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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الخارجية، امـس االثنني، 
مشـاركة العراق يف االجتماع التشاوري 
لوزراء خارجية الدول العربية يف الكويت.
وذكر بيـان للـوزارة تلقته ”الـزوراء“: 
ان ”سـفري ُجمهورّية العـراق لدى دولة 
الكويت، املنهل الصايف، شـارك نيابًة عن 
وزير الخارجيَّة فؤاد حسني، يف االجتماع 
التشاوري لوزراء خارجيَّة الدول العربيَّة، 
الذي ُعقد يف دولة الكويت، برئاسة أحمد 
نـارص املحمد الصباح، وزيـر الخارجيَّة 
ووزيـر الدولة لشـؤون مجلـس الوزراء 
بدولة الكويت، رئيس الدورة 156 ملجلس 

جامعة الـدول العربيَّة، وبحضور األمني 
العـام لجامعة الدول العربيَّـة أحمد أبو 
الغيـط ”.واضـاف ان ”املُجتِمعني بحثوا 
ُمستجّدات األوضاع اإلقليمّية، والقضايا 
ذات االهتمام املُشـَرتك، وُسـُبل التعاون 
من أجل تجاوز األزمات بما ُيحقق األمن، 
واالسـتقرار، وبمـا ُيعّزز العمـل العربّي 
املُشرتَك، ويخدم مصالح الدول العربّية، 
وشعوبها“.وأعرب السفري عن ”خالص 
الشـكر والتقديـر لدولة الكويـت، أمرياً 
وحكومـًة وشـعباً، عىل اسـتضافة هذا 
االجتماع التشـاوري املهم بالتعاون مع 

األمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مستشـار االمن الوطني، قاسم 
األعرجـي، امـس االثنـني، عـن وجـود 
أكثـر مـن 10 آالف إرهابـي يف سـجون 
قسـد، فيما اكد ان الحـوارات بني إيران 
ودول املنطقـة تجري بشـكل جيد.وقال 
األعرجـي يف تغريدة بصفحتـه يف تويرت 
تابعتها ”الزوراء“: ”شددنا خالل لقائنا 
أمـس (االحـد) مـع الناتـو واليـوم مع 
سفراء الدنمارك والنرويج والسويد، عىل 
رضورة قيام الـدول بمحاكمة رعاياها 
من الدواعش يف بلدانهـم، وهم أكثر من 
عـرشة آالف إرهابـي تابعـني ألكثر من 
50 دولة“.واضاف ان ”هؤالء االرهابيني 
متواجـدون حاليـا يف سـجون (قسـد) 

بالحسكة، شمال رشق سورية“، مشريا 
حقيقيـا  تهديـدا  يشـكلون  ”انهـم  اىل 

للمنطقة والعالم“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار النفط خـالل تعامالت، 
امس االثنني، يف ظل توقعات املستثمرين 
باسـتمرار تعـايف الطلـب العاملـي عـىل 
الذهب األسـود.وبحلول الساعة 09:20 
العقـود  ارتفعـت  موسـكو،  بتوقيـت 
اآلجلة للخام األمريكي ”غرب تكسـاس 
 87.83 إىل   1.16% بنسـبة  الوسـيط“ 
العقـود  صعـدت  للربميل.فيمـا  دوالرا 
اآلجلـة لخام ”برنـت“ بنسـبة 1.23% 
إىل 91.14 دوالرا للربميـل، وفقا لبيانات 
موقع ”بلومربغ“.وتواصل أسعار النفط 
االرتفاع، إذ سجلت األسبوع املايض أعىل 

مسـتوى منذ العام 2014.وتتجه أنظار 
السـوق اآلن نحـو اجتمـاع مجموعـة 
”أوبـك+“، التي تضم منتجـي نفط من 
منظمة ”أوبك“ وخارجها، املزمع عقده 
يوم غد األربعاء، وذلك لبحث األوضاع يف 
سـوق النفط العاملية ومسـتويات إنتاج 
املجموعـة للفرتة املقبلة.ويسـعى كبار 
املنتجـني يف منظمـة البلـدان املصـدرة 
بقيـادة  وحلفاؤهـا  ”أوبـك“  للبـرتول 
روسـيا فيمـا يعرف باسـم ”أوبـك +“، 
لرفع مستويات إنتاجهم.وأدت التوترات 
بـني روسـيا والغـرب إىل ارتفاع أسـعار 

النفط.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أعلنت لجنة خارطـة الطريق املكلفة 
يف الربملان الليبـي أن إجراء انتخابات 
يف البـالد من جديـد، يتطلـب من 10 
أشـهر إىل سـنة واحـدة، بعـد تعديل 
الدسـتور واعتماد سجالت إلكرتونية 
للناخبـني، مـن أجـل منـع التزويـر.
جاء ذلك خالل إحاطـة قدمها رئيس 

اللجنـة نرصالدين مهني أمام الربملان 
يف جلسـة رسمية عقدت امس االثنني 
يف مدينـة طربق، أكد فيهـا أنه يمكن 
إنجـاز االنتخابـات بعد 10 أشـهر إىل 
سـنة، مشـريا إىل حاجـة مفوضيـة 
االنتخابات إىل الحصول عىل دعم فني 
وأمنـي وترشيعي من كافـة الجهات 
واألطـراف إلتمام العمليـة االنتخابية 

يف هذه اآلجال.كما أوضح أن مصلحة 
مـرشوع  قدمـت  املدنيـة  األحـوال 
مطابقـة األرقـام الوطنيـة لكشـف 
التزويـر واإلحصاء يمتـد 240 يوما، 
مؤكدا أن معالجة املسـار الدستوري 
يحتاج أن يبت فيه الربملان دون غريه.
ويف هذا السياق، قال عضو اللجنة عبد 
السالم نصية، أنه تم تشكيل لجنة من 

24 عضوا من الربملان واملجلس األعىل 
للدولـة وهيئـة الدسـتور والخـرباء، 
لتعديـل مرشوع الدسـتور يف غضون 
45 يوما ثم طرحه لالستفتاء، سيكون 
مقرّها مدينة البيضاء، الواقعة رشق 
ليبيا.أما يف ما يتعلق بمصري الحكومة 
الحالية برئاسـة عبد الحميد الدبيبة، 
فأعلن رئيـس الربملـان عقيلة صالح 

أن النواب سـينظرون يف ملف ترشيح 
رئيـس الـوزراء الجديـد يف الجلسـة 
املقبلـة، مضيفـا أنـه سـيتم تسـلّم 
ملفات املرشـحني لرئاسـة الحكومة 
بدءا من اليوم الثالثاء، مشددا عىل أن 
الحكومة الحاليـة، ال يحق لها إصدار 

قرارات بعد اآلن.

الزوراء/ حسني فالح:
أكدت سـلطة الطريان املدني أن القصف 
الـذي تعرض لـه مطار بغـداد الدويل لم 
يؤثر عىل حركة املالحة الجوية، وحركة 
الطائرات تسري بشـكل طبيعي، مشرية 

اىل انها لم تتلِق أي اشـعار من الرشكات 
لتعليـق رحالتهـا للعـراق، وفيمـا نفت 
رشكة الخطـوط الجوية العراقية وجود 
اليـوم  العراقيـني  للطياريـن  ارضاب 
يف مطـار بغـداد، اعلنـت تشـكيل لجنة 

مختصـة للنظـر اىل مطالـب الطيارين 
املرشوعة.وقال املتحدث باسـم سـلطة 
الطريان املدني، جهاد الديوان، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: ان القصـف الصاروخـي 
الـذي طال مطـار بغداد الـدويل لم يؤثر 

عىل حركة املالحـة الجوية ولم يتم غلق 
االجـواء، وكذلك لم يتم تأجيـل او الغاء 
الرحـالت الجوية.واضـاف: ان سـلطة 
الطـريان املدنـي لـم تتلق أي اشـعار او 
تبليغ رسمي من الرشكات بشأن تعليق 

رحالتها للعراق، وحتى رشكة الخطوط 
الكويتية لم يصل منها اشـعار او تبليغ 
رسـمي من السـفارة الكويتية يف بغداد 
بشأن تعليق رحالتها اىل مطار النجف. 

سوريا/ متابعة الزوراء:
كشفت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» 
عن حصيلة قتىل «داعـش» يف املعارك بني 
القوات الكردية والتنظيم اإلرهابي، بسجن 
الصناعة يف غويران بالحسكة شمال رشق 
سـوريا.وقالت قوات سوريا الديمقراطية 
يف بيـان: «عمـد تنظيم داعـش اإلرهابي، 

وضمن السجن وبشكل وحيش، إىل تصفية 
٧٧ مـن العاملـني يف السـجن والحرس».
وأشـار بيـان «قسـد» إىل أن االشـتباكات 
واملعـارك خـارج سـجن غويـران والتـي 
استمرت سـبعة أيام، أسفرت عن سقوط 
٤٠ مقاتال مـن القوات الكردية، باإلضافة 
إىل ٤ مواطنني.وأكـد البيـان أن الحصيلـة 

الكلية لعملية اقتحام السجن منذ بدايتها، 
شـملت مرصع ٣٧٤ من «داعش»، و١٢١ 
مقاتال مـن القوات الكرديـة والعاملني يف 
السـجن.وكان املرصـد السـوري لحقوق 
اإلنسان قد أكد أن استمرار ارتفاع حصيلة 
املعـارك، يعـود إىل عثور القـوات الكردية 
عـىل مزيـد مـن الجثـث خـالل «عمليات 

التمشـيط والتفتيـش يف مبانـي السـجن 
وأحيـاء محيطة به».وأشـار املرصد إىل أن 
«الحصيلـة غـري نهائيـة» عازيـا األمر إىل 
«وجود عـرشات الجثث غالبيتها محروقة 
ومشـوهة».والحصيلة مرّشحة لالرتفاع، 
بحسـب املرصد، نظـرا لتعـرض عدد من 
املقاتلني األكراد إلصابات بالغة يف املعارك.

وأعلنـت «قسـد»، ذات الغالبيـة الكردية، 
انتهاء عمليات التمشـيط يف محيط سجن 
القـوات  لهـذه  بيـان  يف  غويران.وجـاء 
«نعلـن انتهاء حملة التمشـيط يف سـجن 
الصناعة بحي غويران يف الحسكة وإنهاء 
الجيوب األخرية التـي كان مرتزقة داعش 

يتحصنون فيها يف املهاجع الشمالية».
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صنعاء/ متابعة الزوراء:
أعلنت جماعة ”أنصار الله“ الحوثية يف اليمن 
تنفيـذ عملية عسـكرية يف العمـق اإلماراتي، 
وذلـك بعد هجوم أبو ظبي يف 17 يناير الحايل.
وقـال املتحـدث العسـكري باسـم الجماعة 
يحيـى رسيع يف تغريدة عـرب ”تويرت“ :“بيان 
مهم للقوات املسلحة اليمنية خالل الساعات 

القادمة لإلعالن عن تفاصيل عملية عسكرية 
وتعرضـت  اإلماراتـي“.  العمـق  يف  واسـعة 
اإلمارات يوم 17 يناير لهجوم تبناه الحوثيون 
اسـتهدف مسـتودع وقـود لرشكـة ”بـرتول 
أبوظبـي“ الوطنيـة يف العاصمـة اإلماراتية، 
ومنطقـة بمطار أبـو ظبي قيد اإلنشـاء، ما 

أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

أوتاوا/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيس الـوزراء الكنـدي، جاسـتن ترودو، 
إصابته بفريوس كورونا، داعيا الجميع إىل تلقي 
اللقاح والجرعات املعززة.وكتب ترودو يف تغريدة 
عرب ”تويرت“: ”ثبتت إصابتي بكوفيد 19-.. أشعر 

أنني بخري وسأواصل العمل عن ُبعد هذا األسبوع 
باتبـاع إرشـادات الصحـة العامـة.. يرجى من 
الجميع التطعيم وتلقي الجرعات املعززة“.وكان 
ترودو أعلن، قبل أيام، خضوعه للعزل املنزيل بعد 

مخالطته شخصا ثبتت إصابته بكورونا.

لندن/ الزوراء:
بعد تحقيق بريطاني صدر، امس االثنني، وكشـف عن 
أن قصـوراً يف قيادة الحكومة تسـبب يف إقامة حفالت 
بمقرهـا وقت اإلغالق، قدم رئيس الـوزراء الربيطاني، 

بوريس جونسون، اعتذاره عن طريقة إدارة األزمة.
وأكد جونسـون قبوله بنتائج التقرير بشـأن مخالفة 
قوانـني إغالق كورونا، مشـرياً إىل أن األسـف غري كاٍف 
بشـأن مخالفـة قواعد اإلغـالق، الفتـاً إىل أنـه ما زال 
باإلمـكان الوثـوق بالحكومـة.وكان التحقيق كشـف 
عـن أن مقـر الحكومـة شـهد تجمعات غـري مقبولة 
أثناء فرض قواعد الجائحة، مشـدداً أنه عىل الحكومة 
التعامل فورا مع التجمعـات التي خرقت تلك القواعد.
وأتت هذه التطورات يف وقت يواجه فيه رئيس الحكومة 
الربيطانية غضبا من الشعب والسياسيني واألوساط يف 
البالد بسـبب مزاعم أنه وموظفـوه انتهكوا القيود من 

خالل التواصـل واللقاءات خالل اإلغـالق.وكان رئيس 
الحكومة قد اعرتف فعالً، وألول مرة منذ أسابيع.
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بغداد/ الزوراء:
اسـتقبل زعيـم التيار الصدري، السـيد 
مقتـدى الصـدر، امس االثنـني، رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس ورئيس 
بارزانـي  نجريفـان  كردسـتان  اقليـم 
خميـس  السـيادة  تحالـف  ورئيـس 
الخنجر، يف منطقـة الحنانة بمحافظة 
النجـف، وفيمـا دعا السـيد الصـدر اىل 
ايقـاف اإلرهـاب والعنف ضد الشـعب 
والرشكاء، ُمرَّحباً بالوقت ذاته بالحوار 
مـع املعارضة الوطنية، اكـد الحلبويس 
ان زمـن التدخالت الخارجية بتشـكيل 
وىل.وذكـرت  العراقيـة  الحكومـات 
مصـادر مطلعـة: إنَّ ”السـيد الصـدر، 
اسـتقبل صبـاح امس، رئيـس مجلس 
النواب محمـد الحلبويس، ورئيس إقليم 
كردسـتان نيجرفان بارزانـي، ورئيس 
تحالـف السـيادة خميـس الخنجـر، يف 
الحنَّانـة بمحافظة النجف األرشف“.اىل 
ذلك، أعلن مكتب رئيس الربملان، محمد 
الحلبـويس، انتهاء االجتمـاع مع زعيم 

التيار الصدري السـيد مقتدى الصدر يف 
منطقـة الحنانـة بالنجف.وقال املكتب 
يف بيان تلقته ”الـزوراء“: أنَّ ”االجتماع 

الـذي عقـد (امس) بني رئيـس مجلس 
النواب محمد الحلبـويس ورئيس إقليم 
كردسـتان نيجرفـان بارزانـي ورئيس 

تحالـف السـيادة خميـس الخنجر مع 
زعيـم التيـار الصـدري السـيد مقتدى 
الحنَّانـة  منطقـة  يف  انتهـى  الصـدر، 

بالنجف األرشف“.يف غضـون ذلك، دعا 
زعيـم التيار الصـدري، السـيد مقتدى 
الصدر، إىل ايقـاف اإلرهاب والعنف ضد 
الشـعب والرشكاء، ُمرَّحباً بالوقت ذاته 
بالحـوار مـع املعارضـة الوطنية.وقال 
السيد الصدر، خالل تغريدة له عرب تويرت 
تابعتهـا ”الـزوراء“: ”أوقفـوا اإلرهاب 
والعنف ضد الشعب والرشكاء، فال زلنا 
مع تشـكيل حكومـة أغلبيـة وطنية“.
وأضاف ”نرّحـب بالحوار مع املعارضة 
الوطنية“.من جهته، أكد رئيس تحالف 
زمـن  أن  الحلبـويس،  محمـد  تقـدم، 
التدخالت الخارجية بتشكيل الحكومات 
العراقية وىل.وقـال الحلبويس يف تغريدة 
له عىل ”تويرت“ تابعتهـا ”الزوراء“: أن 
”زمن التدخـالت الخارجية يف تشـكيل 
ولی“.وأضـاف:  العراقيـة  الحكومـات 
”اليوم تتحرك جبـال العراق وصحراؤه 
إىل النجـف األرشف ملباحثـات حكومـة 
عراقيـة وطنية خالصـة، ال رشقية وال 

غربية“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـدت وزارة الصحـة، امـس االثنني، عـدم وجود 
توجـه إلجبار املواطنني عىل اخـذ اللقاح، ويف حني 
اشـارت اىل وصول اعـداد امللقحـني اىل اكثر من 9 
ماليني، لفتت اىل انخفاض نسـبة امللقحني اىل اكثر 

من النصف.وقالت عضو الفريـق االعالمي لوزارة 
الصحـة، الدكتـورة ربى فالح حسـن، يف حديث لـ 
”الـزوراء“: ان ”الزيـادة اليومية املسـجلة بأعداد 
االصابـات ملحوظـة وعاليـة تقابلها قلـة بأعداد 
امللقحني بنسـبة اقل مـن الفرتة املاضيـة مقارنة 

باملوجـة الثالثة التي شـهدت زيادة كبـرية بأعداد 
اعـداد االصابـات،  امللقحـني، واسـهمت بتقليـل 
وبالتايل الخروج مـن ذروة املوجة“.واضافت ”كنا 
باليوم الواحد نسجل تقريبا 100 الف متلٍق للقاح، 
أما هذه االيام فنشـهد انخفاضـا يصل اىل اقل من 

50 الـف ملقـح، واول يـوم امس سـجلنا 35884 
الف متلٍق للقاح، وهذا سيتسـبب بزيادة االصابات 
خصوصا مع متحور اوميكرون الذي يمتاز برسعة 

االنتشار.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
أكد جهاز األمن الوطني، امس االثنني، مقتل 
الجوية  بالرضبة  بغداد  شمال  وايل  نائب 
يف  الجهاز  الطارمية.وقال  قضاء  يف  األخرية 
بيان تلقته «الزوراء»: انه «تم قتل ما يسمى 
نائب وايل شمال بغداد خالل الرضبة الجوية 
الطارمية». يف  داعش  أوكار  عىل  االخرية 

واضاف انه «تم التعرف عىل هوية ما يسمى 
فرحان  عدوان  اإلرهابي  املدعو  الوايل  نائب 
إجراء  بعد  سيف)  (شيخ  واملكنى  جفال 

الفحص الطبي (DNA) لجثته».

@ÜaáÃi@fib9@Ô€aÎ@kˆb„@›n‘fl
ÚÓfläb�€a@¿@ÚÌÏu@Úiãõi
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت االمانـة العامـة ملجلس النـواب، امس 
االثنـني، اسـماء ٢٥ مرشـحا ملنصـب رئيـس 
الجمهوريـة، وفيمـا اكـدت هيئـة املسـاءلة 
والعدالـة اسـتبعاد احـد املرشـحني لرئاسـة 
املسـاءلة  بإجـراءات  لشـموله  الجمهوريـة 
والعدالة، اشار الحزب الديمقراطي الكردستاني 
اىل أن هوشـيار زيباري ال يزال مرشـح الحزب 
لرئاسـة الجمهورية.وقالـت األمانـة العامـة 
ملجلس النـواب يف بيـان تلقته «الـزوراء»: انه 
«استنادا اىل احكام املادة (٤) من قانون احكام 
الرتشـيح ملنصب رئيـس الجمهورية رقم (٨) 
لسـنة ٢٠١٢، ادناه اسماء املرشحني املقبولني 
للرتشـح ملنصـب رئيـس الجمهوريـة، وهـم 
كمـا يأتي: خالد صديق عزيـز محمد / فيصل 
محسـن عبود الكالبي/ شـهاب احمد عبدالله 
النعيمي/ حسـني احمد هاشم الصايف/ احمد 

مـوح عمـران الربيعـي/ احمد يحيى جاسـم 
جويد السـاعدي/ صباح صالح سعيد/ كاظم 
خضـري عبـاس داوغنـه/ رزكار محمـد امني 
حمـه سـعيد/ كالويز عـيل امني بـريه/ لؤي 
عبـد الصاحب عبـد الوهاب املحسـن/ ريبوار 
اورحمـن وسـتاصالح عارف/ حمزة بريسـم 
ثجيـل املعمـوري/ هشـيار محمـود محمـد 
مصطفـى زيبـاري/ حسـني محسـن علوان 
الحسـني/ عبد اللطيـف محمد جمال رشـيد 
الشـيخ محمد/ عمر صـادق مصطفى مجيد 
العبـديل/ برهـم احمـد الحاج صالـح احمد/ 
ثائـر غانم محمد عيل بكتـش العثمان/ اقبال 
عبـد الله امـني الفتالوي/ خديجـة خدا يخش 
اسـد قالوس/ جبار حسن جاسم/ هادي عبد 
الحسـني صدام الفريجي/ رعـد خضري دفاك 

صايل/ ئوميد عبد السالم قادر طه باالني.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن رئيس جهـاز األمـن الوطني، حميد 
الشـطري، مقتـل ٢٠ ارهابيـا بضمنهـم 
قيادات بتنظيـم داعش االرهابي، وتفكيك 

العديد من الشبكات االرهابية واملخدرات.
وقال الشـطري يف مؤتمـر صحفي تابعته 

«الزوراء»: «تمكنا من استهداف وقتل ٢٠ 
ارهابياً بضمنهم قيادات داعش. «واضاف: 
«ركزنا جهدنا عىل محافظات نينوى ودياىل 
وكركوك وشـمال بغداد»، مؤكـدا «فككنا 
العديد من الشـبكات االرهابية وشـبكات 

املخدرات والجريمة املنظمة».

Ú‰é@∂g@ãËíc@10@Âfl@k‹�nÌ@pbibÉn„¸a@ıaãug@Z=Ó‹€a@Êbæ5€a

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٧٢١٧ اصابة جديدة و١٣ حالة وفاة وشفاء ٥٧٥٩ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٢٦٤١٦، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٧٤٢١٨٢٤. مبينة انه تم تسجيل ٧٢١٧ اصابة جديدة و١٣ حالة 
 ،(٪٩٥٫٥)  ٢١١٠٧٥٢ الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   ٥٧٥٩ وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٢١٠٥٨٢، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٧٥٤٤١، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ١٥٤، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤٣٨٩. 

الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: ٥١٦٢٨، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٩٢٧٢٤٨٢.

@ÜÎb»m@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg
H24389IÄ€@›óm@pbÓœÏ€aÎ@ b–mä¸a
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الزوراء/ حسني فالح:

أن  املدني  الطريان  سلطة  أكدت 

القصف الذي تعرض له مطار بغداد 

املالحة  حركة  عىل  يؤثر  لم  الدويل 

تسري  الطائرات  وحركة  الجوية، 

لم  انها  اىل  مشرية  طبيعي،  بشكل 

تتلِق أي اشعار من الرشكات لتعليق 

رشكة  نفت  وفيما  للعراق،  رحالتها 

وجود  العراقية  الجوية  الخطوط 

اليوم  العراقيني  للطيارين  ارضاب 

يف مطار بغداد، اعلنت تشكيل لجنة 

مختصة للنظر اىل مطالب الطيارين 

املرشوعة.

وقال املتحدث باسم سلطة الطريان 

حديث  يف  الديوان،  جهاد  املدني، 

لـ“الزوراء“: ان القصف الصاروخي 

الذي طال مطار بغداد الدويل لم يؤثر 

يتم  ولم  الجوية  املالحة  حركة  عىل 

غلق االجواء، وكذلك لم يتم تأجيل او 

الغاء الرحالت الجوية.

املدني  الطريان  سلطة  ان  واضاف: 

رسمي  تبليغ  او  اشعار  أي  تتلق  لم 

رحالتها  تعليق  بشأن  الرشكات  من 

الخطوط  رشكة  وحتى  للعراق، 

او  اشعار  منها  يصل  لم  الكويتية 

الكويتية  السفارة  تبليغ رسمي من 

اىل  رحالتها  تعليق  بشأن  بغداد  يف 

مطار النجف. 

ارضاب  حول  االنباء  وبشأن 

الديوان:  قال  العراقيني،  الطيارين 

ان املوضوع يخص رشكة الخطوط 

الجوية العراقية. مؤكدا: انه يف حال 

يؤثر  فلن  االرضاب  الطيارون  نظم 

لـ3  تأجيلها  يتم  وقد  الرحالت  عىل 

ساعات او 4 لكن لن يتم إلغاؤها.

باسم  املتحدث  ذكر  جهته،  من 

العراقية،  الجوية  الخطوط  رشكة 

حسني جليل، يف حديث لـ“الزوراء“: 

ان رشكة الخطوط الجوية العراقية 

هي احدى رشكات وزارة النقل فهي 

تتعامل بشكل رسمي، فال يوجد اسم 

الطيارين  لرابطة  ورصيح  رسمي 

حول  يشاع  ما  وكل  العراقيني، 

تنظيم الرابطة ارضابا للطيارين غري 

صحيح.

واضاف: وفيما يتعلق بمطالب بعض 

الجوية  التابعني للخطوط  الطيارين 

اجتماع  هناك  كان  فقد  العراقية 

يوم امس لوزير النقل نارص حسني 

االداري  الوكيل  وبحضور  الشبيل 

والوكيل  الحفاظي  حازم  للوزارة 

ومدير  بايش  طالب  للوزارة  الفني 

عباس  العراقية  الجوية  الخطوط 

اصحاب  اشخاص  وبعض  عمران، 

الجوية  الخطوط  مقر  يف  العالقة 

كما  بغداد،  مطار  داخل  العراقية 

اجتمع الوزير مع الطيارين واستمع 

لجنة  بتشكيل  وجه  وقد  ملطالبهم، 

للوقوف  الرشكة  داخل  من  مختصة 

املمكنة  بالرسعة  املطالب  هذه  عىل 

ووضع حلول ملطالبهم املرشوعة.

ولفت اىل: ان الطيارين يمثلون الناقل 

وسوف  العراقية،  والسيادة  الوطني 

قبلهم  من  ارضاب  هناك  يكون  لن 

عدة  هناك  ان  مبينا:  الثالثاء.  اليوم 

مطالب قد استمع إليها الوزير، وقد 

وجه بتشكيل لجنة موسعة لدراسة 

املطالب املرشوعة لهؤالء الطيارين.

تسمى  ما  اعلنت  سابق،  وقت  ويف 

العراقيني“،  الطيارين  بـ“رابطة 

العراقيني  للطيارين  ارضاب  تنظيم 

الجوية  الخطوط  لرشكة  التابعني 

العراقية ملدة ساعتني يف مطار بغداد 

الدويل، ووضعوا عدة مطالب طالبوا 

بتنفيذها.

ودعت الرابطة إىل التحقيق يف أسباب 

العراقية  الجوية  الخطوط  توقف 

وجهات  نحو  رحالت  تسيري  عن 

حيوية مثل كوبنهاغن وستوكهولم، 

دبي  إىل  النجف  مطار  من  والسفر 

ومن  طهران  إىل  أربيل  مطار  ومن 

وكذلك  إسطنبول،  إىل  السليمانية 

أنها  وأكدت  والعمرة،  الحج  رحالت 

رحالت مربحة، وأيضاً إغالق مكاتب 

للرشكة عدّوها غري مجدية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
وجود  عدم  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  أكدت 
توجه إلجبار املواطنني عىل اخذ اللقاح، ويف حني 
اشارت اىل وصول اعداد امللقحني اىل اكثر من 9 
اىل  امللقحني  نسبة  انخفاض  اىل  لفتت  ماليني، 

اكثر من النصف.
الصحة،  لوزارة  االعالمي  الفريق  عضو  وقالت 
لـ  حديث  يف  حسن،  فالح  ربى  الدكتورة 
”الزوراء“: ان ”الزيادة اليومية املسجلة بأعداد 
بأعداد  قلة  تقابلها  وعالية  ملحوظة  االصابات 
امللقحني بنسبة اقل من الفرتة املاضية مقارنة 
باملوجة الثالثة التي شهدت زيادة كبرية بأعداد 
االصابات،  اعداد  بتقليل  واسهمت  امللقحني، 

وبالتايل الخروج من ذروة املوجة“.
تقريبا  نسجل  الواحد  باليوم  ”كنا  واضافت 
فنشهد  االيام  هذه  أما  للقاح،  متلٍق  الف   100
انخفاضا يصل اىل اقل من 50 الف ملقح، واول 
يوم امس سجلنا 35884 الف متلٍق للقاح، وهذا 

سيتسبب بزيادة االصابات خصوصا مع متحور 
حتى  االنتشار،  برسعة  يمتاز  الذي  اوميكرون 
الخطورة  لكن  واعراضه،  اقل يف شدته  كان  إن 
بأربع  تفوق  التي  والعدوى  االنتشار  برسعة 

مرات ساللة دلتا“.
موجة  بكونها  امتازت  املوجة  ”هذه  ان  واكدت 
املستشفيات  اىل  الداخلني  واكثر  امللقحني  غري 
هم من غري امللقحني وهم اكثر عرضة لإلصابة 
واكثر عرضة للمضاعفات والوصول اىل الحاالت 
اللقاح  ”اخذ  رضورة  عىل  مشددة  الحرجة“. 

لتقليل تأثري هذه املوجة واحتواء الوباء“.
”كمتلقني  حسن  قالت  امللقحني،  اعداد  وعن 
للقاح كجرعة اوىل وصلنا تقريبا اىل نسبة 32%، 
أما الجرعة الثانية %22 من الفئات املستهدفة 
9 ماليني ملقح لكن هذا  وبشكل عام تجاوزنا 
ألننا  املطلوب  باملستوى  ليس  بالتأكيد  العدد 
بحاجة اىل عدد أكرب من امللقحني حتى نصل اىل 

املناعة املجتمعية ”.

بكل  الصحية  ”املؤسسات  ان  واوضحت   
الخدمات  أفضل  لتقديم  مستنفرة  كوادرها 
بكورونا  املصابني  من  سواء  للمواطنني  الطبية 
وكقدرة  الجاهزية  اتم  وعىل  اخرى،  امراض  او 
اعداد  لكن  بالتأكيد،  القدرة  لدينا  استيعابية 
املؤسسات  عىل  ضغطا  يشكل  االصابات 
مسؤولية  اصبحت  اليوم  واملسؤولية  الصحية، 

الجميع ”.
واكدت ”عدم وجود توجه إلجبار املواطنني عىل 
اخذ اللقاح“، مبينة ان ”اخذ اللقاح هو ملصلحة 
املجتمع  وحماية  حمايته  اجل  ومن  املواطن، 
تأثري  من  التقليل  اللقاح  من  والهدف  بأكمله، 

املوجة والتقليل من االعراض“.
الن  اللقاح  اخذ  من  مانع  أي  نرى  ”ال  وبينت 
التسعة ماليني الذي تلقوا اللقاح لم يتم تسجيل 
وهذا  الصحية،  حالتهم  تخص  مضاعفات  أي 
دليل قاطع وكاٍف عىل ان هذه اللقاحات جميعها 
رصينة  عاملية  مناشئ  ومن  وفعالة،  آمنة 

ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العاملية، وبقية 
بلدان العالم تستخدم نفس اللقاحات“. مشرية 
اىل ان ”العراق اعتمد اكثر من نوع من اللقاح، 
بينما هناك بلدان اعتمدت عىل نوع واحد فضال 

عن توفريها باملجان وبكميات كبرية“.   
 واضافت ”لدينا الجرعة الثالثة التعزيزية التي 
تم اقرارها لألعمار من 18 سنة فما فوق حتى 
اللقاح  الفئات املستهدفة ألخذ  نزيد من مناعة 
وغريه“،  اوميكرون  من  انفسهم  وتحصني 
تلقي  مع  الكمامة  ”ارتداء  اهمية  عىل  مشددة 
مفعول  ان  اثبتت  والبحوث  والدراسات  اللقاح، 
اللقاح  اخذ  مفعول  يعادل  الكمامة  ارتداء 

وممكن حتى اكثر يف حال االلتزام الحقيقي“. 
اكدت  والجامعات،  املدارس  يف  الدوام  وعن 
العليا  اللجنة  صالحية  من  املوضوع  ”هذا  ان 
وزارة  بالتعاون مع  الوطنية  والسالمة  للصحة 
مستجدات  وحسب  العايل  والتعليم  الرتبية 

املوقف الوبائي“.

بغداد/ الزوراء:

ملجلس  العامة  االمانة  اعلنت 

 25 اسماء  االثنني،  امس  النواب، 

مرشحا ملنصب رئيس الجمهورية، 

وفيما اكدت هيئة املساءلة والعدالة 

لرئاسة  املرشحني  احد  استبعاد 

بإجراءات  لشموله  الجمهورية 

الحزب  اشار  والعدالة،  املساءلة 

أن  اىل  الكردستاني  الديمقراطي 

مرشح  يزال  ال  زيباري  هوشيار 

الحزب لرئاسة الجمهورية.

ملجلس  العامة  األمانة  وقالت 

”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  النواب 

 (4) املادة  احكام  اىل  ”استنادا  انه 

الرتشيح ملنصب  من قانون احكام 

لسنة   (8) رقم  الجمهورية  رئيس 

املرشحني  اسماء  ادناه   ،2012

رئيس  ملنصب  للرتشح  املقبولني 

خالد  يأتي:  كما  وهم  الجمهورية، 

فيصل   / محمد  عزيز  صديق 

شهاب  الكالبي/  عبود  محسن 

حسني  النعيمي/  عبدالله  احمد 

موح  احمد  الصايف/  هاشم  احمد 

يحيى  احمد  الربيعي/  عمران 

صباح  الساعدي/  جويد  جاسم 

خضري  كاظم  سعيد/  صالح 

محمد  رزكار  داوغنه/  عباس 

عيل  كالويز  سعيد/  حمه  امني 

امني بريه/ لؤي عبد الصاحب عبد 

اورحمن  ريبوار  املحسن/  الوهاب 

بريسم  حمزة  عارف/  وستاصالح 

محمود  هشيار  املعموري/  ثجيل 

حسني  زيباري/  مصطفى  محمد 

عبد  الحسني/  علوان  محسن 

اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ 

مصطفى  صادق  عمر  محمد/ 

الحاج  احمد  برهم  العبديل/  مجيد 

محمد  غانم  ثائر  احمد/  صالح 

عبد  اقبال  العثمان/  بكتش  عيل 

خدا  خديجة  الفتالوي/  امني  الله 

حسن  جبار  قالوس/  اسد  يخش 

جاسم/ هادي عبد الحسني صدام 

دفاك  خضري  رعد  الفريجي/ 

صايل/ ئوميد عبد السالم قادر طه 

باالني.

يف غضون ذلك، اعلنت هيئة املساءلة 

أسماء  تدقيق  اكمال  والعدالة 

املرشحني لرئاسة الجمهورية.

الهيئة  يف  اإلعالمية  الدائرة  وقالت 

”الهيئة  إنَّ  صحفي:  ترصيح  يف 

املرشحني  أسماء  تدقيق  أنجزت 

قانونها  وفق  الجمهورية  لرئاسة 

سيما  ال   2008 لسنة   10 املرقم 

املادة 6 وتفصيالتها“.

املرشحني  ”عدد  أن  إىل  وأشار 

 26 بلغ  الجمهورية  لرئاسة 

مرشحاً، أحدهم مشمول بإجراءات 

املساءلة والعدالة“، مؤكداً ”تسليم 

رئاسة  إىل  رسمي  بشكل  النتائج 

الربملان“.

وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد 

الحلبويس، يف وقت سابق، فتح باب 

الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية 

اليوم  يف  يجري  حيث  يوماً،   15 لـ 

عىل  التصويت  جلسة  األخري 

املرشحني.

الديمقراطي  الحزب  وأكد 

أن  االثنني،  امس  الكردستاني، 

مرشحنا  اليزال  زيباري  هوشيار 

أشار  فيما  الجمهورية،  لرئاسة 

مع  اجتماع  موعد  وجود  عدم  إىل 

االتحاد الوطني لغاية اآلن.

الحزب  باسم  املتحدث  وقال 

محمود  الكردستاني،  الديمقراطي 

إن  متلفز  حديث  يف  محمد، 

البارتي  مرشح  زيباري  ”هوشيار 

”لغاية  أنه  مبيناً  ينسحب“،  ولن 

اآلن ال يوجد لدينا موعد اجتماع مع 

االتحاد الوطني“.

لفيلق  الجديد  القائد   ” أن  وأضاف 

القدس إسماعيل قآني يزور العراق 

منذ مدة طويلة“.
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إلحاقا بإعالننا العدد ٢٢٢٩ يف ٢٠١٩/٩/٢٤.
تعلُن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (إنشـاء مجمع ماء سـعة ٤٠٠ م٣/سـا مع مد شـبكات يف سـوق 
الشـيوخ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة 
مـن وزارة التخطيـط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيـذ املوازنة العامة االتحادية لعـام ٢٠١٩. إن وثيقة الدعوة لتقديم العطاء 

(االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (العدالة – البينة الجديدة – الزوراء).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابـات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة (١٢) ظهرا من يوم االثنني املصـادف ٢٠٢١/٢/٧ يف بناية (بلديات 
ذي قـار) فعـىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبيـة من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة مـن الوثائق الخاصة باملرشوع 
علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق 

التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية

العددالكوادر الفنيةت

١مهندس ميكانيك١

١مهندس كهرباء٢

١مهندس مدني ٣

ب - املتطلبات املالية
اوال:- املـوارد املالية (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (٦٩,٥٦٠,٠٠٠) 

تسعة وستون مليون وخمسمائة وستون الف دينار عراقي.
د-  املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الـرشكات اململوكـة للدولـة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيـا وماليا وانها تعمـل وفق القانون التجـاري وان ال تكـون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل)، غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل او اسـتنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشـاركة يف 

املناقصات).
ثانياً: عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثاً: شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

رابعـاً: هويـة تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة مـن وزارة التخطيط وتكون درجـة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

خامساً: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢- كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمـرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظة ذي قار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناقـص الفائـز (الرشكـة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيـع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
٦- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما اليقل عن (٥٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨- يف حالة اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقـدم عقد مشـاركة مصادق عليـه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع مـن قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد 
خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل 

وحسب واقع الحال.
٩- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقـد املقاولـة.

١١- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣- تكـون االولويـة للمواد االولية املصنعة واملجهـزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة 

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

١٥- ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم االثنني املصادف ٢٠٢١/٢/١٤ اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى 
هيئـة االعمار سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينـار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات 
العطـاء وتكـون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب وتكـون جميع االوراق مختومة بختم املقـاول مع ذكر العنوان 
الكامـل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتونـي ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم 
البطاقـة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل  بناية محافظة ذي قار القديمة –شارع 
الليـل، وسـوف ترفض العطـاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليـوم الذي يليه عىل ان 
تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

والعنوان االلكرتوني.
١٦- تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء بالدينار

٤٥٠ ١١,٠٠٨,١٢٥,٠٠٠
يوم

انشاء مجمع 
ماء سعة ٤٠٠ 
م٣/سا مع مد 

شبكات يف سوق 
الشيوخ

مديرية ماء 
ذي قار  

سوق 
الشيوخ 

١٪ من قيمة 
الكشف 

التخميني

ميكانيكية  
ثامنة  

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ الف 
دينار

الدكتور 
محمد هادي حسن 
محافظ ذي قار / اضافة لوظيفته 
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بريوت/ متابعة الزوراء:
ال تـزال األخبار املتداولـة منذ أكثر من 
شـهرين عن فرار شـّبان مـن مناطق 
الفقر يف مدينة طرابلس شـمال لبنان 
والتحاقهـم بتنظيم داعـش يف العراق 
تتـواىل فصـوالً، وآخرهـا مـا نرشتـه 
”وكالة األنباء العراقية“ منذ أيام نقًال 
عن مصدر أمني عن ”مقتل 3 لبنانيني 
أثناء قتالهم يف العراق بالرضبة الجوية 
التي اسـتهدفت خلية لداعش بالعظيم 
يف محافظة دياىل“، والقتىل الثالثة من 
وادي النحلة شـمال لبنـان، وهم عمر 
سيف، بكر سـيف، وانس سيف امللقب 

بالجزار.
وبـدأت قصة هؤالء الشـباب منذ أكثر 
من شـهرين مع إبـالغ ذويهم األجهزة 
األمنيـة اختفائهـم مـن بيوتهـم دون 
معرفة األسـباب ليّتضح بعد أيام، عرب 
اتصاالت هاتفية يجرونهـا بأهاليهم، 
أّنهم غـادروا البـالد ليلتحقوا بداعش، 
سـعياً وراء الكسـب املادي، سـّيما أّن 
الراتب الشهري يزيد عن األلَفي دوالر، 
يف وقـت كانـوا فيـه إّمـا عاطلني عن 
العمـل أو يعملون ”باليومـي“ مقابل 
مبلغ بسـيط من املال ال يكفيهم لسـّد 

حاجاتهم األساسية.
من جهتها، أوضحت والدة عمر سيف، 
الـذي أفيد بأنه ُقتـل بالرضبة الجّوية 
يف محافظـة ديـاىل، لـ“العربية.نـت“ 
قائلـة: ”إن ابنهـا اختفـى ليلـة رأس 

السـنة، وحاولت االتصال به أكثر من 
مـرّة إال أن هاتفـه كان مقفـًال، ويف 
اليـوم التـايل أبلـغ شـقيقه مخابرات 
الجيـش باختفائـه، وبعد وقـت قليل 
قالوا إنه ربما يكون من ضمن الشباب 
اللبنانيـني الذيـن سـافروا إىل العـراق 

لاللتحاق بداعش“.
كما أضافت أنها تلقت اتصاال من عمر 
بعد خمسة أيام عىل اختفائه، يف ساعة 
متأخرة من الليل ليبلغها أنه بخري من 

دون أن ُيعطي أي تفاصيل إضافية عن 
مكان تواجده وكيف ذهب إىل هناك.

ابـالغ  إىل  التـايل  اليـوم  يف  فعمـدت 
مخابرات الجيـش بذلك، وعلمت منهم 
أن ”االّتصـال لم يكن من العراق وإنما 
من دولة ال تذكر اسمها ولم تسمع بها 

من قبل!“، وفق تعبريها.
لكنهـا أضافت أنهـا تلقت منـذ قرابة 
العرشة أيام اتصاال ثانياً من ابنها، من 
رقم ُمختلف عـن االتصال األّول أبلغها 

فيه أنـه يف العـراق، وأن أموره تسـري 
بشكل جّيد، داعياً إّياها إىل االطمئنان، 
إال أنـه رفـض كمـا يف االتصـال األّول 
الدخـول يف تفاصيـل عـن أحواله، وما 
الـذي يحصـل معـه وكيـف وصـل إىل 

العراق.
وكان عمر سيف يستعد للزواج مطلع 
فرباير/شباط وهو كان يعمل باليومي 
مقابـل أجر بسـيط، وحاولـت والدته 
خـالل االتصـال الثاني ”اسـتدراجه“ 

ملعرفـة مـا حصـل معـه مـن خـالل 
”معاتبته“ لرتكه خطيبته قبل أيام من 
زواجهمـا، فكان جوابـه عىل حّد قوله 
”تركـت لبنـان بعدمـا تلّقيـت اتصاال 

بمغادرته فوراً“.
إىل ذلـك، أكـدت الوالـدة أنهـا ترفـض 
تصديـق الروايـة العراقيـة بـأن ابنها 
ُقتل يف ديـاىل، قائلة: ”طاملا أن ال صور 
وفيديوهـات تؤكد ذلك فمعنـاه أنه ال 

يزال حّياً“.
وبحرقة، تتابع: ”هلكنا.. فالدولة هي 
من فعلت بنـا وبأبنائنا كل هذا. أنا ما 
رّبيت ابنـي حتى إبعتو للعـراق“. ملاذا 
لـم تتحّرك أجهـزة الدولة منذ شـيوع 
أخبار عن اختفاء شـباب من طرابلس 
وتواجدهـم يف العـراق؟ ملـاذا لـم تحم 
الحـدود وتضبطهـا ملنـع انتقالهم إىل 

هناك“؟
إىل ذلـك، حّملـت ”ام عـالء“ َمـن لديه 
القـدرة عىل نقـل هؤالء الشـباب عرب 
الحـدود مـن لبنـان مـروراً بسـوريا 

ووصلواً إىل العراق.
كمـا لم ُتخـِف أم عالء عتبهـا عىل دار 
الجوامـع  وأئمـة  واملشـايخ  الفتـوى 
”لعدم توعية الشـباب عىل ما يقومون 

به وتخلّيها عنهم يف هذه االزمة“.
وتعيش مدينة طرابلـس، التي تحّولت 
اىل بـؤرة للجـوع والبطالـة، يف أجـواء 
غاضبة عىل الدولـة وأجهزتها التي لم 
ُتحـرّك سـاكناً حتى اآلن تجـاه قضية 

شـبابها الذين اختفوا فجـأة وباتوا يف 
العراق يقاتلون إىل داعش.

غري أن مصـدراً أمنياً أكـد لـ“العربية.
نـت“: ”أن املوضـوع ُيتابـع مـن قبل 
األجهزة األمنية اللبنانية“، كاشفاً عن 
”أن العـدد التقريبـي للذيـن هربوا إىل 
العراق حوايل ٧٠ شـخصاً تم تهريبهم 
اىل سـوريا ثم العـراق إما عـرب الرب او 
جـواً اىل تركيا ثـم سـوريا وبعدها اىل 

العراق“.
كمـا أوضح ”أنـه تم توقيـف عدد من 
األشـخاص الذين كانوا ينوون التوجه 

اىل العراق لالنضمام اىل داعش“.
وراء  تقـف  التـي  الجهـة  عـن  أمـا 
تهريـب شـباب لبنانيـني إىل العـراق، 
فأشـار املصـدر إىل ”أن مهربني لديهم 
مصالح ووسـطاء مع داعش ربما هم 

متوّرطون“.
كمـا أضاف ”أن األمن أوقف منذ حوايل 
الشـهر أحـد املهرّبـني وهو مـن بلدة 
عرسـال البقاعيـة عـىل الحـدود مـع 

سوريا“.
ومـع أن األخبـار املتداولة حـول هذه 
القضيـة رّجحـت أن يكـون ”الدوالر“ 
وراء إغـراء هـؤالء الشـباب للقتال يف 
العـراق بسـبب الظـروف االقتصادية 
واملاليـة الصعبـة التي يمّر بهـا لبنان 
وكانت أشد وطأًة عىل مدينة طرابلس، 
غري أن مدير مركز حقوق السـجني يف 
نقابـة املحامني يف طرابلـس، املحامي 

محمـد صبلـوح، أوضح لــ ”العربية.
نـت“: ”أن القصـة أكـرب من مسـألة 
أموال، وهي مرتبطـة ”بخوف“ هؤالء 
مـن تلفيـق ملفـات أمنية قـد ُتفربك 
لهم أو سـبق أن ُفربكت ضّدهم بتهمة 

اإلرهاب“.
كمـا أكـد ”أن القضية بـدأت منذ نحو 
ثالثة أشهر، حيث أبلغه عدد من االهايل 

عن اختفاء ذويهم“.
إىل ذك، أسـف صبلـوح ”ألن التعاطـي 
األمنـي والقضائي مع أبنـاء طرابلس 
سـّيئ جداً، وهنـاك أكثر مـن 11 ألف 
وثيقة اّتصال (عبارة عن تقرير ُمخرب) 
ضد أبناء طرابلس لم ُتلغيها الحكومة 
حتـى اآلن، ويبـدو أن هنـاك تضييقـاً 
”متعّمـداً“ من قبل الدولـة تجاه أهايل 

طرابلس بهدف ”شيطنتها“.
 وأشـار إىل ”أن الشـبان توجهـوا عرب 
معابـر غري رشعيـة يف منطقـة وادي 
خالـد يف عـكار شـمال لبنـان ومـّروا 
التابعة  السورية  بحمص واملحافظات 
للّنظـام ولـم يوقفهم أحد وصـوًال إىل 
العـراق يف ظـّل صمت أمنّي مشـكوك 
بأمره، إذ كيـف ُيمكن لألجهزة األمنية 
يف لبنان أن ال تملك معطيات وتفاصيل 

عّما يجري“؟
وختـم متسـائال ”َمـن املُسـتفيد من 
إعادة إحياء داعش يف العراق؟“. معترباً 
”ان التنظيـم بات بندقية لإليجار وَمن 

يستأجرها يستفيد منها“.

لندن/ الزوراء:

بعـد تحقيق بريطانـي صدر، امـس االثنني، 

وكشـف عـن أن قصـوراً يف قيـادة الحكومة 

تسبب يف إقامة حفالت بمقرها وقت اإلغالق، 

قـدم رئيـس الـوزراء الربيطانـي، بوريـس 

جونسون، اعتذاره عن طريقة إدارة األزمة.

وأكد جونسـون قبوله بنتائج التقرير بشأن 

مخالفـة قوانـني إغـالق كورونا، مشـرياً إىل 

أن األسـف غري كاٍف بشـأن مخالفـة قواعد 

اإلغالق، الفتاً إىل أنـه ما زال باإلمكان الوثوق 

بالحكومة.

وكان التحقيق كشـف عـن أن مقر الحكومة 

شهد تجمعات غري مقبولة أثناء فرض قواعد 

الجائحة، مشـدداً أنه عـىل الحكومة التعامل 

فورا مع التجمعات التي خرقت تلك القواعد.

وأتـت هـذه التطـورات يف وقـت يواجـه فيه 

رئيس الحكومة الربيطانية غضبا من الشعب 

والسياسيني واألوساط يف البالد بسبب مزاعم 

أنـه وموظفـوه انتهكـوا القيـود مـن خالل 

التواصل واللقاءات خالل اإلغالق.

وكان رئيس الحكومة قد اعرتف فعالً، وألول 

مرة منذ أسـابيع، بأنه حرض حفال يف حديقة 

مكتبـه يف داونينغ سـرتيت يف مايو/أيار عام 

2020 عـىل الرغـم مـن أنه قـال إنـه اعتربه 

اجتماع عمل.

وقال حينهـا للنواب يف مجلس العموم: ”أريد 

أن أعتذر. ... بعد فوات األوان، كان عّيل إعادة 

الجميع إىل الداخل“.

يذكـر أن سـلوكيات جونسـون، الـذي حقق 

فوزا سـاحقا يف انتخابـات عام 2019، كانت 

تعرّضت لتدقيق شـديد خالل الشـهر املايض 

بعد ظهـور تسـجيل فيديـو يظهـر طاقمه 

يضحـك ويمزح بشـأن الحفل الـذي أقيم يف 

عطلـة عيد امليالد عـام 2020 وكانت يف وقت 

اإلغالق.

كما أثار الكشـف عن سلسلة حفالت أقيمت 

يف مقر رئاسـة الوزراء وقـت اإلغالق اغضب 

الـرأي العام ودفع كري سـتارمر، زعيم حزب 

العمال املعارض، للقول إن جونسـون يفتقر 

للسلطة األخالقية لقيادة البالد.

وذكرت تقارير أن جونسـون ورفيقته كاري 

كانـا ضمـن الحضور يف حفل ضـم أيضا 40 

من العاملني يـوم 20 مايو/أيـار 2020 بعد 

أن أرسـل سـكرتريه الخاص مارين رينولدز 

دعوات للحفل بالربيد اإللكرتوني، حيث أقيم 

الحفـل يف وقـت كانت املـدارس فيـه مغلقة 

وكذلـك املطاعـم والحانات مع فـرض قيود 

صارمة عىل التجمعات االجتماعية.

طرابلس/ متابعة الزوراء:

أعلنـت لجنـة خارطـة الطريـق املكلفة 

يف الربملـان الليبـي أن إجـراء انتخابات يف 

البالد من جديد، يتطلب من 10 أشـهر إىل 

سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد 

سـجالت إلكرتونيـة للناخبـني، من أجل 

منع التزوير.

جـاء ذلك خـالل إحاطـة قدمهـا رئيس 

اللجنـة نرصالديـن مهنـي أمـام الربملان 

يف جلسـة رسـمية عقدت امس االثنني يف 

مدينـة طربق، أكد فيها أنـه يمكن إنجاز 

سـنة،  إىل  أشـهر   10 بعـد  االنتخابـات 

مشـريا إىل حاجة مفوضية االنتخابات إىل 

الحصـول عىل دعم فني وأمني وترشيعي 

مـن كافـة الجهـات واألطـراف إلتمـام 

العملية االنتخابية يف هذه اآلجال.

كمـا أوضـح أن مصلحة األحـوال املدنية 

قدمت مرشوع مطابقـة األرقام الوطنية 

لكشـف التزويـر واإلحصـاء يمتـد 240 

يوما، مؤكدا أن معالجة املسار الدستوري 

يحتاج أن يبت فيه الربملان دون غريه.

ويف هذا السـياق، قال عضـو اللجنة عبد 

السـالم نصيـة، أنه تم تشـكيل لجنة من 

24 عضـوا من الربملـان واملجلـس األعىل 

للدولة وهيئة الدسـتور والخرباء، لتعديل 

مرشوع الدسـتور يف غضون 45 يوما ثم 

طرحه لالستفتاء، سيكون مقرّها مدينة 

البيضاء، الواقعة رشق ليبيا.

أمـا يف ما يتعلق بمصري الحكومة الحالية 

برئاسـة عبـد الحميـد الدبيبـة، فأعلـن 

رئيـس الربملـان عقيلة صالـح أن النواب 

سينظرون يف ملف ترشيح رئيس الوزراء 

الجديـد يف الجلسـة املقبلـة، مضيفا أنه 

سـيتم تسـلّم ملفات املرشـحني لرئاسة 

الحكومة بدءا من اليوم الثالثاء، مشـددا 

عـىل أن الحكومـة الحاليـة، ال يحـق لها 

إصدار قرارات بعد اآلن.

واتهم صالح، بصفة غري مبارشة حكومة 

الدبيبـة، بمحاولـة منـع نـواب املنطقة 

الغربيـة مـن االلتحـاق بجلسـة الربملان 

بمدينة طربق، مشـريا إىل أن تأخري إقالع 

الطائـرة التي تحمل عـددا من النواب من 

مطـار معيتيقـة بالعاصمـة طرابلـس، 

األحد، هـو ”بفعل فاعل“، و“يمس األمن 

القومي ووحدة ليبيا“.

يذكر أن الربملان كان فتح األسبوع املايض 

باب الرتشـح لرئاسة الحكومة وحّدد 13 

رشطـا لذلك، أهّمهـا أن يتعهد املرتشـح 

بعـدم الرتشـح لالنتخابـات املقبلـة، إىل 

جانـب رضورة حصولـه عـىل تزكية 25 

عضـوا بالربملـان، وعـدم حمله جنسـية 

أجنبية.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مستشـار االمن الوطني، 
قاسم األعرجي، امس االثنني، عن 
وجـود أكثر مـن 10 آالف إرهابي 
يف سـجون قسـد، فيمـا اكـد ان 
الحوارات بني إيران ودول املنطقة 

تجري بشكل جيد.
تغريـدة  يف  األعرجـي  وقـال 
تابعتهـا  تويـرت  يف  بصفحتـه 
”الزوراء“: ”شـددنا خالل لقائنا 
أمس (االحـد) مع الناتـو واليوم 
الدنمـارك والنرويج  مع سـفراء 
والسويد، عىل رضورة قيام الدول 
بمحاكمـة رعاياها من الدواعش 
يف بلدانهم، وهـم أكثر من عرشة 
آالف إرهابي تابعني ألكثر من 50 

دولة“.
االرهابيـني  ان ”هـؤالء  واضـاف 
متواجدون حاليا يف سجون (قسد) 
بالحسكة، شمال رشق سورية“، 
مشـريا اىل ”انهم يشكلون تهديدا 

حقيقيا للمنطقة والعالم“.
ويف سـياق اخـر، أكـد مستشـار 

األمن القومي، قاسم األعرجي، ان 
الحوارات بني إيران ودول املنطقة 

تجري بشكل جيد.

وذكـر بيـان ملستشـارية األمـن 
أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه  القومـي 
”األعرجي اسـتقبل سـفراء دول 

والدنمـارك،  والنرويـج  السـويد 
جوناس لوڤني، وايريك هوسـيم، 
وسـتيج بايرز، إضافـة إىل امللحق 

فريـز،  كريسـتيان  العسـكري 
الصداقـة  عالقـات  السـتعراض 
والتعاون املشرتك بني العراق ودول 
والدنمـارك،  والنرويـج  السـويد 
وبحث التعاون مع حلف الناتو يف 

مجال تدريب القوات العراقية“.
وأشـار األعرجـي، وفقـا للبيان، 
يقـيض  العراقـي  ”القـرار  أن  إىل 
باالسـتفادة القصوى واسـتمرار 

التعاون البّناء مع حلف الناتو“.
يمثلـه  الـذي  الخطـر  إىل  ولفـت 
اإلرهابيـون املوجـودون حاليا يف 
سجون قوات سوريا الديمقراطية، 
مبينا: ”أن هنـاك أكثر من عرشة 
آالف إرهابـي داعـيش، وأن تلـك 
القـوات غري مؤهلـة للتعامل مع 

هذا امللف“.
مـن جانب آخـر، أوضح األعرجي 
”أن الحـوارات بـني إيـران ودول 
املنطقـة تجري بشـكل جيد، وأن 
احتضـان العراق لهـذه الحوارات 
دليـل عىل الدور اإليجابـي والبّناء 

للدبلوماسية العراقية“.
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الزوراء/ يوسف سلمان:

فيما تتواصل اجتماعات الكتل السياسية 

يوميا عىل امل الوصول اىل مخارج قانونية 

تكفـل انهـاء الجـدل والخالفـات للميض 

باسـتكمال تسـمية الرئاسـات وتشكيل 

الحكومة املقبلة، ترتقب االوساط النيابية 

اىل  املهمـة  القوانـني  وصـول ترشيعـات 

مجلـس النـواب، واولهـا قانـون املوازنة 

العامة 2022.

الديمقراطـي  الحـزب  كتلـة  واكـدت 

الكردسـتاني ان مرشوع قانـون املوازنة 

العامة االتحادية 2022 سـيتصدر اجندة 

اعمال جلسات مجلس النواب بعد االنتهاء 

من ملف تشكيل الحكومة الجديدة . 

وقالـت عضو كتلـة الحـزب الديمقراطي 

الكردسـتاني، النائـب اخـالص الدليمي، 

لـ“الزوراء“: ”ان مسـودة مرشوع قانون 

املوازنـة العامـة االتحادية ال تـزال بعهدة 

وزارة املالية وتحت ارشاف مجلس الوزراء 

وهـي قيد الدراسـة واملناقشـة مـن قبل 

اللجان الحكومية املختصة ” .

واضافت ان ” اولوية الترشيع لدى مجلس 

النواب هـي اكمال ترشيع القوانني املهمة 

الرئيسـة، منها تعديل قانـون االنتخابات 

وقانون املفوضية ”، مؤكدة رضورة امليض 

بترشيـع هذيـن القانونني خـالل الفصل 

الترشيعي االول ملجلس النواب .

واوضحـت ان ” قانون الخدمة املدنية هو 

االخـر مـن اولويـات الترشيع للجلسـات 

املقبلـة، بعـد تشـكيل مجلـس الخدمـة 

االتحادي الذي بـارش مهامه، لكنه ما زال 

مقيداً يف اداء واجباته، بسبب تأخر ترشيع 

قانـون الخدمة املدنيـة ”، ولفتت اىل ان ” 

الربملان سيطرح تلك الترشيعات عىل وجه 

الرسعة وضمـن جدول اعمال الجلسـات 

.”

اكـدت  باالسـتقطاعات،  العمـل  وحـول 

املاليـة  اللجنـة  عضـو  وهـي  الدليمـي، 

النيابيـة يف الـدورة السـابقة: ان ”رواتب 

موظفـي الدولـة خـط احمـر، ولـن يتم 

السماح يف مجلس النواب باملساس بها او 

االستقطاع من مخصصات املوظفني اثناء 

التصويت عىل املوازنة العامة ”، مشرية اىل 

امكانية اللجوء اىل االسـتقطاع من رواتب 

ومخصصات اصحـاب الدرجات الخاصة 

فقط بدرجة مدراء عامني فما فوق .

واضافت ان ”مسـودة املوازنة العامة لها 

االولوية يف جدول اعمال جلسـات مجلس 

النواب بعد منح الثقـة للحكومة الجديدة 

وتسـمية اللجان النيابية الدائمة ”، مبينة 

ان ”االسـتقطاعات هـي اجـراء حكومي 

قد ال يكون نافذا يف حـال ارتأت الحكومة 

املقبلة عدم العمل به ”.

واوضحـت ان ” اللجـان النيابيـة ترفض 

املحـدود  الدخـل  ذوي  شـمول  تمامـا 

باالسـتقطاعات السيما  واملوظفني كافة 

الذيـن رواتبهم اقل من750 الـف دينار“. 

مبينـة ان ” كل الفقـرات املتعلقة بفرض 

الرضائب وخفض الرواتـب لن تمرر دون 

توافق سيايس وإجماع نيابي ”.

بغداد/ الزوراء:

لرئيـس  االول  النائـب  كشـف 

الربملـان، حاكـم الزاميل، امس 

املاليـة،  ذمتـه  عـن  االثنـني، 

يف  اهميتهـا  اىل  اشـار  فيمـا 

حماية املسـؤول من التشكيك 

والتخوين.

وقـال مكتـب الزامـيل يف بيان 

تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”النائب 

األول لرئيـس مجلـس النواب، 

حاكـم عباس الزاميل، كشـف، 

امس االثنني، عـن ذمته املالية 

للعالـم الحـايل، وتسـلم وصل 

رسـمي مدقـق من قبـل هيأة 

النزاهة االتحادية حول تسـلم 

استمارة كشف الذمة“.

”اجـراءات  ان  الزامـيل  واكـد 

املاليـة مهمـة  الذمـة  كشـف 

جـدا لحمايـة املـال العـام من 

جهة، وايضا لحماية املسـؤول 

التشـكيك  مـن  الحكومـي 

والتخويـن يف ذمتـه مـن جهة 

اخرى“، داعيا يف الوقت نغسـه 

”جميـع اعضاء مجلس النواب 

”االرساع  اىل  الحاليـة  للـدورة 

يف كشـف ذممهم املاليـة لعام 

2022 باعتبار ان هذه الخطوة 

ركيزة اساسـية وخطوة مهمة 

يف طريـق االصـالح ومحاربـة 

الفساد“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
العمليات املشـرتكة،  أعلنت قيـادة 
امـس االثنـني، عـن ايجـاز امنـي 
للقوات املسلحة حول العمليات ضد 

تنظيم داعش يف العراق.
وقال نائب قائد العمليات املشـرتكة 
الفريق أول ركن عبد االمري الشمري، 
يف مؤتمر صحفي تابعته «الزوراء» 
املشـرتكة  العمليـات  «قيـادة  إن 
تحيـد املوارد يف الحـدود الدولية من 
اجراءات التحكيـم وكذلك موضوع 
انشـاء الخطوط الدفاعيـة وتعزيز 
هـذه  ضمـن  الحـدودي  الرشيـط 

املنطقة». 
وأضاف الشمري أن «الوضع االمني 
عىل الحدود مطمنئ بالكامل وهنالك 
سـيطرة كاملة عىل الخـط الحدود 
الدولية، وسـيكون هناك تأسـيس 
لخط دفاعي ثـان لقطعات الجيش 
العراقي»، مشريا إىل أن «هناك ثالثة 
افواج االول مـن الرشطة االتحادية 
والفوجني من الـرد الرسيع لتعزيز 

قاطع لواء ١٧».
ولفـت إىل أنـه « العمـل بـدأ بوترية 
عالية إلكمـال املانع يف االماكن غري 
ممسـوكة، التـي كانت سـابقا بني 
قـوات االتحادية وحـرس االقليم»، 
مبيناً أن «هذا املوضوع تم حسـمه 
باالشرتاك مع اقليم كردستان، وتم 
نـرش قوات حرس الحدود عىل طول 

الرشيط الحدودي مع سوريا». 
وأكد الشمري، أن «الحدود ممسوكة 
بقـوة، والتوجـد أي خروقـات عىل 

الرشيط الحدودي».
وفيمـا يخـص الرضبـات الجوية، 
أوضح أن «هنالك جهداً متميزاً خالل 
الشهرين املاضيني من قبل الوكاالت 
االمنيـة لتحديـد مضافـات العدو، 
حيث تم تنفيذ اسـتطالع جوي عىل 

املضافـات وتوجيه رضبـات جوية 
أسـفرت عن قتل االرهابيني يف هذه 

املضافات».
ونـوه، أنـه «خـالل شـهر كانـون 
االول مـن العام املـايض ٢٠٢١ من 
شـهر ١-١٢ إىل ٣١-١٢ وبنـاء عىل 
معلومـات اسـتخبارية مـن وكالة 
االستخبارات واجهزة االستخبارات 
العسـكرية وجهاز االمنـي الوطني 
وجهاز املخابرات والوكاالت االمنية 
اشـرتكت بشـكل فعـال يف تزويدنا 
باملعلومـات، تمكنـت القوة الجوية 
العراقية من تنفيذ ٢٩ رضبة جوية 
خالل الشهر املايض قتل خاللها ١٥ 
ارهابي وتدمري ١٠ مضافات وتدمري 

٢ كهف ومعسكرين». 
وأكمـل، أنه «خالل الشـهر الجاري 
لغايـة اآلن، نفذت ٢٢ رضبة جوية، 
أسفرت عن قتل ٢٢ ارهابيا وتدمري 
٤ مضافـات وتدمـري ٢ كهف وبيت 
دراجـة  مـع  وعجلتـني  مهجـور 

نارية».
فيمـا قـال رئيـس جهـاز مكافحة 
عبـد  ركـن  أول  الفريـق  االرهـاب 
الوهـاب السـاعدي، خـالل املؤتمر 
الصحفـي ان «الجهـاز نفـذ خالل 
الشـهر املايض ٢١ واجباً، فضال عن 
القاء القبض عـىل ١٧ معتقالً وهم 

االن قيد التحقيق».
واوضح، ان «الجهاز نفذ الكثري من 
الفعاليات لرفع املستوى بالتنسيق 
مع قيـادة القوة البحريـة والجوية 
وطـريان الجيـش، منهـا فعاليتان 
تدريبيتـان مهمتان وهـي الطائرة 
املختطفـة بمطـار بغداد وسـفينة 

مختطفة بمحافظة البرصة».
«اسـتمرار  اىل  السـاعدي،  واشـار 
فعاليات جهـاز مكافحة االرهاب»، 
مؤكدا «استحصاله معلومات كثرية 

عـن الخاليـا النائمـة املتواجـدة يف 
املناطق».

االمـن  جهـاز  رئيـس  قـال  كمـا 
خـالل  الشـطري  حميـد  الوطنـي 
املؤتمـر: إن «جهاز األمـن الوطني 
مسـتمر بواجباته من خالل الجهد 
املعلومـات  لجمـع  االسـتخباري 
مـع  واملسـاهمة  ومقاطعتهـا 
وتنظيـم  االسـتخبارية  الـوكاالت 
هذه املعلومـات وايصالها إىل قيادة 
العمليات املشـرتكة من خالل خلية 
أن «املعلومات  االسـتهداف»، مبيناً 
التي أرسـلها جهاز األمـن الوطني 
خـالل هـذا الشـهر أدت إىل مقتـل 
٢٨ إرهابيـا من أصحـاب املناصب 
الرفيعـة يف تنظيـم داعـش وكذلك 
تفكيـك عدد من الخاليا اإلرهابية يف 

املوصل».
األمـن  «جهـد جهـاز  أن  وأضـاف 
الوطنـي تركـز خـالل هذا الشـهر 
يف شـمال بغـداد ومـن خـالل اخر 
عملية لخلية االستهداف باالشرتاك 

مـع القوة الجوية كانـت يف العظيم 
للمجموعـة اإلرهابيـة التـي قامت 

بالعملية األخرية يف العظيم» .
وتابع الشطري أن «للجهاز وظائفه 
شـبكات  تفكيـك  مثـل  األخـرى 
املخدرات»، مشـرياً اىل أنه «تم خالل 
هـذه الفرتة اعتقال عـدد من تجار 
املخـدرات والتحفـظ عـىل كميـات 
كبرية مـن املخـدرات وكذلك ضبط 
عـدد مـن شـبكات التخريـب التي 

تستهدف أمن البلد».
ودعا الشطري «املواطنني لالستمرار 
يف رفد األجهزة األمنية يف املعلومات 
«كل  أن  اىل  الفتـًا  االسـتخبارية»، 
مـا تحقق تـم مـن خـالل مصادر 
املعلومـات املتعاونـة مـع الجهـاز 
والـوكاالت األخرى وبـدون املواطن 
ومصـادر املعلومـات ال يمكـن ألي 

وكالة استخبارية أن تعمل».
بـدوره قال قائد الرشطة االتحادية 
اللواء صالح نـارص العامري خالل 
املؤتمـر، ان «القـوات القت القبض 

خالل الفـرتة املاضية عىل متعاطني 
للمخـدرات وبنحـو ١٥١ شـخصاً، 
وفض ٤٥٦ نزاعا عشائريا، والعثور 
عىل ١٢٤٩ عبوة ناسفة، و٢١ حزاما 
ناسفا، فضال عن عدد من االسلحة 

واالعتدة».
واضـاف، ان «القـوات عثـرت عىل 
 ١١٧ عـىل  عـالوة  صواريـخ،   ٤٠٦
منصـة الطـالق الصواريـخ وقنابر 
هاون ومقذوفـات حربية اىل جانب 
تدمري ٤٠٦ مضافة وتدمري ٥٢ نفقاً 

وقتل ٢٥ ارهابياً».
الرشطـة  «قيـادة  ان  اىل  واشـار، 
اإلتحادية، تعمل عىل تأمني السجون 
والبلـغ عددها ٦ سـجون وتحتوي 

اغلبها عىل نزالء االرهاب».
مـن جانب اخـر، اوضـح العامري، 
«املحافظـات كركـوك وصـالح  ان 
الدين تشهد استقراراً امنياً واضحاً، 
اذ تبـدي الرشطة فيها عمـًال كبرياً 
قطاعـات  مـع  بالتعـاون  خاصـاً 

الجيش».

واكـد قائـد قـوات حـرس الحدود 
الحسـيني  الركـن حامـد  الفريـق 
خالل املؤتمر الصحفي، ان «القوات 
بـارشت بوضع خطة اسـرتاتيجية 
لضبط الحدود مع سـوريا»، مؤكدا 
خصصـت  دينـار  مليـار   ١٥» ان 
كدعـم حكومي لتأمـني الحدود مع 

سوريا».
ولفت اىل «تغطية الحدود بالكامريات 
الحرارية وبشكل كامل»، مشريا اىل 
«سيطرة القوات عىل اغلب عمليات 

التهريب عرب الحدود».
كما قـال قائد القوة الجويَّة الفريق 
الطيـار شـهاب جاهـد يف املؤتمـر 
إن «الشـهر االخري من عـام ٢٠٢١ 
وخالل الشـهر االول من عام ٢٠٢٢ 
مفذنـا أكثـر مـن ٦٠ طلعـة جوية 
من االسـتطالع القتايل واالستطالع 

املسلح».
طائـرات  «جميـع  أن  وأضـاف، 
القـوة الجوية تسـاند كافة قواطع 
العمليات سـواء يف نينـوى وصالح 
الدين والعظيم وبغداد والطارمية». 
االمنيـة  «العمليـات  أن  إىل  وأشـار 
كانت نوعية خالل االسبوع املايض، 
ممـا أدى حـرص العـدو ويف جحـر 
وتحديد حركته، بسـبب االستطالع 

الجوي».
وقـال قائـد عمليات بغـداد الفريق 
الركـن احمد سـليم، خـالل املؤتمر 
إن «قيـادة عمليـات بغـداد اهتمت 
بفـرض األمـن واالسـتقرار ضمن 
الحـدود اإلدارية للعاصمـة بغداد»، 
مبيناً أنه «خالل الشهر الحايل كانت 
هناك عمليات نوعية نفذتها القيادة 

خالل القطاعات امللحقة بها».
وأضاف ان «أول عملية كانت يوم ٨ 
من الشـهر الحايل وهي تنفيذ كمني 
محكم يف الطارمية شمال بغداد من 

قبل اللـواء ٥٩ الفرقة السادسـة»، 
مشـرياً اىل أن «الكمني نفذ بناء عىل 
معلومـات اسـتخبارية مؤكدة من 
مديريـة االسـتخبارات العسـكرية 
وكانـت  الوطنـي  األمـن  وجهـاز 
نتيجة هـذا الكمني، قتـل اإلرهابي 
املدعـو سـامر تامر وهو املسـؤول 

االقتصادي يف شمال بغداد».
وتابـع سـليم أن «يف الثامـن عرش 
هنـاك  كان  الحـايل  الشـهر  مـن 
واجـب نوعي مبني عـىل معلومات 
اسـتخبارية دقيقـة جـدآ مـن أمن 
بغداد ونفذ الواجب يف منطقة شمال 
التاجـي»، موضحـاً أنه «تـم تنفيذ 
الواجـب من قبـل اللـواء ٨ الفرقة 
الثانية رشطة اتحاديـة وفوج أهل 
الطارميـة وكتيبة اسـتطالع قيادة 
عمليـات بغداد نتج عنه تنفيذ غارة 

عىل العدو»
ولفت اىل أنه «تم قتل مفرزة بالكامل 
وعددهـم ٣ إرهابيني، احـد اعضاء 
هذه املفـرزة املدعو خليل الجبوري 
وهـو املسـؤول عن إحـداث تفجري 
الكاظميـة يوم ٢ حزيـران ٢٠٢١»، 
مضيفـاً أن «فعالية أخرى نفذت يف 
٢٤ من الشـهر الحايل بشمال بغداد 
ايضـا وبناءا عـىل معلومات مؤكدة 
من جهـاز األمـن الوطنـي مديرية 
أمن بغداد واالستخبارات العسكرية 
نفذها فوج حشد الطارمية   واللواء 

.«٥٩
بدوره اشـار معـاون رئيس أركان 
قيـس  الركـن  الفريـق  الجيـش 
املحمـداوي يف املؤتمـر الصحفي اىل 
«التنسـيق املشـرتك مـع القطعات 
االمنيـة لسـد الفراغـات والثغرات 
األمنيـة»، مؤكدا «وضـع خطط يف 
الحـدود وتجهيـز النقـاط باجهزة 

متطورة».
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بابل/الزوراء:
دعْت جامعة بابل، امس االثنني، مؤسسـات الدولة والجهات ذات العالقة الستثمار 
ما يمكن اسـتثماره من (١٥٠) براءة اخرتاع مسـجلة ألسـاتذة الجامعة بمختلف 

املجاالت الصناعية والصحية والبيئية والفنية والرياضية وغريها.
وقـال رئيس الجامعة قحطـان الجبوري يف بيان اطلعت عليه «الـزوراء» إن ”هذه 
الرباءات إذا ما اسـتثمرت فإنها ستسـهم يف تنمية االقتصاد الوطني وبناء القدرات 

ونرش ثقافة ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية“.
وأضاف الجبوري، أن ”الجامعة تعد املعرفة واالبتكار والبحث العلمى ركيزة أساسية 
للتنمية وذلك من خالل االسـتثمار يف النتاجات العلمية والسـيما أنها تركز بنتاجها 
العلمـي عىل البحـوث التطبيقية وتوطـني التقنية والعمل عـىل تصديرها كرباءات 

اخرتاع وبحوث تطبيقية“.
وأشـار إىل أن ”الجامعـة تمكنت خالل العام املايض من تسـجيل(٢٠) براءة اخرتاع 
كذلك نرش (١٥١٥) بحثاً علمياً رصيناً توزع عىل(١٠٨٤)بحثاً منشوراً باملستوعبات 
العامليـة خـارج العـراق و(٤٣١) بحثـاً محليـاً منشـوراً باملجـالت العلميـة داخل 

العراق“. 

  بغداد/الزوراء:
 تمكنـت مفارز مديرية مكافحة اجـرام القدس، امس االثنني ، القبض عىل عصابة 
لرسقـة الحقائب النسـائية رشقي العاصمـة بغداد. وذكرت املديريـة يف بيان تلقت 
«الزوراء» نسـخة منه، ان «مفارز مكتب مكافحـة إجرام القدس تمكنت من إلقاء 
القبض عىل أفراد عصابة مكونة من أربعة متهمني بكمني محكم وضبط بحوزتهم 
دراجات نارية من نوع تك تك عدد (٢) كانوا يستخدمونها يف عمليات رسقة الحقائب 
النسـائية». وأشـارت املديرية اىل انه «تم تدوين أقوال املتهمـني ابتدائياً وتصديقها 
قضائيـاً باالعرتاف عىل اشـرتاكهم بتنفيـذ ١١ عملية رسقة للحقائب النسـائية يف 
مناطق الشـعب والحبيبية واالعظمية وباب الشـيخ، حيث تم عرض املتهمني أمام 
أنظـار قايض التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحـكام املادة ٤٤٦ من قانون العقوبات 

لينالوا جزاءهم العادل».
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دياىل/الزوراء:
كشـف مسـؤول حكومي ، امس االثنني، عن 
انحسـار اشـهر تجـارة يف وقف ديـاىل والتي 

كانت مصدر زرق االهايل عىل مدار قرن
وقال مدير ناحية العبارة(١٨كم شمال رشق 
بعقوبـة) مازن شـاكر التميمـي يف ترصيح 
صحفـي،ان“ تجـارة الخشـب يف العبـارة او 
ضمن مايعـرف بحوض الوقف هي االشـهر 
بسبب وجود االف البسـاتني الزراعية املمتدة 
عـىل طول حوض نهر ديـاىل الكثر من ١٥ كم 
الفتـا اىل ان التجارة كانـت تمثل مصدر رزق 

املئات من االرس عىل مدار قرن من الزمن“.
واضاف التميمي،ان“ تجارة الخشب انحرست 
بنسـبة ٩٠٪ يف الوقـف بشـكل عام السـباب 
متعددة ابرزها انخفاض الطلب املحيل بنسبة 
٥٠٪ باالضافـة اىل انها باتـت مهنة محفوفة 
باملخاطر بسـبب دخول بسـاتني غري آمنة يف 
بعض املناطق بسبب العبوات وااللغام ناهيك 

عن ان ايراداتها محدودة وليس كافية“.
واشـار اىل ان ”الوقـف كانـت مصـدر رئيس 
عىل مسـتوى ديـاىل يف تسـويق مختلف انواع 
الخشب العراقي ملختلف املحافظات يف العقود 
املاضية االن انها بدات تندثر بشـكل واضح يف 

السنوات االخرية“.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعـة، امـس االثنـني، عن 
عزمها تقليص مسـاحات خطتها للموسم 
الصيفـي املقبـل، مـا سـيؤثر يف الكميـات 
املسـوقة مـن املحاصيل السـرتاتيجية التي 

تأثرت بالفعل خالل املدة املاضية.
وقال املتحدث الرسـمي باسم الوزارة حميد 
النايـف يف بيـان اطلعت عليه «الـزوراء» إن 
”الخطة الزراعية للموسـم الصيفي املقبل، 
ستشـهد تقليصـاً يف املسـاحات املخصصة 
بنظريتهـا  أسـوة  املختلفـة،  للمحاصيـل 
الشتوية الحالية، ما سيؤثر يف كميات املسوق 
من املحاصيل السرتاتيجية كالحنطة والتي 
تتـم دورياً إىل سـايلوات وزارة التجارة، من 

أجل رفد البطاقة التموينية بمفرداتها“.
وأضـاف النايـف، أن وزارتـه ”بصـدد عقد 
اجتمـاع مشـرتك مـع وزارة املـوارد املائية 
من أجل تحديد نسـب املساحات املخصصة 
للموسـم الصيفي املقبل“، الفتـًا إىل ”وجود 
اسـتعدادات اسـتباقية تتم بهذا الصدد من 
أجـل املـيض بهـا بعـد االنتهاء مـن الخطة 
الزراعية الشـتوية، بيـد أن تنفيذها مرتبط 
بوفرة إطالقات الحصص املائية التي تعتمد 

عليها أي خطة زراعية بشكل عام“.
وأوضـح، ان ”تقليص املسـاحات الزراعية 
للخطة الشتوية، أثر سلباً يف انتاج املحاصيل 
املختلفـة مقارنة باألعـوام املاضية، إذ نفذ 
منها ٨٠ باملئة ملحصول الحنطة، و٥٠ باملئة 
بالنسـبة ملحصول الشـعري، ضمن مجموع 
املساحة املزروعة يف الخطة والبالغة مليونني 

ونصف املليون دونم فقط“. 

بغداد/الزوراء:
دعت هيئة النزاهـة االتحاديَّة 
وزارة املاليَّـة، امس االثنني، إىل 
القيـام، بالتنسـيق مـع وزارة 
التخطيـط، بمنح وزارة املوارد 
املاليَّـة  التخصيصـات  املائيَّـة 
الخطـط  تنفيـذ  ُتلبِّـي  التـي 

املرسومة لها.
دائرة الوقاية يف الهيئة أوصت، 
يف تقريـٍر أعدَّته عـن الزيارات 
التـي قام بهـا فريقهـا املُؤلَّف 
إىل  ميدانيَّـٍة  زيـاراٍت  إلجـراء 
وعـدٍد  املائيَّـة  املـوارد  وزارة 
مـن التشـكيالت العائـدة لها؛ 
ملُتابعة موضـوع نواتج الكري 
والجـزرات الوسـطيَّة الواقعة 
دجلـة  نهـري  ضفـاف  عـىل 
والفرات وبيع مواد السـكراب 
املُتعلّقـة  واللجـان  والشـطب 
بها، إضافًة إىل مجمع العامريَّة 
الوزارة  أنشـأته  الذي  السكني 
بزيـادة  أوصـت  فيهـا،  ملُوظَّ
التخصيصـات الالزمـة لرشاء 
صية والسـاندة  اآلليات التخصُّ
التـي تحتاجهـا دائـرة تنفيـذ 

أعمال كري األنهر.

التقرير، املُرسلة نسخٌة منه إىل 
ـة ملجلس الوزراء  األمانة العامَّ
ووزير املوارد املائيَّة، تطرَّق إىل 
أهميَّة استحداث مواقع جديدٍة 
لتنفيـذ أعمـال كـري األنهـر، 
وحذف مواقع أخرى غري داخلٍة 
بالخدمـة وحسـب ُمتطلَّبـات 
االسـتخدام  لضمـان  العمـل؛ 
األمثل للنواتج، إضافًة إىل دعم 
دائـرة كـري األنهـر باملالكات 
وقيام  صية  التخصُّ الوظيفيَّـة 
وزارة النفـط بتوفـري الوقـود 

الكايف.
وشـدَّد التقريـر عـىل أهميَّـة 
حضور دائرة الرقابة والتدقيق 
الداخيل وجهـاز األمن الوطنيِّ 
عند إجـراء املُزايـدات؛ لضمان 
وعـدم  إجراءاتهـا  سـالمة 
التأثريعليها، فضالً عن ُمراعاة 
لجـان التثمني؛ للتفاوت الكبري 
يف أسـعار بيع نواتج الكري يف 
املُحافظـات مقارنـًة بأسـعار 
بيعهـا يف بغـداد بما ال ُيسـبُِّب 
هـدراً يف املال العـام، مع قيام 
الكـري  أعمـال  دائـرة تنفيـذ 
ـع يف نـرش اإلعالن عن  بالتوسُّ

بيـع نواتـج الكـري؛ للوصول 
عمليَّـة  يف  أكـرب  ُمشـاركٍة  إىل 

املُزايدة.
عـدد  محدوديَّـة  ورصـد 
املُشـرتكني يف املُزايـدات التـي 
وتكـرار  الدائـرة،  ُتجريهـا 
أسماء أشـخاٍص رست عليهم 
ُ سـيطرة  ا ُيؤرشِّ املُزايـدات، ممَّ
عدٍد من األشخاص عىل عمليَّة 
البيع، إضافًة إىل وجود تفاوٍت 
كبرٍي يف أسـعار البيع بني بغداد 
لجـان  وقيـام  واملُحافظـات، 
التثمني بتحديد أسـعاٍر ُمتدّنيٍة 
لتقدير بيع نواتج الكري؛ األمر 
الذي ُيؤدِّي إىل أن تكون أسـعار 

البيع النهائيَّة ُمنخفضة جداً.
وأشار التقرير إىل عدم وضوح 
آليات التسـليم والتسـلُّم ملواد 
السـكراب والشـطب التي يتمُّ 
بيعهـا عـن طريـق املُزايـدات 
وضعـف  املُبـارش  البيـع  أو 
الرقابـة عىل إجراءاتهـا، داعياً 
دائـرة  مـن  ُممثـٍل  إرشاك  إىل 
الرقابـة والتدقيـق الداخـيل يف 
لجان التثمني والبيع، وُمتابعة 
عمليَّة تسـليم واسـتالم املواد 

التي تمَّ بيعها من قبل الجهات 
ذات العالقة، وتوسـيع مواقع 
وجهات إعالن املُزايدات العلنيَّة 
وااللتـزام بهـا، أو اسـتحداث 

طرٍق جديدٍة لالعالن.
أما بخصوص مجمع العامريَّة 
السـكنيِّ وهو مرشوع أنشأته 
وزارة املـوارد املائيَّـة؛ لتوفـري 
ت  فيها وتمَّ الالئق ملُوظَّ السكن 
املبـارشة بـه عـام ٢٠٠٨ مـن 
ـة  العامَّ العـراق  قبـل رشكـة 
لتنفيذ مشـاريع الـرِّي التابعة 
أت يف تنفيذه  للوزارة التـي تلكَّ
قبل إنجـازه يف عام ٢٠١٧ بعد 
إحالته إىل رشكتـني للُمقاوالت 
التقريـر  أرشَّ  فقـد  ـة،  العامَّ
إىل  إحالـة أكثـر مـن مزايـدٍة 
شـخٍص واحـٍد، أضافـة إىل أنَّ 
عدد املُشـرتكني يف املُزايدة عىل 
تأجري بنايات الخدمات اقترص 
ت اإلحالة  عىل شخٍص واحٍد تمَّ
عليه، كمـا أنَّ لجنة التثمني لم 
تقْم بتحديد ثمـن تأجري بناية 
الـ(سـوبر ماركت) يف املُزايدة 
ـت إحالتهـا إىل أحـد  التـي تمَّ

املُزايدين.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وكالـة االسـتخبارات والتحقيقات 
االتحاديـة يف وزارة الداخليـة، امس االثنني، 
اإلطاحة باالداري لـ»كتيبة عمر بن الخطاب 

« وأحد معاونيه يف نينوى.
وذكرت الوكالـة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، 
أنه «استمرارا للعمليات االستخباراتية التي 
تنفذها وكالـة االسـتخبارات والتحقيقات 
االتحاديـة يف وزارة الداخليـة ومـن خـالل 
تكثيـف الجهـد االسـتخباراتية ومقاطعـة 
املعلومـات فقد تمكنـت الوكالة مـن القاء 
اثنـني مطلوبـان  ارهابيـني  القبـض عـىل 
وفق احـكام املادة (٤/ارهـاب) النتمائهما 

لعصابات داعش االرهابي».
وتابع البيان: «االرهابي االول عمل بمايسمى 
ديـوان الجند لـواء الغرباء ثم اشـرتك بعده 
غزوات ضد الحشد الشعبي يف جبال مكحول 
ومن ثم تسنم منصب مايسمى اداري كتيبه 
عمـر بن الخطاب واشـرتك بمعركة املوصل 
القديمه ضد القوات االمنية املحررة للمدينة 
ويف عام ٢٠١٩ قام بالعودة اىل بغداد لغرض 

اسـتطالع االوضاع وجمع املعلومات وتنفيذ 
عمليـات ارهابيـة يف بغـداد وتـم القبـض 

علية».
واردف: «اما االرهابي الثاني عمل بمايسمى 
ديـوان الرشطـة وبعـد ذلـك تـم اختيـارة 
للمشـاركه يف الغـزوات االرهابيـة يف جبال 
مكحول يف صالح الدين وبعد انتهاء الغزوات 

عاد اىل مدينـة املوصل وتم تكليفه بمحاربه 
القوات االمنيه املشـاركه يف عمليات تحرير 

املوصل».
االجـراءات  إتخـاذ  «تـم  انـه  اىل  وأشـار 
القانونيـة بحقهمـا لينالـوا جزائهم العادل 
عـىل ما اقرتفـوة مـن اعمـال اجرامية ضد 

االنسانية».

ذي قار/الزوراء:
تظاهر العـرشات من موظفي مصفى ذي قـار النفطي، امس االثنني، 
للمطالبـة بتوزيع قطـع الرايض عىل املوظفني إسـوة ببقيـة الرشائح 

االخرى.
وخرج العرشات من موظفـي مصفة ذي قار النفطي أمام دائرة بلدية 
النارصية احتجاجا عىل منـح املقاطعة املخصصة لهم اىل جهة اخرى، 

فيمـا بينـوا ان الدائـرة مازالت تماطل يف عملية حسـم ملـف االرايض 
ملوظفـي املصفى عىل الرغم مـن تحديد املقاطعة السـكنية املخصصة 

لهم يف وقت سابق».
اكدوا بأن «مماطلة الدائرة بمسألة توزيع قطع االرايض هو األمر الذي 
دعاهم اىل التظاهر والتأكيد عـىل حقوقهم بالحصول عىل قطعة ارض 

سكنية». 
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت شـعبة زراعة الزبري، امـس االثنني، ان 
االنتاج اليومي الذي يتم تسويقه من محصول 
الطماطم اقرتب من 4 آالف طن محققا ارتفاعا 
كبـريا عن معدالت االنتاج الطبيعية مع ارتفاع 
يف سـعر الصندوق.وقال مدير الشعبة، صالح 
حسـن، يف حديث صحفي: ان ”انتاج وتسويق 
محصول الطماطـم بدأ باالرتفاع“، متوقعا ان 
”يصـل نهاية االسـبوع اىل 5 آالف طن يف اليوم 
مع زيادة ووفرة كبرية يف االنتاج“.واشار حسن 
اىل ان ”اسعار بيع املحصول للصندوق تراوحت 
بـني -12 20 الف“، مبينا ان ”مركز التسـويق 
يشـهد وصول متسـوقني مـن كل املحافظات 

العراقية بما فيها اقليم كردستان“. 

بغداد/ الزوراء:
بلـغ مجمـوع انتـاج القمـح ملختلف 
املحافظات العراقية لسنة 2021 أربعة 
ماليـني و200 ألف طـن واملزروعة عىل 

مساحة تبلغ 9.4 ماليني دونم.
وقالـت مؤسسـة {عـراق املسـتقبل} 
املعنيـة بالشـؤون االقتصاديـة وهي 
منظمـة غري ربحيـة، يف بيـان لها: ان 
منهـا  املحصـودة  االرايض  ”مسـاحة 
لتكـون مجمـوع  دونـم  6.3 ماليـني 
مسـاحة االرايض املتـرضرة 3 ماليـني 
دونـم معظمهـا يف محافظـة نينـوى 
التي بلغ حجـم االرايض املترضرة 2.7 
مليون دونم من اصل 3.6 مليون دونم 

مزروعة“.
واسـط  ”محافظـة  ان  اىل  وأشـارت 
حققـت أعىل االنتاج بــ 800 الف طن 
تليهـا الديوانية بإنتـاج بلغ 510 آالف 
طن ثم محافظة دياىل بإنتاج بلغ 416 

الف طن 
وبلـغ معدل االنتـاج يف الدونـم الواحد 
بحـدود 447 كغم للدونـم الواحد وهي 
نسـبة تعترب متدنية جـدا إذا ما عرف 
ان معـدل االنتاج العاملي للدونم الواحد 

يبلغ 1200 كغم للدونم الواحد“.
ولفـت البيـان اىل ان ”هـذا الرتاجع يف 
انتاجية االرايض املزروعة يعود اىل سوء 

البـذور املسـتخدمة يف الزراعـة وعدم 
اسـتخدام طرق الري بأساليب حديثة 
املبيدات  وبجداول معينـة واسـتخدام 
الصحيحـة والتـي مـن شـأنها زيادة 
االنتـاج كذلـك ادى تـرضر الكثري من 
االرايض املزروعـة اىل تراجـع انتاجيـة 

الدونـم الواحـد حيث بلغـت االنتاجية 
يف محافظـة املوصـل 106 كغم للدونم 

الواحد فقط“.
وبني انـه ”ولو تم االسـتثمار بشـكل 
صحيح يف زراعة الحنطـة وبلغ معدل 
االنتاج 800 كغم للدونم ألمكن العراق 

من تحقيق 8 ماليني طن سنويا اي ما 
يعادل ضعف االنتاج الحايل كذلك لو تم 
املوجودة  الشاسـعة  استغالل االرايض 
يف مختلـف انحـاء العـراق وخصوصا 
يف محافظـة االنبـار التـي لـم تتجاوز 
مسـاحة االرض املزروعـة حاجـز الـ 

300 الـف دونم واسـتخدام االسـاليب 
االرايض  واسـتصالح  للـري  الحديثـة 
لتجاوز االنتـاج حاجز الــ 15 مليون 

طن سنويا“.
ويبلـغ احتيـاج العـراق مـن الحنطة 
بحـدود 5 ماليني طن سـنويا وبازدياد 
سـنوي نتيجـة ارتفـاع معـدل النمو 

السكاني يف البالد.
ويعانـي العـراق من سـوء اسـتخدام 
مـوارده املائيـة التي ترضرت بشـكل 
كبـري يف السـنوات السـابقة من خالل 
تقليـل الحصـص املائية وكذلـك عدم 
وجـود اسـرتاتيجية واضحـة للتنمية 
الزراعـة يف العراق االمـر الذي يؤدي اىل 
توفـري امن غذائي يجعـل العراق بعيدا 

عن استرياد القمح من دول اخرى.
وحثت مؤسسة {عراق املستقبل} ”من 
اجـل تطويـر املشـاريع االسـتثمارية 
الزراعيـة عـىل الدولـة اطـالق مبادرة 
لدعـم املشـاريع الزراعيـة مـن خالل 
العمل عىل استصالح االرايض وتشجيع 
الشباب عىل االسـتثمار يف هذا القطاع 
الحيـوي والـذي يمثـل اهميـة كبرية 
للمواطـن العراقـي مـن ناحيـة االمن 
الغذائـي وايضا توفري فـرص عمل“.. 
واسـتندت املؤسسـة عىل تقرير وزارة 

الزراعة إلنتاج الحنطة للعام 2021.
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بغداد/ الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزارة  أكـدت 
العمـال  آالف  ترسيـح  االجتماعيـة 
من مشـاريع القطاع الخاص بشـكل 
قـرسي، بينمـا أعلنـت تسـجيل آالف 
الشـكاوى ضد أصحـاب تلك الرشكات 

واملشاريع األمنية واالستثمارية.
وقال وكيـل الوزارة للشـؤون اإلدارية 
والقانونية، عالء السكيني، يف ترصيح 
صحفي: إن ”العامني املاضيني شـهدا 
ترسيح آالف العمال بشكل قرسي من 
مشـاريع القطاع الخـاص والرشكات 
بغـداد  يف  واألمنيـة  االسـتثمارية 

واملحافظات“.
الفتا إىل أن ”اللجان التفتيشية سجلت 
الجـزء األكـرب مـن عمليـات الترسيح 
القـرسي، والجزء الثانـي تم من خالل 
تقديم العمال لشكوى مبارشة للوزارة 
لترسيحهم من دون سابق إنذار وعدم 
منحهم حقوقهم املالية، أو استبدالهم 

بالعمالة األجنبية“.

وأضـاف أن ”عددا كبـريا من العمال يف 
القطـاع الخاص غـري مضمونني، مما 
سـهل عملية الترسيح مـن قبل أرباب 
تلك املشاريع والرشكات“، موضحا أن 
”بعض تلك املشاريع استبدلت العمالة 
الوطنيـة بعمال من جنسـيات أجنبية 
وعربية، السـيما يف املطاعـم والفنادق 

واملشاريع االستثمارية“.
وبـني السـكيني أن ”الـوزارة تسـعى 
لشمول جميع العمال بقانون الضمان 
االجتماعـي يف ظل اإلقبـال عىل العمل 
يف القطاع الخـاص وانعدام الفرص يف 
التعيني الحكومي، ولتشجيع العاطلني 
عىل إنشـاء مشـاريعهم الخاصة التي 
يمكنهـا الحـد مـن نسـبة البطالـة“. 
ولفـت السـكيني إىل أن ”الـوزارة تلزم 
جميع الرشكات االسـتثمارية بتشغيل 
50 باملئة من العمالة الوطنية، السيما 
أصحاب الشهادات والخربة والحرفيني 
يف مختلف القطاعات، وممن يمتلكون 

شهادات تدريبية من قبل الوزارة“. 
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بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة اإلعمار واإلسكان، امس 
االثنـني، عن عدم امتالكهـا إمكانيات 
لتشـغيل محطات وزن جديدة بسبب 
حاجتهـا إىل عـدد كبـري مـن املالكات 
لعملها وتخصيصات مالية مع وجود 
معرقـالت إلحالتها إىل االسـتثمار، ما 
دفعهـا لتحويـل إدارة قسـم منها إىل 
متعهدين.وقال مدير الطرق والجسور 
يف الـوزارة، حسـني جاسـم كاظـم، 
يف بيـان اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن 
”الدائرة تعد محطـات الوزن من أهم 
الجوانـب التـي تعمـل عليها بسـبب 
األحمال القياسية والثقيلة للشاحنات 

التي تسببت بأرضار عديدة للطرق“.
وأضـاف كاظـم أن ”الدائرة سـبق أن 
حـددت مواقـع أكثر مـن 83 محطة 
يف عمـوم البالد، عدا إقليم كردسـتان، 
وتـم االنتهاء من نصـب 35 منها منذ 
العام 2012 وحتـى اآلن، لكن   جانب 
التشـغيل واجه قضايا قانونية عديدة 
تـم التغلب عليهـا مؤخـراً“. مبينا أن 
صعوبـات  أيضـاً  واجهـت  ”الدائـرة 
لتشغيل املحطات عن طريق االستثمار 

بسـبب معرقالت التعامل مـع الهيئة 
الوطنية لالستثمار“.

ولفـت إىل ”العمـل حالياً عىل تشـغيل 
قسـم من املحطات من خالل مالكات 
طريـق  عـن  آخـر  وقسـم  الدائـرة، 
املتعهديـن، حيـث تم العمـل بمحطة 
أغلـب  ألن  مهمـة،  كونهـا  العظيـم 
مركبـات الحمـل القادمة مـن تركيا 
وشـمال البالد تمر عرب هـذا املحور“، 
مشريا اىل أن ”العمل باملحطات تكتنفه 
بعض الصعوبات نظراً ألن كل محطة 

بحاجـة إىل تشـغيل 75 عامالً وبثالث 
دفعـات، أي عىل مـدار السـاعة، وأن 
كل محافظـة تتطلب انشـاء بني 4-5 
محطـات، وبالتـايل نحتـاج إىل أعداد 
كبرية من املالكات حتى املحافظات ال 

تستطيع توفريها“.
وأكـد أن ”انشـاء املحطـات املتبقيـة 
وعددها 48 يتطلب تخصيصات كبرية 
ال تمتلكهـا الدائـرة، وبالتـايل وضعت 
خطة للمشـاركة مع القطاع الخاص 

من أجل تشغيلها وإدارتها“. 

بغداد/ الزوراء:
اعلـن قائممقام قضـاء الحبانيـة بمحافظة االنبـار، عـيل داود الدليمي، امس 
اإلثنني، عن تخصيص اكرب ميزانية مالية منذ انتهاء العمليات العسكرية لتطوير 
مناطـق رشقي مدينة الرمـادي التي عانت من تردي الواقـع الخدمي يف املرحلة 
املاضية .وقال الدليمي يف ترصيح صحفي: إن ”حكومة االنبار املحلية خصصت 
مبلغ 40 مليار دينار لتطوير شـبكة الطرق واملجاري وانشـاء مشـاريع جديدة 
يف قضـاء الحبانية رشقـي مدينة الرمادي، يف خطوة تهـدف اىل االرتقاء بالواقع 
الخدمي الذي مـر بظروف عصبية جراء العمليـات االرهابية وتوقف العديد من 

املشاريع الخدمية نتيجة قلة التخصيصات املالية يف تلك املرحلة“.
واضاف ان“ الحملة تهدف اىل انجاز املشاريع املترضرة جراء العمليات االرهابية 

وانشاء مشاريع تواكب زيادة النمو السكاني لتلك املناطق“.
وأوضـح الدليمـي أن ”اطالق هذه امليزانية التي تعد االعـىل منذ انتهاء العمليات 
العسـكرية تزامن مع موافقة محافظ االنبار عيل فرحان الدليمي عىل التصميم 
العمرانـي الحديـث لقضاء الحبانية مع فتح باب االسـتثمار للـرشكات املحلية 

واالجنبية لغرض اقامة مشاريع خدمية وترفيهية يف مناطق القضاء“.
مؤكدا ان ”تخصيص هذه امليزانية للقضاء سوف تساهم وبشكل جدي االرتقاء 

بالواقع الخدمي وتشغيل العاطلني عن العمل ”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املالية، امس االثنني، عن آخر موعد لرشاء سـندات البناء اإلصدارية 
الثانيـة، وإتاحتها للتداول لغايـة يوم األربعاء املقبل. وذكر بيـان للوزارة تلقته 
”الـزوراء“: أن ”يـوم األربعـاء املقبـل سـيكون آخر يـوم لرشاء سـندات البناء 
اإلصدارية الثانية وإتاحتهـا للتداول“.وأضاف أن ”اإلقبال املتزايد عىل رشاء تلك 
السـندات، أتاح الفرصـة ملختلف املواطنـني والقطاعات االقتصادية السـتثمار 
أموالهم مقابـل فوائد مجزية، إضافة إىل املنافـع االقتصادية املهمة لطرح هذه 
السندات وتطوير السياسة املالية وتعزيز الفرص التنموية الواعدة“.ودعا البيان 
املواطنني ومختلف القطاعات االقتصادية ممن يرغب بالرشاء اىل ”زيارة موقعها 
االلكرتوني وصفحة الفيسـبوك لالطالع عىل التعليمـات الخاصة بها“.يذكر أنَّ 
إصدار السـندات يكـون بضمانة وزارة املالية، وبإمكانهـم التقديم لرشائها من 
أحد املصارف الحكومية املجازة، فضالً عن إمكانية تداول تلك السـندات يف سوق 

العراق لألوراق املالية.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا 

بنسبة (٠٫٦١٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (٧٧٠٫٥٣٢٫٥٥٥) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (٨٣٨٫٦٤١٫٤٢١) دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX ٦٠ يف جلسة امس عىل (٥٧٧٫٤) نقطة مرتفعا 

بنسبة (٠٫٦١٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٣٫٩) نقطة.
وتم تداول اسـهم (٢٧) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (٢٠) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (٣٥٠) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (٣٦٧) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (٣٣) 

صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٣١٥) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (٣٢٨) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

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

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك من الدوالر يف مزاده، امس االثنني، لتصل إىل «أقل» 

من ٢٠٠ مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي انخفاضا بنسـبة بلغت ٢٫٩٦٪ لتصل إىل ١٩٧ مليونا و٣٧٠ الف 
دوالر أمريكيـا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلـغ ١٤٦٠ ديناراً لكل 
دوالر، مقارنـة بيـوم امس االحد، التي بلغت املبيعـات فيها ٢٠٣ ماليني و 

٥٧٩ الفا و١٣ دوالرا أمريكيا.
واضاف ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 
شـكل حواالت واعتمادات والتي بلغت ١٤٥ مليونا و ٩٠٠ الف دوالر، فيما 

ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٥١ مليوناً و ٤٧٠ ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٧ مرصفـا قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، و٢٠ مرصفـا لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل ١٩٦ رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهـب املحـيل واألجنبـي، امـس االثنـني، يف األسـواق 

العراقية.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار ٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع ٣٦٧ الف دينار، وسـعر الـرشاء ٣٦٣ الفاً، وهو نفس 

السعر املسجل أمس االحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

استقرارا ايضا عند ٣٣٧ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٣٣ ألفا. 
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٠ الف دينار و٣٧٥ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٤٠ الفاً و٣٤٥ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االثنـني، يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت بشـكل 

طفيف يف اقليم كردستان. 
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امس ١٤٧٩٥٠ دينارا عراقيا مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهو نفس السعر 

املسجل يوم االحد.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكـي، بينما بلغ سـعر الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
طفيفا، إذ بلغ سـعر البيع ١٤٨٠٠٠ دينار لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٧٩٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـفت ادارة الجمارك الكوريـة الجنوبية، امس االثنـني، أن العراق جاء 

باملرتبة الرابعة كأكرب مصدر نفط إىل كوريا الجنوبية خالل عام ٢٠٢١.
وقالـت االدارة يف احصائيـة لها اطلعت عليها «الـزوراء»: إن «العراق جاء 
رابعـاً كأكرب مصـدر للنفط لكوريـا الجنوبية خالل العـام املايض ٢٠٢١، 
وبواقـع ٥٩٫٩٩٣ مليـون برميل منخفضة بنسـبة ٢٢٫٣٪ عن عام ٢٠٢٠ 

الذي بلغت فيه الصادرات ٧٧,١٩٦ مليون برميل.
وأضافـت أن «كمية النفط الخام العراقي املصـدر لكوريا الجنوبية خالل 
شهر كانون االول املايض ٢٠٢١ بلغ ٥٫٨٥٩ مليون برميل منخفضاً بنسبة 
١٤٫٩٪ عن شـهر ترشين الثاني من عـام ٢٠٢١ الذي بلغت هذه الكميات 

٦٫٨٨١ مليون برميل».
وأشارت إىل أن «السعودية جاءت باملرتبة االوىل كأكرب مصدر للنفط لكوريا 
الجنوبية خالل عام ٢٠٢١ وبكمية ٢٩٠,٢٤٨ مليون برميل، تليها الواليات 
املتحدة االمريكية وبكمية ١١٨,٦٦٨ مليون برميل، ومن ثم جاءت الكويت 
ثالثـاً وبكميـة ١١٠,١٩٥ ماليني برميل، ومن ثم جاءت االمارات خامسـا 

وبكمية ٥٦,٨٠٩ مليون برميل».
وتابعت ان املكسيك جاءت سادساً وبكمية ٥٤,٤٠٠ مليون برميل، وجاءت 
روسـيا سابعا وبكمية ٥٣,٧٤٨ مليون برميل، وجاءت قطر ثامنا وبكمية 
٥٠,٦١٠ مليون برميل، ومن ثم جاءت كازخستان تاسعا وبكمية ٣٢٫٦٦٢ 

مليون برميل واخرياً الربازيل عارشاً وبكمية ٢٣,٢٦٥ مليون برميل».
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بغداد/ الزوراء
عقدت لجنُة االنضباط يف االتحاِد العراقّي لكرِة القدم اجتماعاً لدراسِة االعرتاض املُقدم من قبل 

نادي الحدوِد ضد نادي دهوك ضمن مبارياِت دوري الدرجِة األوىل التي جرت يف ملعب دهوك. 
وبعد االطالِع عىل ما جاَء يف االعرتاض واالطالِع عىل استمارِة املُباراة التي تبني فيها إرشاُك نادي 
دهوك خمسَة العبني أجانب، وهذا ما يخالف لوائَح االتحاد وتعليمات إرشاِك الالعبني األجانب، 
وعليـه قررت اللجنـة عدَّ نادي دهوك خارساً بنتيجة (٣-٠) أمام نـادي الحدود، وذلك إلرشاكه 
خمسَة العبني أجانب خالفاً للمادة الثالثة/ ١٤ من نظام املسابقات، واستناداً إىل املادة ٦٥ /١ 

من الئحة االنضباط، قراراً قابالً لالستئناِف ضمن املدة القانونّية.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰æa@Û‹«@“aãí�€@Ô–Ó„Ï€@Ôè„Ïn€a@läáæa@…fl@�aá‘«@…”ÏÌ@ÎÜÏßa@Üb•g

Ú�‘„@19@@Ä€a@÷äbœ@·Àä@äÎá€a@ äÜ@Â«@…œaáÓé@k‘‹€a@›flby@Z7õÇ

بغداد/ متابعة الزوراء
يواصل منتخبنا األوملبي لكرة القدم 
الخارجـي  تدريباتـه يف معسـكره 
انطاليـا  مدينـة  يف  حاليَّـًا  املقـام 
يف  للمشـاركة  تحضـرياً  الرتكيـة 
بطولتي دبي الدولية وكأس آسـيا، 
فيما سيخوض اليوم آخر مبارياته 

التجريبية قبل ختام املعسكر .
ملنتخبنـا  املسـاعد  املـدرب  وقـال 
“ املنتخب  األوملبي سـعد حافـظ إنَّ
الصباحّيـة  تدريباتـه  يواصـل 
واملسـائية، وتـمَّ تحضـري الالعبني 
بشـكل جّيـد لغـرض رفـع حالـة 
الالعبـني املحليني  االنسـجام بـني 

واملحرتفني“.
“ الهـدف مـن  وأضـاف حافـظ أنَّ
إقامـة املباريـات التجريبيـة هـو 

التعرف أكثر عـىل مهارات الالعبني 
املحرتفني خارج العراق وتم تسجيل 
أبرز املالحظات الفنّية عنهم، ومدى 
تفاعلهم مع أقرانهم املحلّيني بغية 
متابعتهم وتوظيـف امكانّياتهم يف 

االستحقاقات املقبلة“.
املنتخـب   ” أنَّ  اىل  حافـظ  وأشـار 
سـيخوض، اليوم الثالثاء، مباراته 
الوّدية األخـرية يف تركيا أمام فريق 
ديار بكر سـبورت وهـو أحد فرق 
أندية الدرجـة األوىل، قبل العودة اىل 
“ الجهاز  أرض الوطـن ”، مبينـاً أنَّ
الفني سـتكون رؤيته واضحة عن 
جميـع الالعبـني لالسـتقرار عـىل 
توليفتـه وحسـم مصـري الالعبني 
الذيـن وقـع االختيار عليهـم ُقبيل 

املشاركة يف بطولة دبي“.

بغداد / حسني عمار
كشف أمني رس لجنة الركبي العراقي، 
املنهـاج  عـن  الجزائـري،  محمـد 
السـنوي الخاص بالدورات التدريبية 

والتحكيمية للعام 2022.
“ لجنـة الركبي  وقـال الجزائـري إنَّ
العراقـي سـتقيم دورتـني، تدريبية 
واخـرى تحكيميـة تحتضنهما كلية 

الرتبية الرياضية يف جامعة بغداد“.
واكـد انَّ ”الدورتني سـتقامان بوقت 
متزامن يف الـ 25 من شهر آذار املقبل 

ويحارض فيها املحارض الدويل سامي 
سـمارة وسـتكون برعايـة االتحـاد 
اآلسيوي بدعم ومن االتحاد اإلماراتي 
إذ سيتكفل بكل تفاصيلها، وهي أوىل 
خطوات اتفاقية التعاون التي عقدت 

بني العراق واإلمارات ”.
الدورتـني   ” أنَّ  الجزائـري  وأضـاف 
ستشـهدان مشـاركة 30 مشـاركاً، 
منهم عرش نسـاء و20 مـن الرجال، 
وستشـمل تدريبات نظريـة وأخرى 

عملية ”.
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
برعاية اللجنة األوملبيـة الوطنية العراقية 
وّقـع االتحاد العراقـي املركـزي للجودو، 
امـس االثنـني، عقـداً تدريبياً مـع املدرب 
التونـيس أنيـس لونيفـي يتـوىل بموجبه 
تدريب املنتخب الوطني العراقي، واالرشاف 
عىل منتخبـات الفئـات العمريـة األخرى  

باللعبة.
ورّحـب رئيس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة رعد حمـودي باملـدرب التونيس 
آمالً له التوفيق بمهمته املقبلة مع رياضة 

الجودو العراقية.
يتعـاون  ان  رضورة  اىل  حمـودي  ولفـت 
إتحاد اللعبة مـع املدرب الجديد وان يؤمن 
له سـبل االقامـة والنجاح بعملـه املقبل، 
وتأمـني تعاون املالكات التدريبية الوطنية 
معه ”واالهتمام بشكل كبري يف خلق قاعدة 

مميزة من املواهب والخامات الصغرية“.
وأّكد حمودي حـرص اللجنة األوملبية عىل 
دعـم جميع االتحـادات الوطنيـة  بتحمل 
التكاليـف املاليـة للتعاقـد مـع املدربـني، 
العـرب واألجانـب، للمنتخبـات العراقية، 
ونتائـج  أداء  ونراقـب  سـنتابع  ”لكننـا 
الوطنية“،  املنتدبـني ملنتخباتنـا  املدربـني 
واعداً بزيارات ميدانية سيجريها للوحدات 
التدريبيـة للمنتخبـات الوطنيـة لجميـع 

االتحادات الرياضية.
ولفت حمودي أيضاً اىل ان ”اللجنة األوملبية 
الوطنيـة العراقية كانت أبرمـت عدداً من 

إتفاقيـات التعاون الريايض املشـرتك مع 
عـدد من البلـدان املتقدمة رياضياً سـعياً 
لتسـتفيد جميـع االتحـادات الوطنية من 

التنفيذ العميل ملفردات هذه االتفاقيات“.
من جانبه، شـكر رئيس االتحـاد العراقي 
املركزي للجودو سـمري املوسـوي، رئيس 
اللجنـة األوملبية مبدياً إرتياحه يف ان ترعى 
اللجنة األوملبية هذ الخطوة التي ستشـكل 
إضافة مطلوبة لرياضة الجودو يف العراق 
السيما وان املدرب التونيس سيكون مديراً 
فنياً لجميـع الفئات العمريـة للمتقدمني 

والشباب والناشئني.
اىل ذلك، أبـدى نائب رئيس إتحـاد الجودو 
الدكتـور عـدي الربيعـي ثقتـه العالية يف 
نجاح املدرب التونيس الذي يتمتع بتجارب 
ميدانيـة كثـرية ونتائـج جيـدة موثقة يف 

سريته التدريبية الذاتية. 
وأعرب املدرب التونـيس أنيس لونيفي عن 
سـعادته بعملـه الجديـد يف العـراق واعداً 
بتقديم كل خربته التدريبية مع املنتخبات 
العراقية وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج 
واملسـتحقات  املشـاركات  يف  واالداء، 
الخارجية املقبلة، متمنياً له تأهيل العبني 
عراقيـني اىل األوملبيـاد العاملـي عن طريق 
النتائج واملنافسات ال عن طريق البطاقات 

املجانية الخرضاء.
تجدر االشـارة اىل ان املدرب التونيس سبق 
لـه ان حقـق الوسـام الذهبـي يف بطولـة 
العالم 2005 فضالً عن العديد من األوسمة 

املنوعـة يف مختلـف البطـوالت واملحافـل 
الدوليـة، امـا عـىل الصعيد األوملبـي فقد 
شارك يف دورة األلعاب األوملبية ثالث مرات 
العبـًا، ومرتني كمدرب أرشف عىل منتخب 
بـالده تونس.. هـذا وحرض توقيـع العقد 

رئيس اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية 
رعد حمـودي واالمني العام للجنة االوملبية 
هيثم عبدالحميد واألمني املايل للجنة أحمد 
صـربي ومدير القسـم القانوني يف اللجنة 
األوملبية عـيل نعيم البدري ورئيس االتحاد 

العراقي املركزي للجودو سـمري املوسوي 
ونائـب رئيـس االتحـاد العراقـي للجودو 
الدكتـور عدي الربيعـي وأمني رس االتحاد 
حسـن مطـرود ومـدرب نـادي الرشطـة 

باللعبة احمد جاسم.

بغداد/ امري الداغستاني
 ذكـر احمـد خضري، مـرشف فريق 
القوة الجويـة لكرة القدم، أن الحظ 

لم يحالف فريقه يف املرحلة االوىل.
وفيمـا أشـار إىل أن ادارة الفريق لم 
تكن تتوقع النتائج غري امللبية، لفت 
إىل أن النـادي اسـتنزف الكثـري من 
النقـاط. مبينا أن الفريق سـيظهر 
بشـكل مختلـف باملرحلـة الثانيـة 

ويعود للمنافسة.
وقـال أحمـد خضـري إن ”املرحلـة 
الثانيـة سـتختلف، سـيما بعـد أن 
تعاقدنـا مـع العبـني محرتفني عىل 

مسـتوى عاٍل حسـب رغبـة املدرب 
وقناعـة  شنيشـل  رايض  السـابق 
املـدرب الحـايل حكيـم شـاكر ومع 
العبني محليني، فضـال عن امتالكنا 
العبـني عىل مسـتوى عـال يمثلون 

املنتخبات الوطنية حالياً“.
وأضاف: ”سنتنافس عىل اللقب رغم 
فـارق 19 نقطة مـع املتصدر فكرة 
القـدم أم املفاجـآت أو ربما نحصل 
عـىل املركز الثاني عـىل أقل تقدير“، 
الفتـًا إىل أن ”ثـالث بطـوالت مهمة 
أمامنـا هـي الدوري املمتـاز وكأس 
العراق ودوري ابطال اسيا، وسيعود 

املرحلـة  يف  املنافسـة  اىل  الفريـق 
الثانية“.

واشـار اىل ان ”النـادي تعاقـد مـع 
املدرب حكيم شـاكر وهو اسم كبري 
وجاء ليكمـل ما بدأ به املدرب رايض 
شنيشل وسنعمل جميعا لكي يظهر 
الفريق عىل مستوى عاٍل ويقدم كرة 
تليق باسـم النادي إلسعاد الجمهور 
الجوي الذي نعتذر له بسبب النتائج 
السـلبية التـي خـرج بهـا الفريـق 

ببعض املباريات يف املرحلة االوىل“.
ووعد خضري أن ”يظهر فريق القوة 
الجويـة بشـكل يختلـف يف املرحلة 

الثانية ونحصـد النقاط التي تعيدنا 
”االدارة  ان  مؤكـداً  للمنافسـة“، 
داعمة للفريق بشـكل كبري وسلمت 
الدفعة املالية األوىل من املسـتحقات 
لتقديم  لالعبني، وهـذا سـيحفزهم 
كل مـا لديهم يف املرحلـة الثانية من 

منافسات الدوري املمتاز“.
ويحتل فريق نادي القوة الجوية بعد 
انتهاء املرحلة األوىل املركز الخامس 

برصيد 34 نقطة.
يشـار اىل ان القـوة الجوية حصد يف 
املوسـم املايض لقبي الدوري املمتاز 

وكأس العراق.
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بريوت/ محمد عماد
بغداد/ صالح عبد املهدي

أوضـَح مـدرُب املنتخـب الوطني، 
املؤتمـِر  يف  برتوفيتـش،  زيليكـو 
الصحفي الذي عقـَد اليوم اإلثنني 
التدريبّيـة  الوحـدة  نهايـِة  بعـد 
للمنتخب الوطنـي يف ملعِب صيدا 
البلـدي: إن مواجهـة لبنان مهمٌة 
جداً بالنسـبة لنا ونحن نعلُم جيداً 
ذلك، كون املنافسة عىل أشدها ما 

بني اإلمارات ولبنان والعراق.
وأضـاَف: واجهنا صعوباٍت عديدة 
منـذ تواجدنـا يف طهـران سـواء 
مـا حـدَث مـن إصابـاٍت متكررة 
بفايـروس كورونـا، وهنـا عانينا 
من سـوِء أرضية املالعب سـواء يف 
التدريبات أو حتى من امللعب الذي 
سـيحتضُن اللقـاء، لكـن يف واقع 
الحـال فأرضيـة امللعب سـتكون 
صعبًة عىل كال الطرفني وما علينا 

إال أن نقاتَل من أجل هذه املباراة.
وعمـا أوضحـه إذا كان عبارًة عن 
رسالٍة مبكرة للجماهري للتربير يف 
حال عدم الفـوز، قاَل برتوفيتش: 
مطلقـاً ليـس تربيـراً بـل نتمنـى 
الفـوَز، لكـن علينـا أن نوضح ما 
يحدث، عانينا من نتائج فحوصات 
كورونـا، ويبـدو أن هنـاك ثالثـة 
العبـني ال أود أن أذكـر أسـماءهم 
هـم بوضـٍع صحّي غري مسـتقر، 
ونتمنى الفـوَز كما هـي أمنياتنا 

جميعاً.
وعـن التحضرياِت واالسـتعدادات 
أشـار  لبنـان،  مواجهـِة  قبـل 
تكـن  لـم  انهـا  إىل:   برتوفيتـش 
جيـدًة جـرّاء الغيابـات واإلربـاك 
انتظـاِر  بسـبب  يحصـل  الـذي 

الفحوصات.
 مضيفاً: سنحاوُل بكل ما بوسعنا 
من أجـل الظفـر بنقـاط املباراة، 
وهدفنا الفوز يف املبارياِت املتبقية، 
واألمر ليس بيدنا، حتى إن حققنا 

الفوَز يف املباريات الثالث فعلينا أن 
ننتظـر نتائـَج اإلمـارات التي هي 

بوضٍع أفضل منا.
تكـون  أن  برتوفيتـش  ورفـَض 
مباراة لبنان األمَل األخري ملنتخبنا، 
موضحاً: إن هناك تنافسـاً ما بني 
الجميـع، علينا انتظـار نتائج كل 
مباريـاِت املجموعة التي قد تخدم 

فريقاً عىل حساِب آخر.
وعن النهج املُتبع إذا ما كان مكمالً 
لعمل ادفوكات، أوضح برتوفيتش: 
النهُج مغايٌر الننا غرّينا الكثرَي من 
الالعبـني بنسـبة %70، ودائما ما 
يتغري أسـلوبنا حسـب املنتخباِت 
التـي نواجههـا، فاألمـُر يف بدايته 
كأس  يف  مشـاركتنا  عـن  تغـري 
العـرب، وهنـا أيضا تمـت إضافُة 

العبني آخرين.
الوطنـي  يف  منتخبنـا  ويخـوض 
السـاعة الثالثـة من عـرص اليوم 
الثالثاء  مواجهـة  مهمة  تجمعه 
بشـقيقه اللبناني  تقـام احداثها  
عـىل اديـم  ملعـب صيـدا  الـدويل 
مـن  الثامنـة  الجولـة  لحسـاب 
تصفيات املجموعـة القارية االوىل  
املؤهلـة لنهائيـات مونديال قطر 
املبـاراة  ، وتكمـن اهميـة   2022
كونها  تعـد الفرصة االخرية  امام 
منتخبنا لالبقاء عىل بصيص االمل  
املـرشوط   بالحصـول  عىل املركز 
الثالـث يف املجموعـة  ومصالحـة 
جـراء   مـن  الغاضبـة  جماهـريه 
االداء الباهـت والنتائـج السـلبية 
التي وضعته يف املركز الخامس من 
دون  تحقيـق أي فـوز يذكر حتى 

االن  .
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الوطنـي مباراة  يدخـل منتخبنـا 
اليـوم بهاجـس الفوز وحـده وال 
مافاتـه   تعويـض  بغيـة  سـواه 
يف  الخامـس  املركـز  ومغـادرة 
املجموعة االوىل بأمـل االبقاء عىل 

حظوظـه قائمـة باملنافسـة عىل 
املركـز الثالث  رشيطـة  الحصول 
عىل نقاط مبارياته الثالث  املتبقية  
بما فيها مبـاراة اليوم كاملة غري 
منقوصـة وان ال يحقـق املنتخب 
االماراتـي اكثر من ثالث نقاط من 
مبارياته التي ستجري تواليا  امام 
ايـران والعراق وكوريـا الجنوبية، 
نقـاط  اربـع  منتخبنـا   وجمـع 
فقط  يف الجوالت  السـبع  املاضية 
جاءت من تعادله يف اربع مباريات 
وخسـارته  يف ثالث دون ان يحقق 
أي فوز يذكر، ولم يسـجل العبونا 
سـوى ثالثة اهداف فقـط جعلت 
منهـم  الطـرف االضعـف هجوما 
يف املجموعة بينما اهتزت شـباكنا 
عـرش مرات  ليكـون دفاعنا  ثاني 
اضعـف الخطـوط الدفاعيـة بعد 
املنتخب  امـا  السـوري.  املنتخـب 
املـدرب  يقـوده  الـذي  اللبنانـي 

التشـيكي  ايفان هاشيك، فيمتلك 
خمـس نقـاط وضعتـه باملركـز 
الرابـع من فوزه يف مبـاراة واحدة 
وتعادله يف ثالث وخسـارته بأربع  
وسجل العبوه اربعة اهداف بينما 
دخلـت مرماهم سـبع كرات وهو 
يتطلع ايضا لبلـوغ امللحق بعد ان 
فقد املنافسة عىل بطاقتي  التأهل 

املبارش .
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يعانـي  تواليـا  الثانيـة  وللمـرة 
منتخبنـا من  غياب عدد غري قليل 
من عنارصه االساسـية  اثر ثبوت 
اصابتهـم بفايـروس كورونا  قبل 
املنتخـب  امـام  االخـرية  املبـاراة 
االيرانـي املضّيف، ويف هـذا االطار  
فـإن تشـكيلة االسـود سـتفتقد 
خدمات  الخمايس سـامح سـعيد 
وشـريكو كريـم وحسـني جبـار  
عطـوان   وامجـد  ناطـق  وسـعد 

وربمـا يضـاف لهم يارس قاسـم  
لعدم الجاهزية بينما يغيب بشـار 
رسـن لرتاكم البطاقـات الصفراء  
وباملقابل سـيعود للتشكيل ثنائي 
الدفـاع مصطفـى ناظـم ومناف 
اللبنانـي  املنتخـب  امـا  يونـس. 
الشـقيق فسـوف يغيـب عنه هو 
االخـر  ثالثـة العبـني وهـم العب 
نادي العهـد محمد حيدر بسـبب 
اصابته بفايـروس كورونا والعب 
شباب الساحل وليد شور إلصابته 
يف املبـاراة االخـرية امـام كوريـا 
الجنوبيـة بجانب املحرتف يف نادي 
ابولون ليماسـول  القربيص باسل 
جـرادي الـذي يعاني مـن اصابة 

سابقة .
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وسـتجمع مواجهـة اليـوم التـي 
يحتضنهـا  ملعـب صيـدا الدويل ( 
22 الف متفرج) سـبع جنسـيات 

املنتخبـني  بهـا  نعنـي  رئيسـية 
العراقيومدربهاملونتنيغـري زليكو 
ومدربـه  واللبنانـي  برتوفيتـش 
التشـيكي  ايفان هاشـيك بجانب   
طاقـم التحكيـم  الـدويل االردنـي   
الذي سـيقود املبـاراة واملؤلف من 
حكـم السـاحة  ادهـم مخادمـة  
الـروايل  االوملحمـد  واملسـاعد 
واملسـاعد الثانـي  محمـد الخلف 
ومعهم  الحكـم الرابع احمد العيل 
من الكويت  ومراقب املباراة اسيب 

سابوترا من اندونيسيا . 
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يف محصلـة رقمية نجـد ان منتخبي 
 25 يف  تقابـال  قـد  ولبنـان  العـراق 
مبـاراة رسـمية وودية سـابقة بما 
ضمـن  املنتخبـني  مباريـات  فيهـا 
كان  عندمـا  االوملبيـة  البطـوالت  
يسـمح  لدول العالم الثالث املشاركة 
يف تلك البطوالت بمنتخباتها الوطنية  

اولهـا يف بريوت عـام 1959 وانتهت 
عراقيـة بثالثـة اهـداف دون مقابل 
سـجلها عموبابـا  ( 2 ) وعادل عبد 
الله واخرهـا يف الدوحة العام املايض 
وانتهت حبايب بدون اهداف، وجرت  
املباريات  املذكورة يف اطار  مناسبات 
مختلفـة ضيفتهـا بغـداد وبـريوت 
وصيـدا والقاهرة وعّمـان والكويت 
ويف  وكربـالء،  والدوحـة  وازمـري 
املحصلة االجمالية مالت الكفة كثريا 
لصالح منتخبنا الـذي خرج فائزا يف 
16 مبـاراة مقابـل فوز االشـقاء يف 
مباراتـني فقـط فيمـا انتهت سـبع   
مباريـات بأنصاف الحلول، وسـجل 
العبونـا 50 هدفـا باملرمـى اللبناني  
مقابـل عـرش كـرات لبنانيـة فقط 

دخلت املرمى العراقي .
واختتَم املنتخُب الوطنّي آخر وحداته 
التدريبّية قبل مواجهِة نظريه اللبناني 
ظهر اليوم الثالثاء يف الساعِة الثانية 

بتوقيـت  الثالثـة  بـريوت،  بتوقيـت 
بـغــــداد عىل ملعِب صيدا البلدي، 
التصفيـاِت اآلسـيوّية  وذلك ضمـن 

املؤهلة اىل مونديال قطر ٢٠٢٢.
وجرت تدريباُت االمس بمشاركِة 22 
العبـًا هـم كٌل من: فهـد طالب، عيل 
ياسـني، حسـن احمد، حسـن رائد، 
مصطفى ناظم، حسـن عبد الكريم، 
محمد عيل عبود، احمد إبراهيم، احمد 
فرحـان، عالء عباس، عـيل حصني، 
ميثم جبار ، كرار نبيل، مناف يونس، 
مهنـد جعاز، امري العمـاري، فرانس 
ضيـاء، عيل الحمادي، زيـدان اقبال، 
سـجاد جاسـم، أيمن حسـني، سعد 

عبد األمري.
وعقَد املؤتمـر الفني ملباراة  منتخبنا 
الوطنـّي ونظـريه اللبنانـي، صبـاح 
امـس االثنـني، وذلـك عـرب محادثة 
(اون اليـن) جمعت الطواقم اإلدارية 
والطبيـة للمنتخبـني لتحديـد أطقم 
بعـض  عـىل  والتأكيـد  املنتخبـني، 
اإلرشـادات والتعليمـات التي تخص 

املباراة.
ومّثل الجانـب العراقي كل من املدير 
اإلداري غيـث مهنا من مكان الحجر 
طهـران،  يف  بـه  الخـاص  الصحـي 
باإلضافـة إىل طبيب املنتخب الوطني 
عبـد الكريم الصفار مـن مقر إقامِة 

الوفد العراقي يف بريوت. 
وتم تحديُد أطقم املنتخبني، حيث 
سـيلعب منتخب العـراق مرتدياً 
والـرسوال  األبيـض  القميـَص 
البيضـاء،  والجـوارب  األخـرض 
املرمـى  حـراس  زي  وسـيكون 
باللون األزرق، وستجري عمليات 
التسـخني واإلحماء قبـل املباراة 
باللـون الفـيض، بينما سـريتدي 
املنتخـب اللبنانـي الطقَم األحمر 
الكامـل ويرتـدي حراسـه الـزي 
األسـود الكامـل، بينما سـتكون 
واإلحمـاء  التسـخني  عمليـات 

باللون الذهبي.
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أمني الرس املسـاعد يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل سـيف املالكـي، اعلـن عن 
اصابته بفايـروس كورونا املسـتجد، امنياتنا 
الصادقة بالشـفاء العاجـل للزميل العزيز وان 
يلبسـه الرحمن ثوب الصحة والعافية التامتني 
وان يعود لعائلته وملمارسـة عمله املهني من جديد 

خالل االيام القليلة املقبلة.
 ***********************

االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل مراسـل النرشة الرياضية يف 
القناة العراقيـة االخبارية الزميـل عبد الصمد 
كاظم، وذلك لوفاة املغفور لها عمته ... سائلني 

اللـه العـيل القديـر ان يتغمـد الفقيـدة برحمته 
الواسـعة ويسـكنها جنات الفردوس ويـرزق اهلها 
ومحبيها الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

 *********************
رئيسـة اللجنـة النسـوية يف االتحـاد العراقـي 
للصحافة الرياضيـة الدكتورة عاصفة موىس، 
احتفلـت بعيد ميالدها قبل ايـام قليلة، خالص 
االمنيات لزميلتنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.



أكد اإلسباني رافائيل نادال الذي انفرد بالرقم 
القيـايس يف عـدد األلقاب الكبـرية يف بطوالت 
جراند سـالم (21) بفوزه عىل الرويس دانييل 
ميدفيديـف يف نهائي مشـهود ضمـن بطولة 
أسـرتاليا املفتوحة، أنه لم يكن جاهزا ملعركة 

مثل هذه.
وتابـع: ”لم أكن جاهـزًا بدنًيـا لخوض هكذا 
معركة. لم أتدرب بالشـكل الـكايف لكي أكون 
جاهـزًا. لكن هذا املسـاء كان مميـزًا وبالتايل 
بذلت قصارى جهدي. يجب أن أكون رصيحا، 
متعـب،  أنـا 

متعـب جًدا. ال أسـتطيع حتـى االحتفال بهذا 
اللقب“.

وواصل: ”لكنه كان اليوم الذي يتعني عيل بذل 
أقـىص ما لدي. لقد اسـتمتعت، عشـقت هذه 
املعركـة وجميع األحاسـيس التـي رافقتها. 
لـم أعان من أي أوجـاع يف قدمي اليوم ولعبت 
بحريـة. ال أدري كيف سأشـعر غدا، أدرك بأن 

األمور قد تتغري ألنه ال عالج إلصابتي“.
وزاد نـادال: ”أمر رائـع أن أحرز لقًبـا جديًدا 
يف جراند سـالم يف هذه املرحلة من مسـريتي. 
هذا األمـر يعني يل الكثري وأعرف جيًدا أن رقم 
21 هـو مميز. إنه يوم ال ينىس بالنسـبة يل. ال 
أقول إني أستحق ذلك، ألن الكثري من الالعبني 
غـريي يعملـون ويجتهدون ويسـتحقون ما 
حققته. لكن أعرف أني أتمتع بروح إيجابية 

يف األشهر األخرية“.
وأكمل: ”جاهدت كثريا للعودة إىل املالعب. 
لقد عشت أوقاًتا صعبة، ودخلت نقاشات 
واسعة ألننا لم نكن نعرف مدى قدرتي 
عـىل العودة إىل املالعـب. أنا فخور ألني 
حققت شيًئا كبريًا يف عالم كرة املرضب 
يف مسريتي. ال أعري أي أهمية ملعرفة ما 
إذا كنت األفضل يف التاريخ. برصاحة، أنا 
ال أهتم بهـذا األمر اليوم. املهم بالنسـبة 

اسـتغالل  يل 
النـوع من  هـذا 

األمسيات“.
أكمـل: ”هـل التتويج هنا هـو األكرب يف 

مسـريتك؟ لنقل إنـه األكثـر مفاجأة. 
أدرك جيـدا مـا عشـته لكـي أصل إىل 
هنا. أنا ُمدٌمر جسدًيا، وال أتذكر سري 
املباراة جيـدا. مسـاندة الجمهور يل 
كانت ضخمة، لقد انتابتني مشاعر 
عـدة خاللها. هـذا اللقـب كان أكثر 
تأثـريا يف نفيس من تتويجي ببطولة 
عـام  األوىل  للمـرة  جـاروس  روالن 

2005 من دون أدنى شك“.
أي  مسـرية  نهايـة  ”يف  وواصـل: 
العب، فإنـك تقدر أكثر هذه األوقات 
ألننـا ندرك بأننـا ال نملك الحظ لكي 
نعيشـها بشـكل مسـتمر. وبالتـايل 

أنـا فخور والرضا الشـخيص أكرب من 
السنوات املاضية“

وعـن رس تحقيـق هـذا اإلنجـاز قال: 
”حب اللعب، الشـغف، رغبة يف العمل 
وسـلوك إيجابـي باإلضافـة طبعا إىل 
وجـود أشـخاص رائعـني مـن حـويل 

ساعدوني كثريا“.

قال تقرير صحفي إسـباني إن ريال مدريد 
غرّي موقفه تجاه إحدى الصفقات الشتوية 
التي كان ينوي بها دعم خط وسطه خالل 
فـرتة االنتقـاالت التي انتهت مسـاء أمس 

االثنني.
وبحسـب صحيفة ”سـبورت“ اإلسبانية، 
فـإن ريال مدريد ال ينـوي التعاقد مع نجم 
فريق موناكو الفرنيس أوريلني تشـواميني 
يف اللحظـات األخـرية من فـرتة االنتقاالت 

الشتوية 2022.
وأكدت أن النادي األبيض قد يجدد اهتمامه 
بالالعـب يف انتقاالت الصيـف املقبلة، لكن 
دون دفـع املبلغ الذي طلبه نـادي موناكو 
للتخيل عن تشـواميني، املقدر بـ80 مليون 

يورو.
وأضافت الصحيفـة ”ريال مدريد يف الوقت 
الحايل ال يريد دفع سـوى 60 مليون يورو، 
مقابـل الالعب صاحـب الــ22 عاما الذي 
يرتبـط بعقـد مـع موناكـو حتـى صيف 

.“2024
ويحتاج ريال مدريد إىل العب بديل للربازييل 
كاسـيمريو تحديـدا، ويرى يف تشـواميني 
الالعب القادر عىل أداء هذا الدور، لكن دون 

أن يكبد خزينته تكاليف قياسية.
صفقة تبادلية بني الربسا وباريس

ـ كشف تقرير صحفي إسباني عن صفقة 
تبادليـة محتملـة بـني برشـلونة وباريس 
سـان جريمان، قبل نهاية سوق االنتقاالت 

الشتوية الحالية.
ويسـعى برشـلونة لدعم خطه الخلفي من 
”بـي إس جي“، مقابـل حصول األخري عىل 
أحـد األوراق الهجوميـة يف قائمـة الفريـق 

الكتالوني.
ويطمـح سـان جريمـان يف ضـم الفرنيس 
عثمان ديمبيل جناح برشلونة، الذي فشل يف 
التوصل التفاق لتجديد عقده مع البلوجرانا، 

بينما ينتهي عقده بختام املوسم الحايل.
وأبدى برشـلونة اسـتعداده للتفاوض عىل 
رحيـل ديمبـيل، لتجنب مغادرتـه مجاًنا يف 

الصيف املقبل.
وبحسـب صحيفـة ”مونـدو ديبورتيفو“ 
اإلسـبانية، فإن تشـايف هرينانديـز، مدرب 
برشـلونة، يسـعى لتعزيـز مركـز الظهري 

برينـات  اإلسـباني خـوان  األيـرس بضـم 
من سـان جريمـان قبـل نهايـة املريكاتو 

الشتوي.
وسـيكون برينات البديـل املحتمل لجوردي 
ألبـا يف برشـلونة، بحسـب مـا أوضحتـه 

الصحيفة.
وبرحيـل ديمبـيل مقابـل برينات، سـيرتك 
الجنـاح الفرنـيس مكانـا فارًغـا يف هجوم 
إدارة  سـيدفع  ممـا  الكتالونـي،  الفريـق 
البارسا لتعويضه ربما بضم الجابوني بيري 

إيمرييك أوباميانج مهاجم آرسنال.
جونز يعرقل رحيله عن يونايتد

ـ عرقـل اإلنجليـزي فيـل جونـز، مدافـع 
مانشسـرت يونايتـد، عمليـة رحيلـه عـن 
الشـياطني الحمر، خالل املريكاتو الشتوي 
الجاري.وزعمـت العديـد مـن التقارير، أن 
بـوردو الفرنـيس، تفاوض مع مانشسـرت 
يونايتـد، بشـأن صفقـة جونـز يف األيـام 

املاضية.
وكتـب فابريزيـو رومانو، خبـري انتقاالت 
الالعبـني واملدربـني يف أوروبـا ”بعد توصل 
مانشسرت يونايتد إىل اتفاق مع بوردو بشأن 
الصفقة، قـرر فيل جونز رفض االنتقال إىل 

الفريق الفرنيس“.
وأضاف عرب حسـابه عىل موقع تويرت: ”ال 
تبدو فرصة إعادة املفاوضات بني مانشسرت 

يونايتد وبوردو، أمرًا ممكًنا“. 

يذكـر أن فيـل جونـز تعـرض للعديـد من 
اإلصابـات يف املواسـم األخـرية، مما حرمه 
مـن املشـاركة يف املباريات مع مانشسـرت 

يونايتد.
ولم يلعب جونز هذا املوسـم سـوى مباراة 
وحيدة أمام وولفرهامبتون، بعد غيابه عن 
املشـاركة مع مانشسـرت يونايتد ملدة 712 

يوًما.
ميالن يشن غارة عىل صفقة برتغالية

ـ حـاول نـادي ميـالن، التعاقـد مـع أحـد 
الالعبني الربتغاليني، خالل املريكاتو الشتوي 

الجاري، لدعم خط وسط الفريق اإليطايل.
وحسب شبكة ”سـكاي سبورت إيطاليا“، 
فإن ميالن قدم عرًضا، للتعاقد مع الربتغايل 
ريناتو سانشـيز، العب وسـط ليل، مقابل 

25 مليون يورو باإلضافة إىل املتغريات.
وأشارت الشبكة اإليطالية إىل أن املفاوضات 
لم تنجح، بسـبب طلب سانشيز، الحصول 

عىل راتب كبري مع الروسونريي.
وأوضحـت ”سـكاي سـبورت إيطاليا“ أن 
ميـالن قد يحاول مـرة أخـرى، التعاقد مع 

ريناتو سانشيز يف الصيف املقبل.
وينتهي عقد العب الوسط اإليفواري فرانك 
كييس مع ميالن يف الصيف املقبل، ويرفض 
حتـى اآلن، كل عروض التجديد، لذا يسـعى 
الروسونريي لتعويضه بالتعاقد مع ريناتو 

سانشيز.

أنباء عن موافقة المبارد تدريب إيفرتون
ـ أكدت مصـادر إعالمية بأن فرانك المبارد 
وافق عىل تدريب إيفرتون بعقد يمتد لعامني 

ونصف.
وأعلن إيفرتون يف منتصف شهر يناير إقالة 
املدرب اإلسباني رافاييل بينيتيز من منصبه 
واسـتلم النجم السـابق دانكان فريغسون 

املقاليد الفنية مؤقتاً.
وكان واين روني قد رفض فرصة التفاوض 

مع إيفرتون لتويل تدريب الفريق.
نيوكاسل يضم الربازييل غيماريش

ـ أعلن نادي نيوكاسـل يونايتـد اإلنكليزي 
عن تعاقده مع العب الوسط الدويل الربازييل 
برونو غيماريش قادمـاً من ليون الفرنيس 

بعقد يمتد ألربع سنوات ونصف السنة.
وُيعترب غيماريـش، البالـغ 24 عاًما، ثالث 
صفقة للمدرب إيدي هاو يف فرتة االنتقاالت 
الحالية، بعد وصول الدويل اإلنكليزي كريان 

تريبييه والنيوزيلندي الدويل كريس وود.
وقـال هـاو ”برونـو موهبة مثـرية للغاية 
وكان أحد أهدافنا األساسية، لذلك يسعدني 

انضمامه“.
وأضاف ”إنه يعّزز قوة املجموعة اسـتعداًدا 
للتحـدي املقبـل. لقـد كان أحـد الالعبـني 
دويل  العـب  وهـو  فرنسـا  يف  البارزيـن 

للربازيل“.
وأشـارت التقارير إىل أن قيمة انتقال العب 
الوسـط تبلغ 40 مليون يـورو (33 مليون 
جنيـه إسـرتليني)، باإلضافـة إىل 8 ماليني 

يورو إضافية.
كمـا ذكـرت تقاريـر أن نيوكاسـل توصل 
أيًضـا اىل اتفاق مـع برايتون لضـّم املدافع 
دان بـرين، مقابـل حواىل 13 مليـون جنيه 

إسرتليني (15.6 مليون يورو).
عرض إنجليزي مفاجئ إىل موراتا

ـ حصل اإلسـباني ألفـارو موراتا، مهاجم 
يوفنتوس، املعـار من أتلتيكـو مدريد، عىل 
عرض مفاجئ للعودة إىل الدوري اإلنجليزي 

املمتاز خالل املوسم الحايل.
وتنتهـي إعـارة موراتـا يف يوفنتوس خالل 
الصيـف املقبل، وتزعم العديـد من التقارير 
أن الفريـق اإليطـايل ال ينوي ضمه بشـكل 

نهائـي، خاصـة عقـب التعاقـد مـع 

املهاجم دوسان فالهوفيتش.
وحسب صحيفة ”آس“، فإن ميجيل مولينا، 
مسـاعد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، اتصل 
بموراتـا، وعـرض عليـه اللعـب يف الجانرز 

خالل املوسم الحايل.
وسـبق أن عمـل مولينـا يف أتلتيكـو مدريد 
أثنـاء تواجـد موراتا، لـذا يرتبـط الطرفان 

بعالقة جيدة.
وأشـارت إىل أن مولينا حاول إقناع املهاجم 
اإلسباني، بأنه القطعة املفقودة يف مرشوع 

آرسنال.
يعـرف  موراتـا  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
الدوري اإلنجليـزي املمتاز منذ فرتة وجوده 
يف تشـيليس، لكـن لديه بعـض التحفظات 

بشأن العودة إىل لندن مرة أخرى.
ديمبيل يكسب رهانه عىل تشايف

ـ يجهـز تشـايف هرينانديـز، املديـر الفني 
لربشلونة، خطته للتعامل مع العبه عثمان 

ديمبيل، عقب انتهاء املريكاتو الشتوي.
وينتهي عقد ديمبيل مع البارسـا يف الصيف 
عـروض  كل  الالعـب،  ويرفـض  املقبـل، 

التجديد، كما يعارض الرحيل يف الشتاء.
وراهن ديمبيل عىل أن تشـايف سـيدفع به يف 
املباريات حتى إذا لـم ُيجدد، لكنه وجد بأن 
املدرب يسـتبعده مؤخـرًا من الحسـابات، 
التجديـد أو  ويـرصح بـأن عـىل الالعـب، 

الرحيل.
وحسب صحيفة ”آس“، فإن تشايف سيغري 
موقفـه مـن ديمبيل، إذا فشـل البارسـا يف 
إقناعـه بالرحيل خـالل املريكاتو الشـتوي 

الجاري.
وأشـارت إىل أن تشايف سـيجتمع مع رئيس 
النادي خوان البورتا، واملدير الريايض ماتيو 
أليمانـي، إليجاد حـل لألزمة عقـب انتهاء 

املريكاتو.
وسـيبلغ تشـايف، مسـئويل برشـلونة، بـأن 
مسـرية الفريـق قـد تتأثر بوضـع ديمبيل يف 
املدرجات، خاصة مع املنافسـة عىل التواجد 
يف املربـع الذهبي بالليجا، بجانب حصد لقب 
الـدوري األوروبي.ويقتنع تشـايف بأن رؤية 
الالعبـني لزميلهم ديمبيل يتـدرب ثم يجلس 
يف املدرجـات، سـتؤثر عىل الفريق، وسـتأتي 

بنتائج عكسية عىل املجموعة.
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توجت السـويد بطلة ألوروبا لكرة اليد بفوزها املثري عىل إسبانيا 
27 - 26 يف املبـاراة النهائيـة يف  بطلـة النسـختني املاضيتـني 

بودابست.
وحسم نيكالس اكربغ النتيجة يف صالح السويد يف الثانية األخرية 

من نقطة الجزاء مانًحا اللقب ملنتخب بالده.
وتألـق يف صفوف السـويد الحارس اندرياس باليـكا الذي اختري 
أفضـل العـب يف املباراة النهائيـة، يف حني سـّجل كل من الثنائي 
اكـربغ واوسـكار برغندال 5 أهـداف وأضاف هامبـوس واين 4 
أهداف. ويف املباراة عىل املركز الثالث وامليدالية الربونزية، تفوقت 

الدنمارك عىل فرنسا 35 - 32 بعد التمديد.

تلقى جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونيخ، أنباء غري سارة 
بشأن حالة العب الوسـط األملاني ليون جوريتسكا، الغائب عن 

مباريات الفريق منذ بضعة أسابيع بسبب اإلصابة.
ووفقا ملجلة ”كيكر“، فإن جوريتسكا تعرض النتكاسة ستبعده 
عن املالعب لفرتة أطول، وذلك بعدما شعر بآالم متجددة يف ركبته.

وأشارت إىل معاناة الدويل األملاني من آالم يف الوتر الرضفي للركبة 
بمجرد محاولـة ركل الكرة، حيث يبدو أن العالج الذي يتلقاه لم 
يكن فعاال. وكان من املفرتض عودة جوريتسكا للتدريبات اليوم 
الثالثـاء، لكنه لـم يتمكن حتى اآلن من إكمال جلسـات الركض 
الخفيـف. وسـيتعني عىل الطاقم الطبـي للنـادي أن يتخذ قرارا 
نهائيا بشـأن االسـتمرار يف نظام العالج الحـايل أو معالجة تلك 
املشـكلة بتدخل جراحي. وبذلك، سـيتواصل غياب جوريتسـكا 
عن مواجهة بايـرن ميونيخ ضد اليبزيج، السـبت املقبل، والتي 

ستقام ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري األملاني.

واصـل بورتو عـزف نغمة االنتصـارات يف الـدوري الربتغايل، 
بفوزه عىل ضيفه ماريتيمو (2 - 1)، ضمن مواجهات الجولة 

20، ليستمر يف ابتعاده بصدارة الرتتيب.
وعـىل ملعبه (الدراجاو)، أنهى صاحـب األرض الـ45 دقيقة 
الربازيـيل  املهاجـم  الـذي سـجله  بالهـدف  متقدمـا  األوىل، 

إيفانيلسون يف الدقيقة 18.
وبعـد 3 دقائـق من انطـالق النصـف الثانـي، اسـتمر تألق 
الربازيليني بهدف جديد سـجله هذه املرة الجناح الشاب بيبي 

أكينو.
وبعد 5 دقائق، عاد ماريتيمو للقاء بهدف تقليص الفارق عن 

طريق إدجار كوستا، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخسارة.
ورفـع الفوز رصيـد ”التنانـني“ إىل 56 نقطة، حلقـوا بها يف 
الصدارة، بفارق 9 نقاط مؤقتا عن سـبورتنج لشبونة، الذي 

سيحل األربعاء ضيفا عىل بيليننسيش.
وتجمد رصيد ماريتيمو عند 24 نقطة يف املركز التاسـع، بعد 

أن استقبل خسارته الثامنة هذ املوسم.

بلغ نادي موناكو الدور ربع النهائي من مسـابقة كأس فرنسـا 
لكرة القدم بفوزه عىل لنس 4 - 2 عىل ملعب األخري.

سـّجل أهداف موناكو كل من وسـام بن يـدر (18 و88) وجان 
لوكا (27) وسفيان ديوب (29) يف حني سجل هديف لنس كل من 

ويسيل سعيد (45) وارنو كاليمويندو-موينغا .(53) 
وحقق هواة برجوراك مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء سـانت 

اتيان من الدرجة األوىل بالفوز عليه 1 -صفر.
وسـجل رومان اسـكاربي هدف املبـاراة الوحيـد يف الدقيقة 76 

ليضع فريقه يف ربع نهائي كأس فرنسا للمرة األوىل يف تاريخه.

أكـد تقرير صحفي إسـباني أن اإليطـايل كارلو أنشـيلوتي، املدير الفني لريـال مدريد، توصل 
التفاق مع تيتي، املدير الفني ملنتخب الربازييل، بشأن العب املرينجي يف منتخب السامبا.

ويستعد ريال مدريد ملالقاة أتلتيك بيلباو، يف ربع نهائي كأس إسبانيا، يوم الخميس املقبل، يف 
الوقت الذي يخوض فيه منتخب الربازيل مباراة أمام باراجواي، قبل ذلك بـ 24 ساعة فقط، 
ضمـن تصفيات كأس العالم. ويملك منتخب الربازيـل 4 العبني من ريال مدريد، وهم إيدير 

ميليتاو، كاسـيمريو، رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور، وشاركوا يف املباراة املاضية 
أمام اإلكوادور يوم الخميس املايض. وبحسب صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، فقد حاول 
ريال مدريد التفاوض مع منتخب الربازيل حول عدم إرسال العبيه للتجمع الدويل، بحجة 

أن منتخب السامبا، قد ضمن تأهله رسمًيا لكأس العالم، لكن تيتي رفض النقاش حول هذا 
األمـر. وحصل ميليتاو عىل بطاقة صفراء سـتبعده عن املباراة املقبلـة أمام باراجواي، وقد 

عاد بالفعل إىل إسبانيا أمس السبت. وأضافت الصحيفة، أن تيتي وعد أنشيلوتي بأنه سيبقي 
عىل الثالثي كاسـيمريو ورودريجو وفينيسـيوس جونيور عىل مقاعد البدالء أمام باراجواي، 
وعـدم االسـتعانة بهم إال يف الـرضورة. جدير بالذكر، أنه سـيكون من الصعب مشـاركة هذا 

الثالثي أمام بيلباو، حتى لو غاب عن لقاء باراجواي بسـبب ضيق الوقت وطول املسـافة 
بني الربازيل وإسـبانيا، لكن أنشـيلوتي يأمل يف عدم مشاركة أي العب منهم للحفاظ عىل 

سالمتهم وجاهزيتهم البدنية قبل املرحلة املقبلة الحاسمة من املوسم.

أعلن نادي مانشسـرت يونايتد إيقاف مهاجمه مايسـون غرينوود حتى إشـعار 
آخـر بعد مزاعـم حول اعتدائه عىل امرأة، وذلك بحسـب ما أشـار بيان النادي 

االنكليـزي. وأشـار يونايتد يف بيـان أصدره: ”لـن يعاود مايسـون غرينوود 
التماريـن أو خـوض املباريات حتى إشـعار آخر“. وكان سـبق أن أصدر 

يونايتـد بيانـا أول يف وقـت سـابق عقب تأكيـد الرشطة أنهـا تجري 
تحقيقـات يف اتهـام غرينـوود، 20 عاًما، باسـتخدام العنف تجاه 

امـرأة. وجاء يف بيان يونايتـد األول: ”نحن عىل علم بالصور 
واالدعاءات املتداولة عىل وسـائل التواصل االجتماعي. 

ولن نـديل بأي تعليـق آخر حتى يتـم التأكد من 
الحقائق. مانشسـرت يونايتـد ال يتغاىض عن 

العنف من أي نوع“.
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القاهرة/متابعة الزوراء: 

يف محاولـة ملواكبة التطـورات املتالحقة يف 

سوق اإلعالم، أشارت مجموعة من التقارير 

الدوليـة إىل اتجـاه بعـض وسـائل اإلعالم 

«البودكاسـت»  إىل زيـادة اسـتثماراتها يف 

واملحتـوى الصوتـي املنشـور عىل شـبكة 

«اإلنرتنـت». وهـذا أمر يراه بعـض خرباء 

اإلعـالم «أمـراً طبيعيـاً، شـجعه انتشـار 

تطبيقـات التواصل االجتماعي، التي تعتمد 

عىل الدردشات الصوتية، إضافة إىل تحقيق 

(البودكاست) عائدات مالية جيدة يف بعض 

الدول». ويف املقابل، يرى آخرون أن االتجاه 

نحو «البودكاسـت» هو من قبيل مسـايرة 

الرتنـد، والسـعي وراء ما هـو منترش، من 

دون دراسة حقيقية الحتياجات السوق.

جوني دويتش، نائبة رئيس تسويق وتطوير 

«البودكاسـت» يف شـبكة «بودغلومريـت» 

«البودكاسـت»،  إنتـاج  يف  املتخصصـة 

ذكـرت يف مقال نرشه معهـد «نيمان الب» 

املتخصص يف دراسـات اإلعـالم والصحافة 

الشـهر املايض، أنـه «حان الوقـت لتطوير 

املحتوى الصوتي بجدية». وأشـارت إىل أنه 

«خالل سـنة واحدة تضاعـف عدد محتوى 

البودكاست عىل منصة سبوتيفاي من ٧٠٠ 

ألـف خالل عـام ٢٠١٩ إىل ٢٫٢ مليون خالل 

عام ٢٠٢٠. ومن املتوقع أن يتضاعف الرقم 

خالل عام ٢٠٢٢».

غروبـرت،  جوناثـان  يؤكـد  وبالفعـل، 

الصحفـي واملـدرب وصانع «البودكاسـت 

األمريكي» املقيم يف هولندا «زيادة االهتمام 

عامليـًا باالسـتثمار يف البودكاسـت»؛ لكنه 

قـال يف ترصيحات لـ«الرشق األوسـط» إن 

«سوق البودكاست تختلف من مكان آلخر، 

ففي حني ثمة سـوق ناضجـة وواضحة يف 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة، فإن السـوق 

يف أوروبـا ما زالت تنمو عىل قدم وسـاق». 

ومن جهتها، تعلق رشا الديب، االستشارية 

الدوليـة يف مجـال «البودكاسـت» فتقـول 

لـ«الرشق األوسـط» إن «سوق البودكاست 

شهدت ازدهاراً خالل الفرتة األخرية، خاصة 

يف الواليـات املتحدة. واسـتطاع منتجوه أن 

يحققوا أرباحاً من خالله... ويعود السـبب 

يف هـذا االزدهـار إىل قـوة صناعـة الرتفيه 

األمريكية، إضافة إىل وجود جرأة يف األفكار، 

وجهد يف اإلنتاج، عىل عكس سـوق أوروبا، 

التي ما زالت   يف طور النمو».

مـن جهـة ثانيـة، ووفـق دراسـة نرشها 

معهد «رويرتز» لدراسات الصحافة الشهر 

املايض، فـإن صحيفة «النيويـورك تايمز» 

األمريكيـة جنـت مـن «البودكاسـت» نحو 

٣٦ مليـون دوالر أمريكي خالل عام ٢٠٢٠. 

وتشري الدراسة، التي اسـتطلعت آراء ٢٤٦ 

قيادة إعالمية يف ٥٢ دولة، إىل أن «النارشين 

إلنتـاج  جهودهـم  معظـم  سـيوجهون 

املحتـوى الصوتي بنسـبة ٨٠ يف املئة، وييل 

ذلك إنشـاء (نيوزليرتز) بنسبة ٧٠ يف املئة، 

ثـم تطوير املحتـوى الفيديو بنسـبة ٦٣ يف 

املئة... وتخطط (النيويورك تايمز) إلطالق 

مواد صوتية هذا العام، تتضمن مناقشـات 

ملواضيع وقصص منشـورة، إىل جانب نرش 

٢٥ سـنة مـن أرشـيف الربنامـج اإلذاعـي 

(ذا أمـريكان اليـف)، مع تطويـر تطبيقها 

الخاص بالبودكاست، عىل سبيل املثال».

عربياً، تبدو الصورة مختلفة. إذ تقول رشا 

الديب إن «البودكاسـت مزدهر فعالً يف دول 

الخليـج؛ لكن الوضـع مختلـف يف منطقة 

الرشق األوسط وشـمال أفريقيا». وتضيف 

أن «اململكة العربية السعودية رائدة يف مجال 

البودكاست املتخصص يف التكنولوجيا، كما 

يوجد كثـري من منتجي البودكاسـت الذين 

يسـتطيعون تحقيـق أربـاح مـن املحتوى 

الصوتي يف اإلمـارات ودول الخليج، بعكس 

الوضع يف مرص ولبنان واألردن».

ويف السياق نفسه، عن سوق «البودكاست» 

يف الـدول العربيـة، قسـمت الديـب سـوق 

«البودكاسـت» يف الدول العربية إىل «سـوق 

الخليج، التي تسـتفيد من ارتفاع املستوى 

االقتصـادي وقلة ضجيج املـدن يف تحقيق 

االنتشـار واألرباح. وسـوقي األردن ولبنان 

اللتني تعتمدان عىل التطبيقات مثل (صوت) 

و(ملحة) و(أنغامي). والسـوق الثالثة التي 

تضم باقي منطقة الرشق األوسط، وتعتمد 

عىل األفـراد ومؤسسـات املجتمـع املدني، 

وهي ال تسجل االنتشار أو األرباح املطلوبة، 

بسبب نقص الدراسات الحقيقية للجمهور 

واحتياجاته».

«جمهـور  أن  يـرى  غروبـرت  جوناثـان 

البودكاسـت عادة ما يكـون أفضل تعليماً، 

ومـن ذوي الدخـل املرتفـع عـن الجمهور 

العـادي، كمـا أنـه جمهـور أكثر قـراءة». 

ويتابـع: «هـذا هـو جمهـور (النيويـورك 

تايمـز)... التي ال تسـعى إىل أرقـام توزيع 

عاليـة، بـل إىل قـراء أغنياء». ويشـدد عىل 

«أهميـة معرفـة الجمهـور وطبيعتـه عند 

صناعـة املحتـوى، أيـاً كان القالـب الـذي 

سيقدم فيه هذا املحتوى». ومن ثم، يوضح 

غروبرت أن «األمر نفسه ينطبق عىل جودة 

البودكاسـت، إذ يجذب البودكاسـت الجيد 

واملنسـق جمهوراً أفضل... وبالتايل، تكون 

اإلعالنـات عاليـة الجـودة والقيمـة، مثـل 

إعالنـات السـيارات الفاخـرة». ثـم يقول: 

«يقدم بودكاسـت اسـمه (برايت مايندز)، 

معظـم ضيوفـه مـن الكتـاب واملفكريـن 

والسياسيني، واالقتصاديني، وبذا فجمهوره 

صغري، لكنه ذكي ومتخصص».

عودة إىل دراسـة معهد «رويرتز» لدراسات 

الصحافـة، التـي تفيـد بتنامي اسـتهالك 

املحتوى الصوتي عىل مدار السنوات القليلة 

األخـرية، مدفوعـًا بتطور الهواتـف الذكية 

والسماعات، واالسـتثمار يف «البودكاست» 

مـن منصات مثل «سـبوتيفاي» و«غوغل» 

و«أمازون». وأشـارت الدراسـة أيضاً إىل أن 

«صناعة البودكاسـت شـهدت خالل العام 

املايض تسـارعاً وتطوراً يف شـكل املحتوى 

الصوتي ليشمل مقاالت مسموعة، ورسائل 

صوتيـة، وحـوارات عـىل الهـواء، مرتبطاً 

بظهور تطبيقـات الدردشـة الصوتية عىل 

مواقـع التواصـل االجتماعـي، مثل (كلوب 

وغـرف  سبايسـز)،  و(تويـرت  هـاوس) 

الدردشـة الصوتيـة التابعة لـ(فيسـبوك)، 

وغريها، ما منح املستخدمني فرصة إلنتاج 

وبث محتوى صوتي».

يف هذا اإلطار، تنوه الديب بـ«أهمية اإلعداد 

الجيـد للبودكاسـت ومعرفـة اهتمامـات 

الجمهـور، قبـل البدء يف االسـتثمار يف هذا 

يفتحـون  «كثـريون  وتضيـف:  املجـال». 

امليكروفـون ويتحدثون... لكن هل يجدون 

من يسـمعهم؟». وترضب الديب مثالً بعدد 

من تجـارب «البودكاسـت» الناجحة حول 

العالـم، التـي يظهر فيهـا اإلعـداد الجيد، 

بـدءاً مـن اختيـار املوضـوع، والضيـوف، 

حتى طريقة تقديمه. وعن أشـكال تقديم 

«البودكاسـت»، ترشح الديـب أن هناك «٥ 

أشـكال معروفة لتقديم البودكاسـت، هي 

البودكاسـت الفردي، والحوار، والدردشة، 

والوثائقـي، وأخـرياً التمثيـيل. وكل شـكل 

يختلف بطبيعة املوضوع والجمهور». ومن 

ثم تلحـظ أن «املشـكلة يف املنطقة العربية 

تكمـن يف غيـاب دراسـات سـوق واضحة 

واهتماماتـه،  الجمهـور  طبيعـة  تحـدد 

وتقيس مدى ضوضـاء املدن، ملعرفة ما إذا 

كان من السـهل عـىل الجمهور االسـتماع 

للبودكاسـت، بينما املرء يسـري يف الشارع 

أم ال». ثم تقول إن «اإلقبال عىل االسـتثمار 

يف البودكاسـت عربياً هو من قبيل السعي 

وراء الرتنـد واالنتشـار، مـن دون وجـود 

دراسـات حقيقية ُتظهر مـدى فعالية هذا 

الشـكل مـن املحتـوى يف جـذب الجمهور 

وتحقيق األرباح».

ختاماً، نذكر أن إريك نوزات، مؤسس رشكة 

«ماغنيفسنت نوير» لإلنتاج واالستشارات 

اإلبداعية، أفاد يف مقاله املنشور عىل منصة 

«نيمـان الب» الشـهر املـايض، بـأن «عام 

٢٠٢٢ سـيكون عام البودكاست واملحتوى 

الصوتـي، ومثلما كان الفيديـو محور كل 

يشء قبل فرتة، سـيصبح األمـر كذلك اآلن 

للصـوت». وبنـاًء عليه، يـرى «رضورة أن 

تغري املؤسسـات اإلعالمية اسرتاتيجيتها يف 

التعامل مـع البودكاسـت، بحيث ال يكون 

الربح هو الهدف األسايس، بل بناء القاعدة 

الجماهرييـة وتعميقهـا».  (عن/صحيفة 

الرشق االوسط)

بكني/ا.ف.ب:
أعلن «نادي املراسـلني األجانـب يف الصني»، يف تقرير صدر امـس اإلثنني، أن الصحفيني 
يواجهون «عقبات غري مسـبوقة» يف البلد اآلسيوي تتمثل يف تهديدات بإجراءات قانونية 
بحّقهم وحمالت مناهضة عىل اإلنرتنت فيما ترتاجع أعدادهم مع طرد السـلطات لعدد 

منهم.
وجاء يف التقرير السـنوي لـ «نادي املراسـلني األجانب يف الصني» أن بكني «تشـّجع عىل 
سلسـلة دعاوى قضائية» أو التهديد باّتخـاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيني األجانب، 

والتي تقّدم ضدهم عادة بعد وقت طويل من موافقة املصادر عىل إجراء مقابالت.
وأفاد مدير مكتب صحيفة «إيكونومسـت» يف بكني ديفيد ريني يف التقرير بأن «مشـهد 
املخاطـر يتغرّي حالياً بطرق غري معهودة. عىل وجه التحديد، تواجه املنظمات اإلخبارية 
تحذيـرات مـن أن طريقة تغطيتهـا لألخبار قد تعرّضهـا لعقوبات قانونيـة أو دعاوى 

قضائية مدنية أو تحقيقات مرتبطة باألمن القومي، وهو األخطر».
تواجـه املنظمـات اإلخباريـة تحذيرات مـن أن طريقة تغطيتهـا لألخبار قـد تعرّضها 

لعقوبات قانونية أو دعاوى قضائية مدنية أو تحقيقات مرتبطة باألمن القومي.
وأشـار إىل أن ذلك يمّثل تبدالً «مقلقاً» يف الوسائل السابقة للسيطرة عىل وسائل اإلعالم، 
والتي كانت تتمّثل يف حرمانها من تلقي دعوات لتغطية أحداث مثالً أو مواجهة مشاكل 

يف إصدار البطاقات الصحفية أو التأشريات.
وتأتـي التهديدات املتزايدة من اإلجـراءات القانونية بعدما تم عام ٢٠٢٠ اعتقال املذيعة 
األسـرتالية تشـينغ يل، التي كانت تعمل لدى شبكة «يس جي تي إن» الصينية الرسمية، 
وهايز فان من «بلومربغ نيوز». وأفادت السلطات الصينية بأن توقيفهما جاء لالشتباه 

بأنهما عرّضتا األمن القومي للخطر.
يف هذه األثناء، وضع الصحفيون األجانب ومنظماتهم خطط طوارئ للمغادرة عىل وقع 
ازديـاد املخاطر، فيمـا زادت «الهجمات املدعومة من الدولـة «خصوًصا حمالت التصّيد 

عىل اإلنرتنت» من صعوبة عمل آخرين، بحسب التقرير.
وأضـاف النادي أن خطوات من هذا النوع تفاقم الشـعور بأن وسـائل اإلعالم األجنبية 

تمّثل العدو، مشريًا إىل أن «تغطية أخبار الصني تعاني».
ويسـتند التقرير إىل اسـتطالع شـمل ١٢٧ من أعضاء النادي الـ١٩٢. وذكر التقرير أنه 
بينمـا غادر الصحفيون نتيجـة الرتهيب املتزايد أو طردهم من قبل الدولة، باتت تغطية 

الصني «تدريباً عىل الصحافة عن بعد بشكل متزايد».
وعـام ٢٠٢٠، أعلنـت الصني أنها سـتطرد صحفيـني أمريكيني من الصحـف األمريكية 

الرئيسة الثالث: «نيويورك تايمز» و»واشنطن بوست» و»وول سرتيت جورنال».
ولفـت التقرير إىل أن السـلطات الصينية طردت ١٨ صحفياً يعملون لدى وسـائل إعالم 

أمريكية عام ٢٠٢٠.
ويواصـل العديـد من املراسـلني تغطية أخبار الصـني من دول أخرى، فيمـا واجه باقي 

الصحفيني العاملني يف مؤسسات أمريكية صعوبات يف تجديد بطاقاتهم الصحفية.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
”ليكيـب“  صحيفـة  نرشتـه  تقريـر  أثـار   
الفرنسـية عـن ”منتخـب القبائـل“ غضـب 
اإلعـالم يف الجزائـر، ويف تعليقها عىل التقرير، 
اتهمت وكالة األنباء الجزائرية املغرب بـ“دعم 

الصحيفة“.
وكانـت ”ليكيـب“، وهـي صحيفة فرنسـية 
متخصصـة يف الرياضـة، قـد نـرشت تقريرا 
األسـبوع املايض، عن ”منتخب القبائل“ الذي 
أسسـته يف ٢٠١٤ حركـة ”املـاك“ املطالبـة 

باستقالل منطقة القبائل عن الجزائر.
و“القبائـل“ هـي منطقة يف شـمال الجزائر، 
ويسـكنها حـوايل عرشة ماليني شـخص من 
األمازيغ، وهم جماعة عرقية أصلها يف شمال 
أفريقيا، فيما يعيش أكثر من مليوني شخص 
من املنطقة يف الشتات يف جميع أنحاء العالم.

”املـاك“  القبائـل  تحريـر  حركـة  وتطالـب 
باسـتقالل املنطقـة، فيمـا تصنـف الجزائر 
الحركـة ”إرهابية“ منظمـة ٢٠٢١. يذكر أن 
املطالبات باستقالل منطقة القبائل توسعت 
عىل مواقـع التواصل االجتماعي يف الجزائر يف 

املدة األخرية.
وقالت الصحيفة إن ”املنتخب القبائيل“ يمثل 
املنطقـة داخل ”كونيفـا“ (CONIFA)، وهي 

”فيفا“ للدول غري املعرتف بها.
وأنشئت ”كونيفا“ يف يونيو ٢٠١٣، وتضم ٥٤ 
اتحـادا غري تابعة لفيفا. وهدفها تعزيز تنوع 
الشعوب من خالل كرة القدم. وتؤكد املنظمة 
أنها غـري سياسـية وهدفهـا منـح الفرصة 
لبعـض املناطـق لتمثيل شـعوبها، بحسـب 

رئيسها بري أندرس بليند.
وأشـارت الصحيفـة إىل أن العبـي ”املنتخـب 
القبائـيل“ يعيشـون يف املنفـى، يف باريـس، 
وذكـر  جزائـري.  سـيايس  ضغـط  بسـبب 
التقريـر بمحاولـة السـلطات الجزائرية ثني 
العبـي املنتخب عن املشـاركة يف بطولة كأس 
العالـم، املخصصـة لـ“الـدول غـري املعرتف 

بهـا“ يف ٢٠١٨، بعـد ترسيب الئحـة الالعبني 
املشاركني.

وفـور نـرش التقريـر، هنـأ فرحـات مهنـي 
رئيـس ”حركـة تحرير القبائـل“، ”املاك“، يف 
تغريـدة عىل تويرت، ”طلبة العلوم السياسـية 
الذيـن أعـدوا الروبروتاج الجيـد“، ونرشه يف 

”ليكيب“.
وكانت الجزائـر أصدرت مذكرة توقيف دولية 
بحـق مهنـي، واتهمته بالضلـوع يف ”افتعال 

الحرائق“ التي طالت املنطقة العام املايض.
وهاجمت وكالـة األنباء الرسـمية الجزائرية 
صحيفة ”ليكيب“، واعتربت أن مقالها ”كاذب 
ومجرد تزييف للحقائـق“، مضيفة القول إن 
”ليكيب“ فضحت نفسها كونها مارست بكل 
وقاحـة ”صحافة دفـرت الشـيكات“ املحببة 

للمملكة املغربية.
وتابعـت الوكالـة ”بخصـوص هـذا املنتخب 
الوطنـي القبائيل املزعوم، فهـو مجرد افرتاء 
مغربـي ال غـري“، مضيفـة القـول ”ملنطقة 
القبائـل فريق وطنـي وهو منتخـب الجزائر 
الـذي أخرج اآلالف من مواطني هذه املنطقة 
الباسـلة والبطلة إىل الشـارع لالحتفال بفوز 

الخرض بكأس العرب“.
ويأتـي مقال ”ليكيـب“ يف وقت تحـاول فيه 
باريس إحياء العالقات مع الجزائر، والسـبت 
تحّدث الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون إىل 
نظريه الجزائري عبداملجيد تبون عرب الهاتف 
وناقشـا ”تهدئة ذاكرة االستعمار (الفرنيس) 
وحرب الجزائر“، حسـبما أعلن قرص اإلليزيه 

يف بيان.
سـخرية  الجزائريـة  الوكالـة  مقـال  وأثـار 
واسـعة عـىل مواقـع التواصـل االجتماعي. 
وقال معلقون إن الوكالة الرسمية الجزائرية 
بـدل انتقاد فرنسـا التي تـأوي حركة تحرير 
القبائل ومنتخب القبائل لكرة القدم أو انتقاد 
صحيفـة ”ليكيـب“ الفرنسـية التـي نرشت 

املقال، توجهت إىل انتقاد املغرب.
وقال معلقـون إن الوكالـة الجزائرية أغفلت 
أن هنـاك جزائريـني يشـتغلون يف صحيفـة 
”ليكيب“، وأنها يومية ”مستقلة“ صادرة من 
فرنسـا، وليس لها أي ارتبـاط باملغرب ال من 

قريب وال من بعيد. 
وبالنسبة إىل وكالة األنباء الجزائرية الرسمية، 
وفـق معلقني، فـإن األخبار املهمـة يف الوقت 

الحـايل ليسـت الوضـع املقلـق للمتقاعدين، 
وال الفشـل الذريع لزيارة الرئيـس الجزائري 
عبداملجيـد تبـون إىل مـرص، وال الترسيبـات 
املتفّجرة للسكرتري السـابق الخاص للجنرال 
الراحل قايد صالح، وال حتى فضيحة التنّصت 
عـىل املكاملـات الهاتفيـة املتعلقـة باغتيـال 
الصحفيني من قبل األشباح الجزائريني الذين 
يعملون بأوامر مـن لطفي، نجل وزير الدفاع 

السابق خالد نزار.
بالنسبة إىل الوكالة الجزائرية، الخرب الحقيقي 
الفرنسـية  الرياضـة  صحيفـة  مقـال  هـو 
”ليكيب“ التي  قررت إتاحة الفرصة للقبائليني 
من أجل املطالبـة بحقوقهم ”الرياضية“ عىل 

األقل.
يذكر أنه سـبق لوكالـة األنبـاء الجزائرية أن 
اتهمت البنك الدويل بإعداد تقرير ضد الجزائر 

بأمر من املغرب.
وتصـدر هاشـتاغ #غرد_مثل_وكالة_األنباء_
الجزائريـة الرتند املغربي عىل مواقع التواصل 
للسـخرية من تغطية وكالة األنباء الرسـمية 
الجزائريـة للشـأن املغربـي التـي طغت عىل 
تغطية الشـأن الجزائـري. وانتقـد متابعون 
التدفق اإلعالمي الكثيف من الوكالة الجزائرية 
باتجـاه املغرب طيلة الفـرتة األخرية وهو ما 

عكسه عدد القصاصات اإلخبارية.
وتخصص الوكالة ما ال يقل عن ٢٠ قصاصة 
إخباريـة باللغتني العربية والفرنسـية يوميا 
للشـؤون الداخلية والخارجية للمغرب ضمن 
القسـم الـدويل الـذي أصبـح معنيـا باملغرب 

فقط.
ودائما ما يقرن املسـؤولون يف الجزائر كلمتي 
الحرب واإلعالم يف ترصيحاتهم. وتسيطر عىل 
املسـؤولني نظريـة مفادها أن البـالد تواجه 
”مؤامرة من الخارج تتضمن موجة التدفقات 
معنويـات  إلحبـاط  الخارجيـة  اإلعالميـة 
الجزائريني واملسـاس بمصداقية مؤسسـات 

الدولة األكثر حساسية“.
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 الرباط/متابعة الزوراء:
الخارجية األمريكية،  أعلنت وزارة 
عرب مكتـب الديمقراطية وحقوق 
إطـالق  عـن   ،(DRL) اإلنسـان 
الرتويـج  يهـم  مفتـوح  برنامـح 
للمشاريع، التي تعمل عىل تحسني 
احـرتام حريـة التعبـري والحـق يف 
املعلومـات وحمايـة الصحفيني يف 

املغرب.
وأوضحت الخارجيـة األمريكية يف 
موقعها الرسـمي أنهـا تهدف عرب 
هذا الربنامج إىل تمتيع األفراد بقدر 

أكرب من حرية التعبري يف املغرب.
وتتمثل أهداف مكتب الديمقراطية 
وحقوق اإلنسـان يف دعـم التنفيذ 
التعبـري  الفعـال للحـق يف حريـة 
والوصـول إىل املعلومات، من خالل 
تعزيـز االلتزامات واآلليات الدولية 

ذات الصلـة، مثل رشاكة الحكومة 
املفتوحـة، ودعم ممارسـة اإلطار 
الـذي يوفر  القانونـي واملؤسـيس 
التعبـري  يف  للحريـة  ضمانـات 

والوصول إىل املعلومات.
وقالت الخارجية األمريكية إن هذه 
الربامج يجـب أن تعزز املسـاءلة، 
وتمّكـن املجتمع املدني من مراقبة 

وتعزيـز حريـة التعبـري والحق يف 
املعلومات بأمان، فضالً عن تعزيز 
فهم أفضل للمبادئ الدولية للحق 
يف الوصـول إىل املعلومـات العامة 

باملغرب.
األمريكيـة  الخارجيـة  وتقـرتح 
مجموعة من املواضيـع التي تهم 
هذه الربامـج، من قبيل توسـيع 
مسـاحة املمارسـة اآلمنة والحرة 
لحريـة التعبـري، بمـا يف ذلك دعم 
لتوفـري  املدنـي  املجتمـع  جهـود 
الرقابة وتعزيز تنفيذ قوانني حرية 
التعبري والحق يف املعلومات، وبناء 
قدرة الصحفيني والجهات الفاعلة 
يف وسائل اإلعالم عىل العمل بأمان 
عند الوصول إىل املعلومات، و زيادة 
الوعـي العـام حول حريـة التعبري 

وحمالت حرية املعلومات.

إضافة إىل دعم الشـفافية وتعزيز 
املفتوحـة، وتعزيز  البيانـات  نرش 
املواطنـني  ومشـاركة  التواصـل 
عىل مسـتوى الحكومـة املحلية يف 
القضايـا املتعلقـة بحريـة التعبري 
وتمكـني  املعلومـات،  يف  والحـق 
املجتمـع املدني من رصـد وتعزيز 
حرية التعبري والحـق يف املعلومات 
من خالل آليات الرقابة واملساءلة، 
و تعزيـز تبادل أفضل املمارسـات 
الدولية والدروس املسـتفادة حول 
إنشـاء وتنفيذ إطار تنظيمي يعزز 
ويحمـي حريـة التعبري، ال سـيما 
التزامـات  بتعزيـز  يتعلـق  فيمـا 
الحكومة املغربية املفتوحة بشـأن 
العامة  الخدمة  الشـفافية وجودة 

واملساواة والشمولية.
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اضافة اىل حرصه الشديد عىل انجاز ما يكلف به من اعمال اخراجية فانه عرف بني زمالئه واقرانه بدأبه املتواصل 
عىل تطوير نفسه منذ بداياته .

كان محمد الفتالوي مبدعا لهذا قرر ان يسجل لنفسه خطا فنيا واضحا فقرر دخول معه الفنون الجميلة  قسم الفنون 
أكاديمية  مرسحية  بأعمال  شاركت  كطالب  املعهد  يف  تواجده  وخالل   ١٩٨٧ عام  منه   وتخرج   ١٩٨٣ عام  املرسحية 
كممثل وكمخرج ايضا فكان اخر عمل له يف املعهد  مرسحية(عشاء غري مرغوب فيه ) لتنشئ وليامز بعدها دخل عالم 
التلفزيون بمحض الصدفة حسب قوله عام ١٩٨٣ فاختاره مدير اإلنتاج الفلسطيني نبيل كوني للمشاركة بمسلسل 

«ابراهيم طوقان» انتاج اردني ليمثل شخصية ابراهيم طوقان. دخلت عالم التلفزيون فاخذ يبحث عن محطة له 
فاستوقفه حب االخراج التلفزيوني فعمل (مالحظ استوديو ) لكي يتابع تنظيم حجوزات الربامج واالعمال .

محمـد الفتـالوي التقينـاه يف دائرة 
السـينما واملـرسح التي يعمـل فيها 
االن مخرجـا ضمن قسـم املخرجني 
يف هـذه الدائـرة فسـالناه اوال عـن 

بطاقته الشخصية والفنية فقال :-
االسـم / محمـد كاظـم عبـد حمود 

الفتالوي
درست فنون املرسح والسينما 

العمر الفني / ٣٩سنة
مخرج: تلفزيوني وسينمائي .

-حدثنا عن العائلة والنشأة وهل لها 
عالقـه باختصاصه الحـايل وهل لها 

دور فيه ؟
- ليس لالهـل اي عالقة بالفن او اي 

دور لهم يف طريقي الفني
عائلتـي مـن االهـل هي ٤ اخـوان و 
٤ اخـوات ويل أوالد بنـت وولد البنت 
رسى تبلغ من العمر ٣١سـنة والولد 

حسني يبلغ من العمر .
-حدثنـا عـن إبداعاتـك األولية خالل 
املراحل الدراسية االوىل وهل كانت لك 

ابداعات خالل تلك املرحلة؟
الجميلـة  الفنـون  - دخلـت معهـد 
قسـم الفنون املرسحية عـام ١٩٨٣ 
وشـاركت   ١٩٨٧ عـام  وتخرجـت 
أكاديميـة  مرسحيـة  أعمـال  بعـدة 
كممثل كوني إضافة لالخراج اخرها 
مرسحية «عشـاء غري مرغوب فيه « 
لتنشئ وليامز ودخلت عالم التلفزيون 
بمحض الصدفه عـام ١٩٨٣ كممثل 
اختارنـي مدير اإلنتاج الفلسـطيني 
نبيـل كونـي للمشـاركة بمسلسـل 
«ابراهيم طوقان» انتاج اردني ألمثل 
شـخصية ابراهيـم طوقـان يف بداية 
حياتـه الن املمثـل الرئيس لم يأت اىل 
العراق بل باقي يف األردن بسبب سوء 
خـالف عىل األجور مـع هيئة اإلنتاج 
والتصوير كان داخل ستوديو ٦٠٠ يف 
االذاعة والتلفزيون الن العراق حينها 
يمتلك افضل سـتوديوهات يف الرشق 

األوسط ويقوم باستئجارها.
-و الي النواحي الفنية تم اختيارك؟

-لكون شـكيل يميل للطابع الشامي 
الفلسـطيني وشـاهدني عندمـا  او 
كنـت اجـري بروفـات مرسحيـة يف 
املعهد  وبالفعل ذهبت باملوعد ولكني 
تفاجـأت  ان املمثـل الرئيـس حرض 
بعد تسوية الخالف وهنا اعتذر مني 
مديـر اإلنتاج وقـدم يل فرصة دخول 

عالم التلفزيون ملدة شهر
-حدثنـا عـن كيفيـة دخولـك عالم 

االذاعة والتلفزيون ؟
كان  التلفزيـون  عالـم  دخلـويل    -
التلفزيـون   بعالـم  البحـر  فرصـة 

وابحـث عـن محطـة فيـه وبقيـت 
أواضـب عـىل الحضـور اىل االذاعـة 
باملعهـد  دوامـي  بعـد  والتلفزيـون 
وانتقـل بـني االسـتوديوهات مابني 
الدرامـا والربامـج واملنوعـات وهنـا 
اسـتوقفني حب االخراج التلفزيوني 
وسـألت املختصني كيـف يمكنني ان 

اكـون مخـرج ناجـح ومن أيـن ابدأ 
قالـو يل عليك ان تبـدأ بالعمل كمدير 
استوديو (مالحظ اسـتوديو ) يتابع 
تنظيم حجـوزات الربامـج واالعمال 
ومـن هنـا يكـون عنـدك املـام بكل 

يشء والفرصة أمامك اذ كان القسـم 
بحاجة اىل مالحظ وبالفعل استفدت 
مـن الفرصـة وتعينـت وبقيـت عىل 
مدار سـنتني أتعلم واتقوى وامارس 
بمعونـة الكـوادر الفنيـة إضافة اىل 
املتابعة للمخرجـني والتعاون معهم 
وكنت اعمل يف اسـتوديوهات الدراما 

والربامـج واتابـع وأسـجل مايـدور 
قسـمي  اىل  وأرفعـه  باالسـتويو  
وتعلمـت  واملتابعـة  التنفيـذ  قسـم 
 CCu التصوير واإلنارة والصوت والـ
الكرومكـي وذات يوم جميع الفنيني 

غادروا االسـتوديو بفرتة االسرتاحة 
بقـدوم  وإذا  لوحـدي  انـا  وبقيـت 
املخرج الراحل حمـودي عيده ومعه 
٣شعراء لتسـجيل قصائدهم بشكل 
طارئ: وإلنقـاذ املوقف وبثقه عاليه 
باكملـه  االسـتوديو  أدرت  بنفـيس 
قفلت باب االسـتوديو ووجهة كامرا 

ثابتة للشـاعر وكامرا لصورة معارك 
باكراونـد للشـاعر أتممـت تفريغها 
كروكـي بازالـة اللـون االزرق  خلف 
الشـاعر لتحـل محلـه الصـورة عن 
طريق جهاز الـ CCU وكامره السم 
الشـاعر وتوظيفه وظهوره كبشـن 
مع الشاعر ونظمت االنارة وضبطت 
الصـوت مـع الشـاعر مابـني املايك 
ومكرس الصوت ثم اخذت من املخرج 
تيب املوسـيقى التصويرية باكراوند 
مرافـق مـع القصيـدة وبالفعـل تم 
التصويـر وبنجـاح وصالحيـة فنية 

عالية .
-وهـل خظـي عملـك هـذا باهتمام 

الدائرة؟
-نعـم  ومـن هنـا تـم تكريمـي من 
قبـل املديـر العـام بمبلـغ ٧٠دبنـار 
اإلخـراج  لـدوره  وبرتشـيحي 
التلفزيوني بمعهـد التدريب االذاعي 
والتلفزيوني وبالفعـل دخلت الدورة 

وتفوقت باملرتبة الثانية .
-حدثنا عن تدرجك فيما بعد ؟

- عملت كمسـاعد مخرج مع جميع 
املخرجـني الكبـار وتدرجت كمخرج 
منفذ ومخرج مسـاعد اىل ان وصلت 

اىل مرحلة مخرج بشكل مطلق .
ومتى دخلت الكلية ؟

- دخـويل الدراسـة برغبـة ملحـة يف 
داخيل حيث احببت عالم التمثيل قبل 
اإلخراج النـي كنت أتردد باسـتمرار 
اىل صاالت السـينما ملشـاهدة األفالم 
االمريكية والعربية والهندية وكل ما 
هو جديد ورائع  واستوقفني بالتمثيل 
املمثل الهنـدي الكبري املبـدع اميتاب 
باتشـان لرباعتـه بالتمثيـل لدرجـة 
يجعـل الدمـوع تـرزف مـن عيوني 
بشـاهد املليـو درامـا وهنـا احببت 
التمثيـل وعرفـت ان التمثيـل حرفه 
وفـن راقـي فيـه اإلبـداع والتلقائية 
العاليـه لتتمكن من تحريك مشـاعر 
املشـاهد لكـن الريـاح تمـيض بمـا 
التشـتهي السـفن فقد اخذت جانب 
اإلخـراج اكثر من جانب التمثيل رغم 
مشاركاتي باألعمال الدارمية كممثل 
بالعمـال العراقيـة وحتـى املرصيـة 
شـاركت بالتمثيل مع النجم املرصي 

حسني فهمي يف مسلسل اإلمرباطور 
وبمساحه جميله باملسلسل .

- وهـل تتذكـر اول عمـل تلفزيوني 
قدمته بنجاح ؟

تسـجييل  فلـم  هـو  عمـل  اول   -

العـراق  تلفزيـون  بـني  كمسـابقة 
وتلفزيـون الشـباب آنـذاك وتفوقت 
عليهـم باملرتبـة االوىل وحصلت عىل 
الجائـزة ومبلـغ مخصـص للجائزة 
ثـم اخرجـت اول مسلسـل درامـي 
بعنـوان ( رحلـة املصباح السـحري 
) يعتمـد عـىل تكنيك الخـدع العالية 
يف زمـن كانـت غائبـه  التكنولوجيا 
الحديثـة يف العـراق مـن الحاسـوب 
والكمبيوتر لعمـل الخدع عام ١٩٩٥ 
وبالفعل انجزت العمل وبنجاح فائق 
واسـتخدمت بالخدع سبشل كروكي 
اي خدعة داخل خدعة بلقطة واحدة 
وبنفس التايم لتكون الخدعة اشـبه 
بالحقيقـة تماما وكنـت اول مخرج 
اعتمـد عىل هـذه الطريقة سبشـل 
كرومـه ولـم يسـتخدمها احـد من 
بعـد اىل ظهـور التكنولوجيا الحديثة 
وحصـدت عنـه جائـزة اإلبـداع من 
قبل وزير الثقافـة مع مكافأة مالية 
وهو أيضـا اول عمل درامي أخرجته 
وتفوقـت به أيضا ثـم توالت االعمال 

الدرامية اضافتا لألفالم والربامج

 
- هـل تتذكر عـدد واسـماء الربامج 

والسهرات التي اخرجتها ؟
  - عملـت اكثـر مـن عـرشة برامج 
مابني العراق ومرص وخمس سهرات 
دراميـه وأغنيتـني بطريقـة الفديـو 
كليـب وافـالم روائية اثنـان بالعراق 
واثنان يف مرص لصالح صوت القاهرة 

وخمس مسلسالت
- هل كتبت وأعددت برامج ؟

- نعم أعـددت اغلب الربامج واألفالم 
التـي قمت بإخراجهـا وكتبت فلمني 
سـينمائيني وسـيتم هذه السـنة ان 
شـاء الله أنجاز فلمـا روائيا بعنوان 
(سياط النسل) لصالح دائرة السينما 

واملرسح
- احب مكان للعمل يف نفسك ؟

- هو السـينما والتلفزيـون املتمثل 
يف دائرة السـينما واملرسح والقنوات 

التلفزيونية الفضائية
- بـكل هذه التجربة التي اسـتمرت 
اكثر من ٢٦ سنة  هل لديك طموحات 

لم تنفذ ؟
- طموحـي ان اقـدم اكثـر وأكثـر 
مـن االعمـال الدرامية التـي ترتقي 
يليـق  الثقـايف  الوعـي  بمسـتوى 
باملجتمعات كافة وخاصة مجتمعنا 
العراقـي وتعالج الكثـري من الدوائر 
عـىل  الضـوء  وتسـليط  الحياتـني 
الجريمة والعقاب واألكشن والطرح 
الجديد بمستوى إنتاجي عال ليكون 
بمستوى االعمال الدرامية العربية .

- شـكرا جزيال للمخرج السينمائي 
والتلفزيوني محمد الفتالوي متمنني 

لك دوام العطاء .
الـزوراء  ولجريدتكـم  لكـم  شـكرا 

الغراء 
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فنان انطلق من اجواء جنوبية وعرف بني االوسـاط 
الفنية كصوت رائع بدأه من خالل مشاركاته كفنان 
يف اوبريتـات محليـة ولنجاحـه وصوتـه العذب تم 
عـرض اعماله يف تلفزيون العراق ثم تحول كمطرب 
عراقـي كبري له حضـوره املتميز يف اكـرب الحفالت 

واملناسبات العراقية والعربية 
ولد فؤاد سـالم عام ١٩٤٥ يف مدينة البرصة (جنوب 
العـراق)، وتحديـدا بمنطقة الخنـدق، ومنذ نعومة 
أظافـره فقـد والده، ليكـون برعاية عمـه «الحاج 
كاظـم بريـج»، وكان يغنـي يف الطفولـة؛ ليطـرد 
الخوف عنه عند عودته من املدرسة إىل منزله وسط 

البساتني.
وأدت الصدفـة دورهـا يف توجـه فـؤاد سـالم نحو 
الفـن عندما اسـتمع إليـه أحد أعضاء نـادي امليناء 
االجتماعي يف البرصة، عندما كان يف زيارة إىل منزله، 
وكان يغني يف غرفته للمطرب العراقي الراحل ناظم 
الغـزايل، فنـال إعجابه وقدمه للملحـن مجيد العيل؛ 
ليكـون عازفا عىل آلة «األكورديـون» يف فرقة نادي 

املينـاء، ومغنيا يف بعض حفالتـه، فأعجب الحضور 
بصوتـه، وتوقعـوا لـه أن يكـون خليفـة للغـزايل، 
الـذي شـكلت وفاته املفاجئـة آنذاك صدمـة كبرية 

للعراقيني.
ويف عام ١٩٦٨ حدثت النقلة األكرب يف مشواره الفني، 
عندمـا اختارته لجنة املسـح اإلذاعـي والتلفزيوني 
يف العـراق، ليكـون املطـرب العراقـي الوحيـد الذي 
يصل لإلذاعة والتلفزيون بـدون أن يقف أمام لجنة 
اختبار، وسـجل حينها أغنية «سوار الذهب»، وهي 
أول أغنية له، وكانت من ألحان سـالم حسني، الذي 
اختار له اسـمه الفني «فؤاد سـالم» بدال من اسمه 
الحقيقي فالح حسن. وكان فؤاد سالم قد تألق مع 
الفرق املرسحية عرب أوبريت « بيادر خري»، وأوبريت 
«نريان السـلف»، وأوبريـت «املطرقـة»، وكان آخر 
أوبريـت له قد عمله مع املخـرج الراحل عبد املطلب 
السنيد يف أمريكا بعنوان «الشمس ترشق من هناك» 
عـام ٢٠٠٢ و شـكل فـؤاد سـالم مـع زمالئه ياس 
خرض وفاضل عواد وحسـني نعمة وسـعدون جابر 

وقحطان العطار انعطافة كبرية يف األغنية العراقية 
يف سبعينيات القرن املنرصم، وما يزال هؤالء املطربني 
مع كاظم الساهر، الذي ذاع صيته نهاية ثمانينيات 
ومطلع تسـعينيات القرن املـايض يف صدارة األغنية 
العراقية بشـهادة غالبيـة املختصـني وتعامل فؤاد 
سالم مع غالبية امللحنني الكبار أمثال كوكب حمزة 
ومحمد جواد أموري وياسـني الراوي وطالب القره 
غويل ومحسن فرحان وغريهم، كما تعامل مع كبار 

الشـعراء العراقيني مثل عريان السـيد خلف وكريم 
العراقي وكاظم إسـماعيل كاطع، وسـجل عرشات 
األغانـي املهمـة، أبرزها «يا عشـقنا» مـع املطربة 
شوقية العطار، وسّميت هذه األغنية بأغنية األرض 

والوطن، ونالت شهرة واسعة حينها.
وبعد أن ابتسـم الحظ له، وبـات يف مقدمة املطربني 
العراقيني من حيث جمالية الصوت وحسـن اختيار 
أغانيـه، تعـرض ملضايقـات عديدة من السـلطات 
العراقية يف عهد الرئيس الراحل أحمد حسـن البكر؛ 
بسـبب ميولـه اليسـاري، حتـى تعـرض لالعتقال 
والتحقيـق أكثر من مرة، وتعـرض أيضا للرضب يف 
مـكان عـام، وهو أمر أجـربه عىل مغـادرة البلد إىل 
الكويت نهاية عام ١٩٧٧، ومنها توجه إىل اليمن، ثم 
عاد إىل الكويت التي انطلق منها بقوة نحو الجمهور 

الخليجي، وكذلك العربي 
وسـجل فؤاد سـالم الكثـري مـن األعمـال الغنائية 
املهمة، لعـل أبرزها أغنيته الشـهرية «مشـكورة»، 
وهـي مـن كلماتـه وألحانـه، كذلك سـجل قصيدة 

الشـاعر العراقـي بدر شـاكر السـياب «غريب عىل 
الخليج»، وقصيدة الشـاعر محمد مهدي الجواهري 
«يا دجلـة الخري»، فضال عن العـرشات من األغاني 
األخـرى، التي تمـزج حب الوطن باللـون العاطفي 
ويف عام ١٩٨٥ غـادر الكويت ليسـتقر يف اإلمارات، 
ثـم توجـه للسـعودية، وبعدهـا إىل سـوريا، ثم إىل 
أمـريكا قبل أن يعود إىل العراق بعد عام ٢٠٠٣، وأراد 
االسـتقرار فيه؛ إال أن الظروف التي شهدها البلد لم 
تسـاعده عىل الوجود فيه، ليأتيه زائـرا ثم يعود إىل 
منفاه يف سـوريا، وقد رحـب به العراقيـون كثريا، 
واحتفوا فيه برتحاب كبـري، كذلك أقام عدة حفالت 
يف نادي العلوية ونادي الصيد وقاعة الشعب يف بغداد 
وأيضا يف أربيل ثم عاد إىل سوريا مجددا حيث تعرض 
إىل انتكاسة صحية كبرية عام ٢٠١٣ نتيجة إصابته 
بتلف يف خاليا الدماغ، فقد عىل إثره النطق والحركة، 
ليعانـي كثـريا قبل أن يرحل إىل مثـواه األخري يف ٢٠ 
ديسـمرب/ كانون األول من العـام ذاته، وقد تم نقل 

جثمانه يف وقت الحق إىل العراق ليدفن فيه.



عند االرتباط، يبحـث املرء عن رشيك 
حيـاة يشـبهه ويتوافق معـه، ولكن 

ماذا لو أحببِت رجالً مختلفاً عنِك؟ 
إن مشـاركة الحيـاة مع شـخص له 
تفضيـالت مختلفة، ويحمـل طباعاً 
مختلفـة تماماً عنِك، وأسـلوب حياة 
يتضـاد يف بعض األحيان مع أسـلوب 
حياتـك، يحتاج إىل بـذل مجهود كبري 
حتـى تتمكنا من العيش معـاً بهدوء 
واستقرار، وعند الوصول إىل درجة من 
النضج تسمح لكما بتقّبل االختالفات 
الكبرية بينكما، سـوف تحصلني عىل 

فوائد مهمة من هذا االرتباط. 
تابعي القراءة وتعريف إىل 4 فوائد تعود 
عليِك عند الزواج من شخص مختلف 

عنِك.
1 - سوف تصبحني أكثر توازناً

عىل سبيل املثال إذا كان زوجك عفوياً 
وفوضوياً، بينمـا أنِت منمقة، تحبني 
التنظيـم والرتتيب يف كل يشء، بمرور 
الوقـت، سـتتعلمني االسـرتخاء، وأن 
األمـور لـن تسـري بحسـابات دقيقة 

دائماً كما ترغبني.
الزواج من شخص مختلف عنِك يعلمك 
مهارة التفاوض وتسوية األمور، وقد 
تدركني مع الوقت أن أسـلوبك يحمل 

سمة من التطرف، ما يدفعِك للتعامل 
مع األمور ببعض التوازن.

2 - سوف تتحسـن مهارات التواصل 
لديِك

إن الـزواج من شـخص مختلف عنِك 
يجـربِك عـىل أن تصبحـي مسـتمعة 
أفضـل، ما يؤدي إىل تحسـني مهارات 

التواصل لديِك.

أيضـاً زواجـك مـن شـخص مختلف 
سـوف يعلّمِك رؤيـة الجانـب اآلخر، 
والبحث عن نقـاط التقاطع بينكما، 
يف  مهاراتـك  يحّسـن  أيضـاً  وهـذا 

التواصل.
3 - سـتكونني أكثـر تعاطفـاً تجـاه 

األشخاص املختلفني واحتياجاتهم
كونـك متزوجة من شـخص مختلف 
معـه  التفاهـم  وبإمكانـك  عنـِك، 
والحفاظ عىل التواصل بينكما، وتقبل 
اختالفـه عنـِك، يجعلِك أكثـر مرونة، 
وتقبـًال الختالفات اآلخرين، وتعاطفاً 

مع احتياجاتهم.
تفهمـاً  أكثـر  يجعلـِك  أيضـاً  هـذا 
لشـخصيات أطفالك، ويساعدك عىل 
أن تكوني قريبة منهـم، ويجعل منِك 

أماً وصديقة جيدة لهم.
4 - سوف تتعلمني املزيد عن نفسك

ربمـا تكون لـدِي صفـات ال تعرفني 
عنهـا شـيئاً حتى تعييش مـع زوجك 
صاحـب الشـخصية املختلفـة عنِك، 
عىل سـبيل املثال قد تؤثر فيِك نشأتك 
يف بيت ملتزم بجداول زمنية مزدحمة 
وصارمة، ما يجعلِك تظنني أن هذا هو 
الطبيعـي، بينما االصطدام بأسـلوب 
حيـاة زوجك املختلـف، وتأقلمِك معه 
بمـرور الوقـت، يجعلِك تدركـني أنِك 
تحبـني بعض الفـوىض أو املرونة، لذا 
فالحيـاة مع شـخص مختلـف عنِك، 

يعلّمِك املزيد عن نفسك. 
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يشـتكي غالبية األشـخاص بشكل 
عـام من آالم يف املعدة من وقت آلخر 
ويمكـن أن تـرتاوح آالم املعـدة من 
إزعـاج خفيف إىل ألم مسـتمر يؤثر 

عىل الحياة اليومية.
و قالت أسماء خرابرا، طبيبة أمراض 
الجهاز الهضمـي: ”إنها واحدة من 
أكثر األعراض شـيوعا التي نراها“، 
ويمكـن أن تتطلـب بعض أسـباب 
آالم املعدة الحـادة أو املفاجئة، مثل 
التهاب الزائدة الدودية، رعاية طبية 

طارئة.
فـإذا كنت تعانـي مـن آالم متكررة 
يف املعدة ولم تكـن متأكدا مما يجب 
فعلـه حيالها، فمن املهـم أن تعرف 
أن معظـم الحـاالت يمكـن عالجها 

بمجرد تحديد أسبابها.
وفيما ييل سـبعة أسباب آلالم املعدة 

وبعض النصائح للعالج:
1. الغازات

يف حـني أن الغـازات جـزء طبيعـي 
مـن عمليـة الهضـم، إال أن الكثـري 
منها يمكن أن تسـبب آالما يف املعدة 

وتشنجات وانتفاخا.
ويمكـن أن يكـون سـبب الغـازات 
الزائـدة ابتـالع الكثـري مـن الهواء، 
وتنـاول األطعمة التي تفـرز الكثري 
من الغازات، مثل الفول والخرضوات 
الصليبيـة ومنتجـات األلبان هذا إىل 
جانب الحـاالت الطبيـة مثل مرض 
االضطرابـات الهضميـة أو متالزمة 
القولـون العصبـي (IBS) أو فـرط 

نمو البكترييا يف األمعاء الدقيقة.
وإذا كنـت تعاني من غازات مزعجة 
األوىل  الخطـوة  فـإن  ومسـتمرة، 
نظامـك  تقييـم  تتضمـن  الجيـدة 
الغذائـي، وخاصـة تنـاول األطعمة 

الحلوة والنشوية.
ويمكنك أيضا تجربة األدوية التي ال 
تحتاج إىل وصفة طبية أو العالجات 
املنزلية مثـل بعض أوضاع اليوغا أو 

تسخني بطنك.
2. اإلمساك

ُيعرَّف اإلمسـاك بأنـه وجود أقل من 
ثـالث حـركات أمعـاء يف األسـبوع 
وربما سـببها نظام غذائي يسء، أو 
قلة التماريـن، أو األدوية، أو حاالت 

مثل القولون العصبي.
وعنـد اإلصابـة باإلمسـاك، يمكـن 
مالحظة شـعور بالضيق أو تشـنج 
أو ألـم حاد يف البطن، والشـعور بأن 
حـركات أمعائك غـري مكتملـة، إىل 

جانب الشعور بالغثيان.

وإذا كنت تعاني من إمسـاك مزمن، 
واسـتمرار األعـراض ملـدة تزيد عن 
ثالثة أشـهر، فإن مراجعـة الطبيب 

هو القرار األفضل.
3. التهاب املعدة

التهـاب املعدة هو التهـاب يف بطانة 
املعدة يؤدي عادة إىل الغثيان والقيء 
والشعور بالغثيان بعد تناول الطعام 
وسـببها األكثر شـيوعا هو بكترييا 
(السـبب  بيلـوري  هيليكوباكـرت 
الشـائع ملرض القرحـة الهضمية)، 
وأيضا اإلفراط يف استخدام مضادات 
السـتريوئيدية،  غـري  االلتهـاب 

واستهالك الكحول.
4. عدم تحمل الالكتوز

عـدم تحمل الالكتـوز يعني أنك غري 
قـادر عىل هضـم الالكتوز، السـكر 
املوجـود يف الحليـب ويف حالـة عدم 
تحمـل الالكتـوز، يمكـن أن يـؤدي 
تنـاول الحليـب ومنتجـات األلبـان 
األخرى إىل آالم يف البطن وتشنجات، 

واإلسهال، واالنتفاخ والغثيان ويعد 
عدم تحمل الالكتوز أمرا شائعا جدا، 
فهو يصيـب ما يصـل إىل %68 من 

البالغني يف العالم.
وإذا كنـت تعانـي مـن عـدم تحمل 
الالكتوز، فـإن املنتجات الخالية من 
الالكتـوز أو حبـوب إنزيـم الالكتيز 
يمكـن أن تحسـن قدرتك عىل هضم 

الالكتوز.
5. التسمم الغذائي

يحدث التسـمم الغذائـي عند تناول 
طعام ملوث بالبكترييا أو الطفيليات 
أو الفريوسـات أو السـموم األخرى 
وتشـمل العالمـات األكثـر شـيوعا 
البطـن  الغذائـي آالمـا يف  للتسـمم 
وغثيانـا  واسـتفراغا  وتشـنجات 

وإسهاال.
ويمكـن معالجـة حـاالت التسـمم 
الغذائي الحاد عـن طريق املضادات 
الحيويـة أو مضـادات الطفيليـات، 
ولكن يف معظم الحاالت ستتحسـن 
بمفردك ويستغرق التعايف عادة من 
يـوم إىل 10 أيـام وأثناء ذلـك تجنب 

الجفاف.
6. مرض التهاب األمعاء

إىل  التهـاب األمعـاء  يشـري مـرض 
والتهـاب  كـرون  مـرض  حالتـني، 
القولون التقرحي، وكالهما يسـبب 
الجهـاز  يف  كبـريا  مزمنـا  التهابـا 
الهضمـي وتشـمل األعـراض وجع 
البطن، واضطراب املعدة، واإلسهال، 
والغازات واالنتفاخ، وقلة الشـهية، 

ومخاط يف الرباز.
ويمكن أن تساعد التغيريات الغذائية 
يف تقليل االلتهاب يف الجهاز الهضمي 
وإدارة أعراض مرض التهاب األمعاء 
وقـد يـويص األطبـاء باتبـاع نظام 
غذائـي منخفض الرواسـب، والذي 
يحتوي عىل القليـل جدا من األلياف 
أو األطعمـة التـي يصعـب هضمها 
مثل الحبوب والفاكهة والخرضوات 

النيئة واملكرسات والبذور.
(IBS) 7. متالزمة القولون العصبي
القولون العصبي هو حالة شـائعة، 
وال يوجـد سـبب واضـح للقولـون 
العصبـي، ولكـن مـن املعـروف أن 
بعض األطعمـة واألدوية، باإلضافة 
إىل التوتـر والقلق، تـؤدي إىل ظهور 

األعراض.
ومـع متالزمـة القولـون العصبي، 
هنـاك اضطـراب يف االتصـال بـني 
الهضمـي ويمكن  الدمـاغ والجهاز 
أن يتسـبب ذلك يف تقلـص القولون 
بشكل متكرر، ما يؤدي إىل تقلصات 
يف أسـفل البطن، وانتفـاخ، وغازات 
زائدة، وحـركات األمعاء املتكررة أو 

غري املتسقة.
وهنـاك ثالثـة أنـواع مـن القولون 
العصبـي، وتشـمل خيـارات العالج 
تغيـريات يف النظام الغذائـي، بما يف 
ذلك زيادة تناول السـوائل واأللياف، 
واألدويـة التي تـرصف دون وصفة 
طبيـة واألدوية املوصوفة لإلمسـاك 

و/ أو اإلسهال.

تظن الكثريات أنهن لن يحصلن 
عـىل وجـه ُمـرشق إال بوضع 
ولكـن  التجميـل،  مسـاحيق 
ربما تكـون الحقيقة مختلفة 
تماما، حيث إن كثرة استخدام 
برشتـِك  تصيـب  املسـاحيق 
بالجفـاف مـن ثم شـيخوخة 

مبكرة.
وهـذه نصائـح تمنحـِك وجها 

نرضا ومرشقا بدون ماكياج:
صباحـاً  الوجـه  غسـيل   -  1

ومساًء بالغسول املناسب:
تبـدو نصيحـة غريبـة  ربمـا 
ولكن هناك سـيدات ال يهتمني 
بغسـيل الوجه، كما أن النسبة 
األكـرب حتى وإن كانـت تداوم 

عـىل غسـيل الوجـه ال تختـار 
والخطـوة  املناسـب،  الغسـول 
األوىل الختيـار الغسـول تكمـن 
يف معرفة نـوع البرشة، كما أنه 
البـد أن يسـاعد عـىل التنظيف 

والرتطيب أيضا.
2 - اختيار املرطب الجيد:

ترطيـب البرشة مـن الخطوات 
عـىل  للحصـول  جـدا  الهامـة 
برشة شـابة، السـيما للسيدات 
الالتي يعملن ويتعرضن ألشعة 
الشمس الضارة يوميا، وينصح 
املوقـع باختيار مرطـب مالئم 
ملاركة موثـوق بها، كما أنه من 
األفضـل أن يحتوي عـىل عامل 
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املاسـكارا  اسـتبديل   -  3
بالفازلني:

للفازلـني فوائد عديـدة ويمكن 
االستفادة منها إذا استخدمتيه 
بدال من املاسكارا، حيث يساعدِك 
يف الحصول عـىل رموش كثيفة 
بدون مستحرضات تحتوي عىل 
مـواد صناعيـة ضـارة، ربما ال 
يعيطـِك الفازلني نفـس نتيجة 
املاسكارا ولكن يمكنِك االعتماد 
عليـه إلطاللـة طبيعيـة نرضة 
خاصة يف األماكن التي ال تتطلب 

تكلفا وماكياجا كثيفا.
4 - رطبي شـفاهك بزيت جوز 

الهند:
مظهـر الشـفاة الجافـة أكثـر 

مـا يعطيِك إطاللة شـاحبة، لذا 
ينصح املوقع برضورة الرتطيب 
الدائم لشفاهِك باستخدام زيت 

جوز الهند.
5 - التغذية الصحية:

لحالتهـا  مـرآة  املـرأة  بـرشة 
الصحية وكلما تناولتي األطعمة 
الخـرضوات  مـن  الصحيـة 
النقيـة كلما  والفاكهـة واملياه 

حصلتي عىل برشة شابة.
-6 احذري الحواجب الرفيعة:

مـن  الحاجـب  منطقـة  تعـد 
األماكن التـي تحدد وجهِك فإذا 
قمتي بإزالة شعر الحاجب أكثر 
من الالزم هذا بـدوره يعطيكي 

إطاللة شاحبة أكرب سناً.
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املقادير

1 كوب دقيق

1/2 كوب زيت

1/2 كوب حليب

1 كوب سكر

2 بيضة

فانيال

3 ملعقة صغرية بيكينج باودر

1/2 كوب كاكاو

الكريم كراميل

3 بيض

3 كوب حليب بودرة

3 كوب ماء

1 كوب سكر

1 ملعقة صغرية عصري ليمون

1 ملعقة صغرية برش ليمون

خطوات التحضري

الخطـوة االوىل : لعمـل الكريـم 

ذوبي السكر مع اللبن وقلبيهم 

جيدا 

ثـم ضيفـي الليمـون ثـم برش 

الليمون والبيض وقلبيهم جيدا

 الخطوة الثانيـة :ضعي الزيت 

يف العجانـة ثم ضيفي السـكر 

واعجنيهـم جيـدا ثـم اخلطـي 

الدقيـق مع الـكاكاو والبيكنج 

باودر 

اسـتمري يف العجـن ثم ضيفي 

اللبن حتى تمتزج املكونات

لعمل الكراميل 

ضعي السـكر يف وعاء عىل النار 

واستمري يف التقليب

احرضي صانية الفرن ثم ضعي 

طبقة الكراميل يف القاع

ثم ضيفي عليها طبقة الكريم 

ثـم طبقـة الكيـك ثـم ادخليها 

الفـرن عىل درجة حـرارة 180 

دقيقـة   35:40 ملـدة  درجـة 

وتسـوى يف حمام مائي بالفرن 

مثل تسوية كريم الكراميل.
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ينام الكثري من األشخاص وهم 
قبالـة التلفـاز، فعندمـا يتصل 
األمر بعادات النوم، يرص البعض 
عىل النوم يف ظل تلفزيون مضاء، 
وهو ما قد يرتك آثارا سلبية عىل 
جسـم اإلنسان، ورغم ذلك صار 
النـوم يف ظل التلفزيون طقسـا 

ثابتا لدى كثريين.
وينـدي  النـوم،  خبـري  قـال  و 
تروكسـل: ”إن البعـض يعّد أن 
النـوم يف ظل التلفزيـون املضاء 
جـزء رضوري مـن طقوسـهم 
الليليـة، عـىل اعتبـار أن صوت 
التلفزيون يمثل ضجيجا خفيفا 
يطغـى عـىل عوامـل الضوضاء 
املزعجني  الجـريان  األخرى مثل 

وحركة املرور يف الشارع“.
وأشـار إىل أن التلفزيون هو من 
الرضورية  االسـرتخاء  عوامـل 
لهم، الفتا إىل أن دراسـة شملت 
800 شـخص، وجـدت أن نحو 
ثلثهم يعتمـدون عىل التلفزيون 

كمساعد للنوم.
لكن، ملاذا قد يكون النوم يف ظل 

التلفزيون ضارا؟
إن النـوم عىل وقع أفالم شـبكة 
”نتفليكـس“ واألخبـار يمكـن 
أن يدمـر نومك، وذلك لألسـباب 
التالية، بحسب تروكسل، وهي: 
تعطيل السـاعة الداخلية: إذ إن 

األجهـزة مثل التلفزيـون تبعث 
الضـوء األزرق، الـذي يمكن أن 
يعّطل النوم، وإيقاعات الساعة 
البيولوجية والتوازن الهرموني.

ويمنـع الضوء األزرق جسـمك 
وهـو  امليالتونـني،  إنتـاج  مـن 
هرمون يساعد عىل ضبط إيقاع 

الساعة البيولوجية.
يبقيك مستيقظا يف وقت الحق: 
إنـك عندمـا تشـاهد برنامجـا 
تلفزيونيا بنهم قبـل النوم، من 
املحتمل أن تظل مستقيظا حتى 
سـاعات الفجر األوىل لكي ترى 

بقية الحلقات.
وهـذا ما خلصـت إليه دراسـة 
إذ  السـلوكي،  النـوم  الطـب  يف 
إشـارت إىل أن األشخاص الذين 

يشـاهدون التلفزيـون كثريا يف 
الليـل ينامون يف وقـت متأخر، 
واملشكلة أن الربامج التلفزيونية 
مشـوقة،  بطريقـة  صممـت 
خاصة الدرامية، مما يجعل أمر 

اإلقالع عنها أكثر صعوبة.
وقال ويندي تروكسل إن الرئيس 
التنفيـذي لرشكـة ”نتلفيكس“ 

هو أكرب منافس للنوم.
يقطع نومك: ال يبقيك التلفزيون 
يقظا إىل وقت متأخر فحسـب، 
بل يجعلك أن يزعجك أيضا وأنت 

أرض األحالم.
وعـىل سـبيل املثـال، إذا نمـت 
عـىل مشـاهد فيلم رعـب، فقد 
تطـاردك يف األحالم وتسـبب لك 

الكوابيس.

يتواجد يف كثـري من األحيان الفول السـوداني عىل 
طاولة القهوة، يف مباريات البيسبول، أو عىل اآليس 
كريـم املفضـل للكثريين، فهناك أدلـة متزايدة عىل 
فعالية الدور الذي يلعبه الفول السوداني يف تحسني 

وظائف وكفاءة األوعية الدموية.
فعـىل الرغم مـن اعتقـاد الكثريين بانتمـاء الفول 
السـوداني إىل املكـرسات إال أنـه يف حقيقـة األمـر 
ينتمـى إىل فصيلـة الخـرضاوات، فهـو ينمو تحت 
األرض، بخـالف الجـوز واللوز اللذيـن ينموان عىل 

األشجار.
وقد كشـفت دراسـة أجريـت من قبل قسـم علوم 
التغذيـة يف جامعـة بنسـلفانيا، حـول اسـتهالك 
الفول السوداني، أنه يعمل عىل تحسني االستجابة 
للدهـون الثالثية بعد الوجبة والحفاظ عىل وظيفة 

بطانة األوعية الدموية.
وقـال الباحث ليو زيوران، بجامعة بنسـلفانيا، إن 
الفول السـودان كوجبة خفيفـة صحية تعمل عىل 

حماية وكفاءة األوعية الدموية.
وقد أجـرى الباحثون أبحاثهم عـىل تقييم األوعية 

الدمويـة وظيفـة الوجبـات عاليـة الدهـون، عىل 
مجموعـة من 15 رجـال يعانون من زيـادة الوزن 
تـم تقسـيمهم إىل مجموعتـني، حيث تنـاول أفراد 
املجموعـة األوىل 3 أوقيات من الفول السـوداني إىل 
جانب تناول أفراد املجموعة الثانية تناولوا وجبات 
دون الفول السوداني، ليتم قياس مستوى الدهون 
الثالثية والجلوكوز واألنسـولني 5 مـرات يف اليوم، 
ليتبـني مـن القياسـات واملتابعـة حدوث تحسـن 
ملموس يف وظائف األوعية الدموية وتدفق الدم ملن 

تناولوا الفول السوداني.
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مراقبة الوالدين لطفلهما، قد يسـّميها الطفل ”تجّسسـاً“، وقد تدور 
حولها نقاشـات سـاخنة عما إن كانت اخرتاقاً لخصوصية الطفل أم 
ال، ولكـن يف النهاية نحن أمهـات، يجب علينا أن نضع أمان أطفالنا يف 

املقام األول.
أطفالنـا يتعرضون للكثري من املخاطر عرب اإلنرتنت، ونحن بحاجة إىل 
حمايتهـم من تلك املخاطر، عرب مراقبتهـم. كوني رصيحة مع طفلك 
عندما تمنحينه هاتفاً ألول مرة، وأخربيه أن من واجباتك كأم، مراقبته 

من أجل تأمينه والحفاظ عليه.
إن لـم تكوني حسـمِت قرارك بشـأن مراقبة طفلك، فهناك 3 أسـباب 

قوية تدفعِك ملراقبته، اقرئي السطور التالية لتتعريف إليها.
1 - الحفاظ عىل سالمة وأمان طفلك

إحـدى الوظائف األساسـية لنا كأمهـات، هي املحافظة عىل سـالمة 
أطفالنـا، وسـالمة طفلك أولوية قبل خصوصيتـه، فكري يف أم فقدت 
طفلها بسبب املخدرات، أو اكتشفت إدمان طفلها عىل املواد اإلباحية، 
أو اكتشـفت يعـد فـوات األوان أن طفلهـا عىل عالقة بشـخص مؤٍذ، 
بالتأكيـد لـن تكون سـعيدة أنها حافظـت عىل خصوصيـة طفلها يف 

مقابل التفريط بسالمته وأمانه.
يسّمي طفلك مراقبته تجّسساً، ألنه يعتقد أن بإمكانه االعتناء بنفسه 
وحماية نفسـه، ولكن الحقيقة أن الطفل بخربته املحدودة يحتاج إىل 

مساعدة والديه من أجل حمايته من أخطار العالم. 
2 - األطفال غري ناضجني عاطفياً

مهمـا كان طفلك ذكياً، فإنه يترصف بطريقة طفولية، وال يسـتطيع 
حسـاب تأثري أفعاله يف املسـتقبل، هـذا ألنه غري ناضـج عاطفياً، فال 
تتوقعـي أن يتعامـل طفلك بنضج مـع الحرية وهو غري مسـتعد لها 

بعد.
لـذا فإن طفلك بحاجـة للمراقبة مـن أجل التدخل يف الوقت املناسـب 

وتصحيح مسار أفعاله، حتى يتعلم كيفية التعامل يف ما بعد.
فكـري إن لـم تكوني عىل علم بما يحتاج طفلـك لتعلمه، فلن تمنحيه 

املعرفة والخربة التي يحتاج إليها.
3 - طفلك بحاجة إىل معلومات حقيقية

قـد يبحث طفلك عىل اإلنرتنت لفهم يشء ما أو الحصول عىل معلومة، 
ولكـن هناك الكثري من املعلومات الخاطئـة املنترشة عىل اإلنرتنت، لذا 
فإن معرفتك بما يحاول طفلك فهمه أو تعلمه، تتيح لِك فرصة التدخل 
وإمـداده باملعلومات الصحيحة، بدالً مـن أن تتلوّث أفكاره بمعلومات 

خاطئة.



انا فتاة متزوجة يل سـنه بالضبط 
،وظيفـة زوجي يف مـكان مختلط 
الـيل حصـل وبـكل اختصـار قبل 
فـرتة تقريباً شـهرين كان زوجي 
ع الجوال وبالتحديد عالواتس وانا 
عيني عـىل جوالـه وهو ماسـكه 
واشوف الشاشـه لكن ما اشوفها 
بوضوح املهم ، فتح زوجي محادثه 
وكانت فيها فيسات حمراء كأنها 
قلـوب كثيييرية من بعيد اشـوفها 
بشـكل مبهم وغري واضـح، املهم 
زوجي مسـح املحادثـه وانقهرت 
وقتهـا جـدا وماقدرت انـام ليش 
 !!!!!!!!!!! زوجي مسـح املحادثـه 
وليش كانت هالعالمـات الحمراء 
!! تناسـيت املوضـوع رغم قهري 
وتعجبي وحريتي قبل 4 ايام جاني 
فضـول اني افتح جوال زوجي هو 
نسـيه فتحت الواتـس اب ولقيت 
محادثه مع شخص اسمه ( فدوو 
) وكانت املحادثه :- هي راسله له 
صـور من مـكان عملـه ، وهو رد 
عليها بضحكة وقال لها تشـتغيل 
عندنـا ؟! قصـده يف القسـم الذي 
يعمل فيه وهي ردت عليه قال لها 
:- ياليت والله اخذت الرقم وكتبته 
يف موقع كشـف االرقـام وطلع يل 
اسـم فدوه انا الخرب نزل عيل مثل 
الصاعقه تدمرت معقوله يخونني 

 !!!
ليييش!!!!!!!! 

انـا مـاادري عـن طبيعـة العالقه 
بينهـم ميانـه  ان  الواضـح  بـس 
اسـلوب  مـن  كبـرية  واريحيـة 
املحادثـه ،واملصيبة االدهى واألمّر 
اليوم فتحت جواله لقيته ماسـح 

املحادثه !! 
انـا ماواجهـت زوجي النـي اليوم 

عرفت وانا تحت تأثري الصدمه 
كيف اترصف !!!!!!!!
النصائح  والحلول:

اوال قلبـي معـك . أعلـم أن خيانة 
إنسان نحبه يشء يصعب تصديقه 
مـن حقـك تشـكي يف زوجـك بعد 
حقـك  مـن  و  اكتشـفتيه  الـذي 
تحيس بصدمة ،اآلن تسـألني كيف 
تترصفني المسـت إسـتغرابك أنه 
زوجك خانك و أنه هذا غري معقول 

يف نظرك.

الزم تتعلمي أنك ما تسـتغربي أن 
زوجك يخونـك. ألن كل يشء جائز 

يف هذه الحياة. 
ال يوجـد يشء يبقى عـىل طبيعته 
مـدى الحيـاة. املشـاعر تتغـري و 

اإلعتقادات تتغري..
مـن  و  متزوجـني  سـنة  لكـم 
شـهرين بـدأ يحكي مـع البنت يف 
نظرك لـو واجهتيه ماذا سـتكون 
تلفونه  النتيجة؟سينكر و يخبيء 

عنك و يعمل له كلمة رس. 
و سيسـتمر يف كالمه مع البنت و 
سـيعلم أنك علمـِت بخيانته لك و 
رغم ذلك بقيتي معه هذا سيجعله 
ال شـعوريا يتمادى يف ترصفه هذا 
ألنه ضمـن بقاءك معه رغم علمك 

بما فعل..
البنت هذه بالنسـبة له يشء مثري 

و جديـد ألنهـم ال زالـوا يف طـور 
التعارف و اإلكتشاف.

و هو يريد أن يعيش أجواء اإلثارة 
.

اآلن حـاويل تهدئي ( أعلم أنه يشء 
صعب لكن حاويل ) و اسأيل نفسك 

:
كيف هي عالقتكم ببعض؟

هـل تجديـن أنـك تخلقـني له جو 
اإلثارة يف بيتكم؟

اهتمـام  و  حنـان  تعطيـه  هـل 
كافيني؟

هل يشكو لك من يشء؟
هل بينكم عاطفة ؟

هـل تزوجتم عن اقتنـاع أم فرض 
عليكم الزواج؟ 

ال أعلم طبيعة شخصية زوجك, و 
ال طبيعة شخصيتك

لـو تريـن أنـك مقـرصة يف يشء. 
حاويل تتداركي املوقف.

و  امللـل  تكـرسي  حـاويل  يعنـي 
الروتني.

خيل نفسـك أنِت تلك الغريبة اللتي 
يتعطش ملعرفتها. 

تعاميل معـه بأسـلوب مغاير عن 
اللذي اعتاد عليه.
هذا كخطوة أوىل.

هناك ذكور يخونون لعدة أسباب.
لو سألتك:

يف نظرك ملاذا فعل زوجك هذا؟
فكري جيدا و ردّي عىل نفسك .

خيانة ام هي اجواء اثارة..تصرفات زوجي غريبة ماذا افعل؟

صــــورة و حــــدث
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www.alzawraapaper.com
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غزل عراقي
ــت ملكـــــــــــي ــر  بش ــك  بجمال دورت 
ــني هالــــع ــل  مث ــوة  حل ــون  عي ردت  و 
ــاس بالنــــ ــوي  مس ــج  هي و  ــد  واح اذا 
ــني اثنـــــــ ــك  من ــو  ل ــم  بحاله ــيصير  ش
ــك ــل بي ــعه حام ــك تس ــت ام ــن جان ــا ض م
ــعيــــــــن تس ــك  بي ــت  حمل ــة  هي ــن  ميك
ــادي ع ــم  رس ــو  م ــي  حبيب ــمك  رس الن 
ــنــــــتني س ــاج  حتت ــك  ول ــك  عين ــس  ب
ــدار مقـــــــــ ــه  مال ــك  جمال ــت  ان واهللا 
ــني يلـــــــ ــك  مي ــف  يوك ــن  اخلش ــه  حت
ــات االبي ــاي  ه ــك  وصف ــك  توفي ــذب  ج
ــن دواويــــــــــــــ ــه  يوفن ــا  م ــك  جمال
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أبـــــــراج

تكثر املطالب واملسؤوليات هذا اليوم، ولذلك تشعر 
بالضغـط واالكتئاب. تشـعر أن الزمالء يسـتغلون 
اجتهـادك. هذا األمر قد يدفعك للتفكري يف بدء مرشوع 
خـاص بك. هذه فكرة جيدة ولكن الوقت غري مناسـب 

لتنفيذها. انتظر أياما قليلة حتى ترتب أمورك.

يـوم مشـحون باالتصـاالت. تتلقـى إيميالت 
ورسـائل مـن أقرب النـاس إليك. ربمـا ترتب أو 
تنظم اجتماعا أو حفلة مفاجئة. ستشعر بالتفاؤل 
والحماس وسـتؤثر عـىل املحيطني بك. كمـا أنك تتميز 
اليـوم بأنك تسـتطيع أن تستشـعر ما يحـدث مع من 

حولك وتساعدهم.

الوقت مناسـب جدا لتنفيذ الخطوات الرضورية 
واملسـاعي من أجل تثبيت موقعـك، أو قطف ثمار 
جهودك السـابقة، أو الحصول عـىل منصب يليق بك. 
تولّد الثقة املتبادلة يف حياتك الشخصية مشاريع مشرتكة 
مع الحبيب أو الزوج ونشاطات ترتك ذكريات. تسّوي كل 

ما كان يعيق انسجامك مع الطرف اآلخر.

من السـهل عليك اليوم التعبري عن مشـاعرك 
لشخص ما. إذا كنت فكرت يف أمر ما خالل األيام 
املاضية، سـيكون لديك الجرأة للتعبري عنه بالكالم. 
أنت قادر عىل رسم صورة ملشاعرك الحقيقية. عرب عن 
نفسـك بكل ثقة وإال ستجد نفسـك ال حول لك وال قوة 

فيما بعد.

تشـعر أنك محب للحياة ولديك رغبة يف تجديد 
عالقتك مع الحبيب ولذلك تفكر يف السفر معه إىل 

مكان هادئ يف بلد آخر.
 يوم مناسـب لرتتيب سهرة مختلفة مع صديق لك. كل 
الدالالت الفلكية تشـري إىل أن هـذا الصديق مخلص لك 

ويبادلك نفس املشاعر.

الظـروف التي تمر بها اليوم قد تجعلك تشـعر 
أنـك مضغوط جدا. تخـاف من النـاس بطريقة 
غريبة اليـوم، ولكن ننصحك بأال تـرتك هذا الخوف 
يسيطر عليك. ال تهرب من الواقع بل كن صامدا وواجه 

مشاكلك وتحداها. ابتعد عن الكافيني والكحوليات.

خـذ بزمام األمـور بيديـك وال تـرتدد يف فرض 
وجهة نظـرك يف العمل . تدعو الرشيك إىل رفقتك 
وقضاء أوقات ممتعة لتنسـيه األلم الذي سببته له. 
إذا كنت تسأل من املسؤول عن تدهور وضعك الصحي، 
فالجواب هو أنت، بسبب إهمالك وعدم اتباعك لنصائح 

الطبيب.

تشعر بأنك تلمس مشاعر وقلوب اآلخرين دون أن 
يتحدثوا     أو يخربوك عما بداخلهم.

 تحقـق النجاح يف عملـك اليوم. ال وجـود لحزن وكآبة 
يف يومك هذا، ولكن يا ترى ما السـبب؟ ربما لن تجد سـببا 

واضحا لهذا التغري املفاجئ.

هـل اتبعت من قبل برنامجـا غذائيا معينا؟ إذا 
كنـت قمت بأحد الربامج بالفعـل، ربما تنظر إىل 
نفسـك يف املرآة اليوم، وألول مـرة ترى أنك أصبحت 
أقل وزنا. ترتفـع معنوياتك اليوم بسـبب هذه النتائج 
املرضيـة. ال تجعل النتائج تصيبك بالغرور، بل اسـتمر 

واتبع النصائح.

قـد تعثـر عـىل الحـب الـذي تبحث عنـه مع 
األصدقاء. أنت شخص رسيع البديهة بطبيعتك، 
ولذلك ربما تسـتطيع قراءة أفكار أصدقاء ومعرفة 
مطالبهـم ورغباتهـم دون أن يتحدثوا عنها. ال تتعجب 
إذا أصبحت أكثر قربـا ممن حولك. ربما يمدك األطفال 

بقدر من الدفء والحب.

تـزورك اليوم مجموعـة من األصدقـاء الذين ال 
يهتمون إال بقراءة الكتب النفسية وامليتافزيقية. 
سـتناقش معهم العديد من املوضوعـات املهمة التي 
من املمكن أن تغري نظام حياتك بالكامل. ال تنزعج اليوم 

إذا وجدت انك تسمع أكثر مما تتكلم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا لـم تفكر من قبل يف الرسـم أو الغناء أو أي 
نوع من أنواع الفن، فقد حان الوقت للمشـاركة 
يف بعض األنشـطة الفنية. إذا لم تشارك من قبل يف 
مثل هذه األنشـطة، ننصحـك بالبحث عرب االنرتنت عن 
املعلومـات التـي تحتاجها أو باملشـاركة يف أي ورشـة 

عمل قريبة من منزلك.
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لون أحمر الشفاه الذي تضعينه 
يكشف أسرارًا مثيرة عنك

(تالي الليل تسمع حس العياط)

1662 - القرصان الصيني ”كاوشينجا“ 
يسـتويل عىل جزيـرة تايـوان بعد حصار 

دام 9 أشهر.
1793 - فرنسـا تعلن الحرب عىل اململكة 

املتحدة وهولندا.
1814 - أكرب ثورة لربكان مايون بالفلبني 

تقتل 1200 شخص.
1856 - انتهـاء حرب القرم بـني الدولة 
الروسية والتي  العثمانية واإلمرباطورية 
ساندت فيها فرنسا وإنجلرتا العثمانيني، 
واسـتمرت هـذه الحرب سـنتني ونصف 

السنة.
وويليـام  برجـس  إيـزاك   -  1877
لونجسـرتيت يحصالن عىل براءة اخرتاع 

أول قارب بخاري يف الواليات املتحدة.
1881 - إلقـاء القبض عـىل أحمد عرابي 

ورفاقه بعد دخول اإلنجليز للقاهرة.
1947 - رئيـس الـوزراء األردني إبراهيم 
هاشم يقدم استقالته للملك عبد الله بن 

الحسني.
االتحاديـة  ماليزيـا  تأسـيس   -  1948
مـن اتحاد تسـع ممالك كانـت خاضعة 

لالحتالل الربيطاني.
1953 - فيضانات عارمة يف هولندا.

توقعـان عـىل  1958 -سـوريا ومـرص 
ميثاق الوحـدة العربية بني البلدين تحت 

اسم الجمهورية العربية املتحدة.
إصدار أول طابع بريد كويتي.

يف  والـربق  الهاتـف  تأميـم   -  1965
الكويت.

2003 - مكوك الفضاء كولومبيا يتقطع 
إىل قطع صغرية عند دخوله املجال الجوي 
لألرض ويقتل رواد الفضاء السبعة الذين 

كانوا عىل متنه.
2004 - 244 شـخص عىل األقل يموتون 
يف حـادث دهـس باألقدام نتيجـة تزاحم 

الحجاج يف السعودية.
2008 - حاكـم إمـارة دبي الشـيخ محمد 
بن راشـد آل مكتوم يعـني نجله حمدان بن 
محمد بـن راشـد آل مكتوم ولًيـا للعهد يف 

اإلمارة.
2011 -الرئيـس املـرصي محمـد حسـني 
مبـارك يعلـن عـدم ترشـحه النتخابـات 
الرئاسـة املقلبـة والدعوة لتعديـل مواد يف 

الدسـتور حـول تقييـد الفرتات الرئاسـية 
وإلغاء القيود عىل الرتشـح لهـا وذلك عىل 

إثر إندالع ثورة 25 يناير.
ملك األردن عبد الله الثاني بن الحسني يقبل 
استقالة حكومة سمري زيد الرفاعي والتي 
أتت بعد عدة أسـابيع من إندالع مظاهرات 
حكومتـه  سياسـات  ضـد  احتجاجيـة 
االقتصادية باإلضافة إىل املطالبة باإلصالح 
السيايس، ويكلف معروف البخيت بتشكيل 

الحكومة الجديدة.
2012 - أعمـال قتـل و شـغب يف سـتاد 
بورسـعيد عقـب مبـاراة كـرة القـدم بني 
ناديي املرصي واألهيل، وأدت إىل سقوط 73 
قتيًال من صفـوف جماهري ألرتاس أهالوي 
ومئات الجرحى. سميت إعالميا بـ«مذبحة 

ستاد بورسعيد».
2015 - منتخـب فرنسـا يفـوز ببطولـة 
العالم لكرة اليد للرجال للمرة الخامسـة يف 

تاريخه.
2019 - قطـر تتـوج بلقـب كأس آسـيا 
2019 للمرة األوىل يف تاريخها بعد فوزها 

عىل اليابان 3–1 يف املباراة النهائية.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1نصف النصف o أمانع

2مجموعة من محموعات 
متتالية o أعلو

العـب   o منـار  3نصـف 
تنس أمريكـي من أصول 

ايرانية
4متشابهة o كثري هطول 

املاء.
5سال (مبعثرة) o تخطى 

مرحلة الطفولة o قرأ
رمـي   o انتباهـه  6أثـار 
الرمـاد يف العيـون o نعم 

(مبعثرة).
7ذرة مـن املادة فقدت أو 
اكتسبت الكرتونا o نصف 

مناص o حرف نصب.
 o 8هدم وسـوى باألرض

تستحق الشفقة.
9قارة o لم يعد يذكر.

10العـب كـرة سـعودي 
سابق سـجل ثالث أفضل 
كأس  تاريـخ  يف  هـدف 

العالم ضد بلجيكا.

رأيس
1نجم التنس االسباني.

التنـس  2اسـطورة 
االملاني.

3ازدحـم o ماكنـة بحث 
انرتنـت عامليـة o نصـف 

واصل.
4بمعنـى o حرف للتأكيد 

عىل صحة رأي.
 o 5كون شيئا من املعدن
اختلف عن البقية o سال

أمريكـي  تنـس  6العـب 
معتزل حقـق 14 لقبا يف 

تاريخه الريايض
هـن  7د
 o الطعام(معكوسـة) 
يعود عـن رأيه وال يحقق 

ما وعد (معكوسة).
برازيـيل  تنـس  8العـب 

معتزل o سهولة
يف  العالـم  كأس  9بطلـة 

كرة القدم 1990.
املرصي  املنتخب  10لقب 

لكرة القدم.

هل تعلمني أن أحمر الشـفاه الذي تضعينه يكشـف الكثري عن  صفات 
شخصيتك و يرسل إشارات دقيقة عنك  لألشخاص املحيطني بك.

1 -أنِت طموحة ومفكرة:
 يشـري هذا اللون اىل أنك قائدة وعازمة. تجدين سـبال مختلفة لتحقيق 
أحالمـك. أنت حيوية ونشـيطة وديناميكية وشـخص مثـري لالهتمام. 
تتغرييـن وتنمني وتتطورين دوما وبشـكل رسيع. أنت عبقرية وتحبني 

تعلم االشياء الجديدة وتعتربين الدرس كمرح ولهو ليس أكثر.
2 -أنِت ودودة ورصيحة: 

حياتك فارغة من دون وجود العديد من االشخاص فيها. لديك صداقات 
يف كل مـكان. أنت شـخص مـرح وودود يف هذا العالـم وتفتخرين بأنك 
متفائلـة. تعتربيـن أن هنـاك الكثـري مـن الفـرح يف العالـم وتحاولني 

امتصاصه كله وبالكامل.
3 - أنِت حنونة ويف نفس الوقت قلقة:

 تشـفقني عـىل النـاس وتتعاطفـني معهـم ولديـك الكثري مـن الصرب 
اتجاههم. أنت شـخص داعـم ملن هم بحاجة اليك، واكرب املشـجعني يف 
حياة أصحابك. أنت شـخص محب بالفعل وصاحبة قلب كبري. ولكن يف 
نفس الوقت لديك قلق تجاه الخارج وتميلني اىل لوم العالم بسبب فشلك 

او خساراتك.
4 - أنِت كريمة وقاسية يف نفس الوقت:

 أنت ال تبذلني جهداً لفهم العالم من حولك... ولكن يحصل ذلك بشـكل 
تلقائـي. غري تقليدية ولكـن ال تذيعني ذلك. تشـعرين بالحرية والعمق 
وتسـمحني لنفسـك باكتشـاف كل عواطفك حتى تلك املخيفة. تحبني 

إعطاء اآلخرين الن ذلك يشعرك بالسعادة.
5 -  أنِت جريئة وواثقة:

إن هـذا اللون يربهن بأنك تملكني شـخصية جريئـة وواثقة وقوية. إن 
اخرتت هذا اللون، فذلك يعني بأنك تظهرين للعالم أنك شغوفة وترغبني 

أن تكوني محبوبة من الكل وال يهمك رأي اآلخرين بك.
 6 -أنِت قوية وقيادية:

هـو اللـون املثايل للخروج مـع الصديقات أو مع زوجـك. من تضع هذا 
اللون فهي امرأة قوية وقيادية .

غالباً مانسمع هذا املََثل الشائع
وقـد اليعـرف البعـض معنى هذا 

املثل ومن أين أتى !!!
اليكم القصة ..

يحكى أن بعض اللصوص سـطوا 
عىل أحد البيوت ليالً ورسقوا كل

ماهو نفيس ووضعوا املرسوقات 
يف تابوت ...وحملوا التابوت

وخرجوا من البيت ...
حـارس  صادفهـم  الطريـق  ويف 
وأوقفهـم  الناطـور)   ) املنطقـه 

وسألهم
عن مـاذا يحملـون يف التابوت؟؟ 

وأجابـوه بأنهـم يحملـون أباهم 
الذي

تـوىف .... لكن الحارس تعجب من 
جوابهم وسألهم قائالً ....

 ( أذا أبوكـم تـوىف ... أشـو ماكو 
البچي وال عياط ؟؟؟؟ )

وأجابوه ....
حـس  تسـمع  الليـل  ((تـايل 

العياط))
وكانوا يقصدون أن اصحاب البيت 

الذي رسقوه عندما يستيقضون
من نومهم ويـروا أن بيتهم ُرسق 

سيبدئون بالرصاخ والعياط .
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فكرتها  شاهني،  إلهام  الفنانة،  أعلنت 
تقديم  بعد  التمثيل  مهنة  رسمًيا  باالعتزال 
رقم  الفيلم  إنه  بمناسبة  للستات»  «يوم  فيلم 
١٠٠ بمسريتها الفنية، حيث أكدت أنها وجدت 
يضيف  عمل  عىل  العثور  يف  صعوبة  وقتها 
بعد  قرارها  عن  تراجعت  ولكنها  ملسريتها، 

عرض بطولة فيلم «حظر تجول» عليها.
لعرض  الخاصة  الندوة  يف  إلهام  وأضافت 
الرسمية  املسابقة  تجول» ضمن  فيلم «حظر 
ملهرجان جمعية الفيلم يف دورته الـ ٤٧ و٤٨، 
والتي عقدت بمركز اإلبداع الفني، مساء األحد، 
أندرو محسن، بحضور مخرج  الناقد  وأدارها 
ومؤلف العمل أمري رمسيس: فيلم حظر تجول 
يعترب رقم ١٠١، الذي أشارك به، وفكرت كثريًا 
يف االعتزال بعد مشاركتي يف ١٠٠ فيلم، وذلك 

بعد فيلم يوم للستات وهو رقم ١٠٠.
بقول  كنت  للستات  يوم  فيلم  «بعد  وتابعت: 
قدمت  ألني  أقدمه،  يستفزني  فيلم  مفيش 
من  بخاف  ومكنتش  وعكسها  شخصية  كل 
التحديات، أنا كنت متوترة وقلقاني شخصية 

فاتن، وليلة تصوير أول يوم يف الفيلم بعتربها 
أسوأ ليلة، ألني قعدت أفكر كتري وقلقانة».

بروفات  سنة  «بعد  حديثها:  واستكملت 
بيقولويل  وكانوا  خليل،  أمينة  مع  متقابلتش 
وبعد  مسافرة،  أو  التصوير  يف  مشغولة  إنها 
ما اتقابلنا عرفت من أمري رمسيس إنه قاصد 
فاتن  شخصية  ألن  الربوفات،  يف  مانتقابلش 
التي تلعبها من املفرتض أنها لم تقابل ابنتها 
هناك  أن  املفرتض  ومن  عاًما،   ٢٠ مدار  عىل 

توتر يف العالقة بينهما».
وأشارت إىل أن الفيلم توجد به توعية بطريقة 
أداء  أيضا  جذبها  ما  أن  إىل  مشرية  إنسانية، 
الشخصية وكيفية توصيلها للجمهور، ونوهت 
إىل أنها قدمت شخصيات متنوعة يف مشوارها 
وجاهلة  وغنية  فقرية  شخصية  من  الفني 
مجلس  وعضوة  جامعة  وأستاذة  ومثقفة 
التصنيف يف  أنها تحب  شعب وغريها، مؤكدة 

تقديمها للشخصية.

كفوري،  وائل  اللبناني  املطرب  يستعد 
وأصيل  نبيل  سيف  العراقيان  واملطربان 
دبي  مدينة  يف  غنائي  حفل  إلحياء  هميم، 
املقبل،  من  فرباير   ١٢ املوافق  السبت  يوم 
أشهر  من  مميزة  باقة  خالله  ويقدمون 

أغنياتهم لجمهورهم.
أغنية  مؤخرًا،  كفوري،  وائل  وطرح 
عىل  القوية»،  «البنت  اسم  تحمل  سنجل 
واألغنية  «يوتيوب»،  الفيديوهات  موقع 
وتوزيع  عساف  سليم  وألحان  كلمات  من 
تناولها  تم  واألغنية  صباغ،  عمر  موسيقى 
خالل  من  جديدة  صيفية  فكرة  إطار  يف 
ومجموعة  وائل  بني  جمع  بسيط،  فيديو 
له وائل  لقاء دعا  أقاربه وأصدقائه، يف  مع 
بلبنان  زحلة  منطقة  يف  الفخم  بمنزله 
لحظات  يف  املشاهد  وكانت  رأسه،  مسقط 
عفوية عربت عن االنسجام وجو املرح الذي 

يجمع بني وائل وأقاربه وأصدقائه.
وعىل مدار الفرتة املاضية، تعرض نجم لبنان 
وائل كفوري لحادث سري قوى، حيث أقلق 

جمهوره يف العالم العربي عىل سالمته، بعد 
تداول صور عىل مواقع التواصل االجتماعي، 
سري  بحادث  إصابته  إثر  سيارته  لحطام 
أحد  يف  الطوارئ  قسم  إىل  ونقله  خطري 
املستشفيات اللبنانية لتلقي الرعاية، وسط 

تطمينات من أصدقائه ومحبيه
ووجه كفوري، عرب حساباته الرسمية عىل 
شكر  رسالة  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
بعد  محنته،  يف  عليه  بالقلق  شعر  من  لكل 

نجاته من حادث سري مرّوع.
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تبـدأ النجمـة، روبـي، تصوير مشـاهدها 
األوىل من فيلم «جروب املاميز» الشـهر 

املقبل يف الديكورات الخاصة بالعمل، 
ليكـون العمـل جاهـزًا للعرض يف 
السـينمات، وتجمع املشاهد األوىل 
بينهـا وبـني الفنانة غـادة عادل 
وريم مصطفـى، حيث بدأ بطالت 

العمل يف التحضـريات والعمل عىل 
الشـخصيات التي يظهرن بها خالل 

املاضية.وتـدور  األيـام  الفيلـم  أحـداث 
أحـداث الفيلـم يف إطـار كوميـدي اجتماعي، 
يجمع جروب للواتساب خاص باملدرسة ثالث 
أمهات من ثـالث طبقات اجتماعية مختلفة، 
حيـث تعاني «مريـم ونادية» روبـي وغادة، 
من عالقات سـيئة مع أبنائهـن، فتقرر هنا 
ملكـة جمال مرص السـابقة ريم مصطفى، 
مسـاعدتهن للتقريب بينهن وبـني أبنائهن، 

تعـرف  ال  لطيفـة  مرحـة  أم  وهـي 
االنضباط.

فيلم «جروب املاميز» بطولة غادة 
عـادل وروبي وريـم مصطفى، 
ويعد مـن األفـالم التـي تنتمي 
الجماعيـة  البطولـة  لنوعيـة 
ويشـارك فيه العديد من النجوم، 
حيث تم التعاقد مع كل من الفنان 
بيومي فـؤاد والفنان ومحمد سـالم 
وجـاٍر التعاقـد مـع باقـي فريـق العمل 
اسـتعداًدا النطالق التصوير.من ناحية أخرى، تستعد 
روبي لبطولة مسلسل جديد بعنوان «لحم ودم» مكون 
من ١٠ حلقات للعرض عـىل إحدى املنصات الرقمية، 
والعمـل من تأليف أمني جمال، وإخراج إسـالم خريي 
ومن املقرر انطالق تصويره بعد شهر رمضان املقبل، 
وتجسد روبي خالل أحداثه دور دكتورة تواجه العديد 

من املواقف يف إطار تشويقي.

Òeãæa@¿

من أهّم آليات بناء الثقِة يف البلد قيام النخبة الحاكمة بتلبيِة احتياجات ومطالب 
أقَل  تصبح  عندما  جماهريها  ثقة  اىل  تفتقد  الحكومات  أغلب  وإن  مواطنيها، 

فعالية يف توصيل ما يريده املواطنون. 
فيها،  املهمة  األساسية  املفاهيم  أحد  الدولة  يف  السياسية  الثقة  مفهوم  وُيعد 
لذلك نرى عند اتساع الفجوة بني املواطنني والدولِة تظهر أزمة الثقة السياسية 
بينهما، فضالً عن اتساِع دوائر عدم الثقة بني أفراد املجتمع.. ولذلك فإن عدم 
الثقة بني املواطنني والحكومِة يظهر عندما يدرك املواطُن أن أداء الحكومة غري 

مقبول، ويكاد يكون مرفوضا. 
خري  املحافظات،  واغلب  بغداد  يف  التظاهرات  خروج  من  بلدنا،  يف  حصَل  وما 
دليل عىل ذلك.. هذه التظاهراُت التي يطالب املحتجون فيها، حسب الشعارات 
السيايس، وتغيري  التي اطلقت من قبلهم بـ« اإلصالح  التي رفعت، والهتافات 
إىل  الفاسدين  وتقديم  الفساد،  عىل  والقضاء  الدستور،  وتعديل  الحكومة، 
العمل  فرص  وتوفري  الدولة،  خزينة  اىل  املرسوقة  األموال  واسرتداد  القضاء، 
للخريجني والعاطلني عن العمل، وإلغاء املحاصصة وتوفري الخدمات»، كل هذا 
يتطلب مواقَف واضحة من الحكومة الجديدة املقبلة والكتل السياسية، بشكل 
جاٍد وملموس، من دون تسويٍف أو مماطلة، الن وضع البلد ال يتحمل دخوله 
يف أزمات سياسية واقتصادية وأمنيـة، ونفق مظلم، أكثر مما هو عليه اآلن، 
سعر  بزيادة  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  حكومة  قرار  بعد  السيما 
بالدرجة  استهدَف  قراراً غري صائب، ألنه  املواطنون  عّده  الذي  الدوالر،  رصف 
االوىل املواطن، من خالل ارتفاع املواد الغذائية واإلنشائية والصحية، وكل يشء 

يف البلد ارتفع.
الكافية  الفرصة  بإعطاء  الجميُع  يفكر  أن  يجب  البلد،  وضِع  عىل  وللسيطرِة 
لرئيس الوزراء القادم وحكومته، التي نتمنى أن تولد من رحم معاناة الشعب 
وضمن املدة املحددة لها يف الدستور، وال تتعرس وتدخل البلد يف نفٍق مظلم، الن 

أمامها تحديات كبرية.
واملناكفات  املحاصصة،  عن  بعيدين  وحكومته  الوزراء  رئيس  نريد  نعم.. 
الحكومي، والوقوف عن كثٍب  السياسية، كي ينجحوا يف برنامجهم  والرغبات 
عىل مشاكل البلد، سواء أكانت أمنية أم سياسية أو اقتصادية، والتي من شأنها 
تهدئة الوضع يف البلد، وتخفيف االحتقان فيه، وبذلك يكون رئيس الوزراء القادم 
وحكومته جزءا من الحل، ال أزمة متفاقمة بني املواطنني والفرقاء السياسيني. 
أن ترفع  الشعب ومعاناته.. حكومة تستطيع  تولد من رحم  نريد حكومًة  إذاً 
املعاناة عن املواطن.. حكومة تضع مصلحَة البلد واملواطن نصب أعينها، وأن 
تجعل الحكومة املقبلة ورئيسها من قول الله تعاىل «وقفوهم إنهم مسئولون» 
عن  ُيسألوا  حتى  قفوهم  أي:  تعاىل،  الله  من  خشية  بواجباتهم  للقيام  حافزاً 

أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم.
إن األزمات إذا ما استمرت يف أي بلٍد ما، فإنها تنهكه، وتجعل منه بلداً ضعيفاً، 

وتعيده إىل الوراء. 
املواطنني  لقياس رضا  أساسيا ومهما  الحكومة مؤرشاً  أداء  يف  الثقة  تعُد  إذاً، 
ملطالب  الحكومة  باستجابِة  الثقة  هذه  وتقرتن  الحكومية،  السياسات  تجاه 
باملسؤولية  والشعور  ومصالحهم،  حاجاتهم  يخدم  ما  وتحقيق  املواطنني، 

اتجاههم. 
ومن هنا أقول: السياسة بطبيعتها متحركٌة ومتغرية، ليس فيها أناس دائمون، 
الظروف، مع  تتغري، وكذلك  السياسة  يف  والعالقات  وثابتة،  دائمة  وال مصالح 

قابليِة املناخ أيضاً للتغري والتلبد. 
لذلك ال يوجد أمام عودة الهدوء لبلدنا إال اإلصالح الحقيقي، والتفاهم السيايس 
بني الحكومة والسياسيني من جهة، واملواطنني من جهٍة أخرى. نعم.. القدرة 
عىل خلق الواقع السيايس يف إطار التعامل مع املمكن واملستحيل عملية غاية 
إذا ما طرحت  التعقيد، وتعتمد عىل معرفة كاملة بتفاصيل األوضاع، لكن  يف 
الفرقاء  لدى جميع  الحقيقية  الرغبة  الحوار ووجود  امللفات عىل طاولة  أبرز 
األزمة  حل  شأنها  من  التي  الناجعة،  الحلول  فإن  الحايل،  الوضع  حلحلة  يف 
لكل  وخيارات  بدائل  وضع  مع  وبقوة،  حارضًة  ستكون  البلد،  يف  السياسية 

الظروف الطارئة.
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بقيت امرأة مصابة باإليدز يف جنوب إفريقيا، تعاني عىل مدى تسـعة أشهر من 
فريوس كورونا املسـتجد، وخالل هذه الفرتة تراكمت يف جسـدها 21 طفرة من 

هذا الفريوس.
وجاء يف دراسة نرشها موقع Social Science Research Network، أن الحديث 

يجري عن ساللة بيتا.
وأشـارت الدراسـة إىل أن املذكورة ولـدت مريضة باإليدز، لكنها لـم تتلق لفرتة 

طويلة العالج املناسب من فريوس نقص املناعة البرشية.
وقالـت الدراسـة، التي أجرتها مجموعـة من علماء من جامعات سـتيلينبوش 
وكوازولـو ناتـال يف جنوب إفريقيـا: ”امرأة تبلـغ من العمـر 22 عاما مصابة 
بفـريوس نقص املناعـة البرشية غري املنضبط واملتفاحل، وعىل مدى 9 أشـهر، 
عانـت مـن SARS-CoV-2 beta، مـع تراكـم الفـريوس أكثـر مـن 20 طفرة 

إضافية“.
يف يناير 2021، ثبت باالختبار إصابتها ب فريوس كورونا، ويف سبتمرب تم إدخالها 

إىل مستشفى يف كيب تاون، حيث تم تأكيد إصابتها بكوفيد19-.
ويالحـظ أيضـا أنه منـذ يناير 2021، واجهـت املرأة مشـاكل يف االلتزام بنظام 
عالج فريوس نقص املناعة البرشية. وبعد دخول املستشـفى، تم استئناف هذا 

العالج.
وأشـارت الدراسة، إىل أن مثل هذه العدوى املسـتمرة يمكن أن تؤدي إىل ”تراكم 
الطفـرات، التـي يؤدي بعضها إىل انهدار االسـتجابة املناعية، ممـا قد يؤدي إىل 

ظهور متحورات جديدة“.

يعاني مرىض كورونا من أعراض 
شـائعة مثـل السـعال املسـتمر 
وفقدان حاستي الشـم والتذوق، 
الجديـد  املتحـور  مـرىض  لكـن 
أومكـريون، بـدأوا يبلغـون عـن 
مجموعـة واسـعة مـن األعراض 

املختلفة.
الصـن  صحيفـة  وذكـرت 
الربيطانيـة، نقال عن خـرباء، أن 
بعض املصابني بأوميكرون عانوا 
مـن آالم يف األذن، تعني إصابتهم 

باملتحور.
كونسـتانتينا  وذكـرت 
سـتانكوفيتش، رئيسة قسم طب 
األذن واألنف والحنجرة يف جامعة 
آالم  أن  األمريكيـة،  سـتانفورد 
األذن أصبحت عالمة شـائعة عىل 
اإلصابة باملتحور الجديد، مشـرية 
اىل أن املصابـني بمـرض كورونـا 

يمكن أن يصابوا بأعراض يف األذن 
الداخلية.

ومن أجـل اختبار هـذه النظرية، 
لـألذن  نموذجـا  الفريـق  صنـع 
تعريضهـا  وجـرى  الداخليـة 
وعلقـت  كورونـا،  لفـريوس 
سـتانكوفيتش قائلـة إن العدوى 
ربما تكـون موجـودة يف األذنني، 
مرجحـة أن العـدوى جـاءت عن 

طريق األنف.
ويربز هـذا العارض أهميـة ارتداء 
الكمامـة التي توفـر حماية لألنف 
مـن فريوس كورونـا، فتحجبه عن 

اقتحام األنف والوصول إىل األذن.
وقالت الخبـرية: إذا الحظت ضعفا 
يف السـمع أو دوارا يف أذنيـك، فـال 
تتجاهلهما، الفتة إىل أن هذا العارض 
كان الوحيـد الـذي رصـده فريقها 

لدى بعض مصابي كورونا.

كشـف العلمـاء عن أن هنـاك نوع مـن البكترييا تعيش يف بحـرية بركانية 
مغليـة، والتي تمتلئ بانتظام باملعادن السـامة واملياه الحمضية، والتي قد 
تمتلـك املفتاح لفهم كيف بـدأت الحياة وكيف نجـت يف التضاريس الوعرة 
للمريخ، حيث تم العثور عىل عدد قليل من امليكروبات املتخصصة تعيش يف 

بركان بوا يف كوستاريكا، أحد أكثر املوائل عدائية عىل هذا الكوكب.
ودرس باحثـون من جامعة كولـورادو بولدر البكترييـا ملعرفة املزيد حول 

كيفية تكيفها للبقاء عىل قيد الحياة يف هذه الظروف.
تعيش هذه الكائنات القاسية بفضل مجموعة واسعة من التكيفات، بما يف 

ذلك مسارات لتوليد الطاقة باستخدام الكربيت والحديد والزرنيخ.
يقول الفريق البحثي إن بيئة البحرية تشـبه تلك املوجودة عىل املريخ خالل 
تاريخهـا املبكـر، مما يشـري إىل أن بعض الحياة البسـيطة ربمـا تكون قد 

تشكلت عىل الكوكب األحمر. 
تمتـد امليـاه يف فوهة بركان Poás من درجات حـرارة تصل إىل ما يقرب من 

نقطة الغليان، مما يجعل الحياة صعبة عىل أي يشء يعيش يف املاء.
كمـا أنه لزيادة صعوبة البقاء عـىل قيد الحياة، فإن البحرية مليئة باملعادن 
السامة، وهي حمضية أكثر من الالزم للرشب بعرشة ماليني مرة، كما أنها 

عرضة لالنفجارات املفاجئة للبخار والرماد والصخور.
ُيعتقد أن الظروف يف البحرية تشبه الينابيع الساخنة التي كانت تنترش عىل 

األرض، واستضافت تطور أشكال الحياة البسيطة األوىل.
وُيعتقد أن هذه الينابيع السـاخنة نفسـها وجدت أيًضا عرب املريخ، يف وقت 

كان الكوكب ال يزال يحتوي عىل مياه سائلة جارية.

لفيسـبوك  األم  ميتـا  رشكـة  أوقفـت 
املستخدمني الجدد مؤقًتا من االنضمام 
االجتماعيـة  الوسـائط  تتبـع  أداة  إىل 

CrowdTangle بسبب قيود التوظيف.
تعرضـت ”ميتـا“ التـي حلـت فريـق 
CrowdTangle العـام املايض، لضغوط 
لتوفـري قـدر أكـرب مـن الشـفافية يف 

منصاتها.
ترك مؤسـس CrowdTangle والرئيس 
التنفيذي براندون سـيلفرمان فيسبوك 

العام املايض .
قبـل  مـن  األداة  اسـتخدام  يتـم 
املنظمـات واألفراد ملتابعـة وتحليل 
وإعداد التقارير حول املحتوى العام 

املتـاح عـىل فيسـبوك وإنسـتجرام 
وريديت.

وقال متحدث باسـم ”ميتا“، إنه تم 
نقل CrowdTangle مؤخرًا إىل فريق 
بيانات وشـفافية جديـد، يعمل من 
خالل انتقاالت واعتبارات التوظيف.

وأضاف املتحدث: ”إننا نوقف مؤقًتا 
قدرة األشـخاص عـىل االنضمام إىل 
CrowdTangle أثناء عملنا من خالل 

بعض قيود التوظيف“.
قـال املتحـدث إنـه ال يـزال بإمكان 
إىل  إضافتهـم  الجـدد  املسـتخدمني 
حسـابات الرشكة الحاليـة عىل أداة 

التتبع.
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خريطتها  حددت  التلفزيونية  القنوات  أن  رغم 

الكثري  هناك  أن  إال   ،٢٠٢٢ لرمضان  الدرامية 

من  تعاني  الرمضانية  الدرامية  األعمال  من 

خروجهم  أعلنوا  وآخرين  التصوير  وقف 

نجومها  إلصابة  نهائي  بشكل  املنافسة  من 

بعدوى كورونا للمرة الثانية.

مسلسلها  مشاهد  أوىل  تصوير  بدأت  التي  يرسا 

أسابيع  قبل  سعيدة»  «احالم  الجديد  الرمضاني 

أصيبت بعدوى كورونا قبل أيام، األمر الذي جعلها 

تغيب عن التصوير حتى تتعاىف تماماً، وقد علم ان 

العام  إصابتها  عكس  عىل  مستقرة  حالتها  يرسا 

املايض بكورونا، حيث يبقى لها أيام قليلة وتخرج 

مشاهدها  تصوير  وتستأنف  املنزيل  العزل  من 

ضمن احداث املسلسل.

ويبدو أن قرار تأجيل العمل جاء نهائياً ملسلسل 

غادة عبد الرازق بعد إصابتها بمتحور أوميكرون 

قبل أيام والذي منعها من بدء تصوير املسلسل، 

الجديد  مسلسلها  عمل  وفريق  جعلها  ما 

من  خروجه  قرار  يتخذون  الخلفية»  «األبواب 

املنافسة الرمضانية نهائياً.

منى  مسلسل  واجه  الذي  نفسه  القرار  وهو 

زكي الجديد الذي يحمل عنوان «الم شمسية» 

بعدوى  عمله  فريق  من  الكثري  إصابة  بعد 

كورونا.

مسلسل منة شلبي «بطلوع الروح» توقف 

أيضاً تصويره خالل الفرتة املاضية بسبب 

إصابة بطلته بعدوي كورونا، عىل أن يعود 

التصوير خالل األسبوع القادم. 

مكي  ألحمد  أوي»  «الكبري  مسلسل  أما 

مشاهده  تصوير  صّناعه  فيواصل 

يعود  أن  عىل  العمل  بطل  تعايف  لحني 

للتصوير بداية األسبوع املقبل.

عبد  ريهام  الفنانة،  تودع 

مسلسل  بالتوه  الغفور، 

إياد  للنجم  العمل»  «قانون 

نصار بعد أسبوع، حيث تواصل 

بشكل  مشاهدها  تصوير 

بها  الخاص  الديكور  يف  يومي 

والتي  شربامنت،  بمنطقة 

تجمع بينها وبني بطل العمل، 

وينتمي لنوعية الـ١٠ حلقات، 

إحدى  املقرر عرضه عىل  ومن 

املنصات اإللكرتونية.

الغفور  عبد  ريهام  وتظهر 

شخصية  يف  األحداث  خالل 

«ضحى» التي تعمل يف أكثر من 

وظيفة منها عاملة يف مصنع 

وممرضة،  وراقصة  حلويات 

دور  يف  نصار  إيد  يظهر  بينما 

أحداثه  ضمن  ويناقش  فالح، 

وحكاياتهم،  العمال  حقوق 

دون  الطب  مهنة  ويمارس 

شهادة.

تشارك  أخرى،  ناحية  من 

النصف  يف  الغفور  عبد  ريهام 

من  رمضان  شهر  من  الثاني 

خالل مسلسل «أزمة منتصف 

العمر» للفنان كريم فهمي، 

الـ  لنوعية  ينتمي  والذي 

املخرج كريم  ١٥ حلقة مع 

البطولة  يف  ويشارك  العدل، 

الفنان سيد رجب.

@ÊÏ„b”D@ ÜÏm@äÏ–Ã€a@áj«@‚bËÌä
 Ïjéc@á»i@C›‡»€a

@ÚÓ‰Àc@Åã�m@Úyb8@fiÎäb◊
CÛöÏœD

كارول،  الفنانة،  تطرح 
أغنيتها الجديدة «فوىض» 
املقبل  األربعاء  يوم 
كلمات  من  فرباير   ٢
اللبناني  الفنان  وألحان 
ويقول  عساف،  سليم 
مطلعها: « فوىض فوىض 

 . . ليا ا حو
 عالم منا 

 . . طبيعية
 كلو 

يل  مفكر
 . . لو حا
حدا   أقوى 

بالبرشية».
نت  كا و
ل  و ر كا

 ، حة سما
«يا  أغنيتها  مؤخرًا  طرحت 
من  وهي  بنات»،  يا  شباب 
عساف،  سليم  وألحان  كلمات 
ميسكيان،  ألكسندر  توزيع 
بربر،  إييل  وماسرت  مكس 
والفيديو كليب من إخراج بتول 

عرفة.
كارول  النجمة  احتفلت  كما 
أغنيتها  بوصول  سماحة، 
«شكرا» لـ ٢٥ مليون مشاهدة 
طرحتها  التي  اليوتيوب،  عىل 
املايض  فرباير  شهر  خالل 
واألغنية من إخراج بتول عرفة.

وعن الفيديو كليب الذي جمعها 
كارول  قالت  شاكر  بهاني 
استضافتها  أثناء  سماحة 
تقدمه  الذي  «معكم»  بربنامج 
اإلعالمية منى الشاذيل ويذاع عىل 
قناة CBC: «هذه األغنية كانت 
هاني  يظهر  أن  للكثري  مفاجأة 
وطيلة  كموديل  معي  شاكر 
الجمهور  كان  األغنية 
حتى  يغني  أن  ينتظره 
وأعيد  األغنية،  انتهت 
أغنيته،  يف  األمر  نفس 
وكانت ردود األفعال عىل 

األغنيتني رائعة جدا».

@Ú�Ìã©a@ÜáËm@\b„ÎäÏ◊^
ÚÓ„bõflã€a

No: 7653   Tue   1     Feb    2022العدد:   7653    الثالثاء     1   شباط     2022


