
بغداد/ الزوراء:
اعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام 
للقوات املسـلحة، مصطفـى الكاظمي، 
امس االربعـاء، انتهـاء املهـام القتالية 
للتحالـف الـدويل واسـتكمال خروج كل 
قواتـه ومعداته القتالية خـارج العراق.
وقـال الكاظمـي يف تغريدة لـه تابعتها 
القتاليـة  املهـام  ”انتهـت  ”الـزوراء“: 
للتحالف الـدويل، وتم اسـتكمال خروج 
خـارج  القتاليـة  ومعداتـه  قواتـه  كل 
العـراق.. أصبـح دور التحالـف يقترص 
عىل املشـورة والدعم حسـب مخرجات 
الحوار االسـرتاتيجي“.وأضاف: ”نشكر 
دول وقيـادة التحالـف الـدويل وجرياننا 

ورشكاءنا يف الحـرب ضد داعش، ونؤكد 
جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا.. عاش 

العراق“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحـة، امس االربعاء، 
لفـريوس  اليومـي  الوبائـي  املوقـف 
كورونا املستجد يف العراق، فيما اكدت 
تسجيل 261 اصابة جديدة و5 حاالت 
وفيـات وشـفاء 363 حالة.وذكـرت 
الـوزارة يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
15156، ليصبـح عـدد الفحوصـات 
الكليـة: 16804603. مبينـة: انه تم 
تسجيل 261 اصابة جديدة و5 حاالت 

363 حالة.واضافت:  وفيات وشـفاء 
الـكيل:  الشـفاء  حـاالت  عـدد  ان 
عـدد  بينمـا   ،(98.6%)  2064171
حـاالت االصابات الـكيل: 2093136، 
أمـا عدد الحـاالت التي تحـت العالج: 
الحـاالت  عـدد  ان  حـني  يف   ،4814
الراقدة يف العنايـة املركزة: 77، وعدد 
حاالت الوفيـات الكيل: 24151. الفتة 
اىل: ان عـدد امللقحـني ليـوم امـس: 
62704، ليصبـح عدد امللقحني الكيل: 

.8509240

باريس/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير الصحـة الفرنيس، أوليفييه 
فريان، أن بالده سـجلت رقما قياسـيا 
عىل مسـتوى أوروبا والبـالد بإصابات 
كورونـا الجديدة، امـس األربعاء، تبلغ 
إن  فـريان  إصابة.وقـال  آالف   208
”فرنسـا تواجه عدويـن، األول متحول 
”دلتا“ من كورونـا، والعدو الثاني هو 
متحـور ”أوميكرون“، معلنـا أنه ”يتم 

تسـجيل إصابتني جديدتني بكورونا يف 
البالد كل ثانية“.وأشـار إىل أن ”موسم 
اإلنفلونـزا هذا العام سـيكون شـديدا 
وسـيكون لـه تأثـري كبري عـىل النظام 
الصحي وعىل املستشـفيات“، مبينا أن 
”أوميكـرون لم يكن لـه أي تأثري حتى 
اآلن عـىل النظـام االستشـفائي.. لكن 
وضع املستشـفيات مثري للقلق بسبب 

متحور ”دلتا“.

لندن/ متابعة الزوراء:
حذر رئيـس الـوزراء الربيطاني، بوريس 
جونسـون، من أن الغالبيـة العظمى من 
املـرىض الذيـن ينتهي بهم األمـر يف غرف 
الرعاية املركزة بسـبب اإلصابة بكوفيد-

19 لـم يتلقـوا الجرعـة التنشـيطية من 
اللقاحـات، وحـث الناس عـىل الحصول 
عليها.وقال جونسـون، خالل زيارة ملركز 

تطعيـم ضـد كورونـا: مـا زال املتحـور 
حقيقيـة،  مشـاكل  يسـبب  أوميكـرون 
الحـاالت تزيـد باملستشـفيات لكـن مـن 
الواضـح أنه أقل حدة مـن املتحور دلتا“، 
بحسـب مـا نقلتـه ”رويرتز“.كمـا دعـا 
النـاس لتوخـي الحرص أثنـاء احتفالهم 
ببدايـة السـنة الجديدة بعـد أن قرر عدم 
فـرض قيود أكثر رصامـة يف إنجلرتا للحد 

من انتشار الفريوس. وقال ”أعتقد أن عىل 
الجميع أن يسـتمتعوا برأس السنة ولكن 
بحذر وبتعقل.. اجروا االختبارات... فكروا 
يف غريكـم وقبـل كل يشء خـذوا الجرعة 
التنشـيطية“.يذكر أن بريطانيـا تسـجل 
حاليا إصابـات يومية قياسـية بكوفيد-
الثالثـاء،  إصابـة،   129471 بلغـت   19
مدفوعـة بانتشـار املتحـور أوميكـرون 

شـديد العدوى من فريوس كورونا. يأتي 
ذلك، فيما سجل العالم مستويات قياسية 
جديدة مـن اإلصابات بكوفيـد19- خالل 
األسـبوع املنـرصم، إذ تم إحصـاء معدل 
يفـوق 935 ألـف إصابة يف اليـوم بني 22 
و28 كانـون األول/ديسـمرب، وفق تعداد 
أجرته وكالة فرانس برس بناء عىل أرقام 
رسمية.وتسـتند هذه األرقام، وهي األعىل 

منـذ بدء تفيش الوبـاء يف نهاية 2019، إىل 
التقارير اليومية الصادرة عن السـلطات 
الصحيـة يف كل بلد.. وتبقى نسـبة كبرية 
من الحاالت األقل خطورًة أو التي ال تظهر 
عليها أعراض غري مكتشـفة رغم تكثيف 
الفحوص يف عدد كبـري من الدول. كما أن 
السياسات املطبقة عىل صعيد فحوصات 

كشف اإلصابة تختلف بني البلدان.

بغداد/ الزوراء:
عقد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصـدر، اجتماعـا يف منزلـه بمنطقـة 
الحنانـة بمحافظة النجف االرشف مع 
قادة االطار التنسيقي (هادي العامري 
وفالح الفياض وقيس الخزعيل)، وفيما 
جدد السـيد الصدر تأكيده عىل تشكيل 
حكومـة اغلبيـة وطنيـة ال رشقية وال 
غربيـة، اكـد العامـري ان اللقـاء كان 
إيجابياً ومسـؤوالً ومنطلقا من تغليب 
مصلحـة الدولة القوية.وذكر مراسـل 

«الزوراء»: ان اجتماعـا عقد بني زعيم 
التيار الصدري السـيد مقتـدى الصدر 
ووفد اإلطار التنسـيقي برئاسة هادي 
العامري يف منزل السيد الصدر بمنطقة 
بالنجف األرشف.مـن جهته،  الحنانـة 
جـدد زعيـم التيـار الصـدري، السـيد 
مقتـدى الصـدر، تأكيده عىل تشـكيل 
حكومـة أغلبيـة وطنية.وقـال السـيد 
الصدر يف تغريـدة له عىل تويرت تابعتها 
«الزوراء»: ان «حكومة أغلبية وطنية ال 
رشقيـة وال غربية».يف غضون ذلك، أكد 

رئيس تحالف الفتح، هـادي العامري، 
أن اللقـاء مـع زعيـم التيـار الصدري 
السيد مقتدى الصدر يف منزله بالحنانة 
كان إيجابياً ومسـؤوال.  وقال العامري 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: إن «اللقاء 
كان إيجابيـاً ومسـؤوالً ومنطلقـا من 
تغليـب مصلحة الدولة القوية والنجاح 
يف املرحلة القادمة». وأضاف أنه «سيتم 
اسـتكمال بحـث ضمانـات النجاح يف 
بنـاء الدولة، ويف االيـام القريبة املقبلة 
ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف». 

بريوت/ الزوراء:
أعلنـت الرئاسـة اللبنانيـة أن الرئيـس، ميشـال 
عون، وقع مرسـوما إلجـراء االنتخابات الربملانية 
يف مايـو/ أيار من العـام املقبل، فيمـا أعلن وزير 
الصحـة اللبناني، فـراس أبيض، انتشـار متحور 

«أوميكرون» يف البالد بسـبب نسبة التخالط التي 
تشـهدها.وقالت الرئاسـة اللبنانيـة، يف بيان: إن 
الرئيس ميشـال عون وقع مرسوم دعوة الهيئات 
الناخبة النتخاب أعضاء مجلس النواب يف ١٥ مايو 
للموظفـني  للمقيمني.وأضافـت: «ويف ١٢ مايـو 

املشاركني بالعملية االنتخابية ويف ٦ و٨ مايو لغري 
املقيمـني عـىل األرايض اللبنانية».يأتـي ذلـك عىل 
الرغم من إعداد مجلس النواب قانونا رفضه عون، 
يف وقت سابق، لتقريب االنتخابات إىل آذار/مارس 
القادم.وأعلـن مكتـب مولوي يف بيـان: أن توقيع 

مرشوع مرسـوم دعوة الهيئات الناخبة، وإحالته 
إىل رئاسـة مجلس الـوزراء، يعكس جديـة وزارة 
الداخليـة والحكومة اللبنانية إلجـراء االنتخابات 

النيابية يف مواعيدها الدستورية.
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الكويت / الزوراء:
أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمني الدستورية، امس 
األربعاء، أمام ويل العهد مشـعل األحمد الجابر الصباح.

وقال ويل العهد، خالل استقباله رئيس الحكومة صباح 
الخالد الصباح ووزراءه: ”يرسني أن أنقل إليكم تحيات 
أمري البالد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح وتهانيه، 
وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها“.

وأضاف: ”أمامكم مسـؤوليات وواجبات تتطلب العمل 
الـدؤوب بروح الفريق الواحد ملواصلة مسـرية اإلصالح 
وتنفيـذ الربامـج االقتصادية ودفـع عجلـة التنمية يف 

البالد“، وفق وكالة األنباء الرسمية.وأردف: ”نتطلع  أن 
يسـود التعـاون املثمر البناء بني السـلطتني الترشيعية 
والتنفيذيـة إلقـرار وتنفيذ الترشيعـات والقوانني التي 
تصب يف مصلحة الوطن واملواطنني مع االلتزام والتمسك 
بالدستور“.والثالثاء، أصدر ويل عهد الكويت، نيابة عن 
أمري البالد، مرسـوما بتشكيل حكومة جديدة تضم 15 
وزيـرا، فضال عن رئيسـها صباح الخالـد، الذي بقي يف 
منصبه للمـرة الثالثة عىل التوايل.كما شـهد التشـكيل 
الجديد للحكومة اإلبقاء عىل أحمد نارص محمد الصباح 

وزيرا للخارجية.

طهران/ متابعة الزوراء:
العاصمـة  يف  االجتماعـات  تسـتمر  فيمـا 
النمساوية بعد استئناف املفاوضات النووية 
مع إيـران بجولة ثامنة جديـدة قبل يومني، 
نقلت وكالة إرنا الرسمية يف إيران عن الفريق 
اإليراني املفاوض، امس األربعاء، التأكيد أنه 
لن يرضخ إىل ”املهل املفربكة“، بل سـيميض 
يف هـذه املفاوضـات وفـق نهج عمـيل، نحو 
التوصـل إىل اتفاق جيد.وأشـارت الوكالة إىل 
أن أجـواء إيجابيـة تسـود هـذه الجولة من 

املفاوضات لتحقيق التقدم ”رغم الترصيحات 
الشـكلية وغري البناءة ملمثيل الدول األوروبية 
الثالث“.مـن جهته، قال املنـدوب الرويس يف 
فيينا، ميخائيل أوليانوف: إن املشـاورات مع 
الوفد األمريكي أمر أسايس للتقدم واستعادة 
االتفـاق النووي.بالتزامـن أفـادت مراسـلة 
العربية/الحدث بأن املنسق األوروبي إنريكي 
مورا، التقى صباحا رئيس الوفد اإليراني عيل 
باقري كني ملناقشـة مسـودة االتفـاق التي 

عمل عليها األطراف املتفاوضة.
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 الزوراء/ حسني فالح:
تشـهد االسـواق املحليـة ارتفاعا كبريا 
بأسعار املواد الغذائية والسلع الخدمية 
بالتزامـن مـع قـرب احتفـاالت رأس 
السنة امليالدية، وفيما اشار مختصون 
املسـتوى  ان  اىل  االقتصـادي  للشـأن 
انخفض وبنسـبة  للمواطـن  املعيـيش 
كبرية خالل عام 2021، بسـبب تطبيق 
قـرار رفع سـعر رصف الـدوالر مقابل 
الدينار، حذروا من ارتفاع مستوى خط 
الفقر بسبب غياب املعالجات الحقيقية 

للتداعيات االقتصادية.
املقيـم يف  االقتصـادي  الخبـري  ويـرى 
إسـطنبول، احمـد املاجـدي، يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان قرار رفع سـعر رصف 
الـدوالر مقابـل الدينـار يف االصـل كان 
قـرارا خاطئـا وغـري مـدروس يف ظـل 
مـا يعانيـه العراق مـن ازمـات كبرية 
املسـتويات  مختلـف  عـىل  وتحديـات 
والصعد كافـة. مبينـا: ان اتخاذ هكذا 
قرار يتطلب وجـود معالجات حقيقية 
للبطالـة املتفشـية يف البالد ومسـتوى 
الفقر الذي يزداد يومـا بعد يوم نتيجة 
لغيـاب الخطـط والـرؤى االقتصاديـة 
التـي مـن خاللهـا تفعـل القطاعـات 
الزراعيـة والصناعية والسـياحية التي 
نمـوا  وتحقـق  العاطلـني  تسـتوعب 
مسـتداما يف البلد.واضاف: انه بالطبع 
هكـذا قـرار مفاجئ، ومـن دون اعالن 
مسـبق وخطط لتنفيذه سينعكس عىل 
املواطـن العراقـي ذي الدخـل املحدود، 
الن رفـع سـعر الـدوالر ادى اىل ارتفاع 
االسـعار يف االسـواق املحلية وبشـكل 
كبري جدا. مؤكدا: ان عام 2021 يعد من 

أسـوأ االعـوام عىل العراق مـن الناحية 
االقتصاديـة لكـون الحكومـة تعمدت 
تدهـور العملة الوطنيـة، يف حني هناك 
بلـدان كرتكيا تحاول وبقدر املسـتطاع 
ان تدعـم عملتهـا التـي انهـارت امام 
العمـالت االجنبية.وتابع: ان مسـتوى 
دخـل الفـرد العراقـي تراجع وبشـكل 
كبري خالل العام الحايل بسـبب تطبيق 
قرار رفع سعر رصف الدوالر الذي جعل 
األسـواق العراقية التي تعتمد كلياً عىل 
اسـترياد املنتجات والسلع االستهالكية 

من الخارج تشهد ارتفاعاً كبرياً ألسعار 
السلع وصل بعضها إىل أضعاف سعرها 
السـابق قبل قرار الحكومـة االتحادية 
رفع سعر الدوالر األمريكي أمام الدينار 
العراقي، مما تسبب برضر للمواطنني، 
ال سـيما الطبقـات الفقـرية وأصحاب 
الدخل املحدود.من جهته، قال املختص 
يف الشـأن االقتصـادي، نوار السـعدي، 
لـ“الزوراء“: إن األسواق العراقية تدفع 
ثمن الدينار املنخفض من خالل ارتفاع 
االسـتهالكية  والسـلع  املـواد  أسـعار 

وخصوصـاً الغذائيـة منها.وتابـع: أن 
فرصة عودة سعر رصف العملة املحلية 
لـ 1200 دينار للدوالر الواحد، أصبحت 
سـانحة بعدما تجاوزت أسـعار النفط 
حاجـز الــ 85 دوالراً للربميـل، كـون 
السياسـة املاليـة العراقيـة اعتمدت يف 
تغيري سـعر رصف الدوالر أمام الدينار 
آنـذاك مـن  الحرجـة  املعطيـات  عـىل 
انخفاض أسـعار النفـط ووصولها اىل 
أقل مـن 50 دوالراً للربميـل، فضالً عن 
ظـروف جائحـة كورونا التـي عطلت 

مرافـق الحيـاة وشـطبت آالف فـرص 
العمـل، لكـن مع تعـايف أسـعار النفط 
أخـرياً وانعكاس ذلك انخفاضاً يف معدل 
التضخـم، بـات رضوريـاً رفـع سـعر 
الدينـار العراقي لتجنب ارتفاع معدالت 
الرشائيـة  القـوى  وانخفـاض  الفقـر 
وقـت  العامـة.ويف  األسـواق  وتهجـري 
سابق، كشف البنك الدويل عن انخفاض 
كبـري بنصيب الفرد العراقي من إجمايل 
الدخل القومي، مشرياً إىل أّنه بلغ 4 آالف 
و660 دوالراً يف العام 2020.وقال البنك، 
يف إحصائية رسـمية: إّن ”نصيب الفرد 
العراقـي مـن إجمـايل الدخـل القومي 
خـالل عـام 2020 بلـغ 4 آالف و660 
دوالراً، منخفضاً عن سنة 2019، والتي 
بلـغ نصيب الفـرد فيهـا 5 آالف و490 
دوالرا“. وأضـاف البنك أّن ”أعىل نصيب 
للفـرد العراقي خالل 40 سـنة املاضية 
كان يف عـام 1990، حيـث بلغ حينذاك 
7 آالف و70 دوالراً قبـل أن يهبط إىل 70 
دوالرا يف عام 1991، ليعاود االرتفاع بعد 
عام 2003“، الفتـًا إىل أّن ”أعىل نصيب 
للفـرد العراقي خالل 20 سـنة املاضية 
كان يف عـام 2013 عندمـا بلغ حينذاك 
7 آالف و50 دوالراً قبل أن يعاود النزول 
يف عام 2014 والـذي بلغ 6 آالف و750 
دوالراً“.وقـرر البنك املركـزي العراقي، 
نهاية العام املايض، تعديل سعر رصف 
الدوالر أمام الدينار، إذ بلغ سـعر رشاء 
الـدوالر من وزارة املاليـة 1450 ديناراً، 
أمـا سـعر بيعه للمصـارف فقـد ُحدد 
بـ1460 ديناراً لـكل دوالر، فيما يكون 
سـعر البيع للمواطن 1470 ديناراً لكل 

دوالر.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة الصحة، امس االربعاء، أمرا وزاريا 
بيان  الصحية.وذكر  املهن  ذوي  خريجي  بتعيني 
كتاب  اىل  «استنادا  انه  «الزوراء»:  تلقته  للوزارة 
مجلس الخدمة العامة االتحادي، وموافقة وزير 
وزارة  اصدرت  العقابي،  موىس  هاني  الصحة 
املهن  ذوي  خريجي  بتعيني  وزاريا  أمرا  الصحة 
العليا  الشهادات  حملة  من  الساندة  الصحية 
بغداد  صحة  دوائر  يف  االولية  الشهادات  وحملة 

واملحافظات».

@µÓ»ni@bÌäaåÎ@aãflc@äáóm@Úzó€a
ÚÓzó€a@ÂËæa@Îà@Ô∞ãÇ
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بغداد/ الزوراء:
نعى الناطق الرسـمي باسم القائد العام 
للقـوات املسـلحة، يحيى رسـول، امس 
األربعاء، الشـهيد العقيد يارس الجوراني 
الـذي اختطف عـىل يد عصابـات داعش 
االرهابيـة يف ديـاىل، وفيما أكـد مالحقة 
وجـه  إليهـم،  والوصـول  اإلرهابيـني 
رئيـس الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، 
بتكثيـف الجهـود للقضـاء عـىل داعش 
االرهابي.وذكر رسول يف تغريدة تابعتها 
«الـزوراء»: «رحم اللـه الشـهيد العقيد 
يارس الجورانـي الذي كان مثاالً لألخالق 
لوطنـه»،  املحـب  والضابـط  الحميـدة 
مشـدداً: «سـنالحق اإلرهابيـني ونصـل 
إليهم لتحقيـق العدالة والثأر لشـهدائنا 
األبرار».وأضاف أنَّ «القائد العام للقوات 
ـه  املسـلحة، مصطفـى الكاظمـي، وجَّ
بتكثيف الجهد االسـتخباري واالستمرار 
بالنهج التعـرّيض للقضاء عىل عصابات 
تنظيـم  اإلرهابية».وأعلـن  داعـش 
«داعـش» االرهابـي، يف سـاعة متأخرة 
من مسـاء الثالثاء، عـن إعدامه ضابطا 
بوزارة الداخليـة العراقية بعد أيام قليلة 
من خطفه، بحسـب ما نـرش التنظيم يف 
حسـابات له بمواقـع التواصـل، وفيها 
بث فيديو وصـورة لنحره مدير جوازات 
مدينـة األعظمية يف بغـداد، العقيد يارس 
التنظيم  الجورانـي.وكان عنـارص مـن 

خطفوا الجوراني وثالثـة من أصدقائه، 
حني كانـوا قبل أسـبوعني يف رحلة صيد 
بريـة عنـد بحـرية «حمريـن» يف محيط 
قضـاء خانقني بمحافظـة دياىل، فأعدم 
اثنـني منهمـا، بينمـا تمكنـت القـوات 
العراقية من تحرير الثالث، إال أنه تويف بعد 
عمليـة تحريره.وبدا العقيد الجوراني يف 
الفيديو والصور جاثيا عىل ركبتيه بينما 
يقـف خلفه رجـل ملثم يحمل سـالحا، 
وإىل جانبهمـا رايـة التنظيـم يف منطقة 
شـبه صحراويـة، إال أن األمـن العراقي، 
كما وسائل اإلعالم املحلية، لم يتأكد عىل 
نحو مسـتقل من الفيديو والصور، فيما 
ذكـرت «مصادر أمنية» عراقية فيما بعد 
أن الجوراني ُنحر بالفعل، مشـرية إىل أن 
الجيش نفـذ عمليات أمنيـة يف املنطقة، 

وعثر عىل جثث بعض املختطفني.

Û–ìnèæa@ÈnÌbË„@b„ÎäÏ◊@Åb‘€@âÇdÌ@%@Âfl@Zäâ±@ÊÏè„Ïu

بغداد/ الزوراء:
مطلقي  بحق  صارمة  إجراءات  اتخاذ  عزمها  األربعاء،  امس  الداخلية،  وزارة  أكدت 
العيارات النارية.وقال املتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد املحنا، يف ترصيح صحفي: إنه 
«بالرغم من تناقص ظاهرة الرمي العشوائي إال أن وزارة الداخلية فعلت من اجراءاتها 
الرادعة بهذا الصدد»، مؤكداً أن «أي منطقة يحدث فيها رمي عشوائي حتى إن انتهى 
العدالة». اىل  وتقديمهم  الفاعلني  اىل  والوصول  بالتحقيق  االمنية  القوات  تقوم  سوف 

وأشار إىل أنه «خالل الفرتة املاضية تم إلقاء القبض عىل عدد كبري من االشخاص الذين 
قاموا بفعل الرمي العشوائي، وتمت احالتهم اىل املحاكم املختصة وفق املواد القانونية 
من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ املعدل».وأضاف أن «حالة الرمي 
العشوائي انتهت يف بعض املحافظات، ولكنها التزال موجودة يف البعض االخر، وجهود 

القوات االمنية مستمرة ملنع هذه الظاهرة».

@Úfläbñ@paıaãug@àb¶a@‚çn»m@ÚÓ‹Çaá€a
ÚÌäb‰€a@paäbÓ»€a@Ô‘‹�fl@’¢
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الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد املحلل السيايس، اثري الرشع، ان 
الوزراء  لرئاسة  االقرب  الشخصية 
صدرية،  وبإرادة  عالوي،  محمد  هو 
ويف حني اشار اىل ان الحكومة املقبلة 
تكون  ان  توقع  رصفة،  توافقية 
وامني  سيايس  استقرار  حكومة 
واقتصادي، وستعمل عىل اعادة سعر 

رصف الدوالر كسابق عهده.
وقال الرشع يف حديث لـ ”الزوراء“: 
اصالحا  تتطلب  املقبلة  ”املرحلة  ان 
سياسيا عميقا من قبل كل الفاعلني 
يف العملية السياسية، والجميع يعلم 
ان املرحلة املقبلة ال تتقبل اي اهمال 
”عام  ان  اىل  مشريا  اخطاء“،  او 
2022 هو عام انتقايل وفق ما يجري 
العاملية، وهناك  السياسية  بالساحة 
والعراق  ورصاعات  عاملية  تحديات 

االسرتاتيجي  موقعه  من  انطالقا 
يجب ان يكون خاليا من الرصاعات 

وفقا ملصالح عدة دول كربى“. 
املطلوب  خارجي  ”بقرار  واضاف 
مستقرة  ساحة  العراق  يكون  ان 
وذلك  واقتصاديا،  وامنيا  سياسيا 
للحكومة  رئيس  اختيار  خالل  من 
برنامج  تنفيذ  عىل  قادر  الجديدة 
باإلصالح  والبدء  رصني  حكومي 
ساحة  اىل  العراق  ليتحول  الحقيقي 
املناطق  إلعمار  للمستثمرين  جذب 

املحررة والجنوب والوسط ”.
السابقة  املرحلة  يف  ”شهدنا  وتابع 
وال  اقتصادي  استقرار  وجود  عدم 
التحديات  وهذه  امني،  وال  سيايس 
العراقي  الشعب  الفجوة بني  وسعت 
ورأينا  السياسية،  الطبقة  وبني 
العراق  مناطق  كل  يف  التظاهرات 

وتم  الكردية،  واملناطق  الجنوب  يف 
ان  مؤكدا  املتظاهرين“،  جماح  كبح 
من  املزيد  اليتقبل  القادم  ”الوضع 
السياسيني  الفاعلني  وكل  االزمات، 
والكل  جيدة  بصورة  املشهد  قرأوا 
يريد  والكل  احمر،  مصباح  لديه 
مغادرة هذه املخاطر ويريد ان يكون 
فيها  يشعر  جديدة  بمرحلة  العراق 

املواطن العراقي ان القادم افضل“. 
سوف  ”العراقيني  ان  اىل  واشار 
وهذا  حقيقيا،  تغيريا  يشهدون 
عام  بعد  تمنوه  ما  هو  التغيري 
نوعية  انتقالة  وسيشهد   2003
الحكومة  ان  واعتقد  املقاييس،  بكل 
رصف  اعادة  عىل  ستعمل  املقبلة 
سيكون  وهذا  عهده  كسابق  الدوالر 
هنالك  وستكون  االولويات،  من 
سياسة مالية ونقدية رصينة، ويتم 

التعامل مع امللف االقتصادي بطريقة 
”كما  مضيفا  العراق“،  بموقع  تليق 
مافيات  لردع  قوة  هناك  ستكون 
عليها  التي  والشخصيات  الفساد 
وهم  االستفهام  عالمات  من  الكثري 

ابطال الفساد“. 
وعن الطرف الذي سيشكل الحكومة، 
توافقية، واالخبار تقول  قال ”هناك 
الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  ان 
االطار  مرشح  هو  الفياض  فالح 
اعتقد  الصدر  والسيد  التنسيقي، 
توفيق  محمد  هو  مرشحا  لديه  ان 

عالوي، وهذا ما يتداول حاليا“.
ان  تقول  ترسيبات  ”هناك  ان  واكد 
الحكومة  رئيس  يكون  الن  االقرب 
بإرادة  عالوي  توفيق  محمد  هو 
باملجمل  ولكن  الصدر،  السيد 
رصفة  توافقية  الحكومة  ستكون 

تكون  ان  دعاوى  عن  النظر  بغض 
اىل  الفتا  اغلبية“،  حكومة  الحكومة 
القوى  بني  الخالفات  ”استمرار  ان 
اي  تشكيل  اىل  يؤدي  لن  الشيعية 

حكومة“.
السنية والكردية  ”الكتل  ان  واضاف 
القوى  توافق  ترتقب  واالقليات 
الشيعية عىل اختيار رئيس الحكومة 
املباحثات  ستميض  بعدها  املقبلة 
الختيار  جدية  بصورة  واللقاءات 
سوف  املقبلة  االيام  وخالل  الوزراء، 
وسيفصح  اكثر،  الصورة  تتضح 
لرئاسة  مرشحه  عن  الصدر  السيد 
التنسيقي،  االطار  وايضا  الحكومة، 
شكل  عىل  مبدئية  توافقات  وهناك 
الحكومة، والشخصيتان املطروحتان 
للنقاش هما فالح الفياض و محمد 

توفيق عالوي ”.

بريوت/ الزوراء:
أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس، ميشال عون، 
وقع مرسوما إلجراء االنتخابات الربملانية يف مايو/ 
الصحة  وزير  أعلن  فيما  املقبل،  العام  من  أيار 
اللبناني، فراس أبيض، انتشار متحور ”أوميكرون“ 

يف البالد بسبب نسبة التخالط التي تشهدها.
الرئيس  إن  بيان:  يف  اللبنانية،  الرئاسة  وقالت 
الناخبة  الهيئات  ميشال عون وقع مرسوم دعوة 
مايو   15 يف  النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب 

للمقيمني.
املشاركني  للموظفني  مايو   12 ”ويف  وأضافت: 
املقيمني  6 و8 مايو لغري  بالعملية االنتخابية ويف 

عىل األرايض اللبنانية“.
يأتي ذلك عىل الرغم من إعداد مجلس النواب قانونا 
رفضه عون، يف وقت سابق، لتقريب االنتخابات إىل 

آذار/مارس القادم.
مرشوع  توقيع  أن  بيان:  يف  مولوي  مكتب  وأعلن 
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإحالته إىل رئاسة 
الداخلية  وزارة  جدية  يعكس  الوزراء،  مجلس 

النيابية يف  االنتخابات  اللبنانية إلجراء  والحكومة 
مواعيدها الدستورية.

به  التعهد  تم  بما  التزاماً  يأتي  ذلك  أن  وأوضح: 

تستكمل  أن  عىل  والدويل،  املحيل  املجتمعني  أمام 
اإلجراءات اآليلة لحصول هذا االستحقاق بقرارات 

متتالية، منها فتح مهلة الرتشيح لالنتخابات.

ويف سياق اخر أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس 
أبيض، انتشار متحور ”أوميكرون“ يف البالد بسبب 

نسبة التخالط التي تشهدها.
سجلت  الصحة  ”وزارة  إن  أبيض  فراس  وقال 
بفريوس  جديدة  إصابة   3150 االربعاء  اامس 
مبينا   ،“PCR فحص   26000 أصل  من  كورونا 
أن ”الغالبية العظمى من اإلصابات تعود لفئة ما 
دون الـ50 عاما، أما نسبة املصابني غري امللقحني 

من اإلصابات فبلغت 65%“.
إىل  أدت  نشهدها  التي  التخالط  ”نسبة  أن  وأكد 
من  رصخة  وهناك  لبنان،  يف  أوميكرون  انتشار 
بتطبيق  التشدد  حول  تتمحور  الطبي  القطاع 
موضوع  إثارة  ”تمت  أنه  إىل  مشريا  اإلجراءات“، 
بهذا  قرار  اتخاذ  يتم  لم  أنه  إال  العام،  االقفال 

الخصوص“.
وأضاف: ”يجب إيالء األهمية إىل الصحة، إذ أنه الهم 
باملحافظة  للمواطنني  مهم  دور  وهناك  األساس، 
املرافق  أن  من  والتأكد  الشخصية،  صحتهم  عىل 

التي يرتادونها تطبق التوصيات“.

بغداد/ الزوراء:
الوزراء،  ملجلس  العام  األمني  دعا   
حميد نعيم الغزي، امس االربعاء، إىل 
بإيصال  املتعلقة  اإلجراءات  تبسيط 

الحقوق لذوي الشهداء. 
تلقته،  العامة  لالمانة  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أن“ الغزي، دعا الجهات 
جميع  تبسيط  إىل  العالقة،  ذات 
اإلجراءات الكفيلة بإيصال الحقوق 
لذوي الشهداء والجرحى من القوات 
وإنهاء  األمنية،  واألجهزة  املسلحة 

االلتزامات كافة تجاههم“.
وطالب الغزي خالل ترؤسه اجتماع 
الحقوق  بإيصال  املعنية  اللجنة 
الجهات  والجرحى،  الشهداء  لذوي 
بيانات  قاعدة  بتقديم  العالقة،  ذات 
والجرحى،  الشهداء  عن  متكاملة 
يتسلم حقوقه، كي  لم  َمْن  وتحديد 

يتم إنجازها بالرسعة املمكنة“.
الصحة،  وزارة  الغزي  ووّجه 
من  الجرحى  الستقبال  بالتنسيق 
األمنية،  واألجهزة  املسلحة  القوات 
االستقدام  قسم  عىل  وعرضهم 
واإلخالء الطبي، وأخذ الالزم بتقديم 
خارج  أو  داخل  الالزمة  العالجات 
تحدده  وما  الحالة  بحسب  العراق، 

اللجنة الطبية املختصة“. 
االجتماع،  أن“  البيان  وتابع 
طيف  املالية،  وزارة  وكيل  وحرض 
لوزارة  العام  الرس  وأمني  سامي 
العامني  املديرين  إىل  إضافة  الدفاع، 
والصحة،  الداخلية،  وزارات  يف 
واألشغال  واإلسكان  واإلعمار 
والبلديات العامة، والعمل والشؤون 
التقاعد  وهيئة  االجتماعية 

الوطنية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجويَّة، امس األربعاء، حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 
فيما توقعت تساقط أمطار وحدوث عواصف رعديَّة يف املنطقة الجنوبية غداً.
وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: أنَّ ”طقس البالد اليوم الخميس يف املنطقة 
الوسطى سيكون غائماً جزئياً اىل غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة يف أماكن 
متفرقة منها، بينما سيكون طقس املنطقة الشمالية غائماً جزئياً اىل غائم كما 
يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، فيما سيكون طقس املنطقة الجنوبية 
مصحوبة  الشدة  متوسطة  مطر  زخات  تساقط  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً 
اليوم  يف  سجل  ملا  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  أما  الرعدية،  بالعواصف 
غائماً  سيكون  الجمعة  غد  ليوم  ”الطقس  أنَّ  البالد“.وأضاف  بعموم  السابق 
جزئياً اىل غائم مع تشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً يف املنطقة الوسطى، 
بينما سيكون طقس املنطقتني الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً كما يتشكل 
الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة ملا سجل 
يف اليوم السابق بعموم البالد“.وتابع البيان أن ” الطقس ليوم السبت سيكون 
غائماً جزئياً اىل غائم مع تشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً يف جميع مناطق 
البالد“. بعموم  السابق  اليوم  يف  الحرارة عما سجل  درجات  يف  تغري  البالد، وال 
غائماً  سيكون  الوسطى  املنطقة  يف  املقبل  األحد  ليوم  الطقس   ” أن  اىل  ولفت 
مع تساقط زخات مطر خفيفة اىل متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، بينما 
سيكون طقس املنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة 
وتساقط الثلوج فوق املرتفعات الجبلية منها كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول 
تدريجياً، فيما سيكون طقس املنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر 
متوسطة اىل غزيرة الشدة تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض 
قليالً عما سجل يف اليوم السابق يف االقسام الوسطى والجنوبية ، وال تغرّي فيها 

بالقسم الشمايل من البالد ”.
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شـهد العالـم العربي خـالل العام 

حظيـت  كثـرية،  أحداثـا   2021

وتنوعـت  منـه،  واسـع  باهتمـام 

هـذه األحـداث بني ما هو سـيايس 

واقتصـادي وريـايض. . وفيما ييل 

جولة عرب األبرز منها، والبداية مع 

نهائيات كأس العرب يف قطر. 

@xÏnm@ãˆaçßa@NNlã»€a@ëd◊
2021@lã»€a@ëdÿi

لعلـه الحدث األبـرز يف نهاية العام 

2021 ، إذ اسـتضافت قطـر عـىل 

مدى 19 يومـا، النسـخة العارشة 

من كأس العـرب التي انطلقت من 

30 ترشيـن الثاني/نوفمـرب إىل 18 

األول/ديسـمرب بمشـاركة  كانون 

16  منتخبـا عربيـا واحتضنت 32 

مبـاراة اختتمـت بتتويـج منتخب 

الجزائر عىل حساب تونس.

بامليداليـة  قطـر  توجـت  كمـا   

الربونزيـة بعـد فوزهـا عىل مرص 

يف مبـاراة تحديـد املركزيـن الثالث 

الحـدث  هـذا  وحـرض  والرابـع. 

الريايض أكثر من 600 ألف متفرج 

وشـارك فيه خمسـة آالف متطوع 

مـن 90 دولة.. وللمرة األوىل أقيمت 

البطولـة تحت مظلة االتحاد الدويل 

(فيفـا)، يف نهائيات كانـت بمثابة 

بروفة مصغرة لـكأس العالم التي 

الخليجيـة  الدولـة  تسـتضيفها 

الصغـرية الغنيـة بالغـاز يف نهاية 

.2022

ÊaÜÏè€a
األول/أكتوبـر،  ترشيـن   25 منـذ 

تتالت األحداث رسيعا يف السـودان، 

إذ أعلن الفريق عبد الفتاح الربهان 

مجلـس  ورئيـس  الجيـش  قائـد 

السيادة فرض حالة الطوارئ وحل 

الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، 

ووضعـه تحـت اإلقامـة الجربيـة 

إضافة العتقال عدد من الوزراء.

 واعترب كثريون هذه الخطوة انقالبا 

عسـكريا مـن الجيـش وتعطيـال 

ملسـار املرحلة االنتقالية التي بدأت 

بعد اإلطاحة بالرئيس السابق عمر 

البشـري، والتـي كان مـن املقرر أن 

تنتهـي بتنظيم انتخابات ترشيعية 

ورئاسية.

وعـىل الرغـم مـن إعـادة حمدوك 

إىل منصبـه مـن دون حكومتـه يف 

الحـادي والعرشيـن مـن ترشيـن 

اتفـاق  بموجـب  الثاني/نوفمـرب 

سـيايس معه، لم َينل هـذا االتفاق 

رضا الشـارع السـوداني الذي بات 

ُيطالب بحكم مدني خالص.

ومنذ االنقالب يشـارك السودانيون 

يف تظاهرات حاشـدة رفضا للحكم 

الرشطة  العسـكري متحدين قمع 

وقنابل الغاز املسيلة للدموع وقطع 

اإلنرتنت وغلق الطرق.

ê„Ïm
أعلن الرئيس التونيس، قيس سعّيد 

إىل  اللجـوء  تموز/يوليـو   25 ،يف 

الفصل 80 من دسـتور2014 الذي 

يخول له اتخاذ ”تدابري استثنائية“ 

يف حال وجـود ”خطـر داهم“ عىل 

البـالد.. وبمقتىض ذلك أعلن إعفاء 

رئيـس الحكومـة وتجميـد عمـل 

الربملان.

وأصدر سعّيد يف 22 أيلول/سبتمرب 

أمرا رئاسـيا قرر بمقتضاه تجميد 

العمل بقسـم واسـع من الدستور 

ومنح نفسه سـلطة الترشيع عرب 

مراسـيم، وأعلن تمديـد اإلجراءات 

التي اتخذها حتى إشعار آخر.

قـدم  األول/ديسـمرب  كانـون  ويف 

سـعّيد جدوال زمنيا يضم استفتاء 

يف 25 تموز/يوليـو املقبـل بشـأن 

تعديل الدسـتور وإجراء انتخابات 

األول/ كانـون   17 يف  ترشيعيـة 

ديسمرب 2022.

وأضاف سـعّيد بأن التعديالت عىل 

الدسـتور سـتأتي بعـد استشـارة 

شعبية عرب اإلنرتانت تبدأ يف كانون 

الثاني/ينايـر 2022 وتنتهي يف 20 

آذار/مـارس املقبلني عـىل أن يظل 

عمـل مجلـس النـواب معلقا حتى 

انتخاب الربملان الجديد.

وعمقت خارطة الطريق التي أعلن 

عنها سـعّيد االنقسـام السـيايس 

يف املشـهد التونـيس، بـني معارض 

يـرى أن القرارات مجرد اسـتمرار 

”لالنقالب“، ومؤيد يعترب أنه رسم 

خارطة طريق إلنهاء تجميد أعمال 

الربملان والدسـتور وعـودة الحياة 

الديمقراطية.

ÚÓvÓ‹©a@Úflå˛aÎ@Êb‰j€
أثـارت ترصيحـات وزيـر اإلعـالم 

اللبنانـي جـورج قرداحـي، خالل 

آب/ شـهر  يف  سـجلت  مقابلـة 

أغسـطس، أي قبـل أن يعني وزيرا 

لكنها بثـت عىل التلفزيون اللبناني 

بعـد ذلـك، انتقـد خاللهـا التدخل 

يف  الريـاض  بقيـادة  العسـكري 

اليمن، غضب السـعودية والكويت 

ردت  التـي  واإلمـارات  والبحريـن 

باستدعاء سفرائها من بريوت.

ومثلت هـذه الخطوة رضبة للبنان 

الذي تشـكلت حكومتـه يف أيلول/

سبتمرب بعد 13 شهرا من االنتظار، 

تقـوم  أن  منهـا  ينتظـر  وكان 

بإصالحات كبـرية إلنقاذ البالد من 

أزمة اقتصادية مدمرة.

@µi@ÚÓébflÏ‹iá€a@pb”˝»€a@…�”
ãˆaçßaÎ@lãÃæa

الجزائريـة  السـلطات  قطعـت 

العالقات الدبلوماسـية مع املغرب 

بسـبب  أغسـطس/آب،   24 يف 

مـا اعتربتـه ”األعمـال العدائيـة“ 

بالتآمر  املغـرب  للمملكة. واتهمت 

ضدها مع إرسائيـل، كما أملحت إىل 

أن الرباط تقف خلف الحرائق التي 

رضبـت البـالد. من جانبـه، رفض 

املغـرب ”بشـكل قاطـع املـربرات 

الزائفـة بـل العبثيـة التـي انبنـى 

عليها“ القرار.

ÒçÀ@Û‹«@paäbÃ€a
 جولـة جديـدة مـن العنـف بـني 

الجيـش اإلرسائييل وحركة حماس 

الفلسـطينية، يف أيار/مايـو عـىل 

خلفيـة التوتـرات يف مدينة القدس 

الرشقيـة املحتلـة، وضعت الرصاع 

مـرة  الفلسـطيني  اإلرسائيـيل 

أخـرى يف قلـب االهتمـام اإلعالمي 

 11 امتـداد  والدبلومـايس.. وعـىل 

يوما، شـهدت غزة غـارات عنيفة 

مـن  الضحايـا  حصيلـة  وبلغـت 

الفلسـطينيني 232 شـخصا أكثـر 

من مئة منهم أطفال ونساء.

ÚÓvÓ‹©a@Ú®bóæa@
بعـد أكثـر من ثـالث سـنوات عىل 

األزمـة الخليجية، وخالل قمة دول 

مجلس التعاون الخليجي يف كانون 

الثاني/ينايـر2021 ، بمدينة العال 

السـعودية بمشـاركة أمـري دولـة 

قطر، عـادت العالقات الكاملة بني 

دول الخليـج والدوحـة بمـا يف ذلك 

الرحالت الجوية.

 وأجمـع قـادة مجلـس التعـاون 

الخليجـي عـىل رضورة ”الوحدة“ 

يف السياسـات الخارجيـة واملجـال 

االقتصـادي. كمـا تـم االتفاق عىل 

”تطوير شبكات الطرق والقطارات 

املجلـس  دول  بـني  واالتصـاالت“ 

الجهود ملكافحة ”التغري  وتنسـيق 

املناخي واألوبئة واألمراض“.

فقَد العـراق خالل عام 2021 

عـرشات الشـخصيات منهـا 

السياسـية والفنيـة واألدبية 

والدينة، إثر اإلصابة بفريوس 

مـع  رصاع  بعـد  أو  كورونـا 

املرض أو عىل نحو مفاجئ.

إذ غّيب املوت منتصف الشهر 

الجاري ب بغداد، املطرب عامر 

توفيـق، الـذي وافتـه املنيـة 

يف مستشـفى الريمـوك عـن 

عمـر يناهز الــ 73 عاما بعد 

رصاع مـع املـرض، والراحـل 

أحـد اعضاء الفرقـة الوطنية 

وحظـي  الشـعبية،  للفنـون 

بشهرة واسعة عراقياً وعربياً 

بعد مشـاركته يف برنامج (ذا 

فويس) قبل سنوات عدة.

ورحـل يف العارش من الشـهر 

الجـاري يف العاصمة املرصية 

املذيعـي،ن  شـيخ  القاهـرة 

غـازي فيصـل، بعد مسـرية 

اذاعية تلفزيونية حافلة، وتم 

نقـل جثمانه اىل بغداد ليوارى 

اىل مثواه االخري يف النجف.

وعـن 95 عامـا غّيـب املـوت 

قحطـان  املعمـاري  الفنـان 

املدفعـي يف الثامن من ترشين 

الثاني والذي ولد يف األعظمية 

ب بغداد، وهو األخ األكرب للفنان 

املعروف الهام املدفعي.. ومن 

املعماريـة:  تصاميمـه  اهـم 

التشـكيليني  جمعيـة  مبنـى 

تصميـم  كذلـك  العراقيـني، 

جامـع بنيـة ب بغـداد، ونصب 

ومنتزه الرابع عرش من تموز 

الكاظميـة، مدينة  يف منطقة 

األلعـاب يف جانـب الرصافـة 

الطبيعي،  التاريـخ  ومتحـف 

بناية وزارة املالية.

كما غيـب املـوت يف الخامس 

مـن الشـهر نفسـه الفنـان 

التشكييل ورسام الكاريكاتري 

منصور البكري.

يف  الفنيـة  االوسـاط  ونعـت 

الثانـي  ترشيـن  منتصـف 

فـاروق  املرسحـي  الكاتـب 

محمد والـذي وافته املنية عن 

عمر يناهز الــ 74 عام، وأثر 

عجـز يف القلـب والـذي كتب 

اكثر من 35 مسلسال تاريخيا 

واجتماعيا تم انتاجها عراقيا 

املسلسـالت  منهـا  وعربيـا، 

ابـى  التاريخيـة: االصمعـي، 

القلـم  الشـافعي،  حنيفـة، 

واملحنة (ابن مقلة)، ابي تمام 

طائر الشـعر، الزمن والغبار، 

املعري، الشعر ديوان العرب.

ويف 21 ترشيـن الثاني املايض 

رحلـت التدريسـية ورئيسـة 

قسم املرسح يف معهد الفنون 

الجميلـة، بنـات انعـام عبـد 

العظيم، التي وافتها املنية اثر 

مرض.

رحـل  االول  ترشيـن   24 ويف 

الكمان، فالح حسـن،  عازف 

الذي هـو مـن مواليـد بغداد 

اواخـر  ويف   ،  1942 عـام 

فرقـا  تـرأس  الخمسـينات 

ألهـم  مصاحبـة  موسـيقية 

املطربني حينذاك.. وله الفضل 

يف اكتشـاف أصـوات غنائيـة 

ذاع صيتها ولحسـن اثر كبري 

الغنـاء  وتطـور  ديمومـة  يف 

الريفي.

ونتيجة لحادث مؤسـف رحل 

البارز سمري  الشعبي  الشاعر 

االول  ترشيـن   22 يف  صبيـح 

املايض.. ويف الثامن من الشهر 

نفسـه رحل املخـرج حمودي 

عيدة.

17 أيلـول رحـل الفنـان  ويف 

ورحـل  السـومري،  قاسـم 

التشكييل شهاب احمد املال يف 

الرابع من ايلـول املايض وهو 

من مواليد 1959 درس النحت 

يف كلية الفنون الجميلة وعمل 

يف قنوات تلفزيونية عدة.

ويف الشـهر ذاته، تويف املرجع 

الدينـي البـارز محمد سـعيد 

الحكيـم، اثـر سـكتة قلبيـة 

مفاجئة.

ويف 26 آب املـايض غيب املوت 

يف دبـي الفنان فتح الله احمد 

صالح وهو من مواليد كركوك 

1957 والراحل ملحن وموزع 

موسيقي، وعميد سابق ملعهد 

الدراسات املوسيقية ب العراق، 

كان قائداً للفرقة املوسـيقية 

ل كاظم الساهر وموزعاً لكثري 

من أعمالها، وُيعدُّ أوَل عراقي 

يؤسـس التوزيـع املوسـيقي 

لألغنية عىل مسـتوى العراق، 

وهو مقيم يف دبي.

بفايـروس  اصابتـه  واثـر 

كورونا، رحل يف 13 اب املايض 

ارا يسـايان بعـد ان  الفنـان 

توثيـق  يف  مهمـا  دورا  تـرك 

الرتاثيـة  االزيـاء  جماليـات 

الرافديـن،  وادي  منطقـة  يف 

وعطاءه الثر يف مجال تصميم 

اللوحـات الراقصـة واالخراج 

االستعرايض لألزياء العراقية، 

للجمـال  مؤرشـفا  فـكان 

والرتاث العراقي.

ويف الخامـس مـن اب، تـويف 

الفنان عبد الرزاق مجدي، بعد 

اسـبوع من اصابته ب فريوس 

كورونـا حيـث دخـل العناية 

املركـزة يف احد مستشـفيات 

اربيل.

29 تمـوز املـايض رحـل  ويف 

ثامـر  التلفزيونـي  املصـور 

جعفـر الحسـون.. ويف اليوم 

نفسه رحل الفنان عيل سالم.

ويف الـ19 من الشـهر نفسـه 

رحل املوسـيقي أحمد عدنان 

وهو عـازف الكمـان يف فرقة 

وعضـو  السـاهر  كاظـم 

الفرقة السـيمفونية الوطنية 

الفنـان  ورحـل  العراقيـة.. 

البرصي محمد نارص الزبيدي 

يف 19 تموز املايض.

11 تمـوز املـايض رحـل  ويف 

زيـن  عـيل  السيناريسـت 

العابدين عن عمر يناهز الـ 78 

أثر إصابته بفايروس كورونا 

وللراحل العديد من املسلسالت 

االذاعيـة والتلفزيونية ابرزها 

الصعـب)  الزمـن  (حكايـة 

(برج العقرب) (حب وحرب) 

(حكايات يف كل العصور) كما 

قـدم عدة مرسحيـات ابرزها 

(ديـر  حـراري)  (احتبـاس 

بالك فسـاد) واعد للتلفزيون 

العراقـي عدة برامـج ابرزها 

(السـينما  الشـهري  الربنامج 

والناس).

وغّيـب املوت اإلذاعيـة الرائدة 

أمل القباني يف الشـهر نفسه، 

والراحلـة هـي زوجـة املذيع 

الكبري حافـظ القباني ووالدة 

دنيا  السينمائيتني  املخرجتني 

القبانـي،  واينـاس  القبانـي 

وهـي مـن مؤسـيس العمـل 

اإلذاعـي العراقـي يف بواكـري 

عمـل إذاعـة بغـداد وتعد من 

اللواتي حصلن  النسـاء  أوائل 

عىل شهادة الدكتوراه يف األدب 

العربي مطلع الستينيات.

ويف 2 تموز رحل املخرج حسن 

حزيـران   30 ويف  املالكـي.. 

رحل العـازف داود هوبي، ويف 

الخامـس مـن حزيـران رحل 

العـزاوي وهو  الفنـان ماجد 

عضـو الفرقـة السـيمفونية 

املكتبـة  الوطنيـة ومسـؤول 

املوسيقية يف الفرقة.

ويف 18 حزيـران، غيـب املوت 

الشـاعرة البارزة مليعة عباس 

املتحـدة  الواليـات  عمـارة يف 

األمريكيـة عن عمـر ناهز 92 

عاما، بعـد رصاع مع املرض، 

تاركة إرثا ثقافيا كبريا.

ايضـا،  حزيـران  يف  ورحـل 

سـعدي  العراقـي  الشـاعر 

يوسـف عـن عمـر ناهـز 87 

عاًمـا يف العاصمة الربيطانية 

لندن، وُدفن يف مسـقط رأسه 

بمحافظة البرصة.

املـرض  مـع  معانـاة  وبعـد 

رحـل الفنـان فائز السـنفور 

يـوم 31 ايار املـايض، ويف 26 

من الشـهر نفسـه تويف وفاة 

الفنان العراقـي محمد ناجي 

الـذي جسـد دور (هليـل) يف 

مسلسـل بيت الطني عرب قناة 

السومرية، اثر سكته قلبية.

16 ايـار املـايض رحلـت  ويف 

املمثلة فاتن فتحـي املعروفة 

ب ناديـة العراقية عن 57 عاما 

اثر تدهـور حالتهـا الصحية 

يف القاهـرة مقـر اقامتها اثر 

اصابتها بفايـروس كورونـا.

كما تويف الشاعر الشعبي عيل 

الفريـداوي يف 27 أيار 2021، 

إثـر إصابته بجلطـة دماغية 

عن عمر ناهز 38 عاما.

فيما غيب فايروس كورونا يف 

نيسان املايض يف اربيل املطرب 

وامللحـن جعفـر حسـن وهو 

الفنان واملخرج نارص  شقيق 

حسن.

ويف 22 نيسـان، تـويف عضـو 

مجلس النواب عدنان األسدي، 

فـريوس  مضاعفـات  إثـر 

كورونا.

عريبـي  محمـد  تـويف  كمـا 

القايض الـذي ترأس محاكمة 

الرئيس العراقي األسبق صدام 

حسني، بعد رصاع مع فريوس 

كورونا يف شهر نيسان.

وخطف فريوس كورونا روح 

رئيـس الهيئـة العامـة لتيار 

الحكمـة حميد معلـة يف اذار 

. 2021

كمـا غيـب املـوت، يف شـباط 

2021 ، املدرب والعب املنتخب 

السـابق  العراقـي  الوطنـي 

صباح عبد الجليـل، عن عمر 

ناهـز 70 عامـا إثـر إصابته 

كورونا.  فريوس  بمضاعفات 

كما تويف أمس الالعب السابق 

واملدرب الحـايل (أحمد دحام) 

قلبيـة  بنوبـة  اصابتـه  إثـر 

مفاجئة.
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امن ومجتمع

 بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العايل والبحـث العلمي، 
امـس االربعـاء، نتائـج االعرتاضـات املتعلقة 
بالقنـاة العامـة وذوي الشـهداء ضمن القبول 
املركـزي للعـام الـدرايس ٢٠٢١/٢٠٢٢، فيما 
اشـارت اىل قبول جميع املتقدمني بواقع ٤٩١٧ 

طالبا.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: أنه «تم 
اعالن نتائج قبول الطلبة الخاصة باالعرتاضات 
املتعلقـة بالقناة العامة وذوي الشـهداء ضمن 
القبول املركـزي للعام الدرايس ٢٠٢١/٢٠٢٢». 
مبينـة أن «النتائج املنشـورة عـىل موقع دائرة 
www.dirasat-) الدراسات والتخطيط واملتابعة

gate.org) تضمنت قبول (٤٦٦٩) طالبا ضمن 
القناة العامة منهم (٢١٢٤) طالب ممن قدموا 
مسـبقا ولم يظهر لهـم قبول مركـزي وقبول 
(١٦٣٠) مـن الذين لم يقدموا اسـتمارة تقديم 
مسـبقا وقبـول (٩١٥) ممن كانـت معدالتهم 

أكثر من ٧٥٪ وظهر قبولهم يف املعاهد».
وأضافت «يف قناة ذوي الشهداء تم قبول (٢٤٨) 
طالب بينهـم (٤٠) طالبا ممن قدموا مسـبقا 
ولم يظهر لهم قبول مركزي و(١٨٨) طالبا من 

الطلبة الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا 
و(٢٠) طالبـا ممـن كانت معدالتهـم أكثر من 

٧٥٪ وظهر قبولهم يف املعاهد».
الجامعـات  سـجلت  اخـر،  صعيـد  وعـىل 
العراقيـة مواقع تنافسـية مهمـة يف التصنيف 
بالعـام  الخاصـة  بنسـخته   URAP العاملـي 

.٢٠٢١/٢٠٢٢

وذكـرت الـوزارة يف بيـان، ورد «الـزوراء»: ان 
«املوقـع الرسـمي جامعة حـول العالـم فيما 
مواقعهـا  عراقيـة  جامعـات  تسـع  عـززت 
يف التصنيـف وهـي كل مـن جامعـات بغـداد 
والتكنولوجيـة واملسـتنرصية والبـرصة وبابل 
واملوصل والقادسية والكوفة والجامعة التقنية 

الوسطى».

عـىل  مؤرشاتـه  يف   URAP تصنيـف  ويعتمـد 
املقاالت العلمية ٢١٪ واالقتباسات ٢١٪ والعدد 
الكيل لألوراق البحثية ١٠٪ وتأثري املقاالت الكيل 
١٨٪ وتأثري االقتباسـات الـكيل ١٥٪ والتعاون 

الدويل ١٥٪.
ونوهت الـوزارة اىل أن «الجامعات العراقية لها 
حضورها وتنافسـها املتصاعـد يف التصنيفات 
العاملية والسـيما تصنيـف (The Times) الذي 
تتواجـد فيهـا حاليـا أربـع جامعـات عراقية 
الـذي تتواجـد فيـه خمـس   (QS) وتصنيـف
جامعات وتصنيـف (Scimago) الـذي تتواجد 
 (Greenmetric) فيـه ٢٢ جامعـة وتصنيـف
الذي دخلت فيها إحدى وستون جامعة عراقية 
أربـع  فيـه  تتواجـد  الـذي   URAP وتصنيـف 

جامعات عراقية».
تصنيـف  لهـا  «يضـاف  انـه  البيـان  وتابـع 
(Webometrics) الذي سـجل حضور وتنافس 
٨٢ جامعـة وكليـة عراقية فيمـا أظهر مؤرش 
البحـث العلمـي يف مسـتوعبات النـرش العاملي 
حصول العراق عىل املرتبة الخامسـة واألربعني 
عامليـا واملرتبـة السادسـة يف الرشق األوسـط 

والثالثة عربيا».

بغداد/الزوراء:

امـس  الكهربـاء،  وزارة  أعلنـت   

األربعاء، توفـري التخصيصات املاليَّة 

لتحويـل قـرَّاء املقاييـس إىل القـرار 

٣١٥، فيما أشـارت إىل بوادر ايجابية 

لتحويـل فئة معينة مـن العقود عىل 

مالكها.

لـوزارة  الرسـمي  املتحـدث  وقـال 

الكهربـاء، احمد مـوىس، يف ترصيح 

صحفي: إنـه «تمَّ إعداد دراسـة من 

قبل الوزارة بشأن قرَّاء املقاييس، إذ 

رفعت اىل األمانـة العامة واىل مكتب 

رئيس الـوزراء، وطالبنـا بتحويلهم 

مـن القـرار ٣٤١ اىل القـرار ٣١٥»، 

مؤكداً أنَّ «الـوزارة بصدد طرح هذا 

املوضـوع بشـدَّة باجتمـاع مجلس 

الوزراء».

وأضـاف أنَّ «الـوزارة باسـتطاعتها 

توفري التخصيصات املالية من خالل 

مسـتحقات الجبايـة املركزية بغية 

تحويل قرَّاء املقاييس أسوة بأقرانهم، 

وذكرنا ذلك يف الكتاب املرفوع لألمانة 

العامة ملجلس الوزراء». 

وفيما يخص تحويل العقود اىل مالك 

دائـم، أوضـح أن «قـرارات مجلـس 

ت عىل مـن يملك خدمة  الـوزراء نصَّ

٥ سـنوات فأكثـر، يحـوَّل اىل مالك، 

جميـع  ودرسـت  لجـان  وشـكلت 

امللفـات، وتمكنـا مـن تحويـل نحو 

٦٨٩٢ شخصاً إىل املالك الدائم».

وتابـع أنَّ «وزارة الكهربـاء خاطبت 

األمانـة العامـة يف مـا يخـص ممن 

لديهم خدمـة متفرقـة او متقطعة 

يف الـوزارة او ممـن لديهـم خدمـة 

خارج دوائر الكهربـاء، ومن املمكن 

أن تكـون ٥ سـنوات، وايضـاً كتبنا 

لألمانة العامة الدائرة القانونية بغية 

تحويلهـم اىل مالك»، مبيناً أنَّ «هناك 

بـوادر ايجابية مـن الدائـرة العامة 

بإمكانية تحويلهم اىل مالك».

 اربيل/الزوراء:
تبـارش رشكات محليـة أعمـال تشـييد ثـالث 
محطات لتوليد الطاقة الشمسـية يف كردستان، 
بطاقـة ١٠٠ ميكاواط لكل منهـا، ضمن خطة 
بعيـدة املـدى لتوليد ٩٠٠ ميـكاواط من الطاقة 

النظيفة بحلول العام ٢٠٣٠.
وقال مديـر مديرية الطاقة املسـتجدة يف وزارة 
الكهربـاء يف االقليم، روى محمـد أمني، يف بيان 
اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”الوزارة طرحت قبل 
شهر مناقصات بشأن ثالثة مشاريع استثمارية 
يف كردسـتان لتوليد الطاقة الشمسـية بسـعة 
١٠٠ ميـكاواط لـكل منهـا ضمـن محافظات: 

دهوك وأربيل والسليمانية» .
وأضـاف امـني أن ”ثـالث رشكات محلية فازت 
بعقـود املشـاريع، وتـم االتفـاق معهـا إليجاد 

املسـاحات الخاصـة لتثبيـت لوحـات الطاقـة 
الشمسية ضمن املحافظات الثالث“، منوها بأن 
”الـرشكات التي سـتبارش أعمالهـا بداية العام 
املقبل، يتوقع إكمال أعمالها خالل سـتة أشهر، 
ما يمكـن حكومـة االقليم من إضافـة طاقتها 
اىل الشـبكة العامـة إسـهاما بزيـادة سـاعات 

التجهيز» .
وأوضح أن ”هناك انواعا أخرى من الطاقة التي 
يمكـن اسـتخدامها لتوليد الكهربـاء إضافة اىل 
الشمسـية، منها الغازية التـي تعمل عىل زيادة 
االنتاج خالل العام املقبل“، منوها بأن ”تشـييد 
محطـات توليـد الطاقة الشمسـية يأتي ضمن 
خطة بعيدة األمـد لتوليد ٩٠٠ ميكاواط منها يف 

االقليم بحلول العام ٢٠٣٠“.
وأشـار اىل ”وجود منظومات صغـرية محدودة 

إلنتاج الطاقة الشمسـية جـرى نصبها ببعض 
منازل املواطنني واملصانع يف كردسـتان، وتوفر 
الطاقة الكهربائية للمكان نفسـه فقط، مزودة 
ببطاريات تمكنها من رفد املوقع بشكل مستمر 

عند انقطاع الكهرباء الوطنية» .
وبشـأن كيفية االسـتفادة من الطاقـة الزائدة 
املتحققة بتلـك املنظومات، أوضح مدير الطاقة 
املسـتجدة أنـه ”بإمـكان املواطنـني إرجاعهـا 
للشـبكة عن طريق العـدادات االلكرتونية التي 
ستحسب الطاقة املسـتهلكة واملصدرة“، مبينا 
أن ”هذه الطريقة ستشجع املواطنني من خالل 
اقتصادهـم بالـرصف مـن الطاقة الشمسـية 
املتولدة لديهـم، إلرجاع الفائض منها للشـبكة 
الوطنيـة ليتـم طـرح قيمتهـا مـن وصـوالت 

الكهرباء التي تصدرها الوزارة دوريا“. 

 بغداد/ الزوراء: 
أقدم محارضون وخريجون يف محافظة دياىل، 
امـس األربعـاء، عـىل قطـع شـارع املحافظة 

بالكامل.
وانطلقـت تظاهـرة كبـرية امام مبنـى ديوان 
محافظة دياىل وسـط بعقوبة وتم قطع شارع 
املحافظة بالكامل من قبل متظاهرين يمثلون 
املحارضين وخريجـي املعاهد الفنية للمطالبة 

بالتعيينات وتطبيق قرار ٣١٥.
وصّعد العـرشات من املتظاهريـن يف محافظة 
ذي قار، امس األربعاء، احتجاجاتهم للمطالبة 
باستقالة مسؤول محيل جراء تردي الخدمات.

العـرشات مـن اهـايل قضـاء االصـالح رشقي 
محافظـة ذي قـار صعـدوا احتجاجـات عـرب 
إرضام النـريان يف إطارات السـيارات بشـوارع 

املدينة.
وطالـب املحتجون بتنحيـة قائممقام القضاء 
احمد الرميض، بسبب «فشله» يف ادارة القضاء 

وتردي الخدمات.

وواصل املحـارضون املجانيون، امس االربعاء، 
ارضابهـم يف محافظة النجف من أجل تثبيتهم 

وفق قرار ٣١٥.

إىل ذلك، قـال أحد املعلمني إن «صفوف املدارس 
مليئـة بالطالب وال يوجد محـارضون، كونهم 

يواصلون ارضابهم لليوم الثاني عىل التوايل».
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االنبار/الزوراء:
كشـف مديـر دائرة تقاعد محافظـة االنبار، انس ياسـني الدليمي، امـس األربعاء، عن 

اكتشاف لجان التدقيق يف الدائرة املعنية نحو ١٨٠٠ معاملة مزورة.
وقـال الدليمـي يف ترصيـح صحفي: إن ”لجـان التدقيـق يف دائرة مديـر التقاعد قامت 
بعمليات تدقيق شملت ٤٥٩٣ معاملة تقاعدية تبني ان ١٨٠٠ من هذه املعامالت مزورة 

وتم ترويجها بطريقة غري قانونية .
واضـاف ان“ لجـان التدقيق فلرتة االسـماء املقدمـة لها من قبل املواطنني واكتشـفت 
ان هذه االسـماء مزورة وتـم ايقافها واحالتها اىل القضاء التخـاذ االجراءات القانونية 
بصددهـا“، مبينـا ان“ هيئـة التقاعـد الوطنية وبالتنسـيق مع الدائرة املعنية شـكلت 
لجـان مختصة للنظر باملعامالت التقاعدية التي تم ترويجها لتأكد من صحتها واحالت 

املزورين اىل القضاء“.
وأشار الدليمي اىل أن ”الدائرة املعنية تقوم بعمليات فلرتة ألسماء ذوي ضحايا العمليات 
االرهابيـة يف خطـوة تهدف اىل شـمول االسـماء املسـتحقة التي تتوفر فيهـا الرشوط 

القانونية واحالت كل من يحاول التالعب اىل القضاء ”.

بغداد/الزوراء:

ألقت وكالة االستخبارات التابعة اىل وزارة 

الداخليـة، امـس االربعـاء، القبـض عىل 

العصابة املسـؤولة عىل توزيع املخدرات 

يف العاصمة بغداد.

وقالـت خلية االعالم األمنـي يف بيان ورد 

«الـزوراء»: انـه «يف الوقت الـذي يحاول 

فيها تجار املخدرات نرش سـمومهم بني 

ابنـاء املجتمـع العراقـي، يقـف األبطال 

يف االجهـزة األمنيـة لهـم باملرصـاد، من 

بينهم الشـجعان يف وكالة االسـتخبارات 

والتحقيقـات االتحادية ، حيـث تمكنت 

إىل  اسـتندت  نوعيـة  وبعمليـة  الوكالـة 

معلومات دقيقة، مـن القاء القبض عىل 

عصابـة مكونـة مـن خمسـة موزعـني 

وتجـار للمخـدرات، بعـد أن تـم ضبـط 

كميـات من املـواد املخـدرة (كرسـتال) 

ومـواد تعاطي واسـلحة يف بغـداد، اال ان 

العمل االسـتخباري املكثـف مكن رجال 

وكالـة االسـتخبارات مـن احبـاط هذه 

العملية، وإلقاء القبض عليهم».

واضـاف البيان انـه « تم اتخـاذ بحقهم 

االجـراءات القانونية وتوقيفهم حسـب 

املادة (٣٢) مخدرات».

بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة الزراعة، امس االربعاء، ومن خالل دائرة وقاية املزروعات استمرار الحمالت 

املجانية ملكافحة ادغال الحنطة والشعري العريضة والرفيعة األوراق.
وقال مدير عام دائرة وقاية املزروعات، الدكتور حسـن مؤمن ليلو، يف بيان صحفي: ان 
«اسـتمرار عملية املكافحة وعىل مسـتوى الشـعب الزراعية يف مديرية زراعة الديوانية 

واإلرشاف ميدانيا عليها».
ولفت اىل ان «اهم عوامل نجاح العملية تتلخص بعمر االدغال املناسب وااللتزام بالجرع 
املـوىص بهـا والظروف الجوية املالئمة للـرش ورضورة وجود رطوبـة معينة يف الحقل 
واهمية االلتزام بعوامل السالمة املهنية»، مؤكدا رضورة «لبس الكفوف والكمامات عند 
التعامل مع مبيدات االدغال حرصا منه عىل سـالمة العاملني يف هذا املجال كما وسـوف 

تكون املتابعة مستمرة لكل مديريات الزراعة».
ووجهت الوزارة بحسب البيان اىل الحفاظ عىل املبيدات والعلبة الفارغة للسيطرة عليها 

وعدم املتاجرة بها . 
واشـار معـاون مدير قسـم التخطيـط واملتابعة نزار راشـد اىل «قيام قسـم التخطيط 
واملتابعة بتشـكيل لجان مشرتكة ملتابعة حركة املبيدات واملساحات التي تم مكافحتها 

باإلضافة إىل متابعة املكاتب الزراعية وبشكل مستمر ومجاني».
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ذي قار/الزوراء:

افاد مصدر أمنـي بمحافظة ذي قار، امس 

األربعاء، بوفاة نزيل داخل سجن النارصية 

املركزي جنوب غربي املحافظة.

وذكـر املصـدر يف ترصيـح صحفـي: أن “ 

نزيـال من اهايل البرصة يبلـغ من العمر ٤٦ 

عاما محكوم بالسـجن املؤبـد وفق املادة ٤ 

ارهاب تويف داخل سـجن النارصية املركزي 

(الحوت)“.

وبني املصدر ان ”سـبب الوفـاة ال يزال غري 

معلوم حتى اآلن، حيث تم نقل الجثة للطب 

العديل إلكمال اإلجراءات القانونية لها“.

بغداد/الزوراء: 
أفـادت وكالـة الـوزارة لشـؤون الرشطـة، امس 
األربعـاء، بتمكـن قواتها مـن إلقـاء القبض عىل 
متهـم باإلرهاب وآخرين بقضايا الرسقة والتزوير 
يف بغداد.وقالـت الوكالـة يف بيـان ورد «الزوراء»: 
إن «مفارز مكتب إجرام النهـروان التابعة لوكالة 
الوزارة لشؤون الرشطة، تمكنت من القاء القبض 
عـىل متهم مطلوب وفق املـادة ٤ / ارهاب لقيامه 

بالدكة العشائرية ضمن منطقة النهروان».

وأشارت إىل «عرض األوراق التحقيقية أمام أنظار 
قـايض التحقيـق الذي قـرر توقيفه وفـق أحكام 

املادة أعاله لينال جزاءه العادل». 
كما أفادت «بإلقاء القبـض عىل عدد من املتهمني 
بقضايـا الرسقـة والتزويـر ومطلوبـني آخريـن 
بقضايـا جنائيـة مختلفـة، حيـث تم إتخـاذ كل 
اإلجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إىل القضاء 
لينالـوا جزاءهم العادل».ويف سـياق متصل، قالت 
الرشطـة االتحاديـة يف بيـان ورد «الـزوراء»: إن 

قواتهـا «تمكنـت من إلقـاء القبض عىل خمسـة 
متهمني بينهم امرأتني بتعاطي املخدرات يف منطقة 
البياع جنوب غرب بغداد».وأضافت أنه تمت عملية 
إلقاء القبض بعد توفر معلومة استخبارية دقيقة 
بوجود مضافة للتعاطي داخل احد األسـواق ضمن 
منطقة البياع.وأشـارت إىل «إلقـاء القبض عليهم 
بالجـرم املشـهود وضبط بحوزتهـم كيس صغري 
يحتـوي عـىل مـادة الكرسـتال املخـدرة، ٢ بايب 

للتعاطي ، ٢سكني ،باإلضافة اىل مسدس».

األنبار/ الزوراء:
والشـؤون  العمـل  مديريـة  أحصـت 
االجتماعيـة يف األنبار عدد املشـمولني 
االجتماعيـة، فيمـا  الرعايـة  برواتـب 
أشـارت إىل إيقاف رواتب أكثر من ألفي 

أُرسة.
وقـال مديـر دائـرة العمـل والشـؤون 
االجتماعيـة يف األنبار، مجيد الحلبويس 
يف ترصيح صحفي: إنَّ «عدد األُرس التي 
تتسـلَّم إعانـات الحمايـة االجتماعية 
يف محافظة األنبـار بلغت نحو ٨٠ ألف 

أرسة وبواقـع ٤٧ ألف أرسة التي يكون 
معيلها عاطالً عن العمل و٢٣ ألف أُرسة 
التي تعيلها نسـاء أرامل أو مطلقات»، 
مبّينـاً أنَّ «رواتب املعـني املتفرغ لذوي 
اإلعاقـة واالحتياجـات الخاصـة بلـغ 

عددهم يف املحافظة ١٨ ألف راتب».
واوضـح انـه «خـالل العام الحـايل تم 
اكمال ادخـال بيانات أعـداد من األُرس 
عديمـة الدخـل ومـن جميـع الفئـات 
املشـمولة براتب االعانة حيث بلغ عدد 
األرس التـي يعيلها رجـال عاطلون عن 

العمـل ٩ االف معاملـة و٣ آالف أُرسة 
التـي تعيلها نسـاء ارامـل ومطلقات، 
فضالً عـن ألفي راتب للمعـني املتفرغ 
والشـؤون  العمـل  وزارة  اىل  وأرسـلت 
االجتماعيـة والتي بدورهـا تحيلها اىل 
وزارة التخطيـط لتحليل البيانات ومن 
ثـم انتظار اطـالق رواتبهم عنـد توفر 

التخصيص املايل».
«الـوزارة  أنَّ  إىل  الحلبـويس  ولفـت 
قامـت يف شـهر ترشين الثانـي املايض 
بإيقـاف رواتـب ١٢٠٠ أُرسة مـن فئة 

النسـاء و٩٣٥ أُرسة مـن فئـة الرجال، 
كونهم فوق مسـتوى خـط الفقر وتم 
االعـرتاض من قبـل املسـتفيدين أمام 
اللجنـة العليـا للحمايـة االجتماعية يف 
املحافظة»، مبينـًا أن «املديرية بارشت 
بمقابلة أعداد منهم وبحسب األسبقية 
وحسـمت معامالتهـم بإعـادة رواتب 
عـدد منهم إلثبات إنهـم اليزالون تحت 
خط الفقر، اىل جانب رفض قسـم آخر 
لثبوت تحسـن وضعه املعايش واصبح 

فوق خط الفقر».
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اعالن
إىل الرشيـك (حسـني عبد الرضـا حليص) 
اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (عبد الحسـني 
سـعيد حميد) بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعـة املرقمة (٣/٤٧٩٠٨) املقاطعة 
( ٤ حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يومـا داخل العراق 
وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيكة (عليـاء جواد ناهض) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيـكك (هاجر عيل صكـر) بالبناء 
عـىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٥٤٩٧٦) املقاطعـة ( ٤ حـي النـداء) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

فقدان
الهويـة  منـي  فقـدت 
من  الصـادرة  الوظيفيـة 
جامعـة الفرات االوسـط 
(عقيـل  بإسـم  التقنيـة 
رحيم عبد الحسني) فعىل 
من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقـد  سـند العقـار املرقـم 
املكرمـة يف  (١٣٥٠٣) حـي 
النجف بإسم العراقي (باسم 
مهدي كاظـم) والصادر من 
مديرية التسجيل العقاري يف 
النجف فعىل مـن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

اعالن
عبـد  (سـهام  الرشيكـة  اىل 
الغنـي عبد الحسـني) اقتىض 
حضـورك اىل مديريـة بلديـة 
النجف االرشف لغرض اصدار 
اجازة البناء للرشيك (حسـني 
ابراهيم محمد سالم) للقطعة 
املرقمة (٩٤٣٧/٣) يف النجف 

حي صدام مقاطعة ٤.
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بغداد/ الزوراء:
تـرأس السيد رئيس هيئة املنافذ الحدودية اللواء 
الدكتـور عمـر عدنـان الوائيل اجتمـاع مجلس 
هيأه املنافذ الحدوديـة الثاني عرش بحضور كل 
أعضائـه، وتمت مناقشـة جدول األعمـال الذي 
تضمـن العديـد مـن الفقـرات التـي تعمل عىل 
تصويب واقع عمل املنافذ الحدودية واالرتقاء بها 
نحو األفضل والحفاظ عىل الوترية التصاعدية يف 
األداء والعمل عىل زيادة النجاحات املتحققة من 

قبل كافة الدوائر العاملة خالل العام الحايل. 
وابتدأ اللـواء بكلمة عامة شـملت مراجعة أبرز 
القـرارات التـي اتخذت يف العـام ٢٠٢١ والتأكيد 
عـىل طرح مواضيـع مستقبليـة يف العام ٢٠٢٢ 
إلكمـال مسـرية تصحيح املسـار ووضع خطط 
ومنهاج عمل مدروس من أجل الوصول لألهداف 

املرجوة. 
أبرز املواضيع التي تمت مناقشتها هي كاآلتي: 

١- مناقشـة آليـة تنفيذ قـرار مجلـس الوزراء 
املرقم (٤٥٥) لسنـة ٢٠٢١ املتضمن تغيري جهة 
تنفيذ مشـاريع تطوير وإعمار املنافذ الحدودية 
وحرصهـا باملحافظـات بالتنسيـق مـع هيـأة 
املنافـذ مـن اإليـرادات املستحصلة مـن املنافذ، 
حيث أكـد رئيس الهيئة عىل ممثـيل املحافظات 
بـرضورة متابعـة هذا القـرار وضمـان تطوير 

املنافذ وإعمارها وفـق تصاميم متطورة وتلبية 
كافـة متطلبـات الدوائـر العاملـة مـن أجهزة 
فحـص سـونار للحقائـب والعجـالت وأجهـزة 
فحص املخدرات واألشـخاص مـع توفري الدعم 

 .k9ملفارز ال
٢- تمت مناقشـة عملية إحكـام السيطرة عىل 

عمليـة دخـول العجـالت السياحيـة وضمـان 
خروجهـا من البلـد ومنع اسـتغاللها وبيعها يف 
السـوق املحلية من خالل وضـع آلية وإجراءات 

تحتم عىل الشخص إعادة إخراجها من البلد. 
٣-فيمـا يتعلـق بضبـط املوانئ البحريـة ومنع 
دخول األشـخاص الغري مخولني صوت املجلس 

عىل رضورة قيام الرشكـة العامة ملوانئ العراق 
مـن متابعة إجراءات املدونة الدولية وحثهم عىل 
السيطـرة عىل البوابات الرئيسة ومنع دخول أي 
شـخص غري مخول وستكون هنالك متابعة من 
هيأه املنافـذ لهذا امللف املهم من أجل توفري بيئة 

آمنة للموظف عند أداء مهامه. 
كمـا تم التأكيد عىل تفتيـش العجالت ومطابقة 

األوراق الرسمية والتأكد من عائديتها. 
٤-اختتـم املجلـس جـدول األعمـال بمناقشـة 
ضوابـط اسـترياد الذهـب عـرب مطـاري بغداد 
والنجـف األرشف الدوليـني والخـروج بتوصية 
مفادهـا العمل عىل تخفيض الرسـوم لكل كغم 
ذهـب يتـم إعـادة تصديـره والسمـاح بخروج 
كميات تتناسـب مـع ما مستـورد والتأكيد عىل 
فحصهـا مـن قبـل الجهـاز املركـزي للتقييس 

والسيطر النوعية.
ويف السيـاق ذاته أبدى املجلس عدم ممانعته من 
اعتماد منفذ مطار البرصة الدويل لدخول الذهب 

إسوة للمنافذ املذكور.  
ويف نهايـة االجتمـاع تـم توجيـه كافـة أعضاء 
املجلـس بتقديـم مقرتحات مدروسـة يف مطلع 
العـام القادم تكون مـن منطلق رفـع مستوى 
األداء وتحقيـق اإلصالح ومحاربة الفساد بكافة 

أشكاله. 
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بغداد/ الزوراء:
انجزت املالكات الفنية والهندسـية يف رشكة الحفر العراقية عمليات حفر 
البـرئ النفطي TU - 55 يف حقل الطوبة بعمق 2465 مرتا لتكوين املرشف 

لصالح رشكة نفط البرصة.
وقـال بيان للرشكة تلقت ”الزوراء“: ان ”عمليات الحفر تمت باسـتخدام 
جهاز الحفر IDC 8 ذي القدرة الحصانية HP 2000 بفرتة زمنية 77 يوما 
”. وأضافت انه ”سيتم نقل الجهاز اىل القاعدة LM 14.5 لحفر برئ نفطية 

جديدة يف نفس الحقل“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مرصف الرافديـن حصيلة القروض التي منحت للمواطنني منذ شـهر 

ترشين الثاني املايض.
وقـال املكتـب االعالمـي للمرصف يف بيـان تلقت ”الـزوراء“ نسخـة منه: ان 
”القروض التي تم منحها وانجازها خالل شـهر ترشيـن الثاني املايض بلغت 

٧٦٠ قرضا تنوعت ما بني قروض البناء والرتميم واملشاريع الصغرية ”.
واشـار اىل انه ”تم منح ٦٣٣ قرضا للمشاريع الصغرية وانجاز منح ٧٥ قرضا 

للبناء والرتميم و ٥٢ قرضا للبناء يف قطعة ارض والبالغة 50 مليون دينار“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االربعـاء، يف البورصـة الرئيسة بالعاصمـة بغداد، فيمـا ارتفعت يف اقليم 

كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس 147700 دينـار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما سـجلت 
االسعار صباح الثالثاء 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر امريكي.

وأشـار املصـدر إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148250 دينارا عراقيا 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147250 دينارا عراقيا 

لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا، 
حيث بلغ سـعر البيع 147950 دينارا لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء 147800 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
رهـن مستشـار محافظة االنبار للشـؤون الطاقة عزيز خلـف الطرموز، 
امس األربعـاء، موافقة وزارة النفط للبدء بعمليـات تصدير النفط الخام 
مـن مجمـع تـي وان اىل االردن. وقـال الطرمـوز يف ترصيـح صحفي: إن 
”حكومـة االنبـار املحليـة بانتظار موافقـة وزارة النفط للبـدء بعمليات 
تصديـر النفـط الخام من مجمع تـي وان النفطي يف قضـاء القائم غربي 
االنبار ، اىل االردن عرب اسـطول نقل املشـتقات النفطية بعـد انجاز كافة 
االعمـال يف مبنـى املجمع الذي تعـرض اىل نسبة دمار كبـرية نتيجة قيام 
عنـارص من عصابات داعـش بعمليـات تخريبية طالت عـدادات املحطة 
ورسقة محتوياتها ابان سـيطرتها عىل قضـاء القائم ”.واضاف الطرموز 
ان“ عمليـات تصدير النفـط الخام من مجمع تـي وان النفطي اىل االردن 
سـيتم عرب عجالت مخصصة لنقل املشـتقات النفطيـة وليس عرب انبوب 
النفط العراقي األردني“. وأوضح أن ”القوات االمنية امنت وبشـكل كامل 
كافـة الطرق املؤدية اىل منفذ طربييل الحدودي مع االردن فيما ينتظر اذن 
الحكومـة املركزية لبدء عمليات تصدير النفط الخـام من مجمع تي وان 
النفطـي“، مبينا أن ”اعادة عمليات تصدير النفط الخام اىل االردن سـوف 

يساهم يف تعضيد واردات الدولة وتشغيل االيدي العاملة ”.

بغداد/ الزوراء:
توقـع رئيس الغرفـة التجارية االيرانيـة العراقية من الجانـب االيراني 
يحيى آل اسـحاق، امس األربعاء، بلوغ حجم التبادل التجاري البيني 10 

مليارات دوالر مع انتهاء السنة املالية الجارية 20 مارس/آذار 2022.
وقال آل إسـحاق يف ترصيح اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”حجم التبادل 
التجـاري مـع العراق حتـى 20 نوفمرب/ترشين الثانـي 2021 بلغ نحو 
8 مليـارات دوالر“.وأضـاف أن ”الرشكات االيرانية التواجه مشـاكل يف 
تحصيل مستحقاتها ازاء تقديم الخدمات وتنفيذ املشاريع الصناعية يف 
العـراق، وذلك عن طريق مكاتب الصريفـة والقنوات األخرى“. ولفت اىل 
أن العراق يعد ثاني أكـرب رشيك تجاري إليران، وأن الجانبني يستهدفان 
مستوى 20 مليار دوالر للتبادل التجاري البيني. وحول حجم مستحقات 
تصديـر الطاقـة اىل العراق، بنّي آل اسـحاق أن املستحقات متغرية وغري 
ثابتة، حيث يوجـد لدينا حساب جار، نصدر الطاقة ومنها الغاز للعراق 
وباملقابل نتحصل عىل االموال بأشـكال مختلفة، غري أن حجمها یرتاوح 

بني 5 اىل 7 مليارات دوالر وهي ديون حكومية غالبيتها. 
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بغداد/ الزوراء:
تواصـل وزارة املاليـة إنجاز مراحـل تطوير أنظمـة اإلدارة 
املاليـة العامة وفق املعايري الدوليـة املعتمدة، وتعمل الوزارة 
عـىل رسـم اسـرتاتيجيات العمل املـايل من خـالل االهتمام 
املسبـق بمـرشوع االدارة املاليـة ومتابعتـه لغـرض تأكيد 

تحقيق األهداف اإلجرائية.
وقـد وقعـت وزارة املاليـة عقداً مـع الرشكة االستشـارية 
االستشـارية  الخدمـات  لتقديـم   (AARC) اإليرلنديـة 
بخصـوص إعداد املتطلبات الوظيفية والفنية ووثائق عطاء 
نظـام إفمـس IFMIS بفـرتة تنفيـذ تبلغ 17 شـهراً ضمن 
مـرشوع تحديث نظم االدارة املاليـة العامة والذي يعترب من 
املشـاريع املستمرة املدرجة ضمن املوازنة االستثمارية لعام 

2021 واملمولـة من البنك الدويل، وبموجب هذا العقد سـيتم 
مراجعة املتطلبـات الوظيفية والفنية ملراحـل إعداد وتنفيذ 
املوازنـة ونماذج التقارير وفق املعايري الدولية وإعداد وثائق 
العطاء التنافسية الدولية الخاصة بمناقصة تنفيذ مرشوع 
ال (IFMIS) وتجـدر االشـارة اىل ان املـرشوع مدرج ضمن 
خطـة حوكمة وتنفيـذ برنامج االصالح (الورقـة البيضاء)  
بالتسلسـل (61) نظـام االدارة املالية العامـة الذي اطلقته 

الحكومة . 
كمـا ان وزارة املالية تعمل وفق الخطـط والجداول الزمنية 
التي تقرهـا اللجنة العليا لإلصالح من أجل تمكني الحكومة 
من إجراء اإلصالحات املؤسـسية ودعم السياسـات الالزمة 

لتيسري تنفيذ نظام افمس بشكل ناجح.

بغداد/ الزوراء:
وصف الخبري االقتصادي، نبيل جبار 
التميمي، امس األربعاء، الترصيحات 
التي أدىل بها وزير املالية عيل عالوي 
حول ترسيح املوظفني بـ“املربكة“، 
عـالوي  ترصيحـات  أن  إىل  مشـريا 

تشكل تهديدا للمجتمعات واألفراد.
وقال التميمـي يف ترصيح صحفي: 
السلوكيـات  مـن  ”واحـدة  إن 
االجتماعيـة املتوقعـة الناتجـة عن 

هـذا الترصيح هـو التأثـري السلبي 
عـىل صغار وكبـار موظفي القطاع 
العـام جراء تخوفهم مـن املستقبل 
املظلم الذي رسـمه لهم عالوي الذي 
هدد بترسيحهم من اعمالهم مما قد 
يدفعهم اىل ممارسة اعمال االحتيال 
او رسقـة ونهـب امـوال الدولة وقد 
تنتقل اىل حالة شبه هستريية داخل 

مؤسسات الدولة“.
وأضاف أنه ”عادة ما يتجنب الساسة 

حـول العالـم ترصيحـات قد تشـكل 
تهديـدا للمجتمعـات واالفـراد فحتى 
لغة الرصاحة السياسية قد تستوجب 
لغة مناسـبة بطرح املخاطر تالزمها 

حزمة من التطمينات والحلول“.
وأشـار التميمـي إىل أن ”ترصيحـات 
املوظفـني  ترسيـح  حـول  عـالوي 
وتكـاد  واملوضوعيـة  للدقـة  تفتقـر 
تشكل تهديدا للمجتمعات واألفراد يف 

املؤسسات العامة“.

بغداد/ الزوراء: 
وّقع محافـظ أذربايجان الغربية محمـد صادق معتمدان 
ومحافـظ أربيل العراقية أميد عبـد الرحمن حسن مذكرة 
تفاهـم لتنميـة التعـاون االقتصـادي والتبـادل التجاري 
بينهمـا. وقـال مساعد محافـظ أذربايجـان الغربية نادر 
صادقـي، يف ترصيـح صحفي: إنـه ”يف هذه املذكـرة، أكد 
الجانبان عىل تنفيذ االتفاقات السابقة واسـتمرار توطيد 
العالقـات الثنائية وتبادل الخرباء مـن أجل تعزيز التعاون 

االقتصادي“.
وأضـاف صادقي: ”اتفق الطرفان، بموجـب هذه املذكرة، 

عـىل اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتأسـيس رشكـات نقل 
مشـرتكة يف أرسع وقـت ممكـن مـن أجل تسهيـل تنمية 
التبادل التجاري“. وتابع مساعد محافظ أذربيجان الغربية 
يف الشـؤون االقتصاديـة يف االشـارة إىل اقتـدار املحافظة 
يف مختلـف املجـاالت: يف هـذه املذكرة، أعلـن الطرفان عن 
اسـتعدادهما لتطويـر قطـاع صناعـة السياحـة وإقامة 
املعارض التجارية واملتخصصة وتبادل الرحالت السياحية 
والرياضية. ولفت صادقي إىل الخربات القيمة للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية يف تطوير القطاع الصناعي مع الرتكيز 

عىل الصناعات الصغرية واملتوسطة.
ونوه اىل ان وزارة التجارة يف إقليم كردسـتان العراق أعلنت 
عـن دراسـة مرشوع إنشـاء منطقـة صناعيـة وتجارية 
مشـرتكة يف املنطقـة الحدودية بني محافظتـي أذربيجان 
الغربيـة وأربيل، بمشـاركة القطـاع الخـاص، ومراجعة 
التسهيـالت الفنية لتسيري خط جـوي بني مدينتي أروميه 
وأربيل، والتنسيق وتوفري املعلومات الالزمة حول اإلجراءات 
القياسـية واللوائح الفنية للمحافظتني ومن بني القضايا 
التي وردت يف املذكرة ، نشاط منفذ تمرجني – حاج عمران 
الحدودي عىل مدار 24 سـاعة والرتتيبات الالزمة لتسجيل 

السيارات العراقية يف املنفذ الحدودي.

á‹j€a@¿@·Éõn€a@·vy@ b–mäa@lbjéc@·Ác@Üa7né¸aÎ@ä¸Îá€a@Z¡Ó�Én€a
بغداد/ الزوراء:

عـزت وزارة التخطيـط ، امس االربعاء، 
أسـباب التضخـم يف العـراق إىل سـببني 
رئيسـني هما االسـترياد وارتفاع سـعر 

رصف الدوالر أمام العملة املحلية.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الوزارة، 
حديـث  يف  الهنـداوي،  الزهـرة  عبـد 
صحفي: ان ”اسـباب ارتفاع التضخم يف 
العراق تعود اىل اسـباب خارجية واخرى 

داخلية“.
وبني أن ”كل دول العالم تشـهد مشاكل 
يف نقص بعـض املواد ونـدرة يف البعض 
االخر، وبالتايل ادت اىل ارتفاع اسـعارها 
عامليا مثـل املـواد االنشـائية والغذائية 
وانقطاع سالسل التوريد بني بلدان العالم 
ممـا ادى اىل ارتفاع مـؤرشات التضخم 
عـىل مستـوى العالـم سـواء أكانـت يف 
روسيا او امريكا وحتى يف بلدان املنطقة 
التي تواجـه حاليا نفس املشـكلة ألنها 
اقتصادهـا مرتبـط باألسـواق العامليـة 

سواء أكانت املواد الغذائية او غريها“ .
واضاف الهنداوي ان ”مؤرشات التضخم 
يف العـراق كمنظومة اقتصادية جزء من 

املنظومة االقتصادية العاملية وخصوصا 
ان الكثري من املواد سواء أكانت انشائية 

او اسـتهالكية مستـوردة، وبالنتيجـة 
ارتفاعـا باألسـعار بمعدالتها  شـهدت 

العامة وخاصة الغذائية املستوردة“.
واشار اىل ان ”االسباب االخرى التي ادت 

اىل ارتفـاع التضخم يف العـراق هو كثرة 
الطلـب االسـتهالكي عىل املـواد ووجود 
كتلة نقدية كبـرية تتحرك داخل السوق 
العراقية يضـاف اىل ارتفاع قيمة الدوالر 
وانخفاض قيمة الدينار باألساس اسهم 

اىل ارتفاع نسب التضخم“.
مـن جانبـه، اكـد الخبـري االقتصـادي، 
رضغام محمد عيل، يف ترصيح صحفي: 
ان ”ارتفـاع حجـم التضخـم السنـوي 
للشـهر املـايض جـاء بنـاًء عىل سـعر 
رصف املستهلـك والـذي يتأثـر بارتفاع 
اسـعار املواد الغذائية املرتفعة اسعارها 

عامليا“.
واضاف ان ”االسـباب االخرى هو االثار 
الرتاكميـة الناتجـة عـن تأخـري اقـرار 
املوازنـة وتشـكيل الحكومـة وهـو ما 
يخلق حالة ترقـب يف السوق ينتج عنها 
ركود اقتصـادي يتسبب بارتفاع سـعر 

رصف املستهلك“.
وكان الجهاز املركزي لإلحصاء قد اعلن 
ارتفاع التضخم السنوي يف العراق لشهر 
ترشيـن الثاني اىل 8.4 % مقارنة بنفس 

الشهر من العام املايض.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسعار الذهب االجنبي واملحيل يف األسواق العراقية، امس األربعاء.

وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر 
بيع 370 الف دينار، و سعر الرشاء 366 الفاً،  فيما سجلت اسعار الذهب ليوم 

امس الثالثاء 373 الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا ايضا عند 340 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 336 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فان سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيـع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت املبيعـات النقدية من الدوالر يف مزاد البنـك املركزي، امس األربعاء، 
لتصل إىل أكثر من 63 مليون دوالر.وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد امس 
خـالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكـي، انخفاضا يف مبيعاته من الدوالر 
بنسبـة 1.98 % لتصـل إىل 198 مليونـا، و355 الفـا، و886 دوالرا أمريكيا، 
غطاها البنك بسعر رصف اسـاس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم 
الثالثـاء، التـي بلغت املبيعات فيـه 202 مليونان، و 629 الـف و 408 دوالر 
أمريكي.واضـاف ان مبيعات البنك النقدية مـن الدوالر ارتفعت هذا اليوم اىل 
63 مليونا، و810 آالف دوالر مقارنة باليوم السابق التي بلغت فيها املبيعات 
النقديـة 47 مليون دوالر، فيما ذهب الباقـي البالغ 134 مليونا، و545 الفا، 
و886 دوالرا لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.وأشار 
املصـدر إىل أن 22 مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 16 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل و 258 رشكة توسط.

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@kÁâ€a@äb»éc@…uaãm

@63@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

Ú„åaÏæa@Üaá«hi@’‹»nÌ@ÚÌá‰€ãÌg@Ú◊ãí@…fl@�aá‘«@…”Ïm@ÚÓ€bæa

ÚÓ„aãÌg@Úƒœb´@…fl@ÚÌÜbón”a@·Áb–m@Òã◊âfl@…”Ïm@›Óiäc

@bÓ»‡n™@aáÌáËm@›r∏@ÚÓ€bæa@ãÌåÎ@pb±ãóm@ZÜbón”a
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@ãÇdm@ıaäÎ@ÚÓ€b‡‹€@¯†b©a@7è–n€a@ZÔ„aÏ�»€a
@pbƒœb0a@ÚÌá„c@|‰fl@“ãñ

بغداد/ متابعة الزوراء
 أوضحت وزارة الشـباب والرياضة االشـكال الحاصل يف الوسـط الريايض بشأن املبلغ الذي خصصها 
مجلس الوزراء بقرار رسـمي لكل محافظة وقدره ٣ مليارات دينار والذي تفاجأ به الوسـط الريايض 

بتخفيض املبلغ اىل ٢٠٠ مليون دينار.
وقال عيل العطواني، الناطق باسـم وزارة الشـباب والرياضة: إن «ذلك جاء بسـبب التفسري الخاطئ 
لـوزارة املالية التي اعتربت مبلغ ٣ مليارات تقسـم لكل ناٍد وعند تقسـيمها تكون حصة كل ناٍد ٢٠٠ 
مليون».واضاف ان «مجلس الوزراء اعرتض و رفض هذا التقسـيم، وكان القصد من التخصيص هو 

منح كل محافظة ٣ مليارات تخصص للشأن الريايض».

ãºcÎ@ã–ñc

‚byÜ@áºc@÷Ï‹©a@läáæa@Û»‰m@ÚÓfl˝«�aÎ@ÚÓöbÌã€a@¬béÎ˛a

áËí@?Ã€a@áj«@¡éÏ€a@¡–„@läáfl@ÚiÏ‘«@ÔÃ‹m@“b‰˜né¸a@Ú‰ß

بغداد/ عيل الخرسان 
كشـف نادي النفـط الريايض 
عـن توّصله التفـاق مع أربعة 
العبـني أفارقـة للتعاقد معهم 
خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
العام  التـي سـتنطلق مطلـع 

املقبل.
وقـال مديـر املكتـب اإلعالمي 
لنـادي النفط جمعـة ثامر: إنَّ 
” النـادي يعتـزم التعاقـد مع 
أربعـة العبني أفارقـة يلعبون 
يف الدوريـات العربيـة لغـرض 
تعزيز صفـوف فريقه الكروي 
املشـارك يف دوري الكرة املمتاز 
ولكـن مـن دون اإلفصاح عن 

اسمائهم“.

املـدرِّب   ” أنَّ  ثامـر  وأضـاف 
باسم قاسـم وضع يف مفكرته 
االستغناء عن  خدمات ثالثة اىل 
أربعة العبني خالل هذه الفرتة 
باالضافـة اىل خـروج الحارس 
محمـد حميد وانتقـال الالعب 
مروان حسني اىل فريق اربيل“.
وبـني ثامـر أنَّ ” الحـظ وقف 
بالضـد من فريـق النفط يف ما 
يتعلق بالنتائج، فالفريق يقدم 
مستويات مميزة ولكن النتائج 
ليسـت بمسـتوى الطموح ”. 
مشـرياً اىل أنَّ ” مبـاراة الفريق 
املقبلة ستكون مهمة وصعبة 
القـوة  فريـق  أمـام  للغايـة 

الجوية“.

@¡–‰€a@Òá‰uc@¿@Ú”äbœc@Ú»iäc
ÚÌÏnì€a@p¸b‘n„¸a@fi˝Ç

بغداد/ متابعة الزوراء
 تويف امس االربعاء املدرب الكروي احمد دحام 
اثـر نوبة قلبية مفاجئة اثنـاء عمله مع فريق 

املصايف بكرة القدم.
وتويف املدرب احمد دحام اثناء القاء محارضة 
فنيـة عىل العبي فريق املصايف الذي ينشـط يف 
دوري الدرجـة الثانية بعد تعرضه لنوبة قلبية 

مفاجئة مما ادى اىل وفاته عىل الفور.
وبقلـوب مؤمنـة وراضية بقضـاء الله وقدره 
نعى وزير الشـباب والرياضة، عدنان درجال، 
العـب املنتخـب الوطني السـابق بكـرة القدم 
واملـدرب الحـايل الكابتـن احمد دحـام والذي 
انتقـل اىل رحمـة اللـه تعاىل اثـر نوبـة قلبية 
مفاجئـة، فقـد كان الفقيـد مثـاال للريـايض 
الخلوق واملثابـر ونعزي انفسـنا بهذا الرحيل 
املفاجـئ والـذي يمثـل صدمة كبرية للوسـط 
الريايض بصورة عامة ولـالرسة الكروية عىل 
وجه الخصوص والذي يعترب واحدا من رجالها 
االوفياء، ونسـأل اللـه ان يلهمنـا ويلهم اهله 
وذويه الصرب والسلوان عىل هذا املصاب الجلل 
وال نقول إال مـا يريض الله والحول وال قوة اال 

بالله العيل العظيم.
وتقدمـت اللجنة األوملبيـة الوطنيـة العراقية 
بأحّر التعازي اىل األوسـاط الرياضية العراقية 
عاّمـًة واىل البيت الكروي بشـكل خاص، وذلك 
لوفـاة العب املنتخـب الوطني ونـادي الطلبة 
السـابق بكـرة القـدم، املـدرب أحمـد دحـام 
الـذي وافته املنّيـة ظهر امس إثـر نوبة قلبية 

مفاجئة.
ويعـد الفقيد أحد الالعبني الـذي عرف بدماثة 
خلقه وعالقاته الطيبـة مع زمالئه وأصدقائه 
مـع  تعاملـه  وحسـن  الكـروي،  ومحيطـه 

اآلخرين. 

ويف الوقـت الـذي تعزّي فيـه اللجنـة األوملبية 
الوطنيـة العراقيـة عائلـة الفقيـد وزمـالءه 
وأصدقـاءه فإنها تبتهـل إىل البـاري عّز وجل 
أن يتغمـده بواسـع رحمته ويسـكنه فسـيح 
جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه نعمة الصرب 

وجميل السلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
كما تقـدم االتحاد العراقي لكـرة القدم بأحر 
التعـازي واملواسـاة للوسـط الريـايض بوفاة 
العب املنتخب الوطني السابق واملدرب الكروي 
احمد دحام... سائلني الله عز وجل ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسـكنه فسيح جناته ويلهم 
اهله ومحبيه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه 

راجعون.
كما تقدمـت الهيئـة االدارية لنـادي الرشطة 
بأحر التعازي واملواسـاة اىل الوسـط الريايض 
عمومـا والكـروي بوجه خاص لوفـاة الالعب 
الدويل السـابق واملدرب الحـايل احمد دحام اثر 
نوبـة قلبية مفاجئة ، وتسـأل اللـه ان يتغمد 
الفقيد برحمته الواسعة وان يلهم اهله وذويه 

الصرب والسـلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.
وتقدمـت ارسة نـادي القوة الجويـة الريايض 
بخالـص التعازي إىل الوسـط الريـايض بوفاة 
العـب نادي القـوة الجوية واملنتخـب الوطني 
السـابق احمد دحام داعني الباري عز وجل أن 
يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وان يلهم اهله 

وذويه الصرب والسلوان .
وبمزيـد مـن األىس والحـزن وبقلـوب راضية 
بقضـاء الله وقـدره تلقت أرسة نـادي النجف 
االرشف الريـايض خـرب وفـاة  الالعـب الـدويل 
السابق  واملدرب  احمد دحام  والذي وافاه االجل 
ظهر امـس األربعـاء أثناء محـارضة لفريقه 
نـادي املصايف بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة 
وبهـذه املناسـبة االليمـة تتقـدم أرسة النادي 

بالتعازي واملواساة الحارة إىل الوسط الريايض 
العراقي واىل ذوي ومحبي الفقيد سائلني املوىل 
عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه 
فسـيح جناته ويلهـم أهلـه ومتعلقيه الصرب 

والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.   
وتقدمـت الهيئة اإلداريـة لنادي أمانـة بغداد 
الريايض إىل الوسـط الريـايض وعائلة املرحوم 
املـدرب الكـروي احمد دحـام بأحـر التعازي 
واملواسـاة، سـائلني الباري عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسـع رحمتـه ويلهم اهلـه ومحبيه 

الصرب والسلوان. 
ونعت الهيئة اإلدارية لنادي الحشـد الشـعبي 
الريايض فقيدها الالعب الدويل السابق واملدرب 
احمـد دحام الـذي وافاه األجل امـس االربعاء 
.. سـائلني املوىل عـز وجل أن يتغمده بواسـع 
رحمته وأن يسـكنه فسيح جناته وانا لله وانا 

اليه راجعون .
كمـا قدمـت الهيئـة اإلداريـة لنـادي الحدود 
الريـايض بأحـر التعـازي وخالـص املواسـاة 
إىل الوسـط الريـايض بوفـاة املـدرب الكروي 

الكابتـن احمد دحام والـذي وافته املنية امس 
اثر نوبة قلبية مفاجئة، سائلني املوىل عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسـع رحمته وان يسـكنه 
فسـيح جناته وان يلهم أهلـه ومحبيه الصرب 

والسلوان .
وبكل حـزن وأىس عزت ادارة نـادي الديوانية 
الريـايض الشـارع الريـايض العراقـي بوفـاة 
املـدرب الكبري الخلـوق الكابتن احمـد دحام، 
تغمـده الله بواسـع رحمته واسـكنه فسـيح 

جناته وألهم اهله ومحبيه الصرب والسلوان.

بغداد/ الزوراء
عقـدت لجنـُة االسـتئناف يف االتحـاد العراقّي لكـرِة القدم 
اجتماعـاً بتاريـخ (٢٧/١٢/٢٠٢١)، واطلعـت عىل أولياِت 
قرار لجنِة االنضباط املرقم (2) واملؤرخ يف (21/12/2021) 
بخصـوص األحـداِث التي شـهدتها مبـاراة فريقـي (نفط 
الوسـط - زاخو) التي جرت عىل ملعِب كربالء الدويل ضمن 

بطولِة كأس العراق . 
والحظـت اللجنة ان هنـاك نقصاً يف اإلجـراءاِت املُتخذِة من 
قبـل لجنـِة االنضبـاط، إذ كان عليهـا االطالُع عـىل تقرير 
حكـم املباراة واسـتدعاؤه لالسـتماع وتدويـِن أقواله كونه 
الشخص الذي وقَع عليه االعتداُء، إذ ان اللجنة لم تقم بهذه 

اإلجراءات، ولغرِض حسم املوضوع بأرسع وقٍت ممكٍن فقد 
قامت لجنتنا باسـتدعاِء حكم املبـاراة منترص غازي رفيق، 
وبعد مناقشته بشـأن ما جرى من أحداٍث أفاَد بما ييل، انه 
لم يسـمع بنفسـه بأن املدرب عبد الغني شهد تجاوَز عليه، 
وإنمـا تم نقـُل الخرب إليـه، وان قرار طـرده كان لتدخلِه يف 
قراراتـه، مبيناً ان املدرب عبد الغني شـهد حـَرض اىل غرفِة 
مالبـس الحكام إللقاِء التحية عىل الطاقم التحكيمي وفيما 
يخُص الالعب رسـالن حنون محيبس، فلـم يحاول التهجَم 
عليـه، وإنما كان مجرد تجاوٍز باأللفاظ، ولم يمزق مالبَس 
رجـل أمـن املالعـب كمـا ورَد يف التقرير، حيث ذكـرت تلك 
املعلومة سـهواً ولم يبدر أي تجاوٍز من قبل املدرب السـابق 

لفريق نفط الوسـط حيدر نجم وأكد عىل التجاوز باأللفاِظ 
من قبل السيدين هيثم عباس بعيوي ومدرب حراس مرمى 

نفط الوسط هادي جابر.
وعليـه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنـة ما ييل، إلغاء العقوبِة 
املفروضة عىل مدرِب نفط الوسط عبد الغني شهد، واالكتفاء 
بالعقوبـِة الفنية لنفي املخالفـِة ضده من قبل حكم املباراة 
و املصادقـة عـىل عقوبِة مدرِب حـراس املرمى هادي جابر 
بالحرمان مباراتني اسـتناداً للمـادة 1/51 وإلغاء العقوبِة 
ضـد املدرب املسـاعِد لفريق نفط الوسـط حيدر نجم، كون 
فعله ال يشـكل مخالفًة انضباطية وإبدال الوصِف القانوني 
ملخالفِة الالعب رسـالن حنون محيسـن من املادة 2/51 اىل 

املـادة 1/51 من الئحة االنضباط، وذلك لكون فعله لم يكن 
تهجمـاً، وإنما كان تجـاوزاً باأللفاظ مع تخفيـِف عقوبِة 
الحرمـان ملبـاراٍة واحدٍة مـع فـرِض غرامٍة ماليـة قدرها 
(5000000) خمسـة ماليني دينار عراقـي واملصادقة عىل 
عقوبـِة هيثم عبـاس بعيوي بحرمانه مـن مرافقِة الفريق 

مباراتني استناداً للمادة 1/51 من الئحة االنضباط.
هذه العقوباُت ترسي عىل جميع مسابقاِت االتحاد استناداً 
لنـص املـادة 18 من الئحـة االنضبـاط: (إذا تمـت معاقبُة 
شـخص ما من قبـل اللجـاِن القضائيـة فيجب احتسـاُب 
اإليقاف يف جميع املسـابقاِت وليس مسـابقة واحدة اىل أن 

يكمل عقوبته.

ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰æa@kÌäán€@µÓiÏ◊@µiäáfl@…fl@aá‘«@…”ÏÌ@ÙÏ‘€a@lb»€c@Üb•g
ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a@ÚÌb«ãi

بغداد/امري الداغستاني
برعايـة اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
وّقع االتحاد العراقي املركزي أللعاب القوى 
امـس االربعاء عقـداً مع املدربـني الكوبيني 
اليكس فرانسـكو باومري وزميله جريسـن 
لويـس  لتدريـب املنتخب الوطنـي العراقي 
أللعـاب القـوى والـذي تنتظره مشـاركات 

خارجية رسمية متعددة.
ورّحـب رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة 
العراقيـة رعـد حمـودي برئيـس االتحـاد 
الدكتـور طالـب فيصـل واملدربـني باومـري 
ولويـس، مشـيداً بانتـداب مدربـني أجانب 

لعروس األلعاب األوملبية. 
وقال حمودي ”نأمل من االتحادات الرياضية 
التعاقد مع مـالكات تدريبية أجنبية خبرية 
يمكن ان تضيف للعبة املعنية عىل أن ترشك 
املـالكات التدريبيـة العراقيـة يف العمل مع 
االجانب بغية االسـتفادة من تلـك الخربات 

بعد إنتهاء فرتة عملها يف العراق.
وشـدد حمودي عـىل إتحـاد العـاب القوى 
واالتحادات االخرى التي تعاقدت مع مدربني 
أجانـب ان تضـع برامج خاصـة لتهيئة كل 
مسـتلزمات النجاح للمدرب االجنبي ليوفق 

بمهمته.
وأضـاف حمـودي ”ان التعاقد مـع مدربني 
أجانب يف هذه املرحلة بالتحديد، وإستضافة 
البطـوالت العربيـة والقاريـة ينطويان عىل 
رسـالة إيجابية واضحة املعالم تدلل عىل ان 
بالدنا بوضع مسـتقر وآمن من خالل توافد 
املدربني من مختلف دول العالم ليتواجدوا يف 

العراق“. 
ومىض حمودي قائالً ”ان طموحنا هو تطوير 
عروس األلعـاب، وعمل االتحـادات األخرى 
لتحقيـق أفضـل النتائـج يف إسـتحقاقاتها 
الدوليـة املقبلـة بما يليق بسـمعة الرياضة 

العراقية“.
اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة  وختـم رئيـس 
لعراقية حديثه مبـاركاً مبادرة إتحاد ألعاب 
القـوى لسـعيه يف تعزيـز ثقافـة الالعـب، 
واملدربـني العراقيـني لالفـادة مـن خـربات 
املـالكات التدريبية االجنبية، مؤكداً إمكانية 
توظيـف التجربتـني األكاديميـة وامليدانيـة 
لرئيـس االتحـاد الدكتـور طالـب فيصل يف 
تحقيق االفـادة القصوى من وجود املدربني 

الكوبيني يف مهمتها التدريبية املقبلة.
من جانبه، ثّمن رئيـس إتحاد ألعاب القوى 

الدكتور طالب فيصل إهتمام ورعاية رئيس 
اللجنة األوملبية لعمل االتحاد وتهيئة سـبل 
التعاقد مع املدربني الكوبيني سعياً لالرتقاء 

بأرقام الالعبني العراقيني يف ألعاب القوى.
واضـاف فيصـل: ان التعاقـد مـع املدربني 
الكوبيني باومري ولويس جاء لتدريب العبينا 
بمختلـف  والرمـي  العشـاري  بتخصـيص 

أنواعه للثقل واملطرقة والقرص.
مشرياً اىل: ان املدربني سيكلفان بتدريب كل 
الفئات باالضافة لتدريـب املنتخب الوطني 

العراقي.
وختم رئيس االتحاد العراقي أللعاب القوى 
مؤكـدا:ً ان إتحاده سيسـعى خـالل الفرتة 
القريبـة املقبلة للتعاقد مـع مدربني أفارقة 
مـن جنسـيات عربيـة جزائريـة ومغربية 
للمسـافات  العراقيـني  العدائـني  لتدريـب 

املتوسطة والطويلة.
هذا وقد حرض التوقيـع األمني العام للجنة 
األوملبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد 
وأمينها املايل أحمد صـربي، باالضافة ملدير 

القسم القانوني عيل نعيم البدري.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
ارسة الـزوراء الريـايض تتـرضع اىل الباري عز 
وجل ان يمن بالشـفاء العاجل عىل والد الزميل 
محمد مأمون املحرر يف القسم الريايض والذي 
يعانـي من ازمة صحية حـادة يرقد عىل اثرها 
يف احدى مستشـفيات العاصمة بغداد، دعواتنا 
الصادقة لوالد زميلنا العزيز بتجاوز االزمة الحالية 

وان يعود لعائلته بأفضل حال. 
 ************

االوساط الرياضية عموما والصحفية واالعالمية 
عـىل وجه الخصـوص باركـت تسـمية الزميل 
احمد الغراوي رئيسا للجنة االعالمية يف االتحاد 
العراقي للتايكواندو، امنياتنا الصادقة لزميلنا 

الغـراوي بالتوفيـق والنجاح يف مهمتـه املهنية 
الجديدة.

 ***************
نائـب رئيس االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية 
الصحفـي الزميل الدكتور عدنـان لفتة، احتفل 
بعيـد ميالده  قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
اختيار  الكرة  اتحاد  يف  مصدر  اكد   
بوجرس  آدريانوس  الهولندي 
ملنتخبنا  الفني  الجهاز  اىل  لالنضمام 
الوطني بقيادة فالديمري بيرتوفيتش. 

وقال املصدر ان بوجرس سيبدأ مهمته 
الشهر املقبل عىل ان تتم اضافة مدرب 
ويمتلك  االنكليزية  اللغة  يجيد  محيل 
مدربا  ليكون  جيدة  تدريبية  سرية 
مساعدا يف الجهاز الفني خلفا للمدرب 

السابق رحيم حميد.
ملعب  يستضيف  متصل،  سياق  ويف 
يوم  بغداد  العاصمة  يف  الدويل  املدينة 
الثاني  كانون  شهر  من  عرش  السابع 
املقبل اوىل الوحدات التدريبية للمنتخب 
املدرب فالديمري  الوطني تحت ارشاف 
املساعد،  الفني  وجهازه  بيرتوفيتش 
يوم  ايران  ملواجهة  تحضريا  وذلك 
كانون  شهر  من  والعرشين  السابع 
بتصفيات  طهران  العاصمة  يف  الثاني 
القارة االسيوية املؤهلة ملونديال قطر 

العام املقبل.
القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  ويسعى 
احد  مع  تجريبية  مباراة  لتأمني 
يف  ايران  لقاء  قبل  الوطنية  املنتخبات 

طهران، حيث ان هناك مساعي حثيثة 
يخوض  ان  بغية  الكرة  اتحاد  يبذلها 
قبل  ودية  مباراة  الوطني  منتخبنا 
مواجهة ايران يف طهران وبعدها بأيام 
لقاء املنتخب اللبناني يف صيدا يف االول 
من شهر شباط املقبل، وكلتا املباراتني 
االسيوية  التصفيات  اطار  يف  تأتيان 

املؤهلة ملونديال قطر 2020.
سيواجه  الوطني  منتخبنا  ان  يذكر 
ايران ولبنان يومي السابع والعرشين 
الثاني  كانون  شهري  من  واالول 
مونديال  بتصفيات  املقبلني  وشباط 

قطر ٢٠٢٢ .

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف الجهاز الطبي لنادي القوة الجوية عن مدة غياب الالعبني محمد عيل عبود 
ومصطفى محمد جرب بعد تعرضهما لإلصابة يف مباراة الفريق أمام زاخو ضمن 
الجولة الـ١٥ من بطولة الدوري املمتاز لكرة القدم . وذكر بيان للمكتب اإلعالمي 
لنادي القوة الجوبة أنَّ « الفحوصات التي أجراها الالعب محمد عيل عبود أثبتت 
تعرضه لكدمة يف عضلة الساق وسيحتاج إىل راحة ملدة ثالثة اّيام وبعدها ستتم 
مراقبة حالته لالنخراط يف التدريبات من عدمه « . وأضاف أنَّ « املدافع مصطفى 
محمد جرب تعرض أيضاً اىل إصابة بتمزق يف العضلة الضامة وسيحتاج اىل الراحة 

ملدة أسبوعني من أجل العودة إىل املالعب «.
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ألحـق دنفر ناغتـس بغولدن سـتايت ووريرز، متصدر 
املنطقـة الغربية وصاحب أفضل سـجل حالياً يف دوري 
كرة السـلة األمريكـي للمحرتفـني، الهزيمـة الثالثة يف 
ملعبه بالفوز عليـه 86-89، فيما وضع لوس أنجليس 
ليكرز حداً ملسلسـل هزائمه بفضـل ”تريبل دابل“ لكل 

من ليربون جيمس وراسل وستربوك.
واسـتفاد ناغتس عـىل أكمل وجه من معانـاة ووريرز 
يف إيجاد طريقه إىل السـلة يف أسـوأ مـردود هجومي له 
هذا املوسـم من حيث عدد النقاط، لينهي الشوط األول 

متقدماً 60-36.
لكن سـتيفن كوري الذي انتظر حتى آخر 2.08 دقيقة 
من الربع الثاني ليسجل نقاطه األوىل يف اللقاء، انتفض 
ورفاقـه يف بدايـة الربع الثالـث بتسـجيلهم 17 نقطة 
مقابـل 5 للضيوف ليقلصوا الفـارق إىل 12 نقطة -53
65.وبقيادة الكندي أندرو ويغينز العائد إىل الفريق بعد 
خروجـه من بروتوكـوالت فريوس كورونـا (21 نقطة 
مـع 8 متابعات)، وكـوري الذي سـجل 21 من نقاطه 
الـ23 يف الشوط الثاني، قلص ووريرز الفارق إىل خمس 
نقاط قبل 7.20 دقيقة عىل النهاية إثر سـلة ثالثية من 
كوري.وبعد ثالثيتني عىل التوايل من كوري، بات الفارق 
نقطتـني فقط 84-82 قبل قرابـة دقيقتني عىل النهاية 
ثم تعادلت األرقام 84-84 بسلة استعراضية من غاري 
بايتـون جونيور يف آخـر 1.04 دقيقة، لكن ويل بارتون 

رّد بسلة للضيوف ليعيدهم إىل املقدمة 86-84.
وحصـل فريق املدرب سـتيف كري عـىل فرصتني إلدراك 
التعـادل، لكـن الرصبـي املتألـق نيكـوال يوكيتش صّد 
محاولـة ثالثيـة لجوناثـان كومينغا، ثم فشـل أندريه 

إيغـوداال يف محاولة أخرى من خـارج القوس يف الثانية 
األخرية.ويديـن ناغتـس بالفـوز السـابع عـرش يف 33 
مبـاراة وبإلحاقـه الهزيمـة السـابعة بووريـرز يف 34 
مبـاراة، إىل يوكيتـش الـذي سـجل 22 نقطـة مع 18 
متابعـة و5 تمريـرات حاسـمة و4 رسقات ”سـتيل“، 
وأضاف بارتـون 21 نقطة يف لقاء عانى خالله صاحب 
األرض من كافة املسافات، حتى يف الرميات الحرة التي 
ترجم منها 16 فقط من أصل 31.وأشاد مدرب ناغتس 
مايـكل مالون بيوكيتش، قائـًال: ”أن يحقق نيكوال 18 
متابعـة مع 22 نقطة، وأن يقـوم بلعبة هامة جداً جداً 
يف الثواني األخرية (يف اإلشارة إىل الصدة الدفاعية)، لهذا 
السـبب هو العب رائـع. أنت بحاجة إىل هـذا النوع من 

األمور لتحقق انتصارات مماثلة“.
ويف الجهـة املقابلة، أقر كري بأن ناغتـس: ”كان األكثر 
اندفاعاً منذ البدايـة. أعجبتني الطريقة التي قاتلنا بها 
للعودة يف الشـوط الثاني من أجل منح أنفسـنا فرصة 
(للفـوز)... أنا حقاً فخور بشـباني عـىل املجهود الذي 

بذلـوه، لكن مـن الواضـح أنه علينـا أن نلعب بشـكل 
أفضل“.

ورضب ناغتس بقـوة منذ البداية بتسـجيله 10 نقاط 
متتالية من دون أي رد من مضيفه، ثم وسع الفارق إىل 
16-31 مع بداية الربع الثاني يف طريقه للهيمنة بشكل 
تام عىل الشـوط األول، قبل العودة التي حققها ووريرز 
يف الشـوط الثاني من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيبه 
الهزيمـة الثالثـة يف ملعبـه، بعـد األوىل أمـام ممفيس 
غريزليز يف أواخـر ترشين األول/أكتوبـر والثانية أمام 
سان أنتونيو سبريز يف األسبوع األول من الشهر الحايل.

وعىل ملعب ”تويوتا سنرت“، وضع لوس أنجليس ليكرز 
حـداً ملسلسـل هزائمه املتتاليـة عند خمـس مباريات، 
وذلك بفوزه عىل مضيفه هيوسـتن روكتس 132-123 
بفضل ليربون جيمس وراسـل وسـتربوك اللذين حققا 
”تريبل دابل“، األول بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة 
ومثلها تمريرات حاسـمة، والثاني بتسجيله 24 نقطة 

مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة.
وكان األداء متقارباً طيلة فرتات املباراة، قبل أن يستلم 
”امللـك“ جيمس زمام املبادرة يف الثواني الحاسـمة من 
اللقاء، ملحقاً بروكتس الهزيمة الخامسـة توالياً، فيما 

حقق فريقه الفوز السابع عرش يف 35 مباراة.
وبعـد إلغـاء سـلة التعـادل لروكتـس احتسـبت له يف 

جيمـس اعرتضها وهي يف بـادىء األمـر العتبـار أن 
السـلة، سـجل طريقهـا نزوالً  إىل 

ميلـو  ر ثالثية كا أنتونـي 
ز  يف لليكـر وضعتـه 

مـة  ملقد 116-120، ا

ثـم نجـح جيمـس يف رميتني حرتـني وأتبعهما بسـلة 
اسـتعراضية ليوسـع الفـارق إىل 116-124 مـع بقاء 
تسـعني ثانية عـىل النهايـة، وكان ذلك كافيـاً إلحباط 

صاحب األرض.
وعلق مسـاعد املدرب ديفيد فيزدايـل الذي يرشف عىل 
الفريـق للمباراة الخامسـة توالياً بسـبب وجود املدرب 
فرانـك فوغـل يف الحجر الصحـي، عىل ما شـاهده من 
فريقـه قائالً: ”أن نقاتل معاً بهـذه الطريقة وأن ننهي 
املبـاراة بالطريقـة التـي أنهيناهـا مع ما حققـه معاً 
ليربون وراس (وسـتربوك)... أعتقد أن ذلك كان خطوة 
كبرية نحو األمام“.وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، 
العائـد مؤخراً مـن الحجـر الصحي، وبوبـي بورتيس 
فريقهما ميلووكـي باكس حامل اللقب إىل فوزه الرابع 
تواليـاً والخامـس يف آخـر سـبع مباريـات، وذلك عىل 

حساب مضيفه أورالندو ماجيك 127-110.
وسـجل أنتيتوكونمبو 28 نقطة مع 6 متابعات ومثلها 
تمريرات حاسـمة، وأضاف بورتيـس 19 نقطة، بينها 
17 يف الشـوط األول، ليساهما بجانب كريس ميدليتون 
(21 نقطـة) وجـرو هوليـداي (18 مـع 10 تمريـرات 
حاسـمة و4 متابعـات)، يف الفـوز الثالـث والعرشيـن 
لحامـل اللقب يف 36 مباراة.وعـزز باكس مركزه الثالث 
يف املنطقـة الرشقية خلف بروكلني نتـس (23 فوزاً و9 
هزائم) وشـيكاغو بولز (10-21)، وأمام ميامي هيت 
(13-22) الفائـز عـىل واشـنطن ويـزاردز 119-112 
بفضـل جيمـي باتلـر (25 نقطة مـع 8 متابعات و15 
تمريـرة حاسـمة) وتايلور هريو (32 نقطـة) ودانكن 

روبنسون .(26) 

تعـرض تشـيليس، ثالـث ترتيـب الـدوري 
اإلنكليزي لكرة القدم، لرضبة قاسـية ألنه 
قد يخرس جهود مدافعه الدويل بن تشيلويل 
حتى نهاية املوسـم بعد اضطـراره إلجراء 
عملية جراحية يف الركبة، بحسـب ما أعلن 

النادي اللندني.
الربـاط  يف  إلصابـة  تشـيلويل  وتعـرض 
الصليبـي األمامـي لركبتـه خـالل الفـوز 
الكاسح عىل يوفنتوس اإليطايل 4 -صفر يف 
23 ترشيـن الثاني/نوفمرب يف دوري أبطال 
أوروبا. وكان تشـيليس يمنـي النفس بأن 
يتعاىف ابن الـ24 عامـًا من دون االضطرار 
إلجـراء عمليـة جراحية، لكنه اكتشـف يف 
النهايـة أن ال مفر من ذلك، ما يعني أنه قد 
يخـرس جهود الظهـري األيرس حتـى نهاية 
املوسـم. وقال تشـيليس يف بيـان إنه ”بعد 
إصابة يف الركبة يف املبـاراة ضد يوفنتوس، 
اتخذ القسـم الطبي يف تشـيليس، بالتعاون 
مع أخصائـي الركبة، قراراً بمحاولة إجراء 

إعادة تأهيل متحفظة“.
وتابع: ”لسـوء الحـظ، لم يتمكـن بن من 
تحقيق تقدم، ولذلك تم اتخاذ القرار بشكل 
جماعي للميض قدماً هذا األسـبوع بإجراء 

الجراحة“.

الفريـق  عـن  غيابـه  إمكانيـة  ظـل  ويف 
حتـى نهاية املوسـم، قد يحاول تشـيليس 
تعويضـه خالل فـرتة االنتقاالت الشـتوية 

الشـهر املقبل، وتتحـدث التقاريـر عن أن 
الفرنـيس لوكا دينّي (إيفرتـون اإلنكليزي) 
واألرجنتيني نيكـوالس تاليافيكو (أياكس 

الهولنـدي) من أبرز املرشـحني لالنتقال إىل 
فريق املدرب األملاني توماس توخيل.

ويف ظل غياب تشـيلويل، سيكون اإلسباني 

ماركوس ألونسو الالعب الوحيد من الفريق 
األول القادر عىل شغل مركز الظهري األيرس، 
إال أن بإمكان توخيل االسـتعانة أيضاً بأي 
من العبي الوسط كالوم هودسون أودوي، 
واألمريكـي  نيغيـس  سـاؤول  اإلسـباني 
كريسـتيان بوليسـيتش رغم أنهم لم يبدو 

مرتاحني يف هذا الدور.
كمـا بإمـكان توخيـل اسـتعادة اإليطـايل 
إيمرسون بامليريي أو الهولندي إيان ماتسن 
املعاريـن حالياً لليـون الفرنيس وكوفنرتي 

سيتي توالياً.
وعشـية لقـاء برايتون األربعـاء يف املرحلة 
يعانـي  املمتـاز،  الـدوري  مـن  العرشيـن 
تشـيليس من كثـرة اإلصابـات يف صفوفه 
حيـث يحوم الشـك حـول مشـاركة روبن 
لوفتـوس تشـيك بسـبب إصابـة يف القدم، 
قلب الدفاع الربازييل تياغو سـيلفا إلصابة 
يف الفخذ تعرض لهـا األحد املايض يف الفوز 
عىل أسـتون فيال، والفرنـيس نغولو كانتي 

الذي يعاني من مشكلة يف الركبة.
ويف املقابـل، قـد يسـتعيد الفريـق اللندني 
خدمـات الثنائـي الهجومي األملانـي تيمو 
فرينـر وكاي هافريتس بعـد تعافيهما من 

اإلصابة بفريوس كورونا.
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تسـيطر حالة من القلق عىل فريق كرة القدم بربشـلونة، بعدما 
تعرض بعض الالعبني لإلصابة بفريوس كورونا، خالل الساعات 
املاضية. وأعلن برشـلونة رسـمًيا، إصابـة الرباعي داني ألفيس 
وكليمينت لينجليـت وجوردي ألبا وأليخانـدرو بالدي، بفريوس 

كورونا، مع احتمالية وجود عدد آخر من الالعبني املصابني.
وبحسب صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، سيحصل برشلونة عىل 
نتائج فحوصات كورونا، التي خضع لها الجميع، وسط مخاوف 

من ظهور إصابات جديدة.
ويأمل تشـايف هرينانديز، املدير الفني للبارسا، يف توقف إصابات 
كورونـا عنـد الرباعـي املذكور، خاصـة وأن الفريـق مقبل عىل 

مباراة صعبة أمام ريال مايوركا يوم األحد املقبل.
وبخالف إصابات كورونا، يفتقد برشـلونة يف تلك املباراة لجهود 
أنسـو فاتـي وبيـدري جونزاليـس وممفيس ديباي وسـريجي 
روبريتو ومارتن برايثوايت وبوسكيتس وجايف ألسباب مختلفة.

وهناك احتمالية أيضا لغيـاب عثمان ديمبيل عن املباراة املقبلة، 
بعدما أبلغ أطباء النادي بأنه يعاني من ”انزعاج عام“.

ال ينشغل الفرنيس كيليان مبابي، نجم باريس سان جريمان، 
بحسم مستقبله مع الفريق البارييس، خالل هذه األيام.

 وينتهي عقد مبابي يف حديقة األمراء، بنهاية املوسم الجاري، 
ولم يتوصل النادي والالعب التفاق بشأن التجديد حتى اآلن.

 وقال مبابي يف ترصيحات لصحيفة ”ال جازيتا ديللو سبورت“ 
اإليطالية: ”ينتهي عقدي يف غضون 6 أشـهر، لكني أركز عىل 

عميل داخل امللعب، وأترك الناس يتحدثون عني“.
 وأضاف: ”بالتأكيد سـتتم مناقشـة وضـع عقدي ألن الوقت 

يمر، لكن هذا األمر ليس األولوية اآلن“.
 وارتبط اسـم مبابي بقوة باالنتقال إىل ريال مدريد، بداية من 
املوسـم املقبل، حيث أعلن يف وقٍت سـابق أن اللعب للمرينجي 
كانـت رغبتـه يف الصيـف املـايض. وسـيواجه باريس سـان 
جريمـان، نظـريه ريـال مدريد يف ثمـن نهائـي دوري أبطال 
أوروبـا، وقـد أكـد مبابي أنـه يهـدف إلقصـاء املرينجي من 

البطولة القارية.

قال االتحـاد الكوري الجنوبي لكرة القدم إن سـون هيونغ مني 
مهاجـم توتنهام هوتسـبري فـاز بجائزة أفضل العـب يف كوريا 
الجنوبية هذا العام للمرة السادسـة وهو رقم قيايس بينما نالت 

جي سو يون جائزة السيدات.
وتصّدر سـون التصويت الذي جرى بني مسؤويل االتحاد الكوري 
والصحفيـني يف كوريا الجنوبية متقدما عىل مدافع فنربهتشـه 
الرتكـي كيم مني-جاي لينـال الجائزة للعام الثالـث عىل التوايل. 

كما سبق له الفوز بالجائزة يف 2013 و2014 و2017.
وسـجل سـون (29 عامـا) 22 هدفـا مـع توتنهـام يف جميـع 
املسـابقات خالل موسـم 2021-2020 كما أحرز أربعة أهداف 
 FIFA مـع كوريا الجنوبية خالل 2021 يف تصفيات كأس العالم

قطر 2022™.
ونالت جي العبة تشـيليس جائزة السيدات للمرة السادسة أيضا 

بعد أن فازت بها يف 2010 و2011 و2013 و2014 و2019.
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أعرب الربتغايل كريسـتيانو رونالدو، نجم مانشسـرت يونايتد، 
والفائـز مؤخـرًا بجائـزة ”الهـداف التاريخي“ مـن جلوب 
سـوكر، عن سـعادته بهذا اإلنجاز، مشـيًدا يف الوقت ذاته 
بمدينـة دبـي اإلماراتيـة. واسـتضاف فنـدق ”أرماني“ 
بمنطقة برج خليفة، النسخة 12 من جوائز دبي جلوب 
سـوكر، بحضـور نخبة من نجـوم كرة القـدم العاملية 
وضيوف مؤتمر دبي الريايض الدويل. وقال رونالدو عرب 
حسـابه الشـخيص عىل ”فيسـبوك“ :“دائًما ما تكون 
دبـي جميلـة ورائعـة، مع الطابـع املعمـاري املذهل 
وشـعبها اللطيـف“. وأضـاف: ”أنـا فخور بـأن يتم 
تكريمـي العـام تلو اآلخر يف مثل هـذا الحدث األنيق 
واملرمـوق مع هذا التأثـري العاملـي“. وتابع: ”يعد 
حفل دبي جلوب سوكر بالفعل أحد أهم األحداث 
الرياضيـة يف العالـم، والحصول عـىل مثل هذه 
الجائـزة القيمة، ألفضل هـداف يف تاريخ كرة 
القدم، هو حًقا حلم آخر تحقق.. شكرًا دبي.. 

آمل أن أراك قريًبا“.

أعلن منظمو كأس رابطـة محرتيف كرة املرضب ”أي تي بي“ 
أن الرصبي نوفاك دجوكوفيتش املصنف أول عاملياً لن يشارك 
يف البطولة املقررة بني األول والتاسع من كانون الثاني/يناير 
يف سـيدني، ما يزيد الشـكوك حـول دفاعه عن لقـب بطولة 

أسرتاليا املفتوحة، أوىل بطوالت الغراند سالم للموسم.
نوفـاك  عامليـاً  أول  ”املصنـف  بيـان:  يف  املنظمـون  وقـال 
دجوكوفيتش انسـحب مـن كأس أي تي بي 2022. سـيتوىل 
اآلن قيادة املنتخب الرصبي الالعب املصنف 33 عاملياً دوشـان 

اليوفيتش“.
وأكـد املنظمون بذلك صحة ما كشـفته صحيفـة ”بيليتش“ 
الرصبيـة يـوم عيـد امليـالد أن دجوكوفيتـش الـذي يرفـض 
اإلفصـاح عن تلقيـه لقاحاً ضد فـريوس ”كوفيـد19-“ من 

عدمه، لن يشارك يف البطولة.
وقالت الصحيفة عىل موقعها اإللكرتوني اسـتنادا إىل مقربني 
مـن النجـم الرصبـي ”نوفاك لن يذهـب للمشـاركة يف كأس 
رابطة العبي كرة املرضب املحرتفني بنسـبة %99. إنه يتدرب 

هنا (يف بلغراد)، لكنه قّرر عدم املشاركة يف هذه البطولة“.

وأوضحت أن دجوكوفيتش (34 عاماً) موجود حالياً يف بلغراد 
حيـث يهتـم بمؤسسـته ويتـدرب ويقـيض الوقت مع 

أرسته.
وتعتـرب مسـابقة كأس رابطـة الالعبني 

والتـي  العهـد  الحديثـة  املحرتفـني 
تتنافـس فيهـا املنتخبـات الوطنية، 

بداية للموسـم الجديد لفئة الرجال 
وتحضرياً لبطولة أسـرتاليا املقررة 

بني 17 و30 كانون الثاني/يناير.
وبانسـحابه مـن كأس الرابطة، 
يزيـد دجوكوفيتش الشـك حول 
مشـاركته يف بطولـة أسـرتاليا 
املفتوحة حيث يسعى إىل لقبه 
العـارش بهـا والرابـع تواليـا 
والـ21 يف الغراند سالم لينفرد 
بالتـايل بالرقـم القيـايس يف 
عـدد األلقـاب يف البطـوالت 
الكربى الذي يتقاسمه حاليا 

مع اإلسـباني رافاييـل نادال 
والسويرسي روجر فيدرر.

وتبقى مشـاركة الالعبـني يف بطولة 
أسـرتاليا مرشوطة بتلقيهم اللقاح املضاد 
لـ“كوفيـد19-“ إىل جانـب املقربني منهم 

وأعضاء جهازهم التدريبي والطبي.
وأكدت صحيفة ”بيليتش“ أنه من املحتمل 
أن يعلـن ”نويل“، وهو لقب دجوكوفيتش، 
قبل نهاية العام قراره بشأن مشاركته يف 

أول بطولة غراند سالم يف العام الجديد.

حقق فريق ليسرت سيتي الفوز عىل 
ضيفـه ليفربول بهـدف دون رد يف 
إطار املرحلة العرشين من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسجل أديموال لوكمان هدف الفوز 
لليسرت يف الدقيقة 59.ورفع ليسرت 
املركـز  يف  نقطـة   25 إىل  رصيـده 
التاسع بينما تجمد رصيد ليفربول 
عند 41 نقطة يف املركز الثاني الذي 
بـات مهـدداً بفقدانـه إذا ما نجح 
تشـيليس يف اقتنـاص نقطـة عىل 
األقل من ضيفه برايتون يف املباراة 
التـي انتهت يف سـاعة متأخرة من 
ليلـة أمس األربعاء ضمـن املرحلة 
ذاتها.وتأتي خسـارة ليفربول قبل 
االنتقـال األحـد املقبـل اىل ملعـب 
تشيليس الثالث، ثم ملواجهة الفريق 
اللندنـي اآلخـر أرسـنال الخميس 
املقبل خارج ملعبهم أيضاً يف ذهاب 

نصف نهائي كأس الرابطة.

البدايـة،  منـذ  ليفربـول  وضغـط 
وأثمر ذلك عـن ركلة جزاء انتزعها 
املرصي محمد صالح من النيجريي 
ويلفريد نديدي، لكـن ”الفرعون“ 
اصطدم بتألق الحارس الدنماركي 
كاسـرب شـمايكل الذي حرمه من 
هدفـه السـادس عـرش يف الدوري 
هـذا املوسـم بمسـاعدة العارضة 
الرأسـية  املتابعـة  صـدت  التـي 
للهداف املرصي.وبحسـب ”أوبتا“ 
لالحصـاءآت، هـذه ركلـة الجـزاء 
الثانيـة فقط التـي يهدرها صالح 
يف الدوري املمتـاز، واألوىل تعود اىل 
ترشيـن األول/أكتوبـر 2017 ضد 
هدرسـفيلد قبـل أن ينجـح بها يف 
15 ركلـة جـزاء متتالية.وواصـل 
ليفربـول أفضليتـه وهـدد مرمى 
شمايكل أكثر من مرة، أبرزها كرة 
أبعدها الدنماركي عن خط املرمى 
بعدمـا تحولت بشـكل طفيف من 

رأس جـوردن هندرسـون إثر 
عرضية من أليكس أوكسـاليد 
وأخـرى   ،(23) تشـامربالين 
لصـالح من زاوية ضيقة تألق 
الحـارس الدنماركي يف صدها 
(32)، ليبقـى التعـادل سـّيد 
املوقـف حتـى نهاية الشـوط 

األول.ومع بداية الشوط الثاني، 
فاجأ ليسرت ضيفه بهدف التقدم 
لوكمـان  أديمـوال  البديـل  عـرب 
الـذي وصلته الكرة مـن كيرينان 
ديوسـبوري-هول املتوغـل عـىل 
الجهـة اليرسى، فأودعها شـباك 
الربازيـيل أليسـون .(59) وتأثـر 
ليفربول معنوياً بهذا الهدف وبدا 
عاجزاً عن اخرتاق السد الدفاعي 
لليسـرت الذي نجح وبفضل تألق 
شـمايكل يف الخـروج بانتصـاره 
السابع للموسم، رافعاً رصيده اىل 

25 نقطة يف املركز التاسع.
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غزة/متابعة الزوراء:
فقد الصحفي الفلسـطيني، مراسـل 
الدحـدوح  وائـل  «الجزيـرة»،  قنـاة 
مقـّر عملـه، يف اليـوم الخامـس من 
العدوان اإلرسائيـيل األخري عىل قطاع 
الطائـرات  اسـتهداف  جـراء  غـزة، 
الحربية بـرج الجالء، وسـط املدينة، 
والـذي يضـم مقـر قنـاة «الجزيرة» 
ووكالـة «أسوشـييتد بـرس»، وعدداً 
مـن املؤسسـات اإلعالميـة األخـرى، 
وتسـويته بمـا يحتـوي مـن ُمِعدات 

وأجهزة باألرض. 
شـِهد عـام ٢٠٢١، والـذي يعتـرب من 
األعوام األكثر قسـوة عىل الصحفيني 
الفلسطينيني، حرباً إرسائيلية رشسة 
عـىل قطـاع غـزة، كان للصحفيـني، 
نصيـب  الصحفيـة،  ومؤسسـاتهم 
كبري من االسـتهداف املُبـارش للمقار 
والطواقـم  واملكاتـب،  اإلعالميـة، 

امليدانية. 
تغلب ُمراِسل قناة «الجزيرة» وزمالؤه 
عـىل األزمـة التـي خلقهـا القصـف 
اإلرسائيـيل ملقـر عملهـم يف الخامس 
عرش من مايو/ أيار ٢٠٢١، من خالل 
توفري مـكان بديل داخل أحـد فنادق 
مدينـة غـزة، بهدف تسـيري أعمالهم 
الصحفية خالل الحـرب، وما بعدها، 
فيما عاشوا لحظات قاسية، وصعبة، 
جراء ضياع أرشيفهم اإلعالمي، والذي 

يزيد عمره عن خمسة عرش عاماً. 
االسـتهداف  أن   ، الدحـدوح  يوضـح 
والـذي  للمبنـى،  واملُفاجـئ  املُبـارش 

يضـم مقـر القنـاة، خلـق حالـة من 
البلبلـة، خاصـة بعـد فقـدان أجهزة 
البـث واإلرسـال، واألرشـيف املصور، 
الالزمة إلنتاج  والكامريات، واملعـدات 
التقاريـر، ما دفـع الفريق، إىل التوجه 
وتوفـري مـكان بديل ومؤقت لتسـيري 
خطـة  سـاعدتهم  فيمـا  أعمالهـم، 
الطـوارئ عـىل البقـاء عـىل الهـواء، 
حيث جهز فريق القناة ُمسـبقاً خطة 

طوارئ للتعامل مع األزمات. 
وعىل الرغـم من حالـة الصدمة التي 
خـالل  الصحفـي  الوسـط  أصابـت 

األيـام األوىل مـن العـدوان اإلرسائييل 
عىل قطاع غـزة، والقصف الذي صب 
جـام غضبـه عـىل املقـار اإلعالمية، 
إال أن الكامـريات لـم تتوقف عن نقل 
الحـدث، وفق وصف الدحـدوح، الذي 
يؤكد صالبة اإلعالم الفلسطيني، رغم 

مختلف التحديات. 
اإلرسائيليـة  االسـتهدافات  وتركـزت 
خـالل العـدوان، والذي بـدأ يف العارش 
مـن مايو/ أيـار ٢٠٢١، واسـتمر ١١ 
يوماً، عىل األبراج والبنايات السكنية، 
والتي تضـم فيها املؤسسـات واملقار 

الصحفية، وذلك بهدف إخراس صوت 
الصحفيـني، ووقـف نقـل الصـورة، 
بغرض تحييـد الرواية الفلسـطينية، 
التـي حاولـت كشـف زيـف الروايـة 
املمارسـات  وفضـح  اإلرسائيليـة، 
اإلرسائيلية الوحشـية بحـق املدنيني، 
والتي تمثلت يف قصـف البيوت املدنية 
اآلمنة فوق رؤوس ساكنيها، والتسبب 
باستشهاد ٢٣٢ فلسطينياً، من بينهم 

٦٥ طفالً، و٣٩ سيدة، و١٧ شيخاً. 
وتضاعفت ِحدة االنتهاكات اإلرسائيلية 
املكاتـب واملقـار الصحفيـة  يف حـق 

واإلعالمية بشكل الفت خالل العدوان 
اإلرسائيـيل األخري عـىل القطاع، حيث 
تم تدمري قرابة ٣٣ مؤسسـة إعالمية، 
محلية وعربية ودولية بشـكل كامل، 
والبنايـات  األبـراج  قصـف  بفعـل 
السكنية التي تضم مقراتها، إىل جانب 
استشهاد الصحفي يوسف أبو حسني 
داخـل منزلـه، وإصابـة ٧٠ صحفيـاً 

آخرين. 
ورصد املكتب اإلعالمي الحكومي أكثر 
مـن ٩٦ انتهاكاً ضـد الحريات، خالل 
العـدوان األخري عىل قطـاع غزة، وقد 
اعتـرب أن تلـك االسـتهدافات «هجمة 
غـري مسـبوقة» مـن حيـث حجمها 
صحفـي،  استشـهد  إذ  وجسـامتها، 
خـالل ١١ يوماً من العـدوان، وأصيب 
أكثـر مـن ١٢ صحفيـاً، ودّمـرت ٤٤ 
مقراً ومؤسسـة إعالميـة، ما بني كيل 
وجزئـي، وتدمـري ١١ مقـراً تضّمـن 
رشكات دعاية وإعـالن، وإنتاج فني، 
ومطابـع، ودور نرش، فيمـا نجا عدد 
اسـتهداف  نتيجـة  الصحفيـني  مـن 

ُمبارش شمال قطاع غزة.  
أمـا الصحفي الفلسـطيني عبـد الله 
الرتكمانـي، والـذي فقـد مقـر عمله 
خالل تدمري بـرج الجوهـرة، فيصف 
تجربتـه بأنهـا «كانـت قاسـية جداً، 
لقـد فقدنا مقر عملنا دون أي مربر»، 
ويـرى أنه وزمالءه لـم يفقدوا مجرد 
حوائط وأسـقف «بل فقدوا ذكرياتهم 
وانتقـل  الجميلـة».  ولحظاتهـم 
الرتكمانـي مـع باقـي فريـق العمـل 

الخاص بصحيفة «فلسطني» اليومية 
للعمـل يف املنـازل، ويوضـح أن العمل 
وفـق هذه اآلليـة يشـوبه العديد من 
املعيقـات، إال أنهم اسـتطاعوا تحدّي 
اإلرادة اإلرسائيليـة الهاِدفـة إىل منـع 
عمـل الصحافـة، من خـالل االنتقال 
إىل مقـر عمل آخر من أجل اسـتكمال 
الرسـالة اإلعالميـة، ومواصلة تقديم 

الحقيقة للعالم. 
وتواِصل الصحفية الفلسطينية أمنية 
أبـو الخـري، مـع زميلتهـا الصحفية 
موقـع  يف  العمـل  كحيـل،  ميسـون 
«البوابة ٢٤» من داخـل بيتيهما، بعد 
أن تحول الُربج الذي يضم مقر عملهما 
إىل ُركام بعـد االسـتهداف اإلرسائيـيل 
املُبارش خـالل األيام األوىل من العدوان 
اإلرسائيـيل. وعـىل الُرغـم مـن حالة 
الصدمة التي تعرضتا لها، بعد فقدان 
مقـر موقعهمـا الناشـئ، إال أن أبـو 
الخري تقول ، إنهما تمالكتا نفسيهما 
إليمانهما برضورة مواصلة الرسـالة، 
وأداء دورهمـا يف مهنة املصاعب، عىل 

الرغم من مختلف التحديات. 
نقيـب  نائـب  يشـّدد  جانبـه؛  مـن 
تحسـني  الفلسـطينيني  الصحفيـني 
األسـطل عىل أن عام ٢٠٢١ كان عاماً 
الفلسطينيني  قاسـياً عىل الصحفيني 
الفلسـطينيني  والصحفيـني  عمومـاً 
يف قطـاع غـزة عـىل وجـه التحديـد، 
بفعل االسـتهداف اإلرسائيـيل املُبارش 
للطواقم الصحفيـة، واملقار واملكاتب 
اإلعالمية، إال أنهم يف الوقت ذاته أثبتوا 

قـدرات مهنيـة كبرية يف نقـل الرواية 
الفلسـطينية إىل العالـم أجمع، بهدف 
فضح جرائم االحتالل اإلرسائييل بحق 
املدنيني العزل، رغم مختلف التحديات. 
االحتـالل  أن   ، األسـطل  ويوضـح 
اإلرسائييل ارتكب مجزرة بحق اإلعالم 
االسـتهداف  الفلسـطيني من خـالل 
املُبارش للمقـار الصحفية واإلعالمية، 
واسـتهداف الكوادر الصحفية، عالوة 
عىل اسـتهداف الصحفيـني يف بيوتهم 

اآلِمنة. 
وبدأت نقابـة الصحفيني، وفق حديث 
األسـطل، بإجراءات مالحقة االحتالل 
الدوليـة،  املحاكـم  أمـام  اإلرسائيـيل 
نتيجـة استشـهاد الصحفي يوسـف 
أبو حسني خالل العدوان األخري، ومن 
قبله الشـهيد الصحفي يارس مرتجى 
كذلـك  العـودة)،  مسـريات  (خـالل 
بسـبب اسـتهداف املقار واملؤسسات 
الصحفية، وإلحـاق األرضار املُبارشة 
بهـا، وتحويلها بما تضـم من معدات 
إىل ُركام. وترّكـز القصـف اإلرسائييل 
عـىل البنايات واألبراج السـكنية التي 
تضـم أكرب عـدد من املقار والوسـائل 
اإلعالمية، إذ تم استهداف ُبرج هنادي 
السـكني غربـي مدينـة غـزة، وتاله 
اسـتهداف برجي الرشوق والجوهرة، 
واللذين يضمان عدداً كبرياً من وسائل 
اإلعـالم املحليـة والعربيـة والدوليـة، 
وصوالً إىل استهداف برج الجالء وسط 
مدينة غزة، والذي يضم كذلك عدداً من 

القنوات الدولية واإلذاعات املحلية.
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الرباط/متابعـة الـزوراء:
#غرد_مثل_وكالة_األنبـاء_  
الجزائرية هاشـتاغ سـاخر شارك 
فيـه مغاربـة للتهكم مّما أسـموه 
للوكالة باملغرب،  ”الهوس املريض“ 
للشـأن  متابعـون  يؤكـد  وقـت  يف 
اإلعالمـي أن الدور الدعائي للوكالة 
أصبـح مكشـوفا ويفتقـر إىل أدنى 

مقومـات   املهنيـة.
وتصـدر الهاشـتاغ الرتنـد املغربي 
للسـخرية  التواصـل  عـىل مواقـع 
مـن تغطية وكالة األنباء الرسـمية 
الجزائرية للشأن املغربي التي طغت 

عىل تغطية الشـأن الجزائري.
وانتقـد متابعون التدفـق اإلعالمي 
الجزائريـة  الوكالـة  مـن  الكثيـف 
الفـرتة  طيلـة  املغـرب  باتجـاه 
األخرية وهو ما عكسه حجم وعدد 

القصاصـات    اإلخباريـة.
وتخصـص الوكالـة مـا ال يقل عن 
باللغتـني  إخباريـة  قصاصـة   ٢٠
العربية والفرنسـية يوميا للشؤون 
الداخلية والخارجية للمغرب ضمن 
القسـم الدويل الـذي أصبـح معنيا 

باملغـرب    فقـط.
مختلـف  القصاصـات  وتتنـاول 
املواضيـع السياسـية واالجتماعية 
أحاديـة  بطريقـة  واالقتصاديـة 
تفتقـد إىل املعايري املهنية اإلعالمية، 
كل  أخبـار  نقـل  عـىل  تحـرص  إذ 
التظاهـرات والبالغـات املعارضـة 
تمنح  الحكوميـة، كمـا  للقـرارات 
متسـعا لألصوات املنتقـدة للمغرب 
وال تنـىس تلفيـق األخبـار الكاذبة 
وتضخيـم  األرقـام  يف  والنفـخ 
األحداث. كما تخصص الوكالة ركنا 
الصحراوية“  ”القضية  اسـم  تحت 
البوليسـاريو  ”انتصـارات“  لنقـل 

اليوميـة.
”نـرش  إن  معلقـون  ويقـول 

للمغـرب  املعاديـة  القصاصـات 
مـا  كل  باألسـاس  اسـتهدف 
يتعلـق بالصحـراء املغربيـة، وهي 
القصاصات التي تنـرش بني الفينة 
واألخـرى حـول الحـرب الوهميـة 
بـني الجيـش املغربي وميليشـيات 
أن  ويضيفـون  البوليسـاريو“. 
”القصـف الوهمـي الـذي تتحـدث 
قصـف  إىل  تحـول  الوكالـة  عنـه 
إعالمـي عشـوائي ال يحـرتم أدنى 
أن  مؤكديـن  املهنـة“،  أخالقيـات 
الهـوس املـريض كشـف بشـكل ال 
الدعائـي  ”املخطـط  الشـك  يقبـل 
الذي وضعه العسكر وتنفذ أجندته 

أذرعـه     الحكوميـة“.
وال يختلف األمر يف حسابات الوكالة 
عىل مواقـع التواصل االجتماعي إذ 
تطغى األخبار املغربية عىل األخبار 
الجزائريـة التـي من املفـرتض أن 

تغطيهـا    الوكالـة.
وتسـري العديـد من وسـائل اإلعالم 
يف  واملسـموعة  واملرئيـة  املكتوبـة 
الجزائـر عـىل نهـج وكالـة األنباء 
الجزائرية بإفرادها الكثري من املواد 

اإلعالمية لتغطية الشـأن املغربي.

وقـال يونس مجاهد رئيس املجلس 
إن  املغـرب  يف  للصحافـة  الوطنـي 
الجزائريـة عبارة  األنبـاء  ”وكالـة 
عـن وكالة أنباء رسـمية وليسـت 
عموميـة، حيـث تقـوم بأدوارهـا 
الدعائيـة منذ مـدة طويلـة، لكنها 
اتضحت بامللموس يف الفرتة األخرية 

بعـد تكثيـف    تلـك  األدوار“.
وأضـاف مجاهد ، أن ”دور الدعاية 
تقـوم به وكالـة األنبـاء الجزائرية 
أن  يمكـن  وال  الدولـة،  لصالـح 
نسـتغرب حـدوث ذلـك، غـري أنـه 
يتـم بطـرق مفضوحـة تفتقـد إىل 
أدنـى الضوابط املهنيـة املعروفة“. 
وأوضح أن ”وكالة األنباء الجزائرية 
ضاعفت عدد القصاصات اإلخبارية 
املتعلقـة بالوحـدة الرتابية للمغرب 
بتوجيهات من الدولة الجزائرية، ما 
يوضح بجالء سلّم األولويات بهذه 
الدولـة التـي تخصص سياسـاتها 

ملهاجمـة املغـرب“.
وتابـع مجاهد بأن ”وكالـة األنباء 
مـن  العديـد  تقـدم  أن  يفـرتض 
الخدمات املهنية للشـعب الجزائري 
عـرب خدمـة قضايـاه وتحركاتـه 

ألنهـا  ومظاهراتـه،  االجتماعيـة 
ممولة من الشـعب، لكنها ال تلعب 
دور املرفـق العـام وال ينتظر منها 

أن تقـوم بهـذا      الـدور أبـدا“.
الجزائـري  الرئيـس  ويطالـب 
عبداملجيـد تبـون كلما سـنحت له 
الفرصة اإلعالم الجزائري بإسـناد 
مجهود الدولة يف الرد عىل ”الحرب 
التي تتعّرض لهـا الجزائر“، وحّثه 
عـىل املزيـد مـن الجهد الكتسـاب 
أدوات التحكم يف املناهج واملعارف 
مـن أجل التصـدي لحـروب الجيل 
الرابـع، يف اعـرتاف ضمنـي بعـدم 
احرتافيـة اإلعـالم يف بـالده وعدم 

قدرته عىل املنافسـة دوليا.
وكان رئيـس املجموعـة الربملانيـة 
لحـزب العدالـة والتنميـة عبداللـه 
بوانو رفض اسـتغالل وكالة األنباء 
الجزائريـة لترصيحات صادرة عن 
سياسـيني مغاربة يف إطار ”حربها 

اإلعالميـة   ضـد   املغـرب“.
الربملانيـة  املجموعـة  أن  وأوضـح 
”لـن تسـمح باسـتغالل وتوظيف 

مواقفهـا يف الحمـالت املغرضـة“.
ودعا بوانو وكالة األنباء الجزائرية 
الداخـيل  بالشـأن  ”االهتمـام  إىل 
الديمقراطيـة  ورصـد  للجزائـر، 
هناك وغريهـا من املجاالت سـواء 
أو  االقتصاديـة  أو  السياسـية 

االجتماعيـة“.
وال تكتفي الوكالـة باإلنتاج الذاتي 
للقصاصـات املعاديـة للمغـرب بل 
تذهـب إىل البحث عن أخرى صادرة 
يف الصحافـة األجنبيـة لتمـأل بهـا 

الفراغـات.
ويف سـياق هاشـتاغ #غرد_مثـل_
قـال  وكالة_األنباء_الجزائريـة 
الصحفـي املغربـي محمد وامويس 
إنـه أطلقـه للسـخرية مـن حجم 
األخبار الكاذبة التي تنرشها يوميا 

وكالة األنباء الجزائرية عن املغرب، 
معربا عن تفاجئه بحجم انتشـاره 

يف مواقع التواصل خاصـة تويـرت.
وقال الصحفـي إن هذا الهاشـتاغ 
الذي تفاعل معه الكثري من املغاربة 
يف مواقـع التواصـل هـو ”رسـالة 
صغـرية إىل الوكالـة املتخصصة يف 
الكذب وتلفيق األخبـار، لتعلم أنها 

أصبحـت ُمهرجـة     إعالميـة“.
يذكـر أنه معروف عن وكالة األنباء 
الجزائريـة تورطها يف نـرش أخبار 
كاذبة أكثر من مرة. ففي سـبتمرب 
٢٠٢٠ تحولت الوكالة إىل خرب تصدر 
العناويـن عـىل املنصـات اإلعالمية 
بعـد نفـي مكتـب األمـم املتحـدة 
لترصيحـات  اإلنسـان  لحقـوق 
مسـؤول أوردتهـا الوكالـة ضمـن 
خرب ال صحة له، وسـط استهجان 
الجزائريـني عـىل مواقـع التواصل 
من وقوع الوكالة الرسمية يف خطأ 
كهذا، فيما من املفرتض أنها مصدر 
الدقـة واملصداقية  رسـمي يتحرى 
ويـدرك سـهولة اكتشـاف األخبار 

الكاذبـة    اليـوم.
مسـؤولون  أعلـن  الشـهر  وهـذا 
جزائريـون إطـالق ورشـة إصالح 
وكالـة األنباء الجزائريـة يف عيدها 
السـتني لتمتلك ما أسـموه ”أدوات 
املنافسـة دفاعا عن صورة الجزائر 

وتكون عونا لدبلوماسـيتها“.
املسـؤولون يف  يقـرن  مـا  ودائمـا 
الجزائـر كلمتـي الحـرب واإلعـالم 
عـىل  وتسـيطر  ترصيحاتهـم.  يف 
مفادهـا  نظريـة  املسـؤولني 
مـن  ”مؤامـرة  تواجـه  البـالد  أن 
الخـارج تتضمن موجـة التدفقات 
إلحبـاط  الخارجيـة  اإلعالميـة 
واملسـاس  الجزائريـني  معنويـات 
بمصداقية مؤسسات الدولة األكثر 

حساسـية“.

الرياض/متابعة الزوراء:
العربيـة  اململكـة  يف  توجيهـات  صـدرت   
السـعودية بفصـل مديـر اإلدارة اإلعالمية 
يف الهيئـة امللكية ملدينة الريـاض، إىل جانب 
التحقيـق معـه بسـبب نقلـه ”خـربا غـري 
صحيح“.وأفـادت وكالة األنباء السـعودية 
الرسـمية يف بيـان ”صـدر التوجيـه بفصل 
مدير اإلدارة اإلعالمية يف الهيئة امللكية ملدينة 
الريـاض والتحقيـق مـع كل من لـه عالقة 
حيال ما نرش حول قرار مجلس إدارة الهيئة 
بإطالق اسرتاتيجية مدينة الرياض ٢٠٣٠ يف 
خرب غري صحيح وال يمت للحقيقة بصلة“. 
وأضاف ”حيث أن مـا تم بالفعل أن مجلس 
إدارة الهيئـة أصـدر قـرارا بتأخـري إطـالق 
االسـرتاتيجية لعـام ٢٠٢٢ نظـرا لضخامة 
حجمها وعدم اكتمال عنارص مهمة فيها“.

ولفـت البيـان إىل أن ”املجلس قـرر بأن يتم 
العمل عىل إنهائها خالل العام القادم ٢٠٢٢، 
ومـن ثـم إقرارهـا مـن املجلـس، وإعالنها 
يف حينـه، والبـدء يف إطالقها وفـق الجداول 

الزمنية املصاحبة لها“. وتتوىل الهيئة امللكية 
ملدينـة الريـاض تنفيـذ العديد مـن الربامج 
واملشـاريع التطويرية التي تمتاز بطبيعتها 
وأبعادهـا  أهدافهـا  وتعـدد  االسـرتاتيجية 
واختـالف متطلبات تنفيذها عـرب مراحلها 
الزمنيـة املختلفة.وكانت وكالـة ”رويرتز“ 
نقلـت يف وقت سـابق عن رئيـس الهيئة أّن 
الحكومة السعودية ستسـتثمر ٢٢٠ مليار 
دوالر لتحويـل الريـاض إىل مدينـة عامليـة 
بحلول ٢٠٣٠، متوقعا اسـتقطاب استثمار 

بالحجم نفسه من القطاع الخاص.
وأطلـق مسـتخدمو تويـرت عـىل إثـر ذلـك 

هاشتاغ #اسرتاتيجية_مدينة_الرياض.
وقـال بعـض املغرديـن إن محتـوى الخـرب 
املنقول غـري مقنع وال يحتـوي تفاصيل أو 
حتـى خطوط عريضة مثل االسـرتاتيجيات 
املماثلـة التي أعلـن عنها سـابقا، مطالبني 
اإلعالمـي  النـرش  إجـراءات  بمراجعـة 

وحوكمتها ألن أي خرب مؤثر اقتصاديا!
الخطـأ“  إن ”جسـامة  مراقبـون  ويقـول 

اسـتوجبت الفصـل للعديـد مـن األسـباب 
الجوهرية عىل رأسـها الزج باسم ويل العهد 
األمري محمد بن سـلمان يف خرب غري صحيح 
متعلـق بمـرشوع ضخـم مـن املرشوعات 
الوطنيـة الكربى يف ”رؤيـة ٢٠٣٠“ تناقلته 
االجتماعـي  التواصـل  ومواقـع  الصحـف 

ووكاالت األنباء املحلية والدولية.
وقال خبري إعالمي إن ”البعض يرى أن خطأ 
مدير اإلدارة اإلعالمية بالهيئة امللكية ملدينة 
الرياض بسيط، لكن لو دققنا سنكتشف أنه 
خطأ كبري وال يغتفـر ألن فيه تضليال للرأي 
العام خصوصا أنه زج فيه اسم ويل العهد“.
واحتفـى اإلعـالم السـعودي بخـرب الفصل 
معتـربا أنه يجسـد ”دالالت مرتبطـة بقيم 
الشـفافية يف التعامل بـكل مصداقية ودقة 
مـع كل خـرب أو معلومة تتعلق باملشـاريع 
الوطنية الكربى“.وكان إعالميون سعوديون 
قالـوا إن ترصيـح ويل العهد لوكالـة االنباء 
السـعودية – يف الثانـي عـرش مـن نوفمرب 
املـايض– واملختتـم بتكليـف وزيـر اإلعالم 

بعقـد مؤتمـر دوري ملناقشـة مسـتجدات 
أعمـال الحكومـة وتفعيل قنـوات التواصل 
مع كافـة الفئات يف املجتمـع واإلجابة عىل 
االستفسـارات، يـربز العديـد من األسـئلة 
حول التحدي القادم أمام اإلعالم السعودي، 
مؤكدين أن التواصل والتجاوب بني املسؤول 
واملواطـن يقيض عىل مصادر اإلشـاعات يف 
املجتمع.يذكـر أن السـعودية، أكـرب مصدر 
للنفـط يف العالم، تحاول تنويـع اقتصادها 
بعيـدا عن إيرادات النفط بإقامة مرشوعات 

جديدة وإتاحة فرص لالستثمار.
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بغداد/ الزوراء:
هنأ نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، محمد نعمان 
الداودي بمناسـبة فوزه برئاسـة اتحاد الحقوقيني العراقيني بدورته الثانية. وبعث الالمي 
باقـة ورد اىل الداودي قدمهـا نيابة عنه الزميل كاظم تكليف .وقـال الالمي يف برقية تهنئة 
تلقتهـا «الزوراء»: «يسـعدني ان أتقدم إليكـم بأجمل التهاني والتربيكات ملناسـبة اعادة 
انتخابكم رئيسـا التحـاد الحقوقيني العراقيـني ونيلكم ثقة الزمالء أعضـاء الهيئة العامة 
لالتحـاد، متمنني لكم دوام املوفقية والنجـاح يف اداء مهام اعمالكم وبما يحقق تطلعاتكم 
لخدمـة بلدنا وشـعبنا العزيـز ومن اللـه التوفيق» . مـن جانبه، عّرب الداودي عن شـكره 
وتقديره لنقيب الصحفيني العراقيني عىل هذه املبادرة الجميلة، مؤكدا: ان االعالم الوطني 
هو املرآة العاكسة لكل االعمال التي تصب يف خدمة املصلحة الوطنية العليا وما تقدمه من 
عمـل متميز إداريا ومهنيا يصب يف خدمة األرسة الصحفيـة. واكد الداودي أهمية التعاون 

بني نقابة الصحفيني واتحاد الحقوقيني العراقيني.

هونغ كونغ / متابعة الزوراء:
اعتقلـت السـلطات يف هونـغ كونـغ، امـس األربعاء، سـتة إعالميـني بتهمة «نـرش مواد 

تحريضية».
وقالت الرشطة إن يف حوزتها «مذكرة قضائية» العتقال سـتة إعالميني من موقع «سـتاند 

نيوز» بتهمة «نرش مواد تحريضية»، وفق قانون يعود لحقبة االستعمار الربيطاني.
واعتقلت الرشطة رئيس التحرير السـابق لـ «سـتاند نيوز» تشـونغ بويـ  كوين وفتشت 

منزله، بحسب املوقع نفسه و»أسوشيتيد برس».
كمـا اعتقلت أربعة أعضاء سـابقني يف مجلـس إدارة املوقع بينهم نجمـة البوب دنيز هو، 
واملحامية والنائبة السـابقة املؤيدة للديمقراطية مارغريت نغ، وكريسـتني فانغ، وتشـاو 
تـاتـ  يش.وأوضحـت الرشطة أنه تـم نرش أكثر من ٢٠٠ رشطي بعضهـم بمالبس مدنية 
لتفتيـش مقـر املوقـع يف منطقة كـوون تونغ.ونرش موقع «سـتاند نيوز» عىل فيسـبوك 
لقطات مصورة لرجال رشطة األمن القومي وهم يقفون خارج باب مكتب رونسون تشان 
املسؤول يف املوقع.كما شوهد رئيس تحرير املوقع باتريك الم، خالل اقتياده إىل املبنى الذي 
يضم مكاتب املوقع وهو مكبل اليدين باألصفاد. يشار إىل أن قمع الصحافة املحلية ازداد يف 
هونغ كونغ عقب االحتجاجات الضخمة والعنيفة أحيانا املؤيدة للديمقراطية قبل عامني، 
وأيضـا بعد فـرض قانون األمن القومي الجديد. يذكر أن «سـتاند نيوز» هي ثاني وسـيلة 
إعالمية يف هونغ كونغ تسـتهدفها الرشطة بعد صحيفة «آبل داييل» التي أغلقت يف يونيو/ 
حزيـران املايض، إثر تجميد السـلطات أصولها بموجب قانون األمـن القومي الجديد الذي 
فرضتـه بكني لكبح املعارضة. وانتقدت سـلطات هونغ كونغ مرارا «سـتاند نيوز»، حيث 
اتهمها مدير األمن كريس تانغ يف ديسـمرب/ كانـون األول الجاري، بنرش تقارير «متحيزة 

ومشوهة ومشيطنة» عن أوضاع السجون.
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ثقافية
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انتهـى عـام  ووقفنـا عـىل ابواب 
عـام جديـد ، انتهى عـام تمخض 
عـن الكثـري مـن التحديـات التـي 
تواجـه كل عمـل يـراد لـه النجاح 
تتقـدم نحـو  الـزوراء  ، وجريـدة 
مرافئ النجـاح والشـهرة واالبداع 
فقـد شـاركت الكثـري مـن االقالم 
العراقية والعربيـة يف رفد الجريدة 
بـكل ما هـو جميل ورائـع وكانت 
مشـاركاتهم محط تقدير واحرتام 
فالنجـاح ال يولـد من التكـرار وال 
يتحقق من اعـادة نرش املواضيع ، 
ولوال الينبـوع املتدفق بنقاء ووفاء 
وعطاء اقالمهم ملا وصلنا اىل درجة 
الرقي التي وصلنا اليها اليوم ، رغم 
ما رافق هـذا النجاح من صعوبات 
تقـف يف مقدمتهـا تهيئة الصفحة 
وتنـوع ابوابها ونوافذهـا واختيار 
املواضيـع املختلفـة لكـي تقدم اىل 
القـارئ كوجبة شـهية سـاخنة ، 
كما ان طـول القراءات النقدية من 
جهة ورغبة الكاتب املشـارك فيما 
يكتـب باسـتمرار أو ارسـال مادة 
ثقافيـة سـبق وان تـم نرشهـا يف 
صحيفة اخـرى او موقع الكرتوني 
كانت من الصعوبات التي واجهتنا 
خالل عملنـا ، والبد من ذكر الجهد 
الذي نبذله مع املواضيع التي تزخر 

باألخطاء النحويـة واالمالئية مما 
يجعلنـا القيـام بمهمتـني ، مهمة 
تنسـيق الصفحة ومهمة املصحح 
وهي مهمة شـاقة اذا ما علمنا ان 
جريدة الزوراء تنرش اربع صفحات 

ثقافية يف االسبوع الواحد .  
شارك اكثر من ( ١٥٠ ) كاتبا وكاتبة 
خالل عام ٢٠٢١ ، وكانت الصفحة 
الثقافية تضم كتابا عراقيني وعرب 
، كمـا سـاهمت بعـض املواضيـع 
الثقافيـة  والنـوادي  النـرش  ودور 
يف اوربـا برفد الصفحـة بالتقارير 

واالخبار الثقافية .
لقـد اعتمـدت الصفحـة الثقافية 
عـىل القـراءات النقديـة واحتلـت 
الروايـة العربية واالجنبية الصدارة 
يف هـذه القـراءات اضافـة اىل مـا 
التابعة  النقديـة  تقدمـه الورشـة 
للقسـم الثقـايف لجريدة الـزوراء ، 
وقمنـا بنرش الكثري مـن الحوارات 
املهمة مع شـخصيات ادبية رفيعة 
املستوى ومشهورة عىل املستويني 
عـدة  باسـتثناء  والعربـي  املحـيل 
حـوارات وصلتنا من ادبـاء ونقاد 
تـم نرشهـا يف حينهـا ، والبـد من 

ذكـر اسـتحداث ( نافـذة ) والتـي 
مـن خاللها يطل علينـا يف كل عدد 
كاتـب يعـرض آراءه وكان تأثـري 
هذه النافذة واسـعا عنـد جمهور 
املثقفني عـىل الصعيديـن العراقي 

والعربي .
اننا هنا ومن باب الوفاء ملن ساهم 
يف نجاح الصفحة الثقافية وجعلها 
صفحـة ثقافيـة مميـزة ان نذكر 
بعض االسـماء / الدكتـور جودت 
هوشيار والدكتور مصطفى لطيف 
عارف والدكتور مصعب مكي زبيبة 
والدكتـور عمار اليارسي والدكتور 
عيل حسني يوسف والدكتور صباح 
التميمي والناقد املغربي عبد املجيد 
بطـايل والناقـد بوزيان ماسـاوي 
والناقد احمد رجب شـلتوت وزهري 
بوزاوي واالديبة املرصية امل رفعت 
التكريتي  والدكتور باسـل مولـود 
والدكتـورة ضحى ثامـر والدكتور 
عالوي كاظم كشيش والناقد علوان 
السـلمان والناقـد حمـدي العطار 
ويونـس محمـد يونـس ويوسـف 
عبود جويعيد وعبـد الهادي الزعر 
الحريـزي والناقد  والناقـد حميـد 
ابراهيم رسـول والناقد لطيف عبد 
سـالم والناقد وجدان عبـد العزيز 
والناقد اياد خضري الشمري والناقد 
صباح محسن كاظم والناقد طارق 
محمـد  حسـن  والناقـد  الكنانـي 
الحمرانـي والناقـد أثـري جليل ابو 
فاخـر  يونـس  واملهنـدس  شـبع 
وغريهم مـن النقـاد الذين وصلت 

بصماتهم املضيئة اىل الجريدة .
كما سـاهم الكثري من الشـعراء يف 
نرش نصوصهـم يف ثقافية الزوراء 
لهذا العام نذكر منهم الشاعر اجود 
مجبـل والشـاعر ناهـض الخياط 
وريـاض نارص نـوري وعيل مجبل 
وواثـق الجلبـي وخـرض خميـس 
العلـوان والدكتـور وليد  وريـاض 
جاسم الزبيدي ورعد موىس الدخييل 

وفاضـل ضامـد ونوفـل الحمداني 
وعبـد العزيـز الحيدر واسـماعيل 
خوشناو وحيدر حاشوش العقابي 
وسـالم الشـجر وحسـن املوسوي 
وابتسـام عبـد الرحمـن الخمريي 
والشـاعرة فاطمة منصور وميادة 
جـالب  الحـاج  وقيـس  املبـارك 
الحسـيني وحامـد ماجـد خميس 
والشـاعر فهمي الصالح والشاعر 
قاسـم وايل ورزاق الدجيـيل وقيص 
عطيـة والشـاعر مصطفـى مراد 
والشـاعر حبيب النايف والشـاعر 
ارشف قاسـم والشاعر غازي املهر 

والشاعرة لبنى ياسني وغريهم من 
الشعراء .

ولكتـاب القصة والروايـة مآثرهم 
يف نجـاح الصفحـة نذكـر القاص 
شوقي كريم والقاص جمال نوري 
وحسن عيل البطران وعيل السباعي 
والروائـي عيل لفتة سـعيد وهيثم 
الجاسـم وحيدر الهاشمي ومحمد 
فيض خالد وخالد مهدي الشـمري 
وحيدر عـيل الجبـوري وعبـد الله 

امليايل وغريهم 

الثقافية  الصفحـة  لقد سـجلت 
نجاحـا كبريا من خالل الحوارات 
مـع الكثـري مـن االدبـاء الكبار 
والفنانني املشـهورين نذكر منها 
الحـوار مـع القـاص والروائـي 
العراقي امجد توفيق والحوار مع 
الفنان خضـري الحمريي والحوار 
مع الناقد الجزائري الكبري يوسف 
وغليـيس ومـع الدكتـور عالوي 
كاظـم كشـيش ومـع الدكتـور 
الناقد عيل حسـني يوسـف ومع 
الروائي عيل لفتة سعيد والقاص 
عبيـد  حسـني  عـيل  والروائـي 
والقاص هيثم الجاسـم واالديب 
جاسـم محمد صالح املتخصص 
يف ثقافـة االطفـال ومـع االديبة 
والتشكيلية لبنى ياسني وغريهم 

من االدباء والفنانني .
كما شـهدت الصفحـة الثقافية 
حضور املقال الناقد وقد سـاهم 
فيه االسـتاذ مصطفى سـليمان 
العابديـن  والدكتـور عـيل زيـن 

والناقـد ريـاض العـيل وغريهـم 
ممـن انـاروا الصفحـة الثقافية 

بأقالمهم املضيئة .. 
نحن اآلن عىل ابواب عام جديد وما 
زلنـا نراهن عىل نجـاح الصفحة 
الثقافيـة لجريـدة الـزوراء وكل 
مـا نرغـب يف تحقيقـه ان تكون 
ثقافية الزوراء يف طليعة الصحف 
العربيـة ، وان تكـون يف مقدمـة 
الصحف الجاذبـة لألقالم املبدعة 
وان تصبح منربا لكل جديد نافع 

ولكل رأي يخدم املشهد الثقايف ..
املعـذرة ملـن فاتنـا ذكر اسـمه 
او نـرش صورتـه فجميعكـم يف 
قلوبنا وضمائرنا فأنتم اصحاب 
الفضـل علينـا وبجهودكم قبل 
ندفـع  ان  اسـتطعنا  جهودنـا 

مسرية النجاح .
  لقـد نجحـت الصفحـة بفضل  
ادارة  والتشـجيع مـن  التعـاون 
مديـر  السـيد  ومـن  الجريـدة 
الزيدي  التحرير االسـتاذ يحيـى 
وبفضل كل من ساهم من االدباء 
والفنانـني ووضعـوا بصماتهـم 

املرشقة عليها .
كل عـام وانتـم بألف خـري ايها 
االصدقاء ، كل عام وانتم مشاعل 
ضوء يف سـماء الثقافة واالبداع 
عامـا   ٢٠٢٢ عـام  وسـيكون 
متميـزا بالعطاء املثمـر والعمل 
الجـاد بعـد االنتهاء مـن وضع 
خريطـة لعمـل جديد سـيتوج 

بالنجاح بإذن الله . 
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يعانـي الكثـري مـن الرجـال مـن التعب 
واإلرهاق، نتيجة املجهود الذي يبذلونه يف 
العمـل، ما يعني أن طبيعـة ما يتناولونه 

من غذاء يؤثر بشكل كبري يف صحتهم.
لذلك، نسـتعرض بعـض األطعمة املفيدة 
للرجال، والتي تزيد من نشاطهم وتحّسن 

مزاجهم.
1 - االسماك ملقاومة الشيخوخة

ُتعتـرب أسـماك السـلمون والتونـا غنية 
باألوميغا 3، فهي تساهم يف تحسني مزاج 
الرجل وتقوية ذاكرته وقدرته الجسـدية. 
وكذلـك ثمار البحـر، فهي غنيـة بمعدن 
الزنك وتسـاهم بشـكل كبري يف تحسـني 
مظهر الرجل ألن نقصه يف الجسـم يؤدي 

إىل إصابته بالصلع وتساقط الشعر.
2 - البيض لبناء العضالت

ُيعـّد البيـض مفيـدا جـداً للرجـال الذين 
يعانون من فقدان الشعر ومصدرا ممتازا 
للربوتـني الذي يسـاهم بشـكل أسـايس 
يف نمـو الشـعر، باالضافة اىل كونـه غنياً 

بالفيتامني، ويسـاعد بشكل كبري يف بناء 
العضالت.

وُينصـح الرجـل بتنـاول بيضتـني يومياً 
بعد التماريـن الرياضية وسـوف يالحظ 

الفـرق، كما أن صفار البيض مصدر جيد 
للحديد.

وللطماطـم أثر كبـري يف الحد من مخاطر 
إصابة الرجال بمـرض الرشيان التاجي، 

وكذلك اإلصابـة برسطانات املثانة والرئة 
والربوستات واملعدة وحتى رسطان الجلد، 
ألنها تحتوي عىل بعض العنارص الغذائية 
التـي تعمل عىل وقاية الجلد من التأثريات 

الضارة ألشعة الشمس.
3 - الجوز يرفع هرمون السعادة

ُتعـّد املكـرسات وأهمهـا الجـوز مصدًرا 
إلنتـاج  واملحفـز  ”بالسـريوتنني“  غنًيـا 
هرمون السعادة من الدماغ، كما أنه غني 
باألوميغا 3 نباتية املصدر واملاغنيسـيوم 
الذي يحمي القلب، وغني بالربوتني املفيد 
لبنـاء عضالت الرجل، ويجعلـه أكثر قوة 

وحيوية.
4 - املوز لتهدئة األعصاب 

من املعروف عن املوز، أن لديه القدرة عىل 
تهدئـة األعصاب ومنح الجسـم شـعوراً 
باالسـرتخاء والحاجـة إىل النـوم. كما أن 
حصول الرجل عىل كمية كافية من النوم، 
يضمـن لـه اسـتيقاظه بمـزاج معتدل، 

ومزاوله أعماله بنشاط وحيوية.

من املمكن أن تكون النساء أكثر 

عرضـة لإلصابـة بـآالم الرقبة، 

مقارنـة بالرجال، وذلك بسـبب 

اسـتخدامهن للهواتـف الذكيـة 

والحواسـيب اللوحية، حسـبما 

كشفت دراسة حديثة.

يف التفاصيـل، أشـارت دراسـة 

األجهـزة  أن  إىل  أمريكيـة 

اإللكرتونيـة، كالهواتـف الذكية 

تجعـل  اللوحيـة،  والحواسـيب 

املرأة تميل برأسـها إىل األسـفل، 

ما يجعل وجهها وذقنها قريبني 

إىل صدرها، وهنا تكمن خطورة 

إصابتها بآالم الرقبة.

فيما ذكرت الدراسـة أن الرجال 

الذين يتمتعـون برقاب طويلة، 

أقل  ينحنـون برأسـهم بشـكل 

غرابة، أثناء تحققهم من رسائل 

بريدهم اإللكرتوني أو الرسـائل 

النصيـة عىل هواتفهـم الذكية، 

بعكس النساء.

معـدو  الباحثـون  وجـد  كمـا 

يميلـون  الرجـال  أن  الدراسـة 

إىل ثنـي رقبتهـم يف وضعية أقل 

محـاذاة  يف  ”رأسـهم  خطـورة 

عمودهـم الفقـري“، يف حني أن 

النسـاء ينظرن إىل أسفل ناحية 

صدرهـن، أثنـاء اطالعهـن عىل 

شاشة الهاتف.

واستوحت الدراسة استنتاجها، 

من نتائج مأخوذة من األشـعة 

اعتـادوا  ألشـخاص  السـينية 

اللوحية  الحواسـيب  اسـتخدام 

بكثرة، حيث قام باحثان أمريكان 

باسـتخدام األشعة  الدراسة،  يف 

السينية لـ 10 نساء و12 رجالً، 

أثناء اسـتخدامهم لجهاز لوحي 

5 وظائـف مختلفـة، حيـث  يف 

لـم يظهـر الرجال والنسـاء أي 

اختالف يف حـركات الرقبة، عند 

التحديـق لألمام بشـكل مبارش 

يف وسـط حاسـوب لوحي كانوا 

مسـكونه بـني أيديهـم، ولكـن 

كشفت األشعة السينية ”والتي 

ربطها الباحثون بفقرات الرقبة 

السـت و46 نقطة إجهاد أخرى 

يف الوجـه والفـك“ عـن حدوث 

فروق، وذلـك عندما جلسـوا يف 

وضع مستقيم أو انحنوا لألمام 

أو انحنـوا تماما عنـد 15 أو 30 

درجة.

كذلـك فـرست الدراسـة سـبب 

حدوث آالم الرقبة عند النسـاء، 

تحديـداً  فكهـن  تعـرض  هـو 

لضغوط ووضع غري مريح، أثناء 

انحناء رأسـهن ألسفل، السيما 

أثناء تحدثهن إىل أحد األشخاص 

أو تناولهن وجبة خفيفة.

أن  الدراسـة،  نتائـج  وكشـفت 

النسـاء الالتـي هـن أقـل مـن 

الرجال يف املتوسـط بـ15سـم، 

تعرضـت رقابهـن لثني بشـكل 

غريـب، وذلـك ألن طولهن كان 

أقرص.

إىل ذلك تقول الدراسة إن نتائجها 

قـد تسـاعد يف توضيـح سـبب 

معاناة النسـاء مـن آالم الرقبة 

والفك أكثر من الرجال، إذ توضح 

مؤلفتها، الدكتورة كلري ترهون، 

من قسم األنثروبولوجيا بجامعة 

أركنساس ”من املحتمل أن تكون 

نصيحتنـا للنـاس عمومـا هي 

محاولة تجنب قضاء ساعات يف 

النظر إىل جهـاز كمبيوتر لوحي 

أو هاتف محمول“.
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إذا كنِت تعانني من املشاكل الزوجية 
املستمرة، وال تسـتطيعني التفاهم 
مع زوجك للوصـول إىل حلول لهذه 
املشاكل، ما يشعرك بأن زواجك عىل 
وشـك االنهيار، فال تستسلمي لهذه 
املشاعر السلبية، فدائماً هناك ُسُبل 
لحل املشـاكل والوصـول للزواج إىل 

االستقرار.
تابعـي القـراءة وتعـريف إىل 3 طرق 

إلنقاذ زواجك:
-1 مكان عام هادئ

الوجود يف مكان عام هادئ، يجربكما 
عىل االلتزام بالهدوء وضبط النفس 
أثناء الحديـث، وهذه الطريقة تفيد 
كثرياً يف حالة إذا كنتما تعجزان عن 
التوصل لحلول مشـاكلكما بسـبب 

فقد السيطرة عىل االنفعاالت.
اذهبـي مـع زوجـك إىل مـكان عام 
هـادئ، واطرحـا وجهـات النظـر 
املختلفـة، واحريص عـىل أن يكون 
الحديـث متبـادالً، بحيـث يأخذ كل 
منكما فرصة للحديث، وأن يستمع 

له اآلخر باهتمام.
-2 مساعدة محرتفة

ليس مـن الحكمة استشـارة األهل 
الزوجيـة،  املشـاكل  يف  واألصدقـاء 

خاصة عندمـا تحتدم الخالفات بني 
الزوجني، فمن الصعب إيجاد صديق 

أو أحـد األقارب ممن يمكنه التحكم 
بمشاعره، والتعامل بحيادية.

لذا عندما ال تتمكنـان من التفاهم، 
ابحثـا عـن مشـاعدة محرتفة، عرب 
عالقـات  باستشـاري  االسـتعانة 

زوجية.
إىل  الذهـاب  زوجـك  رفـض  إذا 
استشـاري عالقات زوجية، يمكنِك 
التوجـه بمفـردك يف البداية، سـوف 
أفـكارك،  ترتيـب  عـىل  يسـاعدك 
وربمـا تتمكنـني مـن إقنـاع زوجك 
بمشـاركتك مـن أجـل التوصـل إىل 
حلـول ملشـاكلكما، والحفـاظ عىل 

زاوجكما من االنهيار.
-3 التعاون والتعامل بنضج ملصلحة 

العالقة
لن ينجـح الـزواج إال إذا كان الطرفان 
يرغبـان يف إصالحـه، لـذا تعاوني مع 
زواجكمـا،  إنقـاذ  أجـل  مـن  زوجـك 
وتعامـيل مع املوقف بنضج، فال تتعايل 
عـىل املشـاكل أو تتجاهليها، وواجهي 
نقـاط ضعفـك، وتحـيل باملرونـة من 
أجل الوصـول إىل حلول تريض كليكما، 
وابحثـي عن طرق للتواصـل الصحي، 
حتى تتمكنا من التفاهم والوقوف عىل 

أرض مشرتكة.

10واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

ŸuaÎå@àb‘„gÎ@ŸuÎå@…fl@·Áb–n‹€@÷ã†@3@ �ŸÓ€g
◊‹@b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆÚflÏ‹»fl@‚ÏÌ@ا

@�ã»ì€a@ �Ú”˝y@ZÚœaãÇ@‚c@Ú‘Ó‘y
_ÂÉqc@ÍÏπ@›»§@�Òã–ì€bi

xbuá€a@äÎáói@Ïìfl@ãuãi
@NN@Ñj�æa

 تجبـري الكسـور هـو الخطـوة 
الرئيسـة لعالجهـا، وقـد يتطلّب 
األمـر تدخـًال جراحيًّـا برتكيـب 
رشيحة تساعد عىل التئام العظام 

عىل النحو السليم.
العالجيـة  الخطـوات  ومـن   
التكميلية دهان العظام املكسورة 
بزيوت أساسية تمتلك خصائص 

ترسيع الشفاء.
هناك 4 زيوت تسـاعد عىل التئام 

الجروح:
1ـ زيت الروزماري:

يحتـوي زيـت الروزمـاري عـىل 
مادة تمنع تّرسب الكالسيوم من 

العظام.
2ـ زيت النعناع:

يمتـاز زيـت النعنـاع بخصائصه 

املضـادة لاللتهابـات، ويعترب من 
أفضل الزيوت لتخفيف األلم.

3ـ زيت الالفندر: 
يمنع زيت الالفندر األعراض التي 
تصاحب الكسـور، مثـل الصداع 

والدوخة.
4ـ زيت البابونج: 

عـىل  البابونـج  زيـت  يحتـوي 
مضاد حيـوي نباتـي يحمي من 

االلتهابات.

البيـت  يف  العطـرة  الرائحـة 
تبعـث عـىل الراحة النفسـية، 
وتحـرص كل ربـة بيـت عـىل 
رشاء املعطـرات املختلفـة، إال 
أن االرتفاع الشـديد يف األسعار 
جعـل الكثـريات يبحثـن عـن 

البدائل األرخص.
يف التـايل وصفات طبيعية التي 
تسـاعدك يف تعطـري مختلـف 
أسطح البيت، وبأقل التكاليف 

كما نقلت صحيفة فيتو:
غرفة النوم:

التـي  السـحرية،  مملكتـك 
تحرصـني حتًما عـىل نظامها 
لتصبح  وتجددهـا؛  وجمالهـا 

واحة جميلة لِك ولزوجك.
ضعـي مـاًء سـاخًنا يف وعـاء 
شـمعة  تتوسـطه  صغـري، 
املـاء  وامزجـي  مشـتعلة، 
بزيـت عطري تحبـني رائحته، 
أو  الياسـمني  كالالفنـدر، 

الورود.
سـطٍح  عـىل  الوعـاء  ثبتـي 
عـاٍل، كسـطح الـدوالب مثًال، 
وستشـعرين بانبعاث الرائحة 

الجميلة بمرور الوقت.
تعطري الوسائد:

انثـري قطـرات مـن عطـرك 

املفضـل عـىل قطعـة قماش، 
الوسـائد  أكياس  وضعيها بني 
يف الخزانة، وبمجرد اسـتخدام 

أحدهم ستجدينه معطرًا.
تعطري الرسير:

ضعي بعـض الوردات املجففة 
يف وعاء صغري، وأضيفي عليها 
زيًتـا عطرًيـا برائحـة نفاذة، 
واتركي ذلـك املزيج ملدة نصف 

ساعة.
بعـد مـرور الوقـت، أخرجـي 
الوعـاء،  مـن  الـورد  أوراق 
ثـم  تجـف،  حتـى  واتركيهـا 
ضعيهـا يف كيس قمـايش بني 
الوسائد، أو انثري األوراق عىل 

الرسير أثناء النهار.
تعطري السجاد:

الكهربائية،  املكنسة  استعميل 

لتنظيـف السـجادة من الرتاب 
ثـم  املختلفـة،  والشـوائب 
عرّضيها للشـمس ملدة ال تقل 
عـن نصـف سـاعة؛ لتضمني 

تهويتها بشكل جيد.
انثري عليها بعًضا من عطرك، 
أو بعض الزيوت العطرية التي 
تحبـني رائحتها أنـِت وزوجك، 
وسـتنبعث الروائـح الجميلـة 

منها لفرتات طويلة.
تعطري املنزل بشكل عام:

هناك طريقة بسـيطة وسهلة 
لتعطـري غـرف املنـزل، وهـي 
برشـات  املصابيـح  تغطيـة 
رقيقـة مـن العطـر، أو طبقة 
خفيفة من الزيـوت العطرية، 
وسـتنبعث الرائحـة الجميلـة 

بمجرد إضاءة املصباح.
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املكّونات  لتحضري الصلصة:
مايونيز - كوب

خردل - ربع كوب
كاتشاب - ربع كوب

لتحضري التتبيلة:
دقيق - ثلثا كوب

ملح - ملعقتان صغريتان
فلفل أسود - ملعقة صغرية

بابريكا - ملعقة صغرية ونصف
زعرت مجفف - ملعقتان صغريتان

ثوم بودرة - ملعقة صغرية
بودرة بصل - ملعقة صغرية

لتحضري الربجر:
زيت زيتون - ربع كوب

بصل حجم متوسـط، مقّطـع إىل رشائح 
4 -

صدر دجاج حجم صغري - 8
جبن شيدر - 8 رشائح

طماطـم حجـم متوسـط، مقّطعـة إىل 
رشائح - 4

خّس موّرق - 4 أوراق
جرجري - بحسب الرغبة

خبز برجر، مقّطع إىل نصفني - 8
طريقة العمل

- لتحضـري الصلصـة: يف وعـاء، ضعـي 
أخلطي  الكاتشـاب والخـردل،  املايونيز، 

املزيج حتى يتجانس. 
- يف وعـاء، ضعي الدقيق، امللـح، الفلفل 

األسـود، البابريكا، الزعرت، بودرة البصل 
والثوم البـودرة. اخلطـي املكونات حتى 

تتداخل. 
- اضيفي صدور الدجاج. قلّبي املكونات 
حتى تغّطي التتبيلة كّل جوانب الدجاج. 

أطهـي  الكهربائيـة.  الشـواية  - حّمـي 
صدور الدجاج باستخدام الشواية لـ-16
20 دقيقة، عندما تنضج صدور الدجاج، 

ارفعيها عن الشواية وضعيها يف طبق. 
- سـّخني ملعقة كبرية من زيت الزيتون 

يف مقالة عىل حرارة مرتفعة. 
- اضيفي رشائـح البصـل وقلّبيها حتى 
تذبـل. قبل أن يتغري لون البصل، أخرجيه 

من املقالة وضعيه يف طبق. 

- ادهني حوايل ملعقة كبرية من الصلصة 
عىل الجزء السفيل من خبز الربجر. 

- اضيفـي نصف ورقة خـّس، رشيحتي 
طماطـم، رشيحـة جبـن، صـدر دجاج، 

القليـل مـن البصـل والجرجـري. أغلقي 
الربجر بالجزء العلوي من الخبز. 

- اعيـدي الخطوتـني السـابقتني حتـى 
انتهاء الكمية. 

من أكثر الشائعات املنترشة حول الشعر عموًما أن املداومة عىل الحالقة تجعل 
الشعر أثقل وأكثر كثافة؛ لكن هذا ليس صحيًحا لألسف، وسأرشح لك السبب 

وراء انتشار هذه الشائعة واعتقاد الكثريين فيها.
يف البداية إذا ألقينا نظرة عىل تركيب الشعرة، فسنجدها مدببة:

الشـعرة تكون عريضة يف بدايتهـا، وتصبح أرفع كلما زاد طولها حتى تصبح 
مدببة عند طرفها.

ماذا يحدث لو قصصنا هذه الشعرة؟
عند حالقة الشعر فإننا نزيل أغلب الجزء الخارجي من الشعرة، ويتبقى جزء 

بسيط جًدا فوق الجلد.
هذه الظاهرة تجعلنا نشـعر بعد الحالقة أن الشـعر أكثر ُسمًكا وخشونة من 
السـابق؛ لكن السـبب الفعيل هو أن طرف الشعرة فقط هو ما أصبح سميًكا 
ألننا أزلنا الجزء الرفيع وتركنا قاعدة الشعرة السميكة؛ كما أن الشعر القصري 

يكون ملمسه أخشن من الطويل عموًما.
أمـا بالنسـبة للعوامـل التي تحدد كثافة شـعر اللحيـة، فهناك عـدة عوامل 

أهمها:
- الجينات: وتلعب دوًرا كبريًا يف كثافة اللحية؛ فغالًبا ما تكون ُفرَصك يف لحية 

كثيفة أكرب إذا كنَت تنتمي لعائلة تشتهر بشعر اللحية الكثيف.
- الهرمونـات: يلعـب هرمـون التستوسـتريون دوًرا قوًيـا يف ظهـور بعض 
الصفات التي يشتهر بها الذكور؛ كخشونة الصوت ونمو شعر الوجه عموًما، 
 5−alphareductase لكن التستوسـتريون ال يفعل ذلك بمفرده؛ فهناك إنزيم
املسـئول عن تحويـل التستوسـتريون إىل dihydrotestosterone الذي يحفز 
بصيالت الشـعر يف اللحية لتنبت الشـعر، لكن اسـتجابة ُبصيالت الشـعر للـ

DHT تختلف من شخص آلخر أيًضا؛ وهذا يعيدنا للنقطة األوىل (الجينات).
- السـن: فأغلب الرجال ال تنبت لحيتهم كثيفًة من البداية، ولكن تزداد كثافة 

الشعر فيها تدريجًيا حتى سن الثالثني تقريًبا.
- الِعرق: تشتهر بعض األعراق عموًما بكثافة اللحية (كالقوقازيني يف منطقة 
الرشق األوسـط)، كما تشـتهر أعراق أخرى بعكس ذلك (كالسـاللة املغولية 

التي تسكن الصني وجنوب رشق آسيا).
- الثعلبـة: وهـي مرض مناعي شـهري يقـوم فيه جهـاز املناعـة بمهاجمة 
بصيالت الشـعر يف اللحية والرأس؛ وقد تسـبب تسـاقط الشعر يف ُبَقع معينة 

مما يعطي شعوًرا بعدم اكتمال اللحية.
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أنـا بنت غـري محجبة 
سـنة،   34 عمـري 
شـاب  عـىل  تعرفـت 
وكنـا  سـنتني،  مـن 
أصدقـاء فقـط، وبعد 
نحـس  بدأنـا  سـنة 
بمشاعر الحب، ورغم 
ونعترب  متعلمـان  أننا 
أنفسنا مثقفني، لكننا 
من بيئتني مختلفتني، 
هـو مـن بيئـة كلهم 
الحجـاب،  يلبسـون 
واملـراة ال تسـلم عـىل 

الرجل الغريب؛ حتى لو 
كان زوج األخت، وحفل الزفاف عندهم غري مختلط، وأنا غري محجبة، 
غري أن عندي قابلية أتحجب، لكني أحب اآلن أن أعمل عرساً مختلطاً، 
وأفرح مثل كل البنات، وهو يريدني أن أتحجب بالخطبة، وبعد نقاش 
قبلت برشوطه، مشكلتي اآلن أني جربت الحجاب أكثر من مرة ولست 
قادرة أتعود عليه، أريد فعالً أن أتحجب لوجه الله، لكني مسـتصعبة 
األمـر، وبنفس الوقت أنا أحب هذا الشـاب وهو يحبنـي جداً فال أريد 
أن أخـرسه، لكنـي إذا لم أتحجب سـأخرسه بالتأكيد، فهو مرص عىل 

هذا الرشط.
الحلول والنصائح:

1 - الحـل الرسيـع هو أن تحببي نفسـك يف الحجاب، لكـن هذا الحل 
رسيع نظرياً، فكيف نجعله يصبح رسيعاً عملياً؟

2 - كل ما تتحدثني عنه شـكليات، طاملا أنـت مقتنعة بأنك تتحجبني 
لوجـه الله، وأقول أيضـاً: من قال لك إن الحجاب سـيمنعك من املرح 

والفرح والتسلية مع البنات؟
3 - الحجـاب أصبـح اآلن جـزءاً من مظهـر الفتاة املسـلمة؛ وإذا ما 
تجولت بني البلدان والشعوب سرتينه بأشكال وطرق مختلفة، يمكنك 

أن تختاري منها ما يناسبك وما ترتاحني له.
4 - ال تخايف  وثقي أن العرس املختلط أو غري املختلط سـيبقى عرساً 
جميالً، يشـع بالفرح واألناقة والجمـال، وتذكري أيضاً أنك يف العرس 

غري املختلط لن ترتدي الحجاب!!
5 - أين املشـكلة إذن؟ املشـكلة هي فقط يف مظهـرك الذي اعتدت أن 
يكـون بغري حجـاب، ولكن اطمئنـي فكثريات من بناتي عشـن هذه 
التجربة، ثـم توصلن إىل اختيار حجاب يتالءم مع أسـلوبهن الخاص 
يف املالبس، وبجولة يف اإلنرتنت سـتجدين أشـكاالً وموديالت مختلفة 

لحجاب يريض كل األذواق.
6 - ابدئـي مـن اآلن باختيار شـكل حجاب يعجبك وابدئـي بارتدائه، 
وبإمكانك أن تتوجهي إىل محاّل أزياء املحجبات وتستشريي مصممة، 
فمظهر الفتاة املسلمة اليوم يسـتوعب مختلف التصاميم ومعظمها 

محتشم وجميل وعرصي يف الوقت نفسه.
7 - فكـري أيضـاً أن حجابك ال يتناقض مع رؤيتـك إىل الحياة، وليس 
حاجزاً بينـك وبني العلم واالنفتاح عىل الثقافـات األخرى، وال يمنعك 
من السـفر واملرح والتمتع بـكل ما وهبه الله لنا مـن خريات يف هذه 
الدنيـا، مـن دون أن ننىس واجبنا يف الخري وفائـدة اآلخرين والرحمة، 

وكلها تؤكد صفات اإلنسان املسلم يف كل زمان ومكان.
8 - تـوكيل عىل خالقك؛ ليضـع الطمأنينة واإلذعـان يف قلبك، فاألهم 
هـو إرضاء الله وليس البرش، ومـا يطلبه خطيبك حقه، لكنك حرة يف 

القبول أو الرفض.

اختر فانوسك واكتشف ما الذي يحمله لك المستقبل؟

 (صَكر فويلح)

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl

إختبارنا هذا بسيط جداً، إخرت الفانوس الذي 
تود أن ييضء لك طريق املسـتقبل وإكتشـف 
ما الـذي تحمله لك األيام القادمة. لذلك تمعن 

جيداً يف الفوانيس وإخرت واحداً منها.
الفانوس رقم ١

فصـل غـري متوقع مـن حياتك عىل وشـك أن 
يبدأ. ال داع الن تشـعر بالخـوف من املفاجئة 
الن الفـرتة املقبلـة هـي فـرتة حافلـة بـكل 
مـا هـو إيجابـي واأليـام القادمة لـن تحمل 
سـوى الخري. هناك الكثري مـن األحداث التي 
ستفرض نفسها وسـتجد نفسك يف أماكن لم 
يخيل اليك انك ستصل اليها وهناك ستكتشف 
الكثري عن نفسـك وعن محيطـك، الن رحلتك 
الجديدة ستجعلك تميز بني الصديق الحقيقي 

والصديق املزيف.
الفانوس رقم ٢

أحياناً تقدم لنا الحياة بعض االمور التي يخيل 
إلينـا بأننـا ال نحتـاج اليها لنعود ونكتشـف 
الحقاً وحـني تحني لحظة الحقيقـة بأنها ما 
نحتـاج اليه بالضبـط. يف حياتك شـخص ما 
تربطك بـه عالقة عابـرة.. هـذه العالقة عىل 
وشـك ان تتحـول اىل مـا هو أقـوى وأنت عىل 
وشـك الحصول عـىل صديق سـيدعمك مدى 
الحيـاة. العالقة هذه قد تتطور اىل ما هو أبعد 
من صداقـة وقد تبقى عىل ما هي عليه ولكن 
ما هو مؤكد أن هذا الشـخص سـيبقى جزءاً 

جميالً من حياتك.
الفانوس رقم ٣

قريبـاً جـداً سـتتأكد بـأن كل خططـك وكل 

الخطوات التي تم القيام بها من أجل تنفيذها 
حققـت الغاية منهـا. كل ما علينـا قوله هو 
مربوك، لقد تـم إنجاز العمل عـىل اكمل وجه 
وكل ما كنت تريده وتحلم به سـيتحقق قريباً 
جـداً. االخـرون شـككوا بقدراتـك ولكـن ما 
سيحصل خالل الفرتة املقبلة سيثبت للجميع 
أنت عىل حق وبأنك تملك القوة والوعي والذكاء 

لتحديد ما يعود عليك بالفائدة.
الفانوس رقم ٤

لعلـك حالياً تفكـر بإحداث تغيريات بسـيطة 
يف حياتـك. مـا عليك فعلـه هو اإلسـتماع اىل 
نصيحة املقربني منك النها ستمنحك الوضوح 
خصوصاً أولئك الذين ستؤثر التغيريات عليهم. 
ما عليك اإليمان به هو إن كان التغيري سيكون 
ملصلحتك فهـو يجب أن يؤثر بشـكل إيجابي 
عـىل محيطك أيضاً.. خصوصـاً محيطك الذي 

يهمك كثرياً.
الفانوس رقم ٥

قد يبدو لك املسـتقبل ضبابيـاً حالياً وغامضاً 
ومخيفـاً.. ولكن ال داع للخوف الن ما ينتظرك 

هو الكثري من الفرح واالمل والسعادة. استمر 
بالقيام بما تقوم به الن كل يشء سيكون عىل 
خري ما يرام.. فقد تسلح بالصرب الن السعادة 

يف طريقها إليك.
الفانوس رقم ٦

املسـتقبل القريب هـو إنعكاس لـكل الطاقة 
التي تم وضعهـا يف حياتك حتى اآلن. ما عليك 
معرفتـه هو أنـه ان كانـت الطاقـة إيجابية 
واالفعـال التـي تـم القيـام بهـا خـرية فـان 
الخـري ينتظرك ولكن ان كانت الطاقة سـلبية 
وأفعالـك لـم تكن سـوى رشيرة فسـتحصد 

نتائج افعالك.
الفانوس رقم ٧

خـالل االيـام القادمـة ستشـعر بحالـة من 
االنتعـاش والطاقـة. كل جزئيـة يف حياتـك 
ستبدو وكأنها تعمل لصالحك.. وهي ستكون 
كذلك بالفعل. فجأة كل يشء سيسري بسالسة 
وكمـا هو مخطط له. سـتجد أحالمك تتحول 
اىل حقيقـة وأهدافـك تتحقـق. ال تخـاف من 

السعادة القادمة اليك.. فأنت تستحقنها.

يـروى يف تراثنـا الشـعبي العراقـي ان رجـال 
يدعـى (فويلح ) جـرب كل االعمـال وامتهن 
شـتى املهـن وكان ال يجنـي منهـا اال الـرزق 
القليـل كما هو حظه العاثر والن الناس كانوا 
يرأفون بحاله ويؤملهم قلة رزقه اقرتحوا عليه 
ان يشـرتي صقرا ويرافـق (الصكارين ) حني 
خروجهـم للصيد لعل هـذا الصقر يقتنص له 
غـزاال او ارنبـا او معـزة فيجني ببيعه شـيئا 

يعينه عىل فقره .
وبالفعـل عمل فويلـح بنصيحة مـن نصحه 

ورافـق  صقـرا  واشـرتى  مبلغـا  واسـتدان 
الصياديـن اىل حيث الغنائـم والقنائص اطلق 

فويلـح صقره كما فعـل رفاقه وانتظر بصرب 
ما قد يجلبه اليه من غنيمة ورزق مل انتظاره 

وجزع من قلته ...
وبـدات الصقور تعود وكلما عاد احدها تلقف 
صاحبـه الغنيمة غـزاال او معـزة او ارنبا اما 
(صكـر فويلـح ) فقد حلـق فارشـا جناحه 
يحوم فـوق راس صاحبه ثم القى عىل فويلح 
ثعبانـا كبريا كان هو حظه مـن صيد الصقر 
فصارت قصة (صكر فويلح ) مثال يطلق عىل 

من قل نصيبه وعثر حظه .

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

األمريكيـة  السـفينة   -  1862
”مونيتـور“ والتـي تمثـل أحد 
االبتـكارات الحديثـة يف مجـال 
املعارك البحرية تغرق إثر هبوب 

عاصفة قوية.
1880 - فرنسا تضم تاهيتي إىل 

أراضيها.
اتحـاد  ميـالد   -  1922
اإلشـرتاكية  الجمهوريـات 

السوفياتية.
الجمهوريـة  إعـالن   -  1947

الشعبية يف رومانيا.
1961 - إجراء انتخابات املجلس 
وذلـك  الكويـت  يف  التأسـييس 

بهدف وضع دستور للبلد.
فردينانـد  انتخـاب   -  1965

ماركوس رئيًسا عىل الفلبني.
املتحـدة  الواليـات   -  1972
توقـف قصفهـا املكثـف عـىل 
شـمال فيتنام وذلك أثناء حرب 

فيتنام.
السـوري  الرئيـس   -  1985

حافظ األسـد يجتمـع مع ملك 
األردن الحسـني بـن طـالل يف 
دمشـق بعد قطيعة دامت ست 

سنوات.
مدنـي   400 سـقوط   -  1997
قتىل من 4 قرى يف أسـوأ أحداث 

العنف يف الجزائر.
2006 -تنفيـذ حكـم اإلعـدام 
صـدام  املخلـوع  بالرئيـس 

حسني.
مطـار  يف  إرهابيـة  تفجـريات 

بارخوس الدويل يف مدريد.
إرسائيليـة  محكمـة   -  2010
تدين الرئيس األسـبق موشـيه 
اغتصـاب  بتهـم  كتسـاف 
وتحـرش بموظفات سـابقات 

عملن معه.
2014 - الُسلطات اإلندونيسيَّة 
ُتعلن اكتشـافها ُحطام طائرة 
رحلـة طريان آسـيا رقم 8501 
اب يف  الـُركَّ ُجثـث  وعـدٍد مـن 

مضيق كاريماتا.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
شهديلك ؟

آجه راس السنه وما عندي بس جروح
وشوية آلم باقي بطراوة روح

شهديلك ؟؟
گلب من فرگتك مذبوح !

حتى الورد البچفي بعطر فرگاك ظل يفوح
اتأخر شويه وداعتك .. مسموح

عيني من الدمع لو تدري حد الساع
ما بطلت من النوح

شهديلك دمع لو عني لو شهگة نفس بالروح

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

›rfl@Úó”
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خواطر في العام الجديد 2022
-يا أهالً بالعام اجلديد بكلّ ما يحمله من أيام وشهور، ففي 

كل حلظة من أيامه لنا أملٌ بأنْ يتغيّر احلال إلى أفضل حال، وأنْ 
تسعد قلوبنا باخلير، ها نحن منسك الورود بأيدينا لنستقبل 

ا مليئًا باملفاجآت، ال نعرف ماذا يخبئ لنا لكنّنا منلك إمياننا  عامً
باهللا.

-سنوات متضي وأخرى تأتي، سنوات كلها بأمر اهللا، وهذا 
وحده ما يجعلنا نفرح ونبتهج ألننا نعلم أنّ أقدار سنواتنا 

كلها مكتوبة بيد رحمن رحيم، فأهالً وسهالً بالسنة اجلديدة 
السعيدة، أهالً بكلّ ما حتملني من جتدد وفرح وحياة.

-تأتي األعوام وتذهب وهناك ثابتٌ وحيد في جميع األعوام، هو 
ا، فأهالً وسهالً يا  التفاؤل بالغد األجمل، واألمل الباقي دومً

ا سهالً بعون اهللا، كن  ا لطيفً عامنا اجلديد السعيد، كنْ عامً
زائرًا دمثًا غير ثقيل الظل أيها العام املُغلف باألمل.

كل سنة والسعادة ترفرف فوق قلوبنا، كل سنة   -
ا، ها  واحلياة ترسم لنا طريق النجاح واألمل بحياة أفضل دومً

هي سنة جديدة تطرق الباب لنفتح لها ذراعينا بكلّ حب    
. ونقول لها: أهالً بك يا سنتنا اجلديدة، كوني أجمل مما نظنّ

أبـــــــراج

مهنيـاً: تتمتع بحضـور مميز وتعزز موقعك وتتشـجع عىل 
التقدم واملثابرة وتزدهر اآلمال وترتفع املعنويات 

عاطفيـاً: ترّكز عىل قضيـة تثري قلق الرشيك وتسـتحوذ عىل كل 
تفكريه واهتماماتـه وتبعده عنك بعض اليشء، لكن ذلك يكون ملدة 

قصرية جداً
صحياً: مجرد التفكري يف التخلص من املشاكل الصحية الناجمة عن 

السمنة أمر يدعو إىل التفاؤل

مهنيـاً: تبدأ بتنفيذ مـرشوع جديد يحقق لـك طموحاتك 
وأحالمك يف العمل ويضعك عىل الطريق الصحيح

عاطفيـاً: حضورك الخفيف يسـهم يف توفري اإلعجاب بك، لكّن 
ذلك يثري غرية الرشيك فال تبالغ

صحيـاً: ابتعـد قدر اإلمكان عن املنّبهات وال سـيما يف املسـاء ألنها 
تسبب لك األرق

مهنياً: آفاق واسعة واحتماالت شتى وتنسيق يريحك من 
قلـق ويصّحح بعض األوضاع، يف الجو مصالحة أو لقاء أو 

عودة قديمة اىل حياتك
عاطفياً: رسعان ما تظهر النتائج الوخيمة عىل العالقة بالرشيك، 

وتكون سبباً يف ابتعاده عنك، تدارك األمر قبل فوات األوان
صحيـاً: إذا كانـت األمـراض تخيفك عليك القيام بـكل ما يجعلك ال 

تصاب بها

مهنيـاً: كن هادئاً لتسـتعيد املبادرة رسيعـاً يف عملك، وال 
ترتك اإلحباط يتسـلل إىل داخلك ويحط مـن عزيمتك فتبدو 

خائر القوى ضعيفاً
عاطفيـاً: ال تراهن عىل فشـل الرشيك، بل حـاول أن تكون صاحب 

املبادرة، فتصبح أكثر قدرة عىل اإلقناع
صحيـاً: ثابر عىل االهتمام بوضعك الصحي، ونّوع بني حني وآخر يف 

النشاطات املفيدة لك

مهنياً: بعض األشـخاص يضغطون عليك لتغرّي قراراتك، 
فتقـع يف حـرية بني مجموعة مـن القرارات التـي يجب أن 

تتخذ موقفاً تجاهها
عاطفياً: إذا كنت ال تحتمل فراق الحبيب، بادر إىل االتصال به كلما 

سنحت لك الفرصة واطمنئ إليه
صحياً: ال تعتمد عىل النصائح لتحسني صحتك، بل حاول أن تمارس 

التمارين الرياضية

مهنيـاً: اهتمامك ببعـض التفاصيل املهمـة يدفع أرباب 
العمـل إىل منحك مزيـداً من الثقة وحرية التحـرّك والقيام 

بكل ما تراه مناسباً للطرفني
عاطفيـاً: تتحرر من قيـد إذا كنت مرتبطاً، وتتخـىل عما يزعجك، 

وتخوض تجربة جديدة تحفزك جداً
صحياً: مشـاكلك الصحية املرتاكمة تبعث اليأس يف نفسك وتدفعك 

إىل اتخاذ قرار قد ال تحمد عقباه

مهنياً: تتمتـع بكل املقومات إلحـداث تغيريات رضورية 
ومفيـدة يف مجالـك، وتجتـاز كل العقبـات وتتوصـل إىل 

املرتجى 
عاطفيـاً: يطرأ اختالف بسـيط يف الـرأي بينك وبـني الرشيك، لذلك 

أدعوك اىل احرتام االلتزامات عىل أنواعها
صحيـاً: تجد نفسـك قادراً عىل معالجة نفسـك من بعض االمراض 

التي قد تصيبك نتيجة عوامل خارجية

مهنياً: تحصل عىل مسـاعدة من أحـد الزمالء اليوم تعني 
لك الكثري وتقّدره عليها بطرح اسمه عىل أرباب العمل بغية 

ترقيته أو تحسني راتبه
عاطفياً:عليـك أن تكون اكثر تسـامحاً يف تعاملك مع من تحب وإال 

فقدت العالقة معناها الحقيقي 
صحيـاً: تراكم األوجاع من دون إيجاد العالج الالزم لها يزيد وضعك 

الصحي تأزماً

مهنياً: تحّدد خياراتك وتعيد النظر يف بعض األمور العالقة، 
وتتلقى عرضاً مغرياً وتتوصل إىل تسوية مالية

عاطفيـاً: ترصفات الرشيـك الفتة وتدفعك إىل إعـادة النظر يف 
العالقة لئال تصال إىل طريق مسدود

صحياً: تتمتـع بصحة جّيدة تضعك يف خانـة الناجحني وهذا يرفع 
معنوياتك ويجعلك أكثر استقطاباً من اآلخرين

مهنيـاً: كـن منفتحـاً عـىل كل أنـواع االحتمـاالت 
والنقاشـات واملفاوضـات، واسـتمر يف مـا تخطـط 
لـه حتى النهايـة عاطفياً: إبق عىل تواصل مسـتمر مع 
الرشيـك يف هذا اليوم املميز الذي يدخل البهجة واألمل مجدداً 
إىل حياتكما صحياً: الشكوك قد تولّد األرق ومشكالت صحّية 

وأوجاعاً وآالماً أنت بغنى عنها

مهنيـاً: ابتعد عن العدائية واسـتفد مـن األجواء لخوض 
مشاريع جديدة او ملعالجة بعض اإلشكاالت القديمة

عاطفياً: تعـّرب عن أفكارك وآرائك أمام الرشيك برصاحة تامة، 
فتزداد قيمة يف نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر

صحيـاً: ال تـرتك الغضـب يسـيطر عليـك، انتبـه من عنـف او من 
مواجهات قد تؤّدي إىل األسوأ

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: يـوم واعد وتأكد مـن أوضاعـك املالية، قد 
تجد نفسك يف رصاع بني األرقام والتقارير التي يجب 
أن تقدمها.عاطفيـاً: مزيد مـن االنجذاب تجاه الرشيك، 

بسبب الترصفات اإليجابية التي تبذلها وتريض طموحه
صحياً: تقوم بغري عمل يف وقت واحد فتعرّض نفسك لالرهاق 

وربما لالنهيار

@Âÿ€Î@lbv®a@ıaámäbi@kÀäc
_›®a@bfl@NNÈÓœ@?jv»Ì@¸@Ô‹ÿí

أفقي
املاشية   o األبيض  1الذهب 
ممـا يقتنيهـا البـدوي أو 

الفالح o شقيق
2وديـع (مبعثرة) o أماكن 

اجتماع القوم
3إذا تعدى اثنني شاع o يوم 

يبتدئ االنسـان حياته
4اشتهر يف التاريخ بتحويل 
الـرتاب إىل ذهـب o أبيـض 

(باالنجليزية)
 o 5يضغـط إلطـالق النـار

شجر صحراوي مثمر
6قرْض o بناء للمراقبة

7سقيا o دولة جنوب رشق 
أفريقية

8يتحـرك كاملـوج o يحقق 
إنجازا

العلـم  طالبـو  9فيهـا 
والشهادات o متشابهان

بلـد   o البنـي  10الذهـب 
اسمها يعني بلد األحرار

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊
رأيس

 o 1ألوانـه تظهـر بعـد املطـر
يلغي

2تحليـق يف السـماء o فاكهـة 
لذيـذة قرشها أحمـر وحباتها 

كالجوهر
3منافس ومساو يف االمكانات 

o أغىل املعادن عىل اإلطالق
4بشـكل رأيس o أنـت طلبـت 

األكل لشعورك بحاجته
o اغتاب  5واحد (باالنجليزية) 

o متشابهان
يحمـل  صغـري  6مخلـوق 
عـرشة أمثـال وزنـه o شـاي 

(باالنجليزية).
منتظـم  بشـكل  7متشـابك 

ومكرر o ثني
8دولـة اوروبية معنى اسـمها 

بلد األرانب
9أخف الغازات يف الطبيعة

10مـن الخـرضوات o تفضيل 
يشء عىل آخر

No: 7632   Thu    30     Dec    2021العدد:   7632    الخميس    30    كانون االول    2021



من  عدد  عن  السقا،  أحمد  النجم،  كشف 
 ٦ من  أكثر  للموت  تعرضه  منها  أرساره 
ومنها  أعماله  تصوير  خالل  منها  مرات 
حوادث تعرض لها يف الحياة، كما تحدث عن 
الصغري  مها  اإلعالمية  من  الزوجية  حياته 
وكيفية استمرار زواجهما ٢٢ عاما، إضافة 
وذلك  حياته  عن  أخري  تفاصيل  رسده  إىل 
يف  بوخش  أنس  اإلعالمي  مع  حواره  خالل 

برنامج ab talks  عىل يوتيوب.
:»املشاكل جزء ال  السقا خالل حديثه  وقال 
يتجزأ من الحياة الزوجية وإال يصيب الخلل 
الحب  وجود  مع  ولكن  الزوجية  العالقة 
ورصيد من املشاعر تستمر الحياة وال يحدث 
االنفصال.. الثقة وتحمل اآلخر وقت غضبه 
والعاطفة هي األساس»، مؤكدا :»أنا ممكن 
أفني حياتي علشان مراتي وأوالدي وممكن 
مشكلة  أي  معنديش  علشانهم  أموت 

خالص».
وتابع السقا :»تعرضت للموت نحو ٦ مرات 
انقلبت  عندما  مىض  عام  منذ  آخرهما  كان 

الصحراوي ودخلت يف  الطريق  سيارتي عىل 
بعدها  أصدق  ولم  نجاني  الله  ولكن  حيطة 
بكل  حصل  واليل  الحياة..  قيد  عىل  أنني 
ربنا  لكن  ميت،  أكون  الزم  كان  املقاييس 

سبحانه وتعايل شايف أن ليا عمر».
وهي  جدع  انسان  أكثر  زوجتي   «: وأضاف 
صاحبة الفضل يف استمرار زواجنا ألكثر من 

٢٢ عاما»، وعن أصعب لحظة بحياته قائال 
يف  عليا  مرت  لحظة  أصعب  والدي  وفاة   «:
حياتي و اخر نصيحة من والدي يف الساعات 
من  خد  احمد  يا  قايل  وفاته  قبل  االخرية 
الفنان والنجم كل يش إال البعد عن الجمهور 
طفولتي  يف  و  الناس..  من  قريب  خليك 
مثل  يعاملني  كان  ووالدي  جدا  شقي  كنت 
صديقة، ولكن والدتي تعاملني كطفل حتى 
هذا الوقت»، الفتا :» آخر مرة عيني دمعت يف 

تكريم محمد الصغري والد زوجتي».
الضحك  اللحظات  :»أكثر  قائال  وأستكمل 
بسبب  اعتزايل  عن  شائعة  سماع  بعد  كانت 
هو  الشائعة  تلك  مروج  أن  وأظن  االكتئاب 
املنافسة  عن  من  استبعادي  يريد  شخص 
يف الفن»، متابعا :»يف فرتة من الوقت مررت 
أسريا  الفرتة كنت  تلك  االكتئاب ويف  بتجربة 
الحمد  الشجن والضعف ولكن  للحظات من 
وأشعر  بتستمر  والحياة  كويس  بقيت  لله 
الجمهور  يصفني  عندما  جدا  كبري  بفخر 

بشخصية الجدعنة».

اسرتجعت الفنانة املرصية املشهورة، حنان 
مطاوع، حسابها عىل انستغرام، بعدما تم 

تهكريه من معجب بها.
واطلت حنان من خالل فيديو بعد اسرتجاع 
الحساب لتوضح ماذا حدث وتعلق عليها، 
وكل  الفل  «مساء  الفيديو  يف  قالت  حيث 
لهاكر  تعرضت  طبعا  طيبني  وانتوا  سنة 
دمه خفيف وطبعا دا كان مرعب بالنسبايل 
حاجة  يرسق  حد  ان  سخيف  احساس 
الهاكر  بتقول  الناس  ما  وزي  بتاعتك.. 
اللذيذ رزق.. شكرا لسؤالكم عليا.. وشكرا 
ارجع  ساعدتني  انها  الغفور  عبد  لريهام 
االكونت الني مش بفهم يف الحاجات دي».

عراقي  أنه  الحساب  مخرتق  وأعلن 
الجنسية وقام بتدوين منشور يف الحساب 
بلد  من  واحرتام  حب  «رسالة  خالله:  قال 

الرافدين إىل مرص أم الدنيا».
وتابع خالل املنشور: «بما إن الست حنان 
أدخل  فحبيت  مبارش،  بشكل  برتد  مش 
والحساب  الحب،  هذا  عن  وأعرب  الحساب 

بريجع للست حنان بإذن الله».
هذا  بتدوين  العراقي  الهاكر  يكتف  ولم 
فقرة  أيًضا،  فتح،  بل  فقط،  املنشور 

«ستوري»،  خاصية  عرب  التساؤالت 
أرجع  ما  قبل  استفسار  أو  «سؤال  مدوًنا: 

الحساب».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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الحياة، وال نملك غري  إىل  أبواب عام جديد نتطلع من نافذته  ونحن عىل 
الدعاء بعد أن أثقلت الرزايا حياتنا ، وخّيم الحزن عىل نفوسنا بعد ان نرش 
الفساد جناحْيه فبّدد فرحة الشعب املتطلع اىل حياة حرة كريمة، وأطفأ 

جذوة السعادة التي كّنا نتمناها يف كل وقت .
السموات  فاطر  إىل  جديد  عام  أبواب  نطرق  ونحن  الدعاء،  غري  نملك  ال 
واألرض بأن يحمي العراق وأهله، ويبعد عنهم كّل مكروه ، ويعيد عليهم 
األمن والسالم ، ويدفع بالفساد وأهله إىل جهنم ، فنحن هنا ال نملك غري 
حب  غري  الدنيا  متاع  من  يملكون  ال  الذي  الفقراء  رصيد  فهو   ، الدعاء 
وهو  املعهود،  بكربيائه  يتبخرت  الفرات  مشهد  غري  يفرحهم  وال  العراق، 

يعانق دجلة الخري واملحبة .
إىل  رأسه  رافعا  الصبور  الطيب  الشعب  يقف  الجديد  العام  أبواب  وعىل 
السماء يناجي ربه بأن يجعل العراق واحة للتسامح والوئام، وأن يجعل 
من أهله دعاة خري وأمان، وان يبعد عنه كل مظاهر الفساد واهله الذين 

عبثوا بخريات البالد والعباد .
نحن عىل أبواب عام جديد، وعيوننا شاخصة إىل ابتسامة األطفال، وأحالم 
الصبايا ، وأمنيات الكبار ، ودعاء األمهات، والجميع ينظر إىل املستقبل 
بعيون الفرح والبهجة، ويتمنى للعراق الخري والعافية ، ويتمسك بخيمته 

الكبرية الحاضنة لكل الطوائف واألديان والقوميات .
أيها الرب العظيم الذي ال رّب لنا غريك، أغدق رحمتك علينا ، واجعل عامنا 
الجديد مباركا، وافتح علينا أبواب لطفك ، وأنر لنا طريق العدل والحق، 
وخذ بيدنا نحو اإلصالح، واجعل أيامنا أعيادا تسبح بحمدك ، وتسجد يف 

محرابك .
ابتلت  التي  األمة  الغّمة عن وجه  ارفع هذه  السماء بغري عمد،  رافع  يا 
، وادلهمت نفوسها بسحب  الفساد  التطرف، وعانت من ويالت  برشور 
الحزن والخوف مّما تحمله  الخيبة واإلحباط، وأغلقت قلوبها بمفاتيح 

لها األيام .
وتقرشت   ، التطرف  بفعل  قلوبنا  وتصحرت  الصرب،  من  أرواحنا  تعبت 
نفوسنا بسكني نرجسية البعض، وهم يدفعون بالعراق وشعبه إىل الخراب 
والدمار ، وماتت الفرحة عىل شفاه الصغار تحت تأثري الشعارات الكاذبة 

التي أدخلتنا يف خضم حياة ال ترى منها التخوين واالتهامات والثارات .
اللهم إّنا فوضنا أمرنا إليك فأنت أرحم الراحمني بأن تهدينا إىل قول كلمة 
وإعالء  تردد،  دون  الجائر  السلطان  بوجه  والوقوف   ، خوف  دون  الحق 
طريق  عىل  السائرين  من  تجعلنا  وأن  املطلوبة،  بالشجاعة  الحق  كلمة 

طاعتك، ورؤوسنا ال تنحني إال إليك، يا صاحب الجاللة واإلكرام .
كل عام وأنتم بخري، وكل سنة والعراق يرفل بالعزة والكرامة والنجاح.

إىل اللقاء...

@›Ìá‰ßa@áºc
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يقال إن واتسآب يستعد لطرح تحديث تجريبي جديد ملستخدمي iOS. سيكون 
اإلصـدار 2.22.1.1 أول تحديث تجريبي للمنصة للعام الجديد، وكما تم رصده 
بواسـطة WABetaInfo، يأتـي التحديـث بمراجع مخفية حول ميزة تسـمح 

للمستخدمني بإنشاء مجتمعات يف التحديثات املستقبلية.
وتـم رصد مرجع مخفي مماثـل أيًضا يف التحديث التجريبـي الذي تم إصداره 
للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد قبل أسبوعني، وبالنسبة ألولئك الذين 
-Co Facebook عىل ميزة   ال يعرفون، تعمل منصة املراسلة اململوكة لرشكة

munities لفـرتة من الوقت.اآلن، وفًقا للقطات األخرية التي تمت مشـاركتها 
بواسطة WABetaInfo ، فإن املجتمع له اسم ووصف، كما يظهر يف املجموعة، 
وبعد إدخال االسم والوصف، سيحصل املستخدمون عىل خيار إلنشاء مجموعة 
جديدة أو ربط ما يصل إىل 10 مجموعات معا، ويتم أيًضا مشـاهدة مجموعة 
”إعالن“ يف املجتمع.ويشري التقرير إىل أن واتس آب سيقوم تلقائًيا بإنشاء هذه 
املجموعة للمسـؤولني. سيؤدي استخدام مسـؤويل املجموعة هذا إىل مشاركة 
رسالة مع جميع املجموعات املرتبطة، ويكشف التقرير أيًضا أنه عند انضمام 
املسـتخدمني إىل أحد املنتديات، لن يتمكنوا من عرض املجموعات التي تم إلغاء 
ربطهـا. وباإلضافـة إىل ذلـك، عندما يغادر املسـتخدمون أحـد املنتديات، فلن 
يتمكنـوا من عـرض املجموعات املرتبطـة باملنتدى بعد اآلن، وسـتكون امليزة 
 ،Discord مشـابهة تماًما لكيفية ترتيب القنوات املتعددة تحت مظلة مجتمع
ولم يكشـف واتس آب بعد عن أي تفاصيل رسـمية حول امليـزة، لكن التقرير 

يشري إىل أن األمر سيستغرق الكثري من الوقت حتى يتم طرحها للجمهور.

يقـال إن العلمـاء يف الصني صمموا 
آلـة ”املدعي العام“ التي تسـتخدم 
لتوجيـه  االصطناعـي  الـذكاء 

االتهامات..
النظـام  أن  الباحثـون  ويزعـم 
يمكنه تقديم رسـوم بدقة تصل إىل 
%97 عند إعطائه حسـابا شـفهيا 

لألحداث.
باسـتخدام  الجهـاز  و“ُدّرب“ 
املعلومـات التـي جمعت مـن أكثر 
2015 إىل  17000 حالـة مـن  مـن 
2020، ويمكنـه تقديـم اتهامـات 
بشـكل صحيـح للجرائـم الثمانية 
األكثر شـيوعا يف شـنغهاي، بما ىف 
ذلـك االحتيال عىل بطاقات االئتمان 
والرسقة و“انتقاء الخالفات وإثارة 
املتاعـب“، وفقـا لبحـث ُنـرش هذا 
الشـهر يف املجلـة املحليـة املراجعة 
 Management مـن قبـل األقـران 

.Review
وُطّور ”املدعي العام“ الذكي واخُترب 
من قبل النيابة الشعبية يف شنغهاي 
بودونغ، أكرب مكاتب النيابة العامة 
وأكثرها ازدحاما يف الصني، حسبما 
 South China Morning أفـادت 

.(Post (SCMP
وأشـارت الصحيفـة إىل أن النظـام 
يمكـن أن يعمـل حتـى عـىل جهاز 
كمبيوتر مكتبي، كما إنه يعمل عن 
طريق تحديد التهم والضغط عليها 
ضـد املشـتبه بـه بناء عـىل 1000 
”سـمة“، وحصـل عليهـا من نص 
وصـف الحالة الذي يتم تغذيته عىل 
الجهـاز، ويبدو أن الكثـري من هذا 
النص إما صغـري جدا أو مجرّد جدا 

بحيث ال يكون منطقيا للناس.
ووفقا للباحث الرئييس يف املرشوع، 
يش يونـغ، يمكن للنظام أن يتحمل 

للمدعـني  اليومـي  العمـل  عـبء 
العامـني وتحريرهـم للرتكيـز عىل 

املهام األكثر تطلبا.
وأشـار يش وفريقه يف مخترب إدارة 
باألكاديميـة  واملعرفـة  البيانـات 
الصينية للعلوم، إىل أن التكنولوجيا 
ستحصل قريبا عىل ترقيات لتصبح 
للتعـرف عـىل  يكفـي  بمـا  قويـة 
الجرائم األقل شـيوعا وتوجيه تهم 

متعددة ضد املشتبه به.
العامـون الصينيون  وبدأ املدعـون 
استخدام الذكاء االصطناعي يف عام 
 ،SCMP أشـارت  حسـبما   ،2016
مضيفـة أن العديـد مـن املحامـني 
الـذكاء  أداة  اآلن  يسـتخدمون 
االصطناعي املعروفة باسم ”النظام 
206“ التي تقيم قوة األدلة وظروف 
االعتقال وحتى تدرس مدى الخطر 
الذي يشكله املشتبه به عىل الناس.

ومع ذلك، ذكـر الباحثون أن جميع 
الحالية  الـذكاء االصطناعي  أدوات 
كانـت محدودة ألنها ”ال تشـارك يف 
عمليـة اتخاذ القرار بشـأن توجيه 

التهم و[اقرتاح] الجمل“.
وتتطلـب مثـل هـذه القـرارات أن 
ترتجم اآللة اللغة املعقدة إىل تنسيق 
ريايض يمكن أن يفهمه الكمبيوتر - 
دون فقدان املعلومات ذات الصلة يف 
عملية التحويل، ولكن مدع عام ”لم 
يكشـف عن هويته“ يف قوانغتشو، 
قـال لــ SCMP إن معظـم املدعني 
العامني ال يريـدون ”تدخل“ علماء 
القانونيـة  األحـكام  الكمبيوتـر يف 
نظرا للمخاطـر التي ينطوي عليها 
األمر وخطر الخطأ، وسـألوا: ”من 
املسـؤولية عندما يحدث  سيتحمل 
خطـأ؟، املدعـي العـام أم اآللـة أم 

مصمم الخوارزمية؟“.

قد تكون هنـاك أوقات تريد فيها 
معرفة ما إذا كان هناك مستخدم 
معـني ال يزال يتابعـك، أو انفصل 
وال  تويـرت،  عـىل  حسـابك  عـن 
يقدم موقـع التواصل االجتماعى 
طريقة بسـيطة بضغطة واحدة 
ملعرفة ما إذا كان شـخص معني 
قد لغـى متابعتـك، ولكـن هناك 
عدة طرق ملعرفة ذلك، نقدمها لك 
 Business” وفقا ملا ذكـره موقع

..“insider
-1 إذا كنـت تتابـع فقـط بضـع 
عـىل  األشـخاص  مـن  مئـات 
األكثـر وترغـب يف معرفـة ما إذا 
تتابعهم  الذيـن  كان األشـخاص 
يتابعونـك، فيمكنـك تصفح هذه 

القائمة برسعة نسبًيا.
  افتـح حسـابك عـىل تويرت عىل 
موقع الويب أو يف تطبيق الهاتف 
املحمـول واضغط فـوق متابعة، 
وقـم بالتمريـر خـالل القائمـة، 
بحًثـا ملعرفة املسـتخدمني الذين 
بجـوار  متابعـة  عالمـة  لديهـم 
أسـمائهم، فـإذا قام شـخص ما 
بإلغاء متابعتك مؤخرًا، فلن ترى 

العالمة، ولم يعد ما ييل متبادالً.

-2 إذا كنـت تريـد معرفـة ما إذا 
معـني  مسـتخدم  حسـاب  كان 
ال يـزال يتبعـك، فـإن الحل اآلخر 
هـو االنتقال مبـارشة إىل صفحة 
امللف الشـخيص هذه والبحث عن 
التـي تضعها“ بجوار  ”املتابعات 
اعتـادوا  وإذا  املسـتخدم،  اسـم 
متابعتـك ولكـن املربـع الرمادي 
أن  يؤكـد  فهـذا  اآلن،  مفقـود 

املستخدم توقف عن متابعتك.
-3 تعـد الطريقة األكثـر فعالية 
لتتبـع من يقوم بإلغـاء متابعتك 
هـي اسـتخدام تطبيـق أو موقع 
ويـب تابـع لجهة خارجيـة، فال 
يمنحـك تويـرت طريقـة مضمنة 
للبقـاء عـىل درايـة باملتابعـات، 
ولكن العديد من الخدمات األخرى 

تفعل ذلك. 
الخيـارات  مـن  العديـد  هنـاك 
لالختيار من بينها، ويعمل الكثري 
بنفـس الطريقـة تقريًبـا، وأحد 
الخيـارات الجيدة هو إحصائيات 
Unfollower، حيث يقدم مستوى 
مجانًيـا مـن الخدمة لحسـابات 
تويـرت مع مـا يصـل إىل 30000 

متابع.
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عن  العيدان  مي  اإلعالمية  أعلنت 
إلهام  الفنانة  صديقتها  تربع 
ومئتي  مليونني  بمبلغ  الفضالة 
ألف دينار عراقي إلجراء عملية 
«مريم  العراقية  للفتاة  جراحية 

الركابي».
عرب  تغريدة  العيدان  مي  وكتبت 

موقع  عىل  الشخيص  حسابها 
صل  ا لتو ا

االجتماعي 
“تويرت” قالت فيه: «إلهام الفضالة 
تدفع للفتاة العراقية مريم الركابي 
عراقي  دينار  ألف  و٢٠٠  مليونني 
العراق،  أهل  وعملياتها..  لعالجها 
لو  بالدوالر  قيمته  كم  املبلغ  هذا 

سمحتو وال هنتو؟».
أثار  املبلغ  قيمة  عن  الكشف 
أنه  أكدوا  الذي  املغردين  استياء 
دوالر   ١٥٠٠ مبلغ  يتجاوز  ال 
 ٤٥٥ مبلغ  يعادل  ما  او  أمريكي 

دينارا كويتيا.
من جانبها، قالت صاحبة حساب 
يسوي  «والااااايش  «األوركيدا»: 
ما يكفي اجره  الله وكيلج اصالً 

طريان من العراق لفرنسا».
الفنانة  اعتذرت  أيام  وقبل 
الكويتية إلهام الفضالة، بعد 
تأخرها يف مساعدة الشابة 
الركابي،  مريم  العراقية 
من  بعالجها  للمساهمة 
التي  البليغة  التشوهات 

أصيبت بها.

اعتذرت النجمة وفاء 
املشاركة  عن  عامر 

يف بطولة مسلسل «فاتن 
للنجمة  حربي»  أمل 
نيليل كريم والذي كان 
«أحوال  اسم  يحمل 
قبل  شخصية» 
بعد  وذلك  تغيريه، 
إعالن  من  أيام 

رشكة العدل 
ب  و جر

عن 
ها  قد تعا

ونرش  وفاء  مع 
لحظة توقيع العقد عىل 
بموقع  الرشكة  صفحة 
وفاء  أن  إال  «إنستجرام»، 
املواعيد  تنسيق  تستطع  لم 
فقررت  األخرى  ارتباطاتها  مع 

االعتذار.
مؤخرا  عامر  وفاء  وقدمت 
ابنك»  كرب  «إن  بعنوان  حدوتة 
من املوسم الثاني ملسلسل «زي 

عىل  عرضه  تم  الذي  القمر» 
من  والحدوتة   ،cbc قناة 
صالح  حسن  تأليف 
ونور  وهيبياتا 
وإخراج  حمدي، 
حسام  معتز 
بطولتها  وشارك 
نارص سيف، حنان 
يوسف، مينا نبيل، 
هدى  زعزع،  نرمني 
حمدي  االدرييس، 
ندى  رخا،  ارساء  هيكل، 
عمرو  حسن،  سحر  بهجت، 

فريد، عيد أبو الحمد.
رمضان  دراما  يف  شاركت  عامر  وفاء  أن  يذكر 
غزال»  «لحم  مسلسل  يف  خاص  بظهور  املاىض، 
عمرو  سالمة،  رشيف  الرازق،  عبد  غادة  بطولة 
أحمد  شاهني،  محمد  سليم،  مي  الجليل،  عبد 
خالد  خليل،  أحمد  الغفور،  عبد  أرشف  صفوت، 
فواز، بسنت شوقي،  وليد  كمال، جيهان خليل، 
التاجي،  محمد  الجمل،  رحاب  ونس،  لبنى 
اياد إبراهيم وإخراج محمد  حنان يوسفوتأليف 

أسامة.

من  أعوام  خمسة  بعد 
من  كل  يتواجه  انفصالهما، 

مجدي  وزوجها  عادل  غادة 
جريئة  حلقة  يف  الهواري 

خاصة  ومصارحة 
بربنامج «برصاحة مع» 
بي  الـأم  شاشة  عرب 

يس.
يف البداية وجهت غادة تساؤالً 

ملجدي الهواري عن رأيه يف أعمالها 
الفرتة  خالل  تقدمها  التي  الفنية 

أنها  مجدي  يجد  والتي  األخرية، 
فيها  تهزم  التي  األعمال  بعض  قدمت 

فرتة  خالل  قدمته  الذي  وتاريخها  نفسها 
زواجهما.

ولم تتمالك غادة نفسها من البكاء عند حديثها 
من  عاماً  عرشين  بعد  انفصالهما  سبب  عن 
أنها لم تجده إىل جوارها يف  الزواج؛ حيث أكدت 
وكان  إليه،  فيها  تحتاج  التي  األوقات  من  كثري 

يشعر دائماً بأنها شخص مضمون يف حياته.
زواجها  عىل  موافقته  مدى  عن  سؤاالً  له  ووجهت 

بعد طالقهما، فأعطى لها حرية القرار، لكنها كشفت 
«أنا  قائلة  منه  بتحريض  لزواجها  أوالدها  رفض  عن 

متجوزة أربعة».
بالخوف  يشعر  كان  أنه  الهواري  مجدي  واعرتف 

جعلها  الذي  األمر  ابنته؛  وكأنها  غادة  عىل 
وجدت  لكنها  الحرية،  وعدم  بالضيق  تشعر 

أن االنفصال هو الحل لتحصل عىل حريتها 
دون  من  باختياراتها  الحياة  وتعيش 
من  عانت  أنها  خاصة  أحد،  من  وصية 
هذا يف منزل والدها قبل زواجها ووجدت 
األمر نفسه مع مجدي الهواري، وهو 

ما دفعها لطلب الطالق.
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الشاب، محمود  العراقي  الفنان  شكر 
أغنيته  تحقيق  عىل  الجمهور  الرتكي، 
جديد،  قيايس  لرقم  «اشمك»  املنفردة 
مشاهدة،  مليون  الـ١٠٠  متخطية 
وقال عرب منصات التواصل االجتماعي: 
تتحقق  املستمر  ودعمكم  «بوجودكم 
من  شكراً  مليون   ١٠٠ النجاحات.. 
أفضل»،  بوجودكم  والقادم  القلوب.. 
لحنها  التي  باألغنية  سعادته  مؤكداً 
من  الكلمات  اختار  أن  بعد  بنفسه، 
ووّزعها  الجبوري،  محمد  الشاعر 
الدين،  عالء  ميثم  املوسيقي  املوزع 
ومكس وماسرتينغ طيف عادل، وتحت 
إرشاف عام وإدارة أعمال محمود الرتك 

املوسيقي صفاء غريب.
األغنية  وصلت  أخرى،  جهة  ومن 
قدمها  الذي  «الدويتو»  الرومانسية 
العراقية  الفنانة  مع  الرتكي  محمود 
قوسني»  «بني  بعنوان  هميم  أصيل 
 ٢٤ خالل  مشاهدة  مليون  من  أكثر 
ساعة من طرحها عرب قناته الرسمية 

مع  فيها  تعاون  والذي  اليوتيوب،  يف 
عيل  وألحان  الواصف،  محمد  الشاعر 
محب  وماسرتينغ  وتوزيع  صابر، 
أحيا  قد  الرتكي  محمود  الراوي.وكان 
ارينا دبي»  يف «فيستفال  غنائياً  حفالً 
به  شاركه   ،٢٠٢١ ديسمرب   ٢٤ يوم 
والدي  رياض  رحمة  العراقية  الفنانة 
من  كبري  عدد  حرضها  أصيل،  جي 
بـ١٠٠  معه  احتفل  الذي  الجمهور 

«اشمك»  ألغنية  مشاهدة  مليون 
دون  كاملة  غنوها  الذين 

الحفل  خالل  توقف 
غناء  تضمن  الذي 

كبرية  مجموعة 
أغنياته  من 

برفقة فرقته 
املوسيقية.


