مشول األجراء اليوميني بقطع رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
األراضي السكنية يف ذي قار
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اصدر محافظ ذي قار ،أحمد غني الخفاجي ،امس
األحد ،قرارا ً بشمول االجراء اليوميني العاملني يف
مؤسسات الدولة بتوزيع قطع األرايض السكنية
ً
اسوة برشيحة املوظفني الدائميني.وقال الخفاجي،
ً
يف بيان :انه «تثمينا لدور هذه الرشيحة املهمة
بادرنا اىل التوجيه بشمولهم يف جميع املؤسسات
البلدية والبدء برتويج معامالتهم بالطرق القانونية
املتبعة وحسب السياقات املعمول بها وضمن
رشيحة نقابات العمال».وأشار اىل أن» املحافظة
خصصت اول مقاطعة من نوعها لهذه الرشيحة
النشاء حي سكني سيسمى بحي الرائعني».

الزوراء /حسني فالح:
اس�تبعد ائتلاف دول�ة القانون تش�كيل
الكتل�ة الصدري�ة وحدها الكتل�ة النيابية
االكرب ،وفيما اكد وصول االطار التنسيقي
اىل  85مقع�دا ويتفاوض حاليا مع القوى
الكردية والس�نية لتش�كيل الكتلة االكرب،
اشار تحالف تقدم اىل انه ينتظر مصادقة
املحكم�ة االتحادية عىل نتائج االنتخابات
للرشوع بالتفاوض مع الكتل السياسية.
وق�ال عضو ائتلاف دولة القان�ون ،وائل
الركابي ،يف حديث لـ”الزوراء” :إن الكتلة
االكبر س�تكون ضم�ن االط�ر القانونية
والدس�تورية الت�ي اعتمده�ا الدس�تور
وهي من خالل تش�كيل كتل�ة مكونة من
 165مقع�دا تتك�ون من تحالف�ات ،ألنه
ال يمك�ن لكتل�ة معينة وحدها تس�تطيع
ان تش�كل ه�ذا الع�دد لك�ي يت�م االعالن
ع�ن اختي�ار رئي�س وزراء يك�ون موعزا
ل�ه االمر م�ن خلال رئي�س الجمهورية
لتشكيل الحكومة.واضاف :أن التحالفات
الت�ي تس�بق اختيار الكتلة األكبر ،والتي
س�يتم من خاللها اختي�ار وتحديد رئيس
الجمهورية ،ستأتي عرب قنوات تفاوضية
بين الكتل السياس�ية وه�ذه املرحلة تتم
بع�د ان تص�ادق املحكم�ة االتحادية عىل
نتائ�ج االنتخاب�ات .الفت�ا اىل :ان االط�ار
التنسيقي اآلن يسري نحو خطى واضحة،
حيث هناك اطراف كثيرة رافضة لنتائج
االنتخاب�ات بل تطال�ب بإلغائها والبعض
يطالب بإلغ�اء االنتخابات اصال.وأوضح:
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 :اإلطار التنسيقي وصل لـ  85مقعدا ونتفاوض مع الكرد والسنة لتشكيل الكتلة األكرب

ان موض�وع تش�كيل الكتل�ة واملش�اركة
بالحكوم�ة وتس�مية رئيس ال�وزراء اآلن
بالنس�بة للواق�ع العميل ال يوج�د حديث
بهذا املوضوع ،الن االطار التنسيقي اصدر
بيانا بأن املفاوضات ستكون بعد االنتهاء
م�ن العد والفرز اليدوي او االعالن النتائج
النهائي�ة من قب�ل املفوضي�ة واملصادقة
عليه�ا حينها ينطلق االطار التنس�يقي يف
التفاوض لتش�كيل الكتل�ة االكرب.وتابع:

ان االط�ار التنس�يقي اىل اآلن جمع ككتل
مقاعد ش�يعية فقط وص�ل اىل  85مقعدا
تقريب�ا ،لك�ن ه�ل هن�اك اريحي�ة بهذه
املقاعد تسمح لهم ان يتفاوضوا مع الكرد
والسنة؟ هل بإمكان االطار التنسيقي ان
يغض النظ�ر او يتناىس الكتل�ة الصدرية
الفائ�زة باالنتخابات وه�ي الكتلة االكرب
انتخابي�ا وصاحبة  73مقع�دا؟ .مرجحا
بأن تكون الحكومة القادمة توافقية لربما

يك�ون فيها م�ن خالل االطار التنس�يقي
دولة القانون ألنه الكتل�ة االكثر انتخابيا
داخل االطار التنسيقي ولربما هي الكتلة
الثاني�ة ككتل�ة ش�يعية بع�د الصدري�ة.
ومىض بالقول :نحن نرحب إذا كان التيار
الص�دري قادرا على ان يتفاوض وينجح
بالتف�اوض ويش�كل كتل�ة نيابي�ة اكثر
عددا ضمن االطر والقوانني الدس�تورية.
الفت�ا اىل :ان الطرفين الك�ردي والس�ني

أملانيا تلقي القبض على  31الجئا عراقيا عربوا حدودها من بولندا  ..ص3

ال يمكنهم�ا ان يتحالفا م�ع ممثل واحد
للشيعة لكنهما االقرب لالطار التنسيقي
الذي يمثل اغلب الكتل الشيعية .واوضح:
ان�ه على الرغم م�ن ان الكتل�ة الصدرية
حقق�ت ف�وزا إال انه�ا ال تس�تطيع ان
تشكل كتلة نيابية اكرب كونها تمثل جزءا
واحدا من مجموعة ش�يعية .مؤكدا :اننا
مقبولون عىل حكومة توافقية واتمنى ان
تك�ون الحكومة محملة بهم�وم املواطن
ومعاناته طيلة السنوات املاضية وتحقق
ما يريد يف جانب الخدمات.واش�ار اىل :ان
دول�ة القانون هي جزء مه�م من االطار
التنسيقي وتسعى اىل السري ضمن االطار
التنس�يقي للتف�اوض بع�د االنته�اء من
النتائ�ج لتش�كيل الكتلة النيابي�ة االكثر
عددا.من جهته ،قال املتحدث باسم تحالف
تق�دم ،س�عود املش�هداني :ان التحال�ف
ينتظ�ر املصادق�ة عىل نتائ�ج االنتخابات
م�ن قبل املفوضية من اج�ل التحرك نحو
التفاهمات مع الكتل السياس�ية لتشكيل
الحكوم�ة املقبلة.واض�اف :ان�ه لحد اآلن
ل�م تتضح الرؤية بالنس�بة لتحالف تقدم
بش�أن تش�كيل الكت�ل داخ�ل الربمل�ان.
مبين�اً :أن جوالت الحلبويس تضمنت عقد
لق�اءات فق�ط ،ولي�س اتفاقات.واش�ار
اىل :ان التحالف يرتقب املش�هد الس�يايس
العراقي لحني االنته�اء من املصادقة عىل
نتائج االنتخابات والتصديق عىل الطعون،
ليك�ون لدين�ا رأي واض�ح ورصي�ح بهذا
الخصوص.

اللجنة العراقية  -السعودية تناقش الربط الكهربائي وتطوير احلقول الغازية
جملس االمناء يصوت على اقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة االعالم العراقي
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السيد الصدر :لن نسمح بتدخل أي
دولة يف نتائج االنتخابات

بغداد /الزوراء:
بح�ث رئيس مجلس القضاء األعىل ،فائق
زيدان ،امس االحد ،مع املستشار الخاص
الجدي�د لالمين الع�ام لألم�م املتح�دة،
كريس�تان ريترش ،تعزيز الجهود ملتابعة
تموي�ل العصاب�ات االرهابية.وذكر بيان
ملجلس القضاء االعلى ،تلقته «الزوراء»:

أن «رئي�س مجلس القض�اء األعىل ،فائق
زيدان ،اس�تقبل رئي�س فري�ق التحقيق
الدويل بخصوص جرائم داعش كريستان
ريتشر» ،الفت�ا اىل أن «الطرفين بحث�ا
التعاون بين املحاكم والفري�ق بما يعزز
الجهود ملتابعة مصادر تمويل العصابات
االرهابية».

ريال مدريد يُسقط برشلونة يف الكالسيكو
ويقفز لصدارة الليجا
بغداد /الزوراء:
حق�ق ري�ال مدري�د االنتص�ار بنتيج�ة
( ،)1-2خالل مواجهة الكالس�يكو أمام
الغريم التقليدي برش�لونة ،مس�اء امس
األح�د ،يف معقل البلوجرانا «كامب نو»يف
إط�ار منافس�ات الجول�ة الع�ارشة من
الليجا..ونجح دافيد أالبا يف تسجيل هدف
التقدم لريال مدريد يف الدقيقة  ،32حيث
تلقى تمري�رة من زميل�ه رودريجو عىل
الطرف األيسر ملنطقة جزاء برش�لونة،
وس�دد قذيفة أقىص يس�ار تري شتيجن
ال�ذي ل�م يس�تطع إيقافها.ومن هجمة

مرت�دة لري�ال مدري�د ،نج�ح ل�وكاس
فاس�كيز يف تس�جيل اله�دف الثان�ي يف
الدقيقة  ،94حيث س�دد أسينس�يو كرة
ارتدت لفاس�كيز الذي أس�كنها الشباك.
وس�جل أجوي�رو هدف تقلي�ص الفارق
لربش�لونة يف الدقيق�ة  ،97بصناعة من
دست ،وأطلق بعدها حكم املباراة صافرة
النهاية.وبهذا االنتصار ،يرفع ريال مدريد
رصي�ده إىل  20نقط�ة يف ص�دارة ترتيب
الليجا ،بينما تجمد رصيد برش�لونة عند
 15نقطة يف املركز الثامن.

تفاصيل ص6

املفوضية توافق على العد والفرز اليدوي يف  234حمطة اقرتاع يف ثالث حمافظات
كونه�ا جاءت مدعمً�ة باألدلة.وقال عضو الفريق
االعالمي للمفوضية ،عماد جميل ،لـ»الزوراء» :ان
« مجلس املفوضني قرر اعادة الفرز ألكثر من 200
محطة س�يعاد فرزها يدويا يف عموم املحافظات»
.واض�اف ان « املفوضية نظ�رت حتى اآلن يف 816
طعن�ا بنتائج االنتخاب�ات ،قبلت منه�ا  26طعنا

حت�ى الي�وم الح�ايل» .مبين�ا ان « ان املفوضي�ة
س�تعيد فرز املحطات املطعون بها فقط ال غريها
«.واك�د عض�و الفري�ق االعالم�ي للمفوضية «ان
النتائج النهائية لالنتخابات س�تعلن رسميـا بعد
انتهاء النظر يف جميع الطعون والشكاوى «.يأتي
ذل�ك ،حي�ث اك�دت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات

اس�تمرارها بدراس�ة الطعون املقدمة إليها ،حيث
ت�م تدقيقها من قبل القس�م املعني ،وبن�ا ًء عليه
ً
طعنا عىل مجل�س املفوضني،
ج�رى ع�رض ٣٤٠
وبعد اس�تكمال اإلجراءات التحقيقي�ة الالزمة يف
ضوء األدلة والتوصية املرفوعة.

تفاصيل ص2

يف ظل توتر متصاعد بني املكونني العسكري واملدني
والرتبوي والصناعي وتبادل الخربات وما
ش�اكل ذلك عىل األصع�دة كافة وتفعيل
الدور الدبلومايس املشرتك.

تفاصيل ص2

من درجات القرار (لل�دور األول) التي لم
يستفد منها التلميذ أو الطالب من القرار
السابق اىل درجات القرار املضافة حالياً”.
وأضاف�ت أن “إضافة درج�ات القرار يتم
وت ُ
يف حال االس�تفادة منها َ
نقل التلميذ أو
الطالب من الرس�وب اىل النجاح”.ولفتت
اىل أن “ينقل تالميذ الصفوف األربعة األوىل
املنتظمني يف الدوام الذي�ن أدوا امتحانات
نصف الس�نة من (الص�ف األول االبتدائي
اىل الص�ف الرابع االبتدائي) ،اىل صف أعىل
م�ن الصف�وف التي داوم�وا فيه�ا للعام
الدرايس .“ 2021 - 2020

األردن يوجه حتذيرا جديدا إىل إسرائيل

عمان /متابعة الزوراء:
وجهت وزارة الخارجية األردنية تحذيرا
جديدا إلرسائيل.وحس�ب وكال�ة األنباء
األردني�ة ،ح�ذرت الخارجية الس�لطات
اإلرسائيلية من بناء وحدات اس�تيطانية
جديدة يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة األردني�ة إن
املصادق�ة على تنفي�ذ خط�ة لبن�اء 3
آالف وح�دة اس�تيطانية جدي�دة خطوة
مرفوضة ومدانة وتمث�ل خرقا للقانون
الدويل وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
وأكدت أن سياسة االستيطان اإلرسائيلية
يف فلسطني ،س�واء بناء املستوطنات أو
توس�عتها أو مصادرة األرايض أو تهجري
الفلسطينيني ،هي سياسة ال رشعية وال
قانوني�ة تقوض جه�ود التهدئة وفرص
ح�ل الدولتني وتحقيق السلام الش�امل

رئيس جملس القضاء يبحث مع فريق التحقيق
الدولي جبرائم داعش التعاون املشرتك

توزعت بني حمافظات صالح الدين والبصرة وبغداد

الزوراء  /يوسف سلمان:
اوصت مفوضية االنتخابات برد  322طعنا ً جديدا ً
بنتائ�ج االنتخاب�ات ،كما وافقت عىل إع�ادة العد
والف�رز اليدوي لـ 234محطة اقرتاع من املحطات
االنتخابية املطعون بها بنا ًء عىل  ١٨طعنا توزعت
بين محافظات صلاح الدي�ن والبصرة وبغداد،

الرتبية توضح آلية قرار إضافة
الـ 10درجات للصفوف غري املنتهية

بغداد /الزوراء:
أوضح�ت وزارة الرتبي�ة ،ام�س االح�د،
آلي�ة قرار إضاف�ة الـ  10درج�ات لطلبة
الصف�وف غير املنتهي�ة .2021 - 2020
وذكرت الوزارة يف بي�ان تلقته “الزوراء”:
أن “هيئ�ة الرأي يف ال�وزارة قررت إضافة
 10درجات لتالمي�ذ وطلبة الصفوف غري
املنتهي�ة املمتحنين يف ال�دور الثان�ي من
(الخام�س االبتدائي اىل الص�ف الخامس
اإلع�دادي) بفروعه كاف�ة واملعاهد ،ومن
ضمنها الصف السادس االبتدائي” .مؤكدة
على ان “تتم إضاف�ة الدرج�ات املتبقية

No: 7585 Mon 25 Oct 2021

تقدم :ننتظر املصادقة على نتائج االنتخابات للشروع بالتفاوض مع الكتل

ص3

بغداد /الزوراء:
أص�در زعي�م التي�ار الص�دري ،الس�يد
مقتدى الصدر ،امس األحد ،بيانا ً بش�أن
سياس�ة التعام�ل يف املرحل�ة املقبل�ة،
فيما أش�ار إىل عدم الس�ماح بتدخل أي
دولة بش�أن االنتخابات وم�ا يرتتب من
تحالفات.وقال الس�يد الصدر يف تغريدة
له على “تويرت” تابعتها “ال�زوراء” :إن
“الدول الجوار هم اشقاؤنا واصدقاؤنا”،
منوه�ا بـ�ـ “سياس�ة التعام�ل معهم
خالل املرحلة املقبلة”.وأوضح أن “الدول
التي لم تتدخل بشؤون العراق الداخلية،
وتس�عى لتوطيد العالق�ات والعمل عىل
إيجاد مش�اريع مشتركة عىل املستوى
األمن�ي واالقتصادي والثق�ايف والصحي

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة ،امس االحد ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،فيما اكدت تسجيل  1247اصابة جديدة و 24حالة وفاة وشفاء 2139
حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم
امس ، 16505 :ليصبح عدد الفحوصات الكلية .15676909 :مبينة :انه تم تسجيل
 1247اصابة جديدة و 24حالة وفاة وشفاء  2139حالة.واضافت :ان عدد حاالت
الشفاء الكيل ،)%97.1( 1986578 :بينما عدد حاالت االصابات الكيل،2046274 :
أما عدد الحاالت التي تحت العالج ،36735 :يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،238 :وعدد حاالت الوفيات الكيل .22961 :الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم
امس ، 50612 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.5559945 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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دولة القانون لـ

العراق ..ارتفاع طفيف بإصابات كورونا
وعدد امللقحني يتخطى الـ  5ماليني

والعادل.وكانت “القناة  ”13اإلرسائيلية،
قد أعلنت يف بداية ش�هر أكتوبر الجاري،
أن بلدي�ة إرسائي�ل يف الق�دس تعم�ل يف
الوق�ت الراه�ن على الرتوي�ج لبناء 10
آالف وح�دة اس�تيطانية يف منطق�ة
قلندي�ا ،وتحدي�دا على أرايض مط�ار
قلنديا املستوىل عليها من قبل السلطات
اإلرسائيلي�ة من�ذ عام .1967وبحس�ب
التقري�ر ،س�تقيم إرسائيل املس�توطنة
عىل  900دون�م ( 90ألف مرت مربع) من
أصل  1200دونم ،وهي املس�احة الكلية
ألرايض املطار ال�ذي أغلقته عام .2000
وأك�د املراقبون أن الخط�وة اإلرسائيلية
تحمل دالالت خطرية من شأنها أن تقود
كل الجهود الدولي�ة والعربية الرامية إىل
السلام ،وتدمر حل الدولتني الذي أقرته
القرارات الدولية.

اخلرطوم ..فوضى يف الشوارع والشرطة تفرق مئات املتظاهرين مبحيط القصر الرئاسي

الخرطوم  /متابعة الزوراء:
فرق�ت الرشط�ة الس�ودانية ،ام�س
األحد ،مئات املتظاهرين املحتش�دين
بش�ارع النيل (رئييس) ،وجرس «امللك
نم�ر» الراب�ط بني الخرط�وم ومدينة
الخرطوم بحري (شمال) ،بقنابل الغاز

املس�يل للدموع.ويف وقت سابق ،أغلق
معتصمون الشارع والجرس الكائنني
يف محيط القصر الرئايس بالعاصمة
الخرط�وم للمطالب�ة بح�ل الحكومة
االنتقالية برئاس�ة عب�د الله حمدوك.
وأطلق�ت قوات الرشط�ة قنابل الغاز

املس�يل للدموع لتفري�ق املتظاهرين
وإزال�ة الحواج�ز األس�منتية ،تفاديا
إلعاقة حركة املرور.وشهدت الشوارع
الرئيس�ية والفرعية يف محيط القرص
الرئ�ايس ،عمليات كر وف�ر بني قوات
الرشط�ة واملتظاهري�ن ،عقب عملية

اجليش السوري مينع رتال عسكريا
أمريكيا من دخول قرية يف ريف احلسكة
دمشق /متابعة الزوراء:
اعترض عن�ارص م�ن الجيش الس�وري رتل
عرب�ات عس�كرية تابع�ا للجي�ش األمريكي
حاول العبور من خلال قرية الدمخية بريف
الحس�كة الش�مايل وأجبروه على الرتاجع.
وأف�ادت مصادر أهلي�ة من ريف القامشلي
لوكال�ة “س�انا” ب�أن “عنارص م�ن الجيش
العرب�ي الس�وري يف قري�ة الدمخي�ة بري�ف
الحسكة الشمايل اعرتضوا رتال لقوات االحتالل
األمريكي مؤلفا من  6عربات عسكرية حاول
العبور من خالل القرية وأجربوه عىل الرتاجع

ومغ�ادرة املنطقة”.وتص�دى أه�ايل ق�رى
وبلدات بريف الحس�كة بم�ؤازرة من الجيش
الس�وري ،للعديد من أرتال الجيش األمريكي
أثن�اء محاولته�ا التحرك يف املنطق�ة بالقرب
من مناطق انتش�ارها وقواعده�ا وأجربوها
عىل املغادرة والعودة بعد رش�قها بالحجارة.
وكانت ق�وات الجيش الس�وري املتمركزة يف
مدخل القامشلي الغربي على الطريق الدويل
 M4منع�ت قب�ل يومين ،رتلا أمريكي�ا من
العب�ور إىل مدين�ة القامشلي وأجربت�ه عىل
الرتاجع.

التفريق.يف الس�ياق ،قال وايل (حاكم)
الخرطوم ،أيمن نمر« :قامت مجموعة
من منس�وبي املؤتمر الوطني املحلول
(الحاكم السابق) ،صباح امس ،بقفل
جرس امللك نمر وش�ارع النيل لتعطيل
حرك�ة امل�رور وس�ط الخرط�وم».

وأض�اف يف بي�ان« :وجهن�ا الرشطة،
وبحضور النيابة العامة ،بفتح الطرق
والتعام�ل القانوني الحاس�م والالزم
مع ه�ذا التع�دي الس�افر ملنس�وبي
الحزب املحلول.

تفاصيل ص2

انتخابات ليبيا ..املفوضية حتدد مواعيد الرتشح
لالنتخابات وتعد بالنزاهة
طرابلس /متابعة الزوراء:
ق�ال رئي�س املفوضية العلي�ا لالنتخاب�ات الليبية ،عماد
الس�ايح ،إنهم يخططون لفتح باب الرتشح لالنتخابات
الرئاسية والربملانية يف النصف األول من نوفمرب /ترشين
الثاني املقبل.جاء ذلك يف مؤتمر صحفي ،عقده الس�ايح
بالعاصمة طرابلس ،حول اس�تعدادات إجراء االنتخابات
الليبي�ة يف  24ديس�مرب/كانون األول املقبل.وخلال
املؤتمر ،أوضح السايح أن خطة املفوضية تقيض بإجراء
االنتخابات الرئاس�ية والنيابية ،بش�كل متزامن ،وكذلك
إعلان نتائجها.بينم�ا أق�ر الربملان الليب�ي يف  5أكتوبر/
ترشي�ن أول الجاري إجراء االنتخاب�ات الربملانية بعد 30

يوم�ا من انتخاب رئيس للبالد ،رغ�م أن خارطة الطريق
التي ترعاها األمم املتحدة ،نصت عىل إجرائهما بالتزامن
يف  24ديس�مرب/كانون أول املقبل.وأضاف السايح خالل
املؤتمر“ :سيتم نرش نماذج قوائم التزكية التي اشرتطتها
قوانني االنتخابات عىل املرتش�حني لالنتخابات الرئاسية
والربملاني�ة” ،دون تفاصيل ع�ن تلك القوائم.وأش�ار إىل
أنه “س�تنطلق اإلثنين عملي�ة اس�تباقية تتضمن نرش
قوائم الناخبني املسجلني” ،مشددا عىل أن “املفوضية لن
تحيد عن التزاماته�ا بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة ،ولن
تتساهل مع أي محاولة للتعدي عىل صالحياتها”.

تفاصيل ص3

اقرتحت إنشاء السدود ملواجهة السيول والفيضانات واجلفاف

تركيا :لن حنرم العراق من نعمة رب العاملني ولن حنتكر املياه عليه

نينوى/الزوراء:
طمأن الس�فري الرتكي لدى بغداد
،رض�ا غون�اي ،امس األح�د ،بأن
بالده لن تحتك�ر املياه عىل العراق
ولك�ن ينبغ�ي أن يس�تخدمها
بص�ورة أمث�ل ،مقرتح�ا ً إنش�اء
املزيد من الس�دود لحماي�ة البالد
من الس�يول والفيضانات ،وتوفري
املي�اه يف مواس�م الجفاف.وق�ال
غوناي يف مؤتمر صحفي مشترك

مع محافظ نينوى ،نجم الجبوري،
خالل زيارته ملدينة املوصل تابعته
“الزوراء” ،إن “تركيا تهتم بنينوى
ج�دا ً وتس�عى بأن تك�ون بافضل
صورها” ،موضحا ً أن “س�بب هذا
االهتمام ه�و جراء ما تعرضت له
هذه املدينة من دمار وخراب بسبب
داعش”.واش�ار إىل أن املوص�ل
تحتاج اىل االستثمار واملستثمرين
وهنال�ك العدي�د من املس�تثمرين

الذي�ن يمكنه�م االس�تثمار هن�ا،
مردف�ا بالق�ول :نحن هن�ا اليوم
لنتباح�ث يف املواضي�ع التجاري�ة
واإلس�تثمارية وهن�اك مختصون
يف ه�ذا املجال ج�اء معي.اما فيما
يخص موضوع املياه قال غوناي،
إن هن�اك تواصالً كبيرا ً بني وزير
املوارد املائي�ة العراقي والحكومة
الرتكي�ة ،منوه�ا ً إىل أن مذك�رة
التفاه�م الت�ي ج�رى توقيعه�ا

ع�ام  2014قد بدأ العم�ل بها وتم
تفعيله�ا خلال األش�هر املاضية.
وأك�د الس�فري الرتك�ي أن هن�اك
جفافا ً يف املنطقة برمتها وليس يف
العراق فق�ط واالحتباس الحراري
ايض�ا ً موج�ود .وتاب�ع غون�اي
قائلا ،إن الح�ل األمث�ل ملواجه�ة
الجفاف ه�و تحدي�ث منظومات
ال�ري ويجب االس�تفادة من املياه
املتوفرة يف الزراعة ،وينبغي إنشاء

املزي�د م�ن الس�دود للحماية من
الس�يول يف مواسم األمطار وتوفر
املي�اه يف مواس�م الجفاف.واختتم
الس�فري حديثه بالق�ول إن ،تركيا
عىل تع�اون كبري يف هذا املجال مع
العراق ،موضحا ً أن تركيا لن تحرم
العراق من نعم�ة رب العاملني ولن
تحتك�ر املياه على العراقيني ،انما
تري�د ان تس�تخدم املي�اه بصورة
امثل.
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السيد الصدر :لن نسمح بتدخل
أي دولة يف نتائج االنتخابات

بغداد /الزوراء:
أصدر زعيم التيار الصدري السيد
مقتدى الصدر ،امس األحد ،بيانا ً
بشأن سياسة التعامل يف املرحلة
املقبلة ،فيما أشار إىل عدم السماح
بتدخل أي دولة بشأن االنتخابات
وما يرتتب من تحالفات.
وقال السيد الصدر يف تغريدة له
عىل “تويرت” تابعتها “الزوراء”:
إن “الدول الجوار هم اشقاؤنا
واصدقاؤنا” ،منوها بــ “سياسة
التعامل معهم خالل املرحلة
املقبلة”.
وأوضح ،أن “الدول التي لم تتدخل
بشؤون العراق الداخلية ،وتسعى
لتوطيد العالقات والعمل عىل إيجاد
مشاريع مشرتكة عىل املستوى
األمني واالقتصادي والثقايف
والصحي والرتبوي والصناعي
وتبادل الخربات وما شاكل ذلك
عىل األصعدة كافة وتفعيل الدور
الدبلومايس املشرتك ،لن يكون من
قبل العراق أي تدخل يف شؤونهم
مطلقاً”.
وأضاف ،أن “دول الجوار ذات
التدخل الواضح يف الشأن العراقي
السيايس واألمني وغريه ،سيكون
التعامل معها وفق فتح حوار عايل
املستوى ملنع التدخالت مطلقاً ،فإن
كانت االستجابة فهذا مرحب به
وإال اللجوء اىل الطرق الدبلوماسية
والدولية املعروفة ملنع ذلك”.
وتابع“ ،حماية الحدود واملنافذ
واملطارات والتشديد يف التعامل
معهم ،وإال فالوصول اىل تقليص
التعامالت االقتصادية أو غريها
من األمور” ،مشدداً ،ان “صدور
أي فعل يعترب مساسا ً بالسيادة

العراقية سيكون بابا ً لتقليص
التمثيل الدبلومايس أو غريه من
اإلجراءات الصارمة املعمول بها
دوليا ً وإقليمية”.
ولفت ،اىل أن “العراق لن يكون
له أي تدخالت يف شأن أي من
الدول املجاورة ولن تكون األرايض
العراقية منطلقا ً للرضر عليهم
وخصوصا ً مع الدول التي تحرتم
السيادة الكاملة وال تتعامل بفوقية
مع الشعب أو الحكومة”.
وأكد السيد الصدر“ ،لن نسمح
بتدخل أي دولة بشأن االنتخابات
العراقية ونتائجها وما يرتتب عليها
من تحالفات وتكتالت وتشكيل
الحكومة وما اىل غري ذلك ،فكل ما
يحدث هو رصاع ديمقراطي بني
أفراد شعب واحد وال حاجة لنا
بتدخل إقليمي”.
وتابع “نحرتم سيادة جميع دول
الجوار ،دولة الكويت واململكة
العربية السعودية واململكة األردنية
الهاشمية والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية والجمهورية العربية
السورية والجمهورية الرتكية ،وال
نتدخل بشؤونهم ونرغب بصداقتهم
وأخوتهم والتعامل معهم باملثل
ضمن نطاق املصالح املشرتكة ولن
تكون أراضيهم منطلقا ً لتصفية
حساباتنا مع األعداء كاإلرهابيني
وغريهم ،فهم ملزمون بذلك”.
واختتم“ ،كل ذلك أعتربه منطلقا ً
للسالم يف املنطقة ،والعراق لن يدخر
جهدا ً لتعزيز العالقات معهم ويف
ما بينهم كوسيط أو ما شاكل ذلك
إن طلبوا ذلك ولن تكون تعامالتنا
معهم وفق املصالح الطائفية أو
املصالح الفردية عىل اإلطالق”.

وزير النقل يوجه بتذليل العقبات امام
الشركة الكورية لتنفيذ ميناء الفاو

بغداد /الزوراء:
أصدر وزير النقل نارص الشبيل ،امس األحد ،توجيها ً يتعلق بمرشوع ميناء
الفاو ،بينما ح َّددت رشكة دايو موعد املبارشة بحفر القناة املالحية.وذكرت
وكالة األنباء العراقية (واع) :إن “وزير النقل نارص الشبيل التقى مدير رشكة
دايو الكورية املنفذة ملرشوع ميناء الفاو” ،مبيناً ،أن “الشبيل وجَّ ه جميع
الجهات الحكومية بتذليل العقبات أمام عمل الرشكة الكورية لترسيع
َّ
الفاو”.وأكد الشبيل ،بحسب الوكالة“ ،السعي ملخاطبة
وترية العمل يف ميناء
ً
وزارة املالية ،لرصف املستحقات املالية ،الخاصة بأعمال الحفر فضال عن
إنجاز األعمار املتعلقة باملرشوع” ،الفتاً ،اىل أن “رشكة دايو الكورية ملتزمة
بموعد إنجاز هذا املرشوع”.وتابع ،أن “املبالغ املخصصة للمرشوع مرصودة
يف موازنة العام الحايل”.من جانبه دعا مدير رشكة دايو الكورية“ ،وزير
النقل لزيارة كوريا الجنوبية للقاء نظريه الكوري والتباحث مع املسؤولني
لتوسيع آفاق التعاون بني الدولتني يف مجاالت النقل”.وتابع “يف بداية العام
املقبل ستصل املعدات الثقيلة وآليات الحفر الكبرية للمبارشة بحفر القناة
املالحية” ،الفتاً ،إىل “دعم وزارة النقل والحكومة إلنجاز املرشوع عرب تقديم
التسهيالت املالية واللوجستية للرشكة”.

No: 7585 Mon 25 Oct 2021

alzawraanews@yahoo.com

توزعت بني حمافظات صالح الدين والبصرة وبغداد

2

املفوضية توافق على العد والفرز اليدوي يف  234حمطة اقرتاع يف
ثالث حمافظات
الزوراء  /يوسف سلمان:
اوصت مفوضية االنتخابات برد 322
طعنا ً جديدا ً بنتائج االنتخابات ،كما
وافقت عىل إعادة العد والفرز اليدوي
لـ 234محطة اقرتاع من املحطات
االنتخابية املطعون بها بنا ًء عىل ١٨
طعنا توزعت بني محافظات صالح
الدين والبرصة وبغداد ،كونها جاءت
مدعمًة باألدلة.
وقال عضو الفريق االعالمي
للمفوضية ،عماد جميل ،لـ”الزوراء”:
ان “ مجلس املفوضني قرر اعادة
الفرز ألكثر من  200محطة سيعاد
فرزها يدويا يف عموم املحافظات” .
واضاف ان “ املفوضية نظرت حتى
اآلن يف  816طعنا بنتائج االنتخابات،
قبلت منها  26طعنا حتى اليوم
الحايل” .مبينا ان “ ان املفوضية
ستعيد فرز املحطات املطعون بها
فقط ال غريها “.
واكد عضو الفريق االعالمي للمفوضية
“ان النتائج النهائية لالنتخابات
ستعلن رسميـا بعد انتهاء النظر يف
جميع الطعون والشكاوى “.
يأتي ذلك ،حيث اكدت املفوضية
العليا لالنتخابات استمرارها بدراسة

الطعون املقدمة إليها ،حيث تم
تدقيقها من قبل القسم املعني ،وبنا ًء
ً
طعنا عىل
عليه جرى عرض ٣٤٠
مجلس املفوضني ،وبعد استكمال
اإلجراءات التحقيقية الالزمة يف ضوء

األدلة والتوصية املرفوعة.
وأوىص مجلس املفوضني برد ٣٢٢
ً
طعنا ألسباب مختلفة ،أهمها خلو
الطعن من الدليل أو مخالفته ألحكام
املادة / ٣٨أوالً من قانون انتخابات

مجلس النواب العراقي النافذ ،مبينا
ان “الطاعن لم يحدد املحطة أو
املركز الذي يطعن بنتائجه ،فضالً عن
مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة
االنتخابية أو لثبوت تطابق النتائج

املعلنة”.
واكد مجلس املفوضني ان” هذه
الطعون سرتسل مع التوصية اىل
الهيئة القضائية لالنتخابات للبت
فيها وفقا للقانون”.
وكانت مفوضية االنتخابات اكدت
انها ستعتمد نتائج االنتخابات األولية
يف حال لم تغريها الطعون .
وقال رئيس دائرة االعالم واالتصال
الجماهريي يف املفوضية ،حسن
سلمان ،لـ” الزوراء” :ان “ الطعون
التي ردها مجلس املفوضني لم تكن
مسندة بأدلة واثباتات كافية “ ،مشريا
اىل قبول املفوضية سبعة طعون
تحدثت عن حصول فوارق بأرشطة
أصوات املحطات عن النتائج املعلنة،
وسيتم عد وفرز أصوات املحطات
السبعة يدويا ً للتأكد مما ورد يف
الطعون “.
واضاف ان “ املفوضية تعتمد عىل
األرشطة املسلمة داخل املحطات
لحساب األصوات “ ،مبينا ان “
عملية عد وفرز أصوات مجمل
املحطات املقبول الطعن بنتائجها
بعد اكمال بحث  1400طعن الكلية
يتطلب وقتا “.

يف ظل توتر متصاعد بني املكونني العسكري واملدني

اخلرطوم ..فوضى يف الشوارع والشرطة تفرق مئات املتظاهرين مبحيط القصر الرئاسي
الخرطوم  /متابعة الزوراء:
فرقت الرشطة السودانية ،امس األحد ،مئات
املتظاهرين املحتشدين بشارع النيل (رئييس)،
وجرس “امللك نمر” الرابط بني الخرطوم ومدينة
الخرطوم بحري (شمال) ،بقنابل الغاز املسيل
للدموع.
ويف وقت سابق ،أغلق معتصمون الشارع والجرس
الكائنني يف محيط القرص الرئايس بالعاصمة
الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة االنتقالية
برئاسة عبد الله حمدوك.
وأطلقت قوات الرشطة قنابل الغاز املسيل للدموع
لتفريق املتظاهرين وإزالة الحواجز األسمنتية،
تفاديا إلعاقة حركة املرور.
وشهدت الشوارع الرئيسية والفرعية يف محيط
القرص الرئايس ،عمليات كر وفر بني قوات الرشطة
واملتظاهرين ،عقب عملية التفريق.
يف السياق ،قال وايل (حاكم) الخرطوم ،أيمن نمر:
“قامت مجموعة من منسوبي املؤتمر الوطني
املحلول (الحاكم السابق) ،صباح امس ،بقفل
جرس امللك نمر وشارع النيل لتعطيل حركة املرور
وسط الخرطوم”.
وأضاف يف بيان“ :وجهنا الرشطة ،وبحضور النيابة

العامة ،بفتح الطرق والتعامل القانوني الحاسم
والالزم مع هذا التعدي السافر ملنسوبي الحزب
املحلول ،وتأمني انسياب املرور بوسط العاصمة،
واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية”.
ومنذ  16أكتوبر/ترشين األول الجاري ،يواصل
أنصار تيار “امليثاق الوطني” (من مكونات قوى
التغيري والحرية) ،اعتصاما مفتوحا أمام القرص
الرئايس بالخرطوم ،للمطالبة بحل الحكومة
االنتقالية ،وتوسيع قاعدة املشاركة السياسية.
والسبت ،نفى مجلس الوزراء السوداني ،يف بيان،
موافقة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك عىل حل
املجلس ،عىل وقع تصاعد التوترات السياسية يف
البالد.
يأتي ذلك يف ظل توتر متصاعد منذ أسابيع بني
املكونني العسكري واملدني بالسلطة االنتقالية؛
بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى
السياسية ،عىل خلفية إحباط محاولة انقالب يف
 21سبتمرب/أيلول املايض.
ويعيش السودان ،منذ  21أغسطس /آب ،2019
فرتة انتقالية تستمر  53شهرا تنتهي بإجراء
انتخابات مطلع  ،2024ويتقاسم خاللها السلطة
كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة

وقعت مع الحكومة اتفاق سالم.
تتعقد األزمة السياسية يف السودان أكثر يف ظل
سعي أنصار نظام اإلخوان ومجموعة القرص
إلغراق العاصمة الخرطوم بالفوىض ،مستغلني
حالة االنغالق السيايس وعدم بروز أي مؤرشات
لنجاح الجهود الدولية الرامية لنزع فتيل األزمة
التي تعيشها البالد منذ أكثر من شهر بني الشقني
املدني والعسكري يف الحكومة االنتقالية.
وعىل الرغم من قلة أعداد املشاركني يف االعتصام
الذي تنفذه مجموعة تضم أحزاب وعنارص من
النظام السابق وبعض الحركات املسلحة؛ إال أن
هذه املجموعة لجات منذ السبت لتكتيك تصعيدي
جديد بدأ باقتحام مبنى وكالة السودان لألنباء
“سونا” ،أثناء عقد مؤتمرا صحفيا للمجلس
املركزي لقوى الحرية والتغيري ،ومن ثم انتقلت
مجموعة أخرى الحتالل مباني وزارة الثقافة
واإلعالم القريبة من رئاسة مجلس الوزراء.
ويف تطور جديد أغلقت املجموعة ،األحد ،جرس
“املك نمر” الذي يربط بني مدينتي الخرطوم بحري
والخرطوم ،واشعلت اإلطارات يف عدد من الشوارع
الرئيسية يف قلب العاصمة.
وتكثفت خالل الساعات املاضية جهود املبعوث

األمريكي للسودان والقرن اإلفريقي جيفري
فيلتمان الذي التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك
ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان ونائبه
محمد حمدان دقلو؛ لكن دون اإلعالن عن نتائج
محددة.
واكتفى بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني،
يوم السبت ،بالتأكيد عىل املوقف األمريكي الداعم
للتحول املدني وحث الواليات املتحدة أطراف األزمة
عىل احرتام الوثيقة الدستورية.
وال تزال أطراف األزمة تتمرتس يف مواقفها املعلنة؛
ففي حني أكدت قوى الحرية والتغيري  -الحاضنة
السياسية للحكومة املدنية -أنه ال مناص من
تسليم سلطة مجلس السيادة للمدنيني يف نوفمرب
املقبل ،واحرتام الوثيقة الدستورية وتوحيد الجيش
ودعم عمل اللجنة الوطنية املكلفة بتفكيك بنية
نظام اإلخوان؛ جدد الربهان السبت وبحسب بيان
صادر عن املكتب اإلعالمي ملجلس السيادة رفضه
لـ “احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب
بعينها ال تمثل كل أطياف الشعب السوداني”؛
لكن املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري أكدت
أن الحكومة هي ملك للشعب وهو الذي يقرر
بشأنها.

منوذج إعالن  /دعوة
وزارة النفط العراقية  /صاحب العمل
شركة توزيع املنتجات النفطية /صاحب العمل
اىل /شركات التنظيف املتخصصة
م /املناقصة ( )2021/6تنظيف بناية (قسم صيانة الشاحنات يف املدائن)
ُ
يرس (رشكة توزيع املنتجات النفطية  /صاحب العمل) دعوة
.1
مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل
الخاص يف املناقصة ( )2021/6تنظيف بناية (قسم صيانة
الشاحنات يف املدائن).
 .2تتوفر لدى (رشكة توزيع املنتجات النفطية  /صاحب العمل)
التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء
منها لتنفيذ الخدمات (مناقصة رقم ( )6لسنة  2021تنظيف بناية
(قسم صيانة الشاحنات يف املدائن).
وبكلفة تخمينية تبلغ ( )110239000مائة عرشة ماليني ومائتان
وتسعة وثالثون الف دينار.
 .3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة
(العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل (رشكة توزيع املنتجات
النفطية يف املجمع النفطي يف الدورة/الهيأة الفنية/قسم خدمات
الصيانة) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة
( )100,000مائة الف دينار عراقي بإمكان مقدمي العطاء الراغبني
يف الحصول عىل املزيد من املعلومات املراجعة عىل العنوان املبني يف
اعاله.

 .4تسلم العطاءات اىل العنوان االتي (مقر رشكة توزيع املنتجات
النفطية يف املجمع النفطي/الدورة /لجنة فتح وتحليل العطاءات
املركزية) ويكون اخر يوم الستالم العطاءات (نهاية الدوام الرسمي
ليوم االحد املصادف  )2021/10/31وسوف ترفض العطاءات
املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل العنوان االتي (رشكة توزيع املنتجات
النفطية يف املجمع النفطي/الدورة/القاعة الخاصة بلجنة فتح
العطاءات) صباحا من يوم االثنني املصادف .)2021/11/1
مالحظة-:
• يلتزم مقدمو العطاء بملء القسم الثالث من الوثيقة القياسية
وبخالفه يتم استبعاد عطائه.
• يلتزم مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بأقسامها كافة
بعد ختمها بالختم الحي.
• مدة نفاذية العطاء ( 90يوم) من املوعد النهائي لتقديم العطاء.
• العنوان االلكرتوني www.opde.oil.ig :
حسني طالب عبود
الوكيل االول للمدير العام
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وزير النفط :العالقات الثنائية تشهد تطوراً كبرياً يف مجيع اجملاالت
بان القبطان

أثبت�ت االحداث عىل مر التاريخ العراقي النس�بي واالنس�اني املطلق أن امل�رأة أقوى من قدرها ،يف
ش�تى مج�االت الحياة ..فأبدعت يف التعليم والطب والهندس�ة والزراع�ة  ،واالدهى من ذلك فاقت
التوقعات يف العمل السيايس كنائب يف الربملان .
نع�م ..اليوم حققت املرأة ما لم يكن متوقعا يف انتخاب�ات  2021-10-10من خالل حصولها عىل
اكثر من  90مقعدا نيابيا وبجدارة.
يف طبيعة الحال لم يأت هذا من فراغ  ،بل من خالل كسبها الثقة الكبرية من الشعب العراقي الذي
أدىل لها بكل شفافية وحيادية  ..لذا ينيط العراقيون ثقتهم بالحرائر أن يطلقن صوتا ً قويا ً يدوي
ٌ
حساب ليس بالهني ،ويثبتن للجميع انهن اهل للثقة .
يف قبة الربملان لكي يحسب لهن
نعم  ..للمرة االوىل يف العراق يصل للربملان أكثر من  90امرأة ..وهنا تقع املس�ؤولية عليهن كبرية،
لكي يردن الجميل للشعب الذي اعطاهن الثقة الكاملة.
ال ميزة لقائمة وعود لن تنجز ،عن قائمة وعود إستنفدت املدة النيابية ..اربع سنوات ،ولم تنجز!
كلنا نش�جب الفس�اد بش�تى انواعه  ..وهو ال يزال قائما حس�ب مانس�مع ونرى من مؤسسات
الدولة والتي ابرزها هيئة النزاهة.
الكثري يش�كو من نقص الخدمات ..والجوع املدقع يحيط بالكثري من العراقيني ،واالرامل وااليتام
ينتظرون بصيص أمل لريفع املعاناة عنهم .
ام�ا املش�اريع الرضوري�ة التي يتأمل الن�اس رؤيتها على األرض ميدانياً ،فقد تعث�ر جزء منها ،
واصبحت احالما وآماال معلقة يف ذهن املواطن.
نع�م ..املال يهدر بدداً ،والناس جائعون ،الس�يما بعد ارتفاع نس�بة الفقر ،والكادحون يش�كون
فقرهم اىل الله ،من دون سكن.
لكن ..ثمة بارقة ضوء تنري عتمة األفول ..الش�عب متش�ائم ..وينتظر م�ن مجلس النواب القادم
اإلقدام عىل العمل الفعيل ،عىل رفع معاناته ومستواه املعييش ،والعيش الكريم.
نع�م  ..دعونا نتفاءل ببارقة ضوء تنري العتمة بأكثر من  90مرش�حة تطلعن اىل مجلس النواب..
وإن ش�اء الله يج�يء مقدمهن بالخري والق�وة والربكة ،من خالل وقوفهن م�ع هموم وتطلعات
الشعب.
نعم أنتِ لها «يا أخت خري أخ ..يا بنت خري أب».

دعا الشركات االيطالية للمساهمة الفاعلة باملشروع

الغزي :مشروع تطوير مدينة أور
حيظى باهتمام حكومي كبري
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اللجن��ة العراقية  -الس��عودية تناقش الرب��ط الكهربائي
وتطوير احلقول الغازية
بغداد /الزوراء:
ناقش�ت اللجن�ة العراقي�ة –
الس�عودية املشتركة ،امس االحد،
الربط الكهربائ�ي وتطوير الحقول
الغازي�ة ،فيم�ا اك�د وزي�ر النف�ط
احس�ان عب�د الجب�ار ان العالقات
الثنائية تشهد تطورا ً كبريا ً يف جميع
املجاالت.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي ل�وزارة
النفط يف بي�ان تلقته “الزوراء” :ان
“وزير النف�ط رئيس الوفد العراقي
احس�ان عبد الجبار اس�ماعيل اكد
على اهمي�ة التع�اون والتكام�ل
االقتصادي مع االش�قاء يف اململكة
العربي�ة الس�عودية وخصوص�ا ً يف
قطاع النف�ط والطاقة والصناعات
التحويلي�ة” ،الفت�ا اىل ان�ه “ج�اء
ذلك خالل عق�د االجتماع الخامس
للجن�ة العراقية الس�عودية للطاقة
والصناعات التحويلية يف الرياض”.
واضاف اس�ماعيل بحس�ب البيان،
ان “العالقات الثنائية تشهد تطورا ً
كبيرا ً يف جمي�ع املج�االت  ،وق�د
ملس�نا ح�رص االش�قاء بالرغبة يف
االرساع بتنفي�ذ املح�اور الت�ي يتم
االتف�اق عليها يف قطاع�ات الطاقة
والصناع�ة ضم�ن برنام�ج اللجنة
العراقية الس�عودية” ،مشريا اىل ان
“م�ن ابرز املحاور الت�ي تم تناولها
يف ج�دول اعم�ال اللجن�ة  ،بح�ث
امكاني�ة املش�اركة واالس�تثمار
بتطوي�ر ع�دد م�ن الحق�ول ذات

الرتاكي�ب الهيدروكربوني�ة الغازية
 ،واملس�اهمة يف مشروع نبراس
للصناع�ات البرتوكيماوي�ات ،
ومرشوع الربط الكهربائي الخليجي
 ،ودراس�ة انش�اء امل�دن الصناعية
 ،وغريه�ا ،وق�د خ�رج االجتم�اع
بتوصيات تؤكد عىل التعجيل بتنفيذ
هذه املشاريع”.
فيما اك�د وزير الطاقة الس�عودي
االمري عبد العزيز بن سلمان حرص
اململكة عىل “تعزيز اف�اق التعاون
الثنائ�ي بين البلدين الش�قيقني ،

وبم�ا يخ�دم املصالح املشتركة”،
مشريا ً اىل “رغبة الرشكات الوطنية
الس�عودية املس�اهمة يف تنفي�ذ
ع�دد م�ن املش�اريع االس�تثمارية
الداعمة لقطاع الطاقة والصناعات
التحويلية يف العراق”.
واكد ان “اللجنة قد قطعت ش�وطا ً
مهم�ا ً يف دراس�ة الجوان�ب الفني�ة
واالدارية واالس�تثمارية والتنفيذية
الهم املشاريع االستثمارية التي تم
ادراجها يف جدول االعمال” ،مشددا ً
عىل “تأكيد دعم اململكة لالشقاء يف

العراق يف جميع املجاالت “.
من جانبه اكد وزير الكهرباء وكالة
ع�ادل كري�م على “اهمي�ة الربط
الكهربائ�ي العراق�ي الخليج�ي ،
واس�تعداد وزارت�ه لتوفير جمي�ع
االمكاني�ات الفني�ة لتنفي�ذ ه�ذا
املرشوع الذي يسهم يف تغطية جزء
مهم من حاجة العراق  ،وقد قطعنا
شوطا ً كبريا ً من املباحثات من اجل
وضع الصيغ�ة النهائي�ة والتوقيع
على العق�د خلال الفترة القليلة
القادمة”.

وكش�ف كريم عن “ق�رب التوقيع
مع رشك�ة “اكوا باور” الس�عودية
على تنفي�ذ املرشوع االس�تثماري
لتوليد ( )1000ميكاواط من الطاقة
الشمسية يف محافظة النجف”.
فيم�ا ش�دد وزي�ر الصناعة منهل
عزي�ز عىل “اهمي�ة تنفيذ مرشوع
نبراس للصناع�ات الكيماوي�ة
بالتع�اون م�ع رشكة ش�ل العاملية
والشركات الوطني�ة والعربي�ة
الراغب�ة باالس�تثمار  ،واالف�اق
املستقبلية لهذا املرشوع الذي يجعل
العراق من بني الدول الرائدة يف هذه
الصناعة”.
م�ن جانبه�ا رحب�ت رئي�س هيئة
االس�تثمار س�ها داود نج�ار
بـ”االس�تثمارات الس�عودية يف
العراق وخصوص�ا يف قطاع الطاقة
والصناعات التحويلية  ،وان الهيئة
تعم�ل عىل تش�جيع االس�تثمارات
املشتركة م�ن خلال التس�هيالت
املقدم�ة وتذليل املعوق�ات االدارية
والفنية،وق�د نجح�ت الهيئ�ة يف
مس�اعدة الوزارات املعني�ة يف ابرام
االتفاقات والتحيل بتنفيذها والتي
تس�هم يف دع�م وتعزي�ز االقتص�اد
الوطني”.
يذكر ان اللجنة العراقية السعودية
للطاق�ة والصناع�ات التحويلي�ة
تعقد اجتماعاته�ا الدورية  ،وتضم
وزارات النفط والكهرباء والصناعة
والهيئة الوطنية لالستثمار .

بينهم  10أطفال وسيدتان داخل شاحنة صغرية

أملانيا تلقي القبض على  31الجئا عراقيا عربوا حدودها من بولندا

بغداد /الزوراء:
دعا األمني العام ملجلس الوزراء حميد نعيم
الغزي ،امس األحد ،الشركات اإليطالية اىل
املس�اهمة الفاعلة بمرشوع تطوير مدينة
أور ،فيما إشار اىل أن مرشوع تطوير املدينة
يحظى باهتمام حكومي كبري.
وذك�رت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء يف
بيان تلقته “الزوراء” :أن “الغزي اس�تقبل
الس�فري اإليطايل لدى بغداد ،برونو أنطونيو
باسكوينو؛ بمناس�بة انتهاء مهام عمله”،
مشيرة اىل أن “األمني العام ملجلس الوزراء
َتق� ّد َم بش�كره وتقدي�ره إىل باس�كوينو؛

لجه�وده الت�ي بذله�ا خلال م�دة عمله يف
بغداد ،م�ن خلال مواقفه اإليجابي�ة التي
أس�همت يف تطوي�ر العالق�ات الثنائية بني
بغداد وروما”.

ودع�ا الغ�زي وفق�ا ً للبي�ان “الشركات
اإليطالية؛ لتقديم الدعم واملساهمة الفاعلة
بمشروع تطوي�ر مدين�ة أور األثرية ،التي
تحظ�ى باهتم�ام حكوم�ي كبير ،وقي�ام
األمانة العام�ة ملجلس ال�وزراء ،باإلرشاف
على املرشوع ،وملا لها م�ن خصوصية لدى
الجانب اإليط�ايل ،فضالً ع�ن الخربات التي
تمتلكها يف التعامل مع املواقع األثرية”.
من جانبه ،عرب باس�كوينوعن “سعادته ملا
آل�ت إليه األوض�اع األمنية يف الع�راق ،وأنه
أصبح من البلدان املستقرة أمنياً ،وأن هناك
رغبة كبرية م�ن الدبلوماس�يني اإليطاليني
للعمل يف الع�راق” ،مثنيا ً “على دور األمني
العام ملجلس الوزراء ،املتمثل بتقديم جميع
ي للس�فارة
أن�واع الدعم والتنس�يق العالِ َي نْ ِ
اإليطالية مع الجهات الرسمية”.

بغداد /الزوراء:
اكتش�فت الرشط�ة األملاني�ة 31 ،مواطن�ا
عراقي�ا  ،بعدما عربوا الح�دود قادمني من
بولندا.
األش�خاص الـ  31هم 19 ،رجال وسيدتان
و 10أطف�ال ،وجميعهم ل�م تكن صحتهم
عىل ما يرام ،وفقا للرشطة األملانية.
ونقل موقع هيئة اإلذاعة األملانية دويتش�ه
فيله ،عن الرشطة قولها إن األطفال الـ 10
كانوا يرتدون أحذية رطبة وبالية وأقدامهم
ملفوفة بورق األملنيوم وبها تقرحات.

وعثرت الرشطة عىل العراقيني الالجئني عند
والية مكلنبورغ -فوربومرن ،قرب الحدود
األملاني�ة البولندي�ة بعدما عربت الش�احنة
التي كان�وا يختبئون بها الحدود ،ونقلوا إىل
مركز رشطة باس�فالك وفق�ا لترصيحات
الرشطة.
وكان رئيس بيالوس ألكس�ندر لوكاشينكو
ق�د أعل�ن يف نهاي�ة مايو/أيار امل�ايض أنه
لن يمن�ع املهاجري�ن وطالب�ي اللجوء من
مواصلة الس�فر إىل االتح�اد األوروبي ،كرد
فعل عىل العقوبات الغربية ضد بالده.

م�ن جانبها ،اعتبرت املستش�ارة األملانية،
أنغيال مريكل ،نقل املهاجرين عرب بيالروس
إىل االتح�اد األوروب�ي ،بأن�ه تهدي�د هجني
لالتحاد األوروبي من مينسك.
ووص�ف وزي�ر الخارجية األملان�ي ،هايكو
م�اس ،مطل�ع األس�بوع امل�ايض ،رئي�س
بيالروسيا ،ألكس�ندر لوكاشينكو ،بمتزعم
عملية نقل املهاجرين إىل االتحاد األوروبي.
ويف اآلون�ة األخرية ،أف�ادت ليتوانيا والتفيا
وبولن�دا ،بأن هناك زيادة يف عدد املهاجرين
غري الرشعيني املقبوض عليهم عىل الحدود

مع بيالروس�يا ،متهمة مينسك بخلق أزمة
هجرة .ونظ�را للوضع القائ�م ،قرر رئيس
بولن�دا ف�رض حال�ة الط�وارئ يف املناطق
املتاخم�ة لبيلاروس ،وإرشاك الجي�ش
والرشطة يف عملية حرس الحدود.
كما أفاد جهاز حرس الحدود البولندي بأنه
ق�د تم يف س�بتمرب/أيلول املايض ،تس�جيل
 7535محاولة لعبور الحدود البيالروس�ية
– البولندي�ة بش�كل غير رشع�ي ،يف حني
كان ه�ذا العدد قد بلغ يف ع�ام 120 2020
محاولة فقط.

انتخابات ليبيا ..املفوضية حتدد مواعيد الرتشح لالنتخابات وتعد بالنزاهة
طرابلس /متابعة الزوراء:
ق�ال رئي�س املفوضي�ة العلي�ا
لالنتخاب�ات الليبية عماد الس�ايح،
إنهم يخططون لفتح باب الرتش�ح
لالنتخابات الرئاس�ية والربملانية يف
النصف األول م�ن نوفمرب /ترشين
الثان�ي املقبل.ج�اء ذل�ك يف مؤتمر
صحفي ،عقده الس�ايح بالعاصمة
طرابل�س ،حول اس�تعدادات إجراء
االنتخابات الليبية يف  24ديس�مرب/
كان�ون األول املقبل.وخالل املؤتمر،
أوضح الس�ايح أن خطة املفوضية
تقيض بإجراء االنتخابات الرئاسية

والنيابية ،بش�كل متزام�ن ،وكذلك
إعالن نتائجها.
بينم�ا أق�ر الربمل�ان الليب�ي يف 5
أكتوبر/ترشي�ن أول الجاري إجراء
االنتخاب�ات الربملاني�ة بعد  30يوما
م�ن انتخ�اب رئي�س للبلاد ،رغم
أن خارط�ة الطري�ق الت�ي ترعاها
األمم املتح�دة ،نصت عىل إجرائهما
بالتزامن يف  24ديسمرب/كانون أول
املقبل.
وأض�اف الس�ايح خلال املؤتم�ر:
“س�يتم نرش نماذج قوائ�م التزكية
التي اشترطتها قوانني االنتخابات

عىل املرتشحني لالنتخابات الرئاسية
والربملاني�ة” ،دون تفاصيل عن تلك
القوائم.وأش�ار إىل أن�ه “س�تنطلق
اإلثنين عملي�ة اس�تباقية تتضمن
نشر قوائ�م الناخبني املس�جلني”،
مش�ددا عىل أن “املفوضية لن تحيد
ع�ن التزاماته�ا بتنفي�ذ انتخابات
حرة ونزيهة ،ولن تتس�اهل مع أي
محاولة للتعدي عىل صالحياتها”.
ولف�ت الس�ايح إىل أن “الجه�از
القضائ�ي هو الذي ُيحتك�م إليه يف
الخالفات ،وأن الفرصة متاحة أمام
الجميع للطعن أمام القضاء عىل أي

نص قانوني” ،يف إشارة إىل خالفات
راهنة حول قانوني االنتخابات بني
مجلس النواب من جانب ،واملجلس
األعلى للدول�ة (نيابي استش�اري)
وحكومة الوحدة واملجلس الرئايس
من جانب آخر.
وقبل شهور ،ش�هدت ليبيا انفراجا
سياس�يا ،فف�ي  16م�ارس/آذار
امل�ايض ،تس�لمت س�لطة انتقالية
منتخب�ة ،تض�م حكوم�ة وح�دة
ومجلس�ا رئاس�يا ،مهامها لقيادة
البالد إىل االنتخاب�ات ،برعاية األمم
املتحدة ،قب�ل أن تتجدد التوترات يف

البالد.وليبيا الغني�ة بالنفط غارقة
يف الف�وىض من�ذ س�قوط نظ�ام
الزعي�م معم�ر الق�ذايف ومقتل�ه يف
 2011إث�ر انتفاضة ش�عبية آزرها
عس�كريا ً حل�ف ش�مال األطلسي.
وي�وم الخميس امل�ايض ،عرب وزراء
خارجية ال�دول العربية املش�اركة
يف مؤتم�ر “دع�م اس�تقرار ليبي�ا”
بطرابل�س ،ع�ن موقفه�م الداع�م
إلج�راء االنتخابات يف البالد ،املقررة
يف  24ديس�مرب املقب�ل ،م�ع تجديد
رفضه�م التدخلات األجنبي�ة يف
الشأن الليبي.

أنقرة تهدد بشراء مقاتالت إس يو  57 -الروسية

محلة تركية لتحسني شروط التفاوض قبل لقاء أردوغان وبايدن يف قمة العشرين
بروكسل/متابعة الزوراء:
ال يبدو أن تركيا ستتوقف كثريا بانتظار
توضي�ح الوالي�ات املتح�دة ملوقفه�ا
النهائي بشأن تسليم أنقرة مقاتالت إف
  16كتعويض لها عن س�قوط صفقةمقاتالت إف .35 -
ويل�وح األتراك برشاء مقاتالت إس يو -
 57الروسية إذا استمر العناد األمريكي،
وهو ما يزيد من اتساع رقعة الخالفات
بني البلدين مع تمس�ك تركي�ا بصفقة
منظومة الصواريخ الدفاعية الروس�ية
إس  400 -والتحضير لدفع�ة ثاني�ة
منها.
وه�دد إس�ماعيل دمير كبري مس�ؤويل
صناع�ة الدف�اع يف تركي�ا ،وه�و م�ن
املس�ؤولني املدرجني يف القائمة السوداء
لشراء إس  ،400 -بشراء طائ�رات
مقاتل�ة روس�ية إذا ل�م تتس�لم بلاده
الطائرات الحربية األمريكية.
وبحسب قناة إن تي يف الرتكية اإلخبارية
ذكر دمري على هامش اجتماعات حلف
ش�مال األطلسي (ناتو) “إذا ل�م توافق
الواليات املتحدة عىل صفقة طائرات إف
  16بع�د املوقف مع طائرات إف ،35 -فلن تبقى تركي�ا دون بدائل .وقد تظهر
قضية إس ي�و  35 -وطائرات إس يو -
 57مرة أخرى يف ّ
أي وقت.
وحاول�ت أنقرة خالل األس�ابيع القليلة

املاضي�ة تأمين تس�ليم أرب�ع طائرات
مقاتلة من طراز إف  16 -من واشنطن،
كبدي�ل لطائ�رات إف  35 -املقاتلة التي
دفعت تركيا بالفع�ل مقابلها وهو 1.4
مليار دوالر.
وكانت الوالي�ات املتحدة قد اس�تبعدت
تركي�ا م�ن برنام�ج إف  35 -املشترك
يف  2019ردا على رشاء أنق�رة لنظ�ام

الدفاع الصاروخ�ي الرويس إس .400 -
وحاولت تركيا ،من�ذ ذلك الحني ،العودة
إىل الربنام�ج م�ن خلال الضغ�ط عىل
الحكومة األمريكية ،ولكن دون جدوى.
ث�م ظه�رت تقاري�ر مؤخ�را تفي�د بأن
الوالي�ات املتح�دة عرض�ت على تركيا
طائرات إف  16 -األقل تقدما كتعويض
عما دفعته كمقابل يف طائرات إف ،35 -

وهو ما أش�ار إليه الرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان منذ أيام حني قال إن باله
تعم�ل عىل تطوي�ر أس�طولها بتحديث
طائ�رات إف  16 -الت�ي بحوزته�ا إىل
مشتريات إضافي�ة جديدة م�ن نفس
الطراز.
وأضاف أن املوضوع الذي يهم تركيا هو
أنها دفع�ت ملي�ارا و 400مليون دوالر

ملشروع مقاتالت إف  ،35 -وما تناقلته
وس�ائل اإلعالم هو عرض أمريكي لبيع
تركي�ا  40مقاتل�ة من ط�راز إف 16 -
مقابل ذلك.
كم�ا رصح وزير الدفاع الرتكي خلويص
أكار خالل حضوره اجتماعات الناتو إن
بالده بدأت مناقش�ات فنية مع الواليات
املتحدة بش�أن رشاء طائ�رات إف 16 -
كجزء من خطط لتحديث أسطولها من
الطائرات املقاتلة.
ونقلت وكالة األناض�ول الرتكية لألنباء
ع�ن أكار قوله للصحفيني يف بروكس�ل
“بدأنا األعم�ال الفنية لتوري�د طائرات
بل�وك  70فايبر إف  16 -م�ن حليفن�ا
االستراتيجي الواليات املتحدة وتحديث
بعض الطائرات التي نمتلكها”.
وق�ال أكار إن “العم�ل الفن�ي ب�دأ”
للحصول على طائرات فايبر إف 16 -
م�ن واش�نطن باإلضاف�ة إىل تحدي�ث
الطائ�رات الحربية الت�ي تمتلكها تركيا
بالفع�ل .لكن ال توج�د ّ
أي تأكيدات من
األمريكيني يف هذا السياق.
ول�م يس�تبعد مراقبون أن تك�ون إثارة
موض�وع رشاء املقاتالت الروس�ية عىل
هام�ش اجتماع�ات النات�و نوع�ا م�ن
الضغ�ط تمارس�ه أنقرة قب�ل االجتماع
املقرر بين أردوغان ونظيره األمريكي
جو باي�دن عىل هامش قم�ة مجموعة

العرشين املقبلة بروما يف نهاية الش�هر
الحايل.
وأض�اف ه�ؤالء املراقبون أن إث�ارة هذا
املوضوع قد تساعد األتراك عىل تحسني
رشوط التفاوض مع واش�نطن ودفعها
إىل ترسيع قرارها بش�أن تس�ليم أنقرة
كمية أوىل من مقاتالت إف  16 -كمؤرش
على اس�تمرار التعاون العس�كري بني
البلدين.
لكنه�م يشيرون إىل أن�ه مهم�ا كان�ت
النية من وراء ترصيحات كبري مسؤويل
صناعة الدف�اع يف تركيا فإنها س�تلقي
بثقلها على عالقة بلاده املتوترة أصال
مع الواليات املتحدة بس�بب االس�تمرار
يف صفقة صواري�خ إس  ،400 -وكذلك
ّ
مضي املس�ؤولني األت�راك يف إطلاق
ترصيح�ات تظه�ر أن أنق�رة ل�م تع�د
حليفا لواش�نطن يف العدي�د من امللفات
باملنطقة.
وم�ا يثري قل�ق األمريكيني بش�أن جدية
صفقة املقاتالت الروس�ية أن املوضوع
س�بق وأن طرح يف مرات س�ابقة ووجد
حماس�ا م�ن موس�كو الت�ي تعم�ل ما
يف وس�عها لج�ذب أنق�رة إىل ملع�ب
صناعاته�ا الدفاعي�ة حت�ى وإن كانت
هن�اك بين العاصمتني خالف�ات حول
ملفات إقليمية.
ويف مارس املايض أكدت الهيئة الفيدرالية

الروس�ية للتع�اون العس�كري التقن�ي
أن موس�كو مس�تعدة للمفاوضات مع
أنقرة بش�أن توريد مقاتالت من الجيل
الخامس من طراز سو  57 -ومن الجيل
الرابع سو  35 -وكذلك للتعاون يف تطوير
أحدث الطائرات املقاتلة الرتكية.
وقال�ت الناطقة باس�م الهيئ�ة فالرييا
ريش�يتنيكوفا “فيم�ا يتعل�ق بالخطط
املحتملة لرشاء أنقرة مقاتالت روس�ية
من طراز س�وخوي  57 -وس�وخوي -
 ،35ف�إن الجان�ب الرتكي على علم تام
بمواصفاته�ا الفنية” .كما أش�ارت إىل
روس�يا مس�تعدة ملس�اعدة تركي�ا عىل
تنفي�ذ مشروع مقاتالته�ا م�ن الجيل
الخامس تي  -أف  -أكس.
وذك�ر وزي�ر الصناع�ة والتكنولوجي�ا
الرتك�ي مصطف�ى ورانك أن�ه “إذا كان
ل�دى روس�يا طائ�رة تلب�ي احتياجاتنا
الحالي�ة ،وإذا لم تكن هناك صعوبات يف
إدخالها إىل نظامن�ا وإطالقها ،فيمكننا
بالطبع رشاؤها من روس�يا أو من دولة
أخرى يف أوروبا”.
ول�م يتغري الكثري منذ أن اشترت تركيا
نظام الدفاع الجوي الرويس إس ،400 -
ال�ذي أجرب الواليات املتحدة عىل س�حب
أنق�رة من برنامج الطائرات املقاتلة إف
  .35وال تزال تركيا خاضعة للعقوباتاألمريكية.

امن ومجتمع
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مستشار رئيس الوزراء حيدد ثالث
خطوات إلنهاء أزمة السكن
بغداد/الزوراء:
حدد مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون املالي�ة ،مظهر محمد صالح ،ام�س األحد ،أوىل
الخطوات نحو انهاء ازمة السكن يف البالد.
وق�ال صال�ح ،يف ترصي�ح صحفي« :اذا ما تش�جع نش�اط البناء فإن ذلك س�يؤدي إىل
انتعاش الجانب العقاري للبالد من خالل تعديل رؤوس أموال املرصف العقاري وصندوق
اإلسكان».
وأض�اف بالقول« :نأم�ل بالتوجه اىل القطاع التعاوني ليس�تفيد عام�ة املواطنني منها
فالجمعيات التعاونية تحتاج اىل احيائها بشكل بعيدا عن الفساد واملحسوبيات».
وتاب�ع صالح أن «نجاح الخطة من خلال بناء مدن جديدة مخدومة ومن واجب الدولة
تكرس الجهود نحو قطاع اإلسكان عىل ان توفر باملدن الجديدة الخدمات املياه وشبكات
الرصف الصحي والكهرباء».

املالية :ال مانع من توفري ختصيصات
ملوظفي عقود  315يف الدوائر كافة

بغداد/الزوراء:
ابلغ�ت وزارة املالي�ة ،رس�ميـا ،األمان�ة
العام�ة ملجلس ال�وزراء ،بع�دم وجود ما
يمن�ع توفري تخصيص�ات موظفي عقود
 315يف كل الدوائر الحكومية ،مشيرة اىل
ان�ه ” ال مانع من تحويل االجراء اىل عقود
وفق القرار .315
وذك�رت وزارة املالي�ة ،بحس�ب وثيق�ة

رس�مية :ان عىل مجل�س ال�وزراء اصدر
قرارا بش�أن ع�دم تدخ�ل دائ�رة املوازنة
باإلج�راءات العقدي�ة واملخالفات ،عىل ان
تتحمل دوائره�م كل االخطاء واملخالفات
املالي�ة والتبع�ات القانوني�ة واالداري�ة”،
مبينة انه “س�وف نخصص املبالغ لعقود
 ،315عىل ان يجري تدقيها الحقا من قبل
ديوان الرقابة املالية”.

إحباط حماولة لتهريب مستلزمات
طبية يف ميناء أم قصر

alzawraanews@yahoo.com

لفتت إىل وجود فرق تتابع السوق احمللية

التجارة توضح بشأن أسعار املواد الغذائية وتكشف عن حجم
الكميات املوزعة للمواطنني
بغداد/الزوراء:
نف�ت وزارة التج�ارة وج�ود ارتفاع يف أس�عار
امل�واد الغذائي�ة ،فيم�ا أعلن�ت باألرق�ام حجم
الكميات املوزع�ة للمواطنني من مواد الحنطة
والرز والسكر والزيت.
وق�ال الناطق باس�م التجارة ،محم�د حنون،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن «األجه�زة الرقابية يف
وزارة التج�ارة لم تس�جل أي ارتف�اع ملحوظ
يف الس�وق املحلية بأس�عار امل�واد الغذائية ،بل
عىل العكس س�جلت انخفاضا ً يف بعض اسعار
املواد خاصة التي تجهزه�ا وزارة التجارة عرب
السلة الغذائية املكونة من البقوليات ومعجون
الطماطم والرز والطحني».
وبخص�وص ارتفاع أس�عار الطحين ،أوضح
حنون :أن «م�ا حصل من ارتفاع كان بس�بب
قلة العلف الحيواني املوجود يف الس�وق املحلية
وع�دم الس�ماح بالتوري�د او تجهيز امل�ادة اىل
مرب�ي الث�روة الحيوانية» ،الفت�ا ً إىل أن «بعض
األش�خاص الذي�ن يتس�لمون الطحين ضمن
البطاقة التموينية يقومون ببيعه عرب مواطنني
يتنقل�ون بني االحياء لرشائ�ه ،وهؤالء يبيعون

دياىل تطلق مشاريع الوجبة الثانية
من” صندوق اإلعمار العراقي”
دياىل/الزوراء:
اعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف دي�اىل ،امس
االح�د ،ع�ن انطلاق الوجب�ة الثاني�ة من
مش�اريع صندوق االعم�ار العراقي داخل
املحافظة.
وقال قائممق�ام قضاء بعقوب�ة ،عبدالله
الحيايل ،يف ترصيح صحفي :ان” مش�اريع
صندوق االعمار العراقي الثانية انطلقت يف
بعقوبة من خالل  5قطاعات مهمة ابرزها
الط�رق واملجاري بكلف تزي�د عن ملياري
دينار يف اطار دعم الواقع الخدمي”.
واض�اف الحي�ايل ان” اهم املش�اريع هي
مد خط مجاري مدع�وم بمضخات كبرية
لترصيف مي�اه االمطار واملي�اه الحوفية

من احياء غ�رب بعقوبة خاصة العمارات
الس�كنية اىل نهر دي�اىل عرب خ�ط انبوبي
تحت االرض يمت�د عدة كليومرتات” ،الفتا
اىل ان “املرشوع س�ينقذ اكث�ر من  4االف
ارس من الغرق املوسمي يف الشتاء”.
واش�ار اىل ان” املش�اريع خط�ط لها منذ
س�نوات من خالل الجهات ذات العالقة”،
مؤكدا أن “بعض املش�اريع تمت املبارشة
به�ا والبعض االخر قريبا ج�دا بعد اكمال
بعض االجراءات االدارية والقانونية”.
ويمول صندوق االعمار الحكومي عرشات
املش�اريع يف دي�اىل خاص�ة يف القطاع�ات
الخدمية املهم�ة ومنها الط�رق واملجاري
والكهرباء.

العدل :حتويل من تزيد
خدمتهم عن الـ»»5
سنوات إىل عقود

بغداد/الزوراء:
اص�درت وزارة الع�دل ،ام�س األحد ،توضيحا ً بش�أن
موظفي العقود.
وق�ال وزي�ر العدل ،س�االر عبد الس�تار ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نس�خة منه :إن «وزارته نفذت قرار مجلس
ال�وزراء املرق�م ( )315لس�نة  2019واملتضم�ن عدة
فقرات أهمه�ا تحويل االجراء اليوميين إىل متعاقدين
الذي�ن تزيد خدمتهم العقدية عن ( )5س�نوات والبالغ
عدده�م ( )195متعاق�دا ً لغ�رض تثبيته�م عىل املالك
الدائم حس�ب أحكام امل�ادة ( )61من قان�ون املوازنة
العامة االتحادية لسنة  2021وإحالتها اىل وزارة املالية
الس�تحداث عناوين وظيفية وإج�راء مناقالت لغرض
رصف رواتبهم».
وأض�اف أن «ه�ذه الرشيحة س�يتم تعيينه�م بمجرد
موافقة وزارة املالية».
وأشار إىل أن «سبب تأخر رصف االجور مرتبط بتمويل
الخزائ�ن يف املحافظ�ات املس�ؤولة عن ه�ذا املوضوع
وليس من قبل الوزارة».
وأكد أنه «من املدافعني واملطالبني بحقوقهم الوظيفية
وان�ه يتاب�ع املوض�وع ش�خصيا ً وباهتم�ام كبري من
اج�ل نيل ه�ذه الرشيح�ة لكافة حقوقه�م املرشوعة
وبالرسعة املمكنة».

هذه الكميات إىل مضاربني باألسعار يف السوق
املحلية فيحصل االرتفاع».
وأك�د أن «ال�وزارة مس�تمرة بتجهي�ز م�ادة
الطحني ضمن الوجبات املقررة وال توجد لديها
مشكلة س�واء يف اليات انتاج الطحني او آليات
تجهي�ز مادة الحنطة اىل ال�وكالء عرب املطاحن

االهلية».
ولف�ت إىل أن «الوزارة لديها فرق مشتركة مع
دائرة الجريمة االقتصادية واألمن الوطني بعد
توجي�ه رئيس الوزراء ،والت�ي بدورها ضبطت
كمي�ات م�ن م�ادة الطحين الت�ي تتنقل بني
املحافظات» ،موضحا ً أن «الفرق تتابع السوق

املحلية وتدقق االسعار والنوعيات».
وأعرب عن «أمله يف اس�تقرار اس�عار الس�وق
وع�دم تذبذبها ال س�يما مع وجود امل�واد التي
تجهزها وزارة التجارة عرب البطاقة التموينية
أو عملي�ات املراقب�ة والتدقي�ق الت�ي تجري يف
معظم االس�واق املحلية الت�ي يرتادها املواطن
لرشاء ما يحتاجه من املواد الغذائية».
وأردف حن�ون ،بالق�ول« :ننف�ي نفي�ا ً قاطعا ً
وج�ود ارتف�اع يف اس�عار امل�واد الغذائي�ة ب�ل
على العكس فرقن�ا الرقابية تالح�ظ أن هناك
انخفاضا حص�ل حال تجهيز مفردات الس�لة
الغذائي�ة التي تجهزها الوزارة ألكثر من  39اىل
 40مليون عراقي».
وأش�ار إىل أن «التج�ارة ت�وزع اكث�ر من 450
ألف طن من م�ادة الحنطة ،واكثر من  120إىل
 125الف طن م�ن مادة الرز ،إضافة إىل توزيع
اكث�ر من  80ألف طن من مادة الس�كر ،فضالً
ع�ن تجهيز اكثر م�ن  39اىل  40ال�ف طن من
م�ادة الزيت وكمي�ات كبرية م�ن االطنان من
معجون الطماطم والبقوليات بنوعيها العدس
والفاصولياء».

استكمال استعدادات صرف الدفعتني األخريتني من اإلعانة االجتماعية
بغداد/الزوراء:
اعل�ن وزي�ر العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،ع�ادل الركابي ،امس
االح�د ،اس�تكمال االس�تعدادات
لصرف الدفعتين األخريتين م�ن
اإلعان�ة االجتماعي�ة لعام  2021يف
أوقاتها املحددة.
وقال الركاب�ي يف ترصيح صحفي:
إن «ال�وزارة ت�درس امكاني�ة
ش�مول زوجة املستفيد من االعانة
االجتماعي�ة بق�رض املش�اريع

البرصة/الزوراء:
أعلن املتحدث باس�م هيأة املنافذ الحدودية ،علاء الدين القييس ،امس األحد ،عن ضبط
وإحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل.وقال القييس
يف بي�ان ورد لـ «الزوراء» :إن «هيأة املنافذ الحدودية تمكنت وبالتعاون مع كمرك بوابة
البصرة ،من ضبط وإحباط محاولة للتهريب يف منفذ ميناء أم قرص الش�مايل حيث تم
ضبط حاوية مخالفة لرشوط وضوابط االس�ترياد».وأضاف إنه «بعد الكشف والتدقيق
تبين وج�ود (مس�تلزمات طبية خاص�ة بفحص فاي�روس كورونا) مخب�أ خلف مواد
احتياطي�ة جديدة للدراج�ات ومصابيح كهربائية مع�دة للتهريب».وأوضح القييس إنه
«تم تش�كيل لجنة من الدوائر ذات العالق�ة وتنظيم محرض ضبط أصويل بذلك واحالتها
اىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».
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الصغيرة املق�دم من دائ�رة العمل
والتدري�ب املهن�ي ،م�ن دون قطع
االعانة عن زوجها املستفيد ،فضال
عن مساعدة املستفيدين من االعانة
يف الحص�ول على فرص�ة عم�ل او
قروض لتحسني وضعهم املعييش”،
الفتا اىل رضورة ان «يكون التعامل
انسانيا ً مع الفئات املستفيدة ،وان
القوانين ت�م ترشيعه�ا بن�ا ًء عىل
مصلح�ة الفئ�ات الت�ي تعن�ى بها
الوزارة».

املباشرة بإعمار مئات املنازل
املدمرة واملصادقة على ()11
ألف معاملة تعويض يف املوصل
نينوى/الزوراء:
اعلن محافظ نينوى ،نجم الجبوري ،البدء بإعادة
إعم�ار  300منزل يف أيمن املوص�ل ،فيما أعلنت
لجن�ة تعويض متضرري املحافظ�ة املصادقة
على أ1الف معامل�ة خاص�ة بالتعويضات بعد
استكمال املعلومات والتدقيق فيها .
وقال الجب�وري يف ترصيح صحفي ان «الكوادر
الهندس�ية والفنية يف بلدية املوص�ل وبالتعاون
مع رشكة الس�عد لإلعمار بارشت بإعادة إعمار
وتأهي�ل  300من�زل متضرر كوجب�ة ثامنة يف
ايمن املوصل»
وأضاف الجب�وري أن «مدة إنج�از هذه املنازل
وإعماره�ا ستس�تغرق نحو ع�ام كامل وهناك
وجبات أخرى ستتم إعادة إعمارها داخل مدينة
املوصل القديمة أيضا ً بع�د عودة االرس النازحة
اىل مناطقهم خالل االيام املقبلة «.
من جهته ،قال مس�ؤول حاسبة لجنة تعويض
املترضري�ن يف نينوى ،حسين الس�نجري« :انه
تم�ت املصادق�ة عىل  11أل�ف معامل�ة مقدمة
للعاصم�ة بغ�داد خاص�ة باملترضري�ن م�ن
مجموعة  24الف معاملة وسيتم رصف مبالغها
خالل االيام املقبلة «.

واضاف الركابي ان «الوزارة تمكنت
م�ن تأمين التخصيص�ات املالي�ة
لصن�دوق الحماي�ة االجتماعي�ة
واس�تكملت االس�تعدادات لرصف
الدفعتين األخريتين م�ن اإلعان�ة
االجتماعية لع�ام  2021يف أوقاتها
املح�ددة» ،منوها بأن�ه «تم االيعاز
بمعالج�ة ملف تحلي�ل نتائج خط
الفقر التي ترد من وزارة التخطيط
للمواطنين الذي�ن يظه�رون فوق
مس�توى خط الفقر ،وذلك بحسب

التعليم�ات والضواب�ط ال�واردة يف
قانون الحماية».
وبين وزي�ر العم�ل ان «ال�وزارة
حريص�ة على إيص�ال اإلعان�ة
االجتماعي�ة إىل مس�تحقيها
الحقيقيين م�ن الفق�راء وعديمي
الدخل ،اذ يبلغ عدد االرس املشمولة
برات�ب الحماي�ة االجتماعي�ة
مليون�ا واربعمئ�ة ارسة يف بغ�داد
واملحافظات» ،الفت�ا اىل ان «املبالغ
املستردة م�ن املتجاوزي�ن على

االعانة تتم االس�تفادة منها لتعزيز
صندوق الحماي�ة االجتماعية وفق
القانون».
وتاب�ع الركاب�ي ان «ف�رق الرصد
امليدان�ي مس�تمرة بعملي�ات
االس�تجابة للمناش�دات والحاالت
االنس�انية التي ترد بش�كل مبارش
او م�ن خلال مواق�ع التواص�ل
االجتماعي او عرب قن�وات التلفاز،
وذلك م�ن منطلق اهتم�ام الوزارة
بالفئات الضعيفة».

صدور حكمني جديدين حبق نائب األمني العام لوزارة الدفاع األسبق
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االحد،
صدور قراري حكم بح�ق نائب األمني العام
مخالفات
لوزارة الدفاع األس�بق؛ القرتاف�ه
ٍ
يف عقدي�ن مع رشكتين أهليَّـتين؛ لتجهيز
َّات وأجهزةٍ.
الوزارة بآلي ٍ
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف مع�رض
حديثه�ا ع�ن تفاصي�ل ق�راري الحك�م
ِّ
بح�ق نائب األمني الع�ام لوزارة
الصادري�ن
ُ
الدفاع األس�بق املدان (زياد القطان) ،أفادت
يف بيان ورد لـ «الزوراء»َّ :
أن «محكمة جنح
الك�رخ املُ
َّ
ختص�ة بالنظر يف قضاي�ا النزاهة

ِّ
بح�ق املُدان؛
أص�درت قرار حك�م حضوري
لوج�ود مُ
خالفات يف العقد املُبرم بني وزارة
ٍ
الدف�اع وإح�دى الرشكات؛ لتجهي�ز الوزارة
استطالع».
بمنظومة
ٍ
وتابعت الدائ�رة َّ
إن «املحكمة ذاتها أصدرت
ِّ
بح�ق امل�دان؛ نتيجة
حكم�ا ً حضوري�ا ً آخر
الخروقات املُرتكبة يف العقد املُربم بني وزارة
الدف�اع والرشك�ة املُكلَّف�ة بتجهي�ز الوزارة
بــ( )90آلـيَّة مُ درَّعة».
ِّ
ُ
وبين�ت َّ
أن «املحكم�ة ،ونتيج�ة املتوفر من
وإثباتات؛ وصل�ت إىل القناع�ة التامَّ ة
أدل� ٍة
ٍ
ُ
فق�ررت الحك�م علي�ه،
بمقرصيَّ�ة امل�دان؛
َّ

اس�تنادا ً إىل مُ قتضي�ات امل�ا َّدة الحكميَّ�ة،
ِّ
الح�ق للجهة املُ
َّ
تضررة بطلب
فيم�ا أعطت
التعوي�ض ح�ال اكتس�اب الق�رار الدرج�ة
القطعيَّة».
ُي َ
ذك� ُر أن هيئ�ة النزاهة أعلن�ت يف منتصف
ُّ
نيس�ان ع�ام  2018ع�ن تكل�ل جهوده�ا
بالنج�اح يف استرداد املُدان (زي�اد القطان)
من الس�لطات األردنيَّة املطل�وب عن قضايا
كان�ت قد َّ
حققت فيها وص�درت بها أحكامٌ
قضائيَّة ،تضمَّ نت السجن والحبس لعرشات
السنني بحقه ،فضالً عن مطالبته بإعادة ما
دوالر.
ُيقارب ( )800,000,0000مليون
ٍ

انهيار نفسي يدفع امرأة مخسينية لالنتحار ومصرع مدني حبادث سري
بغداد/الزوراء:
اف�اد مصدر امن�ي يف دياىل ،امس
االح�د ،بانتحار امرأة خمس�ينية
بس�بب تدهور حالتها النفس�ية،
فيم�ا لقي رج�ل مرصعه بحادث
سري عىل طريق بغداد  -كركوك.
وق�ال املصدر ان «ام�رأة تبلغ من
العمر  50عاما اقدمت عىل االنتحار
ش�نقا داخل منزلها يف منطقة ديل

فقدان
فقد من�ي بتاري�خ ٢٠٢١/١٠/١٠
الكمرك�ي
االخ�راج
دفتر
املرقم ٥٠١/٢١٦٣الصادر من كمرك
املنطقة الوس�طى يف ٢٠٢٠/٩/٢٤
عىل م�ن يعث�ر عليه االتص�ال عىل
الرقم  ٠٧٧٣٩٩١٨٤٨٥او تس�ليمه
اىل جه�ة االصدار مع فائق الش�كر
والتقدير.
مصطفى حسن هادي

فقدان
فق�دت من�ي اإلج�ازة
املرقمة  1142 /والصادرة
من الرشكة العامة لتصنيع
الحبوب فرع النجف ،بإسم
(حيدر طعيم�ه عبدالله)،
فعلى م�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيك�ة (انتظار محمد صدام) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف
النجف ،وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (هاش�م عبي�د خرض) بالبناء
على حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )302/2املقاطع�ة ( /10خ�ان الحم�اد)
حدود بلدية النجف ،ولغرض تسليفه قرض
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق
م�ن تاريخ نرش اإلعالن ،وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

فقدان
فق�دت من�ي اإلج�ازة
املرقم�ة  577 /والص�ادرة
من الرشكة العامة لتصنيع
الحبوب فرع النجف ،بإس�م
(ش�دهان طال�ب عبدالله)،
فعىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار..

عباس ضم�ن ناحي�ة املنصورية
التابع�ة لقضاء الخال�ص  45كم
شمال رشق بعقوبة».
وبني ان «سبب االنتحار هو حالة
نفسية تعاني منها املرأة» ،مشريا
اىل «نق�ل الجث�ة اىل دائ�رة الطب
العديل م�ن قبل ذويها ودورية من
رشطة املنصورية».
وتش�هد دي�اىل ارتفاع�ا بمعدالت

االنتح�ار خلال االع�وام االخرية
ألس�باب نفس�ية ومعيش�ية او
التأثر الس�لبي بمواق�ع التواصل
االجتماعي.
م�ن جانب آخ�ر ،ق�ال املصدر ان
«مدني�ا يس�تقل دراج�ة هوائية
لقي مرصعه بح�ادث دهس عىل
طريق بغداد  -كرك�وك يف اطراف
ناحي�ة هبهب  8كم ش�مال غرب

قضاء الخالص».
واض�اف ان «جث�ة الضحي�ة ت�م
نقلها للط�ب الع�ديل فيما فتحت
الس�لطات املروري�ة تحقيق�ا
بالحادث».
وتش�هد دي�اىل ح�وادث سير
متصاعدة بسبب س�وء منظومة
الط�رق واهم�ال قواعد السلامة
املرورية.

م /إعادة إعالن
مناقصة استريادية
/17م/د ي ا( 2021/جتهيز  200طن شريط حناسي بالرقم الرمزي  R144/Bملعمل حموالت التوزيع
وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم
تاريخ الغلق ( ) 2021/11/ 21
(معلنة للمرة الثالثة)

يرسُّ (وزارة الصناعة واملعادن /رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم
بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال (رشك�ة دياىل العامة) وعرب
الربيد االلكرتوني ( )www.dialacompany.comوكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل-:
أ -املبل�غ التخميني االجمايل لكلف التصنيع للمناقصة هو ( )538000دوالر امريكي (فقط خمس�ة وثمانية وثالثون
ال�ف دوالر ال غريه�ا) يضاف اليه س�عر  LMEللنحاس ليوم الفت�ح إلجمايل الكمية واصل  CIPمخ�ازن رشكة دياىل
العامة.
ب -مق�دار مبل�غ التأمينات االولي�ة للمناقصة هو ( )47708دوالر امريكي (فقط س�بعة واربعون الف وس�بعمائة
وثمانية دوالر ال غريها) املطلوب تقديمها مع العطاء.
ج -ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو ( )200000دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي ال غريها) غري قابل
للرد إال يف حال إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د-على مقدم العطاء ان يس�تخدم نم�وذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الراب�ع (نماذج العط�اء) ويجب ان يتم
تعبئ�ة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ول�ن تقبل أي بدائل ،كما ويجب تعبئة جمي�ع الفراغات باملعلومات
املطلوبة.
• مالحظة :تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق
من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً.
• يف ح�ال كان�ت طريقة الدفع (نقداً) فيتم الدف�ع بـ(الدينار بالعراقي) وبما يعادل قيمة الدوالر حس�ب نرشة البنك
املركزي العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.
• تقديم تعهد خطي يف القس�م القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسس�ات والرشكات التابعة
لها.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة يف وثائق العطاء)
 -3يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد -قرب تقاطع القدس)،
وان اخ�ر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا م�ن تاريخ غل�ق املناقص�ة يف  ، 2021/11/21وان
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف
العنوان اآلتي (مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض) يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم  ،2021/11/22ويف حالة
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق
 ...مع التقدير
املهندس
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام /وكالة
ورئيس مجلس االدارة
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صادرات العراق النفطية إىل الواليات
املتحدة تسجل معدالت قياسية

واشنطن/متابعة الزوراء
أعلن�ت إدارة معلومات الطاقة األمريكية ،امس األحد ،ارتفاع صادرات العراق
النفطية للواليات املتحدة اىل معالدات قياسية ،لتصل إىل  239ألف برميل يوميا
خالل األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير لها اطلعت عليه “الزوراء” ا ٕن “متوس�ط االس�تريادات
االمريكية من النفط الخام خالل االسبوع املايض من ثماني دول بلغت 4.901
ماليني برميل يوميا منخفضة بمقدار  584الف برميل باليوم عن االسبوع الذي
سبقة والذي بلغ  5.485ماليني برميل يوميا”.واضافت ان “امريكا استوردت
النفط الخام من العراق بمعدل  239ألف برميل يوميا خالل األس�بوع املايض،
مرتفعا عن األس�بوع الذي س�بقه والذي بلغ متوس�ط الص�ادرات فيها 188
الف برميل يوميا”.واش�ارت اىل ان “اكثر االس�تريادات النفطية ألمريكا خالل
األسبوع املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ  3.254ماليني برميل يوميا ،تليها
املكس�يك التي بلغت كمية االس�تريادات منها بمعدل  462أل�ف برميل يوميا،
تلتها الس�عودية التي بلغت االس�تريادات منها بمعدل  319الف برميل يوميا،
ثم كولومبيا وبكمية بلغت  211ألف برميل يوميا”.

استقرار أسعار صرف الدوالر يف
األسواق احمللية

بغداد/الزوراء:
شهدت أسعار رصف الدوالر ،امس األحد ،استقرارا ً يف األسواق املحلية.
حيث سجلت أسعار بيع الدوالر  148.000دينار لكل  100دوالر ،فيما سجَّ لت
أسعار رشاء الدوالر  147.500دينار لكل  100دوالر.
وق�رر البنك املركزي العراقي يف وقت س�ابق ،تعديل س�عر رصف الدوالر أمام
الدينار العراقي ،إذ بلغ س�عر رشاء الدوالر م�ن وزارة املالية  1450ديناراً ،أما
س�عر بيعه للمصارف فق�د حدد بـ 1460دينارا ً لكل دوالر ،فيما يكون س�عر
البيع للمواطن بـ 1470دينارا ً لكل دوالر.

الزراعة تستبعد حمافظة دياىل من
خطتها الشتوية

دياىل/الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة ،امس األحد ،عن اس�تبعاد محافظة دي�اىل من الخطة
الشتوية ،فيما أشارت إىل أن تغيري الخطة مرهون بأمرين.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد النايف ،يف ترصي�ح صحفي ،إن “مهمة
الوزارة هي زيادة االنتاج الزراعي كما ً ونوعا ً وزيادة املساحات املزروعة”.
وأضاف أن “ املواس�م ( 2019و 2020و ،)2021كانت الخطة الزراعية سارية
نتيج�ة وجود خزين مائ�ي” ،الفتا ً اىل أن “وزارة امل�وارد املائية وعدت الزراعة
كاف للخطة الش�توية ،وق َّدمت الوزارة خطة زراعية بـ6
بوجود خزين مائي ٍ
ماليين دونم لكن وزارة امل�وارد املائية أكدت عدم وجود مي�اه كافية لتغيطة
كامل الخطة الزراعية “.
ولف�ت اىل أنه “ت َّم اس�تبعاد محافظة دياىل من الخط�ة الزراعية نتيجة قطع
الرواف�د املائية من الجانب االيراني” ،مؤكداً ،أن “الخطة الزراعية يف املحافظة
ستكون صفراً”.
وتاب�ع ،أن “ال�وزارة وضع�ت للمحافظ�ة خط�ة باالعتم�اد عىل مي�اه اآلبار
لتعوي�ض األرايض الزراعي�ة التي تعتمد عىل األنهار” ،مشيرا ً إىل أن “الزراعة
بالعراق ستتأثر نتيجة قلة الحصص املائية املخصصة من تركيا”.
وأع�رب الناي�ف عن أمله بأن “يف�اوض العراق بكل ثقله م�ع الجانب الرتكي
للحصول عىل االس�تحقاقات املائية” ،الفتا ً إىل أن “الفالح العراقي ال يمكن أن
يترك أرضه بعد توفري املياه”.وأكد النايف “يف حال حصول العراق عىل حصته
املائية ،ستغري وزارة الزراعة الخطة الزراعية وستزيد من املساحات املزروعة،
أما يف حال هطول األمطار بمنتصف ترشين الثاني أيضا ً س�يتم تغيري الخطة
الزراع�ة اىل  6ماليين دون�م” ،مبين�اً ،أن “الخطة الزراعي�ة تضمن محاصيل
الحنطة والش�عري والخضار بمليونني وخمس�مائة دونم فقط مضمونة كون
املياه املتوفرة تغطي تلك املس�احات ،أما باقي املس�احات غري مضمونة ألنها
تعتمد عىل مياه اآلبار”.وبش�ان عملي�ات التصدير ،قال الناي�ف :إن “تصدير
البطاط�ا هو الجانب املضيء لوزارة الزراعة بعد منع االس�ترياد والس�يطرة
على تهريب املحاصيل” ،موضحاً ،أن “العراق ب�دأ يصدر البطاطا إىل اإلمارات
وسيتم تصديرها اىل السعودية يف األيام املقبلة”.

يف أسبوع ..البورصة العراقية
تتداول أسهم مبلياري دينار

بغداد/الزوراء:
أعلن س�وق العراق للأوراق املالية ،امس االحد ،عن تداوله  4مليارات س�هم
بقيمة مالية بلغت ملياري دينار عراقي خالل االسبوع املايض.
وق�ال الس�وق يف تقرير اطلعت عليه “ال�زوراء” ،إن “عدد الشركات املتداول
أسهمها خالل االسبوع املايض بلغ  41رشكة مساهمة ،فيما لم تتداول اسهم
 39رشكة بس�بب عدم تالقي اس�عار اوامر الرشاء مع اوامر البيع” ،مبينا ً أن
“عدد الشركات املتوقفة بلغت  23رشكة لعدم تقديم االفصاح من أصل 103
رشكات مدرجة يف الس�وق”.وأضاف أن “عدد األسهم املتداولة بلغ  4مليارات
و 445ملي�ون س�هم ،بارتفاع بل�غ  359%قياس�ا ً بالجلس�ة املاضية بقيمة
مالية بلغت ملياري و  628مليون دينار ،بارتفاع بلغ  114%قياس�ا بالجلسة
املاضية من خالل تنفيذ  1838صفقة”.وأشار التقرير ،إىل أن “مؤرش األسعار
املتداولة  ISX60أغلق عىل  588.64نقطة مس�جالً انخفاضا ً بنس�بة 0.62%
عن إغالقه يف الجلسة السابقة”.وبني أن “عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين
غري العراقيني لالسبوع املايض بلغ  533مليون سهم ،بقيمة مالية بلغت 444
ملي�ون دينار ،من خلال تنفيذ  50صفقة ،فيما بلغ عدد االس�هم املباعة من
املس�تثمرين غري العراقيني  134مليون س�هم بقيمة مالي�ة بلغت  88مليون
دينار من خالل تنفيذ  40صفقة”.يذكر أن س�وق العراق لألوراق املالية ينظم
خمس�ة جلس�ات تداول أس�بوعيا ً من األحد حتى الخميس ،ومدرج فيه 103
رشكات مس�اهمة عراقي�ة تمثل قطاع�ات املصارف واالتص�االت والصناعة
والزراعة والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.
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بغداد ترد على تقرير دولي ادرج العراق ضمن الدول األشد جوعاً بالعامل
بغداد/الزوراء:
علقت وزارة التخطيط العراقية ،امس
األح�د ،على تقري�ر دويل أدرج العراق
ضم�ن ال�دول األش�د جوع�ا ً بالعال�م،
مؤكدة أنها مؤرشات غري واقعية.
وكان تقريرا ً منسوبا إىل برنامج األغذية
العامل�ي ،يف االمم املتحدةّ ،
صنف العراق
ضم�ن س�بع دول هي األش�د جوعا يف
العال�م ،وأن ثلث الش�عب العراقي ينام
جائعا ،إىل جانب بلدان ش�ديدة الفقر،
مث�ل الصوم�ال ومدغش�قر والكونغو
وغريها.وأوضحت ال�وزارة يف بيان لها
تلقت�ه “الزوراء” ،أن “العراق لم يواجه
أزم�ة غذائي�ة يمكن أن تس�بب تهديدا
بالجوع للفئات الهشة يف املجتمع ،حتى
خالل ذروة انتشار جائحة كورونا ،التي
ش�هدت فيها الكثري من البلدان أزمات
غذائية ،بس�بب االج�راءات الحكومية
التي اس�همت يف توفري امل�واد الغذائية،
س�واء املنتج�ة محلي�ا او املس�توردة،
باإلضافة اىل التكافل االجتماعي”.
وأضاف�ت أن “الحكوم�ة قامت باتخاذ
جمل�ة م�ن اإلج�راءات تضمن�ت دعم

ش�بكة الحماي�ة االجتماعي�ة ،وتأمني
مواد البطاقة التموينية ،وتوزيع منحة
مالية طارئة للمترضرين من الجائحة،
بهدف مساعدتهم يف مواجهة الظروف

الطارئة”.
وأش�ارت ال�وزارة إىل أن “الحدي�ث عن
وجود ثلث العراقيني جائعني ،كالم ينايف
الواقع ،الن نسبة الهشاشة الغذائية يف

اخنفاض إنتاج الرمان وخسائر اقتصادية تلحق باملزارعني

بغداد/الزوراء:
كشف مسؤولون حكوميون يف إدارة
كرمي�ان ومحافظتي دي�اىل وصالح
الدي�ن ،ام�س االحد ،ع�ن انخفاض
انتاج الرمان بنس�بة تجاوزت 50%
بس�بب الظروف املناخي�ة واالهمال
الحكوم�ي واالس�ترياد العش�وائي
للفاكهة.
وقالت مديرة زراعة كرميان ،شادية
حسين عباس ،يف ترصيح صحفي،
ان “انت�اج الرم�ان يف املناط�ق التي
تشتهر بزراعته انخفض إىل أكثر من
 40%بس�بب انخفاض رطوبة الجو
وجفافه ،مما سبب نقصا باملحصول
يف مناطق كرميان للموسم الحايل”.
واش�ارت اىل ان “انتاج الرمان يرتكز
يف نواحي قوره تو ،وكوكس ،بشكل
كبري فيما ينعدم يف مناطق كثرية من
كرميان”.
ويف دياىل ،اكد رئيس مجلس املقدادية
املنح�ل ،عدن�ان حسين التميم�ي،
انخفاض إنت�اج الرم�ان يف القضاء
بنس�بة  50%بس�بب ش�ح املي�اه
واالس�ترياد غير املنظ�م للرمان من
خارج البالد.
واوض�ح التميم�ي يف ترصي�ح
صحف�ي ،ان “موطن ومرك�ز انتاج

الرمان يف العراق هو قضاء املقدادية
(شهربان) ويش�تهر رمان شهربان
بجودة تاريخية تمثل هوية القضاء،
اال ان االهمال الحكومي وش�ح املياه
بات�ت تهدد إنت�اج الرم�ان وأدت إىل
هلاك الكثير من البس�اتني املنتجة
لهذه الفاكهة”.
ول�م تختل�ف مش�اكل الرم�ان يف
صلاح الدي�ن ع�ن دي�اىل وكرميان،
بسبب االرضار التي لحقت بمزارعي
املحافظة جراء االس�ترياد العشوائي
وغي�اب حماي�ة املنت�ج املحلي ذي
الجودة العالية ،بحسب رئيس اتحاد
الجمعيات الفالحية كريم كردي.
وانتق�د ك�ردي يف ترصي�ح صحفي

“اهم�ال دعم إنت�اج الرم�ان وعدم
فتح ابواب لتس�ويقه اىل املحافظات
بع�د تك�دس املنت�ج املس�تورد
وانتف�اء الحاج�ة للرم�ان املحيل”،
مؤك�دا “انخف�اض انت�اج الرمان يف
صلاح الدي�ن اىل اكثر م�ن  50%ما
س�بب خس�ائر اقتصادية جس�يمة
للمزارعني”.
وأكد كردي “جودة الرمان يف املناطق
املنتج�ة ل�ه مث�ل بل�د ،والدجي�ل،
والضلوعي�ة ،الواقع�ة على ضفاف
نه�ر دجلة وهي م�ن اخصب واجود
االرايض الزراعي�ة اال ان غياب الدعم
وظ�روف الن�زوح يف املناطق املنتجة
زادت من انخفاض املنتج”.

النفط تفتتح مشروع انتاج البنزين احملسن نهاية 2021

بغداد/الزوراء:
َتفتت�ح وزارة النف�ط نهاية الع�ام الحايل ،مشروع وحدة
االزم�رة يف مص�ايف الجن�وب والذي سيس�هم بتوفير مادة
البنزي�ن املحس�ن وبطاق�ة انت�اج يومية تبل�غ  1748مرتا
مكعبا.
وقال مصدر مس�ؤول يف الوزارة يف ترصيح صحفي تابعته
املستقلة  :ان “املرشوع حاليا بمرحلة التهيئة والتشغيل ،اذ
بلغت نس�ب انجاز االعمال امليكانيكية  ،% 98واعمال اآلت
الدقيقة  ،% 95والكهرباء  ،% 98وتهيئة االنابيب .”% 95
وعد مشروع وحدة االزم�رة “من املش�اريع الحيوية التي
تس�هم بتوفري م�ادة البنزين املحس�ن بع�دد أوكتاني عايل
النس�بة يص�ل اىل  ،”% 88موضح�ا ان “االعم�ال املتبقية
تتضمن ربــــط االجــــــزاء امليكانيكية واكمال اعمال
التهيئة والكهرباء واالنابيب للنس�ب املتبقية بهدف تشغيل
الوحدة خالل الشهر االخري من العام الحايل” .
وبني املصدر انه “تم يف هذا السياق تدريب املالكات الهندسية
والفنية من قبل رشكة  uopاالمريكية خارج العراق ،وحاليا
تتاب�ع املالكات املتدربة فعاليات املرشوع ،عالوة عىل انه تم
اج�راء ال�دورات املهمة للمالكات يف اختصاص�ات الكهرباء
واآلالت الدقيقة والـ .”DCS

العراق ،تبلغ اقل من  2٪من مجموع
الس�كان ،وه�ذه النس�بة ارتفعت بعد
موج�ات النزوح ع�ام .”2014وتابعت
أن “نس�بة الفقر ع�ام  2020ارتفعت

إىل  ،31٪وه�ذا ال يعن�ي ان ه�ذه
النسبة تمثل السكان الجائعني مطلقا،
انما ه�ذا يدخ�ل يف إطار م�ا يعرف بـ
“الفق�ر متع�دد االبعاد” الذي يش�مل
الصح�ة والتعلي�م والس�كن ،والدخل،
وارتفعت النسبة نتيجة جائحة كورونا
وتداعياته�ا االقتصادي�ة” ،مشيرة إىل
أن “إجم�ايل نس�بة األرس التي تس�تلم
الحصة التموينية يبلغ .”95٪
ولفتت وزارة التخطيط العراقية ،إىل أن
“املؤرشات التي تعتمدها ،مس�تخرجة
م�ن املس�وح االحصائية الت�ي ينفذها
الجهاز املركزي لإلحصاء وفقا للمعايري
العاملية املعتمدة من قبل االمم املتحدة”.
وختمت الوزارة بالقول “املؤرشات التي
أش�ار اليها التقرير املنس�وب لربنامج
االغذية العامل�ي ،مؤرشات غري واقعية،
وال تس�تند اىل امل�ؤرشات التي تعتمدها
وزارة التخطي�ط ،إذ ال يمكن باي حال
م�ن االح�وال مقارنة الوض�ع الغذائي
واملعيشي للش�عب العراقي م�ع بلدان
تعاني أصال من مجاعة حادة ،فالعراق
ليس جائعا”.

اطالق محلة ملتابعة “نفوق االمساك”
يف حقول شط التاجي والطارمية

بغداد/الزوراء:
اطلق�ت محافظ�ة بغداد ،حمل�ة ملتابعة مل�ف نفوق االس�ماك يف حقول
اسماك(اقفاص) منطقتي شط التاجي ،والطارمية.
وقال رئيس ش�عبة حماية وتحسني البيئة يف محافظة بغداد احمد حارث،
“إن الحملة جاءت تنفي�ذا لتوجيهات محافظ بغداد املهندس محمد جابر
العطا ،وباالشرتاك مع دائرة البيطرة  /مستشفى بغداد البيطري ،لفحص
حقول االس�ماك ،ومتابعة حاالت النفوق بس�بب مرض (تعفن االس�ماك
الغلصوم�ي) الناتج من فاي�روس الكوي هريبز ،بع�د ورود معلومات عن
وجود اصابات مؤكدة بالفريوس يف املنطقة املذكورة” ،الفتا اىل “اتالف عدد
من االحواض التي شهدت حاالت نفوق”.
واشار اىل “ان اطباء البيطرة بصدد اخذ عينات من االحواض ،للكشف عن
وج�ود الفريوس من عدمه ،ويف حال كانت النتيجة موجبة ،س�تقوم لجنة
االتالف التي ترشف عليها محافظة بغداد ،باتخاذ ما يلزم ضمن السياقات
املتبع�ة لالتلاف الصح�ي” ،مبينا “ان معظ�م االحواض ت�م تفريغها من
قبل اصحابها والتخلص من االس�ماك النافق�ة برميها يف نهر دجلة و بيع
االسماك الحية منها”.
واض�اف ،ان اصابة االس�ماك بالفيروس اثر عىل نوعية مي�اه نهر دجلة،
بس�بب تربية االس�ماك بصورة غير صحيحة ،يف ظل انخفاض مناس�يب
املياه يف النهر بسبب شح املياه فيه”.

ارتفاع غري مسبوق بأسعار اللحوم
والدواجن والبيض يف مصر

يف الس�ياق ذات�ه ،ذك�ر ان “امللاكات املختص�ة يف مص�ايف
الجن�وب ،انهت أعم�ال برنامج الصيان�ة الطارئة لوحدات
قس�م الدهون (التقطري الفراغي وازالة االس�فلت) ،وكذلك
أعمال الفرن  501يف وحدة تحسني البنزين األوىل واخترصت
على املعدات املهمة ج�دا ذات التأثري املبارش يف إنتاج مادتي
االسفلت و  VRاللتني يكثر عليهمـا الطلب محليا ً وخارجياً،
اللتزام الرشكة بتجهيز مادة االسفلت إلنجاز مشـــــاريع
باملحافظات ،ومادة  VRلتصديرها إىل الخارج”.

القاهرة/الزوراء:
ش�هدت األس�واق املرصية ،امس األحد ،ارتفاعات غري مس�بوقة يف أسعار
اللحوم والدواجن والبيض مع بداية تعامالت األسبوع.
وتدع�ي الحكومة املرصية ،بحس�ب وس�ائل إعالم مرصية ،أن الس�بب يف
زيادة أس�عار اللحوم والدواج�ن والبيض هو زيادة أس�عار العلف ،نتيجة
االرتف�اع يف مدخلات اإلنتاج عاملياً ،واس�ترياد البالد نح�و  80%من الذرة
وفول الصويا املس�تخدمة يف علف الدواجن والحيوانات ،وال سيما من دول
الواليات املتحدة والربازيل وأوكرانيا.
وبلغ ارتفاع أس�عار اللحوم الحمراء يف أس�واق العاصم�ة القاهرة ما بني
 150و 170جنيه�ا ً للكيلوغ�رام الواحد ،ب�دالً من  130جنيه�اً ،والدواجن
البيض�اء إىل  38جنيها ً للكيلو بدالً م�ن  ،31والدواجن البلدية إىل  47جنيها ً
للكيلو بدالً من  37جنيها.

املوارد املائية تضع تصاميم متكاملة إلنشاء حبرية سياحية يف حبر النجف
النجف/الزوراء:
نظ� َم ع�دد م�ن الناش�طني املدنيني
مهرج�ان بح�ر النج�ف الس�ياحي
ال�ذي تضمن فقرات فني�ة ورياضية
متنوعة ،ودعوا اىل استثمار هذا املوقع
وتحويله اىل منتجع سياحي.
ويف مقابل ذل�ك ،اعدت مديرية املوارد
املائي�ة يف املحافظة تصاميم متكاملة
إلنش�اء بحيرة س�ياحية يف منطقة
بح�ر النجف ،لكنه�ا اك�دت الحاجة
لتخصي�ص  40ملي�ار دينار النش�اء
املشروع ،وت�درس تنفي�ذه حالي�ا
بالتع�اون م�ع الحكوم�ة املحلي�ة او
طرحه لالستثمار.
وقال املس�ؤول عن تنظي�م املهرجان
عالء الس�فري يف ترصيح صحفي :ان
“الهدف من إقام�ة هذا املهرجان هو
التعريف بالجوانب السياحية ملنطقة
بحر النجف ،التي تضم مسطحا مائيا
كبيرا يع�رف ببح�ر النج�ف ،اضافة
اىل الطارات األثري�ة التي يعود تاريخ
نشوئها إىل آالف الس�نني” .واشار اىل
“مفاتحة عدد من الجهات الحكومية

املختصة لتحوي�ل املنطقة إىل منتجع
سياحي ،لوجود جميع املقومات ألي
مرشوع سياحي فيها” .وذكر السفري
ان “اكث�ر م�ن أربع�ة آالف ش�خص
شاركوا يف املهرجان من ضمنهم 300

ارسة من خارج النجف”.
واوض�ح ان “بح�ر النج�ف يمكن أن
يتح�ول إىل منتج�ع س�ياحي يحقق
موارد اقتصادية كبرية للمحافظة”.
م�ن جانبه ،قال مدير املوارد املائية يف

النجف شاكر فائز يف ترصيح صحفي
ان “امل�وارد املائي�ة وضع�ت تصاميم
متكاملة إلنش�اء بحرية س�ياحية يف
منطق�ة بحر النجف من�ذ عام 2011
بمس�احة  40ال�ف دون�م ،اال ان عدم

توفر التخصيص�ات املالية حال دون
تنفيذها”.
وبين ان “انش�اء بحيرة النج�ف
الس�ياحية يكلف أكثر م�ن  40مليار
دينار ،لذلك يمكن تنفيذها عن طريق
التع�اون ما بين ال�وزارة والحكومة
املحلي�ة ،أو م�ن خلال عرضه�ا
لالستثمار”.واضاف فائز ان “البحرية
السياحية س�توفر واردات اقتصادية
كبرية ،فعىل الصعيد الس�ياحي يمكن
بناء فنادق وم�دن تطل عىل البحرية،
اضاف�ة اىل الكثير م�ن النش�اطات
السياحية الرتفيهية”.أما عىل الصعيد
الزراع�ي ،فق�ال فائ�ز :ان “البحرية
س�تكون مرشوع�ا الس�تصالح 90
إىل  100ال�ف دون�م زراع�ي يف ه�ذه
املنطق�ة” ،مؤك�دا ان “كمي�ة املي�اه
املطلوبة للبحيرة متوفرة من املبازل
الت�ي تأتي من الحيرة لتصب يف بحر
النج�ف ،اضاف�ة اىل مي�اه الس�يول
القادم�ة م�ن البادي�ة ومي�اه االب�ار
املتدفق�ة الت�ي من املمك�ن توجيهها
لتصب يف البحرية السياحية”.

الرياضي

أصفر وأمحر

باسل كوركيس :احتاد كرة القدم
أساء لتأرخيي!

بغداد /متابعة الزوراء
اكد النجم الدويل الس�ابق باس�ل كوركيس انه ال يعرف األس�باب الحقيقية وراء ابعاده من منصب املدير
االداري للمنتخ�ب الوطني وطالب االتحاد بس�بب واحد يدفعهم التخاذ ق�رار اإلبعاد ،لكن لم يحصل عىل
إجابة ولم يجد مربرا واحدا لقرارهم.وقال :اني غري متمسك بموقعي ودائما ما تحدثت بأني عىل استعداد
لتدريب شخص بديل الستالمه املهمة بعدي لكن استغرب من طريقة االتحاد.
وبني :انه حزين ليس بس�بب اإلبعاد بل بالطريقة التي تم إبعادي وهي طريقة مس�يئة لالعبني وللنجوم
وللعاملين الذين خدموا الكرة العراقي�ة .مبينا :ولم أر تثمينا للجهود التي بذلناها وال احرتاما للعمر الذي
قضيناه يف العمل اإلداري ،رغم أني تحدثت بأني عىل استعداد لتدريب شخص بديل.
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ليفربول يكتسح مانشسرت يونايتد خبماسية

ريال مدريد يواصل سيطرته على الكالسيكو ويهزم برشلونة يف عقر داره
بغداد  /متابعة الزوراء :
اكتس�ح ليفرب�ول مضيف�ه مانشستر
يونايت�د بخماس�ية نظيفة ،مس�اء امس
األحد ،يف املباراة التي احتضنها ملعب أولد
ترافورد يف قمة مباريات الجولة التاس�عة
من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وسجل خماس�ية ليفربول نابي كيتا ()5
وديوجو جوتا ( )14ومحمد صالح (- 38
.)50 - 45+5
ورف�ع ليفرب�ول رصي�ده إىل  21نقط�ة
ليس�تعيد املرك�ز الثان�ي من مانشستر
س�يتي ،بينما تجمد رصيده اليونايتد عند
 14نقطة يف املركز السابع.
أت�ت الفرص�ة األوىل يف املب�اراة لصال�ح
مانشسرت يونايتد ،بسلسلة من التمريرات
الرسيع�ة بين راش�فورد ورونال�دو
وجرين�وود لتص�ل إىل فريناندي�ز داخ�ل
منطقة الجزاء ،لينفرد بأليس�ون ويسدد
كرة قوية مرت إىل جوار القائم.
وافتت�ح ليفرب�ول التس�جيل مبك�رًا يف
الدقيق�ة الخامس�ة ،بعدما أرس�ل صالح
بيني�ة س�حرية لكيت�ا لينف�رد ب�دي خيا
ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.
وكاد ليفرب�ول أن يضي�ف اله�دف الثاني
رسي ًع�ا يف الدقيق�ة الس�ابعة ،بعدما مرر
كيت�ا الك�رة إىل فريمين�و داخ�ل منطقة
الجزاء ،ليس�دد الربازييل كرة أرضية قوية
تألق دي خيا يف التصدي لها.
وحاول اليونايتد تسجيل هدف التعادل يف
الدقيقة العارشة ،وذلك من خالل تسديدة
أرضي�ة قوي�ة من راش�فورد م�ن خارج
املنطقة ،مرت بقليل إىل جوار القائم.
وأضاف ليفربول الهدف الثاني يف الدقيقة
 ،14بعدما أرس�ل أرنول�د عرضية أرضية
من الجانب األيمن ،تابعها جوتا بتسديدة
مب�ارشة من داخ�ل منطقة ال�ـ 6ياردات
سكنت شباك دي خيا.
واس�تفاق اليونايت�د بعدها ليطلق ش�او
صاروخية من عىل حدود منطقة الجزاء يف
الدقيقة  ،22مرت بقليل إىل جوار القائم.
وتبع�ه جرينوود بتس�ديد ك�رة قوية من
عىل حدود منطق�ة الجزاء يف الدقيقة ،29
تألق أليسون يف التصدي لها.
وكاد ليفرب�ول أن يضي�ف اله�دف الثالث
يف الدقيق�ة  ،32بانف�راد م�ن صالح بدي
خي�ا م�ن الجانب األيم�ن ،ليس�دد النجم

املرصي كرة قوية تألق ح�ارس اليونايتد
يف التصدي لها.
وعزز ليفربول من تقدمه بإضافة الهدف
الثال�ث يف الدقيقة  ،38بعدما أرس�ل كيتا
عرضي�ة أرضي�ة داخ�ل منطق�ة الجزاء،
تابعها صالح بتس�ديدة مبارشة س�كنت
الشباك.
وحاول رونالدو إع�ادة اليونايتد إىل أجواء
اللق�اء يف الدقيق�ة األوىل م�ن الوق�ت بدل
الضائ�ع يف الش�وط األول ،بانف�راد أم�ام
أليس�ون ،مس�د ًدا ك�رة تأل�ق الح�ارس
الربازييل يف التصدي لها.
ويف الدقيق�ة األخيرة م�ن الوق�ت ب�دل
الضائع ،مرر جوت�ا الكرة إىل صالح داخل
املنطق�ة ،ليس�دد األخير ك�رة مب�ارشة
س�كنت الش�باك ،لينته�ي الش�وط األول
بتقدم ليفربول برباعية نظيفة.
ومع بداية الشوط الثاني ،وقع صالح عىل
الهاتريك يف الدقيقة  ،50بعدما تلقى بينية
رائعة بخارج القدم من هندرسون ،لينفرد
بدي خيا ويسجل بسهولة يف الشباك.
وقل�ص اليونايتد الف�ارق يف الدقيقة ،52
بهدف وقع علي�ه رونالدو ،قبل أن تتدخل

عبد اجلبار :ثالثة العبني سيغيبون عن
الكرخ يف لقاء اليوم أمام الصناعة
بغداد /متابعة الزوراء
أكد أحمد عبد الجبار ،املدرب املس�اعد لفري�ق الكرخ ،غياب الثالثي
حس�ن عب�د الكري�م ومصطف�ى ولي�د وراف�د طالب ع�ن مواجهة
الصناع�ة ،املق�رر إقامته�ا الي�وم االثنين ،ضم�ن حس�اب الجولة
السادسة من الدوري املمتاز.
وق�ال عب�د الجبار :ان الثالثي حس�ن عبد الكري�م ومصطفى وليد
ورافد طالب س�يغيب اللتحاقهم باملنتخب األوملبي ،وهذا الثالثي من
األسماء املؤثرة يف الئحة الفريق”.
وزاد“ :الفري�ق ب�ات تح�ت الضغ�ط بع�د النتائ�ج املتواضعة حيث
س�نكون مطالبني بالنق�اط الثالث ،حي�ث أهدرنا عدد م�ن النقاط
ونحن مطالبين بالتعويض ،وبالتايل نس�تهدف الخروج من املباراة
بالنقاط الثالث”.
وأتم“ :الفريق يقدم مس�توى فن�ي طيب لكن الحظ لم يحالفنا عىل
مس�توى النتائج ،وهذا م�ا يمنحنا األمل أن نكسر النحس ويكون
الفري�ق يف وضع أفضل عىل مس�توى النتائج ،حيث نراهن أن تكون
انطالقتنا من مواجهة الصناعة”.

إعالمنا الرياضي
مدير تحرير القس�م الريايض يف صحيفة الصباح
الزميل علي الباوي ثمن كل من حرض مراس�م
عزاء والدته او اتصل او ارس�ل برقيات التعازي
 ،ويلتم�س العذر لكل من لم تس�عفه الظروف
لتقديم التعازي بهذا املصاب ،سائال العيل القدير
ان يحف�ظ الجميع ويجنبهم م�ع عوائلهم الكريمة

كل رش ومكروه.
***************
الزميل العزيز هش�ام عيل معد برنامج (مالعب)
الذي يب�ث من عىل شاش�ة قن�اة (التغيري) اكد
اكتساب والده الش�فاء من االزمة الصحية التي
تع�رض لها قب�ل فترة زمنية قصيرة ،خالص
االمني�ات لوالد الزميل الخلوق بالش�فاء التام وان
يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
***************
العدد الحادي والخمس�ون م�ن صحيفة الريايض
الت�ي تص�در ع�ن االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة
الرياضي�ة رأى النور امس االح�د ،وتضمن العديد
م�ن املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة برياضة
ك�رة الق�دم وبقي�ة األلع�اب األخرى الت�ي زينت
باقالم صحفية مرموق�ة ،خالص االمنيات ألرسة
الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

تقني�ة الف�ار وتزيد من معان�اة اليونايتد
بإلغائه بداعي التسلل.
وزاد بوجب�ا م�ن محن�ة اليونايت�د بع�د
تعرض�ه للبطاق�ة الحم�راء يف الدقيق�ة
 ،60إث�ر تدخل�ه العني�ف عىل كيت�ا ،وهو
القرار ال�ذي اتخذه الحكم بعد الرجوع إىل
تقنية الفار ،ليخ�رج النجم الغيني متأثرًا
باإلصابة.
وح�اول أرنول�د إضاف�ة اس�مه يف قائمة
املس�جلني ،بصاروخي�ة م�ن على حدود
منطقة الجزاء يف الدقيقة  ،71أبعدها دي
خيا بصعوبة إىل ركلة ركنية.
ويف الدقيق�ة  ،83تاب�ع ماكتومين�اي
عرضية من مخالفة ممررًا الكرة بالرأس
إىل كافان�ي إىل ج�واره يف منطق�ة الجزاء،
ليس�دد كرة قوية اصطدم�ت بالعارضة،
لينته�ي اللقاء بفوز ليفربول بخماس�ية
نظيفة.

الكالسيكو

حقق ريال مدريد االنتصار بنتيجة (،)2-1
خلال مواجهة الكالس�يكو أم�ام الغريم
التقليدي برش�لونة ،مس�اء ام�س األحد،
يف معق�ل البلوجرانا “كام�ب نو”يف إطار

منافسات الجولة العارشة من الليجا. ،
وس�جل دافيد أالبا لريال مدريد يف الدقيقة
 ،32ولوكاس فاسكيز يف الدقيقة (،)90+4
بينما س�جل لربشلونة أجويرو يف الدقيقة
(.)90+7
بهذا االنتصار ،يرف�ع ريال مدريد رصيده
إىل  20نقط�ة يف ص�دارة ترتي�ب الليج�ا،
بينما تجمد رصيد برشلونة عند  15نقطة
يف املركز الثامن.
بدأت املب�اراة بتحفظ م�ن كال الفريقني،
وكان أول تهدي�د يف الدقيق�ة  3ألصح�اب
األرض بتمري�رة يف العم�ق م�ن ج�وردي
ألبا تجاه الشاب أنس�و فاتي ،لوال خروج
الحارس كورتوا الذي أمسك الكرة.
وانطلق فينيس�يوس جونيور عىل الطرف
األيسر وح�اول التمري�ر داخ�ل منطقة
الج�زاء ،لوال تدخل املدافع إريك جارس�يا
ال�ذي حول الك�رة إىل الركني�ة يف الدقيقة
.13
وتوغل فينيسيوس جونيور داخل منطقة
جزاء برشلونة يف الدقيقة  21وراوغ دفاع
البلوجرانا ،قبل أن يسقط ويطالب بركلة
ج�زاء ،لكن حكم املباراة رفض احتس�اب

الخطأ.
وأضاع فينيس�يوس جونيور مهاجم ريال
مدري�د فرص�ة تس�جيل ه�دف التقدم يف
الدقيق�ة  ،24حي�ث تلقى ك�رة يف العمق
وراوغ الحارس تري شتيجن ،لكنه سدد يف
الشباك الخارجية.
وجاء الرد رسي ًع�ا من البلوجرانا ،بهجمة
منظمة حي�ث انطل�ق ديباي وم�رر كرة
ملس�ها فاتي وهيأه�ا للقادم م�ن الخلف
دس�ت ،الذي س�دد برعونة ش�ديدة أعىل
مرمى املرينجي يف الدقيقة .25
ونجح دافيد أالبا يف تس�جيل هدف التقدم
لري�ال مدريد يف الدقيق�ة  ،32حيث تلقى
تمري�رة من زميل�ه رودريجو عىل الطرف
األيسر ملنطق�ة جزاء برش�لونة ،وس�دد
قذيفة أقىص يس�ار تري ش�تيجن الذي لم
يستطع إيقافها.
وأضاع جريارد بيكيه فرصة تسجيل هدف
التعادل لربشلونة يف الدقيقة  ،34بتسديدة
رأس�ية مرت بجانب القائ�م األيمن ملرمى
كورتوا.
وكاد فات�ي أن ُيس�جل ه�دف التع�ادل
لربش�لونة يف الدقيق�ة  ،44حي�ث تلق�ى

تمري�رة داخل املنطقة وس�دد الكرة ،لوال
املدافع دافيد أالبا الذي تصدى لها وشتتها
بعي ًدا.
وانتهى الش�وط األول بتق�دم ريال مدريد
بهدف دون رد.
وم�ع بداية الش�وط الثاني ،ق�رر كومان
مدرب برش�لونة الدفع بكوتينيو بدال من
مينجوي�زا ،ليعود دس�ت إىل مركز الظهري
األيمن.
ونجح البدي�ل كوتينيو يف تهديد املرينجي،
بتس�ديدة من داخل املنطق�ة ،اصطدمت
بالدف�اع قب�ل أن تتح�ول إىل ركني�ة يف
الدقيقة .47
وأرس�ل فاتي تصويبة من داخل املنطقة،
تصدى لها عىل مرتين كورتوا يف الدقيقة
.48
وسدد فريالند ميندي الظهري األيرس لريال
مدريد ،كرة من عىل حدود منطقة الجزاء،
يف الدقيقة  ،54تصدى لها تري شتيجن.
وطال�ب جيرارد بيكيه بركلة ج�زاء عىل
تون�ي ك�روس الع�ب ري�ال مدري�د ،إث�ر
ملس�ة يد ،ورفض الحكم وأش�هر البطاقة
الصف�راء يف وج�ه املداف�ع الكتالون�ي

لالعرتاض يف الدقيقة .58
وأنقذ دست برشلونة من استقبال الهدف
الثان�ي يف الدقيقة  ،60حيث ش�تت الكرة
قبل أن ُيسدد فينيس�يوس جونيور داخل
املنطقة.
وتلق�ى كري�م بنزيما ك�رة عرضية داخل
املنطقة ،وس�دد عىل الطائ�ر كرة تصدى
لها برباعة تري شتيجن يف الدقيقة .69
وسدد دست كرة قوية عىل حدود منطقة
الج�زاء ،م�رت أعلى مرم�ى كورت�وا يف
الدقيقة .72
وح�اول البدي�ل أجوي�رو تس�جيل هدف
التعادل لربشلونة يف الدقيقة  ،84بتسديدة
رأسية مرت أعىل مرمى كورتوا يف الدقيقة
.84
وم�ن هجمة مرت�دة لريال مدري�د ،نجح
لوكاس فاس�كيز يف تسجيل الهدف الثاني
يف الدقيقة  ،94حيث س�دد أسينسيو كرة
ارتدت لفاسكيز الذي أسكنها الشباك.
وس�جل أجوي�رو ه�دف تقلي�ص الفارق
لربش�لونة يف الدقيق�ة  ،97بصناع�ة من
دست ،وأطلق بعدها حكم املباراة صافرة
النهاية.

سوكوب  :هدف األومليب قطف إحدى بطاقات التأهل اىل النهائيات القارية

بغداد /الزوراء
ُ
األوملب�ي لكرة القدم،
منتخبنا
مدرب
أك� َد
ّ
التشيكي مريوسالف س�وكوب ،جاهزيةَ
املنتخ�ب لخ�وض التصفيّ�ات اآلس�يوية
املؤهلة لنهائيات آسيا تحت  23عاما ً التي
ستقامُ يف أوزبكستان العام املقبل.
َ
ُ
م�درب منتخبنا االوملب�ي يف املؤتمر
وقال
ملباري�ات املجموع�ة الثالث�ة:
الصحف�ي
ِ
أن�ا هنا يف البحرين ،ولك�ن أنا اآلن مدرب
ٌ
تصفيات
منتخب العراق األوملب�ي ،ولدينا
ٌ
لنهائيات آسيا
مهمة ،وهدفنا هو التأهل
ِ
تحت  23عاماً.
َ
وأض�اف س�وكوب يف املؤتم�ر الصحفي:
ً
ً
ُ
ومميزة ونعلم
جيدة
املجموعة الثالثة تع ُد

إمكاني�ات ه�ذه املنتخب�ات ،خصوص�ا ً
منتخب البحرين ألننا شاهدناه يف بطولة
ُ
ومباراة الي�وم أمام منتخب
غرب آس�يا،
ٌ
مهم�ة لن�ا يف بداي� ِة املش�وار
املالدي�ف
لتحقيق الفوز.
ِ
ونو َه مدرب منتخبنا االوملبي :أريد توضيح
ً
ً
مغايرة من
تش�كيلة
أنه يج�ب أن نختار

َ
خدم�ات الكثير من
الالعبين ،س�نفتقد
الالعبين املحرتفين ،لدين�ا العدي�د م�ن
ً
خصوص�ا يف انكلرتا،
الالعبين يف أوروبا،
واألندي�ة لم تس�مح لالعبين باالنضمام
للمنتخب ،ألنها خارج أيام الفيفا دي.
واختت� َم م�درب منتخبن�ا االوملب�ي،
مريوسلاف س�وكوب ،حديث�ه يف املؤتمر
َ
ب�أس يف ذل�ك ،الن املنتخب
الصحف�ي :ال
ً
مجموع�ة م�ن الالعبين أصحاب
يض�م
العراقي
ال�دوري
م�ن
ة
جي�د
إمكاني�ات
ٍ
ٍ
ّ
املمت�از ،وأتأم�ل من الالعبين أن يقدموا
أدا ًء جيداً.
َ
ُ
األوملبي
العب منتخبنا
ومن جانبه كشف
ّ
لك�ر ِة الق�دم ،منتظ�ر محم�د جبر ،عن
طموح�ات زمالئ�ه الالعبني قب�ل انطالق
ِ
التصفي�ات اآلس�يويّة املؤهل�ة لنهائيات
آس�يا تح�ت  23عام�ا ً الت�ي س�تقامُ يف
أوزبكستان العام املقبل.
َ
ُ
األوملب�ي ،منتظر
الع�ب منتخبن�ا
وق�ال
ّ
محم�د جرب ،يف املؤتمر الصحفي ملباريات
املجموع�ة الثالث�ة :طموحنا ه�و صدارة

املجموع ِة الثالثة وضم�ان بطاقة التأهل
املبارش ِة لنهائيات آس�يا تح�ت  23عاماً،
ُ
جمي�ع املنتخب�ات لديه�ا طم�وح الفوز

واملنافسة ،وهذا ٌ
حق مرشوع للجميع.
َ
األوملب�ي :امله ُم
وأض�اف كابت�ن منتخبنا
ّ
ه�و أن ندخل كل مب�ارا ٍة بحاف�ز الفوز،

ُ
ٌ
مهم�ة
ومب�اراة الي�وم أم�ام املالدي�ف
لتحقي�ق الف�وز ،وم�ن ث�م التفكير يف
ِ
مباراتي أفغانستان والبحرين.

أكثر من مئة العب والعبة يشاركون يف بطولة رواد العرب بنادي الصيد لؤي صالح :نسعى للخروج بنتيجة
اجيابية أمام الزوراء رغم صعوبة املهمة
بغداد /إعالم اللجنة األوملبية
انطلقت مس�اء امس االحد منافس�ات
البطول�ة الثامنة ل�رواد التن�س العرب
الت�ي تقيمه�ا الرابط�ة العربي�ة لرواد
اللعبة برعاي�ة وإرشاف اللجنة األوملبية
الوطني�ة العراقي�ة ،وبالتنس�يق م�ع
االتحاد العراقي للعبة.
وذكرت عض�و املكتب التنفي�ذي للجنة
ّ
املنس�قة العام�ة للبطول�ة
األوملبي�ة،
الدكت�ورة بي�داء كيالن “ان منافس�ات
البطولة ستقام عىل مالعب نادي الصيد
عىل مدار خمس�ة أيام خلال املدة 24-
 29ترشين األول الحايل”.
وأضافت كيالن يف حديثها إلعالم اللجنة
األوملبية “ان البطولة ستحظى بمشاركة
واس�عة لكال الجنسين وس�يفوق عدد
الالعبني املش�اركني حاج�ز املائة العب
والعبة يمثلون  17بلدا ً عربياً”.

وأش�ارت أيضا ً “اىل ان ه�ذه الدورة هي
الثالث�ة الت�ي تج�ري يف العاصمة بغداد
إذ نظم�ت ادارة ن�ادي الصيد نس�ختني
س�ابقتني حي�ث ستش�هد ه�ذه امل�رة
مشاركة أوسع بفضل الدعم الالمحدود
م�ن رئيس اللجنة األوملبية رعد حمودي
الذي أوعز بتهيئ�ة عجالت خاصة لنقل
الوفود املش�اركة باالضاف�ة اىل التدخل
الفاع�ل يف إس�تحصال س�مات الدخول
ل�كل املش�اركني الوافدي�ن اىل العاصمة
بغداد.
تج�در االش�ارة اىل ان ال�دول العربي�ة
املش�اركة يف البطول�ة ه�ي س�وريا،
الكوي�ت ،عم�ان ،البحري�ن ،مصر،
االردن ،فلسطني ،السعودية ،موريتانيا،
جيبوتي ،ليبيا ،اليمن ،لبنان ،الصومال،
الجزائر ،تونس ،باالضاف�ة للبلد املنظم
العراق.

بغداد /متابعة الزوراء
قال لؤي صالح ،مدرب الكهرباء :إن مواجهة الزوراء اليوم االثنني
ضمن الجولة السادس�ة من الدوري ،تأتي ضمن مساعي فريقه
ملواصلة النتائج الجيدة.
وقال صالح :فريقنا يحتاج إىل الوقت ملزيد من االنسجام والتطور،
وتحقي�ق نتائج أفض�ل ،طموحنا بدأ يكرب وه�ذا بحاجة إىل عمل
واجتهاد ويف ظ�ل ضغط مباريات الدوري علينا معالجة األخطاء
باستمرار”.
وبين “ال�زوراء فريق كبير ومباري�ات ال�دوري جميعها صعبة
ومهمة ،وال توجد مواجهة سهلة أو مضمونة إطالقا”.
وأش�ار “الفريق يواص�ل تحضريات�ه اليومية ،ونأم�ل أن نتقدم
باملس�توى الفن�ي ،ألن ال�دوري طوي�ل وعلين�ا الحف�اظ على
تطورنا”.
يشار إىل أن الكهرباء يحتل املركز الثامن برصيد  8نقاط.
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بايرن ميونيخ يستعرض جمدداً ودورمتوند يصاحل مجاهريه
هداف بوروسيا دورتموند النروجي هاالند الذي
سيغيب عن املالعب ملدة أسبوعني بداعي اإلصابة.
وبات مانويل نوير ثاني العب يف صفوف بايرن
ميونيخ يحقق االنتصار ال 300له يف صفوف الفريق
البافاري بعد نظريه الحارس الشهري أوليفر كان
املدير التنفيذي للنادي حالياً.
وأضاف املهاجم البديل الكامريوني إريك ماكسيم
تشوبو موتينغ الهدف الثالث من مسافة قريبة ()82
قبل أن يختتم البديل اآلخر الفرنيس كينغسيل كومان
مهرجان األهداف مفتتحا ً رصيده هذا املوسم )87(.
ولم يتأثر بوروسيا دورتموند الذي يتخلف عن بايرن
بنقطة واحدة بغياب هدافه هاالند وعاد بنقاط
املباراة الثالث من أرض أرمينيا بيليفليد بالفوز عليه
بثالثة أهداف تناوب عىل تسجيلها إيمري تشان (31
من ركلة جزاء) وماتس هوملز من كرة عىل الطاير
( )45واإلنكليزي جود بيلينغهام بعد مجهود فردي
رائع راوغ فيه أكثر من مدافع وغمز الكرة بحرفنة
من زاوية ضيقة ( ،)72مقابل هدف للخارس سجله
فابيان كلوس ( 87من ركلة جزاء).
وحقق اليبزيغ فوزا ً عريضا ً عىل غروثر فورث ،1-4
وبقي فرايبورغ ،الفريق الوحيد الذي لم يخرس حتى
اآلن هذا املوسم ( 5انتصارات و 4تعادالت) ،بعودته
ظافرا ً من فولفسبورغ بهدفني نظيفني رافعا ً رصيده
اىل  19نقطة يف املركز الثالث.
يف املقابل ،وبعد أن فاز يف مبارياته األربع األوىل مطلع
املوسم الحايل وتصدره للرتتيب ،مني فولفسبورغ
بخسارته الرابعة تواليا ً ليحتل املركز الثامن برصيد
 13نقطة.وتعادل بوروسيا مونشنغالدباخ مع ضيفه
شتوتغارت ( ،)1-1سجل للضيوف قونسطانطينوس
مافروبانوس د ( )15وعادل الدويل يوناس هوفمان
يف د (.)42

تابع بايرن ميونيخ عروضه الهجومية القوية بقيادة
قناصه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وألحق هزيمة
قاسية بضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة يف الجولة
التاسعة من الدوري األملاني.
وحافظ بايرن عىل صدارته برصيد  22نقطة مقابل
 21لدورتموند الفائز عىل أرمينيا بيليفلد خارج
ملعبه .1-3
ورفع الفريق البافاري عدد أهدافه يف الدوري املحيل
إىل  33هدفا ً بعد مرور  9مراحل وهو رقم قيايس يف
تاريخ البوندسليغا.
وللمباراة الثالثة تواليا ً نجح بايرن يف تسجيل 4
أهداف عىل األقل ،بعد إلحاقه هزيمة نكراء بباير
ليفركوزن أحد املرشحني ملنافسته عىل اللقب 1-5
يف عقر دار األخري األحد املايض ،قبل أن يدك شباك
بنفيكا الربتغايل برباعية نظيفة خارج ملعبه أيضا ً يف
دوري أبطال أوروبا منتصف األسبوع.
ونجح بايرن للمباراة ال 85تواليا ً يف تسجيل هدف
عىل األقل يف مختلف املسابقات بينها  56يف دوري
بوندسليغا وهو رقم قيايس أوروبي.
عىل ملعب «أليانتس أرينا» أكرم بايرن ضيفه
هوفنهايم برباعية جديدة .خاض الفريق البافاري
املباراة يف غياب مدربه الشاب يوليان ناغلسمان
املصاب بجائحة كوفيد 19-فالزم منزله لكنه كان
يعطي تعليماته تباعا ً للجهاز الفني طوال املباراة.
وافتتح سريج غنابري التسجيل لبايرن عندما تلقى
كرة من موسياال وأطلقها يف سقف الشباك مسجالً
هدفه السادس هذا املوسم )16(.
وتبادل ليفاندوفسكي الكرة مع توماس مولر قبل
أن يعيدها األخري إليه عىل مشارف املنطقة فأطلقها
األخري قوية يف الشباك ( )30لينفرد بصدارة ترتيب
الهدافني برصيد  10أهداف بفارق هدف واحد عن

7

اعالم الكرتوني

بيليه حيتفل بعيد ميالده الـ81

احتفل أسطورة كرة القدم الربازييل بيليه بعيد ميالده الحادي
والثمانني وقد بدا يف ح الة جيدة عىل الرغم من هشاشة وضعه
الصحي بعدما أمىض شهرا ً يف املستشفى إثر اكتشاف ورم
رسطاني يف أيلول/سبتمرب.
وكتب بيليه عىل وسائل التواصل االجتماعي« :عيد ميالدي
قادم! لقد قاموا بتحضري قالب الحلوى» مرفقا ً عبارته مع
صورة له تظهره مبتسماً ،وهو يأكل قطعة من قالب الحلوى
عىل شكل ملعب كرة قدم مع كرة قدم ضخمة يف املنتصف.
ومنذ صباح أول أمس السبت توالت التهاني وكتب ناديه
السابق سانتوس السباق متمنيا ً له «حياة طويلة» و»عيد
ميالد سعيد».

مانشسرت سييت ينتصر ويضغط
على تشيلسي

بن ناصر يقود ميالن للفوز على بولونيا
ّ
تمكن نادي ميالن من
بأداء متذبذب،
اعتالء صدارة الرتتيب بفوز بشق األنفس
بطله الجزائري إسماعيل بن نارص2-4 ،
عىل بولونيا املنقوص منذ الدقيقة ،20
ضمن منافسات املرحلة التاسعة من
الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وبعد أربعة أيام من تعرضه للهزيمة
الثالثة يف دور املجموعات يف مسابقة دوري
أبطال أوروبا ،تمكن ميالن من الحفاظ
عىل سلسلة من تسع مباريات خالية من
الهزائم يف الدوري للموسم الحايل (ثمانية
انتصارات وتعادل) ،وبات يف الصدارة مع
 25نقطة ،بفارق نقطة واحدة عن نابويل
الذي واجه روما أمس األحد.
وسجل أهداف ميالن الربتغايل رافايل لياو
( ،)16دافيد كاالبريا ( ،)35الجزائري
إسماعيل بن نارص ( ،)84والسويدي
زالتان إبراهيموفيتش ( ،)89فيما أحزر
هديف بولونيا إبراهيموفيتش ( 49خطأ يف

رونالدو يرد على اتهامات بونوتشي وكيليين
رد الربتغايل كريستيانو رونالدو ،نجم
مانشسرت يونايتد عىل االتهامات التي
وجهت له من زميليه السابقني يف
يوفنتوس ليوناردو بونوتيش وجورجيو
كيليني.وانضم رونالدو إىل مانشسرت
يونايتد يف آخر أيام املريكاتو الصيفي
املايض قادمً ا من يوفنتوس ،نظري 15
مليون يورو كقيمة ثابتة ،باإلضافة إىل
متغريات تصل إىل  8ماليني يورو.
وقال موقع “كالتشيو مريكاتو” اإليطايل،

إن بونوتيش وكيليني هاجما رونالدو يف
األيام األخرية ،بسبب توقيت رحيله عن
السيدة العجوز ( 28أغسطس).
ورصح كيليني“ :كان من األفضل لنا
أن يغادر رونالدو مبكرًا كي يستعد
الفريق لهذا األمر .إنه يشء نحن من
ندفع ثمنه” ،بينما قال بونوتيش“ :اآلن
نلعب كفريق ،بينما قبل كذلك كنا نخدم
كريستيانو رونالدو”.
ً
ووفقا للموقع اإليطايل فإن رونالدو

مفكرة الزوراء

مرماه) والغامبي موىس بارو )51(.
وخاض ميالن املباراة مثقالً بالغيابات،
أبرزها حارسه الفرنيس مايك ماينان
ومواطنه تيو هرينانديز.
وافتتح ميالن التسجيل يف الدقيقة
 16بتسديدة من لياو إثر تمريرة من
إبراهيموفيتش.
وبحسب شبكة «أوبتا» اإلحصائية
الرياضية ،فإن زالتان يف عمر  40عاما ً
و 20يوماً ،هو ثاني العب يتمكن من
صناعة هدف يف الدوري اإليطايل بهذا
العمر منذ موسم  ،2005-2004وكان
فرانشيسكو توتي قائد روما السابق هو
أول من حقق هذا الرقم بعمر  40عاما ً
و 145يوما ً أمام تورينو عام .2017
وزادت محنة بولونيا بطرد مدافعه
الفرنيس أداما سومارو ببطاقة حمراء يف
الدقيقة  20بعد تدخل عنيف أكده حكم
املباراة باللجوء إىل تقنية حكم الفيديو

رد عىل هذه االتهامات ،قائلاً “ :أضع
املجموعة أوالً .إن الفوز كفريق أسهل
من حصد األلقاب بشكل فردي”.
وأضاف“ :يجب أن يعرف الجميع
أدوارهم .أعرف متى يحتاج
فريقي إيل ،وأعرف
دوري يف النادي :أنا
أسجل وأساعد
الفريق بخرباتي
و معر فتي
تسري
لكيف
املباريات”.
“إذا
وختم:
كان الجميع
عىل
يفكر
هذا النحو،
و يضحو ن
بأنفسهم من
أجل الفريق،
أعتقد أننا
ن
سنكو
ً
يقا
فر
أفضل”.

املساعد (يف إيه آر).
واستغل «روسونريي» هذا النقص العددي
ليضاعف النتيجة يف الدقيقة  ،35بتسديدة
من كاالبريا من مشارف منطقة الجزاء.
ويف الدقيقة  ،49سجل إبراهيموفيتش
هدفا ً عكسيا ً من ركنية يف مرمى فريقه،
فمهد لتعادل بولونيا الذي أدركه يف
الدقيقة )51(.
لكن الحظ عاند البولونيني ،وبتدخل
عنيف ثان كان الطرد هذه املرة لروبرتو
سوريانو بسبب تدخل عىل توريه )58(.
وزج ستيفانو بيويل باملهاجم الفرنيس
أوليفييه جريو ،لكن تنفس الصعداء جاء
عن طريق بن نارص بتسديدة جميلة
من مشارف منطقة الجزاء سكنت
أسفل الزاوية اليرسى ( ،)84قبل أن
يصنع الجزائري نفسه الهدف الرابع
إلبراهيموفيتش الذي ّ
كفر عن هدفه
العكيس )89(.

لم يجد مانشسرت سيتي صعوبة كبرية يف تجاوز مضيفه
برايتون  1-4يف املرحلة التاسعة من مسابقة الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وأنهى مانشسرت سيتي حسابات املباراة مبكرا ً بتقدمه
بثالثة أهداف قبل نهاية الشوط األول تناوب عىل تسجيلها
ٌّ
كل من األملاني غوندوغان ( )13وفودين ( 28و.)31
وص ّعب تقدم سيتي بالنتيجة األمور عىل برايتون الذي
تمكن من تسجيل هدف رشيف متأخر من ركلة جزاء سجلها
البديل األرجنتيني أليسرت ( ،)81ور ّد عليه البديل الجزائري
رياض محرز بهدف رابع يف الوقت بدل الضائع )5+90(.
ورفع مانشسرت سيتي رصيده إىل  20نقطة يف املركز
الثاني بفارق نقطتني عن تشيليس املتصدر ومتقدما ً بفارق
نقطتني أيضا ً عىل ليفربول الذي واجه مانشسرت يونايتد يف
قمة مباريات املرحلة أمس األحد.
وتوقف رصيد برايتون عند  15نقطة يف املركز الرابع
مؤقتاً.

جوندوجان يرفض االستسالم أمام صالح وكني

منح إلكاي جوندوجان ،التقدم لفريقه مانشسرت سيتي
يف مواجهة برايتون عىل ملعب فاملر ،ضمن لقاءات الجولة
التاسعة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وتقدم مانشسرت سيتي يف الدقيقة  ،13بعدما استغل خطأ
من روبرت سانشيز ،حارس برايتون ،يف اإلمساك بكرة
سقطت من يده ،ليفتكها بريناردو سيلفا ويمرر إىل
جوندوجان أمام املرمى الخايل ،ليسجل بسهولة
يف الشباك
وواصل جوندوجان بالتايل حصيلته
التهديفية املميزة يف الدوري اإلنجليزي

ً
هدفا ،وال يتفوق عليه
يف عام  ،2021بعدما رفع رصيده إىل 13
تهديف ًيا يف الربيمريليج هذا العام سوى الثنائي محمد صالح (16
ً
ً
هدفا).
هدفا) وهاري كني (15
ً
هدفا يف كل مبارياته الثالث التي خاضها
كما سجل جوندوجان
يف الربيمريليج عىل ملعب برايتون ،وال يوجد العب سجل أهدافاً
أكثر منه عىل أرض برايتون يف الربيمريليج ،سوى جيمي فاردي،
مهاجم ليسرت سيتي برصيد  4أهداف ،وذلك بحسب “سكاي
سبورتس”.أما سكواكا فأشارت إىل أن جوندوجان بات ثاني
ً
هدفا يف الربيمريليج ،وذلك بعد مواطنه مسعود
أملاني يسجل 30
ً
هدفا.
أوزيل بـ33

تشيلسي يستعد لتحصني ماونت
تستعد إدارة تشيليس ملكافأة العب الفريق
اإلنجليزي ماسون ماونت ،عىل مستواه املميز
مؤخرًا سواء يف الربيمريليج أو دوري األبطال،
بمنحه عقد جديد.
وقاد مونت تشيليس لفوز ساحق عىل
ضيفه نورويتش سيتي ،بسبعة أهداف
نظيفة ،ضمن مباريات الجولة التاسعة
للدوري اإلنجليزي.
وسجل مونت  3أهداف (هاتريك)
وصنع آخر ضمن سباعية
فريقه.
وكشف الصحفي اإليطايل
فابريزيو رومانو ،خبري
سوق االنتقاالت يف أوروبا،
بالنسبة إلدارة تشيليس ،واملدرب
أن ماونت
األملاني توماس توخيل ،ال يمكن املساس به ،وسيعمل
النادي خالل الفرتة املقبلة عىل تمديد تعاقده الذي
سينتهي يف صيف .2024
وشارك مونت يف  11مباراة مع تشيليس يف جميع املسابقات
هذا املوسم ،حيث سجل  3أهداف وصنع هدفني آخرين.
ويتصدر تشيليس جدول ترتيب الربيمريليج حال ًيا ،برصيد 22
نقطة.
وأشاد املدرب األملاني ،توماس توخيل ،املدير الفني لنادي
تشيليس ،بنجم الفريق الصاعد ،ماسون ماونت بعد تألقه يف
مباراة نورويتش سيتي بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال توخيل عقب نهاية املباراة يف ترصيحات
نرشتها هيئة اإلذاعة الربيطانية “بي بي
يس”“ :لقد قدمنا أدا ًء جي ًداُ ،
وكنا أقوياء
وبذلنا الكثري من الجهد”.
وأضاف“ :لقد ضغطنا بقوة وفزنا بالعديد
من الكرات ،ولعبنا بإيقاع عا ٍل وصنعنا

الكثري من الفرص ،لتسجيل سبعة أهداف ،كان لدينا ً
أيضا
بعض الحظ والالعبني بذلوا مجهو ًدا جي ًدا”.
وواصل“ :هذ مُ جرد مباراة ،وتليها مباراة يوم غد الثالثاء
يف كأس رابطة املُحرتفني ،بالفعل الالعبون يستحقون كل
التقدير ،لكنها تظل مجرد مباراة واحدة”.
وأكمل“ :نحن كنا نحاول أن نركز عىل الحفاظ عىل نفس القوة
ونخلص املزيد من الفرص ،أنت بحاجة إىل الحظ للتسجيل
وتحتاج إىل اللحظة ،لهذا السبب أنا سعيد ألن الحدة كانت
عالية واإليقاع كان عال ًيا”.
وأردف“ :أنا أشعر باألسف الشديد لـ دانييل فاركي (مدرب
نورويتش سيتي) ألننا لم نتوقف ولم نرغب يف التوقف ،إنه
شعور مروع بالنسبة له ،آمل أن يحافظ عىل رأسه ويعيد
فريقه إىل املسار الصحيح ،إنه يستحق ذلك وهو رجل طيب”.
وعن ماسون ماونت صاحب الهاتريك يف املباراة“ :بغض النظر
عن مدى رضا املدرب ،يحتاج الالعبون الهجوميون إىل األهداف
ليكونوا سعداء تمامً ا ،وهو انتظر طويلاً  ،لذلك كان من الجيد
أن يسجل بعض األهداف اليوم”.
ً
منتعشا وكان من الجيد وضعه عىل
وأتم“ :اليوم ماسون بدا
أرض امللعب ،ولكن نحن علينا توخي الحذر مع هؤالء الالعبني
الذين يلعبون أدوارًا مهمة يف منتخباتهم الوطنية يف املنافسات
املهمة”.

السلطة الرابعة
العدد 7585 :االثنين  25تشرين االول 2021

اقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة االعالم العراقي
وتكليف كريم محادي

بغداد  /نينا :
صوت مجلس امناء شبكة االعالم العراقي عىل اقالة رئيس الشبكة نبيل جاسم  ،امس
االحد وكلف االعالمي كريم حمادي بمهام رئيس الشبكة ملدة ثالثة اشهر .

استمرار االعتداءات على الصحفيني
السودانيني منذ بدء اعتصام القصر
الخرطوم /متابعة الزوراء:
تعرض مراس�ل قن�اة «الجزي�رة مب�ارش» يف الخرطوم ،م�روان نجم الدي�ن ،العتداء
أثن�اء تغطيته لتظاه�رة ملعتصمي القرص الرئايس وإغالقهم للطرق بمنطقة وس�ط
الخرطوم ،اليوم األحد.
ويمثل االعتداء عىل نجم الدين واحدا ً من سلسلة االعتداءات عىل الصحفيني التي بدأت
من�ذ بدء اعتصام محيط القرص الرئايس بالخرطوم ال�ذي تنظمه تنظيمات مدعومة
من املكون العس�كري يف الس�لطة االنتقالية ،تطالب بحل حكومة رئيس الوزراء عبد
الله حمدوك.
كما هاجمت مجموعة من املعتصمني ،أمس الس�بت ،مقر «وكالة الس�ودان لألنباء»
ومنعت بداية قيام مؤتمر صحفي لتحالف قوى الحرية والتغيري الحاكم .كذلك منعت
مجموع�ة أخ�رى العاملني بوزارة الثقافة واإلعالم بش�ارع الجامع�ة من دخول مقر
الوزارة ،وحاولت اقتحامها.
وذكرت ش�بكة الصحفيني الس�ودانيني ،أنها رصدت تزايد االعتداءات عىل الصحفيني
من�ذ ب�دء اعتصام القرص الجمهوري من بينها االعتداء على فريق قناة «بي بي يس»
بالضرب ومنعهم م�ن أداء عملهم ،بجان�ب االعتداء عىل مراس�ل وكالة «األناضول»
بهرام عبداملنعم وتهش�يم س�يارته ،باإلضافة إىل االعتداء عىل مراس�ل قناة «الجزيرة
مبارش» محمد عمر وتهديده بالقتل .كما تم منع مصور وكالة «فرانس برس» أرشف
شاذيل من التقاط صورمن باحة االعتصام ،عدا االعتداء عىل مراسل صحيفة «الرشق
األوس�ط» محمد أمني يس من قبل ضابط برتبة لواء بالقوات املسلحة ،أثناء تغطيته
ملوكب املحامني أمام القرصالجمهوري ،قبل أيام ،واالعتداء بالرضب عىل الصحفي يف
«وكالة السودان لألنباء» ،االحمدي فرح.
وذكرت الش�بكة أن «تل�ك الترصفات اإلجرامية والس�لوك الرببري ال�ذي تجاوز نهج
النظ�ام البائ�د م�ن ش�أنه تعريض حي�اة الصحفيين للخط�ر ،ومنعهم م�ن القيام
بواجباته�م واملهام املوكلة إليهم» ،مضيف�ة أن «حماية الصحفيني وصيانة حقوقهم
وتمكينه�م من أداء عملهم دون خ�وف أو تهديد أو عدوان ،صار رضوريا ً أكثر من أي
وق�ت مىض» ،وطالب�ت الجهات ذات الصلة بالتعامل مع األم�ر بالحزم املطلوب منعا ً
ألي جريمة محتملة مستقبالً.
وكان الصحفي أحمد حمدان قد تعرض إلصابة بالغة أثناء تغطيته ملوكب  21اكتوبر/
ترشين األول ،الخميس املايض ،بواسطة عبوة غاز مسيل للدموع.
م�ن جهتها ،ه�ددت اللجنة املشتركة لألجس�ام الصحفي�ة ،بمقاطع�ة كل األخبار
والتغطيات الخاصة بالجهات التي تقف وراء تلك االفعال وذلك الس�لوك ،س�واء كانت
جهات ظاهرة أو مسترتة.
وأك�دت اللجنة ،عىل صعيد مختلف ،قرب اكتمال وحدة األجس�ام الصحفية بعد حالة
ً
مشرية يف بيان لها إىل أنه
من التشظي أعقبت نجاح الثورة السودانية يف العام ،2019
ُتجرى حاليا ً عملية الحرص املبدئي التي تمهد لفتح الس�جل الصحفي رسمياً ،تمهيدا ً
النعقاد الجمعية العمومية.

تأخري صرف أجور العاملني يف وكالة األنباء التونسية

تونس /متابعة الزوراء:
أعلمت اإلدارة العامة لوكالة تونس أفريقيا لألنباء (وات) ،وهي وكالة األنباء الرسمية
الوحي�دة يف تونس ،العاملني فيها أن رصف أجور ش�هر أكتوبر /ترشين األول الجاري
س�يتأخر عن موعده املحدد بسبب عدم تمكني الحكومة التونسية الوكالة من القسط
املتبقي من ميزانيتها لسنة .2021
ويعود سبب ذلك إىل األزمة املالية التي تعيشها تونس بعد تراجع تصنيفها االئتماني إىل
أدنى مس�توى له منذ س�نوات ،وعدم توفر تمويالت خارجية مليزانية الدولة التونسية،
وه�و م�ا أثر عىل رصف أج�ور كل القطاع�ات ،بما فيه�ا القطاع اإلعالم�ي العمومي
(الرسمي) الذي يأتي الجزء األكرب من تمويله من الدولة التونسية ،وهو تمويل تراجع
يف الس�نوات األخرية بنس�ب كبيرة ليقترص  90باملائ�ة من تموي�ل الدولة عىل رصف
أجور العاملني يف مؤسس�ات مثل وكالة األنباء الرس�مية والتلفزيون الرسمي واإلذاعة
الرس�مية ،ما جعلها تعجز عن إنتاج مضامني إعالمية لها قدرة تنافس�ية مع القطاع
الخاص.
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املهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون يوزع جوائز الدورة 21
تونس/متابعة الزوراء:
اختتم�ت يف قاعة األوب�را يف مدينة الثقافة
الش�اذيل القليب�ي ،يف العاصمة التونس�ية،
مس�اء الجمع�ة ، ،فعاليات ال�دورة الـ 21
لـ»املهرجان العربي لإلذاع�ة والتلفزيون»
ال�ذي ينظمه س�نويا ً اتحاد إذاع�ات الدول
العربية.
يف املسابقات اإلذاعية الرسمية السبع ،فازت
اإلذاعت�ان التونس�ية واملرصية بمس�ابقة
الدرام�ا .وفازت بمس�ابقة «برامج األرسة
والطف�ل» اإلذاعت�ان الكويتي�ة والعراقية.
وتوّج�ت يف «الربام�ج العلمي�ة» اإلذاعت�ان
العمانية والكويتية .ويف مسابقة «ومضات
التوعية العامة» ،فازت اإلذاعتان التونسية
والسعودية.
مس�ابقة «برامج الشباب» كان الفوز فيها
م�ن نصيب اإلذاع�ة العراقي�ة .ويف «برامج
امل�رأة» توّج�ت اإلذاعت�ان الفلس�طينية
والسعودية .وعادت جوائز «برامج املسنني»

إىل ثالث إذاعات هي الس�عودية والتونسية
واللبنانية.
أما يف مسابقة الربامج التلفزيونية ،ففازت
يف مس�ابقة «الوثائق�ي الخ�اص بالقضية
الفلس�طينية» رشكت�ا إنت�اج فلس�طينية
ولبنانية.

ويف مس�ابقة «التقري�ر اإلخب�اري» كان
التتوي�ج م�ن نصي�ب رشكت�ي إنت�اج
فلسطينية ولبنانية ،ويف مسابقة «الربامج
الحواري�ة» ع�اد التتوي�ج لرشكت�ي إنتاج
لبنانية وعمانية.
ووُزعت جوائز عىل مؤسسات إعالمية غري

عربي�ة يف املس�ابقات املوازي�ة للمهرجان،
وكان نصي�ب األس�د فيه�ا لهيئ�ة الب�ث
الربيطانية «بي بي يس» ،واملحطة الصينية
الناطقة باللغة العربية.
وحظي املهرجان بحضور جماهريي حاشد
يف دورت�ه الحالية ،بحضور املغنية اللبنانية
نانسي عج�رم واملغن�ي الس�وري ناصيف
زيت�ون .كم�ا كان هن�اك حض�ور الف�ت
للهيئات اإلذاعية والتلفزيونية العربية.
وق�ال مدي�ر ع�ام «اتح�اد إذاع�ات الدول
العربية» ،عبد الرحيم سليمانّ ،
إن املهرجان
طيلة األيام األربع�ة التي انعقد فيها «تميز
بتن�وع مح�اوره بين الجوان�ب الفكري�ة
م�ن خلال مؤتمر اإلعلام العرب�ي ،وندوة
املهندسين» ،مضيفا ً ّ
أن «انعقاد املهرجان
يف ظ�ل جائح�ة كورون�ا يع�د يف ح� ّد ذاته
مكس�باً» ،معتربا ً ّ
أن «حض�ور فنانني مثل
نانيس عجرم وناصيف زيتون وما يحظيان
به من جماهريية زاد املهرجان تألقاً».

تعهد بتكريس حرية الصحافة

الرئيس اجلزائري يطالب الصحفيني بدعم اجملهود األمين
الجزائر/متابعة الزوراء:
ج ّدد الرئيس الجزائري عبد املجيد
تب�ون تعهدات�ه بتكري�س حرية
الصحاف�ة والتطل�ع إىل إعلام
جزائ�ري مؤثر وجدير باملنافس�ة
الدولي�ة ،لكنه طال�ب الصحفيني
بإس�ناد مجه�ود ال�رد على م�ا
يصفها بالحرب الس�يربانية التي
تتعرّض لها الجزائر.
وأك�د تب�ون يف رس�الة وجهها إىل
األرسة الصحفي�ة يف الجزائ�ر،
بمناسبة اليوم الوطني للصحافة،
تكليف�ه الحكوم�ة «ملواصل�ة كل
وس�ائل الدع�م لقط�اع اإلعالم»،
مذك�را ً بإق�راره «ع�دم تجري�م
النش�اط املرتبط باألداء الصحفي
والصحاف�ة اإللكرتوني�ة يف
الدس�تور» .ومشيرا ً إىل «حاج�ة
الجزائر ملزيد من الجهد الكتساب
أدوات التحكم يف املناهج واملعارف
للتص�دي لح�روب الجي�ل الرابع
الهادف�ة للني�ل م�ن الجزائر التي
س�تنجح يف إجه�اض مح�اوالت
التآم�ر بأس�اليب الجوسس�ة
والح�رب الس�يربانية املرك�زة،
بمس�اهمة أبن�اء قط�اع اإلعلام
الوطني».
وح�ث الرئي�س تب�ون األرسة
اإلعالمية عىل «التمييز بني اإلعالم
كمنظوم�ة تحكمه�ا ضوابطه�ا
املهنية واألخالقية؛ وبني التسويق
االنتهازي املرتزق ،الذي يس�تثمر
يف عديم�ي الذم�ة» ،الفت�ا ً إىل أنه
إذا كان�ت حري�ة الصحاف�ة حقا ً
م�ن حقوق اإلنس�ان األساس�ية؛
ف�إن املس�ؤولية تف�رض االلتزام
بأخالقي�ات املهن�ة املحصن�ة من
كل أشكال التجاوزات ،والنأي عن

إقامة عالقات الوالء الظرفية ،عىل
حساب رشف املهنة.
وعىل الرغم من تعه�دات الرئيس
تب�ون؛ ف�إن هيئ�ات نقابي�ة يف
قط�اع اإلعلام كانت ق�د ّ
وجهت
انتقادات ح�ادة لوضع الصحافة
ّ
ون�دد
والصحفيين يف البلاد،
املجل�س الوطن�ي للصحفيين
الجزائريين يف بي�ان نشره،
الجمع�ة ،بالوضع الصع�ب الذي
يعيش�ه عدد كبري م�ن اإلعالميني
عىل املستوى املهني واالجتماعي،
ووج�ه «دع�وة عاجل�ة للتكاف�ل
االجتماع�ي واملهن�ي للصحفيات
والصحفيني الذي�ن فقدوا عملهم
بعد قرار السلطات إغالق عدد من
املؤسسات اإلعالمية».
فيما كانت نقاب�ة نارشي اإلعالم
ق�د وصف�ت ،أوض�اع الصحفيني
«باملزري�ة» ،وطالب�ت الس�لطات
بخط�ة «إلنق�اذ الصحاف�ة م�ن
اإلفالس ومن الوضعي�ة الكارثية
التي تعرفها عرشات املؤسس�ات
اإلعالمية مالياً ،إذ تقف عىل عتبة
اإلفلاس ج�راء من�اخ مهني غري
سليم عىل اإلطالق».
وأرشف الرئي�س تب�ون الس�بت

على حفل توزي�ع جائ�زة رئيس
الجمهوري�ة للصحف�ي املحرتف،
واعتبر املناس�بة فرص�ة لتحية
تضحي�ات األسلاف م�ن أرسة
اإلعلام من�ذ الحرك�ة الوطني�ة،
والرتح�م على م�ن غ�در به�م
الدمويون املجرمون ،من ش�هداء
املهن�ة يف س�نوات اإلره�اب،
وم�ن أث�روا مكتس�بات اإلعلام
الديمقراطي.
لكن عددا ً من الكتاب والصحفيني
يعرتض�ون على طريق�ة تعاطي
السلطة مع الصحافة يف الجزائر،
ويعتبرون أن الس�لطة تق�وم
بتكري�م الصحاف�ة الت�ي تدع�م
خطاب السلطة وخياراتها ،وعلّق
الكاتب الصحفي بوعالم غمراسة
عىل الحدث قائالً إن «الس�لطة يف
الجزائ�ر ّ
توظ�ف التكري�م عندما
تريد املكافأة ،وه�ي بذلك تتعامل
مع م�ن تكافئ بمفه�وم الزبون
لديه�ا ،يخدمها فتعطي�ه الجزاء.
تعلو قيم�ة املكافأة كلم�ا تفانى
زبونه�ا يف عرض خدماته واجتهد
يف تحس�ينها ،وعىل هذا األس�اس
أوجد الرئيس الس�ابق عبد العزيز
بوتفليقة يوما ً وطنيا ً للصحافة».

وكانت هيئة صحفي�ة نقابية قد
طالب�ت بلق�اء م�ع الرئي�س عبد
املجي�د تب�ون ،ملناقش�ة األزم�ة
الخانقة يف قط�اع اإلعالم ،ودعت
الحكوم�ة الجزائرية إىل إيجاد حل
رسي�ع للصحفيين الذي�ن فقدوا
عملهم ،بعد قرار السلطات إغالق
ع�دد م�ن املؤسس�ات اإلعالمية،
بعضها كان مملوكا ً لرجال أعمال
مالحقني يف قضايا فساد.
ودعا املجل�س الرئيس عبد املجيد
تبون إىل املبادرة باستقبال نقابات
الصحفيين ،تنفي�ذا ً لترصيحه يف
آخر لق�اء له م�ع الصحافة حني
عّب�رّ عن رغبت�ه يف لق�اء نقابات
الصحفيين ،لط�رح انش�غاالت
األرسة اإلعالمي�ة ،بعدم�ا ب�دأت
النقابات املهنية تشعر بعدم وجود
جدية كافية ل�دى وزارة االتصال،
للتكفل بمشكالت القطاع.
وطال�ب الحكوم�ة بترسي�ع
ط�رح قانوني اإلعالم والس�معي
البرصي عىل الربملان للمناقش�ة،
وإرشاك الفاعلني يف قطاع اإلعالم
يف ه�ذا النق�اش ،ووض�ع إط�ار
قانون�ي واض�ح وش�فاف يحدد
كيفي�ة توزيع اإلش�هار العمومي
(اإلعالن�ات الرس�مية) على
املؤسس�ات اإلعالمية ،مع التأكيد
على رضورة محاس�بة النارشين
الذي�ن يتأخرون يف تس�ديد أجور
الصحفيني ،وتفعيل قرار أصدره
تب�ون يف فرباير/ش�باط ،2020
يتعلق بتمكني املواقع اإللكرتونية
من اإلشهار العمومي ،يف حدود ما
يسمح به القانون ،وإعادة االعتبار
لصحفي�ي املواق�ع اإللكرتوني�ة
الجزائري�ة ،وع�دم التعامل معهم

على أنهم صحفيون م�ن الدرجة
الثانية.
وتأخ�ر ص�دور قانون�ي اإلعلام
واإلش�هار من�ذ أكث�ر م�ن ع�ام،
بعدم�ا وعدت الحكوم�ة بصياغة
نص قانون إعلام جديد ،وقانون
جديد ينظم اإلشهار الذي تحتكره
يف الوق�ت الح�ايل وكال�ة النشر
واإلشهار الحكومية.
وشدد املجلس عىل رضورة تسوية
عاجل�ة لـ»وضعي�ة الصحفيين
الجزائريني الذين يعملون مراسلني
ملؤسس�ات أجنبي�ة ،ووضع آجال
محددة ومعقولة ملنحهم تراخيص
العمل» ،إذ يعملون حاليا ً يف وضع
غامض ،فوزارة االتصال لم تسلّم
أي بطاقة اعتماد لهم خالل العام
الحايل.
ول�م يتضم�ن بي�ان املجل�س أي
إش�ارة إىل مس�ألة التضيي�ق عىل
حري�ات اإلعالميين والصحفيني،
لكنه استنكر «األصوات التي تنتقد
أوض�اع الحري�ات يف الجزائر» ،يف
إش�ارة إىل نقاش ج�رى قبل أيام
تحت قبة الربمل�ان الفرنيس حول
الحقوق والحريات يف الجزائر.
وكان�ت «نقابة ن�ارشي اإلعالم»
الت�ي تض�م مديري نشر صحف
ومواقع إخباري�ة حديثة أصدرت
بيان�ا ً قب�ل أي�ام ،وصف�ت في�ه
أوض�اع الصحفيين بـ»املزرية»،
وطالبت السلطات بخطة «إلنقاذ
الصحاف�ة م�ن اإلفلاس ،وم�ن
الوضعي�ة الكارثية الت�ي تعرفها
عشرات املؤسس�ات اإلعالمي�ة
مالياً ،إذ تق�ف عىل عتبة اإلفالس
جراء مناخ مهني غري س�ليم عىل
اإلطالق».

تركيا تقدم نفسها كمتحدث إعالمي رمسي باسم العامل الرتكي

أردوغان :العامل الرتكي مستاء من ازدواجية معايري اإلعالم الدولي و الفاشية الرقمية
إسطنبول/متابعة الزوراء:
ق�دم الرئيس الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان نفس�ه
كحامي حمى العالم الرتكي ضد “الفاش�ية الرقمية
واإلمربيالية اإللكرتونية وصناعة الكذب العاملية”.
وأك�د أردوغ�ان مش�اركته عرب رس�الة مص�ورة يف
“املنت�دى اإلعالمي للمجلس الرتك�ي” ،مجلس الدول
الناطقة بالرتكية ،املنعقد بإس�طنبول ،الذي نظمته
دائ�رة االتص�ال يف الرئاس�ة الرتكي�ة على رضورة
االعتماد عىل الذات يف مجال اإلعالم واالتصال ،مجددا
تحذيره من مخاطر وسائل التواصل االجتماعي غري
الخاضعة ألي رقابة.
ً
وق�ال أردوغان “مثلما ال نعتم�د كليا عىل األجانب يف
مجاالت الصناعات الدفاعية والشؤون العسكرية ،ال
يمكننا تكليف اآلخرين بمس�ائل االتصاالت” .وأردف
“كم�ا يف بقية القضايا االستراتيجية يتعني علينا أن
نتدبر أمرنا بأنفسنا يف مجال اإلعالم واالتصال”.
وأض�اف “ال يمكنن�ا الوث�وق بضمير ه�ؤالء الذين
يعطونن�ا ال�دروس باس�تمرار يف حق�وق اإلنس�ان
والديمقراطية والحرية عرب منظور اس�ترشاقي ،وال
بأخالقهم املهنية”.
وتحاول تركيا تقديم نفسه كمتحدثة إعالمية باسم
العالم الرتكي من خالل الرتسانة اإلعالمية التي بنتها
خالل الس�نوات املاضي�ة لتقديم األح�داث من خالل
وجهة النظر الرتكية وحلفائها.
وأكد أردوغ�ان أنه يتعني عىل العال�م الرتكي املبادرة
يف ه�ذا الخصوص وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود،
وبحث س�بل االس�تفادة بأفضل طريق�ة فاعلة من
اإلمكان�ات الذاتي�ة املتاحة .وأش�ار أردوغ�ان إىل أن
العالم الرتكي مستاء من ازدواجية املعايري يف اإلعالم
الدويل ،إىل جانب استيائه من “الفاشية الرقمية”.
واألس�بوع املايض ،قال املدير العام لوكالة األناضول
الرتكي�ة رسدار ق�ره غ�وز إن الوكال�ة اخت�ارت أن

تنافس عىل الس�احة الدولي�ة ،وأن تكون واحدة من
أكرب ثالث وكاالت أنباء يف العالم.
وتع�د وكالة األناضول أكثر من وكال�ة أنباء ،بل هي
أرضية للكفاح؛ حيث تعمل الوكالة عىل رسم خارطة
طري�ق إلنت�اج م�ادة خربية موجه�ة لق�راء الداخل
والخارج ،وتخطو خطوات متس�ارعة لس�د الفجوة
التي تفصلها عن املنافسني العامليني.
واستش�هد أردوغ�ان من جان�ب آخ�ر ،بالنهج الذي
اتبعته وسائل إعالم عاملية يف تغطية حرب أذربيجان
العام املايض ،لتحري�ر إقليم “قره باغ” من االحتالل
األرمني .وقال “النفاق الذي ش�هدناه الس�يما خالل
ح�رب قره باغ التي اس�تمرت  44يوم�اً ،أظهر مدى
أهمية هذه القضية بالنسبة إىل دولنا”.

وأوض�ح أن وس�ائل اإلعلام تل�ك لم تس�لط الضوء
ً
إطالق�ا على املجازر الت�ي ارتكبها الجي�ش األرمني
وهجمات�ه بالقذائف الباليس�تية ض�د املدنيني ،الفتا ً
إىل أن وس�ائل اإلعالم العاملية التي لطاملا تحدثت عن
استقاللية اإلعالم وموضوعيته ،تحركت كما لو أنها
وكالة األنباء الرسمية ألرمينيا.
وأكد أن حرب “قره باغ” ليست املثال األول وال األخري
للحظر اإلعالمي بش�أن الحقائ�ق عندما يتعلق األمر
بالعالم الرتكي ودوله.
تركيا تسعى لرفع منسوب الشعور بالقومية الرتكية
لدى األقليات الرتكي�ة يف الدول األوروبية إىل حد أنهم
يش�كلون مجتمعات “أقلية” متكاملة تنس�ج بذكاء
عالقاتها مع محيطها األوروبي باندماج متفوق

وظهر اإلعالم الرتكي يف حرب “قره باغ” مستميتا يف
الدفاع عن وجهة النظر الرتكية واألذرية وتس�ويقها
إىل العال�م ،حت�ى أن جامعة الخ�زر األذرية ،ومنصة
تركيا للخريجين األكاديميني ورجال األعمال ،قدمتا
دروع�ا تكريمي�ة لوكال�ة األناضول ،وهيئ�ة اإلذاعة
والتلفزي�ون الرتكية “تي.آر.تي” ملس�اهمتهما يف ما
أسمته “إظهار الكفاح العادل ألذربيجان خالل حربها
السرتداد إقليم قره باغ من االحتالل األرميني”.
وتم تقدي�م ال�دروع التذكارية لكل م�ن املدير العام
لوكال�ة األناض�ول ،رسدار ق�ره غوز ،واملدي�ر العام
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون الرتكية إبراهيم إرن تقديرا
للجه�ود الكبرية يف تغطية ح�رب قره باغ .وأكد قره
غوز أنهم س�يظلون دائما إىل جان�ب الصحافة التي
تعك�س الحقيقة عىل األرض ،مشيرا إىل مس�اهمة
وكال�ة األناضول وهيئة اإلذاع�ة والتلفزيون الرتكية
بشكل كبري يف تغطية الحرب بقره باغ.
وتعامل�ت أنق�رة م�ع الن�زاع األذري – األرمن�ي عىل
إقليم ناغورنو قره باغ كوس�يلة للوصول إىل غاياتها
املتعددة يف الجزء األغنى من الفضاء األورو – آسيوي،
الستعادة نفوذها يف ما تسميه العالم الرتكي.
وروج�ت وس�ائل إعلام تركي�ة الع�ام امل�ايض إىل
تش�كيل حلف عس�كري بني س�بع دول ،ه�ي تركيا
وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان
وقريغيزستان وطاجيكستان .ويف هذا السياق قالت
صحيف�ة “الصب�اح” الرتكي�ة ،إن الش�بكة العاملية
للمجل�س الرتك�ي التي تض�م  350مليون ش�خص،
تناشد الرئيس الرتكي بإعطاء توجيهات اسرتاتيجية
لتوس�يع نط�اق التعاون بين دول الحل�ف ،ووضع
اسرتاتيجية جديدة للحلف االقتصادى املايل ملا يسمى
بـ”املجل�س الرتكي” ليض�م جميع ال�دول الناطقة
باللغة الرتكية.
وباإلضاف�ة إىل الدول ،تس�عى تركيا لرفع منس�وب

الش�عور بالقومي�ة الرتكية لدى األقلي�ات الرتكية يف
ال�دول األوروبي�ة إىل ح�د أنهم يش�كلون مجتمعات
“أقلية” متكاملة تنسج بذكاء عالقاتها مع محيطها
األوروبي باندماج متفوق ،وتحافظ عىل خصوصيتها
ضمن أحياء سكنية معروفة أنها األغلبية فيها.
م�ن جانبه ،قال أمين عام “مجلس التع�اون للدول
الناطقة بالرتكية” (املجلس الرتكي) ،بغداد أمرييف،
إن الدول األعضاء لديها نية مشتركة لتعزيز الهوية
املشتركة بجانب التاريخ واملنطق�ة والرتاث الثقايف.
وأشار إىل أن امتالك األعضاء لهذه النية يضع املجلس
الرتكي يف مكانة مميزة عن باقي املنظمات الدولية.
ّ
ً
جس�دا
وأكد أن العالَم الرتكي أصبح يف الفرتة األخرية
ً
واح�دا ألول مرة يف التاريخ .وأردف أمرييف “بات من
املمكن اليوم الحديث عن عالَم تركي موحد باعتباره
قوة مهمة”.
وش� ّدد على أن املجلس الرتكي س�يواصل ممارس�ة
األنش�طة والفعاليات التي من شأنها زيادة التعاون
بني أعضائه يف مجايل اإلعالم واملعلومات.
بدوره قال رئيس دائرة االتصال يف الرئاس�ة الرتكية
فخرالدي�ن ألط�ون ،إن بالده ت�رى مكافحة صناعة
الكذب واملعلومات املضلل�ة كجزء ال يتجزأ من أمنها
القومي وتتخذ جميع خطواتها وفق هذا املنظور.
وأش�ار ألطون إىل رضورة اتخاذ كاف�ة اإلجراءات يف
التعام�ل مع املؤسس�ات اإلعالمي�ة املمولة من قوى
أجنبية والتي تمارس أنش�طة تندرج يف إطار العمالة
بغرض التأثري .وأوضح أن تركيا لن تسمح ألي جهة
أن تنف�ذ أنش�طة “الطابور الخام�س” عىل أراضيها
تحت ستار “حرية الصحافة”.
ودعا الدول األعضاء يف “املجلس الرتكي” إىل التعاون
من أج�ل منع عملي�ات التضلي�ل التي تس�تهدفها،
وإنش�اء أجن�دة أعم�ال إيجابي�ة وضم�ان تدف�ق
املعلومات الصحيحة.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

اول نشرة تلفزيونية قدمتها مع املرحوم جودة كاظم
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بني بغداد والقاهرة ..املذيعة اقبال حامد تروي لـ”الزوراء” تفاصيل مسريتها االعالمية
بدماثة اخالقها ورسعة استجابتها املعروفة بينها وبني زمالء املهنة ايام كنا نتصابح ونتماىس تحدثت للزوراء الزميلة مذيعة
التلفزيون السابقة اقبال حامد عندما اتصلنا بها للحديث عن مسريتها كمذيعة تلفزيونية قرات نرشات االخبار وقدمت العديد
من الربامج االذاعية والتلفزيونية وحاورت الكثري من الشخصيات الفنية والثقافية والسياسية انذاك
اقب�ال حام�د من املذيعات الالتي تركن بصمة يف تلفزيون العراق صاحبة برنامج اصوات ش�ابة ،ومن االرش�يف الذي امضت معه اكثر
من 12عاما وتوقف بعد .2003
حوار  /مجال الشرقي :
اهال وس�هال بك اخت اقبال ضيفةعىل جريدة الزوراء
اهال ومرحبا زميلنا جمال الرشقيمرحب�ا وانت�م تتذك�رون زمالءك�م
وهم خارج بالدهم .
ب�دءا نود من الزميلة اقبال التعرفعىل اسمك الكامل ؟
اقبال حامد جلاب الطائي ،مواليد ١٩٦٢النارصية
حدثين�ا االن ع�ن دور العائل�ة يفتوجه�ك وه�ل كان له دور يف رس�م
طريقك وتوجهاتك ؟
الحقيقة نشأت يف عائلة متوسطة.كان وال�دي رحمه الل�ه يهوى الفن
و يمتل�ك صوتا جميال ج�دا .و اخي
الكبير من�ذ صغ�ره كان يه�وى
الصحافة و اإلعالم .وقد تأثرت بهذه
األجواء كثريا حت�ى اصبحت املذيعة
الرسمية لكل نشاطات املدرسة.
وماذا عن مسريتك االعالمية ؟خالل دراس�تي يف أكاديمية الفنونالجميل�ة قس�م الس�معية و املرئية
عىل اي�دي نخبة من افضل اس�اتذة
الف�ن يف التمثي�ل و اإلخ�راج دخلت
مبن�ى اإلذاع�ة و التلفزي�ون لتلقي
املح�ارضات العملي�ة مع اس�اتذتي
األستاذ إبراهيم عبدالجليل و األستاذ
سامي عبد الحميد و األستاذ جعفر
علي رحمهم الله جمي ًع�ا ،هناك زاد
اهتمام�ي و حب�ي للعم�ل يف املجال
التلفزيون�ي .و بطري�ق الصدف�ة
ش�اهدت إعلان لطل�ب مذيع�ات
للعم�ل يف التلفزيون .تقدمت بطلبي
و عمل�ت اختب�ارا و خالل انتظاري
للرد على طلبي قابل�ت يف اإلذاعة و
التلفزي�ون األس�تاذ الكبير فاروق
هالل ال�ذي كانت تربطن�ا به عالقة
عائلية و س�ألني عن سبب وجودي
هن�ا فأعلمت�ه برغبت�ي بالعم�ل
كمذيع�ة يف التلفزي�ون .يومها كان
األس�تاذ فاروق ينتظر الزميلة فرقد
ملكو الت�ي كانت املفروض أن تقدم
حلقة اصوات شابة بدل املذيعة نوال

محس�ن الت�ي اعت�ذرت ع�ن تقديم
الربنام�ج لظ�روف خاص�ة و كانت
فرق�د تس�كن املوص�ل .تأخرت عن
الحضور ألس�باب خاص�ة فأخذني
األستاذ فاروق من يدي إىل االستوديو
مبارشة لتقديم برنامج اصوات شابة
بدون أن أتهيأ فقد كان لبيس بسيطا
و أيض�ا ش�عري و مكياجي .قدمت
أول حلقة من اصوات ش�ابة و كان
الربنامج يف ذل�ك الوقت من الربامج
ً
نجاحا من أول
املميزة .و قد حققت
حلقة و جذبت انتباه الصحافة التي
كتبت عني كث ً
ريا يف سنة  .١٩٨٤بعد
تخرج�ي م�ن األكاديمي�ة ،عينت يف
وزارة الش�باب يف القس�م اإلعالم�ي
التاب�ع ملكتب الس�يد وزير الش�باب
انذاك .
وما اول عمل قدمتيه للتلفزيون ؟اصوات ش�ابة هو اول عمل قدمتهيف التلفزي�ون و كان قريب�ا لعملي
كمذيعة.
-ه�ل كانت لك ابداع�ات معينة تعد

نعم ،كنت اشارك يف اغلب احتفاالتالتلفزيون و وزارة الثقافة و اإلعالم
التي تقام يف املناس�بات الرس�مية و
ايضا اغلب االحتفاالت التي تنظمها
ال�وزارات يف كل املناس�بات على
املسارح الرسمية كنت اقدمها.
وه�ل كانت ل�ك مش�كلة يف مجالاللغة وصعوباتها ؟
برصاح�ة كان�ت تقام لن�ا دوراتتقوية يف اللغة العربية تحت إرشاف
أساتذة كبار من الجامعات العراقية
و الزملاء املذيعين الكب�ار امث�ال
األستاذ غازي فيصل ،األستاذ محمد
عيل كريم ،األس�تاذ سعاد الهرمزي،
األستاذ بهجت عبد الواحد و اخرين.
إضافة ايل عميل يف اإلذاعة س�اعدني
كثريا يف تطوير لغتي العربية .
مذيعة التلفزي�ون اقبال حامد هلكنت تش�عرين بمضايقات معينة يف

اس�تعني به يف اعطائ�ي محارضات
خاص�ة لتطوي�ر لغت�ي وقدراتي يف
مج�ال عملي و كن�ت معجب�ة جدا
باملذيع�ة الس�يدة الفاضل�ة أم�ل
امل�درس ،واألس�تاذة أمل حسين و
كل زميالت�ي كنت اتابعه�ن و اتعلم
منهن.
ايهم�ا اصع�ب العم�ل كمذيع�ةتلفزيون ام اذاعة ؟
العم�ل اإلذاعي اصعب م�ن العملالتلفزيوني .النه م�ن خالل الصوت
فق�ط علي�ك ان تقنع املس�تمع بما
تقدم�ه م�ن مواضي�ع و إيص�ال
الرسالة املرجوة.
وه�ل كان�ت ل�ك حظ�وة يف اعدادالربامج ؟
نعم ،اغل�ب الربامج الت�ي نقدمهانشارك يف إعدادها خصوصا الربامج
التي تبث عىل الهواء مبارشة.

مال�ك القن�اة .فل�م أك�ن ارغ�ب أن
احس�ب عىل اش�خاص و فضلت ان
احتفظ باس�مي و مكانتي كمذيعة
سابقة يف تلفزيون العراق
وكيف تقيمني مذيعات اليوم ؟برصاحة ان�ا بعيدة عن مش�اهدةالكثري من القنوات التي حاليا ال تعد
وال تحصى .و اليوم املذيعة لم تملك
مواصف�ات املذيع�ة الناجح�ة .ارى
ان�ا ش�خصيا مع احرتام�ي للبعض

اصوات شابة هو اول عمل قدمته يف التلفزيون
اإلذاعة هي أفضل مدرسة للمذيع الناجح
قريبة من اختصاصك كمذيعة ؟
نع�م كن�ت من�ذ صغري
عريف�ة حف�ل ل�كل النش�اطات
املدرسية يعني فكرة العمل كمذيعة
و إن ل�م تك�ن هديف لكنه�ا كانت يف
داخيل دائ ًما
حديثنا عن ما بعد ؟بعدها عملت يف وزارة الشباب ملدهس�نة و خالل تلك الفرتة التي كنت
اق�دم فيها اص�وات ش�ابة ،التقيت
املذيعة القديرة السيدة سهاد حسن
و كانت وقتها رئيسة قسم املذيعات
يف التلفزيون و س�ألتني سمعت إنك
اجريتي اختبار للعمل كمذيعة .قلت
نع�م ولكن ل�م احصل على النتيجة
حتى اآلن رغم أنني نجحت يف تقديم

اصوات شابة .فبعد لقائي بها بيوم
اتصلت ب�ي و طلبت من�ي ان اقابل
الدكت�ور ماج�د الس�امرائي مدي�ر
ع�ام اإلذاعة و التلفزيون الذي طلب
رؤيتي انا و الزميلة س�هاد حس�ن.
وبع�د ه�ذا اللق�اء ف�ورًا ،ت�م قبويل
كمذيعة رسمية يف التلفزيون القناة
االوىل عك�س العادة املتبع�ة بأن أي
مذيعة جديده تعمل يف القناة الثانية
اوال و بعد ذلك تنتقل إىل القناة األوىل
الرسمية.
بع�د قبويل كمذيع�ة يف التلفزيون
قم�ت بنق�ل خدمات�ي م�ن وزارة
الش�باب إىل وزاره الثقافة و اإلعالم
لكي اتفرغ لعميل الجديد.
مراحل عمل�ك كمذيعة كيف كانت؟
اول عم�ل كان يل كمذيع�ة يفالتلفزي�ون بع�د ان كن�ت مقدم�ة
برنامج اصوات ش�ابه ،كان مذيعة
ربط يف القن�اة االوىل و اول ظهور يل
يف الب�ث الحي عىل شاش�ة تلفزيون
الع�راق كان ي�وم الثالث�اء يف الفرتة

املمت�ازة حيث قدمت األس�تاذ مؤيد
البدري و برنامجه الشهري الرياضة
يف أسبوع.
وكيف كانت ردود املش�اهدين بعدظهورك التلفزيوني ؟
برصاح�ة و بدون مبالغة لم اتوقعردود االفعال اإليجابي�ة الكثرية من
قبل الصحافة و زمالئي و أساتذتي.
كلهم أش�ادوا بكفاءت�ي و تنبئوا يل
بمستقبل متميز يف املهنة.
وم�اذا ع�ن العم�ل يف االذاع�ة هلمررت به ؟
التلفزي�ون أوال من خلال اصواتش�ابة و بع�د ذلك كمذيع�ة ربط .و
بطلب مني شخص ًيا ،تقدمت للعمل
باإلذاعة لكي أنم�ي قدراتي و لغتي
ألن اإلذاع�ة ه�ي أفض�ل مدرس�ة
للمذيع الناجح.
وماذا قدمت يف االذاعة ؟يف اإلذاع�ة ،اول برنام�ج يل كانبرنامجا إخباري�ا يقدم مبارشة بعد
نرشة الس�اعة الثاني�ة اإلخبارية و
اس�مه وراء األخب�ار .كان الربنامج
ه�و تحلي�ل مفص�ل لألخب�ار التي
ق�رأت يف نشرة الس�اعة الثاني�ة.
بعده�ا قدمت عدة برامج اذكر منها
برنام�ج بطاقة فرح مع الزميل طه
خليل .و برنامج طلبات املس�تمعني
و برام�ج ثقافي�ة وتنموية اخرى ال
اذكرها حال ًيا.
وه�ل قدم�ت برام�ج تلفزيوني�ةاضافة اىل نرشات االخبار الرئيسة ؟
بدايتي يف النرشة اإلخبارية كانت يفبرنامج جريدة املساء استمررت فيه
لع�دة س�نوات ثم انتقل�ت إىل تقديم
النشرة اإلخباري�ة الرئيس�ة و كان
ذلك يف عام  .١٩٩٦اول نرشة قدمتها
كان�ت م�ع الزمي�ل املرح�وم جودة
كاظ�م عزي�ز .و قد قدمتها بش�كل
متقن آث�ار انتباه و اهتمام الس�يد
مدير األخب�ار و مدي�ر التلفزيون و
مدير ع�ام اإلذاعة و التلفزيون و قد
اعطتن�ي الثقة بأنني م�ن املذيعات
اللوات�ي يعتم�د عليه�ن يف النرشات
اإلخبارية
وه�ل كان�ت ل�ك حظ�وة يف اعدادالحوارات التلفزيونية ؟
نعم ،شاركت بالعديد من الحواراتالتلفزيونية مع مسئولني و وزراء و
ادباء و فنانين و إعالميني و العديد
من الش�خصيات يف كل املجاالت من
خالل الربامج التي كنت اقدمها.
وهل كانت لك مش�اركات كعريفةحفل ملهرجان�ات واحتفاالت خارج
االستوديو ؟

الشارع مثال ؟
نع�م كل مش�هور يتع�رض إىلمضايقات ق�د تكون احيانا مزعجة
و احيانا ايجابية.
وكيف تقيمني نفسك بني املذيعاتانذاك ؟

-متى خرجت من العراق ؟

منه�ن ،أرى االهتم�ام باملظه�ر و

يف االذاعة قدمت بطاقة فرح وطلبات املستمعني وثقافية وتنموية
عرضت علي بعض القنوات العمل فيها لكنين رفضت

ان�ا ال اقي�م نفسي النن�ي اىل يومتركت العمل يف التلفزيون كنت اعترب
نفيس تلميذة اتعل�م من االكرب مني
سنا و االكثر مني خربة .و الجمهور
هو من يقيم املذيع.
هل استفدت من تجارب االخرين؟نعم نعم كنت دائما اسأل و استفيدمن الذين سبقوني .واذكر انني كنت
اتتلمذ بش�كل خاص عىل يد االستاذ
املرح�وم بهجت عب�د الواح�د كنت

خرجت م�ن العراق يف نهاية ٢٠٠٤بع�د االحتلال لبل�دي و تع�ريض و
عائلتي إىل مش�اكل وخاصة لزوجي
الذي كان يعمل استاذ جامعي جعلنا
نخرج من البلد مضطرين.
وهل عملت بعد  2003؟عرضت عيل بع�ض القنوات العملفيه�ا لكنني رفضت النن�ي ال ارغب
بالعم�ل يف القن�وات الخاص�ة التي
تخضع ربما لوالء و انتماء و مبادئ

الش�كل و اإلغراء هو املظهر السائد
عىل م�ن تظهر عىل الشاش�ة أالن و
لالسف الكل يدعني بأنهن اعالميات.
و برصاحة هن بعيدات كل البعد عن
ذلك .انا اسميهن عروس حالوة.
هل يج�ب ان يقرا ويطال�ع املذيعلتطوير نفسه ؟
نعم ،يطال�ع و يق�رأ و يتابع لكييتواصل مع الحدث و يكون متمكنا
من أدواته.
واالن اين اقبال حامد ؟اعم�ل رب�ة بي�ت و ادي�ر ش�ؤونعائلتي التي هي اهم ما أملك حاليا.
غياب�ك ع�ن الس�احة االعالمية االيرتك يف نفسك شيئا ؟
 اكي�د خصوص�ا اذا كن�ت تعش�قه�ذا العم�ل  ،انا كنت اعش�ق عميل
ومتفانية ومخلصة فيه لقد اعطيته
بقدر ما اعطان�ي من حب واحرتام
املش�اهدين يل وتقيي�م الصحافة ...
ولكن للرضورة احكام .
 كثيرا ما يقال ان جيل املايض كانافضل ماذا تقولني انت ؟
 ان�ا ال ازع�م ان جيلن�ا مثايل ولكنلالمانة نحن تربينا عىل قيم ومبادئ
صحيحة .احرتمنا انفسنا واحرتمنا
املش�اهد م�ن خلال كف�اءة كل
واحدة منا الننا كن�ا ندخل البيوتات
العراقي�ة كضي�ف دائ�م  ،والعائل�ة
ب�كل افرادها من الكبير اىل الصغري
فيها املهندس والطبيب ورجل الدين
واملثقف واالمي ،فعلينا ان نحرتمهم
ونراعي س�لوكيات واخالق املجتمع
ال�ذي نعي�ش في�ه ه�ذا اوال فضلا
عىل الثقافة العام�ة واللغة وااللقاء
وه�ذا املوض�وع يق�ع على عات�ق
وزارة الثقاف�ة والجهات املس�ؤولة

ع�ن ظه�ور ه�ذه الوج�وه  ،يجب
ان يزج�وا به�م يف دورات يف معاه�د
للتدريب االذاعي والتلفزيوني تدرس
فيه فن�ون االلقاء واللغ�ة والثقافة
عىل يد اساتذة متخصصني كما كنا ،
لم تمض علينا سنة اال ودخلنا فيها
دورة او اكث�ر ..دورات تطويري�ة يف
معه�د التدري�ب االذاع�ي وتش�مل
الكل م�ن دون اس�تثناء .اخر دورة
يل كانت مع زمييل الذي يس�بقني يف
العمل بعرشين عاما تقريبا االستاذ
نهاد نجي�ب يف وقتها كان�ت الدائرة
تس�تعني به يف القاء محارضات عىل
املذيعني الج�دد  ،ومع هذا كان يزج
هو االخر يف هذه الدورات التطويرية
 ...لم تظهر اية مذيعة عىل الشاشة
الصغيرة اال بع�د ان تصهر وتعرص
لكي تك�ون مهيأة بالفع�ل للظهور
عىل الشاش�ة .وم�ن االم�ور املهمة
الرقاب�ة الذاتي�ة للمذيع�ة والقراءة
واملتابع�ة واحرتام املهن�ة  ...وطبعا
انا ال اعمم كالمي وانتقادي للجميع
اكيد هناك استثناءات للبعض الجيد
والصالح منهن .
 هن�اك برامج ص�ارت فيها بصمةللمذيعة كما الحال مع عدس�ة الفن
وخريي�ة حبي�ب والس�ينما والناس
واعتقال الطائ�ي فهل تركت بصمة
يف برنامج لك وماهو؟
 املذيع�ة كان�ت لها بصم�ة مؤثرةيكف�ي ان الربنام�ج ينس�ب اليه�ا
باس�مها كان�ت تش�ارك يف االع�داد
واحيان�ا يتف�ق بينه�ا وبين املع�د
على موضوع الحلقة وه�ي تديرها
بالكام�ل بامكانيته�ا وخربته�ا ،
ام�ا املخرج فه�و س�يد العمل ومع
هذا يت�م االتفاق بينه�م عىل كيفية
تقديم الحلقة والتقارير او اللقاءات
مت�ى وكيف وما اىل ذل�ك لكي يظهر
الربنامج بشكله النهائي .
 هل تش�اهدين دراما عراقية ومنيعجبك فيها واريد تس�مية لالعمال
وليس عموميات مثال دراما رمضان
الفائت؟
نع�م اش�اهد ولي�س بش�كل دائممتف�رق يف رمضان املايض برصاحة
لم اتابع اي عمل ال عراقي وال عربي
الن املش�اهدة اصبح�ت ممل�ة م�ن
فواص�ل االعالن�ات وكث�رة االعمال
التي لم تعط مجاال للمشاهدة لكني
حرص�ت على متابع�ة مسلسلات
الفنان قاسم املالك واخر املسلسالت
العراقي�ة الت�ي تابعته�ا مسلس�ل
اعلان حال�ة ح�ب بطول�ة الفن�ان
جواد الش�كرجي وري�ام الجزائري ،
ومسلسل س�ارة خاتون  ،ومسلسل
الباب الرشقي .
هل تودين قول يشء معني ؟أتمنى م�ن كل الذين يظهرون عىلالشاش�ة م�ن الجنسين ان يحرتم
ً
متمكنا من
املش�اهد أوال و ان يكون
ً
مثقفا متاب ًعا يحرتم نفسه و
أدواته،
مهنته ليحرتمه املشاهد .و ان يتابع
و يقت�دي بالذين س�بقوه يف مجال
عمل�ه .و أتمنى لألعلام العراقي ان
ً
مكانة كبرية
يرتقي و يأخ�ذ حي ًزا و
يف اإلعلام العربي .وايض�ا اتمنى ان
يعم السلام واالمن ربوع بالدي وان
يعود العراق شامخا كبريا .
ش�كرا للزميلة املذيعة التلفزيونيةاملعروف�ة متمنين ل�ك الصح�ة
والعافية.
-شكرا لكم جميعا .
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حنو مستقبل افضل...هلا
إذا غض�ب زوج�ك بس�ببك ،فأنتِ ال
تكرتثني ،تشعرين أن حتى القتال لم
يعد له فائدة.
عندما تش�عرين بالحزن ،السعادة،
أو الحماس�ة ،ال تش�اركني زوج�ك
مش�اعرك ،ألنكِ لم تعودي تش�عرين
بالتواصل معه.
حتى العالقة الحميمة تصبح خالية
من املشاعر ،هي بالنسبة إليكِ بعض
الحركات املعتادة.
كل ما سبق وما يش�بهه من أنماط،
تعن�ي أن زواج�ك أصب�ح فات�راً،
وه�ي بمثاب�ة ج�رس إن�ذار ،وإليكِ
طرق التعام�ل معها من أج�ل إنقاذ
زواجك..
 1روّيض قلبكيف بع�ض األحي�ان يقس�و القل�ب
ويصب�ح ب�اردا ً كوس�يلة لحماي�ة
أنفس�نا ،فبعد الكثري من العطاء بال
مقاب�ل ،والش�عور بع�دم تقدير ،أو
ّ
تلق�ي العطاء ب�األذى ،يصبح القلب
ً
باردا ،وهذا الربود والالمباالة يخففان

إليك طرق اإلصالح
زواجك أصبح فاتراًِ ..

قليالً من وطأة املرارة التي تش�عرين
بها ،ولكنها عىل امل�دى الطويل تدمّ ر

حيات�ك الزوجي�ة ،لهذا أن�تِ بحاجة
إىل إعط�اء زواجك فرص�ة ثانية عرب

ترويض قلبك ،كيف؟ انتقيل للخطوة
التالية..

إحداها خطري ..ما األسباب اليت تؤدي
لظهور الكدمات املفاجئة جبسمك

 2شاركي ما يف قلبكإذا كن�تِ بحاج�ة إىل التخلّ�ص م�ن
برودة قلبك ،عليكِ فتح قلبك لزوجك،
تح ّدثي معه بانفتاح وصدق ،اجعليه
يعرف ما تشعرين به ،شاركيه آالمك
وآمال�ك املتضارب�ة وغضب�ك ،امله�م
ه�و أال تتحدث�ي بأس�لوب عنيف أو
يتخذ هو أس�لوبا ً
هجومي ،حت�ى ال ّ
دفاعي�اً ،ويتحوّل األمر ملجرد معركة
جديدة تزيد حجم األزمة.
 3أحبّي من كل قلبكّ
تذكري أن�كِ تزوجتِ ألن�كِ أحببتِ هذا
الرج�ل ،وما دم�تِ ترغبين يف إصالح
الزواج إلنقاذه ،فهذا يعني أنكِ ما زلتِ
تحبين�ه ،إذن أحبّي�ه م�ن كل قلبك ،ال
تحجبي مشاعرك ،وال تحاويل إخفاءها،
ابحث�ي عن الصف�ات الجيدة يف زوجك
وأحبيه�ا مرارا ً وتك�راراً ،وحاويل تقبّل
الصف�ات الت�ي ال تعجب�ك ،أحبيه كما
هو ،وعبرّ ي عن حبك بكل الطرق ..هذا
الح�ب كفيل بإعادة ال�دفء إىل حياتك
الزوجية مرة أخرى.

يتع�رض الكثير من األش�خاص
لظه�ور كدمات بأل�وان غريبة يف
أجس�ادهم ،و بعضه�ا ناتج عن
االصط�دام بشيء ،بينم�ا يظهر
البعض اآلخر من تلقاء نفسه.
و عىل عكس األفراد األصغر ً
س�نا
 ،يك�ون كبار الس�ن أكثر عرضة
للكدمات ومع ذلك ،أهم يشء يجب
مالحظت�ه هو األس�باب املحتملة
وراء إصابة أي شخص بالكدمات
يمك�ن أن يكون إما بس�بب حالة
صحية أو بعض األدوية.
اضطرابات النزيف
أحد األس�باب الش�ائعة للكدمات
ه�ي اضطراب�ات النزي�ف ه�ذه
مجموعة من الحاالت التي تحدث
عندم�ا ال يتجل�ط دم الش�خص
على اإلطلاق أو يح�دث بب�طء
ش�ديد ،وتعد اضطراب�ات النزيف
مث�ل الهيموفيلي�ا أو مرض فون
ويلرباند من أكثر أسباب الكدمات
انتش�ارًا مث�ل هذه األم�راض لها
بروتني معي�ب أو غائب رضوري
لتخثر الدم.
أمراض الكبد
اإلفراط يف تناول الكحوليات يمكن
أن يؤدي إىل مش�اكل يف الكبد مثل
تليف الكبد عندما تتطور أمراض
الكبد وتصبح أكثر تعقي ًدا ،فإنها
تحد من إنت�اج الربوتني من الكبد
الضروري لتخثر ال�دم قد يؤدي
ذل�ك إىل نزي�ف مف�رط ويس�بب
كدمات متكررة وسهلة.
الرسطان
بعض أن�واع الرسط�ان املرتبطة

طبيبك يف بيتك

كيف تتخلص من رائحة القدم الكريهة؟

يعان�ي الكثير من األش�خاص م�ن رائح�ة قدميه
الكريه�ة ،حي�ث تعد أم�را ش�ائعا ،إال أنها تس�بب
إزعاجا وإحراجا عند التعامل معها.
وإذا كن�ت تعان�ي م�ن رائح�ة غير مرغ�وب فيها
بقدميك ،فمن الطبيعي أن ترغب يف السيطرة عليها،
ولحسن الحظ هناك عالجات وتكتيكات من املمكن
اس�تخدامها لتقلي�ل رائحة القدم وحت�ى التخلص
منها وأنت داخل منزلك.
ما الذي يسبب رائحة القدم الكريهة؟
عندم�ا يتعلق األم�ر برائحة القدمين ،ال يوجد لغز
كبير من الغم�وض املحيط برائح�ة القدم ومصدر
انبعاثها ،وتس�مى أحيانا بـ”داء الربومود” يف حال
حدوثها بشكل مزمن ،والسبب الرئيس وراء انبعاث
رائحة القدم الكريهة هو اختالط البكترييا املوجودة
يف الح�ذاء أو الج�ورب أو حتى يف الق�دم مع العرق،

مما يؤدي إىل تلك الرائحة غري املستحبة.
خطوات للوقاية من رائحة القدم الكريهة:
هناك العدي�د من العالج�ات واملنتج�ات والنصائح
والحيل لتقليل رائحة القدم والتخلص منها إىل األبد،
وإذا كنت ش�خصا عرضة لإلصاب�ة بأقدام رائحتها
س�يئة ،فق�د تحت�اج إىل إدراج م�ا يلي بانتظام يف
روتينك اليومي:
النظافة
استخدم صابونا لطيفا للجسم ،وربما فرشاة فرك،
أو لوفة لغسل قدميك جيدا أثناء االستحمام.
جفاف القدمني
تأك�د م�ن جف�اف قدمي�ك قب�ل ارت�داء الج�وارب
واألحذي�ة ،وذل�ك ألن الرطوب�ة تختبئ بين أصابع
القدم وتحت األظافر.
األظافر
ق�م بقص أظاف�رك بانتظام للمس�اعدة يف الحفاظ

عىل نظافة القدم.
الجوارب
ق�م دائما بتغيري جواربك بش�كل يوم�ي ،وتأكد من
غس�لها وتجفيفه�ا قب�ل ارتدائه�ا ،كذل�ك بتغيير
جواربك بعد أي نشاط شاق.
دع قدميك تتنفس
دع قدمي�ك تتنفس كلم�ا أمكن ذلك ،وذل�ك بارتداء
ج�رب الصنادل أو زوج�ا من األحذية التي تس�مح
بمرور الهواء عند ارتداء األحذية.
صودا الخبز
يكمن س�حر صودا الخب�ز يف أنها تحي�د األحماض
التي تع�زز البكترييا داخل القدم ،خاصة وأن العرق
البشري حمضي قليلا بطبيعت�ه ،ما أن�ه يمتص
الرطوب�ة ببس�اطة ،مم�ا يقل�ل من الظ�روف التي
تزدهر بها البكترييا املنتج�ة للرائحة الكريهة ،كما
أنه يعد أرخص وس�يلة لعلاج األحذية ذات الروائح

غري الطيبة.
والس�تعمال ص�ودا الخبز يج�ب نثر البع�ض منها
داخل الحذاء ،ثم رجها وهي داخلها ،وتركها بعدها
مل�دة  24س�اعة ،وأخريا إزال�ة بقايا املس�حوق من
الحذاء وارتدائه ثم ستشعر بالفرق.
مزيالت العرق
إذا اتبعت كل الوس�ائل الس�ابقة ولم تؤت بثمارها
ومازل�ت تعان�ي م�ن رائح�ة الق�دم ،فق�د يك�ون
االس�تثمار يف منتج مثل مزيل العرق للقدم أو بخاخ
مضاد للفطريات هو أفضل خيار لك.

تدبري منزلي

 10استخدامات مدهشة للميكروويف ال تعرفينها

يوفر ف�رن امليكروويف إمكانية تس�خني
األطعم�ة يف وق�ت قي�ايس ،ويس�اعد ربة
املن�زل يف نفس الوقت على تحضري بعض
وجبات الطعام البسيطة.
وإىل جانب ذلك ،يمكن توظيف امليكروويف
يف العدي�د من االس�تخدامات املنزلية ،مما
يسهل العمل عىل ربة املنزل:
 نقع العدس والفاصولياءانقع�ي الفاصولي�اء أو الع�دس يف وع�اء
ممل�وء بامل�اء ،م�ع إضاف�ة القلي�ل م�ن
بيكربون�ات الصودي�وم ،وتأكدي من غمر
الفاصولي�اء أو الع�دس بالكام�ل بامل�اء،
وس�خني امليكرووي�ف بالكام�ل مل�دة 10
دقائ�ق ،ثم اتركي�ه يعمل مل�دة  40دقيقة
أخرى.
 ترطيب الخبز الجافغط�ي رغي�ف الخب�ز أو رشيح�ة الخب�ز
بمنشفة مطبخ مغمورة باملاء ،وضعيه يف
ث�وان .كرري اإلجراء
امليكرووي�ف ملدة 10
ٍ
حس�ب الضرورة حت�ى يس�تعيد الخب�ز
طراوته بشكل كامل.
 استعادة قرمشة رقائق البطاطسضع�ي رقائ�ق البطاط�س على منش�فة
املطب�خ داخل امليكروويف مل�دة  30ثانية،
وك�رري هذا اإلج�راء حس�ب الحاجة ،أو
حتى تمتص املنش�فة كام�ل الرطوبة من
الرقائق.
 -تطهري إسفنجة الجيل

كل يوم معلومة

ضع�ي اإلس�فنجة القذرة يف وع�اء مملوء
باملاء والقليل من الخل أو عصري الليمون،
وأدخليه�ا إىل امليكرووي�ف مل�دة دقيق�ة
تقريباً ،فهذا يساعد عىل تنظيف اإلسفنجة
وتطهريها بشكل جيد.
 تطهري ألواح التقطيعاغسلي ل�وح التقطي�ع جي�داً ،وافرك�ي
رشيحة من الليمون عىل الجانب املستخدم
للتقطي�ع ،ث�م ضعي�ه يف امليكروويف ملدة
دقيق�ة وس�يتم تطهير الل�وح بالكامل.

يمكن�ك اس�تخدام نفس اإلج�راء لتطهري
لعب األطفال.
 طهي البطاطسيمك�ن طه�ي البطاط�س يف امليكروويف
برسع�ة كبيرة .أوالً قومي بوخ�ز حبات
البطاطس من جميع الجوانب باس�تخدام
ش�وكة ،ثم ضع�ي أكرب ع�دد ممكن منها
يف وع�اء امليكروويف ،واطهيها عىل حرارة
عالية مل�دة دقيقتني .انزعي الوعاء واقلبي
البطاط�س ،واطهيه�ا م�رة أخ�رى مل�دة

دقيقتني إضافيتني.
 طهي السمكلف�ي الس�مك يف ورق امليكرويف وأضيفي
بعض التوابل  -املل�ح والفلفل والليمون-
ثم ضعي األسماك امللفوفة يف امليكروويف
لح�وايل دقيقتني .يعتم�د وقت الطهي عىل
قوة امليكروويف ُ
وس�مك األس�ماك ،راقبي
الس�مك ع�ن كث�ب ملنعه م�ن اإلف�راط يف
الطهي.
 تبخري الخرضواتعىل غ�رار األس�ماك والبطاط�س ،يمكن
ً
أيض�ا طه�ي الخضروات يف امليكروويف.
قوم�ي بوخ�ز الخضروات بالش�وكة
واطبخيه�ا يف امليكروويف ملدة  3-4دقائق
كما هو مطلوب .يؤدي تبخري الخرضوات
يف امليكروويف إىل تقليل فقد املواد الغذائية،
وه�و أرسع م�ن تبخري الخضروات عىل
النار.
 إعادة تسييل العسليف ح�ال تجم�د العس�ل داخ�ل الربطمان
الزجاج�ي ،يمك�ن وضع�ه يف امليكروويف
مل�دة ترتاوح بني  30ثاني�ة ودقيقة واحدة
إلعادة تسييله من جديد.
 تقشري الثومإذا كن�ت تعانني من عملية تقشير الثوم،
يمك�ن جعله�ا أكثر س�هولة ،ع�ن طريق
وضع فصوص الثوم عىل منش�فة املطبخ
داخل امليكروويف ملدة  10ثوان.

أسباب ضحك الرضيع يف أثناء النوم

أثبتت العدي�د من االختبارات أن األطفال الذين يضحكون يف
أثناء النوم س�ببه متعلق بدورة نوم الطفل أو أنهم يحلمون
بأشياء جميلة ،فما هي أسباب ضحك الرضيع أثناء النوم؟
 1حركات ال إراديةالح�ظ العدي�د م�ن الباحثين أن األطفال قد يرتعش�ون أو
يبتس�مون أثناء نومهم أو يحرك�ون أيديهم ،وهي حركات
ال إرادية نتيجة استجابات غري واعية من أدمغتهم ،وتحدث
عىل األرجح عندما يكون الطفل نعس�انا ً ويف بعض األحيان
يك�ون الضحك أثن�اء النوم مج�رد رد فعل طبيع�ي لدورة
حركة العني الرسيعة للطفل يف أثناء النوم.
 2طفلك يعالج املعلوماتيف األشهر القليلة األوىل من عمر الطفل ،يمر األطفال بعملية
تعلم مس�تمرة ،ويب�دؤون تعلم فتح عيونهم ،واالبتس�ام،
والب�كاء أيضا ً باإلضافة إىل ذل�ك ،يتفاعل طفلك منذ الوالدة
أيضا ً مع الضوء والصوت مما سيجعلهم يشعرون باإلرهاق
أكثر.
لذلك ،يف أثناء النوم يقوم األطفال بالتعبري عن املشاعر التي
تعلموها بالبكاء أو الضحك.
 3دورة نوم املولود الجديدتستمر دورة نوم طفلك حوايل  90دقيقة ،وتزداد مدة النوم

مع تق�دم طفلك يف العم�ر ،وقد يكون الضح�ك أثناء النوم
أحيان�ا ً بس�بب األرق أو اضط�راب النوم ،وس�يصاب بهذه
الحالة الكثري من حديثي الوالدة.
 4ردود فعل انعكاسيةتنتج االبتسامة يف كثري من األحيان نتيجة ردود فعل عكسية
عن�د الرض�ع عند بلوغ س�تة أس�ابيع من العم�ر ،ويف هذا
الوقت ،يمر جس�م طفلك ببعض التغيريات الفسيولوجية،
واالبتس�ام هو أحد ه�ذه التغيريات ،وه�ي طريقة طبيعية
لطفل�ك لتعلم وممارس�ة مه�ارات مختلف�ة والتفاعل مع
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البيئ�ة املحيطة به؛ ألنه يس�تطيع رؤية األش�ياء بوضوح
من حوله.
أم�ا يف عم�ر  3إىل  4أش�هر ،فريغب طفل�ك يف التواصل مع
العالم ويبدأ ىف تمييز وجه األم وصوتها ،لذلك سوف يبتسم
عندم�ا يراه�ا أمامه ،وس�يضحك طفلك عندم�ا تصدرين
أصواتا ً غري عادية أو وجوها ً مضحكة.
5أحالم الطفلعند بلوغ عمر س�تة أش�هر يحلم األطف�ال أكثر بأنهم ما
زال�وا يف الرحم ،وغالبا ً ما تس�اعد األحلام طفلك الصغري
على فهم تجاربه ،وعلى الرغم من أن طفل�ك ال يزال غري
قادر عىل إخبارك بما يحلم به ،يف املقابل يجب عدم القيام
بإيق�اظ طفلك ،وهو نائم حتى لو ابتس�م أو بكى؛ ألن ذلك
يمكن أن يعطل نوم طفلك ويغضبه.
ويختل�ف كل طفل عن اآلخر؛ لذا ضعي يف اعتبارك أن بعض
الرضع واألطفال الصغ�ار يمكنهم النوم برسعة كبرية ،ويف
املقابل ،ينام اآلخرون بعمق ملدة أقل من  20دقيقة تقريباً.
ويجب االحتفاظ بدفرت مالحظات لتسجيل دورة نوم طفلك
أو إنشاء جدول بيانات عىل الكمبيوتر الخاص بك ،وتتوافر
أيضا ً العديد م�ن تطبيقات األجهزة املحمولة التي تس�اعد
عىل مراقبة نمط نوم طفلك.

بالدم أو نخاع العظام ،واملعروفة
باس�م اللوكيمي�ا ،ق�د ت�ؤدي إىل
كدمات ،م�ن املحتم�ل أن يصاب
املصاب�ون برسطان الدم بكدمات
ألن أجس�امهم ال تنت�ج ما يكفي
م�ن الصفائ�ح الدموي�ة لوق�ف
نزيف األوعي�ة الدموية ومع ذلك،
ال تختل�ف الكدم�ات الناتجة عن
اللوكيمي�ا عن الكدم�ات الناتجة
عن أي سبب آخر لكنها قد تظهر
يف مناطق غري عادية من الجسم.
نقص فيتامني (ج أو ك)
يمك�ن أن ي�ؤدي نق�ص فيتامني
(يس) لح�االت صحي�ة مث�ل
اإلس�قربوط ينتج عن ه�ذا ً
أيضا
نزي�ف مؤل�م للث�ة وج�روح غري
مربرة وكدمات س�هلة ،باإلضافة
لذل�ك  ،فيتامني ( ،)Kوهو عنرص
غذائي مهم يس�اعد على تكوين
جلط�ات ال�دم ويوق�ف النزيف،
رضوري ملن�ع أي ح�االت م�ن
الكدمات يمكن أن يس�بب نقص
فيتامين (ك) زي�ادة مفاجئ�ة يف
عالمات الكدمات عىل الجسم.
أدوية سيولة الدم
يمك�ن ملخفف�ات ال�دم مث�ل
األسبرين أن تمن�ع تجل�ط الدم،
مم�ا يجعل الش�خص ينزف أكثر
ويس�بب كدم�ات ،حت�ى وما لم
ً
ووفقا
يك�ن ذلك رضور ًي�ا للغاية
لوصف�ة الطبي�ب ،تجن�ب تناول
أدوية ترقق الدم يمكن أن تضعف
وتغري مج�رى األوعي�ة الدموية،
مم�ا ي�ؤدي لاللته�اب ويزيد من
خطر النزيف والكدمات.

املطبخ ..

بلح الشام باهليل
مقادير :
 طحني  :كوب سميد ناعم  :ملعقة كبرية الزبدة  3 :مالعق كبرية النشاء  :ملعقة كبرية املاء  :كوب البيض  3 :حبات الفانيليا  :ملعقة كبرية الزيت النباتي  :ملعقة كبرية ملح  :ربع ملعقة صغرية هي�ل  :ملعق�ة صغيرة(مطحون)
 قطر  2 :كوب (شرية)طريق�ة تحضير بل�ح الش�ام
بالهيل
 .1ضعي الزبدة يف قدر عىل النار
م�ع امل�اء والفانيلا واتركيها
حتى تذوب ويغيل املزيج.
 .2اخلط�ي الطحين والنش�ا
وامللح والهيل وأضيفي الخليط
للزبدة واملاء عىل النار ثم ارفعي
الخليط عن النار.
 .3أضيف�ي الس�ميد وقلب�ي
وضعي الخليط عىل النار حتى

يغيل.
 .4أضيف�ي البي�ض وحرك�ي
حت�ى يتجان�س الخلي�ط ث�م
أطفئي النار واتركيه ليربد.
 .5ضع�ي الخلي�ط يف كي�س
كريمة وسخني الزيت.

 .6ش�كيل بالكي�س أصاب�ع
عريضة من العجين�ة وانزليها
مب�ارشة إىل الزي�ت الس�اخن
واقليها حتى تصبح ذهبية.
 .7اغمسي القط�ع الذهبية يف
القطر البارد وقدميها.

دراسات حديثة

الكمامة هي السالح األقوى حلماية طفلك من
فريوس كورونا يف املدرسة
تتباي�ن اآلراء ح�ول رضورة
ارتداء األطف�ال للكمامات من
أجل الوقاية من عدوى فريوس
كورونا ،حيث أن بعض األطباء
يرفض�ون ارت�داء األطف�ال
للكمام�ات تجنبا ً الستنش�اق
ثان�ي أكس�يد الكرب�ون ،م�ا
يؤث�ر على تطوره�م ونموهم
الجس�دي والعقلي ،فيم�ا أن
بعض اآلراء األخرى تؤيد بشدة
ارت�داء األطف�ال للكمام�ات،
نظ�را ً ألن تأثريه�ا الض�ار أقل
خطرا ً م�ن التع�رض لإلصابة
بالفريوس.
وأخريا ً أصدر مركز الس�يطرة
على األم�راض والوقاي�ة يف
الوالي�ات املتح�دة تقريرا ً يؤكد
أن الكمامة هي السالح األقوى
لحماي�ة األطفال م�ن اإلصابة
بفريوسكورون�ايفامل�دارس.

فق�د ش�ملت أبح�اث مرك�ز
الس�يطرة على األم�راض
بالوالي�ات املتح�دة األمريكية،
 520مقاطع�ة أمريكية ،ووجد
الباحث�ون أن ح�االت األطفال
ارتفعت بنحو ح�اد يف األماكن
الت�ي ل�م تلت�زم بالكمام�ة يف
املدرسة.
هذا وتس�تمر منظمة الصحة

العاملية يف التأكيد عىل رضورة
االلتزام بالتباع�د االجتماعي،
وارت�داء الكمام�ة الطبي�ة،
حتى لألش�خاص الذي�ن تلقوا
اللقاحات ضد فريوس كورونا،
خاصة أن الساللة الجديدة من
الفريوس ،املعروفة باسم “دلتا
بلس” ،رسيعة االنتش�ار حتى
بني األشخاص امللقحني.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

اس��ف كلب��ي حم��ل ضيم��ك وهمل��ك
ق��رار اص��درت انس��اك وهمـــــل��ك
بع��د ميفي��د الدمع��ك وهمـــــــــل��ك
جن��ت دمع��ة وبجيت��ك ه��اي هيـــ��ه
غ��اب الكم��ر م��ن ش��افك والهـــ��ل
والهـــ��ل
دمع��ي
مان��زل
ولغي��رك
والاهـــــــــ��ل
بالدني��ا
دار
مال��ي
عليـــ��ه
ف��راكك
ويصع��ب
عزي��ز

مهني�اً :تحقق رغباتك أو رّ
تعب عنه�ا اليوم بالطريقة التي
تراها مناسبة وتريحك نفسياً ،وتكون قادرا ً عىل استقطاب
التأييد من أكرب املراجع
عاطفي�اً :تبح�ث يف بداي�ة عالق�ة أو نهايته�ا وتقي�م حس�ابات
للمس�تقبل أو تس�تعد ملشروع رسّي كبري يريحك م�ع الرشيك عىل
املدى املنظور
صحي�اً :تن�اول الطع�ام خلال مش�اهدة التلفزي�ون ال ينص�ح به
أخصائيو التغذية ألنه مرض

الثور

مهني�اً :يجعل�ك م�ا يس�تجد الي�وم تتنبّ�ه جي�دا ً
ملصاريفك ،وخصوصا ً أن أي خسارة من شأنها أن
تعقد األمور مهنيا ً وتتسبب بخالفات غري متوقعة
عاطفي�اً :الج�رأة يف القرارات الحاس�مة مطلوب�ة ،لكنّ
الترسّ ع مرفوض ،وال سيما ّ
أن مستقبلك العاطفي عىل املحك
ً
صحياً :ال تتهور وال تقرر امليض يف ما أنت عليه صحيا ،النتائج
السلبية تظهر قريبا ً

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء

مهنياً :تكون النقاش�ات هذا الي�وم عامالً إيجابيا ً
لتبدي�ل بعض األمور الت�ي تلوح يف األف�ق ،واتخاذ
قرارات مصريية حاسمة بشأن بعض الزمالء
عاطفي�اً :اذا كنت تريد تحسين وضع�ك العاطفي ،عليك
بذل جهود أكرب لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك
صحي�اً :يج�ب أن يكون الفراش والوس�ادة مدروسين طبيا ً
بسبب آالم ظهرك ورقبتك

السرطان

ّ
يتمتع
مهني�اً :قد تس�مع كالما ً غير مقن�ع أو ال
بمصداقي�ة ،اه�دأ وال تأخ�ذ على عاتقك مس�ألة
تصحيح مسار العالم
عاطفي�اً :إياك واملغامرات العابرة يف هذا اليوم الدقيق من
حياتك ،ادرس الخطوات والعواقب التي قد ترتتب عىل ذلك.
صحياً :املحافظة عىل الصحة جيدة هي عنوان املرحلة املقبلة،
وهذا ليس جديدا ً عليك وفقا ً ملا عرفت به سابقاً.

األسد

مهني�اً :تواك�ب ه�ذا الي�وم التط�ورات م�ن دون
اعرتاض ،لكن بعض التحديات القانونية أو اإلدارية
قد تكون عابرة وال تؤثر يف األجواء املهنية إطالقاً.
عاطفي�اً :حضرّ نفس�ك لي�وم م�ن اله�دوء والطمأنينة
حيث تعيش خالل�ه مغامرة عاطفية وال أجمل وتتخلص من
إهمال غري متعمّد.صحياً :تمالك نفس�ك ألن االنهيار العصبي
واملعنوي أسوأ من أي انهيار آخر.

العذراء

مهني�اً :أحادي�ث حول بع�ض املش�اريع الجديدة
والتغييرات اإليجابي�ة ،فتق� ّدم أف�كارا ً مميّ�زة
وتخوض تجارب ناجحة أيضا ً
عاطفي�اًّ :
توقع يف هذا الي�وم أن يتحرّك يشء ما يف حياتك
العاطفية بعد زمن من مراوحة املكان.
صحياً :مغريات الحياة كثرية وال س�يما تلك املرضة بالصحة،
تحاشاها قدر اإلمكان.

الميزان

مهني�اً :قد يدفعك ه�ذا اليوم إىل التفكري الس�ليم
والتخطي�ط املس�تقبيل الجي�د ،وتق�رر مع بعض
الزملاء رضورة التص�دي ل�كل م�ن يض�ع العيص يف
دواليب املش�اريععاطفياً :الش�فافية هي الطريق األسهل
إىل قل�ب الرشي�ك ،وأفضل ح�ل لتذليل املصاع�ب مهما يكن
حجمهاصحياً :الش�عور بعدم الراحة والقل�ق الدائم ناتجان
من اإلرهاق املتزايد الذي تعرض نفسك له

العقرب

مهني�اً :تك�ون مدع�وا ً هذا الي�وم إىل االنفت�اح والتطوّر
واالتصال بالخارج لتحقيق املشاريع املرجوة ،والتخطيط
ملجموعة من املشاريع املستقبلية الكبرية.
عاطفي�اً :تكون صادقا ً إىل أقىص الح�دود يف عالقتك بالرشيك،
وهذا ما يجعله يدرك أنه اختار الش�خص املناسب لتمضية العمر
معه.
صحي�اً :ال تدع الوزن الزائد يتغلب علي�ك ،فمضاعفاته مزعجة عىل
املدى املنظور.

القوس

مهني�اً :تعيش انفعاالت ش�ديدة ابت�دا ًء من اليوم،
ّ
لكن�ك تفكر يف نشر أو إعالن مفي�د ،وتقوم بعمل
تواصيل مع بعض الفئات.
عاطفياً :مارس سحرك وتقرّب من الحبيب وال ترفض له
طلبا ً حتى لو كان صعب التنفيذ.
صحي�اً :عوامل متعددة تثري عصبيت�ك وانفعالك ،فحاول قدر
اإلمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك

الجدي

مهنياً :يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حياديا ً وال
تتدخل يف أم�ور اآلخرين ،فقد تس�مع ما ال يعجبك
ويبقيك يف حال من االنزعاج
عاطفي�اً :تتوق إىل االرتباط وتأس�يس أرسة برفقة رشيك
ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك
صحياً :كن عىل ثقة تامّ ة بالتمارين الرياضية التي تمارسها،
فهي حتما ً تأتي بالنتائج املرجوة

الدلو

مهني�اً :عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إىل املركز
املناس�ب الذي طامل�ا تمنيت توليه ،إنم�ا بانتظارك
مسؤوليات جسام ستثبت أنك قادر عىل توليها
عاطفي�اً :علي�ك أن تك�ون لّي�نّ الجان�ب يف التعاطي مع
ّ
الحساسة
الرشيك وال سيّما يف النقاط
صحياً :اعتماد نظام غذائي مح ّدد ،يحميك من خطر التعرّض
ألزمات صحية

الحوت

مهني�اً :تتعدد املس�ؤوليات وتتداخ�ل بعضها مع
بع�ض ،أنص�ح لك عدم االستسلام ،ب�ل املواجهة
بحزم ووعي ،وتسجيل األهداف يف مرمى الخصوم
عاطفي�اً :تصط�دم برشي�ك يح�اول س�حقك ويط�رح
لطي
التحديات ،فتجد نفس�ك وس�ط ازم�ة طارئة وتتج�رأ
ّ
ً
نش�يطا
صفحة من املايض بعد تجارب قاس�يةصحياً :تبدو
ذهنيّا ً وجسديّاً ،ولن تتأخر يف بت املوضوعات التي أقلقتك

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 885ب�دأ حص�ار باريس من
قبل الفايكنج.
 - 1177اش�تباك ق�وات صالح
الدين االيوبي قائد االيوبيني مع
قوات بلدوين الرابع قائد مملكة
بيت املقدس يف معركة تل الجزر
الذي نتج
عنه انتص�ار قوات بيت املقدس
وانسحاب الجيش االيوبي.
 - 1487إليزابي�ث ي�ورك تتوج
ملكة انجلرتا.
 - 1491بدء حصار غرناطة آخر
معاقل املسلمني يف االندلس.
 - 1492توقي�ع معاه�دة
استسلام غرناط�ة يف االندلس
للملك فرديناند الخامس.
 - 1875الخدي�وي إس�ماعيل

يبي�ع أس�هم مصر يف قن�اة
السويس لربيطانيا ،وكان يقدر
عدد االسهم بمائة وسبعني ألف
سهم.
 - 1915ألربت أنيش�تاين يقدم
النظري�ة النس�بية العامة ألول
مرة أمام االكاديمية الربوس�ية
للعلوم.
 - 1956توحيد الجيش املرصي
والجي�ش االردن�ي والجي�ش
السوري تحت القيادة املرصية.
 - 1975استقالل سورينام عن
هولندا.
 - 1979بداي�ة انتفاضة محرم
يف القطي�ف رشق الس�عودية،
وهي مواجهات حدثت بني أبناء
املحافظ�ة وقراه�ا وبين قوات

الحرس الوطني،
وكانت ه�ذه االح�داث متزامنة
مع حادثة الحرم املكي.
 - 1986افتت�اح جسر املل�ك
فهد الذي يربط بني الس�عودية
والبحرين.
 - 1987الس�وري خال�د عك�ر
والتونسي ميل�ود ب�ن ناج�ح
م�ن الجبه�ة الش�عبية لتحرير
فلس�طني  -القي�ادة العام�ة،
ينفذان عملية الطائرات
الرشاعية ويحطان بطائراتهما
الرشاعي�ة داخ�ل معس�كر
إرسائييل ،والحصيلة قتل وجرح
أكثر من  35جندي.
 - 1992املوافق�ة عىل تقس�يم
تشيكوس�لوفاكيا إىل دولتين

وهما التش�يك وسلوفاكيا وذلك
اعتب�اًرا من  1يناير  1993وذلك
بعد استفتاء شعبي.
 - 2011املشير محمد حسين
طنطاوي رئي�س املجلس االعىل
للقوات املسلحة الحاكم يف مرص
يكلف الدكتور كمال الجنزوري
بتشكيل الحكومة الجديدة.
 - 2016تص�ادم قطاري�ن يف
محافظ�ة س�منان االيراني�ة
يسفر عن وفاة  45شخصا عىل
االقل وإصابة  103آخرين.
 - 2018زل�زال يضرب ش�مال
الع�راق وغرب إي�ران ُب َّقوة 3.6
درج�ات على مقي�اس درج�ة
العزم ي�ؤدي إىل إصابة أكثر من
 400شخص ُب ُجروح.

قصة مثل

( أبصر من زرقاء اليمامة )

زرقاء اليمامة امرأة مش�هورة بح ّدة البرص
( ق�وّة النظ�ر )  ،وكانت تعي�ش يف منطقة
اليمامة  ،كانت لقوة برصها  -س�بحان الله
 تبرص الشعرة البيضاء يف اللبن  ،وتستطيعأن ترى الشخص املسافر عىل بعد ثالثة أيام
( أي من مسافة  100ميل تقريبا ) .
وكانت تنذر قومها من الجيوش إذا غزتهم (
أي إذا أرادوا أن يهجموا عىل قبيلتها )

فال يأتيهم جيش إال وقد استعدوا له ..
وذات م�رة أراد العدو أن يهجم عىل قبيلتها،
وقد سمع بقدرة زرقاء اليمامة عىل اإلبصار
الشديد ،فعمل حيلة حتى يزحف عىل قومها
دون أن تشعر هذه املرأة  ،قطع العدوُّ شجرا
أمس�كوهأمامهمبأيديهموس�اروا.
ونظرت الزرقاء فقالت  :إني أرى الشجر قد
أقبل إليكم .

فقال قومها  -وقد سبق القدر  : -لقد خرفت
 ،وضعف عقلك  ،وذهب برصك .
فكذبوها .
ويف الصباح هجم عليهم العدو ...
وقتل�وا زرقاء وق�وّروا عينيه�ا فوجدوهما
غارقتين يف اإلثمد من كثرة ما كانت تكتحل
به  ،لذلك صار هذا املثل يرضب لكل من كان
برصه حادا  :أبرص من زرقاء اليمامة .

خاطرة..
ال تنتظر حبيباً باعك وانتظر ضوءا ً جديداً ميكن أن
ّ
يتسلل إلى قلبك احلزين ،فيعيد أليامك البهجة ويعيد
لقلبك نبضه اجلميل

هـــــل تعلــــــم
=صالب�ة أس�نان البشر تضاه�ي
صالبة الصخور.
= عندم�ا يول�د اإلنس�ان يك�ون يف
جسمه  300عظمة ،إالّ ان ذلك العدد
يرتاجع إىل  206فق�ط عند الوصول
إىل سن البلوغ.
= الرق�م القي�ايس ال�ذي حققت�ه
دجاج�ة يف االس�تمرار يف الطيران
حتى اآلن هو  13ثانية فقط.
=الكريس الكهربائي الذي ُيس�تخدم
يف اإلع�دام ه�و م�ن اختراع طبيب
أسنان.
= وضعية عيني الحمار يف رأس�ه تسمح له برؤية حوافره األربعة
بشكل دائم يف آن واحد.
=إذا ت�م وزن جمي�ع النمل األبي�ض املوجود يف العال�م فإن الوزن
االجمايل سيضاهي  10أضعاف اجمايل وزن البرش مجتمعني.
=جميع طواحني الهواء يف العالم تدور دائما يف عكس اتجاه حركة
عقارب الساعة باستثناء طواحني الهواء املوجودة يف ايرلندا.
=يس�تطيع الزهي�وي (الرصص�ور) ان يظل عىل قي�د الحياة بعد
مرور بضعة أس�ابيع عىل فصل رأسه عن جسده ثم يموت جوعا
يف نهاية املطاف.
=الشخص العادي يحلم نحو  1460حلما سنويا.

اختبارات شخصية

كيف اعرف نمط شخصيتي من خالل اختبار البطاقات؟

كي�ف اع�رف نمط ش�خصيتي
هو الس�ؤال الذي يبحث الجميع
ع�ن اجاب�ة علي�ه .فم�ن املهم
التع�رف اىل الطب�اع والصف�ات
الخاص�ة ألن ه�ذا يس�اعد عىل
تحدي�د نق�اط الق�وة ونق�اط
الضعف .كما يدفع اىل اكتش�اف
الخطوات الرضورية والقرارات
الصائبة التي تمكن من تحقيق
النجاح .اما اجابة الس�ؤال كيف
اعرف نمط ش�خصيتي فيمكن
الحص�ول عليها م�ن خالل هذا
االختبار ال�ذي يقوم عىل اختيار
احدى هذه البطاقات.
يط�رح الكثير من االش�خاص
الس�ؤال كي�ف اع�رف نم�ط
شخصيتي ويبحثون عن طريقة
الكتشاف ابرز الصفات والطباع
التي يتسمون بها .ولهذه الغاية
يمكن خ�وض بعض االختبارات
البرصية ومنها اختبار البطاقات
الثالث�ة ال�ذي يقضي باختي�ار
واحدة منها فقط.
البطاقة رقم 1
يكش�ف اختي�ار البطاقة رقم 1
ش�خصية منطوي�ة وعقالنية.
كما يعن�ي القدرة على التكيف
فق�ط مع االج�واء الودية والتي
ال تفرض الكثري م�ن التحديات
وم�ع الحي�اة الروتيني�ة والتي
ال تحتم�ل التغييرات اال يف
اوقات متباع�دة .كذلك يدل هذا
على الحساس�ية الزائ�دة وعىل
الش�عور رسيع�ا ً باالس�تياء او
االنزعاج امام املواقف الس�لبية
وان كانت ال تس�تدعي ذلك .ويف
املقابل يشري هذا اىل االستقاللية
والثقة بالنف�س والبعد عن بناء
عالق�ات اجتماعي�ة تنط�وي
على العدائي�ة او التوت�ر .ومن
املمكن ان ي�دل هذا الخيار ايضا ً

على املي�ل اىل الوح�دة والتأم�ل
يف ش�ؤون الحي�اة واالبتعاد عن
الضجيج والحوارات والجلسات
التي تحتمل وجود عدد كبري من
االشخاص .وهكذا يمكن ايجاد
اول اجاب�ة على الس�ؤال كيف
اعرف نمط شخصيتي.
البطاقة رقم 2
من دالالت اختيار هذه البطاقة
التمت�ع بق�درة كبرية على بناء
العالق�ات االجتماعي�ة واقام�ة
املصالحة بني مختلف االشخاص
يف املواق�ف الت�ي تس�تدعي
ذل�ك .كم�ا يشير ه�ذا الخي�ار
اىل التف�اؤل والتمت�ع بموهب�ة
اجتي�از الحواج�ز التي تعرتض
الطري�ق او مختل�ف املش�اريع
التي يتم القيام بها او التخطيط
له�ا اضاف�ة اىل ع�دم التردد يف
استغالل الفرص املفيدة ايا ً تكن
يف مختل�ف اتجاه�ات الحي�اة.
وت�دل ه�ذه البطاق�ة ايضا ً عىل
املثالية وعدم االس�تعداد لتحمل
الفش�ل او الخط�أ والبع�د ع�ن
االنفعالية والقدرة عىل الحفاظ
على املس�افة الفاصل�ة بين
العق�ل والقل�ب يف كل الظروف.

كم�ا انها تكش�ف موهبة كبرية
تتعلق بإيجاد الحلول للكثري من
املشاكل والعقد.

البطاقة رقم 3
يف ح�ال البح�ث ع�ن اجاب�ة
عىل الس�ؤال كيف اع�رف نمط

كلمات متقاطعة

ش�خصيتي ،يمك�ن ايجاده�ا
ايض�ا ً من خالل اختيار البطاقة
رق�م  .3فه�ي تكش�ف االندفاع
والحماس الدائم امام املشاريع
الجدي�دة وع�دم الخ�وف م�ن
خ�وض املغام�رات واملتاع�ب
ومواجه�ة املصاع�ب واجتي�از
العقب�ات .ولهذا م�ن املمكن ان
يك�ون النجاح حلي�ف اصحاب
هذه البطاق�ة دائماً .كذلك يفيد
ه�ذا الخي�ار بالرغب�ة الدائم�ة
يف الس�يطرة على املحيط وعىل
آراء االش�خاص الذين يعيشون
في�ه اضافة اىل ادارة ش�ؤونهم
انطالقا ً م�ن املصلحة الخاصة.
ويعن�ي هذا ع�دم الق�درة عىل
الحفاظ عىل عالقات اجتماعية
رأيس
1البقي�ة الجافة من حص�اد القمح o
قماش داخيل للث�وب من أجل ملمس
مريح أو لحفظ الحرارة
2هرب  oملعان جذاب  oأقراص صغرية
أو غريها لربط أطراف الثوب ببعضها
3صحن  oقص الصوف عن املاشية
4قطع�ة صغيرة يف ماكن�ة الخياطة
لتلقيم الخيط بهدف تحقيق الغرزة
5أداة موسيقية هوائية  oلباس واسع
للرجل (او امل�رأة) كان منترشا يف بالد
الشام
6يشء الم�ع يوض�ع على املالب�س
تجعلها براقة oيتس�بب يف منع اآلخر
عن الحركة
7نظ�ف اليشء م�ن حواف�ه  oصيغة
وص�ف لحال�ة الج�و يف حال�ة املط�ر
العادي
8ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة أو
الرجل  oحالفه التوفيق
9جهاز غ�زل الصوف عن�د البادية أو
قرى الفالحني قديما oمتشابهان
10امرأة من البادي�ة  oما يوضع عىل
الثوب من مواد إضافية لتزيينه

مس�تمرة .ولهذا غالبا ً ما ينتقل
م�ن يخت�ار ه�ذه البطاقة من
عالق�ة اىل اخرى برسعة وخالل
وق�ت قصير .وم�ن املمكن ان
يتس�بب بإلحاق االذى بالرشيك
يف ح�االت الغض�ب والضغ�ط
النفسي .وم�ن الطب�اع الت�ي
يكشفها هذا االختبار من خالل
الرق�م  3ايض�ا ً العن�اد وع�دم
التن�ازل عن الخي�ارات الخاصة
وان كان�ت املصلح�ة العام�ة
تقضي بذل�ك .وم�ن املمكن ان
تشير اىل اطالق بع�ض االفكار
الس�لبية الت�ي تؤثر على الذات
وعىل املحيط .وهذا يش�كل ابرز
االجاب�ات على الس�ؤال كي�ف
اعرف نمط شخصيتي.
أفقي
1ثوب يلبسه الرجل و املرأة يف
املغ�رب العربي oغطاء للرأس
تلبسه املرأة املسلمة
2سقى نفسه  oأغلق
3رداء يلب�س يف النص�ف
العلوي من الجسم  oطري لييل
(مبعثرة)
4متشابهان  oينتسب للبالغة
وأهله�ا (انتس�اب وليس�ت
صفة)
5لباس للرأس أحمر اللون كان
يلبس قديما يف الش�ام ومرص
والسودان  oحلة موحدة
6للدالل�ة على املعن�ى او
االسرتسال  oذو كرم
7زخرفة كالحناء عىل الجسم
 oالشخص الذي يرسم الوشم
8معطف طويل للشتاء
9حذف ورمى ووضع يف مكان
غري مكان�ه  oحرك�ة أجنحة
الطري
10ع�دد م�ن القط�ب على
القماش  oتلبس عىل الرأس

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
ساعة ذكية لها القدرة على كشف
شخير المستخدم

توصل�ت رشكة فيتبيت إىل إضاف�ة ميزة جديدة لس�اعاتها الذكية ،لها
القدرة عىل اكتش�اف الش�خري لدى املستخدم ،مما يس�اعد عىل تحديد
األمراض املسببة للشخري.
وأكدت الرشكة يف طرحها الجديد أن س�بينس وفريس�ا  3يتم طرحهما
باستخدام ميزة كشف الشخري والضجيج التي تعمل بامليكروفون.
وتتطلب هذه امليزة من املستخدمني تنشيطها عرب صفحة النوم الخاصة
بأجهزتهم ،وس�يقوم بعد ذلك بتسجيل البيانات عن الضوضاء الخاصة
بالشخري ،باإلضافة إىل مستوى الضوضاء العام يف الغرفة.
وآلية عملها هو أن تكش�ف الس�اعة وجود ش�خري ،ليقوم امليكروفون
الخاص به�ا بأخذ عينات وقياس وجمع املعلوم�ات حول الضوضاء يف
ثوان.
بضع
ٍ
وقد يكون اكتشاف الشخري هو الخطوة األوىل ملعالجة مشكالت صحية
خطرية مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.
وتعمل ميزة مراقبة الشخري عىل استهالك البطارية ،لذلك تويص الرشكة
بشحن األجهزة بنسبة 40%عىل األقل قبل الذهاب إىل الرسير.
وتم إصدار كل من نموذجي فيتبيت سبينس وفريسا  3يف نهاية سبتمرب
(أيل�ول)  ،2020وإىل جان�ب رشاء أح�د هذي�ن النموذجين ،س�يحتاج
املستخدم إىل اشرتاك شهري بقيمة  10دوالر للحصول عىل ميزة مراقبة
الشخري والضجيج.

خبراء يبتكرون تصميما جديدا
لكمامات شفافة
ابتكر خبراء يف جامعة لينجنان،
بهونج كون�ج ،تصميم قناع وجه
ً
ش�فافا جدي ًدا ،يقولون إنه يتيح
التواصل الخايل من العوائق ،يف حني
أنه يمثل إنجا ًزا بالنس�بة لضعاف
الس�مع الذين ق�د يحتاج�ون إىل
قراءة الشفاه ،ويقول املصممون
إنه يمك�ن للقناع إف�ادة املجتمع
ككل خالل فرتة .COVID-19
وتمك�ن الباحث�ون يف جامع�ة
لينجن�ان ،بهون�ج كون�ج ،م�ن
التوص�ل إىل صناع�ة ه�ذه
الكمامات الواقية الش�فافة التي
تكسر حواجز التواص�ل اللفظي
بني األفراد يف ظ�ل فرض ارتدائها
باألماك�ن العام�ة للوقاي�ة م�ن
اإلصابة بفريوس كورونا املستجد
“كوفي�د ،”-19وصنع�ت تل�ك

الكمامات باس�تخدام تكنولوجيا
الطباع�ة ثالثي�ة األبع�اد ،وه�ي
ليس�ت األوىل م�ن نوعه�ا ،لكنها
تختل�ف ع�ن س�ابقاتها م�ن
الكمامات التي احتوت عىل أجزاء
صغرية ش�فافة فوق الف�م بأنها
شفافة بشكل كامل.
وصنعت تلك الكمامات الش�فافة
باألساس ملساعدة من يعانون من
صعوبات يف السمع ويحتاجون إىل
رؤية ش�فاه املتحدثني إليهم ،كما
تحتوي تلك الكمامات عىل مرشح
ه�واء منخف�ض التكلف�ة قاب�ل
للتغيري ويحتاج إىل اس�تبداله كل
أسبوعني فقط ،والطبقة الداخلية
له مصممة بتقنية مقاومة بخار
اله�واء ال�ذي ينت�ج ع�ن الحديث
أثناء ارتدائه.

تويتر يكشف عن إتاحة ميزة “مساحات
تويتر” لجميع المستخدمين
كش�ف تويتر رس�م ًيا ع�ن إتاح�ة مي�زة “مس�احات تويتر” لجميع
املس�تخدمني على املنصة عرب نظ�ام أندرويد و ،iOSوذل�ك بعد أكثر من
نصف عام عىل إتاحتها ألول مرة لبعض املستخدمني.
سيتمكن أي مس�تخدم عىل نظامي التشغيل من استضافة بثه الخاص
ب�د ًءا من اليوم مهما بل�غ عدد متابعيه أو تفاعله على املنصة يف الفرتة
الس�ابقة ،يأتي ذل�ك بع�د أن كانت تس�مح تويرت للمس�تخدمني الذين
يمتلك�ون أكثر من  600متابع فقط من اس�تضافة جلس�تهم الخاصة
عرب املس�احات ،ليك�ون الجميع اآلن قادرين عىل االس�تمتاع بالخاصية
التي حظيت بقبول كبري بني املستخدمني عىل املنصة.
عىل جانب آخر اس�تحوذ منصة تويرت عىل  ،Sphereوهو تطبيق دردشة
جماعية تأس�س يف عام  2016ويه�دف إىل جعل املحادثات أكثر تفاعلية
وتنظيمً�ا .ولم يتم الكش�ف عن رشوط الصفقة ،ولك�ن موقع Sphere
يص�ف التطبيق بأن�ه مكان يح�ول املجموع�ات إىل مجتمع�ات نابضة
بالحياة.

عملية اختراق جديدة لـ “فيسبوك”
تطول بيانات  178مليون مستخدم
الق�ت (فيس�بوك) األمريكي�ة
للتواص�ل االجتماع�ي العدي�د من
املش�اكل يف الفترة املاضية ،وكان
أخره�ا عملي�ة اختراق واس�عة
النط�اق لبيان�ات مس�تخدميها،
والتي يشار إىل أنها طالت أكثر من
 178مليون من مستخدميها.
وق�ام بعملي�ة االختراق مربم�ج
أوكران�ي يدع�ى ،ألكس�ندر
سولونش�ينكو ،ال�ذي توص�ل إىل
بيان�ات مس�تخدمي (فيس�بوك)،
بعدما استغل ميزة استرياد جهات
االتصال الخاصة بتطبيق (فيسبوك
ماس�نجر) ،مس�تخدما أداة آلي�ة
تحاكي هواتف (أندرويد).
ويش�ار إىل أن سولونشينكو أجرى
حملة االخرتاق يف الفرتة من كانون
الثان�ي /يناي�ر  2018إىل أيل�ول/
س�بتمرب ،2019وبدأ يف بيع بيانات
ماليين املس�تخدمني يف الس�وق
الس�وداء يف ش�هر كان�ون األول/
ديسمرب .2020
وتمك�ن (فيس�بوك) م�ن تعق�ب

ألكس�ندر سولونش�ينكو بعدم�ا
اس�تخدم اس�م مس�تخدم املنتدى
الخ�اص ب�ه وتفاصي�ل االتص�ال
بالربيد اإللكرتوني.
وذك�ر (فيس�بوك) أن “الهاك�ر”
األوكران�ي ق�ام أيض�ا باختراق
بيان�ات م�ن أهداف أخ�رى ،بما يف
ذلك بنك أوكراني كبري.
ويف ي�وم الخميس امل�ايض ،أقامت
رشكة (فيس�يوك) دعوى قضائية
ضد ألكسندر سولونشينكو بتهمة
اختراق البيانات ،وبي�ع معلومات
متاح�ة للجمه�ور م�ن ماليين
مستخدميها.
كما طالبت (فيس�بوك) يف دعواها
بالحص�ول على تعويض�ات غير
مح�ددة ،باإلضاف�ة إىل حظر يمنع
سولونش�ينكو م�ن الوص�ول إىل
موقعها اإللكرتوني أو بيع بياناتها
املرسوقة.
وبحس�ب الدعوى القضائية ،فإن
غالبية املعلوم�ات املرسوقة تتعلق
بمستخدمني مقيمني يف أمريكا.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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إليسا تنفي ارتداءها درعا واقيا من الرصاص يف بغداد
لم تنتظر الفنانة اللبنانية ،إليسا ،طويال
للرد عىل االنباء والتقارير التي تحدثت عن
ارتدائها درعا واقيا من الرصاص خالل
الحفل الذي أحيته مؤخرا يف العاصمة
بغداد.
فقد كتبت إليسا تغريدة عرب حسابها عىل
تويرت للرد عىل هذ املوضوع قالت فيها:
«زيارتي عىل بغداد كانت زيارة بني أهيل
ونايس وأشخاص بحبن وبيحبوني ..ما
كنت بحاجة ال لدرع واقي وال لغريو وكل
هالكالم سخيف وما إلو أي مصداقية».
وتابعت اليسا« :كنت محاطة بفريق أمني
متل بأيا بلد وكانت األوضاع آمنة ألقىص
الحدود ..بتمنى من الجميع عدم التداول
بهاملوضوع ألنو ما إلو أساس من الصحة»
وارفقت تغريدتها بهاشتاغ “عيب».
وكانت وسائل إعالم قد ذكرت ّ
أن إليسا
ارتدت خالل الحفل درعا ً واقيا ً للرصاص
تم تصميمه خصيصا لها من قبل رشكة
أملانية.
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http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
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منمنمات
وحرصت إليسا يف بداية حفلها األول يف
بغداد وبعد صعودها خشبة املرسح عىل
إلقاء كلمة للعراقيني ،أكدت فيها أنه من
بني أمنيات حياتها هو أن تغني يف بغداد
وتحققت اليوم.

وفاة عازف الكمان فاحل
حسن إثر وعكة صحية

بغداد /الزوراء:
نعت نقابة الفنانني العراقيني،
امس األحد ،عازف الكمان
فالح حسن الذي وافته
املنيَّة فجر االمس اثر وعكة
صحية.
وقالت النقابة يف بيان لها
تلقته «الزوراء»« :ننعى
الفنان الكبري عازف الكمان
فالح حسن الذي وافته املنيَّة
فجر هذا اليوم ،سائلني املوىل
أن يتغمده بواسع رحمته،
وأن يلهم ذويه ومحبيه
وزمالءه الصرب والسلوان».
وأضافت :أن «النقابة كانت
قريبة منه طوال فرتة وعكته
الصحية إلاَّ أنه للقدر كلمة».

ولد فالح حسن يف بغداد عام
 1942يف أواخر الخمسينيات،
فرقا ً
موسيقية
ترأس
مصاحبة ألهم املطربني
حينذاك ..وله الفضل يف
اكتشاف أصوات غنائية
ذاع صيتها .
فالح حسن املطريي
عازف كمان مبدع
وعرف عنه إملامه
بكل اطوار غناء
االبوذية وخاصة
التي ترتكز منها
عىل مقامي البيات
والصبا مثل طور
املحمداوي والغافيل
واملستطيل وغريها.

وتابعت أن «شعب العراق يمتلك طاقة
عالية ،وأتمنى أن تعود الحياة للعراق،
وأن يكون حفلها سهرة جميلة ،وبداية
لسهرات كبرية خالل الفرتة القادمة،
وانبسطوا قدر اإلمكان».

نضال األمحدية تهاجم أصالة
وتصفها بالـ«داعشية»
أثارت اإلعالمية اللبنانية ،نضال
األحمدية ،الكثري من الجدل،
بعد ترصيحات مثرية أدلتها عن
الفنانة أصالة نرصي وشقيقتها
ريم ،خالل لقاء تلفزيوني
معها يف برنامج «املجهول»
مع اإلعالمي اللبناني رودولف
هالل.
وقالت األحمدية عن أصالة:
«أصالة بتحاول من جديد تدمري
ريم اختها ،ريم تزوجت واحد
مسيحي واحنا بنعرفه كلنا
وهو مسيحي ،و تعاملت معها
بطريقة بشعة ،حتى وصلت
فيها إنها

أمل عرفة تعلن عن
مسلسل «القبة »3
بطريقة مثرية للجدل
شاركت الفنانة السورية ،أمل عرفة ،جمهورها
بمجموعة من الصور عىل حسابها الخاص عرب
تطبيق تبادل الصور (انستغرام) ،بدت فيهم أنها
يف قمة الغضب والبكاء.
وكشفت عرفة من خالل الصور عن انتهائها
من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «حارة
القبة» ،حيث علقت عىل الصورة قائلة:
«إخالص وحكايتها اليل بتوجع وبتشوق
إخالص حكاية لن تنتهي ..إخالص ..
شو حبيتك ،وشو حلو وخاص وعايل
الشغل مع رشا رشبتجي الرائعة
الفنانة وكل طاقم العمل من اإلنتاج
ممثالً بالسيد هاني العيش صاحب
رشكة (عاج) الكاتب أسامة
كوكش ومع نجوم زمالء وفنيني
شكرا ً لكم جميعاً ..حارة القبة ج
 ..3رمضان .»2023
وأضافت عرفة« :عازفة الكمان
لرمضان  2022والتفاصيل قريبا ً
جداً».

تغريدات
بفضل ش��جاعة وتفاني العامل�ين الصحيني يف
اخلط��وط األمامية ،حقق الع��امل تقدماً كبرياً
يف مكافحة ش��لل األطفال  ..ويف اليوم العاملي
لشلل األطفال وبالتعاون مع شركائنا العامليني،
خال
الشيخ محمد بن زايد جندد تأكيدنا على املساهمة يف بناء عامل ٍ
من شلل األطفال وأكثر أماناً وصحة.
حي��ذرون من تغيري كبري يف املناخ ..وال حيذرون مما
هو اخطر من ذلك ..وأعين هنا حصول تغيري كبري
يف اخالقيات قسم كبري من الناس ..أخالق الناس
احلمي��دة ميكن أن ختلق مناخ��اً مقبوالً يف اصعب
الظ��روف ،لكن تضام��ن التغيرّ املناخي م��ع التغيرّ
زيدان الربيعي االخالقي سيجعل احلياة جحيم..

تتصل بزوجها السابق ،يعني
بأبو األوالد وتقله بالحرف،
إنت بتقبل أوالدك يربوا مع
مسيحي».
اليش
هيدي
وأضافت»
بخليك تفكر برهبات معلولة
والدواعش ،وهادا فكر داعيش،
فأنا بتهمها بالتعصب الديني
والداعشية».
يذكر أن الخالف إزداد بني
الشقيقتني أصالة وريم نرصي،
بعد قيام األخرية بمهاجمة
شقيقتها بسبب حضورها حفل
زفاف اإلعالمية جيسيكا عازار،
عىل رجل األعمال اللبناني محمد
صوفان ،وغيابها التام عن
حضور حفل زفافها الذي أقيم
يف كانون الثاني  /يناير املايض.

مفوضية االنتخابات
وحسم الشكاوى والطعون
طارق حرب
املدح والثناء ملفوضية االنتخابات عىل حسمها أكثر من نصف
الشكاوى والطعون ،فلقد حسمت اكثر من نصف الشكاوى املقدمة
لها خالل مدة قياسية (ثالثة ايام) فقط والشكر واالطراء مرة اخرى
عىل مفوضية االنتخابات التي ستتوىل حسم الشكاوى (الطعون)
الباقي وهي اقل من النصف يف مدة مماثلة او اقل.
وإذا كانت السلطة الترشيعية الدولية ممثلة يف مجلس االمن الدويل
قد تولت مدح مفوضية االنتخابات قبل مدحها من الحكومة والشعب
فالبد من مدح املفوضية ليس ألنها تم مدحها من مجلس االمن،
وإنما البد من الشكر لها من الدولة والشعب عندما تحسن عملها
وترسع يف انهاء العمل املنوط بها ،فقد انهت وحسمت اكثر من
نصف الشكاوى (الطعون) وبالتحديد حسمت ( )٨٢٠منها والباقي
من الشكاوى الذي لم يتم حسمه اقل من هذا الرقم ،واتسم حسم
املفوضية للشكاوى بالعدالة وتطبيق القانون اعتمادا ً عىل األدلة
والوثائق واحكام القانون ،لذلك فإن هنالك ( )٢٦شكوى فقط ولقوة
األدلة امتنعت املفوضية عن رفضها وردها واوجبت املفوضية العد
والفرز اليدوي لها من مجموع الشكاوى املقدمة للمفوضية للتأكد
من االرقام اليدوية مقارنة بالرقم االلكرتوني املوجود لدى املفوضية،
وال اعتقد ان هذا العدد من الشكاوى سيكون موفقا ً والذي اقدر ان
اقل من عرش شكاوى ستنجح يف شكواها وال اعتقد ان نجاح الطعن
سيكون لعرش شكاوي فقط ،وهذا ما سيكون ملا تبقى من الشكاوى
املقدمة للمفوضية ،وسنرى ان عدد الشكاوى التي سيتم قبولها يف
جميع االحوال اقل من عرش ،يف شكاوى قدمت للمفوضية تزيد عىل
االلف والنصف .

نور عريضة يف أه ّم مهرجانات مصر
ذكر قبل أيام خرب انضمام نادين
نسيب نجيم لضيوف رشف
مهرجان «سوشياليستا»
املقرر أن ينطلق يف مرص
بداية من  29اكتوبر
حتى  1نوفمرب،
سيضم
ولكن
املهرجان أكثر
من اسم للمرة
األوىل.
فقد أعلنت
إدارة مهرجان
سوشياليستا عن
انضمام نور عريضة
لنجوم املهرجان بدورته
الجديدة التي ستنطلق نهاية األسبوع
القادم يف القاهرة وسط تجمع كبري
من أشهر عارضات األزياء واملؤثرات يف
جميع دول العالم ،وتأتي نور عريضة
يف مقدمة أشهر عارضات األزياء
املوجودات يف الحدث ألول مرة ،حيث
وافقت عىل االنضمام إىل نجوم املهرجان
وتستعد للمجيء إىل مرص يف غضون

األيام القادمة.
أما السوبر ستار رامي عياش،
فانضم مجددا ً إىل نجوم
املهرجان ،حيث شارك يف
املوسم املايض بجوار
زوجته داليدا عياش التي
كانت ضمن املشاركني
يف املهرجان بمجموعة
من األزياء الفريدة التي
صممتها خصيصا ً لهذا
الحدث.
ومن املنتظر أن يحرض الثنائي
أيضا ً هذه املرة املهرجان ،حيث
وافق رامي عىل الدعوة ليكون أول
نجم عربي ضمن نجوم هذه الفعالية.
أما هند صربي فستكون موجودة للمرة األوىل ضمن
نجوم سوشياليسا للحديث عن األزياء واملوضة
وتأثريها عىل حياة النجوم ومدى اهتمامها بخطوط
األزياء العاملية أيضاً.
كذلك ستكون نيليل كريم حارضة إىل جانب نجمات
املهرجان ،باإلضافة إىل خبرية املكياج الشهرية دينا
راغب التي حققت نجاحا ً واسعا ً يف مجالها خالل الفرتة
املاضية مع كبار نجمات العالم العربي.

آجني شيّا تطوي صفحة املاضي يف «رح إنسحب»

«رح إنسحب» هو عنوان األغنية املُصوّرة
ّ
الفنانة الشابّة آنجي
الجديدة التي أطلقتها
شيّا بالتعاون مع رشكة Universal Music
.MENA
«رح إنسحب» أغنية رشقيّة كالسيكيّة تدور
حول انتصار كربياء املرأة وإحساسها وأنوثتها،
وهي من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان
وماسرتينغ سليم سالمة وتوزيع راين وميكس
مُ صطفى عبد الرضا.
وعن أغنية «رح إنسحب» قالت آنجي« :هي رسالة
أخاطب من خاللها املرأة الذكيّة والقويّة واملُستقلّة،
وأدعوها للتحرّر من جميع املُعتقدات االجتماعيّة
واألفكار النمطيّة املُتعلّقة بدورها يف املُجتمع،
طبعا ً من دون ّ
أي تهميش لدور الرجل».
تجدر اإلشارة إىل ّ
أن أغنية «رح إنسحب» ُ
صوّرت

عىل طريقة الفيديو كليب تحت إدارة املُخرج ،Firax
وذلك يف لبنان تحديدا ً يف فندق صوفر الكبري الذي ُبني
ّ
والفن
عام  1892واستضاف العديد من مشاهري الثقافة
العربي .و ُيعيد العمل املُصوّر املُشاهد إىل الزمن الجميل
ّ
من خلفيّة تراثيّة وبمُ حاولة لتغيري الصورة النمطيّة
للمرأة ومن خالل إعادة إحياء ُ
صور قد تكون قد غابت
عن أبناء هذا الجيل ،ولكن بصورة جديدة وغري تقليديّة
ّ
البرصي.
تتماىش مع عرص اإلبهار
هذا ،وقد تح ّدت آنجي نفسها ومخاوفها من خالل
هذا الكليب ،فلم تظهر بطريقة تقليديّة بل أ ّدت أدوارا
مُ ختلفة وكشفت عن جوانب جديدة من شخصيّتها
ّ
وجسدت دور املرأة القويّة التي تنترص بعد االنكسار
وتنسحب ُ
ّ
لقصة هي بطلتها
لتعيد كتابة نهاية جديدة
وتطوي صفحة املايض وترتك وراءها ّ
كل ما يقف عائقا
يف طريق أحالمها وطموحاتها.

هند صربي وغادة عادل وأمحد عز معاً يف جتربة خاصة
يجتمع نجوم السينما يف موسم سينمائي
قوي يحمل طابعا ً خاصاً ،يمثل عودة األفالم
الجماعية املشرتكة للجمهور يف موسم
سينمائي قوي.
ً
بداية من «كرية والجن» الذي يجمع كريم
عبد العزيز وأحمد عز ألول مرة معا ً مع هند
صربي وروبي وأحمد مالك ومجموعة كبرية
من النجوم ،حيث يحاول حاليا ً مخرج الفيلم
مروان حامد وضع اللمسات النهائية عىل
الفيلم بعد إنهاء تصوير مشاهده الخارجية
يف املجر قبل أيام ،حيث لم َ
يبق سوى قليل من
املشاهد ليصبح الفيلم جاهزا ً للعرض.
والفيلم مأخوذ عن رواية  1919ألحمد مراد،
وقد أكد كريم عبد العزيز أن شخصيات الفيلم
حقيقية ويرسد الفرتة التاريخية الخاصة بـ
 1919وفرتة اشتعال الثورة وحكم اإلنجليز
وقتها ،فيما يجسد كريم شخصية «أحمد
عبد الحي» الشهري بـ»كرية» ،أما عز فيجسد
شخصية «عبد القادر شحاته» الشهري
بالجن.

وتأتي تجربة «قمر  »14الرومانسية لتضم
أيضا ً مجموعة من النجوم ألول مرة معاً،
ً
بداية من خالد النبوي وغادة عادل وشريين
رضا وياسمني رئيس حتى أحمد الفيشاوي
وأحمد حاتم وخالد أنور وأسماء أبو اليزيد،
والفيلم تدور أحداثه يف إطار رومانيس حول
مشاكل الحب من خالل خمس قصص حب
مختلفة ،ويجسد خالد النبوي شخصية
تدعى مراد فهمي تجمعه قصة حب مختلفة
مع شريين رضا ضمن األحداث ،أما القصة
الثانية فتجمع أحمد حاتم وأسماء أبو
اليزيد والثالثة لغادة عادل ومحمد مهران
والرابعة ياسمني رئيس وأحمد الفيشاوي
أما الخامسة فألحمد مالك ومي الغيطي.
أما الفيلم املنتظر أن يثري جدالً واسعا ً
وقت عرضه ملحاكاته سورة قرآنية وهي
سورة «الكهف» فهو فيلم «أهل الكهف»
الذي تعطل طرحه ألكثر من مرة لضخامة
إنتاجه ،ويجري حاليا ً مخرج العمل عمرو
عرفة التحضريات النهائية للتمهيد لعرضه

يف موسم نهاية العام كموعد مبدئي.
والفيلم يجمع كالً من خالد النبوي وغادة
عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح
وأحمد عيد وصربي فواز وريم مصطفى
ومحمد فراج ومصطفى فهمي ألول مرة يف
عمل سينمائي واحد.
وتدور أحداثه يف عام  250م حول مجموعة
من األشخاص ُيبعثون للحياة بعد نوم
استغرق ثالثة قرون ليجدوا أنفسهم يف زمن
غري الزمن ،وهو مأخوذ عن رواية تحمل
نفس االسم لتوفيق الحكيم.
ُ
صوّر العمل يف أكثر من أربع دول أوروبية،
وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد
منصور الذي أكد أن هذا العمل من أحالمه
السينمائية ويراه من أضخم إنتاجات
السينما املرصية بسبب الديكورات واألزياء
التي تتطلبها الفرتة التي تحاكي أحداث
العمل.
وقد أكد صناع العمل أنهم حصلوا عىل
موافقة األزهر بعد مراجعته جيداً.

