
النجف االرشف/ الزوراء:
أكد زعيم التيار الصدري الس�يد، مقتدى 
الص�در، ام�س األح�د، حاج�ة الع�راق 
لجه�ود الخريين واإلصاحيني والس�ام 
والتكاتف.وق�ال الس�يد الص�در يف كلمة 
ل�ه بمحافظة النج�ف األرشف وتابعتها 
“ال�زوراء”: إن “الوطن بحاجة إىل جهود 
الخريين واإلصاحيني والسام والتكاتف 
الصدر “إىل  الس�يد  والحكمة”.وتس�اءل 
متى يبقى العراق وس�ط هذا الفساد أما 

آن للفساد أن ينجيل ولإلصاح أن ينترش، 
أما آن للس�ام أن يك�ون يف ربوع العراق 
وإرهاب�ًا  أال يكفين�ا احت�االً  منت�رشاً، 
وجوع�اً وخوف�اً، ومت�ى نعي�ش بأم�ن 
وسام”.وأضاف “إىل متى هذه الرصاعات 
السياس�ية والحزبي�ة والتس�قيط الذي 
بينن�ا، كفان�ا تصارع�اً، الع�راق بحاجة 
والعق�ل  والحكم�ة  والتكات�ف  للس�ام 
والفك�ر، بالق�وة نردع األع�داء كأمريكا 

وإرسائي�ل واإلره�اب والتطبي�ع”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس االحد، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف الع�راق، فيم�ا اكدت تس�جيل 2451 
اصابات جديدة و21 حالة وفاة وش�فاء 
بي�ان  يف  ال�وزارة  3363 حالة.وذك�رت 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان ع�دد الفحوصات 
املختربية ليوم ام�س: 20016 ، ليصبح 
ع�دد الفحوصات الكلي�ة: 15274322، 
مبين�ة انه ت�م تس�جيل 2451 اصابات 

جدي�دة و21 حالة وفاة وش�فاء 3363 
حالة. واضافت: ان عدد حاالت الش�فاء 
ال�كيل: 1922469 )%95.7(، بينما عدد 
حاالت االصابات ال�كيل: 2009678، أما 
عدد الحاالت التي تحت العاج: 64844، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املرك�زة: 411، وع�دد ح�االت الوفي�ات 
الكيل: 22365، الفتة اىل ان عدد امللقحني 
ع�دد  ليصب�ح   ،  42290 ام�س:  لي�وم 

امللقحني الكيل: 4831040.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئ�ة االنواء الجوي�ة، امس األحد، 
حال�ة الطق�س يف الباد لألس�بوع الحايل، 
فيما توقعت انخفاض يف درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة يف بيان لها تلقته “الزوراء”: 

أن “طق�س اليوم االثنني س�يكون صحواً، 
ودرج�ات الحرارة تنخفض ع�دة درجات، 
أما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة 
الرسعة )30-20( کم/س يف عموم الباد.

بغداد/ الزوراء:
ح�ذرت وزارة الصح�ة من دخ�ول العراق 
بموجة وبائية رابعة لفريوس كورونا.وقال 
مدير ع�ام دائ�رة الصحة العام�ة، رياض 
الحلف�ي، يف ترصي�ح صحفي: “ال تفس�ري 
لصع�ود ونزول موج�ات ف�ريوس كورونا 
وحت�ى يف دول العال�م اآلن دخل�ت بموجة 

رابع�ة وانخفض�ت، وه�ذا يع�ود لطببعة 
امل�رض والن عدد الن�اس املؤهلني لاصابة 
م�ن غ�ري امللتزم�ني باإلج�راءات الوقائية 
وغري املصابني سابقا بالفريوس، حيث يبدأ 
الوباء باالنتش�ار عن طريقهم وبعد انتهاء 

نسبتهم ينخفض مؤرش وذروة التفيش”.

مسقط/ متابعة الزوراء:
أعلنت س�لطنة عمان، امس األحد، 
ش�خصني  وفق�دان  طف�ل  وف�اة 
اثن�ني، بينما أكدت إي�ران فقدان 5 
صيادي�ن ج�راء اإلعص�ار املداري 
األنباء  وكال�ة  “ش�اهني”.وذكرت 
العماني�ة أن “املفقودي�ن أحدهما 

طف�ل يف تجمع�ات مائي�ة، فيم�ا 
مركب�ة  بداخ�ل  اآلخ�ر  انج�رف 
بوالي�ة العامرات”.ووف�ق الوكالة، 
تق�رر قط�ع الحرك�ة املروري�ة يف 
محافظتي شمال وجنوب الباطنة، 
وعدم الس�ماح بالتنقل إال للحاالت 
الطارئة واإلنس�انية، نظرا القرتاب 

عني اإلعصار م�ن منطقة دخولها 
لليابسة، وتحس�با لغزارة األمطار 
املتوقع�ة والت�ي قد تص�ل إىل 500 
ملم، وش�دة الرياح املصاحبة لها.
واس�تقبلت مراكز اإلي�واء بواليتي 
ل�وى وش�ناص بمحافظة ش�مال 
الباطن�ة 600 ش�خص، موزع�ني 

10 مراك�ز مجه�زة بكاف�ة  ع�ى 
االحتياج�ات الازم�ة، م�ن م�واد 
ق�وات  وإعاش�ة.وقامت  عيني�ة 
الجيش السلطاني الُعماني بإسناد 
مراك�ز اإلي�واء بمحافظ�ة جنوب 
الباطنة بامل�واد التموينية الازمة، 
وإسناد الجهات الحكومية األخرى 

بم�ا تحتاج إلي�ه من أوج�ه الدعم 
وص�ور اإلس�ناد، يف إط�ار تفعي�ل 
خطة العمل املشرتك، جنبا إىل جنب 
مع باقي أس�لحة القوات املسلحة، 
وفق�ا لخط�ة اللجن�ة العس�كرية 

الرئيسة إلدارة الحاالت الطارئة.

الرياض/ الزوراء:
أك�د وزير اإلع�ام املكلف، ماجد ب�ن عبدالله القصبي، 
ام�س األح�د، أن هن�اك رواب�ط مهم�ة ب�ني الع�راق 
والسعودية، وفيما اشار اىل التطلع للمزيد من التعاون 
الثق�ايف بني البلدي�ن، اوضح وزير الثقاف�ة العراقي ان 
الثقاف�ة العراقي�ة حرضت بأنش�طة عديدة يف معرض 
الري�اض للكتاب، بينما لفت الفنان نصري ش�مه اىل ان 
انفتاح ثقاف�ة العراق دولياً س�يصّب بخدم�ة أجياله.
وذكر وزير اإلع�ام املكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، 

يف مؤتم�ر اعامي عقده خ�ال زيارته جناح العراق يف 
معرض الرياض الدويل للكتاب: أن »العاقات التاريخية 
ب�ني بغ�داد والرياض عميق�ة يف األصعدة كاف�ة، إذ إن 
الرشاك�ة الثقافي�ة والعلمية ب�ني البلدين أخ�ذت بعداً 
عميق�اً من التش�ارك املعريف«.واض�اف أن »العراق هو 
دول�ة الحض�ارة والتاري�خ وتربطنا مع ب�اد الرافدين 
روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد، ونترشف بوجود 

هذه الدولة بني األخوة يف معرض الرياض الدويل.

الدوحة/ متابعة الزوراء:
القطري�ة،  الداخلي�ة  وزارة  أعلن�ت 
ام�س االح�د، النتيج�ة العام�ة ألول 
انتخاب�ات ترشيعية الختي�ار أعضاء 
مجل�س الش�ورى بفوز 30 مرش�حا 

ع�ن 30 دائرة، لي�س بينهم أي امرأة، 
وبنسبة مش�اركة 63.5% من إجمايل 

الناخبني.
وكانت 26 س�يدة يف القائمة النهائية 
انتخابات مجلس الشورى  ملرش�حي 

القط�ري يمثل�ن 14 دائ�رة م�ن بني 
به�ا  ج�رت  الت�ي   30 ال��  الدوائ�ر 
االنتخاب�ات نافس�ن الرج�ال للف�وز 
بتمثي�ل دوائره�ن .فرغ�م قيامه�ن 
ب�إدارة أك�رب املنافس�ات االنتخابي�ة 

أم�ام نظرائه�ن الرج�ال، والدعاي�ة 
أن  إال  به�ا،  قم�ن  الات�ي  القوي�ة 
النس�اء القطري�ات الاتي ترش�حن 
يف 14 دائ�رة، ل�م يفزن ب�أي مقعد يف 
الشورى.وأش�ادت  مجلس  انتخابات 

الوطني�ة  بال�روح  الداخلي�ة  وزارة 
العالية التي سادت يوم االقرتاع، كما 
أشادت بالجهود التي ُبذلت من جميع 

الجهات.

ناظم: الثقافة العراقية حضرت بأنشطة عديدة يف معرض الرياض للكتاب

اإلعالن عن نتائج انتخابات جملس الشورى القطري ونسبة املشاركة 63.5 %

السعودية: لدينا روابط مهمة مع العراق ونتطلع للمزيد من التعاون الثقايف

فوز 30 مرشحا ليس بينهم أي امرأة

كابل/ متابعة الزوراء:
ارتفعت حصيلة عدد ضحايا انفجار كابل، امس األحد، 
إىل 12 قتي�ا و32 جريح�ا بانفجار قنبل�ة وقع قرب 
مدخل مس�جد العيدجة يف العاصم�ة األفغانية كابل.
وقال�ت مصادر محلي�ة إن “االنفجار خل�ف 12 قتيا 
و32 جريحا عى األقل، كما جرى اعتقال 3 أش�خاص 
مش�تبه بهم يف التفجري”.وبحس�ب قن�اة كابول نيوز 
التليفزيوني�ة املحلية، وقع انفج�ار قوي، بالقرب من 
مس�جد العيدج�ة بالعاصم�ة األفغانية، حي�ث تقام 
مراس�م “عزاء” والدة ذبيح الل�ه مجاهد ممثل حركة 
طالبان”.وكان الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله 
مجاه�د، قد أعلن، امس االحد، عن انفجار وقع خارج 

مسجد يف العاصمة األفغانية أسفر عن مقتل وإصابة 
ع�دد من املدنيني.وقال  مجاهد عى تويرت “اس�تهدف 
انفجار بعد الظهر تجّمعا ملدنيني قرب مدخل مس�جد 
عي�د كاه يف كاب�ول، م�ا أدى إىل مقت�ل وإصاب�ة عدد 
منهم”، دون أن يق�دم تفاصيل إضافية.وكانت صاة 
تق�ام يف املس�جد بعد ظه�ر األحد عى وال�دة مجاهد، 
الت�ي توفيت األس�بوع املايض، وفق ما أف�اد املتحدث 
عى وس�ائل التواصل االجتماعي امس الس�بت إذ أكد 
أن “جمي�ع الن�اس واألصدقاء مدع�وون للحضور”.
وأفاد أحمد الله، الذي يعمل يف متجر قريب من املكان، 
فرانس برس “سمعت صوت انفجار قرب مسجد عيد 

كاه أعقبه إطاق نار”.

رام الله/ متابعة الزوراء:
ه�دد الرئيس الفلس�طيني، محم�ود عباس 
“أب�و م�ازن”، إرسائي�ل بالع�ودة إىل ق�رار 
التقس�يم لع�ام 1947، يف ح�ال رفضها حل 
الدولتني.ونقل�ت وكالة األنباء الفلس�طينية 
الرس�مية وفا، ع�ن الرئيس الفلس�طيني أن 
رف�ض إرسائيل لح�ل الدولت�ني ربما يفرض 
عى القيادة الفلسطينية الذهاب إىل مسارات 
مختلف�ة أو خي�ارات أخ�رى، مث�ل الدع�وة 

للمطالبة بقرار التقس�يم للعام 1947.ومن 
ب�ني الخيارات األخرى الت�ي طرحها محمود 
الديمقراطي�ة  الدول�ة  إىل  الذه�اب  عب�اس، 
التاريخي�ة،  الواح�دة ع�ى أرض فلس�طني 
وه�و ما بحث�ه الرئيس الفلس�طيني، خال 
اس�تقباله فعاليات محافظتي الخليل وبيت 
لحم، يف مقر الرئاس�ة الفلسطينية يف مدينة 

رام الله بالضفة الغربية.

النزاهة النيابية حتدد لـ            طرق اسرتداد األموال املهربة وتستبعد حتريك امللف خالل الفرتة الراهنة
أكدت أن إعادتها حتتاج التفاقيات دولية وتشريع قانون “من أين لك هذا؟”

الزوراء/ حسني فالح:
ح�ددت لجنة النزاه�ة النيابية طرق 
اس�رتداد االم�وال املهرب�ة اىل خارج 
الع�راق، وفيم�ا اس�تبعدت تحري�ك 
امللف خ�ال الفرتة الراهنة، اكدت ان 
اعادته�ا تحت�اج اىل اتفاقيات دولية 

وترشيع قانون “من اين لك هذا؟”.
وق�ال عض�و اللجنة، النائ�ب صباح 
العكييل، يف حديث ل�”ال�زوراء”: انه 
تم تش�كيل لجن�ة ملتابع�ة موضوع 
املنهوب�ة خ�ارج  األم�وال  اس�رتداد 
الع�راق. مبينا: ان هن�اك صعوبة يف 
تحري�ك امللف خ�ال الف�رتة الراهنة 
لقرب اجراء االنتخابات وحل مجلس 
النواب.واض�اف: ان قانون )من اين 
ل�ك هذا؟( س�يكون ل�ه أث�ر كبري يف 
املرحل�ة املقبلة يف الكث�ري من االمور 
التي تخص ام�وال الداخل. الفتا اىل: 
ان أموال الخارج تقس�م اىل قس�مني 
منه�ا أم�وال ما قب�ل الع�ام 2003 ، 
وأموال م�ا بعد العام 2003.واش�ار 
اىل: أن األم�وال ما قب�ل العام 2003 
من الصعب جداً استحصالها، كونها 
خرجت م�ن العراق عائ�دة ملواطنني 
عراقي�ني خرج�وا يف زم�ن النظ�ام 
عاملي�ة  لبن�وك  وخرج�ت  الس�ابق، 
بأس�مائهم الش�خصية، لذل�ك م�ن 
الصعب ج�داً ماحقة ه�ذه األموال، 

ل�دى  ش�خصية  أم�واالً  باعتباره�ا 
ش�خص عادي، ونحتاج اىل كش�فها 
ع�ن طريق أم�ور عدة، مث�ًا تجديد 
الهوي�ات باعتب�ار لديه�م أكث�ر من 
جنس�ية فتجديده�ا ورجوعه�م اىل 
الع�راق وم�ن املمكن يف ه�ذه الحالة 

تحري�ك قضاي�ا ودع�اوى ضده�م.
واس�تدرك قائا: انه لألس�ف تفتقر 
ه�ذه الدع�اوى اىل البيان�ات واألدلة 
وصعوب�ة إثب�ات أن األم�وال عائدة 
اىل الحكومة العراقي�ة، باإلضافة اىل 
أن لدين�ا أم�وراً أخرى مثل الس�فن 

املوج�ودة يف بعض املوان�ئ وغريها. 
مبين�ا: أن األم�وال بعد الع�ام 2003 
واملهربة خارج الباد، تحتاج اىل جهد 
حقيق�ي ومحقق�ني ع�ى مس�توى 
ع�ال وتدخل فعيل لجه�از املخابرات 
الوطن�ي، وم�ن املمك�ن ماحقته�م 

ومتابع�ة عوائلهم، باعتبار أن هؤالء 
أش�خاص كان�وا يش�غلون مناصب 
داخ�ل الحكوم�ة العراقي�ة وهرب�وا 
به�ذه األموال.ولف�ت اىل: أن إع�ادة 
األموال املهرب�ة خارج العراق تحتاج 
إىل اتفاقيات دولية، خاصة أن الدول 
االوروبية تستحصل الكثري من األموال 
املهرب�ة والت�ي تتجاوز س�نويا اكثر 
م�ن 100 ملي�ار دوالر أو 100 مليار 
يورو، عن طريق التهريب. مؤكدا: أن 
بعض الدول تعزز هذه الوضعية من 
خال اعطائهم الجنسية، باعتبار أن 
ه�ؤالء داعمني القتصاد تل�ك الدول.

وأوض�ح: أن مهمة اس�رتداد األموال 
املنهوبة مهمة صعب�ة جداً، وهنالك 
بع�ض األف�كار التي قدم�ت تحتاج 
اىل الكث�ري م�ن الرشوح�ات.ويف ايار 
املايض، قدم�ت رئاس�ة الجمهورية 
م�رشوع قانون ه�و األول من نوعه 
إىل  الس�ابق  النظ�ام  س�قوط  بع�د 
الربمل�ان لغرض ترشيع�ه ويهدف إىل 
اس�رتداد أموال العراق املنهوبة.وقال 
رئي�س الجمهوري�ة، بره�م صالح، 
يف وق�ت س�ابق، إن م�رشوع قانون 
اس�رتداد االم�وال العراقي�ة يتضمن 
خط�وات الحق�ة الس�تعادة أم�وال 
الفس�اد، ويتضمن دعم املؤسس�ات 

املالية والرقابية وتفعيل أدواتها.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7573    االثنين     4    تشرين االول     2021 No: 7573   Mon    4     Oct    2021غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
كرم القائد العام للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، 
امس االحد، منتسباً تصدى لعجلة مفخخة يف الرمادي.

وقالت خلية اإلعام األمني يف بيان تلقته »الزوراء«: إن 
العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، أمر  »القائد 
من  الله(  عبد  شعيب  )حميد  املفوض  املنتسب  بتكريم 
اعى  رتبة  بمنحه  االنبار  رشطة  طوارئ  افواج  امرية 
جاء  املنتسب  »تكريم  أن  مالية«.وأضافت  مكافأة  مع 
لشجاعته وبطولته يف التصدي للعجلة املفخخة التي كان 
الرمادي«.وأعلنت  مدينة  يف  انتحاري  إرهابي  يستقلها 
محاولة  إحباط  األحد،  امس  األنبار،  عمليات  قيادة 

تفجري عجلة مفخخة قرب إحدى دوائر الرشطة.

تكريم منتسب تصدى 
لعجلة مفخخة يف الرمادي

السيد الصدر: العراق حباجة 
للسالم والتكاتف

تراجع ملحوظ بوفيات كورونا يف 
العراق واإلصابات تتخطى املليونني

بعد تسجيل 2451 إصابة و21 حالة وفاة

األنواء: اخنفاض يف درجات احلرارة 
خالل األسبوع احلالي

الصحة حتذر من الدخول مبوجة 
رابعة وحتدد طريقة جتاوزها

12 قتيال و32 جرحيا بانفجار قنبلة قرب 
مسجد يف كابل

يف حال رفضها حل الدولتني

الرئيس الفلسطيين يهدد إسرائيل بالعودة 
إىل قرار التقسيم لعام 1947

اليوم .. منتخبنا االومليب يواجه نظريه الفلسطيين يف افتتاح غرب آسيا

االخريةتطوير زجاج متني حيمي اهلواتف الذكية وشاشاتها من الكسر

ص 6

رئيس اجلمهورية: انتخابات تشرين  
مفصلية ومتثل نقطة حتول يف العراق

بغداد/ الزوراء:

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، 

ام�س األح�د، أن انتخاب�ات ترشي�ن 

ل يف الع�راق، فيما  تمث�ل نقطة تح�وُّ

أش�ار إىل أن ي�وم االق�رتاع س�يكون 

االنطاق نحو اإلصاح.وقال الرئيس 

صحف�ي،  مؤتم�ر  خ�ال  صال�ح، 

تابعته »الزوراء«: »نعرّب عن تقديرنا 

ملفوضي�ة االنتخاب�ات، ونق�دِّر دور 

البعث�ة األممي�ة لدع�م املفوضي�ة«.

ترشي�ن  »انتخاب�ات  أن  إىل  وأش�ار 

ل يف  مفصلي�ة وتمث�ل نقط�ة تح�وُّ

تأم�ني  »رضورة  مؤك�داً  الع�راق«، 

أن  انتخابية مناس�بة«.وأضاف  بيئة 

»إجراءات املفوضية واألجهزة األمنية 

اس�تثنائية ملن�ع التزوي�ر والتاع�ب 

بالعملي�ة االنتخابي�ة«، الفت�اً إىل أن 

»يوم االقرتاع سيتحول لعرس وطني 

الوطني�ة  اإلرادة  لتثبي�ت  وفرص�ة 

العراقي�ة واالنطاق نح�و اإلصاح«.

م�ن جانب�ه، ق�ال رئي�س مجل�س 

املفوض�ني، جليل عدنان خلف، خال 

املؤتم�ر، إن »أصوات العراقيني أمانة 

تمث�ل  املح�اكاة  وعملي�ات  ك�ربى، 

مس�توى م�ن مكاش�فة الجمه�ور 

واملجتم�ع ال�دويل«، مش�يداً »ب�دور 

بعثة األم�م املتحدة بدع�م مفوضية 

التأبيني  االنتخابات«.وخ�ال الحفل 

بمناس�بة الذك�رى الرابع�ة لرحي�ل 

الرئيس األس�بق جال طالباني، أكد 

رئي�س الجمهوري�ة، بره�م صالح، 

امس األحد، أن االنتخابات الترشيعية 

يج�ب أن تك�ون نزيه�ة مع�ربة عن 

إرادة العراقيني.وقال صالح يف كلمته 

خال املناس�بة وتابعته�ا »الزوراء«: 

الزعي�م  لنس�تذكر  الي�وم  »نجتم�ع 

الوطن�ي الكب�ري فقي�د الع�راق مام 

جال طالبان�ي«، مبين�ا أن »الزعيم 

الوطني الكبري، جّسد يف حياته نضال 

الش�عب الك�ردي والعراقي ألكثر من 

نص�ف ق�رن، وتص�دى يف محط�ات 

مهمة للنضال الس�يايس، وكان قائدا 

أن  للبيش�مركة«.وأضاف،  ميداني�ا 

»مام جال تصدر النضال الس�يايس 

الك�ردي خصوصا والعراق�ي عموماً 

ض�د الدكتاتوري�ة، وأك�د أن تحقيق 

طموح الش�عب الكردي بالحرية هو 

خاص العراق من الديكتاتورية«.

إعصار “شاهني”.. وفاة طفل وفقدان 7 أشخاص يف ُعمان وإيران
السلطات العمانية تعلن إنقاذ 25 شخصاً حاصرتهم املياه

بغداد/ الزوراء: 
البطاقات  بشأن  توضيحاً  األحد،  امس  لانتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  أصدرت 
االنتخابية التي لم يتسلمها املواطنون.وقالت الناطقة باسم املفوضية، جمانة الغاي، 
لم  التي  االنتخابية  البطاقات  ترتك  لن  االنتخابات  »مفوضية  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
خطة  لديها  »املفوضية  أن  اىل  الفتة  التسجيل«،  مراكز  يف  مباحة  املواطنون،  يتسلمها 
أن  بينت  الدوليني،  املراقبني  وبشأن  قريبا«.  عنها  وستعلن  الجانب  هذا  يف  خاصة 
وتوزيعها،  انتشارها  واماكن  االقرتاع  ومحطات  مراكز  تسليمهم  مهمتها  »املفوضية 
املراقبة  يودون  او محطة  مركز  اي  يف  التنقل  لهم حرية  الدوليون  فاملراقبون  وبالتايل 
فيه«. وأضافت أن »عدد املراقبني الدوليني وصل اىل االن )509( مراقبني من بينهم بعثة 
االتحاد األوربي )274( مبعوثا، فضا عن توسيع مهام األمم املتحدة«.وأشارت اىل أن 

»األمم املتحدة ستمد العملية االنتخابية ب� )130( مراقبا أمميا«. 

املفوضية حتسم مصري البطاقات االنتخابية 
اليت مل يتسلمها املواطنون

اطلقت االلعاب النارية يف ساحة التحرير مبناسبة العيد الوطين للعراق

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   
تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3    تفاصيل ص 4   



يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقص�ات أدناه والتي تتضمن تجهيز)امل�واد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علم�ا أن ثم�ن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل م�ن مليون $ هو )1,000,000( مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناقصات الت�ي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2,000,000( 
مليون�ن دين�ار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من سرس�و علي�ه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقدي�م وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمين�ات األولية والتي يجب أن 
تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة 
مرصفية ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الش�حن ) CIP ( أو حس�ب الرشوط وان 
الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب 
ضم�ان أو كفال�ة مرصفية أو صك مصدق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املص�ارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو ال�وزارة املذكورين آنفا، علما أن 

املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركن سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الثالثاء 2021/10/26.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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نصري مشه: انفتاح ثقافة العراق دولياً سيصب يف خدمة أجياله

إعصار “شاهني”.. وفاة طفل وفقدان 7 أشخاص يف ُعمان وإيران
السلطات العمانية تعلن إنقاذ 25 شخصاً حاصرتهم املياه

مسقط/ متابعة الزوراء:
أعلنت سلطنة عمان، امس األحد، وفاة 
طفيل وفقدان شيخصن اثنين، بينما 
أكدت إييران فقيدان 5 صياديين جراء 

اإلعصار املداري “شاهن”.
أن  العمانيية  األنبياء  وكالية  وذكيرت 
“املفقودين أحدهميا طفل يف تجمعات 
مائية، فيما انجرف اآلخر بداخل مركبة 

بوالية العامرات”.
ووفيق الوكالية، تقيرر قطيع الحركة 
املروريية يف محافظتي شيمال وجنوب 
الباطنية، وعيدم السيماح بالتنقيل إال 
للحياالت الطارئية واإلنسيانية، نظيرا 
القيراب عين اإلعصيار مين منطقية 
لغيزارة  وتحسيبا  لليابسية،  دخولهيا 
األمطار املتوقعة والتي قد تصل إىل 500 

ملم، وشدة الرياح املصاحبة لها.
واسيتقبلت مراكز اإلييواء بواليتي لوى 
وشيناص بمحافظية شيمال الباطنية 
600 شيخص، موزعن عيى 10 مراكز 
مجهزة بكافة االحتياجات الالزمة، من 

مواد عينية وإعاشة.
وقامت قوات الجيش السلطاني الُعماني 
بإسيناد مراكز اإليواء بمحافظة جنوب 
الالزمية،  التموينيية  بامليواد  الباطنية 
وإسيناد الجهيات الحكوميية األخيرى 
بما تحتياج إليه من أوجه الدعم وصور 
اإلسيناد، يف إطيار تفعيل خطية العمل 
املشرك، جنبا إىل جنب مع باقي أسلحة 

القيوات املسيلحة، وفقا لخطية اللجنة 
الحياالت  إلدارة  الرئيسية  العسيكرية 

الطارئة.
يف األثنياء أعلين مسياعد شيؤون صيد 
للثيروة  العامية  الدائيرة  يف  األسيماك 
سيسيتان  بمحافظية  السيمكية 
وبلوجسيتان اإليرانيية عين فقيدان 5 
صيادين جراء إعصار “شياهن” الذي 
اجتاح املناطق السياحلية بجنوب رشق 

البالد.
وقيال عطياء الليه رئييس، السيبت، إن 

قاربين للصييد كان عيى متنهميا 16 
أدى  ميا  اإلعصيار،  رضبهميا  صييادا 
وبالتيايل  بالصخيور،  ارتطامهميا  إىل 

تحطمهما وغرقهما.
وأضاف: “11 صيادا تمكنوا من الوصول 
إىل السياحل، فيما الييزال 5 صيادين يف 

عداد املفقودين”.
وأوضح أن عمليات البحث عن الصيادين 
املفقودين يف منطقة بسيابندر بجنوب 
رشق البيالد، مازاليت مسيتمرة، الفتيا 
إىل أن “اعصار شياهن املوسيمي ألحق 

خسيائر بالبنى التحتية ملنشآت الصيد 
ومخازن األسماك”.

كما أعلنيت هيئة الدفاع املدني الُعماني 
 9 ليي  اسيتجابت  اإلنقياذ  فيرق  إن 
بالغات ألشيخاص حارصتهيم األمطار 
العمانيية  العاصمية  يف  بمركباتهيم 
مسيقط.وقالت الهيئية انهيا “تمكنت 
من إنقاذ 25 شخصاً وجميعهم بصحة 
األمطيار  حارصتهيم  أن  بعيد  جييدة، 
الغزييرة  الناتجة عن تأثريات العاصفة 

املدارية شاهن”.

ويف هيذه األثنياء، أفادت  وكالية األنباء 
الُعمانيية أن “أمطيارا شيديدة الغزارة 
تواصل الهطول عى محافظة مسيقط 
بسبب اإلعصار”، الفتة إىل أن “الجهات 
رضورة  إىل  الجمييع  تدعيو  املختصية 
البقاء يف املناطيق اآلمنة وعدم الخروج 

إال للرضورة”.
وأصدرت هيئة الطريان املدني لسيلطنة 
عمان، يف وقت متأخر مسياء السيبت، 
تحذيرها الثالث حيول اإلعصار املداري 

“شاهن”.
وذكيرت الهيئية يف بييان أن “إعصيار 
شياهن تمركز عيى خط طيول 59.3 
درجة اتجاه الرشق ودائرة عرض 24.2 
درجية باتجياه الشيمال وفقيا لصيور 
األقميار الصناعيية األخيرية وتحالييل 
املركز الوطني لإلنذار املبكر من املخاطر 

املتعددة”. 
وقال البيان إن “حركة اإلعصار مستمرة 
نحو سيواحل عمان التي تطل عى بحر 
عميان، كما يبعيد مركيز اإلعصار عن 
محافظة مسقط حوايل 130 كيلو مر، 
وتم تقدير رسعة الرياح حول مركزه ب 

116 كم/ ساعة”.
وكان املركيز الوطني لإلنيذار املبكر، قد 
حيذر يف وقت سيابق مين أن العاصفة 
املداريية شياهن التي ترضب سيواحل 
البيالد تحوليت إىل إعصيار ميداري من 

الدرجة األوىل.

رام الله/ متابعة الزوراء:

هدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس 

“أبيو ميازن”، إرسائيل بالعيودة إىل قرار 

التقسيم لعام 1947، يف حال رفضها حل 

الدولتن.

ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 

وفا، عين الرئيس الفلسيطيني أن رفض 

إرسائييل لحل الدولتين ربما يفرض عى 

القيادة الفلسيطينية الذهاب إىل مسارات 

مختلفية أو خيارات أخيرى، مثل الدعوة 

للمطالبة بقرار التقسيم للعام 1947.

ومن بن الخيارات األخيرى التي طرحها 

الدولية  إىل  الذهياب  عبياس،  محميود 

الديمقراطية الواحدة عى أرض فلسطن 

الرئييس  بحثيه  ميا  وهيو  التاريخيية، 

الفلسيطيني، خيالل اسيتقباله فعاليات 

محافظتيي الخلييل وبيت لحيم، يف مقر 

الرئاسية الفلسيطينية يف مدينة رام الله 

بالضفة الغربية.

وطاليب الرئييس الفلسيطيني، املجتمع 

الدويل، بتحمل مسؤولياته تجاه الحقوق 

الفلسيطيني، منادييا بيردع إرسائيل عن 

مواصلية احتاللها وارتكاب الجرائم بحق 

الشعب الفلسطيني.

يشيار إىل أن محميود عبياس قيد طالب، 

يف كلمية ليه بثت أميام الجمعيية العامة 

لألميم املتحيدة، يف الرابيع والعرشين من 

شيهر سيبتمرب/أيلول امليايض، إرسائيل، 

الفلسيطينية  “باالنسيحاب من األرايض 

عيى حيدود 1967 خيالل عيام واحيد”، 

موضحيا اسيتعداده من أجيل العمل عى 

ترسيم الحدود، ومحذرا إياها يف حال عدم 

االنسيحاب من هيذه األرايض بالتوجه إىل 

محكمة العدل الدولية.

وطاليب عبياس، يف كلمته، األمين العام 

لألمم املتحيدة بعقد مؤتمر دويل للسيالم 

تحت رعاية الرباعية الدولية فقط.

يذكير أن الرئييس محمود عباس يشيري 

بعودتيه إىل قرار التقسييم لعيام 1947، 

القرار رقم 181، اليذي أصدرته الجمعية 

العامية التابعية لهيئة األميم املتحدة، يف 

29 نوفمرب/ترشيين الثانيي لعام 1947، 

وهيو القيرار األمميي اليذي تبنيى خطة 

تنهي االنتداب الربيطاني عى فلسيطن، 

وتقسيم أراضيها لثالثية كيانات جديدة، 

دولية عربية وأخيرى يهوديية، ومدينتي 

القيدس وبييت لحيم واألرايض املجياورة 

تحت وصاية دولية.

الرباط/متابعة الزوراء:
 انتهت جولة جديدة من الحوار بن 
الفرقاء الليبين يف املغرب باالكتفاء 
باإلعيالن عن دعم االسيتحقاقات 
دون  لكين  املنتظيرة،  االنتخابيية 
تذلييل الخالفات بشيأن قانونها.. 
اإلخيوان  أن  مين  الرغيم  وعيى 
يسيعون لتأجييل االنتخابات التي 
من شيأنها أن تقوّض نفوذهم يف 
املشيهد، فإن الدعم الدويل واملحيل 
إلجراء انتخابات يف موعدها يضع 

حدا ملناوراتهم املستمرة.
ودعيا برملانييون ليبييون يف ختام 
مشياورات بن وفدين عن مجلس 
النيواب واملجليس األعيى للدولية 
املجتمع الدويل إىل دعم االنتخابات 
املقررة نهاية العام، لكن من دون 
اإلعيالن عين توافق حيول قانون 
االنتخابات اليذي يمثل أبرز نقطة 

خالف بن املؤسستن.
وقال البييان الختامي الذي وقعت 
تالوته مساء الجمعة بعد مشاورات 
دامت يومين يف العاصمة املغربية 
الربياط “ندعو املنتظيم الدويل إىل 
دعيم العمليية االنتخابيية يف ليبيا 
وفق قوانن متوافيق عليها، وعى 
أسياس مخرجات ملتقيى الحوار 
السييايس الليبي  وتوفري مراقبن 
دوليين لضمان السيري الجيد لهذا 

االستحقاق االنتخابي الهام”.
ولم يوضح البيان الذي تاله عضو 
مجلس النواب الهادي عيل الصغري، 
ما إذا كانت املشاورات قد أسفرت 
عن توافق حول قانون االنتخابات. 
واكتفى باإلشارة إىل أن النقاشات 
تميت “يف ظيروف وديية وأخوية 

يسيودها التفاهيم والتوافيق بن 
رشكاء الوطن الواحد”.

وكانت بعثة األمم املتحدة إىل ليبيا 
التي شارك ممثلون عنها يف لقاءات 
الرباط، قد حّثت املتحاورين “عى 
اغتنيام هذه الفرصية واالضطالع 
بمسيؤولياتهما التاريخية وامليض 
الترشيعيي  اإلطيار  اسيتكمال  يف 

لالنتخابات”.
وعقدت املشياورات التي حرضها 
أيضا املبعيوث األمريكيي إىل ليبيا 
أعقياب  يف  نورالنيد،  ريتشيارد 
بروز خيالف بن طرفيها بسيبب 
مصادقية رئييس مجليس النواب 
عيى  )رشق(  طيربق  يف  ومقيرّه 
قانون لالنتخابات الرئاسيية قال 
إّنيه يصيّب يف صاليح  مراقبيون 
املشيري خليفية حفر اليذي يقود 
أعلين  واليذي  الوطنيي  الجييش 
ترشيحه لالنتخابيات، يف خطيوة 

أثارت استياء اإلخوان.
وعيارض هيذا القانيون املجليس 
عيى  املحسيوب  للدولية  األعيى 
اإلخوان ومقيّره يف طرابلس، فيما 
ُعلقيت آمال عى لقياء الوفدين يف 

املغرب لتذليل الخالف.
ويقود إخوان ليبيا حملة واسيعة 
ملنيع قائيد الجييش من الرشيح 
معتربين  الرئاسيية،  لالنتخابيات 
أن قانون انتخاب الرئيس املصّدق 
عليه من قبل رئيس مجلس النواب 
يف 14 سيبتمرب الجاري تم تدوينه 
عيى مقاس حفير اليذي يكن له 
العيداء وييرون أن وجيوده عيى 
رأس السيلطة سييؤدي إىل الحرب 

واالنقسام من جديد.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة االنيواء الجوية، امس األحد، 

حالية الطقس يف البالد لألسيبوع الحايل، 

درجيات  يف  انخفياض  توقعيت  فيميا 

الحرارة.

وذكرت الهيئة يف بيان لها تلقته “الزوراء”: 

أن “طقس اليوم االثنن سييكون صحواً، 

ودرجات الحيرارة تنخفض عدة درجات، 

أما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة 

عميوم  يف  کيم/س   )20-30( الرسعية 

البيالد، وان بغداد ستسيجل درجة حرارة 

39 درجة، فيما سيتكون درجات الحرارة 

 44 والنارصيية  البيرة  محافظتيي  يف 

درجة”.

وأضياف البييان أن “ييوم غيد الثالثياء 

سييكون الطقس فييه صحيواً ودرجات 

الحرارة سيتكون مقاربة لليوم السابق يف 

املنطقة الوسطى، فيما ستنخفض قليالً 

يف املنطقتين الشيمالية والجنوبيية، أما 

الرياح فستكون شيمالية غربية خفيفة 

اىل معتدلة الرسعية )20-10( کم/س يف 

عموم البالد”.

وأشيار إىل أن “طقيس األربعاء سييكون 

صحيواً يف املنطقية الوسيطى والجنوبية 

بينما سييكون مصاحباً لبعض الغيوم يف 

املناطيق الشيمالية، أما درجيات الحرارة 

يف  السيابق  للييوم  مقاربية  فسيتكون 

املنطقتين الوسيطى والشيمالية ،فيميا 

سيرتفع قليالً يف املنطقية الجنوبية ، أما 

الرياح سيتكون متغرية االتجياه خفيفة 

الرسعة )10-5( کم/س تتحول تدريجياً 

اىل شيمالية غربيية خفيفية اىل معتدلية 

عميوم  يف  کيم/س  الرسعية)10-20( 

البالد”.

املقبيل  الخمييس  “ييوم  أن  إىل  ولفيت 

سييكون الطقس فيه صحواً، أما درجات 

الحرارة فسيتكون مقاربة لليوم السابق 

يف املنطقتين الشيمالية والجنوبية، فيما 

سيتنخفض قليياًل يف املنطقة الوسيطى، 

والرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة 

عميوم  يف  کيم/س  الرسعية)10-20( 

مناطق البالد”.

الرياض/ الزوراء:
أكيد وزيير اإلعيالم املكليف، ماجد 
بين عبدالله القصبيي، امس األحد، 
أن هنياك روابط مهمية بن العراق 
والسعودية، وفيما اشار اىل التطلع 
للمزييد مين التعياون الثقيايف بن 
الثقافية  وزيير  اوضيح  البلديين، 
العراقي ان الثقافة العراقية حرضت 
بأنشيطة عديدة يف معرض الرياض 
للكتياب، بينما لفيت الفنان نصري 
شيمه اىل ان انفتياح ثقافية العراق 

دولياً سيصّب بخدمة أجياله.
وذكر وزير اإلعالم املكلف، ماجد بن 
عبدالله القصبي، يف مؤتمر اعالمي 
عقده خيالل زيارته جنياح العراق 
يف معيرض الرياض اليدويل للكتاب: 
أن “العالقيات التاريخية بن بغداد 
والرياض عميقة يف األصعدة كافة، 
إذ إن الرشاكية الثقافيية والعلميية 
بين البلدين أخذت بعيداً عميقاً من 

التشارك املعريف”.
دولية  هيو  “العيراق  أن  واضياف 
الحضيارة والتارييخ وتربطنيا مع 
بالد الرافدين روابط مهمة ونسييج 
اجتماعي موحيد، ونترشف بوجود 
هيذه الدولة بن األخيوة يف معرض 
الرياض اليدويل، ونتطليع إىل املزيد 
من التعياون بن البلديين يف كل ما 
يثيري الثقافة العربية واإلسيالمية 

والعاملية”.
امللكيي،  العهيد  “ويل  أن  واوضيح 
محميد بين سيلمان، سيبق ليه أن 
التنسيقي  املجلس  لني برئاسية  وكَّ
السعودي - العراقي، وأرى أن بوادر 
العمل بن اململكة والعراق سيتكون 

أفضل”.
وبن القصبي أن “معرض الرياض 
الدويل للكتاب هو مركز ثقايف عاملي 
مهٌم لكل أطياف املجتمع ويسهم يف 
تعزيز الجوانب الثقافية بن البلدان، 

ال سيما أن اململكة التي استضافت 
الكثيري من اليدول يف هيذا املعرض 
عى ميدى تاريخه، وتبادل الجوانب 
الثقافية والفكرية وسط أجواء من 

الحب والسالم  لكل العالم”.
الثقافية  أكيد وزيير  مين جهتيه، 
والسيياحة واآلثيار، حسين ناظم، 
أن معرض الريياض للكتاب فرصة 
لالجتمياع باملثقفين العيرب، فيما 
العراقيية  الثقافية  أن  إىل  اشيار 
حرضت بانشطة عديدة يف معرض 

الرياض للكتاب.
وقيال ناظيم يف ترييح صحفي: 
“نشيكر وزارة الثقافة السيعودية 
عى هيذه الفرصية الكبيرية وفتح 
العراقيية  للثقافية  النافيذة  هيذه 
لتكون حيارضة يف معرض الرياض 

الدويل للكتاب”.
العراقيية  “الثقافية  أن  وأضياف 
وبعد سينوات من االنقطاع تحرض 
اىل هيذا املعيرض يف أنشيطة عديدة 

ونيدوات  شيعرية  أنشيطة  منهيا 
عين  وكالم  واسيتضافات  فكريية 
رميوز الثقافة العراقيية”، الفتاً اىل 
أن “املعيرض فرصية لالجتماع مع 

املثقفن العرب”.
“معيرض  أن  اىل  ناظيم  وأشيار 
معرضياً  لييس  للكتياب  الريياض 
وإنما هو احتفاليية ثقافية عربية 
تجمع الثقافة العربية يف أروقة هذا 

املكان”.
اىل ذليك، أكيد الفنان نصري شيمة، 
دوره  يسيتعيد  بيدأ  العيراق  أن 
الثقايف والتنوييري وعافيته بمجال 
أن  إىل  أشيار  فيميا  الرجميات، 
مشاركته بمعرض الرياض للكتاب 

نقطة مضيئة تحسب للعراق.
وقال شيمه عى هامش مشياركته 
يف معرض الرياض للكتاب الذي ُعدَّ 
فيه العيراق هذا العام ضيَف رشٍف: 
الثقافيية  العيراق  “إصيدارات  إن 
أجييال، ومنهيا  ثقافيات  أسسيت 

الدورييات واملجالت الثقافية املهمة 
كمجلة املورد وآفاق عربية، اضافة 
اىل املجالت القديمة التي كانت توزع 
مجاناً يف شمال افريقيا والعديد من 

بلدان العالم”.
وأضياف أن “كثيرياً مين املثقفين 
لهيذه  بالفضيل  يدينيون  الكبيار 
املجيالت التيي أغنيت أفكارهيم”، 
مشيرياً إىل أن “العراق بدأ يسيتعيد 
واإلبداعيي،  الثقيايف  حضيوره 
الكتياب  معيرض  يف  ومشياركته 
الدويل بالريياض فاتحة مهمة، من 
أجل بناء أفضيل العالقات الثقافية 
مع الدول العربيية، وخاصة الدول 
الكبيرية واملؤثيرة مثل السيعودية 

واالمارات ومر”.
وتابيع أن “انفتياح العيراق الثقايف 
سييصبُّ يف خدمية االجييال التيي 
ظلميت منذ جيلن أو ثالثة بسيبب 
الخالفيات السياسيية التيي جعلت 
العيراق يتقاطيع ميع جمييع دول 

العاليم، األمير الذي انعكس سيلبياً 
عى تقدم األجيال ومنع حضورهم 

وتأثريهم يف العالم”.
اسيتعاد  “العيراق  أن  إىل  ولفيت 
عافيتيه أيضاً يف مجيال الرجمات، 
وهيذه النقطية مضيئية سييكون 
تأثريها واضحاً لدى املشاركن بهذا 

املعرض”.
“مشياركة  إىل  شيمة  وأشيار 
“كونسيريت” بحفل موسيقي عى 
هاميش املعرض مع فرقية )باكو( 
التي تضيم ثالثياً مين أفضل عازيف 
قادمين مين  أسيبانياً  الكيتيار يف 
مدينة برشلونة”، مبيناً ان “الفرقة 
اها  أسسيها باكو دييو لوثيا وسيمَّ

باسمه وتويف من فرة وجيزة”.
وأكد شيمة أنيه “أراد أن يسيتذكر 
روح )باكيو( بهذا العمل الذي نجح 
يف املانيا ويف دول أخرى وقرر إقامته 

يف الرياض ايضاً”.
 ولفيت شيمة اىل أنيه “سييوقع يف 
السيابع من الشيهر الحيايل يي عى 
هاميش املعيرض ييي عيى كتابيه 
“األسيلوبية موسييقياً” الذي صدر 
يف اإلميارات بي5 لغيات” ، موضحاً 
لنييل  رسيالته  كان  “الكتياب  أن 

الدكتوراه”.
وأكد شيمة أنيه “جياء اىل معرض 
مين  بدعيوة  الريياض  يف  الكتياب 
أصحاب املعرض، لكنه يعد نفسيه 
جيزءاً مين الوفيد العراقيي، وأنيه 
سيقدم عرضاً بالتعاون مع الفنان 
والفرقية  مجييد  عيالء  املايسيرو 
الوطنيية العراقيية التي تأسسيت 
حديثياً يف وزارة الثقافية”. مقدمياً 
يف الوقيت نفسيه شيكره “للجهات 
املعنية التي قررت تخصيص طائرة 
رئاسيية تقل الوفد الثقايف العراقي 
يف  الكتياب  بمعيرض  للمشياركة 

الرياض”.

األنواء: اخنفاض يف درجات احلرارة 
خالل األسبوع احلالي

يف حال رفضها حل الدولتني

الرئيس الفلسطيين يهدد إسرائيل بالعودة 
إىل قرار التقسيم لعام 1947

احلوار اللييب يف املغرب.. دعوة إىل دعم 
االنتخابات دون توافق حول قانونها

السعودية: لدينا روابط مهمة مع العراق ونتطلع للمزيد من 
التعاون الثقايف

الدوحة/ متابعة الزوراء:
أعلنيت وزارة الداخليية القطريية، اميس 
انتخابيات  ألول  العامية  النتيجية  االحيد، 
ترشيعية الختيار أعضاء مجلس الشيورى 
بفوز 30 مرشحا عن 30 دائرة، ليس بينهم 
أي اميرأة، وبنسيبة مشياركة %63.5 من 

إجمايل الناخبن.
النهائيية  القائمية  يف  سييدة   26 وكانيت 
الشيورى  مجليس  انتخابيات  ملرشيحي 
القطري يمثلين 14 دائرة من بين الدوائر 
اليي 30 التي جرت بها االنتخابات نافسين 

الرجال للفوز بتمثيل دوائرهن .
فرغيم قيامهين بيإدارة أكيرب املنافسيات 

االنتخابية أمام نظرائهن الرجال، والدعاية 
القويية الالتيي قمين بهيا، إال أن النسياء 
القطرييات الالتيي ترشيحن يف 14 دائيرة، 
ليم يفزن بيأي مقعيد يف انتخابات مجلس 

الشورى.
وأشيادت وزارة الداخلية باليروح الوطنية 
العاليية التيي سيادت ييوم االقيراع، كما 
أشيادت بالجهيود التيي ُبذلت مين جميع 

الجهات.
وتعرضت بعض املرشيحات لقضايا تمس 
املواطن بشيكل كبري، والقى حضورهن يف 
النيدوات وعى مواقيع التواصيل تفاعالت 
كبيرية، إال أن الناخيب فضل عيى ما يبدو 

املرشح الرجل.
هيذا وبيدأ القطرييون، اول امس السيبت، 
التصويت يف أول انتخابات ملجلس الشورى 

يف البالد.
وسييختار القطرييون 30 مين أصيل 45 
عضوا يف مجلس الشيورى الذي كان األمري 

يعّن كافة أعضائه. 
وأكد األسيتاذ املسياعد يف سياسية الخليج 
يف جامعة قطر لوسييانو زاكارا أن “إجراء 
)االنتخابيات( قبيل كأس العالم سييجذب 
انتباهيا ايجابييا كطريقية إلظهيار أنهيم 

يقومون باتخاذ خطوات ايجابية”.
وبحسب زاكارا فإنها “طريقة إلظهار أنهم 

يسريون يف االتجاه الصحيح وأنهم يرغبون 
بتحقيق املزيد من املشاركة السياسية”.

ومن اختصاصات مجلس الشيورى اقراح 
القوانين وإقيرار املوازنية وسيحب الثقة 
من وزراء، لكين كل قراراته يمكن نقضها 

بمرسوم أمريي.
وامتيألت شيوارع الدوحية وميدن قطرية 
أخرى بلوحات والفتات إعالنية عليها صور 
للمرشيحن وهم يبتسيمون مرتدين الزي 
الوطني القطري، كما ظهر املرشحون عى 
شاشية التلفزيون الرسيمي لحشد الدعم 
والحديث عن وعودهم االنتخابية، ونظموا 

جلسات مع ناخبيهم املحتملن. 

اإلعالن عن نتائج انتخابات جملس الشورى القطري ونسبة املشاركة 63.5 %
فوز 30 مرشحا ليس بينهم أي امرأة
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أمن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، 
امس األحد، أس�باب تأخر اطالق وجبة جديدة 
من قروض الباحثني عن العمل، فيما كش�فت 

عن مصري قانون الضمان االجتماعي.
وق�ال مدي�ر املرك�ز اإلعالم�ي لل�وزارة، نجم 
العقابي، بحسب الوكالة الرسمية: إن »قاعدة 
البيان�ات الخاص�ة بالباحثني ع�ن العمل بلغ 
عددها من العام 2003 حتى اآلن مليوناً و700 

ألف شخص ومن جميع االختصاصات«.
وأضاف أن »الوزارة اطلقت مبادرة املش�اريع 
الصغرية للباحثني عن العمل من خالل منحهم 
قرضاً لبدء مرشوعهم الخاص وتسديد القرض 
يكون م�ن عوائد املرشوع نفس�ه«، مبيناً، أن 
»الوزارة اطلق�ت 31 وجبة من القروض حتى 

اآلن«.
ولف�ت إىل أن »الظ�روف الصحي�ة الت�ي مرت 
بالبالد والعالم استدعت مراعاة الوزارة لظروف 
املقرتضني وتأخري دفعات سداد مبلغ القرض، 

مما أدى اىل تعثر اطالق وجبات جديدة«.
واض�اف أن »الوزارة اطلق�ت حمالت تفتيش 
ك�رى ع�ى ال�رشكات االس�تثمارية وخاصة 
االجنبي�ة، م�ن اج�ل تطبي�ق قان�ون العم�ل 
القايض بتشغيل 50 باملئة من العمالة الوطنية 

�ت احالة ع�دد كبري من  داخ�ل الرشكة، إذ تمَّ
ال�رشكات اىل القانون واملحاكم ملخالفتها بنود 

هذا القانون«.
ويف س�ياق اخر، أعلنت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية، امس االحد، عن ش�مول  اكثر من 
600 ألف عامل بقانون الضمان االجتماعي يف 

بغداد واملحافظات..
والضم�ان  التقاع�د  دائ�رة  مدي�رة  وقال�ت 
االجتماع�ي للعمال بال�وزارة، خلود حريان، يف 

ترصي�ح صحف�ي: ان “ال�وزارة حققت قفزة 
كب�رية يف اعداد العم�ال املش�مولني بالضمان 
االجتماعي من خالل تنفيذ العديد من الحمالت 
التفتيش�ية ملواقع العمل ليصل العدد االجمايل 
للمش�مولني اىل اكث�ر م�ن 600 أل�ف عامل يف 
بغداد واملحافظ�ات”، مبينة ان “خطة الوزارة 
كان�ت تهدف اىل تفعيل قس�م تفتي�ش العمل 
للقيام بحمالت تفتيشية  واسعة عى مختلف 
االصع�دة لزي�ادة ش�مول العامل�ني يف مواقع 

العمل بالقطاعني الخاص واملختلط واملشاريع 
االستثمارية  بالضمان االجتماعي«.

واضافت حريان ان “قس�م التفتيش  يف الدائرة 
م�ا زال بحاج�ة للكثري من الدع�م ، فضال عن 
زيادة عدد املفتش�ني الس�تيعاب الك�م الهائل 
من املش�اريع لضمان حقوق العمال وشمول 
اكر عدد منهم بمظل�ة الضمان االجتماعي”، 
الفتة اىل أن “وزير العمل عادل الركابي صادق 
ع�ى قرار مجلس إدارة الصندوق باالس�تمرار 
برصف مكاف�أة قدرها 100 ال�ف دينار لحني 
اق�رار القان�ون الجدي�د للضم�ان االجتماعي 
ومن أجل  انصاف الطبق�ة العاملة والنهوض 
بالواق�ع املعييش للعمال وتحقيق حياة كريمة 

لهم«.
“الدائ�رة وبالتنس�يق م�ع وزارة  ان  وبين�ت 
التخطي�ط س�ترشع بتطبي�ق نظ�ام تصنيف 
الرشكات واملقاوالت االلكرتوني الذي يهدف إىل 
رسع�ة اإلجابة ودقة املعلومات وصحة صدور 
املخاطبات بني وزارة التخطيط ودائرة التقاعد 
والضم�ان االجتماعي للعمال«، منوهة اىل »ان 
ال�وزارة تعمل ع�ى تبني هذا النظ�ام وجميع 
األنظمة اإللكرتونية املتطورة من شأنها تقليل 
إج�راءات العم�ل الروتيني�ة، وبالت�ايل رسعة 

إنجاز املعامالت خدمة للصالح العام”. 

بغداد/ الزوراء:

افاد مصدر امن�ي يف قيادة رشطة 

محافظة االنب�ار، امس االحد، بأن 

الق�وات االمني�ة رشع�ت بحمل�ة 

امنية اس�تباقية لتعقب املتورطني 

بعملي�ة تفج�ري عجل�ة مفخخ�ة 

وسط مدينة الرمادي .

وقال املص�در يف ترصيح صحفي: 

ان” القوات االمنية رشعت بحملة 

ده�م وتفتيش اس�تهدفت مناطق 

الرم�ادي  مدين�ة  م�ن  مختلف�ة 

واملناطق القريب�ة منها، بحثا عن 

املتورطني بحادثة تفجري مفخخة 

ي�روم  كان  انتح�اري  يقوده�ا 

اس�تهداف مركز امن�ي يف منطقة 

الزراعة وسط مدينة الرمادي “.

واضاف املصدر ان” القوات االمنية 

اغلق�ت مداخ�ل ومخ�ارج مدينة 

الرمادي بالتزامن مع قيام القوات 

االمني�ة بعملي�ات ده�م وتفتيش 

واس�عة النطاق لتعقب املتورطني 

بالعملي�ة اإلرهابي�ة”، مبين�ا ان” 

القوات االمنية تج�ري تحقيقاتها 

ملعرفة هوي�ة االنتحارية وعائديه 

العجلة التي نفذت فيها العملية”.

خيوط�ا  “هنال�ك  وأوض�ح،أن 

التحقيق يجري  اتضحت لضب�اط 

التأك�د م�ن صحتها ملعرف�ة املزيد 

من التفاصيل العتق�ال املتورطني 

بالحادث “.

 بغداد/ الزوراء:
 ناق�ش مجل�س الخدم�ة العام�ة االتحادي، 
بتاري�خ  والعرشي�ن  الثالث�ة  جلس�ته  يف 
30/٩/2021، املواضي�ع املدرج�ة يف ج�دول 
اعماله برئاسة رئيس املجلس االستاذ محمود 

التميمي ونائبه واعضاءه. 
 وجرى خالل االجتماع االطالع عى سري عمل 
برنام�ج التوظي�ف املعلن لتعيني املش�مولني 
بقان�ون التعدي�ل الثالث لقانون ت�درج ذوي 

املهن الطبية رقم )6( لسنة 2000.
كما اقر املجل�س جملة من القرارات التي من 
شأنها استكمال إجراءات التعيني للمشمولني 
يف وزارة االتصاالت ومديريتي ماء محافظتي 

ذي قار وبابل .
يذكر ان مجلس الخدمة سبق وان اصدر قرارا 
باس�تكمال اج�راءات موظفي م�اء البرصه 

واملصادقة عى تعيينهم يف وقت سابق .
بينما اص�در مجلس الخدمة العامة االتحادي 
العراقي توضيحاً حول آلية احتس�اب درجات 

استمارة التوظيف.
وذكر املجلس يف بيان، تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: ان »اآللي�ة املعم�ول به�ا يف احتس�اب 

درجات املفاضلة كانت بن�اًء عى القرار الذي 
ت�م اتخاذه م�ن مجلس الخدم�ة وحدد هذه 

الدرجات يف استمارة التقديم«.
واض�اف ان�ه »س�يقوم بإختيار اع�ى معدل 
للدرجة من استمارة املفاضلة لغرض االنتقال 
إىل املرحل�ة الثاني�ة م�ن برنام�ج التوظي�ف 

وه�ي مرحل�ة االختب�ار اإللكرتون�ي واعالن  
االسماء«.

واش�ار اىل ان�ه »كل م�ن لدي�ه اع�رتاض عى 
نتيجة االس�تمارة الخاصة به بإمكانه تقديم 
طل�ب االع�رتاض اىل اللجن�ة املختصة لغرض 

النظر يف هذا االعرتاض بشكل موضوعي«.

 بغداد/ الزوراء:
قال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الرتبية، 
ح�ي��در ف��اروق: إن »ال���وزارة ت�ت�ج�ه 
الع�ت�م��اد ال����دوام ال��ح��ض���وري، 
ل�ك��ن ه��ذا م�ت�وق��ف ع�ل��ى ق���رار 
ال�ل�ج�ن�ة ال�ع�ل�ي�ا ل�ل�ص�ح�ة والسالمة 
الوطني�ة«، الفتا اىل ان »الوزارة تعمل ع�ل�ى 
ت�وح�ي�د ال�رؤي�ة وامل�ن�اق�ش��ات ق�ب�ل 

امليض ببدء العام الدرايس«.
واك���د أن »ال���وزارة ت�ت�اب��ع ح�ال�ي�ا 
ب�ال�ت�ع��اون مع وزارة الصح�ة م�وق�ف 
وع��دد امللقحني بش�كل ع��ام وامل�الك�ات 
الرتبوي�ة بش�كل خ��اص، فض�اًل ع�ن ان 
املديريات العامة يف تعاون مس�تمر يف تطبيق 
االج��راءات ال�وق�ائ�ي��ة لتخفيف وتقليل 
ع��دد االص�اب�ات ب�وب�اء ك�ورون�ا، إذ ت�م 
اعتماد فحص )ال�ب�ي س��ي ار( او )ك�ارت 
اللقاح( عند ال��دوام يف املديريات وامل�دارس 

عندما بدأ دوام الهيئات الرتبوية«.
ولفت فاروق اىل ان »الوزارة عملت عى تهيئة 
امل��دارس خ��الل امل��دة املاضية اس�تعدادا 
للس�نة الدراس�ية يف ظل الظ�روف التي يمر 
به�ا البل�د، اذ تم�ت تهيئ�ة املناه�ج وخطة 
الدورات التدريبية وامل�ق�اع�د ال�دراس��ي�ة 
وال�ب�ن�ى ال�ت�ح�ت�ي�ة بحسب االمكانيات 

وامليزانية املرصودة للوزارة«.
فيما رجحت لجن�ة الرتبية النيابية ان يكون 

ال�دوام خالل العام الدرايس الجديد حضوريا 
والذي يبدأ يف ال�20 من الش�هر الحايل، بينما 
تنتظ�ر وزارة الرتبي�ة الق�رار النهائ�ي بهذا 

الصدد.
ل�ج�ن��ة  ع��ض���و  وق�����ال 
ال��ت��رب��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، رع��د 
امل�ك�ص�وص��ي، يف نرصي�ح صحف�ي: إن 
»ال�ع�ام ال�دراس��ي الجدي�د من املتوقع ان 

يبدأ يف ال�20 من الشهر الحايل«.
واش�ار اىل »تكثي�ف االجتماع�ات م�ع هيئة 
ال�رأي يف وزارة الرتبية لدراس�ة واقع الس�نة 

ل�ل�ط�ل�ب��ة وال��ت��الم��ي��ذ  الدراس�ية 
س��ي�ك�ون  ال����ذي  وال������دوام 
ح�ض�وري��ا بنس�بة 100 % ول�ج�م�ي��ع 

امل�راح�ل الدراسية«.
أن  امل�ك�ص�وص��ي  واوض����ح 
»ال���ق����رارات ف��ي ما يخ�ص ال�ع�ام 
ال�دراس��ي تؤخ�ذ تبع�ا لتوصي�ات خلي�ة 
االزم��ة الصحي�ة«، مش�ريا اىل ان »التعلي�م 
الحض�وري ممك�ن ان يرافق�ه االلكرتون�ي 
ليك�ون متماش�يا م��ع متغ�ريات الوض�ع 

الوبائي للبلد مستقبال«.

اعلنت مشول 600 ألف عامل بقانون الضمان االجتماعي

العمل حتدد أسباب تأخر إطالق وجبة جديدة من قروض الباحثني 

القوات األمنية تبدأ محلة أمنية بعد مفخخة الرمادي 

جملس اخلدمة يعلن استكمال إجراءات التعيني لفئات حمددة

الرتبية: نتجه للدوام احلضوري وننتظر قرارا من اللجنة العليا أوضح آلية احتساب درجات استمارة التوظيف

بغداد/ الزوراء:
وج�ه وزي�ر امل�وارد املائية، مهدي رش�يد 
الحمدان�ي، امس األحد، بإتخ�اذ اجراءات 
قانوني�ة بح�ق املتجاوزي�ن ع�ى ناظ�م 

الكحالء.
وذك�رت الوزارة، يف بي�ان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: أن »عددا م�ن الخارجني عن 
القانون قاموا بالهجوم والعبث بتش�غيل 

ناظم الكحالء يف محافظة ميسان«.
وأض�اف البي�ان ان »وزير امل�وارد املائية 
مه�دي رش�يد الحمدان�ي، وج�ه بإتخاذ 
ه�ؤالء  بح�ق  القانوني�ة  االج�راءات  كل 

املتجاوزين«.
وحذر م�ن أن »مثل هذا الغج�راء والعبث 
بهذه املنشآت الحيوية سيحرم  محافظة 

البرصة بالكامل من حصتها املائية«.

بغداد/ الزوراء:  
تستعد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إلطالق دليل الطالب واستمارة القبول املركزي 
يف الجامع�ات ضمن قناتي القبول العام وذوي الش�هداء للعام الدرايس 2021/2022 يف 
غض�ون األي�ام القليلة املقبلة فيما س�يتم ش�مول الطلبة األوائل من خريجي الدراس�ة 

املهنية بالتقديم اإللكرتوني لهذا العام.
ويف هذا الس�ياق، أطلق�ت الوزارة من خالل بوابة دائرة الدراس�ات والتخطيط واملتابعة  
)www.dirasat-gate.org(  اس�تمارة التقدي�م اىل قن�اة قبول املوظف�ني املتميزين من 
خريجي الدراس�ة اإلعدادية وتبقى االس�تمارة متاحة أمام املشمولني بالتقديم اىل غاية 
الثالث�اء املواف�ق 26/10/2021، فيما فتحت أيضا اس�تمارة التقديم اىل قناة املوظفني 
املتميزي�ن يف املالكات الطبية بوزارة الصحة من خريجي املعاهد اىل غاية الثالثاء املوافق 
26/10/2021.وبهذا الصدد اطلقت استمارة التقديم اىل قناة املعلمني املجازين دراسيا 

للسنة 2021/2022 وتستمر اىل غاية الخميس املوافق 21/10/2021.
وأهابت بمتابعي التعليم العايل والبحث العلمي وقراراتها إىل استقاء األخبار واملعلومات 

من املوقع الرسمي للوزارة والصفحات والقنوات الرسمية املوثقة املرتبطة به.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مفتش�ية آث�ار ذي قار، امس 
االح�د، مب�ارشة البعث�ات التنقيبية 
بع�د  الجدي�د  بموس�مها  االثاري�ة 
وصوله�ا اىل منطق�ة ت�ل زرغ�ل يف 

املحافظة.
وقال مدير مفتشية االثار، عامر عبد 

ال�رزاق، يف حديث صحف�ي: ان »أوىل 
البعثات التنقيبية وصلت اىل املحافظة 
للمب�ارشة  االيطالي�ة  بعث�ة  وه�ي 

باملوسم الجديد يف تل زرغل«.
 مضيف�ا ان »ه�ذه البعث�ة يرافقها 
منقبون عراقيون للعمل معهم خالل 

فرتة البحث والتنقيب«. 

 بغداد/ الزوراء:
حذرت وزارة الصحة من دخول العراق بموجة وبائية رابعة لفريوس كورونا.

وق�ال مدير عام دائ�رة الصحة العامة، رياض الحلفي، يف ترصيح صحفي: »ال تفس�ري 
لصع�ود ونزول موج�ات فريوس كورونا وحتى يف دول العال�م اآلن دخلت بموجة رابعة 
وانخفضت، وهذا يعود لطببعة املرض والن عدد الناس املؤهلني لالصابة من غري امللتزمني 
باإلج�راءات الوقائية وغري املصابني س�ابقا بالفريوس، حيث يبدأ الوباء باالنتش�ار عن 

طريقهم وبعد انتهاء نسبتهم ينخفض مؤرش وذروة التفيش«.
وأكد انه »من املمكن جداً دخول العراق بموجة تفيش رابعة، ويمكن كرس وتجاوز هذه 

املوجة بتحقيق تغطية للقاحات تصل اىل ٤0 او 50% وتكون آثارها قليلة«.
من جانب متصل، أعلنت وزارة الصحة/ الرشكة العامة لتس�ويق األدوية واملس�تلزمات 
الطبية، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح املضاد لفايروس كورونا املستجد من خالل 

مرفق كوفاكس وبكمية أكثر من مليون جرعة.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان »عدد الجرع�ات الواصلة بلغت 

مليوناً و155 الف جرعة«.
وبينت انه »تم توزيع اللقاح بني كل محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان«.

التعليم تستعد إلطالق دليل الطالب 
واستمارة القبول املركزي قريبًا

بعثة تنقيب إيطالية تباشر العمل 
مبنطقة تل زرغل األثرية

الصحة حتذر من الدخول مبوجة 
رابعة وحتدد طريقة جتاوزها

أعلنت وصول أكثر من مليون جرعة من اللقاحات 

إجراءات قانونية حبق املتجاوزين 
على ناظم الكحالء

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة، ام�س االحد، 
إحب�اط محاولة تهريب ث�الث حاويات مخالفة 

للضوابط يف ميناء أم قرص الشمايل.
»ال�زوراء«:  ل��  ورد  بي�ان  يف  الهي�أة  وذك�رت 
»تس�تمر هيأة املنافذ الحدودية يف التصدي لكل 
محاوالت الغ�ش والتالعب والتزوير التي يحاول 
ضع�اف النفوس القيام به�ا دون جدوى٬ حيث 
ت�م ضب�ط حاويت�ني تحت�وي ع�ى )تجهيزات 
عس�كرية( ممنوعة من االس�ترياد مخبأة خلف 
مصابيح إنارة، وتم ضبط حاوية أخرى تحتوي 
عى )منظومة اتصاالت( ممنوعة من االسترياد 

معدة للتهريب يف رصيف بوابة البرصة«.
وأضاف�ت ان »عملي�ة الضب�ط تم�ت بن�اًء عى 
املعلومات الواردة من جه�از املخابرات الوطني 
وشعبة االستخبارات والرتاخيص يف منفذ ميناء 

أم قرص الشمايل«.
واشارت الهيأة اىل انه »تم تشكيل لجنة وتنظيم 
مح�ر ضب�ط أص�ويل لعرضه�ا ع�ى ق�ايض 

التحقيق التخاذ اإلجراء القانوني املناسب«.

بغداد/ الزوراء:

كش�ف عضو لجنة االم�ن والدفاع النيابية، 

النائ�ب عب�د الخال�ق العزاوي، ع�ن صفة 

مش�رتكة يف قت�ى داع�ش االرهاب�ي ب�كل 

قواط�ع العملي�ات العراقي�ة، الفت�ا اىل ان 

داع�ش لم ينجح يف تجنيد عنارص جديدة يف 

تنظيمه االرهابي منذ عام 201٤.

ان”  الع�زاوي يف حدي�ث صحف�ي:  وق�ال 

العرشات من عنارص داعش االرهابي بينهم 

قي�ادات مهم�ة ت�م قتله�ا خ�الل عمليات 

عس�كرية ورضب�ات جوية يف ع�دة قواطع 

عملياتي�ة يف املحافظ�ات العراقي�ة خ�الل 

العام الجاري 2021 اغلبهم تم التعرف عى 

هويته من خالل الرصد االستخباري«.

واضاف العزاوي ان” صفة مشرتكة يف قتى 

داعش االرهابي وهي انهم فلول هاربة بعد 

تحري�ر امل�دن والقصبات وكان�وا جزء من 

هيكلة التنظيم اثناء استباحتها بعد 201٤ 

، أي ان داعش لم ينجح يف تجنيد بعد انتهاء 

معارك التحرير بالعراق«.

واش�ار اىل ان” 70% م�ن ق�درة داعش عى 

التواص�ل  التجني�د عتم�دت ع�ى مواق�ع 

غ�ري  وبات�ت  انته�ت  لكنه�ا  االجتماع�ي 

مؤثرة«. الفت�ا اىل »ان عددا من هربوا ليس 

قليل وهم ينش�طون يف خاليا مبعثرة لكنها 

التزال تش�كل خطورة بني فرتة واخرى عى 

املشهد االمني العام«.

وتش�هد بعض املحافظ�ات خروقات امنية 

ب�ني ف�رتة واخ�رى م�ا ي�ؤدي اىل س�قوط 

ضحايا.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الدف�اع، ام�س االح�د، القبض عى اثنني م�ن مروجي 

املخدرات وضبط 2 كيلوغرام من الكريستال يف العاصمة بغداد.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�� »ال�زوراء«: إن »مف�ارز مديري�ة 

اس�تخبارات وأمن بغداد التابع�ة إىل املديرية العامة لالس�تخبارات، 

تمكن�ت من إلقاء القبض عى أحد تجار الس�موم املخدرة يف منطقة 

الش�عب ش�مايل العاصم�ة وبحوزت�ه )2 كيل�و غ�رام( م�ن م�ادة 

الكرستال«.

واضاف�ت أن »املتهم ص�ادرة بحقه مذكرة قبض وف�ق أحكام املادة 

)28 مخ�درات( من قانون العقوبات«، الفتة إىل أنه »تم القبض عليه 

م�ن خالل كمني محك�م تم تنفيذه بالتنس�يق مع الفرق�ة الحادية 

عرشة ومفرزة من مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية«.

اىل ذل�ك، »تمكنت مفارز املديرية أيضاً من اعتقال أحد مروجي املواد 

املخدرة وبالجرم املشهود وذلك من خالل تواجده شمايل بغداد، حيث 

ضبط بحوزته مواد مخدرة مختلفة وأدوات تستخدم يف التعاطي، وتم 

إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما اىل القضاء«.

 بغداد/ الزوراء:

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة اإلطاحة بمبتز إلكرتوني ساوم فتاة 

بن�رش ص�ور وفيديوهات خاصة به�ا مقابل مبالغ مالي�ة والقبض عليه 

بالجرم املشهود اثناء استالمه للمبلغ يف بغداد.

وذك�ر بي�ان للوكال�ة تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: ان »مف�ارز مديرية 

مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام البياع التابع لوكالة الوزارة لش�ؤون 

الرشط�ة تمكنت من إلقاء القبض عى متهم ق�ام بابتزاز فتاة وتهديدها 

بن�رش صور وفيديوه�ات خاصة به�ا عى مواق�ع التواص�ل االجتماعي 

}فيسبوك{ من هاتفها املرسوق الذي تم اإلبالغ عن حادث رسقته سابقاً، 

إذ لم تلِب رغباته واعطائه مبلغ من املال«.

وأش�ار اىل ان »املش�تكية قامت بتحويل املبلغ ع�ن طريق إحدى الحواالت 

باسم املتهم، وتم نصب كمني محكم والقبض عى املتهم بالجرم املشهود 

وضبط األموال التي تم تحويلها إليه«.

ولف�ت البي�ان اىل »اتخ�اذ كل اإلج�راءات القانونية بحق�ه وتوقيفه وفق 

أح�كام املادة ٤30 من قانون العقوبات وتقديمه إىل القضاء لينال جزاءه 

العادل«.

إحباط حماولة تهريب 
حاويات خمالفة يف أم 

قصر الشمالي

األمن النيابية: داعش مل ينجح يف جتنيد عناصر جديدة منذ 2014

اعتقال اثنني من مروجي 
املخدرات يف بغداد

القبض على مبتز الكرتوني ساوم 
فتاة يف البياع
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مدير املوانئ: ال تغيري يف عقد ميناء الفاو أو املساس بأعماقه

بغداد/ الزوراء:
افتتح وزير النقل، نارص حس�ن بندر الش�بيل، 
امس االحد، الرصيف النفطي A11 يف ميناء خور 

الزبري لتصدير واسترياد املنتجات النفطية .
وق�ال الوزي�ر، يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده عىل 
هام�ش مراس�م االفتت�اح: ان ه�ذا امل�روع 
النفط�ي يعد من أهم املش�اريع وضمن املعايري 
الدولي�ة واالنظم�ة الحديث�ة وظروف الس�امة 

الجاذبة لكل الناقات النفطية.
ون�وه إىل: أن امل�روع هو ضمن عقد التش�غيل 
املش�رك بن رشكت�ي نخيل الخصي�ب ورشكة 
اليمام�ة بالتع�اون م�ع الركة العام�ة ملوانئ 

العراق .
ووص�ل وزير النقل، نارص حس�ن الش�بيل، اىل 
محافظ�ة البرصة، صب�اح امس األح�د، للقيام 
بجولة حول مش�اريع املوانئ العراقية واالطاع 
عىل سري العمل فيها.. وعقد الشبيل حال وصوله 
اىل مط�ار الب�رصة مؤتم�راً صحفياً اس�تعرض 
خال�ُه ابرز مش�اريع النقل يف املوان�ئ العراقية 

ومراحل تقدم وانجاز العمل فيها.
وأكد عىل رضورة متابعة تنفيذ مشاريع النقل يف 
املحافظات منه�ا محافظة البرصة لاطاع عىل 

عمل وش�ؤون التش�كيات التابعة للوزارة  مثل 
النقل البحري واملوانئ والسكك يف املحافظة.

وأوضح “سنتوجه مليناء ام قرص واىل ميناء الفاو 
ملتابعه سري العمل يف املشاريع الخمسة ومراحل 

االنج�از”. مؤكداً “ع�ىل االهتمام بمين�اء الفاو 
والربط السككي بينه وفيشخابور لتهيئة طريق 

الحرير من خال القناة الجافة العراقية”.
من جانبه، ق�ال مدير عام موانئ العراق انه “ال 

تغيري يف عق�د امليناء او املس�اس باالعماق التي 
وضعها املستش�ار االيطايل والكل مدعو لاطاع 

عليها”.
وكان رئيس ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، قد 
وضع حجر االساس مليناء الفاو بعد رصاع ألياد 
ارادت ايقاف�ه وعد بميض تنفي�ذه.. وللمروع 
اهمي�ة اس�راتيجية للعراق ع�ر تحريك عجلة 
املاحة البحرية، إذ ستكون منطقة الفاو املدينة 
الصناعي�ة االوىل يف ال�رق االوس�ط، فضا عن 
تنش�يط قطاع النق�ل يف الع�راق، وتنويع طرق 

االسترياد والتصدير.
ويبن�ى العراق أم�ا عىل كارس األم�واج الغربي 
الكب�ري يف مين�اء الف�او يف اإلس�هام يف التنمي�ة 
االقتصادي�ة للب�اد، بع�د أن حص�ل مؤخرا عىل 
ش�هادة من موسوعة جينيس لألرقام القياسية 
العال�م.. ويه�دف كارس  يف  األط�ول  باعتب�اره 
األمواج الذي يبلغ طوله 14.5 كيلومر، يف شمال 
الخلي�ج العرب�ي، إىل حماية الس�فن القادمة إىل 
الع�راق من األم�واج العاتي�ة وس�يؤدي هذا إىل 
تس�هيل رحات الس�فن املبارشة إىل ميناء الفاو 
الجدي�د الذي من املقرر وضع اللمس�ات األخرية 

عليه يف عام 2024.

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية 
عضو ائتاف االتفاقية االممية ملكافحة الفساد، 
محم�د رحي�م الربيعي، ام�س االح�د، ان الدول 
ستتعاون مع العراق لتس�ليم اشخاص متهمن 

بنهب اموال العراق وتهريبها اىل الخارج.
وق�ال الربيعي، يف ترصيح صحف�ي: ان “مؤتمر 
االم�وال املنهوب�ة ال�ذي عق�د يف بغ�داد الش�هر 
املايض حق�ق نتائج كبرية منه�ا ايضاح االليات 
واالجراءات الشكلية الازمة للتعاون بن البلدان 
العربية الس�رداد االموال واالش�خاص بحس�ب 
مان�ص علي�ه الفص�ل الخام�س م�ن االتفاقية 

واسرداد املوجودات واالموال واالشخاص”.
واض�اف ان “تعاون هذه الدول س�يكون رسيعا 
ج�دا خصوص�ا االردن ولبنان واالم�ارات لوجود 
ام�وال كب�رية للعراقي�ن فيها، وهن�اك عرات 
امللفات الس�رداد االموال املهرب�ة، فتحها العراق 

السردادها من هذه الدول”.
وأك�د الربي�ع، ان “ع�ىل الع�راق االرساع بفت�ح 
صن�دوق س�يادي الدارة االم�وال املنهوب�ة بع�د 
اعادتها، وتكون مهمة هذه االموال هي املساهمة 
يف بناء مشاريع البنى التحتية وتوفري ماتحتاجه 

املحافظ�ات بعيدا ع�ن قضايا املوازن�ة من اجل 
انق�اذ البل�د يف قطاع�ن مهم�ن هم�ا الصح�ة 

والتعليم”.
واوضح انه “س�يكون دور كبري للمجتمع املدني 
بع�د االنتخاب�ات لتطبي�ق بن�ود اتفاقي�ة االمم 
املتح�دة من خ�ال الرص�د واملس�اءلة وحمات 
املدافع�ة للمس�اهمة بتغيري مرتب�ة العراق عىل 
مؤرش مدركات الفس�اد الذي يصدر س�نويا عن 

منظمة الشفافية الدولية”.
وتاب�ع ان “مؤتمر االم�وال املنهوبة خرج بنتائج 
مرضي�ة وكب�رية فعالة س�اهمت بتع�اون دويل 
عرب�ي بش�كل كبري مع الع�راق”، مش�ريا اىل ان 
“هذا التعاون اغضب بعض الجهات السياس�ية 

بالداخل كونها تعتاش عىل نهب املال العام”. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
املحاس�بن  معه�د  توق�ع 
وويل�ز  انكل�را  يف  القانوني�ن 
الع�راق  يس�جل  أن   ICAEW
%1.7  كمع�دل نم�و يف النات�ج 
املح�يل اإلجم�ايل الحقيقي لعام 
2021.وذك�ر املعهد يف تقرير له 
االقتصادية  املس�تجدات  ح�ول 
يف ال�رق األوس�ط خ�ال عام 
2021 واطلعت عليه “الزوراء”: 
انه من “املتوقع أن ينمو الناتج 
املحيل اإلجمايل الحقيقي للعراق 
1.7 باملئ�ة خال ع�ام 2021”، 

نم�و  مع�دل  “اع�ىل  ان  مبين�ا 
للناتج املحيل اإلجمايل يف منطقة 
إيران  األوسط ستشهده  الرق 
وبواقع 2.8 باملئة تليها الكويت 
بواقع 2.5 باملئة تليها قطر 2.4 
باملئة وم�ن ثم الس�عودية 2.3 
باملئ�ة وآخره�ا دول�ة اإلمارات 

1.6 باملئة”.
وأوضح أن “نم�و الناتج املحيل 
اإلجم�ايل لدولة لبنان سيش�هد 
تراج�ع بواق�ع 5.8 باملئة وأنها 
لن تتعاىف الدولة قبل 15 عاما”.

وأض�اف املعه�د يف تقري�ره ان 

لل�رق  املس�تقبلية  “اآلف�اق 
األش�هر  يف  تحس�نت  األوس�ط 
القليل�ة املاضي�ة، مع تس�ارع 
وت�رية التع�ايف يف الرب�ع الثالث، 
اللقاح�ات  بتق�دم  مدعوًم�ا 
املتعلق�ة  القي�ود  وتخفي�ف 
إنت�اج  وزي�ادة  بالفريوس�ات 
“ينم�و  أن  متوقع�ا  النف�ط”، 
الناتج املح�يل اإلجمايل اإلقليمي 
ملنطقة الرق األوس�ط بنسبة 
٪2.6 هذا العام”.واش�ار اىل ان 
“الطلب عىل النفط يتجه صعوًدا 
عىل مستوى العالم وسط تراجع 
كورون�ا،  بف�ريوس  اإلصاب�ات 
التطعي�م،  مع�دالت  وارتف�اع 
ويف  اإلغ�اق،  قي�ود  وتخفي�ف 
الوقت نفس�ه تح�رك مجموعة 
إم�دادات  اتجاه�ات   + أوب�ك 
النف�ط لزي�ادة اإلنتاج بش�كل 
تدريجي كل ش�هر حتى كانون 
األول 2022، أخريًا”، مشددا عىل 
“وج�وب أن يوفر إنت�اج النفط 
املرتف�ع دفعة القتص�اد العراق 

وموارده املالية”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن رئيس منظمة املقاييس 
االيرانية، غام رضا رشيعتي، 
التوص�ل إىل ق�رارات جدي�دة 
الس�يارات  تصدي�ر  به�دف 

وحديد التسليح إىل العراق.
ج�اء ذل�ك يف اجتم�اع عقده 
رشيعتي مع نظ�ريه العراقي 
يف إط�ار زيارت�ه اىل العاصمة 
بغ�داد لبح�ث س�بل معالجة 
املش�اكل التصديرية، وفقا ملا 

نرته وسائل إعام ايرانية.
الوس�ائل ع�ن  تل�ك  ونقل�ت 
رشيعتي تأكيده رضورة إزالة 
املعوق�ات التصديرية للس�لع 

املتدفقة من ايران.
م�ع  تباحث�ه  وش�دد خ�ال 
ع�ىل  العراقي�ن  املس�ؤولن 
رضورة إزالة املعوقات الفنية 
التجارية بن البلدين والسيما 

الطارئ�ة أخ�ريا فيم�ا يخص 
تصدي�ر الس�يارات والحدي�د 

املسلح ومكيفات التريد.
وقال رشيعتي: انه تم التوصل 
بخص�وص  جي�دة  لق�رارات 
تصدي�ر الس�يارات والحدي�د 
مح�ر  وصياغ�ة  املس�لح 

بخصوص هذه القرارات.
م�ن جانب�ه، أع�رب رئي�س 

العراق�ي  املرك�زي  الجه�از 
للتقييس ع�ن ترحيبه بزيارة 
الوف�د االيران�ي باحث�ا مع�ه 
التع�اون  مذك�رة  مضام�ن 
الثنائي املوقعة س�نة 2015. 
مذك�رة  بتنفي�ذ  أن  واعت�ر 
املذكورة، ستش�هد  التفاه�م 
البيني�ة  التج�ارة  وت�رية 

انسيابية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت هيئ�ة اإلحصاء الركية 
ان الع�راق جاء يف املركز الرابع 
ألكر املستوردين خال الشهر 

املايض.
وقالت الهيئة يف تقرير اطلعت 
عليه “ال�زوراء” إن “صادرات 
تركيا ارتفعت بنس�بة 51.9% 
مقارن�ة  امل�ايض،  اب  خ�ال 
الع�ام  م�ن  نفس�ه  بالش�هر 
املايض، حيث بلغت قيمتها 16 

مليارا و415 مليون دوالر”.
تركي�ا  “واردات  أن  وأضاف�ت 
ش�هدت  نفس�ه،  الش�هر  يف 
أيضا ارتفاعا بنس�بة 23.6%، 
 ،  2020 اب  بش�هر  مقارن�ة 
حيث بلغت قيمة الواردات 23 

مليارا و175 مليون دوالر”.
وأوضح�ت الهيئ�ة أن “العراق 
جاء رابعا يف الصادرات الركية 
لدول العالم يف شهر اب املايض 
بقيم�ة 939 ملي�ون دوالر، يف 
حن كان�ت أملانيا األوىل بمليار 

تلته�ا  دوالر،  ملي�ون   575
األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات 
دوالر،  ملي�ون  و313  بملي�ار 
واململك�ة املتحدة ج�اءت ثالثا 
دوالر،  ملي�ون  و194  بملي�ار 
خامس�ا  اس�بانيا  وج�اءت 

ب�839 مليون دوالر”.
واش�ارت اىل أن “نس�بة الدول 
إجم�ايل  م�ن  األوىل  الخم�س 
الص�ادرات بلغ�ت %31 يف اب 

.”2021
وأكدت ان “العراق جاء خامسا 

يف صادرات تركيا يف الفرة من 
كان�ون الثان�ي ولغاية ش�هر 
اب 2021، بقيم�ة مالية بلغت 
س�تة ملي�ارات و599 مليون 
دوالر، يف ح�ن أن أملانيا كانت 
االوىل بمبل�غ 12 ملياراً و406 
ماي�ن دوالر، تلته�ا امري�كا 
بتس�عة مليارات و142 مليون 
بثماني�ة  وبريطاني�ا  دوالر، 
دوالر،  ملي�ون   419 ملي�ارات 
وإيطاليا بسبعة مليارات و79 

مليون دوالر”.

النقل تدشن رصيفا جديدا يف ميناء خور الزبري لتصدير واسترياد منتجات النفط
صادرات العراق النفطية ألمريكا 

تنخفض لـ 1.5 مليون برميل 

العراق يرتقب تعاونا دوليا لتسليم املتهمني 
بتهريب األموال

معهد بريطاني يتوقع منو الناتج احمللي 
اإلمجالي للعراق بـ 1.7 %

التوصل لقرارات جديدة بشأن تصدير 
السيارات اإليرانية للعراق

العراق رابع أكرب املستوردين من تركيا 
خالل أيلول

ارتفاع أسعار الدوالر يف البورصة الرئيسة

مزاد العملة يبيع أكثر من 110 
ماليني دوالر

الرافدين يعلن تسهيالت مصرفية 
لدعم املشاريع االستثمارية

منفذ مندلي يشهد تصاعدا 
ملحوظا يف النشاط التجاري

إحباط هدر باملال العام بأكثر من 87 مليون 
دينار يف منفذ طريبيل احلدودي

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت إدارة معلومات الطاقة األمريكي�ة، امس األحد، أن صادرات العراق 

النفطية ألمريكا انخفضت اىل 1.5 مليون برميل يف شهر أيلول املايض.
وقال�ت االدارة يف جدول لها اطلعت عليه “ال�زوراء”: ان “العراق صّدر من 
النف�ط الخام ألمريكا خال ش�هر ايلول املايض ملي�ون و500 ألف برميل 
بمعدل 50 ألف برميل يوميا، منخفضة عن شهر آب الذي بلغت الصادرات 
النفطية العراقية ألمريكا 4 ماين و30 ألف برميل بمعدل 130 ألف برميل 

يوميا”.
واض�اف ان “العراق ص�ّدر النفط الخام ألمريكا خال األس�بوع األول من 
ش�هر أيلول بمع�دل 106 الف برمي�ل يوميا، فيما صدر متوس�ط 50 ألف 
برميل يوميا يف االس�بوع الثاني، وصدر متوس�ط 42 أل�ف برمياً يوميا يف 
األس�بوع الثالث”، مشريا اىل ان “االسبوع الرابع لم يصدر العراق أي كمية 

اىل امريكا”.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة األمريكي أن “العراق جاء باملرتبة التاسعة 
بعد كل من كندا واملكس�يك والس�عودية وروس�يا وكولومبي�ا واإلكوادور 
والرازيل ونيجرييا، واملرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت األخرية 
صادراتها ألمريكا خال ش�هر ايل�ول 12 ماين و187 ألف برميل يوميا”، 
مبين�ة أن “كندا ج�اءت باملرتبة االوىل كأكثر دول مص�درة للنفط ألمريكا 

تليها املكسيك”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، يف 

البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وق�ال مصدر إن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، س�جلت صباح 

امس 147650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما س�جلت األس�عار صباح يوم الس�بت 147300 دينار مقاب�ل 100 دوالر 

امريكي.
وأشار اىٕل أن اسعار البيع والراء ارتفعت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، 

بينما بلغت أسعار الراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كوردس�تان، فلم يش�هد ت�داول يف البورصة لوجود 

عطلة رسمية فيها.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البنك املرك�زي العراقي م�ن العملة الصعب�ة، امس األحد، 
لتس�جل  110 ماي�ن دوالر.وذكر مص�در أن البنك املركزي ش�هد اليوم خال 
مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة %2.94 لتصل 
إىل 210 ماي�ن، و218 الف�ا و319 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف 
اس�اس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم الخميس املايض، التي بلغت 
املبيع�ات فيه 204 ماين و218 الفا و319 دوالرا أمريكيا.وذهبت املش�ريات 
البالغ�ة 159 مليوناً و553 ألف�ا و 700 دوالر لتعزيز األرص�دة يف الخارج عىل 
ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البال�غ 50 مليوناً و560 
ألف دوالر بش�كل نقدي.وأش�ار اىٕل أن 32 مرصفاً قام�ت بتلبية طلبات تعزيز 
االرصدة يف الخارج، و 16 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 

22 رشكة رصافة، و248 رشكة توسط.

 بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مرصف الرافدي�ن، امس االح�د، عن تقدي�م تس�هيات مرصفية لدعم 

املشاريع االستثمارية والتجارية يف العراق.
وأوض�ح املكت�ب االعامي للمرصف يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان 
“املرصف مس�تعد لتمويل ودع�م مختلف املش�اريع التجارية واالس�تثمارية 
لاس�هام يف تحريك عجلة االقتص�اد وتوفري فرص عمل عر تنش�يط القطاع 

الخاص عن االسهام يف الحد من أزمة السكن”.
وأش�ار اىل ان “أبواب امل�رصف مفتوحة لجميع الراغب�ن بالحصول عىل دعم 
وتموي�ل مش�اريعهم التجارية واالس�تثمارية بمختلف االتجاهات والس�يما 
املتعلقة بتش�غيل االيدي العاملة وتحفيز اس�تثمارات القطاع الخاص، اضافة 

اىل تمويل مشاريع االسكان يف مختلف املحافظات للحد من أزمة السكن”.
ولفت اىل ان “املرصف مستمر يف تمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة والسيما 

ألصحاب املحال التجارية والورش الصناعية”.

بعقوبة / نينا:
شهد منفذ حدودي رشقي دياىل ارتفاعا بمعدل النشاط التجاري بعد استقرار 

لعدة اسابيع.
وقال مصدر حكومي ملراس�ل الوكالة الوطني�ة العراقية لانباء / نينا / :” ان 
منف�ذ منديل - س�ومار الحدودي مع ايران ش�هد تصاعدا ملحوظ�ا يف التبادل 
التجاري “.واضاف :” ان اس�تقرار الوضع االمني اس�هم يف استقطاب التجار 
والركات املس�توردة من املحافظات االخرى”. مبينا :” ان النش�اط التجاري 

زاد بنسبة %25 خال االشهر املاضية “.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، امس األح�د، ضبط وإحباط محاولة غش وتاعب 
وهدر بامل�ال العام بأكثر من 87 مليون دينار عراق�ي يف منفذ طريبيل الحدودي.
وذكرت الهيئة، يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: أن “منفذ طريبيل الحدودي 
تمكن من ضب�ط وإحباط عملية هدر باملال العام بقيم�ة تجاوزت ال�87 مليون 
دين�ار عراقي، تمت من خال التاعب بالرس�وم الجمركي�ة والريبية ملعامات 
انج�زت يف املنفذ”.وأضاف�ت أن “بعد إج�راء املطابقة والتدقي�ق  يف نقطة البحث 
والتحري تم ضبط عجلتن محملة بمادة )أس�اك وكابات كهربائية( ومن خال 
تدقيق املعاملة وفاتورة الراء تبن وجود هدر باملال العام بقيمة )87494532( 
حس�ب كتاب اإلحالة ومحر الضبط”.وأشارت إىل “تنظيم محر ضبط أصويل 

واإلحالة إىل قايض التحقيق التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املقرصين”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�ف موق�ع “expatistan” العامل�ي 
ال�ذي يعن�ى بتصني�ف دول العالم، أن  
العاصمة العراقية بغداد أغىل يف تكلفة 
املعيشة من العاصمة املرصية القاهرة 

بنسبة 12%.
ويقارن املوق�ع يف تصنيفاته بتكاليف 
املعيشة بن دول العالم واملدن باالعتماد 
عىل أس�عار امل�أكل واملس�كن وامللبس 
واملواص�ات، ومس�تحرات العناي�ة 

الشخصية، واألنشطة الرفيهية.
ووفق�اً ألح�دث تصنيف ن�ره املوقع 
للع�ام الح�ايل 2021، واطلع�ت علي�ه 
“ال�زوراء”، ف�إن “ما يدفعه الس�كان 
يف بغ�داد م�ن مبالغ ع�ىل الطعام أعىل 
بنس�بة %15 مم�ا يدفعه الس�كان يف 
القاه�رة، حي�ث تبل�غ قائم�ة طع�ام 
الغداء األساسية )بما يف ذلك املروب( 
يف الح�ي التج�اري يف بغداد للش�خص 
الواح�د 9.250 آالف دين�ار بما تعادل 

)98( جني�ه م�رصي، يف ح�ن تبل�غ 
75 جني�ه  القاه�رة  القائم�ة يف  تل�ك 
للش�خص الواحد”.وب�ن أن “س�كان 
بغ�داد يدفعون عىل الس�كن أموالً أعىل 
بنس�بة %59، مما يدفعه الس�كان يف 
القاهرة”، مش�رياً إىل أن “سكان بغداد 
يدفعون عىل املابس أموالً اقل بنس�بة 

%51 مما يدفعه سكان القاهرة”.
وأوض�ح أن “زوجاً واح�داً من األحذية 
الجلدية للرجال يف بغ�داد تبلغ 61 الف 
دين�ار وتع�ادل)625( جني�ه م�رصي 
يف ح�ن تبل�غ يف القاه�رة 825 جني�ة 
مرصي”.وأش�ار إىل أن “س�كان بغداد 
يدفع�ون ع�ىل املواصات اعىل بنس�بة 
%11 مم�ا يدفع�ه س�كان القاهرة”، 
مبيناً أن “س�كان بغ�داد يدفعون عىل 
العناية الشخصية أعىل بنسبة %1 مما 
يدفعه س�كان القاهرة، ويدفع سكان 
بغداد عىل الرفيه اقل بنس�بة %5 مما 

يدفعه سكان القاهرة”.

تصنيف عاملي: تكلفة املعيشة يف بغداد أغلى 12 ٪ عنها يف القاهرة
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بغدادم الزوراء

إتف�ق االتحاد العراقي املركزي لالس�كواش 

ع�ى عقد توأم�ة مع نظ�ره االيراني خالل 

الف�رة املقبل�ة، تتضم�ن مح�اور مهم�ة 

ستعود بالنفع عى اللعبة يف العراق.

وق�ال نائب رئيس إتحاد اللعبة حس�ن أبو 

العيس ان الوفد العراقي الذي رأسه الدكتور 

ع�ي جهاد رئي�س االتح�اد، إلتق�ى رئيس 

اللجنة األوملبية االيرانية س�يد رضا صالحي 

ورئيس إتحاد االس�كواش االيراني مسعود 

ً ع�ى إنفراد حي�ث تم خالل  س�ليماني، كالاّ

اللقاءي�ن االتفاق عى عدد من املش�ركات 

التي تخدم اللعبة يف البلدين. 

وقال أبو العيس ان من بن أهم النقاط التي 

تم التوافق عليه�ا هي دعم االتحاد االيراني 

ملوضوع إس�تضافة محافظة الس�ليمانية 

ملنافس�ات بطولة غ�رب آس�يا للعبة خالل 

األشهر املقبلة، فضالً عن إقامة معسكرات 

تدريبية ملنتخبي الشباب والناشئن يف إيران، 

وكذل�ك إقام�ة دورات تدريبي�ة وتحكيمية 

للمدربن والحكام العراقي�ن يف إيران، كما 

أب�دى الجان�ب االيران�ي إس�تعداده الكبر 

للمتقدم�ن  الع�راق  منتخ�ب  الس�تضافة 

وإقام�ة أكثر م�ن لقاء ودي ب�ن املنتخبن 

ع�ى ان يتحم�ل الجان�ب االيران�ي نفقات 

السكن والنقل داخل إيران واالطعام، وتوفر 

قاعات للتدريب واللعب، مما سيكون هنالك 

معس�كر مماثل للمنتخب االيراني يف العراق 

خالل األشهر املقبلة أيضاً.

وأض�اف اب�و العي�س ان االتح�اد االيراني 

إقرح عى نظره العراقي تأسيس منتخب 

نسوي وإس�تعدادهم لتوفر أكثر من لقاء 

العراق�ي  النس�وين  املنتخب�ن  ب�ن  ودي 

وااليران�ي، كما إق�رح أيضاً عق�د إجتماع 

موس�ع ب�ن إتح�ادات اللعب�ة يف الع�راق 

والكوي�ت وقطر وإي�ران لتطوي�ر رياضة 

االس�كواش وتوس�يع قواعد ممارسيها يف 

تلك البلدان، مش�راً اىل انه زار مدينة شراز 

ع�ى هامش زيارة الوف�د العراقي اىل إيران 

وت�م االتف�اق مع املس�ؤولن ع�ى رياضة 

االسكواش يف محافظة ش�راز عى إرسال 

من 6-3 مالعب اىل العراق وبس�عر تنافيس 

جي�د فض�اًل ع�ن توجي�ه دع�وة رس�مية 

ملش�اركة منتخب العراق يف بطولة ش�راز 

الدولية التي س�تقام العام املقبل باالضافة 

لتوجيه دعوة رس�مية لألندية العراقية من 

أج�ل إقامة معس�كرات تدريبية هناك عى 

نفقة الجانب االيراني.

رياضة املعاقني 
اجنازات متواصلة

ج�اءت نتائج ش�جعان ب�الد الرافدين 

األخرة يف دورة األلعاب الباراملبية التي 

أقيم�ت يف العاصم�ة اليابانية طوكيو 

ليؤك�د فيها أبطال العراق ش�جاعتهم 

وتحديهم وه�م يقارعون نجوم العالم 

محققن أوس�مة الفخ�ر رافعن علم 

بالدهم، ورغم الظروف وجائحة كورونا 

فأن جراح نصار وزمالئه رضبوا أروع 

األمثل�ة وس�ط اهتم�ام إعالم�ي كبر 

هن�ا وهناك حي�ث كان للوفد اإلعالمي 

الذي رافق البعثة العراقية دورا يف نقل 

مس�رة العبينا التي عكس من خاللها 

الزميلن عمار طاهر وهشام السلمان 

ص�ورة رائعة يف أدائه�م املتواصل عرب 

وس�ائل اإلعالم وهم ينقلون املشاركة 

العراقية الكبرة.

نعم لقد كان وفدنا بمستوى املسؤولية 

رغم الظ�روف الت�ي واجهتهم يف فرة 

اإلع�داد ج�راء قل�ة األم�وال وجائحة 

كورونا التي شكلت عائقا أمام إبطالنا 

الذين نرفع لهم القلعة وللجنة االوملبية 

الباراملبية التي عملت عى توفر كل ما 

من شأنه إلبطالنا .. والحمد لله تحقق 

بع�ض اليشء من خ�الل الحصول عى 

ثالثة أوسمة.

لق�د واكب�ت رياض�ة املعاق�ن مطلع 

الثمانين�ات ويف ف�رة املرح�وم فاخر 

الجم�ايل إىل جان�ب قحط�ان النعيمي 

وآخري�ن م�ن اإلبط�ال، والزل�ت أتابع 

صاحب�ة  املعاق�ن  رياض�ة  مس�رة 

االنج�ازات، ونراهن عليه�ا يف تحقيق 

املزي�د م�ن النجاح�ات يف مش�اركاتنا 

الخارجية، وم�ا تحقق يف طوكيو نتاج 

العزيم�ة واإلرصار الت�ي يتمت�ع به�ا 

إبطالنا وبطالتنا رغم قس�وة الظروف 

التي يمرون به�ا إىل جانب الدعم الذي 

يتلقاه رياضيونا.

وهن�ا يتوج�ب تقدي�م الدع�م وتوفر 

أفضل األجواء لهذه الرشيحة التي أكدت 

حضورها يف املحافل العربية واآلسيوية 

والدولية .. ونناشد املسؤولن االهتمام 

وتهيئة الظروف حتى يواصلوا املسرة 

إىل اإلمام .. وتحية لهؤالء النجوم الذين 

اثبت�وا الحياة م�ع الي�أس وان اإلرادة 
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وهيب: احتاد الكيوكوشنكاي تعرض 
اىل ظلم وتهميش

بغداد/حسن عمار 
احتضن�ت قاعة الش�عب الرياضية، ام�س األحد، منافس�ات بطولة الع�راق للمتقدمن 
بالكيوكو شنكاي، والتي تستمر عى مدى يومن بإرشاف ودعم ذاتي من اتحاد اللعبة. 

وقال رئس االتحاد العراقي املركزي للكيوكوش�نكاي، عمار وهيب،  إن« البطولة تش�هد 
مش�اركة أكثر من 265 العباً من 28 نادياً ومن مختل�ف أنحاء العراق وبمختلف األوزان 
».وأش�ار وهيب إىل أن« اتح�اد اللعبة تعرض مع 11 اتحاداً آخري�ن اىل الظلم والتهميش 
بس�بب أخطاء مالية وإدارية يف وزارة الش�باب والرياضية وتم عى أثرها منع االتحادات 

من رصف امليزانية املالية عى مدى عامن.

أصفر وأمحر

االحتاد االيراني لالسكواش يدعم إستضافة السليمانية لبطولة غرب آسيا
بغداد/ الزوراء

أقامت اللجنُة النس�وية يف االتح�اد العراقياّ لكرة الق�دم دورة اإلرشاف 
ومقيمي الحكام للساحات املكشوفة الخاصة بالعنرص النسوي  للفرة 
من )1- 2/1٠/2٠21( عرب املنصة اإللكرونية )اون الين( بالتعاون مع 
دائ�رة الحكام يف االتحاد بحضور ٣٠ مش�اركًة من مختلف املحافظات، 
وحارض يف الدورة اآلس�يوي كاظم ع�ودة الزم، واملرشف العام الدكتورة 

أزهار محمد جاسم.
وقالت رئيسُة اللجنة النسوية، الدكتورة أزهار محمد: إن اللجنة تسعى 
جاه�دًة اىل تطوي�ر قدرات مقيم�ات الحكام ملباريات الدوري النس�وي 

للساحات املكشوفة من خالل إقامة الدورات.
وأضافت: ان التفاعل من املش�اركات كان كبراً للمعلومات القيمة التي 
طرحها املحارض اآلس�يوي كاظم عودة والتي تناولت العديد من األمور 

التي تخص آلية تقييم الحكام وكيفية التعامل مع مختلف املواقف.
واختتم�ت، رئيس�ُة اللجن�ة النس�وية حديثه�ا بالقول:  ال�دورة كانت 
ناجحًة، ونأمل من املش�اركات االس�تفادة القصوى من املعلومات التي 
ت�م طرحها أثناء املحارضات   لالرتقاء بواقع عملهن عند تقييم الحكام 

ملباريات الدوري النسوي للموسم 2٠22-2٠21.

30 مشاركًة يف دورة اإلشراف 
ومقيمي احلكام للدوري النسوي

منتخبنا الوطين يبدأ تدريباته يف الدوحة حتضريا ملواجهة لبنان اخلميس

سوكوب: نتطلع لتقديم أفضل ما لدينا يف بطولة غرب آسيا رغم قوة جمموعتنا
االومليب يواجه فلسطني اليوم بهاجس النقاط الثالث 

بغداد/ صالح عبد املهدي

أكَد م�درُب منتخبنا األوملبياّ لكرة القدم، 

التش�يكي مروسالف س�وكوب، ارتفاع 

س�قف طموحاته مع املنتخ�ب لتحقيق 

نتائج ايجابية يف بطولة غرب آس�يا التي 

س�تنطلق اليوم االثن�ن يف مدينة الدمام 

بالسعودية.

وقاَل املدرب سوكوب، يف املؤتمر الصحفي 

للمجموعة الثانية: مجموعتنا قوية جداً، 

ولكننا نعرف نوعية املنافس�ن، وس�بق 

لنا أن واجهن�ا منتخب االمارات من قبل 

بعد خوض مباراتن وديتن أمامه، وهو 

منتخب قوي ايضاً. 

وأضاَف: البطولة فرص�ة كبرة لالعبن 

التصفي�ات  قب�ل  جي�د  يشء  لتحقي�ق 

اآلسيوية املؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 

عاما، نتطلع لتقديم أفضل ما عندنا. 

واختتَم س�وكوب حديثه بالق�ول: لدينا 

مجموع�ة جيدة م�ن الالعبن، وس�وف 

أعتم�د ع�ى 23 العب�اً يف البطولة، لكون 

ج�دول املباريات مضغوطاً بش�كل كبر 

بسبب وقت البطولة.

ويس�تهل منتخبن�ا االوملب�ي  رحلت�ه يف 

النسخة الثانية  لبطولة غرب اسيا تحت 

23 عام�ا التي تضيفه�ا اململكة العربية 

الس�عودية للف�رة  م�ن 4 – 12ترشين 

االول  الح�ايل عندم�ا يواج�ه  ش�قيقه  

الفلسطيني عند الساعة الثالثة والنصف 

ع�رصا بتوقي�ت بغ�داد  يف ملع�ب االمر 

محمد  بمدينة الدمام  لحساب منافسات 

املجموعة الثانية تعقبها مباراة االمارات 

ولبنان ضمن املجموعة ذاتها .

شّدوا اهلّمة
وكان منتخبن�ا االوملبي ق�د وصل الدمام  

مساء اول امس عن طريق مطار  الدوحة  

ة يا اسود(  حامال معه شعار ) شداّوا الهماّ

وس�ط طموح�ات مزدوجة تتمث�ل اوال 

يف املنافس�ة عى اللق�ب االقليمي وكذلك 

التحضر للتصفيات القارية التي تقام يف 

املنامة  اواخر الش�هر الحايل  حيث يلعب 

منتخبن�ا ضم�ن املجموع�ة الثالثة التي 

تضم�ه اىل جانب منتخبات افغانس�تان 

الضيافة  واملالدي�ف والبحرين صاحب�ة 

،وه�ذه ه�ي النس�خة الثاني�ة  لبطولة 

اتحاد غرب اس�يا حيث  تقام بمش�اركة 

11 منتخب�ا  قس�متها القرع�ة اىل ثالث 

منتخب�ات  االوىل  فضم�ت  مجموع�ات  

الكويت  واالردن واليمن وس�لطنة عمان  

والثاني�ة منتخب�ات الع�راق واالم�ارات 

وفلس�طن  ولبنان  ام�ا الثالثة فضمت 

منتخب�ات اململك�ة العربي�ة الس�عودية 

والبحري�ن وس�ورية  ويتاه�ل اىل الدور 

نص�ف النهائ�ي بط�ل كل مجموع�ة اىل 

جان�ب افض�ل الثوان�ي  يف املجموع�ات 

الثالث .

حتضري مشرتك
االوملبي  تضمنت تحض�رات منتخبن�ا 

للبطول�ة معس�كرين تدريبي�ن تح�ت 

ارشاف مدرب�ه التش�يكي مروس�الف 

س�كوب  اولهما يف تركي�ا اقيم يف  الثلث 

االخ�ر من ش�هر آب امل�ايض  وخاض 

خالله الفريق  ث�الث مباريات تجريبية  

فف�از ع�ى  ن�ادي الس�احل  الكويت�ي  

بهدفن مقاب�ل هدف واحد بينما خرس 

من منتخ�ب ليبي�ا االول بثالثة اهداف 

مقابل هدفن  ومن نادي نيغده انادول 

الرك�ي  بثالث�ة اه�داف مقاب�ل هدف 

واح�د ، بعدها اق�ام الفريق معس�كرا 

ثاني�ا يف االم�ارات  خ�رس خالل�ه امام 

نظره االمارات�ي مرتن اوالهما باربعة 

اه�داف مقاب�ل ه�دف واح�د واالخرى 

ام�ا   ، واح�د  ه�دف  مقاب�ل  بهدف�ن 

املنتخب الفلسطيني الذي يقوده املدرب 

املحي ايهاب ابوج�زر  فتاهب للبطولة  

بمعسكر ندريبي اقيم يف الكويت خاض 

خالل�ه الفري�ق مبارات�ن  عى س�بيل 

التجري�ب فتع�ادل يف االوىل  م�ع ن�ادي 

الفحيحي�ل بهدفن  لكل منهما  وخرس 

يف الثانية  امام  االوملبي الكويتي بهدف 

دون مقابل .

حضور اخلربة
االوملب�ي  منتخبن�ا  تش�كيلة  �ت  ضماّ

للبطول�ة  23 العبا  يمثل�ون 12 فريقا 

م�ن ف�رق ال�دوري املمتاز وه�م ثالثي 

ال�زوراء احمد حس�ن مكن�زي  واحمد 

رستي�ب  ومنتظ�ر محمد ج�رب وثالثي 

الطلب�ة الح�ارس حس�ن احم�د  وزيد 

تحسن ووكاع رمضان  وثنائي الجوية 

حس�ن رائد ومنتظر عبد االمر وثنائي 

نفط ميس�ان عباس بديع ونهاد محمد  

وثنائ�ي الكرخ مصطفى وليد وحس�ن 

عب�د الكري�م  وثنائي الرشط�ة صادق 

زام�ل وعمار غالب  وثنائي امانة بغداد 

رض�ا فاض�ل ومؤمل عب�د الرض�ا  اىل 

جانب الحارس عماد عيىس من زاخو و 

حسن عمار من نفط البرصة  ومحمد 

الباقر كريم من الديوانية  وعباس ياس 

م�ن املين�اء  وعي محس�ن م�ن النفط 

بمعية الثنائي املحرف ونعني الحارس 

نديم نادر من نادي فلكنبري السويدي 

والعب الوس�ط زيدان اقب�ال من رديف 

مانشسر يونايتد االنكليزي .

ثالثة حمرتفني
فتض�م  الفلس�طيني   املنتخ�ب  ام�ا   

تش�كيلته نخب�ة م�ن العب�ي ال�دوري 

املح�ي يمثل�ون 11 نادي�ا وه�م ثالثي 

مؤسس�ة الب�رة وج�دي نزيه وبش�ار 

شويكي  واحمد الطويل  وثالثي شباب 

الظاهري�ة ع�ي وري�دات ومهن�د اب�و 

رشخ  وزيد قم�رب  وثنائي بالطة فادي 

قطميش وامر قطاوي وثنائي ش�باب 

الخليل خ�ري عابدي�ن  ومحمد ديرية  

ب  وثنائي اتحاد خ�ان يونس  احمد كالاّ

وخال�د النربي�ي   اىل جانب  انس بني 

عودة من االمعري  ووليد قمرب من جبل 

املك�رب وصادق عبيد من مركز طولكرم   

وعميد س�وافطة م�ن  طوباس  واحمد 

اب�و الحس�نن  من الش�اطئ   ومحمد 

الرام�يس  من هالل غ�زة ومعهم ثالثة 

محرفن وهم جمال حمد العب اليايوا 

االس�باني  وليث حسون العب النواعر 

السوري  وحامد حمدان العب الجزيرة 

مطروح املرصي .

غياب البطل 
وبالع�ودة اىل تاريخ البطول�ة نجد بان 

قط�ر ق�د اس�تضافت النس�خة االوىل  

الت�ي  جرت للفرة م�ن 30 ايلول – 14 

بمش�اركة   2015 ع�ام  االول  ترشي�ن 

10 منتخب�ات ت�م تقس�يمها اىل ث�الث 

مجموع�ات فضمت االوىل  قطر واليمن  

واالردن وفلسطن وضمت الثانية ايران 

والس�عودية  والبحري�ن  فيم�ا ضم�ت 

الثالث�ة  س�ورية  واالمارات  وس�لطنة 

عم�ان  وتاه�ل  اول كل مجموع�ة اىل 

ال�دور نص�ف النهائ�ي جان�ب افض�ل 

الثوان�ي  يف املجموعات الث�الث  وهكذا 

فازت سورية عى قطر  بهدفن دون رد 

وايران عى  اليمن بهدفن مقابل هدف 

واح�د   قبل ان تح�رز ايران  اللقب  بعد  

تغلبها يف املباراة النهائية  عى س�ورية 

بهدف�ن دون مقاب�ل لكنه�ا غابت عن 

النس�خة الحالي�ة  بينما اح�رزت قطر 

املركز الثالث  بعد هزيمة اليمن بثالثية 

بيض�اء ،  وس�جل هدفن  م�ن اهداف 

قطر يف البطولة محرف  الزوراء الحايل  

املغربي حم�زة الصنهاجي  عندما كان 

يمتلك الجنسية القطرية .

الدوحة/ متابعة الزوراء 
يب�دأ منتخبنا الوطني بك�رة القدم اليوم 
االثنن وحداته التدريبية عى ملعب نادي 
العرب�ي يف العاصم�ة القطري�ة الدوحة 
التي وصله�ا امس  األح�د، إىل العاصمة 
تحض�راً  وذل�ك  الدوح�ة،  القطري�ة 

ملالق�اة نظ�ره اللبنان�ي ي�وم الخميس 
املقب�ل عى اس�تاد خليفة ال�دويل ضمن 
مباريات الجولة الثالثة للمجموعة األوىل 
للتصفي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة ملونديال 

قطر 2022. 
واس�تغرقت رحلُة وفد منتخبنا الوطني 

س�اعتن عرب طائ�رة خاص�ة للخطوط 
الجوي�ة العراقياّة، بينم�ا اتخذ الوفد من 
فندق العزيزية يف الدوحة مقراً إلقامته. 

وأج�رى وف�د الوطني مس�حات كورونا 
لنظ�ام  أعضائ�ه، وس�يخضع  لجمي�ع 

الفقاعة لحن معرفة نتائج املسحات.

اعالمنا الرياضي
الزمي�ل العزيز صفاء عل�وان ثمن كل من حرض 
مراس�م عزاء وال�ده املصور علوان الس�وداني 
او اتصل او ارس�ل برقي�ات التعازي، ويلتمس 
الع�ذر لكل م�ن لم تس�عفه الظ�روف لتقديم 
التع�ازي بهذا املصاب، س�ائال الع�ي القدير ان 
يحفظ الجميع ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة كل 

رش ومكروه.
 ******************

الزمي�ل االعالمي عي ن�وري قرر خ�وض تجربة 
جدي�دة من خ�الل تقدي�م برنام�ج ريايض من 
عى شاش�ة قناة )اي نيوز ( الفضائية  بعنوان 
)كاس(، كل االمنيات للزميل نوري برفقة فريق 

العم�ل املؤل�ف من جمع�ة الثامر مع�دا واحمد 
رحيم مراسال، بتحقيق النجاح وترك بصمة مميزة 

يف مهمتهم املهنية الجديدة.
 **********************

الزمي�ل الصحفي محمد مأمون املحرر يف صحيفة 
الزوراء اكد اكتس�ابه الش�فاء الت�ام من االزمة 
الصحي�ة الت�ي تع�رض لها قب�ل ف�رة زمنية 
قص�رة، خال�ص االمني�ات لزميلن�ا الخل�وق 
بالش�فاء التام وان يلبس�ه رب الع�زة واالجالل 

ثوب الصحة والعافية.



كشف تقرير صحفي إنجليزي،  
ع�ن آخ�ر املس�تجدات املتعلقة 
ب�ول  الفرن�ي  بمس�تقبل 
بوجبا، نجم وس�ط مانشسرت 

يونايتد.
وينتهي عقد بوغبا صاحب ال�28 
أول�د تراف�ورد بنهاي�ة  عاًم�ا يف 
املوس�م الج�اري، وال يوج�د 
بش�أن  اتف�اق 

التجديد حتى اآلن.
وبحسب صحيفة صن الربيطانية، 
فق�د عرض مين�و راي�وال، وكيل 
بوغب�ا، نج�م مانشس�رت يونايتد 
ع�ى إدارة ري�ال مدري�د، للتعاقد 

معه يف املوسم املقبل.
وأضاف�ت أن راي�وال يح�اول نقل 
نجم وس�ط مانشسرت يونايتد إىل 
ريال مدريد، بناء عى رغبة بوجبا 

الذي يرغب يف اللعب بس�انتياجو 
برنابيو.

وأش�ارت إىل أن اسم بوجبا ارتبط 
أيًضا باالنتقال إىل برش�لونة، لكن 
الن�ادي الكتالون�ي يريد تخفيض 
الجدي�د،  املوس�م  يف  األج�ور 
وسيكون من الصعب عليه تحمل 

راتب النجم الفرني.
جريم�ان  س�ان  باري�س  ويع�د 

أيًض�ا من الف�رق التي س�تكون 
مهتم�ة بالحصول ع�ى خدمات 
بوغب�ا يف الصيف، بع�د أن حاول 
النادي الفرني ضمه يف املريكاتو 

الصيفي األخري.
ومع ذل�ك، فإن ري�ال مدريد يعد 
نج�م  بخدم�ات  للف�وز  األق�رب 
مانشسرت يونايتد، بناًء عى رغبة 

الالعب نفسه.

قل�ب إن�رت تأخ�ره به�دف أمام مس�تضيفه 
ساس�وولو إىل فوز بهدفني لواحد يف املرحلة 
الس�ابعة من منافس�ات ال�دوري اإليطايل 

لكرة القدم.
أح�رز البديل إيدين دجيكو هدف التعادل 
إلن�رت مي�الن بع�د دقيق�ة واح�دة م�ن 
اشرتاكه قبل أن يحصل عى ركلة الجزاء 
الحاس�مة التي أهدت فريق�ه االنتصار 
بعد أن قلب حامل لق�ب دوري الدرجة 
األوىل اإليطايل لكرة القدم تأخره ليهزم 
املرك�ز  إىل  ويتق�دم   2-1 ساس�وولو 

الثاني. 
ومنح ه�دف دومينيكو برياردي من 
ركل�ة ج�زاء التقدم لساس�وولو يف 
منتصف الش�وط األول )22(، لكن 
دجيك�و ترك بصمة فوري�ة بعد أن 
سجل برأسه هدف التعادل من أول 

له يف املباراة يف الدقيقة 58.ملس�ة 
املهاج�م البوس�ني، الذي يتقاس�م وتعّرض 

ص�دارة هدايف ال�دوري اإليطايل مع تش�ريو إيموبييل مهاجم 
التس�يو بس�تة أهداف، إلعاقة من الحارس أندريا كوس�ييل 
داخل املنطقة وس�ّدد األرجنتيني الوتارو مارتينيز يف الشباك 
م�ن ركلة الجزاء التي أس�فرت عنه�ا املخالف�ة ليعلن تقّدم 

الضيوف.
وارتق�ى إنرت إىل املركز الثاني برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة 
واح�دة خلف ناب�ويل املتصدر الذي حل ضيف�ا عى فيورنتينا 

أمس األحد. ويحتل ساسوولو املركز 13 بسبع نقاط.

حق�ق اليبزي�غ وصيف املوس�م املايض ف�وزه الثاني 
توالي�اً أمام ضيف�ه بوخوم -3صفر  ضم�ن الجولة 

السابعة من الدوري األملاني.
وجاءت األهداف الثالثة يف الشوط الثاني، حيث افتتح 
املهاجم الربتغايل أندري س�يلفا التس�جيل يف الدقيقة 
69 برأس�ية م�ن ركلة ركنية من أول ملس�ة له للكرة 
بعد ثواٍن من دخوله أرض امللعب بدالً من الدنماركي 
يوسف بولس�ن، وأضاف املتألق الفرني كريستوفر 
نكونك�و الهدف�ني الثان�ي والثال�ث يف الدقيقتني 73 
و78، رافعاً رصيده إىل 4 أهداف يف “بوندس�ليغا” هذا 

املوسم.
وكان نكونك�و س�جل هدف�ني وم�رر كرة حاس�مة 
وتس�بب بركل�ة ج�زاء يف مب�اراة الف�وز بسداس�ية 
نظيفة عى هرتا برلني يف املرحلة السابقة، كما سجل 
الهدف اليتيم لفريق�ه أمام كلوب بروج البلجيكي يف 
الخس�ارة بنتيجة 2-1 يف الجولة الثانية من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وق�ال مدرب اليبزيغ الجدي�د األمريكي جيي مارش 
متأس�فاً: “لو كّنا أكثر دقة وفعالية كان بإمكاننا أن 

نتقدم بأربعة أهداف قبل انتصاف املباراة”.
وه�و الف�وز الثالث لاليبزي�غ هذا املوس�م بعد بداية 
متعثرة ش�هدت خس�ارته ثالث مباري�ات يف املراحل 
األرب�ع االوىل، لريف�ع رصي�ده إىل 10 نق�اط يف املركز 
الس�ابع مؤقتا بانتظار مب�اراة ماينتس مع أونيون 
برل�ني الت�ي جرت أم�س األح�د، فيما تجم�د رصيد 

بوخوم عند 4 نقاط يف املركز السابع عرش.
وصع�د بوروس�يا دورتموند إىل املرك�ز الثاني مؤقتا 
يف ال�دوري األملان�ي لكرة الق�دم بفوزه ع�ى ضيفه 
“العم�الق”  مهاجم�ه  غي�اب  يف   2-1 آوغس�بورغ 

النرويجي إرلينغ هاالند لإلصابة.
ورف�ع دورتمون�د الذي ع�وض خس�ارته يف املرحلة 
السابقة أمام بوروسيا مونشنغالدباخ بهدف نظيف، 
رصيده إىل 15 نقطة، متس�اوياً مع فرايبورغ الفائز 
ع�ى مضيفه هرتا برلني 1-2، م�ع أفضلية االهداف 

ل�أّول، بانتظار مباراة باير ليفركوزن الرابع مع 13 
نقطة أمام أرمينيا بيليفيلد أمس األحد.

تق�دم دورتموند ع�رب الربتغايل رافاي�ل غرييرو  من 
ركلة جزاء )10(، ورّد الضيوف عرب السويرسي أندي 
زك�ريي )35(، قب�ل أن يخطف يولي�ان برانت هدف 

النقاط الثالث يف الدقيقة 51.
وق�ال بران�ت إن “املب�اراة كانت محتدمة بش�كل ال 
يص�دق”، مضيف�اً: “انزعجت قليالً ألنن�ا لم نتمكن 
من تس�جيل الهدف الثالث، ولكن عندما تفوز تشعر 
بالس�عادة”.وفاز دورتمون�د يف مباريات�ه الثمان�ي 

األخ�رية عى أرضه يف “بوندس�ليغا”، متجاوزاً انجاز 
موس�م 2016-2015 تحت إدارة توم�اس توخل )7 
مباري�ات(، علماً أن الفريق “األصفر األس�ود” حقق 
سلس�لة أط�ول يف عق�ر داره يف ع�ام 1994 م�ع 12 

فوزاً.
دخل دورتموند املباراة منتشياً من فوزه القاري عى 
س�بورتينغ الربتغ�ايل -1صفر يف الجول�ة الثانية من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا ومن دون هاالند أيضاً.

وهدد غريي�رو بعد س�ت دقائق من صاف�رة البداية 
مرمى املنافس بتسديدة من 40 ياردة مرت بمحاذاة 
القائ�م، قب�ل أن يفتتح التس�جيل بع�د 4 دقائق من 
ركلة جزاء إثر خطأ من العب أوغس�بورغ الهولندي 

جيفري غويلوو عى مواطنه املهاجم دونيل مالن.
وع�اد غرييرو إىل الواجهة منف�ذاً ركلة ركنية تابعها 
العائد م�ن اإلصاب�ة القائد ماركو رويس بتس�ديدة 
بقدم�ه اليمنى من خارج منطق�ة الجزاء مرت فوق 

املرمى .)21( 
زك�ريي  الس�ويرسي  ع�رب  التع�ادل  الضي�ف  أدرك 
بتس�ديدة بقدمه اليرسى يف قل�ب املرمى )35(، قبل 
أن يخطف دورتموند هدف الفوز والنقاط الثالث مع 
بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة برانت من خارج 

منطقة الجزاء بتمريرة من رويس .)51( 
يف برل�ني، افتت�ح فرايبورغ التس�جيل يف الدقيقة 17 
بفضل النمس�اوي فيلي�ب لينهارت، قب�ل أن يعادل 
املضيف عرب البولندي كريس�توف بيونتيك يف الدقيقة 
70.وخطف الضيف هدف الفوز بفضل نيلز بيرتسن 

يف الدقيقة 78.
ويف مباري�ات اخرى، فاز ش�توتغارت عى هوفنهايم 
1-3، فيما خرس فولفس�بورغ أمام ضيفه بوروسيا 

مونشنغالدباخ 1-3.
وكان فولس�بورغ تص�در الرتتي�ب يف املراحل الثانية 
والثالث�ة والرابع�ة، وتش�اركه م�ع باي�رن ميونيخ 
املتصدر الحايل يف الخامس�ة، علم�ًا أن البافاري لعب 

مع أينرتاخت فرانكفورت أمس األحد.

قال جاريث س�اوثجيت مدرب إنجلرتا، إن جاك جريليش 
العب وس�ط مانشس�رت س�يتي، يواجه “تحدي�ا كبريا” 
لتسجيل هدفه الدويل األول مع بالده، قبل خوض مباراتني 

يف تصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر.
وأبدى س�اوثجيت س�عادته ببداي�ة جريلي�ش يف فريقه 
الجديد مانشس�رت س�يتي، حيث س�جل هدف�ني وصنع 
هدفني يف كل املس�ابقات منذ انتقاله يف صفقة قياس�ية 

لالعب بريطاني هذا الصيف من أستون فيال.
لكن مدرب إنجلرتا يريد من صانع اللعب البالغ عمره 26 
عاما، أن يهز الش�باك مع بالده بعدم�ا خاض 15 مباراة 
دون أي هدف منذ ظهوره الدويل األول يف س�بتمرب/أيلول 

.2020
وق�ال س�اوثجيت: “أعتق�د أنه ي�درك أنن�ا طلبنا بعض 

األشياء منه عند انضمامه ألول مرة”.
وأض�اف: “التح�دي األكرب له معنا أنه خ�اض 15 مباراة 

التح�دي  يتعل�ق  ه�دف.  أي  بالوص�ول دون  األك�رب 

إىل األرق�ام الت�ي اعت�اد الالعب�ون يف مركز الجن�اح معنا 
تحقيقها خالل فرتة من الوقت. ال يوجد سبب يمنعه من 

ذلك”.
وتابع: “إنه يف موقف أفضل من الناحية البدنية. يستطيع 
خوض مباريات منتصف األس�بوع اآلن. عندما كان معنا 
يف نهاية املوسم، كان بوسعه أن يتدرب مرتني فقط كل 3 

أيام، لذا يبدو األمر مختلفا تماما عن بطولة أوروبا”.
وسينال جريليش فرصة لهز الشباك عندما تلعب إنجلرتا 
يف ضياف�ة أن�دورا يف التاس�ع م�ن أكتوبر/ترشين األول، 
وقبل اس�تضافة املج�ر بعدها ب�3 أي�ام ضمن تصفيات 

كأس العالم.
وتتص�در إنجل�رتا مجموعته�ا برصي�د 16 نقط�ة من 6 
مباري�ات، وبف�ارق 4 نقاط ع�ن ألبانيا صاحب�ة املركز 
الثان�ي، وتحت�اج إىل 8 نق�اط لضمان التأه�ل، لكن ربما 
الف�وز يف الجولت�ني املقبلت�ني يك�ون كافي�ا للصعود إىل 

النهائيات، برشط أن تسري باقي النتائج يف مصلحتها.

7الرياضي
اعالم الكرتوني الفوز الثاني تواليا لاليبزيغ ودورمتوند يتفوق على آوغسبورغ

ساوثجيت حمفزا جريليش: حان وقت تسجيل األهداف
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن رفض البعض تلقي اللقاح 

ضد كوفيد 19، يتسبب يف “تعرض اآلخرين للخطر”.
وأض�اف كلوب أن�ه تلقى التطعي�م ليس فقط م�ن أجل حماية 

نفسه، لكن “كل اآلخرين املوجودين من حويل”.
وأك�د تلقي “%99 من العبي ليفربول اللقاح”، وأنه ال يحتاج إىل 

إقناع أي شخص برضورة ذلك.
وذك�رت تقارير بريطانية األس�بوع امل�ايض أن 7 أندية فقط يف 
ال�دوري اإلنجليزي املمت�از، من أصل 20 ناديا، تملك تش�كيالت 

تلقى أكثر من %50 من عنارصها اللقاح.
ويعتقد كلوب أن التطعيم ليس حدا لحرية املرء.

وتاب�ع املدرب األملان�ي: “لقد تلقيت التطعيم ألني أش�عر بالقلق 
ع�ى نف�ي، لك�ن بش�كل أكرب ل�كل املوجودي�ن من ح�ويل، إذا 
تعرض�ت لإلصابة )بكوفي�د19-( وعانيت منها، فأنا املس�ؤول، 
أما إذا تعرضت لإلصابة وتس�ببت يف إصابة آخر بالعدوى، فإنها 

مسؤوليتي وليست مسؤوليته”.

اإلصابة متنع إبراهيموفيتش 
من االنضمام ملنتخب السويد

كلوب يبدي رأيه بشأن تلقيح 
الالعبني ضد كورونا

رايوال يعرض بوغبا على ريال مدريد

مفكرة الزوراء

أرتيتا: مل نستحق الفوز أمام برايتون

روزه ملنتخب النرويج: هاالند ليس ماكينة

تعثر مجدداً انضمام زالتان إبراهيموفيتش ملنتخب الس�ويد بعد 
أيام م�ن اس�تدعائه ملباراتي كوس�وفو واليونان، وذلك بس�بب 

اإلصابة “يف وتر العرقوب”.
وكان مهاجم ميالن اإليطايل اسُتدعي الثالثاء املايض إىل تشكيلة 
منتخ�ب بالده لخوض مباريات التصفي�ات األوروبية املؤهلة إىل 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.
ولم يخض السويدي س�وى 30 دقيقة بقميص ميالن منذ بداية 
املوسم الجديد وتحديداً أمام التسيو يف 12 أيلول/سبتمرب، حيث 
أجربته إصاب�ة يف الركبة وانزعاج يف وتر أخيل عى االبتعاد قرساً 

عن املالعب.

فوز مثري إلنرت على ساسوولو
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قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، إن فريقه لم يستحق الفوز بعدما 
ظه�ر ب�ال أني�اب هجومية خ�الل التع�ادل دون أه�داف يف ضيافة 
برايت�ون يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، لكن املدرب اإلس�باني ش�عر 

ببعض االرتياح بسبب األداء الدفاعي القوي.
وعق�ب الفوز املثري 1-3 عى توتنهام هوتس�بري يف الجولة املاضية، 
ع�اد آرس�نال إىل أرض الواقع وعانى كثريا أم�ام برايتون الذي لعب 
بش�كل منظ�م واعتمد كثريا ع�ى التمريرات السلس�لة التي يحبها 
أرتيتا.وصن�ع برايت�ون 21 محاول�ة، منه�ا محاولت�ان فقط عى 
املرمى يف ظل دفاع قوي من آرس�نال، رغ�م أن املهاجم بيري إيمريك 

أوباميانج وضع الكرة برأسه يف القائم بالشوط األول.
وقال أرتيتا لهيئة اإلذاعة الربيطانية )بي.بي.يس( إن هذه املحاولة 
من رضبة الرأس “من املحتمل أن تكون الفرصة الوحيدة من اللعب 

املفتوح يف الشوط األول، ولم نكن محظوظني أنها لم تدخل.
وأض�اف: “ال أعتقد أننا نس�تحق الفوز باملب�اراة. يجب علينا 

قبول التعادل باألداء الذي قدمناه، ونحاول التحسن”.
وتحسن أداء آرسنال عقب االسرتاحة، وظهر بشكل هجومي 
جي�د مل�دة 10 دقائق، لكنه تراج�ع بعد ذلك وعان�ى من أجل 

صناع�ة الفرص.وقال املدرب اإلس�باني: “لم نتخ�ذ العدد الكايف 
م�ن القرارات الس�ليمة. يف كل م�رة تكون فيه�ا الفرصة متاحة 

للهروب من الضغط وش�ن هجمات يف املس�احات الواسعة، 
نمرر بش�كل قصري وواجهن�ا صعوبات يف هذا 

األمر ويجب التحسن”.
لكن أرتيت�ا نظر أيض�ا إىل الجزء 

اإليجابي بنجاة آرس�نال من 
ضغط برايت�ون والخروج 

بشباك نظيفة.
وق�ال م�درب آرس�نال: 
“اس�تقبلنا هدفا واحدا 
مباري�ات،   5 آخ�ر  يف 
وهو أم�ر إيجابي جدا. 
اآلن يمكن الرتكيز عى 
األش�ياء الت�ي نؤديها 
بش�كل جي�د، ونعمل 
األمور  تطوي�ر  ع�ى 
إىل  تحت�اج  الت�ي 

التحسن”.

إن  ق�ال مارك�و روزه، م�درب بروس�يا دورتمون�د، 
مهاجم�ه إيرلينج هاالن�د “ليس ماكين�ة”، ويجب أن 

يحصل عى الوقت الكايف للتعايف من اإلصابة.
وكثرت تس�اؤالت ح�ول جاهزي�ة الالع�ب النرويجي 
للع�ب مع بالده يف تصفيات كأس العالم خالل الش�هر 
الجاري.وبدأ املهاجم البالغ عمره 21 عاما هذا املوسم 
بش�كل مذهل وس�جل 11 هدفا وصنع 4 أهداف يف كل 
املس�ابقات مع الن�ادي األملاني، لكنه غ�اب عن آخر 3 
مباريات بسبب إصابة يف الفخذ.وقال روزه إن منتخب 
النرويج، الذي يواجه تركيا والجبل األسود يف تصفيات 

أي�ام،  خ�الل  العال�م  كأس 
ينتظران  دورتمون�د،  وكذلك 
تع�ايف هاالن�د، لكن�ه أك�د أن 
أن يش�عر  املهاج�م ال يج�ب 
الع�ودة  أج�ل  بالضغ�ط م�ن 
برسعة.وقال روزه عقب الفوز  
يف  آوجس�بورج  ع�ى   )2-1(
إيرلينج يحاول  ال�دوري: “كان 
اللعب عى مدار أيام. لقد أبلغني 
)أود اللع�ب، لكني ال أس�تطيع 
أريدها.  التي  التحرك بالطريقة 

ال أستطيع حتى امليش(”.
وأض�اف: “ه�ذا ه�و املوق�ف 
الراهن الذي نح�اول التعامل 
مع�ه، وأعتق�د أنه س�يكون 
من الذكاء إذا توقفنا جميعا 
عن التكهنات. أتفهم موقف 

النرويجي. هو إنسان  ليس االتحاد  و
ماكينة”.

وتاب�ع روزه أنه “ال يجب الس�ؤال بش�كل 
يومي عن حالة هاالند”.



واشنطن/متابعة الزوراء:
الش�يوخ  مجل�س  يف  االس�تخبارات  لجن�ة  أعط�ت 
األمريك�ي، ع�ام 2017، ختم موافقتها ع�ى مناورة 
االس�تخبارات  “وكال�ة  أن  أخ�رياً  ُكش�ف  قانوني�ة 
املركزية” األمريكية )يس آي إيه( كانت تس�تند إليها 
يف مطاردتها مؤس�س موقع “ويكيليكس”، جوليان 

أسانج.
وفق تحقي�ق نرشه موقع “ياهو ني�وز” ، نظر كبار 
املس�ؤولني يف إدارة الرئيس األمريكي الس�ابق دونالد 
ترامب، وبينهم مدير “وكالة االستخبارات املركزية” 
حينه�ا ماي�ك بومبيو، يف خي�ارات اختط�اف وحتى 
اغتيال أسانج عام 2017، كجزء من عملية “مكافحة 
التجسس الهجومية”. ولتوسيع خياراتها القانونية، 
صنف�ت إدارة ترامب “ويكيليك�س” عى أنه “خدمة 
اس�تخبارات معادية من غري الدول”، وهي التس�مية 
التي كش�ف عنها ألول مرة بومبيو، يف إبريل/نيسان 

2017، وفق ما أشار موقع “ذي إنرتسبت”.
ه�ذه التس�مية الجديدة كان�ت تتويجاً لجه�د بدأ يف 
ظل إدارة الرئيس الس�ابق باراك أوباما. ففي أعقاب 
ترسيب املتعاقد الس�ابق إدوارد سنودن وثائق رسية 
من “وكالة األمن القومي” األمريكية، اتجه مسؤولو 
االس�تخبارات إىل تس�مية “ويكيليكس” ب�”وس�يط 
املعلومات”، وه�و ما يميزونه عن الصحافة والنرش. 
أف�اد “ياه�و نيوز” ب�أن البيت األبيض، خ�ال والية 
أوبام�ا، رفض هذا اإلجراء، ولكن يف عهد ترامب نجح 
املس�ؤولون يف تطبي�ق تصنيف “خدمة اس�تخبارات 
معادي�ة م�ن غري الدول” ع�ى “ويكيليك�س”. وقال 
مس�ؤول س�ابق، ل�”ياهو نيوز”، إن هذه التس�مية 
العدواني�ة “اخت�ريت بح�ذر، وتعك�س وجه�ة نظر 
اإلدارة”، وس�محت لبومبي�و ومس�اعديه بتوس�يع 
مس�احة أفكاره�م حول كيفية اس�تهداف أس�انج. 

وأفكارهم هذه لم تستبعد الخطف واالغتيال.
كما سعت اإلدارة، وحصلت، عى اللغة الترشيعية التي 
تدعم مطالبها بتوس�يع س�لطتها. وذكر موقع “ذي 
إنرتسبت” اإلخباري حينها أن بنداً يف قانون تفويض 

االستخبارات، للس�نة املالية 2018، نص عى ما ييل: 
“يش�عر الكونغرس بأن )ويكيليكس( وإدارته العليا 
يش�بهان خدمة اس�تخبارات معادية غري حكومية، 
غالب�اً م�ا يحرضها ممثل�و دول�ة، ويج�ب التعامل 
معه�ا عى هذا األس�اس من قبل الوالي�ات املتحدة”. 
وأش�ار “ذي إنرتس�بت” إىل أن لجنة االستخبارات يف 
مجل�س الش�يوخ، والحق�اً كل أعض�اء الكونغرس، 
أي�دوا تصنيف “وكالة االس�تخبارات املركزية” ملوقع 
“ويكيليك�س” عى أنه “خدمة اس�تخبارات معادية 
م�ن غري ال�دول”، وهي من�اورة قانوني�ة مركزية يف 
صلب املؤامرة الختطاف جوليان أسانج التي كشفها 

“ياهو نيوز”.
وكان “ياه�و ني�وز” أف�اد ب�أن املناقش�ات ح�ول 
اختط�اف أو اغتي�ال أس�انج حصل�ت ع�ام 2017، 
ح�ني كان يقيض عام�ه الخامس الجئاً يف الس�فارة 
اإلكوادوري�ة يف العاصم�ة الربيطاني�ة لن�دن. وكان 

بومبي�و وكب�ار املس�ؤولني حينها غاضب�ني تحديداً 
من نرش “ويكيليك�س” ل�”فولت Vault 7 ”7، وهي 
سلس�لة من الوثائق التي كشفت عن أدوات برمجية 
متط�ورة وتقني�ات مس�تخدمة م�ن قب�ل الوكالة، 
الخرتاق الهواتف الذكية وأجه�زة الكمبيوتر وأجهزة 
التلفزيون والس�يارات املتصل�ة باإلنرتنت، يف ترسيب 
وصف باألكرب يف تاريخها. ونقل املوقع عن مس�ؤول 
س�ابق يف األمن القومي، خال والية ترامب، قوله إن 
بومبي�و والقيادة يف “وكالة االس�تخبارات املركزية” 
كان�ا “منفصل�ني تمام�اً ع�ن الواق�ع، ألنهم�ا كانا 

محرجني بشدة بسبب )فولت 7(”.
بعد الكش�ف عن مخط�ط االس�تخبارات األمريكية، 
أعلن متحدث أن وزيرة الخارجية األس�رتالية، ماريز 
باين، أثارت قضية أس�انج، وهو أس�رتايل الجنسية، 
م�ع نظرييها األمريكي والربيطان�ي، وآخرها يف لقاء 
م�ع أنتون�ي بلينك�ن، يف 15 س�بتمرب/أيلول الحايل. 

وأضاف املتحدث باسم الوزارة أن الحكومة األسرتالية 
نقل�ت توقعاتها ب�أن يحظى أس�انج بمعاملة عادلة 
وإنس�انية، وتمتيع�ه بالحق يف الوص�ول إىل الرعاية 
الطبي�ة وغريه�ا، كما بالح�ق يف التواص�ل مع فريق 
الدف�اع عن�ه. ولم يتض�ح ما ه�ي التطمين�ات التي 
حصل�ت عليها باين، إن كان من نظريها األمريكي أو 

الربيطاني.
ويف رّده العلن�ي األول ع�ى التقرير، ل�م ينف بومبيو 
أو يؤك�د املزاعم الواردة. لكنه ق�ال، ل�”ياهو نيوز”، 
إن مص�ادره “ال تمل�ك أدن�ى فك�رة” عن نش�اطات 
املس�ؤولني يف الوكالة. وأضاف: “ال أعتذر عن حقيقة 
سعيي واإلدارة الجاد إىل التأكد من قدرتنا عى حماية 
هذه املعلومات الحساسة، سواء من جهات إلكرتونية 
فاعلة يف روس�يا، أو من الجي�ش الصيني، أو من أي 

طرف كان يحاول ترسيبها”.
منظمة “مراس�لون با حدود” أص�درت بياناً ، قالت 
في�ه إنه إذا كانت ه�ذه املزاعم، ح�ول تهديد )وكالة 
االستخبارات املركزية( األمريكية ألسانج، صحيحة، 
فإنه�ا مقلقة جداً، وتؤكد عى املخاطر التي يواجهها 
يف سجنه، وهي أكرب يف حال تسليمه للواليات املتحدة. 
وأض�اف البيان أن عى إدارة الرئيس الحايل جو بايدن 
“الترصف عى الفور لتنأى بنفسها عن هذه التقارير 
املروع�ة عن ترصفات إدارة ترام�ب، وإغاق القضية 
ضد أسانج نهائياً، والسماح باإلفراج عنه من السجن 

قبل حدوث أي رضر آخر”.
 ذّكرت “مراس�لون با ح�دود” يف بيانها بأنها تؤمن 
بأن أسانج “اسُتهدف ملساهماته يف تغطية أخبار تهم 
املصلحة العامة، وأن تس�ليمه ومقاضاته س�يمثان 
رضبة خطرية لحرية الصحافة ومستقبل الصحافة، 
وس�يخلفان تأثرياً مخيفاً دائماً وشديداً عى التقارير 

املتعلقة باألمن القومي حول العالم”.
يف اليوم نفسه، أصدر “االتحاد الوطني للصحفيني”، 
يف اململك�ة املتح�دة وأيرلندا، بياناً وص�ف فيه مجرد 
التلمي�ح إىل أن واش�نطن فك�رت يف اختط�اف وقتل 
شخص عى أرض دولة حليفة ب�”املرعب”. واعتربت 

أن تحقي�ق “ياه�و ني�وز” وج�ه رضب�ة الدع�اءات 
الواليات املتحدة بأن س�عيها إىل تس�لم أس�انج ليس 
ذات دواف�ع سياس�ية، مش�ددة ع�ى رضورة رفض 
هذا الطلب يف الجلس�ة املرتقبة خال الش�هر الحايل، 

وإطاق رساحه عى الفور.
ال�دويل  ل�”االتح�اد  الع�ام  األم�ني  اعت�رب  وكذل�ك، 
للصحفي�ني”، أنتون�ي بيانجيه، أن�ه “إذا كانت هذه 
االتهام�ات صحيحة، فإنها س�تلقي بظالها طوياً 
عى كل الصحافة املس�تقلة، وس�تثبت مرة أخرى أن 
تس�ليم أس�انج إىل الواليات املتحدة س�يعرض حياته 
لخطر جسيم”. وأضاف “نحن ندعو إىل إجراء تحقيق 
كامل، ونحث الس�لطات الربيطانية عى اإلفراج عنه 

فوراً”.
إىل ذلك، ق�ال باري بوالك، محامي أس�انج، ل�”ياهو 
نيوز”: “بصفتي مواطناً أمريكياً، أجد أنه من املشني 
للغاي�ة أن تفك�ر حكومتن�ا يف اختط�اف أو اغتي�ال 
ش�خص ما، م�ن دون أي إج�راءات قضائي�ة، ملجرد 
أنه نرش معلوم�ات حقيقية”. وأضاف: “آمل وأتوقع 
أن تنظ�ر محاكم اململكة املتحدة يف ه�ذه املعلومات، 
وس�تعزز قرارها بع�دم تس�ليم أس�انج إىل الواليات 
املتحدة”.سبق أن رفضت القاضية الربيطانية فانيسا 
باريترس، يف يناير/كانون الثاني، تس�ليم أس�انج إىل 
الواليات املتحدة ملحاكمته بتهم التجّسس، معتربة أّنه 
معرض لخطر االنتحار. واستأنفت واشنطن القرار. 
اعُتق�ل أس�انج يف إبريل/نيس�ان 2019، بعد س�بع 
س�نوات أمضاها يف س�فارة اإلك�وادور يف لندن حيث 
لج�أ بعد انته�اك رشوط كفالته، خوفاً من تس�ليمه 
إىل الوالي�ات املتحدة أو الس�ويد، حي�ث واجه قضية 
بتهمة اغتصاب طعن فيها وأسقطت الحقاً. ويواجه 
األس�رتايل، املدعوم من ع�دد من املنظمات املس�اندة 
لحري�ة الصحافة، عقوبة بالس�جن قد تصل إىل 175 
عام�اً يف الواليات املتحدة، لنرشه منذ عام 2010 أكثر 
من 700 ألف وثيقة رسّية عن األنش�طة العس�كرية 
والدبلوماس�ية األمريكي�ة، يف الع�راق وأفغانس�تان 

تحديداً.
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واشنطن تشن حرباً على أسانج

البرصة / نينا:

 نف�ت مديرية رشطة محافظ�ة البرصة ما 

نرشته اذاعة املربد ع�رب منصاتها االعامية 

بوجود مظاهر مس�لحة وتدخات عشائرية 

لاستياء عى اذاعة املربد.

واكدت املديرية بحسب بيان لها عدم صحة 

املعلوم�ات املتداول�ة ع�ى مواق�ع التواصل 

االجتماع�ي “ مبين�ة “ ان خاصة املوضوع 

هو عبارة عن ش�أن داخيل إداري بني بعض 

ك�وادر هذه اإلذاع�ة تمخض عن مش�ادات 

كامية وتدافع بس�يط وانتهى االمر .

وكانت ادارة اذاعة املربد يف البرصة قد نرشت 

مساء األربعاء وبحسب ما جاء عى موقعها 

اإلخب�اري “ ان ق�وة مس�لحة اعت�دت عى 

كادرها تساندها جهات مجهولة ما أدى اىل 

اغاق مبنى اإلذاعة .

وذك�رت اإلدارة ان�ه تم غلق اإلذاعة بس�بب 

جه�ات  تس�اندها  مس�لحة  ق�وة  اعت�داء 

مجهول�ة عى الكادر ومازالت تس�يطر عى 

مبن�ى االذاع�ة يف ظل ع�دم ق�درة الجهات 

االمنية عى التدخل بسبب ضغوطات حزبية 

وعشائرية.

الرباط/متابعة الزوراء:

أعلنت وزارة الرتبية املغربية إىل علم التلميذات 

والتاميذ، وأمهاتهم وآبائهم وأولياء األمور، 

أنه س�يتم ابت�داء من ام�س االثنني الرشوع 

يف ب�ث برنام�ج إذاع�ي جدي�د لتعل�م اللغة 

اإلنجليزية.

وذكر ب�اغ لل�وزارة، أن هذه الخط�وة تأتي 

تبع�ا ملقتضي�ات اتفاقي�ة رشاك�ة، موقعة 

26 يولي�و امل�ايض، ب�ني الرشك�ة  بتاري�خ 

الوطني�ة لإلذاعة والتلف�زة واملجلس الثقايف 

الربيطاني باملغ�رب، بحضور وزي�ر الرتبية 

الوطني�ة والتكوي�ن املهن�ي والتعلي�م العايل 

والبحث العلمي.

ويتم بث برنامج “English Time” عى أمواج 

اإلذاع�ة الوطني�ة م�ن االثن�ني إىل الخميس، 

ع�ى الس�اعة السادس�ة والنص�ف مس�اء، 

واملحتوى موجه إىل تاميذ السلكني االبتدائي 

واإلعدادي، ويتكون من 43 حلقة تس�تغرق 

املدة الزمنية لكل واحدة 15 دقيقة.

ووف�ق ال�وزارة فإن ه�ذا الربنام�ج “يهدف 

إىل تقدي�م الدع�م للتامي�ذ واألرس، عى حد 

س�واء، وتمكينهم من فرصة ممارسة اللغة 

اإلنجليزية وتطبيقه�ا بالرتكيز عى مهارات 

اللغة األساسية”.

شرطة البصرة تنفي وجود مظاهر مسلحة وتدخالت 
عشائرية لالستيالء على اذاعة املربد

الشروع يف بث برنامج إذاعي لتعلم 
اللغة اإلجنليزية يف املغرب

باريس/أ.ف.ب:
تط�رح وكالة “فرانس ب�رس” للمرة األوىل 
نحو 200 صورة من أرشيفها للبيع يف مزاد 
علني اق�م امًس األح�د، الُتقطت يف املرحلة 
املمتدة من تأسيس�ها عام 1944 إىل أواخر 
تس�عينيات القرن العرشي�ن، بعضها يخلّد 
لحظ�ات ملش�اهري بارزين م�ن أمثال تيش 
غيفارا ونلسون مانديا ومارتن لوثر كينغ 

ومحمد عيل ودايل.
وأُطلق عى املزاد عنوان “السنوات الفضية”، 
نسبة إىل استخدام الفضة يف مراحل عملية 
التصوير، قبل حلول العرص الرقمي. وتتوىل 
دار “ديغ�ار” اإلرشاف ع�ى الح�دث ال�ذي 
ُتنق�ل وقائعه مبارشة ع�ى موقع “ديغار.

ك�وم” ع�ى اإلنرتن�ت )بواس�طة منص�ة 
دروو الفرنس�ية( وع�ى منص�ة “آرت�ي.
نت” األمريكية.وتوث�ق اللقطات املطروحة 
للبيع لحظات تاريخية ومشاهد من الحياة 
اليومي�ة وح�وادث، وبينها صور اكتس�بت 
ش�هرة واسعة، اختريت من األرشيف املمتد 
إىل ع�ام 1998 ال�ذي اعتم�دت في�ه وكالة 
“فران�س ب�رس” آالت التصوي�ر الرقمي�ة 
بصورة كاملة.ويشّكل املزاد فرصة لعشاق 
التصوير للحصول عى لقطات فريدة توثق 
محطات مهمة، وهي صور كانت حكراً من 

قبل عى وسائل اإلعام الدولية الكربى.
واختريت املعروضات م�ن ضمن مجموعة 
تضم أكثر من س�تة ماي�ني صورة فضية، 
بينها 350 ألف ص�ورة عى ألواح زجاجية، 
تحتفظ به�ا الوكالة يف مقره�ا يف باريس. 
وت�وىل فري�ق م�ن االختصاصي�ني وخرباء 
التوثيق إجراء جردة جزئية لهذه املجموعة، 

ورشع يف رقمنتها، اعتباراً من مطلع القرن 
الحادي والعرشين.

وقالت مدي�رة التصوي�ر يف وكالة “فرانس 
برس”، مارييل أود، إن بعض هذه املختارات 
“صن�ع األح�داث خ�ال الق�رن الفائ�ت، 
واكتس�ب شهرة واسعة، يف حني أن بعضها 
اآلخ�ر ينط�وي ع�ى مفاج�آت تصويري�ة 
حقيقي�ة، وُيظهر رؤي�ة مؤلفني فعلية، إال 

أنها كلها تمثل لحظة تاريخية”.
فاملواضيع التي تتناولها املجموعة متنوعة، 
إذ تخلّ�د مث�ًا تحرير باريس ع�ام 1944، 
بقدر ما ترصد مش�اهد من الحياة اليومية 
عى ضفاف نه�ر الس�ني أو يف كوني آياند 
يف نيوي�ورك، وتضم لقطات م�ن الحروب، 
لكّن منها ما يضم الفنانني واملشاهري، مثل 
صورة للرسام اإلس�باني سالفادور دايل يف 

حديقة فنسان للحيوانات يف باريس.
ومن نتاج عدس�ات وكالة “فرانس برس”، 

املطروح يف املزاد، م�ا يتعلق بحوادث أمنية 
كم�رصع املج�رم الخط�ر ج�اك مرسي�ن 
برصاص الرشطة الفرنس�ية، ومن ميادين 
الرياضة مثاً املاكم محمد عيل، أو س�ائق 
الفورم�وال واحد أيرتون س�ينا عند انطاق 

السباق األخري الذي ُقتل خاله بحادث.
ويف التش�كيلة الفوتوغرافية صور تاريخية 
اكتس�بت طابع�اً رمزياً، ومنه�ا لجثة تيش 
غيف�ارا بعدما قتله الجي�ش البوليفي عام 
1967، ولنلس�ون ماندي�ا رافع�اً قبضت�ه 
بع�د إط�اق رساح�ه ع�ام 1990، وملارتن 
لوثر كينغ يوم خطابه الش�هري “لدي حلم” 
عام 1963، أو للزعيمني، الفرني فرنس�وا 
ميرتان، واألملاني هلموت كول جنباً إىل جنب 
عام 1984 يف فردان )رشقّي فرنس�ا( التي 
كان�ت مرسح�اً ملعركة بني جي�يشيَ البلدين 

خال الحرب العاملية األوىل.
وس�تكون الصور معروض�ة يف نادي “وي 

آر” حي�ث يقام املزاد، باإلضافة إىل موقعني 
آخري�ن هما قاعة “فش آي” وغالريي “75 
فوبور”، وتنطلق املزايدة عليها من أس�عار 
تراوح بني 300 و1500 يورو. وس�يحصل 
املش�رتون ع�ى “إصدار خ�اص” عى ورق 
الباريت�ا أو ورق طباع�ة الكروموجيني�ك، 
م�ع ختم وكال�ة “فرانس برس” وش�هادة 
األصال�ة. وس�ُيضم ري�ع امل�زاد إىل إيرادات 
الوكالة، وس�ُتخصص هذه املبالغ أساس�اً 

لرقمنة مجموعة الصور الفوتوغرافية.
وتتمي�ز ه�ذه املجموع�ة بأنه�ا تظه�ر أن 
ل�دى املصوري�ن “نظ�رة مؤل�ف”، كم�ا يف 
ص�ور إريك ش�واب الذي عم�ل يف “فرانس 
برس” ب�ني العام�ني 1944 و1950، وكان 
م�ن أوائل الذين اكتش�فوا الرعب النازي يف 
لحظ�ة تحرير املعس�كرات، قب�ل أن تنتقل 
عدسته الحقاً إىل نيويورك، لتصّور سكانها 

وماهيها وعازيف الجاز فيها.
ه�ذا  “إحي�اء  رضورة  أود  ماريي�ل  ورأت 
اإلرث”، ماحظ�ة أن “الص�ور بات�ت ته�ّم 
ع�دداً متزايداً من هواة الجم�ع”. واعتربت 
أن عرضه�ا به�ذه الطريق�ة “يتي�ح أيضاً 
للجمهور التعرّف إىل الجودة العالية والغنى 

يف إنتاج صور الوكالة”.
“فران�س برس” واحدة م�ن وكاالت األنباء 
الكربى يف العالم، وتنتج خصوصاً نصوصاً 
بياني�ة  ورس�وماً  وفيديوه�ات  وص�وراً 
ومنتج�ات إعامية أخرى ُتنرش يف وس�ائل 
اإلع�ام يف كل القارات.كذلك تنرش الوكالة، 
7 أكتوبر/ترشي�ن األول، كت�اب ص�ور  يف 
عنوان�ه “الجائح�ة: ما عش�ناه” )عن دار 
ليزارين(، يتناول األزمة الصحية يف العالم.

باريس/ا.ف.ب:
فرنس�ا  يف  االثن�ني،  الي�وم  تب�دأ 
فعالي�ات “جائزة باي�و” الثامنة 
والعرشي�ن ملراس�يل الحرب، وفق 
برنام�ج يتضم�ن قضاي�ا ع�دة، 
م�ن الحي�اة يف ظل نظ�ام حركة 
“طالبان” الجديد يف أفغانس�تان، 
للهوات�ف  البرشي�ة  الكلف�ة  إىل 
جمهوري�ة  يف  لألطف�ال  الذكي�ة 
الكونغ�و الديمقراطية، والنزاع يف 

ميانمار.
س�نوي  ح�ديَث  باي�و”  “جائ�زة 
الصحفي�ني  تكري�م  إىل  يه�دف 
يف  مهنته�م  يمارس�ون  الذي�ن 
باملخاط�ر،  محفوف�ة  ظ�روف 
أس�بوعاً.  نش�اطاتها  وتس�تمر 
وس�تبدأ بافتتاح معارض االثنني 

والثاثاء.
قال�ت رئيس�ة قس�م الربمجة يف 
فيي�ل،  أوري�يل  باي�و”،  “جائ�زة 
إن  ب�رس”،  “فران�س  لوكال�ة 
طاول�ة مس�تديرة تح�ت عن�وان 
ظ�ل  يف  الحي�اة  “أفغانس�تان، 
نظام طالبان الجديد” س�تنظم يف 
التاسع من أكتوبر/ترشين األول. 
وأضافت فييل أن صحفياً أفغانياً 
وصل إىل فرنسا يف أغسطس/آب، 
وصحفيني فرنس�يني عادوا أخرياً 
أفغانس�تان، وآخري�ن غطوا  من 
س�قوط “طالبان” قب�ل عرشين 

عاماً، سيشاركون يف هذا اللقاء.
أوض�ح،  غوم�ون  باتري�ك  كان 
نهاية أغس�طس/آب، أن “سبعة 

خليف�ة  ب�ن  لكري�م  غرام�ات” 
س�يوضح من أين تأتي “مكونات 
هواتفن�ا الذكي�ة الت�ي غالب�اً ما 
يف  مناج�م  أطف�ال  يس�تخرجها 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
يف أرض غنية جداً، يف ظروف عمل 

مأساوية”.
ويرأس غومون بلدية املدينة التي 
تش�ارك يف تنظي�م الجائ�زة م�ع 
دائ�رة كالف�ادوس والنورماندي، 
املنطق�ة الواقعة ش�مال فرنس�ا 
وتشتهر بش�واطئها التي شهدت 

إنزال الحلفاء يف 1944.
 ”2021 ميانم�ار  “ربي�ع  أم�ا 
فيس�تعرض األحداث التي رافقت 

االنقاب العسكري يف ميانمار.
وق�ال غوم�ون إن “12 مص�وراً 
صحفي�اً ش�اباً ��� ل�ن تكش�ف 
أس�ماؤهم بالتأكي�د ��� أرس�لوا 
إلين�ا أعماله�م التي ستس�اعدنا 
ع�ى إيق�اظ وعين�ا بالرصاع�ات 
الدموية التي ال تزال مستعرة عى 

األرض”.
ويف “النهوض يف وس�ط األنقاض 
والرقص بني الرصاص”، تعرضت 
مريم أرشيف، من جانبها، تحوالت 
وضع املرأة الت�ي أتت بها الحركة 
الكردي�ة، خ�ال الح�رب األهلية 

السورية.
ويقدم الصحف�ي الفرني ريمي 
أوردان واملص�ور البوس�ني دامري 
ساغويل، معرضاً عن تاريخ يهود 

رساييفو.

الكبري  التقليدي  املعرض  وسريكز 
الحي�اة  ع�ى  الطل�ق  اله�واء  يف 
لجن�ة  لرئي�س  “االس�تثنائية” 
التحكي�م لهذه الدورة، مانوش�ري 
ديغات�ي، ال�ذي أصي�ب بج�روح 
الل�ه،  رام  يف  س�اقه  يف  خط�رية 

برصاص إرسائييل، يف 1996. 
وقال غومون إن املصور الصحفي 
الفرني-اإليراني البالغ من العمر 
67 عام�اً، وعم�ل م�ع “فران�س 
ب�رس”، لفرتة طويلة “س�افر إىل 

أكثر من مائة دولة”.
وبني األعم�ال التي لم تعرض من 
قبل فيل�م “املرتجم” التش�ويقي 
الذي يحمل عنواناً آخر هو “كلمة 
يمكن أن تغري الحياة”، من إخراج 
رن�ا كزكز وأنس خلف، وس�يقدم 
مساء اليوم االثنني، عى أن يتبعه 
نقاش م�ع املخرجني. ومن املقرر 
أن يب�دأ ع�رض ه�ذا الفيلم يف 13 
دور  يف  األول  أكتوبر/ترشي�ن 

السينما.

ستنظم أمس�يات نقاشية أخرى 
خ�ال الربنام�ج، خصوصاً حول 

سورية.
وس�يجمع معرض للكت�اب نحو 
عرشي�ن مؤلف�اً، يف ه�ذه املدينة 
القريبة من موقع شاطئ أوماها 

الذي شهد اإلنزال الشهري.
وكما يحدث كل س�نة، سُيكشف 
أس�ماء  تحم�ل  ش�اهدة  ع�ن 
أثن�اء  ُقتل�وا  الذي�ن  الصحفي�ني 
“نص�ب  يف  مهنته�م،  ممارس�ة 
ه�ذا  ُدش�ن  للمراس�لني”.  باي�و 
النص�ب يف 2006، بالرشاك�ة مع 
منظمة “مراس�لون ب�ا حدود”، 
بهدف حف�ظ ذك�رى الصحفيني 
واملراسلني الذين قتلوا يف النزاعات 

أو اغتيلوا أثناء عملهم.
وسيلقي رئيسة نقابة الصحفيني 
الهولندي�ني، رينس�كي هيديم�ا، 
كلم�ة إلحياء ذكرى وف�اة بيرت آر 
دي فريس الذي تويف يف 15 يوليو/
تموز، متأثراً برصاص أطلق عليه 

يف الس�ادس م�ن يوليو/تم�وز يف 
أمسرتدام.

وس�تتذكر أرمل�ة ديفي�د بريي�ني 
زوجه�ا وروبرت�و فراي�يل، وهما 
صحفيان قتا يف بوركينا فاس�و، 
كم�ا  امل�ايض.  إبريل/نيس�ان  يف 
س�ُيكرّم املص�ور الهن�دي دانيش 
صّديق�ي الذي قت�ل يف 17 يوليو/

تموز يف أفغانستان.
يف إطار املسابقة، اختري خمسون 
تقري�راً خاصاً من أص�ل 350 تم 
اس�تامها. ويتن�اول كث�ري منها 
غزة، وعدد منها حركة “طالبان” 
قبل غزوها لكابول، ألن املواضيع 
املعروضة يف املس�ابقة أعدت قبل 

األول من يونيو/حزيران.
ويتوقع املنظمون مش�اركة نحو 
300 مراس�ل مقابل مائتني العام 
املايض بسبب وباء “كوفيد19-”. 
وستسلم الجوائز مساء السبت يف 
التاسع من أكتوبر/ترشين األول.

ديغات�ي  مان�ورش  وس�ريأس 
لجن�ة تحكيم مكونة م�ن أربعني 
عض�واً، معظمهم من املراس�لني 
الفرنس�يني وبع�ض الربيطانيني 
أيض�ا. وس�تمنح س�بع جوائ�ز، 
ت�رتاوح قيمته�ا بني ثاث�ة آالف 
زال�ت  يورو.وم�ا  آالف  وس�بعة 
ميزاني�ة الجائ�زة ثابت�ة، وتبل�غ 
نحو 535 ألف يورو. وهي ممولة 
بش�كل أس�ايس م�ن مجموعات 
محلية، وكذلك رشكاء من القطاع 

الخاص، حسب فييل.

“السنوات الفضية” مزاد “فرانس برس” األول للصور 

“جائزة بايو” لتكريم مراسلي احلرب تبدأ فعالياتها اليوم
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توقعات النقاد النوار حينها
كان م�ن املتوق�ع للفنان�ة املطرب�ة 
الجدي�دة )ان�وار عبد الوه�اب( عند 
الط�رب،  س�احة  يف  ظهوره�ا  أول 
ان ترتب�ع ع�ى قم�ة املج�د الغنائي 
العراقي كم�ا تربعت عليها مطربات 
بارزات أمث�ال صديقة املالية وزهور 
حس�ن وعفيف�ة اس�كندر ومليع�ة 
توفيق ووحي�دة خليل ومائدة نزهت 
وغريهن، لو لم تالزمها تلك الظروف 
الت�ي ادت بها اىل الس�فر اىل الخارج 
لتس�تقر يف ماملو بالسويد هناك بعد 
أن حمل�ت عص�ا الرتح�ال وكان وال 
يزال مكانها شاغراً وتركت ساحتها 

قفراً يباباً.
    ول�دت نادية عب�د الجبار وهبي يف 
بغداد س�نة 1943 للكات�ب املعروف 
عب�د الجبار وهبي الذي استش�هد يف 
انقالب )8 ش�باط 1963(. مما ترك 
تلك الندبة الواضحة يف نفسية نادية 
التي ش�عت وارتس�م عى س�حنتها 
ذلك االل�م الواضح املعالم يف الصورة 

والصوت معاً.
    تل�ك إذاً معان�اة املطربة انوار عبد 
الوه�اب التي تج�ى االل�م يف كل ما 
غن�ت حت�ى اغانيه�ا املفرح�ة كان 

يقطر منها الوجع غري الشفيف.
    ومع كل ما تقدم يبقى صوت انوار 
ذو الرن�ن الخاص والنكه�ة العذبة 
والش�جن املمي�ز يف كل م�ا أدته من 
غناء وفن ارتقت اليه بقية االصوات 
موس�يقياً يق�وم صوته�ا ع�ى انه 
)س�رانو( حاد قوي ذو دفع شديد، 
وقراره�ا  الج�واب  ج�واب  وت�ؤدي 
سليم، وصوتها إجماالً يؤدي سلمن 
أو أوكتاف�ن أي م�ن ال�دو اىل ال�دو 

صعوداً ونزوالً.
أغان�ي  أدت  انه�ا  وآي�ة م�ا نق�ول 
املطربة الراحلة زكي�ة جورج والتي 
تكث�ر فيه�ا الق�رارات مث�ل أغان�ي   
)وي�ن رايح وين(  و )أن�ا من أكولن 
آه واتذك�ر أيام�ي(  و )بمحاس�نك 
وبه�اك( ،  و )دوم الهجر( و )تاليها 
وياك( ،  و )ش�كول ع�ى حظي أنا( 
وه�ذه  وغريه�ا.   )تاذين�ي(   و    ،
األغان�ي أعدها وبتوزيع موس�يقي 
جدي�د الفن�ان الراحل احم�د الخليل 
حيث اكتملت يف هذا االعداد الروحية 
الغنائي�ة العراقي�ة بنكهتها االصيلة 
املميزة، ذلك ان تأدية املرحومة زكية 
جورج كانت تخالطها لهجة هجينة 

غري عراقية.
    مارست انوار عبد الوهاب التمثيل 
يف بواكري حياتها الفنية، قبل الغناء، 
الحدي�ث  الفن�ي  امل�رح  فرق�ة  يف 

ببع�ض اعماله�ا املرحي�ة، ولكن 
يب�دو انها لم تحقق م�ا تريد لها من 
نج�اح فاتجه�ت اىل الغن�اء وأبدعت 

فيه ايما إبداع.
    انتمت اىل فرقة االنشاد اواخر عام 
1971، وت�م تصويرها وه�ي تؤدي 
بعضاً من موش�حات الفنان الراحل 
روحي الخماش، وكانت أول منتمية 
تحص�ل عى ف�رص )الصول�و وهو 
غن�اء جماع�ي ينف�رد في�ه املطرب 
بيت�ن( مم�ا  أو  ببي�ت  املطرب�ة  أو 
يعن�ي النجاح يف عال�م الطرب وفتح 
وأثارت  العري�ض.  الش�هرة  طري�ق 
هذه الفرص لها الكثري من الحس�د 
واش�تداد املنافس�ة ب�ن املنتمن اىل 

هذه الفرقة العتيدة.
وهك�ذا امضت ما يق�رب من الثالث 
سنوات وانوار تتصدر املرتبة األوىل يف 

الغناء االنف�رادي )الصولو( يف فرقة 
االنشاد. ويف العام 1973 تزوجت من 
الفنان املمثل )روميو يوس�ف(. ويف 
حفل�ة يف قاعة الخل�د يف كرادة مريم 
ظه�رت انوار ألول م�رة عى املرح 
املذكور وغن�ت انفرادياً اغنيتن هما 

)وين راي�ح وين( من مق�ام العجم 
وثاني�ة ه�ي )تاذين�ي( م�ن جنس 
املقام نفس�ه، ونجحت بهما نجاحاً 

يفوق الوصف.
امللحنون يهتمون بانوار 

    تجم�ع حوله�ا امللحن�ون الكب�ار 
، حي�ث وج�دوا فيها خام�ة صوتية 
اص�وات  يف  يعهدوه�ا  ل�م  جدي�دة 
اخرى تع�ج الس�احة الغنائية آنذاك 
بها. فتعهده�ا الفنان املرحوم احمد 
الخليل ومحمد جواد اموري وياسن 
الراوي ومحس�ن فرح�ان وآخرون. 
وبه�ذه النجاح�ات تس�يدت ان�وار 

الساحة وتربعت ولكن اىل حن.
    ويف العام 1975 سافرت اىل الجزائر 
إلحياء ليلة عراقية هناك وكان الوفد 
مؤلف�اً من ع�دد كبري م�ن املطربن 
واملطربات امثال يوسف عمر وياس 
خرض وفاضل عواد وس�عدون جابر 
ومائدة نزهت وسيتا آكوبيان وفرقة 
ت�م  وبس�فرها  العراقي�ة  االنش�اد 

االنفصال بن انوار وزوجها.
اشهر اغانيها 

   من اش�هر أغاني انوار عبد الوهاب 
واعمقها أثراً يف الذاكرة العراقية التي 
ال تنىس املبدع�ن وال املبدعات أغنية 
)ع�د وآنه اع�د وانش�وف ياهو أكثر 
هموم( فق�د أدتها بعيدة عن التأدية 
الروتينية وانما بتلك الروح املتشظية 
واملع�رة ع�ن كل االل�م املكب�وت يف 

الوجدان العراقي.
وياما وجدت مستمعن لها والدموع 
تجري ع�ى الخدود بصم�ت عراقي 
تبل�ورت  وق�د  ان�وار  أدت  رهي�ب.. 
مأس�اة يتمها وقتل أبيها تلك القتلة 
التي ال يس�تحقها انس�ان ملجرد ان 

يعر عن افكاره.
    إن حس�ها الوطني الذي ورثته عن 
والده�ا املرحوم عبد الجب�ار وهبي، 

ل�م ينس�ها وفاءها للوط�ن املفدى، 
وأرسلت إلذاعاتنا وتلفزيوناتنا أغنية 
وطنية بعنوان بغداد املحبة من مقام 

النهاوند ومن مقر اقامتها يف كندا.
اشهر اغانيها

عد وانا اعد

داده حسن
اغضب كما تشاء

ساعي الريد
·)وين رايح وين(

·)أن�ا من أكول�ن آه واتذك�ر ايامي( 
)بمحاسنك وبهاك(،

·)دوم الهجر( )تاليها وياك(،
·)ش�كول عى حظي أنا(،

·و)تاذيني( وغريها
ما قيل عنها يف الصحف 

نادي�ة عبد الجبار املش�هورة باس�م 
»أن�وار عب�د الوهاب«، ه�ي مطربة 
عراقية من موالي�د النارصية، ولدت 
يف خمسينيات القرن العرشين. كان 
والدها عبد الجبار عبد الكريم أستاذا 
للفيزياء، خري�ج الجامعة األمريكية 
يف بريوت وأديًبا عراقًيا يسارًيا. لّحن 
له�ا العديد م�ن امللحن�ن العراقين 
الش�هريين مثل محمد جواد أموري 
وجعفر حسن الذي لحن لها قصيدة 
)اغضب( للش�اعر ن�زار قباني التي 

لم تر النور، اعتزلت الفن عام 1989 
اعرتاًضا عى النظام العراقي السابق 
.. اضط�رت ملغادرة وطنها إىل األردن 
ثم لجأت إىل الس�ويد ومازالت تعيش 

هناك
أنوار عبد الوهاب صابئية 

مدين�ة  يف  ول�دت  عراقي�ة  مطرب�ة 
يف  الع�راق  جن�وب  النارصي�ة 
الخمس�ينيات من الق�رن العرشين. 
كان والده�ا أديب�اً عراقيا يس�اريا. 
تنتم�ي أرسة أن�وار عب�د الوهاب إىل 
ديانة الصابئة املعروفة. رغم أغانيها 
القليلة نسبيا إال أنها تعتر من أفضل 
املطربات العراقي�ات. أغانيها دخلت 
الوج�دان العراقي لتصب�ح جزءاً من 

الذاكرة العراقية.
وه�ي ابن�ة الصحفي املع�روف عبد 
الجبار عبد الكريم الذي كان له عمود 

ثاب�ت يف صحيفة )طريق الش�عب( 
بتوقي�ع )أب�و س�عيد( وق�ال عن�ه 
الزعيم عب�د الكريم قاس�م رصاص 
راس القري�ة وال كتابات عبد الجبار 
وهب�ي أجم�ل األص�وات النس�ائية 
العراقية اشتهرت ضمن جيل االغنية 

الس�بعيني وكانت االنظ�ار تتجه إىل 
ان تت�وج انوار عب�د الوهاب كامرية 
املطرب�ات العراقي�ات وتحمل امجاد 
الجي�ل الذهب�ي الذي مثلته س�ليمة 
م�راد وزهور حس�ن ووحيدة خليل 
وعفيف�ة اس�كندر وأخري�ات إال أن 
عمره�ا الفن�ي كان قص�ريا اال انها 
تعيش يف قلوب محبي الطرب االصيل 
باغاني خالدة مثل عد وآنه اعد ودادا 
حسن وكصيت املودة لحن لها أشهر 
امللحن العراقين اولهم محمد جواد 
أم�وري وجعف�ر حس�ن ال�ذي لحن 
لها قصيدة )اغضب( للش�اعر )نزار 
قباني( الت�ي لم ترالن�ور وتعيش يف 

الغربة منذ سبعة عرش عاما.
الفنان�ة ان�وار عب�د الوه�اب افضل 

املطربات حينها 
مدين�ة  يف  ول�دت  عراقي�ة  مطرب�ة 
يف  الع�راق  جن�وب  النارصي�ة 
الخمس�ينيات من الق�رن العرشين. 
كان والده�ا أديب�اً عراقيا يس�اريا. 
تنتم�ي أرسة أن�وار عب�د الوهاب إىل 
الديان�ة الصابئي�ة املعروف�ة. رغ�م 
أغانيها القليلة نس�بيا إال أنها تعتر 
م�ن أفض�ل املطرب�ات العراقي�ات. 
أغانيه�ا دخل�ت الوج�دان العراق�ي 

لتصبح جزءاً من الذاكرة  العراقية.
  وهي من اجمل األصوات النس�ائية 
العراقية اشتهرت ضمن جيل االغنية 
الس�بعيني وكانت االنظ�ار تتجه إىل 
ان تت�وج انوار عب�د الوهاب كأمرية 
املطرب�ات العراقي�ات وتحمل امجاد 
الجي�ل الذهب�ي الذي مثلته س�ليمة 
م�راد وزهور حس�ن ووحيدة خليل 
وعفيف�ة اس�كندر واخري�ات إال أن 
عمره�ا الفن�ي كان قص�ريا اال انها 
تعيش يف قلوب محبي الطرب االصيل 
بأغان خال�دة مثل عد وانه اعد ودادا 
حسن وكصيت املودة لحن لها اشهر 
امللح�ن العراقين اوله�م محد جواد 
أم�وري وجعف�ر حس�ن ال�ذي لحن 
لها قصيدة )اغضب( للش�اعر )نزار 

قباني( التي لم تر النور
وه�ي مطرب�ة عراقي�ة ، ول�دت يف 
مدين�ة النارصي�ة جن�وب العراق يف 

الخمس�ينيات م�ن الق�رن العرشين 
. كان والده�ا أديباً عراقياً يس�ارياً . 
تنتم�ي أرسة أن�وار عب�د الوهاب إىل 
الديانة الصابئية املعروفة. عى الرغم 
من أن أغانيه�ا قليلة العدد نس�بياً، 
إال أنه�ا ُتع�ّد م�ن أفض�ل املطربات 
الوجدان  أغانيه�ا دخلت  العراقيات. 
العراق�ي لتصب�ح جزءاً م�ن الذاكرة 

العراقية.
هي ابن�ة الصحفي واألديب املعروف 
عب�د الجبار عب�د الكريم ال�ذي كان 
له عم�ود ثابت يف صحيف�ة )طريق 
الش�عب( بتوقيع )أبو سعيد(، وقال 
عن�ه الزعي�م عب�د الكري�م قاس�م: 
»رص�اص راس القري�ة وال كتابات 

عبد الجبار«.
درس�ت فن األوبرا يف املانيا الرشقية 
وب�دأت مش�وارها الفن�ي بعد س�ن 
اغانيه�ا  اول  س�جلت  العرشي�ن، 
للتلفزيون عام 1972 وكانت بعنوان 
)العاش�قة ( لخال�د الش�طري، لكن 
أغنية )عد واني اعد ونشوف( للراحل 
محمد ج�واد اموري نال�ت النصيب 
االوفر من الشهرة ألنها تعر عن ذلك 
الحزن العميق لالنس�ان العراقي. لم 

ت�درس فن التمثيل لكن كانت تهواه 
بشدة.

تعرفت عى العديد من الش�خصيات 
املعروف�ة يف مج�ال امل�رح ومنهم 
الفن�ان يوس�ف العاني الذي اس�ند 
لها دور تم�ارض يف مرحية النخلة 
والجريان. اعتلت خشبة املرح ألول 
م�رة وقدمت ال�دور بج�دارة بعدها 
عمل�ت م�ع العدي�د م�ن الفنانن يف 
فرقة امل�رح الحديث منهم الفنانة 
وزين�ب  الرم�اح  ناه�دة  القدي�رة 
ومي ش�وقي وغريه�ن. كانت أجمل 
األص�وات النس�ائية العراقية ضمن 

جيل االغنية السبعيني.
ان�وار عبد الوه�اب كان مق�ررا لها 
ان تحم�ل امجاد الجيل الذهبي الذي 
مثلته س�ليمة مراد وزهور حس�ن 
ووحي�دة خليل وعفيفة اس�كندر اال 
ان هذا الحلم قد وئد مبكرا، ومازالت 
باغ�ان  العراقي�ن تحتف�ظ  ذاك�رة 
خالدة لها مثل )ع�د وآنه اعد ، ودادا 

حسن ، وكصيت املودة( .
لحن له�ا أش�هر امللحن�ن العراقين 
محمد ج�واد أموري وجعفر حس�ن 
ال�ذي لح�ن له�ا قصي�دة )اغض�ب( 
للش�اعر )ن�زار قبان�ي( الت�ي لم تر 
الف�ن س�نة 1989  اعتزل�ت  الن�ور، 
احتجاجا عى الس�لوك املشن للنظام 
الديكتات�وري ، ال�ذي من�ع أغانيه�ا 
وحاربه�ا بوس�ائل ش�تى، اضطرت 
ملغ�ادرة الوط�ن اىل األردن ول�م تنفك 
عيون النظ�ام تراقبها وتضيق عليها 
الس�ويد  إىل  لج�أت   ، العي�ش  س�بل 
ومازال�ت تعي�ش هن�اك ، ومازال�ت 
فنه�ا  تخت�زن  العراقي�ة  الذاك�رة 

الراقي!!!!!!
هذه الشابة هي التي عرفت يف وقت 
الحق باسم أنوار عبد الوهاب ونالت 
أغنيته�ا  وخاص�ة  واس�عة  ش�هرة 
الشهرية )عد وانا اعد ونشوف ياهو 

اكثر هموم(.
ويف حفل�ة معه�د الفن�ون الجميلة 
له�ا  ظه�ور  اول  كان   1959 ع�ام 
فنالت تشجيعا من الحارضين ومن 
الصحاف�ة وبع�د ذلك. ش�قت انوار 
طريقها بعالم الفن رغم الصعوبات 

وق�د حاول�ت يف التمثيل مع يوس�ف 
العاني يف فرقة املرح الفني الحديث 
لكنه�ا لم تحقق النجاح كما حققته 

يف الغناء.
وأن�وار عب�د الوه�اب م�ن موالي�د 
النارصي�ة )1942( التي خرج منها 

الكثري من الفنانن.
لّحن لها العديد من امللحنن العراقين 

املشهورين مثل:
• محمد جواد اموري

•احمد خليل،
•محسن فرحان

•وسالم عبد الكريم.
انضم�ت اىل فرقة االنش�اد العراقية 

س�نة 1971 ومن بن ما ادته ضمن 
للفن�ان )روحي  الفرقة املوش�حات 
الخم�اش( وأمض�ت م�ا يق�ارب 3 
س�نوات يف الفرقة. من االغاني التي 
غنته�ا الفنانة زكية ج�ورج بتوزيع 
و)دادا  وي�ن(  راي�ح  )وي�ن  جدي�د 

حسن( و)تاذيني(.
وم�ن أغانيه�ا التي اش�تهرت أغنية 

)كصة املودة(.
فنانون وصحفيون حتدثوا للزوراء يف حق 

انوار عبد الوهاب 
االستاذ فاروق هالل

ان�وا ر عب�د الوهاب ص�وت اكاديمي 
يحمل املعنى الحديث املعارص وكانت 
تحكمه�ا  متمي�زة  نكه�ة  الغانيه�ا 
طبيعة ادائها الذي يميل اىل االوبرالية 
وق�د برع�ت يف الحان الراح�ل محمد 
ج�واد ام�وري وكان�ت له�ا الق�درة 
املتميزة ان ت�ؤدي الحان كل امللحنن 
العراقي�ن املتميزي�ن ول�م تقرتب اىل 
املق�ام العراق�ي او االط�وار الريفية 
لسبب بايولوجية تكوينها ودراساتها 
املوس�يقية الحديثة وتبقى انوار عبد 
الوهاب من متصدري اس�ماء الغناء 
العراق�ي الحدي�ث الذي يعت�ر النهر 
الثال�ث للغن�اء العراق�ي بع�د املقام 

العراقي واالطوار الريفية. 
املنتج سمري ذنون قاسم 

أن�وار عب�د الوهاب صاحب�ة الصوت 
الدافئ واملييزعندما تس�معه تس�مع 
نغمات جميلة كانما صوت بلبل يغرد 
. كنت احب ان اسمع كل أغانيها مثل 
دادا  حس�ن او عدو انه  عد وانشوف 
ان�ا أتخيله�ا حمام�ة س�الم كان�ت 
تأتي تس�جل أغنيته�ا وتخرج بهدوء 
وخاصة يف اس�توديو 2 ايل ان غادرت 

العراق متجهة اىل السويد.
الكاتب والصحفي قحطان جاسم 

ان�وار عبدالوه�اب احس�اس عمي�ق 

بالنغم واملوسيقى
الفنانة الراقية واملمثلة املجتهدة انوار 
عبدالجبار وهبي الشهرية باسم انوار 
عبدالوهاب.والده�ا خري�ج الجامعة 
االمريكي�ة يف بريوت، ومن النش�طاء 
كث�ريا  تع�رض  وق�د  الش�يوعين. 
لالضطهاد والسجن يف عهودمتعددة. 
وكان يكت�ب عم�ودا صحفيا بتوقيع 
اب�و س�عيد يف جريدة طريق الش�عب 
للحزب الشيوعي .وذات مرة قال عنه 
الزعيم قاس�م )رصاص راس القرية 
والكتابات عبدالجبار وهبي(. وانوار 
ذات صوت رخيم وتعرف كيف تتعامل 
م�ع املايكرف�ون مم�ا جعله�ا تؤدي 

الغنائي�ة كالقصيدة  اصعب االل�وان 
وغن�ت قصي�دة اغضب لن�زار قباني 
ل�م  لكنه�ا  والح�ان جعف�ر حس�ن 
ت�ذع بس�بب الظ�روف السياس�ية يف 
السبعينيات يف العراق. ونفس االغنية 
غنتها فيما بعد الفنانة اصالة ونجح 
فيها كثريا. ث�م قدمت قصيدة صدفة 
للش�اعر س�امي مهدي.واذكر ان لها 
حكاي�ة حيث ج�اء توجيه لتش�جيع 
الش�عراء عى كتابة القصيدة املغناة 
وهنا طلب احد الش�عراء من الشاعر 
مه�دي ليبدأ بنفس�ه ويج�رب حظه 
وكان وقتها مدي�را للتلفزيون.وفعال 
كتبت القصي�دة وغنتها انوارباجادة.

نهاي�ة  ظهوره�ا  اول  يف  وان�وار 
نادي�ة  باس�م  كان�ت  الخمس�ينيات 
عبدالجبار، لكن بعد الشهرة اصبحت 
تسمى انوار عبدالوهاب. ثم استلمها 
الفن�ان محمد ج�واد ام�وري لتقدم 
مع�ه مجموعة من االغان�ي الجميلة 
مثل دادة حس�ن وكص�ة املودة ووين 
راي�ح وي�ن وتاذيني. وكذل�ك امللحن 
جعف�ر حس�ن وطال�ب الق�رة غويل 
فرح�ان  ومحس�ن  الخلي�ل  واحم�د 
وسالم عبدالكريم. وانوار من الديانة 
الصابئي�ة وحقق�ت ش�هرة عريضة 
لكنه�ا ل�م تس�تمر طوي�ال بس�بب 
مغادرتها العراق وق�ت الغاء الجبهة 
الوطني�ة بن ح�زب البع�ث والحزب 

الشيوعي.
يف  اخ�رى  ناجح�ة  تجرب�ة  والن�وار 
التمثي�ل م�ع فرق�ة امل�رح الفن�ي 
الحديث وش�اركت معها يف الكثري من 
مرحياتها.ث�م غ�ادرت اىل الخ�ارج 
لتس�تقر اخري يف الس�ويد. وقد زارت 
الع�راق قب�ل س�نوات وكن�ا نأمل ان 
تس�تعيد دورها الفني لكن لم يحدث 
ش�يئا م�ن ذلك.فع�ادت ادراجه�ا اىل 

السويد.
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يف بداي�ة ثمانيني�ات الق�رن امل�ايض ب�دأت معرفت�ي 
بالفنان�ة املتألقة ان�وار عبد الوهاب اتذك�ر حينها ان 
جمي�ع اغانيها كانت تمثل بن�ت الجريان الصبية التي 
تحك�ي اغانيها حب بنت الجريان البن الجريان وكانت يف بعض 
اغانيها وكانه�ا تناغي ابن الجريان من خالل عتبة البيت فهي 
الش�ابة التي ال يس�مح لها ان تخ�رج من البيت بعي�دا . وكنا 
كثريا ما نسمع انوار يف اقسام االذاعة وشيئا فشيئا نمت انوار 

وكرت وصارت اغانيها مشهورة بن املستمعن .

برزت يف س�بعينيات الق�رن املايض،  تعد ممث�ل آلخر جيل من 
املغنيات العراقيات، حيث اختفت االسماء النسوية العراقية منذ 
الثمانينيات وحتى اآلن، باس�تثناء بعض االسماء النادرة ومن 

ابرزهن الفنانة الكبرية )فريدة( التي تعيش خارج الوطن!
ان�وار تعي�ش االيام هذه حس�ب تصوري يف ماملو بالس�ويد 
والنها ال تمتلك أي موقع عى التواصل او االتصال فاننا نعتمد 

عى ما لدينا من معلومات عن س�ريتها الفنية بشكل 
عام .

كتابة  – مجال الشرقي

مارست التمثيل وانتمت اىل فرقة االنشاد

 

امسها احلقيقي نادية عبد اجلبار وهيب

الزوراء تستذكر انوار عبد الوهاب اخر فنانة جليل املطربات العراقيات

من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

اول ظهور هلا يف حفلة مبعهد الفنون اجلميلة عام 1959
غنت لزكية جورج )وين رايح وين( و)أنا من أكولن آه واتذكر أيامي(  

No: 7573   Mon    4     Oct    2021العدد:   7573    االثنين    4    تشرين االول     2021

الكاتب والصحفي قحطان جاسم  االستاذ فاروق هالل



حني يغضب طفلك من رفاقه، يركلهم أو يش�ّد ش�عرهم 
أو يصفعه�م عىل وجوههم... ال ب�ّد إذاً من تعليمه كيفية 
الت�رف برق�ي أكرب م�ع الرف�اق م�ن دون اللج�وء إىل 

العنف.
يمي�ل طفل�ك إىل الترف�ات العنيف�ة عن�د تعاطي�ه مع 
الرفاق، والسيما عند الشعور باالنزعاح منهم. والواقع أن 
االس�تجابة بالعدائية هي ترف طبيعي وش�به حيواني 
عن�د الولد الصغري الذي لم يتعلم بعد أصول الترف. لذا، 
ال ب�د من تعلي�م الطفل الصغري كيفية الدفاع عن نفس�ه 

من دون اللجوء إىل العنف.
الكالم بدل الرضب

ال�كالم ه�و الصف�ة الت�ي تمّي�ز اإلنس�ان عن 
الحيوان. لذا، من امله�م تعليم الولد الصغري 

أهمي�ة اللجوء إىل ال�كالم أوالً عند تعرضه 
ألي اعتداء. يملك األطفال لغة خاصة بهم 
للتعبري ع�ن غضبه�م وامتعاضهم، وعدم 

قبولهم بما يجري حولهم. هكذا، يعمد بعض 
األطفال إىل ق�ول “ال” فقط، فيما يبدأ أطفال 

آخرون بالتلفظ بعبارات مسيئة لآلخرين.
علّم�ي طفلك أن يس�أل اآلخري�ن الذي�ن يزعجونه عن 

سبب ترفهم السيئ. فهذه فرصة للحوار وفهم أسباب 
الخالف. إذا تعرض طفلك للرضب من رفيقه، مثالً، علميه 
أال يرضبه باملثل بل أن يس�أله عن س�بب ترفه العنيف 

هذا، ويحاول أن يفهم منه سبب غضبه.

يف االتحاد قوة
األصدق�اء ال ش�ك يف أن الحص�ول ع�ىل دع�م 

هو مساعدة  نفيسة لطفلك. 
يرفع�ون  فاألصدق�اء 

ويعط�ون  املعنوي�ات، 
ملواجه�ة  الش�جاعة 
ويوف�رون  املعت�دي، 
الحماية، ويساعدون 
ع�ىل اتخ�اذ الق�رار 
ردة  يف  الصحي�ح 

الفعل.
لكن لس�وء الحظ، يعمد األطفال غالباً إىل الوقوف بجانب 
املتنمر بدل الضحية، بس�بب الخوف أو اإلعجاب ربما. يف 
ه�ذه الحالة، يمكن�ك تعليم طفلك كيف يطلب املس�اعدة 
املبارشة م�ن أصدقائه يف ح�ال تعرضه لالعت�داء. ذكري 
طفل�ك دوم�اً بأن�ه ليس وحي�داً، ب�ل هن�اك الكثري من 

األشخاص اآلخرين الراغبني يف مساعدته.
تقييم ردة الفعل

ق�د يصعب عىل طفلك عدم االس�تجابة باعتداء جس�دي 
عن�د تعرض�ه العتداء جس�دي. هنا، يكم�ن دور األهل يف 
تعلي�م الطف�ل كيفية التفك�ري ملياً قبل القي�ام بأية ردة 
فعل عكس�ية. علّمي طفلك أن االحتجاج الكالمي أقوى 
أحيان�اً من كل الرضب وال�ركل، إذ قد يفلح يف 
تجمي�د املعت�دي يف مكانه وجعل�ه يتوقف عن 

متابعة اعتدائه.
طلب املساعدة من الكبار

إرشحي للطفل الصغ�ري الذي يتعرض لالعتداء 
م�ن قب�ل اآلخرين أنه ال مش�كلة أب�داً يف طلب 
املس�اعدة من األه�ل والكبار إذا أحّس نفس�ه 
وحي�داً، أو كان االعت�داء عنيف�اً ج�داً عليه، أو 
ل�م يفهم س�بب االعتداء أص�اًل. فّسي ل�ه أنه ال 
حاجاجة إىل طلب مس�اعدة الكب�ار يف كل مرة، وإنما 
فق�ط عند الرضورة، حني يجد نفس�ه عاجزاً فعالً عن 

الدفاع عن نفسه.

ه�ذا الطبق يحت�وي عىل كمي�ة عالية جداً 
م�ن الفيتامين�ات الت�ي يحتاجها الجس�م 
خ�الل اليوم  كما إنه يمد الجس�م بالطاقة 
ويعوض�ه عن نقص ما يفق�ده من اللحوم 

واأللبان خالل الصوم او الحمية النباتية.
الش�اورما النباتي�ة تتك�ون من الس�بانخ 
الغنية بالحديد وهي عنر أسايس للهيمو 
جلوبني بالدم وتساعد عىل نقل األوكسيجن 
لجميع خاليا الجسم، وبذلك يوفر لها املزيد 
من الطاق�ة، كما ان�ه مفيد لنم�و الطفال 
ومقوي لجهاز املناعة.. كما يحتوي الطبق 
عىل عيش الغ�راب الغن�ي بفتيامنيات )أ - 
ب - ج -د ( وه�ذه الفيتامين�ات مهمة جداً 
للجسم تساعده عىل مواجهة فرتة الصيام.

-  املكونات :

- مكونات العجني :
- 400 جرام دقيق .

- 150 جراما من املياه.
- 10 جرامات خمرية.

- 5 جرامات سكر.
- ملح حسب الرغبة.

- مقادير الحشو:
- 1 كيلو جرام سبانخ مسلوقة.

- 100 جرام عيش الغراب رشائح.
- 4 فصوص ثوم.

- 2 ملعقة زيت زيتون. 
- ملح.

- طريقة التحضري:
- يت�م خلط الخمرية والس�كر يف املاء جيداً 
ثم يت�م إضاف�ة الدقيق مع امللح ويس�تمر 

التقليب حتى تمام العجن.
- ثم ترتك حتى نقوم بعمل الحش�و حيث 
نقوم بوض�ع الزيت يف الوع�اء، ثم يضاف 

إليه الثوم.
-  وبع�د قلي�ل يت�م إضاف�ة الس�بانخ 
مع التقليب، حتى يتم التش�ويح جيداً 
وبعدها يضاف املرشوم وامللح ثم يرفع 

من فوق النار.
- تحرض العجينة ونقوم بفردها قليالً 
ونض�ع الحش�و عليها وهن�ا يجب أن 
يكون الحش�و غري س�اخن, ث�م نغلق 
العجين�ة عليه�ا ونرتكها حت�ى الخمر 
ح�وايل س�اعة تقريب�اً، ث�م ندخلها يف 
درجة حرارة 180 ملدة ساعة وتقدم يف 

الطبق مع ما يحلو لكم من املقبالت.

الشعور بالحاجة إىل التسوق يف حالة 
الرغبة يف رشاء الرضوريات أمر جيد، 
لكن وصول األمر إىل الرغبة يف التسوق 
طوال الوقت يعد أمرًا مكلًفا ومضيًعا 
للوق�ت يف حال�ة رشاء املقتنيات غري 

املهمة واملتوفرة.
يف  الدائم�ة  الرغب�ة  م�ن  لتتخل�ي 
التس�وق ورشاء املنتجات غري املهمة 
واملتوف�رة لدي�ِك عليك باتب�اع بعض 
النصائ�ح الت�ي تقدمه�ا ل�ِك مجل�ة 
حيات�ِك يف ه�ذه املقالة لتوف�ري املال 

والوقت إلنجاز مهمات خرى.
استعيني بصديقاتك

قومي باالس�تعانة بإحدى صديقاتك 
أو أقاربك للتس�وق معك وأخربيهم أن 
يرش�ودِك إىل مدى أهمية ما تش�رتين 
حت�ى ال تتكدس مش�رتياتِك يف املنزل 

دون استخدامها.
احتياجات األطفال

قد ال يكتفي طفلك برشاء لعبة واحدة 
جديدة ويرغب يف ألعاب أخرى، علميه 
أن يختار لعبة واحدة فقط وأن يحدد 

احتياجاته قبل النزول للتسوق.
قائمة باالحتياجات

قومي بإعداد قائمة باحتياجاتك قبل 
النزول للتس�وق حت�ى تتجنبي رشاء 

أغراض قد ال تحتاجني لها.
ال تهتمي باإلعالنات

اإلع�الن البارز عن منت�ج ما يف املتجر 
ل�ه  انتباه�ك  لف�ت  يف  يتس�بب  ق�د 

لتش�رتيه رغم عدم حاجت�ك له، لذلك 
ال تهتم�ي بهذه الع�روض واإلعالنات 
املحفزة لتتخلي من مش�كلة إدمان 

التسوق.
الرشاء نقًدا

ابتع�دي تماًما عن ال�رشاء ببطاقات 
التخل�ص  يف  رغب�ت  إذا  االئتم�ان 
م�ن إدم�ان التس�وق واش�رتي نقًدا 

لتتحكمي يف املروفات.
نوعي يف نزهاتك

اقتصار النزهة عىل الذاهب إىل املتاجر 
الكبرية واملحال ال يس�اعد يف التخلص 
م�ن رغب�ة ال�رشاء، قوم�ي بتغي�ري 
األماكن الت�ي تتنزهني فيه�ا ونوعي 
بينه�ا كالس�ينما أوالن�ادي أو دعوة 
أح�دى أصدقائ�ك لتن�اول الطعام يف 
إحدى املطاعم املفضلة لتبعدي عينيك 
عن النظ�ر إىل املتاج�ر املغرية لرغبة 

التسوق.
اكتفي بما لديِك

اح�ريص عىل ع�دم رشاء منتج يتوفر 
لديِك من�ه أكثر من اثن�ني، فإذا كنت 
تمتلكني حقيبتني جلديتني ش�بيهتني 

يف الشكل فال داعي لرشاء الثالثة!
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نصائح تساعدِك يف التخلص من إدمان التسوق

حنو مستقبل افضل...هلا
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تعترب املكسات من الوجبات املفيدة لجسم 
اإلنس�ان؛ إلحتوائها عىل كميات كبرية من 
العن�ارص الغذائية، لك�ن الخرباء يحذرون 
م�ن بع�ض املك�سات الت�ي يعتربونه�ا 
ض�ارة، إىل حد ما، وربما خطرية، بس�بب 
احتوائه�ا ع�ىل بع�ض العن�ارص التي قد 

تسبب مشكالت كبرية لجسم اإلنسان.
وتتزعم املكسات األطعمة من حيث املذاق 
الرائ�ع وتنوعه�ا الفريد وقيمه�ا الغذائية 
الرائع�ة، حيث تعترب من األطعمة املتوفرة 
التي تقدم عنارص غذائية متنوعة ويمكن 
تناولها بشكل مريح أثناء تنفيذ األنشطة 

اليومية املعتادة.
وكش�فت فيكتوريا كالس خبرية التغذية 
املك�سات  أصن�اف م�ن   3 ترتي�ب  ع�ن 
تش�ري الدراس�ات إىل أنها قد تكون ضارة، 
خصوص�اً عند اإلكثار منه�ا، وبعضها قد 

يسبب املوت.
وبحس�ب الخبرية، فإن كل م�ن الصنوبر 
وجوز املكاديميا من املكسات التي تصنف 
بالضارة التي يجب الحد من اس�تهالكها، 
واعتربت الخبرية أن هذه املكسات تصنف 

يف املرتبة الثانية والثالثة عىل التوايل، حيث 
بين�ت أنها مكسات غري صحية بالنس�بة 

لإلنسان.
وتق�ول الخبرية إىل أن�ه: “بقدر ما تحتوي 
حبوب الصنوبر عىل قيم�ة غذائية عالية، 
إال أنها تسبب متالزمة الصنوبر التي ترتك 

طعماً مراً ومعدنياً يف فمك لعدة أشهر”.
أما بالنسبة لجوز املكاديميا، فإن مشكلته 

الوحيدة هي احتوائه عىل نس�بة مرتفعة 
جداً وبش�كل كبري من الدهون والسعرات 

الحرارية.
ونصحت كالس محبي املكسات بالحد من 
الحص�ص الغذائية اليومية م�ن الصنوبر 
واملكاديمي�ا، لكنها نوه�ت إىل أن هذين ال 
يعتربان أسوأ أنواع املكسات بسبب وجود 

نوع أكثر شيوعا وأكثر رضرا.

وتح�ذر الخب�رية م�ن املك�سات األس�وأ 
واألكث�ر ش�يوعاً، الفت�ًة  إىل أن املكسات 
األكث�ر ش�يوعاً واألكثر رضراً ه�ي الفول 
السوداني، بسبب مش�كلة تعرضه ملرض 
)األفالتوكسني(، وهو نوع من الفطريات 

املرتبطة بسطان الكبد.
ويعترب )األفالتوكسني( منتجاً ثانوياً ساماً 
لن�وع م�ن العفن يقع تح�ت مظلة بعض 
أن�واع الرشاش�يات، كما ويش�ري املجلس 
الوطني للفول الس�وداني يف أمريكا، إىل أن 
الفول الس�وداني األكث�ر عرضة للتعرض 
له�ذه الس�موم ربما ينت�ج يف أج�زاء من 

إفريقيا وآسيا. وليس الواليات املتحدة.
وبغض النظر عن التهديد املحتمل الذي قد 
يس�ببه الفول السوداني عىل صحة الكبد، 
لكن يمكن أيضاً أن يس�بب عدم الراحة إذا 

لم يكن قاتالً للبعض إذا تم تناوله.
كما يعلم أي ش�خص يعان�ي من أي نوع 
من أنواع الحساسية من الفول السوداني، 
حيث قد يسبب أيًضا ردود فعل تحسسية 
بحس�ب  األش�خاص  لبع�ض  ش�ديدة 

الخبرية.

يع�د التهاب املفاصل حالة مؤملة وهو تورُّم وش�عور 
بألم عند ملس مفص�ل واحد أو أكثر من مفاصلك، ما 
قد يهدد الحركة بمرور الوقت، ويزداد سوًءا مع تقدم 

العمر.
وهن�اك اثنان من أكثر أش�كال هذه الحالة انتش�اراً: 
الته�اب املفاص�ل الروماتوي�دي والته�اب املفاص�ل 
العظمي، وقد يس�اعد مرشوب واح�د، يمكن صنعه 
يف املن�زل، يف تخفيف األعراض املصاحبة لكال النوعني 

من التهاب املفاصل.
وس�لطت الدراس�ات الضوء باس�تمرار ع�ىل أهمية 
تغي�ريات نمط الحي�اة لتقليل األع�راض، حيث يلعب 
النظ�ام الغذائ�ي دوراً وقائياً ال يق�در بثمن ضد هذه 

الحالة.
وُرّح�ب بعص�ري فاكه�ة األنان�اس باعتب�اره ترياقاً 
اللتهاب املفاصل، حيث أظهرت بعض الدراس�ات أنه 

يمكن أن يعكس االلتهاب.
ويعترب األناناس مصدراً جي�داً لفيتامني )C( وإنزيم 
الربوميل�ني، وال�ذي ثب�ت أنه يقل�ل األل�م والتورم يف 

التهاب املفاصل الروماتويدي.
واق�رتح خ�ط بحث�ي أن تأث�ري الربوميل�ني املض�اد 
لاللتهابات ينبع م�ن قدرته عىل تعزيز إنتاج مركبني 

أساسيني يعمالن عىل عكس االلتهاب.
واس�ُتخدمت مش�تقات اإلنزيم يف املكم�الت الغذائية 
لع�الج االلتهاب�ات الح�ادة واإلصاب�ات الرياضي�ة، 

ومن بني الطرق املختلفة لتعزيز االس�تهالك الغذائي 
للربوميلني للتخفيف من آالم املفاصل، تناول األناناس 
الطازج أو رشب عصريه حيث ثبت أنه أكثر فائدة من 

تناوله يف املكمالت الغذائية.
ويمكن أن تس�اعد املركبات العضوية املعروفة باسم 
البوليفين�ول املوج�ودة يف األناناس أيض�ا يف تخفيف 

األلم الناتج عن هشاشة العظام.
ووج�دت مراجع�ة واح�دة ع�ام 2006 الت�ي حللت 
الدراس�ات حول العالجات البديل�ة اللتهاب املفاصل، 
أن الربوميل�ني كان أكث�ر فعالية من مس�كنات األلم 

التي ال تستلزم وصفة طبية.
وبينما أظهرت الدراسات فوائد املركب لكل من التهاب 
املفاص�ل الروماتوي�دي والتهاب املفاص�ل العظمي، 
فإن التأثريات عىل هشاش�ة العظام مفهومة بشكل 

أفضل.

تتسبب ظاهرة الس�عال ظاهرة بعد تناول الطعام 
باإلزعاج لألش�خاص، وخصوص�ًا إذا كانوا بصحة 
جّيدة، فاألمر طبيعي بش�كل عام ولكن اس�تمراره 

بشكل مستمر، قد يشري إىل مشكلة أخطر.
وف�ست دراس�ة علمي�ة أس�باب الس�عال املتكرر 
بعد تن�اول الوجبات اليومية، بأنه طريقة الجس�م 

لتنظيف مجرى الهواء.
وقال�ت يونغنان جيني تش�و طبيب�ة األنف واألذن 
والحنج�رة: “يح�دث الس�عال ع�ادة بس�بب مادة 
مهيج�ة يف الحل�ق أو الش�عب الهوائي�ة الس�فلية، 
وينغل�ق حلق�ك للحظات ويرتاكم ضغ�ط الهواء يف 

الصدر”.
وتابعت: “ثم عندما تنفتح الحنجرة، تتطاير نفحة 
من اله�واء تحمل معها أي مخاط أو مادة مهيجة، 
ص�دق أو ال تص�دق، يمكن أن يولد الس�عال القوي 

رياحا تبلغ رسعتها 70 ميال يف الساعة”.
وأش�ارت فيليس ش�نول سوسمان أس�تاذة الطب 
السيري إىل أنه يف حال حدوث السعال بعد كل مرة 
تق�وم فيها بتناول الطعام، فق�د يكون ذلك مؤرشاً 
الرت�داد محتويات املعدة إىل امل�ريء، وهذا االرتجاع 

بالتايل يهيج البلعوم والحنجرة.
ويع�رف االرتجاع الحميض حس�ب الدكتورة تش�و 
عندما يكون ش�ديدا باس�م )جريد( )مرض الجزر 
املعدي املريئي(، ويصاحب هذا االضطراب الهضمي 

عادة إحس�اس بالضغ�ط أو الحرق�ة خلف عظمة 
الصدر وإحساس بطعم مر يف الفم.

ويمكن أن تشمل األعراض األخرى لالرتجاع املعدي 
املريئي التهاب الحلق املزمن واملخاط الزائد، وتظهر 
األبحاث أن ما ال يقل عن 25% من حاالت الس�عال 
املزم�ن )التي تس�تمر ألكث�ر من ثمانية أس�ابيع( 

مرتبطة بارتجاع املريء.
ونصح�ت الدراس�ة بتن�اول الوجبات ع�ىل دفعات 
صغ�رية، وتجن�ب الوجب�ات الدس�مة يف س�اعات 
متأخرة من الليل، أما من ناحية نوعية الغذاء، فمن 
املفي�د التخلص م�ن األطعمة التي ق�د تضعف ردة 

فعل العضلة العارصة للمريء.
ويمكن�ك تناول مث�ل املرشوبات الت�ي تحتوي عىل 
الكافي�ني كالقهوة أو املرشوبات الغازية واملنتجات 
املكونة من الطماطم، إضافة للمنتجات الحمضية، 
ونصحت الدراس�ة بمراجعة الطبيب يف حال تفاقم 

الحالة بعد اتباع الجراءات الوقائية دون جدوى.

نق�دم لكم طريقة بس�يطة إلزالة الرؤوس الس�وداء م�ن الوجه، ويجب 
معرفة  أنه كلما ابتعد الش�خص عن املستحرضات الكيميائية كلما كانت 
الب�رشة ىف آمان أكثر، و يمكن أن نزيل الرؤوس الس�وداء عن طريق اتباع 

هذه الخطوات:
-1 نقوم بغسل الوجه جيدا بالغسول .

-2 نعرض الوجه للبخار ملدة 10 دقائق وذلك لفتح مسام الوجه .
-3 نقوم بوضع قليل من الفازلني عىل املناطق التى نريد تنظيفها.

-4 نحرض خيط ونطويه حتى يصبح ثنائيا .
-5 نقوم بتمرير الخيط الثنائي عىل املنطقة التي نريد تنظيفها من أسفل 

إىل أعىل والعكس.
به�ذه الخطوات نالح�ظ خروج ال�رؤوس الس�وداء، ثم نض�ع الصنفرة 
الطبيعي�ة عىل املكان، وهذه الصنفرة تتكون م�ن خليط الكريم مع امللح 
الخشن، ونقوم بدليك املنطقة برفق ثم نغسل الوجه جيدا، ونقوم بتمرير 
ماء الورد البارد عىل نفس املنطقة لغلق املس�ام مرة أخرى بعد تنظيفها، 

ويمكننا أن نكرر هذه الخطوات عند اللزوم . 

ح�ذرت العديد م�ن الدراس�ات الصينية من تأث�ري إج�راءات الوقاية من 
فريوس )كورونا( بشكل س�لبي عىل نظر األطفال، حيث تسبب البقاء يف 
املن�زل والتعليم عن بعد وقضاء وقت طويل أمام الحاس�وب لتلقي العلم، 

بإصابة نسبة كبرية من األطفال بقر النظر.
وش�ملت الدراسة عىل بيانات لفحوصات عيون نحو ألفي طفل ملدة عام، 
نصف بيانات األطف�ال كانت قبل الجائحة الوبائي�ة لفريوس )كورونا(، 
بينما كان النصف اآلخر بعد الجائحة بعام، وبعد تطبيق إجراءات الحجر 
الصحي، وإغالق املدارس وااللت�زام بالبقاء يف املنزل والتعليم عن بعد، تم 

إعادة فحص اختيارات النظر يف أواخر عام 2020.
وأظهرت النتائج إصابة نحو %7 من األطفال يف املجموعة األوىل، وارتفعت 
النس�بة إىل %13 يف املجموع�ة الثانية، بينما ارتفعت النس�بة إىل %20 يف 

املجموعة الثالثة.
وأع�زى الباحثون نتائج الدراس�ة األولية إىل الوق�ت الطويل الذي يقضيه 
األطفال أمام الشاش�ات لتلقي دروس�هم، عالوة عىل عدم تمتع األطفال 

باللعب يف الهواء الطلق، ما يؤثر عىل قوة إبصارهم عىل املدى الطويل.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

سلوكيات

احذر.. 3 مكسرات شائعة تصنف ضارة وإحداها قاتل

علّمي طفلك كيف يدافع عن نفسه من دون عنف

لطلة ابهى....

دراسات حديثة

أسهل الطرق إلزالة الرؤوس السوداء

إجراءات الوقاية من فريوس 
)كورونا( تؤثر يف نظر األطفال طريقة عمل الشاورما النباتية بدون حلوم

املطبخ

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

مشروب ميكنه تسكني آالم التهاب املفاصل بشكل سريع

ما أسباب السعال بعد تناول الطعام؟
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أنا ش�اب جامعي، والولد الوحيد 
لعائلتي، أحببت بنتا من الجامعة؛ 
ألني وجدت فيها األخالق قبل كل 
يشء، وهادئة جداً ومتفهمة، ولم 
أخربها بحبي لها حتى اآلن، وهي 
تعرف أن عائلت�ي تريد ابنة عمي 

وأنا أحب أخرى.
قلت آخذ باألس�باب، وكلمت أمي 
وأب�ي أن�ي ال أريد ابنة عم�ي، أنا 
محتار هل أتبع عائلتي، أو قلبي؟ 
وعائلت�ي عنده�ا أش�ياء تمنعها 
ع�ن إلغاء الزواج م�ن ابنة عمي، 
وأن�ا ل�م أقبل بخطبت�ي لها حتى 
اآلن، وعائلتي تقول يل: بعد إكمال 
الجامعة س�نخطبها، وبيت عمي 
معه�م مبل�غ من امل�ال دفعه أبي 
لعمي ألس�باب خاصة، وقال أبي 
لعم�ي أن املبل�غ ج�زء من رشط 
ابنت�ه، وأموالنا بالري�ف مع بيت 
عم�ي وأم�ي وأب�ي يري�دون رد 
الجمي�ل لهم، وأنا ال أس�تطيع أن 
أخرب اب�ن عمي أن�ي ال أريد أخته 
ألن�ه ش�خص عزي�ز ع�ى قلب�ي 

وأحرتمه، أرجو منكم الرد.
النصائح والحلول:

ال ش�ك أن الش�اب ه�و صاح�ب 
القرار، ودور األرس دور إرش�ادي 
توجيهي، واعلم أن بنت العم أيًضا 
باملنزلة الرفيع�ة، ولذلك أرجو أن 

تفّكر يف األمر مراًرا.
ونح�ب أن نعرف أس�باب رفضك 
، إن كانت هناك أسبابا  لبنت العمِّ
فعلية أم فقط ألن�ك ارتبطت هذا 
االرتب�اط الخف�ي بتل�ك الزميلة، 

وه�و ال�ذي يمنعك ويح�ول دون 
؟! النظر إىل بنت العمِّ

وكون هذه األخ�ت التي ارتبطت 
الجامع�ة – ال  الزميل�ة يف  أو   –
�ا يي��ِّ عليك  تع�رف، ه�ذا ممَّ

املهّمة.
كذلك أيًضا أرج�و أن تتواصل مع 
األرسة وت�رح له�م الذي يحدث 
عندك، وترح لهم ما يف نفس�ك، 
واس�تعن بالعقالء والفضالء من 
األخوال واألعمام حتى ُيساعدوك 
يف إقن�اع األرسة، وال مان�ع أيًضا 
م�ن التواصل من الدعاة والعلماء 
الذين يمكن أن ُيؤثِّروا يف مثل هذه 

املسائل.
ولكن من امله�م قبل ذلك أيًضا أن 
تع�رف أن الفت�اة املذك�ورة ليس 
عنده�ا ارتب�اط، وأن أرسته�ا ال 
ُتمانع، وأن أرستك أيًضا ال ُتمانع 
من االرتباط بها، وُيفيد اإلنس�ان 
يف مث�ل هذه األح�وال أن يكون يف 
أرست�ه َم�ن تزّوج�وا م�ن خارج 

األرسة.
ع�ى كل حال أن�ت طبًعا صاحب 
الق�رار، ولكن نحن ال نريد القرار 
يك�ون دون إرض�اء الوالدين، أو 
الس�عي يف إرضائه�م، فعلي�ك أن 
تبذل املجهود الكامل يف إرضائهم 
ولس�َت  الص�ورة،  توضي�ح  ويف 
مطالًبا ب�أن ُتحرج بن�ت العمِّ أو 
أبن�اء العمومة، ألن صل�ة الرحم 
أيًضا املحافظة عليها من املطالب 

الرعية.
وم�ن امله�م أيًض�ا إذا كان هناك 

مج�ال لوالدت�ك أن تتع�رف ع�ى 
الفت�اة املذكورة أو عى أهلها، ألن 
الناس دائًما أع�داء َمن يجهلون، 
فإذا كانوا ال يعرفوا الفتاة فكيف 
ال  كان�وا  وإذا  به�ا،  س�يقبلون 
يعرفوا أرستها فكيف س�يقبلون 
بها؟! هل ه�ذا ممكن أن يتعرفوا 
عى أرستها وأن يكون هناك نوع 
من التواص�ل؟ إذا رفضت الوالدة 
فال مانع م�ن أن تكون الخالة أو 
العّمة هي َمن تتواصل مع الفتاة 
وأرسته�ا. امله�م َم�ن تس�تطيع 

أن تتفه�م ه�ذا األمر م�ن أرستك 
س�يكون لها دور كبري إذا تعرَّفت 
عى الفتاة املذكورة ووجدْت خريًا 
وارتاح�ْت إليهم، فإنها س�تكوُن 
من الذين سيساعدونك عى إقناع 

أهلك.
وعى كل حال: لكون بنت العمِّ من 
األرح�ام أرجو أن ُتدي�ر املوضوع 
يف منته�ى الحكم�ة ويف منته�ى 
الهدوء، كم�ا أرجو أيًضا أن تنظر 
إىل بن�ت العمِّ نظرة ش�املة، ضع 
إيجابياته�ا وإيجابي�ات االرتباط 

به�ا أم�ام ناظري�ك، ألن الق�رار 
الصحيح دائًما يحتاج إىل دراس�ة 

عميقة، ونظر يف العواقب ومآالت 
األمور.

هل لديِك خطط لحياتك األرسية؟ 
ه�ل يمكنك ترتيب جدول ملذاكرة 
أبنائ�ك وقض�اء وق�ت فراغهم؟ 
ه�ل تجيدين وض�ع االولويات يف 

حياتك الزوجية؟
إذا كن�ِت امرأة ناجح�ة يف العمل 
ه�ذا ال يعني ع�ى االطالق نجاح 
حياتك االرسية، لكن هناك بعض 
األم�ور التي تس�اعدك ع�ى بناء 
أرسة ناجح�ة ومنضبط�ة بعيداً 
ع�ن الفوضى�ى وموضوعة وفق 
أسس�اً تنظيمّي�ة له�ا.. اختربي 
الت�ايل  االختب�ار  خ�الل  نفس�ك 

االختبار:
املواعيد  ه�ل تضع�ن ألطفال�ك 

الثابتة للوجبات املن�زلية؟ 
A: أغلب األوقات. 

B: ال. 
م�ا  كّل  أطفال�ك  يش�اهد  ه�ل 

تشاهدين عى الفضائيات؟ 
A: ال. 

B: إىل حد ما. 
ك�م عدد املرات التي تطلبن فيها 

“دليفري” أسبوعّياً؟ 
A: نادراً. 
B: مرات. 

ه�ل تضع�ن ميزانّية ألقس�اط 
املدارس ورحالت الصيف؟ 

A: نعم. 
B: ليس دائماً. 

ه�ل تّدخري�ن ج�زءاً م�ن امل�ال 
تحّسباً للطوارئ؟ 

A: نعم. 
B: إىل حد ما. 

هل تس�ريان -أنت وزوجك- وفق 
أسلوب واحد يف معاملة األبناء؟ 

A: إىل حد كبري. 
B: إىل حد ما. 

هل ترس�من صورة جميلة أمام 
األبناء يف تعامالتك مع األب؟ 

A: نعم. 
B: أحاول جاهدة. 

هل تحرصن عى إقامة احتفاالت 
يف بعض املناسبات األرسّية؟ 

A: نعم. 
B: كلما تي�. 

النتيجة: 
 :A إذا كانت معظم إجاباتك -

أنت وأرستك عى طريق الصواب، 

بنس�بة 90 %. تفعل�ن الخ�ري، 
وتس�عن بكامل وعي�ك وثقافة 
الضواب�ط  فتضع�ن  فك�رك، 
أرست�ك  لتصب�ح  والرواب�ط 
منتظمة، حي�ُث املواعيد الثابتة، 
ومراعاة الغذاء الصحي، وتقسيم 
امليزانية واالدخار منها منعاً من 
التع�رض له�زات، واألجم�ل هو 
االتف�اق ع�ى أس�لوب واح�د يف 
الرتبية منعاً لتذب�ذب الرأي أمام 
األطف�ال، م�ع محاولة إش�اعة 
جّو من الدفء والس�عادة بتذّكر 
الصغ�رية  األطف�ال  مناس�بات 

واالحتفال بها. 
 :B إذا كانت معظم إجاباتك -

أنت تنتمن إىل أرسة ال نظام لها، 
بنس�بة %70، وما يتبع ذلك، فال 
مس�ؤوليات محددة ملتزمة بها! 
وال قواعد ثابتة! البيت بس�اكنيه 
يف مه�ب الري�ح، يعل�و ويهبط، 
ويّتج�ه يميناً مرّة، ويس�اراً مرّة 
أخ�رى، حس�ب م�ا يس�تجّد! ال 
يوجد اجتم�اع أرسّي وّدي حول 
املائ�دة، ولي�س هن�اك أس�لوب 
تخطي�ط  أو  الرتبي�ة،  يف  واح�د 
وج�ود  وال  الطارئ�ة،  لألزم�ات 
للرحالت الرتفيهّية لألطفال! كّل 
هذا يعطي صورة س�لبية لعالقة 
األبوي�ن، وينعك�س س�لباً ع�ى 

نفسّية وصّحة األبناء.
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للتعوي�ض ع�ن  اإلس�تدانة  إىل  تلج�أ  مهني�اً: 
الخسارة التي تعرضت لها.

 عاطفي�اً: يق�ف الحبي�ب إىل جانب�ك يف محنت�ه ما 
يشعرك ببعض اإلطمئنان.

 اجتماعي�اً: تميض نهاراً ممتعاً مع األصدقاء واملقربن 
منك. رقم الحظ: 5 

مهنياً: ل�ن تتمكن من إنجاز امله�ام املطلوبة 
منك بس�بب ضيق الوق�ت. عاطفياً: إحذر من 
التفوه بكلم�ات قد تجرح مش�اعر الريك أمام 

اآلخرين. 
اجتماعي�اً: اتخ�ذ خط�وة جريئ�ة واتص�ل بمن تخىش 

مقابلتهم وصفِّ حساباتك معهم. رقم الحظ: 6 

مهني�اً: يس�اعدك أح�د الزمالء ع�ى تخطي 
مس�ألة مالي�ة كانت تش�غل بال�ك. عاطفياً: 
صارح الحبيب بم�ا يزعجك يف ترصفاته من دون 

أن تجرح مشاعره.
 اجتماعياً: تجتمع م�ع بعض األصدقاء وتميض معهم 

وقتاً ممتعاً. رقم الحظ: 9 

مهني�اً: أنج�ز تغي�ريات يف عمل�ك لتبتعد عن 
الروتن املمّل يف العمل. 

عاطفياً: تس�اعدك طيبة قلبك عى نسيان املايض 
ومسامحة الحبيب.

 اجتماعياً: ال تدع املش�اكل العائلي�ة تؤثر فيك وتجعلك 
متشائماً. رقم الحظ: 10 

مهنياً: كن عى مسافة من زمالئك يف العمل إذا 
كنت تش�عر ببعض التهديد والقلق. عاطفياً: 
يغلب عى الحبيب الرتدد ومزاجه متقلب فتحتار 

كيف تترصف معه.
اجتماعياً: تأخذ قراراً حاس�ماً قد يغ�رّي مجرى حياتك 

نحو األفضل. رقم الحظ: 14 

مهنياً: تتأقلم ب�عة يف عملك الجديد وتشعر 
بأنه سيكون بادرة خري عليك. عاطفياً: تشعر 
بأن مش�اعرك تجاه الريك تتب�دل وبأنك لم تعد 

تعرفه عن قرب.
 اجتماعياً: تملك الحيوية والنشاط لتمضية فرتة مميزة 

يف الطبيعة. رقم الحظ: 7 

مهنياً: تقرتض مبلغاً من املال إلنجاز مروع 
تكون أكيداً من نجاحه. 

عاطفياً: لديك فرصة الستعادة حب الطرف اآلخر 
إن كنتما عى خالف.

 اجتماعي�اً: تنج�ح يف لف�ت إنتب�اه املحيطن ب�ك ونيل 
احرتامهم. رقم الحظ: 4 

مهني�اً: ابتعد ع�ن الطمع واكت�ف بما جنيته 
حت�ى الي�وم وإال س�تكون خس�ارتك كب�رية. 
عاطفياً: ال تدع الش�كوك تدخ�ل بالك، حافظ عى 
رابط الثقة بينك وبن الحبيب. اجتماعياً: ال تقلّل من 
تقدير املهتمن بك، فلديك الكثري من األصدقاء األوفياء. 

رقم الحظ: 11 

مهنياً: تخوض تجربة جديدة تزيد من خربتك 
وتدفعك قدماً إىل األمام. عاطفياً: تجعلك كثرة 
املشاكل بينك وبن الحبيب تفكر ملياً يف مستقبل 
عالقتك ب�ه. اجتماعي�اً: اهتم باألمور التي تش�عرك 
باإلطمئنان والراحة الداخلية وابتعد عن مصادر التوتر. 

رقم الحظ: 8 

مهني�اً: تتخطى أخرياً مش�كلة كنت تواجهها 
مع أحد الزمالء. عاطفياً: تش�عر بأنك ال تريد 
أن تطور عالقتك بالحبيب ألنك تش�ّك يف مشاعره 

تجاهك.
اجتماعياً: تتلقى خرباً ساراً يتعلق بأحد أقرب األصدقاء 

ما يفرحك كثرياً. رقم الحظ: 4 

مهني�اً: تتلقى املديح من رئيس عملك بش�أن 
عمل�ك املتفان�ي واملخل�ص. عاطفي�اً: تفعل 
املس�تحيل ملساعدة الحبيب يف تخطي املحنة التي 

يمّر بها.
 اجتماعياً: تش�غل بالك املش�اكل العائلي�ة، اجتمع مع 

أحد أفراد العائلة لحلها. رقم الحظ:12 

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء
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الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: يخي�ب أمل�ك يف أحد الزمالء بس�بب 
ترصفات�ه األنانية وقلة مس�ؤوليته يف العمل. 
عاطفي�اً: تربه�ن عن طيبة قلب�ك يف بدء صفحة 
جدي�دة مع الحبيب بعد فرتة م�ن التوتر. اجتماعياً: 
قد يسبب لك حسد أحد املحيطن بك مشكلة مع صديق. 

رقم الحظ: 10 

acebook من الفيسبوك

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

عائليت تريد تزوجيي من ابنة عمي وأنا أحب زميليت.. فما احلل؟

هل أنِت منظمة أم فوضوية؟

كلمات متقاطعة

غزل عراقي
الن��وم  ماش��ايف  بي��ك  افك��ر  س��هران   *

بالنج��وم  وجه��ك  مرس��وم  وتخيل��ت 

ذن��ي بعيون��ي  اعي��ون  اخل��ي  *ين��راد 

عن��ي متش��ي  م��ن  ابچي��ك  اگ��در  حت��ه   

أكلن��ي  واله��م  يف��ان  التع��ب  *هدن��ي 

فگ������دن��ي مح��د  للي��وم  غيبت��ك  م��ن 

الكلمات األفقية 
 � املصنع�ة  االس�يوية  ال�دول  -1م�ن 

مغارة.
-2ألس�نة النريان � ذك�رى أليمة )م( � 

إناء”مبعثرة”.
-3ح�رف مكرر � متش�ابهان � مدينة 

أسرتالية.
-4 انه�ض )م( � مدينة ايطالية )م( � 

من الطيور .
-5رضوري للحي�اة � طب�ل � مضخ�ة 

الهواء يف الجسم.
-6 يغوي )م( � للتمني � متشابهان.

-7طليق )م( � مخلوقات نورانية )م(.
-8نجمة سينمائية عربية � من اصابع 

اليد )م(.
-9ذك�ر الدجاج � ع�ن يف الجنة )م( � 

للنصب )م(.

الكلمات العمودية
-1م�ن اإلنبي�اء )عليهم الس�الم( � 

بسط يده.
-2 صوت الحمار � تمهل.

-3أبله � فاه )م( � آخر العالج )م(.
-4أشهر موسيقيي األندلس )م(.

-5مق�ر الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة 
الذرية � مواعظ.

-6تهديد بالعقاب � متشابهان.
-7دق � أسوة.

-8س�الح قدي�م � يعي�ش يف البحر 
)م(.

-9تسبق العمل � ماركة سيارات .
-10 أوشك �  عظام امليت البالية.

-11عاصمة اسيوية � من مشتقات 
الحليب .

-12ممثلة عربية اعتزلت التمثيل .

حدث يف مثل هذا اليومصــــورة و حــــدث
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احذر من صناعة امُلعاق يف بيتك

1295 - مقت�ل األيلخ�ان املغ�ويل بايدو بن 
طرق�اي ع�ى ي�د األم�ري ن�وروز بأمر من 

محمود غازان.
1824 - اإلع�الن ع�ن قي�ام الجمهورية يف 

املكسيك.
ع�ن  اس�تقاللها  تعل�ن  بلجي�كا   -  1830

هولندا.
1853 - ان�دالع ح�رب الق�رم ب�ن الدول�ة 

العثمانية واإلمرباطورية الروسية.
1920 - تأسيس النادي اإلفريقي التونيس.

1921 - عصب�ة األمم تقرر عدم مس�اعدة 
روسيا يف مواجهة املجاعة التي تعرضت لها 
بس�بب تدهور االقتصاد وموج�ة الجفاف 
التي رضبت مس�احات شاسعة بها، وذلك 

رًدا عى استيالء الشيوعين عى الحكم.
االحت�الل  ض�د  حم�اة  يف  ث�ورة   -  1925
الفرنيس بقيادة فوزي القاوقجي، س�يطر 
الثوار الس�وريون ع�ى املدين�ة التي كانت 

وقتئذ ثالث أكرب مدن سوريا.
1946 - الرئي�س األمريك�ي هاري ترومان 
يطل�ب م�ن اململكة املتح�دة الس�ماح من 

جديد بهجرة اليهود إىل فلسطن.
1957 - االتحاد السوفيتي يطلق أول قمر 

صناعي يف العالم وهو سبوتنك1-.
1958 - اإلع�الن عن دس�تور الجمهورية 
الخامسة يف فرنسا والذي وافق عليه أكثر 

من %79 من الفرنسين يف استفتاء.
1959 - املسبار السوفيتي »لونا 3« يلتقط 

ثالث صور للجهة املظلمة من القمر.
1962 - الحس�ن ب�ن يحيى حمي�د الدين 
يؤلف حكوم�ة يف صع�دة ملقاومة انقالب 
العقيد عبد الله السالل الذي أطاح باململكة 

املتوكلية اليمنية.
1963 - العراق يعرتف رس�مًيا باستقالل 

الكويت وسيادتها عى أراضيها.
1966 - اس�تقالل ليس�وتو ع�ن اململك�ة 

املتحدة.
1967 - سلطان بروناي عمر صفي الدين 
الثال�ث يتن�ازل ع�ن العرش البنه حس�ن 

البلقيه.
1969 - جمهورية الصن الش�عبية تعلن 

عن إجرائها تجربتن نوويتن.
1978 - هجرة اإلمام الخميني من العراق 

إلی الكويت.
1990 - الربمل�ان األملان�ي يعق�د اجتماعه 

األول بعد إعادة توحيد أملانيا.
1993 - الجيش الرويس يطلق مدافعه عى 

مقر الربملان الرويس ويعتقل زعماءه.
1994 - طائرة نقل إرسائيلية تسقط عى 
حي سكني يف أمسرتدام بهولندا بحمولتها 
من املواد الكيماوي�ة التي تدخل يف تكوين 
غاز الس�ارين الس�ام، وأدى الس�قوط إىل 
مقت�ل 48 ش�خصا وتس�بب أرضاًرا غ�ري 

محددة.
2012 - عاه�ل األردن عب�د الل�ه الثان�ي 
يص�در إرادة ملكية بح�ل الربملان والدعوة 
إلجراء انتخاب�ات نيابية مبكرة قبل نهاية 

.2012
2016 - اإلع�الن عن فوز ديفي�د ثاوليس 
كوس�رتليتز  وماي�كل  هالداي�ن  ودنك�ن 
 2016 لع�ام  الفيزي�اء  نوب�ل يف  بجائ�زة 
ألعمالهم حول التح�ول الطوري واملراحل 

الطوبولوجية للمادة.
2017 - ف�وز كل م�ن ج�اك دوبوش�يه 
ويواخي�م فران�ك وريتش�ارد هندرس�ون 
بجائ�زة نوب�ل يف الكيمي�اء لس�نة 2017 
ألبحاثهم يف مجال املجهر اإللكرتوني فائق 

الربودة.



يحيي أمري الغناء العربي، هاني شاكر، حفال غنائيا يوم 28 أكتوبر 
من الشهر الجاري يف مهرجان بابل يف العراق، ومن املقرر أن يطرب 

الحضور بأجمل أغانيه املتنوعة.
واستضاف برنامج »سهرانني«، الذي يقدمه الفنان أمري كرارة عىل 
قناة ON، األيام املاضية، النجمني هاني شاكر ومدحت صالح، وقال 
هاني شاكر خالل حلقة »سهرانني«: »أنا بحب السهر جًدا خاصة 

يف البيت.. وزمان كانت الحفالت كتري دلوقتي أقل«.
وأضاف نقيب املوسيقيني إنه يف بداياته يردد كلمات األغاني خطأ، 
فمثال: كنت بسمع أغنية »بيع قلبك« كالتايل: »بيع قلبك بيع ودنك 
شوف الشاري مني«، باإلضافة إىل أغنية عبد الوهاب: سيبت فيك 

أمال بس فني تنطال كنت أسمعها » بس 6 أمتار«.
وكشف هاني شاكر عن أن النجمة الراحلة شادية هي من رشحت 
له أغنية »كدة برضه يا قمر« ولم أكن أتوقع نجاحها، قائال: » كان 
حاجة،  محرض  مكنتش  شادية،  الكبرية  الفنانة  مع  حفلة  عندي 
قالت يل: يف أغنية سمعتها عند خالد األمري اسمها »كدة برضه يا 

قمر« أنا متأكدة لو سمعتها هتحبها قوي«.

ألول مرة.. حممد 
رمضان يف العراق 
إلحياء حفل غنائي

منى زكي داخل بنزينة بسبب فيلمها اجلديد 
»القاهرة مكة«

يامسني صربي تستعد لبدء تصوير مسلسلها يف أكتوبر املقبل

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

  07810090003هاتف هيئة التحرير

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

كشصف الفنان املصري، محمد 
رمضان، عصن تعاقده عىل إحياء 
حفلصه الغنائي األول يف العراق يف 

مدينة البرة.
ونصر رمضان صصورة له، أثناء 
توقيع عقد االتفصاق عىل الحفل 
الغنائصي، وذلصك عرب حسصاباته 
التواصل  املختلفة عصىل مواقصع 
االجتماعصي، قائاًل: “تصم الحمد 
للصه.. االتفصاق عصىل أول حفلصة 
جماهرييصة يل يف اسصتاد البرة 
الصدويل مصع الجمهصور العراقي 
الغصايل قريًبا”.وتابصع: “هل أنت 
مسصتعد ألكصرب حفصل يف العراق 
بملعب البرة الدويل؟!.. ثقة يف 
الله نجاح”.ومن املقرر أن يحيي 
محمصد رمضان حفصاًل يف مدينة 
رشم الشصيخ، يصوم 15 أكتوبصر 
املقبصل، بعصد إحيائصه حفصاًل يف 
الساحل الشمايل شهر أغسطس 
املصايض، والتي شصهدت حضوًرا 

جماهريًيا.
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عـين على العالم

املحتوى  شبكة   ،OSN تبدأ 

مستوى  عىل  الرائدة  الرتفيهي 

املنطقة، عرض املوسم الجديد من 

»غرايز  الشهري  الدرامي  املسلسل 

 ..Grey’s Anatomy»أناتومي

الطبية  الدراما  أحداث  وُتعرض 

والتحديات  بالغموض  املليئة 

حرياً   18 املوسم  يف  الجديدة 

من  حيث   ،OSN عىل  املنطقة  يف 

من  مجموعة  إضافة  املقّرر 

تطبيق إىل  أسبوع  كل  الحلقات 

.OSN Streaming

أقوى  أحد  أناتومي«  وُيعّد »غرايز 

وهو  التلفزيونية،  املسلسالت 

حاصل عىل جائزة »غولدن غلوب« 

 2007 للعام   Golden Globe

ألفضل مسلسل تلفزيوني درامي، 

»إيمي«  جوائز  من  لعدد  وُرّشح 

»املسلسل  جائزة  مثل   ،Emmys

أحداث  وتدور  املتمّيز«.  الدرامي 

غراي  مرييديث  حول  املسلسل 

مستشفى  يف  األطباء  وفريق 

الذين  ميموريال«،  سلون  »غراي 

مصريية  قرارات  يومياً  يواجهون 

تتعلّق بالحياة واملوت. وأدرك هذا 

الذي  عمله  طوال  الطبي  الفريق 

أن  موسماً،   18 بلغ  حتى  استمر 

صحة العالقات وسالمتها ال يمكن 

أن تخضع لتعريف دقيق ومحدد.

املوسم  يف  البطولة  أدوار  ويؤدي 

يف  بومبيو  إلني  من  كل  الجديد 

وتشاندرا  غراي،  مرييديث  دور 

بييل،  مرياندا  دور  يف  ويلسون 

دور  يف  جونيور  بيكينز  وجيمس 

ريتشارد ويرب.

 OSN خدمة  إىل  الوصول  ويمكن   

أن  كما  الويب،  عرب   Streaming

تطبيق الخدمة متاح للتنزيل عىل 

 .Androidو  iOS أجهزة  جميع 

دوالراً   9.5 الخدمة  تكلفة  تبلغ 

تجريبية  فرتة  وتتضمن  شهرياً 

مجانية ملدة 7 أيام. 

قصي خولي وفالريي أبو شقرا يف رمضان 2022

موسم جديد من الدراما الطبية 
OSN على »Grey’s Anatomy«

»عنرب 6« ينقل الواقع ملنصة شاهد  نسرين طافش تدعو 
للسياحة يف سوريا

هاني شاكر حييي حفال غنائيا يف العراق.. 28 أكتوبر

تطوير زجاج متين يحمي الهواتف 
الذكية من الكسر

)فيس بوك( يكشف عن ميزة 
ذهبية لمستخدمي )انستغرام(

يسصعى العلماء لتسصهيل استخدام 
األجهصزة بمختلصف أنواعها، والعمل 
عصىل حمايصة األجهصزة اإللكرتونية 
والذكيصة، ومؤخرًا تصم تصميم نوع 
جديصد مصن الزجصاج أكثصر مقاومة 
للكصر بما يقارب خمس مرات من 
الزجصاج القيصايس، ويمكن أن ينهي 
مشصكلة تحطصم شاشصات الهواتف 

الذكية.
ويف تفاصيل املوضوع، فقد ُصممت 
مصادة الزجصاج واألكريليصك املركبة، 
التي توفصر مزيًجا من القوة واملتانة 
والشصفافية، مصن قبصل باحثصني يف 

جامعة McGill يف مونرتيال، كندا.
واستوحى الباحثون الزجاج األقوى 

واألكثر قساوة من الطبقة الداخلية 
من أصداف الرخويات، والتي تسمى 
الصصدف، واملعروفصة أيًضصا باسصم 
أم اللؤلصؤ، والتي تشصبه جصداًرا من 
طوب الليغو املتشصابك عىل املستوى 

املجهري.
وأكصد الباحثون أنه عصىل الرغم من 
كونصه زجاًجا، إال أن املصادة الجديدة 
حصد  إىل  تشصبه  بمرونصة  تتمتصع 
كبصري البالسصتيك وال تتحطصم عنصد 
االصطدام، وإذا أنتج بكميات كبرية 
وطرح يف السوق، فيمكن استخدامه 
لوضع حد للهواتف الذكية املتطورة 
التي تتعطل من سقوط بسيط عىل 

األرض.

كشصف موقع التواصصل االجتماعي )فيس بوك( عصن قيامه بخطوة 
لتكامله مع )انسصتغرام( بخطوة جديدة تتيح لألشصخاص اسصترياد 
جهصات االتصال الخاصة بهم بني ماسصنجر و )انسصتغرام( وإجراء 

محادثات جماعية عرب التطبيقات.
ولم تتوقف )فيس بوك( عند دمج نظام املراسصلة عىل )انسصتغرام( 
مع تطبيق ماسصنجر يف خطوة أثارت حفيظة غالبية املسصتخدمني، 
بل اسصتمرت لتعلن اآلن عن إتاحة الفرصة ملستخدمي )انستغرام(، 

االنضمام إىل املحادثات الجماعية عىل تطبيق ماسنجر.
وامليصزة الجديدة هي جزء مصن التحديثات الجديصدة التي تم طرحها 
عىل)فيصس بصوك ماسصنجر(، ومصع ذلصك، يقصول )فيصس بصوك( أن 
املستخدمني سيكون لديهم املستوى نفسه من التحكم يف من يمكنه 

االتصال بك.
وبجانب هذا التحديث، أضاف تطبيق )انسصتغرام( ميزة “املشاهدة 
مًعصا” التي تتيح للمسصتخدمني خصالل محادثات الفيديو مشصاهدة 
مقاطصع فيديو مًعا أثنصاء املكاملة، األمر الذي يوفصر فرصة املحادثة 

واملشاهدة يف نفس الوقت وبشكل مؤكد.
وأضصاف )فيس بصوك( مزايصا جديصدة للمحادثصات داخصل تطبيقي 
ماسنجر و)انسصتغرام( تسمح للمسصتخدمني اختيار سمة محددة 
بصداًل من السصمة التقليدية، مثلمصا الحال مع تطبيصق تيليجرام عىل 

سبيل املثال.

كشصفت تقارير حديثة عصن أن الذكاء االصطناعي قصد يكون قادرا عىل 
اكتشاف الفريوس القادم من حيوان إىل إنسان قبل أن يصبح وباء.

ويعتقد الكثري من العلماء أن فريوس كورونا، الذي يستمر يف االنتشار يف 
جميع أنحاء العالم، مصدره الخفافيش، يف عملية تعرف باسم األمراض 

حيوانية املنشأ.
وتأتصي معظم األمراض املعدية البرية الجديصدة من الحيوانات، والتي 
باستخدام التكنولوجيا املناسصبة، يشري العلماء إىل أنه يمكن اكتشافها 

يف الوقت املناسب إلنقاذ األرواح.
ويمكصن أن يؤدي تحديد الفريوسصات عالية الخطصورة يف وقت مبكر إىل 
تحسصني أولويات البحث واملراقبة.ويقرتح ناردوس مولينتز وسصيمون 
بابيان ودانييل سصرتيكر من جامعة غالسصكو، الذين قادوا الدراسة، أن 
التعلصم اآليل )نوع من الذكاء الصناعي(، باسصتخدام الجينوم الفريويس 
قد يتنبأ باحتمالية إصابة أي فريوس بالحيوانات سصوف يصيب البر، 

بالنظر إىل التعرض ذي الصلة بيولوجيا.

ُيعتقد عادًة أن جهاز ايفون أصعب بالنسبة للمتسللني 
األمصان  ميصزات  بسصبب  أندرويصد  بنظصام  مقارنصة 
والخصوصيصة التي يأتصي بها نظصام iOS، ولكن يبدو 

أنه كان بإمكان املتسصللني إيجصاد طريقة للتحايل عىل 
اإلجصراءات األمنيصة من خالل اسصتغالل ثغصرة أمنية يف 

.Visa بطاقات
وقصد نر التقريصر النتائج التي توصل إليهصا حول ثغرة 
القرصنصة عندما يتم تعيني بطاقصة Visa Card كبطاقة 
افرتاضية لصص Express Transit يف Apple Pay، وتضيف 
أنه يمكن اسصتغالل بطاقصات Visa فقط بهذه الطريقة، 
 Apple Pay Express  وتنصص عصىل وجصه التحديصد  أن
 American أو Mastercard املقصرتن ببطاقصات Transit

Express ليست يف خطر.
وإذا كان املتسصلل قد حصل عىل ايفون الخاص بشخص 
مصا ، وحتصى إذا كان مقفصاًل ، فيمكنصه خصداع النظصام 
الالتالميس عن طريق إنشصاء محطة دفع وهمية لتقليد 
كيفيصة عمل محطصة الدفصع العامة، مما سيسصمح له 

بإجراء معامالت تعسفية وبالتايل سحبها.
الباحثصني تمكنصوا مصن إجصراء معاملصة بقيمصة 1000 

جنيصه إسصرتليني باسصتخدام جهصاز أيفصون مغلق من 
دون الحاجة إىل أي مصادقصة، وقال التقرير “عىل عكس 

البطاقصات الالتالمسصية، والتصي تحصدد املدفوعصات بص 45 
جنيًها إسصرتلينًيا، ال يوجد حد ملعامصالت Apple Pay ، مما 

يعني أن املتسللني يمكنهم نظرًيا استنزاف الحساب املريف 
للشصخص أو حد بطاقصة االئتمان الخاصة بهصم، فقط عن 
طريصق رسقة جهاز أيفصون، أو االحتفاظ خلسصة بمحطة 

تصل إىل جهاز يف حقيبة او جيب “.

آلية ذكاء اصطناعي تتنبأ بفيروسات قاتلة 
قادمة ربما تنتقل من الحيوانات إلى البشر

اختراق هواتف آيفون عبر 
البطاقات االئتمانية

  

تغريدات

السيد عمار الحكيم

هاني عاشور

ــاب والتعليق  ــر االعج ــألين : ملاذا يكث س
على منشورات الشتم والتسقيط ، وُتهمل 
منشورات الفكر والعلم.. قلت )وكُل إناٍء 

بالذي فيه ينضُح (.

ــرب  ــيادة الدولة جيب ان تكون حاضرة يف كل ش س
ــتثناء ملدينة دون أخرى،  ــن أرض العراق، ال إس م

فأمن أربيل هو ذاته أمن البصرة وبغداد.
ــيادة القانون وحفظ مصاحل العراقيني مصري    وس
ــية الوطنية  ــوى السياس ــع الق ــرك بني مجي مش

واملخلصة.

بناء جسور التواصل  

 200٣ عام  بعد  العراقي  االعالم  شهدها  التي  التطورات  أهم  من 
القطاع  يف  املستخدمة  الحديثة  والتقنيات  العالم  عىل  االنفتاح 
االعالمي، فضال عن هامش يسميه البعض الحرية ويسميه البعض 
االخر فوىض .. ويرى البعض ان حرية االعالم شهدت انحرافا كبريا 
عن الوسائل الحقيقية لوسائل االعالم، ومن بينها تشخيص االخطاء 
واالشارة اىل مواضع الخلل ومواطن القصور وتعميق االنتماء للوطن 
باعتباره وطنا واحدا وعشرية وطائفة تجمع الكل عىل مائدتها .. 
كما انترت امراض مهنية مثل رسقة املواد الصحفية من وسائل 
اعالم اخرى  او نر الفضائح واالخبار االخرى بقصد االثارة املموجة 

التي ال تحقق هدفا نبيال مما ترمي اليه وسائل االعالم النبيلة 
ومن وجهة نظري ان الفورة االعالمية الحاصلة ما كان لها ان تتحقق 
لوال حرية االعالم يف العهد الجديد، وكمثال عىل ذلك ما نشاهده من 
نقد موجه اىل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واعضاء التشكيلة 
الحكومية، وانتقاد سياستهم احيانا وهي حرية لم يألفها املواطن 
الفضائية  القنوات  وعرات  صحيفة  مئة  من  اكثر   .. العراقي 
واقليمية  محلية  توجهات  ضمن  يعمل  منها  البعض  واالذاعات 
واالكثر  االنقى  الصوت  يبقى  ولكن  للعراق،  والئها  يف  مشكوك 
وضوحا صوت شبكة االعالم العراقي، فبعد ان كان االعالم يف هذه 
النظام ورئيسه غايته لجم  النظرة مسخرا لخدمة  الشبكة احادي 
الرؤية الحقيقية والواقعية عن املواطن، جاءت الشبكة، ومنذ عام 
200٣ ، كبديل وطني مفرتض تقع عىل عاتقها، ومن اهم اهدافها 
الثقافة االنهزامية القارصة عن  انتشال املواطن العراقي من وحل 
الوطنية،  الوحدة  اساسيات  نر  يف  الثقافة  دور  وتعزيز  النهوض 
وترسيخ املبادئ الديمقراطية وبناء جسور التواصل بني املواطنني 

بكل فئاتهم وطوائفهم. 
نتمنى أن تكون الشبكة، كما عهدناها، مرآة عاكسة للحقائق، وان 
تعمل عىل تزويد برامجها بربامج ثقافية حوارية تبحث عن مفكري 
وادباء ومثقفي العراق الذين يعيشون يف املهجر املغيبني، ويف النتيجة 
نتمنى ان تدخل  الشبكة كل بيت عراقي، وان تكون قبلة للمشاهد، 
يخوض  وهو  ملالكها  والتوفيق  الخري  كل  ونتمنى  ونتمنى  ونتمنى 
تجربة متميزة تنقل الحقيقة املجردة بعيدا عن الضغوط الطائفية 

واالثنية.

سعد حمسن خليل 

يبدو أن رشكة الصباح اختارت 
السابقة  لبنان  جمال  ملكة 
لتعزز  شقرا  أبو  فالريي 
رمضان  يف  حضورها 
الدراما،  وموسم  املقبل 
مؤكدة  مصادر  من  وعلم 
بشأن  االتفاق  تم  أنه 
مشاركة ابي شقرا النجم 

بطولة  يف  خويل  قيص  السوري 
وضع  عىل  يعمل  جديد  مسلسل 
البدء  قبل  له  االخرية  اللمسات 
نوفمرب-ترين  نهاية  بتصويره 

الثاني املقبل.
وأبدت فالريي موافقتها عىل العمل 
بعدما قرأت القصة والنص، وكذلك 
دورها الذي يضعها يف مواجهة وتحٍد 

كبريين يف ظل غياب املنافسات من 
دراما موسم رمضان  زميالتها عن 
احتلت  التي  نجيم  نسيب  كنادين 
لثماني سنوات املراتب األوىل يف عالم 

الدراما الرمضانية املشرتكة،
بها  تلتقي  التي  االوىل  املرة  ليست 
فالريي قيص خويل قبل عام تشاركا 
حكم  »ال  مسلسل  بطولة  يف  معاً 

عليه« ، إخراج فيليب أسمر.
إمكانيات  شقرا  أبو  وأظهرت   
التي  املحامية  دور  يف  جداً  متقدمة 
األعضاء  تجارة  جريمة   من  عانت 
من  املجتمع  تخليص  وحاولت 
كاملافيا،  يعملون  الذين  املجرمني 
وانترت نهاية بعد أن دفعت ثمًنا 

لذلك حياتها.

أوىل  لعرض  االستعداد  ويبدأ  أيام 
 »6 »عنرب  املنتظر  املسلسل  حلقات 
الذي يضم مجموعة كبرية من نجمات 

الوطن العربي.
الحكايات  انتهت ورشة مصنع  حيث 
 ،»6 »عنرب  مسلسل  سيناريو  من 
 6 بعد  التصوير  مرحلة  يف  ليدخل 
أشهر من التحضري إلنتاج أحد أضخم 
األعمال الدرامية والعربية، حيث ُصّور 
عىل  املسلسل  صّناع  وعمل  لبنان،  يف 
عىل  للسجون  خاصة  ديكورات  بناء 

مساحات واسعة إلثراء الواقعية.
يتكون املوسم األول من املسلسل من 
12 حلقة، وهو مستوحى من أحداث 
حقيقية عن قصص تدور داخل عالم 
العام، وهو من  الرأي  السجون هزت 
جمال    Eagle Films رشكة  إنتاج 
سنان، ويتوىل املخرج عيل العيل إخراج 

يف  حققه  الذي  النجاح  بعد  املسلسل 
و«دفعة  بريوت«  »دفعة  مسلسيل 

القاهرة«.
ثالث  هو   »6 »عنرب  مسلسل  وُيعد 
ُتطلقها ورشة  التي  الدرامية  األعمال 
الحكايات، وهي ورشة كتابة  مصنع 

لتقديم  املؤلف هاني رسحان  أسسها 
مر  يف  وسينمائية  درامية  أعمال 
وقد  العربي،  الوطن  أنحاء  وجميع 
املنصات  عىل  نجاحاً  الورشة  حققت 
بدر«  »وصية  بمسلسيل  الرقمية 
كتابة  توىل  وقد  الفنجان«،  و«قارئة 
سمر  املؤلفات   »6 »عنرب  سيناريو 
الله،  عبد  هند  يوسف،  إيرين  طاهر، 
درامية  معالجة  وهو  سعيد،  مي 
الوهاب،  عبد  ودعاء  رسحان  لصهاني 
عىل  حالياً  الحكايات  مصنع  وتعمل 
واآلخر  سعودي  أحدهما  مسلسلني 

مري سُيعلن عنهما قريباً.
كما يجمع »عنرب 6« العديد من نجوم 
العرب ومن بينهم صبا مبارك، سالف 
وآيتن  الصفي  وفاطمة  فواخرجي 
عامر وغريهم من النجوم من الوطن 

العربي.

مجموعة  طافش،  نرين  السورية،  الفنانة  نرت 
ملوقع  الرسمي  حسابها  عرب  لها  عفوية  لقطات 
التواصل االجتماعى انستغرام، أثناء رحلتها للمدينة 

السورية حلب وهذه املدينة هي مسقط رأسها.
بنطال  إرتدت  حيث  بسيطة  بإطاللة  نرين  وظهرت 
املتابعني  وحثت  األبيض،  باللون   T-shirt مع  جينز 
بزيارتي  جًدا  »سعيدة  كتبت:  حيث  من  حلب  لزيارة 

ملدينة حلب مسقط رأيس و مهوى فؤادي«.
و  الطيبني  الناس  و  الحلو  الجو  وتابعت:«حلب 
 .. أكل  وأطيب  األصيل  الطرب  و  الفريد  املعمار 
من  يومني  من  الصور  الحياة..  بتلبقلها  حلب 

أمام قلعة حلب العظيمة.
قال ابو الطيب املتنبي يف مديح حلب :  كلما 
رحبت بنا الروض قلنا..  حلب قصدنا وأنت 

السبيل«.

 تصصور النجمة منصى زكي العديد 
مصن املشصاهد الخارجيصة أوالً 

ضمن أحداث فيلمها الجديد 
الصذي  مكصة«،  »القاهصرة 
األسبوع  تصويره  انطلق 
املايض وصورت يف ديكور 
رشكصة بمدينصة نر، ثم 
تتواجد داخل بنزينة حالًيا، 

حسصب خطة املخرج هاني 
خليفة لالنتهصاء من التصوير 

يف فرتة وجيزة قبل انشصغال بطلة 
العمل بمسلسلها الرمضاني املقبل.

وتتناول منى زكي العديد من رصاعات املرأة 
يف املجتمصع املرى خصالل أحصداث الفيلم، 
ويشصارك يف بطولته كل مصن الفنان محمد 
عالء، محمد ممصدوح، محمد فراج، خالد 
الصصاوي، وشصريين رضصا والعديصد مصن 
ضيوف الرف، ومن تأليف محمد رجاء 

وإخراج هاني خليفة.
مصن ناحيصة أخصرى، تعاقدت 
تقديصم  عصىل  زكصي  منصى 
املوسصم  يف  مسلسصل 
الرمضانصي املقبصل لعام 
2022، مصن تأليف مريم 
كريصم  وإخصراج  نعصوم 
الشصناوي، ومن املفرتض 
أن تواصصل الركة املنتجة 
خالل األيصام القادمة التعاقد 
مصع باقي أبطال العمصل من أجل 

اإلعالن عن موعد بدء التصوير.
يشصار إىل أن النجمصة منصى زكي شصاركت يف 
موسم شهر رمضان املاىض من خالل مسلسل 
»لعبة نيوتصن« الذي حقق نجاحصا جماهرييا 
وقت عرضه، وشاركها يف بطولة العمل الفنان 
محمد ممصدوح والفنصان محمد فراج وسصيد 

رجب إخراج وتأليف تامر محسن.

»حلصم  مسلسصل  صنصاع  قصرر 
ليصال« للفنانة ياسصمني صربي 
أن تتصوىل مهمة اإلخصراج مريم 
أحمدي، الذي من املقرر عرضه 
يف السصباق الرمضانصي املقبصل 

.2022
ياسصمني  الفنانصة  ووضعصت 
صربي واملخرجة مريم أحمدي 
للقصصة  العريضصة  الخطصوط 
وشكل الشصخصيات قبل بداية 
ومن  للمسلسصل،  التحضصريات 

املقصرر انطصالق التصوير نهاية 
شهر أكتوبر الجاري.

وكانت ياسصمني صصربي غائبة 
عن املوسصم الرمضاني املايض، 
وكان آخصر أعمالهصا مسلسصل 
»فرصة تانية« من بطولة أحمد 
مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، 
ديصاب، إدوارد، هبة عبد الغنى، 
 سارة الشامي، محمد أبو داود، 
أحمد الشامي، نهال عنرب، عمر 

الشناوي، محمد جمعة.


