
بغداد/ مصطفى العتابي:
محمد  النــواب،  مجلس  رئيــس  وجَه 
الحلبــويس، لجنــة األمــن والدفــاع 
بدياىل  األمنية  الخروقــات  يف  بالتحقيق 
النواب،  انهى مجلس  والطارمية، وفيما 
قراءة أربعة قوانني، رفع جلسته اىل غد 
يف  االعالمية  الدائــرة  الخميس.وذكرت 
بيان تلقته “الزوراء”: أن مجلس النواب 
أنجز بجلســته الثامنة من فصله االول 
للســنة الترشيعية الثانية ضمن الدورة 
االنتخابية الخامســة التي عقدت امس 
الحلبويس رئيس  برئاسة محمد  الثالثاء 

املجلــس وبحضور 172 نائبــا، قراءة 
اربعة مرشوعات قوانني.واضافت، انه يف 
مستهل الجلسة، استنكر النائب شعالن 
الكريم الخرق االمني الذي وقع يف قضاء 
الخالــص بمحافظة ديــاىل وما رافقه 
من انتهــاك لحقوق االنســان وتهديد 
لسالمة املواطنني وراح ضحيته عدد من 
املواطنني، مطالبا رئيس مجلس الوزراء 
وقادة القــوات االمنيــة وتحالف ادارة 
الدولة بوضع حد لالنتهاكات التي تحدث 

يف املحافظة.

بغداد/ الزوراء:
وصَل وفد أمني برئاســة وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الرشطة الفريق عادل عبــاس الخالدي، أمس الثالثاء، 
محافظــة دياىل لإلرشاف املبارش عــى لجنة التحقيق 
حول النزاع العشــائري الذي وقع أول أمس والوقوف 
عى مالبســات الحادث.وذكرت وزارة الداخلية يف بيان 
تلقته “الزوراء”: أنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية 
عبد االمري الشــمري، زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الرشطة الفريق عادل عبــاس الخالدي عى رأس وفد 
أمني محافظة دياىل”.وأضــاف، أن “الوكيل عقد فور 
وصوله اجتماعا للقادة األمنيني يف مقر قيادة الرشطة 
واستمع بإيجاز عن الوضع األمني الراهن يف املحافظة 
والوقوف عى مالبســات الحادث الذي وقع يوم أمس، 
واإلرشاف املبارش عى اللجنة التحقيقية التي شكلت بهذا 
الصــدد”.. وأكد أن “وكيل وزارة الداخلية وعى هامش 
زيارته ملحافظة دياىل  زار أيضا قســم رشطة الخالص 
ومركز رشطة التحويلة والتقى بضباطه ومنتسبيه”، 
مشدداً عى “العمل عى توفري األمن واالستقرار وسالمة 

املواطنني ضمن قاطع املسؤولية”.

بغداد/ الزوراء:
وجــَه رئيس الهيئة الوطنية لالســتثمار، 
حيدر محمد مكية، امس الثالثاء، باعتماد 
الدينار العراقي يف دفع مستحقات املشاريع 
واالتصال  اإلعالم  قســم  الســكنية.وقال 
الحكومي يف الهيئة ببيان تلقته “الزوراء”: 
إن” مكيــة وجــه هيئات االســتثمار يف 
املحافظــات كافــة بأن يكون اســتيفاء 
أقســاط الوحدات الســكنية يف املجمعات 
عى  الحاصلة  من  االســتثمارية  السكنية 
إجازات استثمارية من هيئة استثمار بغداد 
وهيئات استثمار املحافظات من خالل قيام 
كل رشكة من الرشكات املســتثمرة بفتح 
حســاب خاص يف املصارف العراقية بآلية 
حســاب )عملة مختلفــة( بعملة الدوالر 
دنانري   1310 األمريكــي وبســعر رصف 

الرســمي  التعميم  أن”  للدوالر”.وأضاف، 
الصادر لهيئات االســتثمار يف املحافظات 
الوحدات  أقســاط  إيداع  يتــم  أن  تضمن 
السكنية يف هذه الحسابات بالدينار العراقي 
وبسعر رصف 1320 دينارا للدوالر وبما ال 
يحمل املواطن املســجل أعبــاء إضافية”.

وكانت الهيئة قد أصدرت يف األول من شباط 
الجاري إعمامــا إىل الرشكات املتعاقدة مع 
الوطنية لالســتثمار للمجمعات  الهيئــة 
من  األقساط  بتســديد  بااللتزام  السكنية 
املواطنني بالدينار العراقي وبســعر رصف 
الدوالر املقرر مــن البنك املركزي يف العراق 
للمستفيد النهائي والذي كان بقيمة 1470 
التوجهات  إطار  يف  الواحــد  للدوالر  دينارا 
الحكومية الحثيثة بهــذا االتجاه والداعية 

الستقرار السوق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، 
عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 
فيما توقعت ارتفاعــاً جديداً يف درجات 
الحرارة بدءاً من األســبوع املقبل.وذكر 
بيان للهيئة، تلقته “الزوراء”: أن “طقس 
البالد ليوم األربعاء ســيكون صحواً مع 
بعــض الغيوم يف املنطقتني الوســطى 
يف  الطقس  ســيكون  بينما  والشمالية، 
املنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات 
الحرارة مقاربة لليوم الســابق يف عموم 
البالد”.وأضاف البيــان أن “طقس يوم 
غد الخميس ســيكون صحواً مع بعض 
الغيوم يف املنطقتني الوسطى والشمالية، 
بينمــا ســيكون الطقــس يف املنطقة 

الجنوبيــة غائماً مع فرصة لتســاقط 
أمطار خفيفــة يف أماكن متفرقة منها، 
السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 
يف عموم البالد”. وبــني أن “طقس يوم 
الجمعــة ســيكون غائماً جزئيــاً، أما 
لليوم  الحرارة فستكون مقاربة  درجات 
السابق يف األقسام الوسطى والشمالية، 
اليوم السابق  يف حني سرتتفع قليالً عن 
أن  البالد”.وتابع  الجنوبي من  القسم  يف 
“طقس البالد ليوم السبت املقبل سيكون 
غائماً جزئيــاً، وأحياناً يكــون غائماً، 
ودرجات الحرارة تكــون مقاربة لليوم 
السابق يف األقسام الوسطى والجنوبية، 
وترتفع قليالً عن اليوم السابق يف القسم 

الشمايل من البالد”. 

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكــدِت االتحاد الوطني الكردســتاني 
اســتمرار الخالفــات مــع الحــزب 
الديمقراطــي ويف حــني اشــار اىل ان 
تعطيل  تســتطيع  ال  الكردية  االحزاب 
املوازنة االتحادية بني ان املشــكلة بني 
بغداد واالقليم لن تحل اال بترشيع قانون 
النفــط والغاز.وقال القيادي يف االتحاد 
الوطني الكردستاني، غياث السورجي، 
انه “ليس هناك  لـ”الزوراء”،  يف حديث 
اي مباحثات او تقارب مع الديمقراطي 

يف  اجتمــاع  واجرينــا  الكردســتاني 
التواصل  املايض عى اساس  االســبوع 
وانقطعت االمور”، مؤكدا ان “الخالفات 
مستمرة”.واستدرك”بالنســبة للربملان 
االتحاد ســتجتمع مع كتلة  فان كتلة 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني يف 
برملان  بانتخابــات  املتعلقة  املســائل 
كردســتان  هذا االســبوع سوف يتم 
عقد جلســة يف الربملان مع كتلة الحزب 
الديمقراطــي للمناقشــة حول وضع 
اليــة الجراء انتخابــات االقليم “.واكد 

ليس  ولكن  اعلــن  “الديمقراطــي  ان 
مسؤوليهم  بعض  لســان  عى  رسميا 
التابعة  االجتماعي  التواصــل  ومواقع 
لهم بان االتحــاد وراء قطع 200 مليار 
دينار كمنحــة ملوظفي االقليم من قبل 
الحكومــة عرب املحكمــة االتحادية”.
واشار اىل ان “املحكمة االتحادية تتكون 
الرئيس  اىل  باالضافة  قضاة  ثمانية  من 
منهم قاضيان احدهما من الديمقراطي 
واالخر مــن االتحاد صوتــوا عى عدم 
االتحاد  اتهموا  دستورية االموال لكنهم 

بذلك بانه وراء املسألة “، مؤكدا ان هذا 
“ادى اىل توقــف االجتماعــات ردا عى 
هذه االتهامات”. وبشأن عرقلة االقليم 
للموازنة االتحادية اكد الســورجي انه 
“ال االتحــاد وال الديمقراطي وال جميع 
تعطيلها  يستطيعون  الكردية  االحزاب 
ويف السنوات املاضية تم تمريرها بدون 
حضــور اعضاء الربملان مــن االحزاب 
الكردية”، مضيفا ان “الكتل الشــيعية 
تســتطيع لوحدها تمريرها”.وبني انه 
“يجوز مثال تأخريهــا الن هناك لجنة 

من اقليم كردستان تتفاوض مع بغداد 
وينتظــرون الوصول اىل حــل  او الية 
ملسألة النفط والعائدات و بعد ذلك يتم 
اقرارها”.وبشــأن قانون النفط والغاز 
اقليم كردستان  اكد “ان املشــكلة بني 
قانون  بترشيــع  اال  تحل  لــن  وبغداد 
جديد خــاص بالنفط والغــاز واملوارد 
النص  او  املوجود  القانون  االخرى فهذا 
بالدستورغري واضح وكل  يفرسه حسب  
مصلحتــه الخاصة وبالتــايل تفاقمت 

الخالفات”. 

بغداد/ الزوراء:
العرب،  للصحفيني  العــام  االتحاد  اعلَن 
رفضه لجميع املؤامرات التي تســتهدف 
العربية، وفيما جدد دعمه  األمة  مصالح 
الكامل لنضال الشــعب الفلســطيني يف 
عى  اكد  الصهيوني،  االحتــالل  مواجهة 
دوره يف الدفــاع عــن حريــة الصحافة 

اســتقالليته.وذكر  و  الصحفي  والعمل 
البيان الختامي الجتمــاع األمانة العامة 
عقد  الــذي  العرب  الصحفيــني  التحاد 
يف العاصمــة الســعودية الرياض تلقته 
»الــزوراء«: ان األمانــة العامة لالتحاد 
العام للصحفيني العرب برئاســة رئيس 
العرب  مؤيد  للصحفيــني  العام  االتحاد 

الثاني  الدوري  اجتماعهما  الالمي عقدت 
بعاصمــة اململكة العربية الســعودية ، 
الرياض ، يوم الثالثاء 21 شــباط 2023 
 . بدعوة من هيئة الصحفيني السعوديني 
واضاف، انه بعــد الكلمة الرتحيبية التي 
ألقاها خالد بن حمــد املالك رئيس هيئة 
الصحفيني الســعوديني . و بعد العرض 

االتحاد  رئيــس  ألقاه  الــذي  االفتتاحي 
الزميل مؤيد الالمي واســتعراض جدول 
أعمال االجتماع، و بعــد تقديم مرشوع 
التقرير املايل من طرف حاتم زكريا األمني 
املايل لالتحــاد، أجمع الحــارضون عى 

البيان العام.

موسكو/ متابعة الزوراء:
شــدَد الرئيس الــرويس، فالديمــري بوتني، عى 
رضورة أن تستعد وزارة الدفاع الروسية ورشكة 
»روســاتوم« إلجراء تجارب نووية إذا لزم األمر، 
مشريا إىل أن موســكو لن تكون أول من ُيجريها، 
فيما اشار اىل أن هزيمة روسيا يف ساحة املعركة 

مســتحيلة.وقال بوتني، يف رســالة إىل الجمعية 
املتحدة  الواليات  الفيدرالية: »يف حالة تنويهــات 
الختبار األسلحة النووية، يجب عى وزارة الدفاع 
الروســية ورشكة روساتوم االســتعداد الختبار 
األسلحة النووية الروسية«.كما أوضح أن روسيا 
لــن تكون أول مــن يفعل ذلك، قائــال يف الوقت 

نفســه: »إذا أجرت الواليات املتحــدة اختبارات 
)نووية( فسنقوم بذلك«، منوها إىل أنه »يجب أال 
يتوهم أحد أنه يمكن هدم التكافؤ االســرتاتيجي 
العاملي«.وشــدد عى أن الجانــب الرويس يعرف 
»كل تفاصيــل« الواليات املتحدة بشــأن انتهاء 
فرتة الضمان لتطبيق االســتخدام العميل ألنواع 

معينة من األســلحة النووية، مضيفا أن »بعض 
الشخصيات يف واشنطن تفكر بالفعل يف إمكانية 
إجراء تجارب طبيعية ألســلحتها النووية، بما يف 
ذلــك مراعاة حقيقة أن الواليــات املتحدة تطور 

أنواًعا جديدة من األسلحة النووية«.

احتاد الصحفيني العرب يعلن رفضه جلميع املؤامرات اليت تستهدف مصاحل األمة العربية

بوتني يوجه جيشه باالستعداد الختبار األسلحة النووية الروسية

جدد دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيين يف مواجهة االحتالل الصهيوني

أكد أن هزمية موسكو يف ساحة املعركة مستحيلة

وارسو/ متابعة الزوراء:
أكَد الرئيس األمريكي جو بايــدن، أن حلف الناتو يف 
أقوى حاالته، “وســنعمل عى إضافــة أعضاء جدد 
إىل الحلف”.وقال بايدن خالل جلســة مباحثات مع 
الرئيس البولندي أندريه دودا يف وارســو أن الواليات 
املتحدة تحتاج إىل بولندا كمــا تحتاج بولندا ألمريكا، 

مشددا عى مواصلة العمل عى ضمان أمن أوروبا.
من جهته، أكد الرئيس البولنــدي، أن العالم الحر لن 
يرتك أوكرانيا بمفردها، مشــريا إىل أن زيارة الرئيس 

األمريكي جو بايدن إىل أوكرانيا تحمل دالالت مهمة.
وأضاف أن بولندا آمنة بسبب وجود القوات األمريكية.
وقبل مغادرته وارســو متجها إىل واشــنطن، اليوم 
األربعاء، ســيلتقي بايــدن مع زعماء بوخارســت 
التســعة، وهم الحلفاء الرشقيون يف حلف شــمال 
األطلــي، لتأكيد دعمه الثابت ألمنهم.وســيتحدث 

الرئيس األمريكي عرب الهاتف مع قادة اململكة املتحدة 
البيت األبيض. كذلك،  وفرنسا وإيطاليا، حسبما أفاد 
ُينتظر املستشار األملاني أوالف شولتس يف واشنطن يف 

الثالث من مارس.

انقرة / متابعة الزوراء:
أكَد وزير الدفاع الرتكي خلويص آكار ، عودة 
20 ألف الجئ ســوري إىل بلدهم بعد الزلزال 
أسبوعني  قبل  تركيا وســوريا  الذي رضب 
وأســفر عن مقتل وإصابــة عرشات آالف 
أجلت  الرتكي  الجيش  قوات  إن  القتى.وقال 
235 ألف شــخص من املناطــق املنكوبة 
بالزلزال.إىل هذا، أعلن الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان فحص مليون و123 ألف مبنى 
ألف   458 وجود  واتضــح  الزلزال  بمنطقة 
وحدة ســكنية داخل 139 ألف مبنى منهار 
أو بالغ الرضر وبحاجة للهدم الفوري.وكان 
أكار قد قال قبل أيام يف ترصيحات أدىل بها 

خالل جولة تفقديــة برفقة رئيس األركان 
العامة قرب بلدة يايالداغ املقابلة ملعرب كسب 
يف الجانب السوري، أن 10 آالف و633 سوريا 
عادوا إىل بالدهم بشكل طوعي بعد الزلزال.

وفّند الوزير الرتكي ادعاءات بشــأن هجرة 
جماعية من سوريا باتجاه تركيا، وقال إن 
السوريني يغادرون باتجاه واحد من تركيا 
إىل بالدهم عرب املعابــر الحدودية.وأكد أنه 
تتم مراقبة الحدود عى مدار الساعة طوال 
أيام األســبوع بكامريات حرارية وطائرات 
بــدون طيار، إذ ال يوجد هناك أي نشــاط 
عى الحــدود وال محاوالت للعبور يف الوقت 

الحايل.

العمليات املشرتكة لـ           : عملية سيوف احلق حققت أهدافها يف زيادة الزخم على اإلرهابيني ومطاردتهم
حددت مصادر متويل اجملاميع اإلرهابية يف العراق

الزوراء/ حسني فالح:
كشــفْت قيادة العمليات املشرتكة عن 
الحق”  “سيوف  عملية  انطالق  أهداف 
بمرحلتهــا الثانية، وفيمــا اكدت ان 
العملية حققت اهدافها يف زيادة الزخم 
حددت  ومطاردتهم،  االرهابيــني  عى 

مصادر تمويــل املجاميع االرهابية يف 
العراق.وقــال اللواء الطيار تحســني 
الخفاجي املتحدث باسم قيادة العمليات 
انه  لـ”الزوراء”:  حديث  يف  املشــرتكة 
حســب توجيه القائد العــام للقوات 
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  املسلحة 

شياع الســوداني وبارشاف وتخطيط 
انطلقت  العمليات املشــرتكة  قيــادة 
الثانية  املرحلة  الحق”  “سيوف  عملية 
واالمريني. للقادة  امليدانــي  وبالوجود 
واضاف: ان هــذه العملية هي عملية 
كربى تشــمل جميع قواطع العمليات 

ان  الثانية، مبينا  املرحلــة  انطلقت  إذ 
الضغط  العمليــة  هــذه  من  الغرض 
االرهابية  املجاميع  عى  الزخم  وزيادة 
املنهزمة التــي اتخذت من تلك املناطق 
ومالحقة من تبقــى منهم إذ انطلقت 
العملية يف قواطع قيادة عمليات غرب 

نينوى وقيــادة عمليات غرب الجزيرة 
وقيادة عمليات صالح الدين .واشــار 
اىل ان فواصل قواطع هــذه العمليات 
وحدودها دائما ما يتواجد فيها التنظيم 

االرهابي .

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
نعيم  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  أعلَن 
العبودي، امس الثالثاء، تصويت مجلس الوزراء 
وظيفية  درجة  آالف   5 من  أكثر  استحداث  عى 
تابعتها  تغريدة  يف  العبودي  وقال  الوزارة.  يف 
 315 عقود  من  جديدة  وجبة  إن«  »الزوراء«: 
العايل  التعليم  إىل مالك عائلتنا يف وزارة  انضمت 
بهم«.وأضاف،  ومرحبا  فأهال  العلمي،  والبحث 
استحداث  عى  امس  صوت  الوزراء  مجلس  أن« 

5206 درجات وظيفية إىل وزارة التعليم«.

وزير التعليم يعلن تثبيت 
وجبة جديدة من عقود 315

احللبوسي يوجه جلنة األمن بالتحقيق 
يف اخلروقات األمنية بدياىل والطارمية

وفد أمين من الداخلية يصل دياىل للوقوف على مالبسات مقتل وجرح عدد من املواطنني

هيئة االستثمار توجه باعتماد الدينار 
يف دفع مستحقات املشاريع السكنية

األنواء: ارتفاع جديد يف درجات 
احلرارة بدءا من األسبوع املقبل

تركيا: 20 ألف الجئ سوري عادوا لبلدهم ًبايدن: الناتو بأقوى حاالته وسنضيف أعضاء جددا
بعد الزلزال

وزير النفط: جولة الرتاخيص اجلديدة ستنتج 250 ألف برميل يوميًا

ص 6منتخبنا السلوي يواصل تألقه ويتفوق على اإلمارات يف تصفيات آسيا

ص 5

خول املالية التصرف باملواد الكيماوية يف أم قصر 

السوداني جيدد تأكيده بأن يكون تقييم 
الوزراء على أساس ما مت إجنازه 

بغداد/ الزوراء:
جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شــياع 
السوداني، تأكيده بأن يكون تقييم الوزراء 
عى أســاس ما تم إنجــازه من إجراءات 
تنفيذيــة، وفيمــا وجه بإعداد دراســة 
متكاملــة لتأهيل املســارح يف العاصمة 
املالية  الوزراء وزارة  بغداد ، خّول مجلس 
صالحية الترصف باملواد الكيماوية بموانئ 
أم قرص، وافق عى نقــل قنصلية العراق 
برتكيا من غازي عنتاب اىل والية مرسني. 
تلقته  بيان  الوزراء يف  وذكر مكتب رئيس 
»الزوراء«: ان رئيس مجلس الوزراء محمد 
شــياع الســوداني، ترأس امس الثالثاء، 
الجلسة االعتيادية الثامنة ملجلس الوزراء. 

وشهدت الجلسة بحث مستجدات األوضاع 
والتداول بشــأن عدد  البــالد،  العامة يف 
من امللفات األساســية التي تندرج ضمن 
متطلبــات الربنامج الحكومي، فضال عن 
مناقشــة املوضوعات املدرجة عى جدول 
األعمــال وإصدار القــرارات والتوصيات 
بصددهــا. واضاف، ان مجلــس الوزراء 
ناقش يف مستهل الجلسة موضوع تقييم 
العامني.  واملديرين  والوكالء  الوزراء  عمل 
وقد جدد رئيــس مجلس الوزراء تأكيداته 
بأن التقييم ســيكون عى أســاس ما تم 
للربنامج  تنفيذية  إجــراءات  من  إنجازه 

الحكومي. 

االحتاد الكردستاني لـ         : املشكلة بني بغداد واإلقليم لن حتل إال بتشريع قانون النفط والغاز

بغداد/ الزوراء:
ارتفعْت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس الثالثاء، يف البورصة 
الكفاح والحارثية  إن بورصة  الرئيسة بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان.وقال مصدر 
املركزية يف بغداد سجلت، صباح امس، 153500 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، 
فيما كانت األسعار صباح يوم االثنني 152500 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.وأشار 
اىٕل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث 
بلغ سعر البيع 154500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 
152500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن 
االسعار وسجلت ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر الدوالر البيع 153500 دينار لكل 100 

دوالر أمريكي، وبلغ سعر الرشاء 152500 دينار لكل 100 دوالر أمريكي.

الدوالر يسجل ارتفاعا ملحوظا يف 
العاصمة واإلقليم

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   



وافق على نقل قنصلية العراق من غازي عنتاب اىل والية مرسني

السوداني جيدد تأكيده بأن يكون تقييم الوزراء على أساس ما مت إجنازه 

حددت مصادر متويل اجملاميع اإلرهابية يف العراق

العمليات املشرتكة لـ         : عملية سيوف احلق حققت 
أهدافها يف زيادة الزخم على اإلرهابيني ومطاردتهم

املرور تتخذ 4 إجراءات عاجلة يف 
موقع تسجيل بابل

بغداد/ الزوراء:
جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
تقييم  يكون  بأن  تأكيده  السوداني، 
من  إنجازه  تم  ما  أساس  عىل  الوزراء 
بإعداد  وجه  وفيما  تنفيذية،  إجراءات 
يف  املسارح  لتأهيل  متكاملة  دراسة 
الوزراء  مجلس  خّول   ، بغداد  العاصمة 
باملواد  الترصف  صالحية  املالية  وزارة 
عىل  وافق  قرص،  أم  بموانئ  الكيماوية 
غازي  من  برتكيا  العراق  قنصلية  نقل 

عنتاب اىل والية مرسني.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقته 
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  “الزوراء”: 
امس  ترأس  السوداني،  شياع  محمد 
الثامنة  االعتيادية  الجلسة  الثالثاء، 
الجلسة  وشهدت  الوزراء.  ملجلس 
يف  العامة  األوضاع  مستجدات  بحث 
امللفات  من  عدد  بشأن  والتداول  البالد، 
متطلبات  ضمن  تندرج  التي  األساسية 
مناقشة  عن  فضال  الحكومي،  الربنامج 
األعمال  جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات 

وإصدار القرارات والتوصيات بصددها.
يف  ناقش  الوزراء  مجلس  ان  واضاف، 
عمل  تقييم  موضوع  الجلسة  مستهل 
وقد  العامني.  واملديرين  والوكالء  الوزراء 
تأكيداته  الوزراء  مجلس  رئيس  جدد 
تم  ما  أساس  عىل  سيكون  التقييم  بأن 
للربنامج  تنفيذية  إجراءات  من  إنجازه 
مجلس  أقر  ذلك،  ضوء  ويف  الحكومي. 

الوزراء اآلتي:
1 - التأكيد عىل الوزارات كافة بااللتزام 

بالتوقيتات الزمنية عند إرسال البيانات
والتجارة،  النفط،   ( وزارات  إلتزام    -  2
واالتصاالت  والزراعة،  والعدل،  والرتبية، 
املحددة  الزمنية  بالتوقيتات  والثقافة(، 
إرسال  ما يخص  )3(، يف  رقم  الفقرة  يف 
بيانات املوقف األسبوعي كل يوم أربعاء.

الخاصة  الرسمية  الكتب  ارسال    -  3
دائرة  عام  مدير  بتوقيع  بالبيانات 
التخطيط واملتابعة بالوزارة يف حال تعذر 
الوكيل  أو  الوزير  السيد  بتوقيع  إرسالها 

ألي سبب كان.
الوزراء  رئيس مجلس  قيام مكتب    -  4
املنجز  باملوقف  دورًيا  الفريق  بتزويد 

ملضمون وثيقة االتفاق السيايس.
األمانة  يف  القانونية  الدائرة  قيام    -  5
الفريق  بتزويد  الوزراء  ملجلس  العامة 
املطلوبة  الترشيعات  من  باملنجز  دورًيا 
التي تضمنها املنهاج الوزاري والربنامج 

الحكومي.
6 - قيام وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ 
الفقرة )8( من قرار مجلس الوزراء رقم 

)340 لسنة 2022 (.
يف  باملبارشة  كافة  الوزارات  قيام    -  7
إىل تمويل  التي ال تحتاج  الفقرات  تنفيذ 
 ( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  إىل  استناًدا 
االجتماعات  وعقد   ،)  2022 لسنة   340
الفرعية  الوزارية  الفرق  مع  الدورية 

لضمان انجاز املطلوب.
بالتوقيتات  الوزارات  جميع  إلتزام    -  8
املؤرشة إزاء تنفيذ مستهدفات اإلجراءات 
الخاص  الحكومي  للربنامج  التنفيذية 

بوزاراتهم، ورفع تقارير املتابعة الخاصة 
بالفريق الرئيس. 

يف  أساساً  اإلنجاز  مقادير  إعتماد   -  9
تقييم السادة الوزراء والوكالء واملديرين 
العامني ومن خالل اللجان املختصة التي 

تم تأليفها لهذا الغرض.
لتنفيذ قرار مجلس  وتابع، انه استمراراً 
الوزراء الصادر يف شهر ترشين الثاني من 
القرارات  الغاء  بخصوص  املايض،  العام 
ترصيف  حكومة  فرتة  يف  صدرت  التي 
عىل  الوزراء  مجلس  وافق  فقد  األعمال، 

ما يأتي:
بـ  املختصة  اللجنة  توصيات  إقرار   -  1
الوزراء  مجلس  بقرارات  النظر  إعادة   (
السابقة  الحكومة  من  املأخوذة  كافة 
من  اليومية  األمور  ترصيف  مدة  خالل 
)8  ترشين األول 2021(، واىل غاية )27 
ترشين األول 2022(. مع إقرار الفقرات 
إعادة  اىل  الحاجة  دون  و14(   ،1 و   ،1(

اصدارها ونرشها.
األمانة  يف  القانونية  الدائرة  تتوىل   -  2
بينها  بالتنسيق  الوزراء،  ملجلس  العامة 
واللجان  الوزراء  مجلس  شؤون  ودائرة 
التوصيات  تنفيذ  العالقة  ذات  والجهات 
الفقرة  بنص  وااللتزام  البحث،  موضوع 

)2( من القرار )338 لسنة 2022(.
الحكومة  دعم  سياق  يف  انه  واوضح 
عليه  أكد  ما  ضوء  ويف  والفنانني،  للفن 
استقباله  خالل  الوزراء  مجلس  رئيس 
مؤخرا،  العراقيني  الفنانني  نقابة  وفد 
فقد وجه بإعداد دراسة متكاملة لتأهيل 

املسارح يف العاصمة بغداد، وذلك إلعادة 
األعمال  وتنشيط  العراقي  املرسح  إحياء 

املرسحية الهادفة.
إلتزام  من  كجزء  بالقول،  وومىض 
الحركة  دعم  يف  وواجباتها  الحكومة 
وافق  فقد  العراق،  يف  عموما  الفنية 
الوزراء عىل؛ دعم دائرة السينما  مجلس 
يف  املبينة  املتطلبات  بحسب  واملرسح 
واالثار/  والسياحة  الثقافة  وزارة  كتاب 
شباط   12 يف  واملرسح  السينما  دائرة 

.2023
بملف  العراق  اهتمام  إطار  يف  انه  وبني 
الدولية  الحماية  الالجئني وضمان توفري 
لهم، ضمن نطاق االتفاقيات واملعاهدات 
عىل  الوزراء  مجلس  وافق  فقد  الدولية، 
من  أو  الخارجية  وزير  السيد  تخويل 
مذكرة  عىل  التوقيع  صالحية  يخوله 
لألمم  العام  األمني  إىل  توجه  رسمية 
العراق  املتحدة، تتضمن طلب جمهورية 
باالنضمام إىل اللجنة التنفيذية ملفوضية 
عىل  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم 
االتفاقية  إىل  باالنضمام  ذلك  يقرتن  أالّ 
1951؛  لعام  الالجئني  بوضع  الخاصة 

والربوتوكوالت املكملة لهذه االتفاقية.
الزلزال  تداعيات  وبسبب  انه  اىل  ولفت 
املدمر الذي شهدته مناطق جنوب تركيا، 
وزارة  كتاب  يف  جاء  ما  اىل  واستنادا 
الخارجية، فقد وافق مجلس الوزراء عىل 
للعراق من مدينة  العامة  القنصلية  نقل 
مرسني  والية  اىل  الرتكية  عنتاب  غازي 

الرتكية.

املوضوعات  يف  انه  البيان،  واوضح 
وافق  أيضا،  الخارجية  بوزارة  الخاصة 
وزارة  تخويل  عىل  الوزراء  مجلس 
الستئجار  التعاقد  صالحية  الخارجية 
مبنى من املباني العائدة للقّطاع الخاص 
منظمة  مكتب  من  إشغاله  لغرض 
 ، بغداد  العاصمة  يف  اإلسالمي  التعاون 
املؤلفة  اللجنة  من  تقديره  جرى  والذي 
مائة  فقط  دوالر،   )110.000( بمبلغ 
زيادة  إضافة  مع  دوالر،  آالف  وعرشة 
تقديرية ملواجهة ما قد يطرأ من ارتفاع 

يف بدالت إيجار العقارات.
الوزراء  مجلس  وافق  ذاته  السياق  ويف 

عىل ما ياتي :
الفقرة )2( من  املوافقة عىل تعديل    1-
قرار مجلس الوزراء )235 لسنة 2020( 
بشأن مبنى امللحقية العسكرية العراقية؛ 
من  جزء  يخصص  أن  )عىل  عبارة  برفع 
املبنى موضوع البحث ألغراض سفارتنا 
الخارجية  وزارة  حاجة  لعدم  لندن(،  يف 

لذلك الجزء من املبنى .
امللحقية  مبنى  املالية  وزارة  استثناء   .2
املوازنة  العراقية من مرشوع  العسكرية 
العامة االتحادية للسنة املالية/ 2023، يف 
حال إدراج النص املثبت يف قانون املوازنة 

العامة االتحادية لعام / 2021.
العامة،  املصلحة  ملقتضيات  انه  واكد 
كيماوية  مواد  خزن  مخاطر  ومواجهة 
العراقية،  املوانئ  يف  مرتوكة  حاويات  يف 
تخويل  عىل  الوزراء  مجلس  وافق  فقد 
أصولًيا  الترصف  صالحية  املالية  وزيرة 

الحاويات  يف  املوجودة  الكيماوية  باملواد 
 )23( بعدد  قرص  أم  موانئ  يف  املرتوكة 
حاوية واملودعة يف مخازن الزبري التابعة 
وحّق  أمانة،  بصفة  الكهرباء  وزارة  إىل 
الترصف بشأن اهدائها إىل وزارة الكهرباء 
وزارة  كتاب  يف  املبينة  الحالة  ضوء  يف 
الكيماوية  املواد  بقية  وإهداء  املالية، 
رغبتهم  حال  يف  الوزارات  إىل  املرتوكة 
الوزراء  مجلس  قرار  إىل  استناًدا  فيها، 
الكمارك  وقانون   ،  )2019 لسنة   403(

)23 لسنة 1984( املعدل.
البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  وواصل 
مناقشة املوضوعات األخرى املدرجة عىل 

جدول األعمال، وأصدر القرارات اآلتية:
مجلس  قرار  تعديل  عىل  املوافقة  اوال/ 
 )2( والفقرة   )2020 لسنة   63( الوزراء 
من قرار مجلس الوزراء )23055( لسنة 

2023 لتصبح بحسب االتي:
الطبية من  واملواد  األدوية  استثناء    -  1
 )2020 لسنة   63( الوزراء  مجلس  قرار 
املادة )215(  بشأن عدم  تطبيق أحكام 
 )1984 لسنة   23( الكمارك  قانون  من 
القائمة  تقديم  عدم  عند  وتعديالته 
من   )27( املادة  يف  املوصوفة  األصلية 
الوثائق  تقديم  أو  آنفا؛  املذكور  القانون 
هو  ملا  مخالف  بشكل  املستندات  أو 
 /  27( املذكورة  باملادة  عليه  منصوص 
 750000  ( الغرامة  ثالثا(، ويكون مبلغ 
الف  وخمسني  سبعمائة  فقط  دينار،   )
من  مصدق  غري  مستند  كل  عن  دينار، 
الجهة املختصة أصولياً بما فيها شهادة 

لتفادي  املصدقة،  غري  والفواتري  املنشأ 
تأثريها  بسبب  والغش  التالعب  حاالت 

املبارش عىل صحة وسالمة املواطن.
الطبية من  واملواد  األدوية  استثناء    -  2
الوزراء  مجلس  قرار  من   )2( الفقرة 
تقديم  بشأن   )2023 لسنة   23055(
دينار،   )500,000( قدرها  تأمينات 
عدم  عن  دينار،  ألف  خمسمائة  فقط 
تصديق شهادة املنشأ والقوائم التجارية 

) الفاتورة (.
عليها  املصادق  باملستندات  املطالبة   -  3
إجراء  الصّحية، مع وجوب  الجهات  من 
معتمدة  فاحصة  جهة  من  فحص 

باإلضافة إىل املستندات املصادقة.
ثانيا/ املوافقة عىل إقرار توصيات اللجنة 
املؤلفة يف وزارة الداخلية املتعلقة بدراسة 
األجنبية  العمالة  أعداد  ازدياد  مشكلة 
رأي  االهتمام  بعني  األخذ  مع  املثبتة، 
الدائرة القانونية يف األمانة العامة ملجلس 

الوزراء.
مجلس  إىل  التوصية  عىل  املوافقة  ثالثا/ 
ترشيع  إجراءات  يف  السري  بشأن  النواب 
قانون التعديل األول لقانون هيئة دعاوى 
الذي  ؛   2010 لسنة   )13( رقم  امللكية 
وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره 
)16 لسنة 2014(، واملؤكد بقرار مجلس 

الوزراء )401 لسنة 2015(.
واملهجرين  الهجرة  وزارة  إهداء  رابعا/ 
عجالت إسعاف إىل وزارة الصحة بحسب 
وزارة  كتاب  يف  املثبت  اإلجمايل  املبلغ 

الهجرة واملهجرين يف21 شباط 2023.

الزوراء/ حسني فالح:
املشرتكة  العمليات  قيادة  كشفْت 
“سيوف  عملية  انطالق  أهداف  عن 
وفيما  الثانية،  بمرحلتها  الحق” 
اهدافها  حققت  العملية  ان  اكدت 
االرهابيني  عىل  الزخم  زيادة  يف 
تمويل  مصادر  حددت  ومطاردتهم، 

املجاميع االرهابية يف العراق.
وقال اللواء الطيار تحسني الخفاجي 
العمليات  قيادة  باسم  املتحدث 
انه  املشرتكة يف حديث لـ”الزوراء”: 
للقوات  العام  القائد  توجيه  حسب 
الوزراء  مجلس  رئيس  املسلحة 
وبارشاف  السوداني  شياع  محمد 
املشرتكة  العمليات  قيادة  وتخطيط 
الحق”  “سيوف  عملية  انطلقت 
امليداني  وبالوجود  الثانية  املرحلة 

للقادة واالمريني.
هي  العملية  هذه  ان  واضاف: 
قواطع  جميع  تشمل  كربى  عملية 
العمليات إذ انطلقت املرحلة الثانية، 
العملية  هذه  من  الغرض  ان  مبينا 
الضغط وزيادة الزخم عىل املجاميع 
من  اتخذت  التي  املنهزمة  االرهابية 
تبقى  من  ومالحقة  املناطق  تلك 
العملية يف قواطع  انطلقت  إذ  منهم 
وقيادة  نينوى  غرب  عمليات  قيادة 
وقيادة  الجزيرة  غرب  عمليات 

عمليات صالح الدين .
هذه  قواطع  فواصل  ان  اىل  واشار 
ما  دائما  وحدودها  العمليات 
لذلك  االرهابي  التنظيم  يتواجد فيها 
كربى  الحق”  “سيوف  عملية  كانت 
القوة  من  واسناد  بدعم  ومستمرة 
وكذلك  الجيش  وطريان  الجوية 
االمنية،  لقواتنا  الساندة  الصنوف 
لحني  ستستمر  العملية  ان  مبينا 

تحقيق اهدافها .
االستخبارية  معلوماتنا  ان  وتابع، 
عصابات  خاليا  بان  تؤكد  واالمنية 
تم  والتي  املنهزمة  االرهابية  داعش 
الضغط عليها يف املناطق التي نعتقد 
فيها  مازالت  داعش  جيوب  بان 
االحيان  بعض  يف  التي  املناطق  هذه 
لم  ومناطق  ونائية  وعرة  تكون 
تصلها قواتنا االمنية حاول التنظيم 

املناطق  تلك  استثمار  االرهابي 
املجاميع  ان  مؤكدا  بها،  والوجود 
للتمويل  طريقتان  لديهم  االرهابية 
او  املواطنني  وتهديد  الخطف  اما 
واستثمار  ارهابية  بعمليات  القيام 
تلك العمليات لصالحهم النه ال يوجد 

اي تمويل عن طريق الحدود.
العراقية  الحدود  ان  اىل  ولفت 
وال  بالكامل  مؤمنة  اآلن  السورية 
يوجد اي تمويل للعصابات االرهابية 
منوها  الحدود،  طريق  عن  يدخل 
جوية  رضبة  نفذت  ايام  قبل  بأنه 
قتل  وتم  حمرين  جبال  سلسلة  يف 
اربعة ارهابيني بينهم قياديان اثنان 

بارزان يف التنظيم االرهابي .
معلومات  لدينا  بالقول:  ومىض 
ملالحقة ومطاردة املجاميع االرهابية 
يف تلك املناطق، الفتا اىل ان االستمرار 
عدم  عىل  دليال  العمليات  بانطالق 
للعصابات  امنة  مناطق  وجود 

االرهابية يف العراق.
األمني،  اإلعالم  خلية  وأعلنت  هذا 
املرحلة  انطالق  املايض،  السبت 
الحق”  “سيوف  عملية  من  الثانية 

العسكرية.
وأوضحت الخلية يف بيان، أنه” تنفيذا 
للقوات  العام  القائد  لتوجيهات 
الزخم  إدامة  ولغرض  املسلحة، 
واستمرارا للضغط عىل ما تبقى من 
اإلرهابية  داعش  عصابات  عنارص 
املنهزمة، وبإرشاف وتخطيط قيادة 
العمليات املشرتكة، والوجود امليداني 
لقائد القوات الربية والقادة واآلمرين 
قيادات  بارشت  كافة،  باملستويات 
الجزيرة وغرب نينوى وصالح الدين 
بمرحلتها  الحق  )سيوف  بعملية 
هذه  أن”  إىل،  مشريا  الثانية(”، 
كربى  عملية  من  جزء  هي  العملية 
ومستمرة  العمليات  قواطع  بعموم 

منذ أسبوع”.
العملية  بهذه  تشرتك  وأضاف” 
وبإسناد  األمنية  القوات  جميع 
الجيش  وطريان  الجوية  القوة  من 
مؤكدا،  الساندة”،  الصنوف  وبقية 
نتائج  اإلعالن الحقا عن  أنه “سيتم 

العمليات”.

بغداد/ الزوراء: 
أعلَن مدير املرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي، امس الثالثاء، عن اتخاذ 4 

إجراءات عاجلة لتخفيف الزخم يف موقع تسجيل بابل.
بشكل  وخاطفة  مفاجئة  زيارة  “أجرى  إنه  صحفي:  ترصيح  يف  الربيعي  وقال 
املواطنني”،  متنكر اىل موقع تسجيل محافظة بابل، بعد ورود شكاوى من قبل 
مبيناً أنه”تم تشخيص خلل إداري يف سحب االستمارة، لعدم تقدير مدير املوقع 

السابق لحالة زخم املواطنني وعدم تهيئته لذلك”.
حاسبات   10 بـ  املوقع  بتجهيز  معاوني  بإرسال  الفور  عىل  “وجهت  وأضاف: 
وطابعات، كونه املسؤول عن الحاسبات ومركز تكنولوجيا املعلومات يف مديرية 
عاجل  بشكل  والطابعات،  الحاسبات  نصب  “تم  أنه  اىل  مشرياً  العامة”،  املرور 

إلنهاء الفوىض باملوقع”.
من  قليل  عدد  الشعب  إحدى  يف  وجدنا  بعدما  موظفني   5 تعزيز  “تم  أنه  وتابع 
موظفي رشكة )بارمة( املتعاقدة واملستثمرة مع مديرية املرور، كما تمت زيادة 
عدد ضباط التدقيق، وموظفي شعبة الرتاسل عن طريق الدوائر ذات العالقة مع 
دائرة املرور”، موضحاً أن “الزخم الكبري يف موقع تسجيل مركبات بابل انتهى يف 

غضون ساعة ونصف الساعة فقط”.
واحد  يوم  خالل  ستكتمل  بابل،  تسجيل  موقع  يف  املواطنني  “معامالت  أن  وأكد 

فقط”.
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يف البيان اخلتامي الجتماع األمانة العامة الحتاد الصحفيني العرب بالرياض

بوتني يوجه جيشه باالستعداد الختبار األسلحة النووية الروسية
أكد أن هزمية موسكو يف ساحة املعركة مستحيلة

موسكو/ متابعة الزوراء:
شيدَد الرئييس اليرويس، فالديمير 
بوتني، عىل رضورة أن تستعد وزارة 
الدفاع الروسية ورشكة “روساتوم” 
إلجراء تجارب نوويية إذا لزم األمر، 
مشيرا إىل أن موسكو لن تكون أول 
من ُيجريها، فيما اشار اىل أن هزيمة 

روسيا يف ساحة املعركة مستحيلة.
وقيال بوتني، يف رسيالة إىل الجمعية 
تنويهيات  حالية  “يف  الفيدراليية: 
الوالييات املتحدة الختبار األسيلحة 
النوويية، يجيب عيىل وزارة الدفياع 
الروسية ورشكة روساتوم االستعداد 
الختبار األسلحة النووية الروسية”.
كميا أوضيح أن روسييا لين تكون 
أول مين يفعل ذلك، قائيال يف الوقت 
نفسيه: “إذا أجرت الواليات املتحدة 
اختبارات )نووية( فسنقوم بذلك”، 
منوها إىل أنه “يجيب أال يتوهم أحد 
أنه يمكن هدم التكافؤ االسرتاتيجي 

العاملي”.
وشدد عىل أن الجانب الرويس يعرف 

املتحيدة  الوالييات  تفاصييل”  “كل 
بشيأن انتهاء فرتة الضمان لتطبيق 
االسيتخدام العميل ألنواع معينة من 

األسلحة النووية، مضيفا أن “بعض 
تفكير  واشينطن  يف  الشيخصيات 
بالفعيل يف إمكانيية إجيراء تجارب 

طبيعيية ألسيلحتها النوويية، بميا 
يف ذليك مراعاة حقيقية أن الواليات 
املتحيدة تطيور أنواًعيا جدييدة من 

األسلحة النووية”.
كما حيذر من أنه “ال ينبغي ألحد أن 
يكون لدييه أوهام خطرة بإمكانية 
االسيرتاتيجي  التكافيؤ  تدمير 

العاملي”.
تأتي ترصيحات بوتيني بعدما أعلن 
تعليق مشاركة بالده يف آخر معاهدة 
لضبيط األسيلحة بني أكير دولتني 

نوويتني بالعالم.
تعليق  روسييا  أن  “أعلين  وقيال: 
مشاركتها يف معاهدة نيو ستارت”، 
مضيفياً: “ال ينبغيي أن يتوهم أحد 
أنيه مين املمكين انتهياك التكافيؤ 

االسرتاتيجي العاملي”.
واتهم الغرب يف وقت سيابق بإطالق 
الحيرب ضيد بيالده عر اسيتعمال 
أوكرانيا، معتراً أنهم “أطلقوا املارد 
من القمقم”. وزعم أن الغرب رفض 
بشيكل مبيارش جمييع املقرتحيات 
قدمتهيا  التيي  األساسيية  األمنيية 

بالده.
كما شيدد الرئيس الرويس فالديمر 

بوتيني عيىل أن هزيمية روسييا يف 
سياحة املعركية مسيتحيلة، منوها 
بأنه سيتم التعامل بالشكل املناسب 
حيال تحويل اليرصاع يف أوكرانيا إىل 

مواجهة عاملية.
وقيال الرئيس اليرويس: “ماذا يعني 
هذا بالنسيبة لنا؟ إنيه يعني إنهاءنا 
أنهيم  أي  وبشيكل نهائيي ولألبيد. 
يعتزميون نقيل اليرصاع املحييل إىل 
مرحلية مواجهية عاملية. هيذا الذي 
نفهميه مين كل هيذا وسينرد وفقا 
لذلك، ألنه يف هذه الحالة نحن نتحدث 
بالفعل عن وجود بلدنا. لكنهم أيضا 
يدركيون وال يمكنهيم أن يتجاهلوا 
أنه من املسيتحيل هزيمة روسييا يف 
ساحة املعركة “، منوها بأن روسيا 
تفهم وتعيي أهداف الغرب وسييتم 

الرد عليهم وفقا لذلك.
وأضياف الرئيس اليرويس: “النخب 
الغربية ال تخفيي أهدافها يف إلحاق 
هزيمة اسيرتاتيجية بروسيا.. يريد 

الغرب جعل املواجهة عاملية”.

ولفيت الرئييس بوتيني إىل أن الدول 
الغربيية تريد نقل اليرصاع املحيل يف 
أوكرانييا إىل مرحلية أكير. وقال يف 
الوقت نفسه إن مسؤولية التحريض 
عيىل املواجهية والضحاييا تقع عىل 

عاتق الغرب ونظام كييف. 
كميا وصف الرئيس بوتيني أوكرانيا 
بأنهيا مسيتعبدة مين قبيل الغرب، 
قائيال: “كانيت اليدول الغربيية تعد 
كييف لحرب كبيرة.. دربوا ضباطا 
مين الكتائيب )النازيية( األوكرانية 
وقاموا أيضا بتزويدهم باألسلحة”.

يسيتخدم  “الغيرب  قائيال:  وتابيع 
أوكرانيا كسياحة للحيرب. كلما زاد 
مدى األسيلحة التي يزود بها الغرب 
أوكرانيا، كلما سينقوم بدفع العدو 

بعيدا عن أراضينا”.
وأضياف الرئييس اليرويس، “نحين 
ال نحيارب الشيعب األوكرانيي هيذا 
الشيعب أصبيح أسيرا للغيرب عىل 
والسييايس  االقتصيادي  املسيتوى 

والعسكري.

بغداد/ مصطفى العتابي:
وجَه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
لجنية األمن والدفياع بالتحقيق يف الخروقات 
األمنية بدياىل والطارمية، وفيما انهى مجلس 
النواب، قراءة أربعة قوانني، رفع جلسيته اىل 

غد الخميس.
وذكيرت الدائيرة االعالميية يف بييان تلقتيه 
“اليزوراء”: أن مجلس النواب أنجز بجلسيته 
الثامنية من فصليه االول للسينة الترشيعية 
الثانيية ضمن اليدورة االنتخابية الخامسية 
التيي عقدت اميس الثالثياء برئاسية محمد 
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نائبا، قراءة اربعة مرشوعات قوانني.
واضافت، انه يف مسيتهل الجلسية، اسيتنكر 
النائب شعالن الكريم الخرق االمني الذي وقع 
يف قضاء الخالص بمحافظة دياىل وما رافقه 
من انتهاك لحقوق االنسيان وتهديد لسيالمة 
املواطنيني وراح ضحيته عدد مين املواطنني، 
وقيادة  اليوزراء  مجليس  رئييس  مطالبيا 
القيوات االمنية وتحاليف ادارة الدولة بوضع 
حيد لالنتهياكات التيي تحيدث يف املحافظية 
واعيادة النظر باملناصيب االمنيية واالجهزة 
االسيتخباراتية لوقيف تحيركات العصابات 

املسلحة والحد من السالح املنفلت.
ووجيه رئيس املجلس، بحسيب البيان، لجنة 
االمين والدفياع النيابيية باجيراء تحقييق يف 
الخروقيات االمنيية التي حدثيت يف محافظة 
ديياىل ومنطقية الطارمية من أجيل انصاف 
الشيهداء ومنع وقوع حيوادث أمنية، مؤكدا 
عىل أهميية سييادة القانيون للدولة وحفظ 

األمن واالستقرار يف جميع مناطق العراق.
وتابيع البييان، بعدهيا قيرأ املجلس سيورة 
الفاتحية ترحما عىل ارواح الشيهداء ضحايا 

حادثة قضاء الخالص.
ويف شيأن آخير، أنهى املجلس، وفقيا للبيان، 

انضميام  قانيون  مليرشوع  االوىل  القيراءة 
جمهورية العراق اىل النظام االسايس للمنظمة 
االسيالمية لألمين الغذائي واملقيدم من لجنة 
العالقيات الخارجيية لتعزيز االمين الغذائي 
والتنميية الريفيي والزراعيي املسيتدامة من 
خالل حشيد املوارد املتاحة يف الدول االعضاء 
وتبادل افضل ممارسيات والخيرات وتعزيز 

االستثمار ونقل التكنولوجيا املناسبة.
وأتيم املجلس القيراءة االوىل مليرشوع قانون 
انضميام جمهوريية العيراق اىل بروتوكيول 
عيام 1997 لتعدييل االتفاقيية الدوليية ملنع 
التليوث من السيفن لعيام 1973 يف صيغتها 
املعدلية بروتوكيول عيام 1978 املتعلق بها 
واملقدم مين لجنة العالقيات الخارجية للحد 
مين تلوث الهيواء الناجم عن عوادم السيفن 
واتخياذ التدابير االحرتازيية ملنيع انبعاثات 
املواد املسيتنفذة لالوزون والحد من انبعاثات 

اكاسيد النرتوجني واكاسيد الضارة للبيئة.
وأرجيأ املجلس القيراءة االوىل ملرشوع قانون 
اتفاقيية  اىل  العيراق  جمهوريية  انضميام 
الحفياظ عىل طيور املاء املهاجيرة االفريقية 
االورواسييوية واملقيدم مين لجنية العالقات 

الخارجية بناء عىل طلب من اللجنة.
وأكميل مجليس النواب اثنياء الجلسية التي 
تيرأس جانبا منها السييد شياخوان عبدالله 
نائب الرئيس، قراءة تقرير ومناقشة مرشوع 
قانيون تصديق اتفاقية التعياون االقتصادي 
حكومية  بيني  والفنيي  والعلميي  التجياري 
جمهورية العيراق وحكومة هنكاريا واملقدم 

من لجنة العالقات الخارجية.
ومناقشية  تقريير  قيراءة  املجليس  وانجيز 
ميرشوع قانيون انضمام جمهوريية العراق 
اىل اتفاقيية االمان النيووي واملقدم من لجنة 
العالقيات، بعدها تقرر رفع الجلسية اىل يوم 

غد الخميس.

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئييس الجمهورية عبيد اللطيف جمال 
رشييد، أمس الثالثاء، أهمية توسييع آفاق 

التعاون بني العراق ولبنان.
وذكيرت رئاسية الجمهورية يف بييان تلقته 
“اليزوراء”: أن “رئييس الجمهوريية عبيد 
اللطيف جمال رشيد، استقبل يف قرص بغداد، 
وزير العمل اللبناني مصطفى حسيني برم 

والوفد املرافق له”.
وأكيد رئييس الجمهورية خيالل اللقاء عىل 
“عميق العالقيات بيني البلدين الشيقيقني 
والتأكيد عيىل رضورة اإلرتقاء بها لتشيمل 
املجاالت االقتصادية والتجارية والثقافية”.

واضاف ان “العيراق يقف إىل جانب لبنان”، 
معيراً عين “الثقية بقيدرة اللبنانييني عىل 

تجاوز املرحلة الراهنة”.

وشيدد رئييس الجمهوريية عيىل “أهميية 
توسييع آفاق التعياون بني العيراق ولبنان 
من خالل تبادل الزيارات والخرات والسيما 
يف مجياالت العميل والحمايية االجتماعيية 
والتدريب املهني ملا يشكله هذا من أهمية يف 

رفد أسواق العمل بذوي االختصاص”.
بيدوره، أكيد بيرم أن “العالقية بيني لبنان 
والعراق حكومة وشيعباً هي عالقة تطورت 
بالتواصيل وتأكيدت بالظيروف الصعبية”، 
معراً عن امله “بتعزيزها لتيسير إجراءات 
العميل للبنانييني يف العيراق وللعراقييني يف 

لبنان”.
وأشيار اىل ان “العيراق كان وميازال مؤازراً 
ومسيانداً ومتضامنياً ميع قضاييا لبنيان 
املرشوعية”، متمنييًا “دوام عالقات األخوة 

والتعاون الثنائي”.

بغداد/ الزوراء:
اعلَن االتحاد العام للصحفيني العرب، رفضه 
لجميع املؤامرات التي تستهدف مصالح األمة 
العربيية، وفيما جيدد دعمه الكاميل لنضال 
الشيعب الفلسيطيني يف مواجهية االحتيالل 
الصهيوني، اكد عىل دوره يف الدفاع عن حرية 

الصحافة والعمل الصحفي و استقالليته.
األمانية  الجتمياع  الختاميي  البييان  وذكير 
اليذي  العيرب  الصحفييني  التحياد  العامية 
عقيد يف العاصمة السيعودية الرياض تلقته 
“اليزوراء”: ان األمانة العامية لالتحاد العام 
للصحفييني العرب برئاسية رئييس االتحاد 
العيام للصحفيني العرب  مؤيد الالمي عقدت 
اجتماعهما اليدوري الثاني بعاصمة اململكة 
العربيية السيعودية ، الرياض ، ييوم الثالثاء 
21 شباط 2023 بدعوة من هيئة الصحفيني 

السعوديني . 
واضاف، انه بعد الكلمة الرتحيبية التي ألقاها 
خالد بن حمد املاليك رئيس هيئة الصحفيني 
السيعوديني . و بعد العيرض االفتتاحي الذي 
ألقياه رئييس االتحياد الزميل مؤييد الالمي 
واسيتعراض جدول أعمال االجتمياع، و بعد 
تقدييم مرشوع التقرير املايل من طرف حاتم 
زكريا األمني املايل لالتحاد، أجمع الحارضون 

عىل البيان العام.
العامية  األمانية  أعضياء  يحيرص  وتابيع، 
املشياركون يف االجتماع عىل تقدييم عبارات 
الشيكر و االمتنيان لقييادة اململكية العربية 
حسين  و  الضيافية  كيرم  عيىل  السيعودية 
االسيتقبال اليذي حظيوا بيه و يثنيون عيىل 
الجهود الكبرة التي بذلتها هيئة الصحفيني 
السيعوديني لضميان نجياح أعميال اجتماع 

األمانية العامة لالتحياد ، منوهيني بالنجاح 
الكبر الذي تكللت به أعمال املنتدى السعودي 

لإلعالم يف دورته الثانية .
وبني انه من الناحية التنظيمية قرر االجتماع 
تشيكيل رئاسيات لجان االتحياد املنصوص 
عليهيا وهي  لجنة العالقات الخارجية، لجنة 
التدرييب لجنية تنمية امليوارد املاليية،  لجنة 
فلسيطني ،  اللجنية املهنيية، لجنة امليرأة ، و 
يدعيو أعضياء األمانية العامة رؤسياء هذه 
اللجيان و أعضائهيا إىل تفعيلهيا من خالل ، 
تحسني األوضاع املادية و املهنية للصحفيني 
و الصحفييات العيرب، و الدفياع عين حرية 
الصحافية و التعبر و النرش يف البالد العربية 
و تطهر قوانيني الصحافة و النرش يف الدول 
العربيية مين العقوبيات السيالبة للحرية و 
ضميان رشوط املحاكمة العادلية،  و إطالق 
رساح جمييع الصحفييني املعتقلني يف بعض 

الدول العربية .
مين جهة أخيرى دعيا البييان، لجنية إعداد 
اسيرتاتيجية االتحاد التي قرر املؤتمر األخر 
تشكيلها إىل عقد اجتماع لها، و يراهن أعضاء 
األمانية العامية عيىل أن تمثل الوثيقية التي 
سيعدها السادة أعضاء هذه اللجنة منعطفا 
حاسيما يف مسيار االتحياد بميا يسيتجيب 
النتظارات الصحفييني و الصحفيات العرب، 
و بميا يتجياوب ميع التحيوالت و التغيرات 
التيي  السياسيية  و  التنظيميية  و  املهنيية 
تعيشيها املنطقية العربية، و تنتظير األمانة 
العامة لالتحاد من أعضاء هذه اللجنة اقرتاح 
تعدييالت عىل النظيام األسيايس لالتحاد بما 
يمكن االتحاد من التطور ، عىل أن تقدم هذه 
املقرتحيات خالل االجتمياع املقبيل للمكتب 

الدائم لالتحاد .
و يف شيأن عالقات االتحياد العام للصحفيني 
العيرب ميع املنظميات املهنيية اإلقليميية و 
الدولية أكيد أعضاء األمانة العامة، بحسيب 
البييان، حرصهم عيىل وجود عالقيات قوية 
بميا يخدم املصالح املشيرتكة ، عىل أن تكون 
عالقات الندية املسيتندة إىل مبيادئ االحرتام 
و التقديير املتبادل ، و إىل التشياور و الحوار 
املستمر بني الطرفني وإعادة دراسة االتفاقية 

السابقة مع االتحاد الدويل.
ونبيه االجتمياع إىل الخطيورة البالغية التيي 
قيد تكتسييها بعيض التجياوزات من بعض 
األطيراف خصوصيا التيي تسيتهدف وحدة 
النقابيات و االتحيادات و الهيئات و الروابط 
العربية يف بلدانها، كما أن التنسييق و العمل 
املشيرتك يقتيض اعتمياد مقاربة تشياركية 

تطال جميع القضايا التنظيمية و املهنية .
و يف جانيب آخير ذكر أعضياء األمانة العامة 
لالتحاد بما تضمنه البيان الصادر عن املؤتمر 
الخاميس لالتحياد العام للصحفييني العرب 
فيما يتعلق بالحمالت اإلعالمية الغربية التي 
تسيتهدف العديد من البليدان العربية، و هي 
الحملية التيي زادت حدتهيا خالل األسيابيع 
األخيرة، و التيي تخيدم مصاليح سياسيية 
اسيرتاتيجية، و إىل إضعاف اليدول العربية و 
إنهاكها لفيرض رشوط و إمالءات تخدم تلك 

املصالح . 
و  الزميالء  العامية  األمانية  أعضياء  ودعيا 
الزمييالت الصحفييني و الصحفييات العرب 
إىل التسيلح باليقظية يف مواجهة هذه الحملة 
التي تستعمل اإلعالم و أجهزة أوروبية معينة 

لفرض تلك األهداف .

واكيد االتحاد أن هذه الحملة ليسيت معزولة 
عين مخطط أكير يهدف إىل تكرييس أوضاع 
التجزئة و التشتت يف كثر من البلدان العربية. 
و تؤكيد األمانة العامية لالتحاد عيىل دورها 
األسيايس يف الدفياع عين حريية الصحافة و 
الرأي و التعبر و عىل حرية العمل الصحفي و 
استقالليته و مهنيته، و تشجب بقوة جميع 
املحاوالت الرامية إىل املسياس بهذه الحريات 
و رضبها و إىل التضييق عىل ممارسية العمل 

الصحفي .
من جهة أخرى عر االتحاد العام للصحفيني 
العيرب، عين اهتماميه العمييق باألوضياع 
و  العربيي  العاليم  يف  السيائدة  السياسيية 
باألسيباب التي مكنت هيذه األوضاع من أن 
تكون سيائدة، و يف هذا الصيدد يعلن االتحاد 
العيام للصحفيني العرب عين رفضه لجميع 
املؤاميرات التيي تسيتهدف مصاليح األمية 
العربية، من استهداف املؤسسات الوطنية و 
تجزيء البليدان العربية ، وإضعاف قدراتها. 
و يدعيو الزميالء الصحفييني و الصحفيات 
التيي  البالغية  الخطيورة  إدراك  إىل  العيرب 
تكتسييها هيذه املؤاميرات و التصيدي إليها 
بميا يلزم من وضوح و رصامة. و العمل عىل 
تكريس مبادئ الوحدة العربية و التضامن و 

التآزر و نبذ الخالفات البينية.
مين جهة أخرى، جدد االتحياد دعمه الكامل 
و الالميرشوط لنضال الشيعب الفلسيطيني 
االحتيالل  غطرسية  مواجهية  يف  البطيل 
الصهيونيي، و ينيدد بالجرائم البشيعة التي 
يقرتفها هذا االحتيالل بمباركة رصيحة من 
دول عظميى  تتعامل بمكياليني مع القضايا 

العادلة للشعوب .

احللبوسي يوجه جلنة األمن بالتحقيق 
يف اخلروقات األمنية بدياىل والطارمية

رئيس اجلمهورية يؤكد أهمية توسيع 
آفاق التعاون بني العراق ولبنان

الربملان ينهي قراءة أربعة قوانني ويرفع جلسته إىل اخلميس

احتاد الصحفيييني العرب يعلن رفضه جلميع املؤامرات اليت 
تستهدف مصاحل األمة العربية

وارسو/ متابعة الزوراء:
أكيَد الرئيس األمركي جيو بايدن، 
أن حليف الناتيو يف أقيوى حاالته، 
“وسنعمل عىل إضافة أعضاء جدد 

إىل الحلف”.
وقال بايدن خالل جلسة مباحثات 
مع الرئيس البولندي أندريه دودا يف 
وارسيو أن الواليات املتحدة تحتاج 
إىل بولندا كما تحتاج بولندا ألمركا، 
مشيددا عيىل مواصلية العمل عىل 

ضمان أمن أوروبا.
من جهتيه، أكد الرئييس البولندي، 
أن العاليم الحير لن ييرتك أوكرانيا 
زييارة  أن  إىل  مشيرا  بمفردهيا، 
الرئييس األمركيي جيو باييدن إىل 

أوكرانيا تحمل دالالت مهمة.
وأضاف أن بولندا آمنة بسبب وجود 

القوات األمركية.
وقبيل مغادرته وارسيو متجها إىل 
واشينطن، اليوم األربعاء، سيلتقي 
بوخارسيت  زعمياء  ميع  باييدن 

التسعة، وهم الحلفاء الرشقيون يف 
حلف شمال األطليس، لتأكيد دعمه 

الثابت ألمنهم.
وسييتحدث الرئييس األمركي عر 

الهاتيف مع قيادة اململكية املتحدة 
وفرنسيا وإيطالييا، حسيبما أفاد 
ُينتظير  كذليك،  األبييض.  البييت 
املستشار األملاني أوالف شولتس يف 

واشنطن يف الثالث من مارس.
ويف أثنياء زييارة باييدن املفاجئية 
لكيييف أميس األول، أعلنيت وزارة 
الخارجية األمركية عن مساعدات 
 460 بقيمية  ألوكرانييا  إضافيية 
مليون دوالر تشمل ذخرة مدفعية 
وأنظمة مضادة لليدروع ورادارات 
دفياع جيوي بقيمية 450 ملييون 
دوالر إضافية إىل 10 مالييني دوالر 

للبنية التحتية للطاقة.
وليم يوافق باييدن بعد عيىل طلب 
زيلينسكي إرسيال طائرات مقاتلة 

إىل أوكرانيا.

واشينطن  يف  مسيؤولون  وقيال 
وموسيكو إنه جرى إخطار روسيا 
قبيل رحييل باييدن عيىل ميا يبدو 
لتجنب خطر شن هجوم عىل كييف 

يف أثناء وجوده هناك.
يف املقابل، أعلن الكرملني، أنه يتابع 
“عن كثب” زيارة الرئيس األمركي 
إىل أوكرانيا وبولندا، مشيرا إىل أّنها 

“ال تؤّثر” يف السياسة الروسية.
وقيال املتحيدث باسيم الكرمليني، 
دمييرتي بيسيكوف، يف مقابلة مع 
“بيريف  العامية  الروسيية  القنياة 
بطبيعية  تابعنيا  “لقيد  كانيال”، 
الحيال )زييارة الرئيس جيو بايدن 
باهتميام،  االثنيني(  أوكرانييا  إىل 
وسينراقب عين كثب ميا يحدث يف 

بولندا “.

بغداد/ الزوراء: 
أكَد مستشار االمن القومي قاسم 
االعرجيي، اميس الثالثياء، أهمية 
تمتني العالقات االسيرتاتيجية بني 
العيراق والوالييات املتحيدة، فيما 
أعربت السفرة األمريكية يف بغداد 
ألينا رومانوسيكي، دعيم الواليات 
املتحيدة لحكومية رئييس الوزراء 

محمد شياع السوداني.
وذكير املكتيب اإلعالمي ملستشيار 
تلقتيه  بييان  يف  القوميي  األمين 
“اليزوراء”، أن “مستشيار األمين 
القومي قاسيم األعرجي، استقبل 

امس بمكتبه، السيفرة األمريكية 
يف بغداد ألينا رومانوسكي”، مبيناً 
أن “األعرجيي بحث مع السيفرة 
مسيتجدات  آخير  األمريكيية، 
األوضياع السياسيية واألمنيية يف 

العراق واملنطقة”.
وأضياف أن “اللقياء بحيث أيضاً 
مليف مخيميي الهيول والجدعة، 
واتفاقيية اإلطيار االسيرتاتيجي، 
فضياًل عن بحث سيبل اسيتمرار 
والتنسييق يف مواجهية  التعياون 

اإلرهاب”.
وأكد األعرجي، وفقاً للبيان، “أهمية 

االسيرتاتيجية  العالقيات  تمتيني 
بني العيراق والواليات املتحدة، بما 
يخيدم املصالح املشيرتكة للبلدين 
ويرسخ سيادة العراق، ويعزز أمن 

واستقرار املنطقة”.  
السيفرة  أعربيت  جانبهيا  مين 
الوالييات  األمريكيية عين “دعيم 
السيوداني  لحكومية  املتحيدة 
الواعيد”،  الحكوميي  وبرنامجيه 
مؤكيدة “اسيتمرار دعيم بالدهيا 
مكافحية  مجياالت  يف  للعيراق 
اإلرهاب وتعزيز االقتصاد العراقي 

وتبادل الخرات واملعلومات”.

بايدن: الناتو بأقوى حاالته وسنضيف أعضاًء جددا

األعرجي يؤكد أهمية متتني العالقات بني العراق والواليات املتحدة
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار       
محكمة االحوال الش�خصية يف النارصية

اىل/ املدعى عليه / عيل سهيل كاظم

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة من 
قب�ل املدعية )ب�رشى عبد اله�ادي عباس( واملتضمن�ة طلبها 
الحكم بتأييد الحضانة البنتها )زهراء(، وملجهولية محل اقامتك 
قرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املرافع�ة املص�ادف 2023/3/1 وعند 
عدم حضورك او إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل 

املحكمة اجراءاتها بحقك غيابيا. 
القايض
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
رقم االضبارة: 160 /2022 وزارة العدل                                                               

دائرة التنفيذ                                                                                                                                                    التاريخ: 13 /2023/2
مديرية تنفيذ سوق الشيوخ 

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ س�وق الش�يوخ حصة املدين يف العقار تسلس�ل )54/526 نجادة( الواقع يف سوق الش�يوخ العائد للمدين )حسني حسن 
مكطوف( املحجوز لقاء طلب الدائن )بلدية س�وق الش�يوخ( البالغ )85908825( دينار، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل والداللية عىل املش�ري البالغة 10% من القيمة املقدرة مس�تصحبا التأمينات القانونية ورس�م التسجيل 

مع املستمسكات الرسمية للمشري.
املنفذ العدل
عباس جاسم دبيان

املواصفات:
1- موقعه ورقمه: سوق الشيوخ 54/526 نجادة 

2- جنسه ونوعه: دار سكن
3- حدوده واوصافه : شماال ورشقا طريق عام وجنوبا 53/526 غربا 57/521.

4- مشتمالته: الطابق االول ساحة + صحيات + غرفة نوم عدد 2 + كليدور + مطبخ 
            الطابق الثاني درج + صالة + غرفة عدد 1 + صحيات

5- مساحته: 446089 م2
6- درجة العمران: دون الوسط

7- الشاغل: ورثة املتويف حسن مكطوف سعيد
8- القيمة املقدرة: 318,134,000.

إعالن مناقصة رقم 2023/1
تعلن دائرة البحوث الزراعية إحدى تش�كيالت وزارة الزراعة 
ع�ن وجود مناقصة تجهي�ز أكياس ب�ذور الحنطة لربنامج 
اكثار ب�ذور الرت�ب العليا ملحص�ول الحنط�ة مصنوعة من 
poly coated paper وحس�ب املواصف�ات املطلوبة وبكمية 
اربعمائة الف كيس فعىل الرشكات ذات االختصاص الراغبة 
يف املش�اركة مراجعة مقر الدائرة / ش�عبة العقود الس�تالم 
املواصفات والنموذج مقابل مبلغ )250،000( غري قابل للرد 
عىل ان يتم تسليم العطاءات لغاية الساعة الثانية عرش ظهراً 

يوم االربعاء املوافق 2023/3/8. 

املدير العام
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بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة العمل، امس الثالثاء، عن اتخاذ اإلجراءات 
بح�ق 27 ألفاً و500 موظ�ف يتقاضون رواتب اإلعانة 
االجتماعية، فيما أشارت اىل شمول 2000 يتيم برواتب 

اإلعانة.
وقال رئيس هيئة الحماي�ة االجتماعية بالوزارة أحمد 
خلف املوسوي يف ترصيح صحفي: إن »الوزارة أطلقت 
الي�وم الراب�ط االلكرون�ي الخ�اص بش�مول األيت�ام 
واألرام�ل واملطلقات بالحماي�ة االجتماعية، حيث قدم 
أكث�ر من 19 أل�ف يتيم وأرمل�ة ومطلقة ع�ىل الرابط 
خالل 6 ساعات فقط«، مبيناً أن »هذه اإلجراءات تأتي 
ضمن استكمال الربنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني«.
البح�ث  لحمل�ة  أن »ذل�ك ج�اء اس�تكماالً  وأض�اف 
االجتماع�ي الت�ي أطلق�ت يف 15 م�ن كان�ون الثان�ي 
امل�ايض، حيث أنجزنا خالل هذه الحملة أكثر من 280 
ألف أرسة خالل 16 يوماً«، مش�رياً اىل أن »الرابط الذي 

أطل�ق اليوم س�يبقى مفتوحاً ولم يحدد س�قفاً زمنياً 
إلغالقه«.

وذك�ر أن�ه »عن�د تقدي�م العدد ال�كايف، تت�م مقاطعة 
البيانات والبدء بالبحث االجتماعي ميدانياً، أما إطالق 
إعان�ات الحماي�ة االجتماعي�ة واس�تالمهم للمبال�غ 

فيعتمد عىل إقرار املوازنة«.
وكشف املوسوي عن »اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
27 ألفاً و500 موظف وأصحاب عقود يتقاضون رواتب 
اإلعانة االجتماعية خالل ش�هرين«، الفتاً اىل أن »وزير 
العمل أحمد األس�دي أعلن قبل قليل عن شمول 2000 
م�ن األيت�ام باإلعان�ة االجتماعية، بع�د تقديمهم يوم 
15 من الشهر الحايل وس�يتم تسليمهم ال�)كي كارد( 
الخميس املقبل واملبالغ النقدية مطلع الش�هر املقبل«.
وأوضح أن »هذه املبالغ ليس�ت م�ن ضمن املوازنة بل 
ه�ي تعويضية ع�ن رواتب ه�ؤالء املوظفني وأصحاب 
العق�ود التي ت�م إيقافه�ا«، الفت�اً اىل أن »عملنا ليس 

عشوائياً وإنما وفق بيانات وإحصائيات دقيقة«.

أشارت إىل مشول 2000 يتيم باإلعانة

العمل تتخذ عدة إجراءات حبق أكثر من 27 ألف موظف يتقاضون 
رواتب اإلعانة االجتماعية

رسول:”داعش” ال يزال يشكل خطراً على 
أمن العراق

التخطيط: زيادة الكلفة الكلية ملشروع 
جماري النهروان بأكثر من 23 مليار دينار

هيئة املستشارين: جتهيز مدارس 
دياىل بأكثر من 4 آالف رحلة 

مدرسية

الصحة تبحث توقيع مذكرة مع نظريتها األملانية إلجناز مشاريع دوائية

انطالق عملية أمنية كربى يف بغداد بعد أحداث سبع قصور “الدامية” ضبطت رشوة وتالعبا يف بلديات ثالث حمافظات

النزاهة تعلن استقدام مدير عام العقود والرتاخيص يف وزارة النقل “سابقاً”

بغداد/الزوراء:
أك�د املتحدث بإس�م القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة، الل�واء يحي�ى رس�ول، ام�س 
الثالثاء، أن تنظيم »داعش« اليزال يش�كل 
خطرا ع�ىل أمن الع�راق وأن املعركة معه 

استخباراتية.
وقال اللواء رس�ول يف ترصيح صحفي  إن 
»الحرب م�ع اإلرهاب لم تنت�ه وداعش ال 
يزال يشكل خطراً عىل أمن البالد واملعركة 

معه اآلن استخباراتية«.
وأض�اف أن »ألوي�ة عس�كرية مش�ركة 
ُش�كلّت من الجيش العراقي والبيشمركة 
للعم�ل يف مناط�ق ف�راغ أمن�ي تق�ع بني 

مواقع الطرفني يف كركوك«.
وأش�ار إىل توجي�ه رضبات قاتل�ة ملواقع 

»داع�ش« يف دي�اىل ومنطق�ة كبيس�ة يف 
األنبار مؤخراً.

وتش�ن القوات العراقية املش�ركة عملية 
»سيوف الحق« الستهداف خاليا »داعش« 
يف مناط�ق نائي�ة يف دي�اىل وص�الح الدين 

ونينوى.
والش�هر الح�ايل، وق�ع اش�تباك اس�تمر 
س�اعات بني قوة عس�كرية وعنارص من 
التنظيم يف قضاء الطارمية ش�مايل بغداد 
»كان�وا يخطط�ون الس�تهداف زائري�ن« 
ألداء  الكاظمي�ة  منطق�ة  إىل  متوجه�ني 
زي�ارة ديني�ة، م�ا أودى بحي�اة ضابطني 
أحدهم�ا قائد الق�وة العس�كرية وبضعة 
جن�ود وقتلت قوات الجيش جميع مقاتيل 

التنظيم يف املكان، وفق بيانات رسمية.

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطيط، ام�س الثالثاء، زيادة كلفة مرشوع مج�اري النهروان، بمقدار 
23 ملي�اراً و863 مليون دينار.وقال املتحدث الرس�مي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يف 
بيان تلقته »الزوراء«: إن »نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد عيل تميم، 
وبموج�ب الصالحي�ات املخولة له، قرر زي�ادة الكلفة الكلية ملرشوع مج�اري النهروان 
املُ�درج ضمن برنام�ج تنمية األقاليم، ع�ام 2021، ملحافظة بغداد، وما زال مس�تمراً«.

وأض�اف أن »زيادة الكلف�ة بلغت 23 ملي�اراً و863 مليون دينار لتصب�ح الكلفة الكلية 
للم�رشوع )284( ملي�اراً و)364( ملي�ون دينار«.وأش�ار إىل أن »الوزي�ر خّول محافظ 
بغ�داد، صالحية التنفيذ، م�ع االلتزام بالتعليمات والصالحي�ات الخاصة بتنفيذ املوازنة 

االستثمارية«.

دباىل/الزوراء:
أعلن عضو هيئة املستش�ارين يف رئاس�ة الوزراء، خليل العطواني، امس 
الثالثاء، تجهيز مدارس دياىل بأكثر من )4( آالف رحلة مدرسية مزدوجة، 

مبيناً أن ذلك تم وفق توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وق�ال العطوان�ي، يف بيان تلقت�ه »الزوراء« إن�ه« تنفي�ذاً لتوجيه رئيس 
ال�وزراء بارشنا بتوزيع أكث�ر من )4( آالف رحلة مدرس�ية عىل مدارس 
الخالص وجيزاني وخان بني سعد وقطاعي غرب ورشق بعقوبة، فضالً 

ع�ن مرك�ز املحافظ�ة وع�دد م�ن نواحيه�ا«.
وأضاف أن »تربية دياىل بحاجة إىل أكثر من )17( ألف رحلة حتى تتمكن 

من معالجة الحاجة الفعلية التي تحتاجها جميع مدارسها«.
 مش�رياً اىل أن« تجهي�ز امل�دارس يأت�ي تزامن�اً مع بدء الفص�ل الدرايس 
للمراح�ل املدرس�ية كافة وضم�ن مبادرة رئي�س الوزراء محمد ش�ياع 

السوداني«.
وأكد أن« عملية تجهيز املدارس مستمرة يف بغداد واملحافظات عدا إقليم 
كردستان، وفق الربنامج املعد من هيئة املستشارين يف رئاسة الوزراء«.

بغداد/الزوراء:
بحث�ت وزارة الصح�ة، امس الثالث�اء، توقيع 
مذك�رة تفاهم م�ع نظريتها األملاني�ة بمجال 
ع�رب  واألدوي�ة  الصحي�ة  املش�اريع  إنج�از 
ال�رشكات الرصينة.وذك�رت ال�وزارة يف بيان 
تلقت�ه »ال�زوراء« أن »وزي�ر الصح�ة صالح 
الحسناوي استقبل، سفري جمهورية املانيا يف 
العراق مارتن بيغر ووفد رشكات  EFI األملانية 
املرافق ل�ه يف مقر مكتبه بال�وزارة وبحضور 
الوزارة«.وأضاف�ت  يف  املس�ؤولني  م�ن  ع�دد 
أن�ه »ج�رى خ�الل اللق�اء بحث س�بل تعزيز 
التعاون الصحي بني البلدين بمختلف املجاالت 
الصحية ومناقشة توقيع مذكرة التفاهم بني 
وزارة الصحة العراقية ووزارة الصحة األملانية 
بما يلبي طموح�ات الوزارة بتطوير العالقات 
والتعام�ل مع ال�رشكات املوثوق�ة والرصينة 
والتع�اون الصح�ي بمج�ال انجاز املش�اريع 
والتطوي�ر«،  والتدري�ب  واالدوي�ة  الصحي�ة 
مشرية اىل »تقديم التسهيالت الالزمة من قبل 

وزارة الصحة للتعاون م�ع الرشكات االملانية 
الرصينة وتعزيز العالقات بني وزارتي الصحة 
العراقية واالملانية«.وأكد الحس�ناوي، بحسب 
البي�ان، ع�ىل »تقدي�م الدع�م ال�الزم لتوقيع 
مذكرة التفاهم بني البلدين كونها جزءاً مهماً 

يحقق أولوي�ات الربنامج الحكومي يف تطوير 
الواقع الصحي للبلد إضافة اىل تعزيز العالقات 
الدولية مع جميع البل�دان الصديقة بمختلف 
املج�االت، ومنه�ا املج�ال الصح�ي بما يصب 

بمصلحة البلدين«.

بغداد/الزوراء:
لش�ؤون  العام�ة  املديري�ة  أعلن�ت 
انط�الق  الثالث�اء،  ام�س  املخ�درات، 
عملية الردع الثانية »ثأر الشهيد ضياء 
حامد حيدر«، وذلك بعد استش�هاده يف 
منطقة س�بع قصور بالعاصمة بغداد 
باش�تباك مس�لح مع تاج�ر مخدرات 

ملّقب ب�«سيف العبد«.

وقالت املديرية يف بيان ورد »الزوراء« ان 
عملية »ثأر الشهيد ضياء حامد حيدر« 
انطلق�ت وتس�تهدف تج�ار ومروجي 
وناقيل املخدرات وكل من لهم مس�اس 
بها«، مبينة ان »عنارص املديرية العامة 
لش�ؤون املخ�درات واملؤث�رات العقلية 
يف وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات 
االتحادي�ة ب�ارشت بواجب�ات نوعي�ة 

بوترية متس�ارعة بناًء عىل معلومات 
دقيق�ة ووفق أوام�ر قضائية تمكنت 
يف بداي�ة انطالقه�ا من ضبط ش�بكة 
تجار مخدرات بالكامل بعد استشهاد 
ش�هيد الواج�ب البطل )ضي�اء حامد 

حيدر( أثناء عملية مطاردتهم«.
وأض�اف البي�ان »إننا يف الوق�ت الذي 
ننعى هذا املنتس�ب الشجاع، نؤكد أن 
وزارة الداخلية كانت وما زالت تكافح 
تجار املخدرات يف أنح�اء العراق كافة 
بق�وٍة ُمفرطة ولن يثنينا أي يشء عن 
ذلك ونعد الش�عب العراقي بمزيد من 
العملي�ات النوعي�ة خ�الل الس�اعات 

واأليام القليلة املقبلة«.
وش�هدت منطقة س�بع قصور شمال 
رشق�ي العاصم�ة بغداد، يوم الس�بت 
امل�ايض، اش�تباكات مس�لحة بني قوة 
أمنية وتاجر مخدرات ملّقب ب�«سيف 
العبد« التي أدت إىل استش�هاد وإصابة 

عنارص من القوة األمنية.

وقال�ت املص�ادر إن »قوة م�ن مديرية 
مكافح�ة املخدرات داهم�ت منزل أحد 
تجار املخدرات امللّقب ب�)سيف العبد( 
يف منطقة س�بع قصور ش�مال رشقي 
بغ�داد، وأثناء املداهمة حصل اش�تباك 
في�ه  اس�تخدم  والق�وة  التاج�ر  ب�ني 
الرصاص والقنابل اليدوية«،وأش�ارت 
إىل أن »االش�تباك أس�فر عن استشهاد 
منتس�ب أمني برتب�ة مفوض وإصابة 
مف�وض آخ�ر، فيم�ا ت�م القبض عىل 
تاج�ر املخدرات والذي ُيع�د من التجار 
الخطريين«.واضافت، إن »االشتباكات 
املسلحة العنيفة التي حدثت يف منطقة 
س�بع قص�ور »ش�ارع أب�و ف�راس« 
إىل  أدت  طويل�ة  لس�اعات  اس�تمرت 
استشهاد املفوض )ضياء حامد حيدر 
العب�ودي( وإصاب�ة املف�وض )عباس 
س�عد ش�ايف( وإصابة املواط�ن )عادل 
جاس�م محمد( بج�روح، كما تم إلقاء 

القبض عىل عصابة »سيف العبد«.

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة، امس 
الثالث�اء، ص�دور أم�ر اس�تقداٍم بحقِّ 
مدير عام يف وزارة النقل سابقاً، ُمبيِّنًة 
أنَّ املُتَّه�م أرضَّ بأموال ومصالح الجهة 

التي يعمل فيها.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد ل� »الزوراء«: 
أنَّ »ق�ايض محكمة تحقي�ق الرصافة 
�ة بقضايا النزاه�ة أصدر أمراً  املُختصَّ
باس�تقدام املُدير العام لدائ�رة العقود 
والراخي�ص يف وزارة النق�ل س�ابقاً، 
يف موض�وع الش�كوى املُقدَّم�ة ضدَّه 
من قبل إحدى ال�رشكات املُتعاقدة مع 

الوزارة، 
بالتأخ�ري  املُتَّه�م  »قي�ام  اىل  ولفت�ت 
واملُماطلة وعدم إج�راء وتنظيم ملحٍق 
للعقد، فض�اًل عن عدم تنظيم محارض 
لالجتماع�ات الت�ي ُعِق�َدت يف األمان�ة 

ة ملجلس الوزراء وسلطة الطريان  العامَّ
املدنّي«.

وأوضح�ت الهيئة أنَّ »أمر االس�تقدام 
بحقِّ املُتَّهم املنقولة خدماته إىل مجلس 
ال�وزراء املُجمع العلم�ّي العراقّي صدر 
وفقاً ألحكام امل�ادة )340( من قانون 

العقوبات«.
ذت مالكات دائ�رة التحقيقات  كم�ا نفَّ
يف هيئ�ة النزاهة، ام�س الثالثاء، أربع 
عمليَّات ضبٍط لحاالت رش�وٍة وتالعٍب 
يف مح�ارض توزي�ع عق�اراٍت، ورصف 
مبالغ مكافآٍت يف دوائر البلديَّة يف بغداد 

والديوانيَّة وبابل.
وذكرت الدائرة يف بيان ورد ل� »الزوراء« 
أنَّ »فري�ق عمل ُمديريَّ�ة تحقيق بغداد 
�ن م�ن ضب�ط مس�ؤول ش�عبة  تمكَّ
املُخالف�ات يف بلديَّ�ة مرك�ز الرصاف�ة 
ُمتلبِّس�ًا بالجرم املشهود وفقاً ألحكام 

أثن�اء   )1983 لس�نة   160( الق�رار 
تقاضيه مبلغ رشوٍة من أحد املُشتكني؛ 
لق�اء عدم وض�ع حواج�ز كونكريتيٍَّة 

أمام محلِّه«.
وأضاف�ت إنَّ »مالكات ش�عبة التحرّي 
والضب�ط القضائّي يف مكت�ب تحقيق 
الديوانيَّ�ة ضبط�ت )998( صورة قيد 
عق�اٍر أصليَّ�ة باس�م ُمديريَّ�ة البلديَّة 
وخت�م لجن�ة توزي�ع األرايض الخاّص 
باملُديريَّ�ة يف دي�وان املُحافظة - قس�م 
األم�الك؛ لغ�رض التالع�ب يف محارض 
التوزي�ع بإضافة أس�ماٍء إليها«، الفتًة 
إىل أنَّ »أم�الك محافظ�ة الديوانيَّ�ة لم 
تكن عضواً يف لجنة التوزيع املُكوَّنة من 
املُحافظ وُمدير بلديَّ�ة الديوانيَّ�ة وُمدير 
األم�الك فيه�ا«.ويف ُمديريَّ��ة بلديَّ��ة 
باب�ل، الحظ فريق عم�ل مكتب الهيئة 
مح�ارض  يف  ُمخالف�اٍت  املُحافظ�ة  يف 

تخصي�ص قط�ع األرايض بع�د قيامه 
بضبط أوليَّات قي�ام لجان التخصيص 
يف املُديريَّ�ة ب�إدراج )9( قط�ع أراٍض 
تجاريَّ�ٍة تقع يف مواق�ع ُمتميِّزٍة ضمن 
مح�ارض التخصي�ص، خالف�اً لق�رار 
مجل�س الوزراء ) 252 لس�نة 2017(، 
بحس�ب البيان.ويف عمليَّ��ٍة ُمنفصلٍة، 
دت الدائرة أنَّ »الفريق كشف تالعب  أكَّ
مس�ؤويل الش�عبة املاليَّ�ة يف ُمديريَّ�ة 
الش�هريَّ�ة  باملكاف�آت  الحل�ة  بلديَّ�ة 
الساعات اإلضافيَّ�ة،وُمكافآت  وسجل 
العامل�ني املتواجدي�ن يف بيوتهم طيلة 
ف�رة الحظ�ر أثن�اء جائح�ة كورون�ا 
ألش�هر )آذار ونيس�ان وأيَّار وحزيران 
أص�ل  ب�«ضب�ط  ُمنوِّه�ًة   ،»)2020
)25( ُمس�تند رصٍف خاصٍّ باملكافآت 
الشهريَّ�ة وسجّل الساعات اإلضافيَّ�ة 

يف البلديَّ�ة«.



بغداد/ الزوراء:
ح�ذر الخبري االقتص�ادي، الدكتور مصطف�ى اكرم حنتوش، م�ن زيادة عدد 
املش�اريع االستثمارية واثقال املوازنة االستثمارية بمبالغ كبرية قد ال تتمكن 

الحكومة من تأمينها يف العام املقبل. 
وقال حنتوش يف ترصيح صحفي: ان “صندوق التنمية العراقي سيحتوي عىل 
30-20 تريليونا، وتعد هذه موازنة ممتازة وس�يحصل الصندوق عىل 5 % يف 

حال وجود فائض مايل من موازنة 2023”. 
وأض�اف ان “مبل�غ املوازن�ة ق�د يتج�اوز 160 تريليون�ا، بحي�ث ان امليزانية 
االس�تثمارية للمش�اريع كانت بح�دود 27 تريليونا، وهناك رؤية مأس�اوية 
ل�وزارة التخطي�ط ال يمكن اغفاله�ا بجعل املش�اريع االس�تثمارية الجديدة 
بالدولة بمقدار 35 تريليون دينار، وبالتايل فإن امليزانية االس�تثمارية ستكون 
بحدود 65-60 تريليونا، لكن يف حال عدم وجود إيرادات يف السنة األخرى فإن 

جميع املشاريع ستكون متلكئة”. 
وبني ان “معظم املشاريع تم بيعها لشخصيات وأحزاب والكثري منها سيكون 
متلكئ�ا يف الع�ام املقبل، إذ ان اتجاه الحكومة نحو هذه املش�اريع فإن العراق 
س�يكون امام اف�اس مايل يف الس�نتني املقبلتني، حيث لن تتمك�ن الدولة من 
االنفاق عىل مش�اريعها، ولكن مع توفري مبالغ يف صندوق التنمية وتم امليض 
باملش�اريع الحالية مع إضافة املشاريع املستحقة خصوصا يف مجال االعمار 

واالستثمار فإن املشاريع لن تتلكأ عىل مدى 5 سنوات”. 

بغداد/ الزوراء:
أكد رئي�س مجل�س ال�وزراء، محمد 
الثاث�اء،  ام�س  الس�وداني،  ش�ياع 
الرتاخي�ص  تنفي�ذ جول�ة  تأخ�ر  أن 
الخامس�ة كّبد العراق خسائر كبرية، 
فيما قال نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، 
ان جولة الرتاخيص الجديدة س�تنتج 
250 أل�ف برمي�ل م�ن النف�ط الخام 

يومياً.
وذكر املكت�ب اإلعامي للس�وداني يف 
بيان ورد اىل “الزوراء”: انه “بحضور 
رئي�س مجلس الوزراء، محمد ش�ياع 
السوداني، جرى امس يف وزارة النفط 
حفل التوقي�ع النهائي لعق�ود جولة 
الرتاخيص الخامسة، الخاصة بالرقع 

والحقول الحدودية”.
وأشار الس�وداني إىل أن “تأخر تنفيذ 
 5 ل��  الخامس�ة  الرتاخي�ص  جول�ة 
س�نوات، كّب�د العراق خس�ائر كبرية 
مش�ددا  مؤس�فة”،  بيئي�ة  وأرضاراً 
ع�ىل أن “التوجه نحو اس�تثمار الغاز 
املصاح�ب والغاز الطبيع�ي نابع من 
قناعة راس�خة، لتحقي�ق اإلصاحات 
مح�وراً  تش�كل  الت�ي  االقتصادي�ة 

أساسياً يف الربنامج الحكومي”.
 ويف س�ياق اخ�ر أكد رئي�س الوزراء، 
محمد ش�ياع الس�وداني، الس�عي اىل 
الوص�ول لاكتف�اء الذاتي م�ن الغاز 
خال 3 س�نوات، فيما أش�ار اىل قرب 

اإلعان عن حفل استثمار املصايف.
وقال الس�وداني، خال حف�ل توقيع 
جول�ة الرتاخيص الخامس�ة: “نبارك 
لعق�ود  النهائ�ي  التوقي�ع  للجمي�ع 
الجولة الخامسة، التي طال انتظارها 
لخمس س�نوات، والتي كلف تأّخرها 
مايني الدوالرات وأرضاراً بيئية سلبية 

عىل املواطنني”.
مبين�اً أن “قرار مجل�س الوزراء لهذه 
الس�نة كان بناًء عىل توصية املجلس 
ال�وزاري للطاقة، وتأكي�داً ملا تضمنه 
الربنامج الحكومي بتخصيص محور 
الستثمار الغاز املصاحب وفق رؤيتنا 
لإلص�اح االقتص�ادي”، وفق�ا لبيان 

مكتبه االعامي. 
القط�اع  يف  “اإلص�اح  أن  وأض�اف 
النفط�ي يك�ون باالس�تثمار األمث�ل 
للثروة النفطية، ودخول العراق سوق 
الغاز العاملي خيار خططنا له وسيتم 
تنفي�ذه”، مش�رياً اىل أن�ه “ال يمك�ن 
اس�تمرار الحالة الش�اّذة بحرق الغاز 

التي تهدر الثروات وتؤثر يف البيئة”.
وأكد أن “أحد األسباب الرئيسة ألزمة 
الكهرب�اء ه�و ع�دم توف�ر الوقود”، 
موضحاً أننا “نس�تورد الغ�از بكلفة 
تصل إىل 10 تريليونات دينار س�نوياً، 
والعراق يستورد اليوم حتى املشتقات 
النفطي�ة رغ�م أن�ه منت�ج ومص�در 

للنفط”.
وأش�ار اىل “أننا س�نعمل ع�ىل توقيع 
املص�ايف،  واس�تثمار  إنش�اء  عق�ود 
م�ن  الذات�ي  االكتف�اء  إىل  وس�نصل 
الغ�از خ�ال 3 س�نوات لتغطي�ة كل 
“جمي�ع  أن  مؤك�داً  احتياجاتن�ا”، 
زياراتن�ا الخارجي�ة ولقاءاتن�ا أكدُت 

فيها عىل استثمار الغاز املصاحب”.
وتابع “ننتظر من وزارة النفط تهيئة 
املتبق�ي م�ن الجولة الخامس�ة، وأن 
تهي�ئ الجول�ة السادس�ة الس�تثمار 
كل م�ا لدينا من رق�ع وحقول يف هذه 
الثروة س�واء الغاز املصاحب أم الغاز 
النف�ط  “وزارة  الطبيع�ي”، موجه�اً 
العمل بثقة والتمسك بقراراتها، وعدم 
االس�تماع لألص�وات املش�ّككة الت�ي 
تعطل استثمار هذه الثروة، والحكومة 

داعمة لكم يف اتخاذ القرارات”.
وأعرب ع�ن أمله من “لجن�ة الطاقة 
النيابي�ة دع�م وإس�ناد وزارة النفط 
ه�ذه  تنفي�ذ  يف  خططه�ا  وإنج�اح 
“أنن�ا  املش�اريع املهم�ة”، موضح�اً 
م�ن  بالتح�ّول  انتقالي�ة  مرحل�ة  يف 
االعتماد التام عىل إي�رادات النفط إىل 
تنويع مصادر الدخل”.وبنّي أن “هذه 
املرحلة تعتمد نش�اط وزارة النفط يف 
تنفي�ذ مش�اريعها وإم�داد الحكومة 
باإليرادات املالية للنهوض بالقطاعات 
االقتصادية”، مؤكداً “التزام الحكومة 
به�ذه  الفائ�زة  ال�ركات  تج�اه 
العق�ود بتأم�ني وتوفري مس�تلزمات 
ومتطلبات العم�ل، بمختلف املجاالت 
األمني�ة واإلداري�ة والقانونية”.وذكر 
“اننا مقبل�ون عىل توقيع مش�اريع، 
واإلعان عن مشاريع مهمة يف مجال 
الخدمات والسكن والتنمية وقطاعات 
الصناع�ة”، الفت�اً اىل أن “هناك فرقا 
فني�ة وإداري�ة وقانوني�ة تعم�ل لياً 
ونهاراً إلنجاز متطلبات هذه املشاريع 
الت�ي س�تكون عاماً مهم�اً يف تنفيذ 
برنامجنا الحكومي وتحقيق اإلصاح 

االقتصادي”.
 250  ألف برميل من النفط الخام 

يومياً
اىل ذل�ك، ق�ال نائ�ب رئي�س ال�وزراء 
لش�ؤون الطاقة وزي�ر النفط، حيان 
عبد الغن�ي، امس الثاث�اء، ان جولة 
الرتاخيص الجديدة س�تنتج 250 ألف 

برميل من النفط الخام يومياً.
وذك�ر عبد الغني، خ�ال حفل توقيع 
إن  الخامس�ة:  الرتاخي�ص  جول�ة 
“الحكوم�ة كانت حريصة عىل توقيع 

الخامس�ة”، مؤكداً  الرتاخيص  جولة 
أن “جولة الرتاخيص الجديدة ستنتج 
250 أل�ف برمي�ل م�ن النف�ط الخام 

يومياً”.
ع�ىل  تح�رص  “الحكوم�ة  أن  وأك�د 
استثمار الغاز والصناعات التكريرية، 
كما نخطط لجول�ة تراخيص جديدة 
ته�دف لتعظي�م اإلنت�اج الوطني من 

الغاز الحر واملصاحب”. 
مميزات عقود الجولة الخامسة

الحكومي�ة  البيان�ات  وبحس�ب 
الرتاخي�ص  جول�ة  ف�إن  الرس�مية، 
الحدودية  بالحقول والرق�ع  الخاصة 
بش�كل عام لها خصوصي�ة وتختلف 
عن الجوالت السابقة كونها تستهدف 
الرتاكي�ب والرق�ع الحدودي�ة والت�ي 
يك�ون جزء منها عاب�راً للحدود بغية 
االس�تثمار االمث�ل للم�وارد النفطية 
والغازي�ة يف تل�ك املناط�ق وتحقي�ق 
اق�ى اس�تفادة م�ن تل�ك الحق�ول 
ان  إذ  للبل�د،  االستكش�افية  والرق�ع 
اغلب املناطق املش�مولة بهذه الجولة 
هي م�ن املناط�ق الفق�رية، وانه من 
الرضوري اس�تثمار الثروات النفطية 
لتحس�ني الوض�ع املع�ايش من خال 
تش�غيل اليد العاملة وتحس�ني البنى 
التحتي�ة يف تل�ك املناط�ق، إضافة اىل 
تعزيز االحتياطيات النفطية والغازية 
وزي�ادة الطاق�ات االنتاجية وخاصة 
يف املناط�ق الوس�طى والجنوبي�ة، ما 
يس�هم بزي�ادة واردات البل�د املالي�ة 
من خال زي�ادة الطاقات التصديرية 
للنفط الخام وتقليل او انتفاء الحاجة 
اىل اس�ترياد الغ�از لتش�غيل املحطات 

الكهربائية الغازية. 
ووفق�ا للبيان�ات، فإن عق�د الجولة 
الخامس�ة م�ا ه�و إال نم�وذج عق�د 
الخدمة ال�ذي تم تحس�ينه وتطويره 
و ترقيت�ه ع�ن نماذج عق�ود جوالت 
الرتاخيص األربعة السابقة من خال 
التعاقدي�ة  الجوان�ب  ودع�م  تقوي�ة 
والقانوني�ة الت�ي تص�ب يف مصلحة 
الجان�ب العراق�ي بالدرجة األس�اس 
فضاً ع�ن تبن�ي نظام م�ايل يضمن 
حماي�ة عائدات الجان�ب العراقي من 
املخاطر االقتصادية من خال اعتماد 
مبدأ الربح كنس�بة وليس كرقم ثابت 
)والذي تم اعتماده يف الجوالت األربعة 
الس�ابقة(، امتثاال لقوان�ني املوازنات 
و2018(   2017  ،2016( للس�نوات 
والت�ي تنص عىل ان تتضم�ن العقود 
معادل�ة ترب�ط ب�ني اس�رتداد الكلف 

وسعر النفط.
ويمك�ن اجم�ال اهم التعدي�ات التي 
اُجريت عىل عقود هذه الجولة مقارنًة 
بعق�ود الخدم�ة لج�والت الرتاخيص 

السابقة، بما ييل: -
أ . يس�تفاد هذا النم�وذج بني مميزات 
النظام املايل الفعال ملش�اركة املخاطر 
مع املش�غلني مع التأكي�د عىل ملكية 
الش�عب العراقي لكامل النفط والغاز 
س�واء املخ�زون يف باط�ن االرض او 
املس�تخرج او املصدر، فضا عن عدم 
رهن اي كميات او حقوق ملكية ألي 

جهة اخرى غري الحكومة العراقية. 
ب . ربط اس�رتداد الكلف البرتولية مع 
أس�عار النفط العاملي�ة وذلك لضمان 
ظ�روف  يف  للحكوم�ة  مج�ٍز  عائ�د 

انخفاض أس�عار النف�ط، حيث تصل 
نسبة حصة الحكومة اىل )%70( من 
االيراد الكيل عندما يصل سعر الربميل 

اىل حايل )22( دوالر.
ت . إلزام الركات املقاولة عىل ترشيد 
وحرص نفقاتها الخاص�ة بمتطلبات 
العملي�ات البرتولي�ة الرضوري�ة من 
خال رب�ط ارباحها برتش�يد االنفاق 
والس�يطرة ع�ىل الكل�ف التطويري�ة 
وتحقي�ق مع�دالت االنت�اج املخططة 

لكل حقل بأقى كفاءة ممكنه.
 )Royalty( ث . إدخ�ال فك�رة الري�ع
يف النموذج التجاري للعقود وبنس�بة 
)%25( ه�ذا االم�ر يحقق اس�تقرار 
املب�ارشة  لإلي�رادات  االدن�ى  للح�د 
للحكومة العراقية خال فرتة اسرتداد 

الكلف البرتولية للحقل. 
تحوي�ل  صفق�ات  كل  خض�وع  ج . 
وبي�ع الحصص بني الركات املؤهلة 
اىل رس�م نس�بته )%35( من القيمة 
الكلي�ة للصفق�ة عىل أن يت�م تعديله 
يف حال�ة صدور قان�ون ض�����ريبة 

.)Capital Gain Tax( رأس املال
للمقاول�ني  األفضلي�ة  إعط�اء  ح . 
الثانوي�ني العراقي�ني يف الحصول عىل 
الثانوي�ة حت�ى وإن كان�ت  العق�ود 
أس�عار عروضهم أعىل م�ن املقاولني 
الثانوي�ني األجانب وبنس�بة تحددها 

التعليمات.
-Ove )خ . إلغاء التحمي�ات اإلدارية 

head Charges( البالغ�ة )%1( م�ن 
الكل�ف الب�رتويل وه�ذا يوف�ر مبال�غ 

معتربة للحكومة.
د . العوائ�د املالي�ة الكلي�ة للحكوم�ة 
عبارة عن الريع + الرضيبة + املتبقي 
من العوائ�د املالية الصافي�ة املتبقية 
بعد دف�ع الربحية للمق�اول ويضاف 
)املنش�آت  املوج�ودات  ملكي�ة  له�ا 

واملعدات واالبار...(.
 ذ . ع�دم الس�ماح للرك�ة املقاول�ة 
بتحوي�ل حص�ة مش�اركتها يف العقد 
أو التن�ازل عنها اىل رشكة أخرى مالم 
تك�ن ه�ذه الرك�ة مؤهلة م�ن قبل 

وزارة النفط.
الحق�ول  تحق�ق  ان  املتوق�ع  *م�ن 
والرق�ع املحال�ة ضمن ه�ذه الجولة 

معدالت اإلنتاج املبينة يف ادناه:
• انت�اج النفط الخ�ام بمعدل )250( 

الف برميل/يوم.
• انتاج الغاز بمعدل )1000( مقمق/ 

يوم.
*ام�ا كميات اإلنت�اج الكلية املتوقعة 
وااليراد الكيل لجميع مشاريع الجولة 
)ستة مشاريع(، عىل فرض سعر 50 

دوالرا للربميل:

 بغداد/ الزوراء:
أك�د وكيل وزارة املالية، مس�عود حيدر، العمل عىل تقويم 

النظام املرصيف ليكون قادراً عىل حشد املوارد املالية.
وذك�ر بيان ل�وزارة املالي�ة تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “وكيل 
وزارة املالي�ة، مس�عود حي�در، ت�رأس اجتماعاً موس�عاً 
ملتابعة تنفيذ الربنام�ج الحكومي بحضور الكادر املتقدم 
يف الوزارة ودوائرها، وجرى خال االجتماع تشخيص اهم 
العقب�ات والوقوف ع�ىل املعوقات وتذليله�ا واالطاع عىل 
مراحل االنج�از الحاصلة يف الدوائ�ر والهيئات واملصارف 
التابعة للوزارة ومدى انس�جام االنجازات مع ما مخطط 

له ضمن الربنامج الحكومي” .
وش�دد حيدر، بحس�ب البيان، عىل “اهمية امليض بتطبيق 

الخط�ط املع�دة ضم�ن الربنام�ج لتطوير عم�ل قطاعي 
الكم�ارك والرضائ�ب واالنتهاء من تنفيذ م�روع اتمتة 
القطاعني، باعتبارهما من القطاعات الحيوية املساهمة 
يف دع�م ركائز االقتصاد الوطني اىل جانب القطاع النفطي 

وباقي القطاعات االخرى” .
وبش�أن تحس�ني عمل القطاع امل�رصيف، اوض�ح الوكيل: 
“نعم�ل ع�ىل تقوي�م النظ�ام امل�رصيف ليكون ق�ادراً عىل 
حش�د املوارد املالية واعادة تخصيصها وتحسني كفاءتها 
لخدمة النشاط االقتصادي، والعمل عىل تحديثه وتقويته 
م�ن خال إح�داث تغيريات يف الصناع�ة املرصفية واعادة 
هيكلتها وبلورتها لتصبح اكثر ش�موال للتغيري واإلصاح 

وإلرساء دعائم اقتصاد مايل مستقر ومحوري”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البن�ك املركزي للح�واالت الخارجي�ة من ال�دوالر يف مزاد امس 
الثاث�اء، للي�وم الثاني عىل التوايل عىل حس�اب املبيع�ات النقدية.وذكر مصدر أن 
“البن�ك املركزي باع امس خال مزاده لبيع ورشاء ال�دوالر االمريكي، 129 مليونا 
و 3 االف و 147 دوالرا، غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 1305 دنانري لكل 
دوالر لاعتمادات املس�تندية والتس�ويات الدولية للبطاقات االلكرتونية وبس�عر 
1310 دنانري لكل دوالر للحواالت الخارجية وبسعر 1310 دنانري لكل دوالر بشكل 
نقدي.وأض�اف: ان معظ�م املبيعات من الدوالر ذهبت لتعزي�ز االرصدة يف الخارج 
عىل ش�كل )حواالت، اعتمادات( وبواقع 78 مليونا و803 آالف و147 دوالرا، فيما 
ذهبت البقية البالغة 52 مليونا و200 ألف دوالر عىل ش�كل مبيعات نقدية.وأشار 
املص�در اىٕل ان املصارف التي اش�رتت الدوالر النقدي بل�غ عددها 17 مرصفا، فيما 
بل�غ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 16 مرصفا 

فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسط املشاركة يف املزاد 214 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
ره�ن الخب�ري االقتصادي، ضياء محس�ن، أمس الثاثاء، انته�اء ازمة الدوالر 
باتخاذ الحكومة عدة إجراءات إدارية ابرزها منع التعامل بالدوالر يف بيع ورشاء 
العقارات، مبينا ان تسجيل تلك العقود بالدينار سيقلل بشكل كبري الطلب عىل 
ال�دوالر. وقال محس�ن يف ترصيح صحفي: ان “ اإلجراءات الحكومية بش�أن 
مواجه�ة ازم�ة الدور كانت ناجعة وق�د ادت اىل انع�كاس إيجابي بانخفاض 
س�عر رصف الدوالر “. وأضاف ان “التعامات املحلية من خال تسجيل عقود 
بي�ع ورشاء العجات واملنازل وعقود تأجريها مازال التعامل بالدوالر وهذا ما 
يدفع املواطن للبحث عن رشاء الدور من املضاربني املتخفني وبالتايل س�ريفع 
من س�عر رصف الدوالر”. داعيا “الحكوم�ة اىل اصدار تعليمات بمنع التعامل 
وتس�جيل عقود البيع والراء وااليجار بالدوالر األمريكي مع تشديد العقوبة 

للمتعاملني “ . 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار خامي البرصة املتوسط والثقيل بشكل طفيف، امس الثاثاء، 
مع انخفاض اسعار النفط عامليا.وارتفع خام البرصة املتوسط املصدر آلسيا 
2 سنتا بما يعادل %0.03 ليصل اىل 79.99 دوالرا للربميل الواحد. وارتفع خام 
البرصة الثقيل املصدر آلس�يا 2 س�نتا ايضا ليصل اىل 74.24 دوالرا.وش�هدت 
أسعار النفط العاملية ارتفاعا بنسبة %1 يوم االثنني مع آمال الطلب الصيني، 

قبل أن تنخفض أمس مع ارتفاع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األس�واق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس الثاثاء.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع النه�ر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت، صباح امس، س�عر بي�ع للمثقال الواحد عي�ار 21 من الذهب 
الخليج�ي والرتكي واألوربي 392 الف دينار، وس�عر ال�راء 388 الف دينار، 
وهي نفس االس�عار ليوم االثنني.وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي س�جل اس�تقرارا ايضا عند 362 الف دينار، وبلغ سعر 
الراء 358 ألفا.وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع 
مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 390 الف دينار و 400 ألف، فيما 
ت�راوح س�عر البيع مثق�ال الذهب العراقي ب�ني 360 الف�اً و 370 الف دينار.
أما اس�عار الذهب يف اربيل فقد ش�هدت اس�تقرارا أيضا، حيث بلغ س�عر بيع 
مثق�ال ذه�ب عي�ار 24 بيع 455 الف دينار، وس�جل عي�ار 22 بيع 425 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 الف 

دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.
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وزير النفط: اجلولة اجلديدة ستنتج 250 ألف برميل يوميًا
السوداني: نسعى إىل الوصول لالكتفاء الذاتي من الغاز خالل ثالث سنوات

مبيعات مزاد املركزي تتجاوز 129 
مليون دوالر

خبري يدعو إلنهاء بيع وشراء 
العقارات بالدوالر ملنع املضاربات

الذهب يشهد استقرارا يف حمال الصاغة

صعود طفيف يف أسعار خامي البصرة

اقتصادي حيذر من زيادة عدد املشاريع االستثمارية

ارتفاع تداوالت سوق العراق 
لألوراق املالية 

 بغداد/ الزوراء:
أوص�ت لجنة النفط والغاز والث�روات الطبيعية الربملاني�ة، امس الثاثاء، 

بتطبيق قانون البرصة عاصمة العراق االقتصادية.
وقال�ت عض�و اللجن�ة، زينب جمع�ة املوس�وي، يف ترصي�ح صحفي: إن 
“قان�ون البرصة عاصمة العراق ص�وت عليه مجلس الن�واب عام 2017 
بعد جدال س�يايس اس�تمر منذ العام 2010”، مبين�ة أن “القانون لم  يتم 

تطبيقه حتى اآلن”.
وأضافت املوس�وي أن “تطبيق القانون سيحدث ثورة تنموية واقتصادية 
ش�املة وينه�ض باملس�توى املعي�ي واالقتص�ادي للمواط�ن الب�رصي 
واالس�تثمار األمث�ل للم�وارد االقتصادي�ة والبري�ة، فضاً ع�ن دوره يف 
تطوير البنى التحتية وتوسيع املوانئ بما يتناسب مع املوقع االسرتاتيجي 

للمحافظة”.
وأك�دت أن “البرصة تعاني م�ن التهميش املايل واإلقص�اء اإلداري، وباتت 
مس�تحقاتها املتأخرة من مداخيل النفط واملنافذ الحدودية التي تقع عىل 

كاهل الحكومة املركزية وُتقدر برتيليونات الدنانري”.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثاثاء، مرتفعا 

بنسبة )0.86%(.
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االس�هم املتداولة )26.218.486.773( اسهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم )33.580.119.825( دينارا. 
واغل�ق مؤرش االس�عار ISX 60 يف جلس�ة ام�س ع�ىل )618.02( نقطة 
مرتفعا بنسبة )%0.86( عن اغاقه يف الجلسة السابقة البالغ )612.74( 

نقطة.
وتم تداول اس�هم )38( رشكة من اصل )103( رشكة مدرجة يف الس�وق، 
واصبح عدد الركات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )3( رشكات.
وبلغ عدد االسهم املش�رتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )25( 
مليار س�هم بقيمة بلغت )32( ملي�ار دينار من خال تنفيذ )30( صفقة 

عىل اسهم اربع رشكات.
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
)25( مليار س�هم بقيم�ة بلغت )32( مليار دينار من خ�ال تنفيذ )10( 

صفقات عىل اسهم ثاث رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام 2009، ويس�عى إلط�اق نظام الت�داول عرب 
االنرتنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخمي�س، ومدرج فيه 105 رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والت�أمني واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

توصية نيابية بتطبيق قانون البصرة 
عاصمة العراق االقتصادية
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املالية: نعمل على تقويم النظام املصريف وتقويته
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فريق مصايف الشمال خيسر أمام 
األهلي املصري ببطولة العرب

بغداد/ متابعة الزوراء:
فاَز فريق الطائرة باألهيل عىل نظريه مصايف الش�مال، بثالثة أش�واط نظيفة، يف افتتاح 
مش�وارهما بالبطولة العربية لألندية يف القاهرة. وجاءت نتائج األش�واط 25-18 و25-

20 و25-16، لصال�ح األه�يل باملباراة الت�ي أقيمت عىل الصالة املغطاة باس�تاد القاهرة 
ال�دويل. ويتواج�د فريق الطائ�رة باأله�يل يف املجموعة الثاني�ة التي تضم ف�رق: مصايف 
الش�مال  والوكرة القطري وخيب�ل اليمني وبني ياس اإلماراتي والس�يب العماني. فيما 
تض�م املجموعة األوىل كال من: األهيل القطري واملين�اء اليمني وكاظمة الكويتي والنرص 

البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحيل الليبي.

أصفر وأمحر

إدارة الشرطة توافق على مشاركة فريق الكرة بدوري أبطال العرب 

األوملبية ختتتم دورتها التطويرية لرفع الكفاءات النفسية لدى الرياضيني 
بغداد/ عدي صبار 

التَق�ى رئي�ُس االتح�اد العراق�ّي 
لك�رِة القدم عدنان درج�ال مديَر 
املالك الفنّي ملنتخبنا الوطنّي لكرِة 
الرشيعة  ناظ�م  الص�االت محمد 
ومدرب الحراس ميشيل ميخائيل 
بط�رس، بُحضور أعض�اء املكتِب 
التنفي�ذّي محم�د ن�ارص وفراس 
بحر العل�وم وخلف جالل ورئيس 
لجنة ك�رة الصاالت والش�اطئّية 

عيل عبد الحسني.
رضورِة  بش�أن  التباح�ُث  وت�م 
االهتمام باملنتخ�ِب الوطنّي الذي 
يس�تعُد لخ�وِض مباراتني وديتني 

أمام منتخِب املغرب. 
وقّدم املدرب محمد ناظم الرشيعة 
ع�ن  مفص�اًل  رشح�ًا  اللق�اِء  يف 
برنامجه التدريبّي املعد للمنتخب، 
من أجل اإلع�داد األمثل للبطوالِت 

املقبل�ة، وتحقيق حل�م التأهل إىل 
كأس العالم. 

من جانب�ه، أك�د رئي�ُس االتحاد  
“عدنان درجال” عىل تقديِم الدعم 
الكام�ل للجه�از الفن�ي، وتذليل 
جمي�ع العقباِت التي من ش�أنها 

أن تؤثَر عىل إعداِد املنتخب.
مش�رياً إىل ثق�ِة االتح�اد الكبرية 
بتحقي�ِق منتخبن�ا نتائ�َج طيبًة 
تك�ون كفيل�ًة بتأهلن�ا إىل كأس 

العالم.
 وتحدَث درجال عن املرحلِة املقبلة 
الت�ي تتطل�ُب جه�وداً مضاعفًة 
اإلداري  الجهازي�ن  أعض�اِء  م�ن 
الذي�ن وق�َع  والفن�ي والالعب�ني 
عليه�م االختياُر لتمثي�ل املنتخِب 
الوطني. مطالباً الجميع بالوقوِف 
خلف املنتخب ودعمه للوصول إىل 

األهداِف املنشودة.

بغداد/ الزوراء:
تف�وق منتخبن�ا الوطني بكرة الس�لة امس الثالثاء عىل ش�قيقه 
االمارات�ي بفارق 8 نقاط وبنتيج�ة 82 - 74 نقطة يف املباراة التي 
اقيم�ت يف العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافس�ات التصفيات 
االس�يوية املؤهل�ة للنهائيات القارية. وس�بق ملنتخبن�ا ان تجاوز 
مضيف�ه القطري بف�ارق خمس نقاط وبنتيج�ة  75 - 70 نقطة 
، وتس�تمر التصفي�ات القاري�ة لغاي�ة الي�وم االربعاء بمش�اركة 

منتخبات العراق وقطر واالمارات وُعمان.

رئيس احتاد الكرة يلتقي 
اجلهاز الفين لوطين الصاالت

منتخبنا السلوي يواصل تألقه ويتفوق 
على اإلمارات يف تصفيات آسيا

بغداد / الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ُة اإلدارّي�ة لن�ادي الرُشط�ة 
موافقته�ا ع�ىل املُش�اركِة يف ُبطول�ِة امللك 
سلمان لألندية األبطال بُكرِة القدم )دوري 
أبطال العرب س�ابقاً( التي ستنطلق العام 

الحايل .
واس�تمعت اإلدارُة إىل رأي الجه�از الفن�ّي 
للفري�ق، بقي�ادِة املرصي مؤمن س�ليمان 
ومالكه املس�اعد، الذي أبدَى عدَم ممانعته 
يف املُش�اركِة املهم�ة يف ه�ذه الُبطول�ِة مل�ا 
فيها م�ن ُمميزاٍت معنوّيٍة وفني�ٍة ومادّيٍة 

ُمختلفة.
يذك�ُر أن اتح�اَد الكرة كان ق�د وّجه كتاباً 
رس�مياً إىل الهيئِة اإلدارّي�ة لنادي الرُشطة 
طال�َب فيه بإب�داِء رأي�ه يف املُش�اركِة من 
عدمه�ا ع�ىل اعتب�ار أن الفريق ه�و بطل 

الدوري للموسم املايض.
ونجح الرشطة حامل لقب الدوري املمتاز، 
يف تصحي�ح مس�اره ه�ذا املوس�م، بعدما 
تمك�ن م�ن القف�ز للوصاف�ة برصي�د 35 
نقط�ة، بفارق األهداف ع�ن القوة الجوية 

صاحب الصدارة.
وأثبت الرشطة، قدرته عىل العودة لوضعه 
بج�دول  والصع�ود  باملنافس�ة  الطبيع�ي 
ترتي�ب ال�دوري، يف طريق�ه للزح�ف نحو 

املركز األول.

وحق�ق الرشط�ة، 4 انتص�ارات متتالي�ة 
ع�ىل حس�اب النج�ف والقاس�م وكرب�الء 
والكهرباء، مما ساعده عىل االرتقاء بقيادة 

املدرب املرصي مؤمن سليمان.
اإلخفاقات  واس�تطاع الرشطة، تعوي�ض 
املاضي�ة، بعدم�ا خرس أمام أربي�ل والقوة 
الجوي�ة، وتعادل مع نفط الوس�ط ونفط 

البرصة والطلبة. 
وس�اهم عالء عبد الزهرة يف تس�جيل أعىل 
نس�بة أهداف للرشطة حت�ى اآلن، وأصبح 

هداف الفريق برصيد 6 أهداف.
وتمك�ن عب�د الزهرة من إثب�ات جدارته يف 
قي�ادة خ�ط املقدم�ة رغم وج�ود عنارص 
ممي�زة كالس�وري محم�ود امل�واس الذي 
تراجع�ت حصيلت�ه واكتف�ى بتس�جيل 4 

أهداف.
وظهر الجناح أحمد فرحان بصورة رائعة، 
املواجه�ات  كب�ريا يف حس�م  دورا  ولع�ب 
الس�ابقة بتس�جيله 4 أه�داف، علًما بأنه 

أهدر ركلة جزاء أمام الكهرباء.
كما اس�تفاد الرشط�ة من تأل�ق الرباعي 
بسام شاكر ومحمد داوود وإدريسا نيانج 

وعبد املجيد أبو بكر. 
وع�زز الرشط�ة، صفوفه خ�الل املريكاتو 
الش�توي، بعن�ارص ب�ارزة، وعىل رأس�ها 
املهاجم آس�و رس�تم، القادم من الساملية 

الكويتي.
كما خطف الرشطة، املوهبة اليمنية نارص 
محمدوه، وس�جل هدفه األول مع القيثارة 

يف مرم�ى كربالء، علما بأنه أحرز 5 أهداف 
مع فريقه السابق نفط الوسط.

وض�م الرشط�ة، املدافع ال�دويل مصطفى 

ناظ�م، عىل س�بيل اإلع�ارة م�ن الفيصيل 
األردني، ليقود دف�اع الفريق بجوار مناف 

يونس.

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية

عدسة/ يارس جمال

بحض�ور رئي�س اللجنة األوملبي�ة الوطنية 

العراقي�ة رعد حمودي أختتمت ظهر امس 

الثالثاء ال�دورة التطويرية لرفع الكفاءات 

النفس�ية للمدربني والرياضيني املوهوبني 

والنخبة بالتنس�يق م�ع املجل�ِس األوملبي 

اآلس�يوي وذل�ك يف قاع�ة اللجن�ة األوملبية 

يف العاصم�ة بغداد بمش�اركة واس�عة من 

االتحادات الرياضية. 

 ويف كلمة موجزة يف الختام تحدث حمودي 

األوملبي�ة  اللجن�ة  ان  مبين�اً  للمش�اركني 

دأب�ت يف منهاجه�ا التوع�وي ع�ىل إقامة 

مث�ل هذه الدورات التطويرية س�عياً لنرش 

الثقاف�ة الرياضية ومواكبة أبرز التغيريات 

والتطورات التي طرأت عىل اساليب التدريب 

واألداء الرياضي�ني، ومنه�ا موضوعة هذه 

الدورة املتعلقة بالجوانب النفسية املرافقة 

للتنافس الريايض .

للمدرب�ني والرياضيني لأللع�اب الرياضية 

كافة وإدراج محارضات يف الجانب النفيس  

ووض�ع اس�راتيجيات واضح�ة تناس�ب 

الخصائص الت�ي لها صلة بالرياضيني من 

خ�الل الحالة النفس�ية الت�ي يتمتع فيها 

الريايض. 

هذا وق�دم رئيس اللجن�ة األوملبية يف ختام 

الدورة ش�هادات املش�اركة بني املنضوين 

فيها باالضافة لهدايا تقديرية للمحارضين 

الدكتور عيل يوس�ف حسني والدكتور عيل 

صادق ذياب وعدنان طعيس.

وحرض ال�دورة أعض�اء املكت�ب التنفيذي 

الدكتور ه�ريده رؤوف والدكت�ور ابراهيم 

البه�اديل والدكت�ورة بي�داء گيالن وباس�م 

أحم�د كم�ا حرضه�ا أيض�ا األم�ني العام 

للجنة األوملبي�ة هيث�م عبدالحميد واألمني 

املايل للجنة األوملبية أحمد صربي.

درجال: توقيع عقد دوري احملرتفني مع رابطة الليغا سينجز قريبا وودية إيران ما زالت قائمة 
ال توجد انشقاقات داخل املكتب التنفيذي

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س اتح�اد الك�رة، عدن�ان 
درجال، أنه س�يتم توقي�ع عقد إقامة 
دوري املحرف�ني، م�ع رابط�ة الليغ�ا 
ليت�م  س�اعة،   48 خ�الل  اإلس�بانية 

تطبيقه اعتبارا من املوسم املقبل.
وعقد عدن�ان درجال مؤتمرا صحفيا، 
ام�س الثالثاء، ت�م فيه التط�رق لعدة 

ملفات تخص الكرة العراقية.
وق�ال درج�ال “املس�ؤولية مضاعفة 
وعىل املكتب التنفي�ذي لالتحاد إطالق 
ث�ورة حقيقية لتغري واق�ع كرة القدم 

العراقية”.
وزاد “ال توجد انشقاقات داخل املكتب 
التنفيذي التحاد الك�رة ولكن اختالف 

يف وجهات النظر”.
وأضاف عدنان “دوري املحرفني قائم 
يف املوس�م املقب�ل، وكل أعضاء املكتب 
التنفيذي لالتحاد اتفقوا عليه، والعقد 
سيظهر خالل 48 ساعة، رابطة الليغا 
ستش�كل فريق عمل كام�ل يف املرحلة 

املقبلة”.
وأوضح: “مباراة املنتخب العراقي مع 
نظ�ريه اإليراني ما زال�ت قائمة ونحن 

نريد إقامتها يف بغداد”.
االنضباط واالس�تئناف  وأردف”لجنتا 
مس�تقلتان، والبعض ال يصدق أنني ال 

أستطيع التدخل يف عملهما”.
ون�وه درج�ال “اتح�اد الك�رة يم�ول 
نفسه ويف املس�تقبل لن يحتاج ألموال 

الدولة”.
وتاب�ع”ال يوج�د أي حظر ع�ىل الكرة 
العراقية، ونحن مقبلون عىل استضافة 
مختل�ف املباري�ات والبط�والت، بع�د 
نجاحنا يف تنظي�م خليجي 25 بمدينة 

البرصة”.
وانتق�د درجال انزعاج بع�ض األندية 
املحلي�ة من الق�رارات الت�ي تصدرها 
لجنة االنضباط، يف حني وصف املرحلة 
الراهن�ة بأنها مرحل�ة تصحيح وبناء 
منظومة الكرة يف البالد، فيما أكد رفع 

الحظر عن املالعب العراقية.
وبني درج�ال: لدينا أخط�اء بالجانب 
ال�دويل  باالتح�اد  املوج�ود  القانون�ي 
حي�ث نواجه صعوبة كبرية من خالله 
والس�يما يف لجنة املس�ابقات والدليل 

نرى الالع�ب يذهب للمب�اراة من غري 
بطاقة رس�مية” ، مبينا أن “املرشفني 
يس�محون لهم بذلك رغم تبليغنا لهم 
بأن هذا خطأ كبرياً، وعليه يجب علينا 
العمل الصحي�ح، والبد ان نعلم إىل اين 

وصلنا قياسا للدول االخرى؟”.
وأضاف: أنه يجب أال تحدث مثل هكذا 
أم�ور يف اتح�اد عم�ره اكرب م�ن عمر 
ال�دول الخليجي�ة كله�ا والت�ي نراها 

تطورت بشكل كبري.
وذكر درجال: إن هذه املرحلة ستكون 
مرحلة تصحيح وبناء يف منظومة كرة 
القدم. الفتا إىل: ان بعض االندية تنزعج 

عندما تصدر لجن�ة االنضباط قرارات 
خاص�ة بعقوب�ات العب�ني ومدرب�ني 
واداريني النها التصدق ان هذه اللجان 
مس�تقلة وال عالق�ة لن�ا به�ا، ولهذا 
اقول ان لجان االنضباط واالس�تئناف 
مس�تقلة وال نتدخل بعملها ويجب ان 

يعرف الجميع هذا اليشء .
وش�دد عىل “رضورة ان تكون املرحلة 
املقبل�ة الترسيع يف قانون االس�تثمار 
ب�دوري  للب�دء  لألندي�ة  الري�ايض 
املحرفني”. مبينا ان “دوري املحرفني 
رضورة ال تن�ازل عنها وكما رأينا دول 
الخلي�ج ال تعتمد عىل الدعم الحكومي 

ب�ل اعتمدوا عىل الجانب االس�تثماري 
ونحن كاتحاد نريد العمل معا مع الليغا 
االسباني لنتعلم التس�ويق الدوري اىل 
جان�ب تطوي�ر الدوري، والب�د ان نبدأ 
بمرشوعن�ا وان كان الوقت قصري البد 

من اقامة دوري املحرفني”.
وبش�أن االتهامات التي طالت االتحاد 
بوج�ود خروق�ات مالي�ة يف خليج�ي 
25 منه�ا عق�ود االتح�اد للمول�دات 
الكهربائية، قال درجال “هناك جهات 
رقابية هي من تدقق وترى وتكتش�ف 
الخل�ل والخ�رق امل�ايل وبعده�ا تتخذ 
قرارات قانونية بحقنا فيما لو وجدوا 

خلال بالعقود، وأنا شخصيا من طلبت 
دي�وان الرقاب�ة املالي�ة بع�د البطولة 
لتدقي�ق كل العق�ود وامللفات الخاصة 

ببطولة خليجي 25 والنفقات”.
واش�ار اىل “ان موض�وع املول�دات لم 
يكن بالحسبان، لكن تفاجأنا بحاجتنا 
لها بع�د انقطاع التيار يف لقاء الكويت 
الودي قبل بطولة خليجي 25، ليشكل 
رئي�س ال�وزراء لجان�اً برئاس�ة وزير 
الش�باب والرياضة والوزارات الساندة 
ومنها الكهرباء، ولهذا ارتأوا توفري 18 
مولدة إلسناد عمل املالعب وتاليف تكرار 

ما حدث يف لقاء الكويت الودي”.

بغداد/ الزوراء:
أسفرْت قرعة دور الثاني والثالثني من بطولة كأس العراق، التي اقيمت امس 
بطل  الكرخ،  يلعب  فيما  وزاخو،  الزوراء  تجمع  قوية  مواجهة  عن  الثالثاء 
النسخة املاضية، مع وصيفه الكهرباء، فيما سيلتقي الطلبة والديوانية وستقام 
املباريات يومي السابع والثامن من شهر آذار املقبل، وسيوجه القاسم ضيفه 
ويلتقي  حيفا  فريق  الوسط  نفط  ويضيف  أربيل  مع  السماوة  ويلتقي  دهوك  
النجف مع امانة بغداد ويضيف فريق الرشطة منافسه مصايف الجنوب ويلعب 
ويلتقي كربالء مع  البحري  منافسه  الرمادي  ويقابل  نفط ميسان  نوروز مع 
الجنوب  البرصة ضيفه عفك ويلعب الرشقاط مع غاز  الصناعة ويواجه نفط 
ويضيف الحر فريق القوة الجوية ويلعب الحدود مع الحويجة ويواجه املصايف 

فريق النفط.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عن  للمصارعة  العراقي  االتحاد  أعلَن 
للمتقدمني  اسيا  بطولة  يف  مشاركته 

املقررة نهاية الشهر املقبل.
مهدي  االتحاد  رئيس  نائب  وقال 
سيشارك  العراق  ان  اسماعيل  حسن 
والرومانية  الحرة  املصارعة  بفعاليتي 
يف بطولة آسيا املقررة يف الهند يوم 28 

من آذار املقبل.
واشار اىل ان االتحاد سيجري منافسات 

الختيار  املقبل  الشهر  املصنفني 
يف  املنتخب  لتمثيل  النخبة  املصارعني 
بطولة آسيا املقبلة. واضاف ان االتحاد 
يف  للمنتخب  تدريبيا  معسكرا  سيقيم 
املركز التخصيص بملعب الشعب الدويل 

ببغداد استعدادا للبطولة.
وسام  عىل  حصل  العراق  أن  يذكر 
عن  السابقة  آسيا  بطولة  يف  نحايس 
طريق املصارع مصطفى عبد الباسط 

بوزن 87 كغم.

الزوراء يواجه زاخو وبطل النسخة السابقة 
الكرخ يلتقي وصيفه الكهرباء بالكأس

منتخب املصارعة يشارك ببطولة 
آسيا للمتقدمني يف اهلند



الدوحة / متابعة الزوراء:
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا عن مواجهة الهالل 
والدحيل  اإليراني  خوزستان  فوالد  مع  اللقب  حامل  السعودي 

القطري أمام الشباب السعودي.
وتقام مباراتي الدور ربع النهائي يوم الخميس، عىل أن تجري 
الدحيل  مباراة  األحد.وتقام  يوم  النهائي  قبل  الدور  مواجهة 

مساء   6:00 الساعة  عند  الثمامة  ستاد  عىل  والشباب 
وفوالد  الهالل  مباراة  تجري  أن  عىل  املحيل،  بالتوقيت 

خوزستان عىل ستاد الجنوب عند الساعة 9:00 مساء.
تأهل بمروره من مطب شباب  اللقب  الهالل حامل  وكان 

األهيل دبي اإلماراتي يف دور الـ16 بالفوز عليه 3-1.
أما فوالد فتخطى الفيصيل السعودي بصعوبة 0-1، بدوره كان 
الدحيل ممثل الكرة القطرية الوحيد يف ربع النهائي، انترص عىل 

مواطنه الريان بركالت الرتجيح 6-7، بعد تعادلهما يف 
الوقت األصيل واإلضايف 1-1.

ناساف  عىل  بالفوز  مكانه  حجز  والشباب 
كاريش األوزبكي بهدفني دون رد.

اإلقصائية ملنطقة  األدوار  وتستضيف قطر 
مباراة  من  التجمع  بنظام  آسيا  غرب 

واحدة.
أوروا  سيالقي  النهائي  نصف  من  والفائز 
يف  وذلك  القارة  رشق  من  املتأهل  الياباني 
يومي  مباراتني  عىل  سيلعب  الذي  النهائي 

29 نيسان/أبريل و6 أيار/مايو 2023.

ريو / متابعة الزوراء:
دومينيك  النمساوي  مونتريو،  تياجو  الربازييل  أقىص 
ثيم، من الدور األول ببطولة ريو دي جانريو املفتوحة 
وحسمت  ساعات   3 امتدت  مواجهة  عقب  للتنس، 

بشوط كرس التعادل.
النمساوي،  خصمه  عىل  الفوز  من  مونتريو  وتمكن 
يف   ،)7-2( و7-6  و3-6   6-1 لواحدة  بمجموعتني 
عىل  املحيل  بالتوقيت  اإلثنني  مساء  أقيمت  مواجهة 

األرايض الرتابية.
وحظي الالعب الربازييل بتشجيع كبري من الجمهور، 
 2020 املفتوحة  أمريكا  بطل  هزيمة  من  ليتمكن 
والفائز ببطولة ريو املفتوحة 2017، والذي لم يستعد 

أفضل مستوياته منذ تعرضه إلصابة يف معصم 
يده اليمنى يف 2021.

من  الفائز  الثاني  الدور  يف  مونتريو  وسيواجه 
املواجهة التي تجمع الربيطاني كامريون نوري، 
واألرجنتيني  بالبطولة،  للفوز  الثاني  املرشح 

خوان مانويل سريوندولو.
بيدرو  اإلسباني  فاز  أخرى،  مباريات  ويف 

جارين  كريستيان  التشييل  عىل  مارتينيز 
وانسحب  و6-4،   )7-0(  7-6 بنتيجة 
األرجنتيني فاكوندو باجنيس، عندما كان 
 6-2 ديري  السلو  الرصبي  أمام  خارسا 

و3-2.

باريس / متابعة الزوراء:
باريس  نجم  جونيور،  نيمار  فرص  فرنيس،  صحفي  تقرير  حدد 
سان جريمان، يف املشاركة بمواجهة اإلياب ضد بايرن ميونيخ، يف 

دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.
وكشفت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية، أن الفحوصات األولية 
القدم  كاحل  يف  شديد  اللتواء  تعرضه  بعد  نيمار  أجراها  التي 

اليمنى، ال تبدو مبرشة.
سيحتاج  الربازييل  النجم  أن  الصحيفة  وأضافت 
للتعايف،  أسابيع   4 إىل   3 من  ترتاوح  فرتة 
بايرن  أمام  مشاركته  فرص  لتصبح 

ميونيخ ضعيفة.
ويحل بي إس جي ضيفا عىل الفريق 
املقبل،  مارس/أذار   8 يوم  البافاري 
انتهت  الذهاب  مباراة  بأن  علما 
دون  بهدف  ميونيخ  بايرن  بفوز 

رد، يف حديقة األمراء.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية، 

أن الفحوصات األولية تشري إىل تعرض نيمار لتمزق جزئي يف أربطة 
الكاحل، وسيكون جاهزا يف منتصف مارس/ أذار املقبل.

وختمت تقريرها بأن نيمار يحتاج عادة ألسبوعني عىل األقل للتعايف 
من إصابة الكاحل مثلما حدث يف كأس العالم، حيث أصيب يف مباراة 
رصبيا بالدور األول يف 24 نوفمرب/ترشين الثاني 2022 وعاد أمام 

كرواتيا يف دور ال8، يوم 9 ديسمرب/كانون األول املايض.
وأكدت صحيفة »ليكيب« أن نيمار قد يلحق بموقعة بايرن، إذ أبلغه 

األطباء بوجود أمل، خاصة أنه ال يعاني أي كرس.
وأشارت إىل أن نيمار استعاد ثقته، عقب الفحوصات األولية، وبات 

مصمماً اآلن عىل اللعب ضد بايرن ميونيخ.
وأوضحت أن الطاقم الطبي لسان جريمان سيبذل كل ما يف وسعه 

إلعادة الربازييل إىل املباريات يف أرسع وقت ممكن.
وذكرت أن نيمار، خضع أمس الثالثاء، مرة أخرى، للتصوير بالرنني 
يومني من  األربطة، عقب  تأثرت  درجة  أي  إىل  ملعرفة  املغناطييس، 
اإلصابة.وكان كيليان مبابي نجم باريس مستبعدا أيضا من اللحاق 
رسيعا  التعايف  يف  نجح  لكنه  ميونيخ،  بايرن  أمام  الذهاب  بمباراة 

وشارك كبديل يف الشوط الثاني.

تورينو / متابعة الزوراء:
خيم التعادل )2/2( عىل مباراة 
تورينو مع ضيفه كريمونيزي، 
ضمن املرحلة ال23 من الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.

وتقدم أنطونيو سانابريا بهدف من 
رضبة جزاء لتورينو، يف الدقيقة 41، 
التعادل  أدرك  لكن فرانك تسادجوت 

لكريمونيزي، يف الدقيقة 54.
الهدف  فالريي  إيمانوييل  وأضاف 

الثاني لكريمونيزي، يف الدقيقة 75، 
سجل  دقائق،  بأربع  بعدها  لكن 

ويلفريد سينجو التعادل لتورينو.
 31 إىل  بذلك  رصيده  تورينو  ورفع 
ظل  بينما  التاسع،  املركز  يف  نقطة، 
ب9  األخري،  املركز  يف  كريمونيزي 

نقاط.
خطوة  خيتايف  ابتعد  اسبانيا،  ويف 
بجدول  الخطر  منطقة  عن  مهمة 
بفضل  اإلسباني،  الدوري  ترتيب 
فوزه املثري عىل ضيفه فالنسيا 1 /

صفر، باملرحلة 22.
ويدين خيتايف بالفضل يف هذا الفوز 
هدف  خطف  الذي  مايورال،  لبورخا 
نهاية  من  دقائق   8 قبل  الحسم 

املباراة.
 22 إىل  خيتايف  رصيد  رفع  الفوز 
نقطة، ليتقدم للمركز 16، يف الوقت 
للمركز  فالنسيا  فيه  تراجع  الذي 

الثاني من القاع ب20 نقطة.

                         

مدريد / متابعة الزوراء:
أعلن ريال مدريد، وفاة الرئيس الفخري للنادي امللكي وأحد أساطري 

املرينجي.
ورئيسه  النادي  “يعرب  الرسمي:  بيان عىل موقعه  يف  الريال  وقال 
الرئيس  أمارو،  أمانثيو  لوفاة  الشديد  حزنهم  عن  إدارته  ومجلس 

الفخري وأحد أساطري نادينا وكرة القدم العاملية”.
كونسويلو،  لزوجته  ومودته  تعازيه  مدريد  ريال  “ينقل  وأضاف: 
وكالوديا،  وماركوس  وباتريسيا  وأمانثيو  وبيلني  أوسكار  وأبنائه 
وزمالئه  أقاربه  وجميع  وأحفاده  كارلوس،  خوان  وشقيقه 
1962، قادما  وأحبائه”.وتابع: “وصل أمانثيو إىل ريال مدريد عام 
من ديبورتيفو الكورونيا، ودافع عن قميص نادينا ملدة 14 موسما 
1976، ولطاملا كان مثاال يحتذى به لعشاق ريال مدريد  حتى عام 
عمر  عن  أمارو  أمانثيو  “تويف  بأرسه”.وأردف:  الرياضة  ولعالم 
يناهز 83 عاما. سوف يتذكره جميع مشجعي ريال مدريد وجميع 

مشجعي كرة القدم، كأحد أعظم أساطري هذه الرياضة”.
النادي. ارقد يف  وختم: “ينقل ريال مدريد تعازيه لجميع مشجعي 

سالم”.

مدريد / متابعة الزوراء:
عىل  السعودي،  النرص  نجم  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  يعمل 

قطع عالقته األخرية بناديه السابق مانشسرت يونايتد.
وفسخ رونالدو، عقده مع الشياطني الحمر بالرتايض يف نوفمرب/
خاللها  هاجم  تلفزيونية  مقابلة  إجراء  بعد  املايض،  ثان  ترشين 

إدارة النادي والجهازين الفني الحايل والسابق.
ووفقا لربنامج “كوارتو” اإلسباني، فإن كريستيانو رونالدو قام 

بعرض قرصه يف مانشسرت للبيع مقابل 6 ماليني يورو.
7 غرف و6 حمامات،  يحتوي عىل  رونالدو  أن قرص  إىل  وأشارت 
كبري  ومسبح  البدنية،  للياقة  مخصصة  غرفة  إىل  باإلضافة 

وجاكوزي، ومرسح لعرض األفالم.
ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع النرص السعودي حتى صيف 
عام 2025، وذكرت بعض التقارير بأن الدون الربتغايل يحصل عىل 

راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو.

بغداد / متابعة الزوراء:
إنرت  مباراتا  األربعاء  اليوم  ليلة  تقام 
ميالن مع بورتو، واليبزيج ضد مانشسرت 

سيتي.
وال شك يف أن مانشسرت سيتي هو األوفر 
ورغم  اليبزيج.  يلتقي  حني  للفوز  حظا 
يظل  املاضية،  النسخة  نهائي  خسارته 
السيتي ضمن أبرز املرشحني لرفع الكأس 
ذات األذنني ال سيما بسبب قوته وأسلوب 

لعبه.
إرلينج  النرويجي  املهاجم  انضمام  ومع 
الذي  السيتي  ثقل  ازداد  لصفوفه  هاالند 
انتصارات   4 املجموعات  دور  يف  حقق 

وتعادلني.
الربيميريليج  صدارة  من  اقرتابه  ومع 
تقريبا،  يشء  كل  حصد  من  واقرتابه 
ال  بمنافس  اإلنجليزي  الفريق  يصطدم 
اإلطالق  عىل  شأنه  من  التقليل  يمكن 
ويقدم أداء رفيعا تحت قيادة مدرب جديد 
وصافة  األملاني  الفريق  احتالل  يف  ساهم 
أكرم  الذي  مدريد  ريال  خلف  مجموعته 

ضيافته يف أملانيا.
سوبوسالي  دومينيك  املجري  ويؤمن 
العب وسط اليبزيج، بقدرة الجماهري عىل 
صنع الفارق خالل املواجهة املرتقبة أمام 

مانشسرت سيتي.
وقال سوبوسالي ملجلة »كيكر سبورتس«: 
»علينا أن نظهر ذلك كفريق، خاصة عىل 
ملعبنا، ال يمكن ألحد هزيمتنا.. ستكون 

مباراة مذهلة«.

له  سبق  الذي  املجري  الالعب  وأشار 
هداف  هاالند  إيرلينج  النرويجي  مزاملة 
مانشسرت سيتي، يف سالزبورج: »نريد أن 

نضع األسس للتأهل«.
املجموعات  دور  يف  الفريقان  والتقى 
بنسخة العام املايض لدوري األبطال حيث 
فاز مانشسرت عىل ملعبه 6 /3 يف مباراة 

يف   1/  2 اليبزيج  يفوز  أن  قبل  الذهاب 
يف  سوبوسالي  نجح  حني  اإلياب  مباراة 

هز الشباك.
مان  ضيفه  مع  اليبزيج  مباراة  وجرت 
حضور  دون  املايض  املوسم  سيتي 
لكن  كورونا،  جائحة  بسبب  الجماهري 
الجماهري  تصنع  أن  يأمل  سوبوسالي 

الغفرية الفارق هذه املرة.
أمام  لكن مهمة اليبزيج لن تكون سهلة 
دفاع »سيتيزنز« الذي تلقى هدفني فقط 
هذا املوسم بدوري األبطال، وهو أقل عدد 
إىل جانب  املسابقة  تاريخ  من األهداف يف 

بايرن ميونيخ.
كما أنه عىل الجانب اآلخر، سيكون نجم 

سيتي، إيرلنج هاالند الذي سجل 32 هدفاً 
يف 31 مباراة منذ انتقاله إىل ملعب االتحاد 
الصيف  دورتموند  بوروسيا  غريمه  من 

املايض.
اليبزيج  مرمى  يف  أهدافاً  هاالند  وسجل 
خالل فرتة تواجده يف أملانيا، أكثر من أي 
إذ هّز شباكه 6 مرات يف 4  منافس آخر، 

مباريات.
ويكمل لقاء بورتو وإنرت مواجهات ذهاب 
هيمن  وقد  األبطال.  دوري  نهائي  ثمن 
متفوقا  الثانية  مجموعته  عىل  بورتو 
عىل كل من كلوب بروج وباير ليفركوزن 

وأتلتيكو مدريد.
عىل  التأهل  من  الربتغايل  الفريق  وتمكن 
األخرية  الجولة  يف  إسبانيا  ممثل  حساب 
يف  ليفوز  مباراتني  أول  خسارة  بعد 

مبارياته الـ 4 التالية.
وعىل املستوى املحيل، يستقر انرت يف املركز 
الثاني بالدوري االيطايل، برصيد 47 نقطة 
بفارق 15 نقطة عن املتصدر نابويل، الذي 
نهاية  يف  الدوري  بلقب  سيتوج  أنه  يبدو 

املطاف.
ونفس الحال، بالنسبة لبورتو الذي يحتل 
املمتاز  الربتغايل  الدوري  يف  الثاني  املركز 
عن  نقاط   5 وبفارق  نقطة،   51 برصيد 

بنفيكا املتصدر.
الليلة عىل هدافه  ويعول بورتو يف مباراة 
أحرز  الذي  الدويل مهدي طارمي  االيراني 
11 هدف يف الدوري املحيل، و5 أهداف يف 

دوري أبطال أوروبا هذا املوسم.

ليفربول / متابعة الزوراء:
امللياردير  ليفربول،  مالك  نفى 
األمريكي جون هنري، أن النادي 
االنكليزي العمالق مطروح للبيع 
استثمارات  عن  البحث  رغم 

جديدة فيه.
قالت مجموعة فينوي الرياضية 
أف   - غروب  سبورتس  )فينوي 
هنري،  من  اململوكة  جي(،   أس 
الثاني/نوفمرب  ترشين  يف 
استثمار  »ستدرس  إنها  املايض 
يف  ذلك  كان  إذا  جدد  مساهمني 

مصلحة ليفربول كناٍد«.
طرح  بشأن  تكهنات  ذلك  أثار 
عىل  للبيع  مرة   19 إنكلرتا  بطل 
مانشسرت  األزيل  غريمه  غرار 

يونايتد.
»بوسطن  لصحيفة  هنري  قال 

ُنرشت:  مقابلة  يف  سبورتس« 
الكثري  هناك  كان  أنه  »أعلم 
واالقتباسات  املحادثات  من 
لكني  ليفربول،  نادي  حول 

بالحقائق«.وتابع:  ألتزم 

بسيطاً  رسمياً  طابعاً  »أضفينا 
عىل عملية مستمرة. هل سنبقى 
نبيع  هل  ال.  األبد؟  إىل  إنكلرتا  يف 
مع  نتحدث  هل  ال.  ليفربول؟ 
ليفربول؟  بشأن  مستثمرين 

نعم«.
يشء؟  سيحدث  »هل  وأردف: 
تكون  لن  لكنها  ذلك،  أعتقد 
يشء  أي  بعنا  هل  بيع.  عملية 

خالل العرشين عاما املاضية؟«.
تملك  التي  جي  أس  أف  دفعت 
األمريكي  البيسبول  عمالق  أيضا 
 300 سوكس،  ريد  بوسطن 
 361( إسرتليني  جنيه  مليون 
عىل  لالستحواذ  دوالر(  مليون 

ليفربول قبل 13 عاماً.
وتقّدر مجلة فوربس راهناً قيمة 
دوالر  مليار   4.5 بحوايل  النادي 
يصبح  أن  املتوقع  أمريكي.ومن 
مانشسرت يونايتد أغىل نادي كرة 
اكتمال  حالة  يف  التاريخ  يف  قدم 
األشهر  يف  الحمر  الشياطني  بيع 

املقبلة.
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الرباط/متابعة الزوراء: » «
الزائف�ة:  »األخب�ار  عن�وان  تح�ت 
من التضلي�ل اإلعالم�ي إىل املعلومة 
املوثوق�ة واملتاحة«، ن�ر »املجلس 
والبيئ�ي  االقتص�ادي واالجتماع�ي 
املغربي« - وهو مؤسس�ة دستورية 
استش�ارية - أخرياً رأياً استش�ارياً 
يحّذر من مشكلة »األخبار الزائفة«، 
التي َتَتَناَم�ى عىل الصعيدين العاملي 
والوطني، وَتَتعاَظم مع االس�تعمال 
الذكية وانتش�ار  للهوات�ف  املتزاي�د 

شبكات التواصل االجتماعي.
»املجل�س« أطل�ق يف إط�ار إع�داده 
لهذا الرأي بش�أن »األخبار الزائفة« 
الرقمي�ة  منّصت�ه  ع�ر  استش�ارة 
الس�تقصاء  »أش�ارك«  التش�اركية 
ح�ول  واملواطن�ن  املواطن�ات  آراء 
املوضوع، وذلك ما بن 6 مايو )أيار( 
وبل�غ   .2022 )تم�وز(  يولي�و  و9 
مجموع التفاعالت مع املوضوع 75 
ألف�اً و372. منه�ا 626 إجاب�ة عىل 
االستبيان الذي أعده »املجلس« بهذا 

الخصوص.
بالنس�بة  النتائ�ج  أظه�رت  ولق�د 
للسؤال املتعلق بالتوصل باملعلومات 
أن نح�و  املوثوق�ة،  واألخب�ار غ�ري 
93 يف املائ�ة من املش�اركن يتلّقون 
معلومات وأخباراً تبدو غري موثوقة، 
بينما أفادت نسبة 7 يف املائة الباقية 

بخالف ذلك.
املعلوم�ات،  تقاس�م  وبخص�وص 
رّصح 51 يف املائ�ة م�ن املش�اركات 
واملشاركن يف االستطالع )معظمهم 

من دون وعي منهم( بأنهم سبق لهم 
أن نروا ب�ن معارفه�م معلومات 
وأخب�اراً مش�كوك يف صحتها، بينما 
أف�اد 49 يف املائ�ة الباقي�ة أنه�م لم 
غريه�م  إىل  نقل�وا  أن  له�م  يس�بق 

معلومات أو أخباراً غري موثوقة.
التحّق�ق  بمس�ألة  يتعل�ق  وفيم�ا 
املائ�ة  يف   55 أوض�ح  الخ�ر،  م�ن 
م�ن املش�اركن يف االستش�ارة أنهم 
ُيداوُم�وَن عىل التأك�د من املعلومات 
قب�ل نره�ا، يف ح�ن أف�اد 43 يف 
املائة من املش�اركن أنهم يتحققون 
أحياناً م�ن املعلوم�ات قبل نرها، 
أما 3 يف املائة الباقية، فتوضح نتائج 
االستش�ارة أنه�م ال يتحقق�ون أبداً 
مما لديه�م من معلومات قبل نقلها 

إىل غريهم.
وبن�اًء علي�ه، اعت�ر »املجل�س« أن 
تأث�ري »األخب�ار الزائف�ة« الس�لبي 
يمكن أن َيطاَل األفراَد واملؤسس�ات 
واملجتم�ع بوجه عام. وجاء يف الرأي 
االستش�اري قول�ه: »يَع�ُد انتش�ار 
األخبار الزائفة ظاهرة قديمة« اتََّسع 
نطاُقها مع ظهور وس�ائل التواصل 
الحديثة وانتش�ار استخدامها. ففي 
2018، أجرى معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا )ال��MIT( – الجامعة 
دراس�ة   - املرموق�ة  األمريكي�ة 
الزائفة«، َكش�فت  ح�ول »األخب�ار 
أنه�ا تنت�ر برسعة س�تة أضعاِف 
املعلوماِت الحقيقية. وبالتايل، أصبح 
نر هذا الن�وع من األضاليل بقصٍد 
ا  أداة ُتس�تخَدم عىل نطاق واسع، إمَّ

لغاياٍت ِربحية أو للتأثري عىل السلوك 
أو ل�إرضار باملنظم�ات والدول عىل 
الَس�واء، وهو ما ُيِخُل بالنظام العام 

وُيضعف أداء األسواق.
ل ت�داوَل ه�ذه »األخبار  ومما ُيس�هِّ
الزائفة« محدودية إمكانية الوصول 
قة،  الرس�مية واملَُحقَّ املعلوم�ات  إىل 
ال س�يما أنَّ املُواِط�َن ال َيملِ�ك ِم�َن 
األدواِت م�ا يكف�ي للتأكد من صحة 
َس�ْيِل املعلومات املتداَولة يف مختلِف 
الوس�ائل اإلعالمي�ة. وِع�الوة ع�ىل 
ذل�ك، فإنَّ ما يقوم ب�ه أحياناً بعُض 
»املؤثِّرين«، َمدُفوِعن ِبنّيات خبيثة، 

َيزيُد ِمن انتشاِر »األخبار«.
م�ن جه�ة ثاني�ة، أش�ار »املجلس« 
إىل أن�ه يف املغ�رب، يوَج�د العديُد ِمْن 

َمواِطِن الَخلَِل والهشاشة التي ُتؤدِّي 
إىل انتش�ار »األخب�ار الزائفة«، منها 
ع�ىل وج�ه الخص�وص أن البيانات 
بع�ض  ح�وزة  يف  الت�ي  الرس�مية 
اإلدارات ال تن�ر بكيفي�ة ممنهجة 
ومنتظمة أو بطريقة ُمحيَّنة )جيدة 
التوقي�ت(، وذلك بالرَّغ�م مما َيُنُص 
عليه رصاحة القانون املتعلق بالحق 
يف الحص�ول ع�ىل املعلوم�ات. وهذا 
إضاف�ة إىل محدودية املوارد البرية 
اإلع�الم  وس�ائل  ملختل�ف  واملادي�ة 
العمومي�ة لتضطلع بدوره�ا كامالً 
يف التصدي النتش�ار األخبار الزائفة، 
الة  ووجود نق�ص يف املنص�ات الفعَّ
للتحقق من املعلومات بشكل أفضل، 
باس�تثناء بعض املب�ادراِت املعدودة 

عىل رؤوس األصابع.
وجاء يف الرأي االستش�اري أيضاً أنه 
دة  إدراكاً من »املجلس« للطبيعة املُعقَّ
األبعاِد ملش�كلة »األخبار  دة  واملُتع�دِّ
الزائفة« والتضلي�ل اإلعالمي، يدعو 
إىل اعتم�اد رؤي�ة َتس�َتِند إىل أدواٍت 
ومقارب�اٍت َتكُفل حصوَل املواِطنات 
دة، مع  واملواطنن عىل املعلومة املؤكَّ
تزويده�م بالوس�ائل الت�ي تمِكنهم 
م�ن رصد األخب�ار الزائف�ة ومن َثمَّ 

الحد من انتشارها.
باتخ�اذ  »املجل�س«  أوىص  كذل�ك، 
ع�دة تدابري م�ن قبيل تفعي�ل الحق 
يف الحص�ول عىل املعلومة، ال س�يما 
من خالل إق�رار إلزامية نر جميع 
الوثائق الرسمية العمومية يف غضون 

24 ساعة من تاريخ املُصادقة عليها 
عىل موق�ع اإلدارة املعنية. والتحقق 
من صح�ة املعلوم�ات. ويتأتى ذلك 
من خ�الل اس�تحداث »بوابة رقمية 
عمومي�ة« للتحقِق من املعلومات أو 
 )Fact - checking( تح�رّي صحتها
يف  الرس�مية  األخب�ار  بخص�وص 
املغرب، م�ع ترصيد املب�ادرات التي 
ج�رى إطالقه�ا ع�ىل مس�توى عدد 
من املؤسس�ات اإلعالمية ك�»وكالة 
املغ�رب العرب�ي لألنب�اء« و»الهيئة 
العلي�ا لالتص�ال املس�موع واملرئي« 
تقدي�م  اق�رح  وأيض�اً  وغريهم�ا. 
الدع�م امل�ايل ملواق�ع »التحق�ق من 
املعلومات« من خالل صناديق، وذلك 
لضمان حسن سري هذه املواقع، مع 
الحرص عىل ضمان ِحيادها وتعزيز 

مصداقيتها.
اق�رح  متص�ل،  صعي�د  وع�ىل 
»املجلس« اس�تحداث نظام »عالمة 
ممي�زة« ُموََج�ه إىل مواقع »التحقق 
م�ن املعلوم�ات«، ودع�م املب�ادرات 
الرامية إىل إنشاء ُنُظٍم لرصد وتبادل 
املهني�ن  ب�ن  الزائف�ة  املعلوم�ات 
اإلعالمين، وذلك تيسرياً للتحقق من 
ه�ذه األخبار قبل نقله�ا والحد من 

انتشارها قدر اإلمكان.
ويف االتج�اه ذاته، ش�ملت توصيات 
»املجلس« تعزيز قدرات املستعِملن 
واملهني�ن يف مج�ال رص�د »األخبار 
الزائف�ة« بش�كل منتظ�م، مع لفت 
انتب�اه الس�كان من خ�الل مختلف 
وس�ائل اإلعالم إىل مخاطر »األخبار 

الزائف�ة«، والعم�ل ع�ىل اس�تهداف 
كل فئ�ة ع�ىل ِح�َدة - بم�ا يف ذل�ك 
األطفال واملراهقون واملُِسُنون وغرُي 
املتعلمن -، وتعزيز الرامج الربوية 
اإلعالمي�ة وتنمي�ة الح�ّس النق�دي 
ل�دى املس�تعِملن منذ س�ن مبكرة. 
وأيض�اً توعية املهنين وغري املهنين 
م�ن منتج�ي املعلوم�ات )املدِونون 
بدوِره�م،  وغريه�م(  واملؤث�رون 
وباملس�ؤوليات امللقاة ع�ىل عاِتقهم 
يف مجال مكافحة »األخبار الزائفة«، 
ال س�يما م�ن خ�الل تنظي�م برامج 
للتكوين املس�تمر وتش�جيع البحث 
العلم�ي والتع�اون ال�دويل. وبضمن 
ذل�ك وض�ع برامج للبح�ث وتطوير 
آلي�اٍت للرص�د والتص�دّي النتش�ار 
ب�ن  براك�ة  الزائف�ة«  »األخب�ار 
الدولة واملهنين والجامعات، وتعزيز 
االنخ�راط يف الجه�ود الدولية لرصد 
ومكافحة »األخب�ار الزائفة«، وذلك 
مواكب�ة للتط�ورات التكنولوجية يف 

هذا املجال.
وأخ�رياً، اعتم�د »املجل�س« مقاربة 
تشاركية شاركت فيها مجموعة من 
املؤسس�ات، وكانت ثمرة نقاش�ات 
ُموَس�عة بن مختلف الفئات املكوِّنة 
ل�»املجل�س«، فضالً ع�ن ُمخرجات 
جلس�ات اإلنصات الت�ي َنَظمها مع 
أب�رز الفاعل�ن املعني�ن، إىل جانب 
نتائج االستشارة التي أطلقها بشأن 
ه�ذا املوضوع عىل منصت�ه الرقمية 

  .)Ouchariko.ma( .»أشارك«
)عن/صحيفة الرق األوسط(

املغرب يتقصى مصادر »األخبار الزائفة«

الجزائر/متابعة الزوراء:
ق�ّرر القض�اء الجزائ�ري حبس صحف�ي وباحث عىل ذم�ة التحقيق، لالش�تباه يف صلتهما 
باملس�اعدة يف تهريب الناش�طة والصحفية الجزائرية أمرية بوراوي إىل تونس بطريقة غري 

رشعية، قبل أن تسافر من هناك إىل فرنسا التي تحمل جنسيتها بمساعدة السلطات.
وق�ّرر قايض التحقي�ق يف محكمة قس�نطينة، رشقي الجزائر، إي�داع الصحفي ومدير نر 
صحيف�ة بروفنس�يال مصطفى بن جام�ع، الحبس املؤق�ت، بعد عرة أيام م�ن اعتقاله 

للتحقيق معه كمشتبه به يف مساعدة بوراوي يف الخروج من الجزائر.
كذل�ك، أوقف الباحث والصحفي يف مركز غلوبال إنيش�ياتيف املخت�ص بالجريمة املنظمة، 
رؤوف ف�رح، املقي�م يف تون�س، مع والده، يوم 14 فراي�ر الحايل، إثر زيارت�ه أهله يف مدينة 

عنابة الجزائرية.
وأصدر املركز الذي يعمل فيه فرح بياناً يطالب فيه السلطات الجزائرية باإلفراج عنه.

ويف الس�ادس من فراير الجاري، تمكنت بوراوي من الوصول إىل تونس قادمة من الجزائر، 
بطريق�ة غري قانونية، لكونها ممنوعة من مغادرة الجزائر، قبل أن تنجح بتدخل القنصلية 

الفرنسية يف منع إعادتها إىل الجزائر، وتمكينها من السفر إىل ليون الفرنسية.
وأودع الس�جن يف نفس القضية 5 أش�خاص آخرين، من بينهم أق�ارب لبوراوي، إضافًة إىل 
سائق سيارة األجرة الذي توىل نقلها إىل تونس؛ حيث استخدمت بوراوي جواز سفر والدتها 

للعبور دون أن تمثل أمام رشطي املعر لختم الجواز.
وكان�ت أمرية ب�وراوي قد أعلنت يف ترصيحات صحفية بعد وصولها اىل فرنس�ا، أّن أحداً لم 
يساعدها عىل الخروج من البالد.وقّرر الرئيس الجزائري، عىل خلفية هذه القضية يف الثامن 
من الش�هر الحايل، استدعاء الس�فري الجزائري من باريس سعيد مويس للتشاور، احتجاجاً 
عىل تدخل املصالح الفرنس�ية لرحيل بوراوي إىل فرنس�ا.كذلك، أبلغت الخارجية الجزائرية 
السفارة الفرنسية، مذكرَة احتجاج ، إزاء ما وصفته الخارجية “بعملية تهريب غري رشعية 
ملواطن جزائري، وانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفن دبلوماسين وقنصلين وأمنين 

تابعن للدولة الفرنسية شاركوا يف عملية تسلل رسية وغري مروعة إلحدى الدول”.

تونس/ متابعة الزوراء:
قال�ت إذاع�ة موزايي�ك الخاص�ة يف تونس إّن 
القض�اء حك�م بس�جن مديره�ا ن�ور الدي�ن 
بوطار، املوقوف عىل ذمة التحقيق منذ أسبوع 
بتهم�ة “اإلس�اءة ألع�ىل ه�رم يف الس�لطة”.
وذك�رت اإلذاعة ، أّن “محامي النقابة الوطنية 
للصحفي�ن التونس�ين أي�وب الغ�دي قال إن 
قايض التحقيق بالقطب القضائي االقتصادي 
وامل�ايل )مختص بقضايا الفس�اد املايل( أصدر 
االثنن بطاقة س�جن بحق نور الدين بوطار”، 
من دون ذكر مدة الحك�م وال تفاصيله.ووفق 

املص�در ذاته، فإن الحكم بالس�جن جاء بتهمة 
“اس�تعمال الخط التحريري لإذاعة يف اإلساءة ألعىل هرم يف السلطة ورموز الدولة وتأجيج 
الوض�ع يف البالد”.وق�ال املحامي: “تمنين�ا أن يتخذ قايض التحقيق قراراً ش�جاعاً بناًء عىل 
معطي�ات قانوني�ة يف امللف وقرائننا تثب�ت أن التهمة كيدية، لكن ذلك ل�م يحدث”، وفق ما 
نرت اإلذاعة. ولم يصدر عن الس�لطات التونس�ية حّتى اآلن بيان بشأن حكم السجن عىل 
مدير اإلذاعة.وقبل أيام، ش�ّنت السلطات حملة اعتقاالت شملت بوطار وآخرين، من بينهم 
قيادات حزبية وقاضيان ورجل أعمال ومحاٍم وناش�ط.وأعلن الرئيس التونيس قيس سعّيد 
مراراً تمسكه بحرية التعبري واستقالل السلطات القضائية، إاّل أن املعارضة تتهمه باستخدام 
القضاء ملالحقة الرافضن إلجراءات استثنائية بدأ فرضها يف 25 يوليو/ تموز 2021، أبرزها 
حّل مجلس القضاء والرملان وإصدار تريعات بأوامر رئاس�ية وإجراء انتخابات تريعية 
مبك�رة وإقرار دس�تور جديد.وتعتر قوى يف تون�س تلك اإلجراءات “تكريس�اً لحكم فردي 
مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً ملس�ار ثورة 2011”، التي أطاحت الرئيس آنذاك 

زين العابدين بن عيل )1987-2011(.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بالتأكيد هذه ليس�ت املرة األوىل الذي تسمع بها 
بمصطل�ح “ميتافريس”، وليس�ت غايتي اليوم 
فق�ط أن أوضح ل�ك ما يعنيه ه�ذا املصطلح بل 
أرغ�ب يف اصطحابك معي إىل أبع�د من ذلك، ألّن 
امليتاف�ريس يعن�ي طريق�ة تفك�ري مختلفة يف 
املحتوى اإلعالمي الذي تنتجه ليصبح مع الوقت 

جزءاً ال يتجزأ منه.
ماذا يعني بالضبط مصطلح “ميتافريس”؟

يش�ري هذا املصطل�ح إىل بيئة افراضي�ة ثالثية 
األبعاد، حيث يمكننا املش�اركة يف تجربة غامرة 
بمج�االت مختلف�ة يف الحياة، بط�رق لن نكون 
قادرين عليه�ا يف العالم املادي وننتقل إىل أماكن 
ح�ول العالم بدون مغ�ادرة املن�زل أو املكتب أو 
املدرس�ة، وهذا اس�تثمار كبري لتقني�ات الواقع 
االفرايض والواقع املعزز واملمتد بش�كل ينقلها 

جميعاً إىل املستوى التايل.
وينظر العديد من الخراء بحس�ب تقرير نرته 
Vice تح�ت عن�وان “ما ه�و امليتافريس، رشح 
ل�كل لألش�خاص الذي�ن ال يعرف�ون معن�اه”، 
إىل امليتاف�ريس ع�ىل أن�ه “نموذج ثالث�ي األبعاد 
لالنرنت، م�كان مواز للعالم املادي حيث تقيض 
حيات�ك الرقمي�ة، ويف ه�ذا امل�كان تمتل�ك أن�ت 
واآلخرين صوًرا رمزية، وتتفاعل معهم من خالل 

صورهم الرمزية أو ما يعرف ب�”األفاتار”.
 ،2030 بحل�ول  أن�ه  الخ�راء  بع�ض  ويعتق�د 
س�تصبح نس�بة كب�رية من الن�اس ج�زًءا من 
امليتاف�ريس، عىل الرغ�م من أن الفك�رة ال تزال 
بحاجة إىل الكثري من العمل، حيث يمثل التحدي 
األول إمكانية الوصول إىل األجهزة التي تتطلبها، 
والتحديات القانوني�ة والتجارية، ربما يف الفرة 
الحالية سنعيش يف امليتافريس لفرات متقطعة 

باستخدام نظارات الواقع االفرايض.
كي�ف يمكنني الوص�ول للميتاف�ريس يف الوقت 

الحايل؟
ال يوجد بواب�ة واحدة لول�وج امليتافريس، وكي 
تكون ج�زءاً من ه�ذه التجربة الغام�رة تحتاج 
إىل نظ�ارات الواقع االفرايض وهذا األمر يتوقف 
ع�ىل ميزانيت�ك، فهن�اك نظ�ارات قليل�ة الثمن 
ومصنوع�ة من ال�ورق املقوى والت�ي أصدرتها 
جوجل وال يتج�اوز ثمنه�ا 10 دوالرات، وصوالً 
-Oc  لتل�ك ذات التقني�ات عالي�ة الج�ودة مثل
lus Quest. واآلن بعدم�ا اخرت نظارات الواقع 
االفرايض التي تناس�ب احتياجات�ك وميزانيتك 
بإمكانك القيام بتجربتك الخاصة. فاليوم هناك 
العدي�د من املنص�ات التي تقّدم تج�ارب الواقع 
االف�رايض والواقع املعزز والواقع املمتد، وهناك 
تطبيقات مختلفة متوفرة يف متجر آبل، ولكن ال 
توجد بوابة واحدة يمكن لألشخاص استخدامها 

للوصول إليها.
وقد ظهرت العديد من الركات التقنية الضخمة 
الت�ي تق�دم مجموع�ة متنوع�ة م�ن الخ�رات 
والتجارب “الرفيه واأللعاب، العقارات، التسوق 
وغريها”. ويتم استخدام تكنولوجيا ميتافريس 
يف مج�االت مختلف�ة أكثرها انتش�اراً هو مجال 
األلع�اب والرفيه، ومن خالل ه�ذه التقنية يتم 
إنش�اء ألعاب أكثر جاذبية للمس�تخدمن ليبدو 

األمر وكأنهم يف بيئة واقعية.
الواق�ع  وتقني�ات  ميتاف�ريس  وبمس�اعدة 
االفرايض والواقع املعزز يمكن لنظام التعليم أن 
يعرض بعض التطبيقات املذهلة يف مجاالت علم 
التريح وعل�م األحياء والجغرافي�ا والكيمياء، 
حي�ث يس�اعد الطالب ع�ىل التعلم بش�كل أكثر 
فاعلي�ة والقيام بجوالت افراضية ثالثية األبعاد 
والس�فر لبعض أكث�ر املتاحف ش�هرة يف العالم 

ب�دون مغ�ادرة الفص�ل ال�درايس.
وق�د وج�د املهندس�ون املعماريون باس�تخدام 
تقني�ات ميتافريس فرص�ة لتصوير أعمالهم يف 
بيئة ثالثية األبعاد، وقد يتضمن ذلك إنشاء عالم 
افرايض وإضاف�ة املباني والنبات�ات والعنارص 

الطبيعية األخرى.
األف�الم  وصناع�ة  اإلع�الم  مج�ال  يف  وأيض�اً 

الوثائقية

عندما يفكر معظم الناس يف امليتافريس، فإنهم 
يفكرون يف الواقع االفرايض )VR(، وعىل الرغم 
م�ن أن الواقع االفرايض ه�و جزء كبري من هذا 
الفضاء الرقمي، إال أنه ليس الجانب الوحيد، تعد 
تقنيات امليتافريس موطًنا ملجموعة متنوعة من 
 )AR( التجارب الرقمية، بما يف ذلك الواقع املعزز
والواق�ع املختل�ط )MR( وال�ذكاء االصطناعي 
)AI(، ه�ذه التقنيات رضورية للصحفين ألنها 
توفر طرًقا جديدة لرواية القصص والتفاعل مع 
الجماهري أو ما يقال عن�ه “الصحافة الغامرة” 
التي تخلق إحساس�اً بالتواجد هناك باس�تخدام 
التقني�ات ثالثية األبعاد، بحي�ث يضع الجمهور 
مب�ارشة يف الح�دث وتخلق له تجربة الش�خص 

املوجود يف الحدث مبارشة.
والسؤال املهم اآلن، كيف سيؤثر امليتافريس عىل 
الصحافة؟ الجواب واضح، بنفس الطريقة التي 
أثر بها تطور ش�بكة اإلنرنت عليها، فقد غريت 
الصحاف�ة ش�كلها وفق�اً لالبت�كارات الجديدة 

والتطورات التكنولوجية.
يف وقت سابق، كان التلفزيون والراديو والصحف 
األنماط الوحي�دة للصحافة، لكن هذا تغري اآلن. 
تت�م الصحاف�ة اآلن أيًض�ا من خالل الوس�ائط 
الرقمية، والتي ُتع�رف بالصحافة الرقمية، وقد 
تكيفت وفًقا لتطور مواقع التواصل االجتماعي 

مثل يوتيوب وفيسبوك وتوير وغريها.
لذل�ك، ال تتفاجأ إذا رأيت أش�خاصاً يش�اهدون 
تقاري�ر ميداني�ة أنجزها صحفي�ون، من خالل 
ارتداء سماعات رأس الواقع االفرايض الخاصة 
به�م ويخترون كل يشء كما لو كانوا حارضين 

بالفعل هناك عىل الفور. 
إلي�ك مجموع�ة م�ن األمثل�ة له�ذا النم�ط من 

التقارير باللغة العربية:
 Frontline هذه مجموعة تقارير أنجزتها منصة
in Focus xr الحائزة عىل جائزة جوجل لالبتكار 
واملتخصصة بنقل قصص من الخطوط األمامية 
باس�تخدام تقني�ات الواقع االف�رايض واملعزز. 
القصص كله�ا متوف�رة بالعربي�ة واالنجليزية 
ويمكن مش�اهدتها باس�تخدام نظارات الواقع 
االفرايض، س�نعرض هنا  بع�ض األمثلة باللغة 

العربية:
ع�ازف الب�زق: قصة إنس�انية عن عاش�ق آللة 
الب�زق، يصنعه�ا ويعزف عليها لك�ن الحرب لم 

تكن يف صالح شعفه هذا.
مثال عن قصة تفاعلية:

هذا منزيل: مدرس�ة مدمرة تصبح ملجأ اضغط 
هنا ملشاهدة القصة والتفاعل معها.

لذل�ك، إذا نظرنا إىل جميع التطورات التي تحدث 
الواض�ح  الغام�رة، يصب�ح م�ن  يف الصحاف�ة 
أّن امليتاف�ريس ق�د ب�دأ بالفع�ل يف التأث�ري عىل 
الصحافة، والصحافة تكيف نفس�ها مع تطور 

ميتافريس. 
مرة أخرى، الصحافة عىل وشك التطور إىل شكل 

جديد.
ويف هذا الس�ياق، أجرين�ا مقابلتن إحداهما مع 
م�درب صحف�ي متخص�ص يف مج�ال صحافة 
املوبايل وهو أس�امة الديب، وأخرى مع صحفي 

مرصي له تجرب�ة يف الصحافة الغامرة بش�كل 
خاص “الواقع االفرايض”.

أس�امة الديب: من لم يطور من نفس�ه، س�وف 
ينقرض مثل الديناصورات!

امليتافريس واملوبايل واإلعالم، مفردات واس�عة 
ولكل منها تخصصات ومجاالت مختلفة؟ كيف 
يمك�ن الجم�ع بينه�ا لتقديم محت�وى إعالمي 

مختلف وفريد من نوعه؟
امليتاف�ريس ه�و تقنية ق�د أعلن�ت عنها رشكة 
ميتا “فيسبوك سابًقا”، وهدفه خلق واقع بديل 
مع�زز بالتقنيات التكنولوجي�ة لفتح آفاق أكر 
للتواص�ل بن الجمهور الذي يس�تخدم املنصات 
الخاص�ة بالتواصل اإلجتماعي ع�ر بناء أماكن 
وأنش�طة يس�تطيع م�ن خاللها املس�تخدم أن 
يمارس أنشطة جديدة كلياً ال يستطيع يف حياته 
العادي�ة أن يمارس�ها، مث�ل زي�ارة املتاحف أو 
مش�اهدة عروض الس�ينما لألف�الم الجديدة أو 
حت�ى الرفاهي�ة مثل العيش يف قص�ور أو بيوت 
من تصميم املس�تخدم أو إقامة حلقات نقاشية 

أو اجتماعات عمل أو دردشة أصدقاء.
أما اإلعالم فهو نقل األخبار عر الوسائل املختلفة 
للجمهور يف معناه البسيط ومن ضمن الوسائل 
الت�ي أصبح له�ا األس�بقية والق�وة والحضور 
والقدرة عىل ش�حن الجمهور بكافة أطيافه هي 
السوشيال ميديا ومن هنا ترز أهميتها، خاصة 
بعد املس�تجدات الخاصة بامليتاف�ريس والذكاء 

اإلصطناعي.
بالنس�بة للموبايل، هو ثورة الس�نوات املاضية 
وطريق األيام القادم�ة، كل التطبيقات والطرق 
الب�د أن تع�ر م�ن خالل�ه، ال�ذكاء اإلصطناعي 
وامليتافريس يعتمدان بشكل كبري عليه، ومعظم 
تطبيق�ات التكنولوجي�ا العاملية يت�م تصميمها 

اليوم لالستخدام عر املوبايل.
كما تعتمد غرف األخبار العاملية بش�كل أسايس 
ع�ىل املحتوى الصادر م�ن الهاتف، هناك أحداث 
رئيس�ية ق�د ألهم�ت العال�م بش�كل كب�ري عر 
املوباي�ل، الجمي�ع يتذكر انفج�ار مرفأ بريوت، 

وكيف كان للموبايل دور يف توثيق الحدث.
ما هي إيجابيات وسلبيات هذا النمط؟

بالطب�ع مث�ل أي نوع م�ن أن�واع التكنولوجيا، 
هن�اك س�لبيات وإيجابي�ات يف ش�أن التط�ور 
الكبري املصاحب لها، أما اإليجابيات فهي القدرة 
الكبرية عىل وصول املس�تخدم لكل أمر أو مكان 
يريده ومشاهدة ومعايشة املستحيل من وجهة 

نظره قبل سنوات.
 فالتج�ول عر نظ�ارة الواقع اإلف�رايض داخل 
متح�ف اللوف�ر يف فرنس�ا ل�م يكن س�وى حلم 
يداع�ب خي�ال كثريي�ن من�ذ س�نوات، وأصبح 
اليوم حقيقة تس�تطيع أن تمارس�ها من غرفة 
مكتبك، وتستطيع التواصل مع كرى الركات 
املب�ارش يف  الب�ث  بتقني�ة  ومش�اهدة األخب�ار 
لحظات مع�دودة. أم�ا فيما بتعلق بالس�لبيات 
فه�ي أيًضا كث�رية، أهمها فيما يتعلق بانتش�ار 
األخبار الكاذبة، وإن هذا النمط من التكنولوجيا 
قد يعزز ش�عور الوحدة واالنفصال عن التواصل 
الطبيعي والرغبة يف التواصل عر شاشة الهاتف 

فقط.
أين تج�د الجمهور يف املنطق�ة العربية من هذه 

التكنولوجيا؟
الجمه�ور يف املنطق�ة العربية متعط�ش ألنواع 
إىل  أكث�ر  ويمي�ل  التكنولوجي�ا  م�ن  مح�ددة 
التكنولوجي�ا الرفيهي�ة يف املق�ام األول فتج�د 
أن األلع�اب التكنولوجي�ة لها املرتب�ة العالية يف 

اهتمام الجمهور.
أما عىل مستوى األخبار فالجمهور يتابع األخبار 
عر التقني�ات األحدث، م�ن الصعوبات التي قد 
تقف يف وجه التكنولوجيا الحديثة يف نقل األخبار 
ومنه�ا امليتاف�ريس هي رسع�ة اإلنرن�ت التي 

تحظى بها الدول املختلفة.
عىل س�بيل املثال إن بناء استوديو إخباري تقدم 
في�ه مذيع�ة م�ن خ�الل امليتافريس ه�و أمر ال 
يتطلب عمالً كبرياً ولكن حتى تستمتع كمشاهد 
بتلك التقنية، البد أن تحظى برسعة اس�تثنائية 
يف اإلنرنت كي تستطيع معايشة التجربة بدون 

تقطيع أو توقف.
كيف يمكن تخطي ه�ذه الصعوبات والتحديات 

لتحقيق انتشار أكر لهذا النمط من اإلعالم؟
الحل�ول مختلف�ة، منه�ا م�ا يتعل�ق بالجان�ب 
التقن�ي مثل رسعة اإلنرن�ت واألجهزة الخاصة 
مثل النظ�ارات واملوبايل ومنها أيض�اً ما يتعلق  
املحتوى مث�ل العمل عىل بناء موضوعات جذابة 
للمش�اهدين تخ�ص منطقته�م حت�ى من باب 

الرفيه وليس األخبار فقط.
أن�ت وبش�كل ش�خيص م�اذا تعن�ي ل�ك ه�ذه 
التكنولوجي�ا؟ وم�ا ال�ذي أضافت�ه ويمك�ن أن 

تضيفه لإعالم يف املنطقة العربية؟
بالنس�بة يل، التطور التكنولوجي هو من أفضل 
السبل التي البد أن يتابعها ويتعلمها كل صحفي 
العال�م وخاصة يف املنطق�ة العربية، س�اعدني 
كثريًا مجال صحافة املوبايل يف االعتماد بش�كل 
كامل عىل إنتاج تقارير وقصص صحفية منتجة 
بش�كل كامل عر املوبايل م�ن تصوير ومونتاج 
ومكساج وقدرة عىل نر، كل يشء بدون اللجوء 
إىل وس�يلة أو مع�دة أخ�رى. م�ن ل�م يطور من 

نفسه، سوف ينقرض مثل الديناصورات.
 خالد عمار صحفي مرصي: أخي مصدر اإللهام 

يف تجربة الواقع االفرايض
ب�دأ عمار عمل�ه يف مج�ال الصحافة من�ذ أكثر 
م�ن 10 أعوام، عمل فيها م�ع عدد من الصحف 
املرصي�ة والوس�ائل  اإلعالمية الدولي�ة، ويعمل 
الي�وم مدرباً يف عدد م�ن الصحف بمجال اإلعالم 

االفرايض منها صحيفة الوطن والوفد.
عمار املتخصص يف مجال علوم الحاس�وب كان 
يس�عى لخلق رابط بن التكنولوجيا والصحافة 
ووج�د يف اإلع�الم االف�رايض وس�يلة يف ذل�ك، 
يق�ول: “كن�ت أرافق أخ�ي املص�اب بالرسطان 
قب�ل أن توافيه املني�ة، كان يحلم بالطريان كنت 
أح�اول أن أحق�ق ل�ه حلمه م�ن خ�الل القيام 
بتجربة افراضي�ة لكنه تويف قبل يوم من إجراء 

التجربة”.
لك�ن ذل�ك ل�م يمنع عم�ار م�ن تحقي�ق أحالم 
كثريي�ن والقيام بج�والت افراضي�ة من خالل 
إنجاز تقارير إنس�انية ينقل من خاللها مرىض 
الرسط�ان واملردي�ن وغريه�م م�ن مناط�ق 
مختلف�ة ألماكن يحلمون بها “افراضياً”، وهذا 
كان ج�زء من برنامج عرضت�ه صحيفة الوطن 
املرصية.وس�اهم عمار يف إنش�اء أول اس�تديو 
اف�رايض لصحيف�ة الوط�ن املرصية م�ن أجل 
إجراء حوارات واس�تقبال جمه�ور من مختلف 
أنح�اء العالم لحضور ه�ذه املقابالت.إضافة إىل 
مشاركته يف إنتاج فيلم بعنوان “قبل االنقراض” 
يف مؤتم�ر  وت�م عرض�ه  اليونيس�يف  برعاي�ة 
Cop27.وق�د مل�س عم�ار م�ن خ�الل التجارب 
الس�ابقة تفاعاًل كب�رًيا من الجمه�ور وخاصة 
املتخصصن منهم يف مج�ال اإلعالن، وهو يأمل 
أن “يك�ون كل العامل�ن يف املج�ال اإلعالم�ي يف 
مرص والعالم العربي عىل استعداد الستقبال هذا 

العالم االفرايض”.
عن شبكة الصحفين الدولين

القضاء اجلزائري يقرر حبس صحفي 
على خلفية قضية أمرية بوراوي

حكم بسجن مدير إذاعة تونسية بتهمة 
“اإلساءة ألعلى هرم يف السلطة”

امليتافريس: ماذا يعين؟ وملاذا هو مهم لصحفيي اليوم؟
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يوسف عبود جويعد
رواية )جفرد( وبعنوان فرعي )ش�جرة 
الغ�رام 33( للروائي نصي�ف فلك، تنبئ 
بظه�ور كتاب�ات جديدة يف ف�ن صناعة 
الرواي�ة والعالم الرسدي، ك�ون الروائي 
عمل يف صناعتها متعم�داً وقاصداً، عىل 
انفتاح حر وطليق يف عملية سري األحداث 
مل�ا يمتلكه ه�ذا النص من ج�رأة كبرية، 
ورصاحة متناهية، وكش�ف عن املستور 
واملضمر، حتى يف دواخل وعقول وارواح 
الشخصيات، فقد اجتمعت فيها عنارص 
وس�مات الرواي�ة الكابوس�ية، ملا تحمل 
م�ن س�وداوية عالي�ة يف عملي�ة البناء 
وبفضائها ال�رسدي، ومكانها وزمانها، 
الغرائبي�ة  لنم�ط  االمث�ل  واالختي�ار 
والعجائبي�ة، كونهم�ا عن�ارص متمم�ة 
لتكوين الرواية وتش�كيلها، وقد اكتملت 
حلق�ات ال�رسد باختي�ار لغ�ة رسدي�ة 
تنس�جم وعملي�ة البناء الفن�ي للرواية، 
ك�ون تلك اللغة انبثق�ت من أعماق روح 
س�اخطة وغاضب�ة ومنفلتة ع�ىل واقع 
حياة تكتنفها الفوىض ويسودها الجهل 
والقس�وة  والظل�م  والفس�اد  والظ�ام 
والح�روب املتتالي�ة وس�لطة تعس�فية 
قمعية وحك�م دكتات�وري، منطلقاً من 
البؤرة الرئيس�ية للن�ص، والتي اتخذها 
كس�ياق فني ورؤية فنية لألحداث، وهو 
الكب�ت والحرم�ان الذي تحك�م يف حياة 
البلد، الكبت الجنيس، الكبت االجتماعي، 
الكبت الديني الناتج عن بعض الظواهر 

الدينية ذات املس�حة الت�ي يطغي عليها 
الجه�ل وقلة الوع�ي، الكبت الس�يايس، 
وكب�ت الس�لطة، وقيود بع�ض االعراف 
والطقوس والتقاليد البالية، ولكي يظهر 
وج�ه هذا الثيمة وتتوضح معانيها، فقد 
عمد الروائ�ي بجعل أفكاره�ا وأحداثها 
حرة بش�كل مبه�ر وأباح له م�ا ال يباح 
لغ�ريه م�ن أح�داث تدخ�ل يف االلف�اظ 
النابية والبذيئة منطلقاً من هذا السخط 
واالمتع�اض  ليكش�ف ع�ن الكث�ري من 
الخبايا يف أعم�اق الذاكرة حتى املحظور 
منه�ا، فيم�ا يخ�ص الجن�س والعاقة 
الت�ي  واألح�داث  والرج�ل،  امل�رأة  ب�ن 

عربت الخطوط الحم�راء، دون أن يضع 
أي اعتب�ار يذك�ر للناق�د أو الق�ارئ أو 
املتلقي، ألن رضورات نقل األحداث التي 
تحم�ل هذا الطاب�ع املحظ�ور وتبيح له 
الكتابة بتلك املف�ردات النابية واالباحية 
والرصيحة واملكشوفة، هي رضورة من 
ال�رورات الت�ي تفرضها عملي�ة بناء 
الرواية الكابوس�ية لكي يكتمل سوادها 
وتس�ودها العبثي�ة املطلوب�ة وابعاد اي 

رقيب منها حتى الرقيب الذاتي.
وهكذا نكتش�ف أن الروائ�ي نصيف فلك 
صنع له رؤية فني�ة جديدة ولغة جديدة 
م�زج فيه�ا ب�ن الفصح�ى والعامي�ة، 

إضافة اىل الحري�ة املطلقة التي امتلكها 
يف الكتاب�ة والتي ال تحده�ا حدود، وهي 
تش�به تلك اللغ�ة التي يس�تخدمها ابن 
الش�ارع الض�ال، ال�ذي ال يتقي�د ب�أي 
قي�ود وال يخضع ألي س�لطة أو دين أو 
أعراف اجتماعية أو أعراف خلقية، وهي 
الش�خصية الت�ي رس�م معامله�ا داخل 
الرواية، )حبيب الل�ه( الذي يعود للحياة 
ويخ�رج من قربه وي�ودع املوتى، ليعود 
بن�ا اىل حياته يف قط�اع )33(، وهو احد  
قطاع�ات مدينة الصدر )الث�ورة(، الذي 
ش�هد طفولته وصباه وش�بابه، ودارت 
في�ه أحداث تدور يف فلك املحظور، لينقل 
لن�ا تفاصي�ل كب�رية وارسار مبهرة عن 
حي�اة الناس يف هذا القط�اع، بذات اللغة 

الحرة. 
وعن بني�ة العنون�ة )جف�رد( يفرس لنا 
تفاصيل عن معناها والذي جاء منسجم 

مع سياق الرسد:
)- الجف�رد حس�ب التعري�ف الش�عبي: 
هو طبقات الوس�خ والق�ذارة املرتاكمة 
واملتيبسة حتى صارت مثل قبعة للرأس 
وح�ذاء للقدم�ن وقف�ازات لليدين، هي 
طبق�ة غاف صلب ف�وق الجلد ال يمكن 
غسله وإزاحته بسهولة، تنظيفه صعب 
وش�اق ذلك هو الجف�رد- وهناك جفرد 
وجمي�ع  واآلذان  واللس�ان  العي�ون  يف 
الح�واس، وجفرد ع�ىل العق�ل والقلب. 
لذل�ك كلنا غلط يف غلط وال يصدر منا أي 
كام وفعل صحيح. ال تصدر منا س�وى 

األخط�اء والب�اء.( )ص 175 ( 

أم�ا العن�وان الفرع�ي )ش�جرة الغ�رام 
33( فه�و يدل ع�ىل حبه وغرام�ه ولهُه 

واشتياقه لهذا القطاع. 
وت�دور بنا الرواية يف أروقة الحياة يف هذا 
البلد من املايض والحارض، واالحداث لتي 
حدث�ت يف ه�ذا القط�اع أو يف القطاعات 
االخ�رى، والحي�اة السياس�ية والحك�م 
والس�لطة يف البلد، ثم تنتق�ل بنا الرواية 
اىل اح�داث التظاه�رات الت�ي حدث�ت يف 
الثور الترشينية للش�باب، بعد أن نكون 
قد تعرفنا عىل شخوص الرواية الرئيسة 
منه�ا والثانوية مثل )حبيب الله، وهال 
سينما، وهاتو اس�عيد، والسفري االخري، 
ويقطن ابو عمار( وغريهم، وكل منهم 
له دور يف هذه الرواية، لنطوف يف س�وح 
التظاهرات وكش�ف ما ظه�ر منها وما 
بط�ن، ونتاب�ع تفاصي�ل ع�ن الحياة يف 
الخي�م وب�ن املتظاهرين، وب�ذات اللغة 
والرصاح�ة،  والج�رأة  الحري�ة  وب�ذات 
ونتابع املط�اردات التي حدث�ت لهم من 

قبل املليشيات.
ضم�ت رواية )جف�رد( )ش�جرة الغرام 
33( أحداثاً كبرية وواس�عة، بلغة جديدة 
وأس�لوب جدي�د اتخ�ذه الروائي نصيف 
فلك سياق عمل جديد، وأنها رواية جريئة 
ج�داً، تمت�از برصاحة متناهي�ة، وقدرة 
ع�ىل كش�ف املس�تور واملخف�ي وعبور 
الخط�وط الحمراء بكل تفاصيلها، وهي 

من الروايات الكابوسية السوداوية. 
م�ن اص�دارات دار س�طور – بغ�داد – 

شارع املتنبي لعام 2023  

ماجد احلجامي
أقبلت نحو س�يارتي ماس�كة ذراع�ه االيرس كاألم 
التي تمس�ك صغريها عند عب�ور الطريق  ، بعد أن  
أجلس�ته إىل جانبه�ا  أخذت تتحدث إلي�ه بكلمات 
العش�ق والشوق والغرام وهي تقبل وجهه ورقبته 
وش�فتيه برشاهة كأن�ه حبيب فارقه�ا منذ وقت 
طويل ، لم يبادلها القبل أو املش�اعر واألحاس�يس 
فهو غري مكرتث أو آبه بكلماتها املغرية وملس�اتها 
املثرية بس�بب الخ�وف والقلق ال�ذي انتابه منذ أن 
خرج معه�ا من مطع�م )مونتانا( جن�وب مدينة 
)أوتاوا( يتلفت بن حن وآخر كأنه يخىش أن يراه 

معها أحد ، مسكت شفته السفىل قائلة :
-أم�رك غريب ياحبيبي الجمي�ل ، أنت رجل عازب 
وأنا امرأة متزوجة ومع ذلك ال أش�عر بما تشعر به 

من قلق وخوف .
- إنم�ا قلقي عليِك أنِت ياعزيزتي ، ال أريد أن أكون 

سبباً يف نهاية حياتك الزوجية .
- قلت لك أن كل يشء سيكون عىل ما يرام ، اطمنئ 

لن يعرفنا أحد هنا .
-ليتني أمتلك ما لديك من جرأة ووقاحة !

- لن تن�ال من ملذات هذه الدنيا إن لم تكن جريئاً 
بل ووقحاً أحياناً .

-أخىش أن تذهب بنا جرأتك هذه إىل الهاوية .
- الجرأة مع الحذر هي الطريقة الوحيدة التي أنال 
فيه�ا هذه اللحظة الت�ي أنتظرها منذ وقت طويل  

بعيدا عن التهور.
-ال أدري مل�اذا ترصي�ن ع�ىل أن يك�ون اللق�اء يف 

منزلك؟
- منزل�ك بعيد من هنا ، زوج�ي يتصل أحيانا عىل 
هاتف املنزل ، عندما ال أجيب عىل اتصاله ستذهب 

به الشكوك بعيداً.
- يمكن�ك أن تتع�ذري بتأخرك يف حفل�ة صديقتك 
فهو يعلم أن�ك مدعوة يف ذلك املطعم الذي اجتمعنا 

فيه. 
- ويعل�م أيض�ا أن الحفل�ة تنته�ي عند الس�اعة 

العارشة .
- لست مطمئناً ياعزيزتي ، دعيني أذهب إىل منزيل 

وسنلتقي عندما تكون االمور عىل ما يرام . 
- يا لك من مغفل ! قلت لك أن كل يشء عىل مايرام 
، عملت م�ن أجل هذا اللقاء قبل أكثر من أس�بوع 

حتى صارت األمور متهيئة هذه الليلة .
كانت الثلوج تتس�اقط بكثافة وأنا أسري يف طريق 
)هانت كلوب( متجهاً رشق املدينة ، عندما توقفت 

يف تقاطع )كونروي( سألها قائاً :
- متى يعود زوجك من عمله عادًة ؟

- لي�س لديه وقت محدد ، يمكنه أن يدخل املنزل يف 
أي وقت يشاء .

- ي�ا ألهي ! دعيني أذه�ب إىل منزيل أرجوك , ال أريد 
هذه املغامرة املجنونة ؟

 -عىل رس�لك ياحبيبي ، زوج�ي ال يدخل املنزل إال 
بعد أن يطرق الباب مراراً ، عندها يكون لدينا وقت 

كاٍف الرتداء ثيابنا .
- وكيف سيكون ش�عوره عندما يرى رجاً غريباً 

يف هذا الوقت املتأخر من الليل يف منزله ؟
- لق�د أبلغت�ه قب�ل أي�ام أن ثاجة املن�زل تتوقف  
لبضعة س�اعات ثم تعود إىل العمل  ، طلب مني أن 
أحر م�ن يق�وم بإصاحها ، فأبلغت�ه أن الرجل 
ق�د جاء إلينا لكن�ه لم يتمكن من إيج�اد الخلل إال 
عندم�ا تتوقف الثاجة ع�ن العمل ، س�لمني رقم 
هاتف�ه كي أدعوه  إلصاحه�ا عندما تتوقف يف أي 
وق�ت قبل الثانية ع�رش صباحاً ، وه�ا أنت ذاهب 
معي إلصاحها ألنها توقفت عن العمل قبل نصف 

ساعة  . 
 أطل�ق ضحكة عالية وهو يصف�ق بيديه قائاً : يا 

ألهي ! لم أكن أعلم من قبل أن الشيطان امرأة

 قراءة / أشرف قاسم/ مصر :
 يعت�رب الش�اعر الكبري ع�زت الطريي أحد أهم ش�عراء 
الس�بعينيات الذي�ن أضافوا للقصي�دة العربي�ة، وأثروا 
معماره�ا بأفكارهم املتجددة، ورؤاهم املغايرة، ولغتهم 

النابضة التي تتوهج عىل أياديهم.  
يف ديوانه األحدث »كغيمة ضلت طريقها« الصادر مؤخراً 
رقمي�ا ضمن سلس�لة كتاب الراف�د عن دائ�رة الثقافة 
واإلعام بالش�ارقة، يواصل الش�اعر مس�ريته ورحلته 
للبح�ث ع�ن الجدي�د ال�ذي يضي�ف للقصي�دة العربية، 
ويضي�ف يف ذات الوقت لتجربته الخصبة. الديوان عبارة 
ع�ن مجموعة م�ن القصائ�د القص�رية دون عناوين يف 
األغل�ب، ولكنها تحمل أرقاماً من 1 :125و هي ومضات 
نوراني�ة مكثف�ة، ذات طابع رومانتيك�ي، يجمع بينها 
هذا الحس اإلنس�اني الودود، وتلك اللغة املوحية املعربة، 
ذات الج�رس الرقيق األس�يان«: كغيم�ة ضلت طريقها 
إىل س�مائها أصري حن ترحلن عن�ي« ص3 هذا اإليجاز 
والق�رص الل�ذان اتس�مت بهما نص�وص الدي�وان هما 
س�مة عام�ة لنصوص ع�زت الطريي، تدل ع�ىل مقدرة 
الش�اعر عىل التعبري عن املعاني الكب�رية بكلمات قليلة، 
تجع�ل الن�ص القصري مفتوح�اً عىل التأوي�ل، الحتوائه 
ع�ىل محتمات متع�ددة، وملا يكمن يف لغت�ه من طاقات 
جمالية وإيحائية، تحمل فكرة الشاعر إىل املتلقي، فتثري 
دهش�ته، وتثري خياله : »حن تسريين بشارعك املكتظ 
بش�مس ظهريية.. وبصهد حنيني.. يتحول قلبي شجرا 
ويمي�ل علي�ك« ص 58 إن تلك اللغة اإلش�ارية الخاطفة 
التي تش�به لغ�ة »التلغراف« هي أهم م�ا يميز نصوص 
ه�ذا الدي�وان، تلك اللغ�ة الحميمة، التي تنس�اب عذبة، 
مفعمة باملحبة والوصال كلغ�ة املتصوفة، ذات الصبغة 
الروحية الش�فافة: »املطر غناء الغيمة لألرض العطىش 
كي تهتز وتربو« ص65 تتجىل املرأة عرب نصوص الديوان 
ملكة متوجة ، كما يرس�مها الش�اعر دائم�ا يف كتاباته، 
إيمان�اً منه بدورها املحوري يف حي�اة الرجل، بل يف ركب 
الحضارة، والتقدم والرقي، فه�ي األم واألخت والحبيبة 
والزوج�ة والصديقة، وه�ي املرفأ اآلم�ن يف بحر الحياة 
متاط�م األمواج ، وهي الواح�ة الظليلة التي يأوي إليها 

الرجل كلما عصفت به شمس الحياة وزمهرير الشقاء، 
واملرأة هنا حجر أساس، وليست مجرد بهرج خداع، إنها 
رشي�ك يف النص، كما هي رشيك يف الحياة« :نار تش�تعل 
وتلته�م أصابعي الخمس برفق بعد مصافحتك« ص 68 
إنه جنون الش�اعر العاش�ق الذي يهبه جمرات من النار 
املقدس�ة التي تيضء جنبات الروح، وتس�كن س�ويداء 

القلب مؤنسة وحارسة.
  كم�ا تلع�ب النوس�تالجيا دوراً مهماً يف تش�كيل النص 
الش�عري لدى عزت الطريي، والنوس�تالجيا هنا ليس�ت 
بمعناها الضيق، أعني الحنن إىل املايض وحسب، ولكنها 
هنا رؤية جديدة للواقع عىل ضوء رشفات املايض املطلة 
عىل القلب والروح، مفعمة بالحنن الذي يشعل الصورة 
الشعرية ويفجر اللغة، ويثري الخيال بدهشته وطزاجته 

الت�ي ال ت�زال عالق�ة بمخيل�ة الش�اعر« : يف الصورة يف 
حف�ل تخرجنا/ كانت كف بيض�اء تامس كفي يف فرح 
عفوي/ فتزغرد عرش أصابع وتتيه ...... الليلة وبمحض 
الصدفة/ كانت كف ش�اخت وامتألت بتجاعيد ونمش/ 
تلمس�ني يف الش�ارع من ح�ول محض مج�از لحقائق 
دامغ�ة؟؟« ص 25 املفارق�ة هنا وع�رب نصوص الديوان 
جميعاً ليس�ت مهمتها اس�تجاب الضحك، ولكنها أداة 
تعب�ري، وب�اب للدهش�ة التي هي أح�د أه�م أركان بناء 

النص الشعري - ال سيما- القصري.
يتفاعل الش�اعر أيضا عرب نصوصه مع مفردات الحياة 
اليومي�ة، بلغة وس�ائل التواصل االجتماع�ي، معرباً عن 
رسعة ورتاب�ة الحياة يف ظل هذا الله�اث املحموم خلف 
امليدي�ا والتقني�ات الحديثة: قالت: »صورني )س�يلفي( 
قلت لها: قويل لفؤادك س�ل يف من يهواك وسلفني بعضا 
م�ن بع�ض حنان�ك س�لفني/ قال�ت: ألغي�ت التصوير 
فش�فني بعيون وصالك تعرفن�ي.. صفني يف أقرب نص 
وأضفني لضفافك طف بي«  ص41 ويف نص آخر يقول:  
»حن أحاول أن أس�تجديها لحديث ما.. يخربني الهاتف 
أن رصيدي أوشك.. وأنا ال مال لدي فأشحن أو أقرتض إىل 
آخر مصطلح�ات الجواالت« ص6 كما أن التناص يظهر 
يف نص�وص الديوان دعامة أساس�ية يقوم عليها معمار 
الن�ص دون تزي�د أو تره�ل« : ش�باكي يعش�ق رشفتك 
الخش�بية/ يبدو أنهما صنعا من شجر واحد/ والصانع 
نج�ار واحد« ص10 وه�و هنا ربما يتن�اص مع املنخل 
اليش�كري حن ق�ال« : وأحبها وتحبن�ي ويحب ناقتها 
بع�ريي« ويف نص آخر » : ما كنا اثنن ليكون الش�يطان 
الفاس�ق ثالثنا/ كنا أربعة أنت ثاث نساء حسناوات يف 
ام�رأة واح�دة/ وأنا« ص13 وهو هن�ا تناص مع النص 
النب�وي »م�ا اجتم�ع رج�ل وام�رأة إال كان الش�يطان 
ثالثهم�ا » ويف موض�ع آخ�ر يق�ول« : ما ج�اء هدهدي 
الجمي�ل باألخبار من إيوان زين�ب املليكة« ص 23 وهو 
هنا يتناص مع قصة س�يدنا سليمان والهدهد ومملكة 
بلقي�س، وغري ذل�ك كثري بالديوان ما يؤكد س�عة ثقافة 
الش�اعر وتمرسه وحرفيته يف توظيف النص الرتاثي بما 

يخدم نصه الشعري ويثريه.

www.alzawraapaper.com

ثقافية

السرد الكابوسي احلر يف »جفرد شجرة الغرام 33«

من أدب الرحالت.. هانت كلوب

سأكتب الشعر يف شخص عا رشفا 
     ه��و التقي وق��د ع�ّمت عطاياه 

يف ك���ل قلب له ص�رح يسامره 
  أبا تراب ، فأي الوصف ي���رضاه 

ما ك�ان ما بيننا س��را  فنكتمه 
  بل ك��ل م��ا بيننا إّنا عشقناه 

ملا ذه�بت إىل الك��رار امدحه 
قد فاض ح�بي عىل قلبي فأبكاه 
فقلت رباه هل أق��وى فأم�دحه 

وكيف أقوى وبح�ر الشعر يخشاه 
هذا عيل إمام الح��ق تع����رفه 
كل الخائ��ق قد عاشت بنجواه 

هذا عيل فأي الش����عر ي�نصفه 
قد حار وص�في وق�د خابت نواياه 

هذا عيل شهي��د الحق يف بل��دي 
    هذا عيل وكم أوص��ى وص�اياه 
هذا عيل ينام الي��وم ف���ي نجفي 

    ذاك الريح الذي أشفى بمراه
هذا عل��ي أبا السب��طن يا ثقتي 

     فأي سفر عل���ى ك���فيه تلقاه 
ملا ذهبت إىل الزه���راء اسألها 

  فتاه فكري عىل خ��طب سألناه 
مشيئة الله أن ت��بكي قص��ائدنا 

    وان ن��نوح عىل رم���ز فقدناه 
مشيئة الله أن نم����يش إىل أمل 
     وان نت�وق إىل درب م�شيناه 

فك���م كتبنا من األشعار يف سفه 
    وكم نسينا لشع���ر ق��د كتبناه 
وكم حفظنا ك��تاب الله ف�ي ثقة    

 وبعد حن .ن���سينا ما حفظناه 
فا تلمني بحب كنت اك�����تمه 
 ذاك الطري�ق الذي بالحب رسناه 
إني أحبه ح��با ف��اق قاف��يتي 

  فذاك حب إله الكون ي����رضاه 
أبا تراب قوايف الشع�ر تذبحني 

 فالشعر سيفي وربي ف�يه أخشاه 
لوال الوفاء الذي بالشع���ر أرسله 
  ما كن�ت أقوى عىل نج�واه لواله
 ملا مدحت أبا السب���طن مبتها 

 فاح األريج عىل ش��عري فأعطاه 
هذا الوفاء الذي بالحب أن����ثره 

 فوق القوايف التي تص���بو للقياه 
رباه عذرا إذا قص��رت يف نغمي 

 فالعفو منك ، وف��يك الج�ود رباه

أبا السبطني
سامي ندا جاسم الدوري

 

مهدي هندو الوزني
يعترب العنوان نصا« موازيا« داال« يرافق النصوص 
األخ�رى يف أي منج�ز إبداع�ي وتكم�ن أهميته يف 
كونه املؤرش األول الذي يدخل يف حوار مع املتلقي 
إلث�ارة إنتباه�ه، ويش�كل عن�وان أي�ة مجموعة 
ش�عرية س�لطة النص وواجهت�ه اإلعامية وهو 
يس�اعد املتلقي عىل الكش�ف عن طبيعة نصوص 
املجموع�ة م�ن خ�ال التعام�ل معه�ا يف بعديها 
الداليل والرمزي ، وهناك ع�دة تقنيات توظف من 
قبل الشاعر يف تش�كيل صورة العنوان ملجموعته 
الش�عرية كأن تك�ون س�يميائية قصدية إلدخال 
الق�ارئ يف دائ�رة التفكي�ك والتحليل له�ذا النص 
امل�وازي وم�ن ث�م فتح ش�هيته لق�راءة نصوص 
املجموعة ، ول�و القينا نظرة عىل غاف املجموعة 
الش�عرية الصادرة حديثا للشاعر ) كفاح وتوت( 
حيث يطالعنا عنوان املجموعة ) قلقي شاس�ع .. 
صحراؤك ضيقة(  وتأملنا يف بنيته نجد ان الشاعر 
وظ�ف في�ه تقني�ة التناق�ض إيمانا من�ه من أن 
جمالية هذه التقنية تحقق التماس�ك واإلنسجام 
بن أجزاء العنوان فضا« عن تمثل البعد الفكري 
والنفيس لذات الش�اعر التي أث�رت يف تكوين بنية 
العنوان املراوغة والظاهرة يف س�ياقه ومفرداته ، 
يرسد لنا الشاعر )كفاح وتوت(  حدثا« مستمرا« 
وهو القلق ولكنه ليس كأي قلق عادي بل هو قلق 
شاس�ع أي قلق عميق يقول عالم النفس ) إدوارد 
ت�وري هينج�ر( ) أن الخاف الداخيل أهم س�بب 
من أس�باب اإلضطراب�ات العاطفية والنفس�ية(  
وهنا صور لنا الش�اعر من خال تقنية التناقض 
الش�عور بعدم اإلرتياح والقلق الغري منتهي حيث 
ال�ذات املمزق�ة والتي التع�رف الس�كينة ، وأما ) 
صحراؤك ضيقة(  فتتجىل تقنية التناقض بشكل 
واضح يف هاتن املفردتن املتقابلتن واملتعارضتن 
يف املعن�ى ، ومما الش�ك فيه أن الصحراء واس�عة 
شاس�عة وليس�ت ضيقة اال أن توظيف الش�اعر 

لتقنية التناق�ض هنا جاءت لتعم�ق فكرة القلق 
التي طرحها عىل املتلقي ليس�تدرجه اىل النظر اىل 
هذا السياق اللفيض بش�كل مختلف وبالتايل حثه 
عىل قراءة نصوص املجموعة للكشف عما خبئه يف 
جنبات هذا العنوان الذي هو عنوان ألحد نصوص 
املجموعة ، لقد اثبت الشاعر ) كفاح وتوت(  قدرته 
عىل توظي�ف لغة التوتر القائمة ع�ىل بنية تقنية 
التناقض الاع�ادي بن مف�ردات عنوانه ، وبذلك 
أوج�د إيقاعا« تناغمي�ا« يعمل عىل تش�كيل بعد 
جم�ايل لدى املتلقي ، بتوظيفه لتقنية التناقض يف 
عنوان املجموعة يسعى الشاعر اىل أن تكون هذه 
التقنية أداة تعبريية تؤسس ألبعاد داللية متنافرة 
بن ال�ذات واآلخر أو بن ال�ذات والذات متمثلة يف 
مفردت�ي ) قلقي .. صحراؤك(  ربم�ا اراد لتقنية 
التناقض يف هذه الجدلية العنوانية أن تأخذ بعدا« 
رمزيا« فلسفيا« يحرك فيه ذهن املتلقي وإجباره 
عىل فك هذه الرموز من خال القراءة املتمعنة يف 

نصوص املجموعة الشعرية.

توظيف تقنية التناقض يف عنوان اجملموعة 
الشعرية »قلقي شاسع .. صحراؤك ضيقة«
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دراسة نقدية..

»كغيمة ضلت طريقها« ...
عزت الطريي ولغته التلغرافية



س�واء كنتم�ا ثنائًيا متزوًج�ا حديًثا أو 

لق�د مىض عىل زواجكما س�نوات عدة، 

بالتأكي�د أنكم�ا ق�د مررتم�ا ببع�ض 

األوق�ات الت�ي ال تك�ون فيه�ا العالقة 

وردي�ة ويتخلّله�ا بع�ض الش�جارات. 

ولكن من قال إّن الش�جارات بني الحني 

واآلخر تدل اىل عدم التوافق وزوال الحب 

بني الزوجني؟ بل عىل العكس إن بعض 

الشجارات تكون مفيدة وبّناءة يف حياة 

كل ثنائ�ي وتقّوي العالق�ة وتحّصنها. 

إليكم عّين�ة من أبرز أنواع الش�جارات 

التي يقوم بها كل ثنائي ناجح.

املن�زل:  بم�روف  اإلهتم�ام  كيفي�ة 

يختل�ف كل ثنائ�ي مت�زوج غالًبا عىل 

طريقة رصف املال من حيث األولويات 

واإللتزام�ات العائلي�ة. ه�ذا النق�اش 

بينهم�ا طبيع�ي للغاي�ة إذا ل�م يتعدّى 

التجريح وحدود اإلحرتام بني الزوجني.

كيفي�ة تنظي�م الس�ؤوليات يف املنزل: 

يواجه الثنائي وبخاصة املتزوج حديًثا 

مش�كلة يف تقّبل حدود اآلخ�ر وحّريته 
ومسؤوليته يف املنزل. فتكثر النقاشات 

الح�ادة والش�جارات بينهم�ا يف ه�ذا 

الفرتة. لذا ننصح�ك عزيزتي بالجلوس 

والتح�دث مع زوج�ك إليض�اح األمور 

وتنظي�م امله�ام والحري�ات املتنازع 

عليها كما يفعل كل ثنائي ناجح.

الثنائ�ي  حي�اة  يف  املقرب�ني  تدخ�ل 

الخاص�ة: وم�ن أكث�ر األم�ور التي 

تث�ر غض�ب ال�زوج أو الزوجة هي 

تدخل اآلخرين يف حياتهما وبخاصة 

املقّربني من عائلته أو عائلتها والذي 

يجعلهم يصّبان غضبهما ببعضهما 

البع�ض. ل�ذا عليكما كثنائي رس�م 

الحدود لآلخري�ن ووضع حّد لتطفل 

أي كان وتدّخل�ه يف حياتكما لكي ال 

تتفاقم املشكالت بينكما.

طريق�ة  تس�ببها  الت�ي  املش�اجرة 

التعبر عن الغضب: وأخرًا، من مّنا 

ال يش�عر بالغض�ب أحياًن�ا كثرة؟ 

لكن الطريقة الخاطئة واملبالغ فيها 

يف التعب�ر قد ت�ؤدي إىل النقاش�ات 

الحادة أو املش�اجرة ب�ني الزوجني. 

وهن�ا يكم�ن دور الط�رف اآلخر يف 

اس�تيعاب رشيك�ه لك�ي ال ي�ؤّدي 

النق�اش اىل ت�أّزم الوض�ع بينهم�ا. 

وه�ذا ما يفعل�ه الثنائ�ي الناجح يف 

حياتهما الزوجية.

سواء كنِت قد بدأِت للتو رحلتِك نحو 
الحص�ول عىل ش�عر طبيعي صحي 
أو ترغب�ني يف تجدي�د روت�ني العناية 
بجمالك يف عام 2023، فإن استعمال 
أدوات »ذا ه�ر أديك�ت« الخالية من 
الحرارة والت�ي تحتوي عىل مكونات 
طبيعي�ة يف روت�ني العناي�ة اليومية 
بش�عرك ه�و م�ن دون ش�ك خطوة 
مهمة يف االتجاه الصحيح. فمنتجات 
»ذا ه�ر أديك�ت« مثالي�ة للحصول 
عىل إطاللة خالية من التجّعد والتلف 
وجذابة، وهي غنية بالزيوت املغذية 
بحي�ث ترتك الش�عر رطب�اً وتمنحه 
ملمس�اً ناعماً ومظهراً مرشقاً، مما 
يش�جع األش�خاص من كل األعمار 

عىل احتضان شعرهم الطبيعي.
اتباع نظام غذائي متوازن

تتمث�ل الخط�وة األوىل للحصول عىل 
ش�عر جمي�ل وجذاب يف اتب�اع نظام 

غذائ�ي صح�ي ومت�وازن. يتطل�ب 
غذائي�اً  نظام�اً  الصح�ي  الش�عر 
يش�مل كل العن�ارص الغذائي�ة مثل 
والحديد  والربوتين�ات  الفيتامين�ات 
اس�تهالك  إىل  إضاف�ة  والرتطي�ب، 

كميات كبرة من املاء.
االبتعاد عن استخدام الحرارة 

قد تس�تغرق املس�ألة بعض الوقت، 
ش�عر  ع�ىل  الحص�ول  رّس  لك�ّن 
جمي�ل وج�ذاب يكم�ن يف االبتع�اد 
عن اس�تخدام الحرارة عىل الش�عر. 
فاستخدام أدوات تجفيف الشعر عىل 
املدى الطويل يف�ي إىل آثار جانبية 
غر مرغوب فيها، بما يف ذلك جفاف 
الش�عر وتقّصفه وتس�اقطه بشكل 
بش�كٍل  ش�عرِك  لتجفي�ف  مف�رط. 
طبيع�ي، يمكن اس�تخدام منش�فة 
فري�ز أوف! أو ك�رل في�وزر من »ذا 

هر أديكت«.

تجنب املواد الكيميائية الضارة
بات معلوماً أّن البارابني والس�لفات 
أّن  يمك�ن  والكح�ول  والس�يليكون 
تلحق الرضر بش�عرِك وفروة رأسِك. 
الض�ارة  الكيميائي�ة  امل�واد  فه�ذه 
الطبيعي�ة،  زيوت�ه  الش�عر  تس�لب 
وتجعل�ه جافاً ومتجع�داً، مع زيادة 
ال�رأس  بق�رشة  اإلصاب�ة  احتم�ال 
املزعج�ة. احريص عىل تجن�ب املواد 
الكيميائي�ة الضارة واخت�اري بدائل 
العناية بالشعر النظيفة مثل شامبو 

فريو أوف من »ذا هر أديكت«.
الحفاظ عىل فروة رأس صحية

للحف�اظ ع�ىل ف�روة رأس صحي�ة 
ومنتعشة، دلّكي فروة الرأس بشكٍل 
لطيف باستخدام فرشاة غرو من »ذا 
هر أديكت«. فهذه الفرش�اة مثالية 
لتنش�يط ال�دورة الدموي�ة يف ف�روة 
الرأس وتقشر الشعر وتعزيز نموه 

الطبيع�ي. يمكن اس�تخدام فرش�اة 
غرو م�ع الوصف�ة الهندي�ة من »ذا 

هر أديكت«، وهي عبارة عن تركيبة 
فعال�ة وطبيعي�ة تعمل ع�ىل تقوية 

وتطويل الش�عر، وغنية بمزيج قوي 
من الزيوت الطبيعية. 
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حنو مستقبل افضل...هلا
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ال داعي للقلق .. أربعة أنواع من املشاجرات يقوم بها كل ثنائي ناجح !

إليِك أسرار الشعر الطبيعي الصحي والالمع

حنو مستقبل أفضل ... هلما
ملاذا لعبة الشطرنج مادة أساسية 

يف مناهج أرمينيا الدراسية؟

دراسات حديثة...

املطبخ ...

طريقة إعداد البسبوسة بالفنجان

الفارق بني أدمغة النساء والرجال

املكوّنات:
سميد ناعم - 3 أكواب

لبن زبادي - كوب
زبدة مذّوبة - كوب

ماء زهر - ملعقة صغرة
ملعقت�ان   - ب�اودر  بايكن�غ 

صغرتان
لوز مقّسم - بحسب الحاجة

قطر - بحسب الحاجة
ماء - القليل

طريقة العمل:

- حّمي الفرن عىل حرارة 180 
درجة مئوية.

- يف وعاء، ضعي السميد واللبن 
الزب�ادي والزب�دة وم�اء الزهر 

والبايكنغ باودر.
- أخلطي املكونات بيديك حتى 

تتجانس.
قه�وة  فناج�ني  إدهن�ي   -

بالطحينة.
ملعقت�ني  مق�دار  أس�كبي   -
كبرتني من خليط البسبوس�ة 

يف كّل فنجان.
كّل  يف  ل�وز  حّب�ة  ضع�ي   -

فنجان.
- صّف�ي الفناج�ني يف صيني�ة 

مع قليل من املاء.
الف�رن  - أدخ�ي الصيني�ة إىل 

حتى تشقر البسبوسة.
9- أخرج�ي الفناجني من النار 
واس�كبي فوراً عليها ملعقتني 
وه�ي  القط�ر  م�ن  كبرت�ني 

ساخنة.

أظهرت دراس�ة جديدة أن النساء يعشن أكثر 

م�ن الرجال وتبقى صحته�ن العقلية أفضل، 

ألن أدمغتهن أصغر بثالث س�نوات من أدمغة 

الرجال.

وخض�ع املش�اركون يف الدراس�ة التي ضمت 

84 رج�اًل و121 ام�رأة للتصوي�ر املقطع�ي 

لقياس رسعة تبديل املواد الدماغية، أو تدفق 

األكسجني والسكر إىل األدمغة.

ومثل األعضاء األخرى يف الجس�م، يس�تخدم 

الدم�اغ الس�كر كم�ادة لتش�غيله. وتظه�ر 

الطريق�ة التي يس�تهلك من خاللها الس�كر 

الكثر عن سن الدماغ.

وتراوحت أعمار املش�اركني ب�ني العرشينات 

والثمانين�ات، وتبني أن أدمغة النس�اء كانت 

أصغر سناً من أدمغة الرجال من ناحية تدفق 

املواد إليها واستهالكها.

وتب�ني أن أدمغة النس�اء أصغ�ر بمعدل 3.8 

س�نوات من أعماره�ن الحقيقي�ة، ومقارنة 

بالرجال، كانت أدمغة هؤالء أكرب بمعدل 2.4 

من أعمارهم الحقيقية.

وقال مانو غويال وهو أستاذ مساعد يف كلية 

الطب يف جامعة واشنطن: »هذا األمر ال يعني 

أن أدمغ�ة الرج�ال أرسع من أدمغة النس�اء، 

لكنهم يبلغون سن املراهقة قبل النساء بثالث 

سنوات، ما يمتد طيلة حياتهم«.

ويأم�ل الباحث�ون يف معرف�ة م�ا إذا كان�ت 

االختالف�ات بني األدمغة ت�ؤدي دوراً يف وقاية 

نتائ�ج  إىل تس�جيل  يمل�ن  اللوات�ي  النس�اء 

أفضل يف االختب�ارات اإلدراكية والذاكرة وحل 

املشكالت يف سن متقّدمة.

لطلة أبهى...

سلوكيات...

طبيبك يف بيتك...

كل يوم معلومة...

ماذا أفعل لو تعلم طفلي سلوكا خاطئا يف احلضانة ؟

مكونات وجبة إفطار لن ترغب بتناول الغذاء بعدها

الرياضي�ات، العل�وم، اللغ�ات، هذه ه�ي املواد الدراس�ية التي يتم 

تدريس�ها للطالب يف املدارس، لكن إن كن�ت يف أرمينيا فأضف لتلك 

القائمة مادة الشطرنج!

ملاذا الشطرنج إلزامي يف مدارس أرمينيا؟

يع�د تدريس لعبة الش�طرنج إلزامًيا وجزًءا أساس�ًيا من املنهج يف 

امل�دارس االبتدائي�ة يف أرميني�ا، تماًم�ا كغرها من امل�واد. وقد بدأ 

تدريس�ها ع�ام 2011 لط�الب املرحل�ة االبتدائية، م�ن عمر 7 – 9 

س�نوات. وترى الس�لطات األرمينية أن لعبة الش�طرنج تساهم يف 

بناء الش�خصية، وليس الستكش�اف املواهب الش�ابة فقط، حيث 

تعد أرمينيا من أكثر الدول حصًدا لأللقاب يف هذه اللعبة.

وتق�ول وزارة الرتبي�ة والتعلي�م بأن جل�ب الهواية الت�ي ُيفّضلها 

الطالب إىل الفصول الدراسية سيعمل عىل تنمية الشعور باملسئولية 

والنظ�ام، وتعزي�ز الثق�ة بالنف�س والتفكر اإلبداع�ي واملنطقي، 

وصنع القرار، والتخطيط االسرتاتيجي.

تس�عى الدول�ة ألن يصب�ح نظ�ام التعلي�م فيها من ب�ني األفضل 

يف العال�م. وق�د أنفقت ح�وايل 3 مالي�ني دوالر عىل إنج�از التعليم 

األكاديمي للش�طرنج، من إعداد كتب مدرس�ية، وتدريب املعلمني، 

ورشاء املعدات، وتجهيز األثاث للقاعات الدراسية للشطرنج.

وقد وجدت دراس�ة نفس�ية حديثة أن الش�طرنج مرتبط بتحفيز 

قدرات معرفية أفضل، وتعزيز القدرة عىل حل املشاكل، واملساعدة 

عىل التطور االجتماعي الفعال للطالب.

جذور الشطرنج يف أرمينيا

لعبة الش�طرنج يف أرمينيا ليس�ت مجرد مادة دراس�ية، إنما جزء 

أس�ايس من حياة الناس قد يص�ل أحياًنا لدرجة اله�وس. وقد بدأ 

لعبه�ا يف وقت مبكر م�ن العصور الوس�طى، وانترشت عىل نطاق 

واس�ع يف س�تينيات القرن امل�ايض ح�ني تمّكن الالع�ب “تيجران 

برتوسيان” من نيل لقب بطولة العالم يف الشطرنج.

وتعد أرمينيا من بني أقوى الدول يف الشطرنج. ومن املثر لالهتمام، 

أن هناك العب ش�طرنج مميز للفرد الواحد، فش�عبية هذه اللعبة، 

كشعبية كرة القدم يف دول أخرى!

تش�كو بعض األمهات من تغر 

س�لوك أطفالهن بع�د االلتحاق 

بالحضان�ة أو املدرس�ة، فبع�د 

مهذًب�ا  هادًئ�ا  طف�اًل  كان  أن 

أصبح أكثر شقاوة وتعلم بعض 

الس�لوكيات الخاطئ�ة أو ع�دم 

وتوجيهاته�م  الكب�ار  اح�رتام 

غ�ر  األلف�اظ  بع�ض  وربم�ا 

املهذبة بعد االلتحاق بالحضانة 

أو املدرسة. وتتس�اءل األمهات 

يف حرة عن الحل.

م�ن امله�م أواًل تحديد الس�لوك 

اليسء، فبعض األمهات ينظرن 

الطفولي�ة  الش�قاوة  ملج�رد 

املعتادة وكثرة الحركة عىل أنها 

سوء سلوك، والحقيقة أنه يجب 

تعريف وتحديد س�وء الس�لوك 

أواًل قبل العمل عىل حله.

أما إن كان األمر يتعدى بالفعل 

مج�رد الحرك�ة والش�قاوة إىل 

س�وء س�لوك حقيق�ي، فيجب 

حينها بالفعل العمل عىل تعديل 

السلوك.

يجب معرفة أس�باب الس�لوك، 

فهل هذا رد فعل ملضايقات من 

الزمالء أو م�ن املعلمني؟ أم هو 

تقليد ملا يراه؟ وهكذا.

 . استمعي له وراقبي ترفاته 

وإن حكى لك عن يشء فافهميه 

واستوعبيه

·ال تنهري�ه عىل الدوام وال تقلي 

من ش�أنه أو تنعتيه بالسذاجة 

والتقليد وغر ذلك

كل  فليس�ت  واقعي�ة  ·كون�ي 

شقاوة سوء سلوك

·تأك�دي أن البيت بيئ�ة تربوية 

مناس�بة فالش�جار مع زوجك 

يجع�ل أطفالك غر مس�تقرين 

عاطفًيا

الخطوات الالزم اتباعها لتعديل 

السلوك :

1- تواصي م�ع معلمة الصغر 

ملعرف�ة ما س�بب هذا الس�لوك 

وكي�ف يتعام�ل الصغ�ر معها 

وما هي ردة فعلها

2- تأكدي من تأثر زمالئه عليه 

وهل ييسء السلوك كرد فعل ملا 

ال يس�تطيع اإلق�دام علي�ه مع 

زمالئه

3- إن كان الس�لوك تزام�ن مع 

تغير العام ال�درايس أو الفصل 

أو اتضح أن له سبب بتأثر أحد 

زمالئ�ه تحدي�ًدا فيمكنك تغير 

الفصل

4- إن كانت الحضانة أو املدرسة 

سيئة السمعة وهذا سلوك عام 

يف األوالد اآلخري�ن فيجب إلحاق 

طفلك بغرها عىل الفور

األخ�رى هن�اك  الناحي�ة  ع�ىل 

والنصائ�ح  الخط�وات  بع�ض 

املهم اتباعها يف املنزل: 

عق�اب  وس�يلة  تحدي�د    -5

مناسبة لس�نه وللسلوك اليسء 

املراد تقويمه

6- وج�وب إع�الم الصغ�ر بها 

أواًل ومنه فرتة أو مهلة

7- ع�دم العصبي�ة أو الراخ 

بأن�ك  إش�عاره  يج�ب  لك�ن 

مستاءة

8- عدم الرضوخ لبكائه

الطف�ل  ومكاف�أة  تقدي�ر   -9

حينما يتغر سلوكه.

10-  عندم�ا يقدم الصغر عىل 

الس�لوك ال�يسء فح�اويل لفت 

نظ�ره ل�يء آخ�ر فكث�ًرا ما 

يكون الس�لوك ال�يسء محاولة 

للفت انتباهك

دون  طفل�ك  كان  إن   -11

الع�ارشة ف�إن أس�لوب كريس 

العقاب أو العزل ملدة 10 دقائق 

أسلوب جيد إىل حٍد كبر.

12-  ال تنظري إليه باس�تهزاء 

عندم�ا يس�لك الس�لوك اليسء 

وإنما تجاهليه.

13-  يف أوق�ات الصفاء، أغدقي 

عليه حبك وحنانك.

14-  القبل�ة والضم�ة يجب أن 

يكون�ا أس�اس الي�وم ملرتني أو 

أكثر.

15-  شاركيه هواياته ولعبه.

16-  ش�جعيه ع�ىل أن يك�ون 

ل�ه دائ�رة أصدقاء أخ�رى غر 

ع�ىل  التدري�ب  مث�ل  املدرس�ة 

رياضة جماعية.

أعلن�ت الدكت�ورة يكاترين�ا ماتيس�كينا، 
خب�رة التغذية الروس�ية، مكون�ات وجبة 
اإلفطار التي بعد تناولها ال يرغب الشخص 

بتناول الطعام حتى الغداء.
وتش�ر الخب�رة إىل أن الده�ون ه�ي م�ن 
تجع�ل  الت�ي  الفط�ور  وجب�ة  مكون�ات 
الشخص يش�عر بالشبع فرتة طويلة، ولن 
يحتاج الش�خص إىل تناول وجبات خفيفة 

حتى الغداء. 
وتق�ول: “يحت�اج الش�خص يف الصباح إىل 
طاق�ة لك�ي يس�تيقظ، والكربوهي�درات 
املعق�دة مث�ل العصائد تس�اعد ع�ىل ذلك. 
ش�عورا  تخل�ق  ال  الكربوهي�درات  ولك�ن 

بالشبع ألنها تعالج برسعة.

أم�ا الده�ون فتخلق ه�ذا الش�عور، وهذه 
الده�ون يمك�ن أن تك�ون ده�ون نباتي�ة 
غر مش�بعة - أفوكادو، مك�رسات، بذور. 
ق�د تكون هن�اك دهون مش�بعة من أصل 
حيوان�ي- بي�ض. م�ن األفض�ل أن تتكون 
مختلف�ة.  عن�ارص  م�ن  اإلفط�ار  وجب�ة 
وأفض�ل خي�ار ه�و عصي�دة الدخ�ن م�ع 
البيض املسلوق وجبن البارميزان. ويمكن 
إضافة املك�رسات واألفوكادو إىل العصيدة، 
ما يس�اعد عىل عدم الش�عور بالجوع قبل 

الغداء”.
الس�عرات  محت�وى  وتضيف:”بالطب�ع، 
الحرارية يف النظام الغذائي اليومي مختلف 
من ش�خص إىل آخر، فمثال تس�تهلك املرأة 

الت�ي تهت�م بتغذيتها يف املتوس�ط -1600
1700 سعرة حرارية. أي بمكنها الحصول 
عىل هذه الس�عرات من استخدام حوايل 70 
غراما من الحبوب الجافة يف وجبة الفطور 
و100 غ�رام من األفوكادو و30-20 غراما 

من املكرسات أو الفواكه املجففة”.
وتشر الخبرة، إىل أن عىل بعض األشخاص 
التقلي�ل م�ن نس�بة الده�ون يف نظامه�م 

الغذائي.
وتقول:”بص�ورة عامة يجب أن يس�تهلك 
الش�خص ح�وايل 1 غرام م�ن الدهون لكل 
كيلوغرام من وزنه. فمثال إذا كان وزنه 60 
كلغم، فعليه تن�اول 60 غراما من الدهون 
يوميا، إذا ل�م يمنع الطبيب ذلك. كما يجب 

عىل األشخاص الذين يعانون من مشكالت 
يف الكب�د وكيس الصف�راء أو الغدة الدرقية 

تقليل كمية الدهون يف نظامهم الغذائي”.
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- ه�ل تعل�م أن اإلنس�ان بع�د وفاته يس�تمر نمو ش�عره لبضعة 
أشهر.

- ه�ل تعلم أن عدد البكترييا املوجودة يف جس�م االنس�ان أكرب من 
عدد خالياه.

- ه�ل تعل�م أن القط�ط تس�تطيع اإلنجاب ث�الث م�رات يف العام 
الواحد.

- هل تعلم أن قش�ور السمك تس�تخدم يف صنع بعض أنواع أحمر 
الشفاه.

- ه�ل تعلم أن جس�م اإلنس�ان الب�ري يتكون م�ن 206 قطعة 
عظم.

- ه�ل تعل�م أن رشاي�ن جس�م اإلنس�ان يبل�غ طوله�ا لح�وايل 
600000كم.

- هل تعلم أن الذكاء يورث من األم وليس من األب.
- ه�ل تعلم أن الجينات الوراثية تتحكم يف عواطف اإلنس�ان تجاه 

اآلخرين.

هـــــل تعلــــــم ؟

حدث يف مثل هذا اليوم

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخل كل مرب�ع من املربعات 
التس�عة الصغ�رية، ث�م أكمل توزي�ع باق�ي األرقام يف 
األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

1958 - اإلعالن عن قيام الجمهورية العربية املتحدة باتحاد بن سوريا ومرص 
وذلك بعد تنازل شكري القوتيل عن الحكم لجمال عبد النارص.

1972 - الش�يخ خليفة بن حمد آل ثاني يتوىل مقاليد الحكم يف دولة قطر بعد 
قيامة بانقالب أبيض عىل ابن عمه الشيخ أحمد بن عيل آل ثاني.

1974 - انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي بالهور يف باكستان.
1987 - تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية.

1990 - ممث�ل األم�ن الع�ام لألم�م املتحدة املكل�ف بملف الصح�راء الغربية 
جوهانس مانز يقوم بزيارة الصحراء لإلطالع عىل الوضع باملنطقة.

1991 - العراق يقبل باملقرتح السوفييتي لوقف إطالق النار، والواليات املتحدة 
ترف�ض هذا املقرتح لكنها تع�د العراق بأنها لن تهاجم الق�وات العراقية التي 

ستنسحب من الكويت يف غضون 24 ساعة.
2006 - تفج�ري يف رضيح اإلمامن عيل الهادي والحس�ن العس�كري يؤدي إىل 

تدمري القبة بالكامل.
2008 - افتتاح ش�ارع املعز يف منطقة األزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكرب 

متحف مفتوح لآلثار اإلسالمية.
2009 - انفج�ار بح�ي الحس�ن يف القاهرة يؤدي إىل مقتل س�ائحة فرنس�ية 

وإصابة 10 آخرين.
2011 – زل�زال يف نيوزيلن�دا يعد األكث�ر دموية يرضب كرايستش�ريش ، مما 

أسفر عن مقتل 185 شخًصا.
2012 – مقت�ل 51 ش�خًصا وإصاب�ة 700 آخرين يف حادث قط�ار يف بوينس 

آيرس باألرجنتن.
2014 رئي�س أوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش يعزل من قب�ل الربملان األوكراني 
) املجل�س األع�ىل األوكراني( بتصوي�ت 328-0 ، محقًقا هدًفا رئيس�ًيا لتمرد 

امليدان األوروبي.
2015 – انقالب عبارة تقل 100 راكب يف نهر بادما ، مما أس�فر عن مقتل 70 

شخًصا.
2017 - علماء الفلك يعلنون أن النجم ترابيس�ت-1 يضم سبعة كواكب خارج 

املجموعة الشمسية، بعضها يدور يف نطاقه الصالح للحياة.

»كلمـن حيـود النار لكـرصـته«
قصة مثل ...تاريخ ميالدك حبسب مراحل القمر يكشف الكثري عن مستقبلك

  اختبارات شخصية...

كلمات متقاطعة  

يرضب هذا املث�ل للرجل الذي يبغي لنفس��ه الخري ، و إن أصاب 
غريه الرض واألذى ، أنانية منه وإيثاراً لنفسه، وقص�ته هي :

يف أح��د األيام كانت هناك قافل�ة من املس�افرين عىل س�ف�ر يف 
الصح�راء ، وكانوا يح�مل�ون الطع�ام وال�راب لتجنب الجوع 

أثناء السف�ر .
وبع��د م��رور وق�ت من الرح�ل�ة نف�ذ الطع��ام و لم يتبق أي 
يشء ليأكلون�ه ، فرأى أح�دهم أن يخ�بز الخ�بز لنفس�ِه ، فرأى 
اآلخ�رون أن يفع�لوا مثل فع�له ، فأع�د كل واح�ٍد منهم العج�ن 

وجعله عىل هيئة الرغ�يف ، وأش�علوا النار وسط األرغ�فة .
ثم إن املوّك�ل أم�ر القاف�ل�ة س�تبطأه�م وقال :

“ي�ا جم�اع�ة .. صارلك�م أكثر من س�اعة وأنت�و تخ�بزون كم 
گرص�ة خ�بز .. ش�نو شصار ؟؟ “

فق�ال أح�دهم :
“موالنا .. ليش ه�م ديخل�ون النار تش��تعل والخ�بز يس��توي 
؟؟ إذا ه��و ]كلم�ن يح�ود النار لكرص�ت�ه !![ و ما يخيل الخبز 
يستوي !! فذه�ب ه�ذا الق�ول مث�ال شع�بياً حتى يومنا ه�ذا .
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حفلة زفاف حتت املاء 

يمك�ن لتاري�خ املي�الد أن يكش�ف 
الكثري من الصفات والطباع. ويقع 
هذا التاريخ يف إحدى مراحل القمر. 
ولهذا تأثري كب�ري عىل أرسار املصري 

وعىل مسرية الحياة.
)القم�ر  املح�اق  ي�وم  يف  ال�والدة 

املظلم(
تمتلك الكث�ري من الطاق�ة وتتمتع 
بالحيوية وتعرف يف أي اتجاه عليك 
الس�ري لتحق�ق النج�اح. كم�ا أّنك 
تح�رص دائم�اً عىل عدم ه�در تلك 
الطاق�ة يف أم�ور غري مهم�ة. ومن 
املمكن أن تواجه املصاعب بسهولة 
وم�ن دون أن تهت�ز ثقتك بنفس�ك 

وبقدراتك.
بع�د  و3   1 اليوم�ن  ب�ن  ال�والدة 

املحاق  
أنت عف�وي ج�داً وتت�رع أحياناً 

يف أخ�ذ قراراتك. كم�ا أّنك قد توافق 
عىل بعض املخططات واالقرتاحات 
برعة ومن دون أي تفكري مسبق. 
ولهذا من املمكن أن تقع يف األخطاء 
وأن تواجه أحداثاً غري سارة أحياناً. 

إذاً عليك االنتباه.
اليوم�ن 3 و1 قب�ل  ال�والدة ب�ن 

الرتبيع األول
يف  العقب�ات  م�ن  الكث�ري  تواج�ه 
حياتك. إال أنك تتمتع بروح املحاربة 
وال تحب االستس�الم أمام العقبات 
وترص عىل التقدم إىل األمام أياً تكن 

الظروف.
الوالدة يف يوم الرتبيع األول

 ال تحب القيام باملهمات العادية يف 
حياتك وتخت�ار غالباً املغامرات. إال 
أّنك ال توازن بن حياتك الش�خصية 
واملهني�ة. ولهذا قد تصبح إحداهما 

يف خطر وعليك االنتباه إىل ذلك.
بع�د  و3   1 اليوم�ن  ب�ن  ال�والدة 

الرتبيع األول
ال تتمت�ع باالس�تقاللية وهو ما قد 
يدفع بعض األشخاص إىل استغالل 
ارتباط�ك بهم لتحقي�ق مصالحهم 
تث�ق  أن  األفض�ل  إذاً  الخاص�ة. 
بقدراتك وأن تس�عى إىل التحرر من 

التبعية لهم.
الوالدة بن اليومن 3 و1 قبل ظهور 

البدر
أنت مث�ايل وتح�ب إتم�ام املهمات 
ع�ىل أكمل وج�ه. ولهذا قد تش�عر 
باإلحباط عندم�ا توجه إليك بعض 
املالحظ�ات. وله�ذا علي�ك االنتباه 
إىل أن ارت�كاب الخطأ جزء ال يتجزأ 
م�ن الطبيع�ة البري�ة وأن تكون 

متسامح تجاه نفسك.
الوالدة يوم ظهور البدر

تع�رف تمام�اً م�ا تراه�ن عليه يف 
حيات�ك. ولهذا تتمت�ع بموهبة أخذ 
الق�رارات الصحيحة غالباً. وهو ما 
يجعل النجاح املس�تقبيل أمراً مرئياً 
بالنسبة إليك وما يزيد ثقتك بنفسك 

وثقة اآلخرين بك مع مرور األيام.
الوالدة بن اليومن 1 و3 بعد ظهور 

البدر
تحكم عىل كل املواقف بموضوعية. 
ولهذا يستش�ريك بعض األشخاص 
يف الكثري من األمور. إال أن بعضهم 
إىل  تفتق�ر  أن�ك  يعتق�دون  اآلخ�ر 
املش�اعر تجاههم وم�ن املمكن أن 
يسبب لك هذا الخالفات معهم وأن 

يؤدي إىل ابتعادهم عنك.
ال�والدة ب�ن اليوم�ن 3 و1 قب�ل 

الرتبيع الثاني
تحق�ق النج�اح يف كل مهمة توكل 
إلي�ك. وهو م�ا قد يج�ذب تجاهك 
غ�رية الكثريين وأذاه�م. لكن ليس 
علي�ك االمتن�اع ع�ن التمّي�ز، ب�ل 
م�ن األفض�ل أن تتعام�ل م�ع تلك 
الغ�رية بطريق�ة دبلوماس�ية تارة 

وبالتجاهل تارة أخرى.
الوالدة يوم الرتبيع الثاني

تش�عر غالب�اً بالحاج�ة إىل البقاء 
بمف�ردك. إال أّن�ك تخ�اف يف الوقت 
ش�خص  إىل  تتح�ول  أن  نفس�ه 
تح�اول  أن  علي�ك  إذاً  انطوائ�ي. 
تحقي�ق الت�وازن ب�ن حاجت�ك إىل 
التحدث إىل ذاتك وبن بناء العالقات 

مع اآلخرين.
اليوم�ن 1 و3 بع�د  ال�والدة ب�ن 

الرتبيع األخري
ال تتمت�ع باملرونة أحياناً وتعرب عن 
آرائك تج�اه مواقف وش�خصيات 
مراع�اة  دون  م�ن  اآلخري�ن 
تق�ول  أن�ك  تع�رف  ملش�اعرهم. 
الحقيق�ة الت�ي تزعجه�م وتحاول 
التخيل عن طبع�ك العفوي لكنك ال 
تحب الكذب. وله�ذا من املمكن أن 
يسبب ذلك ابتعاد بعض األشخاص 

املقربن عنك.
الوالدة بن 3 و1 قبل املحاق

تشعر يف كثري من األحيان بالضغط 
الجه�ود لك�ي  والتوت�ر وال تب�ذل 
تتحىل بالطبع الهادئ. وهذا يمنعك 
م�ن التفك�ري العقالن�ي وم�ن أخذ 
القرارات الصحيحة. إذاً األفضل أن 
تس�ارع إىل تغيري طبعك قبل فوات 

األوان.

من الفيسبوك
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چـنـتـلك وجـه زفـه يـسـولـف ويـــــــــــاك
يـوجـه الـفـاتـحـه الـمـا ضـمـك الـثـــــــام
لـيـش تـعـوفـنـي مـو چـنـت حـامـيــــــــك
الـجـلـد صـاحـب فـضـل مـن ضـم االعـظـام
جـرحـك لـيـل واحـد مـا يـكـفـيـــــــــــــه
اريـدن لـيـل كـون لـشـدتـي احـــــــــــــزام
ومـــو كــل الـشـجـر مـبـيـوع للـنــــــــــار
وال كـلـمـن حـچـه الـمـفـروض يـنـــــــــالم
الـسـهـم مـا حـبـه چـي مـن ظـهـره مـدفـوع
حـچـي الـقـوس يـدفـع ظـهـر االسـهـــــــام

الكلمات العمودية 

الكلمات األفقية 

1. ل�م ي�ؤده حق�ه - الجان�ب الرئي�ي واألك�رب يف 
األشياء.

2 .يف ورق اللعب - رئيس نكاراغوا )معكوسة(.
3 .من الطيور املائية - شخص واحد - أحرض.

4 .املادة العطرية املستخرجة من أنواع الحوت - فيه 
شفاء للناس.

5. أعطى يده وفردها - واحد )باالنجليزية( - ش�اي 
)باالنجليزية(.

6 .درجة حرارة الجو مرتفعة - استدرك وأعاد النظر 
- متشابهان.

7. للسؤال - األزهار ذات الرائحة.
8 .خوف وقلق شديد - منري )مبعثرة(.

9 .ذه�ب ول�م يع�د - م�ع الس�المة )باالنجليزي�ة 
معكوسة(.

10. دول�ة عربية فيها أكثر م�ن 40 مليون نخلة )يف 
موسوعة غينيس(.

1 .باب يف التلفزيون.
2 .وعاء للماء - مردود مايل.

3 .قريب من جهة األب - نشفى.
4 .عشبة ذات أزهار بنفسجية طيبة الرائحة ولها 

استخدامات عالجية - للتعريف.
5 .م�ن أوق�ات الص�الة - أق�دم مدين�ة س�كنها 

اإلنسان )يف فلسطن(.
6 .أخف الغازات يف الطبيعة.

7 .طري عينه أكرب حجما من دماغه.
8 .ملجأ للعلم واملعرفة - ناعم امللمس.
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متشابهان.

10. امرباطور فرني - حسم األمر.

أبـــــــراج

لديك مش�اريع مهمة يف العمل وعلي�ك أن تركز قدر اإلمكان 
ع�ىل تحقيق الج�زء األكرب منها ع�رب التواصل م�ع الزمالء يف 
العمل. الحّب الذي يأتي يف طريقك قد يش�عرك باملزاجية يف نهاية 
الي�وم. الحب ال�ذي كنت قد نس�يته يعود ليظهر عىل الس�طح من 

جديد.

الح�ب والعم�ل الج�اد يجتمع�ان الي�وم معاً يف 
بوتقة واحدة ويف مكان واحد ليمنحاك إحساس�ًا 
غامراً بالس�عادة! تنال إعج�اب العاملن معك بفضل 
طاقاتك وحيويتك وقدرتك النضالية، ورهافة شعورك 

يف مواجهة األوقات الدقيقة أو الصعبة.

كل ف�رد يحب�ك، ولكن كل ش�خص يحّب ما 
لديك أيضا. ترّقب غرية ممن حولك. حان الوقت 
لبعض الجّدية الي�وم، برهن بأنك يمكن أن تتغلب 
عىل حب االمتالك. تجنب الغرية ثّم انظر ما يحدث. 

لديك أمل يف أن تحصل عىل املكانة التي تريدها.

يق�ع خالف بين�ك الي�وم وبن أف�راد أرستك، 
خاص�ة الس�يدات، وقد ي�ؤدي إىل توت�ر وقلق. 
تشعر بأن قلبك يتمزق بسبب الحب الذي تحمله يف 
قلبك تجاههم لكن يف نفس الوقت بينك وبينهم خالف. 

انبته فالوقت ال يحتمل أي خالفات أو أحقاد.

تح�رض اليوم بعض الحف�الت يف بعض األماكن 
املفضل�ة إليك. تفكر يف حض�ور حفل واحد فقط 
وتض�ع خطة لذل�ك منذ الصب�اح. ال تن�س مواعيدك 
املهمة اليوم وحاول أن تدونها حتى ال تنساها بسبب 

كثرة املسؤوليات.

تس�ري أعمال�ك اليوم بالطريق�ة اإليجابي�ة التي تحلم 
بها. 

ق�د تحت�اج إىل كل طاقات�ك ومهارت�ك خ�الل إج�راء 
مفاوضات مهني�ة تؤمن لك املحافظة عىل مصالحك يف نيل 
صفقة مربحة أو الحصول عىل اتفاقية مهمة. راع صحتك فقد 

تعاني من تشنج عضيل.

الرصاع يف عالقاتك مع اآلخرين اليوم ربما يسبب لك املزيد 
م�ن القلق والتوتر خاصة إذا حاول ش�خص ما التش�اجر 

معك بسبب خطة ما قمت بها بدون سبب. 
يفاجئك اليوم صدي�ق أو حبيب برأي غريب أو غري متوقع وعىل 

الرغم من أنك غري متفق معه، لن تجادله.

تبحث عن طرق واستثمارات جديدة قد تزيد من 
أرباحك. ال تنظر فقط إىل س�لبيات الحبيب وتذكر 
أنه وقف جانبك يف مواقف عدة. عليك أن تفكر بهدوء 
أكثر كي تتخذ القرارات الس�ليمة. مشاعر صداقة قد 

تتبدل إىل مشاعر حب.

التط�ورات التي حدث�ت يف الفرتة األخ�رية جعلتك أكثر 
اهتماما ببعض املجاالت املختلفة والجديدة. ربما تتعامل 
م�ع األم�ر بجدية، فك�ر يف التس�جيل يف بعض الكورس�ات 
لدراس�ة كل مج�ال عىل حدة. إن�ه الوقت املناس�ب التخاذ مثل 

هذه الخطوة.
 هن�اك بعض األش�خاص يريدون أن يش�اركوك يف نفس األمر، 

لذلك حاول أن تتناقش معهم وتساعدهم.

تفاجئك اليوم صديقة لك لم ترها منذ س�نن أو 
تتحدث معها بمكاملة أو زيارة. س�تتبادالن سويا 
بع�ض األخبار الجديدة والس�ارة وبع�ض املعلومات 
املفي�دة لكما. ل�م ال تفكر يف القيام بع�دد من الرحالت 
القص�رية معه�ا؟ اس�تمتع يف املس�اء بمش�اهدة فيلم 

كوميدي.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

جاب�ه الضغط ال�ذي يلقي بثقل�ه اليوم عىل 
أج�واء حيات�ك الزوجي�ة. حاول ق�در اإلمكان 
استعادة االنس�جام والوفاق الذي س�اد يف الفرتة 
األخرية بينك وب�ن الريك، وال توقظ بعض األحداث 

أو التفاصيل املزعجة التي تم إخمادها.

ال تج�ازف اليوم فمن الحكمة أن تكون جادا جدا حتى لو لم 
تك�ن الجدية من خصالك. انتب�ه لكالمك ألن من حولك يفهون 

الكالم حرفيا. 
تأكد أن كل ما تقوله تعنيه وتقصده بالفعل. تهتم اليوم باملوضة 

وثقافة البوب.

غزل عراقي



جمهورها  الهميم،  أصيل  العراقية،  الفنانة  شوقت 

االجتماعي  التواصل  بمواقع  حساباتها  عىل  ومتابعيها 

الجديدة،  أغنيتها  من  قصريا  فيديو  ونرشت  “انستغرام”، 

األغنية  اسم  وتحمل  املقبلة  األيام  خالل  طرحها  املقرر 

“بالسالمة”، وعلقت عليها “قريبا”.

طرحتها  التي  أعاتبهم”  “بطلت  أغنية  الغنائية،  أصيل  أعمال  آخر  وكان 

املختلفة،  االجتماعي  التواصل  “يوتيوب” ومواقع  الفيديوهات  عىل موقع 

واألغنية من كلمات قيص عيىس، وألحان عيل صابر.

تأرس حبيبة الالعب الربتغايل كريستيانو 
األنظار  رودريغيز  جورجينا  رونالدو 
والسيما مع اختيارها السفرية العاملية 
اإليطالية  التجارية  للعالمة  الجديدة 
 Elisabetta“ فرانيش  إليزبيتا  الفاخرة 

.”Franchi
حالياً  تقيم  التي  جورجينا  وتقيم 
مع  السعودية  العربية  اململكة  يف 
بعد  وأوالدهما  ورنالدو  كريستيانو 
السعودي،  النرص  نادي  إىل  انضمامه 

تصدرت صورها شوارع ميالن.
إلليزابيتا  الرسمية  الصفحة  وشاركت 
يف  وجاء  لجورجينا  صورة  فرانيش 
يف  األوىل  “للمرة  إنه  معناه  بما  التعليق 
إليزابيتا  اختارت  األزياء،  دار  تاريخ 
للعالمة  كسفرية  عاملياً  اسماً  فرانيش 

التجارية: جورجينا رودريغيز”.  
وظهرت جورجينا يف عدد من التصاميم 
2023، وقد  من مجموعة ربيع وصيف 
املصورة  بعدسة  صورها  التقاط  تم 

نيما بيناتي.
كما شاركت جورجينا اإلعالن الرتويجي 
فيه  ارتدت  الذي  اإليطالية  األزياء  لدار 

عىل  وعلقت  صورها،  ميالن  شوارع 
انستقرام  عىل  صفحتها  عىل  الفيديو 
إليزابيتا  مع  جيو  زي  ترتدي  “ميالن 

فرانيش”.
التي  بجورجينا  التعليقات  وأشادت 
وجاء  األفضل،  تستحق  بأنها  اعتربت 
يف أحد التعليقات بما معناه: “تهانينا.. 

انت امرأة مميزة، وتستحقني السعادة.. 
النساء..  للعديد من  لكونك مثاالً  شكراً 

قبالتي”.
التعليقات،  من  نصيباً  لرونالدو  وكان 
مستخدم  كتب  التعليقات  أحد  ففي 
“رونالدو وجورجينا لألبد”، وعلق آخر: 

“دائماً أحب عائلة رونالدو”.

  

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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بعد جتديد تعاونه مع روتانا

قريبا .. ماجد املهندس يطرح ألبومه اجلديد 
»بديت اطيب« 

تغيريات مفاجئة للجزء الـ 13 من باب احلارة

نادين جنيم وتيم حسن ومنة شليب جنوم 
الـ أم بي سي

إليسا وهيفاء وهيب تلتقيان يف حفل 
“الدوحة”

بيل غيتس يعلن من جديد عن 
خطر يهدد البشرية

طرح مسة جديدة إلزالة صورة أو 
فيديو من “ستوري” فيس بوك

املهندس،  ماجد  العراقي،  النجم  يستعد 
لطرح ألبومه الجديد بعنوان “بديت أطيب”، 
روتانا  رشكة  مع  تعاونه  به  يجّدد  والذي 
بعنوان ماجد املهندس يف ألبوم جديد قريًبا.. 
إذ بدأت الرشكة بالرتويج لأللبوم من خالل 
حملة دعائية ضخمة عىل صفحات الرشكة 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  يف  الرسمية 
بعنوان ماجد املهندس يف ألبوم جديد قريًبا.. 

ويمّهد إلطالقه بأغنية “الشتا يسأل” .
وكان الفنان العراقي وبرنس االغنية ماجد 
املهندس قد شارك مؤخرا ببعض من كلمات 

أغنيته »بديت اطيب« عرب تويرت، وعاد مرة 
أغنية  كلمات  من  بعض  وشارك  أخرى 
»فرصة للتغيري« يف تغريدته فكتب املهندس 
بديت  عادي  بك  احس  بديت  اطيب  »بديت 

احس بك خارج حدود اآله وودادي«.
وحول أغنية فرصة للتغيري يف االلبوم ذاته 
ودي  اول  من  للتغيري  فرصه  »غيابك  كتب 
ازعل  ليه  خري  يمكن  عني  وبعدك  اتغري 
بنت  نرسين  املبدعة  كلمات  من  واتحري« 
محمد الحان العبقري سهم وتوزيع املبدع 

خالد عز.

يبدو  ما  عىل  التي  األغنيات  من  وأيًضا 
ستكون موجودة ضمن ألبوم ماجد الجديد 
قام  حيث  يسأل«،  »الشتا  بعنوان  أغنية 
ماجد بالرتويج لها عرب تويرت وكتب »الشتا 
احمد  ألحان  علوي  احمد  كلمات  يسأل 
مكس  سريوس  موسيقي  توزيع  الهرمي 

وماسرت جاسم محمد.
تويرت  عرب  موسيقى  روتانا  حساب  وكان 
كتب  حيث  لجديدة،  ماجد  جمهور  شوق 
جاهزين  املهندس  ماجد  الربنس  »جمهور 

للجديد«.
صورة  نرشت  قد  “روتانا”  رشكة  وكانت 
املهندس  ماجد  أللبوم  الرسمي  الغالف 
الجديد “بديت أطيب” وعلّق حساب “روتانا 
موسيقى” بالقول: “جمهور الربنس ماجد 
بديت  ألبوم  للجديد؟  جاهزين  املهندس 

أطيب قريًبا”.
ماجد  استعداد  عن  رسمًيا  اإلعالن  وفور 
“بديت  الجديد  ألبومه  لطرح  املهندس 
أطيب”، تصّدر هاشتاغ اسم النجم العراقي 
األكثر  املواضيع  قائمة  )#ماجد_املهندس( 
السعودية  يف  “تويرت”  موقع  عىل  تداواًل 
وعدد  ومرص  واملغرب  والكويت  واإلمارات 
املوقع  محبوه  مأل  إذ  العربية،  البلدان  من 
بتعليقات عرّبت عن حماسهم للعمل الفني 

الجديد.

انتهى صناع املسلسل السوري باب 
الحارة من تصوير مشاهد املوسم 
الـ 13 من العمل، واملقرر عرضه يف 

رمضان 2023.
أحداث  تنتقل  الضبع،  حارة  يف 
بعد  املسلسل  من  الجديد  املوسم 
الصالحية  حارة  يف  كانت  أن 
وستبدأ  املاضية،  املواسم  خالل 
عىل  سوريا،  باستقالل  األحداث 
عودة  الجديد  املوسم  يشهد  أن 
لألحداث  الشخصيات  من  عدد 
وشخصية  بدر  أبو  شخصية  مثل 
مرتجى  شكران  وتجسدها  فوزية 

أن  الحكم.ويرتدد  أبو  وشخصية 
هذا املوسم لم يشهد نهاية أحداث 
باب الحارة كما ظّن البعض حيث 
اإلتفاق  العمل حالًيا  يحاول صناع 
عىل أحداث للموسم الجديد.ويشهد 
كنعان  رباب  عودة  الجديد  املوسم 
أعلنت  قد  كانت  أن  بعد  للتمثيل 
إعتزالها قبل فرتة؛ حيث تعود بدور 
مختلف خالل األحداث وستفاجىء 
الجمهور بشخصية لم تقدم مثلها 
شخصية  سيعود  كما  قبل،  من 
أبو حجر  أبو غالب ويجسده نزار 
لألحداث مجدداً. الجدير بالذكر أن 
ُعرض  قد  للمسلسل  الـ12  املوسم 
يف رمضان املايض عرب ما يقرب من 

25 قناة تلفزيونية.

بأكثر من عمل درامي قوي، قررت الـأم بي 
الخاصة  الدرامية  خريطتها  تضع  أن  يس 
لرمضان 2023. بمسلسل وأخرياً لنادين 
نسيب نجيم وقيص خويل ومسلسل الزند 
لتيم حسن، تكون املالمح األوىل لخريطة 
كما   ،2023 رمضان  يف  يس  بي  الـأم 
تشارك امل عرفة و محمود نرص 
أمام  العز«  »مربي  بمسلسل 
وتدور  النوري،  عباس 
البيئة  يف  العمل  أحداث 
للمخرجة  الشامية 

رشا رشبتجي.
منة  أما 

» عرب  »تغيري جو  بمسلسل  فتشارك  شلبي، 
شخصية  خالله  من  تجسد  والذي  الخريطة 
فتاة تدعى رشيفة تعيش العديد من األزمات 
بسبب والدتها التي تحاول عالجها من اإلدمان 
بطولته  يف  يشارك  واملسلسل  األحداث  خالل 
بمسلسل”  خليل  أمينة  نصار.وتشارك  إياد 
الخاصة  الخريطة  السابعة “ ضمن  الهرشة 
فيشارك  ممدوح  محمد  أما  يس،  بي  بالـأم 

بمسلسل » الرشيد ».
ضمن  مشاركة  من  أكثر  الخليج  ولنجوم 
العبدالله  سعاد  تشارك  حيث  الخريطة 
حياتي  مسلسل”  اما  مجاريح”،  بمسلسل” 

مثالية” فهو لفوز الشطي.
إليسا  اللبنانيتان،  النجمتان  تلتقي 

غنائي  حفل  يف  وهبي،  وهيفاء 

من  شهرين  من  أقل  بعد  واحد، 

حفلها املايض.

الذي  الحفل  إقامة  املقرر  ومن 

الدوحة  يف  املقبل  الشهر  يجمعهما 

بقطر.

عىل  الشخصية  حساباتهم  وعرب 

من  كل  نرشت  »تويرت«،  موقع 

امللصق  وإليسا  وهبي  هيفاء 

الجمهور  وشوقتا  للحفل،  الدعائي 

لهذا اللقاء.

سيقام  وهبي،  وهيفاء  إليسا  حفل 

يف  املقبل،  مارس   9 الخميس  يوم 

أحد الفنادق الكربي بالدوحة.

ويعد هذا الحفل الثاني الذي يجمع 

بعد  وهبي،  وهيفاء  إليسا  بني 

ضمن  املايض  أكتوبر  يف  حفلهما 

باململكة  الرياض  موسم  فعاليات 

العربية السعودية.

يذكر أن إليسا أحيت مساء الجمعة 

الختامي  الحفل  الحايل  فرباير   17

ملهرجان »فرباير الكويت«.

انشغلت هيفاء  أخرى،  ناحية  ومن 

وهبي خالل الفرتة املاضية بتصوير 

الذي  باريس«،  »رمسيس  فيلمها 

تدور أحداثه يف إطار كوميدي، حول 

من  املرصيني  من  مجموعة  انتقال 

رمسيس إىل باريس يف رحلة تتضمن 

كثريا من األحداث.

قد يكون إلشارات املرور لون رابع 
ذاتية  املركبات  تلك  مثبت لصالح 
االفرتايض،  املستقبل  يف  القيادة 
ذاتية  السيارات  تنطلق  حيث 
املزدحمة. طرقنا  عرب  القيادة 

 ،”RT“ موقع  ذكره  ملا  ووفقا 
الباحثون يف جامعة والية  يقرتح 
مرور  إشارة  الشمالية  كارولينا 
بيضاء إضافية من شأنها أن تشري 
إىل سائقي املركبات ذاتية القيادة 
)AVs( التي تدير التقاطع القادم 
بذكاء، حيث  املرور  لتدفق حركة 
االزدحام  تقليل مستويات  يمكن 
املروري واالستهالك الكيل للوقود. 
ولن تحتاج السيارات والشاحنات 
نظرة”  “إلقاء  إىل  القيادة  ذاتية 
ألنها  البيضاء،  املرور  إشارة  عىل 
ومع  السلكيا.  معها  ستتواصل 
إشارة  بمثابة  سيكون  ذلك، 
للسائقني والركاب من البرش أنه 
يجب عليهم اتباع خطى املركبات 
تتحرك  التي  القيادة  ذاتية 
املهندس  التقاطع.ويقول  عرب 
“ستظل  حاجبائي:  عيل  املدني 
التوقف،  تعني  الحمراء  األضواء 
وستظل األضواء الخرضاء تعني 
البيضاء  واألضواء  االنطالق، 

أن يتبعوا  السائقني  ستطلب من 
ببساطة،  أمامهم  التي  السيارة 
نقرتحه  الذي  املفهوم  هذا 
نسميه  والذي  املرور،  لتقاطعات 
“املرحلة البيضاء”، يستغل القوة 
ذاتية  للمركبات  الحاسوبية 
املركبات  القيادة”.وستكون 
مع  اتصال  عىل  القيادة  ذاتية 
إشارات  ومع  البعض  بعضها 
ضمن  التقاطعات،  عند  املرور 
ذلك  وسيمكنهم  معني،  نطاق 
املرور  حركة  تدفق  تنسيق  من 
مع   - وذكاء  كفاءة  أكثر  بشكل 
املتقاربة  للطرق  األولوية  إعطاء 
املركبات  من  املزيد  وجود  مع 
املثال، وتقديم  عليها، عىل سبيل 
املثىل.  الرسعات  بشأن  املشورة 
أي سائق برشي يف  إبالغ  وسيتم 
السيارة  قيادة  باتباع  املزيج  هذا 
التي أمامهم عرب الضوء األبيض: 
إذا  تابع  توقفت،  إذا  توقف 
ينخفض  أن  بمجرد  استمرت. 
عند  القيادة  ذاتية  املركبات  عدد 
تقاطع ما إىل ما دون حد معني، 
إىل  ستعود  املرور  إشارات  فإن 
الخيار الطبيعي األحمر واألصفر 

واألخرض.

شكلت جائحة كورونا تغرياً جذرياً يف حياة امللياردير العاملي بيل غيتس، 
فقد منحته الجائحة والظروف التي مر بها العالم أجمع، شعبية إضافية، 
وزادت ثقة الناس بحديثه بشكل كبري، إذ اكتسب غيتس سمعة طيبة يف 

أن  العالم.وسبق  تغري  إىل  ستؤدي  التي  باألحداث  التنبؤ  طريقة 
حذر غيتس العالم من حدوث جائحة كبرية، وهو األمر الذي 

الرجل من  يطلقه  ملا  كبرية  بجدية  يلتفتون  الكثريين  جعل 
تهديدات وتحذيرات حول املستقبل.يف مقابلة أجراها مؤخراً 
مايكروسوفت  مؤسس  أوضح  يس”  بي  “بي  شبكة  مع 
العالم  أن يشعر  الذي يجب  الرئييس  التهديد  أن  أنه يرى 
وصفه  الذي  البيولوجي”  “اإلرهاب  هو  بالقلق  تجاهه 
الكبري  “التهديد  املقابلة:  يف  حقاً.وقال  مروع  أمر  بأنه 
البيولوجي، وهو أمر مروع حقاً”.  التايل، هو اإلرهاب 
أصعب  البيولوجي  اإلرهاب  ضد  الدفاع  “يعد  وأضاف: 
بوعي  ذلك  يفعل  به،  القيام  يحاول  من  كل  ألن  قليالً، 
التصميم  محاولة  يمكنهم  لذا  دفاعك،  نظام  ويفهم 
الجنائية،  للرشطة  الدولية  املنظمة  حولهم”.تتفق  من 
تخوفاته  يف  غيتس،  بيل  مع  اإلنرتبول،  باسم  املعروفة 
هذه، حيث تم تبادل أيضاً تقارير تعرب عن القلق بشأن 
البيولوجي  اإلرهاب  بها  يتسبب  أن  يمكن  التي  الكيفية 

النزاعات.وأوضح  يف  سالحاً  ويصبح  كبرية  مشاكل  يف 
هو  البيولوجي  اإلرهاب  أن”  رسمي  بيان  يف  اإلنرتبول 

أو  السموم  أو  البكترييا  أو  للفريوسات  املتعمد  اإلطالق 
غريها من العوامل الضارة التي تسبب املرض أو املوت للناس 

“التهديد  اإلنرتبول:  بيان  النباتات”.وأضاف  أو  الحيوانات  أو 
التقارير  تشري  حيث  حقيقي،  البيولوجي  اإلرهاب  من 

واملجرمني  اإلرهابية  والجماعات  األفراد  أن  إىل  الحالية 
لديهم القدرة والنية عىل استخدام العوامل البيولوجية 
إىل  “الوصول  البيان:  للمجتمع”.وأكمل  رضر  إلحداث 

اإلنرتنت،  متزايد عرب  متاح بشكل  والبيانات  املعرفة 
مخفية  اتصاالت  تدفقات  املجرمون  ويستخدم 

البيانات  لرشاء  املظلمة،  الشبكة  مثل  ومجهولة، 
وبيعها ومشاركتها والتواصل مع بعضهم البعض”. واستمر البيان بالتحذير: 
“األرضار الناجمة عن مثل هذا الحدث يمكن أن تصل إىل حجم ال يوصف، مما 

تسبب يف انتشار املرض واملوت، وغرس الخوف والذعر عىل نطاق عاملي”.

االجتماعية  الشبكات  عمالق  يقدم   
تساعد  متنوعة  ميزات  بوك  فيس 
مع  التواصل  عىل  املستخدمني 
هذه  وإحدى  بسهولة،  متابعيهم 
 ،Stories بوك  فيس  هي  امليزات 
 ،Stories بوك  فيس  فبمساعدة 
بني  املحتوى  مشاركة  يمكنك 
مع  املجدولة،  الفيديو  منشورات 

الصور ومقاطع الفيديو القصرية. 
للتواصل  مكان  هي  القصص 
والتواصل مع الجميع بسهولة، حيث 
يؤدي النقر فوق إضافة إىل قصتك إىل 
تنشيط كامريا جهازك اللتقاط فيديو 
فوري أو صورة رصيحة، مما يجعل 
من  خصوصية  أكثر  القصة  محتوى 
منشورات آخر األخبار، ويمكنك أيًضا 
الفيديو  ومقاطع  الصور  استرياد 

املوجودة.
مقطع  أو  صورة  حذف  كيفية  إليك 

فيديو من قصص فيس بوك:
انتقل إىل قسم القصص يف الجزء   .1

العلوي من آخر األخبار.
2. انقر فوق قصتك.

3. انقر للعثور عىل الصورة أو مقطع 
الفيديو الذي تريد حذفه.

4. انقر فوق ثالثة خيارات نقطة يف 
أعىل اليمني.

5. انقر فوق حذف الصورة أو حذف 
الفيديو. ضع يف اعتبارك أنه عند حذف 
قصتك  من  فيديو  مقطع  أو  صورة 
أيًضا  عىل فيس بوك، فسيتم حذفها 
Messenger، وسيتم تحديث أي  من 
تغيريات تجريها عىل قصتك عرب كال 

التطبيقني.

  

تغريدات

هوشيار عبد اهلل

رشيد العزاوي

ــباب دمار  #العراق بعد  ــألوني ما هي أس لو يس
ــك أقول بأنها التخندقات  ٢٠٠٣ بدون أدنى ش
ــبب  ــة والقومية، هذا الس ــة والطائفي املذهبي
ــاد، أصالً الفساد يولد من رحم  يأتي قبل الفس
ــارك يف  ــات، اآلن أي واحد يش ــذه التخندق ه
تعميق هذا املرض اخلطري من أي مكون ويف أي 

جمال ال أدعمه إطالقا بل أقف بوجهه.

ــض فيه مجيع األفعال  يف الوقت الذي نرف
ــاء  األبري ــتهدف  تس ــي  ال ــة  اإلجرامي
ــد أن  ــراق، نؤك ــدن الع ــاىل وكل م يف دي
ــتدعي منّا مجيعاً  ــؤولية الوطنية تس املس
ــات  خمطط ــة  ملواجه ــف  والتكات ــل  العم
ــلم األهلي من أي صور  الفوضى ومحاية الس

االضطراب.

هامش

قالت حذام فصدقوها..  »إذا  فيها  قائال   امرأته حذام   مدح جيم بن مصب 
فإن القول ما قالت حذام«.وكل مجد حذام إنها نبهت قومها بشأن إمكانية 
التي كانت متسارعة وهو ما يعني  القطا  العدو لهم بسبب حركة  مداهمة 
أن هناك أمرا ما سيحدث واإل لنام القطا. والقطا له قصص يف الشعر العربي 
قديما وحديثا. فهذا قيس بن امللوح يقول »أرسب القطا هل من معري جناحه 
وحمد  الريل  يف  يقول  النواب  مظفر  وهذا  أطري«.  هويت  قد  من  اىل  لعيل   ..
قيس  أو  حذام  عند  ليست  قصتنا  كطة«.  السنابل  حدر  ولك  هواكم  »هودر 
بن امللوح او مظفر النواب, بل عند مؤسس رشكة مايكروسوفت والذي كان 
حتى قبل سنوات أغنى رجل يف العالم املليادرير بيل غيتس. واملعروف عن بيل 
غيتس إنه أول من بدأ عمليات الربمجيات الكربى يف مجال تقنيات الحاسوب 
والذي جمع من خاللها ثروة طائلة أنفق وال يزال ينفق معظمها عىل »الرب 

والتقوى« وله صوالت وجوالت معروفة للقايص والداني. 
البرشية  تواجه  التي  الحقيقية  املخاطر  من  التحذير  دائم  غيتس  أن  وحيث 
حيث سبق له أن تنبأ بمخاطر وقد حصلت فإنه ويف مقابلة أجراها مؤخراً 
لغيتس  تحذيرا جديدا وغري مسبوق. فطبقا  اطلق  »بي بي يس«  مع شبكة 
فإن التهديد الرئييس الذي يجب أن يشعر العالم تجاهه بالقلق هو »اإلرهاب 
البيولوجي«. يقول غيتس إن  »التهديد الكبري التايل، هو اإلرهاب البيولوجي، 
البيولوجي أصعب  الدفاع ضد اإلرهاب  أمر مروع حقاً«. وأضاف »يعد  وهو 
قليالً، ألن كل من يحاول القيام به، يفعل ذلك بوعي ويفهم نظام دفاعك، لذا 
يمكنهم محاولة التصميم من حولهم«. وبالعودة اىل ما حصل خالل جائحة 
قابلة  تزال  ال  وربما  وقتها  يف  راجت  التي  الفرضيات  بني  من  فإن  كورونا 
للنقاش أن الطفرة التي حصلت بالخفاش الصيني الذي كان السبب الرئيس 
يف تلك الجائحة إنما هي طفرة بيولوجية. وهنا اختلف العلماء والسياسيون 
معا بشأن كيفية حصول هذه الطفرة. األمريكان وطبقا ملا صدر عن الرئيس 
أطلق  إنه  حتى  مقصود  أمر  حصل  ما  بأن  ترمب  دونالد  السابق  األمريكي 
عىل الوباء تسمية »الخفاش الصيني« من منطلق أن الوباء خرج من معمل 
بيولوجي يف مدينة ووهان الصينية. يف مقابل ذلك يرى بعض العلماء إن ما 

حصل ربما يكون طفرة غري مقصودة نتيجة تجارب مختربية. 
إذن األمر يف النهاية خاضع للنقاش بشأن املخاطر التي يمكن أن ترتتب عىل 
اإلرهاب البيولوجي الذي بات غيتس يحذر منه وتتفق معه املنظمة الدولية 
إن«  قال  مؤخرا  رسمي  بيان  ويف  اإلنرتبول  »األنرتبول«.  الجنائية  للرشطة 
اإلرهاب البيولوجي هو اإلطالق املتعمد للفريوسات أو البكترييا أو السموم أو 
غريها من العوامل الضارة التي تسبب املرض أو املوت للناس أو الحيوانات أو 
النباتات«.وأضاف بيان اإلنرتبول: »التهديد من اإلرهاب البيولوجي حقيقي، 
واملجرمني  اإلرهابية  والجماعات  األفراد  أن  إىل  الحالية  التقارير  تشري  حيث 
رضر  إلحداث  البيولوجية  العوامل  استخدام  عىل  والنية  القدرة  لديهم 
للمجتمع«. تفاصيل كثرية وردت يف بيان األنرتبول وتفاصيل أخرى يف مقابلة 
بيل غيتس. تنبهوا للمزيد من املخاطر بدءا من زلزال تركيا وسوريا املستمر 
 .. امللوح  وابن  النواب  قطا  ودعوا  واألنرتبول،  غيتس  تحذيرات  اىل  اآلن  حتى 

وسوالف حذام.

محزة مصطفى

إذا قال بيل غيتس 
فصدقوه

عـين على العالم

أصيل اهلميم تشوق مجهورها 
بأغنيتها اجلديدة “بالسالمة”

جورجينا تعلن بشكل رمسي مهنتها اجلديدة

إشارات املرور قد تضيف لونا رابعا 
للسيارات ذاتية القيادة


