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الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـدْت وزارة الزراعة أن األمطار األخرية 
لبـت حاجة العراق للرية الثالثة للزراعة 
ويف حـني أشـار اىل  أن الريـة الرابعـة 
سـتقوم وزارة املـوارد املائيـة بتأمينها 
اكـد تشـكيل وفـود للتباحث مـع دول 
املنبع الستحصال الحصص املائية.وقال 
املتحدث الرسمي باسـم وزارة الزراعة، 
محد الخزاعي، يف حديث لـ“الزوراء“ ان 
”االمطار كانـت مفيدة بالنسـبة للرية 
الثالثـة و مهمـة جدا واتـت يف وقتها و 
هـي ريـة مهمـة جدا عـىل اعتبـار اننا 
قطعنا بها اكثر من ثالثة ارباع الشـوط 
باتجـاه الوصول اىل مرحلـة الحصاد“، 
مضيفا ”ما تبقى هو الرية الرابعة فان 

وزارة املـوارد املائيـة سـتقوم بتأمينها 
بالتنسـيق مع الجهات املعنية“. واشار 
اىل ”بالنسـبة لحصة العراق املائية فإن 
القضيـة ال تتعلـق فقط بـوزارة املوارد 
املائية انما هي قضية سيادية وهو ملف 
تضع الدول املجـاورة عليه اليد ”، الفتا 
”بعـد مقررات مجلس الـوزراء واللجنة 
العليـا للميـاه شـكلت وفود سياسـية 
ووفود فنية للتباحث مع تركيا ومع دول 
املنبع للوصول اىل صيغ تفاهم  متبادلة 
بني الطرفني العراق من جهة وتركيا من 
جهة الستحصال  ما يمكن استحصاله 
من حصص العراق املائية التي تؤمن له 

موسم زراعي قادم“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـِت اللجنـة املاليـة النيابيـة، امـس 
االثنني، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد 
وفقا للسـلم الجديد بنسـبة 150 باملئة، 
فيمـا أشـارت إىل أن القانـون الجديـد 
سـيمنح مخصصات 50 باملئـة لجميع 
املوظفني.وقـال رئيـس اللجنـة عطوان 
العطوانـي يف ترصيـح صحفـي: ”إننـا 
ماضـون بخطـوات تعديل سـلم رواتب 
موظفـي الدولـة بمـا يحقـق العدالة“، 
مبينا أن ”سلم الرواتب الجديد معروض 

حاليا عىل لجنة من الخرباء العطاء الرأي 
االخري ومـن ثم يتم تحويلـه اىل مجلس 
عليه“.وأضافـت  للمصادقـة  الـوزراء 
أن“الزيـادة يف رواتـب الدرجـات الدنيـا 
وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 
باملئة“، مشريا إىل أن ”الحد األدنى للراتب 
االسـمي (الدرجـة العـارشة) سـيكون 
425 ألـف دينار“.وذكـر أنـه ”بموجب 
القانـون الجديـد سـيمنح مخصصات 
تحسني معيشة بنسبة 50 باملئة لجميع 

املوظفني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، 
عن حالة الطقـس يف البالد لأليام املقبلة، 
فيما توقعت تسـاقطاً لألمطار والحالوب 
وانخفاضـاً يف درجات الحرارة.وذكر بيان 
للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس البالد 
ليوم الثالثاء سيكون يف املنطقة الوسطى 
صحـوا مع بعـض الغيوم ويكـون غائماً 
جزئيـاً يف أقسـامها الغربية مع تسـاقط 
فيهـا، ودرجـات  زخـات مطـر رعديـة 
الحـرارة ترتفع بضع درجـات عن  اليوم 
السابق، بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
الشـمالية غائمـاً جزئيـاً إىل غائـم مـع 

تسـاقط زخات مطر تكون رعدية احياناً 
يف أقسـامها الغربيـة، ودرجـات الحرارة 
مقاربـة لليـوم السـابق، فيما سـيكون 
الطقـس يف املنطقـة الجنوبية صحواً مع 
بعض الغيـوم، ودرجات الحـرارة ترتفع 
عدة درجات عن اليوم السـابق“.وأضاف 
البيـان أن ”طقـس يـوم غـد األربعـاء يف 
املنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً  إىل 
غائم جزئي مع تساقط أمطار متوسطة 
إىل غزيرة الشدة احياناً مصحوب بحدوث 
عواصـف رعديـة مـع فرصـة لتسـاقط 

الحالوب يف بعض األماكن.

طهران/ متابعة الزوراء:
عىل الرغم من النفي األمريكي، جددْت 
مفاوضـات  وجـود  تأكيدهـا  إيـران 
لالتفاق عىل صفقة لتبادل األرسى مع 
الواليـات املتحدة.وقال نارص كنعاني، 
املتحدث باسـم الخارجية اإليرانية، يف 
مؤتمر صحفـي، إن الجانب األمريكي 
قبَل بإتمـام تبادل السـجناء يف إحدى 

املراحل، بعيدا عـن املحادثات الخاصة 
باالتفـاق النووي.وشـدد عـىل أن لدى 
بـالده اتفاقـا مكتوبـا مع واشـنطن 
حـول هذا امللف، لكنها تمتنع عن نرش 
تفاصيله.كمـا اعترب أنه يجب التعامل 
مـع هذا امللف ”بواقعيـة“. وأضاف أن 
طهـران ”تؤمـن بـرضورة الحصـول 
عىل الضمانات بشـأن التـزام الجانب 

األمريكي“.كذلـك، زعم أن بالده أثبتت 
عملياً التزامها وإيمانها بالدبلوماسية 
كحل لتسوية الخالفات.وكان كنعاني 
أبـدى اسـتغرابه مـن نفي واشـنطن 
لترصيحـات وزيـر الخارجية حسـني 
أمـري عبـد اللهيـان التي كشـف فيها 
التوصل إىل اتفاق لتبادل السـجناء بني 
الطرفني. ودعا إىل عدم اسـتخدام تلك 

القضية ”أداة لأللعاب السياسية“.أتى 
ذلـك بعدما أعلن عبـد اللهيان التوصل 
الواليـات  مـع  ”مبدئـي“  اتفـاق  إىل 
املتحدة بشأن تبادل السجناء، مضيفاً 
أن العمـل جـاٍر عىل بعـض الخطوات 
التقنية الالزمة.إال أن اإلدارة األمريكية 
سـارعت إىل النفـي، مؤكـدة أن تلـك 
الترصيحـات ”كاذبـة“، وموضحة يف 

الوقت عينه أنها تسعى جاهدة إلطالق 
رساح مواطنيهـا الثالثـة املعتقلني يف 
إيران.يذكـر أن املعتقلـني األمريكيـني 
الثالثة يف السجون اإليرانية هم سياماك 
نمازي، رجل أعمال يحمل الجنسيتني 
األمريكيـة واإليرانيـة، وكذلـك عمـاد 
رشقي، إضافـة لعالم البيئـة اإليراني 

األمريكي مراد طهباز.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفْت وزارة الكهرباء عن تفاصيل مذكرة التفاهم 
املربمة مع رشكة سـيمنز االملانية، وفيما اكدت ان 
البـاب مفتـوح لجميع الـرشكات العامليـة لتأهيل 
وتطوير املحطات الكهربائية، اشارت اىل ان تطوير 
ملف الطاقة يحتاج اىل خطة وقودية.وقال املتحدث 
باسـم الـوزارة احمـد مـوىس العبـادي يف حديـث 

لـ»الـزوراء»: اسـتنادا اىل الدعـم الحكومي الكبري 
والخطـوات االسـرتاتيجية واملعالجـات الحقيقية 
لـدى الحكومـة والـوزارة للمـيض لتدعيـم ملـف 
الكهربـاء واشـارة اىل مذكرة التفاهـم التي وقعت 
مع الجانب االملاني بالتحديد مع رشكة سيمنز هي 
مذكرة تفاهم مبادئ، تم قبل ايام توقيع عقود لـ ٣ 
محطات، وهي (الصربة الغازية والرشـيد وكركوك 

ان  ميكاواط.واضـاف،  الغازيـة) وبطاقـة ١٤٠٠ 
هـذه العقود هـي للصيانـات طويلة االمـد ملدة ٥ 
سـنوات ولتاهيـل الوحـدات التوليديـة، مؤكدا ان 
الربنامج الحكومـي والرعاية الحكومية من رئيس 
الوزراء بالغة وكبرية وتعالج معالجات اسرتاتيجية 
لـكل اخفاقـات وتحديـات الكهربـاء تتناغـم مع 
خطـط الـوزارة .وتابـع، انـه منحـت صالحيـات 

وخصصت تخصيصـات لصالح اكمـال املتطلبات 
سـواء يف الخطة الطارئة التي تعمـل عليها الوزارة 
ملواكبـة ذروة االحمـال الصيفيـة او حتـى الخطة 
االسـرتاتيجية التي تستلزم انشاء محطات حرارية 
والـدورة املركبة وحتى مشـاريع الربط الكهربائي 

والتوجه صوب املشاريع الشمسية.

بكني/ موسكو/ متابعة الزوراء:
بعَد مقرتح السالم الذي قدمته بالده، 
يعتزم الرئيس الصيني يش جني بينغ، 
زيارة موسـكو، األسـبوع املقبل، من 
أجـل لقـاء الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتـني، فيمـا أعلـن الكرملـني، أنه ال 

يمكن تحقيق أهداف روسيا يف األرايض 
العسـكري. بالعمـل  إال  األوكرانيـة 

ويتوقـع الرئيـس الصينـي يش جـني 
بينـغ أن يجري بعدهـا محادثات عرب 
الفيديو مع نظريه األوكراني فالديمري 
منـذ  مـرة  ألول  وذلـك  زيلينسـكي، 

انطالق الحرب الروسـية األوكرانية يف 
٢٤ فربايـر املايض، بحسـب ما أفادت 
مصـادر مطلعـة، امـس االثنني.كمـا 
أوضحت املصادر أن هذا اللقاء واملكاملة 
االفرتاضية، يعكسان جهود بكني للعب 
دور أكثـر فاعليـة يف التوسـط إلنهاء 

الحرب بني الجانبني، بحسب ما نقلت 
صحيفـة «وول سـرتيت جورنال».إىل 
ذلـك، قد يزور يش أيضـا دوال أوروبية 
أخرى كجزء من رحلته إىل روسـيا عىل 
الرغم من أن مسـار الرحلة الكامل لم 
يتأكد بعد.يأتي التخطيط لهذه الزيارة 

بعد أن عرضت الصني التوسط إلحالل 
السالم يف أوكرانيا، عرب مقرتح من ١٢ 
بنداً أعلنت عنه قبل أسـابيع، يف جهود 
شكك بها الغرب بسبب دعمها السابق 

ملوسكو.

ÚÓæb»€a@pb◊ãì€a@‚bflc@ÅÏn–fl@lbj€a@Êc@á◊˚mÎ@ç‰‡Óé@…fl@·Áb–n€a@Òã◊âfl@›Óñb–m@@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ıbiãËÿ€a

ãÿè»€a@›‡»€bi@¸g@bÓ„aã◊Îc@¿@b‰œaáÁc@’Ó‘•@Âÿ∫@¸@Zµ‹flãÿ€a

ÚÌÜÏ”Î@Ú�Ç@∂g@xbn±@Ú”b�€a@—‹fl@ãÌÏ�m@Êc@ozöÎc

Èn†béÎ@�b‘‹�fl@Ôÿè‰Ó‹Ìå@tÜb±@?Óó€a@êÓˆã€a@NNÒãfl@fiÎ˛

بغداد/ متابعة الزوراء:
تراجعْت أسـعار النفط، امـس االثنني، عن 
مستوى 80 دوالرا لخام برنت ألول مرة منذ 
6 فربايـر. وبحلول السـاعة 12:30 بتوقيت 
غرينتـش، تراجعـت العقـود اآلجلـة لخام 
برنت بنسـبة 4.53 % ما يعادل 3.75 دوالر 
إىل 79.03 دوالر للربميل. وانخفضت العقود 
اآلجلة لخام غرب تكسـاس الوسـيط 3.75 
دوالر أو 4.89 % إىل 72.93 دوالر للربميـل.
وكانـت أسـعار النفـط، ارتفعـت يف بدايـة 
تعامالت امس، بعد بداية ضعيفة حيث دعم 
تعايف الطلب الصيني وضعف الدوالر سـوقا 
ينتابها القلق من رفع أكرب ألسـعار الفائدة 

األمريكية. ومعنويات السوق هشة إذ زادت 
املخـاوف مـن توجـه مجلـس االحتياطـي 
االتحادي (البنك املركزي األمريكي) إىل مزيد 
من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات 
النفط الخام يف الواليات املتحدة، يحسب ما 
قـال محللـون يف (يه.إن.زد بنـك) يف مذكرة 
صباح األمس. ويجعل تراجع الدوالر النفط 
أرخـص بالنسـبة لحملة العمـالت األخرى 
مما يدعم أسـعار النفط. وحصلت األسعار 
عىل دعـم أيضا من ترصيحات أدىل بها أمني 
النـارص الرئيـس التنفيذي لرشكـة أرامكو 
السـعودية بخصوص الطلـب الصيني عىل 

الخام.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أكـَد الرئيـس املـرصي عبـد الفتـاح السـييس، إن 
املباحثـات مع رئيسـة وزراء الدنمـارك تطرقت إىل 
العديد من املوضوعـات، فيما رفض اطالق كلمة ” 
الجئ“ عىل مواطنني يعيشـون داخـل مرص. وقال 
الرئيس السـييس، خـالل مؤتمر صحفي مشـرتك 
مـع رئيسـة وزراء الدنمارك: ”وجـدت تفهم كبري 
أوي وهـذا التفهـم محـل تقديـر واحـرتام جـدا.. 
وده أمـر اسـجله حاليا.. وتحدثنا عـن موضوعات 
خاصة يف املنطقة وأهمية إيجاد حلول للهجرة غري 

الرشعية.. 
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بغداد/ الزوراء:
اعلـَن رئيـس مجلس الوزراء إنشـاء 
صنـدوق للمحافظـات األكثـر فقراً 
وزيـادة مسـاحة الشـمول بالرعاية 
االجتماعيـة، وفيمـا صـوت مجلس 
الوزراء، عـىل مرشوع قانون املوازنة 
مجلـس  اىل  واحالـه  أعـوام  لثالثـة 
النـواب، وفيمـا وافق عـىل مرشوع 
قانون اسـتحداث محافظة حلبجة، 
وتمويـل ديـوان الوقف السـني بـ 5 

مليارات دينار.
وقال رئيس الوزراء يف مؤتمر صحفي 
”أولويـات  إن  ”الـزوراء“:  تابعتـه 
الربنامج الحكومي ستكون حارضة 
يف موازنة 2023“، الفتا اىل أن ”املوازنة 
لثالث سنوات تدعم االستقرار املايل“.

واضـاف أن ”الـوزارات تدخـل يف كل 
بدايـة ونهاية سـنة بمرحلة سـبات 
الجديـدة“،  املوازنـة  إقـرار  لحـني 
مبينـا: ”نحن أمام ثبـات ملوازنة ملدة 
ثـالث سنوات“.واشـار اىل أنـه ”تـم 
تأمني االسـتحقاقات لجميع العقود 
العليـا  والشـهادات  واملحارضيـن 
يف املوازنـة“، مضيفـا: ” وضعنـا يف 
املوازنة إجـراءات عملية بينها زيادة 
مساحة الشمول يف شبكة الحماية“.

واكـد أنه ”مـع إقرار املوازنة سـيتم 
رصف اإلعانـة االجتماعيـة“، مبينـا 

أنـه ”ألول مـرة يتم إنشـاء صندوق 
فقراً“.وتابـع  األكثـر  للمحافظـات 
أن ”هـذا الصنـدوق سـيعالج حالة 
الفقـر يف هذه املحافظات“، مبينا أنه 
”يف هـذه املوازنـة حافظنـا عىل دعم 
املحافظات املحـررة وخصصنا مبلغ 
500 مليـار دينـار  لتأمني مشـاريع 

النازحة“. الخدمات ودعـم العوائـل 
ولفـت اىل أنـه ”تـم إنشـاء صندوق 
لدعم قضاء سـنجار وسـهل نينوى 
وخصصنـا مبلـغ 50 مليـار دينار“، 
موضحا أنه ”من أسباب تأخري إقرار 
املوازنة أيضـًا كان التفاهم مع إقليم 
كردسـتان  اقليـم  كردسـتان“.وعن 

أكـد السـوداني، ”وصلنـا إىل اتفـاق 
شـامل للقضايـا العالقة بـني بغداد 
وأربيـل“، مبينـا أنه ”ألول مـرة يتم 
إيـداع اإليرادات الكليـة للنفط املنتج 
يف اإلقليم بحسـاب مرصيف تودع فيه 
يخضـع لـإلدارة االتحادية“.وبني أن 
”التفاهمات بـني بغداد وأربيل كانت 

بنقاط واضحـة“، مؤكـدا أنه ”حال 
وجـود أي خالفات بني بغـداد وأربيل 
هناك لجنة ترفع توصياتها إىل رئيس 
الوزراء االتحادي“.واشار اىل أن ”هذه 
التفاهمات بـني بغـداد وأربيل تؤكد 
مـيض الطرفـني نحـو إقـرار قانون 
النفـط والغاز“.ولفت اىل أن ”إجمايل 
املُوازنة يبلغ أكثر مـن 197 تريليون 
دينار“، مؤكدا أن ”املوازنة التشغيلية 
تبلـغ أكثـر 150 تريليـون دينـار“.
االسـتثمارية  ”املوازنـة  أن  وتابـع 
أكثر من 47 تريليون“، مشـريا اىل أن 
”العجز يف املوازنـة يبلغ 63 تريليون 
دينـار“.يف غضون ذلـك، ذكر املكتب 
االعالمـي لرئيـس الـوزراء يف بيـان 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس 
الجلسـة االعتياديـة الحاديـة عرشة 
ملجلـس الوزراء، الفتا اىل ان الجلسـة 
شـهدت املوافقة عىل مرشوع قانون 
املوازنـة االتحاديـة العامـة لألعوام؛ 
2023، و2024، 2025، وإحالتـه اىل 
مجلـس النّواب.وأكـد رئيس مجلس 
الوزراء يف مسـتهل الجلسـة، حرص 
الحكومة عـىل أن تكون املوازنة مرآة 
عاكسـة للربنامـج الحكومـي الذي 

صّوت عليه مجلس النوّاب.
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بغداد/ الزوراء:
تنويها  االثنني،  امس  الرتبية،  وزارة  اصدرْت 
بالتعيينات. املشمولني  معامالت  ترويج  بشأن 
وقال املُتحّدث الرسمي لوزارة الرتبية كريم السيد 
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه : «بخصوص 
إجراءات ترويج التعيينات ملن ظهرت أسماؤهم 
اىل  اإلشارة  نود  االتحادي  الخدمة  مجلس  من 
الرتويج  آليات  ومعرفة  املراجعة  إجراءات  ان 
عرب  نرشها  سيتم  كاملة  واملتابعة  واملواعيد 

مواقع الوزارة الرسمّية».
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بغداد/ الزوراء:
أصدَر وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
نعيـم العبودي أمرا وزاريـا بتعيني ١٦٤٨ 
من حملة شـهادة البكالوريوس والدبلوم 
العايل.وذكـر بيان لـوزارة التعليـم تلقته 
«الزوراء»: أن وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي نعيم العبـودي، أصدر أمرا وزاريا 
بتعيـني ألف وسـتمئة وثمانيـة وأربعني 
من حملة شـهادة البكالوريوس والدبلوم 
العايل اسـتنادا اىل القـرارات والترشيعات 
العـايل  التعليـم  وزارة  النافذة.ودعـت 
والبحث العلمي، بحسب البيان، املشمولني 
بالتعيـني املنشـورة أسـماؤهم يف املوقع 

الرسـمي اىل الحضـور اىل مركـز الوزارة 
الستكمال إجراءات التعيني األصولية التي 
تتطلب استصحاب املستمسكات الثبوتية 
األربعـة بنسـخها األصليـة فضـال عـن 
النسـخ امللونة والصور الشـخصية (عدد 
٤) ووثائـق التخـرج أو تأييـد التخرج أو 
قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 
٢) والـرشوع باملبـارشة يف مـدة أقصاها 
عرشة أيام يف ضوء األمـر الوزاري املؤرخ 
يف ١٣/٣/٢٠٢٣.وبارك العبودي، بحسب 
البيـان، لهـذه الرشيحة تعيينهـا ويجدد 
أمله بـأن تحقق طموحهـا وتطلعاتها يف 

أداء الخدمة الوظيفية العامة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـْت أسـعار رصف الـدوالر أمـام 
الدينار العراقـي، امس االثنني، مع إقفال 
البورصة الرئيسـة يف بغـداد واربيل.يأتي 
هـذا االنخفاض بعـد سـاعات قليلة من 
اقـرار مجلـس الـوزراء العراقي مرشوع 
قانون املوازنة للسـنوات الثـالث املقبلة، 
بقيمـة نحـو ٢٠٠ تريليون دينـار، وهي 
األكـرب يف تاريـخ العراق.وقـال مصدر إن 
بورصة الكفاح املركزيـة اقفلت يف بغداد 
عـىل ١٥٤٨٠٠ دينار عراقـي مقابل ١٠٠ 

دوالر .فيمـا كانت األسـعار صباح أمس 
االثنني ١٥٦٨٠٠ دينار مقابل ١٠٠ دوالر. 
واشار املصدر اىل ان اسعار البيع والرشاء 
املحليـة  باألسـواق  الصريفـة  محـال  يف 
يف بغـداد انخفضـت إذ بلـغ سـعر البيع 
١٥٥٠٠٠ دينار عراقي، بينما بلغت اسعار 
الرشاء ١٥٣٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر اما 
يف اربيل فقد سجل الدوالر انخفاضا ايضا 
فيهـا إذ بلغ سـعر البيـع ١٥٤٠٠٠ دينار 
لكل ١٠٠دوالر، وسـعر الـرشاء ١٥٣٠٠٠ 

دينار مقابل ١٠٠ دوالر.

lÏnÿfl@ò„@bËÌá€Î@Ùãé˛a@fiÜbjn€@Â�‰íaÎ@fiÏj‘i@bÁáÓ◊dm@Üá§@ÊaãË†
ÔÿÌãfl˛a@Ô–‰€a@Âfl@·Àã€a@Û‹«

بغداد/ الزوراء:
اعلنْت مديرية االستخبارات العسكرية، امس االثنني، االطاحة بـ ١١ إرهابياً يف بغداد وكركوك 
وميسان وصالح الدين.وذكر بيان للمديرية تلقته «الزوراء»: انه «بعمليات استباقية وجهود 
حثيثة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات ميسان واملقر املتقدم كركوك والفرقة 
الرابعة عرشة والسابعة عرشة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وقوة 
من املديرية العامة لالستخبارات واألمن وقوة من استخبارات ومكافحة إرهاب آمريل تم نصب 
كمائن محكمة يف مناطق متفرقة من املحافظات ذاتها، حيث أسفرت عن إلقاء القبض عىل 
(١١) إرهابياً من عصابات داعش اإلرهابية».واضاف، ان «االرهابيني، مطلوبني للقضاء وفق 
أحكام املادة ٤ إرهاب يف قضاء الرشقاط واملجر الكبري وناحيتي الرشيد وآمريل وكانوا يعملون 

ضمن التنظيم االجرامي بمختلف الصنوف»، مؤكدا «تسليمهم إىل جهات الطلب أصولياً».
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الزوراء/ حسني فالح:
كشفْت وزارة الكهرباء عن تفاصيل مذكرة التفاهم 
اكدت  وفيما  االملانية،  سيمنز  رشكة  مع  املربمة 
لتأهيل  العاملية  الرشكات  لجميع  مفتوح  الباب  ان 
تطوير  ان  اىل  اشارت  الكهربائية،  املحطات  وتطوير 

ملف الطاقة يحتاج اىل خطة وقودية.
العبادي  موىس  احمد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
الحكومي  الدعم  اىل  استنادا  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
الكبري والخطوات االسرتاتيجية واملعالجات الحقيقية 
لدى الحكومة والوزارة للميض لتدعيم ملف الكهرباء 
الجانب  مع  وقعت  التي  التفاهم  مذكرة  اىل  واشارة 
االملاني بالتحديد مع رشكة سيمنز هي مذكرة تفاهم 
مبادئ، تم قبل ايام توقيع عقود لـ 3 محطات، وهي 
(الصربة الغازية والرشيد وكركوك الغازية) وبطاقة 

1400 ميكاواط.
واضاف، ان هذه العقود هي للصيانات طويلة االمد 
ملدة 5 سنوات ولتاهيل الوحدات التوليدية، مؤكدا ان 
رئيس  من  الحكومية  والرعاية  الحكومي  الربنامج 
اسرتاتيجية  معالجات  وتعالج  وكبرية  بالغة  الوزراء 
لكل اخفاقات وتحديات الكهرباء تتناغم مع خطط 

الوزارة .
وتابع، انه منحت صالحيات وخصصت تخصيصات 
لصالح اكمال املتطلبات سواء يف الخطة الطارئة التي 

الصيفية  االحمال  ذروة  ملواكبة  الوزارة  عليها  تعمل 
انشاء  تستلزم  التي  االسرتاتيجية  الخطة  حتى  او 
مشاريع  وحتى  املركبة  والدورة  حرارية  محطات 
الربط الكهربائي والتوجه صوب املشاريع الشمسية،  
الغاز  الستثمار  الحكومة  اهتمام  نرى  اليوم  مبينا 

خطوة مهمة يف صناعة الكهرباء .
واشار اىل ان هذه املذكرة جاءت استكماال والحاقا مع 

مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا مع رشكة سيمنز 
التوليد  ملحطات  االمد  طويلة  صيانات  هنالك  بان 
وهذا يعّد مرحلة اوىل تليها مراحل اخرى ثانية وثالثة 
مع  عليها  االتفاق  جرى  مشاريع  جملة  الستكمال 
الرشكة االملانية، موضحا ان املراحل االخرى سيستلزم 
االتفاق او العقود النشاء محطات جديدة تعمل عىل 
الغاز املصاحب وكذلك نصب الدورات املركبة التي ال 

تحتاج اىل وقود وايضا قطاع النقل الذي يستلزم فك 
االختناقات وخدمة بعض املحافظات لزيادة الطاقات 

الترصيفية.
خطة  اىل  يحتاج  الكهرباء  ملف  تطوير  ان  وتابع، 
او  الغاز  حقول  باستثمار  تتمثل  التي  وقودية 
قدما  للميض  يحرق  الذي  املصاحب  الغاز  استغالل 
الوقود،  من  نوع  بهذا  تعمل  محطات  انشاء  باتجاه 
مشريا اىل انه وفق خطة الوزارة التي نوقشت وصوت 
عليها ضمن الربنامج الحكومي هو انشاء محطات 

تعمل عىل شتى انواع الوقود .
املحطات  بانشاء  الوزارة ستميض  ان  العبادي،  واكد 
الحرارية يف حال تلكا اطالقات الوقود سواء الوطني 
تعمل  حرارية  محطات  لدينا  سيكون  املورد  او 
جميع  ان  اىل  الفتا  الحاجة،  لسد  املتوفر  الوقود  عىل 
مذكرات التفاهم التي وقعت مع سيمنز ومع جي اي 
عنت بجزئية انتاج واضافة طاقات انتاجية ومعالجة 

مشاكل النقل.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى 
يف وقت سابق توقيع ثالثة عقود مع رشكة سيمنز 
للطاقة للمجموعة األوىل من عقود املشاريع املدرجة 
التأهيل  أعمال  تتضمن  التي  التعاون  مذكرة  ضمن 
والرشيد،  (كركوك،  ملحطات  الشاملة  والخدمة 

والصدر الغازية) إلنتاج الطاقة الكهربائية“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
الثالثة  للرية  العراق  حاجة  لبت  األخرية  األمطار  أن  الزراعة  وزارة  اكدْت 
املائية  املوارد  وزارة  ستقوم  الرابعة  الرية  أن  اىل   أشار  حني  ويف  للزراعة 
الحصص  الستحصال  املنبع  دول  مع  للتباحث  وفود  تشكيل  اكد  بتأمينها 

املائية.
حديث  يف  الخزاعي،  محد  الزراعة،  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
الثالثة و مهمة جدا  للرية  بالنسبة  ”االمطار كانت مفيدة  ان  لـ“الزوراء“ 
اكثر من  بها  اننا قطعنا  اعتبار  رية مهمة جدا عىل  و هي  واتت يف وقتها 
ثالثة ارباع الشوط باتجاه الوصول اىل مرحلة الحصاد“، مضيفا ”ما تبقى 
مع  بالتنسيق  بتأمينها  ستقوم  املائية  املوارد  وزارة  فان  الرابعة  الرية  هو 

الجهات املعنية“. 
واشار اىل ”بالنسبة لحصة العراق املائية فإن القضية ال تتعلق فقط بوزارة 
املوارد املائية انما هي قضية سيادية وهو ملف تضع الدول املجاورة عليه 
اليد ”، الفتا ”بعد مقررات مجلس الوزراء واللجنة العليا للمياه شكلت وفود 
سياسية ووفود فنية للتباحث مع تركيا ومع دول املنبع للوصول اىل صيغ 
تفاهم  متبادلة بني الطرفني العراق من جهة وتركيا من جهة الستحصال  
ما يمكن استحصاله من حصص العراق املائية التي تؤمن له موسم زراعي 

قادم“.
وعن حاجة العراق من املياه للزراعة بني ان ”هذه التقديرات وزارة املوارد 
املائية تحددها باعتبارها الجهة القطاعية املعنية بهذا االمر ووزارة الزراعة 
تقوم بالتنسيق مع وزارة املوارد املائية فيما يتعلق باملواسم الزراعية الشتوية 
والصيفية بحسب ما هو متوافر لدى وزارة املوارد املائية من  حصص مائية 
ومن ثم من خزين مائي ومن امطار متوقعة وعىل ضوئها يتم وضع وزارة 
الزراعة للخطط الزراعية بما فيها املساحات التي ستزرع و املساحات التي 

ستدخل ضمن قائمة الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارع والفالح“. 

بغداد/ الزوراء:
واملالية  االقتصادية  الشؤون  وزير  مع  الغريري،  أثري  التجارة  وزير  بحَث 
اإليراني، إحسان خاندوزي، آفاق التعاون التجاري بني البلدين، فيما وقعا 

محرضا مشرتكا لتطوير العالقات االقتصادية.
وذكر بيان لوزارة التجارة، تلقته ”الزوراء“: أن ”وزير التجارة اثري الغريري 

استقبل وزير الشؤون االقتصادية واملالية اإليراني إحسان خاندوزي“.

وأضاف البيان، أن ”الجانبني بحثا آفاق التعاون التجاري بني البلدين“.
اجتماع  تفاصيل  الغريري،  داود  أثري  التجارة  وزير  أعلن  ذلك،  غضون  يف 
توقيع  إىل  أشار   فيما  املشرتكة،  اإليرانية  العراقية  للجنة  الخامسة  الدورة 

محرض مشرتك لتطوير العالقات االقتصادية.
وقال الغريري يف مؤتمر صحفي مشرتك مع وزير االقتصاد والشؤون املالية 
للجنة  الخامسة  الدورة  ”اجتماع  إن  ”الزوراء“:  تابعته  إحسان خاندوزي، 
عىل  االتفاق  تضمن  مشرتك  محرض  عىل  التوقيع  شهد  اإليرانية  العراقية 
العديد من األمور والتفاهمات التي من شأنها أن تطور العالقة االقتصادية 
بني الجانبني وتزيد من التفاهمات االقتصادية التي تخدم الشعبني“، مبينا أن 
”هناك الكثري من التفاهمات يتضمنها املحرض بضمنها الجانب االستثمار 
هذا  وزيادة  االقتصادي  والتبادل  التجاري  باملجال  الحرة  املناطق  وجانب 
التبادل وإقامة مناطق صناعية والتعاون يف مجال الربط السككي والتعاون 
والنفط  الكهرباء  مجال  يف  والتعاون  املشرتكة  والحدود  املياه  مجال  يف 

والجانب املايل واملرصيف“.
ماهو  وتفعيل  التفاهم  مذكرات  إنضاج  أيضا  تضمن  ”االجتماع  أن  وتابع 
تحت الدراسة“، موضحاً، أن ”ذلك سيكون بمتابعة وزير التجارة العراقي 

ووزير االقتصاد والشؤون املالية“.
تعاون كبرية  ايجابية وروح  بأجواء  أن ”ماتم توقيعه كان  الغريري  وذكر 
من  الحكومة  توجه  وممثلوها  العراقية  اللجنة  رعت  إذ  البلدين،  ملصلحة 
للقطاع  خاصة  برعاية  الوزراء  رئيس  وتوجيه  الحكومي  برنامجها  خالل 
التجاري  وامليزان  العراقي  الجانب  صادرات  أمام  األمور  وتسهيل  الخاص 
للبلدين ليكون هنالك تبادل تجاري بناء واالهتمام بالصناعات وسلع ذات 

ميزة نسبية لكال الطرفني“.
يخدم  بشكل  وتطويرها  العالقة  لتطور  يهدف  االهتمام  ”هذا  أن  وبني 
الطرفني وليس من طرف واحد“، الفتا إىل أن ”املنهاج الحكومي أو الربنامج 
الحكومي والذي بدأنا بتنفيذه فعليا هي إقامة احسن العالقات وتطويرها 
دور  له  ”العراق  أن  الجوار“، موضحا  دول  العالم والسيما  دول  مع جميع 
جمهورية  وتحديدا  الجوار  دول  مع  والسيما  الدولية  تفاهمات  يف  ايجابي 

إيراني اإلسالمية“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
البالد  الطقس يف  االثنني، عن حالة 
لأليام املقبلة، فيما توقعت تساقطاً 
يف  وانخفاضاً  والحالوب  لألمطار 

درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: 
الثالثاء  ليوم  البالد  ”طقس  أن 
الوسطى  املنطقة  يف  سيكون 
ويكون  الغيوم  بعض  مع  صحوا 
الغربية  أقسامها  يف  جزئياً  غائماً 
رعدية  مطر  زخات  تساقط  مع 
ترتفع  الحرارة  ودرجات  فيها، 
السابق،  اليوم  عن   درجات  بضع 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما 
غائم  إىل  جزئياً  غائماً  الشمالية 
تكون  مطر  زخات  تساقط  مع 
الغربية،  أقسامها  يف  احياناً  رعدية 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 
يف  الطقس  سيكون  فيما  السابق، 
املنطقة الجنوبية صحواً مع بعض 
ترتفع  الحرارة  ودرجات  الغيوم، 

عدة درجات عن اليوم السابق“.
يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
الوسطى  املنطقة  يف  األربعاء  غد 
غائم  إىل  جزئياً   غائماً  سيكون 
جزئي مع تساقط أمطار متوسطة 
مصحوب  احياناً  الشدة  غزيرة  إىل 
مع  رعدية  عواصف  بحدوث 
بعض  يف  الحالوب  لتساقط  فرصة 
األماكن، ودرجات الحرارة تنخفض 
السابق،  اليوم  عن  درجات  بضع 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  بينما 
الشمالية غائماً مع تساقط أمطار 

كما  الشدة  غزيرة  إىل  متوسطة 
يتساقط الحالوب وحدوث عواصف 
تنخفض  الحرارة  ودرجات  رعدية، 
عدة درجات عن اليوم السابق، ويف 
املنطقة الجنوبية سيكون الطقس 
إىل غائم مع  ويتحول  جزئياً  غائماً 
تساقط أمطار خفيفة إىل متوسطة 
أما  احياناً،  رعدية  وتكون  الشدة 
مقاربة  ستكون  الحرارة  درجات 

لليوم السابق“.
الخميس  يوم  ”طقس  أن  وتابع، 
جزئي  غائم  اىل  صحواً  سيكون 
مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع  
املنطقة  يف  منها  متفرقة  أماكن  يف 
الحرارة  ودرجات  الوسطى، 
اليوم  عن  درجات  بضع  تنخفض 
الطقس  سيكون  بينما  السابق، 
جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف 
مطر  زخات  تساقط  مع  غائم  إىل 
خفيفة اىل متوسطة  الشدة تكون 
متفرقة  أماكن  يف  احياناً  رعدية 
تنخفض  الحرارة  ودرجات  منها، 
السابق،  اليوم  عن  درجات  عدة 
املنطقة  يف  الطقس  سيكون  فيما 
الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 

السابق“.
ليوم  البالد  ”طقس  أن  وأوضح، 
صحواً  سيكون  املقبل  الجمعة 
البالد،  عموم  يف  الغيوم  بعض  مع 
عن  قليالً  ترتفع  الحرارة  ودرجات 
اليوم السابق يف املنطقتني الوسطى 
لليوم  مقاربة  وتكون  والشمالية، 

السابق يف املنطقة الجنوبية“.
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بغداد/ الزوراء:
اعلـَن رئيـس مجلـس الوزراء إنشـاء 
صنـدوق للمحافظـات األكثـر فقـراً 
وزيـادة مسـاحة الشـمول بالرعايـة 
االجتماعيـة، وفيمـا صـوَت مجلـس 
الـوزراء، عىل مرشوع قانـون املوازنة 
لثالثة أعوام واحاله اىل مجلس النواب، 
وفيمـا وافـق عـىل مـرشوع قانـون 
اسـتحداث محافظة حلبجة، وتمويل 
ديـوان الوقـف السـني بــ 5 مليارات 

دينار.
وقال رئيس الوزراء يف مؤتمر صحفي 
”أولويـات  إن  ”الـزوراء“:  تابعتـه 
الربنامج الحكومي سـتكون حارضة 
يف موازنة 2023“، الفتا اىل أن ”املوازنة 

لثالث سنوات تدعم االستقرار املايل“.
واضـاف أن ”الـوزارات تدخـل يف كل 
بدايـة ونهايـة سـنة بمرحلة سـبات 
لحـني إقرار املوازنـة الجديدة“، مبينا: 
”نحـن أمـام ثبـات ملوازنة ملـدة ثالث 

سنوات“.
واشار اىل أنه ”تم تأمني االستحقاقات 
لجميع العقود واملحارضين والشهادات 
العليا يف املوازنـة“، مضيفا: ” وضعنا 
يف املوازنة إجراءات عملية بينها زيادة 

مساحة الشمول يف شبكة الحماية“.
واكـد أنه ”مـع إقـرار املوازنة سـيتم 
االجتماعيـة“، مبينـا  اإلعانـة  رصف 
أنـه ”ألول مـرة يتـم إنشـاء صندوق 

للمحافظات األكثر فقراً“.
وتابـع أن ”هـذا الصنـدوق سـيعالج 
حالة الفقر يف هذه املحافظات“، مبينا 
أنـه ”يف هذه املوازنة حافظنا عىل دعم 
املحافظـات املحـررة وخصصنا مبلغ 
500 مليـار دينـار  لتأمـني مشـاريع 

الخدمات ودعم العوائل النازحة“.
ولفت اىل أنه ”تم إنشاء صندوق لدعم 
قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا 
مبلغ 50 مليـار دينـار“، موضحا أنه 
”من أسباب تأخري إقرار املوازنة أيضاً 

كان التفاهم مع إقليم كردستان“.
وعن اقليم كردسـتان أكد السوداني، 
”وصلنـا إىل اتفـاق شـامل للقضايـا 
العالقة بني بغـداد وأربيل“، مبينا أنه 
”ألول مرة يتم إيـداع اإليرادات الكلية 
بحسـاب  اإلقليـم  يف  املنتـج  للنفـط 
مـرصيف تـودع فيـه يخضع لـإلدارة 

االتحادية“.
وبني أن ”التفاهمات بني بغداد وأربيل 
كانـت بنقـاط واضحـة“، مؤكـدا أنه 
”حـال وجـود أي خالفات بـني بغداد 
وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إىل 

رئيس الوزراء االتحادي“.
واشـار اىل أن ”هـذه التفاهمـات بني 
بغداد وأربيل تؤكد ميض الطرفني نحو 

إقرار قانون النفط والغاز“.
ولفت اىل أن ”إجمايل املُوازنة يبلغ أكثر 
مـن 197 تريليـون دينـار“، مؤكدا أن 

”املوازنـة التشـغيلية تبلـغ أكثر 150 
تريليون دينار“.

وتابـع أن ”املوازنة االسـتثمارية أكثر 
من 47 تريليون“، مشريا اىل أن ”العجز 

يف املوازنة يبلغ 63 تريليون دينار“.
يف غضـون ذلك، ذكـر املكتب االعالمي 
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزراء  لرئيـس 
”الـزوراء“: أن رئيـس مجلس الوزراء 
محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة 
االعتياديـة الحاديـة عـرشة ملجلـس 

الوزراء، الفتا اىل ان الجلسـة شـهدت 
املوافقـة عىل مرشوع قانـون املوازنة 
 ،2023 لألعـوام؛  العامـة  االتحاديـة 
و2024، 2025، وإحالتـه اىل مجلـس 

النوّاب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء يف مستهل 
الجلسـة، حـرص الحكومـة عـىل أن 
تكون املوازنة مرآة عاكسـة للربنامج 
الحكومـي الـذي صّوت عليـه مجلس 

النوّاب.

وأشـار اىل أن هـذه املوازنة سـيجري 
تكرارها لثالث سـنوات، وفقاً لقانون 
 ،2019 6 لسـنة  املاليـة رقـم  اإلدارة 
والذي أجـاز ملجلس الـوزراء أن يقدم 
أن  مؤكـداً  سـنوات،  لثـالث  موازنـة 
بإمـكان وزارتـي املاليـة والتخطيـط 
إجـراء التعديـالت وبموافقـة مجلس 
النواب يف حال وجـود تغريات باألرقام 

او أسعار النفط أوالكميات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه 

الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطالقا 
من ثقتها بالرؤية واملنهج الذي تحمله، 
وقد حددت أهدافها مسـبقاً ووضعت 
بتفاصيلها، وسـننتهي  املوازنـة  هذه 
العمليـة املعطلـة لـكل مرافـق  مـن 
التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات 
عادة بالشـلل قبل نهاية السنة املالية، 
األمر الذي يعطـل العمل ثم يبدأ فصل 

آخر لحني إقرار املوازنة الجديدة. 
وتابـع، كما نظـر مجلس الـوزراء يف 
امللفات والقضايـا املدرجة عىل جدول 
الالزمـة  القـرارات  واتخـذ  أعمالـه، 

بشأنها.
ومـع قـرب ذكـرى فاجعـة حلبجـة، 
وافـق مجلـس الـوزراء عـىل مرشوع 
قانون اسـتحداث محافظة حلبجة يف 
جمهورية العراق، وإحالته إىل مجلس 
النواب، إنصافاً لهـذه املدينة، وإكراماً 
لشـهدائها، كما وافق مجلس الوزراء 
 5 مبلـغ  املاليـة  وزارة  تمويـل  عـىل 
مليارات دينار، إىل ديوان الوقف السّني 
ألغراض دعم املصالحة املجتمعية، من 
املرصوف الفعيل لديوان الوقف للسنة 

السابقة.
ويف مجـال اإلعمـار والبنـى التحتية، 
وافق مجلس الوزراء عىل تكليف إحدى 
وزارة  اىل  التابعـة  العامـة  الـرشكات 
اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال 
العامـة، لتنفيذ مرشوع جرس داقوق، 

استثناء من أساليب التعاقد املنصوص 
عليها يف التعليمات النافذة.

مـن جانبـه، كشـف املتحـدث باسـم 
الحكومـة باسـم العـوادي، عـن أبرز 
بنود املوازنة العامة للعام الحايل، فيما 
أشار إىل أن العجز يف املوزانة البالغ 63 

تريليون دينار مسيطر عليه.
وقال العـوادي يف ترصيح صحفي: إن 
”العجـز يف موازنة العام الحايل بلغ 63 
ترليون دينار، سـيغطى من مجموعة 
مصـادر منهـا: املبلغ املـدور يف وزارة 
املاليـة، من حصـة حـواالت الخزينة 
يف البنـك املركـزي، وسـندات وقروض 

داخلية ومصادر أخرى“.
وأضـاف أن ”العجـز مسـيطر عليـه 
ومغطى بالكامل“، مشرياً إىل أن ”سعر 
برميـل النفط الخام املصـدر اعتمد يف 

املوازنة 70 دوالرا“.
وتابـع أن ”كميـات صـادرات النفط 
الخام املصدر 3.5 مليون برميل يومياً 
منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق 
اقلیم كردسـتان“، مبينا أن ”اإليرادات 
النفطية تبلغ 117.252 ترليون دينار 
فيمـا تبلـغ اإليـرادات غـري نفطيــة 

17.301 ترلیون دینار“.
وذكر أن ”اجمالـي النفقات املقرتحـة 
197.828 ترلیـون دينار واملشـاريـع 
ترليـون   47،555 االسـتثماريـة 

دينار“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، صدور 
أمري قبٍض وتحرٍّ بحقِّ رئيس ديوان الوقف 
السنيِّ األسبق؛ إلحداثه الرضر عمداً بأموال 
ومصالح الجهـة التي يعمل فيها، وارتكاب 

ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكـرت دائرة التحقيقـات بالهيئة يف بيان 
تلقته ”الزوراء“:  ان محكمة تحقيق الكرخ 
الثانيـة اصـدرت أمـري قبٍض وتحـرٍّ بحق 
رئيس ديوان الوقف السـنيِّ األسبق، ُمبّينًة 
أنَّ أمـر القبـض األول جـاء إثـر املُخالفات 
اإلداريَّة واملاليَّة التي شابت العقد املُربم بني 
ديوان الوقـف وإحدى الـرشكات اليابانيَّة؛ 
لغرض بناء جامع نينوى الكبري يف املوصل، 
بمبلـٍغ قـدره (42,027,255,000) مليـار 

ديناٍر.
واضافـت الدائرة، إنَّ الديـوان منح الرشكة 
اليابانيَّـة مبلـغ (4,242,725,000) مليار 
ديناٍر كسلفٍة أوليٍَّة دون أن يرد ذلك يف رشوط 
املُناقصـة والعقد بني الطرفني، ُمنوِّهًة بأنَّه 
لم يتم تنفيذ العمل؛ بسـبب دخول عنارص 
داعـش اإلرهابيَّـة إىل املُحافظـة، الفتـًة إىل 
عدم قيام الديوان باسـرتداد أموال السـلفة 
مـن الرشكة، فيمـا صدر األمـر الثاني عىل 
خلفيَّـة املُخالفـات يف إحالة عمـارة (وقف 
الخـري) الكائنـة يف منطقـة األعظميَّة عىل 

أحد املُستثمرين خالفاً للقانون.
وتابعت، إنَّ محكمـة تحقيق الكرخ الثانية 
أصدرت أمري القبض والتحرّي؛ استناداً إىل 

أحكام املادتني (340 و331) من ق.ع.ع.

بغداد/ الزوراء: 
أوضحْت هيئة املنافذ الحدودية، امس االثنني، 
بشـأن اتهامات كيدية ضدها، فيما أشـارت 
إىل اتخـاذ إجـراءات قانونية بحـق موظفني 

سابقني.
وقال بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: إنها“ تود 
أن توضح للرأي العـام بخصوص ما تداولته 
بعض املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل 
االجتماعـي من اتهامـات كيديـة ومغرضة 
وتفتقر إىل الدليل جاءت عىل لسـان موظفني 
واللذيـن  لهيئتنـا  ينتسـبان  سـابقني كانـا 
جاءا نقالً مـن وزارة الصناعـة وارتكبا عدة 
مخالفـات يف أكثر من منفذ عمال به واتخذت 
اإلجـراءات القانونيـة بحقهمـا مـن خـالل 
تشكيل لجان تحقيقية مشرتكة وقد توصلت 
تلـك اللجان بثبوت ارتكابهمـا تلك املخالفات 
وعدم االلتـزام بالقرارات الحكومية الصادرة 

من مجلس الوزراء“.
وتابع: ” وكذلك عمليات تهريب حيث أوصت 
اللجـان بمعاقبتهمـا بعقوبـات انضباطيـة 
وكذلك بنقلهما خارج هيئتنا لعدم االستفادة 
من خدماتهما، ومنها أوصت بإحالة امللفات 
التحقيقيـة إىل هيئة النزاهـة وهي منظورة 
أمامهـا للبت فيهـا وإصدار القرار املناسـب 
بحقهما بموجب القانون، وكردة فعل منهما 

خرجـا وألكثر من مرة يف لقـاءات تلفزيونية 
عـىل قنـوات فضائيـة يف وقت سـابق وقاما 
بإطالق التهم جزافاً للنيل من سـمعة هيئتنا 
ولتحقيـق أهدافهما بالعـودة للعمل يف هيئة 

املنافذ الحدودية“.
وأضاف البيان، أنه“ عىل إثر ذلك قامت هيئتنا 
بإقامة الشكوى الجزائية ضدهما معززة بكل 
األوليات واألدلة التي تفند ادعاءاتهما الباطلة 
وهـي منظورة أمام القضاء وبانتظار إصدار 

القرار املناسب بحقهما“.
وأشـار إىل، أن“ املومأ إليهمـا لم يكتفيا بذلك 
وأخذا بالتمادي وتلفيق التهم وألهداف نعرفها 
وآخرهـا اللقاءات التلفزيونيـة من عىل قناة 
(INews) وتكرارهما وبشكل عمدي لإلساءة 
إىل هيئتنـا ومنتسـبيها وكذلـك لشـخصيات 
وطنية وبدورنا سـوف نحتفظ بحقنا إلقامة 
شـكوى جزائية جديدة وسـنحرتم القرارات 

التي يصدرها القضاء بذلك“.
ودعت الهيئة بحسـب البيان ”وسائل اإلعالم 
لزيارة الهيئة واملنافذ كافة لالطالع عىل حجم 
النشـاطات اليومية واإلحاالت التي يقوم بها 
إخوانكم وأبنائكم من هيئة املنافذ الحدودية 
والدوائر األمنية والسـاندة مـن أجل الحفاظ 
عىل املـال العـام وردع الفاسـدين والحد من 

حاالت التهريب“.

بكني/ موسكو/ متابعة الزوراء:
بعـَد مقرتح السـالم الـذي قدمته 
الصينـي  الرئيـس  بـالده، يعتـزم 
يش جـني بينـغ، زيـارة موسـكو، 
األسـبوع املقبـل، مـن أجـل لقاء 
الرئيـس الرويس فالديمـري بوتني، 
فيمـا أعلن الكرملـني، أنه ال يمكن 
تحقيـق أهداف روسـيا يف األرايض 

األوكرانية إال بالعمل العسكري.
ويتوقع الرئيـس الصيني يش جني 
بينـغ أن يجـري بعدهـا محادثات 
عـرب الفيديو مع نظـريه األوكراني 
فالديمـري زيلينسـكي، وذلـك ألول 
مـرة منذ انطالق الحرب الروسـية 
األوكرانيـة يف 24 فربايـر املـايض، 
بحسـب ما أفادت مصادر مطلعة، 

امس االثنني.
كما أوضحت املصادر أن هذا اللقاء 
يعكسـان  االفرتاضيـة،  واملكاملـة 
جهود بكني للعب دور أكثر فاعلية 
الحـرب بـني  التوسـط إلنهـاء  يف 
الجانبني، بحسب ما نقلت صحيفة 

”وول سرتيت جورنال“.
إىل ذلـك، قد يـزور يش أيضـا دوال 
أوروبيـة أخرى كجزء مـن رحلته 
إىل روسـيا عىل الرغم من أن مسار 

الرحلة الكامل لم يتأكد بعد.
يأتـي التخطيط لهـذه الزيارة بعد 
أن عرضت الصني التوسـط إلحالل 
السالم يف أوكرانيا، عرب مقرتح من 
12 بنـداً أعلنت عنه قبل أسـابيع، 
يف جهود شـكك بها الغرب بسـبب 

دعمها السابق ملوسكو.
وكانـت الصني أبرمت مع روسـيا 
اتفاق رشاكة ”بال حدود“ يف فرباير 
2022 خالل زيارة بوتني لبكني من 

أجل حضور افتتـاح دورة األلعاب 
األوملبيـة الشـتوية قبـل أسـابيع 
من غزو أوكرانيـا، وأعاد الجانبان 

التأكيد عىل قوة عالقاتهما.
والتقى يش نظريه الرويس شخصيا 
39 مرة منذ توليه الرئاسـة، وكان 
آخرهـا يف سـبتمرب املـايض خالل 

قمة يف آسيا الوسطى.
يشار إىل أن إجراء محادثة مبارشة 
بني الرئيس الصيني وزيلينسـكي، 
إذا تمت سـتعد خطـوة أوىل مهمة 
يف جهـود بكني للعـب دور ”صانع 

السالم“ يف أوكرانيا.
كما أنها سـتعزز موقعها كوسيط 
قوي عاملياً، والسيما بعد أن سهلت 
بـني  مهمـاً  دبلوماسـيا  اخرتاقـا 

السعودية وإيران األسبوع املايض.
ويف سـياق اخـر أعلـن الكرملـني، 
امس االثنني، أنـه ال يمكن تحقيق 
أهداف روسيا يف األرايض األوكرانية 

إال بالعمل العسكري.
الكرملـني  باسـم  الناطـق  وقـال 
للصحفيـني  بيسـكوف  ديمـرتي 
”بالنسبة لنا، يظل تحقيق األهداف 
التي تم وضعهـا، األولوية املطلقة 
يمكـن  ال  واآلن  دائمـاً.  وسـيظل 
تحقيقها إال بالوسائل العسكرية“، 

بحسب ما نقلت ”تاس“.
كمـا أشـار إىل أن الكرملني ال يرى 
مسـبقة  رشوط  أيـة  اآلن  حتـى 
النتقال الوضع يف أوكرانيا إىل مسار 
سـلمي، موضحـاً: ”حتـى اآلن، ال 

النتقـال  مسـبقة  رشوط  توجـد 
العملية إىل مسار سلمي“.

كمـا أكـد بيسـكوف أن مشـاركة 
الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني 
يف قمـة العرشيـن بالهنـد ليسـت 

مستبعدة.
كذلـك عرب بيسـكوف عـن ترحيب 
بالده بأي خطوات بني السـعودية 
وإيران لخفض التوترات باملنطقة.

واتفقـت السـعودية وإيـران عىل 
الدبلوماسـية  العالقات  اسـتئناف 
وإعـادة فتـح سـفارتي البلديـن، 
بحسب بيان مشرتك صدر يف بكني 
نقلتـه وكالـة األنبـاء السـعودية 

(واس) يوم الجمعة.
الروسـية،  الترصيحـات  وتأتـي 

فيمـا تسـتمر املعـارك العنيفة يف 
مدينـة باخمـوت رشق أوكرانيـا، 
أقر الجيـش األوكراني بأن الوضع 

صعب.
وقال أولكسـندر سريسـكي، قائد 
يف  األوضـاع  إن  الربيـة،  القـوات 
املدينـة صعبة جـداً، لكنـه أكد أن 
قواته صدت كل املحاوالت الروسية 
عـرب  باخمـوت،  عـىل  لالسـتيالء 
املدفعية والدبابات والقوى النارية 

األخرى“.
بدورهـا أعلنـت وزارة الدفـاع أن 
القـوات الروسـية تحـاول اخرتاق 
الدفاعـات األوكرانيـة يف محـوري 
رشق  وليمانسـك  كوبيانسـك 
البـالد، مضيفة أنه تـم التصدي لـ 
محـاور   5 يف  رويس  هجـوم   102

عملياتية.
أن  أمـس  أعلنـت  كييـف  وكانـت 
القوات الروسـية تكبـدت أكثر من 
1000 قتيل خالل أسـبوع فقط يف 
تلـك املدينة. بدورها أكدت روسـيا 
أنهـا كبـدت األوكرانيـني خسـائر 

جمة.
يشار إىل أن تلك املدينة تحولت منذ 
أسـابيع عـدة إىل سـاحة ألرشس 
املعـارك وأكثرها دموية، والسـيما 
بالسـيطرة  تتمسـك  موسـكو  أن 
عليهـا، معتـربة أن تحقيـق هـذا 
الهدف سيحدث فجوة يف الدفاعات 
األوكرانيـة، ويشـكل خطـوة نحو 
االسـتيالء عـىل منطقـة دونباس 
الصناعيـة بأكملهـا، والتـي تمثل 
هدفا رئيسـاً للقوات الروسية منذ 
انطـالق الحـرب يف 24 فربايـر من 

العام املايض.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
أكـَد الرئيس املرصي عبد الفتاح السـييس، 
إن املباحثـات مـع رئيسـة وزراء الدنمارك 
تطرقـت إىل العديـد من املوضوعـات، فيما 
رفض اطالق كلمـة ” الجئ“ عىل مواطنني 

يعيشون داخل مرص. 
السـييس، خـالل مؤتمـر  الرئيـس  وقـال 
صحفي مشرتك مع رئيسة وزراء الدنمارك: 
”وجـدت تفهم كبري أوي وهذا التفهم محل 
تقدير واحرتام جدا.. وده أمر اسجله حاليا.. 
وتحدثنـا عن موضوعات خاصة يف املنطقة 
وأهمية إيجاد حلول للهجرة غري الرشعية.. 
من سبتمرب 2016 لم يخرج قارب واحد أو 
مواطن واحد عرب الحدود البحرية أو الربية 
ملـرص إىل أوروبـا.. وده التزام إنسـاني من 
مـرص.. ومش هتكـون معـرب للهجرة غري 

الرشعية إىل أوروبا“.
”مـرص  السـييس:  الرئيـس  واضـاف 
تسـتضيف.. وال نذكـر كلمة الجـئ.. أكثر 
من 6 ماليني إنسـان.. وال تزايد لكي تتلقى 
شـيئا.. يعيشـوا كمواطنـني داخل مرص.. 

حتى تتحسن ظروفهم“.
متابعـا: ”تحدثنا يف موضوعات كثرية منها 
موضوعات حقوق اإلنسـان.. وهنا تحدثنا 
برصاحة عن رؤية مرص عن هذه املوضوع 
املهـم.. وحريصـون جـدا يف كل مناسـبة 
نتكلـم مـع أصدقائنـا األوروبيني أنـه لينا 
رؤية مهمـة جدا بنطرحهـا يف أهمية هذه 
املوضـوع.. وتعتمد عىل التطوير واالهتمام 
بحيـاة اإلنسـان يف كافـة املجـاالت وفـق 
املعايري الخاصة باملنظمـات الدولية يف هذا 

املجال“.
وقال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس، 
إن املباحثـات مـع رئيسـة وزراء الدنمارك 

تطرقت إىل ملف سد النهضة.
أكد السييس: ”تحدثنا عن ملف سد النهضة 
ووجـدت توافق وتفاهم من جانب رئيسـة 
الوزراء يف أهمية الوصول إىل اتفاق قانوني 
ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. 10 
سنوات من الجهد والحرص عىل إيجاد حل 

مناسب مع األشقاء يف إثيوبيا“.
وأضاف الرئيس املرصي: ”نتفهم التنمية يف 

أثيوبيا.. ومسـتعدين للتعاون أيضا.. ولكن 
هـذا ال يؤثر يف املواطن املرصي بأي شـكل 
من األشكال.. مرص الدولة األكثر جفافا يف 
العالـم.. ما فيش فرصـة تتحمل أي نقص 
للميـاه.. ما كنـيش موجود عىل نهـر النيل 
عرب اآلالف السـنني أي عائق للمياه.. سواء 

كانـت امليـاه قليلة أو كثـرية.. حصة مرص 
ثابتة حتى لو فيه صعوبات وكنا نقبل ده.. 
اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد 
النهضة.. وبذلنا جهدا كبريا لالستفادة من 
كل نقطـة مياه داخل مرص.. مثل محطات 

املعالجة وغريها“.
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إعالن 
اىل الرشيك (حسني كاظم عبد عيل) اقتىض 
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف  
لغـرض اصدار اجازة البناء للرشيك (عيل 
رشيف جاسـم حسـني) للقطعة املرقمة 
٣/٥٩٩٧٤ يف النجف حي النداء مقاطعة 
٤ خـالل عـرشة ايـام وبخالفـه سـتتم 

االجراءات  دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيكـة (افتخـار حسـن مهنـد) اقتـىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
(كاظم فيصل طاهر) بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٦٦٥٠٦) املقاطعة (٤/
حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال .

فقدان 
فقـد منـي الوصـل الصـادر مـن 
واملرقـم  النجـف  بلديـة  مديريـة 
بمبلـغ   ٢٠٢١/٨/٤ يف   ٨٧٣٢٥١
٢,٠٠٠,٠٠٠ مليونني دينار بإسـم 
(حميد جرب محمد)، فعىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيـك (كريم جابر عباس عبـود واحمد عيل 
كريم) اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقة عىل قيام 
رشيكك (شـهيه راهي كريـم) بالبناء عىل حصته 
املشـاعة يف القطعة املرقمة (٢/٩٣٨٨) املقاطعة 
(٢/حـي الثـورة) حـدود بلديـة النجـف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاها 
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد خارج 
العـراق مـن تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اقتـىض  مـوىس)  عـيل  (حمديـة  الرشيكـة  اىل 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائـن يف النجف 
وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك 
(حاكـم عبد حسـن) بالبناء عىل حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٨٣٨٤١) املقاطعـة (٤/
حي النـداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خـارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيكـة (شـيماء غانـم عبد حسـني) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجف 
وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عـىل قيام رشيكك 
(ناديـة صالح هادي) بالبناء عىل حصته املشـاعة 
يف القطعـة املرقمـة (١/٥٨٠٩) املقاطعة (٣/حي 
القـدس) حـدود بلديـة النجـف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خـارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

لجنة االرايض واالستيالء االوىل                                العدد:١٥
يف محافظة النجف االرشف                      التاريخ:٢٠٢٣/٣/١٢

اعالن
بتاريـخ ٢٠٢٣/٣/٢٦ سـتقوم لجنـة االرايض واالسـتيالء االوىل يف 
محافظة النجف االرشف بإصدار قرار تصحيح االسم من (عبد يارس 
عبيس نارص) اىل (عبد عبيس نارص) يف القطعة املرقمة ٥٥ مقاطعة 
٣٤ / آل عيىس قضاء الكوفة وفقا لقانون االصالح الزراعي رقم ١١٧ 
لسـنة ١٩٧٠ وتعليماته وعـىل من لديه اعرتاض الحضـور يف الزمان 
واملكان املحددين باالعالن وبخالفه سـتقوم اللجنة بإجراءاتها غيابيا 

لذا اقتىض التنويه.

الحقوقي 
رسول شالكه جرب
رئيس لجنة االرايض واالستيالء
االوىل يف محافظة النجف االرشف

إعالن
اىل الرشيك (حاكم هادي صاحب) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (حسـني هادي 
مالك) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٤٩٧٤٣) املقاطعة (٤/حي النداء) حدود بلدية 
النجـف ولغرض تسـليفه قرض االسـكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

تنويه
نرشت جريدة الزوراء اعالن وزارة الصحة / 
الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 
الطبية والخاص باملناقصة                                       

حيـث تم نرش االعالن بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٩ 
خطـأ والصحيـح هـو ٢٠٢٣/١/٣٠.. لـذا 

اقتىض التنويه

تنويه
االدويـة  لتسـويق  العامـة  الرشكـة  تعلـن 
واملستلزمات الطبية عن اعالن ملحق املناقصة 
(                                ) والـذي يتضمـن تمديـد 
تاريـخ الغلق (اسـبوع واحد) ليكـون الغلق 
2023/3/23 بـدال مـن 2023/3/14 عـىل 

موقعنا االلكرتوني.
www.kimadia.iq

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع
No: 7918    Tue   14     Mar    2023العدد:   7918    الثالثاء    14    آذار   2023

بغداد/الزوراء:

أعلن الجهاز املركزي لإلحصاء يف وزارة التخطيط 

، امس االثنني، تسجيل (١١) ألف و(٥٢٣) حادثا 

مروريـا خـالل ٢٠٢٢، فيمـا أكـد أن مـن هذه 

الحـوادث (٣٠٧٩) حادثـا مميتـا وغـري مميـت 

(٨٤٤٤) حادثـا عـدا إقليـم كردسـتان، مقابـل 

(١٠٦٥٩) حادث يف سنة ٢٠٢١ .

وقال املتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبد الزهرة 

الهنـداوي، يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: إن «عدد 

ضحايـا الحـوادث املرورية ارتفع خالل السـنة 

املاضية بنسـبة (٦٫٨٪) وارتفاع يف عدد الجرحى 

بنسـبة (١٢٫٩٪) عـن سـنة ٢٠٢١»، مشـريا اىل 

ان «عـدد الوفيات الناتجة عـن تلك الحوادث بلغ 

(٣٠٢١) متوفيـا، منهـم (٢٤٧٤) متوفيـا مـن 

الذكور وبنسبة (٨١٫٩٪) واإلناث (٥٤٧) متوفية 

بنسـبة (١٨٫١٪) مـن املجمـوع الـكيل للوفيات 

مسـجال نسـبة ارتفاع مقدارها (٦٫٨٪) مقارنة 

بالسنة املاضية».

وأضـاف أن «عدد ضحايـا حوادث املرور لسـنة 

٢٠٢١ بلغـت (الوفيـات) (٢٨٢٨)، أما بالنسـبة 

للجرحـى املصابني بحوادث املرور لسـنة ٢٠٢٢ 

ارتفـاع  بلـغ (١٢٦٧٧) مسـجال، نسـبة  فقـد 

مقدارهـا (١٢٫٩٪) عن سـنة ٢٠٢١ حيث كانت 

(١١٢٣٠) جريح».

وأشار الهنداوي اىل ان «حوادث االصطدام سجلت 

أعىل نسـبة حيـث بلغت (٦٤٩٣) حادث بنسـبة 

(٥٦٫٣٪) مـن مجمـوع الحوادث تليهـا حوادث 

الدهـس (٣٧٢٤) حـادث بنسـبة (٣٢٫٣٪) ثـم 

حوادث االنقالب (١٠٩٨) حادث بنسـبة (٩٫٥٪) 

أما الحوادث األخرى فبلغت (٢٠٨) حادث بنسبة 

،«(٪١٫٨)

وبني املتحدث باسـم التخطيط ان «السائق كان 

سببا يف تسجيل اعىل نسبة من الحوادث املرورية 

وبنسـبة مقدارها (٧٩٫٢٪)، اما الحوادث بسبب 

السيارة فكانت نسبتها (٨٫١٪)، وبسبب الطريق 

بنسـبة (٦٫٢٪) أمـا بقية األسـباب فقـد بلغت 

نسـبتها (٦٫٥٪) مـن املجمـوع الـكيل للحوادث 

والبالغ».

بغداد/الزوراء:
ـل الناطـق باسـم القائـد العـام  فصَّ
للقوات املسـلحة، اللواء يحيى رسول، 
امس االثنني، عمليـات حفظ القانون 
يف محافظة ديـاىل، فيما أكد أن تعاون 
املواطنني والعشائر مع القوات األمنية 

يسهم باستتباب األمن يف املحافظة.
وقال اللواء رسول، يف ترصيح صحفي  
للقـوات  العـام  القائـد  «زيـارة  إن 
املسـلحة إىل محافظة ديـاىل عىل رأس 
خدمـي،  وحكومـي  عسـكري  وفـد 
كانت بشـقني بينهـا زيـارة أمنية، إذ 
اطلع عىل الوضـع األمني والخروقات 
التـي حصلت يف املحافظـة وتم تحديد 
املشـاكل املوجـودة فيها وعـىل إثرها 
تم إرسـال تعزيزات إىل محافظة دياىل 
مـن قطاعـات الجيش فرقـة القوات 
الخاصة وكذلـك وزارة الداخلية فرقة 
الـرد الرسيـع إضافـة إىل القطاعـات 
املوجـودة يف دياىل من قيـادة الرشطة 
وكذلـك الجيش من الفرقة األوىل ولواء 

املغاوير».
وأضاف أنه «خـالل اليومني املاضيني، 
انطلقـت عمليـة كبـرية يف املحافظة 
تضمنـت عمليات تفتيـش ومالحقة، 
تم خاللها إلقـاء القبض عىل عرشات 
مـن املطلوبـني وفـق أوامـر قضائية 
وقانونيـة مختلفة، ومصـادرة العديد 
من األسـلحة والعجالت غري املرخصة 
الناريـة وضبـط كميات  والدراجـات 
كبـرية من املواد التي تهـرب من مادة 
النحـاس وكذلـك الفافـون املضغوط 

إضافة إىل املشتقات النفطية».
وتابـع: «خـالل تواجـدي يف محافظة 
دياىل، شاهدت العمل مستمراً و برتكيز 
دقيق، وهناك ارتيـاح من املواطنني يف 
املحافظـة لتعزيـز األمن واالسـتقرار 
إضافـة إىل السـلم املجتمعي، مشـرياً 
إىل أن «جهـوداً كبرية بذلـت من وزير 

الداخلية يف موضـوع عقد اجتماعات 
والوجهـاء  العشـائر  شـيوخ  مـع 

املوجودين يف املحافظة».
ولفـت إىل أن «النزاعـات التـي تحدث 
يف املحافظة أغلبها نزاعات عشـائرية 
أو ثأر وما شـابه ذلك»، مشـرياً إىل أن 
«القـوات األمنية لديهـا كل املعلومات 
عن املطلوبني، وهناك متابعة من قبل 

األجهزة االستخباراتية».
وأكـد أن «التوجيه الصـادر من القائد 
العام للقوات املسلحة واضح ورصيح 
بـأن ال توجد أي خطـوط حمراء أمام 
القطعـات األمنية والـكل تحت طائلة 
«القانـون  أن  إىل  الفتـاً  القانـون»، 
ينفذ عـىل جميع املطلوبـني بمذكرات 
قضائيـة أصولية ويتم إلقـاء القبض 
عليهم وإحالتهم إىل الجهات القضائية 
املختصة».وبني أنه «تم خالل اليومني 
املاضيني ضبط العرشات من األسلحة 
ومصادرتها للجهات املختصة»، مؤكداً 
أن «السـالح املنفلـت مشـكلة ان ُترك 
وأن لم يسـحب سـيؤدي إىل مشاكل».

وأكـد أن «القـوات األمنيـة تعمل عىل 
ضبط هذا السـالح ومنع اسـتخدامه 
خارج إطـار الدولة واألجهـزة األمنية 
املختصـة خطت خطوات جيـدة بهذا 
املجـال»، الفتـًا إىل أن «هنـاك تعاونـاً 
كبـرياً من قبل العشـائر واملواطنني يف 
محافظة دياىل، والكثري من املعلومات 
وصلـت إىل القـوات األمنيـة مـن قبل 
املواطنـني والعشـائر، إذ إن الجميـع 
يريـد أن تسـتقر املحافظـة ويكونوا 

بأمان بوجود قانون ونظام».
مسـؤولية  «األمـن  أن  عـىل  وشـدد 
الجميع وليس فقط مسؤولية القوات 
األمنيـة»، مؤكـداً أن «جسـور الثقـة 
املوجودة واالحرتام املتبادل بني القوات 
األمنية والعشـائر واملواطنني، تسـهم 

بشكل كبري باستتباب األمن».
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بغداد/الزوراء:

اعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس االثنني، ضبط وإحباط 

محاولة تهريب مادة الكريسـتال املخدرة بحوزة مسـافر 

عراقي يف منفذ زرباطية الحدودي.

وذكـر بيان للهيئة تلقته «الزوراء» انها «تمكنت من القاء 

القبـض عىل مسـافر عراقي يف منفذ زرباطيـة الحدودي، 

وضبط بحوزته مادة الكريستال املخدرة».

واوضح ان «عملية الضبط، تمت من قبل مفرزة مكافحة 

املخدرات وباألشرتاك مع قوة الحماية يف املنفذ بعد خروجه 

من صالة املسـافرين الوافدين يف محاولة فاشلة لتهريبها 

وادخالها البلد».

وتابـع «تم تشـكيل لجنـة وتنظيم محـرض ضبط أصويل 

وإحالة املتهم إىل شعبة مكافحة مخدرات لعرض املوضوع 

امـام انظار قـايض التحقيق التخاذ اإلجـراءات القانونية 

املناسبة بحقه».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت نقابة املحامني، امس االثنني، تعاونها 
مـع مؤسسـة التصنيـع الحربـي لتجهيـز 
املحامني بمسدسـات بابل، وفيما أشارت إىل 
موقفها مـن املحتوى الهابـط، أكدت وجود 

مساع لزيادة الرواتب التقاعدية.
وقالـت نقيـب املحاميـني، أحـالم الالمـي، 
تعاونـاً  «هنالـك  إن   صحفـي  ترصيـح  يف 

بـني النقابـة ومؤسسـة التصنيـع الحربي، 
لبيع مسدسـات بابل للمحامـني، ألنهم من 
أكثـر الفئات الذيـن يتعرضون اىل املشـاكل 
والتهديدات، حيث استشـهد نخبة كبرية من 

املحامني، بسبب أداء واجباتهم».
وأضافت أن «واجب النقابة ال ينحرص فقط 
بالدفـاع عن حقوق املحامـني، وإنما تنظيم 
عمـل املهنـة، ومتابعـة املحامـني برضورة 

اكمـال واجباته أمام موكليهم»، مشـرية إىل 
أن «الكثري من املوقوفني تتحمل مسؤوليتهم 
الجهة التنفيذية والسلطة القضائية ومن ثم 
املحامـي، ألنه ال يمكن ألي محكمة أن تعقد 
الدعـاوى الجزائية إال بحضور محاٍم، بالتايل 
نحـن كنقابـة واجبنـا تسـهيل اإلجـراءات 

القضائية، وذلك بالتوكل أو االنتداب».
وحـول املحتوى الهابـط، ذكـرت الالمي أن 
«النقابـة ال تمنـع املحامـي بالتـوكل عـن 
املحتـوى الهابـط»، الفتـة إىل أنهـا «تمنـع 
املحامـي الذي يتفاخـر بالدفاع عن املحتوى 
الهابـط والقصد من هـذا التفاخر هو جذب 

الزبائن».
وتابعـت أن «بعـض املحامـني اتخـذوا هذا 
الطريـق بالدفاع عن بعض «الفاشينسـتات 
والبلوگرات»، لغرض جذب الزبائن أو الدعاية 

لهم، وهذا األمر منعه قانون املحاماة».
وبشـأن تقاعد املحامـني، أكـدت الالمي أن 
«هيئـة صنـدوق تقاعـد املحامـني ليسـت 
مـن مسـؤولية الحكومة، بـل أن أمواله من 
املحامني، وبالتايل نسـعى إىل أن زيادة الراتب 
التقاعدي، بعـد تعظيم املـوارد التي يحصل 

عليها صندوق التقاعد».

بغداد/الزوراء:
وصف وزير الصناعة خالد بتال، امس االثنني، حال الصناعات 
يف العراق بالبدائية، مبينا ان الوزارة تسـتطيع االسـتغناء عن 

اكثر من ٤٠ الف موظف وتشغيلهم يف مصانع جديدة.
 وقـال بتـال يف حوار متلفـز ان « وزارة الصناعـة تحتوي عىل 
١٠٢ الف موظف حكومي ونسـتطيع االسـتغناء عن اكثر من 

٤٠ الف موظف وتشغيلهم يف مصانع جديدة».
 وأضـاف « هناك موظف يعمل ٧ سـاعات وآخر ال يعمل وهذا 

ظلم لبعـض املوظفني يف حني ان  وزارة الصناعة تمتلك ٥٦١٠ 
مهندسني فقط من أصل ١٠٢ الف موظف ونمتلك ١٠٤ معامل 

متوقفة عن العمل من اصل ٢٩٤ معمال «.
 وأشـار اىل ان «املصانع الـــ ١٠٤  املتعطلة قديمة وال جدوى 
من اصالحها  وان معمل «األسمدة الشمالية» هو احدث معمل 

يف وزارة الصناعة ودمر بسبب احداث داعش».
 مبينـا ان « مصنع «الجلود» يف الكـرادة ما زال يصنع األحذية 

بالطرق القديمة مات يزيد من الكلفة للمنتج».
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 بغداد/ الزوراء:
أكد املستشـار املايل لرئيـس الوزراء، 
مظهـر محمد صالح، امـس االثنني، 
لـدى  املاليـة  العـراق  ودائـع  أن 
البنـك االحتياطـي الفيـدرايل (البنـك 
األمريكي)، فيما أشار إىل أن العراق ال 
يملك ودائع مالية لدى بنك سيليكون 

فايل االمريكي.
وقـال صالح يف ترصيـح صحفي: إن 
”مسـألة انهيار مرصف (سـيليكون 
سـببني  إىل  يعـود  أمريـكا  يف  فـايل) 
املاليـة  الرافعـة  إن  األول  رئيسـني، 
تتكون من نسـبة ديون بشكل أوراق 
ماليـة ملقرضـني إضافـة إىل رؤوس 
املسـاهمني يف قاعدة ملكية املرصف، 
حيـث  أمسـت الديـون أو القـروض 
بنسـبة تجاوزت الحاجـز اآلمن الذي 
ينبغـي تكويـن حقـوق امللكية وهو 

مؤرش مخاطر عايل“.
تتكـون  الديـون  ”تلـك  ان  واوضـح 
مـن اوراق ماليـة انخفضـت قيمتها 
مـع ارتفـاع الفائـدة األمريكيـة، يف 
وقت أخـذت مؤرشات السـالمة تبني 
أن املـرصف أمـىس بحاجـة أيضا إىل 
رؤوس أمول  إضافية تدعم خسائره 
املحتملة ما يعني أن هناك اسـتنزافاً 
رأسمالياً متسارعاً ناجماً عن خسارة 
مـا، فضال عـن توقـف اسـتثماراته 
يف محفظـة املوجـودات املاليـة التي 
يديرهـا ملصلحتـه لتحقيـق ارباحه، 
ما جعل نسـبة كفاية رأس املال تزيد 
عـىل 16 باملئـة بدال من الحـد األدنى 

املطلوب 10.5 باملئة وهي نسبة رأس 
املال النظامي إىل املوجودات املرجحة 
باملخاطـر ما يعني أن املرصف يبحث 
عن السـيولة دون االستثمار ملواجهة 

مخاطر السيولة او خطر االفالس“.
وأشـار إىل أن ”املـرصف اخـذ يدفـع 
فوائـد عالية عـىل الودائـع القصرية 
النقديـة  السياسـة  بسـبب  األجـل 
املتشـددة للبنك االحتياطي الفيديرايل 
األمريكي التـي قاربت اليوم 5 باملئة، 

يف حني أن محفظة املرصف جلها من 
حواالت وسـندات الخزينة األمريكية 
وهـي بمدد بني سـنة واحـدة إىل 30 

سنة“.
 مبينا أن ”االستثمار فيها أصبح خارساً 
جـدا، إذ أخـذت قيمـة االسـتثمارات 
املالية كأصول أو موجودات تستنزف 
مـع ارتفـاع أسـعار الفائـدة، فضال 
عـن خصمها بمعـدالت عاليـة بغية 
تسييلها ملواجهة سحوبات الرشكات 

التكنولوجيـة الخارسة التي لجأت اىل 
سـحب ودائعها الجارية لدى مرصف 
سيليكون فايل نفسه ملواجهة العرسة 
املالية لديها بسبب الكساد التضخمي 

يف االقتصاد األمريكي“.
واضاف ان ”هـذا االمر ادى باملرصف 
اىل اجـراء عمليات خصـم وبمعدالت 
خصـم او خسـارة عاليـة ملحفظـة 
موجوداتـه من السـندات الحكومية، 
بالخصـم  التعجيـل  ويرجـع سـبب 

هو لتوفـري سـيولة كافيـة ملواجهة 
قيـام الجمهور او الرشكات بسـحب 
ودائعهـم مـن املرصف ضمـن حالة 
تسمى: (بالذعر املرصيف التقليدي)“.

سـيليكون  ”مـرصف  بـأن  منوهـا 
فايل، ليس امامـه اال خصم مزيد من 
الحواالت وتصفيتها بخسـارة، وهذا 
مـا زاد مـن حـاالت متالزمـة خصم 
السندات بخسـارة من جانب مقابل 
السـحب املسـتمر للودائع من جانب 

املودعني من جانب اخر“.
وذكـر ان ”هيئـة الرقابـة املرصفية 
للواليات املتحدة وضعت الوصاية عىل 
املـرصف املذكور الذي اعلن افالسـه، 
فضال عن قيـام هيئة ضمان الودائع 
الفيديرالية باتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
املودعـني  صغـار  ودائـع  لحمايـة 
لسقوف يقال انها التتجاوز 250 الف 

دوالر عـىل االقـل“.
وبشـأن مخاطـر تأثري افـالس البنك 
االمريكي عـىل العراق، ذكر صالح ان 
”العراق ليس لديـه ودائع يف املرصف 
املذكـور“، مبينـا ان ”ودائـع العراق 
لـدى  مودعـة  الدوالريـة  السـيادية 
البنـك االحتياطـي الفيـدرايل (البنـك 

االمريكي)“.
وتابع ان ”الودائع العراقية مستثمرة 
محفظـة  ضمـن  دقيـق  بشـكل 
استثمارية محكمة قصرية االجل من 
جانـب البنك املركـزي العراقي ووفق 
ادلة االستثمار القياسية التي تتجنب 

املخاطر املختلفة“.

بغداد/ نينا:
أكد مختص يف الشـأن االقتصادي أن 
تأخر اقـرار املوازنة سـيجرب الربملان 
عىل مناقشـتها مناقشـة سـطحية 
من دون املرور بدقـة عىل مفرداتها، 
فيما فرس آخر سبب موافقة مجلس 
الـوزراء عىل ثالث موازنـات متتالية، 
الفتـًا إىل ان وزارة املالية عملت وفقا 

لقرار االدارة املالية.
وقال املختص يف الشـأن االقتصادي، 
رضغام محمد عيل، يف ترصيح للوكالة 
الوطنيـة العراقية لالنبـاء ”نينا“: إن 
”تأخـر قانـون املوازنـة لحـد اآلن ال 
يعطي للربملان وقتا كافيا ملناقشـتها 
وتعديـل بنودهـا خصوصـا لـو كان 
يف تلـك البنود جنبة مالية تسـتوجب 
اعادتهـا للحكومـة لتعديـل فقراتها 
واعادتها مـرة اخرى للربملـان، وهذا 
يعني انتهاء فصلني من السـنة بدون 
موازنـة وهو مـا يصعب االسـتفادة 
من الشق االسـتثماري الكبري املحدد 

فيها”.
واضاف: كمـا لم تتقـدم الحكومات 
املتعاقبة بموازنة مشاريع واالكتفاء 
بموازنـة البنود الكالسـيكية وهو ما 

يجعل مناقشات الربملان لها سطحية 
دون املرور بدقة عىل مفرداتها“.

ودعـا املختص االقتصـادي اىل وضع 
تخصيصـات إلكمـال بنـاء محطات 
توليد الطاقـة الكهربائية ذات الدورة 
البسيطة اىل الدورة الكاملة للحصول 
عىل اقىص استفادة من الوقود الغازي 

وتقليل االنبعاثات الضارة“.

ويقـع إعـداد مـرشوع املوازنـة عىل 
تقدمـه  التـي  املاليـة  وزارة  عاتـق 
بدورهـا إىل مجلـس الـوزراء إلثرائه 
والتصويـت عليـه، قبـل أن يحال إىل 

الربملان لترشيعه ضمن قانون.
ولـم يقـر العـراق مـرشوع موازنـة 
2022 بسـبب األزمة السياسية التي 
عصفت بالبالد منذ إجراء االنتخابات 

”املبكرة“ يف 10 ترشين األول 2021.
من جهته، فرس الخبـري االقتصادي، 
عبد الرحمن املشهداني، امس االثنني، 
سـبب موافقـة مجلس الـوزراء عىل 
ثـالث موازنـات متتالية، الفتـاً إىل ان 
وزارة املالية عملت وفقا لقرار االدارة 

املالية.
وقال املشهداني يف حديث صحفي: ان 

”تحديد املوازنة لـ٣ سنوات نتوقع ان 
وزارة املالية عملت وفقا لقرار االدارة 
املاليـة، وان املوازنة األساسـية للعام 
تأشـريية،  و٢٠٢٥   ٢٠٢٤  -  ٢٠٢٣
التـي وضعـت لهاتـني  وان األرقـام 
السـنتني قابلـة للتعديـل والزيادة او 
النقصان وفقا ملتغريات سوق الطاقة 

العاملي“.
واضاف ان ”العجز املايل يف املوازنة بلغ 
٦٠ تريليونا وهو ما يشكل نسبة ١٨ 
اىل ١٩% مـن الناتـج املحيل اإلجمايل، 
وان هـذا العجز افـرتايض تخطيطي 
ويفرتض ان هنالـك رؤية تخطيطية 
حتـى الــ ٦ اشـهر املقبلـة بسـبب 
انقضاء الثالثة اشهر االوىل من العام، 
وان ارتفاع اسـعار النفط قادرة عىل 
تخفيض العجر نتوقع اعتماد سـعر 

الربميل ٦٧ دوالرا“. 
وافـق عـىل  الـوزراء  وكان مجلـس 
العامـة  املوازنـة  قانـون  مـرشوع 
االتحادية للسـنوات املاليـة 2023 و 
2024 و 2025، يف جلسته االعتيادية 
املنعقدة امس برئاسة رئيس مجلس 
السـوداني  شـياع  محمـد  الـوزراء 

وإحالته إىل مجلس النواب.

بغداد/ الزوراء:
 أعلن مـرصف الرافدين، امس، تنفيذ املرحلة الثانية من 
حزمة االجراءات الخاصة بتوسـيع منافـذ ايداع الدينار 
العراقـي يف فروعه وبيع الدوالر عـرب املنصة االلكرتونية 

الخاصة بالبنك املركزي العراقي.
واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقته ”الزوراء” 
انـه :“تم افتتاح فروع جديدة يف بغداد وهي فروع ( باب 
املعظـم - القـدس - البـاب الرشقي - الخـرضاء - حي 

العامل - االمانة العامة ملجلس الوزراء)، واستكملت كل 
الرتتيبات وتم شـمولها بإجراءات ايـداع الدينار العراقي 
للمسـافرين واسـتالم الـدوالر مـن منفـذ مطـار بغداد 
الـدويل حرصا“. واشـار اىل ”املبارشة  باسـتقبال طلبات 

املسافرين يف تلك الفروع“. 
واكـد  ان ”اجمايل عـدد الفروع يف العاصمـة بغداد التي 
دخلت الخدمة فيما يتعلق بإيداع الدينار العراقي بلغ 14 

فرعا“. 

بغداد/ الزوراء:
نفى الخبري االقتصادي، محمود 
داغـر، امس االثنـني، ان يكون 
”سـيليكون  مـرصف  إفـالس 
فايل“ األمريكي تداعيات سلبية 

عىل القطاع املايل العراقي.
وقـال داغـر، الذي كان يشـغل 
الدّيـن يف  إدارة  منصـب مديـر 
يف  العراقـي،  املركـزي  البنـك 
حديث صحفي: ان ”افالس بنك 
(سيليكون فايل) األمريكي ليس 

لـه عالقة او تأثري عىل الوضع املايل يف العراق، كما ان افالس احد البنوك يف 
الدول الرأسمالية يعترب أمرا طبيعيا“.

وبـني ان ”إفـالس أي بنـك يكون ناجمـاً عن قـرارات اتخذهـا البنك غري 
متوائمة مع الواقع املايل، وهي ما تسـمى بعمليـة التصحيح حتى ال احد 

يبالغ باإلقراض او االقرتاض أو دفع فوائد تشجيعية“.
واضـاف ان ”الواليات املتحدة هي ام البنوك ولديها أقوى اقتصاد بالعالم، 
ومثل هكذا عمليات تعترب عمليات تصحيحية طبيعية لبنوكها“، مستدركا 
ان ”ما حصل يف عام 2008 كان اكرب واشد لبنوك اعلنت افالسها ومع هذا 

امريكا لم تسقط مع ما تمتلكه من قوة اقتصادية“.
واشار داغر اىل ان ”بعض البنوك يف هذه الدول تبالغ بالعمل دون ان تأخذ 
باالعتبـار وجود منافسـني لهـا“، الفتـا اىل ان ”اإلفالس لدى هـذه الدول 
ليـس مثلما يحصل لدينا والذي معناها (صفر)، وإنما االفالس لديهم هو 
ان الودائع قلت وتحتاج من يسـاعدها ويعينها وسـيعني البنك مؤسسـة 

الضمان الودائع االمريكية“.
وكانـت جهـات الرقابة األمريكيـة أغلقت مرصف ”سـيليكون فايل“ بعد 
انهياره وفشـله يف تعويض الخسـائر املاليـة، إىل جانب عجـزه عن تلبية 
عمليات سـحب األموال املفاجئـة التي قام بها عمالؤه، مـا أدى إىل إعالن 
إفالسـه رسـميا يـوم الجمعة املـايض، ليصبح تحت سـيطرة املؤسسـة 

الفيدرالية لتأمني الودائع يف الواليات املتحدة.
ويعـد هـذا أكرب انهيار ملرصف أمريكـي منذ األزمة املاليـة العاملية يف عام 

2008، والتي اندلعت رشارتها مع إفالس مرصف ”ليمان براذرز“.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيما انخفضت يف اسـواق اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، امس 

االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي بلغ 407 آالف دينار، وسعر الرشاء 403 االف 

دينار، وهي نفس االسعار التي سجلت ليوم االحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند 377 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 373 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 405 االف دينـار و 415 ألفاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 375 الفاً و 385 الف دينار.
أمـا اسـعار الذهـب يف اربيل فقد شـهدت انخفاضا، حيث بلغ سـعر بيع 
مثقال ذهب عيار 24 بيع 480 الف دينار، وسـجل عيار 22 بيع 340 الف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 360 

الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلـن رئيس رابطـة املصارف الخاصة العراقية، وديـع الحنظل، دعمه 
ملبادرة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بزراعة 5 ماليني 

شجرة.
وقـال الحنظل، يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: ”نثمن الجهـود الكبرية التي 
اطلقها رئيس الوزراء محمد شـياع السوداني ملواجهة التصحر وتغيري 
املناخ من خالل اطالق مبادرة لزراعة 5 ماليني شـجرة يف عموم العراق 

من ارض البرصة“. 
وأضـاف أن ”البيت األخرض الذي أسسـه صنـدوق تمكني الذي يرشف 
عليـه البنك املركـزي ورابطة املصـارف الخاصة سـيقوم بزراعة 500 
ألـف شـجرة يف عمـوم العراق، دعمـا ملبـادرة رئيس الـوزراء ملكافحة 

التصحر“. 
وأكد أن ”القطاع الخاص يساهم يف دعم جهود الدولة، ملواجهة مخاطر 
التغيـري املناخي، اذ املصارف الخاصـة تنفذ مبادرة البنك املركزي لدعم 

الطاقة النظيفة يف املنازل“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت غرف التجارة يف دياىل، امس االثنني، بدء االستعدادات إلقامة اول 

ملتقى لالستثمار الدويل يف بعقوبة بعد 2003.
وقـال رئيس غرف التجارة يف دياىل، محمد مال جواد، يف حديث صحفي: 
ان“ زيارتنا االخرية اىل جمهورية ايران االسـالمية ولقاء غرف التجارة 
ومسـتثمرين ورؤسـاء رشكات مهمة دفعتنا اىل تبني فكرة اقامة اول 

ملتقى لالستثمار الدويل يف بعقوبة بعد 2003“.
وأضـاف ان“ امللتقـى والذي سـيعقد بعد 4 اسـابيع من اآلن سـيكون 
للـرشكات واملسـتثمرين االيرانيني حضور مهم من اجل التنسـيق عىل 
طـرح فرص متعددة تكـون بداية تعاون يف تفعيل االفـاق االقتصادية 

والتجارية والصناعية“.
واشار اىل ان“ الصناعات االيرانية جيدة وهي تمول الكثري من احتياجات 

االسواق وبناء رشاكة اقتصادية ستخدم البلدين“.
وتعتمد اسـواق ديـاىل عىل املنتوجـات االيرانية يف قطاعـات متعددة يف 

تلبية الطلب خاصة الغذائية واملحاصيل الزراعية.
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Ú‡ÿ´@ÚÌäb‡rnéa@Úƒ–´@Â‡ö@’Ó”Ü@›ÿìi@Òã‡rnèfl@ÚÓ”aã»€a@…ˆaÜÏ€a@Êc@á◊c

ÚÓ€bnnfl@pb„åaÏfl@t˝q@Û‹«@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú‘œaÏfl@kjé@bzöÎc

ÔÿÌãfl˛a@\Ô€bœ@ÊÏÿÓ‹Óé^@Ÿ‰i@Ùá€@ÚÓ€bfl@…ˆaÜÎ@Ÿ‹∫@¸@÷aã»€a@Z3bñ@á‡´@ãËƒfl بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنـك املركزي العراقي من الـدوالر يف مزاد العملة امس 

االثنني، بنسبة %13 لتصل إىل أكثر من 215 مليون دوالر.
وذكر مصـدر أن البنك املركزي باع امس خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 215 مليونا و493 الفا و281 دوالرا مرتفعا بنسـبة 13.76% 
مقارنـة بيوم االحد الذي بلغت املبيعات فيه 189 مليونا و289 ألفا و340 
دوالرا، غطاهـا البنـك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1305 دنانـري لكل دوالر 
لالعتمادات املسـتندية والتسـويات الدولية للبطاقات االلكرتونية وبسعر 
1310 دنانـري لـكل دوالر للحـواالت الخارجية وبسـعر 1310 دنانري لكل 

دوالر بشكل نقدي.
واضـاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبـت لتعزيز األرصدة يف الخارج 
عىل شـكل (حواالت، اعتمـادات) وبواقع 147 مليونـا و 193 ألفا و 281 
دوالرا، فيمـا ذهبت البقية البالغة 68 مليونا و 300 ألف دوالر عىل شـكل 

مبيعات نقدية .
وأشـار املصدر إىل ان املصارف التي اشـرتت الدوالر النقدي بلغ عددها 17 
مرصفا، فيمـا بلغ عدد املصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج 22 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة والتوسـط 

املشاركة يف املزاد 148 رشكة.

@ãr◊c@›vèm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl@
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@215@Âfl

@Û‹«@≈œb±@ã–ñ˛a@Êá»æa
ÚÀbó€a@fib´@¿@Íäb»éc

@Ú«aäçi@·Ábèm@“äbóæa@Ú�iaä
@Òãví@ÊÏÓ‹fl@—ó„

@Û‘n‹æa@Úflb”�@á»nèm@∂bÌÜ
Ô€Îá€a@äb‡rné˝€@fiÎ˛a

@fiÎá€a@¿@⁄Ï‰j€a@áyc@ë˝œg@Z7jÇ
bÓ»Ój†@aãflc@á»Ì@ÚÓ€b8cã€a
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bõ–É‰fl@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé

ÂÌãœbè‡‹€@äb‰Ìá€a@ aáÌ�@b«Îãœ@|nn–Ì@ÂÌáœaã€a

bÓz�é@bËnì”b‰fl@Û‹«@Êbæ5€a@5vÓé@2023@Ú„åaÏfl@ãÇdm@ZÊbÌÜbón”a

بغداد/ الزوراء:
سـوق  يف  االسـعار  مـؤرش  اغلـق 
العراق لألوراق املالية، امس االثنني، 

منخفضا بنسبة (0.66%).
وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
أمـس كمـا ييل: بلـغ عدد االسـهم 
 (198.714.644) املتداولـة 
سـهما، بينما بلغت قيمة االسـهم 

(429.334.624) دينارا. 
واغلق مـؤرش األسـعار ISX 60 يف 
جلسـة أمس عـىل (640.9) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.66) عـن 
إغالقه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(645.14) نقطة.
تـداول أسـهم (26) رشكـة  وتـم 
مـن أصـل (103) رشكـة مدرجـة 
يف السـوق، وأصبح عـدد الرشكات 
املوقوفـة بقـرار من هيئـة االوراق 
املاليـة لعـدم التزامهـا بتعليمـات 

االفصاح املايل (3) رشكات.
وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة من 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق 
(4) ماليـني سـهم بقيمـة بلغـت 

(21) مليـون دينار من خالل تنفيذ 
صفقتني عىل أسهم رشكتني.

بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعـة 
من املسـتثمرين غـري العراقيني يف 
السـوق (57) مليون سـهم بقيمة 
بلغت (144) مليون دينار من خالل 
تنفيذ (50) صفقة عىل اسهم ثالث 

رشكات.
العـراق لـألوراق  ان سـوق  يذكـر 
املاليـة قد اسـتخدم انظمة التداول 

االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ 
عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
تـداول  جلسـات  خمـس  وينظـم 
أسـبوعيا مـن األحـد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعـات املصارف 
واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة 
املـايل  واالسـتثمار  والتـأمـني 

والسياحة والفنادق.
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@Ô‹«@ıb«ánéa@lãÃnèÌ@“Î˙ä@‚bèi
bÓéÎä@ÚÌÜÏ€@Êb„á«

بغداد/ متابعة الزوراء:
اسـتغرب املدرب، بسـام رؤوف، اسـتدعاء املدير الفني ألسود الرافدين خيسـوس كاساس بعض 
الالعبني كبار السـن لودية روسـيا، يوم ٢٦ آذار الجاري يف مدينة سـانت بطرسـربج.وقال رؤوف: 
أسـتغرب دعـوة عيل عدنـان، مع تقديرنـا لتاريخه، لكنه غاب عـن املنتخب لفرتة طويلة بسـبب 
اإلصابة».وأضـاف: «املفرتض أن يتـم تجهيز العبني صغار، ألننا عىل أبواب املشـاركة يف تصفيات 
كأس العالم».وزاد: «كبار السن لن يضيفوا أي يشء للمنتخب يف الفرتة املقبلة، وهذا عرص الشباب، 
حيـث نمتلك مواهب كثرية تدعم خطط كاسـاس يف كأس آسـيا أو تصفيـات املونديال».وتابع «ال 

توجد ضغوطات عىل كاساس، وال أفهم العودة الستدعاء بعض األسماء من األعمار الكبرية».

ãºcÎ@ã–ñc

@bÓée@ëd◊@¿@aáÀ@ÊbibÓ€a@ıb‘‹€@aÜaá»néa@ÈmbjÌäám@—rÿÌ@lbjì€a@kÉn‰fl@NNfibuäÜ@äÏõ¢

‚bÿ®a@Û‹«@È‡vËm@kjèi@ãébÓ€a@µè•@Ú†ãì€a@ÒäaÜg@Ïõ«@k”b»m@¬bjõ„¸a@Ú‰ß

بغداد/ الزوراء :
أقيمت، امس االثنني، ندوُة إدارة 
األحـداث الرياضّيـة الكبـرية يف 
فنـدِق الرشـيد بُحضـور ُعضو 
االتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم 
مـن  وممثلـني  الزامـيل  غالـب 
والشـباب  الداخلّيـة  وزارتـي 
ومنظمـي  األوروبـي  واالتحـاد 

مونديال قطر. 
وقّدم عضو االتحاد غالب الزاميل 
رشحـًا مفصالً عن آليـِة تنظيم 
خليجـي ٢٥ يف البـرصة والتـي 
تعدُّ من أهّم األحـداث الرياضّية 
والقـارة  املنطقـِة  يف  الكبـرية 
اآلسـيوّية، وتطرَق إىل التحدياِت 
التنظيم  التـي واجهـت عمليـَة 
الجماهريي  بالزحـفِ  واملتعلقة 
الغفـري لُحضـور املباريـات عىل 
الرغم من عدم ُقدرِة املالعب عىل 
استيعاِب هذه الجماهري مضيفاً 
إن اتحـاَد الكرة يسـعى بجٍد إىل 
إقامِة الدورات التطويرّية لجميع 
العاملـني يف الجانـِب التنظيمي، 
وذلـك لزيـادِة الخـربات وتجديد 
املعلومات التي تسـهم يف تطويِر 
يكـون  أن  أجـل  مـن  القـدرات 
التنظيم بأفضل صورٍة، السـيما 
أن العـراق مقبٌل عـىل احتضاِن 

البطوالت العربّية واآلسيوّية. 
وتنـاوَل ممثل االتحاد األوروبي، 
التـي  الصعوبـاَت  حديثـه،  يف 
واجهـت تنظيـَم نهائـي دوري 

أبطـال أوروبـا بني ريـال مدريد 
وليفربول والتي أقيمت يف ملعِب 
فرنسـا، وأدت إىل تأخري انطالِق 
املُبـاراِة عـن موعدهـا األصـيل 
الجماهـريي  الُحضـور  بسـبب 
بدائـل  وجـود  وعـدم  الغفـري، 

وتدبريات أمنيٍة قبل املباراة.
واشـار  إىل إنـه البـّد أن تكـون 
الكـربى  للمباريـاِت  التهيئـُة 
والبطـوالت بوضع خطٍط متفق 

عليها وأخرى بديلة.
وتطرق ممثُل اللجنة التنظيمّية 
ملونديال قطر بجانِب أمن املالعب 
أحمد الغانم إىل األساليب التي تّم 
املونديال  تنظيِم  اسـتخدامها يف 
وكيفّية حماية املنتخبات والدعم 
اللوجسـتي واألنظمـة واملعدات 
األمنّية، وتوفري األعداد املطلوبة 
من األشـخاص لتأمني جميع ما 
يخص مونديال قطر، واستخدام 
بطاقة ”هيـا“ يف مرسِح أحداث 
املواصـالت،  وحركـة  البطولـة 

والتطرق إىل الدعم اللوجستي. 
وتحـدث مديـُر رشطـة البرصة 
اللـواء قاسـم راشـد عـن الدوِر 
األجهـزة  لعبتـه  الـذي  الكبـري 
األمنّيـة يف الحفـاِظ عـىل األمن 
قبل ُبطولِة خليجي 25 وأثناءها 
وبعدها، والتعاون مع الجميع يف 
إظهاِر الُبطولِة بأبهى صورٍة عىل 
الرغم مـن الُحضور الجماهريي 

غري املسبوق.

@ÒÎá„@¿@⁄äbìÌ@Òãÿ€a@Üb•a
ÚÓöbÌã€a@taáy˛a@ÒäaÜg

طشقند/ الزوراء: 
واصـَل منتخبنا الشـبابّي تدريباته، امس 
االثنـني، يف ملعـِب بونيودكـور الفرعـّي 
الثالـث اسـتعداداً ملالقاِة نظـريه الياباني 
يـوم غد األربعـاء يف الدور نصـف النهائي 

لبطولِة كأس آسيا دون 20 عاماً. 
التدريباُت حرضها رئيس االتحاد العراقّي 
لكرِة القـدم عدنان درجال وعضوا املكتب 
التنفيـذّي التحـاد الكـرة ”محمـد نارص 

وخلف جالل“، وعضو الوفد عيل جابر.
حيـث تـدرَب جميـع الالعبـني مـن دون 
اسـتثناء وسـط أجواٍء جميلـة، وتركزت 
التدريبـات عـىل تماريـن اللياقـة البدنية 
وبعـض التدريبات التكتيكّيـة والخاصة، 
واسـتخدام بعـض األسـاليب التكتيكّيـة 
بقيـادة املـدرب عمـاد محمـد وجهـازه 

التدريبي.
تمرينات االمس غادرها الالعب عبد الرزاق 
قاسـم بعـد نصف سـاعة، وذلك بسـبب 

إصابٍة بسـيطٍة شـعر بها، فّضل الجهاز 
التدريبي عىل أثرها منحه الراحة.

الوحـدة التدريبّية شـهدت  حضـور قناة 
الرابعة الرياضّية لتغطيتها.

هـذا وسـيقام اليـوم املؤتمـر الصحفـي 
الخـاص بمبـاراِة العـراق واليابان ضمن 
الجولـِة قبـل النهائّية املؤهلـة للمواجهِة 
السـاعِة  عنـد  آسـيا  لـكأس  الختاميـة 
التاسـعة صباحاً بتوقيت العراق، الحادية 
عرشة بتوقيت أوزبكستان، ويمثل العراق 
فيـه مدرب منتخب الشـباب عماد محمد 
برفقـة الالعب كاظم رعـد، وذلك يف قاعِة 
املؤتمرات الصحفّية يف ملعب بونيودكور.

هذا واختـار االتحاد اآلسـيوي العب خط 
الدفـاع آدم طالب، والعب وسـط املنتخب 
الشـبابي عـيل جاسـم، ضمـن تشـكيلة 
األفضل التي اختارها للمنتخبات يف الدور 
ربع النهائي لبطولِة كأس آسـيا دون 20 

عاماً.

بغداد/ الزوراء :
ناقشـت لجنـة االنضبـاط  كتاَب لجنـة الحـكام املركزية يف 
اتحاد كرة القـدم بالعدد 25 املـؤرخ 2023/3/1 بخصوص 
ترصيح السيد (تحسني اليارسي) عضو إدارة نادي الرشطة 
بعـد مباراة فريقه أمـام نادي الحدود والتـي جرت يف ملعب 
الشـعب الدويل بتاريخ 2023/2/28، حيـث تضمن تجاوزه 
عىل املنظومـة التحكيمّية من خالل إطالقه عبارات مسـيئة 
ومهينة لجميع حكام كرة القدم، وبعد عرض مقطع الفيديو 
اتضح للجنة وجـود تجاوز عىل حكم املبـاراة، وعىل الحكام 
بصـورة عامة  وبألفاظ غري مقبولة وغري الئقة، حيث اعترب 
حكام سـاحة امللعب بالخصم كون فريقـه يواجه 14 العبا، 
وهنا يقصد بالطاقم التحكيمي، ويضيف بأن فريقه ال يمكن 
ألحـد أن يتغلب عليه فنياً باسـتثناء الحكام، وقد اسـتأنس 
بمقولة ”ال يزال سوق الغزل موجود“، فهذه عبارات ال تطلق 
عـىل قضاة املالعـب، وإن كانت لديهم أخطـاء، فهناك لجنة 
حكام هي من تقوم بمحاسـبة ومساءلة الحكم بعد تقييمه 
من مقيم الحكام باملباراة.. عليه ولكل ما تقدم قررت اللجنة 

ما ييل: 
1. معاقبـة تحسـني اليارسي عضـو الهيئة اإلداريـة لنادي 
الرشطـة الريايض بالحرمان من مرافقه فريقه ومنع دخول 
املالعب لنهاية املوسم 2022- – 2023، وبغرامة مالية قدرها 
5000.000 خمسة ماليني دينار استناداً ألحكام املادة 1/68 

وبداللة املادة 9,3/9 من الئحة االنضباط.

2 .تنفـذ الغرامـة اسـتناداً ألحـكام املـادة 1/42 مـن نظام 
”تدفـع  تنـص  والتـي   2022-2023 للموسـم  املسـابقات 
الغرامات عىل أي نـاٍد أو العبيه أو ممثليه أو مالكه التدريبي 
اىل االتحـاد من قبل النادي خالل مدة اقصاها 72 سـاعة من 
تاريـخ إصـدار العقوبـة او يتم خصمهـا تلقائياً مـن عوائد 
النـادي لدى االتحـاد إن وجـدت، وبخالفه يمنـع النادي من 
خوض مباراته ويعد خارسا (0-3) يف اول مباراة يخوضها يف 

جدول مباريات الدوري ضمن املدة القانونية“.
ناديـي  مبـاراة  تقريـر مـرشف  مناقشـة  تمـت  كذلـك   *
النجـف وأربيـل التي جـرت يف ملعـب النجف الـدويل بتاريخ 
2023/2/23 ضمـن منافسـات دوري املمتاز، وبعد االطالع 
عىل االوليات كافة تبني أن جماهري نادي النجف اسـتخدمت 
ألعاباً نارية محرمة وبكثرة، ما حدا بحكم الساحة اىل ايقاف 
املبـاراة دقيقة واحدة ولم تتخذ القوات األمنية اإلجراء الالزم 
تجـاه املخالفني من الجماهري.. وعليـه ولكل ما تقدم قررت 

اللجنة:
1. معاقبـة نـادي النجف بغرامـة مالية قدرهـا 1000000 
مليون دينار، وذلك لسـوء تـرصف جماهريه اسـتناداً املادة 

4/1/67/ذ .
2. التأكيـد عىل أمن املالعب والقوات األمنيـة باتخاذ التدابري 
االحرتازية، وأخذ دورهم يف املباريات املقبلة ملنع حدوث هكذا 
حاالت، ويف حال تكرار املخالفات سوف تكون العقوبة أشد. 
3 . املادة 1/42 من نظام املسـابقات للموسم 2022 - 2023 

والتـي تنص ”تدفع الغرامات عىل أي ناٍد أو العبيه او ممثليه 
أو مالكـه التدريبـي اىل االتحـاد مـن قبل النـادي خالل مدة 
اقصاها 72 ساعة من تاريخ اصدار العقوبة أو يتم خصمها 
تلقائيـاً من عوائد النـادي لدى االتحاد إن وجـدت، وبخالفه 
يمنـع النادي مـن خـوض مباراته ويعـد خـارساً (0-3) يف 
اول مبـاراة يخوضهـا يف جدول مباريات الـدوري ضمن مدة 

العقوبة“.
* وناقشـت اللجنـة تقريـري حكـم ومرشف مبـاراة ناديي 
نفط الوسـط ونفط البرصة التي جرت عـىل قاعة التضامن 
يف محافظة النجـف االرشف يوم االحد املوافق 2023/2/13 
ضمن منافسـات الدوري املمتاز لكرة الصاالت، وبعد االطالع 
عىل كل االوليـات من تقريري مرشف املبـاراة والحكام تبني 
لنـا بأن العب نادي نفط البرصة (إبراهيم سـامي) رقم (8) 
بعد تسجيله هدف التعادل قام باالحتفال قرب جماهري نادي 
نفط الوسـط، مـا أثار حفيظـة الجمهور، وعـىل اثرها نزل 
الجمهور اىل سـاحة امللعب وتوقفـت املباراة من 5-3 دقائق، 
وهذا سـلوك يخل بمبـدأ االلتزام والتحيل بالـروح الرياضية، 

وهو سـلوك غري ريايض.. عليه ولكل ما تقدم تقرر: 
1. معاقبـة العـب نـادي نفـط البـرصة (ابراهيم سـامي) 
بالحرمـان مـن اللعب ومرافقـة فريقه ملباراتـني مع غرامة 
مالية قدرها 250000 مائتان وخمسـون الف دينار استناداً 
اىل االحـكام املـادة 46 الفقـرة 3,2 مـن نظام املسـابقات يف 
الدوري العراقي لكرة الصاالت والشـاطئية للموسم -2022

.2023
* كذلك ناقشـت اللجنة تقرير مبـاراة ناديي الطلبة والنجف 
التـي جرت يف ملعب الشـعب دويل بتاريخ 2023/3/1 ضمن 
منافسـات الدوري املمتاز لكرة القدم، وبعد دراسـة التقرير 
بصـورة مفصلة تبني للجنة قيام أحد منتسـبي قوات حفظ 
النظـام برضب مشـجع طالبي عىل رأسـه، وكانـت إصابته 
بالغـة ونزف دمـا، علماً أن هذا املنتسـب ينتمـي اىل الوحدة 
الثالثة من قـوات حفظ القانون وهي املسـؤولة عن حماية 
ملعـب الشـعب الـدويل وآمرها السـيد العقيد فـارس نعمه، 
وبعدها حدث شغب من قبل جماهري نادي الطلبة كردة فعل 

عىل هذا الترصف.. عليه قررت اللجنة: 
1 . عـىل امانة رس االتحـاد مفاتحـة وزارة الداخلية الوحدة 
الثالثة لقوات حفظ القانون املسؤولة عن أمن ملعب الشعب 
الدويل والتي ينتمي إليها املنتسـب الذي اعتدى عىل املشـجع 
الكروي (حسـني املالكي) التخاذ االجراءات القانونية بحقه 

العتدائه السافر واملفرط، وإعالمنا بإجراءاتكم.
2 . مفاتحـة امانـة رس االتحـاد إلدارة ملعب الشـعب الدويل 
لتحديـد قيمة االرضار التـي لحقت به، وإلزام نـادي الطلبة 
بدفعها.. 3. تحذير نادي الطلبة أنه يف حالة اسـتمرار شـغب 
جماهريهم والتكرار فسـتكون عقوبات اشـد استناداً لنص 

املادة 2/8 من الئحة االنضباط.
4. تنبيـه مـدرب فريـق نـادي الطلبة بـرضورة ارتـداء باج 

التعريف الخاص.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اكد مـدرب القـوة الجويـة قحطان 
جثري يف املؤتمـر الصحفي بعد نهاية 
مباراة  الشـباب السعودي ان فريقنا 
قـدم مبـاراة كبـرية وراضـون عـن 

النتيجة. 
واضـاف عملنـا عىل تغيـري عدد من 
مراكز الالعبـني ورتم املباراة يختلف 
ان  مبينـا  الـدوري  مباريـات  عـن 
مبارياتنـا مضغوطة وسـنعمل عىل 

تدوير عدد من الالعبني. 
وزاد ان مسـتوى الالعبني يف تصاعد 

ونمتلك شبابا عىل مستوى عال.
ومن جهته أكد كرار نبيل العب القوة 
الجويـة ، أن حظـوظ فريقه مازالت 
قائمـة بالتأهـل إىل دور املجموعات 
من بطولة كأس امللك سلمان لألندية 
العربيـة ، رغـم تعادلـه مـع ضيفه 
الشباب السـعودي (1-1)، يف املباراة 
التي جرت مساء امس اإلثنني بملعب 

البرصة الدويل.
وقال نبيل صاحب هدف القوة الجوية 
الوحيد يف ترصيحات تلفزيونية عقب 
نهايـة املباراة :“ قدمنا مباراة جيدة، 
وأتيحت انا عدة فرص بالشوط األول 
، لكن لـم نسـتغلها، وخرجنا بهدف 

وحيد“.
وواصـل :“تراجعنا بالشـوط الثاني 
منضبـط  فريـق  مواجهتنـا  بعـد   ،
تكتيكًيـا ، ومـع الضغـط نجحنا يف 
تحقيـق التعـادل مع الشـباب الذي 
يمتلك عنارص مميزة ومحرتفني عىل 

مستوى عاٍل“.
وتابـع : ” لم نفقد الفرصة بالتأهل، 
لدينا مباراة ثانيـة يف أرض املنافس، 
التأهل  ونطمـح لتجاوزهـا وبلـوغ 

للدور الثاني“.
وأوضح نبيـل :“ فريقنا دائماً يظهر 
بصورة متميـزة يف املباريات الكبرية 
، ونمتلـك القدرة عـىل ذلك يف موقعة 

اإلياب“.
وختـم :“ نقـدم شـكرنا لجماهرينا 
الوفيـة التـي حـرضت مـن البرصة 
وبغـداد بوقـت مبكر ، وايضـاً بقية 
مختلـف  مـن  القادمـة  الجماهـري 

املحافظات ”.

وتعـادل القـوة الجويـة مـع ضيفه 
الشباب السعودي بنتيجة (1-1)، يف 
املباراة التي جرت مساء امس االثنني 
بملعب البرصة الـدويل، ضمن ذهاب 
الـدور األول مـن بطولـة كأس امللك 

سلمان لألندية العربية.
وتمكن كرار نبيل من افتتاح التسجيل 
للقوة الجوية يف الدقيقة 37، وخطف 
أرون بوبيندزا هدف التعديل للشباب 
يف الدقيقة 69 من زمـن املباراة التي 

قادهـا الحكـم اللبناني عـيل رضا ، 
وسط حضور جماهريي متوسط.
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أوىل محاوالت القوة الجوية حرضت 
عن طريـق تصويبـة فرانكو تصدى 
لها الحـارس الكـوري الجنوبي كيم 

سونج.
ورد الشـباب بإضاعة فرصة سـهلة 
عـن طريق أحمـد عبده بعـد دخول 
داخل منطقة الجزاء ليسدد كرته إىل 

خارج املرمى بغرابة.
وظهـر قائد الشـباب كريتشـوفياك 
بتصويبـة قويـة مـرت مـن جانـب 

القائم األيمن للحارس فهد طالب.
وحـاول موجالـو أن يباغـت حارس 
الشـباب بتسـديدة جانبيـة ، لكـن 
يقظة سونج حالت دون إحراز هدف 

السبق ألصحاب األرض.
 ووضع كـرار نبيل فريقـه باملقدمة 
بعـد تسـديدة يسـارية مخادعة، لم 

يحسن سـونج من إبعادها ، لتعانق 
شـباك الشباب وسـط فرحة عارمة 

ألنصار القوة الجوية.
وعـاد نبيـل لتشـكيل خطـورة عىل 
مرمى الشـباب ، لكن تسديدته علت 

العارضة بقليل.
وكثف الشباب من طلعاته الهجومية 
يف الدقائـق األخـرية ، لكنـه اصطدم 
بدفاعـات الضيـوف وبسـالة فهـد 
طالـب، لينتهي الشـوط األول بتقدم 

الصقور بهدف ثمني.

sÓ‹€a ÒÜÏ«
مع انطالقة الشوط الثاني ، تحسنت 
الفعالية الهجومية للضيوف ، وتوغل 
متعـب الحربـي مـن جهـة اليسـار 
وراوغ أكثـر من العب ، اال أن خروج 
الحارس فهد طالـب أحبط مجهوده 

الفردي.
وألغى الحكم املسـاعد اللبناني ربيع 
العمـريات هدفـاً للضيـوف بداعـي 
التسلل سـجله تركي العمار ، وسط 
أعـرتاض من قبـل املدرب اإلسـباني 
مورينـو يف حالة أثري حولهـا الكثري 

من اللغط.
وأنقـذ املدافـع حسـن رائـد فريقـه 
الجوية من هدف محقق ، بعد إبعاده 

ملحاولة ماجد كنبة 
 وتصدى فهد طالب برباعة لتصويبة 
البديل اإلسـباني سـانتيمينا، مفوتاً 

عىل الشباب فرصة إدراك التعادل.
وبعـد ضغـط متواصل ، نجـح أرون 
بوبينـدزا من خطف هـدف التعديل ، 
بعد تسـديدة قوية وضعها يف سقف 

مرمى القوة الجوية.
  وأجرى قحطان جثري مدرب أصحاب 
األرض عدة تبديالت بصبغة هجومية 
بإدخال محمد قاسـم وحسني جبار 
وأفـري أكـوا ، لكنها لم تسـاعده يف 

الوصول ملرمى منافسه.
وقبيل النهاية بلحظات ، ألغى الحكم 
املسـاعد الثانـي عـيل فقيـه هدفـاً 
ملحمد قاسـم بداعي التسلل ، لتنتهي 
املواجهة عىل وقـع التعادل اإليجابي 
(1-1)، وتأجيل حسم بطاقة التأهل 
إىل مواجهـة اإليـاب التي سـتقام يف 

الرياض يف الـ 16 نيسان املقبل.

بغداد/ حسني الشمري: 
االيطالية  بيزا  الباراملبي متوجها صوب مدينة  املبارزة  اتحاد  الثالثاء وفد   اليوم  يغادرنا 
للمشاركة يف بطولة كأس العالم التي ستقام هناك للمدة من الخامس عرش من الحايل 
الحايل ولغاية العرشبن منه.وقال االمني املايل التحاد املبارزة سعد محمد: سيغادر منتخب 
العالم  كأس  بطولة  يف  لالشرتاك  االيطالية  بيزا  مدينة  اىل  الثالثاء  اليوم  املبارزة  اتحاد 
للعام  الحايل وباراملبياد فرنسا  للعام  التي ستجري احداثها يف الصني  اىل االسياد  املؤهلة 
املهمة ضمن منهاجنا  البطوالت  تعد من  العالم  ان بطولة كأاس  املقبل.واضاف محمد: 
السنوي للعام الحايل والتي ستحظى بمساركة واسعة من خرية منتخبات العالم من اسيا 
الحايل  للعام  االسياد  حيث  الكربى  البطوالت  اىل  مؤهلة  كونها  وامريكا  واوربا  وافريقيا 
ببن  محتدمة  قوية  املنافسة  سيجعل  ما  وهذا   ،  2024 املقبل  للعالم  باريس  وباراملبياد 
الالعبني املشاركني.وبني االمني املايل: ان وفدنا سيتألف من املتحدث رئيسا للوفد ورحيم 
فالح حكما وسمري موىس مدربا اضافة اىل اربعة مبارزين وهم عمار هادي وزين العابدين 
غيالن وحيدر عيل وامري عيل، ونحن كاتحاد نعول كثريا عىل هذه املجموعة من مبارزينا 
تليق  ايجابية  نتائج  لتحقيق  البطولة   منافسات  يف  صعبة  ارقاما  يكونوا  ان  يف  االبطال 
باتحاد وباللجنة الباراملبية الداعمة التحادنا عرب مكتبها التنفيذي بقيادة رئيس اللجنة 
يضاف  الحايل  العالم  مطلع  جديد  انجاز  كتابة  اجل  من  حميد  عقيل  الدكتور  الباراملبية 
لسجل انجازاتنا يف االعوام السابقة .وانهى رئيس الوفد سعد محمد حديثه بالقول: لدينا 
ثقة كبرية وعالية بمبارزينا يف ان يكونوا عند حسن الظن بهم يف مقارعة منافسيهم، وان 
يكونوا  منافسني اقوياء عرب حصد اوسمة الفوز امللونة التي تليق بهم، وهذا ما نتطلع 
اليه للعودة اىل بلدنا مرفوعني الراس بانجاز غال وثمني يليق باتحادنا واللجنة الباراملبية.

بغداد/ ليث العتابي: 
حقق نفط ميسان فوزاً قاتالً من مستضيفه 
امس  جرت  التي   ،(٢-١) بنتيجة  النفط 
العاصمة  يف  الدويل  الشعب  بملعب  اإلثنني 
للدوري    ٢٠ الجولة  منافسات  ضمن  بغداد، 
املمتاز. وتقدم النفط بالهدف األول يف الدقيقة 
٨٤ عن طريق أحمد عبد الرزاق، بينما سجل 
الضيوف هدف التعديل بهدف عكيس جاء عن 

طريق مدافع النفط موىس كمارا يف الدقيقة 
لصالح  قاتالً  هدفاً  كريم  عيل  وخطف   ،٨٧
الهدف  سجل  أن  بعد  ميسان  نفط  فريقه 
املباراة  زمن  من   ،٩٠+٥ الدقيقة  يف  الثاني 
للجماهري. تام  حضور  وسط  جرت  التي 
وبهذا االنتصار، رفع نفط ميسان رصيده إىل 
٣١ نقطة باملركز السابع ، فيما تجمد رصيد 

النفط عند النقطة الـ ١٦ بالرتتيب ١٨.
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لندن / متابعة الزوراء:
باريس  نجم  جونيور،  نيمار  حسم 
املستقبلية  خططه  جريمان،  سان 
موسمه  انتهاء  بعد  القدم،  كرة  يف 

الحايل، بسبب جراحة يف الكاحل.
أن  أتلتيك“  ”ذا  صحيفة  وذكرت 
إنهاء مسريته بقميص  يريد  ”نيمار 

بي إس جي“.
 31 يبلغ  الربازييل  ”النجم  وأضافت: 
مع  تعاقده  وينتهي  حاليا،  عاما 

ينوي  وال   ،2027 صيف  يف  باريس 
االنتقال إىل فريق آخر“.

وأشارت أيضا إىل أن نيمار كانت تثار 
برحيله  تتعلق  كثرية  حوله شائعات 

عن سان جريمان يف الفرتة األخرية.
االستمرار  يف  نيمار  ”رغبة  وأتمت: 
صفقة  إىل  إضافة  باريس،  مع 
مليون   200 مقابل  الضخمة  رشائه 
تصعب   ،2017 صيف  يف  إسرتليني 

مهمة أي ناد يف التعاقد معه“.

بالرحيل  كثريًا  نيمار  وارتبط 
عن صفوف سان جريمان، حيث 
إىل  مجددا  العودة  يف  يرغب  كان 
أن  إال   ،2019 صيف  يف  برشلونة 
مطالبه  يف  بالغ  البارييس  النادي 

املادية.
برشلونة  نجم  إن  أيضا  وقيل 

السابق كان يف طريقه إىل تشيليس 
اإلنجليزي، لكنه استمر مع الفريق 

البارييس ملوسم سادس.

لوس أنجلوس / متابعة الزوراء:
رفع الرويس دانييل مدفيديف رصيده 
إثر   16 إىل  املتتالية  االنتصارات  من 
إيفاشكا  ايليا  البيالرويس  عىل  تغلبه 
2-6 و6-3 و1-6، يف الدور الثالث من 
لأللف  للماسرتز  ويلز  إنديان  دورة 

نقطة يف كرة املرضب.
عاملياً  سادساً  املصنف  ويخوض 
الدورة بعد تتويجه يف آخر ثالث دورات 
والدوحة  روتردام  وهي  فيها  شارك 
يف  اللعب  يحبذ  ال  عموماً  لكنه  ودبي، 
لبطء أرضية امللعب  هذه الدورة نظراً 
كانت  فيها  حققها  نتيجة  وأفضل 

بلوغه الدور ثمن النهائي عام 2021.
ورضب مدفيديف موعداً يف الدور ثمن 
الذي  زفرييف  ألكساندر  األملاني  مع 
إميل  الفنلندي  تخطى بصعوبة عقبة 
مقابل  بمجموعتني  روسوفووري 
مجموعة واحدة (5-7 و6-1 و7-5).

املغمور  التشييل  حقق  جانبه  من 
عاملياً   97 املصنف  غارين  كريستيان 
من  مفاجأة  التصفيات،  من  واملتأهل 
النرويجي  بإخراجه  الثقيل  العيار 
البطولة  يف  ثالًثا  املصنف  رود  كاسرب 
بفوزه عليه 4-6 و6-7 (2-7) واحتاج 
لتخطي  ساعتني  من  أقل  إىل  غارين 
بلغ  الذي  عاملياً  رابعاً  املصنف  عقبة 
سالم  الغراند  يف  كربى  بطولة  نهائي 
العام  بدأ  لكنه  املايض،  العام  مرتني 
يف  فشله  بعد  مخيب  بشكل  الحايل 
دورات  ثالث  يف  الثاني  الدور  تخطي 

شارك فيها حتى االن.
وقال غارين: ”أنا سعيد جداً للطريقة 
التي لعبت فيها اليوم، اظهرت قتالية 

طوال املباراة“.
نوري  كامريون  الربيطاني  وقلب 
بلغ  والذي  الدورة  يف  عارشاً  املصنف 
دورة  واحرز  ايرس  بوينس  نهائي 

االسابيع  يف  جانريو  دي  ريو 
بمجموعة  تخلفه  االخرية، 
اىل فوز  الثانية،  4-1 يف  ثم 
دانيال  تارو  الياباني  امام 
التصفيات  من  املتأهل 
بنتيجة 7-6 (7-5) و7-5 
السيدات،  فئة  و2-6.ويف 
البيالروسية  تابعت 
املصنفة  سابالنكا  ارينا 
وبطلة  عاملياً  ثانية 
املفتوحة  أسرتاليا 

الحايل،  العام  مطلع 
البطولة  يف  تقدمها 

مستغلة انسحاب 
ليسيا  األوكرانية 
نكو  ر تسو
ب  سبا أل ”
شخصية“ كما 
منظمو  أعلن 

الدورة.
وإذا كان سبب 

خوض  عدم 
املباراة  تسورنكو 

ال  قد  فإنه  رسمياً  معروف  غري 
روسيا  بني  بالحرب  متعلقاً  يكون 
من  انسحبت  ألنها  وذلك  وأوكرانيا 
9 دورات شاركت فيها من أصل 18 
وتحديداً منذ دورة إنديان ويلز العام 

املايض.
بيغوال  جيسيكا  األمريكية  وقلبت 
بمجموعة  تخلفها  ثالثة  املصنفة 
بوتابوفا  أناستازيا  الروسية  أمام 

لتخرج فائزة 6-3 و4-6 و7-5.

تورينو / متابعة الزوراء:
”جي  عيادة  يف  يوفنتوس،  العب  بوجبا،  بول  الفرنيس  تواجد 
ميديكال“ الطبية، إلجراء مزيد من الفحوصات، لكشف طبيعة 

اإلصابة التي عانى منها قبل لقاء سامبدوريا.
انتهى  الذي  سامبدوريا  لقاء  عن  بوجبا  وغاب 

بفوز يوفنتوس (2-4)، حيث أكد ماسيمليانو 
عانى من مشكلة  أنه  الفني،  املدير  أليجري 

عضلية.
ويب“  ”توتومريكاتو  موقع  وذكر 
الفرنيس  النجم  أن  اإليطايل، 
عقب  اإلرهاق  عليه  بدا 
مقر  من  خروجه 
لدرجة  العيادة، 

بالحصول  الخارج  يف  املتواجدة  الجماهري  تلبية طلبات  أنه رفض 
عىل توقيعه.

عفواً،  قائال:  ذلك  وبرر  الجماهري،  طلب  (بول)  ”رفض  وأضاف: 
ليس لدي عقل“.

ولفت املوقع إىل أن بوجبا يمر بمشكلة ذهنية منذ 
الفريق،  املستمر عن  أشهر، يف ظل غيابه  عدة 

منذ انضمامه يف الصيف املايض.
دقائق معدودة  الفرنيس سوى  ولم يخض 
بقميص يوفنتوس يف واليته الثانية، بعدما 
غاب عن الفريق األشهر املاضية، بسبب 
إصابة تعرض لها يف الفرتة التحضريية 
أخرى  إصابات  ثم  املوسم،  بداية  قبل 

مؤخرا.

مدريد / متابعة الزوراء:
وجه اإلسباني داني سيبايوس، العب وسط ريال 
مدريد، رسالة ملواطنه وزميله ناتشو فرينانديز، 
بشأن مستقبله.وينتهي تعاقد ناتشو مع ريال 
مدريد، بنهاية املوسم الجاري، وسط أنباء تفيد 
املشاركة  ضمان  أجل  من  الرحيل،  يف  برغبته 
لناتشو،  صورة  نرش  سيبايوس  أساسًيا.وأعاد 
عرب حسابه عىل ”تويرت“، وكتب عليها ”ابق“، 
امللكي. مع  عقده  بتجديد  واضح  طلب  وهو 
جدير بالذكر، أن عقد سيبايوس أيًضا ينتهي 
بنهاية املوسم الجاري، ولم يتم التوصل التفاق 
معه بشأن التجديد حتى اآلن.واعرتف ناتشو، 
عقب مباراة إسبانيول، بأنه من غري املرجح 
مدريد.وتغلب  ريال  مثل  آخر  نادًيا  يحب  أن 

ريال مدريد عىل إسبانيول، بنتيجة (3-1).

                         

اقليم الباسك / متابعة الزوراء:
اقتنص برشلونة فوزاً ثميناً جداً من أرض أتلتيك بيلباو جعله 
اإلسباني.واجتاز  الدوري  لقب  من  إضافية  خطوة  يقرتب 
بالفوز  أرضه  خارج  مبارياته  أصعب  من  واحدة  برشلونة 
عىل أتلتيك بيلباو 0-1 ضمن املرحلة الخامسة والعرشين من 
مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.وسّجل الربازييل رافينيا 
الضائع  بدل  الوقت  من  األوىل  الدقيقة  يف  الوحيد  اللقاء  هدف 
بوسكيتس.وعانى  من  مميزة  تمريرة  بعد  األول  للشوط 
الثاني، إذ تألق األملاني  برشلونة للدفاع عن الهدف يف الشوط 
تري شتيغن يف الحفاظ عىل نظافة شباك البلوغرانا ملرة جديدة.

وسّجل بيلباو هدفاً متأخراً لكن العودة إىل تقنية الفيديو أّكدت 
وجود ملسة يد مما دفع الحكم إللغاء الهدف.وتصدت األخشاب 
ليفشل  ليتلقى خسارة محبطة لجماهريه  بيلباو  لكرتني من 

بتحقيق اي فوز بالليغا للمباراة الرابعة توالياً.

طهران / متابعة الزوراء:
لكرة  االيراني  للمنتخب  جديًدا  مدرًبا  ناويي  قلعة  أمري  ُعني 
القدم للمرة الثانية، خلًفا للربتغايل كارلوس كريوش، وفق ما 
أعلن االتحاد املحيل للعبة.وقال االتحاد اإليراني يف بيان: ”بناًء 
إليه،  التوصل  تّم  الذي  الفنية والخرباء واالتفاق  املراجعة  عىل 
تم اختيار السيد أمري قلعة ناويي، املدرب القّيم لبلدنا، كاملدرب 
األول للمنتخب الوطني لكرة القدم“.ولم يعِط االتحاد اإليراني 
اإليرانية  األنباء  لكن وكالة  العقد،  التفاصيل بشأن  املزيد من 
الرسمية ”إرنا“ أفادت أّن ”عقده مع اتحاد كرة القدم سيكون 
بدايًة حتى نهاية كأس آسيا (املقررة مطلع عام 2024)، وإذا 
كأس  نهاية  حتى  العقد  هذا  تمديد  فسيتم  الطرفان،  اتفق 
الربتغايل  عاًما)   59) نويي  قلعة  .(2026)“ويخلف  العالم 
إيران بعد فشل ”تيم مّيل“ يف تجاوز دور  الذي غادر  كريوش 
املجموعات لكأس العالم 2022 أواخر العام املايض والذي عني 
عىل  نويي  قلعة  أرشف  أن  املايض.وسبق  الشهر  لقطر  مدرًبا 

منتخب ايران بني 2006 و2007.

بغداد / متابعة الزوراء:
أي  تفادي  يف  سيتي  مانشسرت  يأمل 
أبطال  دوري  نهائي  ربع  وبلوغ  مفاجأة 
عندما  توالًيا  السادسة  للمرة  أوروبا 
تعادلهما  بعد  اليبزيج  الثالثاء  يستضيف 
ميالن  إنرت  يتطلع  فيما  ذهاًبا،   ١-١
عندما   (١-٠) تقدمه  عىل  للمحافظة 
يحل عىل بورتو الربتغايل، والعودة إىل ربع 

النهائي للمرة األوىل منذ ١٢ عاًما.
عىل  للعبور  مرشًحا  سيتي،  وسيكون 
أرضه رغم اكتفائه بالتعادل يف اليبزيج يف 

املباراة األوىل، معّوالً عىل فورمته مؤخرًا.
بيب  اإلسباني  املدرب  فريق  يخرس  ولم 
جوارديوال يف مبارياته الثماني األخرية يف 
انتصارات   ٦ محقًقا  املسابقات،  جميع 
وتعادلني، آخرها فوز بشق النفس (١-٠) 
الدوري  يف  السبت  باالس  كريستال  عىل 
إيرلينج  النروجي  لنجمه  جزاء  بركلة 
محرز،  رياض  الجزائري  هاالند.كان 
بأملانيا  إنجلرتا  ألبطال  التسجيل  افتتح 
من  ساعة  ثلث  قبل  اليبزيج  يرد  أن  قبل 
يوسكو  الكرواتي  املدافع  بهدف  النهاية 
جفارديول الذي قدم أوراق اعتماده أمام 

العالم يف مونديال قطر ٢٠٢٢.
ألعابه  صانع  جهود  سيتي  وسيستعيد 
الذي  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  املتألق 
اإلصابة  بسبب  الذهاب؛  لقاء  عن  غاب 
يلهث  سيتي  يزال  أسابيع.وال   ٣ منذ 
األبطال  دوري  يف  ألقابه  باكورة  خلف 
األوىل  للمرة  للنهائي  وغازله عندما وصل 
٢٠٢١ وسقط أمام تشسليس، أما املوسم 
عىل  النهائي  نصف  من  فخرج  املايض، 
انتهت  مجنونة  بمواجهة  مدريد  ريال  يد 

(٦-٥) يف مجموع املباراتني.
مسعاه  أن  اليبزيج  يدرك  جهته،  من 
منذ  األوىل  للمرة  النهائي  ربع  إىل  للعودة 
املربع  بلغ  عندما   ٢٠١٩-٢٠٢٠ موسم 
القصري  تاريخه  يف  األوىل  للمرة  الذهبي 
قبل أن يخرج أمام باريس سان جرمان، 

سيكون صعًبا.
خط  يف  قوية  أسلحة  يملك  ذلك،  ورغم 
سيلفا،  أندري  الربتغايل  أمثال  املقدمة 
واملهاجم  فورسربج،  إميل  والسويدي 
تيمو فرينر، ويدخل مباراة الثالثاء بعد أن 

مونشنجالدباخ  بوروسيا  ضيفه  اكتسح 
(٣-٠) يف البوندسليجا نهاية األسبوع.

ويحتل املركز الثالث يف الدوري األملاني عىل 
املتصدر،  بايرن ميونيخ  ُبعد ٧ نقاط من 
ويخوض معركة رشسة عىل مراكز دوري 
بني  نقاًطا  فرق   ٣ تتساوى  إذ  األبطال، 

املركزين الثالث والخامس.
إىل  للعودة  إنرت بشغف  من جهته، يتطلع 
األوىل  للمرة  القارية  املسابقة  نهائي  ربع 

بعد غياب ١٢ عاًما.
هذا  يف  للنرياتزوري  ظهور  آخر  ويعود 

عندما   ٢٠١٠-٢٠١١ موسم  إىل  الدور 
خرج بطريقة مفاجئة أمام شالكه، بعد 
عام فقط من تتويجه باللقب عىل حساب 
جوزيه  الربتغايل  املدرب  بقيادة  بايرن 

مورينيو عندما أحرز الثالثية.
عن  و٢٠١٨   ٢٠١٢ بني  أعوام   ٦ وغاب 
موسم  يف  يعود  أن  قبل  القارية  البطولة 
يف  أخفق  أن  وبعد   ،«٢٠١٨-٢٠١٩»
األدوار  بلوغ  يف  األوىل  الثالث  املحاوالت 
أن  قبل  املايض  املوسم  نجح  اإلقصائية، 

يسقط أمام ليفربول يف ثمن النهائي.

وأن  املشوار  مواصلة  املرة  هذه  ويأمل 
يحافظ عىل تقدمه يف املباراة األوىل بهدف 
املهاجم  للبديل   (٨٦) الدقيقة  يف  متأخر 

البلجيكي روميلو لوكاكو.
املدرب  فريق  يمر  الفوز،  هذا  منذ  لكن 
خرس  إذ  سيئة،  بفرتة  إنزاجي  سيموني 
مبارتني من أصل ٣ يف «سريي أ»، آخرها 
الجمعة   (٢-١) سبيتسيا  مضيفه  ضد 

املايض.
ظل  يف  الثاني  باملركز  يزال  ال  أنه  ورغم 
 ١٨ بفارق  الصدارة  يف  نابويل  تحليق 
نقطة، يخوض معركة صعبة عىل مراكز 
فقط  نقاط   ٣ تفصل  إذ  األبطال،  دوري 

بني الوصيف وصاحب املركز الخامس.
يف  الثامنة  الخسارة  بعد  إنزاجي  وقال 
الدوري هذا املوسم، بينها ٦ خارج أرضه: 
سعداء  لسنا  النوم.  من  نتمكن  «لن 
العام  سريو.  سان  عن  بعيًدا  بنتائجنا 

املايض كانت القصة مختلفة».
لديربي  أيًضا  اختباًرا  املباراة  وستكون 
إيطاليا املرتقب عىل أرضه ضد يوفنتوس 

األحد املقبل يف منافسات «سريي أ».
ربع  يف  له  ظهور  آخر  فيعود  بورتو،  أما 
-٢٠٢١ موسم  إىل  األبطال  دوري  نهائي 

٢٠٢٠ عندما أقىص يوفنتوس بالذات من 
ثمن النهائي.ويحتل راهًنا املركز الثاني يف 
املدرب  بقيادة  وسيأمل  الربتغايل  الدوري 
بفريق  اإلطاحة  يف  كونسيساو  سريجيو 
االسباني  أمثال  عىل  معوالً  جديد،  إيطايل 
وأوتافيو  الهجوم،  يف  مارتينيس  توني 
بيبي  املخرضم  املدافع  وخربة  الوسط  يف 
مع  األبطال  دوري  بلقب  مرات   ٣ املتوج 

ريال مدريد.

واشنطن / متابعة الزوراء:
توالياً  الثالثة  بخسارته  ناغتس  دنفر  الغربية  املنطقة  متصدر  مني 
بسقوطه أمام بروكلني نتس ١٢٠-١٢٢ يف مباراة مثرية ضمن دوري كرة 
السلة األمريكي للمحرتفني.ولم ينفع الـ»تريبل دبل» السابع والعرشون 
بعد  دنفر  عن  الخسارة  منع  يف  يوكيتش  نيكوال  الرصبي  دنفر  لنجم 
تسجيله ٣٥ نقطة و٢٠ متابعة و١١ تمريرة حاسمة، لكنه أهدر أيضاً 
الرمية الثالثية التي كانت ستمنح الفوز لفريقه قبل ٥ ثوان من نهاية 
 ٢٣) جونيور  بورتر  مايكل  قبل  من  مساعدة  يوكيتش  ولقي  املباراة. 
نقطة) وجمال موراي (١٦) علماً بأن األخري لم يشارك يف الربع األخري 
ألوجاع يف ركبته اليرسى.تقدم نتس ١٠٩-٩٤ قبل نهاية املباراة بثماني 
دقائق لكن دنفر رد بتسجيله ٢١ نقطة مقابل ٦ ملنافسه مقلصا الفارق 
اىل ١٢٠-١٢١ قبل نهاية املباراة ب٤١ ثانية.وسجل ميكال بريدجز أفضل 
مسجل يف صفوف الفائز (٢٥ نقطة)، رمية حرة يف الوقت القاتل ليمنح 

الفوز لفريقه عىل الرغم من محاولة أخرية غري موفقة ليوكيتش.
املركز  يف  مرتاحا  دنفر  يزال  ال  تواليا،  الثالثة  الخسارة  من  الرغم  وعىل 

االول لكنه يريد حسم الصدارة يف صالحه لكي يكسب افضلية بدء االدوار 
ز االقصائية من البالي اوف عىل ارضه.وسقط لوس أنجليس  ليكر

يف غياب نجمه ليربون جيمس املصاب، عىل أرضه أمام نيويورك نيكس 
بدقيقتني  املباراة  نهاية  قبل  نقاط   ١٠ بفارق  نيكس  ١٠٨-١١٢.تقدم 
أن يسجل جوش  قبل  أواخرها  اىل نقطتني يف  الفارق  ليكرز قلص  لكن 
علماً  محاولته  يف  راسل  دانجلو  ويفشل  لنيكس  حرتني  رميتني  هارت 
و٨  نقطة   ٣٣ مع  ليكرز  صفوف  يف  مسجل  أفضل  كان  األخري  بأن 
السابق  ليكرز  العب  راندل  يوليوس  كان  املقابل،  حاسمة.يف  تمريرات 
ار باريت  افضل مسجل يف صفوف نيكس مع ٣٣ نقطة وأضاف جاي 
فيها  يسجل  الذي  املوسم  هذا  عرشة  السادسة  املرة  وهي  نقطة.   ٣٠
راندل ٣٠ نقطة أو أكثر يف مباراة واحدة خارج ملعب فريقه هذا املوسم.
ويحتل ليكرز املركز الثاني عرش يف املنطقة الغربية ويواجه فعلياً خطر 
الغياب عن البالي اوف للموسم الثاني توالياً إذا لم يتدارك األمر برسعة 
حيث يتضمن رصيده ٣٣ انتصاراً مقابل ٣٥ خسارة وهو نفس رصيد 
املراكز من ٩ اىل ١١، يف حني يحتل داالس مافريكس  التي تحتل  الفرق 
مينيسوتا  ينطبق عىل  واالمر  انتصارا ومثلها هزائم   ٣٤ برصيد  الثامن 

تمربوولفز يف املركز السابع.
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 القاهرة/متابعة الزوراء: 
ال تـزال أصداء فاجعة الزلـزال الذي رضب 
جنوب تركيا وشـمال سوريا مطلع فرباير 
(شـباط) املايض، ُمتواصلـة، ليس فقط يف 
حسـاب الخسـائر واملآيس التي تسبب بها 
الزلـزال، بل أيضـاً ملا خلفه مـن «فوىض» 
تتعلق باإلشـاعات و«املعلومـات املُضللة» 
التـي واكبـت تلـك الكارثة اإلنسـانية عرب 
بعض وسـائل اإلعـالم، ومواقـع التواصل 

االجتماعي.
إذ مـا إن رضب الزلـزال املُدمـر، وما تبعه 
مـن ُمصارعة فرق اإلنقـاذ للزمن من أجل 
العثـور عىل ناجـني تحت األنقـاض، حتى 
سـارعت وسـائل التواصـل االجتماعي إىل 
نـرش صـور الدمـار الـذي لحـق باملناطق 
املنكوبـة، مصحوبة بأخبار ُتروج الحتمال 
حـدوث زالزل وهـزات يف دول ُمجـاورة يف 
تكرار ملصري تركيا وسوريا، عالوة عىل نقل 
أرقـام متفاوتة ومتضاربة ألرقام الضحايا 
والناجـني. ولعـل تلـك الصور مـن األمثلة 
األكثر شيوعاً لحالة الفوىض التي تناقلتها 
معلومـات  باعتبارهـا  اإلعـالم،  وسـائل 

صحيحة.
حسب أحمد بريمو، مؤسس منصة «تأكد» 
السـورية لتدقيق املعلومات، «اسـتطاعت 
املنصـة رصد كثـري من األخطـاء الخاصة 
باملعلومـات التـي شـاعت بالتزامـن مـع 
كارثة زلزال تركيا وسـوريا». وقال بريمو 
يف ترصيح لـ«الرشق األوسـط»، إن «هذه 
األخطاء تراوحت بـني معلومات مصدرها 
جهات رسمية، وأخرى مؤسسات إعالمية، 
وصـوالً إىل التضليل الواسـع الـذي تناقلته 
وسـائل التواصل االجتماعـي». وأضاف أن 
«املنصـة رصدت خالل كارثة الزلزال املدمر 
عدداً كبرياً مـن التقارير واألخبار الخاطئة 
املُضللـة، التي وقعت ضحيتها مؤسسـات 
رسـمية وإعالميـة». وهنـا رضب املثـال 
بالهولنـدي فرنك هوغربيتـس الذي نقلت 
بعض املؤسسـات اإلعالمية تنبؤاته بشأن 

الزلـزال، مـع أنـه «ليس بعالـم أو خبري يف 
هذا الشـأن، كما أن تحليالته ال تسـتند إىل 
أساس علمي... ما أسهم يف نرش الذعر بني 

املواطنني».
وتابع مؤسـس منصة «تأكد» السورية أن 
«التقاريـر املضللة والخاطئـة التي ُنرشت 
عرب مواقع التواصل االجتماعي منذ كارثة 
الزلزال ال تنتهي، سـواًء تلـك التي ينرشها 
املسـتخدمون لتحذير اآلخرين من مخاطر 
متوقعة، أو التي تنرشها الصفحات العامة 
بهـدف زيادة الوصول واسـتغالل الظروف 
الكارثيـة لزيادة املتابعـني أو حتى تحقيق 
املكاسـب املاليـة مـن أرقام املشـاهدات». 
وحقاً، يشـكل انتشـار املعلومـات الزائفة 
تحديـاً جدياً أمـام الصحفيـني والعاملني 
يف مجـال اإلعـالم. وهنا يوضـح بريمو أن 
«الصحفي بات مطالبـاً بتدقيق املعلومات 
بشـكل أكـرب. وهـذا بجانـب إدراك أهمية 

نرش التوعية اإلعالمية لـدى الجمهور عرب 
املدارس  املؤسسـات التعليمية، خصوصـاً 
والجامعات، بالتزامن مع استمرار الضغط 
عـىل مواقع التواصل بهدف تشـديد القيود 
عىل نرش املحتوى الزائف، وتكثيف الجهور 
لضبط ما ينرش عرب تلـك املواقع من خالل 
تعزيز تعاونها مع جهات مستقلة كطرف 

ثالث».
ومـن ثم، يرى بريمو أن «ثمة أهمية كربى 
للـدور الـذي تقـوم بـه منّصـات التحقق 
عـرص  يف  واملعلومـات  األخبـار  وتدقيـق 
السوشـيال ميديا... وال بد يف هذا السـياق 
مـن لفت النظـر إىل صعوبة عمـل مدّققي 
الحقائق يف التعامل وسـط فوىض التقارير 
املتدفقة إبان األحداث الكربى مثل الكوارث 
الطبيعيـة والحروب». ثم يسـتدرك فيقول 
إن «هـذا التدفـق يف املعلومـات الزائفـة ال 
يوازيه عـدد كاٍف من مدققـي املعلومات، 

ذلـك أن املنصـات املتخصصـة يف التحقـق 
من املعلومـات قليلة عىل الصعيد العربي». 
ويرجع ذلك إىل عدة أسـباب؛ منها «حداثة 
هذا املجال الذي ال يزال يتحسس مالمحه». 
خطـورة  تظهـر  وهنـا  بالـذات،  وهنـا، 
االعتماد عىل مواقـع التواصل االجتماعي، 
ال سـيما أنها متهمة بنرش األخبار الزائفة 

واملضللة.
دراسة أمريكية - فرنسية

عـىل صعيد متصـل، بينت دراسـة أجرتها 
وجامعـة  األمريكيـة  نيويـورك  جامعـة 
غرونوبل - آلب الفرنسية، خالل الفرتة من 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠، وحتى يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١، أن األخبار والتقارير الزائفة 
ُتتناقل ٦ مرات أكثر من األخبار الصحيحة. 
وهذا الواقع دفع مواقع التواصل االجتماعي 
إىل اتخاذ إجراءات تعتقد أن من شأنها الحد 
من انتشـار األخبار الزائفـة، ومنها إطالق 

«تويرت» مبادرة تحمل اسـم «بريد ووتش» 
(أي مراقبة الطيور) عام ٢٠٢١، وتسـعى 
إىل «إرشاك املسـتخدمني، مـن خالل اإلبالغ 
عن التغريدات التـي يعتقدون أنها تحتوي 

عىل تقارير خاطئة أو معلومات مزّيفة».
الدكتورة سحر خليفة سالم، أستاذة اإلعالم 
الرقمـي يف الجامعة العراقيـة، قالت خالل 
حوار مع «الرشق األوسط»، إن «الفوىض» 
يف مجـال تناقل املعلومـات وثيقة االرتباط 
بفـرتات األزمات والكـوارث، وأوضحت أن 
«األزمات العاملية عادة ما يواكبها انتشـار 
لألخبـار الزائفـة، كما حدث مـن قبل مع 
أزمـة جائحة (كوفيـد - ١٩). وهـذا األمر 
تكـرر مـع كارثة زلـزال تركيا وسـوريا». 
وأضافـت أن مـا حـدث «ُيـربز الحاجة إىل 
منهجيـة تدقيـق املعلومات قبـل النرش يف 
املؤسسـات اإلعالمية، ملا لها من دور كبري 
يف تجنـب النـرش املسـتعجل للحصول عىل 
السـبق الصحفـي، الذي يتسـبب أحياناً يف 
الوقوع يف فخ نرش معلومات غري مدّققة». 
وفعـًال، مع بدايـة جائحة «كوفيـد - ١٩» 
الخاطئة  انتـرشت األضاليـل واملعلومـات 
املتعلقـة بالفـريوس برسعـة الـربق عـىل 
و«خـالل  االجتماعـي.  التواصـل  مواقـع 
سـبتمرب (أيلول) عـام ٢٠٢٠، جرى تداول 
أكثـر مـن مليـون منشـور عـىل (تويرت) 
يتضمن معلومات غري دقيقة ومضللة عن 
الفريوس والجائحـة»، وفق تقرير منظمة 
اليونيسـكو حول اإلعالم الصادر يف مارس 

(آذار) ٢٠٢٢.
وترى الدكتـورة سـالم أن منهجية تدقيق 
املعلومات قبل النرش؛ سـواًء عىل مسـتوى 
األخبـار أو التقاريـر الصحفيـة أو الصور 
ومقاطـع الفيديـو، «تعتمـد عـىل تطبيق 
آليات عديدة، يقـوم عليها متخصصون يف 
مجـال التدقيق، تلقوا تدريبـات عىل آليات 
التحقق من مصـادر املعلومات... والبحث 
العكـيس عن الصور، والبحـث يف العالمات 
الدالة يف الصور، واالستعانة بخرائط غوغل 

للتحقـق من األماكن التي تظهر يف مقاطع 
الفيديـو وغريها من اآلليـات. وهذا فضالً 
عـن االسـتعانة باملنصـات املتخصصـة يف 
مجـال التحقـق». وتزيـد أن «اعتماد هذه 
املنهجية يف تدقيق املعلومات يكون مرحلة 
وسـطى تقع بني مرحلتي جمع املعلومات 

ونرشها».
مـن ناحيـة ثانيـة، فـإن «مـا ُيشـاع عرب 
السوشـيال ميديـا مـن عـدد هائـل مـن 
املعلومات... بعضهـا يندرج ضمن األخبار 
األكاديميـة  الزائفـة واإلشـاعات»، وفـق 
العراقيـة سـالم. ثـم تقـول إن «الضابـط 
األسـايس هنا هو ُمستخِدم تلك الوسائل... 
وهنـاك رضورة للتوعية بتجنـب االعتماد 
عـىل  الحصـول  يف  الوسـائل  هـذه  عـىل 
املعلومـات، وبخاصـة، يف أوقـات األزمات 
التي تمثـل البيئة األكثر خصوبة النتشـار 
األخبار الزائفة واإلشـاعات». وهي تطالب 
املقابـل عـىل املؤسسـات  بـ«االعتمـاد يف 
الصحفية يف معرفـة ما يجري من أحداث، 
وكذلك متابعة املنصات الرقمية املتخصصة 
يف مجـال التحقق واالطالع عىل الدالئل التي 
تقدمها بشـأن إثبات زيـف بعض ما ينرش 

عىل مواقع التواصل».
وختاماً، تتزايد أهمية تدقيق املعلومات، ال 
سيما مع دراسات واستطالعات رأي تظهر 
اعتماد الجمهور - خصوصاً الشباب - عىل 
مواقع التواصل االجتماعي مصدراً لألخبار. 
ومن اسـتطالعات الرأي اسـتطالع أجراه 
مرشوع إعالمي بحثي بالتعاون بني معهد 
الصحافـة األمريكـي ووكالة «أسوشـييتد 
بـرس» لألنبـاء ومركـز «نـورك» ألبحـاث 
الشـؤون العامـة، يف نهاية العـام املايض. 
ولقـد أظهـر أن «٧١ يف املائـة مـن الفئـة 
العمريـة (بـني ١٦ و٤٠ سـنة) يحصلـون 
عـىل األخبـار يومياً مـن مواقـع التواصل 
االجتماعي (يوتيوب) و(إنستغرام) و(تيك 
تـوك) و(تويـرت) و(فيسـبوك)».   (عـن/

صحيفة الرشق األوسط)

÷aã»€a@Ïÿè„ÏÌ@ÚÌb«ãi

 الكويت/متابعة الزوراء:
عقدت اللجنة الدائمـة لإلعالم العربي، 
يف  اجتماعهـا  االثنـني،  امـس  صبـاح 
اإلعـالم  شـبكة  بمشـاركة  الكويـت، 

العراقي
وتضمن جدول االعمـال ملفات مهمة، 
لهـا عالقـة مبـارشة بالـدول العربيـة 
بهـدف مواجهـة العديد مـن التحديات 
واملسـتجدات ويف مقدمـة تلـك امللفات 
القضيـة االساسـية واملركزيـة للعرب 
وهي القضية الفلسطينية، حيث سيتم 
خـالل هذه الـدورة التأكيـد عىل جميع 
القرارات السـابقة الخاصـة بالقضية 
الفلسـطينية والعمـل عـىل تقديـم كل 
يف  بمـا  ملسـاندتها  االعالمـي  الدعـم 
ذلـك قضية القـدس واملسـجد االقىص 
واملسـيحية،  االسـالمية  واملقدسـات 
إضافًة اىل تخليد يوم 11 أيار من كل عام 
يوم إستشـهاد االعالمية الفلسـطينية 
شـريين ابو عاقلة يوماً عاملياً للتضامن 

مع االعالم الفلسطيني.
كما وسـتتضمن الـدورة متابعة خطة 

التحـرك االعالمـي يف الخارج ال سـيما 
ان هناك قرارات سـابقة ملجلس وزراء 
الثـالث  السـنوات  يف  العـرب  االعـالم 
االخرية، وقــد تقدمـت بعـض الـدول 

العربيـة بمقرتحـات لهـذا الغـرض.
ومن البنود التي من املؤمل مناقشـتها 
بإسـتفاضة فائقة دور االعالم العربي 

ومهمته يف التصـدي ومواجهة ظاهرة 
االرهـاب والتطـرف التـي عانـت منها 
دولنـا العربية خالل السـنوات االخرية 
واسـتنزفت  بريئـة  ارواحـاً  وازهقـت 
الشـعوب  وادخلـت  الطائلـة  االمـوال 
يف موجـة مـن الهلـع والرعـب وعـدم 
االنسـان  االسـتقرار وشـوهت صورة 

العربـي واسـاءت اىل رسـالة االسـالم 
السـمحاء، االمر الذي يسـتوجب وضع 
معايري اعالمية مدروسـة بعناية ودقة 
العربيـة  االعـالم  وسـائل  مختلـف  يف 
لتخليـص الفكر االنسـاني مـن موجة 
االنحـراف الذي اسـتهدفته وسـعت اىل 
زرع بذور التخلـف واالنحراف وتحويل 
املجتمعـات اىل بؤر متناحـرة ومتقاتلة 
بدالً عن اشاعة ثقافة التسامح والعيش 

املشرتك وتنمية الوعي املجتمعي.
وبصـدد مناقشـة الخريطـة االعالمية 
 ،  2030 املسـتدامة  للتنميـة  العربيـة 
فقـد كان ذلـك محـط اهتمـام طيلـة 
الدورات السـابقة بدءاً منذ العام 2017 
وعىل مدى سـت دورات اصـدر خاللها 
مجلـس وزراء االعالم العرب العديد من 
القرارات وتـم التأكيد عىل اهمية تبادل 
الخربات بـني الدول االعضـاء يف مجال 
التنمية املستدامة واالهتمام بالتجارب 
الشـباب  الرائـدة لرشيحتي  التنمويـة 
واملـرأة واهميـة املرشوعـات الصغرية 

والكبرية يف هذا الجانب.

 واشنطن/أ.ف.ب:
تشـهد شـبكة ”فوكـس نيـوز“، القنـاة املفضلـة لدى 
املحافظـني يف الواليـات املتحـدة، مرحلـة اضطرابـات 
مع كشـف معلومات عن كواليسـها خـالل االنتخابات 
الرئاسـية لعام 2020 ودعوى قضائية تزيد قيمتها عن 

مليار دوالر تلوح يف األفق.
وتحولـت الشـبكة، التي يصعب تقييم انعكاسـات هذه 
التطورات عليها حاليا، إىل مادة دسمة لإلعالم األمريكي 
واملعسكر الديمقراطي؛ فكل أسبوع يحمل دفعة جديدة 
مـن الرسـائل الخاصـة والرسـائل النصيـة والرسـائل 
اإللكرتونية الصادرة عن شـخصيات مهمة يف الشـبكة، 
وتنـرش يف إطـار دعاوى تشـهري رفعتهـا ضدها رشكة 
مصنعة آلالت التصويت اإللكرتونية ”دومينيون فوتينغ 
سيسـتمز“.وكتب النجم تاكر كارلسون، مقدم الربامج 
املؤيد بشدة للجمهوريني، إىل أعضاء فريقه يف الرابع من 
يناير 2021، أي قبل يومني من اقتحام آالف من مؤيدي 
دونالـد ترامب ملبنى الكونغـرس (الكابيتول): ”أصبحنا 
قريبني جدا من إمكانية تجاهل ترامب كل مساء تقريبا 

أنتظر ذلك بفارغ الصرب“. وأضاف ”أكرهه بشدة“.
وكشـفت الوثائق أنه، يف نوفمرب 2020 وداخل الشـبكة 
املفضلـة للمحافظـني األمريكيني، كان قلـة فقط، بمن 
فيهم مالكها روبرت موردوخ، يؤمنون بفكرة ”رسقة“ 
االنتخابات من قبل الديمقراطيني، ال سيما عرب التصويت 
اإللكرتونـي؛ لكن هذا كان يف الجلسـات الخاصة فقط، 
بينما كانت الشـبكة تشـهد ازدهارا لنظريـات مؤامرة 
عىل شاشـتها يف برامج النجوم تاكر كارلسـون وشون 
هانيتـي ولـورا إنغراهام.تشـكل هـذه التناقضـات لب 
دعـوى ”دومينيون فوتينغ سيسـتمز“، التي تريد إدانة 
الشبكة بتهمة التشهري والحصول عىل تعويضات قدرها 
1,6 مليـارات دوالر يف محاكمة مدنية يفرتض أن تبدأ يف 

منتصف أبريل املقبل يف والية ديالوير.

وقالـت قناة ”فوكس نيـوز“، لوكالة فرانـس برس، إن 
”هذا هجوم غري مسـبوق عىل التعديل األول“ للدسـتور 

األمريكي الذي يحمي حرية الصحافة.
وأضافت أن إعطاء الكلمة ملعسـكر ترامب عندما طعن 
يف التصويـت كان أمرا مرشوعـا و“رضوريا للبحث عن 
الحقيقـة“ من أجل السـماح لجميع األطـراف بالتعبري 
عـن آرائهـم. وتتهم الشـبكة الرشكـة أيضـا ”باختيار 

ترصيحات وإخراجها من سياقها“.
وقال مارك فيلدستني، أستاذ اإلعالم يف جامعة مرييالند، 
إن كشـف هذه املعلومات أدى، بغض النظر عن النتيجة 

القانونية، إىل ”هز فوكس بشدة“.
وأضاف: ”لفرتة طويلة، كنا نشـاهد ما يشبه مرسحية، 
ونستطيع أن نرى من خالل مشاهدة فوكس أنها مليئة 
باألكاذيب“، مشـريا إىل أن ”مـا لم نكن نعرفه هو إىل أي 
حـد كان ذلك متعمدا ومنظما“؛ لكن األسـتاذ الجامعي 
يبـدو متحفظـا بشـأن تأثري ذلـك عىل مشـاهدي قناة 
”فوكس نيوز“، التي جذبت يف 2022 وللسـنة السـابعة 
عىل التوايل أكرب عدد من املتابعني األمريكيني عرب الكابل، 
متفوقة عـىل منافسـتيها ”يس إن إن“ و“إم إس إن بي 
يس“.وقال مارك فيدلستني: ”إنهم يتوجهون إىل جمهور 

يصـدق مثل هـذه األمـور أصـال“، مشـريا إىل أن ”هذه 
األكاذيب قاموا ببثها ألن جمهورهم يريد سماع ذلك“.

وواجهت الشـبكة، التي أطلقت يف 1996، أزمات عديدة؛ 
مثـل فضائح تحرش جنيس تورط فيها رئيسـها روجر 
آيلـز الذي تـويف يف 2017، وأحـد مذيعيهـا املميزين بيل 

أورييل الذي طرد يف العام نفسه.
وقال فيلدسـتني إنـه، حتى يف حال صـدور حكم قاس، 
”فوكس نيوز أشـبه ببقرة حلوب. سيمتصون الخسارة 

ويواصلون عرض برامجهم“.
مع ذلك، سـيكون لحكـم بدفع تعويض يتجـاوز املليار 
دوالر تأثري مايل كبري عىل الرشكة األم لـ“فوكس نيوز“، 
مجموعة ”فوكس كوربوريشـن“ التي حققت مبيعات 
بقيمـة 14 مليار دوالر يف السـنة املاليـة 2022 (يوليوز 

2021 – يونيو 2022).
وتالحـق رشكة أخـرى هـي ”سـمارتماتيك“ يف قضية 

مماثلة ”فوكس نيوز“.
وبانتظار الجلسـات، تواصل ”فوكس نيوز“ مسـارها. 
وخالل األسبوع الجاري، كرس تاكر كارلسون برنامجه 
للسعي إىل التقليل من خطورة عنف أنصار دونالد ترامب 
خالل الهجوم عىل الكابيتول يف السادس من يناير 2021 

وعرض صورا قال إنها حرصية لدعم أقواله.
وانتقـد الرئيس الديمقراطي جو بايدن القناة، مؤكدا أن 

140 رشطيا جرحوا حينذاك.
والالفت هـو أن ميتش ماكونيل، زعيـم الجمهوريني يف 

مجلس الشيوخ، أيضا، دان ما اعتربه ”خطأ“.
ورأى كايـل بـوب، رئيـس تحريـر نـرشة ”كولومبيـا 
جرناليسـم فيـو“، أنه ”بمعـزل عن الدعـوى، العواقب 
األكثـر احتمـاال، إذا عانت فوكس من أي منها، سـتأتي 
مـن املعلنني الذين يعتربون العالمة التجارية غري جديرة 
بالثقـة واملشـاهدين الذين سـيقررون يف نهاية املطاف 

التخيل عنها“.

 بغداد / نينا:
 عقـدت منظمـة اليونسـكو سلسـلة من النقاشـات 
الحواريـة املشـرتكة مـع مجموعـة مـن الصحفيني 
العراقيـني يف العاصمة بغداد، ومسـؤول برامج حرية 
التعبـري عن الـرأي يف منظمة صحافة حـرة بال حدود 
الهولنديـة FPU التـي تنفـذ مرشوعـا مشـرتكا مـع 
يونسكو العراق.وناقش الصحفيون مع يون جونسون 
ممثل املنظمة الهولندية، وضياء صبحي من يونسكو 
العـراق، بلـورة انشـاء خـط مسـاعدة للصحفيـات 
العراقيـات وتطبيق نظام السـالمة واالمـان يف نماذج 
من املؤسسـات اإلعالمية والصحفية العراقية، سـيما 
ان جـزءا مهما من مسـؤولية حماية الصحفيني تقع 

عىل عاتق املؤسسات الصحفية واالعالمية.
وأبـدى مجموعة مـن الصحفيـني تحفظهم عىل منح 
بعض املنظمات املحلية غـري الكفوءة والتي لم تحقق 
شـيئا للصحافة وسـالمة الصحفيني رغـم حصولها 
عرشات املشـاريع واملنح منذ عـام ٢٠٠٦ وحتى وقت 
قريب.وقـدم فريق الصحفيني، من أصدقاء مشـاريع 
اليونسـكو وفريق دعم مرشوع كـرس حاجز الصمت 
الـذي تنفذه اليونسـكو واملنظمـة الهولنديـة، جملة 
مقرتحـات إىل الفريـق الدويل تضمنت تأسـيس فريق 
وطني مـن الصحفيني والصحفيـات العراقيات يتوىل 
دور اسـتضافة خط املساعدة بعيدا عن دور املنظمات 

املدنية غري الرصينة .

 تونس/متابعة الزوراء:
أكد عـدد من الصحفيني العاملني 
يف وسـائل إعالم تونسية خاصة، 
ومراسيل وسائل اإلعالم األجنبية 
املعتمدين يف تونس، أن السلطات 
مـن  امـس  منعتهـم  التونسـية 
الدخـول إىل مقر مجلـس النواب 
االفتتاحيـة،  جلسـته  لتغطيـة 
وأضافـوا أن الرشطـة منعت كل 
الصحفيـني مـن الدخـول ما عدا 
العاملـني يف التلفزيون الرسـمي 
األنبـاء  وكالـة  ويف  التونـيس، 
إفريقيا  الرسـمية (وكالة تونس 

لألنباء/وات).
وأكد عدد مـن الصحفيني أنهم ال 
يعلمون سـبب هذا املنع، بالرغم 
الوطنيـة  النقابـة  تدخـل  مـن 
وقـال  التونسـيني.  للصحفيـني 
الصحفـي يف إذاعـة ”إي أف أم“ 
الخاصة منترص سايس إنه ”منع 
من الدخول رغـم أن إدارة إذاعته 
قامـت بـكل اإلجـراءات اإلدارية 
إدارة  مراسـلة  مـن  املطلوبـة 
الربملـان، وتعيـني فريـق لتغطية 

ملجلـس  االفتتاحيـة  الجلسـة 
النواب“.

وأّكـدت ذلـك الصحفيـة يف إذاعة 
موزاييك أف أم، سـيدة الهمامي، 
والتي أشـارت إىل أنه ”يف سـابقة 
منـع  نوعهـا“  مـن  األوىل  هـي 
إىل  الدخـول  مـن  الصحفيـون 
الربملان املحـاط بقوات أمنية من 

مداخله األربعة.
أمـا النقابة الوطنيـة للصحفيني 
التونسـيني وعـىل لسـان نائبـة 
النقيـب أمـرية محمـد فأعلنـت 
أنها سـتتخذ إجـراءات تصعيدية 

يف حـال تواصل منـع الصحفيني 
مـن القيـام بواجبهـم ىف تغطية 
للربملـان  االفتتاحيـة  الجلسـة 
الجديد، محملة رئاسـة  التونيس 
الجمهوريـة تبعات هـذا املوقف 
التمييـزي بـني وسـائل اإلعـالم، 
ومعتربة ما يحصل وصمة عار يف 

تاريخ الربملان الجديد.
ُيذكر أن جلسات الربملان التونيس 
كانت منذ الثورة التونسية 2011، 
مفتوحـة أمـام الصحفيـني من 
وسـائل إعالم تونسـية ومراسيل 

وسائل اإلعالم األجنبية.
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للتعـرف عـىل كيفيـة إعـداد هـذه 
الربامـج واالسـتفادة مـن خدمـات 
الدائـرة القانونيـة كان للـزوراء هذا 
الحوار املوسـع مـع املحامي سـالم 

حواس الساعدي :
* نود اوال من االسـتاذ سـالم تقديم 

نبذة تعريفية لجنابكم الكريم ؟
- االسم سـالم حواس عيل الساعدي 
وسياسـة  قانـون  بكلوريـوس 
قسـم القانـون جامعة بغـداد العام 
نقابـة  اىل  منتميـا   ١٩٩٠ الـدرايس 
املحامني العراقيني ومنتميا اىل اتحاد 
العراقيـني، كذلك عضو  الحقوقيـني 
نقابـة الصحفيـني العراقيني وعضو 
العـرب وعضـو  الصحفيـني  اتحـاد 
الدولية بروكسـل بلجيكا،  الصحافة 
معد ومقدم برنامـج ملفات قانونية 
منـذ عـام ٢٠٠٤ يف قنـاة العراقيـة 
ايضا معـد ومقدم برنامـج العراقية 
والحدث يف قنـاة العراقيـة وبرنامج 
فـرض القانون وقدمت ايضا حلقات 
كبديـل  الرابعـة  السـلطة  لربنامـج 
عـن بعـض الزمـالء ومعـد ومقـدم 
برنامج حـوارات قانونيـة من خالل 
اذاعـة جمهوريـة العـراق وقد مىض 
عـىل الربنامـج اكثـر مـن ١٦ عامـا 
ومـازال مسـتمرا ، وقدمـت برامـج 
مدفوعـة الثمن للمعهـد الجمهوري 
انتخابيـة  اوراق  االمريكـي واسـمه 
وبرنامـج انتخـب للعـراق وقدمـت 
ايضا عرشات الربامج ومنها برنامج 
اسمه اقتصادنا من العراقية وقدمت 
برنامـج إلذاعـة الفرقان اسـمه بني 
الرشيعـة والقانـون وكتبت عرشات 
املقـاالت يف صحف ومجـالت عراقية 
منـذ التسـعني اىل يومنا هـذا، ولدي 
ترصيحـات وبيانات لـوكاالت االنباء 
العراقية والعربية والعاملية وبضمنها 
القطريـة  والـوكالت  نينـا  وكالـة 
وبضمنهـا كان هناك ترصيـح للبي 
بـي يس و لوكالة سـنى، ولكثري من 

الوكاالت العربية واملحلية.
* وماذا عن هوياتك وابداعاتك خالل 

املراحل الدراسية االوىل ؟
-هواياتـي وابداعاتـي خـالل فـرتة 
واالعداديـة  املتوسـطة  الدراسـة 
هـي  كنـت امـارس مهنـة التصوير 
الفوتوغـرايف من خـالل محل تصوير 
وربمـا كنت مبدعا يف مجال التصوير 
انذاك ومن خـالل الطباعة والتصوير 
ما زلت احتفظ يف بيتي بالعدد الكبري 
من الصور واالدوات االخرى وخاصة 
يف مجـال االسـود واالبيـض وبضمن 
مهاراتـي ايضـا اجيد الخـط العربي 
بالقصب او الفرشة والخط االعتيادي 
والخـط الرقعـة والديوانـي وبعـض 
الخطـوط العربية وعىل يد االسـاتذة 
االجالء منهم االستاذ هاشم الخطاط 
رحمة الله عليـه، وكلها كانت ضمن 
املهارات البسيطة التي اجيدها..  بدأت 
اوىل توجهاتـه من االعدادية يف رسـم 

الخط املستقبيل وكان حريص عىل ان 
اكـون محاميا مـن االعدادية خاصة  
ان هذا كان هديف االول وكان شـغفي 

باملحامـاة والغـرض منـه الدفاع عن 
املظلومني ونـرصة املظلومني وارجاع 
حقـوق املظلومـني فقـد جعلني هذا 
الدافـع ان اكون متميـزا يف الحصول 
عـىل درجات عاليـة جدا يف الدراسـة 
االعداديـه وقبلـت يف كليـة القانـون 
االول او الوحيـد يف االعداديـة انـذاك 
تم قبويل يف كليه القانون والسياسـة 
جامعـة بغداد ثـم تم انفصـال كلية 
القانون عن السياسة واصبحت كلية 
القانون وحدها عـام ٨ ٦.. الهوايات 
وهنـاك  الصحافـة  كانـت  االخـرى 
مقولة تؤكـد ان كل قانوني صحفي 
وليس كل صحفـي هو قانوني وذلك 
بسـبب امللكة واالمكانية التي تتوفر 
لدى املحامي فحاولـت ان اجمع بني 

الصحافة والقانون .
* وملاذا اخرتت كلية القانون ؟

-لـم يكـن املعدل هـو الذي سـاقني 
لدخـول كليـة القانـون بـل فالفرع 
االعـدادي كان هـو االدبـي ويقابلـه 
القانـون ولـدي رغبة مثلما اسـلفت 
بأننـي احـب القانون رغبـة مني يف 
مسـاعدة املظلومني وارجاع الحقوق 

اىل اصحابها .
ام  اوال  الصحافـة  دخلـت  هـل   *

االعالم؟
الصحافـة  يف  كان  دخـويل  -اول 
ففـي التسـعينات لـم اكـن معروفا 
اعالميا ولـم اقدم اي برامـج اذاعية 

او تلفزيونيـة بل كانـت يل كتابات يف 
القانـون والرشيعة لكـن بعد ٢٠٠٣ 
دخلت املجـال االعالمي وقدمت عددا 

من الربامـج يف قناة اشـور يف ٢٠٠٣ 
وكانت اول قناة هي قناة اشور وكان 
مقرها يف كردستان وكان اول برنامج 
قدمتـه يف قناة اشـور اسـمه اضواء 
العدالـة وكانت له شـهرة ممتازة ثم 
تالهـا برنامـج ملفـات قانونية عىل 
العراقيـة ثـم اسـتقر الحـال بعميل 
وتقديـم الربامـج مـن خالل شـبكة 

االعالم العراقي .
* ومـاذا عملـت يف شـبكة االعـالم 

العراقي ؟
-عملـت يف الشـبكة معـدا ومقدمـا 
للربامـج القانونيـة ومديـرا للدائـرة 
ومعـاون  الشـبكة  يف  القانونيـة 
مستشـار يف شـبكة االعالم العراقي 
واقصد بهذا انني اقدم االستشـارات 
القانونيـة يف املجـال االعالمـي وغري 

االعالمي .
* واين اول عمل اعالمي كان لك ؟

-اول عمـل اعالمـي كان يل يف قنـاة 
اشـور ثم التحقت يف القناة العراقية 
لربنامـج  ومقدمـا  معـدا  ومازلـت 
حوارات قانونيـة يف اذاعة جمهورية 
العراق يقـدم كل اربعاء عـىل الهواء 
مبارشة وقد حققت برامجي لقاءات 
مع العديد مـن القضاة وبحدود ٨٠٠ 
قـاض، اي ثالثة اربـاع قضاة العراق 
وللعلـم انا اعمـل يف العراقيـة بدون 
مقابل مـادي واقولها برصاحة بدأت 
بعض القنوات تقلـد برامجي بعد ان 
استمعت اليها ولكن بتسميات اخرى 
ولـدي عـىل اليوتيـوب اكثر مـن الف 

ساعة قانونية معروضة .
ام  وقدمـت  اعـددت  فقـط  هـل   *

اخرجت ايضا ؟
-انا اجيـد االخراج االذاعـي لكني لم 
امـارس االخـراج وانـا دائمـا اعطي 
للمخـرج  االخراجيـة  مالحظاتـي 
الربنامـج  ان معـد  ونظريتـي هـي 

يصبح مبدعا عندما يكون مقدما .
* وهل عملت يف مؤسسة قبل شبكة 

االعالم العراقي ؟
-نعـم انـا كنـت محاميـا سـنة ٩٠ 
امـارس املحامـاة اىل حـد ٢٠٠٩، اي 
عندما تثبـت عميل يف قنـاة العراقية 
وقد عملت يف مجال محاماة اكثر من 
١٩ سـنة وانا خبري يف النرش واالعالم 
واالعـالن  بالنـرش  خبـري  اول  وانـا 

وهويتي موثقـة وموقعة من رئيس 
مجلس القضاء العراقي .

تمـارس  وانـت  مشـاعرك  ومـا   *

املحاماة ؟
-عمـل املحامي هو عمـل جبار لكنه 
عظيمـة  املحامـاة  ومهنـة  متعـب 
مهنيـة  مجـاالت  يف  اسـتثمرت  اذا 

واخالقية.
يف  تسـلمته  عمـل  اول  ومـا   *

التلفزيون؟
-بدأت عميل مستشـارا وهو عنواني 
الوظيفـي ومـن ثـم قدمـت برامـج 
ثـم اسـتلمت منصـب مديـر الدائرة 
القانونية وهي تعنى بمحورين االول 
هو قواعد السـلوك واملدونة التجارية 
وقانون شـبكة االعالم العراقي وغري 

ذلك .
االعـالم  شـبكة  دخلـت  ومتـى   *

العراقي؟
-دخلتها عام ٢٠٠٤ وحتى يومنا هذا 
وقدت برامجـي االذاعيـة من ٢٠٠٥ 
اآلن وتبـوأت منصـب مديـر  ولحـد 
 ٢٠١٦/٨/١٥ يف  القانونـي  الدائـرة 
وعملـت مستشـارا يف الشـبكة منـذ 

٢٠٠٩ اىل يومنا هذا .
* وكيـف كانـت رؤيـة االخرين ألول 

عملت قدمته ؟
-برصاح لـدي عـرشات الكتب وهي 
مجلـس  رئيـس  قبـل  مـن  موثقـة 

القضـاء وهي كتـب شـكر وعرفان 
وشـهادات عظيمة بعميل وبربامجي 
اضافة اىل اراء املسـؤولني يف الشبكة 
واملواطنني وكتب من نقابة املحامني 
وكتب اخرى كثرية واتحاد الحقوقيني 

وغريهم .
* وهل قدمت برامج غري قانونية ؟

برنامـج  واعـددت  قدمـت  -نعـم 
اقتصادنـا وقـد القى ترحابا واسـعا 
من املشـاهدين واملسـؤولني ورجال 
االعمال وقدمته عـىل القناة العراقية 
كمـا قدمـت برنامـج عنوانـه بـني 
الرشيعـة والقانون وهـو عبارة عن 
فكرة قانونية ونعالجها رشعا وكان 
الربنامـج يعتمد عـىل ضيفني ضيف 
قانـون واالخر احد رجال الدين وكان 
يقـدم عىل قناة الفرقـان قبل ان يتم 
الغاؤها، وقدمت برنامج بني الرشيعة 

والقانون يف اذاعة الفرقان .
* ومـا اول برنامج تلفزيوني اعددته 

وقدمته ؟

-اضـواء العدالـة وهـو اول برنامج 
قدمته عام ٢٠٠٣ يف قناة اشور ومن 
ثـم ملفات قانونيـة وبعدها حوارات 

قانونية ثم اقتصادنا .
* مـن املعروف ان لغـة القانون لغة 
صعبـة ال يفهمهـا اي فـرد وتحتاج 
ربما اىل تبسيط فكيف كنت تحاول ان 

توازن بني الفهم واللغة يف التقديم؟
-كنـت احـاول املوازنـة واسـتخدام 
الجمل السهلة والتبسـيط يف الفكرة 
واحـاول ايضا ان اطلـب من الضيف 
وتسـبك  القانـون  فقـرات  تسـهيل 
الفكـرة  تسـهل  لكـي  املعلومـات 
ويتقبلها املشاهد واملستمع بسهولة 

فائقة .
* هـل انـت راض عن كل مـا قدمته 

وراض عن تعامل القنوات معك ؟
-بالتأكيد ال يوجد رضا تام او الوصول 
اىل القمة ولكن استطيع ان اقول انني 
حققت مـا اصبو اليه وللعلم ان اكثر 
اعمايل هي مـن اقرتاحاتي وللعلم ان 
املمارسـة والزمـن كفيـالن باالبداع 
واقـو أنا راض عن كل ما قدمته وعن 

كل ما قدم يل من القنوات .
* وهـل تمـت اسـتضافتك يف قنوات 

معينة ؟

-كثـرية جدا فأنـا بني فـرتة واخرى 
اكـون ضيفا عـىل قناة زاكـروز ويف 
قنـوات وتلفزيونات متعـددة ومنها 

قناة ٢٤ والجزيرة .
* وهل دخلت دورات تدريبية ؟

-قبل االجابة عىل هذا السـؤال اود ان 
اروي حادثـة قديمـة فقـد كان لدي 
مكتـب محامـني يف ٢٠٠٣ يف بغـداد 
الجديـدة وانـا جالس قرب الشـباب 
شـاهدت فريقا تلفزيونيـا لديه عدة 
العمـل وكانوا يجـرون لقـاءات مع 
املواطنني حول قانـون ايجار العقار 
واسـتطالعا للجمهـور فطلـب مني 
ترصيحـا بخصـوص قانـون ايجار 
العقـار فتحدثـت لهم ثـم طرح عيل 
فكرة اعداد برنامج تلفزيوني للقناة 
اشور للثقافة القنونية وفعال التقينا 
يف القناة وقدمت الربنامج عىل الهواء 
وهـو اول برنامـج تلفزيونـي اعده 
واقدمـه تلفزيونيـا بفضـل املخـرج 

حكيم الشيخ .
* وهـل عانيت من خجل او احراج يف 

التلفزيون اول االمر؟
-املحامـي لديـه القـدرة عـىل الكالم 
االرتجايل ولديه القانون وبنوده كامال 
فـال حاجة للخجل او االحراج سـوى 
من نسميه التعود والديمومة فهو ال 
يعاني من يشء سـوى املمارسة التي 
تسـهل عليه تذكر وتناول االشياء يف 
اوقاتها املناسبة والتعود عىل االضواء 

والكامريا .
* وماذا عن دورات املعهد االعالمي ؟

-بداية كنا نحرض بعض املحارضات 
املحـارضات  نقـدم  اصبحنـا  ثـم 

بأنفسنا.
* وهـل كانـت لربامجك مشـاركات 

دولية؟
-نعم شـاركت يف العديـد من الربامج 
التـي قدمـت لدعـم العـراق خاصة 
املشـاركة يف ورش يف قرص السندباد 
لالعالميـني والصحفيـني وبالتعاون 
مع منظمـات الدفاع املدني وكانت يل 
محارضات يف طب املستنرصية وكلية 
طـب بغـداد ومعاهد اعـداد املعلمني 
والتعاون مع منظمات املجتمع املدني 
والقاء محارضات بالوعي الدستوري 

وحقوق االنسـان وحارضت يف اربيل 
والسـليمانية ومشاركات عديدة غري 

هذه .
* هل اسـتوفت االذاعـة والتلفزيون 

برامجها القانونية ؟
-كال مـا دامت الفضائيات تعمل عىل 
مدى ٢٤ سـاعة فال تكفي ان تعطي 
للقانـون سـاعة واحدة ونـرى اليوم 
كل الربامـج سياسـة. امـا القانـون 
ففـي االسـبوع سـاعة واحـدة لـذا 
اويص بزيادة وقت الربامج القانونية، 
ان  منربكـم  خـالل  مـن  واسـمحيل 
اويص وزارة العدل باالهتمام بجريدة 
الوقائـع العراقية ففيها عدم وضوح 
يف الطرح وصعوبـة يف فهم القانون، 
ولهـذا فأنا ادعو وزيـر العدل لوضع 
مسـؤول اعالمي عىل جريدة الوقائع 

العراقية .
* هل شـعرت يوما بعثرات معينة يف 

برامجك ؟

-لم تحصل يل اية عثرات والسـبب ان 
كل الجهات التي عملـت معها كانت 
تقـدم يل التسـهيالت الكافية اضافة 
اىل التسـهيالت الكبـرية التـي القاها 
مـن الجهات التـي انفذ مـن خاللها 
برامجي كاملحاكم والوزارات وجميع 
الجهات املعنية وكل الجهات تمنحني 
كتـب تسـهيل امـر لتنفيـذ برامجي 

والوصول اىل اي جهة ابغيها .
* وكيـف هـي عالقتـك مـع نقابـة 
بينكمـا  العراقيـني وهـل  املحامـني 

تعاون مشرتك .
-حتما فأنا عضـو يف نقابة املحامني 
وعالقتي طيبة جدا مع كل املسؤولني 
يف النقابـة وقـد حققـت الكثـري من 
اللقاءات ووجهات النظر فيما يخص 

قرارات النقابة ومجلسها املوقر .
* هل تشعر بعد كل هذه املدة بحاجة 
للناس  القانونيـة  لتوسـيع خدماتك 

وللمشاهدين ؟
- نعـم دائمـا افكـر بإنشـاء مركـز 
القانونيـة  لالستشـارات  قانونـي 
املجانية واقصد به مركزا استشـاريا 

وهو بحاجة اىل مكمالت كثرية .
* هل لك افكار اخرى ؟

اآلن  فأنـا  فكرتـان،  لـدي  -نعـم 
النفسـية  العمليـات  يف  متخصـص 
وادرس عليها ومثلما ذكرت هديف هو 
فتح مركز استشـاري يف كل املفاصل 
القانونيـة للناس وبودي ان اتوسـع 
يف برامجـي واجعـل برنامجـي يبث 
من جميـع الفضائيات يف وقت واحد 

لالستفادة منه بصيغة اكرب .
* شـكرا جزيـال لكم اسـتاذ سـالم 
حواس الساعدي املحامي والقانوني 
متمنني لك املزيـد من العمل والتطور 
خدمة للمواطـن العراقي ولقضاياه 

يف كل مكان .
- شـكرا لكـم متمنيا لكـم النجاح يف 
كل خطـوة لخدمة العـراق واملواطن 

العراقي .
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سالم حواس الساعدي، محام عراقي دخل االعالم العراقي ضمن عرشات املحامني العراقيني الذين 
ساهموا يف اعداد الربامج القانونية واالستشارية يف دائرة االذاعة والتلفزيون، فمنذ السبعينات 
من القرن املايض شهدت اذاعة وتلفزيون جمهورية العراق تقديم برامج القانون ولكن بتعاون خارجي 
كمعدين ومقدمني خارجيني ولكن يبدو ان شبكة االعالم العراقي توسعت يف مجاالت القانون واعطت 
مساحة اوسع فأسست دائرة للقانون اسمها الدائرة القانونية مهمتها اعداد الربامج القانونية اضافة 
اىل منحها مسؤولية قانون تأسيس الشبكة وبياناتها واوامرها، فكان الزميل املحامي سالم حواس اول 

مسؤول عليها .
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أتاحـت مواقع التواصـل االجتماعي 

وقدمتهـا  الـذات  تطويـر  سـبل 

للمشـرتكني بها عىل طبق من ذهب، 

ولكـن الكثري ال ينتهزون الفرصة وال 

يـرون الفائدة التي تعـود عليهم من 

خالل متابعتهم واشـرتاكهم يف كثري 

من مواقع التواصـل االجتماعي عىل 

اختالفاتهـا الكثـرية! فكيـف يمكن 

تحقيـق تطوير للـذات من خالل تلك 

املواقع؟

املفاهيـم  وتوسـيع  الـذات  تطويـر 

وتنميـة اإلدراك كلها أمـور أصبحت 

يف متنـاول الكثريين من خالل مواقع 

االجتماعـي، ولكـن عـىل  التواصـل 

الرغـم من أنها متاحـة إال أن معظم 

مرتادي تلـك املواقـع ال يدركونها أو 

ال يتوقعون أنها مهمة وتعود عليهم 

بالفائدة.

ومـن أهـم األمـور التـي تسـهم يف 

تطوير الذات يف خالل مواقع التواصل 

االجتماعي ما يأتي:

التواصـل  مهـارات  اكتسـاب   -

والحديـث عـرب تلـك املواقـع، وفهم 

طـرق التعبـري والكتابـة الصحيحة. 

كالكتابـة بطريقة واحـدة ليس لها 

تفسـريات عدة تفهم بشـكل خاطئ 

ذاتـه  بحـد  وغـري مقصـود، وهـذا 

مهـارة تفاعلية مهمة ال يلتفت إليها 

الكثريون.

- التعـرف إىل اآلخريـن مـن مختلف 

العادات والتقاليد واألجناس، يوسـع 

اإلدراك املعريف والثقايف.

هادفـة  مجموعـات  يف  االشـرتاك   -

أو  اللغـات  تعليـم  كمجموعـات 

املوسـيقى وما إىل ذلـك، هو نوع من 

تطوير الـذات ولكن من املهم اختيار 

املجموعة حسـب ميولنـا وليس ألي 

اعتبارات أخرى حتـى تكون الفائدة 

املرجـوة حقيقيـة تسـهم يف تطوير 

الذات بشكل فعال.

- مجموعـات الدعم التـي تهتم مثالً 

بعرض تجارب اآلخرين يف أمور معينة 

وكيفية تحقيق أهدافهم وتغلبهم عىل 

الصعوبات هي مجموعات مهمة، قد 

تكون قليلة يف عاملنـا العربي ولكنها 

فعالة جداً.

- االسـتفادة مـن مواقـع التواصـل 

االجتماعـي يف دعم هوايـة معينة أو 

عرضهـا عىل اآلخريـن ورصد آرائهم 

أو انتقاداتهـم هـي وسـيلة لتقويم 

األفعـال واملهارات وحتـى الهوايات. 

وبالتايل تطوير معريف.

- التواصـل املبارش مع االستشـارين 

واالختصاصني يف كل املجاالت وبشكل 

مبارش سـهل يف عملية تطوير الذات 

يف الحصـول عـىل املعلومـة بشـكل 

رسيع ومخترص.

وأخريا لتحقيق تطوير الذات وتنمية 

التواصـل  مواقـع  عـرب  القـدرات 

االجتماعـي البـد مـن الرتكيـز عـىل 

ذلك ووضع األهـداف املراد تحقيقها 

والطـرق املؤديـة إليهـا، وعـدم هدر 

الوقـت يف مـا هو غري مفيـد أو حتى 

عكس املطلوب.

رشاء املنزل وفرشـه ليس مجرد 

حوائط وأثاث وبعض الديكورات 

أو لألشـخاص  للعرائس  خاصة 

الذين ينقلون من سـكن لسكن 

جديد، ولكن هنـاك طرق معينة 

يجب مراعاتها بـدًءا من اختيار 

تقسيمة املنزل ومكان كل غرفة، 

حتى تصل إىل أماكن وضع األثاث 

والديكـورات، وذلك للحفاظ عىل 

طاقـة املنـزل اإليجابيـة طـوال 

الوقـت، لـذا نسـتعرض بعـض 

لتنظيـم  األساسـية  الخطـوات 

املنزل وفًقا لنظرية فنج شوي.

غرفة النوم

يجب أن تكون الغرف األساسية 

والرئيسية يف الجزء الجنوبي من 

املنزل، وذلـك لجذب طاقة جيدة 

وازدهار العالقات، كما يجب أن 

يكـون جميع أبوابهـا ونوافذها 

تفتح وتغلق بسالسـة، وال يجب 

أن يمنع أي يشء حركتها ألن ذلك 

يعني أيضا حجب املشاعر الجيدة 

والهـواء النقي، وذلـك باإلضافة 

إىل رضورة بقـاء الغرفة مرتبة، 

تجـذب  الفوضويـة  فالغرفـة 

الطاقـة السـلبية وتثقل كاهلك، 

بينمـا البيئة النظيفـة يمكن أن 

تعطي تأثريا مرضيا للغرفة، كما 

يجب أال يلمس رسيرك الجدران، 

وأن يكـون الرأس أثنـاء النوم يف 

اتجاه الجنوب.

املطبخ

يجب أن يكـون املطبخ يف الجزء 

الخلفـي مـن املنزل، كمـا يجب 

أن يكـون مصدر املـاء بعيدا عن 

الخالفـات  لتجنـب  البوتاجـاز 

الزوجية، مـع رضورة أن يكون 

أسـطح املطبخ باللـون البيج أو 

األبيض، لتجنب املشـاكل املالية، 

مـع  األسـود،  اللـون  وتجنـب 

رضورة عـدم وضع البوتاجاز يف 

وسط املطبخ.

الحمام

يف  الحمـام   يكـون  أال  يجـب 

منتصـف املنـزل وال أمـام بـاب 

املنـزل حتـى ال يتسـبب يف عدم 

إتـزان العالقـات يف املنـزل، كما 

يجب أن يكون باللون األبيض أو 

الرمادي، وتجنبي اللون األحمر.

غرفة املعيشة

يجـب أن تكـون غرفة املعيشـة 

يف الشـقق هي األقرب إىل املدخل 

يكـون  أن  ويجـب  الرئيـيس، 

الوصول  مدخلها واسعا وسلس 

إليـه، وذلك ألن هـذا الباب يعترب 

مدخـل الحظ السـعيد، ويفضل 

أن يوضع به النباتات الخرضاء، 

مما يحسن ويعزز تدفق الطاقة، 

يف حـال تم تصميم منزلك بحيث 

يكـون غرفـة مشـرتكة لتناول 

الطعام واملعيشـة، فمن األفضل 

لتنـاول  بمسـاحة  االحتفـاظ 

الطعـام يف الجانـب الرشقـي أو 

الجنوبي الرشقي من الغرفة.

غرف السفرة

الغرفـة  تلـك  تتمتـع  أن  يجـب 

بإضاءة كافية وأال تكون باهتة، 

ويجـب أن تكـون غرفـة دافئة 

وجذابـة، لجعـل وقـت الوجبـة 

ممتعا، تجنب االستخدام املفرط 

للتصميم واأللـوان، حيث يمكن 

أن يؤدي ذلك إىل تشتيت االنتباه، 

وعند وضع لوحات يجب أن تكون 

مبهجة، مع تجنب اللوحات التي 

ترمز إىل العنف والجوانب السلبية 

للحيـاة، ويفضل أن تكون مليئة 

بالفواكه والخـرضوات واملزارع 

واملناظر الطبيعية املريحة.
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البطاطـس  فطائـر  مكونـات 
املقرمشة:

٣ حبات من البطاطس مبشورة
بصلة مبشورة

بيضة واحدة
الدقيق عىل حسب الرغبة

الزيت للقىل
امللح والفلفل عىل حسب الرغبة

البطاطس  طريقـة عمـل فطائـر 
املقرمشة:

الخطوة األوىل
مـع  والبصـل  البطاطـس  تقـرش 
وبـرش  القشـور،  مـن  التخلـص 
باسـتخدام  والبصـل  البطاطـس 
الثقوب الكبـرية باملبرشة للحصول 

عىل قطع  متوسطة الحجم.
الخطوة الثانية

وضع البطاطس املبشورة والبصل 
يف مصفـاة وتركهـا ملـدة تصل إىل 
حواىل ٥ دقائق، وبإستخدام اليدين 
والبصـل  البطاطـس  عـرص  يتـم 
بلطـف إلزالة أي سـوائل زائدة غري 

مرغوب فيها.
الخطوة الثالثة

وضع البطاطـس املصفاة والبصل 
يف وعـاء خلـط كبـري الحجـم، ثم 
إضافة البيض مع تقليب املكونات 

بشكل جيد حتى يمتزج.

الخطوة الرابعة
يتم بعد ذلك إضافـة الدقيق وامللح 
والفلفل عىل حسب الرغبة ثم يقلب 

بشكل جيد حتى تمتزج املكونات.
الخطوة الخامسة

يتم تسخني، نصف بوصة من الزيت 
يف مقالة كبرية، عىل نار متوسـطة 
وعن طريـق املغرفة يتم غرف جزء 
من الخليط يف الزيت الساخن ويتم 
فـرده بالجزء الخلفـى من املغرفة 

لتشكيل شكل الفطائر يف الزيت.
الخطوة السادسة

يتم قـىل كل جانب مـن الفطائر 
حتـى تحصـل عـىل لـون ذهبى 

جميـل، ملدة حـواىل ٣ دقائق لكل 
جانـب، مـع رفعـه مـن الزيـت 
ووضعـه يف طبـق وبـه منشـفة 
ورقيـة لتمتص الزيـت الزائد، ثم 
بعـد ذلـك نقلها إىل صنيـة الخبز 
وتوضـع يف الفـرن عـىل درجـة 
حـرارة ٢٠٠ فهرنهايـت، لتظـل 
الفطائـر سـاخنة حتـى موعـد 
التقديـم، وتكرر لعمليـة مع كل 
الخليط حتـى األنتهاء من خليط 
البطاطـس كله، وتقـدم مغطاة 
بالكريمة الحامضـة ويرش عىل 
الوجـه بالثوم، وتقـدم مع الخبز 

املقرمش. 

عادة ما يثري قوس ُقزح اعجاب الجميع، خصوصاً 
األطفـال منهم نظـراً لجماله وتعـدد األلوان فيه، 
اضافـة اىل إنحنائه الجذاب الذي يعطـي انطباعاً 

بنزوله اىل األرض. 
ما قوس قزح؟ 

قوس ُقزح عبـارة عن ظاهرة فيزيائية تمكن من 
رؤية سـلم ألوان الضـوء عند تزامن بروز أشـعة 
الشـمس مع هطـل األمطار، يتكون هـذا القوس 
من اللون األحمر ثـم الربتقايل فاالصفر فاالخرض 

فـاالزرق ثم االزرق الداكن واخرياً البنفسـجي من 
الخارج اىل الداخل توالياً. 

يعود أصل تسمية قوس ُقزح بهذا اإلسم لفرتة ما 
قبل االسـالم، إذ أن «ُقزح» هو إله الطقس، وكان 
يعتقد أن «قزح» ُيظهر نفسـه للناس بعد هطول 
املطر فسمي القوس باسـمه. أما بالنسبة أللوان 
قوس ُقزح فتكون نتيجة النكسـار ضوء الشمس 
وتحلله وانعكاسـه عىل قطرات املاء ( أو البخار ) 

املتواجدة يف الغالف الجوي األريض.  
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مـن املعـروف أن تنـاول اكل التمور له 

فوائـد متعددة ، حيث إن التمور تحتوي 

 ، عـيل فيتامينـات ومعـادن مختلفـة 

تسـاعد يف نشـاط الدماغ والحفاظ عىل 

الصحة العامة للجسم، إال أن األفراط يف 

تناولها يعرضك ملخاطر اإلصابة ببعض 

االمراض .

كشـفت دراسة جديدة روسـية، عن أن 

االفـراط يف تنـاول اكل التمـور يعرض 

األشـخاص اىل خطـر اإلصابـة بمرض 

السمنة ، رغم فوائد التمور املتعددة ، لذا 

فيجب عيل االفراد عدم تناولها بكثرة . 

ومـن جانبها اكـدت الدكتـورة أنجليكا 

دوفـال، خبـرية التغذيـة الروسـية أن 

التمـور مـادة غذائيـة مفيـدة، ولكـن 

اإلفـراط يف تناولهـا يـؤدي إىل زيـادة يف 

الوزن. 

رضورة  ايل  التغذيـة  خبـرية  وأشـارت 

اختيار التمـور الغنية باأللياف الغذائية 

التي تؤثر إيجابيا يف األمعاء وميكروبيوم 

األمعـاء، كمـا أن التمور تحسـن النوم 

وحالة الجلد.

وأوضحت الدكتـورة انجليكا ان التمور 

تحتوي عىل نسبة عالية من السيليكون 

الـذي يحفـز عمليـة إنتـاج الكوالجني 

الـرضوري للبـرشة وجمال املـرأة. كما 

تحتـوي التمـور عىل نسـبة جيـدة من 

الكـروم الذي يعـزز وظيفة األنسـولني 

وينظـم مسـتوى الجلوكـوز يف الـدم. 

وتحتـوي التمـور أيضـا عـىل حمـض 

الرتيبتوفان األميني الـذي يؤثر إيجابيا 

يف املزاج ومفيد ملن يعاني من مشـكالت 

يف النوم. 

وأضافـت اخصائية التغذيـة ان احتواء 

التمـور عـىل سـعرات حراريـة عاليـة 

يجعلهـا مصـدرا مهمـا للطاقـة. وأن 

زيادتهـا يف النظـام الغذائـي تـؤدي إىل 

زيادة الوزن. كما أنها تحتوي عىل نسبة 

عالية من السكر، لذلك يمكن يف ظروف 

معينة أن تعقد عمل الجهاز الهضمي. 

وتابعـت: «من األفضـل تنـاول التمور 

لوحدهـا أو مع الفواكـه والخرضوات، 

لكـي تهضم بصورة طبيعيـة وال تبقى 

يف أي جـزء من أجـزاء الجهاز الهضمي 

وال تسـبب تكون الغـازات. لذلك أنصح 

بتناول ٣-٤ حبات من التمر يوميا ومن 

األفضل يف النصف األول من النهار. ألنه 

عند تناولها قبل النوم سيسـتمر هضم 

السكر طوال الليل وهذا يشكل عبئا عىل 

الجهاز الهضمي».

تعاني الكثري مـن الفتيات خاصة 
مـن  الدهنـي  الشـعر  صاحبـات 
مظهـر الشـعر «امللتصـق» أو ما 
يشـبه اسـتخدام كريمـات الفرد 
والجيل يف القـرن املايض، وهذا قد 
يجعل املظهر العام ليس فقط غري 
الئـق ومثري لالشـمئزاز فحسـب، 
ولكنـه أيًضـا غـري مريـح للغاية 
ومثري للحكـة، وقد يزيد احتمالية 
الدهون  اصابتـك بالقرش نتيجـة 
املرتاكمـة عـىل فـروة الـرأس، لذا 
الخطـوات  بعـض  نسـتعرض 
يف  تسـاعدك  التـي  البسـيطة 
التخلص من هذه املشـكلة وجعل 
شعرك طوال الوقت ملئ بالحيوية 
وبمظهـر نظيف خاصـة إذا كنِت 
تخرجـني يف الصباح ومـع ارتفاع 

درجات الحرارة يف الظهرية.
استخدام شامبو للشعر الجاف

يعترب اسـتخدام شـامبو للشـعر 
الجـاف مـن أرسع الحلـول التـي 
تخلصـك مـن تلـك املشـكلة، كما 
يمكن أن تمنحـك بضع نقاط من 
هـذا املنتج إضافة مميـزة إلطالة 
شـعرك الدهني، كل ما عليك فعله 
هـو وضعـه عىل جـذور شـعرك 
وانتظر دقيقة وافركيه ثم اغسليه 
جيـداً دون وضـع بلسـم أو كريم 

يزيد من دهون فروة الرأس.
بودرة األطفال

يمكنك اسـتخدام بـودرة األطفال 
هو منتج تجمييل متعدد األغراض 
الـرأس  فـروة  مشـاكل  يعالـج 
الدهنيـة، فقـط ريش القليـل عىل 

طول خطوط فرق الشعر وأفركيه 
ثم مشـطي شـعرك سـوف تزول 

الشحوم.
السيشوار

ملنـح  الطـرق  أسـهل  أحـد  تعـد 
شـعرك الدهنـي انتعاشـا رسيعا 
هـي تجفيفها قليال بالسيشـوار، 
ستساعدك هذه الحيلة عىل زيادة 
الحجم وتجعل شـعرك أقل دهنيا 
عـىل الفور، فقط عليك اسـتخدام 
املناطـق  يف  مسـتديرة  فرشـاة 
الرئيسـية مثل جبهتك وتجفيفها 

تدريجيا.
تجعيد الشعر باملشط

للتخلـص من هـذا املظهر « املزلق 
«، يمكنك لم شـعرك قليال أي رفع 
الشعر وترسيحه بطريقة عكسية 

باملشـط، فقـط قسـمي شـعرك 
إىل أقسـام صغـرية، واسـتخدمي 
بعـض مثبتـات الشـعر وضعيها 

عىل املشـط، سـيضيف هذا بعض 
االرتداد والحجم لشـعرك ويجعله 

يبدو أكثر نضارة دون غسله.
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ال يخفى عىل أحد أّن األطفال الرّضع إجماالً ما يتقّيؤون، خصوصاً يف األسابيع 
األوىل من حياتهم، مع اإلعتياد عىل تناول الطعام ونمو أجسادهم.

ولكن قبل التطّرق إىل هذا املوضوع، من املهّم أن تمّيزي جيداً يف هذا السياق 
ما إن كان طفلِك يتقيأ فعلياً، أو بكل بساطة يبصق كميات قليلة من الطعام 
واملعروفة بالـPossetting. فالبصق أمٌر طبيعي للغاية، قد يحصل إجماالً بعد 

كّل مرّة يرضع بها طفلِك، وال يستدعي القلق عىل اإلطالق.
كيف تمّيزين بني البصق والقيء؟

ملعقتني  مقدار  تتخّطى  ال  نسبياً،  قليلة  بكميات  البصق  يكون  ما  إجماالً 
لدى  إنزعاج  أو  بأي مجهود  يتسّبب  ال  أّن خروجه  كما  الحليب،  من  كبريتني 
طفلِك. أّما التقيؤ، فإجماالً ما يخرج بكميات كبرية، لتشعري أن طفلِك يقوم 
بالشّد وبمجهود ملحوظ عند خروج الحليب. ومن الطبيعي أن يبكي بعد ذلك 

بسبب الخوف الذي يشعر به عند التقّيؤ.
ما هي مسببات التقيؤ عند الرضع؟

أسباب كثرية قد تسّبب التقيؤ لرضيعِك وأبرزها:
الدوار الناجم عن ركوب السيارة أو الحركة الرسيعة عرس الهضم إمتالء املعدة 
كلياً البكاء املستمّر أو السعال القوي املرض (التسّمم والفريوسات) حساسية 

األطعمة
ما هي املّدة الطبيعية إلستمرار التقيؤ؟

يف الحاالت الطبيعية، إجماالً ما يجب أن تزول نوبة التقيؤ لدى طفلِك بعد مرور 
٢٤ ساعة عىل بدئها. يف تلك الحاالت، ال يحتاج طفلِك ألي نوع عالج محّدد، عدا 
الجفاف عنه.  وإبعاد  الحليب إلبقائه مرطباً  الكثري من  التأكد من رشبه  عن 
األمر فهو  تقلقي من  ال  الوزن،  يبدو بصّحة جّيدة ويكتسب  أّن طفلِك  طاملا 

طبيعي.
متى يستدعي األمر القلق؟

إجماالً، يف األشهر األوىل من حياة الطفل، يكون التقيؤ بسبب مشاكل طفيفة 
أي نوبة  بعد ذلك، ظهور  إىل حّدها األقىص.  املعدة ممتلئة  األكل مثل كون  يف 
 gastroenteritis تقّيؤ مفاجئة قد يكون سببها إلتهاب معوي، مثل مرض الـ

الذي يرتافق إجماالً باإلسهال.
كذلك، قد يكون طفلِك مصاباً بحساسية إزاء نوع طعام محدداً ما إن كنِت قد 

بدأت إطعامه مأكوالت صلبة.
لذلك، إستشريي طبيبِك فوراً إن الحظت العوارض التالية:

بشكل  الحفاضة  تبليل  الدموع،  يف  نقص  جاف،  فم  مثل  جفاف  عالمات  أي 
أقّل من املعتاد (أقّل من ٦ مرّات يف اليوم الواحد) حرارة مرتفعة تفوق الـ٣٨ 
درجة مئوية رفض تناول الحليب تقيؤ بقوّة كبرية لفرتة تتخّطى الـ١٢ ساعة 
طفح جلدي ال يبهت عند الضغط عليه عدم القدرة عىل النوم والبكاء بكثرة 
الطفل)  رأس  يف  اللينة  (البقعة  اليافوخ  يف  نفور  أو  أنكماش  سبب  دون  من 
ضيق يف التنفس إنتفاخ يف البطن ظهور دماء أو املاّدة الصفراء يف القيء تقيؤ 
مستمر لدى الطفل الحديث الوالدة بقوّة كبرية، وذلك خالل نصف ساعة من 

الرضاعة.
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• عندما يولد حيوان الباند يبلغ وزنه 113 جراًما، أي يكون 

أصغر من حجم الفأر.

• يوجد يف جسم إناث حيوان الكواال مهبلني، ويمتلك الذكور 

من هذا الحيوان عضوين ذكريني.

• حاسـة الشـم لدى الكلب أقوى بمقدار مائة ألف مرة من 

حاسة الشم لدى اإلنسان.

• عندما ألقت دول الحلفاء قنبلة عىل برلني يف الحرب العاملية 

الثانية لم يمت سوى فيًال واحًدا.

• كتاب موسـوعة جينيس لألرقام القياسية هو أكثر كتاب 

يف العالم تمت رسقته.

• من بني كل عضالت الجسـم تعمل عضلة القلب باستمرار 

دون أن تتوقف

• يبلـغ حجم اللعاب الذي يفرزه اإلنسـان عـىل مدار حياته 

حوايل 40 ألف لرت.

• إذا كان اإلنسان جائًعا بشدة؛ يبدأ الدماغ يف أكل نفسه.

• عندمـا يصـل الجنـني إىل شـهره الثالث يف بطـن أمه تبدأ 

بصمات أصابعه يف التكون.
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١٩٣٢ - إصدار فيلم أوالد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق.

مـن  تبقـى  مـا  عـىل  وتسـيطر  بـراغ  تدخـل  األملانيـة  الجيـوش   -  ١٩٣٩
تشيكوسلوفاكيا.

١٩٥٨ - الحكومـة العنرصيـة يف جنوب أفريقيا تحظر حـزب املؤتمر الوطني 
األفريقي.

١٩٧٨ - إرسائيل تبدأ باجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني.
سه العالم الفيزيائّي الري شو. ١٩٨٨ - أّول احتفال بيوم العدد ط الَّذي أَسَّ

١٩٩١ - أمري دولة الكويت الشـيخ جابر األحمـد الصباح يعود إىل الكويت بعد 
غياب اسـتمر حوايل سـبعة شهور بسـبب الغزو العراقي للكويت، وقد غصت 

الشوارع باملستقبلني.
٢٠٠٣ - رجب طيب أردوغان يتوىل رئاسة وزراء تركيا.

٢٠٠٤ - إعاده انتخاب فالديمري بوتني رئيًسا لروسيا االتحادية.
٢٠٠٥ - مظاهـرة كبرية يف بريوت وفاًء لرئيس الوزراء اللبناني األسـبق رفيق 
الحريـري واملطالبـة بخروج الجيش السـوري من لبنان وبدأ ما سـمي بثورة 
األرز، ولـم تنتهـي املظاهرة إال بعد خروج الجيش السـوري من لبنان بشـكل 

كامل.
٢٠١٦ - الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني ُيعلن االنسـحاب الُجزئـي للُقوَّات 

الروسيَّة املُشاركة يف الحرب السوريَّة.
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كلبا  وكان  الحيوانات  رعاية  دار  من  كلب  بتبني  األشخاص  أحد  قام 
الليل،  النوم منتصف  أول يوم قمت من  الرجل  ،يقول  الحجم  متوسط 

رأيت الكلب واقف عىل باب غرفتي وعينيه عيل مبارشة.
، وينام  الليل يراقبني  ليلة فالكلب يسهر طول  املوقف كل  وتكرر هذا 

قليال بالنهار.
فقلت لو أقوم بمداعبته وتركه يجري هنا وهناك ، يمكن أن يتعب وينام 

ليال.
ولكن تفاجئت أن الكلب بقي طول الليل يراقبني.

فقررت أخذه لدكتور بيطري لفحصه ، ولكنه أخربني أن صحة الكلب 
جيدة.

بعدما تأكدت من صحته ، قررت مراجعة دار الرعاية التي جلبته منها 
لعلهم يعرفون السبب.

لقد أخربوني أن صاحب الكلب السابق ملا قرر أن يتخلص منه ،  إنتظر 
حتى الليل وقام بتخدير الكلب وجاء به إىل هنا.

ناس  مع  غريب  مكان  يف  نفسه  وجد  التخدير  من  الكلب  قام  وعندما 
غريبة ولم يجد صاحبه.

، سهران ألنه  الليل  القيام طول  يفضل  كان  الرجل  هذا  أخذه  ملا  لذلك 
يخاف أن يحدث له كما السابق ، ألنه فقد الثقة يف صاحبه.

الكلب ينام بجانبه عىل الرسير ومن  ، جعل  القصة  الرجل  فلما سمع 
يومها أصبح الكلب ينام بالليل بشكل طبيعي.

حتى الحيوانات يمكن أن تعاني من أزمة ثقة التي يتسبب فيها بعض 
البرش ،

لذلك ال تكرس ثقة أي كان وتختفي من حياته فجأة ، وخاصة ملا يكون 
مطمئنا لوجودك!
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القيـادة هـي القـدرة عـىل تحمـل 
القـرارات  واتخـاذ  املسـؤولية 
املُناسـبة،  أوقاتهـا  يف  الصحيحـة 
والشخصية القيادية املثالية هي من 
تستشـري ثم تتخذ القـرار وتتحمل 
تبعاته.. وفرتة املراهقة هي الفرتة 
التي تتشكل فيها شخصيتك، وفيها 
أيضـاً قـرارات يجـب أن تأخذيهـا 
بشـأن دراسـتك مثالً، وأن تتحميل 
السؤال:  القرارات..  مسؤولية هذه 
هل أنـت شـخصية قياديـة؟! هيا 
تعريف بنفسـك عىل ذاتـك من خالل 

هذا االستطالع..
١ يف مراحلـك التعليميـة.. هل كنت 

رائدًة لفصلك؟
A. نعم

B. كنـت أسـاعد فقـط يف تنظيـم 
فصيل

C.ال
هـل  اإلجتماعيـة..  حياتـك  يف   ٢
قمـت بتنظيـم أنشـطة اجتماعية 

لصديقاتك؟
A. نعم

B. لـم أقم بذلـك ولكنـي أتمنى أن 
أفعلـه أو أسـاعد فيه يف املُسـتقبل 

القريب
C.ال

٣ يف حياتك الخاصة.. بماذا تحلمني 
يف املُستقبل؟

A. أن أحصـل عيل منصـب مهم يف 

عميل
B. أن أحصل عيل ُمرتب ُمناسب

C. أن أحقق االستقرار العائيل
٤ يف فـن اختيـار مالبسـك.. مـاذا 

تحبني؟
A. أن تكون مالبسك ُمتميزة والفتة 

لألنظار
طبقـاً  مالبسـك  ترتـدي  أن   .B

للموضة
ُمحتشـمة  مالبـس  ترتـدي  أن   .C

وعادية
٥ يف تلقي األوامر.. بماذا تشعرين؟

A. الغضب الشديد
B. مـن رضورات العمـل وأال تكون 

أوامر صارمة
C.ال يشء عىل اإلطالق

٦ يف عملك.. ما وظيفتك؟
A. مديرة

B. ُمرشفة
C. موظفة

الـذي  مـا  العمـل..  أسـلوب  يف   ٧
تفضلينه؟

A. النظام والتنظيم
B. أن أكون عىل حريتي

C. العمل وسط فريق أو مجموعة
الـذي  املنصـب  مـا  عملـك..  يف   ٨

تنتظرينه؟
A. مديرة

والتـدرج  التسلسـل  حسـب   .B
الوظيفي

C.ال يشء عىل اإلطالق
٩ يف اللجـان يف أي مـكان وزمان.. 

هل اشرتكت؟
A. نعم

B. ال، لكني أتمنى ذلك
C. ال

تصبحـي  أن  تفكريـن  هـل   ١٠
شخصية قيادية؟

A. نعم
B. ال، لكـن بإمكاني أن أفكر يف هذا 

األمر ذات يوم
C. ال

النتائج:
اآلن اجمعي درجاتك..

:A إذا كانت معظم إجابتك -
فأنـت شـخصية قياديـة.. كونـي 

ثابتة..
تـدل مـؤرشات نتائجـك عـىل أنـك 
شـخصية قيادية، ويبدو يف سلوكك 
التـي  وهـي  القياديـة  املظاهـر 
تنعكس من خالل ترصفاتك وردور 
أفعالـك تجـاه املواقـف املُختلفة.. 
أنـت ال تريديـن أن يتحكم أحد بك، 
بـل تحبني أنـت أن تكوني ذات اليد 
القائـدة.. أحـب أن أوضـح لـك أن 
الشخصية القيادية املثالية ال تنبع 
أفكارهـا مـن ذاتهـا وحدهـا، بل 
عليها أن تأخذ باستشارة ومشورة 
من حولهـا.. فعليـك أال تغفيل أبداً 
أن نصائـح مـن حولك تقـوي من 
شخصيتك القيادية، فالقائد الجيد 
يسـمع أكثـر ممـا يتكلـم ويكون 
لـه صـدر رحـب لـكل اآلراء، ومن 
ثـم يتخـذ القـرارات.. شـخصيتك 
القياديـة تجعلنـي أقول لك شـيئاً 

واحداً.. كوني ثابتة..
:B إذا كانت معظم إجابتك -

أنت شخصية ذات صفات قيادية.. 
كوني ُمتعاونة..

أنـك  توضـح  نتاجـك  دالالت  إن 
قياديـة  صفـات  ذات  شـخصية 
ولكن القيادة ال تشغل بالك.. فأنت 

تتمتعـني بصفـات قيادية واضحة 
جداً لكن ال يوجد مانع لديك من أن 
يتوىل شخص آخر القيادة ويتحمل 
املسؤولية.. هذا يشء جيد لكن عليك 
أال تبخيل عـىل القائـد بنصائحك.. 
فأهم يشء هـو مصلحة املجموعة 
وليس مصلحـة األفـراد.. وتأكدي 
أن عـدم وصولـك ملنصـب القيادة 
ال يقلـل من شـأنك طاملـا تمتلكني 
القـدرة يف أن تصبحـي قائدة يف أي 
وقت تشـائينه.. شـخصيتك هذه 
تجعلنـي أقـول لك شـيئاً واحـداً.. 

كوني ُمتعاونة..
:C إذا كانت معظم إجابتك -

أنت شخصية ليست قيادية.. كوني 
حذرة..

تشري النتائج األولية إلجاباتك بأنك 
شخصية ليست قيادية.. هذا األمر 
يتناسـب مع سـماتك الشـخصية 
وعـدم وصولـك للقيـادة ال يؤرقك 
ألنـه ليـس عـىل بالـك.. أحـب أن 
أهمس يف أذنك همسة عتاب واحدًة 
فقـط.. كونـي حـذرة، أنت لسـت 
نصحيتـي  طموحـة..  شـخصية 
لـك أن تكوني واثقة مـن التغيري.. 
فلماذا ال تجهتدين يف تعديل سمات 
شخصيتك لألفضل.. املسألة مسألة 
وقـت.. فمـا املشـكلة.. التحسـن 
هـو  املهـم  يهـم..  ال  تدريجـي.. 
الوصول إىل نتائج شخصية ترضيك، 
وتضعك يف برواز جميل يرس به من 
حولـك.. باملُناسـبة أحـب أن أقول 
لـك أن قدراتـك الشـخصية تمتلك 
هذه القوة للتغيري.. فقط أشـحني 
بأفـكارك  الشـخصية  بطاريتـك 
اإليجابيـة عـن ذاتـك.. ابتعدي عن 
األفكار السـلبية فتنعمـني.. أنهي 
كالمي بأن الشخصية غري القيادية 
هي شخصية ال تؤثر يف اآلخرين وال 
تمتلك القدرة عىل اتخـاذ القرارات 
السـليمة يف الوقت املُناسب، عالوة 
تحمـل  عـىل  قدرتهـا  عـدم  عـىل 

املسؤولية.. فكوني حذرة.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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من كتلك احبك كتلي عندي هــــــــــواي
وانه ادري التحبهم مايصونــــــــــــونك
عفت حبي احلقيقي ورحت لهنــــــــــاك

كعدت بني اديهم عود يحبونـــــــــــــــك
يااول جرح البد اجلـــــــــــــرح حيطــــيب
وراح تشرق شمس غصنب عن عـــــــــيونك

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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1. ذرة من املادة مشـحونة بشحنة سالبة أو موجبة 
- نبات عطري يستخدم مع الشاي.

2. بيوت - حايل.
3. حرف عطف - احد الوالدين - دعاء أثناء الصالة.

4. نزيف األنف - شـاعر فرنيس معارص تميز شـعره 
بالتعقيد (بول ....).

5. نصف واحد - ينقص - رمز الكربيت يف الكيمياء.
6. سـقيا الزرع (معكوسـة) - انتفاء اليشء ونفاده 

(معكوسة).
7. حالة نفسـية فيها من الحـزن والضغط والغضب 

الكثري - يصبح طريا.
8. سلسلة من األحداث للرتفيه أو كأوامر للكمبيوتر.

9. أديبـة أمريكيـة كانت مصابـة بالعمـى والصمم 
والبكم.

10 . حيوان زاحف ضخم منقرض - حاجز مائي.

1. األمريكي الذي ابتدع الكلمات املتقاطعة - هدم.
2. نزاالت ومواقع - متشابهان.

3. حب - عاصمة جمهورية ايرلندا.
4. نواعـري - اسـم علـم مؤنث بمعنـى نظر بحب 

وشغف.
5. اله - يرتاجع يف أدائه أو يف طموحه.

6. االسم القديم ملاليزيا.
7. تسبب يف تعطيل العمل عن االستمرار - مهندس 

أملاني اشرتك يف صنع سيارة مرسيدس.
8. وحـدة قياس متناهية الصغـر تعادل جزءا من 

املليون من املليمت.
9. أغنية لعبد الحليم حافظ.

10. شاعر جاهيل من أصحاب املعلقات.
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ال تـدع أحدا يشـوش أفكارك ويثري قلقـك لغاية يف 
نفسه، حتى ال تصاب بامللل أو الشعور باالكتئاب. 

ال تقلـق مـن اختالف رأيك مـع بعض الزمـالء اليوم يف 
مجال العمل، فهذا الوضع طبيعي وغري مزعج.

تحـاول تقديم كل ما هـو جديد كل يوم. حـاول أن تبذل 
جهـدك لتسـعد من حولك، ولكـن ال تتعجـب إن وجدت أن 

ردود فعل اآلخرين غري مرضية.
 تسـتعيد مـع الرشيك بعـض األحـالم املاضية، أو يذكـرك بأمر 
قديم، أو يجعلك تسـتعيد الذكريات الجميلة التي عشتها معه يف 

الفرتة األخرية.

أوضاعك يف العمل تتحسن اليوم بدرجة كبرية، واألمور 
املاليـة تزدهـر ويسـري كل يشء كمـا هـو مخطـط له، 
وتتمكـن يف هذه الفرتة من تحقيق األرباح املالية التي طاملا 

حلمت بها. 
ال داعي إىل الغضب، وفرس وجهة نظرك للحبيب بهدوء، فهو 

بالتأكيد سيتفهمها ويستوعب األمر.

ابتعـد عن الضجيج واملشـاكل اليوم بقـدر اإلمكان 
وتسلح بالصرب وبالهدوء. ال تهمل أغراضك ومقتنياتك 
الشـخصية وال ترتكها ألحـد حتى ال يعبث بهـا. تحركاتك 
كلها سـتكون ناجحة هذا اليوم ولذلك سـرتتفع معنوياتك 

ويزداد شعورك بالتفاؤل والحماس.

ربما تجد أنك تتواصل مع اآلخرين بشكل جيد 
وبـدون توتر أو قلق. هناك شـخص مـا كان له 
دور مهم يف حياتك وحان الوقت اآلن لتشـكره عىل 
دعمه وتشـجيعه لـك. تقدم خطوة لألمـام اليوم وال 

تجعل أي شخص يتدخل يف حياتك.

أنت شـخص حسـاس وهادئ، وما يحدث اليـوم غري مالئم 
لشـخص مثلك ىف الحقيقة، ولكن عليـك االنتباه إىل أن الفوز 
اليـوم سـيكون لألقـوى، ولصاحب الصـوت األعىل، واألسـلوب 
العدواني الذى يتبعه اآلخرون سيؤثر عليك بشكل كبري، فربما تكون 

منفعال إىل حد ما، ولكن من الحكمة أن تظل بعيدا عن هذه الفوىض.

قـد تطرأ بعـض التغيـريات عىل مجـال عملك ويف 
املؤسسـة التـي تعمـل لديهـا، لكنهـا سـتكون يف 
مصلحتـك. تقـع اليـوم يف اختبـار بخصـوص العالقـة 
الزوجية، فإما االسـتمرارية أو االنفصال، حاول السيطرة 
عىل األمور حتى تجتاز هذا االختبار وتحافظ عىل استقرار 

العالقة.

ربما تقوم اليوم بلقاء مهم مع شـخصية مميزة أو 
بمكاملات مفيدة لك عـىل الصعيد املهني. تجري اليوم 
مع بعض الزمالء مفاوضات ناجحة. اذهب لعملك مبكرا 
اليـوم وال تضـع الوقت ىف األعمـال الشـاقة أوال، بل بادر 
باالنتهاء من املهام السهلة والبسيطة حتى ال تشعر بامللل 

والضغط.

إذا كنـت تنتظر شـخصا مـا حتى يحقق لـك أحالمك أو 
يلّبي لك متطلباتك، فسـتنتظر وقتا طويال، لهذا يجب عليك 
االعتمـاد عـىل نفسـك، وخطط جيدا لتصـل إىل ما تريـد، اتخذ 
القـرارات الالزمة لتحقيـق أحالمك، ابحث عن رشيك يناسـبك 

ويشبهك يف كل يشء.

ال تخش من مواجهة التحدى، كن مستعدا وقدم أفضل 
ما لديك. قد تشـعر أنك محبط وحزين بسبب ظروف ما 
ىف العمل، وتـراودك بعض األفكار الغريبة، وتعيش لحظات 
من التشـاؤم. أعد قراءة حسـاباتك املالية ىف فرتة املساء فهي 

فرتة هادئة ومناسبة لهذا األمر.
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قـد تحتـاج اليـوم إىل الصـرب والهـدوء واالنتباه 
الدقيـق فيما يخـص العمـل وخاصة املهـام التي 
تتعلق بالحسابات. من األفضل أن تبتعد عن املغامرات 
واالسـتثمارات لكـى تتمكـن مـن الوصـول إىل األهداف 

املرغوب فيها.

تحـاول اليـوم رشح فكرة ما ألحـد أصدقائك، ولكنه ال 
يفهم وجهة نظـرك. من الصعب جدا أن يفهمك اآلخرون 
اليـوم، فحاول أن تختار كلمـات واضحة. كن اجتماعيا وال 
تنعزل عن اآلخرين. ال تحاول تحليل كل كلمة تسـمعها كي 

ال تصاب باالكتئاب.

Ô”aã«@fiçÀ



إنجاز جديد لنانيس عجرم جعلها تتصدر وسائل السوشيال ميديا خالل الساعات املاضية بعد 
املوسم؛  لهذا  املتحدة األمريكية ضمن جولتها األمريكية  الواليات  الغنائية يف  أوىل حفالتها  نجاح 
وهو ما جعلها تتصدر الرتيند بكثري من دول العالم خالل الساعات املاضية بعد حفالتها األوىل يف 

أمريكا وكندا. 
فقد إحتلت نانيس عجرم املركز الرابع  ضمن قائمة األكثر إلهاماً يف الرشق األوسط والتي ضمت ١٤ 
نموذجاً من دول العالم لتكون نانيس عجرم هي املرأة العربية الوحيدة ضمن القائمة لعام 2023  وذلك 

وفقاً ألشهر املجالت األمريكية.
وتستمر نانيس بجولتها الغنائية األمريكية، حيث رفع حفلها الغنائي االخري بهيوستن شعار كامل العدد 
ومن بعدها تحي حفلها بديرتويت يف 11 مارس ثم إىل مونرتيال 12 مارس وفيجاس بـ 18 مارس وتختم 

 Temecula.جولتها بـ19 آذار/مارس الحايل
مايض  أحمد  كلمات  من  الجديد  املوسم  خالل  برجي  بزياد  يجمعها  جديد  فني  لتعاون  نانيس  وتستعد 
لفيلم  خاصة  بأغنية  السينمائي  الفطر  عيد  بموسم  نانيس  ستشارك  كما  ميسكيان،  إليكس  وتوزيع 

”شوجر دادي ” لليىل علوي .

أربيل  يف  غنائًيا  حفالً  إليسا  النجمة  تحيي 
الشهر  مارس  اذار/   20 يوم  بالعراق، 
أن  املقرر  ومن  األم،  عيد  بمناسبة  الجاري 
تقدم إليسا باقة متنوعة من أجمل أغانيها 
معها  يتفاعل  التي  والجديدة  القديمة 

الجمهور.
واحتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميالد 
وهبي،  هيفاء  اللبنانية  النجمة  صديقتها 
يوم  قطر،  يف  غنائًيا  حفالً  إحيائهما  أثناء 
9 مارس حيث غنت إليسا أغنية عيد امليالد 
الجمهور  ترديد  وسط  تورتة  وأحرضت 

االحتفال بها.
إليسا حفال  النجمة  أحيت  آخر،  ويف سياق 
الكويت  يف  املاىض  فرباير   17 يوم  غنائيا 
الكويت،  فرباير  مهرجان  حفالت  ضمن 
الرويشد،  الله  الكبري عبد  الفنان  بمشاركة 
أوملبيا  مرسح  عىل  غنائًيا  حفالً  أحيت  كما 
وكانت  نوفمرباملايض،   12 يوم  باريس  يف 
هذه املرة الرابعة إلليسا التى تقف فيها عىل 
مرسح أوملبيا، ووقفت للمرة األوىل يف العام 
 2019 العام  يف  كانت  الثانية  واملرة   2017
وحققت حفالتها هناك وقتها نجاًحا كبريًا، 

واملرة الثالثة يف 6 نوفمرب 2021.

كليب  إليسا  اللبنانية  النجمة  وطرحت 
وهي  مؤخرا،  وبس“  ”أنا  الجديدة  أغنيتها 
زياد  وألحان  مايض،  أحمد  كلمات  من 
وبهذا  الجمال  إنجي  إخراج  ومن  برجي، 

الكليب تعود إليسا إىل الرومانسية.
كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها 
أول  ”من  ملجرد  سعد  الفنان  مع  الجديدة 
كما  مشاهدة  مليون   250 إىل  دقيقة“، 
عربت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون 

منذ  طرحتها  التي  مشاهدة  مليون  لـ100 
عىل  حسابها  عرب  إليسا،  وكتبت  15عاًما، 
تويرت، قائلة: ”100 مليون لـ بتمون ومني 

إلكن ماليني ومليارات الحب“.
عدد  بوصول  إليسا  النجمة  احتفلت  كما 
متابعيها عىل حسابها عىل إنستجرام إىل 18 
محبيها  من  العديد  وهنأها  متابع،  مليون 
عرب حسابها عىل تويرت لوصولها لهذا الرقم 

متمنني لها املزيد من النجاح والتقدم.
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نور  األسبق،  العراقي  املنتخب  حارس  فوجئ 
ابنته،  لها  التي تعرضت  التنمر  صربي، بحالة 
فور نرش صورة جمعته بها، محتفال بدخولها 

كلية الطب.
وتصدرت الصورة حديث الجمهور عىل مواقع 
التواصل، بعد أن وثقها صربي عرب حسابه يف 
وبنيتي  «دكتورتي  عليها:  وعلق  «إنستغرام»، 
الحلوة»، لكن الصدمة كانت ببعض التعليقات 
املسيئة بحق ابنته، ما أجرب الالعب عىل إخفاء 

التعليقات عىل الصورة.
كبريًا  دعما  وابنته  الالعب  تلقى  املقابل  يف 
التهاني  لها  مقدمني  آخرين،  متابعني  من 
لها  آملني  الطب،  كلية  بدخولها  واملباركات 
التوفيق يف دراستها الجامعية، مستغربني من 

التعليقات التي تنمرت عىل ابنته.
املسيئة،  التعليقات  أصحاب  متابعون  وهاجم 
االحتفال  أراد  صربي  نور  الالعب  أن  مؤكدين 
بابنته فنغصوا عليه الفرحة بعدما قرأ كلمات 
السبب  عن  متسائلني  لها،  املوجهة  التنمر 
وصفوه  الذي  الترصف  هذا  ملثل  يدفهم  الذي 

باملستفز.
عاليا  العراق  اسم  رفع  صربي  نور  أن  وأكدوا 

واملنتخب،  األندية  يف  الكروية  مسريته  خالل 
بتحقيق  زمالئه  رفقة  تاريخيا  انجازا  وحقق 
أنه  كما   ،٢٠٠٧ عام  األوىل،  للمرة  آسيا  لقب 

مثال لالعب واألب الخلوق واملحرتم.
ونور صربي هو العب كرة قدم عراقي، ولد يف 

٦ حزيران ١٩٨٤ يف بعقوبة.

انضم للمنتخب العراقي عام ٢٠٠٢، كما شارك 
حارس  صربي  وكان  البطوالت،  من  العديد  يف 
مرمى متألقا قاد املنتخب يف الكثري من املباريات 

لتحقيق االنتصارات بسبب تصدياته.
زينب،  العراقية:  زوجته  من  أبناء   ٤ ولالعب 

وجنى، ومحمد، وعيل.

الغناء املطربة  أحيت شمس 

حفال  كرم  نجوى  اللبنانية 

غنائياً يف دار أوبرا دبي.

األنظار  كرم  نجوى  ولفتت 

بإطاللة  الحفل،  خالل  إليها 

بفستان  أطلت  إذ  غريبة، 

القطيفة،  خامة  من  أسود 

الكتفني،  ومكشوف  ضيق 

.MONSOORI بتوقيع

كمني  الفستان  مع  وارتدت 

طويلني  األخرضـ  باللون 

ذيلني  وكأنهما  ومنفوشني 

طويلني للفستان.

شعرها  كرم  نجوى  وتركت 

مع  كتفيها  عىل  منسدالً 

مكياج ناعم بألوان ترابية.

نجوى  قدمت  الحفل،  خالل 

أجمل  من  مجموعة  كرم 

كبري  تفاعل  وسط  أغانيها 

من الحضور.

تصوير  بدء  املنتظر  من  كان  أن  بعد 
مسلسلها  أحداث  ضمن  مشاهدها 
الرتكي الجديد «الغريبان « والذي يجمع 
دينيز،  بوراك  مع  آرتشيل  هاندا 
توقف  للعمل  املنتجة  الجهة  أعلنت 

التحضريات املبدئية للعمل.
كان من املقرر أن تبدأ هاندا تصوير 
تعود  والذي  «غريبان»  مسلسل 
غياب  بعد  الرتكية  للدراما  به 
أعمالها  آخر  منذ  عامني 
بابي  اطرق  «أنت  الدرامية 
التقارير  ذكرت  ولكن   ،»
واملواقع  الصحفية 
أن  الرتكية  اإللكرتونية 
قررت  اإلنتاج  رشكة 
لشهر  التصوير  تأجيل 
ليكون  القادم  سبتمرب 
الشتاء  عرضه يف موسم 

القادم.
تجسد  أن  املقرر  ومن 
تدعى  شخصية  هاندا 
النائبة  دور  وتؤدي  لييل 
دينيز  بوراك  أما  العام، 

وستجمعهما  صحفي  شخصية  فسيجسد 
عند  غامضة  قضية  يف  التحقيق  عند  الصدفة 
رحلة  بينهما  لتبدأ  الغابة  يف  جثة  عىل  العثور 

خاصة.
وقد إنترش مؤخراً صورة خاصة لهاندا آرتشيل 
تجمعها برجل األعمال الرتكي هاكان صابانجي 
داخل املطار أثناء إتجاههما  إىل فنلندا يف رحلة 
سفر قصرية بعد اإلعالن عن عالقتهما لوسائل 

اإلعالم الرتكية يف األيام املاضية.

الروسية  األنباء  وكالة  أفادت 
”سبوتنيك“ بأنها نظمت لقاء مع 
جامعة بغداد للتعريف بمرشوع 
”سبوتنيك برو“، لتصبح األوىل يف 
التي تنضم لهذا املرشوع  العراق 

التعليمي.
الروسية  الوكالة  وأضافت 
أوليغ  املجموعة  مستشار  أن 
دميرتييف، قدم للطلبة وموظفي 
الجامعة  يف  الروسية  اللغة  قسم 
حول  فيها  تحدث  محارضة 
ميزات التحقق من صحة األخبار 
مقدما نصائح عملية وتوصيات 
لتجنب األخبار املزيفة، باإلضافة 
لتقديمه عدد من األمثلة التي لم 
وكيف  صحتها  من  التحقق  يتم 

يمكن أن تؤثر عىل الرأي العام.
”كان  قائال:  دميرتييف،  وأشار 
املعلمني  أن  ندرك  أن  الرائع  من 
يعيشون  بغداد  من  والطالب 
الروسية.  والثقافة  اللغة  فعليا 
الين“،  ”االون  طريق  عن  حتى 

كانت  كيف  الواضح  من  كان 
مناقشة  أثناء  تشع  عيونهم 

املوضوعات املهنية“.
تحدث  فقد  الوكالة،  وبحسب 
أستاذ قسم اللغة الروسية رحيم 
انطباعاته عن  الفوادي عن  عيل 
االجتماع، قائال: ”اليوم ، استمع 
محارضة  إىل  باهتمام  طالبنا 
حول  سبوتنيك  وكالة  ألقتها 
األخبار  من  التحقق  كيفية 
الكاذبة“،  األخبار  عىل  والتعرف 
هذه  تعد   ، ”بالطبع  مضيفا: 
ممتازة  فرصة  املحارضات 
ملتعلمي اللغة الروسية لالستماع 
ومعرفة  الحي  الخطاب  إىل 
لغة وسائل  املزيد عن خصائص 
يكون  أن  نأمل  بالطبع  اإلعالم. 
لتطوير  أساساً  التعاون  هذا 
العراق.  يف  الروسية  الدراسات 
الستضافة  العمل  سنواصل 
يف  األخرى   SputnikPro أحداث 

جامعتنا ”.

روابط  من  محمد،  تامر  املرصي،  املعلومات  تكنولوجيا  خبري  حذر 
قرصنة تنترش قبيل شهر رمضان بصورة رسائل تهنئة.

من  يحدث  اإللكرتوني  واالحتيال  النصب  من  نوعا  هناك  أن  وأوضح 
خالل تلك الرسائل، مشريا إىل أنها تتسم بتصاميم جذابة ومتحركة.

وقال محمد، خالل لقاء عرب شاشة ”األوىل“ املرصية إن تلك التصاميم 
الجديدة يستخدمها القراصنة لجذب املستخدمني، الفتا إىل أن الخطر 

يكمن يف الصورة التي تحملها أو الرابط.
وأضاف أن مضمون الرسالة يشتمل يف أحيان كثرية عىل معلومات 
ورابط عن مسابقة وهمية، مؤكدا أنه ليس هناك أي مجال للربح 

من خالل اإلنرتنت دون العمل والجهد.
ولفت إىل أن مواقع التواصل االجتماعي تحاول تفادي هذه الروابط 
املخصصة للنصب ولكنها ما زالت متاحة، موضحا أن املستخدم قد 
يشاهد رابطا سليما ولكنه مرتبط برابط آخر للقرصنة، وبمجرد 

الضغط عليه يتم االستيالء عىل بيانات املستخدم.
ونصح بفصل اإلنرتنت عن الجهاز الذكي يف حالة الدخول إىل هذه 
الروابط، داعيا إىل التخلص من بيانات الجهاز عرب إعادة ضبط 

املصنع ملنع الرسقة.

الكهرباء..  تولد  قد  الهواء،  من 
رضوب  من  رضبا  ذلك  يبدو  قد 
أسرتاليني  باحثني  لكن  الخيال، 
جعل  نحو  الخيط  أول  اكتشفوا 

الخيال حقيقة.
جامعة  يف  باحثون  اكتشف  فقد 
قادرا  إنزيما  األسرتالية،  موناش 
ما  طاقة،  إىل  الهواء  تحويل  عىل 
أجهزة  لتطوير  الطريق  يمهد 

لتوليد الكهرباء من الهواء.
إنزيما  أن  الباحثون  ووجد 
من  للهيدروجني  مستهلكا 
توليد  عىل  قادر  الرتبة  بكترييا 
الغالف  باستخدام  تيار كهربائي 

الجوي كمصدر للطاقة.
موناش  جامعة  علماء  فأبحاث 
إنتاج  إنزيم قادر عىل  قادتهم إىل 
كيف  أما  الهواء..  من  الطاقة 
يف  تكمن  فاإلجابة  ذلك؟  يمكن 

الهيدروجني.
يحمل  الذي  اإلنزيم  يستخدم  إذ 
وبحسب   ،Huc ”هوك“  اسم 
مجلة  يف  املنشورة  الدراسة 
علوم  يف  املختصة  ”نيترش“ 
من  ضئيلة  كميات  الطبيعة، 
الهيدروجني يف الهواء لتوليد تيار 

كهربائي.

املكتشف  اإلنزيم  خصائص 
تؤهله للمهمة، إذ أثبتت األبحاث 
الكيمياء  وتقنية  املخربية 
يخلق  ”هوك“  أن  الكهربائية 

كهرباء برتكيزات دقيقة.
اإلنزيم  توفري  سهولة  عن  فضال 
بكترييا  عن  ناتجا  كونه  نفسه، 
زراعتها  يمكن  الرتبة  يف  شائعة 

بكثافة.
رشح  مبسط،  علمي  وبشكل 
موناش  بجامعة  الباحث 
كالتايل:  الفكرة  غريننغ،  كريس 
البيكرتيا  من  العديد  ”تعتمد 
الغالف  من  الهيدروجني  عىل 
فلم  للطاقة،  كمصدر  الجوي 
للغرض  البرش  يستخدمها  ال 

ذاته؟“
هوك“  ”إنزيم  يعد  هنا،  ومن 
تنتج  بمثابة بطارية طبيعية قد 
تيارا كهربائيا مستمرا، ما يمهد 
الطريق أمام فتح مصدر مستدام 

للطاقة النظيفة.
ومن شأن مثل هذا االكتشاف أن 
يشكل بديال رائعا للطاقة امللوثة، 
مستويات  رفع  يف  تساهم  التي 
تعزيز  وبالتايل  الدفيئة  غازات 

االحتباس الحراري.
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مع قرب حلول الذكرى العرشين للغزو األمريكي للعراق يف  ٢٠ آذار/ 
مارس ٢٠٠٣، إذ بدأت الحرب األمريكية والقوات املتحالفة معها  رسميا 
 ٩ يف  بغداد  معها  املتحالفة  والقوات  أمريكا  واحتلت  للعراق،  غزوها 
نيسان / أبريل ٢٠٠٣، ومنذ ذلك الحني شهد البلد الكثري من التقلبات، 

وعىل االصعدة كافة، وال سيما السياسية واألمنية واالقتصادية منها.
ففي األول من أيار/ مايو ٢٠٠٣، أعلن الرئيس األمريكي األسبق جورج 
دبليو بوش انتصار بالده يف حرب العراق، وذلك يف خطاب ألقاه من 
عىل متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، كما أعلن نهاية العمليات 
العسكري،  االحتالل  مدة  وبدأ  الغزو  مدة  أنهى  إذ  الرئيسة:  القتالية 

متعهدا بضبط األمن وإعادة اإلعمار.
عدم  من  الرغم  عىل  العراق  الجرارة  الجيوش  ودخلت  الحرب،  شنت 
من  اآلالف  مئات  احتجاج  ظل  ويف  املتحدة،  األمم  من  تفويض  وجود 
الواليات  بقيادة  التحالف  ونرش  العالم،  أرجاء  شتى  يف  األشخاص 
املتحدة األمريكية قوات قوامها  يف بداية االمر أكثر من٢٠٠ ألف جندي، 

يف العراق. 
شهد  الرئيسة  العسكرية  عملياتها  انتهاء  واشنطن  إعالن  رغم  لكن 
العراق بعد الغزو األمريكي مرحلة اضطراب أمني مع تصاعد املقاومة 

املسلحة.
البداية سيجد عدم وجود مربرات منطقية لهذا  واملتابع للمشهد منذ 
الغزو الكبري، الذي شاركت فيه قوات ضخمة يمكن بواسطتها خوض 
عىل  العثور  يتم  ولم  العراق،  مثل  بلد  احتالل  ال  ثالثة..  عاملية  حرب 
أسلحة الدمار الشامل يف العراق، فقد حشد األمريكيون وحلفاؤهم يف 
بداية حملتهم ٢٠٧ آالف جندي بينهم ١٤٥ ألف جندي أمريكي و٦٢ 
ألف   ٢٧٠ إىل  الحقا  القوات  هذه  عدد  ووصل  بريطاني،  جندي  ألف 
جندي، ثم زاد عن ٣٠٠ ألف عسكري، فماذا أراد األمريكيون أن يفعلوا 

بكل هذه الجيوش هناك؟
فتح الغزو األمريكي للعراق أبواب الجحيم عىل هذا البلد، عىل حارضه 

ومستقبله، بل وماضيه أيضا، من خالل تدمريه للبنية التحتية فيه.
العراق  احتياطات  من  أطنان  نهب  الدموية  الحقبة  تلك  شهدت  كما 
من الذهب واألرصدة، وشهدت متاحفه أكرب عملية سطو يف التاريخ، 

والحقا اجتاحتها عمليات تدمري شامل ملا تبقى من شواهد املايض.
عن  فضال  الدوالرات،  مليارات  بلغت  العسكرية  العمليات  تكلفة  اما 
خسائر آالف األرواح ولجوء املاليني إىل دول أخرى، كما شهدت املنطقة 

اضطرابات من جديد.
وبعد ٢٠ عاما عىل الحرب، نرى املشهد السيايس يف البالد يستقر نوعا 
ما، اما الوضع االقتصادي يتأرجح، والسيما بعد ارتفاع سعر رصف 

الدوالر،  وزيادة نسبة الفقر يف بلد غني مثل العراق.
 خرج األمريكيون رسميا من العراق عام ٢٠١١ تاركني إياه يف مهب 
الريح، ضعيفا، ينهشه العنف والفساد من كل الجهات، ولم يسجلوا 
أي إنجاز يمكن أن يحسب لهم، واألدهى مع كل هذا الخراب، أنهم ال 
يزالون يف قواعدهم يعظون اآلخرين ويتحدثون عن الفضيلة وأيديهم 

تقطر بدماء ال تجف.
اما بشأن أسلحة الدمار الشمال.. بعد أسبوعني  فقط من الغزو أدىل 
وزير الدفاع األمريكي دونالد رامسفيلد بإجابة عىل سؤال بشأن العراق 
أسلحة  أين  «نعرف  صحفي..  مؤتمر  خالل  الشمال  الدمار  وأسلحة 
الدمار الشامل، إنها يف املنطقة حول تكريت وبغداد ورشقها وغربها 
يف  الشمال  الدمار  أسلحة  عىل  العثور  يتم  ولم  وشمالها»..  وجنوبها 

العراق.
وعىل نقيض ما حدث يف حرب الخليج عام ١٩٩١، قوبل الهجوم الثاني 
عىل العراق بمعارضة شديدة يف الواليات املتحدة وشتى أرجاء العالم. 

الجهود  يف  شاركتا  قد  كانتا  أن  بعد  وإيطاليا،  فرنسا  رفضت  كما 
العسكرية السابقة، املشاركة يف التحالف يف ذلك الوقت.

الفرنيس جاك شرياك عن معارضة شديدة  الرئيس  أعرب وقتها  كما 
باريس  بني  العالقات  صفو  عكر  الذي  األمر  العسكري،  للتدخل 

وواشنطن.
وأسوأ  الفشل  عىل  دليال  دائما  الحرب  تعد  لنا  «بالنسبة  شرياك  وقال 

الحلول، لذا يجب بذل الجهود لتجنبها» .
النساء  قتل  بشدة  «نعارض  قال:  الثاني  الله  عبد  االردن  ملك  اما 

واألطفال. نحن مع شعبنا الرافض للغزو».
واخريا اقول .. حفظ الله العراق وشعبه من كل سوء ومكروه.
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