«الزوراء» تنشر النتائج األولية لالنتخابات الربملانية يف الدوائر االنتخابية لعموم العراق
العراق يشارك يف اجتماع رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
دول حركة عدم االحنياز
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
ترأس وزير الخارجية ،فؤاد حسني ،امس
االثنني ،وفد العراق املُشارك يف اجتماع دول
حركة عدم االنحياز.وقال املتحدث باسم
الوزارة ،احمد الصحاف ،يف بيان تلقته
«الزوراء» :إن «وزير الخارجية ترأس وفد
العراق املُشارك يف اجتماع دول حركة عدم
االنحياز واالحتفال بالذكرى الـ 60عىل
تأسيسها وانعقاد املُؤتمر األول لها يف
العاصمة الرصبية بلغراد».
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صفحة

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7577 :الثالثاء  12تشرين االول 2021

املوقف الوبائي يف العراق يشهد تراجعا
كبريا وعدد امللقحني يتخطى الـ  5ماليني

الزوراء /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة ،امس االثنني ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،فيما اكدت تسجيل  944اصابة جديدة و 28حالة وفاة وشفاء  3205حاالت.وذكرت
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس ، 9514 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية ،15418867 :مبينة انه تم تسجيل  944اصابة جديدة و 28حالة
وفاة وشفاء  3205حاالت.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل،)%96.2( 1948571 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل ،2024705 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج،53543 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،313 :وعدد حاالت الوفيات الكيل،22591 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ، 5943 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.5029182 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

غري خمصصة للبيع

بعد تسجيل  944إصابة و 28حالة وفاة

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7577 Tue 12 Oct 2021

الربملان اخلامس يرى النور قريبا بعد اقرتاع آمن من دون حظر للتجوال
العراقيون حيصدون مثار تشرين ويصوتون يف أول انتخابات مبكرة

املفوضية تعلن النتائج األولية لالنتخابات وتؤكد أن نسبة التصويت العام بلغت  % 41واخلاص % 69

الزوراء/خاص :
اعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات
النتائج االولية لالنتخاب�ات ليوم االقرتاع
الع�ام يف  15محافظ�ة ،وفيم�ا اكدت ان
نس�بة التصويت العام بلغت  ،41%بينما
التصوي�ت الخ�اص  ،69%ع� ّد رئي�س
الجمهوري�ة بره�م صال�ح ،انتخاب�ات
ترشي�ن ي�وم تاريخ�ي لالنطلاق نح�و
حياة كريمة ،بينما اش�ار رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،اىل ان الحكومة اوفت
بوعدها باجراء االنتخابات يف موعدها.
وقال رئيس مجلس املفوضني جليل عدنان
يف مؤتم�ر صحف�ي تابعت�ه “ال�زوراء”:
إنه “لم تصنف أية ش�كوى حمراء لغاية
اآلن” ،مبينا أنه “س�نتلقى الطعون خالل
ثالث�ة أيام”.وأض�اف أن “نتائ�ج الع�د
والفرز اليدوي كانت مطابقة لإللكرتوني
يف التصويتين الخ�اص والعام” ،مشيرا
إىل أن “املفوضي�ة نشرت النتائج االولية
لالنتخاب�ات لجمي�ع املحافظات”.م�ن
جانبه ،أكد الفريق األول الركن عبد األمري
الش�مري ،نائب قائد العمليات املشتركة
ورئيس اللجنة األمنية العليا لالنتخابات:
أن “خطة تأمني العملية االنتخابية شهدت
مرون�ة عالية” ،مؤكدا “القبض عىل اكثر
م�ن  200مخال�ف للعملي�ة االنتخابية”.

وتابع أن “خطة تأمني العملية االنتخابية
لم تشهد أية مظاهر مسلحة”.من جانب
آخر ،أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء
لش�ؤون األمن االنتخابي ،مهند نعيم ،أن
“الحكومة نجحت يف وقت قيايس بإنجاز

االنتخاب�ات” .مبين�ا أن “تقارير البعثات
الدولية أكدت أن االنتخابات جرت بشكل
منظ�م وحي�ادي”.و اك�دت املفوضية ان
نس�بة التصويت األولي�ة يف االقرتاع العام
بلغ�ت  41باملئ�ة ،بينم�ا يف التصوي�ت

الخاص ال�ذي جرى الجمع�ة املايض بلغ
 ،69%فيما اش�ارت اىل ان عدد املصوتني
للمحط�ات املتس�لمة بل�غ نح�و عشرة
ماليني مصوت.وذكرت املفوضية يف بيان
لها تلقته “الزوراء” :أن” نسبة التصويت

اليوم  ..منتخبنا الوطين يواجه نظريه االماراتي يف تصفيات كأس العامل

الكاظمي يعلن اإلطاحة بنائب املقبور
أبو بكر البغدادي

بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئيس الوزراء القائد العام للقوات
املس�لحة ،مصطف�ى الكاظم�ي ،امس
االثنين ،القب�ض على مشرف امل�ال
لداع�ش خارج البالد.وق�ال الكاظمي يف
تغري�دة عىل صفحت�ه بتويتر ،تابعتها
“ال�زوراء”“ :يف الوقت الذي كانت عيون
أبطالن�ا يف القوات األمنية يقظة لحماية
االنتخاب�ات ،كان�ت ذراعه�م األصيلة يف
جه�از املخابرات تنفذ واحدة من أصعب
العملي�ات املخابراتي�ة خ�ارج الح�دود،
للقب�ض على املدع�و س�امي جاس�م،
مرشف امل�ال لداعش”.وأض�اف ،أن هذا
املعتق�ل ه�و “نائ�ب املقب�ور أب�و بكر
البغدادي”.م�ن جهته�ا ،أص�درت خلية
اإلعالم األمني ،بيانا ً بش�أن اعتقال نائب
ابو بك�ر البغدادي.وقالت الخلية يف بيان
تلقته “ال�زوراء”“ :بالتزامن مع العرس
االنتخابي ،نزف إىل شعبنا الكريم برشى
اعتق�ال املشرف الع�ام إلدارة امللف�ات
املالي�ة واالقتصادي�ة لتنظي�م داع�ش
اإلرهابي سامي جاس�م محمد جعاطة
العجوز الجبوري امللقب بأبو آس�يا وأبو

عبدالق�ادر الزبيدي”.وأضاف�ت أنه “ت َّم
اعتق�ال املجرم بعمل نوع�ي من قواتنا
الباس�لة يف جهاز املخاب�رات الوطني ،و
ً
مشيرة
بعملية خاصة خارج الحدود”،
إىل أن “املج�رم يع�د أحد أه�م املطلوبني
دولي�ا ً وهو مقرَّب م�ن اللجنة املفوضة
إلدارة التنظيم ومقرّب من زعيم التنظيم
الحايل ،املجرم عبدالله قرداش”.وتابعت
أن “سامي شغل مناصب قيادية وأمنية
ومالي�ة داخ�ل التنظي�م اإلرهاب�ي ،من
بينه�ا منصب نائ�ب اإلرهاب�ي ،املقبور
أبوبك�ر البغ�دادي ،كم�ا ت�وىل أيضا ما
يسمى ديوان بيت املال يف التنظيم ونائب
ً
الفتة إىل أن “التنظيم واجه
وايل دجل�ة”،
رضب�ات كبيرة يف الفرتة األخيرة ،من
خالل اعتقال وقتل عدد من أهم قياداته
وأمرائ�ه ،وبم�ا يعزز أمن البلاد ويمنع
التنظيم من القيام بأعماله اإلجرامية يف
العراق”.وجددت الخلية “العهد لش�عب
العراق ب�أن تكون قواتن�ا األمنية كافة،
عينا ً ال تنام ،لحفظ األمن واالستقرار يف
ربوع وطننا”.

تفاصيل اخرى ص4

األنواء :أمطار واخنفاض يف درجات
احلرارة بدءا من غد األربعاء

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوي�ة ،ام�س
االثنين ،حال�ة الطقس يف البلاد لأليام
املقبل�ة ،فيما توقعت تس�اقط األمطار
وانخف�اض يف درج�ات الحرارة.وذك�ر

بيان للهيئة تلقته “الزوراء” :أن “طقس
يوم الثالثاء س�يكون صحوا ً وال تغري يف
درج�ات الحرارة يف االقس�ام الوس�طى
والجنوبية.

رويرتز /متابعة الزوراء:
نمت أس�عار النفط العاملية منذ افتتاح
البورص�ات بنح�و  2يف املئ�ة ،إذ أن
ً
أساس�ا
ارتف�اع الطل�ب علي�ه مدعوم
بالغ�از الباهظً ،
وفقا لبيان�ات التداول
وتعليقات املحللني.اعتبارًا من الس�اعة
 08:04بتوقي�ت موس�كو ،ارتفع�ت
تكلفة العقود اآلجلة لش�هر ديسمرب/

كان�ون األول ملزيج برنت بحر الش�مال
بنسبة  ،1.63%لتصل إىل  83.74دوالرًا
للربمي�ل ،بينما ارتفع�ت العقود اآلجلة
لش�هر نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي لخام
غرب تكس�اس الوس�يط “الخفيف” -
بنسبة  ،2.04%لتصل إىل  80.95دوالرًا
للربميل.

تفاصيل ص 2

بالصور ..جانب من نشاطات فروع نقابة الصحفيني العراقيني لتغطية االنتخابات

ص8

الالمي يشكر األسرة الصحفية على جهدها الكبري يف تغطية العملية االنتخابية

نقابة الصحفيني تعرب عن شكرها جلميع الصحفيني والقوات األمنية
جلهودهم املتميزة يف مواكبة االنتخابات
بغداد /الزوراء:
قدم نقيب الصحفيني العراقيني ،رئيس
اتح�اد الصحفيني العرب ،مؤيد الالمي،
شكره لالرسة الصحفية عىل جهدها يف
تغطية العملية االنتخابية .وقال الالمي
يف تغريدة له  »:شكرا جزيال لكم يا ابناء
االرسة الصحفية العراقية عىل جهدكم
الكبير ال�ذي بذلتم�وه وأنت�م تغطون
مجم�ل العملي�ة االنتخابي�ة يف عم�وم

الع�راق كم�ا عهدناكم دوم�ا تتمتعون
بوطني�ة ومهني�ة عاليتين  ..حفظكم
الله وحفظ عوائلكم الكريمة ،ودعواتنا
جميع�ا اىل الب�اري العزي�ز ان يحف�ظ
الع�راق وش�عبه الكريم».م�ن جانبها،
اعرب�ت نقابة الصحفيني العراقيني عن
شكرها لجميع الصحفيني واملؤسسات
اإلعالمي�ة والق�وات األمني�ة يف عم�وم
الع�راق للجه�ود املتمي�زة يف مواكب�ة

االنتخابات الربملانية سواء يف التصويت
الخاص او العام والتي أس�همت يف نقل
الصورة املرشق�ة للعملية الديمقراطية
التي يش�هدها الع�راق .وقالت يف بيان:
لق�د كان للجه�ود الكبيرة واملتابع�ة
امليداني�ة والحثيث�ة م�ن قب�ل وس�ائل
اإلعلام والصحفيني س�واء يف بغداد أو
يف بقي�ة املحافظات ال�دور البارز الذي
عكس الوعي الديمقراطي لدى املواطن

تعديل يطول  9حقائب وزارية يف
احلكومة األردنية
عمان /متابعة الزوراء:
يف تعديل طال تس�ع حقائب وزاري�ة ،أدى الوزراء
الج�دد يف الحكومة األردنية ،ام�س االثنني ،اليمني
الدس�توية ،بعد أن صدرت اإلرادة امللكية باملوافقة
على إج�راء التعدي�ل الراب�ع على حكوم�ة برش
الخصاونة.ودخ�ل الحكوم�ة  8وزراء جدد ،وهم،
وزير االس�تثمار ،خريي عم�رو ،والطاقة والثروة
املعدنية ،صالح الخرابشة ،والثقافة ،هيفاء النجار،
والعم�ل نايف اس�تيتية ،ووزيرة الدولة للش�ؤون
القانوني�ة ،وف�اء بني مصطف�ى ،ووزي�ر الدولة
لش�ؤون اإلعالم ،فيصل الش�بول ،ووزي�ر الرتبية
والتعلي�م والتعلي�م العايل والبح�ث العلمي ،وجيه

تفاصيل ص 2

النفط اخلام يقفز ويقرتب من الـ84
دوالرا للربميل

ص6

األولي�ة يف االقرتاع العام بلغت  41باملئة”.
واضاف�ت أن” عدد املصوتين للمحطات
املس�تلمة بلغ نحو عرشة ماليني مصوت
“ ،مؤكدا ان عدد الش�كاوى يف التصويت
الخ�اص بلغ  16اما التصويت العام فبلغ

ع�دد الش�كاوى .”58وبين�ت املفوضي�ة
نسب التصويت لهذه االنتخابات كما ييل
 :البرصة  ،40%ميسان  ،43%القادسية
 ،42%ذي قار  ،42%النجف  ،41%املثنى
 ،44%بغ�داد -الرصاف�ة  ،31%بغ�داد-

الكرخ  ،34%كربلاء  ،44%بابل ،46%
دي�اىل  ،46%االنبار  ،43%واس�ط ،44%
ده�وك  ،54%اربي�ل  ،46%الس�ليمانية
 ،37%صلاح الدين  ،48%كركوك ،44%
تفاصيل ص3
نينوى .42%

عويس ،ووزير البيئ�ة ،معاوية الردايدة.كما نقل،
يوسف الش�مايل ،ليصبح وزيرا للصناعة والتجارة
ب�دال من حقيبة وزارة العمل التي كان يتس�لمها.
وخرج س�بعة وزراء من حكومة الخصاونة ،وهم
وزيرة الصناعة والتجارة ،مها عيل ،ووزيرة الطاقة
والثروة املعدنية ،هالة زواتي ،ووزير الثقافة ،عيل
العايد ،ووزير الدولة للش�ؤون القانونية ،محمود
الخرابش�ة ،ووزير الدولة لش�ؤون اإلعالم ،صخر
دودين ،والبيئة ،نبيل مص�اروة ،والرتبية والتعليم
والتعليم العايل والبحث العلمي ،محمد ابو قديس.
وأدى الوزراء اليمني الدستورية أمام امللك ،يف قرص
الحسينية.

العراقي ،وحرية اختياره ملمثيل الشعب
يف الربملان .واش�ار البي�ان اىل :ان نقابة
الصحفيين العراقيين ،الت�ي واكب�ت
حملات التوعية والتثقي�ف التي قامت
بها وس�ائل اإلعلام املختلف�ة واألرسة
الصحفية قبيل يوم االنتخابات ،واصلت
دورها املهني لحث وس�ائل اإلعالم عىل
تكثيف الجهود اإلعالمية اىل حني انتهاء
عملية االقتراع وإعلان نتائجه والتي

تميزت بالدق�ة واملوضوعي�ة ،وأعطت
صورة ناصعة للممارسة الديمقراطية
يف الع�راق .وعّب�رّ ت النقاب�ة ع�ن بالغ
ش�كرها وامتنانها للقوات األمنية عىل
اختالف مس�مياتها والتي أس�همت يف
توفري الحماية والبيئة اآلمنة للمواطنني
ً
وفق�ا للخطط األمنية
ومراك�ز االقرتاع
الناجح�ة الت�ي أع�دت له�ذه املهم�ة
الوطنية الكبرية .

جملس النواب اللييب يقر دعما بـ “ 10آالف
دوالر” لكل أسرة

ليبيا /متابعة الزوراء:
أقر مجلس النواب الليبي تقديم دعم لألرس الليبية
بح�وايل  10آالف دوالر أمريك�ي ل�كل أرسة ،م�ع
استثناء املستفيدين من منحة الزواج التي أقرتها
حكوم�ة الوح�دة الوطني�ة مؤخ�را .وكان رئيس
حكوم�ة الوح�دة الوطني�ة الليبية ،عب�د الحميد
الدبيب�ة ،قد قرر قبل أكثر من ش�هر تقديم منحة
لألش�خاص املقبلني عىل الزواج لـ  50ألف ش�اب
وفتاة.وقيمة منحة الزواج بلغت  9000دوالر ،مما
أث�ار انتقادات للقرار الذي اتخذته حكومة الدبيبة
م�ن دون الع�ودة للربملان.وأجرى مجل�س النواب

الليب�ي ،مؤخرا ،تعديلا عىل االنتخاب�ات املرتقبة
فق�رر أن تجرى االنتخابات الرئاس�ية يف موعدها
يف ديس�مرب ،عىل أن تؤج�ل االنتخابات الترشيعية
إىل يناير املقبل ،بعدم�ا كان مقررا تنظيمهما معا
يف ديس�مرب.وتحاول ليبي�ا طي صفح�ة عقد من
الفوىض أعقب س�قوط نظام معم�ر القذايف العام
 .2011وتعي�ش البالد عىل وقع انقس�ام س�يايس
ح�اد بني حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب
الليبي ،خصوصا بعد محاولة الربملان سحب الثقة
م�ن عبد الحمي�د الدبيبة ،رئي�س حكومة الوحدة
الوطنية ،يف خطوة مفاجئة.

بعد حنو  11أسبوعا من تولي الرئيس السلطات يف البالد

 25عضوا يف احلكومة التونسية اجلديدة يؤدون القسم أمام الرئيس قيس سعيد

تونس /متابعة الزوراء:
أدت رئيس�ة الحكوم�ة ،نجلاء
ب�ودن ،ووزراؤه�ا املقرتح�ون اليمني
الدس�تورية أمام الرئيس قيس سعيّد،
امس االثنني ،يف مراسم بثها التلفزيون
الحكوم�ي مب�ارشة .وتأت�ي تس�مية
الحكومة التونس�ية الجديدة بعد نحو
 11أس�بوعا من تويل س�عيّد السلطات
يف البلاد .أصدر الرئيس التونيس قيس
س�عيّد ام�س االثنين أم�را بتس�مية

حكوم�ة جدي�دة بعد  11أس�بوعا من
تولي�ه الس�لطات يف البلاد .ونشرت
الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية
عىل فيس ب�وك بيانا مصحوبا بصورة
للرئي�س س�عيّد ورئيس�ة الحكوم�ة
املكلف�ة نجالء بودن ج�اء فيه “رئيس
الجمهورية يصدر أمر تس�مية رئيس
الحكومة وأعضائها” .وأدى  25عضوا
يف الحكوم�ة اليمني ،وف�ق بث مبارش
للتلفزي�ون الحكوم�ي .وألول م�رة يف

تاريخ البالد ،أوكلت امرأة هي األستاذة
الجامعي�ة املتخصص�ة يف الجيولوجيا
وغري املعروفة يف األوس�اط السياسية
نجالء بودن مهمة تش�كيل الحكومة،
رغم أن س�لطاتها وس�لطات وزرائها
س�تكون محدودة بناء على التغيريات
الت�ي أقرّه�ا الرئي�س على الس�لطة
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة .وس�يكون
نشاطها مراقبا وتحت إرشاف سعيّد.
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األعرجي والسفري الروماني
يؤكدان أهمية التعاون العسكري
يف مكافحة اإلرهاب

بغداد /الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي قاسم
األعرجي والسفري الروماني يف
بغداد ،رادو أوكتافيان دوبرى ،امس
االثنني ،أهمية التعاون العسكري يف
مجال مكافحة اإلرهاب.
وذكر املكتب اإلعالمي ملستشار األمن
القومي يف بيان تلقته “الزوراء” :أن
“األعرجي استقبل بمكتبه الرسمي
السفري الروماني يف بغداد والوفد
املرافق له” ،مبينا أنه “جرى خالل
اللقاء بحث سبل تعزيز العالقات
بني العراق ورومانيا يف املجاالت
التي تخدم مصلحة البلدين وتعزز
أمن واستقرار املنطقة”.
وأضاف ،أن “الجانبني تطرقا إىل
امللف العسكري واألمني ،وأهمية
التعاون االستخباري يف مجال
مكافحة اإلرهاب وتبادل املعلومات،
والتأكيد عىل رضورة العمل الجاد
لتطوير العالقات الثنائية بني
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أكدوا أنها ستؤسس لكتل فاعلة تراقب األداء احلكومي وتكشف الفساد

 :االنتخابات جرت بآلية شفافة مل يشهدها
مراقبون لـ
العراق طوال السنوات السابقة
الزوراء /حسني فالح:
أشاد مراقبون للشأن السيايس
العراقي بنجاح االنتخابات الربملانية،
التي جرت اول امس االحد ،وفيما
اشاروا اىل انها جرت بآلية شفافة
ونزيهة لم يشهدها العراق منذ
سنوات سابقة ،اكدوا انها ستؤسس
لكتل فاعلة تراقب االداء الحكومي
وتكشف ملفات الفساد.
وقال املحلل السيايس ،عصام الفييل،
يف حديث لـ”الزوراء” :انه بالرغم من
املستوى املتدني يف مشاركة الناخبني
إال ان آلية وطريقة توجيه االنتخابات
ربما تكون هذه اول انتخابات لم
يشوبها التزوير يف اي شكل من
االشكال .الفتا اىل :ان العمل الذي
تبنته الحكومة باتجاه دعم العملية
االنتخابية اتى واضحا.
واضاف :ان هناك تغيريا سيحصل
يف املشهد السيايس من خالل هذه
االنتخابات ،وان لم يكن كبريا لكن
سيؤسس لكتل تكون فاعلة ،والدليل
عىل ذلك فوز مرشحي حركة امتداد
يف النارصية بكثري من املقاعد يف وقت
كانت هذه املدينة حكرا عىل االحزاب
االسالمية.
واشار اىل :ان الفوز ملا يعرف بالقوى
املستقلة ،وحركة امتداد ستشكل
قوة جديدة ضاغطة ،خاصة إذا لم
تكن جزءا من الحكومة بطريقة
تراقب االداء الحكومي وتفعل الكثري
من القرارات وتكشف الكثري من

البلدين بكافة املجاالت”.
وأشار البيان إىل أن “األعرجي أكد
أن عصابات داعش اإلرهابية ماتزال
تشكل خطرا عىل املنطقة ،والبد من
استمرار التعاون الدويل ،للتخلص
من هذا التنظيم اإلرهابي” ،الفتا
إىل أنه “ال يوجد دين سماوي يدعو
للقتل ،وأن من يدعو للتطرف وإلغاء
اآلخر هو عدو لإلنسانية”.
وأوضح ،أن “الحوار اإليراني
الخليجي يدعونا للتفاؤل بحل
الخالفات من خالل الحوار والتفاهم
املشرتك”.
من جهته“ ،قدم السفري الروماني
التهنئة بنجاح االنتخابات الربملانية
العراقية ،لوجستيا وأمنيا ،متمنيا
للشعب العراقي املزيد من التقدم
واالزدهار” ،موجها يف الوقت نفسه
“دعوة مق ّدمة من قبل مستشار
األمن القومي الروماني إىل األعرجي،
لزيارة رومانيا”.

ملفات الفساد ،وهذا سيؤسس
ملفاهيم جديدة لم يشهدها العراق
طوال الفرتة السابقة ،وهو موضوع
التوافقات السياسية التي كانت تلتزم
الصمت حيال الكثري من االخطاء
التي شابت العملية السياسية.
من جهته ،رأى الخبري يف الشؤون
السياسية ،صالح التميمي ،ان
االنتخابات الربملانية ،التي جرت
اول امس االحد ،مغايرة تماما عن
سابقاتها من ناحية شكل النظام

االنتخابي ،وكذلك آلية االقرتاع
والتشديد الصارم ملنع حاالت
التزوير.
وقال التميمي يف حديث ل”الزوراء”:
االنتخابات لم تؤرش تسجيل حاالت
تزوير علنية ،وانما هناك خروقات
تتمثل بعطل بعض االجهزة او عدم
قراءة البطاقات االلكرتونية لبعض
الناخبني ،وهذا امر طبيعي يف ظل
الضغوط التي تشهدها املفوضية
من اجل اجراء االنتخابات يف

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس
االثنني ،عن حالة الطقس يف
البالد لأليام املقبلة ،فيما توقعت
تساقط األمطار وانخفاض يف
درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة تلقته
“الزوراء” :أن “طقس يوم
الثالثاء سيكون صحوا ً وال تغري
يف درجات الحرارة يف االقسام
الوسطى والجنوبية ،اما الرياح
فستكون شمالية غربية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة يف املنطقة
الوسطى تتحول خالل الليل يف

مئوية”.
وأضاف ،أن “طقس يوم األربعاء
سيكون غائما ً جزئيا ً احيانا ً
غائما ً يف املنطقة الوسطى،
مع فرصة لتساقط زخات
مطر خفيفة خالل النهار يف
االقسام الوسطى والشمالية،
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم
السابق ،يف املنطقة الوسطى يف
حني ستنخفض بضع درجات
باملنطقة الشمالية ،أما الرياح
فستكون جنوبية رشقية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة ،تتحول خالل
الليل اىل شمالية غربية خفيفة

اىل معتدلة الرسعة ()10-20
كم/س” ،الفتا ً اىل أن “الطقس
سيكون صحوا ً مع بعض الغيوم
يف القسم الجنوبي ،ودرجات
الحرارة مقاربة لليوم السابق،
والرياح جنوبية رشقية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة تتحول بعد
الظهر اىل شمالية غربية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة ()10-20
كم/س”.
وأشار إىل أن “طقس يوم
الخميس سيكون صحوا ً مع
بعض الغيوم وال تغري يف درجات
الحرارة باملنطقتي الوسطى

والجنوبية ،يف حني سرتتفع بضع
درجات باملنطقة الشمالية ،اما
الرياح فستكون شمالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة (10-
)20كم/س يف عموم البالد “.
ولفت إىل أن “يوم الجمعة املقبل
سيكون الطقس صحوا ً مع
بعض الغيوم وال تغري يف درجات
الحرارة يف االقسام الوسطى
والشمالية ،يف حني سرتتفع قليالً
يف املنطقة الجنوبية ،والرياح
ستكون شمالية غربية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة ()20 10-
كم/س يف عموم البالد”.

النفط اخلام يقفز ويقرتب من الـ 84دوالرا للربميل

رويرتز /متابعة الزوراء:
نمت أسعار النفط العاملية منذ افتتاح
البورصات بنحو  2يف املئة ،حيث أن ارتفاع
ً
أساسا بالغاز الباهظ،
الطلب عليه مدعوم
ً
وفقا لبيانات التداول وتعليقات املحللني.
اعتبارًا من الساعة  08:04بتوقيت
موسكو ،ارتفعت تكلفة العقود اآلجلة
لشهر ديسمرب/كانون األول ملزيج برنت
بحر الشمال بنسبة  ،1.63%لتصل إىل
 83.74دوالرًا للربميل ،بينما ارتفعت
العقود اآلجلة لشهر نوفمرب/ترشين الثاني
لخام غرب تكساس الوسيط “الخفيف” -
بنسبة  ،2.04%لتصل إىل  80.95دوالرًا
للربميل.
النمو مدفوع بالطلب القوي عىل النفط

كبديل للغاز الطبيعي الذي يتم تقديره
بشكل كبري .لذلك ،يف أوروبا ،تضاعف
سعر عقود توريد هذا الوقود من بداية
أغسطس/آب حتى نهاية سبتمرب/أيلول،
وسجل الحد األقىص التاريخي يف  6أكتوبر/
ترشين األول  1937 -دوالرًا لكل ألف مرت
مكعب .بحلول نهاية األسبوع ،عادت إىل
ما يقرب من ألف دوالر ،لكن الدافع للبحث
ً
واضحا.
عن بديل أصبح
باإلضافة إىل ذلك ،يف اجتماع “أوبك ”+
األخري ،قرر التحالف عدم ترسيع زيادة
إنتاج النفط.
يف اآلونة األخرية ،ارتفعت أسعار موارد
الطاقة األخرى بشكل كبري .عىل وجه
الخصوص ،تم تجديد السجل التاريخي يف

أكتوبر بتكلفة الفحم الحراري  -أكثر من
 300دوالر للطن.
وارتفعت األسعار مع خروج املزيد من
السكان الذين تم تلقيحهم من عمليات
اإلغالق ،مما يدعم انتعاش النشاط
االقتصادي ،مع تقدم خام برنت ملدة
خمسة أسابيع والخام األمريكي ملدة سبعة
أسابيع.
كما ارتفعت أسعار الفحم والغاز مع تعايف
االقتصادات ،مما جعل النفط أكثر جاذبية
كوقود لتوليد الطاقة ،مما دفع أسواق
النفط الخام إىل االرتفاع.
يف الهند ،تعاني بعض الواليات من انقطاع
التيار الكهربائي واملزيد من انقطاع التيار
الكهربائي بسبب نقص الفحم ،بينما

مجلس املفوضني خالل  ٣ايام من
إعالنها .مؤكدا :انه يف حالة رفض
االعرتاض يمكن للمترضر اللجوء
إىل الهيئة القضائية املشكلة بموجب
قانون مفوضية االنتخابات واملكون
من ثالثة قضاة وقراراتها تكون
باتة ،وتحسم الهيئة القضائية هذه
الطعون خالل عرشة أيام من تاريخ
الطعن.
واضاف :ان هناك ثالثة أنواع من
الشكاوى ،األوىل الحمراء والتي
تؤثر عىل نتائج االنتخابات وبها
أدلة وشهود ،والثانية هي الشكاوى
الخرضاء فهي التي ال تؤثر عىل نتائج
االنتخابات وليس فيها أدلة ،بينما
الشكاوى الصفراء ،فهي التي تفتقد
إىل الشكلية واملوضوعية املطلوبة
وترد مبارشة.
وتابع :انه وبعد حسم كل هذه
الشكاوى والطعون يقوم مجلس
املفوضني باملصادقة عىل النتائج
وارسالها اىل املحكمة االتحادية العليا
بموجب املادة  ٩٣ف  ٧من الدستور،
حيث تتفحص املحكمة االتحادية
االسماء قانونيا ودستوريا فقد تكون
هناك شكاوى بحق البعض تحسمها
هذه املحكمة .مؤكدا :ان التجارب
السابقة تشري إىل عدم حصول تغيري
كبري يف النتائج .
وجرت ،اول امس االحد ،االنتخابات
الربملانية يف عموم العراق بنسبة
تصويت بلغت .41%

موعدها.
وتابع :انه رغم ذلك فتعد االنتخابات
جيدة رغم ان نسبة املشاركة لم تكن
ضمن مستوى الطموح ،ولو كانت
النسبة اعىل لشهدنا تغيريا جذريا يف
العملية السياسية.
اىل ذلك ،قال الخبري القانوني ،عيل
التميمي ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ان النتائج التي ستعلنها مفوضية
االنتخابات شبه نهائية وليست
حاسمة ألنها قابلة لالعرتاض أمام

األمم املتحدة تؤكد التزامها الكامل بدعم حكومة العراق وشعبه

األنواء :أمطار واخنفاض يف درجات احلرارة بدءا من غد األربعاء
االقسام الغربية منها اىل جنوبية
رشقية خفيفة اىل معتدلة
الرسعة ()20 10-كم /س،
وتكون شمالية غربية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة ()10-20
كم/س تنشط نهارا ً ()20-30
كم/س ،يف املنطقة الجنوبية ،يف
حني سيكون الطقس يف املنطقة
الشمالية صحوا ً مع بعض الغيوم
والرياح متغرية االتجاه خفيفة
الرسعة ()5-10كم/س” ،مبيناً،
أن “درجة الحرارة يف بغداد
ستكون  38درجة ،أما محافظة
البرصة فستسجل  39درجة

2

يف الصني ،أمرت الحكومة عمال املناجم
بزيادة إنتاج الفحم مع ارتفاع أسعار
الكهرباء.
تثري أزمة الطاقة التي تجتاح العالم
احتمالية أن يأتي شتاء صعب مع زيادة
الطلب عىل التدفئة.
تستفيد رشكات الحفر يف الواليات املتحدة
من الزيادة يف األسعار وأضافت خمسة
آبار نفطية جديدة األسبوع املايض ،وهي
الزيادة األسبوعية الخامسة عىل التوايل يف
منصات النفط والغاز.
قررت منظمة البلدان املصدرة للبرتول
(أوبك) وحلفاؤها ،الذين يطلق عليهم م ًعا
أوبك  ، +األسبوع املايض الحفاظ عىل زيادة
مطردة وتدريجية يف اإلنتاج.

اجلامعة العربية :رصدنا سالسة عملية االقرتاع
والتأمني الكامل للمراكز االنتخابية
بغداد /الزوراء:
أكدت بعثة الجامعة العربية
ملراقبة االنتخابات ،امس
االثنني ،أن عملية االقرتاع
اتسمت بالسالسة ،مشرية إىل
رصدها التأمني الكامل للمراكز
االنتخابية يف العراق ،فيما
اشارت بعثة االمم املتحدة يف
العراق اىل التزامه بدعم حكومة
العراق وشعبه.
وقال األمني العام املساعد
رئيس بعثة وفد جامعة العربية
ملراقبة االنتخابات الربملانية
السفري سعيد أبو عيل يف مؤتمر
صحفي عقده يف بغداد وتابعته
“الزوراء” ،:إن “عملية تسجيل
الناخبني كانت كافية واستمرت
 3أشهر ،وجرت وفقا ً لإلطار
القانوني” ،مضيفا ً أن “فرتة
تسجيل املرشحني كانت كافية
ومستمرة مدة  3أشهر أيضا”.
وتابع أبو عيل أن “فرتة الحمالت
االنتخابية استمرت ألكثر من 3

أشهر وهي كافية” ،منوها بأنه:
“رصدنا التأمني الكامل للمراكز
االنتخابية يف العراق ونثمن دور
القوات األمنية ،والحظنا تواجدا
للمراقبني املحليني والدوليني
خالل العملية االنتخابية”.
وذكر أن “عملية االقرتاع
اتسمت بالسالسة ودخول
الناخبني جرى بشكل منتظم”.
ويف سياق اخر ،أصدرت األمم
املتحدة ،بيانا ً بشأن االنتخابات
النيابية ،فيما أكدت دعمها
العراق
لحكومة
الكامل
وشعبه.
وقال املتحدث الرسمي باسم
األمني العام لألمم املتحدة،
ستيفان دوجاريك ،يف بيان
تلقته “الزوراء” :إن “األمني
العام يثني عىل نساء ورجال
العراق لتصميمهم عىل إسماع
صوتهم عرب صناديق االقرتاع يف
 10ترشين األول”.
ونوه دوجاريك ،إىل “الجهود

املكثفة التي بذلتها الجهات
االنتخابية واألمنية ذات الصلة
لضمان إجراء انتخابات برملانية
مبكرة سلمية إىل حد كبري،
والتي دعا إليها الشعب العراقي
يف سعيه لإلصالح واملساءلة
وتحقيق مستقبل أفضل”.
وأضاف ،أن “األمني العام
حث أصحاب الشأن كافة
عىل التحيل بالصرب واالحرتام
للجدول الزمني االنتخابي بينما
تقوم املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات بجدولة النتائج،
لحل أية نزاعات انتخابية
قد تنشأ من خالل القنوات
القانونية املعمول بها ،وإكمال
العملية االنتخابية من خالل
تشكيل حكومة يف أقرب وقت
ممكن”.
وأكد األمني العام ،أن “األمم
املتحدة تبقى ملتزمة التزاما
كامال بدعم حكومة العراق
وشعبه”.

بعد حنو  11أسبوعا من تولي الرئيس السلطات يف البالد

 25عضوا يف احلكومة التونسية اجلديدة يؤدون القسم أمام الرئيس قيس سعيد

تونس /متابعة الزوراء:
أدت رئيسة الحكومة نجالء بودن
ووزراؤها املقرتحون اليمني الدستورية
أمام الرئيس قيس سعيّد امس االثنني،
يف مراسم بثها التلفزيون الحكومي
مبارشة.
وتأتي تسمية الحكومة التونسية
الجديدة بعد نحو  11أسبوعا من تويل
سعيّد السلطات يف البالد.
أصدر الرئيس التونيس قيس سعيّد
امس االثنني أمرا بتسمية حكومة
جديدة بعد  11أسبوعا من توليه
السلطات يف البالد.
ونرشت الصفحة الرسمية لرئاسة
الجمهورية عىل فيس بوك بيانا
مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد
ورئيسة الحكومة املكلفة نجالء بودن
جاء فيه “رئيس الجمهورية يصدر أمر
تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”.
وأدى  25عضوا يف الحكومة اليمني،
وفق بث مبارش للتلفزيون الحكومي.
وألول مرة يف تاريخ البالد ،أوكلت امرأة
هي األستاذة الجامعية املتخصصة يف
الجيولوجيا وغري املعروفة يف األوساط
السياسية نجالء بودن مهمة تشكيل

الحكومة ،رغم أن سلطاتها وسلطات
وزرائها ستكون محدودة بناء عىل
التغيريات التي أقرّها الرئيس عىل
السلطة الترشيعية والتنفيذية.
وسيكون نشاطها مراقبا وتحت
إرشاف سعيّد.
وأكدت بودن يف كلمة أن من أهم مهام
الحكومة الجديدة مكافحة الفساد.
ويذكر أنه  25يوليو /تموز ،أصدر
سعيّد تدابري “استثنائية” بأمر
رئايس أصبحت بمقتضاها الحكومة
مسؤولة أمامه فيما يتوىل بنفسه
إصدار الترشيعات بمراسيم عوضا عن
الربملان ،ما اعتربه خرباء تمهيدا لتغيري
النظام السيايس الربملاني يف البالد الذي
نص عليه دستور .2014
كما قرر سعيّد رفع الحصانة عن
النواب وتعليق رواتبهم واملنح املالية
التي كانوا يتقاضونها.
ويف  29أيلول/سبتمرب ،كلف الرئيس
بودن تشكيل حكومة جديدة.
وضمت هذه الحكومة املرصيف سمري
سعيد وزيرا لالقتصاد والتخطيط
وتوفيق رشف الدين وزيرا للداخلية.

فيما أبقت رئيسة الحكومة عىل وزير
الخارجية دون تغيري يف مراسم أداء
اليمني نقلت مبارشة عىل الصفحة
الرسمية وعدة قنوات تلفزة محلية.

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية،
نجالء بودن ،إىل أنها قدمت مقرتحا
بالتشكيلة الحكومة ،وأن الرئيس
سعيد صادق عليه.

وتوزعت الحقائب الوزارية يف الحكومة
التونسية الجديدة كاآلتي:
 نجالء بودن رئيسة مجلس الوزراء. -وزيرة العدل ليىل جفال.

 وزير الدفاع عماد مميش. وزير الداخلية توفيق رشف الدين. وزير الخارجية والهجرة والتونسينيبالخارج عثمان الجرندي.
 وزيرة املالية سهام بوغديرينمصية.
 وزير االقتصاد والتخطيط سمريسعيد.
 وزير الشؤون االجتماعية مالكالزاهي.
 وزيرة الصناعة والطاقة نايلة نويرةغوندي.
 وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بنحميدة.
 وزير الفالحة محمود الياس حمزة. وزير الصحة عيل مرابط. وزير الرتبية فتحي السالوتي. وزير التعليم العايل منصف بوكثري. وزير الشباب والرياضة كمالدقيش.
 وزير النقل ربيع املجيدي. وزير تكنولوجيات االتصال نزار بنناجي.
 وزيرة التجهيز واإلسكان سارةزعفراني جندري.

 وزير أمالك الدولة محمد الرقيق. وزير السياحة محمد معز بنحسني.
 وزير الشؤون الدينية محمد إبراهيمالشايبي.
 وزيرة املرأة أمال بالحاج. وزيرة الثقافة حياة قطاطالقرمازي.
 وزيرة البيئة ليىل الشيخاوي. كاتب دولة لدى وزير الخارجيةعايدة حمدي.
وكان قيس سعيد قد كلف يف 29
سبتمرب املايض ،نجالء بودن رمضان
بتشكيل الحكومة ،وهي أوّل امرأة
تتولىّ هذا املنصب يف تاريخ تونس.
ويأتي ذلك عىل خلفية التوترات
السياسية املتصاعدة يف تونس ،منذ
قرار الرئيس سعيد يف  25يوليو املايض،
خالل ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات
العسكرية واألمنية يف قرص قرطاج،
إعفاء رئيس الحكومة السابق هشام
املشييش عن منصبه ،مع إقرار حزمة
من التدابري االستثنائية يف البالد ،منها
تجميد عمل الربملان ورفع الحصانة
عن النواب.
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املفوضية تعلن النتائج األولية لالنتخابات وتؤكد أن نسبة
التصويت العام بلغت  % 41واخلاص % 69

الزوراء /خاص:
اعلنت املفوضية العليا لالنتخابات النتائج االولية
لالنتخاب�ات ليوم االقرتاع الع�ام يف  15محافظة
 ،وفيم�ا اكدت ان نس�بة التصوي�ت العام بلغت
 ،41%بينما التصويت الخاص  ،69%ع ّد رئيس
الجمهوري�ة برهم صالح ،انتخابات ترشين يوم
تاريخي لالنطالق نحو حياة كريمة ،بينما اشار
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ان الحكومة
اوفت بوعدها باجراء االنتخابات يف موعدها.
وق�ال رئي�س مجلس املفوضين جلي�ل عدنان
يف مؤتم�ر صحفي تابعت�ه “ال�زوراء” :إنه “لم
تصنف أية شكوى حمراء لغاية اآلن” ،مبينا أنه
“سنتلقى الطعون خالل ثالثة أيام”.
وأض�اف أن “نتائج الع�د والفرز الي�دوي كانت
مطابق�ة لإللكرتون�ي يف التصويتين الخ�اص
والعام” ،مشريا إىل أن “املفوضية نرشت النتائج
االولية لالنتخابات لجميع املحافظات”.
م�ن جانبه أكد الفري�ق األول الرك�ن عبد األمري
الش�مري نائب قائد العمليات املشرتكة ورئيس
اللجن�ة األمني�ة العلي�ا لالنتخاب�ات ،أن “خطة
تأمني العملية االنتخابية شهدت مرونة عالية”،
مؤك�دا “القب�ض على اكث�ر م�ن  200مخالف
للعملية االنتخابية”.
وتاب�ع أن “خطة تأمين العملي�ة االنتخابية لم
تشهد أية مظاهر مسلحة”.
م�ن جان�ب آخر ،أكد مستش�ار رئي�س مجلس
الوزراء لش�ؤون األم�ن االنتخابي مهن�د نعيم،
أن “الحكوم�ة نجح�ت يف وق�ت قي�ايس بإنجاز
االنتخابات” ،مبين�ا أن “تقارير البعثات الدولية
أك�دت أن االنتخاب�ات ج�رت بش�كل منظ�م
وحيادي”.
و اكدت املفوضية ،ان نسبة التصويت األولية يف
االقرتاع العام بلغت  41باملئة ،بينما يف التصويت
الخاص ال�ذي جرى الجمعة امل�ايض بلغ ،69%
فيم�ا اش�ارت اىل ان ع�دد املصوتين للمحطات
املستلمة بلغ نحو عرشة ماليني مصوت.
وذكرت املفوضية يف بيان له�ا تلقته “الزوراء”:
أن” نس�بة التصوي�ت األولي�ة يف االقتراع العام
بلغت  41باملئة”.
واضافت أن” عدد املصوتني للمحطات املستلمة
بل�غ نح�و عرشة ماليين مصوت “ ،مؤك�دا ان
عدد الش�كاوى يف التصويت الخاص بلغ  16اما
التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى .”58
وبين�ت املفوضي�ة نس�ب التصوي�ت له�ذه
االنتخاب�ات كما يلي  :البرصة  ،40%ميس�ان
 ،43%القادس�ية  ،42%ذي ق�ار  ،42%النجف
 ،41%املثن�ى  ،44%بغ�داد -الرصاف�ة ،31%
بغداد -الك�رخ  ،34%كربالء  ،44%بابل ،46%
دي�اىل  ،46%االنبار  ،43%واس�ط  ،44%دهوك
 ،54%اربي�ل  ،46%الس�ليمانية  ،37%صلاح
الدين  ،48%كركوك  ،44%نينوى .42%
كما أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
ع�ن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي يف االقرتاع
العام مع اإللكرتوني.
وقالت املتحدثة باس�م املفوضية جمانة الغالي
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “تطاب�ق نتائ�ج الع�د
والف�رز اليدوي يف االقتراع العام مع اإللكرتوني
جاء بنسبة .”100%
وأضافت ،أن “ذلك تم يف جميع املحطات التي تم
اختيارها بالقرعة اليدوية”.
وج�اءت النتائ�ج األولي�ة لالنتخاب�ات النيابية
يف محافظ�ة بغ�داد :الدائ�رة األوىل :عالء س�كر
رسح�ان جارالل�ه الدلفي /زياد ط�ارق عبدالله
حم�د الجناب�ي //أحمد جاس�م صاب�ر محمد
األس�دي ،الدائ�رة الثانية :حاك�م عباس موىس
الزاميل /حس�ن كري�م مطر ش�مخي الكعبي/
موحان هاش�م ثعلب شبيب الس�اعدي ،الدائرة
الثالثة :عيل فضالة حس�ن حم�ود الفريداوي/
جب�ار رمض�ان لفته علي البصي�وري /فراس
حسني كاظم طاهر الفرطويس ،الدائرة الرابعة:
قيس غميس حسني دوهان الفرطويس /حسني
عيل حسين كماش الكناني /باقر كاظم نارص
جرب السعدي.
والدائرة الخامس�ة تضمنت :مهن�د جبار عذاب
سالم الخزرجي /لبنى عبدالعزيز محمد حسني
الالمي /س�عيد عبي�د كاظم خليفه املوس�وي،
الدائرة السادس�ة :عائش�ه غزال مهدي مضعن
املساري /عيل حسين علوان كاظم الساعدي/
محم�د حس�ن رايض س�عود الق�دري /عباس
الجب�وري ،الدائ�رة الس�ابعة :صف�اء عبدالنبي
جبر س�دخان التميمي /محمد س�عدون حاتم
صيه�ود الس�وداني /محمد ش�ياع صبار حاتم
الس�وداني /ابتس�ام التميمي ،الدائ�رة الثامنة:
أحمد س�ليم عبدالرحم�ن عيل االحم�دي /ثائر

عبدالجليل حيال جوده الشوييل /عبدالله حسن
عبد سلمان اليارسي.
والدائ�رة التاس�عة :عطوان س�يد حس�ن ثامر
العطواني /ستار جبار عبدالله حسن العتابي/
جواد احمد رايض عيل املوزاني /ابتس�ام سويلم
عوي�د وحيد البدي�ري ،الدائرة العارشة :حس�ام
غازي عباس جابر الس�عدي /علي فيصل فهد
في�اض الفي�اض /محمد فاضل جاس�م محمد
الدليمي ،الدائرة /11 :عالية نصيف جاسم عزيز
العبي�دي /مهدي غضبان عنب فجر الخيكاني/
تقي نارص ماج�د تقي الفرجالل�ه ،الدائرة :12
غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر الكزنزاني/
عيل يوس�ف حمود ناجي املوسوي /عيل حسن
عبداله�ادي عبدالكريم الس�اعدي ،الدائرة:13 :
محمود حسين مطلك ش�لش القيسي /طالل
خضير عب�اس كعي�د الزوبعي /كريم يوس�ف
حس�ن علي البوس�ودة ،الدائ�رة :14 :وح�دة
محمود فهد عب�د الجمييل /رسدي نايف عباس

عبدالله الس�بعاوي /جميل عبد محمود س�باك
مطاوح�ي /لطي�ف مصطف�ى احم�د حس�ن
الورشان
ويف محافظة أربيل :الدائرة األوىل :نهرو قادر /
سيبان عزيز  /محمد صادق محمد  ،اما الدائرة
الثانية :وزيرة احمد  /خدر عيل صادق  /امانج
محم�ود هركي  ،بينم�ا الدائرة الثالث�ة :ريبوار
ه�ادي علد الرحم�ن  /فيان عب�د العزيز  /ليىل
اكرم سعيد.
و يف محافظ�ة صلاح الدي�ن ج�اءت الدائ�رة
األوىل  :مثنى عبد الصمد الس�امرائي  /ش�عالن
الكريم  /خالد الدراجي /هند محمد صالح ،اما
الدائ�رة الثانية  :عمار الجبر الجبوري /مهدي
تقي األمريل /كريم ش�كور /نازك مهدي ،بينما
الدائرة الثالثة:
أحم�د عب�د الل�ه الجب�وري /هيث�م الزهوان/
مشعان الجبوري  /برشى القييس.
و يف محافظ�ة كربلاء ،الدائ�رة األوىل :ط�ارق

من�ى ي�ارس (الكتل�ة الصدرية) /عب�د العباس
العيس�اوي (الكتل�ة الصدري�ة) /فالح س�اري
تيار(قوة الدولة).
ويف محافظة كركوك ،الدائرة االوىل  :ش�اخوران
عبدالل�ه (الديمقراط�ي الكردس�تاني) /اوميد
محم�د (الوطن�ي الكردس�تاني) /ديلان
غف�ور (الوطن�ي الكردس�تاني) /صب�اح قادر
(الوطن�ي الكوردس�تاني) /مهيم�ن علي
(مس�تقل) ،اما الدائرة الثانية :أرشد الصالحي
(الجبه�ة الرتكماني�ة) /كيالن ق�ادر (الوطني
الكردس�تاني) /نج�وى حمي�د (الديمقراط�ي
الكردس�تاني) /سوس�ن عبدالواح�د (الجبه�ة
الرتكمانية).
و يف محافظ�ة دي�اىل ،ج�اءت النتائ�ج كالتايل:
الدائ�رة االوىل :احمد الردين�ي  /رعد الدهلكي /
اسماء كمبش ،اما الدائرة الثانية :فرات التميمي
 /حبيب العطايف /سالم الدايني /مريفت احمد،
ام�ا الدائ�رة الثالثة :بره�ان املعموري /س�الم
العنبكي /نورس الجبوري.
و يف محافظ�ة األنب�ار كان�ت النتائ�ج االولي�ة
يف الدائ�رة األوىل :محم�د ري�كان الحلب�ويس/
مصطفى احمدعرسان مش�وط /يحيى غازي
عبد اللطيف /س�ميعة محمد خليفة غالب  ،اما
الدائ�رة الثانية  :عيل فرحان حمي�د /اكرم عبد
مخل�ف  /فهد مش�عان تركي /ابتس�ام محمد
درب ،بينم�ا الدائرة الثالث�ة :هيبت حمد عباس
عبد الجبار /سالم مطر عبد حسن /نهلة جبار
خليفة ،يف حني ان الدائرة الرابعة :عادل خميس
عبد اللطيف  /احمد رشيد خلف  /اسماء اسامة
عبد الرحمن /يونس صعب نجم بطي.
وكان�ت النتائ�ج االولي�ة لالنتخاب�ات الربملانية
يف محافظ�ة باب�ل ،الدائرة األوىل :حي�در محمد
حبيب /يارس س�كندر /حي�در املطريي /حنان
الفتلاوي ،ام�ا الدائ�رة الثاني�ة :ن�داء مايض/
احمد ف�واز /مصطفى الكرع�اوي /امري كامل
املعموري ،بينما الدائرة الثالثة :حسني السعرب/
ثائ�ر مخي�ف الجب�وري /عيل تركي /س�ها ،يف

الصدري�ة ) /مصطف�ى س�ند (مس�تقل)/
فال�ح الخزعلي (الفت�ح) /حنان البوس�ليمي
(الكتل�ة الصدري�ة) ،ام�ا الدائ�رة الثانية :عدي
ع�واد (الفت�ح) /عامر الفاي�ز (تصميم ) /عيل
عب�د الس�تار (تصمي�م) /اي�اد محم�د (الكتلة
الصدرية)  /مي�اده الكعبي (الكتلة الصدرية)/
بينما الدائرة الثالث�ة :عبد االمري املياحي (العقد
الوطني ) /رس�ول الحلفي (الكتلة الصدرية )/
احمد طه (النه�ج الوطني)  /انتصار الجزائري
(الفت�ح) ،يف حني ان الدائرة الرابعة :عيل ش�داد
(ق�وى الدولة ) /مهند عب�اس الخزعيل (الكتلة
الصدري�ة ) /هيثم الزركاني (مس�تقل) /زهره
البج�اري ،كم�ا ان الدائ�رة الخامس�ة :عدن�ان
الجاب�ري (مس�تقل) /رضغ�ام املالك�ي (دولة
القانون) /حي�در مصطفى (الكتل�ة الصدرية
) /ام�ل طعم�ة (الكتلة الصدري�ة) ،اما الدائرة
السادسة :غس�ان العيداني (تصميم ) /سهيلة
العج�رش (الكتل�ة الصدرية ) /ولي�د الرشيفي

صاحل :االنتخابات يوم تارخيي لالنطالق حنو حياة كرمية..
الكاظمي :احلكومة أوفت بوعدها
احللبوسي :سنكون على قدر املسؤولية يف املرحلة املقبلة
رسدي البومحي /حيدر عبدالكريم خلف محمد
الغضب�اوي ،الدائ�رة :15 :حي�در م�ايض عبود
رسحان العامري /ليىل مهدي عبدالحسني هادي
التميمي /حسني هاش�م بكر حسني العامري/
س�هيلة نجم عبدالله جاسم السلطاني ،الدائرة:
 :16لي�ث مصطف�ى حم�ود ج�زاع الدليم�ي/
محمود داود س�لمان موىس املش�هداني /احمد
اس�ماعيل ابراهيم عبدالله املش�هداني ،الدائرة:
 :17محم�ود خلف عيل حس�ن العبيدي /حامد
احمد صالح الحسين الكرغويل ،س�الم سوادي
خصاف حسني الغراوي.
ويف محافظ�ة نين�وى :الدائ�رة األوىل :اخلاص
صباح خرض حسين الدليمي /طعم�ة عبدالله
حمادي حنظ�ل اللهيبي /احلام رمضان فتاح
اس�ماعيل الكاكئ�ي ،الدائ�رة الثاني�ة :رشي�ف
س�ليمان عيل بلن�ك الباس�تكي /كافني س�عيد
محم�د احم�د كيل رومان�ي /شيروان جم�ال
خرض خال�د الدوبرداني ،الدائ�رة الثالثة :محما
خليل قاسم حس�ن /فيان دخيل سعيد خرض/
ماج�د خل�ف حم�و مس�طو ،الدائ�رة الرابعة:
محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري /ابراهيم
محم�د قب�و هس�ام ال عثم�ان /ناي�ف مكيف
ش�نان دباس الش�مري ،الدائرة الخامسة :فالح
حس�ن زيدان خلف اللهيبي /عبدالرحيم جاسم
محم�د مطل�ك محمداملطل�ك /منص�ور مرعيد
عطيه حم�د الجبوري ،الدائرة السادس�ة :ثابت
محمدس�عيد رضا خرض بش�ار /وطبان جميل
منص�ور عبدالعزي�ز الجبوري /خالد س�لطان
هاش�م احمد الطائي ،الدائرة الس�ابعة :مزاحم
قاس�م حمو احمد الخياط /منتهى عبدالوهاب
فاضل عباس الفاض�ل /لقمان نجم احمد نجم
الرش�يدي ،الدائرة الثامنة :يوس�ف فرج محمد

الخيگاني (الكتلة الصدرية) /شيماء السعيدي
(الكتل�ة الصدري�ة) /نفوذ املوس�وي ( إرشاقة
(دول�ة
كان�ون ) /ف�راس املس�لماوي
القان�ون) ،ام�ا الدائ�رة الثانية :ي�ارس املالكي
(الكتلة
(دولة القانون) /حسني الغانمي
الصدرية) /آمنة األسدي (الفتح) /بينما الدائرة
الثالث�ة :محمد جاس�م محمد (إرشاق�ة كانون
) /رائ�د الفتالوي(الكتل�ة الصدري�ة) /احم�د
ج�واد عباس�ية (مس�تقل) /إرساء النصراوي
(مستقلة).
ويف الديواني�ة  :الدائ�رة االوىل :حي�در آلح�داد /
محم�د نوري /باس�م الغراب�ي  /انتصار جواد
كاظم الغرابي ،اما الدائرة الثانية :ناظم الش�بيل
/فيصل النائيل  /سهام املوسوي  ،بينما الدائرة
الثالث�ة :ج�واد البوالني /عباس ش�عيل /عبري
الهاليل /حيدر شيخان.
ويف ميس�ان  ،الدائرة االوىل :احمد كامل الدراجي
(الكتل�ة الصدري�ة) /محم�د جبر الكعب�ي
(الكتل�ة الصدرية) /غصون الفرطويس (الكتلة
الصدري�ة) /اما الدائرة الثانية :محمود الكعبي
(الكتل�ة الصدري�ة) /جاس�م املوس�وي (دولة
القان�ون) /زين�ب الربيعي (الكتل�ة الصدرية)،
بينما يف الدائرة الثالث�ة :محمد التميمي (الكتلة
الصدرية) /يوس�ف النوفيل ( مس�تقل) /بهاء
الن�وري (دول�ة القان�ون) /من�ى املحم�داوي
(الكتلة الصدرية).
وكان�ت النتائج االولية يف واس�ط  ،الدائرة األوىل
 :س�يد احم�د (الكتل�ة الصدرية) /د .س�ندس
(الكتلة الصدرية) /علي غركان (قوة الدولة)/
س�جاد س�الم (امتداد) ،بينما الدائ�رة الثانية :
باس�م نغيمش ( تجمع اهايل واس�ط ) /محمد
جواد (الكتلة الصدرية) /زينة حسين (الكتلة
الصدرية) ،ام�ا الدائرة الثالثة :عيل فرج (الكتلة
الصدري�ة) /عدن�ان بره�ان  /انتصار حس�ن
(دول�ة القان�ون) ،يف حين الكوت�ا الفيلية :عيل
حسين مردان (دولة القانون) /ثامر عبداالمري
القطبي .
و يف محافظ�ة النج�ف األرشف :الدائ�رة األوىل:
حس�ن الع�ذاري (الكتل�ة الصدري�ة) /محم�د
عنوز (مس�تقل) /هادي السلامي (مستقل)/
لق�اء آل ياسين (الكتل�ة الصدري�ة) /فاطم�ة
العيساوي (امتداد) ،اما الدائرة الثانية :محسن
النفاخ (الكتلة الصدرية) /عبد الهادي العبايس
(مس�تقل) /حي�در ط�ارق (مس�تقل) /هديل
الرحيم�ي (الكتل�ة الصدري�ة) ،بينم�ا الدائ�رة
الثالثة :حميد الش�بالوي (امتداد ) /جواد عويز
(دولة القانون) /آالء( .الكتلة الصدرية).
و يف املثنى حس�ب النتائج االولية  :باسم خزعل
خش�ان (مستقل) /محمد رايض الزيادي (دولة
القانون) /خديجة وادي ميزر ( دولة القانون)/
محم�د رس�ول الصاي�غ (دول�ة القان�ون)/

حني ان الدائرة الرابعة  :سلام الشمري /عدنان
الفيح�ان  /ثام�ر ذيب�ان /ثائر هاش�م  /مها
الجنابي.
ويف محافظ�ة ذي ق�ار كان�ت الدائ�رة األوىل :
علاء الركابي (امتداد) /اميرة العتابي (الكتلة
الصدري�ة ) /محم�ود ش�اكر(دولة القانون )،
ام�ا الدائ�رة الثاني�ة  :داود عي�دان (امت�داد) /
غاي�ب فيصل (الكتلة الصدري�ة ) /داخل رايض
(دول�ة القانون) /م�روة رحيم عطي�ة (الكتلة
الصدري�ة) ،بينم�ا الدائرة الثالث�ة كاظم موىس
(امت�داد) /عادل حاش�وش (مس�تقل) /عمار
مجي�د  /ابتس�ام ع�واد حمي�دي ،ام�ا الدائ�رة
الرابع�ة :نيس�ان عبد الرضا (امتداد) /حسين
نعم�ه وحيل  /حيدر كريم محمد  /ياس خضري
جوي�د  /عال الن�ايش  ،بينما الدائرة الخامس�ة
 :فالح حس�ن (امتداد) /ع�ارف عبد عيل (دولة
القانون ) /غس�ان هاش�م (الكتلة الصدرية)/
هدى ثامر .
بينم�ا النتائ�ج األولي�ة لالنتخاب�ات النيابية يف
محافظة الس�ليمانية ،يف الدائ�رة األوىل :ريبوار
عبد الرحمن  /يادكار محمود نرص الله /نرمني
معروف  /دارة حمه احمد ،بينما الدائرة الثانية :
بدرية ابراهيم رشيد /بريار رشيد رشيف /ئاسو
فري�دون عيل ،بينما الدائ�رة الثالثة  :جرو حمه
رشيف /مثنى امني نادر /ئاريان عزيز احمد ،يف
حني ان الدائرة الرابعة :رسوة عبد الواحد قادر/
س�وران عم�ر س�عيد  /غريب احم�د مصطفى
 /بدرية حسين عزي�ز  ،اما الدائرة الخامس�ة :
موفق حسني قادر /شوان محمد رستم  /رسوة
محمد رشيد  /رزكار محمد كريم .
ويف محافظ�ة البصرة  :الدائ�رة االوىل :اس�عد
العيدان�ي (تصمي�م) /حسين طال�ب (الكتل�ة

(دولة القانون).
اىل ذل�ك ،ح�ددت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخابات ، ،رشوط تقديم الش�كاوى الخاصة
باالنتخابات ،فيما اشارت اىل احقية ثالث جهات
تقديم الشكاوى.
وقالت املتحدثة باس�م املفوضية جمانة الغالي
يف ترصيح صحفي :إن “ش�كاوى االقرتاع العام
ً
مبينة ،أن
والخ�اص بلغ عدده�ا  74ش�كوى”،
“الناخ�ب واملرش�ح ووكيل الح�زب او التحالف
ه�م م�ن يحق له�م تقدي�م الش�كوى يف املكتب
الوطني او هيئ�ة انتخابات اقليم كردس�تان او
املكتب االنتخابي يف املحافظة ومركز التس�جيل
واالقرتاع”.
واوضح�ت ،أن “ش�كاوى االقرتاع الع�ام تنتهي
نهاية الدوام الرس�مي لهذا اليوم” ،مشرية اىل أن
“مراحل الشكوى االستالم والتسجيل واالرسال،
تنقل من مكت�ب املحافظة خالل  24س�اعة اىل
املكتب الوطني”.
ولفت�ت ،اىل ان “التحقيق�ات والتوصيات هي 4
فرق ل�كل فرق�ة مجموعة م�ن املحققني تتوىل
التحقي�ق ورف�ع التوصيات ،والق�رار يكون من
مجلس املفوضني حرصا والنرش خالل  3ايام من
صدور الق�رار ويف الطريقة الت�ي يراها املجلس
مناس�بة وبالطريقتين العربي�ة والكردي�ة”،
مؤك�دة ان “الطعن امام الهيئة القضائية يكون
خالل  3ايام تبدا من اليوم التايل من النرش”.
وتابع�ت ،ان “مجل�س املفوضني هي الس�لطة
الحرصية للنظر بالش�كاوى الناش�ئة عن اعداد
وتنفيذ الحمالت يكون قسم الشكوى والطعون
هو املختص حسب الش�كاوى ورفع التوصيات
بش�انها اىل مجلس املفوضين وترتبط به لجان
الشكوى يف مكاتب املحافظات االنتخابية”.

واشارت ،اىل انه “من رشوط الشكاوى ان تكون
تحريري�ة وموقعة م�ن مقدمه�ا ،وان تتضمن
بيان�ات منها اس�م املشترك وتوقيع�ه وعنوانه
واملعلوم�ات الالزم�ة ،وان يك�ون املش�تكي من
ش�هد الواقعة وتؤيد من مدير املحطة ومنس�ق
مرك�ز االقرتاع عىل اص�ل الش�كوى ،وان يكون
ملجلس السلطة التقديرية يف حال ورود الشكوى
بدون تأييد مدير املحطة او املنسق”.
واضاف�ت ،ان “من بني الرشوط ان يكون اس�م
ومعلومات املش�تكى منه إن وج�دت ،والوصف
املفص�ل للمخالف�ة املفرتضة مع ذك�ر التاريخ
والتوقيت واملكان والظ�روف املحيطة بالحادثة
واس�ماء الش�هود ان وجدوا ،واي وثائق او ادلة
عىل وقوع الحادث لدعم الشكوى” ،مشددة عىل
“مدير املحطة املنسق ،ذكر املالحظات مضمون
الشكوى ووصف الشكوى يف حال رغب املشتكي
بذلك”.
م�ن جانبه�ا اك�د الغلاي ،ان�ه “يح�ق ملجلس
املفوضني ف�رض العقوب�ات واإلج�راءات منها
الغرام�ة املالي�ة وعقوب�ات انضباطي�ة يف حال
تعلق الش�كوى بأحد موظفي املفوضية وثبوت
التقصير عليه ،ويت�م طلب م�ن وزارات الدولة
اتخاذ االج�راءات القانونية الالزمة يف حال كون
الشكوى تخص أحد منتسبيها”.
واردف�ت“ ،يتم اس�تدعاء املش�تكي او املش�كى
منه او الش�هود يف حال تطلب االمر ،ويتم تحرك
دع�وى جزائي�ة يف حال الفع�ل املرتكب يدل عىل
يشء جزائي ،فضال عن عدم التعاقد يف املستقبل
والحرم�ان م�ن املكاف�أة املالية م�ع املتقعادين
باالج�ر للي�وم الواح�د يف مراك�ز يف حال ش�مل
بالشكوى” .
واستكملت“ ،الغاء اعتماد وكيل حزب او تنظيم
سيايس او فريق مراقبة وإلغاء نتائج مرشحة او
حرمانه من ترش�يح يف االنتخابات املقبلة لدورة
واحدة او الغاء املصادقة عىل التحالف السيايس
او الح�زب او املرش�ح ويت�م إع�ادة التحقيق يف
االمر يف حال تطالب االمر”.
واختتم�ت“ ،يف ح�ال افتقار الش�كوى للرشوط
الش�كلية او املوضوعية او ع�دم اثبات صحتها
فلمجلس املفوضني رد الشكوى”.
هذا وأُغلقت ،مس�اء اول ام�س األحد ،صناديق
االقتراع العام يف جمي�ع املحافظ�ات العراقية،
ضم�ن أول انتخابات برملانية مبك�رة بعد العام
 ،2003وج�اء ذلك بعدما اجرت الجمعة املاضية
االقتراع الخ�اص للق�وات االمني�ة والنازحين
والس�جناء ،فيما اش�ارت اىل ان اعلان النتائج
االولية سيكون خالل  24ساعة.
وكان رئي�س الجمهورية بره�م صالح ،قد ادىل
اول امس األحد ،بصوته يف االنتخابات الترشيعية
املبكرة.
وق�ال صالح يف ترصيحات صحفية عقب اإلدالء
بصوت�ه  ،إن “انتخاب�ات ترشي�ن املبك�رة ،يوم
تاريخ�ي ومطلب ش�عبي لالنطالق نح�و حياة
كريمة”.
وأعرب صالح عن أمله “لكل مواطن بأن يس�هم
يف االنتخابات ملستقبل بلده”.
ً
الفت�ا اىل أن “اليوم هو يوم املواطن وللعراق من
نجاح اىل اخر”.
واك�د “وعدنا باالنتخابات املبكرة ووفينا بذلك”،
مشريا ً اىل أن “العراق يستحق األفضل”.
وكذلك ادىل رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي ،
بصوته يف أحد املراكز االنتخابية يف بغداد.
وقال الكاظمي بعد إدالئه بصوته  :إنه “ فضل أن
يكون أول ناخب لإلدالء بصوته ،وأنه وىف بالوعد
للش�عب” ،داعيا ً “العراقيني للمشاركة الواسعة
يف االنتخاب�ات ،وأن أصواتهم ثمين�ة ،ويجب ألاّ
يفوتوا الفرصة”.
وأش�ار اىل أن “ه�ذه االنتخابات ه�ي األوىل التي
تج�رى من دون حظر للتجوال ،وعدم مش�اركة
رئيس الوزراء كمرشح فيها وأن الحكومة وفرت
جميع ظروف النجاح ملفوضية االنتخابات”.
مبين�ا ً أن�ه “يجب مس�اهمة الجمي�ع يف تغيري
الواقع العراقي”.
وأك�د الكاظم�ي أن “الحكوم�ة اس�تطاعت أن
تحق�ق نجاحات مهمة عىل مختلف املس�تويات
خاص�ة االقتص�ادي ،ونجح�ت بتقدي�م الورقة
البيضاء وإضافة  12مليار دوالر لالحتياطي”.
كذلك ،ادىل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبويس
بصوته يف أحد املراكز االنتخابية يف قضاء الكرمة
بمحافظة األنبار.
وطل�ب الحلبويس م�ن املواطنين أن ال يتنازلوا
عن حقهم الدس�توري باختيار ممثليهم ويؤكد
نحن لها وسنكون عىل قدر املسؤولية يف املرحلة
القادمة.
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دار الرافدين العراقية تفوز جبائزة أفضل
ناشر عربي يف معرض الرياض الدولي

alzawraanews@yahoo.com

بعملية خمابراتية متت خارج احلدود

القوات األمنية تغلق املنطقة
اخلضراء لتأمني نتائج االنتخابات
بغداد/الزوراء
أف�اد مصدر أمني ،ام�س االثنني ،بأغالق املنطق�ة الخرضاء املحصنة وس�ط العاصمة
العراقي�ة بغداد وذلك ضمن اجراء لتأمني نتائج وصناديق االقرتاع العام الذي أجري اول
امس.
وق�ال املصدر ،إن القوات االمنية اغلقت صباح ،اليوم (امس) ،مداخل املنطقة الخرضاء
بش�كل مؤقت ،مبينا ً أنها تس�مح بالدخول ،ووفقا ً لألوامر العليا ،فقط لحاميل الباجات
واالستثناءات.
وعزا املصدر االمني ،سبب هذا االجراء بأنه ضمن اجراءات تأمني االنتخابات.
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اإلعالم األمين تكشف تفاصيل القبض على مشرف املال لتنظيم داعش ونائب البغدادي
واوضح�ت  »:ان املج�رم يع�د احد
اه�م املطلوبني دولي�ا وهو مقرب
من اللجنة املفوضة الدارة التنظيم
ومقرب من زعي�م التنظيم الحايل،
املجرم عبدالله قرداش».
وكان سامي شغل مناصب قيادية
وامني�ة ومالي�ة داخ�ل التنظي�م
االرهابي ،من بينه�ا منصب نائب
االرهابي املقبور ابوبكر البغدادي.
كم�ا ت�وىل مس�ؤولية ما يس�مى
ديوان بيت امل�ال يف التنظيم ونائب
وايل دجلة.
وقد واج�ه التنظيم رضبات كبرية
يف الفرتة االخرية ،من خالل اعتقال
وقتل عدد من اهم قياداته وامرائه،
بما يعزز امن البالد ويمنع التنظيم
من القي�ام باعمال�ه االجرامية يف
العراق.

بغداد/الزوراء
كشفت خلية االعالم االمني ،امس
االثنني ،تفاصيل القاء القبض عىل
مرشف املال لتنظيم داعش ونائب
ابو بكر البغدادي.
وقال�ت يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة منه « بالتزامن مع العرس
االنتخابي ،نزف إىل ش�عبنا الكريم
برشى اعتقال املرشف العام الدارة
امللفات املالية واالقتصادية لتنظيم
«داعش» اإلرهابي ،س�امي جاسم
محمد جعاط�ة العجوز الجبوري،
امللق�ب «بأب�و آس�يا» و»أب�و
عبدالق�ادر الزبي�دي»  ،حي�ث ت�م
اعتقال املجرم بعمل نوعي من قبل
قواتنا الباس�لة يف جهاز املخابرات
الوطن�ي ،و بعملي�ة خاصة خارج
الحدود».

وج�ددت الخلي�ة العه�د للش�عب
العراق�ي بأن تكون القوات االمنية
كاف�ة ،عينا ً ال تن�ام ،لحفظ االمن
واالستقرار يف ربوع وطننا.
وكان رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي اعل�ن  ،ام�س االثنين،
اإلطاح�ة بـ»مرشف املال لداعش»
خارج العراق.
وكت�ب الكاظم�ي تغري�دة عبر
«تويرت»،تابعته�ا «ال�زوراء»« ،يف
الوقت ال�ذي كانت عي�ون أبطالنا
يف الق�وات األمنية يقظ�ة لحماية
االنتخابات ،كانت ذراعهم األصيلة
يف جهاز املخابرات تنفذ واحدة من
أصعب العمليات املخابراتية خارج
الحدود ،للقبض عىل املدعو سامي
جاسم ،مرشف املال لتنظيم داعش
ونائب املقبور أبو بكر البغدادي».

القبض على لصوص ومتاجرين باألسلحة يف بغداد
بغداد /الزوراء
ف�ازت دار «الرافدي�ن» للنشر والطباعة،
بجائ�زة مع�رض الرياض ال�دويل للكتاب
املقام يف العاصمة السعودية.
وحصل�ت «الرافدي�ن» وه�ي دار نشر
عراقية ،على الجائزة األوىل بعد تأهلها إىل
املرحل�ة النهائي�ة التي ضم�ت داري نرش
أخريني.
و»الرافدين» هي دار نرش وطباعة عراقية

مقره�ا يف العاصم�ة بغ�داد ،وله�ا أفرع
يف عدد م�ن املحافظ�ات العراقية وبعض
الدول.
ويق�ام مع�رض الري�اض ال�دويل للكتاب
بش�كل س�نوي يف مدينة الري�اض ،حيث
يعد منصة للرشكات واملؤسسات واألفراد
العاملين واملهتمين بقطاع�ات األدب
والنشر والرتجم�ة لع�رض مؤلفاته�م
وخدماتهم

بغداد /الزوراء
أف�ادت خلي�ة اإلعلام األمني ،ام�س االثنني،
بإلق�اء القبض عىل متهمين بقضايا جنائية
مختلفة وضبط أسلحة ،يف بغداد.
وذكرت الخلية ،يف بيان تلقت « الزوراء» نسخة
منه ،أن «ضمن الجهود األمنية املستمرة التي
تبذلها قطع�ات قيادة عملي�ات بغداد لحفظ
ام�ن وسلامة املواطنين واس�تقرار مناطق
العاصم�ة بغداد ،وبناء على معلومات دقيقة
وتنس�يق اس�تخباري مع قسم اس�تخبارات

املوارد املائية تعلن إجراءات لتأمني
املياه لألهوار

اإلطاحة مبهرب
خمدرات بارز يف العراق

بغداد  /الزوراء
أعلن�ت وزارة املوارد املائية ،ام�س االثنني ،عن اتخاذها مجموعة قرارات بش�أن األهوار ،بينما
أشارت اىل اطالق حملة واسعة لتحسني الوضع املائي.وقال املتحدث باسم الوزارة عوني ذياب،
يف ترصيح صحفي إن «أواخر ش�هر أيلول تنتهي الس�نة املائية وبالتايل تكون مناس�يب املياه
واطئة وأقل كميات تدفق خالل هذه الفرتة».وأوضح ،أن «اجتماعا ً عقد مع وزير املوارد بشأن
األهوار وإعادة تأمني املياه الكافية لها» ،مبيناً ،أن هناك «قرارات ت ّم اتخاذها مؤخرا ً بخصوص
دفع كميات أكرب اىل منطقة هور الحويزة،والسيما انها منطقة معرضة للجفاف أكثر من باقي
املناطق نتيجة قطع إيران نهر الكرخة عن املنطقة بالكامل ؛ ما تسبب بصعوبة تأمني املياه».
وأض�اف ،أن «تج�اوزات من املزارعني ومربي األس�ماك أيضا ً تس�ببت بقلة مناس�يب املياه»،
مؤكداً ،أن «الوزارة أطلقت حملة واسعة بهذا الصدد والوضع سيتحسن خالل األيام املقبلة».

عمليات نينوى :مقتل إرهابي حاول العبث
بأمن العملية االنتخابية يف نينوى
نينوى/الزوراء
أعلنت قيادة عمليات غ�رب نينوى ،امس
االثنني ،مقتل إرهاب�ي حاول العبث بأمن
العملية االنتخابية يف املحافظة العراقية.
وق�ال قائ�د عمليات غ�رب نين�وى اللواء
الرك�ن جبار الطائ�ي  ،إن «قوة من فرقة
املش�اة الخامس�ة عرشة تمكنت من قتل

أحد اإلرهابيني الذي�ن حاولوا العبث بأمن
العملية االنتخابية الناجحة».
وأعلن رئي�س اللجنة األمني�ة لالنتخابات
الفري�ق األول الركن عبد األمري الش�مري،
أم�س األحد ،نجاح الخط�ة الخاصة بيوم
االقرتاع ،فيما ثمن الدور املحوري لألجهزة
االستخبارية يف نجاح االنتخابات.

إجرام بغداد تقبض على عصابة
لسرقة السيارات
بغداد/الزوراء
الق�ت مديري�ة مكافحة اجرام بغداد القبض عىل عصابة لرسقة الس�يارات غربي بغداد .وذكر
بي�ان لوزارة الداخلية  »:ان مفارز مكافحة االج�رام القت القبض عىل عصابة لرسقة العجالت
مكون�ة من ثالثة اش�خاص يف منطقة ح�ي الجامعة ،غرب�ي بغداد وضب�ط بحوزتهم قنبلتني
هجوميتين  ،وخطوط اتصال ،وصكوكا مزورة ،وبصمات ووكاالت عجالت مزورة».واضاف »:
بعد التحقيق معهم تبني ان احدهم مطلوب اىل خلية االستخبارات وفق املادة ( )٤٢١من قانون
العقوب�ات بتهمة الخطف».من جهة اخرى اش�ار البيان اىل الق�اء القبض عىل متهم بالرسقة،
ضبطت بحوزته ( )4600000دينار عراقي مرسوقة .

األول من نوعه يف املنطقة

بغداد/الزوراء
أف�اد مص�در أمن�ي ،ام�س األثنين ،بتمكن
الق�وات األمنية م�ن القاء القب�ض عىل أحد
املهربني املسؤولني عن ادخال املواد املخدرات
إىل العراق.
وقال املصدر إن «معلومات إستخبارية دقيقة
أش�ارت اىل محاول�ة أح�د مهرب�ي املخدرات
التس�لل اىل الع�راق من خالل قرية الش�عالن
التابعة اىل ناحية ربيعة يف نينوى».
وأض�اف ،أن «الق�وات األمني�ة نصبت كمني
مُ حك�م بع�د مش�اهدة امله�رب بواس�طة
الكاميرات الحراري�ة» ،مبين�ا أن «عملي�ة
القب�ض تم�ت اثن�اء إجتي�ازه الرشي�ط
الحدودي».
وأوضح املصدر ،إن «املهرب عراقي الجنسية
يدعى (ذ ا) ،ويس�كن قري�ة الرمو التابعة اىل
ناحية ربيع» ،وفيما لفت إىل إن «املهرب إعرتف
بمس�ؤوليته ع�ن إدخ�ال كمي�ة ()108000
قرص مخدر تم ضبطه�ا منذ يومني ،أكد أنه
سيتم تسليمه اىل جهة الطلب إصولياً».

وامن عملي�ات بغ�داد ووكالة االس�تخبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة ،تمكن�ت ق�وة م�ن
اللواء الثاني رشطة اتحادية وباالشتراك مع
مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة املنظمة
من إلق�اء القبض عىل متهمين اثنني بتجارة
األسلحة النارية».
وأضافت ،أن «العملية تمت بعد اس�تدراجهما
ونصب كمني محكم لهم�ا ،يف منطقة األمني،
وضب�ط بحوزتهم�ا ( )16مس�دس و()297
اطالقة ،وجهاز اتصال السلكي».

وأشارت الخلية ،إىل ان «مفارز مديرية مكافحة
اجرام بغداد ألقت القبض عىل عصابة لرسقة
السيارات مكونة من ثالثة اشخاص بعد كمني
محك�م نصب له�م يف منطقة ح�ي الجامعة،
وضبط بحوزتهم رمانتني هجومية ،وخطوط
اتص�ال ،وصكوك م�زورة ،وبصمات ووكاالت
عجلات مزورة ،وبعد التحقيق معهم تبني أن
أح�د املتهمني مطلوب اىل خلية االس�تخبارات
وفق املادة ( )٤٢١من قانون العقوبات بتهمة
الخطف».

وتابع�ت ،أن «ق�وة م�ن الل�واء ( )15رشطة
اتحادي�ة تمكن�ت باالشتراك مع مف�رزة من
مكافح�ة اجرام البياع ،وبدالل�ة أحد املتهمني
من القاء القبض عىل متهم بالرسقة ،وضبط
بحوزته ( )4600000أربعة مالين وس�تمائة
ألف دينار عراقي مرسوقة».
َ
َ
ولفت�ت الخلي�ة ،إىل «إحال�ة املتهمَين واملواد
املضبوط�ة إىل الجه�ات ذات االختص�اص
لغرض استكمال اإلجراءات القانونية بحقهم
اصوليا».

مهرب عراقي يكشف عن كلفة تهريب البشر إىل بريطانيا
لندن/متابعة الزوراء
كش�ف تقرير لش�بكة اليف ه�ال الربيطانية ،
ام�س االثنين  ،ان الرشط�ة الربيطاني�ة القت
القب�ض على مه�رب عراق�ي يق�وم بادخ�ال
املهاجرين اىل بريطانيا بش�كل غري قانوني بعد
ان تم وضع جهاز تنصت داخل شقته .
وذك�ر التقرير الذي اطلعت علي�ه «الزوراء» ان
«الرجل العراقي ويدعى ن�زار محمد البالغ من
العم�ر  34عاما قىض عدة اش�هر وهو يخطط
لتهريب  21ش�خصا آخرين بزوارق ش�احنات
من فرنس�ا من اجل املكاس�ب النقدي�ة الهائلة

الت�ي يحص�ل عليه�ا “.واض�اف ان ” املحكمة
اس�تمعت اىل انه اشترى زورق�ا بقيمة 6500
جنيه من هولندا الغراض التهريب حيث اعرتف
بالتخطيط ملس�اعدة طالبي اللجوء عىل دخول
اململكة املتحدة بش�كل غري قانوني من تموزإىل
ترشي�ن الثان�ي من ع�ام  2019يف محكمة هل
كراون”.وتابع ان�ه ” ونقال عن املحادثات التي
ت�م تس�جيلها فقد ق�ال ن�زار محمد لش�قيق
زوجته بان�ه يتقاىض مبلغ يتراوح ما بني 10
اآلف اىل  12الف جنيه اسرتليني لكل فرد مقابل
تهريبهم اىل داخل بريطانيا “.

من جانبه قال عضو املحكمة ش�فق خان إنه”
بينم�ا تم تس�جيل املهرب وهو يتفاخر بش�أن
مقدار األموال التي حصل عليها  ،فمن املحتمل
أن�ه كان يحاول إقناع اآلخرين بمدى أدائه املايل
الجيد وانهم يمكن ان ينجحوا من خالله “.
وق�ال القايض جون ثاك�راي إن ” هذه جريمة
ته�دف إىل التحاي�ل على قوانني الهج�رة .إنها
تستدعي حكم رادع ألن مشكلة مراقبة الهجرة
مش�كلة جوهري�ة تس�بب قلق�ا عميق�ا لدى
الجمه�ور كما انها تجاوز على قوانني الهجرة
يف البالد “.

احلالة النفسية تدفع فتاتني اىل اكتمال االستعدادات النطالق معرض
النجف الدولي للكتاب
االنتحار شنقا يف بغداد وذي قار
بغداد /الزوراء
أقدمت فتاة تبلغ من العمر  15عاماً ،امس اإلثنني ،عىل االنتحار شنقا ً

داخل دارها يف العاصمة بغداد.
وأفاد مصدر امني بأن «فتاة من مواليد  ،2006انتحرت داخل دارها يف
منطقة الزعفرانية وتحديدا ً يف الدور الزراعي».
وأض�اف ،أن «الفت�اة وهي طالبة يف املدرس�ة ،كانت تعاني من س�وء
حالتها النفسية»
طالبة طب تنتحر شنقا ً يف ذي قار
وكان مصدر امني قد أفاد ،يوم األحد ،بإقدام طالبة يف كلية الطب عىل
االنتحار شنقا يف محافظة ذي قار.
وق�ال املص�در ،إن «األجهزة األمنية س�جلت حالة انتح�ار لفتاة تبلغ
من العمر  22عاما وهي طالبة كلية طب مرحلة رابعة تس�كن ناحية
الفهود رشقي املحافظة».
وأوضح أن «الفتاة اقدمت عىل شنق نفسها بواسطة حبل داخل غرفة
الن�وم نتيجة حالة نفس�ية» ،الفتا إىل أن « قوة أمني�ة نقلت الجثة إىل
الطب العديل إلكمال اإلجراءات القانونية لها».

النجف  /الزوراء
اعلنت الرشكة العامة للمعارض والخدم�ات التجارية العراقية يف وزارة
التج�ارة ،امس االثنين ،اكتمال االس�تعدادات النطالق مع�رض النجف
الدويل للكتاب تحت شعار (النجف حضارة وكتاب).
وقال مدير عام رشكة املعارض العراقية ،رسمد طه سعيد ،أن «املعرض
س�يتم تنظيمه على أرض معرض النجف االرشف ال�دويل للفرتة من ٢٠
اىل  ٣٠من ترشين االول الجاري ،وبمش�اركة اكثر من  ٢٠٠دار نرش من
 ١٠دول».
واض�اف ان «هذا املع�رض الذي تنظم�ه رشكة صدى الع�ارف للتجارة
العامة والنرش ،دليل عىل ان العراق يستعيد حياته الطبيعية فيما يخص
االنش�طة الثقافية التي تس�اهم باالنفتاح عىل الثقافات االخرى ،والتي
من ش�انها تطوير الثقافة الفكرية واالدبي�ة والعلمية للقراء واملثقفني
العراقيني».
واشار س�عيد إىل ان «املعرض يعد نافذة ثقافية مهمة يمكن من خاللها
االطلاع عىل اهم النتاج�ات والعلوم الفكرية ،التي من ش�انها النهوض
بالواقع الفكري والعلمي يف العراق».

سامسونج تعلن طرح هاتفي جاالكسي Z Fold3
و Z Flip3 5Gيف األسواق

بغداد /الزوراء:
أعلنت سامسونج لإللكرتونيات عن طرح
أجهزة الجيل التايل من جاالكيس Z Fold3
 5Gو Z Flip3باإلضاف�ة إىل س�اعتي
 Watch4و  Classic Watch4وس�ماعات
جاالكيس ،التي تع ّد األشهر واألخف وزناً.
وأصبحت األجهزة متاحة اآلن للرشاء بعد
إقبال كبري عىل الطلب املسبق ،حيث يمكن
الحص�ول عليه�ا من متاجر سامس�ونج
ومعظم متاجر التجزئة الكربى.
جاالكيس  :5G Z Fold3صمم هذا الجهاز
ألولئك الذين يتطلعون إىل تعزيز إنتاجيتهم،
كما يجمع بين القوة والكف�اءة لضمان
تقديم تجربة مميزة إىل املستخدمني .وتم
تصميم الجهاز عىل نحو يتيح للمستخدم
التحقق من قائمة مهامه بش�كل أرسع،
مع إتاح�ة املزيد م�ن الوقت لالس�تمتاع
باأللع�اب م�ن الجي�ل التايل ،ومش�اهدة
املحت�وى ،ومكاملات الفيدي�و ،مهما كان
حجم املتطلبات يف أثناء ساعات يومك.
ويعد هذا الهاتف مثاليا ً لألشخاص الذين
يقومون بالعديد من املهام يف نفس الوقت
وبش�كل مجان�ي لألطف�ال دون ( )12س�نة ، ،كما أنه أول جه�از قابل للطي يأتي مع
وبسعر الكلفة لباقي االعمار ومن خالل احدث دع�م القل�م  ،S Penما يجعل من الس�هل
التقنيات واالجهزة الطبية عىل مستوى العراق كتابة املالحظات وتدوينها يف أثناء التنقل.
وبالت�ايل  ..ف�إن هذا التصمي�م يجعل من
واملنطقة.

العتبة احلسينية توقع عقدا السترياد جهاز ملعاجلة
األطفال املصابني بالسرطان

كربالء /الزوراء
أعلن�ت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة ،ام�س
االثنني ،توقيع عقد مع رشكة أمريكية لتجهيز
مؤسسة وارث الدولية ملعالجة االورام ،بجهاز
(روبوت) خاص بالجراحة االش�عاعية ،مبينة
أنه يعد أول جهاز من نوعه بالعراق واملنطقة.
وق�ال رئيس هيئ�ة الصح�ة والتعلي�م الطبي
بالعتبة الحس�ينية ،الدكتور ستار الساعدي يف
حديث للموقع الرس�مي للعتبة ،واطلعت عليه
«الزوراء» ،إنه «من خالل متابعة وحرص ممثل
املرجعي�ة الديني�ة العليا ،الش�يخ عب�د املهدي
الكربالئي ،عىل تجهيز مؤسس�ة وارث الدولية
ملعالج�ة األورام بأحدث االجه�زة املتطورة ،تم
التوقي�ع م�ع رشك�ة ( )ACCURAYلتجهيز
املؤسس�ة بروب�وت ( ،)Cyber knife s7وه�و
جهاز جراحي باإلشعاع ،وهو اول جهاز يدخل
للعراق ،واالول من نوعه يف الرشق االوسط».
وأوضح أن «هذا الجهاز سيدخل الخدمة خالل
( )6أش�هر ،وأن خدمات املؤسس�ة وايضا هذا
الجه�از س�تكون مجانية لألطفال دون س�ن

( )12سنة ،وبسعر التكلفة لبقية االعمار».
يذك�ر أن العتبة الحس�ينية املقدس�ة افتتحت
مؤسس�ة وارث الدولية ملعالجة االورام مطلع
ش�هر آب امل�ايض ،ليق�دم خدمات�ه املتنوع�ة

املمكن استخدام الهاتف يف نصفني ،حيث
تستطيع استخدام النصف األول لالنضمام
إىل مكامل�ة فيدي�و ،وتدوي�ن املالحظ�ات
باس�تخدام قلم  S Penيف النصف السفيل
بمجرد النقر عىل الشاشة مرتني.
نس�خة القل�م  S Pen Foldو S Pen Pro
 يوف�ر كال الطرازي�ن م�ن القل�م S Penمي�زات تصمي�م متمي�زة وتش�طيبات
مخصص�ة تتناس�ب تماما ً م�ع جهاز Z
 .Fold3ويمكن الربط بني نس�خة القلم S
ً
حرصي�ا مع الهاتف ،Z Fold3
Pen Fold

م�ن دون أن يح�دث االقرتان عرب ش�بكة
البلوتوث .وم�ن ناحية أخرى ،يس�تخدم
القل�م  S Pen Proخاصي�ة الرب�ط عبر
شبكة البلوتوث ،ويمكن التبديل بني جهاز
 Z Fold3وأجه�زة سامس�ونج جاالكيس
األخرى.
وعالوة عىل ذلك ،فقد تمت إضافة خاصية
«العثور عىل القلم» « »Find my S Penإىل
 ،S Pen Proم�ا يس�اعد املس�تخدمني يف
العثور عىل قل�م  S Penاملفقود من خالل
تقنية «األشياء الذكية» .SmartThings
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مزاد العملة يبيع أكثر من 189
مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
انخفضت مبيع�ات البنك املركزي العراقي من العمل�ة الصعبة ،امس االثنني،
لتسجل  189مليون دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي ش�هد ام�س خالل مزاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريكي انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة  % 10.85لتصل إىل  189مليوناً ،و495
الف دوالر أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بل�غ  1460دينارا ً لكل
دوالر ،مقارن�ة بي�وم الخميس املايض ،الت�ي بلغت املبيعات في�ه  212مليونا
و 700الف و  300دوالر أمريكي.
وذهب�ت املشتريات البالغة  173مليون�ا ً و 375ال�ف دوالر لتعزيز األرصدة يف
الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات ،فيم�ا ذهب املبلغ املتبق�ي البالغ 16
مليونا ً و 120ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر ا ٕىل أن  32مرصفا ً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و  11مرصفا لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مش�اركة  5رشكات رصافة،
و 96رشكة توسط.

هبوط أسعار الذهب يف األسواق احمللية
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متوقعا حتسن معدل الدين إىل الناتج احمللي اإلمجالي

البنك الدولي :النمو االقتصادي يف العراق يتعافى تدرجييا بعد االنكماش املرتبط بكورونا
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن البنك ال�دويل أن الناتج املحيل االجمايل يف
العراق نما بنسبة  0.9%عىل أساس سنوي يف
النصف األول من عام  ،2021متوقعا تحس�ن
معدل الدين إىل الناتج املحيل اإلجمايل.
وقال البنك يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء”:
ان “النمو االقتصادي يف العراق يتعاىف تدريجيا
بعد االنكماش املرتبط بالوباء يف العام املايض،
ويرجع ذل�ك جزئ ًي�ا إىل ارتفاع النش�اط غري
النفطي” ،متوقعا أن “يؤدي تحس�ن ظروف
س�وق النف�ط العاملي�ة إىل تعزي�ز النمو عىل
املدى املتوس�ط وتحويل أرصدة املالية العامة
والخارجي�ة إىل فوائ�ض م�ن ع�ام ،2021
وس�ينعكس االرتفاع األخري يف الديون”.
واضاف ان “الناتج املحيل اإلجمايل للعراق نما
يف النصف األول من عام  ،2021بنس�بة 0.9٪
عىل أس�اس سنوي (س�نو ًيا) ،ونما االقتصاد
غير النفطي بأكثر م�ن  21٪يف النصف األول
م�ن ع�ام ( 21عىل أس�اس س�نوي) بس�بب
األداء الق�وي يف قطاعات الخدمات” ،مشيرا

إىل أن “هذا االنتعاش تجاوز التباطؤ يف قطاع
النف�ط ،بانخف�اض بنس�بة  10٪يف النص�ف

األول من ع�ام  ،2121حيث تكيف العراق مع
حصته يف أوبك  +يف وقت مبكر من العام”.

أكدت أن دعم املنتج ضرورة وغاية وهي من إحدى سياسات الوزارة

بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية ،امس
االثنني.
وقال مصدر ا ٕن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغ�داد س�جلت للمثق�ال الواحد عي�ار  21م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي
واألوربي سعر بيع  360الف دينار فيما كانت االسعار ليوم السبت املايض
 362الف دينار ،فيما بلغ سعر الرشاء  356الفاً.
واش�ار ا ٕىل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل
انخفاضا ايضا عند  330الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  326ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة ،فان سعر بيع مثقال الذهب
الخليجي عيار  21يرتاوح بني  360الف دينار و 365ألفاً ،فيما تراوح سعر
البي�ع مثق�ال الذهب العراقي بين  330الفا ً و 335الف دينار ..ويس�اوي
املثقال الواحد من الذهب ( 5غرامات).

التجارة تعلن خطتني لتسهيل تسجيل الشركات
وتوفري املواد اإلنشائية

ارتفاع صادرات العراق النفطية
إىل أمريكا

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريكية ع�ن ارتفاع ص�ادرات العراق
النفطية إىل أمريكا بمعدل  31الف برميل يوميا خالل األسبوع املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر له�ا اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء” :ا ٕن “متوس�ط
االس�تريادات االمريكية من النفط الخام خالل االسبوع املايض من ثماني
دول بلغ�ت  6.015ماليني برميل يوميا مرتفعة بمقدار  1.009الف برميل
باليوم عن االسبوع الذي سبقة والذي بلغ  5.006ماليني برميل”.
واضاف�ت ان “امريكا اس�توردت النفط الخام من الع�راق بمعدل  31ألف
برمي�ل يوميا خالل األس�بوع املايض ،مرتفعا عن األس�بوع الذي س�بقه
والذي لم يصدر فيه العراق اي كمية من النفط الخام ألمريكا”.
واش�ارت اىل ان “اكث�ر اإلي�رادات النفطية ألمريكا خالل األس�بوع املايض
ج�اءت من كندا وبمع�دل بلغ  4,039ماليني برميل يوميا ،تليها املكس�يك
الت�ي بلغت كمية االس�تريادات منها بمعدل  652ألف برمي�ل يوميا ،تلتها
الس�عودية التي بلغت االستريادات منها بمعدل  622الف برميل يوميا ،ثم
الربازيل وبكمية بلغت بمعدل  371ألف برميل يوميا”.
ووفق�ا لإلدارة ف�إن “كمية االس�تريادات االٔمريكية من النف�ط الخام من
نيجريي�ا بلغ�ت مع�دل  133ألف برمي�ل يومي�ا ،تليها روس�يا التي بلغت
االستريادات منها بمعدل  108آالف برميل يوميا ،ومن ثم جاءت االكوادور
التي بلغت االستريادات منها  59الف برميل يوميا”.

خام البصرة يتجاوز الـ  81دوالرا للربميل

بغداد /الزوراء:
واصلت أس�عار النفط ارتفاعها فوق  82دوالرا ً للربميل ،حيث س�جل خام
البرصة ارتفاعا لس�عر الربميل.ويف آخر تحديث ،سجل سعر برميل النفط
من مزيج برنت  82.39دوالراً ،فيما بلغ س�عر الربميل بس�لة أوبك 78.60
دوالرا.وبلغ س�عر خام البرصة الخفيف  81.01دوالرا ً للربميل فيما سجل
خام البرصة الثقيل سعر  76.21دوالرا.

اقتصادي :احلكومة املقبلة ال متتلك
مربرا لإلبقاء على سعر الصرف
بغداد /الزوراء:
رأى الخبير االقتصادي ،وس�ام التميمي ،امس االثنين ،ان الحكومة القادمة
لن تجد مربرا تبقي فيه س�عر برميل النفط عىل حاله يف املوازنة عند عتبة الـ
 45دوالرا ،اضافة اىل انها لن تملك اعذار مقنعة إلبقاء سعر رصف الدوالر عىل
وضعه الحايل.
وق�ال التميمي يف ترصيح صحفي :ان “اس�عار النف�ط اختلفت كثريا عما تم
تحدي�ده يف موازن�ة  ،2021وم�ن املرجح ان تس�تمر باالرتف�اع بالتزامن مع
االنتع�اش العاملي وانحس�ار خط�ر كورونا وع�ودة املصان�ع واملعامل للعمل
مجددا يف مختلف الدول”.
واض�اف ان “الحكوم�ة املقبلة لن تج�د اي مربر يتيح لها ابقاء س�عر برميل
النفط يف املوازنة عند عتبة الـ  45دوالراً ،يف وقت تجاوز فيه سعر خام البرصة
 81دوالرا للربميل”.
وبين التميم�ي ان “س�عر رصف ال�دوالر ه�و االخر ل�م يعد هناك م�ا يدعو
الرتفاع�ه ،خصوص�ا ان البنك املركزي حق�ق وفرة مالية كبيرة تصل اىل 60
مليار دوالر كاحتياطي نقدي ،وهو ما يدعو الحكومة الجديدة لتخفيض سعر
الرصف يف السوق املحيل بعد ان انتفت الحاجة الرتفاعه واعادة االحتياطي اىل
وضعه السابق”.
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بغداد /الزوراء:
بين�ت وزارة التج�ارة دوره�ا يف دعم
الشركات االس�تثمارية يف البلاد،
وفيم�ا كش�فت ع�ن خطة لتس�هيل
تس�جيل الشركات ودفع الرس�وم،
أعلنت تفاصي�ل خطتها لتوفري املواد
اإلنشائية.
وقال املتحدث باس�م وزارة التجارة،
محمد حن�ون ،يف ترصي�ح صحفي:
إن “وزارة التج�ارة ومن خالل إصدار
اجازات االسترياد وعمل إدارة مسجل
الرشكات اس�تطاعت توفري وتسهيل
إجراءات ش�فافة وواضحة ملساعدة
املستثمرين ومساعدة رجال األعمال
والشركات األجنبي�ة على الحصول
على رخ�ص له�ذه الرشكات س�واء
كان�ت العام�ة أو الخاص�ة أو فروع
الشركات االس�تثمارية العاملي�ة يف
بغداد واملحافظات”.
وأضاف حنون أن “الوزارة تعمل حاليا ً
عىل نظ�ام األتمت�ة وتس�هيل مهمة
املراجعين لدائ�رة مس�جل الرشكات
والرشكة العامة للمعارض والخدمات
التجاري�ة ،وقبل أيام ت�م االتفاق مع
إح�دى رشكات الدف�ع االلكرتون�ي
بغي�ة مس�اعدة هذه الشركات عىل
الدف�ع من خالل اس�تخدام التقنيات
ً
الفت�ا إىل أن “ال�وزارة
اإللكرتوني�ة”،
ً
س�هلت كثيرا من عملي�ات املراجعة
والروتني القاتل ال�ذي كان يحصل يف
السنوات السابقة”.
وأك�د أن “ه�ذه اإلجراءات أس�همت
بش�كل كبير يف تخفيف الع�بء عن
الشركات االس�تثمارية للحص�ول
عىل الفرص داخ�ل العراق فضال عن
اج�ازات االس�ترياد للم�واد الداخل�ة

إىل الع�راق عبر البواب�ات واملناف�ذ
الحدودية”.
وح�ول خط�ة ال�وزارة لتوفير املواد
االنش�ائية للمشاريع االسكانية ،قال
حن�ون :إن “وزارة التج�ارة عمل�ت
على دع�م الرشك�ة العام�ة لتجارة
املواد اإلنش�ائية أحد تشكيالتها ،من
خلال تقدي�م التس�هيالت للحصول
عىل املواد اإلنش�ائية الداخلة يف البناء
واإلعمار”.
ولف�ت إىل أن “الرشك�ة لديه�ا حاليا ً
عقود مواد تدخل يف السرياميك وأخرى
تدخل يف الحديد بغية منافسة السوق
املحلي�ة وتقدي�م الدع�م للمواط�ن
والشركات الداخلة يف عملي�ة البناء
واإلعم�ار” ،منوه�ا ً إىل أن “ال�وزارة
كانت تواجه مشاكل من دخول مواد
غير مطابق�ة للضواب�ط وبأس�عار
رخيص�ة ج�دا ً ما يجبر املواطن عىل
رشائه�ا رغ�م أن العم�ل به�ذه املواد
يس�بب مش�اكل كبرية خاص�ة التي
تتعلق بالبناء واإلعمار”.
وأش�ار إىل أن “الس�وق املحلي�ة
العراقي�ة مفتوح�ة حالي�اً ،ودخول
امل�واد به�ذا الك�م الكيف�ي يس�بب
مشاكل مس�تقبلية تتعلق بالرصانة
لك�ن م�ا يجع�ل الرشك�ة تنافس يف
قادمات االيام هي رصانة املواد التي
تس�توردها فضلا ع�ن اخضاعه�ا
لجهاز التقييس والس�يطرة النوعية
واعتم�اد الضواب�ط العراقي�ة يف
عمليات االسترياد”.
وبخصوص اس�ترياد املواد الغذائية،
ق�ال حن�ون :إن “وزارة الزراعة هي
املعني�ة بالروزنام�ة الزراعي�ة ،ام�ا
وزارة التج�ارة فه�ي معنية برس�م

السياس�ة التجارية وم�ن حقها أن
تتدخ�ل يف موض�وع امل�واد الغذائية
الداخل�ة للعراق ،لكن قان�ون وزارة
الزراع�ة أتاح له�ا اع�داد الروزنامة
الزراعي�ة وبالت�ايل ه�ي م�ن تض�ع
السياس�ات الخاصة باسترياد املواد
الغذائي�ة واملواد الت�ي تتعلق بحاجة
املواطن”.
وأكد “رضورة تشكيل لجنة حكومية
تأخذ عىل عاتقه�ا تحديد الروزنامة
الزراعية وامل�واد الداخلة فيها فضال
ع�ن رس�م السياس�ة التجاري�ة يف
موضوعة اس�ترياد امل�واد الغذائية”،
ً
الفت�ا إىل أن “وزارة التج�ارة ت�رى
رضورة استرياد املواد الغذائية ووضع
ضوابط خاصة يف عمليات االسترياد
بم�ا يتي�ح للمنتج الوطن�ي التواجد
بش�كل كبري جدا ً يف السوق املحلية”.
وش�دد عىل أن “ه�ذا التواجد ينبغي
أن يح�دد بضوابط محددة وواضحة
تتيح للمنشأ الوطني التواجد بشكل
كبري وأن يأخ�ذ دوره يف عملية تلبية
حاجة املواطن من امل�واد الغذائية”،
مشيرا ً إىل أن “ما يحص�ل حاليا ً هو
إيقاف الكثري من امل�واد ومنعها من
دخول الس�وق املحلية بس�بب آليات
دعم املنتج الوطني”.
وتاب�ع أن “وزارة التجارة ترى أيضا ً
أن دع�م املنت�ج رضورة وغاية وهي
من إحدى السياس�ات التي تعتمدها
الوزارة ،ولكن ايضا من حق املواطن
أن يت�م توفير حاجت�ه ومتطلبات�ه
الخاصة ضم�ن ضوابط تفرض عىل
املس�تورد م�ع منع�ه من منافس�ة
املنت�ج الوطني من خالل تحديد أطر
خاصة وعامة”.

وأش�ار إىل ان “آفاق االقتصاد العراقي تحسن
مع االنتعاش يف أس�واق النف�ط العاملية ،لكن
انتش�ار متغيرات  COVID-19الجدي�دة
وتحدي�ات تغير املناخ ه�ي رياح معاكس�ة
كبرية” ،متوقعا أن يتع�اىف االقتصاد تدريجيا ً
على خلفية ارتف�اع أس�عار النفط وحصص
إنتاج أوبك  +التي من املقرر إلغاؤها تدريجيا ً
يف عام  ،2022وبالتايل س�يكون الناتج املحيل
اإلجم�ايل النفطي املحرك الرئيسي للنمو عىل
املدىاملتوس�ط”.
وتوقع البنك أن “يتعاىف الناتج املحيل اإلجمايل
غير النفط�ي يف الع�راق لكنه يظ�ل أقل من
 3٪يف املتوس�ط يف  2021-2023بسبب تأثري
متغير  COVID-19 Deltaالجدي�د إىل جانب
نقص املي�اه والكهرباء ال�ذي يؤثر يف الزراعة
والصناع�ات ،يف ظ�ل ه�ذا الس�يناريو ،ومن
املتوقع أن يظل رصيد املالية العامة يف فائض
على امل�دى املتوس�ط مما ي�ؤدي إىل تحس�ن
مع�دل الدين إىل الناتج املحيل اإلجمايل بش�كل
مطرد”.

الزراعة تدعو الشركات للمشاركة يف
معرض أربيل

بغداد /الزوراء:
دع�ت وزارة الزراع�ة العراقية ،الشركات واملش�اريع والجمعي�ات الزراعية
للمش�اركة يف مؤتم�ر ومعرض الزراع�ة واإلنت�اج الحيواني يف أربيل الش�هر
املقبل.
وقالت الوزارة يف بيان ورد “للزوراء” :إنها “وجهت ،ومن خالل الرشكة العامة
للتجهيزات ،دعوة للرشكات واملش�اريع والجمعيات الزراعية كافة للمشاركة
يف مؤتمر ومعرض الزراعة واإلنتاج الحيواني الذي س�يقام يف أربيل للفرتة من
( ،)3-5-11-2021وال�ذي س�يكون بتنظيم رشكة مجد األعم�ال للمعارض
واملؤتمرات الدولية”.
وبينت الوزارة ان “الهدف من إقامة هذا النشاط هو السعي لدعم املنتج املحيل
فضالً عن خلق منصة مختصة ملنتجي ومصنعي االنتاج الزراعي والحيواني يف
املركز واإلقليم لإلسهام يف تطوير قدرات املنتجني”.
وأضاف�ت أن الهدف يتمح�ور أيضا حول “خلق توازن يف الس�وق العراقي من
املنتج�ات الزراعية والحيوانية عرب إيج�اد وتحديد آلية تعاقد تصنعها الرشكة
العام�ة للتجهي�زات الزراعية لدخول بضائ�ع الرشكات املنتج�ة يف اإلقليم إىل
بغداد واملحافظات وبالعكس وللرشكات التي ستشارك خالل املعرض”.

خبري :مشاكل اقتصادية كثرية
تنتظر احلكومة اجلديدة
بغداد /نينا:
اكد الخبري يف الشأن االقتصادي ،رعد تويج
 ”:ان الحكوم�ة الجديدة س�تجد مش�اكل
اقتصادية كثرية بحاجة اىل حلول مدروسة
بعد نجاح االنتخابات “ .
وق�ال تويج يف ترصي�ح للوكال�ة الوطنية
العراقي�ة لالنب�اء /نين�ا ”: /ان الحكومة
الجدي�دة تنتظره�ا مش�اكل اقتصادي�ة
بحاجة اىل حلول ومعالجات جذرية ،كسعر
الصرف والبطال�ة والتضخ�م الس�كاني
والعش�وائيات والفق�ر وتخل�ف الصناعة
والزراعة والعجز يف الكهرباء “.
واضاف  ”:ان الحكومة سترث اقتصادا ريعيا استهالكيا استرياديا وتعليما
يعاني من تبعات وظالل ازمة كورونا وخروج العراق من املعرفة وانخفاض
مستوى التنمية البرشية “.
واشار الخبري االقتصادي اىل  ”:ان نجاح االنتخابات يمكن ان يكون له االثر
الكبير يف احداث االس�تقرار الس�يايس واالقتصادي ،إذا كان�ت هناك رؤية
اقتصادية س�ليمة “.مبين�ا  ”:ان الع�راق يمر بنمو اقتصادي بنس�بة 1%
بع�د ارتفاع اس�عار النف�ط اىل  80دوالرا للربميل  ،و من املمك�ن ان يرتفع
مع�دل النمو االقتص�ادي اىل  2%مع نج�اح االنتخابات  ،إذ ان املمارس�ات
الديمقراطية الس�ليمة تقلل من حاالت الفساد وتجعل االفصاح والشفافية
من سمات الوضع االقتصادي العراقي”.

أكد أن االرتفاع حيتاج اىل دميومة وعلى مدار السنة املالية

مظهر حممد :ارتفاع أسعار النفط سيدفع إىل عدم االقرتاض لسد العجز
بغداد /الزوراء:
اك�د املستش�ار امل�ايل لرئي�س ال�وزراء ،مظهر
محمد صال�ح ،امس االثنني ،ان ارتفاع أس�عار
النفط سيدفع الحكومة اىل عدم االقرتاض لسد
العجز يف املوازنة.
وق�ال صال�ح يف حدي�ث صحف�ي :ان “ارتفاع
اسعار النفط سيس�د العجز املوجود يف املوازنة
ولكن هذا االرتفاع يحتاج اىل ديمومة وعىل مدار
السنة املالية”.
واضاف ان “املوازنة حدد فيها س�عر الربميل بـ
 45دوالرا ،وبالت�ايل ف�إن ما يهمنا هو حس�اب
متوس�ط سعر الربميل خالل الس�نة الواحدة”،
متوقع�ا أن “يك�ون متوس�ط س�عر الربمي�ل
خالل  12ش�هرا ه�و  65دوالرا للربميل او اكثر

بقليل”.
واش�ار ان “هذا السعر من ش�أنه ان يسد كليا
او ج�زءا من العجز املوج�ود يف املوازنة بدال من
الذه�اب اىل االقرتاض لس�د هذا العج�ز” ،الفتا
اىل ان املوازن�ة بنيت عىل عج�ز بلغ  27تريليون
دينار خالل العام الحايل”.
يذكر أن أس�عار النفط ارتفعت إىل أكثر من 80
دوالرا للربمي�ل بعد أن س�جلت أس�عارا ً متدنية
بلغت أقل من  30دوالرا مع انتشار وباء كورونا
مم�ا أثر عىل موازنة الع�راق العامة التي تعتمد
بنسبة  93%عىل اإليرادات النفطية.
وحددت موازنة العراق العامة لعام  2021سعر
النفط  45دوالرا وبصادرات تبلغ  3.250ماليني
برميل يوميا وبعجز يبلغ  28تريليون دينار.

الرياضي

أصفر وأمحر

ثالث خسارات ثقيلة ملنتخب الركيب
النسوي يف غرب آسيا

بغداد /متابعة الزوراء
تع�رض املنتخ�ب العراقي النس�وي بالركبي لثالث خس�ارات ثقيلة خالل مش�اركته يف
بطولة غرب اسا التي اختتمت فعالياتها مؤخرا يف العاصمة القطرية الدوحة وبمشاركة
عدد من املنتخبات العربية املنتمية لغرب القارة االسيوية.
وخسر املنتخب الوطني يف مباراته األوىل أمام املنتخب النس�وي الس�وري  ، 43-0وأمام
املنتخب النس�وي اإلماراتي  ، 57-0وأخريا ً خس�ارته أمام مضيف البطولة منتخب قطر
النس�وي .54-7يذكر ان مش�اركة املنتخب العراقي النسوي للركبي يف بطولة غرب اسيا
يعد أول استحقاق خارجي.
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منتخبنا حيمل شعار تصحيح املسار اليوم

ادفوكات :ال بديل عن نقاط اإلمارات الثالث ولن نرفع املنديل يف التصفيات القارية
بغداد /صالح عبد املهدي
ُ
الوطني لكرة القدم،
مدرب منتخبنا
ش ّد َد
ّ
الهولندي ديك ادفوكات ،عىل أهمي ِة الفوز
منتخب اإلمارات يف املبارا ِة التي تقام
عىل
ِ
الي�وم الثالث�اء ضمن مباري�ات الجولة
الرابع�ة للمجموع� ِة األوىل للتصفي�اتِ
اآلسيويّة املؤهلة ملونديال قطر .2022
َ
وق�ال ادف�وكات ،يف املؤتم�ر الصحف�ي
ملب�اراة اإلم�ارات مس�اء ام�س االثنني:
استعدينا للمباراة بشك ٍل جي ٍد بعد التعادل
ُ
س�نلعب
املخيب لآلمال أمام لبنان ،لذلك
املب�اراة أم�ام اإلم�ارات بش�ك ٍل أفض�ل
الفوز والعودة للمنافسة ..نحن
لتحقيق
ِ
واإلم�ارات لدين�ا نقطت�ان فق�ط ،وهذا
ً
صعوب�ة يف مش�وارنا ،وباملقابل
يش�كل
لتقديم أدا ٍء أفضل يف
فالطرفان يسعيان
ِ
مبارا ِة الغد .
َ
ُ
م�درب منتخبن�ا الوطن�ي يف
وأض�اف
املؤتم�ر الصحف�ي :ال توج�د بيني وبني
ُ
ٌ
املنافسة ستكون بني
منافسة..
مارفيك
أرض امللعب ،وسأس�تخدم
الالعبني عىل ِ
الالعبني للوصول إىل أفضل نتيج ٍة ممكن ٍة
يف املباراة .
وأك َد ادفوكات يف حديثه :اآلن من الصعب
تحديد املتأهل من هذه املجموعة ،وعلينا
ُ
العمل بج ٍد من أجل الحصو ِل عىل بطاق ِة
التأهل اىل املونديال .
ويف س�ؤا ٍل ع�ن ريبين س�والقا وكي�ف
لع�ب مع ناديه وهو غائ�ب عن املنتخب
بس�بب اإلصاب�ة ،أج�ابَ ادف�وكات يف
كمدرب
املؤتمر الصحفي :م�ن واجباتي
ٍ
أن أتعامل م�ع الالعبني والتواصل معهم
َ
أوضح
مبارش ..الالعب س�والقا
بش�ك ٍل
ٍ
للجهازين الفني واإلداري بأنه ال يستطيع
لعب املب�اراة املاضي�ة بس�بب اإلصابة،
َ
الوقت الذي يس�تطيع أن
وهو ل�م يحدد
يلع�ب فيه أو ال يلعب ،ول�م تكن إجابته
ً
واضحة معنا ،وأن�ا أبلغت إدارة املنتخب
بأن الع�راق يمتلك العبني جيدين لتمثيل
املنتخ�ب ،وس�يميض املنتخ�ب العراقي
العب ال يرغب بتمثيله
بثق ٍة من دون أي
ٍ
يف املناسبات املقبلة .
وس�يكون منتخبنا الوطني يف الس�اعة
الس�ابعة و45دقيق�ة من مس�اء اليوم
الثالثاء عىل موعد مع املواجهة املفصلية
املهم�ة الت�ي س�تجمعه بش�قيقه

االمارات�ي والتي تج�ري يف ملعب نادي
الوص�ل بدبي لحس�اب الجول�ة الرابعة
من التصفيات القارية الحاسمة املؤهلة
ملونديال قطر  ، 2022وبهذه املناس�بة
نبح�ر مع القارئ العزي�ز يف هذه الرحلة
الت�ي نس�تعرض فيه�ا واق�ع املنتخبني
الش�قيقني وابرز ما ج�ادت به املباريات
التي جرت بينهما عىل امتداد تاريخهما:

تصحيح املسار

تع�د مب�اراة الي�وم فرص�ة س�انحة
ام�ام منتخبن�ا لتصحي�ح مس�ارهم يف
الصراع التنافسي للمجموعة االوىل من
التصفيات عقب التفريط بس�بع نقاط
خالل املباريات الثالث السابقة من جراء
التعادل مع كوريا الجنوبية ولبنان بدون
اه�داف والخس�ارة م�ن اي�ران بثالثية
بيض�اء ليجمع نقطتين فقط من ثالث
مباري�ات وضعت�اه يف املرك�ز الخامس
متاخ�را بف�ارق االه�داف ع�ن االمارات
ولبنان  ،اما املنتخب االماراتي فله نفس
الرصي�د النقطي من ج�راء التعادل مع

طائرة غاز اجلنوب تهزم كاظمة
الكوييت يف بطولة آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
حق�ق فري�ق غاز الجن�وب للكرة الطائ�رة فوزا صعب�ا عىل كاظمة
الكويتي ،بنتيجة ( )3-2يف األش�واط امس االثنين يف آخر مبارياته
ضم�ن املجموعة األوىل لبطولة آس�يا ،املقام�ة يف تايالند.وخرس غاز
الجنوب الش�وط األول بنتيج�ة  ،25 - 22قبل أن يفوز بالثاني - 25
.15لكن كاظمة عاد وحسم الشوط الثالث بنتيجة  ،22 - 25قبل أن
يعادل الكفة غاز الجنوب يف الشوط الرابع ،بنتيجة  ،15 - 25ليحتكم
الفريقان إىل ش�وط كرس التعادل ،الذي فاز به الفريق البرصي - 15
.13ورفع غاز الجنوب رصيده بذلك إىل النقطة الس�ابعة ،وسينتظر
نتائج الفرق األخرى لحسم التأهل ،حيث سيواجه ناخون التايلندي
فريب يس اي بي سبورت السريالنكي ،ويالقي أملاتي الكازاخستاني
كاظم�ة الكويتي.ويحت�اج غ�از الجنوب لتعث�ر ناخ�ون أو أملاتي،
لضم�ان م�روره إىل نصف النهائي.ويمتلك أملات�ي  7نقاط ،مقابل 5
نقاط لناخون ،لكن األخري س�يالقي الفريق السريالنكي ،الذي خرس
جميع مبارياته وال يملك أي نقطة.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيه�ا الح�ارة اىل الصحف�ي القدي�ر جليل
العبودي وذلك لوفاة ش�قيقه  ...س�ائلني الله
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة
ويس�كنه جنات الفردوس ويرزق اهله ومحبيه
الصرب والس�لوان وان�ا لله وانا الي�ه راجعون ،كما
شاطر االتحاد العراقي للصحافة الرياضية احزان الزميل جليل العبودي
بوفاة ش�قيقه ..مبتهلني اىل الباري جل يف عاله ان يتغمد الفقيد واس�ع
رحمته ويس�كنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان وانا
لله وانا اليه راجعون.
******************
الزمي�ل ح�ارث النعيم�ي ،املح�رر يف صحيف�ة
ال�زوراء ،يعاني م�ن ازمة صحي�ة اجربته عىل
الرقود يف الف�راش خالل األيام املاضية ،خالص
دعواتنا اىل العزيز النعيمي بالشفاء العاجل وان
يم�ن عليه الرحمن بالصح�ة والعافية وان يعود
بأفضل حال لعمله.
******************
عضو الهيئ�ة العامة لالتح�اد العراقي للصحافة
الرياضي�ة الزميل العزيز مزه�ر كاظم ،احتفل
بعيد ميالده قب�ل ايام قليل�ة ،خالص االمنيات
للزميل الخل�وق بالعمر املديد ومواصلة النجاح
يف حياته ومشواره املهني.

لبن�ان بدون اهداف ومع س�وريا بهدف
واحد والخس�ارة من اي�ران بهدف لذلك
ف�ان اقل مايقال عن مب�اراة اليوم انها
تمثل رصاعا عىل املرك�ز الثالث بانتهاء
الجول�ة الرابعة اذا س�لمنا بأن املركزين
االول والثان�ي ق�د ذهب�ا اىل منتخب�ي
اي�ران صاحب النقاط التس�ع ثم كوريا
الجنوبية االقل بنقطتني وربما س�تبقي
نتيجة مباراتهما الي�وم عىل هذا الواقع
ان ل�م تح�دث نتيج�ة اخ�رى كفيل�ة
بتغيريه.

حمصلة رقمية

س�بق ملنتخبنا الوطني ان التقى شقيقه
االمارات�ي يف  33مباراة رس�مية وودية
ج�رت على امت�داد مايقارب الخمس�ة
عق�ود واحتضنته�ا مالع�ب بنغ�ازي
وبغ�داد ودب�ي والدوح�ة ومس�قط
والري�اض واملنام�ة والكوي�ت وع�دن
والطائ�ف وس�يئول وتون�س والرياض
ونيوكاسل االسرتالية وابو ظبي وعمّان،
وتضمن�ت ه�ذه الرحل�ة  13مب�اراة يف

اطار منافس�ات بطول�ة الخليج العربي
واربع مباريات يف التصفيات املونديالية
ومثله�ا عىل س�بيل التجري�ب وثالث يف
بطولة كاس اس�يا ومباراتني يف بطولة
االم�ارات الدولي�ة ومثلهم�ا يف بطول�ة
كاس فلس�طني التي اقيم�ت ابان العقد
الس�بعيني اىل جان�ب خم�س مباري�ات
عىل الصعيد االوملبي عندما كان يس�مح
لدول العالم الثالث املشاركة يف املناسبات
االوملبية بمنتخباتها الوطنية .

افضلية عراقية

باملحصل�ة النهائية ف�از منتخبنا يف 12
مب�اراة وخسر س�بعا يف الوقت الذي
انتهت في�ه  13مب�اراة بالتع�ادل بينها
مب�اراة اقيمت يف الدور نص�ف النهائي
لخليج�ي  23الت�ي ضيفته�ا الكوي�ت
وخرسها منتخبنا بفارق ركالت الرتجيح
من عالمة الجزاء .
وس�جل العبون�ا  49هدف�ا باملرم�ى
االماراتي اكثرها لحسني سعيد بخمسة
اه�داف فيما س�جل االش�قاء  31هدفا

بمرمى منتخبنا اكثرها لعدنان الطلياني
صاح�ب االهداف الس�تة  ،وتمثل مباراة
اليوم حوارا فنيا هولنديا خالصا يجمع
مدرب منتخبنا الوطني ديك ادفوكات مع
مواطنه بريت ف�ان مريفك الذي يرشف
عىل قيادة املنتخب االماراتي منذ ش�هر
آذار من عام .2019

االول واالخر

اول مب�اراة بين املنتخبين اقيم�ت يف
العرشي�ن م�ن اب ع�ام  1973وانته�ت
عراقي�ة بثالثة اهداف س�جلها املرحوم
كاظم لعيبي  2وفالح حسن مقابل هدف
واحد لرجب عبد الرحمن وجرت يف اطار
منافسات النسخة الثانية لبطولة كاس
فلس�طني الت�ي ضيفتها ليبيا وش�ارك
فيها العراق بتش�كيلة ش�بابية مطعمة
بع�دد من نجوم املنتخ�ب االول  ،اما اخر
مباراة جمعتهما فاقيمت
عىل اديم استاد زعبيل بنادي الوصل يف
الثاني عرش من كانون الثاني هذا العام
عىل س�بيل التجريب وانته�ت بالتعادل

السلبي .

حضور وغياب

اخر تش�كيلة ملنتخبن�ا واجهت املنتخب
االمارات�ي قاده�ا امل�درب الس�لوفيني
سرتيش�كو كاتانيت�ش وتالف�ت م�ن
الالعبين  :جلال حس�ن يف حراس�ة
املرمى واحم�د ابراهيم وعالء مهاوي (
مصطف�ى محمد جرب ) وريبني س�والقا
وعلي عدن�ان ( رضغ�ام اس�ماعيل )
وفيصل جاس�م يف الدفاع وصفاء هادي
( ميث�م جبار ) وابراهيم بايش ومحمد
قاس�م ( همام طارق ) وسجاد جاسم
يف الوس�ط ومحمود خليل ( حسين عيل
) يف الهج�وم  ،وه�ذا يعن�ي ان  6العبني
من هذه التش�كيلة سيغيبون عن مباراة
اليوم السباب مختلفة .
ام�ا املنتخ�ب االمارات�ي فق�اده مدربه
الهولن�دي الحايل بريت فان مريفك ومثله
الالعب�ون  :علي خصي�ف ومحم�ود
خمي�س ووليد عب�اس وبن�در االحبابي
وعلي س�املني وش�اهني عب�د الرحمن

وكاي�و كاني�دو ( طحن�ون الزعاب�ي )
وفابيو ليم�ا ( ابراهيم خليل ) وخلفان
مب�ارك ( عيل صالح ) وعبد الله رمضان
وعيل مبخوت .

ركالت الرتجيح

مب�اراة واحدة حس�متها بني املنتخبني
ركالت الرتجي�ح م�ن عالم�ة الج�زاء
واقيمت تلك املباراة يف الثاني من كانون
الثان�ي عام  2018لحس�اب منافس�ات
الدور نصف النهائي يف خليجي  23التي
ضيفته�ا الكويت وتعادل فيها املنتخبان
ب�دون اهداف عىل امتداد الوقتني االصيل
واالض�ايف قب�ل ان ينتصر االماراتي�ون
بف�ارق ال�ركالت الرتجيحي�ة ، 2 – 4
ويومها نجح يف التسجيل ملنتخبنا سعد
عبد االمير وامج�د عطوان فيما فش�ل
علاء عبد الزه�رة وهمام ط�ارق بينما
سجل لالمارات تواليا عيل مبخوت وعمر
عبد الرحمن وخميس اسماعيل ومحمد
املنهايل ولم تنفذ الركلة الخامس�ة لعدم
جدواها .

منتخب الشباب يواصل حتضرياته يف تونس استعدادا لغرب آسيا
بغداد /حسني عمار
يواص�ل منتخبن�ا الش�بابي بك�رة الق�دم
معس�كره الخارجي املقام حاليا ً يف تونس
تحضيرا ً للمش�اركة يف بطولة غرب آس�يا
التي س�تحتضنها محافظة أربيل الش�هر
املقبل..
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي ملنتخب الش�باب
بكرة القدم احمد سعيد إن” الفريق خاض
مباراتني وديتني امام نظريه التونيس وقدم
مستوى متميزا ً من خالل تطبيق الواجبات
وتوجيهات املدرب عماد محمد وتمكن من
الف�وز باملباراة بهدفين مقابل هدف رغم
هطول األمطار وأرضية امللعب غري الجيدة
لكن الالعبين قدموا مب�اراة تكتيكية عىل
مستوى عال”.
وأض�اف س�عيد أن” الجه�از التدريب�ي
للمنتخب عمل عىل احداث تغيريات بسيطة
وركز عىل تصحيح األخطاء التي حدثت يف
البطول�ة العربي�ة” ،الفت�ا ً اىل أن “ الفريق
س�يخوض مباراتين وديتين ،األوىل أم�ام
االفريقي التونيس والثانية سيتم تحديدها
يف وقت الحق”.

وتابع سعيد أن” هدف الجهاز التدريبي هو
بناء منتخب متكامل م�ن جميع الجوانب
وبأعم�ار حقيقي�ة ليكون الن�واة حقيقة
للمنتخب�ات الوطني�ة ،م�ع وج�ود الدعم
املتواصل م�ن قبل الحكومة واملؤسس�ات
الرياضية”.
واوض�ح س�عيد أن “ املدرب عم�اد محمد
يحرص عىل االبتعاد عن مواجهة املنتخبات
اآلس�يوية الت�ي تح�اول االس�تفادة م�ن
مواجهة منتخبنا مثل س�وريا وفلس�طني
واالردن ،ويطم�ح ملواجه�ة منتخب�ات
افريقي�ا مث�ل تون�س والجزائ�ر ومصر
وينتق�ل بعده�ا اىل منتخبات رشق اس�يا
مث�ل اليابان والصين واوروبا مث�ل تركيا
وبلغاري�ا ورصبيا وبعده�ا يذهب ملواجهة
منتخب�ات امريكا الجنوبية بغية تأس�يس
منتخ�ب قوي بأعم�ار صحيح�ة للدخول
يف البطوالت املقبلة بروح املنافس�ة وليس
املشاركة فحسب”.
وتغلبَ
ُ
منتخب الشباب عىل نظريه التونيس
بهدفين مقابل واحد يف املباراة الودية التي
أقيمت بملعب املنزه يف العاصمة تونس.

وأحر َز أه�داف منتخب الش�باب الالعبان
عبد الرزاق قاس�م وس�جاد محمد مهدي،
فيم�ا س�جل للمنتخ�ب التونسي ف�راس
مهدواني.
وذك َر مدرب منتخب الشباب ،عماد محمد:
منتخ�ب بقيم�ة تونس يف
أن الف�وز على
ٍ
ملعب�ه م�ع األداء املميز لالعبين يؤكد أننا
نسير باالتج�اه الصحي�ح يف ظ�ل رغبتنا
الكبرية بمواجهة املنتخبات القوية.
َ
وأضاف :قدمنا مباراة تكتيكية وبدنية عىل
مستوى عا ٍل ،وذلك ال يعني عدم اهتمامنا
بتصحي�ح بعض األخط�اء التي حدثت من
أج�ل تصحيحه�ا وتطوير االنس�جام بني
الالعبني مع قرب املشاركات الرسمية.
واختت� َم م�درب منتخ�ب الش�باب ،عماد
محمد ،حديثه بالقول :طموحنا ينصب عىل
تكوين فريق متكام�ل من جميع الجوانب
ليصبح الن�واة الحقيقية للكرة العراقية يف
السنوات املقبلة ،وهذا ال يأتي إال من خالل
خوض مباريات أمام املنتخبات القوية من
رشق آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية ومن
أمريكا الجنوبية وأوربا وكذلك افريقيا.

عادل نعمة يقود كرة احلدود خلفا لعباس عطية
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلنت إدارة نادي الحدود تسمية عادل نعمة مدربا ً لفريقها األول
لكرة القدم وتسلم قيادة الفريق خالل الفرتة املقبلة.
وب�دأ نعم�ة قي�ادة الفري�ق اعتب�ارا من ام�س االثنني اس�تعدادا

لالس�تحقاقات املحلي�ة املقبلة.وق�دم عباس عطي�ة ،اعتذاره من
تدريب نادي للحدود يف وقت ،ألسباب وصفها بالخاصة.
وقال عطية إنه س�لم اس�تقالته إلدارة النادي بشكل رسمي ،الفتا
إىل أن “إدارة النادي وافقت عليها مع تثمينها لعمله”.

األومليب خيفق يف التأهل لنهائي بطولة غرب آسيا بالسعودية

بغداد /متابعة الزوراء
اخف�ق املنتخب االوملب�ي يف التأهل إىل نهائي
بطولة غرب آس�يا تح�ت  23عام�ا ،بعد ان
خسر امام املنتخ�ب الس�عودي بهدف دون
رد يف نص�ف النهائ�ي ،باملب�اراة التي أقيمت
بملعب األمري محمد بن فهد يف مدينة الدمام
باململكة العربية السعودية.
اله�دف الوحي�د للس�عودية س�جله الالعب
خالد الغنام يف الدقيقة  ،49ليرضب األخرض
موعدا مع األردن يف الدور النهائي.
بدأ فريق الس�عودية املباراة بضغط كبري من

خالل الحفاظ على الكرة يف منطقة املنتخب
املناف�س وح�اول األخضر لكن�ه اصط�دم
بدفاع منظم ،وباغت املنتخب االوملبي نظريه
السعودي بهجمة مرتدة قادها الالعب أحمد
رستيب تجاوز مدافعني قبل أن تصل لصادق
زامل لكن الكرة اصطدت باملدافع السعودي.
وكاد عب�د الله حمدان أن يس�جل هدفا بعد
توغل�ه بدفاعات األوملبي وتج�اوز الحارس
وم�رر الكرة العرضي�ة لم تجد م�ن يكملها
داخل الشباك.
وتكرر الح�ال يف إحدى الهجمات حيث توغل

عب�د الله حمدان لكن الحارس حس�ن أحمد
عرقل�ه خ�ارج منطقة الج�زاء ليحصل عىل
ركلة حرة عىل مشارف الجزاء لم يستثمرها
الفريق السعودي.
املنتخ�ب االوملب�ي اس�تغل رسع�ة ومه�ارة
الالع�ب أحم�د رستي�ب يف الهج�وم املرت�د
وحص�ل عىل فرصتين للتس�جيل ،حيث مر
بكرة وس�ددها علت العارضة واألخرى بذات
السيناريو بعد تجاوزه املدافع لكن تسديدته
كانت ضعيفة.
وأهدر املنتخب السعودي فرصة خطرية من

كرة عرضية وصلت إىل الالعب نواف بوش�ل
س�ددها فوق العارضة ليهدر فرصة ممكنة
للتس�جيل ورغم رسعة املباراة إال أن الشوط
األول انتهى بالتعادل السلبي.
واس�تغل املنتخ�ب الس�عودي الف�وىض يف
دفاعات املنتخب االوملبي نتيجة إصابة حسم
رائد وتلقيه العالج خ�ارج امللعب ليمرر كرة
عرضية أخط�أ الحارس يف خروجه لتصل إىل
رأس خالد الغنام سجل منها هدف التقدم يف
الدقيقة  49لريجح كفة األخرض السعودي.
وكاد أن يضاعف العمار النتيجة للس�عودية

لكن الح�ارس حس�ن أحمد تص�دى للكرة،
وأه�در املنتخ�ب االوملب�ي فرص�ة تعدي�ل
النتيجة بعد أن توغ�ل زيدان اقبال بدفاعات
الس�عودية وم�رر ك�رة عرضي�ة وصلت إىل
مؤمل عبد الرضا س�ددها عىل الطائر مست
الشباك الجانبية.
وح�اول مدرب االوملبي س�كوب االس�تحواذ
على الك�رة لك�ن الخط�ورة لم تك�ن بالحد
الذي يه�دد مرمى الس�عودي ال�ذي نجح يف
بناء جدار أمام مرماه لتنتهي املباراة بفوزه
بهدف دون رد.
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فرنسا تهزم إسبانيا وتتوج بلقب دوري األمم األوروبية
توجت فرنسا بلقب دوري األمم األوروبية بهزيمتها
لنظريتها إسبانيا  ،1-2يف النهائي الذي جرى عىل
ملعب سان سريو يف ميالنو اإليطالية.
وعىل الرغم من تقدم إسبانيا بهدف من ميكيل
أويارزابال  ،64إال أن الديوك عادوا بقوة مرة أخرى
عرب النجمني املميزين كريم بنزيمة  66وكيليان
مبابي .80
وكانت الربتغال توجت بالنسخة األوىل يف حزيران/
يونيو عام  2019عىل حساب هولندا يف النهائي ،بعدما
بدأت البطولة يف أيلول/سبتمرب  ،2018وهي مسابقة
أطلقها االتحاد األوروبي لكرة القدم للتعويض عن
املباريات الودية.
وشق املنتخبان طريقهما إىل املباراة النهائية بعد
تقديمها عرضني رائعني ،حيث نجح «ال روخا»
األربعاء يف الثأر من نظريه اإليطايل الذي أقصاه
من نصف نهائي كأس أوروبا يف طريقة إىل اللقب يف
ً
موقفا سلسلة من
تموز/يوليو املايض ،بنتيجة ،1-2
 37مباراة لم يخرس فيها األخري عىل مدى أكثر من
ثالث سنوات.
أما فرنسا فقلبت الطاولة عىل بلجيكا الخميس بعد
تخلفها بهدفني نظيفني يف نهاية الشوط األول ،إىل
فوز مثري  2-3عندما سجل لها العبها تيو هرنانديز
ً
هدفا يف الدقيقة األخرية.
وهذا اللقب الثاني لديدييه ديشان املدرب مع منتخب
الديوك بعد أن قادهم اىل املجد العاملي يف مونديال

روسيا  ،2018وذلك قبل قرابة  14شهرًا من مونديال
قطر .2022
وعوّضت فرنسا خيبة كأس أوروبا هذا الصيف بعدما
خرجت ونجومها بشكل مفاجئ من الدور الـ 16ضد
سويرسا بركالت الرتجيح بعد أن كانت متقدمة 1-3
قبل  15دقيقة من نهاية الوقت األصيل.
وتوج سريجيو بوسكيتس بجائزة أفضل العب
يف النهائيات وكريم بنزيمة أفضل العب يف املباراة
النهائية.وظفرت إيطاليا باملركز الثالث يف دوري

األمم األوروبية لكرة القدم بعد فوزها عىل بلجيكا
( )1-2يف املباراة الرتتيبية التي احتضنها ملعب
«أليانز ستاديوم» يف تورينو.
وسجّ ل نيكولو باريال الهدف األول إليطاليا يف الدقيقة
 47وأضاف دومينيكو برياردي الثاني يف الدقيقة 65
من ركلة جزاء ،قبل أن يقلص شارل دي كيتيلياري
النتيجة لبلجيكا يف الدقيقة  87من عمر املباراة.
وكانت إيطاليا بطلة أوروبا سقطت يف نصف النهائي
أمام إسبانيا ( ،)2-1يف حني خرست بلجيكا أمام

اعالم الكرتوني

بطلة العالم فرنسا )3-2(.
خاض املنتخب البلجيكي املباراة من دون أفضل
هداف يف تاريخه روميلو لوكاكو باالضافة إىل الجناح
إدين هازار بسبب مشكالت عضلية بحسب املدرب
اإلسباني روبرتو مارتينيز.
وكانت بلجيكا أهدرت فوزا ً عىل فرنسا عندما تقدمت
بهدفني يف الشوط األول قبل أن تتلقى ثالثة أهداف
يف الشوط الثاني ،لتفوّت فرصة خوض أول مباراة
نهائية يف بطولة ما منذ سقوطها أمام أملانيا الغربية
يف نهائي كأس األمم األوروبية عام .1980
وكانت الفرصة األبرز يف الشوط األول إليطاليا عرب
مهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا الذي انفرد بحارس
املرمى تيبو كورتوا لكنه تباطأ يف التسديد فأحبط
االخري محاولته.
وبعد أن افتتح باريال التسجيل بتسديدة قوية من
داخل املنطقة ،ارتدت الكرة القوية التي سددها ميتيش
باتشوايي من العارضة ( .)60لكن إيطاليا رسعان ما
ضاعفت تقدمها عندما تعرض كييزا للعرقلة داخل
املنطقة البلجيكية ،فاحتسب الحكم ركلة جزاء انربى
لها برياردي عىل يمني كورتوا الذي ملسها من دون
أن يمنع الكرة من دخول شباكه  )65(.ويف الدقيقة
 86تلقى البديل دي كيتيلياري كرة متقنة من كيفن
دي بروين الذي شارك منتصف الشوط الثاني أيضا ً
وانفرد بحارس إيطاليا جانلويجي دوناروما وسدد
بني ساقيه.

تصفيات أمريكا اجلنوبية املؤهلة لكأس العامل
قاد النجم الجديد لباريس سان جريمان
الفرنيس ليونيل مييس منتخب األرجنتني
لفوز ساحق عىل ضيفه األوروغوياني
-3صفر يف الجولة الخامسة املؤجلة من
تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة كأس
العالم  FIFAقطر .™2022
يف بوينوس أيرس ،مهد مييس الطريق
أمام األرجنتني لتحقيق فوزها السادس
واملحافظة عىل سجلها الخايل من
الهزائم يف عارش مباراة لها يف هذه
التصفيات ،وذلك من خالل تسجيله
الهدف األول يف الدقيقة  ،38قبل أن
يضيف رودريغو دي بول الثاني ()44
والوتارو مارتينيس الثالث )62(.
وخرج مييس منترصا ً من مواجهته
مع زميله السابق يف برشلونة اإلسباني
وصديقه املقرّب لويس سواريس
الذي يدافع حاليا ً عن ألوان أتلتيكو
مدريدّ ،
وأكد تفوق بالده عىل الجار
األوروغوياني الذي لم يذق طعم
الفوز عىل منتخب التانغو يف آخر
ست مواجهات بينهما عىل الصعيدين
الرسمي والودي ،وتحديدا ً منذ ترشين

األول/أكتوبر  2013حني سجّ ل
سواريس يف الفوز  2-3ضمن تصفيات
مونديال .2014واألهم أن منتخب املدرب
لويس سكالوني اقرتب خطوة إضافية
من حسم تأهله اىل نهائيات قطر بعدما
رفع رصيده اىل  22نقطة يف املركز
الثاني بفارق ست نقاط عن الربازيل
املتصدرة التي أهدرت أوىل نقاطها يف
هذه التصفيات بتعادلها مع مضيفتها

كولومبيا ،لينتهي مسلسل انتصاراتها
املتتالية عند  9مباريات.
وقال مييس« :لقد لعبنا مباراة رائعة،
أعتقد أننا نتطور كثرياً .كانت مباراة
صعبة وكان علينا الفوز بها».
وتطرق نجم برشلونة السابق اىل
مجريات اللقاء قائالً« :األوروغواي
تدافع وهي خطرية .ما أن سجلنا الهدف
األول ،بدأنا نجد املساحات».

فيوري حيتفظ بلقب الوزن الثقيل للمجلس العاملي للمالكمة

احتفظ املالكم الربيطاني تايسون فيوري بلقب الوزن الثقيل
للمجلس العاملي للمالكمة.
انجاز فيوري جاء بعد أن أطاح باألمريكي ديونتاي وايلدر بالرضبة
القاضية بعد نزال مثري شهد  5رضبات قاضية بني املالكمني.
ويف مبارزة مثرية تحت أنظار  15820متفرجا ً يف “تي موبايل أرينا”
يف الس فيغاس ،قدم املالكمان عرضا ً رائعا ً وسقط كل منهما أكثر
من مرة عىل أرض الحلبة قبل أن يكون االنتصار يف النهاية من
نصيب فيوري برضبة قاضية يف الجولة الحادية عرشة.
وبدا أن فيوري يف طريقه لحسم املبارزة يف الشوط الثالث حني
أسقط منافسه أرضاً ،لكن األمريكي البالغ  35عاما ً نهض ورد
برشاسة يف الجولة الرابعة بإسقاطه حامل اللقب مرتني عىل
األرض.
إال أن حجم فيوري ووزنه لعبا دورا ً أساسيا ً يف تحديد سري املبارزة

وأرهقا وايلدر الذي وجد نفسه مرتميا ً عىل الحبال
يف الجولة الحادية عرشة ،األمر الذي فتح الباب أمام
الربيطاني لكي يمطره باللكمات ،ما أدى اىل سقوطه
أرضا ً من دون أي قدرة بدنية عىل النهوض.
وبنربة من التحدي ،قال فيوري بعد الفوز“ :ال
تشككوا بي أبداً” ،معتربا ً أنه عندما يكون الرهان
كبريا ً سيكون دائما ً عىل املوعد.
وأشاد فيوري بمنافسه األمريكي“ :الرجل القوي الذي
تلقى لكمات كبرية الليلة .كانت مبارزة رائعة كأي
مواجهة ثالثية يف التاريخ”.
وكانت املواجهة هي الثالثة بني املالكمني اللذين تعادال يف
األوىل عام  2018يف لوس أنجليس ،قبل أن يفوز فيوري يف
الثانية برضبة قاضية يف الجولة السابعة قبل 20
شهراً.ودخل املالكمان املبارزة وهما يف أكرب
وزن لهما عىل اإلطالق ،إذ تجاوز فيوري
الـ 125كلغ ،فيما بلغ وزن وايلدر قرابة
 108كلغ.
وكشف معسكر وايلدر أن زيادة الوزن
كان بهدف منح املالكم األمريكي
إمكانية حسم املواجهة برضبة
قاضية يف الجوالت األوىل من املبارزة،
لكن ،ورغم اللكمات القاسية التي
وجهها ملنافسه يف الجولتني األوليني،
بدا وايلدر عاجزا ً عن إيذاء فيوري
بالشكل الالزم.

فان خال :إدارة برشلونة تتهم األجانب عندما تسوء األمور
خرج لوي فان خال ،املدير الفني ملنتخب
هولندا ،ليدافع عن مواطنيه ،العب وسط
برشلونة فرينكي دي يونج ،ومدرب الفريق
الكتالوني ،رونالد كومان.
وقال فان خال إن االنتقادات املوجهة

لكليهما “ليست جديدة عىل برشلونة”.
وأضاف فان خال ،خالل مؤتمر صحفي:
“عندما تسري األمور جيدا ،فإنك تقوم
بإسهامات كبرية ،مثلما فعل فرينكي دي
يونج خالل آخر عامني ،وحينها ليس عليك
القلق من أي يشء”.
واستدرك“ :لكن عندما تسوء األمور ،فإن
مسؤويل البارسا ينظرون دائما لألجانب،
واألمر ينطبق يف هذه الحالة أيضا عىل
املدرب”.كما أكد فان خال ،الذي توىل
تدريب البلوجرانا مرتني ،أن “التاريخ يعيد
نفسه” ،ألنه عانى أيضا من االنتقادات
عندما لم تكن النتائج جيدة ،ولهذا
نصح مواطنيه بـ”عدم االلتفات كثريا”
للتعليقات السلبية.
ورغم هذه النصائح ،إال أن صاحب
الـ 70عاما أقر بأنه لم يكن راضيا عن

املستوى ،الذي ظهر
به دي يونج يف مباراة
هولندا األخرية أمام
التفيا ،والتي فاز
بها املنتخب الربتقايل
بهدف دون رد.
وقال يف هذا الصدد“ :لقد أخربته
بأنني لم أكن راضيا عن أدائه أمام
التفيا”.
يف املقابل ،أثنى فان خال عىل أرقام نجم
برشلونة ومنتخب هولندا ،ممفيس
ديباي.
وأوضح“ :عندما أنظر ألرقام ممفيس
يف التدريبات هنا ،ويف املباريات ،لم أحظ
مطلقا بمهاجم يركض كثريا مثله ..هو
يتحول كثريا للعمق ،ويلمس الكرة كثريا..
هذا جدير بالثناء”.

ماتيوس يدعو فليك لضم مهاجم
من الدرجة الثانية

اقرتح لوثار ماتيوس ،نجم الكرة األملانية األسبق ،عىل هانز فليك،
مدرب املنتخب الوطني ،استدعاء أحد املهاجمني البارزين يف
دوري الدرجة الثانية.
وطالب أسطورة بايرن ميونيخ ،خالل ترصيحات لصحيفة
بيلد بضم سيمون تريود ،مهاجم شالكه ،لقائمة منتخب أملانيا
مستقبال ،نظرا لحاجة الفريق لخدماته.
وقال ماتيوس« :يف هامبورج ،رأيت ملصقا خالل مواجهة
رومانيا ،يطالب فيه املشجعون بضم سيمون تريود ..هذه الفكرة
يجب أن تؤخذ بعني االعتبار».
ويعد صاحب الـ 33عاما النجم البارز يف دوري الدرجة الثانية
األملاني ،حيث يملك سجال قياسيا بتسجيله  153هدفا خالل 262
مباراة.وأضاف ماتيوس« :عندما يتم إمداده بالكرات ،يسجل
مثلما يفعل تشوبو موتينج مع بايرن ميونيخ ،ولذلك أراه خيارا
مهما بالنسبة يل ،فأنت بحاجة لهذه النوعية من الالعبني».

رينالدو رويدا :التعادل مع
الربازيل إجيابي للغاية

األرجنتني تقسو على األوروغواي والربازيل تعود بنقطة من كولومبيا
وانتهت مواجهة املنتخب الكولومبي
أمام ضيفه الربازييل بالتعادل السلبي
ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة
لكأس العالم  FIFAقطر .™2022
وأوقف بذلك رفاق راداميل فالكاو
سلسلة انتصارات املنتخب الربازييل،
الذي يقرتب رويدا ً رويدا ً من بلوغ
نهائيات كأس العالم  FIFAقطر
.™2022ويحتل املنتخب الربازييل
صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية بـ28
نقطة من  10مباريات فيما يملك
املنتخب الكولومبي  15نقطة من 11
مباراة.وانهزم منتخب اإلكوادور أمام
مضيفه املنتخب الفنزوييل  2-1ضمن
تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة لكأس
العالم  FIFAقطر .™2022
وافتتح املنتخب اإلكوادوري التسجيل
من عالمة الجزاء بواسطة مهاجمه
إينري فالنسيا يف الدقيقة  37ثم أدرك
أصحاب األرض التعادل يف الدقيقة
 1+45من خالل داروين ماتشيس
ثم بصم إدوارد بيلو عىل نقاط الفوز
للمنتخب الفنزوييل بتسجيله الهدف
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الثاني يف الدقيقة .64
ويملك املنتخب اإلكوادوري  16نقطة
فيما حصد منتخب فنزويال  7نقاط.
وحقق املنتخب البوليفي الفوز عىل
حساب نظريه البوليفي -1صفر يف
تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة لكأس
العالم  FIFAقطر .™2022
ويدين املنتخب البوليفي بفوزه إىل
العبه رامريو فاكا الذي سجل هدف
املباراة الوحيد يف الدقيقة .83
وجمع املنتخب البوليفي  9نقاط من 11
مباراة حقق خاللها فوزين و 3تعادالت
و 6هزائم يف املقابل ،حصد منتخب
بريو  11نقطة من  11مباراة (فاز يف
 3مباريات وتعادل يف مواجهتني وانهزم
يف  6مباريات).وفاز تشييل عىل ضيفتها
باراغواي بهدفني مقابل ال شيئ ،سجل
الهدفني بنجامني بريرتون وماوريسيو
ايسال يف الدقيقتني  69و ،72بعدها
أكملت تشييل املباراة بعرشة العبني
اثر طرد العب املحور تشارلز آرانجيز
يف الدقيقة  ،74كما طرد عمر الديريتي
العب باراغواي يف الدقيقة .89

ثمّن مدرب منتخب كولومبيا ،رينالدو رويدا ،التعادل السلبي الذي
حققه «لوس كافيتريوس» أمام الربازيل ،ضمن تصفيات أمريكا
الجنوبية املؤهلة ملونديال  ،2022معتربا أن ما أظهره الفريق يف
امللعب «كان إيجابيا للغاية».
وخالل اللقاء لذي أقيم عىل ملعب (روبرتو ميلينديز) بمدينة
بارانكيا الكولومبية ،تمكن رجال رويدا من إيقاف سلسلة
انتصارات «السيليساو» ،التي امتدت عىل مدار الجوالت التسع
السابقة ،لتفقد الربازيل بذلك أول نقطتني يف التصفيات.
وقال رويدا« :كنا متحمسني لتحقيق نتيجة جيدة ،وكان أمامنا
منافس كبري بمسرية رائعة ورجال ناضجني للغاية ،وفريق قوي
جدا يتمتع دائما برباعة يف األلعاب الفردية».
واعترب املدرب السابق ملنتخب تشييل أن املباراة «كانت قوية جدا
ومتكافئة للغاية» ،مشريا إىل أن فريقه «جدير بالتقدير» ،ألن
املنتخبني «كانا يمتلكان الفرصة لكرس التعادل».
وال يزال املنتخب الربازييل يحلق يف صدارة الرتتيب ،برصيد 28
نقطة ،بينما تحتل كولومبيا املركز الخامس بـ 15نقطة.

نيمار يعتقد أن مونديال قطر سيكون األخري له

كشف النجم الربازييل نيمار ّ
أن كأس العالم  FIFAقطر ™2022
قد تكون األخرية له ّ
ألنه عىل حد قوله ال يدري ما إذا كان سيتحمل
“مواصلة كرة القدم من الناحية الذهنية” بعد تلك املحطة.وجاء
كالم نيمار ( 29عامً ا) ملنصة “دازن” للبث التدفقي وقال“ :أعتقد
ّ
أن مونديال  2022سيكون األخري يل”.وأضاف املهاجم الذي سجل
ً
 69هدفا يف  113مباراة دولية يف صفوف السيليساو“ :أراها (كأس
العالم  )2022األخرية يل ألنني ال أدري ما إذا كنت قو ًيا ذهن ًيا

ملواصلة إدارة حياتي كالعب كرة قدم بعد ذلك ،وبالتايل سأبذل
قصارى جهدي لكي ينتهي املشوار بأفضل طريقة ممكنة والفوز
بكأس العالم مع الربازيل ألن ذلك هو حلمي األقىص منذ أن كنت
صغ ً
ريا”.وكان نيمار شارك يف كأس العالم للمرة األوىل يف النسخة
التي استضافتها بالده عام  2014وخرس فريقه يف الدور نصف
النهائي أمام أملانيا  ،1-7علمًا أنه غاب عن تلك املباراة بداعي
إصابة خطرية يف ظهره تعرّض لها يف ربع النهائي ضد كولومبيا.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7577 :الثالثاء  12تشرين االول 2021

نقيب الصحفيني يتسلم درع املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات

بغداد/نينا:
تس�لم نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد
الصحفيين الع�رب مؤي�د الالم�ي خلال لقائه
عض�و الفري�ق االعالم�ي ملفوضي�ة االنتخابات

مهن�د مصطف�ى عبدالل�ه درع املفوضية مؤكدا
على دور النقاب�ة يف تكثيف الحملات االعالمية
والرتويج االعالمي الخاص باالنتخابات الربملانية
واهميتها .

اليمن :مقتل السكرتري الصحفي حملافظ عدن
ومصوره بانفجار سيارة ملغومة
عدن /متابعة الزوراء:
قتل السكرتري الصحفي ملحافظ عدن ومصور يعمل
يف مكتبه بانفجار س�يارة ملغوم�ة األحد يف مديرية
التواهي بعاصمة اليمن املؤقتة.
ونعى صحفيون يف عدن ،مقتل أحمد بو صالح الذي
يعم�ل س�كرتريا ً يف مكتب املحافظ واملصور الش�اب
ط�ارق مصطفى يف االنفجار الذي اس�تهدف موكب
محافظ عدن أحمد حامد مللس ووزير الزراعة سالم
السقطري.
وانفجرت الس�يارة لحظ�ة مرور املوك�ب الذي كان
يعت�زم التوج�ه إىل مق�ر قي�ادة املجل�س االنتق�ايل
الجنوبي يف مديري�ة التواهي ،وأوقع عددا ً من القتىل
بينهم مرافقون للمحافظ وأقرباء له.

ونشرت منصة «ناس عدن» الت�ي يتابعها أكثر من
ثالثمائة ألف متابع عىل إنس�تغرام ،يف منش�ور نعي
إن املصور طارق مصطفى اس�تلم مهامه قبل فرتة
قصيرة ،وت�ويف باالنفج�ار ال�ذي اس�تهدف موكب
املحافظ.
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السعودية متنح الصحف اإللكرتونية مهلة لتسوية أوضاعها
الرياض /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعالم ممثلة يف
الهيئة العام�ة لإلعالم املرئي
واملس�موع من�ح الصح�ف
اإللكرتونية مهل�ة مدتها 45
يوم�ا لتصحي�ح أوضاعه�ا
بتجدي�د أو إصدار الرتاخيص
الالزمة الت�ي تخولها مزاولة
نش�اطها ،حيث باتت جميع
أش�كال النشر اإللكرتون�ي
تخضع لالئحة موحدة.
وأك�دت الهيئة أهمي�ة التقيد
بم�ا ورد يف الالئحة التنفيذية
لنشاط النرش اإللكرتوني حتى
ال تكون الصحف اإللكرتونية
عرض�ة للعقوب�ات ،ويف حال
عدم تصحيح أوضاعها خالل
 45يوما من العارش من شهر
أكتوبر الجاري ،س�يتم اتخاذ
اإلجراءات النظامية بحقها.
وعملت الس�لطات السعودية
على تنظي�م الصحاف�ة
اإللكرتوني�ة وف�ق ضواب�ط
وإج�راءات مح�ددة ،حي�ث
أضاف�ت نش�اط النشر
اإللكرتون�ي إىل نظ�ام
املطبوع�ات والنرش ،يف يونيو
العام املايض ليتضمن وسائل
اإلعلام اإللكرتون�ي على
اختلاف أنواعه�ا ،ويضب�ط
آلية عملها.
واعتم�دت وزارة الثقاف�ة
َ
الالئح�ة التنظيمية
واإلعلام
لنش�اط النشر اإللكرتون�ي
بع�د أن َتمّ�ت املوافق�ة على
إضافة ه�ذا النش�اط لنظام
املطبوعات والنرش.
وتهدف الالئحة إىل دعم اإلعالم
اإللكرتوني اله�ادف بتأصيل
القيم املهنية ،وتنظيم مزاولة
نش�اط النشر اإللكرتوني يف
الس�عودية ،وحماية املجتمع
م�ن املمارس�ات الخاطئة يف
هذا النوع م�ن النرش ،وبيان

حق�وق وواجب�ات العاملين
فيه.
وج�اءت الالئح�ة يف عرشين
مادة ُت نِّ
بِّي� آليات التعامل مع
أنش�طة النشر اإللكرتون�ي
بكاف�ة أنواعها ،وم�ن بينها
اإللكرتوني�ة،
الصح�ف
واملنتديات واملدونات.
وتتضم�ن م�واد الالئح�ة
م�واد ِّ
توض�ح أش�كال النرش
ّ
اإللكرتون�ي الت�ي يرخ�ص
له�ا ورشوطه�ا واألش�كال
اإللكرتوني�ة األخ�رى الت�ي
يمك�ن تس�جيلها .وح�ددت
مدة الرتخيص بثالث سنوات،
ونص�ت على أنه يح�ق أيضا
للمقيمين بطريق�ة نظامية
أن يس�جلوا مواقعه�م ل�دى
الوزارة.
ويلت�زم صاح�ب الرتخيص،
أو م�ن قام بتس�جيل موقعه
بتحدي�ث
اإللكرتون�ي
معلوماته لدى اإلدارة املعنية
يف مدة أقصاها ش�هرا يف حال
إيق�اف نش�اطه أو دمجه أو

إضافة نشاط جديد أو تغيري
عنوان�ه أو اس�م موقع�ه أو
تحدي�ث بيانات املس�تضيف،
إذا ط�رأ عليه�ا أي تغيير أو
تغيري رئيس التحرير أو نائبه
أو مدير املحتوى.
ّ
وأك�دت الالئح�ة أن وزارة
الثقافة واإلعلام هي الجهة
املنوط بها التحقيق واملساءلة
يف مخالفات وشكاوى النرش
اإللكرتوني ،بم�ا ال يتعارض
م�ع األنظمة التي ترشف عىل
تطبيقه�ا جه�ات حكومي�ة
أخرى.
الالئح�ة التنظيمية لنش�اط
النرش اإللكرتون�ي أكدت عىل
حق�وق امللكية الفكرية يف أي
محتوى ينرش عرب الوس�ائط
اإللكرتونية.
الهيئة العام�ة لإلعالم املرئي
واملس�موع أكدت عىل أهمية
التقي�د بم�ا ورد يف الالئح�ة
التنفيذي�ة لنش�اط النشر
اإللكرتون�ي حت�ى ال تك�ون
الصح�ف اإللكرتونية عرضة

للعقوبات
وطالبت الصحف اإللكرتونية،
ومواق�ع وس�ائل اإلعلام
التقليدي�ة ،ومواقع اإلعالنات
التجاري�ة ،وامل�واد املرئي�ة
واملس�موعة ،إضافة إىل البث
عرب الجوال والرسائل األخرى
بالرتخي�ص ،يف حين طالبت
املدونين ،وأصحاب املنتديات
واملجموعات الربيدية واملواقع
الش�خصية وغرف الحوارات،
بتس�جيل مواقعها لدى إدارة
الرتاخيص اإلعالمية باإلعالم
الداخيل يف الوزارة.
ّ
يخ�ص العقوب�ات
ويف م�ا
املتعلق�ة بالنشر اإللكرتوني
وال�واردة بنصه�ا يف نظ�ام
الجرائ�م
“مكافح�ة
فتنوع�ت
املعلوماتي�ة”،
بين اإلل�زام بنشر تصحيح
املحت�وى والغرام�ات للح�ق
الع�ام والتعوي�ض للح�ق
الخ�اص ،إضاف�ة إىل الحجب
الجزئ�ي واملؤق�ت وال�كيل
للموقع املخالف.

وح�ددت مس�ؤولية املحتوى
يف النشر اإللكرتوني برئيس
تحرير الصحيفة اإللكرتونية
أو م�ن يقوم مقام�ه يف حال
غياب�ه ،يعتبر مس�ؤوال عن
املحتوى املنش�ور .كما يعترب
كاتب النص مسؤوال عما يرد
فيه.
وتتعل�ق مخالف�ات النشر
اإللكرتوني بما يوصف بكونه
جريمة أو كانت املخالفة تمثل
إس�اءة إىل الدي�ن اإلسلامي
أو املس�اس بمصال�ح الدولة
العلي�ا أو بعقوب�ات يخت�ص
بنظرها القضاء.
ويخض�ع العامل�ون يف
أنش�طة النشر اإللكرتون�ي
يف تعاقداته�م واملنازع�ات
املتعلق�ة بتلك العقود ألحكام
األنظم�ة املعم�ول به�ا يف
اململكة .وأك�دت الالئحة عىل
مراع�اة األنظم�ة املتعلق�ة
بحقوق امللكية الفكرية يف أي
محت�وى ينرش عرب وس�ائط
النرش اإللكرتوني.

بالصور ..جانب من نشاطات فروع نقابة الصحفيني العراقيني يف احملافظات لتغطية االنتخابات
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فنان املقام العراقي خالد حسني كمر لـ” الزوراء” :نهجي يف الغناء حيمل “املقام والرتاثية واحلداثة”
فنان يؤدي املقام العراقي بجميع الوانه  -من مواليد دياىل العراق 1978
دبلوم معهد الدراسات املوسيقية  2001 – 2000ومن العرشة األوائل .
بكالوريوس علوم موسيقى من كلية الفنون الجميلة (قسم الفنون املوسيقيـة) جامعة بغداد . 2004 – 2003
أستاذ ملادة النظريات املوسيقية الرشقية يف معهد الدراسات املوسيقية
مؤس�س ومدير فرقة االوج للرتاث .عضو نقابة الفنانني العراقيني  .عضو اتحاد املوس�يقيني العراقيني .عضو يف الفرقة املركزية ملعهد
الدراس�ات املوس�يقية  2001 –- 1996بقي�ادة (روحي الخماش – محمد حسين كمر – د .فتح الله احم�د – عيل الخصاف) .عضو يف
الفرقة املركزية يف كلية الفنون الجميلة  2004 – 2001بقيادة ( د .طارق حسون فريد – د .خالد ابراهيم ) .عضو يف فرقة ( بابل للرتاث
) .عضو يف فرقة ( منري بشري ) للعود العراقي  .عضو ثنائي األصالة العراقية  .عضو اتحاد املثقفني واألدباء العرب  .عضو فرقة الشام
للتعابري الفنية والتصوف  .عمل يف مجال التلحني والتأليف املوسيقي حيث وضع موسيقى والحان ملجموعة من األغاني وبعض القطع
املوس�يقية لألعمال التلفزيونـــية واإلذاعية واملحطات الفضائية  .وعمل مع كبار املطربني العراقيني امثال (س�عدون جابر-
فؤاد سالم -صالح عبد الغفور -فريدة)
حوار  /مجال الشرقي :
ال�زوراء ويف صفحتها ذاكرة اتصلت
بالفنان خالد كم�ر املغرتب حاليا يف
مش�يكان احدى مقاطعات الواليات
املتحدة االمريكية فكان معه الحوار
التايل -:
اهال ومرحبا بك اس�تاذ خالد وانتاليوم ضيف الزوراء .
اهال ومرحبا بكم وبالزوراء الغراءوه�ي تتابع املبدعين يف كل اصقاع
العالم .
ب�دأ ن�ود ان تق�دم نفس�ك لقرائناالكرام ؟
 اس�مي خالد حسين گمر االس�مالفن�ي خال�د گم�ر مس�قط الرأس
محافظ�هدي�اىلبعقوب�ة.
دبل�وم علوم موس�يقى م�ن معهد
الدراس�ات املوس�يقية م�ن ضم�ن
العرشة االوائل
بكالوريوس علوم موسيقى جامعه
بغداد .
وما دمت فنانا تؤدي املقام العراقيه�ل كان للعائل�ة دور يف نش�أتك
وتوجهك الفني ؟
 انا م�ن ابوين كرديين و ٧اخوانو ٧خوات وانا اصغر واحد يف العائلة
تربيت بني اهيل مثال للطيبة والخلق
الرفي�ع اب�ي وامي يمتل�كان صوت
جمي�ل حيث كان ابي يج�ود القرآن
الكريم وامي كن�ت انام عىل صوتها
الحنين والدافئ ومن ه�ذه العائلة
اصبح لهم طريق نح�و الفن امللتزم
اخ�ي الكبير محم�د وه�و اس�تاذ
موس�يقي واخت�ي هيلين فنان�ة

من الصف الثالث االبتدائي اىل الصف
الثال�ث الثان�وي كل ي�وم خمي�س
وكنت اغني النش�يد الوطني وأغاني
يف حب الع�راق واألطفال طيلة فرته

شاركت مبهرجان املدينة يف تونس واملألوف يف
اجلزائر وجرش دار االوبرا يف دمشق
االبتدائية والثانوية.
 اول عم�ل ابداع�ي جعل�ك تفك�رجديا بانك يجب ان تكون فنانا ؟
عن�د دخ�ويل اىل معه�د الدراس�اتاملوس�يقية كان اول عم�ل لحنت�ه

تأسيسي لفرقة االوج ال يعين
تركي لفرقة الفنانة فريدة
تش�كيلية تحب الرس�م  .وبناء عىل
كل ه�ذا كان ال ب�د يل ان احذو حذوا
فني�ا فكن�ت اح�اول الغن�اء بصور
وال�وان مختلف�ة حت�ى رصت كبريا
فكان توجهي مهنيا .
 وهل تتذكر اوىل خطواتك الفنية ؟ نعم اول خطواتي الفنية كانت بنياهلي واقارب�ي عندما كن�ت صغريا
كنت اغن�ي واعزف على اإليقاعات
يف مناس�بات العائل�ة مث�ل األعي�اد
امليالد ومله األهل واألقارب أشاركهم
غن�اء وعزف�ا وبعدها كنت اش�ارك
يف النش�اطات املدرس�ية والثانوي�ة
وكن�ت ارفع العل�م العراقي الحبيب

ايض�ا م�ع الكثري من نج�وم العراق
أمث�ال س�عدون جابر وفؤاد س�الم
وجعف�ر حس�ن وحمي�د منص�ور
وصلاح عب�د الغفور وام�ل خضري

وهل لديك جديد غري الذي قدمته ياخالد ؟
 جديدي تسجيل الجزء الثالث منقصي�دة ثامن�ة الحب بعن�وان هل
تذكرين والقصي�دة الثانية الطريق
املفرتق وقد لحنهما االس�تاذ فاروق
هلال وكتبه�ا الش�اعر الكبري رعد
بندر.
اما نشاطاتي الفنية القادمة هناك
ع�دة حفالت بين الوالي�ات املتحدة
األمريكية وكن�دا واوربا خالل هذه
األش�هر القادمة وأيضا تقديم عدة
مح�ارضات ح�ول الغن�اء الرتاث�ي
واملقام العراقي يف العديد من املراكز
الثقافية .
س�وف اق�دم ايض�ا مح�ارضة مع
اس�تاذي فاروق هالل حول املرشوع
الذي ابتكره تراني�م الفكر املغنى يف
معهد الدراسات املوسيقية واكاديمية
الفن�ون املوس�يقية يف جامعة بغداد

بعنوان ( وحدة العراق ) وموس�يقى
تصويري�ة بعنوان ( مأس�اة العراق
يف ذاكرت�ي) حي�ث الق�ت نجاح�ا
واستحس�ان الجمهور ومن هنا بدأ
مشواري الفني الحقيقي.
حدثنا عن الخطوات الالحقة؟انتميت اىل فرق عديدة فكنت عضوايف الفرقة املركزية يف معهد الدراسات
املوس�يقية والفرق�ة املركزي�ة يف
اكاديمية الفنون املوسيقية وعضو
فرقة بابل وفرقة منري بشري وفرقة
سفري املقام العراقي الدكتور حسني
االعظم�ي وس�عد االعظم�ي وفرقة
سيدة املقام العراقي فريدة وعملت

وس�حر طه ومحم�ود ان�ور وهيثم
يوس�ف واصي�ل همي�م واس�ماء
كثرية.
وهل حاولت ان تضع لنفسك نهجافنيا خاصا ؟
حقيق�ة نهج�ي يف الغن�اء يحم�لثالث انواع املق�ام العراقي واالغاني
الرتاثي�ة والحداثة يف ط�رح االغاني
الهادفة والرتانيم الفكر املغنى الذي
ابتكرها معلمي االول االستاذ فاروق
هلال وانا اول م�ن غناها واصبحنا
اول ثنائ�ي يف ط�رح ه�ذه النه�ج
الغنائي يف الوطن العربي.
وه�ل لح�ن لك اح�د ام ان�ت تلحنلنفسك ؟
 كل االغاني ال�ذي غنيتها هي منالحان�ي ألني امتل�ك موهبة التلحني
واكث�ر م�ن  ٣٠اغنة لحن�ت لنفيس
واذكر البعض منها
اش�تاگيت  -وح�ده الع�راق  -ان�ا
العراق  -يس�ألني العال�م  -يعاتبني
الگمر  -خل نتعاتب  -ممنوع الفرح
 ام�س م�ن مطرت الدني�ا  -ابكيكياوطني  -انت منو -
وكان�ت اغنية اش�تاگيت ه�ي التي
فتحت يل ابواب الشهرة.
وم�ن امللحنني الذي�ن تعاملت معهم
فق�ط م�ع الفن�ان الكبري االس�تاذ
ف�اروق هالل الذي تتميز الحانه عن
الغري الن يف الحانه يعتمد عىل الدرجة
بديلا عن املق�ام والقص�ة الغنائية
بديلا للمذه�ب والكوبلي�ه والفكر
الغنائي من خالل ترنيمات للقضايا
االنس�انية واالجتماعية والفلسفية
حيث وضع يل عرش ترنيمات فكرية
وهذه اول نه�ج غنائي متميز واول
ط�رح يف الوطن العرب�ي ومن هذه
الرتانيم العشرة التي كتبها ولحنها
االس�تاذ فاروق هلال اذكر البعض
منها
ل�وكان العمر يهدى  -اس�عد حياتك
 عين�ان يف كل جس�د  -واكتفي�تبالصم�ت  -الله يف الس�ماء واحدا -
دون االمل ملا كانت هناك حياة .

يف شهر نوفمرب . ٢٠٢١
وم�ا نش�اطاتك الي�وم وان�ت يفالغربة؟
حقيق�ة اغلب ما اقدم�ه يف الغربةهي االغاني الرتاثية العراقية واملقام
العراق�ي حي�ث يتفاع�ل الجمه�ور
دائم�ا م�ع ه�ذه االغان�ي الخالدة
ويتذكرون العراق واشتياقهم الكبري
لهذا البلد العظيم .
وع�ن االنتاج يف الع�راق ويف الغربةحدثنا لطفا ؟
 اكيد هناك اختالف كبري بني االنتاج ..هن�ا رشكات تضم�ن لك الحقوق
االدبية والفكرية يف النرش والتوزيع.
وه�ل ل�ك تفاع�ل م�ع القن�واتالعراقية؟
 نع�م هن�اك تفاع�ل جمي�ل بينيوبين القنوات الن م�ا اقدمه اعماال
أكاديمي�ة وهادفة ام�ا عالقتي مع
االعالميين فرتبطن�ي عالق�ة طيبة
جدا مع اغلب االعالمني والصحفيني
العراقيني وهذه العالق�ة تمتد اكثر
م�ن  ٢٥عاما وكيل محب�ة وتقدير
واش�تاق اىل رؤياه�م ع�ن قريب ان
شاء الله .
 وم�اذا تغن�ي للجالي�ات وان�ت يفالغربة ؟
 معظ�م االغاني الت�ي غنيتها هييف ح�ب الوط�ن واالنس�انية ويف كل

الحفلات واملهرجان�ات يف العال�م
اغني للعراق واىل حبيبتي بغداد.
 وم�ا اه�م املحط�ات يف حيات�كالفنية؟
 اه�م املحط�ات يف حيات�ي ه�يمشاركاتي الدولية التي مثلت العراق
بها يف العديد من دول العالم ومنها
مهرجان املدينة يف تونس ومهرجان
املأل�وف يف الجزائر ومهرجان جرش
ومهرج�ان دار االوب�را يف دمش�ق
ومهرجان ربي�ع الثقافة يف البحرين
والحفالت يف جميع الواليات املتحدة
االمريكي�ة وكندا وهولن�دا وبلجيكا
ولن�دن والعدي�د م�ن املح�ارضات
املوس�يقية يف املراك�ز الثقافي�ة يف
العالم.
 قبل ان تسكن مشيكان حدثنا عنمحطات انتقالك ؟
 اول بداياتي يف الغربة كانت يف البلدالجمي�ل س�وريا حي�ث عمل�ت مع
العديد مع الفرق املوسيقية واسماء
كبرية حيث عملت مع اغلب الفنانني
العراقيين املتواجدي�ن يف س�وريا
ومنهم س�عدون جابر وفؤاد س�الم
وصلاح عبد الغفور ومع العديد من
الفرق الفني�ة واهمه�ا كانت فرقه
الشام للرتاث الذي كانت تضم نخبه
جيده من الفنانني املتميزين .
 هل تتذك�ر اول اغنية غنيتها واين؟
 اول اغني�ه غنيتها ( يابنت عينجعلي�ه) بش�كل اكاديم�ي صحي�ح
عندما قدم�ت اىل االختبار لقبويل يف

معه�د الدراس�ات املوس�يقية حيث
كان يف لجن�ة االختبار كبار الفنانني
يف العراق مثل االستاذ الكبري روحي

الخماش واالستاذ سالم عبد الكريم
.
 حدثن�ا ع�ن فرق�ة االوج الت�ياسستها؟
 عندم�ا س�افرت اىل س�وريا عام ٢٠٠٦الحظ�ت أهمي�ة االحتف�اظ
بالرتاث املوس�يقي والغنائي املتمثل
باملقام العراقي حيث اسس�ت فرقة
اس�ميتها فرق�ة (األوج ) للمق�ام
العراق�ي ع�ام  ٢٠٠٧ومعنى اس�م
األوج وتعن�ي العل�و والس�مو وهي
اح�دى اس�ماء املقام�ات املحببة اىل
نفسي وكانت تض�م ه�ذه الفرقة
نخب�ة اكاديمي�ة م�ن املوس�يقيني
العراقيين وفيه�ا اخترت ق�ارئ
املق�ام العراقي الفنان الكبري س�عد
االعظم�ي والفن�ان قاس�م الرحال
وقد ش�اركنا العديد من املهرجانات
الدولي�ة وحصول الفرقة عىل العديد
من الجوائز والشهادات التقديرية .
 واخيرا ال اخرا ه�ل تود ان تضيفشيئا ؟
 ش�كرا اىل كل م�ن علمني حرفايف املوس�يقى كم�ا اود ان اذكر اهم
األس�اتذة الذين تتلمذت عىل ايديهم
امث�ال معلم�ي االول واب�ي الروحي
االستاذ فاروق هالل
الدكتور طارق حسون فريد  -دكتور
فت�ح الله احم�د  -الدكتور حس�ام
يعقوب الدكتور خالد ابراهيم االستاذ
الح�اج معتز محمد صالح االس�تاذ
عبدالكريم بنيان الفنان الكبري سالم
عبدالكريم  -الدكتور محمد حسين

گم�ر والدكت�ور حسين االعظم�ي
و االس�تاذ جعفر حس�ن و االستاذ
عوني قدوري واالس�تاذ ستار ناجي

والسيدة فريدة والدكتور وليد حسن
والدكت�ور ميس�م واالس�تاذ س�ليم
س�الم واالس�تار فارس واالس�ماء
كثريه اس�ف ان نس�يت اح�د منهم
فلكلهم اقدم شكري وتقديري لهم
وماذا يعني عندما يؤس�س الفنانفرق�ةفني�ةبراي�ك؟
 تأس�يس الفرقة كان الهدف منهاه�و الحف�اظ على التراث العراقي
املتمث�ل باملق�ام العراقي ومن خالل
دراس�تي األكاديمية وج�دت أن من
أهم واجبات الفن�ان هو أن يحافظ
عىل تراث بل�ده وكيف وان�ا عراقي
صاحب اجم�ل واقدم الحضارات يف
العالم يل الفخ�ر أن احافظ عىل هذا
ال�ون املتفرد وم�ن اصع�ب االلوان
الغنائي�ة وهو املق�ام العراقي حتى
اس�مه مرتب�ط بالع�راق النه�ا لها
خصوصيته�ا وقوالبه�ا وأركانه�ا
يف األداء فق�ط تغن�ى يف العراق ويل
الفخ�ر قدم�ت هذه التراث بأجمل
ص�ورة حضارية يف مختل�ف أنحاء
العالم من خالل مشاركاتي يف الكثري
من املهرجان�ات الدولية التي تخص
تراث شعوب العالم
اال يعني تاسيس�ك لفرقة فنية هوابتع�اد ع�ن الفرق�ة االم الت�ي كنت
تنتمي اليها ؟
ان�ا لم ابتعد عن فرق�ة فريدة الذيأسس�ها اخ�ي الدكت�ور محمد كمر
الك�ن انا اكمل هذه املسيرة الفنية
املرشف�ة ال�ذي وقفن�ا على أه�م
املسارح يف العالم .
وهل اقترص غناؤك عىل لون املقامفقط ام انك تغن�ي االغاني العراقية
االخرى ؟
ان�ا ال اقتصر فق�ط على املق�امالعراقي لكن أفكاري اوسع يف طرح
ع�ده مواضيع غنائي�ة تطرح فكرة
فلسفية واجتماعية وحياتية
ومن هذه األعمال الفكر املغنى الذي
ابتكرها معلم�ي االول فاروق هالل
وان�ا اول من غناه�ا وهذا اول طرح
يف املوس�يقى العربية بعنوان ترانيم
الفك�ر املغن�ى ونعتبر اول ثنائي يف
طرح هذه الون املتفرد واملتميز .
ما رايك بم�ا تقدمه الزوراء للمبدعالعراقي ؟
وان�ا س�عيد ويل الشرف ان يكونه�ذه الح�وار يف جري�دة ال�زوراء
العريق�ة بتاريخها وتعترب من اوائل
الصح�ف العربي�ة والعراقية و اقدم
ش�كري واعت�زازي اىل الصحف�ي
املب�دع االس�تاذ جم�ال الرشقي عىل
ه�ذه الح�وار املمت�ع ال�ذي تذكرت
بها محطات جميل�ة يف حياتي واىل
جمي�ع ال�كادر العام�ل يف الجري�دة
الزوراء .

اكثر من مخسني عاما وما زال الغزالي يذكر
يذكر املب�دع بعطائه وبما قدمه م�ن ابداع يف جميع
مج�االت االب�داع وخري مث�ال لنا هو املط�رب الكبري
الراح�ل ناظم الغ�زايل  ..فرغم ميض نحو خمسين
عام�ا عىل رحيله ،ما زال مطرب العراق الكبري ناظم
الغزايل مرتبع�ا عىل عرش األغني�ة العراقية ،ويحتل
بج�دارة لقب س�فري األغني�ة فيها ،وكذل�ك أغنياته
الت�ي ما زالت حارضة يف ذاك�رة األجيال تحكي زمن
الفن الجميل الذي ال يتكرر بحسب آراء نقاد وفنانني
احتفلوا بذكرى مرور خمسني عاما عىل وفاته الذي

يصادف  21أكتوبر (ترشين األول) .1963
ويعد ناظم الغ�زايل ( 23 - 1921أكتوبر  )1963من
أش�هر مطربي العراق يف الخمسينيات والستينيات،
كما أنه لم يكن مطربا عراقيا فحسب ،بل كان عربيا
بامتياز ،ويرسل بطلبه يف جميع أنحاء الوطن العربي
سواء يف الكويت ودول الخليج العربي األخرى ولبنان
والشام ومرص وغريها .وكان يعمل بجهده ويسافر
بماله الخاص ليس إيفادا من الدولة لذلك بنى مجدا
شخصيا لنفسه ولبالده العراق.
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سلوكيات

افضل...هلا
حنو مستقبل افضل...له

أضرار عدم التعبري عن احلب للزوجة!
يميل الرجل بطبيعته إىل إخفاء مشاعره
وعدم التعبري عنه�ا .ولكن قد ّ
يؤثر ذلك
يف ش�كل س�لبي ج ّدا ً على الزوج�ة ،إذ
ّ
إنه�ا بطبيعتها تحتاج إىل من يش�عرها
بالعاطفة والحنان.
ويعتبر الباحثون أن غالب�ا ً ما يتجاهل
الزوج حاجات زوجته العاطفية بسبب
عدم فهم�ه لطبيعتها الحساس�ة التي
تختلف عنه .إكتش�ف ما تأثري تهميش
الحاجات العاطفية لدى املرأة فيما ييل:
 اإلحب�اط والف�راغ العاطف�ي :عندمايتجاه�ل ال�زوج حاج�ات زوجت�ه
العاطفية ،تشعر هذه األخرية ّ
بأنها غري
مرغوب�ة أو ب�أن زوجها لم يع�د يحبّها
كما يف السابق .لذلك قد تشعر باإلحباط
والفراع العاطفي.
 محاولة البحث ع�ن العاطفة يف أمورأخ�رى :قد تحاول امل�رأة أن تمأل الفراغ
الذي تعيشه من خالل اللجوء إىل عادات
تساعدها عىل تحسني حالتها النفسية
مثل األكل العاطف�ي ،أي تناول الطعام
برشاه�ة لتحسين مزاجه�ا ،اإلف�راط

املطبخ ..

 3طرق جديدة لتنظيف الدجاج من دون ماء!

تهت ّم ّ
كل ربّة منزل بطريقة تنظيف الدجاج وتتبيله بش�كل يقيض
عىل الزفر ورائحة الزنخة التي قد تنتج منها .أما الطريقة الخاطئة
فقد تس�بّب ه�ذه الرائح�ة ً
أيضا عزيزت�ي .ولذلك ،وبعي� ًدا من كل
الطرق واألس�اليب التقليدية يف غس�ل الدجاج وتنظيفه نق ّدم لك 3
طرق جديدة للقيام بذلك ولكن هذه املرة من دون ماء إذ إن الخرباء
ينصحون بعدم غسل الدجاج واللحوم باملاء تفاديا ً لنرش البكرييا.
الطريقة األوىل
قومي بتقطيع الدجاجة إىل قطع متوس�طة ويمكنك تركها كاملة
ً
أيضا.
ازييل الجلد عنها بالكامل ألنه يحتوي عىل املادة املسبّبة للزنخة.
اغسلي الدجاج بواس�طة الخل األبيض وحاويل إزالة املادة الدهنية
اللزجة املوجودة عليه جي ًدا.
قومي بفرك قط�ع الدجاج جي ًدا بامللح يف كل اإلتجاهات ،ث ّم قومي
بغسله مرة أخرى بخل التفاح.

يمكن�ك بعد ذلك طبخ الدجاج بالطريق�ة التي ترغبني بها ويمكنك
إضافة البهارات والتوابل إليه فتمنحه طعمًا ممي ًزا.
الطريقة الثانية
ّ
قطع�ي الدجاجة ثم قومي بغس�لها بواس�طة البيرة الخالية من
الكحول حتى يزول الجلد عنها.
بعد تنظي�ف الدجاجة وتقطيعها ضعي عليها امللح وابدأي بفركها
جي ًدا به.
قوم�ي بعدها بعصر ليمونة عليه�ا ،ث ّم اس�تخدمي قرشها لفرك
الدجاجة مج ّد ًدا بواسطته وستزول كل الروائح بشكل نهائي.
يمكنك بعدها املبارشة بطبخ الدجاج.
الطريقة الثالثة
ّ
قطعي الدجاجة قط ًعا صغرية ثم قومي بعرص حبتني من البندورة
عليها.
افرك�ي قط�ع الدجاج جي ًدا به�ذا العصري مع بع�ض امللح وعصري

النوم يف غرفة باردة أم دافئة ..أيهما
أفضل لصحتك؟

الوص�ول إليه�ا ،إذا كانت درجة
ح�رارة غرف�ة النوم دافئ�ة ج ًدا
يصعب القيام بذلك”.
ويعد االنخفاض يف درجة حرارة
الجسم عندما نستلقي يف الواقع
محف ًزا مهمًا يحفزنا عىل النوم،
لهذا الس�بب يتفق معظم خرباء
النوم عىل أن الحفاظ عىل درجة
حرارة غرفة النوم باردة األفضل
للنوم السليم.
وأض�اف أج�اي يس س�امبات،
أستاذ مس�اعد يف علم األعصاب
وطب النوم يف جامعة كاليفورنيا

ديفي�س هيل�ث“ :بش�كل عام،
االحتف�اظ بغرف�ة أكث�ر برودة
مفي�د ألن درجة حرارة الجس�م
األساس�ية الطبيعي�ة تنخف�ض
أثناء الن�وم ،وإذا كان�ت الغرفة
ب�اردة ،تك�ون الظ�روف أفضل
للجسم”.
هن�اك بالطب�ع عوام�ل أخ�رى
تس�اهم ً
أيض�ا يف خل�ق بيئ�ة
ن�وم مثالي�ة ،فيلع�ب الض�وء
والضوضاء والكحول والكافيني
واستخدام األجهزة اللوحية دورًا
يف ذلك.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

تصوير الطعام ونشره على السوشيال ميديا يسبب يف زيادة وزنك
أصب�ح تصوي�ر الطع�ام ونرشه
عىل السوش�يال ميديا من األمور
األساس�ية التي ال يستغني عنها
بع�ض األش�خاص ،ولك�ن ه�ذه
ّ
مرضة بالصحة وتتس�بّ ب
العادة
يف اكتس�اب امل�رأة كيلوغرام�ات
زائدة.
وكش�فت دراس�ة أجرتها جامعة
(س�اوث جورجي�ا) األمريكي�ة،
أن األش�خاص الذي�ن يص�وّرون
وجباتهم يس�تغرقون وقتا ً أطول
ليش�عروا بالش�بع ،ب�ل وتنتابهم
رغب�ة جامح�ة يف تن�اول وجب�ة
ثاني�ة ،موضحين أن مش�اركة
ص�ور الطع�ام عىل (إنس�تغرام)
ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي
األخ�رى قد تكون ض�ارّة بمحيط
الخرص وتتس�بّ ب ىف زي�ادة الوزن
عىل املدى البعيد.
ّ
وجند الباحثون يف الدراس�ة 145
ً
طالب�ا وعملوا عىل تقس�يمهم إىل
مجموعتني ،ث�م ق ّدموا لطالب ك ٍل

الليمون ولن تبقى أي زفرة.
واآلن يمكنك طبخها بالطريقة التي تريدين.

كيف جتعلني طفلك حيافظ على
أسرار البيت؟

ّ
لكل بي�ت أرساره وأم�ور تحصل
تح�ت س�قفه ال يج�ب اإلفش�اء
عنه�ا للخ�ارج ...ويف حين أن
الراش�دين يعرفون جي�دا ً مفهوم
الخصوصيّ�ة ،يأت�ي األطف�ال
ّ
ب�كل تفصي�ل صغير
ليبوح�وا
ّ
أو كبير م�ن دون تحف�ظ وألي
ش�خص كان ،حس�ب مقول�ة
“إعرفوا أرسارهم من صغارهم”!
فكي�ف تعلّمني طفل�كِ املحافظة
على أرسار البي�ت؟ إلي�كِ بع�ض
النصائح يف هذا السياق:
تف�ادي املواق�ف الحرج�ة أم�ام
الطفل :عىل رغم ّأنه فرد أس�ايس
عائلت�ك ،إالّ أن بع�ض األرسار
يف
ِ
ال يج�ب أن تس�لّم لطف� ٍل يف هذا
السن .لذلك ،تفادي التكلّم مثالً يف
املشاكل املادية أو العائلية أمامه،
وحتى الش�جار واستعمال بعض
الكالم غري املقبول يف حرضته.
إخباره قصص عن املوضوع قبل
النوم :يتأثر األطفال بش�كل كبري
بالقصص الخيالي�ة خصوصا ً يف
فرتة قب�ل النوم ،عندم�ا يكونون
يف قمّ�ة تركيزه�م على األحداث
والش�خصيات .لذل�ك ،حاويل قدر
اإلم�كان إخب�اره بقص�ص ع�ن
أبطال يحافظون عىل خصوصية
منازله�م ،وال يفش�ون األرسار
مهم�ا حص�ل .فاع�ريف كي�ف
تختاري�ن القص�ص املناس�بة
لطفلك!
مفه�وم
ورشح
مكاملت�ه
الخصوصي�ة له :الطفل يف مرحلة

عمري�ة م�ا ق�د ال يع�ي مفه�وم
الخصوصي�ة وحرم�ة املن�زل،
لذلك ،م�ن الضروري أن تقومي
ّ
ب�كل وضوح
بشرح املوضوع له
ووض�ع الح�دود ل�ه .علّميه عىل
الفصل ما بني أرسته الصغرية أي
والديه وأش�قائه ،وأرسته الكبرية
مثل أعمام�ه وأخواله وألوالدهم،
وكيفي�ة التعامل مع الخصوصية
كل حالة .كذلك ،أعطي له أمثاالً
يف ّ
ً
ّ
تخصه ،مثال إن حصل
يف تج�ارب
عىل عالمة غري جيدة يف املدرس�ة،
إس�أليه :هل تقبل أن أخرب عمّتك
أو أصدقاءك باملوضوع؟”
التفتيش عن الس�بب :أحياناً ،قد
يك�ون س�بب إفش�اء الطفل عىل
رغ�م حس�ن نيت�ه ألرسار املنزل
ّ
بأن�ه ال يجد موضوع�ا ً يتكلّم فيه
ّ
م�ع اآلخري�ن ،أو أن ال أح�د يعري
ل�ه اإلهتم�ام ال�كايف يف الح�االت
اإلعتيادية ،ليالحظ ّأنه وبإفاشائه
األرسار يستحوذ عىل هذا اإلهتمام
املطلوب .ابحثي عن السبب الفعيل
وحاويل إصالح�ه والتعويض عىل
طفل�كِ  ،وال تعتم�دي على العنف
أو التأنيب الش�ديد ،بل استخدمي
أسلوب الحوار املتف ّهم.
اس�تعميل ه�ذا األس�لوب،
وس�تالحظني ّ
أن طفلكِ س�يتعلّم
يوما ً بعد يوم مفهوم الخصوصية،
ويفش�ل يف تحقيق مبتغى بعض
األقارب أو األصدق�اء الفضوليني
الذين يستغلون رصاحته لإلطالع
عىل أرسار البيت!

نصائح طبية

كل يوم معلومة

أثبت�ت العدي�د م�ن الدراس�ات
املختلف�ة املرتبط�ة بالصح�ة
الجس�دية عىل رضورة الحصول
كاف م�ن النوم من
على قس�ط ٍ
سبع إىل تس�ع ساعات يومياً ،ملا
له م�ن فوائد عىل عق�ل وصحة
اإلنسان.
وهناك العديد م�ن العوامل التي
تخل�ق الظ�روف املثالي�ة للن�وم
الهان�ئ ليالً ،إال أن هن�اك عاملاً
وضوحا قد ُيحدث ً
فرقا كبرياً
ً
أقل
يف جودة النوم وهو درجة حرارة
الغرفة.
ً
ليلا ،فإن
وعندم�ا نخل�د للنوم
أجس�امنا بطبيع�ة الح�ال تريد
التحول إىل درج�ة حرارة داخلية
أكث�ر ب�رودة لتتم�دد األوعي�ة
الدموية يف جلدنا بشكل فعال.
وق�ال الطبي�ب كري�ج هيل�ر،
أس�تاذ عل�م األحي�اء يف جامعة
س�تانفورد“ :عندم�ا تذه�ب إىل
الن�وم ،تنخف�ض نقط�ة ضبط
درج�ة ح�رارة الجس�م ،وه�ي
درجة الحرارة التي يحاول عقلك

ّ
التس�وق ورشاء املالب�س ،التعلّ�ق
يف
باألصدق�اء أكث�ر والش�عور بالراح�ة
برفقتهم...
 النف�ور م�ن العالق�ة الحميمي�ة معالزوج :تكرة الزوجة أن تمارس الجماع
م�ن دون أن يعّب�رّ الزوج ع�ن عاطفته
وحبّ�ه له�ا .لذلك ق�د ترتاج�ع رغبتها
الجنسية تجاه الزوج وتنفر من العالقة
الحميمية.
 االبتعاد ع�ن الزوج وعدم االهتمام بهكما يف الس�ابق :تعامل املرأة املهمّش�ة
عاطفي�ا ً زوجها بعصبية ط�وال الوقت
وتبتع�د عن�ه ش�يئا ً فش�يئاً .كم�ا ّ
أن
اهتمامه�ا ب�ه وحبّه�ا ل�ه يرتاجع مع
الوقت.
 اإلكتئ�اب :م�ن أخط�ر ما ق�د يصيبامل�رأة يف ه�ذه الحال�ة ه�و اإلكتئ�اب.
ففي ه�ذه الحالة قد تنف�ر الزوجة من
زوجه�ا وتصبح أكثر عرض�ة لخيانته،
ألنها تبحث عن ش�خص يشعرها ّ
ّ
بأنها
مرغوبة ومحبوبة من خالل التعبري لها
عن عواطفه وحب.
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منهم�ا أطباق�ا ً من مقرمش�ات
الجب�ن لقضمه�ا ،وبعده�ا ُطلب
من نصف هؤالء التوقف والتقاط
صورة أوالًُ ،
وطلب من املتطوعني
تقييم م�دى إعجابهم بها وما إذا
كان�وا يريدون املزيد م�ن الطعام
أم ال.
وأظه�رت النتائ�ج ،أن أولئ�ك
الذين أخذوا ص�ورا ً من طعامهم،

حصل�وا على درج�ات أعلى من
حيث االس�تمتاع بامل�ذاق وطلبوا
املزيد منها ،ما ُينذر بزيادة الوزن
مع الوقت.
ُيذك�ر أن دراس�ات اس�تقصائية
أش�ارت إىل أن ما يقرب من 70%
من جيل الثمانينيات ً
والتسعينيات
يشاركون بانتظام صور طعامهم
عرب اإلنرتنت قبل تناوله.

للنساء :أعراض إذا مت جتاهلها قد تصيبك بالنوبة القلبية

تحدث النوبة القلبي�ة غال ًبا عندما
تمن�ع الجلطة الدموي�ة تدفق الدم
يف الرشي�ان التاج�ي وه�و الوعاء
الدم�وي الذي يوصل ال�دم إىل جزء
من عضلة القل�ب ،فالنوبة القلبية
تعترب مهددة للحياة ،إلي ِكم أعراض
النوب�ة القلبي�ة عند النس�اء وعند
الرجال.
 انزعاج أو شعور باأللم يف منطقةالصدر
يمك�ن أن يعط�ي ه�ذا االنزع�اج
أو األل�م ش�عورًا بالوج�ع املحك�م
أو الضغ�ط أو االمتلاء يف الص�در
يس�تمر ألكث�ر م�ن دقائ�ق قليلة،
علما ً ّ
أن هذا الش�عور باالنزعاج قد
يأتي ويذهب.
 األلم يف الجزء العلوي من الجسمق�د ينتشر األل�م أو الش�عور
باالنزع�اج إىل الص�در وص�والً إىل

الكتفين أو الذراعين أو الظهر أو
الرقب�ة أو األس�نان أو الف�ك ،وقد
يتعرض املصاب أللم يف أعىل جسمه
م�ن دون اإلحس�اس باالنزعاج يف
الصدر.
 ألم املعدةق�د يمتد األل�م إىل أس�فل منطقة

البط�ن وقد يعطي ش�عورًا يش�به
الحرقان يف القلب.
 ضيق النفسقد يلهث املصاب ليتنفس أو يحاول
ً
أنفاس�ا عميق�ة ،ويحدث
أن يأخذ
ه�ذا غال ًب�ا قب�ل أن ينش�أ ش�عور
باالنزع�اج أو ق�د ال يتع�رض ألي

شعور باالنزعاج يف الصدر.
 القلققد يشعر املصاب بإحساس بالكآبة
أو يشعر كما لو أنه يمر بنوبة ذعر
من دون سبب واضح.
 الدوار أو الدوخةباإلضافة إىل الش�عور بالضغط يف
الصدر ،فقد يشعر بالدوار أو يشعر
كما لو أنه فاقد للوعي.
 التعرّققد يتعرَّق املصاب فجأة مع شعور
بالربودة والرطوبة يف الجلد.
 الغثيان والقيءقد يشعر بألم يف املعدة أو التقيؤ.
 خفقان القلبقد يش�عر كما ل�و أن رضبات قلبه
تتس�ارع أو قد يكوم م�دركا ً تماما ً
لنبضات قلبه.
أعراض النوبة القلبية عند النساء

ق�د تظه�ر على النس�اء جمي�ع
أعراض النوبة القلبية النمطية ،أو
بعضها أو القليل منها ،أو ال تظهر
ً
مطلقا ،وتظل بعض أنواع
أي منها
األلم أو الضغط أو الضيق يف الصدر
ً
أعراضا ش�ائعة للنوبة القلبية لدى
النساء ،ومع ذلك يعاني الكثري من
النس�اء من أعراض النوبة القلبية
من دون الش�عور بألم الصدر ،وقد
تتضمن ما ييل:
 أل�م يف العنق أو الظهر أو الكتفنيأو الفك.
 ضيق النفس. ألم البطن أو حرقة يف فم املعدة. تورم يف أحد الذراعني أو كليهما. الغثيان أو القيء. الدوخة أو اإلغماء. إره�اق غري معت�اد أو غري مربر،وربما لعدة أيام.

طبيبك يف بيتك

لتقوية مناعتك يف فصل اخلريف ..إليكم هذا النظام الغذائي

بعد دخول فصل الخريف املعتدل
بنس�ماته الب�اردة بع�د موجات
ح�ارة متتالي�ة يف الصي�ف ،ق�د
نهم�ل أنفس�نا بع�ض الشيء
لنفاجأ بإصابتنا نحن أو الصغار
بنزالت ب�رد ورش�ح ،أو إنفلونزا
بس�يطة حين�ا وش�ديدة الوطأة
حينا آخر”.
وأض�اف“ :نتيج�ة لذل�ك يقل�ق
البع�ض م�ن اإلصاب�ة بفريوس
(كورون�ا) وغريها م�ن األمراض
املوسمية الفريوسية التي تتشابه
أعراضها مع أعراض نزالت الربد
واإلنفلونزا”.
وفيما يأت�ي نصائح للتعامل مع
هكذا حالة:
 1التأقلم م�ع الطقس يف فصلً
أحيانا،
الخري�ف البارد واملمط�ر
وال�ذي تصب�ح فيه فترة النهار
أقصر والليل أط�ول ،لذلك يجب
الرتكيز عىل الذات والحصول عىل
كاف م�ن الن�وم ،وارتداء
قس�ط ٍ
ٍ
املالبس املالئمة للطقس.
 2اتب�اع نظام غذائي موس�ميصح�ي ،حي�ث يلع�ب النظ�ام
الغذائ�ي الصح�ي دورًا مهمً�ا
يف تقوي�ة مناع�ة الجس�م ض�د
األمراض الفريوس�ية ،مثل تناول
الفاكه�ة والخضروات الغني�ة
بفيتامين�ات إي�ه ( )Aويس ()C

وإي ( )Eوالزنك.
وم�ن بين الخضر املوس�مية
املفي�دة للمناع�ة :الج�زر
واليقطين وامللف�وف ،والكرن�ب
الغن�ي بفيتامين يس ،والفج�ل
األبي�ض املفيد للس�عال والتهاب
الحل�ق وضغط ال�دم وغريها من
األمراض.
 3رشب كمي�ات وفرية من املاءواملرشوبات الس�اخنة ،خصوصا
العش�بية منه�ا مث�ل الزنجبيل،
للحف�اظ على ترطي�ب الجس�م
وتخفي�ف أع�راض الحساس�ية

املختلفة ،كما يج�ب التقليل من
تناول الش�اي والقهوة ،وتحديدا
عىل معدة فارغة.
 4ممارسة التمارين الرياضية،ألنه خالل موس�م فصل الخريف
يفضل الكثريون البق�اء بأماكن
دافئ�ة ،لذل�ك يجب الخ�روج إىل
الطبيعة واالس�تفادة من أش�عة
الشمس التي تساعد الجسم عىل
إفراز فيتامني دي ( ،)Dوممارسة
الرياض�ة مث�ل رياضة امليش عىل
األقل مدة  30دقيقة يف اليوم.
 5-تنظي�م مواعي�د االس�تحمام

ألبنائ�ك ،ويج�ب أال يك�ون ذل�ك
ً
صباحا قبل النزول للمدرس�ة وال
ً
ليلا إن كان الجو بار ًدا ،مع عدم
التع�رض لتي�ارات هواء ش�ديدة
الربودة ،وخاصة بعد االستحمام
وبع�د ممارس�ة الرياض�ة م�ع
الح�رص على تجفي�ف ال�رأس
والجسم جي ًدا.
 6االهتمام بالنظافة الشخصيةبش�كل جيد ،بحيث يج�ب علينا
أن نع�ود أنفس�نا ونعل�م أبناءنا
غس�ل اليدين بعد كل مصافحة،
والح�رص عىل عدم مل�س الوجه

والعينين واألنف ،وغس�ل العني
باملاء فور الع�ودة من الخارج أو
تنظيفها بالكمادات الدافئة.
 7االبتعاد عن األماكن املزدحمةوالضيق�ة املغلق�ة والح�رص
عىل ارت�داء الكمامة واس�تخدام
املنادي�ل املطه�رة يف األماك�ن
املزدحم�ة غير النظيف�ة والتي
تجع�ل اإلنس�ان أكث�ر تعرض�ا
للجراثي�م وامليكروب�ات املس�ببة
للعدوى ،والحفاظ عىل املس�افة
ّ
التحصن بأخذ
االجتماعية ،م�ع
اللقاح السنوي ضد اإلنفلونزا.
 8البقاء باملنزل إذا كنت مريضاأو مصاب�ا بالرش�ح واإلنفلون�زا
املوس�مية ،ف�إن تواج�دك على
مقرب�ة م�ن اآلخري�ن يعرضهم
لخطر العدوى وخاصة املصابني
بأم�راض مزمنة مث�ل الرسطان
وأم�راض القلب وفيروس العوز
املناعي البرشي.
 9تجنب مس�ببات الحساس�يةاملوس�مية حي�ث إن ع�ث الغبار
املن�زيل هو من أنواع الحساس�ية
املوج�ودة عىل م�دار الس�نة ،إال
أن هن�اك توجهات موس�مية لها
وأهمها فصل الخريف و الش�تاء
يمكن أن تزي�د  2-3مرات أواخر
فص�ل الخري�ف مقارن�ة م�ع
الصيف.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

إذا نظ�رت إىل حيات�ك خالل الس�نوات املاضية،
ستالحظ أنها تغريت تماما.
ه�ذه التغيريات أث�رت إيجابا عليك وكانت س�ببا يف
التقدم امللوس الذي تالحظه اليوم.
حاول من حني آلخر أن تغري أسلوب حياتك.

الثور

تناقش بعض املوضوعات املفيدة إذا جلس�ت
مع بع�ض األصدق�اء يف الصباح كالفلس�فة
وامليتافيزيقا والعلوم.
تتمي�ز برسعة البديهة وهذا م�ا يميزك عن اآلخرين.
تس�توعب أي موض�وع او أي فك�رة تس�معها م�ن
أصدقائك اليوم.

الجوزاء

تشعر أن كل يشء يحدث لك اليوم يحدث ألول
مرة .تش�عر دائما ان هناك ش�يئا ما سيحدث
ولكن ال تعرف ما هو؟!
أنت شخص عاطفي جدا ولذلك ربما تشعر باآلخرين
بمج�رد أن تنظر إليهم .اهتم بمش�اعرك وأحاسيس�ك
وعرب عنها وال تكبتها.

السرطان

تعل�م إدارة أولويات�ك بش�كل أفضل .ال تضع
األش�ياء غري املهمة مع األمور التي ال تحتمل
التأجيل .ستنجز أعماال جميلة تفخر بها و تكون
محط أنظار املس�ؤولني عنك .كن حذرا من العالقات
الغرامي�ة .سترى كل يشء بل�ون وردي بالرغ�م م�ن
املشاكل املحيطة به.

األسد

أن�ت ش�خص تح�ب التح�دث م�ع اآلخرين
واالنخ�راط معه�م .تفك�ر الي�وم يف االتصال
بأصدقائ�ك واالقرتاح عليه�م االجتماع يف منزلك.
أن�ت متميز يف إقناع اآلخرين بأف�كارك ومقرتحاتك.
لديك القدرة عىل مساعدة اآلخرين رغم املحن والظروف
التي تمر بها.

العذراء

يوم مالئم للتحرك يف عدة اتجاهات .قد تواجه
خالفا ح�ول بعض املوضوع�ات واالعتبارات.
تتعرّض الي�وم محاوالتك للعرقلة وتواجه رشيكا
رشسا يف مكان العمل.
ق�د تمر بأم�ور مخيب�ة آلمالك ،ما ينعكس س�لبا عىل
وضعك الصحي.

الميزان
ربم�ا تقضي وقت�ا طويلا الي�وم يف تقديم
خدمات لشخص ما .ربما يكون هذا الشخص
صديق�ا أو حبيبا أو قريبا .لن تكف عن الكالم مع
هذا الش�خص .س�تضطر فج�أة للقيام بشيء ما ثم
تعاود مساعدة هذا الش�خص مرة أخرى .انتبه فهناك
أكث�ر م�ن يشء قد يق�ف يف طريق�ك .ال تجعل أي يشء
يؤثر فيك أو يثري غضبك.

العقرب

أنت مغرور اليوم وتشعر أنك الشخص الوحيد
املوهوب يف هذا العالم.
علي�ك أن تق�در مواهب اآلخري�ن وإال لن يقدور
جه�ودك او مواهب�ك .ال تن�س أنهم يعرف�ون كيف
ينتقم�ون من�ك ولكنهم مضط�رون للتكي�ف مع هذا
العالم الذي نعيش فيه.

القوس

تجنب األخط�اء والتهور والتسرع .إدعاءات
الرشيك بالعظمة والتف�وق عليك يثري غضبك
وتس�تدعي معالج�ة حاس�مة حتى تجت�از هذا
اليوم بسالم.
التوتر قد يس�بب لك فشال أو خسارة ،فال تنفعل كي ال
تسبب لنفسك أزمة صحية.

الجدي

الجدي�ة ه�ي أس�اس التع�اون املثم�ر بني
الزملاء ،بينم�ا كثرة املزاح تس�بب األخطاء
والهفوات.
س�تجد نفس�ك مضط�را إىل الدف�اع ع�ن أف�كارك
بمواجهة الرشيك ،وهذا سببه قلّة الثقة والود املفقود
بينكما.

الدلو
أي يشء يتعلق بحياتك العاطفية سيكون عىل
ما يرام خاصة إذا ترصفت بطريقة صحيحة.
عليك أن تبذل كل جهودك حتى تتأكد من شعورك
تجاه ش�خص م�ا .ننصحك بأن تتب�ع منهجا عمليا
يف حيات�ك املهني�ة الي�وم .جلوس�ك م�ع مجموعة من
األصدقاء املثقفني سيكون له تأثري عىل عملك.

الحوت

يق�در اآلخ�رون مميزات�ك ،وتمارس س�حرا
كبيرا وتصغي إىل م�ا يقوله لك أرب�اب العمل
باهتم�ام .تفك�ر يف قضي�ة زوجي�ة أو رشاكة أو
تعيش لحظات رومانسية مع الحبيب.
فك�ر مليا يف وضع�ك الصحي املتقلب ،واختر الحل أو
العالج املناسب برسعة.

سألوني اصدقائي وكلت ماحبــــيت
شكلهم يا بشر هذا الي حبيـــته
كلتلهم لوحدي عايش ومرتــــــــاح
واحلب بس خيانه وغدر سميته
ألن جربت احب بس مالكيت انسان
على نيتي احبه وهم على نيتـــه
لكيت الي يخون وبالظهر ينطيـــــك
سجني الغدر بس هذا الكيتـــــه
ولكيت الي جرحني بغير اسبــــــاب
وجازاني بجرح واني الي داويته
تردوني احب والغدر طبع النـــــاس
بطلت العشك والباب سديتــــــه
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حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1938هريم�ان غورينغ يقرتح
خط�ة لجع�ل مدغش�قر وط�ن
قومي لليهود.
 - 1948ص�دور حك�م باالع�دام
عىل رئيس ال�وزراء الياباني أثناء
الحرب العاملي�ة الثاني�ة الجنرال
هيديكي توجو.
1956انضمام املغرب والس�ودان
وتونس إىل االمم املتحدة.
وق�وع مذبحة خ�ان يونس ،التي
نفذه�ا الجي�ش االرسائييل بحق
الجئني فلسطينيني يف مخيم خان
يونس.
 - 1976إنش�اء بلدي�ة أبات�و يف
غويانا الفرنس�ية بفصل إقليمها
عن بلدية غراند سانتي.
 - 1982ي�وري أندروبوف يخلف
ليونيد بريجنيف يف رئاسة الحزب
الش�يوعي الس�وفييتي واالتحاد

السوفيتي.
 - 1990تنصي�ب االمرباط�ور
أكيهيت�و رس�مًيا إمرباط�وًرا
لليابان.
 - 1996ح�ادث تص�ادم طائ�رة
الخط�وط الجوي�ة العربي�ة
الس�عودية رحل�ة  763وطائ�رة
الخطوط الكازاخستانية يف سماء
نيودله�ي م�ا يس�فر ع�ن مقتل
أكث�ر م�ن  349راكب م�ا يجعله
أكثر ح�وادث الطيران دموية يف
التاريخ.
 - 1998منتخ�ب الكوي�ت لك�رة
القدم يفوز ب�كأس الخليج لكرة
القدم للمرة التاس�عة بتاريخه يف
البطولة املقامة يف البحرين.
 - 2001طالب�ان تنس�حب م�ن
العاصمة االفغانية كابل وذلك قبل
وصول ق�وات التحالف الش�مايل

االفغاني إليه�ا وذلك أثناء الحرب
االمريكية عىل أفغانستان.
ً
ش�خصا يف
 - 2003مقت�ل 23
هج�وم انتح�اري على قاع�دة
للرشط�ة االيطالي�ة يف مدين�ة
النارصية جنوب رشق العراق.
 - 2006جمهوري�ة أوس�يتيا
الجنوبية واملتمتعة بالحكم الذاتي
ضم�ن جمهورية جورجيا تجري
استفتاء ش�عبي للتصويت حول
االس�تقالل عن جورجيا ،وكانت
نتيجته املوافقه عىل االستقالل.
 - 2011رئي�س ال�وزراء االيطايل
سيلفيو برلس�كوني يستقيل من
منصب�ة بعدم�ا خسر قب�ل أيام
االغلبية الربملانية التي كان يتمتع
به�ا ،وأعل�ن حينها إنه س�يقدم
اس�تقالته عندم�ا يق�ر الربمل�ان
بمجلس�يه االجراءات التقش�فية

قصة وعربة
دخ�ل رج�ل غري�ب اىل مطعم يف الش�ام
وطل�ب رغي�ف خب�ز اكل نصف�ه وت�رك
النص�ف األخر وخ�رج ويف كل ي�وم كان
يفع�ل ذل�ك ..فانتب�ه اليه رجل ش�امي
فسأله بكل ادب ملاذا تأكل نصف الرغيف
وترتك نصفه يف كل يوم؟
ومن اين انت؟
فقال الرج�ل انا من بغ�داد  ،ودرت بالدا
ولم اجد من يحفظ الخبز وامللح فانا اكل
نص�ف الرغيف وال اجد من يس�تأهل ان
يأكل نصفه الثاني.
ق�ال ل�ه الرج�ل الش�امي :ان�ت الي�وم
ضيفي،وجاء املوعد وكان الشامي يعيش
يف بيت�ه مع امه وابنة عم�ه اليتيمة التي
عىل وش�ك الزواج بها ،وط�رق البغدادي
الب�اب ففتحت ابن�ة عم الش�امي فهام
بها البغدادي ،وبع�د الغداء قال البغدادي
للش�امي اريد ان اس�تحلفك بالله يا من
تقاس�منا الخبز واملل�ح ان ال ترد طلبي،
من الفتاة التي فتحت الباب؟
ق�ال هي ابنة عم�ي  ،فقال اري�د الزواج
منها فقال الشامي هي لك.
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التي طالب به�ا االتحاد االوروبي
به�دف إع�ادة ثق�ة الس�وق يف
االقتصاد االيطايل.
 - 2014مس�بار الهب�وط فيل�ة
التاب�ع ملهم�ة روزيت�ا ينج�ح يف
الهب�وط على س�طح مذن�ب 67
بي/تشوريموف-غرياس�يمينكو
الول مرة يف التاريخ وذلك بعد 10
س�نوات من إطالق�ه يف  2مارس
.2004
رٌ
تفجي انتحارّي يف محَّ لة
- 2015
ب�رج الرباجن�ة يف ضاحية بريوت
الجنوبَّية ،يوقع حوايل  41قتيال.
 - 2017زل�زال ق�وي يضرب
املناط�ق الحدودي�ة بين إي�ران
والع�راق بقوة  3.7على مقياس
ريخرت مرك�زه مدينة كرمنش�اه
االيراني�ة وتأثريه يص�ل إىل الدول
املجاورة.

الخبز والملح

س�افر البغدادي مع عروس�ه ليعيشا يف
بغداد ،وبعد مدة ماتت ام الش�امي وفقر
وباع بيته لي�أكل بثمنه وقلت النقود ولم
يبق إال يشء يسير ،فقرر ان يس�افر اىل
صديقه يف بغداد  ،وحني وصل بغداد علم
ان صديق�ه البغدادي اصبح م�ن اغنياء
بغ�داد ولديه قرص هناك ،فتوجه لقرصه

وطلب م�ن الخادم�ة مقابل�ة صديقه ،
فعادت الخادمة تحمل كيس�ا من النقود
الذهبي�ة وأعطته اياه ،فق�ال لها انا اريد
مقابل�ة صديق�ي ،ورمى بكي�س النقود
فانفرطت الليرات الذهبي�ة عىل األرض
وذهب ويف عينيه دمعة كبرية .....
واكتش�ف الش�امي ان نقوده انتهت ولم

من الفيسبوك

يعد معه ثمن العودة للشام وأصبح ينام
يف املس�اجد ،فأتاه رجل طاعن يف الس�ن
ميسور الحال ،وسأله عن حاله فقال:
اني ال اج�د قوت يومي فق�ال له الرجل:
ملا ال تعمل يف التجارة؟ وسأعينك بقرض
مبلغ مال معترب تبدأ به تجارتك..
وب�دأ الرج�ل يعلم�ه التج�ارة وإرسارها
واألس�واق وكل يشء يفي�ده يف عمل�ه اىل
ان اصبح الش�امي يف س�نوات من العمل
ال�دؤوب ميس�ور الحال وبن�ى قرصا يف
بغداد..
جاءت امرأة مس�نة وطلبت من الشامي
ان تعم�ل على خدمته يف القصر مقابل
معيش�تها فوافق وكانت ل�ه اما حقيقة
..ثم قال�ت له ان هناك فت�اة فقرية تريد
العم�ل مع�ي يف القصر فواف�ق بقلب�ه
الطي�ب املعتاد وب�دأت الفت�اة تتفانى يف
العم�ل اىل ان تعل�ق بها الش�امي وطلب
الزواج منها..
سهلت له االمور املرأة املسنة وحدد موعد
الزفاف يف بغداد .....
دخ�ل الرج�ل البغ�دادي قصر الرج�ل
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الشامي فقال له الش�امي اتيت لزيارتك
فبعث�ت خادمت�ك بكيس النق�ود وكأني
متسول واآلن ماذا تريد؟؟؟..
قال ل�ه البغدادي :اني نظرت من ش�باك
القرص فوجدت حالك التي اتيت بها
فأرسلت لك النقود لتصلح بها حالك امام
ابنة عم�ك التي زوجتني اياه�ا رغم انك
كن�ت تريدها ،،وحني وج�دت ان كرامتك
قد اب�ت عليك اخ�ذ النقود ،احترت ماذا
افع�ل من اجل�ك ..فهل تعلم م�ن الرجل
الكبري الذي علمك التجارة انه أبي،
واملرأة التي تخدمك يف بيتك هي أمي ،وأنا
اليوم اتيتك ألحرض زفاف أختي..
ثم اش�ار بيده فدخلت ابنة عم الش�امي
تج�ر يف يده�ا طف�ل وطفل�ة كانهم�ا
الش�مس والقمر ،واقرتبت من ابن عمها
الش�امي تهن�أه  ،وجل�س الجمي�ع مع
بعض  ،،هنالك أخرج البغدادي من جيبه
نصف رغيف وقسمه عىل الجميع فأكلوه
 ....انه الخبز وامللح يا سادة...
إن من األخالق الحميدة أن ال نرمي حجرا ً
يف البرئ الذي رشبنا منه.

اختبارات شخصية

ما الذي يكشفه أسلوبك في غسل أسنانك عنك ؟

غسل األسنان من األمور التي نقوم
بها من دون التفكري بها ،فهي أمر
روتيني نقوم ب�ه يومياً .وكما هو
مع�روف األم�ور الروتينية عادة ال
تعل�ق بالذاك�رة الن العق�ل يق�وم
بها من دون تحفي�ز ولذلك أحيانا ً
تعانين لتتذك�ري ان كنت فعالً قد
قمتي بغسل أسنانك أم ال.
لك�ن الروتين اليومي ه�ذا يمكنه
الكشف الكثري عن شخصيتك .لذلك
تمعني جي�دا ً يف الص�ور واختاري
طريقة غس�لك السنانك واكتشفي
ما تكشفه عنك يف هذا االختبار.
الصورة رقم ١
يف حال كنت من النوع الذي يغسل
أس�نانه عىل عجل فأنت من النوع
الذي يعتمد هذا األسلوب يف الحياة
بش�كل عام .تحاولين إنجاز أكرب
عدد م�ن األمور خلال أقرص مدة
زمنية ممكنة .
صربك محدود خصوصا ً حني يتعلق
األمر بامله�ام غري الهام�ة أو التي
تعتربي�ن بانها غري هامة .أنت من
النوع الذي ينظر اىل الصورة كاملة
وال تمنحنين التفاصيل الكثري من
األهمي�ة .ش�خصيتك قوي�ة لذلك
ان�ت تتولين إنجاز امله�ام الكربى
وتكلفين االخري�ن بامله�ام االقل
أهمية .أنت ام�رأة تعرف تماما ً ما
الذي تريده وتسعى لتحقيقه وهذا
م�ا يؤكد انك س�تحققني الكثري يف
املستقبل.
الصورة رقم ٢
يف حال كانت فرتة غس�ل أس�نانك
ه�ي مس�احتك الخاص�ة ألحلام
اليقظ�ة والتفكير بام�ور اخ�رى
فم�ن املؤك�د ان�ك تأخذي�ن وقتك
ً
كاملا خالل غس�ل أس�نانك  .أنت
ام�رأة مبدع�ة وتملكين خي�االً
خصبا ً وال تكرتثين للمواعيد ألنك

تسيرين يف الحي�اة وف�ق إيقاعك
الخاص اله�ادئ .تفكري�ن خارج
الصندوق بشكل دائم وانت مصدر
الهام لالخرين .شخصيتك مريحة
وس�هلة املعشر وأن�ت الصديقة
التي تمنح االخرين وقتا ً ممتعاً.
الصورة رقم ٣
تقومين بمه�ام متع�ددة خلال
عملية غسل االسنان ما يعني أنك
إنسانة ال يمكنها ان تقوم بعملها
اال حين تق�وم بأم�ور عدي�دة يف
الوقت عينه .انت يف الواقع ماهرة
ج�دا ً حين يتعل�ق االم�ر بالقيام
بمه�ام متع�ددة .تبدعين تح�ت
الضغوطات لكنك تحملني نفسك
أكثر م�ن قدرتها على االحتمال.
لذل�ك عليك التوقف قليالً والتقاط
أنفاس�ك ،فعقل�ك ال�ذي يعم�ل
برسع�ة قياس�ية يمنع�ك م�ن
االس�تمتاع باألمور البس�يطة يف
الحياة.
الصورة رقم ٤
فوضوي�ة جدا ً خالل عملية غس�ل
األسنان ،بقايا املعجون يف املغسلة
وثيابك تتس�خ من الرغ�وة واملاء.
انت إنس�انة تملك روح�ا ً حرة وال
ً
وأصلا ال
تح�ب األج�واء املتوت�رة
تش�عرين بالتوتر حتى حني تلقي
الحياة بأثقالها عليك .أنت مغامرة
و ال تسريين وفق القواعد والقوانني
فالحياة بالنس�بة اليك هي السري
مع التيار بغ�ض النظر عن املكان
الذي ستصلني اليه .أنت نسمة من
الهواءاملنعش الذي يجعل أي مكان
تتواجدين فيه ينبض بالحياة.
الصورة رقم ٥
تغسلني أس�نانك بأس�لوب عدائي
وتحرصني عىل انها نظيفة بش�كل
مثايل .انت امرأة تحرص عىل إنجاز
االمور بغض النظر عما قد يتطلبه

ذلك من�ك .رغم ان�ك تحاولني عدم
التنفيس ع�ن غضبك عىل االخرين
لكن�ك تقومني بذل�ك ..ومع ذلك ال
تلومني نفسك فبالنس�بة اليك هم
ال يعرفون متى عليهم االبتعاد عن
طريقك.
االخ�رون يخافون من ش�خصيتك
العدائي�ة لكنه�م يف الوق�ت عين�ه
يقدرون قدرتك على انجاز االمور
بشكل مثايل.
الصورة رقم ٦
امل�رأة الت�ي تس�تخدم الفرش�اة
الكهربائي�ة هي ام�رأة معارصة

تؤم�ن ب�أن التطور الح�ايل يجب
اس�تغالله حتى اقىص الدرجات.
تحاولين اللح�اق بكل م�ا جديد
س�واء تكنولوجي�ا ً أو يف املوضة.
انت عادة الش�خص ال�ذي يعرف
اح�دث املوديلات يف كل يشء ويف
الواق�ع ال ترتددين قب�ل رشائها.
لكن مش�كلتك هي ان�ك تحكمني
عىل االخرين وفق نمطهم فمن ال
يسري مع الركب الحديث بالنسبة
اليك قدي�م الط�راز ويملك عقلية
متحج�رة ..م�ع أن الواق�ع ليس
كذلك عىل اإلطالق.
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