إحباط خمطط لتنفيذ رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
عمليات إرهابية يف أربيل
مؤيد الالمي
أربيل /الزوراء:
أحبطت القوات األمنية يف إقليم كردستان،
امس األحد ،تنفيذ عمليات إرهابية يف
أربيل.وقال مصدر امني :إن القوات
األمنية يف إقليم كردستان أحبطت ،امس
االحد ،تنفيذ عمليات إرهابية يف أربيل.
وأضاف :أن مجلس أمن إقليم كردستان
سيعرض تفاصيل القبض عىل املجموعة
اإلرهابية.

الرئيس الرتكي يعتزم زيارة العراق

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أبلغ السفري الرتكي يف بغداد ،عيل رضا غوناي ،مستشار األمن القومي قاسم
األعرجي ،أن رئيس بالده رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة العراق .وذكر املكتب
اإلعالمي ملستشار األمن القومي يف بيان تلقته «الزوراء» :أن «األعرجي استقبل،
بمكتبه ،السفري الرتكي يف بغداد ،عيل رضا غوناي وجرى خالل اللقاء ،بحث آخر
املستجدات السياسية واألمنية يف املنطقة ،وتعزيز التعاون املشرتك بني بغداد
وأنقرة ،ويف جميع املجاالت» .وشدد األعرجي ،وفقا للبيان ،عىل أهمية أن «يتفهم
الجانب الرتكي وضع العراق الخاص ،فيما يتعلق بملف املياه ،معربا عن أمله يف
أن تشهد املرحلة الراهنة املزيد من التعاون املشرتك ،بما يخدم مصلحة البلدين
والشعبني الجارين» .من جانبه ،أكد السفري الرتكي أن «الرئيس رجب طيب
أوردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة إىل العراق» ،الفتا إىل أن «استقرار العراق هو
استقرار للمنطقة أيضا».
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عصام الفيلي:السلطة التشريعية احلالية جنحت يف تقديم العديد من القوانني املهمة

القانونية النيابية حتدد لـ
الزوراء /حسني فالح:
حددت اللجنة القانونية النيابية أبرز
القوانني الت�ي تم ترحيلها اىل الدورة
الربملاني�ة املقبلة ،وفيما اس�تبعدت
عق�د جلس�ات الربملان خلال االيام
املقبل�ة لق�رب اج�راء االنتخاب�ات
النيابي�ة ،اك�د محل�ل س�يايس ان
الس�لطة الترشيعية الحالية نجحت
يف تقديم العدي�د من القوانني املهمة
ابرزها قانون االنتخابات.
وقال عضو اللجنة القانونية ،النائب
س�ليم همزة ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ان العم�ر املتبقي للربمل�ان الحايل ال
يس�مح له ترشي�ع قوانين جديدة.
الفتا اىل :ان هناك قوانني عدة منجزة
وجاه�زة للتصوي�ت او الت�ي تم�ت
قراءته�ا اوىل وثانية ت�م ترحيلها اىل
ال�دورة الربملانية املقبلة.واضاف :ان
ابرز تلك القوانني قانون اهدار اموال
الدول�ة وقان�ون العط�ل الرس�مية
وقان�ون م�ن اين ل�ك ه�ذا وقانون
العقوب�ات الجدي�د الذي ارس�ل من
قب�ل رئي�س الجمهوري�ة وقان�ون
العفو العام ،فضال عن قانون النفط
والغ�از .مؤك�دا :ان تل�ك القوانين
تع�د يف غاية االهمية .واش�ار اىل :ان
املجلس ستنتهي دورته يف  7ترشين
االول املقبل ألن مجلس النواب صوت

عىل حل نفسه قبيل االنتخابات ،ولن
يستطيع عقد جلس�اته خالل االيام
القليلة املقبلة النش�غال النواب.من
جهته ،قال املحلل الس�يايس ،عصام
الفيلي ،يف حديث لـ”ال�زوراء” :انه
بالرغ�م م�ن ان ال�دورة الربملاني�ة

أبرز القوانني املر ّحلة إىل الدورة الربملانية املقبلة وتستبعد عقد جلسات الربملان

الحالية كانت االقرص بالنسبة لبقية
الدورات السابقة إال انها من الناحية
العملية نجح�ت يف تقديم العديد من
القوانني واهمها قانون االنتخابات.
واض�اف :ان قانون االنتخابات الذي
صدر يكاد يكون اكرب منجز للربملان

ألن�ه قضى على الق�وى التقليدية
الت�ي كان�ت تمس�ك بزم�ام االمور
السياس�ية ،ولذلك تفعي�ل موضوع
الدوائر املتعددة اعطى زخما سياسيا
لصعود قوى جديدة ،باإلضافة اىل انه
خلق قلقا وجودي�ا للقوى التقليدية

امانة العاصمة تزيل التجاوزات يف األعظمية امس

الت�ي كان�ت تعتم�د على رمزي�ات
معينة يف بقائها بالس�لطة .واش�ار
اىل :ان هنال�ك بعض الق�رارات كان
يفرتض ان يت�م اقرارها مثل قانون
النف�ط والغ�از الذي يع�د واحدا من
اهم القوانني ،باإلضافة اىل ان هنالك
اش�كاليات كثرية مازالت بحاجة اىل
ترشيع قوانين بهذا االط�ار ،وربما
يك�ون ه�ذا املجلس نج�ح يف تمرير
الكثري م�ن القوانني ووض�ع العربة
على الس�كة .واوض�ح الفيلي :انه
م�ن الناحية العملية م�ازال املواطن
يتطلع اىل اقرار قوانني مهمة تخص
حيات�ه اليومية وتعزز روح املواطنة
كقوانني الضمان الصحي والضمان
االجتماعي ،اضافة اىل تعديل قانون
العقوب�ات بالرغ�م م�ن ان القانون
ص�در يف ع�ام  1969إال ان العم�ر
املتبق�ي للربملان لم ينج�ح يف اقراره
يف وقت املواط�ن يتطلع اىل ان تكون
هنال�ك ترشيع�ات جدي�دة تعض�د
السلطة القضائية التي تشكو كثريا
من ان الكثري من الترشيعات صيغت
ملرحل�ة ما يق�ارب اكثر م�ن نصف
قرن وه�ي ال تمث�ل املرحلة .ورجح
نج�اح الربمل�ان املقب�ل يف ترشيعات
مهم�ة رشط ان تالئم طبيعة الحياة
يف العراق.

الرتبية تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غري املنتهية والسادس االبتدائي

ص4

اليوم ..األومليب يالعب نظريه اإلماراتي يف املواجهة الودية الثانية

ص6

شهداء وجرحى من الشرطة االحتادية
باشتباكات مع داعش يف كركوك

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت خلي�ة االعلام االمن�ي ،ام�س
االح�د ،استش�هاد وإصاب�ة ع�دد من
عنارص الرشطة االتحادية يف اش�تباك
م�ع عن�ارص داع�ش يف كركوك.وذكر
بي�ان للخلي�ة تلقت�ه “ال�زوراء” :ان

“ق�وات الرشط�ة االتحادية اش�تبكت
مع عن�ارص عصابات داعش اإلرهابية
يف قاط�ع ناحي�ة الرش�اد بمحافظ�ة
كركوك”.واض�اف البي�ان ان “الحادث
أدى إىل استش�هاد وإصاب�ة ع�دد م�ن
عنارص الرشطة”.

بغداد /الزوراء:
رجح�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
األح�د ،وصول  20مليون جرعة من لقاح
كورونا اىل العراق نهاية العام الحايل ،فيما
أوضح�ت الس�بب املب�ارش للمباعدة بني
جرعتي فايزر.وقال مدير الصحة العامة،
رياض عبد االمري ،يف ترصيح صحفي :إن
“تجهيز اللقاحات م�ن الرشكات بطيء،
حي�ث إن الع�راق تعاق�د م�ع الشركات
املنتج�ة للق�اح على توفري أكث�ر من 30
مليون جرعة” ،مبينا ً أن “الرشكات أخرت

اللق�اح ،لذلك نحن باعدن�ا بني الجرعتني
األوىل والثاني�ة بحس�ب تعليمات منظمة
الصح�ة العاملية ،التي أجازت املباعدة بني
جرعتي فايزر ملدة  12أس�بوعاً”.وأضاف
أنه “يف نهاية العام الحايل سرتدنا جرعات
كثرية ،تغطي الجرعة الثانية تصل بحدود
 20مليون جرعة”.وأشار إىل أن “توصيات
وزارة الصح�ة بخص�وص تنفي�ذ ق�رار
اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
جارية.

 20مليون جرعة من لقاح كورونا ستصل
العراق نهاية العام احلالي

تفاصيل ص4

بعد تسجيل  4897إصابة و 58حالة وفاة

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا وعدد امللقحني
الكلي يتخطى الـ  3ماليني و 684ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االح�د ،املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،فيما اكدت
تس�جيل  4897اصاب�ة جدي�دة و58
حالة وفاة وش�فاء  7706حالة.وذكرت
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس:
 ،30898ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،14530450مبينة انه تم تسجيل 4897

اصابة جدي�دة و 58حالة وفاة وش�فاء
 7706حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت
الش�فاء ال�كيل،)92.4%( 1771707 :
بينم�ا ع�دد ح�االت االصاب�ات ال�كيل:
 ،1917292أما عدد الح�االت التي تحت
العالج ،124485 :يف حني ان عدد الحاالت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة ،812 :وعدد
حاالت الوفيات ال�كيل ،21100 :الفتة اىل
ان ع�دد امللقحين ليوم ام�س،75690 :
ليصبح عدد امللقحني الكيل.3684546 :

حممد بن زايد ينشر املبادئ العشرة
لدولة اإلمارات خالل الـ  50عاما املقبلة

أبوظبي /الزوراء:
ق�ال محمد ب�ن زايد ،ويل عه�د أبوظبي:
إن بن�اء اقتصاد مس�تدام وتعزيز أركان
االتح�اد س�يكون م�ن أهم ركائ�ز دولة
اإلمارات يف الـ  50عاما املقبلة ،إضافة إىل
التأكيد عىل سياس�ة االنفتاح والتسامح

واعتبار العلم ه�و املحرك الرئييس للنمو
يف املس�تقبل.ونرش محم�د ب�ن زايد عىل
“تويتر” ،امس األحد“ ،املب�ادئ العرشة
لدول�ة اإلم�ارات خلال ال�ـ  50عام�ا
القادمة”.

تفاصيل ص3

بقيمة  27مليار دوالر

العراق يوقع اتفاقا مع توتال الفرنسية الستثمار
الغاز املصاحب وتطوير احلقول النفطية

بغداد /الزوراء:
رع�ا رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،امس االحد ،مراس�م التوقيع
عىل اتفاق ملشاريع االستثمار األمثل للغاز
املصاح�ب وتطوير الحق�ول النفطية مع
رشك�ة توتال الفرنس�ية بقيمة  27مليار
دوالر وبعائدات متوقعة  95مليار دوالر.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س الوزراء
يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان�ه «ج�رى
وبرعاية رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،مراس�م التوقي�ع بالح�روف
األوىل ،على مظل�ة االتف�اق ملش�اريع

االستثمار األمثل للغاز املصاحب وتطوير
الحقول النفطي�ة ،واملتضمن ثالثة عقود
بني وزارة النف�ط العراقية ورشكة توتال
الفرنسية ،والعقد الرابع مرشوع الطاقة
الشمس�ية بين وزارة الكهرب�اء ورشكة
توت�ال الفرنس�ية».وأضاف :ان االتف�اق
يهدف إىل تحقيق االستثمار األمثل لثروات
العراق ،م�ن االحتياطي النف�ط والغازي
والث�روة املائية ،وتأمين درجة عالية من
االس�تقرار للطاقة الكهربائية ،فضالً عن
رفع الطاقة اإلنتاجية للنفط.

تفاصيل ص3

اللجنة العليا للصحة والسالمة تقرر السماح بدخول  30ألف زائر إيراني و 10آالف
من دول اخلليج ألداء الزيارة األربعينية

بغداد /الزوراء:
أص�درت اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والسلامة
الوطني�ة ،ام�س االحد ،ق�رارات ع�دة ملواجهة
جائح�ة كورونا ،وفيما وافق�ت عىل مقرتحات
وزارة التعلي�م الع�ايل بش�أن دوام الجامع�ات،

ق�ررت دخول  30الف زائر ايراني و 10االف من
دول الخلي�ج العرب�ي ألداء الزي�ارة االربعينية.
وذك�ر املكتب االعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان
تلقت�ه «ال�زوراء» :ان رئيس مجل�س الوزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ت�رأس اجتماع�ا ً للجنة

العليا للصحة والسالمة الوطنية ،وجرت خالل
االجتم�اع مناقش�ة خط�ورة الوض�ع الوبائي
الحايل يف عموم البالد ،والزيادة يف أعداد اإلصابات
خالل املدة املاضية ،وناقش االجتماع أيضا ً أهم
االس�تعدادات لزي�ارة أربعينية اإلمام الحسين

عليه السلام .وقد أش�اد رئيس مجلس الوزراء
بالجهود الكبرية الت�ي تبذلها املالكات الصحية
والطبي�ة يف املستش�فيات كاف�ة ،وتصديه�م
للجائحة وتقديم الخدمات إىل املصابني.

تفاصيل ص2

بعد تداول نشطاء لقطات تظهر ألفا كوندي حماطا بالعسكريني

انقالب عسكري يف غينيا  ..واجليش يعتقل الرئيس وحيل الدستور واحلكومة ويغلق احلدود

غينيا  /متابعة الزوراء:
أك�دت الق�وات الخاص�ة الغيني�ة ،امس
األح�د ،القبض على الرئيس ألف�ا كوندي
و»ح�ل» مؤسس�ات الدول�ة ،يف فيدي�و
وجهته إىل مراسل لوكالة «فرانس برس»،
فيم�ا أعلن�ت وزارة الدف�اع ص�د الهجوم
عىل مقر الرئاس�ة.وأعلن أحد االنقالبيني
باللب�اس العس�كري يف الفيدي�و ال�ذي

انترش عىل مواق�ع التواصل بدون أن يبثه
التلفزي�ون الوطني« :قررن�ا بعد القبض
عىل الرئيس ...حل الدس�تور القائم وحل
املؤسس�ات ،كم�ا قررن�ا ح�ل الحكوم�ة
ّ
والجوية».وبث
وإغلاق الح�دود الربي�ة
االنقالبيون فيديو للرئيس كوندي مقبوضا
علي�ه فيما رفض ألفا كوندي وهو جالس
عىل كنبة ويرت�دي بنطال جينز وقميصا،

اإلجابة حني سئل إن كان قد تعرّض لسوء
معاملة.وذكرت وكالة «فرانس برس» أن
التوتر يف العاصم�ة الغينية كان مفاجئا.
م�ن جهتها ،قالت وزارة الدفاع يف بيان ّ
إن
«املتمردين (أث�اروا) الرعب» يف كوناكري
قبل السيطرة عىل القرص الرئايس ،غري ّ
أن
«الحرس الرئايس مس�نودا ً بقوات الدفاع
واألمن ،و(الق�وات) املوالية والجمهورية،

إصابة وزير الصحة السوداني بكورونا
الخرطوم /متابعة الزوراء:
أعلن وزير الصحة السوداني ،عمر النجيب،
إصابت�ه بفيروس كورون�ا املس�تجد ،بعد
مخالطت�ه أح�د املصابين يف العمل.وق�ال
النجي�ب ،يف منش�ور بحس�ابه على موقع
فيس�بوك :إنه خالط نهاية األسبوع املايض
أحد املصابني خالل العمل.وأضاف“ :أجرينا
الفحوصات ف�ور معرفتنا (بإصابة الزميل
بكورونا) وقد كانت سالبة للجميع”.إال أن
النجي�ب أك�د أن بعض األع�راض “املوحية
باإلصاب�ة ب�ـ فيروس كورون�ا” ب�دأت يف
الظهور عليه بداية األسبوع الجاري.وتابع:

“أعدت الفحص وكانت النتيجة موجبة هذه
امل�رة اتبع�ت التعليمات الصحي�ة الصادرة
من الزمالء مسؤويل مراكز العزل”.وأوضح
وزي�ر الصح�ة الس�وداني أن�ه يتماثل اآلن
للشفاء ،مشريا إىل أنه سبق وتلقى التطعيم
املض�اد للفريوس.وخت�م النجي�ب بقول�ه:
“أن�ا اآلن بصحة جيدة وأتاب�ع مع الزمالء
سير العم�ل يف ال�وزارة من م�كان الحجر
(املن�زل) وخاصة ترتيبات حمالت التطعيم
القومية ...أهي�ب بالجميع لإلرساع بتلقي
لقاح�ات الكوفيد حفاظا ً على صحتهم و
صحة ذويهم”.

احتووا التهديد وصدوا مجموعة املعتدين».
وتداول نشطاء يف مواقع التواصل لقطات
تظه�ر كون�دي محاط�ا بمجموع�ة م�ن
العس�كريني .وأفادت مجلة «جني أفريك»
 Jeune Afriqueب�أن االنقلاب يق�وده
عنارص من وحدة النخبة للمهام الخاصة
يف الجي�ش التي تم إنش�اؤها عام ،2018
مشيرة إىل أن املنطق�ة الت�ي يق�ع فيها

القصر الرئ�ايس تعرض�ت من�ذ صب�اح
الي�وم لقص�ف مكثف.وأش�ارت تقاري�ر
صحفية إىل أن زعي�م االنقالبيني هو قائد
تلك الوحدة املدعو مامادي دومبوي ،وهو
عنرص سابق يف الفيلق األجنبي الفرنيس.
وأفادت وس�ائل إعالم ب�أن دومبوي أعلن
قبل قليل عن ح�ل الحكومة ووقف العمل
بالدستور وإغالق حدود البالد.

مواطنون وجتار مغاربة يطردون رئيس احلكومة
من أحد األسواق يف الرباط
الرب�اط/متابع�ةال�زوراء
قام مواطن�ون وتج�ار مغاربة بطرد رئي�س حكومة
بالده�م واألمين الع�ام لح�زب “العدال�ة والتنمية”،
س�عدالدين العثمان�ي ،م�ن أح�د األس�واق التجاري�ة
بمدينة الرباط ،وطلب�وا منه الرحيل ،يف مؤرش يعكس
عدم الرضا عىل أدائه بعد  4سنوات عىل توليه املنصب،
وتنام�ي الس�خط الش�عبي تج�اه حزبه.وتع�رض
العثمان�ي إىل موقف محرج ،عندم�ا كان يقود حملته
االنتخابية بش�وارع الرباط ،حيث استقبله املواطنون

والتجار بش�عارات تطالبه وحزب�ه بالرحيل وتجمّعوا
حوله رافعني شعارات “ارحل” و”سري يف حالك” بينما
هتف آخ�رون “لصوص” ،وذلك فور دخوله إىل س�وق
آي�ت باها التج�اري بمدينة الرباط.ووفق�ا ملا أظهرته
مقاطع فيديو متداولة عىل مواقع التواصل اإلجتماعي،
حاول العثماني وأعضاء حملته االنتخابية تدارك األمر
التح�دث مع املواطنين ،لكن ق�وّة الرف�ض والغضب
أجربتهم عىل الخروج من السوق التجاري واملغادرة.

تفاصيل ص3

رئيس األركان األمريكي  :ال نستبعد اندالع حرب أهلية يف أفغانستان

“طالبان” :سيطرنا على مجيع مديريات بنجشري  ..واملعارضة ترحب مببادرة إلنهاء القتال

بنجشري /متابعة الزوراء:
أفاد متحدث باس�م حرك�ة “طالبان”
األفغانية ،بأن مقاتيل الحركة سيطروا
عىل جمي�ع مديريات والية بنجشير،
ويقرتبون من السيطرة عىل مركزها،و
فيم�ا أعل�ن زعي�م “جبه�ة املقاومة
الوطني�ة” املناهض�ة لـ”طالب�ان”
واملتمرك�زة يف إقلي�م بنجشير ،أحمد
مسعود ،دعمه ملبادرة مجلس العلماء
األفغاني إلجراء مفاوض�ات رامية إىل
إنهاء القتال بني الطرفني ،توقع رئيس

هيئ�ة األركان األمريكي�ة املشتركة
الجنرال م�ارك مييل اندالع حرب أهلية
يف أفغانس�تان يف أعق�اب االنس�حاب
األمريكي.وقال املتحدث باس�م املكتب
السيايس لـ”طالبان” ،سهيل شاهني،
يف حديث لوكالة “تاس” الروسية امس
األح�د إن ق�وات الحركة تس�يطر عىل
كافة مناطق بنجشري تقريبا يف الوقت
الح�ايل.وال تزال بنجشير آخ�ر معقل
للمقاوم�ة املناهض�ة لـ”طالب�ان” يف
أرايض أفغانس�تان.يف غض�ون ذل�ك

أعل�ن زعيم “جبهة املقاومة الوطنية”
املناهض�ة لـ”طالب�ان” واملتمركزة يف
إقليم بنجشير ،أحمد مس�عود ،دعمه
ملب�ادرة مجل�س العلم�اء األفغان�ي
إلج�راء مفاوض�ات رامي�ة إىل إنه�اء
القتال بني الطرفني.وقال مس�عود ،يف
بيان أصدره عرب”فيس�بوك”“ :ترحب
جبه�ة املقاوم�ة الوطنية بش�كل عام
بقرار مجلس العلماء األفغانيني لوقف
الحرب بش�كل عاج�ل ...توافق جبهة
املقاوم�ة الوطني�ة عىل حل املش�اكل

الحالي�ة والوق�ف الف�وري للقت�ال
ومواصل�ة عملي�ة التف�اوض وتأم�ل
ب�أن تتخ�ذ طالب�ان خط�وات عملية
لتلبي�ة ه�ذا املطل�ب من قب�ل العلماء
الرشفاء”.وأضاف“ :م�ن أجل تحقيق
سالم مس�تدام ،تعرب جبهة املقاومة
الوطنية عن اس�تعدادها لوقف القتال
رشيطة أن تكف طالبان عن هجماتها
وتحركاتها العس�كرية عىل بنجشير
وأن�دراب (منطق�ة يف والي�ة بغلان
املجاورة)”.يف غضون ذلك توقع رئيس

هيئ�ة األركان األمريكي�ة املشتركة
الجنرال م�ارك مييل اندالع حرب أهلية
يف أفغانس�تان يف أعق�اب االنس�حاب
األمريكي.ونقل�ت ش�بكة “فوك�س
ني�وز” عن ميلي ،قول�ه“ :أعتقد عىل
األق�ل أن هن�اك احتماال كبيرا للغاية
الن�دالع حرب أهلية واس�عة النطاق”.
وأض�اف“ :يف املقاب�ل س�يقود ه�ذا
لظروف تؤدي إىل إعادة تش�كل تنظيم
القاعدة ،أو تنامي تنظيم (داعش) ،أو
مجموعات إرهابية أخرى”.
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قررت دخول  40ألف زائر إيراني وخليجي ألداء الزيارة األربعينية

اللجنة العليا للصحة والسالمة توافق على مقرتحات وزارة التعليم بشأن دوام اجلامعات

بغداد /الزوراء:
أصدرت اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية ،امس االحد ،قرارات عدة ملواجهة
جائحة كورونا ،وفيما وافقت عىل مقرتحات
وزارة التعليم العايل بشأن دوام الجامعات،
قررت دخول  30الف زائر ايراني و10
االف من دول الخليج العربي ألداء الزيارة
االربعينية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان
تلقته “الزوراء” :ان رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،ترأس اجتماعا ً للجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية ،وجرت
خالل االجتماع مناقشة خطورة الوضع
الوبائي الحايل يف عموم البالد ،والزيادة يف
أعداد اإلصابات خالل املدة املاضية ،وناقش
االجتماع أيضا ً أهم االستعدادات لزيارة
أربعينية اإلمام الحسني عليه السالم.
وقد أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود
الكبرية التي تبذلها املالكات الصحية والطبية
يف املستشفيات كافة ،وتصديهم للجائحة
وتقديم الخدمات إىل املصابني.

وشهد االجتماع ،بحسب البيان ،مناقشة
التوصيات املرفوعة من قبل وزارة الصحة
وعدد من الوزارات املختصة ،والتي تتعلق
بجملة إجراءات الحتواء الجائحة ،والحد من
خطورتها وانتشارها ،وقد تم اتخاذ القرارات
اآلتية:
 - 1املوافقة عىل دخول ( )30000ثالثني
ألف زائر من جمهورية ايران اإلسالمية،
و( )10000عرشة آالف زائر من دول الخليج
العربي وبقية الدول األخرى ألداء مناسك
الزيارة األربعينية ،وعرب املطارات العراقية
الدولية (حرصاً) عىل أن يجلب الزائر شهادة
فحص ( )PCRسالب ،أجرى خالل ()72
ساعة قبل دخولهم العراق.
- 2تعديل الفقرة ( )5من قرار مجلس الوزراء
املرقم ( )158لسنة  ،2021عىل النحو اآلتي:
االكتفاء بجلب العراقيني الوافدين من الهند
فحص ( )PCRسالب أجرى خالل ()72
ساعة قبل دخولهم العراق ،مع أخذ تعهد
بحجرهم منزليا ً ملدة ( )10أيام ،والتأكد من
خلوهم من أعراض املرض قبل السماح لهم

بمخالطة اآلخرين.
- 3متابعة الوزارات والجهات غري املرتبطة
بوزارة واملؤسسات غري الحكومية باملحافظات
كافة املوقف التلقيحي ملنتسبيها ،وعدم
التهاون بهذا الخصوص؛ ألهمية اللقاحات
يف حمايتهم ،وحماية املراجعني مع متابعة
تنفيذ اإلجراءات الوقائية يف دوائرهم ،وإلزام
املراجعني بإبراز بطاقة التلقيح أو فحص
( )PCRسالب ملرض (كوفيد –  )19أجرى
خالل ( )72ساعة قبل مراجعة الوزارة أو
الدائرة املعنية.
- 4تعاون الوزارات والجهات غري املرتبطة
بوزارة واملؤسسات غري الحكومية يف
املحافظات كافة مع الفرق التلقيحية
الساندة وتهيئة منتسبيها (مع عوائلهم إذا
ارتأت مؤسساتهم) ،والتنسيق بينهم ودوائر
الصحة يف املحافظات كافة (ومقر وزارة
الصحة يف بغداد) لجدولة تلقيحهم يف مقر
عملهم.
- 5تكثيف توعية املواطنني يف القنوات
اإلعالمية ومؤسسات الدولة الحكومية

وغري الحكومية وبذل كل الجهود وااللتزام
باإلجراءات الوقائية وتشجيعهم ألخذ اللقاح
بأرسع وقت ويف أقرب منفذ تلقيحي.
 - 6تكثيف السادة املحافظني متابعاتهم
اليومية لدوائر الصحة يف محافظاتهم فيما
يتعلق بمقادير التغطية املتحققة واستنفار
املوارد املتاحة لديهم كافة؛ للوصول لألهداف
املرسومة وخاصة يف املحافظات ذات التغطية
املتدنية.
 - 7الرتيث يف جلب لقاح (سبوتنك  )7لوجود
كميات كافية من لقاحات (كوفيد – )19
لهذه السنة ،ولعدم إقرار اللقاح آنفا ً يف
منظمة الصحة العاملية.
 8املوافقة عىل آليات الدوام للدراسات األوليةوالعليا يف الجامعات الحكومية واألهلية للسنة
الدراسية ( 2022 – 2021املدرجة يف أدناه)،
وعىل وفق توجيه رئيس مجلس الوزراء
املبلغ بكتابنا املرقم بالعدد ( )14777املؤرخ
يف  2021/ 6/ 9املتضمن (عدم السماح
بدوام الطالب والعاملني والهيئات التدريسية
يف املعاهد والكليات والجامعات الحكومية

واألهلية وعدهم غيابا ً ما لم يجلبوا كارت
التلقيح أو فحص ( )PCRسالب أسبوعيا ً
لغري املشمولني باللقاح أو املصابني خالل
فرتة ثالثة أشهر السابقة (معززة بالتقارير
الطبية من اللجان املختصة) ،واإلجراءات
التي أوصت بها وزارة الصحة بموجب
كتابها املرقم بالعدد ( )44266املؤرخ
يف  2020 / 10/ 4املدرجة يف أدناه:
أوالً :الدراسات األولية:
- 1الدروس األساسية والجانب العلمي:
أ .كليات املجموعة الطبية والصحية والطب
البيطري (املراحل املنتهية) الدوام حضوريا ً
بالكامل.
ب .كليات املجموعة الطبية والصحية والطب
البيطري (املراحل غري املنتهية) الدوام
حضوريا ً بواقع ثالثة أيام يف األسبوع.
ج .الكليات ذات التخصصات الهندسية
والعلمية وللمراحل كافة الدوام حضوريا ً
بواقع يومني أو ثالثة أيام يف األسبوع وفقا ً
لحاجة التخصص (يحدد من مجالس
الكليات واألقسام والفروع العلمية).

2

د .الكليات ذات التخصصات اإلنسانية
وللمراحل كافة الدوام حضوريا ً بواقع
يومني أسبوعيا ً عىل أن تحدد املواد األساسية
الحضورية من مجالس الكليات واألقسام.
هـ .يكون أداء االمتحانات الفصلية والنهائية
للدروس األساسية والعلمية حضورياً.
- 2الدروس غري األساسية يكون التعليم فيها
إلكرتونيا ً للتخصصات واملراحل الدراسية
كافة.
- 3ملجالس الجامعات صالحية زيادة يوم
واحد لدوام الطلبة حضوريا ً يف حال الحاجة
ووفقا ً ملا تراه مناسبا ً إلكمال متطلبات
العملية التعليمية.
- 4ملجالس الجامعات صالحية الدوام
حضوريا ً يوم السبت بما يؤمّ ن انسيابية
توزيع الجداول والستيعاب األعداد املتزايدة
من خريجي الدراسة اإلعدادية املقبولني يف
الكليات واملعاهد.
ثانياً :الدراسات العليا:
- 1يكون الدوام حضورياً.
 - 2تكون االمتحانات كافة حضورية.

مجهورية العراق
وزارة النفط
شركة مصايف الشمال  /مصفى الصمود (ش.ع)
إعالن مناقصة استريادية عامة
Advertisement of Public Foreign Bid
تعلن رشكة مصايف الشمال (ش.ع) إحدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االستريادية املرقمة ( ،)1321741املدرجة تفاصليها أدناه
فعىل الراغبني باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين /قضاء بيجي /االستعالمات
الخارجية /لجنة فتح العطاءات ،الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره ( )100,000فقط مائة الف دينار عراقي
غري قابل للرد إال يف حالة إلغائها أو تغيري أسلوب تنفيذها ،ويتم تسليم العطاءات قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 2021/10/12
ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة أو الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة
أجور النرش واالعالن والرسوم القانونية.

 يمكن االطالع عىل كافة (الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء والرشوط التعاقدية) من خالل الرجوع اىل التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءاتلعقود تجهيز السلع الخاصة وضمن مرفقات املناقصة اعاله عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت https://nrc.oil.gov.iq :

و.قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام
رئيس مجلس االدارة
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الكعيب ووزير الكهرباء يتفقان على ضرورة
االنتهاء من الربط مع دول اخلليج

بغداد /الزوراء:
اكد النائب االول لرئيس مجلس النواب ،حسن
الكعبي ،خالل استقباله وزير الكهرباء ،عادل
كريم ،امس االحد ،رضورة االنتهاء من الربط
مع دول الخليج وإدخال وحدات انتاجية جديدة
مطل�ع الع�ام املقبل.وذك�ر املكت�ب االعالمي
للكعب�ي يف بيان ان األخري“ :اس�تقبل بمكتبه
وزير الكهرب�اء عادل كريم ،لبحث واقع انتاج
الطاق�ة الكهربائي�ة واالس�تهدافات املتكررة
ألبراج الطاقة ،واس�تكمال الرب�ط الكهربائي
مع دول الخليج “.واس�تعرض الكعبي ،خالل
اللق�اء“ :طبيعة املش�اكل املوج�ودة يف قطاع
الكهرب�اء واملعالج�ات الالزم�ة إلنه�اء ازمة
انقط�اع التي�ار الكهربائي ،فضلا عن أهمية
اإلرساع بانته�اء عملية الرب�ط الكهربائي مع
دول الخلي�ج العربي”.وش�دد النائ�ب األول
لرئي�س املجل�س عىل “وج�وب الب�دء بتغيري
القي�ادات وع�دد م�ن املس�ؤولني التنفيذيين
غري االكف�اء يف الوزارة” ،مشيرا ً اىل ان “ملف
الكهرباء يع ّد من بني اهم اوليات عمل مجلس
النواب كونه مرتبطا بش�كل مبارش مع حياة
املواطن ،وعليه فالوزارة تحتاج اىل ثورة شاملة
ورسيعة تب�دأ من اقتلاع القيادات الفاس�دة
وغري الكفوءة التي س�اهمت يف تلكؤ اعمالها
طوال العقدين املاضيني ،ورضورة وجود قائد
جي�د محاط بك�وادر مهنية ونزيه�ة ليحارب
به�م ويحق�ق اهدافه”.وبح�ث الكعبي خالل

لقائ�ه وزي�ر الكهرب�اء “العديد م�ن امللفات،
ومنه�ا معدالت االنتاج الت�ي بلغت حاليا اكثر
م�ن  19,5ال�ف ميغ�ا واط ،ورضورة وض�ع
خطط قصرية ومتوس�طة وطويل�ة لزيادتها
تدريجي�اً ،عبر ادخ�ال منظوم�ات اضافي�ة
س�تضيف لحج�م االنت�اج ما بين  7 – 5االف
ميغ�ا واط عام  ،2022وبش�كل ق�د يزيد من
ساعات التجهيز ما بني  22 18-ساعة يوميا،
كما جرى بحث مش�كلة اس�تمرار استهداف
اب�راج الطاق�ة ورضورة زيادة التنس�يق مع
االجهزة االمنية يف كل مناطق العراق للحد من
االستهداف ،فضال عن اهمية مشاركة الوزير
بمناقش�ة التخصيصات والخطط الفنية التي
تطرح بأروقة مجل�س النواب واملعمول عليها
م�ن قبل الوزارة باعتباره�م الجهة القطاعية
املختصة”.وبحسب البيان “جرى االتفاق عىل
رضورة االرساع بإنج�از املش�اريع الت�ي من
ش�أنها زي�ادة الطاقة ،وحل مش�كلة النقص
خلال فرتات ال�ذروة يف فصل الصي�ف املقبل،
وايضا تفعيل املشاريع التي تعتمد عىل قروض
الدول املانحة ألنشاء محطات توليدية تنسجم
وتتلاءم مع الوقود املتوفر بالعراق وتش�جيع
املشروع الرائ�د إلنت�اج الطاق�ة الشمس�ية،
وايضا االس�تمرار بعملي�ات الصيانة بصورة
دوري�ة وبأي� ٍد عراقية خالص�ة ،واالبتعاد عن
التعاق�د م�ع رشكات اجنبي�ة تكل�ف املوازنة
مبالغ ضخمة “.

األنواء :ارتفاع بدرجات احلرارة
خالل اليومني املقبلني

بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس األحد ،حالة
الطقس يف البالد خالل االس�بوع الحايل ،فيما
توقع�ت ارتف�اع بدرج�ات الح�رارة لليومني
املقبلني.وذكر بيان للهيئ�ة تلقته “الزوراء”:
أن “الطق�س للي�وم االثنني س�يكون صحوا ً
ودرجات الح�رارة ترتفع قليالً ،إذ ستس�جل
درجات الحرارة يف بغداد  ،42فيما ستس�جل
محافظ�ة البصرة  48والنارصي�ة ، 45
وميس�ان  46درجة مئوية ،وستكون الرياح
ش�مالية غربي�ة إىل معتدل�ة الرسع�ة (10-
 )20ک�م/س ،وم�دى الرؤي�ة ( )8-10کم”.
وأض�اف البي�ان أن “طق�س البلاد ليوم غد
الثالثاء س�يكون صح�واً ،ودرج�ات الحرارة
ترتفع قليالً ،والرياح ش�مالية غربية خفيفة
إىل معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س ،ومدى
الرؤي�ة ( )8-10کم”.ولف�ت إىل أن “الطقس
يوم األربعاء س�يكون يف املنطقتني الوس�طى
والشمالية صحواً ،ودرجات الحرارة تنخفض

ً
قليلا ،والري�اح ش�مالية غربي�ة خفيفة إىل
معتدل�ة الرسع�ة ( )20-30ك�م/س ،ومدى
الرؤي�ة ( )8-10ک�م ،أما املنطق�ة الجنوبية
فس�يكون الطق�س فيه�ا صح�واً ،ودرجات
ً
قليلا ،والرياح ش�مالية
الح�رارة تنخف�ض
غربية خفيفة معتدلة الرسعة()20-30كم/
س ،مس�ببة تصاعد الغبار يف بعض األماكن،
تنشط خالل النهار ،ومدى الرؤية ( )6-8کم
ويف الغبار()3-5كم”.واش�ار إىل أن “الطقس
يوم الخميس س�يكون يف املنطقة الش�مالية
صح�واً ،ودرج�ات الح�رارة تنخف�ض قليالً،
والري�اح ش�مالية غربية خفيف�ة إىل معتدلة
الرسع�ة ( )20-30ك�م/س ،وم�دى الرؤية
( )6-8کم ،أما املنطقتني الوسطى والجنوبية
فس�يكون الطق�س فيه�ا صح�واً ،درج�ات
ً
قليلا ،والرياح ش�مالية
الح�رارة تنخف�ض
غربية خفيفة معتدلة الرسعة()20-30كم/
س ،مس�ببة تصاعد الغبار يف بعض األماكن،
ومدى الرؤية ( )6-8کم،ويف الغبار(.”)3-5
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بقيمة  27مليار دوالر وبعائدات متوقعة  95مليار دوالر

العراق يوقع اتفاقا مع ش��ركة توتال الفرنس��ية الستثمار
الغاز املصاحب وتطوير احلقول النفطية
بغداد /الزوراء:
رع�ا رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،امس االحد،
مراسم التوقيع عىل اتفاق ملشاريع
االس�تثمار األمثل للغ�از املصاحب
وتطوي�ر الحق�ول النفطي�ة م�ع
رشكة توتال الفرنس�ية بقيمة 27
ملي�ار دوالر وبعائدات متوقعة 95
مليار دوالر.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
ال�وزراء يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:
انه “ج�رى وبرعاية رئيس مجلس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي،
مراسم التوقيع بالحروف األوىل ،عىل
مظلة االتفاق ملش�اريع االستثمار
األمث�ل للغ�از املصاح�ب وتطوي�ر
الحقول النفطي�ة ،واملتضمن ثالثة
عق�ود بين وزارة النف�ط العراقية
ورشكة توت�ال الفرنس�ية ،والعقد
الراب�ع مرشوع الطاقة الشمس�ية
بني وزارة الكهرب�اء ورشكة توتال
الفرنسية”.
وأض�اف :ان االتف�اق يه�دف إىل
تحقيق االس�تثمار األمث�ل لثروات
الع�راق ،م�ن االحتياط�ي النف�ط
والغ�ازي والث�روة املائي�ة ،وتأمني

درجة عالية من االستقرار للطاقة
الكهربائية ،فضالً عن رفع الطاقة
اإلنتاجية للنفط ،مبينا ان املرشوع
األول يتضمن تطوير حقل أرطاوي
النفط�ي ،البالغ إنتاج�ه املتاح 85
أل�ف برمي�ل يومي�اً ،إىل إنتاج ذروة
يص�ل إىل  210آالف برمي�ل يومياً،

وإدخ�ال التكنولوجي�ا الحديث�ة،
وتدريب امللاكات العراقية ،وتوفري
فرص عمل للمواطنني العراقيني.
وتاب�ع :فيم�ا يتضم�ن املشروع
الثاني ،إنش�اء مجمع غاز أرطاوي
بس�عة  600ملي�ون ق�دم مرب�ع
قيايس (مقمق)؛ لغرض اس�تثمار

بغداد /الزوراء:
أعلن مجل�س الخدمة االتح�ادي ،امس
األح�د ،ع�ن إطلاق املوق�ع الخ�اص
بالتوظي�ف الش�هر املقب�ل ،فيما أش�ار
إىل أن االس�تمارة الخاص�ة بالتعيين�ات
ستقيض عىل الفساد واملحسوبية.
وق�ال املجلس يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:
إن “رئي�س مجل�س الخدم�ة العام�ة
االتحادي محمود التميمي عقد اجتماعا
ضم وف�دا من جامعة كربلاء للتباحث
حول آلي�ة عمل االس�تمارة االلكرتونية
الخاص�ة بالتعيين�ات بحض�ور اعضاء
املجلس واملديرين العامني”.
وش�كر التميمي يف بداي�ة اللقاء الجهود
الت�ي بذلت من جامعة كربلاء من اجل

تصمي�م االس�تمارة وجعله�ا بش�كل
الئق وسهل االس�تخدام من اجل تجاوز
اي تعقي�دات ق�د تراف�ق املتق�دم اىل
الوظيفة”.
وأض�اف التميم�ي ،أن “ه�ذا الربنام�ج
يعد انجازا مهما يف القضاء عىل الفس�اد
واالبتعاد عن املحس�وبية من دون تدخل
اي ش�خص ب�ه” ،مشيرا اىل “جاهزية
املوقع الخاص بالتوظيف الذي س�يطلق
منتصف الشهر الحايل”.
بدوره�م ثم�ن وف�د الجامع�ة جه�ود
املجل�س من خلال وضع آلي�ة منظمة
الختي�ار املتقدمني للوظيف�ة ،حيث يعد
هذا نقلة نوعية يف مجال التوظيف بعيدا
عن املحسوبية واملنسوبية.

بغداد /الزوراء:
أدان مجلس وزراء الداخلية العرب ،امس األحد ،العملية
اإلرهابية التي استهدفت جنوب مدينة كركوك.
وذكرت األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب يف
بيان تلقته “الزوراء” :أنه “ تلقت األمانة العامة ملجلس
وزراء الداخلية العرب ببالغ الش�جب واالستنكار أنباء
العملي�ة اإلرهابية الجبانة التي وقع�ت جنوب مدينة
كرك�وك بجمهورية العراق ليلة أمس الس�بت وخلفت
ع�ددا م�ن الضحاي�ا واملصابين من ق�وات الرشطة
العراقية الباسلة”.
واضاف�ت :أن “األمان�ة العام�ة إذ ترتحم على أرواح
الضحاي�ا وتتمن�ى للمصابني الش�فاء العاجل لتعرب
ع�ن إدانتها الصارمة وش�جبها املطلق له�ذه األعمال
اإلجرامية الجبانة ،التي تكشف الوجه البشع لإلرهاب
واس�تخفافه ب�األرواح البرشية ومس�اعيه لتقويض

األمن واالستقرار يف البالد”.
وتابع�ت أن�ه “إذ تع�رب األمانة العام�ة للمجلس عن
إكبارها للجهود التي تقوم بها أجهزة الرشطة واألمن
العراقي�ة لحماية املدنيني والتص�دي لكافة املحاوالت
اإلرهابي�ة ،فإنها تعل�ن عن تضامنها الت�ام ووقوفها
الكامل إىل جانب جمهورية العراق العزيزة يف مواجهة
اإلره�اب ،وتأييده�ا للتدابري التي تتخذه�ا ملكافحته،
واإلجراءات التي تقوم بها يف سبيل الحفاظ عىل أمنها
واستقرارها”.
وختم�ت بأن�ه “تؤك�د األمان�ة العام�ة أن مث�ل هذه
األعم�ال اإلرهابية لن تزيد الش�عب العراقي العزيز إال
تالحما مع قيادته الرشيدة ووقوفا يف خندق واحد مع
قوات أمن�ه ملواجهة التنظيم�ات اإلرهابية وعصابات
اإلج�رام املنظم لضم�ان أمن وسلامة العراق وصون
مكتسباته”.

العراق يصدر أكثر من أربعة ماليني برميل من النفط ألمريكا يف آب
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاق�ة
األمريكية أن صادرات العراق النفطية
للواليات املتح�دة االمريكية تجاوزت
 4ماليين برميل خالل ش�هر آب من
العام .2021
وقال�ت االدارة يف ج�دول له�ا  :ان

“الع�راق ص�در م�ن النف�ط الخ�ام
ألمريكا خالل الشهر املايض  4ماليني
و 30أل�ف برمي�ل وبمع�دل  130ألف
برمي�ل يومي�ا” منخفضة عن ش�هر
تموز الذي بلغ�ت الصادرات النفطية
في�ه إىل أمريكا  6ماليين و 882الف
برمي�ل وبمع�دل  222ال�ف برمي�ل

يوميا”.
واض�اف ان “الع�راق ص�در النف�ط
الخ�ام ألمريكا خالل األس�بوع األول
من ش�هر اب بمعدل  120الف برميل
يوميا ،فيما صدر متوس�ط  150الف
برمي�ل يومي�ا يف االس�بوع الثان�ي،
وصدر متوس�ط  77الف برميل يوميا

مواطنون وجتار مغاربة يطردون رئيس احلكومة من أحد األسواق يف الرباط

مدينة صغرية جنوب الرباط.
وتعترب “دائرة الرباط املحيط” ،ذات األربعة
مقاعد ،األكثر تنافس�ا يف هذه االنتخابات
الترشيعية ،بحكم طبيعة املرشحني الذين
يتنافس�ون فيها والذين يكونون عادة من
أبرز قيادات األحزاب.
وإىل جان�ب العثمان�ي ،ترش�ح يف ه�ذه
الدائ�رة ،نبيل بن عبد األمني العام “للتقدم
واالشتراكية” ،إضافة إىل إس�حاق شارية
األمين العام لحزب “املغ�رب الحر” ،فيما
يق�دم “األصال�ة واملع�ارصة” املع�ارض

الغ�از املحروق من حق�ول النفط،
ما يؤدي إىل تقليل استرياد الغاز من
دول الجوار ،وإنتاج كمية مكثفات
تق�در ب�ـ 12000برمي�ل يومي�اً،
وإنت�اج كمي�ة م�ن الغاز املس�ال
 LPGتق�در ب�ـ 3000ط�ن يومي�ا ً
ً
فضلا عن إدخال
للس�وق املحلية،

التكنولوجي�ا الحديث�ة ،وتدري�ب
امللاكات العراقي�ة ،وتوفري فرص
عمل للمواطنني.
ومضى بالق�ول :أم�ا املشروع
الثالث فيتضم�ن تجهیز ماء البحر
املشترك ،وذلك باس�تثناء جزء من
ش�بكة األنابي�ب بطاق�ة  5ماليني
برميل م�اء يومياً ،املحطة املعالجة
وبطاق�ة تصميمي�ة قدره�ا 7.5
مليون برميل ماء يومياً ،باإلضافة
إىل إدخ�ال التكنولوجي�ا الحديث�ة،
وتدريب امللاكات العراقية ،وتوفري
ف�رص العم�ل ،كم�ا ويتضم�ن
املرشوع الرابع إنشاء محطة توليد
الطاق�ة الكهربائي�ة تعتم�د على
الطاق�ة الشمس�ية ،إلنت�اج طاقة
كهربائي�ة بكلفة أقل من  45%من
كلفة إنت�اج الطاقة م�ن املحطات
الطاق�ة الحالي�ة ،وبق�درة إنت�اج
إجمالية تصل إىل  1000میغاواط.
واش�ار إىل :أن القيم�ة اإلجمالي�ة
للمش�اريع األربعة تبل�غ  27مليار
دوالر ،فيم�ا يصل العائ�د اإلجمايل
م�ن األرب�اح خلال م�دة العقد إىل
 95مليار دوالر ،باحتس�اب س�عر
الربميل  50دوالراً.

جمل��س اخلدمة يعلن إط�لاق املوقع جمل��س وزراء داخلي��ة الع��رب يدي��ن العملية
اخلاص بالتوظيف الشهر املقبل
اإلرهابية يف جنوب كركوك

رافعني شعارات “ارحل” بعد  4سنوات على توليه املنصب
الرباط /متابعة الزوراء
قام مواطنون وتجار مغاربة بطرد رئيس
حكوم�ة بالده�م واألمين الع�ام لح�زب
“العدالة والتنمية” ،س�عدالدين العثماني،
من أحد األسواق التجارية بمدينة الرباط،
وطلبوا منه الرحيل ،يف مؤرش يعكس عدم
الرضا عىل أدائه بعد  4س�نوات عىل توليه
املنصب ،وتنامي الس�خط الش�عبي تجاه
حزبه.
وتع�رض العثمان�ي إىل موق�ف مح�رج،
عندم�ا كان يق�ود حملت�ه االنتخابي�ة
بشوارع الرباط ،حيث استقبله املواطنون
والتجار بشعارات تطالبه وحزبه بالرحيل
وتجمّعوا حوله رافعني ش�عارات “ارحل”
و”سير يف حال�ك” بينم�ا هت�ف آخ�رون
“لص�وص” ،وذلك ف�ور دخوله إىل س�وق
آيت باها التجاري بمدينة الرباط.
ووفقا ملا أظهرت�ه مقاطع فيديو متداولة
على مواق�ع التواصل اإلجتماع�ي ،حاول
العثماني وأعضاء حملته االنتخابية تدارك
األم�ر التح�دث م�ع املواطنني ،لك�ن قوّة
الرفض والغض�ب أجربتهم على الخروج
من السوق التجاري واملغادرة.
والعثماني الذي يقود الحكومة منذ ش�هر
م�ارس  ،2017رش�حه حزب�ه “العدال�ة
والتنمي�ة” لالنتخاب�ات الربملاني�ة املق�رر
عقدها ي�وم األربعاء املقبل ،للظفر بمقعد
برملان�ي ،ع�ن “دائ�رة املحي�ط” وس�ط
العاصم�ة الرب�اط ،وه�ي أه�م الدوائ�ر
االنتخابي�ة باملغرب ،بعد أن كان يرتش�ح
عن دائ�رة إنزكان بالجن�وب ،القريبة من
مس�قط رأس�ه ،ثم دائرة املحمدية ،وهي
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القيادي الشاب املهدي بنسعيد ،و”االتحاد
االشرتاكي” بدر الطنارشي الوزاني رئيس
الهيئ�ة الوطنية لألطب�اء البياط�رة ،كما
يخوض املنافسة مرشحة تكتل “فيدرالية
اليس�ار” مري�م بنخوي�ا ومرش�ح حزب
“االستقالل” عبد اإلله البوزيدي.
لكن س�عد الدين العثمان�ي يواجه موجة
انتقادات واسعة بس�بب تغيري ترشحه يف
كل م�رة من دائرة انتخابية إىل أخرى ،كما
يواج�ه اتهامات من خصومه ومنافس�يه
يف األح�زاب األخ�رى ،بالفش�ل يف تحقيق

وعوده االنتخابية السابقة ،حيث ستكون
ه�ذه االنتخابات فرصة الختبار ش�عبيته
وش�عبية حزب�ه ،وس�ط أه�م الدوائ�ر
االنتخابية.
وم�ع اقرتاب موع�د االقتراع باالنتخابات
الترشيعي�ة والبلدية املغربية يف الثامن من
الشهر الجاري ،يش�تد التنافس خصوصا
بين “التجم�ع الوطن�ي لألح�رار” ال�ذي
يقوده وزير الفالحة يف الحكومة السابقة
عزيز أخن�وش ،وحزب “العدالة والتنمية”
الذي يقوده العثماني.

يف األس�بوع الثال�ث “ ،مشيرا اىل ان
“االسبوع الرابع بلغت هذه الصادرات
بمعدل  174الف برميل يوميا “.
وذك�رت إدارة معلوم�ات الطاق�ة
األمريك�ي ان “الع�راق ج�اء باملرتبة
الثامن�ة بع�د كل من كندا واملكس�يك
والس�عودية وروس�يا وكولومبي�ا

واالكوادور والربازيل ،واملرتبة الثانية
عربي�ا بع�د الس�عودية الت�ي بلغ�ت
األخيرة صادراته�ا ألمري�كا خلال
ش�هر حزي�ران  10ماليين و 44الف
برميل يوميا” ،مبينة ان “كندا جاءت
باملرتب�ة االوىل كأكث�ر دول مص�درة
للنفط ألمريكا تليها املكسيك “.

حممد بن زايد ينشر املبادئ العشرة
لدولة اإلمارات خالل الـ  50عاما املقبلة
أبوظبي /الزوراء:
ق�ال محمد بن زايد ،ويل عه�د أبوظبي ،إن بناء
اقتصاد مستدام وتعزيز أركان االتحاد ،سيكون
م�ن أهم ركائز دول�ة اإلمارات يف ال�ـ  50عاما
املقبلة ،إضافة إىل التأكيد عىل سياسة االنفتاح
والتس�امح واعتبار العلم ه�و املحرك الرئييس
للنمو يف املستقبل.
ونرش محمد بن زايد عىل “تويرت” ،امس األحد،
“املب�ادئ العرشة لدولة اإلم�ارات خالل الـ 50
عاما القادمة”.
وقال ب�ن زاي�د ،إن تل�ك املبادئ تمث�ل مرجعا
لجمي�ع مؤسس�ات الدول�ة ،الت�ي تعتمد عىل
تعزيز أركان االتحاد وبناء اقتصاد مستدام.
وأك�د ويل عه�د أبوظب�ي على أهمية تس�خري
جمي�ع امل�وارد لتحقي�ق االزده�ار ،إضافة إىل
تطوير عالقات اإلمارات إقليميا ودوليا من أجل
تحقي�ق املصال�ح العليا لدولة اإلم�ارات ودعم
أسس االستقرار والسالم العاملي.
ونرش محمد بن زايد ،بيانا يضم املبادئ العرشة
وأوله�ا ،يق�ول إن األولوي�ة الرئيس�ية لتقوية
االتحاد ،وثانيها تقوي�ة االقتصاد خالل الفرتة
املقبل�ة ،إضاف�ة إىل املبدأ الثالث ال�ذي يقول إن
السياس�ة الخارجية لإلم�ارات هدفها تحقيق
مبادئ الدولة العليا.
ويق�ول املب�دأ الراب�ع إن تطوي�ر التعلي�م
واس�تقطات املواه�ب والحفاظ على أصحاب
التخصصات س�يكون املحرك الرئييس للنمو يف
املستقبل.
ويق�ول املبدأ الخام�س إن مبدأ حس�ن الجوار
يف املحي�ط الجغ�رايف لإلم�ارات ه�و أس�اس

االس�تقرار ،بينم�ا يق�ول املب�دأ الس�ادس إن
ترسيخ سمعة اإلمارات عامليا يعد مهمة وطنية
لكل مؤسساتها.
ويؤكد املبدأ السابع عىل أهمية التفوق الرقمي
والتقني ،ألنه هو الذي يرسم حدودها التنموية
واالقتصادية ويحولها إىل عاصمة للمواهب.
ويؤك�د املب�دأ الثام�ن أن منظوم�ة القي�م يف
اإلمارات ستبقى قائمة عىل االنفتاح والتسامح
وترسيخ دولة العدالة وحفظ الحقوق.
ويقول املبدأ التاس�ع إن املس�اعدات الخارجية
الت�ي تقدمه�ا دول�ة اإلم�ارات ه�ي ج�زء ال
يتج�زأ من التزاماتها األخالقية تجاه الش�عوب
الفقرية.
ويؤكد املبدأ العارش عىل أهمية الدعوة للسلام
والحوار إلنهاء كل الخالفات خاصة فيما يتعلق
بالسياسة الخارجية لإلمارات.

امن ومجتمع
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الرتبية تعلن مواعيد الدور الثاني
لغري املنتهية والسادس االبتدائي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية مواعيد االمتحانات النهائية للصفوف غري املنتهية والصف
السادس االبتدائي النظامي {الدور الثاني} للعام الدرايس . 2021 – 2020
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان «املديري�ة العامة
للتقوي�م واالمتحانات ق�ررت ان تكون امتحانات ال�دور الثاني للصفوف غري
املنتهي�ة لتالميذ املرحلة االبتدائية والصف الس�ادس االبتدائي يوم االربعاء 15
أيلول  2021وتس�تمر لغاية يوم االثنني  20من نفس الشهر ومن ضمنها ايام
السبت».
وأضاف البيان «أما فيما يخص امتحانات الدور الثاني للكورس االول للدراسة
الثانوية ستبدأ يوم االربعاء  15أيلول  2021وتستمر لغاية يوم االربعاء  22من
الشهر ذاته ومن ضمنها ايام السبت».
وأش�ارت الرتبية اىل ان «تحديد الجداول االمتحانية يتم من قبل ادارات املدارس
م�ع مراع�اة التباعد االجتماعي س�واء كان يف القاعات االمتحانية او انتش�ار
التالمي�ذ والطلبة يف س�احات امل�دارس ،مع التأكيد عىل اتب�اع كافة االجراءات
الوقائية».

إطالق بوابة أور االلكرتونية للخدمات
احلكومية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت االمانة العامة ملجل�س الوزراء،
امس االحد ،اطالق بوابة أور االلكرتونية
للخدمات الحكومية.
وذك�ر بي�ان لألمان�ة تلقت «ال�زوراء»
نس�خة منه :أن�ه «انطالق�ا ً من حرص
الحكوم�ة العراقية عىل توفري الخدمات
اإللكرتوني�ة للمواطنين ،وب�إرشاف
مب�ارش م�ن قبل األمين الع�ام ملجلس
ال�وزراء ،أطلقت األمان�ة العامة ،بوابة
أور اإللكرتونية للخدمات الحكومية».
واوض�ح ان «البواب�ة س�تتيح وص�ول
املواطنني إىل الخدمات اإللكرتونية التي
ُتقدمها الوزارات والجهات غري املرتبطة
ب�وزارة ،عرب الناف�ذة الواح�دة ،وتمثل

ه�ذه البوابة ،أحد العنارص األساس�ية
ملرشوع الحكومة اإللكرتونية».
واض�اف انها «تعمل ضم�ن بيئة مركز
البيان�ات الوطن�ي يف األمان�ة العام�ة
ّ
ش�كل حديثاً،
ملجل�س ال�وزراء ،ال�ذي َت
و ُيع ُّد التجربة األوىل من نوعها يف العراق،
الطامح�ة إىل بل�وغ إدارة الكرتوني�ة
شاملة».
وتاب�ع «بإمكان املواطنين الوصول إىل
خدمات البوابة ،عرب الرابط اإللكرتوني
اآلت�ي : ،»https://ur.gov.iqمشيرا
اىل «تخصي�ص دائ�رة مرك�ز البيان�ات
الوطني ،رقم الهات�ف ( )5599لتقديم
الخدم�ات اإلرش�ادية إىل املواطنين،
لالستعالم عن الخدمات املتاحة».
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النزاهة تتقصى حقيقة االستيالء على أرض خمصصة ألمانة العاصمة
بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس األحد،
أن جهوده�ا يف من�ع التج�اوز على األرايض
العائ�دة إىل مُ ديريَّ�ة األوقاف العامَّ �ة تكلَّلت
بالنج�اح ،بعد قي�ام األمان�ة العامَّ ة ملجلس
الوزراء باإليعاز إىل أمانة بغداد بإزالة التجاوز
عىل تلك األرايض.
دائ�رة الوقاي�ة يف الهيئ�ة أش�ارت إىل إحال�ة
تقري�ر أع َّدته ح�ول تل�ك األرايض إىل األمانة
ٍ
العامَّ ة ملجلس الوزراء والجهات ذات العالقة،
مُ بي ً
ّنة َّ
أن التقرير تضمَّ �ن التحرّي عن صحَّ ة
أش�خاص على
املعلوم�ات ح�ول اس�تيالء
ٍ
أرض عائ�د ٍة ألمان�ة بغ�داد يف منطق�ة حي
ٍ
البس�اتني مُ َّ
طري�ق يربط
ص�ة إلنش�اء
خص ٍ
ٍ
بغ�داد باملحافظ�ات الش�ماليَّة ،وقيامه�م
أش�خاص ي َّدعون ملكيَّة
بتس�ييجها بحماية
ٍ
ً
الفتة إىل َّ
أن مرشوع ربط طرق جانب
األرض،
الرصاف�ة بطريق بغ�داد – كرك�وك هو أحد
الطرق املُقرتحة ضم�ن مُ َّ
خططات التصميم

بغداد /الزوراء:
أوضح�ت وزارة الصح�ة والبيئة،
ام�س األح�د ،س�بب املباعدة بني
جرعتي فايزر .م�ن جهته ،أكدت
صح�ة الس�ليمانية على أهمي�ة
إقبال الس�كان وخاصة العاملني
يف س�لك الرتب�وي على التطعي�م
باللقاح املضاد لفريوس كورونا.
وق�ال مدي�ر الصح�ة العام�ة،
رياض عبد االمري ،بحسب اإلعالم

لبغ�داد والت�ي تض�م العدي�د م�ن املراك�ز العلمي�ة
واملكتب�ات العام�ة ما بني اهلي�ة وحكومية ،اضافة
اىل البي�وت الثقافي�ة التي تمثل رموزا وش�خصيات
مهمة”.
وتاب�ع وايل ان “بغ�داد تض�م ايض�ا املرك�ز الثق�ايف
البغدادي يف شارع املتنبي ،عالوة عىل دار املخطوطات
العراقي�ة التي تحوي  47ال�ف مخطوطة ،اضافة اىل
دار الكت�ب والوثائق ،واملجمع العلم�ي ،وكذلك بيت
الحكمة”.
وبّي�نّ وايل ان “الخطة تتطلب رص�د ميزانية خاصة
تتضمن استقبال وارسال للوفود لالطالع عىل املراكز
الثقافية وتقييم مدى استحقاق بغداد لذلك ،وتهيئة
وتأهي�ل املراك�ز العلمي�ة والثقافي�ة والحضاري�ة
واملكتبات والقصور املهدمة التاريخية ،وكذلك احياء
الجوانب الفولكلورية والشعبية للعاصمة”.

التجارة تعلن حتديد موعد إطالق الوجبة
الثانية من السلة الغذائية
والربام�ج لتأمين خزي�ن ط�وارئ م�ن املفردات
التموينية للحاالت الطارئة واملس�تعجلة وتدويره
حس�ب النوعيات وصالحية االنتاج واعداد موقف
بكميات الحنطة والحاجة الفعلية».
ووجه الوزي�ر «لجن�ة تنفيذ الخطة التس�ويقية
بإعداد دراسة لوضع آلية لحل كل مشاكل الوكالء
واملطاح�ن وتن�اط صالحي�ة حله�ا للجن�ة وبما
يحقق الصالح العام وكذلك اعداد برنامج الرقابة
االلكرتونية بالتنسيق مع املعنية» .
وتابع البيان ان «اللجن�ة املركزية ملتابعة الخطة
التس�ويقية للتجهي�ز ناقش�ت خلال االجتم�اع
املش�اكل واملعوقات التي رافقت التجهيز بالوجبة
االوىل وتب�ادل وجه�ات النظ�ر يف املالحظ�ات
والتوجيه�ات التي وجه بها الوزير الجبوري وبما
يس�هم يف نجاح وق�وة الوزارة واستراتيجيتها يف
اعادة ثقة املواطن بتامني وتجهيز مفردات السلة
الغذائية ذات الجودة العالية وتجاوز االش�كاليات
التي تعيق وصول املواد».
وتاب�ع البي�ان ان�ه «يف وق�ت س�ابق وبن�ا ًء عىل
توجيه�ات وزير التجارة تم تش�كل لجنة متابعة
الخطة التس�ويقية ملف�ردات البطاق�ة التموينية
ومتابع�ة توزيعه�ا يف كاف�ة املناط�ق لضم�ان
وصولها اىل مس�تحقيها م�ن العوائل ابت�دا ًء من
املناط�ق االكثر حاجة فضال ع�ن تذليل املعوقات
التي تواج�ه رشكات الغ�ذاء ولضمان انس�يابية
سري عملية التجهيز».

القبض على مطلوبني وضبط أسلحة وأعتدة يف بغداد

بغداد /الزوراء:
نف�ذت قي�ادة عمليات بغ�داد ،امس األح�د ،عمليات
امنية اسفرت عن القبض عىل مطلوبني ،فيما عثرت
عىل اس�لحة واعتدة ومواد مخدرة.وذكر بيان لخلية
االعالم االمني تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «ضمن
الخطط االستباقية املوضوعة من قبل قيادة عمليات
بغداد والتي تهدف لتأمني العاصمة وبإرشاف الفريق
الرك�ن قائد عمليات بغداد ،نفذت قوة مشتركة من
اللواء ( )55فرقة املش�اة السابعة عرش عملية بحث
وتفتي�ش يف منطق�ة الرضوانية (املقال�ع) واملناطق
املحيطة بها جنوبي بغ�داد ،لتجفيف منابع اإلرهاب

إىل «قي�ام أمان�ة بغ�داد بالتعاقد م�ع إحدى
دراس�ات استشاريَّـ ٍة لربط
الرشكات إلعداد
ٍ
طريق محمد القاسم بطريق بغداد – كركوك
أن املرشوع لم ُي َّ
بعد إج�راء مُ ناقص ٍة؛ إال َّ
نف ْذ؛
بس�بب األزم�ة املاليَّـ�ة التي رافق�ت دخول

الصحة توضح سبب املباعدة بني جرعيت لقاح «فايزر»

وجهت بوضع آلية حلل مشاكل الوكالء واملطاحن

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التجارة ،امس األح�د ،موعد إطالق
الوجبة الثانية من السلة الغذائية.
وذكر بيان للوزارة ،تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
ان «الوزير عالء احم�د الجبوري أكد عىل رضورة
اع�داد خطة متكاملة وبتوقيت�ات مجدولة ووفق
الي�ات جدي�دة يف تجهيز مفردات الس�لة الغذائية
بوجباته�ا الثاني�ة لتحقي�ق العدال�ة يف التجهي�ز
للعوائ�ل الواقعة تحت خط الفقر وعىل مس�توى
االقضي�ة والنواح�ي وامل�دن يف ان واح�د وح�ل
االشكاالت التي رافقت التجهيز يف الوجبة االوىل».
وأض�اف البي�ان ان «ذل�ك ج�اء خلال اجتم�اع
الوزير الجبوري باللجن�ة املركزية ملتابعة الخطة
التسويقية ملفردات الحصة التموينية» .واشار إىل
ان «الوزي�ر اكد يف الوقت ذاته عىل االرساع بتحديد
موع�د إلطالق الوجبة الثانية من مفردات الس�لة
الغذائية واستكمال كل االجراءات الفنية واالدارية
واع�داد اإلحصائي�ات والخط�ط يف اط�ار متابعة
التجهي�ز بتع�اون اللجنة وتنس�يقها مع رشكتي
امل�واد الغذائي�ة والتصني�ع ودائرت�ي التخطي�ط
واملتابع�ة والرقابة التجاري�ة وبما يضمن وصول
املواد الغذائية ملستحقيها بانسيابية عالية  ،فضال
ع�ن التأكيد عىل مواصلة اجراء االس�تبيانات عن
راي املوط�ن ورضاه عن نوعي�ة املواد وافضليتها
بالتجهي�ز ألخذه�ا بنظ�ر االعتبار قب�ل الرشوع
بتجهيزها» ،مش�ددا عىل «رضورة اعداد الخطط

األس�ايسِّ ملدينة بغداد املُع َّدة من قبل األمانة،
وفق بيان صدر عن هيئة النزاهة
التقري�ر دع�ا إىل «النظ�ر بإمكانيَّ�ة وض�ع
مرشوع ربط الطريق الرسيع (محمد القاسم)
بطريق بغداد – كركوك الشمايل ضمن الخطة
االس�تثماريَّـة ألمان�ة بغ�داد وف�ق القوانني

الناف�ذة ،وبما يخدم املصلح�ة العامَّ ة» ،الفتا ً

عصابات داعش اإلجراميَّـة».
وأوضح البيان َّ
الس�ني قام
أن «ديوان الوقف
ّ
أرض تقع يف حي البس�اتني
بتأجري أجزا ٍء من
ٍ
أش�خاص؛ الس�تخدامها للزراع�ة
إىل ثالث�ة
ٍ
زراع�ي ،وقيامه�م بوض�ع س�ياج
وس�كن
ٍّ
ٍ
( ،)BRCواإلعلان ع�ن تأجريه�ا كمش�اتل
َّ�ة ،األمر الذي ُقوب َ
باعرتاض من قبل
�ل
زراعي ٍ
ٍ
ِ
أهايل املنطقة؛ كون األرض مُ َّ
خصصة إلنشاء
الطريق الرسيع».
ورص�د التقرير قي�ام مُ ديريَّة بلديَّة الش�عب
املوقعي عىل قط�ع األرض
بإج�راء الكش�ف
ِّ
املُ َّ
الس�ني ضمن
ؤج�رة من قبل ديوان الوقف
ِّ
مسار طريق (محمد القاسم) ،والذي بينَّ َّ
أن
بكثري من املساحات
املساحات املُسيَّجة أكرب
ٍ
املُتعاق�د عليها وعىل ط�ول الطريق الرسيع؛
لذل�ك ت� َّم إيق�اف أعمال التس�ييج م�ن قبل
بلديَّة الش�عب التي الحظت قيام املُستأجرين
بارت�كاب مُ خالف ٍة لبنود العقد بتأجري األرض
كمشاتل؛ كونه إيجارا ً من الباطن.

السليمانية تعلن عن تلقيح «إجباري»

تشكيل جلنة عليا خاصة برتشيح بغداد
عاصمة للكتاب 2023
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت محافظ�ة بغداد ،ام�س االحد ،عن تش�كيل
لجنة عليا م�ن اجل وضع االلي�ات واالجراءات التي
ترافق ترش�يح بغداد عاصمة الكت�اب للعام ،2023
فيم�ا اكدت ان تل�ك االليات تتضم�ن تأهيل املناطق
التاريخي�ة والحضاري�ة املهمل�ة واحي�اء الجوان�ب
الفولكلورية والرتاثية.
وقال املعاون الفني للمحافظ ،حيدر وايل ،يف ترصيح
صحف�ي :ان “الرتش�يح ت�م بدع�وة م�ن منظم�ة
(اليونسكو) للرتبية والفنون والثقافة التابعة لألمم
املتح�دة” ،مبينا ان “اللجنة التي ش�كلتها املحافظة
اعدت ملفا بذلك ورفعته اىل املنظمة لدراس�ته والبت
به”.
واض�اف ان “اللجنة العليا التي ش�كلتها املحافظة،
اع�دت برنامجا اخ�ذ باالعتب�ار املكان�ة الحضارية
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ومالحقة عصابات داعش اإلرهابية وتفويت الفرصة
عىل من تس�ول له نفسه تعكري صفو األمن بالتزامن
مع قرب زيارة أربعينية اإلمام الحسني عليه السالم».
ويف س�ياق متصل ،واصلت القوات األمنية يف قاطعي
الكرخ والرصافة تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش
ومالحقة عصابات اإلرهاب والجريمة ،حيث تمكنت
من القاء القبض عىل ( )12متهما ً وفق مواد قانونية
مختلف�ة ،باإلضافة اىل ضبط كمية من املواد املخدرة
وأدوات تعاط�ي ،وحج�ز ع�دد من العجلات التي ال
تحم�ل أوراق�ا ً ثبوتية ،فيما تم إحال�ة امللقى القبض
عليهم اىل الجهات املختصة لينالوا جزائهم العادل.

الرس�مي :إن «تجهي�ز اللقاحات
من الرشكات بطيء ،إذ إن العراق
تعاقد مع الرشكات املنتجة للقاح
على توفري أكث�ر م�ن  30مليون
جرع�ة» ،مبين�ا ً أن «الشركات
أخ�رت اللقاح ،لذل�ك نحن باعدنا
بين الجرعتين األوىل والثاني�ة
بحس�ب تعليمات منظمة الصحة
العاملي�ة ،التي أجازت املباعدة بني
جرعتي فايزر ملدة  12أسبوعاً».

وأضاف أنه «يف نهاية العام الحايل
ستردنا جرع�ات كثيرة ،تغطي
الجرع�ة الثانية تص�ل بحدود 20
مليون جرعة».
وأشار عبد األمري إىل أن «توصيات
وزارة الصح�ة بخص�وص تنفيذ
ق�رار اللجن�ة العلي�ا للصح�ة
والسلامة الوطني�ة جاري�ة،
وال�ذي يقتيض أن يك�ون الطالب
واملدرس�ون ملقحين أو ُيجل�ب

تمض
فحص بي يس ار س�الب لم
ِ
علي�ه س�بعة ايام ،يف كل أس�بوع
دوام».
من جهته ،أكد املدير العام لصحة
الس�ليمانية ،صب�اح هورام�ي،
ام�س األح�د ،على أهمي�ة إقبال
السكان وخاصة العاملني يف سلك
الرتب�وي على التطعي�م باللقاح
املضاد لفريوس كورونا.
وقال هورامي ،يف مؤتمر صحفي

مشترك عقده م�ع وكي�ل وزير
صحة اإلقليم رهي�ل فريدون :إن
«م�ن يتلقى اللق�اح برغبته فهذا
أم�ر جي�د ،وم�ن ال يق�وم بذل�ك
سنطعمه إجبارا».
وأض�اف أن�ه «س�يتم تخصيص
مصنع الس�جائر يف الس�ليمانية
لتطعي�م التدريس�يني واملعلمين
باللقاح املضاد للوباء» ،عادا ً إياه
بأنه سيكون أكرب مركز للتلقيح.

أسواق
العدد 7558 :االثنين  6ايلول 2021

مبيعات مزاد العملة تسجل حنو
 225مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي ،أمس األحد ،لتصل إىل  225مليون
دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريكي ،ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة  4.65%لتصل إىل  225مليوناً ،و462
الف�ا و 282دوالرا أمريكي�ا ،مقارن�ة بي�وم الخميس امل�ايض ،التي بلغت
املبيعات فيه  215مليونا و 761الفا و 373دوالرا أمريكي.
وذهب�ت املشتريات البالغة  180مليون�ا ً و 702ألف�ا و 282دوالرا لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  44مليونا ً و 760ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قامت بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج،
وأش�ار ا ٕىل أن 37
و 17مرصف�ا لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة ،إضاف�ة اىل مش�اركة  17رشكة
رصافة.

استقرار أسعار الدوالر يف بغداد
واإلقليم

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
االحد ،يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ،ويف كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
امس  147300دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
وأش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البيع  147750دين�ارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي ،بينما بلغت أسعار الرشاء  146750دينارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا
ايض�ا ،حي�ث بلغ س�عر البي�ع  147400دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي،
والرشاء بواقع  147000دينار لكل  100دوالر امريكي.

املالية الربملانية :قانون اخلدمة
املدنية سيوحد وينظم الرواتب

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت اللجن�ة املاليّ�ة النيابيّ�ة ،ام�س األح�د ،أن قانون الخدم�ة املدينة
س�ينظم ضوابط والرشوط التي تتعل�ق يف العلاوات والرتفيعات وتوحيد
سلّم ومخصصات الرواتب بني الوزارات ،فيما دعت اىل توحيد مخصصات
املوظفني.
وق�ال عضو اللجن�ة املالية النيابية ،ماج�د الوائيل ،للوكالة الرس�مية :إن
“قان�ون الخدمة املدني�ة من أهم القوانين يف اللجنة املالي�ة ،إذ ت ّم اكمال
اإلجراءات الترشيعية من اللجنة املالية منذ أكثر من سنة وهو ضمن ادراج
ً
مبين�ا أن “قانون الخدمة املدنية س�ينظم َّ
كل الضوابط
رئاس�ة الربملان”،
ً
والرشوط والقيود التي تتعلق بالعالوات واالجازات والرتفيعات ،فضال عن
توحيد سلّم ومخصصات الرواتب”.
وأض�اف أن “بعض املوظفين ينتقلون من وزارة اىل أخرى وبش�كل كبري
كونه�ا جاذب�ة” .موضح�ا ً أن “هناك دع�وات لتوحيد س�لّم الرواتب الذي
باألص�ل هو مو ََّحد بالراتب األس�مي للجمي�ع يف كل ال�وزارات لكن هناك
اختالفا ً يف التخصيصات من وزارة اىل أخرى”.
وبين أن “قانون الخدمة املدنية فيه مايقرب م�ن  100مادة وهناك مادة
ّ
س�لم
واحدة تتعلق بس�لّم الرواتب” ،الفتا ً اىل أن “هناك رأيا ً يتعلق بتنظيم
الروات�ب واملخصصات ،واجماع�ا ً يف اللجنة املالي�ة ألاّ تتدخل بالتفاصيل،
وانما بوضع املعايري العامة”،
ً
ً
لاَّ
وبينّ أن “الفروقات بني الرواتب يجب أ تتجاوز حدا معينا؛ لكي ال تكون
فروقات كبرية وأن تنظم بالدقة ،حيث تركت اىل مجلس الوزراء” ،مشيراً،
إىل أن “اللجنة املالية خاطبت رئاسة مجلس النواب عن سبب تأخري درجها
ضمن جدول األعمال ولكن لم يدرج حتى اآلن”.

جلنة االقتصاد تدعو إىل حتديث النظام
املصريف يف البلد

بغداد /الزوراء:
دع�ت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار يف مجلس الن�واب العراق�ي الحكومة
اىل تس�هيل أمور املس�تثمرين س�واء املحليني أو الخارجيني وإيجاد نظام
مرصيف حديث.
وقال�ت عضو اللجنة ،ندى ش�اكر ج�ودت ،يف ترصيح صحف�ي :إن “البلد
يحت�اج اىل االس�تثمار م�ن أجل النه�وض به ،ك�ون إصالح الع�راق ينبع
بالدرج�ة األوىل م�ن االهتمام باالقتص�اد ،وذلك أم�ر رضوري مع ارتفاع
نسبة البطالة”.
وبين�ت أن “هذه األمور لن تتحقق من دون القضاء عىل الفس�اد وإيقاف
مس�اومة املستثمرين س�واء من الداخل أو الخارج ،كما يجب عمل نظام
مرصيف حديث ومتطور كون ذلك هو الذي يسهل من عمل املستثمرين”.
ودعت اىل “رضورة تسهيل االجراءات وتقليل الروتني للمستثمرين السيما
م�ع وجود الوفد االردني الذي يبحث فرص االس�تثمار يف البالد” .وأضافت
أن “االس�تثمار يمك�ن أن ينج�ح يف الع�راق رشط أن تك�ون هن�اك ادارة
صحيحة للبلد”.
وبين�ت أن “هناك تجارب لدول كانت أكثر خراب�ا ً يف أوضاعها من العراق
س�واء ماليزي�ا او إندونيس�يا ،ولك�ن اليوم نجده�ا يف مقدمة ال�دول بعد
االهتمام باالستثمار والتخطيط الصحيح لبلدانها”.
وتابع�ت“ :لذلك نحتاج اىل ادارة صحيحة من أج�ل النهوض بالبلد وإبعاد
االحزاب عن التدخل يف االس�تثمارات ،كما يجب االهتمام بالجانب األمني،
خاصة أن أي استثمار يحتاج اىل وضع أمني جيد الن رأس املال جبان”.
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النفط تعلن سد حاجة حمطات الطاقة من الوقود

العراق يتطلع ملعاجلة أزمة الكهرباء خالل السنوات املقبلة
بغداد /الزوراء:
ّ
أكد مستش�ار رئي�س ال�وزراء ،رحيم
الجعف�ري ،ام�س األح�د ،أن الع�راق
يتطل�ع إلنت�اج  12الف ميغ�ا واط من
الطاقة الكهربائية بحلول عام .2030
وق�ال الجعفري يف ترصي�ح صحفي:
إن الفترة التي أعقب�ت مؤتمر باريس
للمناخ شهدت اهتماما ً عامليا ً بالتوجه
ص�وب الطاق�ة النظيف�ة ،بجمي�ع
أنواعه�ا وحس�ب واق�ع كل دولة وما
متوفر من مقومات تس�اعد عىل تبني
ن�وع دون آخر.واس�تطرد :أن الع�راق
يتطل�ع لغاي�ة  2030إىل إنتاج  12الف
ميغ�ا واط ،ويوج�د حراك فعلي بهذا
الش�أن ،ونتطلع إىل إنتاج  7آالف ميغا
واط خلال الس�نوات القادمة ،وهناك
جدية يف هذا املوضوع املهم.
وأضاف :أن االهتمام بالطاقة النظيفة
يأت�ي من أعلى املس�تويات يف الدولة،
حيث يوجد اهتمام بالطاقة الشمسية،
أما طاق�ة الرياح فال توج�د يف العراق
جدوى من هذا الن�وع ،يف حني الطاقة
املنتج�ة م�ن ح�رق النفاي�ات يمك�ن
تبنيها يف العراق.
ودع�ا الرشكات املحلي�ة إىل اإلفادة من
ه�ذا املفصل الذي يمكن أن يخفف من
اآلث�ار البيئة على البلاد ويوفر طاقة
نحن بحاجة لها.
ْ
اك�دت وزارة النفط ،امس
من جهتها،

األح�د ،تأمين جمي�ع ان�واع الوق�ود
لس�د احتياج�ات محط�ات الطاق�ة
الكهربائية ،كاش�فة ع�ن قرب ادخال
ع�دد من الوحدات االنتاجية يف مختلف
املصايف.وقال مصدر مس�ؤول يف وزارة
النفط ،بحس�ب الصحيفة الرس�مية:
ان “ال�وزارة عملت على توفري الوقود
بجمي�ع انواع�ه ملحط�ات الكهرب�اء
“الغ�از وزي�ت الغ�از والنفط االس�ود
والنفط الخام ،اضافة اىل توفري الوقود

البديل”.
وأوض�ح :ان كل محط�ة كهربائي�ة
تعتمد يف تشغيلها عىل نوع من الوقود
االسايس ،وعند عدم توفره تعمد وزارة
النف�ط عىل ض�خ وقود بدي�ل لها ،يتم
تخزين�ه ضم�ن مس�تودعات تابع�ة
للمحطة.واش�ار اىل ان “خطة الوزارة
تقضي العم�ل على تحسين النوعية
والكمي�ة ملختل�ف املش�تقات النفطية
والت�ي تتحق�ق م�ن خلال مش�اريع

العراق يستضيف مؤمترا عربيا السرتداد األموال املنهوبة

بغداد /الزوراء:
تس�تضيف العاصم�ة بغ�داد،
منتصف شهر أيلول الحايل ،مؤتمر
“استرداد األموال املنهوب�ة” الذي
تعق�ده وزارة الع�دل بالتعاون مع
مجلس وزراء الع�دل العرب التابع
لجامعة الدول العربية.
وقال عض�و ائتالف “اتفاقية األمم
املتح�دة ملكافحة الفس�اد” رئيس
“ش�بكة النهري�ن لدع�م النزاه�ة
والشفافية” محمد رحيم الربيعي،
يف حدي�ث صحف�ي :إن “مجل�س
وزراء الع�دل العرب أصدر دراس�ة
عام  2020بعنوان (اسرتداد األموال
املنهوب�ة ـ الكيفيةـ االج�راءات ـ
الوس�ائل املتاحة) ،وهناك رغبة يف
ترجمة العمل بمؤتمر دويل تحاكى
في�ه التجارب العربي�ة والدولية يف
محاربة الفساد واسترداد األموال
املنهوب�ة واالس�تفادة منه�ا على
الصعيد العربي واملحيل”.
وأض�اف أن “املؤتمر الذي س�يعقد
يومي  15و 16أيلول الحايل سيكون
برعاي�ة الحكوم�ة العراقية ممثلة
ب�وزارة الع�دل و(مرك�ز البح�وث
القانوني�ة والقضائي�ة) وبمجلس
وزراء العدل العرب يف جامعة الدول
العربي�ة” ،مشيرا ً اىل أن “رئي�س

ال�وزراء مصطفى الكاظمي وأمني
جامعة ال�دول العربية س�يكونان
ضمن الحضور يف املؤتمر”.
وتابع الربيعي أن “املؤتمر يهدف اىل
تنفيذ برنامج عمل (املركز العربي
للبح�وث القانوني�ة والقضائي�ة)
س�نويا ً بق�رار من مجل�س وزراء
الع�دل الع�رب والذي سيس�عى اىل
تحقي�ق األه�داف الفرعية بعرض
أوراق علمية لتجارب وممارس�ات
دول يف استرداد األم�وال املنهوب�ة
بالفس�اد ،والتع�اون العرب�ي
وجه�ود الجامع�ة بمكافح�ة
الفساد واسترداد األموال املنهوبة
بالفس�اد ،واإلط�ار الترشيع�ي

باسرتداد األموال املنهوبة بالفساد،
للخروج بتوصيات ترفع اىل مجلس
وزراء الع�دل العرب به�دف تفعيل
بروتوك�والت التع�اون العرب�ي
السرتداد األموال املنهوبة”.
وأكد أن “العراق يرأس اآلن الشبكة
العربية لتعزي�ز النزاهة ومكافحة
الفس�اد والتي تض�م أعضاء يف 22
بلدا عربيا منهم حكوميون كوزراء
ع�دل أو رؤس�اء هيئ�ات نزاهة أو
مالي�ة أو ديوان رقاب�ة ومنظمات
مدني�ة وأعض�اء يف الش�بكة م�ن
جميع البل�دان منها فروع منظمة
الش�فافية الدولي�ة يف البل�دان
العربية”.

حتذيرات نيابية من انهيار العملة بسبب السياسة احلكومية
بغداد /الزوراء:
ح�ذرت لجنة التخطي�ط النيابية ،امس االح�د ،من مغبة
اس�تمرار اتخاذ السياس�ات الحكومية غري املدروس�ة يف
مجال االقتصاد ،مبينا ان الس�لع االساس�ية ارتفعت عىل
اكثر من  35%خالل املدة املاضية.
وق�ال نائب رئي�س اللجن�ة ،محمد البل�داوي ،يف ترصيح
صحفي :ان “اتخاذ الحكومة سياسية مالية غري مدروسة
يف ظل التنافس السيايس سيؤدي اىل انهيار العملة املحلية

بشكل حتمي”.
واض�اف ان “امل�واد الغذائية والخبز والس�لع االساس�ية
ارتفعت بشكل كبري بنسبة  35بعد قرار رفع سعر الدوالر
امام الدينار وهو ارتفاع ال يتحمله املواطن البسيط”.
واش�ار البل�داوي اىل ان “الحكوم�ة مطالب�ة بالرتي�ث يف
اتخ�اذ الق�رارات السياس�ية واالقتصادي�ة املهم�ة لحني
انته�اء عمرها وقدوم حكومة جديدة تمتد ألربع س�نوات
قادمة”.

ووح�دات يت�م انش�اؤها وتطويره�ا
يف املص�ايف القائم�ة حالي�ا لغ�رض
االرتق�اء بج�ودة املش�تقات النفطية
واملش�اريع االخ�رى لرف�ع الطاق�ات
االنتاجي�ة للمصايف”.وبين املصدر ان
“هذه املش�اريع تسير يف وق�ت واحد،
اذ سيش�هد ه�ذا العام انج�از الوحدة
الرابعة يف نفط البرصة بطاقة  70الف
برميل” ،منوها اىل ان “وحدات االزمرة
يف مصايف الجنوب س�يتم اس�تكمالها
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وتش�غيلها خالل ش�هر ترشي�ن االول
املقب�ل اضاف�ة اىل وح�دة االزم�رة يف
مصايف الشمال”.
واض�اف ان “الوزارة س�تنجح بتنفيذ
خطته�ا وف�ق توقيتاته�ا الزمنية كما
نجحت يف اعادة تأهيل وتشغيل مصفى
صالح الدين  2بطاقة  70الف برميل يف
ش�هر حزيران املايض بع�د ان تعرض
اىل تدمري كبري ابان س�يطرة عصابات
داعش االرهابية عليه”.
واش�اد املص�در إىل “تمك�ن امللاكات
الفنية والهندسية يف الوزارة بالتنسيق
مع الشركات ذات العالق�ة من اعادة
تأهي�ل جمي�ع املص�ايف يف املناط�ق
املح�ررة والت�ي تعرض�ت اىل التخريب
من قب�ل عصاب�ات داع�ش االرهابية
مث�ل “مصفى الصينية بطاقة  30الف
برميل يوميا ومصفى الكس�ك بطاقة
 15الف برميل والقيارة بطاقة  30الف
برميل اضافة اىل مصفى حديثة بطاقة
 16ال�ف برمي�ل” ،مؤك�دا ان “ه�ذه
املصايف تس�هم بتوفري جزء من حاجة
تلك املناطق من املنتوجات النفطية”.
ولف�ت اىل ان “وزارة النف�ط تتعام�ل
ب�كل جدي�ة وبمرون�ة عالي�ة لجل�ب
االس�تثمارات يف مج�ال بن�اء املصايف،
اضافة اىل طرح مش�اريع اس�تثمارية
كثيرة يت�م التعام�ل معه�ا م�ن قبل
الدوائر املختصة للبت بها”.

الزراعة :ارتفاع أسعار املواد
الغذائية “ظاهرة عاملية”

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة ،امس األحد ،أن ظاهرة ارتفاع أس�عار املواد الغذائية
ظاهرة عاملية ،فيما أشارت اىل استمرارها بتقنني االسترياد.
وق�ال الوكيل الفني يف ال�وزارة ،ميثاق عبد الحسين ،يف ترصيح صحفي:
إن “ارتف�اع األس�عار ظاه�رة عاملية ،الس�يما أثناء فرتة جائح�ة كورونا
التي تس�ببت باضطراب األس�واق بس�بب اإلجراءات الصحي�ة املفروضة
عىل الس�فر ،وانتقال البضائع ،وتأثر االقتصاد العاملي” ،مبينا ً أن “ارتفاع
أس�عار املواد الغذائية يف العراق تزامن ايضا ً مع حلول ش�هر محرم الحرام
والتحول املوسمي من العروة الصيفية اىل العروة الخريفية”،
وأض�اف أن “هذا االنتقال يتس�بب بش�ح مؤق�ت يف املع�روض وزيادة يف
الطلب ،وأن سياسة وزارة الزراعة يف االسترياد تخضع ملفكرة زراعية تنظم
عملية االسترياد ،بما يضمن عدم اإلرضار باملزارعني املحليني ،وبخاصة أن
فرتة ش�ح املنتوج املحيل قصيرة وال تتجاوز ثالثة اس�ابيع فقط ويتوفر
بعده�ا االنتاج”،وبينّ عبد الحسين أن “ه�ذه الفرتة التي تتكرر س�نوياً،
تتم معالجتها بفتح محدود ومقنن لالس�ترياد ،يضمن عدم اغراق السوق
بس�لع تؤثر يف املزارعني وتتسبب بانهيار األسعار” ،منوها بأنه “ال يمكن
ايضا نس�يان ش�ح املياه وقلة االمطار وارتفاع درج�ات الحرارة وأثرها يف
االنتاج”،وأك�د أن “من واجب وزارة الزراع�ة الحفاظ عىل ديمومة االنتاج
املحلي وحمايت�ه ،وأن املزارعني ال يتحملون خس�ارة محاصيلهم بس�بب
اغراق االس�واق باملواد الغذائية املس�توردة ،وهو ما حصل خالل السنوات
املاضية ،التي لم يكن فيها تنظيم وتقنني لالس�ترياد ،ما تس�بب بخس�ائر
كبرية للمزارعني”،
وتابع أن “بعض ضعاف النفوس يس�تغلون فرص ش�ح امل�واد الغذائية،
باحتكار الس�لع ورفع االس�عار” ،مؤك�دا ً أن “وزارة الزراعة حريصة عىل
توفير املنتجات الزراعية وتقليص ارتفاع االس�عار ،وهي مس�تمرة بهذه
االج�راءات” ،ولفت اىل أن “االرتفاع النس�بي الراهن للمواد الغذائية ،ناجم
ايضا عن رفع س�عر رصف ال�دوالر مقابل الدينار ،وأن هذا التغيرّ بس�عر
الرصف ،ينعكس عىل جميع املدخالت االنتاجية الزراعية املستوردة”.

املعدن األصفر يشهد ارتفاعا طفيفا يف األسواق احمللية

للشهر الثاني ..العراق حيافظ على مرتبته العاملية يف تصنيف حيازة الذهب
بغداد /الزوراء:
أعلن املجلس العاملي للذهب ،أمس األحد،
ان العراق حافظ عىل مركزه  39للش�هر
الثاني عىل التوايل والخامس عربيا كأكرب
احتياط�ي للذه�ب يف العال�م ،مبينا ان
الربازيل اشترت أكرب كمية للذهب .من

جانب متص�ل ،ارتفعت أس�عار الذهب
“االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية،
أمس األحد.
وق�ال املجل�س يف أح�دث ج�دول ل�ه
لش�هر أيلول لعام  2021واطلعت عليه
“الزوراء” :ان “العراق حافظ عىل مركزه

 39عاملي�ا للش�هر الثان�ي على الت�وايل
م�ن أص�ل  100دولة مدرج�ة بالجدول
بأكبر احتياطي للذه�ب بالعالم بعد ان
نزل مرتبة واحدة خالل الش�هر السابق
لتصب�ح حيازته من الذه�ب  96.3طنا
بعد ان كان�ت  96.4طنا وهو تمثل 9.4

 %من باقي احتياطاته االخرى”.
واضاف ان “الع�راق حافظ عىل مرتبته
الخامس�ة عربيا بعد كل من السعودية
وليبي�ا والجزائ�ر ولبن�ان” ،مبين�ا ان
رت الذهب منذ شهر ايلول
“العراق لم يش ِ
م�ن الع�ام  2020عندما اشترى كمية
قليلة بلغت  0.1طنا ،فيما اشترى 6.5
أطنان يف شهر ايلول .”2018
واشار اىل ان “الربازيل كانت أكرب مشرت
للذهب خالل الش�هر وبكمية بلغت 8.5
أطن�ان ،تليها أوزبكس�تان  8.4أطنان،
والهن�د  7.5أطن�ان ،فيم�ا كان�ت أكثر
الدول مبيعا للذهب ج�اءت قطر بواقع
 2.2ط�ن من الذه�ب تلته�ا بولندا 1.9
طن”.
ولفت اىل ان “الواليات املتحدة األمريكية
م�ا زال�ت تحت�ل املرتب�ة األوىل يف أكبر
احتياط�ي للذه�ب بالعال�م وبمق�دار
 8.133آالف طن ،تليه�ا املانيا وبمقدار
 3.359آالف ط�ن ،فيم�ا تذيلت القائمة
س�ورينام بمق�دار  1.5ط�ن تس�بقها
اليمن بمقدار  1.6طن”.
يذك�ر ان مجلس العامل�ي للذهب والذي
يقع مق�ره يف اململكة املتح�دة ،ويمتلك

خربة واس�عة ومعرفة عميقة بالعوامل
املسببة لتغيري السوق ،ويتكون أعضاؤه
من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم
وأكثرها تقدماً.
من جانب متصل ،ارتفعت أسعار الذهب
“االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية،
أمس األحد.
وقال مصدر ا ٕن أس�عار الذهب يف أسواق
الجملة بش�ارع النهر يف العاصمةبغداد
س�جلت للمثق�ال الواحد عي�ار  21من
الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر
بي�ع  374ال�ف دين�ار ،فيما بلغ س�عر
الرشاء  369الفاً.
واش�ار ا ٕىل أن س�عر بيع املثق�ال الواحد
عي�ار  21م�ن الذه�ب العراقي س�جل
ارتفاع�ا ايض�ا عند  344ال�ف دينار ،يف
حني بلغ سعر الرشاء  339ألفا.
وفيم�ا يخص أس�عار الذه�ب يف محال
الصاغة ،فإن س�عر بي�ع مثقال الذهب
الخليج�ي عي�ار  21يتراوح بين 375
الف دينار و 380ألفاً ،فيما تراوح سعر
البيع مثق�ال الذه�ب العراقي بني 345
الفا ً و 350الف دينار ..ويساوي املثقال
الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

الرياضي

أصفر وأمحر
اإلصابة ُتغيب علي عدنان عن
مواجهة إيران

بغداد /الزوراء
أثبت�ت الفحوص�ات الطبية الت�ي أجريت لالع�ب منتخبنا الوطني عيل عدن�ان ،عن عدم
جاهزيت�ه لخوض مب�اراة إيران يوم غ�د الثالثاء ضم�ن مباريات التصفيات اآلس�يوية
املؤهلة ملونديال قطر .2022
وتعرض عيل عدنان لإلصابة يف مباراة كوريا الجنوبية ،وغاد َر امللعب يف الشوط الثاني من
املب�اراة .وخضع عيل عدن�ان لفحوصات طبية يف الدوحة من قبل طبيب املنتخب الوطني
قاس�م الجنابي بفح�ص الرنني ،والذي أثبت بان الالعب غري جاه�ر ويحتاج اىل فرتة من
العالج والتأهيل وبذلك لن يشارك يف املباراة املقبلة ضد ايران يوم غد الثالثاء.
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بعد أقل من يوم على املواجهة املرتقبة

خمتصون :التشكيل املناسب ألدفوكات سيكون مفتاح الفوز على منتخب إيران
بغداد  /انتصار الرساج -عيل عنب
يرتق�ب عش�اق الس�احرة املس�تديرة
مب�اراة منتخبنا الوطن�ي مع منتخب
اي�ران يف الجول�ة الثاني�ة للمجموع�ة
االوىل من تصفيات اسيا امل ٔوهلة لكأس
العالم بقطر  ، 2022حيث يس�تضيف
ملع�ب خليف�ة ال�دويل اح�داث اللقاء
املنتظ�ر بين الفريقني والتي يس�عى
من خالله اسود الرافدين نحو تحقيق
اول ف�وز له يف ه�ذه التصفي�ات ،بعد
ان اس�تطاع ان يقتن�ص نقطة ثمينة
من منتخب كوري�ا الجنوبية يف مباراة
ش�هدت ندية كبيرة وارصارا من قبل
املنتخب العراقي عىل العودة اىل الوطن
ول�و بنقط�ة واح�دة وه�و ماح�دث
بالفع�ل  ،ام�ام منتخب ق�وي ورسيع
ويمتلك مجموعة متميزة من االعبني ،
انطوت صفحة كوريا الجنوبية ،وبدأنا
بصفحة املنتخ�ب االٕيراني التي يتمنى
الجمي�ع ان تحمل الكثري م�ن االفراح
لالٔسود .
محطتنا االول كانت مع الخبري الكروي
مجب�ل فرط�وس ،ال�ذي ق�ال :ثقت�ي
كبرية بمنتخبنا الوطني وكل التمنيات
باملوفقي�ة يف مبارات�ه الثانية غدا امام
املنتخ�ب االيران�ي ضم�ن التصفي�ات
املؤهلة اىل كاس العالم يف قطر . 2022
وبين :ال ش�ك انه�ا مب�اراة يف غاي�ة
االهمية املب�اراة مع منتخ�ب منافس
قوي عىل اح�دى بطاق�ات التأهل من
املجموعة.
موضحا :شخصيا اثق بمدرب منتخبنا
ادف�وكات وجه�ازه املس�اعد والعب�ي
منتخبنا وهم جديرون بهذه الثقة وال
اريد ان اضيف ش�يئا جديدا وال اتدخل
يف افكار املدرب ،واعتق�د ان له القدرة
عىل توظيف الالعبني بالشكل املطلوب
والصحي�ح ويحت�اج العبون�ا الرتكيز
والثق�ة بالنف�س وتطبي�ق واجب�ات
املدرب وعىل الجميع مس�اندة املنتخب
والتقلي�ل م�ن ال�كالم ع�ن التكتي�ك
والواجب�ات وتفضيل الع�ب عىل العب

اخر ك�ون هذه االمور م�ن اختصاص
امل�درب ،وان ش�اء الله يف�رح الجميع
بعد املباراة.
ومن جانبه ،تحدث مدرب نادي الطلبة
الحال قحط�ان جثري ،قائال :اعتقد ان
املب�اراة مع املنتخب االٕيراني س�تكون
مباراة صعبة بالفعل ملا يملكه الفريق
االٕيران�ي من العبني متميزين ويلعبون
مع أندية كبرية ،ولكن حس�ب قناعتي
اعتق�د ان امل�درب س�يبقى عىل نفس
التش�كيل الذي خاض به مباراة كوريا

ثالثة حمرتفني يعززون صفوف
منتخب الشباب يف غرب آسيا
بغداد /الزوراء
أك َد مدرب منتخب الش�باب ،عم�اد محمد ،ان ثالثة العبني محرتفني
سيعززون صفوف منتخب الشباب يف بطولة غرب آسيا التي ستقام
يف محافظة أربيل.
َ
وقال محم�د :إن الدعوة س�توجه ملحرتف دي غرافش�اب الهولندي
بلند حس�ن والع�ب دورتموند األملاني ريرب حس�ني ،وكذلك محرتف
مانشستر يونايت�د اإلنكلي�زي زي�دان اقبال م�ن أج�ل التواجد مع
منتخب الشباب يف بطولة غرب آسيا.
َ
وأضاف :س�أتوجه إىل أوربا الش�هر املقبل من أج�ل متابعة الالعبني
املحرتفني ممن دوّنتهم مفكرة الجهاز الفني ملنتخب الشباب الختيار
األفضل للتواجد معنا يف الفرتة املقبلة.
واختت� َم م�درب منتخ�ب الش�باب ،عماد محم�د ،حديث�ه بالقول:
الالعب�ون املحرتف�ون س�يكونون إضاف�ة قوية ملنتخب الش�باب يف
االس�تحقاقات املقبلة ،وسنقوم باس�تدعاء أي العب محرتف يقدم
اإلضافة الفنية للمنتخب.

إعالمنا الرياضي
العدد الس�ادس واالربعون من صحيفة الريايض
الت�ي تص�در ع�ن االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة
الرياضي�ة رأى النور امس االحد ،وتضمن العديد
من املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة برياضة
ك�رة الق�دم وبقية األلع�اب األخرى الت�ي زينت
باقالم صحفية مرموقة ،خالص االمنيات ألرسة
الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
وم�ن جهة اخرى ،تلقت ارسة الصحفية التهاني
والتربيكات من املؤسس�ات الرياضية واالتحادات الوطنية والرياضيني
والرياضيات بمختلف الفعاليات التهاني والتربيكات بمناس�بة الذكرى
الخمسني لصدور العدد االول من الصحيفة ،حيث سيصادف يوم السبت
املقبل املوافق الحادي عرش من ش�هر ايلول الحايل الذكرى السنوية الـ
 50لصدور هذه الصحيفة املميزة.
*******************
عم�ت الفرحة منزل املح�رر يف القن�اة الرياضية
العراقية الزميل حس�ن مه�دي وحرمه املصون
بع�د ان رزقهم�ا الب�اري ع�ز وج�ل بمول�ودة
اس�مياها (س�دن) ،امنياتنا الصادقة للجميلة
س�دن بموف�ور الصح�ة والعافي�ة والس�عادة
الدائم�ة وان يجعلها رب العاملين من بنات االيمان
والذرية الصالحة ويحفظها مع عائلتها الكريمة من كل رش ومكروه.

الجنوبي�ة ولكن مع ا ٕعط�اء املزيد من
الواجب�ات الهجومي�ة للفري�ق عكس
املب�اراة االوىل،الت�ي خاضه�ا الفري�ق
والذي اعتمد بها عىل التكتيك الدفاعي
للخروج بنتيجة طيبة يف تلك املباراة.
ويف م�ا يخص مفاتيح الفوز يف املباراة
القادمة ،تحدث جثري  :اعتقد ان وضع
التشكيل املناسب لتلك املباراة هو اهم
مفاتيح الفوز يف تلك املباراة  ،فال اعتقد
ان امل�درب س�يغري كثريا بالتش�كيل يف
تلك املباراة وان تغرياته وحس�ب رأيي

الش�خيص س�تكون بس�يطة جدا الن
املباراة صعبة وه�ي بحاجة اىل الكثري
من الحنكة والعمل الن مباريات كأس
العالم تختل�ف بالتأكيد عن التصفيات
االٔولي�ة ،لك�ن منتخبن�ا الوطني ظهر
بمس�توى جيد ج�دا رغ�م ان املنتخب
الكوري أرسع م�ن املنتخب االٕيراني يف
نق�ل الكرات وعملية الهج�وم ،فإٕذا ما
اس�تطاع املدرب الهولندي ادفوكات ان
يعطي تعليماته بالضغط عىل الالعبني
االٕيرانيين يف ملعبه�م ،وع�دم ا ٕعط�اء

مساحات لالعبني االٕيرانيني فأعتقد ان
االٔمور ستؤول لصالحنا .
ام�ا الالع�ب الديل الس�ابق حي�در عبد
ال�رزاق ،فق�د تح�دث لن�ا ع�ن مباراة
منتخبنا الوطني م�ع املنتخب االٕيراني
بالق�ول :مباراة منتخبن�ا الوطني مع
املنتخ�ب االٕيران�ي س�تكون مختلف�ة
تمام�ا ع�ن مباراتنا مع كوري�ا ،النها
س�تكون اصعب بالتأكي�د ،باعتبار ان
املنتخ�ب االٕيران�ي متص�در املجموعة
اآلن ،ويجب عىل منتخبنا الفوز يف هذه

املباراة باعتبارها عىل ارضنا املفرتضة
(قط�ر) ،او التع�ادل على اق�ل تقدير
لضم�ان البقاء واملنافس�ة عىل صدارة
ه�ذه املجموعة ،واعتق�د ان املنتخبني
يعرفان نفسيهما حق املعرفة باعتبار
التقيا يف مناس�بتني ليس�ت بالبعيدة،
ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهما،
وحس�ب رأي�ي املتواض�ع ،اعتق�د ان
م�درب منتخبن�ا الهولن�دي ادفوكات
يلعب بأسلوب هجومي اكثر واالندفاع
االٔمام مع ضمان املحافظة عىل ترابط
الخطوط الخلفية بكل تأكيد ،للحصول
عىل نتيجة طيبة يف تلك املباراة.
وعن رأيه وتوقعاته لتشكيلة منتخبنا
املقبلة ام�ام املنتخب االٕيراني ،وأضاف
عبد الرزاق :أكيد ان االستقرار مطلوب
يف هك�ذا مباري�ات لضم�ان تجان�س
خط�وط اللع�ب ،ولك�ن مع االٔس�لوب
الدفاع�ي الذي لعب به ادفوكات والذي
ح�د م�ن خط�ورة املنتخب الك�وري،
والخروج معه بنتيجة التعادل السلبي
يف ملعب�ه وه�و م�اكان مطل�وب من
الالعبين ارى ان االٔمور س�تختلف مع
املنتخ�ب االٕيران�ي وال�ذي اعتق�د ٔب�ن
منتخبنا الوطني مطالب بالفوز يف تلك
املباراة لضمان االس�تمرار باملنافسة،
ولربم�ا سنش�اهد بع�ض التغييرات
الهجومي�ة بزج جس�تني مريام مكان
الالعب بش�ار رس�ن ،ودخول املهاجم
مهند محمد عيل بديال الٔيمن حسني يف
املباراة.
وع�ن مفاتيح الف�وز ملنتخبنا الوطني
على املنتخ�ب االٕيران�ي وأي�ن تكمن،
تح�دث لنا عبد الرزاق بالقول :الهجوم
ثم الهج�وم والضغط علي�ه مُ نذ بداية
املباراة لضمان تحقي�ق الفوز عليهم،
وال�ذي س�يجعل منتخبن�ا الوطني يف
وضع جيد ومريح والدخول للمباريات
القادم�ة بثقة اكرب ،واطمئنان اكرب ان
شاء الله .
وم�ن جهت�ه ،اك�د االعالم�ي ع�ادل
القريشي :ان املنتخبين العراق�ي

وااليران�ي مرش�حان للتأه�ل ،ولع�ل
أهمي�ة مباراتنا مع املنتخ�ب اإليراني
تكمن يف أن األس�ود سيدخلون بوضع
مري�ح وب�روح معنوي�ة عالي�ة بع�د
تحقي�ق نتيج�ة إيجابية م�ع منتخب
كوريا الجنوبية ويف أرضه ،األمر الثاني
هو ان املنتخب اإليراني املرشح الثاني
لتصدر املجموعة ،واملباراة تعد محطة
ثاني�ة لفت�ح ش�فرة التأه�ل لألس�ود
بمواجهة منتخبني مرش�حني يف بداية
املش�وار يلتزم تحقي�ق نتيجة إيجابية
بعد ترتي�ب األوراق التكتيكية من قبل
ادفوكات الذي حاول أن يطبق فلسفته
من خالل اختي�ار توليفة وخطة لعب
تتناسب مع إمكانية الالعبني ومعرفة
الخصم بعد أن ازال حالة التوجس من
املنافسين حتى أصبح الحلم حقيقي
ويف متن�اول الي�د ،املنتخ�ب اإليران�ي
مكش�وف أم�ام العبين�ا وكادره�م
التدريبي وسبق أن فزنا عليه يف املرحلة
الس�ابقة اي بمعن�ى لي�س باملنتخب
املخيف وكل االحتماالت واردة.
محطتنا االخيرة كانت م�ع االعالمي
االيراني ،س�پهر خرم�ي ،الذي بني :ان
املب�اراة صعبة على ودائما م�ا يكون
ً
منافسا قويا للمنتخب اإليراني
العراق
لس�نوات عديدة ويف اخر مباراة تمكن
تالميذ سكوتشيتش من عبور الحاجز
العراق�ي يف مباراة تفوق فيها منتخبنا
االيران�ي ويف الس�نوات األخيرة تعرف
مش�جعو ك�رة الق�دم اإليراني�ة على
الالعبين العراقيين جي�دا ً م�ن خالل
وجود عدد كبري من الالعبني العراقيني
يف الكرة اإليرانية وكان بشار رسن آخر
العب عراقي يصادف أن يتمتع بشعبية
خاص�ة مع نادي بريس�يبوليس وهذه
املباراة عبارة عن مواجهة بني فريقني
معظ�م العبيه�م منتظمين ويلعبون
معا منذ س�نوات ومن املؤكد سنشاهد
مب�اراة رائع�ة كونه�ا كالس�يكو من
كالسيكيات الكرة االسيوية ونستمتع
بتسعني دقيقة كروية جميلة.

نتائج مميزة ملواي تاي العراق يف بطولة النخبة الدولية
السليمانية /شاكر محمود -سامان برفيكاني
موفدا االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
اختتم�ت اول أم�س الس�بت بطول�ة النخب�ة
الدولي�ة الثالثة للم�واي تاي والت�ي احتضنتها
صالة فندق ارمادا والتي نظمها االتحاد العراقي
للمواي تاي بالتعاون مع االتحاد العربي للعبة،
بحضور عدنان درجال وزير الش�باب والرياضة
و النائب ديار برواري نائب رئيس لجنة الشباب
والرياضة يف الربملان والنائب ارزو محمود مقرر
اللجنة.
وش�هدت البطول�ة مش�اركة  ٢٦العب�ا ً والعبة
مثل�وا  ١٣دولة عربي�ة هي :اإلم�ارات ،املغرب،
تونس ،البحرين ،سورية ،اليمن ،مرص ،االردن،
فلس�طني ،لبن�ان ،الس�عودية ،ليبي�ا إضافة إىل
العراق البلد املنظم .

نزاالت البطولة

ويف أوىل ن�زاالت البطول�ة تغلب الالع�ب األردني
س�ليم ذك�ر الله عىل الس�وري علاء أبو جيش
بوزن  ٧١كغم ،كما تمكن الالعب اليماني محمد
الس�عيدي بالفوز عىل نظريه الليبي رساج الدين
خالد بوزن  ٥١كغم ونجح العراقي إياد إبراهيم
بوزن  ٦٠كغم عىل ب�دي الغيالني من موريتانيا
ويف وزن  ٧١كغ�م خسر الالع�ب العراق�ي
همزة فري�دون أمام املغرب�ي عبدالعال زهيدي
والفلس�طيني احمد رش�يد يهزم اللبناني بوزن
 ٨١كغ�م ونجح املرصي محمود جمال بالتفوق
على زميل�ه األردني مهدي ع�وض يف الوزن ٦٧
كغم ولم يتمكن الالعب الفلسطيني وليد زقزوق
التغل�ب عىل العراقي عيل ص�دام بوزن  ٥٤كغم
وخرس زمياه العراقي عب�اس صالح نزاله أمام

أمام الفلس�طيني أمري العملة بوزن  ٦٣.٥كغم،
ومن جانب آخر ،أس�فرت منافس�ات السيدات
عن فوز الغربية أميمة بلحرش�ة على اللبنانية
كرمينا الس�يد بوزن  ٥٧كغ�م وتغلب الجزائرية
ش�اهيناز بو عيشة بوزن  ٦٠كغم عىل املرصية
منة الله صالح.

نزاالت احملرتفني

كما ش�هدت البطولة ثالثة ن�زاالت للمحرتفني،
ففي الن�زال األول ف�از اإلمارات�ي ابراهيم بالل
على اللبناني عبدالله اونداش يف وزن  ٦٠كغم.و
تغلب املغربي حمزة رش�يد يف وزن  ٦٧كغم عىل
االماراتي محمد مريض
وكان آخ�ر ن�زاالت البطول�ة ب�وزن  ٦٣،٥كغم
تغلب العراقي هوكار حكيم عىل الجزائري فهيم
ايت وديع.

منتخب كرة اليد يعسكر يف أوروبا حتضريا لتصفيات كأس العامل
بغداد /حسني عمار
يواص�ل املنتخب الوطني لكرة اليد معس�كره التدريبي املقام حاليا يف
محافظة السليمانية استعدادا ً لتصفيات آسيا املؤهلة اىل كأس العالم
والتي ستقام مطلع العام املقبل يف اململكة العربية السعودية.
وقال رئي�س االتحاد العراقي لكرة اليد محمد األعرجي إن “املعس�كر
سيس�تمر ملدة عرشة أي�ام تحضيرا ً للتصفيات اآلس�يوية” ،الفتا ً اىل
أن “هن�اك نيّ�ة إلقامة معس�كر خارج�ي يف أح�د األندي�ة األوروبية
يس�بق انطالق البطولة” ،مؤكدا ً أن “معس�كر السليمانية يعد محطة
تحضريية جيدة لالعبني قبل منافس�ات الدوري املحيل الذي سينطلق
يف العارش من الشهر املقبل بآلية الذهاب واإلياب”.
وأض�اف األعرج�ي أن” اتح�اد اللعب�ة يح�رص على اتم�ام منهاجه
املخص�ص للع�ام الحايل من خلال تحضير جميع فئ�ات املنتخبات
إضاف�ة إىل الدورات التدريبية لرفع مس�توى اللعبة يف العراق” ،مبينا،

أن” االتح�اد يقيم اختب�ارات لالعب�ي منتخب الناش�ئني يف محافظة
كربالء ،وس�وف يشترك يف ه�ذه االختب�ارات أكثر م�ن  60العباً ،يتم
ترشيح مجموعة منهم لتمثيل املنتخب باالضافة اىل من تم اختيارهم
م�ن البطول�ة األخري التي أقيم�ت يف كربالء ،من تول�د  2004و 2005
وس�يكون لهذه الرشيحة مس�تقبل واعد لكرة الي�د العراقية ملا تمتلك
من خامات “.
واوض�ح االعرجي ان” م�ن ضمن منهاج االتح�اد اقامة دورة خاصة
بحراس املرمى يف محافظة اربيل تبدأ يف الحادي عرش وتس�تمر لغاية
الثامن عرش من الشهر الحايل بمشاركة اكثر من  50مدرباً”.
وتاب�ع األعرجي أن” انطالق نهائيات دوري الدرجة األوىل س�يكون يف
الثامن عرش ويس�تمر حتى الح�ادي والعرشين من الش�هر الحايل يف
محافظة النجف ،بمش�اركة أربعة أندية يتأه�ل منها ناديني للدوري
املمتاز ،واألندية هي الكوفة والتعاون والزبري واوروك”.

اليوم ..األومليب يالعب نظريه اإلماراتي يف املواجهة الودية الثانية
بغداد /الزوراء
ُ
يخ�وض منتخبن�ا األوملب�ي لكرة
الق�دم ،الي�وم االثنين ،مبارات�ه
الودي�ة الثاني�ة أم�ام منتخ�ب
االمارات األوملب�ي ،يف املباراة التي
ستقام عىل استاد الفجرية بتمام
الس�اعة ( )6:15مس�ا ًء بتوقيت
العاصمة بغداد.
وخرسَ منتخبن�ا االوملبي مباراته
الودية األوىل أمام منتخب االمارات
االوملبي اول أمس الس�بت بأربعة

أه�داف مقابل ه�دف ،يف املباراة
التي ش�هدت حالتي طرد لالعبي
ً
فضلا على
منتخبن�ا االوملب�ي،
إرشاك امللاك التدريب�ي ،بقي�ادة
امل�درب التش�يكي مريوسلاف
س�وكوب ،جمي�ع املحرتفين
الس�بعة املدعوي�ن لقائمت�ي
االمارات األوملبي.
ّ
وشخ َ
ص املالك التدريبي ملنتخبنا
االوملبي األخط�اء التي حصلت يف
مباراة الس�بت  ،من خالل تدوين

بعض املالحظات الفنية وعرضها
لالعبني يف املحارضة التي س�بقت
الوح�دة التدريبي�ة ،وكيفي�ة
معالجته�ا يف مب�اراة الي�وم ،مع
املطالب�ة بتقديم مس�توى أفضل
ونتيجة جيدة يف املباراة الثانية.
َ
وخ�اض العبو منتخبن�ا االوملبي
وحدة تدريبية مسائية امس االحد
على ملعب املب�اراة الرئييس الذي
س�يحتضن املباراة الودية الثانية
أمام منتخب االمارات االوملبي.
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تصفيات كأس العامل (أوروبا)

فرنسا تتعثر بالتعادل أمام أوكرانيا وتركيا حتلق يف صدارة اجملموعة السابعة
واصلت فرنسا سلسلة نتائجها املخيّبة
بالتعادل مع أوكرانيا  1-1يف املرحلة
الخامسة من مباريات املجموعة
الرابعة.
وسجّ ل شابارينكو هدف التقدم ألصحاب
األرض ( )44قبل أن يمنح مارسيال
التعادل ألبطال العالم بعد خمس دقائق
من بداية الشوط الثاني.
ورفعت فرنسا التي تعادلت يف املباراة
الثانية تواليا ً يف التصفيات رصيدها إىل
تسع نقاط يف الصدارة بفارق أربع نقاط
عن فنلندا التي لعبت مباراتني أقل ،والتي
كانت انترصت عىل كازاخستان بهدف
بوهجانبالو )60(.
من جهتها وصلت أوكرانيا للنقطة
الخامسة بتعادلها الخامس من أصل
خمس مباريات.
تركيا تحلق يف صدارة املجموعة السابعة
ـ حقق املنتخب الرتكي فوزا سهال عىل
منتخب جبل طارق بثالثية نظيفة يف إطار
الجولة الخامسة من مباريات املجموعة
السابعة يف التصفيات األوروبية املؤهلة
إىل نهائيات كأس العالم  FIFAقطر
.™2022
وانتهى الشوط األول من اللقاء بالتعادل
بدون أهداف ،ويف الشوط الثاني كرش
املنتخب الرتكي عن أنيابه محرزا ً ثالثة
أهداف عن طريق خليل درفيزأوغلو يف
الدقيقة  54وهاكان شالهانوغلو يف
الدقيقة  65ثم كينان كارمان يف الدقيقة
.83
وضمن املجموعة ذاتها قاد نجم برشلونة
ممفيس ديباي منتخب هولندا لتحقيق
فوز قوي وكاسح عىل ضيفه منتخب
مونتينيغرو برباعية نظيفة.
وسجل ديباي الهدفني األول والثاني يف

الدقيقتني  38من ركلة جزاء و 62قبل
أن يضيف جيورجينهو فاينالدوم العب
باريس سان جريمان الهدف الثالث
يف الدقيقة  70ثم اختتم كودي غاكبو
التسجيل بإحرازه الهدف الرابع يف
الدقيقة .76
وكان املنتخب النرويجي قد تغلب عىل
مضيفه منتخب التفيا بهدفني دون رد
يف املباراة التي أقيمت ضمن املجموعة
السابعة.
وتقدمت النرويج رسيعا ً بهدف أحرزه
مهاجمها إيرلينغ هاالند يف الدقيقة
 20من ركلة جزاء قبل أن يحرز محمد
اليونيس الهدف الثاني يف الدقيقة .66
وسيطرت تركيا بذلك عىل صدارة
املجموعة السابعة برصيد  11نقطة
فيما حلت هولندا يف املركز الثاني برصيد
 10نقاط متفوقة بفارق األهداف فقط
أمام النرويج الثالثة وجاء املنتخب
املونتينيغري يف املركز الرابع برصيد 7
نقاط فيما احتلت التفيا املركز الخامس
برصيد  4نقاط.

تفوق إسكتلندا عىل
مولدوفا
ـ انتزع املنتخب اإلسكتلندي فوزا ً صعبا ً
عىل أرضه بتغلبه عىل نظريه املولدويف
بهدف نظيف ،ضمن املجموعة السادسة
من التصفيات األوروبية املؤهلة إىل
نهائيات كأس العالم  FIFAقطر
.™2022
وأحرز ليندون دايكس هدف الفوز
للمنتخب اإلسكتلندي يف الدقيقة  14من
زمن اللقاء.
ورفعت اسكتلندا رصيدها إىل  8نقاط
يف املركز الثالث فيما تذيلت مولدوفا
منتخبات املجموعة بنقطة وحيدة.
وضمن املجموعة ذاتها اقتنص املنتخب
الدنماركي فوزا ً بشق األنفس من
مستضيفه منتخب جزر فارو بهدف
دون رد أحرزه جوناس ويند مهاجم
كوبنهاغن يف الدقيقة .85
وعزز املنتخب الدنماركي بذلك صدارته
للمجموعة السادسة برصيد  15نقطة،
بينما حلت جزر فارو يف املركز الخامس

ويف جعبتها نقطة وحيدة.
فوز صعب لكرواتيا
ـ فازت كرواتيا بصعوبة عىل سلوفاكيا
فيما نجحت روسيا يف تجاوز قربص
وتصدرت مجموعتها الثامنة ضمن
التصفيات األوروبية املؤهلة إىل نهائيات
كأس العالم  FIFAقطر .™2022
واحتاجت كرواتيا إىل براعة نجمها
بروزوفيتش لتفوز عىل مضيفتها
سلوفاكيا  0-1يف املرحلة الخامسة من
مباريات املجموعة الثامنة.
وسجّ ل بروزوفيتش هدف املباراة الوحيد
يف الوقت القاتل )86(.
ويف ذات املجموعة عززت روسيا من
حظوظها يف التأهل إىل مونديال قطر
بفوزها  0-2عىل مضيفتها قربص.
وسجّ ل إيروكني هدف روسيا األول عقب
كرة من سمولوف ( )6قبل أن يضيف
زهيمتاليتدينوف هدف تأمني النتيجة
 )55(.وصار رصيد روسيا  10نقاط يف
الصدارة متفوقة بأفضلية األهداف عىل
كرواتيا ( )10بينما تجمّد رصيد سلوفاكيا

عند ( 6نقاط).
ورفعت سلوفينيا رصيدها إىل سبع نقاط
بفوزها عىل ضيفتها مالطا بهدف وحيد
حمل توقيع لوفريتش من ركلة جزاء
)44(.
وتملك مالطا أربع نقاط وتتقدم بفارق
األهداف فقط عن قربص األخرية.
أيرلندا تكتفي بالتعادل مع أذربيجان
ـ احتاجت أيرلندا إىل هدف متأخر سجله
املدافع شني دايف لتنتزع التعادل 1-1
بملعبها مع أذربيجان يف املجموعة األوىل
ضمن التصفيات األوروبية املؤهلة إىل
كأس العالم  FIFAقطر  ™2022لكن
النتيجة لم تساعد الفريقني كثريا.
وق ّدم املنتخب األيرلندي ،الذي خرس 1-2
أمام الربتغال األسبوع املايض بعد هدفني
متأخرين من كريستيانو رونالدو ،عرضا
سيئا يف الشوط األول وتأخر بهدف عندما
أطلق امني محمودوف قذيفة من مسافة
بعيدة سكنت شباك الحارس غافني
بازونو يف الوقت املحتسب بدل الضائع من
الشوط األول.
ودبّت الحياة يف املنتخب األيرلندي يف
الشوط الثاني وهاجم برضاوة ،وأرسل
العبوه سلسلة من الكرات العرضية
داخل منطقة الجزاء ونجح أخريا يف إدراك
التعادل عرب دايف يف الدقيقة .87
وبعد أن افتتح مشواره يف التصفيات
بثالث هزائم متتالية ،يحتل املنتخب
األيرلندي املركز الرابع يف املجموعة برصيد
نقطة واحدة متقدما بعدد األهداف
املسجلة عىل أذربيجان.
وتتصدر رصبيا الرتتيب بعرش نقاط
بفارق األهداف عن الربتغال.
وتحتل لوكسمبورغ املركز الثالث ولها
ست نقاط.

تسريب رسالة ميسي الشهرية لطلب إنهاء عقده مع برشلونة

فجر تقرير صحفي إسباني ،مفاجأة من العيار الثقيل ،بالكشف عن
«وثائق بوروفاكس» الخاصة بليونيل مييس نجم برشلونة السابق ،التي
طلب فيها الرحيل عن صفوف البلوجرانا العام املايض.
وتمكنت صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية من التوصل لهذا
البوروفاكس ،الذي أرسله مييس إىل رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا
بارتوميو يف  24أغسطس/أب عام  ،2020للرحيل عن صفوف البارسا.
وتستخدم خدمة «بوروفاكس» يف إسبانيا للمراسالت العاجلة والخاصة
باملستندات التي تحظى بدقة ومعلومات موثوقة ووافية.
وأرسل مييس هذا البوروفاكس يف تمام الساعة  6:19مسا ًء ،وجاء نصه
ً
«وفقا للبند  ،3.1من عقد  25نوفمرب /ترشين الثاني  ،2017أعرب
كالتايل:
لكم عن رغبتي يف إنهاء عميل كالعب محرتف ،وأعرف أن مدة إنهاء العقد
من جانب واحد انتهت لكن يجب توضيح أننا نعيش ظروف استثنائية

مكافآت ضخمة يف عقد جريزمان مع برشلونة
رسب تقرير صحفي ،تفاصيل عقد الفرنيس أنطوان جريزمان
مع برشلونة ،والذي أعري يف آخر دقائق سوق االنتقاالت
الصيفية ،لفريقه السابق أتلتيكو مدريد.
ونرشت صحيفة سبورت اإلسبانية ،صورا لعقد جريزمان مع
البارسا ،الذي انضم لصفوف البلوجرانا يف صيف  ،2019بعد
كرس عقده مع أتلتيكو مدريد بدفع قيمة الرشط الجزائي
 120مليون يورو.
وضم عقد جريزمان مع البارسا مكافآت خاصة للفوز
باأللقاب ،كالتايل:الوصول لثمن نهائي دوري األبطال (500
ألف يورو) ،بلوغ ربع النهائي (مليون يورو) ،نصف النهائي
( 1.5مليون يورو) ،النهائي ( 2مليون يورو) ،التتويج بدوري
األبطال ( 2مليون يورو).التتويج بلقب الليجا ( 1.5مليون
يورو) ،أما التتويج بالليجا ودوري األبطال م ًعا ( 3.75مليون
يورو) ،التتويج بدوري األبطال وكأس امللك ( 2.5مليون

يورو) ،بينما التتويج بالثالثية ( 4ماليني يورو).
وأضافت الصحيفة« :لكي يحصل جريزمان عىل
هذه املكافآت كان يجب عليه لعب ما ال يقل عن 10
مباريات بحد أدنى  45دقيقة يف كل بطولة».
وتضمن العقد مكافآت حول مشاركة جريزمان
أساس ًيا ،فإذا وصل إىل  %60من املباريات كالعب
أسايس سيحصل عىل  2.5مليون يورو وهو ما حدث
معه أول موسمني.
أما يف حالة فوزه بالكرة الذهبية كأفضل العب يف العالم،
فكان سيحصل عىل مكافأة بقيمة مليون يورو ،أما
جائزة أفضل العب يف إسبانيا ( 500ألف يورو)،
بينما جائزة أفضل العب يف أوروبا
كان سيحصل عىل ( 750ألف
يورو).

فالكاو يعود إىل الدوري اإلسباني

سيعود املهاجم الدويل الكولومبي راداميل فالكاو
إىل الدوري االسباني عرب بوابة رايو فايكانو
بعدما سبق له الدفاع عن ألوان مواطنه أتلتيكو
مدريد ملوسمني ،بحسب ما أعلن نادي ضواحي
مدريد.
وتحرّر املهاجم البالغ  35عاما ً من عقده عقب
إعالنه رحيله عن نادي غلطة رساي الرتكي الذي
لعب يف صفوفه منذ عام  ،2019بالرغم من لعنة
اإلصابات التي الحقته وأثرت عىل مستواه.
والتحق فالكاو بصفوف منتخب بالد لخوض
تصفيات قارة أمريكا الجنوبية املؤهلة ملونديال
 2022يف قطر ،عىل أن يعود إىل الدوري االسباني
بعد  8أعوام من مغادرته أتلتيكو مدريد يف عام
.2013
وتألق فالكاو املكنى «النمر» يف صفوف نادي
العاصمة مدريد محرزا ً لقب مسابقة الدوري

األوروبي «يوروبا ليغ» ،كما
ساهم يف الفوز بالكأس السوبر
االوروبية بتسجيله ثالثية يف
مرمى تشيليس اإلنكليزي يف عام
 ،2012والذي عاد ولعب يف صفوفه
موسم .2016-2015
وتنقل فالكاو يف العديد من األندية يف القارة
العجوز ،فإىل جانب أتلتيكو ()2013-2011
وتشيليس ،ارتدى قمصان بورتو الربتغايل
( )2011-2009وموناكو الفرنيس عىل
فرتتني ( 2014-2013و)2019-2016
ومانشسرت يونايتد اإلنكليزي -2014(.
)2015
ويحتل فايكانو املركز العارش يف الدوري
برصيد  3نقاط من فوز يتيم مقابل
هزيمتني.

بسبب توقف موسم .»2020-2019
وأضاف« :انتهى املوسم باألمس ،دون إغفال أنه انتهى بالنسبة
لفريقنا يوم  15أغسطس/أب عقب اإلقصاء من دوري األبطال يوم
ً
ووفقا التفاقنا وبسبب الظروف االستثنائية أمارس
 14أغسطس/أب،
حقي يف إنهاء العقد ً
وفقا للمذكور أعاله .تحياتي ليونيل مييس».
وكان املوعد النهائي املذكور يف العقد ملييس إلنهائه هو  10يونيو/
حزيران ،لكن مييس تقدم به يوم  24أغسطس/أب بسبب الظروف
االستثنائية وتوقف النشاط.
ُيذكر أن برشلونة وقف أمام مييس وأجربه عىل البقاء ملوسم آخر ،قبل
أن تتحسن العالقة من جديد بني ليو والنادي بعد رحيل بارتوميو وقدوم
خوان البورتا ،لكن الربغوث رحل هذا الصيف إىل باريس سان جريمان
بسبب األزمة املالية.
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باستوري إىل إلتشي ملوسم واحد

انضم األرجنتيني خافيري باس�توري إىل إلتيش اإلسباني ملوسم
واح�د فقط وذلك بعد خمس�ة أيام من إنه�اء عقده مع فريقه
السابق روما اإليطايل.
وتألق باس�توري يف صفوف بالريمو اإليطايل ،لينضم إىل باريس
سن جريمان الفرنيس يف عام .2011
دافع االرجنتيني عن قميص نادي العاصمة خالل  7أعوام ،قبل
أن يعود إىل الـ “سريي إي” يف عام  2018عرب بوابة روما.
وسيتعينّ عىل باستوري الذي خاض  29مباراة دولية مع “ألبي
سيليس�تي” ،أن يس�اعد فريق�ه الجدي�د عىل البق�اء يف دوري
النخب�ة ملوس�م  2020-2021حي�ث يحتل إلتيش بع�د مرور 3
مراحل املركز الـ  15برصيد نقطتني من تعادلني وهزيمة.

لوكاكو :كريستيانو من أفضل  3العبني يف التاريخ

رف�ض البلجيك�ي روميل�و لوكاكو مهاج�م تش�يليس الجديد،
املقارنة بينه وبني الربتغايل كريس�تيانو رونالدو نجم مانشسرت
يونايتد.
وق�اد لوكاكو إنرت ميالن للتتويج بلقب الدوري اإليطايل املوس�م
ً
منافس�ا لرونالدو الذي كان الع ًبا ليوفنتوس ،قبل
املايض ،وكان
أن يعود الثنائي للربيمريليج هذا الصيف.
وق�ال لوكاك�و ،خلال ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة ريك�ورد
الربتغالي�ة“ :ال تقارنون�ي بكريس�تيانو رونال�دو أب� ًدا ،فه�و
بالنس�بة يل واح�د من أفضل  3العبني يف تاري�خ كرة القدم ،ولن
أضع�ه يف ترتيب معني ،لكنه من بني الثالثة ،وما حققه يف الكرة
استثنائي”.
وأض�اف“ :لقد كن�ت محظوظا باللعب ضد رونال�دو يف إيطاليا،
واآلن ع�اد إىل ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز ،وهو أم�ر رائع للكرة
اإلنجليزية”.
وأتم“ :املقارنة عىل مستوى اإلحصائيات أو بشكل عام ال جدوى
منها”.
وعاد كريستيانو إىل مانشستر يونايتد خالل املريكاتو الصيفي
األخري ،بعدما رحل عنه عام  2009إىل ريال مدريد.

بارتي تودع ودجوكوفيتش يتابع طريقه املظفر
حققت األمريكية شيلبي رودجرز املصنفة  43عامليا ً
مفاجأة من العيار الثقيل باقصائها األسرتالية آشيل بارتي
املصنفة أوىل من الدور الثالث لبطولة الواليات املتحدة
املفتوحة لكرة املرضب ،آخر البطوالت األربع الكربى ضمن
الغراند سالم ،بفوزها عليها  2-6و 6-1و.)5-7( 6-7يف
حني تابع الرصبي نوفاك دجوكوفيتش مشواره نحن
االنفراد بالرقم القيايس لعدد األلقاب الكبرية بفوزه عىل
الياباني كي نيشيكوري.وأهدرت بارتي بطلة ويمبلدون
قبل شهرين فرصة تحقيق لقب ثان كبري تواليا ً وال
سيما بأن أبرز منافساتها اليابانية ناومي أوساكا خرجت
بدورها مبكرا ً من البطولة بخسارتها أمام الكندية الشابة
ليىل فرنانديس.وأهدرت بارتي فوزا ً كان يف متناولها
ألنها تقدمت يف املجموعة الثالثة الحاسمة 2-5
بعد أن كرست إرسال منافستها مرتني،
لكن األخرية رد التحية وأدركت التعادل
لتفرض جولة فاصلة وتحسم
النتيجة النهائية يف صالحها.
وتلتقي رودرجز يف الدور التايل
مع الربيطاني ايما رادوكانو
املصنفة  105واملؤهلة
من التصفيات وستكون
الفرصة سانحة امامها
لبلوغ ربع النهائي.
والفوز هو األول
لرودجرز عىل بارتي يف
ست مواجهات جمعت
بينهما حتى اآلن.
وتأهلت اليونانية ماريا
ساكاري املصنفة 18
عامليا ً للدور ثمن النهائي
أيضا ً بعد فوزها عىل
التشيكية برتا كفيتوفا
( )11بنتيجة  4-6و.3-6
وكررت ساكاري سيناريو
العام املايض حيث تمكنت
من الوصول إىل الدور ذاته عىل
مالعب فالشينغ ميدوز.وأمام
كفيتوفا بدت اليونانية صلبة خالل
االرسال (سددت  9ارساالت ساحقة)
ودقيقة يف تبادل الكرات ،فيما ارتكبت
منافستها أخطاء مبارشة مرتني أكثر
( 32مقابل .)16ونجحت اليونانية يف كرس
إرسال كفيتوفا يف املجموعة األوىل ،وأعادت
الكرّة مرتني يف املجموعة الثانية ،فيما انتهى
اللقاء عىل وقع خطأ مزدوج من التشيكية.
ورضبت ساكاري يف الدور التايل موعدا ً مع
الكندية بيانكا أندرييسكو (السابعة) والفائزة

باللقب األمريكي يف عام  ،2019لكنها غابت عن نسخة  2020من دون
أن تحصل عىل فرصة للدفاع عن لقبها.
دجوكوفيتش نحو االنجاز
ـ بات دجوكوفيتش عىل بعد أربع مباريات من أن يصبح أول العب
يفوز بالبطوالت األربع الكربى تواليا ً خالل عام واحد وذلك للمرة االوىل
منذ  52عاما ً بفوزه عىل الياباني كي نيشيكوري  )7-4( 7-6و3-6
و 3-6و 2-6محققا ً فوزه السابع عرش تواليا ً عىل منافسه رافعا ً
رصيده إىل  18انتصارا ً مقابل خسارتني أمامه.
وقال دجوكوفيتش الذي يسعى إىل االنفراد بالرقم القيايس لعدد
األلقاب الكبرية الذي يتقاسمه حاليا ً مع االسطورتني السويرسي
روجيه فيدرر واإلسياني رافايل نادال ( 20لقبا لكل منهم) «أنا راض
تماما ً عىل تركيزي خالل املباراة .ربما خالل بعض مجريات اللعب
لم أقدم أفضل مستوى يل ،لكن كنت مصمما ً ومركزا ً وهذا ما حقق
الفارق».وأضاف« :لم ابدأ املباراة بشكل جيد لكني دخلت اجواء
املباراة تدريجيا ونجحت يف فرض إيقاعي يف املجموعات الثالث
االخرية».أما نيشيكوري فعلق عىل خسارته بالقول «كان خصمي
يلعب بصالبة وكنت أواجه حائطا ً بكل ما للمعنى من كلمة».ويواجه
الرصبي مباراة سهلة تاليا حيث سيلتقي مع االمريكي جنسون
بروكسبي الذي يشارك ببطاقة دعوة.وتخطى األملاني الكسندر
زفرييف حامل ذهبية دورة األلعاب األوملبية يف طوكيو خسارته
املجموعة األوىل أمام األمريكي جاك سوك ليفوز عليه  6-3و2-6
و 3-6و 1-2ثم بانسحاب االخري بعد اصابة يف فخذه االيمن.وتابع
اإليطايل ماتيو برييتيني املصنف ثامنا ً عامليا ً مشواره بنجاح وتأهل
إىل ثمن النهائي باقصائه بصعوبة البيالرويس إيليا إيفاشكا ()53
بنتيجة  )7-5( 7-6و 2-6و 4-6و 6-2و.3-6واحتاج اإليطايل الذي
وصل إىل الدور نصف النهائي يف البطولة األمريكية عام  ،2019إىل 3
ساعات و 46دقيقة للتخلص من منافسه املنتيش بفوزه االسبوع
املايض يف دورة ونستون-سالم.واعتمد برييتيني عىل ارسال أوّل
قوي ( 27إرساال ساحقاً) والعديد من الرضبات الناجحة (68
مقابل  ،)30إال أن االخطاء املبارشة الكثرية التي ارتكبها (64
مقابل  )35أبقت إيفاشكا يف أجواء املباراة.ومن املمكن أن يواجه
برييتيني يف ربع النهائي ،الرصبي نوفاك دجوكوفيتش املصنف أول
عامليا ً والذي كان فاز عليه يف نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام،
ولكن عىل اإليطايل بداية أن يتخلص من مفاجأة البطولة واملتأهل
من التصفيات األملاني أوسكار أوتي.
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 31اعتداء ضد احلريات االعالمية يف فلسطني خالل آب ارتكب االحتالل  28منها
رام الله /متابعة الزوراء:
ش�هد عدد االنتهاكات ضد الحريات االعالمية
ً
تراجع�ا نس�بيا خالل ش�هر آب
يف فلس�طني
املايض ،حيث بلغ ( )31اعتداء ،مقارنة بشهر
تموز الذي تم خالله رصد وتوثيق ما مجموعه
( )43اعتداء.
وج�اء ه�ذا الرتاج�ع نتيج�ة انخف�اض عدد
االنته�اكات الفلس�طينية إىل الصف�ر تقريب�ا
(س�جل انته�اك فلس�طيني وحي�د) ،وثب�ات
عدد انتهاكات ش�بكات التواصل االجتماعي،
األم�ر ال�ذي قابله تضاع�ف ع�دد االعتداءات
ضعف مقارنة بما كانت
االرسائيلية خالل آب ِ
عليه يف تموز.
االنتهاكات االرسائيلية:
ارتك�ب االحتلال االرسائيلي خالل ش�هر آب
امل�ايض ( )28اعت�داء من مجم�ل االنتهاكات
التي سجلت ضد الحريات االعالمية يف الضفة
الغربي�ة وقطاع غزة هذا الش�هر والتي بلغت
( )31انتهاكا.
وكما العادة فإن معظم االعتداءات االرسائيلية
الت�ي س�جلت ه�ذا الش�هر ج�اءت ضم�ن
االعت�داءات ش�ديدة الخطورة على الحريات
االعالمية وحياة الصحفيني/ات وسلامتهم،
ويف مقدمتها االعتداءات الجسدية التي شملت
( )11صحفيا ،وعملي�ات التوقيف واالحتجاز

التي بلغت س�بع حاالت ،هذا إىل جانب اقتحام
الرشك�ة الفلس�طينية للدعاي�ة واالعلان يف
مدين�ة الخلي�ل ،ومص�ادرة جمي�ع املع�دات
واالجهزة منها (قدر مدير الرشكة عماد الذيبة
قيمتها بنحو مليوني شيكل) ،وإغالق الرشكة
املذكورة لستة شهور.
ف�إن ما مجموعه ( )20اعت�داء ارسائيليا ً من
مجمل االعتداءات االرسائيلية التي بلغت ()28
اعتداء ،جاءت ضمن االعتداءات الخطرية ،اي
ما نسبته  %71منها.

ومن بني أب�رز االعت�داءات االرسائيلية إصابة
املص�ور عاصم ش�حادة بش�ظايا رصاصة يف
فمه تس�ببت بكسر أح�د أس�نانه وإصابته
بج�روح يف ش�فته العليا ،وإصاب�ة الصحفي
نس�يم معال بعيار مطاطي يف ركبته ،وتوقيف
الصحفيني عبد املحس�ن شلالدة ،ومش�هور
حس�ن الوح�واح ،ورائ�د الرشي�ف ،وجمي�ل
س�لهب ،وس�اري جرادات ،وإيهاب العالمي،
وخليل ذويب ،واحتجازهم واالعتداء عىل ثالثة
منهم بالرضب خالل ذلك ،واس�تدعاؤهم بعد

أن أخيل س�بيلهم مس�اء اليوم ال�ذي اعتقلوا
فيه ،واالعت�داء عىل الصحفي ذي�ب حوراني،
وإصاب�ة خمس�ة صحفيني من غ�زة بحاالت
اختن�اق ش�ديدة ،إىل جان�ب إغلاق الرشك�ة
الفلس�طينية للدعاية واالعلان بعد مصادرة
جميع معداتها.
االنتهاكات الفلسطينية:
انخفض ع�دد االنته�اكات الفلس�طينية من
( )23انته�اكا س�جلت خلال ش�هر تم�وز،
واقترصت على انتهاك وحيد خالل ش�هر آب
امل�ايض ،تمثل باعتق�ال الصحفي عالء عيىس
الربع�ي من قب�ل املخاب�رات الفلس�طينية يف
دورا ،بعد استدعائه واس�تجوابه ارتباطا بما
ينرش حول مقتل الناشط نزار بنات ،ونقله اىل
س�جن اريحا ،علما ً أنه تم اخالء سبيله مساء
ذات اليوم من سجن أريحا.
فيسبوك:
أغلق�ت رشك�ة فيس�بوك صفح�ة الصحفية
نائلة خليل ملدة ش�هر ،بس�بب ورود شكاوى
ضد ما تنرشه كما علمت ،علما ً أن نحو ()20
ألف ش�خص يتابعون صفحتها ،كما ومنعت
الب�ث املبارش واالعالن عبر صفحة الصحفي
عواودة ملدة شهرين بس�بب ورود اسم حركة
(حم�اس) يف اثنني م�ن امل�واد االخبارية التي
ينرشها.

احلرب السورية تطلق جيالً من املصورين الصحفيني

دمشق /متابعة الزوراء:
عند اندالع النزاع يف سورية ،بالكاد كان كل من سمري وعمر وأنس
قد أتموا س�نوات املراهقة ،لتقيض املعارك على أحالمهم ،وتدمر
بلدهم .ومع وجودهم يف مدن محارصة أو يصعب الخروج منها،
باتت عيونهم وصورهم ش�اهدة عىل فظائ�ع وانتهاكات طبعت
س�نوات الحرب .عىل غرار هؤالء ،وجد عرشات الش�بان أنفسهم
يعمل�ون مصورين لوكاالت األنباء العاملية ووس�ائل إعالم كربى،
رغم أن ش�يئا ً لم يربطهم بعالم التصوير قبل اندالع الحرب ،التي
بدأت باحتجاجات شعبية سلمية منتصف مارس/آذار  ،2011ما
لبث أن قمعها النظام بقوة ،لتتحول نزاعا ً متشعب األطراف.
يس�تعيد س�مري الدومي الذي ّ
يمث�ل  16مصورا ً س�وريا ً ّ
خصص
ً
«مهرجان في�زا للصورة «معرضا له�م يف بربينيان ،جنوب غرب
فرنس�ا ،املرة األوىل التي نرش فيها صورا ً التقطها .ويقول لوكالة
«فرانس برس»« :عند بدء الثورة عام  ،2011نرش أشقائي األكرب
من�ي ص�ورا ً للتظاهرات املعارض�ة للنظام عىل مواق�ع التواصل
االجتماعي .ورسعان ما بدأت أفعل األمر نفسه».
يف مدينت�ه دوم�ا التي كانت تع� ّد أبرز معق�ل للفصائل املعارضة
ق�رب دمش�ق ،وحارصتها ق�وات النظ�ام منذ ع�ام  2013حتى
اس�تعادت السيطرة عليها عام  ،2018تخلىّ سمري عن أن يصبح
طبي�ب أس�نان .وبات هاجس�ه توثيق ما يج�ري بتفاصيله ،من
غارات وحصار واحتماء املدنيني يف املالجئ.
ويوضح رئيس تحرير قس�م التصوير يف «فرانس برس» ستيفان
أرن�و« :اتضح حينها أنه لم يعد من املعقول عىل اإلطالق إرس�ال
صحفيين أجان�ب إىل س�ورية» ،بعدم�ا ش�كلوا «هدفا ً رئيس�يا ً
لعمليات الخطف أو القتل».
ونظم�ت «فرانس برس» حينها ورش�ة تدري�ب يف تركيا جمعت،
وف�ق أرن�و ،نح�و « 15مواطن�ا ً صحفي�اً »،به�دف «تعليمه�م
أساس�يات التصوير الصحفي ونقل توقع�ات الوكالة وميثاقها»

إليه�م .وم�ع الوق�ت ،بات نح�و عرشة ش�بان منه�م مصورين
متعاونين مع «فرانس ب�رس» .ويوضح أرن�و أن وجودهم كان
ً
رضوري�ا« ،ملواصلة توفري تغطي�ة متوازنة بني املناط�ق املوالية
للنظام واملعارضة له».
عن�د ان�دالع الح�رب ،كان أن�س خربوطلي ق�د أت�م للت�و عامه
العرشي�ن ،فبدأ بالتقاط الصور .وبعد س�نوات ،تلقى اتصاالً من
وكال�ة األنباء األملانية «دي بي إيه» للتعاون معه .ويروي عن تلك
الفرتة ،عرب الهاتف من محافظة إدلب الس�ورية (ش�مال غرب)،
لـ «فرانس برس»« :كنت بصدد متابعة درويس ألصبح مهندساً.
لك�ن الحياة أو باألحرى الح�رب قلبت خططي» .يف إحدى صوره
املعروضة يف بربينيان ،تظهر امرأتان محاطتان بعدد من األطفال
يف ملج�أ مدمر أم�ام قدر .ويق�ول أنس «كان ذل�ك خالل حصار
الغوط�ة الرشقية ،وكانت املرأتان تطهوان أعش�ابا ً لتهدئة جوع
أطفاله�ن» ،بعدما فرضت ق�وات النظام حصارا ً محكما ً ش�كل
شاهدا ً عىل مأساة السوريني خالل سنوات الحرب.
يف صورة أخرى التقطها سمري الدومي ،تحتيس أم محمّد ،امرأة يف
الس�تينيات ،القهوة يف منزلها الذي طاوله القصف .ويقول بتأثر

«إنه�ا امرأة اس�تثنائية .رغم أنها كانت مصاب�ة ،تولت االهتمام
بزوجها املش�لول ،وكافح�ت من أجل توفري املي�اه والطعام .ويف
س�اعات املس�اء ،كانت تتابع دروس�ا ً لتعلم الق�راءة والكتابة».
ويبدي س�مري اعتزازه «بصور هؤالء الناس العاديني الذين نجوا
م�ن الفظائع أكث�ر من الص�ور النمطية األكثر إث�ارة» .وبفضل
سلس�لة ص�ور التقطها تظهر عملي�ات إنقاذ مدنيين من تحت
األنقاض ،فاز سمري الالجئ حاليا ً يف فرنسا ،وهو مصور متعاون
مع «فرانس برس» ،بجائزة «وورلد برس فوتو» عام .2016
يعترب نائب رئيس قسم التصوير يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا
ل�دى وكالة «فرانس برس» ،حس�ن م�روةّ ،
أن ه�ذه النجاحات
ّ
«تش�كل دليالً عىل أن كل هؤالء الشباب يستحقون االهتمام وأن
نمنحه�م الثق�ة» .ويضيف مروة «ق�د نعتقد أحيان�ا ً ّ
أن بإمكان
صح�ايف أجنبي أن يعالج موضوعا ً ما بمزيد من املوضوعية ،لكن
عندم�ا يخرب أحد الس�كان املحليني عن معان�اة مواطنيه ،فهذه
طريقة مهمة إلظهار ما يجري حوله».
م�ن محافظة إدلب حيث يقط�ن ويتعاون م�ع «فرانس برس»،
يع�رب عم�ر حاج قدور عن فخ�ره بتحقيق العدي�د من أحالمه:
«أن أصب�ح مصورا ً صحفياً ،وأفوز بجائ�زة دولية (جائزة فارين
عام ُ ،)2018
وتعرض صوري يف مهرجان فيزا» .ويضيف« :يبقى
يل حل�م آخر هو رؤية صوري معروض�ة يف الخارج» موضحا ً أنه
يش�عر أحيانا ً كما لو أنه «مس�جون» يف بلده .ومنذ اندالع النزاع،
أخ�ذ عمر على عاتقه مهم�ة أن «يعرف العالم امل�آيس التي تقع
خل�ف أبواب مغلق�ة هنا .وما دامت الحرب ل�م تنته ،فإن واجبي
أن أبقى شاهداً» عليها.
وتسببت الحرب السورية التي دخلت عامها الحادي عرش بمقتل
أكثر من  387ألف شخص ،وأدت اىل نزوح وترشيد ماليني السكان
داخل البالد وخارجها.
(فرانس برس)

ّ
قناة «تولو نيوز» األفغانية تستمر يف البث رغم املخاوف

عن�د وصول حركة «طالب�ان» إىل كابل ،يف 15
أغس�طس/آب ،كان عىل املس�ؤولني عن قناة
«تولو ني�وز» األفغانية الخاص�ة ّ
اتخاذ قرار،
ّ
الب�ث أو قطعه.وق�ررت القناة
إم�ا بمواصلة
يف نهاي�ة املطاف امليض بالخي�ار األول ،لكنها
عىل غرار س�ائر القن�وات واإلذاعات يف البالد،
أصبحت ّ
تبث وس�ط ضبابية كبيرة وانعدام
يقين ومخ�اوف إزاء نوايا قادة أفغانس�تان
الجدد.فالصحافة األفغانية لم َ
تنس التهديدات
واغتياالت الصحفيين التي طبعت فرتة تمرّد
الحرك�ة اإلسلامية الت�ي اس�تمرّت عرشين
عاماً ،بع�د طردها من الحكم عام  2001عىل
أيدي تحالف بقي�ادة الواليات املتحدة .ال تزال
فرتة حك�م «طالب�ان» األول ()2001-1996
مطبوع�ة يف ذاك�رة األفغ�ان بوض�وح ،إذ إن
التلفزيون ومعظم الوس�ائل الرتفيهية كانت

ّ
محظورة.واعترب مدير قناة «تولو نيوز»
آنذاك
لطف الل�ه نجفي زاده ،يف اتص�ال مع وكالة
«فرانس برس» ،أن عودة «طالبان» إىل الحكم
«وضعتن�ا يف وض�ع صع�ب ج�داً» .وأضاف:
«كخدم�ة إخباري�ة تعمل  24س�اعة عىل 24
و 7أيام يف األسبوع ،لم تكن لدينا حتى فرصة
أخذ اسرتاحة ملدة ساعة للتفكري».وأوضح أن
يف نهاية املطاف ُاتخذ قرار االستمرار يف ّ
البث،
ألن القن�اة «لديه�ا واجب تغطي�ة األحداث»،
وألنه كان «ش�به مس�تحيل» التف�اوض مع
«طالب�ان» حول اس�تئناف الربام�ج ،يف حال
كانت هذه األخيرة معلّقة أصالً.منذ عودتها
إىل الحك�م ،تبذل «طالبان» قص�ارى جهدها
إلظه�ار ص�ورة أكث�ر اعت�داالً ،يف محاول�ة
لطمأن�ة األرسة الدولي�ة والش�عب األفغاني،
وطلب�ت م�ن وس�ائل اإلعلام األفغانية عدم

تغيير أي من عاداتها .وكدلي�ل عىل االنفتاح
الذي ترغب الحركة يف إظهاره ،وافق مسؤول
من «طالبان» ،يف  17أغس�طس/آب ،عىل الر ّد
عىل أسئلة الصحفية بهش�تا أرغند ،أثناء ّ
بث
مبارش م�ن اس�تديوهات «تول�و نيوز».لكن
ه�ذه الترصّ فات والترصيحات ال تقنع كثرياً.
ويف مؤرش على الريبة والخوف املس�يطرين،
ف�رّت أرغن�د م�ذاك إىل قط�ر ،خش�ية على
حياتها.وق�ال رئيس مجل�س إدارة مجموعة
«موب�ي غ�روب» الرشك�ة األ ّم لقن�اة «تولو
نيوز» ،س�عد محسني ،ملنظمة «لجنة حماية
الصحفيني» من دبي« :نحن خائفون ،أريد أن
أك�ون صادقا ً معكم ،نحن متوت�رون كثرياً».
وأض�اف« :نمضي كلنا لي�ايل م�ن دون نوم،
لك�ن حالتنا ليس�ت بعي�دة جدا ً عما يعيش�ه
مش�اهدونا».عىل األرض ،تدهور الوضع منذ

بضعة أسابيع بالنسبة للصحفيني ،خصوصا ً
النس�اء منهم ،اللواتي ُ
است َ
بعدن بشكل واسع
خلال حك�م «طالبان» الس�ابق م�ن الحياة
العام�ة ومُ َ
نعن م�ن التعلّ�م والعم�ل .ووفق
منظمة «مراس�لون بال ح�دود» ،تراجع عدد
الصحفيات العامالت يف كابول من  700العام
امل�ايض إىل ّ
أقل من مئة حالياً.يف س�ائر أنحاء
ً
البلاد ،الوضع حس�اس أيض�ا .أوقفت نحو
مائة وس�يلة إعالمي�ة محلية أنش�طتها منذ
وصول «طالب�ان» إىل الحكم ،وفقا ً للمنظمة.
وتتس�بب عودة «طالب�ان» إىل الحكم بتوقف
النمو املتسارع لوسائل اإلعالم املستقلة الذي
ُس�جّ ل منذ عرشين عاما ً يف أفغانس�تان .منذ
ع�ام  ،2001تأسس�ت أكثر م�ن  160محطة
إذاعية وعرشات القنوات التلفزيونية ،بفضل
املساعدة الدولية واستثمارات خاصة.
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مسلّحو «طالبان» يعتدون على مراسل
«التلفزيون العربي» يف كابل

كابل /متابعة الزوراء:
يواص�ل عنارص حرك�ة «طالبان» اعتداءاته�م عىل الصحفيني وتهديده�م ،وكان آخر
الضحايا مراس�ل «التلفزيون العربي» يف العاصم�ة األفغانية كابل ،صابر أيوب ،رفقة
صحفيين آخرين ،وذل�ك أثناء تغطية تظاهرات نس�ائية أمام القصر الرئايس ،اليوم
الس�بت .ويأتي ذلك بعد ّ
أقل من أس�بوع من تعرّض زميلنا صبغة الله صابر ،مراس�ل
«العربي الجديد» يف كابول ،العتداء مماثل.
وقال صابر أيوب ،لـ»العربي الجديد» ،إنه كان يغطي تظاهرة نس�ائية سلمية متجهة
نح�و القصر الجمه�وري يف كابول ،حين فوجئ بوصول العشرات من أف�راد القوة
الخاصة الذين اعتدوا عىل املشاركات يف التظاهرة وعىل الصحفيني.
وأضاف أيوب« :كنت أصور ما يجري بهاتفي املحمول ،عندما صوّب نحوي عنرص من
القوات الخاصة سالحه ،ثم جرّني آخر إىل مكان يبعد أمتارا ً عن املسرية ،وأجلسني مع
صحفيني آخرين تحت تهديد السالح .ومُ نعت من استخدام الهاتف ،عىل الرغم من أنني
أحمل رخصة عمل من املسؤول الرسمي لالتصال يف الحركة ،ذبيح الله مجاهد».
وقال إن «هاتفه انتزع من يده» ،مضيفا ً «وُجهت ركالت وصفعات لبعض الصحفيني،
وكنت بينهم ،ثم أمرنا تحت تهديد السالح باالنرصاف».
توجه صابر أيوب إىل مقر املتحدث باس�م حركة «طالبان» لتقديم شكوى ،لكن «يبدو
أن املسألة تتجاوز املسؤولني» ،وفق ما قال.
وكان مراس�ل «العربي الجديد» صبغة الله صابر ،تعرّض العتداء مشابه ،قرب «مطار
حامد كرزاي الدويل» ،يف الـ 27من الشهر املايض.

الكشف عن املتهمني بسرقة رواتب
مذيعي فضائية «مكملني» يف تركيا
القاهرة /متابعة الزوراء:
كشفت كامريا مراقبة هوية سارقي رواتب وأموال فضائية «مكملني» اإلخوانية التي
تبث من مدينة إسطنبول الرتكية واللذين ألقت الرشطة القبض عليهما أمس االول.
وكش�فت كامريا املراقب�ة أن املتهمني وهما من عنارص اإلخوان ويحمالن الجنس�ية
السورية يعمالن يف الفضائية وكانا آخر من رصدتهم الكامريات قبل واقعة الرسقة.
وتبني أن املتهمني وهما فني كهرباء وعامل البوفيه ،وأحدهما يدعى أبو طارق واآلخر
محم�د إبراهيم ،قاما قب�ل واقعة الرسقة بيوم واحد بفك وتعطي�ل كامريات املراقبة
وتسلال من غرفة املذيعات املجاورة واملالصقة
لغرفة املحاس�ب املتواجد بها الخزينة ورسقا
كل محتوياتها من روات�ب العاملني واملذيعني
حي�ث كان مق�ررا توزيعه�ا وص رفها امس
األحد.
واعترف املتهمان أنهما يعاني�ان من ضائقة
مالي�ة وأنهما أخفي�ا املبالغ املرسوقة أس�فل
وع�اء لل�زرع يف منزلهم�ا ،كما اعرتف�ا أنهما
اعتق�دا أن تعطي�ل كاميرات املراقبة س�يبعد
الش�كوك عنهم�ا مضيفين أنهم�ا يعاني�ان
م�ن ضآل�ة راتبهم�ا وع�دم كفايت�ه لتلبي�ة
احتياجاتهما املعيشية يف اسطنبول.
وكانت فضائية «وطن» اإلخوانية ،والتي تبث
من إس�طنبول أيضا ،قد تعرض�ت أيضا لرسقة
واختالس أموال قبل عامني تورط فيها املدير اإلداري وهو القيادي اإلخواني عيل سعد
ط�ه اللبان ومجموعة من العاملني مع�ه ،وتم التكتم عىل الجريمة بعد تدخل قيادات
كبرية من التنظيم الدويل لإلخوان.
يف موازاة ذلك ،يتهم شباب اإلخوان قيادات الجماعة ومالكي الفضائيات التابعة لها،
بنهب مقدرات وأموال الجماعة والفضائيات حيث اتهم مذيعو «الرشق» مالك القناة
أيمن نور باالس�تيالء عىل التمويالت لنفس�ه.كما اتهم بع�ض العاملني يف «مكملني»
قيادات كبرية يف الفضائية بتخصيص أموال ألنفس�هم وألبنائهم تحت مسميات عدة
بدون حق.وكش�ف تسجيل صوتي مرسب ألمري بس�ام ،القيادي بالجماعة والهارب
إىل تركي�ا عن وجود اختالس�ات بأموال الجماع�ة ،وأموال التربع�ات متهما محمود
حسني ،أمني عام الجماعة ،والقيادي بالتنظيم الدويل ومسؤول إخوان إفريقيا محمد
البحريي بالتورط فيها.

 10نصائح لتحسني مهاراتكم بتحرير األخبار
بغداد /متابعة الزوراء:
اكت�ب باختصار ،فكتاب�ة املحتوى
الطوي�ل تع� ّد مهم�ة أصع�ب .وقد
تكون لديك مس�احة غير محدودة
للكتابة عرب اإلنرتنت ،ولكن اهتمام
القراء محدود.
اً
مق�ال ،يج�ب أن
وإذا كن�ت تح�رر
تهدف إىل اختصاره وإحيائه بحيث
يجذب انتباه قرائك ويحافظ عليه.
إليك  10نصائح تساعدك يف اختصار
املقاالت اإلخبارية وصقلها.
( )1اق�رأ كل فق�رة م�ن أس�فل إىل
أعىل
يف بحث�ك عن الكلم�ات املفقودة أو
عالمات الرتقيم الخاطئة أو تركيب
ُ
الجمل السيئ ،ابدأ بقراءة الفقرات
م�ن األس�فل ،مما س�يجعلك تركز
على أساس�يات الكتاب�ة يف لغت�ك
ويساعدك يف العثور عىل األخطاء.
( )2اقرأ املقال بصوتٍ عال
إذا وجدت أن�ك تحتاج إىل أخذ نفس
جدي�د أثناء ق�راءة الجمل�ة ،فهذه
الجملة أطول ممّ�ا ينبغي أن تكون
ويجب أن تخترصها.
( )3اعتمد عىل التعداد النقطي (●)
اس�تخدم قوائ�م التع�داد النقط�ي

لتنظيم املقاالت ،مما سيساعدك يف
ُ
تجنب االنتقال م�ن فقرة إىل أخرى
بشكل غري مناسب أو كثري الكالم.
( )4اعرف جمهورك
ال تس�تخدم املصطلح�ات الت�ي
ال يصادفه�ا ُق�راؤك يف حياته�م
اليومي�ة ،واس�تبدل به�ا املفردات
التي يفهمونها.
( )5تجن�ب بعض الكلم�ات املعينة

من أجل الوضوح واإليجاز
تجن�ب اإلضاف�ات غير الرضورية
والت�ي يمكنه�ا أن ُتزيد م�ن تعقيد
الجملة.
( )6ابحث عن التعبريات املتكررة
تخل�ص م�ن التعبيرات املتك�ررة،
مث�ل« :الوف�اة املأس�اوية» أو
«إجماع الرأي»؛ واجعلها مخترصة
وبس�يطة ،مث�ل« :الوف�اة» أو

«اإلجماع».
( )7حتى الحذوفات البسيطة ُيمكن
أن ُتح�دث ً
فرق�ايفط�ولاملق�ال
إذا استطعت أن تحذف ست كلمات
م�ن كل فق�رة يف املق�االت الت�ي
تحتوي يف املتوسط عىل  250كلمة،
فه�ذا يعني نح�و  60كلم�ة (أو ما
يع�ادل فقرتني) من املعلومات التي
س�تتمكن من إضافته�ا .فمجموع

ه�ذه الحذوف�ات ُيح�دث ً
فرق�ا يف
النهاي�ة ،وإلي�ك املثال الت�ايل حول
كيفية تنفيذ ذلك:
قبل الحذف:
ق�ال الرئي�س ترام�ب يوم الس�بت
إن�ه ل�ن يف�رض الحج�ر الصح�ي
عىل واليات نيوي�ورك ونيو جرييس
وكونيتيك�ت ،ولكنه س�يصدر اً
بدل
من ذلك تحذيرًا «قو ًيا» من الس�فر
ليتم تنفيذه من قبل ُحكام الواليات
الثالثة 32( .كلمة).
بعد الحذف:
ق�ال الرئي�س ترام�ب يوم الس�بت
إن�ه ل�ن يف�رض الحج�ر الصح�ي
عىل واليات نيوي�ورك ونيو جرييس
وكونيتيكت ،ولكنه سيصدر تحذيرًا
«قو ًيا» من الس�فر لينف�ذه ُحكام
الواليات الثالثة 26( .كلمة).
( )8اس�أل نفس�ك إذا كان م�ن
الضروري اإلبقاء عىل أول فقرة أو
فقرتني من املقال
يف أغلب األحيان ،س�تجد ّ
أن مقدمة
الخرب مدفونة وس�ط ع�دة ُجمل يف
القص�ة ،وإلي�ك مثال على ذلك من
بدايات تفشي جائحة «كوفيد »19
يف الواليات املتحدة:

قد ال تستويف االس�تديوهات الفنية
معايير «األعم�ال األساس�ية»،
ولكنها بالنسبة للعديد من الفنانني
ُتعد أساسية لكسب العيش.
تعم�ل ليزا هرييس يف مج�ال تجليد
الكت�ب بش�كل مس�تقل ،وتدي�ر
رشكته�ا «أنتل�ر إديش�نز» من أحد
س�توديوهات مجم�ع كوتي�دج
سرتيت ،حيث تعمل ً
أيضا كموظفة
لدى فنان آخ�ر يف نفس املبنى .وقد
ت�م إغلاق كليهما ه�ذا األس�بوع
عندم�ا أمر الحاك�م تش�اريل بيكر
بغلق جميع األعمال غري األساسية
للحد من التعامالت وج ًها لوجه.
وقالت هرييس يوم الخميس «ليس
ل�دي أي مص�در دخل س�وى إعانة
البطال�ة البس�يطة الت�ي أتلقاه�ا
اآلن».
ق�د تك�ون هيريس معزول�ة ع�ن
االستوديو الخاص بها ،ولكن مثلها
مث�ل العديد من الفنانني اآلخرين يف
هذه املدينة.
وتتفهم هيريس الحاجة إىل ضمان
السلامة ،ولكنها تقول إنها تحتاج
إىل «دفع الفواتري التي ال تتوقف».
وإليك اآلن النسخة األخرى من نفس

الخرب والتي تم تعديلها لتكون أكثر
اختصارًا وتركي ًزا:
بعد منعه�ا من العمل يف اس�توديو
تجلي�د الكتب الذي تدي�ره وحدها،
حي�ث أغلقت الوالية جميع األعمال
غري األساس�ية ،تكافح ليزا هرييس
من أجل كسب عيشها.
تقول هرييس «ليس لدي أي مصدر
دخل سوى إعانة البطالة البسيطة
الت�ي أتلقاه�ا اآلن» ،مضيف�ة أنها
تتفهم الحاجة إىل ضمان السلامة،
ولكنه�ا تحت�اج ً
أيض�ا إىل «دف�ع
الفواتري».
تعان�ي هرييس من ه�ذه األزمة إىل
جانب العديد من الفنانني اآلخرين،
بم�ا فيه�م جريانه�ا يف مجم�ع
ستوديوهات كوتيدج سرتيت.
( )9دع املقال «ينضج»
خذ استراحة وتناول الغداء واعمل
على أم�ور أخ�رى وارشب القهوة،
ثم ُعد إىل عمل�ك واقرأ املقال بعيون
جدي�دة ،فقد تجد املزيد مما يمكنك
حذفه.
( )10للتدرب عىل مهارات التحرير،
ً
مستخدما
كلف نفسك بهذه املهمة
كتاباتك السابقة.
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لدي اكثر من  50عمال تلفزيونيا وسينمائيا وعشرات االعمال االذاعية
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الفنان صاحب شاكر :بدأت مسريتي يف اذاعة وتلفزيون بغداد وشاركت يف مسلسل “ ابو الطيب املتنيب”
فن�ان و ممثل عراقي معروف أب�دع و تألق يف ثمانينيات
القرن املايض  ،تخريج م�ن معهد الفنون الجميلة بغداد
قس�م التمثيل و اإلخ�راج  , 1985_1984درس االعالم و وس�ائل
االتصال املرئية و املسموعة يف كلية هنري فورد بالواليات املتحدة
مواليد  1962كربالء
عرف بأدواره الصارمة  ،بأدوار الرش التي جسدها يف املسلسالت
العراقي�ة  ،لكن�ه عىل ارض الواقع ش�خص مختل�ف تماما  ،قدم
الكثير للفن العراقي  ،يس�كن االن مش�يكان بع�د ان قرر الحياة
فيها ومدينته االصل كربالء املقدسة .
صاحب ش�اكر فنان بدأ مسيرته الفنية االحرتافية س�نة 1979

يف اذاع�ة وتلفزيون بغداد و هي الس�نة االوىل ل�ه يف معهد الفنون
الجميلة قسم الدراسات املرسحية فرع االخراج و التمثيل
بدأ يف قسم برامج االطفال يف تلفزيون بغداد يف دوبالج شخصيات
كارتونية لربامج موجهه لالطفال و قد اعجب به مخرجو الدراما
بصوته حينها يف اذاعة بغداد
فاس�ندوا ل�ه ادوار يف مسلسلات اذاعية مع كب�ار فناني العراق
انذاك  ،و تكررت التجارب اإلذاعية الدرامية حتى بدأت ش�خصيته
اإلذاعي�ة تتبلور لزمالئه املمثلني  ،وتم له اس�ناد ادوار رئيس�ة و
بط�والت للعدي�د من املسلسلات الت�ي اوصلت�ه للعمل
التلفزيوني .

حوار – مجال الشرقي
ال�زوراء اتصل�ت بالفن�ان صاح�ب
شاكر يف مقره بمشيكان فكان معه
الحوار االتي -:
اهلا ومرحبا ب�ك اخ صاحب وانتضيف الزوراء اليوم .
اهال ومرحبا بكم وبالزوراء وشكراعلى تفقدكم للفن�ان العراقي يف كل
مكان .
مع تمنياتنا بطيب االقامة لكم نوداوال ان تقدم نفسك لقرائنا الكرام ؟
نع�م ان�ا الفن�ان صاح�ب ش�اكراس�مي الثالثي صاحب ش�كر حسن
الطي�ار مواليد  1962كربلاء ممثل
واعالمي
النش�أة والعائلة ودورهما يف رس�مطريقك ؟
ولدت يف كربالء من عائلة ميكانيكيسيارات ومن عائلة متوسطة الحال
ام�ا دور العائلة يف رس�م طرقي فلم
يك�ن له�ا أي دور وله�ذا ش�ققت
طريق�ي م�ن هوايات�ي الش�خصية
لك�ن عائلت�ي كان�ت ال تمان�ع يف ان
ام�ارس هواياتي الطليعي�ة والفنية
ولهذا كانت هواياتي يف البداية ترتكز
يف هواي�ة التمثي�ل حي�ث كن�ت وانا
طالب يف االبتدائي�ة مثلت دور القس
يف مرسحية البؤس�اء لفكتور هيجو
يف املسرح االدارة املحلي�ة مع طلبة
املدرسة انذاك وقد تم اختياري للدور
م�ن قبل املخ�رج ضي�اء النصار ويف
حينها كن�ا نتدرب يف املدرس�ة وعند
اكتمال العمل ت�م عرضها يف مرسح
االدارة املحلية وبعد نجاحها اس�تمر
التشجيع اكثر فتدربنا عىل مرسحية
اخرى اس�مها الصياد الحائر وكانت
من اخ�راج عالء العبيدي ومن تأليف
باس�م الحمدان�ي وعن�د انجازها تم
عرضه�ا يف مسرح االدارة املحلية يف
كربالء وهكذا اس�تمر مشاركاتي يف
التمثيل عىل دخلنا الدراسة املتوسطة
فمثلنا مرسحية كان ياما كان اخراج
نعمه ابو س�بع وتأليف قاسم محمد
وعرضت يف بغداد عىل مرسح الخيمة
وم�ن بعده�ا تخرجت من الدراس�ة
املتوس�طة فقررت عائلت�ي االنتقال
اىل بغ�داد فقدمت للدراس�ة يف معهد
الفنون الجميلة .
وكيف تقدمت للمعهد وهل خضعتلالختبار ؟
نعم تقدت للقبول يف املعهد ودخلتاالختب�ار ويف حينه�ا ت�م اختب�اري
م�ن قبل لجنة من االس�اتذة وعندما
تعرفوا على امكانياتي يف التمثيل تم
قبويل للدراسة يف املعهد وتم تنسيبي
اىل قس�م الفن�ون املرسحي�ة اخراج
وتمثيل .
-حدثنا عن ابداعاتك يف املعهد ؟

كان حض�وري جي�دا يف املعه�د اذش�اركت يف العدي�د م�ن املرسحيات
الت�ي كان�ت تعد م�ن خالل القس�م
واول مرسحي�ة ش�اركت به�ا كانت
مرسحي�ة انتكونا لكاتبه�ا اليوناني
س�وفوكلس وش�ارك فيه�ا عدد من
الطلبة واس�تمر التدريب عليها مدة
ش�هر تقريب�ا وعرض�ت على قاعة
مرسح املعهد واس�تمرت مشاركاتي
يف مرسحي�ات عدي�دة منه�ا الوب�اء
االبي�ض م�ن بطولت�ي للكات�ب
كارل ش�ابك ث�م مرسحي�ات اخرى
وباملناس�بة ل�دي حالة خاص�ة اود
ذكرها وه�ي الفرصة الكبيرة التي
وفره�ا يل املخ�رج واملمث�ل الكبري د.
سعدي يونس وذلك باختياري كبطل
ملرسحي�ة مشتركة مع�ه اس�مها
حكاي�ة الفلاح عب�د املطي�ع تأليف
س�يد حاف�ظ وم�ن اخ�رج الدكتور
س�عدي وت�م عرضه�ا يف مسرح
خارجي مبارش من الناس وقد القت
استحس�ان الناس كونها عرضت يف
مراكز الشباب ويف املقاهي البغدادية
وبعض املحافظات.
وماذا عن مسريتك يف املعهد ؟خلال وج�ودي كطال�ب يف املعه�دحدث تغري كبري يف مسريتي اذ عرض
علي املخ�رج والكات�ب عزالوه�اب
رحمه الله ان اقوم بدوبالج للصوت
يف شخصيات كارتونية ودمى لتقدم
يف برامج االطفال التلفزيونية وفعال
قم�ت بتقديم عدد كبير من االعمال
وخلال نجاح�ي به�ا اس�تمر عميل
فكانت يل مشاركات كثرية كصوت يف
اذاعة بغداد وتلفزي�ون بغداد ومنها
ايضا شخصيات يف راسم الجمييل يف
برنامج مسابقات تلفزيونية .
م�ن هن�ا يتبين ان لك مش�اركاتكمذيع يف االذاع�ة والتلفزيون حدثنا

عنها ؟
م�ن خلال وج�ودي يف االذاع�ة تماختياري م�ن قبل بع�ض املخرجني
للمش�اركة يف تقديم الربامج الدراما
االذاعي�ة وفعال كان يل ال�دور الكثري
للمشاركة يف مسلسالت اذاعية كثرية
منها ال اتذكر اس�ماءها لكثرتها مع
كب�ار املخرجين حت�ى رصت امتلك
درجة مذيع رسمي
وماذا عن تقديم الربامج االذاعية ؟قدم�ت الكثري من الربامج يف قس�مالتنمية ومنها برنامج انت والقانون
وبرام�ج اخ�رى وبع�د ان عمل�ت يف
التنمي�ة وبرام�ج كثيرة منوع�ات
وسياسية وصوال اىل ان عملت كمذيع
يف القس�م الس�يايس باذاع�ة بغ�داد
فكنت اقدم برنامج جريدة الس�اعة
الرابعة وق�راءة يف الصحافة العاملية
وبرام�ج اخ�رى بعده�ا خضعت اىل
الخدمة العسكرية فتم نقيل اىل اذاعة
القوات املس�لحة وفيه�ا ايضا عملت
ثالث س�نوات كمذيع فيه�ا وقدمت
العديد من الربامج االذاعية فيها .
 اول عمل ابداعي جعلك تفكر جديابانك يجب ان تكون فنانا ؟
نتيج�ة لكثرة اختي�ارات املخرجنياالذاعيني يل كممث�ل وصاحب صوت
اذاع�ي ممي�ز فق�د ش�عرت جدي�دا
برضورة التمس�ك به�ذا االختصاص
كمذيع وممثل عندها شعرت ان عيل
ان اواص�ل الطريق بطريق�ة مهنية
وجدية ولهذا وس�عت عميل ليش�مل
التلفزيون وكان اول عمل تلفزيوني
يل ه�و املش�اركة ب�دور صغير يف
املسلس�ل التلفزيون�ي التاريخ�ي
( اب�و الطي�ب املتنب�ي ) وكان م�ن
بطول�ة الفانني الع�رب احمد مرعي
وامينة رزق ونجوم م�ن دول عربية
اخرى قدم العم�ل يف تلفزيون بغداد
ع�ام1980وكان من اخ�راج املخرج
املصري ابراهي�م عب�د الجليل زوج
شميم رسام ومن املالحظات املهمة
هو االعجاب الكبير من لدن املخرج
عب�د الجلي�ل ب�ي اىل ح�د اختارن�ي
ملسلس�ل اخر عنوانه أيلتقي الجبالن
وفعلا ت�م تنفي�ذ املسلس�ل وكان
دوري فيه ش�خصية اده�م مهندي
متخ�رج حديثا م�ن الكلي�ة والعمل
كان م�ن بطول�ة حس�ن حس�ني
ون�زار الس�امرائي بعده�ا ايضا تم
اختي�اري م�ن قب�ل املخ�رج الراحل
حسني التكريتي وكان دوري ضابط
رشطة يف مسلس�ل الكنز وقد عرض

ع�ام  84من تلفزيون بغداد كل هذه
االم�ور جعلتني افكر جدي�ا بالعمل
والتخص�ص الفن�ي التخصصي
كممثل واعالم�ي ايضا .وكان لهذين
الش�خصيتني دور كبير يف انتش�ار
سمعتي كممثل متمكن .
 ه�ل انتمي�ت اىل الفرق�ة القومي�ةللتمثيل متى وملاذا؟
ل�م انتم اىل دائرة الس�ينما واملرسحواىل الفرق�ة القومي�ة للتمثيل وكان
عميل من خالل االذاع�ة والتلفزيون
كمنتسب عىل اجور الربامج .

ك�م عم�ل فن�ي مرسح�ي وغيرمرسحي شاركت به؟
استطيع ان اضع رقما تصوريا عنعدد اعمايل املرسحي�ة بحدود عرشة
اعم�ال ام�ا مش�اركاتي يف الدرام�ا
االذاعي�ة فاعتق�د انه�ا تج�اوزت
العرشات واما التلفزيونية والسينما
فكانت بحدود الخمسني
اكثر عمل تعتز به ؟تلفزيونيا ( حلب�ة القانون والبديل)
اما االذاعي ف�كان االرض وان حكت
وام�ا املرسحي ف�كان حكاية الفالح
عبد املطيع .
ه�ل تميل اكثر للتمثي�ل ام الصوتاالذاعي ؟
 االذاع�ة كان�ت اس�اس هويت�يونجاحي ام�ا التمثي�ل يف التلفزيون
فقد وسع قاعدة جمهوري واصبحت
كممثل معروف من خالله .
 هل تميل للفصحى ام العامية ؟مثلت اكثر ش�خصياتي باملعارصةاالجتماعي�ة أي حي�اة الن�اس ولهذا
كانت العامية اق�رب اىل حياة الناس
واكثر واقعية .
املرسح الشعبي كيف تقيمه ؟ليس لدي أي اعتراض عىل املرسحالش�عبي الجماهيري ربم�ا يحب�ه
البعض لكني ال اميل وال احبذ للفنان
ان يبتذل نفس�ه ليك�ون مهرجا وان

دول الخلي�ج اذ مثلت م�ا يقارب 30
مسلسل بدوي .
اعمالك بعد خروجك من العراق ؟يف امري�كا عمل�ت مذيع�ا لالخب�اريف قن�اة  meaاالمريكي�ة كما عملت
مذيع�ا يف اذاعة الرشق االوس�ط كما
قم�ت بتاس�يس اذاع�ة يف امري�كا
اس�مها اذاع�ة ص�وت املحب�ة التي
تعم�ل على توج�ه اجتماع�ي بحت
مع الجالي�ة العربي�ة والعراقية وقد
اس�تمر البث فيها مدة س�نتني وعند
عودتي اىل العراق اضطررت اليقافها
اما عن التمثيل فلم اعمل شيئا .
الدراما العراقية كيف تراها اليوم ؟ارى ان الدرام�ا العراقية االن تحبوولك�ن فيه�ا بصي�ص ام�ل وذل�ك
لل�دور الذي تقوم ب�ه بعض القنوات
العراقي�ة الت�ي يصل بثه�ا اىل بعض
ال�دول العربي�ة واالوربي�ة ونتيج�ة
ملش�اركة بعض الفنانني العراقية يف
املسلسالت العربية فاصبحت الدراما
العراقية تشاهد يف الخارج .
-نتح�دث االن ع�ن التمي�ز والهدايا

اسست يف امريكا اذاعة “صوت احملبة” للجالية العربية
والعراقية واستمرت سنتني واغلقتها بعد عودتي اىل العراق
 او عم�ل مرسح�ي ل�ك حدثنا عنهوعن مشاعرك تجاهه
اول عم�ل مرسح�ي يل كان م�نخالل معهد الفنون وكانت مرسحية
اس�مها انتي كونا و مرسحية الوباء
االبيض.
متى بدأت تعم�ل بنهج فني خاصبك وما نهجك يف التمثيل؟
عرف�ت ب�ان ش�خصيتي تراجيديةولي�س كوميديا وله�ذا كانت جميع
ادوراي ج�ادة اما صورة االدوار التي
ارغبه�ا هي االدوار االنس�انية وعدم
الرتكي�ز على دور ضاب�ط الرشط�ة
تلك الش�خصية النمطية التي تعطي
للمشاهد صورة باني ممثل نمطي .

يعمل بالكوميديا الهادفة .
مواقف محرجة وصعبة مرت بك ؟ربما مررت ببع�ض املواقف لكننيبفعل تقادم الس�نني ربما ال اتذكرها
حرفيا .
اكثر دور تعتز به وملاذا؟مثل�ت دور ش�خص رشي�ر يمتلكروح�ا عدواني�ة م�ع عائلت�ه ه�ذه
الش�خصية خلق�ت تص�ورا ل�دى
املشاهدين وتجذرت يف عقولهم حتى
ص�اروا يمثلون نفس ال�دور خاصة
العاهة يف راسه .
ه�ل خرج�ت اعمالك خ�ارج بلدكوماذا كانت انعكاساتها ؟
-عرض�ت يل اعم�ال بدوي�ة كثرية يف

والتكرمات التي حصلت عليها ؟
حصل�ت على الكثير م�ن الجوائزاذكر منها
جائزة مهرجان عيون عن مسيرتي
الفنية
حصلت عىل جائزة قناة  owsكافضل
ممثل
جائزة املركز الثقايف يف امريكا كمبدع
فنان
حصلت على جائزة افض�ل ممثل يف
مهرجان بعلبك يف لبنان السينمائي .
ما الذي بيدك االن واين انت االن ؟ان�ا االن يف مش�يكان االمريكي�ةم�ع عائلت�ي ام�ا م�ا ل�دي االن فانا
كن�ت مدعوا للمش�اركة يف فيلم اخر

الس�عاة وهو فيل�م م�ن تاليف والء
املان�ع واملخرج س�عد العصامي هذا
الفيل�م ينفذ ملجموعة قناوات كربالء
الفضائية وق�د اعتذرت للمش�اركة
السباب صحية .
قب�ل ان نصل اىل نهاي�ة الحوار نودان نتع�رف عىل م�ا يس�مى بالوجه
االخ للفنان واالعالمي صاحب شاكر
ونسالك
من انت بثالث كلماتانا من ال يعرفني يجهلني .لو لم تكن فنانا لكنت؟قدري ان اكون فنانا .آخر كتاب قرأته؟ل�م اقرأ كتابا من�ذ  20عاما ولكنيكل ي�وم اقرأ كت�اب الحياة وهو ابلغ
من كل يشء.
اخر موقع الكرتوني زرته؟الفي�س ب�وك اضاف�ة اىل املواق�عاالخباري�ة والعاملي�ة الت�ي تناس�ب
اهتمامي .
أسوأ كتاب قرأته؟لم اقرأ كتاب سيئا ً يف حياتي .الفيل�م الس�ينمائي ال�ذي بق�ي يفذاكرتك؟
ش�عاع يف حافة العالم تمثيل كريكدوغلاس وي�وول براين�ر وفيل�م
الفراش�ة لس�تيف ماكوي�ن ،ورجل
املطر لتوم كروز.
ه�ل تحف�ظ الش�عر؟ وان حفظتهفما هو البيت الذي علق يف ذاكرتك؟
اق�را الش�عر وأحب�ه ب�كل انواع�هولكني ال احفظ�ه مطلقا اال اذا كان
يل دور يتطل�ب من�ي ق�راءة مقطع
شعري .
حكمة تتمسك بها ؟الحكم�ة الت�ي علمتن�ي الحياة اناكتش�ف البشر فيه�ا قاله�ا امير
املؤمنين عيل اب�ن ابي طال�ب  ،املرء
مخبوء تحت لسانه
آخر برنامج تلفزيوني شاهدته؟برنام�جغاب�اتاالم�زون.االغنية التي ترددها دائما؟اغني�ة سلام علي�ك على رافدي�كلكاظم الساهر .
م�ا الذي بق�ي يف ذاكرت�ك منذ ايامالطفولة؟
يف ذاكرة الطفولة كنت انام بعمق .بماذا يتميز صاحب شاكر؟وفق م�ا يقوله الجمي�ع اني اتميزبح�ب الن�اس وال اع�رف للك�ره
طريقا.
صف املرأة بثالث كلمات؟ -ال يوج�د وصف ابل�غ واجمل منوصف الرسول صىل الله عليه وسلم
حيث وصفها بقارورة العسل.
هل تود ان تضيف شيئا ؟شكري لجنابكم الكريم ولجريدتكمالغ�راء لتناولك�م سيرة املبدعين
العراقيين يف الخارج داعيا الباري ان
يمن علينا بالعودة اىل بلدنا الحبيب
ش�كرا لك متمنني الصحة والعافيةوسلامنا لجميع الفنان العراقيني يف
امريكا .
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طرق سهلة وسريعة الزالة طالء األظافر

نصائح للتحكّم بالغرية
يمكنك تشبيه الغرية بوحش كارس يربز
مخالبه ليدمّ ر الفرد ويقيض عىل ّ
شتى
أنواع العالقات يف حياتهّ .
إن الغرية هي
ش�عور طبيعي يظهر لدى االنس�ان يف
املراحل األوىل من نموّه؛ وترتكز الغرية
عىل االحس�اس بالحسد من شخصني
ّ
األقل .فيش�عر الف�رد ّ
أن
آخرين على
الغرض ّ
ّ
ال�ذي يمتلكه أو يكن له الحبّ
ه�و مه ّدد أو ّ
أن أحد ما س�يأخذه منه
وقد يش�عر ً
أيضا بالغرية من ش�خص
ّ
يتمن�اه لنفس�ه .إن لم
آخ�ر يمل�ك ما
ّ
الفط�ري بالغرية
يت ّم إرضاء الش�عور
لدى االنسان ومنحه األمان يف طفولته
عندئذ س�ينقل مع�ه اىل مرحلة البلوغ
ه�ذا الصراع الذي ل�م يت� ّم معالجته
ولك�ن بدرج�ة أكث�ر ق�وّة ويف بع�ض
الحاالت بطريقة مدمّ رة .من الطبيعي
أن يش�عر االنسان بالغرية ولكن طب ًعا
ضمن نطاق املعقولّ ،
ألن هذا الشعور
قد يخلق لديه حاف ًزا لتحقيق انجازات
مثل ب�ذل مزيد من الجه�د يف عالقاته
من أج�ل الحفاظ عليها ،أو العمل بك ّد
م�ن أجل تحقي�ق هدف معّي�نّ  ،وهلّم
جرّ .ولكن م�اذا لو هيمنت الغرية عىل
حيات�ك وتحكمّت بها؟ إلي�ك يف ما ييل

املطبخ ..

بع�ض النصائح حول كيفي�ة التحك ّم
بغريتك:
• اع�ريف املزي�د ع�ن الغرية :م�ا عليك
القيام به أوّالً هو أن تكتش�في املصدر
األس�ايس لغريت�ك .يج�ب أن تفهم�ي
مشاعرك ج ّي ًدا وتح ّددي سبب شعورك

بعدم األمان والثقة وافتقارك اىل تقدير
الذات والفراغ والحسد ّ
الذي يملء قلبك
وهلّ�م جرا ،كما علي�ك أن تحاويل ربط
هذه املشاعر بمرحلة ما من طفولتك.
ً
عادة يت ّم رب�ط الغرية برصاعات لم
اذ
يت� ّم معالجته�ا م�ع الش�خص املوفرّ

للرعاية .لذا ،اكتش�افك لجذور غريتك
من شأنه أن يساعدك يف التحك ّم بها.
• تحكمّي بمشاعرك :عندما تستطيعني
تحديد م�ا إذا كانت غريت�ك لها عالقة
بمش�كلة حصلت خلال طفولتك ولم
يت ّم معالجتها أو ّ
أنه�ا مجرّد ر ّدة فعل

ّ
ألن أحدهم أخذ منك ما تريدينه ،عندئذ
يجب أن تحاويل التعامل مع مشاعرك
بطريق�ة س�ليمة مث�ل التح� ّدث م�ع
أحدهم ،أو التفكري منطق ًيا بمشكلتك
أو ترك األم�ور تأخذ مجراها الطبيعي
يف الحياة.
ّ
شخيص :يف
• ال تأخذي األمور بش�كل
معظم األحيان ،قد نشعر بالغرية ألننا
نعتبر األحداث الت�ي تحصل معنا عىل
ّ
أنها نتيجة لفش�لنا .ال تلقي اللوم عىل
نفس�ك بس�بب يشء قد خرسته أو لم
تس�تطعي الحصول عليه ب�ل اعتربيه
حاف ًزا وتعلمّي من ه�ذه التجربة لكي
تنجحي يف املرّة املقبلة.
• تخلّصي من التج�ارب الس�لبية :ال
ّ
تتمس�كي باألشياء التي تثري يف داخلك
مش�اعر الحس�د أو الغرية بل تخلّيص
منها واهتمّ�ي بأمور أخرى يف حياتك.
ح�وّيل تركيزك ع�ن الخس�ارة وفكرّي
باألم�ور اإليجابية التي اكتس�بتها من
ه�ذه التجرب�ة .ف�إن نظ�رت بتفاؤل
وإيجابي�ة اىل التج�ارب الس�لبية التي
تواجه�ك يف الحي�اة ستس�اهمني
ّ
تط�ورك وتق ّدم�ك على الصعي�د
يف
الشخيص.

املقادير
البطاطس 2 :كيلو (مسلوقة)
لحم مفروم 1 :كيلو
البصل 2 :حبة (مفروم)
بهار مشكل :ملعقة صغرية
فلفل أسود :نصف ملعقة صغرية
هيل :نصف ملعقة صغرية (مطحون)
ملح :ملعقتان صغريتان
القرشلة :ربع كوب (مطحونة)
حليب :نصف كوب (سائل)
لوز :ربع كوب (للتزيني)

ملاذا يعان�ي العديد من األطفال
م�ن ع�دم الق�درة على الرتكيز
واالنتب�اه يف الفص�ل أو أثن�اء
اس�تذكارهم لدروس�هم ،ونفس
األطفال يتمتعون بانتباه وتركيز
ع�ايل ،خلال ممارس�ة الع�اب
الكمبيوتر بالساعات؟!
وما السر ال�ذي يتيح لن�ا جعل
أطفالن�ا يتمكنون م�ن االنتباه،
والرتكيز والتعلم عىل نحو فعال؟
وه�ل يمكنن�ا تدري�ب أطفالن�ا
ليفكروا ويتعلموا كالعباقرة؟!
آدم كو ،من أفضل مدربي النجاح
يف س�نغافورة ،ومبتك�ر برام�ج
شهرية موجهه للتالميذ ،ساعدت
اآلالف ليحقق�وا أعىل اإلنجازات،
ووضع كتاب «تغذية روح الفوز
والعبقري�ة يف طفل�ك» وحص�د
الكتاب لقب «األكثر مبيعا» حول

كيف حتول طفلك «شارد الذهن» إىل عبقري؟

العالم.
يق�ول ك�و يف كتابه :يع�رف كل
م�ن ألبرت أينش�تاين ،وجوته،
وليون�اردو دافنشي ،وبيتهوفن،
على أنه�م م�ن أعظ�م العباقرة
الذي�ن عاش�وا على األرض عىل
اإلطلاق ،وما جعل منهم عباقرة
ليس امتالكه�م لعقل أكثر قدرة،
إنما كان�ت مقدرتهم عىل تحرير
ق�در أكبر م�ن إمكاني�ات
عقولهم تفوق معظم الناس،
بينما الفرد العادي يس�تخدم
نسبة  1%من إمكانيات
عقل�ه خلال حيات�ه
بأكمله�ا ،يس�تخدم
العبقري نسبه ترتاوح
بني  3%إىل .6%
أذن كي�ف يتعل�م
اآلن؟،
أطفالن�ا

يجي�ب ك�و« :يمي�ل املعلمون إىل
التدري�س بطريقة تش�غل فقط
الف�ص األيرس للمخ ،حيث معنى
هذا الفص بالتفكري يف الرياضيات
و ا للغ�ا ت

والجغرافي�ا والفريياء والكيمياء
إىل آخ�ر العلوم ،ويكون التدريس
بش�كل رتي�ب مم�ل يخل�وا من
امله�ارات الت�ي يعتمده�ا الفص
األيمن مثل املوسيقى
واإلب�داع أو الحرك�ة،
أو األل�وان ،أو االرشاك
العاطف�ي ،وعندم�ا ال يشترك
الفص األيمن للطفل يف عملية
التعلم ،يبدأ ش�غل نفسه يف
االستغراق يف أحالم اليقظة،
وهذا هو السبب يف أن العديد
م�ن االطف�ال ينجرف إىل
أرض االحلام خالل
محارضة بالصف
أو خلال قراءتهم
للكتب املدرس�ية،
ب�ل أن بعضه�م
يب�دأ يف رس�م

رس�ومات كرتون بذهن ش�ارد،
وهذا يفرس أيضا ملاذا ال يستطيع
بعض األطفال الجلوس ساكنني
لفرتة طويلة فبعد دقائق يبدؤون
يف التملم�ل ،ب�ل أنه�م حت�ى قد
يبدؤون يف التجول بال هدف.
كل ه�ذا يح�دث ببس�اطة ألن
الفص األيمن للمخ يش�عر بامللل
ويحت�اج إىل الحرك�ة والتخي�ل
واإليقاع ليشغل نفسه ،والنتيجة
أن ينصرف انتب�اه الطال�ب عن
عملية التعلم.
إذا ه�ل يمكنن�ا تدري�ب أطفالنا
ليفك�روا ويتعلم�وا كالعباقرة؟،
بالطب�ع نع�م ،كل طف�ل لدي�ه
اإلمكانيات ليصبح عبقر ًيا ،ولكن
السر يكم�ن يف أن تعلمهم كيف
يمكنهم اس�تخدام امل�خ بأكمله
خالل التفكري والتعلم.

ما األسباب اخلمسة الرئيسة لرائحة العرق؟

م�ن أع�راض يشء أكث�ر خطورة،
و يمك�ن ألمراض الكب�د والكىل أن
تسبب رائحة كريهة وغريبة.
م�واد غذائي�ة تزي�د م�ن انبع�اث
رائحة العرق:
وإذا كان الكب�د أو الكليت�ان ال
تعمالن بش�كل صحي�ح ،يمكن أن
ترتاك�م الس�موم التي ُت ّ
رش�ح من
الجس�م بش�كل طبيعي ،و يمكن
أن يتس�بب ذلك برائحة العرق مثل
األمونيا أو البول.
ملاذا تبدو رائحة العرق مثل خمرية

الخبز؟
تعتبر الخميرة م�ن املكون�ات
الرئيس�ية لرائحة الخب�ز اللذيذة،
وه�ي بالتأكي�د أقل ش�هية عندما
تظه�ر على جس�مك ،و يمكن أن
تتس�بب اإلصابة بع�دوى الخمرية
املهبلي�ة أو ع�دوى الخميرة يف
اإلبطني يف جعل رائحة العرق تشبه
رائحة خمرية الخبز.
ملاذا رائحة العرق مثل الخل؟
يمك�ن أن تك�ون رائح�ة الخ�ل
مرتبطة ببعض الح�االت الصحية

املختلف�ة ،و إذا كن�ت مصاب�ا
بمرض يف الكىل ،فقد تكون كليتاك
غير قادرتين على تكسير مادة
كيميائية تسمى اليوريا ،و سيقوم
جسمك بعد ذلك بإفراز اليوريا من
خلال الب�ول والعرق ،ما يتس�بب
يف الحص�ول على رائح�ة تش�به
الخل .وقد يتسبب مرض السكري
أيض�ا يف جع�ل رائحة الع�رق أكثر
نف�اذة وخال من املعت�اد ،وذلك ألن
املس�تقلبات ،بما يف ذلك األسيتون،
ُتطلق يف الع�رق ،ويمكن أن يكون

ح�ال أكلته�ا مب�ارشة بع�د تناولك
اللح�وم أو البطاط�ا أو أي ن�وع من
النشويات ،فإن فاكهتك تقع يف الفخ
وتبدأ بالتخمّر .والنتيجة؟ تش�عرين
بثق�ل يف معدتك وبم�ذاق غري محبّب
يف فمك.
أما النصيحة األفضل فهي أن تتناويل
الفاكه�ة قب�ل نح�و  30دقيقة من
حلول موعد وجبتك الرئيس�ة ،وذلك
باتباعك الربنامج التايل:
يف فترة الظهر :الربتقال ،املش�مش،
التفاح،امل�وز،العن�ب،اإلج�اص...
يف املس�اء :التفاح ،املشمش ،الدراق،
اإلج�اص ،الك�رز .وم�ن األفضل أال
تتناوليه�ا بالتزام�ن مع اس�تهالكك
الخضار املسلوقة أو املشوية.

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية
ونتعرق يف جميع أنحاء أجسامنا،
لنهدأ ونحافظ عىل رطوبة برشتنا،
ولك�ن ،هناك ثالثة أن�واع مختلفة
من الغ�دد العرقية :الغ�دد املفرزة
والغ�دد املفترزة ،وغ�د د capoe
 ،crineالت�ي تف�رز الع�رق ،وهي
موج�ودة يف الث�دي والوجه وفروة
الرأس واإلبطني.
مل�اذا ق�د تب�دو رائح�ة الع�رق
حامضة؟
يمك�ن أن تنت�ج رائح�ة الجس�م
الحامض�ة عن التعرق أكثر ،وكلما
زاد تعرق�ك ،زاد اختلاط عرق�ك
بالبكتريي�ا التي تعي�ش عادة عىل
برشت�ك ،م�ا يتس�بب يف الرائح�ة
الحامضة.
ويمك�ن أن يكون هذا نتيجة حالة
تس�مى ف�رط التعرق ،ما يس�بب
التعرق املفرط ،و يمكن أن يساهم
تناول األطعم�ة الالذعة مثل الثوم
يف هذه الرائحة أيضا.
ملاذا تكون رائحة العرق مثل رائحة
البول؟
يمكن أن تؤدي املس�تويات العالية
م�ن األموني�ا يف الع�رق إىل رائح�ة
بول باهتة ،والتي من الواضح أنها
مزعجة.
ولك�ن الع�رق ال�ذي تنبع�ث منه
رائحة الب�ول يمكن أن يكون أيضا

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

ليس جديدا ً القول إن الفواكه أطعمة
تحتاج إليه�ا صحتك ،ال س�يّما أنها
غنية بالفيتامينات واملاء .وهذا يعني
أنها تس�اهم يف تنظي�ف أمعائك ويف
منح جس�مك الطاقة .لكن املش�كلة
تكم�ن يف ّ
أن الكثير م�ن الن�اس ال
يعرف�ون كيف يس�تهلكون الفاكهة
لك�ي يحصل�وا على فوائده�ا .وإذا
كنت من ه�ؤالء ،إليك ه�ذه القاعدة
األساس�ية :يجب أن تتناويل الفواكه
ومعدتك خاوية .ملاذا؟ إليك األسباب.
اعلم�ي أوالً أن عملية هضم الفواكه
ال تتم ع�ادة يف املعدة ،ب�ل يف األمعاء
الرفيع�ة .فه�ي تنتق�ل برسعة من
املع�دة إىل تل�ك األمع�اء حي�ث تحرّر
ّ
س�كريات .ويف
ما تحت�وي عليه من

مع ملعقة صغرية من امللح.
 .5نض�ع نص�ف كمي�ة البطاط�س
املهروسة يف صينية الفرن.
 .6ثم نضي�ف اللحم املف�روم املطبوخ
مع البصل.
 .7ونغطيه�ا بباق�ي كمي�ة البطاطس
املهروسة.
 .8نغطيه�ا بالقرش�لة املطحون�ة،
ونزينها بحبات اللوز.
 .9نرتكها مل�دة  15دقيقة بالفرن حتى
تتحمر ونقدمها ساخنة.

سلوكيات

ال ،لق�د فرغ�ت عبّ�وة مزي�ل طالء
األظاف�ر ول�م تتنبّهي إىل ذل�ك! إذاً،
ما العمل؟ وكي�ف يمكنك أن تزييل
الطلاء ع�ن أظاف�رك؟ ال تقلق�ي،
يمكنك أن تفعيل ذلك بطرق س�هلة
ورسيع�ة التطبي�ق وم�ن دون أن
تستعيني بالسائل املزيل للطالء.
العطر
ب�دالً م�ن أن تقومي بن�زع الطالء
عن أظافرك بواس�طة هذه األظافر
نفسها ،وهو ما ي ّعرضها للتلف ،من
األفضل أن تطبّقي هذه الوصفة:
ضع�ي بض�ع نق�اط م�ن عط�رحقيق�ي (وليس م�اء العطر) عىل
قطعة من القطن وافركي أظافرك
بواسطتها وس�تالحظني ّ
أن الطالء
ب�دأ يزول كم�ا لو ّ
أنك تس�تخدمني

املزيل التقليدي.
التوب كوت
حان الوق�ت ألن تنزعي الطالء عن
ّ
تتنفس قبل أن
أظافرك وأن تدعيها
ُتعي�دي تزيينها به من جديد .لكن،
إذا تعّي�نّ علي�ك أن تفعلي ذلك من
دون أن تس�تخدمي الس�ائل املزيل
للطلاء ،فندع�وك إىل أن تلجئي إىل
هذه الحيلة:
ضعي القليل من التوب كوت عىلقطعة من القطن.
ضع�ي طبقة من التوب كوت عىلّ
ّ
يج�ف ،ضعي
كل ظف�ر .وقب�ل أن
علي�ه قطع�ة القط�ن واضغط�ي
بلطف لكي تزييل الطالء.
كرّري هذه العملية إىل أن تتخلّيصمن كل طبقة الطالء.

هل تأكلني الفاكهة بعد الطعام؟
ال ترتكيب هذا اخلطأ بعد اليوم

صينية البطاطس احملشوة باللحم املفروم
الزي�ت النباتي 3 :مالع�ق كبرية (لقيل
اللحم املفروم والبصل)
طريقة التحضري
 .1يف مقلاة على الن�ار نض�ع الزيت،
ونضي�ف البصل املقط�ع ونرتكه حتى
يذبل.
 .2ث�م نضيف اللح�م املف�روم والبهار
واملل�ح والهيل والفلفل األس�ود ونحرك
حتى تنضج اللحمة تماماً.
 .3نهرس البطاطس.
 .4نضي�ف الحليب الس�ائل للبطاطس
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داء املش�عرات س�ببا آخ�ر لرائحة
الجس�م الش�بيهة بالخ�ل ،و هذه
عدوى بكتريية تصيب شعر اإلبط.
ملاذا قد تبدو رائحة العرق حلوة؟
إذا كان�ت رائحة العرق أو األنفاس
حلوة بشكل غري عادي ،فقد يكون
هذا بس�بب ارتفاع عدد الكيتونات
يف مجرى ال�دم ،قد يبدو من الجيد
أن تك�ون رائحت�ك حل�وة باملعنى
الح�ريف للكلم�ة ،ولك�ن يمكن أن
تك�ون يف الواقع عالمة عىل حاالت
طبية خطرية مثل مرض السكري
غري الخاضع للسيطرة.
كي�ف يمك�ن التوق�ف ع�ن إفراز
العرق ذي الرائحة الكريهة؟
• االستحمام بشكل متكرر :معظم
روائ�ح الع�رق س�ببها البكتريي�ا
املوجودة عىل الجلد.
• استخدام مزيل العرق ومضادات
التعرق.
• ارشب املزي�د م�ن امل�اء :رشب
املزي�د م�ن امل�اء س�يخفف العرق
بش�كل أكرب ،ما يجعل الرائحة أقل
وضوحا.
• النظام الغذائ�ي :يمكن لنظامك
الغذائ�ي أن يغير رائح�ة الع�رق،
ويمك�ن أن يؤث�ر تن�اول الكثير
م�ن اللح�وم على مق�دار تعرقك
ورائحته.

أغذية تساعد على حتفيز الدماغ يف الصباح
كش�فت يلينا س�ولوماتينا ،خبرية التغذية الروسية،
عن املواد الغذائية التي يجب تناولها يف وجبة الفطور
ً
مشيرة إىل أن�ه يصعب عىل
من أج�ل تحفيز الدماغ،
الجسم بعد فرتة العطلة الصيفية الطويلة ،العودة إىل
االيقاع اليومي الذي كان يتبعه يف أيام العمل.
وتقول”:يج�ب أن تحتوي أطعم�ة وجبة الفطور عىل
مجموع�ة فيتامني ( )Bوه�ذه الفيتامينات موجودة
يف خبز الحب�وب الكاملة وخبز الجودار ،ويف العصائد،
وتع�د ه�ذه الفيتامينات ه�ي مواد منش�طة للجهاز
العصبي بكامل�ه ،فمن دونها لن تت�م عملية التمثيل
الغذائي ،وفق(روسيا اليوم).
ويج�ب أن تكون ه�ذه املواد أس�اس وجب�ة الفطور
لألطف�ال والبالغين عىل حد س�واء ،ويمكن تنش�يط
الجهاز العصبي منذ الصباح بمس�اعدة أطباق معينة
من الطعام.
وتنص�ح الخبيرة ،بتن�اول البيض بانتظ�ام يف وجبة
الفط�ور ،ألن�ه يس�اعد على تحفي�ز الدم�اغ واتخاذ
القرارات الصحيحة برسعة.

وتقول”:هن�اك أطعم�ة تؤث�ر إيجابي�ا ً يف الوظائ�ف
اإلدراكي�ة للدم�اغ ،والبيض يف مقدمة ه�ذه األطعمة
وخاصة صفار البيض ،ألنه يحتوي عىل مادة الكولني
التي هي مقدمة ملادة (أسيتيل كولني)”.
وتعد مادة (أس�يتيل كولني) هي ناقل عصبي يضمن
انتقال اإلش�ارات بني الخاليا العصبي�ة ،باعتبار أنها
مس�ؤولة ع�ن الفرتة بين ما نفك�ر به وم�ا نقوله،
وتس�اعد عىل إيجاد الكلمة املناس�بة وتذكر التعريف
الصحي�ح ،لذلك ف�إن تناول البي�ض يف وجبة الفطور
أمر مهم وقرار صائب.

دراسات حديثة

حتذير للحوامل ..اهلواء امللوث يصل للجنني عرب املشيمة
ّ
حذرت دراس�ة بريطانية حديثة ،من الهواء امللوث
الذي تستنشقه األمهات الحوامل تمتد آثاره الضارة
لتص�ل إىل الجنين عرب املش�يمة .الدراس�ة أجراها
باحث�ون بجامعة كوي�ن ماري يف لن�دن ،وعرضوا
نتائجها ،أم�ام املؤتمر األوروب�ي للجمعية الدولية
لألمراض التنفس�ية ،الذي يعقد يف الفرتة بني 15-
 19سبتمرب الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة رصدت وجود
روابط بني تعرض األمه�ات الحوامل لتلوث الهواء
والوالدة املبكرة ،وانخف�اض وزن املولود ،ووفيات
األطفال ،ومش�اكل الجهاز التنفيس لدى األطفال.
وللوصول إىل نتائج الدراسة الجديدة ،راقب الفريق
نس�اء حوام�ل كلهن مقيم�ات يف لن�دن وكان من
املقرر أن يل�دن والدة قيرصية يف مستش�فى لندن
امللكي.
وكان�ت جميع النس�اء غري مدخن�ات ،وقد ولد كل
منهن طفالً س�ليماً .واس�تعان الباحثون بمشيمة

الس�يدات بع�د ال�والدة لفحصها ،واهتم�وا بخاليا
معينة تس�مى “البالعم املشيمية “ ،وهي جزء من
نظام املناعة يف الجسم ،يلعب دورا ً رئيسا ً يف حماية
الجنني من غزو الجسيمات الضارة ،مثل البكترييا
وجسيمات الهواء امللوث يف املشيمة.
وفح�ص الفري�ق م�ا مجموع�ه  3500خلي�ة من
“البالعم املش�يمية” تحت املجه�ر ،وعثروا عىل 60
خلية تحتوي عىل  72منطقة سوداء صغرية يعتقد
الباحث�ون أنه�ا جزيئ�ات الكربون الصغيرة التي
وصلت إىل املشيمة عن طريق استنشاق األم للهواء
امللوث.
وق�ال الباحث�ون إن نتائ�ج الدراس�ة تضي�ف أدلة
جديدة تكش�ف ألول مرة عن أخط�ار الهواء امللوث
بالنس�بة لألجن�ة ،وتشير إىل أن�ه عندم�ا تتنفس
النس�اء الحوام�ل اله�واء امللوث ،فإن الجس�يمات
السامة قادرة عىل الوصول إىل املشيمة عرب مجرى
الدم.
وقال�ت الدكتورة ليزا مياش�يتا ،قائد فريق البحث:
“لق�د عرفن�ا لبعض الوق�ت أن تلوث اله�واء يؤثر
عىل نم�و الجنني ويمكن أن يس�تمر يف التأثري عىل
األطف�ال بعد ال�والدة وطوال حياته�م” .وأضافت:
“كنا مهتمني بمعرفة ما إذا كانت هذه اآلثار يمكن
أن تكون بس�بب جزيئ�ات التلوث الت�ي تنتقل من
رئتي األم إىل املش�يمة .حتى اآلن ،كان هناك القليل
جدا ً من األدلة عىل أن الجسيمات املستنشقة تدخل
إىل الدم من الرئة”.
وأش�ارت إىل أن “نتائج الدراسة تقدم أول دليل عىل
أن جزيئ�ات اله�واء املل�وث املستنش�قة يمكن أن
تنتق�ل من الرئتين إىل الدورة الدموي�ة ومن ثم إىل
املشيمة أثناء الحمل”.
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صــــورة و حــــدث

حدث يف مثل هذا اليوم

الحمل

س�نة  – 1951تتويج امللك طالل رس�ميا ً عىل عرش
األردن
س�نة  – 1964ب�دأت يف اإلس�كندرية القمة العربية
الرابعة
س�نة  – 1969إع�ادة انتخاب يارس عرفات رئيس�ا ً
ملنظمة التحرير الفلسطينية
س�نة  – 1970وجه مجلس جامعة ال�دول العربية
الدع�وة ل�دورة طارئ�ة ملناقش�ة الوض�ع يف األردن
ووقف النزاع الدامي بني الفلسطينيني واألردنيني
 - 1991ب�دء تطبيق وقف اطلاق النار بني املغرب
وجبهة البوليساريو تحت ارشاف االمم املتحدة بعد
قتال دام  16عاما.
 - 1948اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة
ال�دول العربي�ة ىف االس�كندرية لبح�ث مقرتح�ات
الكونت برنادوت حول فلسطني .
 - 1260ت�م انتص�ار املس�لمون بقيادة الس�لطان
املظف�ر قطز محم�ود بن مم�دود الذى ت�وىل حكم
مصر ع�ام  1259يف عه�د املمالي�ك على التتار يف
معركة عني جالوت وحرروا بالد الشام من سيطرة
املغول والتتار خالل شهر من ذلك التاريخ.
 - 1948تولت جوليان�ا لويس إيما ماري فيلهليمنا
دوق�ة ميكلبنبورج ش�يفرن ع�رش هولندا لتصبح
امللكة جوليانا ،ولدت امللك�ة جوليانا يف الثالثني من
إبريل عام  1909وماتت يف العرشين من مارس عام
2004م.

التوتر الذي تش�عر به اليوم قد تكون بحاجة
إليه لكي تك�ون أكثر وعيا بالقضايا املطروحة
أمامك .كلما كن�ت أمينا ومخلصا عند تعاملك مع
بعض األشخاص،
عشت يف سلام وأمان وحب معهم .كن عىل تواصل
بمن حولك دائما.

الثور

م�ن األفض�ل أن تأخ�ذ الي�وم قس�طا من
الراح�ة .انظر ل�كل يشء من حول�ك وتابع
األحداث لحظة بلحظة.
استمتع بقضاء سهرة مميزة مع األهل واألصدقاء
وناقش بعض األفكار املهمة .ش�اهد فيلمك املفضل
معهم أو مرسحيتك.

الجوزاء

يوم ممتاز بالنسبة لك ،ألنك ستسطيع فيه
التعبري عن مشاعرك ملن حولك بدون خوف.
ثق يف نفس�ك ويف قدراتك الخاص�ة .الوقت مهم
جدا بالنس�بة لك اليوم فلا تضعه .ربما تأتيك أكثر
م�ن فرصة لتحقيق أحالم�ك التي ظننت يف لحظة ما
أنها أصبحت مستحيلة.

السرطان

ح�اول أن ت�درج يف قائم�ة أعمال�ك الي�وم
مس�اعدة اآلخرين قبل أي يشء آخر .تحاول
الي�وم ح�ل لغز م�ا به�دوء وبمف�ردك .قيامك
بامله�ام بنفس�ك دون االعتم�اد على اآلخرين أمر
مه�م ورضوري ،ولكن الخطوة القادم�ة قد تتطلب
املساعدة من بعض األطراف.

األسد

ربم�ا تهرب من بع�ض االلتزام�ات اليوم .ال
تطلب دوما املس�اعدة من أي شخص واعتمد
على نفس�ك .ك�ن قوي�ا ودع اآلخ�رون يعرفون
قدرات�ك ومهارات�ك الخاص�ة .مهمتك الي�وم هي أن
تحمي مشاعرك وقلبك .ال تشغل عقلك بهموم اآلخرين.
كن عدوانيا إذا اضطرتك بعض املواقف لذلك.

العذراء

ال ته�رب م�ن أي مش�كلة تواجه�ك اليوم.
أي ضغ�ط عصبي قد تتعرض ل�ه اليوم قد
يتضاعف ويؤثر سلبا عىل صحتك إن لم تحاول
التعام�ل مع�ه .كلم�ا واجه�ت املش�اكل يف الوقت
الح�ايل ،كنت أق�ل ندما يف املس�تقبل .ربم�ا ال يفهم
اآلخرون احتياجاتك مادمت ال توضحها لهم.

الميزان
ربم�ا يك�ون م�ن الصع�ب عليك الي�وم أن
تتعامل مع بعض املشاكل .تركز بشكل كبري
عىل مش�كلة واحدة وترتك باقي املش�اكل للغد.
ربم�ا ال تجد الحل املناس�ب ولكنك فقط تحاول أكثر
م�ن مرة .هذا اليوم غري مناس�ب لتضيي�ع الوقت يف
البحث عن حلول للمشاكل.

العقرب

أحالم�ك لن تتحق�ق إال إذا كن�ت مؤمنا بها
وتعم�ل عىل تحقيقها .ال يوجد أي ش�خص
سواك سيس�عى لتحقيق هذه األحالم .يجب أن
تقوم بكل يشء بنفس�ك خاصة إذا كان هذا اليشء
يخصك .يجب أن تثق يف نفسك وأن تؤمن أنه ال يوجد
يشء مستحيل.

القوس

ال تخسر املقربني منك فربما تكون يف أش�د
الحاجة إليهم الفرتة القادمة.
ربم�ا تك�ون بعض تعليق�ات األه�ل أو الزمالء
جارحة أو قاسية إىل حد ما ولكنك يجب أن تستفيد
منه�ا .داف�ع ع�ن نفس�ك ولك�ن به�دوء وبطريقة
مهذبة.

الجدي

ال تفترض تلقائيا أنك تس�تطيع حل كافة
املشاكل واألزمات بمفردك هذا اليوم .التحدث
م�ع من حولك يف بعض األمور سيس�اعدك عىل
إيجاد حلول منطقية .اطلب املس�اعدة من اآلخرين
عن�د ش�عورك بالحاجة إليه�م .ال تخج�ل من طلب
املساعدة ،فكلنا لدينا مشاكل ونمر بأزمات.

الدلو

الن�اس من حول�ك س�يقدرون الجهود التي
تبذله�ا م�ن أج�ل إس�عادهم.أعط الحبيب
فرصة ملقابلتك لكي يرشح لك ما أس�أت فهمه
أمس .االنعزال ليس حال منطقيا .يجب أن تتحاور
مع�ه لكي تصال إىل حل يرضيكما .اضحك وافرح مع
األصدقاء يف املساء.

الحوت

إذا كن�ت تتحدث اليوم عن ش�خص آخر ،ال
تق�ل عن�ه أي يشء قد يحزنه إذا س�معه لو
كان أمام�ك .لي�س لديك أي ع�ذر لكي تترصف
بهذا الش�كل .كن حذرا واختر كالمك بذكاء ألن ما
تقوله س�يكون له تأثري عىل اآلخرين .قد يكون هناك
شخص ينرش كل ما تقوله.
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قصة وعربة

الرج�ل فج�أة عند رؤيت�ه للفيلة
وانتاب�ه الفض�ول والحيرة يف
آن واح�د ،وتس�اءل كي�ف له�ذه
الخلوق�ات الضخم�ة أن تق�ف
هن�ا مكتوفت�ي األي�دي ويربطها
ويقيدها حب�ل صغريا كهذا حول
ق�دم واحدة ،وكيف أنها ال تحاول
الهرب على الرغم من عدم وجود
أقف�اص وال سالس�ل حديدي�ة
تقدي بها؟!
تس�اءل على الرغ�م م�ن كبر

وضخامة حجمها إال أنها ال تفكر
يف اله�روب ،مع أنها ل�و فعلت ملا
استطاع أحد أن يمنعها لضخامة
حجمها”.
والزال الفض�ول يأكل�ه ،وإذا ب�ه
ي�رى م�درب بالسيرك قريبا من
امل�كان ال�ذي توج�د ب�ه الفيل�ة،
فس�أله“ :كي�ف يعق�ل أن تقي�د
هذه الفيلة الضخمة بحبل صغري
كهذا حول قدم واحدة وال تحاول
الهرب؟!”

أجابه املدرب قائال“ :عندما كانت
هذه الفيلة صغيرة اعتدنا وضع
نفس الحبل بنفس املقياس حول
نف�س الق�دم ،حينه�ا كان م�ن
الس�هل واليسير الحفاظ عليها،
ومهم�ا حاولوا صغ�ارا الهرب إال
أنه�م ل�م يس�تطيعوا لصغره�م
حينها ،وبذل�ك تأقلموا عىل فكرة
عدم القدرة عىل الهرب”.
نظر األس�تاذ الجامع�ي لطالبته
وق�ال“ :وكتلك األفي�ال الضخمة
كم منا يعيش م�ع القناعة بعدم
قدرت�ه واس�تطاعته على فع�ل
بعض األم�ور ،ويرج�ع ذلك بكل
بساطة لفشله مرة سابقاً؟!
عزيزتي لعلكِ فش�لتِ مرة سابقا
أو مرتين أو حتى مئة مرة ،وكما
ذك�ر أديس�ون (إنن�ي لم أفش�ل
ولكني وجدت عرشة آالف طريقة
لم تنجح).
العربة والحكمة من القصة:
الفش�ل جزء م�ن عملي�ة التعلم
بالحي�اة ،لذا ال ينبغ�ي علينا عىل
اإلطالق االستسالم أثناء الحياة.

اختبارات شخصية

هل أنت محظوظة؟ اإلجابة في خطوط كفك
ق�راءة الكف موج�ودة يف الثقافة
الش�عبية ملختل�ف الش�عوب منذ
العص�ور القديم�ة .بش�كل ع�ام
هن�اك  ٧خطوط يف اليد وهي خط
الحي�اة ،خط الرأس،خ�ط القلب،
تل�ة فينوس ،خط الش�مس ،خط
عطارد وخط النصيب.
هذه الخطوط يمكنها أن تكش�ف
م�ا إن كنت من الفئ�ة املحظوظة
أو غير املحظوظة .لذل�ك تمعني
يف ك�ف يدك ثم قارني الش�كل مع
الصور واختاري.
الصور رقم ١
نع�م أنت محظوظة جدا ً والطاقة
اإليجابية تحيط بك ألنك من النوع
املحب واملخلص والباحث وبشكل
دائم ع�ن التناغم .هن�اك التوازن
الكبير بين املنط�ق والعاطفة يف
حياتك وعليه الحظ دائما ً حليفك.
يف الح�ب وامل�ال أن�ت محظوظ�ة
أيضاً .أنت بش�كل عام من النوع
الذي يخ�رج أفضل م�ا يف خصال
اآلخرين الن�ك تنقلني حظك الجيد
اليهم.
الصورة رقم ٢
لس�ت أكثر الن�اس حظ�ا ً ولكنه

على االق�ل لي�س س�يئا ً للغاية.
رغ�م كونك مش�هورة يف محيطك
ومحبوب�ة ولك�ن الح�ظ يعاندك
كثريا ً وحت�ى وحني ال يقوم بذلك،
فه�و يقف عىل الحياد وال يقف يف
صفك اال يف حاالت نادرة .يف الحب
حظك غري واضح ،س�يكون هناك
الكثري م�ن الفرص للق�اء رشيك
حيات�ك املحتم�ل ،ولك�ن نس�بة
االرتباط ب�ه متأرجح�ة .فالحظ
س�يوفر الفرص ولن يتدخل أكثر
من ذلك.
الصورة رقم ٣
أن�ت محظوظة اىل حد ما ..ولكنك
يف الواقع ال تعولني كثريا ً عليه .أنت

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مرب�ع م�ن املربعات
التسعة الصغرية  ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة
التس�عة الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال تس�تخدم
الرقم اال مرة واحدة .

من الن�وع اإلجتماعي الذي يفهم
جي�دا ً ش�خصيات االخرين وعليه
غالبا ً م�ا تقلبني املواقف لصالحك
وتحصلين على م�ا تريدين�ه .يف
الحب حظك مقب�ول ،ليس خارقا ً
ولكنه لن يعاندك يف املستقبل.
الصورة رقم ٤
أن�ت محظوظة ج�دا ً فالخط هذا
يدل عىل الس�عادة .الح�ظ الجيد
يرافق�ك يف كل خط�وة تقومين
بها ،ودائما ً تجدين السعادة حتى
حين ال تتوقعينها .يف الحب عليك
ان تكوني «عدائي�ة» أكثر .حظك
الجيد والسعادة الناجمة عن ذلك
جعلتك لينة بعض اليشء وبالتايل

 - 1964التق�ى مل�وك ورؤس�اء ال�دول العربي�ة يف
ثال�ث مؤتمر قم�ة عربي�ة يف قرص املنت�زه بمدينة
اإلس�كندرية املرصي�ة ،وكانت أول قم�ة عربية قد
عقدت يف بلدة أنشاص املرصية يف مايو من عام 46
وركزت عىل قضية فلس�طني وعروبتها ،واعتربتها
يف قلب القضايا العربية القومية ،إىل جانب مساعدة
الشعوب العربية عىل نيل استقاللها من املستعمر.
- 1898أصدر القائد اإلنجليزي كتشنر أوامره بهدم
قرب اإلمام املهدي قائد الثورة املهدية السودانية بعد
نجاح الحملة املرصية اإلنجليزية املشتركة بقيادة
كتشنر يف هزيمة املهديني يف عدة معارك منها فركة
وكرر وأم درمان.
1976م  -انضم�ت فلس�طني اىل مجموع�ة ال�دول
العربي�ة العرشي�ن لتصب�ح بذل�ك العض�و الواحد
والعرشين ..وجاء هذا القرار التاريخي بعد موافقة
اللجنة السياسية للدورة العادية السادسة والستني
ملجلس الجامعة العربي�ة باإلجماع ..وتم فيه قبول
منظمة التحرير الفلسطينية كعضو كامل العضوية
ضمن الدول العربية املشرتكة بالجامعة.
 - 1965غ�زت الق�وات الهندي�ة غرب باكس�تان يف
جول�ة ثاني�ة من الحرب بين البلدين الت�ي لم تنته
رس�ميا منذ تقسيم ش�به القارة الهندية إىل دولتني
األوىل الهن�د وتض�م كل أقالي�م ش�به الق�ارة غير
املس�لمة والثانية باكس�تان التي تضم املسلمني يف
شبه القارة.

من الفيسبوك

الفشل جزء من عملية التعلم

دخل�ت على أس�تاذها الجامعي
بعدم�ا طرق�ت الب�اب وأذن له�ا
بالدخول…
الطالب�ة“ :ه�ل تس�مح يل
بدقيقة؟!”
األستاذ الجامعي“ :بكل تأكيد”.
الطالبة الجامعية“ :بكل رصاحة
ووضح ومراعاة ملشاغلك أستاذي
العزيز إنني أش�عر بأني فاش�لة
وال يمكنن�ي التق�دم كم�ا كن�ت
مخطط�ة لحيات�ي الجامعية من
قبل؛ وكلم�ا قدمت لخطة جديدة
ب�اءت بالفش�ل ،وال أظ�ن أن�ي
سأنجح أبدا”!
األس�تاذ الجامع�ي“ :ولكن�كِ
ل�ن تس�تطيعني تحم�ل ش�عور
الفشل”.
الطالب�ة“ :أيقنت أنك س�تخربني
بذلك ،لذلك قدمت إليك”.
األس�تاذ الجامع�ي“ :اس�معيني
جي�دا وأنصت�ي بح�رص ش�ديد
وتمع�ن فيما س�أقوله ل�كِ ؛ بيوم
من األيام مر رجل بجانب سيرك
متنق�ل يف أرج�اء البلاد ،توق�ف
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لجعل حظك أفضل يف الحب عليك
املب�ادرة بأس�لوب عدائ�ي اىل حد
ما.
الصورة رقم ٥
حظوظ�ك يف الحي�اة بش�كل عام
مقبول�ة ،فالح�ظ على م�ا يبدو
يق�ف على الحي�اد .ولك�ن الخرب
الجيد هنا هو أنه يف الحب والزواج
الحظ حليفك .الخط هذا يدل عىل
أنك س�تلتقني يف املستقبل القريب
برجل وسترتبطني به وس�يكون
م�ن الن�وع ال�ذي تحتاجين اليه
بش�دة ،مح�ب وداع�م ويق�در
خصالك.
الصورة رقم ٦
ان�ت محظوظة يف الحي�اة املهنية
ويف املال ويف الحب .يف الحب حظك
مرتفع ج�دا ً ولكن�ك ال تحتاجني
اليه النك امرأة جذابة وإجتماعية
تج�ذب كل من حوله�ا خصوصا ً
الجن�س االخر بس�هولة تامة .يف
الحياة املهنية أنت دائما ً تحقيقني
أهداف�ك .الخ�ط هذا ي�دل عىل أن
مفاجأة ما يف طريقها اليك قريباً،
قد تك�ون خدمة غري متوقعة من
أحد أو سفر اىل مكان ما.
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أراد رجل تطليق زوجته ،فسألوه:ما يسوؤك منها؟
قال:العاقل ال يهتك ستر زوجته.
فلما طلقها قيل له :لم طلقتها؟
قال ما لي وللكالم في من صارت أجنبية

غزل عراقي
ﻻ حتچ��ي بعن��ف م��ن تنص��ح النــ��اس
آب��دي بعي��ب نفس��ك ّ
يلـ��ه تتكلـــــــــ��م
الگدام��ك بش��ر م��و كوم��ة آحجــــــ��ار
لذل��ك م��ن جترح��ه تش��وفه يتألـــــــ��م
ّ
ورقـ��ة واحس��اس
آب��دي بكلم��ة طيب��ه
ّ
حت��ى يح��ب حديث��ك ومنـ��ه يتعلــــــ��م
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ش��نو يس��وه العم��ر ل��و زفت��ك تفــ��وت
تصي��ر ألغي��ري عن��دي امل��وت أرح��م
أذب��ح ضحكت��ي ل��و كال��وا أفــــــــ�لان
لب��س باليس��رى حلق��ة البيه��ا أحلــ��م
تتناث��ر أعض��اي بوحش��ة الليــــــــ��ل
وأتبعث��ر حبيب��ي وبيـــــــــــ��ك أنلــ��م
ص��ارت حالت��ي كلم��ة بحل��ك خرس��ان
يحچيه��ا أبش��ارة وأيــــ��ده تتلعثــــ��م

هـــــل تعلــــــم
*م�ن أش�هر الرباكني يف العال�م يؤكان في�زوف الذي ث�ار قبل امليالد
وقىض عىل مدينة بومبي كلها.
*األسطرالب هو :آلة لقياس ارتفاع األجرام السماوية ودراسة الكرة
السماوية
*تسقط الشمس عموديا َ عىل خط االستواء مرتني سنويا َ  21مارس
و  23سبتمرب
*دولة الهند يسميها أهلها بهارات
*أثن�اء الن�وم تعمل وظائف العقل بش�كل أرسع ولذلك فالس�اعة يف
الحلم تساوي أقل من  5دقائق يف الواقع !
*يوج�د قبيل�ة افريقية تتحكم املرأة بكل يشء وتس�تيطع أن تتزوج
بأكثر من رجل وأن تحبس الرجل متى ما ارادت.
*وج�د باحثون كندي�ون أن دم�اغ آينش�تاين كان  ٪ 15أعرض من
املعتاد.
*عندم�ا توىف الكيميائ�ي االمريكي فريدريك ب�اور مخرتع بطاطس
برينجلز ،تم حرق جثتة ودفن الرماد الخاص به يف اسطوانة برينجلز،
بناء عىل رغبتة يف ذلك.

كلمات متقاطعة

رأيس
1حديقة أش�جار مثمرة  oاسم
عل�م مذكر بمعنى األكثر رشفا
(معكوسة)
2البالبل  oملس
3سحابات  oأعلنت رسا
4جب�ل صغير  oأدوات حربية
للوقاية من العدو
5انتف�اخ جل�دي  oيطلب�ه كل
من وقع يف مش�كلة  oتكلم عن
اآلخرين يف غيابهم
6بل�ع األكل بلا مضغ  oحرف
جر
7مصنوع م�ن الجل�د  oوضع
شيئا يف رصة
8خوف شديد  oربان املركب
9ثان�ي اكبر اباط�رة املغ�ول
ول�د يف كابول وت�ويف يف دلهي o
ش�جر رفيع وطوي�ل للحماية
من الريح
10اكبر حق�ل نف�ط كويتي o
يشعر بالحر

افقي
1هاجم فج�أة  oمعدن نبيل (ال
يتفاعل مع العنارص األخرى)
2املادة الرئيس�ة يف لب الخشب
وج�دران الخلية oعدد س�نوات
حي�اة االنس�ان من ي�وم مولده
حتى مماته
3تنتشر وتغط�ي  oج�واب o
متأدب يف سلوكه وذو رفعة
4ضمير متكلم  oمنطقة مليئة
بالبساتني  oحرف نداء
5حصيل�ة  oاالس�م القدي�م
للبحرين
6مرض السل
7االسم القديم لعمان العاصمة
االردنية يف العرص الروماني
هرب  oحطم
8
9أول انتح�اري يف التاريخ الذي
هدم املعبد علي�ه وعىل أعدائه o
مخيم يف بريوت
10محتلون ومستغلون لألرض
والبرش

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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حفل لنجوم الطرب العرب

«ستارز أون بورد» جيمع أشهر جنوم الوطن العربي يف أنطاليا
عـين على العالم
إطالق مؤشر االبتكار العالمي 2021
ت�م توجيه دعوة رس�مية من املنظمة العاملي�ة للملكية الفكرية WIPO
باألم�م املتح�دة اىل العراقي الدكتور ليث الع�زاوي لالنضمام اىل املؤتمر
الدويل الطالق نسخة  2021من مؤرش االبتكار العاملي ( )GIIيوم االثنني
 20 ،سبتمرب . 2021
س�يقدم الحدث االفرتايض أح�دث تصنيف ألداء االبت�كار لالقتصادات
حول العالم .باإلضافة إىل ذلك  ،سيناقش رؤساء الدول والوزراء ورجال
األعمال كيف أثر جائحة كوفيد  -19عىل مشهد االبتكار العاملي.
حول مؤرش االبتكار العاملي (:)GII
يقي�س مؤرش االبتكار العاملي أداء االبت�كار لـ  132اقتصا ًدا  ،باالعتماد
ً
ً
مختلفا.
مؤرشا
عىل 81
منذ إنش�ائه يف عام  ، 2007ش�كل مؤرش االبتكار العاملي جدول أعمال
قياس االبت�كار وأصبح حجر الزاوية يف صنع السياس�ات االقتصادية.
تعتم�د الحكوم�ات يف جميع أنح�اء العالم عىل مؤرش االبت�كار العاملي
لتحليل أداء االبتكار لديها وتحديد اتجاه إصالحات السياسات.
مي�زة جديدة يف إصدار ه�ذا العام ه�ي .Global Innovation Tracker
مع اس�تمرار انتشار جائحة  COVID-19يف جميع أنحاء العالم  ،يقوم
 Trackerبتقييم تأثري األزمة عىل أداء االبتكار العاملي.

عالج غير متوقع اللتهاب المفاصل
يحارب كورونا !

شهدت مدينة أنطاليا الرتكية رحلة «ستارز أون
بورد» الشهرية ليوسف حرب ،حيث أحيا أشهر
نجوم الطرب العربي ،ومن بينهم نجوى كرم،
نانيس عجرم ،راغب عالمة ،سيف نبيل ،ملحم
زين ،ونادر األتات وغريهم ،سلسلة من حفالت
متتالية أنعشت النشاط الفني ،وضجت بها
مواقع التواصل االجتماعي.
فقد افتتح الليلة األوىل من الربنامج كل من
النجمة نانيس عجرم والنجم راغب عالمة ،حيث
أديا مجموعة من أغانيهم الجديدة وأشعال
أجواء الحفل رقصا ً وغنا ًء حتى منتصف الليل.
ويف الليلة الثانية ،تألق كل من النجم ملحم
زين ،النجم نادر األتات ،والنجم محمد خريي
عىل املرسح ،ليحولوا السهرة تباعا ً اىل ساحة
رقص وفرح متواصلة وخاصة من خالل اللون
الشعبي والدبكة الذين يشتهرون به.
أما عن الليلة الثالثة واألخرية ،افتتحها النجم
العراقي سيف نبيل من خالل عرض راقص
ضخم أبهر الحضور وأمتعه باإلضافة اىل غنائه
ألشهر أغانيه التي رددها الجمهور وتفاعل
معها بشكل كبري.
وكان ختامها مسك مع النجمة اللبنانية نجوى
كرم املرسح ،حيث أطربت الحضور بصوتها
وأدائها وخاصة أنها قدمت سلسلة من أجمل

منمنمات

أغانيها القديمة التي عرفها الجمهور ورددها
منذ انطالقتها.
كما شارك عدد كبري من فناني الوطن العربي
بربنامج ستارز أون بورد من خالل وصالت فنية
يومية وهم برواس حسني ،عبدالكريم حمدان،
إياد طنوس ،أندريه سويد ،بشار الجواد وطارق
األطرش.
من جهة أخرى ،أطلق يوسف حرب من
أنطاليا تطبيق جديد بعنوان «»Connect

يجمع املشاهري تحت منصة واحدة ويتيح
للمستخدمني مشاهدة حفالت حرصية
ومبارشة ألشهر نجوم الوطن العربي .باإلضافة
اىل وجود خاصية تسمح للمستخدم التواصل
مبارشة مع فنانه املفضل.
وقد هنأ نجوم «ستارز أون بورد» يوسف
حرب إلطالقه تطبيق «Connect «by Stars
 on Boardودعوا محبيهم لتحميل التطبيق
ومتابعتهم من خالله.

آينت عامر تنضم لضيوف مسلسل “دقيقة العشرين”

تنض�م النجمة املرصي�ة آيتن عامر إىل ضيوف مسلس�ل
“دقيقة العرشين” الذي يصور يف بريوت حالياً ،وهو
من بطولة النجمة السورية كاريس بشار وإخراج
رن�دة العلم .وكانت آيتن عام�ر قد وصلت بريوت
ً
ومبارشة إىل التصوير ،حيث يشكل
قبل أيام قليلة
حضوره�ا تنوع�ا ً يف مجموعة املمثلات اللواتي
يؤدين دورا ً رئيس�ا ً يف معالجة اإلصابة برسطان
الثدي ،ويبدو أن إدارة اإلنتاج اختارت عامر وفقا ً
لشعبيتها يف القاهرة ،إضافة اىل الكاراكتري الخاص
بها املساعد يف تجسيد هذا الدور.
املعروف أن مسلس�ل “دقيق�ة العرشين” يروي حكايات
طبي علم�ي ضمن حمل�ة توعوية
اجتماعية بقالب

تقوده�ا رشكة “روش” العاملي�ة لألدوية ،وإنتاج رشكة
 2س�ولوز العربية الت�ي اختارت مجموع�ة من أهم
املمثلين يف العال�م العرب�ي لتنفي�ذ ه�ذا العم�ل،
واملفترض أن تنتهي عمليات تصويره خالل أيام
قليلة.
ول�م ُيع�رف مت�ى س�يعرض العم�ل ،ول�و أن
املعلوم�ات تشير اىل أن منص�ة واح�دة حصلت
على حق عرض�ه حرصي�اً ،إىل جان�ب مجموعة
من املحط�ات التلفزيونية من ضم�ن الحملة التي
تقوده�ا “روش” يف العالم من أجل الحد أو الكش�ف
املبك�ر ع�ن رسطان الث�دي ،وط�رق العلاج الصحيحة
لتفادي مخاطر هذا املرض.

فاتي جمالي بين الدراما والعالمية
أظه�ر دواء “الباريس�يتينيب” والذي
يس�تخدم لعلاج الته�اب املفاص�ل
نجاح�ا يف علاج م�رىض كورون�ا يف
دراس�ة أجري�ت يف  12دولة وحققت
نتائج ممتازة.
وذكر إن دراسة أجريت عىل نحو 155
مريض بـكورون�ا ،حققت نجاحا إىل
درج�ة أنه جرى الرتحيب بها ،خاصة
لجهة اإلصابات الشديدة باملرض.
والعالج الواعد هو “الباريسيتينيب”،
الذي يستخدم لعالج التهاب املفاصل
الروماتويدي ،وكان يعتقد منذ أشهر
طويل�ة أن لدي�ه خصائ�ص محتملة
مضادة للفريوس�ات ،لكن املؤكد عنه
أنه مثبت قوي لاللتهاب.
وكان ه�ذه النقط�ة التي بن�ى عليها
الباحث�ون ،إذ إن االلتهاب�ات الت�ي
تس�ببها إصاب�ات “كوفي�د”-19
الش�ديدة يمكن محاربتها عن طريق
هذا العقار.
ويق�ول ويسلي إيل ،أس�تاذ الطب يف
جامع�ة فاندربيل�ت األمريكي�ة :إن

أك�دت معلومات خاص�ة أن الفنان�ة املغربية
وملك�ة جمال العرب الس�ابقة ،فاتي جمايل،
تس�تعد لتفعي�ل حضورها كممثل�ة يف أكثر
من عم�ل درامي بني املغ�رب ومرص بعد أن
أثبتت وجودها يف ه�ذا املجال خالل املرحلة
املاضي�ة ،اما عىل مس�توى الغن�اء ،فهناك
مفاوض�ات جدية مع رشك�ة إنتاج عاملية

املصابني بحاالت ش�ديدة من فريوس
كورونا يتعرضون لخلل يف العديد من
األعضاء ،نتيجة االلتهاب املفرط ،بما
يف ذل متالزمة الضائقة التنفسية”.
وق�ال إنه “على الرغم م�ن التقدم يف
العالج باس�تخدام أدوي�ة أخرى ،فإن
خفض معدل الوفي�ات بني املرىض يف
املستشفى ال يزال يمثل حاجة ماسة
لم يتم حسمها”.
وبعد تجارب أولي�ة أجريت عىل 15
مريض�ا بكورون�ا ،وكان�ت
النتيج�ة إيجابي�ة ،صمم
الباحث�ون دراس�ة أكبر
تشمل  1500مريض.
ووج�د الباحث�ون أن
ال�دواء الواع�د قل�ل
نس�بة الوفيات بنحو
 5باملئ�ة ،وأنفذ حياة
 20مريض�ا كان م�ن
املمك�ن أن يموت�وا
بس�بب كورون�ا يف
غضون  60يوما”.

نرشت الفنانة التونسية ،درة
زروق ،صورا ً لها من إيطاليا
برفقة زوجها عرب صفحاتها
عىل السوشيال ميديا ،حيث
خضعت لجلسة تصويرية
هناك ،ومن خالل نواعم
نكشف عن كواليس زيارتها
املفاجئة إليطاليا قبل عرض
أحدث أعمالها الدرامية.
النجمة درة زروق موجودة

منذ أيام يف إيطاليا لحضور عروض
أزياء وديكور دولتيش أند غابانا
يف مدينة فينسيا اإليطالية ،وهي
النجمة العربية الوحيدة التي ُدعيت
بصورة رسمية لهذه الفعالية
العاملية بصحبة زوجها املهندس
املعماري هاني سعد ،الذي ُدعي
بدوره أيضا َ بصفة رسمية ،وهو
املهندس املرصي الوحيد الذي وصلته
دعوة لحضور فعاليات معارض

منة شليب تشارك بطولة
مسلسل أمحد حلمي اجلديد

س�يتوقف تطبيق “واتس�آب” عن العمل عىل مجموعة
م�ن الهواتف الذكي�ة القديمة يف غضون ش�هرين ،مما
يرتك ماليني األشخاص غري قادرين عىل رؤية رسائلهم.
وابت�داء م�ن أول نوفمرب القادم ،س�يوقف “واتس�اب”
الدعم ملجموعة م�ن طرازات الهوات�ف الذكية القديمة،
العامل�ة بنظام “آندروي�د” و”آي أو إس” .الهواتف التي
تعمل باإلصدار “ ”4.0.4من “آندرويد” وما قبله ،لن تعود
متوافقة مع متطلبات “واتس�آب” ،وهو ما ينطبق أيضا
عىل األجهزة العاملة بنظام “آي أو إس  ”9وما سبقه.
وتش�مل قائمة الهوات�ف كال من :سامس�ونغ بإصدارات
“غاالكسي إس  3مين�ي” و”ترين�د  ”IIو”ترين�د الي�ت”
و”ك�ور” و”إي�س .”2أم�ا بالنس�بة لهوات�ف “إل جي”،
فستش�مل القائم�ة الط�رازات “أوبتيم�س إف  ”7و”إف
 ”5و”إل  II 3دوال” و”إف  “ II 7و”إف .”II 5ول�ن يعم�ل
“واتسآب” عىل هاتف سوني “إكسبرييا” ،وكذلك األمر بالنسبة
لهواوي “أس�يند ميت” و”أس�يند دي .”2وأخريا لن تكون هواتف
“آيف�ون” من الطرازات “إس إي” و” 6إس” و” 6إس بالس” ،قادرة
عىل تشغيل التطبيق أيضا.

أظه�ر العلم�اء أن األرضيات الخش�بية يمك�ن أن تحصد طاقة كافية لتش�غيل
مصب�اح  ،LEDحي�ث طور فريق من الباحثني يف س�ويرسا مولد نانوي خش�بي
يس�تخدم الطاق�ة الناتجة عن خطوات األق�دام لتوليد الكهرب�اء ،ويتكون املولد
النان�وي من قطعتين من الخش�ب بطبقات مختلف�ة ،محصورة بين طبقتني
م�ن األقط�اب الكهربائية.وتصبح قطع الخش�ب مش�حونة كهربائ ًيا من خالل
التالمس الدوري والفصل عند الخطى عليها ،وهي ظاهرة تسمى تأثري االحتكاك
ً
حديثا
الكهربائي.هذا التأثري هو ما يتسبب يف التصاق قطع املالبس التي خرجت
ً
مش�حونا كهربائ ًيا عند فركه عىل
م�ن املجفف ببعضها البعض ،أو جعل البالون
الش�عر.يف حين أن مولد النانو هو مج�رد نموذج أويل يف الوقت الح�ايل ،إال أنه يف
املستقبل يمكن لألشخاص تشغيل األجهزة يف منازلهم بمجرد التجول يف الغرفة،
ولم يكشف الباحثون عن التكلفة أو متى يمكن أن تكون التكنولوجيا متاحة عىل
نطاق واسع.أجرى البحث خرباء  يف  ETH Zurichيف سويرسا ،وجامعة qChong
 ingيف الصني ،وجامع�ة  Northwesternيف إلينوي.ويقولون يف ورقتهم البحثية،
“يمكن تحسين كفاءة الطاقة يف املباني بشكل كبري من خالل تمكني مواد البناء
من تحويل الطاقة امليكانيكية لشاغليها مبارشة إىل كهرباء مفيدة”.
وأضاف�وا“ ،الخش�ب م�ادة بن�اء ممت�ازة ،ويحظ�ى بتقدي�ر كبري الس�تدامته
الجوهري�ة ،وتكلفت�ه املنخفض�ة ،فضالً عن قيمت�ه الجماليةُ ،
وتظه�ر املولدات
النانوي�ة الكهربائية الوظيفية املصنوعة من الخش�ب لدين�ا إمكانات كأرضيات
لتوليد الطاقة يف املباني الذكية”.

لتقدي�م ثنائ�ي مع مغن�ي أجنبي ،مطل�ع العام
القادم اىل جانب ديو مع مغني تركي.
املعلوم�ات أف�ادت أن جم�ايل س�وف تتعاقد مع
رشك�ة مختصة بإنت�اج مس�تحرضات التجميل
ح�ول العال�م وهن�اك خط�وة جدية ضم�ن هذا
االطار سرتى النور عرب اعالنات سيتم تصويرها
يف اوروبا.

ضرورة إصدار قانون
عفو عام

طارق حرب

تكمن رضورة اصدار قانون عفو عام بأن مرحلة او مراحل
اجتماعية وسياسية وحربية انقضت يف تاريخ العراق توجب اصدار
قانون عفو عام ،وهذا ما درجت عليه جميع الدول التي مرت
بمرحلة حتى لو كانت اقل وطأة مما مر به العراق من تحول سيايس
واجتماعي واقتصادي حصل سنة  ٢٠٠٣وما بعدها ،والخروج
بالنرص يف مرحلة داعش وانتهاء الفتنة الطائفية ورضورة فتح
صفحة جديدة يف العراق بني جميع ابناء الشعب العراقي ،وهذه
وغريها توجب رسعة اصدار قانون عفو عام ،ولنا يف طلبان عربة
عندما اعلنوا العفو وما زال الدم يتقطر يف أفغانستان ،ودعت طالبان
جميع املوظفني بما فيهم رئيس الجمهوري السابق اىل العودة اىل
وظائفهم .أما ما يقال بأن هنالك قانوني عفو صدرا سابقا ً اقول
لهم صحيح هذا القول عىل وجه العموم ،لكن لو دققت يف احكام
قانوني العفو االول  ١٩لسنة  ٢٠٠٨والعفو الثاني  ٢٧لسنة ٢٠١٦
والعفو الخاص الذي صدر سنة  ٢٠١٩لوجدتهم شملوا أقل من ٪١٠
من املحكومني ،وهذا ال يمكن قبوله الٔن معايري العفو الدولية هي
ان يشمل العفو العام عىل االقل  ٪٩٠من املحكومني وليس ٪١٠
كما حصل سابقا ً بقراري العفو ،وجاءت احكام العفو متضاربة
متناقضة شحيحة بخيلة تكثر من الرشوط والقيود التي تجعل
العفو ضيقا ً قليالً ،لذلك كانت نسبة املشمولني بالعفو ال تذكر ،وال
يمكن ان نسميهما بالعفو العام ،إال كمن يسمي االعور صاحب
العني الزرقاء واالطرش يسميه سميعا ً وامليت حياً ،والعفو العام
مهمة الغيارى من النواب يف ايامهم األخرية ،فتحريره وكتابته
وترشيعه واصداره ال يستغرق اكثر من أسبوع كما حدد ذلك
النظام الداخيل للربملان قراءة أوىل ،وبعد يومني قراءة ثانية ،وبعد
اربعة ايام قراءة ثالثة وتصويت ،فهل يتوىل اصحاب الشأن فينا
ووالة امورنا اعضاء الربملان اإلقدام عىل العفو لتذكر هذه الدورة
الربملانية بهذه الفضيلة وهذه املنقب وهذه املأثرة ،وهي العفو
العام القليل االستثناءات والواسع الشمول.

درة تنتظر عرض حكاية «غالية» من مسلسل «زي القمر»

واتسآب يودع مجموعة من الهواتف
القديمة بداية العام الجديد

العلماء يطورون أرضية خشبية
تلتقط الطاقة بمجرد المشي عليها
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علم بمعلومات خاصة أن املمثلة املرصية ،منة شلبي ،قد تكون
املرشحة االقرب لبطولة مسلسل املمثل املرصي أحمد حلمي
الجديد الذي سيعود به إىل الدراما بعد غياب دام  ٢٨عاماً.
وكان قرر أحمد تأجيل تصوير فيلمه الجديد من أجل الرتكيز عىل
مسلسله الذي سيكون حرصيا ً عىل شبكة قنوات «ام بي يس»،
حيث وقع أحمد حلمي عىل العقد منذ أيام قليلة.
وكان حلمي شارك يف مسلسل « العملية مييس» ،ولكن فقط من
خالل االداء الصوتي ولم يظهر يف العمل،
ومن املقرر عرض املسلسل يف
رمضان .٢٠٢٢يذكر أن
منة شلبي قد تعاونت
مع أحمد وشاركته
بطولة فيلم «آسف
عىل اإلزعاج»
الذي صدر عام
.2008

د  .سالم سميسم

هجوم ضد نوال الزغيب
بسبب تغريدة

أثارت الفنانة اللبنانية ،نوال الزغبي،
الجدل بسبب تغريدة عرب مواقع
التواصل االجتماعي خالل الساعات
املاضية ،شبهت فيها الله باألكسجني.
وكتبت نوال الزغبي
يف تدوينة“ :الله
مثل األكسجني،
ال يمكنــــك
رؤيته لكنك
بحا جـة
إ لــيه

للبقاء” ،وتسببت تلك التغريدة بالردود
والتعليقات التي هاجمت ذلك التشبيه.
وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ،قد
اعتذرت عن قبول جائزة الـ»موريكس
دور» يف لبنان ،بسبب ما تمر به البالد
من أحداث صعبة.
وكتبت الزغبي ،عرب حسابها الرسمي
عىل موقع «تويرت»« :ال ّ
شك ّ
بأن جائزة
املوريكس دور تع ّد من واجهات لبنان
ّ
شك بأن اإلرصار عىل
الحضارية ،وال
تنظيمها يف بريوت رغم كل املآيس هو
خطوة جبّارة».
وأضافت املطربة نوال الزغبي« :لكنني
أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا
العام بسبب الوضع الصعب الذي تم ّر
به البالد ،عىل أمل أن تكون قيامة
لبنان قد أصبحت قريبة ،لبنان ليس
بخري».

كريستني ستيوارت تروج لفيلمها عن حياة األمرية ديانا

تغريدات

بنكين ريكاني

الديكور الخاصة بدولتيش أند غابانا
بصفته املهنية كمهندس معماري
ومصمم ديكور.
عىل صعيد آخر ،تنتظر درة عرض
حلقات حكاية «غالية» من مسلسل
«زي القمر» الذي انطلق عىل قناة
رّ
يعب يف جميع
 ،cbcواملسلسل
حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها
ّ
اجتماعيا ً
ويمثل نماذج مختلفة
للمرأة املرصية يف مختلف حاالتها.

وتقدم درة يف هذه القصة مشاعر
ومواقف تعيشها فتاة اسمها غالية
تعزف وتدرّس املوسيقى ،تأخرت يف
الزواج من منظور املجتمع وتتزوج
بطريقة مختلفة وتتعرض ملشاكل
رّ
تغي نظرتها للحياة .الحكاية من
تأليف أحمد حسني وأحمد فرغيل
وإنتاج مها سليم ،ويشارك يف بطولة
املسلسل فراس سعيد وفرح يوسف
ومراد مكرم.

النقات��ل والمنوت من اجل قومية او مذهب
الننتمي اليهما الننفذ اوامر خارجية ..
تعالوا اىل مشروع وطين جامع حيقق العدل
واملساواة وحيمي بلدنا وننطلق اىل النهضة
والعمران وبناء االنسان.
االنتخاب��ات يف ش��هر تش��رين االول،
املوازنةالعام��ة 2022حل��د االن مل تق��ر،
وس��ينتهي الربمل��ان دون اقرارها،متضي احلياة
يف الع��راق ملا تبق��ى من موازن��ة ،2021أما ما
بقي فأخذ لي��ل و جر عتابة،بني  12 / 1وتيه
التشريع نظل نتجاذب ...

روجت املمثلة ،كريستني ستيوارت ،لفيلمها الجديد التي تلعب
فيه شخصية األمرية ديانا للمرة األوىل عىل الريد كاربت خالل
فعاليات مهرجان فينسيا ،وتميزت بروحها التي سيطرت عىل
السجادة الحمراء كما بدت سعيدة للغاية مثلما أكدت تقارير
املواقع األجنبية التي رصدت إطاللتها بالصور وهي تبتسم
للمصورين بصورة كبرية.
وأضاف التقرير أن كريستني ستيوارت التي انشغلت طوال
الفرتة األخرية بتصوير الفيلم قبل خروجه للنور أخ ً
ريا بدت
وكأنها انتهت من أحد أهم مشاريعها السينمائية الضخمة التي
تعول عليها كث ً
ريا ليكون من أهم محطاتها الفنية خاصة أنه
يناقش فرتة صعبة عانت منها األمرية ديانا ،ويتطرق ألرسار
أخرى يكشفها العمل خالل أحداثه.
وكانت عدسات املصورين رصدت النجمة كريستني ستيوارت
مؤخرا ً أثناء وصولها إىل فينسيا ،لحضور عرض فيلمها الجديد
 Spencerضمن مهرجان فينسيا السينمائي.
 ،Spencerمن تأليف ستيفن نايت ،مبتكر «بيكي باليندرز»
وإخراج بابلو الراين ،تدور احداثه يف عطلة نهاية األسبوع
يف أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا االنفصال عن األمري
تشارلز وسط شائعات عن األمور ،وكانت األمرية الراحلة تقيض
عطلة عيد امليالد مع العائلة املالكة يف مقاطعة ساندرينجهام يف
نورفولك ،عندما قررت ترك زواجها من األمري تشارلز.

