
بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة البيشمركة يف إقليم كردستان 
بتعـرض  وجرحـى  شـهداء  سـقوط 
لعصابـات داعـش اإلرهابـي يف قضـاء 
التـون كوبري شـمال محافظة كركوك.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”إرهابيي داعش نفـذوا الليلة اعتداًء 
وحشـياً آخر عىل نقطة لجبهـات اللواء 
126 قرب قرية قرة سـالم“.وأضافت أن 
”االعتداء الجبان أوقع شهداء وجرحى يف 
صفوف البيشـمركة“، مؤكدة انه ”تمت 
مالحقة ومطـاردة اإلرهابيني، واألوضاع 

اآلن تحـت السـيطرة“.يف غضـون ذلك، 
أعلنـت وزارة البيشـمركة عن إحصائية 
الهجوم الذي اسـتهدف قواتها يف كركوك 
ليلـة اول أمس.وقال األمني العام للوزارة 
الفريـق، جبار ياور، يف ترصيح صحفي: 
إن ”حصيلـة الهجـوم اإلرهابـي الـذي 
اسـتهدف قـوات البيشـمركة يف منطقة 
قره سـالم التابعة لناحية التون كوبري 
بمحافظة كركوك، أسفرت عن استشهاد 
4 عنارص من البيشـمركة وإصابة اثنني 
آخريـن بجروح“.وأضـاف أن ”مـن بني 

الشهداء ضابط برتبة نقيب“.

بغداد/ الزوراء:
حـل العـراق يف املرتبة 117 عامليـًا، و11 
عربيـاً ضمن قائمة ”أغنـى دول العالم“ 
للعام الحايل 2021 من حيث حصة الفرد 
من الناتج املحيل اإلجمايل بحسب مجلة“ 
األمريكية.وقالـت   “Global finance
املجلـة يف تقرير لها حـول ”اغنى وافقر 
دول العالـم“، من حيـث حصة الفرد من 
الناتـج االجمـايل، يف قائمـة ضمت 192 
دولـة اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”دولة 
قطر جـاءت باملرتبـة األوىل كأغنى دولة 
عربيـة، فيما جاء ترتيبهـا الرابع عاملياً، 
مـن  القطـري  الفـرد  حصـة  بلغـت  إذ 
الناتـج املحـيل اإلجمـايل 100.037 ألـف 

دوالر سـنوياً، تلتها اإلمارات ثانياً عربياً 
وباملرتبـة 6 عاملياً بنصيـب 74.245 ألف 
دوالر سـنوياً، والبحريـن ثالثـاً عربيـاً، 
وباملرتبـة 23 عاملياً بنصيب 53.128 الف 
دوالر والسعودية الرابعة عربياً وباملرتبة 
27 عامليـًا حيـث بلغت حصـة الفرد من 
الناتج املحيل اإلجمايل 48.908 ألف دوالر، 
ثم الكويت الخامسـة عربياً وباملرتبة 35 
عاملياً بنصيب 44,609 ألف دوالر، وُعمان 
عامليـاً   52 وباملرتبـة  عربيـاً  السادسـة 
بنصيب 32,327 ألف دوالر، وجاءت ليبيا 
باملرتبـة السـابعة عربيـاً وباملرتبة 100 

عاملياً بنصيب 13,489 الف دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
قـررت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي قبـول الطلبـة مـن خريجـي 
الطـب  كليـات  يف  املوهوبـني  مـدارس 
2022/2021.وجاء  الدراسـية  للسـنة 
يف نـص القـرار بحسـب بيان للـوزارة 
التعليـم  وزيـر  أن  ”الـزوراء“:  تلقتـه 
العـايل والبحـث العلمـي، نبيـل كاظـم 
عبـد الصاحب، وافق عىل قبـول الطلبة 
البالغ عددهم ثالثني طالبا من خريجي 
مدارس املوهوبني للعلـوم والرياضيات 

للسنة الدراسية 2021/2020 يف كليات 
الطـب بجامعـات بغداد واملسـتنرصية 
والبـرصة واملوصل والكوفـة والعراقية 
والنهرين وميسـان.ووجه وزير التعليم 
املناهـج  االهتمـام بـرضورة صياغـة 
والربامج واألنشطة التعليمية والرتبوية 
التـي تلبي احتياجاتهم العلمية، وتوفري 
املناخات املناسـبة التي تتوافق والتميز 
الـذي يتمتع به هـؤالء الطلبة وتصميم 
الربامـج املالئمـة لرعايتهـم وتوظيـف 

طاقاتهم.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
الطعـون  معركـة  انطـالق  عقـب 
املتبادلـة يف أهليـة بعـض املرشـحني 
لخوض االنتخابات الرئاسـية يف ليبيا، 
البـالد،  يف  بـارزة  أسـماء  واسـتبعاد 
رسـمت أسـئلة عدة حول مصري قائد 
الجيـش خليفـة حفـرت، السـيما بعد 
أن اسـتبعد مـن قبل محكمـة محلية 
يف وقـت سـابق.إال أن الرجـل القـوي 
رشقا عاد إىل السـباق الرئايس، بعد أن 
أبطلت محكمـة اسـتئناف طرابلس، 
امس االثنـني، حكم محكمـة الزاوية 

باسـتبعاده مـن االنتخابـات املقـرر 
إجراؤها يف 24 ديسـمرب الجاري.وقبل 
أسـبوع، قضـت املحكمـة االبتدائيـة 
بمدينـة الزاوية باسـتبعاد حفرت من 
القائمة األولية للمرشحني لالنتخابات 
التي سـتجرى بعد أقل من 3 أسابيع، 
بسبب عدم توفره عىل رشوط الرتشح.

ما أثار يف حينه جدالً قانونياً واسـعاً، 
لعدم اختصاص تلك املحكمة يف النظر 
بالطعون االنتخابية، اسـتناداً إىل قرار 
املجلـس األعـىل للقضاء بـأن الطعن 
يحصل يف املكان الذي تقدم فيه املرشح 

بأوراق ترشحه، وهي محكمة بنغازي 
بالنسـبة لقائد الجيش.يذكر أن عودة 
حفـرت سـبقتها أيضـا عـودة مماثلة 

للمرشح سـيف اإلسـالم القذايف، بعد 
أن أصدرت محكمة اسـتئناف سـبها، 
مساء األحد، حكماً لصالحه يف الطعن 
املقدم ضده من مفوضية االنتخابات، 
وإلزامها بإعادته إىل قائمة املرشـحني 
النهائيـة.وكان العديـد مـن املراقبني 
أبدوا خشيتهم من أن تهدد تلك املعارك 
القضائية إذا استمرّت بني املعسكرات 
االنتخابات  املتنافسـة،  والشخصيات 
املقـررة هـذا الشـهر، ومعهـا عملية 
السـالم التـي تدعمهـا األمـم املتحدة 
وتهدف من ورائها إىل إنهاء االنقسـام 

اإلطاحـة  املسـتمرة منـذ  والفـوىض 
بنظام معمر القذايف عام 2011.

فيما قـد يؤدي الفشـل يف امليض قدما 
يف االنتخابات، التي ينتظرها الليبيون 
النتخـاب سـلطة رشعيـة، إىل عـودة 
رفـض  إن  حيـث  والحـرب،  العنـف 
املرشـحني قبـول النتيجـة، وهو أمر 
غري مسـتبعد، يمكـن أن يؤدي بالبالد 
إىل سـيناريو أسـوأ من الوضع الحايل، 
يف ظّل اسـتمرار سـيطرة ميليشـيات 
مسلّحة مدعومة بمرتزقة أجانب عىل 

األرض والسالح وحّتى الثروة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـدت حركـة امتـداد انها لن تشـارك يف تشـكيل 
الحكومة املقبلة سواء كانت توافقية او اغلبية، ويف 
حني اشارت اىل سعيها نحو اعادة ثقافة املعارضة 
من خـالل تقييمهـا للربنامج الحكومي، كشـفت 
عن تفاهمات مع املسـتقلني والحـركات الجديدة 

سـتعلن عنها بعد مصادقة املحكمة االتحادية عىل 
نتائـج االنتخابات.وقـال املتحدث باسـم الحركة، 
منـار العبيدي، يف حديث لـ «الزوراء»: ان «الحركة 
حـددت موقفهـا قبـل االنتخابات بشـكل واضح 
وبعدها ثبتنا هـذا املوقف ونحن متجهون اىل كتلة 
املعارضـة، ولن نشـارك بأي حكومة سـواء كانت 

توافقية او اغلبية، وبعيدون كل البعد عن موضوع 
تشـكيل الحكومة الننا عىل قناعة بأن أي تشـكيل 
عىل اسـاس توافقي سـيؤدي اىل نفس املشـكالت 
االحـزاب  ان  «باعتقادنـا  واضـاف  السـابقة». 
السـابقة كانت جزءا من مشـكلة العراق سواء يف 
ملف الفسـاد او هدر األموال، وبالتـايل نحن ننأى 

بأنفسـنا عـن املناقشـات السياسـية يف موضوع 
الحكومة، ونتوجه بشكل كامل اىل املعارضة البناءة 
فقط لتشـكيل الحكومة ولن نكون جـزءا منها»، 
مسـتدركا «بالنهاية سنكون جزءا من الترشيعات 

والقوانني التي تصب يف مصلحة املواطن». 

الخرطوم/ الزوراء:
الغـاز  السـودانية  الرشطـة  أطلقـت 
املسـيل للدموع عـىل متظاهرين قرب 
القرص الجمهوري يف وسـط العاصمة 
املحتجـون  طالـب  فيمـا  الخرطـوم، 
بإرسـاء حكـم مدني كامـل، بعيدا عن 
مشـاركة العسـكريني.كما أعربوا عن 
رفضهمم لالتفاق السـيايس الذي وقع 

الشـهر املايض بـني قائـد الجيش عبد 
الحكومـة  ورئيـس  الربهـان  الفتـاح 
عبداللـه حمدوك.. إىل ذلـك، هتف آالف 
السـودانيني ممـن نزلـوا إىل العاصمة، 
بحسـب مـا أفـادت «فرانس بـرس»، 
«ال ال لحكـم العسـكر» و»مدنية خيار 
الشعب».كذلك شهدت مدن أخرى منها 
كسال وسنار وبورتسودان احتجاجات 

لجـان  تنسـيقيات  مشـابهة.وكانت 
املقاومة بواليـة الخرطوم دعت، أمس، 
إىل تسـيري تظاهرات ال مركزية يف بداية 
ما سـّمته «جـدول التصعيـد الثوري» 
لشهر ديسمرب للتعبري عن رفض االتفاق 
السـيايس املوقع يف ٢١ نوفمرب الفائت، 
وكذلك رفض قـرارات الجيش الصادرة 
يف ٢٥ أكتوبـر املـايض.. فمنـذ اإلعـالن 

عن هذا االتفـاق، وتتواصل التظاهرات 
يف عدد من املناطق السـودانية من قبل 
مجموعات مدنيـة للتعبري عن رفضها 
وتنديدها به.يشـار إىل أن االتفاق الذي 
وقع عليه الربهـان وحمدوك يف القرص 
الرئـايس بالخرطـوم، الشـهر املايض، 
أعاد األخري إىل منصبه من أجل تشـكيل 
حكومة جديدة، بدل الحكومة السابقة 

التي أعلنت القوات املسلحة حلها يف ٢٥ 
أكتوبر.كمـا ثبت الرشاكـة بني املدنيني 
والعسـكريني يف إدارة البالد، ونص عىل 
بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة 
لجنة تفكيك نظام البشري مع مراجعة 
أدائهـا.إال أنـه القى انتقـادات من قبل 
الحاضنـة املدنية لحمـدوك، عىل الرغم 

من الرتحيب الدويل الذي حظي به.
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الزوراء / يوسف سلمان:
النفطيـة  الصـادرات  مجمـوع  عـن  اعالنهــا  مـع 
وااليرادات املتحققة لشـهر ترشيـن االول املايض  التي 
بلغت أكثر من 7 مليارات دوالر ، افصحت وزارة النفط 
عن  رؤيتها ألسـعار السـوق العاملية وسياسة منظمة 
اوبك يف اسـتمرار برنامج الضخ وتوزيع املنتج النفطي 
اىل العـام املقبل.وقال املتحدث باسـم الـوزارة، عاصم 
جهاد، لـ“ الـزوراء ”: ان ” هناك تقارير متباينة حول 
اسعار النفط وزيادة العرض والطلب وارتفاع األسعار 
تصدر من جهات فنية مختصة“، مشريا اىل ان ”الرؤية 

لسـوق النفـط غـري واضحة بسـبب االربـاك الحايل يف 
االسـواق العاملية بعد التعايف، وهنـاك تحذير من عودة 
الجائحـة الوبائية ”.واكد ان“ العراق احدى دول العالم 
املتضامنة مع ” منظمة اوبك +“ولديها برنامج يسـري 
بخطى جيـدة وحقق نجاحات مهمـة ”، الفتا اىل ان ”  
السـوق النفطي حاليا مراقب من ” اوبك +“  ويف ضوء 
التقارير سـتتخذ اوبك القرارات املناسبة ولديها برامج 
لضـخ 400 ألف برميل وفق برنامج محدد يسـتمر من 

اآلن اىل العام املقبل ”.

بغداد/ الزوراء:
تـام  بشـكل  مطعمـان  شـخصان  أصيـب 
الجديـد  باملتحـور  كورونـا  فـريوس  ضـد 
”أوميكرون“، حسبما أفادت شبكة ”فوكس 
نيوز“ اإلخبارية األمريكية.لكن هذه املفارقة 
لم تكـن مصدر القلق الوحيد بشـأن الواقعة 
التـي شـهدها فنـدق يف هونغ كونـغ، حيث 
خضـع الشـخصان للحجـر الصحـي، بل إن 
باحثـني يرجحون أن يكون الفـريوس انتقل 
من أحدهما لآلخر رغم أنهما لم يلتقيا وجها 
لوجه.وحسـب تقريـر ”فوكس نيـوز“، فإن 
إصابة الشـخصني تثري املخاوف بشأن قدرة 
املتحور ”أوميكرون“ عىل مقاومة اللقاحات، 

فضال عن انتشاره بشكل أرسع.وقال املصدر 
إن الشـخصني كانا يف حجر صحي، أي أنهما 
لـم يغـادرا إىل الخـارج، كما لم يفتحـا بابي 
غرفتيهما إال من أجل استالم وجبات الطعام 
أو إلجـراء فحـص طبي.ويرجـح الخرباء أن 
تكـون عـدوى هـذا املتحـور قـد انتقلت من 
أحدهمـا إىل اآلخر عن طريـق جزيئات الهواء 
بـني الغرفتني.وأثـارت هذه الحالـة مخاوف 
صحيـة، ألنهـا تنبـئ برسعـة انتشـار هـذا 
املتحور الجديد من فريوس كورونا املسـتجد، 
وسـط ترجيحات بأن الوقاية منه تحتاج إىل 

زيادة التباعد االجتماعي.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنت رشكة تسـويق النفط الوطنية ”سـومو“ 
زيـادة االيـرادات النفطية بنسـبة %45 مقارنة 
بالعـام املـايض، وفيمـا حـددت آلية التسـعرية 
الشهرية للنفط الخام العراقي، اكدت عدم تسليم 
حكومة اقليم كردستان أي كميات من النفط اىل 

بغـداد، بينمـا اشـارت اىل انه من السـابق ألوانه 
تحديـد تأثـري السـاللة الجديدة أوميكـرون عىل 
اسعار النفط.وأجرت ”الزوراء“ حوارا خاصا مع 
مديـر عام رشكة تسـويق النفـط الوطنية، عالء 
اليارسي، الذي تحدث عن اآللية املتبعة للتسعرية 
الشـهرية للنفط الخام العراقـي، قائال: انه وفقاً 

لقانـون الـرشكات العامـة رقم 22 لعـام 1997 
واسـتناداً اىل الصالحيات املخولة لرشكة تسويق 
النفـط وفقاً للنظـام الداخيل املصـادق عليه من 
قبل وزير النفط، تهدف الرشكة اىل املسـاهمة يف 
دعم االقتصاد الوطنـي يف مجال القطاع النفطي 
من خالل تسويق كامل الكميات املتاحة للتصدير 

من النفط الخام ومشتقاته والغاز خارج العراق 
والنفـط الخام داخلـه بما يحقـق تعظيم املوارد 
االقتصادية للبلد. وأضاف: أنه عىل هذا األسـاس، 
تقـوم رشكـة تسـويق النفـط، لغـرض تحقيق 

أهدافها.

السليمانية / متابعة الزوراء:
يف  واملعاهـد  الجامعـات  طلبـة  عـاد 
السـليمانية إىل ساحة التظاهر للمطالبة 
برصف املنح الشـهرية املسـتقطعة لكن 
بطريقـة تصعيدية.وقال مصدر صحفي 
يف املحافظـة: إن أعداداً كبـرية من طلبة 
الجامعات والكليات خرجوا، امس االثنني، 
للتظاهر يف شـوارع السـليمانية. مشرياً 
إىل أن عـدداً منهـم قامـوا بقطـع طريق 
السـليمانية - كركـوك وبعـض الطـرق 
الداخليـة، يف وقـت فرضـت السـلطات 
األمنية طوقاً عىل التظاهرات تحسباً من 
تخللها أعمال شغب.وقال املتظاهرون يف 
بيان تـيل خالل االحتجاج:  إن ”مطاليبنا 
إىل  موجهـة  وهـي  وواضحـة  محـددة 
حكومـة اقليـم كردسـتان، وليـس ألي 
طرف حزبي“، مستدركاً ”نحن نشكر ما 
قدمه لنا بعض األحزاب من مساعدات إال 
أن مطاليبنا موجهة للحكومة“. وأضاف 
”نحـن نطالـب بـرصف املنح الشـهرية 
لطلبة الجامعات وتقليل تكاليف الدراسة 

املسـائية يف الجامعات الحكومية وإلغاء 
الرسـوم واالجـور يف األقسـام الداخليـة 
وإعـادة الهيبة للتعليـم الجامعي وطلبة 
الجامعـات من خـالل معاقبـة الجهات 
التـي اعتدت عـىل الطلبة ومحاسـبتهم 
أمـام املـأل واإلعـالم وقطع يـد األحزاب 
ومنع تدخلهـا يف إدارة العملية التعليمية 
الطلبـة  بيـان  الجامعات“.وشـدد  يف 
املحتجني ”أن التظاهرات ستستمر لحني 
طلبـة  للمطالب“.وتظاهـر  االسـتجابة 
الجامعات يف السـليمانية خالل األسبوع 
املـايض  للمطالبـة بإعـادة رصف املنح 
الشـهرية، وذلك يف احتجاجـات تخللتها 
صدامات مع أفراد األمن وإغالق للطرق.

ويتلقـى طلبـة الجامعات يف كردسـتان 
منحـة مالية شـهرية من قبـل حكومة 
اإلقليـم، بمقـدار 60 ألـف دينـار، ممن 
يسـكنون داخل املدن، و100 ألف دينار، 
للطلبـة الذين يسـكنون خارجها، إال أن 
حكومة اإلقليم قطعت املنحة املالية عام 

2014 جراء األزمة املالية.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني مقتل ٦ إرهابيني برضبة 
األنبار. صحراء  يف  العراقية   ١٦-F لطائرات  جوية 

وقالت الخلية يف بيان : إنه «بعملية نوعية، رصدت 
خلية االستهداف املشرتك يف قيادة العمليات املشرتكة 
وكرا لداعش اإلرهابي شمايل منطقة الكيلو ١٦٠ يف 
للتحالف  االنبار، بواسطة طائرة استطالع  صحراء 
الدويل، واوعزت اىل قيادة القوة الجوية لتنفيذ رضبة 
العراقية».وأضافت   ١٦-F طائرات  بواسطة  جوية 
أن «العملية أسفرت عن قتل ٦ ارهابيني فيما تقوم 
اآلن قوة من الفرقة الخامسة بتفتيش املكان بحثا 

عن أي عنارص إرهابية أخرى «.
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بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
ووزيرة الخارجية الربيطانية، ليز تراس، 
امـس االثنني، التنسـيق املشـرتك إلنهاء 
الـدور القتـايل للتحالف الـدويل، فيما اكد 
ميض االجهـزة الحكوميـة بحفظ أمالك 
رئيـس  ملكتـب  بيـان  املسـيحيني.وذكر 
مجلـس الـوزراء، تلقتـه «الـزوراء»: أن 
«الكاظمـي تلّقى، اليـوم (أمس)، اتصاالً 
هاتفيـاً من وزيرة الخارجيـة الربيطانية 
ليز تراس»، مبيناً أنه «جرى خالل االتصال 
بحـث العالقـات الثنائيـة بـني البلديـن، 
وسـبل تطويرهـا يف املجاالت السياسـية 
االسـتثمار،  مجـال  ويف  واالقتصاديـة، 
وبحث تطورات األوضاع يف املنطقة ودور 
العـراق املحـوري يف تعزيز االسـتقرار».
وأضاف أن «االتصال شهد ايضاً مناقشة 

الحـرب  يف  البلديـن  تعـاون  مسـتقبل 
ضـد اإلرهـاب ومالحقة فلـول عصابات 
داعش اإلرهابية، والتنسـيق املشرتك بني 
بغـداد ولندن بشـأن إنهاء الـدور القتايل 
للتحالف الدويل، واالنتقال إىل دور املشورة 
واملسـاعدة والتمكـني، وبما يعـزز األمن 
واالسـتقرار يف العراق واملنطقة». اىل ذلك، 
أكد رئيس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، 
ان االجهـزة الحكوميـة ماضيـة بحفظ 
أمالك املسـيحيني، ، فيمـا عّرب عن اعتزاز 
العراق بجميع مكوناته األصيلة وأطيافه.
وقـال املكتب االعالمي لرئيـس الوزراء يف 
بيـان تلقته «الزوراء»: ان «رئيس مجلس 
الكاظمي، اسـتقبل،  الـوزراء، مصطفى 
امـس اإلثنني، غبطـة البطريرك مـار آوا 

الثالث رويل.

bÓjÓ€@¿@Ôébˆã€a@÷bjè€a@∂g@ÜÏ»Ì@6–y@NN@¿aâ‘€a@‚˝é�a@—Óé@á»i

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، امس اإلثنني، أن فتح باب التطوع عىل مالك الوزارة 
مؤجل.وذكر الغانمي يف بيان تلقته «الزوراء»: أن «الوزارة حرصت عىل اطالع الرأي العام 
عىل آخر املستجدات والتطورات والقرارات، ومن بينها موضوع فتح باب التطوع عىل 
مالك وزارة الداخلية»، مبيناً أن «هذا األمر قد اتجه نحو منحى آخر من خالل قيام بعض 
أصحاب النفوس الضعيفة باستغالل اإلعالن األول عن هذا املوضوع».وأضاف أن «فتح 
باب التطوع مؤجل يف الوقت الحايل وليس هناك أي إجراء إداري بشأنه»، منوهاً أنه «يف 
حال إكمال جميع اإلجراءات والقضايا اإلدارية سيتم اإلعالن عنها من خالل الصفحات 
«الوزارة  أن  اىل  بذلك».وأشار  اإلعالم  وسائل  وإشعار  الداخلية  لوزارة  املوثقة  الرسمية 
تحذر من استغالل املواطنني وايهامهم بوجود تعيينات عىل مالك معهد إعداد املفوضني، 

وكلية الرشطة واملعهد العايل للتطوير االمني واالداري او غريه يف الوقت الحايل».
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الزوراء/ مصطفى فليح:

تشارك  لن  انها  امتداد  حركة  اكدت 

سواء  املقبلة  الحكومة  تشكيل  يف 

حني  ويف  اغلبية،  او  توافقية  كانت 

اعادة  نحو  سعيها  اىل  اشارت 

تقييمها  من خالل  املعارضة  ثقافة 

عن  كشفت  الحكومي،  للربنامج 

والحركات  املستقلني  مع  تفاهمات 

الجديدة ستعلن عنها بعد مصادقة 

نتائج  عىل  االتحادية  املحكمة 

االنتخابات.

منار  الحركة،  باسم  املتحدث  وقال 

”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  العبيدي، 

قبل  موقفها  حددت  ”الحركة  ان 

وبعدها  واضح  بشكل  االنتخابات 

متجهون  ونحن  املوقف  هذا  ثبتنا 

نشارك  ولن  املعارضة،  كتلة  اىل 

توافقية  كانت  سواء  حكومة  بأي 

عن  البعد  كل  وبعيدون  اغلبية،  او 

موضوع تشكيل الحكومة الننا عىل 

اساس  عىل  تشكيل  أي  بأن  قناعة 

املشكالت  نفس  اىل  سيؤدي  توافقي 

السابقة“. 

االحزاب  ان  ”باعتقادنا  واضاف 

مشكلة  من  جزءا  كانت  السابقة 

العراق سواء يف ملف الفساد او هدر 

األموال، وبالتايل نحن ننأى بأنفسنا 

عن املناقشات السياسية يف موضوع 

كامل  بشكل  ونتوجه  الحكومة، 

لتشكيل  فقط  البناءة  املعارضة  اىل 

منها“،  جزءا  نكون  ولن  الحكومة 

جزءا  سنكون  ”بالنهاية  مستدركا 

من الترشيعات والقوانني التي تصب 

يف مصلحة املواطن“. 

السياسية يف  املعارضة  ثقافة   وعن 

العراق، لفت العبيدي ان ”كل مجالس 

اىل   2005 من  تشكلت  التي  النواب 

توافقي،  اساس  عىل  كانت  يومنا 

الجهات  يشء  كل  يف  مشارك  والكل 

والتنفيذية،  والرقابية  الترشيعية 

وهذا ادى اىل فقدان ثقافة املعارضة“، 

االخوة  مع  كحركة  ”نطمح  مؤكدا 

من باقي الحركات  الجديدة وبعض 

نهجا  ينتهجون   الذين  املستقلني 

الثقافة  هذه  اعادة  اىل  لنا  مشابها 

من خالل تقييم الربنامج الحكومي  

املساهمة  وايضا  الحكومة   وتقييم 

من  لإلعالم  واظهارها  بالترشيعات 

خالل عمليات االستجواب  وامللفات 

يطلع  ان  املمكن  من  التي  املوجودة 

النواب بشكل  عليها اعضاء مجلس 

واضح“.

باملرحلة  الحركة  تفاهمات  وعن 

املقبلة، أشار اىل ان ”عدد املستقلني 

تقريبا اكثر من 45 مستقال بعضهم 

بدعم  واضح  بشكل  توجهه  ابدى 

وبعضهم  كتلة  حساب  عىل  كتلة 

تتبنى  التي  الكتل  بعض  شكلوا 

التنفيذية،  الحكومة  يف  املشاركة 

املستقلني  بعض  هناك  ولكن 

توجه  من  قريب  توجه  لديهم 

التقييم  موضوع  يف  امتداد  حركة 

تفاهمات  لدينا  وهؤالء  واملشاركة 

االعالن  ”بعد  مضيفا  معهم“، 

االتحادية  املحكمة  مصادقة  عن 

التفاهمات  سنعلن  االسماء  عىل 

والتحالفات املوجودة مع املستقلني 

ونطمح  الجديدة،  الحركات  ومع 

مجلس  داخل  كتلة  تشكيل  اىل 

النواب“.

يرس (وزارة النفط/ رشكة نفط الوسط (رشكة عامة) بغداد/ خلف محطة القدس الكهربائية) بدعوة 
مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم الفنية والتجارية باملناقصة املحلية العامة 
املرقمة     ( ن و ع / هـ /  2021/ 21 ) وكلفتها التخمينية تبلغ ( 1,486,952,000) مليار واربعمائة 
وستة وثمانون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار عراقي ال غري الخاصة (بإنشاء مسقفات 

سوائل الحفر) وفق وثائق املناقصة ضمن املوازنة التشغيلية.
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله االطالع عىل وثائق املناقصة املحملة عىل موقع رشكتنا االلكرتوني 
(www.mdoc.oil.gov.iq  ) ورشاء وثائقها يف مقر الرشكة / قسم العقود / بغداد – الراشدية – بوب 
اىل  9:00 صباحا  الساعة   ) الرسمي من  الدوام  اوقات  الكهربائية خالل  القدس  الشام – خلف محطة 
الساعة 12:00 ظهرا ) هم او وكالئهم املوكلني عن طريق دوائر كاتب العدل او املخولون بكتاب صادر 
عن صاحب الرشكة ولقاء مبلغ قدره ( 500,000 ) خمسمائة الف دينار عراقي، وان هذا املبلغ غري قابل 
للرد إال اذا ألغيت املناقصة من قبل رشكة نفط الوسط، وتودع العطاءات يف صندوق العطاءات رقم (۲) 
الكائن يف مقر الرشكة / االستعالمات الوسطية، وسيتم عقد املؤتمر الفني لالجابة عىل استفساراتكم 
يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس املوافق 16/12/2021 يف ( مقر رشكة نفط الوسط يف بغداد 
/ مقر الهيئة الهندسية) علما ان اخر موعد الستالم العطاءات الفنية والتجارية (تاریخ الغلق ) الساعة 
الثانية عرش بتوقيت بغداد من يوم االحد املوافق 26/12/2021 وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا كما 
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن ويلتزم 

بإكمال اجراءات التعاقد خالل (14) يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة. 
وفق املتطلبات أدناه: 

1 -  متطلبات التأهيل املطلوبة / الوثائق املطلوبة عند تقديم العطاءات توضع بظرف الوثائق املطلوبة:
- نسخة ملونة من شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات لعام 2021 وعقد تأسيس 
الرشكة وبيان التأسيس والنظام الداخيل للرشكة والوضع القانوني لها، موقع التسجيل وكافة محارض 
الرئييس  دائرة مسجل الرشكات  وموقع عملها  انجازها من  تأييد  الخاصة بالرشكة مع كتب  التعديل 

(بالنسبة للرشكات) ، وكتاب تخويل بالشخص املخول بتوقيع او وكالة صادرة عن كاتب العدل.
- هوية تصنيف املقاولني خاصة بالرشكات نافذة لعام 2021.

- هوية غرفة تجارة بغداد او أي محافظة اخرى نافذة لعام 2021.
- وصل رشاء املناقصة األصيل.

-  تأمينات اولية غري مرشوطة ( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة ) من مرصف معتمد لدى 
البنك املركزي العراقي وتفضل رشكة نفط الوسط أن يكون يف محافظة بغداد عىل ان يكون مثبت داخل 
املستخرج  االلكرتوني  السند  طريق  عن  حرصا  يكون  وان  العراقي  املركزي  للبنك  االلكرتونية  املنصة 
من املنصة االلكرتونية الخاصة بالبنك املركزي العراقي ويقدم من قبل مقدم العطاء او أي مساهم يف 
الرشكة لصالح رشكة نفط الوسط / رشكة عامة وبمبلغ قدره ( 29,739,000) تسعة وعرشون مليون 
وسبعمائة وتسعة وثالثون الف دينار عراقي وبظرف مغلق منفصل، وان يكون واضحا من حيث املبلغ 
التأمينات يف  (رقما وکتابة) ويكون نافذا يغطي مدة العطاء والغرض منه قابل للتمديد وتصادر هذه 
حال عدم توقيع العقد بعد (14) يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة وبعد انذاره رسميا بتوقيع العقد 
خالل (15) يوم من دون عذر مرشوع قانونياً دون الحاجة اىل حكم قضائي او عند سحب العطاء اثناء 
فرتة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او عند رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء الحسابية يف عطاءه او 
عدم استكماله للبيانات املطلوبة من مقدم العطاء اثناء التحليل او تقديم وثائق وبيانات مزورة استنادا 

اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ويهمل اي عطاء ال يحتوي عىل التأمينات األولية.
- املستمسكات الخاصة باملدير املفوض (جنسية / شهادة جنسية أو البطاقة الوطنية / بطاقة سكن 

/ بطاقة تموينية).
لعام  نافذ  للرضائب  العامة  الهيئة  من  صادر  باملناقصات  االشرتاك  من  املمانعة  عدم  يتضمن  كتاب   -

2021 يتضمن الرقم الرضيبي ملقدم العطاء معنون اىل رشكة نفط الوسط .
- الهوية الرضيبية ملقدم العطاء صادرة عن الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2021.

الـ(عرشة  النهائي خالل  التعاقد مع شهادات االستالم  - تقديم عمل مماثل منجز مصدق من جهات 
سنوات) االخرية قبل موعد تقديم العطاء عدد (1) عىل االقل وبمبلغ يعادل (446,085,600) اربعمائة 

وستة واربعون مليون وخمسة وثمانون الف وستمائة دينار عراقي. 
-  عىل مقدم العطاء اثبات توفر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة عن 

نقابة املهندسني العراقيني.
- الوثائق القياسية الخاصة باملناقصة واملسلمة ضمن وثائق املناقصة اىل مقدم العطاء املثبت عليها ختم 
قسم العقود مصدقة بختم وتوقيع مقدم العطاء ورقياً وعىل قرص(CD) ويهمل العطاء الذي ال يتضمن 

.(CD)تلك الوثائق مع ملئ الجزء الرابع بشكل كامل ورقي مصدق و
- تقديم كفاءة مالية ( سيولة مالية ) املتوفرة لدى مقدم العطاء ومن مرصف معتمد لعام 2021 وبمبلغ 
الف وستمائة  مائة وثالثة وثالثون مليون وثمانمائة وخمسة وعرشون   (133,825,680  ) اليقل عن 

وثمانون دينار عراقي  والوثائق األخرى الخاصة بالرشكة.
- تحديد منشأ املواد املطلوبة وحسب جدول الكميات.

- تكون جميع صفحات العرض الفني والتجاري ملقدم العطاء واستمارة مقدم العطاء موقعة ومختومة 
بالختم الحي الرصيح من قبل مقدم العطاء.

املكتب  أو  الرشكة  صاحب  باسم  ملكية  سند  او  العدل  كاتب  من  مصدق  الرشكة  ايجار  عقد  تقديم   -
يتضمن عنوان رصيح ودقيق ملقدم العطاء، عىل أن يتم اشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل العنوان 

خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية .
- تقديم منهاج تقدم العمل االويل (TIME SCHEDULE) عىل ان يتم تقديم منهاج العمل التفصييل بعد 

توقيع العقد لغرض املصادقة عليه.

- تقديم املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها 
واملطلوبة بوثائق املناقصة وجداول الكميات.

- التزام املقاول بتسديد رسوم الطابع الهنديس من خالل استقطاعها من مبلغ العقد.
-  مدة تنفيذ العقد بااليام املطلوبة يف رشوط املناقصة .

- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عىل املشمولني بالحجب.
-  تقدیم کتاب صادر عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال لعام 2021 يؤيد شمول العاملني 
اىل رشكة نفط  2015 معنون  164 لسنة  الوزراء رقم  بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس  لديهم 

الوسط حرصاً. 
- تثبيت العنوان الكامل للرشكة املقدمة للعطاء ( مدينة / شارع / عمارة / عنوان الكرتوني) عىل أن 
التبعات  أيام وبخالفه يتحمل كافة  العنوان خالل سبعة  التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل  يتم اشعار جهة 

القانونية .
- يف حال عدم استجابة مقدمي العطاءات اىل مراسالتنا وعدم االجابة عىل االيميالت الخاصة برشكتنا 
وتزويدنا باملتطلبات الواردة بهذه املراسالت فإنه يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم ومنها استبعادهم 

من املناقصة أثناء التحليل ومصادرة التأمينات االولية استنادا للفقرة (سادسا) من الضابط رقم (3) .
- تدوین اسعار فقرات جدول الكميات يف العطاء واستمارة مقدم العطاء ومبلغه االجمايل باملداد وبشكل 

مطبوع رقما وکتابًة.
- تحمل املناقص الفائز كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القانون.

- ال يجوز ملدير مفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد.
- تقديم رسالة العطاء املرافقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات يف الوثيقة القياسية.

مع مالحظة التايل :
1 -  يكون تقديم العطاء بأربعة ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اسم كل واحدة منها 

وتوضع يف ظرف كبري يثبت عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة وعنوانها وختمها، وحسب التايل: 
مقدم  واستمارة  الفني  العرض  بضمنها  واملختومة  املصدقة  القياسية  الوثائق  عىل  يحتوي  ظرف  أ۔ 

العطاء املثبت ضمن القسم الخاص بالوثائق ( الجزء الرابع ).
ب۔ ظرف يحتوي عىل مبلغ التأمينات االولية يكتب عليه (ظرف التأمينات االولية).

ت. ظرف يحتوي عىل املستمسكات وكافة الوثائق املطلوبة يكتب عليه (ظرف الوثائق). 
ث. ظرف يحتوي عىل العرض التجاري ملقدم العطاء واستمارة مقدم العطاء.

2 - يتم فتح العطاءات يف اليوم التايل لتاريخ الغلق يف يوم االثنني املوافق 27/12/2021 الساعة التاسعة 
صباحا فعىل الراغبني من مقدمي العطاءات او ممثليهم يف اليوم املحدد اعاله للفتح .

3 - يكون العرض التجاري نافذ ملدة (120) یوم من تاريخ الغلق املشار اليه اعاله ويكون قابل للتمديد 
عند طلب صاحب العمل ذلك.

4. الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
5. اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.

بمقدمي  الخاص  بالقسم  املرفقة  العطاء  مقدم  واستمارة  العطاء  تقديم  رسالة  وتصديق  ملئ   -  6
العطاءات مع ملئ الجزء الرابع بشكل كامل مصدقة و (CD) مع ختم كافة أوراق الوثيقة القياسية . 

7 - عىل مقدمي العطاءات قبل تقديم العطاء مراجعة الهيئة املالية يف رشكتنا لغرض اعالمهم باملصارف 
املعتمدة. 

8 -  يحق لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب التبليغ باالحالة دون تعويض مقدمي العطاءات 
ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني. 

9 - ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء التعديل عليها.
واملخاطبات  املراسالت  كافة  يف  اعتماده  ليتم  العطاء  بمقدم  الخاص  االلكرتوني  بالربيد  تزويدنا   -  10

وارسال كتاب التبليغ باالحالة ويعترب تاريخ وصول املخاطبة هو بدء رسيان املدد القانونية.
11 - يتم اعالن نتائج املناقصة عىل املواقع االلكرتونية الخاصة برشكتنا ووزارة النفط وارسالها بكتب 
اىل الربيد االلكرتوني ملقدمي العطاءات ويعترب تاريخ النرش واالرسال االلكرتوني تبليغا تحريريا ورسميا 
استنادا للفقرة (15) من الضوابط رقم (3) امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض رسيان 

املدد القانونية الخاصة باالعرتاض والخاصة بتوقيع العقد.
2 - يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (وزارة النفط / رشكة نفط الوسط (رشكة عامة) / بغداد / 
خلف محطة القدس الكهربائية/ االستعالمات الوسطية / صندوق رقم (2) ) علما ان اخر موعد الستالم 
العطاءات  املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح  العطاءات  املوافق 26/12/2021 .  االحد  العطاءات يوم 
عامة)  (رشكة  الوسط  نفط  رشكة   / النفط  (وزارة  اآلتي  العنوان  يف  بالحضور  رغبتم  إذا  بحضوركم 
/ بغداد /خلف محطة القدس الكهربائية / االستعالمات الوسطية) الساعة التاسعة صباحا من يوم 

االثنني املوافق 27/12/2021.
3 -  الوثائق املطلوبة عند رشاء وثائق املناقصة :

أ . تقديم شهادة تأسيس الرشكة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الرشكات.
ب . هوية تصنيف املقاولني.

ت. هوية غرفة التجارة نافذة لعام 2021 للرشكات واملكاتب.
ث. املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ( جنسية / شهادة جنسية أو البطاقة الوطنية / بطاقة سكن 

/ بطاقة تموينية ).
ج. عىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء اوراق املناقصة وتقديم العروض.

                                                               قدوري عبد سلیم
                                                              معاون املدير العام
                                                             عــــ . املدير العام
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الزوراء/ حسني فالح:

اعلنت رشكة تسويق النفط الوطنية ”سومو“ 

زيادة االيرادات النفطية بنسبة %45 مقارنة 

بالعـام املـايض، وفيما حددت آلية التسـعرية 

الشـهرية للنفـط الخام العراقـي، اكدت عدم 

تسـليم حكومة اقليـم كردسـتان أي كميات 

مـن النفط اىل بغداد، بينما اشـارت اىل انه من 

السـابق ألوانه تحديد تأثري السـاللة الجديدة 

أوميكرون عىل اسعار النفط.

وأجـرت ”الزوراء“ حوارا خاصا مع مدير عام 

رشكة تسويق النفط الوطنية، عالء اليارسي، 

الـذي تحـدث عـن اآلليـة املتبعـة للتسـعرية 

الشـهرية للنفط الخـام العراقـي، قائال: انه 

وفقـاً لقانون الرشكات العامـة رقم 22 لعام 

1997 واستناداً اىل الصالحيات املخولة لرشكة 

تسـويق النفط وفقاً للنظام الداخيل املصادق 

عليه من قبل وزيـر النفط، تهدف الرشكة اىل 

املسـاهمة يف دعم االقتصـاد الوطني يف مجال 

القطـاع النفطـي مـن خـالل تسـويق كامل 

الكميـات املتاحـة للتصدير مـن النفط الخام 

ومشتقاته والغاز خارج العراق والنفط الخام 

داخله بمـا يحقق تعظيم املـوارد االقتصادية 

للبلد. 

وأضاف: أنـه عىل هذا األسـاس، تقوم رشكة 

تسـويق النفـط، لغـرض تحقيـق أهدافهـا، 

بالتعاقـد لبيـع النفـط الخام العراقـي املتاح 

للتصديـر بعقـود قياسـية موحـدة تنطبـق 

عـىل جميـع الزبائـن وفـق معايـري معتمدة 

معروفـة يف السـوق العاملي النفطـي وبضوء 

الكميات املتاحة للتصدير (وفق خطة االنتاج 

والتصديـر التـي تعدهـا الجهـات املركزية يف 

وزارة النفط).

 وبني: انه يتـم اعتماد آليات التسـعرية وفقاً 

للنظام املعمول به عامليـًا واملعتمد يف املنطقة 

من خالل الدراسـة واملتابعـة اليومية لجميع 

التطـورات يف سـوق النفـط العامليـة وحركة 

االسـعار يف بورصات التـداول املعتمدة يف بيع 

 Nymex,) ورشاء النفط الخـام يف العالم مثل

يوميـة  متابعـة  مـع   (  ICE, and DME

مسـتفيضة وتحليل مفصل لجميـع العوامل 

املؤثـرة عىل اسـعار النفط الخـام واملنتجات 

النفطية، ويتم الحصول عىل تلك البيانات من 

املصادر والنـرشات والربامج العاملية املختلفة 

واملعتمـدة يف هـذا املجـال (التي تـم التطرق 

اليها انفاً) من خالل االشـرتاك بهذه النرشات 

واملصادر بشكل مبارش .

وأوضـح: انـه يتـم احتسـاب وتحليـل هـذه 

املـؤرشات والعوامـل من خـالل كـوادر فنية 

متخصصة لها خربة جيدة يف عملية التسويق 

النفطي ليتم ربط هذه املعلومات واالستفادة 

منهـا يف احتسـاب تسـعرية النفـوط الخـام 

العراقيـة من خـالل معايري حسـابية وآليات 

تقنيـة وإقتصاديـة مواكبة ملا معمـول به يف 

اسـواق النفط العاملية بشكل عام ويف املنطقة 

بشكل خاص. 

وبشأن االيرادات املتحققة من مبيعات النفط، 

اشـار مدير عام رشكة ”سومو“ اىل: ان معدل 

سـعر الربميل املصدر لعام 2021 (68.387) 

دوالرا للربميل، وأن نسـبة الزيادة يف االيرادات 

مقارنة بالعام املـايض بلغت %45، حيث بلغ 

مبلغ الفرق بحدود 33.8 مليار دوالر .

وحول مدى تأثري السـاللة الجديـدة لكورونا 

عىل اسـعار النفـط العامليـة، اكـد اليارسي: 

انه مـن السـابق ألوانه تحديد تأثري السـاللة 

الجديدة omicron عىل اسعار النفط، إذ يعتمد 

ذلـك عىل تقاريـر املنظمات الصحيـة العاملية 

حول رسعة انتشـار الفايروس، ومدى تأثريه 

عىل الصحة، وفعالية اللقاحات املتاحة حاليا، 

واالجراءات املرتبطة باالغالقات وحركة النقل 

والـذي بـدوره يـؤدي اىل تراجـع الطلـب عىل 

النفط الخام مما يدفع باألسعار اىل الرتاجع.

واسـتدرك قائال: أن هناك عدة سـيناريوهات 

تم طرحها ترتاوح بني التأثري املحدود والتأثري 

الشـديد إال ان أسـوأها ال يصـل اىل مسـتوى 

بدء انتشـار الجائحـة يف عـام 2020 ، ولعدة 

اسـباب منها اوال: وجود جاهزية وخربة لدى 

دول العالم للتعامل مع الجائحة من اجراءات 

صحيـة واغالقات عـىل عكس العـام املايض، 

ثانيا: اتفاق املراقبة الشـهرية ألعضاء +اوبك 

لتحديد مستوى االنتاج واملحافظة عىل توازن 

السـوق عىل عكـس العام املايض الذي شـهد 

حرباً سعرية وعدم اتفاق بني االعضاء.

وفيمـا يتعلق بسـوق تصديـر النفـط الخام 

العراقـي: اوضح اليارسي: أن رشكة تسـويق 

النفط تتبع آليات تتميز بالشـفافية والنزاهة 

وبما يضمن ترصيف كامـل الكميات املتاحة 

للتصديـر وفـق خطـة تسـويقية محكمـة 

تسـتهدف االسـواق الواعدة وبصورة تضمن 

اكرب عائد مايل للبلد وبشكل مستدام.

ولفـت اىل: ان رشكـة تسـويق النفط نجحت 

باالسـتحواذ عـىل حصـص سـوقية كبرية يف 

أهم أسـواق النفـط الخام العامليـة خاصة يف 

السوق اآلسيوي ومنها الهند والصني محققة 

املراتـب األوىل من ناحيـة اعتمادية تلك الدول 

عىل نفوطنا، عالوة عـىل الحفاظ عىل الزبائن 

السـوق األوربـي واالمريكـي،  املعتمديـن يف 

وبالتـايل اإلبقـاء عـىل الحصة السـوقية لكل 

سوق بما يضمن توفري مرونة عالية لترصيف 

النفـط الخام املعـد للتصديـر وتحقيق العائد 

املايل املرجو من كل سوق.

وبشـأن نفط اقليم كردستان، لفت مدير عام 

الرشكـة اىل: انه وفقا للمادة 11 ثانياً -أ – من 

قانـون املوازنـة يتوجـب عىل حكومـة اقليم 

كردستان االلتزام بتسليم اقيام كميات ال تقل 

عن 250 ألـف برميل يوميا مـن النفط الخام 

بالسـعر التصديـري للنفـط الخـام العراقي 

رشكـة تسـويق النفـط. مؤكـدا: ان حكومة 

اقليم كردستان لم تسلم اي كميات من النفط 

الخام لتسـوق من قبل رشكة تسويق النفط، 

أما فيمـا يتعلق بتسـليم االقيـام املالية لتلك 

الكميـات، فـإن واجب رشكة تسـويق النفط 

مستمر بتزويد وزارة املالية االتحادية باالقيام 

املالية املذكورة بشكل دوري الستحصالها من 

اإلقليم بموجب قانون املوازنة. 

واختتم اىل: ان الجهة الوحيدة املخولة بموجب 

القوانني والتعليمات العراقية النافذة بتصدير 

النفـط واملنتجـات الهيدروكربونيـة العراقية 

هي رشكة تسويق النفط.

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
ووزيـرة الخارجيـة الربيطانية، ليـز تراس، 
امس االثنني، التنسيق املشـرتك إلنهاء الدور 
القتـايل للتحالـف الـدويل، فيمـا اكـد مـيض 

االجهزة الحكومية بحفظ أمالك املسيحيني.
وذكـر بيـان ملكتب رئيـس مجلس الـوزراء، 
تلقته ”الـزوراء“: أن ”الكاظمي تلّقى، اليوم 
(أمس)، اتصـاالً هاتفياً من وزيرة الخارجية 
الربيطانية ليز تراس“، مبيناً أنه ”جرى خالل 
االتصال بحـث العالقات الثنائية بني البلدين، 
السياسـية  املجـاالت  يف  تطويرهـا  وسـبل 
واالقتصاديـة، ويف مجال االسـتثمار، وبحث 
تطـورات األوضـاع يف املنطقـة ودور العراق 
املحـوري يف تعزيـز االسـتقرار“.وأضاف أن 
”االتصال شهد ايضاً مناقشة مستقبل تعاون 
البلديـن يف الحـرب ضـد اإلرهـاب ومالحقة 
فلـول عصابات داعش اإلرهابية، والتنسـيق 
املشـرتك بني بغداد ولندن بشـأن إنهاء الدور 
القتـايل للتحالـف الـدويل، واالنتقـال إىل دور 
املشـورة واملسـاعدة والتمكـني، وبمـا يعزز 
األمـن واالسـتقرار يف العـراق واملنطقة“.اىل 
ذلك، أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
ان االجهزة الحكوميـة ماضية بحفظ أمالك 

املسـيحيني، فيمـا عـّرب عـن اعتـزاز العراق 
بجميع مكوناته األصيلة وأطيافه.

وقـال املكتـب االعالمـي لرئيـس الـوزراء يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، اسـتقبل، امس 
اإلثنني، غبطة البطريرك مار آوا الثالث رويل، 
بمناسـبة تنصيبـه رئيسـاً لكنيسـة املرشق 
اآلشـورية يف العراق والعالم“.وعرب الكاظمي 
عن ”إعتـزاز العراق بجميع مكوناته األصيلة 
وأطيافه، بمـا يف ذلك الطيف املسـيحي الذي 
اىل عمـق  الرافديـن  أرض  يف  يمتـد وجـوده 
التاريخ“، معربـا عن أمله ”لغبطة البطريرك 
بالتوفيق يف مهامهه، وبما يعزز التنوع الثري 
الذي تزخر به أرض العراق، ورضورة الحفاظ 
عىل هذا التنوع“.وأكد الكاظمي أن ”االجهزة 
الحكومية ماضية يف بذل كل الجهود من أجل 
حفظ أمالك املسـيحيني العراقيني وحقوقهم 
القانونيـة، مثلمـا هـو واجبهـا إزاء أمـالك 
جميع العراقيني ومتعلقاتهم، سواء تواجدوا 
يف بلدهم أم يف املهجر“.من جانبه، عرب غبطة 
البطريـرك عن شـكره ”للحكومة وشـخص 
رئيـس مجلس الوزراء، للجهـود املبذولة من 
أجـل تعزيـز السـالم والطمأنينـة والتعايش 

السلمي تحت مظلة املحبة والتآخي“.

أديس أبابا/ الزوراء:
اتهمـت الحكومـة اإلثيوبيـة، ”جبهـة تحريـر 
شـعب تيغـراي“ بالقيـام بـ“مئـات عمليـات 
القتـل يف أوسـاط املدنيـني األبريـاء يف إقليمـي 
أمهرة وعفر“ املجاورين إلقليم تيغراي بشـمال 
إثيوبيا، متحدثة عن اكتشـاف مقابر جماعية. 
يأتـي ذلـك بينما تتواصـل املعارك بـني الجيش 
اإلثيوبي واملسـاندين له بقيـادة رئيس الوزراء 
أبي أحمد من جهة، ومسلحي ”جبهة تيغراي“ 

من جهة ثانية.
االتصـاالت  بمكتـب  الدولـة  وزيـرة  وقالـت 
الحكومي، سـالمويت كاسـا، يف مؤتمر صحايف 
امس االثنـني، إن جبهة تحرير تيغراي املصنفة 
مـن قبل الربملـان ”إرهابية“، ”قتلت بوحشـية 
مئـات املدنيـني األبريـاء يف منطقـة غاشـنا- 

أنسوكيا غمزا بإقليم أمهرة“.
وأضافـت أن مسـلحي الجبهة ”نهبـوا ودمروا 
املمتلـكات الخاصة والعامـة، وعدداً من مواقع 
الجـذب السـياحي، إىل جانـب ارتـكاب جرائم 
مروعـة بحـق املدنيـني“. وأشـارت إىل أنه ”تم 
الكشـف عـن الجرائم التي ارتكبتهـا املجموعة 
اإلرهابيـة، بعد تحرير املناطـق من قبل القوات 
املشـرتكة، كما تم العثور عـىل مقابر جماعية 
يف مناطـق ارُتكبـت فيها مجازر عـىل يد قوات 

تيغراي“.
ودعت املسـؤولة اإلثيوبيـة املنظمـات الدولية 
املعنيـة إىل ”رضورة إجـراء تحقيـق مسـتقل 
بشـأن األعمال الوحشـية التـي ارتكبت عىل يد 

مسـلحي تيغـراي يف إقليمـي أمهـرة وعفـر“. 
وذكـرت أن ”جبهـة تيغراي إىل جانـب األعمال 
الوحشـية، هدمـت 6 مؤسسـات دينيـة، و22 
مؤسسـة سـياحية تقدر قيمتها بــ23 مليون 
بـر إثيوبـي (نحو 474 ألـف دوالر) يف منطقتي 

أمهرة وعفر“.
وأوضحـت املتحدثة نفسـها أن ”مـا يقرب من 
36 مليون شـخص كانوا يستفيدون من قطاع 
السـياحة، حرموا اليوم من الفوائد االقتصادية 

املتعلقة بهذا القطاع“.
وعىل الصعيد امليدانـي، ال تزال املعارك محتدمة 
بني الجيش اإلثيوبي ومسـلحي ”جبهة تحرير 

تيغراي“ يف شمال إقليم أمهرة وجنوبه.
وحسـب وسائل إعالم إثيوبية، فإن مدن دييس، 
كمبولشـا، باتي، ولديا، ما زالت تحت سـيطرة 
مسـلحي ”جبهة تيغراي“. مـن جهتها، ذكرت 
مصـادر صحافيـة، أن قتـاالً محتدمـاً يجـري 
بمحيط مدينة كمبولشـا، مشـرية إىل أن أجزاًء 
كبرية من املدينة باتت تحت سـيطرة الحكومة، 

من دون تأكيد رسمي فوري لذلك.
وكان مكتب االتصال الحكومي قال قبل يومني، 
إن القوات الحكومية املسـنودة من قوات أمهرة 
الخاصـة ومسـلحني آخريـن، بقيـادة رئيـس 
الوزراء، أبي أحمد، سيطرت عىل مدينة كمييس 
التي تبعد عن أديـس أبابا حوايل 325 كيلومرتاً، 
وعىل عـدد مـن البلـدات املحيطة بهـا يف إقليم 
أمهرة، ضمن عمليات عسـكرية ضد مسـلحي 

”جبهة تحرير تيغراي“.

الزوراء / يوسف سلمان:
مع اعالنهـا عن مجموع الصادرات 
النفطية وااليرادات املتحققة لشهر 
ترشيـن االول املـايض  التـي بلغت 
أكثر من 7 مليارات دوالر ، افصحت 
وزارة النفـط عـن رؤيتها السـعار 
السـوق العاملية وسياسـة منظمة 
اوبـك يف اسـتمرار برنامـج الضـخ 
وتوزيـع املنتـج النفطـي اىل العام 

املقبل.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم 
جهـاد لــ“ الـزوراء ”: ان ” هنـاك 
تقارير متباينة حول اسـعار النفط 
وزيـادة العـرض والطلـب وارتفاع 
األسـعار  تصـدر من جهـات فنية 

مختصـة“، مشـريا اىل ان ”الرؤيـة 
لسـوق النفط غري واضحة بسـبب 
االربـاك الحـايل يف االسـواق العاملية 
بعد التعايف، وهناك تحذير من عودة 

الجائحة الوبائية ”.
واكد ان“ العـراق احدى دول العالم 
اوبـك  ” منظمـة  املتضامنـة مـع 
+“ولديهـا برنامـج يسـري بخطى 
جيـدة وحقـق نجاحـات مهمة ”، 
الفتا اىل ان ”  السوق النفطي حاليا 
مراقـب مـن ” اوبـك +“  ويف ضوء 
التقاريـر سـتتخذ اوبـك القـرارات 
املناسـبة ولديها برامج لضخ 400 
ألـف برميـل وفـق برنامـج محدد 

يستمر من اآلن اىل العام املقبل ”.

واضاف ان ”ازمات السـوق العاملية 
جعلـت جميع الـدول املنتجة  مع“ 
منظمة اوبك بالس ” تتخذ خطوات 
تضامـن ملواجهـة املشـكلة، ومـن 
االنتـاج  تقييـد  قراراتهـا  ضمـن 
المتصـاص الفائـض النفطي الذي 
تولـد نتيجـة االزمـات املتعاقبـة ، 
ووضع برنامج واضح بالتزامن مع 
مراقبة السوق النفطي وتداعياته“، 
مبينـا ان ” التـزام االعضـاء وفـق 
هذا االتفاق لخفـض االنتاج ضمن 
برنامج مـدروس ادى اىل امتصاص 
الفائض النفطي وتحسـني اسـعار 

النفط يف األسواق العاملية“.
واوضـح املتحدث الرسـمي لوزارة 

النفـط ان ”بعـض الـدول ومنهـا 
الواليـات املتحـدة االمريكيـة وهي 
اكرب مصدر ومنتج يف العالم وجدت 
ان ارتفاع االسعار اثر عليها داخليا 
لذلك طلبت من اوبك ضخ املزيد من 

النفط“ .
وحول آليـات التقديم عن الدرجات 
الوظيفيـة التـي اعلنتهـا الـوزارة 
الفنـط ، اكد جهاد ان ”هناك سـتة 
اليوميـة  لألجـور  وظيفـة  آالف 
أطلقتهـا وزارة النفط للمهندسـني 
بحسب قرار مجلس الوزراء واعلنت 
عرب اسـتمارات الكرتونية بحسـب 
”جميـع  ان  مبينـا  التعليمـات“، 
ألـف   97 بلـغ عددهـم  املتقدمـني 

متقدم ، يجري اآلن الفرز واالختبار 
وفـق املعايرياملعتمدة ويتم االتصال 

بهم ومقابلتهم“.
واضـاف ان ”الدرجـات الوظيفيـة 
املخصصة للقوميـات، يتم تعيينها 
عـىل الـرشكات وبحسـب النسـب 
املقررة لها كرشكة توزيع املنتجات 
النفطية التي أعلنـت عن الدرجات 
النسـب  وبحسـب  والتخصصـات 
واألرقـام واملحافظـات يتقدم ويتم 
التنافس عليها وهـذا ضمن حركة 
املـالك“، مبينـا ان ”التخصيصـات 
املاليـة لجميع املتعينـني من اجراء 
يوميني وقوميات سـيتم تخصيص 

رواتبهم من الرشكات النفطية ”.
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بغداد/ الزوراء:

أصيـب شـخصان مطعمـان بشـكل تـام 

ضـد فـريوس كورونـا باملتحـور الجديـد 

شـبكة  أفـادت  حسـبما  ”أوميكـرون“، 

”فوكس نيوز“ اإلخبارية األمريكية.

لكـن هـذه املفارقة لـم تكن مصـدر القلق 

الوحيد بشـأن الواقعة التي شـهدها فندق 

يف هونـغ كونـغ، حيث خضع الشـخصان 

للحجر الصحي، بل إن باحثني يرجحون أن 

يكون الفـريوس انتقل مـن أحدهما لآلخر 

رغم أنهما لم يلتقيا وجها لوجه.

وحسب تقرير ”فوكس نيوز“، فإن إصابة 

الشخصني تثري املخاوف بشأن قدرة املتحور 

”أوميكرون“ عىل مقاومة اللقاحات، فضال 

عن انتشاره بشكل أرسع.

وقـال املصدر إن الشـخصني كانـا يف حجر 

صحي، أي أنهما لم يغادرا إىل الخارج، كما 

لم يفتحا بابي غرفتيهما إال من أجل استالم 

وجبات الطعام أو إلجراء فحص طبي.

ويرجح الخرباء أن تكون عدوى هذا املتحور 

قـد انتقلت من أحدهما إىل اآلخر عن طريق 

جزيئات الهواء بني الغرفتني.

وأثارت هذه الحالة مخـاوف صحية، ألنها 

تنبئ برسعة انتشار هذا املتحور الجديد من 

فريوس كورونا املسـتجد، وسط ترجيحات 

بـأن الوقاية منـه تحتاج إىل زيـادة التباعد 

االجتماعي.

وبحسب شبكة ”سكاي نيوز“ الربيطانية، 

فإن املؤرشات األوىل تقـود إىل االعتقاد بأن 

املتحور الجديـد الذي جرى رصده أول مرة 

يف منطقـة إفريقيـا الجنوبيـة، سـيكون 

السـاللة املهيمنة عىل اإلصابات يف غضون 

شهر.

ويقول الباحث املختص يف األمراض املعدية 

بجامعة ”إيسـت أنغليـا“ يف بريطانيا بول 

هانـرت، إن متحـور ”أوميكرون“ سـيدخل 

عـىل خط منافسـة املتحور ”دلتـا“، خالل 

أسابيع.

وأشـار العالـم الربيطانـي إىل أن متحـور 

”أوميكرون“ يتفىش عىل نحو أرسع مقارنة 

بمتحـور ”دلتـا“، فيمـا أكدت السـلطات 

الصحية يف جنوب إفريقيـا ارتفاعا رسيعا 

بالفعل يف إصابات كورونا.

وال يعـرف العلمـاء حتى اآلن مـا إذا كانت 

الطفـرات املوجـودة يف هذا املتحـور تجعل 

الفـريوس مسـتعصيا عـىل املناعـة التـي 

يحدثها اللقاح يف جسـم اإلنسـان، من أجل 

التصدي لعدوى كورونا.

كمـا لـم يتبـني أيضـا مـا إذا كان املتحور 

الجديـد من فريوس كورونا يجعل املصابني 

أكثر عرضـة لدخول املستشـفى من جراء 

أصابتهـم  بمـن  مقارنـة  املضاعفـات، 

متحـورات أخـرى من كورونا مثـل ”دلتا“ 

و“ألفا“.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية 
العـرب، امـس االثنـني، انطـالق فعاليـات 
املؤتمـر الخامس واألربعني لقـادة الرشطة 
واألمن العرب برئاسـة العراق غدا األربعاء ، 

فيما كشفت عن منهاج املؤتمر.
وذكـرت األمانـة العامـة، يف بيـان اطلعـت 
عليـه ”الـزوراء“: ”تحت الرعاية السـامية 
للرئيـس قيـس سـعّيد رئيـس الجمهورية 
التونسـية، يفتتح توفيـق رشف الدين وزير 
الداخليـة يف الجمهوريـة التونسـية صباح 
األمـري  2021م، بقاعـة   /12  /8 األربعـاء 
نايـف بن عبدالعزيـز آل سـعود للمؤتمرات 
بمقر األمانـة العامة ملجلس وزراء الداخلية 

العـرب بتونس، املؤتمـر الخامس واألربعني 
لقـادة الرشطـة واألمن العرب، وسـيتحدث 
يف جلسـة االفتتـاح كل من: محمـد بن عيل 
كومان األمني العام ملجلـس وزراء الداخلية 
العـرب، والفريـق الحقوقـي مهـدي هادي 
عـيل الفكيكي مستشـار وزيـر الداخلية يف 

جمهورية العراق ورئيس املؤتمر“.
وأضاف البيـان، أن ”املؤتمر سيشـارك فيه 
كبـار املسـؤولني األمنيني يف مختلـف الدول 
العربية فضال عن ممثلني عن جامعة الدول 
العربيـة، ومجلـس التعـاون لـدول الخليج 
العربية، واملنظمة الدولية للرشطة الجنائية 
(اإلنرتبول)، ومـرشوع مكافحة اإلرهاب يف 
منطقـة الرشق األوسـط وشـمال إفريقيا، 

العربيـة للعلـوم األمنيـة  وجامعـة نايـف 
واالتحاد الريايض العربي للرشطة“.

ولفـت إىل أن ”املؤتمـر سـيناقش عـددا من 
املواضيع الهامة املدرجة عىل جدول األعمال 
من بينهـا: مرشوع نظام صندوق التضامن 
األمنـي العربـي لتغطيـة نفقـات اإلحاطة 
الطبيـة واالجتماعية والنفسـية باملصابني 
من رجال الرشطة واألمـن العرب وأرسهم، 
واسـتغالل نقـل البضائـع يف تهريـب املواد 
املخـدرة وخاصة النقـل الـربي، وتوصيات 
األمنيـة  القطاعـات  رؤسـاء  مؤتمـرات 
واجتماعات اللجان املنعقدة يف نطاق األمانة 
العامـة خـالل عـام 2021م، وتقريـر عـن 
أعمـال االتحـاد الريـايض العربـي للرشطة 

لعـام 2021م، وتصـور لالحتفـال باليوبيل 
الذهبي ملؤتمر قـادة الرشطة واألمن العرب 

لعام 2022“.
وبني، أن ”املؤتمر سـينظر يف خطة مرحلية 
لتنفيذ االسرتاتيجية العربية ملواجهة جرائم 
تقنيـة املعلومـات، وكذلـك تجـارب أمنيـة 
متميزة لبعض الدول األعضاء، وسيتم خالل 
املؤتمر عـرض األعمال الفائزة يف مسـابقة 
األفالم التوعوية التي تجريها األمانة العامة 
سنويا يف نطاق الجهود املبذولة للتوعية من 
الجريمة والوقاية من أخطارها“، مشرياً إىل 
أن ”األمانة العامة سـرتفع توصيات املؤتمر 
إىل الـدورة املقبلـة ملجلـس وزراء الداخليـة 

العرب التخاذ ما يراه مناسبا بشأنها“.
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امن ومجتمع

نينوى/الزوراء:
كشـفت وزارة الهجـرة واملهجريـن، امـس 
االثنني، عن مسـاع إلعـادة ٢٦ ألف نازح من 
محافظة نينوى طوعا إىل مناطق سـكناهم 

األصلية.
وقال املتحدث الرسـمي باسم وزارة الهجرة 
واملهجريـن، عـيل عبـاس جهاكـري، يف بيان 
اطلعت عليـه «الزوراء»: إن ”الـوزارة تعمل 
بشـتى الطـرق عـىل إعـادة النازحـني مـن 
املخيمـات املتبقية اىل مناطقهـم األصلية“. 
مشـرياً اىل وجود مباحثات مع املدير برنامج 
الغذاء العاملـي يف العـراق (WFP) لدعم هذا 

التوجه.
وأضاف جهاكري أن ”برنامـج الغذاء العاملي 
من الجهات الداعمة يف مجال تأهيل مخيمات 
النازحني والعمل عىل تأمني املعونات الغذائية 
والعينية لألرس النازحة“. مبينا أن ”الربنامج 
نجح يف مسـاعدة الوزارة لضمان عودة أكرب 

عدد من النازحني اىل مناطقهم“.
من جهته، قال مدير فرع الوزارة يف محافظة 
دهوك، اسـكندر امني،: إن ”عدد املخيمات يف 

املحافظة يبلغ ١٦ مخيما تضم مايقارب الـ 
٢٦ ألف شـخص و٨٠٠ أرسة نازحة أغلبهم 

من سنجار وأقضية محافظة نينوى“.

كما كشـفت وزارة الهجرة واملهجرين، امس 
االثنـني، عن نيتهـا إغالق مخيـم الجدعة ٥ 
يف املوصـل نهاية الشـهر الحـايل، مؤكدة ان 
مجمـوع املخيمات يبلـغ ٢٧ مخيما وبواقع 

٢٦ مخيما يف اقليم كردستان .
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، عـيل عباس 
جهاكـري، يف ترصيـح صحفـي: إن ”وزارة 
الهجـرة واملهجريـن بصـدد إغـالق مخيـم 
الجدعـة ٥ يف جنـوب املوصل نهاية الشـهر 

الحايل“.
وأضـاف جهاكـري أن ”عملية إغـالق املخيم 
وإرجاع النازحني إىل ديارهم سـتكون بشكل 
طوعـي“، مشـريا اىل أن ”هناك ٢٦ مخيما يف 
اقليم كردسـتان مـا زالت تحتضـن العوائل 

النازحة“.
ولفـت املتحدث باسـم وزارة الهجـرة اىل أن 
”الـوزارة تعمـل جاهـدة عىل تأمـني العودة 

الطوعية للنازحني إىل مناطق سكناهم“. 

بغداد/الزوراء:
الـنـزاهة االتحاديَّة،  أعلنت هيـئة 
رئيــس  ضبــط  االثنـني،  امـس 
لجـنة ُمشــتـرياٍت يف ُمديريَّة ماء 
ُمحافظـة نينـوى؛ إلحداثه الرضر 
باملـال العـام بما يقـرب من نصف 
ُمخالفـٍة  بصـورٍة  دينـاٍر،  مليـار 

للقانون.
دت  دائـرة التحقيقـات يف الهيئة أكَّ
يف بيـان ورد لـ «الزوراء» أنَّ «فريق 
عمـل ُمديريَّـة تحقيق نينـوى قام 

لجنـة  (رئيـس  املُتَّهمـني  بضبـط 
يف  الغـاز  زيـت  ملـادَّة  املُشـرتيات 
نينـوى  ُمحافظـة  مـاء  ُمديريَّـة 
وأحد أعضـاء اللجنـة)؛ إلحداثهما 
الـرضر باملال العـام، ورصف مبلغ 
دينـار؛  مليـون   (٤٩٧,٠٠٠,٠٠٠)
بحجـة رشاء (٦٩٠,٠٠٠) ألـف لرت 
من مـادَّة زيـت الغاز كوجبـٍة أوىل 
املـاء يف  لتوزيعهـا بـني مشـاريع 
املحافظـة، علمـاً أنَّ املبلغ اإلجمايل 
املرصـود لـرشاء زيـت الغـاز يبلغ 

(١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ديناٍر».
ما  وأضافت الدائرة إنَّ «املُتَّهمني نظَّ
وصوالت تسلِم وهميٍَّة تفيد بتسلُّم 
تلـك الكميَّـة مـن قبـل مســؤويل 
مشـاريـع مـاء ناحـيـة (زليكان 
والشـورة والزهـور) دون أْن يتـمَّ 
املشـاريع»،  خزَّانـات  يف  إيداعهـا 
أسـفرت  «العمليَّـة  أنَّ  ُموضحـًة 
عن ضبط مسـؤويل تلك املشـاريع، 
إضافـة إىل ضبـط (١٠) معامـالت 

رشاٍء».

دت الدائرة  ويف عمليٍَّة ُمنفصلـٍة، أكَّ
ن من ضبط  أنَّ «فريـق العمـل تمكَّ
بالحديـد  ف  بالتـرصُّ ُمتَّهمـني 
الخـاصِّ بجـرس تلعفـر الحديـدي 
إىل  ُمشـريًة  الضوابــط»،  خـارج 
أنَّ «املُهنـدس املُـرشف عـىل رفـع 
وتفكيـك الجرس الحديدي القديم يف 
قضاء تلعـفر قام، باالشـرتاك مع 
ف بالحديد املرفوع  املقاول، بالترصُّ
للضوابـط  خالفـاً  الجســر،  مـن 

والتعليمات».

محـرضي  «تنظيـم  اىل  واشـارت 
ضبٍط أصوليَّني بالعمليَّـتني، اللتني 
رتني قضائيَّتني،  َذتا بموجب ُمذكَّ ُنفِّ
وعرضهمـا رفقـة املُتَّهمـني عـىل 
نينـوى  قـايض محكمـة تحقيـق 
ة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر  املُختصَّ
توقيف املُتَّهمني السبعة وفق أحكام 
املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، 
ظ عىل بقايا الحديد الخاصِّ  والتحفُّ
بالجـرس، وتسـليمه بعهـدة مركز 

الرشطة املُختصِّ يف تلعفر».

بغداد/الزوراء:
امـس  املائيـة،  املـوارد  وزارة  أكـدت 
االثنـني، ان شـح املياه لـن يؤثر عىل 
ميـاه الـرشب، فيمـا اشـارت اىل ان 
بقـاء أزمة املياه سـتؤثر عـىل تحديد 
املساحات ايضا ملوسم الزراعة الصيف 

املقبل.
وقـال مستشـار وزير املـوارد، عوني 
ذياب، يف ترصيح صحفي: ان «الوزارة 
تطمنئ املواطنني كافة أن مشكلة شح 
املياه التي يعاني منها العراق لن تؤثر 
عىل مياه الـرشب»، مبينا ان «الوزارة 
بشـأن  الخاصـة  حسـاباتها  لديهـا 
املائية ألغـراض الرشب  االحتياجـات 
بشكل دقيق، وبالتايل فإننا مطمئنون 
بأن تؤّمن بشـكل كامـل مياه الرشب 

وال توجد مشكلة».
حـال  يف  امليـاه  «ازمـة  ان  واضـاف 
استمرارها قد تؤثر عىل الزراعة، حيث 
قد نشـهد محددات لألخرية يف موسـم 

الصيف املقبل».

واشـار ذيـاب اىل ان «الجفـاف رضب 
انحبـاس  نتيجـة  بالكامـل  املنطقـة 
املـايض  الربيـع  موسـم  يف  األمطـار 
فإنـه  وبالتـايل  الحـايل،  والخريـف 
سيكون هناك نقص يف وارداتنا املائية 
داخل السـدود والخزانات»، مؤكدا أن 
«الوزارة رفعت درجة املخاطر لغرض 
ايصال هذه الرسـالة اىل كل املواطنني 

بزيادة الوعي السـتخدام املياه بشكل 
عقالني وعدم التجاوز عىل املياه». 

ويعاني العراق من شـح املياه نتيجة 
املنطقـة،  يف  األمطـار  تسـاقط  قلـة 
ممـا ادى اىل قلة إيـرادات نهري دجلة 
والفرات، اضافة اىل قيام إيران بتغيري 
مجاري بعـض األنهار التـي تصب يف 

العراق.
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ذي قار/الزوراء:

أعلـن محافـظ ذي قـار، احمـد غنـي 

الخفاجـي، امس اإلثنـني، إكمال جميع 

اإلجراءات لتطبيق قرار ٣١٥.

وقال الخفاجي يف بيان تلقته «الزوراء»: 

إنـه «تـم اسـتحصال قـرارات مهمـة 

للمحافظـة وابنائهـا، بعـد لقاؤنا وزير 

املاليـة والـكادر املتقدم يف مقـر الوزارة 

بالعاصمة بغداد».

واضـاف أن «الوزارة وافقت عىل متابعة 

تطبيق قرار ٣١٥ والخاص بعقود دوائر 

االجـراءات  واكمـال  كافـة،  املحافظـة 

القانونيـة واالداريـة الخاصـة بالعقود 

من اجـل تثبيت حقوق ابنـاء املحافظة 

ومسـتحقاتهم»،  حقوقهم  واحتسـاب 

مشـريا اىل أن «الوزارة وافقت أيضاً عىل 

تمويل الدفعـة الثالثة من التخصيصات 

املاليـة ملشـاريع الخطـة االسـتثمارية 

لغرض استمرار العمل يف املشاريع».

وأشـار اىل أن «املالية وافقت عىل اكمال 

بعـض املناقالت املاليـة لدائرتي الصحة 

والرتبية والقطاعات الخدمية االخرى»، 

مؤكداً «سـعيه الدائم الستحصال كافة 

حقوق ابناء املحافظة».

  بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة الرتبية عن وضع املدارس يف 

ظل جائحة كورونا.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، 
يف ترصيـح صحفي  :»الوزارة لم تسـجل 

حتـى اآلن أي حالـة مـن إغـالق املدارس 
بسـبب تفـيش وبائي».وأكـد ان «الـدوام 
الدرايس يسـري بشـكل طبيعي وانسيابية 
عاليـة وعىل مـدار أربعة أيام يف األسـبوع 
كمـا مقرر بذلك».وشـدد فـاروق انه «لم 

نرصد حتى اآلن أي تبليغ عن بؤرة وبائية 
يف املدارس».وكانت وزارة الرتبية قررت ان 
يكون دوام العـام الدرايس الحايل ٢٠٢١ – 
٢٠٢٢ حضوريا بواقع ٤ أيام يف األسـبوع 
مع إمكانيـة تمديده ليوم آخر مع تراجع 

فـريوس  ووفيـات  إصابـات  يف  ملحـوظ 
كورونا.وتشدد وزارة الصحة عىل رضورة 
اسـتمرار االلتـزام باإلجـراءات الوقائيـة 
وارتـداء الكمامة وأخـذ اللقاح وألزمت به 

الكوادر التدريسية.

يغداد/الزوراء:
أعلنـت خلية اإلعالم األمنـي، امس االثنني، تأمني الحماية لقريـة لهيبان يف كركوك 

وذلك بعد الهجوم اإلرهابي الذي شنه تنظيم داعش اول يوم أمس.
وذكـرت الخلية يف بيان ورد لـ «الـزوراء»: إن «القوات األمنية املشـرتكة تعمل عىل 
إعادة سـكان قرية لهيبان التابعة اىل ناحية رسكالن شـمال محافظة كركوك التي 
تعرضت اىل تهديد من قبل عنارص عصابات داعش اإلرهابية،» مبينة «إنه تم تأمني 
الحماية الالزمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة الرابعة عرشة - جيش عراقي، وقوة 

من املحور الخامس – بيشمركة».
ونفـت الخلية، وفـق البيان، «مـا تداولته بعض وسـائل اإلعالم ومواقـع التواصل 
االجتماعي بشـأن قيام العنارص اإلرهابية بحرق عـدد من منازل املواطنني يف هذه 

القرية».

بغداد/الزوراء:
كشـفت وزارة الداخلية، امس االثنني، 
اسباب استمرار حالة االنتحال للصفة 
األمنيـة، فيما دعـت املواطنني بالتبليغ 

عن اية حالة يتم مشاهدتها
وقال املتحـدث باسـم وزارة الداخلية، 
اللـواء خالد املحنا، يف ترصيح صحفي: 
«بني الحني واالخر تلقي القوات األمنية 
القبض عىل اشخاص ينتحلون صفات 
متعـددة بعضهـم صفـة يف االجهـزة 
يحاولـون  اخـرى  وصفـات  األمنيـة 
مـن خاللهـا االحتيـال عـىل املواطنني 
ويكسـبون مبالغ لقاء خداعهم لهؤالء 

املواطنني».
وزاد بالقول ان «الحالة عامة لم تختص 
يف انتحـال صفـات رجـال األمـن لكن 
حسـب موضوع االحتيال هناك احتيال 

ايهام املواطنني بإجراء تعيينات».
وتابـع « اليوم اكثـر املواطنني يعانون 
من قضية البطالة والكثري من الشباب 
يحـاول بشـتى الطـرق ان يحصل عىل 

التوظف «.
واختتم حديثـه بالقول «نحـن بدورنا 
نوجه رسـالة للمواطنني بـرضورة ان 
يتم التبليغ عن اية حالة يتم مشاهدتها 

من هذا القبيل».

بغداد/الزوراء:
أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، امس االثنني، حسـم رواتب ١٧٠٠ شخص 

من األجراء اليوميني، فيما أشار إىل انجاز معامالت املحارضين املجانيني.
وقـال العطـا إن ”املحافظـة أصـدرت كتابـاً بشـأن األجـراء اليوميـني، حيث تم 
حسـم رواتـب أكثر من ١٧٠٠ شـخص يف مجلـس املحافظة ومن البلديـات واملاء 

واملجاري“.
وبشـأن املحارضيـن املجانيني، أكـد: أن ”معامالت املحارضيـن املجانيني أُنجزت، 

وبانتظار اصدار وزارة املالية قرار بشأنهم وتحويلهم اىل عقود وحسم رواتبهم“.
وأضـاف أن ”ضحايـا اإلرهـاب وبحسـب قانـون ٢٠١٨ تحول امللف اىل مؤسسـة 
الشـهداء“، موضحا ان ”املحافظة تقدم الدعم وتستكمل اإلجراءات لحسم ملفات 

ضحايا االرهاب التي اصبحت لدى مؤسسة الشهداء“.
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بغداد/ الزوراء:

بددت وزارة الصحة، امس االثنني، املخاوف 

بشـأن خطر املتحور الجديد (اوميكرون)، 

مبينـة أن االعراض املسـجلة بـه يف بعض 

السـاللة  أخـف مـن شـدة  البلـدان هـي 

األصلية.

الرحمـن  عبـد  سـارة  الدكتـورة  وقالـت 

الخفاجي، املتخصصة بمجال الفريوسـات 

يف املختـربات العامـة للـوزارة يف ترصيـح 

صحفـي: إن ”البلدان التي سـجلت حاالت 

املتطـور  االفريقـي  باملتحـور  إصابـة 

(اوميكـرون) لـم تسـجل أي حالـة وفـاة 

دخـول  تسـتدعي  حـاالت  أو  اآلن،  حتـى 

العناية املركزة أو استخدام أجهزة التنفس 

االصطناعي وهذا ما أكدته منظمة الصحة 

العاملية“.

وأضافـت الخفاجـي أن ”خـرباء يف جنوب 

أفريقيـا أوضحـوا أن األعـراض املسـجلة 

باملتحـور الجديـد هـي أخـف مـن أعراض 

السـابقة،  األساسـية  كورونـا  سـالالت 

املصابـني  بـني  املشـرتكة  واألعـراض 

بالعضـالت  وآالم  الشـديد  اإلرهـاق  هـي 

واملفاصل“.

وبينـت أن ”أغلب اإلصابـات ضمن املوقف 

الوبائـي يف العـراق هي من سـاللة (دلتا)، 

ولدينا أمصال يف املختربات لكشـف املتحور 

(اوميكـرون) يف حـال ظهـوره“، مشـددة 

عـىل ”االلتزام باإلجـراءات الوقائية بارتداء 

الجهـاز  لتعزيـز  اللقـاح  وأخـذ  الكمامـة 

املناعي“.

وأشارت الخفاجي اىل أن ”الفريوس مستجد، 

وليسـت له القدرة عىل مراوغة املناعة التي 

تعطيها جميع اللقاحات الحالية، ويف حالة 

إصابة امللقحني ستكون اإلصابة خفيفة“.

بغداد/الزوراء:

أعلنت وكالـة الوزارة لشـؤون الرشطة، امس 

االثنني، القبض عـىل عدد من املتهمني بقضايا 

الرسقة والتزوير وتزييف العملة يف بغداد.

وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: إن 

«مفـارز مديرية مكافحة اجرام بغـداد التابع 

لوكالة الوزارة لشـؤون الرشطـة، تمكنت من 

القـاء القبض عـىل متهم برسقة مبلـغ أربعة 

ماليـني دينار من داخـل دار احـد املواطنني يف 

منطقـة الحرية ببغداد، كمـا قامت قوة اخرى 

من نفس املكتب بالقبض عىل متهم آخر برسقة 

مبلغ (مليوني دينار) من داخل عجلة مركونة 

ضمن القاطع، تم توقيف املتهمني وفق أحكام 

املـواد ٤٤٤ و ٤٤٦ من قانون العقوبات واتخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم اصوليا».

من جانب آخر، أعلنت الوزارة بحسـب البيان، 

«القبض عىل متهم بتزييف العملة وفق احكام 

املادة ٢٨١ من قانون العقوبات».

إىل ذلـك، نفـذت مفـارز املديريـة أوامر قبض 

بحـق عـدد مـن املتهمـني اآلخريـن بقضايـا 

الرسقـة والتزويـر ورسقـة الدراجـات النارية 

ومطلوبـني بقضايـا جنائيـة مختلفة وضبط 

عجالت مطلوبة والقبـض عىل حائزيها ضمن 

مكاتب مكافحـة اجرام بغداد يف جانبي الكرخ 

والرصافـة، حيـث تـم اتخـاذ كل اإلجـراءات 

القانونية بحقهـم لينالوا جزاءهم العادل وفق 

القانون».

بغداد/الزوراء:
الرشطـة  مفـارز  احبطـت   
املجتمعية بوزارة الداخلية (٥) 
محـاوالت ابتـزاز الكرتونـي يف 
(٣) محافظـات واعادت امواال 

لضحيتني.
وبينت املجتمعيـة يف بيان:» ان 
العمليـات جـاءت عـىل خلفية 
ورود مناشدات من (٥) فتيات، 

(٣) منهن من محافظة األنبار، 
وواحـدة مـن كربالء املقدسـة 
واخـرى مـن كركـوك، طالبن 
إلنقاذهن  بالتدخـل  املجتمعية 
من االبتـزاز الـذي يتعرضن له 
من قبـل أشـخاص يجربونهن 
عىل دفع أموال لهم أو الرضوخ 
لرغباتهـم الدنيئـة مقابل عدم 
مواقـع  عـىل  صورهـن  نـرش 

التواصل االجتماعي».
واوضح :» ان مفـارز الرشطة 
املجتمعية تمكنت من الوصول 
إىل املبتزيـن، واتخـذت بحقهم 
أن  بعـد  الالزمـة  اإلجـراءات 
االبتـزاز  محتويـات  حذفـت 
الضحايـا،  حسـابات  وأمنـت 
وأعـادت مبالـغ ماليـة الثنتني 

منهن».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خليـة االعـالم االمني، امس 
االثنني، تدمري وكر لداعش االرهابي 
يف محافظـة كركوك، والقاء القبض 
عـىل ٤ متهمـني يف البرصة.وجذرت 
يف بيان لها، تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: ان «أبطـال طـريان الجيـش 
تمكنوا من تدمري وكر كبري لعنارص 

عصابـات داعـش االرهابية يحتوي 
أسـلحة واعتدة ومعدات عسـكرية 
وتجهيزات، وذلك أثناء تنفيذ واجب 
اسـتطالع مسـلح وبحـث وتفتيش 
ضمـن  الشـاي  وادي  منطقـة  يف 
قاطـع قيادة عمليـات املقر املتقدم 
يف كركوك».واضافـت انـه «بهـدف 
تعزيز األمن واالستقرار يف محافظة 

البـرصة، تمكنت مـن القاء القبض 
عـىل اربعـة مطلوبـني وفـق مـواد 
قانونيـة مختلفة وضبطت أسـلحة 
املسـؤولية». قاطـع  يف  مختلفـة 

واشـارت الخلية اىل «القـاء القبض 
عىل متهم بحوزته كمية من الحبوب 
املخـدرة داخـل عجلتـه التـي كان 

يستقلها ضمن قاطع املسـؤولية».

نينوى/الزوراء:
وزعـت الحكومة املحليـة يف محافظة نينوى 
٤٠٠ قطعة أرض سكنية عىل ذوي الشهداء يف 

قضاء تلعفر غرب املوصل «.
وقـال محافـظ نينـوى، نجـم الجبـوري، يف 
ترصيـح صحفـي «ان بلديات نينـوى انتهت 
من فرز وتخصيص ٤٠٠ قطعة أرض سكنية 
وزعـت بني عوائل الشـهداء حـرصا يف قضاء 

تلعفر ممن لم يتسن لهم استالم اراض سكنية 
ضمن الدفعات التـي خصصت ووزعت خالل 

االشهر او السنوات املاضية داخل القضاء «.
وأضـاف الجبـوري الـذي ارشف عـىل توزيع 
سـندات قطع األرايض عـىل عوائل الشـهداء 
أن « التوزيع خضـع اىل قرعة اجرتها بلديات 
نينـوى، وبـإرشاف لجنـة توزيـع االرايض يف 

املحافظة».

نينوى/الزوراء:
أعلن مجلـس القضـاء األعىل، امس 
االثنـني، مشـاركته يف ورشـة عمـل 
ملناقشـة وسائل الحد من التطرف يف 
محافظة نينوى والتي نظمتها اللجنة 
الوطنيـة ملتابعة تنفيذ اسـرتاتيجية 
مكافحة التطـرف العنيف بالتعاون 

مع منظمة الهجرة الدولية.
وذكر بيـان ملجلس القضـاء األعىل، 
تلقتـه «الزوراء»: أن «الورشـة التي 
عقـدت يف أربيل واسـتمرت يومي،ن 
بمشـاركة مجلـس القضـاء األعىل، 
ومنظمـات  الـوزارات  مـن  وعـدد 
املجتمـع املدني بهـدف التعرف عىل 
برنامـج منظمـة الهجـرة الدوليـة 
التطـرف ومعرفـة  الخـاص بمنـع 

اهدافه».
وأضـاف أنـه «تـمَّ اسـتعراض ألهم 
املفاهيم واألهداف والوسائل املضمنة 
ملكافحـة  الوطنيـة  باالسـرتاتيجية 
التطرف العنيف، اضافة إىل مناقشة 
املقرتحـات املقدمـة من قبـل اهايل 
املحافظـة بمختلف تنوعهـم الثقايف 
والديني، كما تمَّ التأكيد عىل رضورة 
العمـل ملنـع عـودة الفكـر املتطرف 

والحد من خطاب الكراهية».

@“ÎbÉæa@Üájm@Úzó€a
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إعالن
اىل الرشيـك (امجـد محسـن عبد 
اىل  الصاحـب) اقتىض حضـورك 
مديريـة بلديـة النجـف االرشف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار  لغـرض 
للرشيـك (سـالم غـازي كنـان) 
 (٣/٨٦٥٩٨) املرقمـة  للقطعـة 
يف النجـف حي النـداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة أيام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك.

إعالن
 اىل الرشيكـة (برشى نعمة كاظم) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (مرتـىض عذاب حسـني) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة ٤٨٦١/ ١ مقاطعـة ٣ الحصـوه 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يومـا داخـل العراق وشـهر واحـد خارج 
العـراق مـن تاريخ نرش االعالن وبعكسـه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق                          العدد: ٧٩١ / ش/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                  التاريخ: ٥ / ١٢ /٢٠٢١ 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية

اىل املدعى عليه: سجاد حسن عبد الواحد
م/ اعالن

بناءا عـىل الدعوى املقامة امام هـذه املحكمة بالعدد ٧٩١/
ش/٢٠٢١ يف ٢٠٢١/١١/٣٠ مـن قبل املدعية     (نور الهدى 
حسـني عبد عيل) واملدعى عليه (سـجاد حسـن عبد الواحد) 
واملتضمنـة (تصديق الطالق الخلعي) ولتعذر تبليغك بالحكم 
الغيابـي الصـادر من هذه املحكمـة بالعـدد والتاريخ اعاله 
وملجهوليـة محـل اقامتك قـررت املحكمـة تبليغـك بالحكم 

الغيابي اعاله بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني.
مع التقدير..

القايض
يارس مالك النفاخ
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق 
لالوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (0.11%).
لسـوق  التـداول  مـؤرشات  وجـاءت 
العـراق لـألوراق املاليـة ليـوم امـس 
كمـا ييل: بلـغ عـدد االسـهم املتداولة 
(1.241.323.684) سهما، بينما بلغت 
 (1.031.242.522) االسـهم  قيمـة 

دينارا. 
االسـعار ISX 60  يف  واغلـق مـؤرش 
جلسـة امـس عـىل (563.06) نقطة 
منخفضا بنسبة (%0.11) عن اغالقه 
يف الجلسة السـابقة البالغ (563.66) 

نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (28) رشكـة من 
اصل (105) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الـرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئـة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (22) رشكة.
مـن  املشـرتاة  االسـهم  عـدد  وبلـغ 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(79) مليون سهم بقيمة بلغت (128) 

مليـون دينار مـن خالل تنفيـذ (40) 
صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.

بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(95) مليون سهم بقيمة بلغت (334) 
مليـون دينار من خـالل تنفيذ (166) 

صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لـألوراق املالية 
قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 

 ،2009 عـام  منـذ  املركـزي  وااليـداع 
ويسـعى إلطـالق نظـام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسـبوعيا من االحد اىل 
الخميـس، ومـدرج فيـه 105 رشكات 
قطاعـات  تمثـل  عراقيـة  مسـاهمة 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
117 عامليـاً،  حـل العـراق يف املرتبـة 
و11 عربيـاً ضمن قائمـة ”أغنى دول 
العالـم“ للعام الحـايل 2021 من حيث 
حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل 
 “Global finance مجلـة“  بحسـب 

األمريكية.
وقالـت املجلـة يف تقريـر لهـا حـول 
”اغنى وافقـر دول العالم“، من حيث 
حصـة الفرد مـن الناتـج االجمايل، يف 
قائمة ضمـت 192 دولة اطلعت عليه 
”الـزوراء“: إن ”دولـة قطـر جـاءت 
باملرتبة األوىل كأغنى دولة عربية، فيما 
جـاء ترتيبها الرابـع عامليـاً، إذ بلغت 
حصة الفرد القطري من الناتج املحيل 
اإلجمايل 100.037 ألف دوالر سـنوياً، 
تلتها اإلمـارات ثانياً عربيـاً وباملرتبة 
6 عامليـًا بنصيـب 74.245 ألف دوالر 
سنوياً، والبحرين ثالثاً عربياً، وباملرتبة 
23 عاملياً بنصيـب 53.128 الف دوالر 
والسـعودية الرابعـة عربيـاً وباملرتبة 
27 عامليـًا حيث بلغت حصة الفرد من 
الناتـج املحـيل اإلجمـايل 48.908 ألف 
دوالر، ثـم الكويـت الخامسـة عربيـاً 

وباملرتبـة 35 عامليـًا بنصيب 44,609 
ألـف دوالر، وُعمـان السادسـة عربياً 
وباملرتبـة 52 عامليـًا بنصيب 32,327 
باملرتبـة  ليبيـا  دوالر، وجـاءت  ألـف 

السـابعة عربياً وباملرتبـة 100 عاملياً 
بنصيب 13,489 الف دوالر“.

وتابعت أن ”مـرص جاءت ثامناً عربياً 
وباملرتبة 101 عاملياً بنصيب 13,422، 

عربيـاً  تاسـعاً  الجزائـر  جـاءت  ثـم 
وباملرتبة 111 عاملياً وبنصيب 11,829 
الـف دوالر، ثـم جـاءت االردن عارشاً 
عربيـاً وباملرتبـة 114 عاملياً وبنصيب 

 11 باملرتبـة  العـراق  10,821 وجـاء 
عربيـاً وباملرتبـة 117 عامليـاً بنصيب 

10,415 الف دوالر“.
وعامليـًا جـاءت لوكسـمبورغ بأغنى 
دول العالم يف 2021، حيث بلغ نصيب 
الفـرد مـن الناتـج املحـيل اإلجمـايل 
126.782 ألف دوالر، وجـاءت ايرلندا 
باملرتبة الثانية وبنصيب بلغ 111,360 
ألـف دوالر، وجـاءت سـنغافورة ثالثاً 
وبنصيـب 107,677 الـف دوالر، فيما 
تذيلـت القائمة دولـة بورندي بـ 779 
دوالراً تسبقها دولة الصومال بـ 953 

دوالراً.
واملقصـود بالناتـج املحـيل اإلجمـايل 
القيمة السوقية لكل السلع والخدمات 
النهائية محليـاً يف دولة ما، أي ما يتم 
إنتاجـه داخل الدولة خالل فرتة زمنية 
محـددة، ويسـاعد يف قياس مسـتوى 
معيشـة الفـرد، كمـا يعتـرب املـؤرش 
مقياسـاً ألداء االقتصـاد، فكلمـا زاد 
معـدل الناتج املحيل اإلجمايل زاد حجم 
االقتصـاد الـكيل، وبالتـايل يزيد حجم 
الدخل الكيل، ويف النهاية تقابله زيادة 

الدخل الذي يحصل عليه الفرد.
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بغداد/ الزوراء:
أفـاد موقـع رشكـة ( آرأو أو) بأنه تم إنشـاء 
واحـدة من أكثر مرافـق ضخ امليـاه تطوراً يف 
العـراق يف حقل الرميلة النفطي للمسـاعدة يف 
تعزيـز إنتاج النفط ودعم إسـرتاتيجية الحقل 

عىل املدى الطويل.
وذكر املوقـع يف تقرير اطلعـت ”الزوراء“ عىل 
ترجمته: ان“املحطة السادسة العنقودية هي 
أول منشأة تابعة للحقل يتم بناؤها يف الرميلة 
منذ حوايل 40 عاًمـا.. وهي أيًضا أول مرشوع 
مشـرتك بـني رشكات نفـط البـرصة وبي بي 
الحكومية لتسويق  وبرتوتشـاينا واملؤسسـة 

النفط ( سومو) التي تدير الحقل.
مـن جانبه، قال نائب املديـر العام لرشكة ( أر 
او او) حسـني عبـد الكاظم حسـني: إنه ”زاد 
إنتاج النفط اليومي يف الرميلة بنسبة تبلغ 40 
باملائـة تحت إرشاف الرشكة وكان مفتاح ذلك 
هو اسرتاتيجية حقن املياه ، التي ارتفعت من 

حـوايل 250 مليون برميل يف اليـوم يف حزيران 
مـن عـام 2010 لتصـل إىل ذروة تجاوزت 1.5 

مليـون برميل من املياه يومًيـا يف عام 2021 ، 
حيث قمنا بتمديد حقن املياه إىل جنوب الحقل 

ألول مـرة منذ أكثـر من عقد وسيسـاعدنا يف 
الحفـاظ عـىل إنتاج النفـط املرتفع لسـنوات 

قادمة”.
من جانبه، اوضح املدير العام اورخان غوليف: 
أنه ”يعد التشغيل الكامل للمحطة عالمة فارقة 
يف سـعينا للحفاظ عىل إنتـاج النفط يف جنوب 
الحقل، فعىل مدى السـنوات الــ 11 املاضية ، 
تركز حقن املياه يف شمال الرميلة التي شهدت 
زيـادة يف اإلنتـاج بأكثر مـن 150 باملائة وهو 
جزء أسايس من اسـرتاتيجية الرشكة للنجاح 

يف املستقبل“.
ويعـد حقـن املاء أمـرًا أساسـًيا للحفـاظ عىل 
الكميـات الكبرية مـن إنتاج النفـط يف الرميلة، 
فبعد ما يقرب من 70 عاًما من استخراج النفط 
والغاز واملياه، شهدت خزانات الرميلة الناضجة 
انخفاًضا يف مسـتويات الضغط، ويساعد حقن 
املـاء يف باطن األرض عـىل تعويض هذا الضغط 

املفقود ودفع النفط والغاز إىل السطح“. 

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة التخطيط، امس االثنني، عن عدم وجود حسـابات ختامية 

للعام الحايل 2021 .
وقـال وكيل الوزارة ماهر حمـاد يف حديث صحفي: أن ”وزارتي التخطيط 
واملالية يف سـباق مـع الزمن للوصول اىل أفضل نسـبة تمويل للمشـاريع 
وخاصة ذات األولوية عىل املسـتوى االسـرتاتيجي او ذات التماس املبارش 
مـع حياة املواطنني“، مضيفا انه ”ال توجد حسـابات ختامية لعام 2021 

حتى اآلن“.
هذا وأكد رئيس ديوان الرقابة املالية، رافل ياسـني خضري، قد أكد يف وقت 
سـابق، ان اسـباب تأخري إنجاز الحسـابات الختامية يعود اىل ان الديوان 

يحصل عىل البيانات عرب سجالت ووثائق، وليست الكرتونية.

بغداد/ الزوراء:
طالب العراق الـدول املترضرة بإطالق تكتل ضاغط قبالة الدول الحاضنة 

لألموال املهربة واملمتنعة عن إعادتها، والتي توفر املالذ اآلمن للفاسدين.
وقـال مدير عام دائرة االسـرتداد يف هيئة النزاهة، معتـز فيصل العبايس، 
يف حديـث صحفـي: إن ”العـراق كان حـارضاً يف اجتماع الـدول االطراف 
يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحة الفسـاد، للتـداول يف اتفاقية الخربات 

والتجارب الناجحة ومعوقات عمل الجهات املختصة بمكافحة الفساد“.
مبينا أن ”ممثـل العراق رئيس هيئة النزاهة االتحادية القايض عالء جواد 
حميد دعا اىل تفعيل اسـرتداد االموال، وتشـجيع الـدول عىل عقد مذكرات 

تفاهم يف إطار االتفاقية الدولية والتعامل مع القضاء“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف النائب السـابق يف برملان إقليم كردسـتان العراق، سوران عمر، 
امـس االثنني، عن وجود 12 منفـذا حدوديا يف اإلقليم خـارج موافقات 
الحكومة االتحادية.وقال عمر يف ترصيح صحفي: إن ”12 منفذا حدوديا 
التعلم بها بغداد منترشة يف السليمانية وأربيل ودهوك، مع إيران وتركيا 

وتذهب عائداتها املالية لعوائل السلطة وشخصيات متنفذة“.
وأضـاف أنـه ”يف هـذه املنافـذ تتـم عمليـات التهريـب وإدخـال املواد 
املمنوعـة واملواد التي تعلن الـوزارات االتحادية اكتفـاء الحاجة وتمنع 

استريادها“.
ويتهم نواب وشخصيات سياسية منافذ كردستان بأنها بوابة التهريب 

والفساد يف العراق، بسبب عدم التزام حكومة اإلقليم بقرارات بغداد.

بغداد/ الزوراء:
دعـا العرشات مـن العاملني يف صيد االسـماك يف هور الدملج املشـرتك بني 
محافظتـي الديوانية وواسـط، امس االثنـني، الجهات املعنيـة إىل تفعيل 

اإلجراءات بحق الصيد الجائر لالسماك والطيور يف هذه املنطقة.
وقـال عـدد منهم يف واسـط: أن ”هذه األحيـاء بدأت تتعـرض إىل تناقص 
كمي ونوعي نتيجة السـتخدام الطرق غري القانونية يف الصيد مثل الصعق 
الكهربائي أو استخدام السموم واملواد الكيماوية يف الصيد، من قبل بعض 

الطارئني عىل املهنة“.
واضافـوا أن ”هناك مشـكلة اخرى تواجههم أال وهـي تعرض املنطقة إىل 
انحسار يف مساحات املياه بسـبب قلة االطالقات املائية اىل االهوار“، فيما 
طالبـوا الجهات الحكومة املعنية والحكومات املحلية إىل االرساع بمعالجة 

هذه االزمة“.
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pb‘œaÏæa@xäbÇ@ÊbnéÜã◊

@’¢@paıaãu�a@áÌáìn€@paÏ«Ü
wæá€a@äÏÁ@¿@ãˆbßa@áÓó€a
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بغداد/ الزوراء:

أكـد عضو اللجنة املالية النيابية السـابق، جمال كوجـر، امس االثنني، ان 

املوازنـة املقبلة لسـنة 2022 سـتتجاوز ”العجز الحاد“ الـذي هيمن عىل 

املوازنة السابقة.

وقال كوجر، وهو مرشح برملاني فائز عن الدورة الحالية، يف حوار اطلعت 

عليه ”الـزوراء“: إن ”حكومـة رئيس الوزراء الحـايل مصطفى الكاظمي 

عانـت أزمـة ماليـة، ولكن خـالل األشـهر األربعـة األخرية كانـت هناك 

انفراجة“، مسـتدركاً: ”ولكننا ال نسـتطيع القول إن خزينة الدولة مليئة 

والظروف االقتصادية مريحة ألسباب متعددة“.

وأضـاف أنـه ”يف موازنة 2022 سـيكون العراق قد تجـاوز مرحلة العجز 

الحـاد، لكن هذا ال يعني أننا يف حالة انتعاش اقتصادي“، مبينا أن ”العجز 

املدرج يف املوازنة الحالية كان باألصل عجزا مخططا له، لذلك سوف نكون 

أمـام عدم وجود عجز، ويف هذه الحالة سـوف نتحول إىل وفرة، ولكن هذه 

الوفرة ليست بتلك األرقام الكبرية“.

وأوضـح كوجـر أن ”االحتياطـي البنكـي كان عىل الحافـة، وكانت هناك 

إنذارات للحكومة العراقية بأنه إذا انخفض االحتياطي البنكي، فإن العملة 

العراقيـة سـوف تفقد قوتها الرشائيـة، لذلك تم تعزيزهـا، واآلن تجاوزنا 

مشـكلة تعزيز االحتياطي البنكـي اىل حد ما، وتبقى هنـاك ديون لبعض 

املصارف العراقية يجب معالجتها“. 

åÎbvnné@Ú‹j‘æa@Ú„åaÏæa@ZãuÏ◊
Üb®a@çv»€a@

بغداد/ الزوراء:
أعلنت تركيـا ان العراق جاء باملرتبة الخامسـة كـ“أكرب“ 
مسـتورد للبن الرتكي، مبينـة أن صادراتها من البن بلغت 
أكثر من 65 مليون دوالر خالل السنوات الخمسة املايض.

وقال معهد اإلحصاء الرتكي يف بيان اطلعت عليه ”الزوراء“: 
ان ”الصـادرات الرتكية من البن بلغـت 65.5 مليون دوالر 
خالل السنوات الخمسة املاضية، مبينا أن ”هذه الصادرات 
ارتفعت اىل الضعف خالل عام 2021 مقارنة بعام 2016“.

واضافت ان ”صادرات تركيا خالل العرشة االوىل من العام 
الحـايل 2021 بلغت 18.7 مليـون دوالر، يف حني بلغت هذه 

الصادرات يف عام 2020 قيمة 20.2 مليون دوالر“. 
واشـارت اىل ان ”تركيـا تصـدر البـن اىل 140 دولة، حيث 
كانت الوجهات الرئيسـية لصادرات تركيا من القهوة هي 

السـعودية وجمهورية شـمال قربص وهولنـدا والواليات 
املتحدة األمريكية والعـراق خالل الفرتة من عام 2016 اىل 
2019“، مشـريا اىل ان روسـيا حلت محل الواليات املتحدة 

األمريكية يف عام 2020“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي من 
الدوالر، امس االثنني، لتسـجل أكثر 

من 188 مليون دوالر.
أن البنـك املركـزي  وذكـر مصـدر 
لبيـع  امـس خـالل مـزاده  شـهد 
ورشاء الدوالر االمريكي، ارتفاعا يف 
مبيعاته من الدوالر بنسبة 4.44% 
لتصـل إىل 188 مليونـاً، و 394 الفا 

و 282 دوالرا أمريكيا غطاها البنك 
 1460 بسـعر رصف اسـاس بلـغ 
دينـاراً لـكل دوالر، مقارنـة بيـوم 
امـس االحد، التـي بلغـت املبيعات 
فيـه 180 مليونا و 617 الفا و 354 

دوالرا أمريكيا.
واشـار اىل ان اغلب مبيعـات البنك 
ذهبـت لتعزيز األرصـدة يف الخارج 
عىل شكل حواالت واعتمادات حيث 

بلغت 143 مليونا و 934 الفا و 282 
دوالرا، فيمـا ذهـب املبلـغ املتبقي 
البالغ 44 مليونـاً و 460 ألف دوالر 

بشكل نقدي.
مرصفـا   26 أن  إىل  املصـدر  ونـوه 
قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
لتلبيـة  الخـارج، و18 مرصفـا  يف 
الطلبـات النقدية، إضافـة اىل 198 

رشكة توسط.

@…fl@¿ãóæa@ÊÎb»n€a@ÚÓ‡Ác@á◊˚m@bÓ„b�Ìãi
Ô”aã»€a@ç◊ãæa

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@Íäb»éc@Û‹«@≈œb±@kÁâ€a

@—‹è€a@Âfl@ÒáÌáu@ÚjuÎ@’‹�Ì@ÂÌáœaã€a

…”aÏfl@Âfl@äâ±@áÓíã€a
ÚÓ‡ÁÎ@¡iaÎäÎ

بغداد/ الزوراء:
حـذر مـرصف الرشـيد املواطنـني ومنتسـبي وزارتـي الدفـاع والداخلية 
واملوظفـني واملتقاعدين واملسـتفيدين، مـن الدخول عـىل روابط ومواقع 

وهمية للتقديم عىل السلف الشخصية.
وقـال املكتب االعالمي للمرصف يف بيـان :“ ان هناك مواقع قامت برسقة 
بيانات بعض الراغبني بالتقديم عىل السلف من خالل نرشها روابط وارقام 
هواتـف وهمية.. ونحن إذ نحذر من ذلك، نبني ان الرابط الرسـمي الوحيد 

منشور عىل الصفحة الرسمية للمرصف وكذلك صفحة الفيس بوك ”.

بغداد/ الزوراء:
أكد السـفري الربيطاني يف بغداد، مارك برايسون-ريتشاردسون، عىل رضورة 
التعـاون املرصيف وتقديم املسـاعدة الفنيـة للبنك املركـزي العراقي خاصة يف 
مجـال الرقمنة املالية.وذكر بيـان للبنك املركزي ان ” محافـظ البنك املركزي 
العراقـي مصطفى غالب مخيف التقى امس السـفري الربيطاني يف بغداد وتم 
بحـث العالقات املرصفية وسـبل تطويرها.. وقد رحـب املحافظ بفتح فروع 
للمصـارف الربيطانيـة يف العـراق وفتح حسـابات متقابلة لتسـهيل التبادل 
التجـاري بني البلدين“.من جانبه، أكد السـفري عـىل رضورة التعاون املرصيف 
وتقديـم املسـاعدة الفنية للبنـك املركزي العراقـي خاصة يف مجـال الرقمنة 
املالية.كمـا تطرق السـفري اىل وثيقة الورقـة البيضاء واالصـالح االقتصادي 
وأولويات تنفيذ هذه الخطة، حيث أكد املحافظ عىل تنفيذ اإلصالحات بشـأن 
اتمتـة املنافـذ الحدودية والكمارك والرضائب.وأشـاد السـفري باملبنى الجديد 

للبنك املركزي حيث دعاه املحافظ لحضور حفل افتتاح املبنى عند انجازه.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية، امس االثنني.

وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سـجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر 
بيع 366 الف دينار، و سعر الرشاء 362 الفاً، وهي نفس االسعار التي سجلت 
ليـوم امس االحد.واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيـار 21 من الذهب 
العراقي سـجل اسـتقرارا ايضا عند 336 الف دينار، يف حني بلغ سـعر الرشاء 
332 ألفا.وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال 
الذهب الخليجـي عيار 21 يرتاوح بني 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح 
سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و340 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أطلق مرصف الرافدين وجبة جديدة من سلف املوظفني ومنتسبي القوات 
االمنيـة واملتقاعدين.وقـال مصـدر يف املـرصف يف ترصيـح صحفـي: ان 
”التقديم عىل السـلف يكون عـن طريق فروع املـرصف املنترشة يف بغداد 
واملحافظات“.وأشـار اىل ان ”الفروع مازالت مستمرة يف استقبال طلبات 

معامالت الرتويج عن السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية“.

ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé@paãí˚fl@…uaãm

Ô◊6€a@≥‹€@ÜäÏnèfl@5◊c@êflbÇ@÷aã»€a

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@188@∂g@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl@ b–mäa
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@Âèy@Å˝œ@ıaäÎç€a@Üb„@êÓˆä
7é@tÜb®@Èöã»m@Ô–‰Ì

بغداد/ متابعة الزوراء
نفـى رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء الريايض، فالح حسـن، مـا تم تداوله يف بعض 
وسـائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي عن تعرضه لحادث سـري.وقال حسـن: «لم 
اتعـرض ألي حادث سـري وانا بصحـة جيدة حالياً واسـتغرب من تداول هكـذا اخبار ال 
اعلـم الغرض منها وهذا يشء مؤسـف ان تقوم بعض الجهات ببث مثل هكذا شـائعات 
مغرضة».وأبدى حسـن أسفه من بث هكذا «أنباء كاذبة ال تراعي مشاعر ذوي الشخص 
املعنـي»، داعياً وسـائل اإلعالم اىل «أخـذ األخبار من مصادرها وقنواتها الرسـمية وعدم 

االنجرار وراء بعض االدعاءات الكاذبة».

ãºcÎ@ã–ñc

@%b»€a@Ú€Ï�i@¿@’Óœe@çÓ€bæa@Û‹«@ÚÓöb‘€bi@åÏ–Ì@%bé@µèy@bm@aÏæa@kÉn‰fl@k«¸

@·«Ü@Êaá◊˚Ì@Ôiã»€aÎ@ÏÓé�a@ÊaÜb•¸a
ÚÓiã»€a@ÚÌá„˛a@Ú€Ï�i@Åb≠�@÷aã»€a

ÚÌÜÏ»è€a@¿@bÓée@Ú€Ï�ji@Êb‡«Î@paäbfl�aÎ@ã�”@ÈuaÏÌ@áÓ€a@kÉn‰fl

بغداد/نعيم حاجم
والسـالم  الكوفـة  ناديـا  تـوج 
العـراق  انديـة  بطولـة  بلقـب 
بالكيك بوكسينغ لفئتي االشبال 
والناشـئني يف املنافسـات التـي 
اختتمت يف محافظة وبمشاركة 
25 ناديا يمثلون أندية العاصمة 
بغداد وبقية املحافظات األخرى.

وقـال رئيـس االتحـاد العراقـي 
للكيـك بوكسـيغ السـيد قاسـم 
الواسطي: ان نادي الكوفة حصد 
املركـز األول يف منافسـات فئـة 
االشـبال وحل ثانيا نادي واسط 
فيمـا جـاء باملركز الثالـث ناديا 

السالم والحدود بالتساوي.
موضحـا: ان نادي السـالم توج 
باملركـز األول يف منافسـات فئة 
الناشئني وتاله ثانيا نادي الكوفة 
وحل نادي داموك باملركز الثالث.

وأشـار الواسـطي اىل: ان اتحاد 
هامـش  عـىل  اجـرى  اللعبـة 
منافسـات بطولة انديـة العراق 

املقاعد  انتخابات تكميلية لسـد 
الشـاغرة يف مجلـس إدارة اتحاد 
اسـفرت  إذ  بوكسـينغ،  الكيـك 
االنتخابـات عـن فوز السـيدين 
عـالء حمـودي وخضـري عباس 
يف االنتخابـات التـي جـرت وفق 

قانون 24 لسنة 2021.
وخلـص الواسـط اىل: ان عمـل 
اتحاد اللعبة سينصب يف املرحلة 
املقبلـة عـىل تحضـري منتخبات 
وتهيئتهـم  العمريـة  الفئـات 
خـوض  قبـل  األمثـل  بالشـكل 
العربيـة  البطـوالت  منافسـات 
والقاريـة والدولية التي سـتقام 
تباعـا يف العام املقبل، حيث تمت 
مناقشـة املنهـاج الخارجي مع 
مدربـي املنتخبـات الوطنية لكل 
الفئـات العمرية بغيـة الوصول 
معهم اىل حلول ناجعة نستطيع 
مهمـة  تسـهيل  خاللهـا  مـن 
مشـاركة منتخباتنـا يف املحافل 

املقبلة.

@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@k‘‹i@ÊbuÏnÌ@‚˝è€aÎ@ÚœÏÿ€a
Õ‰Óè◊Ïi@ŸÓÿ€bi@µ˜íb‰€aÎ@fibjíˇ€@÷aã»€a

بانكوك/ حسن البيضاني 
 موفد اتحاد الصحافة الرياضية 

خاض العبو منتخبنا الوطني للمواي 
تـاي، ظهـر أمـس االثنـني، نزاالتهم 
يف منافسـات بطولـة العالـم باملواي 
تاي، الجارية حاليـاً يف حلبات املدينة 
التايالنديـة  العاصمـة  يف  الرياضيـة 

بانكوك.
وحقـق العبنا حسـني سـالم سـعود 
الفوز يف نزال وزن 67 كغم، وبالجولة 
األوىل بالرضبـة الفنيـة القاضية عىل 
الالعـب املاليـزي رضا آفيـق، متأهالً 

للدور الثاني.
وأكـد الالعب حسـني سـالم سـعود، 
العراقـي  يف ترصيـح ملوفـد االتحـاد 
للصحافة الرياضية، عزمه عىل إكمال 
الطريق نحو منصات التتويج وسيلعب 
سعود، اليوم الثالثاء، نزاله الثاني أمام 
البولندي أوسـكار ستيوفسـكي، بعد 
أن فـاز األخري عىل منافسـه الفرنيس 

أليكسيس ساوترون. 
الثالثـاء، نـزاالت  اليـوم  وتسـتكمل، 
يوسـف  الالعـب  يواجـه  إذ  العبينـا، 
محمود منافسه الالعب الفيتنامي إي 
كونـج نجاي بـوزن 51 ، ويف وزن 60 
كغم سـيلعب العبنا بهمن قادر نزاله 

أمـام األردني سـيف زقـزوق بالحلبة 
 .(A)

أمـا الالعـب املصطفـى وسـام كامل 
التايلندي  البطل  فسـيالقي منافسـه 
ناروفان تشـيتريا بـوزن 48 كغم عىل 
الحلبة، وسـيواجه العبنا سجاد جواد 
بوزن 57 كغم الالعب الكوملبي توماس 
تشـيفريا بالحلبة (C) وينتظر الالعب 
مصطفى التكريتـي الترصيح الطبي 
لخـوض نزاله أمام منافسـه اإليطايل 
جوسـيب كاروس، غـداً األربعـاء، يف 

.(A) الحلبة
هـذا وتعـرض العبنـا الـدويل سـجاد 
بشري بوزن 63 كغم لخسارة مفاجئة 
أمـام البطـل الكازاخسـتاني فاديـم 
كارابينكوف بثالث جوالت دون مقابل 
وبنتيجة (9-10) تكررت لكل جولـة. 

وفيما يعّول عىل بشري تحقيق اإلنجاز 
للعراق يف هـذه البطولـة كونه األكثر 
اسـتعداداً وخـاض نـزاالت احرتافية 
ومعسـكر طويل امتد لثمانية أشـهر 
مؤملـة  خسـارته  كانـت  تايالنـد،  يف 

ومفاجئة للوفد. 
الالعـب أبـدى حزنـه الشـديد وندمه 
عـىل عدم اسـتثمار الفرصـة املؤاتية 
لتحقيق الفوز عىل منافسـه، بالرغم 

من قوته، وذكر بشـري: ”كنـُت أمّني 
النفس بالفـوز والذهـاب بعيداً نحو 
منصـات التتويـج، ويل الثقة املطلقة 
بإحـراز الذهبيـة، وقـد تكـون الثقة 
املفرطة أحد األسـباب التـي أبعدتني 
عن البطولـة مبكراً“، محمالً نفسـه 
مسـؤولية الخسـارة، قائالً: ”لم أجد 
الطريقة املناسبة للحصول عىل نقاط 
أكثر من املنافس الكازاخستاني، وكل 
تفكريي انصب إلنهاء النزال بالرضبة 
القاضيـة غـري أنـي خـرست الوقت 
أن ”خسـارتي  إىل  والنقـاط“، الفتـاً 
ستكون درساً قاسـياً سأستفيد منه 

للمستقبل“.
النزال اآلخر كان بني العبنا عباس عبد 
الكاظـم والربازييل لوسـيانو أوليفريا 
بوزن 75 كغم، وأبىل العبنا بالًء حسناً 
وقارع منافسـه الربازييل وكان قريباً 
مـن تحقيـق الفـوز، غـري أنـه خرس 
اللقـاء بجولتني مقابـل جولة واحدة، 
مـن جهته خرس العبنا الشـاب يحيى 
عامـر يحيى بالرضبـة القاضية أمام 
الالعـب الرتكـي إمري باتوهـان يلمز 

بوزن 57 كغم.
وعزى مدرب املنتخب الوطني العراقي 
محمد حسـن خسارة يحيى بالرضبة 

القاضيـة لقـوة املنافـس وقلة خربة 
العبنـا الـذي يشـارك يف أول بطولـة 
خارجيـة لـه. مبينـاً أن ”اختيارنا له 
إليماننـا بقدراته وكونه صغري السـن 
(17 عاماً) ولكسب الخربة واالحتكاك 
السيما وأنه لم يشارك مع فئة الشباب 

لعدم وجود العبـني بوزنه، األمر الذي 
أدى إىل إرشاكـه بفئـة أكـرب“. 

هذا ويأمـل الوفـد اإلداري والفني أن 
يظهر الالعبون يف نزاالت اليوم الثالثاء 
بشـكل أفضل، وهم كل من مصطفى 
وسام وبهمن قادر وسجاد جواد، فيما 

تحوم الشـكوك حول مشاركة الالعب 
الدويل مصطفى التكريتي الذي يعاني 
من إصابة يف يده اليمنى، وقد ال يجتاز 
الفحص الطبـي املؤهل لخوض النزال 
املحدد له يوم غد االربعاء أمام الالعب 

االيطايل جوسيب كاروس.

بغـداد/ عـيل حميـدي البهـاديل 
اآلسـيوي  االتحاديـن  رئيسـا  أعلـن 
والعربـي بالجـودو دعمهمـا الكبـري 
بغـداد  لبطولـة  العـراق  إلسـتضافة 
السـالم لألنديـة العربيـة بالجودو يف 
شـهر آيار من العام املقبل بمشـاركة 

واسعة من االتحادات العربية.
رئيس اإلتحاد اآلسيوي بالجودو عبيد 
العنـزي اكـد أثنـاء اجتماعـه برئيس 
االتحاد العراقي سـمري املوسـوي عىل 
هامش بطولة اسـيا التـي اختتمت يف 
بـريوت: ان عـودة العراق إلسـتضافة 
البطـوالت الدولية والعربيـة بعد فرتة 
طويلة من الغياب سيكون مصدر قوة 
لالتحاد اآلسـيوي كون العـراق يعترب 

مـن االتحـادات الرائـدة وذات خـربة 
طويلـة يف تنظيم البطوالت عىل جميع 

األصعدة الرياضية .
وبـني: أن إقامة بطولة األندية العربية 
يف بغداد سـيكون بوابـة إلقامة احدى 
صعيـد  عـىل  االسـيوية  البطـوالت 
املسـتقبل  يف  األنديـة  او  املنتخبـات 
القريـب وسـيكون اإلتحاد اآلسـيوي 
بـكل أعضائـه داعمـا لهـذا األمـر اذا 
مـا أراد العـراق اسـتضافة مثـل تلك 

البطوالت .
ومن جهته، أكد رئيس اإلتحاد العربي 
بالجـودو نعمـان شـاهر: انـه وبعد 
ان طلـب وزيـر الشـباب والرياضـة 
العراقـي عدنـان درجال أثنـاء إقامة 

الدورة التدريبيـة والتحكيمية الدولية 
يف بغـداد شـهر ترشيـن األول املايض 
منح العـراق رشف اسـتضافة احدى 
البطـوالت العربية باللعبة قرر االتحاد 
العربـي التصويت عىل اقامـة بطولة 
االنديـة العربية يف العاصمـة العراقية 
بغداد والتي سـتقام يف شـهر آيار من 
العام املقبل. وطالب شاهر من جميع 
االتحـادات العربية املحلية املشـاركة 
مـن اجل املسـاهمة يف انجاح البطولة 
التـي اطلق عليها اسـم بغداد السـالم 
لكـون العاصمـة العراقيـة كانت وما 
زالت مدينة السالم من خالل احتضان 
الشـباب العربي ودعمهم بكل السـبل 

املتوفرة .

بغداد/ حسام عبد الرضا
بحضـور رئيـس االتحـاد العراقـي لكـرة اليـد محمد هاشـم 
األعرجـي جرت يـوم امـس االثنني قرعـة البطولة اآلسـيوية 
الــ 20 لكـرة اليد والتي سـتقام يف اململكة العربية السـعودية 
خالل املدة من الثامن عرش ولغاية الحادي والثالثني من شـهر 
كانون الثاني من العام املقبل وبمشـاركة 17 منتخبا.واوقعت 

القرعة منتخبنا الوطني لكرة اليد يف املجموعة الثالثة اىل جانب 
منتخبات قطر واإلمـارات العربية املتحدة وعمان، فيما ضمت 
املجموعـة األوىل منتخبـات كوريا الجنوبيـة والكويت واألردن 
وسنغافورة، وتألفت املجموعة الثانية من منتخبات السعودية 
وإيران وأسـرتاليا والهند وضمت املجموعـة الرابعة منتخبات 

اليابان والبحرين وهونك كونك وأوزبكستان .
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الدوحة/ متابعة الزوراء

أطاح  املنتخب القطري بآمال منتخبنا 

الوطنـي العراقـي للتأهل للـدور ربع 

النهائي، بعد فوزه امس بنتيجة 3/0، 

يف املباراة التي اقيمت عىل ستاد البيت، 

يف الجولـة الثالثة واالخرية من مرحلة 

املجموعات.

وسـجل هديف املنتخب القطري كل من 

املعز عيل يف الدقيقة 81، وأكرم عفيف 

يف الدقيقـة 84، وحسـن الهيـدوس يف 

الدقيقة 90+3.

وبهـذا الفوز رفع العنابـي رصيده اىل 

9 نقـاط يف الصدارة بالعالمة الكاملة، 

فيما تجمد رصيد املنتخب الوطني عند 

نقطتني يف املركز الثالث.

بداية املباراة كانت حذرة من الجانبني، 

حيـث ارتكـز اللعـب يف وسـط امللعب 

مع محاوالت االخـرتاق عرب األطراف، 

وغابت املحاوالت يف أول ربع الساعة.. 

رغم بعـض املحـاوالت الهجومية من 

املنتخب الوطني التي حاول من خاللها 

الضغط عىل العنابي يف منطقته.

واعتمد منتخب قطر عىل اإلسـتحواذ 

عـىل الكـرة محـاوال فيهـا حرمـان 

منافسـه من الكـرة، بمـا انه خاض 

املواجهـة بـدون اي ضغوطـات بعد 

حسـمه للتأهـل وصـدارة املجموعة 

االوىل يف الجولـة الثانيـة، مـا يعنـي 

الضغـط كان عـىل اسـود الرافديـن 

اكثر كـون الفـوز يؤهله للـدور ربع 

النهائي.

وكاد بشار رسن ان يسجل اول أهداف 

اللقاء يف الدقيقة 23 بعد تلقى تمريرة 

يف العمـق من عالء عباس، حاول فيها 

بشار ان يباغت حارس مرمى املنتخب 

القطـري لكن التمركز الجيد ليوسـف 

حسـن فـوت عـىل مهاجـم املنتخـب 

الوطني تسجيل هدف التقدم.

وحـرم القائـم منتخبنا من تسـجيل 

الهـدف االول خـالل الدقيقـة 38 من 

خالل تسـديدة قوية من يارس قاسـم 

ارتطمت بالقائم األيمن لحارس مرمى 

املنتخب القطري يوسف حسن.

عكس الشوط االول بدأ العنابي بشكل 

جيـد يف الشـوط الثاني، حيـث حاول 

مباغتة املنتخب الوطني بهدف مبكر، 

وسـنحت له اول فرصة خالل الدقيقة 

50 بواسـطة مصعـب خـرض، الـذي 

تلقـى عرضية مـن اسـماعيل محمد 

لكن رأسـيته مرت بقليـل عىل مرمى 

املنتخب الوطني، وتلتها فرصة أخرى 

ضائعة ملصلحـة العنابي وتحديداً من 

أحمـد عـالء من خـالل تسـديدة كان 

ينقصها الرتكيز.

وأطلق حسن الهيدوس تسديدة قوية 

خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم 

، بعد ان ملسـها حارس مرمى املنتخب 

الوطني فهد طالب.

ورد عليه محمد قاسم بتسديدة قوية 

ايضـا خارج منطقة الجـزاء ارتطمت 

بالقائم األيرس لحارس مرمى املنتخب 

القطري يوسـف حسن لتأتي الدقيقة 

82 التـي تمكـن فيهـا املعـز عيل من 

تسـجيل هدف املباراة االول، من خالل 

جهد فـردي تالعب فيه بدفاع املنتخب 

الوطني، ليسدد كرة زاحفة لم يتمكن 

فيها فهد طالب من صدها.

ولـم يكتف املناخـب القطـري بهدف 

املعز بل تمكن أكرم عفيف من اضافة 

الهـدف الثانـي يف الدقيقـة 84، بعـد 

تلقيه تمرير يف العمق من البديل خالد 

منري .

وختم حسن الهيدوس ثالثية املنتخب 

القطري بعد تسجيل هدف يف الدقيقة 

.90+3
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نالـت كريمة الزميـل الصحفـي د. غانم نجيب 
عبـاس (ريـام)، شـهادة  املاجسـتري  بامتياز 
يف الهندسـة الكيمياوية من كلية الهندسـة – 
جامعـة القادسـية، يف املناقشـة العلنية التي 
جـرت يف قاعة الكلية للدراسـات العليا، وترأس 
لجنة املناقشة االسـتاذ الدكتور صالح عبد الجبار 
صالـح من الكلية ، وضمت االسـتاذ الدكتور عيل عامـر عبد الهاد  من 
كليـة الهندسـة – جامعة الكوفة، واالسـتاذ هشـام محمـد مجيد من 
هندسة القادسية، واالستاذ املساعد  الدكتور عيل حسني عبار من كلية 
الهندسـة الخوارزمي – جامعة بغداد عضواً ومرشفاً.. خالص االمنيات 

بالتوفيق لـ (ريام)  يف حياتها ومشوارها االكاديمي
   ******************

الصحفيـة يف جريـدة الصبـاح الزميلـة انتصـار 
الرشاح، اكدت اكتسابها الشفاء التام من االزمة 
الصحيـة التـي تعرضـت لهـا قبل مـدة زمنية 
قصـرية، دعواتنـا الصادقة للرشاح بالشـفاء 
التـام وان يمـن عليها العـيل القديـر بالصحة 

والعافية التامتني.

الدمام/ الزوراء
وتريَة  للناشئني  منتخبنا  رفَع 
يف  مشواره  افتتاِح  قبل  تحضرياته 
 ١٥ دون  الثامنة  آسيا  غرب  بطولِة 
مدينُة  منافساتها  تحتضن  التي  سنة 
ستكون  حيث  بالسعودية،  الدمام 
املنتخب  بمواجهِة  االنطالق  نقطة 

اللبناني اليوم الثالثاء.
للناشئني،  منتخبنا  وفد  رئيس  وأكَد 
أن  لفتة:  رحيم  الكرة،  اتحاد  عضو 
التحضريات مستمرٌة، والوحدُة األخرية 
شهدت  امس  املنتخُب  خاضها  التي 
وحرصاً  العبينا،  من  كبرياً  اندفاعاً 
عالياً ليثبت الجميُع جاهزيته لخوض 

املباراِة أمام لبنان اليوم.
عىل  الفوز  تحقيق  هدفنا  أن  وبنّيَ: 
مشجعًة،  بدايًة  لتكون  لبنان  منتخِب 
المتالكه  النجاِح  عىل  قادٌر  ومنتخبنا 
الجهاز الفني الجيد والالعبني املميزين، 
وبالتايل نسعى لخطِف النقاط، ومن ثم 
مباراِة  يف  السعودي  املنتخب  منافسة 
الخميس املقبل عىل زعامِة املجموعة.

تسعى  املنتخبات  جميع  أن  وأوضَح: 
لكننا  مرشوٌع،  حٌق  وهو  للتأهِل، 

نراهن عىل ليوثنا لقطِع بطاقِة املرور 
وزعامة املجموعِة األوىل، وأملنا التأهل 

وبلوغ املباراِة النهائية.
فقد  كمال  حسن  املنتخب،  مدرُب  أما 
تحضرياته  أكمَل  املنتخب  أن  أوضَح: 
غرب  بطولِة  يف  مبارياته  الفتتاِح 
والتي  اليوم  لبنان  منتخِب  أمام  آسيا 
ستقام يف ملعِب نادي الخليج يف مدينِة 

الدمام.
مدينِة  إىل  وصَل  الفريق  أن  وأضاَف: 
وأكملنا  أياٍم،  ثالثة  قبل  الدمام 
واملنتخُب  جيٍد،  بشكٍل  تحضرياتنا 
بجاهزّيٍة تامٍة، والعبونا عازمون عىل 
تحقيق بدايٍة طيبٍة أمام منتخب لبنان 
تحقيِق  إىل  ونطمح  الغد،  مواجهِة  يف 

بدايٍة طيبة.
يف  لبنان  منتخَب  تابَع  أنه  وبنّيَ: 
مواجهته األوىل أمام املنتخِب السعودي، 
ومنظمٍة،  جيدٍة  بطريقٍة  يلعب  حيث 
املباراَة بجديٍة عاليٍة،  وعلينا أن ندخل 
ونركز عىل النقاِط التي تم تشخيصها 
الثالث  النقاط  تحقيِق  عىل  والحرص 
بطاقِة  عىل  للمنافسِة  غريها  دون 

املجموعِة األوىل.
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واصـل كيليـان مبابـي، مهاجـم 
إثـارة  جريمـان،  سـان  باريـس 

الجـدل حـول مسـتقبله، خاصة يف 
ظل انتهاء تعاقـده مع النادي الفرنيس 

بنهاية املوسم الجاري، واقرتابه من ارتداء 
قميص ريال مدريد بحسـب تقارير صحفية 

عديدة.
ورصح مبابـي، خـالل مقابلـة تليفزيونيـة مع 

شـبكة برايم فيديـو:“ الحديث عن مسـتقبيل ليس 
سهال.. ومهما حدث، سألعب يف ناٍد كبري“.

وأضاف: ”نعـم كنت محبطا يف البداية، لعدم االسـتجابة 
لرغبتـي يف الرحيـل.. لكنني ألعـب يف ناٍد يريـد الفوز بلقب 

دوري األبطال، باإلضافة إىل أنني بارييس“.
وأردف: ”اآلن أنـا بحالة جيدة.. لكن سـبق أن قلت أكثر من مرة، 

إنني أريد اكتشاف تجربة جديدة“.
وحـول إجادته للغة اإلسـبانية، أجـاب: ”نعم أتحدث اللغة اإلسـبانية 

بإتقـان، ألنني أريد أن أكـون العبا كبريا، وشـخصية عامة تحظى بدرجة 
كبـرية من األهمية.. وال يمكـن يف الوقت الحايل أن أكـون نجما عامليا، وأنا 
أتحدث الفرنسـية فقط.. هذا غري منطقي، بل ال بد من التكيف مع جميع 

الظروف“.

ودافع مبابي عن نفسه بخصوص 
اتهامـه باألنانيـة: ”أنا أكثر العب 
صناعًة لألهداف يف الدوري الفرنيس 
ودوري األبطـال، وهو ما يدل عىل أنني 
لست أنانًيا وأهتم فقط بتسجيل األهداف.. 

وال يزال بإمكاني تقديم األفضل“.
وعمـا إذا كان النجم األول لفريقه، قال مبابي: 
”الترصيح بأنني النجم األول يف وجود العبني مثل 
مييس ونيمار، أمر به قدر كبري من الجرأة، وال يهمنا 

كثريا.. بل هدفنا أن نلعب بشكل جماعي“.
واستطرد: ”أما إذا اعتقدت أنني يمكنني القيام باألشياء 
بمفـردي، فلـن نفـز بـيشء.. اإلنجـازات الجماعيـة هـي 
التـي ترفع الحظـوظ يف الفـوز بالجوائز الفرديـة، مثل الكرة 

الذهبية“.
وعن الخسـارة أمام مانشسرت سـيتي يف دوري األبطال، قال: ”لقد 
حارصونا يف وسـط ملعبنا، ولم نصل إىل مرماهم سوى 3 مرات، ألننا 

فقدنا السيطرة واالستحواذ“.
وأتـم: ”بالطبـع بإمكاننـا تقديم أداء أفضـل.. عندما يمتلـك فريق العبني 
بجـودة ثالثي هجـوم باريس (يقصد نفسـه وميـيس ونيمـار) ال يمكنه 

االختباء بهذا الشكل“.

البطاقـات  لحجـز  فريقـا   11 يتطلـع 
الخمسـة األخـرية املؤهلة لثمـن نهائي 
دوري أبطال أوروبا يف الجولة األخرية من 

دور املجموعات.
وتتنافس فرق برشـلونة وأتلتيكو مدريد 
وإشـبيلية وفياريـال وميـالن وأتاالنتـا 
وسـالزبورج  وبورتـو  وليـل  وبنفيـكا 
وفولفسـبورج، عىل البطاقـات الخمس 

األخرية املؤهلة لثمن النهائي.
يف املقابل، حجزت فرق أياكس أمسرتدام 
وبايـرن ميونيخ وليفربول ومانشسـرت 
يونايتـد ومانشسـرت سـيتي مقاعدهـا 
مـن الصـدارة وباريـس سـان جريمان 

وسبورتنج من املركز الثاني.
ويتنافـس ريال مدريد وإنـرت ميالن عىل 
املركزيـن األول والثانـي يف مواجهتهمـا 
عـىل ملعـب سـانتياجو برنابيـو اليـوم 
الثالثـاء، يف واحـدة مـن أبـرز مباريات 

الجولة األخرية.
بايـرن  عـىل  ضيفـا  برشـلونة  ويحـل 
ميونيخ، غـدا األربعاء، يف مبـاراة أخرى 
مثـرية بالجولـة سـتقام خلـف أبـواب 
مغلقة، بسـبب اإلجراءآت الصحية التي 
تفرضهـا الحكومـة األملانيـة، للحد من 

انتشار فريوس كورونا املستجد.
ويحتاج برشـلونة، الذي خرس مواجهته 
يف الدوري اإلسـباني أمام ريـال بيتيس، 
للفـوز بهذا اللقـاء أو انتظـار عدم فوز 
بنفيـكا عىل دينامـو كييـف، إذ ما زالت 
فرص الفريق الربتغايل يف التأهل سانحة، 
لكن هذا يتوقف عىل تعثر الربسا يف ملعب 

”أليانتس أرينا“.
ويحـل إشـبيلية ضيفا عىل سـالزبورج 
يف لقـاء يتطلع فيه الفريقـان القتناص 

لـدور  العبـور  بطاقـة 
الـ16.

ويف الوقـت الذي ال يوجد 
فيه خيار أمام إشبيلية 
فـإن  الفـوز،  سـوى 
يكفيـه  سـالزبورج 
التعـادل، ومـع ذلـك 
فـإن كل يشء ممكـن 

يف هـذه املجموعة، التـي يكملها ليل 
وفولفسـبورج، إذ أن الفـرق األربعـة ما 

زالت أمامها فرصة يف التأهل.
ويحتـاج ليـل متصـدر املجموعة لحصد 
نقطة من زيارته إىل فولفسـبورج، الذي 

جه  ا يو
مشـابها  وضعـا 

ملوقف إشبيلية حيث ال خيار له سوى 
الفوز.

ويكفي فياريال التعادل مع أتاالنتا للتأهل 

بينمـا  النهائـي،  لثمـن 
يحتـاج الفريـق اإليطايل 
للفـوز، ويف الحالتـني إذا 
عـىل  منهمـا  أي  حصـل 
العبور، سيبلغ دور  بطاقة 
الـ16 ثانيا يف الرتتيب، نظرا 
لضمـان مانشسـرت يونايتد 

املركز األول .
بالنسـبة  معقـد  والوضـع 
أن  حيـث  مدريـد،  ألتلتيكـو 
تأهلـه ال يعتمـد عـىل نتائجـه 
فقط ويحتـاج للفوز عـىل ملعب بورتو 
وأال يفـوز ميالن يف ”سـان سـريو“ عىل 

ليفربـول، يف الوقت الذي سـيتأهل فيه 
الفريق الربتغايل إذا فاز.

بالجولـة  أخـرى  ويف مواجهـة مثـرية 
ملعـب  عـىل  مدريـد  ريـال  يسـتقبل 
”سـانتياجو برنابيـو“ إنـرت ميـالن يف 
منافسـة عـىل املركـز األول، الـذي قـد 
يضمنه رجال املدرب كارلو أنشـيلوتي، 
إذا تعادلـوا فقـط، بينما يحتـاج اإلنرت 

للفوز ليتصدر املجموعة.
وكحـال اإلنرت يحتـاج تشـيليس حامل 
سـان  يف  زينيـت  عـىل  للفـوز  اللقـب 
بطرسـربج من أجل تصـدر مجموعته، 
حتـى ال يعتمـد وضعـه عـىل مبـاراة 

يوفنتوس وماملو.
علما بأن نادي ”السيدة العجوز“ يحتاج 
لعـدم فـوز ”البلوز“، حتـى يتمكن من 
تصدر مجموعته، فيما سـينهي زينيت 

دور املجموعات ثالثا يف كل األحوال.
أمـا باقـي املجموعـات فقـد حسـمت 
قبـل نهايـة هـذا الـدور، حيـث تأهـل 
مانشسرت سـيتي من صدارة املجموعة 
األوىل وباريس سـان جريمان من املركز 

الثاني.
ويسـتقبل اليبزيج الـذي يتطلع الحتالل 
املركـز الثالـث، من أجل خـوض الدوري 
بينمـا  سـيتي،  مانشسـرت  األوروبـي، 
يسـتقبل باريس سـان جريمـان كلوب 

بروج.
ويف املجموعـة الثالثـة كل األمـور باتت 
محسـومة، حيث تأهل أياكس يف صدارة 
املجموعة وسـبورتنج مـن املركز الثاني 
للـدوري  ذهـب  دورتمونـد  وبوروسـيا 
خـارج  بشـيكتاش  وبـات  األوروبـي 

املنافسات األوروبية.
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وجـه الفرنيس كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، رسـالة لجماهري 
املرينجي، عقب إصابته أمام ريال سوسيداد.

وتعـرض بنزيما لإلصابة خالل مواجهة ريال سوسـيداد، والتي 
انتهـت بفوز املرينجـي بهدفـني دون رد، حيث غـادر املباراة يف 

الدقيقة 17، وشارك بدًال منه الرصبي لوكا يوفيتش.
ونـرش بنزيما، صورة له عرب حسـابه عىل تويـرت، وكتب عليها: 

”راحة إجبارية.. اسرتاحة ثم سأعود أقوى“.
ووفًقا لصحيفة ماركا اإلسـبانية، فإن بنزيما يعاني من إصابة 
عضلية يف أوتار الساق اليرسى، وسيغيب عن مباراتي إنرت ميالن 
يف دوري أبطال أوروبا والتي سـتحدد متصدر املجموعة الرابعة، 

ومباراة الديربي التي تجمعه مع أتلتيكو مدريد يف الليجا.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، بينما 

يتواجد ريال سوسييداد يف املركز الخامس برصيد 29 نقطة.
وسـجل بنزيما 12 هدفا يف الليجا هذا املوسـم، يحتل بها صدارة 

ترتيب الهدافني يف املسابقة.

قلب أسـتون فيال تأخره أمام ضيفه ليسـرت سيتي بهدف، إىل فوز 
(1-2) يف الجولـة الـ15 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.وعىل ملعب 
فيـال بارك، تقـدم ليسـرت (ق14) بواسـطة هـاريف بارنيس.لكن 
أصحـاب األرض ردوا رسيعا بعدها بثالث دقائـق، وأحرزوا هدف 
التعادل بواسطة إرزي كونسا.وتكفل نفس الالعب بتسجيل هدف 
الفوز ألسـتون فيال يف الشـوط الثاني (ق54).وبهـذا الفوز، رفع 
أسـتون فيال رصيـده إىل 19 نقطة، يف منتصف الجـدول، وعاد إىل 
درب االنتصارات عقب الخسـارة أمام مانشسرت سيتي، يف الجولة 
املاضية.أما ليسرت فتجمد رصيده عند 19 نقطة، يف املرتبة الـ11.

أصبح كلـود بوييل أول مدرب تتم إقالته يف الـدوري الفرنيس لكرة 
القـدم هذا املوسـم، بعد أن تخىل سـانت إتيان متذيـل الرتتيب عن 
خدماتـه يف أعقاب الهزيمة املذلة عىل أرضه بخماسـية نظيفة ضد 
رين.ودفع مدرب موناكو، ليون وليسـرت سـيتي االنكليزي السابق 
ثمن انتصاره يف مباراتني فقط من أصل 17 مرحلة يف الدوري حتى 
اآلن، حاصًدا 12 نقطة فقط.وجاء يف بيان عىل موقع النادي: ”املدير 
التنفيذي لنادي سـانت إتيان اتخذ قرار إقالة السيد كلود بوييل من 
تدريب الفريق األول حتى إشـعار آخر“، ليغادر منصبه بعد عامني 
من توليه املنصب يف ترشين االول/أكتوبر 2019.تأتي إقالة بوييل يف 
فرتة عدم يقني للنادي الذي تم طرحه للبيع يف نيسان/أبريل املايض 
من قبل املسـاهمني، بعد أن فشلوا يف املحاولة األوىل يف ربيع 2018.

ومني الفريق األخرض بتسـع هزائم هذا املوسـم مقابل انتصارين 
فقط وستة تعادالت.

يسـتعد برشـلونة إلعادة ترتيـب الفريق من الداخـل، عقب موقعة 
بايرن ميونيخ املرتقبة، مسـاء األربعاء املقبـل، عىل ملعب أليانتس 
أرينـا يف الجولة األخـرية من دور املجموعات بـدوري أبطال أوروبا.
ويحتاج برشـلونة للفـوز من أجل العبـور للدور ثمـن النهائي من 
املسـابقة القاريـة، دون النظـر لنتيجة املباراة األخـرى بني بنفيكا 
ودينامو كييف.وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة 
سيبدأ العمل عىل التخلص من بعض الالعبني مثل صامويل أومتيتي 
ولوك دي يونج، بعد تأكد خروجهما من حسابات املدير الفني تشايف 
هرينانديز.وأضافت الصحيفة، أن األمر نفسـه ينطبق عىل الحارس 
الربازييل نيتو.وأشـارت الصحيفة، إىل أن برشـلونة لديه النية أيًضا 
لالسـتماع إىل العروض املقدمة لألمريكي سـريجينو دست.ويرتقب 
برشـلونة معرفة الوضع الصحي لألرجنتيني سريجيو أجويرو، من 
أجل حسـم موقفه سواء بالرحيل أو بانتظاره لحني تعافيه.ويرغب 
برشلونة يف خفض فاتورة الرواتب بالفريق خالل املرحلة املقبلة، يف 

ظل األزمة االقتصادية التي يعاني منها النادي.

حقق يوفنتوس فوزه الثاني توالياً وبات خامساً بتغلبه عىل ضيفه 
جنـوى -2صفر يف املرحلة السادسـة عرشة من الـدوري اإليطايل 
لكرة القدم.وبعد هزيمتني عىل أرض تشـليس اإلنكليزي صفر4- 
يف دوري أبطال أوروبـا ثم عىل أرضه يف املرحلة قبل املاضية ضد 
أتاالنتا صفر1-، استفاد يوفنتوس من تواضع مستوى منافسه 

للمرحلـة الثانية تواليـاً لكي يحقق الفـوز.وكان فريق املدرب 
ماسـيميليانو أليغري تغلب يف املرحلـة املاضية عىل مضيفه 

سالرينيتانا األخري -2صفر، ثم حقق فوزه الثامن للموسم 
عـىل حسـاب جنـوى الثامن عرش.ومـرة أخـرى، أظهر 

يوفنتـوس عقماً هجوميـاً رغم كمية الفـرص الهائلة 
التـي حصـل عليهـا يف اللقـاء والتي فشـل اإلسـباني 

ألفارو موراتا، األرجنتينـي باولو ديباال أو فيديريكو 
كولوشيفسـكي  ديـان  والسـويدي  برنارديسـكي 
والبديـل مويـز كـني يف ترجمتها بعدمـا اصطدموا 
بتألق الحارس سالفاتوري سـرييغو.وكان الهدف 
األول يف اللقـاء من ركلة ركنيـة نفذها الكولومبي 
خوان كوادرادو وواصلت الكرة طريقها اىل شباك 

الحـارس السـابق .(9) وبعد الفـرص الضائعة 
الكثرية، جـاء الفرج يف الدقيقـة 82 عرب ديباال 
الذي وصلتـه الكرة من برنارديسـكي، فتقدم 

بهـا يف منطقـة الجـزاء قبـل أن يسـددها 
أرضية عىل يسـار سرييغو، مؤكداً الهزيمة 
الثامنـة للضيوف الذين لـم يتغري وضعهم 
حتى بعـد التعاقد مع نجم ميالن السـابق 
خلفـاً  شفتشـنكو  أنـدري  األوكرانـي 
لدافيدي باالرديني يف أوائل الشـهر املايض.

27 نقطـة  ورفـع يوفنتـوس رصيـده اىل 
وتقدم إىل املركز الخامس.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

أقـر السـويدي زالتـان إبراهيموفيتش، 
مهاجـم ميالن، بأنـه ال يعرف مـا الذي 
ينتظره عندما يعتزل كرة القدم، موضحا 
أنه غري مسـتعد لهذا الفصل من حياته 
وأنـه ال يزال خائفا من هـذه اللحظة.ويف 
برنامـج تلفزيونـي يبث عرب قنـاة (راي) 
اإليطاليـة رّوج فيـه لسـريته الذاتية 
الجديدة التـي تحمل عنوان 
قال  ”األدرينالني“، 

إبراهيموفيتـش: ”ال أعرف ما الـذي ينتظرني بعد 
اعتزايل، لسـت مسـتعدا لهذا الفصل من حياتي، ما 
زلت خائفا بشـأنه“.وأضاف: ”أنـا متأكد من أنني 
عندما اعتزل لن أعمل كمعلق. أولئك الذين يسعون 
إىل االهتمـام مـن بـني الالعبني السـابقني يفعلون 
ذلك“.يشار إىل أن إبراهيموفيتش (40 عاما) يواصل 
املنافسة عىل مستوى عال، حيث سجل ستة أهداف 
يف تسـع مباريـات خاضهـا بالـدوري اإليطايل هذا 
املوسم.وأشار السويدي إىل أنه ال يزال يعاني الكثري 
مـن اآلالم البدنيـة، لكنه شـدد عىل أنـه معتاد عىل 
االستمرار وأنه يحول تلك املعاناة إىل طاقة لتحقيق 
األهداف.وأعـرب عـن رغبتـه يف إنهاء مسـريته يف 
ميـالن والفـوز بلقب دوري أخـري يف دوري الدرجة 

األوىل ”سريي آ“، الذي يتصدره فريقه حاليا.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
 » «يس.أن.أن  شـبكة  طـردت   
مذيعهـا الشـهري كريـس كومو، 
التـي قدمهـا  بسـبب املسـاعدة 
لشقيقه، حاكم نيويورك السابق 
أنـدرو كومـو، حـني كان يواجه 

مزاعم بالتحرش.
وأعلن حسـاب العالقـات العامة 
”يس.أن.أن“عـىل  موقـع  عـىل 
التعاقـد اول  تويـرت عـن فسـخ 
السـبت بحسـب توقيـت  امـس 
واشـنطن. وقالت الشبكة ”قمنا 
بتعيـني رشكة محامـاة محرتمة 
إلجـراء املراجعـة، وقمنـا بإنهاء 
التعاقـد، بشـكل سـاري املفعول 

عىل الفور“.
وجاء القرار بعد أن قالت الشبكة 
اإلعالميـة إن معلومـات إضافية 
ظهرت بشـأن مدى تورط كريس 
الدفـاع عـن شـقيقه  يف  كومـو 

األكرب، وقال كريـس ٥١ عاما، يف 
بيان، إنه يشـعر بخيبـة أمل وإن 
مسريته مع يس.أن.أن انتهت عىل 

نحو لم يكن يريده.
هيـل“  ”ذا  صحيفـة  وكانـت 
األمريكية قالت إن املذيع الشـهري 
كريس كومو كان يواجه مستقبال 
من عـدم اليقني يف شـبكة ”يس.
أن.أن“ بعـد إيقافه عـن مهمات 
عمله هذا األسـبوع قبل أن تعلن 

الشبكة عن طرده.
إن  هيـل“  ”ذا  صحيفـة  وقالـت 
لكومـو سـببها  الشـبكة  وقـف 
جهوده ملسـاعدة شقيقه، حاكم 
أنـدرو كومو  نيويـورك السـابق 
أثنـاء مواجهته مزاعـم التحرش 
زعزعـة  إىل  أدى  مـا  الجنـيس، 
الشبكة داخليا، وإثارة التساؤالت 
حول املعايري األخالقية يف وسـائل 

اإلعالم الوطنية.
ومن شـأن إقالة املذيـع النجم أن 
تثـري أسـئلة جدية حـول املعايري 

الصحفيـة يف الواليـات املتحـدة. 
”يس.أن.أن“،  مراسـل  وقـال 

بريـان سـتيلرت ”يجـب أن يكون 
املشـاهدون قادرين عـىل الوثوق 

بمـا يسـمعونه عـرب التلفزيـون 
عندمـا نغطـي قصة حساسـة، 
حتى لو كانت تتعلـق بأحد أفراد 

عائلة زميل“.
وقالت إليسـا باتيستا مديرة الحملة 
منظمـة  وهـي   ،UrtlaViolet يف 
وطنيـة رائـدة يف مجـال العدالة بني 
الجنسني، يف بيان صدر قبل وقفه عن 
العمل وطرده، ”لـم يكن هذا مجرد 
شـقيقني يتحدثان عن حياتهما، أو 
حتى عن السياسة. بل كان (كريس 
كومو) مذيع أخبار شـبكة رئيسية 
يعمل بنشـاط لدعم الحاكم السابق 
لنيويورك يف التصدي ملزاعم التحرش 
الجنيس وتشـويه سـمعة الناجيات 

من االنتهاكات“.
أن الشـبكة  وأوضحت الصحيفة 
كانـت تجـري مراجعـة لسـلوك 
كومـو، ولم تقـدم جـدوال زمنيا 
بشـأن املـدة التـي سيسـتغرقها 

ذلك أو كيف سـيتم الفصل فيه يف 
النهاية. لكن جاء قرارها املفاجئ 

صباح األحد بفصله عن العمل.
وقالـت الصحيفـة إن كريس كومو 
لكـن  للشـبكة،  رائـدا  نجمـا  كان 
مقابالتـه الحميمـة يف عـام ٢٠٢٠ 
مع شقيقه، الذي كان يف ذلك الوقت 
يركـب موجـة مـن وسـائل اإلعالم 
اإليجابيـة لتعاملـه مـع فايـروس 
كورونا، تبدو أسـوأ وأسوأ مع مرور 

الوقت.
وقال إريك روز خبري اتصاالت األزمات 
املقيـم يف لـوس أنجلـس، إنـه ”مـن 
املفارقة للغاية أن محرتفا مثل كريس 
كومـو الذي غطى عـددا من األزمات 
وكان يحـاول مسـاعدة شـقيقه يف 
أزمة ما، قد تسـبب يف الواقع يف أزمة 
لشبكته“. وأضاف ”بغض النظر عما 
فعلتـه يف يس.أن.أن، فـإن مـا حدث 

أزعج كثريا من الناس“.
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بون/د ب أ:
 أعلنت مؤسسـة ”دويتشـه فيله“ اإلعالميـة األملانية يف بون تعليق التعـاون مع قناة 

”رؤيا“ األردنية.
وأوضحت املؤسسـة أن السـبب يف هذه الخطوة يرجع إىل ”قيام القناة بنرش تعليقات 
ورسـوم كاريكاترييـة معاديـة إلرسائيـل ومعادية للسـامية بعد ورودها يف وسـائل 

التواصل االجتماعي“.
وكانت مجلـة ”فايس“ األمريكية أوردت تقريرا يوم الجمعـة املايض عن قناة ”رؤيا“ 

ومنشورات عىل الشبكة.
وأكدت دويتشـه فيله أنها تأسف لتقديرها األويل الذي أشار إىل أن محطة رؤيا ”ليست 
معاديـة إلرسائيل“.من جانبه، قال مسـؤول املبيعات والتسـويق واإلنتاج والتقنية يف 
دويتشـه فيله، جويدو باومهـاور:“ نحن نعتذر ألننا لم نلتفـت إىل هذه الصور املثرية 
لالشـمئزاز، ويجـب علينا إعـادة تقييم التعاون مـن جديد بعد عمليـات النرش املثرية 
للشك عن طريق تلفزيون رؤيا“.وأشار باومهاور إىل أن بعض املحتويات املنشورة عىل 
قنوات التواصل االجتماعي التابعة للمحطة ال تتوافق مع قيم دويتشه فيله “ وسنقوم 
اآلن بمراجعـة اختيارنـا للـرشكاء داخليـا بقدر أكرب مـن النقد والسـيما فيما يتعلق 
بمعـاداة السـامية والعنرصية“.يذكر أن دويتشـه فيله تجري حاليـا، بعيدا عن هذه 
الواقعـة، تحقيقا خارجيا عن اتهامات بمعاداة السـامية مع عـدد من عاميل املحطة 
يف قسـم التحرير العربي وعاملني مسـتقلني يف الخارج.وكانت صحيفة ”زود دويتشه 
تسـايتونج“ األملانية ذكـرت أن العديد من العاملني يف دويتشـه فيله نرشوا محتويات 
معادية للسـامية وإلرسائيل عىل اإلنرتنت يف السـنوات املاضيـة وأضافت الصحيفة أن 

هذه املحتويات تم محوها يف وقت الحق.

الجزائر/متابعة الزوراء:
 أثـارت نرشة األخبار الجويـة والطقس، التي يبثهـا التلفزيون الجزائـري الحكومي، 
سـخرية واسـعة عىل مواقع التواصل االجتماعي بعد أن تمت إزالة اسم ”املغرب“ من 

الخارطة.
ولوحـظ يف الفيديـو، أن الخارطة الجوية شـملت أسـماء الـدول األفريقيـة املحيطة 
بالجزائر، يف حني أزيل اسم املغرب وأشارت مقدمة النرشة إىل عاصمة األقاليم الجنوبية 

للمملكة املغربية بـ“العيون املحتلة“.
وفيمـا عـّد البعض األمـر ”تصعيدا جديدا“، سـادت موجة من السـخرية بـني أغلبية 
املغردين مما قالوا إنها ”فوبيا املغرب“ التي تصيب ”نظام الجنراالت يف البلد الشـقيق 

املجاور“.
وقال الكاتب املغري يوسف غريب ”لن يتعّجب املسلمون يوما ما عند سماعهم الدعوة 

إىل صالة الغروب بدل املغرب.. بالجزائر طبعا“.
وتشـهد العالقـات الجزائرية املغربية توترا منذ عقود بسـبب قضية الصحراء املغربية 

عىل وجه الخصوص، كما أن الحدود بني الجارتني مغلقة منذ عام ١٩٩٤. 
ويواصل اإلعالم الجزائري تحركاته الدعائية، لكن الدعاية تحولت إىل هسترييا وانفالت 

وتحريض. وقد ارتفعت حدة تلك الحمالت منذ فصل الصيف املايض.
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باريس/متابعة الزوراء:
قبـل االنضمـام إىل برنامـج فيلوسـيداد لدعـم 
املؤسسـات اإلعالمية (Velocidad)، كان فريق 
مؤسسـة «إل سـورتي» مكوًنـا مـن خمسـة 
أشـخاص. يف هذا الصـدد، قال مدير املؤسسـة 
أليخاندرو فالديز سـانابريا، «كنا فريًقا صغريًا، 
وكنـا جميًعا نسـتطيع  العمل مًعـا عىل طاولة 
واحـدة». كان أعضاء الفريق يلتقـون يف غرفة 
األخبار ويجلسـون حول طاولة ملناقشة أجندة 
األخبـار وإمكانيـة إنتـاج قصص معينـة. كما 
كانـوا يراجعون محتـوى مقاالتهم وتصميمها 
مًعـا. ويف هذه املسـاحة املشـرتكة الصغرية، يف 
عالـم ما قبل جائحة كوفيـد-١٩، كان التواصل 
بني أعضاء الفريق يتّم بشكل طبيعي وتلقائي.

ويف حـني اخترب الفريق نرش القصص الصحفية 
واألبحـاث يف شـكل نصوص موجـزة ومصورة 
ويسـهل اإلطـالع عليهـا مـن خـالل الهاتـف 
املحمـول، كان تركيز املؤسسـة الرئييس ينصب 
عـىل نـرش الجرافيكس عـرب منصـات التواصل 
اإلجتماعي. وقد كان جمهور املؤسسة املُخلص 
عـرب مجموعات واتسـآب من بني نقـاط القوة 

الرئيسية لديه.
وانطالًقـا مـن هـذه التجربـة، بـدأ فريـق «إل 
فيلوسـيداد  برنامـج  يف  مشـاركته  سـورتي» 
بهدف أويل واضح، وهو تطوير برنامج عضوية 
لالسـتفادة مـن إمكانيـات جمهور املؤسسـة 
املُخلص عرب واتسـآب. فقـد أراد الفريق تحويل 
نصـف الجمهـور املكون من ٦٠٠٠ شـخص إىل 
مشرتكني يف برنامج العضوية. أما الهدف الثاني 
للفريـق من خـالل برنامـج فيلوسـيداد، فكان 
إنشـاء وكالة للمحتـوى تركز عىل الرسـومات 
وتعمـل مـع مصممـي الجرافيكس املسـتقلني 
لدعم جهود الفريق وتلبية طلبات العمالء. ولكن 
بعد العمل مع فريق املستشارين االسرتاتيجيني 
لـدى برنامج فيلوسـيداد، قـرر الفريـق إعادة 

ترتيب أولوياته.
لّخـص فالديز سـانابريا التحول الـذي طرأ عىل 
املؤسسـة مؤخرًا يف ُجملة واحـدة: «لقد تحولنا 
مـن صفحة تنرش [صـورة] واحـدة يومًيا عرب 
فيسـبوك إىل مؤسسـة تقّدم خدمـات صحفية 
ومرئيـة ملنطقة [أمـريكا الالتينيـة] بأكملها». 
ففـي غضـون ١٨ شـهرًا فقـط، زاد فريق «إل 
سـورتي» من تأثـري املؤسسـة ودخلها وأنشـأ 
شبكة من الرسامني ومصميي الجرافيكس من 
مختلـف الـدول وطبق منهجية عملـه يف جميع 

أنحاء أمريكا الالتينية.
يف بداية برنامج فيلوسيداد، أدرك أعضاء الفريق 
أّن عليهم الرتكيز عىل أولويات معينة قبل إطالق 
برنامـج العضويـة. وقد جـاء هـذا اإلدراك من 
خالل العمل مع سيباستيان أويانيت، املستشار 
االسـرتاتيجي الذي عمل مع فريق «إل سورتي» 
أثنـاء املرحلـة األوىل مـن الربنامـج. كمـا قـام 
الفريق بتقييم عمل املؤسسـة أثناء التعاون مع 
مستشارين آخرين وخرباء يف مجاالت الجمهور 
التنظيميـة والتكنولوجيـا والتصميـم  واإلدارة 

وغري ذلك.
وكما كان الحال مع املؤسسات اإلعالمية األخرى 
يف برنامـج فيلوسـيداد، كانـت إعـادة التنظيم 
والتطوير ألنظمة «إل سورتي» الداخلية من بني 
الخطـوات األساسـية التي تـم اتخاذها لتمكني 

املؤسسة من تحقيق النمو.
عندمـا انضـم فريـق «إل سـورتي» إىل برنامج 
فيلوسـيداد، كانت املؤسسـة اإلعالمية مكرسة 
بشـكل شـبه كامل للصحافة املرئية، لذا كانت 
منهجية عمل الفريق وعملياته اإلبداعية تختلف 
عنهـا لـدى املؤسسـات اإلعالمية األخـرى. ويف 
االجتماعات األوىل مع فريق فيلوسـيداد، أجرى 
فريق «إل سـورتي» تقييًمـا ذاتًيا وأعاد التفكري 
يف عملياته الداخليـة والصعوبات التي يواجهها 
والفرص املقبلة، وهو ما وصفه فالديز سانابريا 

بأنه «كالنظر يف املرآة».
وبعـد هـذا التحول، بـدأ فريق «إل سـورتي» يف 
عملية توسيع عمل املؤسسة ليصل إىل الجمهور 
اإلقليمي، مما حقق نمـًوا كبريًا من حيث حجم 

العمل واالنتشـار والتأثري واإليرادات.
عندمـا انضمـت «إل سـورتي» إىل برنامج دعم 
املؤسسـات اإلعالميـة، رصد فريق فيلوسـيداد 
فرصة قّيمة لتوسـيع عمل املؤسسـة إىل خارج 
باراجـواي. ويف هـذا الصـدد، قـال أويانيت إنه 
«عندمـا بـدأ فريـق ‘إل سـورتي’ يف العمـل مع 
الرتكيز عىل األولويات الجديدة، أدركنا أن عليهم 
التفكـري أيًضـا يف العمـل يف باقي أنحـاء أمريكا 

الالتينيـة، فقد كان لديهم كل مـا يلزم لتحقيق 
ذلك».

ولكن عملية التوسع لم تكن سهلة. فعىل الرغم 
مـن أن فريق «إل سـورتي» كان يخطط للبحث 
عن تمويـالت داخل املنطقة، إال أنـه كان يفكر 
يف التوسـع كهـدف بعيد املـدى، أي كأمر يمكن 
تحقيقـه خـالل بضـع سـنوات. ولكـن فريـق 

فيلوسيداد أّرص عىل توسيع «إل سورتي».
كنقطـة انطـالق أثنـاء األشـهر األوىل لتفـيش 
جائحة كوفيـد-١٩، تلقت «إل سـورتي» دعوة 
 Latam Chequea مـرشوع  يف  للمشـاركة 
لتقـيص  منظمـة   ٢٨ مـن  املكـون  التعاونـي 
الحقائـق من ١٦ دولـة التينية وإسـبانيا. وقد 
قدمت املؤسسات اإلعالمية املشاركة يف املرشوع 
املسـاعدة للصحفيني ومتقـيص الحقائق الذين 
يغطون الجائحة. وكانت «إل سـورتي» يف وضع 
فريـد مكنهـا مـن تقديم مـورد ّقيـم ملكافحة 
يف  الخـربة  أي  املعلوماتـي:  كوفيـد-١٩  وبـاء 
إنتاج الصحافة املرئية عاليـة التأثري. وقد أجرب 
مرشوع Latam Chequea فريق «إل سـورتي» 
عـىل تعديـل إنتاجـه بطريقـة مـن شـأنها أن 
تسـاعد شـبكة من املنظمات األخـرى يف جميع 
أنحاء أمـريكا الالتينية. وألول مرة، حدد الفريق 
منهجيتـه ونظمهـا وكتبهـا خطـوة بخطـوة. 
وتعزز «منهجيـة التطور الثقـايف» من التعاون 
مع الجمهور وحشده من خالل عملية تكرارية 
إلنتاج صحافة مرئية تتسم باملرونة واالستدامة 

وقابلة للتكيف واملشاركة.
 Latam مـرشوع  إىل  االنضمـام  أدى  وقـد 
Chequea إىل توسـيع انتشـار املؤسسـة دولًيا 
وزيـادة مواردهـا املالية. كما كانـت للمرشوع 
قيمـة رمزية: فقد قدم دليًال قاطًعا عىل اهتمام 
إعالميني ومؤسسـات أخرى بتعلُّم منهجية «إل 

سورتي» وتطبيقها.
عندما بدأت مشـاركة «إل سـورتي» يف مرشوع 
Latam Chequea، تلقـى الفريق طلبات للعمل 
والتعـاون مـع مختلف املؤسسـات اإلعالمية يف 
أمـريكا الالتينية. ويف هذا السـياق، قـال فالديز 
سـانابريا: «اعتقدنا أن األمر سيستغرق سنتني 
أو ثالثة للحصول عىل عمالء من أمريكا الالتينية، 
ولكننا يف النهاية حصلنا عىل العمالء اإلقليميني 

أوًال ثـم العمـالء املحليـني الحًقـا».
وقـد أدى تفـيش جائحة كوفيـد-١٩ إىل ترسيع 
أّن  إذ أكـد فالديـز سـانابريا  نمـو املؤسسـة، 
«الحجر الصحي جعل العالم أصغر حجًما، ففي 
األسـبوعني األولـني، تلقينـا موجة مـن طلبات 
التعاون من مختلف أنواع املؤسسات اإلعالمية». 
 La Fábrica Memética «وكالـة  أن  وأضـاف 
[مصنع التطـور الثقايف] التابعة للموقع، والتي 
كانت تعمل بشكل مستقل عن القسم اإلعالمي، 

حققت نموًا رسيًعا» يف ذلك الوقت.
ومع ازدياد الطلب عىل العمل مع «إل سورتي»، 
إمكانياتـه  أن  للفريـق  الواضـح  مـن  أصبـح 
الحقيقيـة ال تقف عند الـرسد املرئي، بل تعتمد 
أيًضـا عىل كيفية تنفيذه لذلـك. وأوضح فالديز 
سـانابريا أنـه «عـىل عكـس الرسـومات، التي 
يصعـب قياسـها ألن علينا إنتـاج كل منها عىل 

حدة، يمكننا قياس منهجيتنا».
وعالوة عىل ذلك، أدرك فريق «إل سورتي» أّن هناك 
حاجة كبرية إىل تحسـني جودة الصحافة املرئية 
لدى مؤسسات اإلعالم الرقمية املحلية، وخاصة 
عرب منصـات التواصل اإلجتماعي. وهكذا ولدت 
فكـرة مبـادرة Latinográficas بعد التحدث إىل 
مستشاري فيلوسيداد االسرتاتيجيني. واملبادرة 
عبارة عن برنامج تدريبي للصحافة املرئية، وقد 
طوره فريق «إل سورتي» للصحفيني ومصميي 
الجرافيكس والرسامني يف أمريكا الالتينية. ومن 
خـالل هـذا الربنامج، يهدف الفريق إىل توسـيع 
نطاقـه ومشـاركة تجربتـه يف الصحافة املرئية 

مـع باقي أمريكا الالتينية. كمـا ُصمم الربنامج 
التدريبي كمصدر دخل جديد وقّيم للمؤسسة.

وقـد كانت املـوارد واالستشـارات التـي قدمها 
برنامـج فيلوسـيداد أساسـية ملسـاعدة فريق 
 Latinográficas إل سـورتي» يف إعداد مقرتح»
والبحـث عـن التمويالت وإطـالق التدريب أثناء 
املرحلة الثانية من الربنامج. ويف هذا اإلطار، قال 
فالديز سـانابريا إنه «إذا ُكنا سـُنعلّم اإلعالميني 
اآلخريـن كيـف حققنا مـا حققنـاه، يجب أن 
نتعلم نحن أوًال كيف قمنا بذلك». وهذا ما تعلمه 
الفريق بالعمل مع مستشارة فيلوسيداد ماريل 
جراوبني. ويف الوقت ذاته، تلقى الفريق املساعدة 
مـن مستشـارين ماليني وتجاريـني للبحث عن 
عمـالء جـدد والحصول عىل التمويـالت ملختلف 
املرشوعـات من جهـات مثل مرشوع فيسـبوك 
 (ICFJ) للصحافـة واملركز الـدويل للصحفيـني
ومنظمـة املجتمـع املنفتـح واملركـز األوروبي 

.(EJC) للصحافة
وكان برنامج Latinográficas التدريبي من بني 
املرشوعـات التي تلقت التمويـالت والدعم أثناء 
هذه الفرتة. وقد شـارك أكثر من ٥٠٠ شـخص 
مـن ٢٥٠ مدينـة يف أمـريكا الالتينيـة والواليات 
املتحدة وإسـبانيا يف أول مجموعة من األنشطة 
التي تم تنظيمها عرب الربنامج يف النصف الثاني 
من عـام ٢٠٢٠. ولـم يكتف الربنامـج بتدريب 
الصحفيني والرسـامني ومصميي الجرافيكس، 
فقد سـمح لهم أيًضـا بالعمل عـىل مرشوعات 
مرئية لنرشها الحًقا يف املؤسسات التي يعملون 
بها. ونتيجة السـتخدام هـذا النموذج، تضاعف 
تأثـري مبـادرة Latinográficas يف جميع أنحاء 
أمريكا الالتينية والواليات املتحدة وإسبانيا. كما 
نرشت حوايل ٢٠ مؤسسـة إعالمية األعمال التي 
تـم إنتاجها أثنـاء التدريب، مـن ضمنها منصة 
 Efecto Cocuyo ومؤسسـتي Salud con Lupa
ومبـادرة   Chequeado ومـرشوع   Malditaو

.CONNECTAS
وُرسعان ما تحـّول برنامج Latinográficas إىل 
أهم مرشوعات «إل سـورتي»، فقد سمح نجاح 
النسخة األوىل من الربنامج بإطالق نسخة ثانية 
عـام ٢٠٢١. وهـذا العام، إىل جانـب البحث عن 
التمويـالت الخارجية للربنامج، يأمل الفريق أن 
يحقـق الدخل من خالل مجتمع «إل سـورتي». 
وقد أبرم الفريق اتفاقات مع منظمات ورشكات 
إلطـالق عـدة مرشوعـات تسـتهدف الجماهري 
املختلفـة. كما بـدأ الفريق يف إجـراء االختبارات 

املتعلقة بربنامج العضوية والفعاليات.
يف املرحلـة األوىل من برنامج فيلوسـيداد، أجرى 
فريـق «إل سـورتي» تجاربـه بمـا فيهـا مـن 
محـاوالت وأخطاء، كما أطلـق عدة مرشوعات. 
أمـا يف املرحلـة الثانيـة، فقـد ركـز الفريق عىل 

تطوير العمليات وتعزيزها لتنفيذ مرشوعاته.
من جانبـه، قال نيكـوالس بيكويل، مستشـار 
فيلوسـيداد االسـرتاتيجي الـذي عمـل مع «إل 
سورتي» أثناء املرحلة الثانية من الربنامج، إن 
«[عمل ‘إل سورتي’] كان يتسم باالستمرارية، 
فقـد اسـتمرينا يف الرتكيـز عىل أهـم املجاالت، 
مثل أقلمة املؤسسـة وإعادة هيكلتها داخلًيا». 
واليـوم، يأتـي ٤٠٪ مـن عمالء «إل سـورتي» 
أخـرى  منظمـات  أو  دول  مـن  وتمويالتهـا 
لديها حضـور إقليمي، من ضمنها يونيسـيف 
وأوكسـفام ورشكتـي Fundación Capital و
Dromómanos وصحيفة El País وغريها. كما 
تمكن الفريق أثناء املرحلة الثانية من تحسـني 
عملياتـه اإلدارية داخل املؤسسـة، وهو عامل 

رئييس لزيادة حجم العمل الذي ينتجه.
ومن خالل برنامج فيلوسيداد، استطاع أعضاء 
الفريق أن يعيدوا تعريف نظرتهم إىل أنفسـهم، 
سـاعني إىل تحقيـق التـوازن بـني جهودهـم 
اإلبداعية والنمو املؤسيس. وهكذا ازداد عددهم 

مـن خمسـة إىل ١٩، باإلضافـة إىل املتعاونـني 
الخارجيـني الذيـن يعملـون عـىل املرشوعـات 
املختلفة. وحسب فالديز سانابريا، فقد تحولت 
«إل سـورتي» من مؤسسة إعالمية متخصصة 
بالصحافة املرئية إىل «مؤسسة تقدم الخدمات 
الصحفية واملعلوماتية للمنطقة بأكملها». وقد 
تضمنـت هذه العملية إعـادة تعريف ما ُتعرف 

به املؤسسة وبناء عالمات تجارية جديدة.
واليوم، تعمل مؤسسة «إل سورتي» تحت مظلة 
أجـزاء:  إىل ثالثـة  Memetic.Media وتنقسـم 
أوًال، املؤسسـة اإلعالمية التي تشمل املنشورات 
والتحقيقـات الخاصـة والبودكاسـت ومجلـة 
Futuros ٢٠٢٠ ومقـال ُينـرش بشـكل منتظـم 
 .La Precisa حـول تقيص الحقائق تحت عنوان
ثانًيا، وكالة La Fábrica Memética التي تقدم 
الخدمات ملختلف املؤسسـات يف أمريكا الالتينية 
وُيقـدر أنها مثلت ٣٥٪ من دخل املؤسسـة عام 
٢٠٢١. ثالًثـا، قسـم التدريـب، الـذي يتكون يف 
األسـاس مـن برنامـج Latinográficas. وقـد 
شـملت عملية إعادة هيكلة «إل سورتي»، التي 
تطلبت التخطيـط والتنفيذ أثناء املرحلتني األوىل 
والثانيـة من برنامج فيلوسـيداد، تكليف خوان 
هيلبورن كمدير للتدريب ومسـؤول عن تصميم 
برنامـج Latinográficas وتنفيـذه. وتم تعيني 
جازمـني أكونيا مديرة تحريرية ومسـؤولة عن 
فريـق األخبار، بينمـا انضمـت كارول ثيدي إىل 
الفريق كمسـؤولة عن قسـم الخدمـات، بما يف 
ذلك التخطيط والتنفيذ لتوسيع «إل سورتي» يف 
باقي أنحاء أمـريكا الالتينية. وإىل جانب فالديز 
سـانابريا، شـّكل هـؤالء فريـق «إل سـورتي» 

اإلداري.
وقـد سـمحت إعـادة الهيكلـة للفريـق بتنويع 
مصـادر التمويل وتحسـني العمليـات الداخلية 
وتنسـيق املرشوعـات مـع شـبكة املتعاونـني 

الخارجيني وتطوير إنتاجهم الصحفي.
عىل الرغم من أن فريق «إل سـورتي» يعمل عىل 
العديـد من املبادرات املتنوعـة، إال أنه لم يتوقف 
عن التفكري يف برنامج العضوية واملوارد التقنية 
واملعرفة الالزمة لتصميمه والعمل عىل تطويره. 
ولكن أثناء املشاركة يف برنامج فيلوسيداد، قرر 
الفريق إعطـاء األولوية للرتكيز عـىل الحاجات 
املُلحـة للمؤسسـة وفـرص التمويـل الطارئة. 
واليـوم، بعدمـا حقـق الفريق أهدافـه املتعلقة 
بإعادة الهيكلة والتنظيم، أصبح مستعًدا للعمل 

عىل برنامج العضوية.
بعـد العمـل مـع سيليسـت براند، مستشـارة 
فيلوسـيداد، أدرك أعضاء الفريق أّن إمكانيات 
مجموعـات  عنـد  تتوقـف  ال  سـورتي»  «إل 
واتسـآب فحسـب، بل إن قوة املؤسسـة تكمن 
يف مجتمع برنامـج Latinográficas التدريبي. 
ويف هذا الصدد، قال فالديز سـانابريا «إننا كنا 
مهووسـني بفكـرة العضويـة، وقد سـاعدتنا 
سيليسـت يف إدراك أن هناك طرًقا أخرى إلدرار 

الدخل».
بإمـكان  أن  سـورتي»  «إل  فريـق  أدرك  وقـد 
مجتمعه وجمهوره أن يدعمه من خالل شـتى 
الطرق، مثل حضور الفعاليات ومنح التربعات 

.Futuros ورشاء املنتجات التحريرية، كمجلة
وحالًيـا، يكمن أحـد التحديات الرئيسـية الذي 
تواجهه املؤسسة يف تطوير برنامجني مختلفني 
للعضويـة بناًء عىل هـذه النتائج، حيث يكون 
الربنامج األول مخصًصا ملتابعي «إل سـورتي» 
املخلصني الذيـن يتابعـون محتواها الصحفي 
ويريـدون املسـاهمة مالًيـا، بينما يسـتهدف 
الربنامج اآلخـر مجتمًعا أصغر وأكثر تخصًصا 
ومكوًنا من املصممني والرسامني والصحفيني 
الذين يعتربون «إل سـورتي» مساحة لالنتماء 

والتدريب والتبادل والتطوير املهني.
هذا النمو الذي حققته مؤسسة «إل سورتي»، 
والـذي ظهر مـن خالل تعيـني املوظفني الجدد 
وتعزيـز املوظفني الحاليـني وتدريبهم وتنويع 
مصادر التمويـل، لم يكن ليتحقـق لوال العمل 
الـذي قـام بـه الفريـق يف مجالني أساسـيني: 
التغيري التنظيمي الداخيل والتوسـع اإلقليمي. 
وحسـب فالديـز سـانابريا، لـم يقتـرص دور 
برنامج فيلوسـيداد عىل إجبـار أعضاء الفريق 
عىل النظر يف املرآة فحسب، بل إنه جعلهم أيًضا 
يراجعـون ممارسـاتهم العمليـة ويخططون 
لتحولهـم التنظيمـي ويبـدأون فيـه. ويضيف 
فالديز سانابريا أن الربنامج «دعمنا أيًضا أثناء 
املعاناة من مصاعـب النمو التنظيمي». (عن/

شبكة الصحفيني الدوليني)
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للتعرف عىل مسـرية املصور محسن 
حميد كان للزوراء الحوار التايل :

- اهـال بـك اخ محسـن وانـت اليوم 
ضيف الزوراء

- اهال وسهال بكم وبالزوراء العتيدة 
يف عالم الصحافة العراقية 

انـا محسـن حميـد عبـاس وهـاب 
الكاكـي، من تولـد محافظة كركوك 
سنة ١٩٥٣، من عائلة فقرية مثابرة 

متكونة من اربع اخوان وانا اكربهم، 
من سـكنة كركوك املركـز / منطقى 
يف  وتعلمـُت  چـاي  محلـة  مصـىل/ 
مدارسـها / مدرسة مصىل ومدرسة 
االمني االبتدائية واملتوسطة يف ثانوية 

الرشقية وثانوية الوليد للبنني.
-النشـأة والعائلـة ودورها يف رسـم 

طريقك..؟؟
-كنـا عائلـة متكونة مـن االب واالم 
واربـع اخـوان / االب كان يعمـل يف 
احدى مطاحـن كركوك حينها يجمع 
الحنطـة مـن مسـاكن اهـل كركوك 
ويقوم بطحنها وارجاعها اىل اهلها..

انـا اكربهم كنـت اسـاعده يف جمع 
الحنطة رغم صغر سـني ودوامي يف 
املدرسة وصعوبة الظروف بعدها احد 
أقربائي كان مصوراً شمسـياً عملُت 
معه وهذا كان بدايتي يف التصوير مع 

دعم النفيس من قبل ايل وامي .
مراحـل  خـالل  االوىل  -اهتماماتـك 
واالعداديـة  واملتوسـطة  االبتدائيـة 

..وهوايتك ؟؟
-اهتمامـي االول يف مرحلة االبتدائية 
كنت اسـاعد ابي (رحمـه الله) اما يف 
املرحلة املتوسـطة بـدأت اهتماماتي 
يف املـرسح مـن خـالل احـد اقربائي 
وهو مخرج يف النشـاط الفني التابع 
ملديريـة تربيـة كركـوك حيـث قمت 
بتمثيـل مرسحيـة ( رأس الشـليلة) 
للكاتـب الراحـل االسـتاذ طه سـالم 
و للمخـرج سـلمان فائـق وبصحبة 
فنانـني كركـوك منهـم االسـتاذ عبد 
الـرزاق عزيـز واملرحوم عبـد الرزاق 
الهرمـزي والفنان رائـد كاف كيوس 
البياتـي  جعفـر  الفنـان  واملرحـوم 
واخرين كثريين فقد تخونني الذاكرة 
حينهـا اني مسـتمر يف هميل صباحاً 
كمصـور شـميس وهواياتـي كانـت 

تصب يف التصوير .
-كيف كانت بداياتك مع التصوير  ؟

-يف املرحلة املتوسـطة تحديداً يف سنة 
١٩٧٠ بدأت املرحلة االوىل بالتصوير ( 

الكامريا الشمسية) بصندوق خشبي 
والتـي كنـا فيها يف وسـط كركوك / 

رأس الجرس .
هوايـة  تطـور  ان  حاولـت  -كيـف 

التصوير لديك؟
-التطوير هي حالة خاصة الهتمامات 
املصور نفسـه وذلك متابعة كل يشء 
جديـد ايام كنا نتابـع جميع املجالت 
الجريـدة  او  صورهـا  ونتصفـح 
ومشاهدة االفالم وايضا قراءة بعض 
الكتـب الخاصـة بالتصويـر ودخول 
االذاعـي  التدريـب  معهـد  يف  دورات 

والتلفزيوني بالتصوير السينمائي .
-اول جهاز فوتوغـرايف حصلت علية 

وكيف تمت الحالة..؟؟
-اول كامـريا فوتوغرافيـة حصلـت 
عليهـا هـي كامريا روسـية الصنع ( 
زنـث) من قبل احد اصدقاء املدرسـة 
قمنا بتصوير مناظر حلوة يف كركوك 
هـذه  ومنتزهاتهـا  حدائقهـا  ويف 
اوال….وانا كنت املك كامريا خشـبية 
شمسية كنت اصور األبنية والشوارع 
وانـا يف موقـع ثابـت يف منطقة رأس 

الجرس .
- كيف طورت نفسك بهواية التصوير 

الفوتوغرايف..؟
اليوميـة  املمارسـة  خـالل  -مـن 

فدائمـا التطويـر يف كل املهـن يبـدأ 
ثانيـاً..  املهنـة  يف  املسـتمر  بالعمـل 
املتابعـة من خالل القراءة واملشـاهد 
املستمرة وحضورنا الدائم للمعارض 

الفوتوغرافية .
-هـل كنت تلقى تشـجيعاً ! ومن هم 

الذين يشجعوك..؟؟
-التشـجيع يف بـادئ االمـر نبـع من 
الوالدين وكذلك اثناء ممارستي ملهنة 
التصويـر فقـد تلقيُت تشـجيعا من 
االقربـاء وكذلـك االصدقـاء وحينها 
هنالـك  كان  فقـد  العمـل  مارسـت 
اصدقـاء العمل هم الذين يشـجعون 

وداعمني يل حينها.
-هـل مهنـة التصويـر الفوتوغـرايف 
او  فيديـو  اىل  تتحـول  ان  يمكـن  

سينما.؟؟
-نعـم بالتأكيـد هنـاك تجـارب مـن 
زمالئنـا املصوريـن واملبدعـني الذين 
كنـا نعمل معـا مثل الفنـان املصور 
املبـدع صبـاح الرساح اصلـه مصور 

فوتوغـرايف ومـن ابـدع املصورين يف 
مجال التصوير الدرامي واخرين مثل 
الفنان الراحل عقيل عبد الرضا واياد 
ابو التمـن واملغرتب حاليـا يف امريكا 
وكثـريون ..انـا كنت اصور شـميس 
واسـتعمله فوتوغراف وذلك لتصوير 
املناظر الجميلة واشـخاص بطريقة 
فوتوغرافية وبعدها اصبحت مصورا 

سينمائيا يف وحدة االنتاج السينمائي 
التابعـة لدائـرة االذاعـة والتلفزيون 
عندمـا كان يرأسـها الفنـان املخرج 
الراحـل فكتور حـداد والراحل ضياء 

البياتي..واخرون .
-وكيـف كانت  بدايتك مـع التصوير 

املتحرك..؟؟
-يف سـنة ١٩٧٦ حيـث عينت بصفة 
مسـاعد مصـور سـينمائي يف وحدة 
االنتـاج السـينمائي لعمـل متحـرك 
وفيهـا يتـم تصوير سـينمائياً ملون 
وذلـك لتصويـر سـينما للتلفزيـون 
ألول مـرة سـابقا ال توجـد سـينما 
للتلفزيـون. حيـث تـم بنـاء مخترب 
ملـون يف الدائرة  وتشـكيل اول فريق 
املتمـردون  مسلسـل  النتـاج  عمـل 
للمخرج الراحـل ابراهيم عبد الجليل 
ومدير التصوير الفنان املبدع املرصي 
يف  دوري  كان  وانـا  شـيمي  سـعيد 
العمـل تحريك الكامريا ( عربة دويل ) 

كمساعد مصور الول مرة يف التصوير 
املتحرك .

-كيف حاولت تطوير مهنة التصوير 
املتحرك..؟؟

وحـدة  يف  نعمـل  كنـا  تعلـم  -انـت 
الدائرة  السينمائي وتخصص  االنتاج 
وافـالم  الوثائقيـة  االفـالم  انتـاج 
قصرية وسـهرات تلفزيونية بكامريا 
سينمائية ومسلسالت فهذه االعمال 
قـد جعلـت منـا تطـور اىل االفضـل 
وبعـد دخولنـا اىل دورات يف التصوير 
السـينمائي ويف حينهـا تعاقـدوا مع 
مصوريـن ومخرجني عـرب واجانب 
وعملنـا معهـم مـع العلم كنـا نملك 
خـرية املصورين امثال الراحل الفنان 
سـهام شـاكر والفنان املصـور كان 
يقود املصورين املبدع جورج يوسـف 

املغرتب حاليـا والراحل املصور املبدع 
سـالم رديـف ومـن خـرية املخرجني 
املرحـوم كارلـو هاريتـون واملخرج 
املبدع منري فنري  من القطر السوري 
ونوفـل فرحـات من القطـر اللبناني 
واملخرج الدكتور طارق الجبوري من 
الخرجني املبدعني يف التحديث واملخرج 
الدكتور طالب جميل واملخرج الدكتور 

مجيد الخطيب واملخرج الدكتور عيل 
حسني صفوك والدكتور كاظم جبارة 
واخرين كم من هذه االسماء الالمعة 

من املبدعني واملخرجني
الكثـري  منهـم  تعلمنـا  واملصوريـن 

والكثري لتطوير النفس.
-التصويـر املتحـرك عالم اخـر ماذا 

يتطلب  منك اوال
-مهنـة التصوير املتحـرك متطلباته 
الوقـت والتصنت مع املخرج واللياقة 
البدنيـة والتعامـل الجيد مـع حركة 
الكامـريا وان تكـون ملمـاً بمعرفـة 
االنارة وانا شـخصيا اعتربها اساس 

العمل .
- حدثنـا عـن رحلتـك مـع التصوير 
رغبـة  اىل  وصـوال  املتحـرك 

التخصص..؟؟
-رحلتـي مع التصوير املتحرك بدايته 
سـنة ١٩٧٧ كمسـاعد مصـور عـىل 
عربة الكامريا ( الشـاريو) بعد اكمال 
سهرات تلفزيون ( اللوحة والبندول) 
املبـدع كارلـو  الراحـل  مـن اخـراج 
هاريتـون حينها كان مدير تصويري 
بعدهـا  يوسـف   جـورج  لالسـتاذ 
اصبحـُت مسـاعداً مصـورا ً وعملُت 
مع املخرجني دكتور طارق الجبوري 
بعـض االفـالم الوثائقيـة كمسـاعد 
مصور وحركة الكامريا شـاريو ومع 

املخـرج الدكتور طالب جميل  وبداية 
افـالم  يف  مصـوراً  اصبحـت   ١٩٧٩
الوثائقيـة وافـالم القصـرية وبعدها 
اصبحُت مصوراً ابان حربنا مع ايران 

مصور حربي لغاية انتهاء الحرب
- متى فكرت بدخـول عالم التصوير 

املتحرك مهنياً ..؟؟
مسـريتي  بـدأت    ١٩٨٩ سـنة  -يف 
كمصـور محرتف تحولت مـن انتاج 
السينمائي اىل قسم الكامريا املحمولة 
حيث توحدت اقسام التصوير يف دائرة 
االذاعة والتلفزيون حيث انطالقي اىل 
التصوير االخباري والربامجي وانتاج 
وتغطيـة  التنمويـة  االفـالم  بعـض 
يف  االسـرتاتيجية  املشـاريع  بعـض 
الري والصناعة واالسـكان والزراعة 

والثقافة واالثار والسياحة .

-ما الخطوة االوىل التي قررت فيها ان 
تكون مصوًرا تلفزيونًيا؟

-بعـد قرار جمـع اقسـام التصور يف 
قسـم واحد انقسم املصورون حسب 
املصوريـن  بعـض  ..مثـال  رغبتهـم 
برامـج  يصـوروا  ان  يفضلـون 
برامـج  االخـر  الرياضية..وبعـض 
ثقافيـة  وقسـم االخر درامـا واالخر 

اختيـاري  .كان  اختبار..ومنوعـات 
برامـج االخبار  والربامج السياسـية 
وبعض افـالم القصـرية والتي كانت 

خطوة االوىل .
االذاعـة  عالـم  دخلـت  -كيـف 

والتلفزيون..؟
االذاعـة  مـع  مشـواري  -بـدات 
والتلفزيون يف سـنة ١٩٧٦ .كان احد 
اقاربي رئيس قسم الصوت يف  وحدة 
االنتـاج السـينمائي .حيـث فاتحني 
وقـال سـوف نبـدأ بعمـل مسلسـل 
«متمردون»وهـم محتاجـون فنيون 
تصويـر وانارة والكهربـاء . ووافقت 
والتحقـت بصفة اجـور برامج وبعد 

ذلك تعينت…
- حدثنا عن مراحـل عملك يف االذاعة 

والتلفزيون ؟
-عمـيل يف التلفزيـون تكونت يف ثالث 
مراحل بدأت مسـؤول شاريو/عربة 
كامريا.. ومساعد مصور ..اىل مصور 
التصويـر  اقسـام  خـارج  يف  اعمـل 

واستمر اىل ٢٠١٧ 
االذاعـة  يف  اوال  عملـت  مـن  مـع   -

والتلفزيون ..؟
املصوريـن  خـرية  مـع  عملـت   -
واملخرجني والفنيني وهم كثريون كان 
املديـر املرحوم املخرج فكتور حداد + 
رئيـس قسـم مدير التصويـر جورج 

يوسـف  والراحل املصور سالم رديف 
والراحل املصور سهام شاكر واملصور 
جابـر الربيعـي واملخرجيـني الراحل 
املخرج ابراهيـم عبد الجليل +املخرج 
منري فنـري دكتور طـارق الجبوري 
ودكتور طالـب جميل  والفنان عراب 
السينما العراقي الراحل ضياء البياتي 

.. واخرين ملرحلة اوىل.. 
-  تعاملك مع الكامريا يتطلب مهارات 

هل شعرت بصعوبات اول االمر 
- ان التعامل مع الكامريا لكل مصور 
طريقته وحسب مهارات املصور  اوال 
حـب املهنة وحـب الكامـريا اعتربها 
جزء كبري من التطور وكثرت االعمال 
واحـرتام مـن يعمـل معـك خاصـًة 

املخرج سوف يضيف لك الكثري… 
-  هـل تتذكـر انواع الكامـريات التي 

عملت عليها ..؟
- كامريات تتقسـم اىل مرحلتني االوىل 
كامريات سـينمائية / مثل اريفلكس  
BL , SR وبولكس والثانية فديوية /
مثل كامريات سوني ملختلف انواعها.

- اول اعمالك تلفزيونيا ً..؟؟
تلفزيونـي يل كمسـاعد  -اول عمـل 
مصـور / مسلسـل املتمـردون واول 
عمـل هو فلم قصري عن الطفولة مع 
املخـرج املبـدع مجيد حميـد واخذِه 

جائزة
-متى شـعرت انك مصـور تلفزيوني 

متمكن ..؟
-ازدادت ثقتـي بنفيس عندما وجدت 

اني انجز أي عمل اكلف به .
-كيـف شـعرت انـك قد كسـبت ثقة 

الجميع ..؟؟

-عندمـا توالـت االعمـال عـيل مـن 
الربامـج وبعـض االفـالم القصـرية 
وبرامـج السياسـية وجـدت نفـيس 

مصورا مقبوال .
- اول الواجبات التي كنت تخرج اليها 

..؟؟
-تغطيـة نشـاطات اخباريـة وعمل 

تقارير سياسية .
-حدثنـا عـن مراحـل عملـك فيمـا 

بعد..؟؟
- اسـتمر عميل يف تصوير النشاطات 
العـراق  اىل خـارج  والسـفر  بكثـرة 
لتصويـر املؤتمـرات وعمـل تقاريـر 
اخبارية مثـال حضورنـا اىل القاهرة 
وتغطيـة اخبـار الجامعـة العربيـة 
واىل قطـر لحضور مؤتمر االسـالمي 
اليمـن  لتوحيـد  اليمـن  اىل  وكذلـك 
شـمايل وجنوبـي وبعدهـا اصبحـت 
املحمولـة  الكامـريا  لقسـم  رئيسـاً 
النشـاطات  مع اسـتمراري بتغطية 

والربامج
- كم قسم عملت فيه..؟

-قسـم التصويـر يف وحـدة االنتـاج 
السـينمائي وكذلـك قسـم الكامـريا 

املحمولة
- اي االعمـال التلفزيونيـة وضعـت 

لنفسك فيها بصمات واضحة ؟
 CNN تقاريـر عـن العـراق لقنـاة -
االمريكيـة مـع املخرج عـالء الدهان 
وتقديـم رقيـة حسـن و برنامـج ( 
سـيل نفسـك) للمخرج انـور عبادة 
وبرنامج ( اهال وسهال ) املعد االستاذ 
صباح الربيعي واملخرج حيدر محمد 

محمود 
-هل شـاركت يف تصوير افالم معينة 

؟ 
-افـالم االثـار العراقيـة مـع املخرج 
هاني االنصاري بمشاركة مع زمييل 
املصـور املبـدع صبـاح الـرساج من 

الشمال اىل الجنوب . 
-مـاذا بعد ٢٠٠٣ اين عملت ومع من 

عملت وكم قناة شاركت بها..؟؟
-بعـد ٢٠٠٣ تأسـس قنـاة الرشقية 
وعملـت معهـم  يف االخبـار وبعـض 
الربامج السياسـية حيث تنسبُت من 
قناة الرشقية اىل رئاسـة الجمهورية 
لتغطية اخبـار الرئيـس وزياراته اىل 
دول العالـم حيث سـافر اىل( املانيا و 
ايطاليـا وپولنـدا و هولنـدا والكويت 
والبحريـن ) وبعدهـا سـافرُت لعمل 
فلـم وثائقي عـن االنتخابات الرتكية 
لحسـاب قنـاة الرشقية مع االسـتاذ 
عامـر ابراهيم لغاية ٢٠١٠ وبعد ذلك 
عملـت يف قنـاة الحضـارة الثقافيـة 
كمصور يف بغـداد وبعدها انتقلت اىل 
قناة الحضـارة يف كركوك مع الزميل 
املبدع االسـتاذ ياسـني طعمـه لغاية 
٢٠١٧ وبعدها اكملُت السن القانوني 

واحلُت اىل التقاعد
- ما الفرق بني عملك السابق وعملك 

بعد ٢٠٠٣..؟؟
-ال فروقات جوهرية يف كلتا الحالتني 
انـا مصـور ان كنـت يف التلفزيـون 
او  الرشقيـة  قنـاة  يف  او  السـابق 
الحضـارة بل اصبح التصوير اسـهل 

بوجود التقنية .
- رؤيتك العامة حول عمل املصورين 

حالياً..؟؟
-مصورون شباب رائعني وامكانيات 
الكامـريات اروع مـن حيـث التقنية 
العمـل الفني متطـور جـداً وهذا ما 

يساعد ع االبداع.
 -  ما الذي لديك االن وماذا تعمل..؟؟

متقاعـد ..متفـرغ لالحفاد والسـفر 
النشـاطات  بعـض  ومشـاركة 

الثقافية.
-شـكرا يـا محسـن عـىل اجاباتـك 
لـك  متمنـني  والرصيحـة  الجميلـة 

الصحة والعافية .
-شكرا لكم وللزوراء الحبيبة .

ذاكرة
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قد تبدو نزالت الـربد واإلنفلونزا 
البدايـة،  يف  جـداً  متشـابهة 
فكالهمـا مـن أمـراض الجهاز 
يسـببا  أن  ويمكـن  التنفـيس 
أعراضاً مماثلة، فما هي أعراض 
نزلـة الربد وطرق عـالج الربد يف 

الجسم بفعالية:
الـربد  نـزالت  مـن  كل  تشـرتك 
واإلنفلونـزا يف بعـض األعـراض 
يعانـي  مـا  وغالبـاً  الشـائعة، 
األشـخاص املصابـون بـأي من 

املرضـني مـن:
-سيالن أو انسداد األنف.

-العطس.
-آالم الجسم.
-التعب العام.

وكقاعدة عامـة، تكون أعراض 
اإلنفلونـزا أكثر حّدة من أعراض 
الربد؛ والفرق الواضح اآلخر بني 
االثنني هو مدى جديتهما، فنادراً 
ما تسـبب نزالت الربد حاالت أو 
مشـاكل صحية إضافيـة، فيما 
يمكـن أن تـؤدي اإلنفلونـزا إىل 
التهابات الجيوب األنفية واألذن 

وااللتهاب الرئوي وتعفن الدم.
ولتحديـد ما إذا كانـت أعراضك 
ناتجـة عـن الـربد أو اإلنفلونزا، 
الطبيب، وسُيجري  بزيارة  عليك 
طبيبك اختبارات يمكن أن تساعد 

يف تحديد سبب األعراض.

إذا قـام طبيبك بتشـخيص نزلة 
برد، فستحتاجني عىل األرجح إىل 
عالج األعـراض فقط حتى تتاح 
الفرصة للفريوس ليأخذ مجراه، 
ويمكن أن تشمل هذه العالجات 
اسـتخدام أدويـة الـربد التـي ال 
تستلزم وصفة طبية والحصول 
عـىل الكثـري من الراحـة ورشب 

السوائل.
ما أعراض الربد؟

- أعـراض األنـف مثـل اكتظاظ 
املخـاط أو االحتقـان، وضغـط 
الجيوب األنفية وسـيالن األنف، 
وانسـداد األنف، وفقدان حاسة 
والعطـس،  التـذوق،  أو  الشـم 

وإفـرازات األنف املائية، وتنقيط 
يف  ترصيـف  أو  خلفـي  أنفـي 

مؤخرة الحلق.
-أعـراض الرأس وتشـمل عيوناً 
دامعة، وصـداع الرأس، والتهاب 
الحلـق، وسـعال، وتـورم الغدد 

الليمفاوية.
-أعراض الجسم وتشمل التعب، 
الجسـم،  وآالم  والقشـعريرة، 
وحمـى منخفضة، وعدم الراحة 

يف الصدر.
-صعوبة يف التنفس بعمق.

عالج الربد يف الجسم
فئتـني  إىل  العالجـات  تنقسـم 
رئيسيتني بحسب موقع ”هيلث 

الين“ الطبي، وهي:
-األدوية التي ال تسـتلزم وصفة 
طبيـة: وتشـمل األدويـة األكثر 
شيوعاً املستخدمة يف نزالت الربد 
مثل مزيالت االحتقان ومضادات 
األلم،  ومسـكنات  الهيسـتامني 
وتتضمـن أدوية الربد الشـائعة 
أحياناً مزيجاً مـن هذه األدوية، 
وإذا كنـِت تسـتخدمني واحـدة، 
فتأكدي من قراءة امللصق وفهم 

ما تتناولينه.
تشـمل  املنزليـة:  -العالجـات 
العالجات املنزليـة األكثر فعالية 
الغرغرة  الـربد  وشـائعة لنزالت 
باملـاء املالـح والراحـة والبقـاء 

رطبـة بـرشب الكثـري مـن املاء 
وحسـاء  الدافئـة  والسـوائل 

الدجاج. 
كما تظهر بعـض األبحاث أيضاً 
أن األعشـاب مثـل األشنسـا قد 
تكـون فّعالـة يف تقليـل أعراض 
الربد، وهذه العالجات ال تشـفي 
أو تعالج الـزكام، ولكن بدالً من 
ذلـك، يمكنها فقـط تقليل حّدة 

األعراض.
بالحمامات  الـربد  وُيمكن عالج 
الدافئـة؛ إذ يعمل الحمام الدافئ 
وغسل الجسـم باملاء عىل تقليل 
الحمى وتخفيف اآلالم الخفيفة 

الشائعة مع نزالت الربد.
ارتفـاع  مـن  تعانـني  كنـِت  إذا 
ضغط الدم، فتحدثي مع طبيبك 
قبـل تنـاول أي دواء مـن أدوية 
الربد املتاحة بدون وصفة طبية، 
يف حني يمكن ملعظم األشـخاص 
ضغـط  بارتفـاع  املصابـني 
الـدم تناول هـذه األدويـة دون 

مخاوف. 
إن بعض األدوية املزيلة لالحتقان 
تعمل عن طريق تضييق األوعية 
الدموية، وقد يؤدي ذلك إىل زيادة 
ضغـط الـدم، وإذا كنـِت تعانني 
بالفعـل مـن مشـاكل يف ضغط 
الـدم، فقد يؤدي الدواء إىل تعقيد 

حالتك.

أجابت دراسة أجريت مؤخرا عن 
سؤال لطاملا حري املاليني يف جميع 
أنحـاء العالـم مـن مسـتخدمي 
االجتماعي، ال  التواصـل  مواقـع 
سيما فيسبوك، وهو: هل التوقف 
عن اسـتخدام فيسـبوك يقود إىل 

السعادة؟
أن استخدام  الدراسـة  وكشـفت 
يقـود  يومـي  بشـكل  فيسـبوك 
وأن  التعاسـة،  إىل  املسـتخدم 
التقليل من هذا االستخدام، وحتى 
االبتعاد عن هذه مثل املواقع، يزيد 
مستوى السعادة، وفق ما أوردت 

(سكاي نيوز) عربية.
أن  الدراسـة  أكـدت  املقابـل،  يف 
التواصـل  مواقـع  االبتعـاد عـن 
تراجـع  إىل  يـؤدي  االجتماعـي 
املعرفـة واملعلومات، خصوصا يف 
املجال اإلخباري واألحداث املحلية 

واإلقليمية الجارية.
وبحسـب الدراسـة، فـإن تعليق 
عـىل  لحسـاباتهم  املسـتخدمني 
فيسـبوك وعـدم اسـتخدام هـذا 
املوقع ملدة شهر، يمكن أن يحسن 
الشـخصية  املسـتخدمني  حيـاة 

والذهنية والنفسية.
وهدفـت الدراسـة التـي أجراها 
باحثون مـن جامعتـي نيويورك 
تأثـري  دراسـة  إىل  وسـتانفورد، 
التوقف عن اسـتخدام فيسـبوك 
االجتماعـي  التواصـل  ومواقـع 
األخـرى عـىل سـلوك املسـتخدم 

وحالته الذهنية.
وشـملت الدراسـة، التـي جاءت 

بعنـوان التأثري الصحي لوسـائل 
التواصـل االجتماعي مسـتخدماً 
أمريكياً ممن يسـتخدمون املوقع 

15 دقيقـة عـىل األقـل يوميـاً.
صفحـة  تعطيـل  أن  وبينـت 
تفعيلهـا  وإبطـال  الفيسـبوك 
بني املشـاركني يف الدراسـة، التي 
أجريـت عام 2018، أدى إىل زيادة 
يف األنشـطة البعيدة عن اإلنرتنت، 
التفاعـل االجتماعي  مثل زيـادة 

الشخيص مع األرسة واألصدقاء.
ومن األنشـطة األخـرى التي قام 
بها أفراد عينة الدراسة، مشاهدة 
التلفزيون سـواء بصورة منفردة 
أو مـع آخريـن، كأفـراد العائلـة 

واألصدقاء.
وأظهرت نتائج الدراسـة تحسنا 
واضحـا يف الصحة النفسـية مع 
املزيد من الشعور بالسعادة، عرب 
االسـتقطاب  مسـتويات  تقليـل 
السـيايس، خصوصا وأنها جاءت 
قبل فـرتة االنتخابات النصفية يف 

الواليات املتحدة.
غري أن االبتعاد عن مواقع التواصل 
االجتماعي أدى باملقابل إىل تراجع 
املعرفة واملعلومات بشأن األحداث 
الجارية، وفقا ملا ذكرته صحيفة 

اإلندبندنت الربيطانية.
أن  إىل  الباحثـون  وتوصـل 
يعطلـون  الذيـن  املسـتخدمني 
عـىل  وحسـاباتهم  صفحاتهـم 
فيسـبوك يصبحـون أكثر إرصارا 
وثباتـا عـىل تقليل اسـتخدامهم 

للتطبيق بعد التجربة.

يعـد تقديـم الطعام الصلـب للطفـل الصغري مهمة 
شـاقة لـكل أّم، حيث تفضـل معظم األمهـات البدء 
باألرز والحبـوب، العتقادهّن أنهـا مغذية، لكن هذا 
غـري مجد.فعندما تبدأين يف إعطـاء األطعمة الصلبة 
لطفلك، ومن املهم أن تعطيه األطعمة الغنية بالحديد، 
ذلك ألن األطفال يولـدون باحتياطي من الحديد يبدأ 
يف النضـوب ملدة سـتة أشـهر، لذلك، من أجـل النمو 
الطبيعي لألطفال وتطورهم، ال بد من مّدهم بطعام 
ميلء بالحديد، فما هي أهم املواد الغذائية التي يجب 

أن تعطيها لطفلك بعد أن يبلغ 6 أشهر.
صفار البيض

غالبـاً ما تـرتدد األمهـات يف إدخال البيـض واملواد 
الغذائيـة غري النباتية يف طعـام أطفالهّن، ال داعي 
لالرتبـاك ألن صفـار البيـض آمن وصحـي، حيث 
يحتـوي عىل الحديـد املهـم لنمو الطفـل، اهريس 
البيضـة املسـلوقة وأضيفي إليها بعـض امللح قبل 

إعطائها للطفل.
الفاصوليا

تعتـرب الفاصوليـا أيضاً مصدراً غنيـاً بالحديد غري 
الهيـم (الحديد النباتـي) والربوتـني، ويمكنك غيل 
الفاصوليا وهرسها وإضافة قليل من امللح وإطعام 

طفلك منها.
العدس 

العدس مـيلء بالحديـد والربوتـني واملـواد املغذية 
األخرى. يمكنك إعطاء أصناف مختلفة من العدس 

ألطفالك كل يوم، عليك فقط طهيها ملدة 20 دقيقة 
ثم تقديمها يف وعاء.

زبدة الفول السوداني 
تشـري الدراسات إىل أن إعطاء زبدة الفول السوداني 
لطفلك يف سن مبكرة يمكن أن تمنع الحساسية من 
الفول السوداني، وال تعطي الفول السوداني الكامل 
لطفلك، بل انثري القليل من زبدة الفول السـوداني 
عـىل الخبز املحمص ثم اطعميه إياه 100 جرام من 

الفول السوداني تحتوي عىل 4.6 مجم حديد.
املوز

املوز هـو إحدى الفاكهـة التي يمكـن أن يتناولها 
بالحديـد  مليئـة  بسـهولة،  أسـنان  بـال  طفلـك 
واملغنيسـيوم والبوتاسـيوم واملواد املغذية األخرى، 
تسـاعد الفاكهـة الليفية الصفراء أيضـاً يف حركة 
األمعاء السـهلة. يمكنك إما فرمها أو هرسها قبل 

تقديمها لطفلك.

ينصح خرباء التجميل باستخدام 
الكثـري مـن األقنعـة الطبيعية 
املفيـدة لجمـال البـرشة، ومن 
بينها أقنعة النعناع لوجه نرض 

ومرشق خاٍل من الشـوائب 
والعيوب.

النعنـاع  يعـّد 
محـّيل  قناًعـا 

الصنـع، وهو 
الـيشء املثايل 
عىل  للحفاظ 
صحة برشتِك 

جميلة  لتبقى 
 ، منتعشـة و

سـتحبني  ولذلـك 
قنـاع  تجربـة  حتًمـا 

النعناع للبرشة:
املكونات:

حبة من الخيار
خالّط

وعاء زجاجي
كوب ماء

ملعقة عصري الليمون
كوب نعناع مفروم

وعاء ُمحكم
طريقـة 

التحضري
- غسـيل الخيـار وقّطعيـه إىل 
قطع وضعيهـا يف الخالط حتى 
تصبح ناعمة بشـكل معجون، 
ثم ضعي هـذا الخليط يف وعاء، 

وأضيفي إليه املاء.
مـن  كـوب  نصـف  قيـيس   -
معجون الخيار وضعيه يف وعاء 
ثم أضيفي عصري  امليكروويف، 
الليمون واتركيه يف امليكروويف 

ملدة 5-4 دقائق.
- أضيفي أوراق النعناع 
الخيار  معجـون  إىل 
وقلّبي جيًدا ملدة 5 

دقائق.
قنـاع  اتركـي   -
النعنـاع والخيـار 

حتى يربد.
انقـيل محتويـات   -
يف  وخزّنيهـا  الوعـاء 
مـكان بـارد وجـاف، أو يف 
الثالجـة، ثم ضعـي القناع عىل 

وجِهك.
النعنـاع  قنـاع  اسـتخدمي   -
مـرات عـدة عـىل مدار شـهر، 
وستالحظني الفرق عىل برشتِك 

عالجيًّا وجماليًّا.

يخونـك  زوجـك  أن  تأكـدت  بعدمـا 
وكشـفتيه، سـتتوجهني اآلن اىل إتخاذ 
القرارات الحاسـمة التي إما سـُتنهي 
بهـا الـزواج أو ُتعطـي هـذه العالقـة 

فرصة واحدة وأخرية.
القرارات والترصفات املناسبة

تضبطـي  أن  الـرضوري  مـن  أوالً، 
أعصابـك قـدر اإلمـكان وأن تتحكمي 
بـردة فعلـك ولكـن هـذا ال يعنـي أن 
تترصيف بشكل طبيعي ألنه سيظن أنك 

خاضعة وارضية.
يجب قبل أن تتخذي أي قرار أن تعلمي 
أن هذا األمر كان ُمجرد نزوة خصوصاً 
إذا كان الزوج نادماً عىل الخيانة وقدم 

لك اإلعتذارات.
أمـا اذا لـم ُيبـدي زوجـك أي نـدم أو 
ُيقـدم اإلعتـذار، إطلبـي منـه مغادرة 
املنـزل وأظهـري ثقتك بنفسـك وقوة 

شخصيتك.
ويف حـال عاد الزوج نادمـاً بعد الفرتة 
التـي أمضيتها بمفـردك، إجليس معه 

وناقـيش األمر معه وإطلبي منه 
اذا  التربيرات وإحكمي بنفسـك 

كنت جاهزة ملسامحته.
املسـامحة  إخـرتت  حـال  ويف 
ونسـيان ما حصـل، ال تعامليه 
القليل  كالسـابق وأظهري  فوراً 
من القسـوة يف ترصفاتك ليشعر 
أن مـا قام بـه أمر غـري مقبول 

وجارح.
اهتمي بنفسـك أكثـر من خالل 
إرتداء املالبـس الجديدة واألنيقة 
ووضع املكياج مما سيعزز ثقتك 
بنفسك وُيشعره بالذنب والندم.

أمـا اذا لم تسـتطيعي تقبل هذا 
األمـر ورأيـت أن االنفصـال هو 
الحل املناسب، إتفقي مع زوجك 
عـىل الطـالق وضعـي الرشوط 

التي تريدينها.
ويف حـال اخرتت أن تسـامحيه، 
ابحثي كيـف يمكنك حب زوجك 

بعد الخيانة! 

املكوّنات
زيت – ملعقة كبرية

بصل مفروم – نصف حبة
ثوم مروس – فّص

لحم مفروم – 500 غرام
كركم – ملعقة صغرية

بهارات مشكلة – ملعقة صغرية
فلفل أسود – بحسب الرغبة

ملح – بحسب الرغبة
صلصة طماطم – 400 غرام

طماطم مفرومة – 1
معكرونـة سـباغيني مسـلوقة – 

500 غرام
ذرة – نصف كوب

جبن بارميزان – كوب
كريمة طبخ – كوب

قشطة قيمر – نصف علبة
جبن كريم – ملعقة كبرية

جبن موزاريال مبشور – كوبان
زيتون أسود رشائح – نصف كوب

بيبريوني بقر – بحسب الرغبة
طريقة العمل

- يف قدر، حّمي الزيت وقيل البصل 
والثوم.

- أضيفـي اللحـم وعّصجيه حتى 
النضوج.

والبهـارات  الكركـم  أضيفـي   -
املشـكلة والفلفـل األسـود وامللح 

واخلطي.
والطماطـم  الـذرة  أضيفـي   -
وصلصـة الطماطم واخلطي حتى 

الغليان.

املسـلوقة  املعكرونـة  أضيفـي   -
واملصفـاة واخلطيهـا مـع مزيج 

اللحم حتى تتجانس.
- يف وعـاء، أخلطـي كريمة الطبخ 

مع القشطة.
- وّزعي خليط اللحم والسباغيتي 
مسـتطيلة  بريكـس  صينيـة  يف 

الشكل.
- أسـكبي الصلصة البيضاء فوق 

املزيج.
ثـم  البارميـزان  جبـن  وزعـي   -
رشائح الزيتـون ثم جبن املوزاريال 

ثم البيبريوني.
- أدخـيل الصينيـة إىل فرن محّمى 
مسـبقاً عـىل حـرارة 200 درجـة 

مئوية لـ20 دقيقة.

مـن األسـباب الخاطئـة يف الرتبيـة القسـوة 
الزائـدة، ويقابلها كذلك الرتف والـدالل الزائد، 
فالرتبية السليمة تقوم عىل الشد والرخاء يف آن 
واحد، واالبن بحاجة إىل الشدة يف بعض األوقات 
لكـي يتعلم الصـواب والخطـأ، وكذلك بحاجة 
إىل الحـب واالهتمام لكي يشـعر باحتوائك له، 
ولكن أن يكون الدالل هو السـائد، فذلك سوف 
يفسد األبناء، وتشـتكي بعض األمهات من أن 
أزواجهن يلبون جميع رغبات أبنائهم، مما قد 

يعرضهم لالنحراف وطلب املزيد.
ويف مـا ييل نقدم بعض النقاط الهامة يف تربية 

االطفال:
ينفق األموال ببذخ كيف تترصفني؟

بعض اآلبـاء يعوضون انشـغالهم عن أبنائهم 
حسـاب  كشـف  دون  باألمـوال  بإغداقهـم 
ملصاريف إنفاقهم، وهنـا أنصح األم دائماً بأن 
تطلب من األب عدم التدخل يف الشـؤون املالية 
بشكل حاسـم، وبدالً من ذلك أن يحاول قضاء 
وقت معهم بشكل أكرب ونصحهم؛ حفاظاً عىل 

مستقبلهم.
تحمل املسـؤولية وأعباء الحيـاة: من واجبات 
األب أن يعلـم أبنـاءه فنـون الحيـاة، وكيفية 
التعامـل معهـا، ولكن أن يكون هـو من يقوم 
بكل يشء، فذلك سوف يخرج جيالً ال يستطيع 

االعتمـاد عىل نفسـه يف يشء، وسـوف يقع يف 
دوامة الحياة، فواجبك كأم أخذ موقف حاسم، 
والبـدء بتغيري ذلك األسـلوب، وتوكيـل أبنائك 

بمهام تجعلهم يتعلمون تحمل املسؤولية.
أساليب هامة للرتبية السليمة:

الرتبيـة وأساسـيات  -الرتكيـز عـىل مبـادئ 
التهذيب.

- التدريـب عىل قـول كلمـة ”ال“ للطفل، متى 
تقال؟ وكيف تقال؟

- وضع دسـتور لـألرسة يطبق عـىل الجميع، 
ويحتـوي عـىل آداب وأخالقيـات األرسة، متى 

النوم؟ ومتى االستيقاظ؟
- التعاون مع املربني من حول الطفل، والتنسيق 
بينهم عىل ثوابـت تربوية، مثل: التنسـيق مع 

الخادمة واملرشد الطالبي ومحفظ الطفل.
- ال بـد أن يكـون هنـاك فاصـل بـني الحنان 
والحـب والـدالل، وهذا يتـم من خـالل قراءة 
موجهـة لآلباء واألمهات واملمارسـة والتدريب 

واالستشارات املتخصصة.
وعليك أن تساعدي أبناءك يف البحث عن وسائل 
مفيدة تشغل أوقاتهم، كما أن من املناسب جداً 
أن يفهـم األبناء أداء بعـض الواجبات املنزلية، 
وال تنيس أن وظيفتك هي تنشئة أطفالك حتى 

يسلكوا طريقهم بيرس يف الحياة
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لدّي مشكلة دائمة مع شاب يحبني. إنه يحب 
التحكم بطريقة غري معقولة بحّجة حبه يل.

يف  صديقاتـي  مـع  التحـدث  مـن  يمنعنـي 
الفيسـبوك، أو حتـى نـرش املنشـورات، بـل 
وصـل إىل أن طلب مني حـذف كل التطبيقات 
االجتماعية، بحّجة حبـه يل، دائماً يطلب مني 
أال أثق بأحد أبداً، ويخربني أن الجميع سيئون، 

ويطلـب منـي أن أثـق بـه وحـده.
إذا طلب شـيئاً مني ولم أنفذه يخلق مشـكلة 
كبرية. مشـكلتي أنه أصبح يتمادى كثرياً، وأنا 

حقاً ال أعرف كيف أتعامل معه.
النصائح والحلول:

-1 نحن قد ال نسـتطيع مسـاعدتك بالشـكل 

الـذي تتوقعينـه ربمـا.
-2 هنـاك معطيـات غائبة يف رسـالتك، منها 
العمـر، ومنهـا هـل هنـاك مـرشوع خطوبة 

وزواج واضح مع هذا الشاب؟

-3 إذا كان األمر بداية، فمن األفضل أن تكوني 
رصيحة مع نفسـك، وتفكري إذا ما كان هذا 

الشاب مالئماً ليكون رشيك املستقبل.
-4 ليس املهم كيفيـة التعامل معه، بقدر ما 
هـو مهم تحديـد تلك العالقـة وتعريفها من 
منطلق حفاظك عىل نفسك وسمعتك، ومدى 
جدية مـرشوع الخطوبـة والـزواج، وإذا ما 

كنتما بسن يؤهلكما لذلك.
-5 هـذا أقىص ما يمكـن أن نقدمه لك، ولكل 
فتـاة تريـد أن تستشـري يف موضوع مشـابه. 
صارحـن أنفسـكن يا بنـات، واسـتفدن من 
مشـاكل غريكـن وحلولها لتطوير أنفسـكن، 

فمن هنا تبدأ البدايات الصحيحة بإذن الله.

يرتبط كل شـهر من أشهر السنة 
الـ12 بحالة قمرية محددة. وهذا 
ما يؤثر عىل شخصيات مواليد تلك 
األشـهر ويرسـم صفـات خاصة 
لكل منهم. إذاً حددي شهر ميالدك 
واعـريف شـكل القمر املناسـب له 
واعـريف مـا يكشـفه مـن أرسار 

طباعك وشخصيتك.
1 يناير: قمر الذئب

إذا ترافـق مولـدك يف هذا الشـهر 
مـع قمر الذئب، فهذا يعني أنك قد 
تواجهـني الكثري مـن التحديات يف 
حياتـك. كما يدل عـىل أن عليك أن 
تبذيل الكثري مـن الجهود لتتخطي 
املصاعب التي تعرتضك يف حياتك. 
كذلـك يرى األشـخاص املحيطون 
بك أنك قادرة عىل أداء كل املهمات 
بشـكل صحيح مهما بلغت درجة 

صعوبتها.
2 فرباير: قمر الثلج

يف حـال ارتبطـت والدتـك بشـهر 
فرباير وبقمر الثلج، فهذا يدل عىل 
أّنـك ما زلـت تحتفظـني يف داخلك 
بالكثري مـن آثار طفولتـك. فأنت 
ما زلـت تتمتعني بطيبـة الصغار 
وبراءتهـم. لذا تواجهـني صعوبة 
كبرية يف التكّيف مع مجتمعك ومع 
طباع األشـخاص اآلخرين التي ال 

تخلو من املكر واالحتيال.
3 مارس: قمر الدودة

تتمتعني بقـدرة كبرية عىل التعبري 
عـن أفـكارك وعـىل التواصـل مع 
اآلخرين. وما يشجعك عىل هذا هو 
أّنك تتسـمني باملرونـة. لذا يمكنك 
التأقلـم مـع كل املتغـريات التـي 

قـد تطرأ عـىل حياتك الشـخصية 
يف  يسـاهم  مـا  وهـذا  واملهنيـة. 

نجاحك.
4 أبريل: القمر الزهري

يرتبـط  ميـالدك  شـهر  كان  إذا 
بالقمـر الزهـري، فهذا يشـري إىل 
أّنـك تمتلكـني أفـكارك الخاصـة 
وتفضلـني أن يقتنع بها اآلخرون. 
كما يعني هـذا أّنك واجهت الكثري 
مـن املشـاكل يف طفولتك. وهو ما 
ينعكس سـلباً عىل حياتك الراهنة 
حيـث ال يمكنـك تقبـل الكثري من 

األشخاص والظروف.
5 مايو: قمر الوردة

تتمتعـني بموهبـة الهـروب مـن 
املصاعـب والقـدرة عـىل تجنبهـا 
واإللقـاء بها عىل عاتـق اآلخرين. 
فأنت ال تحبني املواجهة وال خوض 
أّن  إال  والخالفـات.  الرصاعـات 
جمـال مظهرك هو مـا يلفت إليك 

الكثري من األنظار.
6 يونيو: قمر الفريز

إذا ولـدت يف هذا الشـهر تحت هذا 
القمـر، فهذا يكشـف أّنـك تحبني 
لألشـخاص  النصائـح  تقديـم 
املحيطني بك. ويعنـي أّنك تعرفني 

أن آراءك ليس موضوعية وصائبة 
دائماً إال أّنك ال تعرتفني بهذا بشكل 
علني. فأنت تفضلـني أن تظهري 

نقاط قوتك فقط.
7 يوليو: قمر الرعد

ميـالدك  شـهر  ارتبـط  حـال  يف 
الرعـد، فأنـت تتسـمني  بصـوت 
والسـبب  متناقضـة.  بشـخصية 
أنـك تحبني االنفتـاح عىل اآلخرين 
أحيانـاً والبقـاء بمفـردك وبعيداً 
عـن الجميـع أحياناً أخـرى. كما 
أّنك تتمتعني بقوة الحدس ورسعة 
البديهة وهو ما يساعدك عىل إنقاذ 

نفسك دائماً يف املواقف الصعبة.
8 أغسطس: قمر الحوت

األشـخاص  مـن  الكثـري  يقـول 
املحيطني بك إنـك تتمتعني بالحظ 
الجيد. فأنت تجذبـني إليك برأيهم 
كل ما هو حسن. لكن يتعنّي عليك 
االنتباه أحياناً ألن هذا قد ال يحظى 
بإعجاب بعـض املحيطني بك وقد 

يسعون إىل أذيتك.  
9 سبتمرب: قمر الحصاد

يعنـي ارتبـاط هـذا القمـر بيوم 
االحتفـال  تحبـني  أّنـك  مولـدك 
وتهنئتهـم  اآلخريـن  بإنجـازات 

كلما اسـتدعى أمر مـا ذلك. فأنت 
تشعرين دائماً باالكتفاء بما لديك 
وتتجنبني اإلحساس بالغرية. كذلك 
تفضلـني العمل ضمـن فريق ألن 
هذا يساعدك عىل تحقيق األهداف 

بشكل أفضل برأيك.
10 أكتوبر: قمر الصياد

تعيشـني سـباقاً دائماً مع الوقت. 
وهذا ما يشـعرك بالقلق يف الكثري 
من األحيان. كما أن والدتك يف هذا 
الشـهر وارتباطـك بقمـر الصياد 
يعني أّنك تقتفني أثر االخطاء التي 
يتم ارتكابها يف املجتمع وتحاولني 
كشفها بمختلف الوسائل وتسعني 
إىل منع تكرارها وإن كان هذا أمراً 

غري سهل يف معظم األحيان.
11 نوفمرب: قمر السمور

تحبـني اتباع أحـدث الصيحات يف 
كل املجـاالت. فأنـت تفضلني كل 
ما هو غـري مألوف. حتى األحداث 
تجـذب  العاديـة  وغـري  الطارئـة 
بالحمـاس.  وتشـعرك  اهتمامـك 
كما أّنك تظهرين دائماً اسـتعدادك 
لتقديم املساعدة لآلخرين لينتقلوا 
إىل مسـتوى آخر يف حياتهم. وهم 

يشعرون باالمتنان تجاه ذلك. 
12 ديسمرب: قمر الثلج

يعتقـد الكثـريون أّنـك ال تمتلكني 
املشـاعر الدافئة. وهـم مخطئون 
يف ذلك. فأنت تفضلني عدم التعبري 
عن مشـاعرك وأن تكوني عملية. 
والسـبب أن األحاسـيس بالنسبة 
إليـك ضعـف وأن العاطفـة دعوة 
لآلخريـن السـتغاللك. وهـذا غري 

صحيح أيضاً.
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أتعرفني! .. عيل بعد أميال من هنا ، سنلتقي .. 
أعلم بأنني سـألتقي بك يف طريق حيث تقع فيه الحياة 

الكاملة ..
 سـنلتقي يف ذلك الطريق السـاحر حيث يقع عنوانه ما 
بعـد الخـري والرش .. ما بعـد القوة والضعـف .. ما بعد 
الصـواب والخطأ .. ما بعد السـعادة والحزن .. ما بعد 
النجاح والفشل .. ما بعد القلب والرأس .. حيث ال توجد 
قوانني وال قواعد وال رسميات .. ما بعد كل يشء نعرفه 
وكل يشء نلمسه بأيدينا املادية .. يف طريق عالم األرواح 
.. هناك سنلتقي يا عشقي .. وهناك سأذوب فيكي مئة 
مرة أقوي من ذوباني فيكي اآلن الذي أشعره وأنا أكتب 

كلمات قلبي لِك .. فقط لِك

NNÒã†bÇ

كان النـرس يطـري محلقـا بجناحية القويـني عندما ملح حمـال كبريا يرعى 
العشـب فسـارع باالنقضاض عليه وغـرز مخالبه الحـادة يف ظهره وحمله 
وانطلق به اىل عشـه، كان الغراب يراقب املشـهد ، وفكر أنه قوي لدرجة انه 
يمكن أن يفعل مثل هذا النرس! فالنرس ال يتميز عنه بيشء فهما االثنان لهما 
جناحان ومنقار ومخالب . وحلق الغراب يف الهواء يراقب األرض حتى شاهد 
كبشـاً كبرياً يف مزرعة قريبة فنفش ریشـه وجهز نفسه وهوى برسعة عىل 
ظهـر الكبش. عندما حاول رفع الكبش ، طبعاً لم يتمكن من ذلك، واملضحك 
أنه لم يتمكن من تخليص مخالبه التي تشـابكت مع صوف الكبش الذي لم 

يشعر بالغراب وهو يقوم بمغامرته السخيفة.
شـاهد املزارع الغراب يتخبط فوق ظهـر الكبش وأدرك ماذا حصل ، فأرسع 
اليـه وأمسـكه وقص جناحيه وأعطى الغراب املسـكني ألوالده ليتسـلوا به، 
ضحك األوالد من منظر الغراب وسـألوا والدهم : ماذا يسـمى هذا الطائر يا 
أبي؟ قال األب متبسـماً : هذا الطائر هو غراب ولكن لو سألتموه عن نفسه 

لقال أنه نرس!
الفائدة من القصة : ال تدع التكرب والغرور يدفعانك للمبالغة بتقدير قوتك .

Ò5«Î@Úó”

laãÃ€aÎ@ãè‰€a

غزل عراقي
ترسـتك ماي خوة ال نـداوة الكــــــــــــيت
طلـع جـودك شـبج وارساري تتطشـــــــــر
خاويتـك عشـب وي كل نسـيم اتميـــــــــل
جربتـك شـجر بالريـح تتكســـــــــــــــر
ردتـك ولـو حاجـــــوز ومـن صـارت صـدك 
وغصـب عـذرك قبلتـة اتخـاف تتعـــــــــور
بزالتك اضـم ردتـك ضمـري اتصــــــــــــري
وجذبـت الصـدك حتى انت مـا تخســـــــــر
خـــــاب عـذرك  شـفت  مـن  عـيل  وعاونتـك 
وقنعـت النفـس كلتلهـا يتغـــــــــــــــري

صــــورة و حــــدث

«لجنـة  وصـول   -  1919
ملنر» إىل مـرص والتي تهدف 
إىل التحقيـق بأسـباب اندالع 
الثـورة والتـي عرفت باسـم 

ثورة 1919.
تتعـرض  الكويـت   -  1934
لهطـول أمطار غزيرة أدت إىل 

تهدم عدد كبري 
من املنـازل وتـرضر 18000 
نسـمة، وعرفت هذه السـنة 

بسنة الهدامة.
البحريـة  قـوات   -  1941
االمرباطوريـة اليابانيـة تقوم 
بهجوم عىل القاعدة العسكرية 
االمريكيـة يف بـريل هاربـر يف 
جزيرة أواهـو يف جزر هاواي، 
وأدى الهجـوم إىل تدمري كامل 

االسطول االمريكي.
حكومـة  رئيـس   -  1949
جمهورية الصني شيانج كاي 
شـيك يعلن عن اختيار تايبيه 
عاصمـة  تايـوان  جزيـرة  يف 

مؤقتة للبالد وذلك بعد فراره
وحكومتـه مـن نانجينـغ إىل 

تايوان.
1953 - صدور العدد االول من 

جريدة الجمهورية املرصية.
ماركـوس  إيميلـدا   -  1972
زوجة رئيس الفلبني فرديناند 

لعمليـة  تتعـرض  ماركـوس 
اغتيـال فاشـلة أسـفرت عن 

إصابتها بطعنة يف جسدها.
االمـم  عـام  أمـني   -  1976
املتحدة كورت فالدهايم يفوز 
بفـرتة ثانيـة لتـويل االمانـة 

العامة لهيئة االمم املتحدة.
1988 - الزعيم الفلسـطيني 
يارس عرفات يعرتف الول مرة 

بحق إرسائيل يف الوجود.
- 2004حامـد قرضاي يؤدي 
رئًيسـا  الدسـتورية  اليمـني 
الفغانسـتان بعد فوزه يف أول 

انتخابات رئاسية فيها.
تنظيـم القاعدة يتبنى الهجوم 
عـىل القنصليـة االمريكيـة يف 

جدة.
- 2011 القائم بأعمال الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي 
بتشـكيل  مرسـوًما  يصـدر 
حكومة الوحـدة الوطنية التي 

يرأسها املعارض محمد
باسـندوة وذلـك تنفًيـذا لبنود 
املبـادرة الخليجية لحل االزمة 

اليمنية.
الجنـزوري  كمـال  حكومـة 
تـؤدي اليمـني أمـام املشـري 
طنطـاوي،  حسـني  محمـد 
للقـوات  االعـىل  واملجلـس 

مرسـوًما  يصـدر  املسـلحة 
مجلـس  رئيـس  يفـوض 
الجنـزوري  كمـال  الـوزراء 
االختصاصـات  مبـارشة  يف 
املخولـة لرئيـس الجمهورية 
واللوائح،  القوانـني  بمقتىض 
فيما عـدا اختصاصات رئيس 
الجمهوريـة الـواردة بقوانني 
القـوات املسـلحة والهيئـات 

القضائية.
التأسـييس  الوطنـي  املجلـس 
الدستور  التونيس يصادق عىل 
املؤقـت الذي ينظم السـلطات 
و يفتح الباب االنتخاب رئيس 

مؤقت للبالد.
- 2016تحطـم طائـرة تابعة 
الدوليـة  الجويـة  للخطـوط 
الباكسـتانية رحلـة رقم 661 
أدى إىل وفـاة جميـع من كان 
عىل متنهـا والبالغ عددهم 47 

شخًصا.
وإصابـة  شـخًصا   97 وفـاة 
270,1 آخرين عىل االقل جراء 
آتشـيه  إقليـم  رضب  زلـزال 

شمال غرب إندونيسيا.
2017 - الربتغايل كريسـتيانو 
رونالـدو يفوز بجائـزة الكرة 
الذهبيـة املقدمـة مـن مجلـة 

فرانس فوتبول لسنة 2017.
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1صوت الرعد o ترصيح بالحاجة إىل

2عكـس حلو o جوهر (الـيشء) o ما يعطيه أقـارب العروس 
لها يوم زواجها

3من طيور النصـف الجنوبي للكرة األرضيـة وال يطري ولكنه 
سباح ماهر

4يصبح نشيطا
5مقدمة رأس الحيوان حيث يوضع الزمام o صوت العصافري

6قط o صوت النحل (معكوسة) o للنداء
7صوت الحمام (معكوسة) o كثري الصرب.

8هرب o يقال عنه أنكر األصوات o نصف صبغة.
9سن الفيل

10صوت البالبل o صوت الذئب
رأيس

1صوت النعامة o ليس له قيمة عند الغري
2ثلثا ورل o صوت املاء

3سجاجيد o عكس خري
4حىص كبرية ملساء o صوت الفيل (معكوسة).

5يجلس الجمل عىل األرض من حالة الوقوف
6ضع مقدارا زائدا o مرض وضعف (معكوسة).

7صوت الضفادع o صياح الديك.
8سنور (معكوسة) o صوت الظبي o فضاء

9للتمنـي o اللعـب املتميـز بحركة دائبة للطفـل وال يخلو من 
التخريب.

10صون البط o صوت الجمل

أبـــــــراج

يشـري هذا اليـوم إىل أفـكار مهمة واسـتثمارات 
وبدايـة مميزة وفرص مناسـبة وعالقة مع رشيك 
جديـد وتزدهر أعمالك عـىل نحو غري متوقـع تماما. 
تقوم برحلة عمل أمال يف االسـتفادة خاللها من تجديد 
العهـد بينك وبـني الرشيك، واالتفاق عـىل خطة لعالقة 

أفضل يف املستقبل.

إذا كان أحـد أفـراد أرستـك قلقا اليوم بسـبب 
الظروف الصعبة التي تمر بها، حاول أن تطمئنه. 
تحاكي أي شـخص اليوم بطريقة تلقائية، وعندما 
تشـاهد أي فيلـم حتـى وإن كنـت ال تفضلـه، فربمـا 

تترصف وتتحدث كما يفعل املمثلون.

من املعـروف أنك من أكثر الشـخصيات املليئة 
بالطاقـة والحيـاة، لـذا كثـريا ما تصـاب بامللل 
الشـديد مـن روتـني الحياة الـذي ال يسـاعدك عىل 
تفريغ طاقته، لذا يمكنك اللجوء إىل ممارسـة الرياضة 

كطريقة صحية لتفريغ طاقتك املتقدة.

ال تهتم بمن يحاول إبعادك عن طريقك وهدفك، 
فما أكثر الحاقدين اليوم! . اليوم ميلء بالسعادة 
ففي املساء سيكون لديك طاقة كافية لعمل أي يشء 
يخطر ببالك. شارك اليوم يف األنشطة الجماعية. مارس 

الرياضة أو بعض هواياتك أو استمع إىل املوسيقى.

انتبـه اليـوم لكلماتـك ومظهـرك وترصفاتـك فكل 
األضـواء مسـلطة عليـك. التهـور واالنفعـال اللذان 
يسـيطران عىل الحبيب قد يدفعانه إىل اتخاذ قرارات غري 
مدروسة، فسـارع إىل توضيح األمور قبل تفاقم الوضع. عىل 
الجانـب اآلخـر، أوضاعـك املادية تسـري عىل ما يـرام، وربما 
تحصل عىل أرباح مشاريعك التي شاركت فيها العام املايض.

ال تنس من وقف إىل جانبك يف أصعب الظروف، 
بل حاول أن تكون وفيا ومخلصا. معاملة الرشيك 
بمزيد من الليونة والشـفافية تؤسس لعالقة ثابتة 
وقويـة بينكما، وتفتـح الطريق أمام النقـاش الهادئ 
والبناء. إذا كنت ترغب يف بناء يف جسـم سليم، عليك أن 

تمارس الرياضة بشكل مستمر ومتواصل.

إذا تحدثـت مع أحد األصدقاء اليوم يف موضوع 
أو قضية ما، ال تكـن كثري الكالم بل من األفضل 
أن تركـز عـىل النقـاط األساسـية وتتحـدث فيهـا 
باختصار. ربما يشـعر أصدقاؤك بامللل وسـيظهر ذلك 
عـىل وجوههـم. اسـتغل وقت فراغـك يف املسـاء، وقم 

بزيارة أحد األقارب.

تتلقـى مـن وقـت إىل آخـر معلومـات إيجابية من 
الذين حولك، وأنت تعرف جيدا كيف تسـتفيد من هذه 
املعلومـات. كن ممتنا لكل مسـاعدة تتلقاهـا وتأكد من 
رد الجميـل عندمـا يحتاجك اآلخرون. سـجل املواعيد املهمة 
يف قائمـة أو عىل هاتفك حتى ال تنسـاها غدا، وحتى ال تكرر 

أخطاء أمس.

عندما تتذكر أفـكارك التي دونتها خالل الفرتة 
املاضية، ربما ترص اليوم عىل تنفيذ معظمها ألنك 
تظن أنك تأخرت وتكاسلت عن التفكري فيها بجدية. 
تميل اليوم للتحدث بحرص حتى مع أقرب األشـخاص 

إليك سواء يف العمل أو يف املنزل.

انتهـز الفرصـة اليـوم وأعـد تقييـم األمـور 
بموضوعية أكثر. يجب أن تهتم أيضا بمشـاكلك 
وببعـض القضايا العالقـة والعاجلة قبل التفكري يف 
أي يشء آخـر. تشـعر يف بعض األوقات اليـوم أنك غري 
محبـوب مـن أفراد أرستـك. أفـكارك قد تكـون مجرد 

أوهام.

إنـه يوم مثمر تسـتطيع فيـه أن تحقق كل ما 
تريد فقط إذا اتبعت الطريق الصحيح. ستكتشف 
أن لديـك طاقة غري عادية وحماسـا مختلفا عن أي 
يوم مىض يسـاعدك عىل االنتصار عىل أي عدو واجتياز 
أي مصاعب. ربما تشـعر أنك عدوانـي أكثر من املعتاد 

فكن حذرا!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا كنـت موهوبا يف مجال الرسـم أو الكتابة، 
من األفضل أن تنضم ملجموعة من األصدقاء من 
املوهوبـني مثلك. انضم ملجموعة من الفنانني أيضا 
أو األدباء لتسـتفيد مـن خرباتهم. سيسـاعدك كل من 

حولك عىل تنمية مواهبك ومهاراتك، فال تقلق.
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السوشيال  عالم  تقتحم  دراما 
نجومها  أرسار  يف  وتغوص  ميديا، 
مع  العالم  هذا  خبايا  وتستكشف 
وسحر  عطالله)،  (ستيفاني  مالك 
لدودتان  صديقتان  عيل)،  (مرام 
ضمن  املجال،  هذا  يف  املؤثرات  من 
فاشونيستا»  «اعرتافات  مسلسل 
من إخراج مازن فياض. يضم العمل 
فارس،  وسام  وعيل،  عطالله  إىل 
املطّهر. أيمن  عالوي،  ميا   ،ZEF

تقول مرام عيل: «العمل يختلف عما 
قّدمته سابقاً، كما أن فكرته جديدة 
وغري مستهلكة عربياً، فلكّل إنسان 
إيجابية  كلها  ليست  عّدة،  وجوه 
ستكشفه  ما  وهذا  بالرضورة، 
ستيفاني  العمل..وتعّرب  أحداث 
الدور،  بهذا  سعادتها  عن  عطالله 
وهذا العمل الّتي تأمل أن يكون نقلة 

نوعية يف مسريتها الفنية، وتضيف: 
من  وفريدة  عرصية  «القصة 
الشباب وتجذب كل  تحاكي  نوعها، 
أن  بالذكر  العمرّية».  جدير  الفئات 
تأليف  من  فاشونيستا»  «اعرتافات 
زينون،  ساندرين  طبارة،  نادية 
مرينا  الكتابة  يف  وشارك  طه،  مازن 
منري، وإخراج مازن فياض، ويجمع 
مرام عيل وستيفاني عطالله، وسام 
ميا   ،(ZEF) عبود  جوزيف  فارس، 
عالوي، أيمن مطّهر بمشاركة الياس 
الزايك، هبة محمود، فهد سال، أليكو 
«اعرتافات  ُيعرض  وآخرين.  داوود 
من   ،MBC٤ عىل  فاشونيستا» 
 ٠٧:٠٠ الساعة  الخميس  إىل  األحد 
 ١٠:٠٠ غرينتش،  بتوقيت  مساًء 
ليالً بتوقيت السعودية، وقبلها بيوم 

.«VIP واحد عىل «شاهد

الذي  تاتليتوغ  كيفانش  أن  يبدو 
بعد  أيام  قبل  زوجته  حمل  أعلن 
وتناقلته  سنوات  خمس  زواج 
الرتكية،  واإلعالم  الصحف  وسائل 
مرور  بعد  املولود  بجنس  علم  عىل 
زوجته  حمل  عىل  شهور  ثالثة 
املواقع  نقلت  حيث  ديزر،  باشاك 
باشاك  أن  الرتكية  اإللكرتونية 
حامل «بذكر» من زوجها كيفانش 
وهما حالياً يخططان الختيار اسم 

طفلهما األول. 
تاتليتوغ لتصوير  يستعد كيفانش 
حملة دعائية جديدة ملصلحة إحدى 
حيث  للسيارات،  العاملية  الرشكات 
تعاقد عىل الحملة مقابل ٨ ماليني 
إنهاء  املقرر  ومن  تركية،  لرية 
الشهر  منتصف  قبل  تصويرها 

الحايل لعرضها قرب نهاية العام.

الصحف  نرشت  آخر،  صعيد  عىل 
الرتكية صورة خاصة من كواليس 
الشهري  تاتليتوغ  كيافنش  تصوير 
أحدث  تصوير  داخل  من  «بمهند» 
مشاريعه الفنية، حيث يصور حالياً 
السينمائي  فيلمه  مشاهده ضمن 
األول مع منصة نتفليكس العاملية. 
نظارة  مرتدياً  كيفانش  ظهر  وقد 
الشخصية  مع  ليتناسب  طبية 
التي يجسدها ضمن األحداث، كما 
مشاهده  بتصوير  البدء  ينتظر 
امللك»  خرس  «إذا  مسلسل  ضمن 
الذي انسحبت منه نسليهان أتاغول 
التي ُرّشحت للبطولة أمامه يف أول 
انسحبت  لكنها  يجمعهما،  تعاون 
تستعد  حيث  آخر  بعمل  الرتباطها 
للوقوف أمام زوجها قادير أوغلو يف 

عمله الدرامي الجديد.

عاشتها  جماهرية،  وفرحة  وتميز  نجاح 
الفنانة ديانا حداد «برنسيسة الغناء العربي» 
مدينة  وسط  الربج  حديقة  يف  مع  محتفلة 
دبي، بالذكرى الخمسني لليوم الوطني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وسط تفاعل وغناء 
املوسيقية  فرقتها  برفقة  وذلك  الجميع، 

بقيادة املايسرتو إييل العليا.
بجميع  الحفل  خالل  حداد  ديانا  ورحبت 
سعادتها  عن  وأعربت  الحارضة،  الجنسيات 
اإلماراتي،  االتحاد  قيام  بذكرى  باالحتفال 
كل  وعىل  عليها  واألمان  األمن  دوام  متمنية 
أبنائها  وجميع  الكرام  وشيوخها  حكامها 
األوفياء ولكل من يسكن ويعيش بها، وقالت: 
«كل عام وأنتم بخري واإلمارات بخري وبحفظ 

الرحمن دائماً وأبداً».
وتنقلت ديانا التي ارتدت خالل الحفل قفطاناً 
كبرية  مجموعة  بني  والفتاً،  جميالً  مغربياً 
جديدها  بني  من  أغنياتها  وأجمل  أهم  من 
«ساكن»  بأغنية  االفتتاح  فكان  وقديمها، 
بأغنية  واتبعتها  ولويل»،  «ماس  أغنية  ثم 

«طالل»  املوسيقار  روائع  من  وأهلني»  «هال 
وكلمات األمري فيصل بن تركي.

وشكرت ديانا حداد يف ختام حفلها مؤسسة 
دبي للمهرجانات والتجزئة، ورشكة إعمار، و 

mbc عىل التنظيم الرائع للحفل، لتتوجه بعد 
الصحف  من  واإلعالم  الصحافة  أهل  اىل  ذلك 
واملجالت والقنوات الفضائية إلجراء الحوارات 

املصورة واإلذاعية.
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بعد ١٨ عاماً عىل غزو العراق وتغري نظام الحكم فيه وإقرار الدستور العراقي 
موارده  واستغالِل  بالبلد،  النهوض  عن  السياسية  املكوناُت  عجزت   ،٢٠٠٥ يف 

وخرياته الكبرية، لتوفري الحِق يف العيش الكريم للمواطن. 
املتابُع للمشهد السيايس العراقي، منذ غزو العراق يف ٢٠٠٣، يجد إخفاقاً واضحاً 
هذه  واستمرار  السيايس،  للنظام  األساسية  واإلشكاالِت  الخالفات  تسويِة  يف 
تسمى  مختلفٍة  سياسيٍة  ممارساٍت  عرب  إنتاجها  إعادة  خالل  من  اإلخفاقات 

«تدوير األزمات».
املواطُن العراقّي أصبح يف حريٍة من أمره، وال يزال مستمراً يف ظل هواجس ُتنبئ 
بأن قادم املستقبل لن يختلف عن ماضيه، ما يؤرش عىل عمق األزمِة التي وصَل 

إليها املواطُن مع النخب السياسية يف البلد.
نعم.. كثَر يف اآلونة االخرية الحديُث عن مصطلح «االنسداد السيايس» يف األوساط 
السياسية، السيما بعد انتخابات ترشين ٢٠٢١، وما أفرزته نتائجها من تغيرٍي 
كبرٍي يف وجوه الربملان القادم، واتهامات من الكتل التي لم تحقق نسبًة عاليًة 
باالنتخابات، واتهام  اعتادت عليه، بحدوث تزوير  االنتخابية كما  يف مقاعدها 
السيما  صحيٍح،  بشكٍل  االنتخابية  للعملية  إدارتها  بعدم  االنتخابات  مفوضية 

بعد تعطل بعض أجهزة االقرتاع يف عدة محطات.
عىل  السياسية  الخالفات  تطفو  عندما  السيايس»  «االنسداد  يظهر  أقول.. 
حقيقي  مخرٍج  عن  يبحث  والجميع  والناس،  السياسيون  ليتداولها  السطح، 

لهذا االنسداد.
ويعني «االنسداد السيايس» أيضا بقاء النظام مغلقاً عىل مجموعة من املكونات، 
االنسداد  يظهر  وبرامجها  خططها  يف  تغيري  أي  املكونات  هذه  أصاب  ما  وإذا 

السيايس ويصبح الكالم عنه بارزا يف أروقة البلد.
بمعنى ان مستقبل البالد سيبقى رهيناً، نوعاً ما، بتوجهات هذه املكونات التي 
تشكل جوهر النظام، سواء تغريت تركيبة هذه املكونات، أي توّسع عددها أم 
انخفض، بمرور السنني، فإن وجودها يبقى دائماً، وال يمكن تجاوزها للوصول 

اىل حكم البالد.
نعم.. بعد ١٨ عاماً، يلوح يف األفِق انسداٌد سيايس يف العراق، يؤرش عمق األزمات 

التي وصل إليها البلد مع القوى السياسية.
بغداد  يف  مسبوقة  غري  عارمٍة  شعبيٍة  احتجاجاٍت  إىل  تحوَل  املرير  البلد  واقُع 
وبعض املحافظات، اندلعت يف األول من ترشين األول/ أكتوبر ٢٠١٩ والتي طالب 
فيها املحتجون برحيل الطبقة الحاكمة، ومحاسبة الفاسدين، وتحسني الوضع 
للعاطلني والخريجني،  الدستور، وإيجاد فرص عمٍل  البالد، وتعديل  املعييش يف 

وغريها من املطالبات.
املهدي،  عبد  عادل  السابق،  الوزراء  رئيُس  واضطر  شلت،  السياسية  والعمليُة 
االحتجاجاِت  نتيجة   ،٢٠١٩ الثاني/  ترشين   ٣٠ يف  منصبه،  من  االستقالة  إىل 
الربملاُن  ووافَق   ،٢٠١٩ أكتوبر  األول/  ترشين  من  األول  يف  الواسعة،  الشعبية 
عىل استقالته يف ٢٠١٩/١٢/١، وتحولت حكومته إىل حكومِة ترصيِف أعماٍل، 
وعجزت حينها الكتُل السياسية واألحزاب عن االتفاق الختيار رئيس وزراٍء ملدة 

خمسِة أشهر.
بعدها تم االتفاُق، يف ٩ نيسان ٢٠٢٠، عىل تكليف «مصطفى الكاظمي» رئيساً 

للوزراء، بعد موافقة األحزاب والكتل السياسية عليه.
لعادل  بتشكيل حكومٍة جديدٍة خلفاً  يكلف  وزراء  رئيس  ثالُث  والكاظمي هو 
عقب  برزت  التي  الخانقة  السياسية  األزمِة  من  البالد  إلخراج  املهدي،  عبد 

االحتجاجات الشعبية.
نتيجة  للمواطن،  االقتصادي  االنهيار  من  حرجٍة  مرحلٍة  يف  حالياً  البلد  أقول.. 
قرار الحكومة بتخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر، من ١١٨٠ دينارا 
للدوالر إىل ١٤٦٠ دينارا، بنسبِة ما يقارب ٢٣ إىل ٢٥ يف املئة، واألهداف الرئيسة 
كانت حينها للحكومة تمثلت يف دعم الصناعات املحلية، ووقف تهريب الدوالر 
رواتب  نفقات  تغطية  وكذلك  العملة،  مزاد  مبيعات  خالل  من  البالد  خارج  إىل 

املوظفني.
لكن الذي حصل هو ارتفاٌع ملحوٌظ وكبرٌي يف أسعار املواد الغذائية، والدواجن 
واللحوم، واألدوية واملستلزمات الطبية، واملواد اإلنشائية، وقطع غيار السيارات، 
جرّاء  حرجٍة  أزماٍت  عن  فضالً  السلع،  أغلب  يف  الضعف  اىل  البلد  يف  يشء  وكل 

تفيش فريوس كورونا، األمُر الذي أدى اىل ارتفاع نسبة الفقر والعوز يف البالد.
أخرياً أقول.. أيها السياسيون اِجعلوا املرحلة القادمة هي من أجل العراق، ومن 
للعاطلني  العمل  الخدمات، وفرص  الكريم، وتوفري  املواطن ولقمة عيشه  أجل 
والخريجني، والوقوف عىل جميع املشاكل يف البلد، ووضع الحلول الناجعة لها.. 
واِتركوا املناكفات السياسية جانباً، واإلرساع بعقد أول جلسة للربملان، واالتفاق 

عىل الرئاسات الثالث وتشكيل الحكومة يف أرسع وقت.
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طور العلماء بديالً نباتًيا للجلد املصنوع من الفطريات، وتم إنشاء الجلد املزيف 
من جانب رشكة MycoWorks للمواد الحيوية ومقرها سـان فرانسيسـكو، 
وهـو مصنوع من خيوط أنبوبية موجـودة يف الفطريات، وتعد املادة الجديدة 
أكثـر لها تأثري بيئـي أقل من الجلـد الطبيعي املصنوع من جلـود الحيوانات.

وتعمل MycoWorks بشـكل وثيق مـع حرفيي الجلود التقليديني ذوي الخربة 
يف صناعة الجلود الجاهزة لجعلها غري قابلة للتمييز عن الجلد الطبيعي.وهذه 
املالبس التي تسـتخدم امليسيليوم ستكون أيًضا قابلة للتحلل البيولوجي، مما 
قـد يضع حداً للتأثـريات البيئية الضـارة لـ ”املوضـة الرسيعة“.قال الدكتور 
مات سـكولني، الرئيس التنفيذي لرشكة MycoWorks، لصحيفة الجارديان: 
”يمكن أن يعطي نفس االستجابة مثل جلد الحيوان.. لديه هذا الشعور اليدوي 
مـن الندرة.“ويمكن إنتاج بدائل الجلود من الفطريات عن طريق إعادة تدوير 
املنتجات الثانوية الزراعية والحرجية منخفضة التكلفة مثل نشـارة الخشب.

تعمـل هذه كعلف لنمـو الفطريات، والتي تنمو، ويف غضون أسـبوعني يمكن 
حصاد الكتلة الحيوية الفطرية.يمكن استخدام تقنية MycoWorks الحاصلة 
عـىل براءة اخرتاع، والتي تسـمى Fine Mycelium، من الفطريات التي تنمو 
يف الصواني يف غضون أسابيع.وسـتجذب املنتجات ”الجلدية“ الصديقة للبيئة 
واألخالقيـة النباتيني الذين يمتنعـوا عن أي نوع من املنتجـات املصنوعة من 

الحيوانات، وكذلك األشخاص املراعيني للبيئة.

يف الشـهر املايض، طرح واتسـآب ميزة ملستخدمي الويب تتيح لهم إنشاء ملصقات 
من الصور، ووفًقا لتقرير صادر عن WABetaInfo، تقوم املنصة اآلن بإطالق ميزة 
جديدة مع التحديث التجريبي الذي يسـمح ملستخدمي الويب واتسآب باستكشاف 
متجر امللصقات.ويف السـابق، كان بإمكان املستخدمني فقط إرسال امللصقات التي 
كانـت متوفرة بالفعل يف اللوحة أو قاموا بإرسـالها أو اسـتالمها من خالل تطبيق 
الهاتف الذكي، وباستخدام متجر امللصقات الجديد، يمكن للمستخدمني اآلن البحث 
عن ملصق إلرسـاله إىل مستخدم آخر يف املجموعة.ومع آخر تحديث تجريبي، يمكن 
للمسـتخدمني اآلن فتح Sticker Store عىل واتسآب عىل الويب من خالل النقر عىل 
أيقونـة عالمة الجمع يف علبة امللصقـات، وعىل الرغم من أن Sticker Store يحتوي 
عـىل نفس حـزم امللصقات التـي تظهر عـىل أجهـزة Android وiOS، إال أنه يعمل 
بشكل مختلف عىل الويب. وال يمكن ملستخدمي الويب تنزيل حزمة ملصقات ولكن 
يمكنهم اختيار ملصق واحد من الحزمة إلرساله إىل الدردشة، ويمكن للمستخدمني 
أيًضـا النقر فوق امللصق لرؤيـة الحزمة التي ينتمي إليها، واعتبـاًرا من اآلن، امليزة 
متاحة فقط للمسـتخدمني املسـجلني يف برنامج واتس آب لسطح املكتب التجريبي 
ولكن من املتوقع أن يتم طرحها للمسـتخدمني اآلخرين قريًبا.ويف وقت سـابق من 
هذا األسبوع، بدأ واتسآب يف طرح تركيبات لون البرشة ألجهزة أندرويد مع تحديث 
تجريبي، ويمكن ملسـتخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد اآلن إنشـاء 

مجموعات مختلفة من لون البرشة لعدد من الرموز التعبريية عىل واتس آب.

أعلنـت يوتيوب إطـالق ”صندوق 
كّل  يف  املـايل“   Shorts يوتيـوب 
مـن اململكـة العربية السـعودية 
واإلمارات العربية املتحدة ومرص 
والبحريـن  والعـراق  والجزائـر 
ولبنـان  والكويـت  واألردن 
واملغـرب، وبداية من 3 ديسـمرب 
سـتبدأ الرشكة بمكافأة منشئي 
املحتوى والفنانني الذين يقّدمون 
مبتكـرة  قصـرية  فيديوهـات 
وفريـدة، وقد تم اإلعـالن أوًال عن 
الصندوق الـذي تبلغ قيمته 100 
مليـون دوالر أمريكي يف الواليات 
املتحـدة يف مايـو، وهـو متوفـر 
حالًيا يف العديد من األسواق حول 
ميـزة   Shorts وتشـّكل  العالـم. 
جديدة من يوتيوب تم إطالقها يف 
يوليو، وهي متاحة لكل من يريد 
إنشاء فيديوهات قصرية وجذابة 
باستخدام الهاتف فقط، وإضافًة 
إىل ذلك، يسمح مشغل فيديوهات 
Shorts للمستخدمني حول العالم 
قصـرية  فيديوهـات  بمشـاهدة 
عىل يوتيـوب، ومنذ يوليو 2021، 

تتلقى هذه الفيديوهات أكثر من 
15 مليار مشاهدة يومًيا.

ويف هذا اإلطار، قال مدير يوتيوب 
يف منطقة الرشق األوسط وشمال 
أفريقيـا، ”طـارق أمـني“: ”منذ 
إطـالق Shorts يف منطقة الرشق 
األوسط وشـمال أفريقيا يف بداية 
العـام، الحظنا نمـوًا ملحوًظا يف 
نسـبة املشـاهدة ونسـبة إنشاء 
املحتوى، وبالتـايل، كان صندوق 
Shorts الخطـوة املنطقية التالية 
لبلورة خطة تمويلية طويلة األمد 

“.Shorts مليزة يوتيوب
وأردف قائًال: ”سـاعدت يوتيوب 
جيًال كامًال من منشـئي املحتوى 
والفنانـني عـىل تحويـل إبداعهم 
إىل نشـاط تجـاري، ففي منطقة 
الرشق األوسـط وشمال أفريقيا، 
ينمو عدد منشئي املحتوى الذين 
يكسـبون مئـات اآلالف واملاليني 
مـن يوتيـوب عاًمـا بعـد عـام، 
ويشـّكل الصنـدوق أداًة إضافية 
رسد  عمليـة  تعزيـز  يف  تسـاهم 

القصص عىل يوتيوب.“

 ،Alexa كشـفت رشكة أمازون أن
املسـاعد الرقمـي لهـا، يمكنه اآلن 
االستماع إىل املياه الجارية وإصدار 
املنزليـة،  األجهـزة  مـن  صفـري 
التكنولوجيـا  رشكـة  وأضافـت 
العمالقـة كالً من أجهزة الكشـف 
 ،Alexa عـن الصـوت إىل إجـراءات
 Alexa وتسلسل املهام املرتبطة بـ
والتي يمكن للمستخدمني برمجتها 

كاختصار.
ويعني هذا أن Alexa يمكنه التعرف 
عـىل األصـوات الفرديـة وإرسـال 
إشـعار إىل املسـتخدم عرب أجهزته 

حتى يتمكن من الحضور إليها.
أن يكتشـف  املسـتخدمون  أراد  إذا 
Alexa الصـوت الخـاص باملجفف 
عندمـا ينتهـي مـن الـدوران، عىل 
سـبيل املثال، يمكنهـم إعداد روتني 

لـ Alexa إلرسال تنبيه. 
لـم يكـن Alexa يف السـابق قـادرا 
إال عـىل التعرف عىل نبـاح الكالب، 
وبكاء األطفال، والشـخري، وتحطم 

الزجاج، باإلضافة إىل صفري إنذار 
ويمكنـك من خالل هذا التحديث أن 
تقم بتعيني روتني يمكن Alexa من 
إرسـال إشـعار إليك عندمـا تصدر 
الغسـالة صوًتا لإلشـارة إىل انتهاء 
غسيلك، أو اطلب من Alexa تذكريك 
بإيقـاف تشـغيل الحـوض إذا ترك 
األطفال املياه جارية بطريق الخطأ 

بعد تنظيف أسنانهم بالفرشاة.
هـي   Alexa Routines وتعـد 
املستخدمني  اختصارات توفر وقت 
مـن خـالل تجميـع مجموعـة من 
اإلجـراءات مًعا حتـى ال تضطر إىل 

طلب كل منها عىل حدة.
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مونيكا  العاملية،  الفنانة  أكدت 
حلمها»،  «نتاج  أنها  بيلوتيش، 
الرجال،  «تحب  أنها  إىل  الفتة 

لكن النساء يلهمنها».
السينمائي،  تورينو  حفل  وخالل 

نتاج  «أنا  بيلوتيش:  مونيكا  قالت 
حلمي.. حتى عندما كنت طفلة، 
أردت أن أكون ممثلة وأدخل هذا 
العالم، بالرغم من أنه كان بعيدا 

جدا عن واقعي».
وتحدثت بيلوتيش عن فيلم «الفتاة 

ألول  عرض  الذي  النافورة»،  يف 
تلعب  حيث  املهرجان،  يف  مرة 
إيكربج،  أنيتا  دور  مونيكا  فيه 

اشتهرت  التي  السويدية  النجمة 
.«La Dolce Vita» بدورها يف فيلم

وأوضحت الفنانة قائلة: «يف ذلك الوقت، 
يف  موجودات  اإليطاليات  النساء  كانت 

وصلت  عندما  املنزيل،  العالم  داخل  الغالب 
إيكربج، التي كانت مختلفة جسديا بالفعل، 

وسمحت لنفسها بأن تكون حرة جدا، وأيضا 
أن  لو  كما  األمر  بدا  االقتصادية،  الناحية  من 

قنبلة انفجرت يف ذلك املجتمع».
وأكملت: «يف كثري من األحيان، يأتي الفن من األلم.. 

لقد أعطت هذه املرأة الكثري للسينما، ربما عن غري 
وعي، وكانت مليئة بالنور، وجميلة، وعاشت الكثري 

من األشياء ثم انتهى بها األمر بمفردها، عىل كريس 
متحرك وماتت يف مأوى. كان من الجميل أن نعيد لها 

كرامتها».
وقالت مونيكا بيلوتيش إنها «بينما عملت مع املزيد من 

املخرجني الذكور، فإن عالقتها مع النساء مختلفة».
وتابعت: «مع النساء، أحيانا ننظر إىل بعضنا البعض 
ال  أيضا،  كلمات..  بدون  البعض  بعضنا  ونفهم 
أخرى..  امرأة  عىل  كثريا  تكذب  أن  املرأة  تستطيع 
أحب  أنا  قليال..  مكرا  أكثر  نحن  الرجال،  مع 
أن  عىل  مشددة  يلهمنني»،  النساء  لكن  الرجال، 
التواصل بشكل  يتعلموا  أن  الجنسني يجب  «كال 

أفضل».
وأضافت: «الحرب لن تقودنا إىل أي مكان.. نحن 
التطور  وهذا  إلينا،  بحاجة  وأنت  إليك،  بحاجة 
الذي نطوره، وهذا البحث عن املساواة، يحررك 
أيًضا.. لقد اعتدت أن تضطر إىل تويل دور الفارس 
يشء.  كل  من  الجميع  ينقذ  أن  يجب  الذي  هذا 
ليس  مساعدتك..  يمكننا  ونقول..  نصل  اآلن 

عليك أن تفعل ذلك بمفردك».

نسخته  يف  الرياض  موسم  فعاليات  ضمن  السعودية  يف  غنائًيا  حفالً  أنغام  النجمة  تحيي 
الثانية يوم ٨ ديسمرب الجاري عىل مرسح األويس.يأتي هذا بعد حفلها األول الذي قدمته 
النجمة أنغام، يوم ٢٥ نوفمرب املايض ضمن موسم الرياض، وشهد إقباال جماهرييا كبريا 
عرب  الغنائية  كليباتها  أحدث  طرحت  قد  أنغام،  النجمة  وكانت  سالم،  بكر  أبو  مرسح  عىل 
قناتها الرسمية عىل يوتيوب، «هتشتاقوا»، وذلك بعد فرتة من الرتويج لها خالل الفرتة األخرية 
وتعترب أغنية «هتشتاقوا» أحدث تجاربها الغنائية، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع 
عمرو الخرضي، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.وهنأ السيناريست أيمن سالمة، النجمة أنغام 
عىل موقع التواصل االجتماعي «تويرت» محتفًيا بتكريمها يف مهرجان ضيافة بدبي، وعلق قائالً: 
ألف مربوك تستاهيل كل جوايز العالم بقدر ما استعدينا بفنك الراقي وإحساسك الصادق الذي 

جعلك ترتبعني عىل عرش قلوب معجبينك فرصتي مطربة مرص األوىل وصوت مرص.

دنيا  املرصية،  الفنانة  نرشت 
صفحتها  عرب  غانم،  سمري 
تطبيق  عىل  الخاصة 
الصور(انستغرام)،  تبادل 
صورة يف أحدث ظهور لها 

حيث  شهور،  غياب  بعد 
تألقت عىل مرسح احتفالية 

(قادرون باختالف).
جاءت  بيضاء  بإطاللة  وأطلت 
يف  أُقيم  الذي  للحفل،  مناسبة 
الخامس  بالتجمع  املنارة  مركز 
وعدد  السييس،  الرئيس  بحضور 
كبري من املسؤولني والشخصيات 
العامة.وأدت الفنانة، دنيا سمري 
(بالدي  بعنوان  أغنية  غانم، 
من  عدد  بصحبة  اسلمي)، 
القدرات  ذوي  األطفال 
كما  الخاصة، 
لغة  استخدموا 
يف  اإلشارة 
وصف كلمات 
غنية  أل ا
لتعبري  وا

عن 

كلمات 
أمام  .األغنية  ر لجمهو ا

التي  الصورة  عىل  غانم  وعلقت 
نرشتها قائلًة: « ترشفت النهاردة 
الرئيس  سيادة  أمام  بالغناء 
السييس يف احتفالية  الفتاح  عبد 
وسعدت  باختالف،  قادرون 
وترشفت بكالمه ليا جدا وبنظرته 
أبوة.واختتمت موجهة  اليل كلها 
قائلة:  الراحلني  لوالديها  رسالة 
«يف النهاية حبايبي الغاليني بابي 
النهاردة  جدا  اتأثرت  ومامي، 
مهم  يوم  يف  أروح  مرة  ألول  إني 
مامي  يا  أسمعك  ما  غري  من  ليا 
أنزل،  بتدعييل أو ترقيني قبل ما 
معاكي  ربنا  يل..  بيقول  بابي  أو 
أكون  رب  يا  بابي،  حبيبة  يا 
بحبكم  رشفتكم، 
ووحشتوني أوي.. 
ربنا يرحمكم يا 
أغيل حاجة يف 

حياتي».
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