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بغداد/ الزوراء:
أك�َد رئيس مجلس الوزراء محمد ش�ياع 
الس�وداني، ام�س االثن�ني، أن العراقيني 
تمكنوا ع�ر الوحدة والتآزر م�ن التغلب 
ع�ى هجمة داع�ش، وفيم�ا أكد رضورة 
اإلرساع بالوصول إىل مرحلة إيقاف حرق 
الغ�از املصاح�ب، اوعز بتجهي�ز مدارس 
بغ�داد واملحافظ�ات ب��200 أل�ف رحلة 
مدرس�ية، وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس 
ال�وزراء يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 
“السوداني، استقبل، األمني العام ملجلس 
حكم�اء املس�لمني محم�د عب�د الس�الم 

والوف�د املرافق ل�ه، وجرى خ�الل اللقاء 
اس�تعراض أهم التحديات التي تواجهها 
املجتمعات اإلس�المية، وس�بل تجاوزها 
ع�ر التكات�ف والتواصل”.وأك�د رئي�س 
الوزراء، أن “العراقيني تمكنوا عر الوحدة 
والتآزر من التغلب عى هجمة داعش وما 
مّثلت�ه من تهدي�د وهمجي�ة”، مبيناً، أن 
“استنكار خطاب التطرّف وعزله وإدانته 
م�ن كل الهيئ�ات واملؤسس�ات الفكرية 
والثقافية، سيس�هم حتم�اً يف محو آثار 

اإلرهاب وإنهاء وجوده”.

بغداد/ الزوراء:
ملجل�س  اإلعالمي�ة  الدائ�رة  أعلن�ِت 
الن�واب، أم�س االثن�ني، ع�ن عق�د 
املجلس جلس�ة اليوم الثالثاء.وقالت 

الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: 
إن “مجل�س الن�واب س�يعقد اليوم 
الثالثاء جلس�ة اعتيادية يف الس�اعة 

ال�11 صباحاً”.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أعلن�ْت وزارة املالية، أم�س االثنني، عن 
إنجاز إجراءات اس�تحداث 1284 درجة 
وظيفي�ة لتثبي�ت العقود.وقالت الوزارة 
يف بيان، تلقته “ال�زوراء”: إنه “بتوجيه 
ومتابعة مب�ارشة من قبل وزي�ر املالية 
طيف سامي محمد، انجزت دائرة املوازنة 
إس�تحداث  اج�راءات  املالي�ة  وزارة  يف 
الدرج�ات الوظيفية لتثبي�ت املتعاقدين 
يف ال�وزارات واملحافظ�ات والجهات غري 

املرتبطة، والبالغة ) 1284 ( درجة”.
وأضاف�ت، أن “الوجب�ة الرابعة موزعة 

كاآلتي :�
وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي/ 

جامعة نبنوى )23 (
وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي/ 

جامعة  املوصل )343( 
وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي/ 

جامعة املستنرصية )222(
وزارة التعلي�م  الع�ايل والبحث العلمي/ 

جامعة سامراء )116( 
وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي/ 

جامعة سومر )307(
وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي/ 

جامعة تكريت )192(
محافظ�ة البرصة/ هيئ�ة ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة )81(”.
وأوضح�ت، أن “اج�راءات اإلس�تحداث 
تأت�ي اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة )45 / 
خامساً( من قانون اإلدارة املالية العامة 
رق�م 6 لس�نة 2019 و يتم تضمني فرق 

املبالغ ضمن موازنة العام 2023”.
وتابعت الوزارة أنه “سيتم تزويد الجهات 
املعنية بأس�ماء املعينني كاف�ة ، عى ان 
تتحم�ل تل�ك الجه�ات صحة وس�المة 

البيانات للفئات املشمولة بالتعيني” .

موسكو/ متابعة الزوراء:
توعَد الكرملني، ب�”إحراق” الدبابات التي 
ين�وي الغربيون خصوصاً لندن ووارس�و 
تس�ليمها ألوكرانيا.وقال املتحدث باس�م 
الرئاس�ة الروس�ية ديمرتي بيس�كوف يف 

مؤتمره اليومي مع الصحافة عر الهاتف 
إن “ه�ذه الدباب�ات تحرتق وس�تحرتق”، 
وف�ق فرانس برس.يذكر أن حلف ش�مال 
األطليس كان وع�د بتزويد أوكرانيا باملزيد 
من األسلحة الثقيلة الغربية “يف املستقبل 

القريب”.وق�ال األمني العام للحلف، ينس 
س�تولتنرغ، إن الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني “بالغ يف تقدير قدرة قواته املسلحة”.

صحيف�ة  م�ع  مقابل�ة  يف  أض�اف  كم�ا 
هاندلس�بالت األملاني�ة: “ن�رى أخطاءهم 

امليدانية وافتقارهم إىل املعنويات ومشاكل 
الرديئ�ة”،  ومعداته�م  لديه�م  القي�ادة 
و”خس�ائرهم الفادحة”، عى حد وصفه.
كذلك أردف قب�ل اجتماع للدول الغربية يف 
أملانيا يف 20 يناير ملجموعة االتصال للدفاع 

عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات األسلحة 
إىل كييف، أن “التعهدات )الغربية( األخرية 
بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع املزيد 

يف املستقبل القريب”.

الزوراء/ حسني فالح:
ح�ذَر خ�راء وباحث�ون للش�أن العراق�ي، م�ن 
تداعي�ات االكتظ�اظ الس�كاني يف بغداد وس�ط 
تزايد أزمة الس�كن واالختناقات املرورية، بعد أن 
أش�ارت التقارير الدولية باحتالل بغ�داد املرتبة 

الرابعة كأكثر املدن املكتظة بالس�كان يف العالم، 
داع�ني اىل وض�ع املعالج�ات الحقيقي�ة وتحديد 
العاصمة.وق�ال  يف  للس�كن  الالزم�ة  ال�روط 
الباحث يف الش�أن الس�يايس واالقتص�ادي نبيل 
الع�ي، يف حديث ل�«ال�زوراء«: ان مدينة بغداد يف 

املرتب�ة الرابعة كأكث�ر املدن املكتظة بالس�كان  
يف العال�م بعد ثالث مدن فلبيني�ة، وتأتي باملرتبة 
الخامسة مدينة مومباي الهندية والسادسة دكا 
البنكالديشية، بحسب تقارير دولية.واضاف انه 
يعيش يف بغداد ما يقارب ٢٥٪ من سكان العراق، 

وهذه تش�كل التحديات االقتصادي�ة والخدمية 
يف بغ�داد هو التح�دي االصعب ل�دى العاملني يف 
السياس�ة وتحتاج تغي�ريات جوهري�ة وتمويل 

استثماري استثنائي.

برلني/ متابعة الزوراء:
قبَل املستشار األملاني أوالف شولتس 
اس�تقالة وزي�رة الدف�اع كريس�تني 
المرخ�ت م�ن منصبه�ا، إذ س�يتم 
اتخ�اذ قرار من يخلفها يف املس�تقبل 
القريب.وأعلن�ت ع�ن ذل�ك املتحدثة 

باس�م الحكومة األملانية كريستيانه 
هوفم�ان يف إفادته�ا ام�س االثنني، 
إذ قال�ت: »يح�رتم املستش�ار ق�رار 
المرخ�ت، ويش�كرها ع�ى عمله�ا 
الجي�د ال�ذي قام�ت ب�ه خ�الل هذا 
بالتحديات.  الوقت الصع�ب وامل�يء 

وس�يقدم املستش�ار قريب�ا مقرتحا 
بش�أن من يخلفها يف املنصب«.قالت 
وكال�ة DPA أمس االثن�ني، إن وزيرة 
الدفاع األملانية كريس�تني المريخت، 
قدمت طلب اس�تقالة م�ن منصبها 
إىل املستش�ار األملاني أوالف شولتس.

ووفق�ا للوكال�ة، الت�ي حصلت عى 
نس�خة من الوثيقة من وزارة الدفاع 
األملاني�ة، تقدم�ت الوزي�رة رس�ميا 
بطلب االستقالة إىل املستشار األملاني 
أوالف ش�ولتس. تم إرسال االلتماس 
إىل مكت�ب املستش�ار.وقّدمت وزيرة 

الدفاع األملانية، كريس�تني المرخت، 
م�ن  اس�تقالتها  اإلثن�ني،  ام�س 
منصبها، مؤك�دة يف بيان أنها طلبت 
من املستش�ار األملاني أوالف شولتز، 

إعفاءها من مهماتها. 

حتذيرات من تداعيات االكتظاظ السكاني يف بغداد وسط تزايد أزمة السكن واالختناقات املرورية 

وزيرة الدفاع األملانية تقدم استقالتها وشولتس يقبل االستقالة 

بعد أن احتلت املرتبة الرابعة كأكثر املدن املكتظة بالسكان يف العامل

بعد تعرضها النتقادات شديدة يف األشهر األخرية

أنقرة/ متابعة الزوراء:
أكَد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، اس�تعداد 
بالده لتبني دور الوسيط من أجل إحالل سالم دائم 
بني روس�يا وأوكرانيا.ج�اء ذلك يف اتص�ال هاتفي 
أج�راه مع نظريه الرويس فالديمري بوتني، بحس�ب 
بيان صادر عن دائرة االتصال يف الرئاس�ة الرتكية.
وأوضح البي�ان أن أردوغان وبوتني بحثا “خطوات 
تحويل الحبوب الروسية إىل دقيق يف تركيا وإرسالها 
إىل الدول اإلفريقية”.كما ناقش الزعيمان التطورات 

املتعلقة باتفاقية ممر ش�حن الحب�وب عر البحر 
األس�ود وتصدير األمونيا الروس�ية.ويف 22 يوليو/ 
تم�وز 2022 ش�هدت إس�طنبول توقي�ع “وثيق�ة 
مبادرة الش�حن اآلمن للحبوب وامل�واد الغذائية من 
املوان�ئ األوكرانية” ب�ني تركيا وروس�يا وأوكرانيا 
واألم�م املتحدة.وتضم�ن االتفاق تأم�ني صادرات 
الحب�وب العالق�ة يف املوان�ئ األوكراني�ة عى البحر 
األس�ود )رشق أوروب�ا( إىل العال�م، ملعالج�ة أزمة 

نقص الغذاء العاملي التي تهدد بكارثة إنسانية.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
كش�َف س�فري فلس�طني ل�دى القاه�رة ومندوبها 
الدائ�م لدى جامع�ة الدول العربية دي�اب اللوح عن 
عق�د قمة مرصي�ة أردني�ة فلس�طينية بالقاهرة، 
الي�وم الثالثاء، لبحث تط�ورات األوضاع يف األرايض 
املحتلة.وأوضح اللوح يف ترصيح رس�مي، أن “عقد 
القمة الثالثية الفلسطينية املرصية األردنية يأتي يف 
توقيت مهم ملواجهة التحديات الراهنة”.وأش�ار إىل 
أن القمة س�ُتعقد عى مس�توى الزعماء بمشاركة 

ونظ�ريه  عّب�اس  محم�ود  الفلس�طيني  الرئي�س 
امل�رصي عبد الفتاح الس�ييس والعاهل األردني عبد 
الل�ه الثان�ي، الفت�اً إىل أنه�ا “تأتي يف س�ياق بلورة 
رؤية واس�رتاتيجية عربية لطرحه�ا عى املجال�س 
الوزارية، واالنط�الق إىل املجتمع الدويل لخلق جبهة 
دولية عريضة مس�اندة”.وقال سفري فلسطني لدى 
القاهرة إن انعقاد القمة الثالثية يأتي يف وقت يشهد 

فيه النظام السيايس يف إرسائيل تغيرياً جذرياً.

منتخبنا الوطين يتأهل لنهائي “خليجي 25” بعد فوزه على نظريه القطري بهدفني هلدف
وسط أفراح وأهازيج عمت بغداد ومجيع احملافظات العراقية

بغداد/ الزوراء:
تأهَل املنتخب الوطن�ي العراقي اىل 
املباراة النهائية من بطولة خليجي 
25 بعد تغلبه عى شقيقه القطري 
الت�ي  املب�اراة  يف   ،)2-1( بنتيج�ة 
اقيمت مس�اء أمس االثنني بملعب 
الب�رصة ال�دويل، أمام أنظ�ار أكثر 
م�ن 65 الف متف�رج عراقي، فيما 
خ�رج العراقي�ون يف  بغداد وجميع 
املحافظات اىل الشوارع والساحات 
العام�ة تعب�ريا عن فرح�ة  الفوز.
وتقدم العراق أوال عن طريق إبراهيم 
بايش يف الدقيقة 19، وتمكن عمرو 
يف  النتيج�ة  معادل�ة  م�ن  رساج 
الدقيقة 29، وضاعف أيمن حسني 

النتيج�ة بإح�رازه لله�دف الثان�ي 
42.وف�رض منتخبن�ا  الدقيق�ة  يف 
أس�لوبه من�ذ بداي�ة املب�اراة، بعد 
إرشاك ثالثي املنتصف أمجد عطوان 
وأمري العم�اري ومحمد عي عبود، 
الذين صنعوا أكثر من محاولة عى 
املرمى القطري.وأهدر أيمن حسني 
أوىل املحاوالت العراقية، بعد رأسية 
تصدى لها براعة مش�عل برس�م.

القط�ري  املنتخ�ب  دف�اع  وظه�ر 
بصورة جيدة بفضل تواجد الليرو 
طارق س�لمان، ليحكم رقابته عى 
مهاج�م العراق أيمن حس�ني.ومن 
حالة ثابتة، نفذه�ا أمري العماري، 
واستقبلها مصطفى ناظم برأسية 

برش�م،  مش�عل  أبعده�ا  جميل�ة 
ليتابعه�ا به�دوء إبراهي�م باي�ش 
ليض�ع أس�ود الرافدي�ن باملقدمة.
م�ن  القط�ري  املنتخ�ب  وتمك�ن 
استغالل الهفوة الدفاعية للحارس 
ج�الل حس�ن وزميل�ه ع�ي فائز، 
ليتاب�ع عمرو رساج الك�رة املرتدة 
ويضعها يف شباك املنتخب العراقي، 
التع�ادل  ه�دف  تس�جيل  معلن�ا 
املح�اوالت  تب�ادل  العنابي.وم�ع 
وكثرة إش�هار البطاق�ات الصفراء 
م�ن قبل الحك�م الصين�ي مانينج 
ضد العبي الفريق�ني ومدرب قطر 
برونو .واس�تغل أيمن حسني خطأ 
دفاع�ات الضي�وف، وتمك�ن م�ن 

تس�جيل اله�دف الثان�ي بطريق�ة 
عارم�ة  فرح�ة  وس�ط  جميل�ة، 
م�ن الجماه�ري العراقي�ة الغفرية.

بتق�دم  االول  الش�وط  ولينته�ي 
عراق�ي بنتيج�ة )1-2(.وس�نحت 
للفريق القطري عدة فرص يف بداية 
الش�وط الثاني، أخطره�ا محاولة 
عم�رو رساج التي ردتها العارضة.

ثم اهدر رضغام اس�ماعيل فرصة 
ملضاعفة النتيج�ة تألق يف ابعادها 
الحارس القطري مش�عل برش�م.

وكاد أمج�د عط�وان ان يضاع�ف 
النتيج�ة باللحظ�ات األخ�رية لوال 
غي�اب الرتكي�ز لتم�ر كرت�ه م�ن 
القائ�م االيرس.واضاف حكم اللقاء 

الصين�ي 8 دقائ�ق لم تك�ن كافية 
النتيجة، ليتأهل  للضيوف بمعادلة 
اس�ود الرافدين اىل املباراة النهائية 
بع�د االنتص�ار )1-2(.وعند اطالق 
صافرة النهاي�ة خرجت الجماهري 
العراقي�ة يف جمي�ع املحافظات اىل 
الشوارع والساحات العامة رافعني 
االع�الم العراقية ويهتفون باس�م 
الوط�ن ابتهاج�ا بف�وز منتخبن�ا 
القط�ري. نظ�ريه  ع�ى  الوطن�ي 

التحرير وس�ط  وش�هدت س�احة 
بغداد حش�ودا كبرية من الجماهري 
العراقي�ة محتفلني بف�وز املنتخب 

الوطني.

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:
أمس  االتحادية،  الخدمة  مجلس  أعلَن 
استمارة  إغالق  موعد  تمديد  عن  االثنني، 
وقال  واألوائل.  العليا  الشهادات  حملة 
إنه  »الزوراء«:  تلقته  بيان،  يف  املجلس 
»سيتم تمديد موعد اغالق استمارة التقديم  
الخاصة باألوائل وحملة الشهادات العليا اىل 
البيان،  ليال«.وأضاف  الثانية عرة  الساعة 
من  أكر  لعدد  املجال  لفسح  جاء  »ذلك  أن 

املتقدمني«.

متديد موعد تقديم محلة 
الشهادات العليا واألوائل

السوداني: العراقيون متكنوا عرب الوحدة 
والتآزر من التغلب على هجمة داعش

جملس النواب يعقد جلسته االعتيادية 
اليوم الثالثاء

املالية: إجناز إجراءات استحداث 
1284 درجة وظيفية لتثبيت العقود

أردوغان يؤكد استعداد تركيا للوساطة بني 
روسيا وأوكرانيا 

اليوم.. قمة مصرية أردنية فلسطينية
 يف القاهرة 

يف اتصال هاتفي مع نظريه الروسي  لبحث التطورات يف األراضي احملتلة
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السوداني واحللبوسي والالمي يهنئون 
بتأهل منتخبنا اىل نهائي كأس اخلليج

الزوراء/ مصطفى العتابي :

َهن�أ كل من رئيس مجلس الوزراء محمد ش�ياع 

محم�د  الن�واب  مجل�س  ورئي�س  الس�وداني، 

الحلبويس، ونقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس 

اتحاد الصحفي�ني العرب مؤيد الالمي، الش�عب 

العراق�ي واالوس�اط الرياضي�ة بف�وز منتخبنا 

الوطن�ي عى نظريه القط�ري وتأهله اىل نهائي 

خليج�ي ٢٥.وقال رئيس مجل�س الوزراء محمد 

ش�ياع الس�وداني يف تغري�دة ل�ه ع�ى »تويرت« 

تابعته�ا »ال�زوراء«: » نهن�ئ أبط�ال منتخبن�ا 

ونبارك لجمهورنا الريايض فوز أسودنا وتأهلهم 

لختام�ي بطولة  خليج�ي ٢٥«.م�ن جانبه ذكر 

رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس يف تغريدة 

ل�ه ع�ى »توي�رت« تابعته�ا »ال�زوراء«: » مبارك 

ملنتخبن�ا الوطن�ي وأبن�اء ش�عبنا ه�ذا الف�وز، 

تمنياتن�ا له بالتوفي�ق يف املب�اراة النهائية«.من 

جهته ق�ال ونقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس 

اتحاد الصحفيني الع�رب مؤيد الالمي يف تغريدة 

ل�ه ع�ى »توي�رت« تابعته�ا »ال�زوراء«: » مبارك 

للمنتخب العراقي تأهله اىل نهائي كأس خليجي 

٢٥ بعد تغلبه عى العنابي ٢-1 ».وأضاف: »قدم 

فريقنا عرضاً كبرياً كما قدم ش�باب قطر عرضاً 

يس�تحقون عليه كل االح�رتام ».وتابع: »مبارك 

لش�عبنا هذا النجاح وش�كراً ملن س�اهم يف هذه 

الفرحة وموعدنا حفل الختام الذي سيكون ايضاً 

مفاجأة للجميع وس�يتكلم الكث�ري عن روعته«.

وكان منتخبن�ا الوطن�ي قد تغل�ب امس االثنني 

ع�ى املنتخب القطري بنتيج�ة )٢-1( وتأهل اىل 

نهائي بطولة كأس الخليج بنس�ختها ال� ٢٥ يف 

البرصة.

روسيا تهدد: سنحرق الدبابات الغربية املمنوحة ألوكرانيا
ألول مرة.. تنتج رؤوسا نووية للطوربيد بوسيدون

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة املوارد املائية، امس االثنني، استمرار املفاوضات مع دول املنبع بشأن حصة 
متفرقة. وريَّات  املائي  الخزين  يف  انتعاشاً  حققت  األمطار  أن  أكدت  فيما  املائية،  العراق 
وقال املتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، يف ترصيح صحفي: إن »املفاوضات مستمرة مع 
دول املنبع بشأن حصة العراق املائية، لكن ال توجد حتى اآلن اتفاقية«.وأوضح شمال، أن 
»األمطار التي شهدتها البالد، لم تؤمن بشكل كامل احتياجات الصيف املقبل، لكنها حققت 
الدولة«.  املائي، وريات متفرقة، ما خففت الطلب عى خزين  الخزين  انتعاشاً بسيطاً يف 
مروع  منها   ،٢0٢3 العام  موازنة  ضمن  مهمة  مشاريع  لديها  »الوزارة  أن  إىل،  وأشار 
الري باألنابيب )الري الحديث(، باإلضافة إىل موضوع الدراسات السرتاتيجية لتحسني أداء 

مشاريع الري، فضالً عن مشاريع االستصالح ومشاريع سدود حصاد املياه«.

املوارد: األمطار حققت انتعاشا يف اخلزين 
املائي وريّات متفرقة

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص2   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   

التفاصيل ص3   



أكد ضرورة اإلسراع بالوصول إىل مرحلة إيقاف حرق الغاز املصاحب

بعد أن احتلت املرتبة الرابعة كأكثر املدن املكتظة بالسكان يف العامل

السوداني: العراقيون متكنوا عرب الوحدة والتآزر من 
التغلب على هجمة داعش

حتذيرات من تداعيات االكتظاظ السكاني يف بغداد وسط تزايد 
أزمة السكن واالختناقات املرورية 

النزاهة والدفاع تتفقان على رفع 
مستويات التعاون لكبح مجاح الفاسدين

حبث مؤمتر االحتاد الربملاني العربي املقرر إقامته يف بغداد

احللبوسي يؤكد للفياض أهمية تعزيز قدرة 
املؤسسات العسكرية واألمنية

الضباب يوقف احلركة اجلوية يف مطار 
بغداد لساعات

وزير الداخلية يشدد على ضرورة 
حماسبة املخالفني لقانون اإلقامة

رئيس اجلمهورية يغادر البالد 
متوجها إىل سويسرا

تشكيل جلنة ملتابعة احملتويات يف مواقع التواصل االجتماعي

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
العراقيني  أن  السوداني، امس االثنني، 
تمكنوا عرب الوحدة والتآزر من التغلب 
عىل هجمة داعش، وفيما أكد رضورة 
إيقاف  مرحلة  إىل  بالوصول  اإلرساع 
بتجهيز  اوعز  املصاحب،  الغاز  حرق 
مدارس بغداد واملحافظات بـ200 ألف 

رحلة مدرسية، 
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
أن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
العام  األمني  استقبل،  “السوداني، 
عبد  محمد  املسلمني  حكماء  ملجلس 
السالم والوفد املرافق له، وجرى خالل 
التي  التحديات  أهم  استعراض  اللقاء 
تواجهها املجتمعات اإلسالمية، وسبل 

تجاوزها عرب التكاتف والتواصل”.
“العراقيني  أن  الوزراء،  رئيس  وأكد 
تمكنوا عرب الوحدة والتآزر من التغلب 
من  مّثلته  وما  داعش  هجمة  عىل 
تهديد وهمجية”، مبيناً، أن “استنكار 
من  وإدانته  وعزله  التطرّف  خطاب 
الفكرية  واملؤسسات  الهيئات  كل 
والثقافية، سيسهم حتماً يف محو آثار 

اإلرهاب وإنهاء وجوده”.
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  أكد  كما 
بالوصول  اإلرساع  رضورة  السوداني، 
إىل مرحلة إيقاف حرق الغاز املصاحب، 

مشددا عىل أهمية استثماره.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
شياع  محمد  الوزراء  مجلس  “رئيس 
اجتماعاً ضّم  وزير  السوداني ترأس، 
بالوزارة،  املسؤولني  من  النفط وعدداً 

تنفيذ  يف  العمل  سري  ملتابعة  ُخصص 
املشاريع السرتاتيجية النفطية”.

وشدد السوداني عىل “أهمية امليض يف 
لحقن  املاء  بتوفري  الخاصة  املشاريع 
طاقتها  ورفع  املنتجة  النفطية  اآلبار 

اإلنتاجية”.
وشهد االجتماع استعراَض تقّدِم العمل 
املُصاحب،  الغاز  استثمار  مشاريع  يف 
اإلرساع  “رضورة  السوداني  أكد  إذ 
الحرق  إيقاف  مرحلة  إىل  بالوصول 
عن  فضالً  الثروة،  هذه  واستثمار 
اإلنتاجية  الطاقة  رفع  آليات  تطوير 

للغاز الطبيعي”.

رئيس  مكتب  ذكر  ذلك،  غضون  يف 
مجلس  رئيس  ان  بيان،  يف  الوزراء 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
الحوار  مرشوع  فريق  استقبل 
الوطني العراقي الذي ترعاه املؤسسة 
برئاسة  والتنمية،  للحوار  األوروبية 
عالء البهاديل، واستعرض الوفد مراحل 
مرشوع الحوار الوطني العراقي الذي 
حوار  إىل  ويهدف   ،2019 عام  أُطلق 
العراقي،  الشعب  أطياف  بني  شامل 
الثانية  باملرحلة  للرشوع  اإلذن  وطلب 

للمرشوع، التي تستغرق سنتني. 
بالوفد،  الوزراء  رئيس مجلس  ورحب 

الحوار  مرشوع  يف  جهودهم  وبارك 
بناء  إىل  يهدف  الذي  الشامل،  الوطني 
السلمي،  التعايش  وترسيخ  السالم 
املشرتكة  املواطنة  مظلة  وتدعيم 
كما  العراقي،  الشعب  أطياف  لجميع 
املرحلة  النطالق  دعمه  عن  أعرب 

الثانية من املرشوع.
للحكومة قد  الوزاري  املنهاج  أن  وأكد 
السلم  تضمن رعاية املكونات وتعزيز 
فضالً  الحوار،  منهج  وتبني  األهيل، 
بمكافحة  تتعلق  أخرى  أولويات  عن 

الفساد ومحاربة الفقر.
السادة  من  عدد  اللقاء  وحرض 

مستشاري رئيس مجلس الوزراء.
هيئة  عضو  أعلن  ذلك،  غضون  يف 
مجلس  رئاسة  يف  املستشارين 
رئيس  أن  العطواني،  خليل  الوزراء 
أوعز  السوداني  شياع  محمد  الوزراء 
مدارس  تجهيز  مبادرة  بإطالق 
رحلة  ألف  بـ200  واملحافظات  بغداد 

مدرسية.
صحفي:  ترصيح  يف  العطواني،  وذكر 
شياع  محمد  الوزراء  “رئيس  أن 
السوداني أوعز بإطالق مبادرة تجهيز 
مدارس  بغداد واملحافظات بـ200 ألف 
الحاصل  النقص  لسد  مدرسية  رحلة 
تجهيز  اليوم  “تم  أنه  مبيناً،  فيها”، 
الثالثة  الكرخ  تربية  مديرية  مدارس 
النقص  ملعالجة  املدرسية  بالرحالت 

املوجود يف مدارسها”.
وذكر، أن “عدد الرحالت بلغ ما يقرب 
من )2000( رحلة وزعت بني مدارس 
الرتبية والتي شملت مناطق الكاظمية 
وسبع  والتاجي  والشعلة  والحرية 

البور”.
التجهيز   “عملية  أن  العطواني،  وأكد 
من  نتمكن  حتى  مستمرة  للمدارس 
معالجة األوضاع الصعبة التي يعانيها 
طلبتنا بسبب النقص املوجود باملقاعد 
“العمل عىل خلق  إىل  املدرسية”، الفتاً 
أداء  من  الطالب  تمكن  صالحة  بيئة 
املدرسية بشكل جيد وتهيئة  واجباته 
األجواء املكانية والذهنية للطلبة بغية 

رفع مستواهم الرتبوي والعلمي”.
وبني أن “عملية التجهيز تأتي بإرشاف 
مجلس  رئيس  من  مبارشة  ومتابعة 

الوزراء محمد شياع السوداني”.

الزوراء/ حسني فالح:
من  العراقي،  للشأن  وباحثون  خرباء  حذَر 
وسط  بغداد  يف  السكاني  االكتظاظ  تداعيات 
تزايد أزمة السكن واالختناقات املرورية، بعد أن 
املرتبة  بغداد  باحتالل  الدولية  التقارير  أشارت 
العالم،  املدن املكتظة بالسكان يف  الرابعة كأكثر 
وتحديد  الحقيقية  املعالجات  وضع  اىل  داعني 

الرشوط الالزمة للسكن يف العاصمة.
واالقتصادي  السيايس  الشأن  يف  الباحث  وقال 
نبيل العيل، يف حديث لـ”الزوراء”: ان مدينة بغداد 
بالسكان   املكتظة  املدن  كأكثر  الرابعة  املرتبة  يف 
باملرتبة  فلبينية، وتأتي  بعد ثالث مدن  العالم  يف 
الخامسة مدينة مومباي الهندية والسادسة دكا 

البنكالديشية، بحسب تقارير دولية.
يقارب ٢٥٪ من  ما  بغداد  يعيش يف  انه  واضاف 

سكان العراق، وهذه تشكل التحديات االقتصادية 
لدى  االصعب  التحدي  هو  بغداد  يف  والخدمية 
تغيريات جوهرية  السياسة وتحتاج  العاملني يف 

وتمويل استثماري استثنائي.
املندالوي  احمد  السيايس  املحلل  قال  جانبه  من 
السكاني  االنفجار  ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف 
يدق  انذار  جرس  بمثابة  العاصمة  تشهده  الذي 
لخطورة تداعياته يف املرحلة املقبلة كون االعداد 
املتزايدة يف العاصمة تحتاج اىل خدمات مضاعفة 
يثقل من كاهل وامكانية  وفرص عمل وهذا ما 

االدارة املحلية يف بغداد.
يف  االقتصادي  النمو  ان  نالحظ  انه  واضاف: 
البطالة  معدالت  تزاد  إذ  جدا  بطيء  العاصمة 
مناطق  اىل  باالضافة  الفقر  خط  ونسبة 
ان  مبينا  الفقراء،  يقطنها  التي  العشوائيات 

خالل  من  يمكن  السكاني  االنفجار  معالجة 
خطط مدروسة ووضع رشوط الزمة للسكن يف 

العاصمة.
التخطيط  مـركـز  عضـو  قال  جانبه  من 
جامعة  يف  العليا  للدراسات  واإلقليمي  الحرضي 
يف  السعدي  باقر  جمال  الدكتور  األستاذ  بغداد، 
يف  الرئيسة  املشكلة  “تكمن  صحفي:  ترصيح 
العراق، وال سيما يف بغداد، باستمرار حالة العجز 
السكني طـوال العقود املاضية، وتراكم الحاجة 
السكنية”، وأضاف أن العراق يحتاج إىل “أكثر من 
مليوني وحدة سكنية”، مؤكداً أن “هذا االخفاق 
انعكس سلباً يف ظهور العديد من املناطق املرتدية 
الكثافات  ارتفاع  إلـى  أدى  كما  املخططة،  وغري 
السكنية يف األحياء القائمة وزيـادة الطلب عىل 

الخدمات بصورة أكرب من الذي كان مخطط له.

السياسات  يف  النظر  “إعادة  إىل  السعدي  ودعا 
معالجة  تستند  وأن  املوضوعة،  والسرتاتيجيات 
أزمة السكن إىل نظرة تخطيطية شاملة وليست 
مجتزأة”، مؤكداً أن ذلك يستدعي “توفري األرض، 
االجتماعية  والبنى  خدمات،  وتوفري  والتمويل، 
الخرضاء  واملناطق  واملدارس،  والتحتية، 

والرتفيهية وفرص العمل”.
ولفت إلـى وجــود تعددية يف الجهات املسؤولة 
عن قطاع اإلسكان، وإلـى التناقض بني قوانني 
هيئة االستثمار والبلديات بشأن تمليك األرايض 
إلقـامـة  األجنبية  الـبـنـاء  لـشـركـات 
جهات  “تعدد  أن  وتابع  السكنية”،  املجمعات 
القروض بأسعار فائدة متباينة  اإلقراض ومنح 
ومن دون تنسيق مع البنك املركزي العراقي كل 
ذلك يـؤدي إىل تحجيم عمل مثل هذه املصارف”.

بغداد/ الزوراء:
اتفقْت هيئة النزاهة ووزارة الدفاع، أمس 
االثنني، عىل رفع مستويات التعاون لكبح 
املال  عىل  واملتجاوزين  الفاسدين  جماح 
تلقته  النزاهة  لهيئة  بيان  العام.وذكر 
النزاهة  هيئة  “رئيس  أن  “الزوراء”: 
وزارة  مقر  زار  حنون  حيدر  االتحاديَّة 
العبايس،  ثابت  الدفاع بدعوة من وزيرها 
الحكوميِّ  املنهاج  فقرة  تنفيذ  بحث  وتم 
أدواٍت  ببناء  الحكومة  بالتزام  ة  الخاصَّ
ت  الٍة ملُحاربة الفساد”، مبيناً، أنه “تمَّ فعَّ
لتسهيل  كافة  الدولة  سات  ُمؤسَّ دعوة 
ملفات  عىل  لالطالع  النزاهة  هيئة  مهمة 
يشوبها  التي  وُمناقصاتها  عقودها 

الفساد”.
ُمنتسبي  الهيئة “بتضحات  رئيس  وأشاد 
الذين  املقاتلون  سيما  وال  الدفاع  وزارة 
الوطن  عن  للدفاع  والنفيس  الغايل  بذلوا 
“القوات  بأّن  ُمنبِّهاً  وُمقدَّساته”،  وأبنائه 
املُسلَّحة لها علينا دين بـ”قطع األيادي” 
التي تتجاوز عىل  أو  التي تطال حقوقهم 

اتهم وأرزاقهم”. ُمستحقَّ
هي  الناجحة  سة  “املُؤسَّ أنَّ  إىل،  وأشار 
يف  ووضعها  الداخيّل  باإلصالح  تبدأ  التي 
ة طريق تحقيق أهدافها التي رسمها  سكَّ

ناً “تعاون وزارة الدفاع  لها القانون”، ُمثمِّ
وزارته  أبواب  فتح  الذي  بوزيرها  ُمتمّثلة 
وعقودها أمام تحّريات وتحقيقات الهيئة، 

حاثاً بقية الوزارة أن تحذو حذوها”.
ثابت  الدفاع  وزير  أبدى  جانبه،  من 
لفتح  وزارته  “استعداد  عن  العبايس، 
أمام  وُمناقصاتها  عقودها  ات  ملفَّ
“استحداثه  إىل  الفتاُ  الرقابيَّة”،  األجهزة 
ترتبط  النزاهة”  “التحقيق  ُمديريَّة 
بالوزير وهي ُمهيَّأة فعالً ألن تكوَن الذراع 
واصفاً  الوزارة،  داخل  للهيئة  الرقابيَّ 
ُل بعُضه  سات الدولة بأنَّـه ُيكمِّ عمل ُمؤسَّ
الفساد عىل  آفة  من خطر  ُمحذِّراً  بعضاً، 
إذ  الداخل،  الدولة ونخرها من  سات  ُمؤسَّ
الجماعات  يفوق خطر  ربما  ُتمثُِّل خطراً 

اإلرهابيَّة”.
التعاون  االتفاق عىل رفع مستويات  وتمَّ 
يف  واالستمرار  والوزارة،  الهيئة  بني 
الفاسدين  جماح  لكبح  سعيهما 
العام، والعمل عىل  املال  واملتجاوزين عىل 
من  بعدِّهما  ستني؛  املُؤسَّ مالكات  تطوير 
األعداء  كيد  رد  يف  للدولة  ة  املُهمَّ األذرع 
ومالحقة  الدفاع،  وزارة  عرب  الخارجّيني 
سات  ُمؤسَّ داخل  الفاسدين  ومناجزة 

الدولة عرب هيئة النزاهة.

بغداد/ الزوراء: 
محمد  النواب  مجلس  رئيس  أكَد 
الحلبويس خالل لقائه رئيَس هيئة 
الفياض،  فالح  الشعبي  الحشد 
االستمرار  أهمية  االثنني،  أمس 
بتعزيز قدرة املؤسسات العسكرية 
األمني  مع  بحث  فيما  واألمنية، 
العربي  الربملاني  لالتحاد  العام 
تحضريات  الشوابكة،  عيل  فايز 
العربي  الربملاني  االتحاد  مؤتمر 
الشهر  ببغداد  اقامته  املقرر 

املقبل.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وقال 
تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس 
مجلس  رئيس   “ ان  “الزوراء”: 
التقى  الحلبويس  محمد  النواب 
رئيَس هيئة الحشد الشعبي فالح 

الفياض”.
األوضاع  بحث  “تم  انه  واضاف 
األمنية يف البالد، والجهود املبذولة 
اإلرهاب،  مكافحة  مجال  يف 
استمرار  أهمية  عىل  والتأكيد 

املؤسسات  ودعم  قدرة  تعزيز 
ملواجهة  واألمنية  العسكرية 

التحديات”.
املكتب  ذكر  اخر  جانب  من 
النواب  مجلس  لرئيس  اإلعالمي 
أن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
محمد  النواب  مجلس  “رئيس 
العام  األمنَي  استقبل  الحلبويس 

لالتحاد الربملاني العربي فايز عيل 
الشوابكة”.

خالل  “جرى  أنه  البيان،  وأضاف 
أعمال  حول  التباحث  اللقاء، 
الرابع  املؤتمر  وتحضريات 
والثالثني لالتحاد الربملاني العربي، 
والذي تستضيفه العاصمة بغداد 

يف 23 - 26 شباط املقبل”.

بغداد/ الزوراء:

أعلَن مطار بغداد الدويل، أمس االثنني، إيقاف 

الحركة املالحية بسبب الظروف الجوية.

وذكر بيان للمطار تلقته “الزوراء”، “تّود إدارة 

مطار بغداد الدويل أن توضح للمسافرين كافة 

ورشكات الطريان العاملة يف املطار عن توقف 

الحركة املالحية”.

الظروف  “بسبب  جاء  القرار  أن  وأضاف، 

من  أقل  إىل  الرؤية  مدى  ووصول  الجوية 

100مرت”.

وبعد ساعات قليلة، أعلن مطار بغداد الدويل، 

استئناف حركة املالحة الجوية.

“حركة  أن  بيان،  يف  املطار  إدارة  وذكرت 

املالحة الجوية يف املطار عادت إىل طبيعتها مع 

انسيابية جدول الرحالت الجوية ووصول مدى 

الرؤية إىل 800 مرت”.

بغداد/ الزوراء:
االمري  عبد  الداخلية  وزير  شدَد 
االثنني، عىل رضورة  أمس  الشمري، 
اإلقامة،  لقانون  املخالفني  محاسبة 
تشكيل  الداخلية  وزارة  أعلنت  فيما 
بمواقع  املحتويات  ملتابعة  لجنة 

التواصل ومحاسبة صانعيها.
وذكر بيان للوزارة، تلقته “الزوراء”: 
االمري  عبد  الداخلية  “وزير  أن 
اىل  مفاجئة  زيارة  أجرى  الشمري، 
مديرية شؤون اإلقامة التابعة ملديرية 
األحوال املدنية والجوازات واإلقامة”، 
مبيناً أن “الوزير اطلع عىل الواجبات 
املديرية،  التي تقوم بها هذه  واملهام 
اىل رشح موجز عن طبيعة  واستمع 

تقديم الخدمات للمراجعني”.
البيان،  بحسب  الشمري،  وأكد 
وإبداء  اإلجراءات  “تبسيط  عىل 
القانونية  السياقات  وفق  املساعدة 
“رضورة  عىل  مشدداً  واإلدارية”، 

اإلقامة  لقانون  املخالفني  محاسبة 
ونرش التوعية والتثقيف والعمل عىل 
املتابعة يف  الجهود يف حمالت  تكثيف 

هذا املجال”.
يف غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية 
عن مبارشة لجنة متابعة املحتويات 
فيما  أعمالها،  التواصل  بمواقع 
توعدت بمحاسبة صانعي املحتويات 

الهابطة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
لجنة  تشكيل  “تم  أنه  “الزوراء”: 
ملتابعة املحتويات يف مواقع التواصل 
وتقديم  منها  الهابط  ومعالجة 
أن  مبينة،  للعدالة”،  صانعيها 
األجهزة  مقرتحات  دعم  “القضاء 
يف  املحتوى  ملف  حول  األمنية 

)السوشل ميديا(”.
أن “اللجنة بارشت عملها  وأضافت، 
صنَّاع  إىل  الوصول  يف  عمالً  وحققت 

املحتوى الهابط والقبض عليهم”.

بغداد/ الزوراء:
العراق  االثنني،  أمس  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  غادَر 
العاملي  االقتصادي  املنتدى  اجتماعات  يف  للمشاركة  سويرسا  إىل  متوجهاً 

يف دافوس.
أن  “الزوراء”:  تلقته  الجمهورية،  لرئاسة  اإلعالمي،  للمكتب  بيان  وذكر 
وزير  برفقة  العراق  غادر  اللطيف جمال رشيد،  عبد  الجمهورية  “رئيس 
اجتماعات  يف  للمشاركة  سويرسا  إىل  متوجهني  حسني،  فؤاد  الخارجية 

املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس”.
يف  الحوارية  والجلسات  الندوات  من  عدد  يف  “رشيد سيشارك  أن  وأضاف 
املستدامة  الغذائي والتنمية  باألمن  تتعلق  املؤتمر، ملناقشة مواضيع عدة 
واملياه  والزراعة  الطاقة  قطاعات  لدعم  والدولية  اإلقليمية  والرشاكات 
ومواجهة التغري املناخي ومكافحة الفساد وتطوير البنى التحتية وحماية 

املجتمع”.
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دجلة اخلري حيتضر .. 
فهل من منقذ؟

هزتني مشاعر الغضب واغرورقت الدموع يف عيني وأنا أرى نهر دجلة 
الخالد وهو يوشك ان يموت انتحارا ليس بإرادته بل بإرادة الغري جرّاء 
انخفاض مناسيبه عن السابق حتى يكاد يكون هذا النهر الخالد اشبه 
بساقية صغرية بعد ان أضناه التعب والتغايض من املسؤولني العراقيني 
دون حماية تحمي وجوده بعد ان ماتت امنياته يف الجريان بتغندج يف 
نهر  السواد..  ارض  له حتى سميت يف حينها  أنيساً  ارض طاملا كانت 
طاملا تغنى فيه الشعراء، فقد ارتبط اسم الشاعر العراقي الكبري محمد 
مهدي الجواهري بنهر دجلة حني ناجاه بقصيدة اصبحت من اعظم 
قصائد الشاعر، حيث قال »يا دجلة الخري يا نبعا أفارقه عىل الكراهِة 
بني الحني والحني اني وردت عيون املاء صافية نبعا فنبعا فما كانت 
بصمت،  يبكي  من  وهناك  بدجلة،  اخرون  شعراء  وتغنى  لرتويني«، 
والفرات  دجلة  موت  صدمة  الصدمة  تحت  يعيشون  مازالوا  واخرون 
واقولها بصدق ومن دون خوف من اي مسؤول إنه يتحمل املسؤولية 
بعده  ما  عارا  موتهما  وسيكون  والفرات،  دجلة  موت  عن  الكاملة 
هو  القضية  هذه  يف  إهمال  أي  وان  التاريخ،  امام  عليه  يحاسب  عار 
جريمة بحق العراق والعراقيني.. صحيح توجد محاوالت لفتح منابع 
فنحن  الجدية  اىل مستوى  ترتقي  ال  لكنها  تركيا  يف  الخالدين  النهرين 
النهرين، ويف ضوء هذا وذاك ال نريد  كشعب تتغذى عروقه من هذين 
حتى  البالء  هذا  من  تنقذنا  وجادة  عملية،  حلوال  نريد  ترقيعية  حلوال 
لو استوجب االمر الدخول يف حرب ليس عسكرية -ال سامح الله- بل 
اقتصادية السيما وان تركيا تعاني من  او  حرب ربما تكون سياسية 
مشاكل مع عنارص معارضة لها تتهمها انها تنطلق من شمال العراق، 
العراقي  النفط  أن  املشاكل عنرص ضغط عليها علما  وقد تكون هذه 
اىل  تركيا صادراتها  تواصل  فيما  لرتكيا،  بالنسبة  اهمية كبرية  يشكل 
العراق حيث اعلنت هيئة االحصاء الرتكية ان العراق ثالث اكرب مستورد 
من تركيا، واشارت اىل ان صادرات تركيا حتى شهر اب من عام ٢٠٢٢ 
بلغت اكثر من ٢١ مليار دوالر بمعدل واحد مليار وسبعة ماليني دوالر 
شهريا، والعجيب ان الحكومة العراقية ووسط هذه املهانة غري قادرة 
عىل التحرك واالستجارة إلنقاذ شعبها من التهلكة التي حتما إن استمر 
الحال ستجعل من أرضه أرضاً قاحلة ال يقوى البرش عىل العيش فيها، 
وربما يضطر شعب الرافدين اىل مللمة حاجياته والهجرة غري املرغوب 
فيها اىل بالد الله قبل أن يصيبهم البالء بموت من سمي العراق باسم 
الرافدين.. وثمة سؤال يطرح نفسه هو  الخالدين بالد  النهرين  هذين 
لحل  بمفاوضات  تركيا  العراق مع  يكمن يف دخول  والحل  الحل؟..  ما 
الجانب  عىل  مهمة  ملفات  يمتلك  العراق  ان  السيما  القائمة،  املشكلة 
الرتكي من املمكن ان تكون عنرص ضغط لتنفيذ التزاماتها الدولية يف 
املتشاطئة، وهو  الدول  املياه بني  الدويل بشأن احقية  القانون  تطبيق 
حق كفله القانون االنساني ألنه يتعلق بمصري شعب يوشك ان يموت 
ان أوشك دجلة والفرات  عطشا وهو مبدأ ال يمكن السكوت عنه بعد 

عىل املوت، وهي جريمة ال يمكن السكوت عنها، وإن غدر الغادرون.

سعد حمسن خليل 
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ألول مرة.. تنتج رؤوسا نووية للطوربيد بوسيدون

اتفاق على احلوار ووقف التدخالت

وزيرة الدفاع األملانية تقدم استقالتها وشولتس يقبل االستقالة 
بعد تعرضها النتقادات شديدة يف األشهر األخرية

برلني/ متابعة الزوراء:

قبَل املستش�ار األملاني أوالف شولتس 

كريس�تني  الدف�اع  وزي�رة  اس�تقالة 

المربخت من منصبها، إذ س�يتم اتخاذ 

قرار من يخلفها يف املستقبل القريب.

باس�م  املتحدث�ة  ذل�ك  ع�ن  وأعلن�ت 

الحكومة األملانية كريستيانه هوفمان 

إذ قال�ت:  إفادته�ا ام�س االثن�ني،  يف 

“يح�رم املستش�ار ق�رار المربخ�ت، 

ويش�كرها ع�ى عمله�ا الجي�د ال�ذي 

قام�ت ب�ه خالل ه�ذا الوق�ت الصعب 

وامليلء بالتحديات. وسيقدم املستشار 

قريب�ا مقرحا بش�أن م�ن يخلفها يف 

املنصب”.

االثن�ني،  أم�س   DPA وكال�ة  قال�ت 

إن وزي�رة الدف�اع األملاني�ة كريس�تني 

المربيخ�ت، قدمت طلب اس�تقالة من 

منصبه�ا إىل املستش�ار األملان�ي أوالف 

شولتس.

ووفق�ا للوكال�ة، الت�ي حصل�ت ع�ى 

نس�خة من الوثيقة م�ن وزارة الدفاع 

األملانية، تقدمت الوزيرة رسميا بطلب 

االستقالة إىل املستش�ار األملاني أوالف 

شولتس. تم إرسال االلتماس إىل مكتب 

املستشار.

األملاني�ة،  الدف�اع  وزي�رة  وقّدم�ت 

كريس�تني المربخ�ت، ام�س اإلثن�ني، 

اس�تقالتها م�ن منصبه�ا، مؤك�دة يف 

بيان أنها طلبت من املستش�ار األملاني 

أوالف ش�ولتز، إعفاءها من مهماتها. 

وتأتي اس�تقالة المربخت، بعد تصاعد 

االنتق�ادات له�ا ع�ى خلفي�ة الحرب 

الروسية عى أوكرانيا، وسط تساؤالت 

أيضاً ح�ول قدرات الجي�ش األملاني يف 

وقت تعيش القارة األوروبية أكرب تحد 

لها منذ الحرب العاملية الثانية.

وخ�الل األي�ام األوىل من الع�ام الحايل، 

كان�ت كوالي�س املستش�ارية األملانية 

الديمقراطي”،  “االش�راكي  والح�زب 

برئاسة املستشار أوالف شولتز، تشهد 

نقاش�ات عن كيفية إبعاد العبء الذي 

ش�ّكلته المربخ�ت، لجعلها ش�يئاً من 

امل�ايض. الس�ؤال ال�ذي أخذ حي�زاً من 

النق�اش، وفق�اً للعدي�د م�ن الصحف 

أم  “إقال�ة  بس�ؤال:  تعلّ�ق  األملاني�ة 

استقالة؟”.

الح�زب  يف  العض�وة  المربخ�ت، 

“االشراكي الديمقراطي” األملاني منذ 

عام 1982، لم يمض سوى عام وبضعة 

أيام عى تسلّمها منصبها، قبل أن تجد 

نفسها وس�ط معمعة غري مسبوقة يف 

وزارة دفاع البلد األوروبي الكبري، الذي 

يعيش عى وقع دّقات س�اعات الحرب 

يف ال�رق األوروب�ي، وتس�خري القارة 

العجوز للكثري م�ن مواردها ملحارصة 

الغزو ال�رويس ألوكرانيا الذي بدأ يف 24 

فرباير/شباط املايض. فالردد األملاني 

يف االنس�جام مع مواقف غربية، أقرب 

إىل معسكر صقور، بدا الفتاً.

ويف عه�د المربخ�ت يف وزارة الدف�اع، 

خطابه�ا،  مس�توى  برل�ني  رفع�ت 

وتح�ررت قليالً من قي�ود مايض أملانيا 

من�ذ الح�رب العاملي�ة الثاني�ة )1939 

� 1945(، فت�ّم تخصي�ص نح�و 100 

مليار يورو من أج�ل جيش البالد، بعد 

استشعار “الخطر الرويس”.

وتعّه�دت برلني ب�أال ينت�ر الرئيس 

حرب�ه  يف  بوت�ني  فالديم�ري  ال�رويس 

ال�دول  بقي�ة  وتهدي�د  األوكراني�ة 

البلطي�ق  دول  خصوص�اً  األوروبي�ة، 

)التفيا، إستونيا، ليتوانيا(. وساهم هذا 

التطور يف حصول نقلة نوعية بنس�بة 

180 درجة يف الخطاب العلني لحكومة 

شولتز، منهية سياسة مجاراة وتردد، 

استخدمتها املستشارة السابقة أنجيال 

مريكل مع بوتني.

يف األس�بوع األول م�ن يناير/كان�ون 

الثان�ي الح�ايل، زارت المربخ�ت اللواء 

37 يف الجي�ش األملان�ي، املتخصص يف 

استخدام دبابات “ماردير”، التي وعدت 

برلني منذ فرة بإرس�الها لألوكرانيني، 

ح�ني انهالت االنتق�ادات الش�ديدة يف 

وجه وزيرة الدفاع بسبب بطء تحركها 

يف تقديم املساعدة اللوجستية لكييف.

حلف�اء  صف�وف  يف  ولالنتق�ادات 

“االش�راكي الديمقراطي” يف حكومة 

برلني أسبابها. فبينما كانت بريطانيا 

تزيد من دعمها العس�كري ألوكرانيا، 

بما يف ذلك إرس�ال دبابات “تش�النجر 

2” إليها، واجهت أملانيا يف أروقة حلف 

شمال األطليس وش�مال أوروبا ودول 

البلطي�ق انتق�ادات لم تع�د مكتومة، 

بس�بب ال�ردد واإلحجام عن تس�ليم 

األس�لحة لكيي�ف. وأصابت الش�ظايا 

المربخت يف مقتل، بع�د تطّرق اإلعالم 

األملاني إىل ما ُوصف ب�”فضائح وزيرة 

الدف�اع” والس�لوك “املؤس�ف”، كم�ا 

كتب�ت “بيل�د” وغريه�ا من الوس�ائل 

اإلعالمية.

مع العلم أن لالمربخت خربة سياسية، 

إذ كانت عضوة يف البوندستاغ )الربملان( 

وكان�ت  و2021،   1998 عام�ي  ب�ني 

أح�د أعضاء لجنة الش�ؤون القانونية 

الربملانية. كما  والرياض�ة والتحقي�ق 

قادت حملة ألجل تقييد حمل السالح، 

بع�د اغتي�ال حاكم مقاطعة هيس�ن، 

فالر لوبكه، يف عام 2019 عى يد أحد 

املتطرفني العنريني. وش�غلت أيضاً 

منصب وزيرة العدل وحماية املستهلك 

2019 وديسمرب/ بني يونيو/حزيران 

كان�ون األول 2021، ووزيرة لش�ؤون 

األرسة واملس�نني والنساء والشباب يف 

حكومة مريكل الرابعة، بني مايو/أيار 

2021 وديسمرب من العام عينه.

وش�غلت المربخت منص�ب عضوة يف 

مجل�س مدين�ة فرينهايم ب�ني عامي 

1985 و2001، وترأس�ته ب�ني عام�ي 

1997 و2001. كم�ا ش�غلت عضوية 

مجل�س مقاطعة بريغشراس�ه، بني 

عامي 1989 و1997. وكانت متزوجة 

من العض�و الس�ابق يف البوندس�تاغ، 

الس�يايس هان�ز يواكي�م هاك�ر، بني 

عامي 2015 و2019.

يف وقت س�ابق، أفادت صحيفة “بيلد” 

بأن وزيرة الدف�اع األملانية المربيخت، 

قررت االستقالة من منصبها.

األص�وات  أن  الصحيف�ة،  وذك�رت 

تزادي�ت مؤخرا مطالب�ة بإقالة وزيرة 

الدف�اع األملانية ع�ى خلفي�ة الفيديو 

الذي نرته ليلة رأس الس�نة. وأظهر 

اس�تطالع لل�رأي أن أكثر م�ن الثلثني 

يف أملاني�ا يؤي�دون إقال�ة الوزي�رة من 

منصبها.

وتعرضت المربيخ�ت النتقادات حادة 

مطلع األسبوع املايض بعدما شاركت 

مقطع فيديو عى حس�اب خاص عى 

“إنس�تغرام” قامت خالله بتقييم عام 

أحيان�ا س�ماع  2022 وكان يصع�ب 

بع�ض العبارات التي أدلت بها الوزيرة 

يف مقطع الفيديو بسبب دوي األلعاب 

الناري�ة التي ج�رى إطالقها ليلة رأس 

الس�نة الجدي�دة، والت�ي تداخلت مع 

إش�ارتها إىل “حرب مستعرة يف وسط 

أوروبا” وشكرها لعمال الطوارئ.

وتعرضت المربخت النتقادات ش�ديدة 

يف األش�هر األخرية، بما يف ذلك من قبل 

رشكاء التحالف. عى س�بيل املثال، تم 

انتق�اد الوزيرة لعرضه�ا تزويد كييف 

بخوذات للدفاع ع�ن النفس، كما أدت 

صورة ابنها يف مروحية تابعة للجيش 

األملاني، خ�الل رحلة عمل كانت تقوم 

بها، إىل اندالع فضيحة.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
كشَف سفري فلسطني لدى القاهرة ومندوبها 
الدائ�م لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح 
عن عق�د قم�ة مري�ة أردنية فلس�طينية 
بالقاه�رة، الي�وم الثالث�اء، لبح�ث تطورات 

األوضاع يف األرايض املحتلة.
وأوض�ح اللوح يف تريح رس�مي، أن “عقد 
القمة الثالثية الفلس�طينية املرية األردنية 
يأت�ي يف توقي�ت مه�م ملواجه�ة التحدي�ات 

الراهنة”.
وأش�ار إىل أن القم�ة س�ُتعقد عى مس�توى 
الفلس�طيني  الرئي�س  بمش�اركة  الزعم�اء 
محم�ود عّباس ونظريه امل�ري عبد الفتاح 
الس�ييس والعاه�ل األردني عبد الل�ه الثاني، 
الفت�ًا إىل أنه�ا “تأت�ي يف س�ياق بل�ورة رؤية 
واس�راتيجية عربية لطرحها عى املجال�س 
الوزارية، واالنط�الق إىل املجتمع الدويل لخلق 

جبهة دولية عريضة مساندة”.
وقال س�فري فلسطني لدى القاهرة إن انعقاد 
القم�ة الثالثي�ة يأت�ي يف وق�ت يش�هد في�ه 
النظ�ام الس�يايس يف إرسائيل تغي�رياً جذرياً، 
إذ أصبح محكوم�اً بمنهجية دينية متطرفة، 
ويتم س�ن ووضع تريعات وقوانني جديدة 
تخ�دم املخطط�ات الصهيوني�ة، وتتناق�ض 
مع التريع�ات والقوانني الدولي�ة واتفاقية 

جنيف الرابعة.
وطال�ب املتح�دث العال�م بالتح�رك الفوري 
إلنقاذ عملية الس�الم، مؤكداً أن أمن املنطقة 

جزء ال يتجزأ من أمن العالم واستقراره.
وأك�د الل�وح أن القضي�ة الفلس�طينية ملف 
محوري ومركزي بالنس�بة للرئيس املري، 
والعاه�ل األردن�ي بصفته صاح�ب الوصاية 
عى املقدس�ات اإلس�المية واملس�يحية، التي 
تتع�رض لالس�تهداف واالنته�اك اليومي من 
قب�ل املس�توطنني املتطرف�ني، مش�رياً إىل أن 
الصهيونية الدينية تريد إشعال املنطقة بهذه 
اليومية للمس�جد  االنته�اكات واالقتحامات 
األقىص، والتي كان آخره�ا اقتحام بن غفري 
)وزي�ر األم�ن القومي يف حكوم�ة االحتالل( 

لباحاته.
يف غض�ون ذلك، وص�ل الرئيس الفلس�طيني 
محمود عباس، ظه�ر امس اإلثنني، إىل مر 

للمشاركة يف أعمال القمة الثالثية.
ويراف�ق الرئيس محمود عباس خالل الزيارة 
أمني رس اللجن�ة التنفيذية ملنظم�ة التحرير 
الفلسطينية حسني الشيخ، ووزير الخارجية 
واملغرب�ني ري�اض املالك�ي، ورئي�س جهاز 
املخاب�رات العام�ة ماج�د فرج، ومستش�ار 
مج�دي  الدبلوماس�ية  للش�ؤون  الرئي�س 

الخالدي، والسفري اللوح.

بغداد/ الزوراء:
اتفقْت وزارة البيئة واملؤسسة العامة لشؤون 
األلغ�ام يف اقلي�م كردس�تان، أم�س االثن�ني، 
ع�ى التعاون النهاء ملف االلغ�ام واملقذوفات 

الحربية.
وقال�ت وزارة البيئة يف بي�ان تلقته “الزوراء”: 
ان “وزي�ر البيئة نزار ئاميدي اس�تقبل رئيس 
املؤسس�ة العام�ة لش�ؤون األلغ�ام يف اقلي�م 
كردس�تان جب�ار مصطفى، بحض�ور الوكيل 
االداري لوزارة البيئة كامريان عيل حسن ومدير 
ع�ام دائ�رة التوعية واالع�الم البيئي امري عيل 
الحس�ون ونائب رئيس املؤسسة نيازي خالد 

وعدد من املسؤولني التابعني للمؤسسة”.
واكد وزير البيئة “ع�ى أهمية تعزيز التعاون 
ب�ني دائ�رة ش�ؤون االلغ�ام يف وزارة البيئ�ة 

االتحادية واملؤسس�ة العامة لش�ؤون األلغام 
يف اقليم كردس�تان من اجل انهاء ملف االلغام 
واملقذوف�ات الحربي�ة الناجم�ة ع�ن الحروب 
الس�ابقة اضافة اىل تعرض بعض املحافظات 
وم�دن االقلي�م الث�ار الحروب ض�د عصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة”، مش�ريا اىل ان “الحكومة 
تس�عى اىل تنظيف كل املناط�ق املتأثرة يف هذه 
الحروب من اجل عودة سكان املدن املحررة اىل 

منازلهم”.
فيما اش�ار رئيس املؤسس�ة جب�ار مصطفى 
بحسب البيان اىل ان “حكومة اقليم كردستان 
متعاونة م�ع الجهد املحيل والدويل يف حل ملف 
ازالة االلغام اضاف�ة اىل تعزيز آطر التعاون يف 
موض�وع التوعية واالعالم البيئي والس�يما يف 

املناطق املتأثرة”.

موسكو/ متابعة الزوراء:
ب�”إح�راق”  الكرمل�ني،  توع�َد 
الدباب�ات الت�ي ين�وي الغربي�ون 
خصوصاً لندن ووارس�و تسليمها 

ألوكرانيا.
وق�ال املتح�دث باس�م الرئاس�ة 
يف  بيس�كوف  ديم�ري  الروس�ية 
مؤتمره اليومي مع الصحافة عرب 
الهاتف إن “ه�ذه الدبابات تحرق 

وستحرق”، وفق فرانس برس.
يذك�ر أن حل�ف ش�مال األطل�يس 
كان وع�د بتزوي�د أوكرانيا باملزيد 
من األس�لحة الثقيل�ة الغربية “يف 

املستقبل القريب”.
وقال األم�ني الع�ام للحلف، ينس 
س�تولتنربغ، إن الرئي�س الرويس 
فالديم�ري بوت�ني “بال�غ يف تقدير 

قدرة قواته املسلحة”.
كما أضاف يف مقابلة مع صحيفة 
“ن�رى  األملاني�ة:  هاندلس�بالت 
أخطاءه�م امليدانية وافتقارهم إىل 
املعنويات ومشاكل القيادة لديهم 
ومعداتهم الرديئة”، و”خسائرهم 

الفادحة”، عى حد وصفه.
كذل�ك أردف قب�ل اجتم�اع للدول 
يناي�ر   20 يف  أملاني�ا  يف  الغربي�ة 
ملجموع�ة االتص�ال للدف�اع ع�ن 
إم�دادات  تنس�ق  الت�ي  أوكراني�ا 
األس�لحة إىل كييف، أن “التعهدات 

)الغربية( األخرية بتس�ليم أسلحة 
ثقيل�ة مهم�ة، وأتوق�ع املزي�د يف 

املستقبل القريب”.
يش�ار إىل أنه لطاملا ت�رددت الدول 
الغربية يف إرس�ال كميات إضافية 
من األس�لحة الثقيلة إىل أوكرانيا، 

خشية االنجرار إىل الحرب.
لكن مطلع الشهر، تعهدت فرنسا 
وأملاني�ا والواليات املتح�دة بتزويد 
لنق�ل  مدرع�ة  بآلي�ات  أوكراني�ا 

 40 ه�ي  لالس�تطالع  أو  املش�اة 
مدرع�ة أملاني�ة من ط�راز ماردر 
و50 مدرع�ة أمريكي�ة م�ن طراز 
ب�راديل وع�دد م�ن مدرع�ات “إم 

إكس10-” الفرنسية.
واألربعاء أعلنت بولندا استعدادها 
لتزويد كييف ب�14 دبابة متطورة 
أملاني�ة  “ليوب�ارد2-”  ن�وع  م�ن 
الصنع، األمر الذي يتطلب موافقة 

برلني.

املتح�دة  اململك�ة  تعه�دت  فيم�ا 
بإرس�ال 14 دبابة ثقيلة من طراز 
“يف  أوكراني�ا  إىل   ”2 “تش�النجر 
األس�ابيع املقبل�ة”، لتصبح بذلك 
أول دول�ة تلتزم تقدي�م هذا النوع 
م�ن الدباب�ات ملس�اعدة كييف يف 

مواجهة القوات الروسية.
وكانت كييف تلق�ت من حلفائها 
نحو 300 دبابة سوفيتية الصنع، 
غري أنها لم تتلق بعد دبابات غربية 

الصنع.
وكال�ة  أف�ادت  ذل�ك  غض�ون  يف 
“ت�اس” لألنب�اء، أم�س االثن�ني، 
نقال ع�ن مصدر دفاعي لم تحدده 
ب�أن روس�يا أنتج�ت أول رؤوس 
حربي�ة نووية لت�زود بها طوربيد 
بوس�يدون الفائق الس�تخدامه يف 

غواصة بيلجورود النووية.
ونقل�ت “تاس” ع�ن املصدر قوله 
“ُصنع�ت أوىل ذخائ�ر بوس�يدون 
وستتسلمها غواصة بيلجورود يف 

املستقبل القريب”.
وأعل�ن الرئي�س فالديم�ري بوتني 
ألول م�رة عم�ا س�ُيعرف باس�م 
طوربيد بوس�يدون يف عام 2018، 
قائ�ال إن�ه ن�وع جدي�د تماما من 
األس�لحة النووي�ة االس�راتيجية 
مزود بمصدر طاقة نووية خاص 

بها.
ويف كلمته يف عام 2018، قال بوتني 
إن م�دى الص�اروخ غ�ري محدود 
وبوس�عه العمل يف أقىص األعماق 
بأضع�اف رسع�ة أي غواص�ة أو 

صواريخ أخرى.
وق�ال بوت�ني “صوت�ه منخف�ض 
للغاية وقدرت�ه عالية عى املناورة 
وال يستطيع العدو تدمريه عمليا. 
ال س�الح يف العال�م الي�وم يمكنه 

التصدي له”.

اليوم.. قمة مصرية أردنية 
فلسطينية يف القاهرة 

تعاون بني بغداد وأربيل إلنهاء ملف 
األلغام واملقذوفات احلربية

لبحث التطورات يف األراضي احملتلة

روسيا تهدد: سنحرق الدبابات الغربية املمنوحة ألوكرانيا

ليبيا/ متابعة الزوراء:
كش�فْت مصادر ليبية ع�ن أن اجتماعا عقد يف 
القاهرة ضم خليفة حفر القائد العام للجيش، 
ومحمد املنفي رئيس املجلس الرئايس، وعقيلة 
صال�ح رئي�س الربمل�ان، وت�م االتف�اق خالله 
ع�ى الحوار ووق�ف التدخالت لتس�وية األزمة 

الليبية.
كما اتفق الق�ادة الليبيون ع�ى تفعيل الحوار 

الليبي بعيدا عن التدخالت الخارجية.
وأعلن�ت مص�ادر ليبي�ة أن جول�ة جديدة من 
االجتماعات ستس�تضيفها القاه�رة بحضور 
القيادات الليبية خالل األس�ابيع املقبلة ضمن 
ج�والت الح�وار الليب�ي، مؤكدي�ن أن القاهرة 
تق�ود جهودا مكثف�ة لتقريب وجه�ات النظر 
والدفع نحو إج�راء االنتخابات وإحداث توافق 
بني كافة األطراف لوضع قاعدة دس�تورية يتم 

من خاللها إجراء االنتخابات الرئاسية.
وكانت القاهرة قد اس�تضافت قب�ل أيام لقاء 
ض�م رئي�س املجل�س الرئ�ايس الليب�ي محمد 

املنفي واملشري خليفة حفر.
ونقلت وس�ائل إع�الم ليبية عن مدي�ر املكتب 

اإلعالم�ي باملجل�س الرئ�ايس محم�د الريف 
أن املنف�ي التق�ى حف�ر يف القاه�رة بحضور 
مسؤولني مريني، إذ تناول اللقاء سبل تعزيز 

جهود التهدئة بني األطراف الليبية.
أت�ى اللق�اء بع�د االجتم�اع األخ�ري لرئي�يس 
مجل�يس النواب عقيل�ة صالح واألع�ى للدولة 
خال�د امل�ري يف القاهرة لالتفاق عى املس�ار 
الدستوري وإجراء االنتخابات وحل الخالفات.

وأك�د الطرف�ان وج�ود تواف�ق ح�ول مروع 
الوثيقة الدستورية عدا نقطتني سيتم عرضهما 
عى املجلس�ني التخ�اذ ق�رار بش�أنهما، فيما 
ت�م االتفاق أيض�ا عى أنه يف حال�ة عدم توافق 
املجلس�ني عليهما س�يتم طرحهما لالستفتاء 

الشعبي.
وكشف البيان الختامي عن اتفاق الطرفني عى 
إحالة الوثيقة الدس�تورية للمجلسني إلقرارها 
طبقاً لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق 
واضحة ومحددة يعلن عنها الحقاً الس�تكمال 
كل اإلجراءات الالزمة إلتمام العملية االنتخابية 
سواء التي تتعلق باألسس والقوانني أو املتعلقة 

باإلجراءات التنفيذية وتوحيد املؤسسات.

ومن جانب�ه قال رئيس مجلس الن�واب الليبي 
عقيل�ة صالح إن م�ر تدفع باتج�اه تفعيل 
إرادة الليبيني حول من يحكمهم، مش�ريا إىل أن 
القاهرة وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا 
واحتضن�ت األطراف الليبية وس�عت بكل جهة 

لتقريب وجهات النظر.
وأك�د صال�ح أن املبعوث األمم�ي إىل ليبيا أعلن 

دعمه الجتماع املجلسني يف القاهرة
وبدوره أوضح املري أنه يتم العمل حالياً عى 
خارطة طريق بالتش�اور مع صالح وس�يعلن 
عنها يف لقاء مش�رك بليبيا بالتشاور مع بعثة 
األمم املتحدة، الفتاً إىل وجود اتفاق بني مجليس 
الن�واب والدول�ة عى إص�دار قوان�ني منظمة 

لالنتخابات.

اجتماع لقادة ليبيا بالقاهرة لتقريب وجهات النظر والدفع
حنو إجراء االنتخابات الرئاسية

3 www.alzawraapaper.com
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جمهورية العراق                            العدد: 2951/ ش/ 2022
مجلس القضاء االعىل                        التاريخ : 2023/1/16                      

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية              
محكمة األحوال الش�خصية يف الش�طرة 

اعالن
اىل/ املدعى عليه )نبيل رشيف فهود(

أقامت املدعية )نهاد حس�ن كصيم( الدع�وى املرقمة أعاله تطلب 
فيه�ا )التفري�ق منك للهجر(، وحيث انك مجه�ول محل اإلقامة يف 
الوقت الحارض حس�ب رشح القائم بالتبليغ ومختار املنطقة عليه 
تق�رر تبليغك بالصحف املحلية للحضور امام هذه املحكمة او من 
ين�وب عنك صباح يوم 2023/1/24 وبعكس�ه س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.

القايض
غسان خضري محمد

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة 
م�ن )وزارة التجارة/ الرشكة 
العام�ة لتصني�ع الحب�وب يف 
النجف( بإس�م )س�عد طالب 
ملهوف( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.
جمهورية العراق                                                                                                         العدد: 3064/ب/2022  

مجلس القضاء االعىل                                                                                                               التأريخ: 2023/1/16
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار

محكمة بداءة النارصية
اع�����الن

س�تبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلس�ل 2366/110 جزيرة وخ�الل ثالثون  يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنس�بة 10%  بصك مصدق مع رسم 

تس�جيل العقار بنس�بة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء.
القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
1-  العقار عبارة عن بناية مفرزة بصورة غري رسمية اىل محلني كل واحد ذو بابني غري مشغولة من اي احد ومشتمل وشقتني واملشتمل 
مؤلف من استقبال وصالة ومطبخ وغرفة وحمام ومرافق صحية والشقة االوىل والتي تقع يف الطابق العلوي ويمكن الوصول اليها عن 
طريق س�لم ومؤلفة من صالة وغرفة ومطبخ وصحيات مش�ركة وغري مش�غولة من احد. اما الش�قة الثانية مؤلفة من صالة وغرفة 

ومطبخ وحمام ومرافق صحية وعموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ومجهز باملاء والكهرباء.
2-   مساحة العقار 121,89 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار مائة وستون مليون دينار فقط.
4- املشتمل والشقة الثانية مشغولة من قبل مستأجر.

4 alzawraanews@yahoo.com
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بغداد/الزوراء:
أوض�ح وزير الكهرب�اء، زياد عيل فاض�ل، امس االثنني، 
أبرز محاور مذكرة التفاهم املوقعة مع )سيمنز(، وفيما 
أش�ار إىل إدراج مرشوع لتجهيز محوالت بسعات جديدة 
لم تدخل للعمل بش�بكة الع�راق، أكد أن العجز بالتجهيز 
يص�ل إىل 12 أل�ف ميغاواط.وق�ال فاض�ل يف ترصي�ح 
صحف�ي إن »اختالف مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً 
مع )س�يمنز( االملانية عن س�ابقاتها، ه�ي اأن املحاور 
الت�ي تضمنتها ه�ذه االتفاقي�ة جدي�دة وأضافت ألول 
مرة«، مبيناً أن »أهم هذه املحاور هو موضوع استثمار 
الغاز املصاحب والذي لم يس�تثمر لف�رات طويلة جدا، 
حيث ارشكنا )س�يمنز( باالس�تفادة من كمي�ات الغاز 
التي تح�رق يف اله�واء وتحويلها اإىل غ�از قابل لدخول 
محط�ات االنتاجي�ة إلضاف�ة طاقات كب�رية للمنظومة 
الكهربائية«.وأض�اف أن »واحداً من أكرب املش�اكل التي 
تعان�ي منه�ا وزارة الكهرب�اء نق�ص الوقود«، مش�رياً 
إىل أن�ه »لزاماً علين�ا ال بد من وضع ح�ل أوىل لهذا الغاز 
واستثماره كونه سيضيف طاقة جديدة للشبكة ويقلل 
الكلف التش�غيلية التي ترصف عىل استرياد الغاز«.وأكد 
أن »النقطة األخرى األساس�ية باالتفاقي�ة والتي تتميز 
ع�ن جميع االتفاقيات، هو توجه ال�وزارة لتحويل هذه 
األوراق ومذك�رات تفاهم إىل مش�اريع عىل أرض الواقع 
خالل ف�رة قصرية«، موضح�ًا أنه »بع�د توقيع مذكرة 
التفاه�م عقدن�ا اجتماع�ات رسيع�ة وطلبن�ا حض�ور 

الجانب األملاني )س�يمنز( لغرض امليض بإعداد الجداول 
للمش�اريع املوقعة ضم�ن املذكرة«.وأكد »إننا س�نعمل 
ع�ىل تنفيذ الج�زء األك�رب من املذك�رة وامل�يض بتوقيع 
العقود خالل 2023«.وبشأن النقل والتوزيع، أكد الوزير 
أن »رشكة )س�يمنز( س�تقدم دراس�ة تفصيلية لوضع 
املنظوم�ة الكهربائي�ة حي�ث س�تكون النق�ل والتوزيع  
نقطة اساسية واملحور األول يف الدراسة التي ستشخص 
بالتنسيق مع الوزارة مناطق الخلل والضعف وانخفاض 
الفلولتية ومناطق عجز التجهيز«، الفتاً إىل أن »الدراسة 

س�تقدم خالل 3 أش�هر وتقدم مقرحات وحلول وهذه 
ج�زء منها يتعلق بمجال انت�اج الطاقة وجزء اآلخر نقل 
وتوزي�ع الطاقة«.وح�ول مجال االنتاج، ذك�ر الوزير أن 
»هناك توجهني وهو إنشاء محطة خالل هذا العام ويبدأ 
التنفي�ذ به�ا لذي قار بح�دود 600 ميغ�اواط، والنقطة 
الثاني�ة هي محطة تبدأ ب�2000 ميغ�اواط وتعتمد عىل 
الغ�از املصاح�ب«.ويف مج�ال النق�ل والتوزي�ع، بنينَّ أن 
»هناك عدداً من املش�اريع املهمة، أول هذه املش�اريع 5 
محطات لنقل الطاقة توزع عىل عموم املحافظات ضمن 

مناطق االختناق س�عة كل محط�ة MVA 1000  والتي 
ستس�هم بحل اختناق�ات للمحافظات الت�ي تعاني من 
ضع�ف التجهيز«، الفتاً إىل أن »هناك أكثر من 20 محطة 
132 والتي س�توزع بني املحافظات لح�ل االختناقات«.
وب�ني ان »رشكة )س�يمنز( س�تقوم أيض�ا بتجهيز 10 
محوالت تحويلية بسعات جديدة لم تدخل للعمل بشبكة 
العراق منذ تاس�يس الكهرباء تصل س�عة الواحدة منها 
MVA 500 »، منوها إىل أن »الحلول درست مع )سيمنز( 
وس�نعمل االأسبوع القادم عىل مناقش�ة الكلف الالزمة 
لتنفيذ املش�اريع وه�ي م�ن مس�ؤولية الوزارة«.وذكر 
أن »املرحلة األوىل من االتفاقية تش�مل 6 مش�اريع مدة 
تنفيذ جزء منها خالل س�نة والجزء اآلخر سنتني، حيث 
أن االتفاقية تراوح من س�نة إىل 3 س�نوات«، مشرياً إىل 
»إنن�ا سنس�عى لتوف�ري التخصيصات الالزم�ة بمجلس 
الوزراء للميض بها خ�الل العام الحايل«.وبنينّ أن »العجز 
بالتجهي�ز يصل إىل أكثر من 12 ألف ميغاواط«، موضحا 
أن »جزءاً من هذا العجز سيعالج من خالل من مشاريع 
)سيمنز( والجزء اآلخر س�يعالج عرب مشاريع لرشكات 
اس�تثمارية كربى عاملية، فضالً عن االعتماد عىل الطاقة 
املس�توردة من دول الجوار وهناك مش�اريع قيد التنفيذ 
باتج�اه البرصة مع هيئ�ة الربط الخليج�ي وبغداد مع 
الجان�ب الس�عودي واملوصل مع الجان�ب األردني والتي 
تك�ون ميزته�ا هي خط�وط تعم�ل بنظ�ام يعتمد عىل 

الحاجة«.

أشارت إىل إدراج مشروع لتجهيز حموالت بسعات جديدة

الكهرباء: 12 ألف ميغاواط عجز التجهيز وسيمنز ستقدم دراسة لوضع منظومة الطاقة

احباط حماوليت إجتار بالبشر 
واعتقال 6 متهمني يف كربالء

ديوان رئاسة اجلمهورية يعلن انطالق العمل مبكتب شؤون املواطنني 
وتلقي الشكاوى

توجه حكومي إلجناز 8 مستشفيات يف بغداد يف املرحلة املقبلة

القبض على متهم قتل حمامياً قبل 8 أيام جنوبي العراق

النزاهة تعلن ضبط معامالت شراٍء صوريٍَّة 
يف مطار النجف

حصيلة رمسية بضحايا حادث املشجعني 
على طريق البصرة

حمكمة اخلدمات املالية ترد دعاوى املصارف األربعة خبصوص منع 
تعاملهم بالدوالر

بغداد/الزوراء:

أعلن دي�وان رئاس�ة الجمهورية، امس 

االثنني، انط�الق العمل بمكتب ش�ؤون 

املواطنني وتلقي الش�كاوى عرب الهاتف 

وااليميل اإللكروني .

وذك�ر بيان ملكتب رئي�س الديوان تلقته 

»الزوراء« أنه »بناًء عىل توجيهات رئيس 

الجمهوري�ة عبد اللطيف رش�يد، بارش 

مكتب رئيس ديوان الرئاسة كامل كريم 

الدليمي، بتلقي شكاوى املواطنني«.

ف�إن  للبي�ان،  وفق�اً  الدليم�ي،  وأك�د 

»مالكات مكتب ش�ؤون املواطنني بدأت 

املتعلق�ة بالصال�ح  بتلق�ي الش�كاوى 

العام واملعامالت الرس�مية ومظلوميات 

االخطاء االدارية والقانونية«.

وأض�اف »حددنا ارقام هوات�ف وايميل 

الكروني الس�تقبال الشكاوى«، مؤكداً 

»اننا س�نبذل قص�ارى جهودن�ا لتذليل 

العقب�ات التي تع�رض الصال�ح العام 

والعم�ل عىل انص�اف املظلومني س�عياً 

لخدمة أبناء شعبنا الكريم«.

بغداد/الزوراء:
ام�س  التخطي�ط،  أعلن�ت وزارة 
املقبل�ة  املرحل�ة  أن  االثن�ني، 
العم�ل  اس�تئناف  ستش�هد 
باملش�اريع املتلكئ�ة، فيم�ا أكدت 
التوج�ه إلنج�از 8 مستش�فيات 
باس�م  املتح�دث  بغداد.وق�ال  يف 
ال�وزارة عب�د الزهرة الهن�داوي، 
»الزوراء«: إن »املش�اريع املتلكئة 
القطاع�ات  مختل�ف  يف  تت�وزع 
والنق�ل  والزراعي�ة  الصناعي�ة 
واالتص�االت واملبان�ي والخدمية، 
ومش�اريع تنمي�ة األقالي�م التي 

تتطل�ع بتنفيذه�ا الحكوم�ات يف 
املحافظات«.وأض�اف أن »نس�ب 
إنجاز املش�اريع املتلكئة مختلفة 
وصنفت إىل صنفني، األوىل بنسب 
والثاني�ة   ، ال��%10  دون  إنج�از 
بنسبة إنجاز أعىل من ال�10%حتى 
تص�ل إىل مراح�ل متقدم�ة ج�داً 
م�ن مراح�ل اإلنجاز«، مش�ريا إىل 
أن�ه »بن�اًء عىل توجيه�ات رئيس 
الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني، 
برضورة إيجاد الحلول املعالجات 
وزارة  قام�ت  املش�اريع،  لتل�ك 
التخطيط بجولة بحث ومناقشات 

عن املشاريع املتلكئة مع الجهات 
املس�تفيدة، وذلك لغرض الوقوف 
ع�ىل أس�باب التوق�ف يف العم�ل، 
وكذلك إيج�اد الحلول واملعالجات 
املمكنة الس�تئناف العم�ل يف تلك 
»املناقشات  أن  املش�اريع«.وتابع 
استغرقت ش�هرين تمخض عنها 
إج�راءات ت�م التوص�ل اليها مع 
الجه�ات املعني�ة، وأخ�ذت بنظر 
املش�اريع  أهمي�ة  أوالً  االعتب�ار، 
الخدمية والتنموية لكل مرشوع، 
ثانياً نسب اإلنجاز والتنفيذ لهذه 
املش�اريع، ثالث�اً ق�درة الجه�ات 
املعني�ة صاحب�ة املش�اريع ع�ىل  
إنجاز العم�ل، رابعاً الكلفة املالية 
التي يحتاجه�ا املرشوع إلنجازه، 
خامس�اً نس�بة االندث�ار يف هذه 
املش�اريع، حي�ث إن بع�ض تل�ك 
املشاريع توقف لسنوات طويلة«.
ولفت إىل أن »الركيز سيكون عىل 
املش�اريع ذات الصبغ�ة الخدمية 
وامل�دارس  املستش�فيات  مث�ل 
ومشاريع املاء ومشاريع الرصف 
الصح�ي وه�ي تمث�ل األولوية«، 
منوه�اً ب�أن »الركي�ز اليوم عىل 
تحس�ني مس�توى الخدمات وهو 
م�ا ورد يف الربنام�ج الحكومي«.

وأشار إىل أن »هناك لجنة مشكلة 
وفق األم�ر الديواني 45 برئاس�ة 
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  نائ�ب 
ووزير التخطيط محمد عيل تميم، 
مهمته�ا إع�ادة النظ�ر يف واق�ع 
املستش�فيات املتلكئ�ة واملتوقفة 
ومعالجة املش�كالت الت�ي تواجه 
إن  بالقول:  املشاريع«.وأكمل  تلك 
»اللجن�ة عق�دت اجتماع�اً خالل 
املاضية، ودرس�ت  القليلة  األي�ام 
خالله واقع املستشفيات، وأكدت 
رضورة إنج�از 8 مستش�فيات يف 
العاصم�ة بغ�داد ومستش�فيات 
أخ�رى يف بع�ض املحافظ�ات مع 
إيجاد البيئة والظروف املناس�بة، 
فض�اًل عن إكم�ال املستش�فيات 
ذات نس�ب إنج�از متقدمة والتي 
90%«.أم�ا  م�ن  أكث�ر  إىل  تص�ل 
ع�ن األبني�ة املدرس�ية املتلكئ�ة، 
أوض�ح، أن »هنال�ك إج�راءات يف 
تفعيل العم�ل يف املدارس املتوقفة 
واملتلكئ�ة«، موضح�اً أن »املرحلة 
املقبلة ستش�هد اس�تئناف العمل 
يف العدي�د من هذه املش�اريع بعد 
اتخاذ اإلجراءات وتحديد األسباب 
التي كان�ت عائقاً أمام اس�تمرار 

العمل فيها« .

ميسان/الزوراء:

اعلنت قيادة رشطة محافظة ميسان، امس اإلثنني، 

القبض عىل متهم قت�ل محامياً قبل 8 أيام يف قضاء 

املجر الكبري ، جنوب املحافظة.

وقالت القيادة يف بيان ورد »الزوراء«: إن »قوة امنية 

من شعبة مكافحة إجرام البلدة باالشراك مع الفوج 

التكتيك�ي وب�ارشاف آمر الفوج وضابط الش�عبة ، 

وخ�الل تنفيذه�ا لعملي�ة أمنية ، يف اح�دى مناطق 

قض�اء املجر ، تمكن�ت من إلقاء القب�ض عىل ثالثة 

أش�خاص أحدهم متهم بجريمة القتل العمد ، وذلك 

باالس�تناد اىل معلومات اس�تخبارية دقيقة، وفريق 

عمل مشكل من قبل قائد رشطة املحافظة«.

واضاف�ت ان »املته�م مطل�وب وفق أح�كام املادة ) 

406( م�ن قانون العقوب�ات الرتكاب�ه جريمة قتل 

بح�ق املواطن املحامي عيل كري�م الباوي والذي قتل 

بتاريخ 2023/1/8 ، وذلك بسبب خالفات عشائرية 

حول قضية امراة«.

وتابعت ان »القوة اقت�ادت املتهم اىل مركز التحقيق 

إلكم�ال اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة ، ومازال�ت 

االجراءات س�ارية لحني القبض عىل بقية املطلوبني 

يف حادثة القتل«.

فيما تم اط�الق رساح الش�خصني االخرين من قبل 

ق�ايض التحقي�ق وذلك للش�ك واالش�تباه الحاصل 

بأسمائهم، بحسب البيان.

بغداد/الزوراء:
كش�فت هيئة النزاه�ة االتحادينَّ�ة، امس االثنني، 
تنفيذه�ا عملينَّ�ات ضب�ط مخالف�اٍت للقان�ون 
معام�الت  تنظي�م  يف  والتعليم�ات  والضواب�ط 
رشاٍء ورصف مبال�غ يف عدٍد م�ن دوائر ُمحافظة 
النجف.وذكرت الهيئ�ة يف بيان ورد ل� »الزوراء«، 
ن  أننَّ »فري�ق عم�ل مكت�ب تحقيق النج�ف، تمكنَّ
إث�ر قيامه بأعم�ال التح�رنّي والتدقيق من ضبط 
معامالت رشاٍء صورينَّ�ٍة يف مطار النجف الدويلِّ«، 
الفتًة إىل »قيام لجنة املُش�ريات يف املطار برصف 
مبلغ )504,976( دوالراً أمريكينّاً، بشكٍل ُمخالٍف 
للقانون«.وأضاف�ت الدائ�رة، أننَّ »مالكات املكتب 
كش�فت، يف عملينٍَّة ثانيٍة، عن ُمخالفاٍت للضوابط 
والتعليمات من قبل لجنة )التنفيذ أمانة( ملرشوع 

تأهي�ل ص�االت عملينَّ�ات الجراحة النس�ائينَّ�ة يف 
ُمستش�فى الزهراء يف املُحافظة«، ُمبيِّنًة أننَّه »تمنَّ 
ة بمس�تندات الرصف يف  ضب�ط األولينَّ�ات الخاصنَّ
ة النجف، للمرشوع  شعبة الحسابات يف دائرة صحنَّ
الذي بلغت تخصيصاته )249,950,000( دينار«.

وأوضح�ت أننَّ »الفريق، بع�د ورود كتاٍب من أحد 
أعضاء مجلس النونَّاب عن ُمحافظة النجف، رصد 
ع�دنَّة ُمخالف�اٍت رافق�ت عملينَّة اإلع�الن عن )3( 
قطع أراٍض من قبل هيئة االس�تثمار وُمديرينَّ�تي 
املُحافظ�ة«،  يف  العمران�ينّ  والتخطي�ط  البلدينَّ�ة 
ُمنوِّه�ًة بأننَّه »تمنَّ نرش اإلع�الن عن قطع األرايض 
ة يوٍم واحٍد فقط، بدالً م�ن )30( يوماً، فضالً  ملُ�دنَّ
عن ُمخالفة التصميم من حزاٍم أخرض إىل سكنيٍّ 

وُمخالفة الخارطة االستثمارينَّ�ة وآلية الفرز«.

بغداد/الزوراء:

أعلن�ت دائ�رة صح�ة ذي ق�ار، امس 

االثنني، حصيلة ضحايا املشجعني عىل 

طريق محافظة البرصة.

وذكر مدي�ر الصحة العام�ة يف الدائرة 

ل��  ورد  بي�ان  يف  الجلي�يل،  حس�ني 

»ال�زوراء«: أن »الح�ادث املروري الذي 

تعرض�ت ل�ه حافل�ة تقل مش�جعني 

الب�رصة، ادى اىل وف�اة  اىل محافظ�ة 

آخري�ن   30 واصاب�ة  اش�خاص   7

بجروح«.

يذكر ان حافلة تقل مشجعني متوجهة 

اىل  تعرض�ت  الب�رصة،  محافظ�ة  اىل 

حادث س�ري قرب محافظة ذي قار إثر 

اصطدامها بعجل�ة حمل، ادى اىل وفاة 

عدد منهم واصابة اخرين بجروح.

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت محكم�ة الخدم�ات املالي�ة، ام�س 
االثن�ني، ردنَّ دعاوى املصارف األربعة بش�أن 

منع تعاملهم بالدوالر.
وذك�ر املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س القض�اء 
األع�ىل يف بيان تلقته »الزوراء« أن »محكمة 
الخدم�ات املالي�ة، ردنَّت )4( دعاوى أقيمت 
من قبل أربعة مصارف وهي مرصف آس�يا 
العراق اإلس�المي ومرصف الرشق األوسط 
وم�رصف  األنص�اري  وم�رصف  العراق�ي 

القابض اإلسالمي«.

وأض�اف أن »الدع�اوى األربع�ة أقيمت عىل 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي إضاف�ة لوظيفته 
يطل�ب فيه�ا وكالء املصارف املش�ار إليهم 
أعاله، إلغاء ق�رار )محافظ البنك املركزي( 
بإيقاف التعام�ل مع موكلهم بعملة الدوالر 

األمريكي«.
وأوضح أن »املحكم�ة اطلعت عىل نصوص 
قان�ون البنك املرك�زي العراق�ي رقم )56( 
لس�نة 2004 والت�ي تل�زم البن�ك املرك�زي 
العراقي بحي�ازة جميع االحتياطي األجنبي 
للعراق وإدارته وأن هذا األمر يتطلب الدخول 

يف االتفاقيات ومذكرات التفاهم الالزمة مع 
مؤسس�ات النقد الدولية لتوفري االحتياطي 
األجنب�ي وإدارة أصول�ه بص�ورة س�ليمة 
وفعال�ة به�دف حماي�ة تل�ك االحتياطات 
واملحافظ�ة عليها، ومنح�ه صالحية إبرام 
االتفاقي�ات واملعاهدات خصوصا مع البنك 
االحتياط�ي الفي�درايل باعتب�اره صاح�ب 
الحق يف إصدار عمل�ة الدوالر األمريكي وله 
الحق يف حظر التعامل بتلك العملة ألي دولة 
أو مؤسس�ة مالية دولية أو محلية يف دولة 

معينة«.
وأش�ار إىل أن�ه »يح�ق للبن�ك االحتياط�ي 
الفيدرايل يف الطلب إنهاء تجهيز عملة الدوالر 
األمريك�ي إىل ذل�ك الكيان يف�رض مخاطر 
ويقوم البنك املركزي العراقي بإيقاف تزويد 
عملة الدوالر األمريكي إىل أي متسلنّم مبارش 
أو غري مبارش عند تس�لُّم طلب تحريري من 
البن�ك االحتياط�ي الفيدرايل للقي�ام بذلك«، 
الفت�ا إىل أنه »عىل اثر ذلك تم انش�اء قائمة 
حرمان خاص�ة بالبنك االحتياطي الفيدرايل 
والت�ي يت�م ادراج املص�ارف واملؤسس�ات 
املالية غ�ري املرصفي�ة وبالتع�اون مع هذا 
البن�ك ويح�دث ذلك بش�كل أس�بوعي، بعد 
التأكد من االمتثال إىل هذه القائمة من قبل 

رشكة تدقيق دولية«.

حمافظة بغداد تعتزم إعادة تأهيل دور 
إيواء املسنني واأليتام

داخلية كردستان حتصي عدد سكان 
اإلقليم واملقيمني األجانب

بغداد/الزوراء:
تعت�زم محافظة بغداد إع�ادة تأهيل دور 
إيواء املس�نني واأليتام ضمن مديرية ذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة التابع�ة له�ا بم�ا 
يضمن تقديمه�ا ألفضل أن�واع الخدمات 
وزي�ادة طاقتها االس�تيعابية، وفق خطة 
يج�ري اإلعداد له�ا. وقال محاف�ظ بغداد 
محمد جاب�ر العطا يف بي�ان اطلعت عليه 
»ال�زوراء« إن »الخط�ة الج�اري إعدادها 
بهذا الش�أن تتضم�ن تأهيل ه�ذه الدور 
وتوسيعها وتجديدها بما يضمن تقديمها 
لش�تى أنواع الخدم�ات، ع�الوة عىل رفع 
طاقتها االستيعابية وزيادة عدد الردهات 
والقاع�ات«، مبين�ا أن »املحافظة أوعزت 
املس�وحات  إلج�راء  الهندس�ة  قس�م  إىل 
والكش�وفات الالزم�ة لل�رشوع بعملي�ة 
التأهي�ل، إىل جان�ب تحديد كلف�ه املالية. 
وتض�م دائرة ذوي االحتياج�ات الخاصة، 
س�ت دور إيواء خاصة باأليتام واملس�نني 

وتم ف�ك ارتباطها بوزارة العمل وإلحاقها 
باملحافظ�ات خالل العام 2015«. وأضاف 
العط�ا أن »الخطة تتضمن ه�دم وإعادة 
بن�اء دار العطاء لكبار الس�ن، فضال عن 
دار الزه�ور لأليت�ام لإلن�اث يف األعظمية 
ومعهد االزدهار للص�م والبكم يف املنطقة 
ذاته�ا، إضافة إىل أن الخطة تش�مل إعادة 
تأهي�ل دار الرباعم لأليتام الصغار والكبار 
يف منطق�ة الصليخ، ودار الزه�ور لأليتام 
اإلن�اث الصغار يف الك�رادة، عالوة عىل دار 
الصالحية لألطفال األيتام يف الصالحية ». 
»أعم�ال  ان  اىل  بغ�داد  محاف�ظ  وأش�ار 
التأهيل التي س�تجري ح�ال االنتهاء من 
إعداد الخطة بهذا الشأن، ستشمل جميع 
مراف�ق دور اإلي�واء م�ع إضاف�ة أجنحة 
خاصة، فضال عن توفري املكتبات ومراكز 
الحاس�وب، كم�ا س�تتم إضافة أنش�طة 
رياضي�ة لتنمي�ة مواه�ب املوجودي�ن يف 

الدور«. 

اربيل/الزوراء:
كشفت مديرية الجنسية العامة التابعة لوزارة الداخلية يف إقليم كردستان، امس االثنني، 

أن عدد السكان تجاوز الستة ماليني نسمة خالل العام الحايل. 
وقال املتحدث باس�م املديرية الرائد کیفی عمر، خ�الل مؤتمر صحفي تابعته »الزوراء« 
إن »عدد س�كان اإلقلیم بلغ خالل العام املايض س�تة ماليني و103 آالف و274 شخصاً، 
موزع�ني بواق�ع مليون�ني و225 ألفاً و534 نس�مة، والس�لیمانیة ملیون�ني و226 ألفاً 
و523 نس�مة، ودهوك مليوناً و444 ألفاً و427 نس�مة، وإدارة كرمیان 206 آالف و790 

نسمة«. 
وأض�اف عمر أنه »خالل العام املايض اس�تقبلت املديرية 861 ألفاً و509 مراجعني، كما 
أصدرت 717 ألفاً و750 بطاقة وطنیة، و146 ألفاً و688 جواز سفر،  و235 ألف و219 

بطاقة إقامة لألجانب، و700 ألفاً و69 بطاقة معلومات«

كربالء/الزوراء:
أعلنت وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية يف وزارة 
الداخلي�ة، ام�س االثن�ني، احب�اط محاولتي اتج�ار بالبرش 
واعتق�ال 6 متهم�ني يف كربالءوذك�رت الوكال�ة يف بيان ورد 
ل�� »ال�زوراء«: ان »فري�ق اس�تخباري مخت�ص م�ن وكالة 
االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية تمكن 
من انقاذ طفلني ضحية لجرائم االتجار بالبرش، بعد ان وردت 
معلوم�ات من قبل املص�ادر الرسية«.وأضاف�ت أن »املصادر 
اف�ادت بوج�ود عملي�ات بي�ع طفلني بعل�م ذويهم�ا )االب 
واالم(مقاب�ل مبالغ مالية تص�ل اىل 100 مليون دينار عراقي 
باالتفاق مع وس�يط يق�وم برتيب العملية ) م�كان وزمان 
( التس�ليم واالستالم«.وأش�ار البيان اىل ان�ه » الفريق تمكن 
م�ن تعقب ومتابعة هؤالء املجرم�ني حتى تمكن من القبض 
ع�ىل 6 متهم�ني بعمليت�ني منفصلتني وبالجرم املش�هود ،يف 
محافظة كربالء املقدسة حيث تم اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم«.



بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلن�ت ادارة الجمارك الصينية، ام�س االثنني، عن ارتفاع 
الصادرات النفطية العراقية اىل املصايف الصينية املس�تقلة 

البالغة 32 مصفاة اىل نحو النصف خالل عام 2022.
وأظهرت االدارة يف إحصائية لها اطلعت عليها “الزوراء”: 
النفطي�ة اىل املص�ايف الصيني�ة  الع�راق  ان “الص�ادرات 
املس�تقلة ارتفع�ت اىل 12.738 ملي�ون طن م�ري او ما 
يع�ادل )92.987 ملي�ون برمي�ل( وبم�ا يع�ادل )7.748 
مليون برميل ش�هريا(، مرتفعا بنس�بة %45.3 عن عام 
2021 ال�ذي بلغت الص�ادرات فيهم�ا 8.767 مليون طن 
م�ري أو ما يعادل )63.999 ملي�ون برميل( او ما يعادل 

)5.333 مليون برميل شهريا(”.
واضاف�ت ان “العراق جاء باملرتبة الخامس�ة يف صادرات 
النفط للمصايف الصينية املستقلة خالل عام 2022، حيث 
ج�اءت ماليزيا اوال بصادرات بلغ�ت 46.466 مليون طن 
مري تليها روس�يا بصادرات بلغ�ت 30.682 مليون طن 
م�ري تليه�ا ثالثا الس�عودية بص�ادرات بلغ�ت 21.831 
مليون طن مري تليها اإلمارات خامس�ا بصادرات بلغت 

21.378 ملي�ون ط�ن م�ري”، مبينة ان “عم�ان جاءت 
باملرتب�ة السادس�ة بص�ادرات بلغ�ت 1.790 مليون طن 

مري”.
واش�ارت اىل ان “املص�ايف الصيني�ة املس�تقلة انخف�ض 
اس�تريادها م�ن النف�ط الخ�ام خ�الل ع�ام 2022 ليبلغ 
173.225 ملي�ون طن مري منخفضا بنس�بة %2.3 عن 
عام 2021 الذي بلغ استريادها من النفط الخام 177.244 

مليون طن مري”.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت لجنة النقل واالتصاالت النيابية عن مشاريع للربط 
الس�ككي بني ث�الث محافظات، وبينما أش�ارت إىل أن فكرة 
الربط الس�ككي م�ع دول الجوار قائمة، ح�ددت موعد بدء 

العمل للربط السككي مع تركيا.
وقال عض�و اللجنة، عقيل الفتالوي، يف ترصيح صحفي: إن 
“هناك مش�اريع للربط الس�ككي بني بعض املحافظات وال 
س�يما بني )كرب�الء، النج�ف، بابل(، وهذه مهم�ة لتخفيف 
الزخ�م امل�روري وفك االزدحامات الش�ديدة، بس�بب دخول 
الس�يارات، خاص�ة يف أي�ام الزي�ارة األربعيني�ة، وتم وضع 

الخطة ويبقى التنفيذ عىل عاتق الحكومة”.
ويف ما يتعلق بقطار بغداد املُعلّق، ذكر الفتالوي أن “املرشوع 
ُصفت علي�ه مبالغ كبرية، وعىل الرغم م�ن اعراضنا عليه 

لك�ون رشك�ة التنفيذ تختل�ف عن رشك�ة التخطيط، وكان 
مطلبن�ا بأن تت�وىل رشكة واح�دة املهمتني لتجنب خس�ارة 
املبالغ، إال أن العمل رُشع به، لذلك س�وف يس�تمر تنفيذه يف 

املرحلة املقبلة إلكمال انجازه”.
وعن الربط الس�ككي مع دول الجوار، أوضح النائب أنه “تم 
التعاق�د مع رشكة إيطالية لتنفيذ مرشوع الربط الس�ككي 
من مين�اء الفاو يف الب�رصة إىل تركيا”، مبين�ا أن “املرشوع 
يوّفر فرصة إلنعاش الس�ياحة واقتص�اد البالد، ومن املؤمل 

املبارشة به يف العام املقبل”.
وأضاف “أما الربط الس�ككي مع البلدان األخرى ومن بينها 
إي�ران، فال يوجد اتفاق حتى اآلن”، مش�ريا إىل أن “هذا امللف 
يتطلب حركة دبلوماسية بهذا الشأن وتخصص مبالغ، لكن 

الفكرة قائمة”.

بغداد/ الزوراء:
ح�ذر رئيس تجمع زاخ�و الفاو النائب املس�تقل، عامر عب�د الجبار، امس 
االثنني، من أزمة انس�انية كبرية نتيجة أزمة استمرار ارتفاع الدوالر، معربا 
عن اس�تغرابه من عدم إدراج فقرة مناقشة ارتفاع سعر صف الدوالر عىل 

جدول أعمال الجلسة السبت املايض . 
وقال عب�د الجبار يف ترصيح صحفي: “إننا نس�تغرب من عدم إدراج فقرة 
مناقشة ارتفاع سعر صف الدوالر بالرغم من موافقة النائب األول محسن 
املن�دالوي”. وأضاف أنه “جمعنا نحو 182 توقيعا نيابيا من أجل مناقش�ة 
أزم�ة الدوالر الذي انعكس س�لبا عىل أرباب العمل اليوم�ي والفقراء وذوي 
الدخ�ل املحدود”. وأش�ار عبد الجب�ار إىل أن “مجلس النواب م�ع إجراءات 
الحكومة يف مكافحة الفس�اد ومعالجة ملف غسيل األموال داخل املصارف 
األهلي�ة”، معتربا انه “من غ�ري املقبول ترك الناس تواجه ارتفاع األس�عار 

دون إيجاد حلول ألزمة الدوالر”. 

 بغداد/ الزوراء:
أك�دت اللجن�ة املالية النيابي�ة، امس االثنني، أن أحد أس�باب تذبذب س�عر 
صف ال�دوالر ع�دم وجود نظ�ام ألكروني، فيما أش�ارت إىل أن ذلك يهدف 

لتنظيم حركة األموال.
وق�ال عضو اللجنة املالية، جمال كوج�ر، يف ترصيح صحفي: إن “مرشوع 
النظام االلكروني املايل ُطِرَح منذ سنوات يف اللجنة املالية واللجان األخرى، 
فض�اًل عن طرحه من قبل بعض ال�وزراء واالقتصاديني، إال أن املوضوع لم 

يجد االستجابة املطلوبة”.
وأوضح أن “أحد أسباب الرصاع بني الدوالر والدينار العراقي هو عدم وجود 
نظ�ام الكروني وبالت�ايل فإن حركة األموال غري واضح�ة”، مؤكداً “أهميَّة 

ه البالد بهذا االتِّجاه كونه ينظم حركة األموال”. توجُّ
من جانبه، ذكر الخبري االقتص�ادي، عامر الجواهري: أنه “ال بّد من إصدار 
ق�رارات قوية قادرة عىل تحويل النظام املايل إىل الكروني واتخاذ اإلجراءات 
كافة”، مش�دداً عىل رضورة “وجود فريق مختص يضع األس�اس للعمل يف 

املوضوع” .
وتابع: “البد من مواكبة التغيري والتمايش مع التطور الحاصل يف العالم من 

النظام االلكروني وغريها من التطورات”.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار صف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي، امس 

االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وق�ال مص�در: إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد س�جلتا 
صباح امس 157300 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

األسعار صباح االحد 157900 دينار.
وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلي�ة يف بغ�داد، حيث بلغ س�عر البيع 157750 دينارا ل�كل 100 دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 156750 دينارا عراقيا.
أم�ا يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، فإن اس�عار ال�دوالر يف البورصة 
س�جلت انخفاضا أيضاً حيث بلغ س�عر الدوالر البيع 157500 دينار لكل 

100 دوالر، وبلغ سعر الرشاء 157475 ديناراً لكل 100 دوالر.

بغداد/ نينا:
 اك�د الخبري يف الش�أن االقتصادي، صفوان قيص، ان زيارة الس�وداني اىل 
أملانيا ستس�هم بتحوي�ل العراق لفرصة اس�تثمارية عاملية يف مجال الغاز 
والطاق�ة .وقال قيص يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا / 
:” ان زيارة رئيس الوزراء محمد ش�ياع السوداني اىل أملانيا تأتي كمقدمة 
لتحويل العراق لفرصة استثمارية عاملية يف مجال الغاز املصاحب واملسال 
الن الع�راق ال يزال يحرق الغاز بمعدل ٢.٥ مليار دوالر س�نويا ويس�تورد 

مثلها لتوليد الطاقة الكهربائية “.
واض�اف :” ان الع�راق بأمس الحاجة لالس�تثمار بمجال الغاز وتش�غيل 
محطات�ه الكهربائية بالغاز العراق�ي، باإلضافة لتوس�يع دائرة االعتماد 
عىل الغاز يف االس�تهالك باملنازل واملصانع ووسائل النقل ومن ثم التصدير 
يف نف�س الوقت “.واوض�ح :” ان املانيا تعترب حليفا اس�راتيجيا يف قطاع 
الطاق�ة لنقل غاز العراق اىل اوروبا، كما يمكن للرشكات االملانية حاليا ان 
تستثمر يف قطاعات اخرى يف العراق كالسكك والسفن واملواد الطبية وادارة 

النفايات والبروكيمياويات وغريها من املجاالت الصناعية املختلفة”.
وتاب�ع قيص :” نعتقد أن الوقت مناس�ب لذلك، وهذا س�يحفز دول اس�يا 
والواليات املتحدة االمريكية واململكة املتحدة عىل االرساع بالدخول للسوق 

العراقية والدفاع عن حصتهم يف البيئة العراقية”.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، مرتفعا 

بنسبة )0.87%(.
وج�اءت مؤرشات التداول لس�وق العراق ل�ألوراق املالية لي�وم امس كما 
ييل: بلغ عدد االس�هم املتداولة )826.433.561( سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم )872.917.151( دينارا. 
واغل�ق مؤرش االس�عار ISX 60 يف جلس�ة ام�س ع�ىل )602.48( نقطة 
منخفض�ا بنس�بة )%0.87( ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ 

)597.27( نقطة.
وتم تداول اس�هم )42( رشكة من اصل )103( رشكة مدرجة يف الس�وق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )3( رشكات.
وبلغ عدد االسهم املش�راة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )27( 
مليون سهم بقيمة بلغت )47( مليون دينار من خالل تنفيذ )38( صفقة 

عىل اسهم 4 رشكات.
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
)40( مليون س�هم بقيمة بلغت )57( مليون دينار من خالل تنفيذ )21( 

صفقة عىل اسهم 3 رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكروني 
واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام 2009، ويس�عى إلط�الق نظام الت�داول عرب 
االنرنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخمي�س، ومدرج فيه 105 رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والت�أمني واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األس�واق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس االثنني.
وقال مصدر: إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت، صباح امس، س�عر بي�ع للمثقال الواحد عي�ار 21 من الذهب 
الخليجي والركي واألوربي 418 الف دينار، وسعر رشاء 414 الف دينار، فيما 

كانت اسعار البيع صباح االحد 321 الف دينار للمثقال.
وأش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثق�ال الواحد عي�ار 21 من الذهب العراقي س�جل 

انخفاضا ايضا عند 388 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 384 ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذه�ب يف محال الصاغة، فإن س�عر بيع مثقال الذهب 
الخليج�ي عيار 21 يراوح بني 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح س�عر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 390 الفاً و 400 الف دينار.
أم�ا اس�عار الذهب يف اربيل فقد ش�هدت انخفاضا أيضا حيث بلغ س�عر بيع 
مثق�ال ذهب عيار 24 للبيع 480 الف دينار، وس�جل عيار 22 للبيع 440 ألف 
دينار وس�جل عي�ار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما س�جل عيار 18 للبيع 360 

الف دينار.
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يف خطوة جديدة وجريئة مبحاولة حلل أزمة الطاقة يف البلد 

االتفاق مع سيمنز ينعش آمال إنهاء أزمة الكهرباء ويسهم حبسم امللف نهائيا
بغداد/ متابعة الزوراء:

يف خط�وة جدي�دة وبمحاول�ة لحل 
أزمة الكهرباء وقع العراق، قبل أيام، 
مذك�رة تفاه�م مع رشكة س�يمنز 
الزي�ارة  إط�ار  يف  وذل�ك  األملاني�ة، 
الرس�مية لرئي�س مجلس ال�وزراء 
محمد شياع السوداني إىل العاصمة 

األملانية برلني.
ويرج�ح ن�واب أن تس�هم خط�وة 
الس�وداني يف حس�م ملف الكهرباء، 
بع�د نج�اح تعاق�د رشكة س�يمنز 
االملاني�ة م�ع ع�دة دول، فيم�ا يرى 
مختصون أن “الفس�اد املسترشي” 
يعي�ق تنفيذ التعاق�دات الدولية مع 
العراق. وعىل الرغ�م من إنفاق أكثر 
م�ن 60 مليار دوالر خ�الل العقدين 
املاضي�ني، إال أن الطاقة الكهربائية 
يف الع�راق ال تزال تعان�ي من أزمات 
ع�دة، إذ لم تثمر الوع�ود الحكومية 
املتعاقبة ما بعد 2003، يف تشخيص 
األزم�ة  وعب�ور  الخل�ل  مواض�ع 

املستعصية. 
الن�واب  مجل�س  عض�و  ويق�ول 
جاسم املوس�وي يف حديث صحفي: 
إن “توقي�ع الع�راق ملذك�رة تفاهم 
مش�ركة مع رشكة سيمنز األملانية 
خط�وة ايجابية يف مج�ال الطاقة”. 
“الحكومات  أن  املوس�وي  واض�اف 
املتعاقبة جربت الكثري من الرشكات 
العاملي�ة إال انه�ا ل�م تحس�م أزم�ة 

الكهرباء منذ حوايل 20 عاماً”. 
اس�تقاللية  “رضورة  ع�ىل  وش�دد 

االقتصاد العراقي والذهاب اىل ما هو 
بصالح املواطن، من خالل استخدام 
الطاقة النظيفة والطرق الحديثة يف 

مجال توفري الكهرباء”.
وتابع املوس�وي أن “خط�وة رئيس 
ش�ياع  محم�د  ال�وزراء  مجل�س 
السوداني باتجاه التعاقد مع رشكة 
س�يمنز األملاني�ة، يف ظ�ل التحديات 
القائمة بمجال االقتصاد واألساسية، 

تعترب جريئة ومغامرة”.
ورأى أن “رشك�ة س�يمنز األملاني�ة 
نجح�ت يف عدة دول وحس�مت ملف 
الكهرباء فيها، ومن املمكن أن تنقل 
تل�ك التجرب�ة داخل الع�راق وتنهي 

أزمة ملف الطاقة”.
إن  الق�ول  إىل  املوس�وي  وم�ى 
لخط�وة  داع�م  الن�واب  “مجل�س 
تطوير ملف الكهرب�اء، وأية خطوة 
تص�ب يف مصلحة االقتصاد العراقي 

واملواطن”.
ب�دوره، يق�ول أس�تاذ االقتص�اد يف 
الجامع�ة العراقي�ة، عب�د الرحم�ن 
املش�هداني: إن “مش�كلة الكهرباء 
ال تتعل�ق بنوع الرشكة املنفذة بقدر 
م�ا تتعلق بالتنفيذ م�ن قبل الجانب 

العراقي”.
وأضاف املش�هداني ان “الحكومات 
املتعاقب�ة وع�ىل م�دار 20 عاما، لم 

ينف�ذوا عق�ودا كامل�ة فيما يخص 
ان  اىل  وأش�ار،  الكهرب�اء”.  مل�ف 
“العائ�ق ال�ذي يق�ف أم�ام تنفي�ذ 
عقود الكهرب�اء وغريها من العقود 
الفس�اد املسترشي  االقتصادية هو 

يف مفاصل الدولة”. 
وال يستبعد املشهداني “تدخل جهات 
ملنع تمرير العقد مع رشكة س�يمنز 
األملانية”، مبينا أن “هناك الكثري من 
الجهات املس�تفيدة من بقاء العراق 
بدون كهرباء وذي اعتماد عىل الغاز 

املستورد”. 
وبحس�ب بي�ان ص�ادر ع�ن املكتب 
اإلعالم�ي لرئي�س مجلس ال�وزراء، 

الجمعة املايض، تلقته “الزوراء” إن” 
وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم 

مشركة مع رشكة سيمنز”. 
وأضاف البي�ان أن “مذكرة التفاهم 
تنط�وي ع�ىل جمل�ة م�ن الفقرات 
خارط�ة  تش�كل  الت�ي  األساس�ية 
عم�ل لتطوير منظوم�ة الكهرباء يف 

العراق”.
وأش�ار إىل أن “رشكة س�يمنز تعمل 
م�ع  بالتنس�يق  املذك�رة،  ض�وء  يف 
وزارة الكهرب�اء، ع�ىل وض�ع خطة 
متكامل�ة ملنظومة الكهرباء بش�كل 
عام، تتضمن حلوالً للمش�اكل، كما 
تقوم الرشكة بإنشاء محطات توليد 

جديدة”.
وواصل البي�ان أن “مذكرة التفاهم 
س�يمنز  رشك�ة  تقدي�م  تضمن�ت 
دراس�ة متكامل�ة للع�راق، تتضمن 
الكيفية التي تتم بها االس�تفادة من 
الغاز املصاحب، يف دعم وزيادة إنتاج 

الطاقة الكهربائية”.
وأك�د أن “املذك�رة تضمن�ت ايض�اً 
توقيع اتفاقية طويلة األمد، لصيانة 
وتأهيل الوح�دات العاملة يف العراق 

التي أنشأتها رشكة سيمنز”.
ومى البي�ان إىل “تضم�ني املذكرة 
تنفي�ذ مش�اريع الطاق�ة املتجددة، 
وه�ي الطاق�ة الشمس�ية وحرك�ة 
الري�اح، وإنش�اء محط�ات تحويل 
يف عم�وم مناطق الع�راق، إىل جانب 
تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء 

ونقل الخربات”.

بغداد/ الزوراء:
ح�دد البن�ك املرك�زي العراقي، امس 
االثن�ني، األوراق النقدي�ة من العملة 
املحلي�ة الصالح�ة وغ�ري الصالح�ة 

للتداول.
وقال البنك يف بيان ورد اىل “الزوراء”: 
إن�ه “املس�ؤول ع�ن تحدي�د فئ�ات 
العمالت النقدية العراقية ومقاييسها 
وطبعها وسك املس�كوكات املعدنية، 
وهو املسؤول عن اتالفها واستبدالها 
وتحدي�د املعي�ب منه�ا”، مبين�ا ان 
“التميي�ز بني فئاتها من خالل فرض 
فئة معين�ة عىل الجمه�ور أو رفض 
تس�لم فئة معين�ة أمر غ�ري مقبول 

ويعد مخالفاً للقانون”.
واوضح ان “األوراق النقدية الصادرة 
عن�ه تبق�ى صالحة للت�داول يف حال 
تعرضه�ا ألي تم�زق ما يزي�د عن 3 
س�م، وت�م إصالح�ه برشي�ط الصق 
شفاف من جهة واحدة أو من جهتني 

ولم يؤثر يف معاملها”.
واض�اف ان “األوراق النقدي�ة تبقى 

صالح�ة ايض�ا إذا أصابه�ا قط�ع يف 
احدى زواياها بحدود 2 سم ولم يؤثر 

عىل معاملها، وايضا إذا ظهرت عليها 
آثار التداول واالس�تعمال ولم يصبها 

أذى أو رضر يؤث�ر يف ش�كلها ولونها 
وحجمها” .

واش�ار اىل ان “األوراق النقدي�ة تع�د 
غ�ري صالح�ة للتداول يف ح�ال كانت 
الورقة النقدي�ة مهرئة أو مترضرة 
ع�ىل الرغم من ع�دم تمزقه�ا وعدم 
فق�دان أج�زاء منه�ا، وإذا ترضرت 
نتيج�ة تعرضه�ا للماء او الس�وائل 
املختلف�ة، كما أنه�ا تعد غري صالحة 
للتداول إذا كان�ت مكونة من جزأين 
مختلف�ة االرق�ام وكانت مس�احتها 
مقاربة من مس�احة الورقة النقدية 

االصلية”.
وب�ني ان “الورق�ة النقدي�ة تع�د غري 
صالح�ة أيض�اً يف حال كان�ت الورقة 
النقدية مثبتة برشيط شفاف او اكثر 
عىل عرضها أو طولها، اضافة اىل قطع 
منه�ا أكثر م�ن زاوي�ة أو مقروضة، 
او اذا كان�ت معيبة الطب�ع من حيث 
التصميم والحج�م، وإذا فقدت 50% 
من مس�احتها، كما تعد غري صالحة 
للت�داول يف ح�ال التصق�ت به�ا مواد 
غريب�ة وأث�رت يف معامله�ا كاألحب�ار 

واألصباغ أو كانت مثقوبة “.

البنك املركزي حيدد األوراق النقدية العراقية الصاحلة واملرفوضة للتداول

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا

اخنفاض أسعار الذهب 
يف حمال الصاغة

 بغداد/ الزوراء:
عد عضو يف اللجنة املالية النيابية تعديل سلم الرواتب ب�”األمر الرضوري”.

وعل�ق عضو اللجنة املالية، جمال كوجر، عىل هذه األنباء يف ترصيح صحفي، 
قائال: إنه “حتى اآلن لم تصل مثل هكذا مسودة إىل الربملان بشأن سلَّم الرواتب، 
ولكنن�ا ننظر إىل هذا املوضوع عىل أن�ه رضورة”، موضحاً أّن “كل دول العالم 
تعيد النظر بس�لَّم املرتبات بتغري األحوال االجتماعي�ة واالقتصادية للمواطن 

والدولة وبما يتالءم مع الوضع االجتماعي واالقتصادي للفرد” .
وأض�اف أّن “الدول�ة أوقف�ت عملية مراجعة وإع�ادة النظر يف س�لَّم الرواتب 
لسنوات طويلة وهناك الكثري من الرشائح املغبونة التي ينبغي أن يتم االلتفات 

إليها”.
وأكد كوجر أّن “هناك تفاوتاً يف املرتبات لنفس الصنف بني الوزارات عىل الرغم 
من تشابه ساعات الدوام واملس�توى العلمي لذلك ينبغي النظر بعني املساواة 

للجميع”.

كوجر: تعديل سلم الرواتب بات ضرورياً 
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ارتفاع صادرات النفط العراقية للمصايف 
الصينية املستقلة خالل 2022

جلنة النقل تكشف عن مشاريع للربط 
السككي بني ثالث حمافظات 

“زاخو الفاو” حيذر من أزمة 
إنسانية بسبب ارتفاع الدوالر

توصية نيابية بالتوجه للنظام االلكرتوني 
يف تنظيم حركة األموال

الدوالر يسجل تراجعا يف العاصمة وأربيل

اقتصادي: زيارة أملانيا ستحول العراق 
لفرصة استثمارية عاملية



حرة مباشرة
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خليجي البصرة .. 
عودة الروح

د.هادي عبد اهلل

من مي�زات وفوارق خليجي الب�رة - أيضا – عما س�بقها انها حددت 
هوي�ة جدي�دة لجمه�ور البطولة ، وهي مي�زة تكاد تك�ون األخطر عىل 
مدى عمر البطولة املمتد لثالثة وخمس�ن عام�ا ، بل ان خليجي البرة 
قدمت نموذجا يكاد يكون فريدا يف التش�جيع الكروي ، واملس�ألة يف هذا 
املقام ليست عاطفية انما هي موضوعية علمية دقيقة غاية الدقة ..اما 

كيف؟
يف كرة القدم وكل األلعاب ، بل يف كل املسابقات يف شتى رضوب التنافس 
، الري�ايض ، واالدب�ي و الفن�ي وع�ىل مختل�ف املس�تويات واملراحل من 
املسابقات التي تنظم ، من املدارس االبتدائية حيث األعمار من ستة أعوام 
صاعدا حتى بطوالت كأس العالم ، يكون الجمهور فريقن  تفصيال عىل 
أولئ�ك اللذين يف املي�دان ، وزيادة يف التحوط فان إجراءات أمنية مش�ددة 
يف الكث�ري جدا من املباريات تتخذ ، خوفا من مواجهة غري محس�وبة وال 
مأمون�ة العواقب ق�د تتفجر بن الفريق�ن من املش�جعن الذين يتميز 
بعضه�م عن بعض بارتداء املالبس بما يتوافق لونه مع لون الفريق الذي 

يشجعه يف هذا الجانب من امللعب او ذاك .
كذل�ك يتميز ه�ذا الفريق من الجمه�ور عن ذاك برفع العلم والس�يما يف 
مباري�ات املنتخب�ات ، إذ ترف�رف االعالم الوطنية ع�ىل املدرجات بكل ما 
تنطوي عليه من دالالت ، قد يتجسد بعضها عىل شكل أناشيد او هتافات 
ترفع من حدة التوتر وترتك ندوبا غري محمودة املنظر عىل وجنات الروح 

الرياضية .
كما ان من عادة الجمهور ، ان يطلق األصوات النشاز صفريا كان او بوقا 
او الفاظ نابية ، للنيل من الالعب املنافس يف امللعب ومن اجل إرباكه ، او 

افتعال شجار لفظي وربما جسدي مع جمهور الفريق املنافس ..
وتفاصيل أخرى كثرية ال يخلو منها أي وصف ملباراة والس�يما مباريات 
كرة القدم يف اطار البطوالت إذ تكون هناك نقاط البد ان تجمع ،  وبلوى 
مغادرة البد ان تدفع ،  فتنتقل حمى التنافس من املستطيل اىل املدرجات 
،  حت�ى ان الضواب�ط كث�ريا ما تخف�ق يف إطفاء ن�ار ه�ذه الحمى مما 
يضط�ر القائمون عىل االمن اىل اس�تخدام الكَي آخر دواء للس�يطرة عىل 

املدرجات.
تلك هي الهوية الس�ابقة ملش�جعي منتخب�ات بطولة الخلي�ج العربي ، 
وكث�ريا ما انطبع عليه�ا ختم او توقيع قادة االتح�ادات او من هو أرفع 
مكانة ، وكانت االزمات تتفجر ليس بن دور وآخر بل بن مباراة وأخرى 
، وكان ذلك ما يمنح االعالم وقودا لتس�خن املدرج�ات اىل درجة الغليان 
وما يعقبه من زعل بن رؤوس كبرية قد تؤدي اىل انسحاب او عقوبات .

اما هوية الدورة 25 التي منحتها البرة ، بعراقة تاريخها وجمال روح 
أهلها ، مدعومة من كل املدن العراقية ، س�ماتها ، فان الجمهور يشجع 
منتخ�ب بالده بمب�دأ ان املنتخب املنافس ليس خصم�ا ، وانما هو فريق 
عرب�ي ، وبموجب مقتضيات ه�ذا املبدأ  البد من تش�جيع كل املنتخبات 
املش�اركة وذلك بحض�ور مبارياتها وان لم يكن املنتخ�ب العراقي طرفا 
يف املب�اراة ، وهذه امليزة لفتت األنظار فكثرت املقاالت والتغريدات حولها 
حتى دعت ش�خصيات رياضية وإعالمي�ة اىل ان تكون البطولة املقبلة يف 
الع�راق أيضا ، بعد ان احتضن�ت املدرجات  يف مباراة الس�عودية وعمان 
خمس�ة وعرشين الف مشجع  تقاسموا اعالم البلدين ، بل ان الشخصية 
اإلعالمي�ة العربية القطرية املرموق�ة ماجد الخليفي غرد  بعد ختام دور 
املجموع�ات  “اىل اتحاد كأس الخليج العربي لك�رة القدم : أوقفوا تدوير 
البطولة وثبتوها يف العراق لتضمنوا نجاحها الذي ال مثيل له يف كل دورات 

الخليج ..
وكم�ا كان الك�رم خ�ارج املالعب، فان�ه كان حارضا يف املالع�ب مرتديا 
قمي�ص الخلق الجميل، وذلك بالتغايض ع�ن الصغائر التي قد تفلت من 
ف�م غ�َر يف هذا الجان�ب اويف ذاك ، الن  خليجي البرة ليس�ت  كغريها ، 

فهي دورة عودة الروح الثائرة يف قلوب شباب األمة ..
ه�ذه هوية البطول�ة التي منحتها له�ا مدينة الحس�ن البري ، قايض 
الب�رة الخطي�ب  الزاهد املعلم، الذي اخذت عنه الب�رة تفرَدها ، فقد 

كان يقال يف وصف املكارم :
“ هو أزهد الناس اال الحس�ن ، وأبن الناس اال الحس�ن ، وأفقه الناس اال 
الحس�ن “ .. وس�يقال مس�تقبال عن دورات بطولة الخليج : هي احسن 

الدورات اال البرة.
ونخت�م ان خليجي البرة حطمت الرقم القي�ايس بحضور الجمهور يف 
دوره�ا األول  ) 427492( متفرج  بمع�دل )35 ( الف متفرج للمباراة .. 
وم�ازال لدى البرة والبرين  والعراق والعراقين الكثري .. واىل الغد ..

الرياضي

www.alzawraapaper.com
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كاساس: أهدي تأهلنا لنهائي اخلليج إىل أرواح ضحايا احلادث املروري 

بينيريو : العامل التكتيكي ساعد العراق على جتاوز العنابي 

البرة/ الزوراء:
العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س  ب�ارك 
املرشف�ة ع�ىل تنظي�م بطول�ة 
الخليج وزير الشباب والرياضة 
أحم�د املربق�ع، اإلنج�از الكبري 
ملنتخبن�ا الوطن�ي بك�رة القدم 
اس�ود الرافدين، ونيلهم بطاقة 
العبور إىل مباراة القمة والتتويج 
الخليجي يف البرة، عقب فوزه 
عىل ش�قيقه املنتخ�ب القطري 
بهدف�ن مقاب�ل ه�دف واح�د، 
ووصوله إىل نهائي بطولة كأس 
خليج�ي 25 يف الب�رة. وثم�ن 
املربق�ع ه�ذا اإلنج�از والظهور 
الوطني،  لنجوم منتخبنا  الكبري 
إذ وصفه بالف�وز املتكامل لعبا 
وتنظيما زينته الجماهري الرائعة 
بتواجده�ا وتش�جيعها املث�ايل، 
مؤك�دا ان جماهرين�ا الرياضية 
الت�ي تنتظ�ر الف�وز بالنجم�ة 
الرابع�ة الت�ي ط�ال انتظارها، 
سيكون تأثريها مهما يف مباراة 
أيض�ا  ذل�ك  وليك�ون  اللق�ب، 
التتويج املنتظر للنجاح الكبري يف 
التنظيم واإلعداد املثايل للبطولة، 
والجه�ات  ال�وزارة  قب�ل  م�ن 
الس�اندة كافة، معرب�ا عن أمله 
الخت�ام  مب�اراة  تك�ون  أن  يف 
جميلة وحافلة باإلثارة، وتوازي 
النجاح والتألق الذي وصلنا إليه، 
وتتعزز بكل ما هو مبدع، ويرتك 

أطيب األث�ر يف نفوس الجماهري 
العراقي�ة والخليجية. كما بارك 
رئي�ُس االتح�اد العراق�ّي لكرِة 
التنظيمّية  اللجنة  القدم، رئيس 
لخليجي 25 عدنان درجال، نيابًة 
عن أرسة االتح�اِد العراقي لكرِة 
القدم، بل�وَغ منتخبن�ا الوطنّي 
املب�اراَة النهائّي�ة لبطولة كأس 
الخليج العربي الجارية يف مدينِة 
الب�رة، عقب فوزه عىل نظريه 
القط�ري بهدف�ن مقابل هدٍف 
واح�د. واض�اف إن م�ا تحق�َق 
من نج�اٍح مميٍز لالعبي أُس�ود 
الرافدين ه�و مفخرة للعراقين 
جميعاً، وعلينا أن ندعَم ونسانَد 
ونسهم يف تشجيع ومؤازرة هذه 
الكتيبة الكروّية التي تلعُب باسم 
الع�راق العظي�م، أم�اًل بخطِف 
اللقب الخليجي ال�ذي غاَب عن 
خزائنن�ا من�ذ 35 عام�اً. وتابع 
ألُف ُمبارك للجماهري املتعطشِة 
للقِب الخليجي، ومثلها لكل من 
دعَم فريقنا الذي أس�عدنا، وأكَد 
أنه منتخٌب جدي�ٌر بالثقة. وبن 
تهنئ�ٌة ل�كل َمن عمل م�ن أجل 
الوصوِل إىل ه�ذه املرحلِة املهمة 
التي تع�ّد نقلًة مهم�ًة يف تاريخ 
كرتن�ا، آملن إكمال املس�رية إىل 
النهائّيِة وخطف اللقب الخليجي 
وتقديم�ه هديًة لبلدن�ا الحبيب 

وجمهوره الكبري.

املربقع ودرجال يباركان تأهل أسود 
الرافدين لنهائي خليجي البصرة

البرة/ الزوراء:
أه�دى م�درب منتخبنا الوطن�ّي لكرة 
الق�دم خيس�وس كاس�اس الف�وز يف 
مب�اراة االمس وتأهل منتخ�ب العراق 
اىل نهائ�ي خليجي زي�ن 25، إىل أرواح 
ضحاي�ا الحادث املروري الذي تس�بب 
بوف�اة الع�رشات يف الطريق املؤدي من 

النارصية إىل البرة.
كان  املناف�س  إن  كاس�اس  وأض�اَف 
خصماً عنيداً وقوي�اً ومنظماً يف أرجاء 
امللع�ب، وأغل�ب عن�ارصه م�ن الذين 
اعت�ادوا عىل اللعب جنب�اً لجنب لفرتة 

ليست بالقصرية.
وزاَد لكنن�ا درس�نا املناف�س بطريقة 
جيدة، وكنا نعلم أن بإمكان مهاجمينا 
اخ�رتاق قل�وب الدفاع، لذل�ك عمدنا يف 
العديد من دقائق اللعب العتماد الكرات 
الطويل�ة يف منطق�ة الثل�ث الهجومي 

وبعمق ساحة املنتخب القطري. 
ولم يخِف كاس�اس ع�ن طموحه بعد 
اآلن ب�أن العي�ون بات�ت ترن�و إلحراز 
لقب خليجي ٢٥ ، إذ سبق أن أكدنا أننا 
نتعام�ل م�ع كل مباراة ع�ىل حدة ولم 
يكن من املنط�ق أن نتحدث عن إحراز 
اللقب مع مباراتنا االوىل، أما اآلن وبعد 
وصولنا للنهائ�ي فيمكننا الرتكيز منذ 
اآلن للظف�ر بكأس البطولة بالرغم من 
صعوب�ة املهمة ووجود منافس يطمح 

لألمر نفسه.
وأوض�َح م�درب منتخ�ب الع�راق إنه 
عمد يف خطة االمس إىل تجريد منتخب 
قط�ر من طريقة اللع�ب التي يفضلها 
ونجحنا بذلك بالرغ�م من الخطأ الذي 
تس�بب به�دف منتخ�ب قط�ر لكن يف 
ك�رة القدم من املس�تحيل أن ال تحدث 

األخطاء.

منتخبنا الوطين يهزم قطر ويضرب موعدا مع شقيقه العماني يف نهائي خليجي 25 
ملعب جذع النخلة حيتضن اخلميس النهائي املرتقب 

البرة/ متابعة الزوراء
حج�ز املنتخ�ب العمان�ي البطاق�ة الثانية 
املؤهلة للمب�اراة النهائي�ة لبطولة خليجي 
25 ليواجه منتخبن�ا الوطني يوم الخميس 
املقب�ل يف املباراة املرتقبة التي س�تقام عىل 
ملعب جذع النخلة، وتفوق املنتخب العماني 
عىل شقيقه البحريني بهدف مقابل ال يشء 
اح�رزه الالع�ب جميل س�ليم اليحمدي من 
تس�ديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يف 
الدقيق�ة الثالثة والثمانن م�ن اللقاء الذي 

اقيم عىل ملعب امليناء االوملبي. 
وتأه�ل املنتخ�ب الوطن�ي لنهائ�ي بطولة 
خليجي 25 بعد تغلبه عىل شقيقه القطري 
)1-2(، مساء امس االثنن يف ملعب البرة 

الدويل، أمام أكثر من 70 ألف متفرج.
تقدم منتخبنا أوال عن طريق إبراهيم بايش 
يف الدقيق�ة 19، وتمك�ن عم�رو رساج من 
معادل�ة النتيج�ة للعناب�ي يف الدقيقة 29، 
قبل أن يضاعف أيمن حسن النتيجة ألسود 
الرافدي�ن بإحراز الهدف الثان�ي يف الدقيقة 
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ف�رض املنتخب الوطني أس�لوبه منذ بداية 
املب�اراة، بع�د إرشاك ثالث�ي املنتصف أمجد 
عطوان وأمري العم�اري ومحمد عيل عبود، 
الذين صنعوا أكثر م�ن محاولة عىل املرمى 

القطري.
وأهدر أيمن حسن أوىل املحاوالت العراقية، 
بع�د رأس�ية تص�دى له�ا برباع�ة مش�عل 

برسم.
وظهر دفاع املنتخب القطري بصورة جيدة 
بفض�ل تواجد طارق س�لمان ال�ذي أحكم 

رقابته عىل املهاجم أيمن حسن.
وم�ن ك�رة ثابت�ة نفذه�ا أم�ري العم�اري، 
اس�تقبلها مصطفى ناظم برأس�ية جميلة 
أبعدها الحارس القطري مش�عل برشم، ثم 
تابعه�ا بهدوء إبراهيم بايش ليهز الش�باك 

بهدف أول ألسود الرافدين.
وتمك�ن املنتخ�ب القط�ري م�ن اس�تغالل 
الهف�وة الدفاعي�ة للح�ارس جالل حس�ن 
وزميله عيل فائز، ليتابع عمرو رساج الكرة 
املرتدة ويضعها يف ش�باك املنتخب الوطني، 

معلنا تسجيل هدف التعادل للعنابي.
إش�هار  وكث�رة  املح�اوالت  تب�ادل  وم�ع 

البطاقات الصفراء من قبل الحكم الصيني 
مانين�ج ضد العبي الفريق�ن ومدرب قطر 

برونو.
واستغل أيمن حس�ن خطأ دفاع الضيوف، 
وتمكن من تس�جيل الهدف الثاني بطريقة 
جميلة، وس�ط فرحة عارمة من الجماهري 
العراقي�ة الغف�رية، لينته�ي الش�وط األول 

بتقدم عراقي بنتيجة )2-1(
وس�نحت للفري�ق القط�ري ع�دة فرص يف 
بداي�ة الش�وط الثان�ي، أخطره�ا محاولة 

عمرو رساج التي ردتها العارضة.
ثم أهدر رضغام إسماعيل فرصة ملضاعفة 
النتيج�ة تألق يف إبعاده�ا الحارس القطري 

مشعل برشم.
وكاد أمج�د عط�وان أن يضاعف النتيجة يف 
اللحظ�ات األخرية لوال غي�اب الرتكيز لتمر 

كرته بجوار قائم األيرس..
وأض�اف حك�م اللق�اء الصين�ي 8 دقائ�ق 
ل�م تكن كافي�ة للضيوف ملعادل�ة النتيجة، 
ليتأهل أسود الرافدين للمباراة النهائية بعد 

االنتصار )2-1(.

البرة/ الزوراء:

أك�َد مدرُب منتخ�ب قطر، برون�و بينيريو، إن 

منتخب العراق اس�تفاد من الجانب التكتيكي 

لتج�اوز منتخ�ب قط�ر والوص�ول اىل املباراة 

النهائية لخليجي 25.

وقال مدرُب منتخب قطر، يف املؤتمر الصحفي 

عق�ب املب�اراة أن�ا فخ�ور بالالعب�ن ألنه�م 

س�يمثلون ب�ذرة املس�تقبل للك�رة القطرية، 

وكلن�ا فخر به�ذا الفريق ك�ون الفريق تجمع 

قبل البطولة بإسبوعن. 

وأوض�ح بيني�ريو يف حديث�ه يف النهاية حققنا 

ه�دف االتح�اد القطري بإنش�اء جي�ل كروي 

واع�د يس�تطيع أن ينافس يف االس�تحقاقات 

املقبلة.

واختت�م بالقول فريقنا يضم توليفة ش�بابية 

نعول عليها يف املس�تقبل، وحظاً أوفر للعنابي 

القط�ري، وأقدم ش�كري للجمه�ور العراقي 

الغفري  وشعب العراق الطيب.

يذك�ر أن مباراة نص�ف النهائ�ي انتهت بفوز 

منتخبنا الوطني بهدفن مقابل هدف واحد.

مقبول البلوشي : اجلماهري العراقية مصدر جناح 
خليجي 25

البرة/ حسن عمار: 
أك�د مدير املنتخب العماني مقبول البلويش، أن تأثري الجماه�ري العراقية كان إيجابياً عىل العبي املنتخب 
العماني، مبينا أن سبب نجاح خليجي 25 يف البرة هو حب الجماهري العراقية للرياضة. وقال البلويش 
إن” الجمهور العراقي كان له تأثري كبري عىل املنتخب العماني األمر الذي انعكس بشكل ايجابي عىل أدائه 
يف املباريات الس�ابقة”، مش�ريا إىل أن” الجمهور العراقي يتذوق الرياضة ويحب كرة القدم ومحب لبلده 
وش�عب مضياف وساند جميع املنتخبات املشاركة منذ انطالق البطولة “. وأضاف البلويش أن” املباراتن 
االخريت�ن اقيمتا يف ملعب�ن مختلفن و بالتوقيت نفس�ه، األوىل جمعت العراق واليم�ن والثانية جمعت 

السعودية وعمان وكالهما شهدا تواجداً جماهريياً كبرياً وهذا هو سبب نجاح البطولة “.

همسة من خليجي البصرة



موناكو / متابعة الزوراء
عن  التخيل  من  موقفه  الفرنيس  موناكو  نادي  حسم 
بايرن  لصالح  نوبل،  أليكسندر  األملاني،  املرمى  حارس 
الجارية.وحاول  الشتوية  االنتقاالت  فرتة  خالل  ميونيخ 
النادي البافاري قطع إعارة نوبل ملوناكو يف الشتاء الحايل، 
لسد ثغرة غياب مانويل نوير حتى نهاية املوسم، بسبب 
إصابته بكرس يف الساق.لكن ستيفان باكس، وكيل نوبل، 
أعلن يف ترصيحات لشبكة “سكاي سبورت أملانيا:” غلق 
الشهر.وقال  هذا  أرينا،  أليانتس  مللعب  نوبل  عودة  ملف 
باكس: “لن يحدث هذا االنتقال، ألن ألكسندر سيلعب مع 
إعارته  تنتهي  إذ  املوسم”،  من  الثاني  النصف  يف  موناكو 
بنهاية يونيو/حزيران القادم.وشارك نوبل يف فوز موناكو 
الفرنيس.وقد  الدوري  يف   ،)7-1( أجاكسيو  عىل  الكاسح 
تحرك بايرن ميونيخ مؤخرا نحو السويرسي يان سومري، 
ما  املفاوضات  لكن  مونشنجالدباخ،  بوروسيا  حارس 
ميونخ،  بايرن  مسؤولو  اآلن.وجدد  حتى  معقدة  زالت 
خالل  جديد  حارس  مع  التعاقد  أجل  من  املفاوضات 
رومانو، خبري  فابريزيو  الجاري.وكتب  الشتوي  املريكاتو 

أوروبا،  يف  واملدربني  الالعبني  انتقاالت 
عىل حسابه بموقع التواصل االجتماعي 
ميونيخ  بايرن  يناقش  تويرت”: 
أخرى  مرة  مونشنجالدباخ  وبوروسيا 

سومري”.وأضاف:  يان  الحارس  صفقة 
الصفقة  لحسم  يضغط  ميونيخ  “بايرن 

هذا األسبوع، ألن املدرب جوليان ناجلسمان 
وقت  أقرب  يف  جديد  مرمى  حارس  ضم  طلب 

ممكن”.واختتم خبري االنتقاالت: “الرشوط الشخصية 
إن  مشكلة،  تكون  لن  ميونيخ  بايرن  مع  سومري  لعقد 

األمر يتعلق فقط بالوصول إىل اتفاق بني الناديني”.وتلقى 
نادي بايرن ميونيخ، دفعة إيجابية بعد حدوث انفراجة يف 
مفاوضاته مع بوروسيا مونشنجالدباخ، بشأن التعاقد مع 
الحارس السويرسي يان سومري.وكانت تقارير صحفية 
قد أفادت يف الساعات املاضية بأن مونشنجالدباخ فتح 
املفاوضات.من  البايرن الستئناف  أمام  الباب من جديد 
جانبها، كشفت شبكة سكاي عن انفتاح جالدباخ عىل 
بيع سومري يف يناير/كانون الثاني الجاري، بعدما تلقى 
إشارة إيجابية من مونبلييه الفرنيس.وأصبح مونبلييه 
منفتحا هو اآلخر عىل بيع حارسه جوناس أوملني للنادي 

يورو.وأفادت  ماليني  و10   7 بني  يرتاوح  بمبلغ  األملاني 
بأن جالدباخ ال ينوي التخيل عن سومري ما لم يربم هذه 
الصفقة، لضمان جلب بديل لصاحب الـ34 عاما.وأضافت 
أيضا أن “بايرن ميونيخ بات مستعدا لرفع عرضه البالغ 
ويأمل  مؤخرا”.  جالدباخ  رفضه  والذي  يورو،  ماليني   5
بايرن ميونخ يف إنجاز صفقة سومري هذا األسبوع، ليكون 
الجمعة  يوم  اليبزيج  أمام  الفريق  مع  للمشاركة  جاهزا 

املقبل يف الدوري األملاني.

روما / متابعة الزوراء
فوز  عن  لروما،  الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  تحدث 
الدوري  من   18 الجولة  منافسات  ضمن  فيورنتينا  عىل  فريقه 
 DAZN شبكة:  أبرزتها  ترصيحات  يف  مورينيو،  اإليطايل.وقال 
»أعلم أنني قلت بعض الكلمات القاسية مرات عديدة.. أنا لست 
وأسلوب  والتحفيز  بالتكتيكات  يتعلق  »فيما  قديسا«.وأضاف: 
التعامل مع الفريق، ال يمكنني سوى التحدث بشكل علني عن 
الجودة والثقة يف لعب  املزيد من  العبي فريقي. لكنني أرغب يف 
أي  وصول  أتوقع  »ال  لقدراتنا«.وتابع:  وفقا  نعمل  نحن  الكرة. 
العب يف املريكاتو. كان املدير صادقا ومبارشا للغاية، وقال أشياء 
دائما  املدربون  يرغب  عادة.  سماعها  املدرب  يحب  ال  مقابلة  يف 
يف معرفة أن لدينا الكثري من األموال، ويمكننا رشاء عدة العبني 
وبناء فريق رائع. هذا هو الحلم«.وواصل: »لقد عملت مع أندية 
من هذا النوع ولديها أموال غري محدودة، وهناك املزيد واملزيد من 

األندية يف الوقت الحارض التي تناسب هذا امللف الشخيص، 
ولكن هذا ليس ما نحن بصدده. نحن نعمل ونبذل قصارى 

جهدنا وفقا لإلمكانات التي لدينا«.
أن  يجب  الجودة،  هذه  عىل  الحصول  أجل  »من  وأكمل: 
تاهريوفيتش  يتمتع  يكربون..  الصغار  الالعبني  نجعل 

بالجودة. نحن بحاجة إىل مدافع يمكنه تمرير الكرة بشكل 
كومبوال  يكون  وربما  الخلفي،  الخط  من  للخروج  أفضل 

إيبانيز بسبب رسعته  لكننا نحتاج  هو األفضل، 
وثباته«.واختتم: »نحن بحاجة إليجاد حل، 

 100 مقابل  مودريك  رشاء  يمكننا  ال 
مليون يورو!«.وأعلن تشيليس مؤخرا 

ميخايلو  األوكراني  مع  التعاقد 
صفوف  من  قادما  مودريك، 

شاختار دونيتسيك.

لوس أنجليس / متابعة الزوراء
السلة  كرة  دوري  تاريخ  يف  ثاني العب  ليربون جيمس  بات 
األمريكي للمحرتفني يتجاوز عتبة الـ38 ألف نقطة بمسريته 
تواليا  ثالثة  هزيمة  ليكرز  أنجليس  لوس  يجنب  لم  ذلك  لكن 

بخسارته 113-112 ضد فيالدلفيا سفنتي سيكرسز.
ويحتل »امللك« املركز الثاني خلف أسطورة ليكرز اآلخر كريم 
عبد الجبار الذي يتصدر هدايف الدوري مع 38387 نقطة، ومن 

املتوقع أن يتجاوزه جيمس يف األسابيع املقبلة.
تمريرات   10 نقطة،   35 ليربون  أحرز 
حاسمة و8 متابعات، متجاوًزا حاجز 
وسط  األول،  الربع  يف  ألف  الـ38 

تصفيق من الجماهري والالعبني.
بخسارة  املباراة  نهاية  بعد  ولكن 
الكامريوني  قاد  أن  بعد  ليكرز 
مع  للفوز  سيكرسز  إمبيد  جويل 
يكن  لم  متابعة،  و11  نقطة   35
ليربون يف مزاج التفكري بإنجازه 

التاريخي.
ورًدا عىل سؤال حول ما حققه، 
لم ُيعر اهتماًما وعلّق عىل خيبة 
فريقه: »إنه أمر محبط أن نصل 
الفوز.  نحقق  وال  املواقف  هذه  اىل 
حرمناهم من فرصة أخرية وحصلنا 
لم  ولكن  للفوز  أخرية  فرصة  عىل 
راسل  أخفق  أن  بعد  ذلك«،  نحقق 
املباراة  نهاية  مع  محاولة  يف  وستربوك 

لليكرز.
 43 مع  فوتشيفيتش  نيكوال  املونتينيغري  قاد  شيكاغو،  ويف 
حامل  ووريرز  ستايت  غولدن  ضيفه  عىل  للفوز  بولز  نقطة 

اللقب 118-132.
ضيفه  عىل  الغربية،  املنطقة  متصدر  ناغتس،  دنفر  وتغلب 
يوكيتش  نيكوال  الرصبي  بقيادة   116-119 ماجيك  أورالندو 

الذي سجل ثالثية حاسمة قبل 1.2 ثانية من النهاية.
وأحرز يوكيتش الـ«تريبل دابل« الثانية عرشة هذا املوسم مع 

17 نقطة، 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة.
املوسم  هذا  له  األعىل  هي  نقطة   42 راندل  جوليوس  وسجل 
توالًيا وجاء عىل حساب  الثالث  للفوز  نيويورك نيكس  ليقود 

ديرتويت بيستونز 104-117.
وأحرز داميان ليالرد 40 نقطة ليساهم يف فوز بورتالند ترايل 
االخري  نجم  بغياب   123-140 مافريكس  داالس  عىل  باليزرز 

السلوفيني لوكا دونتشيتش.

                         

ليفربول / متابعة الزوراء
أفاد تقرير صحفي إنجليزي بوجود رغبة لدى مالكي ليفربول 
“فينواي سبورتس جروب” لبيع النادي بشكل كامل.وكانت 
النادي،  أصول  ببيع  رحبت  قد  سبورتس  فينواي  مجموعة 

لكن لم تكن هناك تأكيدات بشأن صيغة الصفقة.
ليفربول  مالك  فإن  الربيطانية،  تليجراف  صحيفة  وبحسب 
يتطلعون لبيع النادي بالكامل، ومن املتوقع وصول العروض 
خالل الشهر املقبل.وأوضحت الصحيفة أنه كان من املتوقع 
يبدو  لكن   ،2023 عام  بنهاية  النادي،  ببيع  املجموعة  قيام 
أن األمور ستسري برسعة أكرب.ويعاني ليفربول مؤخرا عىل 
ترتيبه  وتدنى  الفريق،  نتائج  تراجعت  حيث  الفني،  الصعيد 

للمركز الثامن يف جدول ترتيب الربيمريليج.

الرباط / متابعة الزوراء
اقرتب املغربي عز الدين أوناحي، العب وسط أنجيه، من االنتقال 

إىل وجهته الجديدة خالل املريكاتو الشتوي الجاري.
وارتبط أوناحي باالنتقال إىل عدة أندية عقب تألقه بقميص أسود 

األطلس يف كأس العالم 2022.
ووفقا لشبكة “لو سبورت 10” الفرنسية، فإن ليدز يونايتد بات 
مع  التعاقد  عقب  أوناحي،  صفقة  عىل  حاليا  تركيزه  كل  يضع 

جورجينيو روتر مقابل 40 مليون يورو.
وأشارت الشبكة الفرنسية إىل أن نابويل الذي قدم عرضا يبلغ 15 
مليون يورو، لم يخرج بعد من سباق التعاقد مع أوناحي، لكن ال 

يزال ليدز يتصدر املشهد.
الالعب  ملستقبل  حاسما  سيكون  الحايل  األسبوع  أن  وأوضحت 

املغربي، وسيحدد وجهته املقبلة.

الرياض / متابعة الزوراء
ريال  أمام  الكالسيكو  برشلونة  حسم 
للتتويج  ليعود  كبرية  بنتيجة  مدريد 
منذ  مرة  اإلسباني ألول  السوبر  بلقب 

.2018
وانترص برشلونة عىل ريال مدريد 1-3 
يف نهائي كأس السوبر اإلسباني الذي 

أقيم يف العاصمة السعودية الرياض.
من  كّل  برشلونة  ثالثية  عىل  وتناوب 
 33( وبيدري  وليفاندوفسكي  غايف 
ريال  هدف  سّجل  فيما  و69(،  و45 
بنزيمة  كريم  الفرنيس  الوحيد  مدريد 

 )3+90(.
وتفّوق برشلونة بكل يشء ليرتك الكثري 
وضعية  عىل  االستفهام  إشارات  من 

ريال مدريد الحالية.
من  القيايس  رصيده  برشلونة  وعزز 
 14 إىل  اإلسباني  السوبر  كأس  ألقاب 
لقباً موسعاً الفارق مع ريال مدريد إىل 

لقبني.
ويمر برشلونة بفرتة مثالية إذ يتصدر 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني بفارق 

ثالث نقاط عن ريال مدريد أيضاً.
تحليقه  آرسنال  تابع  انجلرتا،  ويف 
املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  صدارة  يف 
توتنهام  ومستضيفه  جاره  وأضاف 
إىل قائمة ضحاياه بالفوز عليه 2-0 يف 

املرحلة 20 من املسابقة.
مرمى  حارس  للمدفعجية  وسجل 

 14 لوريس  هوغو  الفرنيس  توتنهام 
تسديدة  بعد  فريقه  مرمى  يف  بالخطأ 
من ساكا، والنرويجي مارتن أوديغارد 

.36
وصار رصيد فريق املدرب ميكيل أرتيتا 
أما  الرتتيب،  صدارة  يف  نقطة،   47
توتنهام فبقي يف املركز الخامس بـ33 

نقطة.

األول  لقبه  إحراز  إىل  آرسنال  ويسعى 
منذ موسم 2003-2004 عندما أكمل 
الفرنيس  مدربه  بقيادة  الفريق  ذلك 
بأكمله من دون  املوسم  أرسني فينغر 

أي خسارة.
والفوز هو األول ألرسنال عىل توتنهام 
عندما  سنوات   9 منذ  األخري  ملعب  يف 
ميكل  اإلسباني  الحايل  مدربه  كان 

أرتيتا العباً يف صفوفه.
 ،)18( الجولة  وضمن  ايطاليا  ويف 
بثنائية  تخطى روما ضيفه فيورنتينا 
العب  ديباال  باولو  عليها  وقع  نظيفة 
منتخب األرجنتني املتوج الشهر املايض 

بكأس العالم يف قطر.
وحصل الربازييل دودو مدافع فيورنتينا 
 ،)24( الدقيقة  يف  حمراء  بطاقة  عىل 

األمر الذي سهل مهمة روما يف تحقيق 
الفوز.

روما صار يف رصيده 34 نقطة يف املركز 
السابع بينما تجمد رصيد الفيوال عند 

النقطة 23 نقطة يف املركز العارش.
سان  باريس  سقط  فرنسا،  ويف 
جريمان، يف فخ الخسارة أمام مضيفه 
الجولة  ختام  يف  وحيد،  بهدف  رين 
للدوري  األول  الدور  من  واألخرية   19

الفرنيس.
هاماري  الوحيد،  املباراة  هدف  سجل 

تراوري يف الدقيقة 65.
ورغم الخسارة بقى العمالق البارييس 
كما  نقطة،   47 برصيد  الصدارة  يف 
برصيد  الخامس  املركز  يف  رين  ظل 
37 نقطة متخلفا بفارق األهداف عن 

موناكو.
بي  مدرب  جالتيه  كريستوف  واعتمد 
وغامر   ،3-4-3 خطة  عىل  جي  إس 
زايري  الواعد،  الوسط  العب  بإرشاك 
إيمري، يف التشكيل األسايس مع وضع 
لصالح  البدالء  مقاعد  عىل  مبابي 

الجناح الشاب هوجو إيكيتيكي.
لكن الفريق البارييس قدم أداء متواضعا 
للغاية، وكان بال أنياب حقيقية يف ظل 
الهجومي  الثالثي  بني  االنسجام  عدم 
وكانت  وإيكيتيكي،  ونيمار  مييس 
)ليو(  من  تسديدة  الوحيدة  املحاولة 

فوق العارضة.

سيدني / متابعة الزوراء
بطولة  يف  لقبه  عن  الدفاع  حملة  نادال  رافاييل  اإلسباني  استهل 
بثالث  درابر  جاك  الربيطاني  عىل  بالفوز  للتنس  املفتوحة  أسرتاليا 

مجموعات مقابل واحدة.
وتخطى نادال منافسه بصعوبة يف املجموعة األوىل بواقع 7-5 قبل أن 
يخرس الثانية 2-6، لكنه عاد وحسم املجموعة الثالثة 6-4 والرابعة 

6-1 ملصلحته ليميض قدماً نحو الدور الثاني.
القليلة  إليه. االشهر  املباراة: »إنه فوز كنت بحاجة  وقال نادال بعد 
املاضية لم تكن سهلة بالنسبة يل )...( إذا أخذت يف عني االعتبار كل 

ما مررت به يف االشهر الستة األخرية، كانت بداية جيدة للبطولة«.
يافع،  إنه  االول،  الدور  يف  املنافسني  أصعب  أحد  ضد  »لعبت  وتابع: 
الفوز  هذا  أن  مرشق..أعتقد  مستقبل  لديه  أن  وأعتقد  القوة  لديه 

سيساعدني ملا تبقى من البطولة«.
ويف أبرز النتائج األخرى لدى الرجال، تأهل كل من البولندي هوبرت 
كوردا  سيباستيان  واألمريكي  سينر  يانيك  وااليطايل  هوركاش 
والكندي دينيس شابوفالوف.وأعلن االسرتايل نيك كرييوس، املصنف 

21 عاملًيا، انسحابه من بطولة أسرتاليا املفتوحة، أوىل البطوالت 

األربع الكربى يف التنس، بداعي االصابة قبل يوم من مباراته األوىل.
من  يعترب  والذي  املايض  العام  ويمبلدون  وصيف  كرييوس،  وعانى 
املرشحني للمنافسة عىل اللقب، من مشكلة يف الكاحل خالل الفرتة 

االعدادية للبطولة التي انطلقت أمس االثنني.
لكن آالم يف الركبة أجربته عىل االنسحاب قبل يوم من مواجهة الرويس 
رومان سافيولني يف الدور األول. كما لن يتمكن من الدفاع عن لقبه يف 

الزوجي اىل جانب مواطنه تانايس كوكيناكيس.
»أنا  بارك:  ملبورن  يف  عجلة  عىل  ُنظم  صحايف  مؤتمر  خالل  وقال 
محبط، هذا أمر حتمي. لقد خضت بعض البطوالت الجيدة هنا، فزت 
يف  مستوياتي  أفضل  ربما  أقّدم  وكنت  املايض  العام  الزوجي  بلقب 

طريقي اىل هنا«.
وتابع: »إنه أمر قاس جًدا، إنها إحدى أهم البطوالت بالنسبة يل خالل 
العام ولم يكن االمر سهال. املشاعر مختلطة...التوقيت سيئ، ولكن 

هذه هي الحياة، االصابات جزء من الرياضة«.
كيس  وجود  أظهر  الفحص  »إن  ماهر:  ويل  البدني  معالجه  وقال 
نتيجة تمزق صغري يف الغرضوف املفصيل، لكنها ليست إصابة تهدد 

مسريته«.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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ُمالك ليفربول يقررون 
التخلص من النادي

أسبوع حاسم النتقال أوناحي 
إىل الربميريليج

إعالم إلكرتوني

برشلونة يتّوج بطالً للسوبر اإلسباني وآرسنال يعزز صدارته للدوري اإلجنليزي 

نادال يستهل محلة الدفاع عن لقبه بنجاح وانسحاب كرييوس 

                         

يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  »إكسربيس«  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
موقعها  عىل  ية  غلوبو«  »أو  صحيفة  وأوضحت 

اإللكرتوني أن الطائرة التي كانت يف طريقها من 
ميامي إىل ساو باولو )جنوب-رشق(، اضطرت إىل 
الهبوط يف بوافيستا حوايل الساعة 2:00 صباًحا 
»مشكلة  لتجنب  غرينتش(  بتوقيت   5:00(

انخفاض يف الضغط«.
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 

هبوط اضطراري لطائرة نيمار يف الربازيل

البطوالت األوروبية لكرة القدم

مفكرة الزوراء

ليربون يتجاوز حاجز 38 ألف نقطة مورينيو يتحسر على وضعه بعد صفقة تشيلسي

وكيل نوبل يغلق ملف عودته لبايرن 
وسومري األقرب لالنتقال حاليًا
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نصائح زمالء نايت للصحفيني يف 2023

 بغداد/ متابعة الزوراء:
نجح الصحفيون يف جميع أنحاء العالم 
يف تغطية عدد كبري من القضايا الهامة 
يف 2022، إذ تص�درت التطورات البارزة 
لألح�داث مثل الغ�زو الرويس الش�امل 
ألوكرانيا وقرار املحكمة العليا األمريكية 
ال�ذي يق�ي بإلغ�اء ح�ق اإلجهاض، 
اس�تمرار  وم�ع  األخب�ار،  عناوي�ن 
جائح�ة كوفي�د19-، قىض املراس�لون 
12 ش�هرًا أخرى يف إع�داد تقارير حول 
أحدث متحورات الف�ريوس، فضًل عن 

التهديدات الصحية األخرى.
ويف أثن�اء ذل�ك، اس�تمر الصحفيون يف 
مواجه�ة الرقاب�ة والعن�ف اإللكرتوني 
وع�ىل أرض الواقع، وللتغل�ب عىل هذه 
التحدي�ات، ابتك�ر الصحفي�ون أم�وًرا 
ومكافح�ة  الق�راء  إلرشاك  متع�ددة 
االنتش�ار املقل�ق للمعلوم�ات املضلل�ة 

واملزيفة.
تق�دم ش�بكة الصحفي�ني الدوليني ما 
تعلم�ه الزم�لء الحاصلون ع�ىل زمالة 
ال�دويل  املرك�ز  يقّدمه�ا  الت�ي  ناي�ت 
ونصائحه�م   ،2022 يف  للصحفي�ني، 
الت�ي يش�اركونها ملس�اعدة زملئه�م 

الصحفيني عىل العمل يف العام الجديد.
هانا أجاكاي

نيجرييا
-FactsMa قي�ادة يف  تجربت�ي   إّن 

terNG، وهي مبادرة تس�عى الستعادة 
سلمة املعلومات عىل املنصات الرقمية، 
اس�تخدام  يت�م  كي�ف  أدرك  جعلتن�ي 
اضط�راب  اإلنرتن�ت كس�لح إلح�داث 
وس�ائل  أصبح�ت  كم�ا  املعلوم�ات، 
املعرك�ة  أرض  االجتماع�ي  التواص�ل 
الجدي�دة للسياس�ة االنتخابي�ة حي�ث 
يتلعب املؤثرون ومساعدو السياسيني 
بخوارزميات املنصات لنزع الرشعية عن 
املعارض�ة، والرتويج لحملت  األصوات 
التش�هري ض�د الصحفي�ني واملواطن�ني 
النشطني. ما اقرتحه عىل الصحفيني يف 

2023 هو:
االنتباه إىل املعلومات املضللة عن قضايا 
املتعلق�ة بموضوعات  النوع، وخاص�ة 
مش�اركة امل�رأة يف السياس�ة والصحة 

اإلنجابية.
الوص�ول إىل املجتمع�ات املحروم�ة من 

خلل ن�رش املحتوى اإلعلم�ي باللغات 
املحلية الت�ي ترتبط بالف�روق الدقيقة 
مس�تويات  مختل�ف  ع�ىل  الثقافي�ة 

املجتمع.
نرش املحتوى املهتم بتقيص الحقائق عىل 
املنص�ات التي يتواجد عليه�ا الجمهور 
األصغر ِسًنا، مثل تجربة تقديم املحتوى 

الفكاهي عىل منصات مثل تيك توك.
الس�عي ملكافح�ة املعلوم�ات الخاطئة 
التواص�ل  منص�ات  ع�ىل  واملضلل�ة 
االجتماعي املش�فرة عرب تجربة نماذج 
أثبتت نجاحها يف أسواق أمريكا اللتينية 

وآسيا.
سريجيو سبانيولو

الربازيل
رأيت الكثري من الصحفيني يعانون من 
االحرتاق الوظيفي يف الس�نوات القليلة 
ب�أن يس�رتيح  املاضي�ة، وال مش�كلة 
الصحف�ي قلي�ًل، كم�ا يج�ب عليه أال 
ُيجهد نفس�ه وأال يعمل أكثر من اللزم، 
وينبغ�ي علي�ه الرتكي�ز ع�ىل صحت�ه 
العقلي�ة والجس�دية عندما يس�تطيع 

ذلك.
كما يجب أال يخاف الصحفي من تجربة 
مج�االت جدي�دة، وأنا أعلم أن�ه ال يزال 
هناك وصم�ة بني الصحفي�ني مفادها 

أنه�م بحاج�ة إىل أن يكون�وا بارع�ني 
يف كل يشء، وخاص�ة الكتاب�ة، ولك�ن 
هناك صحفي�ني عظماء يس�تخدمون 
 ،SEO أدوات تحس�ني محركات البحث
املحت�وى،  والتحلي�لت، واس�رتاتيجية 
ووسائل التواصل االجتماعي. إّن تقديم 
التقرير هو وقود أي مب�ادرة إخبارية، 
ولكن هذه األدوار الداعمة مهمة للغاية 
للحف�اظ ع�ىل تش�غيل آل�ة الصحافة 

وازدهارها.
تينشوي يينج
هونج كونج

ينبغي ع�ىل الصحفيني إع�ادة التفكري 
 ،”Web3“ 3يف اس�تخدام تقني�ة وي�ب
واالعرتاف بإمكانات هذه التكنولوجيا.

تكنولوجي�ا  أن  الن�اس  يعتق�د  ق�د 
البلوكتش�ني انتهت بع�د انهيار رشكة 
ولك�ن   ،FTX رشك�ة  وإف�لس   ،UST
معظ�م االضط�راب ال�ذي ش�هدناه يف 
2022 يتعلق باملال وهو مجرد جزء من 
تقنية ويب3. وبرصف النظر عن إنشاء 
 ،NFT الرم�وز غ�ري القابلة للس�تبدال
هن�اك إمكانات عدي�دة للوي�ب3، مثل 
منع حذف أو تعديل املحتوى بواس�طة 
أي ش�خص، وإدارة منص�ات التواصل 
االجتماع�ي الت�ي بإمكانه�ا مواجه�ة 

سيطرة أي كيان بمفرده.
إّن مقاومة س�يطرة أي كي�ان بمفرده 
أمر مه�م يف الف�رتة الحالي�ة، حتى إّن 
األم�م املتحدة أعربت ع�ن قلقها عندما 
ع�رف العال�م أن موق�ع توي�رت أوق�ف 
حس�ابات الصحفيني )لقيامهم بإعداد 
تقاري�ر ع�ن تح�ركات طائ�رة إيل�ون 
ماس�ك الخاص�ة(. وعىل الرغ�م من أن 
ماسك أعاد عمل هذه الحسابات يف وقت 
الح�ق إال أن هذه الخط�وة توضح مدى 
س�هولة تقويض حريتنا يف التعبري عن 
ال�رأي. واآلن، بعد أن تخلصنا من أحلم 
أن نصبح مليونريات، حان الوقت لنرى 
كيف يمكننا االستفادة من ويب3 لدعم 
قضيتنا املشرتكة وهي: إخبار الجمهور 

باملعلومات بحرية وأمان واستقللية.
لورا زومر

أمريكا اللتينية
التعاون هو العنرص األسايس للصحافة 
يف وقتنا الحايل، وبإمكان التعاون زيادة 
تأثريك وتحس�ني أفكارك، وينبغي عىل 
الصحفي�ني التفكري يف ال�رشكاء الذين 
بإمكانه�م التع�اون معه�م، وتصميم 
ث�م  خط�ة عم�ل بس�يطة وواضح�ة 

تنفيذها.
عن شبكة الصحفيني الدوليني 

القاهرة/متابعة الزوراء: 
والقائم�ني  النارشي�ن  اس�تطلع آلراء  نتائ�ج  أث�ارت 
ع�ىل إدارة مؤسس�ات إعلمي�ة دولية بش�أن تعاملهم 
م�ع منص�ات التواص�ل االجتماع�ي، تس�اؤالت حول 
س�بب اتجاههم لتعزي�ز االهتمام بمنص�ات مثل »تيك 
توك« و»إنس�تغرام«، عىل حس�اب منصات أخرى مثل 
»فيس�بوك« و»تويرت«، األمر الذي عزاه خرباء إىل الرغبة 

يف استقطاب األجيال األصغر سناً، ال سيما »جيل زد«.
حس�ب التقري�ر الس�نوي ملعه�د »روي�رتز« لدراس�ة 
الصحاف�ة، الص�ادر يف يناير )كانون الثان�ي( الجاري، 
فإن »ُصناع اإلعلم سيولون اهتماماً أقل بكثري ملنصات 
مثل )فيس�بوك( و)توي�رت(، يف مقابل زي�ادة االهتمام 
بمنص�ات مثل )تيك ت�وك( و)إنس�تغرام( و)يوتيوب(، 
عىل الت�وايل، باعتباره�ا منصات تحظى بش�عبية لدى 
جيل الشباب«. ولفت التقرير، الذي اعتمد عىل استطلع 
آراء 303 من قيادات اإلعلم يف 53 دولة حول العالم، إىل 
أن »االهتمام املتزايد بمنصة مثل تيك توك يعكس رغبة 
وس�ائل اإلعلم يف االنخراط مع الفئة العمرية األقل من 
25 س�نة، والرغب�ة يف اعتماد تجربة ال�رد القصيص 
بالفيديو، رغم املخاوف بش�أن إمكانية تحقيق عائدات 
مالي�ة، أو تأم�ني البيان�ات«. وتتس�ق ه�ذه النتائ�ج 
مع دراس�ة س�ابقة نرشها معه�د »رويرتز« لدراس�ة 
الصحافة، يف ديس�مرب )كانون األول( املايض، قال فيها 
إن�ه بينما يس�تخدم 40 يف املائة من الش�باب من س�ن 
18 إىل 24 س�نة منصة »تيك ت�وك« يف أغراض متنوعة، 
فإن 15 يف املائة من الفئة العمرية نفس�ها يستخدمون 
املنص�ة مصدراً لألخبار. ولفتت إىل أن جائحة »كوفيد - 
19« كانت نقطة تحول بالنسبة للمنصة التي أطلقتها 
رشكة »بايت دانس« الصينية عام 2018، وكذلك عززت 
األزمة الروس�ية - األوكراني�ة، دور »تيك توك« كمصدر 
لألخبار. ويف يوليو )تموز( املايض، كشف تقرير أنماط 
استهلك األخبار يف بريطانيا خلل عامي 2021-2022 
ع�ن أن »إنس�تغرام« و»تيك ت�وك« و»يوتي�وب« باتت 
تعد أهم ثلث�ة مصادر لألخبار بالنس�بة للمراهقني يف 

بريطانيا.
الدكت�ورة مي عب�د الغني، أس�تاذة اإلع�لم يف جامعة 
بنغ�ازي، الباحث�ة يف اإلع�لم الرقم�ي، أرجع�ت خلل 

ترصيح ل�»الرشق األوس�ط« الس�بب يف اتجاه وس�ائل 
اإلع�لم نح�و منصات مثل »تي�ك توك« و»إنس�تغرام« 
إىل »رغب�ة وس�ائل اإلعلم يف االس�تفادة من الش�عبية 
املتصاع�دة له�ذه املنص�ات، إضاف�ة إىل حرصه�ا عىل 
الوصول إىل األجيال الجديدة الشابة التي تنشط عىل هذه 
املنصات«. وأردفت أن »الفرتة األخرية ش�هدت انتشاراً 
كب�رياً للفيديو، م�ا يدفع وس�ائل اإلع�لم إىل االهتمام 

باملنصات التي تعتمد عىل الفيديوهات القصرية«.
»عب�د الغني« تطرقت إىل »معاناة فيس�بوك وتويرت من 
مش�كلت مالي�ة وتخبط إداري ظهر ص�داه يف تريح 
أع�داد كب�رية م�ن املوظف�ني، م�ا انعكس ع�ىل جودة 
املحت�وى«. وتابعت أن »دخول فيس�بوك وتويرت أطرافاً 
يف بعض الرصاعات السياسية، عرب تبني سياسات نرش 
تحابي بعض األطراف عىل حساب األخرى، كان له بالغ 
األثر يف تقليل اعتماد وس�ائل اإلع�لم عليهما يف الفرتة 
األخ�رية مقارنة بالف�رتات الس�ابقة«. وبالفعل، حقاً، 
أش�ار تقري�ر معهد »روي�رتز« إىل »معان�اة« الرشكات 
املالك�ة ملنص�ات التواص�ل االجتماع�ي الك�ربى م�ن 
انتكاسات ومنافس�ة، الفتاً إىل »تريح يوتيوب لثلثة 
أرباع العاملني وفقدانها أكرب معلنيها، وانخفاض سهم 
ميتا )مالكة فيسبوك( بنحو الثلثني، إىل جانب سياسات 
إيلون ماس�ك، بعد استحواذه عىل تويرت التي تسببت يف 

ابتعاد بعض الصحفيني عن منصة التغريدات«.
ع�ودة إىل »عبد الغن�ي«، فإنها تره�ن »فاعلية« وجود 
التواص�ل  منص�ات  ع�ىل  التقليدي�ة  اإلع�لم  وس�ائل 
االجتماعي، ب�»قدرة وسائل اإلعلم عىل تقديم محتوى 
يتناس�ب م�ع طبيعة ه�ذه املنصات من جه�ة، ويلئم 
الجمهور املس�تهدف م�ن جهة أخرى«. وش�ددت عىل 
»رضورة االهتمام بش�كل وطبيعة املحتوى... والسبيل 
األفضل هو إنت�اج محتوى إعلمي تتوف�ر فيه الجودة 
العالي�ة، ويلئ�م روح الع�رص، وي�ل موضوع�ات ذات 

أهمية بالنسبة للجمهور«.
م�ن جهة أخرى، ترى »عبد الغني« أنه »ينبغي ملنصات 
التواصل االجتماعي تبني سياس�ات أكث�ر حزماً تجاه 
حماية الجمهور من التنمر اإللكرتوني، وحماية حقوق 
األفراد من املقاطع الت�ي تنتهك خصوصيتهم ومراعاة 

معايري السلمة األرسية«.

ملاذا ُتعزز املؤسسات اإلعالمية اهتمامها 
الصحفيون ينجحون يف تغطية عدد كبري من القضايا بـ»تيك توك« و»إنستغرام«؟

املهمة يف 2022

مسقط/متابعة الزوراء: 
يشهد اإلعلم يف سلطنة ُعمان، انفتاحاً 
واسعاً عىل املحيطني اإلقليمي والدويل. 
وهذا االنفتاح يمثل اسرتاتيجية لرؤية 
ُعم�ان الجدي�دة الت�ي تس�عى لتعزيز 
اإلقليم�ي  امل�رح  ع�ىل  حضوره�ا 
خصوص�اً، وهي التي اعتادت عىل لعب 
أدوار سياس�ية ع�ادة م�ا ينظ�ر إليها 
باعتباره�ا مس�اهمة يف دع�م األم�ن 

واالستقرار اإلقليميني.
وم�ن مكتب�ه يف العاصم�ة الُعماني�ة 
مس�قط، حدثنا وزير اإلع�لم الدكتور 
عب�د الله بن نارص الحرايص عن رؤيته 
للدور الذي يلعبه اإلعلم الُعماني، بينما 
تعم�ل الس�لطنة لجذب االس�تثمارات 
وتعزي�ز الرشاك�ة، م�ع دول الخلي�ج 

خصوصاً والعالم بشكل عام.
للعل�م، أسس�ت أول وزارة لإلع�لم يف 
ُعم�ان خلل ديس�مرب )كان�ون األول( 
اإلع�لم  »وزارة  اس�م  تح�ت   1970
والعم�ل«،  االجتماعي�ة  والش�ؤون 
وت�وىّل ه�ذه ال�وزارة املرح�وم األديب 
والش�اعر عبد الله بن محم�د الطائي. 
وع�ام 1972، ُفصل�ت وزارة الش�ؤون 
االجتماعية والعمل عن اإلعلم، وأوكلت 
ش�ؤون واإلعلم إىل مديرية اإلعلم، ثم 

إىل مديرية اإلعلم والسياحة.
أم�ا بالنس�بة للوزي�ر الح�ايل الدكتور 
عبد الله بن ن�ارص الحرايص، فقد توىل 
املنصب منذ 18 أغسطس )آب( 2020. 
وس�بق أن كان رئي�س »الهيئة العامة 
لإلذاع�ة والتلفزيون« بمرتبة وزير بني 
2011 و2020، ورئيس مجلس اإلدارة 
ورئيس التحرير يف »مرشوع املوسوعة 
العمانية«، وأس�تاذاً مساعداً يف جامعة 
الس�لطان قابوس، وعضواً مشاركاً يف 
جامعة أكس�فورد بني 2011 و2012. 
وه�و يحم�ل »بكالوري�وس« يف اللغ�ة 
اإلنجليزية عام 1992 و»ماجستري« يف 
دراسات اللغة والرتجمة عام 1995 من 
جامعة السلطان قابوس، و»دكتوراه« 
يف الرتجم�ة ع�ام 2000 م�ن جامع�ة 

أستون الربيطانية.
وفيما ييل نص الحوار:

< ما االس�رتاتيجية اإلعلمية لسلطنة 
ُعمان يف ظل »رؤية ُعمان 2040«؟

اإلعلمي�ة  التجرب�ة  ع�ن  الحدي�ث   -
لس�لطنة ُعم�ان يط�ول، لك�ن يمكن 
اس�تعراضه يف عنوانني أساس�يني هما 
»م�رآة صادق�ة« و»رس�الة أمينة«. إذ 
نش�أ اإلعلم الُعماني بش�كله الحديث 
مع فج�ر النهض�ة الحديث�ة لُعمان يف 
العق�د الس�بعيني من الق�رن املايض. 
وكانت وزارة اإلعلم من أوائل الوزارات 

التي نشأت إيماناً من القيادة الُعمانية 
النهض�ة  بمؤس�س  حين�ذاك  ممثل�ة 
الحديثة يف الس�لطنة السلطان قابوس 
ب�ن س�عيد - طيب الل�ه ث�راه - بدور 
اإلعلم، ليس فق�ط يف رصد اإلنجازات 
الت�ي تتحق�ق وتقديمه�ا للمجتم�ع، 
وتحفي�ز العم�ل واإلنتاجية، ب�ل أيضاً 
يف صناع�ة الوعي املجتمع�ي والتنوير، 
واملحافظة عىل الهوية الُعمانية ببعدها 
الحض�اري واإلنس�اني، وتعزيز الروح 
الوطنية التي أس�همت بتوطيد مسرية 
وصنع�ت  والنم�اء  والتط�ور  التق�دم 
التح�والت ع�ىل مختلف الصع�د. وظل 
اإلع�لم الُعماني رس�الة إله�ام ومورد 
معرف�ة وأداة بناء، مع�رّباً بموضوعية 
الُعماني�ة  الش�خصية  طبيع�ة  ع�ن 
وسماتها ودورها الحضاري عرب الزمن 
ومد جسور األخوة والصداقة مع سائر 
الدول والش�عوب، وفق سياسة متزنة 
بعي�دة كل الُبع�د ع�ن مظاه�ر الغل�و 

واملبالغات.
< »رؤي�ة ُعم�ان 2040« تؤك�د مبادئ 
الحوكم�ة والش�فافية واإلفصاح، هل 
ترون أن اإلعلم الُعماني مؤهل للقيام 

بهذا الدور؟
- املس�ار اإلعلم�ي أس�ايس يف رؤي�ة 
عم�ان 2040، فمن�ذ املؤتم�ر الوطني 
للرؤي�ة ال�ذي صاغ مس�تهدفات رؤية 
عمان 2040 بإرشاف جللة الس�لطان 
هيثم نفس�ه كان دور اإلعلم أساس�ياً 
ورضورياً. ونذكر يف تلك اللحظات األوىل 
النطلقة مؤتمر الرؤي�ة كنا »إعلمياً« 
يف ب�ث حي ومب�ارش وش�فاف لكل ما 
يدور من مناقش�ات حواري�ة، وكل ما 
يحدد من رؤى ملستهدفات رؤية عمان 
2040. ولق�د تن�اول اإلع�لم الُعماني 
بش�كل مرّكز املحاور األربع�ة للرؤية، 
وهي: مجتمع إنس�انه مبدع، واقتصاد 
أجهزته�ا  ودول�ة  تنافس�ية،  بنيت�ه 
مس�ؤولة، وبيئة عنارصها مستدامة، 
بنق�اش وتحلي�لت وتفاعلي�ة عالي�ة 
الف�رص والتحدي�ات واملعالجات  ل�ت 
واألولويات املرتبط�ة بمحور الحوكمة 
واألداء املؤس�ي. وك�ذا أخ�ذ اإلع�لم 
دوره الفاعل يف حفز الربامج التنفيذية 
املرع�ة التي تس�تهدف إيج�اد حلول 
ذات  للمس�ارات  ومس�تدامة  عاجل�ة 
األولوي�ة كالوضع امل�ايل واالقتصادي، 
وجل�ب  االقتص�ادي،  والتنوي�ع 
االس�تثمارات األجنبية، وس�ط ظروف 

دولية استثنائية.
< ماذا تعني ب�»الظروف االستثنائية«؟ 
الصعي�د  ع�ىل  له�ا  أعددت�م  وم�اذا 

اإلعلمي؟

 ،»19  - »كوفي�د  مث�ل  ظ�روف   -
وانخفاض أس�عار النفط بشكل حاد، 
واألزمات السياسية التي شهدها العالم 
أخرياً وتأثرت بها دول العالم بأش�كال 
مختلفة. ه�ذه تحديات ال بد أن تصاغ 
لها حلول وطنية ذكي�ة بدعم املجتمع 
ال�دور  كان  وهن�ا  األداء.  وبتري�ع 
اإلعلمي متفاعلً ومحفزاً وأساسياً يف 
نق�ل وقائع ما يدور م�ن عمل وخطط 
وبرام�ج وحلول ل�دى الحكوم�ة بكل 
نقاشاته. لدينا برامج إعلمية حوارية 
متخصص�ة تجمع متخ�ذي القرار مع 
راص�دي األداء م�ن املحلل�ني والخرباء 
واألكاديميني واملتخصصني يف تفاعلية 
ثرية ومسؤولة ملتابعة أداء القطاعات 
املس�تهدفة بالنمو، ولدينا قناة تواصل 
مستمرة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية 

عمان 2040 من أجل هذه الغاية.
< أال يس�تلزم ذل�ك، برأيكم، ضّخ مزيد 

من الحرية وتخفيف القيود؟
- يف ُعم�ان إعلمن�ا ذو رس�الة وطنية 
وإنس�انية، ونعت�ز بتجربت�ه األصيلة 
واملنفتح�ة مع اآلخرين ب�كل إيجابية. 
إنه ينقل الوقائع بكل شفافية ومهنية 
ومس�ؤولية، وه�ذا كان ق�رار القيادة 
منذ بداية فج�ر نهضة ُعمان الحديثة. 
ول�ذا نج�د أن مجتمعن�ا يث�ق بإعلمه 
ثقة كبرية ويف الرس�الة التي يعمل هذا 
اإلعلم ع�ىل تحقيقها. وُعمان - بحمد 
الله - تمتلك تجرب�ة إعلمية ثرية جداً 
تؤدي دورها األس�ايس يف بناء الثقافة 
العامة للمواطن وبناء القيم املس�اندة 
للتطّور والتحديث والفضائل، وتعميق 

والعدال�ة  واملس�اواة  الس�لم  فك�رة 
االجتماعية والتسامح وقبول اآلخر.

< ترب�ط ب�ني الحري�ة واملس�ؤولية... 
أيهما يأتي أوالً؟

مفهوم�ان  واملس�ؤولية  الحري�ة   -
متلزم�ان. ه�ذا ه�و األس�اس، حيث 
املهنية اإلعلمية س�رتة نج�اة للحرية 
اإلعلمية املس�ؤولة. ونحن يف السلطنة 
يحظ�ى إعلمن�ا بثق�ة املجتمع ضمن 
مس�احة تعبري عالية، ونعدها األجمل 
ويع�رب  املس�ؤولة.  املهني�ة  بقيمه�ا 
املجتمع دائماً ع�ن تقديره لهذا النهج 
الذي تشكل أصلً من طبيعة الشخصية 
الُعماني والصالح  الُعمانية واملجتم�ع 

الوطني بشكل عام.
< كيف ينعكس هذا عىل وسائل اإلعلم 

الُعمانية؟
- الناظ�ر إىل وس�ائل اإلع�لم الُعمانية 
يجد مساحة تعبري عالية حول مختلف 
املواضي�ع التي ته�م مجتمعنا، واألهم 
يف نظرن�ا ه�و منهج الط�رح اإلعلمي 
الذي يس�مح بجميع اآلراء التي تسهم 
يف البناء وتعالج إش�كاالت الواقع دون 
تجري�ح أو إث�ارة ال تفي�د أح�داً. لدينا 
مثلً برامج حوارية إذاعية وتلفزيونية 
تق�دم س�قفاً عالياً من حري�ة التعبري 
البّناء، وننق�ل وجهات النظر كما هي، 
ولدينا يف الصحافة ايضاً مقاالت نقدية 

عالية الطرح.
< أنتم شخصياً، كنَت صحفياً وإعلمياً 
قب�ل أن ُتصبح وزي�راً... م�اذا حملتم 
للمنص�ب من هم�وم الصحاف�ة التي 

تسعون لحلّها؟

- التجرب�ة الصحفي�ة يف ُعمان تتس�م 
بالث�راء، وكانت املؤسس�ات الصحفية 
قد انطلقت يف سبعينات القرن املايض، 
مملوك�ة  غالبيته�ا  يف  وصحافتن�ا 
للقط�اع الخ�اص، باس�تثناء صحيفة 
»ُعم�ان« الت�ي تصدر باللغ�ة العربية، 
أوبزرف�ر«  دي�يل  »ُعم�ان  وصحيف�ة 
الت�ي تص�در باللغ�ة اإلنجليزي�ة. ثمة 
زخم تقدمه 7 صح�ف يومية باللغتني 
العربية واإلنجليزي�ة، بجانب الصحف 
واملجلت الت�ي تأخذ اإلص�دار الدوري 
بني األس�بوعي والشهري. وتوفر هذه 
الصح�ف تغطي�ة ش�املة يف مختل�ف 
الش�ؤون واملجاالت، وله�ا دور كبري يف 
تقدي�م املعلوم�ة واملعرف�ة، وتتضمن 
كذلك مساحات للنقد البّناء والتحليلت 

املوضوعية.
< ه�ل تراج�ع اإلع�لم التقلي�دي أمام 

اإلعلم الرقمي، برأيكم؟
إىل  نظ�راً  الصحاف�ة  أدوار  ازدادت   -
انتش�ار منص�ات اإلع�لم االجتماعي 
ويتوق�ع  املتس�ارعة،  واإللكرتون�ي 
م�ن الصحاف�ة مضاعف�ة جهودها يف 
ن�رش الوعي ون�رش مختلف رس�ائلها 
الس�امية، والكلمة الصادقة املسؤولة 
س�تصل للجمهور وإن بدا عىل السطح 
ولك�ن مس�ؤولية  ذل�ك.  يخال�ف  م�ا 
الصحافة تتجس�د برفع الوعي الفردي 
واملجتمع�ي ال أن تتح�ول إىل مناف�س 
لإلع�لم االجتماع�ي الذي تغل�ب عليه 

الرؤى الفردية وتفاعلتها.
< وم�اذا أضفت�م للمحت�وى اإلعلمي 

والثقايف تحديداً؟

- عّززن�ا يف جري�دة »ُعم�ان«، مث�ًل، 
مق�االت ال�رأي الت�ي يكتبه�ا كّت�اب 
معروفون م�ن ُعمان والعال�م العربي 
والعال�م، كم�ا أص�درت الجري�دة منذ 
»ملح�ق جري�دة   2022 ع�ام  مطل�ع 
عم�ان الثقايف« الذي أخ�ذ محلّه اللئق 
يف الصحافة الثقافية العربية، ونستمر 
كذلك يف إصدار مجلة »نزوى« الثقافية 
- إضافة إىل القناة الثقافية يف تلفزيون 
س�لطنة ُعم�ان -. ه�ذا يأت�ي يف إطار 
تعزيز الكلمة املس�ؤولة واإلبداع األدبي 
والثقايف، ونحن موقنون بأن التمس�ك 
بمس�ؤولية الكلمة ودعم النرش الثقايف 
واألدب�ي الج�اّد مناهج س�تؤتي أكلها 
ول�و بعد حني عىل ش�كل وع�ي فردي 

ومجتمعي عاٍل.
< م�ع أن مرس�وماً صدر ع�ام 2004 
بمنح ترخيص لقناة تلفزيونية خاصة، 
وكذلك إذاعة خاصة، فإن نس�بة النمو 
يف اإلعلم الفضائي واإلذاعي الخاص ما 
زالت محدودة قياساً باملحيط الخليجي 

مثلً... ما تفسريكم؟
- االستثمار يف املجال اإلذاعي جيد، أما 
فيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية فثمة 
مساٍع من قبل القطاع الخاص للدخول 
يف االس�تثمار يف صناع�ة اإلعلم املرئي 
ولقي�ت ه�ذه املح�اوالت التس�هيلت 
والدع�م من الحكومة. نحن من جانبنا 
ندع�م ه�ذا املس�ار، لكن ه�ذا يعود إىل 
ق�رار القط�اع الخاص نفس�ه واملجال 
مت�اح يف ض�وء القوانني املنظم�ة. أما 
ع�ن االس�تثمار يف اإلذاع�ات الخاصة 
 fm فيبدو جيداً، فهن�اك ثماني إذاعات
ناطق�ة باللغتني العربي�ة واإلنجليزية. 
وهن�ا نش�ري إىل أن القط�اع الخ�اص 
توجه أخرياً للستثمار يف مجال اإلعلم 
اإللكرتون�ي، وُمنح عدد من الرتاخيص 
ملنص�ات إلكرتونية وإلذاع�ات وقنوات 

مرئية إلكرتونية.
< برأيكم، كيف يخاطب اإلعلم الُعماني 
العالم... بينما تنشط السلطنة يف فتح 
األبواب للس�تثمارات وجذب الرشكات 

وعقد الرشاكات واستقطاب السياح؟
- جلب االس�تثمارات األجنبية وتطوير 
صناعة السياحة من امللفات األساسية 
وبرامجه�ا   2040 ُعم�ان  رؤي�ة  يف 
الوطني�ة. وضمن أدوارن�ا وضع ُعمان 
أم�ام العال�م وتبي�ان ما تزخ�ر به من 
نق�ط  تش�كل  اس�تثنائية  مقّوم�ات 
اس�تقطاب استثماري وسياحي. وإننا 
نرك�ز حالي�اً ع�ىل اإلع�لم االقتصادي 
الداع�م له�ذه املس�ارات ونس�ند دور 
الجهات املتصل�ة بالتطوير االقتصادي 
لنرش املعلوم�ة الكافية عن الس�لطنة 

والفرص املتاحة فيها. وسواء يف العمل 
أو  التلفزيون�ي  أو  اإلذاع�ي  اإلعلم�ي 
الصحف�ي أو اإللكرتون�ي لدينا برامج 
متخصصة ذات طاب�ع حواري تفاعيل 
تجس�د هذا الدور وترتجم�ه، وتحظى 
بمتابع�ة داخ�ل الس�لطنة وخارجها. 
مخرج�ات  ع�ىل  الي�وم  نرك�ز  كذل�ك 
ومتابع�ة  االقتصادي�ة  الدبلوماس�ية 
والتفاهم�ات  واالتفاقي�ات  املش�اريع 
التي ترتبط بها الس�لطنة مع الرشكاء 
الفعالي�ات  ونرص�د  الخارجي�ني، 
القطاع�ات  لجمي�ع  االقتصادي�ة 
التطوي�ر  الت�ي تش�تغل يف منظوم�ة 
الس�ياحي  الجان�ب  ويف  االقتص�ادي. 
غايته�ا  إعلمي�ة  برام�ج  نخص�ص 
التنشيط السياحي يف مختلف املواسم، 
كما نرصد حركة الس�ياحة اآلتية عىل 
مت�ن الس�فن الس�ياحية العملقة من 
كل دول العال�م، وهذه املتابعة تنطوي 
عىل العمل اإلخب�اري اليومي يف جميع 
وسائل اإلعلم. وتش�ّكل نرشة األخبار 
تلفزي�ون  يف  اليومي�ة  االقتصادي�ة 
الس�لطنة ناف�ذة مهم�ة للتعريف عىل 
االقتص�اد الُعمان�ي والف�رص املتاحة 
ب�ه ومنظوم�ة الترشيع�ات والقوانني 
املنظمة للستثمار األجنبي والتسهيلت 
الت�ي ُتقدَّم للمس�تثمرين. أيض�اً بدأنا 
خط�وة جي�دة عىل طريق رف�ع كفاءة 
ال�وزارة،  يف  الخارج�ي  اإلع�لم  وأداء 
ملضاعف�ة أدوارن�ا يف هذا املج�ال املهم 
لرؤي�ة ُعمان 2040، إذ نس�تقبل كثرياً 
من الصحفيني واإلعلميني من مختلف 
دول العالم الذين يزورن سلطنة عمان 
للتعريف بها وبمجتمعه�ا وبطبيعتها 
وبمش�اريع التنمي�ة فيه�ا، إضافة إىل 
الفرص االستثمارية الواعدة يف مختلف 

القطاعات.
< إىل أي درج�ة تعتق�دون أن االلت�زام 
ب�»الخصوصي�ة« املحلي�ة أصبح قيداً 
أم�ام تطّور وس�ائل اإلع�لم؟ هل ثمة 
معن�ى ل�»الخصوصي�ة« تتبناه وزارة 

اإلعلم وتسعى إللزام الصحافة به؟
- ما نقص�ده بالخصوصية يف تجربتنا 
ش�أن مختلف عما يفره غرينا. نحن 
نتناول املفهوم يف قالب منظومة القيم 
واملب�ادئ واألع�راف الت�ي نش�أ عليها 
اإلنس�ان الُعماني الذي هو أداة التنمية 
وهدفها وغايتها، وهو الفاعل اإلعلمي 
الخط�اب  ل�واء  يحم�ل  فم�ن  أيض�اً، 
اإلعلمي يف وس�ائل إعلمنا الحكومية 
والخاصة هم شباب وشابات ُعمانيون. 
وكلما كان اإلعلم مرتجماً ملبادئ وقيم 

مجتمعه كتب له النجاح والديمومة.
)عن/صحيفة الرشق االوسط(
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الفنان طه علوان ويف زيارة اىل بغداد 
اس�تغلت »ذاكرة« وج�وده فأجرت 

معه الحوار اآلتي :-
* مرحبا بالفنان املبدع .

-مرحب�ا بكم اخ�ا وم�اكا لجريدة 
تابعت الكثري من النخب الفنية .

* بدأ البد ان نسألك السؤال التعريفي 
بشخصك الكريم ؟

-اس�مي ولقبي طه علوان البدري. 
االس�م الفني : طه عل�وان .. خريج 
معهد الفنون الجميلة قسم املرسح 
وعض�و نقاب�ة الفنان�ني العراقيني 
وس�فري النواي�ا الحس�نة وعضو يف 

منظمة حقوق االنسان. 
* النش�أة والعائل�ة وتأثريه�ا ع�ى 

حياتك الفنية يا طه ؟
-والدتي جاءت يف التسلس�ل الثالث 
لعائل�ة م�ن ثماني�ة اخ�وة وخمس 
بن�ات ألب عصامي كان للس�كن يف 
املنطق�ة الش�عبية ) الطوبجي ( أثر 
مهم يف رس�م بدايات املسرية الفنية 
ومنطقتي تعد من املناطق الشعبية 
وفيها تكثر الهوايات الش�بابية مثل 
الرياضة والرسم والغناء والسباحة 
وكث�رة املقاهي الش�عبية التي ترى 
ش�تى  يمارس�ون  فيه�ا  الش�باب 
الفعاليات، أما أنا فقد نش�أت محبا 
والهواي�ات  الش�بابية  للتجمع�ات 
الفنية . كنا نشارك يف اكثر الفعاليات 
الفني�ة التي تقام يف املدرس�ة ورغم 
انها بدايات بس�يطة إال انها ذات اثر 
كبري يف ترسيح تلك الهوايات ونموها 

مع السنني شيئا فشيئا .
* طي�ب وكيف ش�عرت ان هواياتك 

بدأت تنضج وتتبلور ؟
- يف بدايات املس�رية الفنية العفوية 
يف االبتدائية يف مدرسة )ابن الشعب( 
يف الطوبج�ي حيث تقدي�م فعاليات 
مدرسية ملادة القراءة بشكل تمثييل 
وه�ي البداي�ات االوىل للتعلق بالفن، 
واس�تمرت الفعاليات املدرسية التي 
كان له�ا تأث�ري مه�م يف مس�ريتي 
حي�ث كان يدرس�ني يف م�ادة اآلدب 
االس�تاذ )مال الله( الخش�اب املذيع 
يف اذاع�ة صوت العرب م�ن القاهرة 
ودرس�ني مادة الخطاب�ة وارشكني 
يف مس�ابقات الخطاب�ة ب�ني الكوخ 
والرصاف�ة وحبب إيل ق�راءة املرسح 
وامل�رسح العاملي وهي اول خطوات 
الرتكي�ز عى امل�رسح والفن بعدها 
الفني�ة  االعم�ال  بق�راءة  ب�دأُت 
واملرسحي�ة حي�ث كن�ت اميش من 
املتنب�ي اىل مس�كني يف الطوبج�ي 
مش�ياً ك�ي احص�ل عى قص�ة او 

رواية او مرسحية.
* إذا لننتق�ل اىل مرحلة ما بعد تلك 

الفرتة؟
-تدرج�ت حياتي وصوال اىل مرحلة 

اداء خدم�ة العل�م ويف الجيش كانت 
يف  وخاص�ة  كث�رية  مش�اركات  يل 
املجال الفن�ي، إذ عملت اعماالً فنية 
خال تواج�دي يف الجي�ش العراقي 
وش�اركت يف مرسحيات هادفة كنا 
نقدمه�ا يف مناس�بات وطنية مهمة 
وكنا نحصل عى اعجاب من االمرين 
وزمائنا العس�كريني وكنت احصل 
من خالها عى اج�ازات وتقييمات 
من قبل القادة واآلمرين واستحقيت 

الثناء من الجميع.
* ومتى انتقل�ت اىل الفرقة القومية 

للتمثيل وم�ا ال�ذي قدمت�ه فيه�ا ؟
اىل  انتقل�ت   )١٩٩٧( س�نة  نع�م   -
الفرق�ة الن الفرقة القومية للتمثيل 
ه�ي املحك الرئي�ي لتقديم االعمال 
الرصينة الجيدة من خال املس�ارح 

العراقية املعروفة .

* طي�ب حدثنا ع�ن مرحلة وجودك 
مع املرسح العسكري ؟

-عندما انتقلت اىل املرسح العسكري 
كانت النشاطات يف اوجها فشاركت 
الفني�ة  االعم�ال  م�ن  الكث�ري  يف 
واملرسحي�ات حينه�ا فمثا كانت يل 
مش�اركات منها يف مرسحية حسني 
رخيص تأليف )ط�ارق عبد الواحد( 
الع�يل( وكان  واخ�راج )د.محس�ن 
دوري هو شخصية املحقق وعرضت 
ع�ى مرسح بغ�داد مع نج�وم الفن 
العراقي يف املرسح املرسح العسكري 
وهي باك�ورة اعم�ال الفرقة وكان 

الحقيقي لش�خصيتي يف  االنط�اق 
املرسح .

* وكي�ف كان�ت نظ�رة املخرج�ني 
لشخصيتك انذاك ؟

-منذ الوهلة االوىل ملشاركاتي ونتيجة 
لالت�زام الكب�ري والش�كل وتقمص 
املخرج�ني  جعل�ت  الش�خصيات 

العراقي�ني يف امل�رسح يرك�زون عى 
ادواري وتقدي�م كاريكات�ريات تليق 
بش�كل ومضمون طه عل�وان وكان 
مرسحي�ة يونس الس�بعاوي تأليف 
) ط�ارق عب�د الواح�د ( واخ�راج ) 
د.محس�ن العيل ( وكانت ايضا عى 
مرسح بغداد كان لها الدور الكبري يف 
معرفة شخصيتي وقابلياتي الفنية 
* حدثن�ا عن مش�اركاتك االخرى يف 

املرسح العسكري ؟
-خال وجودنا يف املرسح العسكري 
يل  كان�ت  س�ابقا  ذك�رت  مثلم�ا 
مش�اركات اخرى ومنها مرسحياً يف 
مرسحية املطحنة تأليف ) عبد االمري 
ش�مخي( واخراج ) د. محسن العيل 
(وكانت من الشخصيات املميزة جدا 
الت�ي قدمت عى م�رسح املنصور يف 
ثمانينيات القرن املايض وكان نهجي 

يف هذا العمل ان اتقمص الش�خصية 
اىل  واقدمه�ا  الحقيق�ي  بالش�كل 
املش�اهد العراق�ي املرسح�ي والتي 

القت نجاحا كبريا يف تلك الفرتة. 
* هل تتذكر كم عما فنيا ش�اركت 

به؟
- اكثر من خمس�ني مرسحية كانت 
حص�ة املرسح الش�عبي منه�ا اكثر 
من س�ت وعرشين مرسحية شعبية 

واكثر من 24 عما مرسحيا عامليا. 
* أي االعم�ال الفني�ة اكث�ر اعتزازا 

بالنسبة اليك ؟
- كثرية هي االعمال التي اعتز بها الن 
يف االذاع�ة هناك اكثر من عمل منها 
حذاِر م�ن اليأس ويف املرسح اطراف 
املدينة ملؤلفها ) عبد االمري شمخي( 
ومخرجه�ا ) د. محس�ن العيل( ويف 
التلفزي�ون املسلس�ل العراقي املاذ 
آم�ن تألي�ف ) عبدالوه�اب الدايني 
( واخ�راج االس�تاذ ) ف�اح زك�ي ( 
بشخصية )مسرت مايك ( ومسلسل 
سارة خاتون تأليف )حامد املالكي (

واخراج الفنان الكبري ) صاح كرم ( 
بشخصية عم سارة .

* وه�ل كان لاذاع�ة دور فن�ي يف 
ادائك ؟

-نعم اهم عمل اذاعي مسلسل حذاِر 
م�ن الي�أس ويل يف االذاع�ة اكثر من 
خمس�مائة مسلس�ل اذاعي وكانت 
االعمال االذاعية لها التأثري الكبري يف 
صقل حنجرتي وتقديم صوت رخيم 
معروف حاليا ط�ه علوان من خال 
الص�وت وكان له�ا التأث�ري الكب�ري 
التلفزيون�ني  املخرج�ني  ج�ذب  يف 
والس�ينمائيني والنظر اىل صوت طه 

علوان اوال وشكل طه علوان ثانيا .

* عمل�ك كفن�ان يتطل�ب ان تنتمي 
ملؤسسات فنية معينة فهل كانت لك 

انتماءات معينة ؟
-نعم ان�ا  عضو يف )دائرة الس�ينما 
)الفرق�ة  يف  وعض�و   ) وامل�رسح 
القومية للتمثيل( وعضو يف )املرسح 
العسكري ( وعضو يف )مرسح القوة 
الجوي�ة ( وعضو يف )دائ�رة االذاعة 
والتلفزي�ون ( ورئي�س يف ) جمعية 
الثقافة والفنون املس�تقلة ( وعضو 

يف ) نقابة الفنانني العراقيني ( .
* هل لك مشاركات عرضت دوليا ؟

دولي�ة  ل�دي مش�اركات  ليس�ت   -

ولكن لدي مش�اركات عربية ومنها 
مسلس�ل املتنبي يف س�وريا والعراق 
ومسلس�ل ابراهيم طوقان يف االردن 
ومسلس�ل س�اعة الصف�ر ملخرجه 

)يوس�ف رزق ( يف سوريا بشخصية 
عالم . 

* هجرتك اىل امريكا هل كانت لعمل 
ام ماذا ؟

-ذهب�ت ألمريكا لع�اج ولدي حيدر 

الذي اصي�ب بإطاقة نارية محرمة 
فق�د كثريا م�ن اجزاء جس�دِه عى 

اثرها ومازلت اعالجه اىل اآلن. 
* وه�ل اس�تفدت م�ن تواج�دك يف 

الغربة؟
- االحتكاك واالس�تفادة من التطور 
الفن�ي والتقن�ي يف عال�م الس�ينما 
رضوري  وامل�رسح  والتلفزي�ون 
وقد تابع�ت الحرك�ة الفني�ة هناك 
واس�تفدت يف نواٍح كث�رية ولكن لم 
ان�س وطني بدلي�ل انن�ي اتواجد يف 

بل�دي اآلن .
* اخر عمل لك يف العراق ؟

- اخر مسلس�ل اذاعي بعنوان مريم 
م�ن تأليف )مثنى ص�ري( واخراج 
)بديع الن�ادر( وهو اول عمل اذاعي 

بعد انقطاع تسعة سنوات. 
* ه�ل تمي�ل للم�رسح اكث�ر م�ن 

غريه؟

-ل�كل لون م�ن العم�ل خصوصيته 
اختص�ايص  كان  وان  فامل�رسح 
وحبي لكن املسلس�ات التلفزيونية 
واالذاعي�ة ايضا عزي�زة ومهمة لكل 

فنان .

* هل تتذكر مساهماتك العربية ؟
-يف س�وريا كان�ت يل مس�اهمات يف  
مهرجان االس�بوع الثق�ايف العراقي 
ويف االردن املهرج�ان املرسح�ي ويف 
املغ�رب ملرسحية ) ليل البنفس�ج ( 
تأليف واخ�راج ) د. حي�در منعثر ( 
وحصلنا ع�ى الجائ�زة االوىل يف هذا 
املهرج�ان ، اضاف�ت يل الكثري حيث 
االحتكاك يف الفنانني العرب واالجانب 

الكتساب الخرة واملعرفة.
* وهل حصلت عى جوائز ؟

- كثرية ج�دا الجوائ�ز والتكريمات 
الدوائ�ر  كل  م�ن  ومازال�ت  كان�ت 
الرسمية وشبه الرسمية واملنظمات 
الدولي�ة ومنظمات املجتم�ع املدني 
وحت�ى  والفن�ون  الثقاف�ة  ووزارة 

الدواوين العشائرية وما زالت. 
* هل تميل للفصحى ام العامية ؟

-املمث�ل الش�امل واملتمك�ن ي�ؤدي 
الحالتني بق�درة واحدة ومن امثلتي 
لهذا الس�ؤال هو ادئي ملسلسل اخر 
املل�وك م�ن تألي�ف ) ف�اح ش�اكر 
( واخ�راج الفن�ان الكب�ري )حس�ن 
جعف�ر  اب�و  ومسلس�ل  حس�ني( 
يوس�ف(  )مع�اذ  تألي�ف  املنص�ور 
واخراج الفنان الكبري ) صاح كرم ( 
العمل االول بش�خصية نوري سعيد 
الخ�راج  رئي�س  باش�ا وش�خصية 
يف زم�ن ابو جعف�ر املنص�ور ولكل 

شخصية طريقة واداء.
* ه�ل لك اعم�ال نراه�ا يف رمضان 

القادم؟
-نعم  مسلس�ل بعنوان خان الذهب 
تألي�ف ) محم�د حن�ش ( واخ�راج 
)بهاء خ�داش( يع�رض يف رمضان 
 mbc iraq الكريم عى شاش�ة قن�اة
، ومسلسل سماء صافية من تأليف 
االس�تاذ  واخ�راج  ه�ادي(  )مهن�د 
الكبري )عيل ابو س�يف ( يعرض عى 

قناة UTV ويتحدث عن املهجرين. 
* هل تعرضت اىل نقد وكيف تعاملت 

معه ؟
- نع�م تعرض�ت للنق�د يف كثري من 
االعم�ال وجميع م�ن نقدني فادني 
اخطائ�ي  وصح�ح  وجهن�ي  فق�د 
وجعلن�ي اركز ع�ى كيفي�ة تفادي 
االخط�اء وع�دم الرج�وع اىل اعمال 
مبتذلة ال تليق باسم الفنان العراقي 
املميز ويف مرسحية نقدني االس�تاذ 
الكبري )حسب الله يحيى( وانا ممتن 
ل�ُه الن�ه وجهني وصح�ح اخطائي 

أكن له كل محبه واحرتام. 
* ه�ل تعج�ب بفنان�ني وتعتره�م 

قدوة للعمل الفني ؟
- كث�ريون واهمه�م الفن�ان الكبري 
)حس�ن حس�ني ( واالس�تاذ الكبري 
)صاح كرم ( واالس�تاذ الكبري )عيل 
ابو س�يف ( واالستاذ الكبري )هاشم 
ابو عراق ( والرائع جدا )اكرم كامل 

(واالستاذ )جمال عبد جاسم (.
* كيف ت�رى الحركة الفنية يف بلدك 

اآلن؟
- فيها من الضبابية الكثري وبحاجة 
لجمي�ع  ورقابي�ة  فني�ة  لج�ان  اىل 
اس�تثناء  بدون  الفضائية  القن�وات 
وتحميلها املس�ؤلوية الكبرية لرتدي 
الدرام�ا العراقي�ة و وصوله�ا اىل ما 

هي عليه اآلن .
* هل تود ان تقول شيئا ؟

-عندم�ا تتوف�ر االش�ياء س�أقولها 
بطريقة مفاجئة . 

* ه�ل تتمن�ى عم�ا ل�م تحققه او 
تتمنى ان تحققه ؟

-اتمنى ان اشارك يف عمل فني عراقي 
مث�ل لي�ايل الحلمي�ة بأج�زاء كثرية 
لتعريف الجيل الجديد بتاريخ العراق 

الحدي�ث وه�ذا م�رتوك للمعني�ني .
* واخر اقوالك ؟

-امنيات�ي للصدي�ق الرائع االس�تاذ 
الصح�ة  ب�دوام  الرشق�ي  جم�ال 
والعافية، وجمي�ع العاملني يف هذه 
الصحيفة الجميل�ة بالتوفيق الدائم 
وامنيات�ي له�م بالصح�ة والعافية 

وكل عام وانتم بألف خري .
* ش�كرا ل�ك م�ع امنياتن�ا ب�دوام 

العافية ومزيد من التالق .
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

مشاركاتي يف اإلذاعة والتلفزيون كثرية منها “حذاِر من اليأس” و”سارة خاتون” وغريها 

شاركت يف اإلذاعة بـ ) 500 ( عمل إذاعي بني مسلسل ومتثيلية إذاعية

 

شاركت يف أعمال عرضت يف سوريا واألردن والعراق 

الفنان طه علوان لـ” الزوراء”: مسرحية “حسني رخيص” متثل االنطالقة األوىل لشخصييت يف املسرح

حوار  / مجال الشرقي :

الفن�ان الكبري طه عل�وان ولد يف ١١ كان�ون األول ١٩53 يف مدينة 
بغداد يف منطق�ة »الطوبجي« هو ممثل عراقي وعربي، ش�ارك يف 
العدي�د من األعمال الفنية يف الس�ينما وامل�رسح والتلفزيون ومثل 
أكثر من خمس�ني عما مرسحيا، كما قدم أكثر من مائة وعرشين مسلسا 
تلفزيونيا وش�ارك يف العديد من املهرجانات املرسحية العربية والدولية ونال 
جوائ�ز تقديرية عدي�دة كأفضل ممث�ل عراق�ي، بدايته الفنية من�ذ الصغر 
ونقط�ة انطاق�ه وظه�وره الامع يف عق�د الثمانينات حي�ث كان للمرسح 
العس�كري حصة االسد يف تمثيل العديد من املرسحيات فيه منها مرسحيات 
)حسني ارخيص( و )الرقية( و )أطراف املدينة ج2( و )بيت وخمس بيبان( 
وغريها، وعى صعيد الدراما العراقية شق طريقه من خال حضوره املتميز 
يف الش�خصية الرئيسة للمسلس�ل التاريخي )املقتفي ألمر الله( بعدها عمل 
م�ع الكثري من املخرجني العراقي�ني يف أعمال ال حرص لها منها )املاذ األمن( 
و )رأس الرياح( و )الزمن والغبار( مع املخرج هاشم أبو عراق، ومسلسات 

)أمان�ي للس�يدات( و )غرباء الليل( و )هذا هو الحب( و )الحرب والس�ام( 
و)البيت املني( و )االختطاف اللعني(، ومسلسل )أنا وليى( إخراج السوري 
ط�ال ممدوح، وعمل مع العديد من املخرجني منهم: عيل أبو س�يف واركان 
جه�اد وخريية املنصور وع�زام صالح ورجاء كاظم ونبيل يوس�ف وفاروق 
القي�ي وفارس طعمة وجال كام�ل، وعمران التميم�ي يف الجزء األول من 
مسلس�ل )بيت الطني( بشخصية )الش�يخ عجاج(، وقدم أكثر من ثاثمائة 
عم�ل اذاعي وابرزهم مسلس�ل )حذاِر من اليأس( وكان يعتمد عى رس�ائل 
املس�متعني وكانت تبث بش�كل درامي وأخرجها )فخ�ري حكمت( والراحل 

)محمد الصكر(.
ويعد املمثل طه علوان من املمثلني الذين تجاوزوا إطار املحلية فهو ممثل عرف 
ع�ى صعي�د محيل وعى صعيد عربي، له من االعمال ما يزيد عى الخمس�ني 

عم�ا مرسحيا. أم�ا إذا أردنا ان نحيص مش�اركاته تلفزيونيا فقد 
تصل اعماله اىل اكثر من ١20 عما .

  شاركت يف أكثر من 50 مسرحية بني املسرح الشعيب والعاملي
يف رمضان املقبل سيعرض لي من شاشة ام بي سي عراق مسلسل بعنوان “خان الذهب”
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الجل�وس معاً، والتفاه�م عىل األمور 

األساس�ية، الت�ي تحك�م عالقتهما، 

هي الطريقة الفضىل للمحافظة عىل 

عالق�ة عاطفّية طويل�ة األمد. ولهذا 

الس�بب، يجب أن يفه�م الرجل هذه 

األمور ويتفّهمها:

1. توّل عّدة مهّمات يف الوقت ذاته

لس�بب نجهله جميعاً، ُتجيد النس�اء 

ت�وّل ع�ّدة مهّم�ات يف الوق�ت ذاته. 

ُيمكننا مش�اهدة برنامجن�ا املفّضل 

والعم�ل من املن�زل وط�الء أظافرنا 

خ�الل الدعاي�ات، كلّه�ا يف آن مع�اً. 

لذلك، ينبغي أن تفهم مدى ش�عورنا 

بالكآب�ة، عندم�ا تكون عالق�اً أمام 

التلف�از، وأن�ت تش�اهد مب�اراة كرة 

قدم، مع عدم تمّكنك من مس�اعدتنا 

يف الواجبات املنزلية.

2.نريدك أن تخطط ملش�اريع شّيقة 

ومرحة

إّن باق�ات الزهور ه�ي بالطبع لفتة 

عاطفي�ة جميلة. ولكن�ك ال تعلم كم 

نقّدر عندما تخطط ملش�اريع شّيقة 

ومرحة، ُيمكننا مزاولتها معاً.

3. قد نقس�و يف بع�د األحيان، ولكننا 

نحّب بعضنا

نقس�و ألنن�ا ال نتس�اهل أيض�اً مع 

أنفس�نا. وع�ىل الرغ�م من أنن�ا نمّر 

ببعض املش�احنات يف أوقات معّينة، 

ونط�رح سلس�لة ال متناهي�ة م�ن 

األس�ئلة، وال أفهم�ك دائم�اً، إال أّنني 

مولعة بك.

4. كّل ما نريده هو أذن مصغية

يف بعض األحيان، جّل ما نريده هو أن 

نعّب عن أنفسنا. ففي حاالت نادرة، 

نأت�ي إلي�ك بقّص�ة أو ح�دث حصل 

معن�ا يف العم�ل أو م�ع أصدقائنا، ال 

س�عياً للحصول عىل نصيحة منك أو 

ألّننا نش�عر بالحرية، ب�ل ألّننا نعتب 

أنك تؤّمن لنا فس�حة من األمان وأننا 

نث�ق بأنك لن تصدر أحكاماً ضدنا. ال 

رضر حتى إن غمرتنا أو طمأنتنا عند 

انتهائنا من القّصة.

5. تشعر املرأة هي أيضاً بالخوف من 

االلتزام

بالطب�ع، تق�ع النس�اء كالرج�ال يف 

الغرام، ويفتّن برجل األحالم والشاب 

الوس�يم. ولكّنهن ال يتوّقع�ن أبداً أن 

يغمره�ّن ش�عور كه�ذا كّل يوم من 

حياتهّن. عىل الرّغ�م من أّن املجتمع 

ق�د ال يتوّقع ذل�ك، فإّن كث�ريات من 

النساء هّن اللواتي يواجهن مشكالت 

تتعلّق بااللتزام.

6.التواصل

التواص�ل معه�ا، وال  تعل�م كيفّي�ة 

تت�ّرف بعدائّية س�لبّية؛ فإن كنت 

تواج�ه مش�كلة، فتكلّ�م عنه�ا بكّل 

إّن الراح�ة ه�ي رّس  إذ  بس�اطة، 

الزيجة الناجحة.

هل تعلمني أن تمش�يط الش�عر قبل 
الن�وم ليس مجرد طق�وس جمالية 
ولكنه قد يعطي الكث�ري من الفوائد 
لش�عرك، ال يؤدي تمش�يط ش�عرك 
بانتظام إىل جعل شعرك يبدو أنظف 

فحس�ب، بل إنه مفيد أيض�اً للدورة 
الدموية يف فروة رأسك.

للحصول عىل شعر أكثر نعومة
الشعر الناعم يعني أن شعرك يحصل 
عىل ما يكف�ي من العنارص الغذائية 

واألكسجني والرتطيب الجيد. يمكن 
قب�ل  أن يس�اعد تمش�يط ش�عرك 
الن�وم يف الحص�ول عىل ش�عر أنعم 
ألن�ه س�يزيد م�ن ال�دورة الدموية 
حتى يتمكن ش�عرك م�ن امتصاص 

العنارص الغذائي�ة عىل النحو األمثل 
والتمت�ع بجمي�ع فوائد األكس�جني 

املوزع عىل فروة الرأس.
يمنع التشابك والعقد

ه�ي  والعق�د  التش�ابك  كان�ت  إذا 
املش�اكل الت�ي تواجهينه�ا دائماً يف 
كل مرة تستيقظني فيها يف الصباح، 
فربم�ا ح�ان الوق�ت لتجدي�ن ليس 
فق�ط الح�ل ولك�ن أيض�اً الس�بب 
الرئي�ي للمش�كلة. حس�ناً، ع�دم 
تمش�يط ش�عرك قبل الن�وم يمكن 
أن يس�بب هذه املش�اكل دائماً. لذا، 
فإن تمش�يط الش�عر قبل النوم أمر 
رضوري بالنسبة لك ألنه سيساعدك 
ع�ىل تقلي�ل أو حت�ى من�ع تش�ابك 

شعرك يف الصباح.
عدم تجعد الشعر يف الصباح

التش�ابك والعقد ليست هي املشاكل 
امل�رأة يف  الت�ي تواجهه�ا  الوحي�دة 
الصب�اح ولكن أيضاً الش�عر املجعد. 
يح�دث تجعد الش�عر عندم�ا يجف 
ش�عرك وف�روة رأس�ك. ق�د ي�ؤدي 
تمشيط شعرك بالفرشاة يف الصباح 
إىل حل املش�كلة ألن الزهم الطبيعي 

يحتاج�ه  ال�ذي  الرتطي�ب  س�يوفر 
األوان.  ف�وات  بع�د  ولك�ن  ش�عرك 
ه�ذا هو الس�بب يف أنه م�ن األفضل 
تمش�يطه بالفرش�اة قبل النوم بدالً 

من الصباح.
يزيل األوساخ والقرشة

تفض�ل بعض النس�اء االس�تحمام 
وغس�ل الش�عر قب�ل الن�وم حتى ال 
يضط�ررن للقل�ق بش�أن األوس�اخ 
والق�رشة يف الش�عر وف�روة الرأس. 
وم�ع ذلك، فإن معظمهن ال يضيفن 
ه�ذه الطق�وس قب�ل الن�وم ولكن 
ال يزال تمش�يط الش�عر أم�راً مهماً 
إلزال�ة األوس�اخ والق�رشة والتي إذا 
تركته�ا أثناء الليل قد تس�بب املزيد 

من القرشة.
قد يمنع تساقط الشعر

صدق�ي أو ال تصدق�ي إذا كن�ت ال 
تمش�طني ش�عرك بانتظ�ام، فم�ن 
املحتمل أن يحدث تساقط الشعر ألن 
تساقط الشعر سيتشابك مع شعرك 
ويزيد األمر س�وًء. لهذا السبب، فإن 
تمش�يط الش�عر قبل النوم س�يزيل 
كل تس�اقط الشعر ويمنع املزيد من 

التس�اقط، عىل الرغم من أنه يمكنك 
أيض�اً إضاف�ة فوائ�د زيت الس�مك 
لتساقط الشعر التي يمكنك وضعها 

عىل شعرك قبل النوم.
يعزز نمو الشعر

مفتاح نمو الشعر الصحي هو عندما 
يكون ش�عرك وفروة رأسك يف أفضل 
حالة. عالوة عىل ذل�ك، تحتاجني إىل 
التأكد من أن الدورة الدموية يف فروة 
الرأس يف حالة ممتازة أيضاً لتحفيز 
الش�عر  نم�و  يف  الش�عر  بصي�الت 

الصحي.
تخفيف التوتر الطبيعي

النشاط البسيط مثل تمشيط الشعر 
قب�ل النوم ل�ه فائ�دة يف الواقع ألنه 
يخفف التوتر بش�كل طبيعي. نظراً 
لوجود الكثري م�ن املخاطر الصحية 
للتوتر فمن املهم التخلص منه فوراً. 
ذل�ك ألن�ه عندم�ا يتدفق ال�دم عىل 
النحو األمثل يف فروة الرأس يمكن أن 
يجعلك تس�رتخي وحت�ى قادرة عىل 
تحس�ني حالت�ك املزاجي�ة والنتيجة 
ه�ي أن�ه يمكنك الحص�ول عىل نوم 

أفضل أثناء الليل.
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خطوات بسيطة لعالج »نزالت 
الربد« خالل 24 ساعة فقط 

تدبري منزلي ...

املطبخ ...

زنود الست

4 استعماالت للخيار يف املنزل

املقادير:
• ملعقة كبرية من ماء الزهر

• كوب من عصري الليمون
• كوب من الزيت

• عبوة من الجالش
• قشطة قليلة الدسم

• ملعقتان كبريتان من السكر
• 4 اكواب من الحليب قليل الدسم

• كوب من الدقيق
• سكر ناعم للتزيني

• ملعقتان كبريتان من النشاء
طريقة التحضري:

- اذيب�ي النش�ا يف نص�ف كوب من 
الحليب.

- اغيل بقي�ة مقدار الحليب، أبعديه 
ع�ن الن�ار ث�م أضيفي الي�ه خليط 
الحليب والنشا بالتدريج، أعيديه اىل 

نار هادئة ليغيل 1 –2 دقيقة .
ال�ورد  وم�اء  القش�دة  أضيف�ي   -
والزه�ر، وضعي الحش�و بالثالجة 

من 2:3 ساعات.
الزي�ت،  م�ع  الزب�دة  امزج�ي   -

وضعيهم جانباً.
- اضيفي قليالً م�ن املاء إىل الدقيق 
لعم�ل عجينة س�ائلة الس�تعمالها 

للصق أطراف الج�الش، ثم ضعيها 
جانباً.

الج�الش،  - خ�ذي 2 رقاق�ة م�ن 
امس�حيها بخليط الزي�ت والزبدة، 
ضعي فوقه�ا 2 رقاقة ثم اقطعيها 

اىل أربعة مستطيالت.
ث�م  بالط�ول  مس�تطيل  ضع�ي   -
ضعي فوقه مستطيل آخر بالعرض 
لتحص�يل ع�ىل ش�كل )+( ضع�ي 

ح�وال 2 ملعقة كبرية من الحش�و 
يف الوس�ط، اغلقي طريف املس�تطيل 
ال�ذي بالع�رض ث�م لف�ي العجينة 
والصقيها بقليل من خليط الدقيق.

- س�خني الزيت واقيل ع�دة حبات 
من زنود الست اىل أن تصبح ذهبية 
اللون، ضعيها بالشرية لعدة دقائق، 
صفيها من الش�رية وانث�ري عليها 

الفستق الحلبي وقدميها.

يح�وي الخي�ار مجموع�ة م�ن الفيتامينات 

الرضورية للجسم، إال أن استعماله ال يقتر 

ع�ىل الناحية الغذائية، بل يحمل فوائد منزلية 

تساعد يف عملية التنظيف.

نطلعك عىل فوائ�د الخيار املنزلية، التي قد لم 

تخطر يف بالك سابقاً:

1. يلنّي مفاصل األبواب: قومي بدعك مفاصل 

األب�واب برشيح�ة من الخي�ار، لتتخليص من 

رصيرها املزعج!

2. يلم�ع خام�ات الجل�د: قومي بمس�ح أي 

قطعة من الجلد، ال س�يما األحذية والحقائب 

برشيحة م�ن الخي�ار، لتنظيفها واس�تعادة 

ملعانها.

3. يمح�ي خربش�ات األطفال ع�ن الجدران: 

ادعكي رس�ومات طفلك امللونة عىل الجدران 

بقرشة الخيار الخارجية. كّرري العملية مرات 

عدة، للتأكد من اختفاء الخربشات كلياً.

4. يزي�ل الص�دأ ع�ن الصناب�ري: قومي بفرك 

صناب�ري املاء بقطع الخي�ار، مما يزيل الصدأ 

عنها ويعيد ملعانها.

لطلة أبهى...

احذر وامتنع من أخطاء شائعة...

دراسات حديثة...

طبيبك يف بيتك...

حتذيرات من خطورة عدة مواد غذائية نتناوهلا يوميًا

الشهر الذي ُيولد فيه األطفال يؤثر على شخصياتهم
مواليد الشتاء األكثر سعادة

ن�زالت البد م�ن أكثر األمراض ش�يوعاً يف فصل الش�تاء، لك�ن يمكنك 
التخلص منها برسعة باتباع مجموعة من النصائح، منها الحصول عىل 
قس�ط كبري من الراح�ة والبقاء رطًبا، وهناك ط�رق أخرى غري معتادة 
ملحاربة س�يالن األن�ف والتهاب الحلق والس�عال، نتع�رف عليها يف هذا 

التقرير.
ووفقاً للدكتور سيمون كالرك، خبري األمراض املعدية يف جامعة ريدينج 
البيطاني�ة، ف�إن الحم�ام الدافئ يمك�ن أن يخفف األوج�اع واآلالم يف 
الجس�م، وهي واحدة من اآلثار الجانبية السيئة لنزالت البد، كما يمكن 

للبقاء دافًئا أن يساعد يف الواقع يف تقليل أعراض البد.
وأوض�ح أن�ه : “إذا كن�ت تش�عر بالبد وتحت�اج إىل رفع درج�ة حرارة 

جسمك، فإن االستحمام هو إحدى طرق القيام بذلك”.
ال يقتر األمر عىل تدفئة جس�مك فحسب ، بل يعمل البخار املوجود يف 
الحمام أيًض�ا عىل تنظيف الجيوب األنفي�ة امللتصقة بجعل املخاط أرق 

هذا يسمح لها بالتجفيف بشكل أسهل.
ويمكن ملء وعاء ميلء باملاء الس�اخن واستنشاق البخار للحصول عىل 
نفس الفوائد.إذا كنت تتنفس بعمق من وعاء من املاء ، فيمكن أن يجعل 

املخاط أرق ويساعد عىل تريفه بشكل أفضل قليال”.
كما أن املاء الس�اخن يف الحمام يزيد من تدفق الدم ، مما يريح عضالتك 

ويهدئها - ويخفف عنك اآلالم واألوجاع.
اذهب يف نزهة رسيعة

ق�ال الخباء إن امل�ي والحصول عىل بع�ض الهواء النق�ي مفيد دائًما 
لصحتك.

وبحس�ب مايو كليني�ك، وهي مركز أبحاث طبي أمريكي، إن ممارس�ة 
الرياض�ة ق�د تخفف مؤقًتا من انس�داد أنف�ك عن طريق فت�ح املمرات 

األنفية.
يجب أن تتجنب االتصال باآلخرين حتى تشعر بتحسن.

تعم�ل التماري�ن املنتظمة عىل تعزي�ز نظام املناعة لدي�ك بمرور الوقت 
أيًضا ، مما قد يساعدك عىل املدى الطويل.

أكل الكاري
تناول الطعام الحار يجعلك تش�عر ببعض االنتعاش أحد أسباب ذلك قد 

يكون ألن التوابل تهيج الشعب الهوائية مما يؤدي إىل فتحها.
إن�ه يفتح أنفك ويس�مح لك بالتنفس بس�هولة كما يس�اعد عىل إفراز 

اللعاب ، ويقلل السعال وأعراض التهاب الحلق.
الكاري ميلء بالفيتامينات املضادة للفريوسات.

تحت�وي املكونات مثل الث�وم والزنجبيل ، التي ُتض�اف إلعطاء األطباق 
دفعة إضافية ، بوفرة يف الزنك، مما قد يس�اعد يف محاربة فريوس األنف 

الذي يسبب العديد من نزالت البد.
املرشوبات الساخنة

وجدت دراس�ة جديدة، يف مجلة Rhinology، أن املرشوب الساخن يوفر 
راحة فورية من س�يالن األنف والسعال والعطس والتهاب الحلق والبد 
والتعب لكن تناول مرشوب يف درجة حرارة الغرفة يخفف فقط أعراض 
س�يالن األنف والس�عال والعطس أي مرشوب س�اخن ولذيذ س�يخفف 

معظم أعراض نزالت البد، وخاصة التهاب الحلق والسعال. 

حذر خباء يف مجال الصحة من أن املواد 
الغذائي�ة املحبب�ة لكثريي�ن مث�ل الخبز 
واملعكرون�ة، ق�د تحت�وي ع�ىل س�موم 
فطرية ضارة، تشكل تهديدا خطريا عىل 

صحة اإلنسان.
وأظه�رت دراس�ة ن�رشت نتائجه�ا يف 
مجلة »نيشرت فوود«، أن تحليال للقمح، 
املك�ون الرئي�ي املوج�ود يف العديد من 
أثب�ت  ق�د  النش�وية،  الكربوهي�درات 
تعرضه ملرض فطري يعرف باسم لفحة 

السنابل الفيورازمية »الجرب«.
وال يعد مرض لفحة السنابل الفيورازمية 
ض�ارا بالنس�بة لإلنس�ان، لك�ن امل�ادة 
التي ينتجها، واملعروفة باس�م الس�موم 
الفطرية أو »القيء الفطري«، يمكن أن 

تكون قاتلة.
ووج�د خباء م�ن اململك�ة املتح�دة أن 
70 باملئة من القم�ح املنتج يف بريطانيا 
ب�ني عام�ي 2010 و2019، احتوى عىل 
بدرج�ات  ولك�ن  الفط�ري«،  »الق�يء 

مقبولة من الناحية الطبية.
ب�اث  باحث�ون م�ن جامعت�ي  وأش�ار 
وإكس�رت البيطانيت�ني، إىل أن حقيق�ة 

وجود س�موم الفطري�ات يف العديد من 
أطعمتنا ولو بنس�ب مقبول�ة، يعد أمرا 

»مثريا للقلق«.
عال�م األغذي�ة م�ن جامع�ة ب�اث، نيل 
براون، قال: »ل�م ُيعرف بعد كيف يمكن 
املس�تمر  الغذائ�ي  التع�رض  يؤث�ر  أن 
الفطرية  للس�موم  املستوى  واملنخفض 
عىل صحة اإلنس�ان عىل املدى الطويل«، 
»الص�ن«  صحيف�ة  نقل�ت  حس�بما 
البيطاني�ة، وربطت أبحاث ودراس�ات 
سابقة السموم الفطرية برسطان الكبد 

وأمراض الكىل.
ب�راون أوض�ح أن تفاع�ل الس�موم مع 
بعضها قد يسبب أرضارا قد تكون أخطر 
م�ن تلك التي تحدثها الس�موم الفردية، 
وح�ذرت منظم�ة الصح�ة العاملية من 
االرتف�اع الكب�ري يف اإلصاب�ات الفطرية 

املميتة عىل مستوى العالم.
ويف أول تقرير لها عن مسببات األمراض 
الفطري�ة ال��19 التي يج�ب مراقبتها، 
إن  العاملي�ة،  الصح�ة  منظم�ة  قال�ت 
مقاوم�ة مضادات الفطري�ات لها »آثار 

كبرية« عىل صحة اإلنسان.

بروفيس�ور األم�راض املعدية بمدرس�ة 
طب برايتون وسوسيكس، جون كوهني، 
ق�ال إن الع�دوى الفطرية »أقل ش�يوعا 
من أنواع العدوى األخرى، ولكنها يمكن 
أن تس�بب مرضا خطريا للغاية أو تؤدي 
إىل الوفاة«.بحس�ب تقدي�رات منظم�ة 

الصحة العاملية، فإن 1.7 مليون شخص 
يموتون سنويا نتيجة إلصابتهم بمرض 
فط�ري.يف معظم األش�خاص األصحاء، 
يمكن للجهاز املناعي أن يقاوم العدوى، 
ولكن يمك�ن أن يهدد حياة األش�خاص 

الذين يعانون من نقص املناعة.

هل فعاًل يؤثر الشهر الذي ُيولد فيه األطفال عىل شخصياتهم 
وشكل حياتهم الحًقا، أم أن السعادة والتفاصيل األخرى ال 

عالقة لها بفصل الصيف أو الشتاء؟
وجدت دراس�ة أن األش�خاص الذين ُولدوا يف أشهر الشتاء 
أق�ل عرضة للتهيج وح�دة الطبع، بينما األش�خاص الذين 
ُيصادف تاريخ ميالدهم أشهر الصيف أكثر عرضة لتقلبات 

املزاج الرسيعة.
لهواة قراءة الطالع واألبراج ليس هناك من جديد يف العالقة 
بني املزاج وشهر الوالدة. لكن ملن ال يؤمنون بالتنجيم، فهذه 
النظري�ة مبنية عىل أس�س علمي�ة. يف ع�ام 2014، أجرت 
“Xenia Gonda” األس�تاذ املشارك يف جامعة سيملويس يف 

بودابست، دراسة مسحية عىل طالبها لتحديد أمزجتهم.
بحس�ب الدراسة، فإن ما ُيس�مى ب� )دوروية املزاج( وهو 

نوع مزمن من أنواع اضطراب املزاج، ويعتب بش�كل أوسع 
ن�وع خفيف من اضط�راب ثنائ�ي القطب، يش�عر خالله 
الش�خص بالتقلبات ب�ني الحزن والفرح، تج�ده أعىل بني 
مواليد الصيف. بينما الذين ُولدوا يف أشهر الشتاء كانوا أقل 

عرضة لتهيج املزاج.
كم�ا وجدت الباحثة ب�أن األطفال الذين ُول�دوا يف الخريف 
أق�ل مياًل نح�و اكتئابي�ة املزاج، أم�ا أولئك الذي�ن ُولدوا يف 
الربيع والصيف كانوا أكثر عرضة ملزاج )مفرط التوتة( أي 

مستويات عالية من اإليجابية.
ع�ىل الرغم م�ن أن الدراس�ة توصلت إىل وج�ود عالقة بني 
ش�هر الوالدة واملزاج، إال أن الباحثني يسعون اليوم لدراسة 
إن كان�ت هناك عالمات وراثية قد تكون الرابط بني ش�هر 

الوالدة واضطرابات املزاج.
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حدث يف مثل هذا اليوم
1287 - ألفونسو الثالث ملك أراغون يغزو منورقة.

1595 - هنري الرابع ملك فرنسا يعلن الحرب عىل إسبانيا خالل 
حروب فرنسا الدينية.

1885 - الق�وات الربيطانية تهزم دراويش املهدي يف معركة أبو 
طليح بعد خسائر فادحة منعتها عن هدفها الرئييس وهو نجدة 

الجنرال تشارلز جورج غوردون يف الخرطوم.
1946 - انعقاد أول جلسة ملجلس األمن الدويل.

1947 - انضمام الرصب إىل جمهورية يوغوسالفيا.
1962 -تش�كيل أول حكوم�ة يف الكوي�ت وذل�ك بع�د انتخابات 
املجلس التأسييس، وكانت الحكومة برئاسة أمري الكويت الشيخ 

عبد الله السالم الصباح.
انعقاد أول مؤتمر قمة عربي يف القاهرة.

1986 - الزعي�م الليبي معمر القذايف يصدر أوامر بوقف الهجوم 
اإلعالمي عىل مرص.

1991 - بداية عملية عاصف�ة الصحراء يف حرب الخليج الثانية 
وذلك لتحرير الكويت من الغزو العراقي.

1996 - قبول التشيك عضًوا يف االتحاد األوروبي.

2009 -رئيس الوزراء اإلرسائييل إيهود أوملرت يعلن وقف إطالق 
النار من جانب واحد يف قطاع غزة منهًيا بذلك الهجوم اإلرسائييل 

عىل القطاع.
 منتخب ُعمان يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم التاس�عة 
ع�ر واملقامة يف س�لطنة عمان ألول م�رة يف تاريخه وذلك بعد 

فوزه عىل املنتخب السعودي بركالت الرتجيح.
2011 -اإلعالن عن تش�كيل الحكومة التونس�ية الجديدة والتي 
يرأسها محمد الغنويش وذلك بعد أيام من اإلطاحة بالرئيس زين 

العابدين بن عيل.
املدعي العام املحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار يسلم 
قايض االج�راءات التمهيدية يف املحكمة القرار االتهامي بش�أن 

اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
2018 -اغتيال الداعية السعودي عبد العزيز بن صالح التويجري 

باطالق نار عليِه من قبل مسلحني مجهولني يف غينيا.
املحكم�ة العس�كرية املرصية تصدر حكما بالس�جن املؤبد عىل 
الداعية يوسف القرضاوي بتهمة التحريض عىل العنف يف قضية 

اغتيال ضابط مرصي، عام 2015.
األحالم والواقع

نكنك ْببيتكم .. واتعّشا ْهنا 

طريقة كالمك تساعدك على اكتشاف خفايا شخصيتك

قصة وعربة...

قصة مثل...

  اختبارات شخصية...

كلمات متقاطعة  

كان هن�اك بائعة حليب يف طريقها إىل الس�وق ك�ي تبيع الحليب 

ال�ذي أنتجت�ه بقرتها.. وبينما كانت تس�ري حامل�ة جرةالحليب 

ع�ىل رأس�ها، راودتها أحالم اليقظة بما يمكنه�ا أن تفعل بعد أن 

تبي�ع الحليب.. ب�دأت تفكر »سأش�رتي بذلك امل�ال مئة كتكوت 

وأربيها يف الحظرية الخلفية. وعندما تكرب، س�أبيعها بسعر جيد 

يف السوق«.

اس�تمرت بالحلم بينما كانت تقرتب من الوصول إىل السوق، »ثم 

سأش�رتي نعجتني صغريتني وأربيهما يف حقل األعش�اب القريب 

من املنزل.. عندما تكربان يمكنني بيعهما بسعر أفضل!«

وظلت تحلم، فقالت لنفس�ها »وقريباً س�أصبح قادرة عىل رشاء 

بقرة أخرى وأحصل عىل املزيد من الحليب لبيعه. عندها سيصبح 

لدي الكثري من املال«.

انق�ادت وراء ذل�ك التف�اؤل املفرط حت�ى بدأت تقفز من ش�دة 

الس�عادة التي غمرتها وكأن ذلك كان حقيقة. وفجأة وقعت عىل 

األرض وانكرست الجرة وس�ال الحليب عىل األرض.. ال أحالم بعد 

اآلن، فجلست وبدأت بالبكاء.

الحكم�ة: قم بخطوت�ك الحالية وركز عليها بع�د أن تضع خطة 

واضح�ة لحيات�ك ، لكن ال تعيش املس�تقبل قب�ل أن تنهي مهمة 

الحارض.

يرضب للش�خص الذي يظه�ر رشاهته للطعام ، ف�ال يرتّفع عن 

تن�اول طع�ام غ�ريه ، مع ع�دم حاجت�ه لتناول�ه ، رشاهة منه 

ودناءة. 

أصل�ه: أن رجال دخ�ل عىل أح�د أصحابه ، ذات مس�اء ، فوجده 

يتناول طعام عش�اءه . فدع�اه صاحبه إىل تن�اول الطعام معه 

مجاملة . فقال الرجل : أنه تناول عشاءه يف بيته يف التو ، وأنه ال 

يس�تطيع تناول يشٍء آخر إلمالء معدت�ه بالطعام . فعاد صاحبه 

يجامله ، فقال له : )) تفضل نكنك ش�وية (( . فلم ير الرجل بدا 

من تلبية دع�وة صاحبه ، فجلس إىل املائدة . وبدال من أن ينگنگ 

راح يأكل بش�هية عجيبة ورشاهة غريب�ة ، ويلقم لْقما منكرا .. 

حتى أتى عىل ما يف املائدة من طعام صاحبه . فدهش صاحبه من 

ذلك ، وقال له : )) ما شاء الله . كل هاي وانت متعّش (( . فقال 

الرج�ل : )) إي والل�ه .. چنت متعّش (( فق�ال صاحبه : )) بس 

هّس�ه اشس�ّويت ؟( . فقال الرجل : )) إنت گلت يل أگعد نگنگ .. 

نگنگت شوية وّياك (( . فقال صاحبه : )) شوف .. مرّة الّجاية .. 

} نگنگ ْببيتكم .. واتعّش�ا ْهنا{ . فعلم الرجل أنه قد تعدّى أصول 

الضيافة وآدابها ، والم نفسه عىل ذلك .. وذهب ذلك القول مثال .
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1 . تتكلم بهدوء

أياً يك�ن املوقف ال�ذي تواجهه 

فأن�ت تتكلم بهدوء ت�ام. ويدل 

ه�ذا ع�ىل أّن�ك دائم الس�يطرة 

ع�ىل األمور. ويعن�ي أّنك تتكتم 

ع�ىل كل م�ا يح�دث يف حيات�ك 

الخاصة. فأنت ال تش�كي أمرك 

إىل اآلخري�ن وإن كن�ت تش�عر 

وله�ذا  واالنزع�اج.  بالضي�ق 

يعتق�د الكثريون أّن�ك ال تواجه 

أي مشكالت يف حياتك.

2 . تقول جمالً قصرية

إذا كنت تتلف�ظ بجملة قصرية 

وتس�كت قب�ل أن تب�دأ جمل�ة 

أخرى، فهذا يش�ري إىل أّنك تقدر 

نفس�ك كثرياً وتتمتع بالثقافة 

والعم�ق والكثري م�ن الصفات 

املماثلة التي يحرتمها اآلخرون 

أيض�اً. كما يش�ري ه�ذا إىل أّنك 

عقالن�ي وق�ادرة ع�ىل تفه�م 

ظ�روف ومش�اكل األش�خاص 

املحيطني بك وعىل احتوائها.

3 . تتكلم بطريقة متقطعة
إذا كانت جمل�ك غري مرتابطة، 

أي أّن�ك تعرب عن أف�كار عدة يف 

جملة واحدة، فيكشف هذا أنك 

عصبي امل�زاج ومترسع يف أخذ 

الق�رارات. كم�ا ي�دل ع�ىل أّنك 

ترتب�ك كلما ح�دث تغيري، وإن 

كان بس�يطاً يف حياتك. ويعني 

أيضاً عىل أّن احتم�ال معاناتك 

من االكتئ�اب كبري جداً، فانتبه 

وق�ارب األم�ور بطريق�ة أكثر 

ه�دوًءا وعقالني�ة مم�ا تفع�ل 

اليوم.

4. تقول جمالً طويلة

يف ح�ال كان�ت جمل�ك طويل�ة 

أثن�اء الكالم، فأن�ت رصيح وال 

تح�ب املواربة أو الخ�داع. كما 

أن الكذب ه�و أكثر ما يزعجك. 

ع�ن  رسيع�اً  تبتع�د  وله�ذا 

األش�خاص الذي�ن ال يتعاملون 

معك بصدق. كما أّنك موضوعي 

وال تداف�ع ع�ن أي ش�خص أو 

قضية بتطرف أو انحياز. وهذا 

م�ا يجعل�ك تكتس�ب اح�رتام 

الجميع.

من الفيسبوك
acebook

هاك اخذ كل اعضاي صفطـــــهة بيـدك         
واحسبني دم محروم ميشي بوريــــدك

خـاف اللـه ياملـــــــريت ما كـلـمـتـنـي          
لـيـتك حجيـــت اوياي لو شـتـمـتـنـــي

كلـبـي عـلـيـك يـنـوح مانـــــــام لـيـلـه         
مسألتي انا وياك صارت طــــــــويـلـه

جيتــــك بقايا انسان ايدي على خــدي         
كـلـبـك صخـر ماالن يالعـفـــــــت ودي

ترجع تـرد الـروح ياكامــــــــل الـزيـن          
انا ارد امـوت اليوم وتكلــــــــي بعدين

الكلمات العمودية 

الكلمات األفقية 

1. مخرتع مقياس الحرارة فهرنهايت.
2. إله الش�مس والريح والخصوبة عند قدماء املرصيني 

-مخرتع التكييف )معكوسة(.
3 .رجل )مبعثرة( - حرك وخض بشدة.

4 .من هم يف مستواه يف التفكري - غري ناضج.
5 .ضعف )عامية من االجنبية( - موقع النزال واملنافسة 

)معكوسة(.
6 .يزيد قليال - لربط اطراف القميص.

7 .هدوء - حيوان أليف من العائلة السنورية.
8 .مخرتع البندقية - مخرتع فرشاة األسنان.

9 .امل�ورث الحامل للصف�ات الوراثية يف األحياء - نرب 
به القهوة.

10 .غري ذي لياقة يف الترصف وغري ذي هندام يف الشكل- 
مخرتع املنطاد.

1. مخرتع املوتور الكهربائي - سحب.
2 .مخرتع الغسالة.

3 .مخرتع النظارة الطبية.
4 .متشابهان - الكل يسعى إليه يف السباقات.

5 .قام بهمة ونشاط - نصف نرحل.
6. ش�جر معمر معروف يف لبنان - سال - زهر 

نذكره يف تحية الصباح.
7 .متشابهان - مخرتع الالسلكي.

8 .رفاهية زائدة - عشب )معكوسة(.
9 .دواء لوجع الرأس.

10. مخ�رتع املدف�ع الرش�اش - لعب�ة ك�رة 
املرضب.

أبـــــــراج

أصح�اب برج الق�وس حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج القوس 
مهنياً:عليك�ي أن تهتم�ي أكثر بأمورك املادي�ة ومرصوفاتك. 
عاطفياً:أن�ت غارق�ه يف الحب ف�ال تنكري ه�ذه الحقيقة.الرجل 
من ب�رج القوس:مهنياً:مس�ؤولياتك كثرية اليوم مم�ا يؤخرك عن 
أداء الكثري من املهام عاطفياً:ال مباالة الحبيب بمش�اعرك تش�عرك 

بالغضب لم ال تصارحه؟

أصح�اب ب�رج الج�وزاء حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الجوزاء 
مهنياً:نف�ذي التعليم�ات بحذافريه�ا وال تتم�رددي ع�ىل قوانني 
العمل. عاطفياً:تترصيف بمزاجية م�ع الحبيب خالل هذه الفرتة مما 
يثري إس�تيائه.الرجل من ب�رج الجوزاء:مهنياً:تتكلم بنربه حاده اليوم 
مما يثري إس�تياء بعض زم�الء العمل عاطفياً:تطوي ف�رتة التوتر بينك 

وبني الحبيب وتتحسن األمور.

أصح�اب برج املي�زان حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج امليزان 
مهنياً:توقع�ي الي�وم عق�ود مهم�ة س�تكون س�بباً يف نجاح 
الركة. عاطفياً:ال تس�تخدمي أسلوب التهديد مع الحبيب وأنت 
تدرك�ني أن هذا لن ينفع.الرجل من برج امليزان:مهنياً:كن حيادياً يف 
قراراتك وحكم عقلك فيما تقوم به عاطفياً:ال ترغب يف لقاء الحبيب 

هذه الفرتة وترغب باإلنفراد بنفسك.

أصح�اب ب�رج الدلو حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج الدلو 
مهنياً:تق�ي اليوم الكثري م�ن الوقت يف مراجعة ملفات 
مهمة. عاطفياً:تعريف أنك لن تقدري عىل الفراق أكثر بادري 
وكلم�ي الحبيب.الرج�ل م�ن ب�رج الدلو:مهنياً:ك�ن أكثر حكمة 
الي�وم يف قراراتك التى تتخذها عاطفياً:حب قديم يظهر يف حياتك 

ويطلب منك العودة.

أصحاب برج الثور حظ�ك لليوم:املرأة من برج الثور مهنياً:أنت 
ق�ادرة ع�ىل اإلقن�اع فال تخش�ني الب�وح بم�ا يج�ول بخاطرك. 
عاطفياً:استمعي اىل آراء الحبيب فقد تكون صائبه ولصالحك.الرجل 
من برج الثور:مهنياً:يمر اليوم برسعة بس�بب كثرة األحداث املتالحقه 
من حولك عاطفياً:تتحس�ن األم�ور كثرياً بينك وبني الحبيب خالل هذه 

الفرتة.

أصح�اب برج الع�ذراء حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج العذراء 
مهنياً:تبحث�ي ع�ن ط�رق واس�تثمارات جدي�دة ق�د تزي�د 
م�ن أرباح�ك. عاطفي�اً:ال تنظري فق�ط اىل س�لبيات الحبيب 
وتذك�ري أن�ه وق�ف اىل جانب�ك يف مواق�ف عدة.الرجل م�ن برج 
العذراء:مهنياً:عليك أن تفكر بهدوء أكثر كي تتخذ القرارات الس�ليمة 

عاطفياً:مشاعر صداقة قد تتبدل اىل مشاعر حب.

أصحاب ب�رج الجدي حظك لليوم:امل�رأة من برج الجدي 
مهنياً:ي�وم مضغوط وحاف�ل باإلجتماعات مما يش�عرك 
بالتعب. عاطفياً:ترصيف عىل طبيعتك مع الحبيب فلست بحاجة 
اىل التصن�ع. الرجل من برج الجدي:مهنياً:ته�دأ األمور تدريجياً 
الي�وم وتتخليص من الكثري من الضغوط�ات عاطفياً:ترصفاتك 

العفوية تقرب الحبيب منك أكثر.

أصح�اب برج الرسطان حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج الرسطان 
مهنياً:ال تبثي عىل روتني العمل ذاته بل اعتمدي أس�اليب جديدة. 
عاطفياً:الحبيب مفتون بك ومس�تعد لتنفي�ذ كل مطالبك.الرجل من 
برج الرسطان:مهنياً:تقوم اليوم بالكثري من التعديالت التى قد تساعد 
ع�ىل نج�اح عمل�ك عاطفياً:حياتك العاطفي�ة يف أوجها وتنس�جم مع 

الحبيب.

أصح�اب ب�رج العق�رب حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج 
العق�رب مهنياً:تقابيل اليوم أش�خاص مثريين لإلهتمام 
وأصحاب خربة تعلمي كيف تس�تفيدي منه�م. عاطفياً:لن 
تج�دي قل�ب يرعاك�ي غ�ري الحبي�ب فتمس�كي به.الرجل من 
ب�رج العقرب:مهنياً:أن�ت يف طريق�ك اىل القم�ة ونح�و النجاح 
عاطفياً:عالقت�ك تتطور مع الحبيب نحو األفضل و تتقرب منه 

أكثر.

أصح�اب ب�رج الحوت حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الحوت 
مهني�اً:ال تضع�ي أحكام�اً مس�بقه ع�ىل بعض األم�ور دون 
مراجعتها. عاطفياً:الحبيب يش�تاق اىل كالمك الحلو فال تحرميه 
منه.الرجل من ب�رج الحوت:مهنياً:أحدهم يع�رض عليك الراكه يف 
مروع ما فكر جيداً قبل أن تعطي أي قرار عاطفياً:قد تنفعل وتفقد 

أعصابك عىل الحبيب اليوم كن حذراً.

احلمل

األسد

القوس

اجلوزاء

امليزان

الدلو

الثور

العذراء

اجلدي

السرطان

العقرب

احلوت

أصح�اب ب�رج األس�د حظ�ك لليوم:امل�رأة م�ن برج األس�د 
مهني�اً:ادريس قرارات�ك جي�داً وال تترسعي به�ا حيث ال ينفع 
الن�دم. عاطفياً:أعطي الحبيب املجال ك�ي يترصف عىل طريقته.
الرجل م�ن برج األس�د:مهنياً:لديك فرصة إلنج�از األعمال املرتاكمة 
الي�وم فحاول أن تس�تغلها عاطفياً:لقاء يجمعك مع فتاة تش�عر أنها 

ستكون رشيكة املستقبل.

أصح�اب ب�رج الحمل حظك لليوم:امل�رأة من برج الحم�ل مهنياً:ال 
تف�ريض آرائك ع�ىل اآلخرين وب�ادري اىل اإلس�تماع لوجه�ة نظرهم 
عاطفياً:الحبي�ب متمس�ك ب�ك ويحيك ال داع�ي للتوتر.الرج�ل من برج 
الحمل: مهنياً:الكثري من الفرص مازالت أمامك اليوم عليك أن تستغلها. 

عاطفياً:أعطي املزيد من وقتك للحبيب وال تهمل مشاعره.

غزل عراقي



أطلقت الفنانة روان بن حسني عملها الجديد والذي جاء يف غاية الرومنسية بالتزامن مع فصل الشتاء، 
روان  قدمتها  الغانم،  ابراهيم  وألحان  الدرب  رفيق  كلمات  أمل” من  “مالك  التي حملت عنوان  االغنية 
تقدمه  عمل  كل  ويف  حسني  بن  أن  الواضح  من  الشجن.  من  الكثري  فيه  متمكن  وأداء  كبري  بإحساس 
تحاول أن توجه رسالة اىل املجتمع واملرأة عىل وجه الخصوص، هذه املرة تحت شعار “اللهم اجعل لنا 
فيمن نحب نصيب” إيماناً منها أن ما يحصل معنا وخصوصاً يف العالقات التي نختربها هو نتيجة حتمية 
التي  .األغنية  وحزناً  أملاً  االكثر  فيه هو  نتيجة حب ال نصيب  الذي يعترصنا  االلم  فإن  وبالتايل  للنصيب 
وزعتها رشكة “وتري”، تم تصويرها عىل طريقة الفيديو كليب تحت إدارة املخرج شمالن النصار، الذي 
تبديل  ساهم  كما  املعتمدة،  اللوكات  خالل  من  وجمالها  أنوثتها  من  الكثري  تعكس  صورة  يف  روان  أظهر 
األماكن خالل التصوير يف إضفاء املزيد من التنوع عىل العمل. وهنا ال بد من االشارة إىل أن روان أظهرت 
قدرات تمثيلية مميزة يف التصوير األقرب إىل الدراما ما قد يعد بإمكانية توجهها إىل االعمال الدرامية. يذكر أن 
األغنية ومنذ صدورها تحقق نجاحاً وانتشاراً عرب مواقع التواصل االجتماعي حيث انهالت التعليقات املشيدة 

فيها والفيديو كليب.
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»غوغل« حيتفي بالفنانة املصرية كرمية خمتار 
»ماما نونا«

تامر حسين يكشف تفاصيل فيلمه اجلديد “تاج”

نوال الزغيب: ابين يعمل اآلن خبدمة الغرف

الدراما النسائية تسيطر على اجلمهور

سناب شات حتذف خاصية 
مهمة من التطبيق

 For تويرت يضيف عالمة التبويب
You إىل نسخة الويب

املمثلة  مليالد   89 بالذكرى  غوغل  احتفل 
»ماما  بـ  امللقبة  مختار  كريمة  املرصية 
محرك  صفحة  عىل  صورتها  واضعاً  نونة«، 
التي  ألعمالها  تقديراً  الرئيسية،  البحث 

مازالت راسخة يف أذهان جمهورها.
كريمة مختار التي رحلت عام 2017، كانت 
بدور  تألقن  الالئي  الفنانات  أكثر  واحدة من 
األم، إذ أنها كانت تبدع يف تجسيدها للسيدة 
املرصية البسيطة، التي توجه النصائح دائًما 
ألبنائها هذا بجانب تدليلها لهم، ومحاولتها 

التخفيف عنهم جميع أعباء الحياة.
إىل  نونا«  »ماما  تلقيبها  يف  الفضل  ويعود 
باملسلسل  الشخصية  تلك  تجسيد  يف  إبداعها 
إذ   ،2007 عام  عزو«  يف  »يرتبي  املرصي 
جميع  تدخل  أن  ظلها  بخفة  استطاعت 
حنانها  نتيجة  والعربية،  املرصية  البيوت 
حمادة،  لنجلها  فيه  املبالغ  وتدليلها  الزائد 
والذي  عاماً  الخمسني  عمره  تخطى  الذي 
يحيى  املرصي  املمثل  شخصيته  جسد 

الفخراني.
مختار،  كريمة  ليس  الحقيقي  اسمها  لكن 
مدينة  يف  ولدت  البدري،  محمد  عطيات  بل 

عام  الثاني(  )كانون  يناير   16 يف  أسيوط 
من  البكالوريوس  درجة  عىل  حازت   ..1934
املعهد العايل للفنون املرسحية، لتعمل بعدها 

مع بابا شارو يف برامج األطفال باإلذاعة.
الدمرداش  نور  املخرج  الراحلة من  وتزوجت 

عام 1958، حيث ساعدها عىل اقتحام عالم 
عام  الحرية«  »ثمن  فيلم  خالل  من  التمثيل 
1964، ونالت شهرة كبرية بتجسيد دور األم 
مرسحيا حينما قدمت شخصية »زينب هانم 

جاد الله« يف مرسحية »العيال كربت«.

عن  حسني  تامر  املطرب  كشف 
والذي  الجديد  فيلمه  تفاصيل 
من  والذي  »تاج«،  اسم  يحمل 
عيد  موسم  يف  عرضه  املقرر 

األضحى 2023.
وتحدث 

تلفزيونية  ترصيحات  يف  تامر 
النهائي  االسم  أن  موضًحا  له، 
حالًيا  ويقوم  »تاج«  هو  للفيلم 
برتشيح بطلة العمل، والعمل عىل 
هو  للفيلم،  النهائية  التحضريات 
التعاون الثاني بني املخرجه سارة 

تعاونه  تكرار  سبب  وعن  وفيق، 
معها فذلك لثقته بها وبموهبتها، 
الذي حققه  الكبري  النجاح  بسبب 
وقت  أنا«  األخري«مش  فيلمهما 

عرضه يف السينمات .
تحضريه  عن  تامر  كشف  كما 
أللبوم جديد ويقوم حاليٱ بتسجيل 
الجديد حالًيا املقرر  ألبومه  أغاني 
ولم   ،2023 صيف  يف  طرحه 
ال  اآلن،  حتى  اسمه  عىل  يستقر 
سيما أن األلبوم يتضمن أكثر من 
حسنى  يتعاون  حيث  مفاجأة، 
مع العديد من الشعراء وامللحنني، 
من  أغنيات  األلبوم  يتضمن  كما 

تلحينه وكلماته.
قناة  تخطت  آخر،  سياق  ويف 

موقع  عرب  حسني  تامر  النجم 
»يوتيوب«  العاملي  الفيديوهات 
ليصبح  مشاهدة،  مليار   3 الـ 
أكثر مطرب بوب مرصي تحقيًقا 

املشاهدات عىل »يوتيوب«.
يذكر أن تامر حسني أول مطرب 
بوب مرصي حقق مليار مشاهدة 
عىل يوتيوب يف عام 2018، وحقق 
يف  يوتيوب  عىل  مشاهدة  مليار   2

عام 2020.
أكثر  بشوقك  عيش  ألبوم  وكان 
والعربية  املرصية  األلبومات 
من  بأكثر  للمشاهدات  تحقيًقا 

800 مليون مشاهدة”.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر 

حسني هو فيلم » بحبك«.

ابنها  أن  عن  الزغبي  نوال  اللبنانية  املغنية  كشفت 
العمل  أن هذا  إىل  الغرف، مشرية  يعمل اآلن بخدمة 
يقوي شخصيته.وأكدت نوال الزغبي، خالل لقائها 
ابنها  مع رودولف هالل عىل قناة »lbc« أن عمل 
الشهري  »راتبه  أن  إىل  الفتة  رجال«،  منه  يصنع 
»عمل  أن  وأوضحت  دوالر«.  الـ300  يتعدى  ال 
ابنها يرتبط بدراسته بشكل كبري، وأنه يمارسه 
عىل أرض الواقع لكي يستفيد من دراسته«، 
الهدايا  يرفض  ما  »دائما  أنه  إىل  مشرية 
بها«.وطرحت  تفاجئه  التي  الثمينة 
الشهر  هذا  خالل  الزغبي  نوال 
»أنا  اسم  تحمل  التي  أغنيتها 
مش بتساب« عىل قناتها 

يف يوتيوب.
يف  وظهرت 
األغنية  كليب 
لة  طال بإ
ة  يد جد
مختلفة  و
حيث  من 
ك  للو ا
واألزياء.وقّدمت 
نوال من خالل األغنية 
املرصية،  باللهجة  وهي 

من  متجدد  قالب  يف  وجاءت  اإليقاعي،  املوسيقي  النمط 
املوسيقي. والتوزيع  الرسيع  واللحن  الغنائي  النص  حيث 
وألحان  املرصي  عمرو  الشاعر  مع  األغنية  يف  وتعاونت 
عمرو الشاذيل وتوزيع عمرو الخرضي وأخرج الكليب دان 
حداد.ووجهت الفنانة اللبنانية، قبل أيام، رسالة مصالحة 
التفاهم  سوء  عقب  لطيفة  التونسية  املطربة  زميلتها  إىل 
الذي حدث بينهما يف »تريو الرياض«. وكتبت نوال الزغبي 
عرب حسابها بموقع تويرت: »لطوف أنتي أختي وصديقتي 
وفنانة كبرية، وفرحت إنه غنينا سوا والحركة اليل صارت 

عاملرسح كانت بمنتهى العفوية والحب«.
من جانبها رّدت لطيفة عىل زميلتها، قائلة: »أكيد يا روحي 
انتي أنا باموت فيكي ويف قلبك وروحك الحلوة إحنا بنشبه 
الربوفة،  يف  منك  املايك  أخذت  وأنا  العفوية  يف  كثري  بعض 

بحبك يا نونو الغالية«.

الدرامية  املنافسة  لبدء  الكثري  يتبَق  لم 
التليفزيونية؛  املحطات  شاشات  عرب 
دخلوا  الرمضانية  الدراما  فصناع 
بمعسكر مغلق من أجل تنفيذ أعمالهم 
وما بني يرسا ونيليل كريم ومنى زكي 
وياسمني عبد العزيز ومنة شلبي حتى 
الخشاب  وسمية  غانم  سمري  دنيا 
للمنافسة، تسيطر  التي إنضمت أخرياً 
رمضان  أعمال  عىل  النسائية  القضايا 

.2023
تتشابه نيليل كريم ومنى زكي وياسمني 
عبد العزيز يف اللوك الذي تظهر به كل 
أحداث  تدور  حيث  املوسم  هذا  منهن 
فرتتدي  بالصعيد؛  الدرامية  أعمالهن 
ضمن  الصعيدي  الجلباب  منهن  كل 

االحداث .
 وتعترب املرة األوىل التي تقدم فيها نيليل 
عنوان  تحت  الصعيدية  باللهجة  عمل 
»عملة نادرة »، أما منى زكي فتشارك 
بمسلسل »تحت الوصاية » التي تجسد 
 ،« سمك  »بائعة  شخصية  خالله  من 
وتنضم ياسمني عبد العزيز هي األخرى 

الرمضاني  بمسلسلها  الصعيد  لدراما 
رضب نار الذي يجمعها مجدداً بزوجها 

أحمد عويض.
سمريغانم  دنيا  تعود  آخر،  صعيد  عىل 
بعد  املوسم  هذا  الرمضانية  للمنافسة 
بسبب  املاضية  الفرتة  خالل  غيابها 
أن يكون مسلسلها  وفاة والديها، عىل 
يف  البدء  املقرر  ومن  حلقة   15 الجديد 

تصويره خالل أيام.
ونفس األمر ملسلسل منة شلبي »تغيري 
الـ  األعمال  لنوعية  ينتمي  الذي   « جو 
زال يواصل فريق عمل  15 حلقة، وما 
عكس  له  االوىل  التحضريات  املسلسل 
بعد  املرشوع  تأجيل  حول  تردد  ما 
األيام  منة خالل  بها  التي مرت  االزمة 

املاضية.

يف  الربيطانيون  األطباء  نجح 
اصطناعي  بنكرياس  اختبار 
لتثبيت مستوى السكر واألنسولني 
مصابا  متطوعا   26 جسم  يف 

بالنوع الثاني من داء السكري.
 ،Nature Medecine وتشري مجلة
السكري بنوعيه  داء  أن تطور  إىل 
األول والثاني، يؤدي إىل اضطراب 
للسكر  الغذائي  التمثيل  عملية 
الشخص  جسم  يف  خلال  ويسبب 
املصاب  الشخص  فمثال  املصاب. 
عدم  من  يعاني  السكري  بداء 
منظومة  وضعف  الجروح  التئام 
املناعة والتهابات املسالك البولية.

ووفًقا إلحصاءات منظمة الصحة 
العاملية، يعاني ما يقرب من 463 
مليون شخص يف العالم من مرض 
والثاني.  األول  بنوعيه  السكري 
النوع األول تسببه أمراض املناعة 
ارتفاع  يسببه  والثاني  الذاتية، 
بشكل  الدم  يف  السكر  مستوى 
أحد  الزائد  الوزن  يعترب  مزمن.و 
لإلصابة  الرئيسية  الخطر  عوامل 
مستوى  ارتفاع  ألن  باملرض. 
غالبا  الدم  يف  واألنسولني  السكر 

ما يصاحب زيادة الوزن، ما يؤدي 
استنفاد  إىل  الحاالت  من  كثري  يف 
النوع  وتطور  للبنكرياس  رسيع 
السكري. مرض  من  الثاني 
الذي  االصطناعي  والبنكرياس 
أخترب يف بريطانيا، يراقب بصورة 
تركيز  يف  الحاصل  التغري  دائمة 
ويحدد  املريض،  جسم  يف  السكر 
يجب  التي  األنسولني  كمية 
ارتفاعه  الدم، يف حالة  إىل  ضخها 
نتائج  أظهرت  حادة.وقد  بصورة 
االصطناعي  البنكرياس  اختبار 
بالشكل  مصابا  متطوعا   26 عىل 
الحاد من النوع الثاني من مرض 
السكري عىل مدى أربعة أسابيع، 
أنه نجح يف وظيفته تماما، حيث 
مستوى  استقرار  األطباء  حظ  ال 
السكر يف دم جميع املرىض خالل 
ما  وهذا  الوقت،  من  باملئة   66
عند  املرىض  عليه  يحصل  كان 
عدة  الجسم  يف  األنسولني  حقن 
طريقة  أن  وتبني  اليوم.  يف  مرات 
الجديدة خفضت متوسط  العالج 
مستوى السكر يف الدم بنسبة 36 

باملئة مقارنة بحقن األنسولني.

قررت رشكة تطبيق املحادثة سناب شات حذف تطبيق سناب كامريا وهو عبارة 
عن تطبيق كامريا ويب يتيح للمستخدم الظهور أمام الطرف اآلخر يف املحادثة 
يف صورة حيوان أو جمجمة محرتقة أو نسخة غريبة من نفسه أثناء محادثات 
الفيديو.وأعلنت الرشكة اعتزامها حذف هذا التطبيق اعتبارا من 25 يناير الحايل 
من نسختي سناب شات لألجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز والتي تعمل 
بنظام التشغيل ماك.واشتهر تطبيق سناب كامريا الذي يمكن استخدامه ككامريا 
افرتاضية يف أي محادثة فيديو، أثناء جائحة فريوس كورونا املستجد، عندما تم 
عرب  تتم  كانت  التي  الفيديو  محادثات  عىل  املرح  من  أجواء  إلضفاء  استخدامه 
مواقع  امتالء  بعد  التطبيق  حذف  قرار  الفيديو.وجاء  ملؤتمرات  زووم  تطبيق 
فالتر  إيقاف  من  يتمكنوا  لم  الذين  املستخدمني  بقصص  االجتماعي  التواصل 
الوجوه الساخرة أثناء اشرتاكهم يف محادثات جادة بشأن العمل عرب تطبيق زوم 
املرحة يف سناب شات،  الوجه  املثال.فإذا كنت من عشاق مرشحات  عىل سبيل 
الغريب  بالوجه  أو  املزيف  شاربك  بدون  عليك  يتعرفوا  لن  زمالءك  أن  وتعتقد 
األخرض، أو بفلرت نظارة الشمس، سيكون خيارك الوحيد هو استخدام محادثات 
رغبة  حال  زوم.ويف  يف  »أفاتار«  مرشحات  استخدام  أو  شات  سناب  يف  الفيديو 
املستخدم يف استمرار استخدام املرشحات من سناب كامريا عىل جهاز الكمبيوتر 
املكتبي، لن يتمكن من عمل ذلك إال باستخدام محادثات الفيديو يف تطبيق سناب 
شات فور ويب يف املستقبل. وهذه املرشحات تسمى لينسيس أون سناب شات، 

وهي متاحة أيضا ملحادثات الفيديو عىل الهواتف الذكية.

أعلنت منصة تويرت عن جلب عالمة التبويب الجديدة )For You(، التي 
أُطلقت يوم الثالثاء املايض لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، 

إىل متصفحات الويب عىل أجهزة سطح املكتب.
وتأتي عالمة التبويب هذه، والتي يبدو أن تويرت استوحت 

اسمها من خدمة مقاطع الفيديو القصرية الشهرية 
السابقة،  التبويب  عالمة  محل  لتحل  توك،  تيك 

»الرئيسية« )Home(، التي تعرض التغريدات 
بني  تجمع  التي  تويرت  خوارزمية  حسب 
والحسابات  املتابعني  من  التغريدات 
التي تعتقد تويرت أن املستخدم قد يكون 
مهتما بها، بحسب موقع البوابة العربية 

لألخبار التقنية.وال يزال بإمكان املستخدمني 
التسلسل  حسب  املرتبة  التغريدات  إىل  الوصول 

األشخاص  األقدم من  إىل  األحدث  العكيس من  الزمني 
الذين يتابعهم املستخدمون يف عالمة التبويب الجديدة 

.Latest ًالتي كان اسمها سابقا ،Following
مزعجاً  اآلن  التغيري  هذا  ُيعّد  بعضهم،  إىل  وبالنسبة 
الرئيسية  تويرت  تطبيقات  أن  إىل  نظراً  كربى  بدرجة 

العمل،  أمس عن  توقفت  قد  لجهات خارجية  التابعة 
تويرت عىل  ميزات  يفضلون  ال  الذين  املستخدمني  لجوء  يجعل  مما 

منصتها الرئيسية، أمرًا غري ممكن، بحسب املوقع.

  

تغريدات

آال طالباني

السيد عمار الحكيم

ــا الوطين على  ــروك فوز منتخبن ألف م
ــي ،  ــه اىل النهائ ــر وتأهل ــقيقة قط الش
ادخلتم الفرحة يف قلوب اجلميع ، شعبنا 

يستحق ذلك ، عفية اسود الرافدين ،
نكرر دعواتنا إن شاءاهلل الكأس عراقي

ــدم يغمرنا  ــا الوطين لكرة الق ــا يزال منتخبن م
ــوار  ــو يواصل مش ــرور وه ــر البهجة والس بواف
االنتصارات ضمن بطولة  #خليجي_25، وآخرها 
ــه إىل املباراة  ــقيقه القطري وتأهل فوزه على ش
النهائية، وفيما نبارك لشعبنا احلبيب هذا الفوز 
ــم وإحرازهم  ــودنا تألقه ــا أمل أن يواصل أس كلن

اللقب.

يف املرآة

بلدنا،  يف  األسعار  وارتفاع  الغالء  عن  األخرية  اآلونة  يف  الكالم  كثَر  لقد 
أعدادهم  واملتسولون  باطناً،  ال  ظاهراً  أصبح  والعوز  الحاجة  وطلب 
الضوئية،  اإلشارات  ويف  األرصفة،  عىل  نراهم  اآلخر..  بعد  يوما  تزداد 
وما ُعدنا نميز ونعرف الصادق من الكاذب.. وكثرت الجريمة وتنوعت، 
والبيع  واملعامالت،  العمل  يف  واالحتيال  والنصب  املخدرات،  وتعاطي 
يهتم  وال  »شطارة«،  يعّدهما  الناس  من  كبري  قسم  وأصبح  والرشاء، 

لسلطة القانون يف البلد، وال لألعراف والتقاليد االجتماعية.
منذ أن أصدر البنك املركزي العراقي يف )20 كانون األول/ 2020( قراراً 
أسعار  ارتفعت  األمريكي،  الدوالر  أمام  العراقي  الدينار  قيمة  بخفض 
الدجاج  ومقطعات  والدواجن  والفواكه  والخرضاوات  الغذائية  املواد 
وبيض املائدة الذي ارتفع بشكل كبري واصبحت طبقة البيض تتخطى 
الطبية  واملستلزمات  االدوية  ارتفعت  كما  دينار«،  آالف  الـ«7000 
العراقية، بنسب  املواد يف األسواق  الغيار، وكل  واملواد االنشائية وقطع 
االرتفاع  إىل  لتصل  التجارية  املواد  جميع  ارتفاع  عن  فضال  متصاعدة، 
الكبري األخري الذي جاء ليؤكد تذمر املواطن من الغالء الحاصل يف البلد 

الذي يعاني من مشاكل معقدة. 
الغالء يف  يتحمل مسؤولية  الذي يطرح نفسه حاليا هو: من  والسؤال 

البلد؟
إن ارتفاع سعر رصف الدوالر وعدم كفاية املنتوج املحيل هما من رفع 
األسعار، وأيضا لوجود طلب متزايد عىل املواد أعاله، كونها سلعاً ذات 

استهالك يومي.
بالشكل  مدروسة  تكن  لم  الدوالر  سعر  بزيادة  الحكومة  خطوة  إن 
الفقرية  الطبقة  السيما  املواطن،  عىل  كبري  بشكل  أثر  ما  املطلوب، 

واصحاب الدخل املحدود.
املوظفني  برواتب  النظر  تعيد  ان  الحكومة  عىل  املفرتض  من  كان 
واملتقاعدين، وتعمل عىل زيادتها، تماشياً مع الوضع االقتصادي السائد 
العاملني، لكي  البلد، وكذلك تجرب القطاع ىالخاص عىل زيادة أجور  يف 

تحث التوازن االقتصادي يف البلد. 
وهنا يف مقايل أردت الرتكيز عىل قوت املواطن اليومي، ومعاناته بشكل 
التي  املواد  الحكومة باسترياد وإدخال  أن تسمح  ملحوظ.. نعم، يجب 
تشهد ارتفاعا كبريا يف اسعارها بحجة االكتفاء الذاتي من املنتوج املحيل 
اىل البلد، وباعتقادي هذه الخطوة قد تخفف الكثري من معاناة املواطن، 
املنتوج  عىل  فقط  يعتاش  وال  املواد،  من  الكثري  إىل  يحتاج  املواطن  ألن 

املحيل.  
ومواد  واالدوية  النفطية-  )املشتقات  يشء..  كل  يستود  تقريبا  العراق 
التجميل والعطور - ومواد البناء- واملواد اإلنشائية – واملالبس- واالثاث 

واملواد املنزلية( وغريها.
والخرضاوات  الغذائية  املواد  بعض  استرياد  يمنُع  ملاذا  هنا:  والسؤال 
من  غريها  دون  الدجاج  ومقطعات  املائدة  وبيض  والدواجن  والفواكه 
ان  املسؤول،  فيهم  بما  الجميع،  عرف  بعدما  السيما  االخرى،  املواد 

املنتوج املحيل ال يغطي الطلب، وال يمكن أن يوفر االكتفاء للمواطن؟
الحكومة  وعىل  البلد،  يف  الحاصل  الغالء  من  يستغيث  املواطن  أقول: 
النزول اىل الشارع لتتقىص الحقائق بنفسها، والسماح باسترياد املواد 
التي من شأنها التخفيف عن كاهل املواطن، وتحد من االرتفاع الحاصل 
يف االسواق، من أجل املحافظة عىل اعتدال األسعار، السيما بعد ارتفاعها 

للضعف، وإحداث نوع من املنافسة بني املنتج املحيل واملستورد.
يجب عىل املسؤول أن يحسن االختيار يف االشخاص واملستشارين لديه، 
التي  تلك  أو  البلد،  أمن وسمعة  التي تمس  الحساسة  املناصب  السيما 

تكون عىل تماٍس مبارش مع حياة املواطن ولقمة عيشه الكريم.
نعم.. املسؤول حتى إن كانت كفاءته يشار لها بالبنان، ومتمكناً من 
اليومي،  وقوتهم  الناس  وحياة  اإلدارية  فالعملية  وتخصصه..  عمله 

وحسن االختيار ألدواته، وتقدير الظروف يف البلد، أكرب من ذلك كله.
وقبول التحدي لدى املسؤول بتحويل بعض الذين يوصفون بـ«عاهات 

العمل« إىل »نجوم يف العمل«، ذلك النجاح بعينه.
أقواله  نتائج  اإلنسان هو قدرته عىل تحمل  لدى  املسؤولية  إن مفهوم 
وأفعاله التي يقوم بها، مع علمه املسبق بنتائجها، سواء كانت جيدة أم 

سيئة، وهي شعور أخالقي ايضا.
إذاً.. فاملسؤولية هي التزام أمام الله أوالً، وأمام اآلخرين مهما اختلفت 
أو  قول  من  عنه  يصدر  بما  الشخص  التزام  وهي  ثانياً..  مسمياتهم 

فعل. 
ويف الختام أقول.. غرور املسؤولية واملنصب واملعلومات املظللة قد تدمر 
هموم  من  وقربه  وحنكته  وتواضعه  واحد،  آن  يف  ومؤسسته  املسؤول 
الناس، ومغادرته مكتبه، وتفقده للمواطنني، ونزوله للشارع قد تجعله 
مسؤوال وقائًدا استثنائياً وناجحاً.. وهذا ما نحتاج إليه حالياً يف بلدنا 

بالوقت الحارض.

حييى الزيدي

َمن يتحّمل مسؤولية 
الغالء ؟

عـين على العالم

روان بن حسني يف رسالة قوّية للمرأة

جناح اختبار البنكرياس االصطناعي 
على 26 متطوعا مصابا بالسكري


