
بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة النفط، امس الثالثاء، مجموع 
املتحققة لشـهر  الصـادرات واإليـرادات 
كانـون الثاني املايض، مؤكـدة أنها بلغت 
أكثر من 8 مليارات دوالر وبسعر 83.246 
دوالراً للربميل الواحد.وذكر بيان للوزارة، 
تلقته ”الزوراء“: أنه ”بحسب االحصائية 
األولية الصادرة عن رشكة تسويق النفط 
العراقية سـومو ، بلغـت كمية الصادرات 
من النفط الخام (99) مليوناً (286) ألفاً 
و(78) برميـًال ، بإيـرادات بلغت (8.27) 
”مجمـوع  أن  دوالر“.وأضـاف  مليـار 

الكميات املصدرة من النفط الخام لشـهر 
كانون الثاني املايض من الحقول النفطية 
يف وسـط وجنـوب العـراق بلغـت (96) 
مليونـاً و(430) ألفـاً و( 596 ) برميـًال ، 
أما من حقول كركـوك عرب ميناء جيهان 
فقـد بلغت الكميات املصـدرة (2) مليوناً 
و(545) ألفاً و(656) برميالً“.وأشـار إىل 
أن ”معـدل الصـادرات اليوميـة بلغ (3) 
ماليـني و(203) آالف برميـل، فيمـا بلغ 
معدل سـعر الربميـل الواحـد (83.246) 

دوالراً ”.
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الزوراء/ مصطفى العتابي:
اعلنـْت وزارة الصحـة، امس الثالثاء، 
لفـريوس  اليومـي  الوبائـي  املوقـف 
العـراق، فيمـا  املسـتجد يف  كورونـا 
اكدت تسـجيل 7901 اصابـة جديدة 
 6550 وشـفاء  وفـاة  حالـة  و16 
حالة.وذكـرت الوزارة يف بيـان تلقته 
الفحوصـات  عـدد  ان  ”الـزوراء“: 
املختربية ليوم امس: 30603، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 17452427، 
مبينة انـه تم تسـجيل 7901 اصابة 

وشـفاء  وفـاة  حالـة  و16  جديـدة 
6550 حالة.واضافت: ان عدد حاالت 
الشـفاء الكيل: 2117302 (95.4%)، 
بينمـا عدد حـاالت االصابـات الكيل: 
2218483، امـا عـدد الحـاالت التـي 
تحت العالج: 76776، يف حني ان عدد 
الحـاالت الراقـدة يف العنايـة املركزة: 
149، وعـدد حـاالت الوفيـات الكيل: 
24405، الفتـة اىل ان عـدد امللقحـني 
ليـوم امـس: 49754، ليصبـح عـدد 

امللقحني الكيل: 9300143.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
قرَر مجلس النواب الليبي الذي انعقد 
يف طـربق رشق البالد مجددا تشـكيل 
لجنـة لتقديم مقـرتح بتعديل اإلعالن 
الدسـتوري، ثم إحالته ملجلس النواب 
باعتباره  للتصويت عليـه واعتمـاده 
مرشوعا للدسـتور. وقررت الجلسة، 
التـي عقـدت امـس برئاسـة رئيس 
الربملـان الليبـي، عقيلـة صالـح، أن 
تشكل اللجنة مع مجلس الدولة، عىل 
أن يكـون غالبية أعضائها من الخربا، 
وبـرشوط محـددة. وأشـار املجلـس 
إىل أن مجلـس النواب الليبي سـيقوم 
بصياغة املقرتحات ومن ثم سيحيلها 
لالنتخابـات،  العليـا  املفوضيـة  إىل 
لالستفتاء عليها كمرشوع للدستور. 
ويأتي هذا بعد يوم من إعالن املجلس، 

أنه سيعقد جلسة يف الثامن من فرباير 
املقبل الختيار رئيس جديد للحكومة، 
يف آلية قد تسـاهم يف تعميق االنقسام 
ومفاقمة الرصاع عىل السـلطة.وبعد 
سـنوات من املعـارك وتنـازع الحكم 
بني سـلطتني يف رشق البـالد وغربها، 
ُشـّكلت حكومـة موّحدة قبـل عام يف 
عملية سياسـية رعتها األمم املتحدة 
مـن أجـل إخـراج ليبيا مـن الفوىض 
التي تلت سـقوط نظام معمر القذايف 
املرحلـة  قيـادة  مهّمتهـا   ،2011 يف 
االنتقاليـة إىل حـني إجـراء انتخابات 
رئاسـية وترشيعية كانـت مقررة يف 
البـدء يف 24 ديسـمرب املـايض. إال أنه 
تعـذر إجراؤهـا يف موعدهـا املقـرر، 

بسبب خالفات بني األطراف الليبية.

  واشنطن/ بندر الدويش:
صحيفـة  أجرتـه  تحقيـق  توصـُل 
الغارديـان الربيطانية إىل أن صناعة 
جـوازات السـفر املزورة بتأشـريات 
خطـري  بشـكٍل  مزدهـرة  رسـمية 
تتيـح  جـوازات  وهـي  تركيـا،  يف 

روابـط  لديهـم  الذيـن  لألشـخاص 
سـوريا  مغـادرة  فرصـة  بداعـش 
والسـفر إىل اململكة املتحدة واالتحاد 
األوروبـي وكندا والواليـات املتحدة.

بحسـب التحقيـق، فإن إحـدى هذه 
الشبكات التي يديرها أوزبكي لديها 

روابـط بشـبكات متطرفـة تعيـش 
يف تركيـا، وتبيع اآلن جوازات سـفر 
مزيفـة عالية الجـودة تصل قيمتها 
إىل 15 ألـف دوالر ولـدول مختلفـة.

حـاالت   10 وجـود  التقريـر  وأكـد 
عـىل األقل وقفـت عليهـا الصحيفة 

اسـتخدم األشـخاص الذيـن عـربوا 
الحدود السـورية بشكل غري قانوني 
إىل تركيا هذه الجوازت للمغادرة عرب 
البائعون  إسـطنبول.ويزعم  مطـار 
أن االتحـاد األوروبـي هـو الوجهـة 
األكثر شـعبية، لكنهم يقولون إنه يف 

حالتني عىل األقل تمكن األشـخاص 
من السفر من إسطنبول إىل املكسيك 
بجوازات سـفر روسية مزورة، ومن 
هنـاك عـربوا الحـدود بشـكل غـري 

قانوني إىل الواليات املتحدة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اعلـَن رئيـس الجمهوريـة برهم صالح، ترشـحه 
ملنصـب رئيس الجمهورية لوالية ثانية ، وفيما دعا 
اىل رضورة تحقيق التحّول يف االقتصاد الريعّي، اكد 

اهمية ُمعالجة مكامن الخلل يف منظومِة الُحكم .
وقال صالـح يف كلمة حول ترّشـحه ملنصب رئيس 
الجمهورية تلقتها «الزوراء»: «اُرشح ملنصب رئيس 

الجمهوريـة بعـد ان نلته بقـرار وطني مسـتقل، 
ُمدركا انه رشٌف عظيم ومسؤوليٌة كبرية»، الفتا اىل 
ان «رئيـس الجمهورية يجب ان يكوَن رمزاً لوحدة 
البالد وسيادتها وحامياً للدستور، وان يكوَن رئيساً 
لِكل العراقيني، رئيساً ال مرؤوساً».وأضاف: «التزمنا 
بـإرصار وبدعم الوطنيني الخرّييـن، يف امليض تحت 
سقف الوطنية مساراً ملهامي، ولم اسمح تحت أي 

ظـرف ورغم شـتى املصاعب والضغـوط بامتهان 
منصب رئاسة الجمهورية»، مؤكدا «حاولُت النأي 
ببلدنا من الدخول يف دوامة رصاعات دموية داخلية 
يف أوقات عصيبة، ُمدركاً بعد كل السنوات العجاف، 
آن األوان ليَحظى العراقيون بالسـالم، ونظام ُحكٍم 

يرتكُز عىل قراره الوطني املستقل».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
حّذَر الرئيس األمريكي جو بايدن من 
أّن بالده وإذ «تواصل الدعوة العتماد 
الدبلوماسية» سبيالً لحّل األزمة عىل 
الروسـية-األوكرانية حيث  الحـدود 
حشـدت موسـكو أكثر من مئة ألف 
عسـكري، فإّنهـا يف الوقـت نفسـه 
«مسـتعّدة لكّل االحتمـاالت»، فيما 
وصف الرئيـس األمريكي جو بايدن 
خالل اسـتقباله أمري قطر تميم بن 
حمد يف البيت األبيض أن «قطر دولة 
صديقة يمكن االعتماد عليها».وقال 
الرئيس األمريكـي يف ترصيح أدىل به 

يف املكتـب البيضاوي بالبيت األبيض 
املتحـدة  األمـم  يف  أوضحنـا  «لقـد 
الطبيعة الكاملة للتهديدات الروسية 
أراضيها،  أوكرانيا وسـالمة  لسيادة 
وكذلك للمبـادئ األساسـية للنظام 
الـدويل القائم عـىل قواعد».وأضاف 
«نواصـل الحّض عىل الدبلوماسـية 
بوصفهـا الطريقـة املثـىل للمـيض 
قدمـاً، لكن مع اسـتمرار روسـيا يف 
حشـد قواتها حـول أوكرانيا، فنحن 
مستعّدون لكّل ما يمكن أن يحدث».

وأتـى ترصيـح الرئيـس األمريكـي 
يف وقـت دارت فيـه مواجهـة بـني 

املّتحـدة وروسـيا خـالل  الواليـات 
جلسـة عقدها مجلـس األمن الدويل 
يف  للبحـث  واشـنطن  مـن  بطلـب 
مسألة القوات التي حشدتها روسيا 
عـىل حدودها مـع أوكرانيا.واتهمت 
روسيا الغرب، بـ»تأجيج التوترات» 
بشـان أوكرانيا وقالـت إن الواليات 
املتحـدة جلبـت «نازيني» للسـلطة 
يف كييـف، بينما عقـد مجلس األمن 
الدويل نقاشا عاصفا وعدوانيا بشأن 
حشد موسكو لقواتها قرب جارتها 

الجنوبية. 
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بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـفْت وزارة النقل للخدمات اللوجسـتية 
السعودية، امس الثالثاء، عن مرشوع يربط 
10 مدن سـعودية مع العـراق، فيما حددت 
رشطاً لتنفيذ املرشوع بني البلدين.وقال وكيل 
الوزارة، لؤي بن عمر بن عوض مشـعبي، يف 
ترصيـح صحفي: إن ”هنـاك رغبة كبرية يف 
التعـاون مع العراق لوجود روابط كبرية بني 

البلدين منهـا روابط الجوار واللغة والتاريخ 
والقرابة وغريها“، مبينـًا ”أننا فتحنا منفذاً 
جديـداً وهو عرعر الـذي توقعنا أن تكون له 
رافد كبرية للحركة التجارية بني البلدين ولم 
يتحقق ذلك وهو بعيد عن الطموح املأمول“.

وأضاف أن ”هناك مجموعة من التحديات يف 
املنفذ تم حل جزء منها“.

لندن/ متابعة الزوراء:
اتهمْت منظمة العفو الدولية إرسائيل، 
بإخضاع الفلسطينيني لنظام الفصل 
سياسـات  عـىل  القائـم  العنـرصي 
”الفصـل والتجريـد واإلقصاء“ الذي 
قالت إنه يرقى ملسـتوى الجرائم ضد 
اإلنسـانية.وقالت املنظمـة، ومقرها 
لندن، إن نتائجها القائمة عىل البحث 

والتحليـل القانوني جـاءت يف تقرير 
من 211 صفحة عن استيالء إرسائيل 
عـىل أراض وممتلـكات فلسـطينية 
وعمليات قتل خـارج نطاق القانون 
ونقل أشـخاص قرسا والحرمان من 
التقرير عـن األمينة  املواطنة.ونقـل 
العامة ملنظمة العفـو الدولية أنياس 
كاالمـار ”تقريرنـا يكشـف النطاق 

الفعـيل لنظـام الفصـل العنرصي يف 
إرسائيل. وسـواء كان الفلسطينيون 
يعيشون يف غزة، أو القدس الرشقية، 
أو الخليـل، أو إرسائيل نفسـها، فهم 
ُيعاَملـون كجماعـة عرقيـة دونيـة 
وُيحرمـون مـن حقوقهـم عىل نحو 

ممنهج“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفِت االمانـة العامة ملجلس 
الوزراء عن تفاصيل زيارة الوفد 
العراقـي برئاسـة االمـني العام 
ملجلس الـوزراء حميد الغزي اىل 
السـعودية، وفيما اعلنت وضع 
آليـة لتفعيل مذكـرات التفاهم 
املوقعة بـني البلديـن، اكدت ان 
كربيـات الـرشكات السـعودية 
يف  للعمـل  اسـتعدادها  ابـدت 

السوق العراقية.
وقـال املتحـدث باسـم االمانـة 
العامـة، حيدر مجيـد، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان زيـارة الوفـد 
العراقـي، الـذي ترأسـه االمـني 
العـام ملجلـس الـوزراء حميـد 
اهميـة  ذات  سـتكون  الغـزي، 
واسـعة جدا، فسيكون لها افاق 
تعاون مشرتك اقتصادي وزيادة 
حجـم التبـادالت التجاريـة بني 
البلدين. الفتـا اىل: ان الوفد ضم 
اكثر من 50 شـخصا من رجال 
االعمال.واضاف: ان اليوم االول 
يف الزيارة تضمنت افتتاح ملتقى 
السـعودي  العراقـي  االعمـال 
والرتحيـب  الكلمـات  وإلقـاء 
بالوفـود، بينمـا اليـوم الثانـي 
كان االبـرز والذي شـهد توقيع 
العقد الكهربائي بني السـعودية 
والعراق. موضحـا: ان املرشوع 

حيـوي ومهـم، حيث سيسـهم 
االنتاجيـة  الطاقـة  بزيـادة 
العـراق  ان  للكهربـاء، السـيما 
يحتاج هذه الكميـات االضافية 
ملـا يمـر بـه مـن تلكـؤ خـالل 
السـنوات املاضية.وتابع: كانت 
هنـاك لقاءات لألمـني العام مع 
وزيري التجارة والزراعة وايضا 

السـعودي،  رئيس غرفة تجارة 
وايضـا لقـاء جانبي مـع وزير 
الطاقـة تمـت خالله مناقشـة 
مخرجـات الحـوارات ومذكرات 
التفاهـم املوقعـة بـني العـراق 
والسـعودية يف بغداد والرياض، 
ووضع آليـة لتفعيلها والرشوع 
االستثمار.واشـار  بعمليـة 

اىل: انـه كان هنالـك طلـب من 
الجانب السعودي بتقديم بعض 
التسهيالت يف منفذ عرعر، ووعد 
االمني العـام بتلبيتها فورا، كما 
بحـث الوفدان آلية اعادة افتتاح 
منفـذ جميمة الحـدودي الربي 
بـني البلدين. مؤكـدا: ان هنالك 
الـرشكات  اسـتعدادا لكربيـات 

اىل السـوق  السـعودية للدخول 
االسـتثمار. لغـرض  العراقيـة 

ولفت اىل: ان هـذه اآلليات كلها 
ستفّعل خالل الفرتات القادمة.

ويف وقت سابق، أكد األمني العام 
ملجلس الوزراء، حميد الغزي، أن 
الربط الكهربائي مع السعودية 
فيه مـردودات اقتصادية، فيما 

الـوزراء،  رئيـس  أن  اىل  أشـار 
مصطفى الكاظمي، وجه وزارة 
التسـهيالت. بتقديم  الكهربـاء 

وقال الغزي، يف كلمة له سـبقت 
توقيـع مذكـرك تفاهم بشـأن 
الربط الكهربائي مع السعودية: 
ان ”العـراق بأمـس الحاجة اىل 
الكهرباء، وهذا الربط يضيف اىل 
الطاقة الكهربائية بالرشاكة مع 
اململكة“، مبيناً أن ”الجهود بني 
الفـرق الفنية أفضـت اىل توقيع 
يحقـق  مـا  التفاهـم،  مذكـرة 
مـردودات اقتصادية، فضالً عن 
خلق التنافس بني الدول األخرى 
لتعدد الطاقة“.وأوضح أن ”نهج 
الحكومة يهدف اىل تعدد الطاقة، 
حـددت   2020 العـام  فمنـذ 
أولوياتهـا يف مجـاالت متعددة، 
ومن ضمنها الربـط الكهربائي 
وتـم البـدء مـع األردن وتركيا، 
السـعودية  مـع  اليـوم  وهـذا 
واالتجـاه العاملـي نحـو الطاقة 
ورضورة الربط بني دول املنطقة 
العربيـة واإلقليميـة“، مبيناً أن 
”الكاظمي وجه وزارة الكهرباء 
التسـهيالت  جميـع  بتقديـم 
املرشوع“.ولفـت  هـذا  إلنجـاز 
إىل ان“ الربـط الكهربائـي بـني 
العراق والسعودية له مردودات، 

وسيكون ملموساً للمواطنني“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
عادل  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  أعلَن 
الركابي، امس الثالثاء، إطالق االعانة االجتماعية 
تلقته  بيان  يف  الركابي  شباط.وقال  لشهر 
االجتماعية  االعانة  إطالق  تم  انه  «الزوراء»: 
ألف  و(٤٠٠)  مليون  يقارب  ملا  شباط  لشهر 
ارسة يف بغداد واملحافظات عدا اقليم كردستان 
مليار   (٢٩٦) من  أكثر  اىل  يصل  اجمايل  بمبلغ 
منافذ  اىل مراجعة  املشمولة  االرس  داعيا  دينار، 

الرصف الستالم االعانة.

@Ú„b«�a@÷˝†g@Z›‡»€a
@¬bjí@ãËì€@ÚÓ«b‡nu¸a

@oÃ‹i@Ôöbæa@ãËì‹€@b‰maÜaãÌg@Z¡–‰€a
ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@8@Âfl@ãr◊c
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@Êáfl@10@¡iãÌ@ Îãìfl@Â«@—ìÿ€a
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 @bÌ˝©a@fib‘n«a@Â‹»Ì@Ô‡√bÿ€a
@“ã»n€aÎ@·Óƒ»€a@ÚqÜb¢@Ú†äÏnæa

äb�æa@¿áËnèfl@Û‹«
بغداد/ الزوراء:

أكـَد رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفـى 
الكاظمـي، امـس الثالثاء، إجـراء عملية 
العظيـم  منطقـة  يف  واسـعة  تطهـري 
لتطهري األرض من الزمـر اإلرهابية.وقال 
الكاظمـي يف كلمته خالل جلسـة مجلس 
الوزراء حسب بيان ملكتبه اإلعالمي تلقته 
«الزوراء»: إن «القوات األمنية بذلت جهوداً 
جبـارة خالل األسـبوع املـايض، وحققت 
انتصـارات ضـد التنظيمـات اإلرهابية»، 
مضيفـاً: « أجرينا عملية تطهري واسـعة 
يف منطقـة العظيـم لتطهـري األرض مـن 
أن صقـور  اىل  اإلرهابية».وأشـار  الزمـر 
القـوة الجويـة العراقيـة نفـذوا رضبات 

اسـتهدفت عـدة مواقـع ألوكار عصابات 
داعـش اإلرهابيـة يف نقـاط نائيـة عـدة، 
وقتلت أعـداداً منهم، بينهم قيادات مهمة 
عراقيون وأجانب»، مشـرياً اىل أنه « خالل 
زيارته للمناطق الحدودية يف شـمال غرب 
العراق، عمل عىل إجراءات أمنية مشـددة 
ضمن خطة محكمة ملنع أي تسلل للخاليا 
اإلرهابية».وأضـاف أن «األجهـزة األمنية 
واالسـتخبارية عملـت عىل تتبـع خيوط 
العمليـة اإلرهابيـة يف العظيـم، وتمكنت 
مـن اعتقال عـدد مـن الخاليـا اإلرهابية 
املتورطة»، مؤكداً أنه «ال عودة لإلرهاب يف 

ظل وجود هذه القوات الباسلة».

بغداد/ الزوراء:
قـررت املحكمـة االتحادية العليـا، امس 
الثالثاء، تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة 
األكـرب إىل غـد الخميس.وذكـرت وكالـة 
االنباء الرسـمية، إن «املحكمة االتحادية 
العليـا قررت، امـس، تأجيـل موعد البت 

بدعـوى الكتلـة األكـرب إىل غـد الخميس 
املوافق الثالث من شباط الحايل».يذكر أن 
املحكمـة االتحادية العليا قـررت يف وقت 
سـابق، تحديد موعد املرافعـة يف دعويني 
تتعلقـان بالكتلة النيابيـة األكثر عدداً اىل 

الثالثاء املوافق األول من شباط.

ÚÓ8ä@pa7ídni@î«aá€@ÒäÎçfl@paåaÏu@xãÉnèm@bÓ◊ãm@¿@pbÿjí@ZÊbÌÜäbÃ€a
Ú–‹n¨@fiÎá€Î@ä¸ÎÜ@—€c@15@∂g@bËn‡Ó”@›óm

بغداد/ الزوراء:
إحدى  سامراء،  يف  الطبية  واملُستلزمات  األدوية  لصناعة  العامة  الرشكة  كشفـْت 
من  استطالعية  وجبة  إنتاج  عن  الثالثاء،  امس  واملعادن،  الصناعة  وزارة  تشكيالت 
ُمستحرض «ساماستاتني» حب برتكيز ( ٢٠ ) ملغم وألول مرة يف البلـد.وقـاَل ُمدير عام 
الرشكة، خالـد محيـي علـوان، يف بيان تلقته «الزوراء»: ان الكوادر العاملة يف األقسام 
اإلنتاجية والبحث والتطوير والسيطرة النوعية تمكنت من إنتاج وجبة استطالعية من 
املُستحرض املذكور لصالح الوكالة التسويقية التخُصصية وبواقع ( ١٠ ) آالف رشيط.
إنتاجُه  وتمَّ  الدم  يف  الكوليسرتول  نسبة  لتخفيض  ُيستخدم  املُستحرض  إَن  إىل:  وأشار 
باستخدام  ُمتميز  صيدالني  وبشكل  رصينة  عاملية  مناشئ  ذات  أولية  مواد  باعتماد 
أحدث األساليب العاملية الحديثة يف التعبئة والتغليف.مؤكداً عىل ُمواصلة املسرية العلمية 

لتطوير املُستحرضات النمطية وإنتاج األدوية الجديـدة.

@ıaÎÜ@xbn„g@NN÷aã»€bi@∂Î˛a@Òã‡‹€
‚á€bi@fiÎ6èÓ€Ïÿ€a@ÙÏnèfl@ù–©
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بغداد/ الزوراء:
اعلَن رئيس الجمهورية برهم صالح، 
الجمهورية  رئيس  ملنصب  ترشحه 
رضورة  اىل  دعا  وفيما   ، ثانية  لوالية 
الريعّي،  االقتصاد  يف  التحّول  تحقيق 
يف  الخلل  مكامن  ُمعالجة  اهمية  اكد 

منظومِة الُحكم .
ترّشحه  حول  كلمة  يف  صالح  وقال 
تلقتها  الجمهورية  رئيس  ملنصب 
رئيس  ملنصب  ”اُرشح  ”الزوراء“: 
نلته بقرار وطني  ان  الجمهورية بعد 
عظيم  رشٌف  انه  ُمدركا  مستقل، 
ومسؤوليٌة كبرية“، الفتا اىل ان ”رئيس 
الجمهورية يجب ان يكوَن رمزاً لوحدة 
البالد وسيادتها وحامياً للدستور، وان 
يكوَن رئيساً لِكل العراقيني، رئيساً ال 

مرؤوساً“.
وبدعم  بإرصار  ”التزمنا  وأضاف: 
تحت  امليض  يف  الخرّيين،  الوطنيني 
ولم  ملهامي،  مساراً  الوطنية  سقف 

شتى  ورغم  ظرف  أي  تحت  اسمح 
بامتهان منصب  والضغوط  املصاعب 
”حاولُت  مؤكدا  الجمهورية“،  رئاسة 
دوامة  يف  الدخول  من  ببلدنا  النأي 
أوقات  يف  داخلية  دموية  رصاعات 
السنوات  كل  بعد  ُمدركاً  عصيبة، 
العجاف، آن األوان ليَحظى العراقيون 
عىل  يرتكُز  ُحكٍم  ونظام  بالسالم، 

قراره الوطني املستقل“.
جبال  من  القادم  ”انا  وتابع: 
وكربالء  السماوة  ومن  كردستان، 
املُقدسة وصالح الدين وبابل و واسط 
تويل  اىل  أتطلُع  وحلبجة،  والعمارة 
نلتها  بعد  ُمجددا  املسؤولية  رشف 
بقرار عراقي وطني مستقل“، مضيفا: 
هو  الدستوري  العراق  بان  ثقة  ”ُكيل 
املسار لِبلِدنا، وان بغداد الحضارة هي 
ُملتقى الجميع، وفيها ُتحسم قضايانا 
الوطنية، فقوة بغداد هي قوة للبرصة 

واالنبار واملوصل وقوة لكردستان“.

من  الكثري  تجاوز  يف  ”نجحنا  وبني 
واستطعنا  والتحديات،  اإلشكاليات 
االنطالق بالعراق من عنوان للتنازع اىل 
املنطقة،  دول وشعوب  لتالقي  عنوان 
نحيد  ولن  الطريق  هذا  يف  وسنميض 

عنُه ولن نرتاجع“.
الجديد  النواب  ”مجلس  ان  اىل  واشار 
استجابة  مبكرة  بانتخابات  جاء 
جاء  ناهض  شبابي  شعبي  لِحراك 
باملظالم  العام  الشعور  خلفية  عىل 
والحاجة املُلحة لحكم يستند اىل إرادة 
أو  وصاية  أو  قيمومة  بال  العراقيني 
تدخل وأن يكون الشعب سّيد نفسِه“، 
مبينا ان ”الدور املُنتظر ملجلس النواب 
برملاناً  يكون  أن  عليه  ُيحتم  الجديد 
الشعب  ألراده  حقيقياً  وممثالً  حراً 

وتطلّعاته“.
البرصِة  يف  ”شبابنا  بالقول:  ومىض 
وبغداد  االرشف  والنجف  والنارصية 
واالنبار  واربيل  والسليمانية  واملوصل 

ودياىل  ودهوك  والديوانية  وكركوك 
التطلعات  ذات  يتقاسمون  وسنجار، 
عىل  مشددا  الحّر“،  الكريم  العيش  يف 
منظومِة  يف  الخلل  مكامن  ُمعالجة 
سيايس  عقٍد  نحو  واالنطالق  الُحكم 
واجتماعي جديد ُيرسخ الحكم الرشيد 
حقوق  تحمي  كاملة  بسيادة  لدولة 
فرض  يف  حقها  وتضمن  العراقيني، 

القانون وحرص السالح بيدها.
الخطرية  الفساد  ”آفة  ان  واوضح 
التي تعمُل عىل ادامة نفسها والتأثري 
العراقيني  بأموال  العراقيني  ارادة  عىل 
ان  مؤكدا  حاسمة،  وقفًة  تستوجُب 
معركة  بحق  هي  الفساد  مكافحة 
دون  البلد  وضع  يصُلح  لن  وطنية 
رضِب  عىل  تقوُم  فيها،  االنتصار 
نهبه  تم  ما  واسرتداد  الفساد  منابع 

وتهريبه.
انه تقدّمنا بمرشوع قانون  ولفت اىل 
”اسرتداد عائدات الفساد“ اىل مجلس 

عملية  إجراءات  ويتضمن  النواب، 
الحقة  وأخرى  رادعة،  استباقية 
املُهرّبة،  الفساد  أموال  الستعادة 

وسنعمل عىل اقراره وتنفيذه.
أن  يجب  املُقبلة  املرحلة  ان  واكد 
دستورية  تعديالت  مرحلة  تكون 
عن  مسؤوليتها  التجربة  اثبتت  لبنوٍد 
أزمات ُمستحِكمة، مبينا انه استجابة 
الوطني  واالجماع  الشعبي  للحراك 
الجمهورية  رئاسة  شّكلت  الواسع 
الدستور،  فقهاِء  من  موسعة  لجنة 
حول  شاملة  بورقة  وتقّدمت 
يضمُن  وبما  الرضورية  التعديالت 

الوفاق الوطني.
التحّول  تحقيق  رضورة  عىل  وشدد 
دجلة  وحماية  الريعّي،  اقتصادنا  يف 
الطبيعية والبيئية،  والفرات ومواردنا 
بمرشوع  الوزراء  مجلس  اىل  وتقّدمنا 
ليكون  الرافدين  وادي  إنعاش 

سرتاتيجية وطنية يف هذا الصدد.

بغداد/ الزوراء: 
االعتيادية  جلسته  الوزراء،  مجلس  عقد 
الخامسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
 8 اصدر  فيما  الكاظمي،  مصطفى 
بينها ثالثة تخص محافظة  قرارات من 

النجف االرشف.
الوزراء يف  لرئيس  املكتب االعالمي  وذكر 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ترأس 
ملجلس  الخامسة  االعتيادية  الجلسة 
الوزراء، جرى خاللها بحث أهّم القضايا 
واملوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال 

ومناقشتها، وإصدار القرارات بشأنها.
الجلسة  خالل  جرى  انه  وأضاف، 
واإلجراءات  الوبائي،  التقرير  استعراض 
كورونا،  جائحة  ملواجهة  املتخذة 
ومستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات 
الحكومية يف مجاالت الوقاية، والسيطرة 
انتشار  من  للحد  التوعوية؛  الصحية 
املبذولة  الحكومية  والجهود  الفريوس، 
الحتواء املوجة الجديدة للجائحة، وتوفري 
عرب  اللقاح  وتأمني  الالزمة  العالجات 

املنافذ املنترشة يف عموم العراق.
بحسب  الوزراء،  مجلس  واستضاف 
األرشف  النجف  محافظ  البيان، 
الواقع  استعرض  حيث  الوائيل،  ماجد 
احتياجاتها  وأهم  للمحافظة،  الخدمي 
املشكالت  مناقشة  وبعد  ومتطلباتها، 
املحافظة،  منها  تعاني  التي  واملعوقات 
أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات 
االرتقاء  يف  اإلسهام  شأنها  من  التي 
النجف  ملحافظة  الخدمي  بالوضع 

األرشف، وهي كاآلتي:  
املجلس  توجيهات  تنفيذ  تأكيد  أوالً/ 
بشأن  االجتماعية  للخدمات  الوزاري 

االرشف  النجف  محافظة  حاجات 
املتعلقة باملوضوعات اآلتية:

1 - إنشاء جرس ثاٍن يف ناحية العباسية 
مع املقرتبات.

2 -  استكمال جرس ياحسني عىل الطريق 
األرشف  (النجف  محافظتي  بني  الرابط 

وكربالء املقدسة).
3 - طريق الحج الربي/املرحلة األوىل.
4 - املرشوعات التكميلية لعام 2021.

5 - إنشاء جرس الكوفة الخامس (امتداد 
الرابط بني طريق الكوفة  طريق املطار) 

رشق الفرات وطريق معمل األسمنت.
نهر  عىل  الثاني  املمر  جرس  إنشاء    -  6

الفرات (مجرس األمام عيل ع).
املياه  معالجة  محطة  مرشوع    -  7

الثقيلة يف بحر النجف.
الكوفة  النجف-  ماء  مرشوع    -  8

املوحد.
9 -  إنشاء طريق عزامية- دسم.

مداخل  يف  وزنية  محطات  إنشاء    -  10
محافظة النجف االرشف بعدد 4.

11 -  مرشوعات بناء املدارس املتلكئة يف 
محافظة النجف األرشف.

12 -  الطريق الرسيع.
ثانياً/

1 - قيام البنك املركزي العراقي واملرصف 
االتصاالت  ووزارة  للتجارة  العراقي 
وهيئة اإلعالم واالتصاالت، ورشكة النفط 
املذكورة  املالية  املنح  لتقديم   ، الوطنية 
 ، األرشف  النجف  محافظة  إىل  أدناه  يف 

للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة:
وزارة  من  دينار  مليارات  •خمسة 

االتصاالت.
• خمسة مليارات دينار من البنك املركزي 

العراقي.

الرقعة  من  مليارات  عرشة   •
االستكشافية.

اإلعالم  هيئة  من  مليارات  عرشة   •
واالتصاالت.

العراقي  •  خمسة مليارات من املرصف 
للتجارة.

2 - تويل محافظ النجف األرشف استخدام 
املنح املذكورة يف النهوض بالواقع الخدمي 
استثناء  الالزمة،  التعاقدات  وإجراء 
يف  عليها  املنصوص  التعاقد  أساليب  من 

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
الوطنية  النفط  رشكة  تخصيص   -  3
دينار،   (10000000000) مقداره  مبلغاً 
الرقع  من  دينار  مليارات  عرشة  فقط 
األرشف  النجف  ملحافظة  االستكشافية 
يف  تطوير  أعمال  لتنفيذ  مشرتكة)  (أو 

املحافظ،  السيد  مع  بالتنسيق  املحافظة 
وخالل عام/ 2022.

ثالثاً/
 (5000000000) مبلغ  تخصيص   -  1
إىل  دينار  مليارات  خمسة  فقط  دينار، 
من  تسدد  األرشف،  النجف  محافظة 
واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة  الرشكة 
إحدى رشكات وزارة االتصاالت وتحسب 
آنفاً  للرشكة  السابقة  الديون  لتسديد 

املرتتبة عليها إىل وزارة املالية.
الهيئة  سكرتارية  رئيس  إضافة   -  2
العليا للتنسيق بني املحافظات إىل املجلس 

الوزاري للخدمات االجتماعية.
3 - تأليف فريق عمل من األمانة العامة 
(التخطيط،  ووزارتي  الوزراء  ملجلس 
واألشغال  والبلديات  واإلسكان  واإلعمار 

األرشف،  النجف  ومحافظة  العامة)، 
الوزراء،  السيد رئيس مجلس  ومستشار 
قرارات  مخرجات  تنفيذ  متابعة  تتوىل 
الوزاري  واملجلس  الوزراء  مجلس 
للخدمات االجتماعية الخاصة بمحافظة 

النجف األرشف حرصاً.
املوضوعات  الوزراء  مجلس  وناقش 
األعمال،  جدول  عىل  املدرجة  األخرى 

وأصدر بشأنها القرارات اآلتية:
االجتماع  محرض  توصيات  إقرار  أوالً/ 
(الرابع والعرشين) للجنة األمر الديواني 
السبل  وضع  بشأن   ،(2018 لسنة   45)
واآلليات والحلول الالزمة إلنجاز مشاريع 
املمكنة  بالرسعة  العامة  املستشفيات 
املرافقة  الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق 
ربط كتاب وزارة التخطيط املرقم بالعدد 

كانون   16 يف  املؤرخ  (و.س/1/2/19) 
الثاني  باملقرتح  األخذ  2022، مع  الثاني 

املثبت يف رابعاً من التوصيات.
لجنة  اجتماع  محرض  إقرار  ثانياً/ 
بتأريخ  املوقع  القروض  متابعة تحصيل 
نتائج  بشأن   ،2021 األول  كانون   12
الجانب  مع  جرت  التي  املفاوضات 
الجانب  تسديد  واملتضمن  الجامايكي، 
بذمتهم  املتبقي  املبلغ  كامل  الجامايكي 
ثالثة  فقط  دوالراً،   (73365568.98)
وخمسة  مئة  وثالث  مليوناً  وسبعون 
وثمانية  مئة  وخمس  ألفاً  وستون 
سنتاً،  وتسعون  وثمانية  دوالراً  وستون 

دفعة واحدة للجانب العراقي.
الوزاري  املجلس  توصية  إقرار  ثالثاً/ 

للطاقة (3 لسنة 2022) بحسب اآلتي:
النفثا  هدرجة  مرشوع  استثناء   -
البرصة من  البنزين يف مصفى  وتحسني 
ملحق تعديل األسعار املبينة يف تعليمات 
املرقم  كتابها  بموجب  التخطيط،  وزارة 
 1 يف  املؤرخ   (4/7/18838) بالعدد 
يف  املثبت  الرأي  عىل  بناًء   ،2016 أيلول 
بالعدد  املرقم  التخطيط  وزارة  كتاب 
كانون   13 يف  املؤرخ   (4/7/32307)

األول 2021.
رابعاً/ املوافقة عىل ما يأتي: 

العامة  املالية/الهيئة  وزارة  قيام   -
املالية  بتنفيذ مرشوع يف وزارة  للكمارك 
جرسية  وموازين  شاشات  (نصب 
من  استثناًء  سونار)،  كشف  وأجهزة 
يف  عليها  املنصوص  التعاقد  أساليب 

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
الدفاع  قيام وزارة  املوافقة عىل  سابعاً/ 
دينار  مليار   (1.5) بمبلغ  بالترصف 
حصة  من  دينار،  مليون  وخمسمائة 

الحوانيت  مديرية  أرباح  من  املرية  دائرة 
القطعات  جاهزية  لرفع  العسكرية، 
العسكرية وإدامة زخم املعركة، واستثناًء 
الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من 
الصادرة  التسليح  تنفيذ عقود  وضوابط 

من مستشارية األمن القومي.
واستضاف مجلس الوزراء رئيسة الهيئة 
نجار،  سها  السيدة  لالستثمار  الوطنية 
إجراءات  عن  مفصالً  التي قدمت رشحاً 
بسماية  مجمع  يخص  فيما  الهيئة 
بشأن  املايل  التدقيق  وأهمية  السكني، 
العقود السابقة، إضافة إىل تقديم ملخص 
والخطط  باالستثمارات  يتعلق  فيما 
العراق عىل  االستثمار يف  الكفيلة بوضع 
املواصفات  ووفق  الصحيح،  الطريق 
اإلجراءات  إىل  نجار  وتطرقت  العاملية، 
الفساد  ملكافحة  الهيئة  قبل  املتخذة من 

واملشاريع املتلكئة.
ويف هذا الصدد وافق مجلس الوزراء عىل 
لالقتصاد  الوزاري  املجلس  إقرار توصية 

بحسب اآلتي:
الوطنية  الهيئة  تعاقد  عىل  املوافقة   -
دولية  محاماة  رشكة  مع  لالستثمار 
بشأن  السابقة  العقود  لتدقيق  رصينة 
مرشوع بسماية السكني، وطرح صيغة 
القانوني  املوقف  وبيان  جديدة،  عقود 
مايل  تدقيق  والتعاقد مع رشكة  للعقود، 
دولية رصينة القرتاح نموذج مايل، وتدقيق 
آنفاً،  املذكور  للمرشوع  املالية  األمور 
الهيئة الوطنية  بحسب ما جاء يف كتاب 
 6 يف  املؤرخ   (8506) املرقم  لالستثمار 
العقدين  واستثناء   ،2021 األول  ترشين 
عليها  املنصوص  التعاقد  أساليب  من 
 2) الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  يف 

لسنة 2014).

الزوراء / يوسف سلمان:
فيما تواصُل الحكومة الحالية ترصيف األمور اليومية، 
عىل  املتعاقدين  تثبيت  بقانون  العمل  تمديد  ومنها 
املالك الدائم يف دوائر الدولة، تجددت الدعوات النيابية 
الخدمة  قانون  مرشوع  وعرض  القرار  واملجتمعية  
بعد  النواب  مجلس  جلسات  اعمال  جدول  يف  املدنية 

االنتهاء من ملف تشكيل الحكومة الجديدة .
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  كتلة  عضو  وقالت 
النائب اخالص الدليمي لـ“ الزوراء ”،  ان“ يف الدورة 
الربملانية السابقة، تم اكمال مناقشة وقراءة مرشوع 
لكن  املالية،  اللجنة  قبل  من  املدنية  الخدمة  قانون 
القانونية  اللجنة  ارشاك  انذاك  قررت  الربملان  رئاسة 
القانون  نصوص  يف  وتضمينها  مالحظاتها  بعرض 

لغرض ادراجه للتصويت النهائي“.
الربنامج  تنفيذ  متابعة  لجنة   ” ان  واضافت، 
الحكومي والتخطيط السرتاتيجي النيابية يف الربملان 
رئاسة  اىل  رسمي  طلب  قدمت  االخرى  هي  السابق، 
الدراج  انذاك  االنتخابات  اجراء  قبل  النواب  مجلس 
جدول  يف  االتحادي  املدنية  الخدمة  قانون  مرشوع 

الربملانية  الدورة  اىل  ترحيله  وعدم  الجلسات،  اعمال 
الخامسة ملا له من اثر يف حسم سلم رواتب منصف 
بالتحضري  الكتل  ”انشغال  ان  مؤكدة  للموظفيـن“، 
الربملان  قرار حل  والتصويت عىل  املبكرة  لالنتخابات 
نفسه قبل موعد االنتخابات، حال دون امليض بذلك“.

برواتب  الخاص  السلم  اعداد  ”توقيت  ان  واضاف 
ووزارة  التنفيذية  السلطة  رؤية  اىل  يعود  املوظفني 
النافذة  ”الترشيعات  ان  اىل  ولفتت   ،” حرصا  املالية 
مرتبط  الجديد  الرواتب  سلم  تطبيق  جعلت  حاليا 
سيخضع  االمر  هذا  ولذلك  املدنية،  الخدمة  بقانون 
الدورة  يف  القانون  عرض  اثناء  اخرى  مرة  للنقاش 

الجديدة ملجلس النواب“.
وبشأن ربط اقرار القانون باعداد سلم الرواتب الجديد 
ملوظفي الدولة، اوضحت الدليمي وهي عضو اللجنة 
سلم  اعداد   ” ان  السابقة،  الدورة  يف  النيابية  املالية 
الرواتب هو صالحية مجلس الوزراء، و ال عالقة لذلك 
” يمكن ملجلس  انه  مبينا   ،” املدنية  الخدمة  بقانون 
الوزراء تعديل سلم الرواتب الحايل او اضافة تغيريات 

جديدة وفق قانون رقم 21 لسنة 2008“.

النيابية  املالية  اللجنة  عضو  انتقد  حيث  ذلك،  يأتي 
العمل  تمديد  قرار  مريزا،  شريوان  السابق  النائب 
بقانون تثبيت املتعاقدين ممن اكملوا خمس سنوات 

كخدمة عقدية ، عادا ذلك القرار غري قانوني .
األمر  هذا   ” ان  صحفي،  ترصيح  يف  مريزا،  وقال 
يحتاج اىل قانون يدرج من ضمن موازنة العام ٢٠٢٢، 
اتخاذ هكذا  الوزراء   العامة ملجلس  واليمكن لالمانة 

قرار من دون تكرار نص القانون يف موازنة ٢٠٢٢“.
واضاف، ان ”املوازنة قانون سنوي والعمل فيه يكون 
لسنة واحدة، واليمكن ان يكون للعام الذي يليه من 
 ” ان  مبينا  الجديدة“،  املوازنة  يف  النص  تكرار  دون 
القانون وكل  العمل بهذا  دون موازنة ٢٠٢٢ اليمكن 

ما اشيع عنه دعايات فقط“.
ومناقشة  تقرير  قراءة  انهى  النواب  مجلس  وكان 
جلسته  يف  االتحادي،  املدنية  الخدمة  قانون  مرشوع 
تأجيل  قرر  ثم   ،2019 نيسان  اواخر شهـر  املنعقدة 
املدنية  الخدمة  قانون  مرشوع  عىل  التصويت 
لغرض   ،2019 االول  كانون  شهر  اواخر  االتحادي، 

انضاجه وعرضه للتصويت الحقا مرة اخرى . 

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
البالد  يف  الطقس  حالة  عن  الثالثاء، 
تساقط  توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع 
درجات  يف  انخفاض  مع  رعدية  أمطار 

الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته ”الزوراء“: أن 
سيكون  االربعاء  اليوم  البالد  ”طقس 
وضباب  الغيوم  من  قطع  مع  صحواً 

صباحاً، أما درجات الحرارة فستنخفض 
قليالً بعموم البالد“.

الخميس  غد  يوم  ”طقس  أن  وتابع 
املنطقة  يف  جزئياً  غائماً  سيكون 
املنطقة  يف  سيكون  فيما  الوسطى، 
الشمالية غائماً جزئياً مع حدوث ضباب 
املنطقة  يف  سيكون  فيما  الصباح،  يف 
أما  جزئي،  غائم  اىل  صحواً  الجنوبية 
درجات الحرارة فسرتتفع قليالً بعموم 

البالد“.
وأوضح أن ”طقس يوم الجمعة سيكون 
صحواً مع قطع من الغيوم يف املنطقتني 
الوسطى والجنوبية، وسيكون باملنطقة 
الغيوم  من  قطع  مع  صحواً  الشمالية 
الصباح، وال تغري  مع حدوث ضباب يف 

يف درجات الحرارة بعموم البالد“.
السبت  يوم  ”طقس  أن  اىل  ولفت 
غائم  اىل  جزئياً  غائماً  سيكون  املقبل 

األقسام  يف  مطر  زخات  تساقط  مع 
ضباب  مع  الوسطى  للمنطقة  الغربية 
يف  الطقس  سيكون  بينما  صباحاً، 
اىل  جزئياً  غائماً  الشمالية  املنطقة 
غائم مع تساقط زخات مطر يف بعض 
االماكن منها، تكون رعدية أحياناً، فيما 
اىل  الجنوبية صحواً  املنطقة  سيكون يف 
غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض 

قليالً بعموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
ترأَس مستشار األمن القومي، قاسم 
للجنة  الدوري  االجتماع  األعرجي، 
وفيما  اإلرهاب،  ملكافحة  الوطنية 
بحث االجتماع تنامي ظاهرة اإلرهاب 
يف لبنان وأثره يف األمن بالعراق، وافق 
عىل مشاركة العراق يف منصة مكتب 

مكافحة اإلرهاب.
تلقته  االعرجي  ملكتب  بيان  وذكر 
األمن  ”مستشار  ان  ”الزوراء“: 
ترأس  األعرجي،  قاسم  القومي، 
الوطنية  للجنة  الدوري  االجتماع 
خالل  وجرى  اإلرهاب،  ملكافحة 
املوضوعات  مناقشة  االجتماع، 
واتخاذ  األعمال  جدول  يف  املدرجة 
الالزمة  والتوصيات  القرارات 
مناقشة  جرى  كما  بشأنها، 
األمم  للجنة  العراق  رئاسة  موضوع 
األمم  باسرتاتيجية  املعنية  املتحدة 
بإعداد  الخاصة  واملقرتحات  املتحدة 

ملكافحة  القانونية  الصياغات 
اإلرهاب واإلرهابيني األجانب. 

عىل  االجتماع،  خالل  األعرجي  وأكد 
وترؤسه  العراق  مشاركة  رضورة 
ملثل هذه اللجان، ملا يمتلكه من خربة 
اإلرهاب،  ولكونه  يف مجال مكافحة 
اإلرهاب  لخطر  األول   املتصدي 
من  قدمه  عّما  فضال  العالم،  يف 
دعم  أهمية  عىل  مشددا  تضحيات، 

املجتمع الدويل للعراق.
بحسب  أيضا،  االجتماع  وناقش 
ظاهرة  تنامي  موضوع  البيان، 
األمن  يف  وأثره  لبنان  يف  اإلرهاب 
القومي يف العراق، واتخذت القرارات 
شهد  كما  الصدد،  بهذا  املناسبة 
مشاركة  عىل  املوافقة  االجتماع، 
مكافحة  مكتب  منصة  يف  العراق 
اإلرهاب املخصصة لالتصال والتعليم 
مكافحة  واسرتاتيجية  قضايا  يف 

اإلرهاب.

بغداد/ الزوراء:

أعلنْت وزارة الخارجية، امس الثالثاء، 

التعاون  معاهدة  إىل  العراق  انضمام 

.PCT بشأن براءات االخرتاع

وذكر املتحدث باسم وزارة الخارجية 

تلقته  بيان  يف  الصحاف  أحمد 

”الزوراء“: أن ”املمثل الدائم لجمهورية 

هاشم  عبدالكريم  السفري  العراق 

العراق  انضمام  صك  أودع  مصطفى 

الرباءات  بشأن  التعاون  معاهدة  اىل 

(PCT) بتاريخ 2022/1/31“.

لُه  كلمة  خالل  الدائم  املمثل  وقال 

إىل  ”االنضمام  إن  البيان،  بحسب 

براءات  بشأن  التعاون  معاهدِة 

يف  الرباءات  نظام  سيجعل  االخرتاع 

اإلجراءات  وأن  كفاءة  أكثر  العراق 

الطلبات  ملقدمي  تكلفة  أقل  ستكون 

حماية  عىل  للحصول  يسعون  الذين 

إىل  مشرياً  دوليا“،  االخرتاع  لرباءات 

املخرتعني  لتحفيز  الكبرية  ”أهميتها 

أكرب  بشكل  املساهمة  عىل  العراقيني 

والتكنولوجي  الصناعي  التقدم  يف 

وحماية ملكيتهم الفكرية“.

املركزي  ”الجهاز  أن  وأضاف، 

للتقييس والسيطرة النوعية يف وزارة 

براءة  شهادة   532 منح  التخطيط 

اخرتاع خالل عام 2021 فقط، وأكثر 

منذ  اخرتاع  براءة  شهادة   2200 من 

عام 2017“.

بشأن  التعاون  معاهدة  أن  يذكر 

التنفيذ  حيز  ستدخل   PCT الرباءات 

صك  إيداع  من  أشهر  ثالثة  بعد 

الدول  عدد  يبلغ  وبهذا  االنضمام، 

155 دولة، وتعد  األعضاء يف املعاهدة 

ينضم  التي  الرابعة  املعاهدة  هذه 

26 معاهدة يف  أصل  العراق من  اليها 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com No: 7654   Wed   2     Feb    2022العدد:   7654    االربعاء     2   شباط     2022

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  العدل،  وزارة  أعلنْت 

صدور عقوبة العزل بحق 8 موظفني 

إصالحيون  حراس  ضمنهم  من 

خالل العام الحايل، الرتكابهم أخطاء 

وتجاوزهم القانون الوظيفي.

وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: 

عبد  القايض ساالر  العدل  ”وزير  أن 

من  عدداً  أصدر  محمد،  الستار 

بحق  الوظيفة  من  عزل  قرارات 

بلغ  إصالحيني  وحراس  موظفني 

فيما   2022 عام  خالل   8 عددهم 

خالل  موظفاً   14 عزل  قرار  جاء 

قرارات  عدد  وبلغ   ،2020 العام 

 (30)  2021 العام  خالل  العزل 

أخطاء  الرتكابهم  وحارساً  موظفاً 

وتجاوزهم القانون الوظيفي“.

القانون  نص  ”تطبيق  أن  وأضاف 

بحق املتجاوزين واملسيئني للوظيفة 

العامة من شأنه أن يسهم يف وضع 

مصلحة املواطن يف نصابها الصحيح 

والحد  الخدمة  بمستوى  واالرتقاء 

املال  وهدر  التجاوز  ظاهرة  من 

العام“.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
حـّذَر الرئيس األمريكي جـو بايدن من 
أّن بـالده وإذ ”تواصـل الدعوة العتماد 
الدبلوماسـية“ سـبيالً لحّل األزمة عىل 
حيـث  الروسـية-األوكرانية  الحـدود 
حشـدت موسـكو أكثـر من مئـة ألف 
نفسـه  الوقـت  يف  فإّنهـا  عسـكري، 
”مسـتعّدة لـكّل االحتمـاالت“، فيمـا 
وصـف الرئيـس األمريكي جـو بايدن 
خـالل اسـتقباله أمـري قطـر تميم بن 
حمـد يف البيت األبيـض أن ”قطر دولة 

صديقة يمكن االعتماد عليها“.
وقال الرئيـس األمريكي يف ترصيح أدىل 
بـه يف املكتب البيضاوي بالبيت األبيض 
”لقد أوضحنا يف األمم املتحدة الطبيعة 
الكاملـة للتهديدات الروسـية لسـيادة 
أوكرانيـا وسـالمة أراضيهـا، وكذلـك 
للمبادئ األساسية للنظام الدويل القائم 

عىل قواعد“.
عـىل  الحـّض  ”نواصـل  وأضـاف 
الدبلوماسـية بوصفهـا الطريقة املثىل 
للميض قدماً، لكن مع استمرار روسيا 
يف حشـد قواتها حـول أوكرانيا، فنحن 

مستعّدون لكّل ما يمكن أن يحدث“.
وأتى ترصيح الرئيس األمريكي يف وقت 
دارت فيه مواجهة بني الواليات املّتحدة 
وروسـيا خالل جلسـة عقدها مجلس 
األمن الدويل بطلب من واشنطن للبحث 
يف مسألة القوات التي حشدتها روسيا 

عىل حدودها مع أوكرانيا.
واتهمـت روسـيا الغـرب، بـ“تأجيـج 
التوتـرات“ بشـان أوكرانيـا وقالت إن 

”نازيـني“  جلبـت  املتحـدة  الواليـات 
للسـلطة يف كييف، بينمـا عقد مجلس 
األمن الدويل نقاشـا عاصفـا وعدوانيا 
بشـأن حشـد موسـكو لقواتهـا قرب 

جارتها الجنوبية.
وردت السفرية األمريكية ليندا توماس 
غرينفيلـد بالقول إن القوة العسـكرية 
الروسـية املتزايـدة التـي تضـم أكثـر 
من 100 ألـف جندي عىل طـول حدود 
أوكرانيـا هـي ”أكرب تعبئـة“ يف أوروبا 
خالل عقـود، مضيفة أن هنـاك تزايدا 
والتضليـل  اإللكرتونيـة  فيالهجمـات 

الرويس.
وأضافت: ”كما أنهم يحاولون دون أي 

أسـاس واقعي تصوير أوكرانيا والدول 
الغربيـة عـىل أنهـم معتـدون الختالق 

ذريعة للهجوم“.
جاء الرتاشـق العنيـف يف مجلس األمن 
يف الوقـت الـذي خرست فيه موسـكو 
محاولـة لعرقلـة االجتمـاع وعكسـت 

الهوة بني القوتني النوويتني.
عىل الرغـم مـن أن املزيد مـن الجهود 
الدبلوماسـية رفيعة املستوى متوقعة 
هذا األسـبوع، أخفقـت املحادثات بني 
الواليـات املتحدة وروسـيا حتى اآلن يف 
تهدئة توترات األزمة، حيث يتهم الغرب 

موسكو بالتجهيز لغزو أوكرانيا.
لهجـوم  التخطيـط  روسـيا  وتنفـي 

وتطالـب بتعهـدات بـأن أوكرانيـا لن 
تنضـم أبـدا لحلـف شـمال األطلـيس 
(الناتـو)، ووقف نـرش أسـلحة الناتو 
قرب الحدود الروسـية، وسـحب قوات 
الحلـف مـن أوروبـا الرشقيـة. يصف 
الناتـو والواليات املتحـدة هذه املطالب 

بأنها غري واقعية.
واتهـم السـفري الـرويس لـدى مجلس 
األمـن فاسـييل نيبينزيـا إدارة بايـدن 
والتصعيـد  التوتـرات،  بـ“تأجيـج 

الخطابي واالستفزازي“.
وقـال وهـو ينظـر إىل لينـدا تومـاس 
غرينفيلـد: ”أنت تجـري نحو هذا. أنت 
تريدي أن يحدث هذا. أنت تنتظري من 

أجل حدوث هذا. كمـا لو كنتي تريدين 
تحويل كلماتك إىل حقيقة“.

وألقى باللـوم عىل الواليـات املتحدة يف 
اإلطاحـة بالرئيس األوكرانـي الصديق 
للكرملـني يف عـام 2014، قائـال إنهـا 
جلبت إىل السلطة ”قوميني ومتطرفني 
ومناوئـني لروسـيا ونازيـني محض“، 
وأوجـدت العـداء القائم بـني أوكرانيا 

وروسيا.
وقال نيبينزيـا: ”لو لم يفعلوا ذلك، كنا 
سنعيش حتى اآلن بروح عالقات حسن 

الجوار والتعاون املتبادل“.
وأضـاف: ”ومـع ذلـك، مـن الواضـح 
أن البعـض يف الغـرب ال يحبـون هـذا 
السـيناريو اإليجابي. ما يحـدث اليوم 
هـو محاولـة أخـرى لدق إسـفني بني 

روسيا وأوكرانيا“.
بايـدن يصف قطـر بالدولـة الصديقة 

التي يمكن االعتماد عليها
قـاَل الرئيس األمريكي جو بايدن خالل 
اسـتقباله أمري قطر تميـم بن حمد يف 
البيـت األبيض يوم االثنـني، إنه صديق 
طيـب .وأضـاف بايـدن أن ”قطر دولة 

صديقة يمكن االعتماد عليها“.
”نتمتـع  األمريكـي:  الرئيـس  وقـال 
بعالقـات قويـة مـع قطـر وعالقاتنا 
كانـت أساسـية لكثـري مـن القضايـا 
مـن  اآلالف  إجـالء  يف  سـاعدتمونا  إذ 
أفغانسـتان وكثري من امللفات الحيوية 

ولدينا الكثري لنناقشه“.
وأعـرب بايدن عـن رغبتـه يف تصنيف 
دولـة قطـر حليفـا رئيسـا للواليـات 

املتحدة من خارج حلف شمال األطليس 
”الناتو“.

وقال: ”سأبلغ الكونغرس نيتي تصنيف 
قطر حليفا رئيسـيا للواليـات املتحدة 

من خارج الناتو“.
وأشارت وزارة الخارجية األمريكية إىل 
أن زيـارة أمـري قطر هـي األوىل لزعيم 
خليجي خالل رئاسة بايدن ما يعرب عن 
متانة العالقات بني واشنطن والدوحة.

باسـم  املتحـدث  رصح  جانبـه  مـن 
البنتاغـون جـون كريبي عقـب إعالن 
الرئيس جو بايدن ترشيح قطر كحليف 
رئيس من خـارج الناتو، بأن التصنيف 
سـيغري الطريقـة التـي تتعامـل بهـا 

واشنطن وجيشها مع هذا البلد.
 وخالل إفـادة صحفيـة يف البنتاغون، 
قـال كريبـي بشـأن الوضـع الجديـد 
املرشحة له قطر: ”إنه يفتح مجموعة 
كاملـة جديدة من الفـرص: التدريبات 
والعمليـات وكما تعلمون ... اكتسـاب 

القدرات أيضا“.
ويف تعليـق عىل اللقاء الـذي جمع أمري 
قطـر تميـم بـن حمـد بوزيـر الدفاع 
األمريكي لويد أوستن يف البنتاغون، قال 
املتحدث باسـم البنتاغـون إن ”الوزير 
كرر امتنانه الصادق لألمري الذي ال غنى 
عنـه، وبرصاحة تامة، الدعم املسـتمر 
لجهودنـا ملواصلـة إخـراج األمريكيني 
وحلفائنـا األفغـان من أفغانسـتان“، 
مشـريا إىل أن الطرفـني بحثـا املصالح 
األمنيـة اإلقليمية املشـرتكة بما يف ذلك 
تهدئـة التوترات يف املنطقـة ومكافحة 

اإلرهاب والتهديدات التي تمثلها إيران.
بـأن  الصـدد  هـذا  يف  كريبـي  ورصح 
”الوزير أوسـتن شـاطر رؤيتـه للردع 
املتكامـل، مؤكـدا عىل أهميـة الجهود 
املتعددة األطـراف والعمليات املتكاملة 
مع رشكاء مثل قطر ملواجهة التهديدات 

التي تواجها املنطقة“.
األمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وتقـول 
مـن  رئيـس  كحليـف  التصنيـف  إن 
خـارج الناتـو، أو ما يعـرف اختصارا 
بــ“MNNA“، يعد بمثابـة ”رمز قوي 
للعالقـة الوثيقـة التـي تشـرتك فيهـا 
الواليات املتحدة مع تلك الدول، ويظهر 
احرتامنـا العميق للصداقـة مع البلدان 

التي تنتمي إليه“.
يشـار إىل أن الـدول املصنفة بالنسـبة 
”الحليـف  ضمـن  املتحـدة  للواليـات 
الرئيـس مـن خـارج الناتـو“، تكـون 

مؤهلة من بني عدة أمور أخرى:
وتنضـم قطـر بعـد إقرارهـا مـن قبل 
إىل  التصنيـف،  هـذا  يف  الكونغـرس 
سـت دول عربية هي مـرص والكويت 

والبحرين واألردن وتونس واملغرب.
وتوجد يف قائمة الـدول املصنعة حليفا 
رئيسـا للواليـات املتحـدة مـن خارج 
الناتـو، 17 دولـة هـي ”أفغانسـتان، 
األرجنتني، أسرتاليا، البحرين، الربازيل، 
مرص، إرسائيل، اليابان، األردن، كوريا، 
الكويت، املغرب، نيوزيلندا، باكسـتان، 
الفلبـني، تايالنـد، وتونـس، عالوة عىل 
تايوان التي تعامـل وفق هذا التصنيف 

ولكن بشكل غري رسمي.

لندن/ متابعة الزوراء:
اتهمـْت منظمـة العفـو الدوليـة إرسائيـل، 
الفصـل  لنظـام  الفلسـطينيني  بإخضـاع 
العنـرصي القائـم عـىل سياسـات ”الفصل 
والتجريـد واإلقصـاء“ الذي قالـت إنه يرقى 

ملستوى الجرائم ضد اإلنسانية.
وقالت املنظمـة، ومقرها لنـدن، إن نتائجها 
القائمـة عـىل البحـث والتحليـل القانونـي 
جاءت يف تقرير من 211 صفحة عن استيالء 
إرسائيـل عـىل أراض وممتلكات فلسـطينية 
وعمليـات قتل خـارج نطاق القانـون ونقل 

أشخاص قرسا والحرمان من املواطنة.
ونقـل التقريـر عن األمينـة العامـة ملنظمة 
العفو الدولية أنياس كاالمار ”تقريرنا يكشف 
النطـاق الفعـيل لنظام الفصـل العنرصي يف 
إرسائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون 
يف غـزة، أو القـدس الرشقيـة، أو الخليل، أو 
إرسائيـل نفسـها، فهـم ُيعاَملـون كجماعة 
عرقيـة دونيـة وُيحرمون مـن حقوقهم عىل 

نحو ممنهج“.
من جهتها، اسـتبقت إرسائيل نـرش التقرير 

برفضه عىل لسان وزارة خارجيتها. 
وقـال وزيـر الخارجية اإلرسائيـيل يائري لبيد 
يف بيـان إن التقريـر، ”يدعـم ويعيـد نـرش 
األكاذيـب“ الصادرة عن جماعـات الكراهية 

وهدفه ”تأجيج نار معاداة السامية“. 
واتهمت إرسائيل املنظمة باسـتخدام ”الكيل 
بمكيالني والشـيطنة من أجـل نزع الرشعية 

عن إرسائيل“. 
وقال البيد يف بيان ”إرسائيل ال تتسم بالكمال 

لكنها (دولة) ديمقراطيـة ملتزمة بالقانون 
الـدويل ومنفتحة عىل إجـراء تدقيق“ وتتمتع 
الصحافـة فيها بحرية ولديهـا محكمة عليا 

قوية“.
واتهـم لبيد منظمـة العفو الدوليـة بمعاداة 
السامية، قائال ”أكره اسـتخدام الحجة بأنه 
لو لم تكن إرسائيـل دولة يهودية، فلن يتجرأ 
أحـد يف منظمة العفـو الدولية عـىل التحدث 
ضدهـا، لكن يف هذه الحالـة ال يوجد احتمال 

آخر“.
وقالت أنيـاس كاالمار لوكالـة فرانس برس 
”كنـا نوّد إجـراء محادثة مع وزير الشـؤون 
الخارجيـة عندمـا اتصلنـا بـه أوال وعرضنا 
التحـدث اليـه حـول التقريـر، كان هـذا يف 

أكتوبر“.
وأضافت ”لم يسـتجب لعرضنا يف ذلك الحني. 
الوقـت بات متأخـرا جـدا اآلن لدعوتنا لعدم 

نرش التقرير“.
ودعـت املنظمـة املحكمـة الجنائيـة الدولية 
أيضا إىل النظر يف االتهامات بممارسة الفصل 
بارتـكاب  املتعلـق  تحقيقهـا  يف  العنـرصي 
الجانبـني جرائم حـرب محتملة خالل العديد 

من فرتات الرصاع يف األرايض الفلسطينية.
وكانـت منظمـة ”هيومـن رايتـس ووتش“ 
االنسـان  حقـوق  عـن  املدافعـة  املنظمـة 
ومقرهـا نيويورك اتهمـت  يف أبريل 2021 يف 
تقرير لها  إرسائيـل بارتكاب ”جريمتني ضد 
اإلنسـانية“ عـرب اتباعهـا سياسـة ”الفصل 
العنرصي“ و“االضطهاد“ بحق عرب إرسائيل 

والفلسطينيني.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
عربْت واشـنطن، عىل لسـان أحد املسـؤولني 
فضل عدم ذكر اسـمه، أنها ”مستعدة“ للقاء 
إيران ”يف حال كانوا هم عىل استعداد“ للدخول 
يف مفاوضـات نوويـة مبارشة، مشـريا إىل أن 
الوقـت بـدأ ينفـد والربنامج النـووي اإليراني 
يقـرتب مـن ”تحقيق اخـرتق“، ما يسـتدعي 
التعجيـل بإطـالق هـذه املفاوضـات. وللمرة 
األوىل، أعلنت طهران قبل أسبوع أنها منفتحة 
عـىل إجراء مفاوضـات مبارشة مـع الواليات 
املتحـدة، وسـارعت واشـنطن بالـرد بقبـول 
إجـراء محادثـات ”عاجلة“.ودعـا طهران إىل 
املوافقـة عـىل إجـراء محادثات مبـارشة مع 
اتفاق.وقـال  إبـرام  واشـنطن للمسـاعدة يف 
املسـؤول إن الربنامج النووي اإليراني يقرتب 
مـن ”تحقيـق اخرتاق“ نحـو امتـالك قدرات 
لصنع أسلحة نووية، ما يرتك مهلة ”أسابيع“ 
أمـام املفاوضني للتوصـل إىل اتفاق يجمد هذا 
الربنامـج ويخفف مـن العقوبـات املفروضة 
عـىل الجمهوريـة اإلسـالمية.وأضاف ”أعتقد 
أننـا وصلنا إىل النقطة التـي يتعني فيها اتخاذ 
بعض القرارات السياسية األكثر حساسية من 
قبل جميـع األطراف“ املنخرطة يف املفاوضات 
إلحيـاء اتفاق عام 2015 بـني إيران والواليات 
املتحـدة وبريطانيـا والصني وفرنسـا وأملانيا 
وروسيا.وأكد املسؤول ”إذا كان هدفنا التوصل 
إىل تفاهم بشـكل رسيـع (...) فـإن الطريقة 
الفضـىل للقيـام بذلـك ويف أي مفاوضات هي 
أن تلتقي األطـراف األكثر عرضـة للمخاطرة 

بشكل مبارش“، يف إشـارة إىل الواليات املتحدة 
وإيران.وقـال ”كانـت هذه وجهـة نظرنا منذ 
البداية: نحن مسـتعدون للقاء إيـران يف حال 
كانوا هم عىل استعداد للقائنا“.ولفت املسؤول 
إىل أن برنامـج التخصيب اإليرانـي قريب جدا 
من إنتاج مواد انشـطارية كافية لصنع سالح 
نووي.وقال املسؤول إن األمر سيكون ”مؤسفا 
للغاية“ إذا لم يجر الطرفان محادثات مبارشة 
”بالنظـر إىل الوقـت القليـل املتبقـي أمامهما 
ومدى حساسـية (...) القـرارات التي يتوجب 
الجمعـة  الدبلوماسـيون  اتخاذها“.وعلـق 
مفاوضاتهـم الجاريـة منذ بضعة أسـابيع يف 
فيينـا، ليعـودوا إىل عواصمهم.وكتب منسـق 
االتحـاد األوروبـي إنريكي مورا الـذي يرتأس 
املحادثـات الجارية يف قرص كوبورغ الفخم يف 
العاصمة النمسوية يف تغريدة ”ال بد من اتخاذ 
قـرارات سياسـية اآلن“.وأتاح االتفـاق الذي 
أبرم بني إيران من جهة وكل من أملانيا والصني 
والواليات املتحدة وفرنسـا وبريطانيا وروسيا 
من جهـة أخرى، رفـع العديد مـن العقوبات 
التـي كانـت مفروضـة عـىل إيـران، مقابـل 
الحـد من أنشـطتها النووية وضمان سـلمية 
برنامجهـا.إال ان مفاعيلـه باتـت معلقة منذ 
انسـحاب الواليـات املتحدة أحاديـا منه العام 
2018 يف عهد رئيسـها السابق دونالد ترامب، 
وإعادة فرضها عقوبات قاسية.وردت طهران 
بالرتاجـع تدريجيـا عـن غالبيـة التزاماتهـا 
بموجـب االتفـاق، لكن وصول جـو بايدن إىل 

البيت األبيض أعاد إطالق املفاوضات.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
قرَر مجلـس النـواب الليبـي الذي 
انعقد يف طـربق رشق البالد مجددا 
مقـرتح  لتقديـم  لجنـة  تشـكيل 
بتعديـل اإلعـالن الدسـتوري، ثـم 
إحالتـه ملجلـس النـواب للتصويت 
عليه واعتمـاده باعتباره مرشوعا 

للدستور. 
وقررت الجلسـة، التي عقدت امس 
برئاسـة رئيـس الربملـان الليبـي، 
عقيلة صالح، أن تشكل اللجنة مع 
مجلس الدولة، عىل أن يكون غالبية 
أعضائهـا مـن الخـربا، وبـرشوط 

محددة. 
وأشار املجلس إىل أن مجلس النواب 
الليبي سـيقوم بصياغة املقرتحات 
ومـن ثـم سـيحيلها إىل املفوضيـة 
العليا لالنتخابات، لالستفتاء عليها 

كمرشوع للدستور. 
ويأتـي هـذا بعـد يـوم مـن إعالن 
أنـه سـيعقد جلسـة يف  املجلـس، 
الثامـن مـن فرباير املقبـل الختيار 
رئيـس جديـد للحكومـة، يف آليـة 
قـد تسـاهم يف تعميـق االنقسـام 

ومفاقمة الرصاع عىل السلطة.
وبعد سـنوات من املعـارك وتنازع 
الحكم بني سـلطتني يف رشق البالد 
وغربهـا، ُشـّكلت حكومـة موّحدة 
قبل عام يف عملية سياسـية رعتها 
األمم املتحدة مـن أجل إخراج ليبيا 

من الفوىض التي تلت سقوط نظام 
معمـر القـذايف يف 2011، مهّمتهـا 
قيـادة املرحلـة االنتقاليـة إىل حني 
إجراء انتخابات رئاسية وترشيعية 
كانت مقررة يف البدء يف 24 ديسمرب 
املـايض. إال أنـه تعـذر إجراؤها يف 
موعدها املقرر، بسبب خالفات بني 

األطراف الليبية.
وأعلن املتحدث باسم مجلس النواب 
عبد الله بليحق يف ترصيح صحفي، 

”بدء استالم ملفات الرتشح لرئاسة 
(الحكومة) وفحص امللفات للتأكد 
من مطابقتها للـرشوط املطلوبة“ 
مشـرًيا إىل أنه سـيتّم ”عرضها عىل 
مجلـس النـواب يف جلسـة الثامن 
مـن فرباير الختيـار رئيس مجلس 
الوزراء، بعد عقد جلسـة يف السابع 
من فرباير لالستماع للمرتشحني“.

ويف أول رد فعـل عىل إعالن مجلس 
النواب، أكـد رئيـس الحكومة عبد 

الحميـد الدبيبية رفضـه ملا وصفه 
بأنـه ”محاولة فرديـة“ من جانب 
لفـرض  النـواب  مجلـس  رئيـس 

مرحلة انتقالية جديدة. 
وقـال الدبيبـة يف ترصيـح صحايف 
”ما يقوم به رئيس مجلس النواب، 
هو محاولة يائسة لعودة االنقسام 
أداء  يف  مسـتمرة  الحكومـة   ،(..)

مهامها حتى إنجاز االنتخابات“.
االتفـاق  ”مخرجـات  وأضـاف 

السـيايس واضحة بشـأن املجلس 
الرئـايس والحكومـة، ونحن نعمل 
وفقا له“، يف إشارة إىل االتفاق الذي 
تـم التوصـل إليـه يف جنيـف العام 

املايض.
ويعـّد مجلـس النـواب الليبـي أن 
الدبيبـة  الحميـد  عبـد  حكومـة 
إرجـاء  مـع  الواليـة“  ”منتهيـة 
االنتخابـات ويؤكـد عـىل رضورة 
إعـادة تشـكيلها. إال أن الحكومـة 
أكدت مـرات عدة عىل اسـتمرارها 
يف عملها، إىل حني تسليم الحكم إىل 

سلطة جديدة منتخبة.
وأكد بليحق أن مجلس النواب طالب 
بعـض السـفراء، دون تسـميتهم، 
ومستشـارة األمـني العـام لألمـم 
املتحـدة، بعدم التدخل يف الشـؤون 

الليبية.
وكانـت مستشـارة األمـني العـام 
لألمـم املتحـدة إىل ليبيا سـتيفاني 
وليامز طالبت مرات عدة بأن يركز 
مجلـس النـواب عىل تحديـد موعد 
جديـد لالنتخابـات بدال مـن تغيري 
الحكومة، والتسبب يف إطالة األزمة 
السياسية واملراحل االنتقالية، وفق 

قولها.
كمـا تؤيـد البعثة األمميـة إىل ليبيا 
تركيز مجلـس النواب عـىل تحديد 
موعـد جديـد لالنتخابـات بدال من 

تشكيل حكومة جديدة.
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  واشنطن/ بندر الدويش:

توصـُل تحقيق أجرتـه صحيفـة الغارديان 

الربيطانيـة إىل أن صناعـة جوازات السـفر 

املزورة بتأشـريات رسـمية مزدهرة بشـكٍل 

تتيـح  جـوازات  وهـي  تركيـا،  يف  خطـري 

لألشـخاص الذيـن لديهـم روابـط بداعـش 

فرصـة مغادرة سـوريا والسـفر إىل اململكة 

املتحـدة واالتحاد األوروبي وكنـدا والواليات 

املتحدة.

بحسـب التحقيق، فإن إحدى هذه الشبكات 

التي يديرها أوزبكي لديها روابط بشـبكات 

متطرفة تعيش يف تركيا، وتبيع اآلن جوازات 

سـفر مزيفة عالية الجودة تصل قيمتها إىل 

15 ألف دوالر ولدول مختلفة.

وأكـد التقريـر وجـود 10 حاالت عـىل األقل 

وقفت عليها الصحيفة اسـتخدم األشخاص 

الذيـن عـربوا الحدود السـورية بشـكل غري 

قانوني إىل تركيا هذه الجوازت للمغادرة عرب 

مطار إسطنبول.

ويزعـم البائعـون أن االتحـاد األوروبي هو 

الوجهة األكثر شـعبية، لكنهـم يقولون إنه 

يف حالتـني عـىل األقل تمكن األشـخاص من 

السـفر من إسـطنبول إىل املكسيك بجوازات 

سفر روسية مزورة، ومن هناك عربوا الحدود 

بشكل غري قانوني إىل الواليات املتحدة.

وتعمـل الشـبكة األوزبكية بشـكل جيد جًدا 

وافتتحـت مؤخـرًا قناة جديدة عـىل تطبيق 

املراسـلة املشفر Telegram باالسم الرسمي 

للتسويق ملنتجاتها.

وتشـري التجارة املتنامية للجـوازات املزورة 

إىل أن املتطرفـني الخطريـن يمكن أن يعربوا 

أمام رادارات األجهزة األمنية يف جميع أنحاء 

العالـم، هاربني مـن العدالة عـىل جرائمهم 

ومن املحتمل أن يكونوا قادرين عىل مواصلة 

النشاط اإلرهابي يف دول أخرى غري سوريا.

فيما حذر مسؤولون أمنيون غربيون يف عام 

2015 من أن تنظيم داعش نجح يف الحصول 

عىل معدات مهمة مثل دفاتر جوازات السفر 

الفارغـة وطابعـات لتصنيع جوازات سـفر 

سـورية وعراقية، والتي اسـتخدمها إلخفاء 

عنارصه بني أكثر من مليون شخص فروا إىل 

أوروبا خالل أزمة الالجئني.

وقـال مصـدر يف وزارة الداخليـة األمريكية: 

”هنـاك بائـع معـني يف تركيا يـزود أعضاء 

داعش بمسـتندات عالية املستوى أي مزورة 

جيًدا،“ ويستخدم وسطاء يتحدثون الروسية 

والعربيـة ولغـات أخـرى لتلبيـة احتياجات 

العمالء املختلفني.

وتابـع ”نحن عىل علـم بأن أعضـاء داعش 

يسـتخدمون جوازات السـفر املـزورة هذه 

للعبـور إىل أوروبا، واألمن األوروبي لم ينجح 

يف اعتقالهم جميًعا“.

ويف حـني أن الخدمـة األكثر شـيوًعا لبائعي 

الوثائـق هـي توفـري املسـتندات للمقاتلني 

بداعـش  املرتبطـني  سـوريا  يف  األجانـب 

والجماعـات املسـلحة األخـرى للسـفر إىل 

أوروبـا، فقد حددت الجماعـة أيًضا مناطق 

جديدة للتوسع.

فيمـا قالـت الشـبكة األوزبكية إن سـقوط 

أفغانستان يف أيدي طالبان أوجد أيًضا قاعدة 

عمالء جديدة لالجئني األفغان يف تركيا. وعىل 

الرغم من أن خدماته باهظة الثمن بالنسبة 

ملعظـم األفغـان النازحـني، فإنـه يقـول إن 

عمالءهم يسـتخدمون جوازات سفر مزورة 

للصعـود عـىل متـن رحـالت جويـة إىل دول 

غربية، ثم طلب اللجوء بمجرد هبوطهم.

Ú–‹n¨@fiÎá€Î@ä¸ÎÜ@—€c@15@∂g@bËn‡Ó”@›óm

ÚÓ8ä@pa7ídni@î«aá€@ÒäÎçfl@paåaÏu@xãÉnèm@bÓ◊ãm@¿@pbÿjí@ZÊbÌÜäbÃ€a

No: 7654   Wed   2     Feb    2022العدد:   7654    االربعاء     2   شباط     2022



4 alzawraanews@yahoo.com

امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية، امس الثالثاء، 
عن صدور قرار حكم حضورياً يقيض بالحبس 
الشـديد لرئيس هيئة اسـتثمار بغداد السابق؛ 

إلخالله بواجباته الوظيفيَّة.
وافادت دائرة التحقيقات يف الهيئة، ببيان تلقته 
«الـزوراء» بإصدار محكمة جنايـات مكافحة 
الفسـاد املركزيَّة حكمـًا بتجريـم رئيس هيئة 
اسـتثمار بغـداد يقـيض بالحبس الشـديد ملدة 
أربع سـنوات وغرامة عرشة ماليني، مشريًة إىل 
أن الحكم جاء وفق أحكام القرار (١٦٠ لسـنة 

.(١٩٨٣
وتابعـت الدائـرة: إن املحكمة، وبعـد اطالعها 
عـىل األدلة واإلثباتات والدفوعات التي تضمنها 
الطعـن التمييزي من قبل هيئـة النزاهة وقرار 
محكمة التمييز االتحادية بنقض القرار السابق 
القايض باإلفراج عن املتهم، وصلت إىل القناعة 
ـة بتجريمه، فقررت الحكم عليه بالحبس  التامَّ

الشديد؛ استناداً ألحكام القرار .
وكانـت الهيئـة قـد طعنـت يف قـراري الحكم 
الصادرين عن محكمة الجنايات املركزيَّة الذي 

ن األول منهما إلغـاء التهمة واإلفراج عن  تضمَّ
املُتَّهـم (رئيس هيئة اسـتثمار بغداد السـابق) 
بواجباتـه  بإخاللـه  الخاصـة  القضيَّــة  يف 
الوظيفيَّـة وتهمة أخـذ مبالغ بنسـبة ٤٪ عرب 
أحد املسـتثمرين، مقابل إكمـال منح اإلجازات 
االسـتثماريَّـة، والثاني املتضمن الحكم بحبس 

املستثمر ُمدَّة سنتني مع الغرامة؛ بغية تشديده 
كون العقوبة جاءت خفيفًة، وال تتناسـب مع 

وقائع الجريمة وجسامتها.
مـن جانب اخـر، كشـف هيئة النزاهـة، امس 
الثالثـاء، عـن عدد أوامـر القبض واالسـتقدام 
بحق املسـؤولني يف آخر شـهر من العام املايض 

فيمـا أكـدت صـدور ٨٥ أمر قبض واسـتقدام 
بحق هذه الفئة.

أن  «الـزوراء»:  تلقتـه  للنزاهـة  بيـان  وذكـر 
«الهيئة نفذت خالل شـهر كانون األول املايض 
٤٨ عمليـة قبـض فيما أصـدرت ٨٥ أمر قبض 
واسـتقدام قضائـي بحـق وزير ومـن بدرجته 
وذوي الدرجـات الخاصة واملديريـن العامني»، 
الفتـا اىل أن «أحكام اإلدانـة القضائية واملدانني 

بلغت ٢٩٤ بالغاً».
وأشـار البيـان إىل أن «ملفات تسـليم الهاربني 
املطلوبـني قضائيـًا بلغت ٢٠ ملفـاً فيما بلغت 
ملفات اسرتداد األموال املهربة خمسة ملفات»، 
مبيناً أن «عدد اسـتمارات املشـمولني بكشـف 
الذمم املالية املتسلمة بلغ ١٩١٣ استمارة وعدد 
املشمولني بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب يف 
املصالح تسعة أشخاص، فيما بلغ عدد الدورات 
التدريبية والورش والندوات التي أقامتها الهيئة 
يف دوائرها وخارجهـا ١٩ ،فيما بلغت الحلقات 
التلفزيونيـة واإلذاعيـة واإلصـدارات الورقيـة 
ستة ،فيما بلغت البحوث والدراسات والتقارير 

اإلحصائية أربعة بحوث».

بغداد/ الزوراء:
أكدت منظمـة الصحـة العاملية، امس 
الثالثـاء، ضعـف معـدالت التلقيـح يف 
العـراق مقارنة مـع الـدول املجاورة، 
إىل جانـب تسـجيل نسـب مضاعفـة 
لإلصابات خالل الشهر املايض مقارنة 

مع املدة نفسها من العام املايض.
وقـال منسـق مكتـب السـليمانية يف 

منظمـة الصحـة العاملية، نجـم الدين 
حسـن، يف حديث صحفـي: إن «بعض 
الدول املجاورة للعراق وصلت إىل نسبة 
تطعيـم تـرتاوح بـني ٥٠ـ  ٦٠ باملئـة، 
وعليه دعمت منظمـة الصحة العاملية 
العـراق بحملـة وطنيـة شـاملة منـذ 
ترشيـن األول من العـام املايض لزيادة 

عدد امللقحني».

وأشار إىل أن «املنظمة وجدت يف األشهر 
األخرية من العام ٢٠٢١ أن نسبة تلقي 
لقاحات كورونـا يف عموم العالم بلغت 
٤٠ باملئة، لكن هـذا األمر لم يتحقق يف 

العراق».
آثـار  مـن  يقلـل  «اللقـاح  أن  وأكـد 
متحـور أوميكـرون رسيـع االنتشـار 
«عـدد  أن  إىل  الفتـا  باملجتمعـات»، 

املصابـني باألسـابيع األربعـة املاضية 
بالعراق تعادل أربعة أضعاف اإلصابات 
للمدة نفسها من العام املايض ٢٠٢١». 
وأضاف حسـن أن «السليمانية احتلت 
املرتبة األوىل يف الحملة الوطنية للتطعيم 
التـي اطلقتها املنظمـة، إذ تمكنت من 
رصف ٥٩ ألفـا و٢٨٠ جرعـة، يف حني 
بلـغ مجموع الجرع املرصوفة بالعراق 

٤٣٠ ألـف جرعة، لكنه عـىل الرغم من 
ذلك تعـد املحافظة ضمـن املحافظات 
املنخفضة بتلقي اللقاح بأنواعه الثالثة 
(فايزر، سـينوفارم، أسـرتازينيكا)، إذ 
بلغـت نسـبة الجرعـة األوىل ١٥ باملئة 
والجرعة الثانية ١١ باملئة، مقارنة مع 
بعض املحافظات التي تراوحت بني ١٨ 

إىل ٢٢ باملئة بالنسبة للجرعتني».
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بغداد/ الزوراء:
كشف النائب الفني ملحافظ صالح الدين، 
عمار حكمـت البلداوي، امـس الثالثاء، 
عن أسباب تلكؤ إنجاز املشاريع الجديدة 

يف املحافظة.
 وأوضـح البلداوي يف ترصيـح صحفي: 
أنه «بسـبب عـدم إقـرار موازنـة العام 
٢٠٢٢ لـم يتم إقـرار أي خطـة من قبل 
املحافظة، وذلك لعدم توفر التخصيصات 
املالية للمشاريع الجديدة، باستثناء آلية 
الـرصف ضمن ميزانية العام ٢٠٢١ التي 

تخصص للمشاريع املستمرة».
وأشـار البلداوي اىل أن «محافظة صالح 
الديـن ماضيـة يف إجراءاتهـا بمحاربـة 
الفسـاد ومحاسبة املقرصين ممن تثبت 

عليهـم ملفات فسـاد وإحالـة ملفاتهم 
اىل الجهـات ذات االختصاص، فضالً عن 
جهود الرقابة املاليـة ومكتب النزاهة يف 

صالح الدين بمحاربة الفساد».
عـىل صعيـد آخـر، لفـت النائـب الفني 
اىل أن «محافظـة صـالح الديـن تعد من 
أفضـل املحافظـات يف املجـال الزراعي، 
كون الخطـة الزراعية تعتمـد عىل الري 
باملنظومات، وتقدر الخطة الزراعية لهذا 
العـام بمليون ومائـة الف دونـم، وهي 
بذلـك تكون مـن أكرب الخطـط الزراعية 
يف العراق، وبحسـب وزارة املوارد املائية، 
فإنه لن يكون هناك شـح مائي يف األيام 
املقبلـة بسـبب معـدل هطـول الثلـوج 

واألمطار يف العراق».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت قيـادة عمليات بغداد، امـس الثالثاء، افتتـاح عدد من الطـرق املغلقة يف جانب 

الرصافة ببغداد.
وقالـت القيـادة يف بيان ورد اىل «الـزوراء»: ان «الجهد الهنديس يف قيـادة عمليات بغداد 
بـارش برفع الكتل الكونكريتية (السـياج) املحيـط ب وزارة املالية، والذي شـيد منذ مدة 
طويلـة لدواٍع أمنيـة، وبهذا اإلجراء تم فتـح طريق خاص باملنطقة السـكنية املجاورة 

للوزارة لتخفيف املعاناة عن كاهل ابناء تلك املنطقة». 
واضافـت ان «الجهـد الهنديس فتح احد االزقة يف منطقة بغـداد الجديدة الفرع املجاور 
ملطعم «فالح ابو العمبة». يذكر ان الطريق مغلق منذ اكثر من ثماني سـنوات.  وأكدت 
القيادة انها «مستمرة بهذا اإلجراء ووفق رضورات أمنية تخص مختلف مناطق وأحياء 

العاصمة بغداد».

بغداد/ الزوراء:
امليـاه  أعمـاق  لزيـادة  العـراق  يتحـرَّك 
اإلقليميَّة والقنوات املالحية من أجل جذب 

السفن والناقالت العمالقة إىل املوانئ.
وقـال مديـر عام الرشكـة العامـة ملوانئ 
العـراق التابعـة لـوزارة النقـل، فرحـان 
الفرطويس، يف ترصيح صحفي: ”الرشكة 
تعتمد زيادة األعماق التصميمية لألرصفة 
والقنـوات املالحيـة يف املوانـئ، فضالً عن 
تحسـني أعماق املياه اإلقليميـة العراقية 
سـعياً لجـذب أكـرب السـفن والناقـالت 

البحرية، إسهاماً بتفعيل الجذب التجاري 
ملوانئ البالد“.

ن  وأضـاف الفرطـويس أن ”الخطة تتضمَّ
رفـع مئـات آالف األطنان من الرتسـبات 
الطينية عن واجهـات األرصفة والقنوات 
األعمـاق  إىل  الوصـول  بهـدف  املالحيـة، 
املوانئ،  الخاصـة بأرصفـة  التصميميـة 
بما يضمن املرور اآلمن للناقالت والسـفن 
الكبـرية املحّملـة بالحمـوالت املختلفـة، 
ومنع حدوث عقبات خالل عمليات الرسو 

واإلقالع“.

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير الثقافة والسـياحة واآلثار، حسـن ناظـم، أن وزارة الثقافة سـجلت حرفة 

صناعة النواعري يف الئحة اليونسكو للرتاث الثقايف غري املادي.
وأشـار ناظم يف تغريدة له عىل تويرت رصدتها «الزوراء»: انه، بهذا «يصعد رصيد العراق 

إىل تسجيل سبعة عنارص يف الالئحة حتى اآلن». 
 وأضاف ان «هذا يتزامن مع تسـجيل العراق مع أشـقائه العرب للخط العربي بإرشاف 

األلكسو».
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بغداد/نينا:
 أكملت مستشارية األمن القومي الربنامج التدريبي 
التخصـيص يف (صناعة الرسـائل اإلعالمية املؤثرة) 

لجميع ضباط ومراتب األجهزة األمنية.
التخصـيص(٤٥)  التدريبـي  الربنامـج  يف  وشـارك 
اإلرهـاب، وجهـاز  متدربـا مـن جهـاز مكافحـة 
مـن   ٤٣ والوحـدة  العراقـي،  الوطنـي  املخابـرات 
االسـتخبارات العسـكرية، حيث تلقى املشـاركون 
ملدة أسـبوعني محارضات مكثفة عـن كيفية أعداد 
وصياغة رسـائل العمليـات النفسـية. وتأتي هذه 
الربامج تنفيذاً لقرارات مجلـس األمن الوطني التي 
تؤكد عىل التدريب وبناء القـدرات وتطوير املهارات 
ملفاصل منظومة األمن والدفاع العراقية كافة، حيث 
أكدت مستشارية األمن القومي، أستمرارها بتقديم 
الدعـم الكامـل للمنظومـة العسـكرية و األمنيـة 
واألسـتخبارية العراقية. وركزت املدرس املساعد يف 
العمليات النفسـية هبة حسـني، خالل املحارضات 
التدريبـي  الربنامـج  يف  املشـاركون  تلقاهـا  التـي 
التخصيص بمركز التميز، عىل مراحل أعداد الرسالة 
النفسية إعالمياً وصوالً إىل الجمهور املستهدف أثناء 
تنفيذ الواجبات العسكرية واألمنية يف قرى ونواحي 
أقضية املحافظات. وأشارت املحارضة إىل، أن نجاح 
الرسالة السـايكولجيا يعتمد بالدرجة األساس عىل 
مرسل الرسالة وتحليل الجمهور املستهدف املتلقي 
للرسالة ومن ثم طرق أيصالها لتحقيق الهدف منها.
يشار إىل أن الربنامج التدريبي التخصيص يف(صناعة 
الرسـائل اإلعالميـة املؤثـرة )، قـد أفتتـح يف شـهر 
ترشيـن األول املايض، من خالل التنسـيق بني جهاز 
مكافحة اإلرهاب والخلية النفسـية االسرتاتيجية يف 

مستشارية األمن القومي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجارة، امـس الثالثاء، إلغاء 
(٢١) وكالة غذائية وطحني بسب مخالفتهم 
للضوابـط والتعليمـات خالل شـهر كانون 

االول /٢٠٢١. 
وقالت مدير عـام دائرة التخطيط واملتابعة، 
ابتهال هاشـم، يف بيان تلقتـه «الزوراء»: إن 
«الـوزارة ألغت (٢١) وكالـة غذائية وطحني 
بسب مخالفتهم للضوابط والتعليمات خالل 

شهر كانون االول من العام ٢٠٢١».
وأضافـت أن دائرتها «قامـت كذلك وتدوير 
(٩٣) وكالة واستحداث (٢) وكالة وتسجيل 

الـوالدة وتسـجيل  (٨٩٥٤) طفـال حديـث 
(٤٩١٣٧) فردا تسـجيل جديد كما تم شطر 
(٢٦٠٤٦)فـردا  وشـطب  (٣٨٢٤١)عائلـة 

بسبب الوفاة».
وشـددت عـىل «الدوائـر الحكوميـة وغـري 
الحكوميـة ذات العالقـة واملواطنـني كافـة 
بـرضورة االبالغ عـن املسـافرين واملتوفني 
ليتسـنى للدائـرة حجبهـم وشـطبهم مـن 
الضوابـط  حسـب  التموينيـة  البطاقـة 
العـام  للمـال  توفـريا  وذلـك  والتعليمـات 
وللحـد من حاالت التالعـب التي تحدث بهذا 

الجانب». 

وحذرت املديـر العام «وكالء املـواد الغذائية 
والطحني كافة من مخالفتهم من اسـتيفاء 
مبالـغ املفـردات الغذائيـة اكثر مـن املقرر 
والبالغـة ٥٠٠ دينـار فقط ال غـري لكل فرد 
لقـاء تسـلمه املفـردات ويعاقـب املخالـف 

بعقوبات عديدة تصل اىل الغاء الوكالة».
ودعت املواطنـني إىل «التبليغ عن املخالفات 
او االستفسـارات، وذلك عرب املوقع الرسمي 
الخطـوط  وارقـام  بـوك  الفيـس  للـوزارة 
السـاخنة لدائرتها ودائـرة الرقابة التجارية 
واملالية وقسـم شـؤون املواطنـني يف وزارة 

التجارة او عرب رابط خدمة راقبني».

بغداد/ الزوراء:
اعلـن قائد رشطـة محافظة االنبـار، الفريق هادي رزيج كسـار، امس 
الثالثاء، االطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية استهدفت 
املناطق الغربية.وقال كسـار يف ترصيح صحفي: إن ”مفرزة من قسـم 
شـؤون املخدرات واملؤثرات العقلية يف قيادة رشطة االنبار نصبت كمينا 
ألبـرز تاجـر مخـدرات يف االنبار وتمكنت مـن اعتقاله حـال تواجده يف 
قضاء القائـم غربي االنبار، دون وقوع اي مقاومة تذكر ”.واضاف ان“ 
القـوات االمنية ضبطت بحـوزة املعتقل ٣٠ الف حبة نـوع (كبتاجون) 
يرمـون بيعها وتوزيعها عىل الشـباب مما يولد نتائـج كارثية تؤدي اىل 
ارتكاب الجرائم من قبل املتعاطني لهذه السـموم“، مبينا ان“ معلومات 
اسـتخباراتية مكنـت القـوات االمنيـة من اعتقـال املسـتهدف بالجرم 
املشـهود بعد رصد حركته ”.يشـار اىل ان القـوات االمنية تمكنت خالل 
الفرتة الحالية من اعتقال ابرز تجار املخدرات بعد االستدالل عىل اماكن 

تواجدهم يف مناطق مختلفة يف مدن االنبار.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت الهيئة العامة للجمـارك، امس الثالثاء، اعادة اصدار ارسـالية مادة 

السمنت االبيض ايراني املنشأ يف مركز جمرك منديل الحدودي.
وقالـت الهيئـة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: انـه «تمت اعادة اصدار ارسـالية 
اسـمنت ابيـض منشـأ ايرانـي يف مركز جمرك منـديل الحدودي لفشـلها يف 

الفحوصات التي اجراها جهاز التقييس والسيطرة النوعية».
مبينـة أن «عملية االعادة تمت وفقا لقانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسـنة 
١٩٨٤ املعدل».وكذلـك اعلنت الهيئة العامة للجمـارك، امس الثالثاء، إعادة 
اصدار ارسـالية (خزان ماء بالستك) اىل الجانب االيراني، ملخالفتها الرشوط 
واللوائح.وذكـرت الهيئـة يف بيـان تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: أن «مركز 
جمرك الشـيب الحدودي قام بإعادة اصدار ارسالية (خزان ماء بالستك) اىل 
الجانب االيراني ملخالفتها الرشوط والضوابط االسـتريادية».واضاف البيان 
انـه «تمت عمليـة االعادة من قبل لجنة مختصة شـكلت لهـذا الغرض مع 

اسناد وتعاون الدوائر ذات العالقة يف املنفذ». 
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فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة 
الصحفيـني  نقابـة  مـن 
بإسـم   العراقييــــــن، 
حمـزة)  كاظـم  (سـتار 
بصفة عضو مشارك، فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

جمهورية العراق                     العدد : ٢١/ش/٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل               التاريخ: ٢٠٢٢/٢/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة 

اعالن
ملا جاء بقرار محكمة االحوال الشـخصية يف الشطرة املؤرخ 
يف ٢٠٢٢/٢/١ والـذي تضمن النـرش يف صحيفتني محليتني 
بالدعوى املرقمة (٢١/ش/٢٠٢٢) وموضوعها طلب الحكم 
بوفاة املفقود (عصام جودة مالغي) فإذا كان املفقود اعاله 
حيـا او من له حق االعرتاض عىل موضوع الدعوى مراجعة 
املحكمة بنفسـه او من ينوب عنه خـالل مدة (عرشة) ايام 
مـن تاريخ النـرش يف الصحيفة اليوميـة، ويف موعد املرافعة 
املصادف يف ٢٠٢٢/٢/١٣ ، وبعكسـه سـوف تقوم املحكمة 

بإصدار قرار حكم بوفاة املفقود اعاله . 
القايض
انمار عبد العزيز محمد

فقدان 
الوصـل  منـي  فقـد 
يف   ٨٧٦٢٦٨ املرقـم 
٢٠٢١/١١/١٧ والصـادر 
من بلديـة النجف بأسـم 
(سالم محمد رحيم) فعىل 
من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار.

الرشيـك (حسـني كاظـم  اىل 
غـازي )اقتىض حضـورك اىل 
مديرية بلديـة النجف لغرض 
اصـدار اجازة البنـاء للرشيك 
(عيل عبد الكريم عيل )للقطعه 
املرقمـه ٥١٥١٤ /٣ يف النجف 
حـي النداء مقاطعـه ٤ خالل 
عـرشة ايـام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيك(ثوره عبد الواحد محسن ) اقتىض 
حضـورك اىل الصنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك (اكـرم عبود حمـزة ) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمـة 
(٣٤٠٢/١١٦ )املقاطعة (٦ خان الحماد) يف 
النجف حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه 
قرض االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوماً داخل العراق وشـهر واحد خارج 
العـراق مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

احوال النجف
بناء عىل طلب املواطن (حسن علوان حسن)

الذي يروم تبديل لقبه وجعله (الغراوي) بدال 
من (الرشوكي)فمن لديـه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديرية خـالل مدة اقصاها (خمسـة 
عرش يوم)وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام املادة (٢٢) من قانون 
البطاقة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمر 

االداري املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيك(حافـظ كريم عباس) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار 
اجـازة بنـاء للرشيـك  (فاضـل 
محـني وادي) للقطعـة املرقمـة 
(٣/٣٢٨٩)يف النجف حي العروبة 
مقاطعـة ٤  خـالل عـرشة ايـام 
وبخالفه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك.

جمهورية العراق
وزارة العدل                                               رقم االضبارة :٢٠٢٢/١٣٤

دائرة التنفيذ                                               التاريخ:٢٠٢٢/١/٢٧
مديرية تنفيذ النجف

اىل/ املنفذ عليه هشام سالم صبيح
لقد تحقق لهذه املديرية من  اشعار املختار جميل عيىس الغانمي انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة (٢٧)من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
نصريحسن عبد زيد الكالبي

اوصاف املحرر:-
قـرر الحكم اوال : الزام املدعى عليه (هشـام سـالم صبيح) بتأديـة النفقة املاضية للمدعية (زينب مهـدي عبس) مبلغا قدره مائة 

وعرشون الف دينار شهريا وملدة ثمانية اشهر سابقة القامة هذه الدعوى يف ٢٠٢١/٩/٢١ .
ثانيا الزام املدعى عليه بتأدية النفقة املسـتمرة للمدعية مبلغا قدره مائة وخمسـة وسـبعون الف دينار شهريا واعتبارا من اقامة 

هذه الدعوى يف ٢٠٢١/٩/٢١ وللمستقبل وحتى تزول اسبابها.
ثالثاً: الزام املدعى عليه بتأدية النفقة املسـتمرة لبناته التوأم كل من (الني / ليان) مبلغ وقدره مائة وعرشون الف دينار من تاريخ 
اقامة الدعوى يف ٢٠٢١/٩/٢١ وللمسـتقبل وحتى زوال اسـباب ...... وتخويل املدعية بأسـتالمها بأعتبارها الحاضنة لهم النفاقها 

عليهم.
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بغداد/ الزوراء:
الـدول  منظمـة  العراقيـة،  الحكومـة  طمأنـت 
املصـدرة للنفـط {أوبـك} بشـأن التـزام العـراق 
باالتفاق النفطي. من جانب متصل، أعلنت وزارة 
النفط، امس، عن مجمـوع الصادرات وااليرادات 
املتحققة لشـهر كانـون الثاني املايض، بحسـب 
االحصائيـة االوليـة الصادرة عن رشكة تسـويق 

النفط العراقية ”سومو“.
وقال املستشار املايل لرئيس الوزراء، مظهر محمد 
صالـح، يف ترصيـح صحفي: ان ”مسـألة اعتذار 
العـراق من أوبـك وخروجه من االتفـاق النفطي 

غري وارد الن هذا االلتزام يعترب اخالقياً“.
وأكـد صالح انـه ”ال يمكن ان يقـدم العراق عىل 
هكـذا أمـر إال إذا كانـت له أعذار قويـة، يف زيادة 
دخله خصوصا مع االرتفاع الحايل ألسعار النفط، 
إال انه بشـكل عام فإن العـراق ملتزم باالتفاقات 

النفطية من دون التفكري بالخروج منها“.
وكانت منظمة {اوبـك+} اتفقت خالل اجتماعها 
يف 4 كانـون الثانـي املايض عـىل زيـادة انتاجها 
النفطـي بمقدار أكثر مـن 400 الف برميل يوميا 

وفق الجدول املتفق عليه مسبقا.
وأعلنت منظمـة أوبك ان حصة اإلنتـاج النفطي 
الخـاص بالعـراق سـتبلغ 4.325 مليـون برميل 
يوميا خالل شهر شباط {الحايل} بزيادة مقدارها 
44 الـف برميـل يوميا عن شـهر كانـون الثاني 

املايض البالغ 4.281 مليون برميل يوميا وبزيادة 
بمقـدار 88 الـف برميـل يوميا عن شـهر كانون 

االول املايض.
مـن جانب متصـل، أعلنـت وزارة النفـط، امس 
الثالثـاء، عـن مجمـوع الصـادرات وااليـرادات 

املتحققة لشـهر كانـون الثاني املايض، بحسـب 
االحصائيـة االوليـة الصادرة عن رشكة تسـويق 

النفط العراقية ”سومو“.
وقالـت الـوزارة يف بيـان ورد اىل ”الـزوراء“: ان 
”كمية الصـادرات من النفط الخـام بلغت (99) 
مليونـا و(286) ألفـا و(78) برميـًال، بإيـرادات 

بلغت (8.27) مليار دوالر“.
واضافـت ان ”مجمـوع الكميـات املصـدرة مـن 
النفـط الخام لشـهر كانـون الثانـي املايض من 
الحقول النفطية يف وسـط وجنـوب العراق بلغت 
(96) مليونـا و(430) الفـا و(596) برميال، اما 
مـن حقول كركوك عرب مينـاء جيهان فقد بلغت 
الفـا  و(545)  مليـون   (2) املصـدرة  الكميـات 

و(656) برميال.
واشـارت اىل ان ”معدل الصـادرات اليومية بلغت 
(3) ماليـني و(203) آالف برميل، فيما بلغ معدل 

سعر الربميل الواحد (83.246) دوالرا.
وأشارت الوزارة إىل أنها ”من خالل إيمانها باطالع 
الشعب عىل عمليات التصدير وااليرادات املتحققة 

منه اتخذت هذا اإلجراء الشهري“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اللوجسـتية  للخدمـات  النقـل  وزارة  كشـفت 
السـعودية، امس الثالثاء، عـن مرشوع يربط 10 
مدن سـعودية مـع العـراق، فيما حـددت رشطاً 

لتنفيذ املرشوع بني البلدين.
وقـال وكيـل الـوزارة، لـؤي بـن عمر بـن عوض 
مشـعبي، يف ترصيـح صحفـي: إن ”هنـاك رغبة 
كبرية يف التعاون مع العـراق لوجود روابط كبرية 
بـني البلدين منها روابط الجـوار واللغة والتاريخ 
والقرابة وغريها“، مبيناً ”أننا فتحنا منفذاً جديداً 
وهو عرعـر الذي توقعنا أن تكـون له رافد كبرية 
للحركـة التجاريـة بـني البلدين ولـم يتحقق ذلك 

وهـو بعيـد عـن الطمـوح املأمـول“.
وأضاف أن ”هناك مجموعة من التحديات يف املنفذ 

تم حل جزء منها“.
وتابـع: ”ما زالـت هناك بعض التحديـات التي ال 
تسـتطيع الجهات الحكومية حلها وال بد للقطاع 
الخاص مـن حلها“، موضحاً أن ”مجلس األعمال 
العراقـي السـعودي يعمـل عـىل انشـاء رشكات 
متخصصـة بالنقل بني السـعودية والعراق، حيث 
يسـمح بالتبادل املبارش وليس عن طريق منطقة 
مبادلـة والتي تأخذ وقتاً طويالً وتكلفة أكرب كون 
أغلب البضائع مربدة وال يمكن إخراجها يف ساحة 
مكشـوفة وليسـت صحيحـة، وبجميـع األحوال 

نحتاج اىل دخول البضائع بشكل مبارش“.
وأكد أنـه ”قبل نهاية العام الحايل سـتكون هناك 
منطقة إيداع اقتصاديـة داخل حدود املنفذ وفيها 
مسـتودعات مـربدة، حيـث هـذا األمر سـيمنح 
الشـاحنات السـعودية الرسعة يف تفريغ الشحنة 

ويأتـي السـائق العراقي ألخذها بشـكل أرسع“، 
موضحـاً ”أننا ما زلنا نعمل عـىل إيصال البضائع 
بشكل مبارش وهناك عدد من الرشكات السعودية 
ترغب بأن يكون لها خزن اسرتاتيجي يف العراق“.
وأكد أن ”هناك عدة أمور اتفقنا عليها مع الجانب 

العراقي بتعاون كبري عىل إنجازها وننتظرها مثل 
تصديق شـهادة املنشـأ التـي ال بـد أن تكون من 
السـفارات، كمـا أن الكثري من املصانع ليسـت يف 
الريـاض لذلك يضطـر التاجر اىل املجـيء وبعدها 
الذهـاب اىل املنفـذ وهـذا يكلف الكثري مـن الجهد 
والوقـت، لذلك فإن الجانـب العراقي وافق عىل أن 
يكون التصديق من املنفذ ولكن لم يتم التنفيذ وتم 

الوعد بالعمل عىل ذلك ”. 
وأكد ”لدينـا أمر وتوجيه واضح من سـمو األمري 
محمـد بن سـلمان بالنظـر يف فتـح منافذ أخرى 
منها الجميمة ومن املمكن سـكة حديد من خالل 
ربط حفر الباطن بالبرصة عن طريق سكة حديد 
تربـط الريـاض والقصيـم داخل اململكـة وتربط 
الرشق بالغرب وتمر بالينبع وميناء امللك عبد الله 
ومدينـة جدة والريـاض والدمـام والجبيل وراس 
الخري حيث إن هذا املرشوع مقرتح وتنفيذه يكون 
من القطـاع الخاص وهو مسـتعد لذلـك“، مبيناً 
أن“ هـذا املرشوع سـريبط 10 مدن يف السـعودية 
تصـل اىل البـرصة دون الحاجـة اىل انشـاء منفذ 
برشي وتكون محطة له يف البرصة وحفر الباطن 

وجمارك بني الطرفني يتابعون ذلك“.
وبـني مشـعبي ”إذا تحسـنت األرقـام يف الحجـم 
التجاري بـني البلدين عن طريق عرعر من املمكن 

الذهاب اىل انشاء السكة الحديد“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
يف  العاملـي  الذهـب  مجلـس  نـرش 
شـهر كانـون الثاني املـايض تقريره 
الحتياطيات البنوك املركزية يف العالم 
من الذهب، وقد أظهـرت البيانات أن 
االحتياطيات بلغت 35571.3 طن من 
املعـدن. مـن جانب متصـل، ارتفعت 
أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ 
يف األسـواق املحليـة، امـس الثالثاء، 

لتسّجل 340 ألف دينار للمثقال.
ووفقا لبيانات مجلس الذهب العاملي 
فقد زاد إجمـايل االحتياطيـات بنحو 
11 طنـا يف تقرير شـهر يناير كانون 
الثاني 2022 مقارنة بشـهر ديسمرب 

كانون االول 2021.
وتتصدر الواليـات املتحدة دول العالم 
باحتياطيـات املعـدن النفيس، حيث 
تمتلـك 8133.5 طن، تليهـا يف املرتبة 
الثانيـة أملانيـا (3359.1 طن)، ومن 
ثـم إيطاليا (2451.8 طـن)، وبعدها 
تأتي فرنسـا (2436.4 طن)، ومن ثم 

روسيا (2298.5 طن).
ويعـد الذهـب مالذا أمنـا، وخاصة يف 
أوقات األزمات، حيث يتجه الكثريون 
نحـو رشائـه للتحـوط مـن مخاطر 
التضخم، ويف األعوام املايض شـهدت 
أسـعار املعدن النفيس ارتفاعا يف ظل 

أزمة فريوس كورونا وتبعاتها.
أما عربيا، فتتصدر السـعودية الدول 

العربيـة باحتياطيـات الذهب، حيث 
تمتلك اململكـة 323.1 طن من املعدن 
تقريـر  وذلـك وفقـا ألول  النفيـس، 
ملجلـس الذهـب العاملـي هـذا العام، 
بينما جـاء العـراق يف الرتتيب الـ 39 
عاملياً والخامس عربيـًا بـ 96.4 طن 

من الذهب.
من جانـب متصـل، ارتفعت أسـعار 
يف  والعراقـي“  ”االجنبـي  الذهـب 

األسواق املحلية، امس الثالثاء.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف 
يف  النهـر  ب   شـارع  الجملـة  أسـواق 
للمثقـال  سـجلت  العاصمـة   بغـداد 
الواحد عيـار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واألوربي سعر بيع 370 الف 

دينار، وسـعر الرشاء 366 الفاً، وهي 
نفـس االسـعار التـي سـجلتها ليوم 

االحد.
واشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 مـن الذهب العراقي سـجل 
ارتفاعا ايضـا عند 340 الف دينار، يف 

حني بلغ سعر الرشاء 336 ألفا. 
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 370 
الـف دينـار و375 ألفاً، فيمـا تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 
340 الفاً و345 الف دينار.. ويساوي 
املثقـال الواحـد من الذهب (خمسـة 

غرامات).

بغداد/ الزوراء:
كشفت النائبة عن اإلطار التنسيقي، ابتسام الهاليل، امس 
الثالثـاء، عن تحرك اإلطـار من اجل جمـع تواقيع نيابية 
إلعادة سـعر رصف الدوالر إىل سـعره السـابق، مستغربة 
مـن ارصار الحكومة عىل ابقاء سـعر الرصف خاصة مع 

انتعاش أسواق النفط خالل األسابيع املاضية.
وقالت الهـاليل يف ترصيح صحفي: إن ”اإلطار التنسـيقي 
يتحـرك باتجاه جمـع تواقيع نيابية من اجل اعادة سـعر 
رصف الـدوالر مقابـل الدينـار العراقـي أو تقليل سـعره 
الحايل“.وأضافـت أن ”حراك اإلطار بهذا الخصوص ما زال 

مسـتمرا لحني تحقيق إرادة الشـعب العراقي الذي ترضر 
نتيجة ارتفاع سعر رصف الدوالر“.

مبينـة أن ”الحكومـة رفعت سـعر الرصف مـن اجل رفد 
موازنة 2012 ، واآلن حصلت عىل أموال إضافية اثر ارتفاع 

سعر النفط“.
وكان النائب عن ائتالف دولة القانون، فراس املسـلماوي، 
أكد، يف ترصيح سابق، أن ائتالفه وعددا من أعضاء الربملان 
ضمـن نفس التوجـه لن يسـمحوا بتمرير املوازنـة للعام 
الجـاري إال بعد إجراء تخفيض لسـعر رصف الدوالر أمام 

الدينار. 

بغداد/ الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي، نبيل جبار العيل، امس الثالثاء، من مخاطر زج املجتمع 
العراقي يف رصاعات سياسـية باتجاه مقاطعة اسـترياد االلبان من دولة معينة 

قد تكون لها اثار ابعد وأكثر خطورة.
وقال العيل يف ترصيح صحفي: إن ”استخدام امللفات االقتصادية ضمن الحمالت 
السياسـية خاصة عىل املستوى الدويل محاولة إلثارة القضايا االقتصادية داخل 
املجتمع ضد منتوجات دولة معينة عىل حساب دولة أخرى لم يعد بالفائدة عىل 

الجميع“.
وأضـاف أنه ”يجـب عىل الدولة اسـتخدام امللـف االقتصادي عـىل جميع الدول 

املجاورة والحفاظ عىل سياسة الدولة املتزنة بني الدول“.
مبينا ان ”بعض االطراف السياسـية قد تدفع باتجـاه تصعيد او تبني مثل هذه 
الحمالت ألسـباب عده منها التسويق السـيايس الحزبي لكن املستهلك سيكون 

املستهدف بالدرجة األوىل“.
وأشـار العـيل إىل أن ”التعامل مع امللفات االقتصادية وفـق مبدأ املنافع والعوائد 

املتوازنة ال ان يكون امللف االقتصادي رهينة بيد العداء السيايس“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا بنسبة 

.(0.22%)
وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق العـراق لـألوراق املالية ليوم امـس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (831.493.187) سـهما، بينما بلغت قيمة االسـهم 

(904.063.823) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60  يف جلسـة امس عـىل (578.65) نقطة مرتفعا 

بنسبة (%0.22) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (576.49) نقطة.
وتم تداول اسهم (29) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، واصبح 
عدد الـرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعـدم التزامها بتعليمات 

االفصاح املايل (20) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (5) ماليني 
سـهم بقيمة بلغت (9) ماليـني دينار من خالل تنفيذ (6) صفقات عىل اسـهم 

رشكة واحدة.
وبلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (523) مليون 
سـهم بقيمة بلغت (573) مليون دينار من خالل تنفيذ (78) صفقة عىل اسهم 

اربع رشكات.
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بغداد/ الزوراء:
تجاوزت مبيعات البنك املركـزي العراقي من العملة الصعبة للدوالر خالل 

شهر كانون الثاني املايض أكثر من ٤ مليارات دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنـك املركزي باع خالل شـهر كانـون الثاني املايض يف 
االيام التي فتح فيها مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي ٤ مليارات و١١٤ 
مليونـا و٠٧٩ الـف دوالر، وبمعدل ١٩٥ مليونـا و ٩٠٨ آالف و٥٢٣ دوالرا 
يوميا، منخفضة بشـكل طفيف عن شـهر كانـون االول املايض الذي بلغ 

معدل املبيعات فيه ١٩٥ مليونا و ٩٠٩ آالف و٣٩٦ دينارا».
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف 

يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي ١٤٦٠ دينارا لكل دوالر.
مـن جهة متصلة، اسـتقرت مبيعات البنـك املركزي العراقـي من العملة 

الصعبة، امس الثالثاء، لتسجل نحو ٢٠٨ ماليني دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد خـالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبيـة اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصـل اىل ٢٠٨ ماليـني و٩٣٥ ألف دوالر، 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشرتيات البالغة ١٢٨ مليوناً و٤٧٥ ألف دوالر، لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٨٠ 

مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٨ مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و١٩ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة ٣٩ رشكة 

رصافة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئة االحصاء الرتكية ان العراق جاء باملرتبة الخامسة كأكرب 

مسـتورد من تركيا خالل العام املايض ٢٠٢١.
وقالـت الهيئـة يف تقرير لها اطلعـت عليه «الـزوراء»: ان «صادرات 
تركيا خالل العام املايض ٢٠٢١ بلغت ٢٢٥ مليارا و٢٩١ مليون دوالر، 
مسجلة ارتفاعا بنسبة ٣٢٫٨ باملئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 

 .٢٠٢٠
وأشـارت إىل أن «العراق جاء خامسا يف صادرات الرتكية لدول العالم 
خـالل العام املـايض ٢٠٢١ بقيمة ١١ مليـارا و١٣٣ مليون دوالر، يف 
حـني كانـت أملانيا هي الدولة الرشيكة الرئيسـية للصـادرات بـ ١٩ 
مليـارا و٣٢١ مليـون دوالر، وتلتها الواليات املتحدة بــ ١٤ مليارا و 
٧٢٢ مليون دوالر، واململكـة املتحدة ثالثا بـ١٣ مليارا و ٧٠٤ مليون 

دوالر، وايطاليا رابعا بـ ١١ مليارا و ٤٧٥ مليون دوالر.
وأوضحت أن «العراق جاء رابعا يف صادرات الرتكية لدول العالم خالل 

شهر كانون األول من عام ٢٠٢١ بقيمة مليار و١٦٩ مليون دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت األمانـة العامة ملجلـس الوزراء، امـس الثالثـاء، أن رئيس حكومة 
ترصيـف االعمـال، مصطفـى الكاظمـي، وجـه بالتعاقـد مـع رشكات 
اسـتثمارية إلنشـاء البنى التحتية باملناطـق التي سـتوزع فيها األرايض 

السكنية ضمن مبادرة (دراي).
وقال املتحدث باسم األمانة العامة ملجلس الوزراء، حيدر مجيد، يف ترصيح 
صحفي: أن «عملية تسليم قطع األرايض للمشمولني بمبادرة (داري) التي 
اطلقهـا رئيـس حكومة ترصيف االعمـال، مصطفى الكاظمـي، تتم عىل 

شكل وجبات».
الفتاً إىل أن «وزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات العامة هي من سـترشف 
عىل عملية التوزيع بعد أن تم تكليفها بفرز جميع قطع األرايض يف عموم 

املحافظات». 
وأشار اىل أن «الكاظمي أبلغ وزارة اإلعمار بالتعاقد مع رشكات استثمارية 
لغرض انشـاء البنى التحتيـة الكاملة لألماكن التي سـتوزع فيها القطع 
السـكنية، وانشـاء أبنية للخدمات مـن املراكز الصحية واملدرسـية حتى 

تكون صالحة للسكن».

بغداد/ الزوراء:
اصـدر مرصف الرافدين، امس الثالثاء، بيانا بشـأن فائدة نسـبة الودائع 

الثابتة للمواطنني ملدة سنة.
وقال املرصف يف بيان مقتضب: إن «فائدة نسبة الودائع الثابتة للمواطنني 

ملدة سنة بلغت ٥ باملئة».
مضيفا أن «فائدة حسـابات التوفري تصل اىل ٤ باملئـة، وتمنح للمواطنني 

لقاء ايداع اموالهم باملرصف».

بغداد/ الزوراء
دعـا الخبـري االقتصادي، يونـس الكعبي، امـس الثالثاء، مجلـس النواب 
والحكومة املقبلة اىل وضع الخطط والربامج ملواجهة تزايد عدد السـكان، 

محذرا من االثار السلبية لهذه الزيادة.
وقال الكعبي يف ترصيح صحفي: ان “ تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان 
الذي حذر فيه من تسـارع يف النمو السكاني يف العراق دون وجود تخطط 
وبرامج الستيعاب تلك الزيادة يف عدد السكان يحتم عىل الربملان والحكومة 
االنتباه اىل هذه املشـكلة الخطرية يف ظل غيـاب التخطط ووضع الربامج 

التي من شأنها ان تجعل تلك الرشيحة من الشباب رشيحة منتجة“ .
وأضاف ان ”الحكومات السابقة اغفلت بشكل كامل قضية النمو السكاني 
وغياب وضع الخطط والربامج متماشـية مع ارتفاع عدد السـكان والذي 
ادى اىل وجود مشـاكل مجتمعية خطرية لم يتعود عليها املجتمع العراقي 
منها انتشـار املخدرات سـواء بالتعاطي او التجارة وكذلك االتجار بالبرش 
وجرائم القتل، واىل غري ذلك من املشاكل التي يعاني منها املجتمع العراقي 

والتي أدت اىل ارتفاع نسبة الفقر اىل اكثر من ٣٠٪“.
ودعـا الكعبـي الربملـان والحكومة املقبلـني اىل ”وضع الخطـط والربامج 
ملواجهـة تزايـد عدد السـكان يف ظل غيـاب الخطط التي أدت اىل مشـاكل 
مجتمعية وانتشـار الجريمة“، مشـريا اىل ان ”الربامج االنتخابية لألحزاب 
السياسـية قد غابت عنهـا تماما وضع برامج وخطط السـتيعاب ارتفاع 

عدد السكان“.
وكان صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان حذر، امـس، من تسـارع النمو 
السـكاني يف العـراق، وتضاعـف رشيحة الشـباب إىل أكثر مـن ٦٠ ٪ من 
السـكان، داعيا األرس العراقية إىل التخطيط وتعلم السيطرة عىل اتساعها 
ونموّهـا مـن خالل اتباع أدوات وسـبل منـع اإلنجاب، مـع حصولها عىل 

الفرص االقتصادية التي ُتتيح التنمية السليمة لألطفال.

@4@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
Ôöbæa@ãËì€a@¿@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl

@Âfl@ÚÓébÓé@ã†b¨@Âfl@paãÌâ•
Ú‰Ó»fl@fiÎÜ@pbuÏn‰fl@Ú»†b‘fl

@÷aã»€a@÷Ïé@paãí˚fl@ b–mäa
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

@Ôiã»€aÎ@Ôæb»€a@Íç◊ãfl@Û‹«@≈œb±@÷aã»€a
kÁâ€a@pb†bÓnybi

“ãó€a@ã»é@7ÓÃn€@…Ó”aÏm@…ª@Íb§bi@ÚÓibÓ„@pb◊ã•



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7654   Wed   2     Feb    2022العدد:   7654    االربعاء     2   شباط     2022

@ıaäÎ@ÚÌäaÜg@lbjéc@ZÔyaá€a@?‡Ó€a
ıaãflbé@’Ìã–€@Ô€b‘n„a@‚á«

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلَن محمد الداحي، مهاجم املنتخب اليمني، اعتذاره عن عدم املشاركة ضمن صفوف فريق 
سـامراء الريايض، يف رحلة إياب الدوري املمتاز. وقال الداحي «كنت أتمنى تواجدي باملرحلة 
الثانية من الدوري مع فريقي سامراء، لكن بسبب ضيق وقت التسجيل وتأخر أوراقي كاملة 
وأمور أخرى حرمتني من إضافة اسمي بقائمة الفريق قبل إغالق نظام املحرتفني». وأضاف: 
«أتمنى التوفيق للفريق يف املرحلة املقبلة، مكانة نادي سـامراء بقلبي كبرية وللمدينة وناس 
سـامراء حب كبري، أتمنى لهم التوفيق من كل قلبي وسـأكون متابعـا وداعما لهم». ويحتل 

سامراء املركز العرشين واألخري يف ترتيب الدوري املمتاز، بعد مرور ١٩ جولة من البطولة.
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بغداد/ زيد الزيدي
اعرب امني رس نادي الحدود حازم 
تيموز عن اسـتغرابه الشديد من 
الترصيحات التـي اطلقها عضو 
املكتب التنفيذي لإلتحاد العراقي 
كوفنـد عبد الخالـق ، والتي اتهم 
بعـدم  اإلنضبـاط  لجنـة  فيهـا 
رشعيتها خصوصـًا بعد إقرارها 
بصحـة اعـرتاض الحـدود عـىل 
فريق دهـوك يف مباراتهم االخرية 
ضمـن مباريـات دوري الدرجـة 

االوىل.
وقـال تيمـوز  إن ترصيح عضو 
االتحاد كوفند عبد الخالق مؤرش 
امليـول  ، وظهـرت فيـه  خطـري 
لطـرف  الواضحـة  واملجامـالت 
معني عىل حسـاب الطرف الثاني 

.
واضـاف  ال اعلـم ملـاذا نـال عبد 
الخالق من رشعية لجان اإلتحاد 
التـي تشـكلت بموافقـة املكتب 
التنفيـذي الذي هو جـزء منه يف 

إتخاذ القرار !.
وتابـع  اتخذت لجنـة اإلنضباط 

الحاليـة العديـد مـن القـرارات 
خالل الفـرتة القليلـة املاضية يف 
جميع املسابقات املنضوية تحت 
لواء اإلتحاد العراقي ، ولم نسمع 
عضو اإلتحاد املذكور يعرتض عىل 
قراراتها او يشـكك يف رشعيتها ، 
إال بعـد القرار الـذي اعترب دهوك 
خارساً امام الحدود بعد املخالفة 
الرصيحـة التـي ارتبكها االول يف 

مباراة الفريقني االخرية .
وزاد  كنـا نتمنى مـن كوفند عبد 
الخالق ان يكون اكثر احرتافية يف 
ترصيحاته كونه جزءا من املكتب 
التنفيذي ، ويمثل الكرة العراقية 
بكافـة اطيافهـا ، وليـس ممثل 
عن جهة معينة . واختتم حديثه 
الكـرة  اتحـاد  نطالـب  بالقـول 
بموقف حازم بعد ترصيح عضو 
مكتبه التنفيذي ، والذي سيحدث 
رشخاً كبـرياً بني االتحاد واالندية 
يف حـال تكـراره ، والتأكيـد عىل 
رضورة احـرتام لوائح املسـابقة 
، وقـرارات اللجان املسـتندة عىل 

االدلة والرباهني الدامغة .

@á‰œÏ◊@pb±ãóm@lãÃnéa@ZåÏ‡Óm@‚åby
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بغداد/ متابعة الزوراء

أعلنت إدارة نادي الزوراء الريايض 

مسـاء امس الثالثاء، تكليف أيوب 

أوديشـو بمهمـة مـدرب الفريـق 

الكروي لقيادتـه يف مرحلة اإلياب 

من الدوري املمتاز.

ولـم تكشـف إدارة الـزوراء عـن 

قيمة ومـدة العقـد، إال أنها أكدت 

دورة  مـن  العائـد  أوديشـو  أن 

تدريبيـة اختتمت مؤخـرا يف قطر، 

سـيقود فريقها الذي يحتل املركز 

الرابع يف الـدوري املمتاز وتنتظره 

مبـاراة مؤجلـة أمـام الديوانية يف 

الــ 5  شـباط الجـاري، ويف حـال 

تحقيق االنتصار سـيقفز لوصافة 

الرتتيب.

وسـبق للمدرب أيوب أوديشـو أن 

قـاد فريق القـوة الجوية املوسـم 

الـدوري  لقـب  لتحقيـق  املـايض 

بالـدورة  والرتباطـه  املمتـاز، 

التدريبية للتصنيف األول ابتعد عن 

قيادة الصقور يف مرحلة الذهاب.

يذكر أن املدرب املسـاعد حيدر عبد 

األمـري، قاد فريق الزوراء يف األدوار 

املاضيـة خلفا للمسـتقيل عصام 

حمـد الذي فضـل التوجـه صوب 

أمانة بغداد.

وتنتظـر فريـق الزوراء مشـاركة 

آسـيوية عرب امللحق املؤهل لدوري 

أبطال آسـيا، ونجح يف تعزيز خط 

املقدمـة بالظفر بخدمـات محمد 

قـدوح هـداف املنتخـب اللبنانـي 

الذي سيلتحق بتدريبات الزوراء يف 

اليومني املقبلني.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكتفى أربيل بالتعادل السلبي مع 
ضيفـه زاخـو، يف املبـاراة الودية 
التـي جـرت امـس الثالثـاء عىل 
ملعب فرانسـوا حريـري، ضمن 
ملنافسات  الفريقني  اسـتعدادات 
مرحلة اإلياب من الدوري العراقي 

املمتاز.
لم ينجـح الفريقان يف اسـتغالل 
الفرص املتاحـة يف املباراة، والتي 
أجـرى خاللها مـدرب أربيل نزار 
محـروس، عـدة تغيـريات عدة، 
وأرشك العبيه الجدد من املحليني 
مـن  حالـة  لخلـق  واملحرتفـني 

االنسجام.

يف املقابـل، دفع عبـد الوهاب أبو 
الهيـل مـدرب زاخـو، بأكثر من 
العب يف الشـوط الثانـي للوقوف 
قبـل  البدنيـة  جاهزيتهـم  عـىل 
مرحلـة  منافسـات  يف  الدخـول 
التـي سـتنطلق يف يـوم  اإليـاب 
الثالثـاء املقبـل، عندمـا يواجـه 
نـورروز يف ملعـب السـليمانية، 
بينمـا يلتقـي أربيـل مـع امليناء 

باليوم ذاته عىل ملعبه.
ويحتـل فريق أربيـل الرتتيب 13 
برصيـد 21 نقطـة، بينمـا يأتي 
زاخو يف املركز الــ6، ويمتلك 30 
نقطة بعـد نهاية مرحلة الذهاب 

من الدوري املمتاز.

بغداد/ متابعة نعيم حاجم
أكد رئيـس اللجنة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة رعـد حمـودي ان االعـالم 
تحقيـق  يف  ومهـم  أسـايس  رشيـك 
اإلنجازات الرياضية وأيضا لتصحيح 

املسار.
وشـدد حمودي يف لقاء مـع برنامج 
(كووورة) الذي يبث من عىل شاشـة 
قنـاة الفـرات الفضائية عىل رضورة 
بناء منتخب عراقي قوي  بكرة القدم 
بشـكل علمـي وأكاديمـي واختيـار 
مدربـني مـن مـدارس مختلفـة مما 
يسـاعد يف نمو كـرة القـدم يف البالد  
خاصة وان املسـتوى الفني ملنتخبنا 
العالـم  الوطنـي يف تصفيـات كاس 
املؤهلـة ملونديال قطر ال يلبي طموح 
جماهـري الكـرة العراقيـة فيما قال 
ان عىل الحكومة مسـؤولية كربى يف 
بناء املنشآت الرياضية واملالعب التي 

ترقى إىل املستوى املطلوب.

وقـال حمودي  إن األنديـة الرياضية 
تعاني من أزمـة مالية كبرية دفعتها 
إىل الغـاء العديـد مـن األلعـاب ممـا 
اثر بشـكل كبري عىل تقـدم رياضتنا   
مطالبـا بدعـم االندية حتى يتسـنى 
لها اعداد جيل واعـد ورفد املنتخبات 

الوطنية  باملواهب الرياضية.
وأضـاف ان هـذه الـدورة االنتخابية 

مختلفة تماما عن الدورات السـابقة 
حيـث نعمل عىل سـن قوانني جديدة 
وواضحـة ومعروفة لألطـراف كافة 
ان  مبينـا  وواجباتهـم,  بحقوقهـم 
اللجنـة األوملبية كانت تعمل سـابًقا 
وفق قوانـني املؤقتة التي كان لها اثر 

كبري يف تراجع رياضتنا ”.
وتابع أن االستقالة من رئاسة اللجنة 

االوملبية ليسـت الحل الوحيد ملعالجة 
املشـاكل ، وأن هنـاك حلـوالً بديلـة 
تتمثل يف إعطـاء األولويـة للمصالح 
العامـة عـىل املصالـح الخاصـة وال 
يجوز عـىل الشـخص ان يتهرب من 
االخطاء  مشـددا عىل أن  لغة الحوار 
الصحيحة واالستماع إىل آراء اآلخرين 
والبحـث عـن املسـتوى الـذي يؤهل 
العابنـا لنيـل امليداليـات يف البطوالت 
هو الحل األفضـل لنجاح عمل الجنة 

األوملبية .
وأشار حمودي إىل أنه ال توجد قاعات 
تدريبيـة  جيـدة ترقـى إىل املسـتوى 
املطلوب ، واملسؤولية تقع عىل عاتق 
الدولـة لبناء منشـآت رياضية جيدة 

قادرة عىل صنع البطل األوملبي.
ولفت حمودي إىل أسباب قلة ظهوره 
اإلعالمـي ، موضحا أن هنـاك أحداثا 
مهمة تسـتحق الظهـور ، وال يصح 
الظهور مرارا من أجل الشهرة فقط.

k»‹æa@ÚÓöäc@‚Ï‹Ì@înÓœÎ6iÎ@Êb‰j€@…fl@È€Üb»ni@¬b‘‰€a@äaáÁa@›è‹èfl@›ñaÏÌ@b‰jÉn‰fl
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بريوت/ محمد عماد- متابعة الزوراء
أوضَح مدرُب منتخبنا الوطنّي، زيليكو 
برتوفيتـش، يف املُؤتمـر الصحفي الذي 
عقَد بعد نهايِة ُمباراِة منتخبنا ونظريه 
اللبناني التي انتهـت بالتعادِل (١-١): 
إن مبـاراة االمـس كانـت صعبـًة مع 
هذه األرضّيِة السـيئة، واملنافُس ظهَر 
ُمعتـاداً عليها مع سـري اللقاء، وليس 
سـهالً اللعـب عـىل األرايض اللبنانّية، 
حتى منتخبي إيـران وكوريا عانا عند 

مواجهِة لبنان يف بريوت.
بدايـِة  منـذ  الَتشـكيل  تغيـرِي  وعـن 
التصفياِت ومشـاركِة أكثر من ثالثني 
العباً قد يؤدي اىل عدِم االنسـجام، فقد 
عزَاهـا برتوفيتش إىل: إن هنـاك أموراً 
إداريًة جعلتنا نضطـر للتغيري، وال أوُد 
أن أوضحها هنا، وكانت رغبتنا التجديد 
ما بعد كأس العرب باستقطاِب العبني 
جدد، كما إن الوضع الحايل الذي مررنا 
به سـواًء يف إيران أو لبنـان عانينا فيه 
من الصعوباِت بسبِب كورونا، وما زاَل 
عيل الحمـادي وزيدان إقبـال يعانيان 
من مشـاكل صحّيٍة حتى يـوم أمس، 
باإلضافـِة إىل مهنـد جعـاز الـذي لـم 
يشـرتك يف أي مبـاراٍة مـع فريقه منذ 

أكثر من شهرين.
وأضـاَف غرّينا كثرياً يف التشـكيل، بعد 
أن ظهرت النتائُج، وكنـا نود أن نلعَب 
ببدايِة املبـاراِة بمهاجمني لكن إصابة 
بالكورونا ومدافعـني آخرين  أحدهـم 

أجربتنا عىل تغيري خطِة اللعب.
أوكلنـا  إننـا  إىل:  برتوفيتـش  وأشـاَر 
واجبـاٍت عديـدة لالعبينـا، وكان مـن 
بينهـا طريقـة لعـب املنافـس للرميِة 
الجانبّية، وشّددنا عىل رضورِة ُمراقبة 
املنافـس كونهـا نهجاً مسـتخدماً من 
قبله يف أغلب املُباريات السـابقة، لكن 
خطأ حدَث بعدم تنفيِذ الواجب تسّبَب 
يف دخـول هـدٍف يف شـباكنا يف وقـٍت 

حساس.
مـع  الوطنـي  منتخبنـا  وتعـادل 
مسـتضيفه منتخـب لبنـان بنتيجـة 

1-1، أمس الثالثاء، عىل ملعب الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري يف صيدا، ضمن 
الجولة الثامنة من التصفيات اآلسيوية 
الحاسـمة املؤهلة لـكأس العالم قطر 

.2022
ورفع منتخب األرز رصيده إىل 6 نقاط 
األوىل،  باملجموعـة  الرابـع  املركـز  يف 
مقابـل 5 نقـاط ألسـود الرافديـن يف 

املركز الخامس.
يف  اللبنانيـة  املحـاوالت  أوىل  وجـاءت 
الدقيقـة 16، إثر ركنية نفذها سـوني 
سـعد، وأبعدها الحارس فهـد طالب، 
إىل رأس حسـن  الكـرة  قبـل وصـول 

معتوق.
الخطـورة  ظهـرت  دقيقتـني،  وبعـد 
العراقية للمرة األوىل، إثر تسـديدة من 

سجاد جاسم.

ويف الدقيقـة 21، تصـدى فهـد طالب 
النفـراد حسـن معتـوق، لرتتـد الكرة 
إىل سـوني، الذي سـدد، لكن الدفاعات 

العراقية أبعدت الخطر.
وتصـدى مصطفـى مطـر لتسـديدة 
رائعة يف الدقيقة 29 من الالعب حسن 

السيد.
ويف الدقيقة 35، حصل لبنان عىل ركلة 
حـرة عـىل مشـارف املنطقـة، حولها 
حسـن معتوق عرضية، مرت بسـالم 

عىل املرمى العراقي.
وافتتـح املنتخب الوطني التسـجيل يف 
الدقيقة 39 عرب أيمن حسني، إثر جملة 

تكتيكية بني أسود الرافدين.
وكاد منتخب األرز أن يسجل التعادل يف 
الدقيقة 43، إذ حول حسني الزين كرة 
عرضية ارتدت مـن الحارس، ووصلت 

إىل جـورج ملكي، الـذي وجهها خارج 
املرمى.

وسجل لبنان التعادل يف الدقيقة 45+2 
إثـر ركنية نفذها سـوني، تسـببت يف 
دربكـة داخل املنطقة، قبل أن يوجهها 

ماهر صربا يف الشباك العراقية.
ودخل أصحاب األرض الشـوط الثاني 
برغبـة هجومية، حيث سـدد حسـن 
معتوق ركلة حرة يف الدقيقة 55، مرت 

بسالم عىل املرمى العراقي.
وكاد الـرد العراقـي أن يأتـي بهـدف 
رسيع، لـوال براعـة مصطفـى مطر، 

أمام تسديدة أيمن حسني. 
ويف الدقيقـة 58، أرسـل معتـوق كرة 
عرضية، لكـن جوان العمـري وجهها 

بعيدة سنتيمرتات قليلة عن املرمى.
وأهدر حسـن السيد انفرادا يف الدقيقة 

63، حيـث انطلق برسعة من منتصف 
امللعـب، وسـدد الكـرة خـارج شـباك 

الحارس اللبناني. 
وعـزز مدرب لبنـان هجومـه بإدخال 
هالل الحلوة ونادر مطر يف الدقيقة 77، 
مكان محمد الدهيني وسوني سعد، يف 
محاولـة لخطف النقـاط الثالث، لكن 

دون جدوى.
ويف الوقت املحتسب بدل الضائع، صّوب 
هالل الحلوة كـرة صعبة، أنقذها فهد 

طالب برباعة، لتنتهي املباراة (1-1).
وخـرس منتخب اإلمـارات من مضيفه 
منتخب إيران (1-0)، عىل ستاد آزادي 
يف طهـران، ضمن الجولـة الثامنة من 
منافسـات املجموعـة األوىل يف الـدور 
اآلسـيوية  التصفيـات  مـن  النهائـي 
املؤهلة إىل نهائيات كأس العالم 2022 

يف قطر.
وعزز منتخـب إيران صدارتـه لرتتيب 
املجموعـة برصيـد 22 نقطـة مـن 8 
مباريات، فيما بقـي منتخب اإلمارات 
يف مركـزه الثالث يف الرتتيـب برصيد 9 

نقاط.
املنتخـب اإليرانـي، قـد ضمـن  وكان 
التأهل إىل املونديال قبل لقاء اإلمارات، 
والتـي ما تزال تتطلع إىل حسـم املركز 
الثالـث عندما تلتقـي منتخبي العراق 
وكوريا الجنوبية يف الجولتني األخريتني 

للمجموعة األوىل.
وواصـل املنتخـب الكـوري الجنوبي، 
مسلسـل انتصاراته وحصـده للنقاط 
الكاملة للمبـاراة الرابعة عـىل التوايل، 
فهـزم نظـريه السـوري مسـاء امس 
الثالثاء بنتيجة 0-2، ضمن منافسات 

الجولة الثامنة من الدور الثالث املؤهل 
ملونديـال 2022، وذلك يف سـتاد راشـد 

بنادي شباب األهيل يف دبي.
سـجل هـديف كوريـا جني سـو كيم يف 
الدقيقـة 53، وتشـانغ هـون كون يف 

الدقيقة 71.
املنتخـب الكـوري رفع رصيـده إىل 20 
نقطـة وتأهل رسـمياً للمونديال وهي 
املـرة 11 يف تاريخه، فيما بقي املنتخب 
السـوري يف املركـز السـادس واألخري 

باملجموعة األوىل بنقطتني.
وكان املنتخـب الكوري فـاز يف مباراة 

الذهاب بنتيجة 2 - 1.
 وأقيمـت املواجهـة يف غياب السـومة 
مـن  الغاضـب  السـوري  والجمهـور 
النتائـج السـلبية، حيـث لـم يتـذوق 

الفريق طعم الفوز يف الدور الثالث.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو املكتـب االعالمـي يف اتحاد الكـرة الزميل 
محمـد عامـر العـزاوي، اعلـن عـن اصابتـه 
بفايروس كورونا املسـتجد، امنياتنا الصادقة 
بالشـفاء العاجل للزميل العزاوي وان يلبسـه 
الرحمـن ثـوب الصحـة والعافيـة التامتني وان 
يعـود لعائلتـه وملمارسـة عمله املهني مـن جديد 

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

املراسـل يف القناة العراقية الرياضية الزميل عيل 
البهـاديل، اكد اكتسـاب (ابنـه) حالة الشـفاء 
من االزمـة الصحية التي تعـرض لها قبل مدة 
زمنية ليسـت بالقصرية، دعواتنا الصادقة البن 

زميلنا بالشـفاء التام وان يمن عليه العيل القدير 
بالصحة والعافية التامتني.



تسـتعد األرايض اإلماراتيـة النطالق منافسـات بطولة 
كأس العالـم لألندية يف نسـختها الـ18 غـدا الخميس، 
بمواجهـة تجمع بني الجزيرة، ممثل البلد املسـتضيف، 

وبريي التاهيتي يف الدور األول.
وإضافـة إىل الجزيـرة وبـريي، فهنـاك 5 فـرق أخـرى 
مشـاركة يف مونديـال األندية، هي باملـرياس الربازييل، 
تشـيليس اإلنجليزي، الهالل السـعودي، األهيل املرصي 

ومونتريي املكسيكي.
وتتشـابه النسـخة الحالية قليال مع تلك التي أقيمت يف 
اليابـان عام 2012، حيث تتواجد 3 فرق مشـرتكة بني 

النسختني.
وسـبق لألهيل، تشـيليس ومونتريي الظهور يف نسـخة 

2012 أيضا بعد تتويج كل منهم بطال لقارته.
ونجح األهيل ومونتريي حينها يف التأهل إىل الدور نصف 
النهائي للبطولة، فيما كان تشيليس ينتظر خوض أوىل 

مبارياته يف املربع الذهبي.
لكـن الفريقان تعرضا للخسـارة حينها، حيث سـقط 
األهـيل بهدف دون رد عـىل يد كورينتثيانـز، فيما ُهزم 

مونتريي أمام تشيليس .(1-3) 
ويف مواجهـة متجـددة، فان الخسـارة وضعـت األهيل 
ومونتريي وجها لوجـه يف رصاع للحصول عىل امليدالية 
الربونزيـة عرب خـوض مبـاراة لتحديد صاحـب املركز 

الثالث.

وحسـم الفريـق املكسـيكي املواجهة لصالحـه حينها 
بفـوزه عىل املارد األحمر بهدفـني دون رد، ليحرمه من 

الربونزية.

لكن قرعة النسخة الـ18 ستحول دون تكرار سيناريو 
2012 بشكل كامل، حيث يستحيل للثالثي التواجد معا 

يف املربع الذهبي.

وستسـنح الفرصـة لتواجد اثنني فقـط منهم يف املربع 
الذهبي، يف ظل املواجهة التـي أوقعت األهيل ومونتريي 

يف طريق بعضهما بالدور الثاني.
يف املقابل، ينتظر تشـيليس الفائز من مباراة الهالل ضد 
املنتـرص مـن املبـاراة االفتتاحية بني الجزيـرة وبريي، 

ملالقاته يف نصف النهائي.
الثالثي الذي يظهر سـويا للمرة الثانية، يدخل البطولة 
بأهداف متباينة، حيث يسـعى كل منهم لتحقيق إنجاز 

مختلف عن اآلخر.
تشـيليس بطـل أوروبـا، يسـعى لتعويـض إخفاقه يف 
نسـخة 2012، حينمـا خـرس يف املبـاراة النهائية أمام 
كورينثيانـز (1-0)، ما يحفـزه ملحاولة نيل اللقب ألول 

مرة يف تاريخه.
أمـا األهـيل ومونتـريي، فيتشـابهان يف الحصـول عىل 
امليداليـة الربونزيـة يف مونديـال األنديـة مرتـني لـكل 

منهما.
ونـال الفريـق املـرصي الربونزيـة يف نسـختي 2006 
و2020، فيمـا حصـل عليهـا مونتـريي عامـي 2012 

و2019.
ويطمـح كال الفريقـني للوصول ألبعد نقطـة ممكنة، 
أمـال يف تكـرار اإلنجـاز ذاتـه أو التفوق عليـه بإحراز 
ميدالية ذهبيـة أو فضية عىل األقل عرب التأهل للمباراة 

النهائية.
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انتقـل العبا يوفنتـوس اإليطـايل، السـويدي ديان كولوسيفسـكي 
واألوروغوياني رودريغو بنتانكور إىل توتنهام اإلنكليزي، بحسـب ما 
أعلن الناديان قبيل ساعات من إقفال باب االنتقاالت الشتوية.وكان 
الـدويل السـويدي الواعـد (21 عاماً) قد وصـل إىل يوفنتوس قبل 18 
شهراً، لكنه عانى لحجز مكان أسايس له سواء يف املوسم املايض مع 
أندريا بريلو أو املوسـم الحايل مع ماسـيميليانو أليغري.وأعاد نادي 
السـيدة العجـوز الذي أنفـق 44 مليون يورو لضم كولوسيفسـكي 
يف مرشوعـه التجديـدي، بيـع السـويدي بـرشوط ماليـة مماثلـة 
لتوتنهـام الذي أناط عمليـة انتقاالته بيد املدير السـابق لكرة القدم 
يف ”بيانكونريي“ فابيو باراتيتيش.وسيدفع النادي اللندني يف البداية 
عرشة ماليني يورو إلعارة الالعب عىل فرتة 18 شهراً حتى حزيران/

يونيو 2023، ثم يتعني عليه إعادة رشاء كولوسيفسكي وفقاً ملعايري 
رياضية معينة، مقابل 35 مليون يورو، بحسـب األرقام التي أعلنها 
يوفنتوس.مـن جهته، وصل بنتانكور البالغ 24 عاماً إىل تورينو منذ 
العام 2017. وانتقل إىل توتنهام مقابل تعويض قدره 19 مليون يورو، 
يمكن أن يضاف إليها سـتة ماليني يورو عىل شكل مكافآت مرتبطة 
باملعايري الرياضية، بحسـب النادي اإليطـايل أيضاً.ومن املفرتض أن 
يكـون هـذان الالعبان جزءاً مـن رغبات النادي اللندني السـاعي إىل 
تعزيـزات ”كبـرية“ عـّرب عنها مدربه اإليطـايل أنتونيـو كونتي الذي 
أتيحت له فرصة متابعة الالعبني خالل املوسمني املاضيني يف الدوري 
اإليطايل عندما كان مدربا إلنرت.وسـيتيح هذان االنتقاالن ليوفنتوس 
كسـب بعض املوارد املالية عقب ضم الرصبي دوشـان فالهوفيتش 
األسـبوع املايض، بصفقة بلغت قيمتها 70 مليـون يورو إضافة إىل 
11.6 مليـون يورو مصاريف إضافيـة، ومكافآت بحد أقصاه عرشة 
ماليني يورو.كما سيوفر ذلك مساحة يف التشكيلة للدويل السويرسي 

دنيس زكريا الذي بات ضمه وشيكاً.

أعلـن نادي إيفرتون اإلنكليزي عن تعاقده مع العب الوسـط 
الدويل الهولندي دوني فان دي بيك قادماً من نادي مانشسـرت 
يونايتـد عىل سـبيل اإلعـارة حتـى نهاية املوسـم.وبات فان 
دي بيـك أول العب يوقـع إليفرتون بعد تعيـني فرانك المبارد 
مدربـاً للفريق.وعانى الالعب البالغ من العمر 24 عاماً والذي 
انضـم إىل يونايتـد يف عام 2020 قادماً من أياكس أمسـرتدام 
لكـي يفرض نفسـه يف تشـكيلة ”الشـياطني الحمـر“ تحت 
قيـادة املـدرب السـابق أويل غونـار سولشـار والحـايل رالف 
رانغنيك.وأعـرب فـان دي بيك عن سـعادته إلتمـام الصفقة 
بقوله للموقع الرسـمي لناديه الجديد ”اآلن، أسـتطيع القول 
بأنـي العب يف صفوف إيفرتون وأنا سـعيد جداً وأتطلع قدماً 
ملسـاعدة الفريق“.وأضاف: ”جئت إىل هنا من أجل مسـاعدة 
الفريق عىل االرتقاء يف سـلم الرتتيـب. آمل أن أضع يف ترصف 
فريقي الجديد مهاراتي الكروية من خالل تمريراتي وبطبيعة 

الحال تسجيل األهداف“.

كشـف تقرير صحفي إسـباني، عن حقيقة وجود اتفاق بني الفرنيس كيليان مبابي نجم 
باريس سـان جريمان ونادي ريال مدريد.وينتهي عقد مبابي مع سـان جريمان الصيف 
املقبـل، ويرفض كل عـروض التجديد للنادي البارييس.وقالت صحيفـة ”بيلد“ األملانية، 
إن ريـال مدريـد اتفق بالفعل مع مبابي مـن أجل اللعب يف ”سـانتياجو برنابيو“ خالل 
املوسـم املقبل، مقابل الحصول عىل 50 مليون يورو سنوًيا، ما يجعله الالعب األعىل أجرًا 
يف العالم.وأضافـت: ”الصفقة سـتعلن عقب صـدام الفريقني بثمن نهائـي دوري أبطال 
أوروبا“.لكن لربنامج ”الشـرينجيتو“ اإلسـباني، قال إن ريال مدريد لم يوقع أي يشء مع 
مبابـي حتـى اآلن، كما أن راتب الالعب الفرنيس لن يقرتب من 50 مليون يورو بأي حال من 
األحوال.وأضـاف: ”لـن يعلن ريال مدريد عن صفقة مبابي، بعد مباراته ضد سـان جريمان 
يف دوري األبطال“.وختم: ”سيتواصل ريال مدريد مع سان جريمان يف شهر مايو أو 
يونيـو، ويبلغـه برغبته يف التفاوض مع مبابي“.من جهـة أخرى، أفاد تقرير 
صحفي إسـباني، بأن إيفرتون طلب التعاقد مع أحد العبي ريال مدريد، 
قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوي.ولم يربم ريال مدريد أي 
صفقات خالل املريكاتو الشـتوي الجـاري، كما لم يفرط يف أي العب 
مـن صفوفه.وبحسـب صحيفة ”مونـدو ديبورتيفو“ اإلسـبانية، 
فقـد تواصـل إيفرتون مع ريـال مدريد خـالل السـاعات املاضية، 
ملعرفة موقفه مـن إعارة املهاجم الرصبي لـوكا يوفيتش.وأضافت 
الصحيفة، أن ريال مدريد ال ينوي االسـتغناء عن أي العب يف يناير/
كانون الثاني الجاري، وتحديـًدا يوفيتش، الذي يعترب البديل الوحيد 
لكريم بنزيما، خاصة بعد اإلصابة التي تعرض لها املهاجم الفرنيس.
وأشـارت الصحيفـة، إىل أن فرانـك المبـارد، املديـر الفنـي الجديد 
إليفرتـون، هو من طلب ضم يوفيتش لتدعيـم هجوم الفريق الذي 
يعاني بشـدة هذا املوسم، لكن ريال مدريد رفض رحيل مهاجمه يف 
املوسـم الحايل.من جهة أخرى، كشـف تقرير صحفي إسباني، عن 
غيـاب نجم بارز من ريـال مدريد، عن مباراة أتلتيـك بيلباو املقبلة 
للمرينجي.ويحـل ريال مدريد ضيًفا عىل بيلباو، يوم غد الخميس، 
يف ملعب سـان ماميـس، ضمن مباريات ربـع نهائي كأس ملك 
إسبانيا.وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسبانية، فلن 
يتمكن اإليطايل كارلو أنشـيلوتي، املدير الفنـي لريال مدريد، 
من االعتماد عـىل ظهريه األيرس الفرنـيس فريالند ميندي يف 
لقـاء بيلباو.وأوضحـت الصحيفـة، أن مينـدي يعاني من 
إصابة عضلية يف الخاطف األيرس، تعرض لها خالل مباراة 
إلتـيش األخـرية يف الليجـا، وربمـا تبعده أيًضـا عن لقاء 
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان 
جريمان.وأشـارت الصحيفة، إىل أن أنشيلوتي سرييح 
ميندي خـالل مواجهتي غرناطـة وفياريال يف الليجا 
عقب مباراة بيلباو، عىل أمل اللحاق بموقعة سـان 
جريمان.وختمـت الصحيفـة، أنه يف ضـوء إيقاف 
مارسـيلو لرتاكم البطاقات، سـيعتمد أنشيلوتي 
عىل واحد من ميجيل جوترييز وناتشـو يف الجهة 

اليرسى أمام بيلباو.

سـجل 
سـتيفن 

نقاطـه  مـن   21 كـوري 
األخـري  الربـع  يف  األربعـني 
ليقود غولدن ستايت ووريرز 
إىل فـوز جديـد، وذلـك عـىل 
حساب هيوستن روكتس يف 
دوري كـرة السـلة األمريكي 
للمحرتفـني الذي شـهد فوزاً 
سـفنتي  لفيالدلفيـا  مثـرياً 
سيكرسز عىل ممفيس غريزليز 
بعد شوط إضايف رغم غياب نجمه 

الكامريوني جويل إمبيد.
يف هيوستن، واصل ووريرز مسلسل 
انتصاراتـه التـي بلغت سـتة عىل 
التوايل بتغلبه عـىل روكتس -122
108.وكان ووريـرز متقدمـاً عىل 
مضيفـه بفارق 4 نقـاط يف الربع 
األخـري حني اسـتلم كـوري زمام 
األمور بتسـجيله النقاط الخمس 
113- النتيجـة  لتصبـح  التاليـة 
104 قبـل أربع دقائق عىل النهاية، 
ثم أضاف سـلة أخـرى يف املنطقة 
امللّونـة وثالثية ليضع فريقه بعيداً 
عن متنـاول مضيفه ويمنحه الفوز 
الثامن والثالثني يف 51 مباراة، معززاً 
مركـزه الثانـي يف املنطقـة الغربية 
خلـف فينيكس صنـز (40 فوزاً و9 
هزائم).ونجح كـوري يف 7 ثالثيات، 
بينهـا 4 يف الربـع األخري الـذي كان 
األفضل يف مسـريته مـن ناحية عدد 
النقاط، وأضاف 9 تمريرات حاسمة 
مع 5 متابعات، فيما ساهم الكندي 
أنـدرو ويغينز بـ23 نقطـة والعائد 
بعـد غيـاب طويل كالي تومسـون 
كان  املقابلـة،  الجهـة  14.ويف 
كريسـتيان وود (24 نقطـة، بينها 
17 يف الشوط األول، مع 13 متابعة) 
األفضل يف صفوف روكتس من دون 

أن يجنـب األخـري هزيمتـه الحادية 
عرشة توالياً عىل أرضه والرابعة عىل 
التوايل باملجمل والسادسة والثالثني 

هذا املوسم.
وأنهى ووريرز الشوط األول متقدماً 
روكتـس  لكـن  نقـاط،   9 بفـارق 
اسـتهل الربع الثالث بثماني نقطة 
مقابـل اثنتـني فقط لفريـق املدرب 
سـتيف كري، مقلصاً الفارق إىل ثالث 
نقـاط 63-60 بفضل ثالثية وسـلة 

استعراضية من وود.
وبقـي روكتس قريباً من ضيفه مع 
انتصـاف الربـع الثالث حيـث كان 
الفارق ثـالث نقاط أيضاً بعد ثالثية 

من كيفن بورتر جونيور.
واسـتلم كوري زمـام املبـادرة ورد 
بثـالث رميات حـرة بعدمـا ارتكب 
عليه خطأ خالل محاولة من خارج 
القـوس، قبـل أن يضيف سـلة بعد 
ثالث ثواٍن، ليوسع الفارق إىل 74-65 
مع بقـاء 5 دقائق عىل نهاية الربع.
ووصل الفارق بـني الفريقني إىل 18 
نقطة قبل دقيقتني عىل نهاية الربع 
بعد 11 نقطة للضيوف، بينها ثالثية 
لكـوري، لكن روكتس لم يستسـلم 
ورّد بـ11 نقطة مقابل اثنتني فقط 
للضيوف ليقلص الفارق إىل 9 نقاط 
87-78 يف نهاية الربع، قبل أن يعود 
كوري ويخلق الفارق بأدائه الخارق 
يف الربع األخري.واسـتفاد بوسـطن 
أكمـل وجـه مـن  سـلتيكس عـىل 
الغيابات الكثـرية يف صفوف ضيفه 
ميامي هيـت ليحقق فوزه الرابع يف 
آخر خمـس مباريات، وجاء بنتيجة 
كبرية 92-122 يف لقاء وصل خالله 
الفارق بني الفريقني حتى 32 نقطة 
قبل أن يستقر يف النهاية عند ثالثني.
ويديـن سـلتيكس بالفوز السـابع 
والعرشين إىل جايلن براون وجايسن 

تايتوم، إذ وصل األول لحاجز الـ25 
نقطة أو أكثر للمباراة الرابعة توالياً 
بتسـجيله 29، فيمـا سـاهم الثاني 

بعرشين مع 12 متابعة.
وخـاض هيـت اللقـاء األول لـه يف 
سلسـلة مـن سـتة خـارج الديـار 
بغيـاب جيمـي باتلـر وبـي دجاي 
تاكر لإلصابة وكايل الوري ألسـباب 
املباريـات  عـن  أبعدتـه  شـخصية 
الثمانـي األخرية لفريقه الذي برز يف 
صفوفه اإلثنني ماكس سرتاس (27 
نقطـة) وكايلب مارتـن (14) وبام 
أديبايو (12 مـع 5 متابعات ومثلها 
تمريرات حاسمة)، من دون أن يكون 
ذلك كافياً لتجنيبـه الهزيمة الثانية 
توالياً والتاسـعة عرشة هذا املوسم، 
متنازالً عن صدارة املنطقة الرشقية 
لصالـح شـيكاغو بولـز .(31-18) 
وبعد مشاركته لـ21 مباراة متتالية 
مـع معـدل 33.1 نقطـة يف املباراة 
الواحدة، ُمِنـَح العمالق الكامريوني 
جويل إمبيد فرصة اللتقاط أنفاسه 
والراحـة، لكن ذلك لـم يمنع فريقه 
فيالدلفيـا سـفنتي سـيكرسز مـن 
الفوز عـىل ضيفه ممفيس غريزليز 
مثـرية  مبـاراة  بعـد   122-119
حسمت بعد التمديد.وبغياب إمبيد، 

خطـف تايريـس ماكـيس األضـواء 
بتسـجيله 33 نقطة، بينها سـلة يف 
آخر 26.4 ثانية من الشوط اإلضايف، 
وأضـاف توبياس هاريس 31 نقطة 
وأندري دروموند 16 مع 23 متابعة، 
ليمنحـوا فريقهـم فـوزه الخامس 
توالياً، متمسـكاً بمركـزه الثالث يف 
املنطقة الرشقيـة بـ31 فوزاً مقابل 
19 هزيمـة أمام كليفالند كافاليريز 
الفائـز بـدوره عـىل نيـو أورليانـز 
بيليكانـز 90-93 بفضـل 21 نقطة 
مـن برانـدون غودويـن و16 مـن 
جاريـت ألن و15 مع 11 متابعة من 
كيفن لوف.وقال ماكـيس بعد أدائه 
الرائع ضد غريزليز: ”شـعارنا لليلة 
كان أال ندعهم يستفزونا. أنت تضع 
عالمـة (يف الروزنامة) عىل مباريات 
من هذا النوع ألنها مواجهة قوية“.

ويبدو أن اإلرهاق بدأ يشق طريقه إىل 
ممفيس الذي مني بهزيمته الثامنة 
عرشة للموسـم رغم اسـتمرار تألق 
جا مورانت الذي سجل 30 نقطة أو 
أكثر للمباراة السـابعة توالياً (37)، 
وأضـاف ديزموند بايـن 34 يف لقاء 
عجـز أي من الفريقـني عن االبتعاد 
عن اآلخر ألكثر من أربع نقاط خالل 

الربع األخري والشوط اإلضايف.

بلغ نادي نيس ربع نهائي كأس فرنسا لكرة القدم عقب 
تغلبه عىل باريس سـان جريمـان حامل اللقب بركالت 
الرتجيـح (5-6) إثـر انتهـاء الوقت األصـيل بالتعادل 
السـلبي عىل ملعب ”بارك دي برانـس ”.ورضب نيس 
موعداً مع مرسـيليا يف ربـع نهائي املسابقة.وشـارك 
النجـم األرجنتينـي ليونيـل مييس أساسـياً يف صفوف 

سـان جريمان، يف حني جلس املهاجم كيليان مبابي 
عىل مقاعد البدالء، قبل مشـاركته يف نصف الساعة 

األخري.كما غـاب النجم األرجنتيني اآلخر أنخل دي 
ماريا، يف حني لم يتعاف الربازييل نيمار من إصابة 
أبعدته عـن املالعـب يف الشـهرين األخريين.وكان 

باريس سـان جريمان الطرف األفضـل يف مواجهة 
وصيفـه يف الـدوري املحـيل، لكـن العبيـه لـم يجدوا 

طريقهم إىل املرمى وسط التكتل الدفاعي للضيوف.
وبعـد انتهاء الوقـت األصيل بالتعـادل، وألن 

قوانني املسـابقة تقيض باللجوء إىل 
ركالت الرتجيـح مبارشة، فقد 

ابتسمت لنيس الذي تصدى 
حارسه مارسيت بولكا، 

األرجنتينـي  لكرتـي 
باريديـس  دانيـال 

كـزايف  والشـاب 
سيمون.

أكمـل برشـلونة تعاقـده مع قائد آرسـنال السـابق بيـري إيمرييك 
أوباميانج، لينضم إىل الفريق الكتالوني، قبل انتهاء فرتة االنتقاالت 
الشـتوية بوقـت قليل.وذكرت شـبكة ”سـكاي سـبورتس“ أن 
أوباميانج اجتـاز االختبـارات الطبية الروتينية داخل البارسـا، 
ويتبقـى فقـط اإلعالن الرسـمي عـن الصفقة.وكانـت تقارير 
سـابقة قـد أشـارت إىل انهيار املفاوضـات بني الطرفـني، لعدم 
التوصـل إىل اتفاق حول راتب الالعب، بيد أن أوباميانج يبدو وأنه 
قبل تخفيض راتبه الذي كانت قيمته تبلغ مع أرسـنال 350 ألف 

جنيه إسرتليني أسبوعيا.ووفقا للشبكة سيوفر آرسنال حوايل 25 
مليون جنيه إسـرتليني مـع رحيل أوباميانج الـذي كان يتبقى يف 

عقده الحايل 18 شـهرا.لكن رحيله يعني أن مدرب آرسـنال ميكيل 
أرتيتا سـينهي املوسـم مع مهاجمني اثنني فقـط يف فريقه، ينتهي 

عقديهمـا يف نهاية املوسـم الجـاري وهما 
إيدي نكيتياه وألكسندر الكازيت.

ومن املتوقع أن يعلن برشـلونة 
إتمام الصفقة خالل ساعات، 

رغـم أنـه ليس عـىل عجل 
إلعالنهـا، ال سـيما وأنـه 
غـري مجرب عىل تسـجيل 
الالعب قبـل انتهاء فرتة 
ألنه  الشتوية،  االنتقاالت 
مجانا،  عليـه  سـيحصل 

وفقـا ملـا ذكرتـه صحيفة 
”موندو ديبورتيفو“.

أعلن نادي رينجرز اإلسـكتلندي عن ضم الويلزي آرون راميس عىل سـبيل اإلعارة 
من يوفنتوس اإليطايل حتى نهاية املوسم.وأشـارت تقاريـر إعالمية إىل أن النادي 

اإليطايل سيواصل دفع جزء من راتب راميس خالل تواجده يف اسكتلندا. 
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بغداد/ متابعة الزوراء:

ال يـزال النقـاش محتدًمـا حـول «صحافـة 

املواطـن»، املصطلح املتجـدد يف مجايل اإلعالم 

واملواطنة الذي تباينت حوله اآلراء والتفاعالت 

حججـه  رأي  ولـكّل  ومؤيـد،  داعـم  بـني 

وتربيراته.

وقد برزت مبادرات تسـعى إىل تسليط الضوء 

عىل صحافة املواطن، والتشـجيع عىل تشكيل 

إعالم خاص بها باعتباره سلطة خامسة، أي 

السلطة التي تحّدث عنها الباحث دان جيلمور 

عام ٢٠٠٤ يف كتابه «نحن اإلعالم» الذي يدافع 

عـن الصحافـة «مـن قبل الشـعب مـن أجل 

الشعب».

يف حديـٍث لشـبكة الصحفيـني الدوليني، ترى 

الباحثـة واملدربـة يف مجال الرتبيـة اإلعالمية 

وهيبـة الغـايل أّن مصطلح صحافـة املواطن 

«بـدأ يفرض وجوده ويقـرتن بمباحث أخرى 

مثـل الرتبيـة عىل وسـائل اإلعـالم والحوكمة 

الرشـيدة والديمقراطية التشاركية»، وهي يف 

واقـع األمر توجهـات قديمة بطرائـق حديثة 

تغّذت من عوامل عدة أبرزها:

- الطفرة اإلعالمية وتنّوع املشهد اإلعالمي.

- انتشـار وسـائل التواصـل االجتماعي التي 

الخـرب والصـور  سـّهلت مـن عمليـة نـرش 

والفيديوهات.

وانتشـار  والتقنـي  التكنولوجـي  التطـور   -

الهواتف الذكية املتاحة لجميع رشائح املجتمع 

ما يمكـن من التقـاط الصـور والفيديوهات 

ومعالجتها بسهولة.

- سـهولة الحصول عـىل املعلومـة وإنتاجها 

وبثها.

بناًء عىل العوامل السـالفة الذكـر تقول غايل: 

«بـات جلًيـا أّن إنكار هذا املصطلـح ال يجدي 

ألنـه أصبح واقًعـا، من خالل تعدديـة األدوار 

التـي يلعبهـا، فاملواطـن أصبح مصـدر خرب 

من خالل املعلومة التي يبثها يف شـكل صورة 

أو نـص أو تسـجيل صوتي، ولم تعد وسـائل 

اإلعـالم التقليدية هي املصـدر الوحيد للخرب، 

ففـي األزمات مثـًال عندما تشـّح املعلومة أو 

تحجب، يصبح املواطن هو املصدر».

يف السـياق التونيس، باَت املواطـن يلعب دوًرا 

بـارًزا يف توثيق بعض األحـداث ونرشها، حتى 

أنه يف كثري من األحيان يحقق السبق الصحفي 

قبل وسـائل اإلعالم التقليدية ووكاالت األنباء 

املحرتفـة، كمـا تجـده يسـارع يف نقل ونرش 

مشاغل ومشـاكل «الفضاء العام املشرتك مع 

مواطنني آخرين يتقاسـم معهـم االهتمامات 

نفسـها»، وهنـا تـرى غـايل أنهـا مسـؤولية 

تقـّر العديـد مـن النظريـات واملقاربـات من 

أدوار الصحافـة املهنيـة التقليديـة، لكن نجد 

املواطـن كذلك يتحملهـا، فالعديد من حمالت 

النظافة والحمالت التطوعية املختلفة أطلقها 

املواطنـون عـرب صفحاتهـم وتفاعـل معهـا 

بقية املواطنني، وامللفت أنها رسيعة االنتشـار 

واملشـاركة ودرجة التفاعل معهـا عالية جًدا 

ألّن املواطنـني يتابعون الصفحـات املواطنية 

كما يتابعون وسائل اإلعالم املهنية، ويف بعض 

الحاالت تنخرط املؤسسـات الرسـمية يف تلك 

املبادرات.

فاملواطـن الصحفي يف تونـس يمارس ببعض 

أدوار الصحفـي يف محيطه املحيل الضيق، عىل 

سبيل املثال: 

    يقـوم بتوثيـق ونـرش األحداث، وكثـرًيا ما 

تعتمـد عليها املؤسسـات اإلعالمية الكربى يف 

نقل األخبار والصور والفيديوهات.

    ينتقد أداء املؤسسات واإلدارات بكل حرية.

    ينرش مشاكل الحي أو املدينة وينقل معاناة 

الناس للمسؤولني.

     ينـرش األخبـار التـي تهّم املجتمـع املحيل، 

خاصة حاالت الوفاة والنجاح والزواج.

     ينرش إعالنـات البيع والرشاء التي عادة ما 

تكون خدمات مجانية.

وقد خصصـت صفحات مواطنيـة لكل جهة 

أو قريـة أو مدينـة، كجزء مـن الديمقراطية 

التشاركية التي يمكن أن تتطور بصفة جلية، 

والتي يكون فيها املنتج اإلعالمي مجانًيا.

دعوات لالعرتاف بصحافة املواطن وتنظيمها

لالسـتفادة مـن هـذا النـوع مـن الصحافة، 

تتجـه آراء باحثني يف مجـال اإلعالم إىل حتمية 

االعرتاف بـه، وذلك من خالل تواصل الفاعلني 

واملؤسسـات اإلعالميـة مع هـؤالء املواطنني 

الصحفيـني، وتدريبهم عىل أخالقيـات العمل 

الصحفي وأساسـياته واملرجعيـات القانونية 

التـي يخضع لهـا، حتى ال يقعـوا يف األخطاء 

التي قـد تـؤدي أحياًنا إىل مقاضاتهم بسـبب 

مخالفـة أو جريمة كانوا يجهلونها. ومن هذا 

املنطلق برزت مبادرة هـي األوىل من نوعها يف 

تونس، تدعم صحافة املواطن وتجعل املواطن 

رشيًكا أساسـًيا يف صناعة املحتوى اإلعالمي، 

وهي مبادرة موقع «ماذا يحدث؟».

ماذا يحدث؟ الخرب من قلب الحدث

مـاذا يحدث، هـو موقع مخصـص لصحافة 

املواطـن يف العالـم العربي وأفريقيا، تأّسـس 

يف تونس خالل شـهر ترشيـن الثاني/نوفمرب 

األسـاتذة  مـن  مجموعـة  يـد  عـىل  املـايض 

املواطـن  صحافـة  مجـال  يف  واملتخصصـني 

وتدقيـق األخبار تحـت إرشاف الدكتورة نهى 

بلعيـد، وتبّنى املوقع شـعار «الخـرب من قلب 

الحدث» حيث يقّدم املعلومات باالشـرتاك مع 

الصحفيـني املواطنـني عرب منحهـم الفرصة 

للمسـاهمة يف النقـاش العـام عـرب اإلنرتنت، 

أي مـن خـالل مدونـات وشـبكات التواصـل 

تغطيـة  يف  أيًضـا  واملسـاهمة  االجتماعـي، 

األحـداث اآلنيـة ومـن قلـب الحـدث يقّدمها 

املواطن ويرسـلها للموقع ليتـّم التحقق منها 

من قبل فريق صحفي قبل نرشها.

تعزيز دور املواطن الصحفي

إىل جانب إتاحة الفرصـة أمام املواطنني لنقل 

انشـغاالتهم وتطلعاتهم بكل حرية، يأتي هذا 

املوقـع أيًضا ألغـراض أخرى مهمـة يف مجال 

العمل الصحفي منها:                             

    دعم حرية الرأي والتعبري.

تعزيز مفهوم املواطن الصحفي وإرشاكه.

    معالجة املعلومات املرسـلة من قلب الحدث 

من قبل املواطنني.

مشاركة معلومات موثوقة وذات مصداقية.

تعزيز الحوكمة التشاركية.

املسـاهمة يف جهود مكافحة انتشـار األخبار 

الزائفة.

إرشاك املرأة وتشـجيعها للمشـاركة يف املوقع 

كمواطنة صحفية.

طريقة عمل تشاركية بني املواطن والصحفي

ترتكز طريقة عمل موقع «ماذا يحدث؟» عىل 

التشـاركية الكاملة بني املواطن وفريق العمل 

التابع للموقع من خالل الخطوات التالية:

- اسـتقبال املحتـوى الـذي أعـّده املواطـن 

وإرسـاله الكرتونًيا للموقع عرب هـذا الرابط، 

وقد يشمل املحتوى املرسل التغطيات املبارشة 

بالفيديـو والصـور والتسـجيالت الصوتيـة، 

ومقـاالت  والتقاريـر  املقابـالت  الشـهادات، 

الرأي.

- تصنيـف املحتوى ما إذا كان خـًربا أو مقال 

رأي.

- إذا كان مقـال رأي فيتم نرشه بدون تعديل 

وال يحتاج للتواصل مـع صاحبه، حيث يلتزم 

املوقـع بنـرش كل مقـاالت الرأي التي ترسـل 

إليه.

-بحال كان املحتوى الذي تم إرسـاله من قبل 

املواطـن الصحفي خربًا، يقـوم فريق صحفي 

بالتأكد منه والحصول عىل املعلومات املتعلقة 

به.

- يتـوّىل هذا الفريـق الصحفي املهنـي إعادة 

صياغة الخرب بأكمله أو تهذيب الصياغة.

- االتصـال مـع املواطـن يف حـال الحاجة إىل 

معلومات إضافية.

- التحقق من الصور أو الفيديوهات والوثائق 

التي يرسـلها املواطن، باسـتخدام التطبيقات 

املخصصة لهذا الغرض.

- ُتنرش املقاالت باسـم املواطن الصحفي بعد 

التحقق من املعلومـات الواردة فيها والتدقيق 

بها من قبل الصحفي املهني.

- يف حال كان املواطن ال يتقن الكتابة والتعبري، 

لكنـه يمتلك فيديـو للحدث أو صـوراً له، يتّم 

تكليف صحفي بصياغة املقال أو املحتوى.

يخضـع العمـل بموقـع مـاذا يحـدث، مليثاق 

أخالقي يلتزم فيه املواطن الصحفي بالقواعد 

األخالقيـة واملهنيـة املتعارف عليهـا يف العمل 

الصحفي والتي تتمّثل بما ييل:

- السعي إىل ممارسة صحافة الجودة.

السـبق  لتحقيـق  النـاس  إهانـة  تجنـب   -

الصحفي.

- عدم املساس بنظام األمن العام للدولة. 

- احرتام الحياة الخاصة لألفراد.

- االمتناع عن الرسقة األدبية.

كمـا أّن املوقـع ال ينـرش أي خـرب يصلـه إال 

بعـد التواصـل مع كاتبـه أو مصـدر املعلومة 

والتحقق منه بشكل كيل، لهذا ال يتم اللجوء إىل 

نـرش العديد من األخبار بقدر السـعي إىل نرش 

أخبـار متيقن منها، وهـذا يدخل ضمن التزام 

القائمني عىل املوقـع بمحاربة األخبار الزائفة 

وإضفـاء مصداقيـة أكـرب عىل عمـل املواطن 

الصحفي.

وجرى اختيار هـذا املرشوع اإلعالمي يف العام 

٢٠٢١، من بني أفضل ٢٥ مرشوًعا للمواطنني 

الشباب يف إفريقيا، كجزء من برنامج احتضان 

املشاريع الذي ترشف عليه وكالة تنمية اإلعالم 

.CFI الفرنسية

الجزائر/متابعة الزوراء:
أعلـن صحفي جزائري عن عزمه عىل الدخول يف إرضاب عن الطعام أمام مقر الحكومة 

يف العاصمة الجزائر بسبب ضغوطات قال إنه يتعرض لها عىل خلفية عمله املهني.
ونـرش الصحفي هـواري غريب، الذي يعمـل يف صحيفة محلية، بياناً أكـد فيه تعرضه 

«لضغوطات باستمرار يف إطار عميل الصحفي».
وأفاد بأنه «أمام ما أتعرض له من تهديدات متواصلة يف إطار عميل الصحفي وصلت إىل 
التهديـد املبـارش، وأمام هذا الوضع الخطري فإني مجرب عـىل الدخول يف إرضاب مفتوح 
عن الطعام أمام مقر الوزارة األوىل بداية من يوم الخميس الثالث من فرباير (شباط)».

 وأكد الصحفي يف الشـكوى التي رفعها إىل السـلطات استهدافه من قبل مسؤول محيل 
يف والية تبسـة، غربـي الجزائر. ووجه رسـالة مفتوحة إىل املدير العـام لألمن الوطني، 
واملجلس الوطني للصحفيني الجزائريني (تنظيم نقابي)، أكد فيها أنه جرى اسـتدعاؤه 

من قبل مصالح األمن عىل خلفية مقال عن قطاع الرتبية يف الوالية.

لندن/رويرتز:  

دخـل املذيع التلفزيونـي الربيطاني، ديفيد اتينبـارا، ومنظمة الصحة العاملية، وسـفياتالنا 

تسيخانوسـكايا، املعارضة يف بيالروس، ضمن املرشحني لجائزة نوبل للسالم هذا العام، بعد 

أن حصلوا عىل مساندة مرشعني نرويجيني عادة ما يسهمون يف اختيار الفائزين.

ويمكن آلالف األشـخاص، من أعضاء الربملانات عىل مسـتوى العالم إىل الفائزين السـابقني 

بالجائزة، اقرتاح مرشحني.وفاز مرشحو املرشعني النرويجيني بالجائزة كل عام منذ ٢٠١٤، 

باستثناء ٢٠١٩، بما يف ذلك واحدة من الفائزين االثنني بها العام املايض، وهي الصحفية ماريا 

ريسا.وال تكشف لجنة نوبل النرويجية التي تختار الفائزين عن الرتشيحات، وأبقت رسا عىل 

مدى ٥٠ عاما أسـماء املرشحني غري الفائزين، وأسماء الجهات التي اقرتحت املرشحني.لكن 

بعض من يختارون املرشحني، مثل املرشعني النرويجيني، يكشفون عن اختياراتهم.واشتهر 

اتينبـارا (٩٥ عاما) بربامجه التلفزيونية التي تسـتعرض الطبيعة يف العالم، ومنها سلسـلة 

«الحياة عىل األرض» وسلسلة «الكوكب األزرق».وجرى ترشيحه باالشرتاك مع (املنرب الدويل 

الحكومـي للعلوم والسياسـات يف مجال التنـّوع البيولوجي وخدمات النظـام اإليكولوجي) 

الـذي ُيقيم حالـة التنوع الحيـوي يف أنحاء العالم لصناع السياسـة.وكان فـريوس كورونا 

محـور اهتمـام العالم عىل مدى العامني املاضيني؛ ولذلك ُرشـحت منظمـة الصحة العاملية، 

املكلفـة بمهمـة مكافحة الجائحـة، مرة أخرى للجائزة هذا العام.كما ُرشـحت سـفياتالنا 

تسيخانوسـكايا، وهـي معارضة من بيـالروس تعيش يف املنفى، للسـنة الثانية عىل التوايل؛ 

بسـبب «عملها الشجاع السلمي دون كلل» من أجل الديمقراطية والحرية يف بالدها حسبما 

قال عضو الربملان هاريك إلفينز.ومن بني املرشـحني اآلخرين الذين كشـف عنهم املرشعون 

النرويجيون، السـيايس الرويس السجني أليكيس نافالني واملحكمة الجنائية الدولية يف الهاي 

وحلف شمال األطليس وناشطة حقوق اإلنسان اإليرانية مسيح عيل نجاد.
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 مكسيكو سيتي / متابعة الزوراء:
ُقتـل الصحفـي املكسـيكي، روبرتـو توليدو، 
الذي يعمل يف موقع «مونيتور ميتشـواكان»، 
املوقـع،  مديـر  اإلثنني.وأعلـن  بالرصـاص، 
أرمانـدو ليناريس، يف مقطـع فيديو، أّن ثالثة 
مهاجمـني أطلقوا النار عـىل توليدو يف مدينة 
زيتاكوارو، فيما أعلـن ممثلو االدعاء يف والية 
ميتشواكان الغربية أّنهم يحققون يف الجريمة.

توليدو هو رابع صحفي ُيقتل خالل شـهر، إذ 
شهد شـهر يناير/كانون الثاني املايض مقتل 
أربعة صحافيني يف املكسيك، اثنان منهم خالل 
أسبوع. عمقت جريمة القتل الشعور باليأس 
بـني الصحافيني يف املكسـيك، الذيـن يتهمون 
الرئيـس أندريـس مانويـل لوبيـز أوبـرادور 
بالفشل يف اتخاذ إجراءات ذات مغزى لحمايتهم 
وحماية زمالئهم، بحسب «ذا غارديان».وقال 
ليناريـس إن املوقـع تلقـى تهديدات بسـبب 
نرشه تقارير عن الفسـاد الحكومي. وأضاف 
ليناريس «فضح اإلدارات الفاسدة واملسؤولني 
والسياسيني الفاسدين، أدى اليوم إىل قتل أحد 
زمالئنا». انهار ليناريس بالبكاء قبل أن يقدم 
اعتذاره لعائلة توليدو.وأضاف «نحن ال نحمل 
أسلحة. ليس لدينا سوى قلم ودفرت مالحظات 
للدفاع عـن أنفسـنا».عانى فريـق «مونيتور 

ميتشـواكان» ألشـهر من التهديدات بالقتل. 
وأضاف ليناريس، «نحـن نعرف من أين يأتي 
كل هـذا»، رغم أنه لم يحدد أولئك الذين يعتقد 
أنهم مسـؤولون.وأدانت الرئاسـة املكسيكية 
عملية القتل، حسـبما قال املتحدث باسـمها 
خيسـوس رامرييـز يف تغريـدة عـىل تويـرت. 
وأضـاف: ”لن نسـمح باإلفالت مـن العقاب. 
دعونـا ندافـع عـن حريـة التعبـري والحق يف 
الحصول عىل املعلومات“، موضحا أن الرئاسة 

سـتعمل مع حكومات الواليـات والحكومات 
املحلية ”لتوضيح مالبسات القضية“.

واعتربت منظمة مراسـلني بال حدود املكسيك 
أخطر بلد بالنسـبة للصحافيني يف عام ٢٠٢١ 
للسـنة الثالثـة عـىل التوايل.وتسـببت موجة 
القتل غري املسـبوقة يف إثارة قلق املراسـلني يف 
جميـع أنحاء املكسـيك، وأثـارت احتجاجات 
حمايـة  لجنـة  وتقـول  املـايض.  الشـهر 
الصحافيـني إن أكثر مـن ٣٢ صحفياً قتلوا يف 

املكسـيك منذ ديسـمرب /كانون األول ٢٠١٨.
ويف مدينـة تيخوانـا الحدوديـة مـع الواليات 
املتحـدة، قتل صحفيان يف غضون أسـبوع. يف 
١٧ يناير/كانون الثاني، ُقتل مصور الجريمة 
مارغاريتو مارتينيز بالرصاص خارج منزله. 
يف ٢٣ يناير/كانون الثاني، ُعثر عىل الصحفية 
لـوردز مالدونـادو لوبيز مقتولـة بالرصاص 
خوسـيه  الصحفـي  سـيارتها.وُقتل  داخـل 
لويـس جامبوا يف واليـة فرياكروز يف هجوم يف 
١٠ يناير/كانـون الثاني.ونقلت «أسوشـييتد 
برس» عن وكيـل وزارة الداخليـة، أليخاندرو 
إنسـيناس، قوله أخرياً، إن أكثر من ٩٠ باملائة 
مـن جرائـم قتـل الصحافيـني واملدافعني عن 
حقوق اإلنسـان ال تزال دون حـل، عىل الرغم 
من وجـود نظام حكومي يهدف إىل حمايتهم. 
وقـال ممثـل «لجنـة حمايـة الصحافيني» يف 
املكسـيك، جان ألربت هوتسن، إن النسبة ٩٥ 
باملائة.ويفلـت قتلة الصحفيني من العقاب يف 
العديد من الجرائم املرتكبة بحقهم، خصوصاً 
يف املكسـيك.وتصّنف املكسـيك كواحـدة مـن 
أخطـر الدول عىل الصحفيـني يف العالم. وهي 
تحتـل املرتبـة ١٤٣ بحسـب تصنيـف حريـة 
الصحافة لعـام ٢٠٢١ الذي تصـدره منظمة 

«مراسلون بال حدود».

القاهرة/متابعة الزوراء:
نقابـة  مجلـس  عضـوا  حصـل 
محمـود  املرصيـني  الصحفيـني 
كامـل وهشـام يونس عـىل حكم 
من القضـاء اإلداري بإلزام نقابة 
الصحفيني بإعادة تشـكيل هيئة 
مكتبها، واسـتبعاد محمد شبانة 
وإبراهيـم أبو كيلة مـن منصبي 

السكرتري العام ووكيل النقابة.
وجاء الحكـم يف الدعوى املرفوعة 
للحقـوق  املـرصي  املركـز  مـن 
نيابة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
عـن الصحفيـني هشـام يونـس 
ومحمـود كامل، عضوي املجلس، 
والتـي حملت رقم ٤٧٥٥٣ لسـنة 
٧٥ قضائية، ضد نقيب الصحفيني 

ضياء رشوان.
وطالـب الصحفيـان يف الدعـوى 
بوقـف تنفيذ قـرار مجلس نقابة 
الصحفيني باعتماد تشكيل هيئة 
مـا  يف  النقابـة  مجلـس  مكتـب 
تضمنـه مـن كون محمد شـبانة 
عبـد العزيز بدوي سـكرترياً عاماً 
للنقابة، وإبراهيم السـيد إبراهيم 
أبـو كيلـة وكيالً للنقابـة ورئيس 
لجنتـي التسـويات والترشيعات، 
ومـا يرتتـب عـىل ذلـك مـن آثار 
هيئـة  تشـكيل  إعـادة  أخصهـا 
مكتـب مجلس النقابة يف ضوء ما 
ورد بفتـوى الجمعيـة العمومية 
لقسـمي الفتوى والترشيع بعدم 
جواز احتفـاظ أعضـاء املجالس 

تنفيذيـة  بمناصـب  الترشيعيـة 
بهيئـة مكتب مجلس النقابة، مع 

ما يرتتب عىل ذلك من آثار. 
وقـال املحامـي الحقوقـي مالـك 
عديل، مدير املركز املرصي للحقوق 
االقتصاديـة واالجتماعية، الجهة 
املقيمة للدعوى، إن الحكم واجب 
التنفيذ بمسودته ومن دون إعالن، 
وال يشء يوقـف تنفيذه، مشـرياً 
إىل أن الحكـم جديـد مـن نوعـه 
وسـابقة قانونيـة هامـة وتعيـد 
األمـور لنصابها، إذا ما كان هناك 
شخص عضو يف هيئة نيابية، فال 
يجـوز أن يتمتع بمنصـب عام يف 

مرفق عام. 
وكان مجلـس الدولـة (محكمـة 
فتـوى  أصـدر  قـد  مرصيـة) 
بـني  الجمـع  ترشيعية،تحظـر 
موقـع  وأي  الربملـان  عضويـة 
جـواز  بعـدم  وقضـت  تنفيـذي، 
احتفاظ السـكرتري العـام لنقابة 
الصحفيني محمد شبانة بمنصبه 
النقابي ومنصبه يف رئاسة تحرير 
بعـد  الريـايض،  األهـرام  مجلـة 
تعيينه عضواً يف مجلس الشـيوخ 
املـرصي، وعـدم جـواز احتفاظ 
إبراهيم أبو كيلـة بمنصب رئيس 
الجمهوريـة»  «كتـاب  تحريـر 
ومنصـب رئيـس تحريـر جريدة 
«الـرأي للشـعب» التابعـني لـدار 
«التحريـر للنـرش»، بعـد تعيينـه 

عضواً يف مجلس الشيوخ.

نقابـة  ويف واقعـة جديـدة عـىل 
الصحفيني املرصيني، تم استبعاد 
٤ أعضـاء مـن مجلـس النقابـة، 
محسـوبني عـىل املعارضـة، من 
مجلـس  مكتـب  هيئـة  تشـكيل 

النقابة ولجانه املختلفة.
األربعـة  املجلـس  وأعضـاء 
املسـتبعدون هـم هشـام يونس، 
ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد 

الحفيظ، ومحمد خراجة.
كما تـم توزيع اللجـان كلها عىل 
باقـي أعضـاء املجلـس، عـىل أن 

يتوىل كل منهم إدارة لجنتني.
خـالل  املكتـب  هيئـة  وتشـكيل 
الذي اسـتمر سـاعات  االجتماع، 

طويلـة، انتهى فجـر الجمعة ٢٣ 
إبريل/نيسـان ٢٠٢١ مـع ضياء 
رشـوان نقيب الصحفيني ورئيس 
صنـدوق التكافـل واملـرشف عىل 
لجنة الحريـات، من دون توضيح 

نوع وجدوى هذا اإلرشاف.
لجـان  تشـكيل  باقـي  وتضمـن 
النقابة وهيئة مكتبها «خالد مريي 
وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد 
والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة وكيل 
النقابة ورئيس لجنتي التسـويات 
شـبانة  ومحمـد  والترشيعـات، 
السـكرتري العام للنقابة، وحسـني 
الزناتـي أمـني الصنـدوق ورئيس 
هيئة التأديب وعضـو لجنة القيد، 

وأيمـن عبد املجيـد وكيـل النقابة 
ومقـرر لجنة الرعايـة االجتماعية 
والصحيـة ولجنة النشـاط وعضو 
هيئـة  وعضـو  االسـتئنايف  القيـد 
التأديـب، ومحمـد يحيى يوسـف 
مقرر لجنتي اإلسـكان والخدمات 
العـام  والتكنولوجيـا والسـكرتري 
املساعد وعضو لجنة القيد وعضو 
هيئـة التأديـب، وحمـاد الرمحـي 
مقـرر لجنـة التدريب والسـكرتري 
لجنـة  وعضـو  املسـاعد  العـام 
النجار  القيـد االسـتئنايف، ودعـاء 
مقـرر لجنتـي الحريات وشـؤون 
املـرأة واملـرشف العام عـىل جوائز 

الصحافة املرصية».
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حنان فتحي قاصة وروائية وشاعرة / عضو 
اتحاد كتاب مرص / عضو باتيليه املنصورة / 
عضو صالون املبدعات بقرص ثقافة املنصورة  
/عضـو بنـادي أدب طلخا / عضـو بجمعية 
الكاتبات العمانيات / عضو بجمعية“ مبدعو 

مرص“/عضو بجمعية بنت األرض .
املؤهالت العلمية :

بكالوريوس هندسة املنصورة ٨١ / ليسانس 
اداب املنصورة قسـم اللغة العربية ١٩٨٦ م / 

دبلوم تربوي لغة عربية ١٩٨٩م.
اإلنتاج األدبي :

الشـوق ىف املنازل ١٩٩٠م / تحوالت يف كيميا 
البـرش./ يناير قلبـي (ابداع الحريـة) الوجه 
الرحيمـة  عصـاي   ٢٠١٤ اآلداب  .(مكتبـة 

٢٠١٨.
 ثانياً الرواية :

لياِل رشقية ٢٠١١م / مقام الصفا ٢٠١٥م / 
املريدون . ٢٠١٩ / قلب الويل...تحت الطبع

ثالثاً الشعر :
غنيـوات مـن قلـب البنـات ١٩٩٣م / عيون 
القمـر  تحـت  . ٢٠١٠م / علـوُت  شـباكى 

الطبع
 اإلنتاج الفكري :

الدخول عىل اللـه .٢٠٠٣م / روضة النعيم يف  
معرفة الرحمن الرحيم .٢٠٠٤م

/ ادخال الرسور عىل قلب الرسول
      * صدقـة و صـدقُ  مع اللـه * الحنني إىل 

قناديل املساج* القلوب الحاضنة.  ٢٠٠٥م
ابو بكر الصديق /   تٱمالت ومشاهد .٢٠١٧م 

/ همس الهديل  ٢٠١٨م /
عىل ٱبواب سور التنزيل.

اإلنتاج الدرامي:
برنامج عالم األرسة / برنامج القارئ الصغري 
/األلعاب الشعبية الُعمانية  / فوازير رمضان 
/  حـروف اللغة العربية/ سـيناريو وحوار / 

مسلسل دنيا األطفال .
بإذاعة وتليفزيون سلطنة عمان .

اإلنتاج الصحفي (١٩٨٨_١٩٩٥م) :
 مقال اسـبوعي ”إيقاعات“ بمجلة األرسة /  
مقال شهري ”تجليات“ بمجلة املرأة العمانية 
/ مقـال ”إليالف األنسـجة بجريـدة الرأي / 

عدد  ٣٣ ..قراءة وعرض.
  كتـب أدبيـة لكتـاب وأدباء بامللحـق الثقايف 

بجريدة عمان والوطن و الشبيبة.
عدد من القصص بالجرائد واملجالت املرصية 
والعربية منها_ ابداع _املنتدى ..اخبار االدب .

املشاركات واالسهامات:
العديـد من الندوات واملؤتمرات.. يف الفرتة من 
١٩٩٠م إىل ٢٠٢١م. يف  لجنـة القصـة برعاية 
الشـباب جامعة املنصـورة/ النـادى الثقايف 
بعمـان / اتحـاد كتـاب القاهـرة و الغربيـة 
والدقهليـة ودميـاط وكفـر الشـيخ ومخترب 
رسديـات املنصـورة، ونـوادي األدب بقصور 

الثقافة، وملتقى الرسد العربي بالقاهرة.
الجوائز التكريم :

الفـوز بقصـة هـذا املشـبك بنـادي القصـة 
القاهرة  ١٩٨٦م / الفوز بقصة مرآة عزة 

  بمسـابقة صـالح هـالل األدبيـة ٢٠١٢م/  
األم  الطفـل /  درع  تكريـم قـرص ثقافـة  
املثالية/ اختيار الكاتبة شـخصية عامة  عن 
الكاتبات يف مؤتمر عام ٢٠١٧م، تكريم إقليم 
رشق الدلتـا الثقـايف واسـتالم درع الهيئـة/ 
إلثـراء الحركـة األدبيـة عـام ٢٠١٧م/ درع 

مؤتمر العامية معدية مرص ٢٠٢١م.
ثقافة الزوراء دخلت بيـدر القاصة والروائية 
والشـاعرة حنـان فتحي وخرجـت منه بهذا 

العطاء .
* األديبـة حنـان فتحـي .. بني عالم الشـعر 
وعاملـك القصـيص ..كيـف تجدين نفسـك ؟ 
ومـاذا أضاف مشـوارك االدبـي إىل مرشوعك 
الخاص_كما هو واضح مـن عناوين كتبك _ 

بالدراسات املعرفية واإلنسانية ؟
ــ  بداية أتقدم بالشكر واالمتنان لشخصكم 
النبيـل و لجريدتكـم املوقرة أعنـي الصفحة 

الثقافية لجريدة الزوراء .
وأذكر أنه قد تشكل عاملي القصيص والشعري 
منـذ طفولتـي ..من خـالل تأمالتـي ، وذلك 
الصمت الذي  كان يعرتيني دوماً .. كنت كلما 
نظرُت من نافذة الصف بمدرسـتي االبتدائية 
بمدينة بلقاس الحبيبة ، وتأملُت زرقة السماء 
شـعرُت بأن هناك مستقبالً ينتظرني يف عالم 

البوح الدفني  عالم الكتابة .
ودائمـا االحتفـاء بأوائـل األشـياء لـه مذاق 
خـاص فكتبـت أول قصـة (ميعاد السـاعة 
١٢)  وقد نرشت بمجلـة ابداع يف عدد نوفمرب 
١٩٨٤م  وأول مجموعة قصصية (الشـوق يف 
املنـازل ) و بعدها ( تحوالت يف كيميا البرش ) 
و (عصاي الرحيمـة ) وغريها .. .. فوجدتني 
وانا أقـص الحكاية كأنني علوُت لعالم قديس 

من شأنه تطهري النفس البرشية ..!!
 بينما بناء القصيدة أو األغنية يتشكل رسيعأ 
ويكـون  أشـبه عنـدي باإلسـعافات األولية  
للتعبـري عمـا يجيـش بداخـيل من مشـاعر  

خاصة و مشاعر كل من هم حويل ...
أو  القصـة  ىف  إنتاجـي  زاد  كلمـا  وحقيقـة 
القصيدة تيقنـت أن هذا اإلنتاج فقط إلعطاء 
نكهـة ملرشوعـي األهـم فهو بمثابـة امللح يف 
الطعام لكتاباتي املعرفية والعلمية واإلنسانية 
من واقع تدبري والتحام نفيس بالنص الخالد 

للقـرآن الكريم وهـو التنزيل الحكيـم والذي 
يخـرج مـا ىف مكنـون النفس مـن جماليات 
وأنـوار وتجليـات وهـو قـول الله عـز وجل 
الـذي يربط بني األرض والسـماء والذي يعني 
صاحبـه عىل الفهم و املعرفة ويسـاعده عىل 
تلقي املدد اإللهي ونور التنزيالت لعلم الكتاب 
و العلم اللدني وبفضـل الله كتبُت العديد من 
املؤلفـات اولها (الدخول عـىل الله ) وأحدثها 

(همس الهديل عىل أبواب سور التنزيل).
* يقال إن عرصنا عرص القصة والرواية وما 
عاد الشعر يحتل مكانته السابقة  عندما كان 
الشـاعر لسان القبيلة والشـعر ديوان العرب 

فماذا تقولني ؟
-   و كمـا ان النحـل لكـي  ُيخرج لنا العسـل 
الرائع الذى فيه شـفاء للنـاس يلزمه التنقل 
بني مختلـف االزهار وجمع قطـوف متباينة 

من الثمار، فكذلك القصة والرواية .
اقـول عن عرصنـا هذا هـو عـرص البيانات 
والكشف والزخم الالنهائي من املعلومات من 
خالل الشـبكة العنكبوتية، وهذا ما يناسـب  
األعمـال الرسدية لـذا وجدت القصـة مناخا 

جماهريياً وعىل الصعيد العاملي واملحيل .
أما الشـعر فن الرتكيز  عىل الصورة والتجربة 
الشـعرية وفن اإللقاء ومكانـه عىل املنصات 
والنـدوات األدبية واملـرسح وغريها ..عىل أنه 
تخَيل عن الدور العمالق الذي كان يشكله عند 
العرب القدامى حيث كانوا يوصلون الرسائل 
..ويطلبون مطالبهم بالشـعر تأدبا أمام من 

يتحدثون .
* يقـال إن هنـاك روائيا وهنـاك كاتب رواية 

..كيف تنظرين إىل هذا القول ؟
. نعـم .. إن هنـاك كاتبـا  أدبيـا يكتـب ألوانا 
كثرية من األدب مثـل املقال بأنواعه املختلفة 
، و البحـث األدبـي و غريهـا ويمكنـه كتابة 
الرواية عىل سـبيل التنويع والدراسة املسبقة 
لعنارصهـا ومـن خـالل قراءاتـه يسـتطيع 

الكتابة .
أما الروائي شـئ آخر فذاك الذي هو معجون 
الـرسدي  بالبنـاء  ..مفتـون  الحكـي  بمـاء 
..ممزوج بشخوص الرواية ..يرافقهم خطوة 
بخطـوة ..ينمـو ويكرب مع نموهـم ..يحبهم 
ويتعاطف معهـم ..وربما يزورونه ىف أحالمه 

..
الروائـي ينظر إىل الروايـة نظرته إىل األرض .. 
التى تحمل كل الروائع من برش وسهل وجبل 
.. األرض التى يطأهـا الرب و الفاجر و الثمني 
والـرث  ثم تبتلع كل املتناقضات وتنبت أجمل 

االزهار واألشجار.
..لقـد عشـُت مـع شـخوص رواياتـي كلها 
وانتظـرت تطـورات األحداث مـن خاللهم .. 
خاصـة ىف روايتـي  (مقـام الصفا)..لدرجـة 
اننـي اسـتدعيت أبطال مـن املـايض بذاكرة 
متقـدة ..فوجدت صورتهـم النورانية أمامي 

بالفعل .
* ما رأيـك بالذي يقول النـص الجيد يفرض 
نفسـه عـىل الجميـع ) ىف هـذا العالـم الذي 

يتالعب فيه الدعاية واإلعالم ؟
ـ بالنسبة يل شـخصياً النص الجيد هو الذي 
يؤثر يف املتلقي ويسـاهم يف تغريه إىل األفضل 
.. وأكثـر من مرة تقابلنـى إحداهن .بالبرش 
والرتحـاب وهـي تعرب عن سـعادتها بجملة 
من كتاب ىل أو من قصة وترشح كيف غريتها 
وأعادتها إىل طريقها الصواب ..هذا يسعدنى 
أكثر من أي شـهرة والحصول عىل ما يسمى 

بالرتندات يف امليديا .. 
امـا بشـكل عام فالنـص الجيد الـذي ُيكتب 
باقتـدار مـن مبـدع حقيقـي وتكـون لغته 
طَيعـة بعيـدة عـن الحشـو والرتهـل وبـه 
عنرص التشـويق، والصـور الفنية الجميلة ، 
فإنه يفرض نفسـه ليعيش جيلـه واألجيال 

القادمة.
 * مـا هـو تأثري املـكان يف قلمـك القصيص 

والروائي ؟
القصـة  يشـكل عنـارص  عنـدي  املـكان  ـ  
القصـرية كلهـا .. أذكر أن قصتـى ( الوجه) 
مـن املجموعـة القصصية التـى تحمل نفس 
العنـوان دارت كلهـا حـول جـزء مـن مكان 
..سـقف متعـرج  لحجـرة .. واملـكان يتنقل 
ليشـكل الزمان  بالنسبة يل .. واملكان بكشف 

عن عمق ومكنون الشخصية.
ويف الرواية .. فإن للمكان دالالت كثرية كما ىف 
روايتى الثالثة (املُريدون) .. ذلك الذي يشـمل 
البلـدان و هـدوء القريـة و صخـب املدينة .. 
ودقـة التفاصيل للمـكان املطلـق املفتوح أو 
املغلق الضيق ليكشـف عن اعماق الشخوص 
األساسية وتشكيل األحداث وما تفعله طاقة 

املكان من تحوالت .
* ما رأيك يف التجريب يف القصة القصرية ؟

ـ  جميل أن ُيبحر القاص عوالم جديدة خفية  
،  ويتنـاول قصته القصـرية بطرح ومعالجة 
جديـدة .. وبناء حـر متميز  لم يسـبق  ألحد 
غـريه تناوله ، وبلغة وأسـلوب خـاص يغاير 
املألوف .. بعيداً عن النمط الكالسيكي املتكرر 
.. وبطريقة مشوقة له وللقارئ ..  وهذا نجده 
متوفراً يف القصة القصرية جداً.. وينجذب اليه 
الجيل الجديد الذي لم يعد يقنعه ما هو عادي 
ورتيـب ..يف ظل الفتـح التكنولوجي الحديث 
وعـرص الصـورة والنـص التفاعـيل وفنـون 
األبعـاد الثالثية ..وغريها مـن اإلضافات التي 

تتحىل بها معظم أنواع الفنون األدبية.
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هنا لك يف صبح الفراتني موعد
              وقد كنت دهرا يف رباه تغرد

هنا لك طيف شق غيهب ليله
          اىل ان زها فجرا وقد راح ينشد

هنا لك يف كل املحطات شاهد
              أطل حديثا واملحطات تشهد

وكنت أذبت الفكر روحا ومنهجا
          وحتى ملن قد كان بالفكر يجحد

تحدرت من شم املحافل بارقا
               وقيل هنا مجد الغري سيولد

وكان بما أوحى الجدود جواهرا 
                    لكل كالم والجواهر مولد
هو الشأن فيما يبتغيه ضحى الفتى

            ومن أسس العلياء يكسوه أمجد
ترفعت بالروح التي شأوها العىل

                    ورادفها من أصغريك تمرد
وبالشعر إذ صاغ البيان قالئدا

          زهت فوق جيد الكون والكون منشد
وما كان ممن زاغ يف رميه الضحى

                  بأن يتجىل وهو للفجر يحصد
همست لهم منها بريدا لغربة

               وأنذرتهم أن سوف يجمعهم غد
فإن قد بدا من شانئيك تطاول

                  فأنت برغم الدهر للشعر سيد
شهادة شعر راح يزخر بالذي

                تباهى فخورا وهو ماليس يغمد
ويوم « عميد الدار» حني تبدلت

               رصوح وقد شينت بما كان يحمد
وعشت تباهي الدهر أنك ساغبا

                     تظل ولكن انت كالبحر مزيد
« وماذا يرض الجوع» مجدك شامخ

                     وأنت إذا مامسها الليل منشد
« وما أنت باملعطي التمرد» إذ ترى 

                   جحافل ليل انك ال فيه فرقد
وخاطبته ياليل أطبق تجهما

               وأطبق رحى موت عىل من تبلدوا
وما عدت إذ خلفت غاشية بها

                       وذل خنوع للذين تصيدوا 
وما كان هذا الصيد اال مغانما

                        به كل رايات الرذيلة تعقد
أبا الشعر عذرا أنت زهو قصيدتي

                       وقد ولجت مما تقول وتعهد
وفاهت بما قد نالها منك بارق

                    وما خلبت يوما إذا هي ترعد
أبا الشعر  انت الشعر انت كماله

                   وأنت بما أوحيت مجد وسؤدد
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ينطلق الروائي جابر خليفة جابر، ومن 
خالل روايته (ُنور ُخرض َخان) من بؤرة 
مركزية رئيسة، لوقائع تاريخية حدثت 
قبل مائتني وخمسني سنة، أي قبل قرنني 
ونصف القـرن، لتكون مادتـه الرسدية 
لهذا النص، وتمنحه الفرصة للغوص يف 
بطون التاريخ والبحث بشكل دقيق، عن 
أي معلومة أو بيانات أو وقائع تاريخية 
أخـرى متصلـة بمركز االحـداث، وهي 
عمليـة تبئري قـام بها الروائـي من أجل 
االملام بكل التفاصيـل التي تخص فكرة 
الروايـة، كما عمـد الروائـي اىل توظيف 
مخيلتـه وتخييلـه وابداعـه ومعالجاته 
الفنيـة، داخل النص، ليبتعـد عن النقل 
املجرد الخام لتلك الوقائع، وجعل النص 
الـرسدي الروائي ينسـجم ويتـالءم مع 
عمليـة البناء الفنـي للروايـة الحديثة، 
حيـث نجـد عمليـة التقطيـع وعنونـة 
الفصـول، أقسـام، وأضابـري، وأسـماء 
لشـخوص الروايـة، يف عمليـة متوالية 
متصلة، وهي عملية فنية تسـهل مهمة 
املتلقـي يف فهم ومتابعـة االحداث، كون 
البعيـد  االحـداث تنطلـق مـن املـايض 
وتقرتب اىل عرصنا الراهن وتنطلق أيضاً 
اىل املستقبل حتى عام 2042، كما نالحظ 
يف مستهل الرواية أن هناك تقديمني لها، 
وجعـل هذيـن املقدمتني للطبعـة االوىل 
والثانية، إضافـة اىل أن الروائي دخل اىل 
هذه الواقعـة التاريخية، وجعل نفسـه 
واحداً من شخوصها الذي كانت مهمته 

كتابة الطبعة الثانيـة من الرواية، وتلك 
الواقعة الرئيسة التي حفر يف مجرياتها 
وتبـأر يف تفاصيلها الكبـرية التي حدثت 

قبل مائتني وخمسني سنة هي:
إن األمري بدر املهنا يحل ضيفاً يف مضيف 
وخدمـه  حاشـيته  مـع  داود،  الشـيخ 
وأعوانه، وشقيقتيه الصبيتني االمريتني 
زينـة وفـرح، ويالحظ األمري بـدر ومن 
خـالل واحدة مـن خادماته أن الشـيخ 
داوود اعجـب بواحدة من االمريات، وأنه 
دخل اىل مضجعهن وتحدث معهن، وهذا 
مخالف لألعراف والتقاليد يف ذلك الوقت، 
وأحس ايضاً، بأن الشيخ معجب بواحدة 
مـن شـقيقاته، فيغضب غضباً شـديداً 
مـراً، ويغـادر املضيف اىل سـفينته رغم 

محاولة الشـيخ داوود الطلب من االمري 
بـدر أن يزوجه واحـدة من شـقيقاته، 
ويبحر يف سـفينته وسط شـط العرب، 
وهناك يحـاول معرفة مـن كانت تحب 
الشـيخ داوود بالرضب املـربح والوعيد 
والـرصاخ، اال أنه لـم يحصل عىل نتيجة 
مقنعـة، فيطلـب مـن أعوانـه إحضار 
املرسـاة املوجودة داخل السـفينة وهي 
عائدة لسفينة هولندية، ويربط ارجلهن 
ويرميهن داخـل البحر، وكان عيل زمان 
معاونـه، يقف قربه وغـري راض عىل ما 
قام بـه من عمل شـنيع ومؤلـم، اال أن 
غضب االمري جعله يخاف ويبتعد، وكان 
قلـب عيل زمـان يتفطر ويتوجـع لهما 

إنما بصمت.

هـذه الواقعـة التاريخية التـي اختارها 
الروائـي، سـيكون لهـا االثـر الكبري يف 
دورة االحـداث كونهـا سـتكون املـكان 
الطاغـي واملهيمـن عـىل هـذه الحكاية 
التاريخيـة، ويف البـرصة يعثر عدن عىل 
جثتـي االمريتـني وهمـا مروبطتان من 
ارجلهما باملرسـاة الهولندية، فيأسـف 
لحالهما، ويدفنهمـا يف ارض الخصيب، 
ومـن محاسـن الصـدف أن عـيل زمان 
صديق عـدن، وعندما حكى لـه حكاية 
عثوره عىل الجثتني، وانه دفنهما، يعرف 
انهما جثتا زينة وفرح، فيشرتي االرض 
ويشـيد عليها داراً ليكون القربان داخل 
هـذه الـدار، وتسـمى هـذه الـدار (دار 

زمان).

وتكون هذه الدار النقطة الرئيسـة التي 
سـوف نتابع من خاللهـا دورة االحداث 
التي حدثت للدار والتقلبات التي واجهتها 
هذه الدار، وعملية البيع والرشاء، ودورة 
االحـداث االجتماعية والسياسـية التي 
حدثـت، واالرس التـي لهـا صلـة بعائلة 
االمري بدر والتي سـكنت الدار، وسميت 
فيما بعد مزارلك، وتوسعت لتكون الدار 
مقربة تضم شـخوص الروايـة، ويكون 
الروائي واحداً مـن الذين ضمت رفاتهم 

مزار لك:
(جابـر خليفـة جابـر/ ُدفـن يف وادي 
السـالم يف النجـف األرشف، وأقيـم لـه 
قرب رمـزي يف حجرة آنـوش تكريماً له، 
باإلضافـة اىل قرب رمزي ثان يف مقربة ال 

زمان)(ص264 )
وهكذا نكتشـف أن الروائي جابر خليفة 
جابـر، والـذي اختـص بهذا النـوع من 
الكتابـات الرسدية الروائيـة التاريخية، 
يضـع رؤياه الفنية الثاقبـة، وهو يبحر 
بنا بأحداث كبرية وواسعة، ويضفي لها 
مسحة رمزية، ومسحة شخصية ناتجة 
عن حصيلة ما وصل اليه من معلومات، 
حيـث تخلل هذا النص احـداث ال يمكن 
حرصها واسـماء لشخوص كثرية، كما 
أن عملية البناء لهذا النص الروائي، وفق 
كل مـا تتطلبه العمليـة الرسدية للمادة 
التاريخية التي اسـتخدمت، ويسـتهلها 
مـن بنية صـورة الغالف الـذي هو باب 
قديـم وعتيـق لدار زمـان، وكذلـك بنية 
العنونة.من اصدارات دار خطوط وظالل 

للنرش والتوزيع لعام 2022.
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يا للخيبة، أنظـر إليه، وأردد بحزن : 
يا للخيبة.

ثوبي األحب، ثوبي الذي دفعت ثمناً 
باهظـاً لرشائه، وأفردت لـه مكاناً 
واسـعاً بعيـداً عـن زحمـة الثياب 
يف خزانتـي، ثوبي الطويـل الضيق 
الـذي يشـبهني...يف حالة  امللـون، 

يرثى لها.
بدأت قصتي مع الثوب عندما وقعت 
عينـاي عليه ألول مرة، خلف واجهة 
زجاجية ملحل تجاري،ُ عرف بأسعاره 

الباهظـة، وبضاعتـه املتفـردة.
الثـوب،  أرسنـي  واحـدة  بلحظـة 
طويل، ملون، رشيق، يبدو كأنه أنا، 
يشبهني كثرياً، أنا املرأة التي ُعرفت 
دائماً بالرشاقة واألناقة، نظرُت إىل 
سعره، فتسارعْت دقات قلبي، كان 
سـعره خيالياً، باهظاً بشكل مبالغ 

به، فهو يف اآلخر مجرد ثوب.

طلبت مـن البائـع أن يعطيني إياه 
املقاس، فأحرضه  ألجربه، أعطيته 
يل عىل عجل، دخلت غرفة القياس، 
ارتديتـه، كان خياليـاً، الثوب الذي 
لن أخلعـه أبداً...أردته بشـدة، فقد 
أظهر رشـاقتي أكثر ممـا فعل أي 

ثوب آخر.
خلعتـه عني، وخرجـت أفكر يف أمر 
سعره، ال بأس بعض الخسائر ألجل 
ما أريده ليسـت بذات شأن، توجهت 
إىل الصائغ، منحته إسـورة كانت قد 
أهدتني إياهـا أمي، وزنها، ومنحني 

املبلغ الكايف لرشاء الثوب.
عـدت إىل املتجـر عـىل عجـل، نقدت 
البائـع السـعر الـذي أوجـع قلبـي 
وجيبي، وأخذت ثوبـي، وأنا يف غاية 

الفرح.
ارتديتـه، شـعرت بالزهـو، كأننـي 
أمرية تخطو عىل السحاب، وخرجت 
أتهـادى به بني النـاس، كل من رآني 

أرتديه قـال أنه الئق جداً عيل، وكأنه 
تـم تفصيلـه عـىل جسـدي، فرحت 
بذلـك، وعاملته كما لـو كان حبيباً، 

وليس مجرد ثوب.
بعـد أيـام، لفت نظري ثقـب يف إبط 
الثوب، قريب من القلب، هالني ذلك، 
خلعته وأخذت أنظر إليه، ماذا أفعل، 
لن أعمل اإلبرة يف ثوبي، ثم أن خيطاً 

هجيناً سيشوه شكله.
قـررت أن أرتديـه كمـا هـو، وأن 
أنتبـه إىل حركاتي لئـال يكرب الثقب 
أكثـر، تقيدت يدي، صـارت تحيتي 
ألصدقائـي باهتـة، أقـف كتمثال، 
وألقيها بال روح، خوفاً من أن يزيد 
الوضع سـوءاً، رصت أميش كرجل 
آيل دون أن ألتفـت إىل أحـد، ال أرفع 
يـدي للتحيـة، أختزل وجـودي بني 
الناس قدر املستطاع، ألتخلص من 
قيـود الحركـة التي يجربنـي ثوبي 

املمزق عىل تحملها.

لكن ذلـك لم يحل األمـر، فبعد أيام 
أصبح الثقب أكرب، صار عيل أن أشد 
يدي إىل جسـدي بقوة، لئال يفتضح 

أمر التمزق يف ثوبي.
قيد الثوب حركتي تماماً، وخرست 
أصدقائي واحداً تلـو اآلخر، أظنهم 
اعتقدوا أن الثوب غريني، وأن كونه 
جميالً عيل جعلني أشـعر بالغرور، 
كنـت بدوري عاتبة عـىل أصدقائي 
الذيـن لم يتحروا أمر املصاعب التي 
أمر بها، فرتكتهـم يذهبون إىل غري 

رجعة.
اسـتيقظت اليوم، التقطـت الثوب 
ألرتديه، بدا التمزق كبرياً بحيث أنه 

يستحيل عيل الخروج به.
رميـت الثوب عـىل الرسير، وأخذت 
أفكر، هل أعمل به اإلبرة، وإن صار 
منظـره غريبـاً؟ أم أتخلـص منـه 
وأقتنـي غـريه، وأعـود إىل أناقتي، 

وأصدقائي؟!.
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وهو نبات عشـبي معمر وقد عثر عىل أوراق مجففة من النعناع املجففة 
يف اهرام مرص ترجع إىل نحو 1000سـنة قبل امليالد وكان النعناع ذا قيمة 
عالية عند االغريق والرومان لكنه لم يشـتهر يف أوروبا إال يف القرن الثامن 
عرش. يعرف النعناع علمياً باسم Mentha Piperita وله عدة أنواع. والجزء 
املسـتخدم منه جميع األجزاء عدا الجذور. يحتوي النعناع عىل زيت طيار 

وأهـم مركبـات هـذا الزيت 
املنثول واملنثون كما يحتوي 
عىل فالفونيـدات واحماض 
فينوليـة وتربينـات ثالثية. 
يسـتعمل النعناع عىل نطاق 
واسـع فهـو طـارد لألرياح 
ويفك تشنج العضالت ويزيد 
التعـرق ومنبه جيـد الفراز 
الصفـراء ومطهـر. كما انه 

يدخـل يف صناعة العطور ويف 
معاجني األسـنان ويف كثري من املستحرضات الصيدالنية. كما ان له ميزة 
غري تنبيه افراز الصفراء وهو يزيل اضطرابات املرارة وحصواتها وخاصة 

عندما يستعمل طازجا.
والطريقـة ان يؤخذ حفنة من أوراق النعنـاع الطازج وتوضع يف كوب ثم 
يضاف لها املاء املغيل ويغطى ملدة عرش دقائق ثم يصفى ويرشب بعد ذلك 

بمعدل كوب بعد كل وجبة.

إن الصداقـة غايـة كل إنسـان، وتأتـي أهميـة 
الصداقـة وقوتهـا من خـالل الشـخصيات التي 
نقابلها، فهناك بعض 
ت  لشـخصيا ا
إذا  التـي 
تواجدت 

عزيزتـي يف صديقاتك، عليك إنهـاء تلك الصداقة 
عـىل الفـور، وضعـي تلك 
أمـام عينيك،  الجمل 
وإذا كانت صديقتك 
غاليـة، فكرامتك 
وهنـاك  أغـىل، 
حدود للصداقة 
عدم  مـن  البد 
 ، هـا ز و تجا
وإذا حـدث 

ما سـنذكره يف السطور القادمة، عليك تقييم تلك 
الصداقة من جديد وإيقافها:

- إذا كانـت صديقتـك تتعامـل معك بمبـدأ األمر 
والنهي، فتطلب كثرياً وتأمرك كثرياً بفعل أشياء، 
البد أن توقفـي تلك الصداقة فـوراً، فهي تتعامل 
بمبدأ ”السـمع والطاعة“، وتستغل طيبتك وحبك 
لها، وهذه ليسـت صداقة من جانبها، إنما أشبه 

باالستعباد.
- إذا كانـت صديقتـك تتعمد جرحك واالسـتهزاء 
بـك أمـام األغـراب أو صديقـات أخريـات، فـال 
تكتمـي هـذا بداخلـك، وتبتسـمني بخجـل، إنما 
أظهـري امتعاضـك وعدم رضاك عن هـذا، فأنت 
لسـت مهرجاً تحرضين التجمعات ليقوم الناس 

بالضحك عليك واالستهزاء بك.
- لـو أرادت صديقتك أن تحرضـك عىل فعل يشء 
محرم أو خاطئ ال تستطيعني البوح به، ال تنجريف 
وراءها حبـاً لها، فتلك هي بداية النهايات املؤملة، 
وإنمـا انسـحبي وابتعدي عنها، وافلتي بنفسـك 

قبل فوات األوان.
- إذا كانـت صديقتك ال تقـدرك، فتقوم بتعطيلك 
عن الدراسـة أو العمل، أو تأخذك من أرستك ومن 
أوقاتـك الثمينـة، فأنت لسـت حكـراً، والصداقة 
خلقـت ليكمـل كل طـرف منكما اآلخـر، وليس 

لالحتكار وضياع الوقت.
- إذا كانـت صديقتـك ال تخالفـك الـرأي، ودائماً 
تتبعك وتشجعك عىل الخطأ، اعلمي أن هذا الحب 
الزائد لك قد يورطك بمشـاكل، فأنـت بحاجة إىل 
صديقة تقوم بنصحك إذا أخطأت وليس لتجاريك 

أفعالك.
- الصداقـة البد أن تكـون مبنية عىل حب، وليس 
مـن طرفـك أنت فقـط، فيتـم اسـتغالل طيبتك 
ومشـاعرك، إنمـا البـد أن تكـون مـن الطرفني، 
اهتمامـك،  تعرييهـا  ال  األنانيـة  والصديقـة 
فالصديقـة التي ال تقف معك بحزنك ومرضك ويف 
أشد املواقف، انسحبي من صداقتها فوراً؛ ألنها ال 
تؤمن بمبدأ الصداقة، وأنت فقط من سـتضحني 
دائمـاً بوقوفـك جانبها، الصداقة عطاء وليسـت 

أنانية.
واعلمي عزيزتي أن انسـحابك من تلك الصداقات 
قد يؤملك مؤقتاً، ولكنه سـيقوي من شـخصيتك، 
ويجعلـك عىل درايـة أكـرب يف انتقـاء الصديقات 
الجيـدات، وال تخجيل من االنسـحاب؛ خوفاً عىل 
مشـاعر صديقاتـك أكثر من مشـاعرك وتحملك 
اإليـذاء النفيس والصـرب عىل عالقـات مؤملة، وال 
تبتعدي بدون سـبب، بل أخربي صديقتك سـبب 

االبتعاد بشجاعة، وال تتهربي منها.
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غنيـة  أطعمـة  والخبـز،  األرز  املعكرونـة، 
الشـبع ممكًنـا  يكـون  وال  بالكربوهيـدرات 
من غريها، واالسـتغناء عنها شـبه مستحيل 

خصوًصا يف هذا الجو البارد!
ـا يف جسـم  تـؤدي الكربوهيـدرات دوًرا هامًّ
اإلنسـان إذ إنهـا يف الواقـع وقـود الجسـم، 
ومسؤولة عن عملية تحليل الغلوكوز وتحويله 
إىل طاقـة متاحـة لـكل أجهزتـه، وأعضائه، 

وأنسجته، وعضالته املختلفة.
وبما أن هذه األطعمة الثالثة كلها تندرج تحت 
مجموعه النشـويات، تحتار النسـاء أيًّا منها 
تختـار التباع نظـام غذائي صّحـي وتخفيف 

الوزن. 
هنا يأتي دور املؤرش السكري، ليكون الفاصل 
األفضل لتحديد أيًّ منها  أفضل يف اتباع أنظمة 

فقدان الوزن.
يجمع أخّصائيـو التغذية عىل رضورة اختيار 
املجموعه االعـىل بااللياف والتي اهمها الخبز 
بالطحني االسمر واملعكرونه السمراء و كذلك 

االرز االسمر.
ولإلجابـة عـن السـؤال املطـروح ال بـّد مـن 
مقارنة السـعرات الحرارية  والقيمة الغذائية 

يف كّل من هذه املأكوالت.
السعرات الحرارية  

ال فارق كبـري يف عدد السـعرات الحرارية بني 
األرز واملعكرونـة إذ يحتـوي كـوب املعكرونة 

البيضـاء عـىل 220 سـعرة حراريـة، أي عىل 
معـدل أعـىل مـن الربوتـني والكربوهيـدرات 
والدهون مقارنـة باملعكرونة السـمراء فيما 
يحتوي كوب من املعكرونة السمراء عىل 167 
سـعرة حرارية. ويعد هذا النـوع األفضل من 
حيـث األلياف الطبيعية، بسـبب احتوائه عىل 

معدل أعىل من املغنيسيوم والفسفور.
أما بالنسـبة إىل األرز األبيض فيحتوي الكوب 
أي مـا  204 سـعرة حراريـة،  الواحـد عـىل 
يعـادل %10 مـن احتياجـات الفـرد اليومية 
من السـعرات الحراريـة. واألرز البني يحتوي 

الكـوب الواحد منه عىل 246 سـعرة حرارية، 
ويحتوي عىل معدل أعىل من األلياف واملعادن 

مقارنًة باألرز األبيض.
ويف ما يخّص الخبز البلدي أو العربي، السعرات 

الحرارية تختلف باختالف حجمه ووزنه:
السـعرات الحراريـة يف الخبز العربـي الرقيق 
متوسـط الحجم، واملُدّعم بـوزن 57 غراًما = 

157 سعرة حرارية. 
السـعرات الحرارية يف الخبـز العربي الرقيق 
كبـري الحجـم، واملُدّعم بـوزن 114 غراًما = 

314 سعرة حرارية.

من حيث الكربوهيدرات:
يحتـوي كوب األرز األبيض متوسـط الحجم 
عىل 53.2 جراما مـن الكربوهيدرات مقابل  

45.8 جراما منها يف األرز البني.
وكـوب املعكرونة العادية  يحتوي عىل 43.2 
جرامـا مـن الكربوهيـدرات مقابـل   37.2 

غراًما يف تلك الغنية بالربوتينات.
من حيث الغنى باأللياف

يحتوي كوب األرز عىل األبيض عىل نحو 0.6 
جرام مـن األليـاف، بينما كـوب األرز البني 

يحتوي عىل 3.5 جرام.
 ويحتـوي كوب املعكرونـة العادية عىل 2.5 
جرام من األلياف، أما كوب معكرونة القمح 

يحتوي عىل 6.3 جرام من األلياف.
وعليه، تعترب املكرونة األفضل طبًقا لنسـب 
األلياف الطبيعية وجدول السعرات الحرارية 
ىف االرز واملعكرونة، فكلما زاد معدل األلياف 
يف الجسـم زاد اإلحساس بالشـبع وقل عدد 

السعرات الحرارية يف الطعام.
أما الخبز االبيض فيحتوي عىل 25 غراما من 
الكربوهيدرات مقابل 4.7 غرام من األلياف.

ماذا نختار؟
األرز  مـن  كل  بفوائـد  االسـتمتاع  يمكننـا 
واملعكرونـة يف نظـام غذائـي صحـي، فإن 
أهداف خطـة التمرين الفرديـة الخاصة بك 

تحدد أكثر ما يفيدك.

كثـري مـن العـادات التي نمارسـها 
يوميـا قد تكون لها آثـار ضارة عىل 
صحتنا وجمالنا ونحن ال ندري؛ ألن 
أثارها ال تظهر إال عىل املدى الطويل، 
ونقدم لكي سيدتي 10 عادات سيئة 
تؤثـر عـىل جمالـك، فحـاويل قـدر 

اإلمكان تجنبها أو االستغناء عنها.
-1 عدم إزالة املكياج قبل النوم

عـدد قليـل مـن النسـاء هـن مـن 
يحرصن عىل إزالة املكياج قبل النوم، 
أما الكثري منهن ال يهتممن بذلك، ما 
يـؤدي إىل تراكم جزيئـات املكياج يف 
املسـام، ومع مرور الوقت يؤثر هذا 

يف لون البرشة، وظهور التجاعيد.
2 ـ التضور جوًعا إلنقاص الوزن

كثـري مـن النسـاء يلجـأن إىل عدم 
التغذيـة رغبـة يف إنقـاص وزنهن، 
لكن هـذا األمـر له أشـد األثـر عىل 
الجسـم؛ حيـث يحرمه مـن الكثري 
مـن الفيتامينـات واملـواد الغذائيـة 
بـدوره  ينعكـس  مـا  الرضوريـة، 
عـىل ترهل الجلد، وسـقوط الشـعر 
وفقدانه، فإذا كنِت ترغبني سـيدتي 

يف إنقاص وزنك فيمكنك استشـارة 
أخصائي تغذية وإيجاد نظام غذائي 

يناسب طبيعة جسمك.
-3 تناول الوجبات الرسيعة

يف كثـري من األوقات تميل السـيدات 
والفتيات إىل تناول الوجبات الرسيعة 
خاصـة يف العمل، فـإىل جانب الوزن 
الزائد الذي تسـببه فإنهـا تؤثر عىل 
الجلـد والشـعر عىل املـدى الطويل، 
فهي ال تلبي احتياجات الجسـم من 
املواد الغذائية التي يحتاجها، ويعاني 

جسمك من نقص الفيتامينات التي 
تؤثر عىل صحتك وجمالك.

4 ـ عدم رشب املاء بشكل كاٍف
الجسـم يتكون مما اليقل عن 70% 
من املـاء، وعندما ال يتـم االحتفاظ 
بهـذه النسـبة، يـؤدي ذلك ملشـاكل 
صحيـة، كمـا أن املـاء يسـاعد عىل 
نظافـة البرشة ونقائهـا، والتخلص 
من الدهون، وبالتايل فمن الرضوري 
رشب عىل األقل مـن 8 إىل 10 أكواب 

من املاء يوميا.

5 ـ التدخني
التدخني من أكثـر العومل التي تؤثر 
عىل صحتـك وجمالك، فهو يسـبب 
الشـيخوخة املبكـرة للجلـد وتغيري 
لونه، كما يـؤدي إىل تجاعيد عميقة 
العينيـني،  حـول  داكنـة  وأكيـاس 
وتسـبب املواد الكيميائيـة املوجودة 
مـن  الشـعر  حرمـان  بالسـجائر 
لتسـاقط  يـؤدي  ممـا  األكسـجني 
الشـعر وفقدانه والشيب، إىل جانب 
رائحة السـجائر التي تالزمك طوال 

الوقت.
-6 تناول املرشوبات الكحولية

يؤثـر تنـاول املرشوبـات الكحولية 
عىل حالـة الذاكرة، وفقا لدراسـات 
عديـدة، كمـا أنـه يعمل عـىل ترهل 
الجلـد والتجاعيـد، ويجعـل البرشة 
تبدو متعبة، كما أنه يسـبب توسيع 
األوعية الدموية يف الجسم، ما يسبب 
قبح األوردة التي تظهر تحت الجلد.
-7 الخروج يف الشمس دون حماية

الشـمس  واقـي  أن  الكثـري  يظـن 
يسـتخدم صيفا فقـط للحماية من 

آشـعتها، إال أنه يجـب الحماية من 
هذه اآلشعة صيفا وشتاء من خالل 
اسـتخدام واقي الشمس أو قبعة أو 
وشـاح لتغطية الوجه من الشمس، 
فهي تسـبب ظهور بقع عىل الجلد، 

كما تؤدي إىل الشيخوخة املبكرة.
-8 عدم الكفاية من النوم

يحتاج الجسـم يف العموم إىل الراحة 
مـن التعـب، ويحصل الجسـم عىل 
راحته من خـالل النوم لفرتة كافية 
مـن 8 ـ 9 سـاعات يومًيـا، حتـى 
البـرشة  وتصبـح  الجلـد  يتنفـس 
مرشقة بعيدة عن اإلرهاق والتجعد.

-9 تجاهل املشاكل الصحية
السـيدات  مـن  الكثـري  تتجاهـل 
املشـاكل الصحية التي تواجههم، 
وقد تتفاقم هذه املشـاكل وتصبح 
أكثـر سـوءا، فعـىل سـبيل املثال 
حب الشـباب يظهر نتيجة تفاقم 
مـن  فيكـون  الدهنيـة،  البـرشة 
األفضـل العناية والرعاية بالبرشة 
حسـب نوعها لتجنب حـدوث أي 

مشاكل بها.
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املقادير:

36 حبة أوريو بالشوكوالتة

6 ملعقة كبرية زبدة مذوبة

علبة جبنة كريمية بحرارة الغرفة

3/4 كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبرية حليب بارد

كوب كريما مخفوقة

علبة حشوة الكرز

طريقة التحضري:

1. حرضي بايركس مستطيل وادهنيه 

بالقليل من الزبدة

2.  اهـريس بسـكويت األوريـو حتـى 

يصبـح كالفتـات (ممكـن اسـتخدام 

محرضة الطعام) وضعـي ثم أضيفي 

وريص  للبسـكويت  املذوبـة  الزبـدة 

الخليـط جيدا لعمل طبقة متماسـكة 

من قاعدة البسكويت يف طبق البايركس 

املعـد وأدخـيل الطبـق يف الثالجة لحني 

تحضري الكريمة

3. اخفقـي الجبنة الكريميـة لتصبح 

هشـة ثم أضيفي السـكر البودرة مع 

استمرار الخفق

4.  أضيفـي الحليـب البـارد للخليـط 

واخلطي حتى تتجانس املكونات

5. اخلطي الكريمة املخفوقة مع خليط 

الجبنة والسكر بامللعقة

6. اخرجـي البايركـس مـن الثالجـة 

بخليـط  البسـكويت  طبقـة  وغطـي 

الكريمـة والجبنـة ووزعيـه بامللعقـة 

جيدا

7.  باسـتخدام ملعقـة وزعي حشـوة 

الكـرز عـىل الوجـه وأعيـدي الطبـق 

للثالجة لبريد تمام ثم قدميه.
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ال يوجد زواج خاِل من الخالفات 
واملشـاكل الزوجيـة، ولكن كأي 
األمـور،  تفسـد  املبالغـة  يشء، 
فكثرة املشـاكل الزوجية تسبب 
العالقـة بينـك وبـني  فجـوة يف 
زوجـك، ليـس هذا فحسـب، بل 
تسـبب أرضاراً كبـرية بصحتك، 
قـد تصـل إىل اإلصابـة بأمراض 
خطرية أو الوفاة، بحسب دراسة 

أُجريت يف جامعة أوهايو.
الدراسـة شـملت مجموعـة من 
النسـاء، متوسـط أعمارهن 35 
عامـاً، وخلصت نتائجهـا إىل أن 
األزواج الذيـن يعانـون من كثرة 
يصبحـون  الزوجيـة،  املشـاكل 
أكثـر عرضة لإلصابـة بمتالزمة 
ترسب األمعاء، التي تسبب تلوث 
الدم بالبكرتيا، ما يسبب اإلصابة 
بالعديـد مـن األمـراض، مثـل: 

التهاب األمعاء، والتهاب املفاصل 
الروماتويـدي، والرسطـان، ويف 
مراحـل متقدمـة قـد يـؤدي إىل 

تدهور الصحة العقلية أيضاً.
ويف نفس اإلطار، أشـارت نتائج 
كثـرة  أن  إىل  سـابقة  دراسـة 

املشاكل الزوجية قد تسبب بطء 
التئـام الجـروح، وتزيـد خطـر 
املرتبطـة  باألمـراض  اإلصابـة 
بااللتهابات، مثل أمراض القلب، 
والسـكري، عـالوة عـىل زيـادة 

خطر اإلصابة باالكتئاب.

من الواضح أن مسألة الحفاظ 
عىل مستويات السكر املناسبة 
يف الـدم وكأنهـا معركـة بـال 
نهايـة، بالنسـبة لألشـخاص 
مـرض  مـن  يعانـون  الذيـن 

السكري املزمن.
ويعانـي املصابون بالسـكري 
مـادة  إنتـاج  ضعـف  مـن 
األنسـولني يف الجسم أو يكون 
يف  و  فّعـال،  غـري  األنسـولني 
مرض السـكري النـوع األول، 
ال ينتج البنكرياس األنسولني، 
بينمـا ينتـج جسـم املصـاب 
باملرض من النوع الثاني خاليا 
تقاوم األنسـولني، ممـا يوجد 
الحاجـة إىل مزيد مـن كميات 
األنسـولني، الـذي يحافظ عل 
الدم  مسـتويات الجلوكـوز يف 

ضمن املعدل الطبيعي.
ويف حال لـم يحافظ اإلنسـان 
عـىل نسـبة السـكر املطلوبـة 
يف الـدم تحت السـيطرة، فذاك 
يعـرض اإلنسـان إىل مشـاكل 

خطرية هو يف غنى عنها.
و قال الخرباء: ”إن مسـتويات 
السـكر املرتفعة يف الدم يمكن 
أرضار  إلحـاق  إىل  تـؤدي  أن 
أنحـاء  جميـع  يف  باألعصـاب 

الجسم، و بالنسـبة إىل معظم 
مـرىض السـكري، فذلك يؤدي 
إىل إتـالف األعصاب يف القدمني 

والساقني“.
ثالثـة  هنـاك  إن  أضافـوا“  و 
أشـياء يشـعر فيهـا املصـاب 
بالسـكري يف اليدين والقدمني 
اعتـالل  إىل  تشـري  أن  يمكـن 
عصبي يسببه السكري، تتمثل 
هذه األعـراض يف الخدر واأللم 
يف اليدين والقدمني فضالن عن 
اإلحسـاس بالوخز الذي يشبه 
حقن الجسـم باإلبر، وغالبا ما 

يظهر يف ساعات الليل“.
أقل شـيوعا  أعـراض  وهنـاك 
الصحية وتتمثل  املشكلة  لهذه 

يف آالم شديدة يف الفخذ واملعدة، 
الفخذيـن  عضـالت  وضعـف 

وتقلصها.
هـذه  أن  إىل  الخـرباء  ويشـري 
بشـكل  تتطـور  األعـراض 
يالحـظ  ال  وربمـا  تدريجـي، 
املريـض أي يشء يذكـر، حتى 
يباغتـه املـرض بتلـف كبري يف 

األعصاب.
ولذلك، ينصح الخرباء بالحفاظ 
عـىل مسـتويات مناسـبة من 
السـكر يف الدم، لـدرء مخاطر 
حدوث مضاعفات خطرية عىل 
املدى الطويل مثل مثل أمراض 
القلب وفقدان البرص والسكتة 

الدماغية.
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عزيـزي الرجل مع التقدم يف 
العمـر يصبح جسـمك أكثر 
العظام،  لهشاشـة  عرضـة 
وفيمـا ييل بعـض النصائح 
هـذا  مـن  نفسـك  لتحمـي 
الرياضة:  املرض:• ممارسة 
كمـا ُيقـال دائمـاً ”العقـل 
السليم يف الجسـم السليم“، 
الرياضـة مهّمـة جـداً  لـذا 

ويحّبـذ استشـارة الطبيب يف 
نوع الرياضة التي تناسـب سـّنك ووضعك الصحي دائماً.• تجّنب األعمال 
الشـاّقة: يف حال شـعورك بوهن يف عظامك يجب عليك استشارة الطبيب 
أوالً ومن ثّم األخذ بأسباب الراحة واالبتعاد عن تلك األعمال التي تحتاج إىل 
جهد كبري، وتجّنب حمل أو سـحب األشياء الثقيلة.• تناول الغذاء السليم: 
الجسـم السـليم يحتاج إىل غذاء يحتوى عىل جميع العنارص املهّمة لبنائه 
وإمـداده بالطاقة الالزمة، لذا عليِك توخي الحذر يف طبيعة غذائك باختيار 
األطعمة التي تحتوى عىل الحديد والكالسـيوم واملغنيسيوم والفيتامينات 
بأنواعهـا والربوتينـات أيضاً، بحيث تعمل عىل تقوية العضالت وُتكسـب 
الجسـم املناعـة.• االبتعـاد عن التدخني: كمـا هو معـرف فالتدخني أحد 
األسـباب الرئيسـة يف اإلصابة بهشاشـة العظام وأمـراض أخرى خطرية 
كالرسطانات، فهو يعمل عىل إضعاف الكتلة العظمية وبالتايل هشاشتها.• 
التعرّض ألشـعة الشمس: خاصًة أشـعة الصباح الباكر التي تمّد الجسم 

بالفيتامينات وأهّمها فيتامني ”د“ املسؤول عىل صحة وسالمة العظام
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يقول صاحب القصة:
طلبـت مني والدتي ايصال بعض 
شـقيقتي،  منـزل  اىل  االغـراض 
ورغـم انـي حاولـت التهرب من 
ومشـاغل  العمـل  بحجـة  ذلـك 
عـىل  ارصت  املختلفـة  الحيـاة 
طلبها ، وهذا ما جعلني استسلم 
لهـا يف االخـري ، فتوجهـت نحـو 
منزلها بعـد ان اعلمتهـا والدتي 

عرب الهاتف مسبقا بقدومي.
واألمـر الغريب اني لم ازر منزلها 
منذ زواجها وهذا بحجة اقامتها 

مع أهل بيتها يف منزل مشرتك.
التـي  االغـراض  ثقـل  وبسـبب 
دخـول  اىل  اضطـررت  نقلتهـا 
منزلهـا بنفـيس ألول مـرة حتى 

اضع ما جلبته يف غرفتها.
فـكان اول مـا شـد انتباهي هو 
السـعادة الرهيبة التي ملحتها يف 
عيونها حتـى انها ظلـت تحدث 
اهل بيتها عني بسعادة غامرة:“ 
اخي،انـه أخي،نعـم اخـي هـو 
االخرى“هذا  جلبها“فتقـول  من 

اخوك؟ لم نره من قبل؟“
عملـه،  يف  فردت:“مشـغول 

املسكني ال يرتاح ابدا“.
كم شـعرت بالسوء حني سمعت 
محاوالتهـا يف تربئتـي من تهمة 
االهمال الـذي اقدمه لها كل يوم 
يف عدم زيارتها واالطمئنان عليها 
بينمـا ظلت هـي تحـاول الدفاع 
عنـي بأعـذار واهيـة ال اسـاس 

لها..!
حاولـت  ذلك،حـني  مـن  واكثـر 
املغادرة اوقفتني قائلة ”توقف،لن 
تغـادر قبل ان ترشب القهوة،لقد 
اعـددت لك فطـورا لكنك تأخرت 
لهذا سأقدم لك القهوة،اعددت لك 

بعض الحلويات التي تحبها“
حاولـت الرفض فلمحـت دموعا 
تجمعـت يف عينهـا فتيقنـت اني 
لو ذهبت النفجرت بعد مغادرتي 

بالبكاء فكأنما كانت تقول:
”انت ال تأتي مطلقا وعندما اتيت 

تذهب بهذه الرسعة؟
هـل اتيـت مـن اجـل االغـراض 

فقط؟
وانا اال يهمك امري مطلقا؟

عـىل  موافقـا  تنهـدت 
دعوتها،بينمااتصلت عىل زوجها 

مدعية سـؤالها عن تأخره وهي 
فعلـت ذلـك فقـط لتخـربه عـن 
زيارتي كانت تخـربه بلهفة ولو 
اسـتطاعت الخـربت كل الجريان 
واالهل بذلك من فرط سعادتها .

لـم احظـى باسـتقبال كهـذا يف 
حياتـي، هل هي مكانتي الكبرية 

عندها؟
ام هـي محاولة منهـا لتعويض 
ايام غبتهـا عنهـا وحرمتها من 

زيارتي لها؟
كانـت فرحتها كطفلـة تحتضن 
عـودة ابيهـا بعد طـول انتظار ، 
واهتمامهـا كأم تحاول تعويض 
ابنهـا بحنانهـا ورسد تفاصيـل 

حياتها دفعة واحدة.
غـادرت بيتها بعدهـا وانا صغري 
جـدا، صغـري كطفـل ولـد للتو، 
فانـا ال اسـتحق كل ذلـك الكرم 

مـن  تمكنـت  والسـعادة.كيف 
تقديم كل ذلك يل وانا الذي دفنتها 
منـذ سـنوات يف مقـربة االهمال 
والنسيان،غادرت ورغم ذلك ظلت 
تطل من شق نافذة غرفتها حتى 
ابتعـدت وتواريت عـن انظارها، 
ودعتنـي وكلها خـوف ان تكون 

اخر زيارة مني لها.
فظلـت تقول ” عـد لزيارتي مرة 
اخرى ، عد لزيارتي رجاء ، عد يا 

اخي فانا انتظرك ”.
*العربة* :

لـكل من لـه أخـت متزوجـة أو 
مطلقـة أو أرملـة أو عزباء قفوا 
معهـن حتـى ولـو كـن اغنيـاء 
الـيشء  فاألخـت التريـد سـوى 
تريـد  قريـب  أخ  مـن  البسـيط 
*سـؤال واهتمـام* فليـس كل 

زوج رحيم.

صلة الرحم

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
ــاح مرت ــت  ماعش ــه  أجلالل رب  ــگ  وح
ــــــراتي حس ــبب  أبس ــوت  أم ال  ــف  خاي
ــوم ي ــد  فــــــــ ــراس  أل ــخ  أط ــا  وم ــد  عني
ــي لـــوعات ــر  وكث ــان  ألزم ــور  ج ــم  رغ
ــود أتع راح  ــوكت  أش ــي  ياحبيب ــك  وين
ــمــــــاتي ش ــوگ  حلل ــك  ول ــكتهم  وأس
ــروح أت ــي  من ــي  تال ــي  ماش ــاك  وي ــدل  ع
ــي خطــــــوات ــر  أث ــر  تنك ــاع  أبس ــش  لي
ــوت أمنـــ والزم  ــه  بين ــر  ألعم ــي  ميش
ــاتي مأس ــوف  وش ــه  علي ــگ  أحل ــال  تع

Ò5«Î@Úó”

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

تتذكـر بطوالتـك القديمة وتسـتطيع من خاللها 
التغلـب عىل عقبة تواجهك يف عملـك منذ عدة أيام. 
تذكر هذه البطوالت حل سـهل وبسيط لشحن طاقتك 
ورفـع معنوياتـك لقهر أي مشـكلة أو أزمـة يف حياتك 
ومستقبلك. تشعر بتحسن عند حلها وتفكر يف االحتفال 

مع األصدقاء خارج املنزل.

كـن أكثر جديـة وانفتاحا مع الزمـالء، وعليك 
املبـادرة إىل إعـادة تصويـب الوضـع اليـوم قبل 
الغد. يمر هذا اليوم بتحديات كبرية تحسـم وضعك 
العاطفي إما سـلبا أو إيجابا، احذر مشـكلة زوجية أو 
مواجهة عائلية. ينتابك شـعور باإلرهاق سببه طمعك 

يف زيادة ساعات العمل إلنجاز مشاريعك برسعة.

ربما تجد من حولك يهاجمونك بدون سـبب أو 
داع، لذلك احرتس منهم. دعك من الحديث معهم 
ألنـه بـال جـدوى. فكر قبـل أن تتـرصف، وال تجرب 
نفسـك عـىل التـورط يف أي يشء أو يف مـرشوع يجعلك 
تشـعر بعـدم االرتياح. رياضة امليش سـتجعلك تشـعر 

بالراحة وستخفف الضغوط التي تشعر بها.

مبادئـك ومعتقداتـك قـد تتعـارض مـع أحد 
زمالئك يف العمل أو مـع الحبيب. أحدكما واقعي 
جدا واآلخر مثايل جدا! يتسم أحدكما باللطف واللني 
بينما يبدو اآلخر قاسيا وفّظا. هذه عالمة واضحة عىل 

رضورة االنفصال واستحالة استمرار العالقة بينكما.

هل تشعر بأن قلبك متعلق بشخص ما تعرفت 
عليه يف مكان عملك؟ إذا كنت انجذبت لشـخص 
ما بالفعـل، فال ننصحك أن تدخـل يف عالقة جديدة 
يف الوقت الراهن. قلبك ما زال مجروحا بسـبب عالقتك 
السابقة. كن صبورا وال تتعجل. يجب أن تكون املشاعر 

متبادلة من الطرفني!

ستخضع الختبار ما اليوم، لذلك استعد ألحداث 
وأسئلة غري متوقعة. قد تتوقف عىل حياتك اليوم 
عىل سؤال. أفضل طريقة اليوم للتغلب عىل الضغط 
والتوتر االسـتماع إىل بعض األلحان املوسيقية الهادئة. 

يجب أن تتحدى أي يشء من أجل حياة أفضل.

التفكري يف األمور املادية قد يسـبب لك الشعور 
بالصـداع. قد تحتار بني الرغبـة يف إدخار أموالك 
للمسـتقبل وبـني الرغبـة يف رشاء يشء ما تحتاجه 
اآلن. ربمـا يكـون أمامك فرصة للجمـع بني األمرين يف 
آن واحـد. ادخـر جزءا من املال واسـتغل الجزء املتبقي 
يف عمـل صفقـة مربحـة واشـرت بأرباحهـا ما 

تحتاجه!

وتتجـدد  الكبـرية  واآلمـال  اآلفـاق  تتوّسـع 
الطموحـات، فقد تكون عىل موعـد مع مفاجأة 
جيـدة وحـظ اسـتثنائي يف العمل واملـال. محاوالت 
الرشيـك للتأثري يف قراراتك لن تنفـع، ويجب أن تتعامل 
مـع األمر بوعي كبري. الوقاية خـري من العالج وهذا ما 

ستعرفه يف األيام القليلة املقبلة.

تختـار مجموعة من األصدقاء منزلك لالجتماع 
فيه اليوم ملناقشة بعض املوضوعات التي تتعلق 
بالفـن أو الروحانيـات. عـىل األرجح سـتقرتب من 
هؤالء األصدقاء نظرا لتواجد عوامل مشـرتكة بينكما. 
تشعر أن الوقت الذي تقضيه معهم مثمر ومفيد. إن ما 
يحـدث اليوم قد يكون سـببا يف التئام جرح من نوع ما 

إما لك أو لشخص ما.

إذا كنـت تبحـث عـن الوقت الصحيـح لتنمية 
إحـدى مهاراتـك أو موهبـك فهـذا هـو الوقـت 
املناسـب. يجـب عليـك أن تكبـح طموحاتك بعض 
اليشء اليوم وتكون أكثـر واقعية. وأن تعي جيدا قيمة 
ما لديك، وتذكر أن يف أغلب األحيان أبسـط األشياء هي 

التي تجلب السعادة للفرد.

كل األمور تبدو غريبة بالنسبة لك اليوم، فاملنزل 
غـري مرتب مـن وجهة نظرك واألثـاث يحتاج إىل 
تجديد وحتى أنت غري سعيد وغري راض عن نفسك. 
حول الطاقة الكامنة إىل عمل. تحرص عىل تصحيح كل 
يشء تـراه خاطئا من وجهة نظرك. ال تهتم! سـتختلف 

األمور تماما غدا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

املعلومـات التـي جمعتهـا مؤخـرا من بعض 
املصادر قد تكشـف لك مفاجأة هذا اليوم. ربما 
تخوض تجارب مختلفة وتكتشـف بعض املجاالت 
الجديـدة. جهـودك سـتجذب انتبـاه من يهمهـم األمر 

وربما تكون سببا يف حصولك عىل ترقية أو عالوة.

fiÏ‹yÎ@›◊bìfl
شابة تسأل.. هل أتركه

 ألنه فقير؟

1032 - كونـراد الثانـي يصبـح ملًكا عىل 
بورغندي.

1260 - سقوط دمشق يف يد التتار بقيادة 
كتبغا أحد قادة هوالكو.

االمريكيـة  املتحـدة  الواليـات   -  1848
واملكسـيك توقعـان ”معاهـده جوادالوب 
هيلداجـو“ التي أنهت الحرب املكسـيكية 

االمريكية.
1878 - اليونـان تعلن الحـرب عىل الدولة 
االمرباطوريـة  مـع  تضاًمنـا  العثمانيـة 

الروسية.
1933 - املستشـار االملانـي أدولـف هتلـر 
يقرر حل الرايخسـتاج الربملان بعد يومني 

من توليه السـلطة.
1943 - استسـالم قائـد الجيـش االملاني 

غيورغـي  السـوفيتي  للقائـد  السـادس 
جوكـوف وذلـك يف معركة سـتالينجراد يف 

الحرب العاملية الثانية.
1957 - االمـم املتحدة تصدر قـراًرا يدعو 
إرسائيل إىل االنسحاب من االرايض املرصية 

التي ال تزال تحتلها وعىل قرار بتوسيع
اختصاص قـوات الطـوارئ التابعة لالمم 
املتحدة بحيث تصبـح حاًجزا بني إرسائيل 

ومرص.
1965 - الكنيسـت االرسائييل يسن قانون 
بمصـادرة  االرسائيليـة  للسـلطة  يتيـح 
ممتلـكات االوقـاف االسـالمية يف أنحـاء 

فلسطني.
1971 - عيدي أمني يستويل عىل السلطة يف 

أوغندا يف انقالب عسكري.

1982 - قـوات رسايـا الدفـاع يف سـوريا 
بقيادة رفعت االسـد تجتـاح مدينة حماة 
وتقصفهـا باملدافـع فيمـا عـرف باسـم 

مجزرة حماة.
1989 - مغادرة آخر رتل عسكري سوفيتي 
العاصمة االفغانية كابل بعد 9 سنوات من 

االحتالل العسكري.
2006 - غرق العبارة املرصية السـالم 98 
العاملـة بـني مـرص والسـعودية يف البحر 
االحمر أثنـاء إبحارها من منطقة تبوك إىل 
سـفاجا،وأدى ذلك إىل غرق أكثر من 1033 

شخص.
2011 - وقـوع مـا عـرف باسـم موقعة 
الجمـل يف ميـدان التحرير أثنـاء ثورة 25 

يناير.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
1.صفحـات انرتنتيـة لتدويـن األفكار 
عليـه  يعاقـب  حـادث   - الشـخصية 

القانون.
2.طبطب عىل الظهر - تكلم عن شخص 

ما يف غيابه - ضيع وفقد ما يملك.
موسـيقية  آلـة  يف  تربـط  3.خيـوط 
- تكـرب وتجـرب وفسـاد  (معكوسـة) 

(معكوسة).
4.للنداء - فرن لغيل السوائل يف املصانع 

- ثلثا ونش.
بحـري  ممـر   - (معكوسـة)  5.تعـب 

ضيق.
6.ثالثـة حروف مـن ميـاس - تحافظ 

عىل.
7.أشـار بارتـكاب مخالفـة مـا - اعىل 

مرتبة.
8.العالـم املسـلم الـذي ابـدع يف الطب 
والفلك والكيمياء والفلسفة واملوسيقى 

- نشف.
اختالفـا  اختلـف   - الدجـاج  9.بيـت 
واضحا عن املجموعة - املرتدد عل محل 

الرشاء.
10.ملـك حمريي مـن قدمـاء امللوك يف 

اليمن.

رأيس
1.اهم املوانئ الفرنسية 

- رجل دين مسيحي.
2.حيوان ينام الشـتاء 
- أهـم كتب أبي الفرج 

األصفهاني.
يف  املقابـل  3.الضلـع 
املثلـث قائـم الزاوية - 

عكس نشيط.
بشـارة   - 4.والـدة 

(معكوسة).
املعلومـات  5.شـبكة 

الدولية - ترصيح.
6.تتحرك كاملوج - نوع 

من الصقور.
املؤرخـني  7.شـيخ 
املرصيني من  املسلمني 
بلبنان  بعلبـك  مواليـد 

حي املقارزة - برئ.
8.قادم واجب ضيافته 

- ثلثا صبي.
9.من اسـماء الرمح - 

كبري يف السن.
افريقيـة  10.جزيـرة 

كبرية - غصن.

 الكشف عن صفات الزوج الحقيقية من خالل اسمه!
ÚÓóÉí@paäbjnÇa

يسـمح علـم األرقام باكتشـاف 
وصفاتهـم.  األشـخاص  طبـاع 
ويمكـن أن يسـاعد املـرأة مثـًال 
عـىل اكتشـاف شـخصية الزوج 
الحقيقية والتكّيف معها للعثور 
عىل مفتاح السعادة. ولهذا عليها 

حساب أرقام اسمه.  
لتحسبي أرقام اسم زوجك، عليك 
أن تتبعي هذه الالئحة: أ، ج، س، 

ظ = 1
 ب، ك، ت=2
  ل، خ، ذ = 3

  د، م =4
  ي، ن = 5
  ف، و= 6

 ج، ث، ش، ض= 7
  هـ، ق، ز، ص= 8

  ر، ع، ح، ط= 9.
فإذا كان اسم زوجك هو سامي، 
إجمعـي: س + أ + م + ي= +1 1 

.2 = 1 1+ > 11 =5 + 4 +
واكتشـفي بعـد ذلك شـخصيته 
بحسـب النتيجـة التـي حصلت 

عليها.
1 يتمتع بشخصية قوية وحيوية 
إال أنه متسـلط أحيانـاً وال يقبل 
الحوار وقد يصل به طبعه الحاد 

إىل العدوانية.
2 يتميـز بالحساسـية والهـدوء 
وحـب التعـاون والتنسـيق مـع 
إىل  امليـل  إىل  إضافـة  اآلخريـن 

املشاركة وتبادل العطاء.
3 يحب التواصل مع األشـخاص 
املحيطني به ويتمتع بمهارة بناء 
العالقـات االجتماعية وبالتفاؤل 
إىل  السـري  يف  الدائمـة  والرغبـة 

األمام.
4 يتسـم بالجديـة وبحبه للعمل 
واالنتظـام. ال يمكنـه أن يطلـب 
إىل أي شـخص آخر أداء املهمات 
نيابـة عنـه. فهـو ال يثـق كثرياً 

بقدرات اآلخرين.
5 ال يحب الروتني ويشـعر بامللل 
يف وقت قصري جداً. ولهذا يشـكل 
السفر ولقاء األصدقاء واألقارب 
والقيام بالنشـاطات االجتماعية 

أبرز هواياته.
6 يتميـز بالقـدرة عـىل ابتـكار 
األفكار واإلبـداع وإحداث التغيري 
يف محيطه املهني والعائيل. ولهذا 
يجـذب إليـه الكثري مـن األنظار 

ويبني الكثري من الصداقات.
7 يفضـل رشيك حياتـك الوحدة 
األوقـات  مـن  الكثـري  وقضـاء 
بمفـرده ويتمتـع بمـزاج هادئ 
القدرة  وبالحكمة ولهذا يمتـكل 
عـىل إيجـاد الحـل للكثـري مـن 

املشاكل.
8 يقـوم بـكل ما يف وسـعه لكي 
يحقق أهدافـه ويصل إىل النجاح 
والشـهرة واملال. ولهذا ترين أنه 
يحب تسليط األضواء عىل كل ما 
يفعله أو يقولـه. إذاً عليك تحمل 

مزاجه األناني.
9 يتسـم بطبع مثـايل وبقدرة ال 
حدود لها عىل العطاء وخصوصاً 
ولهـذا  اإلنسـاني.  املجـال  يف 
يتمتع بشـعبية كبرية يف الوسط 
االجتماعي حيث تعيشان. إال أن 
اآلخرين ينسـون وجـوده أحياناً 
أي  تقديـم  يعتـادوا  لـم  ألنهـم 

مساعدة له يف املقابل. 

انا طالبة يف كلية طب تعرفت من حوايل أقل من سنة عىل شاب. وأصبحنا 
نحب بعضنا حباً صادقاً ورشيفاً واتفقنا عىل الزواج. لكن املشـكلة أنه 
من غري محافظتي ومن عائلة فقرية جداً وكمل فقط دراسته الثانوية. 
أهـيل ال يقبلون أن يزوجوني إال من شـخص أكمل دراسـته وبشـهادة 
عالية ومن عائلة ميسـورة الحال، لكن الولد يحاول أن يكمل دراسـته. 

فماذا افعل؟
الحلول والنصائح:

أن املشـكلة ليسـت بتلك الصعوبة التي شـعرت وأنت تحكني عنها أني 
أشـاهد فيلمـا «ميلودراميا » وهـذه الكلمة تعني ببسـاطة أنها تحمل 

الكثري من املبالغات.
لهذا سـأقول لك برصاحة أن طبيبة املسـتقبل ستتذكر بعد سنوات أنها 
مرت بمرحلة تلخبط عواطف، وستضحك عىل نفسها ألن األيام سرتيها 

أن املسار الصحيح يبدأ بالنظرة الصحيحة لألمور.
أمامك فرصة هائلة وأدوات تسـاعدك عىل التصحيح، فالدراسة العلمية 
بحد نفسها تكون دقيقة وواقعية، لهذا عليك استخدامها فوراً كالتايل:

ال تقـرري اآلن قراراً مصريياً. بل اعط الشـاب فرصـة ليلحق بك. يعني 
أن يكمل دراسـته حقاً وفعالً (برصاحة لـم تعجبني كلمة «يحاول» أن 
يكمل دراسته!) ليدرس الطب إن استطاع أو أي اختصاص علمي يجعل 

الفارق االجتماعي بينكما أقل وأخف وطأة.
ال تنـيس أيضا أنك يف السـنة األوىل من دراسـة الطب، أي أنـك لم تبلغي 
العرشيـن مـن عمرك، فهل تظنـني أن قرار الزواج يصـح من اآلن؟ هذا 
السـؤال ينبغي عليك مواجهته بعيداً عن عواطفك التي جعلتني أشـعر 

بأنك بحاجة إىل الحب كحالة أكثر من حاجتك إىل هذا «الولد بالذات»!
نحن نتهم مشـاعرك، لكنها عابرة خاصة إن لـم يقويها واقع وأرضية 
مشرتكة. الفقر بالطبع ليس عيباً، واآلن الشهادة سالح قوي بيد املاليني 

الذين يحققون طموحاتهم بعيداً عن أصحاب املاليني!
هذا يعني أن نظرة أهلك لن تكون نفسـها بعد سـنوات، إذا ما تقدم لك 
طبيب أو اختصايص ناجح لكنه ليس غنياً. هنا نقول إن املسـألة يمكن 
مناقشـتها ويمكن أن تكوني فيها بموقع قوي، وليس من اآلن كطالبة 

طب تحب ولداً فقرياً لم يكمل دراسته.
أخرياً أؤكد لك أن وضع الولد يف محافظة أخرى سيسـاعدك جداً لالتفاق 
معـه عىل تحقيق األحـالم. اعطه فرصة للدراسـة واللحاق بك، واتركي 
لأليام أن تكشـف لـك قدرته وإرصاره عىل الفوز بك. ألم يصل الشـاطر 
حسـن ذات يـوم إىل أمرية الحسـن والجمال؟ طبعاً حصـل، لكنه وصل 
بشـطارته وقدراتـه وذكائه، وهي تعـادل اليوم الشـهادات العليا التي 

يريدها أهلك.
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نوال  اللبنانية  النجمة  خضعت 
بعدسة  تصوير  لجلسة  الزغبي 

املصور محمد رزق.
وهي  اطاللتها  يف  نوال  وظهرت 
االبيض  باللون  بلوزة  ترتدي 
اكثر  احمر ظهرت بها  وبنطلوناً 

حيوية ونشاطاً.
التصوير  جلسة  نوال  ونرشت   
عىل  الرسمي  حسابها  عرب 
جمهورها  وأبدى  االنستجرام 

اعجابه الشديد بإطاللتها.

نوال  شوّقت  أخرى،  ناحية  من 
لحفلها  جمهورها  الزغبى 
إقامته  املقرر  األردن،  يف  الغنائي 
وتقدم  املقبل،  فرباير   ١١ يوم 
من  متنوعة  باقة  خالله  من 
التي  والحديثة  القديمة  أغانيها 
نوال،  وكتبت  جمهورها،  يحبها 
قائلة:  تويرت،  عىل  حسابها  عرب 
«خلينا نغني سوا قلبي عىل قلبو 
و نقطة انتهى باألردن بمناسبة 

عيد العشاق».

@ÚÓflbí@paäby@ÔÓ±@·Éö@xbn„g
CÒçÌç«@Ú”ÏuD@›è‹èfl@¿

@bÁäÏËª@÷Ïìm@=Àç€a@fiaÏ„
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«غولدن  رشكة  نرشْت 

حساباتها  عرب  الين» 

التواصل  شبكات  عىل 

الصورة  االجتماعي، 

مسلسل  من  األوىل 

املتوّقع  عزيزة»،  «جوقة 

أن يحدث ضجة وتغيرياً يف 

معالم الدراما الشامية.

عزيزة»  «جوقة  ويصّور   

املنسية  القديمة  الحارات 

يعرفها  لم  التي 

هد  ملشا ا

 ، بقاً سا

بحذافريها 

ّقعة  ملتو ا

ة  ملستند ا و

بحوث  إىل 

يخية  ر تا

 ، معمقة

إىل  مستعيداً 

األذهان 

عدداً 

منها من 

وشارع  الربّاني  كالشاغور 

الربغل  وزقاق  البدوي 

بالتوازي  املرقص...  وشارع 

اإلنتاجية  التحضريات  مع 

الهائلة عىل مستوى الديكور، 

واملالبس، والعمليات الفنّية.

من  عزيزة»  «جوقة  ويقّدم 

وحوار  وسيناريو  تأليف 

تامر  وإخراج  قتالن  خلدون 

مسبوقة  غري  دراما  إسحق، 

ضمن العمل الشامي األضخم 

خالل  من  املقبل،  للموسم 

«الزمن  من  مثري  حلم  قصة 

فاتنة  هيئة  عىل  الجميل» 

بكل  محاطًة  عرصها، 

األمن  يف  الرجال  أنواع 

واملجتمع  واملخابرات 

والفنانني والناس العاديني 

تبدأها  شعبية  حكاية  يف 

مع  «املرقص»  من  عزيزة 

نشأة الفن بشكله الحديث 

يف بالدنا، فإىل أين ستصل 

التحديات  كل  مواجهة  يف 

التي  «عزيزة»  واألطماع؟ 

ال تشبه امرأة أخرى.

خطفت النجمة اللبنانية نيكول سابا األنظار بإطاللة 

توقيع  الحتفالية  احيائها  خالل  ساحرة  ذهبية»   »

الجديدة  اإلدارية  بالعاصمة   ORO مرشوع  وإطالق 

والرياضة  الفن  نجوم  من  العدد  كامل  بحضور 

واملشاهري.

فرقتها  بجوار  املرسح  خشبة  عىل  نيكول  صعدت 

املوسيقية بصحبة منظم الحفل الـ dj العاملي يارس 

االستعراضية  الغنائية  وصلتها  وافتتحت  الحريري 

استقبال حافل ألكثر  احلم» وسط  بأغنية «حفضل 

من ١٥٠٠ مدعو .

التي  املميزة  أغانيها  من  كبري  عدد  نيكول  وقدمت 

 ، «براحتي»  منها  الفني  مشوارها  طوال  بها  تألقت 

تقيل»  يا  «ياواد  إىل  باإلضافة  «قررت»،  ني»،  التوتو 

إىل»  .. باإلضافة  السلطان»  الليايل» و «بنت  ، «سهر 

معها  تفاعل  التي  حلو»  «الجو  و  سيلفي»  صورة 

الجمهور.

تحت شعار «املحبة بتجمعنا» تجدد شمس 
مشاركتها  كرم،  نجوى  اللبنانية،  الغنية 
لرحالت ”ستارز أون بورد“ يف لقاء مرتقب 
وذلك  القادم.  الحب  عيد  يف  النجوم  بسفينة 
العربي  الوطن  لنجوم  مهرجان  أضخم  يف 
من ميامي اىل جزر الباهاماس بني ١٢ و ١٦ 
اسرتجعت   .٢٠٢٢ شباط/فرباير  شهر  من 
حفالتها  من  الذكريات  بعض  كرم  نجوى 
الناجحة يف ستارز اون بورد خالل السنوات 
املاضية، ونرشت عرب حسابها الرسمي عىل 
الخاص  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  جميع 
بها مجموعة من حفالتها السابقة يف رحالت 

ستارزاون بورد.

@ÜÏ»m@ÂÌá€a@ç«@Ôfl@NN›ÌÏ†@lbÓÀ@á»i
C‚b‡À@ÒãÌçuD@Äi@bflaäá‹€

A@…‡n1bi@pbubÓny¸a@Îà@wflá€@Ï«ám@C�b�ÌÏéD@ÚÓ‰Àc@’‹�m@ÚÓibjì€a@CÔflbÌcD@ÒäÜbjfl

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

طويلـة  غيـاب  فـرتة  بعـد 
ملسلسـل  تقديمهـا  منـذ 

بيسـة»،  «الربنسيسـة 
مـي  الفنانـة  تعـود 
عزالديـن، للوقوف مرة 
أخـرى أمـام كامريات 
مـن  وذلـك  الدرامـا، 

خالل مسلسـل «جزيرة 
غمام»، واملقـرر طرحه يف 

املوسم الرمضاني املقبل.
وتدخـل مـي عزالديـن اللوكيشـن 

لتصوير مشاهدها بالعمل، ويشاركها البطولة 
«طـارق لطفـي»، «فتحـي عبـد الوهاب»، 
«أحمد أمـني»، «ريـاض الخـويل»، تأليف 
الكاتـب «عبدالرحيـم كمـال»، وإخراج 

«حسني املنباوي».
وتدور أحداثه يف فرتة زمنية معينة مليئة 
بأحداث يف حقبـة العرشينيات، وأحداث 
اجتماعيـة مرصيـة قبـل ١٠٠ عـام من 
اآلن، ويتـم العمل عىل بناء الديكورات لتلك 
الفرتة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن 

تلك الفرتة من حيث املالبس والعربات وغريها.

دبي/ الزوراء:
أطلقت مبادرة «أيامي الشبابية العربية 
للموسـيقى والفنون» التابعة لربنامج 
األمـم املتحـدة اإلنمائي، فيديـو كليب 
أغنية «سوياً» التوعوية بمشاركة ثالثة 
مواهـب مميزة مـن ذوي االحتياجات 
الخاصـة وهـم الراقـص األصـم بيار 
جعجع، عازف الكمان الرضير بركات 
جبور، واملوهبـة غابريال عيىس التي 

تعاني من شلل دماغي.

 تحمـل أغنيـة «سـوياً» نـداء للعمـل عىل 
دمـج ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع 
حيـث تدعو الجميـع إىل التعـاون من أجل 
ضمان حقـوق كل من يعاني من أي إعاقة 
جسدية أو عقلية وإعطائهم الفرصة إلبراز 

إبداعاتهم وطاقاتهم يف املجتمع.
أمـا الكليـب فقـد حمـل معاني إنسـانية 
كبـرية وخاصـة بمشـاركة أشـخاص من 
ذوي االحتياجـات الخاصة، الذين أبدعوا يف 
أدائهم خالل الكليـب وأظهروا قدرات فنية 

احرتافيـة عاليـة جـداً، كٌل بمجالـه األمـر 
الذي عزز الرسـالة األساسـية للعمل. كما 
تهدف األغنية بتسليط الضوء عىل القدرات 
االحتياجـات  ذوي  لألشـخاص  اإلبداعيـة 

الخاصة، ودمجهم باملجتمع،
سويا» من كلمات الشاعر نزار الهندي ومن 
ألحان املؤلف املوسيقي هاني سبليني، وقد 
تم نرشهـا عـىل كافـة منصـات التواصل 
االجتماعي التابعة ملبادرة «أيامي» وجميع 

تطبيقات املوسيقى.

@îflbÁ

تسعينات  أوائل  التاريخ»  «نهاية  كتابه  فوكاياما  فرانسيس  نرش  حني 
الكي جي  يف  بوتني مجرد ضابط مخابرات  كان فالديمري  املايض  القرن 
بي.. وألن بوتني الذي عارص كضابط شاب يف الكي بي جي سقوط جدار 
ما  بقدر  واألفكار  النظريات  تهمه  ال  السوفياتي  االتحاد  وانهيار  برلني 
يهمه الهمة والعمل.. حني كان فوكايام يتفلسف ربما كان بوتني مجرد 
من  الفرتة  تلك  عن  الكثري  يفصح  لم  مؤخرا..  أعلن  كما  تاكيس  سائق 
حياته بني العمل يف جهاز املخابرات الرويس أيام الحرب الباردة أو سائقا 
للتاكيس.. وَمن يدري فقط يكون عمله هذا جزءا من مهمته املخابراتية.. 
االشرتاكية،  وهزيمة  الرأسمالية  انتصار  بشأن  فوكايام  ترسع  وبينما 
فإن بوتني أرسع يف مداواة جروح تلك اإلمرباطورية التي انهارت بغمضة 
عني من مراجعات غورباتشوف ومكاشفاته وتهور يالتسني الذي ما كان 

يصلح حتى لقيادة تاكيس مسكوفيج.
كان  يالتسني..  وال  غورباتشوف  ال  أحدهما،  مدرسة  من  بوتني  يأت  لم 
«مجمدا» يف صقيع سيبرييا من حقبة كان فيها رجال من طراز بريجنيف 
والكيس كوسيجني وأندريه غروميكو.. كان مفاجأة لم يتوقعها أحد بمن 
يف ذلك الروس الذين استسلموا تماما ملا بدا إنه عرص أمريكي قادم عليهم 
أن يتهيأوا له بمن يف ذلك كيفية تقليد رعاة البقر يف ارتداء الجينز وقبله 
الكاوبوي.. قلب يف غضون أقل من نصف عقد كل الحسابات وأعاد تجميد 

أفكار فوكاياما بل ونظرية هنتنغتون «صدام الحضارات». 
املعسكر  أو  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  اللعب  قواعد  يغري  لم  بوتني 
الغربي بمن يف ذلك أوربا، بل أعاد عقارب الساعة اىل الوراء أكثر من أربعني 
الكبار من  الزعماء  الوراء.. ففيما كان جيمي كارتر يودع آخر  اىل  سنة 
طراز بريجنيف وكوسيجني وغروميكو، كان رونالد ريغان قد تعامل مع 
آخر عجائز الكرملني أندروبوف وقسطنطني شريننكو.. كان بوتني الشاب 
يتطلع اىل ما يجري حوله بال حول وال قوة.. مجرد ضابط مخابرات وبال 
خلف  غورباتشوف  وتوارى  اإلمرباطورية  انهارت  قيادية..  مسؤوليات 
ستار الدعاية الغربية، وجاء الدور عىل يالتسني الذي لم يكن يصلح حتى 

لقيادة سيارة مسكوفيج من بقايا صناعات الحرب الباردة.
بداياته ونهاياته،  التاريخ،  أي «تبوتن» غصبا عىل  صنع بوتني فرصته، 
وفق نظريات فوكاياما الذي رقص فرحا عىل أنقاض االمرباطورية ولم 
سيطول  الزمن  أن  هنتغنتون،  وأستاذه  زميله  عكس  عىل  باله،  يف  يدر 
املغمور  الكي جي بي  آخر يصنعه ضابط  به لريى زمنا جديدا وتاريخا 
يعيد صناعة  وقد  بنفسه،  قدره  بوتني.. صنع  القديم.  التاكيس  وسائق 
بشط»..  الخضريي  «لعب  بالخرائط  يلعب  بات  إنه  السيما  العالم  أقدار 
لم يعد يهمه ما يفكر به الثور األمريكي الهائج.. هائج عىل نفسه.. ويف 
املقابل أنهى مقولة الدب السوفياتي ثقيل الحركة.. حتى املزاج الصيني 
السلحفاتي ال يالئمه.. يتمدد متى شاء وأين ما يريد.. ضم القرم وعينه 
الواليات  مزاحما  املتوسط  األبيض  البحر  اىل  زحف  أوكرانيا..  عىل  اآلن 
املتحدة والغرب ويده عىل صنابري الغاز املمتدة اىل أوربا لكن بال أطليس 
كما يفكر هو وال يهمه كيف يفكرون: ماكرون يف فرنسا وبايدن يف أمريكا 
وجونسون يف بريطانيا.. لم ينتخب رئيسا مدى الحياة، فجب الغيبة عن 
نفسه.. كل ما يف األمر أن الروس جددوا له اىل عام ٢٠٣٦.. انتهت ثنائية 

بوتني ـ مديفيف الذي لم يكن أكثر من.. سكن سائق التاكيس القديم.
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أحدثـت رشكة ”أبـل“ غضباً عارمـاً حول العالـم، بعدما نـرشت مجموعة 
جديدة من الرموز التعبريية لنظام ”iOS 15.4“ الجديد، تضمنت رمزا لرجل 
”حامل“. و أضافت الرشكة اثنني آخرين بينهما شخص حامل مثيل الجنس، 
وشخص يحمل تاجا، وهو ما خلق بلبلة كبرية يف األوساط، وسط مطالبات 
باعتذارات وسـحب الصور. و تعّد هذه الخطوة جزًءا من الجهود املسـتمرة 
التـي يبذلها صانعو الرمـوز التعبريية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شـموالً 
مـن وجهة نظرهم من خالل طـرح رموز مثلية بني الرمـوز األخرى. إال أن 
الخطوة جاءت بمفعول عكيس، حيث غرّد أحد األشـخاص متسائالً: ”كيف 
يمكـن للرجل أن يكـون حامال؟.. لقد فشـلنا كحضارة“، فيما سـخر آخر 
قائالً: ”مافيا إباحية“. وطالبت تغريدات أخرى عىل (تويرت) الرشكة باعتذار 
وإجـراءات لتصحيح املوقف، إال أن الرشكـة ورغم الغضب، لم ترد عىل وابل 

االنتقادات والهجمة الرشسة التي تعرضت لها بعد التحديث الجديد.

صـوًرا  ميتـا،  رشكـة  طرحـت 
عـىل  األبعـاد  ثالثّيـة  افرتاضّيـة 
منّصات ”فايسبوك“، ”إنستغرام“، 

و“ميسينجر“.
اسـتخدام  التحديـث  هـذا  يتيـح  
كصـورة  االفرتاضيـة  الصـورة 
شخصّية، وإرسالها كملصقات عرب 
الدردشات، باإلضافة إىل استعمالها 
االفـرتاّيض  الواقـع  تقنّيـات  عـىل 

التابعة للرشكة.
وتزامًنا مع هذا التحديث، كتب املدير 
التنفيـذي للرشكة مـارك زوكربرغ 
عىل حسـابه عرب ”فيسبوك“: يجب 
أن يكـون metaverse أكثـر قابلية 
للتشـغيل البيني وانفتاًحـا من أي 
منصـة حوسـبة مـن قبـل. تفخر 
 Crypto“” إىل  باالنضمـام   Meta
إلتاحـة   Open Patent Alliance
بـراءات اخـرتاع التشـفري الخاّصة 
السـتخدامها  شـخص  ألي  بنـا 
حتى نتمكـن جميًعا مـن بناء هذا 

املستقبل مًعا.
وأقرّت ”ميتا“ بدورهـا بأن الّصور 
الرمزّية االفرتاضّية ال تزال ”خطوة 
مبّكـرة“ من شـأنها تعزيـز دخول 

الرشكة يف مجال ميتافريس.
أن  غادجـت“  ”إن  موقـع  وذكـر 
الرموز ستحاكي أسلوب وشخصّية 

صاحبهـا بواقعّية أكـرب، مع مزيد 
ولـون  الوجـه  يف  التفاصيـل  مـن 

البرشة والتعبريات.
وأقرّت ”ميتا“ بدورهـا بأن الّصور 
الرمزّية االفرتاضّية ال تزال ”خطوة 
مبّكـرة“ من شـأنها تعزيـز دخول 
الرشكـة يف مجال ميتافريس. وذكر 
الرمـوز  أن  ”إن غادجـت“  موقـع 
وشـخصّية  أسـلوب  سـتحاكي 
صاحبهـا بواقعّية أكـرب، مع مزيد 
ولـون  الوجـه  يف  التفاصيـل  مـن 

البرشة والتعبريات.
ويف وقت سابق، كشف زوكربرغ عن 
تحديث جديد يف تطبيق ”ماسنجر“ 

للمحادثات.
وظائـف  التحديـث  هـذا  يطـال 
 end ماسنجر ذات التشفري التام أو
إىل  باإلضافـة   to end encrypted

إشعارات لقطة الشاشة.
وأوضح زوكربـرغ أن هذا التحديث 
يمّكـن املسـتخدمني من اسـتقبال 
صـورة  التقـاط  تـم  اذا  اشـعار 

”سكرين شوت“ للمحادثة.
جديـد  تحديـث  يضـم  وايضـا   
Messenger املشفرة من  ملحادثات 
طرف إىل طرف باألَضافة ايل ملفات 
GIF وامللصقـات وردود الفعل عىل 

الدردشات املشفرة أيًضا“.

اكتشـَف علماء الفلك جسـًما غريًبا 
يطلق دفعـات منتظمة من الطاقة، 
عـىل عكـس أي يشء تـم رؤيته من 
قبـل، واكتشـفه فريـق مـن املركز 
الدوىل لبحـوث علم الفلـك الراديوي 
(ICRAR)، وينطلـق الجسـم ثالث 
مرات ىف الساعة رشقات نارية قوية 
جًدا لدرجة أنها تعد من أملع مصادر 
الراديو ىف السماء. وكان هذا الجسم 
يظهر ويختفي خالل بضع ساعات 
خالل مالحظاتنـا وكان غري متوقع 
عىل اإلطالق، وقالت الباحثة الرئيسة 
ناتاشـا هرييل ووكر يف بيـان : ”لقد 
كان األمـر مخيًفـا بالنسـبة لعالـم 
الفلـك ألنـه ال يوجـد يشء معروف 
يف السـماء يفعـل ذلك“، ”إنـه حًقا 
قريـب جًدا منا - يبعـد حوايل 4000 
سـنة ضوئية، إنـه يف فنـاء مجرتنا 
الخلفـي”. ونظرية الفريـق هي أن 
الجسم يمكن أن يكون كائًنا مفرتًضا 

يسـمى مغناطييس ذو فرتة طويلة 
جـًدا، والنجوم املغناطيسـية عبارة 
عن نجـوم نيوترونيـة ذات مجاالت 
مغناطيسـية قوية جًدا تنبعث منها 
رشـقات من اإلشـعاع عاىل الطاقة، 
ولكن تلـك التي تم اكتشـافها حتى 
وتصـدر  أرسع  بشـكل  تـدور  اآلن 
نبضـات كل 10 ثـواٍن أو نحـو ذلك. 
وعىل الرغم من أنه تم التنبؤ بوجود 
نجوم مغناطيسـية أطـول فرتة، لم 
يتـم اكتشـاف أي منها حتـى اآلن.

وقـال هـرييل ووكـر: ”إنه نـوع من 
النجوم النيوترونية التي تدور ببطء 
والتي ُيتوقع وجودها نظرًيا“، ”لكن 
لـم يتوقع أحد أن يكتشـف مثل هذا 
بشـكل مبـارش ألننـا لـم نتوقع أن 
يكونوا سـاطعني للغايـة، وبطريقة 
ما يتم تحويل الطاقة املغناطيسـية 
إىل موجات راديو بشكل أكثر فاعلية 

من أي يشء رأيناه من قبل ”.

تمكـن باحثون مؤخرا من ابتكار طريقة تجعـل الفقاعات املصنوعة من 
الصابـون تـدوم ألكثر من عام دون أن تنفجر، وفقا لتقرير سـكاى نيوز 
عربيـة . وتخضع فقاعات الصابون لسلسـلة من العمليات التي تتسـبب 
يف انفجارهـا يف غضـون ثوان ودقائق يف أحسـن األحوال. ويفقد السـائل 
خواصـه من خالل التبخـر أو الجاذبية، وينترش الغـاز املحبوس بالداخل 
عرب غشـاء الصابون واملاء إىل الخارج، مسـببا انفجـار الفقاعة. وتحدى 
فريـق من العلمـاء بجامعة ”ليل“ الفرنسـية هذه النظريـة، باحثني عن 
طرق ملعالجة هشاشـة الفقاعـات ورسعة انفجارها، وقـد توصلوا لحل 
يجعلهـا تـدوم لـ465 يومـا. وخالل بحثهم عـن طرق لجعـل الفقاعات 
أكثر قوة، ابتكر الفريق بقيادة الفيزيائي أيمريك رو ما أطلقوا عليه اسـم 
”الرخـام الغـازي“. وقام العلماء بتشـكيل ”الرخام الغـازي“ بخلط املاء 
وجزيئات النايلون الصغرية، ثم نفخ الهواء فيها لتكوين فقاعات. وظلت 
هـذه الهياكل مسـتقرة لعدة دقائق، مع ظهور بعضها بعد حوايل سـاعة 
من إنشـائها. وبعدها قام الفريق بتحسني وصفتهم بإضافة الجلرسين، 
وهو سـائل لزج عديم اللون والرائحة يسـتخدم يف مستحرضات التجميل 
واملنتجـات الصيدالنيـة واألطعمـة. وأشـار الباحثـون إىل أن التفاعل بني 
الجلرسيـن والحبوب النانوية البالسـتيكية، يقاوم العمليـات الفيزيائية 
التى تؤدى عـادة إىل انفجار الفقاعة. وبنّي فريـق الباحثني أن الجلرسين 
باعتبـاره مرطبـا، فإنه يمتـص الرطوبة مـن الهواء، مما يسـاعده عىل 

تعويض تبخر املاء الذى يؤدى عادة إىل انفجار الفقاعات.
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 Joy حرضت النجمة ياسمني رئيس حفل توزيع جوائز
Awards وذلك يوم الخميس ٢٧ يناير، واملقام باململكة 
الرياض،  موسم  فعاليات  إطار  يف  السعودية،  العربية 

ويف حضور أكثر من ٢٠٠ فنان عربي وعاملي. وتلك هي 
النسخة الثانية للحفل، حيث حققت النسخة األوىل نجاحاً 

كبرياً، بمشاركة العديد من نجوم العالم العربي. 
 Joy Awards وبجانب ياسمني رئيس، يحرض حفل

النجوم كاظم الساهر، والفنانة دينا الرشبيني، 
املهندس  وماجد  أحالم،  يوسف،  عمرو 

ونوال  وأصالة،  شاكر،  وهاني 
من  العديد  بجانب  الكويتية، 
نجوم الدراما العرب مثل يعقوب 
وقيص  صقر،  وخالد  الفرحان، 

خويل، ومعتصم النهار.
حالياً  رئيس  لياسمني  وُيعرض 
للمخرج   ١٤ قمر  األحدث  فيلمها 
ياسمني  وتقدم  الباجوري،  هادي 
شخصية  الفيلم  أحداث  خالل 
السالح  لتهديد  تتعرض  التي  أمينة 
بعدما  وذلك  الفيشاوي،  أحمد  من 
كبرية  مؤامرة  ضحية  أنها  اكتشفت 
عن  إبعادها  هدفها  أهلها،  من 

حبيبها.
إطار  يف   ١٤ قمر  فيلم  أحداث  وتدور 
األحداث  من  الكثري  حيث  رومانيس، 
ليلة قمر ١٤،  التي تقع يف  العاطفية 
يف  يشارك  رئيس،  ياسمني  وبجانب 
النبوي،  خالد  النجوم  الفيلم  بطولة 
غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شريين 
الغيطي،  مي  مالك،  أحمد  رضا، 
أحمد حاتم وخالد  اليزيد،  أبو  أسماء 
تأليف محمود زهران  أنور، وهو من 

وإخراج هادي الباجوري.
ياسمني  قررت  أخرى،  ناحية  ومن 
بطولة  أول  يف  االنطالق  رئيس 
مرسحية  خالل  من  لها  مرسحية 
أحفاد رّيا وسكينة، وتتعاون فيها مع 

من  املرسحية  الرشبيني،  دينا  النجمة 
حسني،  ومصطفى  شاكر  أحمد  تأليف 

إنتاج أحمد خالد موىس وريمون رمسيس، 
إخراج  الباجوري، ومن  إرشاف فني هادي 

سامح بسيوني.
أحفاد  مرسحية  خالل  من  ياسمني  وتقدم 
رّيا وسكينة شخصية بويس شوكت الظلو 
والعربيات  الدلع  حياة  من  تنتقل  التي 
والرفاهية والتسّوق، إىل درب حارة املهابيل 
حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من 

قبل.
العرض  دور  يف   ١٤ قمر  إطالق  وبعد 
إطالق  رئيس  ياسمني  تنتظر  السينمائية، 
وتنتظر  بطولته  تتصدر  الذي  القمر  جارة 

إطالقه قريباً يف دور العرض.
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