
بغداد/ الزوراء:
اعلَن املتحدث باسم مجلس الوزراء حسن 
ناظم، امس الثالثاء، عن إجراءات حكومية 
لتأمني الحدود املشـرتكة مع سوريا، فيما 
اشـار اىل ان مجلس الوزراء وافق عىل بناء 
سياج أمني عىل الحدود مع سوريا، اكد ان 
املجلس صوت عىل نقل ملكية أرض مرسح 
الرشـيد إىل وزارة الثقافة.وقـال ناظـم يف 
املؤتمر الصحفي االسبوعي ملجلس الوزراء 
تابعته ”الزوراء“: ان ”الحكومة مسـتمرة 
يف مالحقـة الجماعـات اإلرهابيـة“، الفتا 
اىل ان ”مجلس الوزراء اسـتمع لنائب قائد 
العمليات املشـرتكة وقائد حـرس الحدود 
لالطـالع عـىل املوقـف األمني“.واضـاف: 

”ناقشـنا قـرار يتعلق باملنظومـة األمنية 
للحدود مع سوريا وأصدرنا قرارات عديدة 
لتأمينها“، مبينا ان ”مجلس الوزراء وافق 
عىل تمويل وزارة الداخليـة للرشوع ببناء 
سـياج أمنـي (كونكريتـي) عـىل الحدود 
مـع سـوريا“.وتابع ان ”مجلـس الوزراء 
قرر االسـتمرار بتلبيـة احتياجات العوائل 
النازحـة والعائدة من النـزوح“، موضحا 
ان ”مجلس الوزراء ناقش وضع الكهرباء 
وطلـب من الـوزارة إعادة تقديـم خطتها 
لتحسينها“.واشـار اىل ان املجلـس صوت 
عـىل نقل ملكيـة أرض مرسح الرشـيد إىل 

وزارة الثقافة.

بغداد/ الزوراء:
أداَن مجلـس األمـن الدويل، امـس الثالثاء، 
الهجوم اإلرهابي يف دياىل، فيما جدد دعمه 
لسيادة العراق ووحدته.وذكر بيان صحفي 
صـادر عـن مجلـس األمـن اطلعـت عليه 
”الـزوراء“: أن“أعضاء مجلس األمن نددوا 
بالهجـوم اإلرهابي الـذي وقع يف محافظة 
ديـاىل وأعربوا عن عمق تعاطفهم وخالص 
تعازيهم ألرس الضحايا والحكومة العراقية، 
وعن تمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل“، 
مبينـاً أن“أعضـاء مجلـس األمـن جددوا 
دعمهم الستقالل وسـيادة ووحدة العراق 
وسـالمته اإلقليمية وعمليته الديمقراطية 
وازدهاره“.وأكـد أعضـاء مجلـس األمـن 
أن“اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره يشكل 
أحـد أكثر التهديـدات خطورة عىل السـلم 
واألمن الدوليني“، فيما شددوا“عىل رضورة 
محاسـبة مرتكبي هذه األعمـال اإلرهابية 
البغيضة ومنظميهـا ومموليها وتقديمهم 

اىل العدالة“.وتابـع أن ”عـىل الـدول كافـة 
ووفقـاً اللتزاماتهم بموجب القانون الدويل 
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، التعاون 
الفعـال مـع الحكومـة العراقيـة وكافـة 
السـلطات األخـرى ذات العالقـة“، مؤكداً 
أن“ أي عمـل إرهابي هو عمل إجرامي وال 
يمكن تربيـره، برصف النظر عـن دوافعه 
ومـكان ارتكابـه وتوقيتـه والجهـة التي 
ارتكبته“. وشـدد عـىل ”رضورة أن تجابه 
جميع الـدول وبكافة الوسـائل التهديدات 
للسـلم واألمـن الدوليني التي تتسـبب بها 
األعمـال اإلرهابيـة، وذلك بموجـب ميثاق 
األمم املتحـدة والتزاماتها األخرى بموجب 
القانـون الدويل، بمـا فيها القانـون الدويل 
لحقوق اإلنسـان وقانـون الالجئني الدويل 
والقانـون اإلنسـاني الدويل“.وأكـد أعضاء 
مجلـس األمن“ مجدداً دعمهم ألمن العراق 
وللحرب املتواصلة ضد اإلرهاب، بما يف ذلك 

الحرب ضد تنظيم داعش“.

بغداد/ الزوراء:
صعدْت أسـعار النفـط، خـالل تعامالت 
امس الثالثاء، يف ظل توقعات بمستويات 
طلب قوية عىل الخام، مع استمرار تعايف 
االقتصاد العاملي.وبحلول الساعة 09:20 
بتوقيت موسـكو، ارتفعت العقود اآلجلة 
للخام األمريكي ”غرب تكساس الوسيط“ 
بنسـبة 0.60 % إىل 83.81 دوالر للربميل.
فيما صعدت العقود اآلجلة لخام ”برنت“ 

بنسـبة 0.75 % إىل 86.92 دوالر للربميل، 
وفقا لبيانات موقع ”بلرمربغ“.إىل جانب 
التوقعات ما يزال املسـتثمرون قلقني من 
تأثـري التوتـرات الجيوسياسـية املرتبطة 
بأوكرانيا عىل إمدادات الطاقة إىل األسواق.
وترتقـب األسـواق اجتمـاع االحتياطـي 
الفـدرايل األمريكي (البنـك املركزي) الذي 
سـيعقد يف وقت الحق، وسط توقعات أن 

يمهد االجتماع لبدء رفع الفائدة.

موسكو/ متابعة الزوراء: 
الجنـود  آالف  بوضـع  روسـيا  نـددْت 
األمريكيني يف حالة تأهب بسـبب األزمة 
الغربية-الروسـية حـول أوكرانيا ورأت 
يف ذلـك ”تصعيـدا للتوتـر“ مـن جانـب 
واشـنطن، وأطلقت مناورات عسـكرية 
يف الجنـوب وشـبه جزيـرة القرم.وقال 
ديمـرتي  الكرملـني  باسـم  املتحـدث 

بيسـكوف للصحفيـني ”نراقـب بقلـق 
كبري هذه التحركات األمريكية“.وأضاف 
أن الواليـات املتحـدة تتسـبب من خالل 
ذلـك ”بتصعيـد التوتر“ كمـا فعلت مع 
االعالن عن سحب عائالت الدبلوماسيني 
األمريكيـني مـن أوكرانيا بسـبب خطر 
وشيك بحسب واشنطن، يتمثل باجتياح 
للغـرب.وكان  املواليـة  لجارتهـا  رويس 

البنتاغـون أعلن اإلثنـني إن قوة عديدها 
يف  وضعـت  أمريكـي  عسـكري   8500
”حالة تأهب قصوى“ تحسـبا الحتمال 
نرشهـا لتعزيز أي تفعيل لقـوة التدخل 
التابعـة لحلف شـمال األطلـيس ردا عىل 
األزمـة األوكرانية.وقد حشـدت روسـيا 
100 الف جنـدي قرب الحدود األوكرانية 
مثـرية املخـاوف مـن أن تكـون تخطط 

لغزو جارتها املوالية للغرب، ما استدعى 
الغرب.وأفـادت  دول  مـن  تحذيـرات 
وكاالت أنباء روسـية أن القوات املسلحة 
الروسـية أطلقت امس الثالثاء سلسـلة 
جديدة من املناورات بالقرب من أوكرانيا 
ويف شـبه جزيـرة القـرم التـي ضمتها، 
مـع تدريبات تشـمل سـتة آالف عنرص 
وطائـرات مقاتلـة وقاذفات.من جانب 

آخر ستتسـلم اوكرانيا مسـاعدة جديدة 
مـن الواليات املتحدة تشـمل ”تجهيزات 
املسـلحة  القـوات  لتعزيـز  وذخائـر 
األوكرانية“ بحسب السـفارة األمريكية 
موضحة أنها قسـم من مساعدة بقيمة 
200 مليـون دوالر منحها البيت األبيض 

يف اآلونة األخرية لكييف.

الزوراء/ حسني فالح:
اكـدْت وزارة املـوارد املائيـة ان كميـات االمطـار 
والثلـوج التي سـقطت عززت مـن الخزين املائي 
االسـرتاتيجي يف السـدود والخزانات، مشـرية اىل 
انهـا قللت االطالقـات املائية من السـدود، وفيما 
اعلنـت وضـع خطط السـتثمار كميـات املياه يف 

املواسم الزراعية املقبلة، وطمأنت املواطنني بشأن 
كميات املياه الواردة من االمطار والسـيول.وقال 
املتحـدث باسـم وزارة املـوارد املائيـة عيل رايض 
يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان كميـة االمطـار التـي 
سـقطت يف اقليم كردسـتان ومحافظـات نينوى 
ودياىل وواسط والحزام الرشقي كبرية جدا ، فإنها 

عـززت من الخزيـن املائي االسـرتاتيجي يف الوقت 
الـذي كان يعيـش العـراق شـح مائيـة، مبينا ان 
االيرادات املائية عززت الخزين يف السدود والسيما 
املوصل ودربندخان ودوكان وكذلك حمرين ودياىل 
.واضـاف: ان الوزارة وضعت خططها السـتيعاب 
الكميات املائية الواردة واالسـتفادة منها، الفتا اىل 

هناك ارتفاع بمناسـيب الزاب ما سيؤدي اىل زيادة 
الكميات واملناسـيب يف عمود نهر دجلة وسـيدفع 
جـزء من سـد سـامراء اىل بحـرية الثرثـار وجزء 
اخـر اىل عمـود نهر دجلـة مرورا ملناطق الوسـط 

والجنوب.

القاهرة/ الزوراء:
   أكـَد الرئيـس املـرصي عبـد الفتـاح 
السـييس، عىل دفـع آلية العمـل العربي 
املشرتك بما يهدف إىل صون األمن القومي 
مؤتمـر  يف  السـييس  العربي.وأضـاف 

صحفي مشـرتك مع الرئيـس الجزائري 
عبداملجيد تبون، أنهما بحثا مسـتجدات 
الليبيـة وتوافقـا عـىل رضورة  األزمـة 
إجـراء االنتخابات الرئاسـية والربملانية 
بالتزامن.كذلـك، أوضـح أنهمـا توافقـا 

عـىل رضورة خـروج القـوات األجنبيـة 
واملرتزقـة من ليبيـا بدون اسـتثناء ويف 
مـدى زمني محدد.وقـال إنه تـم تناول 
قضية األمن املائي املرصي والتوافق عىل 
رضورة الحفاظ عىل حقوق مرص املائية 

باعتبارهـا قضية مصريية.مـن جانبه، 
أشـار تبون إىل مناقشـة التحديات التي 
تواجه مـرص والجزائر إقليميـا ودوليا، 
باإلضافة لتعزيز العمل العربي املشـرتك 
ملواجهة التحديات املختلفة.وقال الرئيس 

الجزائري عبد املجيد تبون، إنه اتفق مع 
نظريه املرصي عبد الفتاح السييس عىل 
رضورة توسيع التشـاور تمهيدا للقمة 

العربية يف الجزائر.
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بوركينا فاسو/ متابعة الزوراء:
أطاَح عسـكريون يف بوركينا فاسـو برئيس 
البالد روك مارك كابوري يف انقالب عسكري، 
وقال متحدث باسـم االنقالبيـني إنه تم حل 
الحكومة وتعليق الدستور، فيما أدان األمني 
العام لألمم املّتحدة االنقالب مطالباً بضمان 
سالمة الرئيس.أعلن عسـكريون يف بوركينا 
فاسـو عرب التلفزيون الرسـمي االثنني (24 
اسـتيالءهم   (2022 الثاني/ينايـر  كانـون 
عـىل السـلطة يف الدولـة الواقعـة يف غـرب 
أفريقيـا، مشـريين إىل أّنهم حلّـوا الحكومة 
والربملان وأغلقوا حـدود البالد وعلّقوا العمل 
بالدسـتور.وظهرت عىل شاشـة التلفزيون 
الرسـمي مجموعة مـن العسـكريني بالبزّة 
املرّقطة يتوّسـطهم ضابط برتبة كابتن تال 
بياناً موّقعاً باسم الليفتنانت-كولونيل بول-

هنـري سـانداوغو داميبا، رئيـس ”الحركة 
الوطنيـة للحماية واالسـتعادة“ التي نّفذت 
االنقـالب واسـتولت عـىل السـلطة. وقـال 
البيان إّن الجيـش أطاح بالرئيس روك مارك 
كابوري وحّل الحكومة والربملان وعلّق العمل 
أّن املجلـس العسـكري  بالدسـتور.وأضاف 
الحاكـم قّرر كذلك إغالق حدود البالد اعتباراً 
املحـّيل  (بالتوقيتـني  صفـر  السـاعة  مـن 
والعاملـي) مـن فجـر الثالثاء. ووعـد البيان 
بأن ”تعـود البالد إىل النظام الدسـتوري“ يف 
غضـون ”فـرتة زمنيـة معقولة“ لـم يحّدد 
مّدتهـا. وأتى هذا اإلعالن بعيد إعالن مصادر 
أمنيـة أّن الرئيس كابوري محتجز منذ األحد 
يف ثكنـة للجيش بعدما تمرّدت عىل سـلطته 

وحدات عسكرية.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
خـرَج مئـات السـودانيني، يف مدينة عطربة شـمايل 
البـالد، للمطالبـة بإسـقاط االنقـالب العسـكري، 
وتنديـداً بانتهاكاتـه ضـد املدنيـني، وفيمـا أغلـق 
محتجون الشـوارع يف أحيـاء بالعاصمة الخرطوم، 
دعت سفارة الواليات املتحدة لدى السودان رعاياها 
إىل تجّنب الحشـود يف الخرطـوم ومدن أخرى.وأغلق 
محتجون يف الخرطوم شوارع يف بري ونارص، رشقي 
العاصمـة، والصحافـة جنوبيهـا، وأحيـاء أخـرى 
يف مدينـة أم درمـان ومدينـة الخرطـوم بحري.ويف 
عطربة، أغلق املحتجون شـوارع يف املدينة، وأحرقوا 
إطـارات السـيارات القديمة، ورددوا أناشـيد الثورة 
السـودانية، وهتفوا بسقوط العسـكر وعودتهم إىل 

الثكنـات. وجـاءت الفعاليـة الثورية خـارج نطاق 
جدول التصعيد الثوري املعّد من قبل ”لجان املقاومة 
الثـورة  مهـد  عطـربة،  مدينـة  السـودانية“.وُتعد 
السـودانية، بخـروج أول مواكبها يف 19 ديسـمرب/
كانون األول 2019 ضد نظـام الرئيس املعزول عمر 
البشـري.ويف شـمال السـودان، يواصـل محتجون يف 
عدد من النقاط، إغالق الطريق الرئيسة الرابطة بني 
شـمايل السـودان ومرص، وذلك احتجاجـاً عىل دعم 
القاهرة لالنقالب العسـكري بقيادة الفريق أول عبد 
الفتـاح الربهان، قائد الجيش. ويرص املحتجون عىل 
منع خروج أي من البضائع من السـودان لتذهب إىل 

مرص، وال سيما املواد الخام.
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بغداد/ الزوراء:
قـررِت املحكمـة االتحاديـة العليـا، رد 
األوىل  الجلسـة  دسـتورية  يف  الطعـن 
للربملان، فيما حـددت موعد املرافعة يف 
دعويني تتعلقان بالكتلة النيابية األكثر 

عدداً .
وذكر بيـان للمحكمة تلقته ”الزوراء“: 
ان املحكمـة االتحاديـة، عقـدت امس 
الثالثاء جلستها للنظر يف الطعن املقدم 
بشـأن الجلسـة األوىل ملجلس النواب“.
واضاف: ان ”املحكمة االتحادية قررت 
رد الطعن يف دسـتورية الجلسـة األوىل 
للربملـان، الفتـا اىل أن تـرؤس النائـب 
خالد الدراجي جلسـة الربملـان األوىل ال 
يتعارض مـع أحكام الدسـتور.وتابع: 
كما قررت املحكمـة إلغاء األمر الوالئي 
الخاص باإليقاف املؤقت لهيئة رئاسـة 
الربملان مؤكدة أنه ال يمكن للمشهداني 
االسـتمرار بـادارة جلسـة الربملان بعد 
اعـالن ترشـيحه لرئاسـة الربملان.كما 

العليـا،  االتحاديـة  املحكمـة  حـددت 
موعـد املرافعـة يف دعويـني تتعلقـان 
بالكتلة النيابية األكثر عدداً.وذكر بيان 
االتحادية تلقتـه ”الزوراء“:  للمحكمة 
 25/1/2022 بتاريـخ  ”عقـدت  انهـا 
الخاصـة  للمرافعـة  االوىل  الجلسـة 
بالدعويني املقدمتني من اعضاء مجلس 
النـواب كل من عاليـة نصيف وعطوان 
املطالبـة  بخصـوص  حسـن  السـيد 
باعـالن ( الكتلة النيابيـة االكثر عدداً) 
وبطـالن جلسـة مجلـس النـواب يوم 
9/1/2022“.واوضـح انه ”بعد تبادل 
الدفوع بني الطرفني املتداعيني، وقررت 
املحكمـة تحديد يـوم الثالثـاء املوافق 
الثانيـة  للجلسـة  1/2/2022 موعـداً 
السـتكمال املرافعات يف الدعوى“.يذكر 
أن املحكمـة االتحاديـة أجلـت يف وقت 
سـابق، البت بدعوى الطعن يف جلسـة 
الربملان األوىل اىل الثالثـاء املوافق الـ25 

من كانون الثاني الحايل.

الزوراء/مصطفى فليح :
وقَع العراق والسعودية، امس الثالثاء، 
مذكرة تفاهم بشـأن الربط الكهربائي 
واسـتبدال الطاقـة، وفيما اكـد االمني 
العام ملجلس الـوزراء حميد الغزي، ان 
مرشوع الربط سـيكون فيه مردودات 

اقتصادية، اوضح وزير الكهرباء عادل 
كريم، ان املرشوع سينجز خالل عامني.
وقـال الغزي يف كلمة له سـبقت توقيع 
مذكرة تفاهم بشـأن الربط الكهربائي 
مع السـعودية، تابعتهـا ”الزوراء“: أن 
”العراق بأمـس الحاجـة اىل الكهرباء، 

الطاقـة  اىل  يضيـف  الربـط  وهـذا 
الكهربائيـة بالرشاكـة مـع اململكـة“، 
مبينـاً أن ”الجهـود بني الفـرق الفنية، 
أفضـت اىل توقيع مذكـرة التفاهم، ما 
يحقق مـردودات اقتصادية، فضالً عن 
خلق التنافـس بني الدول األخرى لتعدد 

الطاقة“.وأوضـح أن ”نهـج الحكومة 
يهـدف اىل تعـدد الطاقـة، فمنـذ العام 
مجـاالت  يف  أولوياتهـا  حـددت   2020
متعـددة ومن ضمنها الربط الكهربائي 
وتـم البـدء مـع األردن وتركيـا ،وهـذا 
اليوم مع السـعودية واالتجـاه العاملي 

نحـو الطاقـة ورضورة الربط يني دول 
العربيـة واإلقليميـة“، مبيناً  املنطقـة 
أن ”الكاظمـي وجـه وزارة الكهربـاء 
بتقديـم جميع التسـهيالت إلنجاز هذا 

املرشوع“.
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بغداد/ الزوراء:
اعلَن رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس عن 
الخنجر،  خميس  بقيادة  جديدة  سيايس  تحالف 
فيما اكد العمل مع رشكاء الوطن للنهوض بالبلد.
وقال الحلبويس يف تغريدة له تابعتها «الزوراء»: 
« مبارك ألهلنا وجماهرينا إعالن  تحالف السيادة 
ووحدته».وأضاف:  العراق  سيادة  عن  دفاعاً 
بالشيخ  ثقتهم  وضعوا  والعزم)  (تقدم  «نواب 
يف  السيايس  تحالفنا  لقيادة  الخنجر  خميس 
الوطن  رشكاء  مع  وسنعمل  املقبلة،  املرحلة 
الستقرار البلد والنهوض بواقعه خدمًة لشعبه».

@—€b•@Â«@Â‹»Ì@ÔéÏj‹®a
ãv‰©a@ÒÜbÓ‘i@áÌáu@ÔébÓé

@ÚÓÿ‹fl@›‘„@Û‹«@pÏóÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
Úœb‘r€a@ÒäaåÎ@∂g@áÓíã€a@Åãèfl@üäc

bÌäÏé@…fl@ÜÎá®a@Û‹«@?flc@xbÓé@ıb‰i@Û‹«@’œaÎ

Ú”b�€a@fiaájnéaÎ@ÔˆbiãËÿ€a@¡iã‹€@·Áb–m@Òã◊âfl@Êb»”ÏÌ@ÚÌÜÏ»è€aÎ@÷aã»€a

@¿@ÔibÁä�a@‚Ïv:a@ÂÌáÌ@Âfl˛a@ê‹™
ÈmáyÎÎ@÷aã»€a@ÒÜbÓè€@È‡«Ü@Üá∞Î@∂bÌÜ

@pb»”Ïm@›√@¿@¡–‰€a@äb»éc@ b–mäa
ÚÌÏ”@ÚÌÜbón”a
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Üá‰m@Òáznæa@·fl˛aÎ@Ïébœ
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@ÊaÜáìÌ@Ô„aåäbiÎ@äáó€a@áÓè€a
?†Ï€a@—ó€a@áÓyÏm@ÒäÎãö@Û‹«
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بغداد/ الزوراء:
أكـَد زعيـم التيار الصـدري السـيد مقتدى 
الصـدر، امـس الثالثـاء، املـيض بتشـكيل 
حكومـة أغلبية وطنية، معربا عن شـكره 
خـالل  شـدد  فيمـا  العراقـي،  للقضـاء 
تلقيـه اتصـاال هاتفيـا من  رئيـس الحزب 
الديمقراطي مسـعود بارزاني، عىل رضورة 
توحيـد الصف الوطنـي الراهن بمـا يخدم 
مصلحة العراق وشعبه. وقال السيد الصدر 
يف تغريـدة عـىل حسـابه بتويـرت، تابعتهـا 
«الـزوراء»: «مـرة أخـرى يثبـت القضـاء 
العراقي نزاهته واستقالليته وعدم رضوخه 
للضغوطات السياسية.. فشكراً لله وشكراً 
«بهـذه  أنـه  العراقي».وأضـاف  للقضـاء 
املواقـف تبنى األوطان»، مشـرياً اىل «امليض 
بتشـكيل حكومة أغلبية وطنيـة وبابنا ما 
زال مفتوحاً أمام من ما زلنا نحسـن الظن 

بهم».وتابـع: «سـيبقى الجميـع إخواننـا 
وإن اتخـذوا املعارضة أو املقاطعة ما داموا 
لإلصالح يسـعون ولهيبة العراق يعملون».
واختتم السـيد الصدر التغريدة بالقول «كال 
للتبعية وكال للعنـف وكال لخرق القانون».
يف غضـون ذلك شـدد زعيم التيـار الصدري 
السـيد مقتـدى الصـدر مع رئيـس الحزب 
الديمقراطي مسـعود بارزاني، عىل رضورة 
توحيـد الصف الوطنـي الراهن بمـا يخدم 
مصلحة العراق وشـعبه. وذكر بيان ملكتب 
السـيد الصدر تلقت « الزوراء» نسخة منه: 
أن «السـيد الصـدر تلقـى اتصـاالً هاتفيـا 
من مسـعود بارزاني «.وأضـاف البيان، أنه 
«جرت خالل االتصال مناقشة أهم القضايا 
التي تخص التطورات السياسـية يف العراق 
ورضورة توحيـد الصـف الوطني يف املرحلة 
الراهنة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه».

‚ã‘€aÎ@lÏ‰ßa@¿@ÚÌãÿè«@paäÎb‰fl@’‹�mÎ@áÓ»ón€bi@Â�‰íaÎ@·Ënm@bÓéÎä
bÓ„aã◊Îc@Úflåc@kjèi@kÁdm@Ú€by@¿@µÓÿÌãfl˛a@ÜÏ‰ßa@“¸e@…öÏi@pÜá„

الزوراء/ مصطفى العتابي :
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء،  امس   ، الصحة  وزارة  اعلنْت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٧٦٩٣ اصابة جديدة و٩ حاالت وفيات وشفاء ٣٠٢٥ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٢٨٢٨١، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٧٢٦٧١٢٩، مبينة انه تم تسجيل ٧٦٩٣ اصابة جديدة و٩ حاالت 
 ،(٪٩٦٫١)  ٢٠٨٤٢٠٣ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٣٠٢٥ وشفاء  وفيات 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢١٦٧٦٨٦، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٥٩١٧٤، يف 
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٩٦، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٣٠٩، الفتة 

اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٦٠٤٢٩، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٩١٣٤٠٨٤.

@pbibñhi@ÒáÌáu@Òç–”@›vèÌ@÷aã»€a
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Úœb‘r€a@ÒäaåÎ@∂g@áÓíã€a@Åãèfl@üäc@ÚÓÿ‹fl@›‘„@Û‹«@pÏóÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™

Ú”b�€a@fiaájnéaÎ@ÔˆbiãËÿ€a@¡iã‹€@·Áb–m@Òã◊âfl@Êb»”ÏÌ@ÚÌÜÏ»è€aÎ@÷aã»€a

ÅÎç‰€a@Âfl@Òáˆb»€aÎ@Úyåb‰€a@›ˆaÏ»€a@pbubÓnya@ÚÓj‹m@äaã‡néa@Û‹«@’œaÎ

µflb«@fi˝Ç@çv‰Óé@ Îãìæa@ZıbiãËÿ€a@ãÌåÎ@@NNNÚÌÜbón”a@paÜÎÜãfl@ÈÓœ@ÊÏÿÓé@¡iã€a@ZçÃ€a

@>€a@xÏ‹r€aÎ@äb�fl¸a@pbÓ‡◊@Z@@@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa
@ÔvÓma6é¸a@Ôˆbæa@ÂÌç©a@Âfl@påç«@o�‘é

ÚÓj‰u˛a@Ú€b‡»‹€@fiÏÇá€a@pb8@|‰fl@¡iaÏö@szjÌ@?†Ï€a@Âfl˛a@ı˝◊Î@ê‹™

÷aã»€a@lÏ‰u@…Ìäbìfl@êÓédmÎ@·«ái@o‡Ëéc@ÚÌÏ‡‰n€a@paäÜbjæa@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a

@êÓ‡©a@aáÀ@äbjÀ@á«bómÎ@ÚÌá«ä@äb�flc@ZıaÏ„˛a

Ú‹j‘æa@ÚÓ«aäç€a@·éaÏæa@¿@ÍbÓæa@pbÓ‡◊@äb‡rné¸@¡�Ç@…öÎ@o‰‹«c

بغداد/ الزوراء:
صوَت مجلس الوزراء، امس الثالثاء، 
عىل نقل ملكية ارض مرسح الرشيد 
من وزارة االعمار واالسكان إىل وزارة 
استمرار  عىل  وافق  فيما  الثقافة، 
لتلبية  واملهجرين  الهجرة  وزارة 
والعائدة  النازحة  العوائل  احتياجات 

من النزوح.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  ان 
االعتيادية  الجلسة  ترأس  الكاظمي، 
الوزراء، وجرى خالل  الرابعة ملجلس 
القضايا  أهم  استعراض  الجلسة 
وتطورات األحداث يف البالد، ومناقشة 
جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات 

األعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
الوزراء  مجلس  جلسة  ان  واضاف: 
املتقدم  الكادر  استضافة  شهدت 
أزمة  ملناقشة  الكهرباء؛  بوزارة 
تشهدها  التي  الكهربائية  الطاقة 
البالد حالياً، فتم عرض خطة شاملة 
أهم  تتخللها  الكهرباء،  لقضية 

ان  اىل  الفتا  واملتطلبات،  املعالجات 
قائد  نائب  استضاف  الوزراء  مجلس 
الفريق أول ركن  العمليات املشرتكة، 
قوات  وقائد  الشمري،  األمري  عبد 
االستضافة  خالل  وجرى  الحدود، 
للحدود،  الحايل  الوضع  استعراض 
بتأمينها،  الخاصة  األمنية  والخطط 
وتلبية كامل متطلباتها بما يزيد من 
قدرات قواتنا عىل مواجهة التحديات 

األمنية بكل أشكالها.
الجلسة  خالل  جرى  انه  واوضح، 
الوبائي،  التقرير  استعراض 
جائحة  ملواجهة  املتخذة  واإلجراءات 
لجنة  عمل  ومستجدات  كورونا، 
يف  الحكومية  اإلجراءات  تعزيز 
الصحية  الوقاية، والسيطرة  مجاالت 
التوعوية؛ للحد من انتشار الفريوس، 
والجهود الصحية املبذولة يف مواجهة 
للجائحة، واإلجراءات  الحالية  املوجة 
الالزمة  العالجات  توفري  يف  املتخذة 
عىل  املواطنني  وحّث  اللقاح،  وتأمني 
من  اللقاح  وأخذ  بالوقاية  االلتزام 
عموم  يف  املنترشة  الصحية  املنافذ 

العراق.
املوضوعات  مناقشة  بعد  انه  وتابع: 
أصدر  األعمال،  جدول  عىل  املدرجة 

مجلس الوزراء القرارات اآلتية:

أوالً/ نقل ملكية قطعة األرض املرقمة 
(3/2) املقاطعة كرادة مريم، واملشيد 
تعود  التي  الرشيد،  مرسح  عليها 
واإلسكان  اإلعمار  لوزارة  ملكيتها 

العامة/دائرة  والبلديات  واألشغال 
الثقافة/دائرة  وزارة  إىل  االسكان، 

السينما واملرسح، وإطفاء املبلغ.
من  أو  الزراعة  وزير  تخويل  ثانياً/ 

نفقات  تغطية  استثناء  يخوله، 
الرشق  إلقليم   36 اإلقليمي  املؤتمر 
الفاو  ملنظمة  إفريقيا  األدنى وشمال 
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
العامة  املوازنة  تنفيذ  وتعليمات 
من  صادرة  تعليمات  وأي  النافذة، 
وزارة املالية، بحسب ما جاء يف كتاب 
وزارة الزراعة املرقم بالعدد (129) يف 

25 كانون الثاني 2022.
املالية تمويل مبلغ  ثالثاً/ تويل وزارة 
الداخلية/  وزارة  إىل  دينار  مليار   15
وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي/ 
لتعزيز  الحدود؛  حرس  قوات  قيادة 
الثانية  باملرحلة  والرشوع  األمن 
للمنطقة  الكونكريتية)  (الصبات 
إىل  العجيح  وادي  بني  املحصورة 
كم،   50 وملسافة  جريس  أم  منطقة 
آنفاً  املذكور  والتعاقد بشأن املرشوع 
استثناًء  املبارش،  التعاقد  بأسلوب 
تعليمات  من  التعاقد  أساليب  من 
تنفيذاً  الحكومية،  العقود  تنفيذ 
كتاب  يف  املذكورة  و2)   ،1) للفقرتني 
ديوان الرقابة املالية االتحادي املرافق 

الوزراء (15 لسنة  ربط قرار مجلس 
.(2022

رابعاً/ املوافقة عىل ما يأتي:
واملهجرين  الهجرة  وزارة  استمرار   -
 9) الوزراء  مجلس  بقرار  بالعمل 
الحتياجات  تلبية  2021)؛  لسنة 
النزوح  النازحة والعائدة من  العوائل 
إصدار  لحني  كاهلها،  عن  والتخفيف 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

للسنة املالية/2022، وتعليماتها.
املجلس  توصية  إقرار  خامساً/ 
 3) االجتماعية  للخدمات  الوزاري 

لسنة2021)، وبحسب اآلتي:
بقرار  العمل  تمديد  عىل  املوافقة   -
 (2019 لسنة   313) الوزراء  مجلس 
واملقاولني  املقاولة  الرشكات  بشأن 
عند تجديد هوية التصنيف، أو تعديل 
لسنتني،  اآلليات  رشط  من  الدرجة 
تأريخ  من  بدءاً  القرار  هذا  وينفذ 
إصداره، وتويل وزارة التخطيط إعادة 
رشكات  تصنيف  بتعليمات  النظر 
يف  واإلدراج  واملقاولني  املقاوالت 

القائمة السوداء.

الزوراء/مصطفى فليح :
وقَع العراق والسعودية، امس الثالثاء، مذكرة 
واستبدال  الكهربائي  الربط  بشأن  تفاهم 
الطاقة، وفيما اكد االمني العام ملجلس الوزراء 
حميد الغزي، ان مرشوع الربط سيكون فيه 
الكهرباء  وزير  اوضح  اقتصادية،  مردودات 
خالل  سينجز  املرشوع  ان  كريم،  عادل 

عامني.
وقال الغزي يف كلمة له سبقت توقيع مذكرة 
تفاهم بشأن الربط الكهربائي مع السعودية، 
تابعتها ”الزوراء“: أن ”العراق بأمس الحاجة 
الطاقة  اىل  يضيف  الربط  وهذا  الكهرباء،  اىل 
مبيناً  اململكة“،  مع  بالرشاكة  الكهربائية 
اىل  أفضت  الفنية،  الفرق  بني  ”الجهود  أن 
مردودات  يحقق  ما  التفاهم،  مذكرة  توقيع 
اقتصادية، فضالً عن خلق التنافس بني الدول 

األخرى لتعدد الطاقة“.
تعدد  اىل  يهدف  الحكومة  ”نهج  أن  وأوضح 
أولوياتها  حددت   2020 العام  فمنذ  الطاقة، 
الربط  ضمنها  ومن  متعددة  مجاالت  يف 
الكهربائي وتم البدء مع األردن وتركيا ،وهذا 
نحو  العاملي  واالتجاه  السعودية  مع  اليوم 

املنطقة  دول  يني  الربط  ورضورة  الطاقة 
العربية واإلقليمية“، مبيناً أن ”الكاظمي وجه 
التسهيالت  جميع  بتقديم  الكهرباء  وزارة 

إلنجاز هذا املرشوع“.
العراق  بني  الكهربائي  الربط  ان“  إىل  ولفت 
ملموساً  وسيكون  مردودات  له  والسعودية 

للمواطنني“.
عادل  الكهرباء  وزير  وزير  أكد  جهته،  من 
كريم، أن الربط مع السعودية سينجز خالل 

عامني.
وقال كريم خالل توقيع مذكرة تفاهم للربط 
الكهربائي مع وزير الطاقة السعودي تابعته 
أمام  مفتوح  العراقي  إن“السوق  ”الزوراء“: 
الرشكات السعودية“، مبيناً أن ”هذا املرشوع 
هذه  وستكون  للتعاون،  األوىل  الخطوة  هو 
املرحلة األوىل ملجموعة من املشاريع“، مبيناً 
ونصف  عام  خالل  سينجز  الربط  ”هذا  أن 

العام أو عامني“.
من جانبه قال وزير الطاقة السعودي األمري 
عبد العزيز بن سلمان آل سعود: إن“ما يربط 
السعودية بالعراق أكرب من الكهرباء، وهناك 
مشرتك،  وتاريخ  اجتماعية  وروابط  دم 

العراقية  األرس  بني  سواء  مشرتك  وتواجد 
ال  أن  العيب  ”من  أنه  مضيفاً  والسعودية“، 
يتعلق  ما  يف  العراقية  الحكومة  تعاون  نذكر 
األنجح  وهو  والغاز  النفطي  بالتعاون 

تاريخيا“.

وأشار اىل أن ”هذه املذكرة جاءت وفق دراسة 
وتحقيق  الكهربائي  الربط  ملرشوع  كاملة 
مردودات اقتصادية ودخول الطاقة املتجددة 

وتعزيز سوق النشاء الكهرباء بني البلدين“.
واول امس االثنني، أكد اتحاد الغرف التجارية 

املزيد  لفتح  دعوات  هناك  أن  السعودية، 
وفرص  العراق  مع  الحدودية  املنافذ  من 
أن  إىل  أشار  فيما  قطاعات،   7 يف  استثمارية 
الربط الكهربائي سيجعل البلدين بلداً واحدا.

العزيز  عبد  عجالن  االتحاد،  رئيس  وقال 
”القطاع  إن  صحفي:  ترصيح  يف  العجالن، 
بالدعم  ثقة  السعودي متفائل وكله  الخاص 
 - العراقية  السياسية  للقيادات  الكبري 
السعودية لتطوير ودعم االقتصاد واالستثمار 
وهناك رغبة مؤكدة بني القطاعني الخاصني 
أن ”هناك فرصاً هائلة  إىل  البلدين“، الفتاً  يف 
ومصلحة  والسعودية  العراق  يف  موجودة 

مشرتكة للبلدين لتطوير هذه العالقات“.
القطاعني  عىل  ”نعول  أنه  العجالن،  وأضاف 
وهناك  العالقات  تطوير  يف  الخاصني 
اجتماعات مستمرة لتذليل جميع التحديات“، 

مؤكداً ”رضورة استثمار الفرص املتاحة“.
املزيد من  اىل فتح  أن ”هناك دعوة  إىل  ولفت 
إىل  مشرياً  البلدين“،  بني  الحدودية  املنافذ 
أبدوا  والسعودية  العراق  يف  ”املسؤولني  أن 
رغبتهم يف حل املشاكل وهو ما يمثل موضع 
والسعودية  العراق  يف  القيادات  ألن  سعادة 

تدعم هذا االتجاه“.
وأكد، أن ”نسبة التبادل التجاري بني البلدين 
وهي  املايض  العام  خالل  بلغت  % 15    التي 
”تتضاعف  أن  متوقعاً  مهمة“،  نسبة  تعد 
وبدعم  الخاصني  القطاعني  بمتابعة  النسبة 

القيادات السياسية“. 
ويل  أن  أكد  السعودي  التجارة  ”وزير  وتابع: 
ملف  عن  مسؤوالً  يكون  بأن  أبلغه  العهد 
أسعدنا،  وهذا  العراقي  الجانب  مع  التعاون 
اإلرادة  فإن  املعوقات  كانت  مهما  أنه  ونؤكد 
هناك  بأن  إيماناً  يعطي  وهذا  تحلها  سوف 
العراق  منها  يستفيد  أن  يجب  هائلة  فرصاً 

والسعودية“. 
كل  يف  استثمارات  ”هناك  أن  إىل  وأشار 
املجاالت منها سبعة يف املياه والطاقة والغذاء 
والسياحة،  والرتفيه  والتجارة  والتصنيع 
العراق  سيجعل  قريباً  الكهربائي  الربط  وأن 
إىل أن ”العراق  والسعودية بلداً واحداً“، الفتاً 
والجذب  والنجاح  للنمو  مجاالت  أمامه 
خريات  صاحب  بلد  ألنه  العاملية  للرشكات 
كبرية إضافة اىل أن هناك روابط مشرتكة بني 

البلدين“.

الزوراء/ حسني فالح:

اكدْت وزارة املوارد املائية ان كميات 

االمطار والثلوج التي سقطت عززت 

يف  االسرتاتيجي  املائي  الخزين  من 

انها  اىل  مشرية  والخزانات،  السدود 

السدود،  من  املائية  االطالقات  قللت 

وفيما اعلنت وضع خطط الستثمار 

الزراعية  املواسم  يف  املياه  كميات 

بشأن  املواطنني  وطمأنت  املقبلة، 

االمطار  من  الواردة  املياه  كميات 

والسيول.

املوارد  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

حديث  يف  رايض  عيل  املائية 

االمطار  كمية  ان  لـ“الزوراء“: 

كردستان  اقليم  يف  سقطت  التي 

وواسط  ودياىل  نينوى  ومحافظات 

فإنها   ، جدا  كبرية  الرشقي  والحزام 

عززت من الخزين املائي االسرتاتيجي 

العراق  يعيش  كان  الذي  الوقت  يف 

شح مائية، مبينا ان االيرادات املائية 

والسيما  السدود  يف  الخزين  عززت 

وكذلك  ودوكان  ودربندخان  املوصل 

حمرين ودياىل .

واضاف: ان الوزارة وضعت خططها 

الواردة  املائية  الكميات  الستيعاب 

هناك  اىل  الفتا  منها،  واالستفادة 

سيؤدي  ما  الزاب  بمناسيب  ارتفاع 

اىل زيادة الكميات واملناسيب يف عمود 

سد  من  جزء  وسيدفع  دجلة  نهر 

سامراء اىل بحرية الثرثار وجزء اخر 

ملناطق  مرورا  دجلة  نهر  عمود  اىل 

الوسط والجنوب.

الواردة  املياه  كميات  ان  اىل  واشار 

من  االطالقات  تقليل  اىل  ستؤدي 

سد  من  وخاصة  والخزانات  السدود 

واردة  كميات  هناك  باعتبار  املوصل 

الخزين  عىل  حفاظا  العمود،  من 

االطالقات  تحديد  وسيتم  املائي 

الفرتة  ان  السدود، مؤكدا  املائية من 

مائية  شح  من  حصل  وما  املاضية 

هناك  حدثت  االمطار  قلة  نتيجة 

ادت اىل استهالك كبري للخزين املائي 

من  عززت  االمطار  موجة  هذه  لكن 

الخزين املائي بكميات جيدة.

التي  الثلوج  كميات  ان  اىل  ولفت 

نسبة  فان  جدا،  كبرية  سقطت 

الغطاء الثلجي يف االعايل ودول املنبع 

سيؤمن  هذا  الشمالية  واملناطق 

موسم  يف  اضافية  مائية  ايرادات 

فهذا  املقبل،  اذار  مطلع  الذوبان 

املائي  الوضع  سيحسن  الذوبان 

وضع  تم  انه  مبينا  املائي،  للخزين 

املائية  االيرادات  لالستثمار  خطط 

الشتوية  الزراعية  للخطط  االضافية 

والصيفية.

ويف وقت سابق، أعلنت وزارة املوارد 

الرشب  مياه  تأمني  عن  املائية، 

والسقي بنسبة %100، فيما اشارت 

ما  السدود  يف  الخزني  الفراغ  ان  اىل 

زال كبرياً.

ذياب،  عون  الوزارة  مستشار  وقال 

”كميات  إن  صحفي:  ترصيح  يف 

للخزانات  وصلت  التي  األمطار  مياه 

التغيري،  بعض  فشكلت  متواضعة، 

أنه  مبيناً  جداً“،  جزئي  تغيري  لكنه 

الحرارة  درجات  انخفاض  ”بسبب 

الثلوج،  ذوبان  عدم  اىل  ذلك  سبب 

لذلك فالواردات التي تأتي لألنهر هي 

متواضعة“.

 وأضاف أن ”الفصل الشتائي الحايل 

وفري بالثلوج يف املنطقة الشمالية يف 

فرتة  يف  إيجابي  تأثري  ولها  العراق، 

القادم“،  الربيع  يف  الثلوج  ذوبان 

سدان  لديه  ”العراق  أن  اىل  مشرياً 

املوصل  سد  وهما  مهمان  أساسيان 

نهر  عىل  يقع  أحدهما  حديثة،  وسد 

فإن  الفرات،  نهر  عىل  واآلخر  دجلة 

السدين  يف  حصلت  التي  املتغريات 

أما  مؤثرة،  غري  وهي  جداً،  محدودة 

باقي السدود كسد دوكان فقد ارتفع 

ملحوظ،  بشكل  فيه  املياه  منسوب 

فراغ خزني  يزال هناك  ال  أيضاً  لكن 

يصل  حتى  مرتاً  الـ12  يتجاوز  كبري 

إىل املنسوب األقىص“.

بغداد/ الزوراء:

الوطني  االمن  وكالء  مجلس  بحَث 

القومي  االمن  مستشار  برئاسة 

قاسم االعرجي، ضوابط منح سمات 

الدخول للعمالة االجنبية.

تلقته  بيان  يف  االعرجي  مكتب  وذكر 

األمن  وكالء  مجلس  ان  ”الزوراء“: 

لعام  الثانية  الجلسة  عقد  الوطني، 

األمن  مستشار  برئاسة   ،2022

وبحضور  األعرجي،  قاسم  القومي، 

املوضوعات  وناقش  املجلس،  أعضاء 

واتخذ  األعمال،  جدول  عىل  املدرجة 

القرارات والتوصيات الالزمة بشأنها. 

موضوع  ناقش  املجلس  ان  واضاف، 

ملنح  الوطنية  والتعليمات  (الضوابط 

األجنبية)،  للعمالة  الدخول  سمات 

ووجه بأن يتم مراجعتها وتنضيجها 

إجراءات  عىل  والسيطرة  وتنظيمها 

بما  الفئات،  هذه  وإقامة  دخول 

يتوافق مع القوانني والقرارات النافذة 

ومصلحة األمن القومي للبلد.  

مسوّدة  املجلس  ناقش  كما  وتابع: 

القوة  بني  مشرتك  اجتماع  محرض 

يف  البحرية  والقوة  العراقية  البحرية 

بحضور  اإليراني،  الثوري  الحرس 

قائد القوة البحرية.

بغداد/ الزوراء:

أكَد محافظ البنك املركزي مصطفى 

أن  الثالثاء،  امس  مخيف،  غالب 

الرئة  تمثل  البرصة  محافظة 

سكانياً  ثقالً  وتشكل  االقتصادية 

وتجارياً مهماً.

البنك  وذكر املكتب اإلعالمي ملحافظ 

املركزي يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن 

مصطفى  املركزي  البنك  ”محافظ 

التي  االحتفالية  رعى  مخيف  غالب 

أقامها فرع البنك املركزي يف البرصة 

بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة 

والستني لتأسيسه، بحضور محافظ 

من  وعدد  العيداني  أسعد  البرصة 

يف  واملايل  املرصيف  القطاع  يف  املعنيني 

املحافظة“.

وقال محافظ البنك املركزي يف كلمته 

البيان،  بحسب  االحتفال،  خالل 

الرئة  تمثل  البرصة  ”محافظة  إن 

ثقالً  وتشكل  للعراق  االقتصادية 

عىل  فضالً  مهماً،  وتجارياً  سكانياً 

التاريخية، وهذا ما يدعونا  مكانتها 

املرصيف  القطاع  عمل  تعزيز  إىل 

فيها“. 

وأضاف أن ”املبادرات التنموية للبنك 

وتأسيس  دعم  يف  أسهمت  املركزي 

مشاريع يف جنوب العراق، وانعكست 

هذه  يف  االقتصاد  عىل  إيجاباً 

وظائف  خلق  خالل  من  املحافظات 

جديدة وتوسيع الصناعة املحلية“.

اّطلع  ”املحافظ  أن  البيان  وتابع 

ألقسام  العمل   سري  إجراءات  عىل 

بـ  مشيداً  البرصة“،  يف  البنك  فرع 

الفرع  إدارة  تبذلها  التي  ”الجهود 

كل  بتذليل  متعهداً  ومنتسبيه، 

تواجه  التي  والصعوبات  املعوقات 

عملهم“.

هامش  عىل  كرم  املحافظ  أن  يذكر 

االحتفالية عدداً من املصارف املتميزة 

العاملة يف املحافظة.

بغداد/ الزوراء:

حالة  عن  الثالثاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 

تساقط  توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام  العراق  يف  الطقس 

أمطار رعدية مع تصاعد الغبار غدا الخميس.

البالد  أن ”طقس  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

يف  غائماً  واحياناً  جزئياً  غائماً  سيكون  األربعاء  ليوم 

طقس  سيكون  فيما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني 

تساقط  مع  غائم  اىل  جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة 

احياناً  رعدية  تكون  متفرقة  أماكن  يف  خفيفة  امطار 

درجات  أما  الجبلية،  املرتفعات  فوق  الثلوج  وتساقط 

بعموم  السابق  اليوم  عن  قليالً  فسرتتفع  الحرارة 

البالد“.

وأضاف البيان أن ”الطقس ليوم غد الخميس سيكون 

مطر  زخات  تساقط  مع  غائماً  واحياناً  جزئياً  غائماً 

خفيفة يف االقسام الرشقية منها تكون رعدية احياناً يف 

املنطقة الوسطى، ويف املنطقة الشمالية سيكون غائماً 

الشدة  متوسطة  امطار  تساقط  مع  غائم  اىل  جزئياً 

االقسام  يف  الثلوج  تتساقط  كما  احياناً  رعدية  تكون 

الشمالية والرشقية منها، فيما سيكون طقس املنطقة 

درجات  أما  غائماً،  واحياناً  جزئياً  غائماً  الجنوبية 

الحرارة فستنخفض عدة درجات بعموم البالد“.

وتابع أن ”الطقس ليوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً 

يف  خفيفة  مطر  زخات  تساقط  مع  غائماً  واحياناً 

سيكون  بينما  الوسطى،  املنطقة  يف  متفرقة  أماكن 

طقس املنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر 

الجبلية  املرتفعات  فوق  الثلوج  تتساقط  كما  خفيفة 

صحواً  الجنوبية  املنطقة  طقس  سيكون  فيما  منها، 

مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة 

لليوم السابق بعموم البالد“.

وأشار اىل أن ”الطقس ليوم السبت املقبل سيكون غائماً 

جزئياً واحياناً غائماً يف املنطقتني الوسطى والشمالية، 

املنطقة  يف  الغيوم  بعض  مع  صحواً  سيكون  حني  يف 

الجنوبية، وال تغري يف درجات الحرارة بعموم البالد“.
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موسكو/ متابعة الزوراء: 
الجنـود  آالف  بوضـع  روسـيا  نـددْت 
األمريكيني يف حالة تأهب بسبب األزمة 
الغربية-الروسـية حول أوكرانيا ورأت 
يف ذلـك ”تصعيـدا للتوتـر“ مـن جانب 
واشـنطن، وأطلقت مناورات عسكرية 

يف الجنوب وشبه جزيرة القرم.
وقال املتحدث باسـم الكرملني ديمرتي 
بيسـكوف للصحفيـني ”نراقـب بقلق 

كبري هذه التحركات األمريكية“.
وأضـاف أن الواليـات املتحدة تتسـبب 
مـن خالل ذلـك ”بتصعيـد التوتر“ كما 
فعلـت مع االعـالن عن سـحب عائالت 
الدبلوماسـيني األمريكيني من أوكرانيا 
بسبب خطر وشـيك بحسب واشنطن، 
يتمثل باجتيـاح رويس لجارتها املوالية 

للغرب.
وكان البنتاغـون أعلـن اإلثنـني إن قوة 
عديدها 8500 عسكري أمريكي وضعت 
تحسـبا  قصـوى“  تأهـب  ”حالـة  يف 
الحتمال نرشها لتعزيز أي تفعيل لقوة 
التدخـل التابعة لحلف شـمال األطليس 

ردا عىل األزمة األوكرانية.
وقد حشـدت روسـيا 100 الـف جندي 
قرب الحـدود األوكرانية مثرية املخاوف 
مـن أن تكـون تخطـط لغـزو جارتها 
املواليـة للغرب، ما اسـتدعى تحذيرات 

من دول الغرب.
وأفادت وكاالت أنباء روسية أن القوات 
املسلحة الروسية أطلقت امس الثالثاء 

سلسـلة جديدة من املنـاورات بالقرب 
من أوكرانيا ويف شبه جزيرة القرم التي 
ضمتها، مع تدريبات تشـمل ستة آالف 

عنرص وطائرات مقاتلة وقاذفات.
مـن جانـب آخـر ستتسـلم اوكرانيـا 
مسـاعدة جديدة من الواليـات املتحدة 
لتعزيـز  وذخائـر  ”تجهيـزات  تشـمل 
القـوات املسـلحة األوكرانية“ بحسـب 
السـفارة األمريكية موضحة أنها قسم 
من مسـاعدة بقيمة 200 مليون دوالر 

منحها البيت األبيـض يف اآلونة األخرية 
لكييف.

من جهته أعلن حلف شمال األطليس أن 
دوله تعد لوضع قوات احتياطية يف حالة 
تأّهـب وأنها أرسـلت سـفًنا ومقاتالت 
لتعزيز دفاعاتها يف أوروبا الرشقية ضّد 
األنشطة العسكرية الروسية عىل حدود 
أوكرانيا، فيما تعّد روسيا من جهتها أن 
قـوات الحلف يف جوارها تشـكل تهديدا 

وجوديا.

ويتهم الغربيون موسـكو بحشـد أكثر 
مـن مئـة ألـف عسـكري عـىل الحدود 
االوكرانية بهدف اجتيـاح محتمل، هذا 
فيما سبق أن ضمت روسيا شبه جزيرة 
القرم االوكرانية بعد ثورة موالية للغرب 

يف كييف.
وتعّد موسكو أيضا داعمة لالنفصاليني 
املوالـني لروسـيا الذين تخـوض معهم 
كييف حربـا يف رشق البـالد منذ ثماني 

سنوات.

وأعلنـت أوكرانيـا أنها فككـت جماعة 
إجراميـة تنشـط تحت إمرة موسـكو 
مسـلّحة  لهجمـات  تحـّرض  وكانـت 

لـ“زعزعة استقرار“ البالد.
وقـال جهـاز األمـن األوكرانـي يف بيان 
إن ”قـادة الجماعـة كانـوا يحـّرضون 
لسلسـة هجمـات مسـلّحة عـىل بنى 
تحتية“، مؤّكًدا أن الجماعة ”منّسـقة“ 

من جانب ”أجهزة روسية خاصة“.
تنفي روسـيا أي مخطط لشـن هجوم 
لكنها تربط وقـف التصعيد بمعاهدات 
تضمـن خصوصـا عـدم توسـع حلف 

شمال االطليس ليشمل اوكرانيا.
هـذه املطالـب اعتربتهـا أوروبـا غـري 
مقبولـة وكذلك الواليـات املتحدة، لكن 
يتـم التأكـد مـن أنه يجـري اخـذ قلق 
روسيا عىل محمل الجد وان هناك رغبة 

يف التفاوض عىل حلول.
بعد جولة محادثات، يفرتض ان تسـلم 
واشـنطن هذا االسـبوع ردا خطيا عىل 
املطالب الروسـية. لكن يف مـوازاة ذلك 
صعـد الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن 
الضغـط عـرب وضـع قـوات يف حالـة 

تأهب.
هذا التشدد يبدو أنه باغت بعض القادة 
األوروبيني الحريصني عىل عدم استفزاز 

الكرملني.
إيمانويـل  الفرنـيس  الرئيـس  وقـال 
ماكـرون إنه يريـد أن يقـرتح ”طريقا 
لوقـف التصعيد“ عـىل الرئيس الرويس 

فالديمري بوتني ”يف األيام املقبلة“. وأكد 
الكرملني محادثات خالل االسبوع.

تستقبل باريس أيضا األربعاء اجتماعا 
ملستشـارين رفيعي املستوى مع املانيا 
وروسـيا واوكرانيـا يف محاولـة العادة 
إحياء الحوار الـذي يعود اىل عام 2015 

وبات مجمدا اليوم.
دعـا وزير خارجيـة االتحـاد األوروبي 
جوزيـب بوريـل مـن جهتـه اىل عـدم 

”التهويل“ بشأن الوضع.
وأكدت الواليـات املتحدة انه ليس هناك 
”أي خالفـات“ مـع األوروبيـني حـول 
العقوبـات التي سـتفرض عىل روسـيا 
يف حال قيامها بغـزو أوكرانيا وال حول 

موضوع خطورة التهديد.
وتوّعد رئيس الوزراء الربيطاني بوريس 
جونسـون مرة جديدة روسيا بعقوبات 
غربيـة غـري مسـبوقة يف حـال غـزت 

أوكرانيا.
تقول واشنطن أيضا إنها تريد التنسيق 
عـن كثب مع حلفائها األوروبيني الذين 
باتوا مرتابني منذ االنسـحاب األمريكي 
من أفغانستان الذي تم، بحسب قولهم، 

بشكل أحادي الجانب.
من جانب آخر نظـم بايدن االثنني قمة 
عـرب الفيديو حـول أوكرانيا مـع قادة 
أوروبيـني ومن حلف شـمال األطليس، 

بحسب ما أعلن البيت األبيض.
للخـروج مـن األزمـة تطالـب روسـيا 
بالتزامـات خّطيـة بعدم ضـّم أوكرانيا 

األطلـيس،  شـمال  لحلـف  وجورجيـا 
وبسـحب قـوات وأسـلحة الحلـف من 
دول أوروبـا الرشقية التي انضمت اليه 
بعد عام 1997، وال سـيما من رومانيا 
وبلغاريا. ومطالب روسـيا ال يقبل بها 

الغربيون.
ووعـدت روسـيا ”بالتداعيـات األكثـر 
خطـورة“ يف حال تـم تجاهـل ”قلقها 

املرشوع“.
يعتزم الغربيون فرض عقوبات شديدة 
غـري مسـبوقة يف حـال حصـول غـزو 
ألوكرانيـا، رغـم أن الكرملـني بـدا عىل 
الدوام غـري مكرتث بمثل هذا النوع من 

الردود.
وحـّرضت املفوضيـة األوروبيـة عـدة 
املجتمعني  للوزراء  احتماالت ستقّدمها 
االثنـني وسـُتضاف إىل اإلجـراءات التي 
اعُتمدت بعد الرّد عىل ضّم روسيا لشبه 

جزيرة القرم يف العام 2014.
وقال مصـدر أوروبي لوكالـة فرانس 
االجـراءات خفـض  بـني  أنـه  بـرس 
الروسـيني  الغـاز والنفط  مشـرتيات 
مـن  و20%   43% يشـكالن  اللذيـن 
لكـن  األوروبـي  االتحـاد  إمـدادات 
انقسـاما بـني  يثـري  املوضـوع  هـذا 

األوروبيني.
من الجانب األمريكي، يعتزم بايدن منع 
املصارف الروسية من استخدام الدوالر، 
ما قد يوجه رضبة قاسية جدا القتصاد 

روسيا.

لندن/ متابعة الزوراء:
يطالـُب عراقـي، أديـن باختطـاف زوجـني 
مسـنني يف بريطانيا، برتحيلـه إىل بالده ألنه 
يشـعر بالوحـدة، وفقا ملـا نقلتـه صحيفة 

”دييل ميل“. 
ويواجه كاظم سـعيد، 26 عاما، السجن 13 
عامـا يف بريطانيا، ألنه هدد غراهام فولر، يف 
مايو املايض، بقتل زوجته رايتشيل بسكني، 
ليجربهمـا عـىل التوجه إىل جهـاز رصف آيل 

ومنحه 600 جنيه إسرتليني. 
فولر وزوجته استجابا لطلبه، وشعر املسن 
الثمانيني بالذل، ألن الجاني أيقظه وهو عار 

تحت تهديد السكني. 
وبعد محاكمة دامت أسـبوعا حكم بالسجن 
عـىل سـعيد بتهمـة الرسقـة تحـت تهديـد 
السـالح، باإلضافة إىل إدانته برسقة مسـن 
آخر، غراهام ديكـون، فطالبه باملال والرقم 

الرسي الخاص ببطاقة الرصاف اآليل. 
وقبـل صدور الحكـم بحقه، أخـرب محامي 
سعيد، راسل باين، القايض إن موكله يشعر 
بالعزلة والوحدة، وأنه يود أن يتم ترحيله إىل 
العـراق، رغم أنـه لن يضمن سـالمته إن تم 

فعل ذلك. 
ورد القايض بـول غارليك: ”ما جعل الوضع 
أسوأ، هو أنك جلست إىل جانب السيدة فولر، 
وأن السـيد فولر كان يدرك أنك قد تسـتخدم 
السـكني يف أي لحظـة لقتـل زوجتـه، مـن 

الصعب أن أتخيل وضعا أسوأ من ذلك“. 

وتقع صالحيـة ترحيل املدانـني يف بريطانيا 
عـىل عاتـق وزارة الداخليـة، التـي يمكنها 
أن تصـدر األمـر تحت قانـون الهجـرة، إال 
أنـه سـيتوجب عىل سـعيد أن يقيض سـت 
سـنوات ونصف من مدة حكمه يف البالد قبل 

ترحيله. 
لكن إن غري سـعيد رأيه، وقرر البقاء بعدها، 
فإنـه سـيصعب ترحيلـه، وفقـا ملـا ذكرته 

الصحيفة الربيطانية.
ويف العام املايض، قامت الحكومة الربيطانية 
بشـكل  فقـط  عراقيـني  خمسـة  برتحيـل 

إجباري. 
ووفقـا للصحيفـة، فـإن ما يصـل إىل 70 يف 
املئة من املجرمني األجانب الذين يستأنفون 
قـرارات ترحيلهم يسـتخدمون البند الثامن 
من معاهدة حقوق اإلنسان األوروبية، تحت 
مزاعم أن إرسـالهم ملوطنهـم ينتهك حقوق 
اإلنسـان، مربريـن ذلـك عـىل سـبيل املثال 

بإقامة أبنائهم يف بريطانيا. 
يف  املنشـورة  اإلحصائيـات،  آخـر  وتشـري 
أغسـطس املـايض، إىل أن أكثر مـن 10 آالف 
مدانـني من األجانب تم اإلفراج عنهم لكنهم 
تجنبوا قـرارات الرتحيل، وتضيف الصحيفة 
أن نسـبة من يقبعـون يف بريطانيا ارتفعت 
بحوايل 176 يف املئـة، منذ عام 2012، عندما 

كانت أرقامهم تحت أربعة آالف مدان. 
وذكرت الصحيفـة أنها حاولت التواصل مع 

وزارة الداخلية للحصول عىل تعليق.

بوركينا فاسو/ متابعة الزوراء:
أطاَح عسـكريون يف بوركينا فاسـو برئيس 
البالد روك مارك كابوري يف انقالب عسكري، 
وقـال متحدث باسـم االنقالبيني إنـه تم حل 
الحكومة وتعليق الدسـتور، فيما أدان األمني 
العام لألمم املّتحـدة االنقالب مطالباً بضمان 

سالمة الرئيس.
أعلـن عسـكريون يف بوركينـا فاسـو عـرب 
كانـون   24) االثنـني  الرسـمي  التلفزيـون 
الثاني/يناير 2022) استيالءهم عىل السلطة 
يف الدولة الواقعة يف غرب أفريقيا، مشريين إىل 
أّنهم حلّوا الحكومـة والربملان وأغلقوا حدود 

البالد وعلّقوا العمل بالدستور.
وظهـرت عـىل شاشـة التلفزيون الرسـمي 
مجموعـة مـن العسـكريني بالبـزّة املرّقطة 
يتوّسـطهم ضابـط برتبـة كابتـن تـال بياناً 
الليفتنانت-كولونيـل بـول- باسـم  موّقعـاً 

هنـري سـانداوغو داميبـا، رئيـس ”الحركة 
الوطنيـة للحمايـة واالسـتعادة“ التي نّفذت 
وقـال  السـلطة.  واسـتولت عـىل  االنقـالب 
البيـان إّن الجيش أطـاح بالرئيس روك مارك 
كابوري وحّل الحكومة والربملان وعلّق العمل 

بالدستور.
وأضـاف أّن املجلـس العسـكري الحاكم قّرر 
كذلك إغالق حدود البالد اعتباراً من السـاعة 
صفر (بالتوقيتني املحـيلّ والعاملي) من فجر 
الثالثـاء. ووعـد البيان بـأن ”تعـود البالد إىل 
النظام الدسـتوري“ يف غضـون ”فرتة زمنية 
معقولـة“ لم يحّدد مّدتهـا. وأتى هذا اإلعالن 

بعيد إعالن مصادر أمنية أّن الرئيس كابوري 
محتجـز منـذ األحـد يف ثكنة للجيـش بعدما 

تمرّدت عىل سلطته وحدات عسكرية.
من جانبه، أعرب األمني العـام لألمم املّتحدة 
أنطونيـو غوترييـش عـن ”إدانته الشـديدة 
فاسـو،  بوركينـا  يف  العسـكري  لالنقـالب“ 
أسـلحتهم“  ”بإلقـاء  االنقالبيـني  مطالبـاً 
وبضمان ”السالمة الجسـدية“ للرئيس روك 

مارك كابوري.
وقال األمني العام يف بيان تاله املتحّدث باسمه 
سـتيفان دوجاريـك إّنـه ”يديـن بشـّدة أّي 
محاولة لالستيالء عىل الُحكم بقوة السالح“. 
وأعـرب غوترييش ”عن قلقه بشـكل خاص 
عىل مصري الرئيس وسـالمته (...) يف أعقاب 
االنقـالب الـذي نّفذته وحـدات مـن القوات 

املسلّحة يف 23 كانون الثاني/يناير“.
ويف بيانـه نـّدد األمني العام لألمـم املتحدة بـ 
”وباء االنقالبات“  الذي يشهده العالم حالياً، 
مشـرياً إىل أّنه يتابع ”بقلـق عميق“ تطّورات 
الوضع يف بوركينا فاسو. كما دعا غوترييش 
”جميع األطـراف إىل ضبط النفـس واختيار 
الحوار“ سبيالً لحّل األزمة يف بوركينا فاسو.

وأتـى بيان األمني العام إثر إعالن عسـكريني 
يف بوركينا فاسـو عـرب التلفزيون الرسـمي 
مسـاء اإلثنني اسـتيالءهم عىل السلطة وحّل 
الحكومة والربملان وتعليق العمل بالدسـتور 
وإغـالق حدود البـالد، متعّهديـن ”العودة إىل 
النظام الدسـتوري“ يف غضـون ”فرتة زمنية 

معقولة“ لم يحّددوا مّدتها.

القاهرة/ الزوراء:
   أكـَد الرئيس املـرصي عبد الفتاح 
السـييس، عـىل دفـع آليـة العمـل 
العربي املشرتك بما يهدف إىل صون 

األمن القومي العربي.
وأضاف السـييس يف مؤتمر صحفي 
الجزائـري  الرئيـس  مـع  مشـرتك 
بحثـا  أنهمـا  تبـون،  عبداملجيـد 
مسـتجدات األزمة الليبيـة وتوافقا 
االنتخابـات  إجـراء  رضورة  عـىل 

الرئاسية والربملانية بالتزامن.
كذلـك، أوضـح أنهمـا توافقـا عىل 
رضورة خـروج القـوات األجنبيـة 
واملرتزقـة من ليبيا بدون اسـتثناء 

ويف مدى زمني محدد.
وقـال إنـه تم تنـاول قضيـة األمن 
املائي املرصي والتوافق عىل رضورة 
الحفاظ عـىل حقوق مـرص املائية 

باعتبارها قضية مصريية.
من جانبه، أشـار تبون إىل مناقشة 
مـرص  تواجـه  التـي  التحديـات 
والجزائر إقليميـا ودوليا، باإلضافة 
املشـرتك  العربـي  العمـل  لتعزيـز 

ملواجهة التحديات املختلفة.
وقال الرئيـس الجزائري عبد املجيد 
تبون، إنـه اتفق مع نظريه املرصي 

عبد الفتاح السـييس عـىل رضورة 
توسـيع التشـاور تمهيـدا للقمـة 

العربية يف الجزائر.
وأكد الرئيس الجزائري عىل التنسيق 
املسـتمر مـع مرص لضمـان األمن 

واالستقرار يف املنطقة.

مؤتمـر  خـالل  تبـون،  واضـاف 
املحادثات  أن  للرئيسـني،  صحفـي 
بني الجانبني ”خلصت إىل توافق تام 

يف الرؤى ووجهات النظر“.
أكـد  الليبـي،  امللـف  وبخصـوص 
السييس توافقه مع نظريه الجزائري 

”عـىل رضورة إجـراء االنتخابـات 
الرئاسية والربملانية يف ليبيا“.

أن  املـرصي  الرئيـس  أكـد  كمـا 
املحادثات تطرقت إىل قضية ”األمن 
املائي“ وجهود تعزيزه عىل الساحة 
”رؤانـا  أن  مضيفـا  األفريقيـة، 

التوصـل  وتطابقـت عـىل رضورة 
التفاق شامل بشأن سد النهضة“.

وصـل  الجزائـري  الرئيـس  وكان 
املرصيـة  العاصمـة  إىل  االثنـني، 
القاهـرة يف زيـارة ليومـني، عقـد 
الرئيـس  مـع  مباحثـات  خاللهـا 

املرصي، ملناقشة عدة ملفات.
يذكر أن الرئيس السييس قد استقبل 
رمطـان  الجـاري،  ينايـر   17 يف 
العمامرة، وزير الشؤون الخارجية 
الجزائريـة، وذلك بحضور سـامح 

شكري وزير الخارجية.
رايض،  بسـام  السـفري  ورصح 
املتحـدث الرسـمي باسـم رئاسـة 
تلـك  هامـش  عـىل  الجمهوريـة، 
الزيارة، بأن الرئيس ثّمن املستويات 
املتميزة للعالقـات الثنائية األخوية 

بني البلدين.
كما أشـار الرئيس إىل حرص مرص 
عـىل الدفـع قدمـاً بأطـر التعاون 
الثنائـي بـني البلديـن عـىل شـتى 
األصعدة، من خـالل تفعيل اللجان 
الثنائية املشـرتكة، وذلـك لالنطالق 
بالعالقـات الثنائيـة إىل آفاق أرحب 
اتسـاقاً مـع عمـق العالقـات بـني 

البلدين والشعبني.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
خـرَج مئـات السـودانيني، يف مدينـة عطربة 
شـمايل البـالد، للمطالبة بإسـقاط االنقالب 
العسـكري، وتنديـداً بانتهاكاته ضد املدنيني، 
وفيمـا أغلـق محتجـون الشـوارع يف أحيـاء 
بالعاصمـة الخرطوم، دعت سـفارة الواليات 
املتحـدة لـدى السـودان رعاياهـا إىل تجّنـب 

الحشود يف الخرطوم ومدن أخرى.
الخرطـوم شـوارع يف  وأغلـق محتجـون يف 
بـري ونارص، رشقـي العاصمـة، والصحافة 
جنوبيهـا، وأحياء أخرى يف مدينـة أم درمان 

ومدينة الخرطوم بحري.
يف  شـوارع  املحتجـون  أغلـق  عطـربة،  ويف 
املدينة، وأحرقوا إطارات السـيارات القديمة، 
ورددوا أناشـيد الثـورة السـودانية، وهتفـوا 
الثكنـات.  إىل  العسـكر وعودتهـم  بسـقوط 
وجـاءت الفعالية الثورية خارج نطاق جدول 
التصعيد الثوري املعّد من قبل ”لجان املقاومة 

السودانية“.
وُتعـد مدينة عطربة، مهد الثورة السـودانية، 
بخروج أول مواكبها يف 19 ديسـمرب/كانون 
املعـزول  الرئيـس  نظـام  ضـد   2019 األول 
عمـر البشـري.ويف شـمال السـودان، يواصل 
محتجون يف عدد من النقـاط، إغالق الطريق 
الرئيسة الرابطة بني شمايل السودان ومرص، 

وذلـك احتجاجـاً عىل دعم القاهـرة لالنقالب 
العسـكري بقيـادة الفريـق أول عبـد الفتاح 
الربهان، قائـد الجيش. ويرص املحتجون عىل 
منـع خـروج أي مـن البضائع من السـودان 

لتذهب إىل مرص، وال سيما املواد الخام.
ويف مدينة ود مدني، وسـط السودان، أغلقت 
غالب املحال التجارية واملؤسسات الحكومية 
يف املدينة، حداداً عىل مقتل متظاهر يف مواكب 
أمـس  الثانـي،  يناير/كانـون   24 مليونيـة 
اإلثنني. ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ“العربي 
الجديد“، فإن كثريا من شوارع املدينة أغلقت 
بواسـطة غاضبـني مـن االنتهـاكات بحـق 
املتظاهريـن السـلميني يف املدينة، مـا أدى إىل 

مقتل اثنني منهم خالل أربعة أيام.
وكان ثالثة مـن املتظاهرين قد قتلوا وأصيب 
العرشات، يف مليونية 24 يناير/كانون الثاني، 
واعتقلـت السـلطات عـدداً من الناشـطني، 

وتسعة من الكوادر الطبية.
ويف وقت سابق من امس الثالثاء، قالت لجنة 
”أطباء السـودان“ (غـري حكومية)، إّن ثالثة 
قتـىل و169 مصابـاً، بينهـم 32 بالرصـاص 
الحـي، هم حصيلة ”اسـتهداف قوات األمن“ 
مظاهـرات اإلثنـني، يف العاصمـة الخرطـوم 
ومدينـة ود مدني، للمطالبة بـ“الحكم املدني 

الكامل“.

ويف السـياق، دعت سـفارة الواليـات املتحدة 
لدى السـودان رعاياها إىل تجّنب الحشـود يف 

الخرطوم ومدن أخرى.
وقالت السفارة، يف تدوينة عرب ”فيسبوك“، إنه 
”من املتوقع أن تحـدث أعمال عصيان مدني 
اليـوم، 25 يناير/كانون الثاني، يف الخرطوم، 
وربما يف واليات أخرى“، وأضافت: ”قد يشمل 
ذلـك مظاهرات مركزيـة أو المركزية، وقطع 
الطـرق من قبـل املحتجني، وإغـالق األعمال 

التجارية“.

وتابعت: ”قوى األمن قد تغلق الجسـور، وقد 
تستمر االحتجاجات وأعمال العصيان املدني 

يف األسابيع القادمة“.
وعـىل صعيد مختلف، قالـت وزارة الخارجية 
السـودانية، إّن السـلطات اإلثيوبيـة، أطلقت 
رساح 25 مـن السـودانيني أوقفـوا يف مدينة 
أصوصا لدخولهم إثيوبيا بطرق غري رسمية، 
وذلـك بعد اجتماعـات مع عدد مـن الجهات 
املختصـة وكبـار املسـؤولني يف واليـة بنـي 

شنقول الحدودية.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلَن وزير الصحة هاني العقابي، امس الثالثاء، 
عـن اغالق ثالث مختربات يف بغـداد كانت تقوم 
 (PCR) بإصدار شهادات اختبار فريوس كورونا

سلبية مزيفة للمسافرين املغادرين للعراق.
ونقلـت وكالة ارنـا اإليرانية عـن العقابي قوله 
خـالل لقائه مـع رئيس جمعيـة الهالل االحمر 
االيراني بريحسني كوليوند، إنه ”بناء عىل طلب 
إيران، قمنا بزيادة الرقابة عىل إصدار شـهادات 
اختبار فريوس كورونا (PCR) سلبية يف مطاري 

بغداد والنجف“.
وأضاف أنه ”قمنا باغالق ثالثة مختربات يف بغداد 
كانـت تقوم بإصـدار شـهادات اختبار فريوس 
كورونـا (PCR) سـلبية مزيفـة للمسـافرين 
املغادريـن للعراق دون إجراء فحوصات“، مبينا 
انه ”بناء عىل طلب ايـران بذلنا قصارى جهدنا 

ملتابعة هذا املوضوع عن كثب“.
كمـا كشـفت وزارة الصحة، امـس الثالثاء عن 
إجراءاتهـا بشـأن متابعـة املطاعـم واملـوالت 

وأماكن التجمعات للحد من تفيش كورونا.
وقال املتحدث باسـم وزارة الصحة سيف البدر 
يف ترصيـح صحفي إن»فرق الرقابة الصحية يف 
وزارة الصحة وبالتنسـيق مـع الجهات املعنية 
األمنيـة والبلدية تتابع عمـل املطاعم والنوادي 
وأماكـن التجمعـات مـن ناحية سـالمة الغذاء 
للمأكوالت واملرشوبات وخصوصاً يف ظل جائحة 

كورونا والتباعد الجسدي».
الصحيـة  باإلجـراءات  أن»االلتـزام  وأضـاف 

واألماكـن  املطاعـم  بـني  متفـاوت  الوقائيـة 
العامـة، ويعرضون أنفسـهم لطائلـة القانون 
ومنه قانون الصحة العامـة وقانون العقوبات 
العراقـي»، مؤكداً أن»الـوزارة تتابع بجدية مع 
كل الجهات املعنية بعمل املطاعم وغريها، وعىل 
الجميـع االلتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية».
وقـررت وزارة الصحـة، شـمول األعمـار مـن 
١٨عامـاً فأكثـر بالجرعـة الثالثـة مـن لقـاح 
كورونا. وبحسـب وثيقة فـإن «اللجنة العلمية 
ع للتحصني عقدت  االستشـارية للربنامج املوسَّ

اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٥».
وأضـاف البيـان أنـه «لغـرض زيـادة مناعـة 

املسـتفيدين مـن اللقاحـات وحمايتهـم مـن 
متحـّورات كورونـا ومـن ضمنهـا أوميكرون، 
تقرر شـمول األعمـار فوق ١٨ عامـاً بالجرعة 

اإلضافية الثالثة».
وأعلنـت وزارة الصحـة، امـس الثالثـاء، عـن 
تسـجيل املنافذ التلقيحية خـالل اآلونة األخرية 
إقبـاالً عـىل تلقـي اللقاح مـن قبل املشـمولني 
بالتطعيم، مشـرية اىل ان نسـب التلقيح ماتزال 

دون مستوى الطموح.
وقـال مديـر تعزيـز الصحـة يف الـوزارة هيثم 
العبيـدي يف بيـان اطلعـت عليـه «الـزوراء» إن 
”التعليمات الجديدة للتلقيح تنص عىل شـمول 
هذه األعمار بالجرعة اإلضافية بعد مرور ستة 

أشـهر من الجرعة الثانية، لغرض زيادة املناعة 
وحمايتهـم مـن متحـورات كورونـا وخاصـة 

أوميكرون“.
وأضـاف العبيـدي، أن ”هـذا القـرار جـاء بعد 
دراسـة املوقف الوبائـي واإلطالع عـىل تجارب 
الدول املتقدمة بهذا الجانب“، مبيناً، أن ”املنافذ 
التلقيحية شـهدت خـالل اآلونة األخـرية إقباالً 
عـىل تلقي اللقـاح من قبل املشـمولني، لكن لم 

نصل حتى اآلن إىل املستوى املطلوب“.
وأشـار إىل أن ”الجرعة الثالثة يجري تثبيتها يف 
املراكـز التلقيحية عىل بطاقة التطعيم الورقية، 
أمـا البطاقـة الدولية فهي تقتـرص عىل تدوين 
الجرعتـني، ألن الجرعـة اإلضافية هـي معززة 

وليست بالرضورة إضافتها“.
ولفت العبيـدي إىل أن ”ارتفاع أعـداد اإلصابات 
حاليـا ضمـن املوقـف الوبائـي ليـس باألمـر 
الطبيعـي، لكنـه يعـد نتيجـة حتميـة لوجـود 
متحور أوميكرون رسيع االنتشـار وعدم التزام 

املواطنني بالتعليمات الوقائية“.
وأكـد، أن ”أيـة أعـراض تظهـر لـدى املريض، 
تسـتدعي التعامل معـه بأنه مصـاب بكورونا 
حتـى يثبـت العكـس مـن خـالل الفحوصات 
املختربية“، موضحا أن ”هناك فرقاً بني املسحة 
وتحليل الدم، فاملسحة تعد الدليل الرئيس لثبوت 
اإلصابـة، أما فحص الدم (الربت تيسـت) فمن 
املمكن بعد إصابة املريض وشـفائه بيان وجود 
أجسام مناعية أو مضادة للفريوس وهل هناك 

إصابة سابقة أم ال“. 

بغداد/الزوراء:
النزاهـة االتحادية،  كشـفِت هيئـة 
امـس الثالثـاء، عـن طعنهـا بقرار 
محكمة جنايـات ُمكافحة الفسـاد 
املركزيَّـة القايض بالحبس البسـيط 
بحـقِّ الوكيل السـابق لوزير اإلعمار 
واألشـغال  والبلديَّـات  واإلسـكان 
يف  املسـؤولني  مـن  وعـدٍد  ـة،  العامَّ
رين وُمحافظة  دائرة الهجـرة واملُهجَّ
كركـوك؛ ُمبّينـًة أنَّ رئاسـة محكمة 
قبـول  قـرَّرت  االتحاديَّـة  التمييـز 

الطعن.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»، 
الهيئـة،  يف  التحقيقـات  «دائـرة  إن 
ويف معـرض حديثهـا عـن تفاصيل 
القضيَّـة، أفـادت أنَّ املُدانني امتنعوا 
بغـري حقٍّ عن أداء أعمـال وظيفتهم 
عندما كانوا أعضاء يف اللجنة الفرعيَّة 
إلغاثة العوائـل النازحة يف ُمحافظة 
كركوك، خالل عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، 
مشـريًة إىل عدم قناعة الهيئة بقرار 
محكمـة جنايات مكافحة الفسـاد 

املركزيَّـة القـايض بإيقـاع عقوبـة 
الحبس البسيط ملُدَّة سنٍة واحدٍة مع 
إيقـاف التنفيـذ بحقِّ كلٍّ مـن وكيل 
وزير اإلعمـار واإلسـكان والبلديَّات 
ـة السـابق، وُمدير  واألشـغال العامَّ
ريـن – فـرع  دائـرة الهجـرة واملُهجَّ
كركوك، فضـًال عن ُمديري قسـمي 
الشؤون القانونيَّة والتدقيق يف ديوان 
املُحافظـة؛ لذا قامـت بتمييز القرار 

لدى محكمة التمييز االتحاديَّـة».
وتابعت الدائـرة أنَّ «املدانني امتنعوا 

بغري حقٍّ عـن أداء أعمال وظيفتهم؛ 
ـا أدَّى إىل ظهورعـدٍد كبـرٍي مـن  ممَّ
أعمـال  رافقـت  التـي  املُخالفـات 
ت اإلشـارة إليها يف  لجنتهم، التي تمَّ
تقرير ديوان الرقابة املاليَّة، كاملغاالة 
يف أسـعاراملواد وأجور العمل، ُمنبِّهًة 
أنَّ الحكـم الصـادر بحـقِّ املدانني ال 
يتناسـب وجسـامة الفعل املُرتكب، 
وال ُيحقـق الردع العـام املطلوب من 

العقوبة».
وطلبـت الهيئة من «محكمة التمييز 

التدقيقـات  إجـراء  االتحاديَّــة 
القرار وتشـديد  التمييزيَّـة، ونقض 
مـع  تتناسـب  وجعلهـا  العقوبـة 
ة  جسـامة الفعل املُرتكب وفـق مادَّ

اإلدانة، وفق البيان».
محكمـة  أنَّ  بالذكـر  الجديـر  مـن 
جنايـات مكافحة الفسـاد املركزيَّة 
قـراراً   ٢٠٢١/١٢/٢١ يف  أصـدرت 
يقيض بالحبس البسـيط ملُدَّة سـنٍة 
واحـدٍة، مـع إيقـاف التنفيـذ بحقِّ 

املدانني املذكورين، بحسب البيان.
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بغداد/الزوراء:
كشـفِت جمعية مصنعي االسـمنت يف العراق عن توجههـا اىل تصدير منتجها من مادة 
االسـمنت بعدما حققت االكتفاء الذاتي من هذه املادة وسـد حاجة السوق املحلية بعد 

ارتفاع طاقتها االنتاجية يف ٢٠٢١.
 وقال رئيس جمعية مصنعي االسمنت يف العراق املهندس نارص ادريس مهدي املدني يف 
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه بانه «ضمن خطة جمعية مصنعي االسمنت التسويقية 
ومنافسـة املنتـج االقليمي ، فقد تمكنت مصانع االسـمنت املنضويـة يف الجمعية، من 
تحقيـق طفرة انتاجية ونسـبة مبيعات يف العام املايض ٢٠٢١ ضمـن الخطة اإلنتاجية 
والتسـويقية الخاصة»، مضيفا ان «الطاقة االنتاجية املتحققة ونسـبة املبيعات للعام 
٢٠٢١ بلغت (٣١٦٩١٢٩٦ ) طن ملعامل االسـمنت يف العراق بقطاعيها العام والخاص»، 
مؤكـدا ان «هـذه الطفـرة تعد رقـم قيايس لـم تصله معامـل االسـمنت يف العراق من 

القطاعني العام والخاص خالل فرتة اكثر من سبعة عقود» .
واشـار اىل ان «مادة االسـمنت من املرجح ان تكون يف صدارة املنتجات املمكن تصديرها 
اىل الدول الخارج بعد ان تمكنت جمعية مصنعي االسمنت من سد حاجة السوق املحلية 

منها».      
واضاف املدني ان «الخطط املرسـومة واملعدة من اجل زيادة اإلنتاج والتسـويق تسـري 
بانسـيابية رغـم القرار غري املدروس من بعض مسـؤويل وزارة النفـط والذي يعد قرار 
قاتل للصناعة الوطنية ما لم يتم الرتاجع عنه بزيادة سـعر زيت الوقود ( النفط االسود 
) واملجهز ملعامل االسمنت من ( ١٠٠ - ٢٥٠ ) دينار للرت الواحد»، مؤكدا ان «هذا القرار 
يعد منايف لقرار مجلس الوزراء بأن يكون سعر اللرت الواحد من النفط االسود ١٠٠ دينار 
/ الرت مقابل ان يكون سـعر الطن الواحد من االسـمنت املكيس ٩٠ دينارا مطروحا عىل 

ظهر الشاحنة يف معامل االسمنت» .

بغداد/الزوراء:
للكمـارك،  العامـة  الهيئـة  أعلنـِت 
امـس الثالثاء، اطـالق اول خدماتها 

االلكرتونية يف العراق.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد «الزوراء»، 
ان «هـذه الخدمة سـتمكن املواطن 

من االسـتعالم عن املركبة الكرتونياً  
دون الحاجة اىل مراجعة الدائرة».

تاتـي  «الخدمـة  ان  واضافـت، 
للتخفيف عن كاهل املواطن، وكذلك 
لتخفيف زخم املراجعني يف ظل وباء 

كورونا».

بغداد/ الزوراء:
نفـْت وزارة الكهربـاء، امس الثالثاء، االنباء التي تحدثت عـن انهيار منظومة الكهرباء 

يف العراق.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد «الـزوراء»، إن «املنظومـة الكهربائية عاملـة من خالل 
محطاتها البخارية والغازية بطاقه تصل اىل ١٣٤٠٠ ميكا واط، رغم انحسـار اطالقات 
الغاز املورد ورغم انخفاض الغاز الوطني بسـبب سـوء األحوال الجوية بحسـب وزارة 

النفط».
وأضافـت، إن «محطات الكهرباء جاهزة للعمـل وبإمكانها تجهيز املواطنني بالكهرباء 

من ١٨ اىل ٢٠ ساعة ما ان توفرت امدادات الغاز!».
وأشـارت اىل انه «لليوم الرابع عىل التوايل ال تزال الوزارة يف غرفة عمليات دائمة االنعقاد 

لبحث التداعيات التي اثرت سلباً يف ساعات تجهيز الكهرباء ومعالجتها».
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كربالء/الزوراء:

أصدرِت محكمة جنايات كربالء، امس 

الثالثاء، ثالثة أحـكام بحق مجرم عن 

جريمـة قتله منتسـب وإصابـة اثنني 

اخرين يعملون يف مديرية استخبارات 

كربالء.

ورد  بيـان  يف  القضـاء  اعـالم  وذكـر 

جنايـات  «محكمـة  إن   ، «الـزوراء» 

كربـالء أصدرت حكما باإلعدام شـنقا 

حتى املـوت بحق مجرم قتل منتسـب 

يعمـل يف مديريـة اسـتخبارات كربالء 

بعدمـا اطلق النار عـىل (املجنى عليه) 

اثناء تكليفـه بواجب رسـمي بالجرد 

السـكاني إلحـدى املناطـق، وحكمني 

اخريـن بالسـجن املؤبـد عـن جريمة 

يف  يعمـالن  اثنـني  منتسـبني  اصابـة 

املديرية نفسها».

وأضاف البيان، أن «هذه االحكام تأتي 

اسـتنادا الحكام املـادة ٤٠٦/ ١/ هـ 

من قانون العقوبات ،والحكم بالسجن 

املؤبـد وفق احـكام املـادة ٤٠٦ / ١ /

هـ/ ٣١ من قانون العقوبات».

بغداد/الزوراء:

العمليـات  قيـادة  أفصحـْت 

املشـرتكة، امـس الثالثـاء، عن 

تفاصيـل الغـارات الجوية التي 

شـنتها القوة الجويـة العراقية 

عىل مواقع داعـش يف الطارمية 

ببغداد والحرض يف نينوى.

وقـال املتحدث باسـم العمليات 

يف  الخفاجـي  تحسـني  اللـواء 

ترصيـح صحفـي، إن «القوات 

االمنيـة تمكنـت يـوم امس من 

الحصول عىل معلومات يف غاية 

الخطورة استطاعت من خاللها 

توجيـه رضبة جويـة لعدد من 

االرهابيـني يف الطارمية شـمايل 

أن «الرضبة  بغـداد»، موضحـا 

اسفرت عن مقتل ٦ ارهابيني».

وأوضح أن «القوات االمنية وثأرا 

لضحايـا هجوم العظيـم بدياىل 

نفـذت عمليـات بريـة وجويـة 

اسـتطاعت مـن خاللهـا تدمري 

مضافات واسلحة لالرهابيني».

«القـوة  أن  الخفاجـي  وتابـع 

الجويـة العراقيـة نفذت رضبة 

الحـرض  قضـاء  يف  جويـة 

بمحافظـة نينوى اسـفرت عن 

مقتل عدد من االرهابيني».

وكان الناطق باسم القائد العام، 

اللواء يحيى رسول، اكد يف وقت 

صحفـي،  ترصيـح  يف  سـابق  

االسـتمرار بمتابعـة ومالحقـة 

الخاليـا اإلرهابيـة يف أي مـكان 

تتواجد فيه، استناداً لتوجيهات 

القائـد العـام للقوات املسـلحة 

مصطفى الكاظمي».

وأشار رسـول، إىل رضبة جوية 

نفـذت قال إنها كانـت «موفقة 

معلومـات  وفـق  واسـتندت 

اسـتخباراتية من جهـاز األمن 

وإرشاف  وبتخطيـط  الوطنـي 

قيادة العمليات املشرتكة».

القـوة  «قيـادة  أن  وأوضـح 

الجوية نفذت رضبـات متتالية 

يف  إرهابيـة  خليـة  اسـتهدفت 

مناطق شـمال بغـداد، وتحديداً 

بسـتان العكيـيل ضمـن قضاء 

الطارمية، وأسـفرت عن قتل ٦ 

إرهابيني».

أن  إىل  رسـول،  اللـواء  ونـوه 

والقـوات  األمنيـة  «األجهـزة 

املسـلحة سـتكون لهـا صوالت 

وستسـتمر يف مالحقة ما تبقى 

من الخاليـا اإلرهابيـة من أجل 

القضاء عليها»، مختتماً حديثه 

لعصابـات  مـكان  «ال  بالقـول 

أرض  عـىل  اإلرهابيـة  داعـش 

العراق».
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حاوره/ محمد عيل رزاق:
الشـاعري بدأ مشوراه الفني ساعياً اىل 
الشهرة.. كان صاحب الفضل يف تعليمه 
وعـازف  االسـتاذ  املوسـيقى  مبـادئ 
الكمان حسـني داوود.. يمتلك طموحا 
ال حـدود لـه، وقـد واجـه الكثـري من 
التحديـات، يتقبل االنتقـادات املوجهة 

عىل ان تكون بناءة وبحدود املهنية.
يف البداية سألناه عن بطاقته الشخصية 
ومتـى دخل املجال الفنـي، فأجاب: أنا 
محمـود الشـاعري، اسـكن يف بغـداد، 
منطقة الدورة من مواليد 1979، دخلت 
املجال الفني وأنا يف سن الثالثة عرشة، 
بداياتـي يف التلفزيـون كانـت يف 1999 
مـن خـالل اللقـاءات التلفزيونيـة مع 
قنـاة العراقية، وبعد الحـرب يف العراق 
سافرت اىل سـوريا وعملت عىل تطوير 
نفـيس يف 2005 وتعاملت مع كثري من 

امللحنني والفنانني.
وعن مثلـه األعىل مـن الفنانـني، قال: 
بالنسـبة اىل مثـيل االعـىل مـن ناحيـة 
الشـهرة ويف مجـال تطويـر االلحـان 
وتطوير الفن مـن عصور قديمة، فهو 
الفنان كاظم السـاهر. أما مثيل االعىل 

صوتيـاً ودائماً واعتقد ان صوتي قريب 
له فهو الفنان الراحل رياض أحمد.

أمـا التحديـات التـي واجههـا يف بداية 
مشـواره، فقد أكد: ال يوجد شخص لم 
تواجهه متاعب يف بداية مشواره الفني، 
وقد واجهت مشـاكل كثـرية، كنت اود 
ان اصـل يف صوتـي اىل النجومية او كـ 
صـوت غنائي حتـى تصبـح يل قاعدة 
جماهرييـة، وبعـد هذا الصـرب توفقت 
مـن خالل أغنيـة (لخاطـر دموعي) و 
(شـلون دنيا)، حيث بدأت احصد ثمار 

النجاح.
وسـألناه عـن كيفية تحقيق الشـهرة 
الداعـم  كان  فقـال:  وعربيـا،  محليـا 
الوحيـد يل يف هذه الشـهرة هو محمود 
الشـاعري من خـالل عمـيل وجهدي، 
عملـت عـىل الشـهرة العربيـة كونـي 

سافرت اىل دول عديدة وغنيت يف لهجات 
اخرى واسـتطعت ايصال رسالة مابني 
اللهجـة العراقيـة واملرصيـة ومابـني 
وتـم  والخليجيـة،  العراقيـة  اللهجـة 
تصوير كليبات مع مطربني عرب ومن 

جنسيات مختلفة، والقادم افضل.
وعن االنتقادات املوجهـة إليه، أوضح: 
سـؤال،  أهـم  اعتـربُه  السـؤال  هـذا 
فاالنتقـادات إذا كانت صحيحة وراقية 
أن  ممكـن  شـخص  فـأي  ومحرتمـة 
يتقبلها لكن حالياً يف السوشـيال ميديا 
هناك اشـخاص وراء الكيبـورد لديهم 
جرح االنسان يشء عادي، يستخدمون 
الشـتم والسـب والقذف، وأنا يف دوري 
اتسـاءل ملـاذا االخـالق انعدمـت عنـد 
البعض، اتمنـى ان يكون البعض راقيا 

يف انتقاده.

وقـال عن بعـض االغانـي الخالية من 
الـذوق واالحسـاس الفنـي التي تالقي 
ردود فعل سلبية من الجمهور املتلقي: 
رصاحًة الجمهور ُمحري من باب يتكلم 
عـىل األغنيـة وينتقـد األغنيـة، ومـن 
باب نفس الشـخص يسـمعها ويقوم 
بنرشها فال نعـرف ماذا يريد بالضبط، 
وتبقى األغاني ومسـألة الذوق حسـب 
الجمهـور فهـو مـن يقـرر، واالغاني 
التافهة حالياً تشـتهر أكثر من االغاني 
الراقية والناجحة، وايضاً عىل الجمهور 
ان يحـارب مثـل هكـذا أغـاٍن لكنـي 
ارى العكـس ألن الجمهور يسـاعدهم 

ويصفق لهم.
ويف ختام حوارنا، وجه الشاعري شكره 
وتقديـره عـىل هـذه املسـاحة وتمنى 

النجاح لكل الفنانني. 
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية 

بشكل طفيف، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصمة   بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي سـعر بيع 378 الف دينار، وسعر 
الـرشاء 374 الفاً، فيما كانت اسـعار البيع ليوم امس االثنني 

377 الف دينار.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب 
العراقي سـجل ارتفاعا ايضا عند 348 الف دينار، يف حني بلغ 

سعر الرشاء 344 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع 
مثقال الذهب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 380 الف دينار 
و385 ألفـاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقي 
بني 350 الفاً و355 الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد من 

الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
دعـا رئيس رابطـة املصارف العراقيـة الخاصة، 
امـس الثالثـاء، إىل تفعيل مبـادرة البنك املركزي 
العراقي لإلقراض يف إقليم كوردستان. من جانب 
متصـل، أعلن البنك املركزي العراقي ان مبادراته 
التنموية يف املحافظات الجنوبية انعكست ايجاباً 

عىل اقتصادها.
وقال إعـالم رابطة املصـارف العراقية الخاصة، 
يف بيـان ورد إىل ”الـزوراء“: إن رئيـس الرابطـة 
املصـارف العراقيـة الخاصـة، وديـع الحنظـل، 
زار مـع الوفـد املرافـق لـه هيئـة السـياحة يف 
اقليـم كوردسـتان، وكان يف اسـتقباله رئيسـة 
هيئـة السـياحة امل جـالل والـكادر املتقدم يف 
الهيئـة ومديـر عـام دائـرة السـياحة يف دهوك 
خريي عيل. مبينـًا: أنه جرى خـالل اللقاء بحث 
التعاون املشرتك والسبل الكفيلة لتفعيل القطاع 

السياحي يف اقليم كوردستان.
وأشار الحنظل، بحسب البيان، اىل رضورة تفعيل 
مبادرة البنك املركزي العراقي يف إقراض املشاريع 
السـياحية الصغرية واملتوسـطة والكبرية والذي 
يلقـى رعاية ودعم كامل من قبـل الرابطة كونه 
ينفذ من قبل املصارف الخاصة العراقية بضمنها 

املصارف املؤسسة يف اإلقليم.
كمـا طرح الحنظـل فكرة مختـرصة عن برامج 
الدعـم الواسـعة التـي يقدمها صنـدوق تمكني 
(الـذي يدار تحـت مظلة البنك املركـزي العراقي 

بمشـاركة فاعلة مـن قبل الرابطـة كونه ممول 
من قبـل املصارف العراقية الخاصة) مع الرتكيز 
عـىل املنح التي تقدم إلعادة إعمار املراكز الدينية 
والحضاريـة يف مختلـف أنحـاء العـراق وآخرها 
إعادة إحياء شـارع املتنبي وكذلـك إعادة ترميم 

مركز اللش للطائفة اليزيدية يف كوردستان.
وبـني الحنظـل: أن الرابطـة تـدرس مرشوعـا 
سـيعرض عىل صنـدوق تمكني لتأسـيس مركز 

حضاري وثقايف يقام يف قلعة أربيل التاريخية.
من جانبها، رحبت أمل جالل بهذه الزيارة لرئيس 
رابطة املصارف والتعاون املشـرتك بني الطرفني، 
وقدمـت فكرة عن جهودهـا املتواصلة يف تطوير 
القطـاع السـياحي والتـي تبذلها منذ تسـنمها 
مسـؤولية الهيئة ولحـد اآلن، ولديها توجه قوي 
نحـو تدريـب الكـوادر البرشيـة يف الهيئة وخلق 

ثقافة سياحية يف املجتمع.

وأشارت اىل برنامج طموح نحو االهتمام باملراكز 
الحضاريـة والدينيـة العديدة املوجـودة يف إقليم 

كوردستان.
من جانب متصـل، أعلن البنك املركـزي العراقي 
ان مبادراتـه التنمويـة يف املحافظـات الجنوبية 

انعكست ايجاباً عىل اقتصادها.
ورعى محافـظ البنك املركـزي، مصطفى غالب 
مخيـف، االحتفاليـة التـي أقامها فـرع البنك يف 
البـرصة ملناسـبة الذكـرى السـنوية الخامسـة 
والسـتني لتأسيسـه، وحرضها محافظ البرصة 
وعـدد مـن املعنيـني يف القطاع املـرصيف واملايل يف 

املحافظة.
وقـال مخيـف، يف كلمتـه خـالل االحتفـال: إن 
”محافظة البرصة تمثل الرئة االقتصادية للعراق 
وتشـكل ثقالً سـكانياً وتجارياً مهماً، فضالً عىل 
مكانتهـا التاريخيـة، وهذا ما يدعونـا إىل تعزيز 

عمل القطاع املرصيف فيها“.
وأضـاف إن ”املبـادرات التنموية للبنـك املركزي 
سـاهمت بدعـم وتأسـيس مشـاريع يف جنـوب 
العراق، وانعكسـت إيجاباً عـىل االقتصاد يف هذه 
املحافظـات مـن خـالل خلـق وظائـف جديـدة 

وتوسيع الصناعة املحلية“.
وأطلع املحافظ عىل ”إجراءات سري العمل ألقسام 
فرع البنك يف البرصة“. مشـيداً بـ ”الجهود التي 
تبذلها إدارة الفرع ومنسوبوه“، متعهداً ”بتذليل 

كل املعوقات والصعوبات التي تواجه عملهم“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 Focus2Move رشكـة  ذكـرت 
املختصـة بتقديم البيانـات الخاصة 
حول السـيارات، امـس الثالثاء، أن 
العـراق االكثر نمـواً من بـني الدول 
العربية يف مبيعات السـيارات بنسبة 
%50 خالل تسـعة اشـهر من العام 

املايض 2021.
وقالت الرشكـة يف تقرير لها اطلعت 
عليه ”الزوراء“: إن ”سوق السيارات 
مبيعاتـه  يف  اسـتمر  العـراق  يف 
للسـيارات باالرتفـاع لشـهر ايلـول 
2021 ليتجـاوز مسـتويات ما قبل 

الوباء بنسبة 17.6٪“.
وأضافت أنه ”تم بيع 7.766 سـيارة 
يف شهر ايلول وحده، ما رفع مبيعات 
العـام املـايض 2021 ولغاية شـهر 
الـف سـيارة   63.926 ايلـول عنـد 
بارتفـاع بنسـبة %50 عـن العـام 

.“2020
وأشـارت إىل أن ”مـن ناحية العالمة 
التجاريـة، ال تـزال كيـا يف صـدارة 
قائمـة املتصدريـن وسـجلت زيادة 
بنسـبة ٪47.1 يف املبيعات منذ بداية 
العام حتـى تاريخـه، بينمـا تمتلك 

حصة سـوقية ضخمة تبلغ 38.2٪، 
تليها رشكة تويوتا التي نمت بنسبة 
٪24.4، يف حني سجلت هيونداي أسوأ 

أداء، حيث كسبت ٪8.4 فقط“.
يف  حافـظ  ”السـوق  أن  وبينـت 

عـام 2019عـىل وتـرية نمـو مثرية 
لإلعجـاب مع الرسعة التـي اتخذت 
يف جميع األشـهر وأغلقـت مبيعات 
العـام بأكمله عند 79.980 سـيارة، 
 COVID-19 إال أنه بسـبب جائحـة

انخفضـت مبيعاتها بشـكل كبري يف 
عام 2020، يف الواقع، كانت املبيعات 
66591، مسـجلة انخفاًضا بنسـبة 

16.7 ٪ مقارنة بعام 2019“.
ولفت إىل أن ”عام 2021 بدأ بشـكل 

إيجابي للسـوق العراقي، يف الواقع، 
إذ تـم بيـع 18091 وحـدة يف الربـع 
األول، مسـجالً انخفاًضا بنسبة 9.7 
٪ يف املبيعـات مقارنـة بالربع األول 

من عام 2020“.
يف  بـدأت  ”املبيعـات  أن  وأوضحـت 
الربـع الثاني يف النمو برسعة كبرية، 
حيث سـجلت زيادة بنسبة 155.8٪ 
سـيارة   21195 مـع  املبيعـات  يف 
بسبب املسـتويات املنخفضة للغاية 
للمبيعـات يف الربـع الثانـي من عام 

.“2020
وتـم بيـع 7.995 سـيارة يف تمـوز، 
يف   63.5٪ بنسـبة  زيـادة  مسـجلة 
املبيعـات مقارنة بمسـتويات العام 
املايض 2020، ويف اب تم بيع 8.879 

سيارة.
ولفتت إىل أن ”العراق كان االكثر نموا 
مـن باقي الدول العربيـة يف مبيعات 
السـيارات حيث بلغ نمو السـيارات 
يف السـعودية واالمارات خالل نفس 
الفرتة 29 باملئـة والكويت 38 باملئة 
ومـرص 18 باملئـة واالردن 13 باملئة 
وتونـس 31 باملئة وقطـر 19 باملئة 

وعمان 9 باملئة“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، 
عـن ارتفاع معدل التضخم الشـهري 
لشـهر كانـون االول املايض بنسـبة 
بنسـبة  السـنوي  وارتفـاع   0.3%

.5.3%
وقال الجهاز املركزي لإلحصاء التابع 
للـوزارة يف بيـان ورد اىل ”الـزوراء“: 
إن ”معـدل التضخـم لشـهر كانـون 
االول املايض ارتفع بنسـبة (0.3%)، 
مقارنـة بشـهر ترشين الثانـي الذي 

سبقه“.
مبينـا ان ”معـدل التضخم السـنوي 
 2021 لسـنة  االول  كانـون  لشـهر 
باملقارنـة بالفرتة نفسـها، من العام 
املايض 2020، شـهد ارتفاعا بنسـبة 

بلغت (5.3%)“.
واضاف ان ”الجهاز املركزي لإلحصاء، 
ومن خالل قسـم األرقام القياسـية، 
يقوم بإعداد تقرير ألسعار املستهلك 
شهريا، والتي تشمل املتابعة امليدانية 
ملتغريات األسـعار، ألكثـر من (333) 

سـلعة وخدمة يف جميع املحافظات، 
تمثـل (%88)، مـن حجـم اإلنفـاق 
الـكيل لـألرسة العراقية عىل السـلع 

والخدمات“.
السـلعية  ”املجاميـع  ان  اىل  واشـار 
التي كانت األكثر ارتفاعا يف االسـعار 
الشـهرية لشـهر كانـون االول عـن 
ترشيـن الثاني من العـام 2021 هو 
قسم السكن الذي سجل ارتفاعا قدره 
0.6 باملئة بسبب ارتفاع إمدادات املياه 

والكهربـاء بنسـبة %3.4ومجموعة 
ومجموعـة   0.5% بنسـبة  الوقـود 
كمـا  بنسـبة0.2%،  االيجـارات 
سـجل قسـم التعليم ارتفاعا بنسبة 
%4.3 بسـبب بدء التسـجيل برسوم 
الجامعات األهلية ورسـوم الدراسـة 

االعدادية“.
ولفت اىل ان ”قسم السلع والخدمات 
املتنوعة سـجلت ارتفاعا بلغ 0.4%، 

يف معدل التغيري الشهري“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أظهرت بيانات جمركية صينية، امس الثالثاء، أن العراق استورد البنزين 
من الصـني بكمية 36 الف طن مرتي خالل شـهر كانـون االول املايض، 

ليكون خامس اكرب بلد مستورد.
وقالـت االدارة يف تقرير لها اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”العراق اسـتورد 
كميات من البنزين خالل شـهر كانـون االول 2021 بمقدار 36 الف طن 
مـرتي، بمـا يعـادل 41.076 مليون لـرت ليصبح خامس اكرب مسـتورد 

للبنزين من الصني خالل كانون االول“.
وأضافـت أن ”العـراق يعد املـرة االوىل التي يسـتورد هـذه الكميات من 
البنزين من الصني، حيث أنه لم يقم باسترياده خالل شهر ترشين الثاني 

من عام 2021 او حتى خالل نفس الشهر من عام 2020“.
وأشارت إىل أن ”اكثر الدول استرياداً للبنزين من الصني خالل شهر كانون 
االول املـايض كانت باكسـتان وبواقع 398 الف طن مـرتي، بارتفاع بلغ 
80.3 باملئة عن شـهر ترشين الثاني املايض، تليها سنغافورة وباسترياد 
312 الف طن مرتي، تليها اندونيسـيا باسـتريادات بلغت 104 االف طن 

مرتي، تليها بروناي بكمية اسـترياد بلغت 36 الف طن مرتي“.

بغداد/ الزوراء:
حددت محافظة ذي قار، امس الثالثاء، نسـبة األيـدي الوطنية العاملة يف 
الحقول النفطية، فيما أشارت اىل أهمية اكتساب العمال املحليني للمهارات 

يف مجال األعمال النفطية.
وقال مدير عام نفط ذي قار، عيل خضري العبودي، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”أعـداد العراقيـني العاملني يف الحقول النفطيـة التابعة للرشكة فاقت 

الـ85 % باملقارنة مع أقرانهم األجانب“.
وأشـار اىل ”وجود ما يقـارب الـ310 عمال أجانب مـن مختلف الرشكات 
النفطية االستثمارية العاملة يف نفط ذي قار، بنسبة ال تزيد عن 15 يف املئة 
من إجمايلّ األيدي العاملة يف املشاريع االستثمارّية من الحمايات والحرّاس 

وعّمال التنظيف والخدمة“.
مؤكداً أن ”نسـبة العمالة العراقية يف الرشكة تصـل أحياناً إىل 90 يف املئة، 

وهي نسبة كبرية باملقارنة مع الرشكات النفطية العاملة يف البالد“.
ولفت العبودي إىل ”توفري رشكة نفط ذي قار للعديد من الفرص واستيعابها 
ألعـداد كبرية مـن الخريجني من أبناء املحافظة بني عقـود وزارية وأجور 
يومية ”.مشـدداً عىل ”أهمية اكتساب العّمال املحلّيني للمهارات الالّزمة يف 
مجال األعمال النفطّية، بما يضمـن تهّيئة مالكات متخّصصة قادرة عىل 

إنجاز العمل بأفضل صورة“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينـار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس ١٤٨٠٠٠ دينـار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

االسعار ليوم االثنني ١٤٧٩٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأشـار املصـدر إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محـال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي 

لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٠٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٧٩٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@ÚÓ„aãÌ�a@…‹è€a@Üa7nébi@�bÓ„bq@÷aã»€a

@¿@b–Ó–†@aÜÏ»ñ@›vèÌ@ä¸Îá€a
·Ó‹”�aÎ@ÜaáÃi

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيس مصلحة الجمارك اإليرانيـة، عيل رضا مقديس، امس الثالثاء، 
تسـجيل الصادرات السلعية ٣٨ مليار دوالر يف الشـهور العرشة االوىل من 
السـنة املالية الجارية فرتة ٢١ مـارس/آذار ٢٠٢١ حتى ٢٠ يناير/كانون 

الثاني ٢٠٢٢.
وقـال مقـديس، يف مؤتمر صحفي: إن قيمة الصادرات السـلعية بلغت ٣٨ 
مليـار دوالر بنمـو ٣٨ باملئة عن الفـرتة املناظرة السـابقة، فيما تصدرت 

الصني والعراق الدول املستوردة خالل الشهور الـ ١٠ املذكورة.
وأشـار اىل تخليص الجمارك ٣٣ مليون طن من السـلع املسـتوردة بقيمة 

٤١٫٤٧٣ مليار دوالر بنمو ١٧ باملئة عىل اساس سنوي.

بغداد/ الزوراء:
اتفـق العراق وايران عىل التعاون املشـرتك يف مجال انتاج وتصدير االدوية 

واملعدات واالجهزة الطبية والسياحة العالجية وخدمات التأهيل.
جاء ذلك بناٍء عىل اتفاقية للتعاون املشـرتك تم توقيعها بني رئيس جمعية 
الهالل االحمر االيراني بري حسـني كوليوند ونظريه العراقي ياسـني احمد 

عباس.
ومـن اهم بنود االتفاقيـة تقديم الخدمات الطبية يف مسـتوصفات املركز 
الطبـي للحـج والزيـارة التابـع لجمعية الهـالل االحمر االيرانـي يف املدن 
املقدسـة كربالء والنجف والكاظمية وسامراء، والتعاون الستقبال وعالج 
املرىض العراقيني للعالج يف الجمهورية االسالمية وتقديم خدمات التأهيل 
لهـم وكذلـك التعاون املتبـادل وانجاز االجـراءات الالزمة يف مجـال انتاج 
وتصدير االدوية واملعدات واالجهزة الطبية وانجاز عملية التطعيم.. وتبلغ 

فرتة االتفاقية 10 اعوام وتم تنظيمها يف اطار 7 بنود ومقدمة.

@Û‹«@Êb‘–nm@ÊaãË†Î@ÜaáÃi
ÚÌÎÜ˛a@fib™@¿@⁄6ìæa@ÊÎb»n€a
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بغداد/ الزوراء:
بحثـت وزيـرة اإلعمار واإلسـكان والبلديات العامة، نازنني محمد وسـو، 
والسـفري املرصي وليد محمد، امـس الثالثاء، مشـاريع رشكات بالده يف 

العراق.
وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء»: أن «الوزيرة نازنني محمد وسو التقت 
يف مقـر الـوزارة، امـس، سـفري جمهورية مـرص العربية يف العـراق وليد 
محمد». مبيناً أن «اللقاء ناقش املشـاريع التي تنفذها الرشكات املرصية 
يف العراق بموجب مذكرة التفاهم املشـرتكة بـني البلدين، خاصة يف قطاع 

الطرق والجسور واإلسكان».
وأكـدت الوزيرة، بحسـب البيان، عىل «عمق العالقـات الثنائية التي تربط 
البلدين الشـقيقني وشـعبيهما، وسـعي الحكومتني لتعزيزها يف املجاالت 

كافة».

@…Ìäbìfl@ãófl@…fl@szjm@äb‡«�a
÷aã»€a@¿@Ò7Ç˛a@pb◊ãí

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس الثالثاء، 

لتسجل أكثر من 222 مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنك املركزي شـهد خالل مـزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبية ارتفاعا يف مبيعاتـه لتصل اىل 22 مليوناً و033 ألفاً و412 دوالراً، 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغـة 150 مليونـاً و003 االف و412 دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 72 مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن 28 مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و19 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 35 رشكة 

رصافة. 

@222@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl
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انطاليا/ الزوراء
خـَرس منتخـُب الشـباب، امـس الثالثاء، 
شـاختار  فريـِق  أمـام  األوىل  مباراتـه 
دونسـيتك  األوكرانـي املُشـارك يف دوري 
أبطاِل أوروبا للفئِة نفسـها بثالثة أهداٍف 

مقابل هدفني. 
لعـَب منتخب الشـباب بتشـكيلٍة ضمت: 

حسني حسن لحراسة املرمى،
ولخِط الدفـاع نرص سـالم، وكاظم رعد، 
وسـجاد محمـد وعبـاس ماجـد، ولخط 
الوسـط أمري محمد، وعيل صـادق، وبلند 
إزاد، وعبد القادر أيوب، وإسماعيل أحمد، 

ولخط  الهجوم اسهر عيل.
وقـد أقيمت املباراُة وسـط أجواٍء شـديدِة 
الـربودة ويف درجـة حـرارٍة وصلـت إىل 3 
درجات مئوية وأمطار متوسـطة، واحرَز 
الفريـق االوكراني الهدف األول يف الدقيقة 

42  لينتهي الشوُط األول بتلك النتيجة.
 ويف شـوِط املبـاراة الثانـي أجـرى مدرُب 
منتخب الشباب، عماد محمد، 7 تبديالت، 
حيـث أحـرز منتخبنـا هـدف التعديل يف 
الدقيقـِة الثالثـة عـن طريق اسـهر عيل، 
وأحـرز الهـدف الثانـي الالعب بلنـد ازاد 
املحرتف يف غرافشـاب الهولندي، بعد ذلك 
بدقيقتـني نجـَح الفريق األوكرانـي بالرد 

رسيعاً بهدِف التعديل 
ومـن ثم تبعه بهدٍف ثالـث يف الدقيقة 75 
مـن املباراة ، ليطلق حكم املباراة صفارته 
بتغلـِب الفريـق األوكراني بثالثـة أهداٍف 

مقابل هدفني ملنتخبنا الشبابي.
وبعـد نهايـِة املباراة، قاَل مـدرب منتخب 
الشـباب، عمـاد محمـد: إن مباراتنا أمام 
شـاختار الذي ضَم أكثر من 5 العبني من 
منتخب شـباب أوكرانيا وينشُط يف دوري 
أبطال اوروبا، وسبق أن تغلَب سابقاً عىل 
برشلونة اإلسباني وبورتو الربتغايل، وقبل 
يومني تغلَب عىل أحد أندية الدوري املمتاز 

املجري،  استفدنا منها كثرياً.
وبنّي محمـد: الفائدُة جـاءت كوننا لعبنا 
أمام إحدى املـدارس الكرويِة املهمة، كما 
أسهمت املباراة بإزالِة الخوف من الالعبني 
وتعزيـز العامل النفـيس لهم بغض النظر 
عـن النتيجِة برغم إننا نعـول عىل النتائج 

حتى يف املباريات الودية.
واختتـَم مـدرب منتخـِب الشـباب، عماد 
محمد، حديثه بالقـول: إذا أردنا بناَء كرة 
قدم صحيحٍة وصحيٍة فعلينا االسـتمرار 
بدعـم الفئـاِت العمرية، وهـذا يحتاج إىل 
عمٍل ودعٍم متواصـٍل وصٍرب من الجمهور 

واإلعالم يف الوقت نفسه.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 كشـَف رئيس رابطة املشـجعني العراقيني مهـدي الكرخي عن رفض السـلطات االيرانية دخول 

مشجعي املنتخب العراقي اىل مباراة مواجهة ايران يوم غد الخميس .
وقـال الكرخـي إنه الغى رحلته اىل ايران يوم امس الثالثاء لتشـجيع املنتخب العراقي بلقائه امام 
ايـران، مبينـاً أنـه عاد من مطار بغـداد الدويل بعد أن تأكـد عرب اتصال من قبـل املصور الريايض 
العراقي سـامر الكـرادي املتواجد هناك بأن الجانب االيراني ال يسـمح بدخول العراقيني للملعب.
وأضاف الكرخي، أن الجانب االيراني حدد ١٠٠٠٠ من الجمهور االيراني حرصاً للدخول اىل امللعب 

للتشجيع، موضحاً أنه قسم هؤالء الجمهور بني ٨٠٠٠ االف للرجال و٢٠٠٠ من النساء.

ãºcÎ@ã–ñc

�bÌÜÎ@ŸnÓè„ÎÜ@äbnÇbí@‚bflc@ãè≤@lbjì€a@kÉn‰fl

bÌÜÎ@‚ÏÓ€a@Ô„aã◊Î˛a@bèÌÜÎa@k«˝Ì@=æÎ˛a@kÉn‰æa

بغداد/ زيد الزيدي

الحـدود  نـادي  إدارة  أعلنـت 

الريـايض عـن تقديمهـا امـس 

لجنـة  لـدى  رسـمياً  اعرتاضـًا 

االنضبـاط يف االتحـاد العراقـي 

لكـرة القـدم بعـد ارشاك فريق 

دهـوك لخمسـة محرتفني يف آن 

واحـد خـالل اللقاء الـذي جمع 

الفريقـني عـىل ملعـب االخـري 

ضمـن مباريات الجولـة الثانية 

مـن املرحلـة الثانية مـن دوري 

الدرجة االوىل .

وذكر امـني رس النادي ومرشف 

فريـق الكرة حـازم تيمـوز  إن 

إدارة الحـدود تقدمت بشـكوى 

رسمية لدى االتحاد بعد رصدها 

فريـق  مـن  واضحـة  ملخالفـة 

دهوك إلرشاكه خمسة محرتفني 

عـىل ارض امللعب مبينـًا ان هذا 

اإلجراء مخالف للوائح املسابقة 

التـي تنـص عـىل أرشاك اربعة 

محرتفـني كحد اقـىص يف نفس 

الوقـت خالل املباراة مضيفاً  إن 

ادارة الحدود بانتظار قرار لجنة 

االنضباط خصوصاً وانها سلكت 

الطريـق القانونـي ، واتجهـت 

واالنضباط  املسـابقات  للجنتي 

إلحقـاق الحـق واحرتامـاً منها 

للوائح املسـابقة ، والسـيما ان 

الحالـة موثقة سـواء يف تقرير 

حكـم املواجهة، او لـدى املكتب 

اإلعالمي لنادينا .

يذكر ان املباراة انتهت بالتعادل 

السـلبي دون اهـداف واسـتمر 

معها فارق النقطتني بني الحدود 

املتصدر ووصيفه دهوك .

بغداد/ متابعة الزوراء
رغـم أن مهاجم املنتخب الوطني أيمن حسـني 
مهاجـم أم صـالل، لم يكـن ضمن املرشـحني 
لدخـول رصاع الهدافني بالـدوري القطري، إال 
أنـه فاجـأ الجميع عـىل مدار الجـوالت األخرية 
بتسـجيل هدف تلو اآلخـر، حتى تقـدم بهدوء 
من قاع جـدول الهدافني إىل املنطقـة األمامية.

أيمـن حسـني أشـعل رصاع الهدافـني، بعدمـا 

ارتقى لوصافـة الجدول يف أفضل ترتيب له منذ 
انضمامه ألم صالل، وذلك بعدما سـجل هدفني 
يف مرمى الشمال خالل املباراة التي انتهت بفوز 
فريقه بسداسـية نظيفة، لريفع رصيده إىل 11 
هدًفا.وتسـاوى الالعب العراقي مـع الجزائري 
بغـداد بونجـاح نجـم السـد، إال أن األخري لديه 
أفضليـة يف وجود 3 مباريـات مؤجلة لم يلعبها 
النجـم  أن  إىل  باالضافـة  اآلن،  حتـى  فريقـه 

الجزائـري بات جاهـزًا للعودة واملشـاركة بعد 
خروج منتخب بالده من كأس األمم األفريقية.

وظلت القمة محجـوزة للكيني مايكل أولونجا 
مهاجـم الدحيـل، رغـم صيامه عـن التهديف 
يف الجولـة الــ16 يف مباراة الوكـرة التي انتهت 
بخسارة الدحيل برباعية نظيفة، ليتوقف رصيد 
أولونجا عند 17 هدًفـا يف انتظار عودة بونجاح 

الذي سيشكل خطورة عىل صدارته بالتأكيد.

@⁄ÏÁÜ@ÏÿìÌ@ÜÎá®a@Üb„
@È◊aãí�@@¬bjõ„¸a@Ú‰ß@Ùá€
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بغداد/ الزوراء
اليـوم  األوملبـّي،  املنتخـب  يخـوُض 
الودّيـة  مبارياتـه  أوىل  األربعـاء، 
املُقـام  التدريبـّي  معسـكره  يف 
أمـام  الرتكيـة  أنطاليـا  مدينـِة  يف 
اوديسـا  شـرينوموريتس  نـادي 
األوكرانـي ضمن منهـاِج تحضرياته 

لالستحقاقاِت املقبلة.
والتحَق الالعبـون املحرتفون جميعاً 
باملعسـكر باسـتثناِء الالعب ايسـن 
إسـحاق الذي تعطلت رحلتُه بسبب 
الظـروِف الجوّية يف تركيـا، وتخلَف 
عـن الوفـد الالعـُب املحـرتف دانيلو 
أندريـاس السـعيد لثبـوِت إصابتـه 

بفـريوس كورونا املُسـتجد، وبالتايل 
تخلَف عن املعسكر.

ويغيُب عن الوفد، منذ بدايِة املُعسكر، 
كٌل مـن املديـر اإلداري مهـدي كريم 
ومصـور املنتخب إبراهيـم املهداوي 
واملعالجـني فارس عبـد الله ورياض 
عيـىس  عمـاد  والحارسـني  عكلـة 
وحسـني عيل جويل، ما دفـَع الجهاَز 
الفني السـتدعاِء الحارس مصطفى 
عـذاب عـىل وجـِه الرسعـة إلكماِل 

الفريق.
وقاَل املدرُب املساعد، سعد حافظ إن 
التدريبـات مسـتمرٌة بواقع وحدتني 
ومسـائية،  صباحيـة  تدريبيتـني 

وهنـاك اندفـاٌع كبـرٌي مـن الالعبني 
لتطبيِق الواجباِت لالستفادِة الكبريِة 

من املعسكر.
موضحاً ان غياب ستة أشخاٍص عن 
الوفـد، بينهـم املديـُر اإلداري مهدي 
كريـم، أّثـر عـىل بعـِض التفاصيـل 
املهمِة، لكننا نسـعى لالستفادِة من 
األجـواء املثاليـِة هنا لرفـِع جاهزّية 

الفريق فنياً وبدنياً.
 الفتـًا إىل ان مسـاعي املدير اإلداري، 
مهـدي كريـم، كانت كبـريًة إللحاِق 
الحارس مصطفى عذاب بالوفِد عىل 
وجِه الرسعة ليكمل صفوَف الفريق 
بعد تعّذر التحاِق الحارسـني بسـبب 

كورونـا، وكنا بحاجٍة إىل حارٍس ثاٍن 
لنكمل الفريَق يف الوحداِت التدريبّية.

: أن اليـوم االربعـاء سـتكون  وبـنّيَ
املباراة الودّية األوىل بني ثالث مبارياٍت 
األوىل  املعسـكر،  ُمقـررة يف منهـاج 
سـتكون مع نادي شـرينوموريتس 
اوديسـا، تلحقها الثانية أمام ايرتام 
الكازاخسـتاني، وثالثـة سـُتحدد يف 

وقٍت الحق.
 منوهاً إىل انه لُحسـن الحظ هنا عدٌد 
من الفـرِق واألندية التي ُتعسـكر يف 
أنطاليا، ومن املمكن أن نرتَب املباراَة 
الثالثـة وفق رؤيِة املـدرب مع فريٍق 

جيد.
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طهران/ محمد عماد
خاض منتخبنا الوطنـّي وحدة تدريبية 
عرص امس الثالثـاء، يف ملعِب كارگران 
يف العاصمـِة طهران اسـتعداداً ملواجهِة 
منتخـب إيران عـرص الخميـس املقبل 
ضمن التصفيـاِت املُؤهلة ملونديال قطر 

.2022
واشرتَك يف تدريباِت االمس 16 العباً هم 
بشـار رسـن ، أيمن حسني، سـعد عبد 
األمري، حسـن رائـد، مصطفـى ناظم، 
حسـن عبد الكريـم، محمد عـيل عبود 
، أحمـد ابراهيم، شـريكو كريـم، أحمد 
فرحـان، فهـد طالـب ، عـالء عبـاس ، 
حسني جبار ، حسن احمد، عيل ياسني، 

حسني عيل.
وأوضَح مدرب املنتخِب الوطني، زيليكو 
برتوفيتـش انـه بالرغـم مـن األحداِث 
الطارئـة التي رافقت الوفَد العراقي منذ 
وصولـه بإصابِة عـدٍد منـه بفايروس 
كورونا لكننا ما زلنا ايجابيني يف تحقيق 
نتيجـٍة جيـدٍة يف مباراتنـا املقبلـة ضد 

إيران.
 وأضـاَف نحـن نعانـي مـن موضـوع 
اإلربـاِك الـذي حصـَل لنا بعـدم اكتمال 
وحدٍة تدريبيٍة بالشكل املثايل كما كان يف 
حسـاباتنا، لكننا نحاول قدَر املُستطاع 
أن نركـز عىل توظيـِف الواجبات الفنية 
لـكل العٍب كـون املباراة لها حسـابات 
باتـت مختلفة، ونتطلـُع إىل أن نتجاوز 
العقباَت التي هي ليسـت بيدنا، ونتأمل 
أن ال يحدث أمٌر طارئ جديد، خصوصاً 
أن الفحوصات التي سنخضع إلجرائها 
غداً سـُتحدد القائمـَة النهائية لالعبني 

الذين سيشاركون يف املباراة .
مـن جهـٍة أخـرى، يعقـُد عـرص اليوم 
األربعاء يف السـاعِة الخامسـة بتوقيت 
إيران  املؤتمـر الصحفي ملدرِب املنتخب 
الوطني زيليكو برتوفيتش برفقِة العب 

املنتخب الوطني بشار رسن.
وسـيخوُض املنتخب الوطنـي بعد ذلك 
وحـدًة تدريبّيـًة عـىل ملعـب ازادي يف 

الساعة السادسة.
ومـن املؤمـل أن يكون قـد وصل امس 
الثالثـاء الالعبون فرانـس ضياء وأمري 
العمـاري ومهنـد جعـاز وميثـم جبار 
وسـعد ناطق بعـد وصـول كال من من 

زيـدان إقبـال وعـيل الحمـادي وتزامن 
الوحـدِة  الالعبـني مـع وقـت  وصـول 
التدريبّية للمنتخـِب الوطني، وقد تمت 
تهيئـُة جميـع اإلجـراءات اإلداريـة يف 
استقبالهما وتأمني وصولهما اىل فندِق 

االقامة.
ويف سياق متصل تسلَم االتحاد العراقّي 
االتحـاد  قبـل  مـن  رداً  القـدم  لكـرة 
اآلسـيوي، وتحديـداً مـن مديـر وحدة 
التخطيط والتنسـيق، كيـم كونكريول، 
بعـد مفاتحِة األول بقضية الالعب أيمن 
حسـني، ورفض الجانب اللبناني منحه 
بحجـِة  أراضيـه  اىل  الدخـول  تأشـرية 

دخوله اىل أرايض القدس املحتلة.
وجاَء يف هامش الرد املرسل بأن االتحاد 
اآلسـيوي يـرى أن االتحاد املسـتضيف 
هـو عىل اتصـاٍل مع السـلطات العامة 

ذات العالقة يف البلد املسـتضيف، وكذلك 
االتحـاد العراقّي إليحاد الحلول بشـأن 

قضية الالعب أيمن حسني،
وابدى االتحاُد اآلسـيوي، يف نهاية رده، 
ثقته بـأن أفضـل الجهود سـوف ُتبذل 
بني االتحاديـن امتثاالً للقواعد واللوائح 
املعمول بها، ناصحاً بأن يكون االتصال 
العراقـّي  االتحـاد  مبـارشًة مـن قبـل 
باالتحـاد املسـتضيف ملتابعـِة مسـألة 

الالعب.
تجـدر اإلشـارة إىل ان االتحـاِد العراقي 
كان عـىل تواصـٍل مبـاٍرش مـع االتحاد 
اللبناني، واألخري اعتذر عن منح تأشرية 
لالعب حسب البيانات املُثبتة يف األجهزة 

األمنية يف لبنان .
عـىل صعيٍد متصٍل، أوضحت  السـفارة 
العراقية يف لبنان بأنها عىل علٍم واطالٍع 

بقضية الالعب، وهـي يف حواراٍت جادة 
مـع الجهات املسـؤولة يف لبنان لغرض 
تأمـني وصولـه اىل لبنـان وتواجده مع 

بعثِة املنتخب الوطني.  
وتعقدت أْزمُة نتائج املَسحات اإليجابّية 
لالعبـي املنتخـِب الوطنـّي بعد َجلسـٍة 
حواريٍة (اون الين) كان أطرافها طبيب 
املنتخِب الوطني، عبـد الكريم الصفار، 
وممثٌل عن االتحاداِت (اآلسيوي والدويل 
واإليرانـي) والذيـن رفضـوا جميعهم، 
وبشدٍة، االعرتاَف بنتيجِة املّسحِة الثانية 
(السـلبية) التي جرى أخذهـا يوم اول 
أمـس االثنني ورفض موضـوع مقرتِح 
إقامِة َمسحٍة ثالثة، وجاَء التبليُغ بشكٍل 
رسـمّي بأن ُتفـرض إجـراءاُت الَحجر 
الصّحي ملدِة سـبعة أياٍم من تأريخ أخِذ 
املَسـحة األوىل، وبالتايل تأّكـد غياب كٍل 

من أمجد عطوان، ويارس قاسم، ومناف 
يونس، باإلضافِة اىل املدير اإلداري غيث 

مهنا، واملعالج ياسني خضري.  
وسوف ُتجرى لهم فحوصاٌت جديدة مع 
بدايِة اليوم السـابع، أي السـبت املقبل 
(29/1)، ما يعني تعّذرهم عن االلتحاِق 
مع البْعثِة العراقّية التي ستغادُر طهران 

نحو لبنان يف (28/1).
وتحوُم أجواٌء ُمربكٌة بشأِن الوفِد العراقي 
كون هناك فحوصات أخرى ستكون قبل 
سـاعاٍت من املباراِة لجميع أعضاء الوفد 
ُيستثنى منهم الذين تّم تثبيت إصابتهم، 
أي ال توجـد أي فرصـٍة إلعـادِة فحصهم 
حتى يف املَسحة التي سـتكون اليوم قبل 
يـوم مـن املبـاراة، وبالتـايل يسـوُد نوٌع 
مـن القلـِق املُسـتمِر يعكُر صفـو أجواء 

االستعداداِت ملباراتي إيران ولبنان.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضـو املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد العراقـي 
للصحافـة الرياضيـة الزميـل جمعـة الثامـر 
اعلـن تركـه العمل كمعـد لربنامـج (الكأس) 
الـذي يقدمه الزميل عيل نـوري كرجي من عل 
شاشة قناة (آي نيوز) الفضائية، وذلك ألسباب 
خاصـة، كل التوفيـق والنجـاح لزميلنـا الثامر يف 

محطته املهنية املقبلة.   
 ********************

عضـو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل عبد الكريم يـارس يعاني من 
ازمـة صحيـة اجربته عـىل الرقـود يف الفراش 
خالل األيـام املاضية، خالص دعواتنـا لزميلنا 

العزيز  بالشـفاء العاجل وان يمن عليه الرحمن 
بالصحة والعافية التامتني.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
تطلق اللجنة األوملبية الوطنية العراقية، خالل األيام القليلة املقبلة، موقعها الرسمي عىل 
الشبكة املعلوماتية الدولية مع الصفحتني الرسميتني، واملوّثقتني، عىل موقعي التواصل 
االجتماعي(فيسبوك وتويرت). أعلن ذلك مدير املكتب االعالمي للجنة األوملبية الوطنية 
العراقية  حسني عيل حسني مبيناً ان روابط املوقع الجديد والصفحتني سيتم نرشها يف 
صفحتنا الحالية قبل إطالق املرشوع الجديد وإغالق الصفحات األخرى يف باقي مواقع 
التواصل االجتماعي. وختم عيل حديثه قائالً  ان الخطوة هذه تأتي يف سياق املحافظة 
عىل املصدر الرسمي للخرب واالعمام األوملبيني، وحرس تداولهما، والتعاطي معهما، عرب 

القنوات األلكرتونية الجديدة التي سيبدأ عملها خالل األيام القليلة املقبلة.

بغداد/ محمد حمدي
ملعب  اكتمال  عن  تفصلنا  قالئل  ايام 
16 الف  الزوراء الريايض الذي يستوعب 
متفرج بصورة نهائية ، اعلن ذلك مدير 
وزارة  يف  االسرتاتيجية  املشاريع  قسم 
الشباب والرياضة املهندس نبيل حمزة ، 
مبينا  ان وزير الشباب والرياضة عدنان 
ويتابع   معنا  دائم  اتصال  عىل  درجال 
عملية انهاء التشطيبات بصورة تامة و 
أبدى بعض املالحظات بشأن امللعب خالل 
بانهاء  ووجه  للملعب،  املتكررة  زياراته 
نهائية  بصورة  املتبقية  األعمال  جميع 
الشخصيات،  كبار  موقع  يخص  فيما 
ومقاعد املقصورة الرئيسة ، مع التوجيه 
يف  الهندسية  املالكات  بتواجد  املبارش 
ان  حمزة  .واوضح  يوميا  الزوراء  ملعب 

بامللعب  الخاصة  املداخل  ارصفة  اعمال 
مع نصب اعمدة االنارة الزالت مستمرة 
للجانب  الواجهات  اعمال  مع  بالتزامن 
الرشقي واعمال املحجر الزجاجي للطابق 
االول ملوقع كبار الشخصيات بعد اكمال 
االخر  الجانب  ومن   ، فيه  الطالء  اعمال 
املؤتمرات  قاعة  تجهيز  اكمال  يجري 
الرئيسية يف الطابق االريض وتنفيذ عدد 
بمحتوياتها   الخاصة  املالحظات  من 

وهي برمتها اعمال تكميلية. 
يجري  االخرى  الخدمات  يخص  وفيما 
الثقيلة  املياه  شبكة  ربط  عىل  العمل 
امللعب  ان  اىل  مشريا   ، الجنوبية   للجهة 
ويجري  تامة  بصورة  املكتمل  بحكم 
االفتتاح  حفل  لرتتيب  حاليا  االعداد 

الرسمي الذي سيعلن عنه الحقا.
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يتمسك نادي يوفنتوس بالتعاقد مع الرصبي دوسان 
فالهوفيتـش، مهاجـم فيورنتينـا، خـالل املريكاتو 

الشتوي الجاري.
وكتـب فابريزيـو رومانـو، خبري انتقـاالت الالعبني 
واملدربـني يف أوروبـا، عىل حسـابه بموقـع التواصل 
االجتماعـي ”تويـرت“: ”اسـتئناف املفاوضـات بني 

يوفنتوس وفيورنتينا حول فالهوفيتش“.
وأضاف رومانو: ”سريسـل يوفنتوس عرًضا رسمًيا 

جديًدا لفيورنتينا خالل الساعات القليلة املقبلة“.
وسـبق أن زعمـت تقاريـر أن فيورنتينـا يطلب 70 
مليـون يورو، لكـن إذا دفع يوفنتوس هـذا الرقم لن 
يتمكن من رشاء العبني آخرين يف الصيف، إال يف حالة 

البيع.
وأشـارت إىل أن يوفنتوس عرض عـىل فيورنتينا 35 
مليون يورو باإلضافة إىل ديان كولوسيفسكي، لكن 

الفيوال لم يوافق عىل العرض.
يذكر أن عقد فالهوفيتش مع نادي فيورنتينا ينتهي 

يف صيف 2023.
وتعـرض الرصبـي دوسـان فالهوفيتـش، مهاجـم 
فيورنتينـا، لتهديـدات بالقتل من جمهـور الفيوال، 
بسـبب األنباء األخـرية حول اقرتابه مـن االنتقال إىل 

يوفنتوس، خالل املريكاتو الشتوي الجاري.
ويرتبط جمهور فيورنتينا بعالقة متوترة للغاية مع 

يوفنتوس، منذ القرن املايض.

ووفًقـا ملوقـع ”كالتشـيو مريكاتو“ اإليطـايل، فإن 
ألرتاس الفيوال وضع الفتـات خارج ملعب ”أرتيميو 

فرانكي“ ملهاجمة فالهوفيتش.
وكتـب عـىل إحـدى الالفتـات: ”االحرتام ال يكسـب 
باألهداف. فالهوفيتش أحدب قذر“، ويشـري جمهور 

الفيوال ليوفنتوس بمصطلح (أحدب).
بينمـا كتب عـىل الفتة أخرى: ”حراسـك لـن ينقذوا 

حياتك.. يا غجري. انتهى األمر بالنسبة لك“.
يذكـر أن العديد من التقاريـر تزعم بأن فالهوفيتش 
سينتقل رسمًيا إىل يوفنتوس، خالل الساعات القليلة 

املقبلة.
من جهـة أخرى، اقرتب نادي برشـلونة من التوقيع 
مع اإلسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس املعار 

من أتلتيكو مدريد، خالل املريكاتو الشتوي الجاري.
ووفًقـا لصحيفة ”مونـدو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، 
فإن خوانما لوبيز، وكيل موراتا، وصل تورينو، لعقد 
اجتماع مع مسـؤويل يوفنتوس بشأن نقل الالعب إىل 

برشلونة هذا الشتاء.
جاء ذلك، بعد أن تسـارعت خطـوات يوفنتوس نحو 
الرصبي دوسـان فالهوفيتـش، مهاجـم فيورنتينا، 

خالل الساعات األخرية.
وأشارت إىل أن موراتا سريحل عن يوفنتوس، بمجرد 

االتفاق عىل صفقة فالهوفيتش.
وأوضحت أن برشـلونة ينـوي الحصول عىل خدمات 
موراتا عىل سـبيل اإلعـارة من أتلتيكـو مدريد، لكن 
النادي الكتالوني يرفض وضـع بند بأحقية الرشاء، 
مسـاوًيا لنظريه يف عقد أنطـوان جريزمان، مهاجم 

البارسا املعار إىل الروخيبالنكوس.
ويبلغ بند الرشاء يف عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد 

40 مليون يورو.
ويف السـياق نفسـه، قـال برنامـج ”الشـرينجيتو“ 
الفنـي  والجهـاز  برشـلونة  العبـي  إن  اإلسـباني، 
يحافظون عىل اتصـاالت يومية مع موراتا، للتحدث 

بشأن الصفقة.

أعلن نادي بوروسـيا دورتمونـد األملاني أن 
مهاجمـه الشـاب النرويجـي إرلينغ هاالند 
يعاني من مشـاكل عضلية ستتطلب املزيد 
مـن الفحوصـات مـن دون تحديـد فـرتة 

غيابه.
وكان هاالنـد سـجل الهـدف االفتتاحـي يف 
يف  هوفنهايـم  املضيـف  عـىل   3-2 الفـوز 
منافسات الدوري، قبل أن يخرج يف الدقيقة 

63 بسبب إصابة تعرض لها.
وجاء يف بيـان عىل املوقع الرسـمي للنادي: 
”خضع هاالنـد لفحوصـات مفّصلة يومي 
األحد واالثنني. وبحسب التقرير الطبي فإن 
النرويجي يعاني من مشكالت عضلية، األمر 
الذي يتطلب العـالج واملزيد من الفحوصات 

يف األيام املقبلة“.
وتابـع: ”نأمـل يف أن يعود إرلينـغ إىل كامل 

لياقته البدنية يف أقرب وقت ممكن“.
وغـاب املهاجـم الرائع عن عـرش مباريات 
يف جميـع املسـابقات هذا املوسـم، بسـبب 
إصابتـني يف العضالت، وخـالل غيابه خرج 
دوري  يف  املجموعـات  دور  مـن  بوروسـيا 

أبطال أوروبا.
وسـتمنح االسـرتاحة الشـتوية يف الدوري 
االملانـي ملـدة أسـبوعني بصيًصا مـن األمل 
لدورتموند ولالعب الذي سـجل 23 هدًفا يف 
21 مباراة يف جميع املسـابقات هذا املوسم 

لإلفادة من الوقت والتعايف.
لكن دورتموند الذي يحتل املركز الثاني حالًيا 
يف الـدوري برصيد 43 نقطة، متأخراً بفارق 
سـت نقاط عـن بايـرن ميونيـخ املتصدر، 
سـيأمل أن يكـون نجمه جاهـزًا ملواجهات 
حاسمة يف شـباط/فرباير املقبل، إذ يواجه 

يف البوندسـليغا بايـر ليفركـوزن وأونيـون 
برلـني، صاحبـي املركزيـن الثالـث والرابع 
توالًيـا، وغالسـكو رينجرز االسـكتلندي يف 
الدوري األوروبـي ”يوروبا ليغ“ يف 17 و24 

من الشهر املقبل.
وغاب هاالند الذي تسعى عدة أندية لضمه، 
خمسة أسابيع بسبب تمزق يف العضل خالل 

شتاء املوسم املايض.
وارتفعت حـدة التوتر بني هاالند وفريقه يف 
اآلونة األخـرية بعدما اتهـم ناديه بالضغط 
عليه التخاذ قرار بشأن مستقبله قبل أيار/
مايـو املقبل.ويرتبط هاالند مـع دورتموند 
حتى عـام 2024، لكن عقـده يتضمن بنًدا 
جزائًيـا يسـمح لـه بالرحيـل يف نهاية هذا 
املوسـم مقابل حوايل 80 مليـون يورو (91 

مليون دوالر).

اسـتدعى روبرتـو مانشـيني مـدرب منتخب 
إيطاليـا لكرة القدم املهاجـم ماريو بالوتييل 
إىل معسـكر تدريـب الــ ”أزوري“ تمهيـداً 
لخوض امللحـق األوروبي الحاسـم املؤهل 
إىل كأس العالـم FIFA قطر 2022™، بعد 
ثالثـة أعوام من املبـاراة الدولية األخرية 
للمهاجـم األسـمر، بحسـب مـا أعلـن 
االتحاد الوطنـي للعبة.واعترب بالوتييل 
ابـن الــ31 عامـاً مفاجأة التشـكيلة 
التي ضمـت الربازييل األصـل اإليطايل 
الجنسـية جواو بـدرو والـذي حصل 
مؤخـراً عىل الضـوء األخـرض للدفاع 
عـن ألـوان املنتخـب اإليطايل.ويعتزم 
مانشـيني االسـتفادة مـن املعسـكر 
التدريبـي ألبطال أوروبا الذي يسـتمر 
ثالثـة أيـام يف كوفرتشـانو، بالقـرب 
من فلورنسـا، قبـل مبـاراة مقدونيا 
الشـمالية يف أواخر آذار/مارس، ويف 
حـال الفوز سـيواجه يف النهائي إما 
الربتغـال أو تركيا.وارتـدى بالوتييل 
الـذي يدافـع حالياً عن ألـوان فريق 
أضنـة دمريسـبور الرتكـي قميـص 
منتخب بالده للمرة األخرية يف أيلول/
سـبتمرب 2018 ليصـل إىل 36 مبـاراة 
دوليـة، سـجل خاللهـا 14 هدفاً.وتنقل 

بالوتييل بني عدة أندية، فلعب لصالح نيس الفرنيس ملوسمني، قبل 
أن ينتقـل إىل مواطنه مرسـيليا لفرتة قصرية، ثم عـاد إىل إيطاليا 
عرب بوابة بريشيا وثم مونتسا يف الدرجة الثانية.كما لعب املهاجم 
اإليطايل لصالح قطبي مدينة ميالنو، فتوج مع إنرت بلقب الدوري 
ثالث مرات، لكن مسـريته شـابها الكثري من املشـكالت التأديبية 
بسـبب سـلوكه داخل وخارج املالعب، كما تألـق يف كأس أوروبا 
2012، وهو العام ذاته الذي شـهد فـوزه بلقب الدوري االنكليزي 
املمتاز مع مانشسرت سـيتي بإرشاف مانشيني نفسه.واستدعى 
مانشـيني أيضاً الربازييل األصل بدرو مهاجم كالياري، ومواطنه 
مدافع التسـيو لويس فيليبي (24 عامـاً) والذي حصل أيضاً عىل 
الجنسـية اإليطالية.وغاب بطل أوروبا عـن نهائيات كأس العالم 
2018 للمـرة األوىل منـذ 60 عاماً، بعد خسـارته أمام السـويد يف 

امللحق األوروبي.

مبابـي،  كيليـان  يبقـى 
مهاجم باريس سان جريمان 
مشـارف  عـىل  الفرنـيس 
ريـال  صفـوف  إىل  االنتقـال 
مدريد اإلسـباني، بنهاية املوسـم 
الجـاري، وفقـا العتبـارات الكثرييـن.

ورصح فرناندو موريانتس نجم منتخب 
إسـبانيا السابق عرب شبكة راديو مونت 
كارلو: ”مبابي سـينتقل إىل ريال مدريد 
املوسـم املقبل“.وأضـاف مهاجـم ريال 

مدريد وليفربول السـابق: ”لقد سمعت 
رئيـس النـادي امللكـي فلورنتينو برييز 
يتحدث كثريا عن مبابي، فهو معجب به، 
ألنـه العب مختلف“.وختـم موريانتس: 
”أعتقد أن انتقال كيليان مبابي إىل ريال 
مدريـد، سـيكون أمـرا مؤكدا“.وينتهي 
تعاقد الالعب الفرنيس الشـاب مع ناديه 
البارييس بانتهاء املوسـم الجاري، علما 
بأنـه انضـم إليـه قادما مـن موناكو يف 

صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.
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اقرتب الدويل األملاني نديم أمريي من االنتقال من باير ليفركوزن 
إىل جنـوى اإليطايل خالل فرتة االنتقاالت الشـتوية الحالية، وفق 

ما أفادت تقارير إعالمية.
ومـن املتوقع أن وصـل الالعب األفغاني األصـل إىل إيطاليا أمس 
الثالثـاء إلجراء فحوصات طبية، من أجـل إكمال صفقة انتقال 

عىل سبيل اإلعارة مع خيار الرشاء.
وسـينضم صانع االلعاب، صاحب الــ25 عاماً، إىل جنوى املهدد 
بالهبـوط إىل الدرجـة الثانية ومدربـه االملاني الجديد ألكسـندر 
بليسـني الذي خلف األوكراني أندري شيفتشـنكو املقال السبت 

املايض.
ويقبع جنوى يف املركز ما قبل األخري مع 13 نقطة يف الكالتشيو، 
فيمـا يحتل باير ليفركوزن املركز الثالث يف البوندسـليغا برصيد 
35 نقطة، متأخراً بفارق 14 نقطة عن بايرن ميونيخ املتصدر.

واستهل أمريي مسريته االحرتافية مع الفريق الرديف لهوفنهايم 
يف العام 2014، قبل أن تتم ترقيته إىل األول يف املوسـم التايل ومن 

ثم انتقل اىل ليفركوزن يف العام 2019.
عـىل الصعيد الدويل، خـاض يف ترشيـن االول/أكتوبر 2019 أوىل 

مبارياته مع منتخب ”مانشافت“.

أعلـن املهاجم الربازييل السـابق رونالدو نازاريـو، املالك الجديد 
لنـادي كروزيرو، سـداد ديون النـادي املسـتحقة ألندية أخرى، 
والتي كانت تحول دون ضم العبني جدد من أجل موسم 2022.

ونـرشت حسـابات كروزيرو عـىل املنصات االجتماعية رسـالة 
رونالـدو، التي أكد فيها الوفاء بتلك االلتزامات وأن ذلك ”لم يكن 
واردا يف الحسبان يف الوقت الحايل“، نظرا ألنه لم يوقع بعد العقد 

الذي يجعله رسميا أكرب املساهمني يف النادي الربازييل.
وأضاف الالعب السـابق أنه أراد بهذه الخطـوة إثبات ”ثقته“ يف 
عملية تعايف كروزيرو الذي هبط إىل دوري الدرجة الثانية ويعاني 

أزمة مادية طاحنة.
وقال مالك نادي بلد الوليد اإلسـباني أيضا ”إنها خطوة إىل األمام 
نحو كروزيرو جديد، أكثر تقشفا وقوة والتزاما واحرتاما، أؤمن 

بوحدتنا ووالكم واملستقبل الذي سنبدأ يف بنائه سويا“.
وبـدأ رونالـدو مسـريته الكرويـة من بوابـة نـادي كروزيرو يف 
الربازيـل، عـام 1993، وانضم مـن خالله ألول مـرة إىل منتخب 
السـامبا، وتواجد يف القائمة املتوجة بمونديال 1994 يف الواليات 

املتحدة األمريكية.

كشـف تقرير صحفي إنجليزي عن املدربني املرشـحني لقيادة مانشسرت 
يونايتـد يف املوسـم املقبـل، خلًفـا للمدرب املؤقـت رالف رانجنيـك. وتوىل 
رانجنيـك املسـؤولية بشـكل مؤقت عقـب إقالـة النرويجـي أويل جونار 
سولسكاير، عىل أن يشغل منصب املستشار الفني للنادي، بدًءا من املوسم 
املقبل.وبحسـب صحيفة ”أتلتيك“ الربيطانية، فقد تم ترشـيح 4 أسـماء 
ملنصـب الرجـل األول يف الجهاز الفني ملانشسـرت يونايتد. وأشـارت إىل أن 
األسـماء األربعة، هـي: ماوريسـيو بوكيتينو املدير الفني لباريس سـان 
جريمـان، وإريك تن هـاج املدير الفني ألياكس، وجولـني لوبيتيجي املدير 
الفني إلشـبيلية، باإلضافة إىل لويس إنريكي املدير الفني ملنتخب إسبانيا.

ورحل سولسكاير عن تدريب مانشسرت يونايتد، بعد 3 سنوات، بسبب سوء 
نتائج الفريق.ويحتل مانشسرت يونايتد، املركز الخامس يف جدول 

ترتيب الدوري اإلنجليزي، برصيد 38 نقطة.

حسم نادي برشـلونة اتفاقه مع أحد الالعبني يف صفوف تشيليس، من 
أجل اللعب يف ”كامب نو“ خالل املوسم املقبل.

وينتهي عقد املدافع اإلسباني سيزار أزبيليكويتا مع تشيليس يف الصيف 
املقبل، ويستطيع التوقيع مجاًنا اآلن مع أي ناٍد.

ووفًقا لربنامج ”الشـرينجيتو“ اإلسـباني، فإن برشلونة حسم صفقة 
أزبيليكويتـا خالل الصيف املقبل، حيث اتفق مع الالعب عىل عقد مدته 

عامني، مع موسم ثالث اختياري.
ويحظى أزبيليكويتا باهتمام تشايف هرينانديز، املدير الفني لربشلونة، 
املعجـب بقـدرة املدافـع اإلسـباني عىل اللعـب يف جميع مراكـز الخط 

الخلفي.
وسـبق أن زعمت تقارير بأن وكيـل أزبيليكويتا عرض خدمات الالعب 
أوًال عىل ريال مدريد، لكن النادي امللكي لم يبد اهتمامه بالصفقة، 

وفضل التوقيع مع زميله أنطونيو روديجر.

قـررت السـلطات اإلكوادورية إقامة مباراة املنتخـب أمام الربازيل، 
ضمـن تصفيـات أمريـكا الجنوبية املؤهلـة ملونديال قطـر 2022، 
الخميـس املقبـل عىل ملعب رودريجـو باث بالعاصمـة كيتو، دون 
حضور جماهريي، إزاء ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد19-.وتسـعى 
اإلكـوادور لتجنب ارتفاع محتمـل آخر يف حـاالت اإلصابة بكوفيد-

19، بسـبب هذه املباراة، مع الوضع يف الحسـبان االنتشـار الواسع 
ملتحـور أوميكرون.وكان االتحـاد اإلكوادوري لكـرة القدم قد طلب 
الحصـول عىل ترصيح لبيع تذاكر للجماهـري، بما يعادل %60 من 

سـعة امللعب، كما حدث من قبـل يف مواجهة فنزويال يف نوفمرب/
ترشيـن ثان املايض.ويمثل اإلجراء الذي تم اتخاذه أمس اإلثنني 

إزعاجـا لالتحاد، الـذي كان قد روج يف ديسـمرب/كانون أول 
املـايض لبيع 42 ألف تذكـرة، أي ما يعادل %50 من سـعة 
ملعب رودريجو باث.وأعلن مسؤولو االتحاد أنهم سيعيدوا 
األمـوال التي حصلوا عليها من بيـع التذاكر للجماهري مرة 

أخرى.وتحتـل اإلكـوادور املركز الثالث يف جـدول التصفيات 
برصيـد 23 نقطة، متفوقة بـ6 نقاط عـىل كولومبيا وبريو، 

وبسـبع نقاط عن تشييل وأوروجواي، قبل 4 جوالت عىل ختام 
التصفيات، علما بأن أصحاب املراكز األربعة األوىل تحجز مقعدها 

مبـارشة للمونديـال، بينما يخـوض صاحب الرتتيـب الخامس 
ملحق الفيفا.
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@Zëbj«@Üa˚œ@ã‡”@OÈmäÎby
العامـر موهبـة عراقيـة شـابة، عمـرُه  عمـرو 
١٩عامـا، دخل اىل مجـال االعالم بعمـر ١٦ عاما، 
اسـتطاع بعمره الصغري ان يصنع لنفسـه مكانة 
يف هـذا املجال، عمـل مقـدم برامج واسـتطاع ان 
يجـري العديد من الحوارات الصحفية مع الفنانني 
العراقيـني والعـرب، واليوم جلسـنا نحن معه عىل 
طاول الحوار لنسـأله عـن بداياتـه وولوجه عالم 
الصحافـة، فأجاب: بدايتي يف االعـالم كانت بعمر 
١٦ عاما دخلت مجال االعـالم من خلف الكواليس 
من خالل كتابة التقارير وتنسـيق الضيوف لبعض 
الربامج، وكان يتملكني فضول حول كيفية الولوج 
اىل هـذا املجال؟ وما ادوات االعالمي؟ اىل ان تعرفت 
عىل شـخص جمعني بـه عميل كمصمـم جرافيك 
وحدثتـه عـن طموحي وسـاعدني عـىل الوصول 

إلحدى االذاعات، فكانت هذه بدايتي. 
ıb–í@‚˝«¸a

وعـن قصته مع االعالم واختياره له، قال « قصتي 

مع االعالم قصة عالج وتشـاٍف، وايضاً هو مصدر 
لقوتي وبناء شخصيتي، تعرضت لحادثة جعلتني 
اعيـش صدمـة كبرية وهـي وفاة احـد أصدقائي، 
بقيت سنة كاملة منعزال وخالل انعزايل كان االعالم 
رفيقاً ومشـجعا يل، بعد دخويل االعالم تخلصت من 
الحالة النفسية السيئة التي كنت اعيشها، واىل اآلن 
انـا اواجه كل الظروف واملتاعب التي تحصل يل من 
خالل عميل ألنه مصدر قوتي والسيف الذي احارب 

به. 
äÏËìfl@…fl@ıb‘€

وعن لقائه مع نجل الفنان فضل شاكر الذي اصبح 
حديـث املواقع، اجـاب قائال: من اجمـل اللقاءات 
التي عملتها هو لقائي مع الفنان محمد شاكر ابن 
الفنان فضل شـاكر بربنامجي االخري «يال ريفيو» 
كان ألول مـرة يطـل بـه عـىل الجمهـور العراقي 
مـن خـالل برنامجـي، حدثنـي فيـه عـن محبته 
للشـعب العراقي وايضاً عن الصداقة التي تجمعه 
بالفنانـة رحمة رياض، وبعـد عرض اللقاء اصبح 
حديث الصحف اللبنانيـة ومواقع اخبارية عراقية 

ولبنانية، وانا سعيد وفخور جداً بهذا اللقاء. 
pb�´

وعن االماكن التي عمل بها خالل مشواره اإلعالمي، 
بـنّي «بدايتـي كانت يف راديـو جيهان الكـردي، ثم 
انتقلت اىل عالم الصحافة يف مجلة مشاهري العراق، 
وعميل باملجلة بدءا من عام ٢٠١٩ وكان عميل فيها 
عن قدر حيث تواصلت عن طريق احد الزمالء معهم 
وطرحت عليهم فكرة عمـيل ورحبوا بي، وقالوا يل 
جملة لن انساها أبداً وهي: «عمرو انت سيكون لك 
شأن من خاللنا»، وبالفعل عميل يف املجلة اضاف يل 
الكثري من الخربة يف مشواري املهني ومازالت اعمل 

بها اىل اآلن».
اللبنانـي،  العـراب  موقـع  يف  «عملـت  واضـاف 
وبالتلفزيون يف قناة utv  بعدها انضممت لربنامج 
عملـت  ومؤخـراً  مراسـل،  بصفـة    stars on tv
بمنظمـة save the women  كمسـؤول اعالمـي، 
باإلضافـة لعميل كمنسـق ضيوف ألكثـر من قناة 

وبرنامج تلفزيوني واذاعي» . 
ال عقبات ولكن نقد بناء

وعن العقبات التي واجهت عمرو كإعالمي يف سن 
صغـرية، اجاب اجابة غريبة نوع ما، قائال: «أنا ال 
ارى نفيس اعالميا وال احب ان اطلق هذا املسـمى 
عـىل نفـيس ألنني لم اصـل اىل هـذه املرحلة بعد، 
لكن االفضل ان اقول انني صحفي ومقدم برامج، 
بالنسـبة للعقبات واجهت الكثـري منها خصوصاً 
اننـي بعمـر صغـري وعندمـا اعـرف عـن نفيس 
يسـتغربون منـي ويشـككون بمصداقية كالمي 
ويطلبـون مني اثباتات تثبت عميل يف االعالم، ولم 
اتعـرض ألي انتقاد خالل مسـريتي، ولم اسـمع 
اي انتقـاص، لكننـي اتقبـل جميـع االنتقـادات 
البنـاءة واخذها عـىل محمل التصحيـح واكتفي 
ايضاً بخطواتي البسـيطة التي تأتي بنتائج كبرية 

ويهمني كوني راضيا عن نفيس» . 
وعن دراسـة االعـالم اكاديميـا، اوضح «لـم افكر 
بدراسـة االعالم أبداً ألنني دخلت هذا الوسـط حباً 
بـه وال اريـد ان امتهنه، وأنـا اآلن يف مراحل جيدة، 
وراٍض عما وصلت له، لكن ال مانع يل يف املسـتقبل 

من اخذ دورات تطويرية يف مجال االعالم».

@ÚÓ„b‰j‹€a@…”aÏæa@¿@Úvö@táyc@ã◊bí@á‡´@Êb‰–€a@…fl@Ôˆb‘€@Zãflb»€a@Îã‡«

واشـنطن/ متابعة الزوراء:
قال مراسل قناة فوكس نيوز، بيرت دويس، 
الـذي نعتـه جـو بايـدن بلفظ مشـني، إن 
الرئيـس األمريكي اتصل بـه بعد الحادث، 
وأنهمـا ال يحمـالن ضغينة ضـد بعضهما 

البعـض.
ونقلت شـبكة «فوكس نيوز» عن املراسل 
قولـه: «»بعد سـاعة مـن الحـدث، اتصل 
(بايـدن) بي عـىل هاتفي. وقـال: ال يشء 
شـخيص، يا صديقـي. من ثـم تحدثنا عن 
امليض قدما. وقلت إنني سأسـتمر يف طرح 
أسـئلة مختلفـة عما يسـأله اآلخـرون».

وأشـار املراسـل إىل أن الرئيس «نزع فتيل 
املوقف وسـارت املحادثة بشـكل جيد».

يف وقت سـابق أفيـد أنه بعد كلمـة االفتتاح 
يف إحدى اجتماعات الرئيس وممثيل اإلدارة، 
طلـب مـن الصحافة مغـادرة القاعة. وقام 
الرئيس األمريكي جو بايدن بشـتم مراسـل 

فوكـس نيـوز بالبيت األبيـض، بيرت دويس، 
عند محاولته طرح سـؤال بشأن التضخم يف 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة.

ردة فعل بايدن جاءت بعد جلسـة عقدها، 
يوم االثنني املايض، ملناقشـة سـبل خفض 

األسـعار للعائالت األمريكية.

فبعـد ترصيحاتـه سـارع الصحفيـون يف 
طـرح األسـئلة، عىل أمل أن يأخـذ الرئيس 
بعضهـا، لكن موظفي البيت األبيض قاموا 

بإغالق الجلسـة.
غـري أن الكامـريات وامليكروفونات رصدت 
ردة فعـل بايـدن الذي قام بشـتم مراسـل 
شـبكة فوكـس نيـوز، بيـرت دويس، بلفظ 
خـارج عـن املألـوف، بسـبب سـؤاله عن 
التضخـم، ومـا إذا كان التضخـم يشـكل 
عبئا سياسـيا عىل الرئيس قبل االنتخابات 

النصفيـة للكونغـرس.
ورد الرئيـس الديمقراطـي، الـذي لم يكن 
عـىل األرجح يعلـم أن ميكروفونـه ال يزال 
مفتوحـا، بتهكـم: «إنهـا ميـزة عظيمـة، 
املزيـد مـن التضخـم!»، قبـل أن يضيـف 
وُيسـمع صوته وهو يتمتم: «يا له من ابن 
سـاقطة غبي»، يف إشارة منه إىل الصحفي 

السـائل.

تونس/متابعـة الـزوراء:
املسـتقلة  العليـا  الهيئـة  تحركـت 
البـرصي  السـمعي  لالتصـال 
”الهايـكا“ (حكوميـة) لحـّل عـدد 
مـن املشـكالت التـي يعانـي منها 
القطـاع اإلعالمي يف تونس وخاصة 
منها األزمـة االقتصادية التي تهدد 
بإغالق عدد من املؤسسات الخاصة 

تواليـا.
وبحثـت رئيسـة الحكومـة نجـالء 
بودن مـع رئيس ”الهايـكا“ نوري 
آخـر  لقـاء جمعهمـا  اللجمـي، يف 
املمكنة  السـبل  املـايض،  األسـبوع 
التي  االقتصاديـة  األزمـة  لتجـاوز 
يمـر بها اإلعالم الخـاص باإلضافة 
إىل تعيـني رؤسـاء مديريـن عامني 
جـدد يف عدد من مؤسسـات اإلعالم 
العمومي التي تشكو حالة شـغور.

ووفـق ترصيحات للجمـي، فقد تم 
اقرتاح إحداث صندوق لدعم اإلعالم 
الخـاص حتـى يضطلع بـدوره يف 
أفضـل الظـروف، إضافـة إىل دعم 
يخـول  بمـا  الجمعياتـي  اإلعـالم 
لـه تكريس إعـالم القـرب والقيام 

بـأدواره اإلعالميـة.
يشـار إىل أن ”الهايـكا“ كانت دعت 
رئاسـة الحكومة يف بيـان أصدرته 
يف الرابـع عرش مـن ينايـر الجاري 
إىل رضورة تطبيـق الفصـل ١٩ من 
 ٢٠١١ لسـنة   ١١٦ عـدد  املرسـوم 
واملتعلـق بآليـة الـرأي املطابـق يف 
تسـمية املديرين العامني ملؤسستي 
التونسيتني، ودعم  التلفزة واإلذاعة 

برنامـج إصـالح اإلعـالم العمومي 
من خالل املبـادرة بتطويـر اإلطار 
القانونـي وفـق املبـادئ واملعايـري 

الدوليـة يف هـذا املجـال.
كما طالبت الهيئة رئاسة الحكومة 
بـرضورة توخي سياسـة تواصلية 
تعكـس االلتـزام بحق الـرأي العام 
يف املعلومـة، وبحـق الصحفيـني يف 
النفـاذ إىل املعلومات من مصادرها، 
وتفعيل بعض املشـاريع الرضورية 
مقدمتهـا  ويف  التعديـل  عمليـة  يف 

بعث هيكل لقياس نسـب االستماع 
واملشـاهدة، وإحداث صندوق لدعم 
جـودة مضامـني اإلعالم السـمعي 
البرصي. وهي مطالـب لم تتفاعل 

معهـا الحكومـات املتعاقبـة.
وسـبق أن اتهمت الهايكا الحكومة 
املشـهد  ”تطويـع  عـىل  بـاإلرصار 
السـمعي البرصي وتوظيفه لفائدة 
أحـزاب سياسـية ولوبيـات ماليـة 
اسـتثمرت عـىل غـري وجـه حق يف 
اإلعـالم وتمكنـت مـن الهيمنة عىل 

مؤسسـات الدولة ورسم توجهاتها 
خدمـة ألجنـدات خاصـة“.

وتمثـل حريـة الصحافـة والتعبري 
أحد أبرز مكاسـب التونسـيني منذ 
العـام ٢٠١١؛ حيث برزت العرشات 
من الصحـف اإللكرتونية والقنوات 
للصحافـة  ومكاتـب  الخاصـة 
الدولية، وتفيـد تقارير بأن القطاع 
اإلعالمـي يشـغل أكثـر مـن ثالثـة 
اآلالف  وعـرشات  صحفـي  آالف 
من التقنيـني واملوظفـني والعمال. 

املهنيـة  الصحفيـني  لكـن أوضـاع 
واالجتماعيـة ال تزال هشـة، بينما 
يعانـي عدد كبري من خريجي معهد 
الصحافة وعلوم األخبار، املؤسسـة 
الجامعيـة الوحيدة التابعـة للدولة 
بطالـة  مـن  الصحافـة،  لتدريـس 

مسـتمرة منذ سـنوات.
وكانـت الحكومة التونسـية أعلنت 
منذ العـام ٢٠٢٠ (برئاسـة إلياس 
إجـراءات  عـن  آنـذاك)  الفخفـاخ 
القطـاع  معانـاة  مـن  للتخفيـف 
اإلعالمـي ودعمـه يف مواجهة أزمة 
اقتصاديـة خانقة قـادت إىل توقف 
اإلعالميـة  املؤسسـات  مـن  عـدد 
وترسيح عـدد كبري من الصحفيني. 
إال أنه عـىل أرض الواقع، تزداد من 
فرتة إىل أخرى املؤسسات اإلعالمية 
وترسيـح  إفالسـها  تعلـن  التـي 

العاملـني فيهـا.
وصعـد معّدل البطالـة يف تونس إىل 
حـدود ١٧٫٤ يف املئـة خـالل الربـع 
األخـري مـن العـام املايض. وتشـري 
الصحفيـني  نقابـة  إحصائيـات 
 ٣٥٠ مـن  أكثـر  أن  إىل  التونسـيني 
صحفيـا تـم ترسيحهم منـذ مايو 
٢٠١٩ وأغلبهـم أثناء أزمة كورونا. 

واألعداد مرجحـة لالرتفـاع أكثـر.
وتواصـل النقابـة ضغوطها إللزام 
الدولـة عـىل فـرض رقابتهـا عـىل 
ورائها  اإلعالمية، ومن  املؤسسـات 
رؤوس األمـوال مـن أجـل تطبيـق 
القوانني واحرتام الحد األدنى ألجور 

الصحفيـني.

لندن/متابعـة الـزوراء:
ُمنح مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان 
أسـانج، فرصـة للطعـن يف قـرار يسـمح 
بتسـليمه إىل الواليات املتحدة أمام املحكمة 
العليا يف بريطانيا، وفق ما نقلته «رويرتز».

القـرار هو أحدث خطوة يف معركة أسـانج 
الواليـات  إىل  تسـليمه  لتجنـب  الطويلـة 
املتحدة، ملواجهة تهم التجسس بسبب نرش 
موقـع «ويكيليكس» وثائق رسية منذ أكثر 
مـن عقد.ورحبت لجنـة حماية الصحفيني 

«بحـذر» بقـرار املحكمـة الربيطانيـة.
وقـال نائب املديـر التنفيـذي للجنة حماية 
الصحفيـني، روبـرت ماهونـي: «يسـعدنا 
السـماح لجوليـان أسـانج بتقديـم طلـب 
اسـتئناف لتسـليمه أمام املحكمة العليا يف 
اململكـة املتحـدة». وأضـاف: «إن محاكمة 
مؤسـس «ويكيليكـس» يف الواليات املتحدة 
من شأنها أن تضع سـابقة قانونية ضارة 
للغايـة، مـن شـأنها أن تسـمح بمحاكمة 
املراسـلني ألنشـطة جمع األخبـار، ويجب 

العـدل  وزارة  نشـجع  نحـن  إيقافهـا. 
إجـراءات  وقـف  عـىل  بشـدة  األمريكيـة 
التسليم، وإسقاط جميع التهم املوجهة إىل 
أسـانج».. وقبل أكثر من عام بقليل، رفض 
قايض محكمة جزئية يف لندن طلباً أمريكياً 
بتسـليم أسـانج، عىل أساس أن أسانج من 
املحتمـل أن يقتـل نفسـه إذا احتجز يف ظل 

ظروف سـجن قاسـية يف الواليات املتحدة.
وقدمت السلطات األمريكية، يف وقت الحق، 
ضمانات بأن مؤسس موقع «ويكيليكس» 
لـن يواجـه الـرشوط التقييدية الشـديدة، 
التـي قـال محاموه إنها سـتعّرض صحته 

الجسـدية والعقلية للخطر.
املـايض  الشـهر  العليـا  املحكمـة  وألغـت 
قرار املحكمـة األدنى درجة. وقـال قاضيا 
وتيموثـي  إيـان برينـت  العليـا،  املحكمـة 
هولرويد، إن الوعود األمريكية كانت كافية 

لضمان معاملة أسـانج بإنسـانية.
وأضافا أن الوعود األمريكية كانت «تعهدات 
رسـمية، قدمتها حكومـة إىل أخرى، والتي 

ستلزم جميع املسـؤولني واملدعني العامني 
الذين سـيتعاملون مع الجوانب ذات الصلة 
بقضية السـيد أسـانج اآلن ويف املستقبل»، 

بحسـب «أسوشـييتد برس».
ويقول محامو أسـانج إن تلـك الوعود «ال 
يمكـن الوثـوق بهـا»، وسـعوا للحصـول 

عـىل إذن لالسـتئناف أمـام أعـىل محكمة 
تعهـد  إن  بالقـول  وجادلـوا  بريطانيـة. 
الحكومة األمريكية بأن أسـانج لن يخضع 
لظروف قاسـية «ال معنى له، ألنه مرشوط 
ويمكـن تغيـريه وفقـا لتقدير السـلطات 

األمريكيـة».
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طرابلـس/ متابعـة   الـزوراء:
أعلنـت منظمات غـري حكومية معنيـة باإلعالم وحقوق اإلنسـان يف ليبيـا، االثنني، 
تأسيس تحالف للدفاع عن حرية اإلعالم، والعمل معاً نحو إجراء اإلصالحات الالزمة 

يف القطاع، تحت اسـم «أصوات حرة».
وأفادت املنظمات املوقعة عىل البيان املشـرتك بأنها سرتّكز عىل دعوة مجلس النواب 
للقبول بـ»قانون تنظيم اإلعالم» الذي عملت عليه «املنظمة الليبية لإلعالم املستقل» 

منـذ عـام ٢٠١٩، عـرب لجنـة ضمـت خـرباء قانونيـني وصحافيـني.
وأوضحـت، خالل مؤتمر صحفي: أن الهدف األسـايس للتحالف «وضع اسـرتاتيجية 
وطنيـة متكاملـة، ألجـل الدفاع عـن حريـة التعبري واإلعـالم، والضغط نحـو إقرار 

إصالحات هيكلية جذرية يف قطـاع اإلعالم، وإقرار قانون للمجلس األعىل لإلعـالم».
وأكدت تمّسكها بحرية التعبري واإلعالم، وبتعزيز استقاللية اإلعالم الليبي وتعدديته، 

وبحـق املواطنـني يف النفـاذ إىل املعلومـات.
ورحبـت باإلصالحـات «الخجولة» التـي أقّرتها حكومة الوحـدة الوطنية أخرياً، فما 
يتعلـق بإنشـاء هيئـة للرصد اإلعالمـي، من دون أن تغفـل «أنه ال يـزال ثمة الكثري 
من اإلصالحات الجذرية، ولعل أبرزها إنشـاء املجلس األعىل لإلعالم، وإعادة هيكلية 

وسـائل اإلعالم العامة، والحد من التدخالت السـلبية أو التحكم يف توجيهها».
واملنظمات املوقعة عىل بيان تأسيس التحالف هي: «منظمة أطوار لألبحاث والتنمية 
املجتمعيـة»، و»شـبكة أصـوات لإلعـالم»، و»املنظمـة الليبيـة لإلعـالم املسـتقل»، 
و»املركـز الليبـي لحرية الصحافة»، و»املرصـد الليبي لحرية التعبري»، و»املؤسسـة 
الليبيـة للصحافـة االسـتقصائية»، و»منظمة جديـد لإلعالم الريـايض»، و»جمعية 

زالف للتنميـة واإلعـالم»، و»معهـد فنـون للثقافـة واإلعـالم».
يذكر أن ليبيا احتلت املرتبة ١٦٥ من أصل ١٨٠ دولة، يف نسـخة ٢٠٢١ من التصنيف 
العاملـي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة «مراسـلون بال حدود». وأفادت املنظمة 
الحقوقيـة بأن الصحافة تدفع ثمن الرصاع بني مختلف األطراف يف البالد، وسـجلت 
انتهـاكات عدة يف هذا الصدد، من رقابة وعنف وترهيب. وحذرت من أن «هذا العنف 
ـم ضد الصحافيني ووسـائل اإلعالم يقابله إفالت تام مـن العقاب عن الفظائع  املعمَّ

املرتكبة، إذ أصبحت ليبيا بؤرة سـوداء حقيقية عىل املسـتوى اإلعالمي».

الهور/ أسوشـييتد برس:
أطلـق مسـلحون عىل متـن دراجة نارية النـار وقتلـوا صحفياً باكسـتانياً يف مدينة 
الهور رشقي باكسـتان، قبل أن يلوذوا بالفرار من املكان، وفقاً ملسؤول من الرشطة 

وصحفيـني.
ولـم يتضـح عىل الفور َمـن يقف خلف الهجوم الذي قتل حسـنني شـاه، الذي عمل 
يف قناة «كابيتال تي يف» لألخبار مراسـًال. وقد اسـتهدف املسـلحون شاه قرب نادي 

الهـور الصحفـي.
قال صفدار رضا كاظمي مسـؤول الرشطة البارز إّن املسـؤولني مـا زالوا يحققون 

للوقوف عىل هوية قاتيل شـاه.
وتجّمـع صحفيون غاضبون يف الهور إلدانة الهجـوم وللمطالبـة باعتقـال القتلـة.

ودان كبري وزراء البنجـاب عثمـان بـوزدار الهجـوم وأمـر بالتحقيـق يف الهجـوم.
ولطاملـا كانـت باكسـتان دولة خطـرية بالنسـبة للصحفيني، ففـي ٢٠٢٠، حلت يف 
املركز التاسـع عىل املؤرش السـنوي لإلفالت من العقاب عاملياً، وفقاً لـ»لجنة حماية 
الصحفيـني»، والذي يقّيـم درجة خطورة الدول التي يقتل فيهـا الصحفيون ويفلت 

الجنـاة    بفعلتهـم  فيهـا. 
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يقـول ميخائيل باختـني: » إّن الضحك له 

تأثـري عالجي وتحرري بسـبب قدرته عىل 

إهانة الُسـلطة «.

يف تسـعينات القـرن املـايض كنا نسـتمع 

وكان  العراقيـة  املعارضـة  إذاعـات  اىل 

اشـهرها اذاعة الوفاق وكان يشـدنا فيها 

تلـك املقاطـع التمثيليـة التي تسـخر من 

تلـك  وخاصـة  وجالوزتـه  النظـام  رأس 

العالقـة الرسيالية بني رأس النظام وعزت 

الـدوري.

الكثـري  رساً  يتداولـون  العراقيـني  وكان 

مـن النكات التـي تبني مدى غبـاء الحكم 

البعثـي ودمويته وهذه النـكات تأتي رداً 

عىل النكات السـخيفة التـي كانت تنطلق 

مـن أجهـزة النظـام ضد بعـض مكونات 

الشـعب العراقي وقد (تمادى ) العراقيني 

يف السـخرية بحيـث وصلـوا اىل ( فـراش 

الرئيـس ) وكان لعـزت الـدوري نصيبـاً 

كبرية مـن هـذه السـخرية الالذعة ومن 

البديهـي ان عـدد كبـري من هـذه النكات 

كانـت ذات طابـع جنـيس 

وكانت اذاعة دولـة الكويت قد اذاعت بعد 

تحريـر الكويت برنامجاً سـاخرا عنوانه( 

مخـروش طـاح بكـروش ) واملأخـوذ من 

مرسحيـة لنفـس االسـم والتـي كتبها « 

مبـارك الحشـاش « وأخرجهـا «حسـني 

الصالح « وعرضت ألول مرة سـنة ١٩٩١ 

وقـام بتجسـيد شـخصية صـدام املمثـل 

الكويتـي « أحمـد جوهـر «واملرسحية لم 

تنجـح جماهرييـاً .

لكن العمـل الذي كان يـؤذي النظام فعالً 

هـو مرسحيـة « سـيف العـرب «والتـي 

شـاهدها اهل البرصة حينما عرضت عىل 

تلفزيـون دولـة الكويت ألن بثـه يصل اىل 

البرصة يف بعض الظـروف الجوية واتذكر 

انـي ادخلـت التلفزيـون يف أبعـد غرفة يف 

البيـت وخفضت الصـوت اىل أدنى حد كي 

اشاهدها وأقول ان هذا العمل اذى النظام 

السـابق وقتها ألنه سخر من رأس النظام 

بشكل غري مسبوق ,مرسحية سيف العرب 

عرضت سـنة ١٩٩٢ وقام «عبد الحسـني 

عبـد الرضـا» بكتابتها وأخرجتهـا «رقية 

الكـوت « وانتجـت من قبل مركـز الفنون 

وقد نجحت جماهريياً بشكل كبري ويقول 

عبـد الرضـا أن مخابـرات صـدام حاولت 

أغتيالـه بسـبب هـذه املرسحيـة حينمـا 

كان ذاهبـاً اىل املرسح لعـرض املرسحية ، 

ويمكن اعتبـار هذه املرسحيـة اول عمل 

فني عربي يسخر من حاكم عربي باالسم 

.

وعىل ذكر املرسحيات السياسية الساخرة 

يجـب ان نذكـر تجرية االردنيان «هشـام 

يانـس» و»نبيـل صوالحـة» حيـث قدمـا 

مرسحيـات مهمـة مثـل «اهـال حقـوق 

االنسـان العربي» و «نظـام عاملي جديد» 

و غريهـا.

اما ما قدمه محمد املاغوط ودريد لحام يف 

مرسحيـات «ضيعة ترشين « و «شـقائق 

النعمـان» و»غربـة» فهي اشـهر من نار 

عـىل علم، وعىل ذكر دريـد لحام فأنه قدم 

يف السـينما افالماً سياسـية سـاخرة مثل 

«الحدود» سـنة ١٩٨٤ و «التقرير» سـنة 

. ١٩٨٥

ومن أكثر الربامج التلفزيونية التي سـخرت 

من الحكام هو برنامج ( الربنامج ) لباسـم 

يوسف والذي تعرض فيه للسخرية الالذعة 

للرئيـس املـرصي السـابق محمـد مـريس 

والغريـب أن هذا الربنامج منع بعد االطاحة 

بمريس ويذكر أن برنامج باسـم يوسف هو 

تقليد للربنامج الذي يقدمه االمريكي «جون 

سـتيورات» والذي استمر من ١٩٩٩ ولغاية 

 comedy » ٢٠١٥ وكان يعـرض عىل محطة

central» االمريكية وكان سـتيورات يصف 

نفسـه باملوظف املزعج. وقـد أثارت تجربة 

باسـم يوسـف العديد مـن الشـباب العربي 

فقلـدوه بشـكل واضـح ومنهـم العراقي « 

أحمد البشـري «يف برنامجه الشهري « البشري 

شو « واملرصي «اكرم الرشقاوي» يف برنامج 

« عـرض كبـري «.

جيمـس  كتـاب  اىل  هنـا  نشـري  ان  والبـد 

سـكوت ( املقاومة بالحيلـة /كيف يهمس 

املحكومون من وراء ظهر حكامهم ) وهو 

الكتـاب الصادر عـن دار السـاقي ببريوت 

العريـس  ابراهيـم  برتجمـة   ١٩٩٥ سـنة 

وميخايل خوري حيث يبني «سكوت» كيف 

يمكن لنا أن نقرأ ، ونفرس ، ونفهم الترصف 

السيايس املراوغ غالباً للجماعات املحكومة 

، وكيف ندرس عالقات السلطة حني يكون 

الذين ال سـلطة لهم مجربين يف الغالب عىل 

اتخاذ موقف إسـرتاتيجي بحضور األقوياء 

أو حـني تكون لـذوي السـلطة مصلحة يف 

املبالغـة يف مكانتهـم وسـيادتهم ؟ مـا إذا 

أخذنا ذلك كله بحسب ظاِهره أمكن لنا أن 

نخطئ ونحسـب التكتيك عىل أنه الحقيقة 

بكاملهـا . وبـدالً من ذلك ، يحـاول الكاتب 

أن يعرض لحاله دراسـية مختلفة للسلطة 

تكشـف التناقضات والتوترات واإلمكانات 

الوشـيكة . إن كل جماعـة محكومة تخلق 

مـن محنتها « موروثاً مخفيـاً « يمثل نقداً 

للسـلطة يقال وراء ظهر صاحب السيطرة 

.

(السـخرية  القشـطيني  خالـد  وكتـاب 

سـنة  الصـادر   ( العربيـة  السياسـية 

١٩٩٢ عـن دار السـاقي والـذي ترجمـه 

للعربيـة الدكتـور كمـال اليازجـي فبعـد 

مقدمـة موجزة يف فلسـفة الضحك، يعقد 

الكاتـب بحثاً طريفاً حـول مكانة الظرف 

والفكاهة يف السـلوك اإلنساني، وال سيما 

ما يتصـل منه باألوضاع السياسـية. فقد 

نسـج معظم التهكم السيايس، يف غضون 

رجـال  حـول  واألربعينيـات  الثالثينيـات 

الحكـم الذين صادقوا الغـرب، ثم تحولت 

بعد ذلـك أنظار أهـل الظـرف اىل األنظمة 

العسـكرية العربية الجديدة وما صاحبها 

من خيبة وتطبيقات اقتصادية فاشـلة.

غارسـيا  غابرييـل  الكولومبـي  ولجـأ 

ماركيـز إىل السـخرية يف روايتـه ”خريف 

البطريق“، حيـث أظهر الطاغية املسـتبّد 

بصـورة هزلية مثرية للضحك، والشـفقة 

يف بعـض األحيـان، كأّنـه كان ينتقـم من 

اإلرهـاب الـذي ينـرشه الطاغيـة طيلـة 

حكمه، ويبديـه بصورة كوميدية بائسـة 

، كما اسـتعان يوسـا أيضاً بالسـخرية يف 

روايتـه ”حفلـة التيس� التي صـّور فيها 

حالـة من حـاالت الطغيان، بحيث نسـف 

بـدوره جـدار الحمايـة الحديـدي الـذي 

يسعى املسـتبّد إىل فرضه لعزل نفسه عن 

اآلخرين، والتفاخر بالوحشية والتخويف، 

والصـورة  السـاخرة  املقاربـة  وكانـت 

املطروحـة من آليـات مجابهـة الطغيان. 

والتشـيكي ميالن كونديرا ّرسب يف روايته 

”حفلة التفاهة“ صوراً ومشـاهد ساخرة 

عـن القيادات الشـيوعية يف حقبة االتحاد 

السوفييتي ”لينني، ستالني..“، يف محاولة 

للتعريـة، والنيل من اإليذاء التاريخي الذي 

تسـّببت به لآلخرين وبلدانهـم. كما يذكر 

هيثم حسني يف مقالته املنشورة يف جريدة 

العـرب بتاريـخ ٨/٨/٢٠١٨ .

ومن الروائيني العراقيني الذين كتبوا الرسد 

السـاخر ضد السلطة الحاكمة هو «فيصل 

عبد الحسـن» والذي تشكل حياته وسريته 

الشـخصية نكتـة كبرية يف عالم السـخرية 

العراقية املمتدة منـذ قرون طويلة ويمكن 

للقـارئ ان يطلـع عـىل روايتـه «عراقيون 

اجنـاب» .

ويف دراسة مهمة عن السخرية السياسية، 

نـرشت يف مجلـة فوريـن بوليـيس، كتبتها 

منـة الله الحريري أن ”يف السـخرية يظهر 

اإلنسان عبقرية الرتميز لديه، الرموز التي 

يصنعهـا ليجعلهـا تحمل الـرأي الحقيقي 

الـذي يريـد أن يقولـه، أو تضـع يدها عىل 

مواضـع مـا ينبغـي تصحيحـه. فيلجـأ يف 

هـذا ”الرتميـز“، إىل تغليـف رأيـه بأقنعـٍة 

لغويـٍة أو كاريكاتوريـٍة أو أي شـكٍل، عرب 

ذكائـه يف اسـتغالل املُتـاح الخـرتاق غـري 

املُتاح، توظيف املسـموح للنفاذ إىل املناطق 

املحّرمـة املمنوعة، والهدف مـن هذا دائًما 

إحراج السـلطة التي وّسـعت من مساحة 

املمنوع، وتحّرم مساءلتها والحديث بشأن 

ما يمّسـها، ويربّر قراراتها.»
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ثقافية

خلـود    البـدري

يقول هنـري ميللر: إن األحوال السـيئة 

خصبة بالنسبة للفنان كما هي األحوال 

الجيـدة، بل، ربمـا كانت أكثـر بكثري يف 

بعض األحيـان. وجميع التجارب مثمرة 

بالنسبة له، ويمكن أن يحّولها لصالحه. 

هكذا رأيتني استثمر ألم أسناني وأحوايل 

السـيئة معـه لصالحـي يف كتابـة هذه 

املقالـة. فمنـذ وقت خـال واكبتني هذه 

املعانـاة، وصاحبتنـي طويـًال. ارتجـي 

التخلـص مـن ُمكابدتي معهـا، وال تني 

ُتكدرنـي اطالالتها، تحتـدُّ عّيل بني فرتة 

وأخرى، فـأرزح تحت وطأتهـا، فرتاني 

اسـتعرض  متذمـرة!،  مغتاظـة  معهـا 

تاريخ عائلتي املريض فتطل تلك املشكلة 

املرضية، والتي أورثتني إياها أمي، التي 

توارثتهـا بدورهـا عـن أمهـا_ جدتي_، 

رغـم أّنـا نديـن ألهلنا بمـا تفضلـوا به 

علينا من جينات تحكمت بشـكل الوجه 

املُتناسـق.  القـوام  أو  البـرشة،  ولـون 

فالجـني املـوّرث يف قامـوس املعانـي « 

وحدة وراثّية موجودة يف الكروموسـوم 

تحـّدد خصائص معّينـة للكائن الحّي». 

لكـن مع ذلك فثمة مورثـات ال حيلة لنا 

أو لهم ازاءها، كتلـك األمراض الوراثية، 

ومنها مثال: مشـاكل األسنان، ضعفها، 

أو تراكبهـا، طولها أو قرصها، التهابات 

اللثـة وغريها الكثري. فكان عّيل أن أكون 

ملمـة يف اختيـار طبيب ُيالزمنـي، ربما 

عـىل امتداد سـنوات عمـري، دون تأخر 

أو ابطـاء يف العالج. فمنـذ البادرة األوىل 

لظهـور تلك املشـاكل املرضيـة احتجت 

لرحلة بحث عمن اضـع ثقتي به، وأميل 

بعالج شـاف بـني يديه _ وبمشـيئة الله 

تعـاىل. 

فنخـر سـن من اسـنانك، أو سـقوطه أو 

التهـاب لثتـك أو غريهـا ال بـد مـن عالج 

رسيـع وإال ال فائدة يف إهمال، أو تأخر يف 

مراجعـة الطبيـب. وبال ريب ستسـتطلع  

قائمة بأسـماء أطباء األسنان يف مدينتك، 

ممن ُيشـهد لهم بسـمعة علمية وعملية، 

وهـذا ما ارشـدني إليـه طـول بحث مع 

ذلـك اسـتذكر هنـا بعـض حـاالت مّرت 

بنـا، وتصـادف أن يكـون دكتـور حميد 

غـري موجـود، كأن يغلق عيادتـه للتمتع 

بإجـازة مـا، فنضطـر حينهـا، يف حاالت 

ملحة ومستعجلة الذهاب إىل طبيب آخر. 

ومـا نلبـث أن نفيق عـىل ألـم ال ُيحتمل، 

الطبيـب  ذاك  اسـتعجال  نكتشـف  أو 

بتشـخيص الحالة، كقلع رضسك بترسع 

ومعـه جزء مـن عظـم الفك، أو حشـوة 

جذر تركت يف السـن قنـاة أدت إىل التهاب 

املكان، وغريها الكثري. حينها نتخبط بني 

طبيـب وآخر أمًال يف التشـاف دون فائدة. 

وهذا مـا حصل معنـا،، نراجعـه لُيصلح 

لنـا ما أُفسـده وُخربه غريه يف أسـناننا، 

فيكـون املنقذ من هذه الهفوات_ للبعض 

طبًعـا من أطباء األسـنان دون أن نتجّنى 

عىل أحد منهم، ففـي املدينة أطباء أكفاء 

اثبتـوا مهاراتهـم الطبيـة.

يف هذه الحـاالت ال أتحدث عما سـمعت، 

بـل، عن متاعـب عانينا منهـا، أنا وأفراد 

قاسـية  فـرتات  علينـا  فمـّرت  عائلتـي، 

ومؤملة. ومن جديـد يكون خيارنا التوجه 

نحـو عيـادة د. حميـد لُيصلـح بمهـارة 

غـريه  أخطـاء  تجربـة،  وعـن  وحـذق، 

الطبيـة.

قبـل أيـام وبالتزامـن مع نهايـة ٢٠٢١ 

عانيـت مـن التهـاب يف اللثة ومشـاكل 

يف اسـناني، واضطّرنـي ذلـك إىل تكـرار 

املراجعـة، والقلع، والرتكيب والحشـوة، 

وألن األمـر تطلـب أن اعانـي من بعض 

األلم، فاكتم توجعي ال ليشء إال بسـبب 

خويف مـن ابرة تخدير أخـرى!، فما كان 

أن يقـف بعدمـا كان  إال  الطبيـب  مـن 

جالًسـا، يصلـح يل مـا افسـده غـريه 

يف فكـي واسـناني. فيقـول يل: الحيـاة 

سـعيدة، رّددت بعـده: الحياة سـعيدة، 

فالحيـاة  واملعانـاة  األلـم  رغـم  قـال: 

سـعيدة. فّكـرت بكلماتـه، وتسـاءلت: 

هل حقا الحياة سـعيدة؟!، يف خضم هذا 

القلق من املشـاكل املرضيـة. عاد ورّدد 

عـىل مسـامعي نفـس العبـارة. قلت يف 

نفـيس: السـعادة بعض األحيـان يف ألم 

مؤقت، لكن، كيف؟! يف أن ُيخلص روحك 

من بعض تغطـرس وغرور، وتتيقن أنك 

مخلـوق هـش رسيـع العطـب، ترتجي 

الشـفاء من ألم لُتطهر روحك.

 وألن حالتي تطلبت بعض الصرب والوقت 

من الطبيب  الذي ال يسـمع صوته أثناء 

عمله، بل عمله يتحـدث عنه، هذه املرة 

سـمعته وهو يقص عّيل حكاية، يا الله! 

أنا أبحث عن القصص من أفواه الناس، 

ألكتـب عنها أو اطعم بها كتاباتي، لكن، 

القصة هـذه املرة مغايـرة تماما!، أنها 

قصـة لألطفال! هـذا ما حسـبته!، قال 

الدكتور بفكاهة: تخييل نفسـك يف غابة، 

وفيها أسـد وذئـب، وعىل شـجرة قريبة 

منهمـا ُبـوم وغـراب، وانتظـرت بقيـة 

الحكاية، بعد صمـت قصري قال بصوته 

الخفيـض الـذي بالـكاد تسـمعه األذن: 

وغزال يركـض. وملحت بنظـرة خاطفة 

وجهه من خـالل الكمامة مرهًقا، يلوح 

عىل تقاطيعه ضغط العمل ومتاعبه، ثم 

أمسـك ظهره، لكأنه يحدث نفسه وقال 

بتوجع: أشـعر بألم يف الظهر.

شـغلني  أم  الغابـة؟!،  تصـورت  فهـل   

التفكـري بمصري الغـزال الراكض!. وهنا 

انتهت القصة، أين ذهب الغزال، اسـتقر 

يف بطـن َمـن؟! ال أعـرف. ومـا هو دور 

الُبوم والغـراب؟! أيضا لـم يرصح بذلك 

الطبيب. لكني نسـيت ما كنـت فيه من 

معانـاة بهـذه الطاقـة الخياليـة التـي 

منحني الطبيـب. وتنتهي جولة ثانية يف 

تصليح ما خربه غريه يف اسـناني.  

يف أثناء سريي يف الطريق املؤدي إىل بيتي 

ظللت أرّدد مـع نفيس: الحياة سـعيدة. 

فصادفـت رجـًال كهـًال يركـب دراجـة 

هوائيـة، واكبـه صـدح أغنيـة شـعبية 

مـن راديـو أو مسـجل أو ربمـا موبايل 

ربطه بدراجته الهوائية، شـغلني صوت 

األغنيـة، كان عالًيـا جـًدا، وكذلـك وجه 

الرجل املبتسـم. قلت: الحياة سعيدة. ثم 

أخذتني خطواتي فمررت بدربونة ضيقة 

يف منتصفهـا يلعب صبيـة صغار بمرح، 

يتنططـون بقفـزات مرحة، ثم يمسـك 

أحدهـم اآلخـر، ويرشعـون  بضحكات 

عالية، فهمست لهم بابتسامة من خلف 

الكمامة وقلت: الحياة سـعيدة. 

جعلتنـا  ألنـك  االسـنان  لطبيـب  شـكًرا 

سـعداء، رغـم كل تلك اآلالم. شـكًرا ألنك 

اسـتطعت أن تبث روح التفاؤل واألمل يف 

نفـوس مرضاك. شـكًرا ألخالقـك العالية 

والرفيعـة. شـكًرا للحكمـة العالية وعدم 

التـرسع وحسـن التـرصف ازاء الحاالت 

التي تأتي إليـك، فكانت لك بصمة خاصة 

يف كيفيـة التعامل معها. شـكًرا إلنصاتك 

آلالم مرضاك بطبع هادئ، وعدم الشعور 

بتضجـر أو ملل. وأخـريا شـكًرا لفكاهٍة 

عرفتهـا مؤخـرًا يف رسدك للقصـص!

يف املراجعة القادمة آمل يف معرفة أحداث 

ونهاية القصة، فقـد ظل الغزال يركض 

يف مخيلتـي!
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    اسـتوعب النثـر أنواًعا عّدة من األشـكال الرسدية 

التي شكلت عينات من النتاج اإلنساني يف أرقى أنواع 

الفنون ( األدب )، وكلنا نعرف قيمة األدب سواء كان 

شـعًرا أم نثًرا ؟

    ال أحـد يختلـف عن رفاهة الحس واإلحسـاس من 

لدن الشـاعر فالشـعر شعور, والشـاعر يمتلك ما ال 

يمتلكـه اإلنسـان العـادي، فهـو بإبداعه يسـتطيع 

تحويـل املعاني بأسـلوب جزل، واملشـاعر إىل كلمات 

محسوسـة لها نبض عند كل قارئ, فما بالك لو كان 

النثـر يمتلـك هـذه الرفاهـة والجزالـة.

   هذه الصفات موجودة يف جنس أدبي صغري السـن 

حديث املولد ُسـمي بــ القصة القصرية جًدا, إذ اخذ 

هذا الجنس األدبي مسـاحة واسـعة يف ساحة األدب 

واإلبـداع, وتميـز بباقة من السـمات، منها: االيجاز, 

واملفارقة, والجمل الفعلية، والقرص، والتكثيف, لكن 

من دون االبتعاد عن سمات الرسد يف الرواية والقصة 

القصـرية، واملرسحية، فقد حافظ عىل عنارص البنية 

الرسدية من حدث، وشـخصية, وفضاء زمكاني. 

ظهر هذا الجنس األدبي عىل سـاحة األدب يف عرصنا 

هذا, منسـجًما مع تسـارع عجلة الحيـاة, فالقارئ 

ما عاد يمتلك الوقت يف القراءة كما يف السـابق, ومن 

األدباء من اختط لنفسه مسار الخوض يف هذا املولود 

الجديد, ومنهم املبدع حسـن عـيل البطران أديب من 

السـعودية نذر إبداعه لكتابة القصـة القصرية جًدا, 

وقد اصـدر عرش مجموعـات فيها, وآخـر مجموعة 

له أصدرها مـن العراق تحت عنـوان ( وأجري خلف 

خولة.. ) وسـنقتبس منها نّصا اسماه بــ كاريزما, 

قـال فيـه :

« تمتلـك جاذبيـة قويـة ..

انكرست زجاجة عطرها بسـببه ,

ركضـت خلفـه , لـم يلتفـت إليهـا ,

قيد مشـاعره ولم يضعف..

بعد  ١٥ سـنة تصبح

أمـا   إلحـدى بناتـه .!؟ «

وللرمزيـة العاليـة واملفارقة غري املتوقعـة, دفعتني 

ألخوض يف املجموعـة أكثر, وأعطيهـا لطلبتي الذين 

أدرسـهم يف أحدى كليات جامعة بغداد, فقد شـّدني 

النـّص فيها واحتكم إىل السـياق, فهو أهـًال للتحليل 

والنقد والدرس, وأنا يف خضم تدريسـهم مادًة ُتسمى 

بــ ( التطبيقـات األدبيـة ) التـي تؤهـل الطلبـة إىل 

الخـوض يف العمليـة النقديـة, ومحاولـة منهم لفك 

شـفرات النّص األدبي عىل وفق ما تعلموه يف املناهج 

األدبية السـياقية والنّصية, فقد طلبـُت منهم اقتناء 

هذه املجموعـة وتحليل انموذجـات منها كجزء من 

الـدرس التحلييل, فهم يف مخترب يواجهون النصوص, 

ويختـربون أدواتهـم النقديـة عـن طريـق التحليـل 

والكشـف والتمييز بني نّص وآخر, ساعدني ذلك عىل 

كشـف مقـدرات طلبتـي يف التحليل, وتجنـب الغش 

مـن االنرتنيت, وبالفعـل نجحُت مـع طلبتي يف ذلك, 

وأصبحـت لديهم الرغبة يف نرش محاوالتهم النقدية .
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لست راهبة
ألعلق قميص الذاكرة 

عىل ماٍض دونُه
وأبيُت بعني السكون 
حني يكتب فيك قلبي

من عقِد القبل..
قليل من اللّيل 

يكفي ألتملص من التعب 
مرتاميًة عىل مآذن اللقاء 

فنجان قهوته برد
*

أكمَّ أفواَه الحزِن
بشهقِةِ تفتُح اكّف العمر 

الزاَل لبالُب البقاء 
يفك ازرار الفجر 

عىل متاريِس الغياب 
طفُل الروح يباغُت

اراجيح الصمت 
قال يل :

أقيمي عرس الفرح بقصائد مطر 
أمام ثغر الشمس

**
أهُز رسير الحلم 

فيهدأ وتيني..
أُريُق نبيذ الوجع 
عىل وجنة القمر

تفتُح أنجمي أكمامها 
لتورق حقول اللّيل

ضمة سهر ..
يغمُض الشوق عينُه
الزلُت أَحٌصُن نفيس

يف مواقِد مهـده،
شذى اللقاء األول
وٲصفد ا�منيات

*
كيَف تركَتني انخل للسماء

بال يٍد وال جدائل طفلة ؟!!..
توسدت فطاما 

لك الّنبض ودّقاته
تكة تكة ..

ملن بعدك أيف بوعودي ؟!!..
زقوم إرثي 

شّق عباب الغياب 
بسؤاٌل مسجى

أعاقلة أنا بجنون ؟!!..
أسابق حلما بقدمني عاريتني

عىل داليِة العمِر
كيف أتعايش مع الوجع عىل الوسادة؟

أقلّم رعشة النبض
َة برٌد يصفُع ابتسامتي فوق شفتيَّ ثمَّ

يشكو من رصيِر انتظار
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عندما تشـرتي منتجاً معيناً جديداً، 
فإنـك قـد تجـد كيسـاً صغـرياً فيه 
حبيبات كما تظهره الصورة التالية: 
هـذا الكيـس يحتوي عىل مـا يعرف 
 ،(Silica gel) السـيليكا  بهـالم 
وهي شكل من أشـكال ثاني أكسيد 
السـيليكون، ويتـم اسـتخدام هـذه 

املادة للتجفيف، يف املنتجات التي توجد فيها.
وسـوف تجد هـذا الكيـس مـن الحبيبـات يف املنتجـات الجلدية مثل 
الحقائق واألحذية، حيث أنها تقوم بتخفيض نسبة الرطوبة، وبالتايل 
تقلل من مسـتوى النمو للفطريات والتلـف والتعفن. كيس الحبيبات 
هذا سـوف تجده أيضاً يف بعض املنتجات الكهربائية، وذلك حتى تمنع 

عملية التكثف، الذي سيؤدي إىل إفساد املنتجات.
ولعـل لفت انتباهـك أيضاً وجود كيس الحبيبات هـذا يف علب األدوية، 
وخاصة الفيتامينات منها، والسـبب أيضاً منـع حدوث تكثيف لبخاء 
املاء قد يفسـد األدوية. الكالم السابق يمكن اختصاره بقولنا إن مادة 
هالم السـيليكا هذه هدفها التجفيف والتحكم بالرطوبة، وامتصاص 

أي بخار قد يتكثف، لحماية املنتجات من التلف.

ال بّد من اإلرساع إىل تنظيف البقع 
السـطحية الظاهرة عـىل األرائك؛ 
لئال تتحّول إىل بقع عنيدة تصعب 

إزالتها.
نقدم يف ما يأتي، بعض اإلرشادات 

للعناية باألرائك والحفاظ عليها:
1. أريكة القماش:

- أزيـيل األوسـاخ واألتربـة عـن 
سطح األريكة بواسـطة املكنسة 

الكهربائية.
- ثم، تخلّيص من البقع، من خالل 
فـرك القماش بقطعة مبلّلة باملاء 

املضاف إليه القليل من الخّل.
بتعريضهـا  - وأخـرياً، جففيهـا 

لهواء التكييف.
2. أريكة الجلد:

املُّتسـخة  املنطقـة  امسـحي   -
بواسـطة قطعـة قمـاش رطبة، 

فور سقوط البقع.
- نّظفي األرائك بمكنسة كهربائية 
ذات فرشـاة ناعمة إلزالة األتربة، 

مـع الحـرص عـىل الوصـول إىل 
الزوايا، حيث تختبئ األوساخ.

- يمكـن مسـح األريكـة بقطعة 
باملـاء  مبلّلـة  نظيفـة  قمـاش 

الدافئ.
4 نصائح

1. نّظفـي األرائك، دوريـاً، لتقليل 
الجهد أثناء عملّية التنظيف.

اسـتخدام  مـن  تكثـري  ال   .2
السوائل، أثناء التنظيف.

3. تجّنبـي تعريض قماش األرائك 
للشمس، تفادياً لبهتان لونه.

املـواد  اسـتعمال  تجّنبـي   .4
الكيميائيـة واملبّيضـة، للحفـاظ 

عىل نسيج األريكة.

أغلبية السيدات يتعلقن بأطفالهن حد 
الجنـون، ويكـون للطفـل يف حياتهن 
األولويـة واملقام األول دائمـًا، ثم يأتي 

بعد ذلك الزوج.
كانـت امرأة أمريكية قد أعلنت يف وقت 
سـابق أنها تحب زوجها أكثر ما تحب 
أوالدهـا، وكان هـذ الترصيـح بمثابة 
صدمـة عـىل آذان األمريكيـات، التـي 
دهشن من هذا الترصيح الغريب، كما 
سبب ترصيحها عاصفة إعالمية تنتقد 
هـذا الترصيح الـذي يخالف مشـاعر 

وأحاسيس أي امرأة.
هـذه  حـول  الخـرباء  آراء  واختلفـت 
القضيـة الشـائكة، فأيهمـا يأتـي يف 
مقدمـة الحاجات لدى املـرأة الزوج أم 

الطفل؟.
األمومة طبيعة املرأة

غريـزة األمومـة تجـري يف عـروق كل 
امرأة سوية، ولكن للخرباء وجهة نظر 
أخرى، أن العاطفة والحب أهم األشياء 
التـي تميز املرأة، ولـذا يجب أن تعطي 
هذه العواطف لـكالً من لطفل والزوج 
يف آن واحـد، خاصـة وأن يف كثـري من 
األحيان يشعر الزوج بأنه كائن مهمل 
داخل البيت بسبب وجود األطفال، وأن 
اهتمـام زوجتـه ينصب عـىل أطفاله 

فحسـب، ممـا يعطيـه شـعوراً بامللل 
والهـروب خارج املنـزل .. وهو الخطر 
الذي يواجـه كل امرأة، خاصة يف حالة 
فقدان الزوج الرغبـة يف التواجد داخل 

املنزل.
منهمـا  لـكالً   .. والـزوج  األطفـال 

احتياجاته
نعلـم أن طفلـك الصغري يحتـاج منِك 
لرعاية مكثفة، خاصة إذا كان رضيعاً، 
ولكن بمـرور الوقت يجـب أن تعودي 
طفلك عىل االسـتقالل شـيئاً فشـيئاً، 
حتـى توفـري بعـض الوقـت لرعاية 

زوجـك واملحافظـة عليـه، واعلمي أن 
أساسـية،  احتياجـات  أيضـاً  للـزوج 
العاطفـي واالهتمـام  الدعـم  أهمهـا 
والرعاية، ولذا عـىل املرأة انتهاز بعض 
الوقت لتقديـم االهتمام والحب للزوج 
أيضاً، بدالً من اهماله بحجة انشغالها 

بـاألوالد وتربيتهم، فالـزوج يمكن أن 
يعـذر مرة واثنني وعـرشة، ولكن يأتي 
عليه الوقت الذي يسـئم فيه سـلوكك 
تجاهـه، ويهـرب بعيداً بعيـداً، ربما ال 
تسـتطيعني يف وقـت مـن األوقـات أن 

تستعيديه إليِك مرة أخرى.
أين دور الزوج؟

عزيزتي .. أنِت تستأثرين برعاية طفلك 
بمفـردك، فأيـن واجـب الـزوج وأين 
دوره األبـوي، حاويل أن ترشكي زوجك 
يف عمليـة الرتبيـة، األمر الذي سـيوفر 
عليِك الكثـري من الوقـت والجهد، كما 
سيشـعر الزوج يف الوقت نفسه بمدى 
مسؤولياتك وجهودك يف رعاية الطفل، 
وهنا سيلتمس لِك الكثري من األعذار إذا 
تخلفتـي عن واجبـك الزوجي يف بعض 
األحيان، وهنا سـتصبح رعاية الطفل 
رشاكـة بينك وبني زوجـك، وهي فكرة 
جميلة لالسـتحواذ عىل مسـاعد لِك يف 

تربية طفلك.
اختاري الوقت املناسب

خصـيص بعضـاً مـن الوقـت لرعاية 
زوجـك، وتخفيـف الهمـوم مـن فوق 
كاهله، فهـذا الوقـت وإن كان ضئيالً 
زوجـك  اسـتياء  مـن  يقلـل  فسـوف 

النشغالك عنه طوال النهار بطفلك.
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الكثري يعاني مـن القولون نتيجة للعادات 
السـيئة عنـد تنـاول الطعـام، والضغوط 
النفسـية والعصبية، ويعتـرب ”القولون“ 
مـن أمـراض العـرص، ولكـن هنـاك نوع 
مختلـف مـن مـرض القولون يسـمى بـ 
”الـردب“ وهو عبارة عـن أكياس صغرية 
تتكوم خـارج القولون مليئة بالرباز، ومن 
أعراضـه هي تقلصـات شـديد يف البطن، 
والشـعور باأللـم يف الجانـب األيمـن من 
البطن، وغـازات وإمسـاك، وبالتايل يؤدى 
ويرجـع  الزائـدة،  بالتهـاب  اإلصابـة  إىل 
السبب إىل تناول كمية كبرية من املعجنات 
والطحينة، والنشأ والتي تؤدى اىل احتباس 

السموم يف الجسم.
مكونات الخلطة:

-1 زهور البنفسج
-2 قرش رمان مطحون

3 - ميليسا
-4 بابونج

-5 شمر

-6 ينسون
7 -كمون

-8 بذر خردل
-9 بذر رشاد

-10 بذر كتان
طريقة العمل:

- خلـط جميـع املكونـات ماعـدا قـرش 
الرمان.

- وضع ملعقـة واحدة من إنـاء من املياه 
املغلية وتغطيتها بالكامل حتى الفجر.

- رشب كـوب واحـد عـىل الريـق يوميـاً ، 
وينصح بعـدم تناول أي نوع من األطعمة 

إال بعد ساعة ونصف.
- ينصـح بتنـاول املـرشوب ملـدة 7 أيام ، 
وبعتدها سـتالحظ عملية اإلخراج سـتتم 

بطريقة طبيعية.

تحرص غالبية الفتيات عىل تطبيق 
للعنايـة  املاسـكات  مـن  العديـد 
بالبرشة، حيـث يعترب هذا الروتني 
مـن أساسـيات البـرشة النـرضة 

واملرشقة.
وعـىل الرغم من أن طـرق العناية 
بالبـرشة ال يختلـف من سـنة اىل 
أخرى، لكن، هنالك بعض العادات 
الجماليـة تـم اكتسـابها مؤخـراً 
كورونـا  جائحـة  بعـد  بخاصـة 
للحفاظ عىل جمال برشتنا وتعزيز 

نضارتها.
اختيار غسول البرشة املناسب:

الحرص عىل اختيار غسول الوجه 
املناسـب لنـوع البـرشة لضمـان 
تنظيف البرشة بالشـكل الصحيح 
يناسـبها  املختلطـة  فالبـرشة 
 ،FOAM الرغوة  الغسـول بصيغة 
الـذي يعمـل عـىل تـوازن زيـوت 

البرشة.
فُيفضـل  الدهنيـة  البـرشة  أمـا 
اختيار الغسول بصيغة الجل للحّد 
من زيـادة إنتاج الزهم وبالنسـبة 
الحساسـة  أو  الجافـة  للبـرشة 

يناسبها غسول الحليب.
استعمال التونر:

عدم إغفـال اسـتخدام التونر بعد 
تنظيف البرشة بالغسول املناسب، 
إذ يعمـل التونر عىل توازن نسـبة 
عـىل  الحتوائـه  للبـرشة،   PH
مضادات للبكترييا، والتخلّص من 
الرواسب العالقة عىل سطح الجلد 

بعد استخدام غسول الوجه.

مـن  خـاٍل  شـميس  واٍق  اختيـار 
الزيوت:

مراعاة تطبيق واٍق شميس برتكيبة 
وبصيغـة  الزيـوت  مـن  خاليـة 
خفيفة، ال سـيما إذا كانت البرشة 
الدهنية، تفادياً لعدم تهّيج البرشة 

وظهور البثور.
السريوم املغذي:

االهتمام بتطبيق السريوم، ال سيما 
سـريوم الذهـب أو املـاس وحتى 
الهليالورنيـك، لخصائصه الفعالة 
يف مكافحـة الشـيخوخة املبكـرة 
العنـارص  بـكل  البـرشة  وتزويـد 
الغذائيـة التي تحتاجهـا، وملنحها 
ملمسـاً ناعماً، و مع الحرص عىل 
اختيـار الرتكيبـة املناسـبة لنوع 

البرشة.

فالبرشة الدهنية ُيناسـبها سريوم 
نسـبة  عـىل  برتكيبتـه  يحتـوى 
مرتفعة من فيتامـني C للتخفيف 
من نسبة الزهم، وللبرشة املختلطة 
تحتـاج اىل نسـبة متوسـطة مـن 
فيتامني ”يس“، أما البرشة الجافة 
باختيـار  فُينصـح  الحساسـة  أو 
السـريوم الـذي يحتـوي حمـض 

الهليالورونيك.
تجديـد خاليـا البـرشة بكريمـات 

مرّطبة:
الحـرص عـىل تطبيق كريـم الليل 
يوميـاً وقبل النـوم، فخاليا البرشة 
تكون أكثـر اسـتيعاباً المتصاص 
العنارص املغذية األساسية للبرشة 
أثناء النوم وبالتايل فإن االستيقاظ 
ببـرشة مرشقة ومضيئـة يف اليوم 

التايل.
تطبيق ماسكات بمكوّنات فاخرة:

تطبيق ماسـكات الذهب أو اللؤلؤ 
وحتى املاس مرّة واحدة أسـبوعياً، 
عـىل أن يتـم استشـارة أخصائـي 
الجلد لتحديد املاسك املناسب لنوع 

برشتك.
العناية ببرشة الجسم:

يحتـاج الجسـم أيضـاً اىل عنايـة 
خاصة به، سواء من خالل تطبيق 
كريمات مرّطبة، أو حتى التقشري 
ُينصـح باسـتخدام سـكراب مرّة 
يف األسـبوع إلزالـة الخاليـا امليتة 

وتفتيح مسامات البرشة
التقشري الكيميائي:

يف  الكيميائـي  بالتقشـري  يـوىص 
الشـتاء، عىل أن يطبق مرة واحدة 

كل سنة أو سنتني، وفق ما يحّدده 
أخصائي البرشة، حيث اإلفراط يف 
التقشري الكيميائي يؤّدي اىل فقدان 

مادة امليالنني وتهّيج البرشة.
تطبيق جلسات معّززة للكوالجني:
للحفاظ عىل شباب برشتك، ُينصح 
بتطبيق جلسـات الديرمابني التي 
تعـّد عالجـاً رائعاً لتوريد الشـفاه 
الحبـوب والندبـات  آثـار  وعـالج 
وحتـى إفـراط التصبـغ لجميـع 

مشكالت البرشة
العناية بالعينني:

ُيفيـد تطبيـق سـريوم قبـل النوم 
يحتوي عىل حمـض الهيالورونيك 
أسيد لتغذية منطقة محيط العينني 
والتخلـص مـن الهاالت السـوداء 
ُيمكن االستفادة من كمادات الثلج 
لعـالج الهـاالت السـوداء أو حتى 
االنتفـاخ حـول محيـط العينـني، 
حيـث يسـاعد الثلج عىل تنشـيط 
الـدورة الدمويـة وشـد الخطـوط 

الدقيقة.
تطبيق كريمـات لليدين خالية من 

العطور:
تويص اختصاصيـة البرشة أماني 
عـيل، باسـتخدام منظـف مرطب 
لغسـل اليدين، بدالً مـن الصابون 
التقليـدي، إذ يسـاعد األخـري عىل 
تنعيـم وترطيب البـرشة والحرص 
عىل تجفيف اليدين بعد غسـلهما، 
ثـم وضـع طبقـة سـميكة مـن 
كريـم اليديـن الخايل مـن العطور 

للمساعدة عىل إبقائهما مغذية.
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حالوة السميد طبق تحلية مميز تشتهر 

به بالد الشـام، حـرضت الطاهية مها 

شعرواي حالوة السميد بطريقة سهلة 

ومميزة خصيصا ملطبخ سيدتي جربيه 

لتحليـة مـا بعـد األفطـار وشـاركينا 

برأيك

املقادير :

سميد خشن: كوبان

الزبدة: 200 غم (غري مملحة)

قطر: كوبان ونصف

جبـن عـكاوي: 300 غرامـاً (محـالة 

ومقطعة)

جبنة مجدلة: 50 غم (محالة)

صنوبـر: ملعقتان كبريتـان (محمص 

للتزيني)

طريقة التحضري

1. توضع الزبدة عىل النار حتى تذوب.

2. يضاف السـميد للزبدة ويقلب جيدا 

حتى يصبح لون السميد ذهبي.

3. بشـكل رسيع وحـذر يضاف القطر 

حتى يترشبه السميد مع التحريك.

4. تضاف الجبنة ”النوعني“ للخليط.

5. تحـرك جيدا حتى تذوب ويتماسـك 

الخليط.

6. تسكب بطبق التقديم

7. تزيـن بالصنوبـر املحمـص وتقدم 

ساخنة.

 أثبـت العلمـاء أن حجـم دماغ 
اإلنسـان يتقلـص أثنـاء اليـوم 
ويعـود إىل حجمـه الطبيعـي يف 
صباح اليوم التايل، وأنه ”يمتص 

الرطوبة مثل اإلسفنج“.
العلمـي  الفريـق  وتوصـل 
ناكامورو -من  برئاسـة كونيو 
معهـد مونرتيـال الكنـدي لطب 
األعصـاب- إىل هـذا االسـتنتاج 
من دراسـته لحـوايل عرش آالف 
صورة للرنني املغناطييس للدماغ 
لــ3269 دماغا ضمن الدراسـة 
التي اشرتك فيها 6114 شخصا 

يعانون من مرض ألزهايمر.
دمـاغ  صـور  مقارنـة  ومـن 
الشـخص نفسـه التـي صورت 
املختلفـة  اليـوم  أوقـات  يف 
اكتشـف العلمـاء ازديـاد حجم 
الصبـاح،  سـاعات  يف  الدمـاغ 

يعانـون  الذيـن  أن  تبـني  كمـا 
مـن مـرض ألزهايمـر تتقلص 
املسـاء  يف  أدمغتهـم  أحجـام 
بنسـبة %0.18، يف حني أحجام 
أدمغة األصحاء تتقلص بنسـبة 
%0.44.ويعتقـد ناكامـورو أن 
اليوميـة  العمليـة  سـبب هـذه 

العجيبة قد يكون السـائل الذي 
يصـل الدماغ ليال، ألنـه يف حالة 
االضطجـاع ليال يتوزع السـائل 
يف الجسـم، وأن مـا يرتاكم أثناء 
النهار يف األطراف السفىل ينتقل 
إىل الدمـاغ الذي يمتص الرطوبة 

مثل اإلسفنج.
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يعـد االرتجاع املعـدي املريئي 
مشـكلة شـائعة بني الرجال، 
منهـم،  املدخنـني  تحديـداً 
ويف شـهر نوفمـرب، الخـاص 
الرجـال  بالتوعيـة بأمـراض 
يسلط األطباء الضوء عىل هذه 
الحالة املرضية نظراً لتأثريها 
السـلبي والخطري عىل الجهاز 
الهضمي إذا لم تعالج. وتقبع 
الوجبـات الدسـمة واألطعمة 
قفـص  يف  أيضـاً  الجاهـزة 
االتهـام، خاصة عنـد الرجال 
الذيـن يشـعرون بالحموضة 
أو  وجبـة  أي  تنـاول  بعـد 
أثنـاء النـوم، ما يعـرف طبياً 
باالرتجـاع املعـدي املريئي أو 
الشعور بالحموضة والحرقة، 
وهو أحد أهـم املواضيع التي 
يسلط شـهر نوفمرب للتوعية 
الضـوء  الرجـال  بأمـراض 

عليها.
ويعاني كثري مـن املرىض من 
أعراض مختلفـة، ربما تكون 
يف ظاهرهـا ليس لهـا عالقة 
بالجهـاز الهضمـي كألـم يف 
الصـدر وأعىل البطـن، لكنها 
يف الواقـع أعـراض لالرتجـاع 
املعدي املريئي الذي قد يستمر 

لسـنوات طويلة مسـببا آالما 
مزعجة للمريض ومضاعفات 

عىل صحته.
ويؤكد علماء ودراسات طبية 
حديثة عـىل أن األطعمة التي 
نتناولها يوميا ومواقيتها هي 
السـبب يف اإلصابة باالرتجاع 
املعـدي املريئـي، كمـا ينصح 
تعديـل  بـرضورة  األطبـاء 
النظام الغذائـي كخطوة أوىل 
للعـالج بالنسـبة للمصابـني 

بتلك الحالة.
البدانـة  نسـبة  أن  إىل  يشـار 
ترتفع كثـريا يف أمـريكا، كما 
ترتفـع يف املقابـل نسـبة من 
يصابـون باالرتجـاع املعـدي 
املريئي يوميا نظرا لتأثري نوع 

غذائهم املشـبع بالدهون عىل 
نمط حياتهم الغذائي.

الجهـاز  اختصـايص  وقـال 
عـزام  واملناظـري،  الهضمـي 
قياسـة ”إن النـوم بعد تناول 
يسـبب  دسـمة  وجبـات 

الحموضة“.
أكثـر  البدنـاء  أن  إىل  وأشـار 
عرضة لإلصابة بهذه الحرقة، 
مشـددا عـىل رضورة تنـاول 
أطعمة صحية لتجنب آالمها.

مشـكلة يبـدو أن لهـا حلوالً 
وقائية كثرية من ضمنها ترك 
التدخـني واالتجـاه إىل الحياة 
وتخفيف  الصحيـة  الغذائيـة 
الوزن إضافة إىل اختيار الوقت 

املناسب لتناول األطعمة.
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صوت الضمير

اختاري الصورة التي تمثل شكل جسمك لتعرفي خفايا شخصّيتك...
1 - شكل الساعة الرملّية: محبة 

للحياة
أنت صاحبـة شـخصّية مندفعة 
لديـك  واجتماعيـة،  ومبتِكـرة 
ذهنّيـة حرّة وتجديـن دائماً عذراً 
مقبـوالً لالبتسـام. أنـت يف أغلب 
الـذي  النابـض  القلـب  األحيـان 
يحيي الحفالت، وتفرحني عندما 
تقومني بارتباطـات عديدة. كما 
أّنك ساحرة، ومستقلّة، وحيوّية، 
ومتعاطفـة مع اآلخريـن، ولهذا 
فـإّن حضورك قـوّي حتى عندما 
مـن  بزحمـة  محاطـة  تكونـني 
النـاس. تميلـني إىل رؤيـة الحياة 
ومعّقـدة،  كبـرية  أحجيـة  مثـل 
حيث كّل األمور مرتبطة ببعضها 
من خـالل شـبكة من املشـاعر، 
والتعاطـف والتصـّوف، وتبحثني 
دوماً عـن معاٍن عميقـة لكّل ما 

تعيشينه.
2 - الشكل البيضاوي: اجتماعية 

ومحبة
أنت ذات شـخصّية تهتّم بطريقة 
بَمـن حولهـا، إجتماعّية  مذهلة 
ومحبوبـة جـّداً، دائماً مسـتعّدة 
املساعدة. تفرحني  لتلبية طلبات 
أصدقـاءك  تسـاندين  عندمـا 
تنّظمـني  وعندمـا  وأحّبـاءك، 
مناسبات اجتماعّية، كما تقومني 
يسـعد  كـي  بوسـعك  مـا  بـكّل 
الجميع. ال يهّمك إطالقاً مناقشة 
النظرّيـات العلمية، أو السياسـة 
العاملّية، إّنما تستوقفك املواضيع 
وبمظهـرك  باملوضـة،  الخاّصـة 
اإلجتماعي،  وبوضعك  الخارجّي، 
أو حّتـى مواقـف اآلخريـن مـن 
الحيـاة. األمور العملّيـة والثرثرة 
ولكّنـك  اليومـّي،  خبـزك  هـي 
تجهديـن لتحويل قّوتك يف سـبيل 

عمل الخري دائماً.
3  - الشكل املستطيل: القائدة

أنـت قائـدة بالفطرة، شـجاعة، 
لديك خيال واسـع وقـّوة إرادة ال 

مثيل لها. تجدين دائماً طريقاً لك، 
وإذا تعّذر ذلك، تصنعني لنفسـك 
وثقـة  كاريزمـا  لديـك  طريقـاً. 
بالنفس تمّيزك عن اآلخرين، كما 
أّنك تشـعرين اآلخرين بـأّن لديك 
سـلطة قوّيـة تجعلهـم يلتّفون 
إحقـاق  سـبيل  يف  ويتجّمعـون 
هـدف معـنّي تضعينه بنفسـك. 
تتحلنّي بحـسّ منطقّي عاٍل جّداً، 
وتسـتخدمني يف سبيل ما تريدين 
تحقيقـه كّل اندفاعـك، وعزمـك 

وذكاءك الحاّد.
4 - الشكل املثلّث: املغامرة

تتكّيـف  شـخصّية  ذات  أنـت 
مـع التغـرّيات وسـاحرة، دومـاً 
رحلـة  يف  للذهـاب  مسـتعّدة 
استكشـاف وتجربـة أي جديـد. 
أنـت فّنانة غـري تقليدّية، بمعنى 
أّنه لن يراك الناس وأنت ترسمني 
مناظر طبيعّيـة يف الخارج، حّتى 
لـو كنـت أصـًال تربعـني يف ذلك. 
ولكّنـك تسـتعملني كّل طاقاتك، 
واختياراتـك  اإلبداعـي  وحّسـك 
وأعمالك، يف سـبيل القيام بأمور 
تتخّطى حدود املقبول إجتماعّياً. 
تسـتمتعني عندما تحبطني آمال 
اآلخريـن التقليدّيـة، مـن خـالل 
تجاربـك الجمالّية وتّرصفاتك. يف 
الحقيقة، أنت تسـتخدمني عبارة 
”ال يمكـن أن تضعونـي يف علبة“ 

مراراً وتكراراً...
املقلـوب:  املثلّـث  الشـكل   -  5

املدافعة
أنت ذات شخصّية حامية ودافئة 
جـّداً، دائماً مسـتعّدة للدفاع عن 
أحّبائك. كما أّنـك حّقاً غري أنانّية 
ومحّبـة للغري، وتقابلـني الطيبة 
بطيبـة مفرطـة، وتندفعني بكّل 
جوارحك عندما تقومني بأي عمل، 
أو تسـاندين أّي شـخص. تحّبني 
االهتمام بأدّق التفاصيل إىل درجة 
الوصـول إىل الكمـال، وحّتـى لو 
كنت تميلـني إىل املماطلة أحياناً، 

إّال أّنه يمكن االعتماد عليك دائماً 
يف إنجاز األمور يف وقتها. تقومني 
بمسـؤولياتك بنفسـك، ال تّتكلني 
عىل أحد، ودائمـًا ما تحيطني كّل 

األمـور من كاّفـة جوانبها، حّتى 
أّنك تتخّطني دائماً ما هو مطلوب 
من أجل إسعاد اآلخرين، يف املنزل 

كما يف العمل.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

= قبـل العـام 1901 كانـت املالكمة تعـد رياضة غري 
طائلـة  تحـت  يقعـون  ممارسـوها  وكان  قانونيـة 

القانون. 
= تشري االحصاءات اىل ان 80 يف املئة من املليونريات يف 

العالم يقودون سيارات مستعملة. 
= مجموع اللعاب الذي يفرزه الشـخص العادي طوال 

حياته يمكن ان يمأل حوض سباحة كبري الحجم.
= يقال إن املتآمرين ضد شمشـون اعطوا دليلة 1100 
قطعة من الفضة كي تخدعه وتجعله يكشف عن رس 

قوته الخارقة. 
= تحتـوي شـبكية العني عىل نحـو 135 مليون خلية 

حسية مسؤولة عن التقاط الصور وتمييز االلوان. 
= القيرص الـرويس بيرت االكـرب كان يفرض الرضائب 
عـىل مـن يطلقـون لحاهـم وكانـت قيمـة الرضيبة 

تتناسب طرديا مع طول وحجم اللحية. 
= اللعبة الرياضية الوحيدة التي مورسـت عىل سطح 
القمر حتى االن هي لعبة الغولف، ففي السـادس من 
فربايـر 1971، قام رائد الفضاء االمريكي آالن شـيربد 

بممارسة الغولف بينما كان عىل القمر. 
= أقوى عضلة يف جسم االنسان,,, هي اللسان. 
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غزل عراقي
ــوان ؟؟  ــر نس ــگد مت ــي اش ... ابحيات ــأليني  أس
..؟؟  ــري  ــة ابفك .. الباقي ــدة  ــي الوحي ــش انت لي
ــوم  اهم ــن  م ــبيها  اش ــي  ابحيات  .. ــأليني  وأس
ــري ..؟؟  ــوفچ .. يطفه كل جم ــن اش ــش آنه م لي
ــاح  ارت ــي  گلب ــا  البيه  .. ــة  محط ــل  أجم ــا  ي
 ... ــري  يج ــب  وبالگل  .. ــان  احلن ــر  يانه
ــاس  ن ــت  نام  ، ــا  ويام  .. ــا  يام ــون  أعي ــه  تغف
ــهري  ابس ــي  وملته  .. ــواگ  االش ــه  وي ــه  وآن
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أبـــــــراج

مهنياً: تبدأ خطة جديـدة وتقطف ثمار جهودك، وتتمتع 
برسعـة خاطر وبقـدرة عىل طـرح األمور بمهـارة فائقة 

كاملعتاد 
عاطفياً: تحسم أمرك وتبارش مرشوعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة 

أو بعالقة عاطفية جديدة تنتهي بارتباط جدّي
صحياً: القلق واالضطراب سـببهما معروف، إما مشاكل مهنية 

أو عاطفية، والحل بني يديك

مهنياً: مرشوع كبري يف طريقه إليك، لكّن الدراسات 
مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية 
عاطفيـاً: تكـون متحّمسـاً إلنجـاح عالقتـك العاطفية 

والعائلية، وتفرح بخرب ساّر أو بلقاء مميز
صحياً: شـارك يف األنشـطة وال تبق وحيداً، إشارات إيجابية 

يف هذا النطاق

مهنياً: تنىس خيبة امل سابقة، فتطّل عىل يوم اكثر وعًدا 
عىل الصعيد الشـخيص، وتعـرف تطّوراً مهمـا ومفاجآت 

ايجابية 
عاطفيـاً: تغـري يف املنحـى وحديث عـن لقـاء أو زواج او ارتباط 

ممكن يف النصف الثاني من الشهر
صحياً: أنت مدعو عىل اقرتاب فصل الصيف إىل التخطيط ملشـاريع 

ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يومياً

مهنيـاً: حافـظ عـىل هدوئـك وال توقـع عقـداً وال تبـدأ 
مرشوعـًا، تأكد من كل يشء فقد تصاب بخيبة أمل لم تكن 

تتوقعها عىل اإلطالق 
عاطفياً: قد يفاجئك الرشيك ببعض األمور التي قد تدفعك إىل الرتّيث 

وعدم الترصف معه بعشوائية 
صحياً: تراودك بني الحني واآلخر أفكار سود تتعلق بوضعك الصحي، 

منها الخوف من إصابتك بمرض خبيث، ال تخف

مهنيـاً: كن حذراً من سـوء تفاهم يقـع اليوم بينك وبني 
رشكاء العمل، لكن أمورك تسـري بشـكل أفضل عىل عكس 

األيام السابقة 
عاطفيـاً: امكانات عاطفيـة ابتداًء من اليوم، تفرح بمسـتجدات 

وتنعم بأجواء مناسبة وأحالم وردية أو بمواعيد جميلة
صحيـاً: محاولة القيـام بتمارين رياضية خفيفـة ال بأس بها عىل 

الصعيد الصحي

مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً جديدة متزامنة مع ضغوط 
ومسـؤوليات كبرية تلقى عىل عاتقك، لكنك تظهر أنك عىل 

قدر تلك املسؤوليات
عاطفياً: قد تعيش يف جو ضاغط وال سّيما عىل الصعيد العاطفي، 

لكنك يف الوقت عينه تتعلّم أمثولة يف االنضباط واملسؤولية
صحياً: عندما تغـادر مركز عملك فكر مبارشة يف التوجه إىل أي ناد 

ريايض لالسرتخاء والتخلص من املشاكل التي واجهتك

مهنيـاً: ترتكز عليك األضـواء يف الفـرتة املقبلة، فتجد 
نفسك أمام استحقاقات مهّمة قد تغرّي حياتك املهنية

عاطفيـاً: قد يصعـب عليـك التعامل مع شـؤون عاطفية 
تتنافر مع أوضاعك الشـخصية، لكنك تتوصل إىل التعامل معها 

كما يجب
صحياً: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشـعور 

بالراحة يف محيطك

مهنياً: إذا شـعرت بأن األمور تسري عىل نحو سّيئ تراجع 
وتمهل للتحليل وإلعادة ترتيب األفكار، ودراسة املقرتحات 

التي قدمت لك 
عاطفيـاً: اسـترش الرشيك وال تكـن منطوياً، وابحـث عن أصحاب 

الخربة واطلب النصائح
صحياً: ليكن القول املأثور العقل السـليم يف الجسم السليم عنوانك 

اليومي للمحافظة عىل صحتك

مهنيـاً: إذا كنـت موظفاً تعيـش يوماً نشـيطاً تكثر فيه 
األعمـال التـي تـّرسك والتـي تـربع فيهـا وتعـود نتائجها 

بالفائدة الكبرية عليك
عاطفياً: إذهب مع الحبيب يف نزهات رومانسـّية أو اىل شـهر عسل 

لتجديد َقَسم الحب واإلخالص، إنه يوم دافئ وإيجابي
صحيـاً: حـاول ان تسـيطر عـىل اعصابك حتـى لو شـعرت بثقل 

الضغوط او ترّددت يف اتخاذ الخطوة

مهنيـاً: تعيش يوماً من االنفتـاح والصداقة العارمة، 
ويشاطرك بعضهم اآلراء واملثاليات والنظرة إىل األمور

عاطفياً: قد تمّر بأزمة وتعيد النظر يف العالقة، وتلمس جّواً 
من الفوىض واالرتباك حولك، حتى لو لم تكن معنياً بهما

صحيـاً: املغريـات كثرية وقـد تجعلك تضعف أمامهـا، املطلوب 
املقاومة واإلرادة الصلبة للتخلص من أزمتك الصحية

مهنيـاً: ال تتورط يف حل مشـاكل اآلخرين واهتم بعملك 
فقط، قد ترتكب خطأ فادحاً يف إهمال أعمالك

عاطفيـاً: تخيـب آمالـك اليوم قليالً وتشـعر بالتعـب نتيجة 
مجهـود ضـاع سـدى، وتبـدو مضطرباً بسـبب بعـض األوضاع 

املتعثرة
صحياً: تحرّك بعض اليشء ومارس نشـاطك املعهود ونّظم بعض 

الرحالت الرتفيهية

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: قد تواجه بعـض خيبات األمل، لكنـك قادر عىل 
النهـوض مجدداً والسـري قدمـاً يف كل ما نويـت لتحقيقه 

مهما عاكستك الظروف
عاطفيـاً: قـد ترتاجع حـرارة العواطف هـذا اليوم تحـت وطأة 

الضغوط وربما يحدث فراق بني الطرفني
صحياً: االبتعاد عن املحيط املهني املعتاد قدر اإلمكان يبقيك يف حال 

من الهدوء الذي تنشده

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم إال مرة 

واحدة .

1340 - ملك إنجلرتا إدوارد الثالث 
يعلن ملًكا عىل فرنسا.

1479 - السلطان العثماني محمد 
الفاتـح يفتـح مدينة أشـقودرة 
كانـت  والتـي  ألبانيـا  بشـمال 

خاضعة لحكم البنادقة.
معاهـدة  توقيـع   -  1699
كارلوفجـة بني الدولـة العثمانية 
والبندقيـة  وروسـيا  والنمسـا 
والتـي بمقتضاهـا تنازلت الدولة 
العثمانيـة عن بالد املجـر وإقليم 
ومدينـة  للنمسـا،  ترانسـيلفانيا 

أزاق لروسيا.
فرانكلـني  بنجامـني   -  1785
يكتب رسـالة إىل ابنته يظهر فيها 
إحباطـه بسـبب اختيـار النـرس 
كرمـز للواليـات املتحـدة بدال من 

الديك الرومي.

1837 - ميشـيغان تصبح الوالية 
االمريكية السادسة والعرشون.

1841 - اململكـة املتحـدة تحتـل 
هونغ كونغ.

1861 - واليـة لويزيانـا تنفصـل 
عن الواليات املتحدة.

فريجينيـا  انضمـام   -  1870
للمـرة الثانيـة إىل اتحـاد الواليات 

االمريكية.
1885 - القـوات املواليـة للمهدي 

تحتل الخرطوم.
1937 - السـلطات الفرنسـية يف 
الجزائـر تحـل حزب نجم شـمال 
الـذي يتزعمـه مصـايل  إفريقيـا 

الحاج. 
املواليـة  القـوات   -  1939
تحتـل  فرانكـو  لفرانسيسـكو 

برشلونة بمساعدة من إيطاليا.

1942 - وصـول طالئـع القـوات 
يف  أوروبـا  إىل  االوىل  االمريكيـة 
أيرلندا الشـمالية وذلك للمشاركة 

يف الحرب العاملية الثانية.
الهنديـة تصبـح  اللغـة   -  1965

اللغة الرسمية للهند.
1980 - بدايـة إقامـة العالقـات 
الدبلوماسية بني إرسائيل ومرص.

1981 - مـرص تسـتعيد سـيناء 
والعريش إىل سيادتها بعد أن كانو 

تحت السيطرة االرسائيلية.
1992 - الرئيـس الرويس بوريس 
يلتسـن يعلن أن روسيا ستتوقف 
االمريكية  املـدن  عـن اسـتهداف 

باالسلحة النووية.
1996 - السـيدة االمريكيـة االوىل 
هيـالري كلينتون تديل بشـهادتها 
أمام هيئـة املحلفـني الكربى بما 

عرف بفضيحة وايت ووتر.
1998 - الرئيـس االمريكـي بيـل 
ينكـر خـالل تسـجيل  كلينتـون 
تلفزيونـي إقامة عالقة جنسـية 
البيـت االبيـض  مـع املتدربـة يف 

مونيكا لوينسكي.
1999 - ملـك األردن الحسـني بن 
طالل يعـزل أخاه األمري الحسـن 
مـن واليـة العهـد، ويعـني نجله 

األكرب األمري عبد الله خلًفا له.
تـؤدي  رايـز  كونداليـزا   -  2005
للخارجيـة  كوزيـر  اليمـني 
امـرأة  أول  لتصبـح  االمريكيـة، 
أمريكيـة من أصـل أفريقي تتوىل 

هذا املنصب.
2021 - اسـتقالة رئيـس الوزراء 
االيطايل جوزيبي كونتي وحكومته 

إثر مشاكل يف االئتالف الحاكم.

يقول احدهم مرت عدة أشهر عىل زواجي .. زوجتي هي األن نائمة 
بجنبـي و أنا اآلن أتابع فيلم عىل التلفاز فجأة اهتز هاتفي أحدهم 
أرسلت رسالة ”انا إيمان سمعت أنك تزوجت لكني مازلت مشتاقة 
لك ”.. إنها صديقة قديمة فتاة جميلة وأنيقة أغلقت الرسالة لكي 
أتأكـد مـن أن زوجتي ما زالت نائمة فعـال .. نظرت إليها فإذا هي 
يف سـبات عميق من تعـب النهار وأعراض الحمـل تأملتها لربهة، 
مـن أعطاها هذا األمان لتنام بهذا النوم العميق يف بيت جديد عنها 
بعيـدة عـن بيتها الذي قضت فيه 26 سـنة و أهلها الذين نشـأت 

بينهم ؟. 
مـا الذي جعلها لتـرتك كل يشء وتأتي معي لبيت جديد عنها تهتم 
بي تطبخ و تغسـل بـل و فوق هذا هي جد مطمئنـة وواثقة أنها 

نائمة بجانب رجل يتكفل بحراستها؟.
 فحملـت هاتفـي و قمـت بحظـر صاحبـة الرسـالة والتفـت إىل 
زوجتـي ونمت إىل جانبهـا فأنا رجل ال أخون زوجتـي التي وثقت 

بـي وتركت اهلها وبيتها من اجيل ولن أدمر عائلتي إني أخاف الله 
رب العاملني.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1 - األمريكي الذي ابتدع الكلمات 

املتقاطعة - هدم.
2 - نزاالت ومواقع- متشابهان.
3 - حـب - عاصمـة جمهورية 

ايرلندا.
4 - نواعـري - اسـم علـم مؤنث 

بمعنى نظر بحب وشغف.
5 - الـه - يرتاجـع يف أدائه أو يف 

طموحه.
6 - االسم القديم ملاليزيا.

7 - تسـبب يف تعطيـل العمـل. 
مهنـدس   - االسـتمرار  عـن 
أملانـي اشـرتك يف صنع سـيارة 

مرسيدس.
متناهيـة  قيـاس  وحـدة   -  8
الصغر تعادل جـزء من املليون. 
مـن املليمرت - حوش موىس بلدة 
لبنانيـة تقـع يف البقـاع رشقي 

لبنان.
9 - أغنية لعبد الحليم حافظ.

10 - شاعر جاهىل من أصحاب 
املعلقات.

رأيس
1 - ذرة مـن املادة مشـحونة 
بشـحنة سـالبة أو موجبـة - 
نبـات عطـري يسـتخدم مـع 

الشاي.
2 - بيوت - حايل.

3 - حرف عطف - احد الوالدين 
o دعاء أثناء الصالة.

شـاعر   - األنـف  نزيـف   -  4
فرنيس معـارص تميز شـعره 

بالتعقيد (بول ....).
5 - نصـف واحـد - ينقـص - 

رمز الكربيت يف الكيمياء.
6 - سـقيا الزرع (معكوسة). 
ونفـاده  الـيشء  انتفـاء   o

(معكوسة).
7 - حالـة نفسـية فيهـا مـن 
والغضـب  والضغـط  الحـزن 

الكثري - يصبح طريا.
األحـداث  مـن  سلسـلة   -  8

للرتفيه أو كأوامر للكمبيوتر.
9 - أديبة أمريكية كانت مصابة 

بالعمى والصمم والبكم.
10 - حيـوان زاحـف ضخـم 

منقرض - حاجز مائي.
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تماسيح   » الجديد  لفيلمها  مهنا  هنادي  الفنانة  روجت 
النيل»، ونرشت بوسرت الفيلم عرب حسابها عىل إنستجرام، 
تماسيح  العرض  دور  جميع  يف  يناير   ٢٦ قائلة:»  وكتبت 
النيل»، ودخل عدد كبري من متابعيها يهنئونها عىل الفيلم.

فيلم «تماسيح النيل» يشارك يف بطولته مصطفى خاطر، 
حمدي املرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، ويزو، هنادي 
مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان 
عيد، بدرية طلبة، رشيف حسنى، ملا كتكت، وعدد آخر من 

الفنانني وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.
كواليس  صور  مؤخرا  أطلقت  قد  املنتجة  الرشكة   وكانت 
تصوير األفيشات الخاصة بالفيلم والتي ظهرت فيها أجواء 
املرح والكوميديا بني فريق عمل الفيلم الذي تم االنتهاء من 

تصويره خالل األيام املاضية.
وحمدي  خاطر  مصطفى  حول  الفيلم  أحداث  وتدور 
املريغني شابني يقومان بأعمال النصب عىل خالد الصاوي، 
الذي يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم 
تصوير معظم مشاهد العمل عىل متن أحد املراكب النبيلة 
مدينة  يف  املشاهد  من  عدد  تصوير  إىل  إضافة  أسوان،  يف 

األقرص أيضا.

إلحياء  الحالني  عايص  الفنان  يستعد 

املقبل  الشهر  الحب  عيد  يف  غنائًيا  حفًال 

يوم ١٤ فرباير يف العراق، ومن املقرر أن 

يقدم مجموعة من أغانيه املميزة.

الحالني  عايص  الفنان  روج  حيث 

الرسمي  حسابه  خالل  من  للحفل 

والفيديوهات  الصور  تبادل  موقع  عىل 

«إنستجرام».

الرسمي  البوسرت  الحالني  عايص  ونرش 

للحفلة، وكتب عليه قائًال: «القونا حتى 

نعيش الحب والفرح بيوم عيد الحب ١٤ 

فرباير يف العراق أربيل».
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تستعد النجمة اللبنانية، نانيس عجرم، 
إلحيـاء حفل غنائـي، عىل مرسح 

أوملبيـا يف باريس، يـوم الجمعة 
١٠ مـن شـهر يونيـو املقبل، 
والذي سيكون بمثابة مفاجأة 
لجمهورها، حيث تقدم خالله 
باقة متنوعة ومميزة من أشهر 

أغنياتها املحببة لدى محبيها.
نانـيس  اللبنانيـة  النجمـة  وأحيـت 

عجـرم حفالً غنائًيا يف ليلة رأس السـنة 
والتي أقيمت بالعني السـخنة وحضور كامل 

العـدد، وخطفـت نانيس األنظـار بهتافـات اإلعجاب 
بمجرد صعودها عىل خشـبة املـرسح بجوار فرقتها 
املوسـيقية، ومرتدية فسـتان نصفه أسود واآلخر 

أبيض ومـرددة ألغنيـة «ما تيجـي هنا وأنا 
أحبك».

وأشـعلت نانـيس الحفـل بباقـة مـن 
أغانيها املميزة التي تألقت بها طوال 
مشوارها الفني منها: «مني ده اليل 
نسـيك»، «سـالمات»، «آه ونـص»، 
«إنت إيـه» و»يا بنات»، باإلضافة إىل 
«إنت مرصي» التي أشعلت املزيد من 
أجواء اإلثارة، وغريها مما قدمتها بناء 

عىل رغبة الجمهور.
تخلـل الحفل صعـود املطـرب وامللحن محمد 
رحيم عىل خشـبة املرسح بجـوار نانيس التي من جانبها 
قدمته للجمهور، وأشارت إىل أنهما سبق أن تعاونا معا يف 

أغنية «الدنيا حلوة».

داوود  يقـّدم  جديـدة،  تجربـة  يف 
التليفزيونـي  برنامجـه  الرشيـان 
الجديد «مع الرشيان» عرب شاشة 

الـ»أم بي يس».
والديفـا  نجيـم  نسـيب  ناديـن 
سمرية سعيد وملكة اإلحساس 
إليسا وتيم حسن ومنى واصف 
والشاب خالد، وهاني شاكر... 
سيشـاركون  نجـوم  كلهـم 
«مـع  برنامـج  حلقـات  يف 

الرشيـان» عرب شاشـة الــ»أم بي 
أوىل  يف  إليسـا  تطـل  حيـث  يس»، 
حلقات الربنامج الليلة لتكشف عن 

العديد من أرسارها ألول مرة.
ويحمـل الربنامـج طابعـاً خاصاً؛ 
ليكشـف  نجـم  كل  يظهـر  حيـث 
عـن الجانـب الشـخيص يف حياته 
للجمهـور، كما سـيحمل الربنامج 
بعـض الفقرات الرتفيهيـة كتناول 
وجبـة العشـاء معـاً عـىل طاولـة 

التـي  األلعـاب  بعـض  أو  واحـدة 
يفّضلهـا الضيـف والتـي تكشـف 
عن جانب آخـر يف حياته للجمهور 
ألول مرة عىل شاشـة التلفزيون يف 

فضفضة خاصة «مع الرشيان».
الجديـر بالذكـر أن داوود الرشيان 
كان قد ابتعد فرتة عن كريس املذيع 
لتعرضـه ألزمـة صحيـة مفاجئة 
جعلته يعتذر عن أيـة برامج لحني 

تعافيه تماماً.

îflbÁ

من أين نبدأ؟ من الكهرباء.. هكذا ترى يا أخا العرب؟ نعم.. ألسنا اآلن يف 
عز الربد وال كهرباء.. نعم، صحيح.. لكن الربد موجة وتنتهي.. أرجو أن 
«تشوف» غري موضوع «شوية» أهم.. مايش تدلل.. املاء: ماذا به يا أخا 
العرب؟ أال ترى إننا نعاني أزمة يف املياه مرة مع تركيا ومرة مع إيران؟ 
ومرة بني املحافظات؟ ومرة يرتفع الخزين اىل الحد الذي نخىش فيه إنهيار 
سد املوصل ومرة يهبط الخزين بحيث نبدأ نتوسل بسد بادوش «بلكي» 
نفتح منه نافذة أو نافذتني لكي نغذي املحافظات التي تزرع شلباً.. مع 
ذلك يا أخا العرب تبقى هذه أزمة وقتية طاملا املاء يصعد وينزل فاألمور 
طيبة.. كيف طيبة؟ هل نحن أبو الحصني الذي ال مشكلة له طاملا نظريته 
تقوم عىل املتوالية التالية: «إن صعد لك وإن نزل لك».. هل تدري أن نظرية 
أبو الحصني هي التي تميش عليها دولتنا.. كيف يا أخا العرب والقوميات 
املتآخية؟ ألن كل يشء لديها «لك» إن صارت مشكلة كبرية مثل إنطفاء 
الكهرباء  وزير  الذي اليستطيع حتى  الحد  اىل  بالكامل  الكهربائي  التيار 

اإلستحمام يف ماء حار أو هرب السجناء من سجن الحسكة يف سوريا.
ماذا دهاك يا أخا العرب «إحنه وين والحسكة وين»؟ يبدو إنك غشيم؟ 
ألم  كروية؟  األرض  قال  حني  «روحه»  يقشمر  غاليلو  كان  هل  ملاذا؟ 
تحاكمه الكنيسة بسبب الحسكة، قصدي كروية األرض؟ كيف؟ إرشح 
أحد  يف  يقع  الحسكة  يف  غويران  سجن  فإن  كروية  األرض  طاملا  يل.. 
أي  ان  بحيث  الجنوبي  الشمال  جهة  من  الحافة  عىل  األرض  مقرتبات 
سجني يهرب يجد نفسه بعد ساعات، أي «مسافة السكة» داخل األرايض 
الحدودي والكامريات  الحدود والخندق  العراقية.. زين والحدود؟ وقوات 
الحرارية واألسالك الشائكة؟ هذه «السالفة» روح أحكيها لـ «لخوالك».

الصحة  لدينا  خطرية؟..  تعتقدها  قضايا  من  بعد  عندك  وماذا  طيب، 
والتعليم والتنمية واإلسكان والطرق والجسور وقطاربغداد املعلق ومرتو 
هو  هذا  معقولة  تراه؟..  وال  به  تسمع  املعيدي  مثل  صار  الذي  بغداد 
تفكريك يا أخا العرب؟ صار لك ساعة «تجيبها منا توديها منا» متحدثا 
أمام قضايا مصريية بل وكل وضعنا  أدنى اهتمام  عن قضايا ال تشكل 
الحايل واملستقبيل يتوقف عليها؟ ماذا مثال؟ هل هناك أهم من أن يشعر 
ساحل  قبله  عليها  حصلت  بحقوق  يتمتع  مواطن  إنه  بلده  يف  اإلنسان 
العاج وموريتانيا وجيبوتي بعقود من الزمن؟.. ماذا تقصد يا أخا العرب؟ 
والصحة  التعليم  والتعليم؟  والصحة  والتنمية  واملاء  الكهرباء  أقصد 
والتنمية؟ كف يا أخي عن هذه الرتهات.. ألم اقل لك لدينا ما هو أهم؟ قل 
يل ماذا؟.. خذ بس بدون هات.. الكتلة األكرب.. بربك هذه أهم أم الكهرباء 
واملاء والتنمية والتعليم والصحة واملرتو والقطار ومزاد العملة؟ صمت.. 
الرئاسة  هي  من  الرئاسات؟  إختيار  ال؟  أم  رشعية  األوىل  الجلسة  خذ.. 
واحد..  زائد  النصف  تحتاج  التي  وتلك  األعضاء  عدد  ثلثي  تحتاج  التي 
كيف نختار رئيس الوزراء؟ كيف نوزع الحقائب؟ وكيف نقسم الهيئات 
وملن نعطي الوكاالت والسفارات واملديريات بل وحتى الكراجات.. كف يا 

أخي.. «تره انثولت».. ال عليك سيستمر .. الثوالن.
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وصل التلسـكوب الفضائي جيمـس ويب، الذي أطلقتـه إدارة الطريان 
والفضاء األمريكية (ناسا) واملصمم لكي تلقي البرشية من خالله نظرة 
عىل مراحل الكون األوىل، إىل وجهته التي سيستقر فيها، االثنني، يف مدار 

حول الشمس عىل بعد نحو 1.6 مليون كيلومرت من األرض.
ومن خـالل مناورة لتصحيح املسـار النهائي باسـتخدام أجهزة الدفع 
الصاروخـي عـىل متن التلسـكوب، وصل ويب إىل موقع اسـتقراره بني 
األرض والشـمس املعروف باسم نقطة الغراند 2 أو إل2 وذلك بعد شهر 
من إطالقه.وقال املدير العلمي لربنامج ويب يف ناسـا إيريك سـميث إن 
مهنـديس وحدة التحكم بمعهد علوم تلسـكوبات الفضـاء يف بالتيمور 
تولوا تشغيل أجهزة الدفع وإن الفريق األريض استخدم إشارات السلكية 

لتأكيد دخول ويب بنجاح إىل مداره.
وسـيتبع التلسـكوب ويب من موقعه املتميز يف الفضاء مسـارا خاصا 
ليظـل متوافقـا مـع األرض يف دوران الكوكـب والتلسـكوب معا حول 

الشمس بما يتيح االتصال الالسلكي معه بال انقطاع.

”سـمك  فسـيخ  وجبـة  أنهـت 
مملـح“ سـامة حيـاة مقـرئ 
مرصي شهري واثنني من أرسته 

وأصابت 5 آخرين من أحفاده.
وتلقـت األجهـزة األمنيـة بالغا 
مـن مستشـفى إيتـاي البارود 
باسـتقبال  البحرية  بمحافظـة 
عيـىس،  أحمـد  سـيد  املقـرئ 
وزوجته ونجلـه الطبيب محمد 
سـيد أحمـد أخصائـي األطفال 
بمستشـفى شرباخيت مصابني 
فشـلت  حيـث  حـاد،  بتسـمم 
إنقـاذ  يف  األوليـة  اإلسـعافات 
أنفاسـهم  ولفظـوا  حياتهـم، 

األخرية.
وتبني من التحقيقات أن املقرئ 
الشـهري وأرسته تناولـوا وجبة 

فسـيخ وبعدهـا شـعر الجميع 
بإعياء وقـيء حاد وتـم نقلهم 
للمستشـفى حيث تـويف املقرئ 
وزوجتـه ونجلـه الطبيـب فيما 
أصيـب 5 من أحفاده بالتسـمم 
وهـم عمر محمد سـيد أحمد 8 
سـنوات، وسـلمى محمد عيىس 
7 سـنوات، وفريدة محمد سـيد 
عامان، وأحمد محمد سيد أحمد 
4 سنوات وميار وائل سيد أحمد 

12سنة.
وتبحـث السـلطات عن صاحب 
محل الفسـيخ الذي اشرتت منه 
أرسة املقـرئ الوجبـة القاتلـة، 
وتحليل عينات مـن ”الكيمات“ 
املتواجدة باملحل، وأمرت املباحث 

بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

كشـفت تقاريـر حديثة أن بعض أصحـاب رؤوس األمـوال تواصلوا مع 
فيس بوك يف وقت سـابق قبل أن يتحول إىل ”ميتا“ من أجل فصل تطبيق 
Workplace الخـاص به وجعلـه رشكة جديدة تقـدر قيمتها بأكثر من 
1 مليـار دوالر، لكـن فيسـبوك رفض.وتعـد Workplace أداة فيس بوك 
التعاونية للرشكات اكتسـبت أكثر من سـبعة ماليني مسـتخدم مدفوع 
للمؤسسـات، وتم إنشـاؤه يف األصل كإصـدار من فيس بـوك ملوظفيها 
للتواصل مع بعضهم البعض.وتم االتصال بفيسبوك من قبل مستثمري 
املؤسسـات الذين قدموا للشـبكة االجتماعية ”اقرتاًحـا“، ”افرتقوا عن 
املنظمـة، كمـا قالوا، ودعونا ندعمها كرشكة ناشـئة“.وكان من شـأن 
الصفقـة أن تقدر مكان العمل املسـتقل حديًثا عىل أنـه ”وحيد القرن“ 
(أي عـىل األقل 1 مليار دوالر)، لكن رفـض فيس بوك العرض ألنه يعترب 
Workplace ”أصـًال اسـرتاتيجيا“.وقال التقرير نقـًال عن مصدر: ”إنها 
تسـاعد يف جعل فيس بوك و(Meta) يبدوان كشـخص بالغ“، ورفضت 
ميتا ووركبليـس التعليق عىل التقرير.وتم إطـالق Workplace كإصدار 
”عمـل“ من فيس بوك، كـرد فعل عىل ظهور تطبيـق Slack وتطبيقات 
الدردشـة األخـرى للعاملـني يف املكاتـب، واحتضنت الـرشكات الكبرية 
متعددة الجنسيات مثل Danone و Starbucks و Booking ، واملنظمات 
الدولية غري الربحيـة مثل Oxfam والقادة اإلقليميني مثل YES Bank يف 

.Workplace الهند ووكالة التكنولوجيا الحكومية يف سنغافورة

مـن  العامـون  املدعـون  كشـف 
العاصمة األمريكية وثالث واليات، 
عن سعيهم و تخطيطهم ملقاضاة 
جوجـل، بحجة أن عمـالق البحث 
إىل  للوصـول  املسـتهلكني  خـدع 

بيانات مواقعهم.
وتزعم الدعاوى القضائية، املتوقع 
كولومبيـا  مقاطعـة  يف  رفعهـا 
وتكساس وواشنطن وإنديانا، أن 
الرشكة قدمت وعوًدا مضللة حول 
قـدرة مسـتخدميها عـىل حماية 
خصوصيتهـم من خـالل إعدادات 
يعـود  التـي   ،Google حسـاب 

تاريخها إىل عام 2014 عىل األقل.
وتزعم الشكاوى أيًضا أن الرشكة 
”أنماًطـا مظلمـة“،  قـد نـرشت 
أو حيـل تصميـم يمكـن أن تؤثر 
بمهارة عىل قرارات املسـتخدمني 

بطرق مفيدة لألعمال.
وقالـت الدعـاوي القضائية: ”إن 
جوجل صممت منتجاتها لتحفيز 
عليهـم  الضغـط  أو  األشـخاص 
بشـكل متكـرر لتقديـم املزيد من 
بيانات املوقـع، ”عن غري قصد أو 
بدافع اإلحباط“، تزعم الدعاوى أن 
هذا ينتهك قوانني حماية املستهلك 

املختلفـة يف الواليـة والعاصمـة، 
حسبما نقلت واشنطن بوست“.

وقال املدعـي العـام يف العاصمة 
كارل أ. راسني: ”تستخدم جوجل 
الحيـل يف السـعي باسـتمرار إىل 
تتبع موقع املسـتخدم“، مضيًفا 
”هـذه الدعـوى، من قبـل أربعة 
محامني عامني من الحزبني، هي 
إجـراء إنفاذ متأخر ضـد منتهك 
وقوانـني  للخصوصيـة  صـارخ 

والياتنا“.
يقوم املدعون العامـون يف الوالية 
والعاصمة مـن كال الطرفني بدور 
أكثر نشـاًطا من خـالل التحقيق 
وتقديـم الطعـون القانونيـة ضد 
عمالقـة التكنولوجيـا، وذلـك مع 
تنامـي رد الفعـل السـيايس ضـد 
ناقـش  التكنولوجيـا،  عمالقـة 
لحمايـة  ترشيعـات  املرشعـون 

خصوصية البيانات.
وقـال راسـني: ”إنـه عـىل الرغم 
مـن رفع الدعـاوى القضائية ضد 
جوجـل، إال أنها يمكن أن ترسـل 
رسالة قوية إىل الرشكات األخرى يف 
صناعة التكنولوجيا التي تستخدم 

أساليب تصميم مماثلة“.
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عايشة  التونسية،  واإلعالمية  الفنانة  طرحت 
الرسمية  قناتها  عرب  أغانيها  أحدث  عثمان، 
بموقع  الفيديوهات الشهري يوتيوب، واألغنية 

هي ثالثة أغاني ألبومها األول بعد طرح أغاني 
«ما  تيجي بقى نفرح» و»١٠٠/١٠٠». 

بطريقة  الجديدة  األغنية  وتعرض 
«اتسألت  اسم  لرييكس، وتحمل  الفيديو 

من  مع  نخبة  خاللها  وتعاونت  عليه»، 
كلمات  واألغنية  املوسيقى،  صناع 

مدين،  وألحان  محمد  الرحمن  عبد 
وتوزيع موسيقى  عمرو عبد الفتاح، 
والفواصل  الوتريات  بكتابة  وقام 
املوسيقية عمرو عبد الفتاح وأحمد 
حسن  فكري، وجيتار باسم سعيد 
عباس،  محمد  وماسرت  ومكس 
من  عدد  عىل  األغنية  وتذاع 

االذاعات  املرصية والعربية. 
يف  عثمان  عايشة  وكشفت 
اختارت  أنها  صحفية  ترصيحات 
منذ  عليه»  «اتسألت  أغنية 
أغاني  ضمن  فرتة  وسجلتها 

تقدم  أن  اختارت  وقد  ألبومها، 
الكالسيكي  املوسيقي  اللون  هذا 
األغاني  قدمت  بعدما  الرومانيس، 
أنها  إىل  مشرية  الرسيعة،  الاليت 
تستعد لطرح أغنية رابعة من األلبوم 
باللهجة  املقبل،  وستكون  األسبوع 
أخرى  أغاني  ستطرح  كما  اللبنانية، 
العراقية  اللهجة  منها  أخرى  بلهجات 
أنهت  أنها  مؤكدة  واللهجة  الخليجية، 
تباعاً  وسُتطرح  تسجيلها،  بالفعل 

خالل الفرتة املقبلة. 
الكثري  أنها تلقت  إىل  وأشارت عايشة 
عىل  اإليجابية  الفعل  ردود  من 
لالستمرار  حّمسها  ما  وهو  الغناء، 
 واستكمال املسرية الغنائية بالتزامن 
وتقديم  التمثيل  يف  مسريتها  مع 
الربامج، موضحة أن لقب   »الفنانة 
عليها  أطلقه  الذي  الشاملة» 
تسعى  ولذلك  يعجبها  البعض 
يف  النجاحات  من  املزيد  لتقديم 

 كافة املجاالت. 

عبد  شريين  النجمة،  تستعد 
الكويت  دولة  إىل  للسفر  الوهاب، 
األسبوع املقبل لتبدأ بروفات حفلها 
القادم ضمن فعاليات مهرجان هال 
فرباير،   ٢ يوم  وبالتحديد  فرباير، 
وتغنى خالل الحفل مجموعة كبرية 

من أغانيها الجديدة والقديمة.
بعد  مؤخراً  شريين  وظهرت 
املاضية  الفرتة  الرتيند  تصدرها 
أول  يف  السعادة»،  «صاحبة  مع 
تقدمه  الذي  لها،  تليفزيونى  لقاء 
يونس  إسعاد  والفنانة  اإلعالمية 
dmc، يف حلقة خاصة  عىل شاشة 
أبرز  السنة، وكانت  بمناسبة رأس 

ترصيحات:
الرسطان  مرىض  محاربات    -١
مكسوفني  مش  أنهم  أبلغوني 
أمل  جت  محنتي  فأنا  شكلهم  من 
إحنا  أقولهم  فعايزة  بالنسبالهم.. 

ال نقل أنوثة.
أول  بناتي  عىل  خايفة  كنت   -٢
هما  بس  يتعقدوا  مايشوفوني 

«مكحرتني» وبيفهموا.
٣- أغنية سيدنا القماص هي التي 

تعرب عن حالتي.
امام  تكون  املنزل  يف  األشياء   -٤
بسبب  تختفي  وفجأة  عيني 
ما  وأول  بيتي،  يف  اليل  العفاريت 
أالقي  وأدلعهم  بيهم  أرحب  ابتدي 
بتنادييل،  حاجات  بسمع  الحاجة، 
مش  أهو..  جاية  حارض  وأقول 
بروح لكن برد السالم، مش بخاف 

منهم.
٥- هنا زكية وعاوزة تكون ممثلة.

٦-  نفيس أبطل الدموع والنوم، أنا 
وال  حسد  يكون  ممكن  كتري،  بنام 
عفاريت  شوية  عىل  سلبية  طاقة 

مصاحباهم يف البيت.

@·‹y@Â«@—ìÿm@?Óiãì€a@b‰ÌÜ
áÓyÏ€a@bËmbÓy

@oÌÏÿ€a@∂g@ãœbèm@ÂÌ7í
@›j‘æa@bË‹–®@aÜaá»néa

دينا  املرصية  الفنانة  أوضحت 

الرشبيني عن طبيعة شخصيتها 

الجديد  الكوميدي  فيلمها  داخل 

اللقب»  «حامل  وهو  واملنتظر 

شخصية  تجسد  إنها  مؤكدة 

اسمها  نساء،  أمراض  طبيبة 

وال  باألنوثة  مفعمة  مسك 

األمومة  حلم  بتحقيق  إال  تحلم 

وإنجاب أطفال.

بالرتويج  دينا  الفنانة  وتقوم 

كل  عرب  اللقب»  لـ»حامل 

التواصل  بمواقع  منصاتها 

االجتماعي، بنرش كل البوسرتات 

وقامت  التشويقية،  واإلعالنات 

اليوم بنرش مقطع فيديو يخص 

شخصيتها داخل العمل، وعلقت 

عرب  عليه 

بها  حسا

بموقع 

م  ا نستقر ا

نسا،  دكتورة  مسك،  قائلة: 

وحلمها  نفسها،  يف  قوي  بنوتة 

الوحيد هو الخلفة، حامل اللقب 

دور  جميع  يف   ٢٠٢٢/٢/٢

العرض.

ضمن  ماجد  هشام  ويقدم 

«العب  شخصية  الفيلم  أحداث 

الفنانة  تقدم  كما  قدم»،  كرة 

الرشبيني شخصية زوجته  دينا 

يف أحداث الفيلم، وتحدث بينهما 

مفارقات كوميدية.

الفيلم  بطولة  يف  ويشارك 

الكوميديا،  نجوم  من  مجموعة 

الرشبيني،  ودينا  ماجد،  هشام 

سالم،  ومحمد  فتحي  وأحمد 

العرب،  عز  وليىل  ماهر،  ودنيا 

إىل  باإلضافة  ثروت،  ومحمد 

إبراهيم  الريايض  اإلعالمي 

فايق.

املطلقة  البطولة  الفيلم  وُيعد 

ماجد،  هشام  للفنان  األوىل 

عديدة  أعمال  يف  تعاون  بعدما 

مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، 

فيلمي  أعماله  أبرز  وكانت 

«حملة فريزر» و»قلب أمه».
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