
الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـد الخبـري القانونـي، طـارق حـرب، 
ان اعمال هيئة رئاسـة مجلـس النواب 
متوقفـة حاليـا بسـبب األمـر الوالئـي 
الصـادر عـن املحكمـة االتحاديـة فيما 
يتعلـق بدسـتورية الجلسـة األوىل، ويف 
حني قلل من تأثري هذه الدعوى عىل املدد 
الدسـتورية، توقـع ان تحسـم القضية 
االربعـاء املقبل.وقـال حـرب يف حديـث 
لـ“الـزوراء“: ان ”كل االجـراءات التـي 
تتخذهـا هيئـة رئاسـة الربملـان معلقة 
وموقوفـة وممنوعـة باألمـر الوالئـي، 
يعنـي ليس للربملان سـلطته الترشيعية 
املنـع  الن  سـلطات  اي  او  والرقابيـة 
أتـى لكل اعمالـه“.  واضـاف ان ”هيئة 
الرئاسـة ال تسـتطيع دعـوة املجلس اىل 

عقـد جلسـة للربملان، فـكل مـا يتعلق 
بما يمكن ان يصدر عـن مجلس النواب 
حاليا ال مجال إلصداره، ونرتقب االربعاء 
حسـما للموضوع“. وعن امكانية إلغاء 
مقررات الجلسـة، بنّي حرب: انه ”حتى 
إذا ألغيت مقررات الجلسة االوىل االربعاء 
فيمكـن الخميـس عقد جلسـة مجلس 
واختيـار  املشـهداني  برئاسـة  النـواب 
رئيـس الربملـان ونائبيـه“. الفتـا اىل ان 
”اقامـة مثل هذه الدعاوى تأتي من باب 
الشهرة“. واكد ”ان ما سيجري لن يؤثر 
عىل املدد الدستورية الن االجراءات مضت 
وجرى التقديم عىل الرتشـيحات ودققت 
معامالتهم واملدة سارية، واساسا بدون 
مـدة دسـتور، لكـن هـذه التعليمات يف 

النظام الداخيل ”.

بغداد/ الزوراء:
والسـياحة  الثقافـة  وزارة  أكـدت 
قوائـم  قبـول  يمكـن  ال  انـه  واآلثـار 
النقابات واالتحـادات اإلضافية للمنحة 
التشـجيعية ما لـم تقر موازنـة ٢٠٢٢، 
فيما نـرشت جدوالً يوضح آلية توزيعها 
بـني الفنانني يف ثالث محافظات.وذكرت 
الـوزارة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: انها 

تـود ان توضح بشـأن إرسـال النقابات 
بأسـماء  واالتحادات والجمعيات قوائم 
التشـجيعية  املنحـة  لغـرض  إضافيـة 
الخاصة بالفنانني والصحفيني والشعراء 
الشـعبيني واألدبـاء بالرغـم مـن كل ما 
بذلتـه الوزارة من جهود اسـتثنائية من 

أجل الحصول عىل هذه املنحة. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي، امـس االثنني، بـدء التقديم اىل 
قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي 
(املـوازي) للطلبـة الناجحـني يف الـدور 
الثانـي التكمييل وفئـات أخرى.وذكرت 
الـوزارة يف بيـان ورد لـ ”الـزوراء“: أن 
”التقديم اإللكرتوني يسـتمر عرب بوابة 
دائـرة الدراسـات والتخطيـط واملتابعة 
ابتـداًء من امس االثنني ولغاية السـاعة 
الثانيـة عـرشة من مسـاء يوم السـبت 
املوافـق 22 كانون الثانـي الحايل 2022 
فيما سـيكون متاحا أمام الطلبة تثبيت 
عـرشة خيارات للتخصصـات كافة عىل 

وفق الحدود الدنيا للقبول املوازي للسنة 
الدراسـية 2022/2021“.واضافـت ان 
”التقديـم اىل قنـاة التعليـم الحكومـي 
الطلبـة  يشـمل  الصباحـي  الخـاص 
خريجي السـنة الدراسية 2021/2020 
الناجحـني يف الـدور الثانـي التكمييل يف 
الدراسـة االعداديـة للفـروع (االحيائي 
والتطبيقـي واالدبي) والطلبة الناجحني 
يف الدوريـن األول والثانـي الذيـن لم يتم 
قبولهم يف الوجبة األوىل والذين لم يقبلوا 
يف كليات املجموعة الطبية وتم قبولهم يف 
باقي التخصصـات بناء عىل اختياراتهم 
ومعدالت التنافس يف ضوء الحدود الدنيا 

للقبول“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
بعـد فشـل املباحثـات بني موسـكو 
وواشنطن، األسبوع املايض لنزع فتيل 
األزمة حـول أوكرانيا، فـإن تقديرات 
البيت األبيض تؤكد أن روسـيا تخطط 
لتفجـري الوضع هنـاك لخلـق ذريعة 
للغـزو، وفـق مـا أوردت ”نيويـورك 

تايمـز“، يف حني قال جيك سـوليفان 
مستشـار األمن القومي إن ”الواليات 
املتحـدة وحلفاءهـا مسـتعدون ألي 
طارئ وأي احتمال“.فيما تجري إدارة 
الرئيـس األمريكـي جو بايـدن وحلف 
شـمال األطليس تحليـالت حول كيف 
يمكن أن تبدو األشـهر القليلة املقبلة، 

لكنهـم قلقون بشـدة مـن مجموعة 
أخـرى من الخيـارات للرئيس الرويس 
فالديمـري بوتني وهي خطـوات بعيدة 
املـدى أكثر من مجـرد الدفـع بقواته 
ودروعه عىل حدود أوكرانيا.وبحسـب 
األمريكية،  تايمـز  نيويـورك  صحيفة 
فإن بوتـني يريد توسـيع مجال نفوذ 

روسيا ليشمل أوروبا الرشقية وتأمني 
االلتزام بعدم توسيعه مجددا، مضيفة 
أنه إذا فشـل بوتني يف الوصول إىل هذا 
الهـدف، كما اقرتح بعض مسـاعديه 
املفاوضـات األسـبوع  عـىل هامـش 

املايض.

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيـس مجلس الـوزراء القائـد العـام للقوات 
املسلحة، مصطفى الكاظمي، أنه ستتم إعادة النظر 
بالقيادات األمنية التي شـهدت قطعاتها خروقات، 
مشددا عىل رضورة تفعيل الجهد االستخباري، فيما 
أصـدر املجلس الوزاري لالمـن الوطني ٤ توجيهات 
لضبـط األمن عـىل خلفية التفجـريات االخرية التي 

شـهدتها بغداد ومدن اخرى.وذكر املكتب االعالمي 
لرئيـس الوزراء يف بيان تلقته «الـزوراء»: ان رئيس 
مجلـس الـوزراء، القائـد العـام للقوات املسـلحة، 
مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس 
الوزاري لألمن الوطني، جرت فيه مناقشة األوضاع 
األمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خالل الساعات 
املاضية.وأكـد املجلـس الـوزاري، بحسـب البيـان، 

أن العمليـات اإلرهابيـة التي شـهدتها العاصمة يف 
السـاعات املاضيـة تهدف إىل زعزعة األمن والسـلم 
املجتمعي، وسـيتم اتخاذ إجراءات مشـددة ووضع 
خطـط أمنية مـن شـأنها أن تضع حـّداً ملثل هذه 
األعمـال التخريبية التي تهّدد األمـن العام يف البالد، 
وسـتتم إعادة النظر بالقيادات األمنية التي شهدت 
قطعاتها خروقات أمنية، وسـتكون هناك محاسبة 

ملـن يثبـت تقصـريه يف أداء مهامه األمنيـة. ووّجه 
القائد العام للقوات املسـلحة، مصطفى الكاظمي، 
القيادات األمنيـة كافة أن تكـون خططهم األمنية 
واإلجراءات املتبعة مالئمة مع الوضع الذي يشهده 
البلد، وأن ال تقتـرص مهامهم عىل رّد الفعل للحدث 

بعد وقوعه.

بغداد/ أبوظبي/ متابعة الزوراء:
ادانـت وزارة الخارجّية العراقية وبشـّدة 
الهجـوم عـىل دولـة اإلمـارات العربّيـة 
املُتحـدة واسـتهداف أنابيـب نفطّيـة يف 
منطقة املصفـح، مؤكدة موقـف العراق 
فيمـا  املنطقـة،  يف  للتصعيـد  الرافـض 
أعلنـت رشطة أبوظبي وفاة ٣ أشـخاص 
انفجـار  حـادث  يف  آخريـن   ٦ وإصابـة 
صهاريـج البـرتول يف منطقـة املصفح، 

إثـر هجـوم يعتقد أنـه وقع باسـتخدام 
طائرات مسـرية.وذكرت وزارة الخارجية 
العراقيـة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: أنها 
تدين وبشـّدة الهجوم عىل دولة اإلمارات 
العربّية املُتحدة وإستهداف أنابيب نفطّية 
د  يف منطقـة املصفح.واضافت: «وإذ نؤكِّ
املوقف العراقي بالوقـوف ضد أي إعتداء 
ورفض التصعيد يف املنطقـة، فإننا نجّدُد 
الدعوة إىل حلِّ االزمات بالطرق السـلمية 

ومـن خـالل املفاوضـات وبـني جميـع 
االطراف املعنّية، إلحالل األمن واالستقرار 
يف املنطقة».يف غضون ذلك، أعلنت رشطة 
أبوظبـي وفـاة ٣ أشـخاص وإصابـة ٦ 
آخرين يف حادث انفجار صهاريج البرتول 
يف منطقة املصفـح، إثر هجوم يعتقد أنه 
وقع باسـتخدام طائرات مسرية.وذكرت 
وكالـة األنباء اإلماراتية (وام) أن الحادث 
أسـفر عـن وفاة شـخص من الجنسـية 

الجنسـية  الباكسـتانية وشـخصني من 
الهنديـة وإصابـة ٦ آخريـن بإصابـات 
ترتواح بني البسـيطة واملتوسـطة.وفيما 
أعلنت السـلطات السـيطرة عىل الحريق 
امـس يف منطقـة  اندلـع صبـاح  الـذي 
مصفـح آيـكاد ٣ بالقـرب مـن خزانات 
أدنوك، فإنها بدأت تحقيقا موسـعا حول 
سـبب الحريـق والظـروف املحيطـة به، 
وفقـا للوكالة.وأكدت رشطـة أبوظبي يف 

بيان نقلته وكالة األنباء الرسمية «اندالع 
حريق صبـاح امس ممـا أدى إىل انفجار 
يف ٣ صهاريج نقـل محروقات برتولية... 
بالقـرب مـن خزانات أدنـوك... كما وقع 
حادث حريق بسيط يف منطقة اإلنشاءات 
الجديدة يف مطار أبوظبي الدويل».وأضاف 
البيـان: أن التحقيقـات األوليـة أظهرت 
أجـزاء مـن طائرة صغـرية ربمـا طائرة 

مسرية يف كال املوقعني.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
قتل ثالثة متظاهرين مناهضني لالنقالب العسكري 
يف السودان خالل احتجاجات نظمت، امس االثنني، 
يف العاصمة، حسـب ما أكـدت وزارة الصحة بوالية 
الخرطوم.وقالت الـوزارة، املناهضة لالنقالب، عىل 
صفحتهـا الرسـمية عىل موقـع فيسـبوك ”فقدنا 
شـهيدا ثالثا بالرصاص الحي يف مليونية 17 يناير، 
وإصابات كثرية بالرصاص الحي، ليبلغ عدد شهداء 
االنقالب حتى اآلن 67 شـهيدا“.وكانت لجنة أطباء 
السـودان املركزيـة قـد ذكـرت عـىل صفحتها عىل 
فيسبوك أن ”السلطة اإلنقالبية تستعمل الرصاص 

الحي والدوشـكا، والقنابل الصوتية والغاز املسـّيل 
للدمـوع لفـّض مليونية 17 ينايـر يف الخرطوم، ما 
أدى اىل سـقوط جرحى ومصابني جاري حرصهم. 
نؤكد أن هذة السـلطة الدمويـة اإلنقالبية لن تفلت 
وساقطون ال محالة عىل ما فعلوا“. وحذرت اللجنة 
”السـلطة االنقالبية من التعدي عىل املستشـفيات 
السـودانيني  آالف  وتظاهـر  الصحيـة“.  واملرافـق 
مجددا، امس االثنني، ضد االنقالب العسـكري الذي 
نفـذه قائد الجيـش عبد الفتاح الربهـان منذ قرابة 

ثالثة أشهر. 

طربق/ متابعة الزوراء: 
أعلن رئيـس مجلس النـواب الليبي، عقيلة 
صالح، انتهاء والية حكومة الوحدة الوطنية 
برئاسـة عبد الحميد الدبيبـة التي ”لم يعد 
لهـا رشعية“، مشـريا إىل رضورة تشـكيل 
حكومـة جديدة.وقال صالح خالل جلسـة 
للربملـان عن وضـع خريطة طريـق جديدة 
لالنتخابـات، فيمـا أعلنت املفوضيـة العليا 
لالنتخابات الحاجة إىل فرتة من 6 إىل 8 أشهر 
من أجل اسـتكمال العملية االنتخابية.جاء 
ذلك يف بيان تاله صالح خالل جلسة الربملان، 

بعد أكثـر من 3 أسـابيع من املوعـد املقرر 
إلجراء االنتخابات الرئاسـية، التي فشـلت 
السـلطات الليبيـة يف عقدها، 24 ديسـمرب 
املايض.ومن جهة أخرى، دعا صالح النائب 
العـام الصديـق الصـور إىل التحقيـق فيما 
أنفقته الحكومة، خصوصا يف بندي التنمية 
والطوارئ، مشـريا إىل ”مخالفات وإسـاءة 
اسـتعمال للسـلطة بإصدار تكليف النواب 
وغـري النواب يف مناصـب قيادية، باملخالفة 

للقوانني واللوائح“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف ائتالف دولـة القانون عن 
وجود بوادر النفراج االزمة ما بني 
االطار التنسيقي والتيار الصدري، 
مرجحـا توصلهمـا التفـاق قبـل 
الخميـس املقبل لحضور جلسـة 
انتخاب رئيس الجمهورية، وفيما 
اكـد عدم وجود اعـرتاض من قبل 
قادة االطار عـىل حكومة االغلبية 
برئاسـة  حكومـة  او  الوطنيـة 
صدريـة، رأى محلـل سـيايس ان 
الالعـب السـيايس العراقـي يتأثر 
باملناخ اإلقليمي والدويل، مؤكدا ان 
هناك رغبة دولية يف إخراج العراق 

من املأزق السيايس.
دولـة  ائتـالف  عضـو  وقـال 
القانون، وائـل الركابي، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان هنـاك ترسيبات 
اىل اآلن لم يتـم تأكيدها حتى هذه 
اللحظة بإمكانيـة انعقاد اجتماع 
يضـم قـادة االطـار التنسـيقي، 
ومن ضمنهم رئيـس ائتالف دولة 
القانـون نوري املالكـي مع زعيم 
التيـار الصـدري السـيد مقتـدى 
توجـد  ال  انـه  مؤكـدا:  الصـدر. 
هكـذا  مثـل  انعقـاد  يف  مشـكلة 
اجتماعـات، حيـث ان االجتمـاع 
االول الـذي حصـل يف منزل رئيس 
تحالـف الفتـح هـادي العامـري 
كان املالكـي حارضا.واضاف: ان 

الخالف بـني االطـار والتيار ليس 
شـخصيا وينحرص عىل شـخص 
معني بقدر ما هو خالف سيايس. 
الفتـا اىل: ان هنـاك أطرافـا تعمل 
عـىل خلـق ازمـة مـا بـني االطار 
والتيـار مـن خـالل الحديث حول 
ابعاد املالكي عن اجتماعات التيار 

واالطار او اعرتاض السـيد الصدر 
عىل وجود املالكي يف االجتماعات، 
وهـذا ابتعاد عـن الحقيقة تماما.

واشـار اىل: ان االطـار التنسـيقي 
يعتقـد رضورة التوافـق والتالحم 
مـع التيـار الصدري لكي يشـكال 
الكتلـة التـي تمثل املكـون االكرب 

داخل الربملـان. مؤكدا: انه يف حال 
ذهاب االطـار اىل املعارضة وبقاء 
التيار بمفرده مكونا شيعيا حينها 
سيصبح هذا املكون الكبري بأقلية 
يف اعداد الربملان امام الكتل االخرى 
التـي شـاهدناها كيـف صوتـت 
لرئيس الربملـان محمد الحلبويس. 

الفتا اىل: انـه ال يوجد اي اعرتاض 
من قبل قـادة االطار عىل حكومة 
اي  عـىل  او  الوطنيـة  االغلبيـة 
حكومة بقيـادة التيـار الصدري.

ولفـت اىل: ان هناك بوادر لتقريب 
وجهـات النظـر مـا بـني االطـار 
والتيار ليحددوا مسـارات العملية 

لغايـة  انـه  مؤكـدا:  السياسـية. 
الخميس املقبل قد نسـمع ببعض 
االمور التي ترس الشـارع العراقي 
وتخلق حالة من االنفراج للحضور 
اىل الجلسة الثانية النتخاب رئيس 
الجمهورية.وحاولت ”الزوراء“ ان 
تأخـذ رأي الكتلـة الصدرية إال ان 
املنسـق االعالمي للتيار الصدري، 
محمـد صادق، اكـد للصحيفة ان 
”أي شـخص صدري غـري مخول 
بالترصيح نهائيا“.من جهته، قال 
املحلل السيايس، عبد االمري املجر، 
يف حديث لـ“الـزوراء“: ان الالعب 
السـيايس العراقـي يتأثـر باملناخ 
العمـوم  ويف  والـدويل،  اإلقليمـي 
هناك رغبة دولية يف إخراج العراق 
من املـأزق الذي وجد نفسـه فيه 
بعـد االحتالل. الفتا اىل: ان لقاءات 
السـيد الصـدر مـع قـادة االطار 
التنسيقي ليست فقط بخصوص 
تشكيل الحكومة او شكلها، بل من 
أجل رسم صورة مشرتكة ملستقبل 
العراق بعد هذه االنتخابات.واشار 
اىل: ان مستقبل الحشد والفصائل 
العراقيـة  والعالقـات  املسـلحة 
اإلقليمية والدولية، وكذلك العالقة 
مع الرشكاء، هذه النقاط الرئيسة 
التي تمثل محور النقاشات اليوم، 
ومـن ثـم شـكل الحكومـة التـي 

سيكون .
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بغداد/ الزوراء:
موعد  االثنني،  امس  الرتبية،  وزارة  حددت 
امتحانات نصف السنة وبداية العطلة الربيعية.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، اطلعت عليها 
«الزوراء»: ان «موعد االمتحانات سيبدأ يوم ٢٥ 
الـ٧ من شباط  يف  الحايل وتنتهي  الثاني  كانون 
املقبل، والشفهية منها سيكون قبل أسبوع من 
موعد بدء االمتحانات، أما موعد العطلة الربيعية 
٢١ من  يف  وتنتهي  الـ٨ من شباط  يف  فسيكون 

الشهر نفسه».

@—ó„@pb„bznfla@á«Ïfl@Üá•@ÚÓi6€a
ÚÓ»Óiã€a@Ú‹�»€a@Ò6œÎ@Ú‰è€a

@ÙÏ«Ü@7qdm@Âfl@›‹‘Ì@Ô„Ï„b”@7jÇ
Êbæ5‹€@∂Î˛a@Úè‹ßa@ÚÌäÏnéÜ@‚á«

›j‘æa@ıb»iä˛a@bË‡èy@·nÌ@Êc@…”Ïm

@pbib‘‰€a@·ˆaÏ”@fiÏj”@Âÿ∫@¸@ZÚœb‘r€a
ÚÓ»Óvìn€a@Úz‰‡‹€@ÚÓœbö�a@paÜb•¸aÎ
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الزوراء / يوسف سلمان:

بعـد اسـبوع من إغـالق باب الرتشـيح 

رسـميا ملنصـب رئيـس الجمهورية، ال 

تزال الخالفات السياسية داخل الحزبني 

الكردييـن االتحاد الوطني والديمقراطي 

الكردستاني قائمـة دون اتفاق وتوافق 

يفيض اىل حسـم عقدة املرشـح الكردي 

الذي يشرتط حصوله عىل أغلبية الثلثني 

مـن اعضـاء مجلـس النـواب لتمريره 

للمنصـب. وتصاعـدت حـدة الخالفات 

الكردية بعد اعالن الرئيس الحايل املنتهية 

اوراق  تقديمـه  صالـح  برهـم  واليتـه 

ترشيحه لرئاسة الجمهورية عن االتحاد 

الوطني، فيما اعلن الحزب الديمقراطي 

ازاء ذلـك عن ترشـيح هوشـيار زيباري 

ترسيبـات  نفسه.وبحسـب  للمنصـب 

تداولتهـا االوسـاط النيابيـة، واطلعـت 

التيـار  ان كال مـن  «الـزوراء»،  عليهـا 

الصدري وتحالف تقدم+عزم سيدعمون 

زيبـاري للرئاسـة ، مقابل الدعـم الذي 

حصلـوا عليـه لرتشـيح الحلبـويس اىل 

رئاسـة الربملان ومنصب رئاسة الوزراء 

التـي يطمـح لهـا التيار.وترى اوسـاط 

نيابيـة اخرى ان «برهـم صالح لن يجد 

غـري حزبه واالطـار التنسـيقي لدعمه، 

السـيما ان االطار سيكون مضطرا لذلك 

برغم انـه كان ينادي لتغيري الرئاسـات 

الثـالث، وهو املطلـب الـذي اصبح غري 

واقعـي تماما بعـد عـودة الحلبويس اىل 

رئاسـة مجلـس النـواب» .وتعليقا عىل 

ذلك، اكد رئيس كتلة الجماعة االسالمية 

الكردستانية، سـليم همزة، عدم توصل 

الحزبني الكرديني الرئيسـني اىل التوافق 

حـول اختيـار املرشـح ملنصـب رئيـس 

الجمهوريـة .وقـال همزة لــ» الزوراء 

«: ان « منصـب رئيـس الجمهورية من 

حصـة املكـون الكـردي، ولحـد اآلن لم 

يصل الحزبان الكرديان اىل التوافق حول 

اختيـار املرشـح لهذا املنصب «، مشـريا 

اىل «اسـتمرار االجتماعـات السياسـية 

للكتل السياسـية من بغداد مع الحزبني 

الكرديـني يف اربيـل، ومع الوفـد الكردي 

املفاوض داخل بغداد» 

Cfib‡nya@cÎ@˘äb†@˛D@kÁdnÌ@ÊÏÀbn‰j€aÎ@NNÚÌÎÏ„@ÑÌäaÏñ@ãì‰i@bÿÌãflc@ÜáËÌ@µmÏi
bÓ„aã◊Îc@Êdìi@Â�‰íaÎÎ@ÏÿéÏfl@µi@pbrybjæa@›ìœ@á»i

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية االعالم األمني، امس االثنني، إلقاء القبض عىل متهم بقضايا االبتزاز االلكرتوني 
بعد مساومته لفتاة بنرش صورها يف بغداد.وذكرت الخلية يف بيان ورد «الزوراء»: إن «مفارز 
مكتب مكافحة اجرام املنصور، تمكنت من القبض عىل احد املتهمني بقضايا اإلبتزاز االلكرتوني 
بعد بالغ تقدمت به مواطنة اثر تهديدها بنرش صور ومقاطع فيديو تخص ابنتها عىل مواقع 
إن  أمريكيا».وأضاف  دوالرا   (٨٥٠) قدره  املال  من  مبلغا  له  تدفع  لم  ما  االجتماعي  التواصل 
فنية  وبجهود  املعلومات  وجمع  التحري  وبعد  املوضوع  ملتابعة  عمل  فريق  شكلت  «املديرية 
وبالتعاون مع املشتكية تم التوصل إىل املتهم ونصب كمني محكم والقبض عليه، وبعد إجراء 
تدوين  «تم  انه  اىل  البيان  للفتاة وتهديدها».وأشار  ابتزازه  اعرتف رصاحة عن  التحقيق معه 
أقوال املتهم باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا وعرض األوراق التحقيقية أمام أنظار قايض التحقيق 

وقرر توقيفه وفق أحكام املادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
ستتم  أنه  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة، 
شهدت  التي  األمنية  بالقيادات  النظر  إعادة 
رضورة  عىل  مشددا  خروقات،  قطعاتها 
أصدر  فيما  االستخباري،  الجهد  تفعيل 
4 توجيهات  الوطني  الوزاري لالمن  املجلس 
التفجريات االخرية  لضبط األمن عىل خلفية 

التي شهدتها بغداد ومدن اخرى.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
الوزراء،  رئيس مجلس  ان  ”الزوراء“:  تلقته 
مصطفى  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
للمجلس  طارئاً  اجتماعاً  ترأس  الكاظمي، 
مناقشة  فيه  جرت  الوطني،  لألمن  الوزاري 
العاصمة  شهدتها  التي  األمنية  األوضاع 

بغداد خالل الساعات املاضية.
أن  البيان،  بحسب  الوزاري،  املجلس  وأكد 
العاصمة  شهدتها  التي  اإلرهابية  العمليات 
املاضية تهدف إىل زعزعة األمن  الساعات  يف 

إجراءات  اتخاذ  وسيتم  املجتمعي،  والسلم 
أن  شأنها  من  أمنية  خطط  ووضع  مشددة 
التي  التخريبية  األعمال  هذه  ملثل  حّداً  تضع 
تهّدد األمن العام يف البالد، وستتم إعادة النظر 
قطعاتها  شهدت  التي  األمنية  بالقيادات 
خروقات أمنية، وستكون هناك محاسبة ملن 

يثبت تقصريه يف أداء مهامه األمنية. 
ووّجه القائد العام للقوات املسلحة، مصطفى 
القيادات األمنية كافة بأن تكون  الكاظمي، 
املتبعة مالئمة  واإلجراءات  األمنية  خططهم 
مع الوضع الذي يشهده البلد، وأن ال تقترص 

مهامهم عىل رّد الفعل للحدث بعد وقوعه.
مساحات  توزيع  بإعادة  سيادته  ووّجه 
العمل لألجهزة األمنية واالستخبارية، وشّدد 
الجهد  تفعيل  رضورة  عىل  الكاظمي  السيد 
يف  أساسياً  دوره  يكون  وأن  االستخباري، 
املجاميع  مالحقة  ويف  األمنية،  املواجهات 

اإلرهابية وعصابات الجريمة.
الوزاري  املجلس  أصدر  االجتماع،  ختام  ويف 

من  عدة  أمنية  توجيهات  الوطني  لألمن 
شأنها ضبط األمن يف العاصمة بغداد وبقية 

مدن العراق، وهي كاآلتي:

السابقة  التوجيهات  عىل  التأكيد   -  1
حملها  بمنع  النارية  الدراجات  بخصوص 
تقييد حركتها يف  ألكثر من شخص، وكذلك 

وحتى  مساًء   6 الساعة  من  ابتداًء  الشارع 
الساعة 6 صباحاً. 

2 - تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها 
من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إال 

بورقة عمل.
3 - وضع مكافآت مالية للمواطنني للتبليغ 

عن أي عنرص مشبوه.
التجارية  املحال  أصحاب  جميع  إلزام   -  4

بوضع كامريات مراقبة يف أماكن عملهم.
ويف وقت سابق، أعلنت خلية اإلعالم األمني، 
حادثني  يف  تحقيقاً  تفتح  األمنية  القوات  أن 

متزامنني يف منطقة الكرادة ببغداد.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الخلية  وذكرت 
حادثني  يف  تحقيقاً  تفتح  األمنية  ”القوات 
وقعا  ببغداد  الكرادة  منطقة  يف  متزامنني 
عن  عبارة  ”األول  أن  مبينة  اليوم“،  مساء 
جيهان  مرصف  عىل  صوتية  عبوة  إنفجار 
قرب املرسح الوطني، والثاني كان عبارة عن 
إنفجار عبوة صوتية أيضاً استهدفت مرصف 

كردستان بالقرب من ساحة الواثق“.
إصابة  عن  اسفرا  ”الحادثني  أن  وأضافت، 

مواطنني اثنني بجروح طفيفة“.
منفذي  األمنية  القوات  توعدت  كما 
ببغداد  الكرادة  منطقة  يف  التفجريين 

بالقصاص العادل.
تلقته  بيان  يف  االمني  االعالم  خلية  وذكرت 
األجهزة  رشعت  أن  ”بعد  أنه  ”الزوراء“: 
التحقيق  يف  املختصة  االستخبارية  األمنية 
بالحادثني اللذين وقعا مساء اليوم بواسطة 
الكرادة ببغداد،  عبوتني صوتيتني يف منطقة 
فإنها ستكون قريبة جداً من املنفذين لهذين 
االعتداءين بعد أن قامت بتحليل أويل للحادثني 

وتقاطع للمعلومات املتوفرة. ”
ان  تؤكد  األمنية  ”األجهزة  أن  واضافت 
سيكون  املنفذين  من  العادل  القصاص 
عاجالً غري آجل وكشف من يقف وراء هذين 
زعزعة  اىل  يهدفان  اللذين  الجبانني  العملني 

االمن واالستقرار وخلط األوراق“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
املوقف  االثنني،  امس   ، الصحة  وزارة  اعلنت 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
العراق، فيما اكدت تسجيل 4466 اصابة جديدة 

و5 حاالت وفيات وشفاء582  حالة.
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 21168، 
 ،17065477 الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
اصابة جديدة و5   4466 تم تسجيل  انه  مبينة 

حاالت وفيات وشفاء582  حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
حاالت  عدد  بينما   ،(97.7%)  2070472

الحاالت  عدد  اما   ،2118779 الكيل:  االصابات 
عدد  ان  حني  يف   ،24055 العالج:  تحت  التي 
وعدد   ،64 املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 
ان  اىل  الفتة   ،24252 الكيل:  الوفيات  حاالت 
65113، ليصبح عدد  عدد امللقحني ليوم امس: 

امللقحني الكيل: 8899067.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، حالة الطقس 
غائم  الطقس  ان  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام  البالد  يف 
والثلوج.وذكر  االمطار  بتساقط  مصحوبا  بارد  جزئي 
اليوم  البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان 
غائم  اىل  صحواً  سيكون  الوسطى  املنطقة  يف  الثالثاء 
سيكون  فيما   ، صباحاً  الضباب  تشكل  مع  بارد  جزئي 
طقس املنطقة الشمالية غائماً بارداً مصحوباً بتساقط 
تتساقط  كما  صباحاً  وضباب  متفرقة  مطر  زخات 
املنطقة  طقس  سيكون  فيما  االماكن،  بعض  يف  الثلوج 
صباحاً،  وضباب  الغيوم  من  قطع  مع  صحواً  الجنوبية 
بعموم  درجات  بضع  فستنخفض  الحرارة  درجات  أما 

االقسام  يف  املئوي  الصفر  دون  الصغرى  لتصل  البالد 
البيان أن ”يوم  الوسطى والشمالية من البالد“.وأضاف 
غد االربعاء سيكون الطقس يف املنطقة الوسطى صحواً 
فرصة  مع  صباحاً  وضباب  الغيوم  من  قطع  مع  بارداً 
وسيكون  منها،  الغربية  االقسام  يف  الثلوج  لتساقط 
مصحوباً  بارداً  غائماً  الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 
بتساقط أمطار متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج يف 
اماكن متعددة منها وضباب صباحاً، وسيكون الطقس 
الغيوم  من  قطع  مع  بارداً  صحواً  الجنوبية  املنطقة  يف 
كما يتشكل الضباب صباحاً، وال تغرّي يف درجات الحرارة 
درجات  بضع  ستنخفض  حني  يف  الوسطى،  املنطقة  يف 
وتابع،  البالد“.   من  والجنوبية  الشمالية  املنطقتني  يف 

أن ”يوم الخميس سيكون الطقس يف املنطقة الوسطى 
تتساقط  كما  صباحاً  الضباب  تشكل  مع  بارداً  غائماً 
متفرقة  اماكن  يف  الثلوج  لتساقط  وفرصة  االمطار 
منها، وسيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائماً بارداً 
مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة اىل غزيرة احياناً كما 
تتساقط الثلوج يف اماكن متعددة منها ويتشكل الضباب 
صحواً  الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس  وسيكون  صباحاً، 
درجات  أما  الغيوم مع ضباب صباحاً،  بعض  مع  بارداً 
الحرارة فستنخفض بضع درجات لتصل الصغرى دون 
البالد“.ولفت اىل أن ”يوم الجمعة  الصفر املئوي بعموم 
املقبل سيكون الطقس صحواً بارداً مع الضباب صباحاً، 

وال تغري يف درجات الحرارة بجميع مناطق البالد“.
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جمهورية العراق             العدد: ٧٣٣٢/ش/٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل                   التاريخ : ٢٠٢٢/١/١٧

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
        محكمة بداءة النجف 

اىل/ املدعى عليه (عيل سهيل عبد)
اقام املدعي (عيل حسني عبدالله) الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
والتـي يطلب فيها الحكـم (بدفع بدالت االيجـار مبلغا مقداره 
ثمانيـة ماليـني دينار عـن اسـتئجارك العقار املرقـم ٤/٨٨٦٢ 
جزيـرة  النجف حـي صـدام (املكرمـة) بموجب العقـد املرقم 
٠٠٥٣٤٦ يف ٢٠١٨/٨/١ ولغايـة ٢٠١٨/١٠/١ وببـدل ايجـار 
مقـداره ثالثمائة الف دينار شـهريا) ولثبـوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الشهيد 

الصدر ٣
أ حسـن صفاء الجبوري،  لذا  قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف يوم ٢٠٢٢/١/٢٦ وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول. 
القايض 
عامر حسني حمزة

جمهورية العراق                                                             تنفيذ / ١٨
وزارة العدل                                                      العدد:٢٠٢١/١١٧٤

دائرة تنفيذ املناذرة                                                             التاريخ:٢٠٢١/١٢/١٦
اعالن

تبيـع مديريـة تنفيذ املناذرة العقـار املرقم ٢٣٥٤/١ م م الحصـوة الواقع يف قضاء املناذرة حي النـداء العائد حصة 
للمديـن (زيد فليح حسـن) املحجوز لقاء طلب الدائن كرار صـالل غايل البالـغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ مليونني واربعمائة الف 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحباً معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي.
املنفذ العدل
كرار عماد كيات

االوصاف:
١-موقعه ورقمه/ املناذرة حي النداء

٢-جنسه ونوعه/ دار مفرزة منه عرصة.
٣-حدوده ومواصفاته/ يقع يف شارع عريض يف النداء املناذرة.

٤-مشتمالته/ غرفة صالة – استقبال- مطبخ- صحيات داخلية وخارجية – درج.
٥-مساحته/ حصة املدين زيد فليح حسن من العقار اعاله هي ١٢ سهم فقط.

٦-درجة العمران/ متوسطة.
٧-الشاغل/ الدائن كرار صالل.

٨-القيمة املقدرة/ ٢,٤٠٠,٠٠٠ من الحصة املدين البالغة ١٢ سهم فقط. 
مليونني واربعمائة الف دينار فقط

جمهورية العراق                                                   العدد: ٢٢٢٦ / ب                   
مجلس القضاء األعىل                                             التاريخ: ١٧/ ١ / ٢٠٢٢                           

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            
محكمة بداءة النارصية  

إعالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل ٣٠٩٠٣/١١٠ جزيرة وخالل ثالثون يوما 
اعتبارا من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية 
عـرش ظهرا يف قاعة محكمة البـداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مسـتصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسـم تسـجيل العقار بنسـبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم 

يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عزيز شنته الجابري

األوصاف:
١- العقار يقع يف مدينة النارصية قرب املدينة املائية وهو عبارة عن دار سـكن مكون من اسـتقبال وهول وغرفتني 

ومطبخ ومجموعة صحية.
٢- مساحة العقار: ٢٠٤,١٥ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار مائة وعرشة مليون دينار فقط.

جمهورية العراق                                                             العدد: ٥٠٩ / ب / ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                                        التاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                        
محكمة بداءة املشخاب                                          

اعالن
تبيـع  هـذه املحكمة العقار املرقم (١٣١/٨٥) مقاطعة ١٨ املشـخاب بموجب قرار الحكم املرقم ٥٠٩ / ب / ٢٠٢١  
يف ٢٠٢١/٨/٣١ الصـادر مـن هذه املحكمة املكتسـب الدرجة القطعية فعـىل الراغبني بالـرشاء الحضور اىل ديوان 
هذه املحكمة يف يوم املزايدة يف تمام السـاعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الخامس عرش لتاريخ النرش يف صحيفتني 
محليتني مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠٪  من القيمة املقدرة  للعقار واملستمسـكات القانونية 
واجـور االعـالن والداللية وان القيمة الكلية   للعقار هي مبلغا مقداره ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنان وخمسـون مليون دينار 

ارضا وبناءا. 
املواصفات

ان العقـار هـو عبارة عن دار سـكن تقـع يف حي الكرامة يف املشـخاب وان مسـاحة العقار هـي ١٧٥م ومفرزة اىل 
دارين بصورة غري رسـمية ومبنية من مادة البلوك ومسـقفة من مادة الشيلمان ومبلطة باالشتايكر وتحتوي الدار 
االوىل عـىل غرفـة واحدة وصالة ومرافق صحية وحمام والدار الثانية تحتوي عىل غرفتني وحمام وتواليت وان درجة 

العمران البناء هي رديئة.
 القايض
كفاح بطاح الظاملي

جمهورية العراق        العدد: ٣٣٩٤ / ب / ٢٠٢١                  
مجلس القضاء األعىل     التاريخ: ١٧/ ١ / ٢٠٢٢                           
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            

محكمة بداءة النارصية  
إعالن

اىل املدعي عليه (اسـامة سليم عبد الحسني) بناءا 
عـىل الدعـوى البدائية املرقمة اعـاله واملقامة من 
قبل املدعي (رياض عبد الحسني نارص) بخصوص 
الديـن والبالـغ خمسـة ماليـني دينـار)  (مبلـغ 
وملجهوليـة محـل اقامتكـم تقرر تبليغكـم اعالنا 
بواسـطة صحيفتني محليتني عـىل موعد املرافعة 
املوافـق ٢٠٢٢/٢/٢ ويف حالـة عـدم حضورك او 
ارسـال من ينـوب عنـك قانونا سـتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض
حسني عبد حاتم
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جمهورية العراق                                             العدد: ٢ / ج / ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                      التاريخ ٩ / ١ / ٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                        
محكمة جنح الحيدرية                                           

 اىل املتهم الهارب (نزار عيل حسني حسن ال جميل)
 م/اعالن

 ملجهولية محل اقامتك يا (نزار عيل حسـني حسـن ال جميل / اسم االم 
: بندلـه عاقـول.. تولد ١٩٨٥) تقـرر تبليغك باالعـالن بالصحف املحلية 
للحضـور امام هـذه املحكمة خالل فـرتة امدها (٣٠) يومـا من تاريخ 
االعـالن يف الدعـوى املرقمـة اعاله للمشـتكي فيها (يونـس فاضل عبد 
محمـد) وفـق احكام املادة ١/٤٥٩ مـن قانون العقوبـات واثناء الدوام 
الرسمي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون. 
القايض
عيسم عيل الجبوري

جمهورية العراق                                             العدد: ٢ / ج / ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                    التاريخ ٩ / ١ / ٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                        
محكمة جنح الحيدرية                                           

اىل املتهم الهارب (كرار عيل حسني حسن ال جميل)
م/اعالن

 ملجهولية محل اقامتك يا (كرار عيل حسـني حسـن ال جميل / اسم االم 
: بندلـه عاقـول.. تولد ١٩٨٧) تقـرر تبليغك باإلعـالن بالصحف املحلية 
للحضـور امام هـذه املحكمة خالل فـرتة امدها (٣٠) يومـا من تاريخ 
االعـالن يف الدعـوى املرقمـة اعاله للمشـتكي فيها (يونـس فاضل عبد 
محمـد) وفـق احكام املادة ١/٤٥٩ مـن قانون العقوبـات واثناء الدوام 
الرسمي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون. 
القايض
عيسم عيل الجبوري

فقدان 
املدرسـية  الوثيقـة  منـي  فقـدت 
 ٢٤٦ بالعـدد   ١١٦٣٠٤٠ املرقمـة 
مـن  والصـادرة   ٢٠٢١/١١/٣٠ يف 
متوسـطة الخنسـاء للبنات بإسـم 
(زهراء حيدر مهدي) فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
إىل الرشيك (حيدر فيصل حساني) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقـرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكك (اسـعد حمزة 
هادي) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
(٣/٧٦٦٥٣) املقاطعة (٤ حي ميسان) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاهـا خمسـة عرش يومـا داخل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.



www.alzawraapaper.com3 تقارير

@äbjÌå@äbÓíÏÁÎ@3bñ@·Áãi@|Óíãm

bÓjÓ€@¿@pbibÉn„˝€@ÒáÌáu@Ú�ÌãÇ@…õ„Î@NNoËn„a@ÚjÓiá€a@ÚflÏÿy@Z3bñ@Ú‹Ó‘«
ÚÓibÉn„¸a@ÚÓ‹‡»€a@fib‡ÿné�@ãËíc@8@∂g@6@Âfl@xbnÆ@ZÚÓöÏ–æa

طربق/ متابعة الزوراء: 
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صالـح، انتهـاء والية حكومـة الوحدة 
الوطنيـة برئاسـة عبد الحميـد الدبيبة 
التي ”لـم يعد لها رشعية“، مشـريا إىل 

رضورة تشكيل حكومة جديدة.
وقـال صالح خالل جلسـة للربملان عن 
وضع خريطة طريق جديدة لالنتخابات، 
فيما أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات 
عـن الحاجة إىل فرتة من 6 إىل 8 أشـهر 

من أجل استكمال العملية االنتخابية.
جـاء ذلـك يف بيـان تـاله صالـح خالل 
جلسـة الربملان، بعد أكثر من 3 أسابيع 
مـن املوعـد املقـرر إلجـراء االنتخابات 
الرئاسية، التي فشلت السلطات الليبية 

يف عقدها، 24 ديسمرب املايض.
ومـن جهة أخـرى، دعا صالـح النائب 
التحقيـق  إىل  الصـور  الصديـق  العـام 
فيمـا أنفقتـه الحكومـة، خصوصا يف 
بنـدي التنميـة والطـوارئ، مشـريا إىل 
”مخالفات وإسـاءة استعمال للسلطة 
بإصـدار تكليف النواب وغـري النواب يف 
مناصـب قياديـة، باملخالفـة للقوانني 

واللوائح“.
مـن  كال  الربملـان  رئيـس  وطالـب 
النائـب العـام ومحافظ مـرصف ليبيا 
بـ“تحمـل  الكبـري  الصديـق  املركـزي 
مسـؤولياتهما“، ومراعاة عدم اإلنفاق 

مـن امليزانية إال وفقا ملا تقـرره اللجنة 
املالية ومجلس النواب.

ورد صالـح عـىل ”االتهامـات بتفصيل 
املـادة (12) لقانـون انتخـاب رئيـس 
الدولـة“ لصالحه، قائال إن هذا الحديث 
”محـض تضليـل وافـرتاء، باعتبار أن 
تزامن االنتخابات الرئاسـية والربملانية 

سينتج برملانا جديدا“.

وأشـار إىل أن ”املـادة 12 مـن قانـون 
الرتشـح  تتيـح  الرئيـس  انتخـاب 
للكفـاءات الليبيـة التي تتـويل مناصب 
وعمـداء  الجامعـات  كرؤسـاء  عليـا، 
اإلدارة  مجالـس  ورؤسـاء  الكليـات 
واملـدراء التنفيذيني للهيئات والرشكات 
داخل ليبيا وخارجها، من دون خسارة 
مناصبهـم“، الفتـا إىل أن ”تقديم 100 

شخص أوراق ترشـحهم للرئاسة دليل 
عىل حيادية نص املادة ورضورتها“.

وشـدد صالح عىل أن ”هـذه االتهامات 
كان هدفها تشـويه املسـار االنتخابي 
وإفشـاله، حيـث طرحـت االنتقـادات 
أيضـا لقوانـني االنتخابـات مـن دون 

إيضاح أوجه القصور فيها“.
وقال إن ”خارطة طريق جديدة توضع 

العمليـة االنتخابيـة،  إلنجـاز مراحـل 
بالتنسـيق مع املفوضية الوطنية العليا 
لالنتخابـات واملجلـس األعـىل القضاء 
ووزارة الداخليـة واألجهـزة األمنيـة“، 
مطالبا يف هذا السـياق رئيس املفوضية 
عماد السايح بطرح موعد نهائي إلجراء 
االنتخابات الرئاسية والربملانية، وتحدد 

املعوقات وكيفية إزالتها.
ودعـا صالح إىل ”إحالـة جميع األوراق 
املـزورة، التي تحدثت عنها املفوضية يف 
عدد من ملفات املرشـحني الرئاسـيني، 

إىل النائب العام للتحقيق يف األمر“.
كما طرح رئيس مجلس النواب مبادرة 
لتشـكيل لجنـة لصياغة الدسـتور من 
30 مثقفـا وكاتبـا ومفكـرا وأكاديميا 
مختصا بالقانون الدسـتوري، يمثلون 
أقاليم ليبيا الثالثة، منبها إىل أن مسودة 
الدسـتور املطروحـة سـابقا ”لـم تعد 

مقبولة من الليبيني“.
وأضاف أن ”اللجنة ستسـاندها خربات 
عربية ودولية لصياغة دستور توافقي 
حديث يلبي رغبات الليبيني كافة، وقادر 
عىل تأسـيس دولة ديمقراطية، عىل أال 
تزيد مدة عملها عىل شـهر منذ مبارشة 
مهامها“، مشـريا يف الوقت نفسه إىل أن 
”املسار الدسـتوري لن يؤثر عىل إجراء 
العملية االنتخابية، وفق الجدول الزمني 

الذي سيجري التوافق عليه“.

وخـالل الجلسـة ذاتها، تحـدث رئيس 
املفوضيـة العليـا لالنتخابـات يف ليبيـا 
عمـاد السـايح عـن الحاجـة إىل فـرتة 
من 6 إىل 8 أشـهر من أجـل التمكن من 
اسـتكمال العمليـة االنتخابيـة، مردفا 
أن ”العوائـق التي واجهـت االنتخابات 
تتلخص يف األحـكام الصادرة عن لجان 
الطعون، فيما يخص ملفات مرشـحي 
الرئاسـة“، مضيفـا أن هـذه األحـكام 
”لم تتسـق مع نصوص قانون انتخاب 
الرئيس رقم 1 لسنة 2021 فيما يتعلق 

برشوط الرتشح“.
وأضـاف السـايح: ”كل من اسـتبعدوا 
لوجود تزوير واضح أو سـوابق جنائية 
أو أحـكام نهائيـة عـادوا إىل الرتشـح، 
األمـر الذي يعد خلال جسـيما يف تطبيق 
نصـوص القانـون“، متابعـا: ”إجمايل 
الطعون املقدمة هي 154، كان يفرتض 
أن املحكمة تعلـم املفوضية بأحكامها 
فيهـا خالل 72 سـاعة، لكن مـا علمنا 
بـه 20 حكما فقط مـن 109 أحكام يف 
املرحلـة االبتدائيـة، و30 حكما من 45 

حكما يف االستئناف فقط“.
وأردف املسـؤول الليبـي: ”مـن خـالل 
هذه املعطيـات، املفوضية لم تسـتطع 
االسـتمرار يف العملية وإعـالن القائمة 
النهائيـة، ونتوقـع أن هذا سـيحدث يف 
قائمـة املرتشـحني للنـواب ألن اآلليـة 

واحـدة والخلل يف القوانـني واحد، لذلك 
يجـب إعـادة النظـر يف آليـة الطعون، 
خـاص  قانـون  يصـدر  أن  ونقـرتح 
بالطعون االنتخابيـة تصدره لجنة من 

قانونيني وأساتذة قانون دستوري“.
السـايح  أشـار  أخـرى،  جهـة  ومـن 
إىل تعـرض املفوضيـة لتهديـدات مـن 
مجموعات مسـلحة قالت إنها ستوقف 
أعلنـت  حـال  يف  االنتخابيـة  العمليـة 
الرئاسـة،  النهائية ملرشـحي  القائمـة 
مردفـا أن وزارة الداخليـة تواجه نفس 
املتاعـب األمنيـة التـي ال تمكنهـا من 

تأمني وحماية االنتخابات.
ورد صالـح عـىل هـذه النقـاط، داعيا 
السايح إىل إحالة مالحظاته للنائب العام 
واإلعالن عن الكيانات التي تسببت فيما 
حدث، واإلفصـاح عن حاالت التزوير يف 
ملفـات الرتشـح، مشـريا إىل أن حديثه 
”برأ سـاحة الربملان من اتهامه بعرقلة 
العملية“، وتمنـى أن يكون األجل الذي 

طرحه لالنتخابات ”حتمي ونهائي“.
وأجـاب السـايح بأنـه أحـال 12 ملفا 
ملرشـحني رئاسـيني مزورين إىل النائب 
تدقيـق  املفوضيـة  و“سـتعيد  العـام، 
امللفـات كلهـا إذ أن الوقت السـابق لم 
يكـن كافيـا لذلـك“، داعيـا إىل إعـادة 
النظـر يف بعـض الترشيعـات الخاصة 

باالنتخابات.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الثقافة والسـياحة واآلثار انه 
ال يمكـن قبول قوائم النقابـات واالتحادات 
لـم  مـا  التشـجيعية  للمنحـة  اإلضافيـة 
تقـر موازنـة ٢٠٢٢، فيمـا نـرشت جـدوالً 
يوضح آليـة توزيعها عـىل الفنانني يف ثالث 

محافظات.
وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
انها تود ان توضح بشـأن إرسـال النقابات 
واالتحـادات والجمعيـات قوائـم بأسـماء 
إضافية لغرض املنحة التشـجيعية الخاصة 
بالفنانني والصحفيني والشـعراء الشعبيني 
واألدباء بالرغم من كل ما بذلته الوزارة من 
جهود استثنائية من أجل الحصول عىل هذه 

املنحة. 
واضافـت: ان هـذه املبالـغ تـم تخصيصها 
ضمن موازنة ٢٠٢١ وقد تم اعتماد األسماء 
التي أرسـلت من قبلهم، إذ تم تقسيم املبلغ 
وفقـاً لألعـداد التي جـاءت فيهـا وإنها أي 
النقابـات والجمعيات واالتحـادات هي من 
يتحمـل املسـؤولية القانونية عن األسـماء 
الـواردة بالقوائم والتي أرسـلت إىل الوزارة، 
مؤكـدة إن إرسـالها ألعـداد الحقـة وتحت 
أي ذريعـة ال يمكن القبول بـه إال بعد إقرار 
موازنـة عـام ٢٠٢٢ ووفقـا للضوابط التي 

سيتم ترشيعها بشأن املنحة.
ويف بيـان اخر، اعلنـت وزارة الثقافة جدول 
يوضح آليـة توزيع املنحة التشـجيعية بني 
الفنانـني يف مراكز توزيـع النجف األرشف، 

والبرصة، وكركوك. 
ودعت الوزارة، بحسـب البيان، املشـمولني 
باملنحـة إىل جلب البطاقة املوحدة مع هوية 

النقابة ( ونسختني مصورتني). 
وذكرت الوزارة  أنَّه  ولتاليف الزخم وإلنسيابية 
توزيع املنحة للفنانني يف محافظاتنا العزيزة 
سـيكون التوزيع يف مراكز (النجف األرشف 

والبرصة وكركوك ) وكما يأتي :
يف  التوزيـع  ويكـون   : األرشف  ١.النجـف 
مقـر اتحاد أدبـاء وكتاب النجف؛ ويشـمل 
و  وبابـل،  األرشف،  النجـف  محافظـات: 

كربالء، والديوانية  والسماوة. 
٢. البـرصة : ويكـون التوزيـع يف املتحـف 
الحضـاري يف مجمـع القصـور الرئاسـية، 
البـرصة، وميسـان،  ويشـمل محافظـات 

والنارصية. 
٣.كركوك : ويكون التوزيع يف مفتشية اآلثار 
ويشـمل : كركـوك واملحافظات الشـمالية، 

واملوصل وصالح الدين. 
سـيكون التوزيع حسـب الحروف األبجدية 

ولثالثة أيام وعىل النحو اآلتي :
الثالثاء املوافـق ١٨/١/٢٠٢٢ للحروف ( أ، 

ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ). 
األربعاء املوافق ١٩/١/٢٠٢٢م للحروف (ر، 

ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ) 
الخميـس املوافـق ٢٠/١/٢٠٢٢م للحروف 

(ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي). 
يبـدأ التوزيع  مـن السـاعة الثامنة صباحاً 

وحتى الساعة الثامنة مساًء.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
بعد فشـل املباحثات بني موسكو وواشنطن، 
األسـبوع املـايض لنـزع فتيـل األزمـة حول 
أوكرانيـا، فإن تقديرات البيـت األبيض تؤكد 
أن روسيا تخطط لتفجري الوضع هناك لخلق 
ذريعـة للغـزو، وفـق مـا أوردت ”نيويـورك 
تايمز“، يف حني قال جيك سوليفان مستشار 
األمن القومي، إن ”الواليات املتحدة وحلفاءها 
مسـتعدون ألي طـارئ وأي احتمال“.فيمـا 
تجـري إدارة الرئيـس األمريكـي جـو بايدن 
وحلف شـمال األطليس تحليـالت حول كيف 
املقبلـة،  القليلـة  األشـهر  تبـدو  أن  يمكـن 
لكنهم قلقون بشـدة من مجموعة أخرى من 
الخيـارات للرئيـس الـرويس فالديمري بوتني 
وهـي خطوات بعيـدة املدى أكثـر من مجرد 

الدفع بقواته ودروعه عىل حدود أوكرانيا.
وبحسـب صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، 
فإن بوتني يريد توسـيع مجال نفوذ روسـيا 
ليشـمل أوروبـا الرشقيـة وتأمـني االلتـزام 
بعدم توسـيعه مجددا، مضيفة أنه إذا فشـل 
بوتـني يف الوصول إىل هـذا الهدف، كما اقرتح 
بعـض مسـاعديه عـىل هامـش املفاوضات 
األسبوع املايض، فسوف يسعى وراء مصالح 
روسـيا األمنية مع نتائج ستشعر بها أوروبا 

والواليات املتحدة بشكل جدي.
وبحسـب التقاريـر كانـت هنـاك تلميحات 
إلمكانية نقل األسـلحة النووية الروسـية إىل 
أماكن ربما ليست بعيدة عن ساحل الواليات 
املتحدة والتي من شأنها تقليل أوقات التحذير 
بعد إطالق الصواريخ إىل أقل من خمس دقائق 
ممـا قـد يـؤدي إىل انـدالع مواجهة شـبيهة 

بأصداء أزمة الصواريخ الكوبية 1962.
من جهته، قال ديمرتي سوسـلوف املحلل يف 
موسكو الذي قدم عرًضا مغلًقا عن املواجهة 
أمـام املرشعني الروس الشـهر املـايض: ”إن 
الغزو الرويس االفرتايض ألوكرانيا لن يقوض 
أمن الواليات املتحدة“. وأضاف ”املنطق العام 
لألفعال الروسية هو أن الواليات املتحدة وحلف 
شمال األطليس هما اللذان يجب عليهما دفع 
ثمن باهظ“.من جهتها، أصدرت إدارة بايدن 
تحذيرات من عقوبات مالية وتكنولوجية إذا 
نفـذ الكرملني تهديداته ال سـيما فيما يتعلق 
بأوكرانيـا. مؤكـدة أنه رغـم كل الحديث عن 
نقل أسـلحة نووية أو استخدام هجمات غري 
متكافئـة، لم تـر الواليات املتحـدة حتى اآلن 
سـوى القليل من األدلة عىل هذه التهديدات.
ويف إحاطـة إعالميـة بالبيـت األبيـض، قال 
جيك سـوليفان مستشـار األمن القومي، إن 
”الواليات املتحدة وحلفاءها مسـتعدون ألي 

طارئ وأي احتمال“.
وأوضح تقرير نيويورك تايمز أن السـيناريو 
األكثـر وضوحـا ربمـا ليـس لالسـتيالء عىل 
إىل  قـوات  إلرسـال  ولكـن  بأكملهـا  البـالد 
املناطـق االنفصالية حول مدينتي دونيتسـك 
ولوهانسـك، أو للتحرك عىل طول الطريق إىل 

نهر دنيرب.
يف حـني يدرس البنتاغون ”خمسـة أو سـتة 
خيارات مختلفة“ ملدى الغزو الرويس املحتمل، 
كمـا أفاد أحـد كبـار املسـؤولني الصحيفة. 
ورصـد الباحثـون العديد مـن العالمات عىل 
شحن معدات عسكرية روسية إضافية غربا 

بالقطار من سيبرييا.

الزوراء / يوسف سلمان:
بعد اسـبوع من إغالق باب الرتشـيح رسميا 
ملنصب رئيس الجمهوريـة، ال تزال الخالفات 
السياسـية داخل الحزبني الكردييـن االتحاد 
الوطنـي والديمقراطي الكردسـتاني قائمـة 
دون اتفـاق وتوافـق يفيض اىل حسـم عقدة 
املرشـح الكـردي الذي يشـرتط حصوله عىل 
أغلبيـة الثلثـني من اعضـاء مجلـس النواب 

لتمريره للمنصب .
وتصاعـدت حدة الخالفات الكردية بعد اعالن 
الرئيـس الحـايل املنتهية واليتـه برهم صالح 
تقديمه اوراق ترشـيحه لرئاسة الجمهورية 
عـن االتحـاد الوطنـي، فيمـا اعلـن الحـزب 
الديمقراطي ازاء ذلك عن ترشـيح هوشـيار 

زيباري للمنصب نفسه.
وبحسب ترسيبات تداولتها االوساط النيابية، 
واطلعـت عليها ”الـزوراء“، ان كال من التيار 

الصـدري وتحالـف تقدم+عـزم سـيدعمون 
زيباري للرئاسـة ، مقابل الدعم الذي حصلوا 
عليـه لرتشـيح الحلبويس اىل رئاسـة الربملان 
ومنصـب رئاسـة الـوزراء التـي يطمـح لها 

التيار.
وترى اوسـاط نيابية اخرى ان ”برهم صالح 
لن يجد غري حزبه واالطار التنسـيقي لدعمه، 
السيما ان االطار سيكون مضطرا لذلك برغم 
انه كان ينادي لتغيري الرئاسـات الثالث، وهو 
املطلـب الـذي اصبح غـري واقعـي تماما بعد 

عودة الحلبويس اىل رئاسة مجلس النواب“ .
وتعليقا عـىل ذلك، اكد رئيـس كتلة الجماعة 
همـزة،  سـليم  الكردسـتانية،  االسـالمية 
عـدم توصـل الحزبني الكرديني الرئيسـني اىل 
التوافق حـول اختيار املرشـح ملنصب رئيس 

الجمهورية .
وقال همزة لـ“ الزوراء ”: ان ” منصب رئيس 

الجمهورية من حصـة املكون الكردي، ولحد 
اآلن لـم يصل الحزبـان الكرديـان اىل التوافق 
حول اختيار املرشـح لهذا املنصب ”، مشـريا 
اىل ”اسـتمرار االجتماعات السياسـية للكتل 
السياسـية من بغـداد مع الحزبـني الكرديني 
يف اربيـل، ومع الوفد الكـردي املفاوض داخل 

بغداد“ .
واضـاف ان ” تمريـر املرشـح ملنصب رئيس 
الجمهوريـة يحتاج اىل تصويت اغلبية الثلثني 
مـن اعضاء مجلـس النواب، ولذلـك فإن كال 
والديمقراطـي  الوطنـي  االتحـاد  الحزبـني 
الكردسـتاني يبحثان عن اكرب دعم ملرشحهم 
من الكتل السياسـية االخـرى، وهو امر غري 
سهل السـيما يف ظل املدة الدستورية املحددة 

للتصويت عىل املرشحني ”.
باملقابل، استبعد االتحاد الوطني الكردستاني 
حصـول مرشـح الديمقراطي الكردسـتاني 

هوشـيار زيبـاري عىل ثقـة الربملان بسـبب 
اقالته يف دورة برملانية سابقة بتهم الفساد.

وقالت عضو املكتب السيايس لالتحاد، ريزان 
شـيخ دلري، يف ترصيح صحفي: ان ” مرشـح 
االتحـاد الوطني الوحيد لرئاسـة الجمهورية 
هو برهـم صالح، ولم نصـل اىل اتفاقات مع 
مرشـح  حـول  الكردسـتاني  الديمقراطـي 

الرئاسة اىل اآلن ”.
واضافت انه ” قبل الجلسـة الرسـمية االوىل 
بيومـني كان هناك اتفاق موحـد بني االتحاد 
الوطني والحزب الديمقراطي، لكن يف جلسـة 
الربملـان عرفنا ان الديمقراطي الكردسـتاني 
كان لـه اتفـاق مـع التيـار الصـدري وتقدم 
وعـزم ”، مبينة ان ” مجلس النواب قرر اقالة 
هوشيار زيباري من منصبه كوزير يف الدورة 
الثالثة، وان اقالة شخص بسبب ملفات فساد 

ال يمكن ان يكون رئيسا وحاميا للدستور“.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
قتـل ثالثـة متظاهريـن مناهضـني لالنقـالب 
العسكري يف السودان خالل احتجاجات نظمت، 
امس االثنني، يف العاصمة، حسب ما أكدت وزارة 

الصحة بوالية الخرطوم.
عـىل  لالنقـالب،  املناهضـة  الـوزارة،  وقالـت 
صفحتها الرسـمية عىل موقع فيسبوك ”فقدنا 
شـهيدا ثالثـا بالرصـاص الحـي يف مليونية 17 
يناير، وإصابات كثـرية بالرصاص الحي، ليبلغ 

عدد شهداء االنقالب حتى اآلن 67 شهيدا“.
وكانت لجنة أطباء السـودان املركزية قد ذكرت 
”السـلطة  أن  عـىل صفحتهـا عـىل فيسـبوك 
اإلنقالبية تسـتعمل الرصاص الحي والدوشكا، 
والقنابل الصوتية والغاز املسـّيل للدموع لفّض 
مليونية 17 يناير يف الخرطوم، ما أدى اىل سقوط 
جرحى ومصابني جاري حرصهم. نؤكد أن هذة 
السلطة الدموية اإلنقالبية لن تفلت وساقطون 

ال محالة عىل ما فعلوا“. 
وحذرت اللجنة، ”السلطة االنقالبية من التعدي 

عىل املستشفيات واملرافق الصحية“. 
وتظاهر آالف السـودانيني مجددا، امس االثنني، 
ضد االنقالب العسـكري الذي نفذه قائد الجيش 

عبد الفتاح الربهان منذ قرابة ثالثة أشهر. 
وأطلقت قوات الرشطة السـودانية قنابل الغاز 
املسـيل للدموع لتفريق املحتجـني الذين حملوا 
األعالم السـودانية وكانوا يف طريقهم إىل القرص 

الرئايس يف وسط العاصمة.
كما اسـتخدمت قـوات األمن القنابـل الصوتية 
وخراطيم املياه الجبار املتظاهرين عىل الرتاجع 

وهو ما نجحت به الحقا.
وتجـري حاليـا من األمـن للمحتجـني وتوقيف 
املارة يف الشـارع، فيما أعلنت تنسـيقيات لجان 
مقاومة مدينة الخرطـوم، ”الترتيس والتصعيد 

الكامل لكل شوارع مدينة الخرطوم“. 
وامتد اطالق قنابل الغاز من قبل قوات الرشطة 
إىل حـي بحـري شـمال الخرطوم حيـث تجمع 

اآلالف للمشاركة يف االحتجاجات.
وتأتـي االحتجاجـات يف وقت كان مـن املتوقع 
أن يصـل إىل العاصمـة وفد أمريكي عىل رأسـه 
ديفيـد  اإلفريقـي  للقـرن  األمريكـي  املبعـوث 
سـاترفيلد ومسـاعدة وزير الخارجية األمريكي 

للشؤون اإلفريقية مويل يف.
وتهـدف الزيـارة األمريكيـة إىل دعـم مسـاعي 

األمـم املتحـدة األخرية لحـل األزمة السياسـية 
يف السـودان و“تسـهيل انتقال مدنـي جديد إىل 

الديمقراطية“.
وقبل زيارة السـودان، يلتقـي الوفد األمريكي يف 
العاصمة السـعودية ”أصدقاء السودان“، وهي 
مجموعة تطالب بإعـادة الحكومة االنتقالية يف 

البالد بعد االنقالب العسكري. 
واألسـبوع املايض، أعلن ممثـل األمم املتحدة يف 
الخرطـوم فولكر بريثيز رسـميا إطالق مبادرة 
يجـري بمقتضاها لقاءات ثنائيـة مع األطراف 
اىل  تاليـة  االنتقـال يف مرحلـة  املختلفـة قبـل 

محادثات مبارشة أو غري مبارشة بينها.
ورحـب مجلـس السـيادة السـوداني بمبادرة 
األمم املتحدة واقـرتح إرشاك االتحاد اإلفريقي، 

بينما أكد ائتالف قوى الحرية والتغيري املناهض 
لالنقالب بأنه سـيقبل باملبـادرة إذا كان الهدف 

هو حكم مدني.
وعّطـل الربهان يف 25 أكتوبر املايض اسـتكمال 
انتقال السـلطة إىل املدنيني عـرب اعتقال رئيس 
الـوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة املدنيني 

وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحني، يكثف الناشطون السودانيون 
ديموقراطـي  مدنـي  بحكـم  املطالبـون 
احتجاجاتهـم يف موازاة تصاعـد العنف من قبل 
قوات األمـن بحـق املتظاهرين ما أسـفر حتى 
اآلن عن مقتل 64 متظاهرا عىل األقل وسـقوط 
مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة عىل األقل 

لحوادث اغتصاب.
إال أن السلطات األمنية تنفي بانتظام استخدام 
االحتجاجـات،  مواجهـة  يف  الحيـة  الذخـرية 
واتهمت بعض املتظاهرين بعدم التزام السلمية 
يف املسـريات والتسـبب يف مقتل ضابط وإصابة 

عرشات أفراد األمن.
ورغـم تعهـد الربهان إجراء انتخابـات عامة يف 
منتصـف  2023 اسـتمرت االحتجاجـات ضـد 
االنقالب واتفاق التسـوية التـي وافق بموجبها 
حمـدوك عىل العـودة إىل منصبـه يف 21 نوفمرب 

وهو ما اعتربه املتظاهرون ”خيانة“.
وأعلـن حمدوك اسـتقالته بعد ذلـك، مؤكدا أنه 
حـاول إيجاد توافقات لكنه فشـل وحذر من أن 
البالد تواجه ”منعطفا خطريا قد يهدد بقاءها“ 
وأنه كان يسعى اىل تجنب ”انزالق السودان نحو 

الهاوية“، وقبل مجلس السيادة استقالته.

أربيل/ الزوراء:
يخيم عىل إقليم كردسـتان العراق، 
منـذ الخميـس املـايض منخفـض 
جوي كثيـف، مصحـوب بموجات 
كثيفة من األمطار والثلوج سواء يف 
املناطـق الجبلية أو مراكز املدن بما 
فيها العاصمة أربيل، التي شـهدت 
موجة سـيول وفيضانات اجتاحت 
صبـاح الخميس أكثر من 10 أحياء 

يف املدينة بما فيها حي الوزراء.
السـيول  موجـة  وتسـببت 
والفيضانـات يف خسـائر وألحقت 
أرضارا مادية جسيمة يف حي زيالن 
حيـث دخلـت السـيول نحـو 200 
منـزل، إضافة إىل ناحيـة ”دار تو“ 
التـي اجتاحت السـيول الكثري من 
املنازل فيها للمرة الثانية يف غضون 
يف  خسـائر  حـدوث  دون  شـهر، 
األرواح بخالف السيول التي حدثت 

منتصف الشـهر املنرصم وتسببت 
يف مرصع 12 شـخصا بينهم طفل 
رضيـع بعمـر 10 أشـهر جرفتـه 
السـبول من حضن والـده ولم يتم 
العثور عىل جثته حتى اآلن رغم كل 
الجهـود املضنية التـي بذلتها فرق 

اإلنقاذ.
مديـر  إبراهيـم  فاضـل  وبحسـب 
فـإن  أربيـل،  يف  الجـوي  األرصـاد 
مـن  القـادم  املنخفـض  تأثـريات 
سيبرييا ستستمر عىل اإلقليم حتى 

نهاية األسبوع الحايل.
وأضـاف إبراهيـم يف حديـث ملوقع 
سـكاي نيوز عربيـة ”أن املنخفض 
القـادم مـن سـيبرييا يلتقـي مـع 
منخفـض آخـر قـادم مـن البحـر 
املتوسط فيتسبب يف انخفاض حاد 
يف درجات الحرارة يف عموم مناطق 
اإلقليـم مصحوبا بتسـاقط الثلوج 

واملناطـق  املرتفعـات  يف  الكثيفـة 
الجبلية، وبحلول يوم األربعاء املقبل 
ستهطل الثلوج يف جميع املدن بدءا 
من بلدة سـنجار وصوال إىل مدينتي 
السـليمانية وحلبجـة ومحيطهما 
فيما تشـهد درجات الحرارة مزيدا 
من االنخفـاض لتصل إىل 5 درجات 

تحت الصفر يف بعض املناطق“.
وتابـع قائال ”ال نتوقع حدوث مزيد 
من السيول والفيضانات كما حصل 
سـابقا، ألن املوجـة تقتـرص عـىل 

تساقط الثلوج دون األمطار“.
 وتسـببت الثلـوج الكثيفة يف قطع 
معظم الطرق الخارجية التي تربط 
العاصمة أربيل بمحيطها مثل بلدات 
سـوران وخليفان ورواندز وحاجي 
عمـران التي بلغ معدل الثلوج فيها 
أكثر مـن مرت واحد، كمـا انقطعت 
طـرق املواصالت مـع العرشات من 

القرى الحدودية الجبلية.
ويف محافظة السليمانية التي تشهد 
منذ األحد هطـوال مكثفا للثلوج يف 
مركز املدينة والجبال املحيطة بها، 
فقد انقطع الطريق الخارجي الذي 
يربطهـا ببلـدة دربنديخـان جنوبا 
وبنجويـن رشقـا وكذلـك الحال يف 
مدينـة حلبجة التـي عزلتها الثلوج 
عـن بلداتهـا املجـاورة وخصوصا 
مع مناطق هورامان الجبلية، فيما 
شـهدت مدينة دهوك ومحيطها يف 
أقىص شـمايل اإلقليم هطول مكثفا 
للثلوج تسـبب يف قطـع العديد من 
الطرق مـع البلدات والقرى الحبلية 

النائية.
كمـا أسـفرت الثلـوج عـن ارتفاع 
واضـح يف مناسـيب املياه يف سـدي 
دربنديخـان ودوكان الكهرومائتني 
بمحافظـة السـليمانية بواقع مرت 

واحد بحسب إدارتي السدين اللذين 
كانا يعانيان قبل ذلك من انخفاض 
شـديد يف مناسـيب امليـاه فيهمـا، 
بدايـة  األمطـار  احتبـاس  بسـبب 
الخريـف املنـرصم، وحجـب إيران 
مياه نهري الزاب الصغري وسريوان 

اللذين يصبان يف ارايض االقليم.
وشجع الهطول الكثيف الثلوج آالف 
السياح من بقية محافظات العراق 
عـىل التوجه إىل املناطـق الجبلية يف 
إقليم كردسـتان العراق، لالستمتاع 
بالثلـوج ومناظرها الخالبة سـيما 
يف  وراونـدوز  كـورك  منتجـع  يف 
أربيـل وكاني مـايس وسـوارتوكه 
يف دهـوك وأحمـد أوا وهورامـان يف 
السليمانية وحلبجة رغم تحذيرات 
مديرية املـرور العامة بعدم التوجه 
لتلك املناطق بسـبب تغطية الثلوج 

للطرقات املؤدية إليها.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
اصدرت األمانة العامـة ملجلس الوزراء، امس 
االثنـني، توجيهـًا بشـأن مشـاريع املـدارس 
النموذجية، فيما أعلنت عن مرشوع ملكافحة 

التصحر يف ثالث محافظات.
وقـال املتحدث باسـم األمانـة العامة ملجلس 
الـوزراء حيـدر مجيد يف ترصيـح صحفي إن 
«العام الحايل سيشهد انطالق مشاريع جديدة 
أدرجـت ضمـن الخطـة الحكوميـة يف العـام 
املايض»، مبيناً، أن «املشـاريع تضمنت إنشاء 
١٠٠٠ مدرسة نموذجية يف عموم املحافظات، 
حيـث بـارشت اإلدارة التنفيذيـة يف األمانـة 
العامة بتسـليم املواقع اىل رشكتي تاورجايما 
وسينتك الصينيتني، وبتوجيه من األمني العام 
ملجلس الوزراء برضورة املبارشة بالتنفيذ بعد 

تسليم املواقع».
وأشـار اىل أن «مـرشوع تطوير وتأهيل مطار 
النارصية الـدويل، اىل جانـب املرشوعات التي 

تّمـت إحالتها واملبارشة بهـا، مرشوع طريق 
الدورة - يوسـفية، الـذي يعد طريقـاً حيوياً 
مهّمـاً، فقـد وصـل اىل مراحل ونسـب انجاز 

معالجـة  مـرشوع  اىل  باالضافـة  متقدمـة، 
ملوحة حوض نهر الفـرات وظاهرة التصحر 

يف املحافظات الديوانيـة واملثنـى  وذي قـار».

واضاف،أنه «تم وضع الحجر األساس إلنشاء 
وتطويـر وتأهيـل املمر الثانـي لطريق الفجر 
آل  بدير، وكذلك تم تسـلم ١٤ مدرسـة ضمن 
مرشوع االبنية الوزاريـة، إذ بلغ عدد املدارس 
املتسـلمة ٤٢ مدرسـة يف ذي قار»، الفتاً اىل أن 
«عدد املدارس املتسلمة خالل ٦ اشهر املاضية 
يف عمـوم املحافظـات بلغـت اكثـر مـن ١٠٠ 

مدرسة».
وتابـع، «تـم وضـع الحجـر االسـاس لجرس 
إنشـاء  وكذلـك  املعلـق  الزيتـون  الشـهداء 
مستشـفى بسـعة  ٢٣٠ رسيراً ومجرسين يف 
قضـاء الرشطة بمحافظة ذي قار، عالوة عىل 
وضـع حجر األسـاس ملرشوع ملعـب اإلدارة 
املحلية يف النارصية بسـعة ١٠ آالف متفرج»، 
مؤكـداً، أن «الحكومة رسـمت خطة من اجل 
يف  وسـرتاتيجية  حيويـة  مرشوعـات  ادراج 
بغداد واملحافظات لتشـمل أغلـب القطاعات 

املهمة». 

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهـة االتحادية، امس االثنـني، عن قيامها 
بضبـط حاالت تالعـٍب كبرية وتجاوز واسـتيالء عىل عقارات 
مملوكة للدولـة وبيعها للمواطنني يف محافظة نينوى، ُمبّينًة 
ن قاموا بتلك األعمال املُخالفة للقانون،  ضبط (٢٢) ُمتهماً ممَّ

فضالً عن مبالغ ماليٍَّة كبريٍة.
دائـرة التحقيقات يف الهيئة أفادت يف بيـان ورد لـ «الزوراء»، 
ن من ضبط (١٨)  بأنَّ «فريق عمل ُمديريَّة تحقيق نينوى تمكَّ
في جمعيَّة إسـكان ُمنتسبي تربية نينوى؛ لقيامهم  من ُموظَّ
ببيـع أراٍض زراعيَّـٍة عائـدٍة ملكيَّـتهـا للدولـة، ُمشـريًة إىل 
ضبط سـندات وعقود بيع ورشاء األرايض التي قام املُتَّهمون 

بتقطيعها وبيعها؛ لقاء مبالغ ماليٍَّة خالفاً للقانون».
وأضافـت الدائـرة إنَّ «العمليَّـة أسـفرت عـن ضبـط مبلـغ 
(١,٧١٢,١١١,٠٠٠) مليـار دينار ُتمثُِّل جـزءاً من املبالغ التي 

بيعت بها تلك األرايض».
ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، أشارت الدائرة إىل «ضبط ُمتَّهمني اثنني؛ 
لقيامهمـا بالتجـاوز عىل إحـدى قطـع األرايض التي تقع يف 
منطقٍة ُمتميِّزٍة يف مركز ُمحافظة نينوى، وبناء دوٍر سكنيَّـٍة 
عليهـا؛ بالرغـم مـن صدور قـراٍر قضائـيٍّ بمنع إقامـة أيَّة 

مشيداٍت عليها لحني حسم الدعوى البدائيَّـة».
رٍة  َذت بنـاًء عىل ُمذكَّ وبيَّنـت أنَّـه «تمَّ خالل العمليَّـة، التي ُنفِّ
قضائيـة، ضبـط مديـر قطاع نـركال ومسـؤول تجـاوزات 

القطاع؛ لعدم قيامهمـا باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع وإزالة 
التجاوزات الحاصلة عىل قطعة األرض».

وأشـارت إىل «تنظيـم محـرضي ضبـٍط أصوليَّـني باملربزات 
املضبوطـة، وعرضهما رفقـة املُتَّهمني الــ (٢٢) عىل قايض 
ة بقضايـا النزاهـة، الذي  محكمـة تحقيـق نينـوى املُختصَّ
قـرَّر توقيف (١٤) مـن املُتَّهمني يف القضيَّــة األوىل؛ بناًء عىل 
أحكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وإخالء سبيل (٤)؛ 
دهم باملثول أمام املحكمة حال اسـتدعائهم، إضافة  لقاءتعهُّ
إىل توقيـف ُمتَّهمني اثنني يف القضيَّة الثانية وفق القرار (١٥٤ 
لسنة ٢٠٠١) ، مع إخالء سـبيل مدير قطاع نركال ومسؤول 

تجاوزات القطاع بكفالٍة ماليَّـٍة».

 بغداد/متابعة الزوراء:
اكـد تقرير لشـبكة ( بـي بي أس) 
االمريكية، امس االثنني، ان العراق 
يقـع يف الخطـوط االماميـة الزمة 
املنـاخ العاملية حيث ترتفع درجات 
الحـرارة فيـه أرسع بمرتـني مـن 
املتوسـط العاملـي، كما أنـه ُمنِتج 
رئيس للنفـط وثاني أكرب مسـبب 

لحرق الغاز يف العالم .
وذكـر التقريـر ان “ قمـة املناخ يف 
غالسـكو التـي ضمـت ٢٠٠ دولة 
والتـي عقدت شـهر ترشين الثاني 
املـايض كانـت مخيبة لآلمـال كما 
فشـل املؤتمـر يف تهدئـة مخـاوف 
الـدول الضعيفـة بشـأن التمويـل 
املناخي الذي وعدت به الدول الغنية 

منذ فرتة طويلة“.
واضاف أن “ من الدول التي تفتقر 
إىل الدعـم الـدويل العراق ولـذا فإن 
البالد تواجه بالفعـل اآلثار املقلقة 
لتغري املناخ، ففـي االرايض الرطبة 
التاريخيـة يف جنـوب العراق، حيث 

ظهـرت الحضـارة اإلنسـانية قبل 
٧٠٠٠ عـام تواجـه هـذه املنطقة 
ندرة املياه والتي تهدد حياة الناس 

والحيوانات التي تعيش عليها ”.
وخـالل   “ انـه  التقريـر  وتابـع 

السـنوات العرشيـن املاضيـة كان 
معدل الهطول السـنوي لالمطار يف 
مناطـق جنوب العراق أقل بنسـبة 
١٠ باملائـة عما كان عليه يف العقود 
 “ ان  مبينـا  السـابقة“،  الثالثـة 

انخفاض مستويات املياه يعني أن 
امليـاه املتبقية تـزداد ملوحة ، مما 
يجعلهـا غـري صالحـة إىل حد كبري 
لإلنسان والحيوان والنبات عىل حد 

سواء“.

وواضل ان ”األسماك الصغرية فقط 
اصبحـت تعيش يف مناطـق االهوار ، 
لكنها تجلب أسـعاًرا أقـل للصيادين 
حيث اليكسب صيدهم نتيجة يومني 
مـن العمل الشـاق اال ١٥ دوالًرا لكال 
منهم وبالطبـع هذا اليكفي لتغطية 
نفقـات عائلـة صغـرية مكونة من 

اربعة اشخاص فقط ليوم واحد“.
من جانبه قال مهندس الري جاسـم 
االسـدي الذي كرس حياتـه لحماية 
االهـوار إن “ مـدن مثـل الجبايـش 
األنشـطة  عـىل  تعتمـد  وغريهـا 
االقتصادية املائية ، وتربية الجاموس 
، وحصاد القصب ، واألعشـاب، وإذا 
لـم يكن هناك مـاء ، فكل يشء ميت 
والحيـاة االقتصاديـة ميتـة تمامـا 

هنا“.
واشـار التقرير اىل أن “ االهوار تمتد 
اليوم فقط عىل مسـاحة ٢٠٠٠ ميل 
مربـع ، وهـو مـا يمثـل انخفاًضـا 
بنسـبة ٧٥ باملئة مقارنـة بحجمها 

األصيل“. 
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ذي قار/الزوراء:

نقـل املئات من معتصمي رشكة نفط ذي قار مـن خريجي املعاهد والكليات، امس 

االثنـني، احتجاجاتهم من أمـام الرشكة إىل مبنى ديوان املحافظـة لتجديد املطالبة 

بالتعيني.

خريجـو الكليات واملعاهد والبالغ عددهم نحو ١٥٠٠ خريج نقلوا أعتصاماتهم من 

أمام مبنى رشكة نفط ذي قار إىل مبنى املحافظة وسط النارصية، للمطالبة بتوفري 

درجات وظيفية لهم“.

و اكـدوا عدم إيفاء الحكومـة املحلية بوعودها بتوفري درجـات وظيفية لهم، األمر 

الذي دعاهم إىل نقل اعتصامهم والتصعيد االحتجاجي لحني االستجابة ملطالبهم“.

ولم تلقـى مطالبهم اهتمام الجهات الحكومية عىل الرغم من اسـتعدادهم بالعمل 

ضمن األجور اليومية لحني التعيني عىل املوازنة العامة.

ومنذ أربعة اشـهر، يواصل املئات من خريجي الكليات واملعاهد اعتصامهم املفتوح 

أمام رشكة نفط ذي قار للمطالبة بتوفري درجات وظيفية لهم.

بغداد/الزوراء:

أصـدرت وزارة الكهربـاء، بيانا خاصـا لألوائل من حملـة الشـهادات العليا وأبناء 

األقليات من منتسـبيها. وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» أنه «ال زالت وزارة 

الكهربـاء سـاعية لتأمني جميـع حقوق ابنائهـا محاولة اسـتغالل جميع الفرص 

املتاحة لضمان مستقبلهم الوظيفي واملهني».

وأضافـت، انهـا «تود ان توضح ملنتسـبيها من الطوائف االقليـة واالوائل من حملة 

الشـهادات العليا بأنها قد اسـتكملت كافـة االجراءات الخاصـة واملتعلقة بهم مع 

وزارة املاليـة ورفعت كتبهم اىل مجلس الخدمة االتحادي ، وسـيصار اىل اجراءاتهم 

الخاصـة فيمـا يخص املقابلـة واملفاضلـة واالولويـة يف التعيني وحسـب القانون 

الوظيفـي والخدمـة االتحاديـة، مراعني بذلك االختصـاص املالئم مـع عمل وزارة 

الكهرباء وفرتات الخدمة الفعلية يف تشـكيالت الوزارة بالنسـبة اىل منتسـبيها من 

العقود املشمولني».

بغداد/الزوراء:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، امس االثنني، فتح تحقيق مع ضابط 

يف رشطة بغداد «ينثر» األموال يف «نادي لييل».

وذكرت الوكالة يف بيان ورد «الزوراء»، إنه «تداولت بعض مواقع التواصل االجتماعي 

مقطع فديو يظهر فيه احد ضباط مديرية رشطة محافظة بغداد / افواج الطوارئ 

وهـو جالس يف (نـادي لييل) ويقوم بنثر االمـوال وتقديم التحايـا اىل مجموعة من 

الضباط االخرين وهذا الترصف ينايف التعليمات والضوابط العسكرية».

وأشـار البيـان إىل إن «وزارة الداخلية تشـجب هذه االفعال الفردية املشـينة والتي 

تمثل صاحبها فقط لكون ضابط الرشطة يجب ان يكون قدوة حسنة ومثل يحتذى 

به من قبل الجميع». وتابع، «تم تشـكيل مجلس تحقيقي بحقه بأمر من قبل قائد 

رشطة بغداد واتخاذ االجراءات االصولية الالزمة».

املثنى/الزوراء:
 كشف مصدر محيل بمحافظة املثنى جنوبي العراق، امس االثنني، عن نجاة قائد حشد 

العتبات حميد اليارسي من محاولة اغتيال.
وقال املصدر إن «مسـلحني مجهولني يسـتقلون عجالت دخلوا يف اشتباك عنيف بساعة 
مبكـرة من فجر اليوم مـع حماية اليارسي عند بوابة منزله بمنطقة الفزاعية يف قضاء 

الرميثة شمايل املثنى».
وبـني املصـدر، أن «املسـلحني حاولوا اقتحـام منزل اليـارسي، لكن مقاومـة أنصاره 
واحتشـاد العشـائر القريبـة منه جعل املهاجمـني يرتاجعون ويلوذوا بالفـرار إىل جهة 

مجهولة». ولم يتضح عىل الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم وأسبابه.

البرصة/الزوراء:
قطـع العـرشات مـن املحتجـني، امس 
يف  الحيويـة  الجسـور  احـد  االثنـني، 
قضاء الزبري جنوبـي محافظة البرصة 

للمطالبة بتوفري الخدمات.
احتجاجـا عـىل   وخـرج متظاهـرون 
تسـويف مطالبهم التـي تتضمن انهاء 
مشـكلة مجاريهـم وتقديـم الخدمات 

للمدينة.
وشـهدت شـوراع قضاء الزبـري تزاحم 
وتكدس كبري للمركبات عىل جرس الزبري 

بعد قطعه من قبل املتظاهرين.
وأشـار اىل ان، التظاهـرة االحتجاجيـة 
تاتـي ضمن اطار الضغـط عىل حكومة 
بغداد من اجل إيصال مطالبهم ورضورة 

االستجابة لها.
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كركوك/الزوراء:
نّفـذت مديريـة الدفـاع املدنـي يف كركـوك 
 ،CBRN الـــ  لحـوادث  االسـتجابة  فريـق 
امس االثنـني، حملة كربى للتعفري والتعقيم 

للوقاية من فايروس كورونا.
وقـال مدير الدفاع املدنـي باملحافظة العميد 
صالـح محمد عـيل يف ترصيـح صحفي إنه 
«بنـاًء عىل توجيهات املقـر العام، نّفذ  فريق 
وفـرق   CBRNالـــ لحـوادث  االسـتجابة 
لالقضيـة  والخارجيـة  الداخليـة  مراكزنـا 
والنواحـي حملة كـربى للتعفـري والتعقيم، 
نظراً لتزايد أعداد املصابني بفايروس كورونا 

يف كركوك». 
وأضاف، أن «الحملة شملت عدداً من املدارس 
ودوائـر الدولـة ومنازل املصابـني يف مناطق 
متفرقة داخل مركـز املحافظة ويف االقضية 
والنواحـي التابعة لها»، مؤكـداً، أن «الحملة 
مسـتمرة كإجراء احرتازي للحد من انتشار 

فايروس كورونا».
وأعلنـت مديريـة صحة كركـوك، عن إغالق 
صفـوف يف عـدد من املـدارس بعد تسـجيل 

إصابات بفريوس كورونا بني الطالب.

بغداد/الزوراء:
الثقافـة، امـس  أعلنـت وزارة 
االثنـني، عـن حـراك حكومـي 
إلدراج مواقـع عراقيـة جديدة 
ضمـن الئحـة الـرتاث العاملي، 
فيما وجهت دعوة لوزارة املوارد 

املائية بشأن هذا امللف.
وقال وكيل الوزارة عماد جاسم، 
يف ترصيـح صحفـي إن «هناك 
تعاونـاً حثيثـاً مع مؤسسـات 
وزارتـا  بينهـا  مـن  ووزارات، 
املـوارد املائيـة والخارجيـة، يف 
وضع أماكن عراقية يف مختلف 
مناطـق البـالد ضمـن الئحـة 
الرتاث العاملي، سواء من الجانب 

الفني أم الحضاري، ومن جانب 
املنجز اليدوي الجديد».

أولـت  «الـوزارة،  أن  وأوضـح، 

كافـة  بمؤسسـاتها  اهتمامـاً 
ومنذ أكثر مـن عام إلدارة ملف 
الـرتاث  ضمـن  أماكـن  إدراج 

العاملـي وتجسـري العالقـة مع 
مشـرياً،  الدوليـة»،  املنظمـات 
اىل «وجـود ترحيـب كبـري مـن 
املنظمات والناشطني العراقيني 
املغرتبـني لتسـليط الضوء عىل 
املناطـق واألماكن الحضارية يف 

البالد».
ودعـا جاسـم، «وزارة املـوارد 
املائية لتجـاوز العمل الروتيني 
والتنسـيق مع باقي مؤسسات 
وزارة الثقافـة للعمل عىل ملف 
الئحـة  ضمـن  املواقـع  إدراج 
أشـاد  فيمـا  العاملـي،  الـرتاث 
الخارجيـة  وزارة  بخطـوات 

واملنظمات بهذا اإلطار».

نينوى/الزوراء:
لالثـار  العامـة  الهيئـة  أعلنـت 
والـرتاث التابعة لـوزارة الثقافة 
عـن  االثنـني،  امـس  العراقيـة، 
اكتشافات وصفتها بـ «املهمة» 
يف الجامع النوري الكبري بمدينة 

املوصل.
 وقـال مدير عام دائرة التحريات 
للهيئـة   التابعـة  والتنقيبـات 
عيل عبيـد شـلغم، يف بيـان ورد 
«الزوراء»، «نعلن عن اكتشافات 
مهمة يف الجامع النوري ومنارته 
الحدبـاء ضمـن مدينـة املوصل 
القديمـة، والـذي يجـري العمل 
بها مـن قبل منظمة اليونسـكو 
الهيئـة  باالشـرتاك مـع كـوادر 
العامـة لالثار والرتاث مفتشـية 
آثـار وتـراث وبتمويل مـن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة».

مـن جانبه قـال خريالدين احمد 
نارص مفتش اثار وتراث نينوى، 
وفـق البيـان، إن من بـني أعمال 
التحـري التي جرت تحت أسـس 
مصىل الجامع النوري تم العثور 

عىل األرضيـات األصلية للمصىل 
قبـل صيانته يف اربعينيات القرن 
املايض والتي أثبتت أن مسـاحة 
املصىل األصيل أكرب من مسـاحة 

املصىل الحايل.

واشـار نـارص اىل ان املفتشـية 
اكتشـفت اربعـة غـرف اخـرى 
تحـت مصـىل الجامـع متصلـة 
الواحـدة باالخـرى عـن طريـق 
بوابـات ، عـرض الغـرف (٣٫٥) 
مـرت وارتفاعهـا (٣)مـرت مبنية 
مـن الجص والحجـر ومرصوفة 
ارضيتها بالحجارة غري منهدمة 
عـىل شـكل ممـر وعـىل جانبيه 
ومربعـة  مسـتطيلة  احـواض 
عمقهـا ٦٠ سـم ومغلفـة مـن 
الداخل بمـادة القري يعتقد كانت 
تستخدم كمحالت وضوء يف املبنى 
االصيل للجامـع النوري واحتوت 
عـىل العديد مـن امللتقطات منها 
بعـض العمـالت املعدنيـة التـي 
تعـود للفـرتة االتابكيـة ، وعمق 
هـذه الغرف عـن ارضية املصىل 

الحايل بما يقارب ٦ مرت.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعة، امـس االثنني، 
عن إجـراءات جديدة لخفض أسـعار 
اصـدار  اىل  أشـارت  فيمـا  املـوايش، 
توجيهـات للسـيطرات بشـأن نقـل 
املـوايش بـني املحافظات. مـن جانب 
اخر، أعلنت وزارة الزراعة عن عزمها 
تصديـر العسـل العراقي إىل األسـواق 
العامليـة، بعـد تحقيق وفـرة كبرية يف 

اإلنتاج مقارنة باألعوام املاضية.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، حميد 
انـه  صحفـي:  ترصيـح  يف  النايـف، 
”من أجـل التكامـل االقتصـادي بني 
املحافظـات يف مجـال إنتـاج اللحوم 
سـواء األبقار أم الجاموس أم األغنام 
أم املاعـز، وفرنـا فرصة لـكل التجار 
الذين يقومون بعملية نقل الحيوانات 
الحية بني املحافظات بانسـيابية عرب 

السيطرات بدون اي موانع“.
مبينـاً ان ”هـذه الفرصـة تتيح تنقل 
املحافظـات  مـن  واالبقـار  األغنـام 

الشمالية إىل الجنوبية وبالعكس“.

سـيقلل  اإلجـراء  ”هـذا  أن  وأضـاف 
ألن  للمواطنـني،  املـوايش  أسـعار 
بعض املحافظات فيهـا أغنام وأبقار 
محافظـات  مـن  أكثـر  وجامـوس 
أخـرى“، مشـرياً اىل أنـه ”تـم توجيه 
جميع األجهزة األمنية من خالل كتاب 
رسـمي برضورة السماح لعملية نقل 
املوايش بشـكل انسيابي ومن دون اي 
عوائق مع االلتزام بالضوابط الصحية 
من خالل الفحص البيطري من املكان 
املنقول منه إىل املكان الذي ينقل إليه، 
وان يكون مصحوباً بشـهادة صحية 
بيطريـة، حفاظـاً عـىل سـالمة هذه 

الحيوانات“.
وتابـع النايـف أن ”عمليـة اسـترياد 
املوايش مازالت مستمرة، ألنه ال يوجد 
هنـاك اكتفـاء ذاتـي ال باألغنـام وال 

باللحوم“.
موضحـاً أن ”عملية االسـترياد تكون 
وفـق ضوابط تقوم بها دائرة البيطرة 
ودائرة الثروة الحيوانية، حيث تتضمن 
هذه الضوابط، أن تتم عملية االسترياد 

من الـدول الخالية من أمراض الحمى 
تصيـب  التـي  واألمـراض  القالعيـة 
الحيوانـات وتكـون موثقة بشـهادة 
صحية من املنشـأ وعليهـا ختم يبني 

انها خالية من األمراض“.
وأكـد أن ”مـن رشوط االسـترياد هو 
امتالك املسـتورد ألماكن ايـواء داخل 
العـراق“، الفتـاً إىل أن ”وزارة الزراعة 
عنـد منحهـا إجـازة اسـترياد تمنـح 
إجازات كذلك من املعامل العراقية لكي 
يتـم اسـترياد املوايش وفـق الضوابط 

القانونية“.
وبشـأن عمليات الجزر، ذكـر النايف 
أن ”هنـاك رقابـة مشـددة مـن قبل 
قسـم املجـازر يف دائـرة البيطرة عىل 
عمليـة الجـزر، أي أن عمليـة الجـزر 
تتـم يف أماكن العلـوات املعرتف بها أو 
الرسـمية، أما الجزر العشـوائي فهذا 
أن  غـري مسـيطر عليـه“، موضحـاً 
”الجزر الرسمي يكون بإرشاف طبيب 

بيطري“.
وبـني أن ”هنـاك مداهمـات ألماكـن 

الجـزر العشـوائي، وبلغنـا الجهـات 
الصحيـة باالتفاق مع دائـرة البيطرة 
بمتابعـة كل الجـزر العشـوائي، ألن 
فيه مضار عـىل املواطن وعىل الصحة 

العامة وعىل البيئة العامة أيضاً ”.
من جانب اخر، أعلنت وزارة الزراعة، 
امـس االثنـني، عـن عزمهـا تصديـر 
العسـل العراقي إىل األسـواق العاملية، 
بعـد تحقيـق وفـرة كبـرية يف اإلنتاج 

مقارنة باألعوام املاضية.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، حميد 
النايف، يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”الـوزارة أعـدت خطـة مـن أجل 
تصديـر العسـل إىل األسـواق العاملية، 
والسـيما أن اإلنتـاج املحيل السـنوي 
للعسل ازداد لهذا العام مقارنة بالعام 
املايض، إذ وصل لنحو 670 طناً، ينتج 

يف عموم محافظات البالد“.
أنـه ”تـم تحقيـق  النايـف  وأضـاف 
االكتفـاء الذاتـي بإنتاجـه محليـا“، 
مشريا اىل أن ”العسل العراقي يعد من 

أجود أنواع العسل يف العالم“.

بغداد/ الزوراء:
يشـارك وزيـر النفـط ورشكـة النفـط الوطنية 
يف اعمـال ”اسـبوع ابوظبي لالسـتدامة 2022“ 
الخـاص بالتحـول نحـو الطاقة النظيفـة الذي 
انطلقـت اعماله امس يف دولة االمـارات العربية 
املتحدة بحضور وزراء وسـفراء ومتخصصني يف 

مجال الطاقة.
وقال وزير النفط، احسان عبدرالجبار إسماعيل: 
ان حكومـة العراق تويل اهتماما كبريا للتحول اىل 
اسـتخدامات الطاقـة النظيفة من خـالل تنفيذ 
مشـاريع كبرية بالتعاون مع الـرشكات العاملية 

املتخصصة. 
مشـريا اىل: ان الرؤية املسـتقبلية لهذه املشاريع 
تتـالءم مـع التوجهـات العامليـة نحـو تقليـل 
االنبعاثـات والحفـاظ عىل البيئـة واملناخ، فضال 
عـن التوجـه العاملـي لتقليـل اسـتخدام الوقود 
االحفـوري واالسـتفادة من الطاقـات الطبيعية 

املتوفرة مثل الطاقة الشمسية والرياح .
واضاف إسـماعيل: ان امليض يف تنفيذ مشـاريع 
الطاقـة النظيفة لـه مـردودات اقتصادية ايضا 

حيث يقلل من االنفاق عىل انتاج الطاقة ويحقق 
التنمية املستدامة لالقتصاد الوطني.

واشـار الوزير اىل اهمية الحضور واملشـاركة يف 

هذه املؤتمرات الدولية التي يتم خاللها مناقشـة 
اهم الرؤى العاملية والتقنيات الحديثة يف التحول 
نحـو اسـتخدامات الطاقـة املتجـددة والنظيفة 

وامكانيـة عقـد التفاهمـات لتطويـر صناعـة 
الطاقة النظيفة يف العراق.

وانطلقـت امـس فعاليات القمـة العاملية لطاقة 
أبوظبـي  ”أسـبوع  ضمـن   2022 املسـتقبل 
لالستدامة“، وتسـتمر الفعاليات التي تركز عىل 
موضوعـات الطاقة واالسـتدامة وتسـتضيفها 
رشكـة أبوظبـي لطاقة املسـتقبل ”مصـدر“ إىل 
(19 كانـون الثانـي الجـاري) يف مركـز أبوظبي 
الوطنـي للمعارض.وتشـارك 7 دول يف فعاليات 
القمـة، تعـرض مـن خـالل أجنحتهـا أحـدث 
ابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة واالسـتدامة 
وتقـدم القمة منصـة تسـهم يف التواصل وإبرام 
الرشاكات بني األسـواق الناشـئة يف جميع أنحاء 
الرشق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من جهة، 
واملسـتثمرين يف مجـال التكنولوجيـا من أوروبا 
وأمريـكا الشـمالية وآسـيا من جهـة أخرى. ما 
يجعل القمة ملتقًى يجمع التقنيات املبتكرة من 
كل أنحاء العالم بحيث يسـهل اكتشافها والعمل 
عىل ترسيع وترية التنمية املستدامة واملساعدة يف 

معالجة تحديات تغري املناخ.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب االجنبي واملحيل بشكل طفيف، امس االثنني، يف األسواق 

العراقية.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سجلت للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي والرتكي واألوروبي سعر 
بيع ٣٧٤ الف دينار، و سـعر رشاء ٣٧٠ الفاً، فيما سـجل سـعر الذهب ليوم 

االحد ٣٧٣ الف دينار للمثقال الواحد .
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

انخفاضا ايضا عند ٣٤٤ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٤٠ ألفا. 
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٥ الف دينار و٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٥ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
كشـَف رئيس هيئة اسـتثمار النجـف، رضغام كيكو، امـس االثنني، عن 
تقديم أربع رشكات عروضا لبناء محطة للطاقة الشمسية، فيما أشار اىل 

أنها اصطدمت برشوط صعبة عدة وضعتها وزارة الكهرباء.
وقال كيكـو يف ترصيح صحفي: إن ”أربـع رشكات قدمت عروضها لبناء 
محطة للطاقة الشمسية، بيد أنها اصطدمت برشوط صعبة عدة وضعتها 
وزارة الكهربـاء، أهمهـا موافقـات وزارتي التخطيط واملاليـة، وأكثر تلك 
الرشوط تعجيزا هو اشـرتاطها أن تضع هي تسعرية الوحدات الكهربائية 
املنتجة، ما دعا تلك الرشكات إىل االنسحاب، ولم تتقدم حتى اآلن أية رشكة 

أخرى».
وأضاف أن ”املعمول به يف مشاريع كهذه أن يضع املستثمر أسعار الوحدات 
وفقا لدراسـة الجدوى املعدة للمرشوع، وبالتايل فهي غري خاضعة للتغيري 
وفقا للرغبات“، مشـرياً إىل ”اسـتمرار تواصل الهيئة مـع وزارة الكهرباء 

ملعرفة رشوطها يف حال تقدم مستثمر جديد بهذا املجال“.
وتبلغ الحاجة الفعلية ملحافظـة النجف األرشف من الكهرباء نحو ١٥٠٠ 
ميغاواط خالل أوقات الذروة، بيد أنها ال تحصل إالّ عىل ٥٧٥ ميغا واط، أي 
أقل من نصف حاجتها الفعلية، ناهيك عن أن ٣٠ إىل ٣٥ باملئة منها تذهب 
كضائعات بسـبب التجاوز عىل الشبكة، وهو ما دعا للتفكري عىل مستوى 

األفراد بالتوجه إىل استثمار الطاقة الشمسية. 

@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
bõ–É‰fl

@¿@˝Ó‹”@…–mãÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a

@pb◊ãí@o”b«c@ÚÌçÓv»m@¬Îãí@Z—v‰€a
ÚÓè9@Ú”b†@Ú�´@ıb‰j€@ÚÓæb«
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@ÔíaÏæa@…Ói@äb»éc@ù–©@ÒáÌáu@paıaãug@âÉnm@Ú«aäç€a

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (٠٫٥٧٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (٦٣٢٫١٢٩٫٦٦٨) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٦٦٤٫٩٨١٫٤٥٨) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠  يف جلسـة امس عـىل (٥٧٣٫٣٦) نقطة 
منخفضا بنسبة (٠٫٥٧٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٥٦٫٥٦) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٢) رشكة من اصل (١٠٥) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (٢٢) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق (٢٢) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (٧٠) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (١٤٦٦ 

صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أكـَد وكيـل محافـظ البنـك املركزي، 
عمار حمد خلـف، امس االثنني، عدم 
تأثري تغرّي سـعر الـرصف يف املبيعات 
اليوميـة للـدوالر. وفيما أشـار اىل أن 
مزاد بيع العملة اليومي يصل اىل 200 
مليون دوالر، ارتفعت مبيعات الدوالر 
يف مـزاد البنك املركـزي، امس، ألكثر 

من 212 مليون دوالر.
وقال وكيـل محافظ البنـك املركزي، 
عمار حمد خلف، يف ترصيح صحفي: 
إن“ منافـذ بيع العملة اليومية وتغرّي 
سـعر الـرصف لـم يؤثـر يف املبيعات 
اليوميـة والسـبب األسـايس هـو أن 
االقتصـاد العراقـي بطبيعته اقتصاد 
ريعـي، أحادي الجانـب، ويعتمد عىل 

االسترياد“.
وأضـاف أن ”جميع املواد املسـتوردة 
مـن السـلع والخدمـات التـي تدخل 
اىل العـراق بحاجة إىل عملـة أجنبية، 
لغرض استرياد البضائع، لذلك فحجم 
مبيعـات البنـك املركـزي عـىل هـذا 
األساس يعتمد عىل حجم االستريادات 

التي تدخل اىل العراق“.
وأشار إىل أن ” اقتصاد العراق مفتوح 
بسـبب ضعـف اإلنتاج املحـيل، وهذا 
السـبب األسـايس الذي ابقـى نافذة 
مـا، عـىل  لحـد  العملـة محافظـة، 

الحقيقي  لتلبية االسـترياد  املبيعات، 
الـذي يدخـل اىل العـراق ”، مبيناً أن“ 
مـزاد العملة اليومي يصـل تقريباً اىل 

200 مليون دوالر ”.
ويف السياق نفسـه، ارتفعت مبيعات 
الـدوالر يف مزاد البنـك املركزي، امس 

االثنني، ألكثر من 212 مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد 
امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، ارتفاعـا يف مبيعاتـه من 
الـدوالر لتصـل إىل 212 مليونا و729 
الفا و735 دوالر أمريكيا غطاها البنك 
بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً 
لـكل دوالر، مقارنة بيوم امس االحد، 

التي بلغت املبيعات فيه 200 مليون و 
73 الفا و235 دوالرا أمريكيا.

واضاف ان معظم مبيعات البنك التي 
ذهبـت لتعزيـز األرصـدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات والتي 
بلغـت 164 مليونـا و249 ألفا و753 
دوالرا، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 
48 مليونـاً و480 ألـف دوالر بشـكل 

نقدي.
مرصفـا   27 أن  إىل  املصـدر  وأشـار 
قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة 
لتلبيـة  مرصفـا  و19  الخـارج،  يف 
 189 الطلبـات النقديـة، إضافـة اىل 

رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء ان انحسارات الغاز املورد ال تزال مستمرة.

وقال املتحدث الرسمي للوزارة، احمد موىس العبادي، يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أن ”وزارة الكهربـاء تنفـي ما تداولته وسـائل االعالم 
ووكاالت األنبـاء املحلية حول عودة إطالق الغاز اإليراني املنسـوب 
اىل وزيـر الكهربـاء عىل ذمة احدى الـوكاالت بواقع 50 مليون مرت 

مكعب لتشغيل املحطات املتوقفة“.
الفتـا اىل ان ”انحسـارات الغاز املورد ال تزال مسـتمرة وهي ما اثر 
بشـكل كبري عىل تحديد أحمـال املنظومة، االمر الذي أدى اىل توقف 
بعـض الوحـدات التوليدية االمر الذي انعكس سـلباً عىل سـاعات 

تجهيز الكهرباء للمواطنني“.
واشـار اىل انـه ”بخصوص زيارة الوفد العراقـي املفاوض اىل ايران 
مؤخرا بحسب ما ذكرته الوكالة فإن كل ما تحقق هو زيادة إطالق 
الغـاز مـن 8،500 مليون مـرت مكعب إىل 9 مليـون مرت مكعب من 

أصـل 50 مليون مـرت مكعب وهو مـا تحتاجه املنظومـة يف ذروة 
االحمال الشتوية“.

 مؤكدا ان ”املفاوضات ال تزال جارية بخصوص االلتزام ببنود العقد 
بـني الجانبني وملعاودة اسـتئناف إطـالق الغاز املجهـز للمحطات 

وحسب االتفاق والعقد املربم“.
وأوضح العبادي ان ”وزارة الكهرباء تنسـق وبشكل عال مع وزارة 
النفـط لتعويض ما فقدته املنظومة من غـاز إلدامة زخم العمل“، 
الفتا اىل ان ”وزارة الكهرباء طالبت وزارة املالية بسداد مستحقات 
الجانـب اإليراني عن الغاز املورد، إذ ان هذا االنخفاض اثر بشـكل 
كبـري عىل انخفاض معـدالت االنتاج يف حـني ان وحداتنا التوليدية 

جاهزة للعمل ما ان توفر الوقود الالزم“.
ودعـت الوزارة، بحسـب البيان، وسـائل اإلعالم ومواقـع التواصل 
االجتماعي كافة إىل ”توخي الدقة والحذر بنقل االخبار والترصيحات 

وأخذ األخبار واملعلومات من مصادرها املوثوقة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس اللجنة االقتصادية الربملانية االيرانية، محمد رضا بورابراهيمي 
داوراني، أن وفدا برملانيا تجاريا يعتزم زيارة العراق بهدف توطيد العالقات 

االقتصادية والتوقيع عىل مذكرة تفاهم لتنمية التعاون بني البلدين.
وقـال بورابراهيمي، يف ترصيح صحفي: إن هذه الزيارة التي تسـتغرق 3 
ايام تضم لقـاءات مع وزيري التجارة والنقـل واملواصالت ورئيس رابطة 

الغرف التجارية ورئيس لجنة االستثمارات الوطنية العراقية.
وأضاف: ان هـدف الزيارة هو االرتقاء بمسـتوى التعاون االقتصادي بني 
البلديـن كما تقرر التوقيع عىل وثيقة تفاهم لتأسـيس لجنة خاصة بحل 
الخالفـات التجارية بـني غرفة التجارة االيرانية ورابطـة الغرف التجارية 
العراقيـة، وكذلـك املشـاركة يف ملتقى رابطـة الغرف التجاريـة العراقية 
يف بغـداد واملشـاركة يف امللتقيـات التجاريـة يف كربـالء املقدسـة والنجف 

االرشف.
يشـار اىل ان الوفـد االيرانـي يضم عددا مـن أعضاء هيئة رئاسـة الغرفة 
التجاريـة ورئيـس الغرفة التجاريـة االيرانية – العراقية ورؤسـاء الغرف 
التجاريـة يف محافظـات غرب البالد ورؤسـاء اللجـان التخصصية لغرفة 
ايـران التجارية وعدد مـن املصدرين املتفوقني يف البـالد، فضال عن رئيس 

اللجنة االقتصادية الربملانية ورئيس غرفة التجارة اإليرانية. 

@äÎçÌ@Ô„aãÌg@äb§@Ô„bæãi@áœÎ
bjÌã”@÷aã»€a “ãó€a@ã»é@ �7Ãni@ãqdnm@%@ÚÓflÏÓ€a@ä¸Îá€a@pb»Ójfl@Zç◊ãæa
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@Âfl@b–Óœ@Ú‘q@kzèi@ÜáËm@ÊÏÌá€a
@Òãÿ€a@Üb•a

بغداد/ متابعة الزوراء
 هدد وكيل العبني عراقيني بسـحب الثقة الدولية من االتحاد العراقي لكرة القدم يف حال عدم تسديد ما بذمته من 
ديون.وأظهرت وثيقة رسـمية عن املحامي املرصي (وكيل عدد كبـري من الالعبني العراقيني) محمد عمار محمد، 
البـدء بإجراءات سـحب الثقة من اتحاد الكرة بسـبب عـدم تطبيقه قرارات االتحادين االسـيوي والدويل الخاصة 
بديون الالعبني.وبحسـب الوثيقة، فإن االجراءات سـتتم يف حال عدم تسـديد نادي امليناء الديون املرتتبة بذمته اىل 
الالعبني سـعد عطية وعمار كاظم واسـامة عيل وصالح سـدير وورثة املرحوم ناظم شـاكر والتي اصبحت ديونا 
واجبة الدفع بمدة اقصاها (٣) ايام . ودعا املحامي اتحاد الكرة إليقاف نشـاطات نادي امليناء لعدم التسـديد رغم 

التحذيرات، مؤكداً أنه يف حال عدم االيقاف سيتم تبليغ االتحاد االسيوي لسحب الثقة من اتحاد الكرة.

ãºcÎ@ã–ñc

ÜÏ»è€a@È‘Ó‘í@…fl@ÊÎb»m@ÚÓ”b–ma@…”ÏÌ@Òãÿ€a@Üb•a@êÓˆä

@bÓée@pbÓˆbË„@¿@‚ÏÓ€a@Ômaäbfl�a@È‘Ó‘í@ÈuaÏÌ@áÓ€a@kÉn‰fl

بغداد/ عدي صبار
تعاقدت ادارة نادي امانة بغداد، 
امس االثنني، مع املدرب عصام 

حمد لقيادة فريقها الكروي.
 وقـال رئيس الهيئـة االدارية 
لنادي امانة فالح املسـعودي: 
”ان تسـمية املـدرب عصـام 
حمـد جاءت عـن قناعة تامة 
من قبـل ادارة النادي بقدرات 

املدرب لتحقيق نتائج ايجابية 
للفريق ”. 

وقدم املسعودي شكره للمدرب 
وسـام طالـب الـذي وافق عىل 
قيـادة الفريق مؤقتـا ملا تبقى 
من مباريات املرحلة االوىل خلفا 
للمدرب جمال عيل، مشـريا إىل: 
مسـاعدا  سـيعمل  طالـب  ان 

لعصام حمد .

@áÌáu@Âfl@ÜÏ»Ì@áº@‚bó«
@ÜaáÃi@Ú„bflc@Òã◊@ÒÜbÓ‘€بغداد/ الزوراء

أبـرَم وزيـُر الشـباب والِرياضـة، رئيس 

االّتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم، عدنان 

درجال اتفاقيَة تعاوٍن مع رئيِس االتحاد 

السعودّي، يارس بن حسن املسحل، والتي 

ضمت العديـَد من القضايـا املهّمة التي 

تتعلُق بتطويِر اللعَبة يف البلدين الشقيقني 

وتعزيـز العالقة بينهمـا، وحَرض توقيع 

االّتفاقية السـفرُي العراقّي يف السعودّية 

الدكتـور عبدالسـتار الجنابـي، واألمنُي 

العاّم لالتحاد محمد فرحان.

وقـاَل رئيـُس االتحـاد، عدنـان دجـال 

إن االّتفاقيـة التـي وقعـت مـع االتحاِد 

السـعودي ُتعـد خطـوًة لتعزيـز عمـِق 

العالقـات األخويـِة، وتجسـيداً لروحيِة 

التعـاون التي تجمـع األشـقاَء لالرتقاِء 

بواقِع اللعبة ودفع عجلتها إىل األمام.

تبـادَل  تشـمُل  االتفاقيـة  ان  وأضـاَف 

الخـربات يف املجـاالِت اإلدارّيـة والفنّيـة 

والتنظيمّيـة والطبّية مع تأمنِي مفرداِت 

النجـاِح للمنتخباِت الوطنّيـِة من إقامِة 

املعسـكرات التدريبّية وخوض املبارياِت 

الودّية بني منتخبات البلدين.

وأشاَر درجال إىل ان األشقاء يف السعودّية 

أبـدوا الكثرَي مـن التعـاوِن لتطبيِق بنود 

االتفاقيـة، وكانـوا بمنتهـى االيجابيـِة 

لتقديـِم الفائـدِة املرجـوة مـن الطاقاِت 

املتوافرة لدى البلدين.

واختتـَم رئيُس االتحاد، عدنـان درجال، 

حديثـه بالقـول نتطلـُع إىل االسـتفادِة 

الُقصوى مـن بنود االتفاقيـِة بما يخدُم 

مشـواَر كرتنا مسـتقبالً، بعد أن ملسـنا 

تعاوناً كبرياً من قبل األشـقاِء يف االتحاد 

السـعودي عىل ديمومـِة العالقة الوِثيقة 

التي تجمُع البلدين، واستثمارها بالشكل 

األمثل.

 الدمام /كريم قحطان 
تنطلق يف السـاعة الـ 12 من ظهر اليوم 
الثالثـاء منافسـات البطولـة اآلسـيوية 
العـرشون للمنتخبات لكـرة اليد للرجال 

واملؤهلـة لبطولة العالـم 2023 ”بولندا- 
املنطقـة  تسـتضيفها  التـي  السـويد“ 
الرشقية حتى 31 كانون الثاني الجاري، 

بمشاركة 16 منتخباً.

ويدشـن منتخبنا الوطني أوىل لقاءاته يف 
البطولة أمام منتخب االمارات يف الساعة 
الرابعة عرصا عـىل صالة وزارة الرياضة 
بالدمـام، ضمـن منافسـات املجموعـة 
الثالثة وضمن منافسات املجموعة ذاتها  
ويف التوقيت ذاته  سيلعب ”حامل اللقب“ 
منتخـب قطـر أمـام عمـان عـىل صالة 

القطيف.
 ويف املجموعـة الثانيـة  يلتقـي منتخـب 
السعودية مع منتخب الهند  عند  الساعة 
السـابعة مسـاًء بعد حفل االفتتاح الذي 
سيكون يف السـاعة السادسة، ويف نفس 
املجموعة يلتقي منتخب إيران بمنافسه 
منتخب أسـرتاليا يف السـاعة السادسـة 
مسـاًء عـىل صالـة مدينـة األمـري نايف 

الرياضية بالقطيف.
الجنوبيـة  كوريـا  منتخبـا  ويقـص 
ضمـن  البطولـة  رشيـط  وسـنغافورة 

منافسات املجموعة األوىل التي ستقام يف 
الدمام، فيما يلعب املنتخب الكويتي أمام 
منتخـب األردن يف السـاعة الثانية ظهراً 

ضمن منافسات املجموعة ذاتها. 
أما املجموعة الرابعة، فستشهد مواجهة 
منتخب أوزبكستان أمام هونج كونج يف 
السـاعة الثانية عرشة ظهراً يف القطيف، 
ويلعـب املنتخب البحرينـي أمام منتخب 
فيتنـام عند السـاعة الثانية ظهـراً عىل 

نفس الصالة.
من جهـة أخرى، أعلنـت اللجنة املنظمة 
للبطولة عن السـماح للجماهري لحضور 
منافسـات البطولـة وفـق الربوتوكـول 
للمالعـب  الجماهـري  بدخـول  الخـاص 
واملنشـآت الرياضيـة التي أعلنـت عنها 
وزارة الرياضـة، حيـث تـم طـرح تذاكر 
الدخـول عـرب تطبيـق خـاص بالبطولة 
دشـنه االتحاد اليوم االثنـني، وتم تحديد 

2481 مقعـدا لعامـة الجماهـري و450 
مقعدا للعائـالت يف صالة وزارة الرياضة 
الدمام، فيما ستكون الطاقة االستيعابية 
لصالـة القطيـف 2180 لـكل الجماهري 

و300 مقعد للعائالت.
يذكر أن اللجنة الفنية باالتحاد اآلسيوي 
عقـدت امس االثنـني اجتماعها بحضور 
ممثـيل املنتخبـات املشـاركة، حيـث تم 
تقديم قوائم بأسماء الالعبني املشاركني، 
وتحديـد ألـوان الفـرق باإلضافة لرشح 
كل نظـام البطولة. وحرض االجتماع عن 
الجانـب العراقـي رئيس االتحـاد محمد 
االعرجي واملرشف عىل املنتخب هيثم عبد 
الستار، حيث سريتدي العبونا يف مباراتهم 
امام االمارات املالبس ذات اللون االسـود 
ويرتـدي الحراس اللون السـمائي، بينما 
سـيكون اللـون االخرض يف مبـاراة قطر 

وحدد اللون االسود يف مباراة عمان.
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بغداد/ الزوراء

شهد ملعب الشعب الدويل، يف العاصمة 

بغـداد، مسـاء امـس االثنـني، انطالق 

تدريبـات املنتخـب العراقـي، تحضريا 

ملواجهة نظريه األوغنـدي، يف لقاء دويل 

ودي يقـام يوم الجمعـة القادم، ضمن 

تحضرياتـه ملواجهتي ايـران ولبنان يف 

التصفيـات اآلسـيوية املؤهلـة لـكأس 

العالم ”قطر 2022“.

وشـارك يف التدريبـات 20 العبا، يف ظل 

غياب أحمد ياسـني املحـرتف بالدوري 

بفـريوس  إصابتـه  بعـد  السـويدي، 

كورونـا وابتعـاده عـن املالعـب ألكثر 

من أسبوعني، وسـيلتحق حسني جبار 

بالتدريبات اليوم بديال لياسني.

مـدرب  برتوفيتـش،  زيليكـو  وألقـى 

املنتخـب الوطنـي العراقـي، محارضة 

داخـل امللعـب، رحـب فيهـا بالالعبني، 

معربـا عن أملـه تقديم أفضـل صورة 

ممكنـة أمام أوغندا، إىل جانب املواجهة 

املقبلة يف التصفيات املونديالية.

وإىل جانـب الطاقـم املسـاعد األجنبي، 

حـرض الثنائـي املحـيل كل مـن رزاق 

فرحـان وأحمـد صـالح، يف أول مهمة 

تدريبيـة لهما مع املنتخبـات الوطنية، 

علما بأنه تم السـماح لوسـائل اإلعالم 

بتصوير املران ملدة 15 دقيقة فقط.

وسـتتواصل التدريبات املكثفة بشـكل 

يومـي يف ملعب الشـعب، عىل أن تنتقل 

إىل ملعـب املدينة قبـل يومني من موعد 

مواجهـة منتخب أوغندا الذي سـيصل 

يـوم غـد األربعـاء إىل بغـداد قادما من 

مدينة أنطاليا.

العنـارص  عـىل  بيرتوفيتـش  واعتمـد 

املحليـة يف معسـكر بغـداد، مسـتبعدا 

الالعبني املحرتفني يف الـدوري القطري 

أو األندية األوروبية، لعدم إقامة املباراة 

يف أيـام الفيفا، باسـتثناء حسـني عيل 

العب الصفاقيس التونيس.

واسـتدعى مـدرُب املنتخـب الوطنـّي، 

برتوفيتـش، العب نادي القـوة الجوية 

حسني جبار اىل قائمة املنتخِب الوطنّي 

بعـد تعـذر الالعـب أحمـد ياسـني من 

التواجد مع املنتخب جرّاء تعرضه ألزمٍة 

صحيـٍة منعته مـن السـفر وااللتحاِق 

باملعسـكر التدريبـّي املقـام يف بغـداد، 

وخوض املبـاراة الودية أمـام أوغندا يف 

الحادي والعرشين من الشهر الحايل.

وأوضحت املسحُة، التي أجراها ياسني، 

إىل إصابتِه بفايـروس كورونا، وبالتايل 

سـيغيُب عن التواجد يف فرتِة املعسـكر 

واملباراتني املقبلتني أمام منتخبي إيران 

ولبنان.

وضمـت القائمـة التـي تمـت دعوتها 

ملباراة اوغندا الودية كالً من فهد طالب 

وعـيل ياسـني وحسـن احمـد واحمـد 

ابراهيـم ومنـاف يونـس وميثـم جبار 

ومصطفى ناظم وشريكو كريم وسامح 

سعيد وحسن رائد ومنتظر محمد جرب 

ومحمد عيل عبود وأحمد فاضل ويارس 

قاسـم وسـجاد جاسـم وأحمد ياسني 

وحسني عيل وأحمد فرحان وحسن عبد 

الكريم وعالء عباس وعيل يوسف.
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ارسة صحيفة الـزوراء تبارك اختيـار الزميل 
محمـد مأمون املحـرر يف القسـم الريايض، 
عضوا يف الجهـاز الفني الجديد لفريق القوة 
الجويـة بكرة القدم، بعـد ان تم اختياره من 
قبل املـدرب الجديد حكيم شـاكر محلال فنيا 
للفريق العريق، وسـبق للزميل محمد مأمون ان 
شـارك يف اكثر من دورة تدريبية داخل وخارج العراق ونال الشـهادات 

التي تتيح له ممارسة التدريب والتحليل الفني.
 *******************

مقـدم الربامـج يف القنـاة العراقيـة الرياضية 
الزميـل اثـري محمد احتفـل بعيد ميـالده يوم 
امس االثنني، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2022، التي أجريت امس اإلثنني، يف كواالملبور، 

عن مجموعات متوازنة يف غرب ورشق القارة.
القطري،  الريان  اللقب، يف املجموعة األوىل، رفقة  الهالل السعودي حامل  وجاء 
والشارقة  الزوراء  بني   3 التمهيدي  الدور  من  والفائز  الطاجيكي،  واالستقالل 

االماراتي.
وضمت املجموعة الثانية أندية الجزيرة اإلماراتي والشباب السعودي ومومباي 

الهندي والقوة الجوية.
أما املجموعة الثالثة، فضمت فوالد خوزستان اإليراني وشباب األهيل اإلماراتي 

وآهال الرتكماني والغرافة القطري.
وجاء الدحيل القطري يف املجموعة الرابعة، بجانب سيباهان اإليراني وباختاكور 

األوزبكي والفائز من الدور التمهيدي 1.
أما السد القطري فحل يف املجموعة الخامسة، رفقة الفيصيل السعودي والوحدات 

األردني والفائز من الدور التمهيدي 2.
الذي يلعب يف املجموعة  الياباني،  أوراوا ريد دياموندز  ويف منطقة الرشق، يربز 
السادسة، بجانب شاندونج تايشان الصيني، وليون سيتي السنغافوري، والفائز 

من الدور التمهيدي 4.
ويلعب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، يف املجموعة الثامنة رفقة 
يوكوهاما مارينوس الياباني، وهوانج انه جيا الي الفيتنامي، والفائز من الدور 

التمهيدي 1.

بغداد/ متابعة الزوراء
نادي  فريق  أكد حمزة هادي، مدرب   
قوياً  نداً  كان  فريقه  أن  الديوانية، 
واملحرتفني،  بالنجوم  املتخم  للرشطة 
لوال  بالتعادل  نظفر  ”كدنا  موضحاً 

هدف مباغت“.
وبظاهرة  ”فريقه  إن  هادي  وقال 
امام  فقط  العباً   13 بـ  لعب  غريبة 
واملحرتفني،  بالنجوم  متخم  فريق 
الديوانية هاجروا  ان ”العبي  موضحا 
متعاقدين  الفريق  كبرية  بأعداد 
عىل  سلبا  ذلك  واثر  اخرى  اندية  مع 

املستوى العام“.
قيمة  بني  الفارق  ”رغم  انه  واضاف 

فريقه  ان  إال  مادياً  الفريقني  العبي 
بـ 13 العباً تمكن من إحراج الرشطة 
والتقدم عليه اوال، وهذا انجاز يحسب 
والوضع  االمكانيات  بهذه  للفريق 

الصعب وعىل ملعب الشعب“.
واشار اىل ان ”الفريق سيشهد تعاقدات 
جديدة بعد اتفاقنا مع االدارة عىل ذلك 
كما سيتم استقطاب العبني محرتفني 

اجانب لتعزيز بعض مراكز الفريق“.
الثانية  للمرحلة  انه ”باق  واكد هادي 
مع الديوانية بعد ان حقق مع الفريق 
الفوز  من  معه  وتمكن  جيدة،  نتائج 
العام  يف عدة مباريات وتغري مستوى 

للفريق“.
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أعرب سمري هاندانوفيتش، حارس إنرت ميالن، 
عـن رضاه عقـب التعادل السـلبي مـع أتاالنتا 
الـدوري  مـن   22 الجولـة  منافسـات  ضمـن 

اإليطايل.
وقـال هاندانوفيتـش، يف ترصيحـات لشـبكة 
DAZN ” إنـه تعادل جيد، بالنظـر إىل الطريقة 

التي سارت بها املباراة“.
وأضاف: ”النتيجة عادلـة، ألن مواجهة أتاالنتا 
ليست سـهلة. اسـتهلكنا الكثري من الطاقة يف 
كأس السـوبر األربعـاء املايض عقب شـوطني 
إضافيني، نحصل عىل هـذه النقطة ونتطلع إىل 

االختبار التايل“.
وتابع: ”حصولك كثريًا عىل الكرة أثناء املباراة؟ 
لـم يكن هنـاك الكثري من الحركـة كاملعتاد من 
زمالئـي يف الفريق، ألننا كنـا مرهقني، يجب أن 
يعـرف حارس املرمـى كيفية التحكـم يف الكرة 
ومتى يـرسع اللعـب، ومتـى يقف عـىل الكرة 

لضبط اإليقاع، هذا جزء من املباراة اآلن“.
وواصـل: ”التصـدي لفرصتـي ماتيو بيسـينا 
ولويـس موريـل؟ أعـرف موريـل منـذ اللعـب 
ألودينيـزي، لذلك لم يكن عيل دراسـته بعناية. 

شاهدت الكرة أثناء االنفراد وتصديت لها“.
وأتم: ”تصدر ميالن مؤقًتا إذا فاز عىل سبيزيا؟ 
هناك العديد مـن املباريات، كما أن لدينا مباراة 
مؤجلة، هناك طريـق طويل لنقطعه، ال ضغط 
علينا، لم يتم حسم أي يشء بعد. نريد االنتصار، 

وعندما ال نستطيع الفوز، نحاول التعادل“.

إيديـن هـازارد،  البلجيكـي  أعـرب 
نجم ريـال مدريـد، عن عـدم رضاه 
عن وضعه داخـل الفريق امللكي خالل 

املوسم الحايل.
وحسـب صحيفة ”ماركا“، فـإن هازارد 
طلـب الرحيـل بشـكل رسيع عـن ريال 
الشـتوي  املريكاتو  مدريد خـالل 

الجاري. وأشـارت الصحيفة إىل أن هازارد 
يدرك أنه خارج حسـابات املـدرب اإليطايل 
كارلو أنشـيلوتي، ويبحث عـن االنتقال إىل 
فريق آخر يسمح له باملشاركة يف املباريات 
بانتظـام. وظل إيدين هـازارد عىل مقاعد 
البـدالء، خالل فوز ريـال مدريد عىل أتلتيك 
بيلبـاو بهدفـني دون رد يف نهائـي كأس 

السـوبر اإلسـباني. وكان هازارد قد انتقل 
مـن تشـيليس إىل صفـوف ريـال مدريد يف 
صيـف 2019 خالل صفقة تخطت قيمتها 
100 مليون يـورو باملتغريات. لكن الالعب 
البلجيكي لم يشـارك بانتظام يف املباريات 
مـع ريـال مدريد خـالل املواسـم املاضية 

بسبب كثرة اإلصابات التي تعرض لها.

حقق رافائيل نادال، فوًزا سهًال يف مستهل مشواره ببطولة أسرتاليا 
املفتوحة للتنـس، بانتصاره عىل األمريكي ماركون جريون 6 - 1 
و6 - 4 و6 - 2. ووقع نادال عىل انتصار مقنع، تضمن 27 رضبة 
سـاحقة وفوز بــ 88 % من النقاط من اإلرسـال األول. ويتطلع 
نـادال للفوز باللقب، الذي سـيكون رقم 21 له يف بطوالت الجراند 
سـالم، لفك االشـتباك مع روجـر فيـدرر ونوفـاك ديوكوفيتش. 
وجـرى ترحيـل ديوكوفيتش من أسـرتاليا، بسـبب مشـكالت يف 
تأشـرية الدخول، عىل خلفية عدم حصوله عىل لقاح كورونا. وقد 
يواجه نادال يف الدور الثاني، األسـرتايل ثانايس كوكيناكيس، الذي 
يصل إىل ملبورن بعد تتويجه بلقب أدياليد. وتغلب اإلسباني بابلو 
كارينيو عىل منافسـه األرجنتيني، القادم مـن األدوار التمهيدية، 
تومـاس مارتني إتشـباري، يف بطولة أسـرتاليا املفتوحة الكربى، 
بنتائـج مجموعـات 6 - 1 و6 - 2 و7 - 6 (7 - 2)، يف مبـاراة 
تجاوزت السـاعتني. وواصل كارينيو مسلسل تألق اإلسبان، بعد 
فوز كل من كارلوس ألكاراز وسـارة سـوريبس وبيدرو مارتينيز 
ورافائيـل نـادال، يف مواجهاتهـم االفتتاحية بالبطولـة. وينتظر 
كارينيو نتيجة مبـاراة اإليطايل فابيو فونينـي، والهولندي تالون 

خريكسبور، ملعرفة هوية منافسه يف الدور املقبل.
أنس جابر تعلن انسحابها من أسرتاليا

ـ أعلنـت النجمـة التونسـية أنس جابر، انسـحابها مـن بطولة 
أسـرتاليا املفتوحـة للتنـس، قبل مواجهتهـا يف الـدور األول أمام 
اإلسبانية نوريا باريزاس دياز املصنفة 68 عامليا. وجاء االنسحاب 
بسـبب إصابة عىل مستوى الظهر، تعرضت لها أنس جابر يف ربع 
نهائـي بطولة سـيدني الخميس املايض، ولـم تتخلص من آثارها 
حتـى اآلن. ونرشت أنس جابر تغريدة عىل حسـابها الخاص عرب 
إنستجرام جاء فيها: ”لألسف كان عيل االنسحاب من الدور األول 
لبطولة أسـرتاليا املفتوحة، لقد أصبت يف ظهري األسـبوع املايض 

يف سـيدني، حاولت وقمت بكل يشء ألكون جاهزة واعتقدت أنه 
كان بإمكانـي التعـايف يف الوقت املناسـب للعب هنـا“. وأضافت: 
”لكن لألسف، ال يزال األلم موجوًدا ولم أتخلص منه واللعب يف مثل 

هذه الظروف يمكن أن يعرض موسمي للخطر.. سأرتاح 
اآلن وأعالـج نفيس ألعود يف أقـرب وقت ممكن“.

وتابعت: ”شـكرًا جزيالً لجميـع املعجبني 
بي عىل كل التشـجيعات والدعم وآمل 

أن أكـون  جاهزة بنسـبة 100 % 
أن  املقبلـة“. يذكـر  املرحلـة  يف 

الرومانيـة إيرينـا ماريـا بارا 
هي مـن دخلت مـكان أنس 
جابـر يف الجـدول الرئيـس 
لبطولة أسـرتاليا املفتوحة.
اليابانية نعومي  واستهلت 
حملـة  بنجـاح،  أوسـاكا 
الدفاع عـن لقبها ببطولة 
أسرتاليا املفتوحة للتنس، 
الجرانـد  بطـوالت  أوىل 
الكـربى  األربـع  سـالم 
هـذا العـام، بانتصارها 
عـىل الكولومبية كاميال 
أوسـوريو 6 - 3 و 6 - 
3. ولم تنجح أوسوريو، 
للمـرة  تشـارك  التـي 
األوىل يف األدوار النهائية 
لبطولة كربى، يف إيقاف 
املرشـحة  أوسـاكا،  مد 
الـ13 للقب، التي فازت 
نقـاط  مـن   % بــ83 
وكرست  األول،  إرسالها 
منافسـتها  إرسـال 
الكولومبيـة أربع مرات، 
مـن أصـل سـت فرص.
يف  أوسـاكا  وسـتواجه 
الفائـزة  الثانـي،  الـدور 
األوكرانية  مواجهـة  من 
يامسرتيمسـكا،  دايانـا 
ماديسـون  واألمريكيـة 

برينجل.

أحـرز ريـال مدريـد لقـب الكأس السـوبر 
اإلسبانية للمرة 12 يف تاريخه إثر تغلبه عىل 
أتليتك بلباو 2 -صفر يف املباراة النهائية عىل 

ملعب امللك فهد يف الرياض.
وسـجل الكرواتـي لـوكا مودريتـش (38) 
والفرنـيس كريـم بنزيمـة (52 مـن ركلـة 

جزاء) هديف ريال مدريد.
واقرتب ريال مدريـد من حيث عدد األلقاب 
من غريمه التقليدي برشلونة صاحب الرقم 

القيايس يف التتويج باللقب 13 مرة.
سـيطر ريال مدريد متصدر الدوري املحيل، 
عىل مجريـات اللعـب يف حني اعتمـد بلباو 
خطة دفاعية محكمة وعىل شـن الهجمات 

املرتدة.
وتلقى بنزيمة تمريرة من الربازييل رودريغو 
سـددها عىل حدود منطقة الجـزاء حولها 
حارس بلبـاو أوناي سـيمون لركلة ركنية 

بأطراف أصابعه .(18) 
وتدخل حارس إسبانيا األول مجدداً للتصدي 

ملحاولة الربازييل كازيمريو الزاحفة (27).
واُثمـر ضغط ريال مدريـد هدفاً أول عندما 
قـام الربازييل رودريغو بمجهود فردي رائع 
عىل الجبهـة اليمنى وتوغـل داخل املنطقة 
قبل أن يمرر كرة باتجاه مودريتش فأطلقها 
لولبية من مشـارف املنطقة عانقت شباك 

بلباو .(38) 
وحـاول بلبـاو التخلـص من ضغـط ريال 
مدريـد، إلدراك هـدف التعادل مـن هجمة 
مرتدة قبل نهاية الشوط األول لكن  تسديدة 
أويهـان سانسـيت علت مرمـى البلجيكي 

تيبو كورتوا .(45) 
ونجـح ريـال مدريـد يف مضاعفـة تقدمه 
مطلـع الشـوط الثانـي عندما احتسـب له 

الحكم ركلة جزاء إثر ملسة يد داخل املنطقة 
فانربى لها بنزيمة .(52) 

والح األمـل لبلباو بإمكانية تقليص الفارق 
لـدى احتسـاب ركلـة جـزاء لصالحـه إثر 
مخالفـة من مدافـع ريال مدريـد الربازييل 
إيدر ميليتاو لكن راوول غارسيا أهدر ركلة 
الجزاء قبل نهاية املبـاراة بثالث دقائق بعد 

تصد رائع لكورتوا بقدمه.
تعادل انرت وأتالنتا

ـ انتهت مباراة أتاالنتا وضيفه إنرت بالتعادل 

السـلبي يف الجولة 22 من الـدوري اإليطايل 
لكرة القدم.

ويحافـظ إنـرت عىل صـدارة الـدوري بـ50 
نقطة.

ويف باقـي املواجهـات، فاز هيـالس فريونا 
عـىل مضيفـه ساسـولو 4 - 2 وروما عىل 
كاليـاري بهـدف دون مقابل فيمـا انتهت 
مواجهـة فينيزيـا أمـام إمبـويل بالتعـادل 

اإليجابي 1-1.
ليون يحقق فوزاً ثميناً أمام تروا

ـ فـاز ليون عـىل مضيفـه تـروا 1 -صفر 
يف الجولـة 21 مـن الـدوري الفرنيس لكرة 

القدم.
وسـّجل هدف الفوز لليـون موىس ديمبييل 

من ركلة جزاء .(33) 
ويف نتائـج أخرى، فـاز ميتز عـىل مضيفه 
رانس 1 -صفر وسرتاسبورغ عىل مونبلييه 
3 - 1 فيما تعادل لوريان أمام ضيفه أنجيه 

دون أهداف.
قطار بورتو يدهس بيلينينسيش

ـ واصـل قطـار بورتو دهس منافسـيه يف 
الـدوري الربتغايل، وحقـق الفوز الـ13 عىل 
التـوايل، بعد أن قلـب تأخره أمـام مضيفه 
بيلينينسيش بهدف إىل انتصار كبري (1-4)، 

ضمن الجولة 18 من املسابقة.
وعىل امللعب (الوطني)، تقدم بيلينينسـيش 
أوال يف النتيجـة، يف الدقيقـة 13 عـن طريق 

املهاجم الغيني أبيل عيىس كامارا.
ولكن يف الدقيقـة 31، لعب أصحاب األرض 
منقوصني من العب، بطرد الجنوب إفريقي 

سفيفيلو سيتول.
وأدرك  العـددي  النقـص  بورتـو  اسـتغل 
التعـادل بعدهـا بخمس دقائـق عن طريق 
إيفانيلسون، لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

ويف الدقيقـة 58، واصل نفس الالعب التألق 
وأضاف الهدف الثاني.

وبعدها بثالث دقائق، أضاف اإليراني الدويل 
مهدي طارمي الهدف الثالث، قبل أن يختتم 
إيفنيلسون مسلسـل تألقه بالـ“الهاتريك“ 

والهدف الرابع لبورتو يف الدقيقة 84.
وكان الكولوملبـي لويـس ديـاز، قـد أهدر 

ركلة جزاء لبورتو يف الدقيقة 79.
نغمـة  عـزف  ”التنانـني“  يواصـل  بهـذا 
االنتصـارات للجولـة الــ13 عـىل التـوايل، 
وتحديدا منذ التعادل أمام سبورتنج لشبونة 

بهدف يف سبتمرب/أيلول املايض.
بهـذه النتيجـة، رفع بورتو رصيـده إىل 50 
نقطـة، ليواصل االنفراد بالصدارة بفارق 3 
نقاط عن سـبورتنج لشبونة، الذي كان قد 
انترص يف وقت سـابق اليـوم خارج قواعده 

أيضا بثنائية نظيفة عىل فيزيال.
وظـل رصيد بيلينينسـيش عنـد 11 نقطة، 

يقبع بها يف قاع الرتتيب.

بدأ برشـلونة البحث عن بديل لالعبه الفرنيس عثمان 
ديمبيل، الذي أبلغ النادي نيته عدم تجديد عقده، الذي 

ينتهي الصيف املقبل. 
وأكدت تقارير صحفية إسـبانية، أن ديمبيل 

قرر الرحيل عن برشلونة مع نهاية 
عقده، إال أن النادي الكتالوني 

ينوي بيعه يف يناير/كانون 
الثاني الجاري.

صحيفـة  وبحسـب 
الكتالونية،  ”سبورت“ 
برشـلونة  إدارة  فـإن 
بدأت البحـث فوًرا عن 
بديل لديمبيل، ووضعت 

تـراوري،  أداما  اإلسـباني 
وولفرهامبتـون،  جنـاح 

وخريـج أكاديمية الماسـيا، عىل 
رأس أولوياتها.

وأوضحـت أن أداما يريد العودة إىل برشـلونة، وهناك 
درايـة بـرشوط الصفقة مـن جانب وكيلـه خورخي 

مينديز.
أن وأشـارت الصحيفـة  إىل 

برشـلونة طرح خيار أداما يف ديسـمرب/كانون األول 
املايض، لكـن األمور كانـت مرتبطة برحيـل ديمبيل، 

نظرًا للظروف االقتصادية.
وأضافت أن وولفرهامبتون اشرتط الحصول 
عـىل 20 مليـون يـورو، مـن أجـل 
املوافقـة عىل رحيـل الالعب، 
ومـع ذلك، فإن هـذا الرقم 
قابل للتفـاوض، يف ظل 
العالقـات املميزة التي 

تجمع الناديني.
ومن املتوقـع أن يلقى 
منافسـة  برشـلونة 
جانـب  مـن  قويـة 
تـراوي  أن  إال  توتنهـام، 
يفضل االسـتمرار يف صفوف 
الوولفز حتى نهاية املوسم، ما لم 
يتم حسم انتقاله لربشـلونة يف يناير، عىل 

أن يعود لكامب نو يف الصيف املقبل.
وختمـت الصحيفـة: ”تراوري عىل اسـتعداد لخفض 
راتبه، من أجـل تحقيق حلمه بالعودة الرتداء قميص 

برشلونة من جديد“.
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رد الربتغـايل جوزيـه مورينيـو، املدير الفني لرومـا، رسيعا عىل 
عرض نادي إيفرتون، لقيادة الفريق اإلنجليزي خلًفا لإلسـباني 

رافائيل بينيتيز.
وأعلن إيفرتون رسـمًيا، خالل السـاعات املاضية، إقالة بينيتيز 

بسبب سوء النتائج.
وبحسب صحيفة ”تيليجراف“ الربيطانية، فإن إيفرتون تواصل 
مـع مورينيـو، من أجل قيـادة الفريق، لكنه رفـض عىل الفور، 

وفّضل إكمال تجربته مع روما، والتي بدأها مطلع هذا املوسم.
وأشـارت الصحيفة، إىل أنه من بني املرشـحني لخالفـة بينيتيز، 
الربتغـايل باولـو فونسـيكا، املدرب السـابق لرومـا، والذي كان 

مرتبًطا قبل أشهر بتويل تدريب توتنهام.
باإلضافة إىل ذلك، تم ترشـيح اإلسباني روبرتو مارتينيز، مدرب 
بلجيـكا، إىل جانب دنـكان فريجسـون وماركو سـيلفا، ونيكو 

كوفاتش، لتلك املهمة.
ورحـل بينيتيز عـن إيفرتـون، بعد الخسـارة أمـام نورويتش، 
بنتيجة 2 - 1، وهي الهزيمة التاسـعة يف آخر 12 مباراة للفريق 

يف الدوري اإلنجليزي.

كشف تقرير صحفي، سبب عناد مسؤويل يوفنتوس مع املهاجم 
األرجنتيني باولو ديباال، يف مفاوضات التجديد.

وينتهي عقد ديباال مع اليويف يف الصيف املقبل، وسحب مسؤولو 
السـيدة العجوز، عرض التجديد املتفق عليه مع الالعب، وقدموا 

له عرًضا جديًدا بأموال أقل.
وحسب شبكة ”سـكاي سـبورت إيطاليا“، فإن يوفنتوس أجل 
مفاوضـات تجديد ديباال إىل فرباير/شـباط أو مارس/آذار، بعد 

تدهور املحادثات بني الطرفني يف األسابيع األخرية.
وهذا األمر أكده ديباال يف ترصيحات لوسائل اإلعالم عقب مباراة 

يوفنتوس ضد أودينيزي يف الدوري اإليطايل.
وأشـارت الشـبكة إىل أن مسـؤويل يوفنتوس تخلوا عن اتفاقهم 
مع ديباال، وسـحبوا عرضهم الرسمي واستبدلوه بآخر أقل، بعد 

تأكدهم بأن الالعب لم يحصل عىل عروض أخرى بقيمة أكرب.
وأوضحت أن يوفنتوس ينوي التمسـك بموقفـه مع ديباال، ولن 
يمنحه العرض السـابق مرة أخرى، حتى إذا اضطر إىل خسـارة 

الالعب األرجنتيني مجاًنا.
وقالت الشبكة اإليطالية إن ديباال يتمتع حالًيا باهتمام توتنهام 

هوتسبري وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإنرت ميالن.
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الخرطوم/متابعـة    الـزوراء:
السـودانية،  أعلنـت صحيفـة «الحداثـة» 
توقفهـا نهائيـاً عـن الصـدور احتجاجـاً 
عـىل ممارسـات السـلطة االنقالبيـة ضد 
الصحفيـني واملتظاهريـن السـلميني يف آن 

واحـد.
أنهـا  بيـان  يف  الصحيفـة  إدارة  وذكـرت 
توصلـت إىل أن «أجـواء القمع واالسـتبداد 
ومصادرة الحقوق والحريات، والتي تزداد 
وتريتها يوماً بعد يـوم وتنذر بتحول البالد 
ملحرقة كبرية، ال تسمح للصحيفة بالوفاء 
بواجباتها املهنية ومسؤوليتها تجاه ثورة 

ديسـمرب».
وصدرت صحيفة الحداثة ألول مرة يف األول 
مـن ديسـمرب/كانون األول ٢٠١٩، أي بعد 
سقوط نظام الرئيس املعزول عمر البشري، 
واختارت لنفسها شعار «من أجل صحافة 

سياسـية يف مقام الثورة  السـودانية».
وتوقفت الصحيفة مؤقتاً عن الصدور بعد 
يوم واحد من انقـالب قائد الجيش الفريق 
ملـا  انتظـاراً  الربهـان،  الفتـاح  عبـد  أول 
سـتؤول إليه األوضاع السياسـية يف البالد، 

حتى قـررت   األحـد     التوقـف النهائـي.
كما توقفت بعد االنقالب مبارشة صحيفة 
«الديمقراطـي»، وسـبقتها قبـل االنقالب 
صحيفـة «املواكـب»، وكلهـا صـدرت بعد 

الثـورة.  
وأوضحـت إدارة صحيفة الحداثة يف بيانها 
أنها ظلت تتابـع بقلق بالغ الرتدي اليومي 
ألوضـاع الحريـات الصحفيـة واإلعالميـة 

التهجـم  ورصـدت  االنقـالب،  ظـل  يف 
باألسلحة  املدججة  العسكرية  بالتشكيالت 
عـىل دورالصحـف واملؤسسـات اإلعالمية، 
واالعتداء املتواصل وتسبيب األذى الجسيم  
للصحفيـني ومراسـيل القنـوات اإلعالمية 
ونهـب ممتلكاتهم واعتقالهـم وترويعهم، 

وصوالً إىل سـحب الرتاخيص واإليقاف.
وأشـارت إىل أن االنقالب العسـكري وضع 

الصحفيـة  الحريـات  ملناخـات  نهايـة 
واإلعالمية التي جاءت بها ثورة ديسـمرب، 
وفتـح البـاب لـدورة جديدة مـن تقليص 

مسـاحات العمل العام.
وتابعـت أن مناخ التضييق لن يسـمح لها 
بمتابعة سياساتها التحريرية القائمة عىل 
معالجـة القضايـا االنتقالية، ولـن تكون 
ممكنًة مالحقة قضايا الفسـاد، وال خدمة 
القـراء بمـادة صحفيـة حـرة، لـذا قّررت 
والعاملـني  الصحفيـني  أوضـاع  معالجـة 
بالصحيفـة والتوقف النهائي عن الصدور.

ويشتكي الصحفيون السودانيون ووسائل 
اإلعـالم مـن حملـة انتهـاكات مسـتمرة 
منذ اإلنقـالب، آخرها قـرار وزارة الثقافة 
واإلعالم،  السـبت، بسحب ترخيص مكتب 

قنـاة     «الجزيـرة مبـارش»
كمـا يشـتكي الصحفيـون مـن اعتداءات 
مسـتمرة تطاولهـم بواسـطة السـلطات 
االحتجاجـات  تغطيتهـم  أثنـاء  األمنيـة، 
الشعبية املستمرة ضد االنقالب العسكري، 
آخرها محاولة دهس اثنني من الصحفيني 

بسـيارة    عسـكرية.

باريـس/ا.ف.ب:
سـتتقدم وكالـة «فرانـس برس» 
بشكوى ضّد «أعمال عنف متعّمدة 
يف تجّمعـات» و «تهديدات بالقتل» 
و «تعـّد عـىل حرية التعبـري»، بعد 
اعتـداء عـىل فريق مـن صحفييها 
خـالل تظاهـرة رافضـة لشـهادة 
يف  لكوفيـد-١٩  املضـاد  التلقيـح 
باريـس، بحسـب ما أعلنـه رئيس 

مجلس إدارتها فابريـس    فريـز.
إن وكالـة «فرانـس  وقـال فريـز 
الدفـاع  عـىل  «عازمـة  بـرس» 
الصحافـة  مهنـة  ممارسـة  عـن 
بشـكوى  وسـتتقدم  االرض  عـىل 

اإلثنـني».
مدعـي  لـدى  الوكالـة  وسـتتقدم 
الجمهوريـة بشـكوى يف «أعمـال 
تجّمعـات»  يف  متعّمـدة  عنـف 
و»تهديـدات بالقتـل» و «تعّد عىل 
التعبري» باسـم الصحفيني  حريـة 

الذيـن تعرّضـوا    لالعتـداء.
وتّعـرض مصـّوران صحفيان من 
وكالـة «فرانس بـرس»، باإلضافة 
إىل مرافقـنيْ لهما، العتـداء عنيف 
أثناء تغطيتهم تظاهرة احتجاجية 
التلقيـح  شـهادة  فـرض  ضـّد 
يف  نّظمهـا  لكوفيـد-١٩،  املضـاد 

باتريـوت»  «يل  تجّمـع  باريـس 
للمرشـّح  التابـع  («الوطنيـون») 
فلوريـان  الرئاسـية  لالنتخابـات 
فيليبو الذي يطالب بخروج فرنسا 

مـن االتحـاد     األوروبـي.
وبعـد نداء صدر من مكّرب للصوت، 
عـىل  شـخًصا  خمسـون  حـاول 

األقّل، أفاد الصحفيـون بأنهم من 
املتطّرف، مهاجمة مصورة  اليمني 
الفيديو يف «فرانس برس». وتدخل 
الشـخصية، ما  الحمايـة  عنـرصا 

أتـاح   للمصّورْيـن    الفـرار.
وتعـّرض عنـرصا املرافقـة بعدها 
للـرضب، أثنـاء قيامهمـا بحماية 
املصـورة التي حارصهـا نحو ٢٠ 

متظاهـرًا.
وتعّرضـوا لتهديـدات بالقتل، فيما 
ُرشـق أحد املرافقني بزجاجة مياه 

ما أّدى إىل شـّق فروة رأسـه.
وطالـب وزيـر الداخليـة الفرنيس 
بتدخـل  األحـد  دارمانـني  جريالـد 
القضاء بعد نـرش صورة ملجموعة 
املتطـرف،  اليمـني  ناشـطي  مـن 
يعتقـد أنهـم تظاهـروا السـبت يف 
باريس وهم يؤدون التحية النازية 
املناهضة  التظاهـرة  «عىل هامش 
التلقيـح والتـي نظمتها  لشـهادة 

بحسـب  باتريـوت)»،  (يل  حركـة 
تغريدة عـىل   موقـع     «تويـرت».

كذلك، ستتقدم الرشكة التي توّظف 
املرافقني الشـخصيني   بشـكوى.

ملنظمـة  العـام  األمـني  وكتـب 
«مراسـلون بال حدود» كريستوف 
دولوار عىل «تويـرت»: «إن االعتداء 
عىل فريق مـن وكالة فرانس برس 
عـىل  دليـل  بالقتـل  والتهديـدات 
درجة عنـف ُمقلقة. تجب مالحقة 
األفعال.  ومحاكمة مرتكبي هـذه 
عـىل القضـاء أن ُيثبـت قدرته عىل 
معاقبـة مرتكبـي هـذه األفعـال 

بحـزم».
واالعتـداء هـو الثانـي عـىل فريق 
لفرانـس برس يغّطـي احتجاجات 
عىل شـهادة التلقيح. ففي تموز/

يوليـو ٢٠٢١، تعـّرض مصـّوران 
صحفيـان للبصـق والشـتم خالل 

تظاهـرة   ألنصـار    فيليبـو.

لنـدن/ رويـرتز:
ذكـرت صحيفة «ميل أون صنداي» 
أن الحكومـة الربيطانية سـتقلص 
تمويـل «هيئة اإلذاعـة الربيطانية» 
(بـي بـي يس) عـن طريـق إصدار 
أمر بتجميد الرسـوم التـي يدفعها 
ملـدة  التلفزيونـي  البـث  مشـاهدو 
يس»  بـي  «بـي  عامني.ومسـتقبل 
املمولة عن طريـق الدفع للرتخيص 
هـو موضوع نقاش سـيايس دائم، 
الـوزراء  رئيس  وأشـارت حكومـة 
بوريس جونسـون يف اآلونة األخرية 
إىل رضورة إصالح طريقة تمويلها.

ومقابـل معدل تضخم مـن املتوقع 

أن يصـل إىل أعـىل مسـتوى يف ٣٠ 
عامـاً عنـد سـتة باملائـة أو أكثر يف 
إبريل/نيسـان، فإن تجميـد تكلفة 
الرتخيص عند ١٥٩ جنيهاً إسرتلينياً 
عـن  سـيخفف  دوالًرا)   ٢١٧٫٤٠)
كاهـل املسـتهلكني الذين يواجهون 
بصعوبـة ارتفـاع تكاليف املعيشـة 
الخطـوة  هـذه  حاد.لكـن  بشـكل 
سـتكون أيضـا رضبة كبـرية ملالية 
«بي بي يس» بينما تحاول التنافس 
مع وسائل إعالم إخبارية ممولة من 
القطـاع الخاص وأمثـال نتفليكس 
وخدمـات البـث الرتفيهـي األخرى 
املمولة من اشـرتاكات املستهلكني. 

الثاني، أطلقت  ويف نوفمرب/ترشين 
لالتفـاق  مفاوضـات  الحكومـة 
التلفزيون،  ترخيـص  تكلفـة  عـىل 
وهي جـزء من تسـوية تمويل ملدة 
خمس سـنوات مـن املقـرر أن تبدأ 
وقالـت   .٢٠٢٢ إبريل/نيسـان  يف 
وزيـرة الثقافـة ناديـن دوريس إن 
تسـوية رسـوم الرتخيص ستكون 
آخـر اتفاق من هذا القبيل، ونرشت 
عـىل تويـرت رابطـا ملقال ميـل أون 
صنداي. وأضافت عىل تويرت: «حان 
الوقت اآلن لبحث ومناقشة وسائل 
تمويل جديـدة ودعم وبيع املحتوى 

الربيطانـي الرائـع».
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باريس/متابعة     الزوراء:
تعمل شبكات الجريمة املنظمة ضمن 
بلدان ومجـاالت عدة، ومنهـا االتجار 
بالبرش واملخدرات والسـلع واألسلحة 
غري املرشوعـة، والتدفق املايل وغسـل 
األمـوال. ويسـعى الصحفيـون اليوم 
إىل إنجـاز تحقيقـات جديـدة تتعلـق 
بشـبكات الجريمة املنظمـة التي تدّر 
مليـارات الدوالرات بفعـل ضلوعها يف 
العديد من مجـاالت الجريمة، ولكن ال 
يكتمل التحقيق االسـتقصائي املتعلق 
بقضايـا الجريمة املنظمـة إال بوجود 

املسـتندات   والوثائق.
وُيشكل الوصول إىل هذه املستندات من 
بيانات الرشكات وتقارير املنظمات غري 
الحكومية وقوائـم العقوبات الدولية، 
وقوائـم األسـلحة وتجـارة املخـدرات 
واالتجـار بالبرش، أمراً معقًدا لعدد من 
الصحفيني، لذا تقّدم شبكة الصحفيني 
الدوليني مجموعة من املواقع واألدوات 
للصحفيني االستقصائيني للوصول إىل 
القضايـا املتعلقـة بالجريمة املنظمة، 
وال سـيما إن كانوا يعـّدون تحقيقات 

تعاونية وعابرة للحدود، من بينها:
OCCRP Aleph: وهـي قاعدة بيانات 
تتبـع ملـرشوع اإلبـالغ عـن الجريمة 
املنظمـة والفسـاد، وتضـّم عـرشات 
اآلالف من الوثائق الرسمية والبيانات 
مـن معظـم دول العالم والتـي يبحث 

عنها الصحفيون االستقصائيون.

البحث متاح عن املستندات وللحصول 
عـىل خيـارات البحث املتقـدم إلظهار 
دليـل سـجالت الـرشكات يف ٣٨ دولة، 
هـذا جزء مـن كتالوج  أكـرب لـقاعدة 
بيانـات مـن ٢٢٦ مليـون سـجل عام 
ومخـازن ترسيبات، بمـا يف ذلك أوراق 

بنما ووثائق ويكيليكس.
نقـل  بيانـات  قواعـد   هـي   :SIPRI
ملعهـد  تابعـة  العالـم،  يف  األسـلحة 
سـتوكهولم الـدويل لبحـوث السـالم. 
معلومـات  عـىل  البيانـات  وتعتمـد 
مفصلة عن جميع صفقات وعمليات 
نقل األسـلحة من عـام ١٩٥٠ إىل آخر 

سـنة تقويمية كاملة.
قواعـد  أداة  هـي   Trade Registers
لجميـع   SIPRI موقـع  يف  البيانـات 
السـجالت التجاريـة عـن كل صفقة 
البيانـات.  سـالح مدرجـة يف قاعـدة 
وتتضمن أسماء املوردين واملستلمني، 
ونوع وعـدد أنظمة األسـلحة التي تم 

طلبها وتسـليمها، وسـنوات التسليم، 
والقيمة املالية للصفقة.

جـداول  هـي   :Importer/Exporter
املسـتورد/املصدر التـي توّفـر قيمـة 
الـواردات أو صادرات أسـلحة دولة أو 
جماعة متمردة، مقسمة حسب املورد 

أو املسـتلم أو نوع السـالح ونظامه.
SIPRI Arms Database: هـي قاعدة 
بيانات صناعة األسـلحة وتحتوي عىل 
معلومات عن رشكات إنتاج األسـلحة 
وتشـمل  العسـكرية،  والخدمـات 

الرشكات العامة والخاصة.
 :SIPRI Expenditure Database
قاعـدة بيانـات اإلنفاق العسـكري يف 
SIPRI وتحتـوي عىل سالسـل زمنية 
متسقة حول اإلنفاق العسكري للدول 

يف الفرتة من ١٩٤٩ إىل ٢٠٢٠.
 :Illegal Wildlife Trafficking
املـرشوع  غـري  لالّتجـار  دليـل  هـو 
بالحيوانـات والنباتـات الربّّية واملقدم 

من قبـل الشـبكة العاملّيـة للصّحافة 
مصـادر  ويضـّم  االسـتقصائّية، 
اإلبـالغ عن الّصيادين غـري الرشعيني، 
باستخدام وسائل الّتواصل االجتماعي 
والقوانني التي تنّظـم االّتجار بالحياة 

الربية، والبيانات.
index: ُتعترب تجـارة املخدرات واحدة 
مـن أكثـر األنشـطة غـري القانونيـة 
ربًحـا يف العالـم ويحـاول الصحفيون 
بشـكل  تعقبهـا  االسـتقصائيون 
متواصـل، لـذا يمكـن الحصـول عىل 
تجـارة  بتطـور  الخاصـة  البيانـات 
املخـدرات؛ عـن طريـق مكتـب األمم 
املتحـدة املعني باملخـدرات والجريمة، 
وتقاريـر منتظمـة عن تطـور تجارة 

املخدرات.
AIS Marine Traffic هـو موقع هام 
ومجاني بكل مـا يتعلق بحركة املرور 
البحرية والسفن ووجهة هذه السفن 
ونوعهـا والحمولـة والرشكـة املالكة 

لها.
التحكـم  لوحـة   :OCCRP ID
االسـتقصائية، حيث يقدم هذا املوقع 
املـؤرش األكثـر اكتمـاالً فيمـا يخص 

سـجالت الرشكات حول العالم.
 ICIJ Offshore Leaks Database
شـور»  «األوف  رشكات  ترسيبـات 
مـن قبـل االتحـاد الـدويل للصحفيني 

االستقصائيني.
 International Labour

Organization: وهـي منظمـة العمل 
الدوليـة وتنرش دراسـات دوريًة حول 
العمـل الجـربي والتشـغيل واالّتجـار 
بالبرش. وتضم أيضاً الدراسات الدورية 
العربية  بالـدول  املتصلـة  املنشـورات 
إحصائيـة  بيانـات  لقاعـدة  إضافـة 

متاحة من هنا.
املنظمـة  IOM Publications: وهـي 
الدوليـة للهجـرة وتنـرش بيانـات عن 
مهاجريـن غري رشعيـني، وتوّفر هذه 
الدراسـة بيانات عـن املهاجرين الذين 
قضوا أو ُفقـدوا يف طريقهم إىل مقصٍد 
دويل، ويسـلط التقريـر الضـوء عـىل 

الرشق األوسط.
CIJAL: وهي لجنة العدالة واملسـاءلة 
الّدولّيـة التـي تحقـق يف الجرائم التي 
تؤثر عىل الفئات السكانية الضعيفة يف 
جميـع أنحاء العالم، بما يف ذلك جرائم 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة 
الجماعية واإلرهـاب واالّتجار بالبرش 
وتهريب املهاجرين يف ١٣ بلًدا، وتساعد 
٣٧ منظمة إلنفـاذ القانون ومكافحة 

اإلرهاب عىل مستوى العالم.
تقريـر   :HUMAN TRAFFICKING
مكتب األمم املتحـدة املعني باملخدرات 
والجريمـة عن االتجار باألشـخاص– 
يقدم التقرير إحصاءات عن الدراسات 
الرسـمية حول االتجار بالبرش وإدانة 
املتاجريـن يف جميـع أنحـاء منطقـة 

الرشق األوسط وشمال أفريقيا.

Publications - GLMM: دليل أسواق 
الخليجيـة والهجـرة: يصـدر  العمـل 
دراساٍت بصفة دورية تتعلّق بالهجرة 
غري الرشعية واملمارسـات التي ترقى 
إىل جرائـم االّتجـار بالبـرش والعمـل 
الجربي. ويقـّدم الربنامج أيضاً قاعدة 
بيانـاٍت عـن النظام األسـايس ملجلس 
التعـاون الخليجي والبيانـات املتصلة 

بالهجرة.
أكـرب  وهـي   :The Open Database
قاعدة بيانـات مفتوحـة للرشكات يف 
العالـم، وتحتـوي حـوايل ١٩٠ مليون 
رشكـة من ١٣٠ نظـام قضائي، حيث 
يمكن للصحفيـني تتبُّع موظفي إدارة 
الـّرشكات والّتقارير السـنوية واملواّد 
الّتنظيميـة بشـكل يربط بـني الناس 

واملال من رشكة إىل أخرى.
 :Center for International Media
وهـي قاعـدة بيانات تتبـع إىل اإلتحاد 
االسـتقصائيني  للصحفيـني  الـدويل 
وتضم وثائـق مرسبة ألكثر من نصف 
مليون رشكة يف ٢٠٠ دولة حول العالم. 
باإلضافة إىل ما تقـدم، ينصح الخرباء 
الصحفيـني االسـتقصائيني بالتقيص 
بشـكل جيد لتغطية قضايـا الجريمة 

املنظمة والفساد من خالل ما ييل:
الرتكيز عـىل قضية واحـدة، وهذا من 
شأنه أن يسـاعد الصحفي عىل تحديد 
نطـاق البحـث، وبالتايل يكـون تنفيذ 

الفكرة أكثر سهولة.

 البحث عن املصـادر األولية والبيانات 
والوثائـق وما يتعلق بفكـرة التحقيق 
االستقصائي من مواقع آمنة وموثوقة 
تضم وثائق ومعلومات لبناء تحقيقك. 
وهـذا من شـأنه أن يسـمح لك برسد 
القصة بطريقة أكثر تفصيًال وإقناًعا.
مؤسسـات  مـع  اتصـاالت  إجـراء 
وصحفيني عملوا عىل قصص مشابهة، 
والبقاء عىل تواصل دائم معهم، إضافة 
إيل تكِويـن عالقات مـع مصادر يمكن 
أن تقدم لك قيمة مضافة يف التحقيق.

 العمـل بشـكل جماعي مـع زمالء يف 
بلـدان أخرى، ليصعب عـىل املتورطني 
معرفة من کشف أمرهم، ويصعب عىل 
الحكومـات اتخاذ إجـراءات انتقامية 

بحق الفريق الصحفي.
للتعاون  األملانيـة  الوكالـة  وتنصـح 
الدويل (GIZ) التـي أنتجت منهًجا يف 
تعقب التدفقات املالية غري املرشوعة، 
اسـتناًدا عـىل تجربة تحقيـق وثائق 
بنمـا العابـر للقـارات، أّن مـن أهم 
الخطـوات التـي يجـدر بالصحفيني 
االسـتقصائيني اللجـوء إليهـا قبـل 
االسـتعانة  التحقيـق،  يف  الـرشوع 
بخـرباء يف مجال االقتصـاد واملال يف 
تحقيقـات قضايا الفسـاد املايل لكي 
يرشحـوا للصحفـي کیف يتـم خلق 
شـبكة الـرشكات الوهميـة إلخفاء 

الهوية الحقيقة للمالكني.
 (عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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الحسـكة/متابعة  الزوراء:

طالـب مكتـب رصد وتوثيـق االنتهـاكات يف «شـبكة الصحفيني الُكرد السـوريني»، 
دائرة اإلعالم يف «اإلدارة الذاتية»، مراجعة قرارها بإيقاف عمل مراسـل وكالة األنباء 

الفرنسـية دليل سـليمان، يف منطقة  شـمال رشق سـورية  الخاضعة  لسـيطرتها.
وأوقفت «اإلدارة الذاتية» دليل سـليمان عن العمل قبل حوايل أسـبوع، بعد تصويره 
وقفة احتجاجية يف مدينة القامشـيل بمحافظة الحسـكة شمال رشق سورية، وذلك 
بعد توجيه تنبيهات سـابقة له، إثر تصويره مكباً للنفايات قريباً من املدينة، تتوجه 

إليـه عوائـل بهـدف   الحصـول   عـىل    مصـادر     للدخـل. 
وعـّددت الشـبكة يف بيان مطـول صدر عنها يـوم الجمعة ١٥ ينايـر/ كانون الثاني 
األسـباب التي تمنـع إيقاف سـليمان عن العمـل، معتمدًة عىل ترصيحـات الرئيس 
املشرتك لدائرة اإلعالم يف «اإلدارة الذاتية»، جوان مال إبراهيم، ملوقع «االتحاد ميديا»، 

ومسـتندًة إىل إيميل رسـمي مرسـل من قبل الشـبكة للدائرة لم يتم الرد عليه. 
ويف التوضيـح األول لهـا، قالت الشـبكة «اعتمـاداً عىل ترصيحات الرئيس املشـرتك 
لدائرة اإلعالم، والتي جاءت متضاربة، إذ نفى مال إبراهيم يف بداية حديثه أن «يكون 

موضوع التقارير سـبباً يف إصدار قرار اإليقاف بحق املراسـل، دليل سـليمان». 
وبينـت الشـبكة أن هنـاك تناقضـاً يف ترصيحات مـال إبراهيم، الذي أكـد منح دليل 
سـليمان موافقـة لتصوير املخيمات العشـوائية يف مدينة الرقـة، وصور من خاللها 
مكباً للنفايات بني فيه وضع العاملني، مضيفًة أن قرار اإليقاف جاء بسـبب كشـف 

سـليمان «مكامن الفسـاد يف قضية النفايات». 
ويف البنـد الثاني للشـبكة أكـدت أن قانون اإلعالم ليس فيه أي إشـارة ملنع التصوير 
بالطائرات املسـرية، وتابعـت «إن كان هناك نـص باللوائح الداخليـة فمن املنطقي 
توزيعـه عىل وسـائل اإلعـالم كافة للتقييـد به»، رداً عـىل قول الرئيس املشـرتك أن 
ة (الدرون) يسـتلزم الحصول عىل موافقة من قوى  «التصوير عرب الطائرات املسـريّ

األمن الداخيل (األسـايش)». 
وتحفظت الشـبكة عىل دعوة دائرة اإلعالم سليمان ملراجعة مكتبها يف مدينة عامودا 
بريـف الحسـكة، للوقوف عىل تجاوزاتـه، مبينًة «أن تصوير حراقـات تكرير النفط 
يف ريـف القامشـيل الرشقي بالطـرق البدائية، وحالـة الناس باملخيمات العشـوائية 
يف مدينـة الرقة، ومكـب النفايات وأوضاع العاملني فيه، مـن صلب العمل اإلعالمي، 

وهي قضايا مطلبية شـعبية إنسـانية عامة وهامة بنفس الوقت». 
ورداً عـىل قـرار إيقـاف سـليمان مـدة عامني، وفـق ترصيح مـال إبراهيـم، أكدت 
الشـبكة أن هكـذا عقوبـة ال توجد ضمن املخالفـات والعقوبات املسـلكية التي هي 
من صالحيات دائرة اإلعالم، مشـددًة عىل أن هكذا عقوبة ليسـت من ضمن القانون 
يف البنـد السـادس الذي يحدد خمـس مخالفات وفـق قانون اإلعـالم. واعتربها مال 
إبراهيـم مـن ضمن املخالفـة األوىل وهي «نرش أخبـار كاذبة، انتهـاك الخصوصية، 

اسـتخدام مهمة مزاولة املهنة املمنوحة لإلعالمي يف غري مكانها».
وأكدت الشـبكة أن عقوبة هذه املخالفة للمرة األوىل «اإلنذار» وللمرة الثانية «سحب 
مهمة مزاولة املهنة ملدة شـهرين»، ويف املرة الثالثة «سـحب مهمة مزاولة املهنة ملدة 

أربعة أشـهر». 
مسـعود حامـد صحفي مختـص بقانون اإلعـالم، تحدث عـن قـرار اإلدارة الذاتية 
بإيقـاف دليل سـليمان، وقال: «أعتقد أن قرار مديريـة اإلعالم كان خطأ وكان يجب 
عليهـا الرتيـث قليالً، وتعـرف وجهة نظـر الصحفي دليـل سـليمان إذا كانت لديها 

شـكوك حول بعض املواضيـع التي تعتقد أنها غري مهنية أو هنـاك التبـاس فيهـا». 
وأضاف حامد: «حسب املصادر واملعلومات التي حصلنا عليها أن القرار كان خاطئا، 
وأن دليـل سـليمان لـم يقم بأي عمل منـاٍف للعمـل الصحفي، األمر اآلخر بحسـب 
قوانـني اإلعالم يف اإلدارة أنه ال يوجد أي قـرار أو عقوبة تصل لحد منع الصحفي من 
العمـل عامني كاملني متتالني حسـب قوانني اإلدارة الذاتية، وال أعرف عىل أي قانون 

اسـتندت اإلدارة يف فرض هذه العقوبة». 
وأردف حامد «حسـبما قال الرئيس املشـرتك إلدارة اإلعالم أنهـم حاولوا فهم وجهة 
نظر دليل سـليمان لكنه لـم يكرتث بمطلبهم ولم يكـرتث بالدعوات له، وهذه أيضاً 
تحتسب نقطة، بأننا لسنا يف بلد ديمقراطي، األمن فيه مستتب وكل األمور مستقرة. 
نحـن يف بلد يعيش الحرب وأزمتها موجودة، والكثري من األزمات، أعتقد أنه كان عىل 

السـيد دليل سـليمان مراجعة مكتب اإلعالم، حتى ال نصل لهذا الحد». 
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الزوراء التقـت  الفنان عادل واجرت 
معه الحوار اآلتي: 

-اهال وسـهال بك استاذ عادل عثمان 
يف لقـاء جديـد وانـت الغائـب عـن 

الساحة الفنية منذ مدة .
وبالـزوراء  بكـم  ومرحبـا  -اهـال 

الحبيبة 
-رغم ان صيتك ذائع من الناس ورغم 

انك معروف للجميع 
-اسـمي الحقيقي هو عـادل عثمان 

الصكب
تولد الديوانية ١٩٥١

انتقلـت مع ارستي مـن الديوانية اىل 
العاصمة بغداد عام ١٩٥٨

بكالوريوس فنون مرسحيه اكادميه 
الفنون الجميلة

مرسحيـة  كانـت  مرسحيـة  اول 
(رسحان بشارة)

تمثيليـه  تلفزيونـي كان  اول عمـل 
(حبيبتي)

اهم اعمايل املرسحية املبكرة (الكاع) 
(كلهـم  و  الربتقاليـة)  (النجمـة  و 

اوالدي) .
مـن املرسحيـات املهمة يف مسـريته 

(الهجرة اىل الحب)
-اهم اعمالك املرسحية 

تمثيليه (الهجرة اىل الذات)
و مسلسـل ( جـذور و اغصـان ) و 

مسلسل ( رجال الظل)
و مسلسـل ( هسـرتيا) و مسلسـل 

(عالم الست وهيبة)
و مسلسل (وداعا ايها الحب)

و مسلسل (عربة الخوف) 
و مسلسل (الدفرت االزرق) و مسلسل 

(ايام التحدي)
و مسلسل (شقة مقابل شقة)

و مسلسل (جراح العيون)
و مسلسل ( سوق الجواهر)
-حدثنا عن اعمالك العربية ؟

-اهم اعمايل العربية : (بقايا حب)
-كيف كانت نشاتك ؟

و  الديوانيـة  محافظـة  يف  -ولـدت 
تحديـدا يف ريف املحافظة اي يف قرية 
تبعد عن الديوانية مسـافة سـاعة و 

نصف يف السيارة.
اسـتذكر من طفولتـي يف تلك القرية 
التـي اسـتمرت سـبع سـنوات كنت 
متعلقا يف املوسـيقى ال شـعوريا وال 
اعرف مـن ايـن جاءني هـذا التعلق 
و يف تلـك القرية كانـت تصلنا بعض 
املجالت كنت من خاللها اشاهد االت 
موسـيقيه و لن يكـن لدينا تلفزيون 
و كان لدينـا راديو فبـدأت اصنع الة 
تسـمى العود و انا طفل باسـتخدام 
اسـتطيع  بسـيطة  منزليـة  ادوات 
لتعلقـي  فنيـة  اشـارة  اسـميها  ان 
باملوسـيقى و هكذا استمريت بحبي 
للموسـيقى حتى وصلـت اىل املرحلة 

التي انا فيها .
-متى تحولتم اىل بغداد ؟

-تحولنـا اىل بغداد عـام ١٩٥٨والدي 
كان شـيخ عشرية من الذين يسمون 

يف حينها اقطاعي .
-اين سكنتم ؟

-سـكنا يف بـارك السـعدون و كانت 
دراسـتي يف مدرسه تسمى النظامية 
حتـى اكمـايل الدراسـة فيهـا و مع 
تلـك الفـرتة كان يـزداد عنـدي حب 

املوسيقى.
-- وبعد املتوسطة ؟ 

-مـن املتوسـطة حاولـت ان ادخـل 
اىل معهـد الفنـون الجميلـة والـدي 
كان متزمتـا عىل عدم دخـويل تجاه 
الفـن كانت عائلتي كلهـا غري راغبة 
بدخويل اىل املعهد فضطررت اىل اكمال 
دراستي الثانوية و عند اكمايل الصف 
الخامس قـررت ان ادخل االكاديمية 
والـدي كان يريدني ان اكون محاميا 
اسـوة بأخوتـي فقـررت ان ادخـل 

رغباتهـم  خالفـت  و  االكاديميـة 
فقدمـت اىل االكاديميـة و بالذات اىل 
قسـم املوسيقى فلم يكن هذا القسم 
موجود يف االكاديمية كان فيها قسم 
املـرسح و قسـم التشـكيل فوجدت 
ان املـرسح اقرب اىل نفـيس فقدمت 
اىل املـرسح و مـن خالل دراسـتي يف 
املرسح صار لدي حب و فهم للتمثيل 
اتحسـس  بـدأت  و  اشـعر  بـدأت  و 
بأهميـة املمثل و كيـف يوصل اراءه 
فأسـتهواني  املوسـيقى  مـن  اكثـر 
التمثيـل و لكن لم اترك املوسـيقى يف 
دراستي التي استمرت عام ١٩٦٨ اىل 
١٩٧٣ و التي حصلت من خاللها عىل 

شهادة البكالوريوس.
-وكيـف كنت تتمرن عىل املوسـيقى 

وانت طالب تمثيل ؟
-كنت اتمرن عىل املوسيقى يف اماكن 
خاصـة تابعـة اىل جامعـة بغداد مع 
اسـماء مهمة ال تنىس اسـماءهم و 
منهم االستاذ ابراهيم جالل و االستاذ 
جاسـم العبـودي واالسـتاذ الراحـل 
اسـعد عبد الـرزاق و االسـتاذ بدري 
حسون فريد اساتذة كبار هم النخبة 
يف البلـد و هم الذين ارشفـوا علينا و 
درسـونا و علمونا اصـول املرسح و 
لكي اقرتب من  عالم املرسح انتميت 
اىل فرقـة املـرسح الحديث بعد سـنة 

من دراستي  .
- وقبلها اين ؟

-و قبل تلك الفرتة اشـرتكت  يف عمل 
مرسحـي اسـمه (رسحـان بشـارة 
رسحـان) يف فرقـة اليوم التـي كان 
يديرها (طه سالم) و يف حينها طلبت 
هـذه الفرقة مـن اكاديميـة الفنون 
عددا من الطلبة ليكونوا كومبارس يف 
مرسحية اسـمها (املحكمة) و كانت 
بطولة االسـتاذ (حسـن حسـني) و 
من الصدف الغريبة ان حسن حسني 
تعـرض اىل ارهاق غـري اعتيادي من 
املستشـفى  اىل  ارسـاله  مـا تطلـب 
فأغمـي عليه و يف حينهـا طلبت منا 
الفرقه ان يقوم احد الطلبه بالتحدث 
كصوت ملا كان يريد حسن حسني ان 
يقوله فتقدمت انا ألكون السـباق يف 
هذه القضية فحفظت املشـهد و تم 

اختياري ؟
-هل تتذكر االعمال املرسحية انذاك؟

-من االعمال املرسحية التي اتذكرها 
هـي  شـخصيتي   شـكلت  التـي  و 
مرسحية ( كلهم اوالدي) و كانت من 
اخراج جاسـم العبودي و من تأليف 
ارثـر ميلر فلقيـت وقعـا مهما لدى 
املشـاهدين و قد استمرينا بتقديمها 

يف الثمانينيات .
-وهل رافقتها باعمال اخرى ؟

-نعـم يف تلك الفرتة عملت العديد من 
االعمال و منها ( الكاع) و مرسحيات 

اخرى .
-وماذا بعد؟ 

تمثيليـة  يف  اشـرتكت   ١٩٧٧ -عـام 
اسـمها (حبيبتي) من اخراج جمال 
محمـد كبطولـه مـع السـت هنـاء 

محمد ثم اشرتكت يف سباعية اخراج 
الراحل(حسـني التكريتـي ) بطولـة 
التفـات عزيـز و كان معنـا يوسـف 
العانـي و غـازي التكريتـي و غزوه 

الخالدي و اسماء اخرى .
هـذه السـباعية افادتنـي كثـريا و 
جلعتني اتحرك بني الوسـط كان لها 

وقعا كبريا يف نفيس الرصاحة .
-اذكر لنا اعمالك التلفزيونية ؟

و  كثـرية  التلفزيونيـة  -االعمـال 
متعـددة و يف رأيـي لن تكـون كثرية 
ألننـي مـن املمثلني املقلـني يف العمل 
لكن كانت هنـاك اعمال معينة منها 
(جـذور واغصـان) عىل مـا اتذكر و 
هناك اعمـال اخـرى ال اتذكرها االن 
اما االعمـال التي قدمتنـي هي التي 
جاءت يف التسـعينيات و عىل رأسـها 

(رجال الظل)
و مـن االعمال التـي ال تنىس و كانت 
محطـة مهمة يف حياتـي هي (ذئاب 
الليل) و كانت شخصيتي فيها مهمة 
جـدا و كان ادائـي فيها جيـدا و من 
االعمـال االخرى (هسـرتيا)و الدفرت 

االزرق .
يف الجـزء االول من ذئـاب الليل كنت 
انا شبه مبتعد عن العمل التلفزيوني 
او ان ظـرويف العسـكرية حالة دون 
مشـاركتي يف العمل و كانت يف بداية 

التسعينيات .
يف التسـعينيات حـدث اختالف كبري 
خاصـة بعد رجوعي من العسـكرية 
و انتبـاه املخرجني لوجودي يف بغداد 
فحصلـت عـىل العديـد مـن االعمال 
الجيدة و هي الفرتة التي قدمتني اىل 
الجمهـور اكثر و ربما لـم اهتم بتلك 
الفرته لكـن الجمهور يسـتطيع ان 
يشخص مدى مشاركاتي و مستوى 

تقديمي .
-وهـل تـرى نفسـك محبوبـا بـني 

الجماهري املشاهدة ؟
و  الجمهـور  محبـة  -بخصـوص 
املشـاهدين للممثـل تأتـي مـن الله 
سبحان وتعاىل و بقدر تقديمه الجيد 

لتجسيد الشخصية لكن هذا ال يمنع 
من أن الكثري من املمثلني و اعتقد ان 

القضية ربانية.
-وماذا عن السينما ؟

-يف السينما انا مقل و كانت االعمال 
باالسـاس قليلـه فبالتأكيـد لم تكن 
هنـاك فرصة كبـرية يف املشـاركة يف 
افالم كثرية مثال انا شاركت يف فلمني 
او ثالثـه ال اكثر و هو فيلم الباحثون 
و كان نهايـة الثمانينـات و كانـت 

ظروف التصوير صعبة .
وهـو  االخـر  عاملـك  عـن  -حدثنـا 

املوسيقى ؟
-اما عن املوسيقى فلدي شغف كبري 
لها و بقيت متواصال مع املوسـيقى 
رغـم التمثيـل و يف حينهـا شـكلت 
فرقة موسيقية عندما كنت طالبا يف 
االكاديمية و مـا بعدها فتحت محال 
لبيع االجهزة املوسـيقية  ثم تحولت 
يف  للتسـجيالت  محـل  افتـح  ان  اىل 
منطقـة الصالحيـة كل هذه االجواء 
املوسـيقى و االغاني و التسـجيالت 
الصوتيـة صـار حبا لجميـع العائلة 
فقد انتقل الحب اىل اوالدي و قد كان 
ولـدي زيد يحب املوسـيقى و نتيجة 
لوجود االالت املوسيقية يف البيت فقد 
تدرب عليها و تعلمها بشـكل جيد و 
كنت اسـاعده يف تمارين املوسـيقى 
االمر الذي صار زيـد و يف عام ٢٠٠٠ 
حصلت له فرصة ان يسافر اىل االردن 
و يف االردن تمـت الحاجـة اىل مـوزع 
موسـيقي فوقع االختيـار عىل زيد و 

سـافر اىل االمارات و خـالل فرتة ما 
قبل ٢٠٠٣ دعتنـا الحاجة كعائلة ان 
نسـافر اىل االمارات بشـكل مؤقت و 
نتيجـة للظـروف الصعبـة التي يمر 
فيهـا العـراق حينهـا اضطرررنا اىل 
البقاء يف االمارات ١٨ سنة من ٢٠٠٢ 
اىل ٢٠٢١ بعدهـا فكـرت بالعودة اىل 
العـراق رغم اني لم افـارق العراق يف 

تلك الفرتة .
-واىل اي وقت بقيتم يف االمارات ؟

-بقينـا مرغمـني ننتظـر حتى صار 
العـام ٢١ ورغم بقائنا اال ان حبنا اىل 
بغـداد يراودنـا كل يوم ولهـذا قررت 
العـودة اىل بغـداد الحبيبة وانا االن يف 

بغداد وسوف استقر ان شا الله .
-وماذا عن الفرصة الجديدة ؟

-انا منذ وجـودي ال انتظر وال ابحث 
عـن الفرصـة  بـل اعتربهـا حق من 
حقوقـي ويجب ان تاتيني بنفسـها 
وهذا خطأ سبب يف قلة اعمايل فرتاني 
نـادرا ما التقـي يف الكافرتيـا او مع 

املناسـبات وهذا السـلوك كان معي 
يف االمـارات ايضا وانا غريب فلم اكن 

من هذا النوع .
-وكيف يكون الفنان مؤثرا ؟ 

-ابتـداء من املؤلـف انا دائما اشـبه 
عملنا بمرشوع بنايـة او عمارة تبدأ 
من اختيـارك لالرض ثم بنا األسـس 
ثـم الباقي فان لم تكـن البناية فيها 
توافقات فال يكون متكامال فالكاتب 
مهـم والفكـرة مهمـة والسـيناريو 
واالدا كلها امور مهمة لتكامل العمل 
الدرامي ثم املخرج الذي هم مهم جدا 
يف رؤيتـه واختياراته ثـم ياتي املمثل 
واملصـور واالنـارة اىل اخـره كلهـم 

فريق عمل متكامل .
-هـل يجب ان يرافـق العمل الدرامي 

التفكري بالربح املادي؟
-هذا يش ربمـا ال يخصني ولم افكر 

يومـا ان اعمل من اجـل الربح املادي 
نعـم ربما رضوريـة لكني لـم افكر 

بهذا بل فيما اقدم .
-لنعد اىل االعمـال الغنائية والحديث 

عنها بوضوح كامل ؟
-انـا اجيـد الغنـاء بخمسـة لغـات 
بخـالف العربيـة، وهي: الفرنسـية، 
اإليطاليـة  األسـبانية،  اإلنجليزيـة، 
واليونانية، وسبق يل املشاركة يف أكثر 
مـن مهرجـان دويل لألغنيـة العاملية 

 (١٩٨٥  -  ١٩٧٢ (عامـي  بمـرص 
كمـا نجحـت يف حصـد عـدة جوائز 
عامليـة من أهمهـا: الجائـزة الثالثة 
عـام ١٩٨٨ بيوغوسـالفيا، والجائزة 
األويل عـام ١٩٩٩ بمالطـة. و أشـهر 
األغنيـات  العربيـة  باللغـة  أغانيـي 
التالية: «عراف»، و «وطني»، و «هز 
الشـجرة»، و «يا عمـري إليل ضاع»، 
و «شـابة يا شـابة»، و «هـا تعيدي 
يل الـكالم»، و «قول يل مزعل نفسـك 
ليه؟»، و «من كام سنة»، و «ساكتة 
ليه؟»، ومعظـم هذه األغاني غنيتها 
يف إطـار الدرامـا املرسحيـة، أو مـن 
خالل الرشيـط الذي أنتجته يل رشكة 

«صوت الحب» عام ١٩٩٦.
-ومن تعاون معك من الشعراء ؟

- كان من حسـن حظني أن يتعاون 
معي نخبة من كبار الشـعراء وكتاب 

األغنية ويف مقدمتهم: صالح جاهني، 
وعمـر بطيشـة، وعصام عبـد الله، 
وإمـام الصفطاوي، ومجدي النجار، 
وذلـك اضافة اىل  مجموعـة امللحنني 
املتميزيـن: الرحبانيـة، وحلمي بكر، 
ود.جمال سـالمة، وإلياس رحباني، 
وأحمد الشـابوري، وهاني شـنودة، 
ومحمـد باهـر، وحسـني املـرصي، 
ومنـار أبـو هيـف، وماجـد عرابي، 

وأحمد خلف.
-بقـي ان نسـالك اسـئلة عن وجهك 
االخر غري املعـروف به فكيف يا ترى 

يفكر عامل عثمان ؟
-نعم انا حارض .

-من أنت يف جملة قصرية؟
-عادل عثمان قبل أي تسمية

-أو لقب آخر.
-بماذا تتفاءل؟

للحياة  العراقيـني  -أتفـاءل بعشـق 
فربغـم كل ما َمّر وَيمرُّ بهم ، إال إنهم 
متفائلون ويمارسون حياتهم بشكل 

طبيعي.
يف  والضعـف  القـوة  -نقـاط 

شخصيتك؟
-- قوتي أسـتمدها من ثقتـي بالله 
سـبحانه وتعـاىل وحسـن ظنـي به 
يل  الجمهـور  محبـة  ومـن  دائمـا 
وسـؤالهم عني، وضعفـي حني أرى 
املواقف والظروف اإلنسانية الصعبة 
التي يمر شعبنا بها خاصة النازحني 

واملهّجرين وذوي الضحايا.
-متى تعتذر؟
-لو أخطأت.

-ما الصفة التـي تكرهها وتحبها يف 
املرأة؟

-أكـره يف املـرأة الصـوت العايل حني 
تتحـدث فهذا ال يليق بأنوثتها وأحب 

فيها هدوءها وحياءها وثقافتها.
-ترصف يزعجك؟

-الكذب لدى الرجـل أو املرأة عموما 
يزعجني وال أرى مربراً لهذا السلوك.

-  تاريخ ال يمكنك نسيانه؟
- تاريخ الحـرب عام٢٠٠٣وما تبعه 

من ويالت ودمار وتفجريات.
-روحـك الداخليـة تشـبه مـاذا من 

الطبيعة؟
-تشبه البحر .

-آخر كتاب قرأته؟
-إعادة قـراءة مؤلفات الكاتبة حياة 

رشارة.
-أغنية قريبة    لروحك؟

قحطـان  املبـدع  املطـرب  -أغانـي 
العطار كلها قريبة لروحي.

-عمل درامي قدمته   وقريب لك؟
«هسـرتيا»و»رجال  -مسلسـال 

الظل».
-أفضـل اخـرتاع  اخرتعـه اإلنسـان 

برأيك؟
- اإلنرتنـت الـذي جعـل العالم قرية 
صغـرية تتواصل مـع الجميع حتى 

وهم بأبعد موقع جغرايف عنك.
-أمنية لم تتحققها اىل اآلن؟

-أتمنى ان ال تغيب او ترتاجع الدراما 
العراقية تحت أي ظرف أو سبب، ألن 

الفن حضارة   وواجهة البلد.
-صحـة وعافية وعـودة ميمونة اىل 

بلدك .
-الف شكر لكم ولكادر الزوراء 
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أعماله  أبرز  من  املعارصة،  العراقية  الدراما  تأريخ  يف  املبدعني  املمثلني  أبرز  من  يعد  مبدع  عراقي  ممثل 
كانت بطولته يف عدة مسلسالت نذكر منها «رجال الظل، هسرتيا، الدفرت األزرق، بقايا حب، أيام التحدي، 
العيون، سوق الجواهر، عربة الخوف» وغريها عرشات األعمال الجميلة األخرى. بعد  شقة مقابل شقة، جراح 
مشاركته يف العديد من األعمال الدرامية، اطل يف دور جديد من خالل مسلسل عراقي – لبناني مشرتك يحمل عنوان 
«بقايا حب» عادل عثمان يعد أحد النجوم املتميزين يف مجال املرسح الغنائي، فهو نجم فرقة «أنغام الشباب» منذ 

تأسيسها وبالتحديد حتي عام١٩٩٠ واضافة اىل  موهبته ومهارته يف التمثيل والغناء شارك أيضا بالتلحني 
والتوزيع، وهو فنان شامل يجيد الغناء والتمثيل وأيضا املشاركة يف أداء بعض االستعراضات.



مرض سـكري العني هو كناية عن مجموعة 
مـن املشـاكل التـي قـد تصيب األشـخاص 
هـذه  وتشـمل  السـكري..  بـداء  املصابـني 
املشـاكل اعتـالل الشـبكية السـكري، وذمة 
البقعـة الصفراء السـكرية، واملياه البيضاء، 

واملياه الزرقاء.
كيف يؤّثر السكري عىل العيون؟

يؤّثـر مرض السـكري عـىل العيـون، عندما 
يكـون مسـتوى السـكر يف الـدم مرتفًعـا، 
ويسـتمر االرتفاع من دون عالجـات.. فذلك 
من شـأنه أن يؤدي إىل تلـف األوعية الدموية 

الصغرية يف الجزء الخلفي من العني.
ما اعتالل الشبكية السكري؟

الشـبكية هـي البطانـة الداخليـة يف الجـزء 
الخلفـي مـن كل عني. شـبكية العـني تدرك 
الضوء وتحّوله اىل إشارات، حيث يقوم الدماغ 
بفك شـيفرة هذه اإلشـارات، لكي يستطيع 
اإلنسـان رؤيـة العالم مـن حولـه.. األوعية 
الدمويـة التالفة يمكـن أن ترض الشـبكية، 
األمـر الذي يسـبب مرًضـا يسـّمى ”اعتالل 

الشبكية السكري“.
الصفـراء  البقعـة  وذمـة  مـرض  هـو  مـا 

السكرية؟
نحتـاج إىل جـزء من شـبكية العـني للقراءة 
والقيـادة، ورؤيـة وتمييـز الوجـوه وتدعى 
البقعة. ومرض السكري من شأنه أن يسبب 
الورم يف البقعة، وهذا يسـمى ”وذمة البقعة 

الصفراء السكرية“.
ما عالقة املياه الزرقاء بمرض السكري؟

امليـاه الزرقـاء هـي مجموعـة مـن أمراض 
العيون، التي يمكن أن تّرض العصب البرصي، 
وهو كناية عن حزمة من األعصاب التي تربط 
العـني بالدماغ.. عندما ال يتمُّ التحكم بمرض 
السـكري بشـكل جّيد، فإنَّ إمـكان االصابة 
بامليـاه الزرقاء يف العـني تتضاعف، وهذا من 
شأنه أن يؤدي إىل فقدان حّدة البرص والعمى 

يف حال عدم تلقي العالج باكرًا.
مـاذا عن املياه البيضاء وَمن هم األشـخاص 

األكثر عرضة لإلصابة؟
العدسات يف العيون هي بمثابة بنية واضحة، 

تسـاعد عىل توفري رؤية حـاّدة، لكنها تميل 
مـع تقـدم العمـر إىل أن تصبـح ضبابيـة.. 
ارتفاع مستويات الغلوكوز مع مرور الوقت، 
من شـأنه أن يسبب تراكم بعض الرواسب يف 
عدسات العني، وبالتايل تزايد احتمال اإلصابة 

باملياه البيضاء.
كيف تتم معالجة املياه البيضاء؟

العوارض األولية للمياه البيضاء قد تتحسـن 
مـع اسـتعمال نظـارات جديـدة، اإلضـاءة 
الخافتة، نظارات شمسـية مضـاّدة للوهج، 
أو عدسـات مكّربة.. ويف حال لم تساعد هذه 
اإلجراءات، فـإّن الجراحة هي العالج الفاعل 
الوحيـد.. وتتضمن الجراحة إزالة العدسـات 

املصابـة بالضبابيـة واسـتبدالها بعدسـات 
اصطناعية.

َمن هـم األشـخاص األكثـر عرضـة لتطور 
مرض سكري العني؟

السـكري،  داء  يعانـون  الذيـن  األشـخاص 
يشـكلون الفئة األكثر عرضة ملرض سـكري 
العني، يف حال لم تتم السـيطرة عىل مستوى 
الغلوكـوز يف الـدم، ويف حـال وصلت نسـبة 

(HbA1c) اىل مستوى عاٍل أي حدود 7%.
متى تصبح زيارة الطبيب رضورية؟

يجـب االتصال بالطبيب فـوًرا، عند مالحظة 
يف  بمـا  الرؤيـة،  يف  مفاجئـة  تغيـريات  أّي 
ذلـك ومضـات مـن الضـوء، أو الكثـري مـن 
النقـط العائمـة يف العني، أكثر مـن الحاالت 

االعتيادية.
ما سبل الحفاظ عىل البرص؟

للوقاية من مرض سـكري العني، أو لحماية 
عيوننـا مـن األسـوأ، يجـب مراقبـة وإدارة 
مرض السـكري، من خالل اإلبقاء عىل معدل 
الهيموغلوبـني A1C بحدود %7، السـيطرة 
عىل ضغـط الـدم، ومسـتوى الكولسـرتول 
واإلقـالع عـن التدخني. اىل جانـب ذلك إجراء 
فحـص العـني املتوسـعة عـىل األقـل مرة يف 
السـنة، أو أكثر يف حـال أوىص طبيب العيون 
بذلك. وهـذه اإلجـراءات هي وسـائل فاعلة 
لحماية صحة العيون، والحؤول دون فقدان 

البرص.

حوار / بلقيس أحمد:
إن هـدف املشـاركة يف مسـابقة ملكـة 
جمـال باملرتبـة األوىل هـو تركيـز عـىل 
املـرشوع األسـايس ومصداقيتـه، ومن 
ثم تركيز عىل الشـكل والجمال.. للمرأة 
العراقية مستقبل أفضل ألنها تستحق.. 
زينـة اليوسـف يف حديثهـا مـع جريدة 

الزوراء :
*بداية نود التعرف عىل زينة يوسف؟

ـ إعالمية ومقدمة برامج، مواليد 3/ 3/ 
2001، من الرشقاط حيث صالح الدين، 
حاصلة عىل لقب الوصيفة الثانية مللكة 
2021، مسـؤولة  جمـال العـراق عـام 
قسـم اإلعالم يف منظمـة udhr الخاصة 

بالتنمية وحقوق اإلنسان.  

*ما هو تحصيلِك الدرايس؟
ـ سادس إعدادي.

*هـل لـِك أن تحدثينا عن مشـاركتِك يف 
مسابقة ملكة جمال العراق، منذ بدايتها 

إىل لحظة التتويج كوصيفة ثانية؟
التقديـم،  يف  املشـرتكات  آخـر  كنـت  ـ 
لـم اشـارك يف بعـض التدريبات بسـبب 
املـرض واإلرهـاق الذي حصـل يل يف اول 
ايـام الكامـب، وكنـت اتخيـل أن اخرج 
من املسـابقة ضمن الـ٥ يف البداية، لكن 
الحمدللـه حصلت عـىل وصيفـة ملكة 

الجمال.
ضمـن  لتكونـي  ميـزِك  الـذي  *مـا 

املتسابقات الفائزات؟
ـ بعيداً عن الشـكل فمهنتي كـ إعالمية 
والشـهادات التي حصلـت عليها اعتقد 
هـي التـي ميزتنـي، باإلضافـة اىل ذلك 
جوابي عىل سؤال د. نادر الصعب اصبح 
رأيا عاما ألنني تحدثت برصاحة مطلقة 
عـن قضيـة يف املجتمـع العراقـي عامة 

والرشقاط بالخصوص.
أم  صدفـة  كان  املسـابقة  *دخولـِك 

مخططا له؟
ـ قرار املشـاركة جـاء بالصدفة، وكنت 
آخر مشرتكة، قدمت قبل إغالق التقديم 

بــ15 دقيقـة فقـط، شـاركت وتمـت 
املوافقة من قبل املنظمة.

*كيـف كانـت تلـك التجربة ومـا الذي 
أضافته لزينة؟

ـ تجربـة ال بـأس بها، فأنـا دائماً احب 
خوض تجارب جديدة لكنني لن اكررها،  
اتاحـت يل الفرصـة التحـدث عن قضية 
مجتمع وتسـليط الضوء عليها من دون 

قيود.
*ما التجارب القاسـية التـي مررِت بها 

قبل وبعد فوزك باللقب؟
ـ مشـاركتي قاسـية ألنهـا انتقالة من 

مجال اإلعالم اىل عالم الجمال. 
*يفـرتض أن الفائزيـن باملسـابقة لهم 
مشـاريع يعملون عىل إنجازها، حدثينا 

عن مرشوعك، ما هو وأين وصلِت به؟
ـ لم يكـن مرشوعا بقدر مـا هو قضية 
يجـب إيجاد الحلول لها ويجب تسـليط 
العراقـي  املجتمـع  يف  عليهـا  الضـوء 
والرشقاطـي، وهـو عـدم تقبـل املـرأة 
ووجـود املـرأة كــ عنـرص اسـايس يف 
بعض املجاالت، وانتهـاك حقوقها واخذ 
القرارات الخاصة بها من دون االهتمام 
اىل رأيهـا ”لن يكفي مـا اقوله فالقضية 

اكرب من ذلك“.

داعمـة  مؤسسـات  وجـدِت  *هـل 
ملرشوعِك؟

ـ بـكل حزن لم احصل عىل دعم من قبل 
 miss اي جهـة او مؤسسـة وحتى مـن

Iraq  وكأن وجودنـا األسـايس لـم يكن 
هو مرشوعنا.

*هل وجـدِت خروقا لرشوط املسـابقة 
من قبل املشاركات أو اللجنة املنظمة؟

ـ نعم بالتأكيد هناك خروق ومخالفات.
*سـمعنا أن بعـض املشـاركات لديهن 
عمليات تجميل، وهذا مخالف للرشوط، 

هل األمر صحيح؟
ـ هـذا صحيح، هنـاك عمليـات تجميل 
كثرية، واألمر مخالف لرشوط املسابقة.

يف  وسـاطات  أو  تحيـز  هنـاك  *هـل 
مسابقات ملكات الجمال؟

ـ لم تكن لدّي واسطة او معرفة باللجنة 
املنظمة، لذلك انا ال أعلم ان وجد.

كان  هـل  الثانيـة،  الوصيفـة  *لقـب 
استحقاقك أم ترين غري ذلك؟

ـ نعـم اسـتحقاقي، لكـن كل منـا يرى 
انه األفضل ويطمـح ان يكون يف املرتبة 

األوىل. 
*هل لك نية املشـاركة يف مسابقة ملكة 

جمال العالم؟
ـ ال اعلـم مـاذا سـيحدث يف املسـتقبل، 
لكننـي ال ارغب يف تكـرار ذلك والغرق يف 

عالم الجمال .
*مـا رشوط اختيـار ممثلـة العـراق يف 

مسابقة ملكة جمال العالم؟
ـ مرشوعها يف املرتبة األوىل.

*هل ترغبني الظهور كموديل يف كليبات 
األغاني؟

ـ ارفض ذلك رفًضا تاما.
*أين ستكون وجهتِك املقبلة؟

ـ العودة اىل مجايل اإلعالمي.
*كيـف هـي عالقتك مع ملـكات جمال 

بقية املدن العراقية، ومن األقرب إليِك؟
ـ انـا كنـت صديقـة الـكل، وجميعهـم 

االقرب واألحب اىل قلبي. 
*مـا نصيحتـِك ملـن تريـد املشـاركة يف 

مسابقات ملكة الجمال؟
وهدفهـا  مرشوعهـا  عـىل  الرتكيـز  ـ 
األسايس ومصداقيتها، ويف املرتبة الثانية 

هو الشكل والجمال.
*زينـة بعيداً عن املسـابقة، هـل لِك أن 
تستذكري بعض املواقف والظروف التي 

رافقتك وعائلتك خالل سنوات النزوح؟
ـ باختصـار كانت هي اصعب سـنوات، 
حدثت لنا الكثري من املشاكل النفسية قبل 
ذلـك، وبقيت اىل يومنا هذا اسـتذكارها، 
وهـو أذى نفيس قـاٍس، لكنها صنعتني 
شـخصياً، أصبحت انسـانة قـادرة عىل 
تحمل املسؤولية وقوية اكثر من غريي. 

*أخرياً، الكلمة لِك؟
ـ شـكراً لكم عـىل هذا الحـوار، واتمنى 
للمـرأة العراقيـة مسـتقبال افضل ألنها 

تستحق.

إذا كان زميلـك يف العمـل ليـس دائمـا عىل 
مكتبـه، ربما يأخذ الكثري من االسـرتاحات 
لتدخني السـجائر، أو كان يأخـذ من لوازم 
املكتـب، أو يسـتخدم هاتف العمـل إلجراء 
مكاملـات هاتفيـة شـخصية، قد تشـعرين 
باإلحباط من سـلوكه ولكنـك قد ال تعرفني 

كيفية الترصف تجاه تلك املمارسات .
- قومـي بتقييم الوضع.. هـل يفعل زميلك 
يف العمل شـيئا خاطئا؟ فكري بذلك قبل أن 
تفعـيل ما تعتقـدي أن عليك القيـام به من 

وجهة نظر أخالقية.
-تحدثي مع زميلـك يف العمل.. ال أحد يحب 
الشـخص الذي يعتقد أنه عىل صواب دائما 
والذي يشـري بأصابع االتهـام نحو اآلخرين 
طوال الوقت، ولكن حاويل التحدث مع زميل 
العمل بشـكل مهـذب ومهنـي وأبلغيه عن 
رأيك بسـلوكه.. بالطبع يجب أن تفعيل هذا 
يف الـرس، ال تواجهـي أبدا زميـل أمام زمالء 

العمـل اآلخريـن، حيث أن هذا قـد يؤدي إىل 
الشـعور باإلذالل واإلحـراج.. ربما ال يكون 
منفتحا ومتقبال لسـماع مـا تريدين قوله، 

ولكن األمر يستحق املحاولة.
-تحدثي مع رئيسـك.. قـد يكون هذا صعبا 
أيضا ألنك ال تريدين أن يتم اعتبارك واشـية 

ولكـن إذا لم يسـتمع زمـالءك يف العمل لك 
وكانـت أخالقيـات العمـل تمـيل عليك فعل 
يشء مـا إليقافهم، فقد يكـون التحدث مع 

رئيسك مفيدا.
هنـاك احتمـال كبري أن يكـون املرشف عىل 
علم بالسلوك غري األخالقي لزميلك يف العمل، 
ولكنه قد يتسامح مع ذلك ألسباب معينة.. 
ربما يكـون زميلك يف العمـل مجدا يف عمله 
عىل الرغم أنه يأخذ الكثري من االسـرتاحات 
أو ربمـا يكـون لديه مشـكلة شـخصية ال 
تعرفـني عنها.. ركزي عىل ما يهمك بشـأن 
أخالقيات العمل وتذكري أن هدفك هو منع 
السـلوك املـيسء وليـس اإلرضار بزميلـك.. 
والتحـدث مـع املـرشف بطريقـة مهنيـة 
يعطيـه الفرصة ملعالجة ما يشـغلك ويبني 

أنك مصممة عىل نجاح عملك.
-تجاهيل السلوك.. قد يبدو تجاهل السلوك 
غـري األخالقي لزميلك يف العمل آخر يشء قد 

يفعله الشـخص املسـؤول.. ولكـن أحيانا، 
اعتمـادا عىل سـلوك معـني، قد يكـون من 
األفضـل ترك زميـل عملـك ليواجـه نتائج 
سلوكه.. يف بعض املواقف، من األهم الرتكيز 
عىل أداءك والحرص عىل أداء وظيفة جيدة، 
إال أن كان سـلوك زميلـك يف العمل يؤثر عىل 

عملك.
قدمـي شـكوى. يف بعـض املهـن، تشـمل 
مدونة قاعدة السـلوك بندا بشأن اإلبالغ عن 
السـلوكيات غـري األخالقية لزمـالء العمل، 
خاصـة إذا كان مـن املمكن أن يسـبب هذا 
للجمهـور  أو  مـا  ملريـض  األذى  السـلوك 
بشـكل عام، مثـال يف حالة الطـب أو العمل 
االجتماعـي.. إذا لـم تكونـي واثقـة ما إذا 
كان عليك تقديم تقرير رسـمي أو شـكوى 
رسـمية، تحدثي مع مسؤول النقابة أو مع 
مسـؤول مـن املجلـس املهنـي إذا كان ذلك 

ممكنا.
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يحذر األطباء من أن إحراج األطفال 
البدناء لن يشـجعهم عـىل محاولة 
التخلـص من بعـض الكيلوغرامات 

الزائدة، بل العكس!
ويف بيان مشـرتك، قالت األكاديمية 
األطفـال وجمعية  األمريكية لطـب 
السمنة، إن ذلك يؤدي ألثر معاكس، 
ويسـهم يف أنمـاط سـلوكية مثـل 
اإلفـراط يف األكل والخمـول والعزلة 

وتجنب الفحوص الطبية الدورية.
كبـري  بونـت،  سـتيفن  وينصـح 
الباحثني الذين أعدوا البيان والرئيس 
املؤسـس للجنـة التنفيذيـة لقسـم 
السمنة باألكاديمية األمريكية لطب 
األطفال: ”واصلـوا النهج اإليجابي. 
نعلـم أن إحـداث تغيري أمـر صعب، 

وأن املـرىض يعانون عـىل األرجح يف 
البدايـة مشـاكل يف تحقيـق بعـض 
أهدافهم، لكن بوسعنا أن نتعلم من 

هذه التحديات وننطلق منها“.
وأضـاف بونـت، وهـو مـن كليـة 
ديـل للطـب بجامعـة ”تكسـاس“ 
بالربيـد  رسـالة  يف  أوسـتن،  يف 
اإللكرتوني: ”نعلم كذلك أن األطفال 
الذيـن يعانون السـمنة أكثر عرضة 
للشعور بالنقص واالكتئاب والقلق، 
لذا نريـد أن نكون أكثـر حرصاً عىل 
الرتكيـز عـىل التشـجيع اإليجابـي 
وليس السـلبي عندما نحفزهم عىل 

تغيري سلوكياتهم“.
نفـس  يف  أخـرى  دراسـة  وأفـادت 
املسـألة أن مـن بـني أشـكال عـدم 

يعانـون  الذيـن  األطفـال  امتهـان 
عمـا  معهـم  التحـدث  السـمنة، 
يشـاهدونه من أفالم وعىل شاشات 
التلفزيون. وحلـل الباحثون يف هذه 
الدراسـة أفـالم األطفـال، ووجـدوا 
أن كثـرياً منها يتهكـم من أصحاب 

الوزن الزائد.
وأشار األطباء يف البيان إىل أن السمنة 
هي أكثر املشـكالت الصحية املزمنة 

شيوعاً بني أطفال العالم.
وقـد يزيد التهكم منهـم أو التحامل 
عليهـم مـن مشـاكلهم الصحيـة، 
وربما يتسبب يف شـعورهم بالعزلة 
والحـرج والحزن. وزيـادة الوزن يف 
حـد ذاتها قد تجعلهم عرضة لإليذاء 

والتنمر.

ُيهـّدد بعض الهفـوات واألخطاء لباقة املرأة.. ويف ما يأتي، ُتسـّلط الضوء 
عىل األخطاء املذكورة، لتفاديها:

-من غري املسموح أن تمّشط املرأة شعرها عىل املائدة، أو يف أي مكان عام 
آخر، وذلك حّتى ال يتسـاقط األخري يف الطعام. ويفّضل يف هذه الحالة، رّد 

الشعر إىل الخلف طوال فرتة تناول الطعام، إىل حني ترك املائدة.
- مـن غري الالئق أن تخرج املرأة من حقيبة يدها مسـتحرضات التجميل 
أمـام اآلخريـن. وكذلك، من غري املسـتحب أن تنظر يف مـرآة الجيب لفرتة 
طويلـة، وأن تـّرسح شـعرها بيدها من حـني إىل آخر، خصوصـاً يف أثناء 

الحديث مع املوجودين.
-مـن الـرضوري أن تتجّنـب املـرأة املبالغة يف التـّربج، ومن غـري املقبول 
اسـتخدام مسـتحرضات التجميـل من قبـل الفتيات دون عمر السـابعة 

عرش.
- مـن املُفّضل أن تتجّنب املرأة انتقاء حقائـب اليد الضخمة، إذا لم تتحّىل 

بقامة طويلة وجسم ممتلئ.
-من غري املقبول املبالغة بوضع ”اكسسـوارات“ التزيني، علًما بأّنه ُيمكن 

االكتفاء بسبع قطع منها كحدٍّ أقىص.
-من غري املسـموح إظهـار كعبي الحذاء، أثناء الجلـوس. وعند الرغبة يف 
عقـد الرجلني، يجب االمتنـاع عن تحريكهما، مع الحـرص عىل أن يكون 

كعبا الحذاء نظيفني.

عشبة الشـيح من األعشاب الطبية 
التي تملك فوائد صحية مميزة.

نطلع يف السـطور اآلتيـة عىل فوائد 
عشبة الشيح:

فوائـد عشـبة الشـيح يف تنشـيط 
الدورة الدموية

تسـاهم عشـبة الشـيح بتنشـيط 
الـدورة الدمويـة، ناهيك عـن أنها 
تسـاعد الجسـم يف التخلـص مـن 

السموم والفضالت املرتاكمة.
فوائد عشبة الشيح يف تخفيف حّدة 

التوتر
تسـاعد عشـبة الشـيح عىل تهدئة 
االسـرتخاء  ومنـح  األعصـاب 

للعضالت.
للجهـاز  الشـيح  عشـبة  فوائـد 

الهضمي

يف  عديـدة  فوائـد  الشـيح  لعشـبة 
تقليص املشاكل التي تواجه الجهاز 
الهضمي، وُتسـتخدم يف عالج عرس 
الهضم وتسـاعد عـىل التخلص من 

النفخة.
فوائد عشبة الشيح للبرشة

عـالج  يف  الشـيح  عشـبة  تسـاعد 
أمراض جلدية متعددة، ومنها حب 
الشباب ومشاكل الصدفية املزعجة. 
فال تستهيني يا سيدتي بهذه النبتة 

الخارقة.
فوائـد عشـبة الشـيح يف تخفيـف 

االلتهابات
تسـاعد عشبة الشيح عىل تخفيض 
االلتهابات يف الجسـم، ولها فعالية 
البكترييـة  العـدوى  محاربـة  يف 

والفريوسية.
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املكوّنات
سميد ناعم – 4 أكواب

سكر أبيض – كوبان
حليب بودرة – كوبان

جوز الهند مبشور – كوبان
ماء – كوبان

بايكنغ باودر – 4 مالعق صغرية
زبدة مذّوبة – ملعقة كبرية
حليب مكثف محىل – علبة

طريقة العمل
- حّمـي الفرن عىل حـرارة 160 

درجة مئوية.
- يف وعـاء، ضعي املـاء والحليب 
البـودرة والسـكر وحرّكي حتى 

الذوبان.
والبايكنـغ  السـميد  أضيفـي   -

باودر واخلطي املزيج جيداً.
املذّوبـة  الزبـدة  أضيفـي   -
والسـاخنة وجوز الهند املبشور 
واخلطـي للحصـول عـىل مزيج 

كثيف وخشن. 
مدهونـة  فـرن  صينيـة  يف   -
بالطحينة، افردي املزيج بشـكل 

متساٍو.
- أدخـيل الصينيـة إىل الفرن من 
15 إىل 20 دقيقـة أو حتى تنضج 
وتصبـح  البسبوسـة  أطـراف 

ذهبّية اللون.
- حّمـري أعىل البسبوسـة حتى 

تشقر.
- قّطعي البسبوسـة عىل شـكل 
معينـات واعيديها إىل الفرن لـ5 

دقائق عىل حرارة هادئة. 
- أخرجـي الصينيـة مـن الفرن 
واسـكبي فـوراً عليهـا الحليـب 

املكثف املحىل.
- أتركـي البسبوسـة تـربد عىل 

حرارة الغرفة.
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يرضب للشـخص يؤتمن عىل أمر ، فال يكـون أهال لتحّمل تلك األمانة ، أو 
املحافظة عليها ، خيانة منه ولؤما . 

أصله: أن رجال من أهل بغداد كان قد سافر إىل إحدى املدن العثمانية إّبان 
العهـد العثماني بصحبة رفيق له . وبينما هما يتنزّهان يف بعض شـوارع 
املدينـة _ يف عـرص ذات يوم _ رأى الرجل بقرة كبـرية واقفة يف رشفة أحد 
البيـوت والرشفـة : هي ماكان يسـمى يف بغـداد القديمـة (( الطارمة )) 
ويسـمى اليـوم البلكون . وكانـت الرشفة صغرية وضيقـة وبابها صغري 
وضيـق ، فتعّجب الرجل من ذلك غايـة العجب ، ولفت نظر رفيقه إىل ذلك 
، وراح يتسـائل وإيـاه عـن كيفية صعـود البقرة الكبـرية إىل تلك الرشفة 
الصغـرية الضيقة وعـن كيفية نزولهـا منها والرشفة عاليـة عن األرض 
، وبابهـا صغـري ضيق ! . ثم قال الرجـل لرفيقه : (( إن هـذا األمر اليكاد 
يصّدقـه العقل .. فلو أن امرءا حّدث به بعض معارفه ، هل كان يصّدق يف 
قولـه ؟ . فبالله عليك ياصاحبي إنتبه ملا ترى جيدا واحفظ ذلك يف ذاكرتك 
.. لعلّني أحتاج إىل شهادتك يف هذا األمر ، إذا ما عدنا إىل بغداد .. ألني أخىش 

االّ يصّدقني أحد إذا ما قصصت عليه قصتها )). فوعده رفيقه خريا . 
ثـم أن الرفيقني عـادا إىل بغداد، وقد نيس الرجل أمـر البقرة. ويف ذات يوم 
دخـل الرجل إىل املسـجد ليصيل الظهر، فرأى صاحبـه واقفا يف ناحية من 
املسـجد، وقد التـّف حوله لفيف من الناس، وهو يقـّص عليهم نبأ البقرة 
، وكان القوم يسـتمعون إليه ويهّزون رؤوسـهم غري مصّدقني ملا يقول! . 
ومـا كاد ذلك الرفيق يرى الرجل داخال، حتى صاح به قائال : (( لقد جئت 
يف الوقت املناسب ياصاحبي.. أن هؤالء القوم يكّذبونني فيما أقّص عليهم 
من نبأ البقرة . فهالّ شـهدت يل عىل صحة ما أقول ؟ )) . فقال الرجل : (( 
أنا ال أتذّكر من هذا األمر شـيئا .. وما أظن كالمك إالّ إفرتاءا وبهتانا ! . )) 
. فقال صاحبه : (( ماذا تقول ياصحبي ؟ .. هل نسيت ذلك بهذه الرسعة 
؟ .. )) فقـال الرجـل : (( ال .. لـم أنـس ذلك .. ولكنك أنت الذي نسـيت ما 
طلبتـه منـك .. ألني (( ردتك شـاهد .. طلعت يل قصه خـون . )) . ثم ذاع 
ذلـك األمر بني الناس ، وعجبوا من قلة عقل ذلـك الصديق ، وعدم إلتزامه 

بما وعد به رفيقه.

أنا بنـت وحيدة ألمي عـىل ولدين، 
عندي 26 سـنة، مشكلتي تتلخص 
يف أنـي خايفة أتـزوج، كل ما احد 
يتقـدم يل، أخاف وأتراجع وأرفض، 
والدتـي وحدهـا  أتـرك  أن  فكـرة 
ترعبني؛ خصوصاً أن والدي متوف، 
وإخواتي متزوجني وكل واحد شق 

طريقه.
أخـاف أن ممكـن زوجـي ال يفهم 
املوقـف وال يقبل يخلينـي أزورها 

كثريا، أو آتي بها عندي.
ساعات افكر أفرض أنه لو لم يحب 

ماما، كيف سيكون الوضع ؟؟
ممكـن أنـا وهـو ال ننسـجم مـع 

بعض.. أو يكون غري مناسب..
كل هـذا يخوفني ويخليني أرفض، 
أنا عارفـه أن العمر يجري، لكن ال 

اعرف ماذا افعل.
النصائح والحلول:

1 بـارك الله بك أيتهـا االبنة البارة 

بأمك، هذه مشـاعر تثابـني عليها 
بإذن الله يف الدنيا واآلخرة.

2 أما أن تخايف مـن الزواج وتظني 
الظنـون بزوج املسـتقبل بشـكل 
مسـبق؛ فهذا ما ال أتفق معك عليه 

أبداً.
3 أحسـني ظنـك باللـه، وتفـاءيل 
خرياً؛ فمـن يدري؟ فربمـا تجدين 
عريسـاً يماثلـك يف الـرب والحنان، 
ولديـه أم ويمكـن أن تصبـح مـع 

الوقت صديقة ألمك؟؟!
4 نعم فكري بهذا االتجاه، وال تعزيل 
نفسـك وأمك عـن زوج املسـتقبل 
وعائلتـه؛ بـل فكـري بـأن العائلة 
سـتكرب وسيكون هناك مجال للود 
والتعـاون والرتاحم، هذا ما ينبغي 
أن تأمليـه وتتوجهـي بدعائـك إىل 
الله، عز وجل، أن يحققه لك؛ رأفة 

بأمك وبراً بها، إنه سميع مجيب.
(املصدر خالة حنان: مجلة سيدتي)

المسافة بين حاجبيكم تكشف حقيقتكم
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 يعكـس املظهـر الجسـدي الذي يتمتع بـه كل شـخص اإلرث الجيني 
له، كما يعكس الشـخص الذي سـتصبحونه فيما بعد، فمالمح الوجه 
وأجزاء من الجسم تساعد عىل اكتشاف الشخصية والطبع. كما تعترب 
العينـني مرآة روحكم مثـًال، فهما تفضحان عمقكـم الروحي وصفاء 
الكائن الذي أنتم عليه. أما الفم فيحدد إن كنتم شخصاً لطيفاً، متمرداً 

أو حاملاً، وخطوط اليد تستطيع أن تتنبأ بمستقبلكم ومصريكم.
لكـن ماذا عن املسـافة بني الحاجبـني، فما الّرس الـذي تخفيه، وكيف 

تكشف هذه املسافة عن بعض مالمح شخصيتكم.
الحاجبان املتباعدان

إن املسـافة الكبـرية بني الحاجبـني هي دليل عىل أنك شـخص منفتح 
التفكـري. فهذه املسـافة ُتبني الجانب املنفتح منـك، عن طموحك وعن 
قـوة خيالك. أنت شـخص مبدع جـداً، وتحاول دائمـاً تحقيق أحالمك. 
أنت أيضاً شـخص محبوب، لطيف واجتماعي. كما أنك من األشخاص 
الذين يحبون أن يكونوا يف مجموعات وأن يسـاعدوا من يحيطون بهم 

يف الصعوبات.
إال أنك أيضاً شخص مرتدد جداً، ال تتوصل التخاذ قرارات بسهولة.

الحاجبان املتقاربان
يدّل شكل الحاجبني املتقاربني إىل أن الشخص يف حالة غضب ويعّرب عن 
بعض االسـتياء. إذا كان حاجباك قريبني من بعضهما، فلديك بالتأكيد 
شخصية انفعالية، تجد صعوبة يف التحكم بتوترك وقلقك وأنت شخص 
واقعي جداً. فاملسـافة بني حاجبيك تشري إىل أنك تحتاج دائماً إىل بعض 
الوقـت للتفكـري قبل اتخـاذ أي قرار. كمـا أنك تتبنى غالبـاً كل ما هو 

منطقي، املشاعر تأتي فيما بعد.
إال أنك تجد صعوبة يف الثقة باآلخرين، أنت حذر جداً وهذا املوقف يمكن 

أن يبعد عنك األشخاص الذين يعارشونك يومياً.
املسافة بني الحاجبني متوسطة

إن كانت املسـافة بني الحاجبني متوسطة، أنت إذن شخص نشيط مع 
ثقة عالية بالنفس. تعرف مسبقاً ما تريده وتحاول امتالكه بأي ثمن، 
ال تخاف من التحديات، ألن ثقتك بنفسك وتصميمك ومثابرتك تساعدك 
غالبـاً عىل ربح املعركة. أنت ال تتقبل الفشـل وتجد صعوبة يف تحمله. 
أنت شـخص جدير بالثقة. تعـرف كيف تحافظ عـىل أرسار أصدقائك 

وتعطيهم أفضل النصائح يف حال الحاجة إليها.
وبالرغم من أن ثقتك القوية بنفسك هي نقطة قوتك لكنها أيضاً عيبك 
األسـايس. قد تدفع النـاس إىل أن ينظروا إليك عىل أنك شـخص متكرب 

وعنيد.

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
ــوج الص ــي  من ــي  صدگن ــگ  العش ــوه  ماتس
ــــــــــره حس ــف  ال ــا  ي او  ــه  بنيت ــي  ال ــرام  ح
ــروح لي ــگ  العش ــه  اعل ورده  ــرم  املايحت
ــره الصح ع  ــه  ابوجه ــروح  وي ــي  ميش ــل  خ
ــون تخ ــي  تال ــي  متون ــوگ  ف ــنني  س ــت  غفي
ــجـــــــــره ش ــت  حتول ــي  صوچ ــاب  للحط
ــر اصغي رد  ــري  عم ــك  حب ــنني  س ــلتهه  ش
ـــــــــره للعش ــره  ذك ــوفن  اش ــد  ماري الن 
ــل الليــــــ ــي  تال ــه  يغف ــن  م ــر  بالكم ــده  *ن
ــد ماكاعــــــ ــي  حض ــس  ب ــت  مامن ــد  كاع
ــدرون مايــــــــــ ــافوهه  ش ــه  مبلل ــدي  أي
ــد واح ــن  م ــلهه  غاس ــر  التم ــاعه  س كل 
ــف للطيـــ ــك  مرورت وراك  ــن  م ــت  وصل
ــد متواجـــــــــــــ ــكاك  ال ــم  باحلل ــو  ل ــز  اف
ــروح الــــــ ــوه  ك ــك  اجيل ــت  جن ــن  م ــل  كب
ــد متــــواع ــي  جن ــا  م ــق  ملتح ــن  ج ــس  أح
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أبـــــــراج

صحتـك الجسـدية والعقلية يف أحسـن أحوالها، 
فـال تدع اللحظة تمر دون أن تسـعى وراء أفكارك. 
سـوف تكسـب املؤيدين الذيـن يشـاركوك يف األهداف 
ويمكنهـم امليض قدًمـا كفريق. هكذا تسـتطيع العمل 
اليـوم بطريقة جيدة وتتقدم بشـكل كبري لكي تصل يف 

النهاية إىل أهدافك.

يجـب أن تسـتعد ملواجهـة مشـكالت جديدة، 
فاألمـور ليسـت جيدة يف مـكان العمـل وأنت ال 
تستطيع إنجاز سـوى القليل. ال تجعل ذلك يخيفك، 

فهذه املراحل تجيء ثم تذهب. يف حياتك الخاصة.

يبـدو أنه قد حـان أخريًا وقت تنفيـذ أحالمك؛ 
تحل بالشجاعة وسـوف تتمكن من تغيري ليس 
فقط حياتك الشخصية، ولكن حياتك املهنية أيًضا. 
قـد تكون أيًضـا نموذًجا يحتذي به مـن حولك. إال أنك 
يجـب أيًضـا أن تجـد الوقـت للتنفيس عـن ذاتك حتى 

تقيض عىل التوتر.

ال يمكـن التغلـب عـىل العقبـات التـي تراهـا 
أمامك يف الوقت الحـايل إذا حاولت حلها بالطرق 
القديمـة املعروفة. يجب أن تغـريِّ مدخلك والتوصل 
إىل اسـرتاتيجية جديدة وأن ال تسمح لآلخرين بتغيري 

رأيك أو خططك كثريًا.

 سـتعم أجواء من االرتياب تسـتوجب منـك اتخاذ 

موقف، وسـتجد حالًيا صعوبـة يف التخيل عن طريقة 

تفكـريك املعتادة، بالرغـم من العواقب السـلبية التي قد 

تكـون نابعـة من املايض. مع ذلـك، حاول أن تكـون متفتح 

حتى تتمكن من تعدي املصاعب والعراقيل بليونة وسهولة.

مهاراتـك التنظيمية مطلوبـة يف العمل اليوم، 
ويمكنك جمع أفـكار زمالئك وبالتايل تتفوق. قد 
يكون لذلك تأثريًا إيجابًيا عىل ثقتك بذاتك، كما سوف 
يالحظ األصدقاء أيًضا النزعـة املتناغمة فيك حيث أنك 

قادر عىل جمع الشخصيات املختلفة مًعا.

سـوف تجـد سـهولة يف التعامـل اإليجابـي مع 
األشـخاص يف الوقت الحـايل، فالكل يبـدو منجذًبا 
إليك، كمـا أن الصالت التي قد يكون لها تأثريًا إيجابًيا 
عـىل مسـتقبلك تظهـر يف كل مـكان. تأكد من أنـك ُتَقِدر 
هؤالء األشـخاص حق تقديرهم وذلك للفوائـد التي تأتي 

من خاللهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.

قد تجد نفسك يف مواقف حرجة وتشعر يف هذه األثناء 

بالضعف. طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 

ال. توخى الحـذر اذا أردت أن تحرز  غري متناغم وغـري فعَّ

تقدًما عىل حسـاب اآلخرين، فذلك الترصف قـد يخلق العديد 

من املنافسني واملعارضني، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب.

طريقـك يـزداد صعوبـة أكثر ممـا تصورت يف 
بادئ األمـر، وربما هناك شـخص يحاول إثنائك 
عـن خطتك أو حتى إحباطك. ال تيأس انظر إىل األمر 
كأنه عقبة واخترب إرادتك. دافع عن خططك وامض إىل 

األمام.

األمـور اليـوم تقـع يف مكانهـا السـليم، فمـن حولك ال 

يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. يف العمل أنت تنجز 

كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثري من األفكار 

الجديدة. حتى يف حياتك الشـخصية تسـتطيع االسـتمتاع بأوقات 

سعيدة نتيجة لالنطباع الجيد الذي ترتكه عىل كل من تقابلهم.

ألول مرة خانتك األنماط السـلوكية االعتيادية 
حرجـة.  مواقـف  يف  ووضعتـك  بـك  الخاصـة 
اسـرتاتيجية الحلـول التـي تنتهجهـا يف املعتـاد ال 
تحسـن من األمور، مهما حاولت مـراًرا وتكراًرا. كنوع 

من التغيري.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يلعب القدر لعبته معك وسـتجد نفسـك أمام 
موقف لم تكن تتوقعه تماًما، لكن ال تبايل بذلك. 
إن كان باسـتطاعتنا توقـع كل يشء، سـتغيب عنا 
ملذات الحياة. إذن، ال تنعي حظك وال تشـعر باألسـف 
ملصـريك: بل عـىل العكس، كـن يقًظا، فالحيـاة تخبئ 

دائًما مفاجآت سعيدة.

لي  طلعت  شاهدا...  ردتك 
قصة خون

عاق..  زوجة  أم  بارة  فتاة 
كيف أترك أمي وحيدة؟

1863 - إسماعيل باشا يتوىل حكم مرص بعد 
وفاة عمه الوايل محمد سعيد باشا.

1896 - عرض جهاز األشـعة السـينية ألول 
مرة.

1902 - سـقوط مدينـة الريـاض بيـد عبـد 
العزيز آل سعود.

1911 - أول هبـوط لطائـرة عىل متن حاملة 
طائرات مما فتح الباب عىل مرصاعيه لتشييد 

مثل هذه السفن.
1919 - افتتاح أعمال مؤتمر باريس للسـالم 

يف فرساي يف فرنسا.
1943 - السـوفييت يعلنـون كـرس حصـار 

لينينغراد من قبل الفريماخت.
1948 - اإلمام محمد مأمون الشـناوي يتوىل 

مشيخة األزهر.
1949 - حل جيش الجهاد املقدس الذي أسسه 

عبد القادر الحسيني ملقاومة قيام إرسائيل.
1952 - بـدأ الثورة الشـعبية التونسـية ضد 
االحتالل الفرنيس، والسلطات الفرنسية تلقي 

القبض عىل الحبيب بورقيبة.
1981 - انعقـاد مؤتمـر القمة اإلسـالمية يف 

مدينة الطائف يف اململكة العربية السعودية.
1982 - زلـزال يف بحـر إيجـة بقـوة 7.0 عىل 

مقياس ريخرت شعر به يف كافة أنحاء اليونان 
وبلغاريـا وجنوب رشق إيطاليا وجنوب رشق 

يوغوسالفيا وغرب تركيا.
2002 - انتهاء الحرب األهلية يف سرياليون.

2003 - عاصفـة ناريـة يف كانربا بأسـرتاليا 
تقتل 4 وتحرق 491 منزًال.

2007 - عاصفـة تـرضب اململكـة املتحـدة 
وغرب أوروبا تعد األسـوء منـذ عرشين عاًما 
تتسـبب بخسـائر كبـرية وتـؤدي إىل إغـالق 
املطارات واملوانئ وغرق بعض السـفن ووفاة 

حوايل 50 شخص وجرح املئات.
2009 - حركة حماس والفصائل الفلسطينية 
يعلنون قبولهم عـرض إرسائيل بوقف إطالق 

النار وإنهاء الحرب عىل غزة.
2011 - التجمـع الدسـتوري الديمقراطي يف 
تونس يطـرد الرئيس املخلوع زيـن العابدين 
بن عيل وستة من أقرب معاونيه من صفوفه 
وذلـك بعـد أيـام مـن اإلطاحـة بـه، ورئيس 
الجمهورية املؤقت فـؤاد املبزع والوزير األول 
محمد الغنويش يسـتقيال من الحزب بسـبب 

سعيهما لفصل الدولة عن الحزب.
2015 - غـارة جويـة إرسائيليـة عىل هضبة 
الجوالن السورية تؤدي إىل مقتل 5 من عنارص 

حـزب اللـه بينهـم جهاد بـن عمـاد مغنية، 
والقيـادي امليدانـي محمد عيـىس، إضافة إىل 
الجنـرال يف الحرس الثـوري اإليراني عيل الله 

دادي.
2017 - تنظيم داعش يف العراق والشام يفّجر 
واجهة املرسح األثـري يف مدينة تدمر األثرية 

يف سوريا.
2018 - مرصع 52 شخص وإصابة 5 آخرين 
يف حادثـة حريـق حافلة عىل طريق سـمارا، 
شيمكنت يف مديرية أورغس بمنطقة أكتوبي 

يف كازاخستان.
2019 - مقتل ما يزيد عن 90 شخًصا وجرح 
العـرشات يف انفجـاٍر لِخط أنابيـٍب نفطيَّة يف 

بلدة تالويليلبان ِبوالية هيدالغو املكسيكيَّة.
2020 - إليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة 
تعلن رسـمًيا تجريد دوقي ساسـكس األمري 
هـاري وزوجتـه ميجـان من لقـب «صاحب 
السـمو امللكي» وما يتصل به مـن امتيازات، 

بعد قرارهما التخيل عن مهامهما امللكية.
2021 - إعـادة انتخـاب فوسـتان آرشـانج 
تواديرا رئيًسـا لجمهورية أفريقيا الوسـطى 
لوالية ثانية، بعـد حصوله عىل 53.92 % من 

األصوات.
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1املطربة البدوية امللقبة بسمراء البادية
2فراش الطفل الرضيع o عكس خري

3قاصدة مع سبق االرصار o ثلثا توت.
4تغذية املاشية يف املناطق العشبية o متشابهة

5فراشة االغنية (من لبنان).
6ثلثا بيت o يف املقدمة.

7يستخدمه العب كرة التنس مثال
8فنان مرصي من أصل سوري اسمه الحقيقي أنور يحيى النقاش.

9االسم السابق للفنان املرصي العاملي عمر الرشيف.
10نجم النجوم السوبر ستار (من لبنان)

أفقي
1إحدى الحواس o البحرية األمريكية (معكوسة).

2مجمـوع الحيل والقدرات الفردية يف عمل ما o ما يوضع عىل 
الثور لجر محراث أو تدوير ساقية.

3يبكني o أعرس (معكوسة).
4شبل الدب o خالف نفس (معكوسة).

5متشابهة o وضع يف شكل قوالب
6يعطي وعدا o طمع شديد

7صالت (فيها همزة مقلوبة ياء) o يف رغد من العيش.
8هرب o إذا أغضب االبن والدته فيجب عليه رسيعا أن ....

9نصف اسـم أحد أفالم احمد السـقا ومنى زكـي وهالة فاخر 
وجميل راتب. o نصف وميض

10ريفـي o فنانـة كوميدية مرصية اسـمها الحقيقـي نونيا 
نوشكا
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-هـل تعلـم أن عـدد البكترييـا 
املُتواِجدة يف جسـم اإلنسان أكرب 

من عدد خالياه
-هـل تعلـم أن َشـعر اإلنسـان 
يسـتمر ُنُمـوه ملُدِّة ِبضع أشـهر 

بعد َموت صاحبه.
-هل تعلم أن قوس قزح ال يظهر 
إال إذا كانت الزاوية بني الشمس 
وخط األفـق أقل مـن 40 درجة 

مئوية.

-هـل تعلـم أن بصمـة اللسـان 
َتختلـف من شـخص آلخر، مثل 

بصمة األصبع
-هل تعلم أن استخدام املُطهرات 
املُضادة للبكترييا أقل كفاءة من 
اسـتخدام املاء والصابون يف قتل 

الجراثيم
-هـل تعلـم أن ُفقـدان الوعـي 
َيحُدث بعد ُمدِّة 8 - 10 ثواٍن من 

ق الدم إىل الدماغ.  ف َتدفُّ توقُّ

الحبـل  طـول  أن  تعلـم  -هـل 
الشوكي لإلنسان ُيساوي 45 سم 

يف الرجال و43 سم يف النساء. 
الخاليـا  عـدد  أن  تعلـم  -هـل 
الشم عند  املُسـتقبالت لحاسـة 
 40 تقريبـاً  ُتسـاوي  اإلنسـان 

مليون خلية. 
-هـل تعلـم أن القيـام بتنـاول 
يقـوم  يوميـاً  الخـرضاوات 
الجسـم، وُيقلِّل  بتحسني ِصحة 

من مخاطـر اإلصابـة بأمراض 
عديدة

ال  التمسـاح  أن  تعلـم  -هـل 
يستطيع أن يقوم بإخراج لسانه 

من فمه. 
-هل تعلم أن صاحب أكرب عيون 
يف العالـم هـو حيـوان الحبَّـار 

العمالق.
-هل تعلم أن قلب الروبيان يقع 

يف رأسه.



أول  يف  دبي،  يف  ضخماً  غنائياً  حفالً  الساهر،  كاظم  العراقي،  الفنان  أحيا 
ظهور له بعد وفاة شقيقه عيل جبار، حيث ظهر بالكمامة وبغاية الحرص 
باتخاذه لكل إجراءات الوقاية من فريوس (كورونا) يف كواليس الحفل خالل 
لقائه بالنجمة اللبنانية نجوى كرم.وخالل الحفل بدا القيرص حزيناً ومتأثراً 
للجمهور يف دبي برضورة  من وفاة شقيقه، وحرص عىل توجيه نصيحة 
قائالً:  (كورونا)،  بفريوس  املتعلقة  الكاملة  االحرتازية  اإلجراءات  اتباع 
مجموعة  الساهر  بيمزح».وقدم  ما  الفريوس  هذا  نفسكم،  عىل  «انتبهوا 
كبرية من أغانيه القديمة والجديدة وتفاعل معها الجمهور، ورددوا كلماتها 
عىل مدار ساعتني، ونرش الجمهور عددا من مقاطع الفيديو لألغاني التي 
قدمها خالل الحفل، عىل السوشيال ميديا تعبرياً عن حبهم الكبري له.يذكر 
أن النجم العراقي فجع يف مطلع عام ٢٠٢٢، بوفاة شقيقه األكرب، عيل جبار 
إبراهيم السامرائي، والذي نعاه بمنشور عرب جميع حساباته عىل مواقع 
الطيبة..  روحك  عىل  الله  رحمة  الغايل  «أخي  وقال:  االجتماعي،  التواصل 

مثواك الجنة بإذن الله. الله يحفظكم دائًما ويبعد عنكم كل مكروه».

حصدت، ديبانجايل كامسرتا، املقيمة يف اإلمارات، املركز الثاني يف 
مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات عام ٢٠٢٢، والتي تمثل 

اإلمارات ألّول مرّة يف تاريخ املسابقة.
كما حصلت عىل، كامسرتا، عىل جائزة «أكثر األزياء غرابة»، بعد 

أن جسدت الصقر اإلماراتي بـ زي ذهبي رائع.
وديبانجايل كامسرتا حاصلة عىل شهادة البكالوريوس يف الهندسة 
املعمارية، وعملت يف وقت سابق موظفة يف رشكة طريان اإلمارات، 
كما تمكنت من تأسيس مرشوعها الخاص وهو رشكة تصميم 

داخيل أطلقت عليها اسم فيلوش.
يف  هندية  أصول  من  أنها  يبدو  التي  كامسرتا  السيدة  وتقيم 
اإلمارات منذ ما يقارب الـ ١٣ عاًما، وتحمل الجنسية اإلماراتية، 
مخصصة  واحدة  رشكتني،  أسست  فيلوش  لرشكتها  وباإلضافة 
الديكورات املنزلية، باإلضافة لرشكة متخصصة بالوجبات  لبيع 

الخفيفة والرشوبات الصحية
 ،٢٠١٢ عام  يف  كريستيان  السيد  من  كامسرتا  السيدة  وتزوجت 
التي  وتيفاني  أعوام،   ٦ وتبلغ  فيكتوريا  هما  ابنتني  وللزوجني 
تبلغ ٥ أعوام، وكشفت السيدة كامسرتا يف وقت سابقة لوسائل 
إعالمية يف اإلمارات، فيل أن تسافر إىل مدينة الس فيغاس: «اعترب 

نفيس سيدة عصامية.. فأنا ادير ٣ رشكات كما ان لدي طفالن 
جميالن.. باإلضافة لزوج رائع جًدا.. واشعر بالفخر كوني ايش 
اليوم ما زلت اكافح من اجل الحصول عىل  البلد.. وحتى  يف هذا 

منصة خاصة بي لعرض األزياء».

وشك  عىل  نرصي  أصالة  النجمة  أن  يبدو 
عمل «ديو» جديد، حيث شّوق املطرب ماجد 
املهندس الجمهور بأغنية جديدة مع أصالة، 
دويتو  تليفزيونية وجود  وأكد يف ترصيحات 
يسجال  لم  أنهما  إىل  مشريًا  بينهما،  جديد 
حتى اآلن األغنية، وأضاف أنهما اختارا أغنية 
باللهجة املرصية وأخرى باللهجة الخليجية، 
وسيسجالن األغنيتني الختيار واحدة منهما 
لطرحها، وقال املهندس مازًحا أنه من املمكن 

ان تطرح األغنيتان أيًضا للجمهور.
ملحت  قد  أصالة  كانت  آخر،  جانب  وعيل 
ماجد  الفنان  وبني  بينها  تعاون  وجود  إىل 
يف  لها  سابقة  ترصيحات  خالل  املهندس، 
املرشوع  يكتمل  أن  وتمنت  املايض،  نوفمرب 
الغنائي بينهما، وذلك بعد عدة مطالبات من 
الجمهور بعمل دويتو معه، بعد زواجها من 

مدير أعماله فائق حسن العام املايض.
كما يستضيف برنامج «معكم منى الشاذيل» 
وذلك  سعد،  أحمد  واملطرب  أصالة  النجمة 
تمام  يف  املقبلني  والجمعة  الخميس  يومي 
الساعة التاسعة مساء عىل قناة  cbc، وذلك 

يف لقاء غنائي خاص.
التحديات  من  مجموعة  الحلقة  وتتضمن 
تربطهما  اللذين  وسعد  أصالة  بني  الفنية 
يقومان  ذلك  من  وبالرغم  قوية،  صداقة 

من  العديد  أداء  يف  بعضهما  بتحدي 
بمصاحبة  االستوديو  داخل  الدويتوهات 
املعركة  وتمتد  املوسيقية،  أصالة  فرقة 
أغاني  منهما  كل  يؤدي  ألن  بينهما  الغنائية 
اآلخر بطريقته، كما يقدمان أغنية ارتجالية 
تفاعل  وسط  التصوير  أثناء  لحنها  وضع 

كبري من جمهور الربنامج. 

عن  وتفاصيل  حكايات  وأصالة  سعد  يروي 
ومواقف  تجمعهما،  التي  الصداقة  عالقة 
طريفة بينهما يتحدثان عنها ألول مرة، كما 
أصالة  ألبناء  خاًصا  ظهوًرا  الحلقة  تتضمن 
حرضوا  الذين  وآدم)،  وعيل  وخالد  (شام 
يف  وشاركوها  والدتهم  مع  اللقاء  من  جزًءا 

بعض األغنيات واأللعاب.
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كشفت الفنانة، هنا شيحة، عن 
اسم شـخصيتها يف مسلسل 

«راجعني يا هوى»، واملقرر 
عرضـه يف رمضـان املقبل 
صـورة  هنـا،  ونـرشت 
تصويـر  كواليـس  مـن 
املسلسل، عرب حسابها 
إنسـتجرام،  عـىل 
وكتبـت هنا قائلة: 

«انتظروا فريدة يف 
راجعني يا هوى».

ومسلسـل «راجعني 
يـا هـوى» مأخـوذ عن 

مسلسـل إذاعـي قديـم للكاتـب 
أسـامة أنور عكاشـة، ومعالجة 
وسيناريو وحوار محمد سليمان 

عبد املالك.
هـوا»  يـا  «راجعـني  مسلسـل 
بطولة خالـد النبوي، نـور، هنا 

شـيحة، أنوشـكا، وفاء عامـر، أحمد 
داش، إسـالم إبراهيم، أحمد خالد 
صالح، كريم قاسم، سلمى أبو 
درويش،  مصطفـى  ضيـف، 
طه الدسـوقي، سـلمى أبو 
ضيف، تميم عبـده، صفاء 
الطوخي، جال هشام، سايل 
حمـاد، ريهـام الشـنواني، 
نانـيس  الجديـد  والوجـه 
هـالل، وعدد آخر من الفنانني 

الشباب.
ويف السـياق نفسـه، أعـادت هنـا 
شـيحة ذكرياتها مـع العائلة بمجموعة 
الصـور التي نرشتها عرب حسـابها الشـخيص عىل 
موقـع «إنسـتجرام»، وتوثق بها أهـم اللحظات يف 
حياتها منهم وهي طفلة يحملها والدها ووالدتها، 
وأخـرى برفقة أبنائها، كمـا ظهرت يف صورة ثالثة 
برفقـة شـقيقاتها، إضافة إىل صـورة من معرض 

والدها الفنان أحمد شيحة.

@Òeãæa@¿

تمُر أغلب البلدان عرب الُعصوِر يف أزماٍت عدة، لكن بعض الدول تخرُج من 
أزماتها وتتعاىف بسبب تكاتفها ووقوفها بشكٍل جاٍد عىل حقيقِة الخروج 

من هذه األزمات . 
أن تخَرس أشياًء لم يكن يف حسبانك  إن من أشّد األمور صدمًة او تأثرياً 
بالعوز  أن تشعر  تريده..  ال  واقٍع  عىل  يوماً  تفتح عينيك  أن  خرسانها.. 
العّد..  ولن تجد َمن يقف بجانبك.. أن تحيص عدَد االنتكاسات فيعجزك 
أن تتمنى عودة زمان جميل انتهى.. أن تكتشف أن ال أحَد حولك سواك.. 
أن تتذكر إنساناً قريباً منك رحَل بال عودة.. أن تنادي بصوٍت مرتفٍع فال 

يصل صوتك. 
قد نتعرض للجرِح من أقرب الناس إىل قلوبنا، ثم نبكي ونتوجع ونتحرس، 
فحجُم األلم كبرٌي، والجرح الذي رصخت منه قلوبنا بمقدار حبنا وتعلقنا 

بهم، والجرح الذي تسببوا فيه يساوي مكانتهم. 
أهلها  القرية من  أن قريًة حدثت فيها مجاعٌة، فطلب وايل هذه  ُيحكى 
طلباً غريباً يف محاولة منه ملواجهِة خطر القحط والجوع، وأخربهم بأنه 
سيضع «ِقدرا» كبرياً يف وسط القرية، وأّنه عىل كل رجٍل وامرأٍة أن يضع 
اللبن، برشط أن يضع كل واحٍد الكوب وحده، من  يف «الِقدر» كوباً من 

غري أن يشاهده أحد. 
يف  ما  وسكَب  بالليل  منهم  كل  وتخفى  الوايل،  طلب  لتلبيِة  الناس  هرع 

الكوب الذي يخصه. 
ويف الصباح فتح الوايل «الِقدر»، وماذا شاهد؟ شاهد «الِقدر» وقد امتأل 
باملاء!.. فسأَل الناس أين اللبن؟ وملاذا وضَع كل واحد من الرّعية املاء بدالً 
من اللبن؟.. كل واحد من الرّعية قال يف نفسه: «إّن وضعي لكوٍب واحٍد 

من املاء لن يؤثر عىل كّمية اللبن الكبرية التي سيضعها أهل القرية». 
وكٌل منهم اعتمد عىل غريه، وكل منهم فّكر بالّطريقة نفسها التي فّكر 
بها صديقه او جاره، وظّن أّنه هو الوحيد الذي سكب ماًء بدالً من اللبن، 
والنتيجة التي حدثت أن الجوع عّم هذه القرية، ومات الكثريون منهم، 

ولم يجدوا ما ُيعينهم وقت األزمات. 
لو فكرنا قليالً يف هذه القصة لوجدنا الكثرَي من هؤالء الذين وضعوا املاء 
بدل «اللبن» يف بلدنا وحولنا.. ونجد ايضا أن نفوس الناس انقسمت اىل 
ان  الناس  من  ينتظرون  كانوا  الذين  العوز  اصحاب  هم  األول  قسمني.. 
يساعدوهم، وما اكثرهم يف بالدنا، ولكن خاب أملهم، ومات الكثري منهم. 
أما القسم الثاني فهم الناس املتمكنون الذين بإمكانهم مساعدة اآلخرين 
وسد حاجتهم لكي يعيشوا معهم اخوة متحابني، لكن البخل وتفكريهم 
اليسء منعهم من احتواء أرواح الناس يف أحلك الظروف، واعتقد ان هذا 

من الكبائر يف قاموس اإلنسانية . 
يخدع  فهو  الصورة  بهذه  بها  ويتالعب  اآلخرين  بمشاعر  يتسىل  فَمن 
اإلنسانية،  معنى  من  ومتجرداً  بالنقص  يشعر  إنساناً  لكونه  نفسـه، 
خالياً من املشاعر والصدق واملنطق.. هؤالء يف الحقيقة صغار النفوس، 
الجرح أن تغمض عينيك عىل  متسلقون، صاغرون يرثى لحالهم.. قمة 
تتلوث  حولك  األشياء  ترى  أن  مؤلم..  وهم  عىل  وتستيقظ  جميل  حلم 
وتتألم بصمت.. أن تقف عاجزاً عن اإلحساس بشعور جميل.. أن تمد يدك 
خرست  بأنك  تشعر  أن  معه..  إلغراقك  سحبك  فيحاول  أحدهم  النتشال 
لحظة  عليك  تمر  أن  باسرتجاعها..  يسمح  عمرك  يعد  لم  كثرية  أشياء 

تتمنى التخلص فيها من ذاكرتك. 
ويف الختام .. ال تستقيم الحياة إال بتكاتفنا وتراحمنا وتضافرنا، واالقرتاب 
من بعضنا البعض يف الرساء والرضاء، والوقوف عند هموم وعوز الناس، 

ووضع الحلول الناجعة لحلها.
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اتخذ طيار باكسـتاني قراراً غريباً خالل إحدى رحالته الجوية، حيث قرر 
الهبوط بالطائرة نظراً النتهاء ساعات دوامه.

وقالت وسـائل إعـالم سـعودية: إن طياراً يعمـل لدى الخطـوط الجوية 
الباكسـتانية، قطع رحلته املتجهـة من العاصمة السـعودية الرياض إىل 
مدينة إسـالم أباد الباكسـتانية، األحـد، مرجعاً ذلك النتهـاء فرتة عمله. 
وأكدت وسـائل إعالم باكسـتانية أن الرحلة رقم «PK 9754» املتجهة من 
الرياض إىل إسـالم أباد شهدت بعض التأخري بسبب سوء األحوال الجوية، 
وبعـد فرتة قصرية من اإلقالع قرر الطيار الباكسـتاني الهبوط اضطرارياً 

يف مدينة الدمام بالسعودية.
مـن جانبه، قال متحدث باسـم الخطوط الجوية الباكسـتانية إن الطيار 
كان بحاجـة إىل الراحـة، وإن مـا فعلـه كان حرصاً عىل سـالمة الطائرة 

والركاب.

بغداد/ الزوراء:
أرسع   ،realme رشكـة  أطلقـت 
عالمـة تجاريـة للهواتـف الذكية 
يف العالـم التي تصـل مبيعاتها إىل 
   narzo 50 100 مليـون ، سلسـلة

الجديدة.
-na  لطاملا كانت هواتف سلسلة
zo شـائعة بـني الشـباب ويمكن 
أن تقـدم أفضل تجربـة ألعاب يف 

النطاق السعري.
بمعالـج85  مـزود   narzo 50A
MediaTek Helio G الـذي يتميز 
بـاألداء األقوى بني املنافسـني يف 

نفـس الفئة السـعرية. باإلضافة 
-A  إىل ذلك ، حاصل عـىل معيار
TuTu ألكثر من 200000 ، والذي 
يمكن أن يساعد املستخدمني عىل 
السـائدة  لعب األلعـاب املحمولة 

عرب اإلنرتنت.
كمـا أن لديهـا بطاريـة ضخمـة 
تبلـغ 6000 مليل أمبري وشاشـة 
مقـاس 6.5 بوصـة ، ممـا يوفر 
عمر بطارية طوال اليوم وتجربة 
مشـاهدة غامـرة. باإلضافـة إىل 
ذلك، يمكنك االستمتاع بمزيد من 

األلعاب.

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صوًرا ومقاطع فيديو لطواقم 
الدفـاع املدنـي يف غـزة وهي تنقل عروًسـا مـن صالـون التجميل يف 
شـاحنتها، وذلـك بعدما أدى هطول األمطار إىل غـرق وإغالق العديد 

من الطرقات الرئيسية.
ووثقت عدسـة الناشط الفلسطيني أنس الرشيف نقل طواقم الدفاع 
املدني الفلسـطيني عروًسـا من صالون التجميل بعـد غرق منطقة 

العلمي بمعسكر جباليا شمايل غزة بالسيول.
ووفقا للفيديو الذي صوره الرشيف، فإن الدفاع املدني أسـهم يف نقل 
”العـروس“ بمركبتـه إليصالهـا إىل منزلها، وسـط تصفيق حار من 

املوجودين يف الشارع.
ووجـه والد العروس شـكره لطواقـم الدفاع املدني عىل هـذه اللفتة 
الجميلة قائًال: ”بشـكرهم إلنقاذها ومسـاعدتها للخـروج من عند 

الكوافيري“.
الجديـر ذكـره أن جهاز الدفـاع املدني الفلسـطيني يف قطاع غزة قد 
أعلـن أمس األحـد أنه تعامل مـع 33 حادثة خالل 24 سـاعة، منها 

سبعة حرائق، و26 مساعدة.

بينما تؤمـن كلمة املـرور القوية 
حسابك من املتسـللني، فإن كلمة 
املرور الضعيفة / املخرتقة يمكن 
أن تعـرض بياناتـك وأمانـك عىل 
اإلنرتنـت للخطـر، إال أن كثري من 
املسـتخدمني ال يعلـم أن هواتـف 
أيفـون وأجهـزة أيباد، بهـا ميزة 
أمان إلكرتوني يمكنها إخبارك ما 
إذا كانـت بيانات اعتماد تسـجيل 
الدخـول الخاصـة بـك لتطبيقات 
تـرسب  يف  ظهـرت  قـد  معينـة 

بيانات.
ويمكـن لجهـاز iPhone الخاص 
بك معرفة مـا إذا تم اخرتاق كلمة 
الخاصـة بحسـابك عـىل  املـرور 
 Netflix و   Google و   Amazon
وغريها، وال يمكنها فقط إخبارك 
بهـذا، ولكنها تتيح لك أيًضا تغيري 
كلمة املرور ملوقع الويب بخطوات 

رسيعة وسهلة.
-1  انتقل إىل تطبيق اإلعدادات عىل 

.iPhone / iPad جهاز
-2  قم بالتمرير ألسفل وانتقل إىل 

كلمات املرور، اضغط عليها.
-3 . إذا تـم اخـرتاق كلمـة املرور 
ألي من حسـاباتك عىل اإلنرتنت - 
 ، Amazon أو Twitter أو Google
-S  فسرتى ”توصيات األمان“ أو
curity Recommendations هنا.

-4 انقـر فـوق توصيـات األمـان 
ملعرفـة كلمـة املـرور التـي بهـا 
مشـكلة يف الحسـاب أو ظهـرت 
يف تـرسب بيانات، وسـُيعلمك هذا 
القسـم أيًضـا بعدم وجـود كلمة 
مرور ضعيفة واحتمال اخرتاقها.

-5 يمكنـك إما تغيـري كلمة املرور 
عىل موقع الويب أو حذف اإلدخال 

من القائمة.
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العويض  أحمد  الفنان  أهدى 
عبد  ياسمني  الفنانة  زوجته 
عيد  بمناسبة  أغنية  العزيز 
بعيد  االحتفال  فخالل  ميالدها، 
املطرب  األغنية  غنى  ميالدها 
أنها  اىل  مشريًا  كمال،  عمر 
معلًقا  خصيًصا  لها  صنعت 
العويض  وأحمد  بـ»أنا  عليها 
قررنا نعمل أغنية لياسمني عبد 
وأحمد  بيها..  ونفاجئها  العزيز 
بنفسه..  األغنية  كالم  اختار 
غنية  أ

بحبك».
ل  تقو و

كلمة  بحبك   » األغنية  كلمات 
توصف ايه يف إحسايس.. يا أغىل 
تاج رايس..  الكل  يا ست  الناس 
سنني  اتكلم  عنك  لو  أنا  ده 
وسنني يعدي العمر وأنا بوصف 
إحسايس.. أنا لو عليا أجبلك من 
من  أخد  عليا  لو  حته..  القمر 
عمري واديلك.. واجلبلك قلبي 

ده هدية».
عرب  كمال  عمر  نرش  كما 
عىل  الشخصية  صفحته 
موقع الصور والفيديوهات 
فيديو  إنستجرام  الشهري 
ميالد  عيد  حفل  من 
عبد  ياسمني  الفنانة 
العزي، وجاء يف الفيديو 
برفقة  كمال  عمر 
العويض  أحمد  الفنان 
الفنانة  وزوجته 
العزيز  عبد  ياسمني 
شارك  حيث   ،
األخرية يف غناء 
 Happy  أغنية
 ،Birthday
عمر  وعلق 
عىل  كمال 
يو  لفيد ا
ربنا   : قائالً 
كــــم  يسعد
 يا حبيبــــي 

قلبي .

حسابها  عىل  صربي،  ياسمني  املرصية،  الفنانة  نرشت 
مقطع  الصور(انستغرام)،  تبادل  تطبيق  عىل  الخاص 
املجتمع  يف  املرأة  دعم  عىل  خالله  من  حرصت  فيديو 
املرأة  بني  باملساواة  يؤمن  عالم  خلق  عىل  والتشجيع 

والرجل.
بني  متساٍو  عالم  «إنشاء  الفيديو:  يف  وقالت 

إنشاء  يف  يساهم  والرجل  املرأة  حقوق 
العالم  وسيكون  أفضل،  مجتمع 

عمل  فرص  أتيحت  إذا  أكثر  متزناً 
متكافئة بني الرجل واملرأة، وأجور 

متساوية».
للمرأة  «االنفتاح  وواصلت: 
سيساهم  بها  واإليمان  ودعمها 
وإذا  متزن،  مجتمع  نشأة  يف 
وظيفة  عىل  وامرأة  رجل  تقدم 
الخيار  سيقع  املهارات،  بنفس 
من   ٪٩٩ بنسبة  الرجل  عىل 

الحاالت».
صربي  ياسمني  واختتمت 
حديثها، قائلة: «إذا أردنا التقدم 
من أجل كوكبنا األرض، فعلينا 
تمكني ودعم النصف اآلخر من 

املجتمع وهم النساء.. وهكذا 
نحصل عىل عالم متوازن».
صربي  ياسمني  وتعود 
جديد،  من  السينما  إىل 
اسم (شغل  بفيلم يحمل 
من  والذي  عصابات)، 
قريباً،  عرضه  املقرر 
وتجسد ياسمني صربي 

عصابة،  رئيسة  دور 
وتدور أحداث الفيلم يف 
ويضم  كوميدي  إطار 
الفنانني،  من  العديد 
عمل  ثاني  ويعترب 
به  تشارك  كوميدي 
فيلم  بعد  ياسمني 

«جحيم يف الهند».
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