بعد تسجيل  1835إصابة و 25حالة وفاة

املالية تباشر متويل رواتب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املوظفني لشهر تشرين األول
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة املالية ،امس الثالثاء ،املبارشة
بتمويل رواتب املوظفني لشهر ترشين األول.وقال
مصدر يف وزارة املالية :إن «الوزارة بارشت ،امس
الثالثاء ،بتمويل رواتب املوظفني لشهر ترشين
األول الجاري».ويعتزم مرصفا الرافدين والرشيد
اطالق رواتب املوظفني واملتقاعدين خالل
الساعات القليلة املقبلة بعد ايصال التمويل من
وزارة املالية ،وبإمكان حاميل بطاقات املاسرت
كارت والكي كارت تسلم مستحقاتهم املالية من
املكاتب القريبة منهم.

 12إصابات كورونا يف العراق تواصل االرتفاع
صفحة
والوفيات تصل إىل ()22810

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة ،امس الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،فيما اكدت تسجيل  1835اصابة جديدة و 25حالة وفاة وشفاء  3256حالة.وذكرت
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس ، 18192 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية ،15580096 :مبينة انه تم تسجيل  1835اصابة جديدة و 25حالة
وفاة وشفاء  3256حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل،)%96.8( 1973969 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل ،2038847 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج،42068 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،236 :وعدد حاالت الوفيات الكيل،22810 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ، 23795 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.5339056 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7582 :االربعاء  20تشرين االول 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7582 Wed 20 Oct 2021

أفصحت عن إجراءاتها القانونية للنظر يف الشكاوى

املفوضية تغلق باب الطعون يف نتائج االنتخابات بعد تلقيها أكثر من  1300طعن

الزوراء /يوسف سلمان:
اكدت مفوضي�ة االنتخاب�ات ردها جميع
الطع�ون املقدم�ة على النتائ�ج األولي�ة
للعملي�ة االنتخابي�ة  ،وفيم�ا افصح�ت
ع�ن سير االج�راءات القانوني�ة والفنية

للتعامل مع الطعون والش�كاوى املتعلقة
بنتائ�ج االقتراع الخاص واالقتراع العام
،ح�ددت ،املوع�د النهائ�ي إلعلان النتائج
النهائي�ة لالنتخاب�ات الربملاني�ة املبك�رة،
مؤكدة تس�لمها اكثر من  1300طعن،بعد

اغلاق ب�اب الطع�ون امس.وق�ال عضو
الفريق االعالم�ي للمفوضية عماد جميل،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن�ه “بع�د  17يوما ً
س�يتم اعالن النتائ�ج النهائية لالنتخابات
الربملانية املبكرة بعد حس�م كافة الطعون

املقدمة”.وبني جميل ان “(االمس) الثالثاء
كان اخ�ر موع�د لتقدي�م الطع�ون م�ن
املرشحني والكيانات السياسية” ،موضحا ً
“نح�ن لغاية اآلن تس�لمنا اكثر من 1300
طعن عىل نتائج االنتخابات الربملانية”.من

جانبه قال مدير دائرة االتصال الجماهريي
يف املفوضية حس�ن العبويس لـ” الزوراء “
ان “ الفرتة الزمنية بني اس�تقبال الطعون
والنظر فيها واعالن نتائجها هي عرشون
يوما “.
تفاصيل ص2

تظاهرات يف بغداد وثالث حمافظات وحمتجون ينصبون سرادق االعتصام أمام املنطقة اخلضراء

الزوراء /خاص:
نص�ب محتج�ون رافض�ون لنتائ�ج
االنتخاب�ات ،ام�س الثالث�اء ،رسادق
االعتص�ام ام�ام املنطق�ة الخضراء
وس�ط بغ�داد للمطالب�ة بإج�راء العد
والف�رز الي�دوي لجمي�ع صنادي�ق
االقرتاع ،فيما تظاهر منارصو االحزاب
الخارسة باالنتخابات يف بغداد والبرصة
والنجف وواس�ط احتجاجا عىل نتائج
االنتخابات.وذكرت مص�ادر محلية إن
“املحتجني الرافضني لنتائج االنتخابات
األخيرة ،نصب�وا الخي�م اس�تعدادا
لالعتص�ام ،أم�ام املنطق�ة الخضراء
وس�ط العاصمة بغ�داد”.ويف البرصة،
اعل�ن متظاه�رون اس�تمرار الوقف�ة
االحتجاجي�ة ام�ام مكت�ب املفوضي�ة
لحين ايجاد ح�ل لنتائ�ج االنتخابات.
وقال مراسل “الزوراء” :ان املتظاهرين

اعلن�وا اس�تمرار الوقف�ة اإلحتجاجية
الس�لمية املتصاع�دة ولألي�ام املقبل�ة
واك�دوا عىل توحي�د التظاهرات بعد ان
كان�ت يف مناطق متفرق�ة من البرصة،
فقد تم توحيده�ا بتظاهرة كربى امام
مكت�ب مفوضي�ة إنتخاب�ات البصرة
لحين ايج�اد وإنص�اف النتائ�ج.ويف
النجف ،خرجت تظاهرات كبرية تطالب
بإجراء عد وفرز يدوي لجميع صناديق
االقرتاع.وقال مراسل “الزوراء” :انه تم
قطع ش�ارع نجف كربلاء بالقرب من
عم�ود رقم  ١بحرق اإلط�ارات من قبل
املتظاهرين التابعني لالحزاب احتجاجا ً
عىل نتائ�ج االنتخابات بوصفها مزورة
حس�ب تعبريه�م.ويف واس�ط ،تظاهر
عدد من اه�ايل املحافظة احتجاجا عىل
نتائج االنتخابات النيابية التي جرت يف
الـ ١٠من ترشين االول الجاري.

التخطيط تعلن ارتفاع أسعار املواد اإلنشائية احمللية واملستوردة بسبب سعر صرف الدوالر

ص5

حامل اللقب يواجه الكرخ والطلبة يستضيف الكهرباء يف الدوري املمتاز

ص6

جملس الوزراء يقر توصيات اللجنة العليا لبناء
املدارس وخيصص  3مليارات دينار ملديريات املاء

بغداد /مصطفى فليح:
أعلن املتحدث باس�م مجلس الوزراء ،حسن
ناظ�م ،امس الثالثاء ،تخصي�ص  3مليارات
دينار إىل مديريات املاء يف املحافظات لتأمني
مادة الكلور ،فيما اش�ار اىل تصويت املجلس
على اق�رار توصي�ات اللجن�ة العلي�ا لبناء
املدارس.وق�ال ناظ�م يف املؤتم�ر الصحف�ي
األسبوعي ملجلس الوزراء تابعته “الزوراء”:
إن “جميع من ش�اركوا باالنتخابات هدفهم
خدم�ة الع�راق” ،الفت�ا اىل أن “االعرتاضات
عىل نتائج االنتخاب�ات حق مكفول للجميع
ضم�ن األط�ر القانوني�ة املحددة”.وأضاف
أن “رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي أكد
أحقي�ة الجمي�ع يف االعرتاض ضم�ن البيئة

القانونية” ،مؤكدا أن “الحكومة تعمل حتى
اللحظ�ة على دع�م املس�ار الديمقراطي يف
البلد”.وأشار إىل أن “جهاز املخابرات العراقي
بذل جه�دا ً كبريا ً بالقبض عىل املجرم غزوان
الزوبعي” ،مبينا أن “الكاظمي أرشف بشكل
مبارش عىل عملية اعتقال املجرم الزوبعي”.
ولف�ت إىل أن “مجل�س ال�وزراء ص�وت عىل
إقرار توصيات اللجنة العليا لبناء املدارس”،
مبين�ا أن “اللجن�ة العلي�ا لبن�اء امل�دارس
أقرت توصية إلحالة تنفي�ذ بناء املدارس إىل
الشركات األجنبية املعتربة”.وبين أنه “تم
تخصيص  3مليارات دينار إىل مديريات املاء
يفاملحافظ�اتلتأمينم�ادةالكل�ور”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
امس الثالثاء ،نتائج تعديل ترش�يح للسنة
الدراس�ية  2022/2021وقب�ول طلب�ة
الس�نة الس�ابقة.وذكرت ال�وزارة يف بيان
تلقته “ال�زوراء” :ان “قوائم القناة العامة
املنش�ورة يف بواب�ة الدراس�ات والتخطيط
واملتابع�ة( )www.dirasat-gate.org
ضمت  6327طالبا ضمن تعديل الرتشيح،
فيم�ا ت�م قب�ول  701من خريجي الس�نة
الدراسية الس�ابقة وتضمنت قوائم تعديل
الرتشيح لـ (ذوي ضحايا العمليات الحربية
واالخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية)
قبول  210طالب ،فيما ضمت قوائم تعديل
الرتشيح لـ(ذوي شهداء الحشد الشعبي)

 9طالب وبلغ عدد الطلبة ضمن قناة تعديل
الرتش�يح لـ(ذوي ش�هداء ضحايا جرائم
حزب البعث املنح�ل)  37طالبا”.واضافت
ان “ قوائ�م الطلب�ة م�ن خريجي الس�نة
الدراسية السابقة لذوي ضحايا العمليات
الحربي�ة واألخطاء العس�كرية والعمليات
اإلرهابي�ة تضمن�ت  58طالب�ا ،وتم قبول
 4طلاب م�ن ذوي ش�هداء ضحايا جرائم
حزب البعث املنحل.واكدت دائرة الدراسات
والتخطي�ط واملتابعة ،بحس�ب البيان ،أن
الطال�ب يمكن له العودة إىل قبوله املركزي
خلال ثالثة أيام م�ن إعالن نتائ�ج تعديل
الرتشيح عىل أن يكون مسجال يف الكلية أو
املعهد املقبول فيه مركزيا للسنة الدراسية
السابقة.

األنواء :الطقس صحو وال تغيري
بدرجات احلرارة

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة األنواء الجوي�ة ،امس الثالثاء،
حال�ة الطقس يف البالد لألي�ام املقبلة ،فيما
توقعت ان الطقس سيكون صحوا وال تغيري
بدرج�ات الحرارة.وذكر بي�ان للهيئة تلقته
“ال�زوراء” :أن “الطق�س للي�وم األربع�اء
س�يكون صحوا ً مع بعض الغيوم ،وال رّ
تغي
يف درج�ات الح�رارة بجميع مناط�ق البالد،
أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة
اىل معتدل�ة الرسع�ة ()10-20ك�م/س يف
املنطقتني الوسطى والشمالية ،فيما ستكون
ش�مالية غربية معتدلة اىل نش�طة الرسعة
()20-30ك�م/س يف املنطق�ة الجنوبي�ة”.
وأض�اف البي�ان أن “طقس ي�وم الخميس
سيكون صحواً ،وال تغري يف درجات الحرارة

يف املنطقتين الوس�طى والش�مالية ،فيم�ا
ستنخفض درجات الحرارة قليالً يف املنطقة
الجنوبي�ة ،أم�ا الرياح فس�تكون ش�مالية
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة ()10-20
كم/س”.وأشار إىل أن “طقس يوم الجمعة
س�يكون صحواً ،ودرجات الحرارة سرتتفع
ُ
قليال يف املنطقتني الوس�طى والشمالية ،وال
تغير فيها باملنطق�ة الجنوبية ،أم�ا الرياح
فستكون شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة
الرسع�ة ( )10-20كم/س”.ولفت إىل أن “
طقس يوم الس�بت املقبل س�يكون صحواً،
وال تغري يف درج�ات الحرارة بجميع مناطق
البالد ،أما الرياح فس�تكون ش�مالية غربية
خفيف�ة اىل معتدل�ة الرسع�ة ()10-20
كم/س”.

الرتبية :التلقيح ضد كورونا يقتصر على
املالكات التدريسية وال يشمل الطلبة
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الرتبي�ة أن الطلب�ة غير
مش�مولني بشرط التطعي�م باللق�اح
املض�اد لكورون�ا لل�دوام يف امل�دارس
واألمر يقترص عىل املالكات التدريسية،
وفيم�ا حددت الهدف من العودة للدوام
الحضوري ،اوضحت قرار اعتماد نظام
عدم الرس�وب يف املراحل األربعة األوىل.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الرتبي�ة
حي�در ف�اروق يف ترصي�ح متلف�ز :إن
«الع�ودة لل�دوام الحض�وري يف الع�ام
الدرايس تأت�ي دعما للعملي�ة الرتبوية
واملس�توى العلمي».وأضاف أن «إعادة
الدوام يوم السبت جاءت لفسح املجال
أمام امل�دارس لتوزيع وتقس�يم الدوام
عىل أي�ام األس�بوع».وبخصوص ملف
اللقاح ،أكد أن «الطلبة غري مش�مولني
باللق�اح املض�اد لكورونا وه�و واجب
على الك�وادر التدريس�ية فق�ط ومن
ال يأخ�ذ اللق�اح علي�ه تقديم مس�حة
س�البة».ولفت إىل أن «انطلاق الع�ام
الدرايس رس�ميا ً سيكون يوم  1ترشين

الثان�ي  2021وما يسري عىل املدارس
الحكومية يرسي عىل األهلية».واوضح:
إن «وزارة الرتبية ق�ررت اعتماد نظام
ع�دم الرس�وب يف املراح�ل األربع األوىل
م�ن الدراس�ة االبتدائي�ة واالنتق�ال إىل
املرحلة التي تليها ،تماش�يا ً مع النظام
املعم�ول ب�ه يف أغل�ب ال�دول العاملية؛
لغرض تشجيع التالميذ عىل االستمرار
يف الدراس�ة».وأضاف أن «رس�وب
التالميذ يف هذه املراحل ،سوف يتسبب
بانكس�ار الروح املعنوي لهم ،الس�يما
مع رؤيته�م لزمالئهم وه�م يف مراحل
متقدم�ة ،م�ا يدفعه�م إىل الترسب من
امل�دارس ،والتقاعس عن أداء الواجبات
املدرسية».وأش�ار إىل أن «الك�وادر
التدريسية تتوىل مسؤولية إكمال املواد
واملناه�ج الدراس�ية ،ودع�م التالميذ».
وأوض�ح ف�اروق ،أن «جع�ل ال�دوام
أربعة أيام يف األس�بوع سيعطي فسحة
أكرب لتعل�م التالميذ والطلبة» ،مش�ددا ً
على رضورة «التكاتف لدع�م العملية
الرتبوية والتعليمية يف العراق».

أكدت أن اللوحات اجلديدة سرتمز إىل احملافظات بأرقام خاصة

عن عزمها توحيد لوحات املركبات يف اإلقليم
املرور تكشف لـ
واملركز وجعلها مطابقة للعاملية

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت مديرية امل�رور العامة ع�ن عزمها توحيد
اللوحات املرورية للمركب�ات يف عموم العراق ومن
ضمنه�ا اقلي�م كردس�تان ،وفيم�ا اش�ارت اىل ان
اللوحات س�تكون مطابقة للوح�ات العاملية وفق
اتفاقية فيينا ،اكدت انها سترمز اىل كل محافظة
برق�م خاص.وق�ال مدي�ر اعلام مديري�ة امل�رور
العامة ،العميد حيدر كريم ،يف حديث لـ»الزوراء»:

ان مديري�ة امل�رور العامة س�تقوم بتوحيد جميع
اللوحات املرورية للمركبات يف العراق س�واء كانت
يف املركز او اقليم كردستان يف اطار واحد .الفتا اىل:
ان العراق موقع عىل اتفاقية فيينا التي تلزم جميع
الدول املنضوية لها بااللتزام ببنودها.واضاف :انه
من ضمن بن�ود االتفاقية توحيد اللوحات املرورية
يف البل�د الواحد وجعلها لوحات موح�دة ،اي ترمز
اىل اس�م البلد ورمز املحافظة الذي يعرب عنه برقم

خاص ل�كل محافظة ،وبه�ذا س�تصبح اللوحات
موح�دة يف جمي�ع املحافظات س�واء يف االقليم او
املركز .مبينا :ان ش�كل اللوحات الجديدة سيكون
مطابق�ا للوح�ات العاملية.واش�ار اىل :ان موع�د
املب�ارشة بتوحي�د اللوح�ات س�يكون عن�د اتمام
جمي�ع االج�راءات الخاص�ة ،وه�ذا ايض�ا يتعلق
بإمكانية تنفيذ الخط االنتاجي الذي سيس�اهم يف
تقليل املعوقات وتوفري اكرب عدد من اللوحات دون

اللج�وء اىل االس�ترياد او طباعة لوح�ات خارجية
تكون هنا االدارة مئة باملئة عراقية ،وايضا سيوفر
لنا العملة الصعبة بدال من ان تذهب لخارج العراق
فستكون يف داخله .وتداولت بعض مواقع التواصل
االجتماعي نماذج من اللوحات الجديدة التي تنوي
املرور توحيدها يف عموم العراق حيث تكون باللغة
االنكليزية اسوة بدول العالم.

تفاصيل ص2

بدالً من  8أيار  2022مع حتفّظ تكتل «لبنان القوي»

نص قرارات جملس الوزراء ص3

التعليم تعلن نتائج تعديل الرتشيح
وقبول طلبة السنة السابقة

أوضحت اعتماد عدم الرسوب يف املراحل األربع األوىل

جملس النواب اللبناني يوافق على تقريب موعد االنتخابات إىل  27آذار املقبل

بريوت /الزوراء:
أق� ّر الربمل�ان اللبناني إج�راء االنتخابات
النيابي�ة يف  27م�ارس /آذار املقب�ل بعد
ط�رح املوض�وع على التصوي�ت خلال
الجلس�ة العام�ة الت�ي دعا إليه�ا رئيس
مجلس النواب نبيه بري.واعرتض رئيس

«تكتل لبنان القوي» النائب جربان باسيل
(صهر رئيس الجمهورية) يف الجلسة عىل
تقريب موعد االنتخاب�ات النيابية ،عازيا ً
الس�بب إىل «الظروف املناخي�ة العاصفة
وزمن الص�وم عند الطائفة املس�يحية»،
ومعلن�ا ً أن�ه س�يعرتض على ذل�ك أمام

املجل�س الدستوري.واس�تدعى موق�ف
باسيل تدخالً من رئيس الربملان نبيه بري
ليؤكد ّ
أن التصويت عىل بند تقريب موعد
االنتخاب�ات وإجرائها يف  27مارس /آذار
بدالً من  8مايو /أيار « 2022ت ّم وص ّدق»،
ما رفع من منسوب النقاش بني الطرفني

الفروف :لن نعرتف حبكومة طالبان قبل
تنفيذ وعودها
موسكو /متابعة الزوراء:
عىل الرغم من استضافة بلده اجتماعا لبحث
امللف األفغاني ،جدد وزير الخارجية الرويس،
سيرغي الف�روف ،التأكي�د أن موس�كو ل�ن
تعلن رس�ميا االعتراف بحكوم�ة طالبان يف
أفغانستان قبل أن تفي الحركة بالوعود التي
قطعتها عىل نفس�ها قبل الوصول للس�لطة.
كم�ا أض�اف عش�ية محادث�ات يف موس�كو
س�يحرضها وفد الحرك�ة ،أن من بني الوعود
تش�كيل حكوم�ة متنوع�ة تض�م عرقي�ات
أفغاني�ة مختلفة.وم�ن املقرر أن تس�تضيف

العاصمة الروس�ية غدا ً اجتماعا يضم وفودا
م�ن  10دول إىل جان�ب طالب�ان ،ضم�ن م�ا
ع�رف باجتماعات “صيغة موس�كو” لبحث
الوض�ع يف البلاد ،واألزمة االنس�انية ،فضال
عن تش�كيل حكوم�ة جامعة ل�كل األطياف.
كما سيبحث املش�اركون ،بحسب الخارجية
الروس�ية ،الوض�ع العس�كري الس�يايس يف
البالد.وكانت الخارجي�ة األفغانية يف حكومة
طالبان أعلنت ،ي�وم الجمعة املايض ،أن وف ًدا
من الحركة سيشارك يف هذا االجتماع.

تفاصيل ص2

وهو ما يتكرّر يف ّ
كل جلسة نظرا ً للعالقة
الس�يئة الت�ي تجم�ع ب�ري وباس�يل.
ووافق�ت اللج�ان النيابية املشتركة يف 7
أكتوبر /ترشي�ن األول عىل تقريب موعد
االنتخاب�ات إىل  27م�ارس /آذار بدالً من
 8ماي�و /أي�ار  2022م�ع ّ
تحف�ظ تكتل

«لبنان القوي» برئاس�ة باسيل الذي رّ
عب
موقف له ع�ن «مخاوف من
يف أكثر م�ن
ٍ
أن يفت�ح الحدي�ث عن تعديالت بس�يطة
عىل القان�ون االنتخابي ب�اب الدخول إىل
تعديالت أساسية تطيح باملبادئ».

تفاصيل ص2

السيسي :نتمسك بوحدة سوريا ونرفض حماوالت
فرض األمر الواقع

أثينا  /متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس املرصي ،عبد الفتاح الس�ييس ،تمس�ك
بلاده واليون�ان وقربص بوح�دة س�وريا ،ورفضها
مح�اوالت ف�رض األمر الواق�ع هناك.وقال الس�ييس
خلال مؤتم�ر صحفي عق�ده ام�س الثالث�اء رفقة
الرئيس القربيص ،نيكوس أناستاس�ياديس ،ورئيس
ال�وزراء اليونان�ي ،كريياك�وس ميتس�وتاكيس يف
العاصم�ة اليوناني�ة أثين�ا“ :هناك تواف�ق بني مرص
واليون�ان وقربص بش�أن التمس�ك بوحدة وس�يادة
سوريا ورفض محاولة بعض القوى اإلقليمية فرض
األم�ر الواق�ع هناك”.كما ش�دد الس�ييس عىل رفض

ق�ادة ال�دول الثلاث أي محاولة من قبل ما س�ماها
“ق�وى إقليمية” لتغيير ديموغرافي�ة بعض مناطق
الدولة السورية.

استحدثت وزارة للبيئة واملناخ

قطر جتري تعديال وزاريا يستثين الوزارات السيادية ويضم وزيرتني جديدتني

الدوحة /متابعة الزوراء:
أص�در أمير قط�ر ،الش�يخ تميم بن
حم�د آل ثان�ي ،أمرًا بإعادة تش�كيل
مجل�س ال�وزراء ،برئاس�ة رئي�س
املجل�س وزير الداخلية الش�يخ خالد

ب�ن خليفة ب�ن عبد العزي�ز آل ثاني.
واحتف�ظ يف التش�كيل الجدي�د نائب
رئي�س الوزراء وزي�ر الدول�ة للدفاع
خالد بن محمد العطية ،ونائب رئيس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد

بن عبد الرحمن آل ثاني بمنصبيهما،
فيم�ا تضمن التش�كيل الجديد تعيني
وزيرتين للرتبي�ة والتعلي�م والتعليم
الع�ايل والتنمي�ة االجتماعية واألرسة
وهم�ا بثينة النعيمي ومريم املس�ند.

كم�ا احتفظت وزي�رة الصحة حنان
الك�واري بمنصبه�ا ،فيم�ا ش�مل
التعديل الجديد إضافة وزارات جديدة
كوزارة البيئة والتغيري املناخي ،حيث
جرى تعيني الش�يخ فال�ح بن نارص

آل ثان�ي وزيرا ً له�ا ،فيما جرى فصل
وزارة الثقاف�ة ع�ن وزارة الرياض�ة،
ُ
وعينّ الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن
جاسم آل ثاني وزيرا ً للثقافة.

تفاصيل ص3

سياسة
العدد 7582 :االربعاء  20تشرين االول 2021

البنك املركزي يشرف على فتح
خزائنه يف املوصل

بغداد /الزوراء:
اعلن البنك املركزي العراقي ارشافه
عىل فتح خزائنه يف املوصل.
وذكر بيان للبنك املركزي العراقي
تلقته “الزوراء” :أنه “بعد مبارشة
البنك املركزي العراقي بإعادة
إعمار بناية فرعه يف املوصل،
حيث تم االنتهاء من املرحلة االوىل
واملتمثلة بإزالة الجزء املترضر من
البناية ورفع األنقاض ،وخالل
العمل باملرحلة األوىل ،تم مفاتحة
قيادة عمليات نينوى لتكليف قوة
متخصصة لفحص املبنى بما
فيه خزائن البنك املطمورة تحت
االنقاض ،للتأكد من خلوها من أية
تهديدات أمنية”.

وأضاف ،أنه ُ
“شكل فريق برئاسة
مدير االمن الوطني يف املحافظة
وعضوية عدد من الجهات االمنية
االخرى اضافة اىل مدير عام فرع
البنك املركزي العراقي يف املوصل.
وبعد حضور أعضاء اللجنة صباح
(االمس) ،اىل موقع مبنى البنك
املركزي ،تم فتح خزائن البنك ووجد
عدد من أكياس االوراق النقدية
الغارقة يف املياه الجوفية التي
ترسبت إىل البناية نتيجة الرضبة
الجوية للمبنى خالل عمليات تطهري
املحافظة” ،الفتا اىل ان “اللجنة
تقوم باستخراج موجودات الخزينة
ليتم إيداعها يف البنك املركزي حتى
انتهاء اجراءات الجرد”.

هجوم واسع باملدفعية على عدة جبهات يف
إثيوبيا واحلكومة تطالب املواطنني بالدفاع
إثيوبيا /متابعة الزوراء:
أعلنت الحكومة اإلثيوبية تعرض مناطق عدة من البالد إىل هجوم واسع من
جبهة تحرير تيغراي باستخدام املدفعيات والدروع البرشية.
وقال وزير خدمات االتصاالت الحكومية ليجييس تولو إن “الجماعة اإلرهابية
قامت بهجوم واسع يف عدة جبهات يف مدينتي وتشايل وتشفرا يف إقليمي أمهرا
وعفر عىل التوايل” بحسب وكالة األنباء اإلثيوبية.
وكشف الوزير عن مقتل ما ال يقل عن  30من املواطنني باملدفعية الثقيلة ،الفتا
إىل أن الهجمات قد شنت يف املناطق املذكورة باستخدام دروع برشية من األطفال
وكبار السن.
وحث الوزير كل املواطنني الذين يقطنون يف املناطق التي تعرضت للهجوم “عىل
الوقوف بجانب القوات األمنية وتفادي التخريب عىل يد الجماعة اإلرهابية والتي
تسعي اىل تفتيت البالد”.
كما وجه الوزير رسالة اىل كل اإلثيوبيني ،دعاهم فيها إىل تقديم ما يستطيعون
من إسهام يف سبيل الدفاع عن الوحدة والسيادة وتكامل أرايض الدولة.وتجددت
املواجهات يف والية عفر شمال إثيوبيا بني القوات املوالية لحكومة أديس أبابا
ومقاتيل إقليم تيغراي ،وفقا لوكالة “فرانس برس” التي أكدت سقوط ضحايا
بني املدنيني جراء استخدام أسلحة ثقيلة وشن غارات جوية ،وهو ما نفته
الحكومة.ورغم نفي الحكومة اإلثيوبية ،أعلنت األمم املتحدة امس الثالثاء ،مقتل
 3أطفال يف إقليم تيغراي اإلثيوبي جراء رضبة جوية االثنني ،عىل عاصمة إقليم
تيغراي.وكان املتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ،جيتاتشو ريدا،
قال إن الجيش اإلثيوبي بدأ هجوما بريا عىل تيغراي ،يوم االثنني  11أكتوبر/
ترشين األول.

الفروف :لن نعرتف حبكومة
طالبان قبل تنفيذ وعودها

موسكو /متابعة الزوراء:
عىل الرغم من استضافة بلده
اجتماعا لبحث امللف األفغاني ،جدد
وزير الخارجية الرويس سريغي
الفروف ،التأكيد أن موسكو لن
تعلن رسميا االعرتاف بحكومة
طالبان يف أفغانستان قبل أن تفي
الحركة بالوعود التي قطعتها عىل
نفسها قبل الوصول للسلطة.كما
أضاف عشية محادثات يف موسكو
سيحرضها وفد الحركة ،أن من
بني الوعود تشكيل حكومة متنوعة
تضم عرقيات أفغانية مختلفة.
ومن املقرر أن تستضيف العاصمة
الروسية غدا اجتماعا يضم وفودا من
 10دول إىل جانب طالبان ،ضمن ما
عرف باجتماعات “صيغة موسكو”
لبحث الوضع يف البالد ،واألزمة
االنسانية ،فضال عن تشكيل حكومة
جامعة لكل األطياف.كما سيبحث
املشاركون ،بحسب الخارجية

الروسية ،الوضع العسكري السيايس
يف البالد.وكانت الخارجية األفغانية يف
حكومة طالبان أعلنت يوم الجمعة
املايض ،أن وف ًدا من الحركة سيشارك
يف هذا االجتماع.كما أوضح املتحدث
باسم الخارجية عبد القهار بلخي،
يف تغريدة عىل تويرت حينها ،أن نائب
رئيس الحكومة املؤقتة عبد السالم
حنفي ،سريأس وفد بالده.يذكر أن
الرئيس الرويس ،فالديمري بوتني ،كان
أكد الشهر املايض أن حكومة طالبان
االنتقالية غري شاملة ،وال تمثل
كل األطراف ويف البالد ،إال أنه أكد
عىل الحاجة للعمل معها.كما لفت
إىل رضوة العمل مع أمريكا والدول
األخرى لفك تجميد أموال أفغانستان
تدريجياً.إىل ذلك ،تقلق مسألة اإلرهاب
يف أفغانستان ،موسكو بشكل كبري ،ال
سيما بعد أن طفت إىل السطح مجددا
عمليات استهداف للمدنيني نفذها
تنظيم داعش والية خراسان.

بدالً من  8أيار  2022مع حتفّظ تكتل “لبنان القوي”

جملس النواب اللبناني يوافق على تقريب
موعد االنتخابات إىل  27آذار املقبل

بريوت /الزوراء:
أق ّر الربملان اللبناني إجراء االنتخابات النيابية يف  27مارس /آذار املقبل بعد
طرح املوضوع عىل التصويت خالل الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس
مجلس النواب نبيه بري.
واعرتض رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جربان باسيل (صهر رئيس
الجمهورية) يف الجلسة عىل تقريب موعد االنتخابات النيابية ،عازيا ً السبب
إىل “الظروف املناخية العاصفة وزمن الصوم عند الطائفة املسيحية”،
ومعلنا ً أنه سيعرتض عىل ذلك أمام املجلس الدستوري.
واستدعى موقف باسيل تدخالً من رئيس الربملان نبيه بري ليؤكد أنّ
التصويت عىل بند تقريب موعد االنتخابات وإجرائها يف  27مارس /آذار
بدالً من  8مايو /أيار “ 2022ت ّم وص ّدق” ،ما رفع من منسوب النقاش بني
الطرفني وهو ما يتكرّر يف ّ
كل جلسة نظرا ً للعالقة السيئة التي تجمع بري
وباسيل.ووافقت اللجان النيابية املشرتكة يف  7أكتوبر /ترشين األول عىل
تقريب موعد االنتخابات إىل  27مارس /آذار بدالً من  8مايو /أيار 2022
ّ
موقف
تحفظ تكتل “لبنان القوي” برئاسة باسيل الذي عبرّ يف أكثر من
مع
ٍ
له عن “مخاوف من أن يفتح الحديث عن تعديالت بسيطة عىل القانون
االنتخابي باب الدخول إىل تعديالت أساسية تطيح باملبادئ”.
وقال باسيل ،خالل فعالية لحزبه ،السبت املايض“ ،بدأ التالعب يف االنتخابات
وقانونها ،االنتخابات لم تحصل يوما ً يف مارس وال يمكن أن تجرى يف هكذا
ّ
وتنقل
طقس يف الجبال ويف هذه الظروف من مازوت وكهرباء وتدفئة
صعب ومكلف باملناطق العالية والبعيدة وال تحدث يف زمن الصوم عند
املسيحيني” ،محذرا ً من تعريض العملية االنتخابية ألي تعق ٍد أو خطر.
ويف الجلسة ،امس الثالثاءّ ،
أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنه سيبذل
ّ
“كل جهده إلتمام االنتخابات النيابية يف موعدها وتأمني األمور اللوجستية
كافة وأن تكون العملية شفافة وسليمة”.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يف الجلسة النيابية“ :سنقوم بكل
جهدنا للعمل عىل إجراء االنتخابات ضمن املهل القانونية وبإذن الله
ستكون شفافة وسليمة”.
ويعاني لبنان أوضاع اقتصادية هي األسوأ يف تاريخه ،تجلت بما يف ذلك
يف شح الوقود واختفاء األدوية والسلع األساسية وانهيار العملة وارتفاع
معدالت الفقر.
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املفوضية تغلق باب الطعون يف نتائج االنتخابات بعد تلقيها أكثر من  1300طعن
الزوراء /يوسف سلمان:
اكدت مفوضية االنتخابات ،ردها جميع
الطعون املقدمة عىل النتائج األولية للعملية
االنتخابية  ،وفيما افصحت عن سري
االجراءات القانونية والفنية للتعامل مع
الطعون والشكاوى املتعلقة بنتائج االقرتاع
الخاص واالقرتاع العام ،حددت ،املوعد
النهائي إلعالن النتائج النهائية لالنتخابات
الربملانية املبكرة ،مؤكدة تسلمها اكثر من
 1300طعن،بعد اغالق باب الطعون امس.
وقال عضو الفريق االعالمي للمفوضية
عماد جميل ،يف ترصيح صحفي :إنه “بعد
 17يوما ً سيتم اعالن النتائج النهائية
لالنتخابات الربملانية املبكرة بعد حسم
كافة الطعون املقدمة”.
وبني جميل ان “(االمس) الثالثاء كان
اخر موعد لتقديم الطعون من املرشحني
والكيانات السياسية” ،موضحا ً “نحن
لغاية اآلن تسلمنا اكثر من  1300طعن عىل
نتائج االنتخابات الربملانية”.
من جانبه قال مدير دائرة االتصال
الجماهريي يف املفوضية حسن العبويس
لـ” الزوراء “ ان “ الفرتة الزمنية بني
استقبال الطعون والنظر فيها واعالن
نتائجها هي عرشون يوما “ ،مبينا ان “
اعادة عملية العد والفرز تشمل الدائرة
املختصة بالشكوى حرصا  ،وليس مجمل
األصوات االنتخابية “.
واضاف ان “ االعالن الرسمي ألسماء
النواب الفائزين سيتم بعد حسم الطعون ،
وذلك قبل املصادقة عىل النتائج النهائية “.
اىل ذلك  ،قال مدير االجراءات والتدريب يف

املفوضية داود سلمان لـ” الزوراء” ،انه
“ يحق للناخب واملرشح ووكيل الحزب
اوالتحالف  ،تقديم الشكوى يف املكتب
الوطني للمفوضية او هيئة انتخابات
االقليم او املكتب االنتخابي يف املحافظة
 ،مركز التسجيل ومركز االقرتاع “ ،مبينا
ان “ الشكاوى املتعلقة بيوم االقرتاع العام
 ،انتهى موعد تقديمها مع نهاية الدوام
الرسمي يوم  11ترشين االول “.

وتابع القول  ،ان “ رشوط تقديم الشكاوى
 ،ان تكون تحريرية موقعة من مقدمها
وتتضمن البيانات اسم املشتكي وعنوانه
وتوقيعه واملعلومات الالزمة لالتصال به ،
وان يكون املشتكي هو من شهد الواقعة
بتأييد من مدير املحطة اومنسق املركز يف
يوم االقرتاع  ،عىل اصل الشكوى “ ،مبينا
ان “ ملجلس املفوضني سلطة تقديرية يف
حال ورود الشكوى خالية من تأييد مدير

املحطة او منسق املركز االنتخابي “.
واكد مدير االجراءات والتدريب يف املفوضية،
ان “ استمارة تقديم الشكوى تتضمن ،
اسم ومعلومات املشكو منه لالتصال به
ان وجدت  ،مع الوصف املفصل للمخالفة
املفرتضة بمافيها الوقت والتأريخ واملكان
والظروف املحيطة بالحادثة مع اسماء
الشهود ان وجدت  ،واية وثائق وادلة اخرى
تدعم الشكوى “.

وبشان مراحل تقديم الشكوى  ،اوضح
ان “ الشكوى تتضمن االستالم والتسجيل
واالرسال  ،حيث ترسل من قبل مكتب
املحافظة اىل املكتب الوطني خالل  24ساعة
“ ،مبينة ان “ اجراء التحقيقات واعداد
التوصيات يتم عرب  4فرق تضم كال منها
مجموعة محققني الجراء التحقيق ورفع
التوصيات  ،ويكون قرارها حرصا من قبل
مجلس املفوضني  ،مع النرش علنا خالل 3
ايام من صدور القرار  ،وبالطريقة التي
يراها املجلس املفوضية مناسبة وباللغتني
العربية والكردية “.
ومىض اىل القول  ،ان “ الطعن امام الهيئة
القضائية لالنتخابات يكون خالل  3ايام
تبدأ من اليوم التايل لنرش القرار “.
وحول جهة النظر بالشكوى  ،ذكر سلمان
ان “ ملجلس املفوضني السلطة الحرصية
للنظر يف الشكوى ،ويكون قسم الشكاوى
والطعون هو املختص بمتابعة اجراءات
حسم الشكاوى ورفع التوصيات اىل مجلس
املفوضني  ،وترتبط به لجان الشكاوى يف
مكاتب املحافظات االنتخابية “.
وعن العقوبات املرتتبة عىل الشكوى
 ،اوضح ان “ ملجلس املفوضني فرض
عقوبات انضباطية وغرامات مالية
يف حالة تعلق الشكوى باحد موظفي
املفوضية وثبوت مقرصيته  ،او الطلب
من الوزارات املعنية اتخاذ االجراءات
القانونية الالزمة يف حال كون الشكوى
تخص احد منتسبيها  ،مع استدعاء
املشتكي او الشهود او املشكو منه اذا
تطلب االمر ذلك “.

أكدت أن اللوحات اجلديدة سرتمز إىل احملافظات بأرقام خاصة

عن عزمها توحيد لوحات املركبات يف اإلقليم واملركز وجعلها مطابقة للعاملية

املرور تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشفت مديرية املرور العامة عن عزمها توحيد
اللوحات املرورية للمركبات يف عموم العراق ومن
ضمنها اقليم كردستان ،وفيما اشارت اىل ان اللوحات
ستكون مطابقة للوحات العاملية وفق اتفاقية فيينا،
اكدت انها سرتمز اىل كل محافظة برقم خاص.
وقال مدير اعالم مديرية املرور العامة ،العميد حيدر
كريم ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان مديرية املرور العامة
ستقوم بتوحيد جميع اللوحات املرورية للمركبات يف
العراق سواء كانت يف املركز او اقليم كردستان يف اطار
واحد .الفتا اىل :ان العراق موقع عىل اتفاقية فيينا التي
تلزم جميع الدول املنضوية لها بااللتزام ببنودها.
واضاف :انه من ضمن بنود االتفاقية توحيد اللوحات
املرورية يف البلد الواحد وجعلها لوحات موحدة ،اي

ترمز اىل اسم البلد ورمز املحافظة الذي يعرب عنه برقم
خاص لكل محافظة ،وبهذا ستصبح اللوحات موحدة
يف جميع املحافظات سواء يف االقليم او املركز .مبينا:
ان شكل اللوحات الجديدة سيكون مطابقا للوحات
العاملية.
واشار اىل :ان موعد املبارشة بتوحيد اللوحات سيكون
عند اتمام جميع االجراءات الخاصة ،وهذا ايضا
يتعلق بإمكانية تنفيذ الخط االنتاجي الذي سيساهم
يف تقليل املعوقات وتوفري اكرب عدد من اللوحات دون
اللجوء اىل االسترياد او طباعة لوحات خارجية تكون
هنا االدارة مئة باملئة عراقية ،وايضا سيوفر لنا العملة
الصعبة بدال من ان تذهب لخارج العراق فستكون يف
داخله .
وتداولت بعض مواقع التواصل االجتماعي نماذج من

اللوحات الجديدة التي تنوي املرور توحيدها يف عموم
العراق حيث تكون باللغة االنكليزية اسوة بدول
العالم.
ويف وقت سابق ،أعلنت مديرية املرور العامة إنجاز
تحويل اللوحات القديمة للمركبات بنسبة ،95%
فيما أوضحت سبب الرتيث يف موضوع املحاسبة عىل
إجازات السوق.
وقال مدير اإلعالم يف مديرية املرور العامة ،العميد
حيدر كريم ،يف ترصيح صحفي :إنه “تم إنجاز تحويل
 95%من اللوحات القديمة الصادرة قبل عام 2003
إىل لوحات (األملاني) ،ولم يبق سوى القليل منها”،
مبينا ً أن “التحويل يتم خالل تجديد السنوية”.
وبشأن إجازات السوق ،أوضح كريم :أن “مدير
املرور أوعز بالرتيث يف املحاسبة عىل إجازات السوق

بعد ورود مناشدات من قبل املواطنني” ،الفتا ً إىل أن
هناك نوعني يف املحاسبة ،األوىل أشخاص ليس لديهم
إجازات ،واخرى لديهم إجازات إال أنها نافذة”.
وأضاف أن “الرتيث ال يعني أن أصحاب املركبات
يقودون مركباتهم وليس لديهم إجازات سوق ،حيث
يف حال وقوع حادث تتم محاسبة قائد املركبة لعدم
امتالكه اإلجازة”.
وأشار إىل أن “املعوقات التي تواجه عمل املرور تتم
معالجتها بالتنسيق مع الجهات العليا املوجودة يف
الوزارة” ،مؤكدا ً أن “ابرز املشكالت تتمثل بمركبات
املعالية ،حيث قدمت املديرية مقرتحا لتمديد تسجيلها
ملدة سنة استجابة ملناشدات املواطنني”.
وتابع “كذلك تم إعداد مسودة مقرتح لتسجيل
الدراجات من ( 40سييس) فما فوق”.

إعالن دعوة عامة
مجهورية العراق
وزارة النفط – معهد التدريب النفطي  /بغداد
اىل  :مجيع الشركات واملكاتب من ذوي االختصاص
م  /مناقصة عامة رقم ( )2021/3تنظيف أروقة وممرات املعهد واألقسام الداخلية
 -1يرس وزارة النفط  /معهد التدريب النفطي /بغداد دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص (تنظيف اروقة وممرات املعهد واالقسام
الداخلية).
 -2تتوفر لدى وزارة النفط /معهد التدريب النفطي /بغداد التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية االتحادية لعام  2021وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (تنظيف
اروقة وممرات املعهد واالقسام الداخلية ).
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل (مدير معهد التدريب النفطي /بغداد) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري
املسرتدة البالغة (( )250000مائتان وخمسون الف دينار عراق) ،وبإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(معهد التدريب النفطي  /بغداد عىل
العنوان االلكرتوني ( ) www.bagoti.edu.iqاو ( ) boti@bagoti.edu.iqخالل ساعات الدوام الرسمي (من  8صباحا اىل  1بعد الظهر) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -4تسليم العطاءات اىل العنوان التايل (معهد التدريب النفطي/بغداد /شعبة العقود واملشرتيات /صندوق العطاءات املحلية) يف املوعد املحدد يوم االحد املصادف  2021/11/7الساعة
 11:00صباحا بتوقيت بغداد .غري مسموح التقديم االلكرتوني ،وسوف ترفض العطاءات املتأخرة عن التوقيت اعاله وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني بالحضور يف العنوان التايل (معهد التدريب النفطي/بغداد/شعبة ادارة الجودة /غرفة رقم  )18يف يوم غلق املناقصة بتاريخ  2021/11/7يف الساعة  11:05صباحاً) ،كل
العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة صادر من مرصف معتمد داخل بغداد حرصاً) وبمبلغ ( )3953000دينار (ثالث ماليني
وتسعمائة وثالثة وخمسون الف دينار) كتأمينات اولية.
 -5متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ -الوثائق الخاصة بتأسيس الرشكة او املكتب كاملة ومصدقة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة .
ب -يلتزم مقدمي العطاء برفاق كافة املستمسكات الشخصية الخاصة (هوية االحوال املدنية او البطاقة املوحدة –بطاقة السكن –مع تثبيت العنوان بالكامل ورقم الهاتف والربيد
االلكرتوني واسم وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة املراسالت الرسمية التي تخص املناقصة).
ت -يلتزم مقدمي العطاء بتقديم (شهادة التأسيس –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة -كتاب تخويل باملراجعة والتوقيع –هوية غرفة التجارة –شهادة ممارسة املهنة – عقد
الرشكة او املشاركة مع وصل رشاء املناقصة) ،وال تخضع العطاءات إلعطاء االفضلية ملقدمي العطاءات املحليني.
ث -يلتزم مقدمي العطاء بتقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية يف حالة شموله بحجب البطاقة التموينية .
ج -كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل (معهد التدريب النفطي/بغداد) عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند
احالة املناقصة بعهدته .
ح -جلب براءة ذمة صادرة من وزارة العمل دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يؤيد شمول العاملني بالضمان االجتماعي.
خ -يودع مقدم العطاء الذي تحال عليه املناقصة تأمينات حسن التنفيذ بنسبة  %5من مبلغ العقد بموجب خطاب ضمان صادر من مرصف معتمد يف بغداد حرصا ً وال تطلق إال بعد
اكمال متطلبات العقد وتصفية الحسابات الختامية.
 -6الكلفة التخمينية للمقاولة ( )131760000دينار عراقي (مئة وواحد وثالثون مليون وسبعمائة وستون الف دينار عراقي).
 -7حجم السيولة النقدية الواجب توفرها ( 19764000دينار) (تسعة عرش مليون وسبعمائة واربعة وستون الف دينار) وخالل مدة (ستة اشهر قبل تاريخ الغلق) وجلب ما يثبت
ذلك .
 -8املعهد غري ملزم بقبول أوطأ العطاءات .
 -9يف حالة كون تاريخ الغلق عطلة رسمية فأن اليوم الذي يليه سيكون تاريخ غلق املناقصة.
 -10تخضع هذه املناقصة اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014وضوابطها والقوانني واألنظمة املعتمدة يف جمهورية العراق.
 -11يلتزم مقدمي العطاء بملء القسم الثالث والقسم الخامس من الوثائق ويف حالة عدم ملء اية معلومات تخص االقسام املطلوبة يهمل العطاء.
 -12يكون مقدمي العطاء غري ملزمني بملء أية وثيقة مثبت عليها مالحظة (غري مطلوبة) او (ال ينطبق).
 -13العناوين املشار اليها انفا هي (العراق – بغداد -وزارة النفط معهد التدريب النفطي/بغداد الواقع يف الوزيرية رقم املبنى (مقاطعة رقم  2وزيرية) خلف وزارة العمل والشؤون
االجتماعية.
 -14يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية فإنه سيتم استبعاد عطاءه.
مدير املعهد

تقارير
العدد 7582 :االربعاء  20تشرين االول 2021

السعودية تهاجم إسرائيل بشدة من
مقر األمم املتحدة

الرياض/د ب أ:
أك�دت اململك�ة العربي�ة الس�عودية
أن الح�ق يف التنمي�ة ،والحق يف تقرير
املصير ،والحق يف الحياة ،من أبس�ط
الحق�وق التي يكفله�ا القانون الدويل
لجمي�ع ش�عوب العالم بال اس�تثناء،
“ورغم ذلك ،ال يزال الشعب الفلسطيني
محروما ً من أبسط حقوقه” .موضحة
أن الس�لطات اإلرسائيلي�ة ل�م تكتف
بسلب حقوق الش�عب الفلسطيني يف
التنمية ،فقط بل س�لبت حقه يف بناء
دولة مس�تقلة قابل�ة للحياة تحتضن
آماله وطموحاته”.
جاء ذلك يف الكلمة التي ألقاها مندوب
اململك�ة الدائ�م ل�دى األم�م املتح�دة
السفري عبدالله بن يحيى املعلمي أمام
اللجن�ة االقتصادية واملالي�ة املنعقدة
ليل االثنين /الثالث�اء ملناقش�ة البند
املتعل�ق بـاالنعكاس�ات االقتصادي�ة
واالجتماعي�ة لالحتالل اإلرسائييل عىل
األحوال املعيشية للشعب الفلسطيني
يف األرض الفلس�طينية املحتل�ة ،بم�ا
فيه�ا الق�دس الرشقي�ة ،وللس�كان
الع�رب يف الج�والن الس�وري املحتل،
ونرشته�ا وكال�ة األنب�اء الس�عودية
”واس” امس .
وأوضح الس�فري املعلم�ي أن “تقارير
األم�م املتحدة املقدمة تشير إىل حجم
االنتهاكات واالنعكاسات االقتصادية
واالجتماعي�ة لالحتالل اإلرسائييل عىل
األحوال املعيشية للشعب الفلسطيني
وسكان الجوالن عىل أراضيهم املحتلة،
ومواصل�ة الس�لطات اإلرسائيلي�ة
انتهاكاته�ا للقرارات الدولية بما فيها
قرار الجمعية العام�ة  236/75الذي
يطالب إرسائيل بالكف عن اس�تغالل
املوارد الطبيعية يف األرض الفلسطينية

والجوالن العربي الس�وري املحتل”.
ولف�ت إىل أن “التط�ورات املتالحق�ة
والخطيرة الت�ي تم�ر به�ا القضي�ة
الفلس�طينية وتجاه�ل إرسائي�ل
للقرارات الدولية إنما يعرب عن النزعة
اإلرسائيلي�ة إلجه�اض كل الجه�ود
الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل
ومواصلته�ا ممارس�ة انتهاكاته�ا
تج�اه الش�عب الفلس�طيني وبن�اء
املستوطنات غري الرشعية ،واالستغالل
غري الرشع�ي للم�وارد الطبيعية عىل
األرايض الفلسطينية املحتلة بما فيها
الجوالن العربي السوري املحتل”.
وأض�اف أن “تحقي�ق التنمي�ة يف
األرايض الفلس�طينية والج�والن
العربي الس�وري يرتبط بش�كل وثيق
بتحقي�ق السلام واألم�ن والعدالة”،
مؤك�دا “رضورة أن يق�وم املجتم�ع
الدويل بتحمل مس�ؤولياته السياسية
كاملة باتخاذ التدابري الالزمة بحماية
الشعب الفلسطيني وأن يعطي أولوية
قصوى للتوصل إىل حل عادل للقضية
الفلسطينية يؤمن الحقوق املرشوعة
للشعب الفلسطيني ،إذ لم تعد الحلول
املؤقت�ة أو التس�ويات الجزئية كافية
أو مقبول�ة إذا أردن�ا ان تنعم منطقة
الرشق األوسط باألمن واالستقرار”.
وناشد املعلمي “مجلس األمن بتحمل
مس�ؤولياته السياس�ية واالخالقي�ة
نحو إلزام سلطات االحتالل اإلرسائييل
باالس�تجابة للق�رارات والقوانين
الدولي�ة القاضي�ة بإنه�اء االحتلال
اإلرسائيلي واالنس�حاب الكام�ل من
األرايض العربي�ة املحتل�ة ،بم�ا فيه�ا
الج�والن العربي الس�وري والكف عن
االس�تغالل غير املشروع موارده�ا
الطبيعية”.
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جملس الوزراء يقر توصيات اللجنة العليا لبناء املدارس وخيصص  3مليارات دينار ملديريات املاء

الكاظمي يش��يد بعملية اعتقال (أبو عبيدة بغداد) ويؤكد
مواصلة اجلهود األمنية ملالحقة مجيع اإلرهابيني
بغداد/مصطفى فليح :
أش�اد رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،بالعملي�ة
النوعية التي نفذها جهاز املخابرات
الوطن�ي ،باعتق�ال االرهاب�ي (ابو
عبي�دة بغ�داد) ،مؤك�دا مواصل�ة
الجه�ود االمني�ة واالس�تخبارية
ملالحق�ة جميع االرهابيين ،وفيما
اقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة
العلي�ا لبن�اء امل�دارس ،خص�ص 3
مليارات دينار ملديريات املاء.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
ال�وزراء يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،ترأس الجلسة االعتيادية
األربعين ملجل�س ال�وزراء ،وجرى
خاللها مناقشة مستجدات األحداث
يف البالد ،وبحث املوضوعات املدرجة
على ج�دول األعم�ال ،وإص�دار
القرارات والتوصيات بش�أنها ،ويف
بداية الجلس�ة استعرض الكاظمي
االوض�اع العام�ة يف البل�د  ،واخ�ر
املس�تجدات السياس�ية واالمني�ة
واالقتصادية.
وأش�اد الكاظمي ،بحس�ب البيان،
بالعملي�ة األمني�ة النوعي�ة الت�ي
نفذها األبط�ال يف جهاز املخابرات،
وأدت إىل إلقاء القبض عىل اإلرهابي
(أب�و عبيدة بغ�داد) ،العق�ل املدبر
لعدد م�ن العملي�ات اإلرهابية التي
اس�تهدفت األبري�اء واملمتل�كات
العام�ة والخاص�ة ،وأك�د الس�يد
الكاظمي مواصل�ة الجهود األمنية
واالس�تخبارية ملالحق�ة جمي�ع
اإلرهابيين واملجرمين ،وكل م�ن
تورط بالدم العراقي.
ويف س�ياق الجلسة ،بحسب البيان،

جرى اس�تعراض التقري�ر الوبائي
لجائحة كورونا ،ومس�تجدات عمل
لجن�ة تعزيز اإلج�راءات الحكومية
يف مج�االت الوقاي�ة ،والس�يطرة
الصحي�ة التوعوي�ة؛ للح�د م�ن
انتش�ار الفريوس ،وأهم اإلجراءات
املتخ�ذة م�ن قب�ل وزارة الصح�ة
ملواجهة الجائحة ،وتأمني العالجات
واملس�تلزمات املطلوب�ة ،فضالً عن
توفري اللقاحات عرب منافذ التلقيح
وبانسيابية عالية.
وبعد مناقش�ة املوضوعات املدرجة
عىل جدول األعم�ال ،أصدر مجلس
الوزراء القرارات اآلتية:
أوالً/
 تخصي�ص وزارة املالي�ة( )3000000000دينار ،فقط ثالثة
مليارات دين�ار ،إىل مديريات املاء يف

املحافظات م�ن احتياطي الطوارئ
للس�نة املالية2021/؛ لتأمني مادة
الكل�ور بحس�ب ما ج�اء بالجداول
املرفقة رب�ط كتاب الهيئ�ة العامة
للتنس�يق بين املحافظ�ات املرق�م
بالع�دد (ت ،)1204 /امل�ؤرخ يف (1
أيل�ول  ،)2021اس�تنادا ً إىل أح�كام
املادة ( )5من قانون املوازنة العامة
االتحادية للسنة املالية.2021/
 تخويل السيد وزير املالية صالحيةإجراء املناقلة بني اعتمادات املوازنة
العام�ة االتحادي�ة لتأمين مبل�غ
( )1000000000دين�ار ،فق�ط
ملي�ار دين�ار إىل مديري�ات امل�اء يف
املحافظ�ات ،اس�تنادا ً إىل أح�كام
املادة ( )4من قانون املوازنة العامة
االتحادية للسنة املالية.2021/
ثاني�اً /إقرار توصيات اللجنة العليا

لبن�اء املدارس بش�أن تعدي�ل قرار
مجلس الوزراء ( 326لسنة ،)2019
بحسب اآلتي:
 .1تعدي�ل الفق�رة ( )3م�ن القرار
املذك�ور آنف�ا ً لتصب�ح( :يك�ون
اإلرشاف واالرتباط لإلدارة التنفيذية
باألمانة العامة ملجلس الوزراء).
 .2تعدي�ل الفق�رة (/5ثاني�اً/أ)،
باس�تبدال عب�ارة( :الجه�ة
املس�تفيدة) ،بعب�ارة( :الجه�ة
املتعاقدة).
 .3إحال�ة تنفي�ذ امل�دارس إىل
الشركات الصيني�ة( ( iPower Ch
 ،)naو( ،)Sinotesاس�تنادا ً إىل
توصية اللجنة املركزي�ة للمراجعة
واملصادق�ة على اإلحال�ة ،ومنحها
سلفة تشغيلية ال تزيد عن ()10%

لق�اء خط�اب ضمان م�ن مرصف
معتمد.
ثالثاً /املوافقة عىل ما يأتي:
 .1تخويل وزير الخارجية صالحية
التوقيع على مرشوع إعفاء حاميل
ج�وازات الس�فر الدبلوماس�ية
والخدم�ة من س�مة الدخ�ول ،بني
حكومة جمهورية العراق وحكومة
جمهوري�ة قربص بصيغتها املعدلة
من مجلس الدولة استنادا ً إىل أحكام
املادة (/80سادساً) من الدستور.
 .2قي�ام وزارة الخارجي�ة بإع�داد
وثيق�ة التخوي�ل الالزم�ة باس�م
حكوم�ة جمهورية العراق للس�يد
وزير الخارجية ،ووفقا ً للس�ياقات
املعتمدة ورفعه�ا إىل األمانة العامة
ملجلس الوزراء ،من أجل استحصال
توقي�ع الس�يد رئي�س مجل�س
الوزراء.
رابعاً/
 .1تخويل وزير الخارجية صالحية
التوقيع على مرشوع إعفاء حاميل
ج�وازات الس�فر الدبلوماس�ية
والخدم�ة من س�مة الدخ�ول ،بني
حكومة جمهورية العراق وحكومة
جمهورية كوريا الجنوبية بصيغتها
املعدلة من مجلس الدولة ،اس�تنادا ً
ً
(/80سادس�ا) من
إىل أحكام املادة
الدستور.
 .2قي�ام وزارة الخارجي�ة بإع�داد
وثيق�ة التخوي�ل الالزم�ة باس�م
حكوم�ة جمهورية العراق للس�يد
وزير الخارجية ،ووفقا ً للس�ياقات
املعتمدة ورفعه�ا إىل األمانة العامة
ملجلس الوزراء؛ من أجل استحصال
توقي�ع الس�يد رئي�س مجل�س
الوزراء.

استحدثت وزارة للبيئة واملناخ

قطر جتري تعديال وزاريا يستثين الوزارات السيادية ويضم وزيرتني جديدتني
الدوحة /متابعة الزوراء:
أصدر أمري قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
أمرًا بإعادة تش�كيل مجلس الوزراء ،برئاسة
رئيس املجلس وزير الداخلية الشيخ خالد بن
خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
واحتف�ظ يف التش�كيل الجدي�د نائ�ب رئيس
ال�وزراء وزي�ر الدولة للدفاع خال�د بن محمد
العطية ،ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية
الش�يخ محم�د ب�ن عب�د الرحم�ن آل ثان�ي
بمنصبيهم�ا ،فيم�ا تضمن التش�كيل الجديد
تعيين وزيرتين للرتبي�ة والتعلي�م والتعليم
الع�ايل والتنمي�ة االجتماعي�ة واألرسة وهما

بثينة النعيمي ومريم املسند.
كما احتفظت وزيرة الصح�ة حنان الكواري
بمنصبها ،فيما ش�مل التعديل الجديد إضافة
وزارات جديدة كوزارة البيئة والتغيري املناخي،
حي�ث جرى تعيين الش�يخ فالح ب�ن نارص
آل ثان�ي وزي�را ً لها  ،فيما ج�رى فصل وزارة
الثقافة عن وزارة الرياضةُ ،
وعينّ الشيخ عبد
الرحم�ن بن حمد بن جاس�م آل ثان�ي وزيرا ً
للثقافة.
ووف�ق بي�ان الدي�وان األمريي القط�ري فقد
تضم�ن التعدي�ل ال�وزاري الجدي�د تعيني كل
من :عيل ب�ن أحمد الك�واري وزي�را ً للمالية،

وجاس�م بن سيف بن أحمد الس�ليطي وزيرا ً
للمواصلات ،وصلاح ب�ن غانم العلي وزيرا ً
للرياضة والش�باب ،وعبد الله بن عبد العزيز
ب�ن ترك�ي الس�بيعي وزي�را ً للبلدي�ة ،وغانم
بن ش�اهني بن غان�م الغانم وزي�را ً لألوقاف
والشؤون اإلسالمية ،والشيخ محمد بن حمد
بن قاس�م العبد الل�ه آل ثاني وزي�را ً للتجارة
والصناع�ة ،وبثينة بنت عيل الجبر النعيمي
وزي�رة للرتبي�ة والتعلي�م والتعلي�م الع�ايل،
والش�يخ عبد الرحمن بن حمد بن جاس�م بن
حمد آل ثاني وزيرا ً للثقافة ،والشيخ فالح بن
ن�ارص بن أحمد بن علي آل ثاني وزيرا ً للبيئة

والتغير املناخي ،وعيل بن س�عيد بن صميخ
امل�ري وزي�را ً للعم�ل  ،ومحم�د ب�ن علي بن
محمد املناعي وزي�را ً لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلوم�ات ،ومريم بنت عيل بن نارص املس�ند
وزيرة للتنمية االجتماعي�ة واألرسة ،ومحمد
ب�ن عبدالله ب�ن محمد اليوس�ف الس�ليطي
وزيرا ً للدولة لشؤون مجلس الوزراء عضوا ً يف
مجلس الوزراء.
ويأت�ي ه�ذا التعديل عش�ية افتت�اح الدورة
األوىل ملجلس الش�ورى املنتخب الذي سيفتتح
أمري قطر الش�يخ تميم بن حمد آل ثاني ،أوىل
جلساته يوم الثالثاء املقبل.

حان الوقت لرتتيب األولويات بصورة خمتلفة يف املنطقة

التغريات املتسارعة تفرض اسرتاتيجية أمريكية جديدة يف الشرق األوسط الكبري
واشنطن/متابعة الزوراء:
رس�م الرئي�س األمريك�ي ،ج�و بايدن،
استراتيجية مغايرة لتلك الت�ي اتبعها
أسلافه يف منطق�ة الشرق األوس�ط
الكبير ،وه�و ما يعك�س تغيرا كبريا
يف أولوي�ات الوالي�ات املتح�دة بنا ًء عىل
التطورات األمنية والسياسية وانشغالها
أكثر بمواجهة النفوذ الصيني والرويس
املتنام�ي ،باإلضاف�ة إىل إح�داث تغيري
كبري يف مصادر الطاقة ومواكبة السباق
املتنامي للتسلح تكنولوجيّا.
وبدأت واشنطن بعد عقدين كاملني من
حربها على اإلرهاب تتعرض النتقادات
ح�ادة م�ن محللني وخرباء عس�كريني
يعتربون أن يف انس�حاب واش�نطن من
أفغانس�تان وحربه�ا ض� ّد التنظيمات
اإلسلامية املتش�ددة وجهودها إلحياء
االتفاق النووي اإليراني فشلا أو سريا
ّ
محتم.
نحو فشل
وانتق�د الخبري االستراتيجي األمريكي
أندري�و إس .جيلم�ور االستراتيجيات
التي اتبعتها الواليات املتحدة يف منطقة
الرشق األوسط طوال العقدين املاضيني،
والتي يرى أنها أسفرت عن أوجه فشل
كثرية.
وق�ال جيلم�ور ،ال�ذي عمل ط�وال 32
عام�ا يف وكالة املخاب�رات املركزية قبل
تقاعده ،يف تقرير نرشته مجلة ناشونال
إنرتيس�ت األمريكي�ة إن تعزيز املصالح
األمريكي�ة م�ن ش�مال أفريقي�ا حت�ى
وسط آسيا يشهد تراجعا ملحوظا ،وأن

عملي�ات احتلال العراق وأفغانس�تان
املنهكة كانت تنذر بفشل اسرتاتيجي.
ويؤك�د أن النف�وذ الصين�ي وال�رويس
يتزاي�د على نط�اق واس�ع ،كم�ا أن
هن�اك “خط�ة كبيرة” يف أفغانس�تان
تحمل خطر التس�ارع بعد االنس�حاب
األمريك�ي ،وتواصل القاعدة و”داعش”
رغ�م س�نوات م�ن الضغ�ط األمريكي
الصارم والناجح غالب�ا التآمر والدعوة
للقيام بهجمات ضد املصالح األمريكية
يف العالم .وهناك دول يف املنطقة ،بما يف
ذلك دول يفرتض أنه�ا حليفة للواليات
املتحدة ،تتصرف بصورة متزايدة دون

خوف أو مراعاة لواشنطن.
وي�رى الخبير العس�كري األمريكي أن
الجه�د غري�ب األط�وار الذي ت�م بذله
ط�وال س�نوات عدي�دة به�دف كب�ح
الطموح�ات النووي�ة اإليراني�ة على
حافة الفش�ل اآلن ،وأن م�ا تم بذله من
دماء وأم�وال وعمل دبلومايس يف أنحاء
الرشق األوس�ط الكبري وأسفر عن هذه
النتائج منذ نهاية الحرب الباردة ،يصل
إىل حد الكارثة بالنس�بة إىل اسرتاتيجية
الوالي�ات املتح�دة يف ج�زء محوري من
العالم.
ويضي�ف أن هذه القائم�ة الطويلة من

الفش�ل دفعت املفكرين االسرتاتيجيني
األمريكيني وصناع السياسات السابقني
إىل الدع�وة ّ
لتبني استراتيجية تقليص
جدي�دة ته�دف إىل الح�د م�ن التكاليف
وااللتزامات العسكرية والدولية.
وظه�ر إجم�اع ب�أن الوالي�ات املتحدة
التزم�ت أكث�ر من الالزم تج�اه منطقة
تعتبر تحدياته�ا الداخلي�ة بعي�دة عن
متن�اول أدوات الق�وة األمريكية .وأدت
مقوالت مث�ل “الرشق األوس�ط لم يعد
يس�تحق م�ا يب�ذل” و”لم يع�د الرشق
األوس�ط يهم كثيرا” إىل ارتفاع أصوات
نخب�ة غاضب�ة بالنس�بة إىل السياس�ة

الخارجية تتوق إىل أن تركز االسرتاتيجية
األمريكية عىل التهديدات األكثر إلحاحا
من جانب روسيا والصني.
من ناحي�ة أخ�رى ،يق�ول جيلمور إن
هذا اإلحباط أمر مفهوم إذا ما تم تذكر
أن الوالي�ات املتحدة اس�تطاعت بنجاح
تأمين الكثري من مصالحه�ا يف الرشق
األوس�ط الكبير ط�وال فترة الح�رب
الباردة.
وعندم�ا م�ررت بريطاني�ا ،التي لجأت
إىل سياس�ة التقلي�ص يف وق�ت مبك�ر،
إىل الوالي�ات املتح�دة مزيجا غاضبا من
القومية ودول ملكية تقليدية ومصالح
طاقة مبعثرة يف الرشق األوسط الكبري،
واجهت واشنطن التحدي بدرجة كبرية
يف الشرق األوس�ط الكبير باس�تثناء
الثورة اإليرانية.
وخلال فترة الح�رب الب�اردة حققت
الوالي�ات املتح�دة أهدافه�ا يف املنطقة
من خلال االس�تعانة بالنخ�ب املحلية
سياس�يا واقتصادي�ا وحش�د نفوذها
الدبلوم�ايس ،وق�د تم احت�واء الحروب
العربية – اإلرسائيلية وإعادة توجيهها
إىل عمليات سالم شبه دائمة.
وتحول�ت مصر م�ن منطق�ة النف�وذ
السوفييتي إىل منطقة النفوذ األمريكي،
وتم التغلب عىل عملي�ات حظر النفط،
وواجه تمرد إسلامي تدعم�ه الواليات
املتح�دة (املجاه�دون) بنج�اح الغ�زو
الس�وفييتي ألفغانس�تان ع�ام ،1979
وت�م مرة أخرى إرس�ال الق�وات الربية

األمريكي�ة إىل املنطق�ة .وعلى النقيض
من ذلك تبدو فرتة ما بعد الحرب الباردة
أقل استجابة للقوة األمريكية.
ويشري جيلمور إىل أنه من املفارقات أن
الدع�وات إىل التقليص تأت�ي مصحوبة
بقائم�ة طويلة من املصال�ح األمريكية
الدائمة التي يتعني حمايتها.
وعىل س�بيل املثال ،حدد مستشار األمن
القوم�ي يف يناي�ر امل�ايض التحدي�ات
الكامنة التي ينط�وي عليها التقليص،
حيث قال “إن خفض التواجد األمريكي
يف الشرق األوس�ط يتطل�ب تحقي�ق
توازن بارع يتمث�ل يف الحد من التواجد
العس�كري القدي�م دون خل�ق حال�ة
جدي�دة م�ن عدم األم�ن ،م�ع الحفاظ
عىل الردع والنف�وذ إذا دعت الحاجة إىل
حماية تلك املصالح األمريكية الرئيسية
الباقية”.
وهن�اك خبراء كان�وا أكث�ر تفصيلا
بالنس�بة إىل ه�ذا األمر ،حي�ث قالوا إن
“للوالي�ات املتحدة ثالث مصالح حيوية
تماما يف املنطقة هي الحد من اإلرهاب،
حماي�ة تدفق النف�ط ومنع إي�ران من
الحصول عىل أسلحة نووية”.
وباملثل أكد خبراء آخرون عىل رضورة
استمرار حماية الواليات املتحدة لحرية
املالح�ة يف املمرات البحري�ة يف املنطقة،
واحت�واء م�ن يحتم�ل أن يفرض�وا
هيمنته�م يف املنطق�ة وغريه�م م�ن
العنارص املعادية لواشنطن.
وقال جيلم�ور إنه لم يت�م بعد صياغة

اسرتاتيجية جديدة يمكن أن تؤمّ ن هذه
القائم�ة الطويلة من املصالح الحيوية،
وأن أي استراتيجية جديدة تس�تند إىل
“املصالح” بش�كل منفص�ل عن األطر
املعقدة واملتقلبة بصورة متزايدة والتي
توجد فيها مثل هذه “املصالح” محكوم
عليها بالفشل منذ البداية.
وتع�د مراجع�ة االفرتاض�ات األمريكية
الس�ابقة رشط�ا رضوري�ا لوض�ع أي
اسرتاتيجية جديدة للمنطقة.
ويشري نطاق أوجه الفشل االسرتاتيجي
ط�وال العقدي�ن املاضيين إىل رضورة
إعادة التحقق من االفرتاضات األساسية
للغاية لالسرتاتيجية األمريكية يف الرشق
األوس�ط الكبير .فالتحدي�ات املتزايدة
للحك�م ،والتغييرات يف نظ�ام الدول يف
املنطق�ة ،وتض�اؤل اعتم�اد الوالي�ات
املتح�دة على الطاق�ة م�ن املنطق�ة،
والعراقي�ل التي تواجه ثورة تكنولوجيا
املعلومات واالتص�االت ،تجعل من غري
املقبول الحفاظ على االفرتاضات التي
لم يتم التحقق منها عن الدولة والحكم
واملجتمع والنفوذ األمريكي يف املنطقة.
وأكد جيلمور أن أي اسرتاتيجية جديدة
يجب أن تبدأ بتوسع يف قدرات واشنطن
التحليلية .وأن هناك حاجة إىل أطر عمل
جديدة لتفه�م الحيز الجغ�رايف املتصل
للرشق األوس�ط الكبري ،وإىل قوة ذاكرة
تاريخية لصياغة القصد االستراتيجي
للمعنيني لتكون نرباسا ألي اسرتاتيجية
أمريكية جديدة.
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أشارت إىل إصدار القضاء أوامر قبض حبق املتهمني

الـنـزاهة تضـبط معامـالت عـقـاريـة مـزورة صرف مبـوجبـها
ملياران و( )400مليون دينار

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة ،امس
ٍّ
عقاري غري
رهن
الثالثاء ،ضبط مُ عامالت ٍ
أصول َّي ٍة ،فيما أش�ارت إىل إصدار القضاء
أوام�ر قب�ض بح�ق املُ َّتهمني املس�ؤولني
ع�ن إنجاز ق�روض صرُ ِ َف�ت بموجب تلك
املُعامالت.
دائـ�رة التحقيـق�ات يف الهيئـ�ة ،ويف
مع�رض حديثـه�ا ع�ن تفـاصـي�ل
العمليَّـ�ة ،الت�ي ُن ِّف َ
�ذت بموج�ب مُ َّ
ذكر ٍة
قضائ َّي ٍة ،أفادت بـ»تلقيها معلومات عن
ٍّ
عقاري غري أصول َّي ٍة
رهن
وجود معامالت ٍ
صادر ٍة عن مالحظيَّة التس�جيل العقاري
َّج�ة ع�ن طري�ق الرشكة
يف (راوه) ومُ رو ٍ

وبيَّنت الدائ�رة َّ
أن «عمليَّة الضبط أفضت
إىل تنظي�م ملاكات املكتب محرض ضبط
أص�ويل باملبرزات املضبوط�ة وعرضه�ا
عىل ق�ايض التحقيق املُ ّ
خت�ص الذي قرَّر
ِّ
َّ
بحق املُتهمني السبعة
قبض
إصدار أوامر
ٍ
املس�ؤولني ع�ن إنج�از تل�ك الق�روض
وظفين ومُ س�تفيدين)؛ اس�تنادا ً
(مُ َّ
إىل أح�كام امل�ا َّدة ( )318م�ن قان�ون
العقوبات».
وكان�ت الهيئة قد ضبطت يف تموز املايض
كبير يف املال الع�ام رافقت
ه�در
ح�االت
ٍ
ٍ
عمليَّ�ة اس�تمالك عقاري�ن يف املحافظة
قارب�ت أقيامه�ا ()29,000,000,000
دينار.
مليار
ٍ

العامَّ ة للتجهيزات الزراعيَّة يف األنبار».
ونوَّه�ت الدائ�رة بـ»تأليفه�ا فريق عم ٍل
مُ َّ
ؤل ٍف من مالكات مكتب تحقيق الهيئة يف
املُحافظ�ة انتقل إىل مق ّر الرشكة ،وضبط
ّ
عق�اري صادرة عن
رهن
( )16معامل�ة
ٍ
مالحظيَّة التس�جيل العقاري يف (راوه)،
إذ ق�ادت تحرّيات�ه إىل َّ
أن تل�ك املعاملات
حج�ز عىل
ت� َّم بموجبه�ا وض�ع إش�ارة
ٍ
عقاراتٍ ال وجود لها عىل أرض الواقع َّ
وأن
املُعامالت الت�ي أيَّـدت صحَّ ة صدور كتب
الحج�ز واألوليَّـ�ات املُتعلق�ة باملوضوع
بكتب ت َّم بموجبها
كانت مُ زوَّرة ومُ عنونة
ٍ
قروض بمبل�غ ()2,400,000,000
منح
ٍ
دينار».
ملياري
ٍ

حقوق اإلنسان يكشف تسجيل نزوح يف حمافظة عراقية بسبب اجلفاف
دياىل/الزوراء:
كش�ف مكتب حقوق االنس�ان يف دي�اىل ،امس
الثالثاء ،عن تسجيل ما اسماها نزوح غري معلن
من بعض املناطق الزراعية بسبب الجفاف.
وق�ال مدي�ر مكتب حق�وق االنس�ان يف دياىل،
صلاح مه�دي ،يف ترصيح صحف�ي :ان” ازمة

الجفاف التزال تس�جل حضور يف مش�هد دياىل
العام وه�ي تتفاقم يف بع�ض املناطق الزراعية
خاص�ة يف ظ�ل انع�دام االمطار وع�دم وصول
ايرادات اضافي�ة لزيادة االطالق�ات من بحرية
حمرين او غريها”.
واضاف مهدي ان” هناك نزوح غري معلن رصد

العراق يتفق مع إيران على
تبادل السجناء احملكومني
طهران/متابعة الزوراء:
اتف�ق الع�راق م�ع إي�ران ،ام�س
الثالث�اء ،على تب�ادل الس�جناء
املحكومني.
وبحس�ب وس�ائل إعلام إيراني�ة،
التق�ى وزير العدل العراقي س�االر
عبدالستار محمد والوفد املرافق له،
امس ،املدعي الع�ام يف الجمهورية
االسلامية االيرانية حجة االسلام
محمد جعفر منتظري.
ويف بداي�ة االجتماع ،رح�ب املدعي
العام بوزير الع�دل العراقي والوفد
املراف�ق ل�ه ،وق�ال :إن الجمهورية
اإلسالمية االيرانية تربطها عالقات
وثيقة للغاية مع جمهورية العراق
ويتطل�ب ذلك إبراز ه�ذه العالقات
والتعامالت.

وق�ال منتظ�ري :خلال الس�نوات
املاضي�ة ،ش�هدنا زيارتين لرئيس
الس�لطة القضائي�ة إىل الع�راق،
ج�رت خاللهم�ا مباحث�ات جي�دة
بني الس�لطات القضائية يف البلدين
وتم اب�رام أربع اتفاقيات رس�مية
بني الجمهورية اإلسالمية االيرانية
وجمهورية العراق.
وتاب�ع قائلا :نتوق�ع أن يتع�اون
القض�اء العراق�ي م�ع القض�اء يف
الجمهورية اإلسالمية االيرانية أكثر
م�ن أي وقت مضى ،وتتعلق إحدى
ه�ذه القضاي�ا بتب�ادل الس�جناء
املحكوم عليهم بني البلدين ،نتوقع
أن�ه ً
وفقا لالتفاقي�ة املربمة ان يتم
ه�ذا التبادل بمجرد أن يصبح حكم
السجني بدرجة قطعية.

العمل تعلن إيقافها إصدار
«املاسرت كارد» للمعني املتفرغ
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية ،امس الثالث�اء ،ايقاف عملية
اص�دار بطاقات «املاستر كارد» للمعين املتفرغ ولجمي�ع الوجبات لحني
اتمام اعمال تطوير الية العمل بالنظام االلكرتوني املعتمد من قبلها ،فيما
اكدت عدم نرش أي وجبات جديدة إلصدارها.
وق�ال رئيس هيئ�ة ذوي االعاق�ة واالحتياجات الخاصة يف ال�وزارة ،احمد
هادي بنيه ،يف ترصيح صحفي :ان «الهيئة اوقفت العمل بإصدار بطاقات
املاستر الكارد للمعني املتفرغ وعدم نرش اي وجبات جديدة حتى إش�عار
آخ�ر» ،الفتا اىل ان «االيقاف يش�مل حتى الوجبات املعلنة س�ابقا بس�بب
اعم�ال صيانة وتطوي�ر آلية العمل بالنظ�ام االلكرتون�ي املعتمد للحاالت
املشمولة بخدمات الهيئة».
واض�اف ان «هن�اك خطة لوضع الية للتعاون املشترك مع لجنة تنس�يق
املنظم�ات غري الحكومية لالرتق�اء بالخدمات املقدمة لفئ�ة ذوي االعاقة
واالحتياج�ات الخاصة» ،منوها بأن «املرحلة القادمة تتطلب االنفتاح عىل
املنظمات الدولية الفاعلة لتوفري الدعم واالسناد للهيئة واملستفيدين».

اإلطاحة بـ «مبتز الكرتوني» هدد فتاة
بنشر صورها على مواقع التواصل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وكال�ة ال�وزارة لش�ؤون
الرشط�ة ،امس الثالث�اء ،القبض
على مبت�ز الكرتون�ي ه�دد فتاة
بنرش صورها عىل مواقع التواصل
االجتماع�ي وأثنني آخرين برسقة
الدراجات النارية يف بغداد .
وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان ورد
«ال�زوراء» :ان «مديرية مكافحة
اج�رام بغ�داد /مكت�ب مكافحة
إج�رام باب الش�يخ التابع لوكالة
ش�ؤون الرشطة تمكنت من القاء
القبض عىل متهم قام بابتزاز فتاة
على مواقع التواص�ل االجتماعي
وتهديده�ا بنرش صورها الخاصة
مقاب�ل حصول�ه على مبال�غ
مالي�ة ،وتم تش�كيل فري�ق عمل
وبالتقنيات الحديثة تم التوصل اىل
الجاني والقبض عليه ،وتم اتخاذ

اإلج�راءات القانوني�ة األصولي�ة
بحق املته�م وتوقيفه وفق أحكام
املادة  ٤٣٠من قانون العقوبات».
واضاف البي�ان ان «مفارز مكتب
مكافح�ة اج�رام الق�دس واثناء
اجراء املمارس�ات االمنية وتدقيق
االش�خاص والعجالت تمكنت من
القاء القبض على متهم بحوزته
دراج�ة ن�وع ت�ك ت�ك مرسوق�ة،
ول�دى التحقي�ق مع�ه اعترف
رصاح�ة برسقتها باالشتراك مع
مته�م آخ�ر وبداللته ت�م التوصل
للمته�م اله�ارب والقب�ض عليه،
حيث اعرتف�وا بقيامه�م بخمس
عملي�ات رسقة اخ�رى للدراجات
النارية ضمن القاطع تم توقيفهم
اصوليا وفق أحكام املادة  ٤٤٦من
قانون العقوب�ات لينالوا جزائهم
العادل».

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن
نقاب�ة الصحفيني العراقيين املرقمة
( ،)11188بإسم (مصطفى اسماعيل
نوري) ،فعىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.

م�ن بعض الق�رى الزراعية للأرس التي تعتمد
بش�كل مب�ارش على الزراع�ة يف تامين لقمة
الخبز» .الفتا اىل «ان تلك االرس تنتقل اىل املدينة
او مناطق اخرى بحثا عن فرص العمل لكس�ب
القوت”.
واش�ار اىل ان” الن�زوح يبق�ى غير معلن ألنه

يج�ري بش�كل انتق�ال م�ن منطق�ة اىل اخرى
دون ذكر اس�بابه الحقيقة لكنه موجود وربما
يتصاعد اذا ما اس�تمرت ازمة الجفاف ترضب
مناطق زراعية واسعة يف دياىل”.
وتعاني دياىل من ازمة جفاف حادة رضبت اكثر
من  %60من مناطقها الزراعية حتى اآلن”.

شكر وتقدير
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من لم يشكر املخلوق لم يشكر الخالق
أتقدم بعظيم االمتنان والعرفان والشكر والتقدير
للذوات املدرجة أسماؤهم ادناه من موظفي قسم
التخصيص يف الهيئة العامة للتقاعد ،وهم :
حامد حسن عبيد /رئيس القسم
حيدر سمري جواد
نور صباح موىس
حسنني عامر حمودي
شيماء عبد الكريم داود
كما ال يفوتني ان اش�كر ب�ذات العرفان والتقدير
الس�يد س�مري غ�زال مهدي من قس�م احتس�اب
وتفان
الحقوق التقاعدية ملا قدموه من جهد خري
ٍ
واخلاص يف العم�ل لخدم�ة املراجعين وانج�از
معامالتهم بالش�كل الصحيح من دون أي تأخري
او تعطيل ..ب�ارك الله به�م وبجهودهم املتميزة،
وبكل جهد خيرّ يخدم العراق والعراقيني .

الدكتور ناظم الربيعي
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النجف تستقبل سفريي اجلزائر وباكستان
واالتفاق على عودة االستثمار واألفواج السياحية

النجف/الزوراء:
اس�تقبل محافظ النجف لؤي اليارسي ،س�فريي الجزائر ،وباكستان كال عىل
حدة  ،خالل زيارة لهما اىل املحافظة .
واش�ار املكتب االعالمي لليارسي اىل ان املحافظ بحث مع س�فري الجزائر عبد
القادر بن ش�اعة عددا من امللفات املشتركة يف مجاالت االستثمار والسياحة
والتعليم.
واضاف “ كما تم بحث س�بل التعاون املشترك مع السفري الباكستاني احمد
امجد عيل ،بالخصوص يف مجايل االستثمار والسياحة الدينية .
واش�ار املكتب اىل ان اتفاقا ً تم مع الس�فري الباكس�تاني عىل عودة فتح الخط
الج�وي املبارش بني باكس�تان ومط�ار النجف الدويل لنقل االفواج الس�ياحية
لزي�ارة العتبات املقدس�ة يف العراق بواق�ع ثالث رحالت جوية اس�بوعيا ،مع
الرغبة يف مناقش�ة رفع تأشرية الس�فر بني العراق وباكستان ،وفتح قنصلية
لباكستان يف النجف.

التمويل املالي وراء عرقلة استثمار
الغاز يف الصحراء الغربية

www.alzawraapaper.com

نتيجة ارتفاع سعر صرف الدوالر

قفزة بأسعار املواد اإلنشائية احمللية واملستوردة يف القطاع اخلاص
بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة التخطيط ،امس الثالثاء،
ع�ن زيادة بأس�عار امل�واد االنش�ائية
لش�هر ايلول املايض بعد ارتفاع س�عر
الدوالر.
وقال الجه�از املركزي لإلحصاء التابع
لل�وزارة يف تقري�ر ل�ه اطلع�ت علي�ه
“ال�زوراء” ان�ه “نتيجة ارتفاع س�عر
رصف ال�دوالر يف االس�واق املحلي�ة
ادى ذل�ك ب�دوره اىل رفع اس�عار املواد
االنش�ائية املحلي�ة واملس�توردة يف
القط�اع الخاص بنس�ب متفاوتة عىل
مستوى املحافظات كافة ما عدا اقليم
كوردس�تان” ،مبينا انه “تمت متابعة
وتس�جيل  64مادة بناء تم تس�جيلها
يف األس�واق املحلية لشهر ايلول املايض
ومقارنتها بأسعار شهر ترشين الثاني
الذي ارتفع فيه سعر الدوالر”.
واض�اف ان “اه�م امل�ؤرشات للم�واد
األكثر اس�تخداما و تأثريا يف األس�واق
كان�ت لثلاث م�واد ش�ملت الطابوق
واالسمنت والحديد”.
واش�ار اىل ان “مع�دل س�عر الطابوق
العادي لش�هر ايلول امل�ايض بلغ 174

الف دينار لكل  1000طابوقة مس�جال
ارتفاع�ا بل�غ  14%ع�ن معدل س�عر
ش�هر ترشين الثاني الذي كان قد بلغ
 140ال�ف دينار ل�كل  1000طابوقة،
فيم�ا بلغ س�عر الطاب�وق الجمهوري
لشهر ايلول  189الف دينار لكل 1000

طابوقة مس�جال ارتفاعا بنسبة 17%
عن معدل س�عر ش�هر ترشين الثاني
ال�ذي بل�غ  161ألف دين�ار لكل 1000
طابوقة”.
واوض�ح ان “مع�دل س�عر االس�منت
العادي لش�هر ايلول امل�ايض بلغ 103

جراء ارتفاع أسعار الوقود

مطالبات باستضافة وزير الثروات الطبيعية
يف برملان كردستان
بغداد/الزوراء:
عزت رشكة االستكش�افات النفطية أس�باب عدم امليض رسيعاً ،يف اس�تثمار
الغ�از الذي اكتش�ف حديثا ً يف الصحراء الغربية ،بواس�طة الفرق الزلزالية ،إىل
عدم توفر التمويل املايل.
وقال مدير الرشكة ،باسم محمد خضري ،يف ترصيح صحفي إن “هناك كميات
كبيرة من الغاز موجودة يف الصحراء الغربية اكتش�فت خالل الفرتة املاضية،
بواسطة الفرق الزلزالية”.
وأضاف أن “تلك الكميات سيتم استثمارها حال توفر التخصيصات املالية من
الحكومة ،ال س�يما وأن هذا املرشوع يدخل ضمن الخط�ة الجديدة املعدة من
قبل وزارة النفط”.
وأك�د خضري ،أن “فرق املس�ح الزلزايل مس�تمرة يف العمل ول�ن تتوقف لنجاح
الخط�ة الخاص�ة بالفترة م�ن ع�ام  2022اىل  ،2023رغم وج�ود التحديات
الصعب�ة واملعرقلات الكبرية” ،موضح�ا أن “عمل الف�رق الزلزالية يقوم عىل
مرحلتني تقييمية وتطويرية لالرتقاء بواقع االقتصاد العراقي”.

خفيف البصرة يرتفع بشكل طفيف
والثقيل يقفز فوق  80دوالراً
البرصة/الزوراء:
ارتفع س�عر خام البرصة الخفيف ،امس الثالثاء ،بش�كل طفيف ،فيما سجل
سعر خام الثقيل ارتفاعا قياسيا ليسجل فوق  80دوالراً.
وارتفع خام البرصة املصدر آلسيا  2سنتات وبنسبة تغيري بلغ نسبته 0.02%
ليصل اىل  83.80دوالرا ،فيما سجل الخام البرصة الثقيل ارتفاعا كبريا بمقدار
 1.82دوالر او ما يعادل  2.33%ليصل اىل  80.08دوالرا.
وتجاوزت معظم خامات منظمة أوبك حاجز  80دوالرا حيث سجل خام العربي
الس�عودي  84.18دوالرا ً للربمي�ل ،وس�جل مزيج مرب�ان اإلماراتي اىل 85.22
دوالرا ً للربمي�ل ،وبل�غ ومزيج س�هران الجزائ�ري  84.72دوالرا ،وجرياس�ول
االنغويل  83.94دوالرا ،وبوني النيجريي الخفيف  83.94دوالرا.
وارتفع�ت أس�عار النفط ام�س الثالثاء يف وقت يش�هد العالم نقص�ا للطاقة
وارتفاع ألس�عار الغاز ،مما جعل الدول تتجه للنفط كبديل لتشغيل املحطات
الكهربائية.

اربيل /الزوراء:
طالب عدد م�ن اعضاء برملان إقليم
كردستان ،امس الثالثاء ،باستضافة
وزي�ر الثروات الطبيعي�ة يف حكومة
اقليم كردستان ،عىل خلفية االرتفاع
غير املس�بوق يف اس�عار الوق�ود
باإلقليم.
وجاء يف كتاب مذي�ل بتوقيع ثمانية
اعض�اء يف برمل�ان اقليم كردس�تان،
انه�م يطالب�ون وفق�ا للم�ادة 66
الفق�رة االوىل م�ن النظ�ام الداخلي
لربملان كوردس�تان ان يعقد الربملان
جلس�ة بحض�ور وزي�ر الث�روات
الطبيعي�ة كم�ال ات�رويش ،مبينا ان
الجلس�ة ستخصص ملس�ألة ارتفاع
اس�عار البنزي�ن والغ�از والنف�ط
االبيض وتوزيع مادة النفط االبيض
عىل املواطنني.
وشهدت اسعار مادة البنزين ارتفاعا

عملة “البيتكوين” تقرتب من أعلى
مستوياتها على اإلطالق

بغداد /الزوراء:
بلغ�ت عمل�ة “البيتكوي�ن” ،امس الثالثاء ،أعىل مس�توياتها يف س�تة أش�هر
وصارت عىل مقربة من أعىل مستوياتها عىل اإلطالق.
ولقيت العملة الرقمية الدعم من تقارير أفادت بأنه تم إنشاء صندوق لتداول
عقود “البيتكوين” اآلجلة يف الواليات املتحدة.
وارتفع�ت عمل�ة “البيتكوين” ،وهي أكبر عملة مش�فرة يف العالم من حيث
القيمة السوقية 1.5 ،باملئة خالل التعامالت اآلسيوية ،إىل  62991دوالرا ،وهو
أعىل مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة  64895دوالرا املسجلة يف أبريل
.2021
وقال محللون للعمالت املش�فرة يف أركني ريسريش إن عقود البيتكوين اآلجلة
ارتفع�ت اليوم ،وكان�ت يف أحدث التعاملات عن�د  62690دوالرا ،وقد ترتفع
األسعار الفورية إذا استمر التدفق النقدي.

بش�كل ملحوظ بحيث تجاوز س�عر
البنزين املحسن االلف دينار يف اقليم
كوردستان.
كما وصل س�عر البنزين الس�وبر يف
عدد من محطات التعبئة يف اربيل اىل
 1300دينار للرت الواحد ،ويف بعضها

اىل  1200دينار ،اما البنزين املحسن
فقد تراوح مابني الف و 75دينارا اىل
الف و 150دين�ارا ،والبنزين العادي
اصب�ح س�عره  950دين�ارا ،فيم�ا
ارتفع س�عر زيت الغاز (ال�كاز) اىل
 1200دينار للرت الواحد.

ال�ف دين�ار للط�ن الواح�د مس�جال
ارتفاعا بنس�بة  14%عن معدل سعر
ش�هر ترشي�ن الثان�ي بس�عر  90الف
دينار للط�ن الواحد  ،فيم�ا بلغ معدل
س�عر االس�منت املقاوم لش�هر ايلول
 118ال�ف دينار للطن الواحد مس�جال

ارتفاع�ا بنس�بة  5%عن معدل س�عر
ش�هر ترشين الثاني الذي كان بس�عر
 112الف دينار للطن الواحد ،فيما بلغ
س�عر االس�منت االبيض لش�هر ايلول
 234ال�ف دينار للطن الواحد مس�جال
ارتفاعا بنس�بة  26%عن معدل سعر
ش�هر ترشين الثاني الذي بلغ الس�عر
فيه  186الف دينار”.
وبين ان اس�عار الحدي�د “ الش�يش”
من املنشأ األجنبي لش�هر ايلول بلغت
مليونا و 288الف دين�ار للطن الواحد
مس�جال ارتفاع�ا بنس�بة  65%ع�ن
معدل سعر شهر ترشين الثاني بسعر
 779ال�ف دينار للط�ن الواح�د ،فيما
بلغ معدل س�عر الحديد “الش�يلمان”
لشهر ايلول  21الف دينار للمرت الواحد
مس�جال ارتفاع�ا بنس�بة  40%ع�ن
معدل سعر ش�هر ترشين الثاني الذي
بلغ  15الف دينار للمرت الواحد”.ولفت
اىل ان “معدل سعر طابوق الثرمستون
يف ايلول امل�ايض بلغ مليونني و 84الف
دينار مسجال ارتفاعا بنسبة  13%عن
ش�هر ترشي�ن الثاني ال�ذي بلغ معدل
السعر فيه مليونا و 852الف دينار”.

مبيعات البنك املركزي تعاود االرتفاع
وتسجل أكثر من  138مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البن�ك املركزي العراقي ،امس الثالثاء ،م�ن العملة الصعبة،
لتسجل أكثر من  138مليون دوالر.
وش�هد البنك املركزي امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي ،ارتفاعا
يف مبيعات�ه بنس�بة  165.38%لتصل إىل  138مليون�اً ،و 51الف و 898دوالرا
أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر ،مقارنة
بيوم االحد املايض ،التي بلغت املبيعات فيه  52مليونا و 70الف دوالر أمريكي.
وبات�ت طلبات النقد تقرتب م�ن الحواالت الخارجية حيث ذهبت املشتريات
البالغة  74مليونا ً و 451الفا و 898دوالرا لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل
حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ  63مليونا ً و 600ألف دوالر
بشكل نقدي.
وقام�ت  12مرصفا ً بتلبي�ة طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخ�ارج ،و 7مصارف
أخرى لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل  16رشكة توسط.

الذهب يسجل ارتفاعا مع
تراجع الدوالر

من أجل سد حاجة السوق احمللية

كربالء تسوق أكثر من  1200طن من حلوم الدواجن وتعلن االكتفاء
كربالء/الزوراء:
اك�دت محافظ�ة كربلاء ،ام�س
الثالثاء ،اكتفائها من لحوم الدواجن،
فيما سوقت مشاريع فروج اللحم يف
كربالء أكثر من  1200طن من لحوم
الدواج�ن الحية إىل األس�واق املحلية
من أجل س�د حاجة الس�وق املحلية
من لحوم الدواجن.
وق�ال مدي�ر اعلام زراع�ة كربلاء

العراق يستعد لضم “الفاو” و”شط
العرب” ألسطوله البحري

لندن/متابعة الزوراء:
يس�تعد العراق لضم سفينتني جديدتني ألس�طوله البحري تم التعاقد عليهما
ضمن القرض الياباني.
ونشرت صحيفة دييل مريور الربيطانية ،أن “رشكة كولومبيا دوكيارد( ( DC
 )PLCانجزت س�فينة عوامة تدعى “الفاو” وسفينة املحطة اإلرشادية “شط
العرب” ،وارسلتهما اىل الرشكة العامة ملوانئ العراق”.
وأضافت أن “هذه الس�فن جاءت بعد توقيع الرشكة العامة للموانئ العراقية
م�ع رشكة تويوت�ا الياباني�ة وتعاق�دت عىل أعم�ال بناء الس�فن مع رشكة
كولومبيا دوكيارد”.
وتابعت أنه “تم تمويل املرشوع يف إطار قروض املس�اعدة االنمائية الرس�مية
اليابانية من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ( ،”)JICAموضحة أنه “يتم
نق�ل الس�فينتني إىل العراق عىل متن الس�فينة “ ”Development Wayش�به
الغاطسة”.
وأعلن وزير النقل نارص حسين الش�بيل ،يف وقت س�ابق ،ع�زم الوزارة رشاء
باخرتني لتطوير األسطول البحري.
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باه�ر غ�ايل يف ترصي�ح صحفي إن
“املحافظة أعلنت االكتفاء من لحوم
الدواج�ن يف املحافظ�ة واملحافظات
االخرى املجاورة”.
ب�دوره؛ ق�ال مدي�ر زراع�ة كربلاء
املهن�دس رزاق الطائ�ي يف بي�ان ان
“الفرتة الواقعة بين منتصف أيلول
ومنتص�ف ترشي�ن األول الج�اري
ش�هدت تس�ويق  726943دجاج�ة

حية بلغت أوزانها  1235طنا و803
كغم من خلال  51مرشوعا لفروج
اللحم يف كربالء”.
وأوض�ح الطائي؛ أن “األف�راخ التي
تم إدخاله�ا يف هذه املش�اريع بلغت
 807715فرخ�ة وبلغت الهالكات يف
هذه املش�اريع  80772فرخة ،فيما
ت�م تس�ويق املتبق�ي البال�غ عددها
 726943فرخة”.ولف�ت الطائي إىل
أن “وزارة الزراع�ة منع�ت اس�ترياد
الدج�اج م�ن خ�ارج البلاد س�واء
الدج�اج الح�ي الكام�ل أو املج�زور
أو مقطع�ات الدجاج بس�بب وفرته
محلي�ا ،فيم�ا يحظ�ى ه�ذا القطاع
باهتمام كبري من قبل وزارة الزراعة
م�ن خلال توفير األعلاف املعومة
واملتابعة البيطرية بش�كل مس�تمر
من قبل الكوادر البيطرية ،إضافة اىل
منح كثري من هذه املشاريع قروض
من خلال املب�ادرة الزراعي�ة خالل
الس�نوات املاضية ،م�ا أدى إىل زيادة
املشاريع املنتجة لفروج اللحم”.

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار الذه�ب ،امس الثالث�اء ،مع تراج�ع الدوالر وعوائد س�ندات
الخزانة األمريكية ،ما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس ،عىل الرغم من اتجاه
بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز االقتصادي.
وزاد الذهب يف التعامالت الفورية  % 0.7إىل  1776.03دوالر لألوقية (األونصة)
بحلول الس�اعة  06:20بتوقيت غرينتش .وارتفع�ت العقود األمريكية اآلجلة
للذهب  % 0.7إىل  1778.20دوالر لألوقية.
وس�جل مؤرش الدوالر أدنى مستوياته يف أسبوعني ،ما جعل الذهب أقل تكلفة
بالنسبة للمشرتين من حاميل العمالت األخرى.
وتراجعت عوائد س�ندات الخزانة األمريكية القياس�ية ألجل عرش سنوات ،ما
خفض تكلفة الفرصة البديلة لرشاء الذهب الذي ال يدر عائدا.
وقال نيكوالس فرابيل ،املدير العام العاملي يف إيه.بي.يس بولني إنه ”عىل الرغم
من أن الذه�ب مقيد داخل نطاق محدود ،فإنه عندما يتجاوز  1760دوالرا قد
يرتف�ع إىل  1782دوالرا وربما إىل  1800دوالر“ ،مضيفا أن النزول دون 1759
دوالرا قد يدفعه إىل ما بني  1737دوالرا و 1741دوالرا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،ارتفعت الفضة يف التعامالت الفورية 1.6
 %إىل  23.53دوالر لألوقية.
وزاد البالتني  % 1.5إىل  1050.84دوالر ،وصعد البالديوم  % 1.8إىل 2051.22
دوالر.
وتتجه بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز االقتصادي ،حيث قال ،يف وقت
س�ابق ،جريوم باول رئيس ”االحتياطي الفيدرايل األمريكي“ إن البنك املركزي
األمريك�ي قد يختتم تقليص مشترياته من الس�ندات بحل�ول منتصف العام
املقبل ،إذا ظل االقتصاد يف مساره ،عىل أن يبدأ تخفيف إجراءات التحفيز.
ويشتري االحتياط�ي الفيدرايل األمريك�ي ما قيمته  120مليار دوالر ش�هريا
من س�ندات الخزينة واألوراق املالية املدعومة برهون عقارية لدعم تعايف أكرب
اقتصاد يف العالم من جائحة فريوس كورونا

أوروبا على شفا أزمة طاقة كبرية ميكنها أن تتحول لصدمة
سرتاسبورغ/متابعة الزوراء:
رصح رئيس الوزراء البولندي ،ماتيوز
مورافيكي ،بأن أوروبا عىل ش�فا أزمة
طاق�ة كبيرة ،يمكنه�ا أن تتح�ول يف
غضون أسابيع قليلة إىل صدمة.
وج�اء الترصي�ح خلال كلم�ة ألقاها
رئيس الوزراء البولندي امس الثالثاء يف
الربملان األوروبي يف سرتاسبورغ ،حيث
تجري أيضا مناقش�ة مس�ألة متعلقة
بالدس�تور البولندي ومدى اس�تجابته
لقوانني االتحاد األوروبي.
وقال رئي�س الوزراء البولن�دي“ :اليوم
نح�ن على ش�فا أزم�ة غ�از وطاق�ة
ضخمة” .وأضاف أن “االرتفاع الرسيع
يف األس�عار ،الناج�م بش�كل خاص عن
اإلجراءات املتعمدة للرشكات الروسية،
يض�ع العديد م�ن الشركات يف أوروبا
بالفع�ل أم�ام خي�ار تقييد اإلنت�اج أو

نق�ل زيادة األس�عار إىل املس�تهلكني”.
وأش�ار إىل أن األزم�ة قد ته�ز أوروبا يف
األسابيع املقبلة ،حيث يمكن للعديد من
الرشكات أن تفلس ،أما املاليني من األرس
فستغرق يف براثن الفقر بسبب االرتفاع
غري املنضبط يف أس�عار الوقود يف جميع
أنح�اء أوروبا”.وح�ذر م�ن أن “تأثير
الدومين�و يج�ب أن يؤخ�ذ يف االعتبار.
يمكن أن تؤدي أزمة واحدة إىل صدمات
جدي�دة يف سلس�لة متتالية”.وتتعرض
أسواق الغاز يف أوروبا حاليا لضغوطات
يف ظل تراجع املخزونات وارتفاع الطلب،
ما أدى إىل قفزة يف أسعار الوقود األزرق.
وكانت أس�عار الغاز قد سجلت يف وقت
س�ابق من الش�هر الجاري مس�تويات
تاريخي�ة غري مس�بوقة ،حيث صعدت
األس�عار إىل مس�توى  1937دوالرا لكل
ألف مرت مكعب.

الرياضي

أصفر وأمحر

جلنة االنضباط تقرر معاقبة مدرب
شهربان حممد لطيف

بغداد  /متابعة الزوراء
العراقي لكرة القدم ،معاقبة مدرب نادي شهربان.وذكر املكتب
قررت لجنة االنضباط يف االتحا ِد
ّ
ُ
«لجنة االنضباط يف االتحاد ،عقدت اجتماعاً ،ملناقش ِة
االعالمي لالتحاد العراقي لكرة القدم يف أن
مرشف مباراة فريقي دياىل وش�هربان ضمن مباريات بطولة ال�كأس» .وأضاف البيان،
تقري�ر
ِ
تجاوز من قبل مدرب فريق
أن�ه «بن�ا ًء عىل التقرير املُقدم من مرشف املباراة ،وما ور َد في�ه من
ٍ
بالتهجم والبصق ،ومحاول ِة التعدي بالرضب» ،مبينا
شهربان (محمد لطيف) عىل حكم املباراة
ِ
أنه «وعىل إثر ما جا َء يف التقرير ،تقر َر معاقبة مدرب فريق شهربان باإليقاف ملرحل ٍة واحد ٍة من
دوري الدرج ِة الثانية التي ينشط فيها فريقه ،استنادا ً للمادة  51/4انضباط».
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حامل اللقب يواجه الكرخ والطلبة يستضيف الكهرباء يف الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
تنطلق ،مساء اليوم األربعاء ،منافسات
الجولة الخامس�ة من ال�دوري املمتاز،
وتتج�دد طموحات األندي�ة بالتقدم يف
الئح�ة الرتتي�ب ،بحثا ع�ن حصد أكرب
عدد من النقاط.
وس�تقام خم�س مباري�ات اليوم ،عىل
أن تس�تكمل الجولة ي�وم غد الخميس
بإقامة خمس مباريات أيضا.
ً
ميدانا ملواجهة
ملع�ب الكفل س�يكون
أه�ل ال�دار القاس�م وضيف�ه نف�ط
ميسان ،حيث تعد املباراة فرصة لفريق
القاس�م ،لتحقيق أول انتصاراته ،بعد
أن عجز ع�ن تحقيق ذل�ك يف املباريات
األربع املاضية.
ويراهن القاس�م عىل التحاق محرتفيه
لتذوق طعم االنتصار ،بينما كرس نفط
ميس�ان نحس�ه يف الجول�ة املاضي�ة،
وحقق أول فوز له عىل الصناعة.
الفريق�ان ي�دركان أن رحل�ة حص�د
النق�اط بات�ت املعرك�ة الحاس�مة وال
أعذار بعد اكتمال صفوف األندية.
القاس�م يف رصي�ده نقطت�ان باملرك�ز
السابع عرش ،فيما يحتل نفط ميسان
املرك�ز الح�ادي عشر برصي�د أرب�ع
نقاط.
ويس�تضيف الصناع�ة الق�ادم م�ن
الش�مال فري�ق نوروز ،ويس�عى األول
لتعويض خس�ارته يف الجولة املاضية،
ألن خس�ارتني متعاقبتين تؤث�ران يف
مسار الفريق بجدول الرتتيب.
على الجان�ب اآلخ�ر لم يخ�ض نوروز
مباراته يف الجولة املاضية بسبب إلغاء
املباراة نتيجة دخول الجماهري ،وبالتايل
س�يدخل املب�اراة بتح� ٍد كبير ،بحث�ا
ع�ن النقاط ألن�ه هو اآلخر ل�م يتذوق
طع�م االنتصارات رغ�م األداء املميز يف
املباريات الثالث التي خاضها.
الصناع�ة يحت�ل املرك�ز الثال�ث عرش

املنتخب العراقي لكرة السلة للشابات
يتصدر جمموعته يف بطولة دولية
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن االتحاد الدويل لكرة السلة تصدر املنتخب العراقي للسيدات مجموعته يف بطولة
تحدي املهارات األساسية ،فيما حدد االتحاد العراقي لكرة السلة يوم غد األربعاء
موعدا ً ملباراة كأس املثابرة.وذكر االتحاد الدويل يف بيان :ان نتائج املجموعات لبطولة
تحدي املهارات االساسية للشابات تحت سن  16عاماً ،أظهرت تصدر املنتخب
العراقي ملجموعته بعد فوزه عىل املنتخبني التونيس واالسباني فيما تعثر امام
منتخب بورتوريكو ،إال ان النقاط وضعت منتخبنا يف املركز االول عىل مجموعته
حسب التنقيط.من جانبه ،وقال رئيس االتحاد العراقي للعبة حسني العميدي :ان
“اتحاد كرة السلة فسح املجال ملشاركة العباتنا الالتي ترتاوح أعمارهن بني  13و14
عاما ً يف الوقت الذي حدد االتحاد الدويل املشاركة تحت سن  16عاما ً وذلك لتهيئة
الالعبات الشابات للمنتخبات املتقدمة”.إىل ذلك ،ذكر االتحاد العراقي لكرة السلة ان
مباراة كأس املثابرة التي ستجمع فريق النفط مع فريق الكهرباء ،ستقام يف تمام
الساعة السادسة من مساء اليوم األربعاء ،عىل قاعة الشعب لاللعاب الرياضية.

االحتاد العربي للجودو يشرف على فعاليات الدورة
التدريبية واإلدارية والتحكيمية يف بغداد

برصيد أربع نق�اط ،فيما يحتل نوروز
املرك�ز الثام�ن عشر برصي�د نقط�ة
واحدة.
ملعب الشعب يستضيف مباراة ملتهبة
بني الكهرباء والطلب�ة القادم من فوز
كبري يف مواجهة القمة عىل الزوراء.
ويس�عى الطلب�ة ملواصل�ة النتائ�ج
اإليجابي�ة بع�د مصالح�ة جماهيره
الت�ي بدأت تلت�ف حول الفري�ق ،بينما
يحق�ق الكهرب�اء ً
أيضا نتائ�ج مميزة
وحقق املطلوب يف مباراته األخرية أمام

األومليب يتدرب يف ملعب الشعب
قبل السفر إىل البحرين
بغداد /الزوراء
ً
َ
حصة
األوملبي لكر ِة القدم ،مساء امس الثالثاء،
خاض منتخبنا
ّ
ً
ّ
السفر اىل البحرين
ملعب الشعب الدويل ،وذلك قبل
تدريبية عىل
ِ
ِ
لخوض مباريات التصفيات اآلسيويّة املؤهلة
املقبل
يوم الجمعة
ِ
لنهائيات آسيا  2022والتي ستقام يف أوزبكستان.
وتواج َد عد ٌد من الالعبني املدعوين يف الحص ِة التدريبيّة ،التي قادها
ُ
املدرب التشيكي مريوسالف سوكوب ومالكه التدريبي املساعد،
ٌ
غابَ
أنديتهم
مع
لتواجدهم
الالعبني
من
د
عد
بينما
لخوض مبارياتِ
ِ
الجولة الخامسة لدوري الكرة املمتاز التي ستنطلق اليوم األربعاء.
ُ
االوملبي بالوحد ِة التدريبية التي
التدريبي ملنتخبنا
املالك
وسيكتفي
ّ
ّ
الرتباط جميع
خاضها مساء امس قبل السفر إىل البحرين ،وذلك
ِ
الالعبني بمبارياتِ الدوري املمتاز اليوم األربعاء ويوم غ ٍد الخميس.
َ
ُ
التصفيات اآلسيوية يف املجموع ِة الثالثة
األوملبي
وسيلعب منتخبنا
ّ
إىل جانب منتخبات البحرين (مستضيفة املجموعة) ،وكذلك جزر
ُ
وسيخوض مباراته األوىل يوم االثنني املقبل
املالديف وأفغانستان،
أمام منتخب جزر املالديف.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيها الحارة اىل مدير تحرير القسم الريايض
يف صحيفة الصب�اح ،الزميل عيل الباوي ،وذلك
لوف�اة والدته  ...س�ائلني الله العلي القدير ان
يتغم�د الفقي�دة برحمته الواس�عة ويس�كنها
جن�ات الف�ردوس وي�رزق اهلها ومحبيه�ا الصرب
والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
****************
مقدم برنامج (كووول) الذي يبث من عىل شاشة
قناة (الغدير) الفضائية ،الزميل حيدر الرماحي
اكد اكتسابه الش�فاء التام من االزمة الصحية
التي تعرض لها قبل فرتة زمنية قصرية ،خالص
االمني�ات لزميلن�ا الخل�وق بالش�فاء التام وان
يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
*****************
الزميلة الصحفية انتصار الرساج ،املساهمة يف صحيفة
ال�زوراء ،تعان�ي من ازم�ة صحي�ة اجربتها عىل
الرق�ود يف الفراش خالل األي�ام املاضية ،خالص
دعواتن�ا اىل الخلوقة الرساج بالش�فاء العاجل
وان يم�ن عليها الرحمن بالصحة والعافية وان
تعود بأفضل حال لعملها.

الديوانية ويعد من الفرق املنظمة خالل
املوسم الحايل.
الطلب�ة يف املرك�ز الرابع برصيد تس�ع
نق�اط ،فيم�ا يحت�ل الكهرب�اء املركز
السابع برصيد سبع نقاط.
ويس�تضيف النجف عىل ملعبه الفريق
الق�ادم م�ن الجنوب نف�ط البرصة ،يف
لق�اء س�اخن ،ففريق النجف املوس�م
الح�ايل بدأ بصورة غير جيدة ،وال تزال
نتائجه دون مستوى الطموح.
ً
فريقا متماسكاً
بينما نفط البرصة يبدو

يف املوس�م الحايل ،وقدم مباريات كبرية
ونتائجه مقنعة رغم خس�ارته الجولة
املاضية أمام الرشطة.
النج�ف يحتل املرك�ز التاس�ع برصيد
خمس نقاط ،فيما يتواجد نفط البرصة
يف املركز السابع برصيد سبع نقاط.
املب�اراة األخيرة س�تكون بين حامل
اللقب فريق القوة الجوية والكرخ ،أما
الق�وة الجوية فحق�ق العالمة الكاملة
من ثالث مباريات خاضها فيما تأجلت
مباراته يف الجول�ة الرابعة أمام نوروز

بسبب دخول الجماهري.
ويس�عى الق�وة الجوي�ة للمنافس�ة
عىل الصدارة وس�يدخل املب�اراة بقوة،
بينما يعاني الكرخ هذا املوس�م بعدما
خسر الجولة املاضي�ة أم�ام املتصدر
نف�ط الوس�ط ويبحث ع�ن التعويض
واستعادة توازنه.
الق�وة الجوي�ة يف املرك�ز الخام�س
برصيد تسع نقاط ،فيما يحتل الكرخ
املرك�ز الخامس عرش برصيد نقطتني
فقط.

بغداد /الزوراء
افتتحت الدورة ( التدريبية  -التحكيمية
 االدارية ) الدولية بالجودو رسميا ًامس الثالثاء يف بغداد بحضور رئيس
االتحاد العربي للعبة نعمان شاهر.
وذكر رئيس االتحاد العراقي املركزي
للجودو سمري صادق املوسوي :ان الدورة
مهمة جدا ً البناء اللعبة لدفع عجلة
رياضة الجودو لالمام  ،ومجلس االدارة
اطلق وعوده بفتح صفحة جديدة من
التفاهم والتعاون املشرتك لتعويض ما
فاتنا بسبب التقاطعات السابقة.
و اشار يف كلمة له امام الحضور :ان
املرحلة املقبلة ستشهد عمال دؤوبا ً
بعد وضع رؤية مشرتكة وواضحة
بني مجلس االدارة واللجان العاملة ،
ونسعى الستمرار النشاطات الداخلية
والخارجية بالتعاون مع املؤسسات
الداخلية والتنسيق مع االتحادات العربية

واالسيوية والدولية.
من جانبه اكد نائب رئيس االتحاد د.
عدي الربيعي عىل اهمية العمل كفريق
واحد العادة اللعبة للواجهة من جديد
وهذا املسعى سيشرتك فيه جميع افراد
عائلة الجودو.
بالوقت ذاته بارك رئيس االتحاد العربي
نعمان شاهر جهود االتحاد العراقي
باقامة الدورة لتكون انطالقة جديدة
تساهم بتطور اللعبة بالعراق.
واشاد بالروح العالية التي تمتع فيها
قادة اللعبة بالعراق لتخطي املرحلة
السابقة والبدء بعهد جديد لرياضة
الجودو التي تحظى بسمعة طيبة عىل
املستوى العربي واالسيوي والدويل و
بإمكان العبيه تحقيق االنجازات اذا
ما استمر االتحاد العراقي بخطوات
برنامجه االداري والفني الذي وضع
لتطوير اللعبة.

رئيس احتاد الكرة يلتقي انفانتينو حلسم اللعب يف حمافظة البصرة
بغداد /متابعة الزوراء
كش�ف عضو اتحاد كرة الق�دم العراقي،
فراس بح�ر العلوم ،عن اجتم�اع مرتقب
سيجمع عدنان درجال رئيس االتحاد مع
رئي�س االتحاد الدويل جيان�ي انفانتينو يف
قطر.
وقال بح�ر العلوم :إن االجتماع س�يرتكز
عىل االتفاق لنق�ل مباريات العراق املقبلة
ضمن التصفيات االسيوية املؤهلة لكأس
العال�م ،م�ن االرض املفرتض�ة يف قطر اىل
البرصة.
وبني :انه خالل اليومني املقبلني سيتواجد

انفانتين�و يف العاصمة القطري�ة الدوحة
وس�يتم حس�م املوضوع بعد االتفاق عىل
كل االجراءات االخرى االخرى التي تس�بق
املباري�ات مثل التأكد م�ن جاهزية امللعب
وغريها من االمور االدارية.
واش�ار اىل :انه يف حال تمت املوافقة ورفع
الحظ�ر عن اللع�ب يف مالعبنا ،س�يتواجد
املدرب ادف�وكات بالع�راق لتدريب العبي
املنتخب استعدادا للمباريات املقبلة.
يذكر ان املب�اراة املقبلة للمنتخب الوطني
العراق�ي امام منتخب س�وريا يف الحادي
عرش من شهر ترشين الثاني املقبل.

الثامر :أداء الفريق ال يليب الطموح
واإلصابات وراء العقم اهلجومي
بغداد /حسني عمار
أك�د ن�ادي النف�ط الري�ايض أن اإلصابات
أثرت بشكل سلبي عىل الفريق ،فيما أشار
اىل س�عيه للع�ودة اىل لغ�ة االنتص�ارات يف
املباريات املقبلة.
وقال مدير املكت�ب االعالمي للنادي جمعة
الثام�ر إن “أداء الفريق يف املباريات األربع
الس�ابقة ال يلبي الطموح وتم تش�خيص
االخط�اء م�ن قبل ال�كادر التدريب�ي ،وأن
العق�م التهديفي س�ببه االصاب�ات وعدم
جاهزية املهاجمين“ .موضحا ً أن “إصابة
وليد كريم وموىس عدنان وحسام جاد الله
وع�دم جاهزي�ة مروان حسين هي كانت
السبب يف عدم تسجيل االهداف يف املباريات
السابقة”.

وأش�ار الثامر اىل أن “ املباراة االخرية امام
امليناء كان�ت الجاهزية نوعا ً ما جيدة لكن
الحظ لم يحال�ف الفريق ،ونحن نتمنى أن
تكون مباراتن�ا القادمة أمام ن�ادي أمانة
بغ�داد جيدة ونحن نس�تعد لها اس�تعدادا ً
جي�دا ً وفري�ق أمان�ة بغ�داد م�ن الف�رق
املمتازة ،ونتمنى أن ننهي العقم التهديفي،
وهناك تصاعد يف مس�توى الفريق من قبل
املهاجمني ونتمنى أن نستغل الفرص ،وأن
تكون حارضة أمام نادي أمانة بغداد وهذا
ما نطمح به”.
وس�يالقي نادي النفط ن�ادي أمانة بغداد
يوم غد الخميس ضمن الجولة الخامس�ة
للدوري املمتاز عىل ملعب االخري يف الساعة
الثالثة ظهراً.

العبو اريس سالونيكا اليوناني يدعمون جنم املنتخب
الوطين مهند علي
بغداد /متابعة الزوراء
رف�ع زمالء العب املنتخ�ب العراقي ،مهند
عيل ،يف ن�ادي اري�س س�الونيكا اليوناني
قميص�ه بالرقم  12بعد تس�جيلهم الهدف
برس�الة دعم م�ن اجل عودت�ه اىل املالعب
بأرسع وقت.
واج�رى مهند علي تداخال جراحي�ا تكلل
بالنجاح بعد اصابته يف الدوري اليوناني.
وكان نادي اريس سالونيكا اليوناني اعلن
إصاب�ة العب مهند علي بالرباط الصليبي
ليغيب بذلك عدة اشهر عن املالعب  ،وبالتايل
ربما لن يش�ارك م�ع املنتخ�ب الوطني يف
مباريات تصفيات كأس العالم .
وكان مهمد عيل ذكر يف ترصيح س�ابق أنه
ال صحة إلصابته بقطع يف الرباط الصليبي،

وما أش�يع غري صحيح أب�دا ً واملعلومة تم
تفرسيها بطريقة خاطئة.
وق�ال :إن الفح�وص الت�ي أجري�ت يف

املستش�فى أثبتت أن إصابتي غري خطرية،
والطبي�ب الخاص س�يحدد يل م�دة العالج
ومدة الغياب .

الرياضي
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

ارسنال خيطف التعادل من كريستال باالس وفينيتسيا يتغلب على فيورنتينا
تعادل كريستال باالس مع مضيفه أرسنال 2-2
يف األسبوع الثامن من مسابقة الدوري اإلنكليزي
املمتاز.
ومنح الغابوني أوباميانغ األفضلية ألصحاب
األرض مع الدقيقة الثامنة وأتيحت الرسنال أكثر
من فرصة لتعزيز التقدم لكن النتيجة بقيت عىل
حالها حتى نهاية الشوط األول.
وع ّدل البلجيكي بينتيكي النتيجة مبكرا ً ( )50قبل
أن يسجّ ل الفرنيس إدوار هدف التقدم )73(.
وأهدى الفرنيس الكازيت ارسنال التعادل يف
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليقفز
أرسنال للمركز الثاني عرش برصيد  11نقطة،
ويرفع كريستال باالس رصيده إىل  8نقاط يف
املركز الرابع عرش.
فينيتسيا يتغلب عىل فيورنتينا
ـ َّ
تنفس فينيتسيا الصعداء بفوزه الثمني عىل
ضيفه فيورنتينا -1صفر يف املرحلة الثامنة من
الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وسجل ماتيا أرامو الهدف الوحيد يف الدقيقة .36
وأكمل فيورنتينا املباراة بعرشة العبني منذ الدقيقة
 77إثر طرد مهاجمه ريكاردو سوتيل لتلقيه
اإلنذار الثاني.
وهو الفوز الثاني لفينيتسيا هذا املوسم بعد األول
عىل مضيفه إمبويل  1-2يف املرحلة الثالثة ،فتخلص
من املركز التاسع عرش قبل األخري بعدما رفع
رصيده إىل ثماني نقاط وصعد إىل املركز الخامس
عرش بفارق األهداف خلف تورينو وهيالس فريونا

وساسوولو.
يف املقابل ،مني فيورنتينا بخسارته الثانية عىل
التوايل والثالثة يف مبارياته األربع األخرية والرابعة
هذا املوسم فتجمد رصيده عند  12نقطة وتراجع
إىل املركز التاسع بفارق األهداف خلف بولونيا.
بيتيس ينترص بصعوبة عىل أالفيش

ـ انترص ريال بيتيس بصعوبة خارج أرضه عىل
ديبورتيفو أالفيش  0-1يف املرحلة التاسعة من
مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسجّ ل البديل بورخا إيغليسياس هدف املباراة
الوحيد يف وقت متأخر ( )89بعد تمريرة من
املخرضم خواكني.

ورفع ريال بيتيس رصيده إىل  15نقطة باملركز
الثامن وبالتساوي مع برشلونة السابع الذي لعب
مباراة أقل فيما توقف رصيد الخارس عند ثالث
نقاط فقط يف املركز قبل األخري.
ويف مباراة ثانية ،تابع إسبانيول صحوته وحقق
فوزه الثاني تواليا ً عندما تغلب عىل ضيفه قادش
-2صفر.
وسجل راوول دي توماس ( )2+45ونيكو ميالميد
( )65الهدفني.
وهو الفوز الثالث إلسبانيول هذا املوسم والثالث
يف مبارياته األربع األخرية بعد األول عىل أالفيس
-1صفر يف املرحلة السادسة ،والثاني عىل ضيفه
ريال مدريد  1-2يف املرحلة الثامنة ،فرفع رصيده
إىل  12نقطة وصعد إىل املركز الحادي عرش.
يف املقابل ،مني قادش بخسارته الثانية يف مبارياته
االربع األخرية التي لم يذق فيها طعم الفوز،
والرابعة هذا املوسم فتجمد رصيده عند سبع
نقاط وتراجع إىل املركز السادس عرش.
هاتاي سبور يرتقي إىل الوصافة
ـ ارتقى هاتاي سبور إىل املركز الثاني يف الدوري
الرتكي ،بفوزه عىل ضيفه غازي عنتاب  1-2يف
الجولة التاسعة.
افتتح مامي ضيوف التسجيل ألصحاب األرض
عند الدقيقة  52من ركلة جزاء ،وضاعف الليبريي
محمد كامارا النتيجة عند الدقيقة  ،73قبل أن
يقلص التشييل أنجيلو ساغال الفارق لغازي
عنتاب عند الدقيقة .82
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اعالم الكرتوني

دفعة ثنائية لتشيلسي قبل مواجهة ماملو

عزز الثنائي تياجو سيلفا وأنطونيو روديغر خيارات تشيليس
الدفاعية ،قبل مواجهة ماملو بدوري أبطال أوروبا.
ويستقبل تشيليس نظريه ماملو ،مساء اليوم األربعاء ،عىل
ملعب ستامفورد بريدج ،ضمن مباريات الجولة الثالثة ملرحلة
املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة «إندبندنت» الربيطانية ،فبعد أن غاب سيلفا
وروديجري ،عن مواجهة برينتفورد يف الربيمريليج ،يوم السبت
املايض ،عادا إىل التدريبات أول أمس اإلثنني.
ورجع سيلفا من الربازيل بعد ظهر يوم الجمعة املايض ،ولم
يشارك يف التحضريات لرحلة برينتفورد.أما روديجري فقد عانى
من مشكلة بسيطة يف ظهره أثناء تواجده مع منتخب أملانيا،
يف فرتة التوقف الدويل األخرية.وفاز تشيليس يف لقاء الجولة
األوىل بدوري األبطال عىل حساب زينيت ،بهدف دون رد ،قبل
أن يخرس بنفس النتيجة أمام يوفنتوس يف الجولة الثانية.

أومتييت :نستطيع حصد األلقاب دون ميسي

أندية الربميريليج تصدم نيوكاسل ومانشسرت سييت
وافقت أندية الدوري اإلنجليزي املمتاز ،عىل
الئحة مؤقتة ملنع األندية من إبرام عقود
رعاية مع رشكات راعية مرتبطة باملالك،
يف خطوة قد تفرض بعض القيود عىل املالك
السعوديني الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد.
وتفرض لوائح اللعب النظيف املايل عىل
األندية أن يعتمد إنفاقها عىل إيراداتها،
ومنها عقود الرعاية ،لكن االتفاقات املتعلقة
برشكات ترتبط بعالقة وثيقة بمالك النادي
باتت تحت التدقيق.
وقالت صحيفة الجارديان إن األندية صوّتت
عىل هذه الالئحة وجاءت النتيجة ،2-18
حيث جاء الرفض فقط من نيوكاسل
ومانشسرت سيتي اململوك للشيخ اإلماراتي
منصور بن زايد آل نهيان.
ولم يتسن الحصول عىل تعليق من رابطة
الدوري املمتاز عىل التقرير بخصوص هذا
االجتماع الرسي.
مانشسرت سيتي
و ير تبط

شكوك حول مشاركة دجوكوفيتش على خلفية لقاح كورونا
ّ
حذر مسؤول محيل من أنه من غري املرجح أن يحصل نجوم التنس غري امللقحني عىل
تأشريات للعب يف بطولة أسرتاليا املفتوحة ،مما ألقى بظالل من الشك عىل مشاركة
حامل اللقب واملصنف أوّل الرصبي نوفاك دجوكوفيتش.وأشار دان أندروز رئيس
وزراء والية فيكتوريا إنه ال يتوقع استثناءات للقوانني األسرتالية الخاصة بلقاح
فريوس كورونا بالنسبة للمشاركني يف أوىل البطوالت األربع الكربى التي تنطلق يف
كانون الثاني/يناير املقبل.وقال أندروز“ :ال أعتقد أن العب التنس غري امللقح سيحصل
عىل تأشرية للدخول إىل هذا البلد”.وأضاف“ :ال يهتم الفريوس بتصنيفك يف الرتتيب أو
عدد البطوالت األربع الكربى التي فزت بها” و”انه يف حال حصلوا عىل تأشرية ،فمن
املحتمل أن يضطروا إىل الحجر الصحي ملدة أسبوعني ،بخالف ما سيحصل مع
الالعبني اآلخرين”.يف املقابل ،أعرب دجوكوفيتش عن معارضته للقاحات،
رافضا ً اإلفصاح عما إذا كان قد حصل عىل اللقاح ضد فريوس كورونا.
كما أشار أندروز ً
أيضا إىل أن أي شخص يأمل يف حضور سباق جائزة
اسرتاليا الكربى للعام املقبل واملقرر يف  10نيسان/أبريل ضمن
بطولة العالم للفورموال واحد ،يجب أن يكون قد تلقى اللقاح.

مفكرة الزوراء

بعقد رعاية مع رشكة االتحاد للطريان،
التابعة لحكومة أبوظبي ،ويتعرض
لتحقيقات من رابطة الدوري اإلنجليزي
بخصوص التزامه بقواعد اللعب النظيف
املايل للرابطة.
ونفى سيتي ارتكاب أي خطأ بخصوص هذا
األمر.
وسيتم العمل بهذه الالئحة الجديدة ملدة
شهر واحد ،بينما تدرس مجموعة عمل
تطبيقها بشكل دائم بعد ذلك.
وقالت الصحيفة الربيطانية إن الفريق
القانوني لنيوكاسل يعتقد أن هذا التعديل
غري قانوني .ولم يتسن الحصول عىل تعليق
من نيوكاسل.
ويف وقت سابق هذا الشهر ،استحوذ
كونسورتيوم بقيادة صندوق االستثمارات
العامة السعودي عىل نيوكاسل صاحب
املركز قبل األخري يف الدوري املمتاز والذي لم
يحقق أي فوز يف  8مباريات.

أكد الفرنيس صامويل أومتيتي ،مدافع برشلونة ،أن فريقه ال
يزال قادرًا عىل حصد األلقاب عقب رحيل األرجنتيني ليونيل
مييس إىل باريس سان جريمان.وقال أومتيتي ،يف ترصيحات
أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية« :هناك 6
مدافعني ..هل ترى كومان عادلاً معك؟ آمل ذلك .الحقيقة
أن بعد كل ما قمت به وكل ما أفعله رأى الجميع أنني أتدرب
بجد ،وأنني تغريت قليال .أنا أتطلع إىل فرصة إلظهار أنني
بخري».وأضاف« :هل سألت املدرب عن هذه الفرصة؟ ال
يمكنني أن أطلب أي يشء ألن املدرب يتخذ القرارات وعيل
أن أقبلها .يجب أن أتدرب وأظهر أنني بخري».وتابع« :هل
تحدثت إىل كومان عن وضعك؟ نعم ..ألنني عدت إىل برشلونة
من العطلة بحماس كبري وأبدو جي ًدا وأردت أن أعرف كيف
رآني املدرب يف التدريبات».وأردف« :كيف ترى برشلونة دون
مييس؟ من الصعب أن تخرس أفضل العب يف العالم ،لكن
الحياة تستمر .عليك أن تلعب بشكل مختلف».وختم« :لقد
ساعدنا ليو كث ً
ريا واآلن علينا أن نلعب أكثر كفريق واحد.
يمكننا الفوز باأللقاب إذا كنا مقتنعني بأننا نستطيع اللعب
كفريق يمكننا الفوز عىل أي منافس».

مبابي يتخذ قرارًا بشأن ريال مدريد

اتخذ الفرنيس كيليان مبابي،
نجم باريس سان جريمان،
قرارًا بشأن انتقاله إىل ريال
مدريد يف املوسم املقبل.
وينتهي عقد مبابي مع سان
جريمان الصيف املقبل ،ولم
يوافق الالعب الفرنيس عىل
كل عروض التجديد ،وتزعم
تقارير إسبانية وفرنسية أن

ً
مجانا إىل ريال
الالعب يخطط لالنتقال
مدريد.
ً
ووفقا لربنامج الشرينجيتو اإلسباني،

فإن مبابي قرر عدم الترصيح بأي يشء
يتعلق بريال مدريد حتى نهاية املوسم،
حتى ال يثري غضب جمهور سان جريمان
مرة أخرى.
وكان مبابي قد أجرى حوارًا منذ عدة
أسابيع ،وقال إنه كان سينتقل إىل ريال

مدريد يف الصيف املايض ،إذا سمح له
سان جريمان بالرحيل.
وأثار هذا األمر غضب الجمهور البارييس،
الذي أطلق صافرات ضد مبابي يف وقت
سابق هذا املوسم.
وتحسنت العالقة بني مبابي وجمهور
سان جريمان مؤخرًا ،وعاد املشجعون
للهتاف والتصفيق للمهاجم الفرنيس
خالل املباريات.

هنري يوجه نصيحة لفينالدوم احلزين
علق أسطورة فرنسا تريي هنري ،نجم برشلونة وآرسنال األسبق ،عىل ترصيحات
الهولندي جورجينيو فينالدوم ،العب وسط باريس سان جريمان ،والتي أكد
خاللها أنه ليس سعي ًدا بشكل كامل يف بي إس جي.وانضم فينالدوم إىل
سان جريمان يف املريكاتو الصيفي املايض ،قادمً ا من ليفربول ،يف صفقة
انتقال حر ،بعد انتهاء عقده يف آنفيلد.وبرر فينالدوم عدم سعادته بغيابه
عن املشاركة أساس ًيا يف حديقة األمراء ،وقال“ :ال أستطيع قول إنني سعيد
بشكل كامل ،ألن الوضع ليس ما أردته ،لكن هذه كرة القدم ويجب أن أتعلم
ً
تعليقا عىل ترصيحات فينالدوم“ :عليه
كيفية التعامل مع ذلك”.وقال هنري
أن يستوعب قدرات زمالئه يف سان جريمان ،واجه ساؤول ً
أيضا صعوبات عند
فابينيو  6أشهر كاملة بعد انضمامه
وصوله إىل تشيليس ،وانتظر
“أعرف أنه يعاني ،لكنه ليس الع ًبا
لليفربول”.وأضاف:
ً
تتحول من العب جيد إىل سيئ
سيئا ،ال يمكنك أن
أو ثالثة أشهر”.وتابع“ :لقد
يف شهرين
رأيته يلعب مع منتخب بالده،
قدم أدا ًء رائ ًعا ،إنه بحاجة إىل
تعديل موهبته لتتماىش مع
أفكار باريس سان جريمان ،التي
تم تقديمها بشكل أسايس عىل إيقاع
مييس ونيمار ومبابي”.

كاراجر :ماتيب أفضل من فان دايك

تحدث جيمي كاراجر ،نجم ليفربول السابق ،عن اختياراته لتشكيلة مشرتكة بني العبي الريدز ومانشسرت
يونايتد هذا املوسم ،قبل مباراة الفريقني يوم األحد املقبل يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
واختار كاراجر تسعة العبني من ليفربول يف التشكيلة وهم :أليسون وترينت ألكساندر-أرنولد
وجويل ماتيب وفريجيل فان دايك وأندري روبرتسون ،وجوردان هندرسون ،وفابينيو،
وساديو ماني ،ومحمد صالح ،بينما وضع ماسون جرينوود وبرونو فرينانديز من
مانشسرت يونايتد.
وقال كاراجر ،يف ترصيحات أبرزها موقع “ليفربول إيكو”“ :تفضيل ماتيب عىل
هاري ماجواير يف الدفاع؟ أعتقد يف الواقع أن ماتيب ربما كان أفضل من فان دايك
هذا املوسم”.
وأضاف“ :إنه العب ال يجذب االنتباه ألنه ليس اسمًا كب ً
ريا .لقد جاء يف انتقال
مجاني وعمل لفرتة طويلة تحت قيادة يورجن كلوب وكان يعاني من مشاكل
اإلصابة”.وتابع“ :لكن يف كل مرة يلعب ماتيب فيها يكون من الصفوة .إن رشاكته
مع فان دايك جيدة ً
حقا يف هذه اللحظة”.واختتم“ :لقد لعب ماتيب يف العديد من
ً
حارضا دائمًا يف مباريات هذا املوسم”.
املباريات الكبرية وكان رائ ًعا ،كما كان

السلطة الرابعة
العدد 7582 :االربعاء  20تشرين االول 2021

السجن املشدد  15عاماً للمذيعني
املصريني معتز مطر وحسام الشورجبي
القاهرة/متابعة الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمرص ،حكما ً بالس�جن املش�دد غيابيا ً عىل كل من
اإلعالميين معتز مطر وحس�ام الش�وربجي مدة  15عام�اً ،إلدانتهم�ا بإهانة رئيس
محكم�ة جن�ح إرهاب الزقازيق والتش�كيك يف أحكام القضاء املصري عرب برامجهما
الفضائية.
وتعود أح�داث القضية لنوفمرب/ترشين الثاني  ،2019عندم�ا قررت نيابة أمن الدولة
العلي�ا إحال�ة اإلعالميين إىل املحاكم�ة الغيابية بته�م «االنضمام إىل جماع�ة إرهابية
تهدف إىل استخدام القوة والعنف والتهديد والرتويع يف الداخل ،بغرض اإلخالل بالنظام
العام وتعريض سلامة املجتمع ومصالحه وأمنه للخطر ،وقيامهما بالرتويج بطريقة
غري مبارشة ألفكار داعية الس�تخدام العنف عرب ش�بكة املعلوم�ات الدولية والقناتني
الفضائيتني لجماعة اإلخوان».
ويتعل�ق األمر بحديث اإلعالميني عن أن القائمني عىل دائرة اإلرهاب بمحكمة الزقازيق
االبتدائية يصدرون أحكاما ً ظاملة ضد املواطنني.
ً
واتهتهم�ا النيابة بأنهم�ا «أذاعا عمدا ً يف الخ�ارج والداخل أخبارا وبيانات وإش�اعات
كاذبة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها
وتكدي�ر األمن العام وإلقاء الرع�ب بني الناس وإلحاق الضرر باملصلحة العامة ،عرب
قناتي (مكملني) و(الرشق)».

 25منظمة صحفية وحقوقية تدعو
واشنطن إىل إنهاء حماكمة أسانج
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مشروع قانون جديد يعزز حزمة القيود على اإلعالم املستقل يف تركيا
أنقرة  /متابعة الزوراء:
قدم حزب الحركة القومية اليميني
املتط�رف يف تركيا مشروع قانون
يهدف إىل تقييد عمل وسائل اإلعالم
اً
تمويل
واملراس�لني الذي�ن يتلق�ون
ً
مب�ارشا أو غري مبارش من الخارج،
ما من ش�أنه إبقاء وس�ائل اإلعالم
املستقلة تحت السيطرة.
و ُيلزم مرشوع القانون املؤسسات
اإلعالمية واملراس�لني الذين يتلقون
أم�واالً بطريقي�ة مب�ارشة أو غري
مب�ارشة م�ن الخ�ارج ويحصلون
عىل دخل عىل أساس هذه األموال،
بالتس�جيل ل�دى وزارة الداخلي�ة
بصفة “ممثل لجهة أجنبية”.
وذكر تقري�ر لـ موقع أحوال تركية
أن�ه بموجب هذا املرشوع س�يقدم
من�دوب وس�يلة اإلعلام جمي�ع
املس�تندات الت�ي تطلبها ال�وزارة،
وس�يتم تس�جيل ومراقب�ة جميع
أنشطة وس�ائل اإلعالم واملراسلني،
وعلى جميع الس�جالت املكتوبة أو
الرقمي�ة لوس�ائل اإلعلام أن تظل
جاهزة للتفتيش من قبل الوزارة.

واعتبر متابعون للش�أن اإلعالمي
الرتك�ي أن املشروع الذي س�يأخذ
وقت�ا إلق�راره م�ن قب�ل الربمل�ان
والحكوم�ة ه�و تمهيد للس�يطرة
على التغطي�ة اإلعالمي�ة للحمل�ة
االنتخابي�ة العام�ة ع�ام 2023
واالستعداد ملواجهة اآلراء املستقلة
والتغطيات املوضوعية.
وس�يتعني على وس�ائل اإلعلام
والصحفيين وفقا ملرشوع القانون

تقديم تفاصيل حول األنشطة التي
تتم باستخدام األموال األجنبية.
مركز ستوكهولم للحرية:
 174صحفي�ا ً إم�ا محتج�زون
على ذم�ة املحاكمة وإم�ا يقضون
عقوب�ات بالس�جن ،باإلضاف�ة إىل
 167متهما ً بارتكاب جريمة لكنهم
يف املنفى أو طلقاء
وينص مشروع القانون ً
أيضا عىل
عقوبات لع�دم االمتث�ال ألحكامه،

وق�د ُيحك�م عىل مس�ؤويل وس�ائل
اإلعلام أو املراس�لني الذين يتلقون
اً
أموال أجنبية بالس�جن ملدة ترتاوح
بين س�نتني وخم�س س�نوات أو
إلزامه�م بدف�ع غرام�ات مالي�ة
مرتفع�ة إذا فش�لوا يف تس�جيل
ممثل مركزه�م األجنبي لدى وزارة
الداخلية.
ويأت�ي هذا املرشوع امتدادا لقانون
س�ابق يتعل�ق بمواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي الجدي�دة دخ�ل حي�ز
التنفي�ذ مؤخ�را ،وتف�رض لوائ�ح
القان�ون على املنص�ات التي تضم
أكث�ر من ملي�ون مس�تخدم يوميا ً
مطالب�ة بإزال�ة املحت�وى الذي يعد
مس�يئا ً يف غض�ون  48س�اعة من
تلق�ي اإلش�عارات ،أو املخاط�رة
بتصعي�د العقوب�ات بم�ا يف ذل�ك
غرام�ات حظ�ر اإلعالن�ات والقيود
املفروضة عىل النطاق الرتددي.
وقل�ل القان�ون من ق�درة رشكات
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي عىل
مقاومة طلبات الس�لطات الرتكية
املصممة لزيادة الرقابة عىل أصوات

املعارض�ة والصحاف�ة املس�تقلة
والتعبري السلمي.
وأف�ادت مجموع�ة االس�تجابة
الرسيعة لحرية اإلعالم و 23جماعة
متحالف�ة معها يف بيان س�ابق بأن
التمويل األجنب�ي كان مصدر دخل
حاس�م للمنافذ اإلخبارية املستقلة
يف تركي�ا ألنه�ا تواج�ه ضغوطً�ا
حكومي�ة ،بعد أن أصبح�ت غالبية
وسائل اإلعالم الرتكية تدار من قبل
رشكات قريبة من الحكومة.
وق�ال البي�ان “إن ه�ذه البيان�ات
مجتمع�ة تخل�ق االنطب�اع ب�أن
الحكوم�ة الرتكي�ة تس�تعد إلدخال
إجراءات قانونية جديدة من شأنها
تقويض حرية اإلعالم والتعددية يف
البالد”.
وحت�ى أغس�طس امل�ايض أظهرت
بيان�ات ص�ادرة ع�ن مرك�ز
ستوكهولم للحرية أن  174صحفيا ً
إم�ا محتجزون عىل ذم�ة املحاكمة
وإما يقض�ون عقوبات بالس�جن،
باإلضاف�ة إىل  167متهما ً بارتكاب
جريمة لكنهم يف املنفى أو طلقاء.

إعفاء رئيس حترير «بيلد» األملانية من منصبه

واشنطن/متابعة الزوراء:
دعا تحالف من  25مؤسسة صحفية وحقوقية دولية وزارة العدل األمريكية إىل رصف
النظ�ر ع�ن قضيتها «الخطرية» ضد مؤس�س موق�ع «ويكيليكس» جوليان أس�انج،
املسجون حاليا ً يف العاصمة الربيطانية لندن.
املنظم�ات التي ضم�ت «اتحاد الحريات املدني�ة» األمريكي و»منظم�ة العفو الدولية»
(أمنس�تي) و»هيوم�ن رايتس ووتش» و»لجن�ة حماية الصحفيني» و»مراس�لون بال
حدود» وجهت رس�الة مشتركة إىل وزارة العدل يف إدارة الرئي�س األمريكي جو بايدن،
تدعوها فيها إىل إسقاط قضية االستئناف ورد الئحة االتهام بحق أسانج.
وأشارت املنظمات ،يف رسالتها ،إىل ّ
أن لديها وجهات نظر مختلفة إزاء أسانج ومنظمة
أن القضية الجنائية املرفوعة ضده تش�كل تهديدا ً
«ويكيليك�س» ،لكنه�ا «تتفق على ّ
خطريا ً لحرية الصحافة يف الواليات املتحدة وخارجها».
وعبت عن تقديرها لس�عي اإلدارة األمريكية لـ»حماية األمن القومي» ،لكنها رأت ّ
رّ
أن
اإلج�راءات القانونية ضد أس�انج «تهدد الصحافة الرضوري�ة لحماية الديمقراطية».
وأبدت مخاوفها وقلقها الذي تش�اركه مع املؤسسات اإلخبارية الكربى يف استغالل ما
يحصل مع أسانج يف «تقويض عمل الصحفيني والنارشين وحرياتهم».
املنظمات نفسها ّ
وجهت رسالة مشابهة إىل اإلدارة األمريكية يف فرباير /شباط املايض،
بعد أسابيع من تنصيب بايدن رئيساً.
تأتي الرس�الة الجديدة يف ضوء الكش�ف عن نظر اإلدارة األمريكية خالل والية الرئيس
السابق دونالد ترامب إىل اختطاف أسانج وحتى اغتياله ،عام .2017
س�بق أن رفضت القاضية الربيطانية فانيسا باريترس ،يف يناير /كانون الثاني ،تسليم
أس�انج إىل الوالي�ات املتح�دة ملحاكمته بته�م التجسّ�س ،معتربة ّأنه مع�رض لخطر
االنتحار .واستأنفت واشنطن القرار.
ُ
اعتقل أس�انج يف إبريل /نيسان  ،2019بعد سبع سنوات أمضاها يف سفارة اإلكوادور
ً
يف لندن حيث لجأ بعد انتهاك رشوط كفالته ،خوفا من تس�ليمه إىل الواليات املتحدة أو
السويد ،حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وأسقطت الحقاً.
ويواجه األسترايل ،املدعوم من عدد من املنظمات املس�اندة لحري�ة الصحافة ،عقوبة
بالس�جن ق�د تصل إىل  175عام�ا ً يف الواليات املتحدة ،لنرشه منذ ع�ام  2010أكثر من
 700ألف وثيقة رسيّة عن األنش�طة العس�كرية والدبلوماس�ية األمريكي�ة ،يف العراق
وأفغانستان تحديداً.

لندن/متابعة الزوراء:
أعف�ي رئيس تحري�ر «بيلد» ،أكبر صحيفة
ش�عبية يف أملاني�ا ،م�ن مهامه ،بع�د مزاعم
طال�ت الرشكة النارشة «أكس�ل سبرينغر»
رّ
التسّت� عىل النتائ�ج الكاملة
بأنه�ا حاولت
للتحقيق يف س�وء الس�لوك الجنسي والتنمّر
داخل مكاتبها.
و»أكس�ل سبرينغر» هي أكرب نارش إعالمي
يف أوروبا ،واس�تحوذت أخريا ً عىل مؤسسات
أمريكيّة كان بينها موقع «بوليتيكو».
وذك�رت صحيف�ة «نيوي�ورك تايم�ز» ،أن
جولي�ان ريش�يلت ،رئيس تحري�ر صحيفة
«بيل�د» ،التابعة لـ «أكس�ل سبرينغر» قام
برتقية موظفة إىل وظيفة رفيعة املستوى يف
غرفة التحرير أثناء وجوده يف عالقة معها.
وأفادت ش�هادة قدمته�ا العاملة للمحققني
الذين عينتهم الرشكة للنظر يف مزاعم س�وء
السلوك الجنيس أن ريشيلت البالغ من العمر
 36عامً�ا آن�ذاك ق�ال للموظف�ة البالغة من
العم�ر  25عامً�ا يف نوفمرب /ترشي�ن الثاني

« :2016إن اكتش�فوا أن�ي يف عالقة غرامية
مع متدربة ،سأفقد وظيفتي».
ً
مؤقتا يف مارس /آذار املايض
وتنحى ريشيلت
من ه�ذا العام إثر تحقي�ق داخيل التهامه يف
ش�كاوى مضايقة ،ولك�ن أعي�د تنصيبه يف
منص�ب أرفع بع�د أقل من أس�بوعني .وقال
رايش�يلت يف بي�ان أصدرت�ه الرشك�ة ل�دى
عودت�ه« :ما ألوم نفسي عليه أكث�ر من أي
يشء آخر هو أنني قد جرحت أشخاصا ً كنت
مسؤوالً عنهم».
وأعلنت «أكس�ل سبرينغر» ،مس�اء االثنني،
إعف�اء جولي�ان ريش�يلت م�ن مهامه عىل
الف�ور .وقالت الرشكة يف بي�ان إنه «ظهرت
معلوم�ات إضافي�ة بش�أن س�لوك املحرر».
وأضاف�ت «علم مجل�س اإلدارة أنه حتى بعد
انته�اء إج�راءات االمتث�ال يف ربي�ع ،2021
اس�تمر جولي�ان ريش�يلت يف ع�دم الفصل
بوضوح بني الشؤون الخاصة واملهنية وأخرب
املجلس بأكاذيب حول هذا األمر».
ولم يت�م اإلعالن عن كامل نتائ�ج التحقيق.

كان من املق�رر نرش مزيد من التفاصيل من
تقرير االمتثال الخاص بـ»أكس�ل سربينغر»
من قبل فريق من املراس�لني االس�تقصائيني
العاملين يف  ،Ippen Digitalوهي مجموعة
أملانية كبرية من املواقع اإلخبارية اإلقليمية.
لكن يف رس�الة ُنرشت يوم األح�د ً
أيضا ،زعم
الصحفي�ون أن تحقيقهم الذي اس�تمر ملدة
ش�هر يف استغالل الس�لطة يف مكاتب «بيلد»
ق�د توقف يف اللحظة األخيرة عىل الرغم من
«عدم إبداء أسباب قانونية أو تحريرية».
وقال متحدث باس�م رشكة «آيبن» لصحيفة
«نيوي�ورك تايم�ز» إنه�ا اس�تخدمت ح�ق
النق�ض ض�د التحقيق «لتجن�ب الجمع بني
منش�ور صحف�ي واملصلح�ة االقتصادي�ة
إللح�اق الرضر باملناف�س» ،إذ تعترب «آيبن»
منافس�ة لـ»بيلد» بالرغم من الفارق الكبري
يف التوزيع.
وقالت «أكسل سربينغر» يف بيان ردا ً عىل هذه
املزاعم« :إن أكس�ل سبرينغر مكرسة ألعىل
درج�ة ممكنة من الش�فافية ولي�س لديها

مش�كلة يف النقاش النقدي بش�كل أسايس.
لكن مث�ل ه�ذه التغطية يج�ب أن تصل إىل
ح�د فيم�ا يتعلق باملج�ال الخ�اص والرسي
للموظفين وكذلك  -يف ه�ذه الحالة بالذات
 الش�هود ،الذي�ن ت�م التأكيد عليه�م بعدمالكش�ف عن هويتهم بش�كل ص�ارم كجزء
من إجراءات االمتثال الت�ي تم االنتهاء منها
يف الربيع .عىل حد علم أكس�ل سبرينغر ،لم
تكن هناك محاولة ملنع املنش�ورات املرتبطة
بتحقيق االمتثال».

منظمة العفو الدولية :جائحة كوفيد 19 -ساهمت يف فرض قيود غري مسبوقة على حرية التعبري
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت منظمة العفو الدولية يف تقرير
امس الثالثاء أن العديد من الحكومات
اغتنم�ت جائحة كوفي�د 19-لفرض
قي�ود «غير مس�بوقة» على حري�ة
التعبري وإلسكات األصوات املنتقدة.
وأك�دت ّ
املنظم�ة أن ه�ذه اإلجراءات
القمعي�ة املصحوب�ة بموج�ة م�ن
املعلوم�ات املضلّل�ة منعت الس�كان
غالب�ا ً م�ن الوص�ول إىل معلوم�ات
دقيقة ع�ن الفريوس رغ�م كون هذا
ً
رضوري�ا يف التصدي للوباء منذ
األمر
ظهوره مطلع عام .2020
وقال أحد املس�ؤولني يف العفو الدولية
راجات خوسلا يف بي�ان «طيلة فرتة
الجائح�ة ،أطلقت بع�ض الحكومات
هجوم�ا ً غير مس�بوق على حري�ة

ُ
«اس�تهدفت قنوات
التعبري» .وأضاف
تواص�ل ومورس�ت الرقاب�ة على
مواقع للتواص�ل االجتماعي وأُغلقت
مؤسس�ات إعالمي�ة» ،مُ شيرا ً إىل
«إس�كات صحفيني وعاملني صحيني
وس�جنهم».وتعد املنظمة أن النقص
يف املعلوم�ات ّ
ش�كل «عاملاً » فاق�م
حصيل�ة الوب�اء الت�ي ت�كاد تصل إىل
الخمس�ة ماليني وفاة.واستش�هدت
منظمة العفو الدولية بش�كل خاص
بالصين حيث ُفتح أكثر من خمس�ة
آالف تحقي�ق جنائ�ي حتى ش�باط/
فرباير  2020ض ّد أش�خاص متهمني
«بتلفي�ق ونشر معلوم�ات كاذب�ة
ومؤذي�ة عم�داً» ح�ول طبيعة ومدى
انتشار الوباء.
يف تنزاني�ا ،لج�أت حكوم�ة الرئي�س

الس�ابق ج�ون ماغوفويل الت�ي قلّلت
باس�تمرار م�ن وط�أة كوفي�د19-
ورفض�ت اتخاذ اجراءات لكبح تفيش
الوباء ،إىل قوانين تحظر «املعلومات
املغلوط�ة» بغي�ة تقيي�د النش�اط
اإلعالمي.
ويف نيكارغ�وا ،اعتم�دت الس�لطات
قانون�ا ً ملكافحة الجرائم الس�يربانية
يسمح لها بـ»معاقبة الذين ينتقدون
سياس�ات الحكوم�ة» و»قمع حرية
التعبري».كم�ا ّ
حذرت العف�و الدولية
من إبقاء روس�يا على قانون يعاقب
بش�دة نشر معلوم�ات مغلوط�ة
متعلق�ة بكوفي�د 19-حت�ى بع�د
انته�اء الجائحة.وانتق�دت املنظم�ة
أيض�ا ً املنصات الرقمي�ة التي ال تقوم
بم�ا يل�زم ،بحس�ب قوله�ا ،ملحاربة

املضللة.وش�ددت عىل أن ّ
ّ
كل
األخب�ار
ه�ذا «يجع�ل م�ن الصع�ب أكثر عىل
مطلع�ا ً
األش�خاص أن يكوّن�وا رأي�ا ً ّ
بالكامل وأن يقوموا بخيارات يعلمون

تداعياتها عىل صحتهم».وتابعت بأن
املعلومات الدقيقة هي «أساسية» من
أجل «الحد من الرتدد تجاه اللقاحات
ومحاربته».

دليل حول كيفية التقاط صور احرتافية بدون الكشف عن هويّة الشخص
باريس/متابعة الزوراء:
يف عاملن�ا العربي وبش�كل خاص يف
مناطق الرصاعات والحروب ،نواجه
يف كل ي�وم خلال عملن�ا الصحفي
قضاي�ا حساس�ة تف�رض علين�ا
إخفاء هويّة الشخص الذي نقابله،
وبشكل خاص فيما يتعلق بقضايا
األطفال فمثلاً يف موقع يد صغرية
( )Tiny Handاملتخصص بقصص
األطفال يف مناط�ق الحروب ،هناك
ضواب�ط يف التصوي�ر وخاصة تلك
القص�ص التي قد تعرّض الطفل أو
عائلته ومحيطه للخطر.
تشارك ش�بكة الصحفيني الدوليني
معك�م دليلاً يف التصوي�ر يمكنكم
االعتم�اد علي�ه إلخف�اء هوي�ة
الش�خص الذي تقابلون�ه ،لكن مع
التأكيد ّ
أن هن�اك حاالت قد تفرض
عليك�م تجنّ�ب اس�تخدام الص�ور
بش�كل قاط�ع ك�ي ال تعرّض�وا
الش�خصية للخطر ،ويع�ود تقييم
ذل�ك للصحفيين وللمس�ؤولني يف
املؤسسات اإلعالمية.
تصوير أشياء رّ
تعب عن مضمون
القصة
تمتاز صور الش�خصيات املجهولة
بعمقه�ا العاطف�ي وبرتكيبته�ا
وتفاصيلها املذهل�ة ،تعلّمنا كيفية
رسد القص�ص ب�دون اس�تخدام
التعبيرات وتقدير األج�زاء األخرى

م�ن الش�خصية ،وكيفي�ة التوافق
بني مهارات التصوي�ر الفوتوغرايف
املتعددة.
هن�ا مث�ال ع�ن ص�ورة ألم فقدت
طفلها يف قصف بس�وريا ،لم ترغب
بالكشف عن وجهها ألسباب أمنية
وتمّت االس�تعاضة عن ذلك بعرض
تفاصيل ترتب�ط بطفلها وأغراضه
التي تحتفظ بها وتصطحبها معها
يف رحل�ة نزوحه�ا وانتقاله�ا م�ن
مكان إىل آخر.
لقطات مقرّبة ألجزاء من الجسم
ب�دون تعابير الوج�ه ،س�يكون
للتصوير الفوتوغرايف مس�احة أكرب
للعن�ارص األخرى ،وذل�ك من خالل

الرتكيز عىل أجزاء من الجس�م مثل
الكتفين ،والش�عر ،واألصاب�ع ،أو
اليدين.
استخدام املناطق املحيطة
والتفاصيل والرتكيبات
كل جزء م�ن هذا النمط من الصور
يجب أن ي�روي جانبا ً م�ن قصتك،
ويتم توظيفه لتحقيق هذا الهدف.
يجب أن تكون عىل دراية بالرتكيبات
والتفاصيل والخلفيات ،هذا يتطلب
معرفة قوية بكل من تصوير املناظر
الطبيعية والصور الشخصية.
هذه القص�ة عن أطفال س�وريني
كان�وا ضحاي�ا الح�رب الدائ�رة يف
بالده�م ،يعملون يف مه�ن خطرية،

وخرسوا منازلهم وكانوا ش�اهدين
عىل مجازر ونزوح.
غال ًبا ما ننىس أن ننظر إىل محيطنا
م�ن وجهة نظ�ر إبداعي�ة إذا فعلنا
ذلك ،لوجدن�ا أفكارا ً رائع�ة يف أكثر
األماكن غري املتوقعة.
وهن�ا يمكن�ك الرتكيز بش�كل كبري
على جودة قصص�ك ،اجعل صورك
املجهولة الوجه عاطفية كما تريد،
وك�ن واثق�ا ً م�ن أنها س�تؤثر عىل
العديد من األشخاص.
ّ
املفضلة
إظهار العنارص
يمكنك التقاط ص�ورة ليدين وهما
تمس�كان بعنصر م�ا ،عندم�ا ال
يش�عر الش�خص برغب�ة يف إظهار

وجهه ،يمكنك ببس�اطة اللجوء إىل
ه�ذه الطريق�ة .وغالبا ً م�ا تكون
النتائج مثرية لالهتمام.
الصور الظليّة «»silhouette
أي الصور التي تظهر بش�كل معتم
باالعتماد عىل ضوء الشمس.
ال يهم هنا ماذا تستخدم يف تصوير
هذا النمط من الصور «سواء كامريا
موباي�ل ،أم كاميرا احرتافية»ّ ،
كل
م�ا تحتاج�ه للحص�ول على هذه
النتيجة هو أن يقف الشخص الذي
ترغ�ب يف ظهوره بش�كل معتم أن
يقف أمام مصدر الضوء ،مما يؤدي
إىل اختفاء تفاصيل وجهه وظهوره
بشكل معتم.
صورة داخلية ظلية
يف ح�ال ّ
فضل�ت الش�خصية الت�ي
ترغب بتصويرها التصوير الداخيل،
يمكنك اعتم�اد الطريقة الس�ابقة
نفس�ها ،لكن عوضا ً ع�ن االعتماد
عىل أش�عة الش�مس كمصدر تقف
أمامه الش�خصية يمكن�ك االعتماد
عىل إضاءة داخلية.
لقطة من الظهر
اطلب من الشخصية أن تدر ظهرها
لك وقم بالتقاط صورة لها ،إن هذا
النم�ط م�ن الصور توح�ي بلحظة
انعكاس�ية تدع�و فيه�ا املش�اهد
لالنضمام إليها والتفاعل معها.
لقطة النظر إىل األسفل

ه�ذه طريق�ة ش�ائعة لتك�ون
الشخصية حارضة يف صورك ولكن
ال تك�ون حارضة يف نف�س الوقت،
ويمكن تنس�يق الص�ورة من خالل
إضافة تفاصيل تضفي جمالية عىل
الصورة ،مثل األرضية أو السجاد أو
حتى الحذاء.
وإلي�ك مجموع�ة نصائح تس�تفيد
منه�ا يف كل طريقة من الطرق التي
ذكرناه�ا س�ابقا ً وتس�اعدك خالل
التصوير:
1ـ ال تلتق�ط ص�ورا ً ألماكن فارغة
أو ص�ورة ال تحتوي عنرصا ً برشیاً،
العنرص البرشي هو أساس الصورة
الصحفیة ،مع بعض االستثناءات،
فالص�ور الخالی�ة م�ن العنصر
البرشي یجب أن یكون لها هدف.
-2اجع�ل هدف�ك دائم�ا ً يف وس�ط
الكادر.
 -3التصوی�ر غی�ر املب�ارش :هناك
ط�رق كثی�رة للقط�ات تس�اعد يف
التقری�ر .ف�إن كان�ت املقابل�ة مع
ش�خص یتح ّدث عن آخر مثال ،مثل
أب یتح�دث ع�ن ابن�ه ،أو زوج عن
زوجته ،اطلبوا منهم صورا ً لهم.
مثال :صورة أم تحمل موبايل عليه
ص�ورة لطفلها ال�ذي قتل يف قصف
استهدف منزلها يف سوريا.
كلم�ا كان ع�دد الصور أكبر ،كلما
كان األمر أفضل كي تختار األنسب

للتقرير.
قم بتنويع زوايا التصوير ،حاول أن
تصوّر اللقطة نفس�ها من أكثر من
زاوية.
فك�ر بالص�ورة تمام�ا ً كم�ا تفكر
بالتقري�ر ،قم ببن�اء قصتك صورة
تلو األخرى.
يف نهاية األمر ،كل ما ذكرناه يرتبط
بحساسية القصة والشخصية التي
يت�م الحديث معها ،ولكن بالنس�بة
ملنظم�ة اليونيس�يف الت�ي تعن�ى
بحقوق الطفل ،فهي ترى أنه يجب
عدم نرش قص�ة صحفية أو صورة
ق�د تع�رّض الطف�ل أو أش�قائه أو
أقران�ه للخط�ر ،حت�ى عن�د تغيري
هويات األطف�ال أو حجبها أو عدم
استخدامها.
وأخيراً ،يمكن�ك االس�تعاضة ع�ن
الصورة برس�ومات أنيميش�ن كي
رّ
تعب ع�ن قصتك ،وه�و األمر الذي
لجأ إليه الفريق يف موقع يد صغرية
 Tiny Handعندما تحدث عن قصة
طفلة فق�دت النطق بس�بب رحلة
اللج�وء الخطيرة الت�ي م�رّت بها
يف البح�ر ،ورغم ّ
أن الفري�ق يمتلك
الص�ورة الحقيقي�ة للطفل�ة لكنهّ
وج� َد أنّ�ه م�ن األفضل ع�دم نرش
صورتها من أجل سالمتها وتحويل
قصتها لرسومات أنيميشن.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

ذاكرة
العدد 7582 :االربعاء  20تشرين االول 2021

www.alzawraapaper.com

No: 7582 Wed 20 Oct 2021

من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

شاركت مبهرجانات يف دار األوبرا وتونس وجبيل وجرش وغريها

9

الزوراء تستضيف عازف العود االول يف العراق سامي نسيم
اكاد اج�زم ان يف العراق طاق�ات إبداعية قل نظريها يف العالم فمثلما أبدع الكثري من العراقيني يف مجال الطب وصاروا أصحاب
مسؤوليات كبرية يف دول الغرب فأنهم ايضا أبدعوا وتخصصوا بالفن وخاصة باملوسيقى
املوسيقار العراقي املعروف سامي نسيم ،وهو أحد أبرع عازيف العود يف الوطن العربي ويف العالم ،اذ يرجع تأثري العود يف العمل
املوس�يقي املتعل�ق باألعم�ال الدينية والتاريخية إىل كون «صوت الع�ود قادم من الحضارات األوىل ،وصوته مميز وفيه س�حر ،ويضفي
تناسقا ً مع األحداث التاريخية ،ومع العمارة اإلسالمية».
املوس�يقار س�امي نسيم ّ
أس�س فرقتني موس�يقيتني؛ هما «فرقة منري بشير للعود» ،و»فرقة بغداد للعود» ،تهتمان بعزف املوسيقى
ً
ً
الرتاثية العراقية والعربية ،واشتهرت الفرقتان كثريا يف أوساط املوسيقى العربية ،فضال عن حفالت عديدة أحيتها الفرقتان يف
دول غربية.
حوار  /مجال الشرقي :
ال�زوراء وعبر صفحته�ا ذاك�رة
اتصلت بالفنان الكبري سامي نسيم
فكان واياه الحوار التايل -:
اهال بك استاذ سامي ونحن نتصلبك من بغداد
اهلا وس�هال بك�م وان�ا مرسورباتصالكم هذا .
-1البطاق�ة التعريفي�ة الكامل�ة
لقرائن�ااالكارم؟
انا مؤلف موس�يقي و عازف عود.
مواليد  1966العراق  -الرفاعي .
دبلوم م�ن معهد الفن�ون الجميلة
بغداد .
بكالوري�وس م�ن كلي�ة الفن�ون
الجميلة جامعة بغداد.
حاصل عىل الجائزة األوىل بمسابقة
العود الدولية الت�ي نظمها املجمع
العرب�ي للموس�يقى يف بريوت عام
.2000
حاصل عىل جائ�زة األبداع العراقية
بالتأليف املوس�يقي ملرتين 2009
و.2019
اس�تاذ الع�ود يف معهد الدراس�ات
املوس�يقية ومعهد الفنون الجميلة
ومدرسة املوسيقى والباليه للفرتة
.2019 – 1990
عض�و اللجن�ة الوطني�ة العراقي�ة
للموسيقى .
عضونقابةالفنانينالعراقيين.
عض�و جمعي�ة املوس�يقيني
العراقيني.
رئي�س وع�ازف عود يف فرق�ة بابل
للرتاث املوس�يقي للفترة – 1996
.2000
مؤس�س ورئيس فرقة بغداد للعود
( منري بشري سابقا ) للفرتة 2001
.2020-

والجزائر والنمسا ورصبيا وروسيا
وفنزويال وبلغاريا .حفلة يف النمسا
قاعة الهوف ب�ورك /فينا ،1998/
واس�تطيع ان اوجزه�ا بالش�كل
اآلتي-:
ش�اركت يف اقامة حفلة يف فنزويال
بجامعة كركاس /كركاس .2000/
مش�اركة يف مهرج�ان الفحيص /
األردن . 2000/

مؤس�س ورئيس الفرق�ة العراقية
للرتاث املوسيقي .2015
مدي�ر دار الع�ود العراق�ي للثقافة
والفن�ون وورش�ة صناع�ة اآلالت
املوسيقية .
باح�ث موس�يقي يف مؤتم�رات
ومهرجان�ات املوس�يقى العربي�ة
وملتق�ى الع�ود ال�دويل األول يف
القاهرة.
ه�ذا يعني انك قد ش�اركت باكرباملهرجانات العاملية صح ؟
نعم ش�اركت يف مهرجان�ات دولية
وحفالت مثل دار األوبرا املرصية يف
القاه�رة  /معهد العال�م العربي يف
باريس  /مهرجان املدينة يف تونس/
مهرجان جبيل يف لبنان  /مهرجان
جرش يف األردن  /مهرجان القرين
يف الكويت  /مهرجان تطوان الدويل
للعود ومهرجان مجازين يف املغرب
 /مهرجان وحفالت يف الس�عودية
واألم�ارات العربي�ة املتحدة و قطر

واقم�ت حفل�ة يف مع�رض
الكت�اب العامل�ي الخام�س عرش/
موسكو2001/
ومش�اركة ثاني�ة يف مهرج�ان
الفحيص /األردن . 2002/
مش�اركة يف مهرج�ان املدين�ة /
تونس . 2003/
اقمت حفلة يف دير وكنيس�ة ماريا
أفرام  /سورية . 2003/
حفل�ة يف مهرجان بيبلوس  /لبنان
. 2004/
مش�اركة مع الفرقة الس�يمفونية
الوطنية العراقية  /دبي .2004/
مشاركة يف مهرجان العود العاملي
يف جرش /عمان . 2005/
حفل يف دهر أوبرا القاهرة وفرقته
منير بشير للع�ود الراب�ع عرش/
القاهرة .2005/
مؤتمر ومهرجان املوسيقى العربية
الخامس عرش/القاهرة2006/
مش�اركة يف قم�ة أوب�ك الثالثة /

بدأت اقلد العازفني ثم درست وطورت نفسي حتى اصبحت عازفا عامليا
اول ظهور على شاشة التلفزيون يف فرقة فاروق هالل

الرياض 2007/
مش�اركة يف مهرج�ان الكونف�و/
بلغاريا 2008
مشاركة يف مهرجان األعالم العربي
يف القاهرة 2009
مش�اركة يف مؤتم�ر ومهرج�ان
املوس�يقى العربي�ة الثامن عرش/
القاهرة 2009
مشاركة يف األسبوع الثقايف العراقي
/القطري يف الدوحة 2010
مش�اركة يف ملتقى الع�ود األول يف
مرص/القاهرة 2010
مش�اركة يف مؤتم�ر ومهرج�ان
املوس�يقى العربية التاسع عرش /
القاهرة 2010
اقمت حفلة مع فرقة منري بشير
للع�ود عىل مرسح س�يد درويش /
اإلسكندرية 2010
مش�اركة يف مؤتم�ر املوس�يقى
العربية العرشين /القاهرة 2011
مشاركة يف مهرجان تطوان الدويل
الرابع عرش /املغرب 2012
مش�اركة يف األس�بوع الثق�ايف
العراقي الرصبي  /بلغراد 2012
شارك مع فرقته منري بشري للعود يف
مهرجان القري�ن الثقايف  /الكويت
 .26 2013ش�ارك م�ع فرقته منري
بشير للعود يف حفل بمعهد العالم
العرب�ي  /باري�س  .27 2014نظم
و ق�اد أول مظاهرة للموس�يقيني
العراقيين لتغيير الواقع املرتدي /
بغ�داد  .28 2013/8/16حفلات
يف مهرجان�ات الجزائر و موازين يف
املغ�رب  .29 2015 / 2014حف�ل
وفرقته بغداد للعود يف معهد العالم
العربي يف باريس 2016
طي�ب حدثن�ا عن البداي�ات االوىلوالظ�روف التي نش�ات فيها وهل
كان له�ا ال�دور يف رس�م طريق�ك
الفني فيما بعد ؟
نش�أت يف قري�ة جن�وب الع�راقتابع�ة ملدين�ة الرفاع�ي بمحافظة
النارصي�ة ودور العائل�ة بس�يط
م�ن ناحي�ة التخص�ص يف الحياة،
ف�كان ج�ل طموحه�م أن اك�ون
معل�م وكان له�م ذل�ك م�ن خالل
دراس�تي يف معهد الفنون الجميلة
الذي يخرج معلمني ،ولذا مس�كت

تفاحتين بي�د واحدة رغب�ة األهل
ورغبت�ي الش�خصية ب�أن أك�ون
معلم�ا كموظف وفنانا موس�يقيا
م�ن الناحي�ة األخ�رى والتخصص
الدقيق.
كي�ف ش�عرت ان لدي�ك هواي�اتموسيقية ومتى ؟
 كان�ت ل�دي مي�ول لألص�واتوالغن�اء مبكرا وتدهش�ني اصوات
من يغنون ،وارسح كثريا بتعابريها
واندهش من الشعور الذي ينتابني
منها .
ه�ل كانت لك هوي�ات اخرى غرياملوس�يقى؟
 الرسم والكتابة للشعر والقصة .اول تح�رك واقعي لتنفي�ذ هوايةاملوسيقي ؟
بع�د انتقالن�ا اىل مدين�ة الرفاعيبداية السبعينيات ويف مركز شباب
املدين�ة كان�ت هن�اك دورة لتعليم
اآلالت املوس�يقية م�ن مجموع�ة
ش�باب ه�واة ،وانتمي�ت برغب�ة

يف دراس�تك للمراح�ل االبتدائي�ة
واملتوسطة واالعدادية؟
 ل�م يكن درس املوس�يقى مفعاليف املدارس ولآلن ولكن كنت أحظى
بتشجيع املعلمني كثريا .
مت�ى فك�رت باالنتم�اء املهن�يللموس�يقى واي�ة كلي�ة او معه�د
تقدمت له ؟
 بعد تخرجي من املتوسطة ,كانتيل رغب�ة باكمال دراس�تي يف معهد
الفنون الجميلة ولكن شعرت بعدم
رغب�ة األه�ل بذل�ك فقدم�ت ملعهد
الزراعة واملعلمني ولكن خايل املعلم
اقنع األهل بدراس�تي للموس�يقى
بأعجوب�ة واك�د له�م ب�ان مهنته
س�تكون معلما مضاف لها تطوير
قابلياته وموهبت�ه ،وهي الحقيقة
فما زلت حتى اآلن معلما.
درس�ت ورصت موسيقى عىل ايةالة وملاذا ؟
 من�ذ البداي�ة كان الع�ود ،حب�ابصوتهوكون�هآل�ةالع�راقاألوىل.
حدثن�ا عن مسيرتك وق�د ولجتعال�م املوس�يقى مهني�ا اي م�ا
الخط�وات التي وضعتك عىل طريق
املوسيقى املهنية ؟
 توال�ت األي�ام والظ�روف اثن�اءدراس�تي يف معهد الفنون الجميلة
مل�دة عامين يف البصرة وانتقل�ت
لبغداد ألكمل املعهد عىل يد اس�اتذة

ابراهيم بالتلفزيون العراقي
 اي الف�رق انتميت اليها اوال وماالخطوات التي لحقتها ؟
 قيادة فرقة بابل للرتاث املوسيقيبدعوة م�ن الفنان د .علي عبدالله
الذي اوفدني اىل النمسا ودار األوبرا
املرصية وجامعة ك�ركاس وعمان
وغري ذلك.
 حدثن�ا بالتفاصي�ل الكامل�ة عنعملك م�ع وزارة الثقاف�ة متى بدأ
وما هي الفرق الكبرية التي شاركت
وانتميت لها ؟
 بدأت العمل بوزارة الثقافة بدايةالتسعينيات من خالل دعوة الفنان
الكبير عمي�د معه�د الدراس�ات
املوسيقية االستاذ سالم عبدالكريم
الذي قدمن�ي بدوره للفنان العاملي
منري بشري الذي يشغل منصب مدير
عام دائ�رة الفن�ون املوس�يقية يف
ال�وزارة واصدروا أمرا بتعييني عىل
مالك املعه�د الدائم ،وبعد ذلك قدت
فرقة بابل للرتاث املوسيقي وكذلك
اسس�ت فرق�ة منير بشير للعود
بذكرى رحيله الخامسة عام 2001
ونجحت الفرقة عامليا بمش�اركات
متمي�زة والبومات وكذلك اسس�ت

اسست فرقة منري بشري وبغداد للعود العراقية للرتاث وجنحت عامليا
حصلت على العديد من اجلوائز تقديرا ملؤلفاتي املوسيقية
عارمة لها وكنت متميزا بالتمارين
وحقق�ت تقدما فيها ع�ن غريي .
ومن هؤالء االس�تاذ املحامي حاليا
يعقوب يوسف و فاضل عباس .
هل استعنت يف بداياتك املوسيقيةباحد ما وكيف
نع�م اس�تعنت بم�ن درس�ونااملوس�يقى يف مركز الشباب ومنهم
يعقوب يوسف وفاضل عباس .
من سمعك وشجعك لالستمرار يفاملوس�يقى؟
 كثيرون وبعضه�م م�ن األقاربواألصدقاء .
ه�ل حاولت اوال ان تثقف نفس�كموس�يقيا؟
 نع�م ذهب�ت للمكتب�ة العامة يفمدين�ة الرفاع�ي واس�تعرت كتاب
املوس�يقى النظري�ة لس�ليم الحلو
وكذلك اقتنيت كاس�يتات للفنانني
جمي�ل بشير ومنري بشير وفريد
األطرش وعبد الوهاب .
هل استطعت اوال ان تضع لنفسكمقطوعة موس�يقية وباية الة وما
اسمها ؟
يف البدايات واظب�ت عىل التمارينواقل�د العازفين بعزفه�م ومنه�م
االس�تاذ علي االم�ام دون ان افكر
بمقطوعة خاصة بي ،فكنت اعترب
ذلك تج�اوزا وغ�رورا تالفيته فيما
بعد.
مل�اذا اس�تحوذت املوس�يقى عىلهواياتك االخرى ؟
للموس�يقى س�حر على جمي�عالن�اس وتدف�ع البع�ض للرغب�ة
بتعلمها وهكذا كان معي ،وسنحت
الفرصة والظرف لذلك .
-ه�ل كان�ت للموس�يقى حص�ة

كب�ار منهم املوس�يقار غانم حداد
وعدنان محمد صالح والحاج معتز
محمد صالح وكذلك انتميت لفرقة
احرتافي�ة اسس�ها الفن�ان فاروق
هلال فيه�ا امل�ع النجوم الش�باب
آن�ذاك ،وظه�رت فيها عىل شاش�ة
التلفزي�ون أول م�رة ،بحف�ل يف
املرسح الوطني ومنحت فيها عزفا
انفرادي�ا لدقيقتين م�ع املطربني
أحمد نعمه ومهند محسن .
اول خطوات�ك للظه�ور للعل�نكموس�يقى مت�ى واي�ن ش�اركت
وكيف انترشت ؟
يف الفرق�ة النغمي�ة املركزية التييديرها الفنان فاروق هالل وحفالت
املرسح الوطني وكذلك استضافتي
يف برنام�ج يقدمه الفن�ان د .خالد

الفرقة العراقية للرتاث املوس�يقي
عام  2015وقدمت حفلها يف معهد
العالم العربي يف باريس
 حدثن�ا عن الفرق التي اسس�تها :فرق�ة منري بشير للع�ود وبغداد
للع�ود والفرق�ة العراقي�ة للتراث
املوس�يقي وقد عزف�ت هذه الفرق
مؤلفات�ي املوس�يقية واوصلته�ا
للجمهور بحفالت بال�دول العربية
واوربا ومن بني هذه الفرق طلبتي
اعضاء فيها.
 حدثنا عن اول مشاركة موسيقيةشاركت بها ؟
 اول مشاركة خارجية يف املرسحالكبير ب�دار األوبرا املرصي�ة عام
1997قيادت�ي لفرقة باب�ل للرتاث
املوس�يقي.

-19حدثن�ا بالتفصي�ل ع�ن عملك
مع املوس�يقيني الكبار منري بشير
وغريه ؟
 فرصة العمل مع الكبار ثمينة جداوتغري الكثري ومن ذل�ك غانم حداد
وف�اروق هالل و س�الم عبدالكريم
وكذلك د عيل عبدالله ومنري بشير،
فخرباتهم الفنية والحياتية تضيف
الكثير والنوع�ي ،من مش�اركات
وتحقي�قذات.
 حدثنا عن مش�اركاتك املوسيقيةيف الع�راق  :مش�اركات فنية كثرية
منها مع مطربني مثل رياض احمد
وفاض�ل ع�واد وكذلك مس�ابقات
لجائزة االبداع وغري ذلك ؟
 حدثنا عن مش�اركاتك املوسيقيةيف الخ�ارج  :مش�اركات دولي�ة
وحفلات  /دار األوب�را املرصية يف
القاه�رة  /معهد العال�م العربي يف
باريس  /مهرجان املدينة يف تونس/
مهرجان جبيل يف لبنان  /مهرجان
جرش يف األردن  /مهرجان القرين
يف الكويت  /مهرجان تطوان الدويل
للعود ومهرجان مجازين يف املغرب
 /مهرجان وحفالت يف الس�عودية
واألم�ارات العربي�ة املتحدة و قطر
والجزائر والنمسا ورصبيا وروسيا
وفنزويال وبلغاريا .
 وماذا عن الجوائز والهدايا ؟ جائ�زة باملرك�ز األوىل بمس�ابقةالع�ود الدولي�ة التي اقامه�ا املجمع
العرب�ي للموس�يقى يف بيروت عام
 2000وكذل�ك الف�وز بجائزة االبداع
لوزارة الثقافة العراقية عن مؤلفاتي
املوسيقية ( حكاية عود ) عام 2009
و ( م�ن وحي قيثارة س�ومر ) عام
 2019وهي نادرة ان يفوز موسيقي
بذات الجائزة ملرتني .
 وهل حصلت عىل مناصب ؟ ع�رض علينا منص�ب ادارة معهدالدراس�ات املوس�يقية وه�و حل�م
قدي�م يل ورفضته لرغب�ة زمالء فيه
وه�و اس�تحقاق وظيف�ي وفني يل،
وندم�ت عىل ذل�ك فيما بع�د ،توليت
منصب مدير ورش�ة صناعة اآلالت
املوس�يقية وهي رصح منهار تماما
دون رعاية للدولة تذكر فيه وندمت
ايضا عىل ذل�ك ،اجمل املناصب حب
الناس ملوس�يقاي وغري ذلك عبث ال
اكثر .
 املؤلف�ات املوس�يقية والخطي�ة :ل�دي مؤلفات�ي موس�يقية كثيرة
وه�ي معدة حاليا بكت�اب الكرتوني
وس�يطبع قريبا بعن�وان ( مؤلفاتي
املوس�يقية ) وكذل�ك ص�درت ع�دة
البومات موس�يقية وه�ي األوىل من
نوعه�ا  .ش�خصية ولفرق�ة بغ�داد
للعود .
 اين انت االن وما الذي لديك  :اكتباعماال موسيقية واعمل ورش عمل
للطلبة كذلك لدي مش�اركات دولية
موسيقية بني الحني وآلخر
 هل لك راي تود ايضاحه ؟ املوسيقى علم ورضورة ان يدرساصوليا يف ري�اض األطفال واملدارس
االبتدائية مبك�را ،ملا فيه من اضافة
وج�دوى تنم�ي ش�خصية وذائق�ة
الطفل العراقي .
 ش�كرا جزيلا لكم متمنين دوامالعطاء والتطور .
 ب�ل ش�كرا لكم على ه�ذا الحوارالجميل وتحياتي لكادركم الرائع .
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلا
الرجال مخلوقات يسهل توقع ترصفاتها،
وحني يكذب هناك مجموعة من األسباب
التي توضح س�بب قيامه بذل�ك .لكن يف
العالق�ات الكذب هو بمثاب�ة بداية موت
الثقة وبالتايل العالقة برمتها.
أحيان�ا ً يمك�ن تجاوز ك�ذب الرجل حني
تك�ون األس�باب معقول�ة ومنطقية ويف
أحيان أخ�رى ال يمك�ن تجاوزها ألنه ال
يوج�د أي س�بب يربرها أو يجع�ل املرأة
تتقبلها.
فلماذا يكذب الرجل؟
يخاف من قول الحقيقة
أحيانا ً تكون ردات فعل املرأة العنيفة عىل
بعض األمور املسبب األول لكذب الرجل.
ً
فمثلا إن كان�ت املرأة تكره ش�خصا ً ما
وص�ودف وأن إلتقى به الرجل أو تواصل
معه لس�بب ما فهي عادة تفقد صوابها.
لذل�ك يف امل�رة املقبل�ة التي يق�وم الرجل
بذلك فهو سيكذب ليجنب نفسه املشاكل
حول أمر ال يس�تحق .لك�ن إن كان األمر
يس�تحق والرجل مرص عىل موقفه فهذه
مس�ألة أخ�رى وترتب�ط بالنقط�ة التي
سنتحدث عنها تالياً.
قيامه بأمر ال توافق عليه املرأة
هن�اك بعض األمور الت�ي ال توافق عليها
امل�رأة والتي ولس�بب م�ا يعتربها الرجل

دراسات حديثة
توصل باحثو جامعة فرجينيا إىل سبب
علمي ملعاناة بعض األفراد من أعراض
نزالت الربد القاس�ية بش�كل أكرب من
غريهم.
وق�اد الدكت�ور رونال�د تورن�ر ،وه�و
أخصائ�ي يف األمراض املعدية ،دراس�ة
أجرته�ا الجامع�ة للتحقي�ق يف كيفية
ارتباط مزيج البكترييا املوجودة داخل
األنف ،مع شدة أعراض الربد.
ويف الدراس�ة توص�ل الباحث�ون إىل
استنتاج مفاده أن األفراد الذين تحتوي
أنوفهم عىل املزيد من بكترييا املكورات
العنقودية ،يمكن أن يعانوا من أعراض

سلوكيات
نظرا ً النتش�ار التلعثم بني كثري من
أبنائن�ا يف اآلونة األخيرة وملا له من
اَث�ار نفس�ية عليهم تعتبر التأتأة
عن�د الطفل ق�د تؤثر فيه بالس�لب
على عملي�ة التواص�ل والتفاع�ل
االجتماع�ي وأيض�ا ً عملي�ة التعلم
وقد ينتهي األمر بهم إىل عدم الرغبة
يف الذهاب إىل املدرس�ة واالنطوائية
أو اإلصاب�ة باالكتئ�اب وعدم الثقة
بالنفس.
حي�ث يصبح�وا فريس�ة س�هلة يف
دائرة املتنمرين غير الواعني لآلثار
الس�لبية لذل�ك التنم�ر ألن بعضهم
يجد يف طريقة تحدث الفرد املتلعثم
مجاالً للسخرية.
أعراض التأتأة املفاجئة عىل الطفل
تك�رار األص�واتِ أو املقاط�ع أو
الكلمات.
إطال�ة األص�واتِ  ،التح�دث بب�ط ٍء
وبانقطاع.
إدخال بع�ض الكلم�ات إىل الجملة
مثل تكرار قول “إممم”.
التأخر يف ال�كالم ،بمعنى الرغبة يف
الحدي�ث وفتح الفم لك�ن مع عدم
خروج الكلمات.
التوتر وع�دم القدر ِة على التنفس
أثناء الكالم.
حرك�ة العين الرسيع�ة واهت�زاز
الشفتني عند الكالم.
ازدياد الحالة س�وءا ً عن�د القلق أو

نصائح طبية
تنتشر يف فص�ل الخري�ف أمراض
الربد واإلنفلونزا ،ما يستدعي املزيد
من االهتمام بالصحة ملواجهة هذه
األمراض.
وإليكم بعض املعلومات والوس�ائل
التي تساعد يف الوقاية من األمراض

ملاذا يلجأ الرجل إىل الكذب؟

مقبولة .معضلة الكذب هنا تكمن يف أنها
طبيعية أحيانا ً يف العالقات الطويلة األمد،
ألنه من املستحيل أال يقوم الرجل بأمر ال

توافق عليه رشيكته لكنها يف الوقت عينه
مؤذي�ة جدا ً للمرأة التي أبلغته مرارا ً عدم
موافقتها على إقدامه عىل ه�ذه الفعلة

أو تلك .هنا يمك�ن محاولة تفهم وجهة
نظ�ره ورؤية األمور م�ن منظوره فربما
حينها قد تتفهم املرأة سبب إرصاره .

يشعر باإلحراج
أحيانا ً يكذب الرجل حول أمور قد تجعل
نظ�رة من يحب تتغري .فإن إخترب موقفا ً
مهين�ا ً يف العمل أو يف الحياة بش�كل عام
فهو سيكذب .لكن يف املقابل يف العالقات
القوي�ة املتين�ة ال وجود لهك�ذا نوع من
األكاذي�ب ،الن الرج�ل يش�عر بالراح�ة
املطلق�ة الت�ي تجعله يش�ارك زوجته أو
رشيكت�ه كل ما يحصل معه س�واء كان
محرجا ً أو مهيناً.
ال يريد جرح مشاعرها
هناك نوعان من األكاذيب هنا ،األكاذيب
البس�يطة الت�ي تتمح�ور ح�ول أم�ور
س�طحية مثل ش�كل امل�رأة أو ذوقها يف
املالبس أو جودة طعامها.وهناك أكاذيب
عىل مس�توى أعىل وهي خطيرة اىل حد
ما رغم أن الرجل يظ�ن بأن يحمي املرأة
من خاللها .ل�و إفرتضنا أنكما يف مطعم
ما وفجأة قرر الرحيل ،الحقا ً تكتش�فني
بأنه مل�ح صدفة حبيبة س�ابقة أو إمرأة
م�ا معجبة به وقرر ،بمف�رده ،أن أفضل
مقاربة هي التذرع بأي حجة كي ترحال.
املرأة هنا تعتبر ما حصل إهانة لها بكل
املعايري بينما ه�و يعترب بأن قام بما هو
صائ�ب لكنه رسا ً جنب نفس�ه ردة فعل
غري متوقعة.

سبب علمي يكشف سر اإلصابة بنزالت برد قاسية
برد أكثر حدة ،باملقارنة مع غريهم من
األفراد.
ويف حين أن البرد بحد ذات�ه ينتج عن
فيروس ،ف�إن الكائن�ات الحي�ة التي
تعيش داخ�ل األنف ،يمكن أن تؤدي إىل
تفاقم األعراض من خلال التأثري عىل
مقدار الفريوس الذي تس�تطيع طرده
من املمر األنفي.
وأج�رى الدكت�ور ترين�ر وفريق�ه
دراس�تهم عىل  152مشاركا ،واختربوا
امليكروبات األنفية قبل وبعد إصابتهم
بفيروس ن�زالت البرد ،وتمكن�وا من
وضع املش�اركني يف  6فئ�ات مختلفة،

وفق�ا ألن�واع البكتريي�ا املوج�ودة يف
أنوفهم.
ووج�د الباحث�ون أن العالق�ة بين
امليكروب�ات األنفي�ة وش�دة أع�راض
الربد ،مثري لالهتم�ام للغاية .وتوصلوا
إىل أن النمط البكتريي الخلفي يف األنف،
يؤثر عىل طريقة التفاعل مع الفريوس
واملرض.
ويف حين توج�د عالق�ة إيجابي�ة بني
امليكروبات األنفية وشدة أعراض الربد،
فق�د ذكر الباحث�ون أن هن�اك عوامل
أخرى قد تلع�ب دورا أيضا ،بما يف ذلك
خصائص املضيف األساسية.

الضغط أو التعب.
الخوف من الحديث من األساس.
أس�باب التأت�أة املفاجئ�ة عن�د
األطفال
ر ّدة فعل األهل القاس�ية عندما يبدأ
الطفل بالتكلّم�ش ُ ،تعد من األمور
األساس�ية التي تجعل�ه يفقد ثقته
بنفس ِه ،وتؤدي إىل معاناته
م�ن التأت�ا ِة لخوف�ه الدائ�م وقلق ِه
املتزايد.
التأت�أة ق�د تع�ود أيض�ا ً إىل معاناة
الطفل من مشكلة نفسية داخلية،

لذلك يج�ب متابعته وإيجاد مصدر
املشكلة لعالجها بطريقة نهائية.
ش�عور الطفل بالغرية م�ن املولود
الجدي�د أو م�ن ش�قيقه أو أح�د
أقاربه ،م�ا يدفع�ه إىل التكلّم بهذه
الطريقة بهدف الحصول عىل املزيد
من الرعاية والحنان واالهتمام.
ُ
الطفل
يف بعض الحاالت قد يتعرّض
إىل مواق�ف مزعج�ة يف املدرس�ة
وأماك�ن اللعب ،ما يؤثر س�لبا ً عىل
نطق ِه وكالم ِه.وج�ود تاريخ عائيل
للتأتأة أي الوراثة.

يف س�ن متأخ�رة بعد الخامس�ة أو
قب�ل مرحلة املراهقة ،م�ا ي ّدل عىل
اضطراب نفيس حاد ينعكس س�لبا ً
عىل الطفل.
عالج التأتأة املفاجئة عند األطفال.
إن معظ�م حاالت التأت�أة املفاجئة
يتم عالجها بشكل رسيع وال تكون
مزمن�ة ،لك�ن بع�ض الح�االت قد
يك�ون خط ُر التأت�أة عندها مزمناً،
وتحتاج املتابعة والعالجات.
ال يوج�د علاجٌ ت�امٌ للتأت�أة عن�د
األطف�ال ،والعالج�ات املتاح�ة
تس�اعد يف تحسني النطق وتخفيف
األع�راض ،وتعزي�ز التواص�ل
االجتماع�ي لألطف�ال بالبي�ت
واملدرسة والنادي.
يبدأ عالج النطق بالحوار مع الطفل
ملالحظة التأت�أة ،وطريقة التنفس
أثناء الكالم ،وبالتايل تحسني النطق
والحدي�ث بطالق�ة أكرب م�ع مرور
الوقت.
العالج السلوكي املعريف حيث ُيساعد
يف حل املش�كالت النفسية املرتبطة
بحالة التأتأة مث�ل :التوتر ،والقلق،
وفقدان الثقة يف النفس.
أن يزود الطبيب األه�ل باملعلومات
حول بعض التمارين والتطبيقات،
واألجهزة اإللكرتونية التي تس�اعد
يف تعلي�م الطف�ل النط�ق الصحيح
والطالقة يف الحديث.

كيف نعزز مناعة اجلسم يف فصل اخلريف؟
الت�ي تنتشر يف ه�ذه الفترة م�ن
العام:
 مل�اذا تنخفض مناعة الجس�م يففصل الخرف؟
ال يوج�د ج�واب مح�دد على ه�ذا
الس�ؤال .ولك�ن ،تؤث�ر يف جس�م

اإلنس�ان يف ه�ذا الوق�ت مجموعة
عوام�ل ،ومن�ه الطق�س وتغرياته.
ومعظ�م البكتريي�ا والفريوس�ات
تنش�ط يف ظروف غياب الش�مس،
ألنه�ا تح�ب الرطوب�ة ودرج�ات
الحرارة املنخفضة.

 كيف نعزز مناعة الجسم؟يج�ب االهتم�ام بالتغذي�ة .ولكي
نش�عر بحالة صحية جي�دة ،يجب
أن نحاف�ظ عىل ت�وازن الربوتينات
والده�ون والكربوهي�درات ،وأن
نتناول أغذية غني�ة بفيتامينات A
 ،،B5 ،C ،D ،F ،PPالتي تعترب مهمة
لجهاز املناعة .وه�ذه الفيتامينات
موجودة يف الج�زر ،الفلفل األحمر،
الطماط�م والليم�ون والحمضيات
األخرى واملكرسات والبقول والتفاح
والخرضوات والسمك.
كم�ا يج�ب أال ننسى التماري�ن
البدني�ة ،ألن الحرك�ة تنش�ط
العملي�ات داخ�ل الجس�م وتحفز
جه�از املناع�ة .حت�ى أن عملي�ة
تنظي�ف املنزل اليومي�ة تعترب من
التمارين البدنية وتساعد يف تحفيز
مناعة الجسم.
يج�ب االهتم�ام بالن�وم ،ألن قلت�ه
واضطراباته ترض بالصحة .بالطبع

مبلعقة الطعام  ..افضل طريقة
لكشف اسرار الصحة

من املمكن ان تس�اعد امللعقة التي يتم
اس�تخدامها من اجل تن�اول الطعام او
املعلقة الوسط عىل معرفة بعض ارسار
الصحة واس�باب بع�ض االعراض التي
تتم املعاناة منها .والس�تخدامها يجب
تطبي�ق الخط�وات بالش�كل الصحيح
وبدقة.
 1يجب اوالً تحضري األدوات االساس�ية
وه�ي ملعقة طع�ام او ملعقة وس�ط
وكيس مخصص لحف�ظ الطعام قابل
لإلقفال عىل ان يكون جديدا ً ونظيفاً.
 2توض�ع امللعقة من الناحي�ة املحدبة
عىل كل مس�احة اللس�ان اىل ان تصبح
رطبة بسبب اللعاب.
 3بع�د ذل�ك توض�ع امللعق�ة يف الكيس
الش�فاف ويت�م اغالق�ه برسع�ة جيدا ً
ويترك يف مكان معرض للضوء الكثيف
مثل ض�وء الش�مس أو ان�ارة مصباح
كبري.
 4تت�م يف ه�ذه االثن�اء مراقب�ة حال�ة
امللعقة الت�ي يمكن ان تتغري خالل مدة
ال تزيد عىل دقيقة واحدة.
بع�د ت�رك امللعق�ة الت�ي وض�ع لعاب
اللس�ان عليه�ا ملدة ال تزي�د عن دقيقة
واح�دة ،يمكن مالحظة تغير لونها او
ظه�ور بعض البقع عليه�ا .لكن يجب
اخراجه�ا من الكيس ملعرفة اذا طرأ اي
تغيري عىل رائحتها ايضاً.
 1امللعقة النظيف�ة .اذا تبني ان امللعقة
بقيت نظيفة اي ان لونها لم يتغري ولم
تظهر عليه�ا اي بقعة ولم تصدر عنها
اي رائحة مختلفة او كريهة ،فهذا يعني
ان االعضاء الداخلية للجس�م ال تعاني
من اي مشكلة مهمة .ورغم هذا يمكن
اجراء الفحوص�ات الطبية الالزمة من
اجل التأكد من صحة النتيجة.
 2م�ن املمك�ن ان تص�در ع�ن امللعقة

روائ�حبطبيع�ةمختلف�ة.
• ت�دل الرائح�ة الح�ادة والقوي�ة عىل
املعان�اة من مش�كلة م�ا يف الرئتني او
املعدة.
• اما الرائحة التي تش�به رائحة السكر
فه�ي دليل على املعان�اة من مش�كلة
ترتبط بمرض السكري.
• ويف املقابل يكشف صدرو رائحة مثل
رائحة غاز االموني�ا عن املعلقة حدوث
اضطراب يف عمل الكليتني.
3قد تظهر عىل امللعقة بعد مرور دقيقة
على وضع اللع�اب عليها بق�ع باللون
األصف�ر او االبيض او مائل اىل الربتقايل
او البنفسجي.
• يكش�ف وجود البقعة الدهنية بيضاء
او صفراء اللون عىل امللعقة وجود خلل
يف عمل الغدة الدرقية.
• اذا ظه�رت عىل املعلق�ة بقعة باللون
البنفس�جي ،فه�ذا يشير اىل ح�دوث
مش�كلة صحي�ة مثل الته�اب القصبة
الهوائي�ة او خلل يف ال�دورة الدموية او
ارتفاع مستوى الكوليسرتول الضار.
• يعن�ي ظهور بقعة باللون االبيض ان
الش�خص الذي يجري االختب�ار يعاني
من مشكلة التهاب يف الجهاز التنفيس.
• يف ح�ال ظه�رت على امللعق�ة بع�د
اخراجها من كيس التجربة بقعة بلون
مائل اىل الربتقايل ،فهذا يشري اىل احتمال
املعاناة من مشكلة كلوية.
ويف ه�ذه الحاالت جميعا ً من الرضوري
مراقبة االعراض املختلفة التي قد تشري
اىل وج�ود مش�كلة صحي�ة م�ا وتؤكد
ذل�ك .ومن اج�ل كش�ف ارسار الصحة
بش�كل دقيق وبعيد عن الخطأ ،ينصح
باالعتم�اد دائم�ا ً عىل الفح�ص الطبي
االختصايص ألن�ه االكثر صح�ة وبعدا ً
عن االخطاء.

املطبخ

أسباب التأتأة املفاجئة عند األطفال

ُ
تلف الدماغ أو األعصاب املس�ؤولة
عن عضالت الكالم.
والضغط
للتوتر
التعرض املس�تمر
ِ
ِ
النفيس.
متى تظهر التأتأة عند الطفل؟
غالب�ا ً م�ا تظه�ر التأت�أة عندم�ا
ُ
الطف�ل الكالم أي بين الثاني ِة
يب�دأ
والرابع ِة من عمره ،وكلما طال عدم
علاج ه�ذه الحالة ،كلم�ا تفاقمت
هذه الظاه�رة لتصبح بمثاب ِة عادة
يصعب التخلّص منها.
يف بع�ض الحاالت ق�د تظهر التأتأة
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كرواسون لذيذ حبشوة مربى الفراولة
املكوّنات
حليب س�ائل عىل حرارة الغرفة
  60ملماء عىل حرارة الغرفة  65 -مل
دقيق  250 -غرام
خمرية فورية  6 -غرام
سكر بودرة  30 -غرام
ملح  -نصف ملعقة صغرية
ّ
مقطع�ة إىل مكعب�ات -
زب�دة
 150غرام
مربى فراولة  -بحسب الرغبة
طريقة العمل
 أخلطي يف وعاء الحليب واملاءوالخمرية واتركي املزيج جانباً.
 يف الخلاط الكهربائي ،ضعيالدقيق السكر وامللح ث ّم أضيفي
الزب�دة واخفقي حتى تتجانس
املكوّنات وتحصيل عىل ما يشبه
البقسماط.
 ضع�ي املزي�ج ف�وق خلي�طالحلي�ب واخلط�ي املكوّن�ات
بواس�طة ملعقة خشبية حتى
ّ
يترشب العجني املواد السائلة.
 أنقلي العجين�ة إىل س�طحصل�ب وادعكيه�ا بيدي�ك حتى
تحصيل عىل عجينة متماس�كة
ث ّم ّ
لفي العجينة بورق بالستيك
وأدخليه�ا إىل الثالج�ة ل�ـ3
ساعات عىل األقل.
 -أخرج�ي العجينة من الثالجة

وم ّديها عىل سطح صلب منثور
بالدقيق حتى تحصيل عىل مربع
طوله  40س�م وعرضه  20سم
تقريباً.
 اط�وي العجينة على النصفوم ّديه�ا م�ن جدي�د بواس�طة
الشوبك.
 اعي�دي الخط�وة الس�ابقةمرّتين عىل األقل ّ
ث�م إطويها 3
مرات عىل بعضه�ا ّ
لفيها بورق
بالس�تيك وأدخليه�ا إىل الثالجة
لليلة كاملة.
 حمّي الف�رن عىل حرارة 180درجة مئوية ث� ّم غلّفي صينية
بورق زبدة.
 اخرج�ي العجينة من الثالجةوم ّديها عىل س�طح صلب حتى
تحصلي على مربّ�ع طوله 40

س�م وعرضه  25سم تقريبا ً ث ّم
ّ
قطعيه إىل  8مثلّثات متساوية.
 عىل كل مثلّث ضعي ما يقاربملعقت�ان صغريت�ان من مربى
الفراول�ة ّ
ولف�ي املثلّ�ث حت�ى
تحصيل عىل الشكل املطلوب.
 ّصفي الكرواسون يف الصينية
ث� ّم إدهن�ي وجهه�ا بالبي�ض
املخف�وق وأدخلي الصيني�ة إىل
الفرن لحواىل  25دقيقة.
نصائح
احريص عىل عدم خلط مكوّنات
العجين�ة مل�دة طويل�ة حت�ى
تحافظي عىل مذاق الكرواسون
الشهي .استبديل مربى الفراولة
ّ
تفضلين�ه
ب�أي ن�وع آخ�ر
مث�ل مرب�ى التف�اح أو مرب�ى
املشمش.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة..
كل ش�خص يحتاج إىل فترة زمنية
مختلفة للنوم ،فالبعض تكفيهم 7
ساعات والبعض اآلخر  9ساعات.
كم�ا يج�ب أال نتجاه�ل التلقي�ح،
ألن�ه وس�يلة فعال�ة ج�دا للوقاية
م�ن األم�راض املعدي�ة بم�ا فيه�ا
الفريوسية التي تسبب اإلنفلونزا.
وهن�ا تج�در اإلش�ارة إىل أن بعض
الن�اس يحاول�ون تقوي�ة مناع�ة
جس�مهم بتن�اول مس�تحرضات
طبية مضادة للفريوس�ات .وفعال،
قد تس�اعد ه�ذه املس�تحرضات يف
تقوية مناعة الجس�م ،ولكن يجب
تناوله�ا بع�د استش�ارة الطبي�ب
فقط ،لتجنب اآلثار الجانبية.
وتفيد هذه النصائح يف تعزيز جهاز
املناعة عن�د وجود ضعف بس�يط،
ولكنها ل�ن تفي�د املصابني بمرض
نقص املناعة “اإليدز” مثال ،ألن عىل
هؤالء مراجعة الطبيب املعالج لكي
يصف لهم األدوية املناسبة.

النظام النباتي أثناء الرضاعة يؤثر سلباً يف تغذية طفلك
تلج�أ بع�ض األمه�ات إىل النظام
الغذائ�ي النبات�ي ،أو الحمي�ة
الغذائية القاسية ،من أجل إنقاص
رسيع للوزن الذي اكتس�بنه أثناء
الحم�ل ،ولكن ال تعلم الكثريات أن
النظام الغذائ�ي النباتي والحمية
الغذائية القاس�ية ،تؤثر س�لبا ً يف
تغذي�ة الطف�ل الرضي�ع ،وبالتايل
عىل نموه.
وأخيرا ً أص�در املرك�ز االتح�ادي
للتغذية تقريرا ً يحذر فيه األمهات
من اتباع النظ�ام الغذائي النباتي
أثناء مرحل�ة الرضاعة الطبيعية،
حي�ث إن النظام الغذائ�ي النباتي
يع�رّض الطف�ل الرضي�ع لنقص
فيتامين  ،B12ال�ذي يتوف�ر
يف مص�ادر التغذي�ة الحيواني�ة
مث�ل اللح�وم ،األس�ماك ،البيض،

ومنتجات األلبان.
وأش�ار التقرير إىل خطورة نقص
الفيتامين�ات بس�بب النظ�ام
الغذائ�ي النباتي ،التي قد تس�بب
للطفل مش�اكل عدي�دة وخطرية
مث�ل فق�دان ال�وزن ،ضع�ف
املهارات الحركي�ة ،مثل االلتفاف

والجل�وس ،عالوة على صعوبات
التطور اللغوي.
وينص�ح األطباء وخبراء التغذية
بضرورة اتباع األم املرضع نظاما ً
غذائي�ا ً صحي�ا ً ومتوازن�اً ،يمدها
وطفله�ا بالعن�ارص الغذائي�ة
الالزمة لنمو صحي وطبيعي.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

ان��ه هموم��ي جه��ال وترض��ع ادم��وع
اكض��ي الي��ل الول��ي وم��ا يهـــــي��دون
اغف��ي ابه��ذا يكع��د ذاك ويلــــــــ��وع
ويف��زون اعل��ى صوت��ه ماينامــــ��ون
الكب��ر منه��م فطمت��ه وي��اكل اضــل��وع
شس��وي اش��لون ل��و كله��م يكب��رون
جن��ح بي��ه انكس��ر والثان��ي مخل��وع
وط��رت ك��وه عل��ى اعن��اد اليكره��ون
ب��س اس��مك نه��ر وامل��اي مكط��وع
وان��ه اعل��ه اجل��رف اله��ث بلعيـ��ون

تتح�رر الي�وم م�ن الضغوط وتخط�و نحو االم�ام بثقة
مهنياً :تتش�ابك األف�كار والهواج�س وتظه�ر االتهامات،
الوضع غري خطر إىل هذه الدرجة ،لكنه ال يسمح باالستخفاف
ب�ه أو بمس�تج ّداته عاطفي�اً :عواطف�ك املتأجج�ة تفجّ ره�ا مع
الرشي�ك ،ما يزيد األجواء بينكما رومانس�ية وتعلق أحدكما باآلخر
صحي�اً :كل ما تحتاج إليه هو اله�دوء وتركيز طاقاتك واهتماماتك
بصحتك واملحافظة عليها .

الثور

توظف جيدا كل ما لديك من معرفة وتثبت قدراتك
ّ
تتوصل اىل عملية تقارب ومصالحة ،ولو
مهنياً :قد
تحمّلت بعض املالمة واالنتق�اد واملالحظات عاطفياً:
ّ
تحق�ق انتص�ارت مهمّ�ة ،وتق�وم بإنجاز مهم يس�لّط
ً
عليك الض�وء ويثري اإلعج�اب بقدراتك صحيا :ال�وزن الزائد
له انعكاس�ات س�لبية ،فحاول أن تستعيد رشاقتك رسيعا ً يف
فصل الصيف.

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء

اجته�د اليوم لتحاف�ظ عىل تركيزك وه�دوء اعصابك
مهني�اً :حب�ك للعم�ل ي�ؤدي دورا ً حاس�ما ً يف تحسين
وضع�ك يف العمل ،ما يرتك انطباعات إيجابية لدى أصحاب
العم�ل عاطفياً :تتعقد عالقة يف املحيط ،وتضطر اىل ايجاد حل
بكل الوس�ائل وتحاول أال تفض�ح أمرك وأن تحافظ عىل حميميتك
صحياً :فكر جي�دا ً يف الخطوات املس�تقبلية الرضورية للمحافظة
عىل صحة رشيقة ،واخرت املناسب منها واملفيد لك.

السرطان

اليوم مالئ�م للبناء والتخطيط فلا تضيع الفرصة
مهنياً :تخف الحظوظ وتحاول ان تتأقلم مع ظروف
مهني�ة جديدة ،لك�ن انتبه لتطورات تتطل�ب الكثري من
الحرص عاطفياً :تس�عى إىل اإلمساك بزمام األمور ،وتشعر
ّ
بأن�ك تتحكم يف الوضع العاطفي ،فتتق ّدم بخطى ثابتة أكثر من
السابق صحياً :التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل
وال سيما إذا أتبعتها بتناول كوب من العصري الطبيعي .

األسد

لن تفيدك الرسعة اذا اهملت التفاصيل يف س�عيك
لهدف�ك مهني�اً :ال ترتاج�ع أمام الضغ�وط ،فأنت
تمتل�ك الق�درة على مواجهته�ا مهما بل�غ حجمها
عاطفي�اً :الغرية حين تزيد ع�ن ح ّدها تصب�ح مؤذية،
وت�ؤدي اىل عواقب وخيم�ة منها االنفصال صحي�اً :الحفاظ
عىل رش�اقتك مهم جداّ ،لكن ال تحاول القيام بحمية مزاجية
قاسية .

العذراء

تنش�غل بمس�ائل مهني�ة وقد تجمع�ك مرشوعات
باالصدق�اء مهني�اً :إنزع قن�اع الحس�د والغرية ،وال
تتالع�ب عىل الحبلني ،لكل يشء نهاية ،وحيلك لن تنطيل
على أحد بع�د اليوم عاطفي�اً :معالج�ة األم�ور بالحكمة
والروية بينك وبني الرشيك تؤدي إىل الحلول املرجوة لكل مشكلة
تعرتضكم�ا صحي�اً :أعصابك املتوت�رة بعض الشيء تحتاج إىل
الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيدا ً عن محيطك.

الميزان
تجنب االنزالق ىف نشاطات او اقوال غري مدروسة
مهني�اً :طول اإلنتظار منعك م�ن التدقيق يف األمور
ح�ال حصولها ،فقبلته�ا بطريقة مترسع�ة عاطفياً:
ق�د تواج�ه بعض األنانية غير املربرة م�ن الرشيك ،وذلك
س�يؤدي حتم�ا ً اىل تلبّ�د الغيوم يف س�ماء عالقتكم�ا صحياً:
تتطل�ب الحالة الت�ي أنت فيها إىل تغيير نوعية طعامك لكي
تحافظ عىل رشاقتك.

العقرب

لدي�ك روح مب�ادره تجعلك مح�ركا ودافعا لالحداث
ّ
تحق�ق انتص�ارت مهمّ�ة يف العم�ل ،وتقوم
مهني�اً:
بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثري اإلعجاب بقدراتك
عاطفياً :التفرّد بالرأي مسألة خطرة وال سيما إذا كان ذلك
سينعكس سلبا ً عىل طبيعة العالقة مع الرشيك صحياً :استعض
عن املأكوالت الغنية باللحوم بتكل الخفيفة واملحتوية عىل كمية
كبرية من الخضار .

القوس

تعتن�ي بعملك وتحقق مكاس�ب او تحصل عىل مكافاة
مهني�اً :تب�ذل جه�ودا ً مضاعف�ة إليج�اد التفاه�م ،أو
تنسحب بهدوء ريثما تهدأ األحوال ،هذا ال يمنع من مبارشة
ّ
خاصة مع شخص تش�اطره بعض واألهداف عاطفياً:
عالقة
ال تح�اول أن تبق�ي العالقة س�طحية او تكون عاب�رة وتصطدم
بلق�اءات أخرى وارتباطات ثابتة ،فتعيش اضطرابا ً ورصاعا ً داخليا ً
صحي�اً :ال تضخم املش�كالت الت�ي تعانيها ،باس�تطاعتك التخلص
منها إذا واظبت عىل ممارسة الرياضة .

الجدي

ق�د تحقق يف حيات�ك الخاصة توازن�ا وعطاء جميال
مهني�اً :تتحس�ن معنويات�ك الي�وم بعد فترة مليئة
بالصعوبات والتحدي�ات والقرارات الحاس�مة عاطفياً:
ال تخجل أن تطلب املس�اعدة م�ن الحبيب ان احتجت إليها،
فهو أقرب الناس إليك يف مثل هذه الحاالت صحياً :الجلوس خلف
املكاتب ليس صحياً ،الحركة مطلوبة ورضورية وخصوصا ً بعد
ساعات العمل الطويلة .

الدلو
ق�د تحقق يف حيات�ك الخاصة توازن�ا وعطاء جميال
مهني�اً :يخ�ف الوه�ج الس�ابق كم�ا االحتم�االت
والتسهيالت ،ويرتكز االهتمام عىل قضايا مهنية طارئة
قد تس�بب لك األرق عاطفياً :ابتع�ادك عن الرشيك أكثر من
املعتاد يولد الشك لديه ،حاول تمضية أطول وقت ممكن إىل جانبه
صحياً :قد يطرأ ما لم يكن يف الحس�بان ،فيس�بب لك االضطراب
والقلق ،ما ينعكس سلبا ً عىل محيطك ووضعك الصحي .

الحوت

لو لم تمض االمور بسالسة حافظ عىل ابتسامتك
مهنياً :الحوار املفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك
اىل أهداف�ك اذا احس�نت التصرف وحس�ن املعامل�ة
عاطفي�اً :ال تجازف بالعالقة م�ع الرشيك ،ألنك قد تدفع
ثمن مغامراتك الحقا ً وعندها لن ينفع الندم صحياً :الخمول
وقلّ�ة الحركة ال يتناس�بان مع وضعك الصحي ،فس�ارع اىل
ممارسة الرياضة .

حدث يف مثل هذا اليوم
 1569ـ اغتي�ال القائد األندليس محمد بن
أمية قائد املورس�كيني يف حرب البرشات.
 – 1798ان�دالع ث�ورة القاه�رة األوىل
ض�د الحملة الفرنس�ية عىل مصر ،وراح
ضحيته�ا حوايل  2500مرص ًي�ا بينما قتل
م�ن الفرنس�يني  16ف�ر ًدا فق�ط بينه�م
جنرال.
 – 1827وقوع «معركة نافارين البحرية»
بني األسطول املرصي بقيادة إبراهيم باشا
مدع�م باألس�طول العثماني واألس�طول
الجزائ�ري من جه�ة وأس�اطيل بريطانيا
فرنسا وروسيا من جهة أخرى.
 – 1919الكونغرس األمريكي يتبنى قانوناً
يحظر كل املرشوبات املس�كرة يف الواليات
املتحدة.

 – 1960تأسيس نادي القادسية الكويتي،
ويع�د اآلن من أق�وى األندي�ة الكويتية يف
مختلف األلعاب الرياضية.
 – 1973امللك�ة إليزابيث الثانية تفتتح دار
أوبرا س�يدني وذل�ك بعد  15عامً �ا من بدأ
البن�اء ،وقد كل�ف املبن�ى  80مليون دوالر
أمريكي .
 : 1973الكويت وقطر والبحرين واإلمارات
يتخ�ذون ق�رارا ً بوق�ف تصدي�ر البترول
إىل الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة وهولندا،
تضامنا ً مع مرص وس�وريا يف حربهما ضد
الكيان الصهيوني.
 – 1977انقالب عس�كري يف تايالند يطيح
بالحكومة املدنية.
 – 1979إنعقاد أول جلس�ة لجامعة الدول

العربي�ة يف تون�س بعد انتق�ال مقرها من
ً
إحتجاج�ا على توقي�ع معاهدة
القاه�رة
السالم املرصية الصهيونية.
 – 1981االتح�اد الس�وفيتي يمن�ح بعثة
منظم�ة التحرير الفلس�طينية بموس�كو
صفة دبلوماسية.
 – 1989ف�وز الكات�ب اإلس�باني كاميل�و
خوسيه ثيال بجائزة نوبل يف األدب.
 – 2006ملك الس�عودية عب�د الله بن عبد
العزيز آل س�عود يعلن عن تأس�يس هيئة
للبيعة يكون أعضائها م�ن أبناء امللك عبد
العزيز الذكور وأحفاده يف حالة وفاة األب.
 – 2011املجل�س االنتقايل الليبي املعارض
املدع�وم من حل�ف الناتو يعل�ن عن مقتل
معمر القذايف.

قصة مثل

اخذ الشور من راس الثور ؟؟

تذك�ر قصص الرتاث الش�عبي أن امرأة قروية
كان لديه�ا ثور تس�تعني به يف أعم�ال الحرث
 ،ويف أح�د األي�ام وبينما كان زوج ه�ذه املرأة
خارج البيت ،اشتد العطش عىل الثور  ،فأدخل
الثور رأس�ه يف جرة موجودة يف ساحة البيت ،
ولم يستطع الثور إخراج رأسه من هذه الجرة
 ،ول�م تعرف املرأة كيف تتصرف  ،ألنها كانت
تريد املحافظ�ة عىل الثور  ،وكذل�ك املحافظة
عىل الجرة خوفا ً عليها من الكرس .
اس�تعانت املرأة بجارها أب�و العريف  ،وحكت
له القصة  ،فجاء ودخن علبة الهييش  ،ورشب
إبري�ق قه�وة  ،وه�و يفكر كيف يخ�رج رأس
الث�ور وال يكسر الج�رة  ،وبع�د جه�د جهيد

وتفكير طويل  ،قال للم�رأة إنه ليس هناك بد
م�ن قط�ع رأس الثور  ،لكي نس�تطيع إخراج

رأس�ه من الجرة من دون أن تنكرس  .فناولته
السكني  ،وقطع رأس الثور  ،ولكنه مع ذلك لم
يس�تطع إخراج رأس الثور الكبري من الجرة ،
فق�ال للمرأة إنه ال بد م�ن كرس الجرة إلخراج
رأس الثور املقط�وع  ،وبالفعل ناولته الفأس
وكسر أب�و العريف الج�رة وحمل بي�ده رأس
الثور مرسورا بذكائه .
عندما عاد الزوج إىل البيت وس�أل زوجته عما
حص�ل  ،أخربته بما ج�رى  ،فرضب كفا بكف
وقال  “ :خذ الشور من رأس الثور “ .
وص�ار قول�ه بعد ذل�ك مثالً ل�كل أحمق يقدم
تضحيات كثرية  ،ث�م ال يحصل عىل أي نتيجة
بل يخرس ما لديه

هـــــل تعلــــــم

1امل�اء الس�اخن يتجمد عىل نح�و أرسع من امل�اء البارد عندوضعه يف داخل الفريز.
2التف�اح ولي�س « الكافيين » هو املنب�ه األقوى ،ملس�اعدةاإلنسان عىل االستيقاظ يف الصباح.
3إذا عطس�ت بقوة ،يمكنأن تكرس ضلعا ،و إذا حاولت
أن تكتم عطسة ،فانه يمكن
أن تفج�ر وع�اء دموي�ا يف
رأسك أو رقبتك و تموت .
4أثبت العلم�اء أن الكاكاو« الش�وكوالته » ال تس�اعد
على زيادة الوزن كما يعتقد
البعض.
 «5األش�خاص األذكي�اء» لديه�م نس�بة مرتفع�ة
م�ن الزن�ك والنح�اس يف
شعورهم.
 6ضوء الش�مس يستغرقوصوله لألرض يف «  8دقائق » فقط.
 7الهن�د ه�ي الدولة الوحي�دة الت�ي لديها قان�ون « لحمايةالبقر».
8إن ارتف�اع نس�بة امللوحة يف البحار يجعل اإلنس�ان يمارسالسباحة دون خشية الغرق.

اختبارات شخصيتك

اختبار يكشف درجة التأثير

من خلال اختبار ش�خصية
بس�يط وس�هل ورسي�ع
يمكن كش�ف بع�ض جوانب
وخفاياه�ا
الش�خصية
وارسارها .كم�ا يمكن تحديد
طبيع�ة العالقة م�ع اآلخرين
وكل ما يمك�ن ان يؤثر فيها.
ً
مثلا يجب
ويف ه�ذا االختبار
النظ�ر اىل ه�ذا الرس�م ال�ذي
يتضم�ن اش�كاالً متداخل�ة
وتحدي�د الش�كل ال�ذي تت�م
رؤيت�ه فوراً .ويمك�ن الخيار
ان يس�اعد عىل معرفة درجة
التأثير على آراء اآلخري�ن
وقراراتهم واحيانا ً مصريهم.
يمكن خ�وض هذا االختبار يف
ث�وان قليلة ان يح�دد درجة
التأثري عىل اآلخري�ن والقدرة
عىل تغيري قراراتهم وتصويب
آرائه�م .وله�ذا يج�ب تحديد
الش�كل الذي تت�م رؤيته قبل
اي ش�كل آخ�ر بع�د النظ�رة
االوىل اىل الرسم.
الطيور
يمكن ان يرى بعض االشخاص
عند النظر اىل الرسم مجموعة
الطيور .وهذا يدل عىل التمتع
بش�خصية فري�دة تتمي�ز
باملي�ل اىل االس�تقاللية وعدم
الخض�وع لتأثير العوام�ل
الخارجي�ة اي�ا ً تك�ن .كذل�ك
يعني هذا القدرة عىل الخروج
عىل املأل�وف والتقليد يف حال
ب�دا ه�ذا رضوري�ا ً ومفي�داً.
وم�ن املمك�ن ان يشير اىل
التمت�ع بمواصف�ات تجع�ل
اآلخري�ن يمنح�ون م�ن يرى
الطيور ثقته�م .ولهذا يصبح
مستش�ارا ً له�م يف الكثريمن
االوقات ويف مختلف الظروف
واملواق�ف .كم�ا ق�د ي�ؤرش

على امتالكه موهب�ة الحوار
العقالني واله�ادئ وان كانت
بع�ض املصاع�ب الت�ي تت�م
مواجهته�ا تس�بب الش�عور
بالتوت�ر وتفرض اج�واء من
االنفع�ال .وم�ن دالالت رؤية
الطي�ور ايضا ً املي�ل الدائم اىل
عدم الخضوع واىل اخذ القرار
الح�ر واىل القي�ام بالخطوات
الصحيح�ة وان كان الجميع
يسيرون يف عك�س االتج�اه.
ومنها القدرة عىل االنس�جام
مع مختل�ف االجواء والتكيف
مع التغييرات املفاجئة التي
يمك�ن ان تط�رأ على الحياة
ونم�ط العي�ش واملخططات.
ومنه�ا ايض�ا ً ع�دم القب�ول
باملس�اومة وخصوص�ا ً يف
م�ا يتعل�ق باحترام القواعد
والقوانين واملب�ادئ والقي�م
االنسانية والحضارية .وليس
غريب�ا ً ان يصب�ح م�ن يمتلك
ه�ذه الش�خصية موض�ع
اعج�اب الكثريين وان يتمكن
م�ن التأث�ر عليه�م بطريقة
ايجابية غالباً.
وجه املرأة
م�ن املمكن ان يرى بعض من
ينظرون اىل الرسم وجه املرأة
وه�ذا يعن�ي التمت�ع بالذكاء
الح�اد وبطاق�ة وحيوي�ة
كبريتني .كما يدل عىل امتالك
موهب�ة حل املش�اكل وايجاد
الحلول للمعضلات املختلفة
وتوفير االج�واء االيجابية يف
كل الظروف وان كانت صعبة
ج�داً .كذلك يشير اىل الرغبة
الدائم�ة يف تقدي�م العون ويف
بن�اء العالق�ات االنس�انية
املفي�دة وازال�ة الح�دود التي
يمك�ن ان تفصل عن اآلخرين

اي�ا ً تك�ن .ويكش�ف ه�ذا
الق�درة عىل املس�امحة حتى
تج�اه االش�خاص املس�يئني
والسلبيني والذين ال يظهرون
ارادة التع�اون .ويمك�ن ان
يظه�ر االندف�اع والحم�اس
الش�ديدين تجاه االش�خاص
الذين يحتاج�ون اىل العون يف
االوق�ات والظ�روف العصيبة
فضالً عن القدرة عىل املغامرة
والجرأة يف التعبري عن املواقف
الرصيحة ويف عدم الخوف من
اي ش�خص وم�ن اي تهديد.
ومم�ا يمك�ن ان ت�دل علي�ه
مشاهدة وجه املرأة يف الرسم
الشعور بالضعف امام دموع
اآلخرين وشكواهم وبؤسهم.

وهذا ما يش�جع على الدفاع
عنه�م وي�ؤدي بالت�ايل اىل
كسب ثقتهم .وهو ما يجعل
التأثير عليهم ام�را ً ممكناً.
فف�ي ه�ذه الحال�ة يصب�ح
من يخ�وض االختب�ار قادرا ً
على ف�رض حض�وره على
مختلف الجلسات واللقاءات
االجتماعية .فهو يتمتع ايضا ً
بالق�درة الغريبة عىل االقناع
واملواجهة والتعبري عن الرأي
وابداء وجهات النظر اضافة
اىل صف�ات اخ�رى كثيرة
يظهرها اختبار الش�خصية
ه�ذا ويمكن ان تؤثر بش�كل
كبير وملح�وظ يف املحي�ط
االجتماعي واالرسي.
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األخيرة
للدخول إىل موقع
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عـين على العالم
اختراع جديد يقلب الموازين في
عالم البناء

ابتكر باحثان من جامعة “بوليتكنيكا دي فالنسيا” بإسبانيا ،اخرتاع نوع
جديد من الخرسانة الش�فافةَ ،ي ِعد بثورة يف قطاع البناء والتشييد ،نظرا
ألن الخرسانة الشفافة الجديدة تتميز بتكلفة أقل بـ  80باملئة من تكلفة
نظريته�ا التقليدية ،وكذلك إنتاج بمعدالت رسيع�ة جدا.وأطلق الباحثان
خوزي�ه ألبيول وميغيل لوبيز اس�م “هرتانس” على ابتكارهم الجديد ،إذ
تتيح الخرس�انة الش�فافة الجديدة تصميمات مطبوع�ة ثالثية األبعاد،
يتم دمجها بداخلها ،وبالتايل إنش�اء واجهات وأرصفة وغريها من أعمال
اإلنشاءات.والخرس�انة الش�فافة هي مواد بناء تتميز بخصائص انتقال
الضوء ،بسبب العنارص البرصية الضوئية املدمجة داخلها ،وهي األلياف
الضوئية يف العادة.وعن طريقها يتم مرور الضوء من عرب كتلة الخرسانة
من طرف إىل آخر ،وينتج عن هذه العملية ضوء معني عىل الس�طح.وعن
الخرس�انة الجدي�دة “هرتانس” ،يقول خوس�يه ألبيول ،األس�تاذ بكلية
هندس�ة البن�اء يف جامعة بوليتكنيكا دي فالنس�يا“ :يمكنن�ا طباعة أي
تصمي�م مُ تخيل بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد وإدراجه يف عملية إنش�اء
الواجهة”.ويتابع“ :باستخدام “هرتانس” ،يمكننا إنشاء هياكل تتضمن
ص�ورا ممي�زة يف العديد من األش�كال املختلف�ة ،مثل ش�عار الرشكة أو
استنساخ عمل فني ،أو طباعة وجه شخص أو صورة مدينة معينة ،كما
يمكننا ً
أيضا تضمني أجهزة مضيئة ،إلضاءة الهيكل”.وبحسب الباحثني،
يت�م إنتاج ه�ذه الخرس�انة بتكلفة أقل بكثري من الخرس�انة الش�فافة
التقليدية ،إذ أن الخرس�انة الش�فافة ليست ش�يئا جديدا ،ولكنها تكون
مصنوعة يدويا ،مما يؤثر بش�كل مبارش عىل تكلفته�ا النهائية العالية.
وتش�مل “هرتانس” أيضا عىل عنارص تقوية بس�ماكة مختلفة ،تضمن
قوة األجزاء الخرس�انية؛ حيث توفر األجزاء املطبوع�ة ثالثية األبعاد مع
التصميم بنية أساس�ية داخلية ،مما يضمن الصالبة الهيكلية للخرسانة
بشكل عام ،وبالتايل يضمن هذا التكوين واملواد املستخدمة تحسني املظهر
ثالثي األبعاد للمنتج النهائي.باإلضافة إىل ذلك ،يمكن لـ “هرتانس” دمج
اإلض�اءة الدائمة أو املتقطعة يف أي منطقة ،وذلك باس�تخدام البطاريات
التي يتم ش�حنها عن طريق مصدر طاقة خارج�ي ،باإلضافة إىل أجهزة
الش�حن الالس�لكي.و ُيع ّد نوع الخرس�انة الجديد حل مبتكر ،وفريد من
نوعه يف العالم ،حيث أنه سهل النقل والرتكيب ،وله إمكانات كبرية للبناء
وصناع�ة األثاث ،وحتى يف مجال اإلعالنات ،كما يمكن اس�تخدامه أيضا
يف عن�ارص التصميم مثل :املصابيح أو العنارص الزخرفية ،وكذلك املطبخ
وأسطح العمل واألرضيات الخارجية والداخلية وما إىل ذلك.

(فيس بوك) يختبر سمة جديدة
لتطبيقها على (انستغرام)
يس�مح تطبيق التواصل االجتماعي
(فيس بوك) للمس�تخدمني بالنرش
املتقاط�ع لقصصه�م وReels
الخاصة بهم عىل التطبيق ولكن اآلن
يتم اختبار ميزة جديدة من ش�أنها
أن ترى تدفق املش�اركات يف االتجاه
اآلخر ً
أيضا.وطرحت الرشكة مؤخرًا
خيارًا يس�مح للمس�تخدمني بنرش
تحديثات (فيس بوك) الخاصة بهم
والت�ي تتضم�ن ص�ورًا أو مقاطع
فيديو عىل (انس�تغرام) ،وبالنسبة
لألش�خاص النش�طني على كال
النظامين األساس�يني ،يمك�ن أن
توفر لك ه�ذه امليزة م�ن االضطرار
إىل تحمي�ل نف�س الوس�ائط مرتني
يف تطبيقين مختلفني.ويمن�ح
(في�س ب�وك) طريق�ة س�هلة مللء
(انس�تغرام) بمزيد م�ن املحتوى يف
وقت يت�م فيه اس�تثمار الرشكة يف
ضم�ان بق�اء (انس�تغرام) منصة
وس�ائط اجتماعي�ة ش�هرية م�ع
املستخدمني األصغر ً
سنا يف مواجهة
املنافسة املتزايدة من تطبيقات مثل
 Snapchatو .TikTokوق�ال (فيس

بوك) إن امليزة ،الت�ي لم يتم اإلعالن
عنها رس�م ًيا بعد ،ب�دأت يف الظهور
يف وقت س�ابق من هذا الشهر ،ومع
ذلك ،أش�ارت الرشك�ة إىل أن الخيار
حال ًيا هو اختب�ار عاملي متاح فقط
ملجموع�ة صغيرة من األش�خاص
الذين لديهم بالفعل ملفات شخصية
عىل (فيس بوك) مرتبطة بحس�اب
شخيص أو منشئ أو حساب تجاري
عىل (انستغرام).وإذا كانت متوفرة،
سرتى امليزة يف مربع “ماذا يخطر يف
بالك” ،ويف (فيس بوك) حيث يمكنك
إنش�اء املش�اركات ،ويظهر مفتاح
التبدي�ل الجديد بجانب تلك الخاصة
بتحرير الجمهور ملشاركتك وإنشاء
ألب�وم جديد.وعن�د الضغ�ط عليها،
س�يتم نقلك إىل شاشة جديدة حيث
يمكن�ك اختيار مش�اركة منش�ور
(في�س ب�وك) الفردي مع حس�ابك
على (انس�تغرام) املتص�ل ً
أيض�ا،
وستخربك الشاشة أن هذا الخيار لن
يتم تطبيقه إال عىل املشاركة املعنية
 ولن يصب�ح اإلعداد االفرتايض مناآلن فصاع ًدا.

(جوجل) تضيف ميزة جديدة لتسهيل
التصفح عبر الهواتف الذكية
تواص�ل رشك�ة (جوج�ل) تطوي�ر خدماتها للمس�تخدمني حول
العال�م ،بإضافة ممي�زات وخصائص جديدة ،تعمل عىل تس�هيل
التصف�ح والعم�ل ،ومؤخرًا حدثت رشكة (جوج�ل) محرك بحثها
الخاص بالهاتف الذكي ،ومنحته نظاما ً جديدا.
وأوضح التقرير أن (جوجل) جعلت محرك البحث مس�تمرًا ،أي إن
املستخدم سيحصل عىل النتائج بنظام الصفحة الواحدة ،بدالً من
تعدد الصفحات ،ما يمكنه من االستمرار بالنظر إىل النتائج ضمن
قائم�ة واحدة ،بدالً م�ن الحاجة إىل االكتفاء بعدد م�ن النتائج ثم
الضغط عىل رابط الصفحة التالية لرؤية املزيد من نتائج البحث.
وتعم�ل (جوجل) حال ًي�ا عىل نرش ه�ذا التحدي�ث تدريج ًيا ملعظم
عملي�ات البح�ث التي ُتج�رى باللغ�ة اإلنجليزية على الهواتف يف
الواليات املتحدة ،وتس�مح هذه الخاصية للمستخدم برؤية نتائج
تع�ادل م�ا يظهر على أربع صفح�ات يف مح�رك البح�ث قبل أن
يصل املس�تخدم إىل نقط�ة “عرض املزيد” ،حي�ث يوجد زر يحمل
تلك العبارة ،ويمكن للمس�تخدم أن يضغ�ط عليه لرؤية مزيد من
النتائج.
وأش�ار التقرير إىل إن ه�ذه اإلضافة الجديدة قادم�ة إىل تطبيقات
(جوج�ل) التي تعمل على هوات�ف كل م�ن ( iOSوأندرويد) ،مع
مالحظة أن هذه الخاصية الجديدة ستس�مح للرشكة بوضع مزيد
من اإلعالنات يف صفحة نتائج البحث التي سرياها املستخدمون.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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شذى حسون تعتذر ملتابعيها عن إطاللة حفل
افتتاح اجلونة
ظهرت الفنانة ،شذى حسون ،يف حفل افتتاح مهرجان الجونة
السينمائي ،حيث أطلت شذى بفستان أزرق ،حيث القت الكثري من
االنتقادات بسبب هذه اإلطاللة غري املوفقة يف نظر الكثري ،وهذا بسبب
أن البطانة الداخلية للفستان والتي كانت مختلفة تمامً ا عن لون
الفستان ،حيث بدا الفستان غري مناسب ملثل هذا املهرجان.
حيث تعاملت الفنانة شذى حسون بذكاء يف امتصاص غضب محبيها
ومتابعيها عن طريق اختيار إطالالت أجمل يف األيام التالية ملهرجان
الجونة ،ففي اليوم الثاني اختارت الفنانة شذي حسون فستان باللون
الكريمي املائل للصفرة ،حيث كانت هناك تفاصيل صغرية مزينة به
من الزخارف ،ونسقت معه مكياجا دخانيا وترابيا ،وبهذا استطاع
شذى تبديل رأي متابعيها حول اإلطاللة األوىل ،والتي عرضتها لكثري
من االنتقادات الواسعة ،يف حفل االفتتاح.
وقامت شذى باالعتذار لجمهورها عرب حسابها الشخيص عىل مواقع
التواصل االجتماعي ،وخالل خاصية األسطوري والتي أكدت عىل أن
بطانة الفستان هي السبب يف إظهار الفستان بهذه الطريقة غري
املناسبة ،وهذا ما تسبب يف الخطأ الذي ظهر أثناء تواجدها عىل
السجادة الحمراء يف حفل االفتتاح ،حيث قالت إن الفستان كان أفضل
بدون البطانة.
يذكر أن شذى حسون تستعد لحفل جديد لها يف مهرجان بابل الدويل يف
العراق ،حيث سوف تحيي الفنانة العراقية حفل ختام املهرجان املقرر
إقامته يوم  1نوفمرب القادم.
كما ظهرت الفنانة ،شذى حسون ،ضيفة يف أحد حلقات برنامج راجل
و 2ستات ،والذي يتم إذاعته عىل قناة  ،ONحيث رصحت شذى خالل
الربنامج أنها بعيدة تماما ً عن قصص الحب فهي تركز اآلن عىل عملها،
فال يوجد أي يشء يشغلها عن عملها ،حيث أكدت اآلن أنها بمرحلة
النضج وهي املرحلة التي تريد الرتكيز بها عىل حياتها العملية فقط.
أطلت الفنانة شذى حسون خالل برنامج راجل و 2ستات ،املذاع
عىل قناة  ،ONوالذي تقوم بتقديمه اإلعالمية رشيهان أبو الحسن،
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أكثر من ربع ساعة مع
مصطفى اهلييت
محزة مصطفى

بمجموعة من الترصيحات ،حيث قالت« :أنا اختفيت فرتة ،فمنذ أن
اخرتت من ماسرت أكاديمي عام  2007وأنا اشتغل ملدة  10سنوات لم
أتوقف عن العمل ،ثم جاءت يل فرتة شعرت أنى غري مهتمة بنفيس
روحيا وال أهتم بنفيس شخصيا».
وتابعت الفنانة شذى حسون كالمها قائلة« :كنت أريد أن استقر وأريد
أن أعمل عائلة وزوج وأوالد وكانت محاولة ولكن لم تكتمل وكنت أرى
حينها رضورة أن أهتم بنفيس أكثر».
واختتمت الفنانة شذى حديثها« :ولكن شعرت بعد ذلك أنني أضيع
نفيس وأضيع عميل ،وبالتايل قررت أن أهتم بالفن واعتزل الحب،
ونحن كل ما بنكرب ننضج».

سيف نبيل يطلق كليب أغنيته اجلديدة «عاملية»!
أطلق الفنان ،سيف نبيل ،كليب
أغنيته الجديدة بعنوان «عاملية» عىل
قناته الخاصة عىل موقع يوتيوب.
وقد تميّز الكليب ببساطته ،حيث
حرص مخرج العمل دان حداد عىل
إظهار سيف بصورة جديدة ومختلفة
عن كل ما قدمه سابقاً.القت
«عاملية» تفاعال كبريا عىل مواقع
التواصل االجتماعي منذ اللحظات
األوىل إلطالقها ،فقد حصدت مليون
ونصف مشاهدة عىل يوتيوب فقط
خالل يومني من إطالقها ..و»عاملية»
من توقيع املخرج دان حداد ،كلمات
محمد الواصف ،وتوزيع عمر صباغ.
كما عرب محبو سيف عن إعجابهم
الكبري بالعمل ،تاركني مجموعة

من التعليقات اإليجابية واملشجعة
حول الكليب واألغنية.يذكر أن
سيف قد حقق نجاحات كبرية يف
اآلونة األخرية ،حيث حصدت بعض
األعمال مثل «ممكن ،ما
أكدر أنساك ،فدوة أروح
أني» وغريهم ،نسب
مشاهدات عالية جدا
عىل يوتيوب ومختلف
تطبيقات املوسيقى،
األمر الذي جعله من
أهم نجوم الساحة
الفنية يف الوطن
العربي.من جهة
يستعد
أخرى،
إلطالق
سيف

عدة مشاريع فنية جديدة إضافة
اىل إحيائه سلسلة حفالت ضخمة
قريباً ،حيث التقى مؤخرا يف
دبي مدير عام قطاعي
ا ملو سيقى

بريين سات وكيفانش
تاتليتوغ معاً بعد  11عاماً

بعد أن نجحا معا ً قبل سنوات طويلة وارتبط
اسم كل من بريين سات وكيفانش تاتليتوغ
بمسلسلهما الدرامي الشهري «العشق
املمنوع» ،حيث كان الثنائي من أكثر
الثنائيات الدرامية الرتكية الشهرية
يف ذلك الوقت ،يبدو أن الفرتة القادمة
ستشهد تكرار تعاونهما الذي تأجل
أكثر من مرة.بعد نجاحهما الدرامي
األول بمسلسل «العشق املمنوع» الذي
ق ّدماه معا ً قبل  11عام تقريباً ،وافق كل
من كيفانش تاتليتوغ وبريين سات عىل
املشاركة يف تجربة درامية جديدة بعنوان
«إذا خرس امللك» ،ومن املقرر أن ُتعرض عرب
شاشة إحدى املنصات الرتكية خالل املوسم
الجديد ،وهو ما نرشه أحد املواقع اإللكرتونية
الرتكية خالل الساعات املاضية ،وتناقلته
وسائل السوشيال ميديا ومتابعو الثنائي الشهري
سمر ومهند أو بريين سات وكيفانش تاتليتوغ.عىل
صعيد آخر ،كان كيفانش قد أثار جدالً واسعا ً بعد
غضبه من سؤال أحد الصحفيني عن عالقته ببريين
سات والشائعات التي ربطت بينهما ورد قائالً« :بريين
سات ليست حبيبتي ،فأنا متزوج».
وعند سؤال بريين ذكرت أن ال خالف بينهما وهي
تتفهم موقفه كثرياً ،ويبدو أنه وقتها كان هناك
يشء آخر يزعجه.وأضافت بريين يف آخر لقاءاتها
الصحفية عرب أحد املواقع الرتكية« :أنا أحبه وأفتخر
بنجاحي معه يف «العشق املمنوع» وأعلم أنه يبادلني
نفس الشعور وال يوجد عالقة حب بيننا كما ردد
الصحفي لكيفانش ،فأنا أيضا ً متزوجة ولكن هذا
ال يلغي اعتزازي بكل فريق عمل املسلسل وكيفانش
منهم بل أهمهم».

تغريدات

عالء الحطاب

سهير القيسي

ش��هية «التحلي��ل السياس��ي» مفتوح��ة على
مصراعيه��ا ل��دى بعض النخب��ة ،وحتليالتهم
اقرب اىل احلزورات منه��ا اىل اصول التحليل
السياس��ي ،بعضه��م يصلح ان يك��ون فتاح فال
لقراءة الطالع والطاب وال يصلح ان يكون نص
ربع مستشرف للمستقبل السياسي.

اإلعالم��ي أو الصحف��ي باألصح ه��و من حيدد
قيمة نفسه  ،ال مدير حمطة وال فنان يهني
قيمت��ك  ..أن��ت فقط م��ن تقلل م��ن قيمة
نفس��ك ! حني تؤثر الظهور على القيمة ..
تصبح بال قيمة !

واإلذاعات يف مجموعة إم بي يس
السيد زياد حمزة يف مكاتب «أم
بي يس غروب» ،وت ّم االتفاق عىل
التعاون فيما بني الطرفني والتحضري
سوياً ملهرجان موسم الرياض يف
اململكة العربية السعودية ،حيث من
املتوقع أن يقدم سيف استعراضات
خاصة وحفالت ضخمة هناك ،حيث
سيتجه يف األيام القليلة املقبلة اىل
لبنان لبدء التدريبات والتحضريات
لعرضه االستعرايض مع مجموعة
من أهم املؤدين يف الوطن العربي.
نشاط فني ملحوظ يقوم به
القمة سيف نبيل يف اآلونة
األخرية ،فبعد إحيائه لحفل
«ستار أون بورد» الذي ضجت
به مواقع التواصل االجتماعي،
عقد سيف مؤخرا ً سلسلة
اجتماعات عمل مثمرة يف
دبي ستظهر نتائجها
يف األيام القليلة
املقبلة.

ربما يختلف هذا املقال عن السياق العام ملا أختاره من زوايا عند التحضري
لكتابة مقاالتي سواء هنا يف «الزوراء» أو يف زميلتها «الصباح» ..فبني
الشأن السيايس العام ومنه الكثري يف بالدنا مما يحتاج تسليط الضوء
عليه ،وبني ظواهر وحاالت تلفت النظر هنا أو هناك أجد نفيس أحيانا
حائرا فيمن أبدأ وكيف أختار ..هذه املرة األمر يختلف نسبيا وإن كان
يصب يف الشأن العام ذاته ،لكن يف الجانب الصحي ومن زاوية دقيقة
جدا ..لم أعرف الدكتور مصطفى الهيتي شخصيا ،لكنه معروف عىل
مستوى الشأن العام ،سيايس وشغل عدة مناصب ،منها رئيس صندوق
إعمار املناطق املحررة ،واآلن يشغل نقيب الصيادلة.
وجدت نفيس طرفا يف قضية تتعلق بغلق صيدلية تعود البنتي ..حيثيات
املوضوع حني سمعتها من ابنتي وزميلتها الصيدالنية بدت يل قضية يف
غاية السهولة ،وهناك مبالغة يف التعامل معها من قبل نقابة الصيادلة..
وطبقا للمعلومات التي وصلتني أن النقيب الدكتور مصطفى الهيتي
يتشدد كثريا يف هذه األمور وربما يوصف بأنه «حنبيل» ..فلقد تم غلق
الصيدلية بسبب خروج الصيدالنية األوىل بعد انتهاء وقتها ومجيء
الثانية بعد ربع ساعة فقط ..وخالل هذه الربع ساعة كان يوجد موظف
غري صيدالني ..باملصادفة كانت هناك مفرزة من النقابة حني دخلت
الصيدلية فوجدتها بال صيديل ..أغلقت الصيدلية احرتازيا حتى ال يتكرر
مثل هذا األمر.
ّ
وبوصفي كذا وكيت كما وصفتني ابنتي يتعني عيل إيجاد حل لهذه
القضية مع رجل صعب املراس ،و»ماعنده يمه إرحميني» يف مثل هذا
األمور ..وكما لو كنت أريد أن أربح املليون استعنت بصديق لكي يرتب
يل موعدا مع الدكتور مصطفى الهيتي ..بعد قليل أبلغني صديقي وهو
سيايس معروف أن الدكتور الهيتي ينتظر تلفونا مني ..اتصلت بالرجل
الذي تم تصويره يل بأنه جاد أكثر من الالزم ،لكن بعد تبادل التحايا عرب
األثري دعاني لتناول فنجان قهوة يف مكتبه يف اليوم التايل ..لكي ال أطيل
«السالفة» فإن مشكلة الصيدلية تم حلها لـ «خاطري» ،لكن بطرق
قانونية بحيث ان ابنتي وزميلتها شعرتا للمرة األوىل باألمان.
األهم فيما يتعلق بلقائي مع الدكتور الذي أغلق صيدلية ابنتي بسبب
خلوها من صيدالني ملدة ربع ساعة فقط إنني ليس فقط اقتنعت باإلجراء
الذي اتخذه ،بل قلت مع نفيس لو كنت مكانه لتشددت أكثر ..ملاذا؟ هنا
طال لقائي مع الرجل أكثر من ربع ساعة وهو يرشح يل واقع الحال يف
عالم الصيدلة وما يواجهونه من صعاب للتغلب عىل ما هو عشوائي يف
كثري من الحاالت ..الربع ساعة بالنسبة للهيتي تعني إنه لو دخل مواطن
لكي يشرتي دواء ووجد مجرد موظف غري مختص بالصيدلة ورصف
له وصفة طبية دون معرفة ماذا يمكن أن تكون النتيجة؟ ..تساءلت
مع نفيس وأنا أرتشف النسكاىف بعد فنجان القهوة املرة ،لو كنت أنا هذا
املواطن وقد اقتنيت دواء غري ما كتبه يل الطبيب ..ماذا أفعل؟ لكنت أول
من يذهب شاكيا اىل الدكتور مصطفى الهيتي لكي يغلق هذه الصيدلية
ال شفيعا الفتتاحها ..ففيما يتعلق بحياة الناس فإن الخطأ الطبي يتحول
اىل خطيئة.

أروى جودة خترج عن صمتها وترد
على التنمر

والقت الصورة انتقادات كبرية من جمهورها
ومن صفحات مشاهري الـ»سوشيال
ميديا» ،وذلك بسبب وجود السيلوليت
الذي ظهر يف رجلها.
وخرجت أروى جودة عن صمتها
لرتد عىل البوست الذي نرشته
صفحة مشهورة عىل تطبيق تبادل
الصور (انستغرام)« :أنا مش فارق
معايا أن يكون عندى سيلوليت  ..دى
حاجة عادية وطبيعية».

أحدثت صورة للفنانة
املرصية ،أروى جودة،
قد تناقلها رواد مواقع
التواصل االجتماعي
بجانب الفنانة األردنية
صبا مبارك ،جدال كبريا،
وذلك خالل مشاركتها
بحفل مهرجان الجونة
السينمائي  2021يف
دورته الخامسة.

بني إليسا وناصيف زيتون مفاجأة!
أيام قليلة وتجتمع ملكة اإلحساس إليسا
بجمهورها يف العراق ألول مرة يف سندباد الند
ليلة  22أكتوبر الحايل ،حيث رُفعت الفتة
كامل العدد فور اإلعالن عن الحفل قبل
أسابيع ،ولكن ما املفاجأة الجديدة التي
تحرض لها إليسا خالل الفرتة القادمة.
رغم الرسية التامة التي تفرضها إليسا
عىل ألبومها الغنائي الجديد الذي سيكون

من إنتاجها الخاص ،ترسبت أخبار عن تجهيزها
دويتو غنائيا ً جديدا ً سيجمعها بأحد املطربني
السوريني.
وعلم أن اسم ناصيف زيتون يرتدد بقوة يف هذه
املفاجأة التي تحرضها إليسا لجمهورها لتعود
بها بعد فرتة من الغياب ،حيث توقفت عن طرح
أغنيات جديدة لرغبتها يف الحصول عىل فرتة راحة
قصرية قضتها يف باريس برفقة أصدقائها هناك.

«قمر  »14يستعيد زمن الرومانسية بني شريين
رضا وخالد النبوي
شهد عرض الفيلم املرصي «قمر  ،»14بطولة كل من :خالد
النبوي وشريين رضا وغادة عادل ،حضورا كثيفا للجمهور
والنجوم ،يف عرضه األول باملهرجان خارج املسابقة الرسمية،
واختتمت أحداث الفيلم بقبلة جمعت خالد النبوي وشريين رضا،
وهي القبلة التي القت تفاعال كبريا من الجمهور الذي أطلق
الصيحات ،خاصة أن قصة حب النبوي وشريين يف الفيلم تدور يف
إطار أنهما عادا لبعضهما بعد  20عاما من الفراق.
وتدور أحداث فيلم «قمر  »14حول  5حكايات مختلفة
الحكاية األوىل ،غادة عادل ،كريم فهمي ،عارفة عبد الرسول،
ومحمد مهران ،والثانية ،أحمد حاتم ،أسماء أبو اليزيد ،أحمد
بدير ،ومحمد جمعة ،والثالثة ،أحمد مالك ،وبيومي فؤاد ،ومي
الغيطي ،والرابعة ،دينا الرشبيني ،وأحمد الفيشاوي ،ومحمد
عالء جمايكا ،وليىل عز العرب ،والخامسة ،خالد النبوى وشريين
رضا.
وأقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي حفل «السينما يف
حفل موسيقى» ايل يقام سنويا ضمن فعاليات مهرجان الجونة

السينمائي ،كتحية إىل موسيقى السينما الخالدة ،وكان أول
الحضور نرسين طافش ،طارق اإلبياري ،عالء عرفة ،لجني
عمران ،ووفد اليونيسيف ،وتم عزف عدد من مقطوعات السينما
العاملية الخالدة.

