وصول شحنات جديدة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
من«فايزر» إىل العراق
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة وصول شحنات جديدة من
لقاح « فايزر» املضاد لفريوس كورونا إىل العراق.
وقالت الرشكة العامة لتسويق االٔدوية واملستلزمات
الطبية التابعة للوزارة ،يف بيان :إن «شحنة جديدة
من اللقاح املضاد لفريوس كورونا من انتاج رشكة
فايزر وبكمية  415الف جرعة وصلت إىل البالد».
وأشارت إىل «توزيع الصناديق بني اسطول الربادات
املخصص لنقل تلك الصناديق ،حيث انطلقت
وبوقت واحد اىل نقاط التلقيح يف كل محافظات
العراق ،وبما فيها اقليم كردستان».

اإلعدام شنقا حتى املوت لقاتل مدير
بلدية كربالء

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات كربالء ،امس األحد ،حكما ً باإلعدام شنقا ً حتى املوت بحق
قاتل مدير بلدية كربالء.وذكرت مصادر قضائية :إن «محكمة جنايات كربالء أصدرت
حكما ً باإلعدام شنقا ً حتى املوت بحق قاتل مدير بلدية كربالء عبري الخفاجي».
وجاء ذلك بعدما بارشت املحكمة ،امس األحد ،محاكمة املتهم بقتل الخفاجي.
وأعلن مجلس القضاء األعىل ،يف  12آب الحايل ،إحالة املتهم بقتل مدير بلدية كربالء
عبري سليم الخفاجي عىل املحاكمة ،فيما حددت املحكمة اليوم األحد (أمس) املوافق
الـ 22من الشهر الحايل موعدا ً ملحاكمته.يذكر أن املدان اقدم عىل قتل مدير بلدية
كربالء يف الثاني عرش من شهر اب الحايل ،عندما كان االخري مكلفا بواجب رسمي،
وهو ازالة التجاوزات الحاصلة عىل امالك الدولة يف محافظة كربالء املقدسة.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7548 :االثنين  23آب 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7548 Mon 23 Aug 2021

رئيس الوزراء يطلب من الكويت املشاركة بـ«أعلى املستويات» يف قمة بغداد

األمري نواف األمحد للكاظمي :سنظل مساندين للعراق وحكومته يف مواجهة التحديات واملشاركة يف تذليل العقبات

بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،ام�س األح�د ،ان الحكومة
تعم�ل عىل جع�ل العراق نقط�ة التقاء
وح�وار ،وفيم�ا أك�د املضي يف إج�راء
االنتخاب�ات بموعده�ا والحكوم�ة
اس�تكملت املتطلبات القانونية ،اش�ار
أمير الكوي�ت ،ن�واف األحم�د الجابر
الصباح ،اىل أن بالده س�تظل مس�اندة
للعراق وحكومته يف مواجهة الكثري من
التحديات.
وق�ال املكتب اإلعالمي لرئي�س الوزراء
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان “رئيس
مجل�س الوزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
التقى أمير دولة الكويت ،نواف األحمد
الجاب�ر الصب�اح ،بحض�ور ويل العه�د
مش�عل األحمد الجابر الصباح ،ورئيس
مجلس ال�وزراء الكويت�ي صباح خالد
الحم�د الصب�اح” ،مبين�ا ان�ه “ج�رى
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني
البلدين ،وس�بل تطويره�ا للوصول إىل
مرحل�ة متقدمة من التكام�ل ،وتعزيز
التعاون املشترك ،يف مجاالت االقتصاد،
واالس�تثمار ،والصناع�ة ،والتج�ارة،
وغريها”.وأعرب الكاظمي عن “تقدير
الع�راق ملوق�ف األمير الراح�ل صباح
األحم�د الصب�اح ،ورؤية األمير نواف
األحم�د الجابر الصباح ،يف دعم العراق،
ومس�اندته ،وتطوير العالقات الثنائية
بني البلدين الش�قيقني” ،مقدما الشكر

ً
لـ”الكويت أمريا ً
وحكومة وشعباً ،عىل
مواقفه�م األخوي�ة تجاه الع�راق ،وما
قدموه م�ن دعم ،وآخرها املس�اعدة يف
مجال مواجهة جائح�ة كورونا”.وأكد
الكاظمي أن “م�ا تواجهه املنطقة من
تحدي�ات ،ب�دءا ً م�ن جائح�ة كورونا،
مرورا ً بالظ�روف االقتصادية الصعبة،

والتوترات اإلقليمية؛ وغريها مما يجعلنا
أكثر إيمانا ً بضـ�رورة أن نتعاضد ،وان
نرفع مس�توى التنس�يق بين بلدينا”،
الفت�ا اىل ان “الحكوم�ة العراقية تعمل
من أجل تحوّل الع�راق إىل نقطة التقاء
وح�وار وتب�ادل لوجه�ات النظ�ر بني
األطراف املختلف�ة ،وتكثف الجهود من

أجل تعزيز التعاون الدويل لدعم العراق،
وتعزي�ز العالق�ات م�ع دول الج�وار”.
وبّي�نّ الكاظمي أن “بغداد تس�تضيف،
نهاية الش�هر الحايل ،قادة دول الجوار
العراق�ي واإلقليمي يف مؤتم�ر بغداد”،
معرب�ا ع�ن رغب�ة “العراق بمش�اركة
دول�ة الكويت على أعىل املس�تويات”.

م�ن جهته ،رحّ �ب أمري الكوي�ت نواف
األحمد الجابر الصباح “برئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي والوف�د
املراف�ق ل�ه يف الكوي�ت” ،معرب�ا ً ع�ن
تمنيات�ه “بتعزيز التع�اون بني البلدين
الش�قيقني”.وأكد أن “الكويت س�تظل
مس�اندا ً للعراق وحكومت�ه يف مواجهة
الكثير م�ن التحدي�ات ،واملش�اركة يف
تذلي�ل العقبات؛ من أج�ل تعزيز أفضل
العالقات ،وبما يضمن مصالح ش�عبي
البلدين”.اىل ذلك ،أعل�ن رئيس الوزراء،
ماض يف
مصطفى الكاظمي ،أن العراق
ٍ
إجراء االنتخابات والحكومة استكملت
املتطلبات القانونية ،فيما اش�ار رئيس
مجلس األم�ة الكويتي ،مرزوق الغانم،
اىل أن أي خط�ر على الع�راق س�يكون
خط�را ً عىل الكوي�ت يف الوقت نفس�ه.
وق�ال املكتب اإلعالمي لرئي�س الوزراء
يف بيان تلقته “الزوراء” :إن “الكاظمي
التق�ى رئيس مجل�س األم�ة الكويتي
م�رزوق الغانم”.وعّب�رّ الكاظمي “عن
ً
حكومة وشعباً ،إىل تمتني
تطلّع العراق
العالق�ات الثنائي�ة م�ع دول�ة الكويت
يف مختل�ف الصعد واملجاالت” ،مشيرا ً
إىل أن “الع�راق والكوي�ت ،بتجاوزهما
آث�ار امل�ايض وتطلعهما إىل املس�تقبل،
س�يتمكنان م�ن إنج�از الكثير على
املس�تويني الوطني واإلقليمي ،والتأثري
اإليجابي يف املنطقة”.

تفاصيل ص3

إردوغان ينفي قصف مستشفى يف مشال العراق ويؤكد استهداف قاعدة حلزب العمال

ص3

الرتبية :ال وجود ألسئلة خارجية يف امتحانات السادس اإلعدادي ووضعنا آلية للدور الثاني

ص4

جدل نيابي مستمـر حول تعديل قانون
االنتخابات اجلديد وتأجيل موعدهـا

الزوراء /يوسف سلمـان:
على امل ع�ودة انعق�اد جلس�ات مجلس
النواب االعتيادية مطلع شهر ايلول املقبل،
تخوض االوس�اط النيابية جدال مستمـرا
ح�ول امكانية تعدي�ل قان�ون االنتخابات
الجدي�د ،بالتزام�ن م�ع ق�رب موع�د
االنتخاب�ات املقررة يف الع�ارش من ترشين
االول املقبل .وتعد اللجنة القانونية النيابية
اوىل منعطفات الجدل الربملاني حول تعديل
القانون االنتخابي من عدمه ،إذ رجح احد
اعضائهـ�ا امكانيـة عرض مقرتح تعديل
قانون انتخابات مجلس النواب قبل اجراء
االنتخاب�ات املقررة يف الع�ارش من ترشين

االول املقب�ل .وق�ال عضو اللجن�ة النائب
حسين العقابي لـ”الزوراء “ :ان “ الوقت
املتبق�ي لع�رض مقترح تعدي�ل قان�ون
انتخاب�ات مجل�س الن�واب لحين موع�د
اج�راء االنتخابات يف ترشي�ن االول املقبل
يس�مح بذلك حاليا “ .واض�اف ان “ اغلب
املواد والفق�رات التي يمكن اع�ادة النظر
بها ويت�م تعديلها يف القان�ون الجديد هي
قضاي�ا فنية ال تتعارض م�ع موعد اجراء
االنتخابات ،وذلك لوجود بعض التناقضات
والثغ�رات القانونية ،ومنه�ا تتعلق بنظام
التصويت البايومرتي”.

تفاصيل ص2

الرافدين يباشر توزيع رواتب
موظفي الدولة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مصرف الرافدي�ن ،ام�س االحد،
مبارشت�ه توزيع رواتب عدد من وزارات
ومؤسس�ات الدول�ة ع�ن طري�ق أدوات
الدفع االلكرتوني.وقال املكتب االعالمي
للمصرف يف بيان تلقته “ال�زوراء” :أنه

ت�م توزيع رواتب موظفي بعض وزارات
ومؤسس�ات الدولة من الذين تم توطني
رواتبه�م ل�دى املصرف وم�ن حاملي
البطاق�ة االلكرتوني�ة املاستر كارد.
واض�اف :ان املصرف مس�تمر برصف
الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة.

استقرار أسعار الدوالر يف بغداد وكردستان

بغداد /الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي
مقاب�ل الدينار العراق�ي ،امس األحد ،يف
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ويف
اقليم كردستان.وقال مصدر ا ٕن بورصة
الكف�اح والحارثي�ة املركزي�ة يف بغ�داد
س�جلت ،صب�اح ام�س  147850دينارا ً
عراقيا ً مقابل  100دوالر أمريكي.وأشار
ا ٕىل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت

يف مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف
بغداد ،حيث بلغ س�عر البي�ع 148250
دينارا ً عراقياً ،بينما بلغت أسعار الرشاء
 147250دينارا لكل  100دوالر امريكي.
أم�ا يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان،
فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر اس�تقرارا
ايض�ا ،حيث بلغ س�عر البي�ع 148000
دينار ل�كل  100دوالر امريكي ،والرشاء
بواقع  147500دينار لكل  100دوالر.

صندوق اإلسكان يعتمد بطاقة التلقيح
أو نتائج املسحة إلجناز املعامالت
بغداد /الزوراء:
أعل�ن صن�دوق اإلس�كان التاب�ع لوزارة
االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة
رشطا ً إلنج�از معاملات القروض.وأكد
الصندوق يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
من�ه“ :بأن�ه ،وبن�ا ًء عىل تنفي�ذ قرارات
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية،

يشترط عىل املقرتضين واملواطنني عند
مراجعة الصندوق إلنجاز املعامالت جلب
بطاق�ة التلقي�ح او نتائ�ج أخذ مس�حة
حديثة ،وعىل املراجعني إبراز باج اللقاح او
املسحة قبل الدخول اىل مقر الصندوق”.
وبين ان ه�ذا اإلج�راء “يبدأ م�ن تاريخ
.”2021 /9 / 1

املفوضية لـ

الصحة تعلن انتهاء املوجة الوبائية الثالثة وحتذر من رابعة

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع جمددا
وعدد امللقحني الكلي يالمس الـ  3ماليني
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس
االحد ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما
اكدت تس�جيل  5634اصابة جديدة
و 74حالة وفاة وشفاء  9647حالة،
أكدت انتهاء املوج�ة الوبائية الثالثة
لفريوس كورونا يف البالد ،محذرة من
موجة رابعة.وذكرت الوزارة يف بيان
تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربي�ة لي�وم ام�س،31750 :
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة:
 ،139968326مبينة انه تم تسجيل
 5634اصاب�ة جدي�دة و 74حال�ة
وفاة وشفاء  9647حالة.واضافت:
ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل:
 ،)%90.9( 1659168بينم�ا ع�دد
حاالت االصابات الكيل،1825089 :
أما عدد الح�االت التي تحت العالج:
 ،145737يف حين ان ع�دد الحاالت
الراق�دة يف العناية املرك�زة،1017 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل،20184 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس:

 ،95639ليصب�ح ع�دد امللقحين
ال�كيل.2919267 :ويف س�ياق اخر،
أعلن�ت وزارة الصحة انتهاء املوجة
الوبائي�ة الثالث�ة لفيروس كورونا
يف البالد.وق�ال عضو فري�ق تعزيز
الصح�ة يف وزارة الصح�ة ،ف�راس
محمد زك�ي ،يف ترصي�ح صحفي:
«أرشنا انتهاء موج�ة الوباء الثالثة
م�ع تراج�ع اإلصاب�ات يف األي�ام
املاضية» مبينا ان «االنخفاض جاء
بعد تزاي�د االقب�ال على اللقاحات
ولك�ن يج�ب ع�دم الرتاخ�ي ملن�ع
حدوث موجة رابعة».وأش�ار اىل ان
«مع�دل الوفيات م�ا زال مرتفعاً».
وأضاف زكي «ممكن حصول موجة
وبائي�ة رابع�ة خالل أقل من ش�هر
م�ن اآلن وهذا م�ا نتوقعه».وكانت
وزارة الصحة والبيئة قد اعلنت اول
امس السبت املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق
 ،فيما اكدت تس�جيل  3958اصابة
جدي�دة و  85حال�ة وف�اة وش�فاء
 7651حالة .

 :موعد االنتخابات حتمي وال رجعة فيه وشكلنا جلانا ملتابعة احلمالت االنتخابية

الزوراء /حسني فالح:
اعلنت املفوضية العليا لالنتخابات إنهاء اغلب
االس�تعدادات الخاص�ة إلج�راء االنتخاب�ات،
مشيرة اىل ان موحد اجراء االنتخابات املقرر
يف العارش من ترشي�ن االول املقبل حتمي وال
رجعة فيه ،وفيما كش�فت عن تشكيل لجان
ملتابعة الحمالت االنتخابية من قبل املرشحني،
اكدت تنس�يق عملها مع اللجنة االمنية العليا

لحفظ امن وسالمة العملية االنتخابية.وقالت
املتحدث�ة باس�م املفوضي�ة ،جمان�ة الغالي،
يف حدي�ث لـ»ال�زوراء» :ان املفوضية اكملت
االستعدادات اللوجس�تية للعملية االنتخابية
املقبل�ة ،إذ ان عمله�ا فني وقانون�ي واداري.
مؤك�دة :ان املوع�د املقرر إلج�راء االنتخابات
يف العارش من ترشي�ن االول حتمي وال رجعة
فيه.واش�ارت اىل :ان املفوضي�ة ماضي�ة يف

عملها ونؤك�د جاهزيتها إلج�راء االنتخابات
يف موعده�ا املحدد .مبينة :أن املفوضية أنهت
االس�تعدادات اللوجس�تية وه�ي يف املراح�ل
االخيرة لطباع�ة ورق�ة االقتراع .وتابع�ت:
كم�ا أنهت أيض�ا ً تهيئة األجه�زة االلكرتونية
وإج�راء عملي�ة املح�اكاة األوىل .الفت�ة إىل:
ان املفوضي�ة اآلن بص�دد اج�راء املح�اكاة
الثاني�ة خلال االس�بوع الج�اري .واضافت:

ان املفوضية ش�كلت لجانا رئيس�ية وفرعية
لغرض رصد املخالفات االنتخابية س�واء من
خالل املكت�ب الوطن�ي او مكت�ب االنتخابية
يف املحافظ�ات ،فضال عن تنس�يق العمل مع
امانة بغ�داد ،وهن�اك مذكرة تع�اون لغرض
مساندة املفوضية للحمالت االنتخابية ،سواء
يف الطرقات او الساحات او الشوارع.

تفاصيل ص2

مبشاركة بايدن  ..غدا اجتماع جملموعة السبع لبحث الوضع يف أفغانستان

واشنطن /متابعة الزوراء:
أك�د البي�ت األبي�ض أن الرئي�س
األمريكي ،جو بايدن ،س�يبحث الوضع
يف أفغانس�تان يف لق�اء ع�ن بع�د م�ع
زعماء مجموعة الس�بع يوم  /24اب/
أغس�طس الحايل.وأعل�ن رئيس الوزراء
الربيطاني ،بوريس جونس�ون ،أن قادة
مجموعة الس�بع س�يعقدون اجتماعا ً
غ�دا الثالث�اء عبر اإلنرتن�ت لبح�ث
الوضع يف أفغانس�تان.وقال جونس�ون

الس�نوات العرشي�ن األخرية».وعق�د
الخميس اجتماع ملجموعة الس�بع ضم
وزراء خارجية الدول األعضاء.ويف ختام
االجتماع ،دعا الوزراء طالبان إىل ضمان
«ممر آم�ن» للرعايا األجان�ب واألفغان
الراغبين يف مغ�ادرة أفغانس�تان.كما
ش�ددوا على «رضورة احترام جمي�ع
األط�راف للقان�ون ال�دويل اإلنس�اني».
ويف ه�ذا اإلط�ار ،بح�ث وزي�را الدف�اع
األمريك�ي والربيطاني هاتفي�ا التعاون

ال�ذي تترأس بلاده حالي�ا مجموع�ة
الس�بع (أملانيا وكن�دا والواليات املتحدة
وفرنس�ا وإيطالي�ا والياب�ان واململك�ة
املتح�دة) يف تغري�دة «س�أدعو الثالثاء
قادة مجموعة الس�بع إلجراء محادثات
عاجل�ة ح�ول الوضع يف أفغانس�تان»،
مضيفا ً «من األس�ايس أن تعمل األرسة
الدولي�ة مع�ا لضم�ان عملي�ات إجالء
آمنة وتفادي أزمة إنس�انية ومس�اعدة
الش�عب األفغاني يف حماية مكتس�بات

إصابات كورونا عامليا تتخطى  211مليونا والوفيات
أكثر من  4.4ماليني

قطر حتدد موعدا ألول انتخابات
تشريعية يف تاريخ البالد
الدوحة /متابعة الزوراء:
وج�ه أمري قطر ،تميم بن حمد بن خليفة
آل ثان�ي ،بتحدي�د الثان�ي م�ن أكتوب�ر/
ترشي�ن االول الق�ادم موعدا إلج�راء أول
انتخاب�ات ترشيعية يف دولة قطر.وأفادت
وكال�ة األنب�اء القطري�ة الرس�مية ب�أن
“األمري تمي�م أصدر مرس�وما ينص عىل
تحدي�د الثاني م�ن أكتوب�ر  2021موعدا
النتخاب أعضاء مجلس الشورى”.
مشيرة إىل أن “املرس�وم يقيض بتنفيذه
والعم�ل به م�ن تاريخ صدوره”.وس�يتم

يف كابل للمرحل�ة املقبلة ،وأكدا التعاون
والتنس�يق بش�أن أفغانس�تان.وحاول
عرشات اآلالف الفرار من أفغانستان منذ
استيالء الحركة املتطرفة عىل العاصمة
األح�د معرضني حياته�م للخطر ،بينما
تتواص�ل عملي�ات اإلجلاء إىل ال�دول
األجنبية يف ظروف صعبة.وأعلنت وزارة
الدف�اع الربيطانية ،األحد ،مقتل س�بعة
مدنيني أفغان يف الفوىض الحاصلة قرب
مطار كابل ،من دون تفاصيل إضافية.

يف االنتخاب�ات القادم�ة اختي�ار ثلث�ي
أعض�اء مجل�س الش�ورى (أي  30م�ن
أصل األعضاء الـ ،)45فيما سيعني األمري
األعضاء الباقني.
وستنقس�م قط�ر إىل  30دائ�رة انتخابية
س�يتم انتخاب مرجح واحد عن كل منها
لتمثيلها يف الهيئة الترشيعية القادمة.
اىل ذلك ،دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية املواطنني إىل املش�اركة اإليجابية
يف أول انتخاب�ات تج�رى يف تاري�خ دولة
قطر لتشكيل مجلس الشورى املنتخب.

بغداد /متابعة الزوراء:
أفادت جامع�ة جونز هوبكنز األمريكي�ة بارتفاع إجمايل
ع�دد اإلصاب�ات بفيروس كورون�ا يف العال�م إىل أكثر من
 211.3ملي�ون إصاب�ة ،وإجم�ايل الوفي�ات إىل أكث�ر من
 4.4ملي�ون وفاة.وبحس�ب بيانات الجامع�ة بلغ إجمايل
اإلصاب�ات بفيروس كورون�ا يف العال�م 211.307.313
وإجم�ايل الوفيات .4.422.280وتصدرت الواليات املتحدة
قائم�ة ال�دول م�ن حيث ع�دد الوفي�ات ج�راء الفريوس
ب�ـ 628276حال�ة وف�اة ،وبلغ إجم�ايل اإلصاب�ات فيها
.37.667.889تلته�ا الربازي�ل يف املرتب�ة الثانية من حيث
عدد الوفيات بـ 574209حاالت وفاة ،وإجمايل اإلصابات
.20.556.487يف املرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمايل وفيات

 ،433964وإجم�ايل إصاب�ات .32.393.286ويف املرتب�ة
الرابعة املكس�يك م�ن حيث ع�دد الوفيات ب�ـ، 252080
وإجمايل إصابات .3.197.108ويف املرتبة الخامس�ة بريو
بإجمايل وفيات  ،197752وإجمايل إصابات .2.140.062
وسادس�ا روس�يا بإجم�ايل وفي�ات  ،172257وإجم�ايل
إصاب�ات .6.633.521ويف املرتب�ة الس�ابعة بريطاني�ا
بإجمايل وفيات  ،131909وإجمايل إصابات .6.549.643
ويف املرتب�ة الثامن�ة إيطالي�ا بإجم�ايل وفي�ات ،128728
وإجم�ايل إصاب�ات .4.478.691ويف املرتب�ة التاس�عة
إندونيس�يا بإجم�ايل وفيات  ،125342وإجم�ايل إصابات
.3.967.048تلته�ا يف املرتبة الع�ارشة كولومبيا ،بإجمايل
وفيات ،124121وإجمايل إصابات.4.886.897

شدد على ضرورة حل اخلالفات يف أفغانستان بشكل سلمي

البيان اخلتامي لقمة منظمة التعاون اإلسالمي يعرب عن تضامنه مع الشعب األفغاني واحرتام حقوقه

جدة  /الزوراء:
أع�رب البي�ان الختام�ي للقم�ة
االس�تثنائية ملنظم�ة التع�اون
اإلسلامي ،عن تضامنه مع الش�عب
األفغان�ي ،واحترام حقوق�ه ،فيم�ا
أبدى قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع
اإلنساني يف أفغانستان.وجدد البيان
الختامي للقمة االستثنائية لمنظمة
التع�اون اإلسلامي يف ج�دة ،تأكيده

على التزامه بمس�اعدة أفغانس�تان
عىل إحالل الس�لم واألمن واالستقرار
والتنمية.وطالب ،القيادة املستقبلية
األفغانية بتعزي�ز املصالحة الوطنية
واحترام االتفاقي�ات واملعاه�دات
الدولي�ة وااللت�زام باملعايير الدولية
الحاكم�ة املنص�وص عليها يف ميثاق
األمم املتحدة وقراراتها ،مش�ددا عىل
رضورة حماية واحرتام حق الشعب

األفغان�ي يف الحياة واألمن والكرامة؛
امتثاال للمبادئ اإلسلامية السمحة
وإعلان األم�م املتح�دة لحق�وق
اإلنسان.وأعربت املنظمة عن “القلق
الش�ديد إزاء تدهور الوضع اإلنساني
يف أفغانس�تان نتيجة تدفق النازحني
والالجئين بس�بب األوض�اع الراهنة
يف البلاد وآث�ار جائح�ة كوفيد -19
والجفاف”.ودع�ت ال�دول األعض�اء

واملؤسس�ات املالي�ة اإلسلامية
والشركاء إىل العم�ل برسعة لتقديم
املس�اعدات اإلنس�انية يف املناط�ق
التي ه�ي بأمس الحاج�ة إليها.كما
أكد االجتماع عىل التعاون يف تس�هيل
عملي�ات اإلجلاء األمن�ة ورضورة
السماح للمدنيني الراغبني يف مغادرة
أفغانس�تان ،بجان�ب التش�ديد على
رضورة إجراء حوار شامل بني جميع

األط�راف األفغاني�ة املمثلة للش�عب
األفغاني من أجل مس�تقبل بالدهم.
كما دعت املنظم�ة القيادة األفغانية
املستقبلية واملجتمع الدويل إىل العمل
مع�ا على ضم�ان ع�دم اس�تخدام
أفغانس�تان م�رة أخ�رى كمنصة أو
مالذ آمن لإلرهابيني ،وعدم الس�ماح
بوج�ود موط�ئ ق�دم للتنظيم�ات
اإلرهابية.
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جدل نيابي مستمـر حول تعديل قانون االنتخابات اجلديد وتأجيل موعدهـا
الزوراء /يوسف سلمـان:
عىل امل عودة انعقاد جلسات
مجلس النواب االعتيادية مطلع
شهر ايلول املقبل ،تخوض
االوساط النيابية جدال مستمـرا
حول امكانية تعديل قانون
االنتخابات الجديد ،بالتزامن مع
قرب موعد االنتخابات املقررة يف
العارش من ترشين االول املقبل .

وتعد اللجنة القانونية النيابية
اوىل منعطفات الجدل الربملاني
حول تعديل القانون االنتخابي
من عدمه ،إذ رجح احد اعضائهـا
امكانيـة عرض مقرتح تعديل
قانون انتخابات مجلس النواب
قبل اجراء االنتخابات املقررة يف
العارش من ترشين االول املقبل .
وقال عضو اللجنة النائب حسني
العقابي لـ”الزوراء “ :ان “ الوقت

املتبقي لعرض مقرتح تعديل
قانون انتخابات مجلس النواب
لحني موعد اجراء االنتخابات يف
ترشين االول املقبل يسمح بذلك
حاليا “.
واضاف ان “ اغلب املواد والفقرات
التي يمكن اعادة النظر بها ويتم
تعديلها يف القانون الجديد هي
قضايا فنية ال تتعارض مع موعد
اجراء االنتخابات ،وذلك لوجود

بعض التناقضات والثغرات
القانونية ،ومنها تتعلق بنظام
التصويت البايومرتي”.
واوضح ان “ الجميع يتحدث عن
انتخابات بالتصويت البايومرتي،
لكن واقعا فالقانون الجديد يسمح
باالقرتاع عرب البطاقة االلكرتونية
السابقة والبطاقة البايومرتية
ايضا  ،لذلك يجب حرص التصويت
قانونا بالبطاقة البايومرتية “.

لكن العضو االخر يف اللجنة
القانونية ،النائب املاس فاضل،
اكدت عدم وجود اي طلب رسمي
لتأجيل موعد االنتخابات املقررة يف
ترشين االول املقبل .
وذكرت فاضل ،يف ترصيح
صحفي :ان “ الحديث عن تأجيل
االنتخابات حتى اآلن هو آراء
ومالحظات تداولها نواب وممثلو
كتل سياسية مختلفة ،لكن لم

يتبلور اىل تقديم اي طلب رسمي
لتأجيل االنتخابات عن موعدها
املقرر يف  10ترشين االول املقبل
“.
واضافت ان “ مجلس النواب
سيميض بحل نفسه مع اكتمال
االستعدادات الفنية والتحضريات
اللوجستية لالنتخابات املقبلة يف
ترشين االول ،وهذا ال يتعارض
مع النصوص الدستورية ،الن
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الربملان سيحل نفسه تلقائيـا قبل
االنتخابات “.
وحول امكانية تعديل قانون
االنتخابات الجديد ،أوضحت:
ان “ املطالبات بإجراء التعديل
عىل القانون هي مقرتحات قيد
النقاش داخل اللجنة القانونية،
لكن ال ترقـى اىل الترشيع خالل
الوقت املتبقي من والية الدورة
الحالية “.

أكدت تنسيق عملها مع اللجنة األمنية العليا حلفظ أمن وسالمة العملية االنتخابية

املفوضية لـ
الزوراء /حسني فالح:
اعلنت املفوضية العليا لالنتخابات إنهاء
اغلب االستعدادات الخاصة إلجراء
االنتخابات ،مشرية اىل ان موحد اجراء
االنتخابات املقرر يف العارش من ترشين
االول املقبل حتمي وال رجعة فيه،
وفيما كشفت عن تشكيل لجان ملتابعة
الحمالت االنتخابية من قبل املرشحني،
اكدت تنسيق عملها مع اللجنة االمنية
العليا لحفظ امن وسالمة العملية
االنتخابية.
وقالت املتحدثة باسم املفوضية ،جمانة
الغالي ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان
املفوضية اكملت االستعدادات اللوجستية
للعملية االنتخابية املقبلة ،إذ ان عملها
فني وقانوني واداري .مؤكدة :ان املوعد
املقرر إلجراء االنتخابات يف العارش من
ترشين االول حتمي وال رجعة فيه.
واشارت اىل :ان املفوضية ماضية
يف عملها ونؤكد جاهزيتها إلجراء
االنتخابات يف موعدها املحدد .مبينة :أن
املفوضية أنهت االستعدادات اللوجستية
وهي يف املراحل االخرية لطباعة ورقة
االقرتاع.
وتابعت :كما أنهت أيضا ً تهيئة األجهزة
االلكرتونية وإجراء عملية املحاكاة
األوىل .الفتة إىل :ان املفوضية اآلن بصدد

 :موعد االنتخابات حتمي وال رجعة فيه وشكلنا جلانا
ملتابعة احلمالت االنتخابية

اجراء املحاكاة الثانية خالل االسبوع
الجاري.
واضافت :ان املفوضية شكلت لجانا
رئيسية وفرعية لغرض رصد املخالفات
االنتخابية سواء من خالل املكتب الوطني
او مكتب االنتخابية يف املحافظات ،فضال
عن تنسيق العمل مع امانة بغداد ،وهناك
مذكرة تعاون لغرض مساندة املفوضية
للحمالت االنتخابية ،سواء يف الطرقات
او الساحات او الشوارع.
وتابعت :ايضا هناك مذكرة تفاهم
مع هيئة االعالم واالتصاالت لغرض

املساندة ومتابعة وسائل االعالم املرئية
واملسموعة ومواقع التواصل االجتماعي،
ومستمرين بعملنا مع الهيئة لرصد
املخالفات االنتخابية ،فضال عن تنسيق
العمل مع دوائر البلدية لغرض املتابعة يف
كل مكاتب املحافظات االنتخابية.
وبينت الغالي :ان املفوضية تنسق عملها
مع اللجنة االمنية العليا لالنتخابات
لحفظ امن وسالمة العملية االنتخابية
برمتها ،من ضمنها املوظفون ومراكز
التسجيل ومراكز ومحطات االقرتاع
وموظفو االقرتاع والناخبون الذين

يدخلون املراكز ،كل هذه من مسؤولية
اللجنة االمنية لالنتخابات التي تقوم
بتنسيق عملها من خالل تشكيالتها يف
املحافظات ،وايضا متابعة املخازن ،وقد
تسري عجلة امنية مع الفرق الجوالة
وتوزيع بطاقة الناخب البايومرتية.
الفتة اىل :ان اللجنة االمنية العليا
لالنتخابات حددت رقما رسميا بالخط
الساخن  5669لغرض االتصال واالبالغ
عن أي مخالفة او جرم انتخابي .
ّ
شفافية العملية
ومن أجل ضمان
االنتخابية ،ولفسح مجال أوسع
ملراقبتها ،لفتت اىل :ان املفوّضية
وضعت أسس وأنظمة اعتماد املراقبني
واإلعالميني املحلّيني والدوليني ووكالء
ُ
طباعة
األحزاب السياسية ،إذ ت ّمت
ّ
خاصة بهذه الفئات من
هويات تعريفية
ّ
خالل دائرة اإلعالم واالتصال الجماهريي،
ورشعت بتسليمها اىل مكاتب املحافظات
االنتخابية وفق خطة أعدتها املفوضية
بالتنسيق مع اللجنة األمنية العليا
لالنتخابات ،إذ سيتم توزيع الهويات
املحلّية عن طريق مكاتب املحافظات
االنتخابية يف األيّام القليلة املقبلة،
أما الهويات الدولية ُ
فتعتمد يف املكتب
الوطني ومكتب هيئة إقليم كردستان
لالنتخابات .

اعالن رقم ()37
رقم الطلبية 2021/1505
تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية
عقد جتهيز OXYGEN SCAVENGER
للمرة الثانية وبكلفة تخمينية مقدارها ( )310,000,000دينار عراقي (ثالثمائة
وعرشة مليون دينار عراقي) وبمدة تجهيز  90يوم بموجب املواصفات والرشوط التي
يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره  250,000مئتان وخمسون
الف دينار ال غري غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم
عروض بالدينار العراقي مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض ويكون نافذا ً ملدة
ال تقل عن  120يوم مع ارفاق التأمينات االولية البالغة ( )3,100,000دينار عراقي
(ثالثة مليون ومئة الف دينار عراقي) عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :
 رقم املناقصة  /موضوعها تاريخ الغلق تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم تاريخ نفاذ التأمينات االولية العناوين الرصيحة للرشكة او املكتبوتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن
والطلبية يف مدة اقصاها الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم  2021/9/8ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير .
مالحظة :
 -1يتم تقديم العروض وفقا ً للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف
تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض
مراعاة ذلك عند التقديم .
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر
أ -كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه .
 -3اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة
مبارشة .
 -4تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف

الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة .
 -5بإمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر
الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ
الغلق الساعة العارشة صباحاً.
 -6يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف
رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
 -7تصادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء
الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات .
 -8تقدم التأمينات االولية عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة ومن
املصارف املعتمدة املتضمنة يف الوثيقة القياسية .
 -9ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة
االسترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل
رشكتنا .
 -10ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج
املواد من املوانئ .
 -11سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  % 20من الكلفة التخمينية
الغراض االحالة .
 -12يتم االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني www.mrc.
oil.gov.iq
 -13سيتم استقطاع  1000دينار (الف دينار عراقي ) رسم طابع لبناء مدارس
ورياض اطفال .
 -14يتم استقطاع مبلغ ( )25000الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من
الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.
د.عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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خالل لقائه أمري البالد وولي عهده ورئيس الوزراء

رئيس الوزراء يطلب من الكويت املشاركة بـ”أعلى املستويات” يف قمة بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلن رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس األحد ،ان الحكومة تعمل عىل جعل
العراق نقط�ة التقاء وح�وار ،وفيما أكد
املضي يف إج�راء االنتخاب�ات بموعده�ا
والحكومة استكملت املتطلبات القانونية،
اش�ار أمري الكويت ،نواف األحمد الجابر
الصب�اح ،اىل أن بلاده س�تظل مس�اندة
للعراق وحكومت�ه يف مواجهة الكثري من
التحديات.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي لرئيس الوزراء يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان “رئيس مجلس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،التق�ى
أمير دولة الكويت ،ن�واف األحمد الجابر
الصباح ،بحضور ويل العهد مشعل األحمد
الجابر الصباح ،ورئي�س مجلس الوزراء
الكويتي صب�اح خالد الحم�د الصباح”،
مبين�ا ان�ه “ج�رى خلال اللق�اء بحث
العالق�ات الثنائي�ة بين البلدين ،وس�بل
تطويره�ا للوص�ول إىل مرحل�ة متقدمة
من التكام�ل ،وتعزيز التعاون املشترك،
يف مج�االت االقتص�اد ،واالس�تثمار،
والصناعة ،والتجارة ،وغريها”.
وأع�رب الكاظم�ي ع�ن “تقدي�ر العراق
ملوق�ف األمير الراح�ل صب�اح األحم�د
الصباح ،ورؤية األمري نواف األحمد الجابر
الصب�اح ،يف دع�م الع�راق ،ومس�اندته،
وتطوي�ر العالق�ات الثنائية بين البلدين
الش�قيقني” ،مقدما الش�كر لـ”الكويت
ً
أميرا ً
وحكومة وش�عباً ،على مواقفهم
األخوي�ة تجاه الع�راق ،وم�ا قدموه من
دعم ،وآخرها املساعدة يف مجال مواجهة
جائحة كورونا”.
وأك�د الكاظمي أن “م�ا تواجهه املنطقة
من تحديات ،ب�دءا ً من جائح�ة كورونا،
م�رورا ً بالظ�روف االقتصادي�ة الصعبة،
والتوترات اإلقليمية؛ وغريها مما يجعلنا
أكثر إيمان�ا ً بضـ�رورة أن نتعاضد ،وان
نرفع مستوى التنسيق بني بلدينا” ،الفتا
اىل ان “الحكوم�ة العراقية تعمل من أجل
تح�وّل الع�راق إىل نقط�ة التق�اء وحوار
وتب�ادل لوجه�ات النظ�ر بين األطراف
املختلف�ة ،وتكثف الجهود من أجل تعزيز
التع�اون ال�دويل لدع�م الع�راق ،وتعزيز
العالقات مع دول الجوار”.
وبّي�نّ الكاظم�ي أن “بغداد تس�تضيف،
نهاية الش�هر الح�ايل ،ق�ادة دول الجوار

العراق�ي واإلقليم�ي يف مؤتم�ر بغ�داد”،
معربا عن رغبة “العراق بمش�اركة دولة
الكويت عىل أعىل املستويات”.
من جهته ،رحّ ب أمري الكويت نواف األحمد
الجابر الصب�اح “برئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظم�ي والوفد املرافق له يف
الكوي�ت” ،معرب�ا ً عن تمنيات�ه “بتعزيز
التعاون بني البلدين الشقيقني”.
وأك�د أن “الكوي�ت س�تظل مس�اندا ً
للعراق وحكومت�ه يف مواجهة الكثري من
التحديات ،واملش�اركة يف تذليل العقبات؛
من أج�ل تعزيز أفض�ل العالق�ات ،وبما
يضمن مصالح شعبي البلدين”.
اىل ذل�ك ،أعلن رئيس ال�وزراء ،مصطفى
م�اض يف إج�راء
الكاظم�ي ،أن الع�راق
ٍ
االنتخاب�ات والحكوم�ة اس�تكملت
املتطلب�ات القانونية ،فيما اش�ار رئيس
مجلس األمة الكويتي ،مرزوق الغانم ،اىل
أن أي خط�ر عىل العراق س�يكون خطرا ً
عىل الكويت يف الوقت نفسه.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي لرئيس الوزراء يف
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :إن “الكاظم�ي
التق�ى رئي�س مجل�س األم�ة الكويت�ي
مرزوق الغانم”.

رّ
وعّب� الكاظم�ي “ع�ن تطلّ�ع الع�راق
ً
حكوم�ة وش�عباً ،إىل تمتين العالق�ات
الثنائي�ة م�ع دول�ة الكوي�ت يف مختلف
الصعد واملجاالت” ،مشيرا ً إىل أن “العراق
والكوي�ت ،بتجاوزهم�ا آث�ار امل�ايض
وتطلعهم�ا إىل املس�تقبل ،س�يتمكنان
م�ن إنج�از الكثير على املس�تويني
الوطني واإلقليم�ي ،والتأثري اإليجابي يف
املنطقة”.
وش� ّدد رئي�س مجل�س ال�وزراء على
“االس�تفادة من اإلمكانيات التي يتيحها
التواص�ل الجغ�رايف ،وتراب�ط املصال�ح
االستراتيجية واالقتصادية بني البلدين،
واألوارص االجتماعي�ة بين الش�عبني
الش�قيقني ،والس�يما يف ظ�ل الظ�روف
الدقيقة التي تمر بها منطقتنا”.
ّ
وأك�د الكاظم�ي ،خلال حديث�ه :أن
م�اض يف إج�راء االنتخاب�ات
“الع�راق
ٍ
بموعده�ا يف ش�هر ترشي�ن األول املقبل،
وق�د تمكن�ت الحكوم�ة م�ن اس�تكمال
املتطلبات القانونية ،واالنتهاء من قانون
ً
اس�تجابة إلرادة العراقيني،
االنتخاب�ات؛
وألجل أن تكون نتائ�ج االنتخابات املعبرّ
الحقيقي عن إرادتهم”.

م�ن جانب�ه ،ق�ال رئي�س مجل�س األمة
الكويتي ،م�رزوق الغان�م :إن “مصلحة
العراق وقوت�ه هما من مصلحة الكويت،
ً
عاملا مهم�ا ً الس�تقرار
الت�ي س�تكون
العراق ،وإن أي خطر عىل العراق سيكون
خط�را ً على الكوي�ت يف الوقت نفس�ه”،
معرب�ا ع�ن “أهمي�ة الدعم املتب�ادل بني
البلدين ،والسيما يف املحافل الدولية”.
ويف غضون ذل�ك ،ترأس رئي�س الوزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ونظيره الكويتي
الش�يخ صباح خالد الصب�اح ،املباحثات
املوسعة بني وفدي البلدين.
وق�ال املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء يف
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان “الكاظم�ي
ونظيره الكويت�ي الش�يخ صب�اح خالد
الصباح ،ترأس�ا املباحثات املوس�عة بني
الوفدين العراقي والكويتي”.
وبحث االجتماع ،بحس�ب البيان ،مجمل
امللفات لتعزي�ز التعاون بين البلدين ،يف
قطاعات االقتص�اد ،والصحة ،والتجارة،
واالستثمار ،والطاقة ،والنقل ،وغريها.
ّ
وأكد رئي�س مجل�س الوزراء ،اس�تعداد
الحكوم�ة العراقية للتع�اون والعمل مع
الحكوم�ة الكويتية بما يجس�د العالقات

خالل اتصال هاتفي مع الكاظمي

إردوغ��ان ينفي قصف مستش��فى يف مش��ال العراق
ويؤكد استهداف قاعدة حلزب العمال
انقرة  /الزوراء:
نفى الرئي�س الرتك�ي ،رجب طيّب
إردوغ�ان ،أن تكون الغ�ارة الجوّية
الرتكيّة الت�ي أودت ،الثالثاء ،بحياة
ثماني�ة أش�خاص يف ش�مال غ�رب
الع�راق قد اس�تهدفت مستش�فى،
ً
قائلا ّ
إنها أصاب�ت قاعدة ملجموعة
متم�رّدة تابع�ة لح�زب العمّ�ال
الكردستاني.
وقال إردوغان يف ّ
اتصال هاتفي مع
رئيس ال�وزراء العراق�ي مصطفى
ً
الكاظم�ي ّ
“خالف�ا ال ّدع�اءات
إن�ه
ّ
التنظي�م اإلرهاب�ي ،ف�إن املوق�ع
املستهدف ليس مستشفى أو مرك ًزا
صحّ ًي�ا ،بل أح�د أماكن إي�واء هذه
ّ
املنظمة” ،حس�ب بي�ان صادر عن
الرئاسة الرتكيّة.
واعترب الرئيس الرتك�ي ّ
أن التنظيم
يلجأ إىل “هذا الن�وع من األكاذيب”
ً
مشيرا
عندما يش�ت ّد عليه الخناق،
إىل ّ
أن تركي�ا تترصّ ف “بحساس�يّ ة

عالي�ة” خلال ه�ذا الن�وع م�ن
العمليّات.
وأ ّدى القصف الرتكي ،الذي استهدف
ً
عنرصا
الثالثاء مستش�فى استقبل
م�ن حزب العمّ�ال الكردس�تاني يف
بلدة سنجار ،الواقعة يف شمال غرب
الع�راق ،إىل ثماني�ة قتلى ،وفق ما
أعلنت اإلدارة املحلّية.
وقال�ت اإلدارة يف بي�ان أوردت في�ه
أس�ماء الضحاياّ :
إن “عدد ش�هداء

الرتكي بل�غ ثمانية( ،هم)
القصف
ّ
أربع�ة مقاتلين ضمن الف�وج ،80
ّ
موظفني من املستش�فى”
وأربع�ة
الذي أنهار بالكامل.
والفوج  80هو ضمن قوّات الحشد
الش�عبي ويتبع للحكومة العراقيّة،
ً
س�ابقا باسم “وحدات
وكان ُيعرف
حماية سنجار” التي ّ
تأسست بدعم
م�ن حزب العمّ�ال الكردس�تاني يف
العام  2014لل ّدفاع عن املدينة بعدما

سقطت يف أيدي تنظيم داعش.
ّ
وتش�ن الق�وّات الرتكيّ�ة بانتظ�ام
عمليّ�ات ض� ّد القواع�د الخلفيّ�ة
لحزب العمّال الكردستاني يف شمال
العراق.
ودان مجل�س األم�ن الوطن�ي
العراقي ،برئاسة الكاظمي ،يف بيان
ص�در بعد ظهر األربع�اء“ ،األعمال
العس�كريّة األحاديّ�ة الجان�ب التي
ُتسيء إىل مبادئ حس�ن الج�وار”،
معبرّ ًا عن رفضه “استخدام األرايض
العراقيّة لتصفية حس�ابات من ّ
أي
جه�ة كان�ت” ،م�ن دون أن يذك�ر
تركيا أو حزب العمال الكردس�تاني
بالتحديد.
وت ّ
ُ
نفذ أنقرة منذ  23نيس�ان/أبريل
امل�ايض عمليّ�ة عس�كريّة ملالحقة
عنارص حزب العمّال الكردس�تاني
الذي ّ
يتخذ الجبال العراقيّة املحاذية
ّ
لش�ن هجمات ضدّ
لرتكيا قواعد له
الدولة الرتكيّة وجيشها.

النهض��ة ختفض م��ن ح ّدة هلجتها جت��اه الرئيس..
وتدعوه للحوار
تونس /متابعة الزوراء:
ج�ددت حرك�ة النهض�ة ،تمس�كها بالحوار
الش�امل للخروج من األزمة السياسية ،رغم
أن ه�ذه الدعوة ل�م تلق تجاوبا م�ن الرئيس
قي�س س�عيد ال�ذي س� ّد الطري�ق أم�ام كل
محاوالت العودة إىل الوراء.
ويف بي�ان ه�ادئ ومنخفض اللهج�ة ،عبرّ ت
حرك�ة النهض�ة ،ع�ن تضامنه�ا الت�ام مع
عائل�ة رئي�س الجمهورية قيس س�عيّد ،إزاء
أي محاول�ة للتش�هري به�ا ،أو إقحامه�ا يف
التجاذبات ،ورفضها لهذا الس�لوك املشني ،ملا
فيه من انتهاك للحرمات ،واملواثيق األخالقية،
والقوانني والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا.
وش� ّددت الحرك�ة ،يف بيان ام�س األحد ،عىل
رضورة الن�أي بالخط�اب الس�يايس ع�ن
الش�حن والتجيي�ش والتحري�ض ،واحترام
هيبة مؤسس�ات الدولة ويف مقدمتها رئاسة

الجمهوري�ة ،وذل�ك تبع�ا ملا ج�اء يف خطاب
رئيس الجمهوري�ة من تهجم بعض األطراف
عىل شخصه ،أو تعرض لعائلته.
وأكدت أنها ترفض هذه املمارسات ،ومستعدة
التخ�اذ اإلج�راءات التأديبي�ة ض�د أي م�ن
قواعده�ا يثب�ت من خالل تدويناته اإلس�اءة
ألي كان واالبتع�اد ع�ن أخالقي�ات الخطاب
الس�يايس ،مشددة عىل أن الخروج من األزمة
الراهنة ال يك�ون إال بالحوار الش�امل ،بعيدا
عن اإلقصاء.
ويأت�ي تغيري حرك�ة النهض�ة لخطابها كليّا
تج�اه الرئي�س قي�س س�عيد ،بعدم�ا ه� ّدد
التيار املعارض لرئيس حركة النهضة راش�د
الغنويش ،داخل الحزب ،باالنش�قاق وإطالق
حزب س�يايس جدي�د ،يف صورة ع�دم تراجع
الغنويش إىل الوراء ،والتوقف عن االستفزازات
املوجهة ضد الرئيس قيس س�عيّد ،ويف صورة

عدم تراجع قيادة الحركة عن مواقفها تجاه
القرارات االستثنائية التي اتخذها.
واعتبر القي�ادي بحركة النهض�ة محمد بن
س�الم ،أن القي�ادة الراهنة لحرك�ة النهضة
الت�ي يتزعمها راش�د الغنويش ،تمث�ل عائقا
لفكرة الحوار مع رئيس الدولة ،وغري مؤهلة
إلج�راء حوار ال مع الرئاس�ة وال مع املجتمع
السيايس.
لكن الرئيس قيس سعيّد يرفض كليّا الدخول
يف حوار مع حرك�ة النهضة ويميض يف اتجاه
إج�راء إصالح�ات سياس�ية خلال املرحل�ة
املقبلة دون مش�اركة النهض�ة التي انتقدت
قرارات�ه بتجمي�د الربمل�ان وتولي�ه الس�لطة
التنفيذية بنفس�ه و وصفته�ا بـ”االنقالب”،
حي�ث أك�د يف أكثر من مناس�بة ،أنه ال مجال
للع�ودة إىل ال�وراء وال حوار مع من أس�ماها
بـ”خاليا رسطانية”.

األخوي�ة التأريخي�ة بني البلدي�ن ،بروح
م�ن االحرتام املتب�ادل ،والرغبة الصادقة
يف التعاون املشترك؛ لتعزي�ز العالقات يف
ّ
يحقق
املج�االت كاف�ة وتطويرها؛ بم�ا
تطلعات الشعبني الشقيقني.
وأش�اد الكاظمي بموق�ف دولة الكويت،
يف الوقوف إىل جان�ب الحكومة العراقية،
ومس�اندتها يف تحقي�ق تطلعاته�ا
االقتصادية ،التي تتضمن تنفيذ األهداف
املنص�وص عليه�ا يف الورق�ة البيض�اء،
وتحقي�ق اإلصلاح يف القطاعين الع�ام
والخ�اص ،وتطوي�ر القط�اع املصريف،
فضالً عن الربطني االقتصادي والتجاري
مع الدول املجاورة للعراق.
وأعرب ع�ن تطلع�ه إىل تضاف�ر الجهود
الحكومية بني الع�راق والكويت؛ لتحديد
موعد عق�د اجتماع�ات ال�دورة الثامنة
للجنة الوزارية العليا العراقية – الكويتية
املشتركة يف الع�راق ،حي�ث مضى أكثر
من عامين عىل انعق�اد ال�دورة األخرية
رّ
وعّب� الس�يد الكاظمي عن
(الس�ابعة)،
رغبة الع�راق يف تعزيز العالقات الثنائية،
وتبادل الزيارات الرسمية بني الجانبني.
وأك�د أن الحكوم�ة ج�ادة وعازمة ،عىل
بح�ث جميع امللفات العالق�ة بني العراق
والكويت ،حيث تم يف هذا الصدد تش�كيل
اللجنة السياس�ية العليا للتفاوض بشأن
امللفات العالقة مع دولة الكويت.
من جانبه ،ق� ّدم رئيس مجل�س الوزراء
الكويت�ي الش�يخ صب�اح خال�د الحم�د
ً
حكومة وشعباً،
الصباح ،ش�كره للعراق،
لدوره�م يف البحث عن رف�ات املفقودين
الكويتيني من ضحايا النظام املباد ،وأثنى
عىل الدور املميز لحكومة السيد الكاظمي
يف املنطقة ،وتقريب وجهات النظر؛ وهذا
ما تحتاجه املنطقة يف الوقت الحايل.
وأك�د الصب�اح على أهمية الوق�وف مع
العراق ،والس�يما بع�د حربه ضد داعش،
ودفاع�ه عن العال�م واملنطقة يف معركته
التي قادها ضد اإلرهاب.
وكان رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،قد وصل صب�اح امس األحد،
إىل دول�ة الكويت على رأس وفد حكومي
رفي�ع ،حيث ج�رت مراس�يم اس�تقبال
رسمية ُعزف خاللها النشيدان الوطنيان
العراق�ي والكويتي ،وإجراء اس�تعراض
حرس الرشف.
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الكاظمي بني التحرك الداخلي
لبناء البلد واالنتخابات

جواد عبد اجلبار العلي
الس�احة العراقية باتت أقرب من أي وقت للتهدئة واالنسياق
للتواصل واالنس�جام بين كل االطراف ،فبعد زيارات الس�يد
رئيس ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي ،الخارجي�ة لعدة دول،
ومنها أميركا ..ومن ثم دعوت�ه ملؤتمر دول الج�وار للعراق،
حيث أوجد نوعا جديدا من الطمأنة واالس�تقرار النفيس لدى
االحزاب السياس�ية العراقية ،وكذلك باقي الشخوص والكتل
التي تبحث عن دور لها بالتهدئة الوطنية والتقارب مع باقي
االحزاب واالئتالفات التي تريد املساهمة الجادة يف بناء العراق
الجدي�د والنه�وض ب�ه نحو االفض�ل وفق التغيرات الكبرية
الت�ي طرأت على عم�وم دول العال�م والتأثيرات الجغرافية
والسياس�ية واالقتصادية نتيجة الحاالت الطارئة التي طرأت
للمعمورة من الفيضانات والحرائ�ق ،وكذلك الزالزل الرهيبة
الت�ي زعزعت االرض ومن عليه�ا ،فتبدلت حكومات وقوانني
وأراض وأسافني كانت قوية.
ٍ
الي�وم الب�د من كل الجهات الوطني�ة ان تأخذ دورها الكبري
يف التغيير ال�ذي ينتظره كل املواطنني والب�دء بمرحلة البناء،
والب�د م�ن توحيد الص�ف م�ع الحكومة لك�ي نعي�د للعراق
دوره ومكانت�ه ،ونرشع بإعادة العائالت واالخوة املس�يحيني
اىل بلده�م ،فإنن�ا نعد زيارة الكاظمي اىل نين�وى بداية مهمة
لبناء الدولة ،وانهاء الفوىض والفساد االداري املسترشي بكل
مراف�ق الدولة وتبدي�ل االدارة الخاطئة التي تس�ببت بدخول
مآس وخس�ارات ال عد
داعش اىل نينوى ،وحدث ما حدث من
ٍ
وال حد لها ،فإن الس�يد الكاظمي يتابع املشاريع الكربى من
خالل زيارته للمحافظات  ،وعلينا ان ال ننظر اىل زياراته هذه
من جانب االستغالل االنتخابي للمشاريع .
الي�وم البد ان نؤك�د ان الوضع العام يف الع�راق بات أكثر عىل
باب الوحدة والتطور واالزدهار ..ونأخذ ذلك من زيارة الس�يد
مقتدى الصدر للمرجع االعىل الس�يد السيس�تاني ،ودمج كل
طموحات املؤمنني وآرائهم برؤية واحدة.
ول�و تفاع�ل الواقع هنا مم�ا يجري من تغيرات يف املنطقة،
وخاص�ة بع�د االنس�حاب االمريكي م�ن الع�راق والتواصل
الرسي بني إيران والس�عودية ثم االنس�حاب املفاجئ ألمريكا
من افغانستان.
لذلك عىل الجمي�ع ان تتوحد صفوفهم ،وان تجري مصالحة
وطنية حقيقية ش�املة ،وعدم تغييب أحد عىل حس�اب أحد،
فالوط�ن للجمي�ع وبناؤه يتطل�ب فتح االبواب واملس�امحة،
خال من االرهاب والفساد ورسقة املال
وهو الطريق اىل عراق
ٍ
العام ..فعلينا املشاركة كلنا يف بنائه ،حتى املرأة عليها أن تبدأ
بأخ�ذ دورها وحقه�ا بالتمثيل الس�يايس واالنتخابي وإدارة
البلد.

االتصاالت حتدد أسباب ضعف اإلنرتنت وحتذر الشركات املتالعبة
بغداد /الزوراء:
ح�ددت وزارة االتص�االت ،امس
األح�د ،أس�باب ضع�ف خدمات
اإلنرتن�ت يف عم�وم البلاد ،فيما
أك�دت أنه�ا س�تتخذ إج�راءات
صارمة بحق الرشكات املتالعبة
بالخدمة.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة
االتص�االت ،رعد املش�هداني ،يف
ترصي�ح صحف�ي :إن “الوزارة
جادة بتطوي�ر تقنيات االنرتنت
وخصوص�ا املش�اريع الثالث�ة
التي أطلقتها لتحسين الخدمة
وهي مشروع الكيب�ل الضوئي
و fthالذي ه�و دائما مرشوعها
األول واملرشوع الوطني يف زيونة
فايرب توهوم” .مبينا أن “الوزارة

ب�ارشت بمن�ح خدم�ة فايبر
لع�دد كبري من امل�دارس ومراكز
الرشط�ة بالتعاون م�ع وزارتي
الرتبية والداخلية”.
وأش�ار إىل أن “خدم�ة
“فايربتوه�وم” س�تصل اىل كل
املحافظات باستثناء محافظات
إقلي�م كردس�تان” ،مطالب�ا ً
“املواطنين باالشتراك يف خدمة
الفايربتوه�وم مل�ا تتمتع به من
تقني�ة عالي�ة وخدم�ة االتصال
الصوت�ي ألنه�ا توف�ر املكامل�ة
الصوتي�ة واملش�اهدة الفيديوية
عرب اليوتي�وب ومواقع التواصل
االجتماعي والعاب الكيم”.
وفيم�ا يتعل�ق باالنقطاع�ات
والتذب�ذب بخدم�ة االنرتن�ت،

بين املش�هداني أن “الس�بب
وقت�ي ولي�س دائمي�ا ويح�دث
نتيجة بعض القطوعات بس�بب
الحفري�ات وعدم التنس�يق مع
وزارة االتص�االت ،وه�ذا العمل
أرشن�ا الي�ه س�ابقا ب�أن هناك
بعض الرشكات سواء يف القطاع
الحكومي او الخاص تعمل دون
الرجوع اىل املخططات املوجودة
لدى الوزارة مم�ا يؤدي اىل قطع
مس�تمر يف بع�ض املواق�ع يف
بغداد”.
وأك�د املش�هداني أن “ال�وزارة
ج�ادة باللجوء إلقامة ش�كاوى
يف ح�ال تكرار الحال�ة ألكثر من
م�رة” ،مؤكدا أن “كوادر الوزارة
الهندس�ية وجه�از املخاب�رات

واألمن�ي الوطن�ي واألجه�زة
األمني�ة جميعه�ا متعاونة بهذا
امللف”.
وبني أن “الوزارة بارشت بإعطاء
س�عات إضافي�ة للشركات
املتعاق�دة معه�ا ،وهي خاضعة
اىل القان�ون العراق�ي وقان�ون
االستثمار”.
ولف�ت إىل أن “عملي�ة الصدمة،
الت�ي أطلقته�ا وزارة االتصاالت
منذ حزيران املايض ،أنهت التعاقد
م�ع ع�دد كبري م�ن الشركات
املتالعب�ة بخدم�ة االنرتن�ت”،
مبين�ا أن “وزارة االتص�االت
س�تقوم بإنه�اء العق�د م�ع أي
رشكة تتالع�ب بخدمة االنرتنت
واحالتهم عىل القضاء”.

الزراعة تكش��ف عن حترك حكومي للس��يطرة على أسعار
احملاصيل الزراعية
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الزراع�ة ،امس األح�د ،أن األمن
الغذائ�ي مؤم�ن بش�كل كامل ،فيما كش�فت
عن معالجات حكومية للس�يطرة عىل أسعار
املحاصيل الزراعية يف األسواق.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،حميد النايف ،يف
ترصيح صحف�ي :إن “وزارة الزراعة مهمتها
تأمين وتحقيق األم�ن الغذائ�ي للمواطن من
خالل املحاصيل االستراتيجية التي ترصف يف
البطاقة التموينية ومنه�ا الحنطة ،باإلضافة
اىل محاصي�ل الخضراوات وغريه�ا” ،مبين�ا ً
أن “محاصي�ل الخضراوات مؤمن�ة وتح�ت
الس�يطرة ،باإلضافة إىل قط�اع الدواجن فهو
مؤم�ن على الرغم م�ن ارتفاع األس�عار الذي
نت�ج عن الكثري من التدخلات والحلقات التي
م�ن املمكن معالجته�ا يف تخفيف واس�تقرار
األسعار”.
واض�اف أن “هن�اك معالج�ات حكومي�ة من
ش�أنها تخفي�ف األس�عار ،ومنها على نطاق
وزارة الزراع�ة الت�ي تس�تطيع املعالج�ة من
خلال احتواء املنتج املحيل” ،مبينا ً أن “العراق
مؤمن غذائياً ،ففي عام  2019استطاع تحقيق
أربع�ة ماليين و 750ال�ف طن م�ن الحنطة،
وبالتايل حقق أمنا ً غذائيا ً تاما ً ولم يتم استرياد
الحنطة من الخ�ارج ،وكذلك عام  2020أيضا
تم تحقيق خمسة ماليني و 100ألف طن ،وأن

الوزارة لديها فائض بحدود  600الف طن هذا
العام”.وتاب�ع أن “محافظة واس�ط أصبحت
األوىل وسلة العراق يف إنتاج الحنطة فضالً عن
وجود مس�احات إروائية كثيرة يف املحافظة،
ألن قل�ة األمط�ار يف الكثير م�ن املحافظ�ات
املعتمدة عىل األمطار الديمية لم تنتج الحنطة
بشكل جيد ،ومنها نينوى” ،مؤكدا ً أن “العراق
يحتاج اىل ما يقارب أربعة ماليني وس�بعمائة
وخمسين ألف طن من الحنطة لس�د النقص
من االستهالك”.
ً
وأوضح أن “هناك خزينا لهذه السنة ،حيث تم

انت�اج هذا العام بح�دود أكثر من ثالثة ماليني
و 500أل�ف طن م�ن الحنطة ،وهن�اك خزين
استراتيجي من الع�ام املايض وس�يتم تأمني
البطاقة التموينية”.
وأشار اىل أن “هناك خطة زراعية مقبلة ،وأن
الوزارة س�تواصل العمل به�ا من اجل تحقيق
األم�ن الغذائ�ي خاص�ة بع�د الحص�ول على
ً
مبين�ا أن “وزارة املوارد
املس�تحقات املائية”،
املائي�ة أمّ نت املي�اه للخطة الش�توية القادمة
حتى تس�تطيع ال�وزارة تأمني االم�ن الغذائي
للمواطن وبشكل كامل”.

امن ومجتمع
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أمانة العاصمة تثمن مبادرة أصحاب
احملال بإزالة جتاوزاتهم طوعا
بغداد /الزوراء:
وج�ه امني بغداد املعم�ار ،عالء معن ،امس االحد ،بتثمني مب�ادرة اصحاب املحال الذين
يقومون بإزالة تجاوزهم طوعا ً عرب كتب شكر واشادة اعالمية.
وذك�ر بيان لألمانة ورد «لل�زوراء» :ان «العديد من اصحاب املحال التجارية اس�تجابوا
لحمل�ة عبري بغ�داد عرب ازالة تجاوزاته�م طوعا ً حرصا ً منهم عىل الحفاظ عىل مش�هد
مدينتهم العزيزة بغداد».
واوض�ح البي�ان ان «امني بغداد اكد رضورة تثمني املب�ادرات الطوعية إلزالة التجاوزات
وتجنب االجراءات التي تتطلب تدخل املالكات البلدية إلزالة التجاوز».
مشيرا اىل ان «العاصمة بغداد شهدت العديد من الظروف القاسية التي اثرت يف واقعها
وبنيته�ا التحتية ومش�هدها الحرضي ابرزه�ا ظاهرة التجاوزات الت�ي تتطلب تكاتف
الجميع من اجل تحقيق واقع يرتقي بتأريخ مدينة بغداد وسكانها الكرام».

القبض على منتحل صفة ضابط
باجليش
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وكالة وزارة الداخلية لش�ؤون
الرشط�ة القب�ض على مته�م أنتحل
صفة ضابط بالجيش العراقي وآخرين
برسق�ة  ١١٠أل�ف دوالر أمريك�ي يف
بغداد.
وذكر بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :ان «مف�ارز مديري�ة مكافح�ة
اج�رام بغداد/مكت�ب إج�رام الغزالية
تمكنت م�ن القاء القب�ض عىل متهم
لقيام�ه بانتحال صفة ضاب�ط برتبة
عقي�د بالجي�ش العراق�ي  ،حي�ث تم
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقه
وتوقيف�ه وفق أحكام امل�ادة  ١٦٠من
قان�ون العقوبات وتقديمه إىل القضاء
لينال جزائه العادل».
جمهورية العراق
وزارة العدل
		
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب		

وأض�اف البيان «يف حين ألقت مفارز
مكتب مكافحة اجرام الشعب القبض
على متهمني أثنين لقيامه�م برسقة
مبل�غ م�ايل ق�دره  ١١٠أل�ف دوالر
أمريك�ي م�ن إح�دى الدور الس�كنية
ضمن منطقة الشعب».
وبني أن «عملية القبض تمت بعد توفر
معلوم�ات عن وجود ح�ادث رسقة يف
الش�عب عىل الف�ور تم تش�كيل فريق
عم�ل ملتابعة الح�ادث وبع�د التحري
وجمع املعلومات التي أثمرت بالقبض
على متهمني وضبط املبل�غ املرسوق،
حي�ث ت�م تدوي�ن أقواله�م باالعرتاف
ابتدائيا وقضائيا وقرر قايض التحقيق
توقيفهم وف�ق أحكام  ٤٤٤من قانون
العقوبات لينالوا جزائهم العادل».

رقم االضبارة /521:ت2020/
التاريخ 2021/8/17:

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ املش�خاب العقار تسلس�ل  2/57م 3الواقع يف املش�خاب العائد
للمدي�ن (رساب عبد الكاظم) املحجوز لقاء طلب الدائ�ن (زمان غازي اكريم) البالغ
 40,000,000اربع�ون ملي�ون دين�ار اضافة اىل الرس�وم واملصاري�ف ،فعىل الراغب
بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية خلال مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش
مس�تصحبا ً مع�ه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
ثائر كناوي حمود
املواصفات
 -1موقعه ورقمه ::شارع مشخاب ناحية القادسية .
 -2جنسه ونوعه ارض زراعية تسقى سيحا .
 -3حدوده واوصافه :
 -4مشتمالته :يوجد فيه دور عدد  8للرشكاء .
 -5مساحته 122 :م 2حصة الرشيك رساب عبد الكاظم مجبل .
 -6درجة العمران :قطعة .
 -7الشاغل :قسم الرشكاء.
 -8القيمة املقدرة 24,140,000 :اربعة وعرشون مليون ومائة واربعون الف دينار.
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الرتبية تنفي وجود أسئلة خارجية بامتحانات السادس اإلعدادي وتضع آلية للدور الثاني
بغداد /الزوراء:
نفت وزارة الرتبية ،امس األحد ،اعتماد اس�ئلة
خارجي�ة يف االمتحان�ات النهائي�ة للس�ادس
اإلع�دادي ،كاش�فة ع�ن آلي�ة أداء امتحانات
الدور الثاني.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة ،حي�در فاروق،
بحس�ب الوكالة الرس�مية :إن «آلية الوزارة يف
التعامل م�ع الطالب يف حال تعرضه اىل فقدان
وع�ي أو غثي�ان أو أي م�ن األم�راض األخرى
داخل قاع�ات االمتحان ،تع�د حالة طبيعية»،
مبين�ا ً أنه « يتم منح الطال�ب ورقة من املركز
الصحي يؤجل االمتحان بموجبها».
وأضاف أن «أس�ئلة السادس اإلعدادي وضعت
ضم�ن املنه�اج ال�درايس وال توج�د اس�ئلة
خارجي�ة» ،مشيرا ً إىل أن «الطال�ب يح�ق ل�ه

املش�اركة بامتحان الدور الثان�ي حتى وأن لم
يحقق النجاح يف جميع املواد».
وعن آلية الدوام يف الع�ام املقبل ،ذكر املتحدث
باس�م الوزارة :أن «املناقش�ات مس�تمرة مع
وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسالمة
م�ن اجل اتخاذ قرار بهذا الش�أن ،وهناك أكثر
من خطة بهذا الصدد».
وتاب�ع أن «ال�وزارة حققت نتائ�ج ايجابية يف
تجرب�ة التعلي�م االلكرتون�ي يف الع�ام الحايل،
خاصة انها رصدت بعض األخطاء من تجربتها
يف العام املايض وتم تجاوزها» ،الفتا ً اىل «أهمية
تأسيس قاعدة للتعليم االلكرتوني ،السيما أن
جميع الدول تتس�ابق باعتماد التكنولوجيا يف
املجاالت كافة».
م�ن جانب اخر ،تس�تعد وزارة الرتبية لتوزيع

مناهج العام الدرايس الجديد ،مؤكدة طباعتها
محلياً.
وق�ال الوكي�ل االداري بال�وزارة ،فــلاح
الـقـيـس�ـي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«املــديــريــ�ة الـعـامـ�ة للمناه�ج
بـالـتـنـس�ـيـق مــ�ع مــديــريــ�ة
املـسـتـلـزمـات الــتــربــويــة وضـمـن
اس�تعدادات الع�ام الدرايس الجدي�د ( 2021ـ
 ،)2022فق�د اتم�ت طب�ع ع�دد م�ن املناهج
الدراس�ية بالنس�خة الحديث�ة لتوزيعه�ا بني
الطلب�ة والتالمي�ذ بداي�ة او منتصف الش�هر
املقبل».
يذك�ر ان وزارة الرتبي�ة كان�ت ق�د رجحت ان
يكون العام ال�درايس املقبل حـضـوريـا فـي
حـ�ال تلقي�ح اكـبـ�ر نس�بة مـ�ن الهيئات

التعليمية والتدريسية.
واض�اف القيسي ان «الـ�وزارة طبع�ت
الـكـتـب الـجـديـدة بـمـطـابـع اهـلـيـة
وحـكـومـيـ�ة داخــ�ل الـبـلاد» ،موضحا
ان «عملي�ة الطب�ع ش�ملت جمي�ع املـراحـل
الدراسية االبتدائية واملتوسطة واالعـداديـة».
وكش�ف الوكيل االداري يف الـ�وزارة عن إلزام
الهيئ�ات التعليمية والتدريس�ية بوضع خطة
س�نوية ويومية للمواد الدراس�ية التي تعتمد
التعليم عن ُبعد أسوة بالخطة السنوية للتعليم
النظامي ،مع توجيه ادارات املـدارس باعتماد
الـدروس الت�ي تبث عرب التلفزي�ون الرتبوي،
من اج�ل تعزي�ز تجرب�ة التعلي�م االلكرتوني
كأحد االس�تعدادات الخاصة بالع�ام الدرايس
الجديد».

أعلن اعتقال ثالثة مطلوبني وعثر على خمابئ للعتاد

احلشد :الطارمية حتتوي على واليتني لداعش وتهدد أمن  4حمافظات
بغداد /الزوراء:
اك�د الناطق باس�م قي�ادة عمليات
بغ�داد للحش�د الش�عبي ،عب�اس
الزي�دي ،ان الطارمي�ة تحت�وي
على واليتين لتنظي�م “ داع�ش”
االجرام�ي ،وتمث�ل مص�در تهدي�د
ألرب�ع محافظ�ات ،وتنطل�ق منها
العمليات االرهابية باتجاه مناطق
العاصمة.
وق�ال الزيدي يف ترصي�ح صحفي:

ان “الطارمية تمث�ل خارصة بغداد
ومرك�ز تهدي�د حقيق�ي للعاصمة
وصالح الدين ودياىل واالنبار ،وتوزع
عملياته�ا االرهابي�ة على واليتين
احدهما شمال بغداد واالخرى والية
جنوب صالح الدين”.
واص�اف ان “الواليتين تمتل�كان
العرشات من املضافات واالنتحاريني
وترس�ل وتع�زز الوالي�ات االخ�رى
لداعش االرهابي عند الطلب وايضا

تستقطب تلك العنارص حال حصول
عمليات تعرضية ضدها”.
وأوض�ح الزي�دي ان “الطارمي�ة
تتحم�ل ماحص�ل م�ن تفجيرات
ارهابية يف س�احة الطريان ومدينة
الصدر والعمليات االرهابية االخرى
يف العاصم�ة بغ�داد واملحافظ�ات
املذكورة”.
بينم�ا اعتقلت ق�وة من الل�واء 12
بالحشد الشعبي ،امس االحد ،ثالثة

حظرت عليهم تأسيس األحزاب والرتويج هلا انتخابياً

النزاهة تصدر الئحة السلوك الوظيفي اخلاصة مبوظفيها
بغداد /الزوراء:
أص�درت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة
الئحة الس�لوك الوظيف�ي رقم ()1
لس�نة  2021الخاص�ة بموظفيها،
والتي تتألف من س�ت مواد تشتمل
عىل أكث�ر م�ن ( )30بن�دا ً وفقرة،
ترس�م مب�ادئ الس�لوك الوظيفي
ملوظفي هيئة النزاهة.
وذك�رت دائرة الوقاي�ة يف الهيئة يف
بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
أن «إص�دار الالئح�ة جاء اس�تنادا ً
إىل أح�كام البند سادس�ا ً من املادة
( ،)3والبند خامس�ا ً من املادة (،)6
والبن�د ثالث�ا ً م�ن امل�ادة ( )10من
قانون هيئة النزاهة والكس�ب غري
املشروع رق�م ( )30لس�نة 2011
ع�دل» ،مؤكدة َّ
املُ َّ
أن «الالئحة تهدف
إىل إرس�اء قواعد ومعايري الس�لوك
األخالقي واملهني ملوظف�ي الهيئة،
وضم�ان األداء الصحي�ح واملرشف
والسليم لواجباتهم الوظيفيَّة».

واضاف�ت ان»الالئح�ة تضمن�ت
ومحظ�ورات ،ومن ضمن
واجبات
ٍ
ٍ
الواجب�ات املحافظة على حياديَّـة
واس�تقالليَّـة الهيئ�ة ،وااللت�زام
بالترشيع�ات كاف�ة أثن�اء تأدي�ة
الواج�ب ،واملُحافظ�ة على رسيَّ�ة
املعلوم�ات والوثائ�ق الت�ي َّ
يطل�ع
إقرار
عليها بحكم وظيفته ،وتقديم
ٍ
بالذمَّ ة املاليَّة يف املواعيد املُح َّددة».
ً
أيض�ا عىل بعض
يف حني اش�تملت
املحظ�ورات الت�ي ينبغ�ي على
مُ َّ
وظف�ي الهيئ�ة اجتنابه�ا ،منها:
تأس�يس األح�زاب أو االنتماء اليها
أو الرتوي�ج لها دعائي�ا ً أو انتخابيا ً
داخل تشكيالت الهيئة أو خارجها،
وإقام�ة أيَّـ�ة عالق� ٍة م�ع أطراف
َّ
وامللف�ات التحقيقيَّ�ة أو
الدع�اوى
اللجان املُ َّ
ؤلفة بمناس�بة الوظيفة،
ُّ
والتدخ�ل يف عم�ل ال�وزارات
واملُ َّ
ؤسس�ات بم�ا يتع�ارض م�ع
أه�داف الهيئة ،ومزاول�ة أيَّة مهن ٍة

جمهورية العراق
العدد/3922:ش2021/4
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية التاريخ2021/8/22:
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
م /اعالن
اىل املدعى عليه /احمد عبد الحميد عبد املجيد
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقم�ة / 3922
ش 2021/4يف  2021/6/17غيابيا بحقك والقايض بإلزامك
بتأدية نفقة مس�تمرة للمدعية (رسل فوزي كاظم) ونفقة
مستمرة للطفلة (ود) وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح
القائم بالتبليغ وإش�عار مخت�ار محلة حي الغري /النجف،
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني ،ولك حق االعرتاض على القرار الغيابي خالل املدة
القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ

العدد/419:ب2021/
محكمة بداءة العباسية
التاريخ 2021/8/22:
اىل املدعى عليهم  -1 :باقر رسام محمد
 -2ام البنني رسام محمد
 -3حبيب ظاهر ابو طربة
بن�اءا ً على اقام�ة الدعوى من قب�ل املدع�ي (عيىس جعفر
رايض) بالدع�وى املرقم�ة اعلاه ب�أن له س�هام ش�ائعة
بالقطعة املرقمة  3/26م  33عربيات السادة ،ولعدم رغبته
بالبق�اء طلب ازالة ش�يوع العقار املذكور أعلاه /ولتعذر
تبلغكم الرتحالكم اىل جهة مجهولة حس�ب اش�عار املختار
املرف�ق بالدع�وى ،ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م بصحيفتني
محليتين يوميتين بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة بتاريخ
 2021/8/29س�تجرى املرافعة بحقكم غياب�ا وعلنا وفق
القانون .
القايض
يارس مالك النفاخ

فقد جواز
فقد ج�واز الس�فر املرقم
بإس�م
EP3105020
FATUMA SEID AHMED
 ،على م�ن يعث�ر علي�ه
تسليمه اىل جهة اإلصدار..
مع الشكر والتقدير.

جمهورية العراق
العدد/3921:ش2021/5
مجلس القضاء االعىل
التاريخ2021/8/22:
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
م /اعالن
اىل املدعى عليه /احمد عبد الحميد عبد املجيد
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقم�ة / 3921
ش 2021/5يف  2021/6/17غيابي�ا بحق�ك والق�ايض
بلزامك تسليم االثاث الزوجية للمدعية (رسل فوزي كاظم)
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
وإش�عار مختار محلة حي الغري /النج�ف قررت املحكمة
تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ،ولك
ح�ق االعتراض عىل الق�رار الغيابي خلال امل�دة القانونية
وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
عامر طعمة الحار

إعالن
اىل الرشي�ك (مريية عبود مهدي)
اقتضى حض�ورك اىل مديري�ة
بلدي�ة النج�ف االرشف لغ�رض
اصدار اجازة بناء للرشيك (هناء
هات�ف عبادي) للقطع�ة املرقمة
( )3/55655يف النج�ف ح�ي
الن�داء مقاطعة  4خلال عرشة
اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات
دون حضورك.

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة
م�ن الجامع�ة االسلامية
املرحل�ة الرابع�ة /قس�م
تحليلات ،بإس�م (احم�د
مؤي�د عدن�ان) ،فعىل من
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار.

العدد /3454 :ش2120 /
جمهورية العراق
التاري�خ 2120/8/22 :
مجل�س القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل /املدعى عليه (قاسم حمد رايض)
م /تبليغ
بتأري�خ  2021/7/15وبع�دد االضبارة ( /3454
ْ
اص�درت هذه املحكم�ة حكما غيابيا
ش)2021/
اقتضى (تأيي�د حضان�ة الطفل يوس�ف قاس�م)،
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي (س�جاد نج�م عبد
الحسني) عليه تقرر تبليغك يف صحيفتني محليتني
يوميتني بالحكم املذكور اعاله وبإمكانك االعرتاض
خالل مدة عرشة ايام من اليوم التايل من تاريخ نرش
االعالن .
القايض
حسني شبيب عايد

إعالن
اىل الرشي�ك (محمد ه�ادي محمد) اقتىض
حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف
النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل
قي�ام رشي�كك (كاظ�م عبد الحس�ن عيل
مه�دي ) بالبناء على حصته املش�اعة يف
القطع�ة املرقم�ة ( )3/53532املقاطعة
( 4حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخلال م�دة
اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا ً داخل العراق
وش�هر واحد خارج العراق من تاريخ نرش
االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك (حس�نني عيل قاس�م) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن
يف النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة
على قيام رشي�كك (حبي�ب عب�د الهادي
صال�ح) بالبن�اء على حصته املش�اعة يف
القطعة املرقمة ( )3/82237املقاطعة (4
حي الن�داء) حدود بلدي�ة النجف ولغرض
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخلال م�دة
اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا ً داخل العراق
وش�هر واحد خارج العراق من تاريخ نرش
االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعرتاض مستقبالً.

أو عم� ٍل ،س�واء يف القطاع الخاص
أو املُختل�ط ،وس�واء كان ذلك أثناء
الرسمي أو خارجه.
أوقات الدوام
ِّ
كما ش� َّددت الالئح�ة عىل «رضورة
إنجاز اإلج�راءات التحقيقيَّـة بدق ٍة
ورسع�ة عاليتين ،واملُحافظة عىل
ٍ
القضاي�ا الجزائيَّ�ة أو الدع�اوى
اإلخباريَّ�ة أو املعلومات التحقيقيَّة
واألدلة والرباهين املُتعلّقة بجرائم
الفس�اد محل التحقي�ق ،فضالً عن
رضورة مراع�اة حق�وق اإلنس�ان
واالمتناع ع�ن أي فع ٍل يندرج تحت
ِّ
الجس�دي
طائلة الضغط النفيسِّ أو
أثناء إجراء التحرّي والتحقيق».
ُيش�ا ُر إىل َّ
أن «قانون الهيئة رقم 30
لسنة  2011املُع َّدل قد َّ
نص يف املا َّدة
( /10ثالث�اً) َّ
أن م�ن ضم�ن املهام
الت�ي تضطل�ع به�ا دائ�رة الوقاية
«إعداد الئحة السلوك» ،فيما َّ
نصت
امل�ا َّدة ( )6عىل مهام رئيس الهيئة،
التي منها «إصدار الئحة السلوك».

مطلوبين وف�ق مذك�رات اعتق�ال
قضائي�ة ،كم�ا عثرت على مخابئ
للعتاد يف الطارمية شمايل بغداد.
وذك�ر اعالم الحش�د يف بي�ان تلقت
«الزوراء» نس�خة من�ه :ان «مفارز
اللواء قامت باالس�تيالء عىل العتاد،
فيم�ا س�لمت املعتقلين للق�وات
االٔمنية للتحقي�ق معهم وتحويلهم
للجهات املختصة».
ويواصل اللواء  12بالحشد الشعبي

لليوم التاس�ع عىل الت�وايل عملياته
ملالحقة املطلوبين قضائيا ،وا ٕنهاء
الخروق�ات االمني�ة يف القض�اء،
بالتزام�ن م�ع عملي�ات امني�ة يف
الف�رات االوس�ط ومحافظات دياىل
وكرك�وك ونين�وى واالنبار ش�ملت
ده�م وتفتي�ش اوكار االٕره�اب
وتدقي�ق معلوم�ات س�كان تل�ك
املحافظ�ات لضمان خل�و املدن من
العنارص االرهابية.

مؤسسة الشهداء تطالب بزيادة
ختصيصاتها املالية
بغداد /الزوراء:
طالب�ت مؤسس�ة الش�هداء ،ام�س األحد،
بزي�ادة التخصيص�ات املالية للمؤسس�ة،
فيم�ا أك�دت اس�تمرارها يف دع�م ضحايا
اإلره�اب وذويهم.وق�ال مدير ع�ام دائرة
ش�هداء ضحاي�ا العملي�ات الحربي�ة
واألخطاء العس�كرية والعمليات اإلرهابية
يف املؤسس�ة ،طارق املن�دالوي ،خالل كلمة
له بمناسبة اليوم العاملي لضحايا اإلرهاب
تابعتها «ال�زوراء» :إن “اإلره�اب كان وال
ي�زال مش�كلة عاملي�ة تتخط�ى حدوده�ا
األديان والقومي�ات واملذاهب والجغرافية،
وهو آفة مصريها الزوال استفحلت جرائم
ً
غيلة وغ�درا ً ضد الش�عوب اآلمنة
ُتم�ارس
وتهدف إىل صناعة العنف وزراعة الكراهية
والعنرصية ،والتحكم بقوة النار والحديد”.
وأض�اف“ :بمناس�بة إحي�اء ذك�رى اليوم
العامل�ي لضحايا اإلرهاب الت�ي تحتفي به
األمم املتحدة يف  21آب من كل عام ،نشارك
مالكات األمم املتحدة ودول العالم باستذكار
ضحاي�ا اإلره�اب األعم�ى ال�ذي اُبتلي به
العراق عىل وجه الخصوص ونجدد التأكيد
بأهمية تس�ليط الضوء عىل قوانني العدالة

االنتقالي�ة الت�ي تعن�ى بضحاي�ا اإلرهاب
لزي�ادة دعمها تنفيذي�ا ً وترشيعيا ً وفق ما
قرره الدس�تور العراقي وقانون مؤسس�ة
الشهداء وتعويض املترضرين وجرب الرضر
ال�ذي لحق بهم نتيج�ة اإلرهاب”.وتابع أن
“مس�ؤوليتنا املشتركة ستس�تمر يف دعم
ضحاي�ا اإلره�اب وذويهم بس�بب طبيعة
الجرائ�م املرتكب�ة بحقه�م ،وأي جريم�ة
أبش�ع من أن يت�م القتل على الهوية حينا
وعلى العرق حين�ا ً أو عىل الدي�ن واملذهب
حينا ً آخر كما شاهدنا ما صنعه “ داعش”
م�ن فضائع” إجرامية ض�د أبناء املكونات
العراقية ب�كل تنوعهم” ،الفت�ا ً إىل “تقديم
أش�كال الدع�م كاف�ة املعن�وي والنفسي
وامل�ادي للمش�مولني بقان�ون مؤسس�ة
الش�هداء”.وطالب املن�دالوي بـ”زي�ادة
التخصيصات املالية للمؤسس�ة الش�هداء
كونه�ا الجه�ة املعني�ة للوف�اء بالتزاماته
تجاه ذوي ضحايا االرهاب واملصابني ،وأن
تكون أولية أوىل يف س�ياق عمل مؤسس�ات
الدول�ة م�ن خلال تعاونها مع مؤسس�ة
الش�هداء لتنفيذ قوانني العدال�ة االنتقالية
وتعويض املترضرين من اإلرهاب”.

م /اعالن
مناقصة استريادية
/14م /د ي ا ( 2021/جتهيز ورق عازل مفرنش مع تيب عازل ملعملي حموالت التوزيع والقدرة وحسب املواصفات الفنية وقائمة
جدول التسليم )
تاريخ الغلق 2021/9/22:
						
(معلنة للمرة االوىل)

َيسر (وزارة الصناع�ة واملعادن /رشكة دي�اىل العامة) بدعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياس�ية
االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي :
 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب الربيد االلكرتوني www.dialacompany. :
 comوكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل :
أ -املبلغ التخميني االجمايل لكلف التصنيع للمناقصة هو ( )372,000دوالر امريكي (فقط ثالثمائة واثنان وسبعون الف دوالر ال غريها) واصل ()CIP
مخازن رشكة دياىل العامة .
ب -مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو ( )11160دوالر امريكي (فقط احد عرش الف ومائة وستون ال غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
دـ ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ( )150000دينار عراقي (مائة وخمس�ون الف دينار عراقي) غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل
رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق دون تعويض ملقدمي العطاءات .
هـ-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري
يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة .
مالحظة :
• تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة .
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات س�عرا ً .
• يف ح�ال كان�ت طريقة الدفع نقدا ً فيت�م الدفع بالدينار العراقي وبما يعادل قيمة الدوالر حس�ب نرشة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق املس�تحقات
للمواد املجهزة .
• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها .
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة  :كما مبينة يف وثائق العطاء .
 -3يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ( :رشكة دياىل العامة /طريق بغ�داد بعقوبة الجديد –قرب تقاطع القدس) وان اخر موعد لتس�ليم العطاء
س�يكون الس�اعة الثاني�ة ظهرا من تاريخ غلق املناقصة  2021/9/22وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي (مقر رشكتنا  /غرفة لجنة فتح العروض) يف الساعة التاسعة صباحا ليوم  2021/9/23ويف
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق .
مع التقدير
املهندس
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام /وكالة
و رئيس مجلس االدارة

اعالن
تعلن نقاب�ة الصحفيني العراقيني عن حاجتها لرشاء س�يارة صالون
نوع مارسيدس موديل  2021بكامل املواصفات لون ابيض .
فعلى اصحاب معارض الس�يارات والشركات واملكات�ب املتخصصة
تقدي�م عطاءاته�م اىل ادارة النقاب�ة خالل فرتة (  ) 7اي�ام من تاريخ
نشر االعالن يف الصح�ف املحلية وان النقابة غير ملزمة بقبول أوطأ
العطاءات.
نقابة الصحفيني العراقيني

أسواق
العدد 7548 :االثنين  23آب 2021

املثنى :تلكؤ املشاريع وضعف
الزراعة زادا احملافظة فقرا

بغداد /الزوراء:
اقرت االدارة املحلية يف املثنى بأن تلكؤ تنفيذ املشاريع من قبل الوزارات وتأثري
مش�كلة ش�ح املياه يف الواقع الزراع�ي اديا اىل زيادة حدة الفق�ر ،بينما اكدت
دائرة التخطيط يف املحافظة ان النسبة املسجلة بلغت .% 52
وق�ال املحافظ ،احمد منفي جودة ،يف حديث صحفي :إن “هناك اس�بابا عدة
ادت اىل ارتف�اع نس�بة البطال�ة يف املثن�ى ،اهمه�ا تعطل العم�ل يف العديد من
املشاريع املنفذة من قبل الوزارات والتي تشهد تلكؤا واضحا يف التنفيذ”.
وبني ان “املثنى تعد من املحافظات الزراعية ،لكن ش�ح املياه منذ قرابة العقد
بس�بب مواسم الجفاف وقلة س�قوط االمطار ،حوال املزارعني اىل عاطلني عن
العمل ،كما تفتقر املحافظة اىل خطة زراعية واضحة”.
واشار منفي اىل ان “مشكلة شح املياه زعزعت الثقة بني الحكومة والفالحني،
الن الجهات الرس�مية اخفقت م�رات عديدة يف توفري الحص�ة املائية الكافية
ملحاصيل عديدة تشتهر بها املحافظة اهمها الشلب والحنطة والشعري ،ناهيك
عن تأخر كبري يف رصف مستحقات الفالحني عند تسويق محاصيلهم ،ما ادى
اىل عزوف الفالحني عن الزراعة وتعزيز نسبتي البطالة واالمية”.

مزاد العملة يبيع أكثر من 240
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
انخفضت مبيع�ات الدوالر االمريكي للبنك املرك�زي العراقي ،امس االحد،
لتصل إىل  240مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريك�ي ،انخفاض�ا ً يف مبيعات�ه بنس�بة  3.23%لتص�ل إىل  240مليونا ً
و 637الف�ا ً و 55دوالراً ،مقارنة بيوم االربعاء املايض ،حيث بلغت مبيعاته
 248مليونا ً و 425الفا ً و 846دوالراً.
وبني أن املشرتيات البالغة  193مليونا ً و 727الفا ً و 55دوالرا ً ذهبت لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  46مليونا ً و 910ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف
وأش�ار املص�در إىل أن 38
الخ�ارج ،و 17مرصف�ا ً لتلبية الطلب�ات النقدية ،إضافة اىل مش�اركة 18
رشكة رصافة.

الصناعة تبدأ تصنيع “كرينات”
حديثة نوع ()TADANO
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكي�ة ،إحدى رشكات وزارة
الصناع�ة واملعادن ،امس األحد ،عن تجهيزه�ا رافعات “كرينات” نوع
تادان�و (  )TADANOإىل رشك�ة مصايف الش�مال وفق العق�د املُربم بني
الطرفني .
وقال مُ دير عام الرشكة ،أحمـد ريحـان ،يف بيان :إن الكوادر الهندسية
ُ
التخصصية بارشت بتجميع وتجهيز كرينات
والفني�ة يف معمل املُعدات
عدد (  ) 5نوع تادانو إىل رشكة مصايف الشمال وبواقع كرين عدد ( ) 2
حمول�ة (  ) 60طن�ا ً وكرين عدد (  ) 2حمولة (  ) 30طنا ً وكرين عدد (
 ) 1حمولة (  ) 75طناً.
وأشار إىل :أن الرشكة مُ ستعدة لتقديم خرباتها وإمكانياتها وخدماتها إىل
الجهات املُستفيدة لتلبية إحتياجاتها وتعزيز دور الصناعة الوطنية.

www.alzawraapaper.com

أكد أن هناك توجها حكوميا قويا حنوها

مظهر حممد :نتائج الطاقة النظيفة ستظهر خالل السنوات اخلمس املقبلة
بغداد /الزوراء:
أك�د املستش�ار االقتص�ادي لرئي�س
ال�وزراء ،مظه�ر محم�د صال�ح ،أنه
آن األوان للع�راق للدخ�ول يف جان�ب
انت�اج الطاق�ة البديل�ة أو النظيف�ة
وهي الطاقة الشمس�ية ،الس�يما اننا
بلد ش�ميس وهذه بح�د ذاتها تعد هبة
من الل�ه يج�ب اس�تثمارها ،مبينا أن
التوجه لدى الحكومة بهذا االتجاه وقد
نالحظ نتائجه خالل السنوات الخمس
املقبلة.
وقال صالح ،يف حدي�ث صحفي“ :إننا
بلد ح�ار يف الصيف والتوجه اىل الطاقة
البدلية لتوليد الكهرباء أمر مهم ويقلل
الضغط على الش�بكة الوطني�ة ،كما
أن العال�م الي�وم يهتم به�ذا املوضوع،
والع�راق أيض�ا دخ�ل يف ه�ذا املج�ال
بصورة قوية بس�بب مش�كالت توفري
الطاق�ة الكهربائية وخاصة يف الصيف
الذي يتضاعف فيه اس�تهالك الكهرباء
بصورة كبيرة ،وأعتقد أن هذه الطاقة
املنتجة بالش�مس ستسري بخط متواز
مع طاقة الكهرباء بالوقود والغاز”.

وأض�اف“ :يف الس�ابق كان االهتم�ام
بالطاق�ة املنتجة بالوق�ود ولكن اليوم
هن�اك توجه صحي�ح باتج�اه الطاقة
النظيف�ة وه�ي الشمس�ية وهن�اك

جلنة إعمار املوصل تطلق مشاريع جديدة

بغداد /الزوراء:
أعلنت لجنة إعمار املوصل ،امس األحد ،عن إطالق مشاريع جديدة واستئناف
املعطلة ،مشرية إىل تفاصيل إنشاء املجمعات السكنية يف نينوى.
وقال عضو لجنة إعمار املوصل رئيس جامعة املوصل ،قيص األحمدي ،بحسب
الوكال�ة الرس�مية :إن “رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،وخلال زيارته
ملحافظ�ة نينوى ،عق�د اجتماعا ً مع لجن�ة إعمار املوصل وت�م اتخاذ قرارات
كثيرة ،منها اطالق مش�اريع س�كنية كبرية ع�دة ،يف معس�كر الغزالني بعد
تحوي�ل ملكيته من وزارة الدفاع ،إضافة اىل إعادة العمل يف عدد من املجمعات
املعطلة بعد إطالق التعويضات”.
وأض�اف أن “املدينة ستش�هد انطالق العديد من املش�اريع ،منه�ا املمولة من
الحكومة أو املش�اريع االس�تثمارية أو املش�اريع التي س�تبنى نتيجة اطالق
مبال�غ التعويض�ات واملبالغ األخرى للمدينة”.وتاب�ع األحمدي أن “املجمعات
ستكون عمودية وأفقية والتي ستمنح عىل شكل مرشوع استثماري وسيكون
هناك توزيع لقس�م من األرايض يف معس�كر الغزالني اىل املستحقني وبحسب
الضوابط املعتمدة” ،مبينا ً أن “هذه املجمعات سواء كانت األفقية أو العمودية
ستكون مفيدة لحل أزمة السكن يف مدينة املوصل”.

توجه بدع�م التكنولوجي�ا التابعة لها
ودعمها ،ويف الخمس الس�نوات املقبلة
ستأخذ حيزا كبريا يف الصناعة بالعراق
وس�تكون موازي�ة وتح�ل مش�كالت

نظام تصدير جديد يدخل حيز التنفيذ
بني العراق واألردن

بغداد /الزوراء:
بدأت الش�احنات األردنية والعراقية،
امس األح�د ،بالدخول للبلدين بنظام
“ ،”door to doorم�ع الس�ماح مل�ن
يرغ�ب باالس�تمرار يف التصدي�ر من
خلال س�احات التبادل على الحدود
بنظام “.”back to back
وكان رئي�س غرفت�ي صناعة األردن
وعمّ�ان ،فتح�ي الجغبير ،أعل�ن يف،
أغس�طس /آب الح�ايل ،ع�ن صدور
ق�رار وزي�ر الداخلي�ة بالس�ماح
بالش�حن إىل العراق بنظام (door to
 )doorاعتب�ارا م�ن ،22/8/2021
مع الس�ماح ملن يرغب باالستمرار يف
التصدير بطريقة ()back to back
وثمن�ت الغرف�ة ه�ذا الق�رار ال�ذي
سيس�هم يف تخفيض تكلفة الشحن
إىل الع�راق ،ومن ثم تعزيز تنافس�ية
املنتجات األردنية يف السوق العراقي،
كم�ا تأم�ل أن ينعك�س ه�ذا القرار
إيجابا ً عىل الص�ادرات األردنية ،وفقا
لصحيفة “الدستور” األردنية بعددها
الصادر اليوم األحد.

ويس�مح نظ�ام “”door to door
بدخول الشاحنة العراقية إىل األرايض
األردني�ة ،ودخول الش�احنة األردنية
لألرايض العراقية ،فيما يسمح نظام
الـ “ ”back to backبدخول الشاحنة
األردني�ة والعراقي�ة إىل س�احة على
الحدود بني البلدين مخصصة للتبادل
التجاري وبعدها يجري نقل البضائع
بني الشاحنات يف تلك الساحة.
وأعي�د فتح معبر الكرامة  /طريبيل

الح�دودي ،ال�ذي يرب�ط األردن م�ع
العراق عام .2017
وبلغت الص�ادرات األردنية إىل العراق
قب�ل أزم�ة كورون�ا يف ع�ام 2019
نح�و  466مليون دين�ار ،فيما بلغت
املس�توردات من الع�راق  1.6مليون
دين�ار ،حي�ث كان يمي�ل املي�زان
التجاري (الفرق بين قيمة الواردات
والص�ادرات) ملصلح�ة األردن ب�ـ
 464.4مليون دينار.

واسط :شح املياه سبّب مشكلة كبرية يف إنتاج
احملاصيل الزراعية

اإلعالن عن حزمة مشاريع سياحية
وثقافية وبيئية يف األهوار
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة امل�وارد املائية حزمة مش�اريع س�ياحية وثقافية وبيئية
تنفذها بالتعاون مع وزارات عدة للحفاظ عىل طبيعة االهوار وتنميتها
عىل جميع الصعد ،بهدف جعلها قبلة سياحية مهمة يف البالد
وقال�ت مديرة مركز انعاش االهوار واالرايض الرطبة بالوزارة ،س�مرية
عبد الش�بيب ،يف حديث صحفي :إن “هناك مرشوعا إلنشاء منتجع مع
فندق س�ياحي كبري وبمواصفات حديثة سينفذ قريبا يف اهوار ميسان
عبر تربعات من ن�ادي الصيد” ،ع�ادة املرشوع “نقط�ة تحول لجذب
املستثمرين إلنشاء مشاريع مشابهة يف املنطقة”.
وكش�فت ع�ن “وج�ود برام�ج س�ياحية يف االه�وار ،كإنش�اء مرىس
لل�زوارق ،ومراكز ثقافية تضم مرسحا وقاعات للتدريب وعقد الندوات
واللقاءات املجتمعية ،بيد ان نقص الس�يولة اوقف تنفيذها ،مع انشاء
قرى س�ياحية تتبناها وزارة الثقافة ،بهدف إنعاش القطاع الس�ياحي
فيها”.
واش�ارت الش�بيب اىل “نجاح ال�وزارة بتخصيص مبال�غ مالية لتنفيذ
بعض املشاريع كإنش�اء محطة مراقبة ،وادارة ملوقع هوري الجبايش
والحويزة ،اضافة اىل انش�اء مواقع الستراحة الزائري�ن والوافدين من
خارج الع�راق ،مع وجود مش�اريع اخرى مماثلة له�ا بجميع مناطق
االهوار ضمن محافظاتها”.
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بغداد /الزوراء:
أكد مدير زراعة واس�ط اركان ميوش ،امس األحد :أن شح
املياه سببت مشكلة كبرية يف إنتاج املحاصيل الزراعية.
وق�ال مي�وش ،يف ترصيح صحف�ي :إن “الخط�ة الزراعية
تضمن�ت زراع�ة  92ألف دون�م وهذا العام نس�بة الزراعة
قليلة جدا ً بس�بب ش�حة املياه” ،الفتا ً إىل أن “ش�حة املياه

أثرت بش�كل س�لبي كبري عىل زراعة يف املحافظة حيث أن
الكثري من املساحات هذا العام لم تزرع”.
وأش�ار إىل أن “الخطة الصيفية هذا الع�ام تضمنت زراعة
 27أل�ف دونم ما بين الذرة البيضاء (خمس�ة آالف) دونم
وباقي املحاصيل الزراعية مثل الرقي والبامية”.
ونوه ميوش إىل أن “املساحة الصالحة للزراعة يف محافظة
واس�ط ه�ي مليونني و 600ال�ف دونم ،حيث اس�تغل هذا
العام فقط خمسني باملئة”.
أما فيما يخص تسليم مستحقات الفالحني ،فقد أكد مدير
زراعة واس�ط :أن “موضوع تأخري التس�ليم يؤثر بش�كل
س�لبي على الزراع�ة ،ونحن مقبل�ون عىل موس�م زراعة
الحنطة والش�عري وان املبالغ التي تم تسليمها اىل الفالحني
قليلة جداً”.
ودعا الحكومة اىل “تسليم املستحقات ألن املحافظة مهمة
للبلد يف تسويق الحنطة ويعتمد عليها يف البطاقة التموينية
حيث م�ن الرضوري رصف املس�تحقات املالي�ة كي يوفر
الفالح الحنطة يف السايلوات”.

عديدة” ،مشيرا اىل “تعاقد العراق مع
رشكة فرنس�ية لتوليد مقدار كبري من
الطاقة يصل اىل  10آالف ميكاواط من
الطاقة الشمسية”.

وتاب�ع ان “اس�تخدام ه�ذا التوج�ه يف
الق�رى واالرياف امر مه�م كون خاليا
الطاق�ة الشمس�ية ممك�ن ان تطب�ق
عىل املن�زل الواحد وبه�ذا يمكن توفري
الكهرب�اء لهم بصورة منفردة ،كما أن
العمل باتجاه اشاعة استخدام الطاقة
الشمس�ية مهم جدا خاص�ة ان هناك
اجهزة تعم�ل عىل تلك الطاق�ة واليوم
هناك مصانع تتأسس معها منظومات
للطاقة الشمسية”.
وبني صال�ح أن “هن�اك توجهني بهذا
الجان�ب؛ االول توجه من خالل القطاع
الخاص وهناك توجه ثان وهو سياسة
الطاق�ة وتوفري الطاقة البديلة” .مبينا
ان “سياس�ة الطاقة يف الع�راق تبدلت
بش�كل جوه�ري وس�تأخذ الطاق�ة
النظيفة مستوى يوازي الطاقة املنتجة
بالوق�ود ،وهذه االمور ليس�ت س�هلة
ويج�ب ان تك�ون باالس�تثمار وتأخذ
وقت�ا ،وم�ن املمكن أن نلم�ح نتائجها
النهائي�ة بين ثالث اىل خمس س�نوات
مقبلة” ،مؤك�دا ان “هذه التوجه يقلل
العبء عن الدولة”.

ارتفاع صادرات العراق النفطية
ألمريكا مبعدل  30ألف برميل يومياً

بغداد /الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية ،امس األحد ،عن ارتفاع صادرات
العراقي�ة النفطي�ة ألمريكا بمع�دل  30ألف برميل يوميا خالل األس�بوع
املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر له�ا اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء” :ا ٕن “متوس�ط
االس�تريادات االمريكية من النفط الخام خالل االس�بوع املايض من تسع
دول بلغ�ت  5.423ماليني برميل يوميا منخفضة بمقدار  100الف برميل
باليوم عن االسبوع الذي سبقة والذي بلغ  5.423ماليني برميل”.
واضافت ان “امريكا اس�توردت النفط الخام من العراق بمعدل  150ألف
برميل يوميا ،مرتفعا بمعدل  30ألف برميل يوميا عن األسبوع الذي سبقه
والذي بلغ  120ألف برميل يوميا”.
واش�ارت إىل أن “اكثر اإلي�رادات النفطية ألمريكا خالل األس�بوع املايض
جاءت من كن�دا وبمعدل بلغ  3,057ماليني برميل يوميا ،تليها املكس�يك
الت�ي بلغت كمية االس�تريادات منها بمعدل  629أل�ف برميل يوميا ،تليها
روس�يا التي بلغت االس�تريادات منه�ا بمعدل  500الف برمي�ل يوميا ،ثم
السعودية وبكمية بلغت بمعدل  363ألف برميل يوميا”.
ووفقا للإدارة فإن “كمية االس�تريادات االٔمريكية م�ن النفط الخام من
نيجريي�ا بلغت معدل  214أل�ف برميل يوميا ،تليها االك�وادور التي بلغت
االس�تريادات منها بمعدل  197الف برميل يوميا ،تليها كولومبيا وبمعدل
 143ال�ف برمي�ل يوميا ومن ثم ج�اءت الربازيل وبمع�دل  70الف برميل
يوميا”.

اخنفاض مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية ،امس االحد ،منخفضا..
وجاءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل:
بل�غ عدد االس�هم املتداول�ة ( )422.972.947س�هما ،بينم�ا بلغت قيمة
االسهم ( )542.462.844دينارا.
واغل�ق مؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة ام�س على ( )533.03نقطة
منخفضا عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ ( )548.42نقطة.
وتم تداول اس�هم ( )28رشكة من اصل ( )103رشكة مدرجة يف الس�وق،
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفصاح املايل ( )19رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق مليوني
سهم بقيمة بلغت مليون دينار من خالل تنفيذ صفقتني عىل اسهم رشكة
واحدة.
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )14مليون س�هم بقيمة بلغ�ت ( )36مليون دينار من خالل تنفيذ ()23
صفقة عىل اسهم ( )4رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني
واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام  ،2009ويس�عى إلطلاق نظام الت�داول عرب
االنرتنت للمس�تثمرين ،وينظم خمس جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد
اىل الخمي�س ،وم�درج فيه  105رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والتـأمني واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

أوضحت أن هناك مفاوضات مع شركات مستثمرة

احلكومة تعلن آلية اختيار الفائزين ضمن مبادرة “داري” السكنية
بغداد /الزوراء:
أعلن مستش�ار رئيس الوزراء لش�ؤون اإلعمار
واإلسكان ،صباح عبد اللطيف ،امس األحد ،آلية
اختيار الفائزين يف مبادرة (داري) ،كاش�فا عن
مشاريع جديدة ضمن املبادرة.
وقال عبد اللطيف ،بحسب الوكالة الرسمية :أنه
“تم وضع معايري خاصة لحصول املتقدمني عىل
قطع األرايض من خلال النقاط التي يحصلون
عليها يف كل محافظة ،وعرب الربنامج االلكرتوني
الذي يحيص عدد النقاط التي يحصل عليها كل
متقدم” ،منوّها ً بأنه “س�يتم خالل هذه الفرتة
تدقيق املعلومات الت�ي تضمنها ملف املتقدمني
من قبل لجان مختصة يف كل محافظة”.
وأضاف أن “هن�اك مفاوضات تجري حاليا مع
رشكات مس�تثمرة تتضمن حص�ول الرشكات
على جزء م�ن األرايض لق�اء مش�اريع خدمية
يتم اس�تثمارها بالطريقة املناس�بة للرشكات،
أو قي�ام الرشكات املس�تثمرة بتقديم مش�اريع
بن�اء واط�ئ الكلفة ،وأن املواطن س�يتمكن من
رشاء الوحدة الس�كنية من خلال القرض الذي

سيحصل عليه من املرصف العقاري أو صندوق
اإلس�كان الوطن�ي ،وأن يت�م البن�اء يف مناط�ق
مخدومة”.

وأعلن رئيس ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي ،يف
 10آب الح�ايل ،أن عدد االس�تمارات املس�توفية
للرشوط عرب املوقع اإللكرتوني ملرشوع “داري”

بلغ�ت ( 3ماليين و 463ألفا ً و )921اس�تمارة،
فيما أش�ار اىل أن اإلعالن عن أسماء املستحقني
سيتم خالل شهر.
وكان عب�د اللطيف ،قد افصح ،يف وقت س�ابق،
عن ع�دد املتقدمني ملب�ادرة داري الت�ي أطلقت
لحل أزمة السكن يف البالد.
وقال عب�د اللطيف يف ترصيح صحفي :إن “عدد
الذي�ن دخلوا عبر البواب�ة االلكرتوني�ة ملبادرة
داري بلغ حوايل تس�عة ماليني مواطن” ،مشريا
إىل أن “مليونني ونصف املليون أكملوا متطلبات
التسجيل بشكل كامل”.
وأض�اف أن “البلاد بحاج�ة اىل  3ماليني وحدة
سكنية لحل االزمة” ،مبينا أن “املبادرة ستغطي
 550ألف قطع�ة أرض فقط كمحاولة لتخفيف
االزمة”.
وأعل�ن البن�ك املركزي العراقي ،يف وقت س�ابق،
ع�ن زيادة املخص�ص لقطاع اإلس�كان إىل أكثر
من ( )1.9ترليون دينار ،مبينا ً أن ذلك جاء لرفع
الق�درة يف إتاحة أم�وال املبادرة ألكبر عدد من
املستفيدين.
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أصفر وأمحر

ليث حسني :وضع نادي اخلطوط
ال يسر عدوا وال صديقا

بغداد /حسني عمار
أكد رئيس نادي الخطوط الريايض ،ليث حسني :أن أوضاع النادي ال تسري بالشكل الصحيح
 ،بس�بب األزم�ة املالية وانعدام الدعم .مبينا ً أن االشتراك مع نادي ال�زوراء بالعائدية اىل
وزارة النقل أثر كثريا ً يف التمويل  .وقال حسين إن» وزارة النقل تعاني من ش�ح األموال
وكذلك نادي الخطوط؛ لكونه أحد تشكيالت الوزارة» ،مبينا ً أن « يف العامني املاضيني تأثر
النادي بالجائحة وتوقف نش�اطة بشكل واضح «.وأضاف حسني أن» اشرتاكنا مع نادي
الزوراء الريايض يف العائدية اىل وزارة النقل ّ
أثر كثريا ً يف التمويل ،إذ ت ّم التعاون من الوزارة
مع رشكات راعية ،لكنها صبّت اهتمامها عىل نادي الزوراء.
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اجتماع ولقاءات عراقية على هامش الدورة الباراملبية

وحدة تدريبية لألثقال والدولية تكرم الالعبني والسفارة ترفض التعاون
طوكي�و /عم�ار طاه�ر -موف�د
االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة
الرياضية
هش�ام الس�لمان -موف�د اللجنة
الباراملبية
تواص�ل بعث�ة اللجن�ة الباراملبي�ة
تحضرياتها للرشوع يف منافس�ات
ال�دورة الباراملبي�ة التي س�تجري
يف الياب�ان خلال املدة م�ن  24اب
ولغاي�ة  5أيلول املقبل بمش�اركة
عراقي�ة يف  5فعالي�ات ،وهي رفع
االثق�ال وألع�اب الق�وى واملبارزة
والقوس والس�هم وتنس الطاولة،
حيث توزعت املنتخب�ات الوطنية
عىل أماكن التدريب املخصصة لكل
فعالي�ة وحس�ب التوقيت�ات التي
تضعها اللجنة املنظمة.

وعلى الرغ�م م�ن وص�ول البعثة
العراقي�ة يف وق�ت متأخ�ر
واس�تكمالها اجراءات املس�حات
والدخ�ول اىل مق�رات الس�كن يف
القري�ة األوملبي�ة اس�تغلت بعض
املنتخب�ات املس�احات املتوف�رة
يف القري�ة األوملبية إلج�راء بعض
تدريبات اللياقة واالستشفاء فيما
توجهت منتخبات اخرى اىل قاعات
التدريب حيث ب�ارش منتخب رفع
االثقال بالتمرين عىل صالة منتدى
طوكي�و ال�دويل بمش�اركة جميع
الالعبين وحض�ور رئي�س اتحاد
اللعبة عقيل حميد.
وجرت الوح�دة التدريبية بأرشاف
امل�درب ثام�ر غان�م الذي ق�ال ان
جائحة كورونا اثرت عىل مستوى
االعداد بس�بب التباعد االجتماعي
والغلق الع�ام وعدم إمكانية جمع
الالعبني يف تلك الفرتة والس�يما ان
ال�دورة كان مق�ررا له�ا االنطالق
يف ع�ام  2020مثلم�ا إث�ر الجانب
امل�ادي والضائقة املالية عىل تأهل
بع�ض الالعبني اىل نهائيات الدورة

وتس�تمر معاناة البعثة الباراملبية
مع الس�فارة العراقي�ة يف اليابان
التي تتعامل بفوقية وعدم اهتمام
مطل�ق رغ�م ان املوض�وع يتعلق
بتمثي�ل البل�د ويج�ري على وفق
مخاطب�ات رس�مية بين اللجن�ة
الباراملبي�ة ووزارة الخارجية فبعد
غياب ممثيل السفارة عن استقبال
البعث�ة وعدم االتص�ال بها رفض
الس�كرتري الثالث بالس�فارة الذي
انت�دب كملحق باراملبي مس�ؤول
عن التواصل مع البعثة وتس�هيل
مهامه�ا خارج القري�ة الباراملبية
اس�تالم (الباج) الخ�اص بالدورة
وطلب من إدارة البعثة تسليمه اىل
سائق.كما رفض السكرتري الثالث
أي اتصال من قبل البعثة مدعيا ان
واجبه استقبال الوفود الحكومية
فقط مثل وزير الشباب والرياضة
وان أي تعاون مع البعثة الباراملبية
س�يكون من ب�اب املجاملة وليس
من واجب�ه او صلب عمله رغم ان
املش�اركة تتعلق بتمثيل العراق يف
محفل عاملي مهم.

وحدات تدريبية

اجتماع البعثة

واجتمع رئيس البعثة عبيد الغزي
بحضور رئيس اللجن�ة الباراملبية
عقيل حمي�د واألمني الع�ام كوثر
حسين بحض�ور جمي�ع أعضاء
البعثة العراقية من العبني واداريني
داخ�ل القرية األوملبي�ة حيث قدم
الغ�زي مجموعة م�ن التوجيهات
تتعلق باألمور التنظيمية والوقائية
والحث عىل تحقيق اإلنجازات.
وق�دم الغ�زي تعليم�ات تخ�ص
أماك�ن واوق�ات التدري�ب واليات
الوصول اىل ه�ذه األماكن املوزعة
يف العاصم�ة اليابانية طوكيو كما
حدد للمنتخبات املش�اركة أوقات
وأماكن املنافسات والياتها حسب
التعليمات املوجهة للبعثة من قبل
اللجنة املنظمة واللجنة الباراملبية
الدولية.
وشدد الغزي عىل إجراءات الوقاية
والتباع�د االجتماعي واس�تخدام
املعقمات والس�يما اثناء التدريب

الهاتف النقال.
وتتب�ع الدول�ة املنظم�ة إجراءات
صارمة يف تطبيق األنظمة واللوائح
الخاص�ة بجمي�ع اإلج�راءات
مم�ا خلق بع�ض املعان�اة للبعثة
العراقي�ة مث�ل االلت�زام باملواعيد
الخاص�ة بالنقل وع�دم تخصيص
س�يارة لرئاس�ة البعثة اال بحجز
مس�بق قبل ي�وم واح�د ويف حال
تأخري موعد الحجز يلغى املوضوع
بالكامل مما قيد تحركات رئاس�ة
البعث�ة بش�كل كبير على عكس
الدورات الس�ابقة حيث تخصص
سيارات للبعثات املشاركة.

مث�ل الالع�ب ثائر عباس بس�بب
عدم مش�اركته بإحدى البطوالت
املؤهلة للباراملبياد.
وأض�اف م�درب منتخ�ب رف�ع
االثقال ان كل هذه األسباب جعلتنا
ال نحق�ق الطم�وح بالوص�ول اىل
االس�تعداد املطل�وب لك�ي نتكلم
بثقة مطلقة يف حصد املراكز األوىل
يف جمي�ع االوزان والس�يما لدين�ا
رباعني سبق وان خطفوا امليداليات
امللونة مثل فارس سعدون ورسول
كاظ�م لكننا مصممون عىل إعادة
رياضة رفع االثق�ال الباراملبية اىل
وضعها الطبيعي.

للحفاظ عىل صحة أعضاء البعثة
وضم�ان ع�دم انتش�ار فايروس
كورون�ا بين أعضائه�ا وم�ن ثم
خس�ارة املش�اركة يف املنافس�ات
حي�ث تؤك�د اللجن�ة املنظم�ة
باستمرار عىل االلتزام بالتعليمات
الصحي�ة يف األماك�ن العام�ة
وتف�رض حجرا صحيا عىل الوفود
املشاركة سواء يف القرية الباراملبية
او الفنادق املخصصة للوفود.
وح�ض الغزي أعض�اء البعثة عىل
تمثيل العراق خري تمثيل من خالل
االلت�زام بتعليمات اللجنة املنظمة
وبذل قص�ارى الجهود يف التدريب
والدخ�ول اىل معترك ال�دورة

فريق الصناعة يبدأ تدريباته يف
النجف حتضريا للموسم املقبل
بغداد /متابعة الزوراء
وصلت بعث�ة نادي الصناعة إىل محافظة النج�ف األرشف من أجل الرشوع
يف رحلة اإلعداد للموس�م املقبل املقرر انطالقه يف الـ ( )20من الشهر املقبل
 ،والدخول يف معس�كر تدريبي مغلق يس�تمر ملدة ( )12يوم�ا ً .وقال مدرب
فري�ق الصناعة ،ص�ادق حن�ون :إن “الفريق خاض أول وح�دة تدريبية يف
ملعب نادي النجف الريايض يف أطار املعسكر التدريبي الذي انطلق استعدادا ً
للدخ�ول يف منافس�ات دوري الكرة املمتاز بعد أن تم إعط�اء الالعبني راحة
بسبب إجراء تمارين اللياقة البدنية اول امس السبت .
وأضاف حنون أن “املرحلة املقبلة تتطلب تجهيز الالعبني عىل أعىل مستوى
؛ بغية الظهور بالش�كل الذي يليق باس�م وتاريخ النادي  ،وإثبات أن ُ
تأهل
الفريق لم يأتِ من فراغ وان املس�توى املتميز يف دوري الدرجة األوىل لم يكن
برضبة حظ”.

إعالمنا الرياضي
عم�ت الفرحة منزل عض�و املكتب االعالم�ي للجنة
االوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة الزمي�ل نعي�م حاجم
وحرم�ه املصون بع�د ان رزقهما الب�اري عز وجل
مولودا جديدا اس�مياه (محمد) ،امنياتنا الصادقة
للجميل محمد بموفور الصحة والعافية والس�عادة
الدائم�ة وان يك�ون ب�ارا بوالدي�ه ،وان يحفظ�ه رب
العاملني مع عائلته الكريمة من كل رش ومكروه.
*****************
نظم قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي يف وزارة الشباب
والرياضة بمش�اركة منتدى شباب ورياضة الحرية
مب�ادرة صحي�ة لتعفير املس�اجد والحس�ينيات
واالس�واق يف ارب�ع مناط�ق ضم�ن بغ�داد الك�رخ
بمشاركة عرشات املتطوعني الشباب .
وب َّ
ني مدير قس�م اإلعالم واإلتص�ال الحكومي الدكتور
موفق عبد الوهاب :ان املبادرة تأتي تماش�يا مع توجيهات
خلية االزمة ،ووزير الش�باب والرياضة عدنان درجال بتكثيف العمل التوعوي
الش�بابي للتص�دي لجائحة كورونا تزامنا مع اليوم العاملي للش�باب ،وش�هر
محرم وايام عاشوراء.
وأضاف :الحملة التي شارك فيها منتدى شباب الحرية وعدد كبري من الشباب
املتطوعين مع موظفي املنتدى ومدي�ره عيل صاحب تكللت بالنجاح يف تعفري
عدد من املساجد والشوارع يف مناطق الحرية ،والنواب ،والدولعي ،والجمعيات،
فضًل�اً ع�ن مح�ارضات التوجيه والتوعي�ة بضرورة تكثيف اخ�ذ اللقاحات
الخاصة بالوباء واستمرت الحملة ليومني متتاليني.
*****************
العدد الرابع واالربعون من صحيفة الريايض التي تصدر
عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى النور امس
االحد ،وتضمن العديد من املق�االت واالخبار واملواضيع
الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى التي
زينت بأقالم صحفي�ة مرموقة ،خالص االمنيات ألرسة
الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

بمعنوي�ات عالي�ة وروح وثاب�ة
للحص�ول على االوس�مة امللون�ة
مشيرا اىل ان انظ�ار العراقيين
جميع�ا ترن�و إليه�م بالوق�ت
الحارض.
م�ن جهت�ه أش�ار رئي�س اللجنة
الباراملبي�ة عقيل حمي�د اىل أهمية
تحقي�ق اإلنجازات يف ه�ذا املحفل
الري�ايض العاملي املهم حيث يدخل
الري�ايض صاح�ب اإلنج�از اىل
التاري�خ الباراملبي ويس�جل للبلد
مجدا مرشفا.

لقاءات باراملبية

وأج�ري رئي�س البعث�ة العراقية
عبي�د الغ�زي مجموع�ة م�ن

اللق�اءات م�ع ع�دد من رؤس�اء
البعث�ات الباراملبي�ة حي�ث التقى
برئيس البعثة املرصية والجزائرية
واملغربي�ة وبح�ث معه�م س�بل
التعاون املشترك واهمية تواصل
اللق�اءات الرس�مية وإقام�ة
املعسكرات التدريبية واملنافسات
الرياضية مع املنتخبات العراقية.
وم�ن املؤم�ل ان يج�ري رئي�س
اللجن�ة الباراملبي�ة عقي�ل حمي�د
واألمين الع�ام كوثر حسين عدد
م�ن االجتماع�ات الرس�مية على
هام�ش الدورة اذ س�تحدد اللجنة
الدولية ج�دول اجتماعات خاصة
باملس�ؤولني يف اللج�ان الباراملبية

الوطنية الحارضة يف الدورة
م�ن جه�ة ثاني�ة منح�ت اللجنة
الباراملبية الدولية جميع الرياضيني
العراقيني هدية عب�ارة عن هاتف
محم�ول ن�وع سامس�ونغ لترك
ذك�رى جي�دة وتحقيق اث�را طيبا
ل�دى الالعبني انطالق�ا من دورها
يف رعاي�ة الرياضيني الباراملبيني يف
العالم.

فحص املنشطات

خاطبت اللجن�ة الباراملبية الدولية
البعث�ة العراقي�ة لتحدي�د أماكن
إقامة الالعبني يف القرية الباراملبية
لغرض اجراء اختبارات عش�وائية
مفاج�أة ألخ�ذ عين�ات فح�ص

املنشطات حسب الالئحة الخاصة
وه�و اج�راء متب�ع يف جمي�ع
الدورات الس�ابقة ومن املتوقع ان
يتحق�ق هذا االج�راء بعد الرشوع
باملنافسات.
يف حين تجري يوميا عمليات اخذ
مسحات اختبار كوفيد  19لجميع
أعضاء البعث�ة حيث يتوجه فريق
طبي من القري�ة الباراملبية يوميا
اىل غ�رف الالعبين يف بروتك�ول
صح�ي منظ�م خش�ية انتش�ار
العدوى يف القرية الباراملبية يف ظل
إجراءات مش�ددة تص�ل اىل تحديد
مسار جميع املشاركني وفق طرق
معينة مراقب�ة بتطبيق فعال عىل

السفارة ال تزال غائبة

ادفوكات يقرر استبعاد جيلوان محد وأسامة رشيد عن مباراتي كوريا وإيران

بغداد /الزوراء
ُ
م�درب منتخبنا الوطني لك�رة القدم
ق�ر َر
الهولن�دي ديك ادف�وكات عدم اس�تدعائه
لالعبني جيلوان حمد وأسامة رشيد ملباراتي
كوري�ا الجنوبي�ة وإي�ران يف التصفي�ات
اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر  2022التي
ُ
ستلعب بداية الشهر املقبل.

َ
وس�بق أن وض�ع امل�درب الهولن�دي عددا
من الالعبين املحرتفني يف قائمت�ه املبدئية
ملباري�ات التصفي�ات اآلس�يوية ملتابعتهم
والوق�وف على جاهزيتهم قبل اس�تدعاء
القائم�ة النهائي�ة .ويأت�ي ع�دم دع�وة
الالعبني أسامة رش�يد محرتف خورفكان
االماراتي ،وجيل�وان حمد محرتف اوربريو

الس�ويدي ،ملباراتي التصفيات ،بقرار فني
من قب�ل امل�درب الهولندي دي�ك أدفوكات
لكون الالعب جيلوان حمد غري جاهز فنيا ً
بس�بب غيابه ع�ن املالعب لفترة طويلة،
بينما لم يب ِد املدرب القناعة الفنية بالالعب
أسامة رشيد ،عىل أن يبقى تحت أنظاره يف
الفرتة املقبلة.

منتخبنا األومليب خيوض ثالث مباريات ودية يف معسكر تركيا
بغداد /الزوراء
ُ
سيخوض منتخبنا األوملبي لكرة القدم ثالث
مباري�ات ودي�ة ضمن معس�كره التدريبي
املقام يف مدينة ازميت الرتكية الذي يس�تمر
حتى الثاني من الشهر املقبل.

َ
وق�ال امل�درب املس�اعد ملنتخبن�ا االوملبي،
عباس عبيد :إن املنتخب األوملبي س�يالعب
منتخ�ب ليبي�ا األول ي�وم الجمع�ة املقب�ل
بتمام الس�اعة الحادية عشرة صباحاً ،يف
أوىل مبارياته ضمن معسكر تركيا.

َ
وأضاف عبيد  :أن املباراة الثانية ستكون يف
اليوم نفسه مع فريق نغيدة أنادول الرتكي
يف الساعة الخامسة مسا ًء.
مشيرا ً إىل :أن امل�درب س�يعتمد على
تشكيلتني مختلفتني يف كال املباراتني ،وذلك
ملنح الفرصة لجميع الالعبني املوجودين مع
املنتخب ومشاهدة مستوياتهم يف املباريات
الودي�ة ،قبل الذه�اب اىل دب�ي بالثاني من
الشهر املقبل وخوض مباراتني وديتني أمام
منتخب االمارات االوملبي بالرابع والسادس
من الشهر نفسه.
َ
وأوض�ح املدرب املس�اعد للمنتخب االوملبي
عباس عبيد  :أن املنتخب س�يخوض مباراة
ثالث�ة ضمن معس�كر تركيا ،وس�تكون يف
الواح�د والثالثني من الش�هر الحايل مع نا ٍد
تركي أو مع أحد االندية الخليجية املوجودة
هنا ضمن معسكراتهم التحضريية للموسم
الجديد.

درجال يبحث مع رؤساء اإلحتادات غري األوملبية كيفية تأمني مواردها املالية
بغداد /زيد الرساج
اس�تقبل وزير الشباب والرياضة ،عدنان
درجال ،عددا ً من رؤساء وممثيل االتحادات
الرياضية غري االوملبي�ة لبحث آلية عملها
وانش�طتها الداخلي�ة والخارجية وكيفية
تأمني التخصيصات املالية لها.
وأكد الوزير عىل رضورة اقامة النشاطات
وتفعي�ل املش�اركات العربي�ة والقاري�ة
لهذه اإلتح�ادات لتطوير املس�توى الفني
واالرتق�اء بالرياض�ة العراقية .وأش�ار يف
الوق�ت نفس�ه إىل أن هذا االم�ر هو ليس

فضًل�اً أو ً
منة ،بل هو واجب واس�تحقاق
طبيع�ي ،وال�وزارة بدوره�ا س�تخاطب
اللجن�ة املالية يف مجلس الن�واب من اجل
ادراج ه�ذه اإلتح�ادات ضم�ن املوازن�ة
وس�تفتح تحقيقا يف هذا املوضوع ملعرفة
م�ن املتس�بب يف ع�دم إدراجه�م ضم�ن
موازنة العام الحايل.
باملقابل ثمن رؤس�اء وممثل�و االتحادات
موقف وزير الشباب والرياضة الداعم لهم،
ومنح�وه التخويل بمتابعة ه�ذه القضية
املهمة التي تتعلق بعدد كبري من االلعاب،

ورشيحة واسعة من الرياضيني املنضوين
تح�ت خيمة ه�ذه اإلتح�ادات ،وأكدوا أن
الوزي�ر يحظى بثقته�م جميعا ،من أجل
حس�م األمور بالش�كل الذي يمكنهم من
ممارس�ة أنش�طتهم دون توقف ،وعودة
عجل�ة الرياضة العراقية لل�دوران بتميز
ونجاح دون توقف.
ويف سياق منفصل ،استقبل وزير الشباب
والرياضة ،عدنان درجال ،سفري اليابان يف
بغداد س�وزوكي كوتارو  ،يف مكتبه بمقر
الوزارة.

وجرى خلال اللق�اء بحث س�بل تفعيل
التعاون مابني البلدين بالشكل الذي يخدم
قطاعي الشباب والرياضة.
ّ
إذ ش�دد الوزير على رضورة االس�تفادة
من التجربة الياباني�ة يف هذين القطاعني
املهمين ،الس�يما ان الياب�ان حقق�ت
نجاح�ات كبيرة وف�ق اح�دث التقنيات
العاملية يف تدريب وتأهيل الشباب .
مُ ذك�را ً ان زيارة اليابان لالطالع عىل البنى
التحتي�ة واملنش�ات الرياضي�ة اليابانية،
والعم�ل الخ�اص ال�ذي يعن�ى باملج�ال

الشبابي لإلفادة من هذه التجربة .موضحا
ان رؤية الحكومة املركزية ووزارة الشباب
تصب يف مصلحة الشباب وهدفها االرتقاء
ب�ه على الرغ�م م�ن الظ�روف الصعب�ة
والتحديات املالية .من جانبه ،ثمن السفري
الياباني حفاوة اس�تقبال الوزير وقدم له
دعوة رسمية لزيارة اليابان يف اقرب وقت
ممك�ن .موضحا :ان الهدف خالل املرحلة
القادم�ة هو العمل س�وية لغرض توطيد
ً
خدمة للبلدين
العالقات يف جميع املجاالت
الصديقني.
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

برشلونة يتعادل مع بيلباو وبيكولي مينح أتاالنتا فوزًا اً
قاتل على تورينو
تعادل برشلونة بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بلباو
 1-1يف املرحلة الثانية من مسابقة الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وعانى برشلونة من البداية إثر الغيابات الكثرية
وصعوبة اللعب أمام بيلباو وكاد أن يتلقى الهدف
األول مع اللحظات األوىل.
ورغم الفرص الكثرية من الجانبني (خاصة أتلتيك
بيلباو) انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي دون
أهداف.
ووضع مارتينيز فريقه بلباو يف املقدمة ( )50قبل أن
يعدل برشلونة بهدف الهولندي ديباي أحد أبرز نجوم
الفريق الكاتالوني )75(.
وغاب عن برشلونة العديد من الالعبني املؤثرين
مثل األرجنتيني أغويرو وفاتي واألملاني تري شتيغن
والفرنيس ديمبييل كما أصيب بيكيه واستبدل بعد
قرابة نصف ساعة من املواجهة.
وصار رصيد برشلونة أربع نقاط مقابل نقطتني
ملنافسه.
ليفركوزن يكرم ضيافة مونشنجالدباخ
ـ أكرم باير ليفركوزن ضيافة بوروسيا
مونشنجالدباخ بعد أن دك شباكه بأربعة أهداف
نظيفة ،ليحقق االنتصار األول له يف املوسم الجديد
بالبوندسليجا ،وذلك يف اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة
الثانية بالدوري األملاني لكرة القدم.
وعىل ملعب (باي أرينا) ،أنهى أصحاب األرض الـ45
دقيقة األوىل بهدفني عن طريق الحارس يان سومر،
بالخطأ يف مرماه ،واملهاجم التشيكي الدويل باتريك
تشيك يف الدقيقتني  3و 8عىل الرتتيب.
وكان بإمكان بوروسيا مونشنجالدباخ العودة يف
اللقاء بهدف تقليص الفارق مبارشة قبل نهاية
الشوط األول ،إال أن الرس شتيندل أهدر الفرصة
بإضاعة ركلة جزاء.
ويف الشوط الثاني ،استمر تفوق العبي ليفركوزن
الذين أضافوا هدفا ثالثا يف الدقيقة  55عن طريق
الفرنيس موىس ديابي ،قبل أن يختتم األملاني ،من
أصل أفغاني ،نديم أمريي ،الرباعية قبل  3دقائق من
نهاية الوقت األصيل.
وبهذا الفوز العريض ،يستفيق ليفركوزن من صدمة

التعادل املخيب يف بداية مشواره يف البطولة بهدف
أمام أونيون برلني ،لريفع رصيده إىل  4نقاط يقفز بها
مؤقتا للوصافة بفارق نقطتني خلف فولفسبورج،
صاحب العالمة الكاملة بانتصارين.
عىل الجانب اآلخر لم ينجح مونشنجالدباخ يف تحقيق
االنتصار للمباراة الثانية تواليا بعد أن تعادل بهدف
يف الجولة املاضية أمام حامل اللقب ،بايرن ميونيخ،
ليكتفي بهذه النقطة التي تجعله يف منطقة الهبوط
(املركز الـ.)16
بيكويل يمنح أتاالنتا الفوزعىل تورينو
ـ هز البديل الشاب روبرتو بيكويل الشباك يف الوقت
املحتسب بدل الضائع ليمنح أتاالنتا الفوز ( )1-2عىل
مضيفه تورينو ،يف دوري الدرجة األوىل اإليطايل لكرة
القدم.
وافتتح لويس موريل ،ثالث هدايف الدوري يف املوسم
املايض خلف كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو،
التسجيل بتسديدة قوية بعد ست دقائق.
وشارك أندريا بيلوتي هداف تورينو وقائده كبديل
ليدرك التعادل يف الدقيقة ( ،)79عندما سدد كرة

بعيدة املدى غريت اتجاهها ومرت من فوق خوان
موسو حارس أتاالنتا ،حيث بدا صاحب األرض يف
طريقه للحصول عىل نقطة مستحقة.
لكن أتاالنتا ،الذي غاب عنه العديد من الالعبني
لإلصابة ،انتزع الفوز بواسطة بيكويل ،البالغ عمره
 20عاما والذي لعب املوسم املايض عىل سبيل اإلعارة
مع سبيتسيا ،وهو هدفه األول مع الفريق.
ويف مباراة أخرى استهل التسيو مشواره مع املدرب
الجديد ماوريتسيو ساري بقلب تأخره إىل فوز
( )1-3يف ملعب إمبويل بثالثية سريجي ميلينكوفيتش
سافيتش ومانويل التزاري وتشريو إيموبييل ،إذ
جاءت جميع األهداف يف الشوط األول.
بداية ناجحة لربايتون
ـ حقق برايتون فوزه الثاني عىل التوايل يف الدوري
اإلنجليزي ،وذلك بعد تحقيق االنتصار عىل ملعبه
أمام واتفورد ،بهدفني نظيفني يف الجولة الثانية من
منافسات البطولة املحلية.
تقدم املدافع األيرلندي شان دويف ألصحاب األرض يف
الدقيقة العارشة من الشوط األول ،قبل أن يضاعف

كلوب :كل أحالمي حتققت اليوم أمام برينلي

قال يورجن كلوب ،مدرب ليفربول ،إن
كل أحالمه تحققت بعودة الجماهري إىل
ملعب آنفيلد ،الذي امتأل باملشجعني ألول
مرة منذ  17شهرا ،وشهد انتصار فريق
املدرب األملاني ( )0-2عىل برينيل يف الدوري
اإلنجليزي املمتاز.
وحقق ليفربول فوزه الثاني عىل التوايل
وحصل عىل العالمة الكاملة يف أول
جولتني.
وأقيمت املباراة أمام جماهري غفرية يف

ملعب آنفيلد ألول مرة منذ مارس/آذار
العام املايض ،حني خرس ليفربول أمام
أتلتيكو مدريد يف دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب« :بالطبع كنا جميعا نتطلع
لهذه األجواء .خرج الجميع من امللعب
سعداء اليوم .تحققت أحالمنا بهذه
األجواء الرائعة .كانت أفضل انطالقة
ملباراة تقام الثانية عرش ظهرا خاضها
فريقي عىل االطالق .كانت لحظة رائعة
حقا».وأضاف« :سارت املباراة بشكل رائع

أيضا حيث تسبب لنا برينيل يف مشاكل.
لعبنا مباراة جيدة وسجلنا هدفني وكان
بوسعنا تسجيل املزيد».
وسجل ديوجو جوتا وساديو ماني هديف
ليفربول ليحافظ الفريق عىل نظافة
شباكه للمباراة الثانية تواليا هذا املوسم
مع عودة فريجيل فان دايك وجو جوميز.
ومع وجود قلبي الدفاع وجاهزية جويل
ماتيب بات كلوب يشعر بالرضا عن دفاع
فريقه هذا املوسم.

إيكاردي يغيب عن باريس  3أسابيع
تحددت بشكل مبدئي تفاصيل
إصابة ماورو إيكاردي مهاجم
باريس سان جريمان ،وفرتة غيابه
عن املالعب.
وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية
أن إيكاردي خضع لفحوصات
وأشعة طبية أثبت إصابته بالتواء
عضيل يف الرتقوة ،وسيكون مهددا
بالغياب عن املالعب ملدة ثالثة

أسابيع.
وأصيب «ماورو» يف لقاء بي إس
جي ضد بريست ،يف الجولة الثالثة
من الليج وان ،حيث غادر امللعب يف
منتصف الشوط الثاني.وأضافت
أن األشعة لم تبني إصابة املهاجم
األرجنتيني بكرس ،وهو ما كان
يخشاه ماوريسيو بوكيتينو املدير
الفني لسان جريمان.ووفقا لهذا

التشخيص املبدئي ،سيغيب ماورو
إيكاردي عن مباراة باريس
سان جريمان ضد ريمس يوم
األحد من األسبوع املقبل.
كما أن فرص انضمام
الالعب ملنتخب األرجنتني
يف التوقف الدويل مع بداية
شهر سبتمرب /أيلول
املقبل ،باتت ضعيفة.

كومان :املنافسون جترأوا علينا يف غياب ميسي
أبدى رونالد كومان املدير الفني لربشلونة ،رضاه عن
التعادل اإليجابي ضد أتلتيك بيلباو بنتيجة ( )1-1يف
إطار منافسات الجولة الثانية من الليجا.
وقال كومان ،خالل ترصيحات نقلتها صحيفة ماركا
اإلسبانية« :لقد كانت مباراة رائعة ،وأعتقد أننا عشنا
لحظات مُ عقدة يف بدايتها ،وضغطوا علينا بشكل جيد،
وافتقرنا إىل الهدوء يف أول املواجهة».
ً
خاصة بعد استقبال
وأضاف« :كان يتوجب علينا الرد
الهدف وأعتقد أن التعادل عادل ،وكانت لدينا فرص
للتسجيل والفوز ،وأتلتيك بيلباو ظهر بمستوى جيد
ج ًدا ،وهذا امللعب صعب ج ًدا ،وال يمكنني أن أكون غري
سعيد بالنتيجة».
وتابع« :دي يونج كان مهما للغاية ،حيث كان دوره
كرس الخطوط وقام بتمريرة رائعة ملمفيس ديباي،
ولديه رسعة كبرية مع الكرة ولعب مباراة رائعة».
وعن إريك جارسيا ،علق« :إنه محرتف رائع ،رغم
وفاة جده لعب مباراة رائعة ،ونحن معه ونتمنى له
التوفيق».
وأردف« :شجاعة املنافسني بغياب مييس؟ نعم هذا

املهاجم الفرنيس نيال موباي النتيجة يف الدقيقة 41
من عمر اللقاء.
وكان برايتون قد فاز يف الجولة األوىل من
«الربيمريليج» عىل حساب مضيفه برينيل بهدفني
مقابل واحد ،ليواصل انطالقته املميزة ويصل إىل
النقطة السادسة التي تصعد به إىل الوصافة بفارق
األهداف عن ليفربول.
وتختتم منافسات الجولة الثانية اليوم االثنني بمباراة
وست هام وليسرت سيتي.
ّ
يتعثر أمام سانت إتيان
ليل
ـ مُ ني ليل حامل اللقب بنكسة جديدة بعد تعادله
أمام مضيفه سانت إتيان  1-1يف إطار املرحلة الثالثة
من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وكان ليل متجها نحو الفوز تحت أنظار حوايل 23
ألف من مشجعي سانت إتيان بشكل خاص ،قبل أن
ُيسجل أصحاب األرض عن طريق سيدو سو هدف
التعادل يف الدقيقة .84
سجّ ل هدف ليل ،الرتكي بوراك يلماز ( )38والذي
رفع رصيده من األهداف هذا املوسم إىل إثنني.
ويأتي تعادل ليل ليزيد من معاناة بطل فرنسا ،بعد
خسارته املدوّية أمام نيس األسبوع املايض برباعية
نظيفة ،وتعادل مخيّب أمام ميتز  3-3يف الجولة
األوىل.
وكان ليل ُتوج بلقب «ليغ  »1املوسم املايض متفوقا ً
عىل العمالق الفرنيس باريس سان جريمان ،وذلك
تحت قيادة املدرب كريستوف غالتييه الذي انتقل
ّ
ليحل مكانه جوسيلني غوفرنيك
لتدريب نيس نفسه،
الذي ال يحسده أحد عىل بدايته الصعبة مع الفريق
الباحث عن إنتصاره األول هذا املوسم بعد مرور ثالث
مراحل.
وجاء هدف التقدم للضيوف عرب يلماز إثر سلسلة
تمريرات قصرية عىل مشارف املنطقة قبل أن تصل
الكرة إىل النجم الرتكي داخل املنطقة فس ّددها عىل
يسار حارس سانت إتيان غرين )38(.
حافظ ليل عىل تقدمه ألغلب فرتات املباراة ،قبل أن
تأتيه الرضبة القاسية قبل دقائق معدودة من نهاية
ّ
تمكن سيدو سو من إدراك التعادل،
اللقاء عندما
الذي جاء بطعم الخسارة بالنسبة لليل.

صحيح ،وال أحب أن أتحدث دائمًا عن ذلك ،لكننا
نتحدث عن أفضل العب يف العالم ،والخصم يكون
ً
خوفا بوجوده ،وبالنسبة لنا بوجوده
أكثر
إذا مررنا له الكرة فهو عادة ال يخرسها،
لكنه اآلن ليس موجو ًدا لكن ذلك ال
يمكن تغيريه».
واستكمل« :بيكيه العب مهم،
لكن أراوخو لعب بشكل جيد ج ًدا،
وإصابة بيكيه ليست خطرية،
ويمكنه اللعب معنا املباراة
املقبلة».
وواصل« :ممفيس ديباي كان
خط ً
ً
خاصة يف الشوط الثاني،
ريا
ً
وسجل هدفا رائعا ،وليس لدينا
الكثري من الالعبني يف الهجوم،
ولدينا قائمة قصرية بسبب الالعبني
املُصابني».
وأتم« :يجب أن يحصل بيدري عىل
راحة ،حتى ال يتورط
يف مشاكل يف نوفمرب/
ترشين الثاني أو
كانون
ديسمرب/
األول».
ديباي،
وقال
ترصيحات
خالل
نقلتها صحيفة «موندو
ديبورتيفو» اإلسبانية« :بالتأكيد حصد نقطة
واحدة أفضل من ال يشء ،لقد قاتلنا بشكل جيد،
لكننا أردنا الفوز وتعادلنا».
وأضاف« :كان بإمكاني تسجيل هدفني ،وأنا
سعيد للغاية ألنني سجلت هديف األول ،لكني أشعر
بخيبة أمل ألنني لم أسجل الفرصة الثانية التي
كانت لدي».
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اعالم الكرتوني

زفرييف يقصي تسيتسيباس ويضرب
موعدا مع روبليف يف النهائي

قل�ب األملاني ألكس�ندر زفرييف ،املصنف الخام�س عامليا بني العبي
التنس املحرتفني ،الطاولة بش�كل مفاجئ عىل اليوناني ستيفانوس
تسيتس�يباس (املصن�ف الثال�ث عاملي�ا) يف نص�ف نهائ�ي بطول�ة
سينس�يناتي لتن�س األس�اتذة ذات ال�ـ ،1000ليتأهل عىل حس�ابه
للمباراة النهائية ملواجهة الرويس أندري روبليف.
ويف مب�اراة نص�ف النهائي ،بدأ بطل أوليمبياد طوكيو  2020يش�عر
بالسوء يف املجموعة الثالثة ،لكنه أعاد األمور إىل نصابها وقلب تأخره
حتى تم اللجوء لشوط كرس التعادل ليحسم فوزه عىل املرشح الثاني
للقب بنتيجة  6-4و 3-6و)7-4(. 7-6
وكان االنتصار عىل تسيتسيباس هو العارش تواليا لزفرييف ،املرشح
الثال�ث للقب ال�ذي تأهل بذلك لنهائ�ي البطول�ة األمريكية ملواجهة
روبلي�ف ،الذي حقق بدوره املفاجأة يف مباراة نصف النهائي األخرى
وأطاح بمواطنه دانييل ميدفيديف ،املرشح األول للقب.وستكون هذه
هي املواجهة الخامسة بني زفرييف وروبليف ،املصنف السابع عامليا
واملرش�ح الرابع للقب الذي ل�م يتمكن يف الفوز على الالعب األملاني
صاحب الـ 24عاما يف أي من املواجهات األربع السابقة.

هاكان :مجاهري إنرت تتوقع
الكثري منا
شدد هاكان كالهانجولو ،نجم
خط وس�ط إنرت ميالن ،عىل أن
جماهير النريات�زوري تتوق�ع
الكثري م�ن الفريق ،وذلك عقب
الف�وز برباعي�ة نظيف�ة على
جن�وى ،يف الجول�ة االفتتاحية
من الدوري اإليطايل.
وس�جل الالعب الرتك�ي هدفه
األول بقمي�ص إنتر ،والثان�ي
للفري�ق يف املب�اراة ،وذل�ك يف
ظه�وره األول م�ع الفريق بعد
انضمامه هذا الصيف.
وق�ال ه�اكان يف ترصيحات�ه
لش�بكة :DAZNأن�ا ه�ادئ،
أعلن أن جميع مش�جعي اإلنرت
ً
ش�يئا منا هذا العام،
يتوقعون
لقد عملن�ا  45يومً ا لهذا اليوم،
بدأنا بشكل جيد وقوي ج ًدا”.
وأض�اف“ :أش�كر جمي�ع
الجماهري ،أش�عر بالفعل أنهم
مع�ي ،أري�د أن أب�ذل قص�ارى
جهدي م�ن أجل اإلنرت ،أش�كر

أوس�يليو وإنزاجي ،أنا هنا من
أجلهم”.
وتابع هاكان“ :لقد عملنا بجد
وبش�كل جيد ،أعلن أن إنزاجي
يتوق�ع أش�ياء كثيرة من�ي،
أري�د بذل قص�ارى جهدي لهذا
الفريق”.
وأت�م الرتك�ي“ :نح�ن العبون
ناضجون ،م�ن الس�هل اللعب
م�ع زمالئ�ك الذي�ن يتمتع�ون
بالج�ودة ،الي�وم لعبن�ا مباراة
جيدة م ًعا ونريد االستمرار عىل
هذا النحو”.

جو كول وبيرت كراوتش يشيدان مبحمد صالح
لم
رائع.
عاد،
لكنه
ليفربول».
وأضاف الالعب

أشاد جو كول ،الالعب السابق لتشيليس
وليفربول ،بقدرات املرصي محمد صالح،
جناح الريدز ،وقارن أسلوب لعبه بليونيل
مييس ،نجم باريس سان جريمان.
وقال جو كول ،يف ترصيحات
مريور
صحيفة
أبرزتها
الربيطانية« :إن صالح العب
تنجح تجربته يف تشيليس
وأصبح الع ًبا رائ ًعا مع
اإلنجليزي« :هل
تعرف ما أحبه
يف أسلوب لعب
إنه
صالح؟
العب مبارش
للغا ية ،
حيث يذهب
مبارشة ملواجهة
الالعبني».
واختتم كول« :ال أحد
مثل مييس ،لكن هناك
يشء يف أسلوب لعب صالح بقدمه
اليرسى يشبه مييس .إن مو العب
متزن ج ًدا داخل امللعب ورائع».
يذكر أن صالح ارتبط بتشيليس
من  2014وحتى  ،2016وتضمنت
هذه الفرتة إعارة الالعب املرصي
إىل فيورنتينا وروما.وانتقل صالح

إىل ليفربول يف صيف  2017نظري  43مليون إسرتليني شاملة
املتغريات.
وأشاد بيرت كراوتش ،نجم ليفربول السابق ،بقدرات املرصي
محمد صالح ،جناح الريدز ،وأرقامه يف تسجيل األهداف.
وقال كراوتش ،يف ترصيحات أبرزتها صحيفة مريور الربيطانية:
«أرقام صالح القياسية رائعة .لقد تحول من جناح إىل آلة تسجيل
أهداف ال تعرف الرحمة».
وأضاف« :إن ليفربول رائع يف الحقيقة ،كما أن تسجيل 100
هدف يف فرتة زمنية مشابهة ملا حققه هنري ،يجعلنا نعرف جودة
الالعبني الذي يدخل صالح يف مقارنة معهم».
وتابع كراوتش« :تعرض صالح للقليل من االنتقادات غري العادلة
يف بعض األحيان ،ولم يكن ماني سعي ًدا باألنانية يف أسلوب لعبه
ً
أحيانا».واختتم« :لكن عندما يكون لديك شخص مثل صالح يف
فريقك ،ستكون لديك دائمًا فرص .إنه ضمن قائمة كبار الالعبني
بالتأكيد».

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7548 :االثنين  23آب 2021

تكتيكات معقدة على مواقع التواصل االجتماعي
ملواجهة الصورة غري املتساحمة مع طالبان
كابل /متابعة الزوراء:
أعلنت فيسبوك ولينكد إن وتويرت هذا األسبوع أنها اتخذت تدابري لتأمني حسابات املواطنني
األفغان لحمايتهم من االستهداف وسط سيطرة طالبان الرسيعة عىل البالد.
وق�ال ناثاني�ال جاليرش رئيس السياس�ة األمنية يف فيس�بوك عىل تويرت ي�وم الخميس إن
الرشكة أوقفت مؤقتا قدرة األشخاص عىل مطالعة قوائم حسابات األصدقاء يف أفغانستان
أو البحث فيها.وأضاف أن الرشكة دش�نت أداة تعمل بنقرة واحدة لتمكني املس�تخدمني يف
أفغانس�تان من تحصني حس�اباتهم ،األمر الذي يجعل من ليسوا أصدقاءهم عىل فيسبوك
غري قادرين عىل رؤية منشوراتهم أو تبادل صور ملفاتهم الشخصية.
وعربت جماعات مدافعة عن حقوق اإلنسان عن قلقها من أن طالبان قد تستخدم املنصات
اإللكرتونية لتعقب تاريخ األفغان الرقمي أو روابطهم االجتماعية.
وقال�ت منظمة العف�و الدولية هذا األس�بوع إن اآلالف من األفغان من بينه�م أكاديميون
وصحفيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان معرضون بشدة لخطر انتقام طالبان.
كم�ا حث�ت القائدة الس�ابقة لفري�ق كرة الق�دم النس�ائية األفغاني الالعب�ات عىل حذف
حساباتهن عىل وسائل التواصل االجتماعي وعىل محو هوياتهن العامة.
وقال�ت تويتر إنها عىل اتصال م�ع رشكاء املجتمع املدني لتقديم الدع�م للمجموعات عىل
األرض ،مثل نش�طاء حقوق اإلنس�ان والصحفيني ،يف أفغانس�تان وإنها تعمل مع أرشيف
اإلنرتنت لترسيع الطلبات املبارشة بإزالة التغريدات املخزنة.
وأضاف�ت أن�ه إذا لم يتمكن األف�راد من الوصول إىل حس�ابات تحوي معلوم�ات يمكن أن
تعرضه�م للخطر ،مثل الرس�ائل املب�ارشة أو املتابعني ،فإن الرشكة ق�د توقف مؤقتا هذه
الحسابات إىل حني استعادة املستخدمني القدرة عىل الدخول عليها وحذف محتواها.
وقالت تويرت أيضا إنها تراقب بنشاط الحسابات التابعة للمنظمات الحكومية وقد تعلقها
مؤقتا انتظارا ملعلومات إضافية لتأكيد الهوية.
وذكر متحدث باسم لينكد إن أن موقع التواصل املهني أخفى مؤقتا عالقات مستخدميه يف
أفغانستان كي ال يتسنى ملستخدمني آخرين رؤيتها.
ويس�تخدم مؤيدو حركة طالب�ان األفغانية “تكتيكات معقدة بش�كل الفت” عىل منصات
وتطبيق�ات مواقع التواصل االجتماعي إلثبات أن الحركة “مس�تعدة لقي�ادة دولة قومية
حديثة”.
التكتيكات املس�تخدمة حاليا من مؤيدي الحركة عرب منص�ات التواصل االجتماعي تظهر
درجة عالية من املهارة
وتتحدى رس�ائل مؤيدي الحركة عرب منصات تويرت وفيس�بوك وواتساب الصورة الذهنية
الت�ي وضعها الغرب عن الحركة باعتبارها “غري متس�امحة ورشيرة” بينما يظل محتوى
هذه الرسائل متناسقا مع الحدود التي تسمح بها رشكات التقنية التي تملك هذه املنصات
والتطبيقات.
ُ
وتظهر “التكتيكات” املستخدمة حاليا “درجة عالية من املهارة” .ونقلت صحيفة واشنطن
بوس�ت األمريكية عن محللني قولهم إن “هناك رشكة عالقات عامة واحدة عىل األقل تقدم
املش�ورة للحرك�ة حول كيفية نرش الرس�ائل والصور ومقاطع الفيدي�و عرب املنصات عىل
نطاق واسع تماما كما تفعل الحمالت السياسية والرشكات”.
وتمتلك طالبان وأنصارها أعدادا كبرية من الحسابات املرتبطة بالعديد من املنصات بهدف
الحفاظ عىل وجودها يف حال قامت أي رشكة باتخاذ إجراءات ضدها.
وقال دارين لينفيل خبري اإلعالم بجامعة كليمس�ون “استنادا إىل الحجم الهائل من اإلنتاج،
يدير العديد من الحس�ابات أفراد قد تكون وظيفتهم األساس�ية هي إدارة وسائل التواصل
االجتماعي” .ويضيف “ال يتم تشغيل هذه الحسابات من قبل قادة طالبان أو مقاتليها ،بل
يديرها أفراد يتمتعون بإمكانية الوصول إىل اإلنرتنت طوال الوقت بواس�طة أجهزة س�طح
املكتب واألجهزة املحمولة باإلضافة إىل امتالكهم مهارات جيدة يف اللغة اإلنجليزية”.
وتظه�ر إحدى الصور من مقطع فيديو تم تداوله عىل اإلنرتنت يف أفغانس�تان مقاتلني من
طالبان يرتدون مالبس مموهة ويلوحون بمدافع رشاشة وهم واقفون تحت سماء وردية
وزرقاء رائعة ،فيما أرفق النص عبارة “يف جو من الحرية” باللغتني الباشتو واإلنجليزية.
وتقول الصحيفة إنه عندما أصبحت مغادرة الواليات املتحدة من أفغانس�تان أمرا واضحا،
أضحت تكتيكات طالبان “أكثر تعقيدا” ،مع نرش رسائل تبرش بالتقدم يف املعارك وتعد بأن
أفغانستان ستكون أفضل يف املستقبل.
وتقول الصحيفة إن الحركة سعت يف األشهر املاضية لزيادة املحتوى الذي يقدمها كحركة
“متسامحة”.
ووصفت إحدى الرس�ائل املنش�ورة عىل موقع طالب�ان باللغة اإلنجليزي�ة عىل اإلنرتنت يف
أبريل الحركة النس�وية باعتبارها “أداة استعمارية” وادعت أنها “تهاجم مؤسسة األرسة
يف مجتمع مس�لم يتمحور حول األرسة” .ويف الش�هر التايل أش�ارت رسالة أخرى إىل أهمية
حرية الصحافة ،ووصفتها بأنها “رضورية لكل مجتمع وبلد”.
ويقول إيمرسون بروكينغ من “املجلس األطليس” إن الحركة ليست حديثة العهد بأساليب
الدعاية عرب اإلنرتنت ،فقد كانت تستخدم “املدونات” بعد طردها من الحكم يف .2001
ثم دخلت الحركة عالم تويرت يف  ،2011ثم تليغرام يف  ،2014ويف  2016نرشت دعايتها عرب
استخدام الهاشتاغات عىل نطاق واسع ،وفق الباحث.
وقالت ريتا كاتز املديرة التنفيذية ملجموعة “س�ايت” ملراقبة التطرف عرب اإلنرتنت “تتمتع
طالبان اليوم بذكاء هائل يف مجال التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي .ال يشء يشبه
الجماعة قبل  20عاما” .وأضافت “من الواضح أن طالبان تساير بمهارة سياسات محتوى
وسائل التواصل االجتماعي وال تتجاوز الخطوط الواضحة”.
وترفض فيسبوك السماح ملسؤويل الحركة باستخدام منصاتها .لكن موقع تويرت ال يفرض
حظرا مسبقا عىل الحسابات التابعة للحركة.
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اليونسكو :نتابع وضع التعليم والصحافة والرتاث «عن كثب» يف أفغانستان

مراسلون بال حدود تطلب من بايدن خطة إلجالء صحفيني أفغان
باريس  /أ ف ب:
طلب�ت “مراس�لون بلا ح�دود”
من الرئي�س األمريكي ج�و بايدن
“خط�ة خاص�ة إلجلاء صحفيني
أفغ�ان” بحس�ب بيان ص�ادر عن
املنظم�ة غير الحكومي�ة ،فيم�ا
عربت منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعل�م والثقافة (يونس�كو) عن
قلقها حيال املس�ائل التي تش�كل
جزءا من مهامه�ا ومنها التعليم،
خصوص�ا للفتي�ات ،وسلامة
الصحفيني والحفاظ عىل الرتاث.
وجاء يف البيان “تطالب مراس�لون
بال ح�دود البي�ت األبي�ض بخطة
خاص�ة إلجلاء صحفيين أفغان
(ومدافعني عن حقوق اإلنسان)”.
خط�ط اإلجالء “الت�ي أعدتها دول
أخ�رى (خصوص�ا األوروبي�ة)
أعيقت إىل حد كبري بسبب إجراءات
الوص�ول إىل الطائ�رات” وف�ق
املنظمة.
وق�ال األمني الع�ام ملراس�لون بال
حدود كريس�توف ديل�وار “نتلقى
العشرات والعشرات م�ن طلبات
اإلجلاء الطارئة .مش�كلتنا اليوم
ليست يف الحصول عىل تأشريات أو
مقاع�د يف الطائ�رات ،بل يف تمكني
هؤالء األش�خاص من الوصول إىل
الطائرات”.
بعد س�تة أيام من سيطرة طالبان
عىل كابول ،يش�عر املجتمع الدويل
بالقلق بش�أن إجالء آالف األفغان،
يف ظل الفوىض العارمة التي تسود
مطار كاب�ول الذي يس�يطر عليه
الجيش األمريكي.
ودع�ت مراس�لون بلا ح�دود إىل
“تيسير وص�ول الصحفيين
واملدافعين ع�ن حقوق اإلنس�ان
املدرجني يف قوائم الدول واملنظمات
املختلف�ة” باإلضاف�ة إىل “مم�ر
إنساني ومحيط مخصص” لهم.
وم�ن أج�ل تحقي�ق ذل�ك ،تطالب
مراسلون بال حدود أيضا بـ”تأجيل
موعد انته�اء العملية العس�كرية
األمريكي�ة يف أفغانس�تان إىل م�ا

بعد املوعد املق�رر .بحلول  31آب/
أغسطس ،لن يكون ممكنا اكتمال
عملية إجالء األش�خاص املعرضني
لخط�ر كبير ،مث�ل الصحافيين
األفغان”.
وأوضح ديلوار “إن صورة الواليات
املتح�دة يف م�ا يتعل�ق بالدفاع عن
حرية الصحافة وحقوق اإلنس�ان
يف خطر”.
ويقول االتحاد ال�دويل للصحفيني
إنه تلقى “مئات طلبات املساعدة”
م�ن إعالميين أفغ�ان ،معظمهم
من النس�اء يس�ود بينهن “الذعر
والخوف”.
اليونس�كو :نتاب�ع وض�ع التعليم
والصحافة والرتاث يف أفغانستان
م�ن جانبه�ا قالت منظم�ة األمم
املتح�دة للرتبي�ة والعل�م والثقافة
(يونس�كو) إنها «تتابع عن كثب»
األحداث يف أفغانستان وإنها «قلقة
بشكل خاص بشأن مصري النساء
واألطفال».
وتع�رب الوكالة األممية التي تتخذ
م�ن باريس مقرا ،عن قلقها حيال

املس�ائل الت�ي تش�كل ج�زءا م�ن
مهامها ومنه�ا التعليم ،خصوصا
للفتي�ات ،وسلامة الصحفيين
والحفاظ عىل الرتاث.
وقال�ت اليونس�كو «نح�ن قلقون
خصوص�ا م�ن تأثري الصراع عىل
النس�اء والفتي�ات .التعلي�م ح�ق
أس�ايس م�ن حق�وق اإلنس�ان
ورضوري ملمارسة حقوق اإلنسان
األخرى ولتنمية أفغانستان».
وأضافت «ندعو إىل حماية الحق يف
التعلي�م للجميع دون تمييز .يجب
أن تتاح لجمي�ع التالميذ والطالب
واألس�اتذة والعاملين يف مج�ال
التعليم ،إمكانية الوصول إىل بيئات
تعليمية آمنة».
ويف ظ�ل نظ�ام طالب�ان الس�ابق
( ،)2001-1996منع�ت النس�اء
من الخروج من دون محرم وأيضا
من العمل ،كما منعت الفتيات من
الذهاب إىل املدارس.
لك�ن طالب�ان خلال مؤتمره�ا
الصحف�ي األول ي�وم الثالث�اء،
حاول�ت طمأن�ة العال�م وأك�دت
أنها س�تضمن «عمل النساء وفقا

للمبادئ اإلسالمية».
كذل�ك ،أش�ارت اليونس�كو إىل
رضورة «احرتام حري�ة الصحافة
وسلامة الصحفيين وال س�يما
الصحفيات».
كما أوضحت املنظمة أهمية الرتاث
يف هذا البلد «الثري واملتنوع والذي
يملك قيم�ة كبرية ل�كل البرشية»
و»الذي يجب حمايته».
وكان الناط�ق الرس�مي باس�م
حرك�ة طالبان ذبي�ح الله مجاهد
تعه�د باحترام حري�ة الصحاف�ة
يف أفغانس�تان والس�ماح للنس�اء
بمواصلة عملهن بوسائل اإلعالم.
وأش�ارت منظمة «مراس�لون بال
ح�دود» -الناش�طة يف الدف�اع عن
حري�ة الصحافة ومقرها باريس-
إىل تل�ك «التطمينات» التي أعطاها
مجاه�د خالل ح�وار أجرت�ه معه
األحد املايض؛ بالتزامن مع بس�ط
الحركة س�يطرتها على العاصمة
األفغانية كابل.
ونقل�ت املنظمة ع�ن مجاهد قوله
«س�نحرتم حري�ة الصحاف�ة ألن
التقارير اإلعالمية س�تكون مفيدة

للمجتم�ع وستس�هم يف تصحي�ح
أخطاء القادة».
وتاب�ع مجاه�د «م�ن خلال هذا
البيان ملنظمة مراس�لون بال حدود
نعل�ن للعال�م أجم�ع أنن�ا نعرتف
بأهمية دور اإلعالم».
وق�ال املتح�دث باس�م طالبان إن
«الصحفيني العاملني لصالح الدولة
أو لصال�ح مؤسس�ات إعالمي�ة
خاص�ة ليس�وا مجرمين ولن تتم
محاكم�ة أي منه�م .برأينا ،هؤالء
الصحفي�ون هم مدني�ون ،وعالوة
على ذل�ك ه�م ش�بان موهوبون
ّ
يشكلون مصدر غنى لنا».
وإب�ان حكم طالبان ألفغانس�تان
بني عامي  1996و 2001تم حظر
كل وسائل اإلعالم باستثناء محطة
«ص�وت الرشيع�ة» اإلذاعية «التي
اقترص بثها عىل الدعاية السياسية
والربام�ج الديني�ة» وفق ما ذكرت
«مراسلون بال حدود» يف بيانها.
ورأت املنظم�ة أن «الوق�ت وحده
كفي�ل بتبي�ان» م�دى جدي�ة
ترصيحات املتحدث باسم طالبان،
مشرية إىل توقف نحو  100وسيلة
إعالمي�ة عن العم�ل من�ذ الحملة
ّ
ش�نتها طالبان يف
الخاطف�ة التي
البالد.
ولدى سؤاله عن مصري الصحفيات،
أك�د مجاه�د أن�ه س ُيس�مح ّ
لهن
بمواصل�ة العم�ل رشط وضعه�ن
الحجاب أو غطاء للشعر.
وقال إن�ه بانتظ�ار وض�ع «إطار
قانوني» له�ذا األمر ،يتعينّ عليهن
«مالزم�ة منازلهن م�ن دون توتر
أو خ�وف» .وتابع «أؤكد لهن ّأنهن
سيعدن إىل عملهن».
ويف أفغانس�تان  8وكاالت أنب�اء
عىل األقل و 52محط�ة تلفزيونية
و 165محط�ة إذاعي�ة و 190دار
نشر ،وفق م�ا أوردت مراس�لون
بال حدود نقال ع�ن بيانات االتحاد
األفغان�ي لإلعلام والصحفيين.
وهناك بحس�ب املصدر نفس�ه ما
مجموعه  12ألف صحفي.

مقتل قريب لصحفي يعمل يف قناة أملانية على أيدي طالبان
كابل /متابعة الزوراء:
قتل عنارص من حركة طالبان أحد أفراد عائلة صحفي يعمل
لحساب قناة “دويتش�ه فيله” كانوا يبحثون عنه ،وتسببوا
بإصابة فرد آخر بجروح بالغة يف أفغانس�تان ،عىل ما ذكرت
هذه الوسيلة اإلعالمية األملانية عىل موقعها اإللكرتوني.
لم يكش�ف عن هوية الصحفي املس�تهدف الذي يقيم حاليا ً
يف أملاني�ا .وكان أفراد آخرون من عائلته تمكنوا من الفرار يف
اللحظة األخرية فيما كان عنارص طالبان يبحثون عنه.
وقال املدير العام لـ”دويتش�ه فيله” بيتر ليمبورغ يف بيان،
إن “مقت�ل قريب ألحد محررينا عىل يد طالبان أمر مأس�وي
بش�كل ال يص�دق ويظهر الخطر الش�ديد ال�ذي يتعرض له
جميع العاملني معنا وعائالتهم يف أفغانستان”.
وتاب�ع“ :يب�دو أن طالبان تج�ري بالفعل بحث�ا ً منظما ً عن

الصحفيني يف كابول ويف الواليات األفغانية .الوقت ينفد!”.
ودهم�ت حرك�ة طالبان من�ازل ثالث�ة صحفيين يعملون
لحس�اب “دويتش�ه فيله” ،عىل ما جاء على موقعها .وأفاد
املوقع أيضا ً أن طالبان خطفت نعمة الله هيمات الذي يعمل
مع قناة “غرغش�ت ت�ي يف” الخاصة ،ونقل عن الس�لطات
مقتل صاحب محطة “باكتيا غاغ” اإلذاعية.
بعد س�يطرتها عىل كام�ل أرايض البالد تقريبا ً يف األس�ابيع
األخيرة وعىل كابول يف نهاية األس�بوع ،أك�دت طالبان أنها
ستحرتم حرية الصحافة.إال أنها ّ
كثفت البحث عن أشخاص
عملوا لحس�اب الق�وات األمريكية وحلف ش�مال األطليس،
وف�ق ما ج�اء يف وثيقة رسي�ة لألمم املتحدة ،رغ�م وعودها
بعدم الس�عي لالنتقام من معارضيها.وجاء يف التقرير الذي
وضعت�ه مجموع�ة خبراء يف تقييم املخاطر لحس�اب األمم

املتحدة ،أن طالبان وضعت “قوائم ذات أولوية” لألفراد الذين
تري�د توقيفهم.وأوضح مدير املجموعة كريس�تيان نيلمان:
“يس�تهدفون عائلات الذي�ن يرفض�ون تس�ليم أنفس�هم،
ويالحقون ويعاقبون العائالت وفقا للرشيعة”.

نصائح وتطبيقات الستخدام اهلاتف الذكي بإنتاج حتقيقات استقصائية
بغداد /متابعة الزوراء:
باتت الهوات�ف ّ
ٌ
موج�ودة أكثر من
الذكيّة
ّ
أي وقت مضى ويف متناول الجميع وغالباً
ما تحت�وي عىل مُ عالجات رسيعة ومعظم
ّ
التطبيق�ات الت�ي يحتاجه�ا الصحف�ي
االستقصائي.
وينظر اليوم إىل الهات�ف ّ
كي ملا يمتلكه
الذ ّ
من مميزات وسهولة يف االستخدام كجهاز
متكامل يساعد الصحفي االستقصائي يف
إنتاج تحقيقات صحفية ومشاركتها عرب
الش�بكات االجتماعية ،وتصوير وتسجيل
مقابلات املص�ادر ،كذلك رص�د تطورات
األحداث املتعلقة بالتحقيق بعد نرشه.
وفيما ييل مجموعة من النصائح نقدمها يف
شبكة الصحفيني الدوليني خالل استخدام
الهوات�ف ّ
الذكيّ�ة ملس�اعدة الصحفيين
يف إنتاجه�م تحقيق�ات اس�تقصائية من
بينها:
• يفض�ل وض�ع الهات�ف على خاصي�ة
الطيران  Airplane Modeعن�د التصوير
لتجنب اس�تقبال املكامل�ات التي يمكن أن
تقطع عملي�ة التصوير ،كذلك اس�تخدام
اإلض�اءة الطبيعي�ة ق�در اإلم�كان خالل
التصوير للحصول عىل صورة واضحة.
• ينص�ح بتثبي�ت الكاميرا ق�در اإلمكان
وتنوي�ع اللقط�ات (قريب�ة ،بعي�دة،
ومتوس�طة) مع املحافظة عىل التسلسل
يف التصوير مما يساعد عىل رسد التحقيق
بش�كل أوضح .ويوجد دليل متكامل لفهم
واحرتاف كيفية استخدام املوبايل لتطوير
املهارات وأفض�ل التطبيق�ات التي يمكن
تحميلها واالس�تفادة من خصائصها عند
إنتاج القصص.
• يج�ب كتاب�ة جمي�ع لقط�ات التصوير

األساس�ية الت�ي يج�ب على الصحف�ي
تصويره�ا قب�ل التصوي�ر ووض�ع خطة
محكم�ة ملعرف�ة م�ا يحتاج�ه الصحفي
خالل العمل على تحقيقه االس�تقصائي
وهو ما يس�اعده عىل معالج�ة التحقيق
بشكل محرتف ،وهنا مزيد من االرشادات
للرسد القصيص بواسطة املوبايل.
• يعتبر الص�وت ج�ز ًءا ً
هام�ا عن�د نرش
تحقي�ق يتضم�ن عن�ارص ملتميدي�ا أو
تحقيق بودكاس�ت ،لذلك يعترب اس�تخدام

ميكروفون خاص بالهواتف الذكية وسيلة
هامة للحصول عىل جودة صوت مناسبة.
ويمكن للصحفيين تحميل تطبيق Voice
 Record Proبش�كل مجان�ي والذي يض ّم
خصائ�ص كثيرة ُتمك�ن الصحفيني من
إجراء الحوارات بدقة وجودة عالية.
• نصائ�ح إضافية تتعلق بش�حن بطارية
الهات�ف ويفضل أن يك�ون لدى الصحفي
ش�احن إض�ايف ،إضافة للتأك�د من وجود
مس�احة كافي�ة على الهات�ف لتخزي�ن

مقاط�ع الفيدي�و واملقابالت التي س�وف
يس�جلها الصحف�ي خلال عمل�ه على
التحقيق االستقصائي.
كي ستكون قادرا ً
ّ
الذ
عند استخدام الهاتف
ّ
عىل التقاط الص�ور واملواد الفيلمية كذلك
تسجيل املقابالت والصوت برسعة وبشكل
مجان�ي ،كم�ا أن الهوات�ف ّ
الذكيّة لصغر
حجمه�ا ال تلف�ت النظ�ر إلي�ك كصحفي
وتس�اعد يف الحفاظ عىل السالمة ،خاصة
إذا كان الصحفي يعمل يف مناطق النزاعات

والحروب.
عن�د التصوي�ر بهاتف�ه ،يتوج�ب على
الصحف�ي أن يلتق�ط فيديوهات ولقطات
أساسية من بينها:
 :Extremely Longنس�تخدم ه�ذه
اللقطة إلبراز حدود الزم�ان واملكان الذي
نق�وم بالتصوير فيه ،وتقدم هذه اللقطة
فكرة عن طبيعة املوضوع الذي سيكشفه
التحقيق.
 :Wideتبين هذه اللقطة حدود الزمان
واملكان أيضاً ،مع االقرتاب من البرش وأحد
ش�خصيات التحقيق ،فـالعنرص البرشي
جزء أسايس يف كادر التصوير.
 :Medium Interviewم�ن ال�كادرات
املهمة عند إجراء مقابالت املصادر ،ويجب
أن تكون الخلفي�ة معربة عن طبيعة لقاء
املص�در ،مث�ل عن�د التصوير ع�ن العمل
يف مص�ايف تكري�ر النف�ط يج�ب أن تكون
املقابل�ة يف م�كان مص�ايف التكرير وخلف
املصدر الذي نلتقي به.
 :Close upنرك�ز يف ه�ذه اللقط�ة عىل
تفاصي�ل معينة يف وجه الش�خصية التي
تعقبه�ا يف التحقيق ،مم�ا يخلق حالة من
التعاط�ف بني الجمهور ،والش�خص الذي
نجري معه املقابلة.
وبع�د انته�اء الصحفيين م�ن التصوير
والتس�جيل ،يمك�ن تحري�ر الفيديوهات
أو نرشه�ا كعن�ارص مس�اعدة للتحقي�ق
االس�تقصائي عبر وس�ائل التواص�ل
االجتماعي باستخدام عدد من التطبيقات
منها:
 :iMovieه�و أح�د التطبيق�ات الت�ي تم
تطويره�ا م�ن رشكة آب�ل ،بحي�ث يتيح
للمس�تخدم صناعة الفيديوهات القصرية

بأق�ل جهد وأكبر جودة ممكنة وبش�كل
مجاني.
 :KineMasterيحت�وي التطبي�ق على
العديد م�ن املزايا املجانية الت�ي يمكن أن
يس�تخدمها الصحفيون االس�تقصائيون
م�ن بينه�ا :إمكاني�ة وض�ع لوجوه�ات،
وإضافة ملفات صوتية ،وتحريرها.
 :Quickيعتبر هذا التطبيق ً
هاما ومجان ًيا
لتحرير فيديوهات ومشاركتها عرب وسائل
التواصل االجتماعي بشكل مجاني ويوفر
مزاي�ا عدي�دة لإلنتاج والنشر ،كما يق ّدم
مجموعة كبرية من املوس�يقى التي يمكن
تضمينها يف الفيديو الذي يع ّده الصحفي.
 :Filmic Proم�ن التطبيق�ات االحرتافية
اللتقاط الص�ور والفيديوه�ات والتعديل
عليها ،ويتمتع التطبيق بش�هرة عاملية يف
مج�ال «صحافة املوجو» ،ويتيح للمصور
ع�د ًدا م�ن املي�زات إلنتاج مقاط�ع فيديو
فائق�ة الج�ودة تمكن�ه م�ن مش�اركتها
يف الجوائ�ز الت�ي تقدمه�ا مس�ابقات
ومهرجانات التصوير العاملية.
 :Snapseedه�و تطبيق مجاني مخصص
لتحرير الصور ،وإضاف�ة تعديالت عليها،
ويعم�ل على الهوات�ف ّ
الذكيّ�ة بنظام�ي
تشغيل  ،Androidو ،iosويحتوي التطبيق
عىل العديد من الخصائ�ص منها الفالتر،
والتأثيرات ،وأداة الكتاب�ة املخصص�ة
إلضاف�ة تعليقات عىل الص�ور ،وتفاصيل
عن املصور.
ُ :Proshotيتي�ح ه�ذا التطبي�ق مزاي�ا
متع�ددة للمس�تخدمني مث�ل إمكاني�ة
التق�اط ص�ور تضاه�ي الصور الت�ي يتم
التقاطه�ا بالكاميرات ويمكن للصحفيني
االستقصائيني العمل به وبشكل مجاني.
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الفنان رعد بركات يتحدث لـ”الزوراء” عن مسريته الفنية بني بغداد وامريكا
بدأ رحلته الفنية الت�ي منذ العام  1976كعازف كيتار
يف فرق�ة االذاعة والتلفزيون ،ث�م أصبح بالعام 1980
مطرب�ا ً محرتفاً ،مع�ززا ً موهبته بالدراس�ة يف معه�د الفنون
الجميل�ة ،وقدم العديد من أغاني االطفال برفقة الفنان الكبري
حسين ق�دوري ،واول ظهور ل�ه يف التلفزي�ون كان بأغنية «
نظ�رات حبيبي « يف العام  ،1982ثم تواصل�ت أعماله الغنائي
مطورا نفس�ه وموس�عا عالقاته الفنية يف بل�ده العراق وبعد
رحلة طويلة مع الحركة الفنية يف العراق قرر االنتقال اىل بلدان
حوار – مجال الشرقي

اوربية وهو الس�اكن االن يف الوالي�ات املتحدة االمريكية ورغم
غربته الطويلة اال انه حاول منذ البداية ان يوظف فنه واعماله
لخدم�ة بلده ونفس�ه ،هو االن يف مش�يكان وم�ا زال املطرب
العراق�ي رعد ب�ركات يؤدي واجبات�ه الفنية تج�اه بلده عرب
النش�اطات املتعددة التي يمتلئ بها طموحه ،وما زال يف غربته
يتنفس املوسيقى التي تمثل له عامله الجميل الذي ابتدأت منها
مسيرته ،رعد بركات ويف اتص�ال كان لنا حوار حول
مسريته من بغداد اىل امريكا .

اهلا وس�هال ب�ك اخ رع�د ونح�ننتواصل معك من بغداد الحبيبة
اهال بك وببغداد بلد الحب وبجريدتكمالغراء .
قدم نفسك يا رعد لقرائنا االعزاء ؟رع�د عيل محم�د آل ب�ركات ،مواليد٩سبتمرب ١٩٥٨مدينة السماوة ،فنان
عراق�ي اس�كن االن مش�يكان احدى
واليات امريكا .
لكل مبدع بيئة وعائلة ربما تاثر بهاواث�رت في�ه وكان لها الدور يف رس�م
طريق�ه ونش�اته حدثنا عن النش�أة
والعائلة ودورهما يف رس�م طريقك ؟
انا م�ن عائلة محافظ�ة والدي كانموظف�ا ً يف الس�كك الحديد ث�م انتقل
ليعم�ل موظف�ا يف معم�ل الس�منت
وكان يمارس الرس�م كهواية فتأثرنا
به جميعا ً .
ب�دات رس�اما وحصل�ت على جوائز
عدي�دة يف الرس�م يف مرحلة االبتدائية
واملتوسطة ،اما تاثري بالعائلة فربما
يف الرسم اما يف الغناء واملوسيقى فقد
كانت مسيرتي عرب اجوائي الدراسية
وعالقاتي االجتماعية .
طي�ب اذا حدثن�ا ع�ن اول خطواتكنحو الفن وانت صبي وخالل الدراسة والسفر من كلماتي والحاني والثانية -امللحن�ون الذين لحنوا ل�ك واكثرهم
عيدي املحب�وب من الحان�ي وكلمات قربا اىل احاسيسك ؟
االبتدائية وصوال اىل االعدادية ؟
 -يف بدايت�ي غني�ت مللحنين كثريي�ن
ب�دات تعلم املوس�يقى بش�كل ذاتي الراحل محمد جبار حسنوكن�ت اصنع آلتي املوس�يقية بنفيس -حدثن�ا ع�ن خطوات�ك الالحق�ة يف حس�ن فالح وكري�م همي�م وآخرين
واخيرا ً غني�ت لحن�ا ً للفن�ان الراحل
وادوزن االوت�ار بطريقة تلقائية قبل الفن؟
ان انتمي اىل بيوت الشباب التي كانت  -استمررت كعازف وكمطرب خاصة عبد الحسني الس�ماوي وشعر يحيى
السماوي
مزدهرة يف بداية الس�بعينيات وكانت بعد تخرجي من
اس�ماء اغاني�ك وايه�ا اق�رب اىلتق�دم دروس تعليمي�ة يف املوس�يقى معهد الفنون الجميلة .
وكان لالس�تاذ نعيم الجبوري الفضل وش�اركت يف فيلم البن�دول من اخراج نفسك؟
يف تعليمي نظريات املوس�يقى وقراءة كارلو هارتفورد اذ تم اختياري ممثال  -كل أعمايل أعتز بها واعتربها منجزا
النوتة قبل سنوات من دخويل اىل معهد واث�رت ان أخ�وض ه�ذه التجرب�ة مهما يل .
ما مدى تفاع�ل العراقيني هناك معالجديدة
الفنون الجميلة .
وبش�هادة اه�ل الختص�اص باني قد ما تقدمه من اغاني؟
 حدثنا عن الخطوات الالحقة ؟العرقيون يف املهجر يهمهم االستماع -دخلت مهد الفنون جميلة عام  -٧٤نجحت يف اداء الدور .
٧٥وبعدها بع�ام واحد دخلت اإلذاعة ولم يكن اس�تمراري يف مجال التمثيل االغاني التي تشكل جزءا من ذاكرتهم
عندما عاشوا يف العراق لذلك هم دائما
والتلفزي�ون كع�ازف جيت�ار يف فرقة خيارا .
الن املوس�يقى والغن�اء اخ�ذت كل تواقون اىل سماع االغاني التي تزامنت
اإلذاعة والتلفزيون
م�ع وجوده�م يف وطنه�م وخاص�ة
هل انتميت اىل فرقة فنية او مؤسسة اهتمامي ووقتي .تجد فيها تنمي�ة قابلياتك متى وملاذا -متى ب�دأت تعمل بنه�ج فني خاص االغان�ي القديم�ة واغان�ي مرحل�ة
الس�بعينيات برموزها واصواتها التي
بك وما هو نهجك يف الغناء؟
؟
 -باالضافة لكوني عازفا يف اوركسرتا -كان يل نه�ج وبصم�ة خاص�ة ب�ي اغنت املكتبة الغنائية العراقية باروع
االذاع�ة والتلفزيون عمل�ت مع اكثر منذ البداية كنت أحاول أن أقدم ش�يئا االعمال .
م�ن فرقة كانت تس�مى يف ذاك الوقت مختلفا ملا هو س�ائدم�ن أغان يف تلك -ما طريق�ة انتاج االغان�ي يف الغربة
الف�رق الغربي�ةوكن�ا نقي�م حفالت املرحل�ة وال انك�ر تأث�ري باالغان�ي وهل فيها تشابه مع العراق ؟
ال اب�دا ً ال توج�د هن�ا رشكات تنتجيف الن�وادي االجتماعي�ة والحفلات الغربية وباملدرسة الرحبانية .
ك�م عم�ل فني ش�اركت ب�ه خال لالخاصة يف بغداد .
خطوات�ك االوىل قب�ل ان تصب�ح فنانا
اول عمل لك يف تلفزيون العراق ؟أغني�ة نظ�رات الحبي�ب أول عمل يل انفراديا ؟وكانت من كلماتي وألحانيقدمتها يف -اول عم�ل انف�رادي ه�و دويت�و مع
برنامج اسرتاحة الظهرية عام  ١٩٨١الفنان�ة انيتا حيث قدمنا ثالثة اعمال
ثم تلتها أغنيتان غنتها الفنانة س�يتا وهي ال تنس�اني من كلماتي والحاني
هاكوبي�ان األوىل كان�تأن�ا وحبيبي وعلموني من كلمات رحيم العراقي .

-اول اغنية ظهرت فيها تلفزيونيا ( نظرات حبييب ) عام 1981

شاركت يف فيلم البندول كممثل وكان من اخراج كارلو هارتفورد
اعماالً ال تجد لها سوقا ً

فاغلب الشركات االمريكية ال يعنيها
ت�راث بلدك او االغاني التي تغنى بلغة
اخرى
حتى الجالي�ة العراقية فهي محدودة
والناس منهمكة هنا يف العمل املجدي
فلا احد يريد الدخول يف مجال االنتاج
الفني .
ه�ل يوجد تفاعل بينك وبني القنواتالعراقية االن وماذا تود ان تقول لهم؟
القنوات العراقية اغلبها مملوكة امامن احزاب او اشخاص اصحاب نفوذ
س�يايس وال يعنيه�م من الف�ن اال ما
يخدم مصالحهم املادية والسياسية و
الشخصية فهي غري معنية باملستوى
الفن�ي ونوع الرس�الة الت�ي يقدمها
وتاثريها عىل املتلقي .
هل غنيت للعراق وانت يف الخارج؟اصال انا لم أغني لغري العراق منذعام ١٩٩٥ول�دي م�ا يق�ارب ال ٩٠عمال
وطنيا .
م�ا اهــــ�م املحطات يف مسيرتكالفني�ة الت�ي تس�جل فيها مسيرتك
الحقيقية ؟
-دخ�ويل معهد الفن�ون الجميلة الذي

لالسف وتبخر موظفيها من الفنانني
وح�ل بدله�م اف�واج م�ن املوظفين
واالداريين الذين ال عالق�ة لهم بالفن
لكنه�م ي�ؤدون وظائ�ف ادارية بحتة
ه�ذا م�ا صدمني عن�د زيارت�ي االوىل
للمؤسس�ة ع�ام  ٢٠١٣بعد غياب ٢٠
عاما ً .
اول بداي�ات غربتك اي�ن وكيف بدأتتنرش نفسك واعمالك فيها؟
عندما ضاق الحال يف العراق واصبحالحص�ار وانهي�ار املؤسس�ات الت�ي
خضعت ملزاج واهواء معينة وتعرضت
اىل الخراب والقوانني الفوضوية يف ظل
قناة الشباب التي قامت بادوار سلبية
يف تس�قيط اص�وات مهم�ة بس�بب
مزاجيات شخص
املؤسس�ات الفني�ة والرياضي�ة
والثقافي�ة عنده�ا ق�ررت ان اح�زم
حقائب�ي واتوجه اىل وط�ن بديل اجد
فيه نفيس وطموحي ومستقبيل
فكانت اغل�ب الدول قد اغلقت ابوابها
س�وى بعض الدول كاليمن وس�وريا
واالردن ف�كان فرصت�ي يف اليم�ن اذ
حصلت عىل فرصة تدريس املوسيقى
يف املدرس�ة وكن�ت ام�ارس الغناء يف
املناسبات العامة والخاصة .
اول االعمال ايل قدمته�ا يف الغرب�ة ؟اول الب�وم كان الب�وم غرب�ة ال�ذياصدرت�ه يف اليم�ن وكان�ت االعم�ال
تتح�دث ع�ن الغربة والوط�ن ووجع
الفراق والوضع يف داخل الوطن
رع�د ب�ركات اتج�ه اتجاه�ا قريبللعم�ل الصحف�ي الحواري مل�اذا وما
الهدف وكيف دخلت هذا املضمار ؟
الف�ن ه�و رس�الة انس�انية بغضالنظ�ر عن ن�وع الفن ال�ذي توصلها
من خالله وبرنامجي نواري مهاجرة

اول البوم غنائي كان البوم غربة اصدرته يف اليمن

اخر عمل لي هو (حبييك يا بغداد) للفنان العاملي سامي كالرك
كان يح�وي ان�ذاك خيرة اس�اتذة
املوس�يقى الذين تعلمن�ا منهم اصول
املوس�يقى واملناه�ج االكاديمي�ة
والعلمية الحقيقية .
ث�م دخ�ويل االذاع�ة والتلفزي�ون
والت�ي كان�ت مؤسس�ة كبيرة تضم
اكث�ر م�ن  ٢٥٠موس�يقيا ومطرب�ا
كلهم يخضع�ون اىل ادارة موس�يقية
متخصص�ة وف�رق اطف�ال وف�رق
ل�كل الطوائ�ف وتمتلك اكبر واعظم
االس�تديوهات املوس�يقية واالذاعي�ة
والتلفزيون�ي مصمم�ة باح�دث
املواصفات ومجه�زة بافضل االجهزة
 .اختف�ت كلها يف ي�وم وليلة لتخضع
هذه املؤسسة اىل استديوهات السوق

يتح�دث ع�ن سيرة ومنج�ز اغل�ب
الفنانني الذي�ن غادروا الوطن ملختلف
االس�باب واندماجه�م بمجتمع�ات
وبيئ�ات مختلف�ة تاث�روا واث�روا بها
اعتق�ادا من�ي ب�أن ه�ذه الرشيح�ة
من الفنانين واملثقفين العراقيني لم
تنصفهم وسائل اإلعالم رغم منجزهم
امله�م وال�ذي يرتق�ي للعاملي�ة -.اخر
اعمالك االن ؟
اخر عم�ل يل هو (بحييك ي�ا بغداد)للفنان العاملي سامي كالرك  .واعمال
اخ�رى قادم�ة ان ش�اء الل�ه .م�ع
اس�تمراري يف اعداد وتقدي�م برنامج
ن�وارس مهاج�رة الذي يرص�د حركة
الفنانني العراقيني املغرتبني .

رع�د بركات م�اذا يقول لو س�الناههل انت هوية أغنية ام ه�وى وط�ن؟
الشك أن األغنية العراقية كغريها منالفنون مرّت بمراحل شهدت سطوعا
وخفوت�ا حد ّدت�ه األح�داث والوقائع
السياس�ية واالجتماعي�ة على م�دى
س�نوات طويلة امتدت خلال العقود
األربعة املاضية .وتوصف السبعينيات
م�ن الق�رن امل�ايض؛ بأنه�ا العصر
الذهب�ي لألغني�ة العراقي�ة بش�هادة
النق�اد واملعنيني بتدوين املوس�يقى.
وق�د ارتقت نجوم كثرية س�ماء الفن
العراق�ي يف تلك الفترة ،بعضها غاب
ع�ن دنيان�ا ،فيم�ا الي�زال بعضهم يف
عاملن�ا لكن املتغيرات التي طرأت عىل
الواقع العراقي أبعدتهم عن الس�احة
الفنية .
كي�ف تض�ع الحس�اب الفن�يوالتسلسيل لفنك يا رعد ؟
املرحلة األوىل من مسيرتي اتس�متأعمايل بطابع عاطفي متأثر باألغنية
الس�بعينية ومنحنى الحداثة اللحنية
الت�ي ظه�رت يف أغني�ات مطل�ع
الثمانيني�ات ،وحامل�ا غ�ادرت العراق
إىل اليم�ن ب�دأت املرحل�ة الثاني�ة يف
مش�واري الفن�ي ،وق�د تعرّف�ت عىل
أنماط لحنية وأنغام مغايرة للروحية

العراقي�ة ،وكن�ت ق�د قم�ت بإع�ادة
توزيع موس�يقى أغنيات م�ن اليمن،
وأغنيات عراقية من فرتة السبعينيات
خصوصا للفنان الراحل عباس جميل
من خالل توظيف التقنيات الحديثة يف
التسجيل واالنتاج .
اىل أي جيل ينتمي رعد بركات ؟يمك�ن القول إن رعد ب�ركات ينتميإىل نجوم الفن السبعيني ،لكنه اختط
لنفسه مس�ارا مغايرا ،فقد بدأ عازفا
عىل آل�ة ( َ
الكيتار) الغربي�ة والتي لم
تك�ن توظ�ف يف األلح�ان العراقية إال
على نط�اق ضيق على العك�س من
األغنية املرصية ،وقد ظهرت يف أغنيات
للفنان�ة س�يتا هاكوبي�ان يف أواخ�ر
الس�بعينيات والت�ي تعتبر يف نظري
الخطوات األوىل التي رس�مت طريقي
الفن�ي فيم�ا بع�د .ومنذ ذل�ك الحني
حرصت عىل وض�ع بصمتي الخاصة
يف عال�م اللحن واألغني�ة ،لكن تجربي
تعثرت ،بل اغتيلت كما يقول ،بس�بب
دخ�ول الع�راق عصر االنكس�ارات

والخيبات.
وانت بعي�د عن بغداد م�ن يكتب لككلمات اغانيك ومن يلحنها ؟
 ل�ن تعد هن�اك قيمة للمس�افات يفعصر التكنولوجي�ا  ،فالعال�م اليوم
قري�ة صغرية ،انا متاب�ع الخبار البلد
وكأنني فيه واقرأ القصائد ،كما يقرأها
ابن البلد فدواوين الش�عر والش�عراء
مفتوحة أمامنا م�ن خالل هذا املنجز
اإلنس�اني املهم وهو االنرتنت  ،وكما
تعل�م ان  99باملئة من اعم�ايل انا من
يق�وم بتلحينها وتنفيذه�ا وتوزيعها
موسيقيا ً وغنائها ايضاً.
م�ا رأي�ك بظاه�رة اع�ادة االغان�يالقديمة باصوات الشباب؟
جميل جداً ،عىل األقل يبقى الرتاث يفالذاكرة وال تنس�اه األجيال بل يصبح
معينا ً ال ينضب لها .
 هل مارس رعد بركات غناء القصيدةالشعرية ؟
يف اليم�ن ،ب�دأ التأس�يس ملرشوعيالفن�ي الكبير باعتم�اد (القصي�دة
الش�عرية) رغم أن املعنيين يعتربون
(القصي�دة) م�ن األنم�اط الغنائي�ة
الصعب�ة .والحقيق�ة حس�ب اراء
االخرين فق�د ابدعت وتالقت بانتقاء
الكلمات التي ترتبط بمفاهيم وطنية
وانسانية ،وقد أنجزت أعماال لشعراء
م�ن اليمن عب�د العزي�ز املقالح وعبد
الق�ادر صبري ،واخرين م�ن العراق
مث�ل ،عدن�ان الصائ�غ وعب�د الرزاق
الربيعي ود.عيل الشاله ،ود.عيل جعفر
العلاق ،وحام�د ال�رواي ،د .ع�ارف
الساعدي ،وعماد جبار وغريهم.
وهل استمررت؟نع�م اس�تمررت يف مش�واري م�عالقصيدة وعىل نحو أعمق؛ منذ وطأت
قدم�اي الوالي�ات املتح�دة مهاج�را
منتص�ف التس�عينيات ،وق�د انجزت
العدي�د م�ن األعمال ،وأحيي�ت العديد
من الليايل الغنائية الرتاثية .ولكن ظل
هاج�س الوطن يف�رض وجوده عىل
مشاعري وأحاسييس يف مجمل أعمايل
الفنية ويف األشهر املاضية ،وعىل وجه
التحديد منذ انطلاق رشارة انتفاضة
ترشي�ن يف العراق ،أنج�زت العديد من
األعم�ال والت�ي اعتم�دت القصي�دة
الش�عرية ،وق�د اتس�مت ب�أدءات
متنوع�ة ،ممزوج�ة بروحية وش�جن
األغنية العراقية .وكنت حريصا أش�د
الحرص على تأكي�د رس�الته الفنية
يف إعلاء قيم�ة الوط�ن واالنس�ان يف
زم�ن اختلطت في�ه املفاهي�م والقيّم
االجتماعية واالنسانية.
هل تود ان تقول كلمة يف نفسك ؟ان�ا مواط�ن عراق�ي اضطرتن�يالظروف اال ان اغادر وطني الذي احب
بسبب السياسات التي فتكت بالوطن
لذا فأنا مثيل ال يريد من الحياة س�وى
وطن ووطني هو العراق العظيم .
بارك الل�ه بك اخ رعد بركات متمننيلك ولكل العراقيني املبدعني العودة اىل
وطنهم معززين مكرمني .
-شكرا لك ولجريدة الزوراء الغراء .
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلا

سر العداوة بني القط والكلب

يف ايام االمتحانات..كيف نعلم أبناءنا التعامل مع (الفوز واخلسارة)؟
الحياة فوز وهزيمة ،مكس�ب وخس�ارة ،حالوة
وم�رارة ،وأبناؤن�ا يف أطوار تربيته�م يتعرضون
للمواقف املختلفة ،وتتأثر مش�اعرهم باألحداث
الجارية سل ًبا أو إيجا ًبا
ً
طبق�ا لن�وع الرتبية التي نقدمها لهم ،وحس�ب
املن�اخ الس�ائد يف محي�ط األرسة واملجتمع الذي
يعيش في�ه ،ومن املهام الرتبوية املهمة أن نربي
أبناءنا عىل حس�ن التعامل مع الفوز والخسارة،
وأن ن�زن األم�ور بميزانها الصحي�ح ،وأن نضع
كل إنجاز وكل نجاح يف الوزن النس�بي املناس�ب
ل�ه ،ونرب�ط أبناءنا باأله�داف الكبيرة فال نزيد
االهتمام باللعب ،ونعظمه عىل حساب إنجازات
أخرى أكرب وأعظم وأهم.
ولرتبي�ة االب�ن على حس�ن التعامل م�ع الفوز
والخسارة يجب أن نحرص عىل اآلتي:
 1أن نق� ِّدم القدوة العملية ألبنائن�ا يف التعاملً
حماس�ا شدي ًدا
مع الفوز والخس�ارة :فال نظهر
ً
حزنا ش�دي ًدا
وبهج�ة زائدة عندما نفوز ،ونبدي
ً
ً
وإحباط�ا حينم�ا نخرس؛ هل نش�عر
وتحسرا
باملرح الشديد عندما يفوز الفريق الذي نشجعه
ُ
ونصاب باليأس عندما يخرس؟ ما الرس�الة التي
نقدمها ألبنائنا عن مفهوم الفوز والخسارة؟!
 2أن نحرص على تدريب االبن يف الجو األرسيعىل قبول الهزيمة والفوز بممارسة اللعب معه،
وعدم ترك الفرصة ل�ه للفوز دائ ًما ،بل مرة فوز

لطلة ابهى....

وم�رة هزيم�ة يف جو م�ن التقب�ل والحب؛ حتى
يش�عر الطفل أنه م�ا زال محبو ًبا حتى عندما ال
يك�ون فائ ًزا ،وأن املنافس�ة الرشيف�ة تخلو من
العداوة أو التناحر أو اإلساءة لآلخرين.
 3أن نعلِّ�م أبناءن�ا املوضوعي�ة يف الحك�م عىلاألمور بدراسة أس�باب الفوز وأسباب الخسارة
والحك�م العادل عىل األمور بتج�رد دون تعصب

وال تحي�ز وال تناحر ،وأن نعترف لآلخر الفائز،
وأن نهنئه بروح رياضية.
 4حينم�ا يخرس االبن ويحزن لخس�ارته عليناأن نظه�ر التعاط�ف م�ع إحساس�ه بالح�زن،
ونس�اعده عىل تج�اوز ذلك اإلحس�اس ،فال أحد
يحب الخسارة بطبعه.
 5-عند خس�ارة االب�ن أو خس�ارة الفريق الذي

تع�رف الطماطم بغناها بمواد مضادة
لألكس�دة تس�اعد عىل علاج تجاعيد
البشرة بش�كل طبيع�ي .تحت�وي
الطماط�م أيض�ا عىل م�ادة الليكوبني
املسؤولة عن اللون األحمر بها -والتيتس�اعد عىل وقاية البشرة من أرضار
أش�عة الش�مس وتقلل الجذور الحرة
التي يتس�بب زيادتها يف الجسم يف تلف
خاليا البرشة وظهور التجاعيد.
من فوائد الطماط�م للبرشة أيضا أنها
تحفز إنتاج الكوالجني يف الجس�م مما
يحافظ عىل شباب البرشة ويقيها من
التجاعيد ألطول فرتة ممكنة.
هن�اك أكث�ر م�ن طريق�ة الس�تخدام

يشجعه؛ علينا أن نذكره بمرات فوزه هو وفريقه
أو مرات فوز الفريق الذي يشجعه.
 6أن نبث روح التشجيع والتفوق يف مرات عدمالفوز بأن نقول له :أنت تستطيع الفوز يف املرات
القادمة بإذن الله تعاىل.
 7أن نعلِّ�م أبناءن�ا أن الدنيا ال تنتهي بالفش�لمرة أو مرات
 8أن نتجنب مقارن�ة االبن بغريه حتى ال يفقدتقديره لذاته ،ويدفعه ذلك لشحنات من الغضب
والشعور بالدونية.
 9أن نحك�ي ألبنائن�ا القص�ص الت�ي تعل�ماملثابرة وعدم االنهيار ،وعىل س�بيل املثال يمكن
أن نذك�ر لهم قصة “توماس أديس�ون” ،حينما
فش�ل يف اخرتاع املصب�اح الكهربائي حوايل 999
محاولة ،واخرتعه يف املحاولة األلف ...فقالوا له:
إنك فش�لت م�رات عديدة؛ فقال له�م :ليس ذلك
ً
فشلا ...إنما هو خربات وتجارب ...لقد تعلمت
أن  999طريق�ة ال تخترع املصب�اح الكهربائي
وإنم�ا توصل إلي�ه ،وتعلمت أن طريق�ة واحدة
فقط هي التي تخرتع املصباح.
 10أن نعلِّم االبن االنطالق إىل نجاحات وإنجازاتجدي�دة ،وعدم الوق�وف عند ح�دود املايض ،فال
مبالغة يف األىس والح�زن عند إخفاق طارئ ،وال
مبالغة يف الفرح والرسور بأحد اإلنجازات إىل حد
الغرور

أسئلة يطرحها عليك أخصائيو النفس تشعرك بالراحة والسعادة

 ما ال�ذي يجعل األم�ر أفضل؟إنكنت تش�عرين باالستقرار النفيس
واله�دوء حين تبتعدي�ن أس�بوعا ً
ع�ن رشي�كك أو حني ال تجلسين
مع صديقت�ك الس�لبية والغيورة،

فال ّ
ش�ك بأن عليك اختيار االبتعاد.
ولك�ن ،إن كنت ال تجدي�ن الراحة
ً
مثلا والترصف�ات
إالّ بالتدخين
العدائية فهن�ا عليك أن تبحثي عن
ّ
حل مختلف ألزمت�ك ال يعرّضك اىل

أي نوع من األذية.
 ل�و كان باس�تطاعتك تغييرحيات�ك ،ما الذي تغريين؟ ليس من
الرضوري أب�دا ً أن تكوني منطقية
أو واقعي�ة يف االيجاب�ة على ه�ذا

الس�ؤال ،ك�ون العفوية ه�ي التي
يجب أن تس�يطر عىل لسانك أكنت
تطرحني هذه األس�ئلة عىل نفسك
بنفس�ك أو إن كنت تس�تلقني عىل
كنب�ة معال�ج نفسي .ف�إن كنت
تشعرين أنك لو أصبحت مشهورة
ّ
أق�ل وأخف
ق�د تصب�ح مش�اكلك
وطأة ،فليكن هذا الجواب .وبعدها
ّ
س�تتمكنني من تعيني الهدف الذي
تريدين�ه م�ن خلف الش�هرة أكان
امل�ال أو ح�ب الن�اس واهتمامهم
وبذلك تعرفين فعالً ما الذي يجدر
بك فعله لتنفيذ ما تتمنني.
 متى بدأت األزمة؟ ّألن لب املشكلة
األس�ايس ق�د يك�ون يف الرتاكمات،
يهم املعالج النفيس أن يبدأ معك من
نقط�ة االنطالق لتفكي�ك األزمة يف
شكل تراتبي ،فإن كنت أنت تلعبني
دور االخصائ�ي النفسي الخ�اص
بك ،علي�ك أن تأخذي الوقت الكامل
لتحديد أساس املش�كلة ،ألن ما قد
تظنينه هو السبب يف غالب األحيان
يكون ستارا ً ألسباب أخرى.

طبيبك يف بيتك

اطعمة تغيرّ لون عينيك!
م�ن املعروف أن ل�ون العينني أم�ر وراثي
بحت وغالبا ً ما يتم تغيريه من خالل وضع
العدسات الالصقة.
ويف هذا الس�ياق ،كش�ف خبراء صحة أن
لون العني قابل للتغيري قليالً بتق ّدم ُ
العمر،
بحيث يعتمد لون قزحية العني عىل مقدار
تركيز وتوزيع امليالنني ،املادة التي تنتجها
الخالي�ا الصباغي�ة داخ�ل قزحي�ة العني،
وتناثر الضوء وسقوطه عىل القزحية ،كما
تش�ارك الجينات الوراثية أيض�ا ً يف تحديد
اللون بجانب هذه العوامل.
م�ن هنا ،ينصح خبراء الصحة لكل امرأة
تري�د تغيير لونه�ا طبيعي�اً ،ولو بش�كل
ضئي�ل ج�دا ً ولفرتات بس�يطة ق�د تكون
لحظي�ة ،بتن�اول أطعمة معين�ة تزيد من
نس�بة امليالنين داخ�ل العين أو ُتقلّله�ا،
فمادة امليالنني ال تغيرّ لون العني فقط ،بل
إنها مسؤولة عن تغيري لون الجلد والشعر
أيضاً.
وقد أشار خرباء الصحة اىل أن لون قزحية
العني يتغيرّ نتيجة كرب الس�ن أو التعرّض
للش�مس كثريا ً كم�ا قد يتغيرّ ل�ون العني
بتغيرّ الحالة النفسية للشخص.

ولف�ت ه�ؤالء اىل أن ُيمك�ن تعزي�ز وجود
امليالنين يف الجس�م ع�ن طري�ق زي�ادة
مس�تويات الغ�ذاء ال�ذي يحت�وي علي�ه،
وبالت�ايل ينص�ح بتن�اول األطعم�ة الت�ي
تحت�وي عىل فيتامني “أ” املوجود يف الجزر
والس�بانخ ،والفلف�ل األحم�ر والبطي�خ

وغريه�ا من األغذية الت�ي تعزز من وجود
امليالنني.
كما أن هناك الكثري م�ن األطعمة األخرى
الت�ي ُت ّ
حفز إنت�اج امليالنني داخل الجس�م
أيضاً ،من أمثلتها الغ�ذاء الغني بفيتامني
“هـ” وهي مواد مُ ضادة لألكسدة ،وتمنع

أيضا ً ظه�ور عالمات الش�يخوخة املُبكرة
والحف�اظ على جس�دك وش�عرك وعينك
صحية ألطول فرتة ممكنة.
ومن األغذية الغنية بامليالنني أيضا ً الزيوت
النباتي�ة والخضراوات الورقية الخرضاء
واملكرسات والفواكه وعسل النحل وصفار
البيض.
فيم�ا يعد فيتامين “د” م�ن الفيتامينات
األساس�ية لزيادة إنتاج امليالنني يف الجسم
أيض�اً ،فهي تعطي الجس�م الحماية التي
يحتاجه�ا من األش�عة فوق البنفس�جية
ويمك�ن أن تج�ده يف منتج�ات األلب�ان
والخضراوات والبقولي�ات والبي�ض
والدجاج والخمرية ،واألسماك.
وإذا رغب�ت بتقلي�ل نس�بة امليالنين يف
جس�مك ،يمكن�ك تن�اول بع�ض الفواكه
كاليوس�في والربتقال والجوافة والليمون
والفراول�ة والجريب ف�روت ،وهناك أيضا ً
الخضراوات مث�ل القرنبي�ط وامللف�وف
وكذلك الطماطم.
إشارة اىل أن التغيري يف لون العني قد يكون
بريقا ً أو ملعانا ً ما يعني أن التغيري لن يكون
دائما ً بتناولك لهذه األطعمة أو غريها.

كلب�ا ً وقطة ،ع�ادة الخالف يكون
م�ن باب الغيرة من قب�ل من هو
أول ،لك�ن لو تم جل�ب قط صغري
ليرتب�ى م�ع الكل�ب ف�إن صداقة
تنشأ بينهما.
 الكل�ب يش�عر أن كل غري�بعىل املن�زل يمثل تهدي�دا ً ويتطلب
التفح�ص ،وعن�د تفح�ق القط يف
املنزل فإنه يه�رب وتبدأ من جديد
هواية املطاردة!

تدبري منزلي

نصائح يف التدبري املنزلي إلعادة
استخدام الربطمان الزجاج الفارغ
ال يخل�و املطب�خ ع�ادة م�ن
برطمان�ات الزج�اج الفارغ�ة.
ً
وعوضا عن رميه�اُ ،يمكن اإلفادة
منه�ا يف التدبري املن�زيل ،من خالل
األفكار اآلتية:
ُ .1يمكن إعادة استخدام الربطمان
الزجاج يف حفظ الكائنات البحريَّة
صغيرة الحجم ،مث�ل :الطحالب،
ُّ
يح�ل فيها
ما يمن�ح الغرفة التي
الربطمان منظرًا جذا ًبا.
ُ .2يمك�ن تحوي�ل الربطم�ان إىل
مصباح.
َّ
الش�فاف
 .3يصل�ح الربطم�ان
كغطاء للمصباح الكهربائي.
ُ .4يمك�ن تحوي�ل الربطم�ان
الفارغ إىل مستوعب يحمل شمعة
مُ َّ
عط�رة برائح�ة خش�ب األرز
والـ”أوكاليبتوس” والنعناع.
ُ .5يس�تخدم الربطم�ان الزج�اج
كآنية للورد.
ُ .6يس�تخدم الربطم�ان كعب�وة
الصابون الس�ائل يف الحمَّام ،وذلك

 -٢اضيفي ملعقتني من العس�ل إليها
ث�م وزع�ي الخلي�ط على وجه�ك مع
الرتكيز عىل املناطق املمتلئة بالتجاعيد
مثل الجبهة والجزء املحيط بالشفاه.
 -٣اتركي الخليط ملدة ترتاوج من - ٢٠
 ٣٠دقيقة ثم اشطفيه باملاء الفاتر.
 -٤كرري مرتني أسبوعيا.
الطريقة الثالثة:
فق�ط تن�اول الطماط�م! اضيف�ي
الطماط�م الطازج�ة واملطبوخ�ة إىل
نظامك الغذائي فهي مثالية للوقاية من
عالمات الكرب املبكرة .حساء الطماطم
وجبة صحي�ة ومش�بعة تناوليها من
الحني لآلخر.

نصائح طبية
إن الحص�ول على استش�ارة
الخرباء النفس�يني يف أوقات املحن
والصعاب الت�ي ال يمكنك الخروج
منها بمف�ردك يعترب ق�رارا ً صائبا ً
وال ّ
يمت اىل استسلامك أو اعرتافك
بالجن�ون ّ
البت�ة .فالحدي�ث خالل
الجلس�ة النفسية ليس مخيفا ً أبدا ً
وال يدع�ي اىل القل�ق ،والطمئنانك
أكث�ر الي�ك م�ن ياس�مينة أب�رز
األس�ئلة التي يطرحها عليك هؤالء
املعالج�ون والت�ي م�ن ش�أنها أن
تشعرك بالراحة والسعادة.
 م�ا املش�كلة من وجه�ة نظرك؟م�ن ناحيتك م�ا هو الس�بب الذي
تش�عرين فعالً أنه س�بب تعاستك
ومصدر شعورك بالحزن واليأس؟!
هل هي الطريقة التي تتعاملني بها
يف املن�زل؟ بس�بب الضغط النفيس
يف عمل�ك أو ّ
ألن�ك تش�كني بحبيبك
أو ال تحصلين من�ه على الح�ب
ال�كايف؟! عندم�ا تضعين إصبعك
ّ
وتتمكنني من الغوص
عىل الج�رح
ّ
يف خفاي�اه أكثر تنجحين يف حله.

الع�داوة بني الق�ط والكلب ،قصة
ش�هرية زادته�ا ش�هرة بع�ض
املسلسالت الكرتونية ،فما رسها؟
يف الحقيق�ة عند البعض يف مواقع
عاملي�ة متخصص�ة بالحيوان�ات
األليفة ،فإن العداوة ليست دائمة،
وهناك صداق�ات كثرية بني الكلب
والقط ،لكن ما الحكاية؟
 هم يف الحياة الربية يتنافس�ونعلى نف�س الن�وع م�ن الطعام،
وبالتايل هم يتقاتل�ون عليه ،لكن
ال تص�ل األم�ور بينهم�ا إىل ح�د
االفرتاس.
 يف الحي�اة العادي�ة يف املن�ازل،القط يشعر بالخوف من أي كائن
غريب فيهرب وهذا حتى ما تفعله
القطط مع االنسان ،وعندما تهرب
فإن الكلب يهوى املطاردة وبالتايل
يجد فيها هواية جميلة له.
 -يف ح�ال كان صاح املن�زل يملك

قناع الطماطم للتخلص من جتاعيد البشرة يف أسبوع
الطماطم يف عالج تجاعيد البرشة وهي
كالتايل:
الطريقة األويل:
 -١امزجي قطرات قليلة من الجلرسين
يف  ٢/١ك�وب م�ن عصير الطماط�م
الطازج.
 -٢بليل قطعة قطن بالخليط وامسحي
بها عىل وجهك واتركيه ملدة  ١٠دقائق
ثم اغسيل برشتك باملاء.
 -٣كرري مرتني أسبوعيا.
الطريقة الثانية:
 -١قومي بهرس ثمرة طماطم يف وعاء
صغير .يمكن�ك اس�تخدام ش�وكة أو
خالط كهربائي.
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م�ن خالل ثقب غط�اء الربطمان،
ووضع َّ
رش�اش للصابون السائل،
مع ملئه بالصابون السائل.
ُ .7يس�تخدم الربطم�ان الف�ارغ
كمستوعب ملواد التجميل.
ُ .8يس�تخدم الربطم�ان الف�ارغ
كأداة لص�بِّ املرشوبات ،وذلك بعد
ثقب م�كان ملحبس املياه يف الجزء
السفيل منه.
ُ .9يس�تخدم الربطم�ان الف�ارغ
ُّ
التأكد
كإط�ار للصور ،ولكن يجب
من نظافته قبل إدخال الصورة.

املطبخ ..

صينية ستيك دجاج
املكوّنات
صدر دجاج 4 -
زيت  -ملعقة كبرية
ملح  -ملعقة صغرية
فلفل أس�ود مطحون  -نصف
ملعقة صغرية
ث�وم ب�ودرة  -نص�ف ملعق�ة
صغرية
بابري�كا  -نص�ف ملعق�ة
صغرية
طريقة العمل
 إنقع�ي ص�دور الدج�اج يفوعاء من املاء اململح.
 ضع�ي الوع�اء يف الثالج�ةلحوايل  5ساعات من الوقت.

 صف�ي الدج�اج وضعي�ه يفصينية فرن.
 امزجي يف وعاء صغري امللح،الفلفل األسود املطحون ،الثوم
والبابريكا.

 ادهن�ي الس�تيك بالزي�ت ثموزعي مزيج التوابل عليها.
 ادخلي صيني�ة الدج�اج إىلالف�رن لح�وايل  15-18دقيقة
حتى ينضج الدجاج وقدميه.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

احذروا … طريقتكم يف ّ
الشواء تسبب السرطان
وهذه الطريقة الصحيحة

كشفت أخصائية تغذية عن
ّ
أن معظ�م الناس ال يعلمون
وج�ود طريق�ة مخصص�ة
ّ
للشواء ،وال يعلمون أيضا ً أن

طريقة شواء الطعام خاطئة،
تلك التي يتبعه�ا معظمهم،
وت�ؤدي إىل اإلصاب�ة بالعديد
م�ن األم�راض ،وأخطره�ا
األمراض الرسطانية.
األخصائي�ة
وأوضح�ت
ماغدالين�ا يمين أن اللحوم
بأنواعه�ا عندم�ا تتع�رض
لدرجة حرارة عالية سواء يف
الش�واء أو القيل تنتج بعض
املواد التي تس�بب األمراض
الرسطاني�ة ،وخصوص�ا ً
اللحوم املليئ�ة بالدهون ألن
الدهون عندم�ا تتفاعل مع
الدخان والنار تش�تعل أكثر،
وتنت�ج كميات أكرب من هذه
املواد.
وأش�ارت أخصائية التغذية
إىل رضورة اختي�ار اللح�وم

الخالي�ة م�ن الده�ون ويف
حالة ش�واء الطع�ام املجمد
الب�د أن نرتك�ه فترة كافية
حتى ي�ذوب ،وأن يتم وضع
اللح�وم يف حمضي�ات مث�ل
الليمون أو الخل قبل الشواء
بفرتة كافي�ة حتى يتخلص
من البكتريي�ا ،باإلضافة إىل
رضورة وض�ع األعش�اب
املض�ادة لألكس�دة مع هذه
الحمضيات عىل اللحوم.
وأك�دت أن اللح�وم الت�ي

تحترق أو تتع�رض للن�ار
لفترات طويل�ة تتس�بب يف
اإلصاب�ة به�ذه األم�راض
الرسطاني�ة بنس�بة كبرية،
وأنه من الرضوري جدا ً عند
الش�واء ترك مس�افة حوايل
 15س�م بني الن�ار والطعام
املراد شواءه ،وأن يكون بني
كل قطعة لحم واألخرى نوع
من الفواكه أو الخرضاوات،
وأن يت�م تحريكه�ا كل
دقيقة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

لدي�ك ذاك�رة قوية ج�دا ولذلك س�تتذكر اليوم
بعض املعلوم�ات املهمة يف عملك .تح�اول اليوم
االبتعاد عن األعم�ال املألوفة والبحث عن كل ما هو
جديد.
وفر وقتك وجهدك وابحث عن املعلومات التي تحتاجها
عىل اإلنرتنت وستحصل عىل ما تريد.

الثور

قد تواجه صعوب�ة يف مقابلة أصدقائك اليوم
بس�بب انش�غالك باألعمال .ربم�ا يطلب منك
أح�د األصدقاء اليوم مبلغا من املال .فكر بحرص
وبتأن .ال تتخذ قرارا رسيعا وتوافق عىل إعطائه هذا
املبلغ .حاول أن تساعد هذا الشخص عىل وجود فرصة
عمل يحصل منها عىل املال.

الجوزاء

انتظر اليوم سماع بعض األخبار السارة التي
تتعل�ق بوضعك املايل .قد تفكر يف كيفية إنفاق
مبلغ املال ستحصل عليه اليوم،
ولك�ن علي�ك أن تنتظر قليال .إن ل�م تكن حريصا،
س�تنفق أموال�ك دفع�ة واح�دة دون التفكير يف أي
يشء!

السرطان

بعض املفاهي�م املتيافيزيقية والروحانية
ق�د تك�ون غامضة ج�دا بالنس�بة لك هذا
الي�وم .عندم�ا تجد بعض األصدق�اء يتقبلون
بع�ض أف�كارك الغريب�ة قد تش�عر أنك ش�خص
مختل�ف .ال تتدخ�ل يف مج�ادالت أو مناظ�رات ال
جدوى منها.

األسد

ال تس�تمع إىل القيل والقال والش�ائعات التي
يروجه�ا البعض الي�وم .أي خرب قد تس�معه
الي�وم قد يك�ون مبنيا على افرتاض�ات خاطئة
ومزيفة وع�ار تماما من الصحة .ش�خص ما يحب
أن يتحدث معك يحاول االتصال بك اليوم فاهتم بكالمه
وحديثه.

العذراء

حالت�ك النفس�ية ال تس�مح ل�ك بمعاونة أو
مس�اعدة أي ش�خص الي�وم .تري�د أن تعمل
بمف�ردك دون مس�اعدة م�ن اآلخري�ن .يجب أن
تخرج اليوم من هذه الحالة الس�يئة وتعيش بش�كل
طبيع�ي .علي�ك أن تتفاع�ل م�ع محيط�ك وتأك�د أنك
ستكون بحاجة إىل نصائحهم.

الميزان
ربما تستيقظ اليوم من نومك يف حالة غريبة
وغامض�ة بس�بب يشء م�ا .ستس�مع أخبارا
س�ارة عىل مدار الي�وم .بعد فترة الظهرية ،عليك
أن تس�تعد للذه�اب لحفل�ة أو اجتماع رس�مي .تبدو
مستعدا ملواجهة أي كلمة أو فعل قد تصدر من البعض
يف هذا املكان.

العقرب

هل تفك�ر خالل هذه الفترة يف القيام برحلة
مع األصدق�اء أو األرسة؟ ه�ل تخطط لزيارة
م�كان كنت تحل�م بزيارته منذ وق�ت طويل؟ إذا
كنت غير واثق يف قدرت�ك عىل القيام به�ذه الرحلة،
ضع خط�ة اآلن وفقا مليزانيتك واس�تعن بأصدقائك أو
بأرستك ليساعدوك.

القوس

ه�ل تؤم�ن بوج�ود أش�باح؟ ربم�ا تصل�ك
اليوم بعض الرس�ائل الغريب�ة أو املكاملات أو
الخطابات الت�ي ال تعرف مصدره�ا .ربما يكون
ش�خص م�ا أرس�لها إليك وه�و ال يعرف�ك أو يظنك
ش�خصا آخر .ق�د تكون ه�ذه املكامل�ات م�ن أرقام ال
تعرفها أو قد تكون رنات وهمية.

الجدي

ربم�ا يتصل بك ش�خص م�ا اليوم م�ن بلد آخر
ليعرض عليك زيارت�ه يف منزله! هذا الوقت ليس
مناس�با لك لتقرر فجأة الس�فر له�ذا البلد لزيارته.
ال ترفض ولكن أعط نفس�ك وقت�ا للتفكري .فكر يف هذا
الق�رار جيدا ألن الش�خص ينتظر منك ال�رد يف أقرب وقت
وسيقدر مدى أهميته بالنسبة لك من خالل هذا القرار.

الدلو
ربما تتلقى بعض االتصاالت الهاتفية الغريبة
من بعض األش�خاص اليوم .قد تكون معظم
هذه املكاملات من أرقام خاطئة أو من أصدقاء لم
يتصل�وا بك منذ فرتة والغريب انهم لم يعرفوا س�بب
اتصالهم ب�ك! تواصلك مع هؤالء األش�خاص قد يكون
غريبا ،ولذلك عليك اختيار كلماتك بحرص شديد.

الحوت

انفصل�ت ع�ن الحبيب بش�كل مؤق�ت خالل
الفرتة املاضية .هذا االنفصال يؤثر نفسيا عليك
اليوم .تسرتجع اليوم ذكرياتك مع هذا الشخص،
وتتخيل لو التقى حبيبك بشخص آخر وانجذب له .ال
تفكر بهذه الطريقة .هذا الش�خص يفتقدك جدا أيضا،
حاول أن تتصل به لكي يطمنئ أنك بجانبه.

حدث يف مثل هذا اليوم
 1821اس�تقالل املكس�يك ع�نإسبانيا.
 1833تحري�م العبودي�ة يفاملستعمرات اإلنكليزية.
 1839بريطانيا تستويل عىل هونغكونغ.
 1889أول بث السلكي من سفينةإىل اليابسة.

 1921إعلان امللكي�ة يف الع�راقوتنصي�ب فيص�ل نج�ل الرشي�ف
حسني ملكا عليها.
 1939أدول�ف هتل�ر وجوزي�فستالني يوقعان معاهدة عدم اعتداء
.
 1990الجمهوري�ة األملاني�ةالديمقراطي�ة وجمهوري�ة أملاني�ا

االتحادي�ة تعلن�ان نيتهم�ا االتحاد
يف ال  3م�ن ترشي�ن االول من العام
نفسه.
 2000سقوط طائرة تابعة لرشكةطيران الخلي�ج م�ن ن�وع إيرباص
كان�ت قادمة م�ن القاه�رة يف مياه
الخليج العربي ق�رب البحرين وأدى
الح�ادث إىل مقت�ل جمي�ع ركابه�ا

البالغ عددهم  143شخصا.
 2005س�قوط طائ�رة ركاب يفبريو يؤدي إىل مرصع جميع ركابها
والطاقم البالغ عددهم  51شخصا.
 2008مرشح الحزب الديمقراطيالنتخابات الرئاس�ة األمريكية باراك
أوبام�ا يختار الس�يناتور جو بايدن
ملنصب نائب الرئيس يف حال ف�وزه.

قصة جناح

“جان كوم” مؤسس تطبيق واتساب
ولد “جان” يف دولة أوكرانيا يف عائلة شبه فقرية
وظروف معيشية صعبة ج ًدا ،وكان والده يخىش
ً
خوف�ا من أن يك�ون مراق ًبا
التح�دث يف الهاتف
من الحكومة األوكرانية ،التحق “كوم” بمدرسة
فقيرة ً
أيضا ال يوجد به�ا حمام داخيل وال نظام
تدفئة وسط درجة حرارة  20تحت الصفر.
وعند س�ن السادس�ة عرشة هاج�ر اىل الواليات
املتح�دة االمريكي�ة م�ع عائلتهُ ،
وهن�اك عملت
والدت�ه كمربية أطف�ال بينما هو عم�ل كعامل
نظافة يف محل بقالة صغري.
التحق “جان” بمدرس�ة هناك ولكنه لم يستطع
التأقل�م مع الطلبة هناك نظرًا ألس�لوب حياتهم
املختلف ،وبس�بب ذلك كان وحي ًدا دائمًا ،وخالل
ه�ذا الوق�ت ب�دأ يف أن يتعلم الربمج�ة ذات ًيا عىل
الحاس�ب الخ�اص ب�ه وع�ن طري�ق االنرتنت،

وبعدها بفرتة قصرية اشرتك يف فريق للهاكر.
تطور به الحال حتى اش�تغل يف أم�ن املعلومات
يف بعض الشركات الكربى أمثال ياهو ،ثم تقدم
على نف�س الوظيف�ة يف رشكة فيس�بوك وقتها
رفضته الرشكة.

فك�ر ج�ان م�ع صاحب�ه “فيش�مان” يف فكرة
الربنام�ج نتيج�ة للظ�روف التي عاش�ها قديمًا
بس�بب عدم وجود أمان وخصوصية يف املكاملات
التلفونية ،اشترى “جان” هاتف أيفون واشرتك
يف األب س�تور بع�د انش�ائه ب  9أش�هر فق�ط،
وقته�ا ادرك ان س�وق التطبيقات س�وف يكون
ل�ه مس�تقبل كبير.يف العال�م  2009ت�م إطالق
تطبي�ق “واتس�اب” وكان وقته�ا تطبيق يعتمد
عىل ارس�ال الرس�ائل بطريقة مجاني�ة اعتما ًدا
على رقم الهاتف ولم يكن ه�ذا موجود يف وقتها
اال يف هوات�ف “بالك بريي” وتم تأس�يس رشكة
واتس�اب حتى وصل عدد مس�تخدميها اىل 800
مليون مس�تخدم ح�ول العالم ،وتط�ورت حتى
اس�تطاعت رشك�ة الفيس�بوك أن تشتريها يف
صفقة قدرت بمبلغ  19مليار دوالر.

أفقي
1ثوب يلبس�ه الرجل و املرأة يف
املغرب العرب�ي oغطاء للرأس
تلبسه املرأة املسلمة
2سقى نفسه  oأغلق
3رداء يلب�س يف النص�ف
العلوي من الجسم  oطري لييل
(مبعثرة)
4متشابهان  oينتسب للبالغة
وأهله�ا (انتس�اب وليس�ت
صفة)
5لباس للرأس أحمر اللون كان
يلبس قديما يف الش�ام ومرص
والسودان  oحلة موحدة
6للدالل�ة على املعن�ى او
االسرتسال  oذو كرم
7زخرفة كالحناء عىل الجس�م
 oالشخص الذي يرسم الوشم
8معطف طويل للشتاء
9حذف ورمى ووضع يف مكان
غير مكان�ه  oحرك�ة أجنحة
الطري
10ع�دد م�ن القط�ب على
القماش  oتلبس عىل الرأس

رأيس
1البقي�ة الجافة من حص�اد القمح o
قم�اش داخيل للثوب م�ن أجل ملمس
مريح أو لحفظ الحرارة
2هرب  oملعان جذاب  oأقراص صغرية
أو غريها لربط أطراف الثوب ببعضها
3صحن  oقص الصوف عن املاشية
4قطع�ة صغيرة يف ماكن�ة الخياط�ة
لتلقيم الخيط بهدف تحقيق الغرزة
5أداة موسيقية هوائية  oلباس واسع
للرج�ل (او امل�رأة) كان منترشا يف بالد
الشام
6يشء المع يوضع عىل املالبس تجعلها
براق�ة oيتس�بب يف من�ع اآلخ�ر ع�ن
الحركة
7نظ�ف الشيء م�ن حواف�ه  oصيغة
وص�ف لحال�ة الج�و يف حال�ة املط�ر
العادي
8ثوب كامل فضفاض تلبس�ه املرأة أو
الرجل  oحالفه التوفيق
9جه�از غزل الص�وف عن�د البادية أو
قرى الفالحني قديما oمتشابهان
10أم�رأة من البادية  oم�ا يوضع عىل
الثوب من مواد إضافية لتزيينه

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية

 6اشياء جتذب الرجل من النظرة االوىل حبسب شكل وجهه
هن�اك اش�ياء تج�ذب الرجل من
النظ�رة االوىل .وله�ذا على املرأة
مراعاته�ا واالهتم�ام بإظهارها
ق�در االم�كان .فبع�ض الرج�ال
يحبون ان تهتم الزوجة بش�كلها
الخارج�ي فيم�ا يق�در بعضهم
اآلخ�ر قدراته�ا املعرفي�ة او
شخصيتها املستقلة .ويف كل هذه
االحوال ثمة اش�ياء تجذب الرجل
من النظ�رة االوىل وم�ن املهم ان
تعتن�ي امل�رأة به�ا من اج�ل بدء
عالقة زوجية وعاطفية بطريقة
ايجابية.
من املمكن ان تجذب عدة اش�ياء
ل�دى امل�رأة الرج�ل م�ن النظرة
االوىل .ومنه�ا االهتم�ام باملظهر
وطريقة الكالم واملستوى العلمي
والثق�ايف ...وم�ن املمك�ن تحديد
موضع اهتمامه من خالل شكل
وجهه.
الشكل 1
يعني هذا الشكل ان اول ما يجذب
الرجل ل�دى املرأة ه�و اهتمامها
بمالبس�ها وحرصه�ا عىل اظهار
اناقته�ا من خالل حس�ن اختيار
مالبس�ها وتنس�يق الوانها .وهو
يهتم ايضا ً بأس�لوبها ويفضل ان
يكون عرصيا ً وغري تقليدي .ومما
يلف�ت انتب�اه ه�ذا الرج�ل ايضا ً
عنايته�ا بالتفاصي�ل الصغيرة
وخصوص�ا ً االكسس�وارات مثل
القالدات واالساور واالحزمة.
الشكل 2

يشير ه�ذا اىل ان اهتم�ام املرأة
بجماله�ا هو اكثر ما يجذب نظر
الرجل .فه�و يحب يف هذه الحالة
تلك التي تعتني بترسيحة شعرها
وتخت�ار اللون املناس�ب لها .كما
ان�ه يفض�ل ان تطب�ق املاكي�اج
الخفي�ف والبعيد عىل املبالغة مع
الرتكي�ز على العينين والرموش
والحاجبين .ومن اكثر من يلفت
انتباه الرجل صاحب شكل الوجه
رقم  2ايضا ً هو تمتع املرأة ببرشة
نقية ونرضة ومرشقة.
الشكل 3
يكش�ف ش�كل الوجه ه�ذا ايضا ً
اش�ياء تجذب الرج�ل من النظرة
االوىل .ومنه�ا طريق�ة كالم املرأة
وصوته�ا .فه�و يفض�ل يف ه�ذه
الحال�ة صاحبة الص�وت االنثوي
الناعم املنخفض والهادئ .وهو ال
يحب الصراخ وال النربة املرتفعة
وال الخش�ونة .كذل�ك يشير هذا

مشاكل وحلول

الشكل اىل انه قد يختار املرأة التي
يمكنه�ا خ�وض النقاش�ات من
دون انفعال او غضب او توتر.
الشكل 4
يف ح�ال كان هذا هو ش�كل وجه
الرج�ل فه�ذا يشير اىل ان اول
ما يثير اهتمامه ل�دى املرأة هو
مس�تواها الثقايف واملع�ريف .فهو
يفض�ل العيش اىل جان�ب زوجة
تجي�د التح�دث ام�ام اآلخري�ن
وتحس�ن تحليل االمور واملواقف
واالح�داث بطريق�ة عقالني�ة.
فهذا يساعد برأيه عىل بناء حياة
مشتركة على اس�س منطقي�ة
ثابتة وواضحة املعالم وعىل تربية
االبناء بالطريقة الصحيحة.
الشكل 5
مما يكشف هذا الشكل ان الرجل
ينظ�ر اوالً اىل وجه املرأة وتحديدا ً
اىل ابتس�امتها .فه�و يح�ب تلك
التي يش�كل امل�رح اوىل صفاتها.

فه�ذا م�ن ش�أنه ان يس�اعده
على مواجه�ة مصاع�ب الحياة
بسهولة .كما انه يمنحه الفرصة
للتفكير بإيجابي�ة وخصوص�ا ً
يف الظ�روف واملواق�ف الحرج�ة
واللتق�اط انفاس�ه يف ح�ال كان
يعي�ش ازم�ة يف حيات�ه املهني�ة
مثالً .وه�و يحب ايضا ً املرأة التي
تفك�ر دائم�ا ً بطريق�ة ايجابي�ة
والتي ت�رى الجان�ب املرشق من
املواق�ف .وله�ذا م�ن املمك�ن ان
يلج�أ اليها دائما ً كلما واجه ازمة
من نوع ما.
الشكل 6
من ابرز ما يدل عليه هذا الش�كل
ان الرج�ل يش�عر باالنجذاب من
النظ�رة االوىل اىل املرأة املس�تقلة
اي الت�ي ال تتأث�ر ب�آراء اآلخرين
وخصوص�ا ً اذا كان�ت تل�ك اآلراء
س�لبية .كما انه يفضل تلك التي
تتس�م بالثق�ة بنفس�ها والت�ي
يمكن�ه االعتم�اد عليه�ا يف اخ�ذ
القرارات وخصوص�ا ً يف الظروف
الصعب�ة .وهو يحب ايض�ا ً املرأة
العملي�ة الت�ي تس�اعده على
التخطي�ط والتنفيذ يف كل ش�أن
من ش�ؤون حياته .وله�ذا يبتعد
دائم�ا ً عن تل�ك االتكالية والتي ال
يمكنها القي�ام بأي امر من دون
الحصول على مس�اعدته .وهذا
يعتبر ج�ز ًءا م�ن اش�ياء تجذب
الرجل من النظرة االوىل بحس�ب
شكل وجهه.

أغار من صور النساء على موبايله!
أنا امرأة متزوجة ،وعندي  4أوالد ،وعندي مرض
الش�ك ،أش�ك كث ً
ريا بزوجي ،ألنه كذا مرة ش�فت
عىل موبايله مكاملات مع نساء وصور  ،هو يقول
يل ه�ذا يشء عادي ،وأن�ه ال يعمل الغلط ،لكن أنا
اغض�ب وأحس معه أني ال يشء ،لو أنا أهمه ،ما
كان يتكلم مع غريي أو يضع صور نساء غريي،
مع أني أنا امرأة يش�هد ربي ما مقرصة معه وال
ب�أي يشء ،وش�كيل الخارجي الف�ت ،وهذا األمر
يخلين�ي أح�س بالعقد النفس�ية ،ودائمً�ا أقول
لنفيس :خذي مهدئات أنت لس�ت طبيعية ،أغلب
وقتي أبكي من دون أن يعرف ماذا افعل؟
الحل
 1إي�اك م�ن املهدئ�ات ،وعلي�ك أن تبع�دي تلكالوساوس حاالً؛ ألنها توهمك أنك غري طبيعية.
 2-أنت طبيعي�ة تمامً ا وجميل�ة ،لكنك تقرتبني

م�ن زوجك أكثر م�ن املطلوب ،م�اذا يعني هذا؟
يعني أنك ال ترتكني فرصة لزوجك كي يشتاق لك
ويفتقدك!!
 3هذا جانب علي�ك أن تفكري به ،أما موضوعاملوباي�ل والص�ور واملكامل�ات؛ فعلي�ك ً
أيض�ا أن
تهمليها وترتفعي عنها؛ بل تس�خرين من صغر
عقل�ه ،وتعاملين�ه يف هذا املوض�وع كأم تهدهد

طفله�ا ،ولي�س كغريمة أمامها منافس�ات عىل
قلب زوجها.
 4ال تبك�ي ؛ فمعظ�م األزواج لديهم هذا الوهمباالفتت�ان لتأكيد رجولتهم؛ ب�ل تقبيل هذا األمر
يف حدود ،طاملا ال يتع�دى الصورة أو الثرثرة عىل
النت بسطحية.
 5ال أق�ول لك تقبيل ،يعن�ي اتركيه ليتمادى؛ بلأتمن�ى أن تتعلمي كيف تش�عرينه أنك األس�اس
بالتباع�د ،وكيف ترتفعني عن نزواته الس�خيفة
فيش�عر بالخج�ل ،كون�ي ذكي�ة والعب�ي لعب�ة
الرتغيب والرتهيب مع زوجك؛ تنجحي وتسعدي
نفسك بالدرجة األوىل.
 6ال تنسي ًأيضا أن تش�غليه باألوالد ،ولكن
بالتس�لية واللعب واملرح وشغل وقته بأشياء
تزيد من تعلقه بهم وبأمهم!!!

غزل عراقي
يج��ي وك��ت العت��ب واتعات��ب اويــ��اك
واخليه��ن بدي��ك اذنوب��ك اويــــــــ��اي
ان��ا الشلت��ك جم��ر يح��رك باجلفــــ��وف
واض��ل خاي��ف علي��ك يلوح��ك املـــ��اي
أث��ر سه��م املض��ى من��ك أداويـــــــــ��ه
وأحضرل��ي مك��ان لسهم��ك اجلـــــ��اي
أتلك��ه احل��زن من��ك وأه��م بيــــــــــــ��ك
وي��ا ملك��ه اليس��رك مث��ل ملكـــــــــــ��اي
مث��ل صبي��ره أم��وت م��ن العط��ش م��وت
أش��رب دمعت��ي وم��ا أخس��رك املـــــ��اي
وك��ل روح��ي صب��ر واحتم��ل جـــ��روح
اج��رح التخ��اف احتم��ل اهــــــــــ��واي
صبي��ره وصديق��ي العط��ش يفـــــ�لان
حسبال��ك أذل م��ن تكط��ع املــــــــ��اي ؟

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغيرة  ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املرب�ع الكبري وال تس�تخدم الرقم اال مرة
واحدة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
“هواوي” تطلق تصريحا خطيرا
بشأن الهواتف الذكية
كش�ف مس�ؤول تنفي�ذي يف
رشك�ة ه�واوي ع�ن أن عملاق
التكنولوجي�ا الصين�ي س�يعود
إىل “ع�رش” صناع�ة الهوات�ف
الذكية حتى مع استمرار معاناة
الرشك�ة من تداعي�ات العقوبات
األمريكية.ويأت�ي ذل�ك ،بع�د أن
وضع الرئيس األمريكي الس�ابق
دونالد ترامب ،رشكة هواوي عىل
قائمة الرشكات التي تهدد األمن
القوم�ي ،كم�ا تم ع�زل الرشكة
عن التقنيات الرئيسية األمريكية
واملتمثل�ة يف أش�باه املوصلات
املتقدم�ة الالزم�ة لهواتفه�ا
الذكية.
وتراجع�ت عائ�دات قس�م
املس�تهلكني يف ه�واوي بنس�بة
 ،47%على أس�اس س�نوي يف
النص�ف األول م�ن ع�ام ،2021
وبعد أن كان�ت الرشكة يف املرتبة
األوىل يف س�وق الهوات�ف الذكي�ة
س�ابقاً ،وابتع�دت حالي�ا ً ع�ن
املراك�ز الخمس�ة األوىل.وق�ال
رئيس رشكة ه�واوي ،جو بينغ:
“أكرب صعوب�ة تواجهنا يف الوقت
الحارض ه�ي الهواتف املحمولة،
ونح�ن نعلم أن�ه إلنت�اج هواتف
ذات حج�م صغير واس�تهالك
منخفض للطاق�ة يتطلب تقنية
متقدم�ة ،ويمك�ن أن تق�وم
ه�واوي بالتصميم ،لك�ن ال أحد
قادر عىل مس�اعدتنا يف اإلنتاج”.
وتتمث�ل إح�دى أكبر مش�كالت
ه�واوي يف أن صانع�ي الرقائ�ق

الصينيني ليس لديهم القدرة عىل
صنع أش�باه املوصالت املتطورة
الت�ي تتطلبها الرشك�ة التي يقع
مقره�ا الرئيسي يف ش�ينزين.
وق�ال جو“ :ل�ن تخ�رج هواوي
من أعمال الهواتف الذكية ،وبدالً
م�ن ذلك ،س�تعمل م�ع الرشكاء
م�ن أج�ل تحسين التكنولوجيا
الخاص�ة به�م والت�ي بدوره�ا
س�تفيد ه�واوي حي�ث يمكنه�ا
الوص�ول إىل اش�باع املوصلات
املنتج�ة يف الصني”.وأضاف جو”
هواوي س�تحافظ على وجودها
يف قط�اع الهاتف املحمول ،أتوقع
أنه م�ع زيادة الق�درة يف تصنيع
الرقائق ،ستعود الرشكة إىل عرش
الهوات�ف الذكية”.وتابع” آمل أن
يأتي اليوم الذي تكون فيه الصني
قادرة على صنع الرقائق يف وقت
أقرب ،وحتى ذلك اليوم ،س�يظل
هذا القطاع موجوداً ،وس�نحاول
االحتفاظ بتقنياتن�ا وتطويرها،
للتأك�د م�ن قدرتنا على تصنيع
هواتف تنافسية”.
ويف الع�ام امل�ايض ،باعت هواوي
عالمتها التجارية للهواتف الذكية
ذات امليزاني�ة املح�دودة والت�ي
تس�مى هونر  ،Honorيف محاولة
إلبقاء األعمال عىل قيد الحياة.
وحول�ت ه�واوي تركيزه�ا
إىل مج�االت مث�ل الربمجي�ات
والحوس�بة الس�حابية حي�ث
تس�تمر أعمال الهواتف الذكية يف
مواجهة الرياح املعاكسة.

(فيس بوك) توقف ميزة لحماية
مستخدميها في أفغانستان

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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قصي خولي بشخصية جديدة يف «توتر عالي»
قبل نهاية السنة الحالية ،تبدأ منصة
«شاهد» بعرض مسلسل «توتر عايل»
بطولة قيص خويل وريتا حايك يف أول دور
بطولة يجمعها إىل جانب خويل وريم نارص
الدين ومجموعة من املمثلني اللبنانيني
والسوريني ،ومن بينهم املمثل اللبناني
سعيد رسحان.
املسلسل بدأ تصويره فعليا ً يف بريوت قبل
أيام ويديره املخرج السوري أسامة عبيد
النارص يف أوىل تجاربه اإلخراجية ،ويبدو أن
االتجاه سيكون مشابها ً لرؤية أو صورة
األعمال القصرية األخرية التي القت رواجا ً
وعمل ضمنها قيص خويل ،ومنها «ال حكم
عليه» الذي حصد نجاحا ً كبريا ً بعد عرضه
خريف .2020
إىل ذلك ،تكشف معلومات خاصة أن العمل
الجديد «توتر عايل» املؤلف من  12حلقة
ً
حماسة عن مجمل املسلسالت التي
ال يقل
قدمها قيص خويل يف السنوات األخرية،
وسيفاجئ املتابع بشخصيته الجديدة التي
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https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

منمنمات
أثارت جدالً من قبل بعدما نرش صورة قيل
إنه خضع لعملية تجميل ،فيما لم يؤكد أو
ينفي الخرب ،لكن مصادر قالت إن سبب
التغيري يف الشكل هو املسلسل الجديد
والشخصية التي تتطلّب ذلك.

مسلسل عربي مشرتك خاص
بالنساء فقط
بدأت يف بريوت عمليات تصوير مسلسل جديد
ملصلحة رشكة «روش» العاملية لألدوية ،وعلم
أن املسلسل يطرح اإلطار االجتماعي املشوق
من باب ايصال رسائل للنساء عموما ً برضورة
الكشف املبكر عن رسطان الثدي ،وتؤدي النجمة
السورية كاريس بشار دور البطولة يف املسلسل إىل
جانب مجموعة من املمثلني اللبنانيني والسوريني
ومنهم جان دكاش ومريفا القايض.
وذكر أن ضيوف الحلقات هم مجموعة من
الفنانني ،ومنهم املمثلة أمل عرفة التي تحل
ضيفة يف حلقة واحدة فقط.
ّ
املخرجة رندة العلم التي تولت مهام إخراج
املسلسل تعمل بجدية إليصال الفكرة بعد
تجربتها الناجحة يف اإلخراج يف مسلسل «حادث
قلب» اللبناني ،ويعوّل كثريون عىل تجربة العلم
يف الرسالة اإلنسانية التي تطرحها فكرة املسلسل
الذي لم ُيكشف عن اسمه حتى اللحظة.
ُيذكر أن املسلسل س ُيعرض عىل ثماني محطات
بالتزامن مع حملة
تلفز يو نية ،
الرشكة الراعية
تقو د ها
من خطر
للتحذ ير
الذي يهدد
ا لرسطا ن
النساء يف
معظم
العالم.

كش�ف موقع التواصل االجتماعي (فيس بوك) عن إلغائها ميزة خاصة
لحماية مستخدمي موقعها للتواصل االجتماعي يف أفغانستان.
وق�ررت (فيس ب�وك) اتخاذ هذا اإلجراء بس�بب مخاوفها عىل سلامة
املس�تخدمني يف أفغانس�تان يف أعق�اب س�يطرة حرك�ة “طالبان” عىل
البالد.
وقامت الرشكة بتعطيل البحث ومشاهدة قوائم “األصدقاء” للصفحات
التابعة للمستخدمني الذين تعتقد (فيس بوك) أنهم يف أفغانستان.
وقدمت الرشكة أيضا أداة خاصة للمس�تخدمني من أفغانستان إلغالق
صفحاته�م بـ “ضغط�ة زر” واحد ،ليكون من املس�تحيل مش�اهدة
منش�وراتهم أو صورهم ،حس�بما أكد مدير قس�م السياسة األمنية
لـ(فيس بوك) ناثانييل جليخر.

(تويتر) تقوم بإصالح ميزة مزعجة
انتظرها الجميع
كش�فت رشكة (تويتر) عن بدئه�ا بتطبي�ق مي�زة “ ”DMالجديدة يف
التطبيق ،حيث أكدت عىل أنها س�تطرح ميزة جديدة لتطبيقها لنظامي
التشغيل  iOSو  Androidتتيح لك إرسال تغريدة ملا يصل إىل  20محادثة
عىل حدة.
وكان تويرت قد طرح يف وقت سابق ً
أيضا بعض امليزات األخرى للرسائل
املبارشة ،أوالً يوج�د اآلن زر تمرير رسيع  -تمامً ا مثل الزر املوجود عىل
 - Slackوالذي ينقلك إىل أحدث الرسائل يف محادثة  ،بحيث ال تضطر إىل
التمرير إىل ما ال نهاية.
• عىل نظام  ، iOSيمكنك اآلن الضغط لفرتة طويلة عىل محادثة إلضافة
رد فعل.
• يمكنك ً
أيضا حذف الرسالة واإلبالغ عنها ونسخها.
ً
مزدوجا فوق رس�الة يف
• باإلضاف�ة إىل ذلك ال يزال بإمكانك النقر نقرًا
الدردشة إلضافة رد فعل إليها.
ويقوم (تويرت) بتجميع الدردش�ات حس�ب التاري�خ يف محادثة ،بحيث
يمكنك بسهولة متابعة الرسائل يف تاريخ معني ،تويرت ،تغريدة ،دردشة،
إعادة التغريد ،تطبيق.

ُيذكر أن املسلسل من إنتاج رشكة الصباح،
وهذا العمل بمثابة تعاونها الرابع مع خويل،
فيما لم تكشف الرشكة عن مرشوع آخر
لألخري يتعلق باملشاركة يف موسم رمضان
الدرامي يف العام املقبل.

بلقيس فتحي تغازل اجلمهور املصري

احتل اسم ،بلقيس فتحي،
وسائل السوشيال ميديا
الساعات
خالل
بعد
املاضية
مع
ظهورها
محمد رمضان
إحدى
يف
ا لسهر ا ت
الساحل
يف
الشمايل ،ولكنها
لم تلتفت ملا يرتدد
عن إثارتها للجدل
بنجاح
وانشغلت
أحدث أعمالها الغنائية
«دبلومايس» الذي طرحته قبل
أيام ،لتدخل به الساحة الغنائية املرصية
بأوىل أغنياتها باللهجة املرصية«.حبيبي
انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك..
دماغك باحرتمها ودماغي انت اليل
فاهمها» ...بهذه الكلمات افتتحت
النجمة بلقيس فتحي أوىل أغنياتها
باللهجة املرصية ،حيث تعاونت بأغنية
«دبلومايس» ،التي تغازل فيها الجمهور
املرصي ،مع كل من الشاعر الغنائي
وامللحن عزيز الشافعي يف تعاون أول
يجمع بينهما ،واملوزع املوسيقي جالل
الحمداوي ،وقد أكد مصدر خاص أن
األغنية ُ
صوّرت عىل طريقة الفيديو

كليب يف مرص تحت قيادة
املخرج عيل أبو طالب.
النجمة
وحققت
نجاحا ً
بلقيس
جماهرييا ً كبريا ً
يف جمهورية
مرص العربية
خالل الفرتة
املاضية ،حيث
حفالً
أحيت
غنائيا ً ضخما ً
يف األيام املاضية
يف إطار عروض دار
األوبرا املرصية الصيفية
بمصاحبة أوركسرتا الفن
بقيادة املايسرتو أحمد طه عىل خشبة
مرسح النافورة ورفع الحفل شعار
كامل العدد.وقدمت بلقيس ،خالل
الحفل ،عددا ً كبريا من األغنيات منها:
«سهر الليايل ،وياخي ،وظبي اليمن،
وأن يحرمونا ،وشوف يل حل بجمالك،
وممكن ،وانتهى ،وحالة جديدة ،جبار،
وهمت بظبي ،وبيذكر بالخريف» ،حيث
شاركها عازف البيانو اللبناني الشهري
ميشيل فاضل ،إىل جانب مختارات
من أشهر أعمال املوسيقى العربية
منها «سهر الليايل ،والبنت الشلبية،
والطبطبة لحسني الجسمي».

منة فضالي تنضم لفريق عمل
«يف القلب» مع خالد سليم
انضمت الفنانة منة فضايل إىل
أبطال فيلم «يف القلب» مع خالد
سليم ونرسين طافش وهالة فاخر
وسوسن بدر ،والذي انطلق تصوير
مشاهده األوىل األسبوع املايض يف
الديكور الخاص بالعمل ،ويتوىل
إخراجه مرقس عادل ،سيناريو وحوار
ومعالجة درامية محمد حسني أملظ،
وعادل مرىس.
والفيلم يشهد عودة خالد سليم
للسينما بعد غياب ،وتعد القصة
مختلفة ورومانسية وتدور يف إطار
اجتماعي رومانيس ،ولم تحدد الجهة
املنتجة موعد نهائي لطرحه يف
السينمات.
وكانت اخر أعمال الفنانة منة فضايل
فيلم «زنزانة  »7وجسدت من خالل
األحداث شخصية راقصة ألول مرة يف

تغريدات

مشوارها الفني فيلم «زنزانة  »7بطولة
أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبري صربي
ومايا نرصي ومنة فضاىل وايهاب فهمي
ومدحت تيخة وأحمد التهامي وايمي
اسالم مصطفى هريدي وأرشف عبد
العزيز وأيمن كشك ،ومن تأليف حسام
موىس ،إخراج إبرام نشأت ،وتدور أحداثه
يف إطار من األكشن واإلثارة.
ويجسد نضال الشافعي احد ابطال العمل
ضمن العمل شخصية منصور الذى
يدخل السجن عىل هامش إحدى القضايا
ويجسد أحمد زاهر شخصية حربي ،وهو
شاب عادى يتعرض ألزمة يدخل عىل
إثرها السجن ومع مرور األحداث ،يلتقي
املسجونان منصور وحربي داخل «زنزانة
 ،»7خاصة أنهما مجرمان ،ويشهد الفيلم
أحداث رصاع بينهما عىل مدار النصف
ساعة األوىل.

مبناسبة مرور مئة عام ..يوم
تتويج امللك فيصل األول

طارق حرب

بعد ان تم تحديد زمان احتفال التتويج يوم ١٩٢١/٨/23السادسة صباحا ً
واملكان يف قشلة بغداد تم توجيه الدعوات ،إذ وجهت دعوة لحضور حفل
التتويج للكثريين ،منهم الوزراء وللوزراء بدون وزارة ،فضال عن العديد من
الشخصيات االخرى
وقد تم تحديد القشلة الحالية مكانا لالحتفال بالتتويج لكونها مقرا
للحكومة ووزارتها وتحيط بها الدوائر الحكومية بما فيها رساي
الحكومة ،وحدد يوم الثالثاء املوافق  ١٩٢١/٨/23الذي صادف يف التقويم
الهجري يوم عيد الغدير  ١٨من شهر ذي الحجة عام  ١٣٣٩هـ باعتباره
يوم عيد عند املكون الشيعي يف بغداد ،وباعتبار ان امللك فيصل االول من
ذرية االمام عيل بن ابي طالب ،وان االحتفال به يكون يف نفس يوم الغدير
بالنسبة لإلمام عيل (ع) ..وتضمن بروتوكول االحتفال اصطفاف مئتي
جندي بريطاني عىل جانبي الطريق الذي سيسلكه امللك وهم يرتدون الزي
العسكري ،وكان اكثرهم من فرقة (بريكشاير) امللكية ،وتمت تهيئة جوق
موسيقي لعزف نشيد (ليحم الله امللك) ..وقد تم تحديد الساعة السادسة
صباحا ً موعدا لبدء الحفل ،وحيث ان مسكن امللك كان عىل نهر دجله او
ما يسمى دار املشريية قبل ان يجرفه النهر فقد خرج امللك من مسكنه يف
السادسة بالضبط كما اعلنت ساعة القشلة ،وكان يرافقه السري برييس
كوكس ،املندوب السامي الربيطاني واعىل شخصية يف االدارة اإلنجليزية
ببغداد ،ويرافقه ايضا ً قائد الجيش الربيطاني يف العراق الجنرال هالون،
ويتبعهما السيد حسني افنان سكرتري مجلس الوزراء ،واثنان من مرافقي
امللك تحسني قدري وأمني الكسباني ،واتجه املوكب هذا نحو املنصه عىل
االقدام يف طريق تم فرشه بالسجاد ..وكان امللك يف يوم االحتفال يرتدي بدلة
عسكرية صيفية خاكية اللون مع الخوذة العسكرية الصيفية التي كان
يرتديها الجيش حتى  ،١٩٥٨ويحيط بالخوذة عقال مذهب وعىل صدره
وسامان ،وعند وصوله جلس امللك عىل عرشه وجلس كوكس عن يمينه وهو
يرتدي البدلة العسكرية اإلنجليزية البيضاء املغلقة عند الرقبة ،وهو يرتدي
وشاحا ً يتجه من كتفه االيمن اىل الخرص االٔيرس وعلق اوسمته عىل صدره
وجلس عن شمال امللك الجنرال هالدين الذي ارتدى بدلة عسكرية خاكية
وقميصا ً وربطة عنق بيضاء و(چزمة) وقبعة عسكرية ،ويف يده عصا
القياده ،والتف سري جلدي من كتفه باتجاه الخرص مع محفظة مسدس
واىل شمال هذا الجنرال جلس السيد محمود النقيب ،نجل رئيس الوزراء،
ونقيب بغداد الذي لم يحرض بسبب حالته الصحية ،كما قيل ،وقد وصفت
املس بيل امللك بعد جلوسه عىل العرش ،فقالت :كان امللك وقورا ً لكنه كان
متوترا ً جداً ،وعندما كان ينظر يف الصف االول من الجلوس ووصل نظره ايلّ
رددت عليه بتحية صغرية لشد ازره وتشجيعه .وبعد جلوس امللك وجلوس
الحارضين بدا ٔ الحفل ،حيث توىل السري بريس كوكس ،الشخصية االوىل يف
اإلدارة اإلنجليزية ببغداد ،تسليم حسني افنان ،سكرتري مجلس الوزراء،
بيانا ً ليقرأه عىل الحضور فتوىل القراءة بعد ذكر صفة كوكس واوسمته،
قائالً :لقد قرر مجلس الوزراء باتفاق اآلراء بنا ًء عىل اقرتاح سمو رئيس
الوزراء املناداة بسمو االمري فيصل ملكا ً عىل العراق يف جلسته املنعقدة
يف  ٤ذي القعدة  ١٣٣٩هـ املوافق  ،١١/٧/١٩٢١عىل ان تكون حكومة
سموه حكومة دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون ،وبصفتي
مندوبا ً ساميا ً لجاللة ملك بريطانيا رأيت ان اقف عىل رضا الشعب العراقي
البات قبل موافقتي عىل ذلك القرار ،فأجري التصويت العام بموافقة مني
واسفرت نتيجة التصويت عن اكثرية كلية ممثلة بستة وتسعني باملائة
من مجموع املنتخبني املثقفني عىل املناداة بسمو االمري فيصل ملكا ً عىل
العراق ،وعليه أعلن ان سمو االمري فيصل نجل جاللة امللك حسني قد انتخب
ملكا ً عىل العراق ،وان حكومة جاللة ملك بريطانيا قد اعرتفت بجاللة امللك
فيصل ملكا ً عىل العراق .وختم برييس كوكس كلمته بعبارة (فليحيا امللك)..
وبعدها قام السيد محمود النقيب بقراءة الدعاء الخاص بالتتويج نيابة
عن والده نقيب ارشاف بغداد ورئيس الوزراء ..وبعدها وقف امللك فيصل
متحدثا ً بلغة عربية فصيحة وألقى خطاباً ..وبعد ان انهى امللك فيصل االول
خطابه اطلقت املدافع باالحتفال السعيد ،ويالحظ ان التتويج لم يستغرق
طويالً ،وبعدها قدم برييس كوكس برقية امللك جورج الخاصة بالتهنئة
للملك ،فأجابه امللك بالشكر.

يف ختام زيارتنا ملعرض الصناعات
العسكرية العاملي اود ان أنوه ان
التطور الكبري يف هذا اجملال لدول
اجلوار اجلغرايف حيتم علينا ان
نطور صناعتنا العسكرية بأسرع
وقت للحفاظ عل��ى امننا القومي
محمد صاحب الدراجي وإال س��يبقى الع��راق وح��دوده
عرضة لالنتهاك.
اليد الواحده ال تصفق وتبا للخونة.

ملاذا سعر الشقة يف بوابة
بغ��داد  ٣٨٠الف دوالر
فما فوق ..مَن املس��تثمر
ومَ��ن الذي دعم��ه ومَن
الذي سيشرتي اذا كانت
نجم القصاب
العش��وائيات يف بغ��داد
مخسة آالف عشوائية.

خاضت جتربة تقديم الربامج كمذيعة تلفزيونية وشاركت يف برامج متعددة

الفنانة اإلماراتية ..هدى الغامن :املؤلفون واملخرجون هم دائماً وراء ترشيحي ألدوار األم يف التلفزيون

دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
هدى الغانم ،النجمة اإلماراتية التي ولدت يف
إمارة الشارقة يف اإلمارات العربية املتحدة عام
 ،١٩٧١هي شقيقة الفنانة سمرية أحمد ،بدأت
يف الوسط الفني من الصغر ،يف بداية املشوار
تعرضت للرفض وعدم القبول يف االلتحاق
بالوسط الفني من قبل والديها ،ولكنها لم
تستغن عن حلمها ،وواصلت واتبعت مسرية
ِ
أختها ،التي قدمت لها كل الدعم حتى وصلت
لحلمها وأصبح لها جمهورها وحصلت عىل
العديد من الجوائز.
تقول الفنانة هدى الغانم :خالل مسريتي حصلت
عىل جائزة أفضل ممثلة يف األفالم القصرية من
املهرجان السينمائي يف أبو ظبي عن دوري يف
الفيلم القصري “أحالم األرز” ،أما عن حياتي
الشخصية فقررت أن تكون خاصة ،بها انفي كل
الشائعات التي تقال عني بخصوص حياتي ،وال
اسمح لإلعالم برتويجها ،أما عن محل إقامتها
فهي تحب اإلمارات واالستقرار فيها ،حتى انها

لم تقم بالتصوير يف األعمال التي عرضت عليها
خارج البلد ،كما انها شاركت يف البداية بجانب
أختها يف بعض األعمال ،ولكن بعد ذلك استقلت
بنجوميتها ،وعرفت بعد ذلك بأنها من نجوم
املرسح والتلفزيون اإلماراتي .
• كيف كانت البدايات ؟
 بدأت مسريتي الفنية عام  ١٩٩١عندماشاهد أحد املخرجني أدائي عىل املرسح ومنهم
املخرج حسن عبد السالم ،واملنتج الفني محمد
الدسوقي ،وقاموا باختياري للمشاركة بدور
أسايس يف مرسحية “خربطة مرتبطة” ،ومن
مشاركاتي املرسحية أيضا ً التي تألقت بها بعد
ذلك مرسحية “البقعة” ،وكما شاركت يف العديد
من األعمال الدرامية والسينمائية واملرسح،
وتوالت أعمايل يف املجاالت الثالثة ،إال أن العمل
السينمائي كان ضئيال  ،ولكن ما قامت به يف
السينما أكسبني شهرة ،وتألقت بالظهور يف
أفالم “أخي”“ ،غافت عوشة”“ ،أحالم األرز”
وقمت فيه بدور البطولة.

• ركزت عىل السينما  ..وأين التلفزيون من
حضورك كممثلة ؟
 كانت أول مشاركتي يف الدراما التلفزيونيةيف مسلسل “بركون” ،ثم جسدت العديد من

الشخصيات وكان أبرز أدواري دور األم يف الكثري
من أعمايل الدرامية ،منها مسلسل “حاير طاير”،
ومسلسل “الحيتان”.
• وكمذيعة أيضا ؟

 خضت أيضا ً تجربة تقديم الربامج كمذيعة،وشاركت يف برامج متعددة ،وتنوعت يف أدواري،
ولكني احلم أن اجسد شخصية املرأة املجنونة،
وهو دور جيد وشاق ،ومن أهم األدوار التي
ستمنحني شهرة أكثر إذا قدمتها بمهارة ،وذلك
كانت قدوتي بالنجمة املرصية نبيلة عبيد عند
قيامها بهذا الدور يف فيلم “توت توت”.
• اختيارك ألدوار األم  ..وتكراراها  ،هل كان ذلك
بسبب املنتجني أم املخرجني ؟
 املؤلفون واملخرجون دائما ً عند ترشيحيواستدعائي لسلم النصوص يقولون يل أنك أمهر
من ستقوم بدور األم ،لذلك كانت معظم أعمايل
بدور األم ،فقررت مع هذا اإلرصار من املخرجني
أن ادرس كل شخصية بمفردها من ناحية األبعاد
النفسية والبيئية ،وذلك ألن هذه الدراسة هي
التي تساعد املمثل عىل تأدية الدور بشكل جيد،
من حيث مواقف العنف والقسوة أو الطيبة أو
املستوى النفيس ،وكان هذا أحد أسباب نجاحي
يف دور زوجة هاشم يف مسلسل “اليحموم” ،بدور

املرأة التي تسيطر عىل زوجها وتجعله يقدم لها
جميع الخدمات ،وال يتجرأ أن يعرتض أيا ً منها،
وكان سبب نجاحي أيضا يف هذا العمل دعم
املخرج الكبري مصطفى رشيد دائما ً يل.
• برأيك  ..هل الفنان اإلماراتي محظوظ ؟
 أبدأ “ ..فأنا حزينة جدا ً بسبب إهمال بعضمن الفنانني اإلماراتيني  ،عىل الرغم من أنه ال بد
من العمل عىل الرقي يف مستوى العمل بالبلد،
والسعي دائما ً يف التطوير ،واألهم من ذلك هو
احرتام الجمهور والسياق الفني ،وذلك حتى ال
يتم إهمال املبتدئني يف الوسط الفني ،وال يعلنون
عن أسمائهم الحقيقية عند بداية التحاقهم بأي
عمل سينمائي أو مرسحي أو درامي” ،خوفا من
واألعراف االجتماعية ...
التقاليد
واعتقد أن املشكلة يف أغلب األحيان لدى املمثل
هي وجود الفئة املنتجة لعمله ،ويف هذا ظلم كبري
للممثل ألن املنتجني يميلون دائما ً للعائد املادي
أكثر من القيمة الفنية ،ويكون اإلنتاج مطابقا ً
لرغباتهم”.

