
بغداد/ الزوراء:
االثنين،  اميس  النفيط،  وزارة  اعلنيت 
مجموع الصادرات واالييرادات املتحققة 
لشيهر ترشيين الثانيي املايض، بحسيب 
االحصائية النهائيية الصادرة من رشكة 
تسويق النفط العراقية )سوميو(.وقالت 
اليوزارة يف بييان تلقتيه “اليزوراء”: ان 
“مجموع الصادرات وااليرادات املتحققة 
لشيهر ترشين الثاني املايض، بلغت كمية 
الصيادرات من النفط الخام )99( مليوناً 
و)868( ألفيا و)29( برمييا، بإييرادات 
مليونيا  و)189(  ملييارات   )8( بلغيت 
و)602( الف دوالر”.واشارت االحصائية 
اىل ان “مجميوع الكمييات املصيدرة من 
النفط الخام لشهر ترشين الثاني املايض 

مين الحقيول النفطية يف وسيط وجنوب 
العراق بلغيت )97( مليوناً و)204( االف 
و)696( برمييا، فيميا كانيت الكميات 
املصيدرة مين نفط كركيوك عير ميناء 
جيهان )2( ملييون و)363( الفا و)20( 
برميا”، موضحة ان “معدل سعر الرميل 
الواحد بلغ )82.004( دوالراً”.واكدت ان 
“الكمييات املصيدرة قد تيم تحميلها من 
قبيل )38( رشكية عاملية من جنسييات 
عيدة، من موانيئ البرصة وخيور العمية 
والعوامات االحادية عيى الخليج وميناء 
جيهيان الرتكي”.يذكير ان وزارة النفط، 
ومن خيال ايمانها باطاع الشيعب عى 
عملييات التصديير واالييرادات املتحققة 

منه، اتخذت هذا االجراء الشهري.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أطلق مجلس الخدمة العامة االتحادي، 
امس االثنن، اسيتمارة التقديم لتعين 
األوائيل وحملة الشيهادات، فيما أعلن 
محافيظ بغيداد، محميد جابير العطا، 
مخاطبة وزارة الرتبية بشيأن شيمول 
315.وقال  2020 بالقيرار  محيارضي 
رئييس املجليس، محميود محميد عبد 
التميمي، يف بييان تلقته “الزوراء”: إنه 

“استناداً ألحكام قانون الدعم الطارئ 
لألمن الغذائي والتنمية رقم )2( لسينة 
اللجنية  لتوصييات  وتنفييذاً   ،2022
املشيكلة بموجيب األمير الديواني رقم 
)35( لسينة 2022، ولغيرض املبارشة 
بتعيين املشيمولن بيكل مين قانيون 
تشيغيل حملية الشيهادات العليا رقم 

)59( لسنة 2017.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة االنواء الجوية، امس االثنن، 
حالة الطقس يف الباد لأليام املقبلة، فيما 
توقعيت تسياقطاً لألمطيار وانخفاضياً 
جديداً يف درجات الحرارة االسبوع الحايل.

وذكير بيان للهيئة، تلقتيه “الزوراء”: أن 
“طقيس البياد الييوم الثاثاء سييكون 
يف املنطقة الوسيطى غائماً مع تسياقط 
الشيدة،  اىل متوسيطة  أمطيار خفيفية 
ودرجات الحرارة تنخفض قلياً عن اليوم 
السابق، بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
الشيمالية غائمياً ميع تشيكل الضبياب 
صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة 
سيتكون مقاربية للييوم السيابق، فيما 
سييكون الطقيس يف املنطقية الجنوبية 
غائمياً ميع تسياقط أمطيار خفيفة اىل 
متوسطة الشيدة وتكون غزيرة يف بعض 

األماكن، ودرجات الحرارة تنخفض بضع 
درجاتعن اليوم السيابق”.وأضاف البيان 
أن “طقيس ييوم غيد األربعاء سييكون 
صحيواً ميع بعيض الغيوم كما يتشيكل 
الضبياب صباحياً وييزول تدريجيياً، أما 
درجات الحرارة فسيتكون مقاربة لليوم 
السابق يف االقسيام الوسطى والجنوبية، 
يف حن ستنخفض قلياً عن اليوم السابق 
يف القسم الشمايل من الباد”.ولفت إىل أن 
“طقيس ييوم الخميس سييكون صحواً 
ميع بعض الغييوم كما يتشيكل الضباب 
صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السيابق يف عميوم الباد”.
وأوضيح أن “طقس الباد لييوم الجمعة 
املقبل سييكون صحواً مع بعض الغيوم، 
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف 

عموم الباد”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
طالب سيفراء دول بريطانييا وأملانيا 
وإيطاليا والوالييات املتحدة األمريكية 
وفرنسيا، الرئيس الرصبي، ألكسيندر 
فوتشييتش، بتفكييك الحواجيز التي 
أقيمت يف شيمال كوسيوفو وميتوهيا 
خال 24 ساعة.وذكرت وسائل إعام 

غربية أن السيفراء أرسيلوا رسالة إىل 
الرئييس الرصبيي بمثل هيذا املطلب، 
بأنهيم  نفسيه  الوقيت  يف  مهدديين 
لين يتدخليوا ولين يعيقيوا محاوالت 
رئييس وزراء كوسيوفو )غري املعرتف 
بهيا(، ألبن كورتي، الترصف بشيكل 
الرصبيي،  الرئييس  مسيتقل.وكان 

ألكسيندر فوتشييتش، قيد أمير قائد 
جيشه بالتوجه، ليل األحد، إىل الحدود 
مع كوسيوفو، وفق ما أعلين الجنرال 
مييان مويسييلوفيتش نفسيه، ميع 
تفاقيم التوتير بين البلديين مؤخيرا 
عيى خلفيية منيع العبور عنيد نقاط 
حدودية.وأعلنت كوسيوفو استقالها 

عين رصبيا عيام 2008، لكين بلغراد 
ترفض االعرتاف بهيا، بل تحض 120 
أليف رصبيي يعيشيون يف كوسيوفو 
عيى تحيدي سيلطات بريشيتينا.ويف 
10 ديسيمر امليايض، قيام املئات من 
اليرصب بإغياق الطيرق يف مناطيق 
شمال كوسوفو ذات الغالبية الرصبية 

احتجاجا عى اعتقال رشطي سيابق، 
ميا تسيبب بشيل حركية امليرور عند 
معرين حدودين.وقيال قائد الجيش 
الرصبيي يف مقابلة مع قناة “بينك تي 
يف” املحليية، األحيد، إن “الوضع هناك 

صعب ومعقد”.

بغداد/ الزوراء:
أكيد رئييس تييار الحكمية الوطنيي، 
حريية  أن  الحكييم،  عميار  السييد 
التعبري يف العراق عى مسيتوى األفراد 
والصحفيين واملؤسسيات اإلعاميية 
تكاد أن تكون تجربة رائدة يف املنطقة، 
فيما وصيل الوفيد االعاميي املرصي 
اىل البيرصة برفقية نقييب الصحفين 
العراقيين مؤييد الامي.وقال السييد 
الحكييم يف بيان تلقته »اليزوراء«: أنه 

»التقى مسياء اميس رئييس املجلس 
األعيى لتنظييم اإلعام يف ميرص كرم 
جير، والوفيد املرافيق له مين أعضاء 
مجليس الشيعب املرصي، وعيددا من 
كبار اإلعامين والصحفين املرصين، 
وثمين حضورهيم امليدانيي يف العراق 
لاطاع عى الواقع العراقي عن قرب«، 
داعيا إىل نقل الحقيقة عن العراق وعن 
الحياة اليومية التيي غالبا ما يظلمها 
اإلعام بنيرش السيلبيات وتجاهل كل 

بعميق  »أشيدنا  اإليجابيات.وأضياف 
العاقية التاريخية التيي تربط العراق 
بجمهوريية ميرص العربيية«، مبينيا 
أن »العاقية عاقية اسيامية وعربية 
بين  مشيرتكة  وقواسيم  وحضاريية 
البلدين والشيعبن الصديقن«. وثمن 
املتمثلية  املرصيية  القييادة  موقيف 
بالرئييس عبد الفتاح السيييس الداعم 

ألمن واستقرار العراق.

بغداد/ الزوراء:
اميس  االمريكيي  اليدوالر  رصف  سيعر  تجياوز 
االثنن، وألول مرة »منذ سينتن« حاجز 156 ألف 
دينيار مقابل كل 100 دوالر، بينما سيجلت محال 
الرصافية أكثر مين 158 ألف دينيار.وأدى ارتفاع 

الدوالر يف األسيواق املحلية إىل ارتفاع أسيعار املواد 
الغذائية يف أسيواق الجملة، والتيي تعتر الرشيان 
األسيايس لحياة املواطن.وقال مراسيل »الزوراء«: 
ان االسواق املحلية شهدت ارتفاعا كبريا ومفاجئا 
بسيعر رصف الدوالر مقابل الدينار ، حيث سجلت 

مكاتيب الصريفة اكثر مين 158 الف دينار مقابل 
اليي 100 دوالر، من دون وجود معالجات حقيقية 
من قبل الحكومة.واضاف: ان ارتفاع سعر رصف 
اليدوالر مقابيل الدينيار القى بظاله عى اسيعار 
املواد الغذائية حيث سيجلت علوة جميلة ارتفاعا 

ملحوظيا بأسيعار امليواد الغذائيية.اىل ذلك شيكا 
مواطنيون االرتفاع الكبري بأسيعار رصف الدوالر 
مقابيل الدينار يف االسيواق املحليية، محذرين من 

استمرار ارتفاعه يف ظل غياب الحلول.

السيد احلكيم: حرية التعبري يف العراق تكاد تكون جتربة رائدة باملنطقة

ارتفاع سعر الدوالر حيكم السوق والعراقيون يشكون الغالء يف األسواق احمللية

الوفد اإلعالمي املصري يصل إىل البصرة برفقة نقيب الصحفيني العراقيني

بعد ختطيه حاجز الـ 158 ألف دينار يف حمال الصريفة 

تونس/ متابعة الزوراء:
أّكد الرئيس التونيس، قيس سعّيد: أّن “العملّية 
سييقول  والشيعب  سيتتواصل،  االنتخابّيية 
كلمته”.وقال الرئيس التونيس قيس سيعّيد: 
إن العمليية االنتخابيية سيتتواصل إىل حين 
اختيار برمليان جديد للبياد، متجاها يف ذلك 
الدعيوات التي تطالبه بتأجييل جولة اإلعادة 
بسيبب اإلقبال املتدني عى التصويت.وتحّدث 
سعّيد يف كلمة خال زيارته للمستشفى املحيل 
بمحافظة جندوبة شمال الباد، امس االثنن، 
عن أطراف لم يسّمها، قال إّنها حاولت إفساد 

االنتخابيات الرملانيية، وعن وجود مندسينّ 
من بن املرتشيحن، وقال إّن إمكانّية سيحب 
الوكالية من “املندسين يف اإلنتخابات” واردة 
يف نيصّ الدسيتور.وأضاف رئييس تونس: إن 
العمليية االنتخابيية سيتتواصل حتيى يقول 
الشيعب كلمته، بالرغم من التجياوزات التي 
حصلت.واتهيم سيعّيد املعارضية بمحاولية 
إسيقاط الدولية والعبيث بقوت التونسيين 
عن طريق بث الشيائعات واختياق األزمات. 

مشددا عى أنه سيتم التصدي لهؤالء.

سوريا/ متابعة الزوراء:
قال قائد قوات سيوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عى 
“تويرت” إن ستة من أفراد قوات األمن التي يقودها األكراد 
ُقتلوا يف هجوم انتحاري شنه تنظيم “داعش” امس اإلثنن 
عى أحد مراكز قوات األمن يف مدينة الرقة بسيوريا.وقال 
رئيس املركز اإلعامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد 
شيامي: إن مهاجما انتحاريا ُقتل واعتقل آخر.وبحسيب 
املرصد السيوري لحقوق اإلنسيان، فإن هجوم “داعش” 
ُنفيذ عى مقيرات أمنية بالقرب من سيجن اسيتخبارات 
عسيكرية يف حي االنتفاضة بالريف الغربيي للرقة.وبّن 
املرصد أن القوى األمنية التابعة لي”قسد” أحبطت عملية 
الهجوم بعد اندالع اشيتباكات عنيفة مع عنارص التنظيم 
اإلرهابي.وتبنيى “داعش” الهجيوم عر بيان عى تطبيق 

“تلغيرام” أكيد فييه أن العملية جياءت انتقاميا لعائات 
وأقيارب املوقوفين يف مخيم الهول الذي يدييره األكراد يف 
شمال سوريا. واسيتوىل التنظيم اإلرهابي عى مساحات 
شاسيعة من العراق وسيوريا يف 2014 بما يشيمل الرقة 
التيي كانت معقليه الرئييس لكنه يشين هجمات كر وفر 
منذ خسارته آخر قطعة أرض مهمة يف سوريا عام 2019.
اختبأ ما تبقى من مسيلحي التنظييم يف مناطق نائية يف 
السينوات القليلة املاضية لكنهم ما زالوا قادرين عى شن 
الهجمات.ووفق قوات سيوريا الديمقراطية فإن هجوما 
كبيريا للتنظييم عى سيجن الصناعة يف مدينة الحسيكة 
بشيمال رشق سيوريا يف ينايير املايض خلّيف حوايل 500 
قتييل من بينهم 374 تربطهيم صات بالتنظيم وعرشات 

من مقاتيل “قسد” وطاقم السجن.

مستشار السوداني لـ           : تلقينا الكثري من الشكاوى بشأن حقوق اإلنسان وشكلنا جلنة لتصنيفها وفرزها
أعلن إرسال جزء من الشكاوى إىل االدعاء العام قبل صدور تقرير “واشنطن بوست”

الزوراء/ حسن فالح:
كشَف مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
حقوق االنسان، زيدان خلف، عن تلقيه 
الكثيري مين الشيكاوى بشيأن حقوق 
االنسيان، وفيميا اكيد تشيكيل لجنية 
يف مكتبيه لتصنييف وفيرز الشيكاوى 
اعلين  املختصية،  وارسيالها للجهيات 
ارسيال جيزء مين الشيكاوى اىل جهاز 
تقريير  صيدور  قبيل  العيام  االدعياء 

“واشنطن بوست”.
وقال خليف يف حديث لي”اليزوراء”: إن 
املنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد 
شيياع السيوداني تضمين الكثيري من 
ابيواب حماية حقوق االنسيان وتعزيز 
االلتيزام  هيذا  وكان  الحمايية،  هيذه 
واضحا جدا من خال تعين مستشيار 
لحقوق االنسيان قد يكون هو االول يف 
كل الحكومات السابقة بعد عام 2003، 
وهيذا دليل عيى االهتميام بموضوعة 
حقيوق االنسيان.واضاف: انيه كان يف 
بداية تكليفنا يف شيهر ترشيين الثاني، 
ويف يوم 5/11/2022 حرضنا اجتماعا 
للمنظمات الدولية مع الحكومة لبحث 
موضيوع النازحن والاجئن وامكانية 
تقديم العون إلرجاع النازحن يف العودة 
الطوعيية. مبينيا: انيه بعيد ذليك كان 
هنياك امر من رئيس اليوزراء برضورة 
تلقي الشيكاوى مين املواطنن.وتابع: 
فتحنيا بريدا الكرتونييا )ايميل( خاصا 
بتلقيي الشيكاوى. مؤكدا: انيه وردت 

لنيا خيال اقل مين اسيبوع الكثري من 
الشيكاوى وتيم عيى ضوئها تشيكيل 
لجنية يف مكتبيي لتصنيف وفيرز هذه 
الشيكاوى.وأوضح: ان هذه الشيكاوى 
تضمنيت ثاثية محاور رئيسيية وهي 
محكومين وقيد التنفيذ وقضايا اخرى 
خاصة بحقوق االنسان. مشريا اىل: انه 

بعيد فرزها وتصنيفها وجيدت أن هذه 
الشكاوى تعد لحكومات سابقة .وبّن: 
انيه كان لدينا لقاء مع مجلس القضاء 
االعى ورئاسة االدعاء العام وايضا مع 
املفوضية العليا لحقوق االنسان وكذلك 
مع السيلطة الترشيعية، ووجدنا هناك 
انسيجاما كبيريا جيدا مين الجميع يف 

موضوع حقوق االنسان وكان الجميع 
عى ارتيياح كامل بموضوعية التعاون 
من اجل صون وكرامة حقوق االنسان 
يف العراق.ومىض بالقول: ارسيلنا 500 
شيكوى اىل مفوضيية حقوق االنسيان 
كوجبية اوىل لتقاطيع املعلومات معها 
الن الكثري من هذه الشيكاوى قد تكون 

وردت اىل مفوضية حقوق االنسان وتم 
اتخاذ االجيراء الازم بصددهيا. مبينا: 
انيه سيتتم مقاطعية هيذه املعلومات، 
ويف حال عدم وجود شيكوى من قبلهم 
سيتتم احالتها عى االدعاء العام، ومن 
ثيم اىل الجهات املختصية، تتبعها بقية 
الشيكاوى وحسيب التخصص، وقسم 
من الشيكاوى سيتتم مفاتحة الجهات 
املختصة بصددها وحسيب موضوعها 
كا حسيب نوعية الشيكوى.واكد: انه 
تم ارسيال قسم من الشكاوى اىل جهاز 
االدعاء العام منتصف الشيهر، أي قبل 
الواشينطن  صحيفية  تقريير  صيدور 
بوست بشأن حقوق االنسان يف العراق.

ويف وقت سيابق، أعلن مستشار رئيس 
الوزراء لحقوق اإلنسيان، زيدان خلف، 
عن إحالة ملفات لجنية األمر الديواني 
)29 لسينة 2020( إىل االدعياء العيام.

“تنفييذاً  إنيه  بييان:  يف  خليف  وقيال 
لالتزاميات اليواردة يف املنهاج الوزاري 
لحكومة رئيس مجليس الوزراء محمد 
شياع السوداني إزاء ادعاءات الشكاوى 
التي تحدثت عن حصول حاالت تعذيب 
بالقيوة، وتأكيداً  وانتيزاع لاعرتافيات 
للرفيض التام لهيذه املمارسيات، تمت 
إحالة ملفيات ادعاءات انتهاكات لجنة 
األمير الديوانيي )29 لسينة 2020( إىل 
جهياز االدعياء العيام من أجيل اتخاذ 
اإلجراءات املائمة وفق القوانن املرعية 

النافذة”.

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(
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بغداد/ الزوراء:
إلقاء القبض  الداخلية، امس االثنن،  أعلنت وزارة 
عى 27 أجنبياً مخالفاً لقانون اإلقامة يف محافظة 
كركوك.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: أن 
»قسم شؤون اإلقامة ضمن مديرية األحوال املدنية 
تمكن  كركوك،  محافظة  يف  واإلقامة  والجوازات 
لقانون  مخالفاً  أجنبياً   27 عى  القبض  إلقاء  من 
ما  دقيق  بشكل  واملتابعة  التحري  بعد  اإلقامة، 
أفىض اىل ضبطهم«.وأضافت أن »املديرية مستمرة 
»جميع  داعية  اإلقامة«،  أنظمة  مخالفي  بتعقب 
أماكن  عن  واإلباغ  املعلومة  تقديم  إىل  املواطنن 

تواجدهم، وعدم إيوائهم خدمة ألمن الباد«.

القبض على 27 أجنبيا 
خمالفا لإلقامة يف كركوك

النفط: إيراداتنا للشهر املاضي بلغت 
أكثر من 8 مليارات دوالر

جملس اخلدمة يعلن إطالق استمارة 
التقديم لتعيني األوائل ومحلة الشهادات

األنواء اجلوية: أمطار واخنفاض 
جديد يف درجات احلرارة

قيس سعّيد: العملية االنتخابية ستتواصل 
والشعب سيقول كلمته

سوريا.. قتلى أكراد يف هجوم لـ”داعش” بالرقة

التجارة تعلن تصفري مستحقات الفالحني من احلنطة وتتوقع مومسا جيدا للحصاد

األخريةإنتاج أنسجة العني باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد واخلاليا اجلذعية

ص 5

افتتح مركز الكوثر للطب النووي و64 مدرسة  
رئيس الوزراء يؤكد لسفراء دول اخلليج 

واليمن أهمية خليجي 25 ورمزيتها املتمّيزة

بغداد/ الزوراء:
شيياع  محميد  اليوزراء،  رئييس  اكيد 
السيوداني، امس االثنين، اهمية بطولة 
ليدى  املتمييزة  ورمزيتهيا   25 خليجيي 
العراقيين واالشيقاء املشياركن، فيميا 
افتتح مركيز الكوثر للطيب النووي و64 
مدرسة يف محافظة البرصة.وذكر املكتب 
االعاميي لرئيس مجلس اليوزراء يف بيان 
تلقته »الزوراء«: ان »السيوداني استقبل 
يف البرصة سيفراء دول مجليس التعاون 
لدول الخليج العربية وسيفري الجمهورية 

اليمنية ليدى العراق«.واضاف انه »جرى 
خال اللقاء اسيتعراض مجمل العاقات 
العراقيية مع دول املجليس وعموم الدول 
العربية، وأبرز املجياالت التي يجري فيها 
العمل عى تطوير التعياون والرشاكة، ملا 
فيه مصلحة الشيعب العراقي والشيعوب 
الشقيقة«.واشار اىل ان »اللقاء بحث آخر 
االستعدادات التي أتّمها العراق الستضافة 
بطولة خليجي 25 بالبرصة، يف السيادس 

من كانون الثاني املقبل«.

5 دول غربيةمتهل رئيس صربيا 24 ساعة لتفكيك حواجز مشال كوسوفو وميتوهيا
مهددين بأنهم لن يتدخلوا ولن يعيقوا حماوالت ألبني كورتي

بغداد/ الزوراء:
املشمولن  للطلبة  السماح  االثنن،  امس  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قررت 
دراسية  مرحلة  إىل  بالعبور  النجاح   2021/2022 الدرايس  للعام  الرسوب  عدم  بسنة 
أعى وتحميلهم املواد التي رقنت قيودهم فيها.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: 
الرأي  املادة 12 من قانون هيئة  أحكام  إىل  استنادا  املتخذ  الرأي  أنه »نص قرار هيئة 
رقم 9 لسنة 2011 عى السماح للطلبة الذين تم شمولهم باحتساب السنة الدراسية 
2021/2022 سنة عدم رسوب بالنجاح بالعبور إىل مرحلة دراسية أعى محملن باملواد 
صاحية  الجامعات  مجالس  منح  القرار   « أنه  فيها«.وأضافت  قيودهم  رقنت  التي 
شؤون  إجراءات  دليل  يف  ورد  ما  وفق  عى  بالقرار  املشمولن  الطلبة  حاالت  معالجة 

الطلبة وضوابط القبول ورشوطه«.

التعليم تقرر عبور الطلبة املشمولني بسنة 
عدم الرسوب 

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

جانب من افتتاح ملعب امليناء األومليب يف البصرة .. ص6

التفاصيل ص2

التفاصيل ص2



مجهورية العراق
وزارة الصحة                                                                    العدد : هـ . د.ص/7/1

هيأة الضمان الصحي                                                           التاريخ : / / 2022
دائرة الصندوق

قسم العقود 
اعالن/ دعوة عامة

لتسجيل شركات التأمني
HI/2023/1 رقم

يرس وزارة الصحة -  هيأة الضمان الصحي بدعوة رشكات التأمني )العراقية واألجنبية( املجازة من قبل 
ديوان التأمني العراقي والراغبني بتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيني وبشكل 
إلزامي للمقيمني والزائرين االجانب استنادا اىل قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 مراجعة مقر 
وزارة الصحة – الدائرة االدارية واملالية والقانونية – القسم القانوني، الطابق الثامن والكائن يف محافظة 
التسجيل  عملية  إلتمام  ادناه  يف  املبينة  واملتطلبات  الوثائق  تقديم  لغرض  املعظم  باب  منطقة  بغداد/ 
ومنحهم االعتمادية من قبل هيأة الضمان الصحي مستقبال لالشرتاك بدعوات تقديم الخدمات الصحية 

املشمولة بالتأمني الصحي والتي سيتم االعالن عنها الحقا من قبل هيأة الضمان الصحي.
الوثائق واملتطلبات:

1- ان تكون رشكة التأمني مسجلة يف ديوان التأمني ولديها اجازة رسمية نافذة بذلك.
2- تمتلك رشكة التأمني الحق بممارسة اعمال التأمني الصحي استنادا اىل تعليمات فروع انواع التأمني 

رقم 9 لسنة 2006.
3- ان تكون رشكة التأمني غري مدرجة يف القائمة السوداء او معلقة انشطتها من قبل ديوان التأمني 

او اي جهة رسمية .
4- تمتلك رشكة التأمني كادر متخصص باملعلوماتية يسمح لها بإدارة جميع امللفات الطبية لالفراد 
املشمولني بالتأمني الصحي من خالل التنسيق مع وزارة الداخلية – دائرة االقامة فيما يخص الوافدين 

واملقيمني، ومع وزارة العمل والشؤون االجتماعية فيما يخص العمالة االجنبية الوافدة.
5- رشكة التأمني التي لديها اعمال مماثلة يتم الترصيح بها وبتأييد من الجهات املستفيدة.

6- تمتلك رشكة التأمني سجل مريض يف اعمالها وتعامالتها السابقة ان كان لها اعمال مماثلة.
7- ان يكون لدى رشكة التأمني مستمسكات تثبت ان لديها تعامل او تعاقد او تنسيق مع رشكات ادارة 

املطالبات التأمني الصحي TPA  والتي يجب ان يكون مرصح لها بالعمل وفق القوانني العراقية.
8- تقدم رشكة التأمني كتاب تلتزم بموجبه بالعمل مع املؤسسات الصحة )الحكومية وغري الحكومية( 

يف بغداد واملحافظات والتي ستكون خاضعة ملعايري وانظمة هيأة الضمان الصحي.
9- تقدم رشكة التأمني كتاب تعهد يسمح للجهات الرقابية يف هيأة الضمان الصحي بمراجعة كشوفاتها 

الحسابية بشكل دوري.
10- تقديم عدم ممانعة رضيبية من الهيئة العامة للرضائب.

ملزيد من املعلومات واالستفسارات يرجى مراجعة مقر هيأة الضمان الصحي – دائرة الصندوق الكائن 
يف بغداد – منطقة زيونة – محلة 714.

صالح مهدي الحسناوي
وزير الصحة
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افتتح مركز الكوثر للطب النووي و64 مدرسة 

رئيس الوزراء يؤكد لسفراء دول اخلليج واليمن أهمية 
بطولة خليجي 25 ورمزيتها املتميزة

ارتفاع سعر الدوالر حيكم السوق والعراقيون 
يشكون الغالء يف األسواق احمللية

املالكي: املرحلة الراهنة تتطلب 
االرتقاء بعمل املنظومة األمنية

جملس اخلدمة يعلن إطالق استمارة 
التقديم لتعيني األوائل ومحلة الشهادات

بعد ختطيه حاجز الـ 158 ألف دينار يف حمال الصريفة 

بغداد/ الزوراء:
شياع  محمد  الوزراء،  رئيس  اكد 
اهمية  االثنني،  امس  السوداني، 
ورمزيتها   25 خليجي  بطولة 
واالشقاء  العراقيني  لدى  املتميزة 
مركز  افتتح  فيما  املشاركني، 
الكوثر للطب النووي و64 مدرسة 

يف محافظة البرصة.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  الوزراء  مجلس 
استقبل  “السوداني  ان  “الزوراء”: 
مجلس  دول  سفراء  البرصة  يف 
العربية  الخليج  لدول  التعاون 
لدى  اليمنية  الجمهورية  وسفري 

العراق”.
اللقاء  خالل  “جرى  انه  واضاف 
استعراض مجمل العالقات العراقية 
الدول  وعموم  املجلس  دول  مع 
العربية، وأبرز املجاالت التي يجري 
التعاون  تطوير  عىل  العمل  فيها 
والرشاكة، ملا فيه مصلحة الشعب 

العراقي والشعوب الشقيقة”.
آخر  بحث  “اللقاء  ان  اىل  واشار 
العراق  أتّمها  التي  االستعدادات 
 25 خليجي  بطولة  الستضافة 
كانون  من  السادس  يف  بالبرصة، 

الثاني املقبل”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء “أهمية 
املتمّيزة  ورمزيتها  البطولة  هذه 
لدى العراقيني واألشقاء املشاركني، 
وما تمثله من مناسبة للقاء األخوة 

عىل أرض العراق املضياف”.
السفراء  أشار  جانبهم،  من 
هذه  إلنجاح  بلدانهم  “دعم  إىل 
الجهود  “عالياً  مثمنني  البطولة”، 
التي بذلها العراق من أجل تحقيق 

هذا الهدف”.
رئيس  افتتح  ذلك،  غضون  يف 
شياع  محمد  الوزراء،  مجلس 
للطب  الكوثر  مركز  السوداني، 

محافظة  يف  االستثماري  النووي 
البرصة.

لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
“السوداني  ان  بيان  يف  الوزراء 
النووي  للطب  الكوثر  مركز  افتتح 

االستثماري يف محافظة البرصة”.
وأكد السوداني أن “امللف الصحي يف 
العراق يحظى بأولوية يف الربنامج 
الحكومي”، مشددا “عزم الحكومة 
الصحية  الخدمات  تقديم  عىل 

والطبية األساسية للمواطنني”.
للطب  الكوثر  مركز  أن  إىل  يشار 
مركز  أول  يعد  البرصة  يف  النووي 
النظائر  إنتاج  يف  متخصص 
وتتوفر  الطبية،  لألغراض  املشّعة 
متقّدمة  تشخيصية  خدمات  فيه 
واملنطقة  العراق  مستوى  عىل 
وتقنيات  بأجهزة  مجهز  وهو 
الرسطان  مرىض  ملعالجة  حديثة 
املبكرة  اإلصابات  وتشخيص 
للرسطان، وقد ُجهز بأحدث مفاعل 

رشكة  إنتاج  من  )سايكلوترون( 
جنرال إلكرتيك األمريكية الرائدة يف 

هذا املجال عىل مستوى العالم.
الوزراء،  مجلس  رئيس  أجرى  كما 
زيارة  السوداني،  شياع  محمد 
تفقدية ملستشفى الجهاز الهضمي 
محافظة  يف  التخصيص  والكبد 

البرصة.
اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر   
أن  الوزراء  مجلس  لرئيس 
تفقدية  زيارة  أجرى  “السوداني 
الهضمي  الجهاز  ملستشفى 
محافظة  يف  التخصيص  والكبد 

البرصة”.
وأضاف البيان أن “رئيس مجلس 
الوزراء تابع سري تقديم الخدمات 
للمواطنني،  والصحية  الطبية 
وتفاصيل عمل أقسام املستشفى 
عىل  نوعه  من  األحدث  يعد  الذي 
أجهزة  ويضم  العراق،  مستوى 
الصحي  بالواقع  ترتقي  متطورة 

التخصصية  الرعاية  وتقدم 
للمواطنني”.

كذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء، 
افتتاح  السوداني،  شياع  محمد 
محافظة  عموم  يف  مدرسة   64

البرصة.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
أن  بيان  يف  الوزراء  مجلس 
محمد  الوزراء  مجلس  “رئيس 
مدرسة  افتتح  السوداني  شياع 
للبنات  االبتدائية  األسود  الذهب 
انه  مبينا  البرصة”،  محافظة  يف 
“افتتح ايضا 64 مبنى مدرسياً يف 
عموم املحافظة، خالل حفل أقيم 
بديوان مجلس محافظة البرصة، 

حرضه وزير الرتبية واملحافظ”.
الـ  “املدارس  أن  البيان  وأضاف 
البرصة  مناطق  بني  توزعت   64
 18 منها  املركز  حصة  املختلفة، 
األبنية  بقية  وتوزعت  مدرسة، 
البرصة  شمال  بني  املدرسية 

بواقع 25 مدرسة، وقضاء الزبري 
غرب البرصة 12 مدرسة، وكانت 
رشق  العرب  شط  قضاء  حصة 
وحصة  مدارس،   6 املحافظة 
جنوب  الخصيب  أبي  قضاء 

البرصة 3 مدارس”.
حفل  خالل  السوداني،  وأكد 
الحكومة  “حرص  االفتتاح، 
األهمية  الرتبوي  امللف  إيالء  عىل 
يتعلق  ما  وخصوصاً  القصوى، 
األبنية  تنفيذ  يف  باإلرساع 
“افتتاح  أن  موضحاً  املدرسية”، 
هذا العدد من املدارس يف املحافظة 
يف  سيسهم  عالية،  وبمواصفات 

إنهاء معاناة طلبتنا االعزاء”.
املقبل  “العام  أن  اىل  ولفت 
سيشهد إتمام تنفيذ أعداد أخرى 
من املدارس، بما يسهم يف تطوير 
أهم  وتأمني  الرتبوي  املسار 
أركانه األساسية املتمثلة باألبنية 

املدرسية”.
مجلس  رئيس  أكد  جانبه،  من 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء، 
مع  والتعاون  الرشاكة  أهمية 

القطاع الخاص الوطني.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
إن  بيان:  يف  الوزراء،  مجلس 
محمد  الوزراء  مجلس  “رئيس 
زيارة  أجرى  السوداني  شياع 
النرجس  رشكة  ملصنع  تفّقدية 
البرصة،  محافظة  يف  لألنابيب 
واّطلع عىل عمل املصنع الذي يعد 
للقطاع  التنموية  املشاريع  من 

الخاص يف املحافظة”.
وأشار السوداني، بحسب البيان، 
والتعاون  الرشاكة  “أهمية  إىل 
الوطني،  الخاص  القطاع  مع 
وما يخلقه من فرص عمل ورفد 
الفرص  من  باملزيد  لالقتصاد 

االستثمارية”.

بغداد/ الزوراء:

امس  االمريكي  الدوالر  رصف  سعر  تجاوز 

حاجز  سنتني”  “منذ  مرة  وألول  االثنني، 

156 ألف دينار مقابل كل 100 دوالر، بينما 

ألف   158 من  أكثر  الرصافة  محال  سجلت 

دينار.

املحلية،  األسواق  يف  الدوالر  ارتفاع  وأدى 

أسواق  يف  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  إىل 

الجملة، والتي تعترب الرشيان األسايس لحياة 

املواطن.

وقال مراسل “الزوراء”: ان االسواق املحلية 

شهدت ارتفاعا كبريا ومفاجئا بسعر رصف 

الدوالر مقابل الدينار ، حيث سجلت مكاتب 

مقابل  دينار  الف   158 من  اكثر  الصريفة 

معالجات  وجود  دون  من  دوالر،   100 الـ 

حقيقية من قبل الحكومة.

الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  ان  واضاف: 

مقابل الدينار القى بضالله عىل اسعار املواد 

ارتفاعا  علوة جميلة  الغذائية حيث سجلت 

ملحوظا باسعار املواد الغذائية.

الكبري  االرتفاع  مواطنون  شكا  ذلك  اىل 

يف  الدينار  مقابل  الدوالر  رصف  باسعار 

استمرار  من  محذرين  املحلية،  االسواق 

ارتفاعه يف ظل غياب الحلول.

كنا  الذي  الوقت  يف  انه  املواطنني:  احد  وقال 

اعادة  املركزي  والبنك  الحكومة  من  نأمل 

إال  القديم  سعره  اىل  الدوالر  رصف  سعر 

الدوالر  رصف  سعر  بارتفاع  تفاجئنا  اننا 

158 الف وربما يصل  ووصوله اىل اكثر من 

اىل 160 الفا واكثر خالل االيام املقبلة.

واضاف: ان هناك ارتفاعا ملحوظا بأسعار 

املواد الغذائية ,والصحية واالنشائية واالدوات 

داعيا  الدوالر.  ارتفاع  والسبب  االحتياطية 

الحكومة والبنك املركزي اىل اتخاذ االجراءات 

اجل  من  الناجعة  الحلول  ووضع  الحقيقية 

تخفيض سعر الرصف واستقراره.

الشأن  يف  خرباء  حذر  ذلك  غضون  يف 

االقتصادي من االرتفاع املستمر بسعر رصف 

تسبب  االرتفاع  هذا  ان  مؤكدين  الدوالر، 

التجارية  الحركة  وايقاف  السوق  بارباك 

واالستثمارية يف البلد. 

من جانبه، قرر البنك املركزي، امس االثنني، 

بشكل  الرضائب  باستيفاء  العمل  ايقاف 

مسبق ملعالجة ارتفاع سعر الرصف.

املصارف  اىل  موجه  للبنك  كتاب  يف  وجاء 

إىل  استناداً   “ انه  “الزوراء”:  املجازة وتلقته 

لسنة   )351( املرقم  الوزراء  مجلس  قرار 

باستيفاء  العمل  عدم  املتضمن   2022

الرضائب مسبقا  الكمركية ومبالغ  الرسوم 

من  )16/رابعاً(  املادة  يف  عليها  املنصوص 

قانون املوازنة العامة اإلتحادية للسنة املالية 

السنة  بانتهاء  بها  العمل  النتهاء   ،2021/

الهيئة  استيفاء  تأكيد  مع   ،2021/ املالية 

للرضائب  العامة  والهيئة  للكمارك  العامة 

البضائع  الرضائب عىل  الرسوم ومبالغ  تلك 

الحدودية،  املنافذ  يف  العراق  إىل  الداخلة 

وللعمل  الزبائن  وأعالم  باالطالع  للتفضل 

بموجبه ومنع األزدواج الرضيبي”.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي، امس االثنني، أن املرحلة الراهنة 

تتطلب االرتقاء بعمل املنظومة األمنية.
وقال املكتب اإلعالمي للمالكي يف بيان تلقته “الزوراء”: إن “رئيس ائتالف دولة 
الشمري”،  األمري  عبد  الداخلية  وزير  بمكتبه  استقبل  املالكي  نوري  القانون 
الفتا إىل أنه “جرى خالل اللقاء بحث مستجدات األوضاع األمنية ودور أجهزة 

وتشكيالت وزارة الداخلية يف تعزيز االستقرار بالبالد”.
بعمل  االرتقاء  تتطلب  الراهنة  “املرحلة  أن  إىل  البيان،  بحسب  املالكي  وأشار 
املنظومة األمنية وتنشيط العمل االستخباري وتوفري الحماية لجميع املواطنني 

واحرتام مبادئ حقوق اإلنسان”.
وجهوزية  بعملها  لالرتقاء  الوزارة  “خطط  الشمري  الوزير  استعرض  بدوره، 

قواتها لحفظ أمن املواطنني يف عموم محافظات البالد”.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أطلق مجلس الخدمة العامة االتحادي، 
امس االثنني، استمارة التقديم لتعيني 
أعلن  فيما  الشهادات،  وحملة  األوائل 
العطا،  جابر  محمد  بغداد،  محافظ 
شمول  بشأن  الرتبية  وزارة  مخاطبة 

محارضي 2020 بالقرار 315.
محمد  محمود  املجلس،  رئيس  وقال 
عبد التميمي، يف بيان تلقته “الزوراء”: 
الدعم  قانون  ألحكام  “استناداً  إنه 
رقم  والتنمية  الغذائي  لألمن  الطارئ 
لتوصيات  وتنفيذاً   ،2022 لسنة   )2(
اللجنة املشكلة بموجب األمر الديواني 
ولغرض   ،2022 لسنة   )35( رقم 
من  بكل  املشمولني  بتعيني  املبارشة 
قانون تشغيل حملة الشهادات العليا 
وقانون   ،2017 لسنة   )59( رقم 
 )67( رقم  األوائل  الخريجني  تشغيل 
مجلس  رئيس  وبرعاية   ،2017 لسنة 
السوداني، نعلن  الوزراء محمد شياع 
إطالق استمارة التقديم عىل الدرجات 
والجهات  للوزارات  املخصصة 
واملحافظات،  بوزارة  املرتبطة  غري 
املالية  وزارة  ِقبل  من  واملستحدثة 
العامة  الخدمة  مجلس  اىل  والواردة 
  ( بالعدد  كتابهم  بموجب  االتحادي 

74219 ( يف 23/12/2022 “.
ودعا التميمي “املشمولني بالقانونني 
الرشوط  واملستوفني  الذكر  اآلنفة 

السابعة  املادة  يف  عليها  املنصوص 
 )24( رقم  املدنية  الخدمة  قانون  من 
وجود  بعدم  واملبلغني   ،1960 لسنة 
قيد يمنعهم من التعيني، وفقا لنتائج 
ديوان  أقرّها  التي  الوظيفي  التقاطع 
بإشغال  الراغبني  املالية،  الرقابة 
إىل  أعاله،  يف  عنها  املنوه  الوظائف 
الرابط  عرب  التعيني  طلبات  تقديم 
اإللكرتوني الذي سيتم اإلعالن عنه يف 

املوقع الرسمي للمجلس”.
الرابط  عىل  “التقديم  أن  إىل  وأشار 
اليوم  من  بدءاً  سيكون  االلكرتوني 
األول  كانون   27 املوافق  الثالثاء 
الرسمي  الدوام  نهاية  ولغاية   2022
16 كانون الثاني  ليوم االثنني املوافق 
2023، عىل أن ُيرفق مع الطلب الوثائق 
املوقع  عىل  عنها  املعلن  واملتطلبات 

اإللكرتوني للمجلس جميعها” .
من جهته، أعلن محافظ بغداد، محمد 
الرتبية  وزارة  مخاطبة  العطا،  جابر 
 2020 محارضي  شمول  بشأن 

بالقرار 315.
وقال العطا، يف بيان تلقته “الزوراء”: 
إن “املحافظة خاطبت وزارة الرتبية/ 
رفع  بشأن  اإلداري،  الوكيل  مكتب 
الُكلف  قوائم  عىل  املصادقة  كتاب 
املالية الخاصة باملحارضين واإلداريني 
الرتبية،  مديريات  يف   2020 للعام 

لغرض شمولهم بالقرار 315”.



مهددين بأنهم لن يتدخلوا ولن يعيقوا حماوالت ألبني كورتي

ردا على دعوات التأجيل

الوفد اإلعالمي املصري يصل إىل البصرة برفقة نقيب الصحفيني العراقيني

السيد احلكيم: حرية التعبري يف العراق تكاد تكون جتربة رائدة باملنطقة
بغداد/ الزوراء:

أك�د رئي�س تي�ار الحكم�ة الوطني، 
حري�ة  أن  الحكي�م،  عم�ار  الس�يد 
التعبري يف العراق عىل مستوى األفراد 
والصحفي�ن واملؤسس�ات اإلعالمية 
يف  رائ�دة  تجرب�ة  تك�ون  أن  ت�كاد 
املنطقة، فيما وص�ل الوفد االعالمي 
امل�ري اىل الب�رة برفق�ة نقي�ب 

الصحفين العراقين مؤيد الالمي.
وق�ال الس�يد الحكيم يف بي�ان تلقته 
“ال�زوراء”: أنه “التقى مس�اء امس 
رئيس املجل�س األعىل لتنظيم اإلعالم 
يف م�ر كرم ج�ر، والوف�د املرافق 
الش�عب  أعض�اء مجل�س  م�ن  ل�ه 
املري، وعددا من كب�ار اإلعالمين 
وثم�ن  املري�ن،  والصحفي�ن 
حضورهم امليداني يف العراق لالطالع 
عىل الواقع العراقي عن قرب”، داعيا 
إىل نق�ل الحقيق�ة عن الع�راق وعن 
الحياة اليومية التي غالبا ما يظلمها 
اإلعالم بنرش الس�لبيات وتجاهل كل 

اإليجابيات.
العالق�ة  بعم�ق  “أش�دنا  وأض�اف 
الع�راق  ترب�ط  الت�ي  التاريخي�ة 
بجمهوري�ة م�ر العربي�ة”، مبينا 
أن “العالقة عالقة اس�المية وعربية 
وحضاري�ة وقواس�م مش�ركة بن 

البلدين والشعبن الصديقن”.
املري�ة  القي�ادة  موق�ف  وثم�ن   
الفت�اح  عب�د  بالرئي�س  املتمثل�ة 
واس�تقرار  ألم�ن  الداع�م  الس�ييس 
العراق، كم�ا تناولنا طبيعة تطورات 
املش�هد الس�يايس يف الع�راق وكيف 
تجاوزنا االنسداد السيايس الذي امتد 
ألكث�ر من عام، وأوضحن�ا أن العراق 
يعيش تجربة سياس�ية تراكم فيها 

اإليجابي�ات ويرتف�ع فيها مس�توى 
النضج السيايس عىل مستوى القوى 

السياسية ومؤسسات الدولة . 
واوضح ان “ طبيعة مقومات النجاح 
الت�ي تمتلكه�ا الحكوم�ة العراقي�ة 
وكذل�ك  النس�بية  املالي�ة  كالوف�رة 
االستقرار األمني بعد هزيمة اإلرهاب 
والثق�ل النياب�ي الداع�م للحكوم�ة 
ال�وزراء  رئي�س  ش�خص  وكذل�ك 

باعتب�اره متدرجا إداريا وش�خصية 
تتصف بالنزاهة ونظافة اليد”.

واك�د أن “العراق قاتل اإلرهاب نيابة 
عن املنطقة والعالم، ولوال تضحيات 
العراقين ل�كان اإلرهاب قد تغول يف 
أكثر من منطقة”، مبينا أن “خسارة 
اإلره�اب لبيئته الحاضن�ة كان أهم 

مقومات االستقرار يف العراق”.
ولفت إىل “أن اإلره�اب ال يمثل اليوم 

تهدي�دا عس�كريا إنم�ا ه�و تهدي�د 
خط�اب  إدام�ة  إىل  داعي�ا  أمن�ي”، 
االعتدال والتسامح والتعايش وتقبل 

اآلخر.
 وب�ننّ “ان البلدي�ن الع�راق وم�ر 
يمتل�كان مؤسس�ات رائ�دة يف ه�ذا 
املجال بحكم وج�ود النجف األرشف 
واألزه�ر الرشيف وم�ا يمتلكانه من 
ثقل حضاري وإس�المي”، مشريا إىل 

واقع الحريات يف الع�راق، و”قلنا إن 
الحري�ات مكفول�ة دس�توريا وتكاد 
حرية التعبري يف العراق عىل مس�توى 
واملؤسس�ات  والصحفي�ن  األف�راد 
اإلعالمي�ة أن تكون تجرب�ة رائدة يف 

املنطقة”.
يف غض�ون ذلك، وصل الوفد االعالمي 
املري رفيع املستوى، برئاسة كرم 
ج�ر رئي�س املجلس االع�ىل لتنظيم 

االعالم “وزي�ر االعالم”، اىل محافظة 
الب�رة عر ام�س برفق�ة رئيس 
نقي�ب  الع�رب  الصحفي�ن  اتح�اد 
الالمي  العراقين مؤي�د  الصحفي�ن 
واعض�اء مجلس نقاب�ة الصحفين، 
لحضور حف�ل افتتاح ملع�ب امليناء 
االوملب�ي بدعوة رس�مية م�ن رئيس 
ش�ياع  محم�د  ال�وزراء  مجل�س 

السوداني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
طال�ب س�فراء دول بريطاني�ا وأملانيا 
وإيطالي�ا والواليات املتح�دة األمريكية 
وفرنس�ا، الرئي�س الربي، ألكس�ندر 
فوتش�يتش، بتفكي�ك الحواج�ز الت�ي 
أقيم�ت يف ش�مال كوس�وفو وميتوهيا 

خالل 24 ساعة.
وذكرت وسائل إعالم غربية أن السفراء 
أرسلوا رسالة إىل الرئيس الربي بمثل 
ه�ذا املطلب، مهددين يف الوقت نفس�ه 
بأنهم لن يتدخلوا ولن يعيقوا محاوالت 
رئي�س وزراء كوس�وفو )غ�ري املعرف 
به�ا(، ألب�ن كورتي، الترف بش�كل 

مستقل.
ألكس�ندر  الرب�ي،  الرئي�س  وكان 
جيش�ه  قائ�د  أم�ر  ق�د  فوتش�يتش، 
بالتوج�ه، لي�ل األح�د، إىل الح�دود مع 
كوس�وفو، وفق ما أعلن الجنرال ميالن 
مويس�يلوفيتش نفس�ه، م�ع تفاق�م 
التوتر ب�ن البلدين مؤخ�را عىل خلفية 

منع العبور عند نقاط حدودية.
ع�ن  اس�تقاللها  كوس�وفو  وأعلن�ت 
رصبيا ع�ام 2008، لكن بلغراد ترفض 
االع�راف به�ا، ب�ل تح�ض 120 أل�ف 
رصبي يعيشون يف كوسوفو عىل تحدي 

سلطات بريشتينا.
ويف 10 ديس�مر امل�ايض، ق�ام املئ�ات 
من ال�رب بإغالق الط�رق يف مناطق 
شمال كوس�وفو ذات الغالبية الربية 
احتجاجا عىل اعتقال رشطي سابق، ما 

تسبب بش�ل حركة املرور عند معرين 
حدودين.

وق�ال قائد الجيش الرب�ي يف مقابلة 
م�ع قناة “بينك ت�ي يف” املحلية، األحد، 

إن “الوضع هناك صعب ومعقد”.
وأض�اف “هذا يتطل�ب يف الفرة املقبلة 
تواج�د الجي�ش الرب�ي ع�ىل ط�ول 
الخ�ط اإلداري”، وه�و املصطل�ح الذي 
تس�تخدمه بلغراد لتوصيف الحدود مع 

كوسوفو.

ولف�ت قائد الجي�ش إىل أن�ه يف طريقه 
إىل راس�كا، وه�ي بل�دة تبع�د نحو 10 
كيلوم�رات عن الحدود مع كوس�وفو، 
يف أعق�اب اجتماعه مع فوتش�يتش يف 

بلغراد.
وأك�د مويس�يلوفيتش أن “املهام التي 
أوكل�ت إىل الجي�ش الرب�ي.. دقيق�ة 

وواضحة وسيتم تنفيذها بالكامل”.
واشتعل فتيل التوتر بن الطرفن عندما 
ح�ددت كوس�وفو موعد 18 ديس�مر 
إلج�راء انتخابات يف بلديات ذات غالبية 

رصبية، لكن الحزب الس�يايس الربي 
الرئييس أعلن مقاطعته.

والحقا قبضت الس�لطات الكوس�وفية 
عىل رشطي س�ابق يشتبه يف ضلوعه يف 
هجم�ات ضد ضباط رشط�ة من أصل 
ألبان�ي، ما أث�ار غضب ال�رب الذين 

لجأوا إىل قطع الطرق.
توج�ه  م�ن  قص�ري  وق�ت  وقب�ل 
مويس�يلوفيتش إىل املنطقة الحدودية، 
بثت العديد من وسائل اإلعالم الربية 
مقط�ع فيديو أمكن س�ماع إطالق نار 

فيه يت�م تداوله ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي.

وأفادت وس�ائل إع�الم أن “اش�تباكا” 
وق�ع يف وقت مبكر مس�اء األحد عندما 
حاول�ت الق�وات الكوس�وفية تفكي�ك 

حاجز.
لك�ن رشط�ة كوس�وفو رفض�ت ه�ذا 
االدعاء ونفت يف منشور عىل “فيسبوك” 

مشاركة أفرادها يف أي اشتباك.
وذك�رت وس�ائل إعالم يف بريش�تينا أن 
دوري�ة لق�وة حف�ظ الس�الم “كفور” 
بقيادة حلف ش�مال األطل�يس كانت يف 
موقع إطالق النار، لكن لم ترد أنباء عن 

وقوع إصابات أو أرضار.
ويف نوفم�ر، أرضب املئ�ات م�ن رجال 
الرشط�ة الرب يف رشطة كوس�وفو، 
باإلضاف�ة إىل قض�اة ومدع�ن عام�ن 
وغريه�م ع�ن العم�ال احتجاج�ا عىل 
قرار بمن�ع الرب الذين يعيش�ون يف 
كوس�وفو من وضع لوح�ات ترخيص 

رصبية عىل سياراتهم.
لك�ن رغم تعليق تنفيذ الق�رار من قبل 
بريش�تينا بس�بب الغضب ال�ذي أثاره، 
ورج�ال  املوظف�ن  إرضاب  اس�تمر 
الرشطة الرب ما أح�دث فراغا أمنيا 

يف كوسوفو.
حت رئيس�ة ال�وزراء الربية آنا  ورصنّ
برنابيتش األس�بوع امل�ايض أن الوضع 
م�ع كوس�وفو “عىل حاف�ة االنزالق اىل 

نزاع مسلح”.

تونس/ متابعة الزوراء:
�د الرئي�س التونيس قي�س س�عينّد، أننّ “العملينّة  أكنّ

االنتخابينّة ستتواصل، والشعب سيقول كلمته”.
وق�ال الرئيس التون�يس قيس س�عينّد، إن العملية 
االنتخابية س�تتواصل إىل حن اختيار برملان جديد 
للب�الد، متجاه�ال يف ذل�ك الدع�وات الت�ي تطالبه 
بتأجيل جولة اإلعادة بس�بب اإلقب�ال املتدني عىل 

التصويت.
وتحدنّث س�عينّد يف كلمة خالل زيارته للمستش�فى 
املح�ي بمحافظ�ة جندوب�ة ش�مال الب�الد، امس 
ها، ق�ال إننّها حاولت  االثن�ن، عن أطراف لم يس�منّ
إفس�اد االنتخابات الرملانية، وعن وجود مندسننّ 
م�ن ب�ن املرش�حن، وق�ال إننّ إمكانينّة س�حب 
الوكالة من “املندسن يف اإلنتخابات” واردة يف نصنّ 

الدستور.
وأض�اف رئي�س تون�س إن العملي�ة االنتخابي�ة 
س�تتواصل حتى يقول الشعب كلمته، بالرغم من 

التجاوزات التي حصلت.
واته�م س�عينّد املعارضة بمحاولة إس�قاط الدولة 
والعبث بقوت التونسين عن طريق بث اإلشاعات 
واختالق األزمات، مش�ددا عىل أنه س�يتم التصدي 

لهؤالء.
ومن املرج�ح أن تجرى جولة اإلع�ادة لالنتخابات 

الرملانية يف أغلب الدوائر االنتخابية نهاية الش�هر 
املقبل، بعد فوز 21 مرشحا فقط يف الجولة األوىل، 

حسب أرقام الهيئة العليا لالنتخابات.
وتج�ري االنتخاب�ات، يف ظ�لنّ مقاطع�ة أح�زاب 
املعارض�ة، احتجاج�ا ع�ىل القان�ون االنتخاب�ي 
ال�ذي أقرنّه الرئيس قيس س�عينّد، ورفضا ملرشوعه 

السيايس.
وبموج�ب الدس�تور الجدي�د الذي أقرنّت�ه البالد يف 
اس�تفتاء ش�ارك في�ه ثلث التونس�ين، س�تكون 

صالحيات الرملان الجديد محدودة.
ونقلت إذاعة “موزاييك” الخاصة تريحات سعينّد 
ع�ىل هامش زيارة غ�ري معلنة إىل والي�ة جندوبة، 
حيث أرشف عىل تدش�ن مركز الطب االس�تعجايل 
بالجه�ة، وهو م�رشوع بكلفة 20 ملي�ون دينار، 

بطاقة استيعاب ُتقدَّر بأكثر من 100 رسير.
ه إىل مركز تصفية  وأشار قيس س�عينّد إىل أننّه توجنّ
ال�دم باملستش�فى الجه�وي يف جندوب�ة، “حي�ث 
وج�ده عامراً بكل املس�تلزمات، بم�ا يف ذلك اآلالت 

ة”، وف�ق قول�ه، مؤك�داً أن�ه “ال أزمة كما  واألرسنّ
يشاع يف عدد من وسائل التواصل االجتماعي”.

وتابع: “ستشفى تونس من األمراض السياسية.. 
هن�اك م�ن يري�دون العب�ث بق�وت التونس�ين، 
ويختلق�ون األزم�ات، لكن س�نتصدنّى لهم بنفس 

العزم”.
ول�م يش�ارك يف االنتخاب�ات التي جرت األس�بوع 
املايض س�وى 11.2 باملئة فقط من الناخبن، مما 
أث�ار انتقادات واس�عة من املعارضة وتش�كيك يف 
مصداقي�ة ورشعي�ة الرملان املقبل للب�الد، يف ظلنّ 
دع�وات من ع�دنّة أط�راف تطال�ب الرئيس قيس 
س�عينّد بتأجي�ل جولة اإلع�ادة لتف�ادي الفوىض، 

أبرزها االتحاد العام التونيس للشغل.
وه�ذه ه�ي االنتخاب�ات األوىل الت�ي تج�رى وفقاً 
للدس�تور ال�ذي وضع�ه قيس س�عينّد، وس�جلت 
أدنى نس�بة مش�اركة منذ عرفت البالد انتخابات 
ديمقراطي�ة بع�د الثورة، حيث س�جلت انتخابات 
املجلس التأس�ييس س�نة 2011 نس�بة مش�اركة 
%52، ويف انتخاب�ات الرمل�ان س�نة 2014 كانت 
نس�بة املش�اركة هي األعىل ب�%69، أما يف س�نة 
2019 فكانت يف ح�دود %41.3، لتكون انتخابات 
س�نة 2022 ه�ي األضعف ع�ىل اإلطالق، بنس�بة 

تصويت بلغت 11.22%.

5  دول غربي��ة متهل رئيس صربيا 24 س��اعة لتفكيك حواجز 
مشال كوسوفو وميتوهيا

قيس سعّيد: العملية االنتخابية ستتواصل والشعب سيقول كلمته
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حديث الرباط 

القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  العبي  حرص  أن  اآلن  الواضح 
مباريات  يف  حققوه  انتصار  كل  بعد   ، بأمهاتهم  االحتفاء  عىل 
الدوحة  القطرية  بالعاصمة  أطوارها  التي جرت   ، العالم  كأس 
، بما أضفى عىل هذه االنتصارات طابع الحميمية الخالصة و 
الصادقة ، لم يكن ترفا فرديا معزوال عن سياق عام له دالالت 
بالغة .بل أرشت التطورات الالحقة عىل أن األمر يتعلق بسلوك 

متجذر يف عمق الشخصية الوطنية املغربية .
ما حدث له دالالت بليغة جدا يف هذا السياق ، نقل املبادرة من 
سياقها الفردي التلقائي إىل مستوى السلوك القيمي الجماعي 
املغربي  العاهل  حرص  خالل  من  يتأكد  و  يتضح  ما  هذا  و   .
جاللة امللك محمد السادس عىل استقبال العبي املنتخب املغربي 
به  الذي خصهم  الرسمي  االستقبال  أمهاتهم يف حفل  برفقة   ،
توج  الذي  الحفل  يف  حارضات  األمهات  كانت  حيث   ، جاللته 
بتوشيح جميع العبي و طاقم املنتخب املغربي ، يف حدث سيظل 
يف  أيضا  يتجىل  ما  هذا  و   . املغربية  الوطنية  الذاكرة  يف  راسخا 
الجمعة  صالة  لخطبة  موحد  كموضوع  األم  قضية  تخصيص 
يف جميع مساجد املغرب يف الجمعة التي أعقبت عودة املنتخب 

املغربي إىل أرض الوطن .
االحتفال باألمهات يف املالعب و يف داخل القر امللكي بالرباط 
، يؤكد أن األمر بتعلق برسالة بليغة الدالالت أرص املغاربة عىل 
توجيهها إىل الرأي العام الدويل ، و هي أجوبة رصيحة و واضحة 
رصفة  رياضية  بفعالية  نحت  التي   ، املحاوالت  من  كثري  عىل 
تبدو مختلفة  ، بن هويات حضارات  قيم حقيقية  نحو حرب 
و متناقصة . رسالة تؤكد أن األرسة ، بقيادة األم ، هي املشتل 
لذلك   ، بالخصوص  الربوية  و  االجتماعية  للتنشئة  الحقيقي 
املستويات  عىل  الكبري  الدور  بهذا  لها  االعراف  استدامة  وجب 

كافة .
و  ضغوطات  من  الخفاء  يف  يجري  كان  عما  تكشف  رسالة 
ابتزازات ، بهدف تحقيق توظيف مشبوه لفعالية رياضية رصفة 
إجباره عىل  و  اآلخر  إىل إخضاع  ، يف حرب قيم بن من يسعى 
الرضوخ للتحوالت القيمية ، التي تسعى إىل تغيري طبيعة الوجود 
استبدالها  و   ، الطبيعية  مظاهرها  و  عواملها  من  تجريدها  و 
بوجود اصطناعي مفتعل . بحيث تتبدل عوامل الوجود اإلنساني 
عوامل  إىل   ، الكون  يف  مرة  أول  ظهر  أن  منذ  الفرد  الزمت  التي 
الزواج  عىل  و  الجنسية  املثلية  عىل  تتأس  مناقضة  و  مغايرة 
بن الجنس الواحد ، و هي سلوكات منبوذة حتى يف املجتمعات 

الحيوانية املتأسسة عىل الفطرة . 
رسالة واضحة ترفض أن تبنى القيم عىل بعض األمراض املزمنة 
، فإن  االعراف بوجودها منطقيا و رضوريا  إن كان  و   ، التي 
عالجها ممكن ، كما يحدث بالنسبة لباقي األمراض النفسية و 
الجسدية التي رافقت الوجود البرشي عىل مسار التاريخ . و ال 
يمكن ، بأية حال من األحوال ، أن يتم استعمال و توظيف هذه 
األمراض ألحداث مراجعات و تغيريات عميقة يف طبيعة الوجود 

اإلنساني . 
لذلك ، فإنه حينما حظي أفراد املنتخب املغربي لكرة القدم بذلك 
االستقبال الجماهريي الحاشد يف شوارع مدينتي الرباط و سال 
، يف مظهر يعكس روح االنضباط و االلتزام ، و حينما حرص 
العاهل املغربي عىل تخصيص استقبال مهيب لهؤالء ، لم يكن 
الهدف من كل ذلك لالعراف لهم بالنتائج املذهلة التي حققوها 
يف نهائيات كاس العالم فقط ، و إن كان هذا هو السبب الرئييس 
القوية  املغاربة للرسائل  ، بل كان ذلك كله دليال عىل مشاطرة 
التي وجهوها إىل العالم ، فيما يتعلق باألرسة و باألم و بالسجود 
و برفع علم فلسطن يرفرف يف سماء مفتوحة ، لم يكن ممكنا 
منع العالم من متابعة ما يجري تحتها من أحداث ، و توجه فيها 
من رسائل . لذلك فإن ما قام به املنتخب املغربي يف نهائيات كأس 
العالم لم يقتر عىل املنافسة عىل تحقيق نتائج إيجابية فوق 
عشب املالعب ، و لكن أيضا إلبراز و لتأكيد قوتنا عىل تمسكنا 
بخصوصيتنا و بقيمنا و بهويتنا ، و أن روح هذه القناعات و 
املبادئ ال تزال حية يف أعماقنا ، و أنها كانت فقط يف حاجة إىل 
. و هذا  العالم  إىل  إظهارها  و  ، إلخراجها  إىل فرصة  أو   ، سبب 

بالتحديد ما أتاحته لنا انتصارات املنتخب املغربي املبهرة . 

عبداهلل البقالي 

التعبري عن قناعات ومبادئ 
ال تزال مدفونة يف أعماقنا 



فقدان
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
)يوس�ف  مدرس�ة  م�ن  الص�ادرة 
املختلطة( بإس�م  االهلية  الصدي�ق 
ه�ادي(  حس�ن  )ف�اح  الطال�ب 
والت�ي تحم�ل الرق�م 1032054 يف 
2022/11/9 فع�ى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى                 العدد:1214/ش/2022

رئاسة محكمة استئناف النجف         التاريخ: 22 / 12 / 2022
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة

اىل/ املدعى عليه / )وسام عبد الساده يوسف( مجهول محل االقامة
م/اعان

يف  1214/ش/2022  املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درْت 
2022/11/29 وموضوعه�ا )تأيي�د حضانة( املدعية فيها )س�مريه 
غافل عبيد( وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني رسميتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك خال ثاثون يوما 
من تاريخ صدور القرار يف 2022/11/29 ويسقط حق االعرتاض عى 
الحكم الغيابي وان قرار الحكم يكتس�ب الدرجة القطعية بعد ثاثون 

يوما من تاريخ تبليغك.
القايض
باسم يوسف عبد

لجنة األرايض واالستياء األوىل                العدد : 12
يف محافظة النجف االرشف    التاريخ : 2022/12/26

اع����ان
بتاری�خ 2023/2/23 س�تقوم لجن�ة األرايض واالس�تياء 
األوىل يف محافظة النجف االرشف بتثبيت عائدية القطعة 24 
مقاطع�ة 68/املالح�ة الرشقية يف ناحية العباس�ية/ قضاء 
الكوفة وفقا ألحكام قانون اإلصاح الزراعي رقم ۱۱۷ لسنة 
۱۹۷۰ وتعليماته فعى من لديه ادعاء بحق الترصف الحضور 
يف الزمان واملكان املحددين باالعان وبخافه ستقوم اللجنة 

بإجراءاتها غيابيا وحسب االصول.. لذا اقتىض التنويه.

الحقوقي
رسول شاكه جرب
 رئيس لجنة األرايض واالستياء االوىل

جمهورية العراق                                                                                                                                                                   الع�دد: 2984/ب ع/2021
مجلس القضاء االعى                                                                                                                                                                                    التأريخ: 2022/12/22

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة النارصية

اع�����ان
س�تبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات تسلس�ل 12179/110 و47503/110 جزيرة و376/30 شامية يف النارصية وخال ثاثون  
يوم�اً اعتب�اراً م�ن اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثاثون عطلة رس�مية فف�ي اليوم الذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهراً يف قاع�ة محكمة البداءة  
النارصية فعى الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنس�بة 10%  بصك مصدق مع رس�م تس�جيل العقار 

بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء  .
القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
العقار االول تسلسل 12179/110 جزيرة

1- عبارة عن عرصة خالية من البناء تقع النارصية حي الشهداء.
2-   مساحة العقار 200 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليون دينار عراقي فقط.
العقار االول تسلسل 47503/110 جزيرة 

1- عبارة عن عرصة خالية من البناء تقع النارصية مدينة الصدر.
2-   مساحة العقار 200 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره سبعة وخمسون مليون دينار عراقي فقط.
العقار تسلسل 376/30 شامية

1- عب�ارة ع�ن دار مؤلفة صحيات خارجية واس�تقبال وه�ول وغرفتني نوم ومطبخ وحمام وغرف�ة ومطبخ وحمام ومرافق صحية فوقان�ي مبني من الطابوق 
ومسقف بالشيلمان عدا املطبخ والحمام واملرافق الصحية الفوقاني مسقفة بالسندويج بنل وعموم العقار مزود باملاء والكهرباء.

2-   مساحة العقار 125 م2.
3- القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره تسعون مليون دينار عراقي فقط.

4- العقار مشغول من قبل املعرتض واملعرتض عليهن وال يرغبون بالبقاء مستأجرين للعقار بعد البيع.
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بغداد/الزوراء:

أعلن�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، امس 

االثنني، وصول أعداد كثرية من األبنية املدرسية 

ملرحلة إنهاء الهياكل الخارجية، فيما أش�ارت 

إىل أن ال��107 م�دارس التي افتتح�ت مؤخراً 

ستسهم بإنهاء االختناقات الحاصلة باألبنية.

وق�ال املتح�دث باس�م األمان�ة حي�در مجيد 

يف ترصي�ح صحفي ان�ه »انطاقاً م�ن توجه 

الحكوم�ة نح�و دعم البن�ى التحتي�ة للقطاع 

الرتب�وي، وإياء ه�ذا امللف اهتمام�ًا مبارشاً 

من لدن رئي�س مجلس الوزراء محمد ش�ياع 

الس�وداني، تس�تمر دائرة املش�اريع الوطنية 

واألبني�ة املدرس�ية يف األمان�ة العام�ة ملجلس 

ال�وزراء متابعاته�ا اليومي�ة ملراح�ل العم�ل 

ونسب اإلنجاز املتحققة ضمن مرشوع األبنية 

املدرس�ية النموذجية، املتضمن إنش�اء 1000 

مدرس�ة موزع�ة ب�ني املحافظ�ات، بحس�ب 

املعايري التي حددتها اللجنة العليا«.

وأضاف أن »نس�ب اإلنجاز تتفاوت من موقع 

آلخ�ر، حي�ث وصلت أع�داد كثرية م�ن األبنية 

إىل مرحلة إنهاء الهي�اكل الخارجية، والتوجه 

نحو اإلنه�اءات الداخلية لعدد آخر من املواقع 

يف محافظات عدة«.

مشرياً إىل أن »الدائرة تواصل جهودها الحثيثة 

ملل�ف م�رشوع وزارة الرتبية رق�م 1 املتلكئ، 

وبلغ عدد األبنية املنجزة 150 مدرس�ة دخلت 

الخدمة يف مديريات الرتبية باملحافظات«.

وتابع أنه »ضمن مش�اريع األبنية املدرسية يف 

املحافظات، فقد بلغ عدد األبنية التي افتتحها 

رئيس مجلس الوزراء خال األس�بوع املايض 

107 م�دارس يف محافظتي بغ�داد والبرصة«، 

موضحاً أن »هذه املدارس املس�لَّمة والتي هي 

قيد اإلنشاء ستسهم إىل حد كبري يف سّد النقص 

الحاص�ل يف األبني�ة املدرس�ية وإنه�اء حاالت 

االختناقات الحاصلة يف األبنية الحالية«.

كما أعلنت وزارة الرتبية، امس االثنني، دخول 

107 مدارس إىل الخدمة خال 15 يوماً.

وقال املُتحدث الرس�مي ل�وزارة الرتبية  كريم 

الس�يد يف بيان تلقته »الزوراء«: انه »بحضور 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الرتبية ومحافظ 

يف  مدرس�ة   65 للخدم�ة  دخل�ت  الب�رصة، 

األس�بوع  بغ�داد  يف   42 وقبله�ا  املحافظ�ة، 

املايض«.

مبين�اً أن�ه »خ�ال 15 يوم�اً، أصب�ح لدين�ا 

بح�دود 107 م�دارس جدي�دة، س�ُتضاف اىل 

556 مدرس�ة افتتحت خال ه�ذا العام فقط، 

لُتقلّ�ص م�ن عجزن�ا ال�ذي ُيق�ّدر بأكثر من 

8000 آالف مدرسة«.وأضاف أن »ملف األبنية 

املدرس�ية اليزال عى رأس األولويات بالنس�بة 

لنا ك�وزارة«، معرباً عن س�عادته ل�«تقليص 

الف�ارق لف�ّك االختناق�ات املدرس�ية يف بعض 

املُدن«.

األمانة العامة : إجناز 150 مدرسة ضمن مشروع وزارة الرتبية رقم )1(

هيئة اإلعالم متنح وزارة الشباب ترخيصا الستخدام تقنية القبض على 50 مطلوباً يف دياىل
“انرتنت األشياء” خالل خليجي 25

وزير الصناعة يصدر توجيهاً خيص ملف موظفي العقود يف الوزارة

تعهد حكومي بالسعي لتحويل عمال بلدية النجف على املالك الدائم

جرمية “مروعة” تهز واسط.. شاب “يتفنن” بقتل عائلة لسرقة منزهلم!

منتسبو أمن مطار بغداد يطالبون بالتثبيت

وزير العمل يفصل باألرقام الشمول اجلديد بالرعاية 
االجتماعية واملبالغ املسرتدة

إطالق احلصة الثانية من النفط األبيض للمحافظات 
الشمالية والغربية

الرتبية تعلن دخول 107 مدارس إىل اخلدمة خالل 15 يومًا

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت هيئ�ة اإلع�ام واالتص�االت، امس 
ترخيص�اً  الش�باب  وزارة  من�ح  االثن�ني، 
»إنرتن�ت  تقني�ة  الس�تخدام  اس�تثنائياً 

األشياء« ال� IoT خال خليجي 25.
وذكر بي�ان للهيئ�ة تلقته »ال�زوراء« أنها 
وبص�ورة  الازم�ة  التس�هيات  »منح�ت 
عاجلة الستخدام الرتددات الازمة لتشغيل 
تقنيات »إنرتنت األشياء« ال� IoT يف ماعب 
خليج�ي 25 املزم�ع اقامت�ه يف محافظ�ة 

البرصة«.
وأضاف البيان أن »وزارة الش�باب سيكون 
بمقدورها اس�تخدام الرتددات الاس�لكية 
يف    ISM band حزم�ة  ضم�ن  الواقع�ة 
املاعب الرئيس�ة بمحافظ�ة البرصة حيث 
ستس�تضيف موندي�ال خليجي بنس�خته 
ال�� 25«.وأوضح أن »االس�تفادة من هذه 
ال�رتددات يجري بحس�ب معاي�ري االتحاد 

»إنرتن�ت  تقني�ات  يف  لاتص�االت  ال�دويل 
االشياء« وتبادل البيانات بصورة استثنائية 
داخل املاعب عرب أجه�زة متعددة يف حفل 
افتت�اح خليجي 25«.وكان�ت هيئة اإلعام 
واالتصاالت قامت بنص�ب عرشات األبراج 

املتحرك�ة والخايا الذكي�ة يف إطار تطوير 
البنى التحتية ملنظومة االتصاالت استعداداً 
الستقبال الجماهري التي ستصل محافظة 
البرصة خال إقامة مباريات كأس خليجي 

.25

بغداد/الزوراء:
أص�در وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن، خال�د 
بّت�ال، ام�س االثنني، توجيه�اً يخص ملف 
موظفي العق�ود يف الوزارة.وقالت الوزارة 
يف بيان تلقته »الزوراء« أن »وزير الصناعة 
واملعادن خالد بّتال، عق�د، اجتماعاً طارئاً 
بحضور ال�وكاء واملستش�ارين واملديرين 
العامني يف مقر الوزارة ورشكاتها للوقوف 
عى أس�باب تلك�ؤ بع�ض رشكات الوزارة 
معلوم�ات  إكم�ال  يف  بغ�داد  بمحافظ�ة 
موظفي العقود ومتابعة اإلجراءات املُتخذة 

لحسم هذا املوضوع بشكل نهائي«.
وش�دد بّتال ِخال االجتم�اع عى »رضورة 

إكم�ال كافة اإلج�راءات والتأُكد من صحة 
ودقة وتكاُمل املعلوم�ات املطلوبة لجميع 
العق�ود املش�مولني« ،مؤك�داً أنُه »س�يتم 
اتخاذ إجراءات صارمة بحق بعض رشكات 
ال�وزارة يف ُمحافظة بغداد والتي تأخرت يف 

إكمال املعلومات ألسباب غري ُمقنعة«.
ووجه »باإلرساع يف إنج�از جميع البيانات 
املطلوبة من وزارة املالية وملء اإلستمارات 
والتموي�ل  الذات�ي  بالتموي�ل  الخاص�ة 

املركزي«.
الفت�ًا اىل أنَّ »الوزارة تس�عى جاه�دًة لنيل 
إس�وًة  العق�ود  م�ن  ُموظفيه�ا  حق�وق 

بأقرانهم يف الوزارات األخرى«.

النجف/الزوراء:

أعلن�ت مديري�ة بلدي�ة محافظة النج�ف األرشف، امس 

االثن�ني، إرضاب عم�ال البلدي�ة للمطالب�ة بالتعيني عى 

املاك الدائم، فيما أشارت إىل تعهد املحافظ ماجد الوائيل 

بالسعي لتنفيذ مطلبهم.

وقال مس�ؤول إعام املديرية بشار السوداني يف ترصيح 

صحف�ي، أن »أكثر م�ن 6 أطنان من النفايات تكدس�ت 

يف ش�وارع املحافظة بس�بب عدم رفعها م�ن قبل عمال 

البلدية«، مشرياً إىل أن »ذلك يعود إلرضاب العمال املعينني 

بصف�ة عقود وف�ق القرار 315 الذين طالب�وا بتحويلهم 

عى املاك الدائم«.

وأض�اف أن »مدي�ر البلدي�ة وجه بعدم إص�دار أي أوامر 

عقوبات أو غي�اب بحقهم لحني نيل حقوقهم«، الفتاً إىل 

أن »محاف�ظ النجف تعهد برف�ع كتاب إىل األمانة العامة 

ملجلس الوزراء لغرض شمولهم بالتعيني عى املاك الدائم 

أس�وة بال�وزارات األخرى«.كما نظم عدد من منتس�بي 

االمن التابع�ني اىل الرشكة األمنية املس�ؤولة عن حماية 

مط�ار بغداد )بزن�ز انتل( تظاه�رة مطالبني من خالها 

بالتثبي�ت عى املاك الدائ�م او اس�تبدال الرشكة األمنية 

الحالية برشك�ة رصينة تضمن حقوقه�م املالية بعد ان 

وعدهم رئيس سلطة الطريان املدني سابقا بذلك.

واسط/الزوراء:
رّوت صحيفة مجلس القضاء األعى، امس االثنني، 
تفاصيل جريمة قتل ثاثة أش�خاص وإصابة آخر 

عى يد شاب يف محافظة واسط.
وبحس�ب الصحيفة، فإن »وحدة مكافحة إجرام 
الفاحي�ة يف محافظ�ة واس�ط اس�تخربت ع�ن 
وجود حادث قت�ل يف منطقة الجوادين بحق ثاثة 
أشخاص وإصابة آخر«.وبشأن تفاصيل القضية، 
ذك�رت أنه »ل�دى انتقال رجال الق�وات األمنية إىل 
محل الحادث تبينوا صحة اإلخبار ووجدوا املجني 
عليه�م كل م�ن )ش( و)أ( و)ع( ملق�ى عليه�م 
وعليه�م آثار الطعن بواس�طة س�كني ذي قبضة 
حديدية يف أنحاء مختلفة من أجسامهم مفارقني 

الحياة يف الحال، فضا عن إصابة املش�تكي )ص( 
يف ذراعه األيمن أثناء محاولته القبض عى الجاني 
بع�د ماحقته له«.وأضاف�ت: »وألقى القبض عى 
املجرم بعد مطاردته م�ن قبل أهايل املنطقة حيث 
ش�وهد وه�و يركض حام�ا حقيبة س�وداء عى 
ظهره وكيس�ا اس�ود يف يده، فيما تمت ماحقته 
م�ن قبل مجموعة أش�خاص وج�رى البحث عنه 
ومحارصت�ه يف هي�كل بناء مرتوك، ليتم تس�ليمه 
إىل الجه�ات األمني�ة التي ضبط�ت بحوزته مبلغا 
مق�داره ثاثة عرش مليونا وتس�عمائة وخمس�ة 
وس�بعني ألف دينار مع س�كني وقف�ازات بيضاء 
بحوزته اس�تخدمها اثناء عمليته االجرامية والتي 
راح ضحيته�ا )3( أش�خاص نح�را وكان ام�رأة 

وطفل�ة ورجا«.وتابع�ت »وعن�د تدوي�ن أق�وال 
املدعني بالحق الش�خيص أفادوا بان الجاني، وهو 
ش�اب ال يعرفون�ه، أخرب أح�د الضحاي�ا )املجني 
عليه�ا( بأنه زائر ويري�د املك�وث يف دارهم وإنها 
أخربت�ه بأنه ال يوجد أحد يف ال�دار، فيما أرص عى 
دخ�ول املنزل مس�تغا وجود )مح�ل( كجزء من 
ال�دار ليقوم بمج�زرة قتلت فيه�ا امرأتان ورجل 
أن  اىل  يحمله«.وأش�ارت  كان  س�كني  بواس�طة 
»املشتكي الذي تعرض إلصابة بليغة يف يده بدوره 
بني بأن�ه يف يوم الحادث ش�اهد ش�خصا يركض 
حام�ا بيده آل�ة جارح�ة والناس هرع�ت خلفه 
محاولني اإلمساك به، وعندما حاول القبض عليه 
قام املجرم )الجاني( برضبه باآللة جارحة يف يده 

اليمنى أدت إىل إصابة بليغة، فيما قام األش�خاص 
اآلخ�رون بمطاردت�ه والقبض عليه وتس�لميه إىل 

مفارز الرشطة طالبا الشكوى ضده«.
وبين�ت أن »املجرم وهو م�ن مواليد 1999 اعرتف 
عن�د فت�ح التحقي�ق مع�ه ب�كل تفاصي�ل هذه 
الجريمة«.م�ن جانبها، أص�درت محكمة جنايات 
واس�ط حكم�ا باإلعدام ش�نقا حتى امل�وت وفقا 
ألحكام املادة 406 /1/ز /ح من قانون العقوبات 
وام�ر مجلس ال�وزراء رقم 3 لس�نة 2004 النافذ 
الرتكاب�ه جريم�ة قت�ل ثاث�ة أش�خاص )نح�را 
وطعنا( بواس�طة س�كني حادة واصابة ش�خص 
راب�ع م�ن عائل�ة واحدة يف قض�اء الك�وت مركز 

محافظة واسط.

بغداد/الزوراء:
أعل�ن وزي�ر العم�ل أحمد االس�دي، 
الش�مول  باألرق�ام  االثن�ني،  ام�س 
الجدي�د بالرعاية االجتماعية واملبالغ 
ش�مول  اىل  اش�ار  فيم�ا  املس�رتدة، 
أكث�ر م�ن 44 ال�ف ن�ازح وعائ�د اىل 
مس�كنة وش�مولهم بإعانة الحماية 
االجتماعية.وقال األس�دي، يف مؤتمر 
صحف�ي: إن »ال�وزارة عمل�ت ع�ى 
أل�ف   )310,791( بيان�ات  إرس�ال 
أرسة من خ�ال املبال�غ املرصودة يف 
قان�ون األمن الغذائ�ي يف محافظات 
العراق«.وأش�ار إىل أن�ه »ت�م إط�اق 
إعانات )3٫818 ( أرسة جديدة ضمن 
برنامج اإلعانة االجتماعية، وسريفع 
املبل�غ يف بطاقاته�م الذكي�ة ضم�ن 
الدفعة القادم�ة«، داعياً »األرس التي 
ل�م تق�دم االع�رتاض ضم�ن الوجبة 
الثامن�ة، للتوجه إىل إقس�ام الحماية 
االع�رتاض«.  لتقدي�م  االجتماعي�ة 
وأضاف األس�دي أن »ع�دد املتقدمني 
بل�غ  االجتماعي�ة  الرعاي�ة  ع�ى 
2,734,031 أرسة، حيث بلغت األعداد 

األولية ملقاطع�ة البيانات عن اقصاء 
لديه�م  ال�ف أرسة مم�ن   924,526
روات�ب يف وزارات الدول�ة والعقود«.
وتابع أن�ه »تم إيق�اف 17,500 الف 
أرسة متج�اوزة تتق�اىض أكث�ر من 
راتب، إضافة إىل   إيقاف 2٬086 أرسة 
نتيج�ة ظه�ور أكثر م�ن بصمة من 
خ�ال الكي كارد الخاص بهم، فضُا 
ع�ن إيق�اف 226 أرسة نتيجة ظهور 
أكث�ر م�ن قي�د ع�ى قواع�د بيانات 
الحماية االجتماعية، كما تمت إعادة 
ال�ف أرسة نتيج�ة  تدقي�ق 13٫498 
تقاضيهم إلعانة الحماية االجتماعية 
وق�روض. حيث ت�م اس�رتداد املبالغ 
التي بذمته�م«. ولفت إىل أن »الوزارة 
اتخ�ذت اإلج�راءات القانوني�ة بحق 
542 فردا وأرسة نتيجة عملية تزوير 
املستمسكات الرسمية، اضافة إىل أنه 
ت�م مفاتحة مجلس ال�وزراء إلطفاء 
دي�ون املتجاوزين م�ن ذوي اإلعاقة 
و الش�هداء«، مؤك�داً »اس�رتاد أكثر 
م�ن 14 مليار دينار م�ن املتجاوزين 
ع�ى إعان�ة الحماي�ة االجتماعية«.

وذكر أنه »تّمت إحالة 104,322 الف 
أرسة للتدقيق وذلك لعدم اس�تامهم 
إلعاناتهم ألكثر من 6 اشهر«، مؤكدا 
»اس�رتداد أكث�ر من 27 ملی�ار دینار 
اىل صن�دوق الحماية االجتماعية من 

اإلعانات غري املستلمة«
وأش�ار إىل أن »الوزارة ستنفذ املسح 
األوس�ع م�ن خ�ال مس�ح قطاعي 
يرتكز ع�ى األقضي�ة األش�د فقرا يف 
املحافظ�ات كافة«، الفت�ا اىل »زيادة 
س�قف إعان�ة الحماي�ة االجتماعية 
حال إقرار املوازن�ة العامة للبلد لعام 

 .»2023
هيئ�ة  »وجهن�ا  األس�دي  وأض�اف 
الحماي�ة االجتماعية بقب�ول كفالة 
منتس�بي الق�وات األمني�ة، وإطاق 

كافة اإلعانات املتوقفة«.
الحماي�ة  »مس�تفيدي  أن  ون�وه 
س�لة  منحه�م  س�يتم  االجتماعي�ة 
غذائي�ة اضافية ومل�دة 12 ش�هراً«، 
مش�رياً إىل »ش�مول أكثر من 44 ألف 
بإعان�ة  إىل مس�كنه،  ن�ازح وعائ�د 

الحماية االجتماعية«.

كركوك/الزوراء:
دعت محافظة كركوك، امس االثنني، إىل إنصافها ومنحها 
اس�تحقاقها بالتجهيز عرب الش�بكة الوطنية بعد أن وصل 
مع�دل انقط�اع الطاقة الكهربائية إىل أكثر من 15 س�اعة 
يف اليوم.وق�ال محافظ كركوك راكان س�عيد الجبوري، يف 
ترصيح صحفي ان »محافظة كركوك لها وضعها الخاص 
وتعاني كثرياً من نقص يف تجهيز الطاقة الكهربائية األمر 
الذي يعود بالش�كل السلبي عى املواطن وزيادة معاناته«، 

مطالباً »وزارة الكهرباء بزيادة حصة كركوك«.
وأك�د الجبوري أنه »ج�رى خال اتصايل بوزي�ر الكهرباء 

بح�ث جهود ال�وزارة وأبطاله�ا يف دعم اإلنت�اج والتجهيز 
والنقل والتوزيع والشبكات«، مشرياً إىل »دور وجهود إدارة 
املحافظة بدعم قطاع الكهرباء باملحافظة ضمن خططها 

ومشاريع«.
ولفت إىل »أهمية دعم محافظة كركوك يف تجهيز الكهرباء 
ومنحها اس�تحقاقها بما يس�هم يف تقليل ساعات القطع 
ويس�هم يف تخفيف األعباء عى مواطني كركوك«، مشدداً 
عى »رضورة التنس�يق والتعاون بم�ا يخدم ويطور عمل 
قط�اع الكهرباء ويدعم جه�ود تأمني الخدم�ات ملواطني 

كركوك جميعاً«.

اإلطاحة بداعشيني بارزين يف بغداد 
واألنبار والعثور على شبكة أنفاق 

إرهابية يف كركوك

استقدام مسؤولني بتهمة ارتكاب ما 
خيالف واجبات الوظيفة

بغداد/ الزوراء:
أعلن جهاز مكافح�ة االرهاب، امس 
االثنني، االطاحة بعنرصين بارزين من 
عصابات  داعش االرهابي يف عمليات 
ضم�ن االنب�ار وبغداد.وذك�ر الجهاز 
يف بي�ان تلقت »الزوراء» نس�خة منه 
ان » جه�اُز مكافحِة اإلرهاب يواصُل 
وبالتنس�يق العايل مع املديرية العامة 
اربي�ل عمليات�ه  اإلره�اب  ملكافح�ة 
عصاب�ات  فل�ول  ملاحق�ة  النوعي�ة 
داعش اإلرهابي�ة، اذ تمكَن من إلقاء 
القب�ض عى عنارص ب�ارزة يف واليتي 
شمال بغداد ووالية االنبار«.  واضاف 
ان«املعتقلني هم )ه� د م ( املكنى ابو 
احم�د الجمييل يعم�ل )امني قاطع( 
و)ع ر م ( املكنى ابو حسني املرعاوي 
يعمل )امري عس�كري( ملنطقة الحوز 
قاط�ع جزي�رة الرمادي«. واش�ار اىل 
إن »جهاز مكافحة االرهاب مس�تمر 
بعملياته بتعقب فلول هذه العصابات 

االرهابية يف كل شرٍب من ارض عراقنا 
الحبي�ب«. م�ن جانب متص�ل، أعلن 
الحش�د الش�عبي، امس، عثور قوات 
الل�واء 61 عى ش�بكة انف�اق لفلول 
محافظ�ة  يف  االجرام�ي  »داع�ش« 
كركوك.  وذكر بيان للحش�د الشعبي 
أن  »ال�زوراء» نس�خة من�ه:  تلق�ت 
»قوة من اللواء61 يف الحش�د الشعبي 
عث�رت ع�ى ش�بكة أنف�اق لداع�ش 
بداخلها عبوات ورشاش�ة يف كركوك، 
حي�ث نفذت الق�وة عملية تمش�يط 
لجبال قرى جوغ ش�مال الزاب غرب 
كرك�وك، اس�فرت عن الكش�ف عى 
ش�بكة أنفاق لداعش وعث�ر بداخلها 
عى ثاث عب�وات مربوطة بما يعرف 
وماب�س. ورشاش�ة  ب�”الس�بحة” 
وأض�اف البي�ان أن »مف�ارز الجه�د 
الهن�ديس التابع للجي�ش قامت بردم 
االنفاق ملنع استغالها مرة أخرى من 

قبل الدواعش«.

 بغداد/ الزوراء:
 أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االثنني، عن صدور أمر استقداٍم بحقِّ مسؤولني 
يف محافظ�ة كركوك؛ جرَّاء املُخالفات املُرتكبة يف أحد املش�اريع االس�تثماريَّة وبيع 
أراٍض عائدٍة للدولة.وافادت دائرة التحقيقات، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 
ب�«إصدار قايض محكمة تحقيق كركوك أمر استقدام بحقِّ معاون املحافظ الحايل«، 
الفتة إىل أنَّ »األمر صدر جرَّاء املُخالفات املُرتكبة يف موضوع تخصيص وبيع أرايض 
الدولة بموجب اللجنة املؤلفة يف املحافظة«.وأش�ارت الدائرة إىل أنَّ »قايض محكمة 
تحقي�ق كرك�وك أصدر أيض�اً أمراً باس�تقدام املدير العام الس�ابق لهيئة اس�تثمار 
املُحافظ�ة؛ عى خلفيَّة املخالفات املرتكبة يف مرشوع األمل الس�كني«.واوضحت إنَّ 
»األمرين الصادرين عن قايض محكمة تحقيق كركوك، جاءا عى وفق املادة )331( 

من قانون العقوبات العراقي رقم )111 لسنة 1969(«.

دياىل/الزوراء:

اعلنت قيادة رشطة دياىل، امس االثنني، اعتقال 50 مطلوباً 

يف مناطق متفرقة باملحافظة.

وذكر بيان للقي�ادة ورد ل� »ال�زوراء« إن«مفارز ودوريات 

قس�م مكافحة اإلجرام وقسم ش�ؤون املخدرات واملؤثرات 

العقلي�ة، وأقس�ام الرشطة واملراك�ز األمني�ة يف املحافظة 

تمكن�وا من إلقاء القبض ع�ى )50( مطلوبا للقضاء خال 

املمارسات األمنية يف مناطق متفرقة من املحافظة«.

وأض�اف: »تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية بح�ق املطلوبني، 

لحني عرضهم عى القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.
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بغداد/ الزوراء:
أعل�ن وزير الزراعة العراق�ي، عباس جرب العلياوي، ام�س االثنني، عن عرض 
موضوع غلق الحدود الخاص باس�ترياد محصول الطماطم ومن جميع املنافذ 

يف جلسة املجلس الوزاري لالقتصاد.
وق�ال يف بي�ان ورد اىل “الزوراء”: إن غلق الحدود س�يتم مناقش�ته يف جلس�ة 
املجل�س ال�وزاري لالقتص�اد، وجهودن�ا منصّب�ة لدع�م مزارع�ي محص�ول 
الطماط�م، مؤكدا عىل أن هذا املقرتح ج�اء لتوّفر محصول الطماطم العراقية 

بشكل يغّطي حاجة السوق املحلية .
وأش�ار العلياوي، ويف إط�ار خطة الدعم املعّدة لدعم املزارعني س�يما مزارعي 
محصول الطماط�م، اىل إحالة العطاءات املقدمة خالل امل�دة القريبة القادمة 

والتي ستشتمل عىل دعم كبري جدا لألدوية واملبيدات املختلفة .
وذكر وزير الزراعة: ان الجهود مستمرة لحماية حقوق املزارع العراقي وقدرته 
عىل املنافس�ة وتحقيق العوائد املادية املجزية التي تمكنه من االستمرار دعما 

للقطاع الزراعي . 
ويطالب مجموعة من مزارعي الطماطم يف محافظة البرصة بدعمهم وحماية 

منتجهم من محصول الطماطم الذي صار يغطي حاجة السوق املحلية .

خرباء يطرحون حلوال ملواجهة الصعود املستمر وضمان عدم بيعه بسعر أعلى

وصول 42 ألف طن من األرز لصاحل السلة الغذائية

الرافدين يعلن إيقاف عمليات 
السحب واإليداع

الصناعة تعتـزم إنتـاج السخـان 
سعـة ١٦٠ لرتا

مزاد العملة يبيع أكثر من 139 
مليون دوالر

افتتاح الرصيف رقم 5 يف ميناء أم 
قصر اجلنوبي

الزراعة تدرس موضوع غلق احلدود 
لتوفري الطماطم احمللية

بغداد/ متابعة الزوراء:
حّمل�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة البن�ك 
املرك�زي ووزارة املالي�ة ومجلس الوزراء 
مس�ؤولية االرتفاع الكبري لس�عر رصف 
ال�دوالر ام�ام الدين�ار العراق�ي، وفيم�ا 
طرح خرباء واقتصادي�ون مجموعة من 
الحل�ول ام�ام الحكومة والبن�ك املركزي 
ملواجهة ه�ذه االزمة الت�ي باتت موضع 

قلق للمجتمع. 
وقال عض�و اللجنة املالية، جمال كوجر، 
يف ترصي�ح للوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة 
لألنباء )نينا(: ان” االرتفاع الكبري للدوالر 
سينعكس س�لبا عىل االقتصاد العراقي، 
حي�ث س�يؤدي اىل رك�ود االقتص�اد الن 
املستثمر والتاجر يتخوفان من اي تذبذب 
بالعملة يؤدي اىل ارتفاع اسعار البضائع 

والخدمات.
واض�اف ان” الحكوم�ة وع�دت بضب�ط 
االس�عار يف ح�ني انها فقدت الس�يطرة، 
والسوق هو املتحكم بسعر الدوالر مقابل 
الدين�ار، وه�ذا يضع�ف ق�درة الحكومة 

ويفقد ثقة املواطن بها “.
واش�ار كوج�ر اىل ان” الجه�ات املعني�ة 
)البن�ك املرك�زي ووزارة املالية ومجلس 
الوزراء( هي املس�ؤولة عن هذا االرتفاع 
ومعالجت�ه، واللجن�ة املالي�ة ينبغ�ي ان 
املعني�ني  تكث�ف جهوده�ا باس�تضافة 

والضغط عليهم “.
من جهته، طرح الخبري املايل واالقتصادي، 
ضياء محس�ن، امس االثن�ني، مجموعة 
من الحلول امام الحكومة والبنك املركزي 
ملواجه�ة ازم�ة اس�تمرار ارتفاع س�عر 
رصف ال�دوالر ام�ام الدين�ار الت�ي باتت 

موضع قلق للمجتمع. 
وق�ال محس�ن يف ترصي�ح صحف�ي: إن 

“مش�كلة اس�تمرار ارتفاع س�عر رصف 
ال�دوالر ام�ام الدين�ار العراق�ي ال تتعلق 
فق�ط يف التحوي�الت وال بالتعام�ل ب�ني 
البن�ك الفدرايل األمريك�ي والبنك املركزي 
العراق�ي، حيث يمكن القي�ام بإجراءات 
تمكن الحكوم�ة والبنك املركزي الحفاظ 
عىل األموال الصعبة وقطع دابر التهريب 

وغسيل األموال “. 
اثبت�ت ان  وأض�اف ان “هن�اك دراس�ة 
حاجة العراق من االسترياد الخارجي من 
مختلف النشاطات االقتصادية والتجارية 
تمثل نص�ف ما يتم دفعه بالوقت الحايل، 
وهذا يتبني لنا كمي�ة األموال التي تهرب 

للخارج عن طريق مصارف خاصة”. 
ودعا محس�ن الحكوم�ة والبنك املركزي 

اىل “اتب�اع بع�ض الحل�ول املهمة لغرض 
الحفاظ عىل أموال الدولة وتحييد ارتفاع 
سعر الرصف للدوالر امام الدينار، ومنها 
عدم بي�ع الدوالر ملكات�ب الصريفة حيث 
يت�م يوميا بيع ما مقداره 340 الف دوالر 

بسعر البنك املركزي”.
مبين�ا أن “ه�ذه املكاتب ل�ن تقوم ببيع 
تس�تخدمها  ب�ل  للمواطن�ني  ال�دوالر 
للمضاربة وتحويلها اىل مصارف خاصة 
وبأرب�اح جي�دة، وه�ذا ما يزي�د الطلب 
ع�ىل ال�دوالر الذي ي�ؤدي ارتفاع س�عر 
رصف�ه امام الدينار وعلي�ه يمكن للبنك 
املركزي ومرصف الرش�يد فتح اقس�ام 
لبيع الدوالر من خالل فروعهما املنترشة 
يف العراق وبالس�عر املحدد من قبل البنك 

املركزي “ . 
وتاب�ع “أم�ا االم�ر األه�م ه�و رضورة 
إعادة فت�ح مكاتب وفروع البنك املركزي 
والرشيد خارج العراق كما كان يف السابق 
من خالل تحويل األموال عرب تلك الفروع، 
وبالتايل س�نتخلص م�ن عمليات تهريب 
وغس�يل األموال التي تقوم بها املصارف 
الخاصة”، مضيف�ا “أما الحل االخر فهو 
رضورة ان يق�وم البنك املرك�زي بإعادة 
تفعيل دائ�رة التحوي�ل الخارجي وإلزام 
التجار بفتح اعتمادات مس�تندية وعدم 

التعامل مع املصارف الخاصة “.
بينم�ا أوضح الخبري االقتص�ادي، نارص 
الكناني، آلية الس�يطرة عىل سعر رصف 
ال�دوالر وضمان ع�دم ارتفاع�ه او بيعه 

بسعر اعىل من املحدد لدى البنك املركزي 
العراقي.

وق�ال الكنان�ي يف ترصيح صحف�ي: ان 
يحت�اج  ال�دوالر  رصف  س�عر  “وض�ع 
اىل تدخ�ل الحكوم�ة بالش�كل الصحيح 
وخصوصا البن�ك املركزي من خالل منع 
التعام�ل بال�دوالر عن طري�ق بورصتي 
بغ�داد وباق�ي املحافظ�ات، اذ يف�رتض 
ال�دوالر  لتس�لم  املخصص�ة  باملص�ارف 
ان تق�وم بتقدي�م فوات�ري مضبوط�ة اىل 
املس�توردين بحيث ال يمكن ألي شخص 

ان يشرتي الدوالر”.
يف  املوج�ودة  “املبال�غ  ان  وأض�اف 
البورصات تذه�ب اىل التهريب من خالل 
الح�واالت م�ن رصيفة اىل أخ�رى خارج 
البالد بحجة اس�ترياد البضائع، ويف حال 
املس�توردين  ف�إن  البورص�ات  إيق�اف 
س�يتوجهون نحو املرصف لرشاء الدوالر 

بمبلغ 1460”.
وأوضح الكناني ان “املس�تورد الحقيقي 
س�تكون له إجازة اس�ترياد ومس�جل يف 
غرف�ة تج�ارة بغ�داد، بحي�ث يت�م فتح 
حساب رس�مي باس�مه واعتماد ليقوم 
بتس�ليم دين�ار عراق�ي ليعم�ل املرصف 
ب�دوره بتحوي�ل املبل�غ اىل م�رصف اخر 
يف الدول�ة الت�ي يريد التاجر ان يس�تورد 

منها”.
وكان البنك املركزي ق�د علّق عىل ارتفاع 
س�عر الرصف، بالقول إن العراق ال يزال 
يمتث�ل للمتطلب�ات الدولي�ة يف موضوع 
الدوالر، ومكافحة غسل األموال، وتمويل 
اإلرهاب، وأن بعض املصارف أخذت وقتاً 
من أجل تطبيق هذه الطلبات، مؤكداً أنه 
يعمل ع�ىل إعادته إىل س�عره ال�ذي كان 

عليه، خالل أسبوعني.

بغداد/ الزوراء:
اتخ�اذ  االثن�ني،  ام�س  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
إجراءات لتش�جيع الفالحني عىل إنتاج املحاصيل 
االس�رتاتيجية، وفيم�ا أحص�ت كمي�ات الحنطة 
ال�واردة م�ن الفالحني، أك�دت تس�ليمهم جميعاً 

مستحقاتهم املالية.
وقال مدير ع�ام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب 
يف ال�وزارة، حيدر نوري، يف ترصي�ح صحفي: إن 
“الوزارة اتخذت إجراءات عدة لتش�جيع الفالحني 
ع�ىل تقديم املحاصي�ل االس�رتاتيجية منها زيادة 
دع�م الفالح�ني، إذ إن مبل�غ الدع�م ارتف�ع م�ن 
530 ألف�اً إىل 850 أل�ف دينار، فضالً عن تس�ليم 
مس�تحقات الفالحني بع�د 3 أيام من تس�ليمهم 

الحنطة”.
وأوضح نوري أن “توقعات الوزارة كانت الوصول 
إىل مليون ونصف امللي�ون طن من الحنطة، إال أن 
الكمي�ة الواردة بلغت مليون�ني و200 ألف، وبذلك 

توفرت لدى الوزارة حصة شهرين”.
وأكد أنه “ال يوجد فالح لم يتس�لم مس�تحقاته”، 
مشرياً إىل “أهمية تسلم الفالحني املبالغ أوالً بأول، 

وتشجيعهم عىل الزراعة وزيادة االنتاج”.
ولفت إىل أن “هناك دعماً حكومياً للفالح وتوقعات 

بأن يكون املوسم الحايل جيداً”، مبيناً أن “الوزارة 
ترصد تساقط األمطار خاصة يف املحافظات التي 
تعتمد عليها بشكل كبري مثل املوصل، إذ يتم تسلم 
ملي�ون طن منها يف حال وجود أمطار، و100 ألف 

طن يف ظل عدم تساقط األمطار”.
من جانب اخر، أعلن�ت وزارة التجارة عن وصول 
الباخ�رة }Bulk castor{ املحملة ب�كمية 42 الف 
طن م�ن األرز التايلن�دي لصالح الس�لة الغذائية 

للوجب�ات املتبقية لع�ام 2022.وذكرت الوزارة يف 
بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه: ان “الباخرة 
وصلت اىل منطقة االدالء يف املياه اإلقليمية محملة 
ب�مادة األرز التايلندي املقرر تجهيزه ضمن السلة 

الغذائية”.
وأش�ارت اىل ان “فريقا مشرتكا من دائرة الرقابة 
التجاري�ة وفاح�ي املخترب يف قس�م الس�يطرة 
النوعية يف الرشكة العام�ة لتجارة املواد الغذائية، 
اس�تقلوا س�طح الباخ�رة لس�حب نم�اذج األرز 
بغية القيام بفحصه فحصا أوليا ومن ثم ارس�ال 
النوعي�ة  الس�يطرة  قس�م  مخت�رب  اىل  النم�اذج 
املرك�زي العائد للرشكة يف بغداد الس�تكمال بقية 
الفحوص�ات لبيان صالحيته لالس�تهالك البرشي 

قبل اطالق عمليات تجهيزه للوكالء”. 
وأكدت انه “وبعد ظهور نتائج الفحص املختربي 
ستقوم الرشكة بتفريغها واعداد خطة تسويقية 
للكمي�ة وتوزيعه�ا للمحافظات وحس�ب حاجة 
كل محافظ�ة لغرض تجهيز املادة ضمن مفردات 

السلة الغذائية”.
ونوه�ت التج�ارة اىل ان “نوعي�ة الرز املس�توردة 
واملتعاقد عليها هي من نوعيات األرز االبيض ذات 

الحبة الطويلة واملصنف ضمن أجود االنواع”.

 بغداد/ الزوراء:

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، 

حيان عبد الغني، امس االثنني، الس�عي لرفع إنتاج 

حقل الرميلة إىل مليون و700 ألف برميل يومياً.

وذك�ر املكتب اإلعالمي لوزي�ر النفط، يف بيان تلقته 

“ال�زوراء”: أن “وزي�ر النف�ط حي�ان عب�د الغني، 

د محط�ة الرميلة  زار حق�ل الرميل�ة النفطي وتفقَّ

املركزي�ة ومحطة عزل وكبس الغاز يف الحقل وعدداً 

من اآلبار الحدودية يف محطة “الرطكة”.

وأض�اف أن “حق�ل الرميل�ة يعد من أك�رب الحقول 

النفطي�ة املنتجة يف الع�راق، إذ يبل�غ إنتاجه الحايل 

)مليون و400 ألف برميل باليوم(”، مردفاً بالقول: 

“ونخط�ط لزيادة ورف�ع الطاق�ة اإلنتاجية للحقل 

إىل مع�دل )مليون و700 ألف برمي�ل باليوم( خالل 

الفرتة املقبلة”.

وتابع: “نعمل عىل استثمار جميع الكميات املنتجة 

م�ن الغ�از املصاحب م�ن حق�ل الرميل�ة، بتعاون 

وتضافر جهود رشكات “نفط البرصة ، غاز الجنوب 

، غاز البرصة” . 

ولف�ت إىل أن “محط�ة كب�س الغ�از ومحطة عزل 

الغاز واملحطة املركزي�ة والجنوبية تدار وفق أحدث 

التقنيات والربامج االلكرتونية”، مؤكداً “اس�تقرار 

االنتاج م�ن )10( آبار حدودي�ة يف محطة الرطكة، 

وهناك خطط واعدة لتطويره”.

وأش�ار إىل أن�ه “ت�م التوجيه بزي�ادة التخصيصات 

املالية لدعم تطوير مش�اريع الخدمات االجتماعية 

ملواطني الق�رى واملدن القريب�ة واملحيطة بالحقل، 

والعمل عىل االرتقاء بمس�توى الخدم�ات الصحية 

والبن�ى التحتية”، مش�دداً ع�ىل رضورة أن “تطور 

رشكة )BP( املالكات الوطني�ة وفق أحدث الربامج 

التدريبية لتمكينهم من إدارة الحقل”.

م�ن جان�ب اخر، كش�فت رشكة توزيع املش�تقات 

النفطي�ة الحكومي�ة، ام�س االثنني، انها تس�تورد 

س�نوياً كمي�ات كبرية م�ن النفط األبي�ض وتتكبد 

خس�ائر تبلغ 750 دينار يف اللرت الواحد لتوفريه عىل 

املواطنني، مبينة أنها توزع سنوياً 500 مليون لرت.

وقال مدير ع�ام الرشكة، التابع�ة اىل وزارة النفط، 

حس�ني طال�ب، يف ترصي�ح صحف�ي: ان “الرشكة 

تق�وم بتوزي�ع النف�ط االبيض ع�ىل املواطنني وفق 

البطاقة الوقودية وقد بارشنا بتوزيع الحصة األوىل 

بمق�دار 100 ل�رت ويتبعه�ا توزيع الحص�ة الثانية 

الي�وم الثالث�اء ع�ىل محافظ�ات كرك�وك ونين�وى 

وصالح الدين واالنبار، وتباعا س�يتم اطالق الحصة 

الثانية يف الوسط والجنوب”.وبني انه “تم تخصيص 

50 ملي�ون لرت من النفط االبي�ض ملحافظات اربيل 

ودهوك والسليمانية وحلبجة”.

واضاف ان “وزارة النفط تقوم باس�ترياد ش�حنات 

لس�د العج�ز الحاص�ل يف إنتاج املص�ايف املحلية من 

النف�ط االبيض والذي يكون وفقا لألس�عار العاملية 

بح�دود 900 دين�ار لل�رت الواحد ويب�اع للمواطنني 

بسعر مدعوم وهو 150 دينار للرت الواحد”.

واش�ار طال�ب اىل ان “م�ا يت�م توزيعه م�ن النفط 

االبيض يف عموم الع�راق خالل عام واحد يبلغ 500 

الف مرت مكعب اي 500 مليون لرت سنويا”.

بغداد/ الزوراء:
“االجنب�ي  الذه�ب  أس�عار  اس�تقرت 
والعراقي” يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغ�داد، ويف اس�واق اربي�ل عاصمة اقليم 

كردستان، امس االثنني.
وقال مصدر: إن أس�عار الذهب يف أسواق 

الجملة ب   ش�ارع النه�ر يف العاصمة   بغداد 
سجلت صباح امس، س�عر بيع للمثقال 
الواح�د عي�ار 21 م�ن الذه�ب الخليجي 
والرتكي واألوربي 385 الف دينار، وسعر 
ال�رشاء 381  ال�ف دين�ار، وه�ي نف�س 

اسعار البيع ليوم االحد.

وأش�ار اىٕل أن س�عر بي�ع املثق�ال الواحد 
عي�ار 21 م�ن الذه�ب العراق�ي س�جل 
استقرارا ايضا عند 355 الف دينار، وبلغ 

سعر الرشاء 351 ألفا.
وفيم�ا يخ�ص أس�عار الذه�ب يف محال 
الصاغ�ة، فإن س�عر بيع مثق�ال الذهب 

الخليجي عيار 21 ي�رتاوح بني 385 الف 
دينار و395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع 
مثق�ال الذه�ب العراقي ب�ني 355 ألفاً و 

365 الف دينار.
أما اس�عار الذهب يف اربيل فقد ش�هدت 
اس�تقرارا ايض�ا حي�ث بل�غ س�عر بيع 

مثق�ال ذه�ب عي�ار 24 بي�ع 445 ال�ف 
دين�ار، وس�جل عيار 22 بي�ع 410 آالف 
دينار، وس�جل عي�ار 21 بي�ع 395 الف 
دين�ار، فيم�ا س�جل عي�ار 18 بيع 340 
الف دينار.. ويس�اوي املثقال الواحد من 

الذهب )خمسة غرامات(.

املالية النيابية حتمل احلكومة مسؤولية االرتفاع الكبري لسعر الصرف.. 
وتؤكد: فقدت السيطرة عليه

التجارة تعلن تصفري مستحقات الفالحني من احلنطة وتتوقع مومسا جيدا للحصاد

النفط تؤكد السعي لرفع إنتاج حقل الرميلة إىل مليون و700 ألف برميل يوميًا

استقرار أسعار الذهب يف حمال الصاغة

أعلنت تكبدها خسائر تبلغ 750 دينارا للرت الواحد من النفط األبيض سنويا

بغداد/ الزوراء:
إيق�اف  الرافدي�ن  م�رصف  أعل�ن 
يف  واالي�داع  الس�حب  عملي�ات 
حس�ابات التوفري للزبائن بدءا من 
ام�س االثن�ني ولغاية ي�وم االثنني 

.٢/١/٢٠٢٣
وأوضح املكت�ب االعالمي للمرصف 
يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة 
منه: انه “واستنادا لتوجيهات البنك 
املركزي العراقي، ومن اجل تس�ديد 

واحتس�اب  الس�نوية  الحس�ابات 
الفوائد الخاصة بحس�ابات التوفري 
وتنظيم املوازنات، فقد قرر املرصف 
ايقاف عمليات الس�حب وااليداع يف 

حسابات التوفري”.
وأش�ار البي�ان اىل ان “املرصف قرر 
ايضا غلق أبواب�ه يف جميع الفروع 
والتوقف عن اجراء كافة املعامالت 
الخاصة بالزبائن حتى انتهاء الجرد 

والتدقيق السنوي”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة للصناعات الكهربائية واإللكرتونية، إحدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن، امس االثنني، عن اس�تمرارها بإنتاج الس�خان 
الكهربائي عالمة بابل بسعات ٨٠ لرت و ١٢٠ لرتا بجودة وُمواصفة عالية 

وطرحه للبيع ِعرَب املنافذ التسويقية للرشك�ة . 
وقال ُمدير مصن�ع املُحركات واألجهزة الكهربائي�ة، ري�اض عب�د الله، 
يف بي�ان اطلع�ت عليه “ال�زوراء”: إن “س�خان بابل يتف�وق عىل أفضل 
الس�خانات املُتوفرة يف الس�وق املحلية الحتوائه عىل ِع�دة ُمميزات منها 
إس�تخدام مادة الف�وم كعازل بدالً ع�ن الصوف الزجاجي، وأنَّ س�عاته 
حقيقي�ة ويخضع للس�يطرة والفح�ص يف جميع مراح�ل اإلنتاج داخل 
الرشكة وللرقاب�ة والفحص من الجهات املُعتم�دة بالفحص والتقييس 

والسيطرة النوعية”.
وأض�اف عبد الله أن “للس�خان ضمانا حقيقيا ملوس�م كامل مع تقديم 
خدمات ما بعد البيع وُمنافس بالجودة والسعر”، ُمبيناً “أنَّ املصنع ينتج 

بحدود ١٠٠ إىل ١٥٠ سخان شهرياً حسب املُخطط وطلب السوق”.
وأش�ار اىل ان “املصنع يش�هد تطورا ُمس�تمرا لتنويع وتطوير املُنتجات 
وزي�ادة الطاقات، حيث تنوي الرشكة إنتاج الس�خان الكهربائي س�عة 

١٦٠ لرتا وبُمواصفات خاص�ة”.

بغداد/ الزوراء:

ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي “النقدية” من الدوالر األمريكي 

يف مزاد بيع العملة، امس االثنني، بمشاركة 33 مرصفا.

وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 

االمريكي، 139 مليونا و346 الفا و305 دوالرات، غطاها البنك بس�عر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.

واضاف ان معظم املبيعات من الدوالر ذهبت عىل شكل نقدي بواقع 81 

مليون�ا و640 أل�ف دوالر، فيما ذهبت البقية البالغ�ة 57 مليونا و706 

آالف و305 دوالرات لتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج ع�ىل ش�كل حواالت 

واعتمادات.

وأش�ار املصدر اىٕل: ان املصارف التي اش�رتت الدوالر النقدي بلغ عددها 

20 مرصف�ا، فيما بلغ ع�دد املصارف التي قامت بتلبي�ة طلبات تعزيز 

االرص�دة يف الخارج 13 مرصفا فيما كان اجمايل عدد رشكات الرصافة 

والتوسط املشاركة يف املزاد 281 رشكة.

بغداد/ الزوراء:

افتتح وزي�ر النق�ل، رزاق محيبس 

الس�عداوي، امس االثنني، الرصيف 

رقم 5 يف ميناء أم قرص الجنوبي.

وذك�رت وزارة النقل يف بيان ورد اىل 

“ال�زوراء”: ان “ وزي�ر النق�ل رزاق 

محيب�س الس�عداوي افتت�ح، امس 

االثنني، الرصي�ف رقم 5 يف ميناء أم 

قرص الجنوبي”.

وبحسب البيان، قال وزير النقل: ان 

“وزارة النق�ل تبذل قصارى جهدها 

لتطوير البنى التحتية ملوانئ العراق، 

وذل�ك من خ�الل تنفي�ذ العديد من 

املشاريع املهمة، ومنها هذا املرشوع 

الذي قمن�ا بافتتاحه )الرصيف رقم 

5 يف ميناء أم قرص الجنوبي(”.

م�ن  العدي�د  “هن�اك  ان  وأض�اف 

اآلليات والتقني�ات املتطورة دخلت 

اىل الخدم�ة يف ه�ذا الرصي�ف والتي 

من ش�أنها ان تقلل الجه�د والزمن 

وتزيد من مقدار االرباح التي سرتفد 

ميزانية البلد”.
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السوري مارديكيان يرحل عن 
فريق الشرطة

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن املحرتف السوري مارديك مارديكيان رحيله عن الرشطة ، بعد نصف موسم قضاه 
مع الفريق ، مشرياً إىل أن األيام القليلة املقبلة سيكشف فيها عن تجربته الجديدة. وقال 
مارديكيان يف ترصيح صحفي ، أشكر نادي الرشطة لقبول رغبتي يف انهاء العقد بشكل 
ودي ،متمني�اً له�م التوفي�ق وتحقيق البطوالت«.وأضاف :«أش�كر الجمه�ور والالعبني 
الذي�ن كانوا أخوة يل يف وقت قصري«.وأتم :«خالل أيام قليلة س�أحدد وجهتي القادمة«.
ولم يصدر أي تعليق أو توضيح من إدارة نادي الرشطة حول رحيل مارديكيان وأسباب 

نهاية مشواره مع الفريق ، الذي يحتل حالياً الرتتيب السادس برصيد 22 نقطة.

أصفر وأمحر

إصدار جديد لألكادميية األوملبية .. االسرتاتيجيات الرقمية لتعزيز القيم األوملبية 

سبعة أومسة ملونة حصيلة منتخب الدراجات يف بطولة العرب 

بغداد/ متابعة الزوراء:
تغل�ب فري�ق غ�از الجن�وب عىل 
بنتيج�ة  الرشط�ة  منافس�ه 
)0-3(، ام�س االثن�ني، يف صالة 
بغ�داد،  بالعاصم�ة  الش�عب 
ضمن منافس�ات التجمع الثاني 
ال�دوري  م�ن  األوىل  للمجموع�ة 
املمت�از للك�رة الطائرة.وتمك�ن 
غاز الجنوب من تحقيق االنتصار 
)25-19( بواق�ع   بس�هولة، 

 )21-25( )19-25(.ويع�د ه�ذا 
الفوز الثالث تواليا لغاز الجنوب، 

بعدم�ا تمك�ن م�ن التف�وق عىل 
البح�ري وفريق مدينة الش�هداء 
بالنتيج�ة ذاته�ا )0-3(، بينم�ا 
سبق للرشطة التغلب عىل سنجار 
)0-3(.وتق�ام الي�وم الثالث�اء 3 
مباري�ات يف املس�ابقة نفس�ها، 
تجم�ع األوىل الصناعة والصمود، 
ويلع�ب يف الثاني�ة غ�از الجنوب 
مع أربيل، فيم�ا تجري املواجهة 
الثالث�ة ب�ني البح�ري والرشطة، 
وستقام جميع املباريات يف صالة 

نادي الصناعة ببغداد.

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية:
أقيم مس�اء امس االثن�ني بمقر اللجن�ة األوملبية الوطني�ة العراقية 
يف العاصم�ة بغداد املؤتم�ر االنتخابي لالتحاد العراق�ي للمواي تاي 

بأرشاف أوملبي ووزاري.
وجددت الهيئ�ة العامة ثقتها برئيس االتح�اد مصطفى جبار علگ 
رئيس�ا لدورة إنتخابية جديدة، فيما فاز بمنص�ب النائب األول عيل 
حمي�د، كما ف�از بعضوية مجلس إدارة االتحاد كل من احمد س�الم 
مراد وس�ريوان مينه حمه درويش وكرار حيدر عباس وسامي عواد 

داود.
ه�ذا وح�ر املؤتم�ر االنتخاب�ي مدير القس�م القانون�ي يف اللجنة 
األوملبي�ة ع�يل الب�دري ومعاونه ليث خ�ر وممثل وزارة الش�باب 

والرياضة رشاد خضري وممثل االتحاد العربي موىس جرب.

طائرة غاز اجلنوب تتفوق على 
الشرطة يف الدوري املمتاز

عمومية احتاد املواي تاي جتدد 
ثقتها بعلك رئيسا

بغداد/ الزوراء: 
يف اطار سعيها لنرش الثقافة األوملبية 
ومواكب�ة  الجدي�د يف الفك�ر األوملبي 
مما ينعكس عىل املمارسة الرياضية، 
صدر عن األكاديمية األوملبية العراقية  
الرقمي�ة  “االس�رتاتيجيات  كت�اب 
لتعزيز القيم األوملبي�ة” وهو الكتاب 

الثالث لالكاديمية هذا العام .
 والكت�اب ترجمة للمح�ارضات التي 
القيت يف تجمع االكاديميات الوطنية 
يف أثينا الذي عقد عىل مدى أس�بوع يف 
تموز امل�ايض، وه�و األول يف العربية 
الذي يتطرق ملوضوع االسرتاتيجيات 
الرقمي�ة ببح�وث اكاديمي�ة رصينة 
وقد راجعه، وقدم له األستاذ الدكتور 
ه�ادي عبدالل�ه العيث�اوي وترجمته 
السيدة رسل الصباح، وجاء يف تقديم 

الكتاب :
هن�ادي  الس�يدة  ع�ادت  “ح�ني 
محم�د مديرة العالق�ات واالعالم يف 
االكاديمي�ة األوملبي�ة العراقي�ة من 
التجمع الذي انعقد يف اوملبيا القديمة  
-16 21 تموز / يوليو 2022 ومعها 

املحارضات التي حسبتها كنزا علميا 
- ول�م أخط�ئ يف حديس - يؤس�س 
لقاعدة مهمة يف املشاركة مستقبال 
يف بط�والت الرياضة األلكرتونية، إذ 
ال يمكن بناء قاعدة  من غري أس�س 
نظري�ة واضح�ة وصلب�ة تنه�ض 

عليها .
أما محتويات هذا الكنز الذي قدمته 
لن�ا املرتجمة البارعة رس�ل الصباح  
ع�ىل طبق مع�ريف مميز ع�ىل الرغم 
من صعوب�ات مصطلحاته الخاصة 

فهي  :
منظ�ور  االف�رتايض:  التجس�يد   -

ظاهري للرياضات اإللكرتونية.
الت�ي  واملعض�الت  التحدي�ات   -
تواج�ه إدراج الرياض�ة اإللكرتوني�ة 

والرياضات الرقمية األخرى.
- أنظمة الواقع االف�رتايض: التفاعل 

ودوره التعليمي.
- الروح األوملبية 365 

- املتحف الرقم�ي االفرتايض: خطوة 
إىل األمام يف الدراسات األوملبية .

- الدبلوماس�ية الرياضي�ة: األصول، 

النظرية والتطبيق.
 هذا الكتاب ال يمكن ان يستغني عنه 
كل الدارس�ني واملسؤولني يف الرياضة 
والحركة األوملبية، فهو  األول يف اللغة 
العربي�ة ال�ذي يوجه مص�ادر الضوء 
نحو املستقبل يف تعامل اللجنة األوملبية 
الدولي�ة م�ع األلع�اب االلكرتوني�ة، 
الرائعت�ني  فض�ال ع�ن املحارضت�ني 
ح�ول املتح�ف األوملب�ي  االف�رتايض، 
والدبلوماسية الرياضية  وهي دراسة 
اكاديمي�ة  مميزة تفت�ح آفاقا جديدة 
يف مجال االس�تثمار الري�ايض يف بناء 

وتطوير العالقات بني الدول .
وم�ن ب�ني الحس�نات الكث�رية له�ذا 
الكتاب انه يقدم يف نهاية كل دراس�ة 
مص�ادر عىل ق�در كبري م�ن األهمية 
للدارس�ني يف املوضوع�ات الت�ي ت�م 
تناولها  مما ال غنى  لألساتذة وطلبة 
الدراس�ات العليا عنها وهم يوظفون 
جهوده�م العلمي�ة لخدم�ة الحركة 
األوملبي�ة ومجتمعاته�م م�ن خ�الل 
تعزي�ز القي�م األوملبي�ة  ع�رب ناف�ذة 

االسرتاتيجيات الرقمية “.

الشارقة/ ساجد سليم:
الش�ارقة  مدين�ة  يف  اختتم�ت 
العربي�ة  البطول�ة  االماراتي�ة 

واس�عة  بمش�اركة  بالدراج�ات 
للمنتخبات العربية وس�ط اجواء 
مثالي�ة وتنظي�م اكثر م�ن رائع، 

البطول�ة  انط�الق  وس�بق  ه�ذا 
املؤتمر الفن�ي الذي عقد يف فندق 
االتحاد  هولداي بحضور رئي�س 
العرب�ي الش�يخ فيص�ل بن حمد 
القاس�مي ونائب رئي�س االتحاد 
ع�زام  وجي�ه  والعرب�ي  ال�دويل 
واس�ماعيل الحوس�ني امني عام 
كل  وحض�ور  العرب�ي،  االتح�اد 
ممثيل الدول العربية املش�اركة يف 
البطول�ة للفئات االربع املتقدمني 
والش�باب والناش�ئني والنس�اء، 
وحصل�ت دراجاتنا ع�ىل الرتتيب 
الثال�ث عربيا من اص�ل 13 دولة 
عربية، حيث كانت حصة منتخبنا 
س�بع ميداليات منه�ا اربع ذهب 

وبرونزيت�ان،  واح�دة  وفضي�ة 
وه�ذا الرتتيب يحص�ل ألول مرة 
عربي�ا حي�ث فاج�أت منتخباتنا 
الجميع من خالل املستوى الرائع 
الذي ظهر بيه دراجونا من حيث 
االلت�زام وتوجي�ه املدربني، ولهذا 
كان�ت النتائ�ج ايجابي�ة للغاية.
واس�فرت نتائج اليوم االول لفئة 
اح�راز  ع�ن  املتقدم�ات  االن�اث 
منتخ�ب س�وريا ذهبية الس�باق 
ومنتخبنا جاء بالرتتيب السادس 
وذلك بس�بب اخطاء ميكانيكية، 
الثاني  بالرتتي�ب  االم�ارات  وحل 
ومرص بالرتتيب الثالث وكان هذا 
السباق فرقي ضد الساعة ملسافة 

٣٣ كم، ويف سباق الناشئني فرقي 
ضد الساعة ملسافة 2٥ كم حصل 
منتخبن�ا ع�ىل برونزية الس�باق 
والذه�ب م�ن نصيب الس�عودية 

والفضة ملنتخب الجزائر.
 ويف س�باق ضد الس�اعة لشباب 
الع�ب  اح�رز  ك�م   2٠ ملس�افة 
منتخبن�ا وهبي س�ليمان ذهبية 
الس�باق وج�اء العب�و الجزائ�ر 
ويف  والثال�ث،  الثان�ي  بالرتتي�ب 
س�باق الفرق�ي للمتقدم�ني ضد 
الس�اعة ملس�افة ٦٩ ك�م حصل 
منتخبن�ا ع�ىل برونزية الس�باق 
والفري�ق االمارات�ي حص�ل عىل 

ذهب السباق.

ض�د  الف�ردي  منافس�ات  ويف   
الس�اعة للنس�اء ملس�افة 2٠ كم 
حصل�ت العب�ة منتخبن�ا داهات 
كاوة ع�ىل ذهبي�ة الس�باق حيث 
ترك�ت املرك�ز الثان�ي اىل بطل�ة 
افريقي�ا املرصي�ة ابتس�ام زاي�د 
والرتتي�ب الثالث لالعب�ة الكويت 
لطيفة عامر الياس�ني، وكان من 

اقوى السباقات.
 ويف س�باق الفردي ضد الس�اعة 
للناش�ئني ملس�افة ١٩ ك�م احرز 
منتخبنا ذهبية السباق عن طريق 
الالعبني حس�ني ايه�اب وعباس 
فرح�ان وح�ل العب الس�عودية 

بالرتتيب الثالث.

الكويت يتفوق على امليناء بهدفني وديا يف افتتاح امللعب االومليب
امام انظار ٣٠ الف متفرج 

بغداد/ ليث العتابي 

ع�ىل  الكويت�ي  الكوي�ت  تغل�ب 

مس�تضيفه امليناء  بنتيج�ة )2-1(، 

يف املب�اراة الودية التي أقيمت مس�اء 

ام�س األثنني يف إفتت�اح ملعب امليناء 

الدويل أمام أنظار 30 ألف متفرج.

ونجح عيل حسني من تسجيل الهدف 

األول للكوي�ت الكويت�ي يف الدقيق�ة 

58، بع�د إس�تغالله لحال�ة اإلنف�راد 

ووضع كرته عىل يمني حارس امليناء  

عيل فيصل، ليحفر أس�مه يف سجالت 

االوائل، ليصب�ح صاحب الهدف األول 

التأريخ�ي ال�ذي يس�جل يف املواجهة 

االفتتاحية.

وأض�اف ط�ه ياس�ني اله�دف الثاني 

للضي�وف يف الدقيق�ة 67، بعد تلقيه 

مناولة متقنة داخ�ل منطقة الجزاء، 

ليسدد كرته بأتقان يف شباك امليناء.

وقلص امليناء النتيجة من ركلة جزاء 

نفذه�ا بنجاح الالعب ك�رار محمد يف 

الدقيقة 90 .

بش�كل  األرض  أصح�اب  وظه�ر 

متواض�ع يف أغل�ب ف�رتات اللق�اء ، 

الهجومي�ة  املح�اوالت  وأنح�رت 

بإس�تثناء حال�ة االعث�ار للمهاج�م 

سالم أحمد والحصول عىل ركلة جزاء  

مع نهاية الوق�ت األصيل ، بينما لعب 

مدرب الكويت عيل عاش�ور بطريقة 

هجومي�ة يف ظ�ل إمتالك�ه لعن�ارص 

دولي�ة ، عالوة عىل العبي�ه املحرتفني 

الذين صنعوا الف�ارق الفني يف اللقاء 

الودي.

ماب�ني  اإلس�رتاحة  ف�رتة  وش�هدت 

الش�وطني ، تكري�م كوكبة م�ن أبرز 

الالعب�ني الذي�ن مثل�وا ن�ادي امليناء 

يف الس�نوات املاضي�ة، كما ن�ال وفد 

الكوي�ت الكويت�ي ترحيباً كب�رياً من 

قبل مسؤويل نادي امليناء وجماهريهم 

ملس�اهمته بنج�اح كرنف�ال إفتت�اح 

امللعب الذي يس�تعد إلس�تقبال بعض 

مباريات بطولة خليجي 25  .

وأفتتح مس�اء امس األثن�ني ، ملعب 

امليناء األوملبي ، الذي يستعد إلستضافة 

مباريات املجموعة الثانية من بطولة 

خليج�ي 25 املزم�ع أنطالقها يف ال 6 

من شهر كانون الثاني املقبل. 

وشهد حفل االفتتاح املبسط، عروضاً 

فني�ة ورياضية مختلف�ة مع أوبريت 

الفيح�اء، ع�الوة ع�ىل إط�الق بعض 

االغاني الخاصة برتاث مدينة البرصة 

ون�ادي املين�اء .

وتخلل الحفل ايضاً تكريم ابرز نجوم 

املين�اء الذي�ن س�اهموا يف التتوي�ج 

باللقب التأريخي الوحيد بإحراز لقب 

ال�دوري العراق�ي يف موس�م -1977

.1978

وتم الرتحيب بالش�خصيات الرسمية 

ونخبة من  رياضي�و البرصة ، عالوة 

عىل الرتحيب بحفاوة بس�فراء الدول 

الخليجية واليم�ن ، وكذلك وفد نادي 

الكوي�ت الكويت�ي ال�ذي س�يخوض 

مب�اراة االفتت�اح الرس�مي م�ع أهل 

الدار.

وش�هد ختام الحفل ، إطالق األلعاب 

النارية وسط أجواء إحتفالية جميلة 

حرها 30 ألف مشجع برصي.

 ، االوملب�ي  املين�اء  ملع�ب  أن  يذك�ر 

املجموع�ة  مباري�ات  سيس�تضيف 

الثاني�ة يف خليج�ي 25 ، الت�ي تض�م 

منتخبات ) البحرين ، قطر ، االمارات 

، الكويت(.

بغداد/ حسني عمار: 
يونس محمود،  القدم،  لكرة  املركزي  العراقي  االتحاد  لرئيس  الثاني  النائب  أكد 
اكتمال جميع االستعدادات النطالق بطولة خليجي 25، فيما أشار إىل: أن اختيار 
قائمة املنتخب الوطني من شأن املدرب. وقال محمود إن “جميع االستعدادات 
اللوجستية اكتملت النطالق بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعرشين”، 
املرتقب”. لالفتتاح  الجوانب  جميع  من  جاهزة  أصبحت  البرصة  أن”  مبيناً 

كاساس،  املدرب  أعلنها  الذي  الوطني  للمنتخب  النهائية  القائمة  وبخصوص 
املدرب وحده وال يحق ألي  يبقى من شأن  الالعبني  اختيار  أن”  أوضح محمود 
شخص من داخل أو خارج االتحاد التدخل يف خياراته”، الفتاً إىل أن “ الجمهور 

الريايض من حقه انتقاد القائمة ولكن يبقى القرار بيد املدرب”.

بغداد/ متابعة الزوراء 
الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  قرر 
العبني  إضافة  األثنني،  امس  مساء   ،
تحضرياً  الرافدين  أسود  لقائمة  جدد 
التي   2٥ خليجي  ببطولة  للمشاركة 
من   ٦ ال  يف  البرصة  بمدينة  ستنطلق 
الجهاز  املقبل.وأضاف  الثاني  كانون 
بقيادة  العراقي  للمنتخِب  الفنّي 
اإلسباني خيسوس كاساس  ، الثنائي  
قائمة  إىل  العبادي  فرحان وعيل  أحمد 
 2٥ خليجي  يف  املُشاركني  الالعبني 

تدريبات  يف  الالعبان  .وسيشارك 
املنتخب الوطني  التي ستنطلق عرص 
ستحتضنها  ،والتي  الثالثاء  اليوم 
باملدينة  الخاصة  التدريبات  مالعب 
الرياضّية. وجاء دعوة فرحان لصفوف 
املستويات  بعد  العراقي،  املنتخب 
الكبرية التي قدمها مع فريقه الرشطة 
إنتصارات   ٣ تحقيق  يف  ومساهمته 
ظهر  فيما  املمتاز،  بالدوري  متتالية 
مميز  بمستوى  العبادي  عيل  الحارس 

مع فريقه الكهرباء.

يونس حممود: البصرة جاهزة الحتضان 
أشقائها ولن نتدخل يف اختيارات كاساس

استدعاء فرحان والعبادي إىل 
صفوف الوطين



وارسو / متابعة الزوراء:

روبرت  البولندي  النجم  كشف 

مهاجم  ليفاندوفسكي، 

برشلونة، عن طموحاته 

النادي  مع 

الكتالوني.

ل  قا و

 ، فسكي و ند ليفا

ل  للموقع خال ترصيحات 

الرسمي لناديه: »بالطبع كنت أعلم أن برشلونة ناٍد 

كبري.. عندنا تذهب إىل أي مكان، ترى مدى ضخامة 

النادي«.

وأضاف: »إنه تحٍد كبري بالنسبة يل.. لقد أردت أن 

أكون جزًءا من هذا املرشوع الجديد أيًضا.. عندما 

تدخل كامب نو، قد تكون متعًبا بعض اليشء، 

أرى  عندما  إضافية  قوة  عىل  أحصل  لكنني 

امللعب واملشجعني، وهذا يعني الكثري بالنسبة 

يل«.

الليجا،  يف   4 أو  أشهر   3 »قضيت  وواصل: 

األول،  املركز  يف  نحن  جيد..  بشكل  األمور  وسارت 

ونعلم أن املباريات القليلة يف يناير )كانون الثاني( 

ستكون مهمة بالنسبة لنا«.

ميونخ  بايرن  نجم  قال  أوروبا،  أبطال  دوري  وعن 

السابق: »لم نلعب بالطريقة التي نرغب بها يف دوري 

وأردف:  املجموعات«.  دور  لذا خرجنا من  األبطال، 

املباراة..  خسارة  يعني  أن  يمكن  صغري  خطأ  »كل 

كثرية،  إلصابات  تعرضنا  أننا  الحظ  سوء  من  كان 

أوروبا«. أبطال  دوري  يف  املنافسة  من  نتمكن  ولم 

وضع  إنه  لسنوات،  الضغط  تحت  »أعيش  وتابع: 

ليس جديًدا.. ال أشعر بأنني أكرب سًنا أو أكثر إرهاًقا 

من زمالئي يف الفريق«. واسرتسل: »بعد االبتعاد عن 

العالم، أشعر كأنني  أثناء كأس  املدينة )برشلونة( 

مشجعي  جميع  يفخر  أن  أتمنى  الوطن..  إىل  أعود 

الجديد«.واختتم  العام  يف  الفريق  بهذا  برشلونة 

مع  أوروبا  أبطال  بدوري  »الفوز  ليفاندوفسكي: 

برشلونة، سيكون بمثابة حلم يتحقق، لكن التتويج 

بالليجا هو هدفنا أيًضا.. آمل أن يكون العام املقبل 

أفضل كثريًا لنا، وأن نفوز أيًضا باأللقاب«.

أبوظبي / متابعة الزوراء:
يدشن منتخب اإلمارات الوطني األول 
االستعداد  مرحلة  اليوم  القدم،  لكرة 
 »25 »خليجي  يف  للمشاركة  األخرية 
والذي  دبي،  يف  املحيل  تجمعه  خالل 
موعد  املقبل،  يناير   2 حتى  يستمر 
العراقية،  البرصة  مدينة  إىل  التوجه 
ودية  مباراة  لعب  املعسكر  ويتخلل 
أمام نظريه اللبناني يوم 30 الجاري، 
باستاد آل مكتوم بنادي النرص تكون 
عىل  لالطمئنان  أخرية  بروفة  بمثابة 
والفنية،  البدنية  الالعبني  جاهزية 
البطولة  منافسات  يف  املشاركة  قبل 
 19 إىل   6 من  تقام  التي  الخليجية، 

يناير املقبل.
يف  اإلماراتية  الجماهري  وتلقت 
أمس  صباح  من  األوىل  الساعات 
مبخوت،  عيل  غياب  صدمة  اإلثنني، 
بالدها  ملنتخب  التاريخي  الهداف 
صفوف  عن  اإلماراتي،  والدوري 

»األبيض« يف بطولة كأس الخليج.
عن  اإلماراتي  الكرة  اتحاد  وأعلن 
 ،»25 »خليجي  يف  منتخبه  قائمة 
 19 إىل   6 من  الفرتة  خالل  املقررة 
املقبل، يف مدينة  الثاني  يناير/كانون 
البرصة العراقية، والتي تضم 26 من 
اإلعالن عنهم يف  أصل 35 العباً سبق 

القائمة املوسعة.
وهو  مبخوت،  من  القائمة  وخلت 
نقطة ضعف يف  الكثريون  اعتربه  ما 
الخليجية،  للبطولة  املختارة  القائمة 
هو  الجزيرة،  مهاجم  وأن  خاصة 
التاريخي للمنتخب اإلماراتي  الهداف 
والهداف  هدفا،   85 برصيد  األول 
اإلماراتي  للدوري  أيضا،  التاريخي 
هدافا  توج  كما  هدفا.   190 برصيد 
لبطولتي كأس الخليج 2014 و2019، 
للمحرتفني  اإلماراتي  للدوري  وهدافا 
و2020-  2017-2016( موسمي 
2021(، وهدافا لكأس آسيا يف أسرتاليا 

2015، باإلضافة إىل تقاسمه صدارة 
للمحرتفني  اإلماراتي  الدوري  هدايف 

هذا املوسم برصيد 11 هدفا، مع البا 
كودجو، العب العني. كما تم استبعاد 

8 العبني، إىل جانب مبخوت من قائمة 
قبل  من  واملختارة  املوسعة،  املنتخب 

األرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب 
الحارسون  وهم  اإلماراتي،  املنتخب 
مع  حمزة،  وحسن  الظنحاني  فهد 
والحسن  سلطان  سالم  املدافعني 
سعيد  الوسط،  خط  ومن  صالح، 
برمان،  أحمد  نادر،  يحيى  جمعة، 
ضمت  فيما  فوزي.  أحمد  واملهاجم 
الخليجية  للبطولة  املختارة  القائمة 
رودولفو  األرجنتيني  أعلنها  التي 
لالمارات:  الفني  املدير  أروابارينا 
يف  السناني،  وخالد  خصيف  عيل 
شاهني  واملدافعني  املرمى،  حراسة 
الحمادي،  خليفة  الرحمن،  عبد 
عبد  الهاشمي،  خالد  عباس،  وليد 
املحرمي، خالد  السالم محمد، حسن 
وأحمد  العزيز هيكل  الظنحاني، عبد 
عبد  راشد،  ماجد  الوسط،  جميل.ويف 
الله رمضان، ماجد حسن، فالح وليد، 
محمد  مهدي،  حسني  البلويش،  خالد 
وطحنون  صالح  عيل  الباسط،  عبد 

الزعابي، ويف الهجوم، فابيو دي ليما، 
حارب عبد الله، يحيى الغساني، كايو 
وخاض  تيجايل.  وسبيستيان  كانيدو 
الفرتة  يف  االماراتي  املنتخب  العبو 
آل  استاد  يف  خفيفاً  مراناً  املسائية 
مكتوم يف نادي النرص، نظراً ملشاركة 
 12 الجولة  منافسات  يف  الالعبني 
لدوري أدنوك والتي انتهت أول أمس، 
من  بداية  الجادة  التدريبات  وتنطلق 
الفني  الجهاز  سريكز  حيث  اليوم، 
واملران عىل  البدنية،  التحضريات  عىل 
التي  التكتيكية  اللعب واألمور  خطط 
منافسات  خالل  الفريق  سيطبقها 
الخطط  تلك  البطولة، وسيتم تطبيق 
منتخب  مع  الودية  املواجهة  خالل 
الجهاز  يطمنئ  حيث  ودياً،  لبنان 
جاهزية  عىل  التجربة  خالل  الفني 
والذهنية  والبدنية  الفنية  الالعبني 
متن  عىل  البرصة  إىل  التوجه  قبل 

طائرة خاصة.

أنجيه/ متابعة الزوراء:

العب  أوناحي،  الدين  عز  املغربي  بات 

أنجيه الفرنيس، قريبا من االنتقال إىل 

وجهة جديدة خالل املريكاتو الشتوي، 

الشهر املقبل.

وقالت إذاعة »مونت كارلو« الفرنسية، 

مونديال  اكتشافات  أحد  أوناحي  إن 

مؤكد  بشكل  سينتقل   ،2022 قطر 

املريكاتو  خالل  أوروبا  يف  كبري  ناد  إىل 

الشتوي املقبل.

نادي  بأن  تقارير  ذكرت  أن  وسبق 

برشلونة مهتم بضم أوناحي يف يناير/

الثاني  كانون 

كما  املقبل، 

ليسرت  يسعى 

سيتي 

قد  للتعا

مع النجم 

املغربي.

لكن 

عة  ا ذ إل ا

أن  إىل  أشارت  الفرنسية 

سباق  حاليا  يتصدر  مارسيليا 

ويجهز  أوناحي،  مع  التعاقد 

عرضا ألنجيه يرتاوح من 20 لـ25 

مليون يورو لحسم الصفقة.

عالم  كأس  قدم  أوناحي  كان 

مميزة مع منتخب املغرب، وساعد 

الدور  بلوغ  عىل  األطلس  أسود 

قطر  مونديال  يف  النهائي  نصف 

.2022

مونتيفيديو/ متابعة الزوراء:
فابيان  السابق،  األوروغوياني  الوسط  العب  تويف 
السابق  الفرنيس  النجم  مرة  وصفه  الذي  أونيل، 
موهبة«  األكثر  »الالعب  باعتباره  زيدان  الدين  زين 
مع  طويلة  معركة  بعد  اإلطالق،  عىل  رآه  الذي 
ناسيونال  نادي  وكتب   .49 عمر  عن  الكحول  إدمان 
األوروغوياني، الذي لعب يف صفوفه أونيل، عىل تويرت 
املزمن  الكبد  تليف  وفاته بسبب  بعد  »وداعا ساحر« 
عجل  عىل  نقله  تم  حيث  مونتيفيديو  مستشفى  يف 
موهوب  العب  نزيف.»أكثر  من  يعاني  وهو  السبت 
بكأس  الفائز  زيدان  وصف  هكذا  حياتي«،  يف  رأيته 

أونيل. االيطايل،  يوفنتوس  يف  زميله   ،1998 العالم 
 18 الـ  سن  يف  ناسيونال  مع  مرة  ألول  ظهوره  بعد 
عام 1992، انتقل أونيل إىل كالياري اإليطايل بعد ثالث 
سنوات.يف عام 2000، انتقل إىل يوفنتوس ولكن بعد 
أن لعب مع عمالق تورينو ملوسم واحد فقط، انتقل 
إىل بريوجيا. ثم عاد إىل ناسيونال قبل أن يعتزل يف عام 
2003. وخاض أونيل 19 مباراة دولية مع أوروغواي 
وسجل هدفني. كان ضمن التشكيلة التي خرجت من 
الدور األول لكأس العالم يف كوريا الجنوبية واليابان 
املباريات  من  أي  يف  يشارك  لم  أنه  رغم   2002 عام 

بسبب اإلصابة.

مانشسرت/متابعة الزوراء:
ومنتخب  آيندهوفن  نجم  جاكبو،  كودي  وجَه 

تقارير  ذكرت  الذي  مدريد،  لريال  رضبة  هولندا، 
بعد  الطواحني،  العب  ضم  يف  يرغب  أنه  صحفية 

ظهوره بشكل مميز يف كأس العالم 2022.
الالعبني  انتقاالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
»تويرت«:  عىل  حسابه  عرب  أوروبا،  يف  واملدربني 
ويريد  املريكاتو،  يف  رأيه  يغري  لم  جاكبو  »كودي 

االنتقال إىل مانشسرت يونايتد«.
إىل  االنضمام  عىل  حريًصا  جاكبو  »كان  وأضاف: 
يغري  ولم  املايض،  الصيف  منذ  الحمر  الشياطني 
تسري  وكالئه  مع  املفاوضات  اآلن..  حتى  رغبته 

دائًما بإيجابية«.
واختتم: »حان اآلن وقت مانشسرت يونايتد 

من  استثمار  بشأن  داخيل،  قرار  التخاذ 
55 إىل 60 مليون يورو، لحسم صفقة 

الالعب الهولندي«.
حاليا  اإلنجليزي  النادي  ويسعى 
لتدعيم هجومه، خصوصا بعد فسخ 
كريستيانو  الربتغايل،  النجم  عقد 

رونالدو.

مدريد / متابعة الزوراء:
بخطوة  مدريد،  ريال  نجم  بنزيما،  كريم  قام 
الفريق  بقميص  سيعتزل  بأنه  تنذر  استثنائية 

اإلسباني.
وكشفت شبكة »ريليفو« أن بنزيما اشرتى عقارا 
بعد  وذلك  اإلسبانية،  العاصمة  حدود  داخل  جديدا 
14 عاما قضاها يف مسكنه بمدينة سان سباستيان 

بإقليم الباسك.
 35( كريم  سيكون  الخطوة  بهذه  أنه  وأضافت 
العاصمة  سكان  بحقوق  التمتع  عىل  قادرا  عاما( 
اإلسبانية بما يف ذلك التصويت يف انتخابات 
الخدمات  واستخدام  مدريد  بلدية 

العامة.
هذه  بأن  تقريرها  الشبكة  وختمت 
كريم  أن  أخرى  عالمة  تعد  الخطوة 
ريال  بقميص  سيعتزل  بنزيما 
مدريد، وسيواصل العيش يف العاصمة 
مسريته  انتهاء  بعد  اإلسبانية 

ريال  بقميص  بنزيما  كريم  ويلعب  االحرتافية. 
انضم من صفوف  مدريد منذ صيف 2009 عندما 
أوملبيك ليون الفرنيس، علما بأنه اعتزل اللعب دوليا 
 2022 العالم  كأس  بعد  فرنسا  منتخب  بقميص 

ليونيل  بقيادة  األرجنتيني  املنتخب  قطر.وتوج  يف 
مييس، بلقب مونديال 2022، بعد الفوز عىل فرنسا 
)4-2( بركالت الرتجيح، بعد التعادل 2-2 يف الوقت 

األصيل، و3-3 يف الوقت اإلضايف.

بغياب هدافه التارخيي علي مبخوت

األبيض االماراتي يتوجه اىل البصرة يف اليوم الثاني من العام املقبل 

ليفاندوفسكي حيدد حلمه مع برشلونة عرض بـ25 مليون يورو على طاولة أجنيه

وفاة الدولي األوروغوياني السابق فابيان أونيل

مؤشر جديد على اعتزال بنزميا يف ريال مدريدجاكبو يفضل مانشسرت يونايتد

الرياضي
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7 عباس يتوجه للبصرة سريا على األقدام
همسة اخلليج
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البرصة / متابعة الزوراء:
قرر حارس مرمى املنتخب الكويتي السابق عبد 
الرضا عباس، السفر من دولة الكويت متوجها 
للنسخة  دعما  األقدام  عىل  سريا  البرصة  إىل 
الخليج  كأس  بطولة  من  والعرشين  الخامسة 
يف  املقررة   )25 )خليجي  القدم  لكرة  العربي 
البرصة بني السادس و19 كانون الثاني/يناير 
املقبل. وقال عباس يف ترصيحات لوكالة األنباء 
العراقية )واع(، إنه »قطع وعداً عىل نفسه منذ 
عام 2012 أنه يف حال تمت إقامة بطولة كأس 
الخليج يف البرصة، سوف يأتي إىل البرصة سرياً 

عىل األقدام، وحان موعد الوفاء بهذا الوعد«.
من  الثالث  يوم  سينطلق  أنه  عباس  وأوضح 
كانون الثاني/يناير املقبل من بيته يف منطقة 
سفوان  منفذ  إىل  متوجها  الكويت  يف  الجابرية 

الحدودي ويدخل العراق سريا عىل األقدام.
إىل  العمل  هذا  خالل  من  يسعى  أنه  وأضاف 
»إيصال رسالة رياضية إىل العالم، أجسد فيها 
الذي  الكريم  العراقي  والشعب  العراق  حب 
يعشق الرياضة ويتنفس كرة القدم ونستذكر 
وفرسانه  ونبالئه  وحضارته  البلد  هذا  تاريخ 
األشقاء  واحتضان  الشمل  لم  عىل  قادر  وأنه 

الدولية  واملحافل  البطوالت  إقامة  خالل  من 
الكبرية«.

        
حديث اخلليج

عميد العيب العامل يغيب عن خليجي 25
الكويت/متابعة الزوراء:

أغلَق الربتغايل روي بينتو، املدير الفني للمنتخب الكويتي، 
الطريق عىل النجم بدر املطوع ليعيد التفوق عىل األسطورة 
كريستيانو رونالدو، بعدما استبعده من قائمة الالعبني 
الذين سيشاركون يف خليجي 25 والتي ستنطلق يف العراق 
اعتبارا من يوم 6 يناير/ كانون الثاني املقبل. وال شك أن 
فقد  نفسه،  بينتو  روي  الربتغايل  أحرج  املطوع  استبعاد 
فتح باب التأويالت، فاألمر صب بالدرجة األوىل يف صالح 
مواطنه كريستيانو رونالدو. وضمن كريستيانو رونالدو 
بهذا االستبعاد، االستمرار يف مشاركة املطوع بلقب عميد 
مباريات  يف  مشاركة  األكثر  بصفتهما  العالم  يف  الالعبني 
لكل  مباراة   »196« عند  تساويا  حيث  الرجال  منتخب 
منهما. وتساءل كثري من املتابعني حول إذا ما كان مدرب 
الكويت بينتو قد قدم خدمة كبرية ملواطنه كريستيانو عن 
قصد أم ال. وبالعودة إىل بعض الصحف واملواقع الكويتية، 
بينتو  تطبيقها  إىل  يسعى  التي  اللعبة  اتحاد  رؤية  فإن 
سياسة  اعتماد  عىل  وتقوم  البداية  منذ  واضحة  كانت 
اإلحالل والتبديل من خالل منح الفرصة لجيل شاب جديد 

ليثبت نفسه ويكتسب الخربة الالزمة، وهو بذلك قد ينأى 
عن نفسه أي تأويالت أو اتهامات. ويف الوقت نفسه يرى 
البعض أن املطوع »37 عاما« والذي أفنى سنوات عمره 
األخري  يقف  أن  يستحق  كان  الكويت،  منتخب  خدمة  يف 
خليجي  يف  املشاركة  فرصة  منحه  خالل  من  جانبه  إىل 
25 ولو ملجرد دقائق معدودة حتى يعود لينفرد بصدارة 
املباريات  يف  بالده  منتخب  مع  مشاركة  الالعبني  أكثر 
كريستيانو  بحجم  العب  عىل  التفوق  له  يتسنى  وحتى 
كبرية  أمل  بخيبة  شعر  املطوع  أن  املرجح  رونالدو.ومن 
من استبعاده من قائمة املنتخب الكويتي، إذ كان يطمح 
للحصول عىل فرصة كهذه لالنفراد بلقب عميد الالعبني 
يف العالم. وظهر واضحا أن مشاركة كريستيانو رونالدو 
»37 عاما«، يف مونديال قطر 2022، جاءت لتحقيق أكثر 
والعب،  كقائد  خربته  من  االستفادة  أولها  هدف،  من 
منتخب  مع  مبارياته  عدد  زيادة  فرصة  منحه  والثانية 
بالده، ومحاولة حصد اللقب الذي كان سيصبح األغىل يف 
التاريخية. ونجح  واأللقاب  باإلنجازات  الحافلة  مسريته 
رونالدو يف معادلة رقم املطوع بخوضه »196« مباراة مع 

منتخب بالده عندما تم إقحامه كبديل يف الشوط الثاني 
أمام املغرب يف الدور ربع النهائي ملونديال قطر.ومع عدم 
إعالن رونالدو االعتزال دوليا، وحديثه سابقا عن رغبته يف 
املشاركة يف كأس األمم األوروبية املقبلة »يورو 2024«، 
النجم  فإن  الكويت،  ملنتخب  املطوع  عودة  وصعوبة 
الربتغايل الكبري أمام فرصة إلضافة إنجاز جديد ملسريته 

الرائعة يف املالعب.

مفكرة الزوراء
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»نتفليكس« تسعى إلى بناء جسر للمحتوى العربي مع العالم

نهى الطيب: طموحنا املساهمة يف دور حمَوري باجملتمعات اإلبداعية
دبّي/متابعة الزوراء: 

تتطلع ش�بكة »نتفليك�س« العاملية لتوفري 
ج�ر للمحت�وى العرب�ي إىل العال�م؛ م�ن 
خالل البحث عن القصص والرواة يف الوطن 
العربي، حيث تعمل عىل تزويدهم باألدوات 
التي يحتاجون إليها لرد أفضل نسخة عن 
قصصهم، وذلك وفقاً لنهى الطيب رئيس�ة 
ملنطق�ة  املحت�وى  وترخي�ص  االس�تحواذ 

الرشق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
الطي�ب قال�ت خ�الل لق�اء م�ع »ال�رشق 
األوس�ط« إن مفه�وم الش�بكة »يتضم�ن 
البحث يف العالم عن أجمل القصص وأعظم 
ال�رواة، ومن العمل كجر تواصل بني هذه 
القص�ص ومحبيه�ا م�ن أعضاء الش�بكة 
حول العالم«. وأردفت: »نحن نعتقد أنه من 
خالل توفري نافذة عاملية تطرح قصصاً من 
جمي�ع البلدان س�واًء من كوري�ا الجنوبية 
أو الربازي�ل أو اململك�ة املتح�دة أو الواليات 
املتح�دة أو فرنس�ا أو العال�م العربي، فإننا 
نمنح الناس فرصة ملشاهدة محتوى مميز 
وفري�د ال يمكن العثور علي�ه يف مكان آخر، 
ويف الوق�ت عين�ه توف�ري منص�ة للمواهب 
العربية وصانعي األفالم الكتساب معجبني 

من حول العالم«.
وتابع�ت الطي�ب: »إنن�ا نس�عى ألن نكون 
العربي�ة، حي�ث  منص�ة عاملي�ة للس�ينما 
مش�اهدة  العال�م  يف  ش�خص  ألي  يمك�ن 
أروع القص�ص العربية، كم�ا نضع التنوع 
والتمثي�ل يف صمي�م املحتوى ال�ذي نقدمه 
ملن�ح مزيد م�ن األش�خاص فرص�ة لرؤية 
قصصهم عىل الشاشة. ولقد أثبتت تجربتنا 
أن القصص التي تمثل رشائح مختلفة تلقى 
صدى وانتشاراً واسعني. ونحن راهناً نعمل 
م�ع مواهب جديدة ومتمرس�ة م�ن العالم 
العربي ل�رد مزيد من القصص، بالتعاون 
مع رشكائن�ا يف هذا القط�اع لدعم املواهب 
اإلبداعية، باإلضاف�ة إىل منح رواة القصص 
من اإلناث املس�احة الكافي�ة لتحقيق مزيد 

من املساواة«.
وح�ول وج�ود املواه�ب يف العال�م العربي، 
بالتحدي�د يف منطق�ة الخلي�ج، قال�ت نهى 

الطي�ب: »العال�م العرب�ي غن�ّي باملواه�ب 
الفريدة واملتميزة التي ال تشبه غريها. ولقد 
عملنا بالفع�ل مع املواهب وصانعي األفالم 
م�ن جمي�ع أنح�اء املنطقة إليج�اد أرضية 
مشرتكة ُتثري هذا التنوع. ومن خالل عملنا 
مع املواهب الجديدة واملتمرّسة من املنطقة، 
وجدن�ا أن القص�ص التي تط�رح مواضيع 
عاملية تلقى استحسان الجمهور من جميع 
أنح�اء العال�م، وإن كان�ت تحم�ل بصم�ة 
عربي�ة بامتي�از«. وأضاف�ت: »م�ن األمثلة 
املرشقة عىل ذلك؛ تعاوننا مع استوديوهات 
)مريك�وت( و)تلفاز 11( و)س�يني وايفز( 
يف السعودية. إذ أظهرت أعمال مثل سلسلة 
أفالم ومسلسالت )مس�امري( و)6 شبابيك 
يف الصح�راء( ومجموع�ة أف�الم )مواه�ب 
س�عودية واعدة( مدى غنى وتنوع املجتمع 
اإلبداع�ي العرب�ي. ورأين�ا كي�ف نجح�ت 
أعمال أخرى مثل )مدرسة الروابي للبنات( 
و)البح�ث عن عال( يف إعالء ص�وت الفئات 
األق�ل تمثيالً عىل الشاش�ة، بينم�ا تطرّقت 

ملواضيع عاملية مهمة«.
واس�تطردت الطي�ب ش�ارحة: »غايتنا أن 
نس�تفيد من حض�ور )نتفليك�س( وقوتها 
وتأثريه�ا بتوف�ري منص�ة تتي�ح للمواهب 
وصانعي األف�الم العرب إمكاني�ة الوصول 
إىل العاملية، وكس�ب قلوب املشاهدين... إن 
مسلس�ل )مدرس�ة الروابي للبن�ات(، عىل 
سبيل املثال، حصد ملخرجته تيماء الشوميل 
كثرياً من التقدير، ملا تركه من بصمة خارج 
العالم العربي، وما أثاره من حوارات بّناءة 
داخل املنطقة. أما سلسلة مسلسالت وأفالم 
)6 ش�بابيك يف الصحراء( و)مسامري(، فقد 
خلقت مس�احة للمبدعني السعوديني لرد 
قصصهم أم�ام الجمه�ور العامل�ي. ونحن 
بال ش�ك فخورون بالرشاكات التي بنيناها 
م�ع رواة القص�ص م�ن املنطق�ة بم�رور 

السنوات«.
أعمال يف السعودية

ع�ىل صعي�د متصل، ش�ددت الطي�ب، التي 
تشمل مسؤولياتها يف االستحواذ وترخيص 
املحت�وى عم�وم منطق�ة الرشق األوس�ط 

وشمال أفريقيا وتركيا، عىل أنه يف السعودية، 
مث�اًل، حيث قط�اع الرتفيه يف بداية نش�أته 
ولديه الكث�ري ليقدمه، تبح�ث »نتفليكس« 
ع�ن مواه�ب جدي�دة لديها قص�ص فريدة 
تروى. ويف مسلسل »وساوس«، كانت هناء 
العمري تطمح إلنتاج أول مسلس�ل تشويق 
تخط�ى  »وحق�اً،  الس�عودية،  يف  ودرام�ا 
املسلس�ل كل التوقع�ات وتفوق يف أس�لوب 
رسد األحداث وتقديم الشخصيات النسائية 

بطريقة فريدة وغري تقليدية«.
ثم قالت إن�ه »يف اآلونة األخ�رية، عملنا مع 
)س�يني وايفز( لتقدي�م مجموعة )مواهب 
س�عودية واع�دة(، ودعم وع�رض املواهب 
الصاع�دة من الس�عودية، لتص�ل أعمالهم 
إىل رشيح�ة أوس�ع من املش�اهدين. وأما يف 
البل�دان الت�ي تمتل�ك إرث�اً يف مج�ال الرد 
القص�ي، كالكويت وم�ر، فنحن نعمل 
مع بعض من أملع املواهب يف املنطقة لتقديم 
قص�ص اس�تثنائية م�ن العال�م العربي إىل 
أعضاء ش�بكتنا من حول العالم. إننا نعمل 
فعلي�اً عىل دفع حدود ف�ن الرد القصي 
يف العال�م العربي للوص�ول إىل آفاق جديدة. 
وبدا هذا جلياً من خالل اإلعالن عن املوس�م 
الثاني م�ن )البحث عن ع�ال( لهند صربي، 
ومسلس�يل ) القف�ص( و)الّصفق�ة( م�ن 
بطولة عدد من املواه�ب الالمعة واملعروفة 

يف الكويت«.
جدير بالذكر أن »نتفليكس« كانت قد أعلنت 
يف وقت س�ابق، عن مجموعة م�ن األعمال 
من املنطقة، بما يف ذلك »محافظة مسامري 
2« و»الخ�الط« و»الّصفق�ة« و»الخّطابة« 
و»دبي بلينغ«. ويف هذا الجانب قالت الطيب: 
»نتطلع لرؤية ما سترتكه هذه األعمال من 

صدى داخل املنطقة وخارجها«.
مستقبل العمل اإلبداعي

م�ن جان�ب آخ�ر، ح�ول مس�تقبل العمل 
اإلبداع�ي يف املنطقة تحديداً يف الس�عودية، 
قال�ت الطيب: »كما س�بق أن قلت... العالم 
العرب�ي غن�ي باملواه�ب واملبدع�ني، وفعالً 
س�نرى مزي�داً ومزي�داً منهم يف الس�نوات 
املقبل�ة. وهناك كثري م�ن قصص املبدعني، 
من املنطقة ككل والس�عودية تحديداً، التي 
تنتظر أن تبر الن�ور، وأنا عىل ثقة بأنهم 
يمتلكون امله�ارة والق�درات الالزمة لطرح 
هذه القصص بأساليب جديدة وفريدة من 
نوعها، ومن تقدي�م اململكة بصورة جديدة 
لم نعهده�ا«. وتابعت: »إن م�ا تطمح إليه 
نتفليكس هو املس�اهمة ب�دور محَوري يف 
املجتمعات اإلبداعي�ة باملنطقة، وهذا يعني 
تطوي�ر مجموع�ة املواهب ودع�م الجديدة 
منه�ا... وال يمك�ن أن يح�دث ه�ذا إال من 
خالل مضافرة الجهود واالستثمار يف تنمية 

وتطوير املواهب، وتبادل املعارف عرب تقديم 
برام�ج تطوير املهارات، التي يدعمها فريق 
عملن�ا يف قس�م تطوير واس�تثمار املواهب 
اإلبداعي�ة«. ومن ثم، اس�تطردت موضحة: 
»نحن نس�عى جاهدين لبناء ش�بكة قوية 
من املواه�ب لقطاع الرتفي�ه العربي وخلق 
ف�رص جدي�دة للكت�اب الع�رب وصانع�ي 
األفالم وف�رق العمل )تحت خ�ط اإلنتاج(، 
س�واًء من خ�الل تقديم برام�ج التدريب أو 
الدعم املايل أو عقد الرشاكات مع مؤسسات 
رائدة يف القطاع أو مساهمتنا يف املهرجانات 

السينمائية اإلقليمية«.
محتوى متوافق مع ثقافة املنطقة

وع�ن بع�ض تفاصيل خط�ط »نتفليكس« 
إلنتاج محتوى يتوافق مع الثقافة يف املنطقة، 
قال�ت نهى الطيب: »نحن نتفهم حقيقة أن 
القيم الثقافية تختلف من بلد آلخر، ونعمل 
م�ع املبدع�ني واملواهب من مختل�ف أنحاء 
العال�م لرد القصص التي تمثل الناس من 
مختلف مش�ارب الحياة. وأيض�اً نعمل مع 
كث�ري من رواة القصص العرب ملس�اعدتهم 
يف رسد قصصهم بأسلوبهم وتصويرها هنا 
يف ه�ذه املنطق�ة. إننا نعتق�د أن القصص 
الرائع�ة يمكن أن تأتي من أي مكان وتلقى 
إعجاب الناس يف كل مكان... وكما ذكرت... 
رأينا ذلك يحدث مع بع�ض أعمالنا العربية 
مثل عمل )مدرس�ة الروابي للبنات(، وعمل 
)البح�ث عن عال(. إننا ن�درك تماماً أن لكل 
ومعاي�ري  خصوصي�ات  أرسة  أو  مجتم�ع 
خاص�ة، ول�ذا نركز ع�ىل تقدي�م مزيد من 
الخي�ارات ملتابعينا والق�درة عىل التحكم يف 
املحتوى الذي يش�اهدونه، كم�ا نعمل عىل 
توسيع مكتبتنا الخاصة باملحتوى املناسب 
للعائلة، ونقدم أيض�اً أدوات الرقابة األبوية 
ملس�اعدة األهل يف اتخ�اذ قرارات مناس�بة 

بشأن ما تشاهده عائالتهم«.
الطي�ب:  أف�ادت  املقبل�ة،  األعم�ال  وع�ن 
م�ن  رائع�ة  لتقدي�م مجموع�ة  »نخط�ط 
األعم�ال العربي�ة، منها مسلس�الت وأفالم 
م�ن الس�عودية والكوي�ت واألردن ومر، 
بينها مسلس�ل رس�وم متحرك�ة كوميدي، 

وفيلم يعكس حياة الش�باب، ومنها أعمال 
تش�ويقية ودرام�ا تاريخي�ة... لدين�ا حقاً 
مجموع�ة متنوع�ة م�ن أفض�ل املحتويات 
العربية ليس�تمتع بها املشاهدون يف جميع 

أنحاء العالم«.
ثم قال�ت: »يف الس�عودية، نتطلع إىل إطالق 
فيلم )الخالط( العام املقبل، وهو مستوحى 
من مسلس�ل الخالط الذي ب�دأ عرضه عام 
2017، وه�و م�ن إنت�اج اس�توديو )تلفاز 
11(، وحص�د املسلس�ل نح�و 1.5 ملي�ار 
مش�اهدة عىل )يوتيوب(، ومواقع التواصل 
مش�اكل   4 الفيل�م  ويط�رح  االجتماع�ي. 
اجتماعية يف 4 أماكن مختلفة، ليقدم أجمل 
ما يف ه�ذا العمل )الس�عودية(. كذلك نعمل 
مع )تلف�از 11( عىل فيلم )الخّطابة(، وهو 
فيلم رعب وتش�ويق ت�دور أحداثه يف مدينة 
الع�ال، ويروي قصة مش�وقة ع�ن الخيانة 
واالنتقام... وسيعرض هذا الفيلم يف مطلع 
ع�ام 2023. باإلضاف�ة إىل املوس�م الثاني 
من املسلسل الكوميدي الشهري )محافظة 
مس�امري(، ال�ذي يط�رح التح�والت التي 
تح�دث يف املجتم�ع الس�عودي بأس�لوب 
كوميدي ش�يق، عرب 8 حلقات وسيعرض 
الطي�ب  نه�ى  واختتم�ت   .»2023 ع�ام 
جولته�ا، باإلش�ارة إىل أن�ه »س�يصار إىل 
إط�الق مسلس�ل )القف�ص(، ومسلس�ل 
وه�و   ،2023 ع�ام  مطل�ع  )الّصفق�ة( 
مسلس�ل كويتي، يع�رض قص�ة رائدتي 
أعم�ال تعطالن ش�بكة فس�اد يف القطاع 
املريف بالكويت، يف مسلسل درامي تدور 
أحداث�ه يف حقبة أواخ�ر الثمانينات. أيضاً 
عن مواسم جديدة من مسلسيل )مدرسة 
الرواب�ي للبنات( و)البحث عن عال(، وعن 
توسيع نطاق الخيارات الرتفيهية املتاحة 
أم�ام األعض�اء من خ�الل االس�تثمار يف 
األلعاب«. وبحلول نهاية العام، س�تتوافر 
50 لعب�ة ع�ىل »نتفليكس«، وج�اٍر حالياً 
العم�ل ع�ىل 55 لعب�ة أخ�رى م�ن أج�ل 
مواصلة مس�اعي الشبكة العاملية يف إثراء 

تجربة املشاهدة بأكملها.  
 )عن/صحيفة الرشق األوسط(

بغداد / نينا :
 اك�د الوف�د االعالم�ي امل�ري، ال�ذي 
يزور العاصمة بغ�داد بدعوة من نقابة 
الصحفي�ني العراقي�ني، رضورة العمل 
مصال�ح  وضم�ان  لتحقي�ق  املش�رتك 
العراق ومر معا. وذكر عضو مجلس 
تري�ح  يف  قندي�ل،  خال�د  الش�يوخ، 
للوكالة الوطنية العراقية لالنباء/نينا/ 
: “كان�ت لنا جلس�ة مثم�رة مع رئيس 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 
اعرب فيها عن الكثري من املحبة للشعب 
امل�ري والقي�ادة املري�ة والرئيس 

عبد الفتاح الس�ييس يف احداث ومواقف 
اهلن�ا  بزي�ارة  ترشفن�ا  كم�ا  كث�رية، 
واش�قائنا يف العاصمة بغداد الحبيبة“.
واض�اف الكات�ب واملفك�ر امل�ري ان 
“رئيس الوزراء محمد السوداني محب 
ملر وللع�رب، ونحن نتمن�ى ان نضع 
ايدينا بأي�دي العراقيني جميعا، الن هذا 
يش�كل مركز ثقل رئيسا لتحقيق االمن 
القوم�ي ملر والع�راق مع�ا“. مؤكدا 
اقتصادي�ا  املش�رتك  التع�اون  اهمي�ة 
وسياسيا وثقافيا للوصول اىل مايحقق 

ويضمن مصالح البلدين الشقيقني“.

اسطنبول/رويرتز:
 ق�ال صحف�ي ُحبس احتياطياً يف تركيا، بموجب قانون مكافح�ة التضليل الجديد، إن محكمة أمرت 
باإلف�راج عن�ه بعد اعرتاض محاميه ع�ىل اعتقاله.وأصبح س�نان أيجول أول من ُيس�جن يف انتظار 
املحاكمة بموجب القانون الذي وافق عليه الربملان قبل شهرين. وتقول الحكومة إنه يهدف إىل حماية 
الناس، بينما يحذر منتقدوه من إمكانية إس�اءة اس�تخدامه لتكمي�م املعارضني.وكتب أيجول، وهو 
صحف�ي يف إقليم بدليس ذي األغلبية الكردية، عىل “تويرت” األس�بوع املايض، أن فتاة تبلغ من العمر 
14 عام�اً تعرض�ت ل�”اعتداء جنيس” من قبل أش�خاص، بينهم أفراد رشطة وجن�ود. إال أنه تراجع 
ع�ن املنش�ورات الحقاً، واعتذر ع�ن كتابتها من دون التأك�د من القصة من الس�لطات. لكنه اعُتقل 
فيم�ا بعد.وقال أيجول، يف مقطع فيديو ُنرش عىل “تويرت” يف س�اعة متأخرة من مس�اء الجمعة، إن 
“الس�لطات أطلقت رساحه بع�د أن قدم محاميه اعرتاضاً عىل أمر احتج�ازه”. وأضاف: “أنا حر من 
جدي�د بع�د عرشة أيام من االحتجاز. آمل أال اضطر أن�ا أو أي من زمالئي الصحفيني إىل مواجهة مثل 
ه�ذا الوضع”.ويعاق�ب القانون الجديد بالس�جن ملدة تصل إىل ثالث س�نوات كل من ينرش معلومات 

كاذبة أو مضللة.

الجزائر/متابعة الزوراء:

أصدر القضاء الجزائري حكماً بالس�جن 

مدة ستة أش�هر بحق الصحفي إحسان 

الق�ايض، مدير وكال�ة إنرتفاس النارشة 

ملوق�ع “مغ�رب إيمريج�ون”، و”رادي�و 

إم”.

وأيد مجلس قضاء الجزائر حكماً ابتدائياً 

كان قد صدر بحق إحسان القايض، عىل 

خلفية قضية رفعها ضده وزير االتصال 

السابق بتهمة نرش أخبار مغرضة.

وتتعل�ق القضية بمق�ال صحفي نرشه 

الق�ايض يدافع فيه عن فصيل س�يايس 

ومكون من مكونات الحراك الش�عبي يف 

الجزائر، وهو حركة رشاد، التي صنفتها 

السلطات الجزائرية منذ مايو/أيار 2021 

تنظيماً إرهابياً بس�بب مواقف قياداتها 

املعادية للجيش واألجهزة األمنية.

واعتربت الس�لطات ه�ذا املقال إش�ادًة 

بتنظي�م إرهاب�ي، ع�ىل الرغ�م م�ن أن 

تاريخ نرش املقال س�ابق لتاريخ تصنيف 

التنظيم.

وكان الصحف�ي ق�د اقتي�د م�ن منزل�ه 

منتصف ليلة السبت من قبل عنارص من 

األمن الداخيل )فرع االس�تخبارات(، قبل 

إحضاره مقيد اليدين إىل مقر املؤسس�ة 

اإلعالمية، حيث احتجزوا كامريات وعتاد 

تسجيل وشّمعوا املقر. 

وتشتبه الس�لطات بوجود تمويل أجنبي 

للمؤسسة اإلعالمية املستقلة، بعد زيارة 

س�ابقة للجن�ة مراقب�ة حكومي�ة ملقر 

املؤسسة، لالستعالم حول وسائل النرش 

وامل�وارد البرشي�ة املس�تخدمة وم�وارد 

املؤسسة. 

لك�ن الكثري م�ن املواقف تعت�رب أن هذه 

اإلجراءات، التي اتخذتها السلطات بحق 

“إنرتفاس” و”راديو إم”، ترتبط بالخط 

التحري�ري للمؤسس�ة االعالمي�ة الت�ي 

تنتق�د سياس�ات الس�لطة وتداف�ع عن 

قضايا الحريات والناشطني.

وخلّفت هذه اإلج�راءات مزيداً من القلق 

لدى األوس�اط السياسية واإلعالمية مما 

تعتربه تضييقاً عىل الحريات اإلعالمية يف 

الجزائر.

وإضاف�ًة إىل إدانت�ه بالس�جن وإغ�الق 

املؤسس�ة الت�ي يديره�ا، فإن إحس�ان  

الق�ايض مالح�ق أيضاً يف قضاي�ا أخرى 

تصنفه�ا  بمنظم�ة  اإلش�ادة  تخ�ص 

السلطات إرهابيًة واالنتماء إليها.

بكني/ا.ف.ب:

تواجه وس�ائل اإلعالم الصينية 

صعوبات، وتبذل أجهزة الرقابة 

جه�وداً حثيث�ة، يف وقت تبحث 

بك�ني ع�ن رواي�ة متماس�كة 

إليه�ا غداة  يمكنه�ا االس�تناد 

تراجعها املفاجئ عن سياس�ة 

صف�ر كوفي�د املتش�ددة الت�ي 

طبع�ت نهجه�ا يف التعامل مع 

وباء كوفيد19-.

أش�ادت  ع�ىل م�دى س�نوات، 

الصيني�ة  الدعاي�ة  أجه�زة 

بسياس�ة صف�ر كوفي�د، ع�ىل 

اعتب�ار أنه�ا دلي�ل ع�ىل تفّوق 

حكم الحزب الشيوعي وحكمة 

رئيس�ها الناف�ذ يش جني بينغ. 

املعهودة  الحكوم�ة  لكن منابر 

وجدت نفسها مضطرة اآلن إىل 

تصوير قرار إلغاء قيود الس�فر 

املشددة وتدابري الحجر واإلغالق 

ع�ىل أنها انتص�ار، حتى يف ظل 

ارتفاع عدد اإلصابات.

وقال األس�تاذ املس�اعد يف كلية 

التابع�ة  الصحاف�ة واالتص�ال 

هون�غ  يف  الصيني�ة  للجامع�ة 

إن  فان�غ،  كيتش�ينغ  كون�غ، 

“اإلعالم الرسمي لم يأِت برواية 

الفت�ة لتربي�ر التغ�رّي املفاجئ 

فوجئ�وا”.  لق�د  والج�ذري... 

وأفاد لوكال�ة فرانس برس بأن 

“الرس�ائل املتضاربة” أش�ارت 

إىل أن األجه�زة الدعائي�ة ربم�ا 

كان�ت تفتق�ر إىل التوجيه�ات 

املناس�بة م�ن الح�زب بش�أن 

كيفية توصيف الوضع.

أملح�ت بع�ض وس�ائل اإلعالم 

إىل أن الوض�ع لي�س طبيعي�اً، 

إذ حّض�ت وكال�ة أنب�اء الصني 

الجدي�دة وش�بكة يس يس ت�ي 

يف الرس�مية للب�ث، يف تقاري�ر 

األس�بوع املايض، السكان عىل 

كوفي�د19-  أدوي�ة  اس�تخدام 

“بعقالني�ة”، وس�لّطت الضوء 

عىل جه�ود الحكوم�ة لضمان 

تواف�ر اإلمدادات. لكن وس�ائل 

اإلعالم الحكومي�ة امتنعت عن 

األكث�ر قتامة  الجانب  تغطي�ة 

للرتاج�ع املفاجئ عن سياس�ة 

صف�ر كوفيد، فس�عت بدالً من 

ذلك لتهدئة املخاوف حيال مدى 

قوة الوب�اء، وص�ّورت التحول 

يف السياس�ة ع�ىل أن�ه تراج�ع 

الس�يطرة  وتح�ت  منطق�ي 

وناجح. وج�اء يف مقال نرشته 

التي  صحيفة الش�عب اليومية 

يديرها الحزب الحاكم: “بالنظر 

إىل الس�نوات الث�الث األخ�رية، 

خضن�ا معرك�ة محتدم�ة ضد 

الوباء، ومررنا باختبار تاريخي 

مض�ٍن”. وأض�اف أن سياس�ة 

صفر كوفي�د “أظه�رت تفّوق 

االش�رتاكية”،  الصني  منظومة 

“تحس�ني”  أن  ع�ىل  مش�دداً 

يف  سيس�اعد  اآلن  السياس�ة 

التأقلم مع متحورات الفريوس 

الجديدة مع “منح أولوية لحياة 

الناس وصحتهم”.

كذل�ك ب�دت مناب�ر الس�لطات 

الرس�مية م�رتددة يف التح�دث 

ع�ن االرتف�اع الكب�ري يف أعداد 

صحيفة  وأش�ارت  اإلصاب�ات. 

تقدي�رات  إىل  للح�زب  تابع�ة 

رس�مية تتح�ّدث ع�ن نص�ف 

ملي�ون إصاب�ة جدي�دة يومياً 

يف مدين�ة تش�ينغداو )رشق(. 

بحل�ول الس�بت، ُع�ّدل التقرير 

لحذف الرقم.

سلس�لة  هيمن�ت  وبينم�ا 

الدبلوماس�ية  يش  نش�اطات 

األخرية ع�ىل عناوين الصحف، 

إال أن�ه ل�م يعلّق بع�د علناً عىل 

انهيار م�ا كانت إىل وقت قريب 

سياس�ته األبرز. وس�اد شعور 

مش�ابه بع�دم اليقني وس�ائل 

التواصل االجتماع�ي الصينية، 

حيث تحذف األجه�زة الرقابية 

مضم�ون  أي  متك�رر  بش�كل 

يحمل حساسية سياسية.

ع�ىل  منش�ورات  وخضع�ت 

ع�ن  تحّدث�ت  ويب�و،  منص�ة 

وفي�ات مرتبط�ة بكوفيد19-، 

إىل إج�راءات رقابي�ة. ش�ملت 

ه�ذه املنش�ورات ع�دة ص�ور 

التعتي�م عليه�ا، ويبدو  ج�رى 

أنها التقط�ت يف محارق جثث، 

إضافة إىل منش�ور من حساب 

ام�رأة قال�ت إنها وال�دة طفلة 

يف عامه�ا الثان�ي توفي�ت إث�ر 

كذل�ك  بالف�ريوس.  إصابته�ا 

ُحذف�ت منش�ورات ع�ن نقص 

تالع�ب  وح�االت  األدوي�ة  يف 

باألس�عار، وفقاً ملوق�ع غريت 

َف�ري ال�ذي يتاب�ع الرقاب�ة عىل 

اإلنرتنت.

وس�ائل  مس�تخدمو  ن�رش 

أيض�اً  االجتماع�ي  التواص�ل 

تعليق�ات غاضب�ة أو س�اخرة 

اعتربوه�ا محظورات  عىل م�ا 

مرتبط�ة بوفي�ات كوفيد19-. 

منص�ة  ع�ىل  كث�ريون  وعلّ�ق 

مرتبط�ة  محلي�ة  إعالمي�ة 

بالدول�ة، بعدم�ا ذك�رت أن وو 

غويانين�غ الذي صمم تعويذات 

أوملبياد بك�ني 2008 تويف جرّاء 

إصابته “بنزل�ة برد حادة” عن 

67 عاماً. وش�ّبه أح�د املعلّقني 

الصياغ�ة بتل�ك الت�ي تتبناه�ا 

جارة الصني كوريا الش�مالية، 

بينما تس�اءل آخ�ر: “هل لفظ 

كوفيد بات مخالفاً للقانون؟”.

بعد يوم من اعتقاله
القضاء اجلزائري يدين الصحفي إحسان القاضي بالسجن

ارتباك يف اإلعالم الصيين بعد الرتاجع عن “صفر كوفيد”

خالد قنديل: التعاون اقتصاديا وسياسيا 
يضمن حتقيق مصاحل العراق ومصر معا

حمكمة تركية تفرج عن الصحفي 
سنان أجيول

اعتقل مبوجب قانون التضليل
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ال�زوراء حقق�ت ح�وارا موس�عا م�ع 
الفنان زهري محمد رشيد جاء فيه :-

- اهال وس�هال بك فنانن�ا العزيز زهري 
وانت اليوم ضيف الزوراء .

- اه�ال ومرحب�ا بكم كمح�اور وكادر 
لهذه الجريدة الغراء .

- قدم نفسك لقرائنا الكرام ؟

- ان�ا زهري محمد رش�يد فنان: االس�م 
الفن�ي والحقيق�ي زهريمحمد رش�يد 
مواليد العاصمة الحبيبة بغداد.. نشأت 
يف بغداد ولم يكن للعائلة دور باختياري 

للفن لكني لقيت كل التشجيع .
- اذا حدثن�ا ع�ن اول الخط�وات نح�و 

الفن؟
امل�رح  يف  كان�ت  الخط�وات  اول   -
الطالبي وكان عمري انذاك سبعة عرش 

عاما .
وم�ا  الف�ن  هوايه�ة  نم�ت  وكي�ف   -

التأثريات األوىل؟
- أول عم�ل تاث�رت ب�ه  وحب�ب الف�ن 

عندي هو تحت موس الحالق تأثرت به 
واحبب�ت الفن من خالل هذا املسلس�ل 
وم�ن خ�الل العمالقة الفنان�ن اللذين 
عملوا ب�ه ومن ذلك الوق�ت بدأت اتابع 
الفنانن وخاص�ة الفكاهة وكيف كان 
ه�ذا اللونم�ن الفن يس�تقطب رغبات 
الناس ويجعلهم يتابعونه بشكل شغف 

ورغبة .
- حدثن�ا كي�ف ولج�ت عال�م االذاع�ة 

والتلفزيون ويف أي عام كانت .
- دخلت عال�م االذاعة والتلفزيون عام 
77 وعمل�ت بأول مسلس�ل اذاعي وهو 

)احجايه من طرفنه(.
- هل بعدها فكرت باالنتماء اىل الفرقة 

القومية للتمثيل ؟

- كن�ت اتمن�ى ان انتم�ي اىل الفرق�ة 
القومي�ة للتمثي�ل ولكن ل�م يحالفني 

الح�ظ وله�ذا بقي�ت اح�اول ان انمي 
طاقاتي من خالل الفرق االهلية  فكان 
فش�اركت يف مرحية حايط انصيص 
وكان�ت م�ن تالي�ف الراحل ف�الح عبد 

الوه�اب واخراج الفنان الكبري س�امي 
قفطان..وبطولة الفنانن الكبار راسم 
الجمي�ي ومحمد حس�ن عب�د الرحيم 
ومش�اعري التوصف عندما وقفت عىل 

خشبة املرح مع هؤالء العمالقة.
 بعده�ا عمل�ت يف امل�رح والتلفزيون 

ولحد االن والحمد لله.
-هل حاولت انتضع لنفس�ك والسلوبك 

يف التمثيل نهجا خاصا ؟
 - يف كل ادواري تجد الفكاهة دائما ويف 

حاالت نادرة كنت اشارك بادوار جادة.
- ه�ل تس�تطيع ان توجز لن�ا اعمالك 

الفنية يا اخ زهري ؟
- االعمال اكثر من ثالثن عمال ومنها

 

أكرب جذاب
كمامات وطن
دولة الرئسية
غسل و لبس

1982 تمثيلية اسرتاحة الظهرية
1986 برنامج أحىل الكالم

1993 مسلسل مواسم الحب
1998 مسلسل عالم الست وهيبة

2007 مسلسل كاركاتري
2007 مسلسل انباع الوطن

2009 فوازير زنود الست
2009 مسلسل دولة الرئيسة
2012 رسوم متحركة الريس

2012 مسلس�ل اك�رب ج�ذاب - الجزء 
األول

2013 مسلس�ل أك�رب ج�ذاب - الجزء 
الثاني

حبزب�وز  متحرك�ة  رس�وم   2014
)غركان(

2014 مسلسل عائلة سويجات 
2016 مسلسل غسل ولبس

2017 مسلس�ل عودة وسعودة )ضيف 
رشف(

2018 مسلس�ل ع�وض أًب�ا ع�ن ج�د 
)ضيف الحلقات(

رشط�ي  غرام�ي  مسلس�ل   2018
وحرامي

2018 رس�وم متحركة فشافيش )جد 
السليت و ريك (

2019 مسلسل شلع قلع
2020 مسلسل غايب يف بالد العجايب .
- واي االعمال تعتز به اكثر من غريه؟

- كل االعم�ال عزي�زة وكل عمل جديد 
ل�ه معزة خاص�ة وكل اعم�ايل اعتربها 

اوالدي واصدقائي .
- ه�ل اعمالك االذاعية مح�ط اعجابك 

وملاذا؟
- لالذاع�ة طعم خاص وال�ذي يعمل يف 
االذاع�ة يكون من الس�هل عليه العمل 
يف التلفزي�ون واملرح. فاالذاعة صوت 
ومن خالل ذلك الصوت يستطيع املمثل 
واملذيع وغريهم ان يجسد صوته ليوصل 
للمستمع صورة الحوار وصورة املشهد 

الذي يدخله ويصوره.
- ه�ل تعّد الفن�ان محمد حس�ن عبد 
الرحي�م قرين�ك يف التمثي�ل ويف االدوار 

التي اديتها؟
-  االس�تاذ محمد حسن ليس بقريني 
فه�و اس�تاذي ول�ه الفض�ل بع�د الله 

باالستمرار بمسرييتي الفنية.
- واي االعم�ال التي قدمتها وش�اركت 
به�ا كان�ت مح�ط اعج�اب جمه�ور 

املشاهدين ؟
- ال اذك�ر ل�ك عم�ل مع�ن وانم�ا هذا 

من اختصاص الجمه�ور هو من يقيم 
اراق�ب  العمومكن�ت  وع�ىل  االعم�ال. 
املش�اهدين واراهم منش�دين ملا اقدمه 

من اعمال.
- مل�اذا انهجت ف�ن الفكاه�ة اكثر من 

غريه؟
-  للفكاهة واالعم�ال الكوميدية نكهة 
خاصة والجمهور يح�ب هذه االعمال 

وينش�د اليها والفكاهة هي االس�لوب 
االرسع الذي من خالله يستطيع كاتب 

العمل والفنان توصيل الفكرة بطريقة 
سهلة واكثر مرونة واكثر تقبل .

- وباعتقادك كيف يكون الفنان مؤهال 
وصاحب مقومات ؟

- يتأه�ل الفنان عندم�ا يمتلك موهبة 

ويمتلك الخربة الكافية من خالل عمله 
مع  الفنانن الكب�ار ويتعلم منهم وان 
سنحت له فرصة الدراسة فليدرس الن 

الدراسة واملمارسة تصقل املوهبة.
- هل تجد فنانا يشبهك ؟

-  ال يوجد احد يش�به احد بالفن ولكن 
هناك مدارس فنيه متعددة.

- أي االلوان الفنية اكثر رغبة لك؟

-  اكيد للتمثيل فهو عشقي االول ومن 
خ�الل التمثي�ل اس�تطيع ان اع�رب عن 

ذاتي ومكنوناتي وكل انسان خلقه الله 
مع موهبته واحاسيسه.

- هل جربت االخراج ؟
- كال ل�م اجرب االخ�راج ولكن ارشفت 

عىل بعض االعمال املرحية.

- هل جربت التمثيل بالفصحى ؟
- للعامي�ة نكه�ة وللفصح�ى نكهة 

وانا عملت واحببت االثنن.
- وم�اذا ع�ن املرح الش�عبي وهل 

مثلت فيه وما رايك به ؟
-  طبعا ش�اركت باملرح الش�عبي 

وانا من مؤيديه .
- هل مررت بموقف محرج؟

- تم�ر عىل الفنان الكثري من املواقف 
منه�ا محرجة ومنها مضحكة ولكن 
ان يس�تخدم حنكت�ه  الفن�ان  ع�ىل 

لتجاوزها .
- هل اديت ادوارا خارج العراق ؟

- عمل�ت يف امل�رح خ�ارج الع�راق 

وعمل�ت يف التلفزيون ايضا بعمل من 
اخراج االستاذ املخرج  اوس الرشقي 

وكان من االعمال املميزه والرائعة .
- ه�ل لك راي بالدرام�ا العراقية االن 

؟
- الدراما العراقية تمر بأزمات حسب 
واالجتماعي�ة  السياس�ية  الظ�روف 
وم�رات تراه�ا تنهض م�ن جديد ثم 
ان  ونام�ل  تم�وت  ال  ولك�ن  تتعث�ر 

يتحسن االنتاج مستقبال.
- حدثن�ا عن دورك يف مسلس�ل عالم 

الست وهيبة ؟
-  عالم الس�ت وهيبة بصمة فنية يف 
حياتي والجمهور اليزال يش�اهد هذا 
املسلس�ل عند اعادته وانا ايضا اراه 

بن ف�رتة واخ�رى ورب�ي يرحم من 
رحل عنا من الكبار.

- هل انت راض عن نفسك ؟
 - الحم�د لله راض كل الرضا وفخور 

بما قدمت .
يف  س�نراها  مش�اركات  ل�ك  ه�ل   -

رمضان القادم ؟
-  نعم ان ش�اء الل�ه نلتقي برمضان 
املب�ارك بأعم�ال ومتمني�ا ان تالقي 

استحسان الجمهور.
- ش�كرا يا اخ زهري متمنن لك عاما 

جديدا مكلال بالعطاء والعافية .
- نعم اشكركم عىل هذا اللقاء ودمتم 

بالف الف خري .

العراق فهي  املشاهد وخاصة يف  لدى  الربامج رغبة ومتابعة  اكثر  الكوميديا من  برامج  تعّد   •
العمل  اوقات مريحة بعد عناء  باملتعة وقضاء  ان املشاهد يشعر  اىل  برامج سهلة متابعة اضافة 
طوال اليوم . ولهذا برزت برامج الكوميديا وخاصة يف شهر رمضان فهي توفر الراحة واملتعة بعد صيام 

يوم كامل . 
زهري محمد رشيد مواليد 1959 ممثل عراقي كوميدي برز من خالل العديد من الربامج الرتفيهية ونال 
شهرة مرموقة وتربطه قرابة مع الفنان العراقي محمد حسن عبد الرحيم. برز يف برنامج )كاري كاتري( 

وبرامج اخرى .. و)كاري كاتري( برنامج عراقي كوميدي ُيعرض ُظهر كل يوم جمعة عىل شاشة 
قناة الرشقية الفضائية .
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من ذاكرة األذاعة والتلفزيون

 

التمثيل هو عشقي األول ومن خالله استطعت أن أعرب عن ذاتي ومكنوناتي

الفنان الكوميدي زهري حممد رشيد لـ»الزوراء«: مسلسل »حتت موس احلالق« أول عمل 
تأثرت به وأحببت الفن من خالله

 أول عمل إذاعي دخلته هو »احجايه من طرفنه« وشاركت يف املسرح الشعيب

 لدي مشاركات يف شهر رمضان املقبل وأمتنى أن تلقى استحسان املشاهدين

  

 حممد حسني عبد الرحيم أستاذي وله الفضل يف مسريتي الفنية

 أول مسرحية شاركت فيها »حايط انصيص« من تأليف الراحل فالح عبد الوهاب

حوار – مجال الشرقي
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من املؤك�د أنَّ كل نس�اء العالم يحببن 
أن تس�ر األم�ور يف الحي�اة الزوجيَّ�ة 
كم�ا يردن له�ا أن تك�ون، لكن تجري 
الري�اح بما ال تش�تهي الس�فن. فمن 
الصع�ب أن تس�تمتعي عزيزت�ي املرأة 
بالحي�اة الزوجيَّ�ة م�ن دون أن تعميل 
حس�اباً للط�رف اآلخر الذي يش�اركك 
هذه الحياة، فبع�ض الفتيات يعتقدن 
أنَّ فرص�ة إيجاد رشي�ك بتلك الصفات 
صعبة املنال مرَّة أخرى فيتخذن بعض 
القرارات، ويتنازل�ن عن بعض املبادئ 
حت�ى يحافظ�ن عىل ف�ارس أحالمهنَّ 

. من وجهة نظرهنَّ
من امله�م ان ال تقدمي تنازالت باس�م 
الح�بِّ تغضب الله وتس�قطك من عني 
املجتم�ع. ويج�ب أن تعلم�ي عزيزتي 
الزوجة أنَّ�ك أنت الوحي�دة التي تعرف 
متى تتنازلني ويف أي املواقف، وما الذي 

يستحق التنازل والذي ال يستحق.
ما األش�ياء التي يجب أن تقدمي فيها 
تن�ازالت؟ واألش�ياء الت�ي ال يج�ب أن 

تقدِّمي فيها تنازالت؟
• قضاء الوقت معاً:

أن تكون�ا متزوج�ني ه�ذا ال يعن�ي أن 
عليكما قضاء كل دقيقة معاً؛ ألنَّ هذه 
الطريقة تجلب امللل للحي�اة الزوجيَّة، 
فم�ن املؤك�د أنَّ كل واح�د منكم�ا ل�ه 
أصدق�اء فعليكم�ا أن توح�دا التوازن 
السليم بني الوقت الذي تكونان فيه مع 
بعضكم�ا مثل يوم معني يف األس�بوع، 
ويف الوقت نفس�ه تكون هناك مساحة 
م�ن الحريَّ�ة ل�كل واحد للخ�روج مع 

األصدقاء.
• ال تدعيه يتحكم فيك:

ال تدع�ي حبَّك له يعمي�ك، بل تحكمي 

يف مش�اعرك وال تدعي�ه يتحك�م فيك. 
ه�ي  الناجح�ة  العاطفيَّ�ة  فالعالق�ة 
العالقة التي تبنى عىل الحوار والنقاش 
البناء، والقرارات الكبرة ال بد أن تتخذ 

بالتفاهم بينكما.
• ال تخفيض رشوطك:

يف  رضوريَّ�ة  رشوط  لديه�ا  فت�اة  أي 
ش�اب أحالمه�ا، ف�إن كان الش�اب ال 
يس�تويف الرشوط املوج�ودة يف الئحتك 
ال تس�اوميه، وال تش�عري بالذن�ب أو 
تلومي نفس�ك التي ال ترىض بأقل مما 

تستحقني.

• اختالف املزاج يف النوم:
ربم�ا يح�بُّ ال�زوج الن�وم يف الظ�الم 
الحال�ك، وأن�ت تريدي�ن ن�وراً خافتاً، 
فعلي�ك التوص�ل إىل حلٍّ مث�ل أن يضع 

قناعاً عىل عينيه.
• العالقة الحميميَّة:

أن�ت تفضلني العالقة الحميميَّة مرَّة يف 
األس�بوع، وهو يريد املزيد، وأنت لديك 
مشكلة هورمونيَّة أو عاطفيَّة أو تعب 
نف�ي. أنت بحاج�ة إىل أن ترشحي له 
الوضع وال تتنازيل عىل حساب صحتك، 
ويجب أن تتوجه�ي إىل العالج، وإذا لم 

تكن لديك مش�اكل صحيَّة أو نفس�يَّة 
يجب أن تص�يل إىل حلٍّ يريض الطرفني 
من خالل الحوار معه يف الوقت املناسب 

لكيال يشعر باالنزعاج.
• تربية األبناء:

يج�ب أن يك�ون هناك تفاه�م يف اتباع 
اُس�لوب مع�ني يف الرتبي�ة م�ن خ�الل 
واألم،  األب  ب�ني  املس�ؤوليات  توزي�ع 
فهناك أش�ياء من حقك توجيه وعقاب 
ابنائك بها، وأش�ياء له ه�و الحق بها. 
ف�ال تتنازيل ع�ن حقك يف تربي�ة ابنائك 

وترتكي كل املسؤوليَّة عليه

ديكور املنزل:
يف كث�ر م�ن األحي�ان يتدخ�ل ال�زوج 
يف ديك�ور املن�زل ال�ذي م�ن املفرتض 
أن يك�ون مملك�ة الزوج�ة، فعليك أن 
تقنعي�ه أيضاً فال بأس بأن تختارا معاً 
ونتناقش حول األثاث واأللوان وتوزيع 
األزواج  فبع�ض  املن�زل،  يف  األش�ياء 
عنيدين فال بد م�ن اعطائه الفرصة يف 

املشاركة.
• ال تضحي بأصدقائك من أجله:

ب�ني  الع�ادة  يف  كل�ه  وقت�ك  ينش�غل 
العمل وم�ع أصدقائ�ك، وعندما يدخل 
ش�خص جديد إىل حياتك علي�ك ايجاد 
الوق�ت املناس�ب ل�ه رشط أال يك�ون 
ذلك عىل حس�اب الوقت الذي تقضينه 
م�ع أصدقائ�ك أو عائلت�ك فحيات�ك ال 
تقترص عليه هو فقط ففي حال إن لم 
تنج�ح العالقة بينكما لن يبقى س�وى 

األصدقاء والعائلة.
• العالقة مع أهل الزوج:

كل حياة يف بدايته�ا صعبة، لكن يجب 
أن ترس�مي لنفس�ك مخطط�اً معين�اً 
تس�رين عليه م�ن أول الطري�ق، مثل 
تلبي�ة املناس�بات العائليَّ�ة، وإذا كان 
هناك يوم ثابت يف األس�بوع مع عائلة 
ال�زوج فهذا يع�دُّ ضمن صل�ة الرحم، 
وباملقاب�ل م�ع عائلتك، إنَّم�ا ال تتنازيل 
ع�ن حق�ك يف ع�دم التدخ�ل يف حياتك 
م�ع زوجك وأبنائك حتى لو س�مح هو 
لهم به�ذا الحق. كوني ذكيَّ�ة واقنعيه 
أنَّ لكل إنس�ان حيات�ه الخاصة داخل 
منزل�ه يدي�ره بالطريقة الت�ي تريحه. 
كوني لطيفة وحازمة يف الوقت نفس�ه 
ف�إنَّ أكثر خ�راب املنازل يأتي بس�بب 

التدخالت.

تعان�ي الكث�رات م�ن الرسعة 
يف  تراك�م الثل�ج ع�ىل الفريزر، 
قد يرجع الس�بب لرسعة تجمد  
بخار املاء بعد تع�رض الفريزر 
للفت�ح املفاجئ  ألكثر من مرة، 
مع مرور الوقت تتكون طبقات 
التهوية  كثيفة تغطي فتح�ات 
وتس�بب يف ح�دوث مش�كالت، 
لذا م�ن الرضوري ف�ك الفريزر 
وتخليص�ه م�ن الثل�ج املرتاكم 
بطريقة صحيح�ة، مثلما نتبع 
لتنظي�ف  صحيح�ة  طريق�ة 

الثالجة.
قومى بإيقاف تشغيل الفريزر:

تريدي�ن  كن�ت  إذا  حال�ة  يف 
الثل�ج بطريقة  التخل�ص م�ن 
س�هلة ورسيعة البد م�ن اتباع 

الخط�وات التي تب�دأ من فصل 
الفري�زر، م�ع  الكهرب�اء ع�ن 
االنتظ�ار حت�ى ي�ذوب الثل�ج، 
اخرج�ى جميع امل�واد الغذائية 
ويفضل وضعه�ا بداخل ثالجة 
الحف�اظ عىل  أخ�رى لضم�ان 

جودتها.
 تحضر املنطقة:

اح�رىص ع�ىل أال يك�ون هناك 
بقع باألرضية  أو حدوث فوىض 
عن�د الذوبان، ل�ذا يفضل وضع 
مناش�ف بداخل الرف الس�فيل 
المتص�اص امل�اء ، م�ع مراعاة 
البالس�تيكية  املناش�ف  وض�ع 
ع�ىل أرضي�ة املنطق�ة املحيطة 
بالذوب�ان ، يمك�ن أن نس�تعني 
بوضع دل�و يس�اعد يف تجميع 

امل�اء، م�ع الحرص ع�ىل توفر 
ممسحة.

انتظرى حتى يذوب الجليد:
افص�ىل الفري�زر ملدة س�اعتني 
إىل 24 س�اعة عىل حس�ب قوة 
تماس�ك الثلج  مع مراعاة فتح 
الب�اب حتى ي�ذوب بس�هولة ، 
مع الح�رص عىل وضع مروحة  
بالقرب من الفريزر، مع مراعاة 
لتنظي�ف  املناش�ف  اس�تخدام 
أي م�اء ال يص�ل إىل  خرط�وم 

الرصف.
نظفى الفريزر:

بعد التأك�د م�ن أن الجليد ذاب 
بطريقة نهائية، يفضل مس�ح 
الجزء الداخيل  املمثل يف  الرفوف 
وب�اب  الداخلي�ة  والج�دران 

الفري�زر بقطعة م�ن القماش 
مغموس�ة يف محل�ول مكون 1 
ملعقة كبرة م�ن صود ا الخبز 
مضاف إليها أربع�ة أكواب ماء 
داف�ئ، إلزال�ة أي بقايا من املاء 

أو فتات الثلج. 
اختربى الفريزر:

جمي�ع  م�ن   االنته�اء  بع�د 
الخط�وات الس�ابقة ، الب�د من 
الفري�زر ع�ن طري�ق  اختب�ار 
إعادة  أو  بالكهرب�اء،  توصيل�ه 
تش�غيله ، ث�م يج�ب االنتظ�ار  
حت�ى تص�ل الح�رارة املحددة ، 
ثم افح�ى الفريزر مرة أخرى 
بعد أن تتخط�ى 15 دقيقة ، ثم 
أعي�دى املواد الغذائي�ة إليه مرة 

أخرى.
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استخدمي ذكاءك... وال تقدمي تنازالت باسم احلب!

اخلطوات الصحيحة إلذابة ثلج الفريزر لنتيجة فعالة يف وقت قصري

حنو مستقبل أفضل ... هلما
كورونا واإلنفلونزا ونزالت الربد.. 

كيف تفرق بني األعراض؟

املطبخ ...

بيتزا بالنقانق

مقادير الوصفة

ملعقة كبرة   2

حليب

ماء كوب   1

ملعقة كبرة   1

سمن نباتي

ملعقة كبرة   1

زيت زيتون

ملعقة كبرة   2

سكر

ملعقة صغرة   1

ملح

صغ�رة  ملعق�ة   1/4

باكينج باودر

كوبدقيق  3

صغ�رة  ملعق�ة   1  1/2

خمرة

طريقة التحضر

ضع�ي  صغ�ر  ق�در  يف   .1

الحليب، املاء، السمن والزيت، 

سخني عىل نار متوسطة اىل 

ان يصبح دافئا.

2. يف وع�اء الخ�الط ضع�ي 

الباكين�ج  املل�ح،  الس�كر، 

والخم�رة،  الدقي�ق  ب�اودر، 

ثبتي مرضب العجن، ش�غيل 

لعدة ثوان�ي لتختل�ط املواد. 

أضيفي خليط الحليب، شغيل 

عىل رسعة متوسطة لتتشكل 

العجين�ة، اعجني عىل رسعة 

بطيئة 4 دقائق.

3. ضع�ي العجين�ة يف طب�ق 

غلفيه�ا  بالزي�ت،  مده�ون 

بالنايل�ون وضعيها يف مكان 

يتضاع�ف  ان  اىل  داف�ئ 

حجمها.

بيت�زا  4. اح�رضي صيني�ة 

متوسطة الحجم.

5. باستعمال النشابة افردي 

العجين�ة اىل دائ�رة بقي�اس 

الصينية، ضعيها يف الصينية، 

زي�ت  بقلي�ل م�ن  ادهنيه�ا 

الزيتون

البيت�زا  صلص�ة  وزع�ي   .6

ع�ىل العجين�ة، وزع�ي قليل 

م�ن الجبن، وزع�ي النقانق، 

الزيت�ون ث�م كمي�ة وف�رة 

م�ن الجب�ن. دعيه�ا جانب�ا 

20دقيقة.

7. اخبزي البيتزا يف فرن200ْم 

اىل ان تصبح ذهبية اللون.

تدبري منزلي...

لطلة ابهى...

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

نصائح طبية... 

أربع خطوات الستخدام أي قناع للبشرة بنجاح واحلصول على نتيجة مثالية

8 أضرار خطرية جتعلك تكره بطاطس الشيبس!

يهل موس�م الش�تاء كل عام، حامال معه أعراض نزالت ال�ربد املعتادة، إال أن 
هذا العام يش�هد مزيجا من إصابات فروس كورون�ا، واإلنفلونزا، وإنفلونزا 
أ، فكي�ف يمكن أن تفرق ب�ني أعراض هذه األمراض املختلف�ة، لتميز طبيعة 

املرض الذي أُصبت به؟.
ويمكن توقع العديد من األعراض، مثل التهاب الحلق، يف جميع األمراض، مما 

يجعل من الصعب معرفة املرض الذي يعاني منه الناس عىل وجه اليقني.
 NHS ولتوضي�ح ذلك، أدرج�ت هيئة الخدمات الصحية الوطني�ة يف بريطانيا

القائمة الكاملة ألعراض كل مرض، والتي تشمل:
كوفيد- 19:

ارتف�اع يف درجة الحرارة أو القش�عريرة س�عال جديد ومس�تمر، وهذا يعني 
الس�عال الشديد ألكثر من ساعة، أو ثالث نوبات سعال أو أكثر يف غضون 24 
س�اعة فقدان أو تغير يف حاس�ة الش�م أو التذوق ضيق يف التنفس الش�عور 
بالتع�ب أو اإلرهاق آالم يف الجس�د صداع التهاب يف الحلق انس�داد أو س�يالن 
األنف فقدان الشهية إسهال الشعور بالغثيان أو القيء وقالت هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية إن أعراض )كوفيد- 19( تشبه إىل حد كبر أعراض أمراض 

أخرى، مثل نزالت الربد واإلنفلونزا.
وأضاف�ت: حاول البقاء يف املنزل وتجنب االتصال بأش�خاص آخرين إذا كانت 
لديك أعراض كوفيد- 19، وإذا كانت مصحوبة بارتفاع يف درجة الحرارة أو إذا 
كنت ال تشعر بالراحة الكافية للذهاب إىل العمل أو القيام بأنشطتك العادية.

كما ش�ددت عىل رضورة توخي مزيدا من الح�ذر لتجنب االتصال الوثيق مع 
أي ش�خص معرض لإلصاب�ة بمضاعفات خطرة من ج�را اإلصابة بكوفيد، 
الفتة إىل أنه يمكن العودة إىل األنشطة العادية عندما تشعر بتحسن أو عندما 

ال تكون لديك درجة حرارة عالية.
اإلنفلونزا:

أما بالنس�بة لإلنفلونزا التي اعتاد ماليني األشخاص عىل اإلصابة بها، خاصة 
خالل موسم الشتاء، فتشمل أعراضها:

ارتف�اع مفاجئ يف درجة الحرارة آالم يف الجس�د الش�عور بالتعب أو اإلرهاق 
سعال جاف التهاب الحلق صداع صعوبة النوم فقدان الشهية اإلسهال أو آالم 

يف البطن الغثيان أو القيء
إنفلونزا أ:

تنترش بشكل كبر يف الوقت الحايل، إنفلونزا أ )Strep A(، التي عىل الرغم من 
أن معظم إصاباتها ليس�ت خطرة ويمكن عالجها باملضادات الحيوية، فإنه 

يف حاالت نادرة يمكن أن تسبب مشاكل خطرة.
أعراض )إنفلونزا أ( تشبه أعراض اإلنفلونزا، وتضم:

ارتف�اع درج�ة الحرارة ت�ورم الغ�دد أو آالم الجس�م التهاب الحل�ق )التهاب 
الحلق أو التهاب اللوزتني( طفح جلدي خش�ن، مث�ل ورق الصنفرة )الحمى 
القرمزية(. القوباء والقروح )القوباء( ألم وتورم )التهاب النس�يج الخلوي( 

آالم شديدة يف العضالت غثيان وقيء. 
 نزالت الربد:

م�رض آخر عادة ما ينترش يف هذا الوقت من الع�ام، هو نزالت الربد، وترتبط 
العديد من األعراض بأم�راض أخرى، لكن يمكن عالجها دون زيارة الطبيب، 

وعادة يشعر الناس بالتحسن يف غضون أسبوع تقريبا.
األعراض:

انس�داد أو س�يالن األنف التهاب الحلق الصداع آالم العضالت السعال العطس 
ارتف�اع يف درج�ة الح�رارة ضغ�ط يف أذني�ك ووجهك فق�دان حاس�ة التذوق 

والشم.

العديد من الفتيات تسمع عن أقنعة البرشة 
بأنه لها مفعول السحر للبرشة، ما تجعلها 
تظه�ر بمظه�ر ن�رض وم�رشق وصح�ي، 
وتظه�ر البرشة بش�كل ص�اٍف، وكثر من 
نس�اء كوري�ا يس�تخدمن أقنع�ة الب�رشة 
طوال الوقت ما يعط�ي البرشة هذا املظهر 

املدهش.
هنالك كثر من األسئلة حول أقنعة البرشة 
ومت�ى يت�م وضعه�ا للحصول ع�ىل برشة 
مثالية، ويوجد بعض الخطوات املهمة التي 
يجب القيام بها للحص�ول عىل برشة نقية 

وبتكلفة بسيطة، لوجه نقي ومرشق.
1 - تنظيف البرشة أمر مهم:

 العناي�ة بالبرشة أمر هام وال يجب التنازل 
عن�ه، لتب�دو الب�رشة صحي�ة ومرشق�ة، 
وتنظي�ف البرشة ه�ي الخط�وة األوىل قبل 
استخدام أي قناع للبرشة، ويشمل تنظيف 
الب�رشة بمنظف إلزالة أي ش�وائب وزيوت 
غر مرغوب بها، مم�ا يرتك البرشة نظيفة 
ومنتعش�ة، عن طريق عمل رغوة باملنظف 
وتدليك تلك الرغوة عىل البرشة بشكل كبر، 
م�ن أس�فل الوج�ه وصع�وداً ألع�ىل، ومن 

منتصف الوجه إىل الخارج، ثم شطف الوجه 
بامل�اء الفاتر فق�ط، وليس املاء الس�اخن، 

لجعل املسام مفتوحة للخطوة التالية.
2 - وضع التونر عىل البرشة بقطنة:

الخط�وة التالي�ة وه�ي مهمة بق�در كبر، 
وبع�ض الفتي�ات قد ال تقوم به�ا ظنا أنها 

أم�ر غ�ر رضوري للب�رشة، وه�ي وض�ع 
بعض التونر ع�ىل البرشة، وهي أمر حيوي 
ألنه�ا تعال�ج الوج�ه لعم�ل تقش�ر خاليا 
الجل�د امليت والش�وائب، ع�ن طريق وضع 
التونر عىل قطعة قطن ومس�ح البرشة بها 
من منتصف الوج�ه إىل الخارج، مما يجعل 

الوجه مستعد ألخذ الفوائد من املاسك الذي 
سيوضع عىل البرشة فيما بعد.

3 - وضع قناع الوجه:
الخطوة التالية هي خطوة وضع قناع الوجه 
عىل الب�رشة لعالج الوج�ه، والحصول عىل 
ب�رشة نقية ونرضة بش�كل عميق، ويكون 
قناع الوجه قطني ناعم مبلل، مما يس�مح 
للب�رشة بالحصول ع�ىل الرطوبة املطلوبة، 
ويك�ون القناع به مكون�ات مرطبة، لترتك 
الب�رشة أكثر إرشاقا، وبع�د رفع القناع من 
عىل البرشة أن يتم تدليك الس�ائل الزائد عن 

البرشة لألستفادة الكاملة من القناع.
4- ترطيب البرشة بعد قناع الوجه:

الب�رشة بع�د الخطوة الس�ابقة قد تش�عر 
باملزي�د من الرتطي�ب العميق، والس�تمرار 
الفوائ�د عىل البرشة ألط�ول وقت هو عمل 
خط�وة أخرة وهي وضع كريم وجه يكون 
غني�ا ليغ�ذي الب�رشة أكثر، وأفض�ل وقت 
لوض�ع الكريم هو قبل الن�وم مبارشة، مع 
أخ�ذ كمي�ة صغ�رة ووضعها ع�ىل الوجه 
بالكام�ل بالتس�اوي وبرف�ق، بداي�ة م�ن 

منتصف البرشة إىل الخارج.

تناول رقائق البطاطس املعروفة 

بالش�يبس أح�د أخط�ر العادات 

الغذائية التي يمارس�ها البعض، 

والت�ي تس�بب اإلصاب�ة بالعديد 

من األرضار الصحية. 

الدكت�ورة نيفني رض�ا أخصائي 

أمراض الباطنة ، أكدت أن رقائق 

أحد أخطر  الجاه�زة  البطاطس 

األطعمة التي تكمن خطورتها يف 

سهولة رشائها، ورسعة تناولها، 

وإمكانية تناولها بكميات كبرة، 

وذكرت بعض أرضارها وهي :

 - زي�ادة الكوليس�رتول يف ال�دم 

لرتس�يبها دهونا مشبعة ضارة 

بس�بب زي�وت الق�ىل الت�ي يتم 

قليها فيها.

 - تزي�د مش�كالت تهي�ج املعدة 

أحم�اض  وتهي�ج  والتهابه�ا، 

املعدة، وتسبب القرحة، والنزالت 

املعوية. 

- مكس�بات الطع�م واإلضافات 

بها تضع�ف مقاومة  الصناعية 

وتضع�ف  للم�رض،  الجس�م 

املناعة. 

- تزي�د معدل اإلصابة بالس�منة 

املوضعية لألطفال والكبار. 

- تزيد من حال�ة ارتجاع املريء 

وأمراض األمعاء. 

- ترتس�ب امل�واد الصناعية عىل 

الكبد والكىل محدثة أرضارا بهما 

يف املستقبل.

رقائ�ق  متن�اول  يعان�ي   -  

البطاطس الجاهزة من انس�داد 

الش�هية، ألن ألوانه�ا الصناعية 

به�ذه  اإلصاب�ة  ع�ىل  تس�اعد 

الحالة، وبالتايل يضعف الجس�م 

تدريجيا.

 - رقائق البطاطس الجاهزة غر 

سهلة الهضم كما يعتقد البعض، 

وتسبب مشكالت معوية كثرة. 

صح�ة وط�ب ارضار البطاطس 

املقلية ارضار الشيبس.
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حدث يف مثل هذا اليوم

537 - االنتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا يف القسطنطينية.
1875 - تأس�يس جريدة األهرام املرصية وق�د صدر العدد األول منها يف 5 

أغسطس 1876.
1938 - إجراء انتخابات املجلس الترشيعي الكويتي الثاني.

1945 -تقسيم كوريا إىل شطرين شمايل وجنوبي.
1949 - إعالن استقالل إندونيسيا عن هولندا.

1958 - مرص واالتحاد الس�وفيتي يوقعان اتفاق خاص حول بناء املرحلة 
األوىل من السد العايل.

1978 -امللك خوان كارلوس األول يقوم بالتصديق عىل الدس�تور اإلسباني 
الديمقراطي وذلك بعد إقراره يف استفتاء قومي.

رئي�س املجل�س الش�عبي الوطن�ي الجزائري راب�ح بيطاط يتوىل رئاس�ة 
الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.

1979 - االتحاد السوفيتي يرسل 75000 جندي ألفغانستان لتعزيز حكم 
باراك كارميل الزعيم الجديد للدولة ويف محاولة لتوفري االستقرار السيايس 

للوضع السيايس املضطرب.

1991 - روسيا تحتل املقعد الدائم الخامس يف األمم املتحدة بدالاً من االتحاد 
السوفيتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض/ الفيتو.

2001 - الوالي�ات املتح�دة والص�ن تبدآن صفح�ة جديدة م�ن العالقات 
التجارية.

2007 - اغتيال بينظري بوتو رئيس�ة وزراء باكس�تان السابقة بالرصاص 
وتبعة بتفجري انتحاري.

2008 - إرسائيل تبدأ بعملية عس�كرية اسمتها »الرصاص املصبوب« ضد 
حرك�ة حماس، وأطلقت عليها حماس معركة الفرقان حيث قامت قواته 
الجوية بش�ن غارات مفاجئة عىل قطاع غزة أدت إىل سقوط ما ال يقل عن 

1315 قتيال و5340 جريحا.
د شطح بانفجار  2013 - اغتيال املُستش�ار والوزير الُلبناني السابق ُمحمَّ

استهدف سيَّارته يف بريوت.
2019 - ُس�ُقوط طائرة الرحل�ة 2100 التابعة لُِخطوط بك إير عىل مقُربٍة 
م�ن مطار أملاتي الدويل وم�رصع 12 راكباًا وإصاب�ة 54 آخرين كانوا عىل 

متنها.

املشكلة ليست بسيطة

للنساء .. ماذا تكشف علبة اهلدية املفضلة عن صفاتك؟

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

  

كلمات متقاطعة

أن�ا امرأة متزوج�ة منذ 9  س�نوات، وعندي 3  أطف�ال. منذ بداية 

زواجي أعاني مشكلة عجزت عن إيجاد  الحل لها.

 مش�كلتي ه�ي أن زوج�ي يدخل الش�ات ع�ن طري�ق التليفون 

ويتح�دث يف مواضيع إباحية. ولقد وجدت أكثر من مرة رس�ائل 

ع�ىل تليفونه بهذا الخص�وص. وكان يف كل م�رة يعدني ويحلف 

بعدم العودة إىل هذا األمر، لكني رسعان ما اكتشف أنه يعود مرة 

أخ�رى. هو يعمل يفي مكان بعيد عن�ا ، ويأتي إلينا يف نهاية كل 

أس�بوع. يف املرة األخ�رية، وبالصدفة وجدت جه�از تليفون آخر 

يس�تخدمه من دون أن أعلم بذلك. ويتحدث بواس�طته إىل نس�اء 

أخريات. واجهته باملوضوع فأنكر وأّدعى أنه ملك ألخيه. وتدّخل 

أهله يف املوضوع كل يريد أن يعرف ما املوضوع. علمااً أننا نس�كن 

عن�د أهله، وذلك بس�بب رفضه أن نكون يف من�زل وحدنا . أتمنى 

إيجاد حل لهذه املشكلة، ألنه يرفض أن يتخىل عن التليفون.

 وكل مرة يؤكد يل أنه رجل كبري وليس طفالاً حتى أس�أله عن كل 

يشء. صدقيني أنا أحبه من قلبي. ولكن ترصفاته تجعلني أحس 

بأني بدأت أكرهه، ألني أشعر بأنه غري صادق. علمااً بأنه ينتقدني 

يف كل ترصفات�ي.   أنا أدرى بح�ايل. وأعتقد أنني بعد فرتة لن أقدر 

عىل مواصل�ة العيش معه، لكنني ال أريد أن أش�تت  العائلة. ماذا 

أفعل؟ 

النصائح والحلول:

قد تعتقدين أن املش�كلة بس�يطة. لكن الحقيقة هي أنها س�يئة 

وليست بسيئة يف آن معا. 

يبدو من كالمك معه ، إن هناك طيبة يف زوجك ء ولكنه مدمن هذا 

األمر وال يس�تطيع التوقف عنه. وحيال ذلك، ليس يف يدك حقيقة 

الكثري.

 اآلن عطلت�ه القليلة معك أصبح بكل أس�ف هذا موضوعها. فهو 

سوف يرى عطلة نهاية األسبوع التي يكون فيها معك، هي رحلة 

النكد والتعب غري املرغوب. 

ونصيحتي لك أن تس�كتي عن األمر شهرا. اجعليه يحتار ويفكر 

ويس�أل ماذا يدور يف رأس�ك؟ بعد ذلك ، عليك أن تتوددي إليه وأن 

تخربي�ه أن األمر ليس فقط بما يخصك كأنثى، ولكن بما يخصه 

كإنس�ان تريدين له الس�الم والس�رت ورضا الله. ليس يف يدك غري 

سالح الدين، فلربما يصيب ويعود إليك الرجل املحرتم الذي يخاف 

الل�ه، فتواصيل حياتك معه. الظاهر، أن البعد والفراغ يش�جعانه 

عىل ما يقوم به.
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مدينة هندية “ترقص” مع املوت وحتوله إىل طقس احتفالي 

اختاري من األشكال التالية، غالف 
الهدية األق�رب إىل قلبك، وافتحيها 

لتكتشفي مكامن شخصّيتك:
1- إذا كان شكل هدّيتك هكذا: أنت 

كريمة بوقتك
ودوم�ااً  صب�ورة،  إنس�انة  أن�ت 
مس�تعّدة لتخصي�ص الوق�ت من 
أجل صديق لك، أو حتى غريب. مثل 
بقّي�ة الناس، أنت غالب�ااً منهمكة 
بمشاغلك ومس�تعجلة من أمرك، 
ولك�ْن مع ذل�ك، تهدي�ن اآلخرين 
من وقتك الثم�ن لتقضيه معهم. 
تعلم�ن أّن�ه ال يمك�ن اس�تعجال 
الن�اس، كم�ا أّن�ك تعتربي�ن عدم 
إعط�اء اآلخري�ن اهتمام�ك الكيّل 
عندم�ا تكونن معهم، ترّصفااً غري 

الئ�ق أبدا. أن تعطي ش�خصااً آخر 
بعض�ااً أو الكثري م�ن وقتك، يظهر 
له كم هو مهّم بالنس�بة لك، أكثر 

من مال الدنيا كلّها.
2- إذا كان شكل هدّيتك هكذا: أنت 

كريمة بمالك
تعتقدي�ن بمبدأ العط�اء إىل درجة 
الش�عور باأللم، وبالطب�ع عندما 
تعط�ن وترسف�ن يف اإلعطاء من 
مالك، س�يؤملك ه�ذا الترّصف. ويف 
حال إيمانك بعقيدة ما، أو بقضية 
ش�خص م�ا، ترصفن م�ن مالك، 
وال ترسف�ن يف ال�كالم. تعتقدي�ن 
أّن أي وق�ت هو مناس�ب للعطاء، 
وال تنتظري�ن املناس�بات واألعياد 
إله�داء اآلخرين. لس�ت أنانية بما 

لديك، وطاملا أّنك تملكن ما يكفي 
لكس�وتك وطعام�ك، تفرحن جّدااً 

بإعطاء ما تيرّس ملن يحتاجه.
3- إذا كان شكل هدّيتك هكذا: أنت 

كريمة بأفعالك
تؤمنن ب�أّن أّيااً كان يمكنه إعطاء 
الحقيقّي�ة  القيم�ة  وب�أّن  امل�ال، 
للعط�اء، هي بقيام�ك بفعل يشء 
من أجل اآلخر. تش�عرين بسعادة 
به�دف  تعمل�ن  عندم�ا  غام�رة 
إسعاد اآلخرين. لديك طاقة كبرية، 
حي�اة  لتجع�يل  جه�دك  وتبذل�ن 
األصدق�اء أس�هل وأس�عد. العمل 
التطوّع�ي يعطي معن�ىاً لحياتك، 
سواء عملت ضمن منّظمة رسمّية 
أو جمعي�ة معّينة، أم كان ذلك من 
تلقاء نفسك يف أّي مناسبة كانت.

4- إذا كان شكل هدّيتك هكذا: أنت 
كريمة بصداقتك

أن�ت إنس�انة لطيف�ة وعطوف�ة. 
تّتخذين لنفس�ك أصدق�اء من كّل 
أطي�اف الحي�اة، إذ أّن�ك تجدي�ن 
من الس�هل التعرّف ع�ىل اآلخرين 
وإنش�اء عالق�ات صداق�ة معهم. 
النق�اط  ع�ن  الحدي�ث  تؤثري�ن 
املشرتكة بينك واآلخرين، وتهّمشن 
كّل األمور الت�ي ال تّتفقون عليها. 
لس�ت س�طحّية أب�دااً، وال تبحثن 
عن وضع اآلخرين االجتماعي، بل 
تحّبن الجميع دون اس�تثناء، كما 
ه�م، ولي�س من أجل م�ا يملكون 
أو ملظهره�م الخارج�ي. تؤمن�ن 
بأّن عالقات الصداقة يجب أن يتّم 

الحف�اظ عليها، والعمل يف س�بيل 
ذل�ك. تفعلن ما بوس�عك لتكوني 

صديقة جّيدة. 
5- إذا كان شكل هدّيتك هكذا: أنت 

كريمة بعاطفتك
أن�ت من النوع ال�ذي ال يحكم عىل 
اآلخري�ن قب�ل التأّكد منه�م. أنت 
متفائل�ة، وتوّدي�ن م�ن الناس أن 
يكون�وا دائم�ااً ع�ىل حس�ن ظّنك. 
ولك�ْن إذا خذلك أحد م�ا، تعطينه 
دائم�ااً فرصة ثاني�ة. تعلمن بأّنك 
لس�ت مثالّي�ة، ل�ذا ال تتوّقعن أن 
يك�ون اآلخ�رون كذل�ك. تعرّبي�ن 
يف معظ�م األوق�ات ع�ن امتنان�ك 
وش�كرك. والناس الذي�ن يدورون 
يف فلكك يعلمون ما تحّبن واألمور 
التي تفرحك، وأن�ت تقّدرين كثريااً 

مواقفهم هذه تجاهك.  
6- إذا كان شكل هدّيتك هكذا: أنت 

كريمة بحّبك
تؤمن�ن ب�أّن العال�م بحاج�ة إىل 
الكثري من التعاطف والتفّهم تجاه 
اآلخري�ن. خصوص�ااً وأّن الحي�اة 
يمكن أن تكون لئيمة جّدااً وصعبة. 
عندما تحّبن - وأنت دائمااً يف حالة 
ح�ّب - تهدين عواطفك بكّل حّرية 
أّن  تعتقدي�ن  رشوط.  دون  وم�ن 
الح�ب ه�و أغ�ىل هدي�ة يمكن أن 
ُتعط�ى، وأحيان�ااً ه�ذا األمر ليس 
س�هالاً، ألّنك تواجه�ن حقيقة أّنه 
حّتى لو كان شخصا ما بحاجة إىل 
الحّب، فهذا ال يعني بالرضورة أّنه 

شخص محّب وودود.

من الفيسبوك
acebook

فديتك أنت بكل مافيني من أحساس ومشاعـر
فديتك يا غلى من سكن أقصى اخلواطـــــــر
عطيتك نبض قلبي وأنت قلبي واملشاعــــــر
عطيتك كل نظره من عيوني حلب عاطـــــر

أنا أحيا بحبك وأنا بالك ظل عابـــــــــــــــر
كل الناس عندي أنت وأنا ناسك وجالســــك
عبرت اخطار من شأنك وسكنتك نظر عيني
يلومون البشر فيني وأنا لك وربي بخاطــــر

الكلمات العمودية 

الكلمات االفقية 

1 عسكري يف سلك تنظيم حركة السيارات يف املدينة
2 شخصية نسائية إجرامية يف السينما املرصية oياسن 

o من الخروف
3 مدين�ة من مدينتن يابانيتن القت عليها أمريكا قنبلة 

نووية
4 اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما o بداية ضوء النهار

5 كتاب صغري )مبعثرة( o كثري o خاص بي
6 ما يتسابق عليه العاملون يف صناعة اإلعالم

7 معاتبة o اقعد
8 حاس�ة من الحواس غ�ري العادي�ة يف معرفة ما خلف 

األشياء الظاهرة
9 للس�ؤال o مس�حوق متفج�ر اس�تخدمه يف األص�ل 

الصينيون
10 ذات حرك�ة خفيف�ة وجم�ال o فعل بمعن�ى تجعله 

قويا

1 مدين�ة روس�ية تعرضت لكارث�ة نووية o حي�وان صغري 
يتحمل العطش أكثر من الجمل

2 ل�ه عالقة ب�رأس الدولة o مكان ذو س�قف خفيف التقاء 
الشمس

3 دولة يف وس�ط آسيا فيها أطول سد يف العالم وأكثر من 80 
% من سكانها مسلمون

4 اختالط األمر يف موضزع ما
5 خصل�ة حس�نة o توجد ع�ادة يف بناء الجام�ع والجامعة 

وأحيانا الربملان
6 توقف يف امليناء o مادة تدخل يف بياض األبنية

7 تجدها يف البحر وقد تحتوي عىل ما يتخذ كمجوهرات
8 ارتفاع يف جانب الطريق o غشيم o عبودية

9 ذو مكانة خاصة وذات احرتام o متشابهان
10 مكان مفتوح يحوي حياة برية o قرص للمعلومات

أبـــــــراج

أصح�اب ب�رج الق�وس حظ�ك للي�وم مهنيااً: 
الكثري من النش�اطات الواعدة والتي يزدهر بها 
مستقبلك املهني عاطفيااً: الحبيب يفاجئك بالكثري 

من األمور السارة اليوم.

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنيااً: ال تس�تفز 
زمالء العم�ل بترصفاتك الطائش�ة عاطفي�ااً: ال تكن 

متصنعا وتعامل مع الحبيب بعفوية.

أصحاب برج املي�زان حظك للي�وم مهنيااً: تتلقى 
الي�وم الكثري م�ن التهاني ملرشوع كن�ت قد بدأت 
تنفي�ذه عاطفي�ااً: بع�ض العقبات الت�ى تعرتض 

طريق ارتباطك بالحبيب.

أصح�اب ب�رج الدلو حظ�ك للي�وم مهني�ااً: تتلقى 
عروض مغريه تس�تطيع من خاللها تحسن وضعك 
املهني عاطفيااً: مشاكل عابره حاول أن تنساها وتكمل 

مع الحبيب.

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنيااً: اس�تمع 
اىل آراء اآلخري�ن وال تح�اول أن تف�رض وجه�ة 
نظرك عاطفيااً: تش�عر باألطمئنان أكثر بتواجدك مع 

الحبيب.

أصح�اب ب�رج الع�ذراء حظك للي�وم مهنيااً: ال 
تكن مستغال من قبل اآلخرين وحاول أن تستقل 
بآرائك عاطفيااً: تشعر أن الحبيب يفرض عليك أمور 

ال تحب أن تنفذها.

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنيااً: تنش�غل 
اليوم بايجاد حلول لبعض املشاكل املالية عاطفيااً: 
حن�ان الحبيب وعطف�ه ما يجذبك الي�ه ويقربك منه 

أكثر.

أصح�اب برج الرسط�ان حظك للي�وم مهنيااً: ترهق 
نفس�ك كث�ريا بالعم�ل علي�ك أن تفكر جدي�ا بالراحة 
عاطفي�ااً: تعي�د حس�اباتك والنظر يف طبيع�ة عالقتك مع 

الحبيب.

أصحاب ب�رج العقرب حظك لليوم مهنيااً: تبدو 
اليوم مرتددا تجاه الكثري من املواقف عاطفيااً: ال 

تستغل طيبة الحبيب وحاول أن تسايره.

أصحاب ب�رج الحوت حظك للي�وم مهنيااً: ال 
تستس�لم أمام العقبات الت�ى تعرتض طريقك 
وتابع مس�ريتك املهنية عاطفي�ااً: تحاول أن تقنع 

الحبيب ببعض األمور التي تهم مصري عالقتك به.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

أصح�اب برج األس�د حظ�ك للي�وم مهني�ااً: تبدو 
شديد الحماس�ة لفكرة البدء يف تنفيذ مرشوع جديد 
عاطفي�ااً: تح�اول التقرب من أحد األش�خاص ولكنك ال 

تشعر باهتمامه.

أصحاب ب�رج الحمل حظك للي�وم مهنيااً:عليك أن 
تك�ون أكثر ح�ذرااً يف نفقاتك خالل الف�رتة القادمة 

عاطفيااً:ال تكن مترسعا يف حكمك عىل الحبيب.

غزل عراقي



أعلنت الفنانة األردنية، مي سليم عودتها إىل عالم الغناء بعد 

ابتعادها لفرتة ما يقارب 11 عاماً نحو عالم التمثيل والدراما 

والذي حققت من خالله نجاحات باهرة.

واحتفلت الفنانة مي  بإطالق أغنيتها الجديدة “إحنا كبنات” 

بحضور عدد من الفنانني واإلعالميني والصحفيني.

إىل  الغناء  عن  ابتعادها  فرتة  خالل  اتجهت  قد  مي  وكانت 

تعّد  والتي  املهمة  األعمال  من  العديد  قّدمت  إذ  التمثيل، 

الفنان أمري كرارة  إذ شاركت  الدراما،  عالمة من عالمات 

يف مسلسل “حواري بوخاريست”، كما شاركت يف ملحمة 

“األب الروحي” مع محمود حميدة وأحمد عبد العزيز، 

وكان آخر أعمالها مسلسل “دنيا تانية” الذي شاركت 

رمضان  يف  وُعرض  علوي،  ليىل  الفنانة  جانب  اىل  فيه 

املايض.

كما شاركت مي سليم يف العديد من األعمال السينمائية، 

باهرة  نجاحات  حقق  الذي  جنيه”،   200“ آخرها  كان 

خالل فرتة عرضه يف دور السينما املرصية.
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متيزت باخلليجي وتألقت باللبناني وتفوقت بالعراقي

روال قادري تعود من جديد بأغنية »يا قلب«
 باللهجة العراقية

سيف نبيل ُيطلق »أبوس الصدفة«

إليسا تهرب من الطاقة السلبية

أصالة: أنا وأحالم خنتلف يف احلياة

»تويرت« يطرح ميزة جديدة 
للمستخدمني

خماوف من موجة جديدة 
»مدمرة« لكورونا

عادت النجمة اللبنانية الشابة متعددة 

املواهب روال قادري بنجاح كبري لتفتتح 

املنفردة  أغانيها  بأحدث   ٢٠٢٣ عام 

بعنوان »يا قلب«. 

يف  الجديد  الجيل  تمثل  قادري  روال 

ودخلت  العربية،  البوب  موسيقى 

بعفويتها،  استئذان  دون  املاليني  قلوب 

وبساطتها، وبأدائها الراقي وإحساسها 

الصادق وصوتها الحنون.

روال  حصدت  فقط  سنتني  فبظرف 

شعبية واسعة ونسبة مشاهدات عالية 

تحقق  جعلتها  قياسية  وأرقام  جدا 

وقد  العربي  العالم  يف  جداً  كبري  نجاح 

الحفالت  خالل  من  النجاح  هذا  ُترجم 

مهرجان  يف  روال  أدتها  التي  والعروض 

فيفا  ومهرجان   – ووك  سيتي  دبي 

التي  العروض  من  وغريها  للجماهري 

أدتها منذ بدء مسريتها الفنية.

روال تميزت بالخليجي وتألقت باللبناني 

بغنائها  وأبدعت  بالعراقي  وتفوقت 

واليوناني  الرتكي  منها  عدة  للغات 

والفرنيس.

وها هي اليوم تعود إىل جمهورها لتقدم 

أغنية خاصة بها باللهجة العراقية التي 

ُتحب.

أغنية  الجديدة،  روال  أغنية  قلب«  »يا 

الواصف،  محمد  كلمات  من  عراقية 

ومن  الصعبي  حسام  وتوزيع  ألحان 

انتاج رشكة قنوات ميوزك وإخراج جاد 

الصعبي.

أنا  قادري:  قالت  الجديدة  أغنيتها  عن 

ال  قلب«  »يا  إلطالق  للغاية  متحمسة 

أستطيع االنتظار حتى يسمع الجمهور 

باللهجة  أديتها  التي  أعمايل  أحدث 

العراقية التي أعشقها.

“أبوس  الجديدة  أغنيته  نبيل  سيف  العراقي  النجم  طرح 

الصدفة” ضمن لوحة تعبريية راقصة، إذ طغت عىل الكليب 

رومنسية سيف املعتادة ومهاراته يف الرقص.

ديناميكية  أجواء  الصدفة”  “أبوس  أغنية  كليب  وحمل 

ومشاعر دافئة يف آن، إذ طغى اللون الربتقايل عىل الصورة، ما 

أعطى العمل طابًعا رومانسًيا ممّيزًا.

أغنية “أبوس الصدفة” من كلمات قيص عيىس، وألحان بنت 

الكويت، وتوزيع أحمد املهندس، وماسرتينغ طيف عادل، أّما 

الكليب فهو من إخراج إبراهيم كرسواني وإنتاج سيف نبيل.

يذكر أن سيف نبيل سيحيي ليلة رأس السنة بفندق مرييت 

يف  وأمريكا  كندا  إىل  بعدها  يتوجه  أن  عىل  قربص،  يف  روايال 

جولة فنية يلتقي خاللها محّبيه من الجالية العربية هناك.

ستغيب  أنها  إليسا  أعلنت 

عن جمهورها عرب صفحتها 

الرسمية عىل تويرت لفرتة غري 

معلنة حتى ال تصاب بالطاقة 

بها  خّصت  والتي  السلبية 

ولكن  تويرت،  عرب  متابعيها 

جديدة  مفاجأة  هناك  هل 

لجمهورها  إليسا  تعدها 

خالل الفرتة القادمة؟

أن  أعلنت  قد  إليسا  كانت 

سيكون  الجديد  ألبومها 

املونديال  انتهاء  فور  جاهزاً 

رئيساً  سبباً  كان  والذي 

لتأجيله خالل الفرتة املاضية، 

أية  هناك  ليس  كان  وإن 

املحدد  التاريخ  حول  أخبار 

إليسا  ان  إال  األلبوم،  لصدور 

عىل  حالياً  باإلتفاق  تقوم 

الرسمية  الخطوات  أوىل 

جلسات  وهي  األلبوم  لطرح 

التصوير الخاصة به. وقد علم 

أن اليسا إتفقت مع مصورها 

ليتوىل  الله  رزق  إييل  املفضل 

الخاصة  التصوير  جلسة 

تكون  أن  عىل  باأللبوم، 

مهمة  من  إطاللتها 

واملكياج  التل  مايا 

بأنامل  سيكون 

يقها  صد

خبري  املقرب 

بسام  املاكياح 

د  يرتد و . ح فتو

يناير  نهاية  أن 

املوعد  سيكون 

األلبوم  لطرح  املبدئي 

إليسا  رشكة  إنتاج  من  الخاصة.األول 

اكتشاف  برنامج  من  األوىل  الحلقات  انطالق  بعد 
أصالة  كشفت  آيدل،  سعودي  الغنائية  املواهب 
هامش  عىل  التجربة.  هذه  تجاه  شعورها  عن 
بداية  يف  أنها  أصالة  ذكرت  التصوير،  كواليس 
سواء  املواهب  دعم  دائماً  تحاول  حياتها 
تحب  فهي  الشعراء؛  أو  املغيني  أو  امللحنني 
وهو  رسالتهم  توصيل  يف  تسهم  أن  دائماً 
الربامجية  تجربتها  يف  تقديمه  حاولت  ما 
األوىل »صوال«، وهي تشعر دائماً أن دورها 
اإلنساني أكثر يف هذه الربامج من دورها 
أن  أهدافها  من  هدف  فهو  الفني، 

تكون سبب يف دعم هذه املواهب.
وأضافت أصالة أنها سعيدة بهذه 
لديها  أن  خاصة  جداً؛  التجربة 
السعودية  يف  أن  قوي  إيمان 
وتؤكد  عال.  فني  حس  لديهم 
يشعرها  ما  أكثر  ان  أصالة 

بينها وبني أحالم  املناورات  التجربة هي  بقلق تجاه هذه 
التحكيم  الربنامج وهل سيكون باقي أعضاء لجنة  ضمن 
هي  تختلف  العادية  بالحياة  أنها  وتضيف  مني،  بصف 
وأحالم عىل األصوات فماذا يف الربنامج؟واعتربت أصالة أن 
مهمتها بالربنامج هي البحث عن فنان شامل بكل النواحي 
صوت وجاذبية وقوي بالتعبري عىل خشبة املرسح؛ فلديها 

طريقة خاصة بإختيارها للموهبة .

اكتشف العلماء طريقة إلنشاء 
باستخدام  للعني  أنسجة 
والطباعة  الجذعية  الخاليا 
جديد  بحث  يف  األبعاد،  ثالثية 
اخرتاقات  إىل  يؤدي  أن  يمكن 
أمراض  من  يف عالج مجموعة 
فريق  وقام  التنكسية.  العني 
املعهد  من  الباحثني  من 
وهو   ،)NEI( للعيون  الوطني 
الوطنية  املعاهد  من  جزء 
مجموعة  بطباعة  للصحة، 
من الخاليا التي تشكل الحاجز 

لشبكية  الخارجي  الدموي 
العني - نسيج العني الذي يدعم 
الضوئية  الشبكية  مستقبالت 
وتوفر  للضوء.  املستشعرة 
تقنيتهم إمدادا غري محدود من 
األنسجة  من  النظرية  الناحية 
لدراسة  املريض  من  املشتقة 
أمراض الشبكية التنكسية مثل 
الضمور البقعي املرتبط بالعمر 
لفهم  - واستخدامها   )AMD(
أو  األمراض  هذه  عالج  كيفية 

عالجها بشكل أفضل.

قال ماسك، مشرياً إىل أن األداة التي تسمح لألشخاص بمعرفة عدد 
املرات التي شوهدت فيها تغريدتهم: »سنقوم برتتيب الجماليات 
تقريباً  أن كل شخص  أعتقد  لكنني  إعدادات إليقافها،  وإضافة 

سيحبها«.
وبشكل منفصل، نفى ماسك تقريراً لرويرتز صدر يوم الجمعة 
 ،»ThereIsHelp#« بأنه أمر بإزالة ميزة »تويرت«، واملعروفة باسم
السالمة  وموارد  االنتحار  ملنع  الساخنة  للخطوط  روجت  والتي 
كانت  امليزة  أن  مصادر،  عن  نقالً  »رويرتز«  وذكرت  األخرى. 

مختفية يف األيام القليلة املاضية.
حول  املستخدمني  اقرتاحات  مع  بنشاط  امللياردير  ويتفاعل 
عىل  استحواذه  منذ  االجتماعي  التواصل  منصة  تحسني  كيفية 

44 مليار دوالر.

أكرب  ثاني  أن  إىل  التوقعات  تشرُي 
أيام  بعد  يواجه  العالم قد  اقتصاد يف 

وأكثر  الحاالت  يف  »انفجارا  قليلة 
املقبل، بعد  العام  من مليون وفاة 
املفاجئ يف مسار محاربة  التغيري 

الفريوس«.
التقارير  من  العديد  تشري  وفيما 

الرسمية إىل أن نهاية كورونا اقرتبت، يقول 
خرباء إنه »من السابق ألوانه إصدار هذا اإلعالن«.

أدهانوم  تيدروس  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  وكان 
غيربيسوس قال، يف سبتمرب املايض، إن »نهاية الوباء تلوح يف 

األفق«.
باالنتشار محليا  للفريوس  السماح  أن  الخرباء حاليا عىل  ويشدد 
يعني  مما  للتحور،  مساحة  أيضا  يمنحه  قد  مثال(  الصني  )يف 

موجة جديدة محتملة.
املعدية  األمراض  أخصائي  هيمان،  ديفيد  قال  الصدد،  هذا  ويف 
شخص  أي  أن  أعتقد  »ال  العاملية:  الصحة  منظمة  ومستشار 
يمكنه أن يتنبأ عىل وجه اليقني بما إذا كان بإمكاننا أن نشهد 

متحورات جديدة«.
بالقلق من  أن يشعر  العالم يجب  أن  الواضح  وتابع: »لكن من 
يف  »الوضع  مربزا:  الصني«،  يف  الناس  من  املاليني  وإصابة  وفاة 

الصني سيظل عىل األرجح يمثل حالة طوارئ«.

  

تغريدات

علي سعيد الكعبي

سالم سميسم

احتادنا لكرة القدم استبعد وليد عباس من قائمة 
ــاء املنتخب  ــة جتديد دم ــاراة االرجنتني حبج مب
وحرمه من أحد أهم املباريات يف تارخيه ثم أعاده 

للقائمة يف كأس اخلليج !
ــتمر وعدم وضوح يف  ماحيدث لدينا هو ختبط مس
ــعبية االوىل يف  ــيء فيما يتعلق باللعبة الش كل ش

العامل .

ــاع  يف  #العراق،االرتف ــق  حيل ــدوالر  #ال
ــول العراقيني واىل تهاوي  تؤدي النهياردخ
ــة  #الدينار_العراقي وركود اقتصادي  قيم
ــرار االقتصادي  ــر يف الق ــن تؤث ــا ل و لكنه
العراقي والصانعيه، ولن جتعلهم يستقيلون 
او يقالون الن املناصب اهم من رغيف اخلبز

سوانح وبوارح

الدويل  العراق  ومعرض  واألبيض،  األسود  أيام  هي  املاضية  األيام  كانت 
للكتاب لهذا العام باألسود واألبيض، فيما ظهرت سيدته التي تديره من 
الصحفية  األبيض، وتدخل  دون  باألسود من  بال ضجة،  الكواليس  وراء 
أهل  مع  امليدان  جي«  كجه  »إنعام  جسداً  املغرتبة  العراقية  والروائية 
الفيسبوك فتنرش صورة جميلة من أيام األسود واألبيض لنجاة الصغرية 
بعمق.  ويضحكان  جريدة  يتصفحان  أجمل،  وال  صورة  قباني،  ونزار 
بعض املعلقني عىل الصورة الحظوا أن نزار يظهر بشاربني غري حليقني، 
لذلك  حياته،  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  شاربني  بال  أنه  يعتقدون  وهم 
شّكوا يف شخصية الرجل الظاهر يف الصورة. لكن الذين يهتمون بنزار لم 
تفاجئهم الصورة قط، فالرجل كان بشاربني خفيفني لطيفني يف بداية 
حياته الشعرية والدبلوماسية، ويوم التقى نجاة يف القاهرة كان قادماً 

من بكني.
األسود  أيام  الشاعر  بشاربي  أنشغل  لم  بالصني،  املهتمني  من  وألني   
قباني  قضاهما  اللذين  العامني  إىل  نبهتني  الصورة  لكن  واألبيض، 
الغامضة يف حياته،  األعوام  الصينية، وهما من  العاصمة  يف  دبلوماسياً 
من  نثري  مقال  وال  امرأة،  وال  قصيدة  وال  ذكريات،  وال  ذكرى  ال  حيث 
التجربة  هذه  بمثل  يمر  قباني  مثل  شاعراً  أن  أيعقل  املعروفة.  نثرياته 
نثري  أو  شعري  أثر  أي  دون  من  بعيدة،  واسعة  جميلة  بالد  يف  الغنية 
بعمله  اكتفى  هل  الصني،  يف  الرجل  يفعل  كان  ماذا  إنساني؟.  حتى  أو 
الروتيني سكرترياً ثانياً يف السفارة السورية أيام الوحدة االندماجية مع 
مرص 1958- 196٠ ؟. لم يأِت ذكر الصني يف شعره إال يف مواضع قليلة 
وربما نادرة، منها ما جاء يف قصيدة الرجل الثاني: أال تقولنَي.. ما أخباُرها 
ُسُفني؟ / أنا املسافُر يف عينيِك دوَن ُهدى / حملُت من طيَّبات »الصني« 
قافلًة / وجئُت أطعُم ُعصُفوريِن قد رقدا. أو ما جاء من مبالغاته يف كتاب 
وأخضع   / رعيتي  من  الفرس  شاه  أجعل   / عاشقاً  أكون  حني  الحب: 
»الصني« لصولجاني. ومنها أيضاً زيديني عشقاً: وجعي يمتد كبقعة زيت 
من بريوت إىل »الصني«، والتي غناها كاظم الساهر واشتهرت بكلماتها 

الجديدة: وجعي يمتد كرسب َحماٍم من بغداد إىل » الصني«.
عنها  تحدثت  إذا  الصني  أظلم  انني   « الصينية:  تجربته  عن  نزار  يقول 
كشاعر، واطّوق عنقها بالزهر، كتجربة من أعظم تجارب البرشية، إذا 
نظرت إليها كمثقف. من زاوية الشعر، ظلت الصني خارج مرمى حوايّس 
الخمسة، ولم أستطع – بسبب طبيعة النظام وقسوة القيود املفروضة 
عىل الدبلوماسيني – أن اتواصل مع اإلنسان الصيني، وأدخل يف أي نوع 
أو  تاريخياً،  جداراً  ليس  الكبري،  الصني  جدار  إن  معه.  الحوار  أنواع  من 
رمزياً ولكنه جدار حقيقي ال يسمح لغري الصينيني باخرتاقه«. وهذا مما 
النثري » قصتي مع الشعر« الذي يوضح فيه ان  يدونه قباني يف كتابه 
زهور الشحوب تفتحت يف الصني عىل دفاتره وكربت حتى صارت أوراقه 
غابة من الدمع : » وهذه االيقاعات الرمادية، ُتسمع بوضوح يف قصيدتني 
من  بطاقات  »ثالث  و  األحزان«  »نهر  وهما  شحوباً،  قصائدي  أكثر  من 
آسيا«. كما يشري إىل أن مولد الحزن واالنطوائية التي غرق فيها عامني 
محارصة  رشقّية،  امرأة  جسد  »تقّمص  عىل  ساعدته  الصني  يف  كاملني 
بأسوار التاريخ، وعصبّيات الجاهلية، وسكاكني القبيلة. وكان من آثار 
هذا التقّمص الدراماتيكي العجيب، كتابي »يوميات امرأة ال مبالية« الذي 

طبع يف بريوت عام 1968 أي بعد عرش سنوات من كتابته« .
عموماً فإن الصني التي يتحدث عنها قباني بكآبة قاتمة وحزن وسوداوية 
املايض،  القرن  من  الستينيات  وبداية  الخمسينيات  نهاية  صني  هي 
وعىل  الصينيني  عىل  املفروضة  الصارمة  والقيود  الكربى  املجاعة  أيام 
األجانب والبعثات الدبلوماسية، وهي غري الصني التي بدأت بعد منتصف 
دينغ  التاريخي  زعيمها  بقيادة  واالنفتاح  اإلصالح  عهد  السبعينيات 
شياو بينغ، فقد كان من سوء حظ البالد أن يتعرف عليها شاعر مرهف 
األحاسيس مثل قباني يف سنواتها العجاف وترتك لديه مثل هذا االنطباع 
السلبي: »حصادي الشعري يف الصني كان قليالً، وعطائي فيها كان نوعاً 
عىل  الطاغي  اللون  الشعرية.  للذاكرة  الجوفيَّة  املياه  من  االستقاء  من 
»املرحلة الصينية« من حياتي هو اللون األصفر، إن األصفر لون عميق 
وهادئ ومتحّض. ويف هذا الزواج بني اللون األصفر وبني نفيس، ُولد طفل 

جميل اسمه الحزن«.
 صورة نزار ونجاة باألسود واألبيض، حسم املعلومة التاريخية بشأنها 
الكاتب والباحث املوسيقي املرصي كريم جمال مؤلف كتاب« أم كلثوم 
 196٠ يوليو  يف  الصورة   « قائالً:  علق  حني  الحربي«  املجهود  وسنوات 
الصينية بكني حيث كان  العاصمة  للقاهرة من  قباني  نزار  قدم  عندما 
يعمل بالسفارة السورية هناك، وذلك لالحتفال بقصيدة أيظن مع نجاة 

وعبد الوهاب بعد النجاح الهائل للقصيدة«.
لنا  الرواُد  كتَب  و«  واألبيض«،  األسود   « أيام  الصني  قباني  نزار  عرَف   
ملعرض  الرتويجي  اإلعالن  يقول  مثلما  واألبيض«،  األسود  أيام  املشهد، 
ملتاعاً  موجوعاً   - العراقي  كريم  الشاعر  كلماته  وضع  الذي  الكتاب 

مريضاً بغربته - باألسود واألبيض!.

طه جّزاع

سنوات نزار قباني يف 
الصني

عـين على العالم

»مي سليم«حتتفل بعودتها 
للغناء بعد انقطاع دام 11 عامًا

إنتاج أنسجة العني باستخدام 
الطباعة ثالثية األبعاد واخلاليا 

اجلذعية


