
بغداد/ الزوراء:
أنهى مجلس النواب، امس االثنني، قراءة 
تقرير ومناقش�ة مرشوع قان�ون الدعم 
الط�ارئ لألمن الغذائ�ي والتنمية، وفيما 
رفع جلسته اىل يوم غد االربعاء، أكد رئيس 
مجلس الن�واب محمد الحلب�ويس أنه قد 
ورد طلبان الستجواب وزير ورئيس هيئة 
وتمت احالتهما اىل اللجان املختصة.وعقد 
مجل�س النواب، ام�س االثنني، جلس�ته 
برئاسة رئيس املجلس محمد الحلبويس.
وذكرت الدائرة االعالمية للمجلس يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “الحلبويس افتتح 
اعمال الجلس�ة رقم 5 للدورة االنتخابية 

الخامس�ة من الس�نة الترشيعي�ة االوىل، 
الفصل الترشيع�ي االول”.واضاف البيان 
ان “الجلسة عقدت بحضور 258 نائباً”.
وبحس�ب الدائرة االعالمي�ة للربملان فإن 
مجل�س الن�واب انه�ى قراءت�ه لتقري�ر 
ومناقش�ة مرشوع قانون الدعم الطارئ 
لألم�ن الغدائ�ي والتنمية ورفع جلس�ته 
اىل ي�وم غ�د االربع�اء. م�ن جهت�ه، قال 
رئيس مجل�س النواب محم�د الحلبويس 
يف بي�ان مقتضب تلقته “الزوراء”: وردنا 
طلب�ان الس�تجواب وزير ورئي�س هيئة 
وتمت احالتهما للجن�ة املختصه إلكمال 

االجراءات املطلوبة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابل الدين�ار العراقي، امس االثنني، يف 
الرئيس�ية بالعاصم�ة بغداد  البورص�ة 
إن  اقلي�م كردس�تان.وقال مص�در  ويف 
بورصتي الكف�اح والحارثية املركزية يف 
بغ�داد، س�جلتا صباح ام�س، 147100 
دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، 
وسجلت أسعار رصف الدوالر ليوم االحد 
 100 مقاب�ل  عراقي�اً  دين�اراً   147250
دوالر امريكي.وأشار اىٕل أن اسعار البيع 

وال�رشاء انخفض�ت يف مح�ال الصريفة 
باألس�واق املحلي�ة يف بغ�داد، حيث بلغ 
س�عر البيع 147500 دين�ار عراقي لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار 
ال�رشاء 146500 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردس�تان، فقد شهدت اس�عار الدوالر 
انخفاض�ا ايض�ا، حيث بلغ س�عر البيع 
147300 دينار لكل 100 دوالر امريكي، 
وبلغ س�عر ال�رشاء 147100 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوي�ة، ام�س 
االثنني، حالة الطق�س يف العراق لأليام 
املقبل�ة، فيم�ا توقعت هط�ول أمطار 
رعدية وتس�اقط خفي�ف للثلوج فوق 
املرتفع�ات الجبلي�ة األربع�اء املقب�ل.
وذكر بي�ان للهيئة، تلقت�ه “الزوراء”: 
أنَّ “طقس البالد اليوم الثالثاء سيكون 
صح�واً م�ع بع�ض الغي�وم، ودرجات 
الح�رارة ترتفع بضع درجات عن اليوم 

السابق بعموم البالد”.

وأض�اف البي�ان أنَّ “طق�س ي�وم غد 
األربعاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة 
لتس�اقط زخ�ات مطر متفرق�ة تكون 
رعدي�ة احيان�اً يف املنطق�ة الوس�طى، 
ودرجات الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم 
الس�ابق، بينم�ا س�يكون الطق�س يف 
املنطقة الشمالية غائماً جزئياً اىل غائم 
مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون 
رعدية احياناً وتس�اقط خفيف للثلوج 

فوق املرتفعات الجبلية منها.

انقرة / متابعة الزوراء:
طي�ب  رج�ب  الرتك�ي،  الرئي�س  أك�د 
أردوغ�ان، ام�س االثن�ني، أن االتصاالت 
الهاتفي�ة مع الرئيس ال�رويس فالديمري 
بوت�ني واألوكراني فالديمري زيلينس�كي 

تس�ري يف اتجاه إيجابي، فيم�ا اكد وزير 
الخارجية الرويس، س�ريغي الفروف، إن 
بوت�ني أكد مراراً اس�تعداده للقاء نظريه 
األوكراني فولوديمري زيلينسكي، مشرياً 
إىل أن بوتني اش�رتط أن يكون هذا اللقاء 

“معداً جيداً”.وأفاد الرئيس الرتكي رجب 
طي�ب أردوغ�ان بأنهم س�يعقدون لقاًء 
قص�ريا مع الوفدين ال�رويس واألوكراني 
قبل اجتماعهم�ا يف إس�طنبول الثالثاء.

ووص�ل الوف�د ال�رويس وص�ل إىل تركيا 

إلج�راء محادثات مع نظ�ريه األوكراني.
وقالت وس�ائل إعالم تركية “وصل الوفد 
الرويس إىل تركيا قبيل محادثات الس�الم 
مع نظ�ريه األوكران�ي الي�وم الثالثاء يف 
اسطنبول”. وأشار مكتب الرئيس الرتكي 

رجب طيب أردوغان، يف وقت س�ابق، إىل 
أنه خالل محادث�ات هاتفية، اتفق قادة 
تركي�ا وروس�يا، أردوغ�ان وبوتني، عىل 

لقاء وفدي موسكو وكييف .

بغداد/ مصطفى فليح:
وج�ه رئي�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، امس 
االثنني، الق�وات األمنية بحماية أمن املواطنني ومقار 
الفعالي�ات السياس�ية واإلجتماعية، فيما ش�دد عىل 
ين يف واجبهم وعزلهم  رضورة حج�ز الضبرّاط املقصرّ
ع�ن مهامهم.وذكر بي�ان للمكتب اإلعالم�ي لرئيس 
ال�وزراء تلقته »ال�زوراء«: أن«رئيس مجلس الوزراء، 

القائ�د العام للقوات املس�لحة مصطف�ى الكاظمي، 
ت�رأس إجتماعا للمجل�س الوزاري لألم�ن الوطني«، 
مبين�ا ان »املجل�س اطل�ع ع�ىل اس�تعراض ش�امل 
لألوضاع األمني�ة وجهوزية القوات املس�لحة، فضالً 
عن متابعة س�ري العمليات األمني�ة يف مطاردة  فلول 
داعش املندحرة«.وتابع انه »ت�م التأكيد عىل الوقوف 
بحزم امام املمارس�ات التي تعمل عىل رضب الس�لم 

املجتمعي او االس�اءة اىل الرموز الدينية، او مهاجمة 
املق�ار الحزبي�ة واالم�الك العامة والخاصة«.وش�دد 
الكاظمي، وفقا للبيان، عىل »رضورة منع اي انعكاس 
س�لبي لالزمات السياس�ية ع�ىل الش�ارع العراقي«، 
موجه�ا »الق�وات األمني�ة باتخ�اذ الحيط�ة والحذر 
واالس�تعداد ألداء الواج�ب يف حماي�ة أم�ن املواطنني 
ومقار الفعاليات السياسية واإلجتماعية، وبما يؤكد 

سالمة املواطنني وممتلكاتهم«.ووجه الكاظمي أيضا 
ين يف واجبه�م وعزلهم عن  »بحج�ز الضبرّ�اط املقصرّ
مهامهم، م�ن أجل تعزي�ز روح اإللت�زام بالواجب«.

ورف�ض املجل�س »أي تهدي�د للس�لم األه�ي وتعكري 
صفو حي�اة املواطنني«، الفت�ا اىل ان »القوات األمنية 
ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه 

أمن الوطن واملواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت نقابة الصحفيني العراقيني فتح 
باب الرتش�يح ملنصب النقي�ب ونائبيه 
وعضوية املجلس واللجان، فيما حددت 
الثامن من نيسان موعدا النعقاد املؤتمر 
االنتخابي.وذك�ر بي�ان ملجل�س نقاب�ة 
الصحفيني العراقي�ني تلقته »الزوراء«: 
إن »نقاب�ة الصحفيني الع�راقيني تعل�ن 
ع�ن عق�د امل�ؤتمر االنتخ�ابي ال�ع�ام 
ف��ي دورت��ه الثاني��ة والعش��ري�ن 
ي����وم الجمع�ة )2022/4/8( وف�ي 
النص���اب  اكتم���ال  ع��دم  حال��ة 

الق��انون�ي يك��ون ي��وم الجمع��ة 
النعق���اد  موع��داً   )2022/4/15(
ال��دورة  النته��اء  وذل��ك  امل�ؤتم�ر، 
الحالي��ة ملجل��س النقاب�ة«.وأضاف: 
أن�ه »تق��رر ف�ت��ح ب��اب الرتش�يح 
ملنص��ب النقي��ب، ون�ائب�ي النقي�ب 
وعض�وية مجل�س النقاب�ة، ولجنت�ي 
م��ن  ابت�داًء  واالنضب�اط  املراقب��ة 
ي��وم االثن���ني 3/28 ولغاي�ة ي��وم 
االثن��ني 2022/4/4، فيم�ا س��تعلن 
أس��م�اء ال�زمالء املرش�حني إلش�غال 
 2022/4/6 ي���وم  املواق��ع  تل��ك 

وقب��ول االعرتاض��ات لغاي��ة ي��وم 
»تق��رر  أن�ه  ».وأوض�ح   2022/4/8
تشكيل لجن�ة ت�دقيق العض�وي�ة م�ن 
ع�دد م��ن ال�زمالء الصحفيني إلع�داد 
قائم��ة بأس��ماء ال�ذي�ن يحمل��ون 
ص�ف�ة عض��و نقاب��ة م�م��ارس«، 
الفتا اىل إن »هن����اك لجن�ة قانوني�ة 
تت��وىل مهم��ة اس��تالم الرتش�يحات 
وف��ق الض�وابط املع��دة، ل�ذا نهي�ب 
ب�الزم�الء األع��زاء مم��ن يحمل��ون 
ص�فة العض�وية املمارس��ة املج�ددة 
هوي��اته�م املش��اركة الفعال�ة ف�ي 

امل�ؤتمر االنتخ�ابي الختي�ار َم�ن ه�و 
م�ؤه�ل إلش��غال املواق��ع القيادي�ة 
ان  »نأم��ل  النقاب�ة«.وتاب�ع:  ف��ي 
يك�ون ه�ذا امل�ؤتمر مناس�بة لتأكي�د 
دور النقاب��ة الفاع��ل ف�ي الوس��ط 
واملجتم��ع  والصحف�ي  اإلعالم��ي 
عموم��اً وإب��راز دور الصحفيني ف�ي 
ه�ذه املرحل��ة م�ن ت�اري�خ الع�راق 
الجدي��د وتواص�ل�ه�ا م��ع أحداث��ه 
خ�دم��ة  ف��ي  دوره��ا  وتعزي��ز 
الصحفيني واإلعالمي�ني ال�ذي�ن ق�دموا 
الكلم��ة  ط�ري��ق  عل��ى  تضحي�ات 

الح�رة ونق�ل الحق���ائق ال�ى ال�رأي 
الع���ام م�م��ا ينبغ��ي أن يحظ��وا 
برعاي��ة خاص�ة«. وأكد انه »سيكون 
ه�ذا امل�ؤتمر مناس��بة أخ�رى لتقديم 
الرعاي��ة وال�دع�م املطل��وب له��ذه 
ل��ن  وس��وف  املهم��ة،  الرشيح�ة 
يس�مح باملش��اركة ف�ي االنتخاب�ات 
إال مل��ن يحم�ل ص�ف�ة عض�و نقاب�ة 
مم�ارس ومج�ددة هويت�ه، وستستمر 
النقاب��ة بتجدي��د الهوي��ات لغاي��ة 
نهاي�ة ال�دوام الرس�مي ليوم الخميس 

.« 2022/4/14

الكاظمي يوجه حبماية أمن املواطنني ومقار الفعاليات السياسية واإلجتماعية

نقابة الصحفيني العراقيني تعلن فتح باب الرتشيح ملنصب النقيب ونائبيه وجملسها

شدد على ضرورة حجز الضبّاط املقّصرين يف واجبهم وعزهلم

حددت الثامن من نيسان موعدا النعقاد املؤمتر االنتخابي

تونس/ متابعة الزوراء:
أف�اد مس�اعد رئي�س مجل�س النواب 
التون�ي، املجم�دة أعمال�ه بق�رارات 
وصفت ب�”االنقالبية”، ماهر املذيوب، 
ب�أن مكت�ب الربملان، قرر عقد جلس�ة 
عام�ة غ�دا األربع�اء للنظ�ر يف إلغ�اء 
“اإلج�راءات االس�تثنائية” التي أقرها 
الرئي�س قي�س س�عيرّد يف 25 يولي�و/

الرئي�س  س�خر  فيم�ا   ،2021 تم�وز 
قيس س�عيرّد من دع�وات نواب الربملان 
لعق�د اجتماع لهم، قائ�ال: “ليجتمعوا 
مكت�ب  فضائية”.وانعق�د  مركب�ة  يف 
مجل�س النواب، صب�اح  امس االثنني، 
برئاسة راشد الغنويش وحضور أغلبية 

أعضائه.

الدوحة/متابعة الزوراء:
م�ع تواف�د اإلش�ارات اإليجابية بق�رب إعادة إحي�اء االتفاق 
النووي، أعل�ن وزير الخارجية الفرني، ج�ان إيف لودريان، 
أن االتفاق النووي بني إيران والقوى العاملية أصبح قريباً عىل 
الرغم من أن بعض البنود لم تتم تس�ويتها بعد.وقال لودريان 
يف مؤتم�ر صحف�ي بالدوحة امس االثن�ني: “نحن نقرتب من 
التوص�ل التف�اق”، وف�ق روي�رتز.إال أن تصيح�ات الوزي�ر 
الفرن�ي تتناق�ض مع تقييم أكثر تش�اؤماً قدمت�ه الواليات 
املتح�دة األح�د امل�ايض للوضع.فقد ق�ال املبع�وث األمريكي 
الخ�اص إليران، روبرت مايل، ام�س االول األحد، إنه غري واثق 

م�ن أن االتف�اق النووي ب�ني الق�وى العاملية وإي�ران أصبح 
وش�يكاً يف تثبي�ط للتوقعات بعد 11 ش�هراً م�ن املحادثات يف 
فيين�ا والتي تعثرت مؤخراً. واعترب أن املفاوضني اقرتبوا فعالً 
م�ن التوافق، لكن بع�ض األمور ال تزال عالق�ة، قائالً: “نحن 
قريب�ون جداً م�ن تحقيق ذلك لكن االتف�اق ليس عىل األبواب 
وليس حتمياً”.كما ش�دد ع�ىل أن اإلدارة األمريكية ال يمكنها 
تقدي�م ضمانات حول ما ق�د تفعله أي إدارة مس�تقبلية.. يف 
إش�ارة إىل املطالب التي تتمسك بها طهران لجهة ضمان عدم 
انسحاب واشنطن مستقبالً من أي اتفاق نووي جديد، مثلما 

حصل يف عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

مراقبون لـ          : ال خيار سوى احلوار والتوافق لالنسداد السياسي والقضاء قد يتدخل حلل األزمة
استبعدوا حل جملس النواب والذهاب إىل انتخابات جديدة

الزوراء/ حسني فالح:
رأى مراقبون للشأن السيايس العراقي 
أنه ال خيار س�وى الحوار والتوافق بني 
الكت�ل لالنس�داد الذي تعيش�ه العملية 
السياسية، وفيما رجحوا تدخل القضاء 
إلجب�ار الن�واب ع�ىل حض�ور جلس�ة 
انتخ�اب رئيس الجمهورية، اس�تبعدوا 
ح�ل الربمل�ان والذه�اب اىل انتخاب�ات 

جديدة.
وق�ال مدي�ر مركز الق�رار الس�يايس، 
حيدر املوسوي، يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان م�ا ح�دث يف جلس�ة الس�بت كان 
متوقع�ا الن الع�رف الس�يايس يق�ول 
ان رئاس�ة الجمهورية ه�ي من حصة 
االتح�اد الوطن�ي ولن يتن�ازل عنه فق 
املعطيات الحالية .وأضاف: انه ال يمكن 
القول ان ما يس�مى بالثلث الضامن او 
املعطل قد انتص، وان الثالثي قد انهزم 
يف ه�ذه الجلس�ة، بينما الواق�ع هو ان 
ه�ذه الخيب�ات واالنهزام هو للش�ارع 
العراق�ي املكبل بالع�ذاب والذي ينتظر 
حلوال حقيقية ملش�كالته الحياتية من 
خدم�ات واقتص�اد وكهرب�اء وف�رص 
عم�ل .واش�ار اىل: ان الش�ارع العراقي 
غري معني باس�تمرار الصاع والفش�ل 
وتوافقي�ة ام اغلبي�ة. مؤك�دا: ان�ه يف 
حال اس�تمر هذا االنغالق ستكون اكرب 
رضبة للنظ�ام الس�يايس إذا ما ذهبت 
الربمل�ان  املحكم�ة االتحادي�ة اىل ح�ل 
والدعوة اىل انتخابات جديدة.من جهته، 
ذك�ر املحلل الس�يايس، ع�ي البيدر، يف 
حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان القضاء اعلن 
عدم تدخله بش�كل مب�ارش بهذا االمر، 

وه�ذا م�ا جع�ل املنظومة السياس�ية 
بش�كل عام والكتل النيابي�ة عىل وجه 
الخصوص تعمل بأريحية يف هذه الفرتة 
التي كان من االجدر ان يتم فيها تحديد 
الرئاسات الثالث .واضاف: أرى انه عىل 
االرج�ح س�يبقى الوض�ع ع�ىل ما هو 
علي�ه خالل املدة املتبقية ولن تحدث أي 
تغيريات بهذا الش�أن لعدم اكرتاث جزء 
م�ن املنظومة السياس�ية بالواقع الذي 
يعيش�ه البالد. مبينا: انه ال خيار سوى 

التوافق لحل االشكاالت، وسوف يميض 
الجميع اىل خيار التوافق الذي قد يكون 
املخ�رج االول واالخ�ري للجميع.ولف�ت 
اىل: ان اللج�وء اىل خي�ار ح�ل الربمل�ان 
واج�راء انتخاب�ات جدي�دة مس�تبعدا 
كون املنظومة السياس�ية ربما خرست 
ام�واال طائلة ع�ىل االنتخابات وقس�م 
م�ن االط�راف ت�رى اع�ادة االنتخابات 
هي خس�ارة حتمي�ة لها، لذل�ك هي ال 
تدفع بهذا االتجاه.وتابع: س�وف نشهد 

تأجيال اخر واخر لجلسة انتخاب رئيس 
الجمهوري�ة لح�ني اص�دار ربم�ا قرار 
قضائ�ي حازم يج�رب اعض�اء مجلس 
الن�واب عىل التواجد يف جلس�ة انتخاب 
رئيس الجمهورية.من جانبه، تس�اءل 
املحل�ل الس�يايس، عبد االم�ري املجر، يف 
حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ه�ل أن النظ�ام 
الداخ�ي ملجلس النواب يس�مح بتغيب 
العض�و بمجرد أن ل�ه موقف معارضة 
مع فقرات الجلس�ات، وع�ىل املحكمة 

االتحادي�ة ان تجيب عىل هذا الس�ؤال. 
مؤك�دا: ان ق�رار املحكم�ة االتحادي�ة 
س�يكون لي�س م�ن صال�ح املتغيبني.

واض�اف: ان الس�يناريوهات املحتملة 
يف ح�ال ع�دم انعق�اد جلس�ة انتخاب 
مقدمته�ا  يف  ويق�ف  كث�رية  الرئي�س 
عام�الن حاس�مان، موق�ف املرجعي�ة 
واس�تئناف ثورة ترشين .ب�دوره، رأى 
الخب�ري القانون�ي، ع�ي التميم�ي، أنه 
وفق قرار املحكمة االتحادية بفتح باب 
الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية ملرة 
واحدة فقط رقم 24 لس�نة 2022 فإنه 
أمام رئاس�ة الربملان مدة 30 يوما وفق 
امل�ادة ٧2 ثاني�ا من الدس�تور العراقي 
م�ن تاري�خ 6 آذار لغاية 6 نيس�ان يتم 
خالله�ا انتخ�اب رئي�س الجمهوري�ة 
وبش�كل ملزم.وقال التميمي يف حديث 
ل�”الزوراء”: إنه لعدم انعقاد الجلس�ة 
يف يوم 26 آذار فيمكن لرئاس�ة الربملان 
تأجيله�ا لغاي�ة 6 نيس�ان فق�ط، فإذا 
تجاوزنا هذه امل�دة نكون أمام مخالفة 
رصيحة لقرار املحكمة االتحادية العليا 
الت�ي اج�ازت فتح ب�اب الرتش�يح ملرة 
واحدة، وس�نكون أمام فشل غري قابل 
للحل، وربما يتم حل الربملان بطلب من 
ثلث األعضاء وموافقة األغلبية املطلقة 
لع�دد األعض�اء وفق املادة 64 دس�تور 
أو اس�تفتاء املحكمة االتحادي�ة العليا 
إذا ت�م ذلك ملعرف�ة املنفذ الدس�توري.

واختت�م: وربم�ا نك�ون يف حالة حصل 
ذل�ك ام�ام انتخاب�ات مبك�رة جدي�دة 
الحالي�ة بتصيف  الحكومة  وتس�تمر 

األمور اليومية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
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بغداد/ الزوراء:
حدد مصف الرافدين، امس االثنني، فائدة قروض 
الصحية.وذكر  املهن  لذوي  دينار  مليون   150 ال� 
املكتب االعالمي للمصف يف بيان تلقته »الزوراء«: 
املهن  لذوي  مليونا   150 ال�  قروض  »فائدة  ان 
»القروض  ان  باملئة«.واوضح   5 اىل  تصل  الصحية 
االطباء   – االسنان  اطباء   – )االطباء  تشمل 
 – املختربات  اصحاب   – الصيادلة   – البيطريني 
اصحاب املذاخر الطبية – الكيميائيني – والتقنيات 
الطبية – املتقاعدين من اصحاب املهن املذكورة(«، 
مشريا اىل ان »التقديم عىل القرض عن طريق فروع 

املصف املنترشة يف بغداد واملحافظات«.

الرافدين حيدد فائدة قرض  
ذوي املهن الصحية

الربملان ُينهي قراءته لقانون الدعم 
الطارئ لألمن الغذائي

احللبوسي : وردنا طلبان الستجواب وزير ورئيس هيئة

الدوالر يسجل اخنفاضا يف بغداد 
وكردستان

األنواء: أمطار رعدية وتساقط 
خفيف للثلوج 

الربملان التونسي يعقد جلسته غدا 
األربعاء إلبطال قرارات سعيد 

فرنسا: نقرتب من التوصل التفاق نووي مع إيران

اهليئة العامة للجمارك تعلن العمل بالتصرحية اإللكرتونية ألول مرة يف العراق

ص 6اليوم .. منتخبنا الوطين يواجه نظريه السوري حلسم بطاقة التأهل إىل امللحق

ص 5

 

الالمي: نقابة الصحفيني العراقيني حتتل 
مكانة متميزة حمليا وعربيا ودوليا

خالل لقائه رئيس احتاد الصحفيني السوريني 

بغداد/ الزوراء:
أكد نقي�ب الصحفي�ني العراقيني رئيس 
اتح�اد الصحفيني الع�رب، مؤيد الالمي، 
خ�الل لقائ�ه رئي�س اتح�اد الصحفيني 
الس�وريني م�وىس عب�د الن�ور، ووف�ود 
نقاب�ة  أن  دول،  ث�الث  م�ن  اعالمي�ة 
مكان�ة  تحت�ل  العراقي�ني  الصحفي�ني 
متمي�زة ومؤث�رة ع�ىل الصعي�د املح�ي 
العربي والدويل.وذكرت نقابة الصحفيني 
»ال�زوراء«:  تلقت�ه  بي�ان  يف  العراقي�ني 
ان نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني، مؤيد 
الالم�ي، اس�تقبل يف مق�ر النقابة رئيس 
م�وىس  الس�وريني  الصحفي�ني  اتح�اد 
عبد الن�ور والوفود اإلعالمي�ة من لبنان 
وسوريا وايران التي شاركت يف احتفاالت 
عيد الصحافة النجفي�ة التي احتضنتها 

م نقيب  محافظ�ة النجف االرشف، وق�درّ
الصحفي�ني العراقيني رشحا مفصال عن 
تأسيس النقابة وطبيعة عملها وفروعها 
اإلعالمي�ة  واملؤسس�ات  املحافظ�ات  يف 
التابع�ة للنقابة.وق�ال الالمي، بحس�ب 
البي�ان: إن نقابة الصحفي�ني العراقيني 
تحتل مكانة متميزة ومؤثرة عىل الصعيد 
املح�ي العربي وال�دويل وتحظى باحرتام 
وتقدير املؤسسات الرسمية والحكومية 
وفعالي�ات املجتمع العراقي. من جهتها، 
عربت الوفود اإلعالمية التي زارت مكاتب 
النقاب�ة اإلداري�ة واطلع�ت ع�ىل س�ري 
العمل فيها عن إعجابه�ا بالعمل املنظم 
واملتمي�ز الذي تقوم به النقابة، مش�يدة 
بالدور البارز والفاعل لنقابة الصحفيني 

العراقيني واألرسة الصحفية العراقية .

الفروف: بوتني مستعد للقاء زيلينسكي “بشرط” لبحث إنهاء غزو أوكرانيا
أردوغان: االتصاالت مع روسيا وأوكرانيا تسري يف اجتاه إجيابي

بغداد/ مصطفى العتابي:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل 4٧3 اصابة جديدة و6 حاالت وفاة وشفاء 815 حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 10050، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 18304232، مبينة انه تم تسجيل 4٧3 اصابة جديدة و6 حاالت 
وفاة وشفاء 815 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكي: 2280424 )98.4%(، بينما 
عدد حاالت االصابات الكي: 2318450، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: 128٧0، يف حني 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 53، وعدد حاالت الوفيات الكي: 25156. الفتة اىل: 

ان عدد امللقحني ليوم امس: 36925، ليصبح عدد امللقحني الكي: 10306٧٧4.

إصابات ووفيات كورونا يف العراق 
تعاودان االرتفاع 

بعد تسجيل 473 إصابة و6 وفيات

سياح أجانب يبدأون استكشاف اآلثار يف العراق

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   تفاصيل ص3   



يرسن�ا دعوتك�م لالش�راك باملناقصات أدناه والتي تتضم�ن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علم�ا أن ثمن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )1,000,000( مليون دينار غ�ر قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2,000,000( مليونني 
دينار غر قابل للرد ويتحمل من سرسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة 1% من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن ) CIP ( أو حسب الرشوط وان الرشكة غر ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2022/4/20.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

 

                                                        إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
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الفروف: بوتني مستعد للقاء زيلينسكي “بشرط” لبحث إنهاء غزو أوكرانيا
أردوغان: االتصاالت مع روسيا وأوكرانيا تسري يف اجتاه إجيابي

انقرة / متابعة الزوراء:

أك�د الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب 

االتص�االت  أن  االثن�ن،  أردوغ�ان،  

ال�رويس  الرئي�س  م�ع  الهاتفي�ة 

فالديمري بوت�ن واألوكراني فالديمري 

زيلينس�كي تس�ري يف اتجاه إيجابي، 

فيم�ا اك�د وزي�ر الخارجي�ة الرويس 

س�ريغي الفروف، إن بوتن أكد مراراً 

اس�تعداده للق�اء نظ�ريه األوكران�ي 

فولوديمري زيلينس�كي، مشرياً إىل أن 

بوت�ن اش�رتط أن يكون ه�ذا اللقاء 

“معداً جيداً”.

وأف�اد الرئي�س الرتك�ي رج�ب طيب 

أردوغان بأنهم سيعقدون لقاءا قصريا 

مع الوفدين ال�رويس واألوكراني قبل 

اجتماعهما يف إسطنبول الثالثاء.

إىل  وص�ل  ال�رويس  الوف�د  ووص�ل 

تركي�ا إلج�راء محادثات م�ع نظريه 

األوكراني.

وقال�ت وس�ائل إعالم تركي�ة “وصل 

الوفد الرويس إىل تركيا قبيل محادثات 

الس�الم مع نظ�ريه األوكران�ي  اليوم 

الثالثاء يف اسطنبول”.

وأش�ار مكتب الرئي�س الرتكي رجب 

طيب أردوغان يف وقت س�ابق، إىل أنه 

خالل محادثات هاتفي�ة، اتفق قادة 

تركي�ا وروس�يا، أردوغ�ان وبوت�ن، 

ع�ى لق�اء وف�دي موس�كو وكييف 

املفاوضن يف اسطنبول.

م�ن جهت�ه، رج�ح الناط�ق باس�م 

الكرملن دميرتي بيس�كوف انطالق 

املفاوض�ات  م�ن  الجدي�دة  الجول�ة 

ب�ن الوفدي�ن ال�رويس واألوكراني يف 

اسطنبول اليوم الثالثاء.

وقال يف ترصيحات للصحفين: “من 

غري املرجح أن تستأنف )املفاوضات(  

االثن�ن.. صحي�ح أن  غ�ادر الوفدان 

إىل تركي�ا، لكنن�ا نتوق�ع أن يح�دث 

)االجتماع( الثالثاء”.

وأض�اف: “حت�ى اآلن، ال يمكننا ولن 

نتح�دث عن تقدم.. حقيق�ة أن قرار 

مواصل�ة املحادثات وجه�ا لوجه أمر 

مه�م طبع�ا، لكن يف الوق�ت الحايل ال 

نزال متمسكن بسياسة عدم الكشف 

عن أي تفاصيل تتعلق باملفاوضات.. 

نعتقد أن ه�ذا يمكن أن يرض بعملية 

التفاوض”.

ويف الس�ياق ذاته اكد وزير الخارجية 

الرويس س�ريغي الفروف، إن الرئيس 

ال�رويس فالديم�ري بوت�ن أكد م�راراً 

اس�تعداده للق�اء نظ�ريه األوكران�ي 

فولوديمري زيلينس�كي، مشرياً إىل أن 

بوت�ن اش�رتط أن يكون ه�ذا اللقاء 

“معداً جيداً”.

واعت�ر الف�روف أّن عق�د لق�اء بن 

بوتن ونظ�ريه األوكران�ي قد يفيض 

حالياً إىل “نتائج عكس�ية”، مشرتطاً 

تبني مطالب موسكو يف املفاوضات.

وأع�رب وزير الخارجي�ة الرويس عن 

أم�ل موس�كو يف أن تت�وج الجول�ة 

الروس�ية  املفاوضات  القادم�ة م�ن 

األوكرانية املزمع عقدها يف إسطنبول 

الرتكي�ة ب�”نجاح”، يتمث�ل يف املقام 

يف  املدني�ن  قت�ل  “وق�ف  يف  األول 

دونباس”.

وتس�تعّد تركيا الستضافة محادثات 

س�الم ب�ن روس�يا وأوكراني�ا، فيما 

رج�ح املتح�دث باس�م الكرمل�ن أن 

ُتعقد الي�وم الثالث�اء، ألن املفاوضن 

سيصلون إىل تركيا .

وأضاف الفروف، خالل مؤتمر صحفي 

بينم�ا كان ُينتظ�ر، وص�ول الوفدين 

إس�طنبول  إىل  واألوكران�ي  ال�رويس 

لعق�د جولة جديدة من املحادثات، أّن 

فالديم�ري بوتن “ق�ال إنه لن يرفض 

أب�داً لق�اء الرئيس زيلينس�كي، لكن 

يجب أن يتم التحض�ري جيداً للقاء... 

فق�د تفاقم ال�رصاع داخ�ل أوكرانيا 

طوال س�نوات، وتراكم�ت العديد من 

املش�اكل”، واعت�ر أن عق�د اللق�اء 

اآلن وتبادل اآلراء خالله س�يفيض إىل 

“نتائج عكسية”.

مطال�ب  ال�رويس  املس�ؤول  وك�رر 

الكرملن منذ بداية الهجوم عى كييف 

يف 24 فراير/ش�باط، وهي “حماية 

سكان دونباس ونزع سالح” أوكرانيا 

و”اجتث�اث النازية” منه�ا، وقال إن 

“اجتث�اث النازية م�ن أوكرانيا ونزع 

سالحها هما جزء إلزامي من االتفاق 

الذي نح�اول التوصل إليه”، وأضاف: 

“س�نحتاج إىل اجتم�اع )ب�ن بوت�ن 

وزيلينس�كي( فقط عندما ستصبح 

لدين�ا رؤي�ة لتس�وية ه�ذه القضايا 

الرئيسية”.

وق�ال: “نح�ن ملزم�ون بضم�ان أن 

تك�ّف أوكراني�ا ع�ن كونه�ا موضع 

تجارب الغرب وحلف شمال األطليس 

عى الصعيد العس�كري، و)أن تكّف( 

عن تش�كيل تهديد عس�كري ومادي 

لروسيا”.

بغداد/ الزوراء:
تس�تضيف بغداد يومي 30 و31 من الش�هر 
الح�ايل اجتماعات الدورة العادي�ة 96 للجنة 
الدائمة لإلع�الم العربي وال�دورة العادية 14 
للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء االعالم العرب 
برعاية رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي.، 

وبرئاسة العراق والول مرة.
ويش�ارك يف هذه االجتماعات التي س�تنعقد 
برئاس�ة جمهورية الع�راق الدول االعضاء يف 
هذه اللجنة واملنظمات واالتحادات املمارس�ة 
مله�ام اعالمي�ة، تح�ت مظلة جامع�ة الدول 
العربية، ووف�د األمانة الفني�ة ملجلس وزراء 
االعالم العرب برئاس�ة الس�فري، أحمد رشيد 
خطابي األم�ن العام املس�اعد، رئيس قطاع 

االعالم واالتصال.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة لإلعالم 
العربي واملكتب التنفيذي جملة من البنود منها 
ع�ى الخصوص متابعة تنفيذ االس�رتاتيجية 
اإلعالمية العربي�ة ويف صلبها الدعم املتواصل 
لوس�ائل االعالم وش�بكات االتص�ال العربية 
املحتل�ة  والق�دس  الفلس�طينية  للقضي�ة 
واملحافظ�ة ع�ى طابعها العرب�ي وموروثها 

الروحي والحضاري األصيل.
  كما س�تتدارس اللجنة الدائمة مس�ار خطة 
التح�رك اإلعالم�ي العربي بالخ�ارج بتعاون 
وثيق م�ع البعثات واملكات�ب واملراكز التابعة 
للجامعة العربية ومجالس الس�فراء العرب، 
للتنمي�ة  العربي�ة  اإلعالمي�ة  والخريط�ة 
املس�تدامة 2030، فض�اًل عن البن�د الخاص 
بتحدي�ث الخط�ة التنفيذي�ة املتعلق�ة بدور 

االع�الم العرب�ي يف إش�اعة قي�م التس�امح 
والعيش املش�رتك ونبذ الس�لوكيات املتطرفة 
والتص�دي االعالمي والفك�ري لإلرهاب بكل 

أشكاله.
  وم�ن املقرر عقد اجتم�اع يف 29 آذار الجاري 
ببغ�داد لفريق العمل املكل�ف بإعداد مرشوع 
الرضيب�ة املف�رتض تطبيقه�ا ع�ى كريات 
ال�رشكات الرقمي�ة العاملي�ة تنفي�ذا لق�رار 

مجلس وزراء االعالم العرب.
ووص�ل،  االثن�ن، إىل العاصمة بغ�داد األمن 
العام املس�اعد لش�ؤون اإلع�الم واالتصاالت 
يف الجامع�ة العربي�ة/ رئيس قط�اع اإلعالم 

السفري أحمد رشيد خطابي.
وبحس�ب وكالة االنباء الرسمية، فأن رئيس 
اللجن�ة الدائمة لإلعالم العربي رئيس ش�بكة 
اإلعالم العراقي الدكتور نبيل جاس�م سيعقد 
لق�اء ثنائي�اً مع األم�ن العام املس�اعد، فور 
وصول�ه إىل بغداد، كما س�تعقد لجنة فرعية 
تابعة للجامعة العربية اليوم الثالثاء اجتماعاً 

يف بغداد أيضاً.
ومن املقرر أن تبدا اجتماعات اللجنة الدائمة 
لإلعالم العربي غدا األربعاء ، بينما يشهد يوم 
الخمي�س املقبل اجتماعاً للمكت�ب التنفيذي 
للجامع�ة العربي�ة بحضور عدد م�ن الوزراء 

العرب يف العاصمة بغداد.
وكان مجلس الجامعة العربية، قد صادق عى 
اختيار الدكتور نبيل جاس�م لرئاس�ة اللجنة 
الدائم�ة لإلعالم العرب�ي ليك�ون أول عراقي 
ي�رتأس ه�ذه اللجنة من�ذ تأس�يس الجامعة 

العربية يف العام 1945.

رام الله/ متابعة الزوراء:
أك�د العاه�ل األردني، املل�ك عبد الل�ه الثاني، 
أثناء زيارته ملدينة رام الله عاصمة الس�لطة 
املحتل�ة،  الغربي�ة  الضف�ة  يف  الفلس�طينية 
عى موق�ف ب�الده الذي يدع�م “قي�ام دولة 
 1967 ح�دود  ع�ى  مس�تقلة  فلس�طينية 
وعاصمته�ا الق�دس”، وذلك خ�الل لقاء مع 
الرئيس الفلس�طيني محمود عباس، مش�ريا 
إىل أن�ه “ال يمك�ن للمنطقة أن تنع�م باألمن 
واالس�تقرار دون حل عادل وش�امل للقضية 

الفلسطينية”. 
وأتت زي�ارة املل�ك األردني يف إط�ار تحركات 
مكثفة خش�ية م�ن ارتف�اع التوت�ر األمني، 
وتزامنا مع اجتم�اع وزراء خارجية اإلمارات 
والبحري�ن وم�رص واملغ�رب م�ع نظريه�م 
اإلرسائييل بحضور وزير الخارجية األمريكي 

أنتوني بلينكن يف النقب جنوب إرسائيل.
وأف�ادت كالة االنباء الفلس�طينية الرس�مية 
للرئي�س  أك�د  األردن�ي  العاه�ل  ان  “وف�ا” 
الفلس�طيني أنه “ال يمكن للمنطقة أن تنعم 
باألم�ن واالس�تقرار دون حل عادل وش�امل 
للقضية الفلسطينية عى أساس حل الدولتن، 
يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة عى 

حدود 1967 وعاصمتها القدس”.
وأض�اف العاه�ل األردن�ي لعب�اس: “نح�ن 
موجودون اليوم لنسمع منكم ونحن يف نفس 
الخن�دق، نس�مع منك�م ما ه�و مطلوب من 

األردن لتخفيف التحديات واملعيقات”.
م�ن جانب�ه، اعتر عباس للعاه�ل األردني يف 
االجتم�اع ال�ذي اس�تمر لحوايل س�اعتن أن 
“املوق�ف األردني م�ن القضية الفلس�طينية 
هو موقف فلس�طيني... هذا املوقف األردني 

األصيل رشف كبري لنا”.
وتزامنت زيارة العاهل األردني يف وقت اجتمع 
فيه وزراء خارجية اإلمارات والبحرين ومرص 
واملغرب مع نظريهم اإلرسائييل بحضور وزير 
الخارجية األمريكي يف جنوب إرسائيل يف لقاء 
وصف�ه مراقبون بأن�ه “تاريخ�ي”. ويلتقي 
العاه�ل األردني الرئيس الفلس�طيني يف ظل 
حالة م�ن التوت�ر األمني يف املنطق�ة خاصة 
عقب مقتل س�تة إرسائيلين خالل األس�بوع 

املايض وقبل أيام من شهر رمضان.
وعرت مص�ادر إرسائيلية وفلس�طينية عن 
خش�ية من ارتفاع ح�دة التوتر خالل ش�هر 
رمض�ان ورأت أن زيارة العاهل األردني تأتي 
يف محاولة للحد م�ن التوتر املتوقع خاصة يف 
مدينة القدس خالل الصالة يف املسجد األقىص 

يف شهر رمضان.
ويتوىل األردن إدارة املس�جد األقىص واالعتناء 
ب�ه من خ�الل موظف�ي األوقاف، حي�ث أكد 
العاهل األردن�ي خالل لقائه عباس أن األردن 
“مس�تمر يف جه�وده للحف�اظ ع�ى الوضع 
الق�دس،  يف  القائ�م  والتاريخ�ي  القانون�ي 
وحماي�ة املقدس�ات اإلس�المية واملس�يحية 
فيها، بموج�ب الوصاية الهاش�مية عليها”. 
ورك�ز ع�ى رضورة “وق�ف كل اإلج�راءات 
األحادية، خاص�ة يف القدس والحرم الرشيف 
الت�ي تعيق ف�رص تحقيق الس�الم الش�امل 

والدائم يف املنطقة”.
وكان املل�ك عبد الله قد وصل عى متن طائرة 
هيلوكوبرت حطت بالق�رب من مكتب عباس 
يف املقاطع�ة، إضاف�ة إىل طائرتن مرافقتن، 
حس�ب م�ا ش�اهد مراس�لو وكال�ة األنب�اء 

الفرنسية..

بغداد/ الزوراء:
أك�د النائ�ب األول لرئي�س مجلس 
الن�واب حاكم الزام�يل،  االثنن، أن 
لجنة تق�ي الحقائق باس�تهداف 
أربيل ستقدم توصياتها النهائية إىل 

الرملان للتصويت عليها.
للنائ�ب  اإلعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
يف  الن�واب  مجل�س  لرئي�س  األول 
بي�ان تلقته “ال�زوراء”: أن “النائب 
األول لرئيس مجل�س النواب حاكم 
الزام�يل ت�رأس ، اجتماع�اً للجن�ة 
تقي الحقائق النيابية واملُكلفة يف 
الصاروخي  باالس�تهداف  التحقيق 
األخري عى محافظ�ة أربيل”، مبيناً 
أن “االجتم�اع عقد بحض�ور نائب 
رئي�س املجلس ش�اخوان عب�د الله 

وكامل أعضاء اللجنة”.
وأض�اف أنه “ت�ًم خ�الل االجتماع 
اس�تضافة وكي�ل وزارة الخارجية، 
ووكيل جهاز املخاب�رات، وعدد من 
األمني�ة  والش�خصيات  القي�ادات 

واملخابراتية”.

أن  للبي�ان،  وفق�اً  الزام�يل  وق�ال 
“اللجن�ة النيابي�ة وبع�د التصويت 

عليها قامت بزي�ارة موقع الحادث 
والتق�ت صاحب املنزل املس�تهدف 

واملباني املجاورة يف أربيل”، مش�رياً 
اىل أن “اللجنة عقدت اجتماعن مع 

وزير داخلية األقليم “ريبري أحمد”، 
واملس�ؤولن ذات العالق�ة يف بغ�داد 
واإلقلي�م، به�دف جم�ع البيان�ات 
الدقيقة والالزمة والتي من ش�أنها 
اإلرساع يف ادراج التوصيات النهائية 
وعرضه�ا خ�الل جلس�ة مجل�س 
الن�واب واتخ�اذ املوق�ف الرس�مي 

املناسب وارساله للحكومة”. 
وأوضح، أن “عالق�ة العراق بالدول 
املجاورة طيبة وقائم�ة عى قواعد 
حس�ن الجوار والتع�اون واالحرتام 
“هن�اك  أن  مؤك�داً،  املتب�ادل”، 
مجموعة اتفاق�ات وعالقات أمنية 

وثيقة مع الدول املجاورة”.
“رضورة  ع�ى  الزام�يل  وش�دد 
االحتكام إىل املخاطبات واإلجراءات 
التحريرية يف ح�ال توفر أية ملفات 
ومعلومات استخبارية أمنية مهمة 
ب�ن جمي�ع ال�دول املعني�ة، وعدم 
اللجوء اىل القوة العسكرية وانتهاك 
س�يادة البلدان تح�ت أيِّ عنواٍن أو 

مسمى أو ظرٍف”.

بغداد تستضيف اجتماعات اللجنة الدائمة 
لإلعالم العربي برئاسة العراق

العاهل األردني يؤكد لعباس دعمه “قيام 
دولة فلسطينية” على حدود 1967

الزامل��ي: جلنة تقصي احلقائق باس��تهداف أربيل س��تقدم 
توصياتها إىل الربملان

تونس/ متابعة الزوراء:
أفاد مس�اعد رئيس مجلس النواب 
التونيس، املجم�دة أعماله بقرارات 
ماه�ر  ب�”االنقالبي�ة”،  وصف�ت 
املذيوب بأن مكتب الرملان، قرر عقد 
جلس�ة عامة األربعاء املقبل للنظر 
يف إلغ�اء “اإلجراءات االس�تثنائية” 
الت�ي أقره�ا الرئيس قيس س�عّيد 
فيم�ا   ،2021 يوليو/تم�وز   25 يف 
س�خر الرئي�س قي�س س�عّيد من 
دعوات نواب الرمل�ان لعقد اجتماع 
له�م، قائ�ال: “ليجتمع�وا يف مركبة 

فضائية”.
الن�واب،  وانعق�د مكت�ب مجل�س 
صب�اح   االثن�ن، برئاس�ة راش�د 

الغنويش وحضور أغلبية أعضائه.
 وبحس�ب املذي�وب يف بي�ان ن�رشه 
عى صفحت�ه يف “فيس�يوك”، فإن 
مكتب املجل�س نظر يف طلب كتابي 
مق�دم م�ن 30 نائب�اً لعقد جلس�ة 
عام�ة إللغ�اء العم�ل باإلج�راءات 
بعق�د  ث�ان  وطل�ب  االس�تثنائية، 
جلس�ة للنظ�ر يف األوض�اع املالي�ة 
واالقتصادية واالجتماعية الخطرية 

البالد.
“مكت�ب  أن  إىل  املذي�وب  وأش�ار 
املجل�س يتكون من الرئيس راش�د 

س�مرية  األول  والنائ�ب  الغن�ويش 
الش�وايش، والنائ�ب الثان�ي طارق 
الفتيتي”، فضالً عن 10 مساعدين، 
هم “عبد اللطيف العلوي وس�امية 
عب�و وم�روك كورش�يد وس�فيان 
طوب�ال وجميلة دبش الكس�يكيس 
وخال�د الكري�ي وماه�ر املذي�وب 
وحاف�ظ ال�زواري ونوف�ل الجمايل 

وعبري مويس”.
وأوض�ح مس�اعد رئي�س مجل�س 
الن�واب التون�يس: “جمي�ع أعم�ال 
الش�عب  ن�واب  مجل�س  رئي�س 
بمهامه�م  املتعلق�ة  وأعضائ�ه 
النيابي�ة تخضع حالي�اً للفصل 80 
من دس�تور الجمهورية التونسية، 
الذي ينص عى بق�اء مجلس نواب 
الش�عب بالجمهورية التونس�ية يف 

حالة انعقاد دائم”.
واس�تطرد: “لذلك، يعد تأويل سعّيد 
بتعلي�ق ث�م تجميد أعم�ال املجلس 
وبق�اء أعضائ�ه رهائ�ن ألجندت�ه 

الشخصية غري دستوري”.
وس�خر الرئي�س قيس س�عّيد من 
دعوات نواب الرمل�ان لعقد اجتماع 
له�م، قائ�ال: “ليجتمع�وا يف مركبة 

فضائية”.
وقال سعّيد، خالل استقباله بقرص 

قرط�اج رئيس�ة الحكوم�ة نج�الء 
ب�ودن، إن “م�ن يحلم بالع�ودة إىل 
ال�وراء واه�م وواهم وواه�م. ولن 
تتحقق أضغ�اث أحالمه”. وأضاف: 
“م�ن يري�د أن يجتمع خ�ارج هذا 
املركب�ة  يف  فليجتم�ع  الفض�اء 
الفضائية يف الس�ماء. لكن املجلس 
مجّمد، وأي قرار س�يتم اتخاذه هو 

خارج التاريخ والجغرافية”.
وكان ع�دد م�ن النواب املس�تقلن 
وقع�وا، أول من أمس الس�بت، عى 
بيان لعقد جلسة برملانية تشاورية 
الدستورية وإيجاد  السبل  ل�”بحث 
مخرج دس�توري لألزمة السياسية 
واالقتصادية يف الب�الد، بغاية إنهاء 
ووض�ع  االس�تثنائية،  اإلج�راءات 
أس�س لح�وار وطني يفتح ملس�ار 
تصحي�ح حقيقي، ي�ؤدي إىل إجراء 
ورئاس�ية  ترشيعي�ة  انتخاب�ات 

سابقة ألوانها”.
وق�ال العيايش الزم�ال، أحد النواب 
املوقع�ن ع�ى البي�ان، يف ترصي�ح 
إن  الجدي�د”،  ل�”العرب�ي  س�ابق 
“مجموع�ة م�ن النواب املس�تقلن 
تحم�ل  التش�اور،  بع�د  ق�رروا، 
املس�ؤولية، ألن الوض�ع بعد ميض 
8 أش�هر من الفرتة االنتقالية تميز 

واملحاس�بة  اإلصالح�ات  بغي�اب 
ومقاومة الفساد”.

رئي�س  أن  “تب�ن  الزم�ال:  وأك�د 
الجمهوري�ة ل�ه برنامج�ه الخاص 
الذي يس�ري يف اتجاه�ه، وكان ال بد 

للنواب من التحرك”.
وكان مساعد الغنويش أكد، السبت، 
أن “برملان تونس ينوي تنظيم جلسة 
عامة” عى الرغم من قرار التجميد 
الذي أعلنه سعّيد قبل أشهر.وسبق 
للرمل�ان أن نظم جلس�ة “عن بعد” 
بمش�اركة عدد من الن�واب، لكن ال 
تأثري لقراراته عى الوضع السيايس 

املتأزم يف البالد.

الرمل�ان  األم�ن  ق�وات  وأغلق�ت 
من�ذ ق�رار س�عيد إع�الن التداب�ري 
االستثنائية يف البالد يف يوليو/تموز 

املايض.
وتعان�ي تونس من أزمة سياس�ية 
من�ذ 25 يوليو/ تم�وز 2021، حن 
بدأ سعّيد فرض إجراءات استثنائية، 
منها تجمي�د اختصاصات الرملان، 
بمراس�يم  ترشيع�ات  وإص�دار 
رئاس�ية، وإقال�ة الحكومة وتعين 

أخرى جديدة.
وترف�ض غالبية القوى الّسياس�ية 
واملدني�ة يف تونس تل�ك اإلجراءات، 

وتعترها “انقالباً عى الدستور”.

بغداد/ الزوراء:
الجوي�ة،   األن�واء  أعلن�ت هيئ�ة 
االثن�ن، حالة الطق�س يف العراق 
توقع�ت  فيم�ا  املقبل�ة،  لألي�ام 
هط�ول أمطار رعدية وتس�اقط 
املرتفعات  للثل�وج ف�وق  خفيف 

الجبلية األربعاء املقبل.
تلقت�ه  للهيئ�ة،  بي�ان  وذك�ر 
“الزوراء”: أنَّ “طقس البالد اليوم 
الثالثاء سيكون صحواً مع بعض 

الغيوم، ودرج�ات الحرارة ترتفع 
بض�ع درجات عن اليوم الس�ابق 

بعموم البالد”.
وأض�اف البي�ان أنَّ “طقس يوم 
غد األربعاء سيكون غائماً جزئياً 
مع فرصة لتس�اقط زخات مطر 
متفرق�ة تك�ون رعدي�ة احيان�اً 
الوس�طى، ودرجات  املنطق�ة  يف 
الح�رارة ترتف�ع قليالً ع�ن اليوم 
السابق، بينما س�يكون الطقس 

يف املنطقة الشمالية غائماً جزئياً 
اىل غائم مع تس�اقط زخات مطر 
متفرق�ة تك�ون رعدي�ة احيان�اً 
وتس�اقط خفي�ف للثل�وج فوق 
املرتفعات الجبلية منها، ودرجات 
الح�رارة تك�ون مقارب�ة للي�وم 
الس�ابق، فيما س�يكون الطقس 
يف املنطق�ة الجنوبي�ة صحواً مع 
بعض الغي�وم، ودرجات الحرارة 
س�رتتفع عدة درج�ات عن اليوم 

السابق”.
وتاب�ع أن “طقس ي�وم الخميس 
سيكون صحواً مع بعض القطع 
م�ن الغي�وم بعم�وم الب�الد، وال 
تغرّي يف درجات الحرارة باملنطقة 
الوس�طى، يف حن سرتتفع قليالً 
ع�ن الي�وم الس�ابق يف املنطقتن 

الشمالية والجنوبية”.
وأوض�ح أن “طقس الب�الد ليوم 
الجمعة املقبل س�يكون صحواً يف 

والجنوبية،  الوس�طى  املنطقتن 
بينما سيكون باملنطقة الشمالية 
صح�واً م�ع بع�ض الغي�وم، أما 
فس�تكون  الح�رارة  درج�ات 
مقاربة لليوم الس�ابق يف املنطقة 
الوس�طى، فيم�ا س�رتتفع قليالً 
ع�ن الي�وم الس�ابق يف املنطق�ة 
الش�مالية، وال تغ�رّي فيه�ا ع�ن 
اليوم السابق يف املنطقة الجنوبية 

من البالد”.

الرئيس التونسي يسخر من الدعوات قائال: “ليجتمعوا يف مركبة فضائية”

األنواء: أمطار رعدية وتساقط خفيف للثلوج غدا األربعاء

الربملان يقرر عقد جلسته غدا األربعاء إلبطال قرارات سعيد 
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
رفعت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية عدد 
اللج�ان الطبية يف املحافظات إلجراء الفحوص 
الطبية للمعاقني املتقدمني للشمول بخدماتها، 
بينم�ا تس�تعد الس�تحداث مديري�ة خاص�ة 
بالجرحى العسكريني لتوفري الدعم اللوجستي 

لهم وتلبية احتياجاتهم.
اإلعاق�ة  ذوي  رعاي�ة  هيئ�ة  رئي�س  وق�ال 
واالحتياج�ات الخاص�ة، أحمد ه�ادي بنية، يف 
بيان اطلعت عليه »الزوراء«: إن “الوزارة رشعت 
بزيادة عدد اللجان الطبية يف املحافظات إلجراء 
الفحوص الطبية للمعاقني املتقدمني للش�مول 
بخدم�ات الهيئ�ة واإلرساع يف إكم�ال التقارير 
الطبية”، الفتاً إىل “وجود تأخري يف عمل اللجان 
الطبي�ة باملحافظ�ات، إذ أن الع�دد غ�ري كاٍف 

مقارن�ة بأع�داد األش�خاص ذوي اإلعاقة من 
املتقدمني للشمول بخدمات الهيئة”.

وأض�اف بني�ة أن “دع�وات وجه�ت من قبل 
مجال�س  يف  املعني�ة  الجه�ات  إىل  ال�وزارة 
املحافظات ووزارة الصحة لغرض االستجابة 
الرسيعة وتش�كيل أع�داد إضافية من اللجان 
اإلج�راءات  تس�هيل  ع�ن  فض�ًا  الطبي�ة، 
والتعجي�ل بإكم�ال التقارير الطبي�ة إلنجاز 
وش�فافية  برسع�ة  املتقدم�ني  معام�ات 
وإمكاني�ة ش�مولهم بخدم�ات هيئ�ة ذوي 

اإلعاقة واالحتياجات الخاصة”.
وتاب�ع أن “ذوي اإلعاق�ة م�ن الرشائح املهمة 
يف املجتمع وق�د عانوا كثرياً نتيج�ة اإلجراءات 
املؤسس�ات  الت�زام بع�ض  الروتيني�ة وع�دم 

الحكومية بما ضمنه القانون لهذه الفئة”. 

بغداد/الزوراء:
كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة، 
امس االثنني، عن صدور أوامر قبٍض 
واس�تقداٍم بحق عدٍد من املسؤولني 
والديوانيَّ�ة  باب�ل  ُمحافظ�ات  يف 
ح�االت  خلفيَّ�ة  ع�ى  وميس�ان؛ 
واإلرضار  واخت�اٍس،  ُمخالف�اٍت 
الت�ي  الجه�ات  بمصال�ح  العم�دي 

يعملون فيها.
وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات بالهيئ�ة 
يف بي�ان ورد »ال�زوراء«: أنَّ »محكمة 

�ة بالنظ�ر يف  تحقي�ق الك�رخ املُختصَّ
قضاي�ا النزاه�ة أص�درت أم�ر قبٍض 
وتح�رٍّ بح�قِّ ُمحاف�ظ بابل األس�بق؛ 
الرتكاب�ه ُمخالف�اٍت يف رشاء حاويات 
نفاياٍت تمَّ تجهيزها لديوان ُمحافظة 
بابل ب�دون طلبات احتي�اج أو تقديم 
املُتنافس�ة،  ال�رشكات  ع�روٍض م�ن 
فضاً عن عدم تأليف لجان ُمشرتياٍت 

ولم يتم إدخالها مخزنياً«.
وأضافت الدائرة أنَّ »م�حكمة تحقيق 
ة بالنظر يف قضايا  الديوانيَّ�ة املُخت�صَّ

النزاهة أصدرت أمر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ 
رئي�س مجل�س محافظ�ة الديوانيَّ�ة 
الس�ابق عن موضوع إص�دار أمٍر من 
ن تخصيص مبلغ %25  املجلس يتضمَّ
من اإليرادات املُتحققة من بيع الحديد 
والس�كراب يف معمل إطارات الديوانيَّة 
�ة للصناع�ات  التاب�ع للرشك�ة العامَّ
املطاطيَّة واإلط�ارات ملصلحة مجلس 

املُحافظة«.
ة  دت أنَّ »محكمة التحقيق املُختصَّ وأكَّ
بقضاي�ا النزاهة يف ُمحافظة ميس�ان 

أص�درت أمراً باس�تقدام املدي�ر العام 
لرشك�ة نف�ط ميس�ان؛ لع�دم قيامه 
باإلخب�ار ع�ن الجريمة الت�ي أقرَّ بها 
املُتَّه�م الهارب مدير قس�م حس�ابات 
األف�راد ومس�ؤول ش�عبة الدفعي�ات 
يف الرشك�ة، املُتمثل�ة باخت�اس مبلغ 
دين�ار  ملي�ار   )1,320,000,000(
وتزوير أختاٍم وتواقيع عى ُمستندات 
�ل ه�روب املُتَّ�هم  ا س�هَّ ال�رف؛ ممَّ
�ه أمر قبٍض م�ع املبالغ  الص�ادر بحقِّ

املُختلسة«.

وأوضح�ت الدائ�رة أنَّ »أوامر القبض 
واالستقدام صدرت وفق أحكام القرار 
)160 لس�نة 1983( واملادت�ني )340 
و315( م�ن قانون العقوبات العراقي 

رقم )111 لسنة 1969(«.
يذك�ر أنَّ الهيئ�ة كش�فت يف الس�ابع 
م�ن آذار الج�اري عن اخت�اس مبلغ 
دين�اٍر  ملي�ار   )1,320,000,000(
عرب تك�رار رصف ُمس�تندات رواتب، 
نف�ط  رشك�ة  ف�ي  ملُوظَّ وإيف�اداٍت 

ميسان، وفق ما جاء يف البيان.

بغداد/الزوراء:
أوضحت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، امس 
االثن�ني، آلي�ة إدراج املواق�ع عى الئح�ة الرتاث 
العاملي، فيم�ا حددت ثاثة جوان�ب تتميز فيها 
منطق�ة األهوار.وق�ال املتح�دث باس�م وزارة 
الثقافة، أحم�د العلي�اوي، يف تريح صحفي: 
إن »س�دة الهندي�ة جزء من امللف�ات التي تعمل 
عليه�ا وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات ذات 
العاق�ة«، موضح�اً أن »بعض املناطق ليس�ت 
آثاري�ة 100% مث�ل منطقة األه�وار، إذ إن فيها 
جانب�اً ثقافياً وآخر يخص امل�وارد املائية وثالثاً 
يخ�ص الجانب البيئي، وكذلك س�دة الهندية، إذ 
تعنى الوزارة بالجانب الثقايف يف تنظيم أي ملف 
يخ�ص موضوع إدخ�ال هذا املوق�ع عى الئحة 
الرتاث العاملي من الناحيتني الثقافية وسياحية«.
وب�نينّ أن »أي موق�ع يدخ�ل عى الئح�ة الرتاث 
تس�بقه مجموعة من االش�رتاطات واملتطلبات 
التي يجب توفرها ليتم بعدها التصويت يف داخل 
منظمة اليونس�كو ع�ى دخوله حال اس�توفت 
ال�رشوط«، مش�رياً إىل أن »هن�اك التزامات بعد 
دخ�ول موقع منظمة اليونس�كو عى البلد الذي 
تكتس�ب فيه هذه البقعة أو هذا املكان، ومنها 
توف�ري مجموعة م�ن االلتزام�ات للحفاظ عى 

بقاء هذا املوقع يف اليونسكو«.
ون�وه بأن�ه »يف بعض األحي�ان ال تتوافر جميع 
االلتزامات الحقاً ألس�باب متع�ددة، مرة تخص 

الثقاف�ة وم�رة تخ�ص البيئ�ة وأخ�رى تخص 
املوارد املائية، ولكن يف كل األحوال تحرص وزارة 
الثقافة والوزارات االخرى والجهات ذات العاقة 

املشرتكة عى توفري هذه االلتزامات دائماً«.
كما أص�درت وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار، 
ام�س االثن�ني، اربع�ة ق�رارات تتعل�ق بش�هر 

رمضان.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها 
»ال�زوراء«، فإنه تق�رر »منع االفط�ار العلني، 
وإغ�اق كل مكات�ب ومخ�ازن بي�ع املرشوبات 

الكحولي�ة، فض�ا ع�ن من�ع إقام�ة الحف�ات 
والنش�اطات الفنية، باإلضاف�ة اىل غلق املطاعم 
واماكن بيع االطعمة مع رشوق الشمس وحتى 
الغ�روب باس�تثناء )املطاع�م الس�ياحية ع�ى 
الطرق الخارجية، واملطاعم من الدرجة املمتازة 
واالوىل داخ�ل امل�دن( ع�ى ان تك�ون مس�تورة 

باألغطية عى االبواب«.
ووجه�ت ال�وزارة بحس�ب الوثيق�ة ب�«إتخ�اذ 
وف�ق  املخالف�ني  بح�ق  القانوني�ة  االج�راءات 

القانون«.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة امل�وارد املائية ان الوضع املائي 
بحاج�ة اىل اتفاق مع وزارة الزراعة بش�أن 

الخطة الزراعية الصيفية.
وقال مستشار الوزارة، عون ذياب يف تريح 
صحفي: »ال�وزارة تعمل عى تحقيق األمور 
الخاصة بالت�رف يف املياه بش�كل دقيق، 
ونح�ن بحاجة اىل االتفاق مع وزارة الزراعة 
بشأن املحاصيل الصيفية والخطة الزراعية 

املقبلة وفقا للخزين املائي«.
وأضاف »هنالك جملة من األمور التي تحتاج 

اىل خصوصية يف أولوية الترف يف املياه«
ويف تريح صحفي آخر، أش�ار ذياب اىل ان 
»وزارة امل�وارد املائي�ة وضع�ت يف أولوياتها 
خ�ال الف�رتة املقبل�ة، توفي���ر الحصص 
املائي�ة الكاملة لغ�رض التوس���ع بزراعة 
الحنطة والش��عري، يف وق��ت، لم تس��تبعد 
فيه تقليص مس���احة زراع�ة الرز والذرة 

الصفراء«
وبنينّ إن »الب��اد ل��م تش��هد حت��ى اآلن 
هطوالً لألمطار س���وى كمي���ات قليلة، 
بينم�ا كان متوقع��اً ووفق��اً ملؤش���رات 
األقم���ار الصناعية، ح�دوث أمطار خال 
الش���هر الحايل عى جمي�ع أرايض الوطن، 
بي���د أن تأث�ري تل�ك األمط�ار كان فقط يف 

مناطق شمال وشمال رشق الباد«.
وأع���رب عن »أمل�ه أن يحص���ل هطول 

لألمطار خال ش��هر نيس��ان املقبل، وإال 
س�تعتمد الب�اد بتأم��ني الخزي�ن املائ��ي 
حرا عى م��ا يرفده ذوبان الثلوج م��ن 
كميات معتدلة ضمن مناطق ش�مال الباد 

وحويض دجلة والفرات«.
وأش�ار ذي�اب إىل أن »محصويل ال�رز والذرة 
الصفراء، وبس��بب حاجتهما إىل كمي��ات 
كبرية من املياه، ف�إن الب��اد قد تقل��ص 
مس���احة زراعتهما، مع التأكي��د عل��ى 
زراع��ة املحاصيل الش��توية من الحنط��ة 
والش���عري للموس���م املقبل، ف��ي ضوء 
بزي�ادة  العاملي�ة  األس���واق  مؤش���رات 

الطلب ع�ى الحنط��ة والش���عري  وهناك 
خم���س دول ك�ربى تنت���ج الحنط���ة 
عل��ى مس��توى العال��م، وتحتل املرتب��ة 
األول���ى منه���ا روس���يا، وأُوكراني���ا 
تأت�ي باملرتب�ة الخامس���ة، وبالت�ايل فإن 
غي�اب حصتي البلدين نتيجة الحرب بينهما 

س��يؤثر يف مجمل االنتاج العاملي.
االحتف�اظ  »رضورة  ع�ى  وأك���د 
بالخزي�ن املائ���ي الحال���ي ألغ���راض 
ع�دم  م�ع  البش���رية،  االس���تخدامات 
تقليص املس�احات الزراعية خال الش�تاء 

املقبل«.

أعلنت رفعها عدد اللجان الطبية يف احملافظات

العمل تعتزم استحداث مديرية خاصة باجلرحى العسكريني 
لتلبية احتياجاتهم

النزاهـة: صـدور أوامـر قبض واستقــدام ملسـؤولني يف 3 حمافظات

الثقافة توضح آلية إدراج املواقع على الئحة الرتاث العاملي
أصدرت أربعة قرارات ختص شهر رمضان 

املوارد: حنتاج التفاق بشأن اخلطة الصيفية وال نستبعد 
تقليص مساحة حمصولني  

بغداد/الزوراء:
بارشت مفارز مديرية املرور العامة يف بغداد واملحافظات حملة واس�عة لرصد املخالفات 
املروري�ة، ومنه�ا مخالفة التاع�ب وتحري�ف واخفاء معال�م االرق�ام للمركبات.ودعت 
املرور، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، »سائقي املركبات بااللتزام والتقيد باألنظمة 
والتعليم�ات املروري�ة وتجن�ب ارت�كاب املخالفات لكي ال يعرضوا انفس�هم للمحاس�بة 
القانونية«.وكانت مديرية املرور العامة حذرت يف 21 من آذار الجاري السائقني بشدة من 
ارت�كاب مخالفة مرورية قد تؤدي بهم اىل التوقيف.وق�ال مدير العاقات واالعام للمرور 
العامة، العقيد الياس: ان »العبث وتغيري أرقام اللوحات الخاصة بالعجات من قبل بعض 
املواطن�ني يعت�رب من املخالف�ات التي ينص عليه�ا القانون وعى أساس�ها يودع صاحب 
املركبة التوقف بتهمة التزوير والتحريف وتعرضه للمساءلة القانونية وللحجز«.وبني ان 
»هذه املخالفة تؤدي اىل املساس بأمن البلد وترض بمواطنني آخرين«.وأكد خضري أن »كل 

من يمارس هكذا أمور داللة عى عدم وعيه او إدراكه ملخاطرها عليه«.

دياىل/الزوراء:
كش�فت دائرة الهجرة واملهجرين يف دياىل، 
ام�س االثن�ني، عن اخ�ر إحصائي�ة مللف 

النازحني يف املحافظة.
وقال�ت مدي�رة الدائ�رة، ابتهال محس�ن 
الداين�ي، يف تري�ح صحف�ي: ان »ملف 
النزوح خال احداث تنظيم القاعدة اغلق 
نهائيا، فيما بلغ عدد النازحني بعد احداث 
تنظيم داعش 26 ألف�اً و874 ارسة, منها 
7632 ارسة ل�م تس�جل ع�ودة ملناطقها 
حتى االن ألس�باب مختلف�ة منها التكيف 
املعي�ي او عدم وج�ود الظروف الخدمية 

او األمنية املائمة للعودة«.
وأش�ارت اىل »وجود اكثر م�ن 300 ارسة 
نزح�ت خ�ال اح�داث املقدادي�ة يف قرية 

نه�ر االمام يف ترشين االول 2021 ولم تعد 
حتى اآلن، إضافة اىل اكثر من 2000 ارسة 
نزح�ت م�ن ح�وض الوقف ش�مال رشق 
بعقوبة بسبب الحوادث والظروف األمنية 

ولم تعد اىل مناطقها حتى اآلن«.
وتس�ببت الحوادث األمني�ة والطائفية يف 
دي�اىل من�ذ 2005 ولغاي�ة 2014 بن�زوح 
اىل  مناطقه�ا  م�ن  االرس  االف  ع�رشات 
اخ�رى مناطق يف دي�اىل وخارجها وإقليم 
كوردس�تان ومخيمات النزوح يف خانقني 

شمال رشقي املحافظة.
وما زال ملف النازحني يف دياىل لم يعالج او 
يحس�م بشكل تام بسبب الظروف األمنية 
والرتدي الخدمي الذي لحق بمناطق التوتر 

والنزوح.

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة البيئة، ام�س االثنني، الحراك إلع�ان 4 مناطق عراقي�ة محميات طبيعية، 

مبينة أن ذلك يهدف اىل الحفاظ عى التنوع اإلحيائي.
وقال وزير البيئة، جاسم الفاحي، يف تريح صحفي: إن »الوزارة تعتزم اإلعان عن أربع 
مناط�ق يف محافظ�ة األنبار كمحميات طبيعية«، مبيناً أن »ه�ذه املناطق يف طور االعداد 

لعرضها عى اللجنة الوطنية للمحميات«.
وأش�ار إىل أن »اللجنة الوطنية يش�ارك فيها عدة وزارات ذات العاقة ومنظمات املجتمع 
املدن�ي«، مبيناً أن »من�اخ العراق يمتاز بالتنوع ما بني البيئ�ة الصحراوية البادية والبيئة 
الرطبة والس�هلية يف شمال ووس�ط وجنوب الباد، مما يعطي اهمية للنظام اإليكولوجي 

يف العراق«.
وأوضح أن »املحميات تقسم اىل طبيعية ودولية، فمثا مدينة األهوار العراقية خرجت من 
كونه�ا إرثاً وطنياً واصبحت ضمن الرتاث االنس�اني«، الفت�ًا اىل أن »اإلعان عن املحميات 
الطبيعية تهدف اىل الحفاظ عى التنوع األحيائي وخصوصية املنطقة ملا تمتلكه من نظام 

بيئي خاص«.
وأض�اف الفاحي أن »برنامج ش�ؤون األلغام يعمل عى تنظيف املحمي�ات بعد أن كانت 
س�احة حرب ملدة 8 س�نوات«، مؤك�داً ان »العم�ل حقيقي عى التنمية املس�تدامة يف تلك 

املناطق، من أجل تحقيق انعكاس اقتصادي عرب املشاريع التي ستقام فيها مستقباً ».

محلة مرورية واسعة لرصد خمالفة 
»خطرية« يف العراق

دياىل تكشف آخر إحصائيات ملف 
النازحني بعد أحداث داعش

البيئة: حراك حكومي إلعالن 4 
مناطق جديدة حمميات طبيعية

دياىل/الزوراء:

تظاه�ر العرشات من خريجي املعاهد التقنية يف 

دياىل، امس االثنني، امام مبنى الحكومية وسط 

بعقوبة.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة، حسني الكروي، 

يف تريح صحف�ي: ان” العرشات من خريجي 

املعاهد التقنية خرجوا يف تظاهرة س�لمية امام 

مبن�ى حكوم�ة دي�اىل املحلي�ة وس�ط بعقوبة، 

رافع�ني الفتات تطالب بالعقود الوزارية اس�وة 

بأقرانهم من خريجي الكليات”.

واض�اف الك�روي ان” الخريج�ني يف تظاهرات 

مستمرة منذ 4 اشهر متتالية يف اطار مساعيهم 

للضغط من اجل تحقي�ق مطاليبهم املرشوعة، 

خاص�ة انهم يمثل�ون رشيحة تص�ل اىل 8 االف 

خريج يف دياىل “. 

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، ام�س االثنني، 
مب�ارشة لجن�ة فتح الط�رق ورف�ع التجاوزات 

أعمالها. 
وذكر بيان لعملي�ات بغداد تلقته »الزوراء«: أنه 
»تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، 
ت�رأس الل�واء الركن نائ�ب قائد عملي�ات بغداد 
لش�ؤون الداخلي�ة مؤتم�راً تنس�يقياً بحضور 
املعاونني األمنيني لقائد العمليات ورؤساء اركان 
املقرات املتقدمة ومديري املرور ورشطة النجدة 
وممثلني عن امانة بغداد وعدد من ضباط هيئة 

الركن يف مقر القيادة«.

 وأضاف البيان أن »املؤتمر جاء ملناقشة الخطة 
ة املغلقة  املرس�ومة لفتح جميع الط�رق واألزقنّ
ورف�ع الدعام�ات الكونكريتي�ة )الصبات( من 
جمي�ع مناطق وش�وارع العاصم�ة بغداد وفق 
جدول زمني مع تحديد األولويات حسب اهمية 
الطريق يف التخفيف عن الزخم املروري وتسهيل 
حرك�ة املواطن�ني واظه�ار مناط�ق العاصم�ة 
خالي�ة م�ن اي دعام�ة كونكريتي�ة، فضاً عن 
تقدي�م الدعم واالس�ناد لدوائ�ر البلدية يف تنفيذ 

الواجبات واملهام املوكلة إليهم«.
وتابع أن »الجهد الهنديس يف القيادة بارش بفتح 
طري�ق يف منطق�ة الغزالي�ة من الخ�ط الرسيع 

للش�علة باتجاه طريق الغزالية م�روراً بديوان 
الوق�ف الس�ني بعد ورود الكثري من املناش�دات 
من اهايل املنطقة بخصوص غلق هذا الطريق«، 
�ت املب�ارشة ايض�اً برف�ع  مش�رياً اىل أن�ه »تمنّ
الدعامات الكونكريتي�ة املحيطة بدائرة مديرية 
م�رور بغ�داد الك�رخ مع فت�ح طري�ق باتجاه 

ساحة ابي جعفر املنصور«.
ودع�ت قي�ادة عمليات بغ�داد، بحس�ب البيان، 
»املواطن�ني إىل االتصال عى الخطوط الس�اخنة 
للقيادة لألخبار واالستفسار عن الطرق املغلقة 
السيما واس�تقبال الش�كاوى واملناشدات التي 

تخص هذا الشأن«.

ذي قار/الزوراء:
أعلن إدارة مدير عام صندوق اعمار محافظة ذي قار، رزاق الركابي، 
ام�س االثنني، انج�از ما نس�بته 85% من أعمال مرشوع ش�بكات 

مجاري ومياه االمطار يف صوب الشامية وسط مدينة النارصية.
وقال الركابي يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: ان “املرشوع سيسهم 
يف ف�ك االختناق�ات وتأهيل وبناء محطات رفع يف اكثر من خمس�ة 
مناطق هي الثورة والزقورة والتضحية وحي الحكيم واملهندس�ني، 
باإلضافة اىل ش�وارع متكاملة يف منطقة الثورة والش�امية وس�ط 

قضاء النارصية )مركز محافظة ذي قار(”.
وأض�اف ان “اعم�ال امل�رشوع متقدم�ة مقارنة بالس�قف الزمني 
املخطط لها، األمر الذي سيس�هم يف تس�ليم العمل خال الش�هرين 

املقبلني”.
وأشار الركابي اىل ان “هذ املرشوع يندرج ضمن الخطة االستثمارية 

الخاصة بصندوق إعمار محافظة ذي قار خال 2022”.

السليمانية/الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة محافظة الس�ليمانية، امس االثنني، إلقاء القبض 

عى عصابة من متعاطي املخدرات واالتجار بها يف املحافظة.
وذكر بي�ان للمديرية اطلعت علي�ه »الزوراء«: أن “ق�وات مركز رشطة 
وارم�اوا يف قس�م رشطة قض�اء ش�هرزور، ألقت القبض ع�ى عصابة 
مكون�ة من 9 متعاطني للمخ�درات، بناًء عى معلوم�ات قوات الرشطة 

وتحت اإلرشاف املبارش لقائد رشطة محافظة السليمانية”.
وأض�اف البيان أن�ه “تم التعرف ع�ى جميع املتهمني وت�م اعتقالهم يف 
ناحي�ة عرب�ت، ومنطقة كان�ى كوردة، ورسجن�ار يف الس�ليمانية، وتم 

القبض عى بعضهم وهم يتعاطون املخدرات”.
وأوض�ح أنه “وفقا لقرار الق�ايض، وبناء عى أح�كام املادتني 26 و 30 
م�ن قانون مكافحة املخدرات والعقاقري العقلي�ة، ألقي القبض عليهما 
وضب�ط معه�م كميات من املخ�درات مث�ل الهريوين وحق�ن الهريوين 

والحشيش”. 

انطالق تظاهرة 
لـ”خرجيي املعاهد 
التقنية” وسط دياىل

عمليات بغداد تعلن مباشرة جلنة فتح الطرق ورفع التجاوزات أعماهلا

إعمار ذي قار تعلن نسبة اجناز مشروع 
شبكات تصريف مياه احملافظة

اإلطاحة بعصابة لتعاطي وجتارة 
املخدرات يف السليمانية
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فقدان 
م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
بإس�م  العراقي�ني،  الصحفي�ني   نقاب�ة 
)عيل نجم كاظم ح�واس(، فعى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.



بغداد/ الزوراء:
ع�زت وزارة الزراعة العراقية، امس 
االثنني، تذبذب أسعار بيض املائدة إىل 
ضخ كميات كبرية من قبل املنتجني 
اىل جانب اس�تمرار تهري�ب البيض 
اىل الع�راق، مش�رية اىل ان الحكومة 
لم تس�تجب لغاي�ة االن ملطلب دعم 

املنتجني باألعالف.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، حميد 
ان  صحف�ي:  حدي�ث  يف  الناي�ف، 
“انخفاض أسعار البيض يف االسواق 
املحلي�ة يرج�ع اىل ض�خ املنتج�ني 
يف  من�ه  كب�رية  لكمي�ات  املحلي�ني 
األس�واق املحلية، اضاف�ة اىل دخول 
البيض املهرب من الخ�ارج مما اثر 
عى اس�تقرار اس�عاره، ع�ى الرغم 
من وج�ود اكتفاء ذات�ي من االنتاج 

املحيل”.
واش�ار اىل ان “املنافذ الحدودية غري 

مس�يطر عليها، وبالتايل فإن كميات 
من البيض تدخ�ل تهريبا”، مبينا ان 
“ال�وزارة دعت املنتجني لضبط ايقاع 
االس�عار حتى ال تك�ون هناك حجة 

لفتح االسترياد”.
واضاف ان “الوزارة طالبت الحكومة 
بدعم املنتجني باألعالف إال انه ليست 

هن�اك اس�تجابة حتى هذه الس�اعة 
بحج�ة ع�دم وج�ود س�يولة مالي�ة 
واالمور تخض�ع للموازنات وملجلس 

الوزراء”.
بدع�م  “طالب�ت  ال�وزارة  ان  واك�د 
لي�س فق�ط قط�اع الدواج�ن وانما 
القط�اع الزراعي كاف�ة للنهوض به 

ليكون مس�اهماً فاع�اًل يف االقتصاد 
الوطني”.

يذك�ر ان اس�عار البي�ض انخفضت 
للطبق�ة  دين�ار  االف   4 اىل  لتص�ل 
الواحدة بعدما تخطت س�عر 7 االف 
دينار خالل الثالثة االش�هر املاضية، 
مم�ا ادى اىل مطالب�ة منتجي البيض 

نتيج�ة  باألع�الف  املح�يل بدعمه�م 
انخفاض اس�عار البي�ض وتكبدهم 

خسائر مالية حسب ادعائهم.
من جانب اخر، طالب رئيس االتحاد 
يف  الفالحي�ة  للجمعي�ات  املح�يل 
دي�اىل، رع�د التميمي، ام�س االثنني، 
غ�ري  رشاء  عملي�ات  يف  بالتحقي�ق 

مس�بوقة للحنط�ة م�ن قب�ل إقليم 
كردستان العراق.

وقال التميمي يف حديث صحفي: ان” 
س�مارسة وتج�ار مرتبط�ني بإقليم 
كردستان عمدوا يف االيام االخرية اىل 
عمليات رشاء غري مسبوقة للحنطة 
م�ؤرش  يف  ج�دا  عالي�ة  وبأس�عار 
يس�تدعي وقف�ة م�ن قب�ل الجهات 
الحكومي�ة ألنه أثار القل�ق، خاصة 
انن�ا يف مرحلة صعب�ة وازمة غذائية 
بس�بب حرم�ان دي�اىل م�ن زراع�ة 

محاصيل الحبوب”.
واضاف التميم�ي ان” كميات كبرية 
م�ن الحنطة ت�م نقلها م�ن مناطق 
ب�ل  كردس�تان  اىل  الزراعي�ة  دي�اىل 
محاصي�ل  رشاء  اىل  الح�ال  وص�ل 
وهي ل�م تحصد وه�ذا االمر يحصل 
ألول م�رة”، مؤكدا “اهمية التحقيق 
الش�فاف واعالنه للرأي العام لبيان 
حقيق�ة ما يح�دث ألنها ب�دأت تثري 
عالمات استفهام كبرية جدا يف االيام 

االخرية”.
وتش�هد محافظ�ة دي�اىل ارتفاعا يف 
اس�عار الطح�ني يف اآلون�ة االخ�رية 
وس�ط مطالبات بإيق�اف خروج اي 

كمية بالوقت الراهن. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئ�ة العامة للجمارك، امس 
االثنني، خطة شاملة للحد من التهرب 
م�ن دف�ع الرس�وم الجمركي�ة، فيما 
أشار اىل العمل بالترصيحة الجمركية 
االلكرتونية وذلك ألول مرة يف العراق.

وق�ال مدي�ر ع�ام الجم�ارك، ش�اكر 
صحف�ي:  ترصح�ي  يف  الزبي�دي، 
العم�ل  إن “الهيئ�ة أطلق�ت خدم�ة 
منف�ذ  يف  الجمركي�ة  بالترصيح�ة 
املنذري�ة”، مش�رياً اىل أن “إعمامه�ا 
املراك�ز  جمي�ع  يف  تدريجي�اً  س�يتم 

واملديريات الجمركية بعموم البالد”.
وأض�اف أن “الخدمة الت�ي تندرج يف 
إطار اس�تعمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الحديثة تهدف اىل التحقق 
من صحة البضائع الخاضعة للعالمة 
تزوي�ر  ع�ى  والقض�اء  الجبائي�ة، 
الوصالت الجمركية من خالل معاينة 
والتخل�ص  به�ا  املتعلق�ة  البيان�ات 
م�ن الترصيح�ة الورقي�ة، باإلضافة 
اىل القض�اء ع�ى الرتحي�ل الش�هري 
للترصيح�ة م�ن خ�الل نص�ب نظام 
السريفر املبارش بني املراكز الجمركية 

واملقر العام”.
واشار إىل أن “إطالق خدمة الترصيحة 
بإرشاف وزير املالي�ة عيل عالوي يأتي 
لتحقيق أه�داف املرحل�ة األوىل لنظام 

األتمتة وتقليل عدد الوثائق وتخفيض 
املصدري�ن  ع�ى  اللوجس�تية  الكل�ف 
واملستوردين من خالل تبسيط وترشيد 
االجراءات واالس�تفادة من االمكانيات 
واالقتص�اد  للتكنولوجي�ا  الواع�دة 
الرقمي وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة 
التنظيمية عى تدفق السلع والبضائع، 
فضالً عن تحس�ني القدرة التنافس�ية 
وكف�اءة االدارة والش�فافية والرشاكة 

والجه�ات  الحكومي�ة  الجه�ات  ب�ني 
)املس�تثمرين  االقتصادي�ة  الفاعل�ة 

واملصنعني(”.
وتاب�ع أن “نظام األتمتة س�وف يتيح 
لصاحب العالقة او من يفوضه بإرفاق 
الوثائ�ق املطلوبة بالبي�ان قبل مغادرة 
مين�اء التصدير أو قب�ل وصولها للبالد 
ليتم انجاز اإلجراءات الجمركية حسب 
الوثائق املقدمة واملرفقة بالبيان املوجز 

قبل الوصول”.
يف س�ياق آخر، ذكر الزبيدي أن “هناك 
خطة شاملة ورصينة للحد من عمليات 
الته�رب من دف�ع الرس�وم الجمركية 
والتهري�ب عى كافة األصع�دة، فضال 
ع�ن اص�دار ضواب�ط جديدة مش�ددة 
يف تأيي�د صح�ة التصاري�ح الجمركية 
لل�رشكات واملص�ارف الخاص�ة بمزاد 

العملة بالبنك املركزي”.

وأش�ار إىل أن “الهيئة اص�درت أربعة 
ص�دور  صح�ة  ح�ول  توجيه�ات 
تضمن�ت:  الجمركي�ة.  التصاري�ح 
قي�ام املراكز الجمركي�ة بتأييد صحة 
صدور الترصيح�ة الجمركية اآللية يف 
قاعدة بيان�ات الحاس�بة االلكرتونية 
قس�م  ل�دى  اليدوي�ة  والترصيح�ة 
املنافیست واألمور الجمركية وحسب 
الس�ياق املتب�ع، فض�اًل ع�ن مفاتحة 
دوائ�ر وزارة النق�ل الربي�ة والبحرية 
والجوي�ة العاملة يف املناف�ذ الحدودية 
لغرض تأييد صحة صدور املنافيس�ت 
الصادر منهم وأوامر التسليم الخاصة 

بدخول الشحنات”.
تضمن�ت  “التوجيه�ات  أن  وأض�اف 
ايضا املطالبة بكافة وصوالت الرسوم 
وصح�ة صدوره�ا، وكذل�ك مفاتح�ة 
قس�م تدقيق التعريف�ة يف مقر الهيئة 
لغ�رض مطابق�ة التصاري�ح اآللي�ة 

واليدوية وتأييد صحة صدورها”.
ولف�ت اىل أن “الهيئ�ة العامة للجمارك 
أعلن�ت، مؤخ�راً، إط�الق أول خدماتها 
الجمرك�ي  اإللكرتون�ي  )االس�تعالم 
للعج�الت(، ع�ى املوق�ع اإللكرتون�ي 
للمواطن�ني  تتي�ح  للهيئ�ة،  الرس�مي 
إج�راءات  ع�ن  االس�تعالم  امكاني�ة 
املعامالت الجمركية للعجالت، من دون 

الحاجة اىل عناء مراجعة الهيئة”.

اهليئة العامة للجمارك تعلن العمل بالتصرحية اإللكرتونية ألول مرة يف العراق
كشفت عن خطة شاملة للحد من التهرب من دفع الرسوم

بغداد/ الزوراء:
أكد محافظ بابل، حس�ن منديل، امس االثن�ني، أن التجاوزات تعيق تقدم 
املحافظة بمختلف املش�اريع، موضحاً أنها ش�وهت األحياء والش�وارع يف 

املحافظة.
وق�ال منديل يف بي�ان اطلعت عليه “الزوراء”: إن “العديد من املش�اريع يف 
بابل تأخر إنجازها بسبب تجاوز املنتفعني عى األرصفة والطرقات العامة 
واألنهر وأثروا بش�كٍل كبري”، مشرياً إىل أن “تلك التجاوزات شوهت األحياء 

والشوارع يف املحافظة”.
وتعهد منديل ب�”محاس�بة املتجاوزين كافة بالطرق القانونية”، مش�ددا 
عى” رضورة إش�اعة ثقاف�ة مجتمعية تحد من التج�اوزات التي تحصل 
بني الح�ني واآلخر”، كاش�فاً عن “التجاوز عى ش�وارع جدي�دة افتتحت 

مؤخراً”. 

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط حفر وربط 28 برئاً إنتاجياً يف حقل مجنون بمحافظة 

البرصة.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه: “بهدف دع�م وتعزيز 
اإلنتاج يف حقل مجن�ون النفط يتم افتتاح مرشوعي محطة ملعالجة املياه 
يف حقل مجن�ون النفطي، وحفر وربط )28( ب�رئاً إنتاجياً ضمن خزانات 

الهارثة والزبري وابن عمر واملرشف”.
وأض�اف “تم ربط جميع اآلبار بمحط�ات اإلنتاج وإدخال جزء كبري منها، 
وخصوص�اً إلنت�اج النفط الحلو الذي يس�هم يف تحس�ني ج�ودة ونوعية 
النفط”.وأش�ار اىل ان “م�رشوع محط�ة معالج�ة املي�اه تتضمن انش�اء 
محطة الضخ من شط العرب وأنبوب 12 عقدة وبمسافة 28 كم ومحطة 
الرتش�يح واملعالجة، حيث تقوم املحطة بمعالجة املياه وضخها إىل محطة 

.”CPF1

بغداد/ الزوراء:
بني مدير ديوان الرقابة املالية السابق، صالح نوري، امس االثنني، حقيقة 
االنب�اء التي تتحدث عن افالس البنك املركزي اذا ما تغريت اس�عار رصف 

الدوالر.
وقال، نوري، يف ترصيح صحفي: ان “افالس املركزي العراقي غري صحيحة 

وذلك لوجود ٣ احتياطيات اقتصادية دولية له”.
 مبين�ا ان “العمل�ة الصعبة من ال�دوالر، واحتياطي الذهب الذي اس�عاره 
العاملي�ة جيدة، ورشاء س�ندات الخزانة االمريكية وه�ي ذات قيمة وفوائد 

عالية، وبالتايل امر االفالس مستبعد جدا”.
واض�اف ان “التالع�ب بأس�عار رصف الدوالر ي�ؤدي اىل زيادة االس�ترياد 
وخروج العمل�ة اىل خارج البالد، علما ان احتياط�ي الدوالر للبنك املركزي 

ارتفع بعد تغيري سعر رصف الدوالر”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرش�يد، امس االثنني، آليات منح قروض البناء والبالغة 50 

مليون دينار للموظفني واملواطنني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان ورد اىل “ال�زوراء”: إن القرض 
يمنح للمواطنني كافة، ويشرتط ان يكون عراقي الجنسية وقد أكمل سن 
)18( الثامنة عرشة، وكذلك عدم استالمه قرض إسكان سابق من مرصف 

الرشيد او اي مرصف اخر لم يسدد لغاية تاريخ تقديم الطلب”.
واكد ان “الرتويج من خالل الفروع وال يوجد وسيط بينه وبني الزبون”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات مزاد البنك املركزي العراقي م�ن الدوالر االمريكي، امس 
االثنني، للحواالت الخارجية لتتجاوز 99 % عى حساب املبيعات النقدية. 

وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده، امس، لبيع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، انخفاض�اً يف مبيعاته من الدوالر لتص�ل اىل 136 مليوناً و596 
الف دوالر أمريكي غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل 
دوالر، مقارن�ة بيوم االحد الت�ي بلغت املبيعات فيه 186 مليونا و274 الفا 

و552 دوالراً.
وأض�اف أن اكث�ر م�ن %99 من هذه املبيع�ات ذهبت لتعزي�ز االرصدة يف 
الخارج عى ش�كل حواالت واعتمادات حيث بلغت 136 مليوناً و246 الف 

دوالر، مقارنة باملبيعات النقدية التي بلغت 350 ألف دوالر فقط.
وأش�ار اىٕل أن 23 مرصف�ا قامت بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج، 
فيم�ا ش�ارك مرصفني فقط لتلبي�ة الطلب�ات النقدية، إضاف�ة اىل رشكة 

واحدة توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية، امس 

االثنني.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت صباح أمس، س�عر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 396 الف دينار، وس�عر الرشاء 392 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم امس االحد 400 الف دينار للمثقال الواحد.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 356 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 352 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 395 ألف دينار و405 آالف فيما تراوح سعر 
البي�ع مثق�ال الذهب العراقي ب�ني 355 الفاً و365 ألف دينار.. ويس�اوي 

املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
حقق س�وق العراق لألوراق املالية، امس االثن�ني، ارتفاعات كبرية بقيمة 

التداول عى املستوى العربي.
وذكر رئيس هيأة االوراق املالية، حس�ن العكييل، يف بيان تلقته “الزوراء”: 
أن “س�وق الع�راق لألوراق املالية حقق أكرب االرتفاعات املس�جلة يف قيمة 
التداول عى املس�توى العربي مع صعود مؤرشها بنس�بة بلغت 118 % يف 

حني سجلت قيمة تداوالت اسواق املال العربية تراجعاً بنسبة 9.94%”.
وأضاف أن “ذلك جاء بحس�ب النرشة االس�بوعية الت�ي يصدرها صندوق 

النقد العربي والصادرة يف 17/3/2022”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
رأى خب�ري برنام�ج الغذاء العامل�ي “أوجينيو داكريما”، ام�س االثنني، أن 
تداعي�ات األزمة األوكرانية قد تحدث “كارثة غذائي�ة” لعدد من البلدان يف 

شمال إفريقيا، فضال عن العراق والسودان واليمن.
وق�ال داكريما: “م�ا يحدث يمكن أن يس�مى “كارثة غذائي�ة”، دول مثل 
م�رص وتونس وليبي�ا واملغرب والع�راق ولبنان والس�ودان واليمن، ودول 

إفريقية ودول آسيا، ستدفع عواقبها”.
وأش�ار إىل أن زيادة أس�عار الحبوب ناجمة عن زي�ادة الطلب العاملي عى 
خلفية انخفاض العرض بسبب انخفاض املحاصيل وانخفاض الصادرات 

الروسية.
وأكد: أن ارتفاع أس�عار األس�مدة سيؤدي إىل تقليل اس�تخدامها، ونتيجة 
لذلك، انخفاض املحصول مما س�يؤدي إىل “انخفاض املعروض يف األش�هر 

املقبلة”.
وأض�اف: “كل هذا س�يؤثر يف املق�ام األول عى الدول األكث�ر ضعفا حيث 
سيزداد الوضع س�وءا. وهي مرص وتونس وليبيا واملغرب والعراق ولبنان 
والسودان واليمن”. مؤكدا أنه “إذا استمر الرصاع، ستظهر مشاكل الغذاء 

قريبا يف دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وآسيا”.

حمافظ بابل: التجاوزات تعيق 
تقدمنا يف خمتلف املشاريع

الرشيد: قرض الـ50 مليون دينار 
يكون وفق شروط

مزاد العملة يبيع أكثر من 136 
مليون دوالر

تراجع أسعار الذهب يف
 األسواق احمللية 

سوق العراق املالي حيقق ارتفاعات 
كبرية عربيًا

خبري عاملي حيدد دوالً قد تشهد 
“كارثة غذائية” بينها العراق

النفط تعلن حفر وربط 28 بئراً إنتاجياً 
يف حقل جمنون

الرقابة املالية تكشف عن معلومات مهمة 
بشأن سعر الصرف

الزراعة تعزو سبب اخنفاض أسعار البيض إىل زيادة اإلنتاج احمللي والتهريب
دياىل تطالب بالتحقيق بعمليات شراء “غري مسبوقة” للحنطة من اإلقليم

بغداد/ الزوراء:
افتتحت العتبة الحس�ينية املقدس�ة، 
امس االثن�ني، مصنع )اوروك( إلنتاج 
األدوي�ة، فيم�ا دع�ا ممث�ل املرجعية 
الدينية الشيخ، عبد املهدي الكربالئي، 
املالكات العراقية العاملة يف املصنع اىل 
تحقيق الكف�اءة الدوائية للمنتوجات 

بما يضاهي املنتوج العاملي.
وق�ال الكربالئ�ي، يف كلم�ة ل�ه خالل 
حف�ل االفتت�اح التجريب�ي للمصنع، 
تابعتها »الزوراء«: » نشد عى ايديكم 
ونأمل ان تكون هنالك رسعة يف تنفيذ 
والرابع�ة  والثالث�ة  الثاني�ة  املرحل�ة 
للمصنع«، داعيا اىل »تحقيق الكفاءة 
الدوائي�ة للمنتوج�ات التي نعرب عنها 
لل�دواء  والتأث�ري  الفعالي�ة  بكف�اءة 
وج�ودة املنتج بحيث يضاهي املنتوج 

العاملي«.
واضاف ان »هدفنا وهدفكم هو خدمة 
بلدن�ا الع�راق، وأن نخ�دم مريضنا«، 

مش�ددا عى »رضورة توف�ري الجودة 
والكف�اءة واالرتق�اء م�ن اج�ل زرع 
الثق�ة ل�دى املواط�ن ووزارة الصحة 
ليتسنى تنفيذ املراحل األخرى، وزيادة 
املنتوجات للمس�اهمة بزيادة نس�بة 

انتاج الدواء داخل العراق«.
يذكر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة، 

ومن خ�الل ترجمة توجيه�ات ممثل 
املرجعي�ة واملت�ويل الرشع�ي للعتب�ة 
الحسينية املقدس�ة، تعمل عى تنفيذ 
اه�م املش�اريع التي تس�اهم بخدمة 
املواط�ن، وتحقيق االم�ن يف املجاالت 
املهمة والسيما االمن الغذائي والدوائي 

والعمل عى تقويض االسترياد.

بغداد/ الزوراء:

لجأت قيادة عمليات ميسان إىل إنشاء 

“س�دة” ع�ى ه�ور الحوي�زة لتأمني 

حدود املحافظة ومنع حاالت التهريب 

اتخاذه�ا  ع�ن  كاش�فة  والتس�لل، 

إجراءات قانونية لبس�ط األمن ونرش 

السلم األهيل.

وق�ال قائ�د عملي�ات ميس�ان اللواء 

الرك�ن، محم�د جاس�م الزبي�دي، يف 

ترصيح صحفي: إن “قيادة العمليات 

اتخ�ذت إج�راءات قانوني�ة ملعالج�ة 

املش�كالت العش�ائرية الت�ي تعان�ي 

منه�ا املحافظ�ة، إضاف�ة إىل تثقيف 

املواطن لنرش الس�لم األهيل”، كاشفا 

ع�ن “تح�ركات أمني�ة رسيع�ة ملنع 

تصاعد تلك النزاعات يف حال نشوبها، 

والقبض عى مثرييها”.

وأضاف الزبي�دي أن “قيادة العمليات 

قائم�ة ع�ى واجب�ات مش�رتكة بني 

م�ع  والتنس�يق  والداخلي�ة،  الدف�اع 

املحافظات املحيطة«؛ مش�ريا إىل »أن 

حدود املحافظة غري مؤمنة”.وكشف 

عن الرشوع بتنفيذ “س�دة” عى هور 

الحويزة تمتد من لسان “عجريدة” إىل 

منفذ الش�يب؛ ملنع عملي�ات التهريب 

والتس�لل، معربا عن حاجة قيادته إىل 

كامريات ومراصد لتأمني تلك املنطقة 

والسيطرة عليها بشكل تام.

وتابع الزبي�دي أنه “ال خطط تنموية 

وال إعمار وال تطور من دون استتباب 

السالم”، مش�ريا اىل أن “ميسان تنوء 

بالوضع  بمش�كالت داخلية، وتتأث�ر 

العام للبلد”.

العتبة احلسينية املقدسة تفتتح مصنعاً إلنتاج األدوية

إنشاء سدة يف ميسان ملنع التهريب والتسلل
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استقالة رئيس وأعضاء جلنة املسابقات يف 
احتاد الكرة 

بغداد/ متابعة الزوراء 
أفاد مسؤول يف االتحاد املركزي لكرة القدم العراقي بتقديم اعضاء لجنة املسابقات استقاالت جماعية 
بس�بب تدخ�ل االتح�اد بعملهم.وقال عضو لجنة املس�ابقات يف اتح�اد الكرة، نج�م االويس: إن رئيس 
واعضاء لجنة املسابقات قدموا استقاالت جماعية من العمل يف االتحاد بسبب التدخالت وغياب املهنية 
يف عمل اللجنة.وعن االس�باب االخرى التي دعتهم اىل االس�تقالة، أشار االويس إىل التأجيالت غري املربرة 
ل�دوري الثماني�ة من بطول�ة الكأس.وأوضح االويس ايضاً: أن هناك مش�اكل لم يك�ن لها مربر ملباراة 
النارصي�ة وكربالء الت�ي اوجدتها تدخالت املكتب التنفيذي يف عمل اللج�ان، والتي كان باالمكان حلها 

بتطبيق اللوائح، إضافة اىل امور وتراكمات اخرى ال يمكن السكوت عليها اىل ما ال نهاية.

أصفر وأمحر

سلة الشرطة تتأهل إىل نهائي الدوري املمتاز 

تسمية اعتبار حممد رئيسة للجنة النسوية يف احتاد اليد العربي 

بغداد/ حسني عمار

يسعى االتحاد العراقي املركزي 

للمالكمة إىل التعاقد مع مدرب 

أجنب�ي ل�إرشاف ع�ى تدريب 

اس�تعداداً  الوطن�ي  املنتخ�ب 

الدولية  للمشاركة يف البطوالت 

املقبلة.

االتح�اد  رئي�س  نائ�ب  وق�ال 

املرك�زي للعبة عيل عبد الزهرة 

ق�ام  االتح�اد  إن”  الغ�راوي 

األوملبي�ة  اللجن�ة  بمخاطب�ة 

الوطني�ة لغ�رض التعاق�د مع 

م�درب كوبي، إلع�داد املنتخب 

دورة  يف  للمش�اركة  الوطن�ي 

األلعاب اآلس�يوية التي ستقام 

شهر آب املقبل يف الصني “.

” اتح�اد  وأض�اف الغ�راوي أنَّ

اللعبة يستعد للمشاركة يف عدة 

بط�والت منه�ا إع�داد منتخب 

الش�باب لبطولة الع�رب املقرر 

إقامتها يف مرص ش�هر حزيران 

اىل بطول�ة  املقب�ل، باالضاف�ة 

صغ�ار آس�يا التي م�ن املؤمل 

إقامتها يف روس�يا خالل ش�هر 

آب املقبل “.

وتاب�ع الغ�راوي :” ت�م إجراء 

اختب�ارات للمنتخ�ب الوطن�ي 

ملوالي�د 2007 و 2006 الختيار 

التش�كيلة املث�ى م�ن الالعبني 

وس�تقام  املنتخ�ب،  لتمثي�ل 

بطول�ة الع�راق لفئة الش�باب 

بعد شهر رمضان وسيتم ايضا 

عى أساسها ترش�يح الالعبني 

لالستحقاقات املقبلة”.

احتاد املالكمة يسعى للتعاقد مع 
مدرب كوبي للمنتخب الوطين

انتخاب عبدالكاظم وجهاد نائبني لرئيسي احتادي املصارعة 
واالسكواش العربيني

كربالء حتتضن منافسات بطولة العراق لطائرة الناشئني

بغداد/ عهد فالح 
عدسة/ قحطان سليم 

اىل  الس�لة  بك�رة  الرشط�ة  فري�ق  تأه�ل 
املباراة النهائية ل�دوري اللعبة املمتاز عى 
حساب منافس�ه دجلة بعد ان تفوق عليه 
بف�ارق خمس نق�اط وبنتيج�ة ٨٥ نقطة 
مقاب�ل ٨٠  يف املب�اراة الت�ي اقيم�ت امس 
االثن�ني عى قاعة الش�عب املغلقة لاللعاب 
الرياضية ضمن منافسات مباريات املربع 

الذهبي للدوري املمتاز لكرة الس�لة، فريق 
دجلة دخل املب�اراة بقوة من اجل تعويض 
الخس�ارة الس�ابقة ام�ام فري�ق الرشطة 
إال ان الفري�ق االخ�ر انه�ى الربع االول 
لصالحه  بفارق نقطة واحدة وبنتيجة ٢٢ 
نقطة مقاب�ل ٢١ ويف الرب�ع الثاني واصل 
فريق الرشطة مس�تواه املتمي�ز ليظفر به 
بف�ارق س�بع نق�اط وبنتيج�ة ٤١ نقطة 
مقابل ٣٧ واس�تمر تفوق الفريق االخر 

يف الربع الثالث ال�ذي انتهى ايضا لصالحه 
بنتيج�ة ٦١ نقط�ة مقاب�ل ٥٤ و لم يمنح 
الرشطة منافسه دجلة من تقليص الفارق 
يف مجموع املباريات رغ�م ان دجلة اقرتب 
كثريا من الف�وز باللق�اء االن خربة العبي 
الرشطة حسمت املواجهة لصالحه بفارق 
خمس نقاط وبنتيجة  ٨٥ نقطة مقابل ٨٠ 
وليحجز مقعداً يف املباراة النهائية بإنتظار 

الفائز من لقاء النفط ونفط البرصة.

القاهرة / متابعة كريم قحطان 
اختتم�ت ام�س االثنني اعم�ال الجمعية 
العمومي�ة لالتح�اد العربي لك�رة الي�د، 
املرصي�ة  العاصم�ة  يف  أقيم�ت  والت�ي 
االتح�ادات  ممث�يل  بحض�و  القاه�رة 
العربي�ة فيما غاب عنه�ا رئيس االتحاد 
العراق�ي لك�رة الي�د محم�د االعرج�ي 
املرش�ح لعضوية مجل�س ادارة االتحاد 
بس�بب مرضه، حيث فقد العراق فرصة 
الحصول عى مقع�د يف املكتب التنفيذي 

وبفارق صوت واحد .

وش�هدت الجمعي�ة العمومي�ة يف يومها 
األول حض�ور وزي�ر الرياض�ة امل�رصي 
الدكتور أرشف صبح�ي بجانب الدكتور 
حس�ن مصطف�ى رئيس االتح�اد الدويل 
لكرة الي�د، فيما انطلقت اعمال الجمعية 
العمومي�ة رس�مياً امس االثن�ني املوافق 
28 مارس 2022 والتي جرى من خاللها 
تزكي�ة وتعي�ني رئيس االتحاد ورؤس�اء 

اللجان العاملة. 
وافرزت نتائج االنتخابات عن فوز فاضل 
ب�ن ع�يل آل نم�ر ) الس�عودية( رئيس�اً 

لالتحاد العربي للفرتة االنتخابية -2022
2025 ، فيما تم تزكية نواب املجلس وهم: 
الدكتور محمد السيد األمني ) مرص( نائباً 
للرئي�س “عن منطقة دول البحر األحمر 
املتوسط”، السيد العديل الحنفي ) املغرب 
( نائباً للرئيس عن “منطقة دول املغرب 
العربي”، الدكتور تيسري املنيس ) االردن( 
نائباً للرئيس عن “منطقة دول الشام”، 
فيما ف�از باالنتخاب�ات نبيل عاش�ور ) 
االم�ارات( نائب�اً للرئيس ع�ن “منطقة 

الخليج العربي” .

كما تم تشكيل أعضاء املجلس التنفيذي 
وهم: الدكتور خالد الحيدان ) البحرين(، 
ط�الل العتيب�ي ) الكوي�ت( ، جمال أبو 
الس�عي�د  والء   ، فلس�طني(   ( يوس�ف 
) االردن( ، الس�يد يوس�ف القرطب�ي ) 
تون�س( ، الس�يد الصدي�ق عبدالعزيز ) 
ليبي�ا(، فيما ت�م تعيني رؤس�اء اللجان 
العاملة خالل االجتماع األول الذي تراسه 
األستاذ فاضل بن عيل آل نمر بعد انعقاد 
الجمعي�ة العمومي�ة وال�ذي ت�م خ�الل 
تعيني األستاذ فاخر غايش “السعودية”  

أمين�اً عاماً لالتحاد، وم�ن تونس “رضا 
املس�ابقات،  للجن�ة  رئيس�اً  املناع�ي” 
والقط�ري مط�ر ال�زراع رئيس�اً للجنة 
الح�كام, واملرصي عفت رش�اد رئيس�اً 
للجنة املدربني، والسعودي زهري القريش 
رئيس�اً للجن�ة التس�ويق، وم�ن العراق 
اعتبار الحداد رئيس�ة للجنة النس�ائية، 
ومن الس�عودية حس�ام النرص رئيس�اً 
للجن�ة اإلعالمي�ة، وعب�دو عبدالوه�اب 
للكرة الش�اطئية ومحمود العدل رئيساً 

للجنة الطبية.

شهد: سوريا خصم صعب والفوز لن يكون كافيا للتأهل ومواجهة اسرتاليا 
منتخبنا يتوشح باألخضر

دبي/ محمد عماد 
بغداد/ صالح عبد املهدي

أكَد ُم�درب املُنتخب الوطني، عبد 
الغني ش�هد، يف املُؤتمِر الصحفي 
الذي عق�َد امس االثن�ني يف نادي 
شباب األهيل إن ُمواجهة املنتخب 
السوري س�تكون بمثابِة مباراة 
نهائّي�ة ألننا نعل�م أن الفوَز فيها 
ل�ن يك�ون كافي�اً، حي�ث ال تزال 

الفرصُة قائمًة ملنتخب اإلمارات.
وع�ن رؤيته ملباراِة اليوم وقراءته 
ألوراِق املُنتخ�ب املنافس، أوضَح 
ش�هد إن املب�اراة ال تخل�و م�ن 
الصعوبِة، وبالرغم من أن املُنتخب 
السوري ليس لديه أمٌل يف التأهل 
لكن بكل تأكيٍد س�يكون حريصاً 
عى الظهور بمس�توى طيٍب لكن 
يبقى سالحنا هم العبونا لعكِس 
تطلعاتن�ا وتطبي�ق م�ا مطلوٌب 

منهم.
وع�ن الجانِب النفيس، أكَد ش�هد 
إن�ه أحد أهم ُس�بل النجاح، وهذا 
ما عملنا عليه، إضافًة اىل الجانِب 
الفن�ي، فمتى م�ا طب�ق العبونا 
الواجب�ات س�نكون بوض�ٍع جيٍد 
وتطبيق األم�ور الخططية، وهذا 
ما حص�َل يف مواجه�ة اإلمارات، 
حي�ث ل�م يتمك�ن املناف�س من 
كث�ريٍة  ف�رٍص  ع�ى  الحص�وِل 
ملتزم�ني  كان�وا  العبين�ا  ك�ون 

بواجباتهم. 
وش�ّدَد ش�هد عى إن ك�رة القدم 
يف الوق�ت الح�ايل ال تبح�ث ع�ن 
املتعِة بقدر ما تبحُث عن تحقيِق 
النتائ�ج، وعلينا تصحيُح مس�ار 
أن  وس�بق  الوطن�ي،  املنتخ�ب 
جمعني حديٌث مع رئيِس االتحاد 
الق�دم، عدن�ان  لك�رِة  العراق�ّي 
درج�ال، ح�ول ه�ذا املوض�وع، 
ويبق�ى هدفن�ا اليوم ه�و نقاط 
املباراة، وأنا عى تماِم الثقِة حتى 
باملنافس الس�وري، فهم بعيدون 
كل البع�د عم�ا يق�ال م�ن أموٍر 

خارجٍة عن نطاق الرياضة.
وعقَد صباح امس االثنني املؤتمُر 
الفني ملب�اراِة منتخبن�ا  الوطني 

ع�رب  وذل�ك  الس�وري،  ونظ�ريه 
تطبيِق غوغ�ل ميتينك )اونالين(، 
وح�َر ع�ن الجان�ِب العراق�ي 
املدي�ُر اإلداري غيث مهنا وطبيب 
املُنتخ�ب الوطن�ّي عب�د الكري�م 
الصفار واملنسق اإلعالمي محمد 

عماد. 
وتقّرَر أن يرتدي املنتخُب العراقي 
الطق�َم األخ�ر الكام�ل بينم�ا 
يرت�دي ح�راس املرم�ى الطق�م 

السماوي، 
الس�وري  املنتخ�ُب  وس�يلعب 
بالطق�م األحم�ر الكام�ل بينم�ا 
يكون زي حراس�ه باللون األسود 
وس�يقود املباراة طاقم تحكيمي 
ياباني )س�احة وڤ�ار( وبالطقم 

األصفر. 
الس�اعِة  يف  املب�اراُة  وس�تجري 

)٤،٤٥( دقيقة بتوقيت بغداد. 
وخ�اَض املُنتخ�ب الوطن�ّي آخر 
وحدة تدريبّية له يف ملعِب راش�د 
الخاّص بنادي شباِب األهيل يف دبي 
الذي سيحتضُن مواجهَة ُمنتخبنا 
الوطني وس�وريا اليوم الثالثاء يف 
الس�اعِة الرابعة وخمٍس وأربعني 
دقيقة بتوقيت ب�غ����داد، وذلك 
ضمن التصفياِت املُؤهلة ملونديال 

قطر 2022 .
وش�ارَك يف تدريبات االمس، التي 
حرها وزيُر الشباب والرياضة 
رئي�س االّتح�اد العراق�ّي لك�رِة 
الق�دم، عدنان درجال، والس�فري 
العراقي يف دولِة اإلمارات العربّية 
الدكت�ور مظفر الجبوري، جميع 
الالعب�ني الثالث�ني وه�م يف تماِم 
الجاهزّية، وسوف يختاُر الجهاز 
القائم�َة  صباح�اً  غ�داً  الفن�ي 
النهائّية للمباراة واملُؤلفة من 23 

العباً .
من جه�ٍة أخ�رى، أوض�ِح املُدير 
اإلداري للُمنتخ�ب الوطني، غيث 
مهن�ا إن�ه ال صحَة ملا أش�يَع عن 
تغيري وقِت ُمباراة العراق وسوريا 
اإلم�ارات وكوريا،  ُمباراة  وكذلك 
املبارات�ان ع�ى وفق  وس�تجري 

توقيٍت واحد. 

وس�يكون  اس�تاد راش�د بنادي 
يف  االمارات�ي  االه�يل  ش�باب 
الس�اعة الرابعة و45 دقيقة من 
ع�رص اليوم مرسح�ا  للمواجهة  
الحاس�مة  التي تجم�ع منتخبنا 
الوطني بنظريه الس�وري  والتي 
العارشة  الجولة  تجري لحس�اب 
واالخرية  م�ن التصفيات القارية 
  2022 ملوندي�ال قط�ر  املؤهل�ة  
بش�عار  منتخبن�ا  ويخوضه�ا 
الفوز  م�ع انتظار  تعثر املنتخب 
االمارات�ي امام  ضيف�ه الكوري 
الجنوبي  يف املباراة التي تقام عند  
التوقي�ت ذاته ، وبهذه املناس�بة 
تس�لط  ) ال�زوراء(  االضواء عى 
مب�اراة الي�وم املهم�ة ع�رب هذه 

الحصيلة :

روح معنوية 
الي�وم   مب�اراة  منتخبن�ا  يدخ�ل 

متس�لحا بالروح املعنوية العالية   
يف اعق�اب الف�وز  ع�ى املنتخب 
االماراتي  يف الجولة السابقة  وهو 
الف�وز ال�ذي ابقى ع�ى حظوظ 
اس�ود الرافدين قائمة  باملنافسة 
ع�ى  بل�وغ امللح�ق يف ض�وء ما 
ستس�فر عن�ه مباري�ات الجولة 
االخ�رية الي�وم كما ان�ه اول فوز 
ملنتخبن�ا  يف التصفي�ات النهائية 
بعد  ثم�ان مباريات. أما املنتخب 
الس�وري فبدا  منتشيا هو االخر  
بعد ان حقق يوم الخميس املايض  
ف�وزا كب�ريا خارج الدي�ار قوامه 
ثالث�ة اه�داف بال مقاب�ل  احرج 
به�ا  مضيفه اللبناني  عى ارضه 
وام�ام جمه�وره، وبالحس�ابات 
يحت�ل  منتخبن�ا  ف�إن  الرقمي�ة 
اآلن املرك�ز الراب�ع يف املجموع�ة 
م�ن   نق�اط    8 برصي�د  االوىل  

تس�ع  مباريات فاز بواحدة منها 
وتع�ادل بخمس  وخ�رس يف ثالث  
وس�جل العب�وه خمس�ة اهداف 
ودخلت مرماه�م 11 كرة،  بينما 
يتمركز املنتخب الس�وري يف ذيل 
املجموع�ة برصيد خم�س نقاط  
من تس�ع مباريات ف�از بواحدة 
منه�ا وتع�ادل يف اثنت�ني  وخرس 
يف س�ت وس�جل العب�وه ثمانية 
اهداف بينما دخلت مرماهم  15 
كرة  ليكون بذلك الطرف االضعف 

يف املجموعة دفاعيا .

حسابات متشابكة
النتائ�ج التي تحقق�ت يف الجولة 
املاضية للتصفيات عقدت املوقف 
وبالتحدي�د   االوىل  املجموع�ة  يف  
الرصاع ع�ى املركز الثالث بعد ان  
قط�ع  منتخب�ا كوري�ا الجنوبية 
املؤهلت�ني  التذكرت�ني  واي�ران 

مب�ارشة اىل قط�ر بوق�ت مبكر، 
وب�ات منتخبنا يحت�اج اىل الفوز 
الت�ي  املب�اراة  يف  س�وريا   ع�ى 
يقوده�ا الحك�م ال�دويل الياباني 
ريوجي س�اتو  وانتظار خس�ارة 
كوري�ا  م�ع  االم�ارات  اوتع�ادل 
الجنوبي�ة يف املباراة التي  يقودها  
الحكم ال�دويل  العمان�ي ابو بكر 

الكاف.
 أما يف حال تع�ادل منتخبنا فانه 
ينتظر خس�ارة االم�ارات بفارق 
يزيد عى خمسة اهداف  وخسارة 
اوتع�ادل لبن�ان م�ع اي�ران. من 
جانبه ينتظر املنتخ�ب االماراتي 
الجنوبي�ة  كوري�ا  ع�ى  الف�وز 
ليضم�ن املركز الثالث دون النظر 
لنتائ�ج مالحقي�ه فيم�ا ينتظ�ر 
املنتخب اللبناني الفوز عى ايران 
بفارق كبري من االهداف وانتظار 

خسارة او تعادل العراق  وخسارة 
االمارات بفارق كبري  .

حضور وغياب 
االخبار الواردة من دبي تش�ري اىل 
ان  منتخبن�ا  عى ات�م الجاهزية 
م�ن  باالف�ادة  املب�اراة  لخ�وض 
اكتمال صفوفه وتنوع الخيارات  
املتاح�ة امام امل�درب  عبد  الغني 
ش�هد  الذي يقود كتيبة االس�ود 
للمرة الثاني�ة ويتطلع من جانبه 
لتس�جيل نجاح شخيص ثان بعد  
الفوز  املثري والثمني عى االمارات  
يف مباراة الخميس الغارب بهدف 
دون رد، ومع ان ش�هد  قد اعتمد  
يف تل�ك املباراة عى تش�كيل  غلب  
عليه الطاب�ع املحيل إال ان فرصة 
باق�ي  املحرتف�ني تب�دو  متاحة 
للمشاركة يف مباراة اليوم  السيما 
الثالث�ي  جس�تن م�ريام  وزيدان 
اقبال  وبش�ار رسن. أما املنتخب  
امل�درب  يق�وده  ال�ذي  الس�وري 
الجديد  غس�ان معتوق فيس�عى 
من جانبه لتحسني التصنيف بعد 
ان خ�رج م�ن ال�رصاع التنافيس 
مبك�را  بع�د رحل�ة س�لبية قاده 
خاللها خمسة مدربني ابتداء من 
فج�ر ابراهي�م م�رورا بالتونيس 
نبي�ل معلول ث�م ن�زار محروس  
والروماني تيت�ا، واعتمد معتوق 
يف خيارات�ه ع�ى عن�ارص بديل�ه 
جلبت له الس�عد يف املب�اراة االوىل 
له ام�ام لبنان بع�د غياب معظم 
نج�وم الك�رة الس�ورية  عن تلك  
املب�اراة ومنه�م عم�ر الس�ومة 
وعم�ر خرب�ني  وعم�رو جني�ات 
ومؤي�د الخ�ويل واصاب�ة عم�رو 
ميدان�ي والحارس احم�د مدنية 
وحرم�ان محمود امل�واس لرتاكم 
البطاقات والذي سيعود للتشكيل  

يف مباراة اليوم . 

حمصلة رقمية
بالع�ودة اىل التاري�خ نج�د ب�ان 
التق�ى  ق�د  الوطن�ي  منتخبن�ا 
ش�قيقه الس�وري يف 32مب�اراة 
وّدية ورس�مية  جرت  عى امتداد 
55 عاما  وضيفتها مالعب بغداد 

وكواالملب�ور   وتون�س  ودمش�ق 
والطائ�ف   والرب�اط  والري�اض 
وعّم�ان  والدوحة  والس�ليمانية 
واربيل والكويت وطهران وكربالء 
والبرصة ، ويف املحصلة االجمالية 
مال�ت االرجحي�ة ملنتخبن�ا  الذي 
خ�رج فائزا يف 19 مباراة ) اثنتان 
الرتجي�ح  ركالت  بف�ارق  منه�ا 
م�ن عالمة الج�زاء(  مقابل  فوز 
االشقاء بس�ت مباريات ) مباراة 
واح�دة بف�ارق ركالت الرتجي�ح 
م�ن عالمة الج�زاء (  فيما تعادل 
املنتخبان  س�بع  مرات،  وس�جل 
العبونا 45 هدفا باملرمى السوري 
اكثره�ا ليون�س محم�ود  ال�ذي 
يمتلك خمسة اهداف فيما دخلت 
مرمان�ا 24 كرة س�ورية اكثرها 

لفراس الخطيب بثالثة اهداف.

وجوه جديدة 
قاد منتخبنا يف اخر مباراة له امام 
املنتخب السوري املدرب الهولندي 
ديك ادف�وكات ومثل�ه الالعبون: 
ابراهي�م  واحم�د  طال�ب  فه�د 
ومصطفى ناظم)ابراهيم بايش(  
وفرانس بطرس  وريبني س�والقا  
ومهن�د جع�از وامج�د عط�وان  
واحم�د فاض�ل ) ام�ري العماري 
(  ومحم�د ع�يل عب�ود )محم�د 
قاس�م(  وبش�ار رس�ن ) سجاد 
جاس�م (  وعيل الحمادي  ) عالء 
عبد الزهرة (، ويف ضوء ذلك يغيب 
عن تشكيلة املنتخب اليوم تسعة 
العبني من التشكيل املذكور فضال 

عى تغيري املدرب .
وق�اد املنتخ�ب الس�وري  املدرب 
ن�زار محروس ومثل�ه الالعبون : 
خالد الحاج عثمان  ومؤيد الخويل 
) اي�اس عثم�ان ( وثائ�ر كروما  
وخال�د كردغ�يل وعم�ر ميدان�ي  
ومحم�د العنز )كامل حميش�ة( 
واحم�د االش�قر وفه�د يوس�ف  
ومحم�د امل�واس وعمر الس�ومة 
وعم�ر خريبني، والش�ئ نفس�ه 
يق�ال عن املنتخب الش�قيق الذي 
شهدت تش�كيلته تغيريات كبرية 

شملت املدرب ايضا .

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
ب�ارك رئيس اللجنة األوملبية الوطني�ة  العراقية  رعد حمودي فوز 
رئيس االتحاد العراقي للمصارعة شعالن عبدالكاظم بمنصب نائب 
رئي�س االتحاد العربي للعبة، وذل�ك يف املؤتمر االنتخابي الذي أقيم 
صباح امس الثالثاء عى هامش بطولة العرب باملصارعة للش�باب 

والناشئني بمدينة مكة املكرمة يف اململكة العربية السعودية. 
كم�ا بارك حمودي أيض�اً فوز رئيس االتحاد العراقي لالس�كواش 

الدكتور عيل جهاد بمنصب نائب رئيس االتحاد العربي للعبة وذلك 
يف مؤتم�ر الجمعية العامة الذي أقيم بمدين�ة القاهرة بجمهورية 
مرص العربية.وأش�اد حمودي بثقة االتحادين العربيني للمصارعة 
واالس�كواش بق�درات املالكات االداري�ة العراقية الوطني�ة، داعياً 
عبدالكاظم وجهاد لتعضيد العمل الريايض العربي وتوثيق التواصل 
األوملبي العراقي مع االشقاء بما يخدم اللعبتني، وممارسيهما من 

الشباب العربي والعراقي.

بغداد / عباس عيل هندي
حدد اإلتحاد العراق�ي املركزي للكرة الطائرة 
الي�وم الثالثاء موع�داً إلقامة املؤتم�ر الفني 
لنهائي بطولة الناش�ئني تول�د 2005-2006 
والت�ي تحتضنه�ا قاع�ة العب�اس يف مدين�ة 
كربالء املقدسة.وقال رئيس لجنة املسابقات 

يف اإلتحاد س�وادي حس�ن: ان االتحاد قرر يف 
اجتماعه األخري إقامة نهائي بطولة الناشئني 
يف مدين�ة كرب�الء وس�يكون الي�وم الثالث�اء 
وتحدي�دا يف تم�ام الس�اعة الرابع�ة ع�رصاً 
موعداً إلقام�ة املؤتمر الفني يف قاعة العباس 
بحض�ور ممث�يل االندي�ة املش�اركة.واضاف 

حسني: ان ثمانية أندية وصلت للنهائي وهي 
)ربيع�ة وجنوب املوصل وهي�ت والزعفرانية 
والدغارة والشطرة والرميثة ونفط ميسان(.

واختتم الحديث: ستحدد لجنة املسابقات الية 
البطول�ة يف املؤتمر الفني الذي س�يقام اليوم 

فيما ستنطلق املنافسات يوم غد األربعاء .

إعالمنا الرياضي
مقدم الربامج يف القن�اة العراقية الرياضية 

الزمي�ل هيث�م عب�د الرضا، ثم�ن كل من 

حر مراس�م عزاء ش�قيقه او اتصل او 

ارسل برقيات التعازي، ويلتمس العذر لكل 

من لم تسعفه الظروف لتقديم التعازي بهذا 

املص�اب، س�ائال العيل القدي�ر ان يحفظ الجميع 

ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.

 **********************

صدر ي�وم امس االثنني الع�دد الثامن والثالثون 

لصحيف�ة رشط�اوي الت�ي تص�در ع�ن الدائرة 

االعالمية لنادي الرشطة الريايض.. العدد تضمن 

مجموعة م�ن املواضيع التي تخص فرق النادي 

االخ�ر والبط�والت الت�ي تش�ارك فيه�ا ع�ى 

املس�توى املح�يل فضال عن موضوع�ات اخرى تخ�ص رياضتنا 

املحلية... كل التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.



يتوق هان�ز فليك، املدير الفن�ي للمنتخب األملان�ي، إىل إخضاع قوة 
فريقه إىل اختبارات حقيقية من خالل املواجهة الودية أمام هولندا، 
الي�وم الثالثاء وكذلك بطولة دوري األم�م األوروبية الصيف املقبل، 
وص�وال إىل موندي�ال “قطر 2022”ولكن حتى الف�وز بهدفني دون 
رد ودي�ا عىل الكيان الصهيوني، أعطى فليك قدرا أكرب من البصرية، 
حي�ث ج�اء هدف�ا الفوز م�ن ك�رات ثابتة، م�ع األخ�ذ يف االعتبار 
أن األخط�اء الفادح�ة، مث�ل الت�ي وقع فيه�ا الواف�د الجديد نيكو 
ش�لوتربيك يف الثواني األخرية، قد يكون ثمنها غاليا يف قطر.وتكفل 
ثنائي تش�يليس كاي هافريت�ز وتيمو فرينر، بتس�جيل هديف الفوز 
ملاكين�ات أملانيا يف سينس�هايم، حيث جاء اله�دف األول بعد رضبة 
ركني�ة ثم ج�اء الهدف الثاني عقب رضبة ح�رة مبارشة، يف الوقت 
ال�ذي أهدر فيه توم�اس مولر رضبة ج�زاء يف اللحظ�ات األخرية.
ونج�ح حارس املرمى كيفني تراب يف الحفاظ عىل ش�باكه نظيفة، 
بتصديه لرضبة الجزاء احتس�بت لصالح الكيان الصهيوني، نتيجة 
خط�أ فادح من ش�لوتربيك، ونفذه�ا يوناثان كوهني.وق�ال فليك: 
“س�عيد للغاية ولكني كنت سأشعر بقدر أكرب من القلق، إذا كنا قد 
استقبلنا هدفا يف اللحظات األخرية من املباراة، عندما تلعب يف هذه 
املرحل�ة عليك أن تحافظ ع�ىل تركيزك ط�وال 90 دقيقة”.وأضاف 
فليك الذي تحدث فرتة طويلة مع ش�لوتربيك مدافع فرايبورج بعد 

املباراة: “هو مسار تعليمي بالنسبة لنا ولنيكو شلوتربيك الذي 
قدم مباراة جيدة للغاية بش�كل ع�ام، ألن األخطاء خالل كأس 
العال�م تكون عواقبها وخيمة”.من جانبه قال ش�لوتربيك: “لم 
أتحل بالرتكيز، لم يكن من املفرتض حدوث هذا، عيل أن أش�كر 

كيفني عىل التصدي”.
وفاز منتخب أملانيا بجميع مبارياته الثماني تحت قيادة فليك، 
ال�ذي خلف يواخيم ل�وف يف منصب املدير الفن�ي، لكن الفريق 

حت�ى اآلن ل�م يواج�ه منافس�ة حقيقية.ولكن األمور س�تكون 
مختلف�ة أم�ام هولندا الي�وم الثالثاء، كم�ا أن الفريق س�يلتقي يف 

دوري األمم األوروبية مع إيطاليا بطلة أوروبا التي فشلت يف بلوغ 
املوندي�ال، وإنجلرتا وصيفة بطل أوروبا واملجر.وفضل فليك 

إراحة بعض نجومه السبت املايض، لكن من املنتظر 
أن يدف�ع بقوت�ه الضاربة يف أمس�رتدام، يف 

الوق�ت ال�ذي يفتقد فيه ألمثال س�ريج 
جنابري وليون جوريتسكا ونيكالس 

زوله بسبب املرض واإلصابات.
ومن املتوقع مشاركة القائد مانويل 
نوير ال�ذي أكمل عام�ه ال�36 أول 
أم�س األح�د، وأنطوني�و روديجر 
أمام هولندا.وأشار فليك: “لألسف 
لم نس�تغل أغلب فرص التسجيل 
التي الح�ت لنا، علينا أن نس�جل 
األهداف أمام املنافس�ني أصحاب 

املختلفة”.ويعتم�د  املس�تويات 
فليك بشكل كبري عىل فرينر، 
الذي رغم تراجع مشاركاته 

مع تش�يليس، فإنه يتصدر 
الهداف�ني يف عه�د  ترتي�ب 

 6 برصي�د  الح�ايل  امل�درب 
أهداف، وقال فليك يف هذا الصدد: 

“نحن هنا من أج�ل منحه الوقت الكاف 
للعب’’.

تأه�ل املنتخ�ب الكن�دي لكرة الق�دم إىل 
نهائيات كأس العال�م FIFA قطر 2022 
بف�وزه ع�ىل ضيف�ه منتخ�ب جاماي�كا 
برباعي�ة نطيف�ة ليبلغ النهائي�ات للمرة 

األوىل منذ 36 عاماً.
ورف�ع املنتخ�ب الكن�دي رصي�ده إىل 28 
نقط�ة يف الص�دارة وضم�ن تأهل�ه قبل 
الجول�ة األخرية التي يواج�ه فيها بنما إذ 
ب�ات يتقدم بفارق 6 نق�اط عن منتخبي 
واللذي�ن  واملكس�يك  املتح�دة  الوالي�ات 
يتواجهان يف وقت الحق من اليوم مع كل 

من بنما وهندوراس توالياً.
وكان بإم�كان كن�دا أن تحس�م تأهله�ا 
يف الجول�ة املاضي�ة ل�و ل�م تخ�ر أمام 
مضيفتها كوستاريكا صفر1- يف منتصف 
األس�بوع الحايل، لكنها نجحت يف اللحاق 
برك�ب املتأهلني بفوزه�ا يف مباراة كانت 
بحاجة إىل نقطة منها لضمان نيلها إحدى 
البطاق�ات الث�الث املؤهل�ة مب�ارشة عن 
منطقة الكونكاكاف.افتتح س�ايل الرين 
التس�جيل يف الدقيقة 13 وأضاف تاجون 
بوكانان الهدف الثاني يف الدقيقة 44 قبل 
أن يضيف جونيور هويليت الهدف الثالث 
يف الدقيق�ة 83 ثم أدري�ان ماريابا الرابع 
بالخط�أ يف مرمى فريق�ه يف الدقيقة 89 
من عم�ر املباراة التي ج�رت يف تورونتو.
وكان الظه�ور الوحي�د للمنتخب الكندي 
ال�ذي يحتل املرك�ز 33 حالي�اً يف تصنيف 

الفيفا، يف مونديال املكس�يك 1986 حيث 
خرج من الدور األول.وس�جل كريستيان 
بوليس�يتش، الع�ب تش�يليس اإلنكليزي، 
هاتريك خالل ف�وز الواليات املتحدة 5-1 

ع�ىل ضيفتها بناما ليضع منتخب أمريكا 
عىل مشارف كأس العالم قطر 2022.

فيم�ا بات�ت املكس�يك ع�ىل بع�د خط�وة 
بفوزه�ا 0-1 ع�ىل مضيفتها هن�دوراس، 

وذلك ضم�ن الجولة الثالثة ع�رة ما قبل 
األخرية من الدور الثالث الحاسم لتصفيات 
الكونكاكاف )أمريكا الش�مالية والوسطى 

والكاريبي(.

وبعد أن ضمنت كن�دا تأهلها للمرة األوىل 
إىل املوندي�ال من�ذ الع�ام 1986 بفوزه�ا 
برباعي�ة نظيف�ة ع�ىل جاماي�كا رافعة 
الص�دارة،  يف  نقط�ة   28 إىل  رصيده�ا 
ب�ات يف رصي�د كل م�ن الوالي�ات املتحدة 
الثانية واملكس�يك الثالثة 25 نقطة، أمام 
كوس�تاريكا الرابع�ة )22( الفائ�زة عىل 

السلفادور 2-1.
وم�ع الفارق الشاس�ع يف األه�داف الذي 
تملك�ه الواليات املتح�دة )13+(، يكفيها 
فق�ط تفادي هزيمة كب�رية غري متوقعة 
يف   )+3( كوس�تاريكا  مضيفته�ا  أم�ام 
الجول�ة األخرية االربعاء لتضمن رس�مًيا 
التأه�ل، فيم�ا س�يكفي املكس�يك )7+( 
التعادل أمام ضيفتها السلفادور للعبور.

ويتأه�ل أصحاب املراك�ز الثالثة األوىل إىل 
النهائي�ات عىل أن يخ�وض الرابع ملحًقا 

دولًيا ضد بطل تصفيات أوقيانيا.
يف  س�تاديوم”  “إكس�بلوريا  ملع�ب  ع�ىل 
أورالندو، س�جل بوليس�يتش ركلتي جزاء 
يف الش�وط االول )17 و4+45( تسبب بهما 
قائد الخص�م أنيبال غ�ودوي، فيما أضاف 
الثال�ث بتس�ديدة جميلة يف الثان�ي )65(، 
بينم�ا س�جل كل م�ن ب�ول أري�وال )23( 
وجي�زوس فرييرا )27( الهدف�ني اآلخرين. 
أم�ا ه�دف بنم�ا التي فق�دت آماله�ا كلًيا 
بالتأه�ل بعد ه�ذه الخس�ارة )18 نقطة(، 

فسجل لها غودوي الهدف الوحيد .)86( 

7الرياضي
بعد 36 عاما ... كندا تصل إىل كأس العامل

منتخب الواليات املتحدة األمريكية على مشارف التأهل للمونديال

إريكسن متحمس للعودة إىل ملعب كوبنهاغن

إعالم إلكرتوني

نكونكو: مشاركيت مع فرنسا 
كانت حلظة استثنائية

بوجبا يثري القلق يف معسكر فرنسا

خاض كريستوفر نكونكو، مباراته األوىل مع املنتخب الفرنيس، 
يوم الجمعة املايض، يف اللقاء الودي الذي جمعه بكوت ديفوار.
وظه�ر مهاجم اليبزيج بش�كل جيد مع فريق�ه األملاني، حيث 
سجل 26 هدفا يف 39 مباراة يف كل املسابقات.وقال كريستوفر 
للصحفيني: “مش�اركتي األوىل كانت لحظة استثنائية بالنسبة 
يل”.وتاب�ع: “كان�ت مب�اراة متحفظ�ة أمام فري�ق يعتمد عىل 
الفنيات والقوة البدنية. أنا العب فرنيس دويل وأتمنى أن أستمر 
ألط�ول ف�رتة ممكنة”.يذك�ر أن نكونو، ش�ارك يف مباراة كوت 
ديفوار، يف غياب كيليان مبابي، الذي س�يعود للديوك يف املباراة 
املقبلة أمام جنوب إفريقيا، اليوم الثالثاء.وفاز املنتخب الفرنيس 
لكرة القدم، عىل ضيف�ه منتخب كوت ديفوار )1-2( يف املباراة 
الودية.تقدم منتخب كوت ديفوار بهدف سجله نيكوالس بيبي 
يف الدقيقة )19(، وتعادل املنتخب الفرنيس عن طريق أوليفييه 
جريو يف الدقيقة )22( قبل أن يسجل أوريلني تشواميني، هدف 

الفوز للمنتخب الفرنيس يف الدقيقة .)90+3( 

أثار بول بوجبا، العب وسط مانشسرت يونايتد، القلق بشأنه يف 
معسكر منتخب فرنسا، قبل املباراة الودية ضد جنوب إفريقيا، 

املقررة مساء اليوم الثالثاء.
فقد ذكرت شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، أن بوجبا لم 
يش�ارك يف مران الديوك، أول أمس األحد، بسبب شكواه من آالم 

يف كاحل القدم اليرى.
وأضافت الشبكة أن بوجبا تعرض لكدمة، خالل املباراة الودية 
الت�ي انته�ت بفوز فرنس�ا ع�ىل كوت ديف�وار )1-2(، مس�اء 
الجمعة املايض.وتابعت: “هناك قلق طفيف بش�أن بوجبا، لكن 
مش�اركته يف ودية جنوب إفريقيا، مساء اليوم الثالثاء، ليست 
محل ش�ك كب�ري”.يف املقاب�ل، انتظم نجولو كانتي يف معس�كر 
منتخب فرنس�ا مجددا، بعدما غادره األس�بوع املايض ألسباب 
خاصة، بينما خضع رافائيل فاران لجلسة تأهيل وأدى تدريبات 

منفردة، بسبب تعرضه لكدمة أمام كوت ديفوار.

مفكرة الزوراء

سكالوني يدعو إىل االستفادة من وجود ميسي
دعا مدرب املنتخب األرجنتيني ليونيل 
سكالوني إىل “االس�تفادة” من سحر 
القائد ليونيل مييس، من دون التفكري 
س�ان  باري�س  نج�م  س�يقرره  بم�ا 
جريم�ان الفرنيس بش�أن مس�تقبله 
مع بالده بعد كأس العالم قطر 2022 

نهاية العام الحايل.
وبع�د الفوز يوم الجمع�ة املايض عىل 
فنزويال -3صفر يف تصفيات مونديال 
قط�ر الذي تأه�ل الي�ه األرجنتينيون، 
قال سكالوني إن “مييس سيجلس 
للتفكري” بمس�تقبله بعد 

النهائيات.
ثم قال م�ن مقر االتح�اد األرجنتيني 
لك�رة القدم وقب�ل اختت�ام تصفيات 
أمريكا الجنوبي�ة املؤهلة لقطر 2022 
الي�وم الثالثاء )فج�ر األربعاء بتوقيت 
بغداد( ع�ىل أرض فنزوي�ال، إنه “بعد 
املونديال، سيتعني علينا تقييم الوضع. 
لك�ن يف الوقت الحايل، دعونا نس�تفيد 

من وجوده”.
وبع�د الف�وز عىل فنزوي�ال عىل ملعب 
أي�رس،  بوين�وس  يف  “بومبون�ريا” 
قال مي�يس إنه س�يتخذ قراراً بش�أن 

مس�تقبله بع�د كأس العال�م، يف وقت 
أشار زميله يف سان جريمان أنخل دي 

ماريا إىل احتمال اعتزاله أيضاً.
اله�دف  س�جل  ال�ذي  مي�يس  وق�ال 
الثالث لبالده: “بعد املونديال، س�أقوم 
بتوضي�ح أمور كثرية. ب�رف النظر 
ع�ن النتيج�ة هن�اك. نأم�ل أن تكون 

األمور جيدة”.
ويأم�ل مييس إحراز لقبه العاملي األول 
بعد أربع مشاركات مونديالية، أبرزها 
يف 2014 عندما حل وصيفاً ألملانيا بعد 

التمديد.

موراتا خيلد ذكرى فريدة بصورة يف منزله

فليك يتطلع الختبار قدرات أملانيا أمام عمالقة أوروبا

ثنائي الدمنارك يغيب أمام صربيا

أعرب العب يوفنت�وس اإليطايل، ألفارو 
مورات�ا ع�ن س�عادته بارت�داء ش�ارة 
قي�ادة املنتخب اإلس�باني، ألول مرة يف 
ودي�ة ألبانيا، الت�ي احتضنته�ا مدينة 

برشلونة.
وأكد موراتا الذي س�جل 23 هدفا يف 51 
مباراة مع منتخب إسبانيا إنه سيطبع 
ه�ذه الصورة ويعلقه�ا يف بيته كلحظة 
ال تنىس.وارتدى الالعب الش�ارة بسبب 

غياب س�ريجيو بوس�كيتس عن قائمة 
الالعبني، وعدم مش�اركة ج�وردي ألبا 
التش�كيل  يف  وكوك�ي ريسوركس�يون 

األسايس.
وق�ال مورات�ا يف تريح�ات للفري�ق 
اإلعالم�ي للمنتخ�ب: “ارتديته�ا بفخر 
كب�ري وأنا أتذك�ر لحظات امل�ايض، بما 
فيها أكثرها صعوبة. إنه فخر، سأضع 
الصورة يف بيتي”.ووجه موراتا الش�كر 

لجماهري مدينة برشلونة التي حرضت 
مباراة املنتخب، الذي عاد ليلعب يف هذه 

املدينة بعد غياب 18 عاما.
ورصح موراتا: “كان أمرا رائعا.. نوجه 
الش�كر للجمهور ألنه كان أمرا رائعا”.

وف�از منتخ�ب إس�بانيا بصعوب�ة عىل 
ضيف�ه األلبان�ي 1-2 يف مب�اراة ودي�ة 
دولي�ة جمع�ت بينهما مس�اء الس�بت 

املايض، عىل ملعب باور 8 يف برشلونة.
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أعلن االتحاد الدنماركي لكرة القدم، أنه تأكد غياب الثنائي يوسف 
بولس�ن وتوماس ديالني عن املنتخب، خالل املواجهة الودية عىل 
ملعبه أمام رصبيا، اليوم الثالثاء.وغادر الثنائي معسكر املنتخب 
الدنمارك�ي وعادا إىل صفوف أنديتهما عق�ب تعرضهما لإلصابة.
وبدا أن بولسن نجم اليبزيج تعرض إلصابة يف الفخذ خالل الشوط 
األول من املباراة التي خرها الفريق أمام هولندا السبت املايض.

كما تعرض ديالني العب إش�بيلية إلصاب�ة بكدمة يف املباراة ذاتها.
وقرر كاس�رب هيوملاند م�درب الدنمارك، اس�تدعاء مادس فالنتني 

بيدرسن العب أوجسبورج خالل املواجهة أمام رصبيا.

أبدى كريس�تيان إريكسن حماس�ه للعودة إىل امللعب 
الذي شهد تعرضه لس�كتة قلبية العام املايض خالل 
املب�اراة األوىل لب�الده يف بطولة أوروب�ا، وذلك عندما 
تتواج�ه الدنمارك اليوم الثالث�اء مع ضيفتها رصبيا 
يف مب�اراة دولي�ة ودي�ة يف ك�رة القدم ع�ىل “باركن 

ستاديوم” يف كوبنهاغن.
وتعرض إريكسن )30 عاماً( لنوبة قلبية خالل املباراة 
االفتتاحية للدنمارك يف بطولة أمم أوروبا أمام فنلندا 
يف كوبنهاغ�ن يف حزيران/يوني�و الفائت، واحتاج إىل 
إعادة إنع�اش عىل أرض “باركن س�تاديوم” قبل أن 

يستكمل تعافيه يف املستشفى.
وبع�د زراع�ة جهاز تنظي�م رضبات القل�ب، عاد إىل 

املنافس�ات م�ع ن�ادي برنتف�ورد اإلنكلي�زي بعدما 
اضطر لفس�خ عقده م�ع إنرت، ألن ال�دوري اإليطايل 
ال يس�مح له بممارس�ة اللعبة عىل مس�توى احرتايف 

بوجود هذا الجهاز.
ش�ارك للمرة األوىل يف مباراة رس�مية منذ الحادثة يف 
26 ش�باط/فرباير املايض ضد نيوكاس�ل يف الدوري 

املمتاز وكان ينتظر عودته الدولية.
وأثريت ش�كوك حيال مشاركته الس�بت املايض ضد 
هولن�دا بع�د إصابته بف�ريوس كورون�ا، إالّ أنه كان 
جاه�زاً للدخ�ول م�ن مقاع�د الب�دالء مب�ارشة بعد 
االسرتاحة وسط تصفيق حار من الجماهري الهولندية 
الت�ي كررت ذلك أيضاً بعد هدف�ه بعد دقيقتني فقط 

م�ن نزوله اىل أرض امللعب، مقلصاً الفارق إىل 3-2 يف 
مباراة انتهت 2-4 لصالح الهولنديني.

وم�ن املؤك�د أن تكليل الع�ودة إىل املنتخب بتس�جيل 
هدف أمر “مميز” بالنسبة إلريكسن، لكن العودة إىل 
امللعب الذي كان ش�اهداً عىل محنته الصحية املرعبة 
“س�تكون مميزة أكثر” بحس�ب ما أفاد قناة “كنال 

5” الدنماركية.
وأض�اف نج�م توتنه�ام اإلنكلي�زي الس�ابق “ي�وم 
)السبت( كان مجرد استعداد للثالثاء عندما سأتواجد 

يف نفس املكان الذي حدث فيه األمر”.
وتألق إريكس�ن م�ع برنتفورد من�ذ التوقيع معه يف 

كانون الثاني/يناير بعد االنفصال عن إنرت.



الرباط/متابعة الزوراء:
انتق�ادات  في�ه  تتزاي�د  وق�ت  يف 
املغربي�ة  الحقوقي�ة  املنظم�ات 
للس�لطات بش�أن “التضييق عىل 
حرية التعب�ر” يف اململكة، قدمت 
ع�ن  للدف�اع  املغربي�ة  العصب�ة 
حقوق اإلنس�ان مذكرة “من أجل 
إق�رار فع�ي لحري�ة التعب�ر عن 
اآلراء، ورف�ع العقوب�ات الس�البة 

للحرية”.
مذكرته�ا  يف  العصب�ة،  وأش�ارت 
املعنونة ب�”من أج�ل حرية تعبر 
بس�لب  تهدي�د  دون  حقيقي�ة، 
“خط�ا  املغ�رب  أن  إىل  الحري�ة”، 
أش�واطا مهم�ة يف س�بيل اإلقرار 
والحري�ات  بالحق�وق  الفع�ي 
األساس�ية للمواطنات واملواطنني، 
س�واء عىل مستوى النص القانون 

أو عىل مستوى التطبيق الفعي”.
وبالرغم م�ن أن املغرب “اختار أن 
يبوئ الحريات والحقوق األساسية 
املكانة الدس�تورية الالئقة بها من 
خالل تخصيص الب�اب الثاني من 
الوثيق�ة الدس�تورية، والتنصيص 
تناوله�ا  إم�كان  ع�دم  ع�ىل 
باملراجع�ة”، كما ج�اء يف املذكرة، 
فإن ه�ذه األخرة س�جلت وقوع 

الت�ي  االعتق�االت  “سلس�لة م�ن 
اس�تهدفت صحفي�ني أو نش�طاء 
ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي، 
القاسم املشرتك بينهم هو اتهامهم 

بارتكاب جرائم ترتبط بالنرش”.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن متابعة 
املتابع�ني بجرائ�م ترتب�ط بالنرش 
تس�تند إىل مقتضي�ات مجموع�ة 
القان�ون الجنائ�ي، أو مقتضيات 
أو  الجنائي�ة  املس�طرة  قان�ون 
نصوص أخرى أكثر تش�ديدا، بدل 
مواد قانون الصحافة والنرش، عىل 
الرغ�م م�ن التنصيص ع�ىل التهم 
املوجه�ة إليه�م يف كال القانون�ني 

بعقوبات مختلفة.

وع�ززت العصب�ة املغربي�ة للدفاع 
ع�ن حق�وق اإلنس�ان بأمثلة من 
النصوص التي تجرم نفس األفعال 
القان�ون  مجموع�ة  م�ن  كل  يف 
الجنائي وقانون الصحافة والنرش، 
والت�ي تش�رتك يف ش�ق التجري�م 
وتختل�ف يف ش�ق العق�اب؛ مث�ل 
اإلش�ادة بالجرائم اإلرهابية، التي 
ُيعاقب عليه�ا يف القانون الجنائي 
أل�ف   500 إىل   100 م�ن  بغرام�ة 
درهم، وُيعاقب عليه�ا يف القانون 
الجنائ�ي بالحبس من س�نتني إىل 
ست س�نوات، وبغرامة ترتاوح ما 

بني 10 آالف و200 ألف درهم.
واعتربت الهيئة الحقوقية ذاتها أن 

وجود الجرائم التي تخضع لتجريم 
واس�عا  مج�اال  “يفت�ح  م�زدوج 
للتأوي�ل خ�ارج نط�اق الرشعي�ة 
الضام�ن  تعت�رب  الت�ي  الجنائي�ة 
األس�ايس للحق�وق والحري�ات يف 
م�ا يرتبط باملادة الجنائية، س�واء 
تعل�ق األم�ر بمجموع�ة القان�ون 
الجنائ�ي، أو بالنص�وص الجنائية 
الخاص�ة، الفت�ة إىل أن ذل�ك يع�د 
“رضبا إلحدى القواعد األساس�ية 
يف  واملتمث�ل  العادل�ة  للمحاكم�ة 
الح�ق يف املس�اواة أم�ام املحاك�م 
والهيئات القضائية والذي يفرتض 
أن يطبق نفس القانون عىل جميع 
داخ�ل  املتواجدي�ن  األش�خاص 
تراب الدول�ة والخاضعني لواليتها 

القضائية”.
وتضمن�ت املذك�رة مجموعة من 
ضم�ان  إىل  الرامي�ة  التوصي�ات 
انسجام الخطاب الرسمي “الذي 
توجه�ه الس�لطات العمومية إىل 
الخارج م�ع املمارس�ات الفعلية 
عىل الصعيد الوطني”، حيث دعت 
إىل توجي�ه أنظ�ار قض�اة النيابة 
مقتضي�ات  تطبي�ق  إىل  العام�ة 
الفص�ل الس�ادس م�ن مجموعة 
خ�الل  م�ن  الجنائ�ي،  القان�ون 

االستناد يف تحرير صكوك املتابعة 
يف الحاالت املتعلقة بحرية التعبر 
بش�كل أس�ايس ع�ىل مقتضيات 
والن�رش،  الصحاف�ة  قان�ون 
باعتباره القانون الخاص املتعلق 

بمجال حرية التعبر.
العصبة املغربية للدفاع عن حقوق 
اإلنس�ان أوص�ت كذل�ك بتوقي�ف 
املتابع�ات الجاري�ة بح�ق بع�ض 
النشطاء املتابعني يف حاالت اعتقال 
أو رساح، م�ن أجل جرائ�م ترتبط 
بالتعب�ر عن اآلراء، واملس�تندة إىل 
مقتضي�ات القان�ون الجنائ�ي أو 
قوانني أخرى غر قانون الصحافة 

والنرش.
وأوص�ت العصب�ة كذل�ك بفت�ح 
نقاش عمومي بمشاركة الهيئات 
الحقوقي�ة من أجل الرصد الفعي 
للح�االت التي يتم فيه�ا توظيف 
الترشيعي�ة  االزدواجي�ة  ه�ذه 
“بشكل ال يراعي التزامات املغرب 
الحقوقي�ة، أو بش�كل ي�يء إىل 
“تقدي�م  إىل  داعي�ة  صورت�ه”، 
االعت�ذار والتعويض لضحايا هذا 
التوظيف خالل السنوات األخرة، 
والذي�ن يمك�ن ح�ر الئحته�م 

الحقا”.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 قال امللياردير االمريكي إيلون ماسك الرئيس 
التنفيذي لرشكة تس�ال يف تغريدة، إنه “يفكر 
بجدي�ة” يف بن�اء منص�ة جدي�دة للتواص�ل 

االجتماعي.
وكان ماس�ك يرد عىل س�ؤال أحد مستخدمي 
تويرت حول ما إذا كان سيفكر يف إنشاء منصة 
تواص�ل اجتماع�ي، تتك�ون م�ن خوارزمية 
مفتوح�ة املص�در وتعط�ي األولوي�ة لحرية 

التعبر وتقدم الحّد األدنى من الدعاية.
وانتقد ماس�ك، الذي يس�تخدم تويرت بكثرة، 
منص�ة التواص�ل االجتماعي وسياس�اتها يف 
اآلون�ة األخ�رة. وق�ال إن “الرشك�ة تقوض 
الديمقراطي�ة بع�دم التزامها بمب�ادئ حرية 

التعبر”.
ونرش ماس�ك سلس�لة من التغريدات، س�أل 
فيها عما إذا كان الوقت قد حان ملنصة جديدة 
لتح�ل محل تويرت، وما إذا كان املس�تخدمون 
يعتقدون بأن الرشكة “ملتزمة بمبادئ حرية 
التعب�ر”. وقال إن�ه نظ�را إىل أن تويرت يعمل 
بمثابة “س�احة املدينة العامة الفعلية”، فإن 
الفشل يف الرتويج لحرية التعبر عىل التطبيق 

من شأنه أن يقّوض الديمقراطية.
وتأت�ي تغريدت�ه بع�د ي�وم واحد م�ن نرشه 
اس�تطالعا عىل تويرت س�أل فيه املستخدمني 
عما إذا كانوا يعتقدون بأن تويرت يلتزم بمبدأ 

حري�ة التعبر، وكانت إجاب�ة أكثر من 70 يف 
املئة من أكثر من مليوني مستجيب “ال”.

وقال ماس�ك “نتائج هذا االستطالع ستكون 
مهمة”.كم�ا س�أل متابعي�ه البال�غ عددهم 
تك�ون  أن  يج�ب  كان  إذا  عم�ا  مليون�ا   80
خوارزمي�ة توي�رت مفتوح�ة املص�در، والتي 
س�توفر معلومات حول كيفية اختيار تطبيق 
التدوين املصغر ملا س�يظهر للمس�تخدمني يف 
خالصاتهم. وقال ثالثة أرباع املس�تجوبني إنه 

ينبغي ذلك.
كان ج�اك دوريس مؤس�س موق�ع توي�رت، 
رسيع�ا يف ال�رد، حي�ث كت�ب ع�ىل توي�رت أن 

“اختي�ار الخوارزمي�ة املراد اس�تخدامها )أو 
ع�دم اس�تخدامها( يج�ب أن يك�ون متاح�ا 

للجميع”.
وكان ماس�ك، رف�ض حظر مص�ادر األخبار 
الروس�ية بناء ع�ىل طلب بع�ض الحكومات. 
ولف�ت يف الخام�س م�ن مارس الح�ايل إىل أن 
بع�ض الحكوم�ات ولي�س منه�ا األوكرانية، 
طلبت حظر مصادر األخبار ووس�ائل اإلعالم 
الروس�ية. وأك�د أن ه�ذا اإلجراء ل�ن ينفذ إال 
تح�ت تهدي�د الس�الح، وأنه متمس�ك بحرية 

التعبر املطلقة.
وإذا ق�رر ماس�ك امل�ي يف إنش�اء منص�ة 

جديدة، فس�وف ينضم إىل مجموعة متنامية 
من رشكات التكنولوجيا، التي تقدم نفس�ها 
ع�ىل أنه�ا حامية حري�ة التعب�ر والتي تأمل 
يف ج�ذب املس�تخدمني الذي�ن يش�عرون بأن 
وجهات نظرهم يتم قمعها عىل منصات مثل 
تويرت وفيسبوك اململوك لرشكة ميتا ويوتيوب 

اململوك أللفابت.
ولم تقرتب أي من الرشكات، بما يف ذلك تروث 
سوش�يال اململوك�ة لدونال�د ترام�ب وجيرت 
وبارل�ر وموقع رامب�ل ملقاط�ع الفيديو، من 
مضاه�اة ش�عبية املنص�ات الرئيس�ية حتى 
اآلن.وتقدم الرشكات نفسها عىل أنها “أبطال 
 Champions of free( التعب�ر”  لحري�ة 
speech(، وتأمل يف “جذب املستخدمني الذين 
يشعرون بأن وجهات نظرهم يتم قمعها عىل 
منصات أكثر رس�وخا” مثل تويرت وفيسبوك 

ويوتيوب.
يذك�ر أن تري�ح ماس�ك أث�ار ج�دال ع�ىل 
موق�ع تويرت. واعترب مغ�ردون أن ما يطرحه 
ماس�ك هو س�ؤال يعكس قلقا واسعا ينتاب 

مستخدمي تلك املنصات.
ورأى آخ�رون أن “ازدواجي�ة املعاي�ر الت�ي 
تتبعه�ا مواقع التواص�ل االجتماعي أصبحت 
مكش�وفة”. وأبدى البعض قلقهم من القدرة 
الهائلة التي بات�ت تمتلكها “رشكات التقنية 

يف التأثر وتوجيه الرأي العام”.

تونس/متابعة الزوراء: 
واإلعالمي�ون  الق�رار  صن�اع  ي�كاد 
واملثقف�ون يف تون�س يجمع�ون عىل 
تحس�ن هام�ش الحري�ات اإلعالمية 
واملس�توى املهن�ي لإلعالم من�ذ ثورة 
يناي�ر )كان�ون الثان�ي( 2011، وهذا 
رغ�م تناق�ض تقييماته�م لحصيل�ة 
العق�د امل�ايض اقتصادي�اً واجتماعياً 
وسياس�ياً، إذ بينم�ا يعت�رب البع�ض 
الس�نوات الع�رش األخ�رة »عرشي�ة 
الخ�راب«، ين�وه آخرون بم�ا تحقق 
فيها من »مكاس�ب وإنجازات... رغم 

بعض اإلخفاقات«.
يف مطلق األحوال، فإن املشهد اإلعالمي 
اتج�ه منذ مدة س�لباً يف نظ�ر غالبية 
م�ن املراقب�ني واإلعالمي�ني... بعدم�ا 
اس�تفحلت أزمة مؤسس�ات »اإلعالم 
اإلعالمي�ة  و»املؤسس�ات  العموم�ي« 
املصادرة«، ألس�باب مالية وسياسية. 
يف حني انتق�د نقيب الصحفيني املهدي 
الجاليص م�ا وصفه ب�»تدهور ظروف 
العم�ل الصحف�ي« و»تراج�ع هامش 
الحري�ات منذ الق�رارات االس�تثنائية 
التي صدرت ع�ن الرئيس التوني قبل 
7 أش�هر«. األم�ر الذي يطرح حس�ب 
رأي البع�ض تس�اؤالت ح�ول مالم�ح 
املش�هد اإلعالم�ي الي�وم ومس�اراته. 
وكذلك عن مس�تقبل لهذا القطاع الذي 
كان دائم�اً »حلبة الراع الرئيس�ية« 
بني الس�لطات ومعارضيها وبني دعاة 

املهنية واالستقاللية وخصومهم.
يف لغة األرقام

لقد أوردت تقارير املنظمات الحقوقية 
واإلعالمية يف تونس أن عدد الصحفيني 
تضاع�ف م�راراً بع�د س�قوط حك�م 
الرئي�س زي�ن العابدي�ن ب�ن ع�ي يف 
يناي�ر 2011. فارتف�ع م�ن نحو 700 
صحفي إىل أكثر من ألفني. وس�اهم يف 
تحقيق هذا »التطور الرسيع« تأسيس 
عرشات الصحف والقنوات التلفزيونية 

موق�ع  أل�ف  م�ن  وأكث�ر  واإلذاعي�ة، 
إلكرتون�ي بفضل مب�ادرات من بعض 
اإلعالمي�ني ورج�ال األعم�ال حين�ًا... 
واملؤسس�ات  والس�فارات  واألح�زاب 

الغربية حينا آخر.
أيض�اً، أمك�ن برسع�ة االنتق�ال نحو 
والسياس�ية«،  اإلعالمي�ة  »التعددي�ة 
ومواكب�ة ق�رارات رف�ع الحظ�ر ع�ن 
السياس�ية  والتي�ارات  األح�زاب 
و»اللوبيات« املالية التي وقع إقصاؤها 
قب�ل 2011. وف�رّس محم�د حم�دان، 
عمي�د املعه�د العايل للصحاف�ة وعلوم 
اإلخبار السابق يف تونس، رسعة إنجاز 
هذا »االنتقال الديمقراطي داخل قطاع 
اإلعالم« بك�ون 3500 طال�ب وطالبة 
تخّرجوا يف املعهد منذ تأسيسه قبل 50 
س�نة، بينهم أكثر م�ن مائتي صحفي 
عرب�ي من خ�ارج تون�س أغلبهم من 
فلس�طني. كذل�ك أوض�ح حم�دان أن 
ثم�ة جامع�ات خاص�ة أسس�ت منذ 
عرشين س�نة، منها »الجامعة العربية 
للعل�وم«، س�اهمت بدوره�ا يف تخرج 
مئات اإلعالميني من صحفيني وتقنيني 
ومختصني يف االتص�ال وإنتاج املواقع 

االجتماعية.
ومن جانبه، كشف أستاذ اإلعالم هاني 
مب�ارك أن »معهد الصحافة العمومي« 
يف تونس أسس عام 1967. وكان تابعاً 
لن�واة الجامع�ة التونس�ية العرية. 
وتط�ور منذ ع�ام 1973 إىل مؤسس�ة 
مس�تقلة بذاته تابع لوزارة الرتبية، ثم 
ل�وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
من�ذ إحداثه�ا ع�ام 1978. ويف الوقت 
التعلي�م  مؤسس�ات  يف  تخ�ّرج  ذات�ه 
والتدري�ب الخاص�ة بالعاصمة تونس 
وم�دن أخ�رى مئ�ات املتخصص�ني يف 
اإلع�الم اإللكرتون�ي الحدي�ث واملواقع 
االجتماعية والتصوير واإلخراج والبث. 
ولذل�ك تجاوز ع�دد املواق�ع اإلخبارية 
اإللكرتوني�ة األل�ف، حس�ب اإلعالمي 
واألكاديم�ي لطفي الحي�دوري، بينما 
قفز عدد القنوات التلفزيونية واإلذاعية 
والصح�ف بعد »ث�ورة 2011« من أقل 
من عرشة إىل بضع مئات أثر معظمها 
بصورة ملحوظة يف املش�هد الس�يايس 
والحزب�ي ويف نتائ�ج انتخابات 2011 

و2014 و2019.
تغير يف املشهد

إال أن الوض�ع تغ�ر تمام�اً اليوم. وقد 
الصحفي�ني  نقاب�ة  تقاري�ر  كش�فت 
وهيئ�ات ف�روع منظم�ات حقوقي�ة 
دولي�ة يف تون�س، ودراس�ات جامعية 
جدي�دة، عن أن املش�هد اإلعالمي تغر 
كث�راً بال�ذات بع�د انتخاب�ات 2019. 
وخاصة منذ قرارات 25 يوليو )تموز( 
امل�ايض التي وصفت ب�»االس�تثنائية« 
وأدت إىل »تجمي�د« الربملان والدس�تور 
وع�دد من املؤسس�ات املنتخب�ة بينها 
املجل�س األعىل للقض�اء والهيئة العليا 

ملكافحة الفساد.
الس�بعة  األش�هر  وبالفع�ل، ش�هدت 
املاضية إغ�الق بعض القنوات اإلذاعية 
اإللكرتوني�ة  واملواق�ع  والتلفزيوني�ة 
والصح�ف، إما ألس�باب مالية، أو عىل 
أث�ر ق�رارات وعقوبات مالي�ة صدرت 
ع�ن »الهيئة العلي�ا لإلعالم الس�معي 
الب�ري«، الت�ي أس�ند له�ا الربمل�ان 
منذ عرش س�نوات صالحي�ات مماثلة 
لصالحي�ات وزارة اإلعالم التي ُحلّت يف 

مطلع 2011.
املالي�ة  األخط�اء  تس�ببت  أيض�اً، 
والعقوبات »املؤقتة«، التي ُفرضت عىل 

بعض وس�ائل اإلع�الم، يف توقفها عن 
إنتاج عدد كبر من الربامج التلفزيونية 
واإلذاعية اإلخبارية والتحقيقيات التي 
كان�ت تس�تقِطب غالبي�ة الجمه�ور 
التون�ي. وم�ن ث�م، كان�ت الحصيلة 
»ع�ودة الجمه�ور إىل متابع�ة بع�ض 
وس�ائل اإلع�الم األجنبي�ة«، ع�ىل حد 
تعب�ر ص�الح الدي�ن الدريدي، أس�تاذ 
اإلعالم يف الجامعة التونسية وعدد من 
الجامعات العربية. ولقد انتقد الدريدي 
ما وصفه ب�»تدهور املس�توى املهني« 
لغالبية الصحفي�ني الجدد رغم ماليني 
ال�دوالرات واليوروهات الت�ي أنفقتها 
األوروبي  تابع�ة لالتح�اد  مؤسس�ات 
والوالي�ات املتح�دة وعواصم أجنبية يف 
»برامج تدريب صَورية وّفرت للفنادق 
الس�ياحية الفخمة ولبع�ض اللوبيات 

أمواالً طائلة«.
التوازن املفقود

ويف هذا السياق، توقف بعض اإلعالميني 
واألكاديميني، مثل صالح الدين الدريدي، 
عن�د بعض مظاه�ر تدهور املس�توى 
املهني لإلعالم التوني يف املدة املاضية 
بس�بب ما وصفوه ب�»اختالل التوازن 
ب�ني الحق�وق والواجبات« و»انتش�ار 
الخطاب اآليديولوج�ي« و»الخلط بني 
املهنية والنضال الس�يايس والحزبي«، 
ناهيك من تضّخ�م التحركات النقابية 
واالحتجاج�ات املطلبي�ة دون مطالبة 
آالف العامل�ني يف القطاع من صحفيني 
وتقنيني وإداري�ني بالحضور يومياً إىل 

العمل وبالقيام بواجباتهم املهنية.
هذا، وقّدرت دراس�ات وتقارير نقابية 
ع�دد املوظف�ني يف مؤسس�ات اإلعالم 
العمومي�ة  واإلذاع�ي  التلفزيون�ي 
وحدها بنحو ألف�ني و600 نصفهم يف 
القن�اة التلفزيونية العمومية والنصف 
نقاب�ات   9 ع�ىل  يتوزع�ون  اآلخ�ر 
وطني�ة وجهوي�ة... تقلل مؤسس�ات 
ش�عبيتها  م�ن  ال�رأي  اس�تطالعات 

وإش�عاعها، مقارنة ببع�ض القنوات 
واملواقع اإللكرتونية الخاصة.

كذل�ك ُيق�دَّر ع�دد العامل�ني يف وكالة 
األنباء الرس�مية الوحي�دة، أي »وكالة 
تون�س أفريقي�ا لألنب�اء«، بأكث�ر من 
300 موظ�ف وإعالم�ي وعام�ل رغ�م 
ضعف تأثرها. ويناه�ز عدد العاملني 
املكتوب�ة  الصحاف�ة  مؤسس�ات  يف 
»الحكومي�ة« و»املص�ادرة«، مث�ل دار 
»البريس« و»الصب�اح«، عدد نظرائهم 
يف وكال�ة األنب�اء. وتؤك�د كل املصادر 
أن ُع�رش املوظف�ني يف وس�ائل اإلعالم 
فق�ط  العمومي�ة  وش�به  العمومي�ة 
يعملون، بينما يتق�اىض البقية أجوراً 
من الدولة »ع�ن بعد« عرب »التحويالت 
البنكي�ة« ولي�س لهم أي مش�اركة يف 
اإلنت�اج الصحف�ي. ولق�د اس�تفحلت 
ه�ذه الظاه�رة يف العام�ني املاض�ني 
بص�ورة خاصة بعدم�ا تواف�ر »مربّر 
التغيب عن مقر العمل بس�بب جائحة 

»كوفيد - 19«.
أجندات ودور وظيفي

عىل صعيد آخر، يف الوقت الذي صّعدت 
االحتجاجية  اإلعالم تحركاتها  نقابات 
واملطلبية، اتهمت عواطف الدايل رئيسة 
»مؤسسة التلفزيون العمومية« قطاعاً 
م�ن اإلعالمي�ني ب�»التقص�ر ورفض 
العم�ل والكس�ل وتوظي�ف النقاب�ات 
وابت�زاز املس�ؤولني، م�ن أج�ل توفر 
خطط التوظيف واملزايا املادية فقط«.

وأوردت عواط�ف الدايل، وهي صحفية 
طبي�ة  تلفزيوني�ة  برام�ج  ومقدم�ة 
»بع�ض  أن  س�ابقاً،  واجتماعي�ة 
املحسوبني عىل العمل النقابي يلعبون 
دوراً وظيفي�اً... وال يؤمن�ون بالتوازن 
بني الحق�وق والواجب�ات«. واّتهمتهم 
بأنهم رفضوا إنت�اج برامج وتقديمها 
ول�م يرغبوا يف العمل. ومن ثم أش�ارت 
إىل أن »وجود هدر للمال العام يف قطاع 
اإلعالم ألن بعض النقابيني والصحفيني 

ال يعمل�ون وال يبدع�ون... وبعضه�م 
مته�م بتخري�ب تجهي�زات املؤسس�ة 

اإلعالمية«.
عدد م�ن املثقف�ني واإلعالمي�ني أقروا 
االنتق�ادات  بع�ض  بالفع�ل، بصح�ة 
أنه�م  غ�ر  اإلعالمي�ني،  إىل  املوجه�ة 
نقاب�ة  رئي�س  تريح�ات  س�اندوا 
الصحفيني ياسني الجاليص التي انتقد 
فيه�ا م�ا وصف�ه ب�»تده�ور هامش 
الحريات اإلعالمية«، وتغييب الحوارات 
التلفزي�ون  يف  السياس�ية  الحواري�ة 
الرسمي التوني منذ 25 يوليو، ومنع 
كل ممث�ي األح�زاب من املش�اركة يف 
الربام�ج التلفزيوني�ة، و»بذل�ك وق�ع 
وحرم�ان  نهائي�اً  املعارض�ة  تغيي�ب 

الجمهور من الرأي والرأي اآلخر«.
االستقاللية والتوظيف

الرئي�س  انخ�رط  األثن�اء  ه�ذه  يف 
التون�ي قيس س�عّيد م�راراً يف الجدل 
ع�رب تريح�ات ن�رشت يف الصفح�ة 
الرس�مية لرئاس�ة الجمهوري�ة، ق�ال 
فيه�ا إن�ه »ال تراجع ع�ن الحريات يف 
تون�س« و»ال مج�ال للنيل م�ن حرية 
اإلعالم ومن حقوق اإلنسان«. ودحض 
س�عّيد بق�وة التقارير التي تش�كك يف 
اس�تقاللية اإلع�الم يف تون�س بعد يوم 
25 يولي�و امل�ايض. وبطبيع�ة الحال، 
تباين�ت ردود الفعل عىل كالم س�عّيد، 
إذ انتقدت أوس�اط إعالمية وسياسية 
عدي�دة أداء املكلفني باإلعالم واالتصال 
واملؤسس�ات  الجمهوري�ة  رئاس�ة  يف 
الحكومية، واختزال تواصلها مع الرأي 
الع�ام يف تدوين�ات وفيديوهات تبث يف 
الصفحة الرسمية لقر قرطاج. الذي 
تش�ر تقارير إىل تضخم عدد متابعيها 
وتج�اوزه املليون�ني و300 أل�ف، مما 
يعط�ي فكرة ع�ن حجم التغي�ر الذي 
اإلع�الم  مج�ال  يف  الب�الد  يف  حص�ل 
واالتصال بني السلطة والشعب.  )عن/

صحيفة الرشق االوسط(

املغرب.. مطالبة بإنهاء ازدواجية عقوبات اجلرائم املرتبطة بالنشر

إيلون ماسك خيطط إلطالق منصته اخلاصة للتواصل االجتماعي

بغداد/ الزوراء:
تلقت مدير عام املديرية العام لألفراد يف وزارة الدفاع، عضوة مجلس نقابة الصحفيني 
العراقي�ني، بان فائق ش�هاب القبطان، برقية تهنئة مع باقة ورد بمناس�بة تس�نمها 

منصب مدير عام األفراد.       
وقدمت التهنئة وباقة الورد الزميلة املدربة الدولية بالس�المة اإلعالمية يف النقابة هبة 
حس�ني، متمنية ملدير ع�ام االفراد كل التوفي�ق والنجاح يف مس�رتها املهنية يف وزارة 

الدفاع.

موسكو/*متابعة الزوراء:
طلبت هيئة مراقبة االتصاالت الروس�ية من وس�ائل إعالم روس�ية، االمتناع عن نرش 
مقابلة أجريت مع الرئيس األوكراني، فولوديمر زيلينسكي، وقالت إنها بدأت تحقيقاً 

مع وسائل اإلعالم التي أجرت املقابلة مع الزعيم األوكراني.
وقالت الهيئة يف بيان قصر، وزعته عىل وسائل التواصل االجتماعي ونرش عىل موقعها 
اإللكرتوني، إن مجموعة من وس�ائل اإلعالم الروس�ية أجرت مقابلة مع زيلينس�كي، 
وأضافت أنها »تنبه وسائل اإلعالم الروسية إىل رضورة االمتناع عن نرش هذه املقابلة«، 

ولم تذكر سبباً لتحذيرها، بحسب رويرتز.
وكان مجل�س الدوما الرويس أّقر، االس�بوع املايض، قانوناً ين�صّ عىل فرض عقوبات 
قاسية عىل من ينرش ما سمته ب� »األخبار املضللة« بشأن عمليات موسكو العسكرية 
يف الخ�ارج، م�ا اعُترب أداة قمع جدي�دة يف يد الجهاز الرويس للس�يطرة عىل املعلومات 

بشأن الهجوم عىل أوكرانيا.
ونّص القانون عىل عقوبات قد تصل إىل السجن ثالثة أعوام ويمكن زيادتها إىل خمسة 
أعوام إذا كان الجرم متعلّقاً بنشاط مجموعة، أو ب�«إساءة استخدام منصب رسمي«، 
أو ب�«اخت�الق أدل�ة« أو إذا كان الفعل قد وقع »بدافع الكراهية أو العداء الس�يايس أو 
األيديولوج�ي أو العرقي أو القومي أو الديني«، وُترفع العقوبة إىل الس�جن 15 عاماً يف 

حال أدت »املعلومات املضللة« إىل »تداعيات خطرة«.

القبطان تتلقى باقة ورد مبناسبة تسنمها 
منصب مدير عام األفراد يف وزارة الدفاع

حتذير روسي لوسائل إعالم من نشر مقابلة 
مع الرئيس األوكراني
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األولوية حلرية التعبري

إىل جانب حتديات أخرى

أزمة التمويل يف تونس تتسبب يف تراجع دور »السلطة الرابعة«
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

 

أول عمل للتلفزيون )أحالم اخلوف( من بطولة مقداد عبد الرضا والتفات عزيز

الفنان فالح إبراهيم لـ” الزوراء”: عملت ممثال يف أكثر من 50 عمال تلفزيونيا وأخرجت أكثر من 10 أعمال مسرحية 

No: 7688   Tue    29     Mar    2022العدد:   7688    الثالثاء    29    آذار    2022

ذاك�رة  وصفحته�ا  ال�زوراء 
اس�تضافت الفنان فالح ابراهيم 

واجرت معه الحوار اآلتي:
-نرحب ب�ك ضيفا ع�ى جريدتنا 
ون�ود اوال ان نتعرف عى اس�مك 
ان  الفن�ي  واس�مك  الحقيق�ي 

امكن.
* النشأة والبدايات لطفا ؟

-ولدت يف مدين�ة بغداد وانا اصال 
من الجن�وب من مدين�ة العمارة 
والب�رة لك�ن والدت�ي ي�وم 15 
منطق�ة  يف  ول�دت   1962/  9/
وال�دي  بالصالحي�ة  الكريم�ات 
-رحم�ه الل�ه- عليه كان�ت لديه 
الكريم�ات  منطق�ة  يف  مقه�ى 
ول�دّي ذكريات رائعة مع الفنانني 
القدم�اء، واعتق�د ان نش�أتي يف 
هذه املنطقة كان لها االثر الكبري 
عى ان اكون فنانا واهتم باملرسح 
والتلفزيون بسبب ان وزارة العدل 
الحالي�ة كانت عبارة عن س�ينما 
اسمها االندلس واىل جانبها افران 
مش�هورة واىل جانبه�ا    كان�ت 

مقهى والدي .
ان�ك تش�عر بالحن�ني  * تقص�د 

والتآلف االجتماعي السابق ؟
-نع�م عندم�ا ام�ر م�ن منطقة 
الكريم�ات حالي�ا اش�عر بحنني 
غريب كونها تمتلك اناس�ا طيبني 
ورائعني وتربيت فيها واحتضنت 

طفولتي الرائعة .
* هل تتذكر اسماء بعض الفنانني 

الذين  كانوا يرتادون املقهى ؟
-نع�م كان�وا فنانني مثل جاس�م 
الخياط وسلمان املنكوب وعازف 
ال�رزاق وكان�ت يل  الطبل�ة عب�د 
ذكري�ات كثرية م�ع الفنان ياس 
خ�ر وكان يح�ب اللوبي�ا التي 
تس�مى يف الفرات االوسط العوين  
وي�اس كان يح�ب لعب�ة البليارد 
كث�ريا، ويل ذكريات م�ع املرحوم 
حضريي اب�و عزيز ونارص حكيم 
وصباح الس�هل وقحطان العطار 
وكوكب حمزه.. لق�د كانت فرتة 

ال تن�ى ويف ع�ام 1972- 2004  
انتلقنا اىل مدين�ة الثورة وكنت يف 
الص�ف الخامس االبتدائي واتذكر 
انن�ي صع�دت امل�رسح يف نف�س 
املدين�ة وبالذات يف مركز ش�باب 
الثورة وكانت عام 77 يف مرسحية 
من اخراج املرحوم خضري الساري 
واسمها »املوتى يرفضون الدفن« 
وكان عمال مميزا اشرتك فيه عيل 
داخ�ل والش�اعر كري�م وبه منري 

رايض وعماد محمد واخرون .
* ل�كل اب�داع حافز مع�ني يجعل 
االنس�ان يتمنى ان يص�ل اليه اي 
ما نسميه تأثرا بيشء معني أليس 

كذلك؟
-نح�ن كمجموع�ة من الش�باب 
يف حينه�ا تأثرنا ببع�ض املمثلني 

املريني .
* طيب هل تجد ان بعض الفنانني 
وصلوا اىل مرحلة االقناع للمشاهد 

وكانوا  قد تميزوا عن غريهم ؟
-نع�م لدين�ا يف مس�رية الفنانني 
العراقيني نموذج�ان من املمثلني 
اولهم الراحل سليم البري كان 
فنان رائعا وتلقائيا علميا ال يتكرر 
والثان�ي ه�و خليل ش�وقي فهو 
عم�الق ونحن قد غبناهم واتمنى 
من العراقية واملؤسسات البحثية 

ان تدرس هذين الشخصيتني .
* هل تتذكر اول عمل شاركت به 

للتلفزيون؟

-طبع�ا اول عم�ل يف التلفزي�ون 
حرته للجمهور كان من اخراج 
الفن�ان جم�ال عبد جاس�م كان 
اس�مه احالم الخوف كان بطولة 
الفنان مقداد عبد الرضا والفنانة 
التف�ات عزيز والفن�ان خالد عيل 
الزيدي  وحي�اة حي�در وس�عديه 

ومجموع�ه كب�رية م�ن الفنانني 
كان عم�ال مثل�ت ب�ه ش�خصية 
اسمها )خليل( وللضحك سميتها 
خليل االس�ود وألول مرة احس ان 
الجمهور يأتي ليس�لم عيّل وكان 
يف وقتها ال توجد صور فقد توقيع 
اعتق�د كان ه�ذا  او كالم فق�ط 
العمل عام 1992لكن انا س�ابقه 
يف امل�رسح وعى مس�توى مدينه 
الثورة وكمرسح )املوتى يرفضون 
الدف�ن ( وتل�ك املرسحية قدمتني 
اىل الجمهور املرسح�ي ولزمالئي 
الفنانني كانت مرسحية الغوريال 
من تألي�ف يوجني هونيل واخراج 
الدكتور و الصدي�ق دكتور عقيل 
مه�دي و الراح�ة يف التلفزيون 
كانت اكثر  شخصية اثرت بالناس 
بي�ت  يف  ش�لش  ش�خصية  ه�ي 
الطني تلك الش�خصية اخذت من 

روح�ي الكثري واعطت يل الكثري 
والغريب ان تلك الش�خصية لها 
مالمح كثرية مني ولذلك انا اجد 
انس�جمت والس�بب  نفيس قد 
ان يف التمثي�ل يوج�د طريقتان 
يستخدمهم املمثل دائما عندما 
تكون ش�خصية قريبة لنفسه 
الش�خصية  تك�ون  وعندم�ا 
املمث�ل  البع�د ع�ن  بعي�دة كل 
اذهب واعتقد ان اخر مرسحية 
مثلته�ا كانت ش�خصية النبي 
م�وىس ومن ثم اعتزلت التمثيل  
يف املرسح واخذت موقفا بسبب 

االهم�ال لن�ا فاملمث�ل يف امل�رسح 
العراقي يعاني معاناة كبرية جدا 
اوال االج�ور بائس�ة ج�دا يتمرن 
خمس�ة اش�هر ليع�رض يوم�ني 
ثالث�ة ولوال حبنا يف املرسح و لوال 
حب االخري�ن يف املرسح لوال حب 
املوج�ودة يف امل�رسح  املجموع�ة 
إلنهار املرسح العراقي فالحقيقة 
ال يوجد اهتمام يف املرسح العراقي 
رغ�م ان امل�رسح العراق�ي عالمة 
فارقه يف املرسح العربي .. و دائما 
جميع املهرجانات التي نحرها 
كل نقاد الع�رب ومخرجي العرب 

العراقي�ة  االعم�ال  ان  يقول�ون 
ه�ي مل�ح املهرجان�ات العربي�ة 
والراح�ة ه�و الف�ن العراق�ي 
جميعه يعاني م�ن اهمال رهيب 
لك�ن اتمن�ى ان يك�ون للمرسح 
العراقي اهتمام اكرب ألنه يستحق 
العراقي  هذا االهتم�ام وامل�رسح 
اثم�ر الكثري م�ن الجوائز والكثري 
من املش�اركات املهمة وانا اعتقد 
يف  تهت�م  ان  يج�ب  الدول�ة  ان 
املرسح والفنان املرسحي العراقي 
واملثق�ف العراق�ي والف�ن بصفة 

عامة يف العراق .
* هل لديك رأي باملرسح الجاد ؟

يوج�د  ج�اد  م�رسح  يوج�د  -ال 
امل�رسح الش�عبي م�رسح عظيم 
مرسح الكومي�دي مرسح عظيم 
ال يوج�د يش اس�مه م�رسح جاد 
لك�ن يوجد مرسح محرتم ويوجد 
مرسح غري محرتم انا اميل لهذي 
التس�مية اكثر م�ن فكرة املرسح 
الج�اد او امل�رسح الكومي�دي او 
التج�اري تل�ك التس�ميات ان�ا ال 
امي�ل اليه�ا ألن ليس م�ن العيب 
ان تق�دم مرسحي�ة تجاري�ة ألن 
يف العال�م جميعه امل�رسح تجارة 
التج�ارة  تج�ارة وه�ذه  والف�ن 
فرضت عليهم ان يكونوا مقنعني 
وه�م مبدعني وه�ذه مش�كلتنا 
نحن ال نأخذه كأن�ه تجارة نحن 
ل�و لدينا انتاج خ�اص لكان الفن 
العراق�ي تطور بش�كل كبري جدا 
بالنس�بة يل ان�ا ألن بدايتي كانت 
مرسحي�ا واعم�ل االعم�ال الت�ي 
انا اطل�ق عليها رصينة وليس�ت 
ج�ادة او االعمال الت�ي انا احرتم 
نفيس بها و احرتم املشاهد طبعا 
ان�ت تذه�ب للمنطق�ة النخبوية 
التلفزيون احيان�ا يفرضك  لك�ن 

ع�ى الن�اس لكن امل�رسح الناس 
هم الذين يأتون ليش�اهدوك لكن 
التلفزي�ون يفرض�ك ع�ى الناس 
ه�ذه  تس�تغل  ان  علي�ك  لك�ن 
الف�رض ان تكون مؤث�را ومقنعا 
وحقيقي�ا الن املش�اهد العراق�ي 
دقيق جدا واملشاهد العراقي دائما 
يض�ع املمث�ل العراق�ي او املمثلة 
العراقي�ه يف منطقة اختبار خطر 
ومنطقة خطرة يعني نحن دائما 
يقارننا يف املمثل املري لكن انت 
ه�ل يتوفر ل�ك انتاج ون�ص مثل 
م�ا يتوف�ر للممث�ل امل�ري هنا 
اعتقد انه توجد عدة ش�خصيات 
قدمته�ا ش�عبية اث�رت يف الناس 
وان�ا محظوظ ألني اثرت بش�كل 
ايجاب�ي عن�د الن�اس ووف�رت يل 
مقبولية عند الناس بش�كل كبري 
وانا احس�ها طبع�ا عندما اذهب 
للجن�وب او اذه�ب للغربية احس 
كالش�خصية  يعاملون�ي  انه�م 
التي مثلتها وانا س�عيد ان الناس 

شاهدوني يف تلك املنطقة .
بالدرام�ا  رأي  إذاً  ل�ك  وه�ل   *

العراقية؟
تعان�ي م�ن  العراقي�ة  -الدرام�ا 
موضوع كبري جدا ومش�كلتنا ان 
الدرام�ا العراقي�ى اليوجد تنافس 
يف الس�وق نح�ن اوال علين�ا فيتو 
خليج�ي ع�ى الدرام�ا العراقي�ى 
ونحن بالتأكيد نتحمل جانبا كبريا 
منها و الدرام�ا العراقية كانت يف 
ف�رتة التس�عينيات وحتى يف فرتة 

بداية االلفينيات .
* ش�كرا ل�ك متمنني ل�ك الصحة 
وتحياتن�ا  العط�اء  ودوام 

لراحتك.
-شكرا والف شكر لكم مع خالص 

تحياتي . 

الفنان فالح ابراهيم فنان مرهف يف خطواته وحديثه مثل ابناء جيله املثقف.. وجه عراقي ال تشعر معه بالغربة فكل يشء فيه 
يوحي بعراقته .. الفنان فالح ابراهيم فنان عراقي مواليد 1962 يف منطقة الصالحية ببغداد بدأ مسريته يف االخراج املرسحي 
يف اكاديمية الفنون الجميلة يف بغداد انشغل بالتمثيل اوال ولم يبدأ تجربة االخراج إال عام 2000 ومن اعماله املرسحية الهجرة اىل الحب 
وخريف الجنراالت وحرير .. يعد من الفنانني الذين عملوا يف السينما واملرسح والتلفزيون فهو يمتلك اكثر من خمسني عمال تلفزيونيا 
النوى  نغم  الغوريال وتقاسيم عى  الهمة  اعماله  اعمال مرسحية كمخرج وعرشين عمال كسينوكراف.. من  كممثل واكثر من عرشة 
واملوميا وقلب الحدث، ويعد شلش بدوره يف امللحمة الشعبية بيت الطني من اهم ادواره التلفزيونية يف مسريته الطويلة الحافلة بالعطاء 
.. حصل الفنان فالح ابراهيم عى عدد من الجوائز كانت اولها جائزة افضل ممثل واعد عام 1988 عن مرسحية الغوريال وجائزة افضل 

مخرج عام 2000 عن مرسحية ليايل الدر، وجائزة الدولة للمحرتفني عام 2002 عن مرسحية الهجرة اىل الحب .

 أول مسرحية شاركت فيها كانت )املوتى يرفضون الدفن(
“ النيب موسى “ آخر مسرحية مثلتها ثم اعتزلت نتيجة اإلهمال الذي يصيب املسرح

حوار – مجال الشرقي 

يوس�ف عم�ر ذل�ك الفن�ان العمالق 
يف ادائ�ه وصوت�ه يف املق�ام العراقي 
نطرح�ه عليكم اليوم كش�خصية ال 
تتكرر وكانس�ان ولد يف بيت حس�ن 
باش�ا يف بغ�داد هنال�ك ول�د فن�ان 
املقام�ات العراقية يوس�ف عمر عام 
1918 اي نفس السنة التي صعد فيها 
اىل امل�رسح الفتى محمد عبد الوهاب 
ليغني الول م�رة وليبدأ حياته الفنية 
العامرة بال�دأب والجدية واالخالص، 
ان ال�يشء املهم الذي حدث بعد والدة 
يوس�ف عمر بس�نة واحدة هي وفاة 
وال�ده، ويمكن قي�اس الطبائع التي 
رافقت سرية هذا الطفل.. انها والشك 
متوت�رة ومتوف�رة وقلق�ة ال تصالح 
بسهولة اليشء البغيض الذي صادفه 
عندما امتدت به السنون.. انه يجهل 

تمام�ا اية مالم�ح عن العالق�ة التي 
يجب ان تكون بني االب وابنه.بعد ان 

ختم يوسف عمر قراءة القرآن الكريم 
دخل مدرسة – الحيدرية الواقفية – يف 

س�نة 1927 واستمر يف هذه املدرسة 
يواظب ع�ى تحصيل�ه العلمي حتى 
الصف الخام�س االبتدائي حيث نقل 
اىل مدرس�ة – الرصافة – كان يواجه 
حب�ه للغن�اء يف تلك الفرتة بسلس�لة 
م�ن التداب�ري التي يحاول فيها س�رت 
ه�ذا الحب املتنامي.. غ�ري ان ذلك لم 
ي�ؤد اال اىل تعميق حبه وولعه وميله، 
ان هذا الح�ب الخفي الحذر املكظوم 
ل�م يس�تمر طويال خل�ف حجب تلك 
التداب�ري.. بل تفجر عى نحو عارم يف 
مدرس�ة – الرصافة – عى يد مدرس 
م�ادة االناش�يد فيها ويدع�ى – عبد 
الل�ه حلمي العمر – اذ يقوم بني اونة 
واخرى بسلس�لة من االختيارات عن 
اصول االناش�يد وانغامها ليكتش�ف 
القابلي�ات الخفي�ة الت�ي تعم�ر بها 

نفوس هؤالء التالميذ، وكان يوس�ف 
عم�ر االول م�ن ب�ني التالمي�ذ ممن 
يملك�ون مفهوما بس�يطاً عن هذه 
االناش�يد فغالبا ما يجنح اىل اظهاره 
امام زمالئ�ه رغبة منه يف ممارس�ة 
التف�وق عى نح�و مفت�ون بالزهو! 
املدرس ليوس�ف  بقي�ت مالحظ�ات 
عمر ه�ي البداي�ات االوىل لتعلمه فن 
الغناء، فابتدت هوايته الفنية وولعه 
الغنائي يشتد ويقوى ويتجذر، يف تلك 
الفرتة كان عى يوسف عمر ان يحدد 
مس�تقبل هوايت�ه بقرار ش�خيص.. 
فرتك املدرس�ة اوال ث�م اتجه اىل عمه 
املدع�و: - محمد ع�يل – الذي توفرت 
لدي�ه معرف�ة الرسار ف�ن املقام�ات 
العراقي�ة وعى وجه الدق�ة املقامات 
الش�اب  الفن�ان  الت�ي كان يؤديه�ا 

محم�د القبانج�ي ال�ذي ب�دأ نجمع 
يب�زغ ويس�طع  درج الفتى يوس�ف 
عمر عى حفظ املقام�ات العراقية.. 
ف�راح يرتاد مجالس الغناء لهذا الفن 
العريق... ليس كتس�لية انما كهدف 
تنم�و يف احضانه معارفه واداؤه انه 
يريد ان يقرتب من ارساره وطرائفه 
ص�ف  يف  تجعل�ه  الت�ي  املدهش�ة 
العارفني. ان يوسف عمر عرف تماما 
ما يجب عمل�ه.. ان تعلقه باملقامات 
التي يؤديها محم�د القبانجي اخذت 
تسيطر عى حياته كامال فصار يرتاد 
كل جلس�ة غن�اء لهذا )الف�ن يحييه 
محم�د القبانج�ي.. ينصت اىل نطقه 
ويس�تحر لفظه ويتتب�ع حركاته 
املقام�ات ويتعل�م  الفني�ة ملقاط�ع 
بش�غف ارسار االنق�االت م�ن نغ�م 

اىل آخ�ر، فبدأ حبه له يقوى ويش�تد 
وتعلقه بفنه يعمق ويمتد. 

تحت راية اداء القبانجي نمت قصيدة 
الح�ب الك�ربى لف�ن املقام�ات عند 
يوس�ف عمر، هذه القصي�دة كانت 
تط�وف يف دهالي�ز اللي�ايل ووض�وح 
نربته�ا  اكتس�بت  فق�د  النه�ارات، 
الغنائية املطلقة.. بقيت عالقة الحب 
م�ن يوس�ف عم�ر واملقام�ات ثم يف 
الحارات واالزقة واملقاهي الش�عبية 
واملجال�س البغدادية التي كان محمد 
القبانجي يشدوا فيها عى نحو رفيع 
ارسار فني�ة يف املقام�ات واملنقب�ات 
النبوية الرشيفة. أعتزل املقام س�نة 
1985 بع�د تده�ور حالت�ه الصحية 
وت�ويف ليلة 15/14 تم�وز 1986 أثر 

نوبة قلبية.

يوسف عمر من قارئ  قرآن إىل مطرب شهري



املقادير

8 بطاطا متوسطة الحجم

ملعقة متوسطة كركم

ملعقة متوسطة ملح

ملعقت�ان كبريت�ان نش�ا أو بيض�ة 

واحدة

الحشوة :

250 غرام لحم بقري مفروم

حبتان بصل

باقة بقدونس مفروم

3 مالعق زيت

ملعق�ة متوس�طة كرك�م ، كمون ، 

كاري

لوز أو كشمش حسب الرغبة

البطاط�ا  كب�ة  تحض�ري  طريق�ة 

العراقية

١. ُتغس�ل البطاطا وُتس�لق جيداً ثم 

ُتهرس، ُيضاف عليها النشا، الكركم 

وامللح، ومن ثّم ُتعجن.

٢. لتحضري الحش�وة، ُيف�رم البصل 

ناعماً وُيقىل يف الزيت ثم يضاف اللحم 

املفروم، التوابل، الكشمش واللوز ثم 

نطفئ النار ونضع البقدونس.

٣. يؤخ�ذ م�ن عجين�ة البطاطا كرة 

وُتق�ّور باالصب�ع ثم ُتح�ى بخليط 

اللحم وتغل�ق جيداً. ُتك�رر الطريقة 

لباقي الكيمة.

٤. ُتق�ىل كب�ة البطاط�ا يف الزيت اىل 

أن يصب�ح لونه�ا ذهب�ي وتقدم عىل 

املائدة.

 
املواس�م واألعي�اد عىل قدر م�ا تحمل 
من س�عادة، فإنها تشمل أيضاً بعض 
التحديات التي ق�د تتحول إىل خالفات 
بل ومعارك زوجية أيضاً. وبما أن شهر 
رمض�ان موس�م طوي�ل نس�بياً، فإن 
احتمالية حدوث خالفات بني الزوجني 
تكون قائمة ملدة ش�هر، وهناك خمس 
مع�ارك تكون ش�ائعة ب�ني األزواج يف 
شهر رمضان، تعرفوا عليها من خالل 

السطور اآلتية:
1. معارك امليزانية

ش�هر رمض�ان يش�مل بن�ود إنف�اق 
والعزائ�م،  الوالئ�م  مث�ل  إضافي�ة، 
السهرات الرمضانية، وغريها، لذا فإن 
تعديل ميزاني�ة األرسة لتتحمل البنود 
اإلضافية، قد يكون باب للخالفات بني 
الزوجني، كما أن ع�دم االلتزام بخطة 
اإلنف�اق بع�د االتفاق عليه�ا، غالباً ما 

يشعل املعارك بني الزوجني.
ل�ذا يج�ب التح�ي بالص�ر واله�دوء 
لتتواص�ل م�ع زوج�ك لخط�ة إنف�اق 
مناس�بة، والح�رص عىل االلت�زام بها 

لتجنب العراك بشأنها.
2. معارك النوم

يف شهر رمضان تختلف مواعيد النوم، 

حيث وجبة السحور املتأخرة، واحتياج 
الزوج إىل قيلولة بعد العودة من العمل، 
لذا قد يؤدي اخت�الف مواعيد النوم إىل 
نش�وب معارك بني الزوج�ني، فالزوج 
عندما يحتاج إىل النوم، يكون عصبياً.

ل�ذا عليِك تهيئ�ة املنزل ليك�ون مكان 
راحة لزوجك، خاص�ة يف األوقات التي 
يحت�اج فيه�ا إىل الن�وم، ع�ىل س�بيل 
املثال: إبع�اد األطفال عن غرفة النوم، 
وعدم السماح بالضوضاء أو وجود أي 

مصادر إزعاج أخرى، أو طلب أي يشء 
م�ن ال�زوج حت�ى يحصل عىل قس�ط 

كاف من النوم.
3. معارك الوالئم

أولوي�ة الدع�وات إىل املن�زل، وأولوي�ة 

تلبي�ة الدع�وات.. أهلك أم أه�ل الزوج 
أوالً، أصدق�اؤك أم أصدقاء الزوج أوالً. 
ه�ذا األم�ر يكون مثار ج�دل كبري بني 
األزواج، وق�د تنش�ب بس�ببه مع�ارك 
ضاري�ة بينه�م، ل�ذا تحل�و بالص�ر 
والحكمة، وال بأس ببعض التنازل من 
أجل الس�الم، ففي النهاية سوف يأتي 
الجميع لبيتك، وس�وف تلبني دعواتهم 

أيضاً. من أوالً؟ ال يهم كثرياً.
4. معارك قائمة الطعام

إذا كنِت عروس�اً جديدة، عليِك التعرف 
إىل أصن�اف الطعام التي يحبها زوجك، 
وتل�ك الت�ي ال يفضله�ا، حت�ى تكون 
عام�رة  والس�حور  اإلفط�ار  مائ�دة 

باألصناف التي يحبها.
أما إذا كنِت تعرف�ني مفضالت زوجك، 
وأع�ددِت مائ�دة خالي�ة مم�ا يحب�ه، 
وعامرة بأصناف ال يحبها، فأنِت بصدد 

معركة زوجية من العيار الثقيل. 
5. معارك التواصل

التواص�ل ب�ني الزوج�ني ق�د يقل يف 
ش�هر رمض�ان أيض�اً بس�بب ضيق 
الوقت، وهو ما يستدعي وضع وقت 
التواصل عىل الجدول الزمني حتى ال 
تفقديه وتنش�ب املعارك بسبب عدم 

التفاهم.

يف إشارة إىل ارتفاع س�عر البيض، عبارة اإلعالمي املرصي عمرو أديب 
“ده م�ش وقت بيض أورجاني�ك” يف برنامجه كان�ت كفيلة يف إحداث 

جدل عن ماهّية هذا البيض وما الفرق بينه وبني البيض العادي.
يف الواقع، البيض العضوي أو األورجانيك، ُتنتجه الدواجن التي تتغذّى 
م�ن األعالف الطبيعية حرًصا فال تأكل تلك التي تضّمن مواّد كيميائية 

وإضافات حيوانية.
ويتمّي�ز البيض العض�وي عن العادي ب�أن حجم الج�زء األصفر منه 

أصغر ذلك يف البيض العادي، باإلضافة إىل أن لون الصفار أفتح.
ونظًرا ألن لون البي�ض مرتبط بلون الدجاجة، فال يجب مالحظة لون 

خاص للبيض العضوي فيمكن أن يكون أبيض أو بنيًّا.
أّم�ا معرف�ة إذا كان البيض عاديًّا أو عضوًي�ا، فتكون من خالل الرمز 

املوجود: 
- الرق�م 3: هو للدجاج�ات التي أثريت يف أقف�اص مصممة خصيصا 

لتسهيل جمع البيض، ومنعه من التساقط مع السماد الخاص بها.
ل�دى هذه الدجاج�ات إمكانية الوصول املس�تمر إىل املياه واتباع نظام 
غذائي متوازن، ولكن ألنها ال تس�تطيع أن تتح�رك، ُتقطع مناقريها، 

ويتم التحكم يف اإلضاءة بدورها للتحكم يف إنتاجيتها.
- الرق�م 2: همو للدجاج�ات التي تتحرك بحرية داخ�ل الحظرية، مع 
إمكاني�ة الوص�ول إىل الطعام واملاء واملكان ال�ذي يضعون فيه البيض 
ومناطق الراحة. لس�وء الح�ظ، فإن كثافته تمي�ل إىل أن تكون عالية 
ج�ًدا وق�درة حركتها مح�دودة. يتم التحك�م يف اإلضاءة أيًض�ا لزيادة 

اإلنتاجية.
- الرقم 1: هو للدجاجات حرة املدى، باإلضافة إىل بيت دجاج متطابق 
يحت�وي عىل الدجاج مع الرق�م 2، لديهم أقالم يف اله�واء الطلق حيث 

الدجاجات حرة يف الخروج وحفر وأخذ حمامات الرمال.
- الرق�م 0: ه�و للدج�اج أو البي�ض العضوي وتتش�ابه ق�ن الدجاج 
الخ�اص به مع تل�ك املوجودة يف الدجاج الحر، م�ع اختالف يف التغذية 
الت�ي ترتكز هنا عىل امل�واد الخالية من املواّد غري الطبيعية ويعتر هذا 

النوع )العضوي( صّحيًّا أكثر من البيض العادي نظرًا ألنه:
- خال من التأثريات الكيميائية التي تسّبب الرسطان أو تهيج الجلد أو 

تعطل الجهاز العصبي أو عدم التوازن الهرموني لدى البرش.
- يحتوي عىل نسبة عالية من األوميجا 3، أكثر من البيض العادي.

.E وفيتامني D وفيتامني A أغنى بالفيتامني -
- أ فضل من البيض العادي من الناحية الغذائية.

نعلم جميعا أن غسل اليدين يعتر من األمور البديهية لحماية أنفسنا 
م�ن الجراثيم والبكتريي�ا، لكن ما نجهله هو أنه لي�س الطريقة املثىل 

ملنع انتشار الجراثيم والبكترييا تحت األظافر.
اكتش�ف الباحثون ع�ام 1970 أن البكترييا تعاود الظهور رغم غس�ل 
اليدي�ن، وتتجمع تحت األظافر وتس�مى ب�دروع الكريات�ني الرقيقة، 

ولهذا فإن األظافر هي املأوى اآلمن للباكترييا.
وأع�ّد ثالثة باحث�ني يف جامعة “بنس�لفانيا” التابعة لقس�م األمراض 
الجلدية، دراسة مسحية سنة 1988، وراقبوا أيدي 26 متطوعا ووجدوا 
أن تل�ك املنطق�ة تح�ت الظفر تعتر من أبرز املس�احات الس�تقطاب 

البكترييا.
ويف هذا الصدد، أثب�ت الباحثون أن مئات اآلالف من البكترييا تختبىء 
يف اإلصبع موعزين س�بب ذلك إىل الفراغ الحاصل بني الجلد والظفر ما 

يخلق بيئة مثالية لنمو وانتشار هذه الكائنات الدقيقة.
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حنو مستقبل افضل...هلا
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معارك زوجية قد تواجهكم يف شهر رمضان.. وكيفية التغلب عليها
حنو مستقبل أفضل ... هلما

كل يوم معلومة...

احذر وامتنع من أخطاء شائعة...

ما الفرق بني البيض 
العضوي والعادي؟

إنتبه... أظافرَك املأوى اآلمن 
للبكترييا!

دراسات حديثة...

سلوكيات...

أش�ارت دراس�ة طبية حديثة إىل 
أن الرجال الذين ال يحصلون عىل 
قس�ط كاف من النوم معرضون 
اإلصاب�ة  لخط�ر  أك�ر  بش�كل 

بالسكري.
الباحث�ني، فامكه  وقالت كب�رية 
روترز، من املركز الطبي بجامعة 
فريف�ي أمس�ردام إن دراس�ات 
كثرية سابقة ربطت بني مشاكل 
النوم والس�كري، لكن األس�باب 
وراء ه�ذا االرتب�اط ال ت�زال غري 

مفهومة.
وبحث�ت الدراس�ة الس�ابقة عن 
تفسري واحد محتمل هو مقاومة 

األنسولني.
وفحص الباحثون بيانات بش�أن 
النوم ومقاومة األنسولني  أنماط 
غ�ري  وام�رأة  رج�ال   788 ب�ني 
مصاب�ني بالس�كري، فيما جرى 
استبعاد األشخاص الذين يعانون 
من زيادة الوزن أو أمراض القلب 
وارتف�اع ضغ�ط ال�دم أو ارتفاع 

مستويات الكوليسرول. 
ولقياس النوم طلب الباحثون من 
املش�اركني ارتداء أجه�زة قياس 
أثن�اء معظ�م ف�رات  التس�ارع 
استيقاظهم، وكانت الفرات التي 

يخلع فيها الن�اس هذه األجهزة، 
الت�ي تقي�س الحرك�ة ألكثر من 

ساعة، تعتر نوما. 
وقال فريق البحث يف دورية الغدد 
الصم�اء واأليض إنه بش�كل عام 
كان الناس ينامون يف املتوسط 7 

ساعات ونصف خالل الليل. 
وخلصت الدراس�ة إىل أن الرجال، 
الذي�ن ينام�ون بش�كل أزي�د أو 
أق�ل كثريا من املتوس�ط هم أكثر 
أجس�امهم  تك�ون  ألن  عرض�ة 
أكث�ر مقاوم�ة لألنس�ولني م�ن 
أقرانه�م الذين ينام�ون بمعدالت 

متوسطة.
أما بالنسبة للنساء فكان العكس 

صحيح�ا إذا كان�ت لدى النس�اء 
مقاوم�ة أق�ل لألنس�ولني عندما 
ينم�ن أقل أو أكثر من املتوس�ط، 
فيما تح�دث الباحث�ون عن عدم 
وضوح نتائج الدراس�ة وأس�باب 

الفارق بني الذكور واإلناث.
وتقول املراكز األمريكية ملكافحة 
األمراض والوقاية منها إن معظم 
البالغ�ني يحتاجون للن�وم بني 7 
و8 س�اعات كل ليلة، وعالوة عىل  
زيادة مخاطر اإلصابة بالسكري 
بمش�كالت  الن�وم  قل�ة  ترتب�ط 
صحية مزمنة أخرى مثل السمنة 
القل�ب  وأم�راض  واالكتئ�اب 

والرشايني.

إذا كان طفل�ك يف س�ن مناس�بة لتحّم�ل 
الصي�ام، وأب�دى رغبت�ه يف صي�ام ش�هر 
أوالً  تهيئت�ه  فيج�ب  الكري�م،  رمض�ان 
حت�ى يتمكن من الصي�ام. تابعي القراءة 
واحصي عىل نصائح تس�اعدك عىل تهيئة 

طفلك لصيام شهر رمضان.
1. تحدثي مع طفلك عن الصيام

تحدث�ي م�ع طفلك ع�ن ش�هر رمضان، 
وفريض�ة الصيام، وما ه�و املطلوب منه 

حتى يصبح صائماً.
كما يجب الحديث معه عن مفهوم الصيام، 
وأسبابه، وهذا عر قراءة القصص الدينية 
الت�ي ترشح أهمي�ة طاعة الل�ه وااللتزام 
بالف�روض والعب�ادات، وكي�ف يس�اعده 
الصيام يف تهذيب نفس�ه والس�يطرة عىل 

رغباته، وأنه ليس مجرد جوع وعطش. 
2. كوني قدوة لطفلك

ال تطالب�ي طفل�ك بالصي�ام، ب�ل اجعليه 
يش�اهدك وأنِت صائمة، ما يش�جعه عىل 
التجرب�ة، وبما أنِك قدوة له، عليِك االلتزام 
ب�آداب الصيام حت�ى يتعلم من�ِك الصيام 

بطريقة صحيحة.
3. ال تتجاهي أسئلة طفلك

بالتأكي�د لدى طفل�ك الكثري من األس�ئلة 
ع�ن الصي�ام وج�دواه، ل�ذا ال تم�ي م�ن 
كثرة األس�ئلة أو تكراره�ا، تحي بالصر 
وامنحيه إجابات ش�افية عن كل األسئلة 

التي يطرحها يف كل مرة.
4. ابدئي بالتدريج

ال تش�جعي طفل�ك ع�ىل الصي�ام فجأة، 
ب�ل عليه أن يت�درب تدريجي�اً، أوالً يصوم 
الطف�ل يف الفرة من العرص إىل املغرب، ثم 
تزيد ف�رة الصيام تدريجي�اً حتى يتمكن 

من صيام اليوم بأكمله.
5. قدم�ي لطفل�ك نصائ�ح تس�اعده عىل 

الصيام
هن�اك بع�ض النصائ�ح الت�ي تس�هم يف 
تخفي�ف إره�اق الصي�ام، مثل الس�حور 
الجي�د، وع�دم التع�رض املبارش ألش�عة 
الش�مس، وعدم تبدي�د الطاق�ة يف اللعب 

لفرات طويلة.
قدمي لطفل�ك كل النصائح التي يمكن أن 

تساعده عىل الصيام بأقل تعب.
6. شجعي طفلك

يحتاج الطفل إىل حافز يشجعه عىل تحمل 
إره�اق الصي�ام، لذا ش�جعيه باس�تمرار 
وأظهري فخرك به، حتى إن لم يتمكن من 
اس�تكمال الصيام يف أحد األيام، عري عن 

فخرك وسعادتك بمحاوالته.
7. اعتمدي عىل الرغيب وتجنبي الرهيب

الرهيب وتخويف الطفل من عدم الصيام 
يؤدي إىل نتائج عكسية، لذا استخدمي مع 
طفلك أسلوب الرغيب لتشجيعه عىل أداء 

فريضة الصيام بحب وحماسة.

 قلة النوم عند الرجال تزيد من خماطر السكري

7 نصائح لتهيئة طفلك لصيام شهر رمضان

املطبخ ...

أسهل طريقة لعمل كبة البطاطا العراقية

طبيبك يف بيتك...

لطلة أبهى...

املواد الغذائية األكثر فائدة يف فصل الربيع

حاربي النمش باألساس وأمحر اخلدود 

أعلنت خب�رية التغذية الروس�ية، الدكتورة يلينا 
س�ولوماتينا، أن�ه يف فص�ل الربيع يج�ب تناول 

الفواكه والخضار والثمار والحبوب واللحوم.
وكشفت الخبرية املواد الغذائية التي يجب تناولها 
يف الربيع من أجل دعم الجسم الذي يضعف عادة 

يف فصل الشتاء.
ووفقا له�ا، يجب أن يحتوي النظ�ام الغذائي يف 
فصل الربي�ع عىل كمية كبرية م�ن الفيتامينات 
ومض�ادات األكس�دة واأللي�اف الغذائي�ة، التي 
تساعد الجسم عىل اس�تعادة نشاطه الطبيعي. 
ولهذا السبب يجب أن تحتل الفواكه والخرضوات 
والثم�ار مكان�ة خاص�ة يف النظ�ام الغذائ�ي يف 

الربيع.
وتقول: “تحتوي الفواك�ه والخرضوات والثمار 
ع�ىل الكمية التي يحتاجها الجس�م من فيتامني 
С واأللياف الغذائية والبيوفالفونويد ومضادات 
األكس�دة، وبالطب�ع يف الربي�ع ال توج�د عملًي�ا 
خرضوات موس�مية طازجة وفواكه وثمار ، لذا 

يمكن استخدام املجمدة منها”.
ووفق�ا لها، يحت�وي امللفوف املخمر عىل نس�بة 
عالية من فيتامني С، حتى أعىل من املوجودة يف 

امللفوف الطازج.
 С وتقول، “يمكن الحصول ع�ىل كمية فيتامني

الالزمة من امللف�وف املخمر أو من نصف الفلفل 
أو من الحمضيات”.

وتنصح الخبرية بتناول منتجات الدفيئة يف الربيع 
مثل الفج�ل والخرضوات ألن الجس�م يحتاج يف 
الربي�ع إىل فيتامينات А وВ وD وE، ولتعويض 
نقص هذه الفيتامينات يجب تناول خبز الحبوب 
الكاملة واملكرسات واللحوم واألسماك ومنتجات 

األلبان وغريها.
وتق�ول، “فيتامني B، هو خب�ز الحبوب الكاملة 
واللح�وم والكب�د، وأم�ا فيتام�ني E فموجود يف 
الزي�وت النباتي�ة والب�ذور واملك�رسات، ويوجد 
فيتام�ني А يف الزبدة ومنتج�ات األلبان وصفار 
البيض، وفيتامني D موجود يف األسماك الدهنية 

وكبد أسماك القد”.

يعتر النمش م�ن عالمات الجمال  
ولكن هن�اك تباينا يف األمر فبعض 
له�ن  تك�ون  أن  يحبب�ن  النس�اء 
حبوب النمش، وغريهن يكرهنها، 
و الفتي�ات الالت�ي لي�س لديه�ن 
نمش يحلمن ب�ه، باختصار، نادرا 
م�ا تكون اآلراء غري متباينة يف هذا 
الش�أن، وفيما ي�ي طريقة وضع 
املكي�اج م�ن أج�ل القض�اء ع�ىل 

النمش. 
أوال: األساس 

يمك�ن لألس�اس الجيد واملناس�ب 
لبرشتك القضاء عىل النمش بشكل 
نهائ�ي، ويجع�ل األمور بالنس�بة 
لك أس�هل بكث�ري، دعين�ا نقدم لك 
بعض اإلرش�ادات يف ه�ذا الصدد.. 
الظل: مطابقة لون البرشة بش�كل 
كامل وتوحيد لون برشتك، للقضاء 
ع�ىل البق�ع الخاص�ة ب�ك، ويقول 
خب�ري التجميل س�تيفاني أن أغلب 
الفناني�ني يعتمدون عىل االس�اس 
لتوحيد ل�ون برشته�ن والحصول 
عىل برشة جميلة وخالية من البقع 

والنمش. 
ثانيا: الفرشاة

من أجل تطبيق املكياج أنت بحاجة  
لفرش�اة مس�طحة القم�ة، ويت�م 
تطبي�ق أحم�ر الخ�دود بح�ركات 
دائرية صغرية لطبقة رقيقة تجعل 

النمش الخاص بك براق وجذاب. 
كريم األساس السائل أو الكريمي

هذا النوع من االساس يغطي بشكل 
كب�ري نظ�راً لس�هولة توزيعه عىل 
برشتك بنعومه وسهولة وبالنهاية 
يعطي�ك مظهرا طبيعي�ا ومبهجا.. 
الس�ائل  األس�اس  كري�م  يعت�ر 
جي�دا جدا بالنس�بة للجل�د الجاف 
أو الناض�ج، أو مل�ن يري�دن تغطية 

البرشة بطبقة خفيفة نس�بيا، لذا 
قوم�ي بتوزيع�ه باس�تخدام يديك 
)أسهل وأرسع( أو بالفرشاة )لعمل 
طبقة خفيفة( أو باإلسفنج )ملزيد 
م�ن الريق(، بالطب�ع، يجب وضع 
املسحوق فوق كريم األساس: أوال، 
ألنه يعطي شكال جميال وثانيا ألنه 

يحافظ عي كرم األساس .
كريم األساس السميك 

أما إن كنت�ي ترغبني بالقضاء عىل 
حب�وب النمش األمر يس�ري لغاية، 
يكفي اس�تخدام كريم أساس أكثر 
سمكا، وضعيه بواسطة اسفنجة.
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يعتمد تحليل الشخصية الكتشاف 
صفاته�ا الجي�دة والس�يئة عىل 
بعض الترصفات والحركات التي 
يتم القيام بها بعفوية ومن دون 
انتب�اه. ويمك�ن الختب�ار تحليل 
الش�خصية مثالً معرفة الصفات 
التي تدمر العالق�ات االجتماعية 
بطرق غري متوقع�ة. ومنها مثالً 
طريق�ة املصافحة التي تس�اعد 
عىل تحلي�ل الش�خصية وإظهار 
الحياة  صفاتها املس�ببة لفش�ل 

العاطفية والزوجية.
يمكن تحليل  الشخصية وتحديد 
الصف�ات التي قد تس�بب فش�ل 
العالق�ة الزوجي�ة باالعتماد عىل 

طريقة املصافحة.
1 .املصافحة باليدين

األش�خاص  بع�ض  يصاف�ح 
اليدين معاً.  اآلخرين باس�تخدام 
ويف ه�ذه الحال�ة يحيط�ون ي�د 
الط�رف اآلخر بواس�طة الكفني. 
وهذا يكش�ف حب السيطرة عىل 
الرشيك وف�رض اآلراء عليه. كما 
يش�ري إىل رفض الحوار والنقاش 
مع�ه وع�دم الثق�ة بقدرات�ه أو 
بمهارات�ه أو قراراته. ويدل أيضاً 
ع�ىل التصلب يف م�ا يتعلق باآلراء 
واملواق�ف وعدم التخيل عنها وإن 
كانت خاطئة وغري مفيدة. ولهذا 
م�ن الصع�ب التفاه�م م�ع من 
يتمتع بهذه الصف�ات أو بناء أي 
عالق�ة زوجية ناجحة معه. وهو 
م�ا يمك�ن اكتش�افه م�ن خالل 

طريقة تحليل الشخصية هذه.
2 .املصافحة باليد املسيطرة

الق�درة ع�ىل  يعن�ي ه�ذا ع�دم 
السيطرة عىل االنفعاالت ورسعة 
بش�خصية  والتمت�ع  الغض�ب 
عدوانية أحيان�اً. ويدل أيضاً عىل 
الرغب�ة الدائم�ة يف احتالل مركز 
القي�ادة ويف توجي�ه االوام�ر من 
دون االهتمام بما إذا كان الطرف 
اآلخ�ر مثل رشي�ك الحي�اة قادراً 
عىل تنفيذها. ويكش�ف الحرص 
ع�ىل محاس�بة ذل�ك الط�رف أو 
الرشيك من دون اعتبار الظروف 
التي س�بب عدم قيام�ه باملهمة 

بالطريقة الصحيحة.  
3 .مصافحة اليد الخاضعة

تساعد هذه الطريقة يف املصافحة 
الت�ي يس�يطر فيه�ا إبه�ام أحد 
الط�رف  إبه�ام  ع�ىل  الطرف�ني 

اآلخرعىل تحليل الشخصية. وهي 
تش�ري إىل أن هذا الط�رف يفضل 
الحي�اة  يف  للرشي�ك  الخض�وع 
العاطفية. كم�ا تعني أنه خجول 
جداً ويفتقر إىل روح املبادرة وإىل 
الثق�ة بالنف�س وإىل القدرة عىل 
مواجه�ة الصعوبات والتحديات. 
وت�دل ع�ىل أن�ه  حس�اس ج�داً 
وآراء  بوجه�ات  التأث�ر  ورسي�ع 
الن�اس وأن�ه يدعه�م  ومواق�ف 
يص�درون االحكام عليه من دون 
أن يداف�ع ع�ن نفس�ه. وه�و ما 
يجع�ل الحي�اة إىل جانب�ه ممل�ة 

وروتينية وصعبة.
4 .مصافحة السمكة امليتة

تشري تس�مية الس�مكة امليتة اىل  
ان الش�خص يصاف�ح م�ن دون 
شّد يد الشخص اآلخر. ويدل هذا 
ع�ىل ان من يفع�ل ذلك مهمل وال 

يب�ذل الجه�ود من أج�ل تحقيق 
التقدم يف الحي�اة. كما أنه يفتقر 
إىل الطم�وح وال يقوم بالتخطيط 
املهني�ة  العالق�ات  بن�اء  او 
واالجتماعي�ة املفي�دة. وله�ذا ال 
يمكن االعتماد عليه لحل املشاكل 
وم�ن  املصاع�ب.  مواجه�ة  أو 
املمكن أن تكون الحياة إىل جانبه 
حافل�ة بالتحديات واألخطاء غري 
القابلة لالص�الح. وقد تتحول إىل 
ف�خ حقيق�ي يتم اكتش�افه بعد 

فوات األوان.  
5 .مصافحة باقة الجزر

يمكن تحليل الشخصية أيضاً من 
خالل هذه الطريقة يف املصافحة 
والت�ي تع�رف باس�م مصافح�ة 
باقة الج�زر. وهي تعني الضغط 
عىل يد الش�خص اآلخر بواسطة 
األصابع. وهذا يكش�ف الالمباالة 
وعدم االهتمام بمشاعر اآلخرين 
أو بمصالحه�م او حياتهم. ويدل 
عىل التمتع ببعض االنانية وعدم 
الق�درة عىل التفاع�ل مع املحيط 
أو املش�اركة يف أحداثه ومواقفه. 
وتشري هذه الطريقة يف املصافحة 
أيض�اً إىل رف�ض بن�اء العالق�ات 
االجتماعية والصداقات وتفضيل 
الوحدة واالنطواء وعدم املشاركة. 
يمك�ن  وصاع�داً  اآلن  م�ن  إذاً 
مراقبة طريقة املصافحة لتحليل 
الشخصية ومعرفة الصفات التي 
قد تسبب فشل العالقة يف الحياة 

الزوجية والعاطفية.
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غزل عراقي
مي������������������درون مرتب��ك حقه��م  كال��و 
موج������������وع ف��ركاك  م��ن  الن  ارج��ف 
ايص�������ي��ر باملي��ت  ل��و  لبص��دري  االل��م 
اليم��ر م��ن كب��ره يس��مع جثت��ه ات�����ل��وع
خ�������������������وان مت��وز  وش��هر  مل��كاي 
امي��وع البس��ه  ب��س  ثل��ج  امل��ن  وقميص��ي 
وح��كك ل��و مت��ر م��ن ش��دة الش������������وك
مرج���������وع زن��دي  زن��دك  ميج��وي  اذا 
ايصي����������ر مثل��ك  اليف��ارك  وج��ه  ت��رى 
اجل���������وع ملرافك��ه  الطف��ل  وج��ه  مث��ل 

حدث يف مثل هذا اليوم

أبـــــــراج

ربم�ا تفك�ر يف تغي�ري مجموع�ة م�ن األصدق�اء 
للتجدي�د أو ربما تفكر يف ممارس�ة هواية جديدة. 
تش�عر أن كل ما كنت تتمناه يقرتب منك ويصبح أمام 
عينيك. كلما كنت عني�دا يف ترصفاتك اليوم، زادت حدة 

النزاعات والخالفات بينك وبني اآلخرين.

ال تفعل ما يمليه عليك اآلخرون. ستكون جادا 
يف عملك وس�تكون كل األمور واضحة أمامك. قد 
يس�هم تعلمك ألش�ياء جديدة يف نجاحك املس�تقبل 
دون أن ت�درك. قم بعملك فحس�ب وابتع�د عن الزمالء 

الذين ال تثق بهم لتتقدم.

لي�س لديك أي حم�اس أو حاف�ز للدفاع حتى 
عن حقوقك اليوم. إذا حاول أحد األش�خاص أن 
يتحداك، ربما تخرس من الجولة األوىل! قد تس�تطيع 
أن تف�وز ع�ىل خصمك فق�ط بأس�لوبك الحكيم، فكن 
ذكيا. اس�تمع بحرص النتقادات اآلخرين، واستفد من 

أخطائك.

تس�تطيع اإلجاب�ة ع�ن كل األس�ئلة الت�ي قد 
يطرحه�ا علي�ك الحبيب. علي�ك أن تجري بعض 
التعدي�الت يف قراراتك الي�وم. يقوم الحبيب بأمور ال 
تعلمها، ولكن قدرتك عىل اكتشاف هذه األمور، ستجعله 

يقدم لك العديد من املربرات ولكنك لن تقبلها.

ي�وم جميل وم�رشق ع�ىل كل األصعدة.تبحث 
عن أكث�ر من طريقة الس�تغالل طاقت�ك اليوم. 
ق�م بدعوة أح�د األصدق�اء للقيام برحلة م�ا. تريد 
أن تلتق�ي بأكرب عدد من األش�خاص ه�ذا اليوم، فأنت 
ش�خص اجتماع�ي جدا. قرب�ك من الحبيب س�يجعلك 

أفضل، فكن عىل اتصال به.

ه��ذا ال�وق�ت الب��د ف�ي�ه م�ن اس�ت�خ�دام 
ال�ذك��اء والدبلوماس�ية ف�ى البي�ت، فعليك أن 
تصل�ح وضعا م�ا. ابدأ بإص�الح نفس�ك أوال. اخرت 
األماك�ن التي تحب قض�اء وقت فراغ�ك فيها بمفردك 

فأنت تستحق األفضل.

ستبحث عن مشاريع جديدة ألنك ترى أن األمر 
يخرج عن س�يطرتك يوم�اً بعد يوم واملش�اريع 
القديم�ة ل�م تعد تج�دي نفع�ا. س�تتقدم يف عملك 
بال ش�ك. حاول أن تتوقع ما قد س�يحدث يف املس�تقبل 

وترصف عىل هذا األساس.

س�تجري بع�ض التحقيقات وقد تغ�ري رأيك يف 
بعض املس�ائل املتعلق�ة بالعمل. س�يكون هّمك 
األكرب اليوم هو هدفك الذي تسعى إلنجازه. استعمل 
خربت�ك ومهارات�ك وتأكد م�ن أن ردود الفع�ل عىل ذلك 

ستكون إيجابية.

تح�رك إذا أردت أن تحص�د ثماراً طيب�ة اليوم. 
س�يقدر اآلخ�رون جه�ودك. س�ترشف ع�ىل كل 
األمور بنفس�ك و لن تدع أحدا يخاطبك بطريقة غري 
الئقة. ال تقلق إذا شعرت بالحاجة إىل الرصاخ أو البكاء. 
قد تستش�ري أحد األش�خاص ألنك ستشعر بالحاجة إىل 

ذلك.

ستش�عر بأن املس�ائل العاطفي�ة صعبة أكثر 
من ذي قبل وس�يكون عليك إيجاد حل رسيع. ال 
تقلق إذا ش�عرت بأن األمور ساءت قليال بينك وبني 
الحبيب فمن الطبيعي أن يحصل س�وء تفاهم يف بعض 
األحيان. إنه الوقت املناسب للخروج مع الحبيب، حاول 

أن تستمتع معه بمشاهدة فيلم رومانيس.

من املتوقع أن تلتقي بش�خص م�ا اليوم يغري 
حياتك بشكل جذري خاصة عىل املستوى املهني. 
إذا كنت محبطا بس�بب ش�عورك بالتعب واإلرهاق 
وع�دم الق�درة عىل تحقي�ق أي جديد، سيس�اعدك هذا 

الشخص عىل تحقيق التقدم والتميز.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان
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العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

س�تصل مع الزمالء إىل حل�ول متميزة لألمور 
العملي�ة العالق�ة التي تش�غل بالك. س�يختارك 
بعض الناس لتعمل لديهم ألنك باعتقادهم األفضل، 
ال ت�رتدد يف قب�ول الع�رض الذي يق�دم ل�ك. األصدقاء 

والعائلة بحاجة إىل اهتمامك وعطفك، فاهتم بهم.

قصة وعربة...

اعطي نفسك “دقيقة 
واحدة “

أوجد االختالفات السبعة 
بين الصورتين

1830 - ملك إس�بانيا فرديناند الس�ابع يصدر 
قانوًنا يسمح فيه للنساء بوراثة العرش.

1921 - سعد زغلول ورفاقة يعودون من املنفى 
إىل القاهرة.

1945 - الجي�ش األمريكي يس�تويل عىل مدينة 
فرانكفورت وذلك خالل تقدمة إىل الرشق خالل 

الحرب العاملية الثانية.
1964 - علم�اء الدي�ن يف الس�عودية يصدرون 
فت�وى تبي�ح أن يق�وم ويل العه�د األمري فيصل 
ب�ن عبد العزي�ز بترصيف جميع أم�ور اململكة 
الداخلية والخارجية بوجود امللك سعود بن عبد 
العزيز آل س�عود يف البالد أو غيابه عنها، وأبناء 
امللك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود يصدرون 
قراًرا موق�ع منهم يؤيدون فيه فت�وى العلماء 

ويطالب�ون األم�ري فيص�ل بكون�ه ولًي�ا للعهد 
ورئيًسا للوزراء يف اإلرساع بتنفيذ الفتوى.

1967 - فرنسا تدشن أول غواصة نووية لها.
1973 - الوالي�ات املتحدة تنس�حب من فيتنام 

بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.
1974 - منتخ�ب الكوي�ت لك�رة الق�دم يف�وز 
ب�كأس بطول�ة الخليج لك�رة الق�دم املقامة يف 

الكويت.
1984 - انهيار ال�درج املؤدي إىل مدخل املجلس 
اإلس�المي األعىل، حيث إكتش�فت ثغرة طولها 
ثالثة أمت�ار وعرضها م�رتان وعمقها أكثر من 
ع�رشة أمتار تؤدي إىل نفق طويل ش�قته دائرة 
اآلث�ار اإلرسائيلي�ة بمح�اذاه الس�ور الغرب�ي 
الخارج�ي للمس�جد األق�ى وتمت�د م�ن باب 

املغاربة حت�ى باب املجلس ال�ذي يضم مكاتب 
دائ�رة األوقاف العامة مما ه�دد عمارة املجلس 

بالسقوط.
2003 - تعرض مجمع س�وق رشق التجاري يف 
مدين�ة الكويت إلعت�داء صاروخي عراقي وذلك 
أثناء حرب الخليج الثالثة، ولم يؤدي الحادث إىل 
وقوع ضحايا وإقت�رصت األرضار عىل املاديات 

فقط.
2008 - انعقاد القمة العربية الدورية يف دمشق 
وس�ط تخفيض 9 دول ملستوى تمثيلها بالقمة 

ومقاطعة لبنان.
2010 - هجوم�ني انتحاري�ني يف قطاري أنفاق 
يف موس�كو يؤدي�ان إىل مقتل 38 ش�خًصا عىل 

األقل.

تحليل شخصية بالمصافحة يكشف عن صفات تدمر الحياة الزوجية
اختبارات شخصية...

هل تعلم؟

 يقول صاحبها كنت انتظر دوري 
يف ش�باك التذاكر ألش�رتي بطاقة 
س�فر يف الحافل�ة اىل مدين�ة تبعد 
وكان�ت  كيلوم�رت،   330 بح�وايل 
أمام�ي س�يدة كبرية يف الس�ن قد 
وصل�ت اىل ش�باك التذاك�ر وطال 
حديثها م�ع املوظفة الت�ي قالت 
لها يف النهاية ارجوك تنحي جانبا 

فالناس ينتظرون.
واح�دة  خط�وة  امل�رأة  ابتع�دت 
لتفس�ح يل املجال وقبل ان اشرتي 
ع�ن  املوظف�ة  س�ألت  بطاقت�ي 
مش�كلة تلك امل�رأة، فقالت يل بأن 
هذه املرأة معها 8 بطاقات السفر 
ولي�س معه�ا ي�ورو واح�د قيمة 
بطاق�ة دخ�ول املحط�ة وتريد ان 
تنتظ�ر الحافل�ة خ�ارج املحط�ة 
وه�ذا ممن�وع. فقل�ت له�ا ه�ذا 
يورو واعطه�ا البطاقة التي تريد 
وتراجعت قليال واعطيت الس�يدة 
املج�ال لتع�ود اىل دوره�ا بعد ان 
نادته�ا املوظف�ة. اش�رتت ه�ذه 
الس�يدة بطاقتها ووقف�ت جانبا 
وكأنه�ا تنتظرن�ي فتوقع�ت انها 
تريد ان تشكرني، لكنها لم تفعل، 
بل انتظرت حتى اشرتيت البطاقة 
انط�الق  س�احة  اىل  وتوجه�ت 
الحاف�الت فتبعتني تميش ورائي، 
ثم قال�ت يل بصيغة االم�ر، احمل 

حقيبتي هذه.
ولك�ن  طلبه�ا  م�ن  فاس�تغربت 
وبدون تفكري حملت لها حقيبتها 
واتجهن�ا س�ويا اىل الحافلة. ومن 
الطبيعي ان يكون مقعدي بجانب 
مقعدها النها كان�ت قبيل بالدور 
تمام�ا. اردت ان اجل�س بجان�ب 
بمنظ�ر  اس�تمتع  لك�ي  الناف�ذة 
تس�اقط الثلج ال�ذي قد ب�دأ قبل 
منعتن�ي  الس�يدة  لك�ن  س�اعة، 
وجلست هي من جانب النافذة ثم 
التفتت اىل واخذت تحدق يف وجهي 
بطريق�ة غريب�ة دون ان تنط�ق 
ب�يشء، وان�ا انظ�ر امام�ي حتى 
بدأت اتضايق من نظراتها فالتفت 
اليها مستفرسا، عندها تبسمت يل 

قائلة: كنت اخترب صربك وتحملك، 
واع�رف تماما بم�اذا كنت تفكر، 

فقلت بان االمر ال يستحق.
هنا اخربتني بانه�ا عندها حاجة 
س�تعطيها يل مقاب�ل اليورو الذي 
دفعته لها اذا وافقت. فسألتها عن 
تل�ك الحاجة فقال�ت انها حكمة. 
فوافقت عىل عرضها وسألتها عن 
تلك الحكمة فقالت: دقيقة فقط.

الحكمة
يف كل ام�ر تريد ان تتخد فيه قرارا 
وعندم�ا تص�ل اىل لحظ�ة اتخ�اد 
القرار اعط نفسك دقيقة اضافية. 
يف ه�ذه الدقيق�ة التي س�تمنحها 
لنفسك قبل اصدار قرارك قد تغري 

امور كثرية.
فمث�ال ان كن�ت ق�د ق�ررت ان�ك 
صاح�ب حق وان االخر قد ظلمك، 
وعندم�ا  الدقيق�ة  ه�ذه  فخ�الل 
تتجرد عن نفس�ك وع�ن انانيتك، 
ربما ستكتشف بأن الطرف االخر 
لدي�ه حق ايض�ا، وعندها قد تغري 
ق�رارك اتجاه�ه.. وان كن�ت مثال 
نويت ان تعاقب شخصا ما، فانك 
خالل ه�ذه الدقيق�ة بامكانك ان 
تجد له عذرا فتخفف عنه العقوبة 
او ق�د تس�امحه نهائي�ا. فدقيقة 
واحدة بإمكانه�ا ان تجعلك تعدل 
ع�ن اتخ�اد خط�وة مصريي�ة يف 

حياتك قد تكلفك الكثري.
كم من طالق حدث بني الزوجني 
وت�رشد االطف�ال بس�بب ق�رار 
مت�رسع مبني عىل عناد وس�وء 
فه�م، وك�م م�ن مدي�ر فص�ل 
موظف�ا عن�ده بس�بب ردة فعل 
غاضب�ة، وك�م م�ن رجل خرس 
ماله يف صفقة بس�بب مجاملة 
او الرغبة يف الربح الرسيع، وكم 
م�ن اخب�ار ننرشها وش�ائعات 
ان  دون  ترويجه�ا  يف  نس�اهم 
نتثبت ونرتيث لبعل صحتها من 
كذبها. لذا فلنذرب انفس�نا عىل 
الرتوي والهدوء، ونعطي انفسنا 
ولو دقيقة واح�دة قبل ان نتخد 

قرارا او نقول كلمة.

كلمات متقاطعة
أفقي

1.بيض السمك - مجموعة جزر يف جنوب املحيط الهادي استقلت 
عن بريطانيا 1970.

2.القارة التي تحوي اسرتاليا وما حولها من الجزر.
3.متساو لآلخر يف القيمة أو الفضل )معكوسة( - نوع من الشجر 

القديم الطيب الرائحة.
4.حيوان منقرض يشبه الفيل - متشابهان.

5.صفح�ات انرتنتي�ة متاح�ة مل�ن يحب تدوي�ن أف�كاره - خبت 
حماسته أو برد املاء بعد سخونة.

6.التحدث باإلشارة أو باإليماء - من حاالت البحر.
7.مصادر التزود باألشياء.

8.معظم األرايض الروسية - اسم إشارة.
9.اسم جائزة سينمائية أمريكية.

10.بان - شخص يؤمن بالدولة التي ال تنتمي لدين معني. 
رأيس

1.عاصمة صقلية - يف تسجل األسماء واألحداث.
2.جبل عظيم - عنيف فيه إراقة للدم.

3.سكنوا وقطنوا - ثمار النخل.
4.أجمل فرتة وأكثرها تفتحا - لباس موحد.

5.نهايات - أخاف.
6.نقيض نحبا - توجهات لعمل يشء نحبه.

7.فم - أوقات تتكرر خالل السنة يربز فيها نشاط معني.
8.عكس عرس - تضحية - نصف كارس.

9.يف أجس�امنا مس�ؤولة عن صفاتنا الوراثي�ة - تحد يف موضوع 
ما.

10.من أغنيات فريوز البديعة.
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=  ان لألخطب�وط ثالث�ة قل�وب، اثن�ان منهما 
يضخ�ان الدم إىل الخياش�يم، يف حني أن الثالث 

يضخ الدم إىل باقي الجسم.
= أن أغل�ب الناس الذي�ن يعثرون عىل محفظة 
ضائعة، يقوم�ون بإرجاعه�ا إذا كان بداخلها 

صورة لطفل.

=ال يستطيع الثعبان ان يلدغ يف اثناء وجوده يف 
امل�اء ألنه ان فعل ذلك فس�يغرق نتيجة لدخول 

املاء يف قمة. 
=نابلي�ون بونابرت كان يص�اب بالذعر عندما 

يواجه قطة. 
=يف الوالي�ات املتحدة يتم تحويل نحو 7 ماليني 

سيارة اىل »سكراب« سنويا. 
=اصب�ع الس�بابة ه�و االكث�ر حساس�ية بني 

أصابع يد االنسان. 
=حت�ى الع�ام 1935 كانت ايران تعرف باس�م 

»فارس«. 
=جمهورية الفلبني تتألف من 7100 جزيرة. 



رانيا حممود ياسني تعود ملوسم 
دراما رمضان 2022

وفاء عامر صعيدية يف 
»جزيرة غمام«

ووائل  عجرم  نانيس  الفنانان،  اختتم 
األغنية  نجوم  حفالت  سلسلة  كفوري، 
غنائية  بأمسية  املوسم  لهذا  العربية 
متميزة، أقيمت يف فندق قرص اإلمارات، 
 – والسياحة  الثقافة  دائرة  من  بدعم 

أبوظبي. 
وقدمت نانيس عجرم ووائل كفوري باقة 
وأكثرها  أغانيهما  أجمل  من  متنوعة 
التفاعل  عىل  الجمهور  حفز  ما  شهرة، 
حفالت  سلسلة  أثرت  وقد  الفت.  بنحو 
أبوظبي  جدول  العربية  األغنية  نجوم 
ومنحت  الحية،  بالفعاليات  الحافل 
الجمهور فرصة االستمتاع بأمسيات ال 

ُتنىس.
خالل  تستضيف  العاصمة  أن  ُيذكر 
الفعاليات  من  العديد  املقبلة  األشهر 
االستثنائية  الرتفيهية  والعروض 
من  النجوم  أملع  من  باقة  بمشاركة 
جمهور  أّن  علماً  والعالم.  اإلمارات 

العاصمة عىل موعد مع أمسية متميزة 
إىل  دياب  عمرو  الفنان  خاللها  يعود 
جمهوره ضمن حفالت »ليايل ياس« يوم 

3 مايو، يليه حفل للفنان كاظم الساهر 
والفنانة شريين عبد الوهاب يوم 4 مايو 

يف االتحاد أرينا يف جزيرة ياس.

غيابها  بعد 
املوسم  عن 

ني  مضا لر ا
لعامني، حيث 

»عالم خرج  مسلسلها 
غيابها  ثم   ،2021 لعام  رمضان  دراما  من  موازي« 

العام الحايل أيضا 2022 لعدم استكمال تصوير باقي 
سمري  دنيا  املرصية  الفنانة  أن  علم  املسلسل،  حلقات 

غانم بدأت تخطط يف العودة سينمائيا خالل الفرتة املقبلة، 
فرتة،  منذ  عليها  عرضت  التي  األعمال  بعض  تقرأ  إذ 

بطولتها  تحمل  أعمال  بينها  ومن 
املطلقة يف السينما ألول مرة، فـ 
اعتادت دنيا مشاركة املمثلني 
مكي  أحمد  مثل  أعمالهم  يف 
عز،  وأحمد  حلمي  وأحمد 
لكنها تفكر يف خوض التجربة 
ان  يف  فرصتها  عىل  والحصول 
لفيلمها  املطلقة  البطلة  تكون 
املقبل، والذي من املتوقع أيضا أن يضم 

بعض االستعراض عىل غرار تجربتها يف الدراما ايضا.

يحيى كل من النجم رابح صقر والنجم ماجد املهندس حفالً غنائًيا، 
مدينة  يف  الصقور«  ليلة   « بعنوان  الجاري،  الشهر  مارس   29 يوم 
امللك عبد الله بجدة، ويقدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغانيهما 
صقر،  رابح  السعودي،  النجم  جمهورهم.وطرح  لدى  املحببة 
واألغنية  البرش«،  من  »نوع  بعنوان  الجديد،  ألبومه  أغاني  ثاني 
سلطان،  بشار  توزيع  سهم  وألحان  السديري،  فيصل  كلمات  من 
ومكس  حمدي  محمد  وتسجيل  فرحات  هاني  وتريات  وتوزيع 
صقر،  رابح  السعودي،  النجم  وجه  محمد«.كما  جاسم  وماسرت 
»مساء  قائالً:  »تويرت«،  عىل  حسابه  عرب  لجمهوره  شكر  رسالة 
الخري أنا إىل اآلن ما شفت عالقة بني فنان وجمهوره مثل ما أشوف 
أنكم قطعة منى  دائًما فخور فيكم وأحس  أنا  عالقتي بجمهوري 
ما  كل  لكم  أقدم  وراح  أحبكم  منكم،  يحرمني  وال  يل  يخليكم  الله 
يرضيكم«.وطرح مؤخرًا املطرب ماجد املهندس أحدث أغانيه عىل 
واألغنية من كلمات  اسم »مسكني«،  والتي تحمل  يوتيوب،  موقع 
فيصل الشعالن، وألحان محمد طويحي، توزيع سريوس، ويف أول 
تروح« وهي  اسم »حرام  أغنية جديدة تحمل  أكتوبر، طرح  شهر 
من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم عالء 
اللبنانية  باللهجة  مؤخرًا  أغنية  طرح  املهندس  ماجد  الدين.وكان 

تحمل اسم »كيفك« عىل موقع يوتيوب، واألغنية من كلمات سمر 
هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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رابح صقر وماجد املهندس حيييان حفال غنائًيا يف جدة

عـين على العالم

نانسي عجرم ووائل كفوري خيتتمان سلسلة احلفالت العربية 

)زووم( يقدم لمستخدميه ميزة مهمة 
خالل االجتماعات

 )إنستغرام( يكشف عن شكله 
وتحديثه األخير

كشـف تطبيق املحادثات االفرتاضية عن طريـق الفيديو )ZOOM( عن 
تحديث جديد سـيمنح مسـتخدميه من العاملني عىل أجهزة أبل ميزات 

جديدة.
وقـدم Zoom ميـزة األفاتـار الجديدة ملسـتخدميه، كجزء مـن تحديث 
 Memoji كما يمكن للمستخدمني االستفادة من أيقونات ،Zoom 5.10

املعروفة من )أبل(.
 ،Avatar واآلن أصبـح متاحـا للمسـتخدمني عرب هذه الصـور الرمزية 
استبدال صورتهم بشخصية افرتاضية تحاكي تعبريات الرأس والوجه.

وهو األمر نفسـه الذي حققته أبل مع رموز Memoji الخاص بها، عىل 
أن يقـوم Zoom  بإطـالق الحيوانات أوالً مع املزيد مـن الصور الرمزية 

مستقبال.

الصور  تبـادل  كشـف تطبيـق 
اختبـاره  عـن  )إنسـتغرام( 
لخالصـة جديـدة متكاملة من 
شـأنها التخلـص مـن رشيـط 
القصـص العلـوي، وتقـدم كل 
يشء يف واجهة مستخدم بوضع 

ملء الشاشة وقابلة للتمرير.
ووفًقا للمثال الذي نرشه باحث 
التطبيق، أليساندو بالوزي، فإن 
الخالصـة التجريبيـة تتضمـن 
منشـورات منتظمة وقصصا و

.Reels
فيمـا يتم تقديـم القصص مع 
رشيـط إطار يف الجزء السـفيل 
من الشاشـة، مما يشري إىل أنه 
يمكنك التمرير إىل اليسار لرؤية 
اإلطارات األخرى، بينما تحتوي 
مقاطـع الفيديـو عـىل رشيط 

تقدم بدالً من ذلك.
الطريقـة مع  وتتمـاىش هـذه 
ويتيح  االسـتخدام،  اتجاهـات 
التحديث أيًضا إمكانية تحسني 
الخوارزمية بنـاًء عىل ردك عىل 

كل منشـور محـدد، بـدالً مـن 
التنسـيق الحـايل الـذي يعرض 
األشياء بطرق مختلفة، وغالًبا 
مـا يعـرض أكثـر من منشـور 
واحـد عـرب الشاشـة يف وقـت 

واحد.
ونظـرًا ألن جميـع مقاطع تيك 
توك تعرض واحدة تلو األخرى، 
يف وضـع ملء الشاشـة، يمكن 
اسـتخدام كل مـا تفعلـه أثناء 
مشاهدة هذا املنشور كمقياس 

لردك عىل هذا املحتوى املحدد.
وتمنـح كل اسـتجابة خاصـة 
بمقطع الفيديو تيك توك القدرة 
عىل تحديـد عنارص محددة من 
االهتمـام يف كل مقطـع، التـي 
يمكـن حينهـا مواءمتهـا مـع 

حسابك لتحسني توصياتك.
أيًضـا   Reels تقديـم  ويتـم 
بالطريقـة نفسـها ولكـن لـم 
تكـن )إنسـتغرام( قـادرة بعد 
عىل االسـتفادة من الخوارزمية 

بشكل فعال مثل تيك توك.

لم توافق )أبل( منذ عدة سـنوات 
سـباق  مـن  جـزًءا  تكـون  أن 
الذي أصبح معظم  امليجابكسـل 
الذكية اآلخرين  الهواتف  صانعي 
 Samsung جزًءا منه، حيـث لدى
و Xiaomi وآخـرون هواتـف بها 
108 ميجابكسل،  كامريات بدقة 
حيث تمسكت رشكة أبل بإعطاء 
كامريات بدقة 12 ميجابكسل يف 

 .iPhone
ومـع ذلك، قد يتغري هذا قريًبا إذا 
Ming- تم تصديق املحلل الشهري

Chi Kuo، فوفًقـا لتقريـر صادر 
عـن 9to5Mac ، اقـرتح Kuo أن 
أن  يمكـن   iPhone 14 سلسـلة 
تحتـوي عـىل كامـريا بدقـة 48 

ميجابكسل.
ولـن يكون هـذا هو املستشـعر 
“األكـرب” الـذي سـتضعه أبل يف 
جهاز ايفون فحسـب، بل سيزيد 
أيًضا من نتـوء الكامريا يف الجزء 
الخلفي مـن الجهـاز، من خالل 
االنتقـال إىل )Twitter(، أوضـح 
عثـرة  حجـم  يف  الزيـادة   Kuo

الكامريا.
وجاء يف تغريدته “السبب الرئييس 
وراء نتوء الكامريا الخلفية األكرب 
 Pro / Pro 14 واألكثـر بـروًزا يف
Max هو ترقية الكامريا العريضة 
إىل 48 ميجابكسـل )مقابـل 13 

ميجابكسـل برو / بـرو ماكس 
12 ميجابكسـل( سيزداد الطول 
ميجابكسـل   48 لــ  القطـري 
CIS بنسـبة ٪35-25 ، وسيزداد 
 7P ارتفاع عدسة 48 ميجابكسل

بنسبة 5-10٪ “.
وتشـري تغريـدة Kuo أيًضا إىل أن 
العدسـة بدقـة 48 ميجابكسـل 
-i  يمكـن أن تأتـي إىل سلسـلة
سلسـلة  وليـس   hone 14 Pro
iPhone 14 ”Vanilla”، وما زلنا 
عـىل بعد حوايل سـتة أشـهر من 
 iPhone اإلطالق املتوقع لسلسلة
14 وبـدأت الشـائعات تكتسـب 

زخًما. 
ومع ذلـك، قبل ذلك ، مـن املقرر 
 -  WWDC أبـل  تسـتضيف  أن 
مؤتمرهـا السـنوي للمطورين - 
يف وقت مـا يف يونيو، وعىل الرغم 
من أن الرشكة لم ترسـل دعوات 
رسمية ، فقد اقرتح أحد املرشدين 
أن WWDC 2022 يمكـن أن يبدأ 

يف 6 يونيو.
وادعـى املخـرب جون بـرورس أن 
WWDC 2022 قـد يكـون أيًضا 
أول حدث شخيص تستضيفه أبل 
منـذ أكثر من عامـني، ومع ذلك، 
لـم تقل أبـل أي يشء عـن تاريخ 
اإلطـالق أو مـا إذا كان سـيكون 

حدًثا افرتاضًيا أو شخصًيا.

)أبل( ستضع كاميرا ضخمة في  
)iPhone 14 Pro(

  

تغريدات

هوار مال محمد

نوال الزغبي

ــف مل تُعد تغرينا كلمة )احبك(!!  لالس
ــتقت لك(!!!  ومل نعد نصّدق مقولة )اش
ــات  ــَتخدم إال يف أوق ــد ُتس ــي مل تع فه

الفراغ .

الصدق والصراحة ...!
ــن الناس  ــر م ــب الكث ــد ال تكس  ق
ــتوفر لك أفضلُهم رغم ... ولكن س

 

 قلتهم .

كشفت التقارير الصحفية الرتكية 
حالياً  آرتشيل  هاندا  وجود  عن 
خارج تركيا يف زيارة رسيعة إلحدى 

الدول العربية ألسباب فنية. 
فقد سافرت بطلة »أنت اطرق بابي« 

هاندا آرتشيل إىل دبي يف جولة رسيعة، 
خاصة  صورة  نرشت  حيث 

وهي  دبي  من  لها 
أحد  عىل  تستمتع 
شواطئها قبل التجهيز 
خاص  غالف  لتصوير 
إلحدى املجالت العربية 

دعتها  التي  الشهرية 
وإجراء  دبي  لزيارة 

معها  خاصة  مقابلة 
خالل  املجلة  نجمة  لتكون 

العدد املقبل.
الفنية،  خطتها  عن  أما 

آرتشيل  هاندا  فتستعد 
للتحضري لعمل درامي جديد ُيعد 

مع  يجمعها  الذي  األول  التعاون 
كتبت  والذي  العاملية  ديزني  منصة 

خطوة  أنه  الرتكية  الصحف  عنه 
مهمة جداً يف مسريتها الفنية.

هدية  أيام  قبل  هاندا  نرشت  وقد 
خاصة بها عرب صفحتها الرسمية عىل 

حتى  ستوري،  خاصية  عرب  إنستغرام 
بورسني  كرم  قبل  من  أنها  البعض  ظن 

الذي عاد أخرياً من زيارته إلسبانيا، وبدأ 
هاندا  عىل  التساؤالت  بطرح  الجمهور 

التي رّدت أن الهدية جاءت من إحدى 
الفانز.

لعودة  محاوالت  هناك  وكانت 
العالقة بني الثنائي خالل الفرتة 
املاضية، لكن األمور لم تتحسن 
الخالفات  زالت  وما  بينهما 
وكرم  هاندا  بني  مستمرة 

بطيليَ »أنت اطرق بابي.

دنيا مسر غامن ختطط للعودة 
إىل السينما ببطولة مطلقة

يف املرآة

فيهم  ن  بميَ الشباب  من  مجموعٌة  به  تقوم  ما  ونشاهُد  نسمُع  ونحن  أيام  منذ 
الشابات، بحملة أطلقوا عليها »سفراء النظافة«.

 انطلقت هذه الحملة لتنظيِف ضفاف نهر دجلة مما تراكم عليها من النفايات، 
ليبدو نهر دجلة يف شكله الخاّلب ومنظره اآلرس.  

»سفراُء النظافة«.. حملة شبابّية تطوعّية، تهدُف إىل إظهار روح التطوع من أجل 
تنظيِف املدن، وإظهار جمالها، وتعّزز روحيَ التعاون من أجل إحداث هكذا فعالياٍت 

تهتم بالبيئِة وتقلل من التلوث.  
الذين  املثقف  الشباب  وحرِص  ضمري  من  بل  فراٍغ،  من  الحملة  هذه  تأِت  لم   

يحرصون عىل جمال مدنهم وأنهارها.
تكونت هذه الحملة من 300 متطوع مبدع، شاباً وشابًة، أو أكثر، وقد القت الحملة 
ترحيباً من لدن الجميع، من نخٍب ثقافية ومدونني ورشيحٍة واسعٍة من املجتمع، 
السيما يف مواقع التواصل االجتماعي.. هذه الحملُة ولّدت يف داخلنا انطباعاً جميالً 
عن غرية شبابنا، وإبداعهم، وحرصهم عىل نظافة البلد، وإظهاره بصورة جميلة 
والئقة، تليق بمكانته وتأريخه.. لكن يف الوقت نفسه أثارت تساؤالت لدينا.. أين 
معهم،  تتضامنيَ  أن  بها  األجدر  كان  أما  السفراء؟..  هؤالء  من  بغداد  أمانة  دور 

وتوفر لهم كل ما يحتاجونه، بل وتزج بمالكاتها لالصطفاِف معهم.
وأيضاً أين دور الحكومة من هؤالء الشباب؟ الذين لم يرتضوا أن تنترش القمامُة 
والنفايات عىل ضفاف األنهار، لكي ال تصبح مكباً لكل امللوثات من دون أي وازٍع 
عمل  فرصيَ  لهم  وتهيء  بهم،  تلتقي  أن  بالحكومة  األجدر  كان  أما  ضمري،  وال 
الدولِة ومؤسساتها، إكراما لتفكريهم الحضاري وغريتهم عىل  حقيقية يف دوائر 

بلدهم؟ 
أقول .. العمل يبعُد عن اإلنسان ثالثة رشور:« السأم، والرذيلة، والحاجة«.

ُحسن العمل مع طول العمر من األمور التي ُيغبيَط عليها صاحبها، بعكس ُسوِء 
ا ُيستعاذ منه. العمل مع طول العمر، فهي ممَّ

ويف الحديِث: أنَّ رُجاًل قال لّنبينا الكريم محمد صىلَّ اللُه عليَيه وآله وسلَّم يا رسوليَ 
ن هو  ُل النَّاِس حااًل، فدلَّه النَّبيُّ عىل ِصفاِت ميَ ن أفضيَ اللِه، أيُّ النَّاِس خرٌي؟، أي: ميَ
ن  ُسنيَ عمُله«، أي: أفضُل النَّاِس ميَ ن طال ُعمُره، وحيَ خرُي النَّاِس وأيَماراِته، فقال: »ميَ
مِل ِمن  ناِته، وبُحسِن العيَ سيَ طاليَ ُعمُره، فهو ييَستيَفيُد بُطوِل ُعمرِه يف الزِّيادِة ِمن حيَ

اعاِت واتِّباِع أوامِر اللِه ورسولِه. الطَّ
؟«، فديَلَّه النَّبيُّ صىلَّ اللُه  ل، قال: »فأيُّ النَّاِس رشٌّ ثمَّ سأليَه الّسائُل عن نقيض األويَ
ن طال ُعمُره وساء  ن هو رشُّ النَّاِس وأيَماراِته، فقال: »ميَ عليَيه وسلَّم عىل ِصفاِت ميَ
يِّئةيَ ِمن املعايص، ألنَّه  ِمل األعماليَ السَّ ن طاليَ ُعمُره، وعيَ مُله«، أي: أسويَأُ النَّاِس ميَ عيَ
ِل، فكلَّما زاد ُعمُره زاديَت سِيئاُته ِبُسوِء  ُ وُيغبيَُن ِمن زيادِة ُعمرِه، بعكِس األوَّ ييَخسيَ

لِه. عميَ
أما سيدنا اإلمام عيل ابن أبي طالب »عليه السالم » وكرم الله وجهه، فقال: »بركة 

العمر حسن العمل ».
ن يحتضنهم وينّمي أفكارهم، ألنهم  نعم، هؤالء الشباب مبدعون، وبحاجٍة إىل ميَ
مؤازرتهم  الجميع  من  وينتظرون  أعينهم،  نصب  البلد  ونظافة  مكانةيَ  وضعوا 

والوقوف معهم يف حملتهم.
أو تحسني يشٍء موجود وتجديده، وهو  اإلتيان بيشٍء جديد،  واإلبداُع هو عملّية 
عمليٌة يمكن اكتسابها والتدرب عليها، بينما تسمى الخطوات التنفيذّية لتحويل 

األفكار اإلبداعية إىل واقٍع ملموٍس باالبتكار. 
الثقِة بالنفس، واملعرفة الجيدة  ن يتمتعون بقدر عاٍل من  وال يصنع اإلبداع إال ميَ

بالقدراِت واإلمكانات الشخصّية.
يقدمون  دائما  ألنهم  عليهم،  الغالبة  السمة  هي  املبادرة  روحيَ  تجد  واملبدعون 
األفكاريَ واالقرتاحات البناءة، فهذا جانٌب مهم من جوانب روح املبادرة التي تجعل 

من الشخص ُمبدعاً.
للفوىض،  يقود  ذلك  ألن  بالقرار،  االنفراديَ  تعني  ال  شبابنا  بها  قام  التي  واملبادرُة 
لدى  ملموٍس  بشكٍل  عملهم  يثمر  كي  بينهم،  فيما  النصحيَ  يلتمسون  ولكنهم 

الجميع.
ن يستحق الثناء والتكريم، وألجل ذلك ُتقام لهم االحتفاالت  واملبدعون هم دائماً ميَ

واملهرجانات، بفضل ما يقدمونه من حلوٍل ناجعٍة وجديدٍة يف خدمة بلدهم.
أيها الشباب.. بارك الله يف جهودكم وحسكم الوطني، الذي إن دليَ عىل يشء إنما 

يدل عىل حبكم وإخالصكم لبلدنا العريق.
ويف الختام أقول .. األمس خربة واليوم عربة وغداً تصحيح خطوة إن شاء الله.

حييى الزيدي

اإلبداع مع 
»سفراء النظافة«

رانيا  الفنانة،  كشفت 
ياسني،  محمود 
ملوسم  عودتها  عن 
املرصية  املسلسالت 
 ،2022 لرمضان 

ببطولة  باملشاركة 
بعد  »انحراف«،  مسلسل 

األسايس  مسلسلها  تأجيل 
رانيا  وتمنت  نهائي«،  »حكم 
بخاطرها  يجرب  أن  الله  عىل 
جربا يليق بموهبتها، ويتعجب 

له الجميع.
ياسني،  محمود  رانيا  ونرشت 
حسابها  عرب  جديدة  صورة 
وعلقت  انستغرام  بموقع 
اللهم  قائلة:  عليها 
يليق  جربا 

 ، هبتي بمو
أهل  له  يتعجب  جربا  اللهم 

السموات واألرض آمني«.
ستشارك  ياسني  محمود  رانيا 
يف خمس حلقات من مسلسل 
روجينا  الفنانة  مع  »انحراف« 
املطلقة،  بطوالتها  ثاني  يف 
امرأة  شخصية  رانيا  وتجسد 
أحد  من  تعاني  أرستقراطية 

االضطرابات النفسية.
مقتبس  انحراف،  مسلسل 
تدور  حقيقية،  أحداث  عن 
قصته يف دراما تشويقية مليئة 
انحراف  عن  حول  بالغموض 
عن  الشخصيات  من  عدد 
يصطدمون  البرشية  الطبيعة 
تقدمها  التي  نفسية،  بطبيبة 
تعديل  وتقرر  روجينا،  النجمة 

املسار بطريقتها الخاصة.
روجينا،  بطولة  من  املسلسل 
أيوب،  وسميحة  لويس، 
وأحمد  مخيون،  وعبدالعزيز 
لطفي،  ومحمد  سليم،  فؤاد 
ورانيا محمود ياسني، ومحمد 
صفوت،  وأحمد  كيالني، 
ومحمد  إبراهيم،  وسما 
مصطفى  وتأليف  مهران، 
شهيب، وإخراج رؤوف 

عبدالعزيز.

وفاء  املرصية،  املمثلة  قالت 
عامر، يف ترصيح خاص، إنها 
الرمضاني  املوسم  تشارك يف 
مسلسل  خالل  من  املقبل 
والذي  غمام«،  »جزيرة 
ينتمي إىل الدراما الصعيدية.

وأضافت يف ترصيحاتها أنها 
قوية  امرأة  شخصية  تجسد 
لديها من الحكمة ما يجعلها 
يشء  كل  بقوة  ترفض 
خاطئ، مشرية إىل أن األعمال 
الدرامية يجب أن تربز قيمة 
املجتمعات،  جميع  يف  املرأة 
وأن لها صوتاً ودوراً فعاالً ال 

يجب االستهانة به.
غمام«،  »جزيرة  مسلسل 
بطولة طارق لطفي، مي عز 
الوهاب،  عبد  فتحي  الدين، 

هبة  مخيون،  العزيز  عبد 
من  أمني،  أحمد  الغني،  عبد 

إخراج حسني املنباوي.
تشارك  أخرى،  ناحية  من 
وفاء عامر يف بطولة مسلسل 
يشهد  والذي  الشدة«،  »بيت 
لهذا  بالدراما  بطولتها 
املوسم، ويشاركها يف بطولته 
إيهاب  أحمد وفيق،  املمثلون 
محسن  أحمد،  مها  فهمي، 
التهامي،  أحمد  منصور، 
مدحت تيخا، محمد مهران، 
عبد  صربي  منري،  عبري 

منى  ونس،  لبنى  املنعم، 
تأليف  العمدة، 

عبدالله،  ناجي 
إخراج  ومن 

وسام املدني.

هاندا آرتشيل 
يف دبي وخطوة 
عاملية بانتظارها


