إطالق التقديم اإللكرتوني رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
لشراء األراضي السكنية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان ،امس االحد،
إطالق التقديم اإللكرتوني لرشاء قطع
األرايض السكنية .وذكرت الوزارة يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه« :انطالق التقديم
اراض وفق املادة /25
االلكرتوني لرشاء قطع
ٍ
ثالثا ً من قانون  21لسنة  2013لبيع وايجار
اموال الدولة ،الستحصال املوافقة االولية
للسيدة الوزيرة».واضافت انه» سيتم الحقا
تصديق املعامالت كافة إذا كانت مستوفية
للرشوط القانونية».

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،ع�ن الس�ماح لغير
املس�جلني بايومرتي�ا باس�تخدام
البطاق�ات القصيرة االم�د للادالء
باصواتهم يف االنتخابات املقبلة ،وفيما
اس�تبعدت حصول أي عمليات تزوير
بسبب وجود برنامج متطور لتقاطع
البصم�ات ،اعلن�ت تش�كيل لجن�ة
مركزية الختيار موظفي االقرتاع.
وقال�ت املتحدث�ة باس�م املفوضي�ة
جمانة الغالي يف حديث لـ”الزوراء”:
ان ع�دد االش�خاص املس�جلني
بايومرتي�ا يبلغ  17مليون ش�خص،
بينما غري املسجلني يبغ عددهم نحو
 6ماليني ش�خص ،الفتة اىل ان قانون
االنتخاب�ات س�مح لغير املس�جلني
بايومرتي�ا باس�تخدام البطاق�ات
القديم�ة القصيرة االم�د للادالء
باصواته�م يف االنتخاب�ات املقبل�ة.
واضاف�ت :ان القانون الزم التصويت
الخ�اص لناخبي الخ�ارج والنازحني
والق�وات االمنية وموقويف الس�جون
باس�تخدام البطاق�ة البايومرتي�ة
حصرا ،مؤك�دة ان�ه م�ن املس�تبعد
حص�ول عملي�ات تزوي�ر او تالع�ب
عن�د اس�تخدام البطاق�ات القديم�ة
لكون هن�اك برنامج متطور لتقاطع
البصمات.واوضح�ت ،ان�ه بعد اعالن
النتائ�ج االولي�ة بع�د  24س�اعة من

12
صفحة

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

 :السماح لغري املسجلني بايومرتيا استخدام البطاقات القصرية األمد يف االنتخابات املقبلة
االنتخاب�ات وقب�ل اعلان النتائ�ج
النهائية بعشرة ايام س�يتم تقاطع
البصم�ات وعن�د ظه�ور اس�تخدام
البصمة ذاتها لبطاقات متعددة سيتم
احال�ة صاح�ب البصم�ة والبطاق�ة
وكذل�ك مدي�ر املرك�ز االنتخاب�ي اىل
القضاء ،منوهة اىل ان الشخص عندما

يجل�ب البطاق�ة القديم�ة يصطحب
معها مستمس�كاته االربعة ويتم من
خاللها مطابقة صورة املستمسكات
مع ص�ورة الش�خص املعن�ي فضال
عن اخ�ذ بصمة ل�ه ،بينم�ا البطاقة
البايومرتي�ة يت�م اس�تخدام البصمة
الثالثية  ،ما يعني ان عمليات التزوير

والتالعب مس�تبعدة تمام�ا.ويف اطار
االستعدادات لعملية االقرتاع ,اشارت
الغالي اىل ان املفوضية شكلت اللجنة
املركزي�ة الختي�ار موظف�ي االقرتاع
برئاس�ة عض�و مجل�س املفوضين
الق�ايض (في�اض ياسين حسين),
مبينة ان هذه اللجنة تعمل عىل إعداد

ضباط العنصر النسوي يف تدريب ميداني لألخالء الطيب

آلية دقيقة تضمن سير عمل اختيار
موظفي االقتراع بش�فافية ونزاهة
واس�تقاللية حيث س�يتم اختيارهم
م�ن فئ�ة موظف�ي الدول�ة على أن
ال يك�ون مس�جالً ل�دى املفوضي�ة
كمرش�ح أو وكي�ل حزب س�يايس أو
مراقب.وش�ددت عىل أن موعد إجراء
االنتخاب�ات النيابي�ة يف  10ترشي�ن
األول  2021حتم�ي ال تراج�ع عن�ه,
مؤكدة ان املفوضية تواصل خطواتها
وتحضرياته�ا ملرحل�ة االقتراع بع�د
انته�اء فرتة تحديث س�جل الناخبني
وإص�دار مجل�س املفوضين لقراره
بإيقاف عملية التس�جيل البايومرتي
لغاية االنتهاء من إج�راء االنتخابات
النيابية املبكرة.وتابعت :ان املفوضية
تشرع بإعداد س�جل ناخبني رصني,
يتم طباعته يف مطبعة ش�بكة اإلعالم
العراق�ي بحس�ب موافق�ة مجل�س
ال�وزراء وبأس�لوب التعاق�د املبارش
لطبع سجل الناخبني العام والخاص
النهائي ،وكراس املرش�حني ،وبوسرت
س�جل الناخبني ،وتخوي�ل مفوضية
االنتخاب�ات صالحي�ة التف�اوض
والتعاق�د املبارش مع إحدى الرشكات
العاملي�ة الرصين�ة لطباع�ة وتجهيز
أوراق االقرتاع واالستمارات النتخابات
مجلس الن�واب 2021/اس�تثناء من
تعليم�ات تنفي�ذ العق�ود الحكومية
والضوابط امللحقة بها.

وزير املوارد :تركيا خفضت مناسيب نهري دجلة والفرات بنسبة % 50
الصحة تستقبل املواطنني يف العيد ومدة احلظر لضمان تلقيهم اللقاحات
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احللبوسي يدعو الربملان العربي لعقد
اجتماع طارئ بشأن أحداث القدس

تج�اه القضي�ة الفلس�طينية بم�ا يضمن
إقامة دولة فلس�طني املستقلة وعاصمتها
الق�دس الرشيف”.وتاب�ع أن “اس�تمرار
تجاوزات الكيان الصهيوني املحتل ورضبه
لكل ق�رارات الرشعي�ة الدولي�ة وانتهاکه
الصارخ ملبادئ حقوق اإلنس�ان يدعونا إىل
تحمل مس�ؤولياتنا كربملانات عربية تمثل
أمان�ي وتطلع�ات أمتن�ا ،باتخ�اذ موق�ف
ينس�جم مع حج�م التضامن م�ع قضيتنا
األساس�ية” ،مطالب�ا بـ”الدع�وة إىل عقد
اجتم�اع عاجل وط�ارئ لالتح�اد الربملاني
العرب�ي املوقر ،ملناقش�ة ه�ذه االعتداءات
والخروج بموقف عربي مشترك وقرارات
حاسمة إزاء هذه االعتداءات السافرة”.

قليال” ،بينما س�يكون الطقس يف املنطقة
الشمالية صحو اىل غائم جزئيا مع فرصة
لتس�اقط زخات مط�ر خفيف�ة يف اماكن
متفرقة”.وتسجل درجة الحرارة الصغرى
يف العاصم�ة بغداد اليوم االثنني 22 ،درجة
مئوية والعظمى  ،42لتكون العاصمة هي
االعىل بدرج�ات الحرارة بني م�دن العراق
رفقة كربالء املقدسة وبابل وميسان.

بعد أقل من شهر على مقتل الرئيس

جيش تشاد يعلن النصر على متمردي الشمال

تشاد /متابعة الزوراء:
أعلن جيش تش�اد انتص�اره ،امس األحد ،يف
معركته املستمرة منذ أسابيع مع املتمردين
يف ش�مال البالد والتي أدت إىل مقتل الرئيس
إدريس ديبي يف س�احة املعركة بعد  30عاما
قضاها يف الحكم.وهن�اك اهتمام دويل كبري
باالش�تباكات وعدم االس�تقرار الس�يايس،
إذ أن تش�اد قوة رئيس�ية يف وس�ط إفريقيا
وحلي�ف قديم للغرب يف مواجهة املتش�ددين
يف أنح�اء منطقة الس�احل.وهتفت حش�ود
يف العاصم�ة نجامينا أثناء ع�ودة جنود من

خ�ط الجبهة يف رتل من الدبابات واملدرعات.
وقال رئيس األركان العامة للجيش أبكر عبد
الكري�م داوود للصحفيني “الع�ودة املظفرة
للجي�ش إىل الثكن�ات الي�وم ت�ؤذن بانتهاء
العمليات وانتصار تشاد”.ويف قاعدة للجيش
يف نجامين�ا ،جلس العرشات م�ن املتمردين
األرسى يف ع�رض أم�ام الصحفيني.وعبر
مقاتلو جبه�ة التغيري والوف�اق الحدود من
ليبيا يف أبريل ملواجهة ديبي ،وفق ما ظافادت
“رويرتز” وقد أدى مقتله أثناء زيارته لقوات
الجيش إىل إغراق البالد يف أزمة.

بعد تسجيل  4167إصابة جديدة و 30حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز املليون و100
ألف وعدد امللقحني يتخطى الـ  432ألفا
الزوراء/مصطفى العتابي :
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االحد ،املوق�ف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل اصاب�ة  4167جدي�دة و30
حالة وفاة وش�فاء  6743حالة ،حددت
دائ�رة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان
عدد الفحوص�ات املختربية ليوم امس:
 ، 33875ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات
الكلي�ة ،9673212 :مبين�ة ان�ه ت�م
تسجيل اصابة  4167جديدة و 30حالة
وفاة وش�فاء  6743حالة.واضافت :ان
عدد حاالت الش�فاء ال�كيل1005369 :
( ، )%90.1بينم�ا عدد حاالت االصابات
ال�كيل ، 1112725 :ام�ا ع�دد الحاالت
التي تحت العلاج ،91585 :يف حني ان
عدد الح�االت الراقدة يف العناية املركزة:
 ، 543وع�دد ح�االت الوفي�ات ال�كيل:
 ،15771الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم
ام�س ، 9049 :ليصب�ح ع�دد امللقحني

الكيل.432506 :من جهته ،اعلنت دائرة
صحة بغداد الرصافة عن تسجيل 781
اصابة جدي�دة بفيروس كورونا بينها
 661خلال الرصد الوبائ�ي للقطاعات
الصحية.وقال�ت الدائ�رة يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :ان «املؤسس�ات الصحي�ة
س�جلت امس يف جان�ب الرصافة 781
اصاب�ة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل 661 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحي�ة /قطاع الرصافة
 161حال�ة من خالل الرص�د الوبائي /
قط�اع النه�روان  73حال�ة من خالل
الرص�د الوبائ�ي /قط�اع الص�در 59
الرصد الوبائ�ي حالة من خالل /قطاع
البلدي�ات الثان�ي  41حال�ة م�ن خالل
الرص�د الوبائ�ي /قط�اع املدائ�ن 69
حالة من خالل الرص�د الوبائي /قطاع
االعظمي�ة  87حال�ة من خلال الرصد
الوبائي  /قطاع االستقالل  46حالة من
خلال الرصد الوبائ�ي /البلديات األول
 125حالة من خالل الرصد الوبائي.

تفاصيل ص2

جملس الوزراء يوافق على مشروع قانون محاية الطفل ويصدر قرارا بشأن احملاضرين

الكاظمي يوجه بالتحقيق باغتيال إيهاب الوزني واختاذ االجراءات ملنع حرق احملاصيل الزراعية
بغداد /الزوراء:
وج�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،وزارة الداخلية بالتحقيق والكشف
ع�ن قتل�ة الناش�ط ايه�اب الوزن�ي ،وفيم�ا
ش�دد عىل رضورة اتخاذ اج�راءات ملنع حرق
املحاصي�ل الزراعي�ة ،وافق مجل�س الوزراء،
عىل مشروع قان�ون حماية الطف�ل واصدر
ق�رارا بش�ان املحارضي�ن املجانيني.وذك�ر
املكت�ب االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء يف بي�ان

بغداد األعلى يف درجات احلرارة بني
مدن العراق

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة لالن�واء الجوي�ة
والرصد الزلزايل ،امس االحد ،حالة الطقس
يف عم�وم مناط�ق البلاد خالل االس�بوع
الحايل.وبحس�ب التقري�ر الص�ادر م�ن
الهيئة  :فإن “طقس املنطقتني الوس�طى
والجنوبي�ة الي�وم االثنني س�يكون صحوا
مع بع�ض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع
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استبعدت حصول أي عمليات تزوير لوجود برنامج خاص لتقاطع البصمات
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بغداد /الزوراء:
دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس،
الربملان العربي لعقد اجتماع طارئ بش�أن
أح�داث الق�دس ،فيما ش�دد على رضورة
الخ�روج بموق�ف عربي مشترك وقرارات
حاس�مة إزاء االعت�داءات الصهيوني�ة
الس�افرة.وقال الحلب�ويس يف رس�الة اىل
رئي�س االتح�اد الربملان�ي العرب�ي ،رئيس
املجل�س الوطني االتح�ادي لدولة االمارات
العربي�ة املتح�دة صق�ر غب�اش ،تلقته�ا
“ال�زوراء” :إن “وتيرة االعت�داءات اآلثمة
لقوات االحتالل اإلرسائييل باس�تيالئها عىل
دور وأمالك املواطنين العرب تصاعدت ،يف
مسعى منها لتهويد القدس وتغيري هويتها
العربي�ة ،وكذل�ك التج�اوز على املصلين
ومنعهم من أداء عباداتهم يف مكان وزمان
مقدسين عظيمين” ،مبين�ا أن “غض�ب
العرب واملس�لمني ورشف�اء العال�م يتزايد
يف كل لحظة ،مس�تنكرين هذه املمارسات
العنرصية واالستيطانية الظاملة”.وأضاف،
“من موقعنا الرس�مي کممثلني عن اإلرادة
الوطني�ة للش�عب العراق�ي ،فإنن�ا ندي�ن
ونس�تنكر االعتداءات اإلرسائيلية ،مؤكدين
دعم العراق لألشقاء يف فلسطني وصمودهم
البطويل ،ومجددي�ن موقفنا الثابت والدائم

بغداد /الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر ،امس األحد ،يف البورصة الرئيسية يف بغداد فيما
ارتفعت يف اربيل.وسجلت بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد 148500
دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.وكانت بورصة الكفاح املركزية قد سجلت
خالل افتتاحها صباح الخميس املايض  148500دينار عراقي.واستقرت اسعار
البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد حيث بلغ سعر
البيع  149000دينار عراقي ،بينما بلغت اسعار الرشاء  148000دينار لكل 100
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد شهدت اسعار الدوالر
ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع  148800دينار لكل مائة دوالر ،والرشاء وبواقع
 148500دينار لكل مائة دوالر أمريكي.
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املفوضية لـ

استقرار أسعار الدوالر يف بغداد
وارتفاعه يف أربيل

تلقت�ه «الزوراء» :ان «رئي�س مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،ترأس الجلسة االعتيادية
التاس�عة عرش ملجلس ال�وزراء ،وجرى فيها
بح�ث اخ�ر التط�ورات واالح�داث العام�ة يف
البالد ،فضال عن مناقشة املوضوعات املدرجة
ضم�ن ج�دول أالعمال.واش�ار الكاظم�ي يف
مس�تهل الجلس�ة اىل جريمة اغتيال الناشط
املدني ايهاب جواد الوزني التي نفذت مس�اء
الس�بت يف محافظ�ة كربلاء ،ووج�ه أجهزة

وزارة الداخلي�ة بالتحقيق الرسيع والكش�ف
عن منفذي الجريمة البش�عة.واكد الكاظمي
ان قتلة الناش�ط الوزني لن يفلتوا من قبضة
العدال�ة ،وس�تتم مالحقته�م واالقتص�اص
من كل مجرم تس�ول له نف�س العبث باالمن
الع�ام ،مبينا ان املجرمني وبعد ان افلس�وا يف
احداث الفوىض ،اتجهوا اىل اغتيال الناش�طني
العزل ،لكن القانون سيحاس�بهم وينزل بهم
اشد العقوبات.ويف سياق الجلسة وجه رئيس

مجلس ال�وزراء ال�وزارات كافة ،باس�تنفار
الجه�ود وتذليل كل العقب�ات التي تقف دون
تقدي�م الخدمات للمواطن ،الس�يما يف مجال
الكهرباء.وبشأن تكرار حوادث حرق املحاصيل
الزراعي�ة يف عدد من املحافظات ،وجه األمانة
العام�ة ملجلس ال�وزراء واملحافظني اىل اتخاذ
االجراءات الكفيلة بمنع هذه الحوادث والحد
من تكرارها سنويا.

تفاصيل ص3

 :مقرتح تأسيس صندوق استثمار وطين لألجيال
االقتصاد النيابية لـ
املقبلة سيعرض يف الدورة اجلديدة
الزوراء  /يوسف سلمان:
توقع�ت اوس�اط نيابي�ة ان مقترح
قان�ون لتأس�يس صندوق اس�تثمار
وطن�ي لألجي�ال املقبلة ،س�يعرض يف
ال�دورة الترشيعي�ة املقبل�ة  ،بس�بب
ع�دم وج�ود الوق�ت ال�كايف لترشيعه
بالتزام�ن مع قرب موع�د االنتخابات
املق�ررة يف الع�ارش من ترشي�ن االول

املقبل  ،ملواجهة تداعيات االزمة املالية
واالقتصادي�ة الراهنة التي تش�هدها
البالد.وقال�ت عض�و لجن�ة االقتصاد
واالستثمار النيابية ،ندى شاكر جودت
لـ» ال�زوراء « ،ان « العراق بحاجة اىل
تفعيل الواردات غري النفطية واالعتماد
عليها بما يتانس�ب مع حجم موازنته
االس�تثمارية «.واوضحت ان « انشاء

صن�دوق اس�تثمار وطن�ي لألجي�ال
املقبلة س�يعزز ثقة املواطنني بالدولة
ويبع�ث رس�الة اطمئن�ان اىل األجيال
املقبل�ة وتحقيق العدال�ة االجتماعية
«.واضاف�ت ان « الع�راق لدي�ه الكثري
من الواردات يف شتى املجاالت مايخلق
أفق�ا واس�عا لالس�تثمار يف مج�االت
الزراع�ة والصناع�ة واالعتم�اد على

الس�ياحة بش�قيها اآلثاري�ة والدينية
« ،مبين�ة ان « اس�تغالل تلك الواردات
س�يؤمن التغطي�ة الكامل�ة لروات�ب
املوظفني والرعاية االجتماعية إضافة
اىل دع�م العاطلين ع�ن العم�ل لحني
إيجاد فرص عمل لهم «.واكدت جودت
ان « االعتم�اد على القط�اع النفطي
فقط لتمويل املوازنة أمر غري صحيح،

ويج�ب تحويل اإلي�رادات النفطية اىل
مش�اريع ستراتيحية تنموي�ة تدعم
أه�داف الدول�ة يف البن�اء واإلعم�ار
وتوفير الخدم�ات للمواطنني  ،فضال
ع�ن انع�اش الحال�ة االجتماعية من
خالل زيادة رواتب الرعاية االجتماعية
وتوفري رواتب للعاطلني عن العمل.

تفاصيل ص3

السعودية تعلن إقامة شعرية احلج هلذا العام الصني  :الصاروخ “التائه” سقط يف حبر العرب
الرياض /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الح�ج والعم�رة الس�عودية إقام�ة
ش�عرية الح�ج لع�ام 1442مؤك�دة أنه س�يجري
اإلعالن الحقا ً ع�ن الخطط التنفيذي�ة إلقامة حج
هذا العام.وذكرت وكالة األنباء الس�عودية (واس)
ً
“انطالقا من حرص اململكة العربية الس�عودية
أنه
الدائم على تمكني ضيوف بيت الل�ه الحرام وزوار
مس�جد الرس�ول عليه الصالة والسلام م�ن أداء
مناس�ك الحج والعمرة ،حيث تضع اململكة صحة
وسالمة اإلنس�ان أوالً ،أعلنت وزارة الحج والعمرة

عن عزم اململكة إقامة شعرية الحج لعام 1442هـ
بم�ا يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج
وذلك وف�ق الضوابط واملعايري الصحي�ة ،واألمنية
والتنظيمي�ة التي تضم�ن الحفاظ على صحتهم
وتأدي�ة مناس�كهم بيرس وس�هولة يف بيئة آمنة”.
وأك�دت ال�وزارة أن الجه�ات الصحي�ة باململك�ة
مستمرة يف تقييم األوضاع واتخاذ جميع اإلجراءات
ً
الفتة االنتباه
الكفيلة بالحفاظ عىل صحة اإلنسان،
َ
الحقا عن تفاصيل الضوابط
إىل أنه س�يتم اإلعالن
والخطط التنفيذية إلقامة حج هذا العام.

بكني /متابعة الزوراء:
ق�ال التلفزيون الصيني ،يف س�اعة مبك�رة من صباح
ام�س األحد ،إن الصاروخ الصين�ي تفكك فور دخوله
العالف الجوي وس�قط فوق بح�ر العرب.وقال مكتب
هندس�ة الفضاء املأهولة الصيني ،إن بقايا الصاروخ
س�قطت بموقع عىل خط الط�ول  72.47درجة رشقا
وخ�ط العرض  2.65ش�ماال.وأضاف مكتب هندس�ة
الفض�اء املأهول�ة الصين�ي ،أن بقاي�ا أكبر صاروخ
صيني سقطت يف بحر العرب (جزء من املحيط الهندي
يحده من الجهات األربعة إيران ،باكستان ،الهند ،شبه

الجزيرة العربية) امس األحد ،ودمرت معظم مكوناته
عن�د عودته إىل الغلاف الجوي لألرض ،وفق�ا لوكالة
أسوش�يتد برس.وأك�د أن “أجزاء من ص�اروخ “لونغ
م�ارش  5ب�ي” ع�ادت إىل الغلاف الجوي يف الس�اعة
( 10:24صباح�ا بتوقي�ت بكين 02:24 ،بتوقي�ت
غرينتش) وهبطت يف موقع بإحداثيات عىل خط طول
 72.47درجة رشقا ،وخط عرض  2.65درجة شماال”.
وتشير اإلحداثيات إىل أنه سقط يف املحيط يف مكان ما
جنوب غرب الهند ورسيالنكا ،وفقا لرويرتز.

تفاصيل ص3

لليوم الرابع على التوالي ..إصابات كورونا باهلند تتجاوز الـ  400ألف

الصحة العاملية :املتحور اهلندي أكثرعدوى وفتكا ومقاومة للقاحات مقارنة بكورونا األصلي

نيودلهي /متابعة الزوراء:
ارتفع إجمايل ح�االت اإلصابة بكوفيد
 -19يف الهند بأكثر من  400ألف لليوم
الراب�ع عىل الت�وايل ام�س األحد حتى
مع ف�رض العديد م�ن الواليات إغالقا
صارم�ا للحد م�ن انتش�ار الفريوس،
فيم�ا اك�دت منظمة الصح�ة العاملية

بأن املتح�ور الهندي م�ن كوفيد،-19
ه�و أح�د العوامل الت�ي أدت إىل تفيش
الفريوس بوترية متسارعة بالهند ،ألنه
أكثر عدوى وفتكا ،ومقاومة للقاحات.
وأبلغ�ت وزارة الصح�ة الهندي�ة ع�ن
تسجيل  4092حالة وفاة خالل الـ 24
س�اعة املاضية ،مما رف�ع إجمايل عدد

ضحايا الوباء يف الهند إىل .242362
كم�ا ارتفع�ت اإلصاب�ات بالفيروس
بمق�دار  403.738حال�ة ،لريتف�ع
اإلجم�ايل منذ بداي�ة الجائحة إىل 22.3
مليون.يأت�ي ذلك ،عقب إعالن منظمة
الصح�ة العاملية أن النس�خة املتحورة
الهندي�ة م�ن كوفي�د -19ه�ي أح�د

العوامل الت�ي أدت إىل تفيش الفريوس
بوترية متس�ارعة للغاية يف الهند ألنها
أكثر ع�دوى وفتكا كما أنها أكثر قدرة
على مقاومة اللقاح�ات باملقارنة مع
النس�خة األصلي�ة للفيروس .وقالت
كبيرة العلم�اء يف منظم�ة الصح�ة
العاملي�ة س�وميا س�واميناثان ،إن

“النس�خة املتحورة “ب�ي واحد ”617
الت�ي اكتش�فت يف الهن�د للم�رة األوىل
يف أكتوب�ر ه�ي حتم�ا أح�د العوام�ل
األساس�ية يف ترسي�ع انتش�ار الوباء
وخروجه ع�ن الس�يطرة يف ثاني أكرب
بلد يف العالم من حيث عدد السكان”.

تفاصيل ص2
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بعد تسجيل  4167إصابة جديدة و 30حالة وفاة

2

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز املليون و 100ألف وعدد امللقحني يتخطى الـ  432ألفا

الزوراء /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
اصابة  4167جديدة و 30حالة وفاة
وشفاء  6743حالة ،حددت دائرة صحة
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم
امس ، 33875 :ليصبح عدد الفحوصات
الكلية ،9673212 :مبينة انه تم تسجيل
اصابة  4167جديدة و 30حالة وفاة
وشفاء  6743حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ، )%90.1( 1005369بينما عدد حاالت
االصابات الكيل ، 1112725 :اما عدد
الحاالت التي تحت العالج ،91585 :يف
حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ، 543 :وعدد حاالت الوفيات
الكيل ،15771 :الفتة اىل ان عدد امللقحني
ليوم امس ، 9049 :ليصبح عدد امللقحني

الكيل.432506 :
من جهته ،اعلنت دائرة صحة بغداد
الرصافة عن تسجيل  781اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  661خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «املؤسسات الصحية سجلت امس
يف جانب الرصافة  781اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل661 :
حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية /قطاع الرصافة  161حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع النهروان
 73حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع الصدر  59الرصد الوبائي حالة
من خالل /قطاع البلديات الثاني 41
حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع
املدائن  69حالة من خالل الرصد
الوبائي /قطاع االعظمية  87حالة من
خالل الرصد الوبائي  /قطاع االستقالل
 46حالة من خالل الرصد الوبائي/
البلديات األول  125حالة من خالل
الرصد الوبائي.

واشارت اىل ان 120حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية /

14حالة يف مدينة الصدرموزعة عىل
املحالت  /الكيارة  /الزراعي  /قطاع 1
 /رشكة رمضان  /قطاعات  50 11و

 /االورفيل  /الحبيبية /حي طارق /
جميلة 7 ، /حاالت يف شارع فلسطني
محلة  /املستنرصية / / 503 / 509 /

8 ،508 /510حاالت يف الشعب محلة/
سبع قصور  /حي البساتني / 367 /
البنوك / 733 /الزراعي 323 / 333 /
 /حي اور 5 ، 341 /حاالت يف املدائن
 /جرس دياىل  /الجعارة  /التاميم /
حي الوحدة 8 ،حاالت يف الحسينية محلة
 /نهر عودة  /الجريخي  /الراشدية /
حي الزهور ، 221 / 217 /225 /
6حاالت يف منطقة االعظمية محلة
 /303 /302الضباط  / 312 /شارع
3 ، 310 / 20حاالت يف منطقة الكرادة
محلة 7 ، 901 / 909 / /حاالت يف
منطقة العبيدي محلة / 756 /762
 8 ، 754حاالت يف البلديات توزعت عىل
املحالت التالية ، 723 / 728 / 730 :
8حاالت يف منطقة بغداد جديدة محلة
 / 719 / 741 / 703السوق 703 /
3 ،حاالت يف منطقة االمني محلة 733
6 ، 751 / 734 /حاالت يف منطقة
الزعفرانية محلة 958 / 920 / 952
4 ، 964 /حاالت يف منطقة زيونة ،
3حاالت يف منطقة بوب الشام 6 ،حاالت

يف منطقة النهروان 3 ،حاالت يف منطقة
الكفاح 3 ،حاالت يف منطقة القاهرة3 ،
حاالت يف منطقة الضباط 5 ،حاالت يف
منطقة املدائن3 ،و 3حاالت يف كل من /
الطالبية و/الوزيرية و/الشيخ عمر .
واضافت الدائرة :انه «تم نقل جميع
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
وفق الربوتوكوالت املعتمدة» ،مشريا اىل
ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل
 151782تويف منهم  1669لالسف فيما
اكتسب الشفاء  141344حالة شفاء
ومتبقي قيد العالج »8769
ودعت اىل «مراعاة تلك الجهود والتي
اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء
من خالل االلتزام بإجراءات الوقائية
ولبس الكمامات والرتكيز عىل التباعد
االجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك
الجهود».
وثمنت «الجهود التي تبذل من قبل
مالكات صحة الرصافة ملعالجة مصابي
فريوس كورونا مضحني بأرواحهم
إلنقاذ املصابني الفريوس».

لليوم الرابع على التوالي ..إصابات كورونا باهلند تتجاوز الـ  400ألف

الصحة العاملية :املتحور اهلندي أكثرعدوى وفتكا ومقاومة للقاحات مقارنة بكورونا األصلي

نيودلهي /متابعة الزوراء:
ارتفع إجمايل حاالت اإلصابة بكوفيد  19-يف الهند
بأكثر من  400ألف لليوم الرابع عىل التوايل امس
األحد حتى مع فرض العديد من الواليات إغالقا
صارما للحد من انتشار الفريوس ،فيما اكدت
منظمة الصحة العاملية بأن املتحور الهندي من
كوفيد ،19-هو أحد العوامل التي أدت إىل تفيش
الفريوس بوترية متسارعة بالهند ،ألنه أكثر عدوى
وفتكا ،ومقاومة للقاحات.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 4092
حالة وفاة خالل الـ  24ساعة املاضية ،مما رفع
إجمايل عدد ضحايا الوباء يف الهند إىل .242362
كما ارتفعت اإلصابات بالفريوس بمقدار 403.738
حالة ،لريتفع اإلجمايل منذ بداية الجائحة إىل 22.3
مليون.
يأتي ذلك ،عقب إعالن منظمة الصحة العاملية
أن النسخة املتحورة الهندية من كوفيد19-
هي أحد العوامل التي أدت إىل تفيش الفريوس

بوترية متسارعة للغاية يف الهند ألنها أكثر عدوى
وفتكا كما أنها أكثر قدرة عىل مقاومة اللقاحات
باملقارنة مع النسخة األصلية للفريوس.
وقالت كبرية العلماء يف منظمة الصحة العاملية
سوميا سواميناثان ،إن «النسخة املتحورة «بي
واحد  »617التي اكتشفت يف الهند للمرة األوىل يف
أكتوبر هي حتما أحد العوامل األساسية يف ترسيع
انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة يف ثاني أكرب
بلد يف العالم من حيث عدد السكان».

وأضافت سواميناثانان ،وهي طبيبة أطفال
وباحثة هندية ،أن منظمة الصحة العاملية تصنف
هذا املتحور ضمن قائمة املتحورات األكثر خطورة
من النسخة األصلية للفريوس ألن قدرته عىل
التفيش أكرب وكذلك قدرته عىل تخطي الدفاعات
التي توفرها اللقاحات ،كما أن معدل الوفيات التي
تسجل لدى املرىض الذي يصابون به هي أعىل منها
لدى املرىض الذي يصابون بالنسخة األصلية.
وأوضحت أن «هناك طفرات لهذا املتحور تزيد من

معدالت انتقال العدوى ،ويمكنها أن تجعله أيضا
مقاوما لألجسام املضادة التي اكتسبها الجسم
سواء من خالل التطعيم أو من إصابته بالفريوس
بصورة طبيعية».
وفيما حملت املسؤولة الكبرية يف منظمة الصحة
العاملية الحكومة الهندية مسؤولية الزيادة الهائلة
يف أعداد اإلصابات بكوفيد 19-يف الهند ،حذرت من
أن مكافحة تفيش الوباء يف الهند مهمة صعبة
للغاية «ألن الوباء يتفىش بني آالف األشخاص

ويتضاعف بوترية تجعل من الصعب للغاية
إيقافه» ،محذرة من أن التطعيم لوحده لن يكون
كافيا الستعادة السيطرة عىل الوضع.
والهند ،أكرب منتج للقاحات يف العالم ،أعطت حتى
اآلن اللقاح بجرعتيه لـ %2فقط من سكانها البالغ
عددهم  1.3مليار نسمة.
وحذرت سواميناثان من أن «األمر سيستغرق
شهورا ،إن لم يكن سنوات ،للوصول إىل معدل 70
إىل  »%80من السكان امللقحني.

تقارير
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األمني العام جمللس الوزراء :احلكومة
جادة يف االنفتاح على دول العامل

بغداد /الزوراء:
أكد األمين الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد
نعيم الغزي ،امس االحد ،خالل استقباله
س�فرية مملك�ة النروي�ج غير املقيم�ة
يف الع�راق ،ت�ون اليزابي�ث ،أن الحكومة
العراقية جادة يف االنفتاح عىل دول العالم
ملا يمتلكه من مقومات تس�تقطب الدول
العاملية وكربيات الرشكات االس�تثمارية،
فيما ابدت السفرية استعداد بالدها بمد يد
العون لإلسهام يف إنهاء ملف النازحني.
وقال األمين العام ملجلس ال�وزراء خالل
اللق�اء ،يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :إن
“الحكوم�ة العراقي�ة ج�ادة يف االنفت�اح
على دول العال�م ،مل�ا تمتلكه م�ن أرض
خصب�ة إلقامة املرشوعات االس�تثمارية
واملس�اهمة يف تدوي�ر عجل�ة اإلعم�ار يف
عموم مناطق العراق ،وتتطلع إىل أن يكون
للنرويج الدور الكبري يف هذا املجال”.
وفيم�ا يخ�ص برنامج إعادة االس�تقرار
إىل املناطق املحررة ،أش�ار الغ�زي ،إىل أن
“الحكوم�ة العراقي�ة عازمة على إنهاء

هذا املل�ف ،وأن وزارة الهجرة واملهجرين
تقدم�ت خط�وات كبيرة باتج�اه إغالق
عدد كبري م�ن املخيمات وإعادة النازحني
إىل مناطقه�م بص�ورة طوعي�ة ،بع�د أن
أسهمت الوزارات ذات العالقة واملنظمات
الدولية ،بإعادة البنى التحتية ومرشوعات
الطرق واملدارس وش�بكات املياه والطاقة
الكهربائية”.
وأش�ادت اليزابيث ،بـ”جهود الحكومة
العراقي�ة إلع�ادة االس�تقرار يف املناطق
املحررة ،وتنس�يقها الع�ايل مع املجتمع
ال�دويل” ،مؤك�دة “اس�تعداد مملك�ة
النروي�ج بم�د ي�د الع�ون لإلس�هام يف
إنه�اء مل�ف النازحني وتأهي�ل املناطق
املحررة”.
وأعربت عن “أمله�ا يف أن تأخذ الرشكات
النرويجية دورها يف إعمار العراق وإقامة
املرشوع�ات االس�تثمارية ،ال س�يما أن
رشكاته�ا ب�ارشت بتنفي�ذ املرشوع�ات
الخاصة بالطاقة الشمس�ية يف محافظة
كربالء وناحية اإلسكندرية”.

األعرجي يناقش مع البارزاني التنسيق
األمين املشرتك ملنع تسلل اإلرهابيني

بغداد /الزوراء:
بح�ث مستش�ار األم�ن القوم�ي قاس�م
األعرج�ي ،مع رئي�س الح�زب الديمقراطي
مس�عود بارزان�ي ،ام�س االح�د ،التنس�يق
االمن�ي املشترك بين البيش�مركة والقوات
االمنية االتحادية ملنع تسلل االرهابيني.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي ملستش�ار األم�ن
القومي يف بيان تلقته “الزوراء” :ان األعرجي
التقى يف أربي�ل رئيس الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني ،مس�عود بارزان�ي ،وبحث�ا
التعاون والتنس�يق بين قوات البيش�مركة
والق�وات االتحادي�ة يف مواجه�ة اإلره�اب
ومالحقة خاليا داعش ومنع تسلل العنارص
اإلرهابية”.
وتابع :انه “جرى بحث موضوع املناطق التي

يس�تغلها داعش لتنفي�ذ عملياته اإلرهابية،
وسبل س�د جميع الثغرات ،لتفويت الفرصة
على العن�ارص اإلرهابي�ة وتأمين املناط�ق
بشكل يضمن سلامة املواطنني ،كما تطرق
اللق�اء إىل أهمي�ة العم�ل على تنفي�ذ بنود
اتفاقية سنجار”.
وكان األعرجي ،قد توجه صباح امس األحد،
إىل إقلي�م كردس�تان على رأس وف�د أمني،
ض�م نائب قائد العمليات املشتركة ،الفريق
الركن عب�د األمري الش�مري ،ووكي�ل جهاز
األم�ن الوطني ،حمي�د الش�طري ،وضباطا
من قيادة العمليات املشتركة ،للتباحث مع
املسؤولني يف اإلقليم حول التنسيق والتعاون
املشترك ،ملواجهة داعش اإلرهابي ومالحقة
عنارصه”.
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جملس الوزراء يوافق على مشروع قانون محاية الطفل ويصدر قرارا بشأن احملاضرين

الكاظم��ي يوجه بالتحقي��ق باغتيال إيه��اب الوزني واختاذ
االجراءات ملنع حرق احملاصيل الزراعية
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،وزارة الداخلية بالتحقيق
والكش�ف عن قتلة الناش�ط ايهاب
الوزن�ي ،وفيما ش�دد على رضورة
اتخ�اذ اجراءات ملنع حرق املحاصيل
الزراعية ،وافق مجلس الوزراء ،عىل
مرشوع قانون حماية الطفل واصدر
قرارا بشان املحارضين املجانيني.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
يف بيان تلقته “الزوراء” :ان “رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ترأس الجلس�ة االعتيادية التاس�عة
عرش ملجل�س الوزراء ،وج�رى فيها
بح�ث اخ�ر التط�ورات واالح�داث
العامة يف البالد ،فضال عن مناقش�ة
املوضوع�ات املدرجة ضم�ن جدول
أالعمال.
واشار الكاظمي يف مستهل الجلسة
اىل جريم�ة اغتي�ال الناش�ط املدني
ايه�اب ج�واد الوزن�ي الت�ي نفذت
مس�اء الس�بت يف محافظة كربالء،
ووج�ه أجه�زة وزارة الداخلي�ة
بالتحقي�ق الرسي�ع والكش�ف ع�ن
منفذي الجريمة البشعة.
واك�د الكاظم�ي ان قتل�ة الناش�ط
الوزني لن يفلتوا من قبضة العدالة،
وس�تتم مالحقتهم واالقتصاص من
كل مج�رم تس�ول له نف�س العبث
باالم�ن الع�ام ،مبين�ا ان املجرمين
وبعد ان افلس�وا يف احداث الفوىض،
اتجهوا اىل اغتيال الناش�طني العزل،
لك�ن القان�ون سيحاس�بهم وينزل
بهماش�دالعقوبات.
ويف س�ياق الجلس�ة وج�ه رئي�س
مجل�س ال�وزراء ال�وزارات كاف�ة،
باس�تنفار الجه�ود وتذلي�ل كل
العقب�ات الت�ي تق�ف دون تقدي�م
الخدمات للمواطن ،السيما يف مجال

الكهرباء.
وبشأن تكرار حوادث حرق املحاصيل
الزراعي�ة يف ع�دد م�ن املحافظات،
وجه األمانة العام�ة ملجلس الوزراء
واملحافظين اىل اتخ�اذ االج�راءات
الكفيل�ة بمنع هذه الح�وادث والحد
من تكرارها سنويا.
كم�ا وج�ه رئي�س مجلس ال�وزراء
امانة بغداد بتحمل كامل مسؤوليتها
وتنفيذ واجباته�ا يف القيام بحمالت
تنظي�ف واس�عة الحي�اء العاصمة،
ورف�ع النفاي�ات والحف�اظ على
املناطق الخرضاء والحدائق العامة.
وش�هدت جلس�ة مجلس ال�وزراء،
ايض�ا اس�تعراض تقري�ر وزارة
الصح�ة بخصوص جائح�ة كورونا
ومس�تجدات عم�ل لجن�ة تعزي�ز
االج�راءات الحكومي�ة يف مج�االت

الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية
بش�أن الحد م�ن انتش�ار فايروس
كورون�ا ،واالج�راءات الحكومي�ة
الخاص�ة بنشر التوعي�ة بمخاطر
الجائح�ة ،وجه�ود وزارة الصحة يف
توفري اللقاحات وحث املواطنني عىل
اخذها.
وبع�د ان ناق�ش مجل�س ال�وزراء
املوضوع�ات املدرج�ة على ج�دول
األعمال ،اصدر القرارات اآلتية:
اوال/
 -١املوافق�ة على تخصي�ص وزارة
املالي�ة ( )3ملي�ار دين�ار ،ألعم�ال
نص�ب محطات ض�خ جدي�دة ،مع
تأهي�ل وصيان�ة املحط�ات القديمة
يف املحافظات كاف�ة يف وزارة املوارد
املائية ،من إحتياطي الطوارئ للسنة
املالية.2021/

بكني /متابعة الزوراء:
قال التلفزيون الصيني ،يف ساعة مبكرة
م�ن صباح ام�س األح�د ،إن الصاروخ
الصين�ي تف�كك ف�ور دخول�ه العالف
الجوي وسقط فوق بحر العرب.
وقال مكتب هندس�ة الفض�اء املأهولة
الصين�ي ،إن بقايا الصاروخ س�قطت
بموقع عىل خط الط�ول  72.47درجة
رشقا وخط العرض  2.65شماال.
وأضاف مكتب هندسة الفضاء املأهولة
الصين�ي ،أن بقايا أكرب صاروخ صيني
سقطت يف بحر العرب (جزء من املحيط
الهندي يحده من الجهات األربعة إيران،
باكستان ،الهند ،شبه الجزيرة العربية)
امس األح�د ،ودمرت معظ�م مكوناته
عند عودته إىل الغلاف الجوي لألرض،
وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وأك�د أن “أج�زاء م�ن ص�اروخ “لونغ
مارش  5ب�ي” عادت إىل الغالف الجوي
يف الس�اعة ( 10:24صباح�ا بتوقي�ت
بكين 02:24 ،بتوقي�ت غرينت�ش)
وهبطت يف موق�ع بإحداثيات عىل خط
طول  72.47درجة رشقا ،وخط عرض
 2.65درجة شماال”.
وتشير اإلحداثي�ات إىل أن�ه س�قط يف
املحي�ط يف مكان ما جن�وب غرب الهند

 -٢املوافق�ة على تخصي�ص وزارة
املالي�ة ( )3ملي�ار دين�ار ،ألعم�ال
تأهي�ل وتبطين ش�طي الش�طرة
والكسر يف محافظ�ة ذي ق�ار اىل
وزارة امل�وارد املائية ،م�ن إحتياطي
الطوارئ للسنة املالية.2021/
 -٣املوافق�ة على تخصي�ص وزارة
املالي�ة ( )3ملي�ار دين�ار ،ألعم�ال
رفع الرتس�بات الطيني�ة والغرينية
من مقدم س�دود محافظة دياىل ،اىل
وزارة امل�وارد املائية ،م�ن إحتياطي
الطوارئ للسنة املالية.2021/
ثاني�ا /املوافقة عىل اس�تثناء تعاقد
وزارة الخارجي�ة م�ع رشك�ة اليانز
م�ن الضواب�ط رق�م ( )3امللحق�ة
بتعليم�ات تنفيذ العق�ود الحكومية
( 2لس�نة  ،)2014وذل�ك ل�ورود
خطاب ضمان الرشك�ة متأخرا ً بعد

عملي�ة فت�ح العط�اءات ،وتتحم�ل
وزارة الخارجية صحة إجراءات فتح
وتحلي�ل العطاءات للعق�د موضوع
البحث وجميع األمور األخرى ومدى
موافقته�ا للقان�ون والتعليم�ات
النافذة.
ثالث�ا /تأجي�ل تنفيذ ق�رار مجلس
ال�وزراء ( 157لس�نة ،)2021
الص�ادر بموج�ب كت�اب األمان�ة
العام�ة ملجلس الوزراء املرقم بالعدد
(ش.ز.ل ،)10/1/11019/امل�ؤرخ
يف  29نيس�ان  2021اىل املوس�م
الق�ادم ،بش�أن اس�تالم محص�ول
الش�عري لألس�باب املثبت�ة يف كت�اب
وزارة الزراع�ة املرقم بالعدد ()972
املؤرخ يف  28نيسان .2021
رابع�ا /تعديل ق�رار مجلس الوزراء
( 130لسنة  ،)2021الفقرتني (ثالثا ً
وسادساً) ،بحسب ما يأتي:
العق�د ملدة س�نة تقويمي�ة واحدة،
وتحتس�ب األجور عىل أساس السنة
الدراس�ية على وف�ق التخصيصات
املالي�ة املخصص�ة يف املوازن�ة اىل
املحارضي�ن واإلداريين العاملين
املجانيين يف وزارة الرتبي�ة ،وينف�ذ
هذا القرار ب�دءا ً من تاريخ  1كانون
الثاني .2021
خامس�ا /املوافق�ة على مشروع
قان�ون حماية الطف�ل ،الذي دققه
مجل�س الدولة ،وإحالته إىل مجلس
النواب إس�تنادا ً اىل أح�كام املادتني
(/61البن�د أوالً ،و /80البن�د
ثاني�اً) م�ن الدس�تور ،م�ع األخ�ذ
بعني اإلهتم�ام ملحوظ�ات الدائرة
القانونية يف األمان�ة العامة ملجلس
ال�وزراء املثبت�ة بموج�ب مذكرتها
ذات الع�دد (م د/ق2/2/35/59/
ل ق) املؤرخ�ة يف  27كان�ون الثاني
.2021

االقتصاد النيابية لـ  :مقرتح تأسيس صندوق استثمار وطين
لألجيال املقبلة سيعرض يف الدورة اجلديدة
الزوراء  /يوسف سلمان:
توقع�ت اوس�اط نيابي�ة ان مقترح قانون
لتأس�يس صندوق اس�تثمار وطني لألجيال
املقبلة ،سيعرض يف الدورة الترشيعية املقبلة
 ،بس�بب عدم وجود الوقت ال�كايف لترشيعه
بالتزامن مع ق�رب موعد االنتخابات املقررة
يف العارش م�ن ترشين االول املقبل  ،ملواجهة
تداعيات االزم�ة املالية واالقتصادية الراهنة
التي تشهدها البالد.
وقالت عض�و لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار
النيابية ،ندى ش�اكر جودت ل�ـ” الزوراء “،
ان “ العراق بحاج�ة اىل تفعيل الواردات غري
النفطي�ة واالعتماد عليها بما يتانس�ب مع
حجم موازنته االستثمارية “.
واوضح�ت ان “ انش�اء صن�دوق اس�تثمار
وطني لألجيال املقبلة سيعزز ثقة املواطنني

بالدول�ة ويبعث رس�الة اطمئنان اىل األجيال
املقبلة وتحقيق العدالة االجتماعية “.
واضاف�ت ان “ الع�راق لدي�ه الكثير م�ن
ال�واردات يف ش�تى املج�االت مايخل�ق أفقا
واس�عا لالس�تثمار يف مج�االت الزراع�ة
والصناعة واالعتماد عىل الس�ياحة بشقيها
اآلثارية والدينية “ ،مبينة ان “ استغالل تلك
الواردات س�يؤمن التغطي�ة الكاملة لرواتب
املوظفين والرعاي�ة االجتماعي�ة إضافة اىل
دعم العاطلني ع�ن العمل لحني إيجاد فرص
عمل لهم “.
واك�دت ج�ودت ان “ االعتماد على القطاع
النفط�ي فق�ط لتموي�ل املوازن�ة أم�ر غري
صحيح ،ويج�ب تحويل اإلي�رادات النفطية
اىل مش�اريع ستراتيحية تنموي�ة تدع�م
أه�داف الدول�ة يف البن�اء واإلعم�ار وتوفير

الخدم�ات للمواطنين  ،فضلا ع�ن انعاش
الحال�ة االجتماعية من خالل زي�ادة رواتب
الرعاية االجتماعية وتوفري رواتب للعاطلني
ع�ن العمل ،وكذلك توفري الس�كن املناس�ب
للمواطنين م�ن الرشائ�ح الفقيرة بمبالغ
رمزية بسيطة عرب طريق االستثمار “.
ورأت ج�ودت  ،ان “ الوق�ت املتبقي حاليا اىل
موعد االنتخابات قد اليسمح بعرض مقرتح
القان�ون الجدي�د  ،وس�يكون ضم�ن اجندة
ال�دورة الترشيعي�ة الجديدة ملجل�س النواب
ليأخ�ذ مس�اره التنرشيع�ي وف�ق القانون
والنظام الداخيل ملجلس النواب “.
لك�ن العض�و االخ�ر يف لجن�ة االقتص�اد
واالس�تثمار النائ�ب مي�ادة نج�ار  ،اك�دت
املضي لتعديل قان�ون االس�تثمار بما يعمل
عىل تشجيع املس�تثمرين املحليني واألجانب

عىل االستثمار يف العراق .
وقالت نجار يف ترصيح صحفي  ،إن “ اللجنة
النيابي�ة بص�دد تعدي�ل قان�ون االس�تثمار
لتشجيع املستثمرين األجانب واملحليني عىل
االستثمار داخل البالد”.
وأضاف�ت أن “قان�ون االس�تثمار الح�ايل
طاردا ً للمس�تثمر ،فضالً عن الروتني القاتل
يف تروي�ج معاملات االس�تثمار” ،مبينة أن
“اللجن�ة تعت�زم خلال الجلس�ات القادمة
ط�رح تعديل قان�ون االس�تثمار لتش�جيع
املستثمرين القدوم إىل العراق”.
واوضح�ت أن “ آالف العراقيين م�ن رجال
األعم�ال واملس�تثمرين خارج البلاد هربوا
بس�بب الروتني والفساد” ،مبينة أنه “سيتم
إعطائه�م امتي�ازات يف القان�ون الجدي�د
لتشجيعهم عىل االستثمار داخل بالدهم”.

وزير املوارد :تركيا خفضت مناسيب اخلطوط اجلويّة توجه دعوة للعراقيني
يف اهلند
نهري دجلة والفرات بنسبة % 50

الصني  :الصاروخ “التائه” سقط يف
حبر العرب
ورسيالن�كا،وفق�الرويترز.
وقال املكت�ب إن معظم الحطام احرتق
يف الغالف الجوي.
وأطلق�ت الصني ،الخمي�س  29أبريل/
نيسان ،الوحدة الرئيسية التي ستصبح
مقر إقامة طاقم من ثالثة رواد فضاء يف
محطة فضائية دائمة تنوي استكمالها
بحلول نهاية العام املقبل .2022
وانطلقت الوحدة التي يطلق عليها اسم
“تيانخه” ،أي “تناغم السماوات” ،عىل
مت�ن الصاروخ “لون�غ مارش  5بي” -
أكبر الصواري�خ الصيني�ة  -من مركز
ونتش�انغ لإلطالق الفضائي يف جزيرة
هاينان الجنوبية.
وهذه الوحدة واحدة من ثالثة مكونات
رئيس�ية مل�ا س�تصبح أول محط�ة
فضائي�ة تطوره�ا الصين لتناف�س
املحطة الفضائية الدولية ،وهي املحطة
الوحي�دة العامل�ة حاليا يف م�دار حول
األرض.
وكان م�ن املزم�ع إعادة ه�ذه املرحلة
الرئيس�ية من الصاروخ بشكل متحكم
ب�ه ،إال أن الصين فق�دت التحكم بها
وع�ادت وس�قطت عىل األرض بش�كل
غير متحك�م ب�ه ،وكانت ت�دور حول
األرض مرة كل  89دقيقة.
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بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزي�ر امل�وارد املائي�ة العراقي،
انخفاض مناسيب املياه يف نهري دجلة
والفرات إىل النصف.
وق�ال الوزير مه�دي رش�يد يف مؤتمر
صحف�ي يف مقر الوزارة  :أن “الواردات
املائي�ة القادمة من تركيا لنهري دجلة
والفرات انخفضت بمقدار  50باملئة”.
وأض�اف ان “رواف�د س�د دربندخ�ان
وصل�ت واردتها إىل صف�ر باملئة ،فيما
انخفضت واردات الزاب االسفل بنسبة
 70باملئة”.
وتابع الوزير :أن اخب�ارا وردتنا بقيام
اي�ران بتحويل بع�ض الروافد اىل داخل
اي�ران منه�ا نهر سيروان وبعض من
مياه رافد دياىل ،مشريا إىل أنه تم التأكد
من هذه املعلومات عن طريق مراقبتنا

التقني�ة يف ال�وزارة و استش�عرنا بان
األمر موجود.
وأك�د أن ه�ذا األم�ر س�يولد مش�كلة
باملس�تقبل وليس يف الوق�ت الحارض،
وق�د طلبن�ا م�ن إي�ران عق�د اجتماع
معها ح�ول ه�ذا املوضوع لك�ن دون
استجابة.
وبني الوزير أن انخفاض مناسيب نهر
دجل�ة يف الوقت الح�ارض هو مخطط
له ،ونحن نعمل عىل ذلك ،الفتا إىل عدم
الحاجة لهذه املي�اه يف الوقت الحارض،
فقط ما نحتاجه هو مياه الرشب.
وتاب�ع :نح�ن نق�وم بإطلاق املي�اه
تدريجي�ا من الس�دود وس�وف يرتفع
منس�وب املي�اه يف نه�ر دجل�ة خلال
األس�بوعني املقبلين لتلبي�ة متطلبات
املوس�م الزراعي الصيفي.

بغداد /الزوراء:
دع�ت الخط�وط الجوي�ة
العراقي�ة ،ام�س األح�د،
العراقيين الراغبين بالعودة
م�ن الهن�د إىل مراجع�ة
مق�ر الس�فارة العراقي�ة يف
نيودلهي.
وقال�ت رشك�ة الخط�وط
الجوي�ة يف بي�ان تلقت�ه
“الزوراء” :انه “عىل املواطنني
العراقيين املوجودي�ن يف
األرايض الهندي�ة الراغبين
بالع�ودة اىل أرض الوط�ن،
مراجع�ة مق�ر الس�فارة

العراقي�ة يف نيودلهي لغرض
تسجيل اس�مائهم عىل رحلة
العودة االستثنائية”.

وأضاف�ت أن “الرحل�ة
ستنطلق يوم الخميس املقبل
املوافق  13أيار .“ 2021

الرشيد يوجه عدداً من فروعه للدوام
يوم السبت
بغداد /الزوراء:
وج�ه مصرف الرش�يد ،ام�س األح�د،
بتخصي�ص عدد م�ن فروعه لفت�ح ابوابها
يوم السبت من كل أسبوع.
واوض�ح املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان
تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان “فت�ح
الف�روع جاء ألجل تقديم دفع مس�تحقات
املكاتب (املنافذ) واس�تالم سفاتج املنتجات
النفطية”.
وأض�اف “الف�روع ه�ي :بغ�داد( البي�اع /

الريموك/ثورة العرشين  /االمام االعظم)..
باب�ل ف�رع (الحل�ة) ..كربالء(الحسين)..
النجف (الروض�ة) ..الديواني�ة ( الفرات)..
املثن�ى ( الس�ماوة) ..واسط(واس�ط)..
ميسان ( الكرامة) ..التاميم (  ١حزيران)-..
ذي ق�ار ( اريدو) ..البرصة ( الزبري /القرنة
/ش�ارع الثوره)  ..االنبار ( حديثة /هيت/
عامرية الفلوجة) ..صالح الدين( شيشني/
س�امراء) ..دي�اىل ( اش�نونا  /خانقين)..
نينوى الجزيرة).

امن ومجتمع
العدد 7485 :االثنين  10ايار 2021

النقل :جاهزون لرحلتني يوميا للهند
وطواقمنا مل تصب بكورونا

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النقل ،أمس االحد ،جاهزيتها
لرحلتني اىل الهند يومياً ،وبينما اشارت
اىل من يتالعبون بأسعار التذاكر ،أكدت
ان طواقم الطائرات العراقية لم يصابوا
بفريوس كورونا لغاية اآلن.
وقال املتحدث بإسم الوزارة تحسني
الخفاجي ،يف ترصيح صحفي :ان
«طائرات الخطوط الجوية العراقية،
جاهزة إلجالء مواطنينا من هناك بأي
وقت ولدينا امكانية ارسال طائرتني يف
اليوم لكن بإنتظار موافقة اللجنة العليا
للصحة والسالمة».
وأكد ان «طواقم الطائرات العراقية لم
يصابوا بفريوس كورونا لغاية اآلن».
واضاف الخفاجي ان «الخطوط الجوية
ملتزمة بالتسعرية بالنسبة للتذاكر
وأسعارها ثابتة لكن املكاتب املتواجدة
هناك {الهند} هي من تتالعب باالسعار».
واكد ان «الحجز عىل غري رشكة الخطوط
العراقية هم من يحددون األسعار وليس
لدينا سلطة عليهم».
يذكر ان الرشكة العامة للخطوط الجوية

العراقية ،ستجري اليوم األحد ،الرحلة
االستثنائية الثانية اىل الهند واملخصصة
الجالء املواطنني العراقيني العالقني داخل
االرايض الهندية.
ووجهت الرشكة العامة للخطوط الجوية
العراقية ،يف بيان امس ،ندا ًء إىل املواطنني
يف الهند الراغبني بالعودة إىل أرض الوطن،
دعتهم فيه اىل «مراجعة مقر السفارة
العراقية يف نيودلهي لغرض تسجيل
أسمائهم عىل رحلة العودة االستثنائية
التي ستنفذها الرشكة العامة للخطوط
الجوية العراقية يوم الخميس املقبل».
وكانت وزارة النقل ،أعلنت يف  3من ايار
الجاري عن وصول طائرة أسطولها
الجوي اىل مطار بغداد الدويل التي تم
تخصيصها إلجالء املواطنني العراقيني
العالقني داخل االرايض الهندية وتقل عىل
متنها  399مسافرا ً ثبت إصابة  83منها
بفريوس كورونا من الساللة القديمة
بحسب وزارة الصحة.
يذكر ان مجلس الوزراء أصدر جملة
قرارات الثالثاء املايض ،بينها منع السفر
اىل الهند والقادم منها اىل إشعار آخر.

الرتبية توحد الدروس املوجهة عرب منصاتها

بغداد /الزوراء:
وحدت وزارة الرتبية الدروس املوجهة للمراحل الدراسية كافة عرب منصاتها
اإللكرتونية ،بينما اكدت أن االمتحانات النهائية حضورية.
وقال املتحدث الرسمي بإسم الوزارة ،حـيـدر فـاروق ،يف ترصيح صحفي :ان
“الوزارة وعقب قرار جعل التعليم الـكـتـرونـيـا ً خـالل الـفـصـل الثاني ولـعـمـوم
املـراحـل ،سرتفع جميع املــواد الـدراسـيـة عـبـر منصاتها الـتـعـلـيـمـيـة”،
مـبـيـنـا ان “التعليم االلكرتوني وحد الدروس املوجهة للطلبة عرب املنصة ،ما يعني
ان الــــدرس نــفــســه ،سـيـشـاهـد فـي بغداد أو البرصة أو نينوى أو أي
محافظة اخرى”.

إجهاض حماولة تسلل لـ”داعش” يف
جرف النصر

بغداد /الزوراء:
احبطت قوة من اللواء  47بالحشد
الشعبي ،امس االحد ،محاولة تسلل
لتنظيم “ داعش” االجرامي يف جرف
النرص شمايل بابل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت

«الزوراء» نسخة منه :أن “مجموعة من
فلول داعش االٕرهابي حاولت التسلل إىل
الجرف ،لكن الحشد كان لهم باملرصاد
واستطاع إفشال محاولة التسلل”.
وأضاف البيان أن “ الحشد الشعبي أجرب
الدواعش عىل الهروب”.
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أعلنت استعدادها السترياد لقاح سبوتنيك الروسي

الصحة تستقبل املواطنني يف العيد ومدة احلظر لضمان تلقيهم اللقاحات
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،فتح
املراكز الصحية خالل عيد الفطر ومدة الحظر
الشامل لضمان تلقي املواطنني جرعات اللقاحات
بحسب مواعيدها املقررة .بينما أعلنت الوزارة
أنها تستعد إلتمام جميع االجراءات وتحديد
الكميات املناسبة السترياد لقاح سبوتنيك v
الرويس.
وقالت مديرة العالقات العامة يف وزارة الصحة،
ربى فالح ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن
“الوزارة أوشكت عىل ا ٕتمام جميع االٕجراءات
املطلوبة وتحديد كمية استرياد لقاح سبوتنيك V
الرويس قريبا ،الذي يتميز بسهولة خزنه ونقله
ويؤخذ بجرعتني ،والذي يعد أول لقاح مسجل يف
العالم ضد فريوس كورونا املستجد ،ليضاف ا ٕىل
ماليني الجرع التي ستصل تباعا”.
وأضافت فالح أن “اي لقاح يختلف عن االخر
بعوامل عديدة منها عدد الجرعات وطريقة
التخزين والحفظ وتكوين اللقاح ،مع تدريب
عدد من الفرق الطبية املتخصصة يف املحافظات

بغداد /الزوراء:
اقر قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة
االنبار ،ابراهيم الجنابي ،امس االحد،
بتسجيل حاالت نزوح داخيل مقرونة
بزيادة سكانية اثرت عىل الواقع الخدمي
ملدينة الرمادي ومدن االنبار االخرى .
وقال الجنابي يف ترصيح صحفي :ان
”مدينة الرمادي سجلت حاالت نزوح لنحو
 220الف مواطن من املناطق الغربية اىل
القضاء ،ناهيك ايضا من زيادة سكانية،
حيث كان تعداد سكان القضاء  460الف
نسمة قبل النزوح ،اما اآلن فأصبح العدد
مليون نسمة ،مما اثر بشكل سلبي عىل
تقديم الخدمات للمواطنني نتيجة التوسع
السكاني سوا ًء فيما يخص الزيادة
السكانية او عمليات الهجرة الداخلية “.
واضاف ان” عنارص ارهابيي داعش دمروا

فقدان هوية
فقدت من�ي الهوية املرقمة
( )٥٩١٦والصادرة من نقابة
الصحفيني العراقيني باس�م
(يوسف كاظم كشاش) فعىل
من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار.
الع�دد/501 :ش2021 /
جمهوري�ة الع�راق
التاريخ 2021/5/5 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمةاالحوالالش�خصيةيفالش�طرة
اىل املدعى عليه  /عباس عطيه محسن
إعالن
قام�تِ املدعي�ة (ح�وراء هليل كاظ�م) الدع�وى املرقمة اعاله
تطلب فيها
وحيث انك مجهول محل االقامة يف الوقت الحارض حسب رشح
القائ�م بالتبليغ ومختار املنطقة علي�ه تقرر تبليغك بالصحف
املحلي�ة للحضور امام ه�ذه املحكمة او من ينوب عنك صباح
يوم  2021/5/24وبعكس�ه س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
ووفق االصول.
القايض
اياد حنون هادي

إعالن
اىل الرشيك�ة (برشى نعم�ه كاظم)
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية
املناذرة لغرض اص�دار إجازة البناء
للرشي�ك (مرتضى عذاب حسين)
للقطع�ة املرقم�ة ( )1/4861يف
النج�ف ح�ي الحص�وه مقاطعة 3
خالل عشرة أي�ام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك.

إعالنك في

حيقق لك اإلنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

بهدف التعرف عىل طريقة استخدامها”.
واكدت ان “جميع اللقاحات تتميز بفعاليتها
ومأمونيتها ومقرة من قبل منظمة الصحة
العاملية ومن رشكات عاملية رصينة”.
وبينت مدير العالقات ان “الوزارة تعاقدت سابقا

قائممقام الرمادي :النزوح الداخلي أثر
على الواقع اخلدمي

إعالن
اىل الرشي�ك (التفات م�رزوك امانه)
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية
النجف االرشف لغرض اصدار إجازة
البناء للرشيك (حسن غضيب حمود)
للقطع�ة املرقم�ة ( )3/50121يف
النجف حي الن�داء مقاطعة خالل
عرشة أيام وبخالفه ستتم اإلجراءات
دون حضورك.

العدد/1539 :ب2020/
جمهورية العراق
التاريخ2021/4/27 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
(( اعالن ))
اىل املدعى عليه  ( :يوسف رسول كريم )
بن�اءا عىل الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعلاه واملقام�ة ضدك من
قب�ل املدعي ( عب�د العزيز نج�م جميل ) املتعلق�ة بطلبه الحكم
بالزام�ك بتأديتك للمدعي مبل�غ مقداره اثنا عشر مليون دينار
عراقي عن قرضة حس�نة وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك
اعالن�ا بواس�طة صحيفتني محليتني عىل موع�د املرافعة املوافق
 2021/5/25ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول.
القايض
أزهر عيل فرج
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خمس محطات للكهرباء ابان سيطرته
عىل مساحات واسعة من مدن االنبار
لم تتم اعادتها اىل الخدمة يف ظل الزيادة
السكانية والهجرة بني مدن املحافظة ما
ً
كبرية يف تقديم الخدمات”.
اضاف أعبا ًء
وأوضح الجنابي ان” الدوائر الخدمية
ورغم االمكانيات املتاحة إال انها قدمت
كل ما بوسعها من اجل تقديم الخدمات
إلحياء السكنية” ،مشريا اىل أن “حكومة
االنبار املحلية اتجهت اىل انشاء محطة
توليد الطاقة الكهربائية لتحسني اداء
التيار الكهربائي ومعالجة الزيادة
السكانية “.
يشار اىل ان مدن االنبار شهدت بعد احداث
عنارص داعش هجرة جماعية بني املدن
واملناطق الريفية نتيجة النقص الكبري يف
الخدمات خاصة املناطق الغربية.

مع عدد من الرشكات العاملية املنتجة للقاحات،
وهي تعمل عىل توريدها تباعا بحسب الكميات
املتفق عليها” ،مشرية إىل أن “اللقاحات املتاحة
حاليا هي أسرتازنيكا وسينوفارم وفايزر ،التي
تمثل أداة أساسية يف مكافحة الجائحة”.

ولفتت اىل “تسجيل اقبال كبري عىل املنافذ
التلقيحية ،التي لم تسجل أي أثار أو مضاعفات
خطرية أو متوسطة لدى املواطنني ،عدا ظهور
اعراض جانبية بسيطة كارتفاع درجات الحرارة
وصداع وألم واحمرار يف منطقة الحقن».
واشارت اىل “استثناء املواطنني ضمن الرقعة
الجغرافية الٔخـذ اللقاحـات من املنافـذ
التلقيحيـة القريبة خالل عطلة العيد وحتى
ايام حظر التجوال مـن أجـل استمراريـة
تلقيـح أكبـر عـدد ممكـن مـنهم وضمـان
أخـذ الجـرع فـي مواعيدهـا املثبتـة لـهـم
ضمن املنصة االلكرتونية سواء الجرعتني االوىل
والثانية».وأوضحت فالح أن “جميع املراكز
الصحية مفتوحة خالل ايام الحظر وتعمل عىل
استقبال املواطنني ألخذ الجرعات او معالجة
الحاالت الطارئة” ،مؤكدة أن “الخرباء حددوا
أفضل طريقة لتجنب ظهور سالالت خطرية
وموجات جديدة من العدوى والحد من االٕصابات
الجديدة ،تتمثل بتطعيم اكرب عدد من املواطنني
يف أرسع وقت ممكن وعىل نطاق عاملي”.

إحباط هجمات إرهابية على عدة قواطع يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس االحد ،عن احباط ثالث
هجمات ارهابية عىل قواطعه يف دياىل خالل شهر
رمضان الكريم.وقال الناطق باسم محور دياىل يف
الحشد الشعبي ،صادق الحسيني ،يف ترصيح صحفي:
ان”  3هجمات ارهابية استهدفت نقاط الحشد
الشعبي يف قواطعه املنترشة يف دياىل خالل هر رمضان
الكريم جميعها جرى افشالها” ،مؤكدا أن “الحشد
نجح يف توفري االستقرار يف  13قاطعا مرتامي االطراف
يمتد الالف الكليومرتات”.

واضاف الحسيني ان”اعتماد الحشد الشعبي عىل
تكتيكات امنية متعددة وتفعيل البعد االستخباري
اسهم يف احباط الهجمات االرهابية التي حاولت
اخرتاق خطوطه الدفاعية يف بعض املناطق ومنها
تالل نفط خانة» .مؤكدا «ان الوضع االمني يف محاور
الحشد امنة ومستقرة”.
واشار اىل ” تقلص الهجمات االرهابية يف قواطع الحشد
الشعبي خالل العام الجاري بنسبة  %70قياسا بالعام
املايض ،وهو مؤرش ايجابي عىل استقرار لالوضاع
االمنية يف مناطق كانت لوقت قريب غري مستقرة”.

البدء بعملية أمنية ملالحقة فلول “داعش” مشال بيجي
بغداد /الزوراء:
رشعت قيادة عمليات صالح
الدين يف الحشد الشعبي والقوات
االٔمنية بعملية امنية ملالحقة فلول
عصابات داعش اإلرهابية يف بيجي
شمال تكريت .وذكر بيان إلعالم

الحشد تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان ” العملية انطلقت من خمسة
محاور ثالث محاور منها للحشد
الشعبي انطلقت منها اللواء
 ،31و السادس ،و 51يف الحشد
الشعبي ،ومحورين انطلقت منها

قوات ( ) swatرشطة صالح الدين
و الجيش”.
واضاف ان “هذا العملية تهدف اىل
تأمني املناطق الرخوة ولتفويت
الفرصة عىل عصابات داعش بعدم
العبث بأمن املناطق االمنة”.
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توصيات ومقرتحات برملانية بشأن
ملفي الغاز والكهرباء
كش�ف لجنة الطاقة النيابي�ة ،امس األحد ،عن توصياتها بش�أن ايجاد
بدائل للمحطات الغازية ،فيما قدمت مقرتحات لحل ازمة الكهرباء.
وق�ال عضو لجن�ة النف�ط والطاقة النيابي�ة ،همام التميمي ،بحس�ب
الوكال�ة الرس�مية :إن “اللجن�ة قدمت الكثير من التوصي�ات اىل وزارة
الكهرباء بشأن انتاج الطاقة وايجاد بدائل للمحطات الغازية واستبدالها
بمحطات اخرى ومعالجتها ،خاصة مع وجود مشاكل يف الغاز املستورد
وتلكؤ وزارة النفط باستخراج الغاز”.
وش�دد التميم�ي على “رضورة ان تك�ون هن�اك مس�ؤولية تضامنية
بين وزارة النف�ط والكهرب�اء ،واالهتمام بقطاع نق�ل الطاقة الذي فيه
مشاكل كثرية واالختناقات ،وانشاء محطات تحويلية واالهتمام بقطاع
التوزيع”.
وأضاف أنه “من بني املقرتحات املقدمة انشاء منظومة كهرباء متكاملة
وحديث�ة ،وضمان عدم تجاوز املواطنني عليها ،فضالً عن نصب ع َّدادات
الكرتونية من شأنها حل مشكلة ترشيد استهالك الطاقة”.

الرافدين يصرف دفعة جديدة من
سلف املوظفني واملنتسبني

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مرصف الرافدين ،ام�س األحد ،دفع وجبة جديدة من س�لف املوظفني
ومنتس�بي الق�وات االمنية.وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالمي للمصرف تلقت
“الزوراء” نس�خة منه :ان “التقديم الس�لف ،ومنحها يكون عن طريق فروع
املرصف املحددة سابقا ً يف بغداد واملحافظات”.

حمافظة دهوك تدشن مشروع
“تلفريك جبل زاوا”

بغداد /الزوراء:
ق�ال رئي�س الحكوم�ة املحلية يف محافظ�ة ،دهوك عيل ترت ،ام�س األحد ،إن
املحافظة تسعى إىل أن تكون عاصمة السياحة يف اقليم كوردستان والعراق.
وأضاف ترت ،خالل تدشين مرشوع تلفريك جبل زاوا يف دهوك بحضور رئيس
حكوم�ة االقليم مرسور بارزان�ي :إن افتتاح هذا املرشوع حافز كبري للقطاع
الخاص يف اقليم كوردس�تان.وتابع بالقول :ان فرصة تطوير قطاع السياحة
مهمة جدا بالنسبة لنا ،ونسعى اىل ان تكون دهوك عاصمة السياحة يف االقليم
والعراق كافة .مردفا “ندعم هيئة االس�تثمار يف انجاز مثل هكذا مش�اريع”.
وكان مرسور بارزاني قد دش�ن مرشوع مشروع تلفريك جبل زاوا يف مدينة
ده�وك والذي يبلغ ارتفاعه  500مرت ،وطول�ه  2800مرت بتكلفة مالية بلغت
مليون دوالر أمريكي.

املثنى :الكميات املسوقة للحنطة
تفوق العام املاضي
بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئيس االتح�اد املحلي للجمعيات الفالحي�ة التعاوني�ة يف املثنى ،عواد
عطشان االعاجيبي ،امس االحد ،أن الكميات املسوقة من الحنطة يف محافظة
املثنى تفوق الكميات املس�وقة خالل العام املايض مع اس�تمرارية التس�ويق
الحايل ،مطالبا ً باستحداث مركز تسويقي جديد .
وق�ال االعاجيب�ي يف بيان اطلعت علي�ه “الزوراء” :انه” من املهم اس�تحداث
مركز لتس�ويق محصول الحنطة من الفالحني واملزارعني يف املحافظة وقريبا
على البادي�ة الجنوبية ،ليكون مركزا تس�ويقيا آخر يلب�ي حاجات الفالحني
واملزارعين ومعالج�ة املعوق�ات نتيج�ة التوج�ه إىل املنف�ذ الوحي�د يف مركز
املحافظة والذي يبعد عن بعض املزارع مئات كيلوات االمتار” .
وأش�ار إىل “ازدياد الكميات املس�وقة للمحافظة اىل اعىل املستويات عن العام
امل�ايض ،وهذا تطور ايجابي يس�هم يف تأمني األمن الغذائ�ي لهذه املحافظة،
حيث وصلت الكميات املسوقة وبعد مرور ( )٢٤يوما عىل البدء بالتسويق اىل
( )٧٥,٣١٠اطنان ،موزعة اىل ( )٦٧,٩٥٧حنطة درجة اوىل و ( )٧٣٤٢حنطة
درجة ثانية و ( )١٠٠٩حنطة درجة ثالثة”.

العراق ميلك أكثر من  96طنا
من احتياطي الذهب العاملي

بغداد /الزوراء:
أعل�ن املجلس العامل�ي للذهب ،امس االحد ،ان الع�راق يمتلك أكثر من 96
طنا من الذهب كاحتياطي من املعدن األصفر النفيس.
وقال املجلس يف أحدث جدول له لش�هر ايار لعام  ،= 2021واطلعت عليه
“ال�زوراء” :ان “العراق جاء باملرتبة  38عامليا من أصل  100دولة مدرجة
بالجدول بأكرب احتياطي للذهب يف العالم ،وباملرتبة الخامس�ة عربيا بعد
كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”.واضاف ان “حيازة العراق من
الذهب بلغت  96.3طنا ،وهو يمثل  % 8.1من باقي احتياطياته االخرى”.
واضاف ان “الواليات املتحدة األمريكية ما زالت تحتل املرتبة األوىل يف أكرب
احتياطي للذهب بالعالم وبمق�دار  8.133الف طن ،تليها املانيا وبمقدار
 3.362ال�ف ط�ن ،فيما تذيلت القائمة دولة س�ورينام بمق�دار  1.5طن
تسبقها اليمن بمقدار  1.6طن”.واشار إىل أن “أبرز املشرتين للذهب خالل
هذا الش�هر هما اليابان وبمقدار  80.8طن�ا وهنكاريا وبمقدار  63طنا،
واوزبكستان  8اطنان ،فيما كان أبرز البائعني تركيا وبمقدار  2.6أطنان”.
يذكر ان مجلس العاملي للذهب والذي يقع مقره يف اململكة املتحدة ويمتلك
خربة واس�عة ومعرفة عميقة بالعوامل املس�ببة لتغيري السوق ،ويتكون
أعضاؤه من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم وأكثرها تقدماً.
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حتذيرات نيابية من انتكاسة زراعية يف حال رفع الدعم عن منتجي البذور
بغداد /الزوراء:
ح�ذر برملاني�ون وزارة الزراع�ة م�ن
الذهاب اىل خيار رفع الدعم عن منتجي
البذور ملحص�ول الحنطة ،ففي الوقت
الذي اش�ار فيه عضو بالزراعة واملياه
وااله�وار الربملاني�ة اىل ان االرصار عىل
هذا القرار معناه حصول انتكاس�ة يف
املنتج املحيل ،ح�ذر اخر وزارة الزراعة
من تبعات إلغاء الدع�م ملنتجي البذور
ورفض اس�تالم املنت�ج منهم ملا له من
مردود سلبي وخطري عىل األمن الغذائي
العراقي والقطاع الزراعي باملجمل.
عض�و لجنة الزراعة واملي�اه الربملانية،
علي البدي�ري ،دع�ا مجلس ال�وزراء
ووزارة الزراعة اىل إلغاء قرار رفع الدعم
ع�ن منتجي الب�ذور املحلي�ة ملحصول
الحنطة ،مشريا اىل ان االرصار عىل هذا
القرار معناه حصول انتكاسة يف املنتج
املحيل س�يكون الخ�ارس االول واألخري
فيها ه�و العراق والقط�اع الزراعي يف
البلد
وق�ال البدي�ري يف حدي�ث صحفي :ان
“وزارة الزراع�ة تعت�زم إص�دار ق�رار
برفع الدعم عن منتجي البذور املحلية
ملحص�ول الحنطة بذريع�ة عدم وجود
تخصيص�ات مالي�ة كافي�ة لتغطي�ة
أس�عار الب�ذور املحلي�ة” ،مبين�ا ان
“منتج�ي الب�ذور املحلي�ة يختص�ون
بإنتاج األصناف عالية الجودة مايجعل

م�ن املحص�ول ذا نوعية ورت�ب عالية
ومن الدرجة االوىل عامليا بإنتاج عراقي
بنس�بة  % 100وبما يغط�ي اكثر من
 % 90من حاجة وزارة التجارة لتوفري
مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة
التموينية”.
واض�اف البدي�ري ان “رف�ع الدع�م
ع�ن الب�ذور املحلية معن�اه إغالق تلك
الشركات واملعام�ل املحلي�ة بإنت�اج
الب�ذور وذه�اب الحكوم�ة يف املوس�م

النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون ،امجد
العقاب�ي ،ح�ذر وزارة الزراع�ة م�ن
تبع�ات إلغ�اء الدع�م ملنتج�ي البذور
ورفض اس�تالم املحصول من منتجي
محافظ�ات جن�وب العراق مل�ا له من
مردود سلبي وخطري عىل األمن الغذائي
العراقي والقطاع الزراعي باملجمل.
وق�ال العقابي يف حدي�ث صحفي :ان
“ع�زم وزارة الزراع�ة رف�ع الدعم عن
منتجي البذور ورفضها اس�تالم املنتج

املقبل اىل اس�ترياد الب�ذور من الخارج
والت�ي تع�د نوعي�ات اق�ل ج�ودة ،ما
ينعكس س�لبا عىل املحص�ول النهائي
نوعا وكمية” ،الفتا اىل “مجلس الوزراء
ووزارة الزراع�ة مطالب�ان بعد تفعيل
هذا الق�رار عىل اعتبار ان االرصار عىل
تطبيقه سيؤدي اىل خروج الفالحني يف
تظاهرات كبيرة نتيجة للضرر الذي
سيلحق بهم بسبب تلك اإلجراءات غري
املدروسة واالستهداف للمنتج املحيل”.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف س�وق العراق
للاوراق املالي�ة ،امس االح�د ،مرتفعا
بنسبة (.)% 0.01
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق
للأوراق املالية ليوم امس كما ييل :بلغ
عدد االسهم املتداولة ()351.841.209
أس�هم ،بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االس�هم
( )1.110.565.138دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار  ISX 60يف
جلس�ة ام�س على ( )587.02نقطة
مرتفعا بنس�بة ( )% 0.01عن اغالقه
يف الجلسة الس�ابقة البالغ ()586.96
نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم ( )29رشك�ة من
اصل ( )103رشكة مدرجة يف الس�وق،
واصبح عدد الشركات املوقوفة بقرار
من هيئ�ة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفصاح املايل ( )19رشكة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املشتراة م�ن
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )51مليون سهم بقيمة بلغت ()358

ملي�ون دينار م�ن خالل تنفي�ذ ()45
صفقة عىل اسهم ست رشكات..
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة من
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )15مليون س�هم بقيمة بلغت ()18
ملي�ون دينار م�ن خالل تنفي�ذ ()15
صفقة عىل اسهم أربع رشكات.
يذكر ان س�وق العراق للأوراق املالية
قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني

قفزة يف أرباح “دانة غاز” مع
ارتفاع اإلنتاج يف كردستان

واالي�داع املرك�زي من�ذ ع�ام ،2009
ويس�عى إلطلاق نظ�ام الت�داول عرب
االنرتنيت للمستثمرين ،وينظم خمس
جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد اىل
الخمي�س ،وم�درج في�ه  105رشكات
مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة
والزراع�ة والتـأمني واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

اللجنة املالية :االقرتاض لغري القطاعات املهمة سيكبل البلد
بغداد /الزوراء:
حـذرت اللجنة املالية يف مجلس النواب من أن االقرتاض لغري
القطاعات املهم�ة مثل الكهرباء والصحة س�تكبل العراق
ً
مبينة أن ارتـفـاع أس�عار النفط حقق للعراق
مس�تقبالً،
وفرة مالية يس�تطيع اس�تغاللها من دون الـذهـاب الـى
االقـتـ�راض من البنوك واملؤسس�ات الدولي�ة وبضمانات
سيادية.
وقـال عضو اللجنة ،محمد الشبكي ،يف حديث صحفي :إنـه
“بعد ارتـفـاع أسـعار النفط لم يعد الـعـراق بحاجة الـى
قـروض خارجية ألنها ستكون مكبلة لالقتصاد الوطني”.
مشريا ً إىل أن “قـروض الكهرباء بلغت  8ترليونات دينار يف
موازنة .2021
واضاف أن “القروض التـي تـتـعلق بوزارة الكهرباء ليست
قروضا مستديمة وإنما متعلقة باالنتاج والتوزيع والنقل،
وبالتايل كان لتحالف الفتح إش�ـكـال عىل تلك الـقـروض
بعد اجتماع رؤسـاء الكتل وحددها بنقطتني ،أوالهما مدى

منه�م خصوصا م�ن منتج�ي البذور
يف محافظ�ات الجن�وب ،ه�ي خط�وة
ل�م نجد لها اي مبرر ،حتى ان وجدت
ال�وزارة مربرات او اس�بابا نعتقد انها
واهي�ة فإنها لن تك�ون بحجم الخطر
والضرر الذي س�يتحقق نتيج�ة لتلك
الخط�وة غير املدروس�ة” ،مبين�ا ان
“الب�ذور العراقي�ة ملحص�ول الحنطة
تعد م�ن اجود االن�واع عامليا ،وتنافس
نظرياتها يف الدول املتقدمة وكانت وما
زالت هي الرافد االول اىل انتاج الحنطة
الت�ي تعتم�د عليه�ا وزارة التجارة يف
تغطي�ة حاجته�ا م�ن م�ادة الطحني
ضمن مفردات البطاقة التموينية”.
واض�اف العقاب�ي ان “إرصار الوزارة
عىل قرارها س�يكون له تبعات خطرية
كونه يمثل استهدافا ال مربر له للقطاع
الزراعي واىل رشيحة الفالحني ،وبالتايل
فعىل وزارة الزراع�ة الرتاجع فورا عن
قراره�ا وتوفير التخصيص�ات املالية
الكافي�ة لدعم منتجي الب�ذور” ،داعيا
رئي�س مجل�س ال�وزراء “اىل التدخ�ل
الش�خيص وفورا إلنه�اء تلك الفوىض،
وإلغ�اء قرار وزارة الزراعة قبل خروج
االمور عن الس�يطرة ،وحينها سيكون
ملجل�س الن�واب واللج�ان املختص�ة
برملانيا موقف اش�د واقوى للدفاع عن
حقوق رشيحة الفالحني ودعم القطاع
الزراعي”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت “دانة غاز” اإلماراتية ،امس األحد ،عن ارتفاع صايف أرباحها بنسبة 41
 %يف الربع األول من عام  2021بعد ارتفاع انتاجها يف اقليم كوردستان.
وأش�ارت الرشكة يف تقرير لها اطلعت عليه “الزوراء” اىل ارتفاع صايف أرباحها
بنس�بة  % 41يف الربع األول من عام  2021ليبلغ  24مليون دوالر ( 88مليون
ً
مقارنة بـ  17ملي�ون دوالر ( 62مليون درهم) يف الفرتة نفس�ها من
دره�م)
عام .2020
واضافت ان “هذا االرتفاع يعود إىل تحس�ن اإلي�رادات املتحققة نتيجة الرتفاع
اإلنتاج يف إقليم كردس�تان العراق ،وانخفاض تكاليف التمويل بفعل انخفاض
مديوني�ة الرشك�ة يف الربع األول من عام  2021مقارن�ة بالربع األول من عام
.”2020ونوه�ت إىل أن “إيرادات الرشكة بلغت  106ماليني دوالر ( 389مليون
دره�م) بارتفاع  % 2عن إيرادات الرب�ع األول من عام  2020التي بلغت آنذاك
 104ماليني دوالر ( 382مليون درهم)”.
ّ
التحس�ن بش�كل رئي�س إىل “ارتفاع إنتاج الرشكة بنس�بة  % 9يف
وعزت هذا
ّ
متوسط أسعار البيع املحققة  44دوالرا لربميل
إقليم كردس�تان العراق ،وبلغ
املكثفات و 33دوالرا لربميل النفط املكافئ من الغاز البرتويل املسال مقارنة بـ
 41دوالرا و 30دوالرا عىل التوايل يف الربع األول من “.2020
من جانبه ،ق�ال ،باتريك أملان وارد ،الرئيس التنفي�ذي لرشكة “دانة غاز” :إن
“الرشكة حققت أدا ًء تشغيليا ً قويا ً خالل الربع األول من العام الجاري لتواصل
الزخم اإليجابي الذي ش�هدته خالل الفرتة الس�ابقة ...ونواصل امليض قدما ً يف
خطط التوسعة يف إقليم كردستان العراق لرفع اإلنتاج من  440إىل  690مليون
ق�دم مكعب قيايس يف اليوم بحلول أبريل  ،2023ما يس�هم إيجابا ً يف تحسين
إيرادات وأرباح الرشكة”.

بيع حنو  173مليون دوالر
يف مزاد العملة

حاج�ة العراق لهذه القروض ،وأنها يجب أن تدقق من قبل
الوزارة أو الجهة القطاعية وزارة املالية”.
ولـف�ت اىل أن “الـنقطـة الثانية تضمنت س�ـؤاال بش�أن
ه�ذه الق�روض ،وه�ل ه�ي لشركات رصين�ة وعاملي�ة،
واتضح أنها تعطى لشركات رصينة مثل (جنرال الكرتك)
و(سيمنس)”.

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البنك املرك�زي العراقي م�ن العملة الصعب�ة ،امس األحد،
لتسجل  173مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي العراقي ش�هد خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت
االجنبي�ة امس ارتفاعا بنس�بة  % 16.11يف مبيعاته لتص�ل اىل  173مليونا و
 992الفا و 311دوالراً ،غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ  1460دينارا ً لكل
دوالر ،مقارن�ة بيوم الخميس املايض ،حي�ث بلغت املبيعات  149مليونا و814
ألف دوالر.
وذهبت املشرتيات البالغة  151مليونا و 492ألفا و 311دوالر ،لتعزيز األرصدة
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 22
مليونا و  500ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار اىل أن  34مرصفا ً قاموا بتلبي�ة طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج ،و13
مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،و 7رشكات رصافة مشاركة.

بانتظار التخصيصات املالية املرصودة يف املوازنة

املوانئ :توفري  700فرصة عمل جديدة يف ميناء الفاو خالل األيام املقبلة
بغداد /الزوراء:
م�ن املؤمل أن يوفر ميناء الفاو 700
فرص�ة عم�ل خلال األي�ام املقبل�ة
كمرحل�ة أوىل بع�د أن يت�م اطـلاق
التخصيصات املالية املرصودة للميناء
يف املوازنة الحالية ،ويمثل هذا الرقم
جزءا مـن إجـمـ�ايل ما بـني  10إىل
 15ألـف فـرصـة عمل يف املش�اريع
الخمس�ة التي وقعتها الحكومة مع
رشكة “دايو” الكورية.
وق�ال مس�ؤول العالق�ات واإلعلام
يف الرشك�ة العام�ة للموان�ئ ،بـهاء
إسماعيل ،فـي ترصيح صحفي :إن
“عددا ً من الش�باب من قضاء الفاو
طالبوا بـفـرص عـمـل فـي امليناء
م�ن خــالل املـش�اريع الخمس�ـة
املـوقـع�ة مـؤخ�را ً والت�ي وضـ�ع
حجر أساسها رئيس الـوزراء الشهر
املايض”.
مبين�ا ً أن “ه�ذه املش�اريع ل�م تت�م
املب�ارشة به�ا بع�د بس�بب تأخ�ر
إطـلاق التخصيص�ات املـالـيـ�ة

املــرصــ�ودة لـهـا يف املوازنة ،ويف
حال إطالقها س�يتم تش�غيل ما بني

 10إلـ�ى  15ألـ�ف عام�ل بفترات
متفاوتة بحسب نسب االنجاز”.

وأض�اف أن�ه “يف ح�ال إطلاق
التخصيص�ات ،س�تقوم الرشك�ة

الكوري�ة بتوظي�ف ما يق�ارب 700
عـامـل محيل مـن أهـالـي الـفـاو
وبـاقـ�ي املـ�دن الـعـراقـيـ�ة”،
وتـابـع :أن “مـشـروع ميناء الفاو
من املش�اريع املهمة التي لها أولوية
لدى الحكوم�ة ،لـذلـك لـ�ن يتأخر
ً
مــرجح�ا أن يتم
إطالق األم�وال”،
إطـالقها نهاية الـشـهـر الحايل.
وبـين إس�ماعيل أن “هـنـ�اك
مش�اريع عديدة منها بن�اء هياكل
لألرصفة الخمس�ة ومس�ح وحفر
القن�اة املالحي�ة املؤدي�ة اىل مين�اء
الف�او والطريق امل�ؤدي اىل الـنـفق
املـائ�ي ،وهذه املش�اريع تحتاج اىل
عمالة”.
وأش�ار اىل أن “هن�اك وظائ�ف
مـوج�ودة يف الرشك�ة الكوري�ة
لألعم�ال املوقع�ة يف  ، 2013وه�ذه
املش�اريع اس�توعبت  800عام�ل
محلي بمختل�ف االختصاص�ات”،
مبين�ا ً أن “نس�ب اإلنج�از يف ه�ذه
املش�اريع ترتاوح بني  60اىل .”65%

الرياضي

أصفر وأمحر

قحطان جثري :إبعادي عن منتخب الشباب
قرار سياسي

بغداد /متابعة الزوراء
انتقد املدرب الس�ابق ملنتخب ش�باب العراق بكرة القدم ،قحطان جثريقرار إبعاده عن قيادة املنتخب
الش�بابي وتس�ميته مس�اعدا ً ملدرب املنتخب األوملبي العراقي ،واصفا ً القرار بأنه «انفرادي وسيايس».
وأض�اف «انا مدرب خط اول وقدت منتخب الش�باب لتحقيق انجازات ،فمن غري املعقول بعد س�نوات
طويلة تعيدني الهيئة التطبيعية يف االتحاد اىل املربع االول وبقرار ش�خيص من رئيس التطبيعية وعدم
الرجوع للجنة الفنية».وتابع جثري «قرار ابعادي عن منتخب الش�باب وتسمية عماد محمد مدربا بدال
عني وترحييل اىل املنتخب االوملبي كمس�اعد مدرب ،قرار س�يايس ولم يكن فنياً» ،مشريا اىل ان «تسمية
عماد محمد مدربا ً ملنتخب الشباب جاءت بضغوط سياسية استجابت لها التطبيعية».
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امني عام التطبيعية حممد فرحان يتحدث بصراحة لـ

دعم حكومي كبري الستضافة اخلليج وفيفا لن يؤجل انتخابات احتاد الكرة
حوار  /رائد عبد الوهاب
عدسة /قحطان سليم
بعد طول انتظار وترقب لحلم طال
انتظاره ملدة ( )42عاما ً الستضافة
بطولة مهمة بالنسبة ملنطقة الخليج
العربي (بطولة الخليج العربي)
تحقق هذا الحلم بتظافر جهود
الجميع عىل جميع املستويات سوى
ان كانت حكومية او اعالمية او
شعبية  ,اذ ستحتضن البرصة الفيحاء
بطولة خليجي ( )25بعد ان تنازلت
دولة قطر عن استضافتها لصالح
العراق فضال عن مساندة وتعاون
دول الخليج للعراق واملطالبة بحقه
باستضافتها  ,للحديث اكثر حول
هذا املوضوع وغريه من املواضيع
االخرى كان لـ( الزوراء) وقفة
مع االمني العام للهيئة التطبيعية
املهندس محمد فرحان)فكان معه
هذت الحوار.

تعاون خليجي

بداية حديث االمني العام محمد
فرحان كانت عن موعد اقامة
البطولة الذي حدد له ان يكون بعد
بطولة كاس العرب التي ستقام يف
دولة قطر وهذا ما تم االتفاق علية
من خالل الجولة االخرية التي قمنا بها
اذ احيل املوضوع اىل لجنة املسابقات
يف اتحاد كاس الخليج بالتنسيق مع
كافة االتحادات ومن ضمنها االتحاد
العراقي .

دعم حكومي

واضاف ان املالعب واملنشأة والفنادق
اعطيت صالحيات كبرية من قبل
دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء
للحكومة املحلية بمحافظة البرصة
ً
ممثلة بمحافظ البرصة املهندس
اسعد العيداني فضال عن التعاون
والتنسيق بني وزارات الدولة لدعم
انجاح البطولة .

التعاقد مع شركات

وبني فرحان ان جميع دول الخليج
التي زرناها ابدت استعدادها وتعاونها
التام لدعم استضافة البطولة بالعراق
وتسخري امكاناتها امام االتحاد العراقي
وحسب بما رصح به وزير الرياضة
والشباب عدنان درجال انه سيتم التعاقد
مع رشكات اجنبية متخصصة بنتظيم
البطولة وحفل االفتتاح والختام .

دعم سياسي ورغبة حقيقية

وبني االمني العام للهيئة التطبيعة ان
عمل الهيئة ال يمكن تقيمه من خالله
وهو مرتوك لآلخرين ولكننا عملنا يف
ظروف صعبة يف ظل استقاالت اعضاء
االتحاد السابقني وجائحة كورونا

اعالمنا الرياضي
^◊||Îñ_Èá
الع�دد الثان�ي والثالثون من صحيف�ة الريايض التي
تصدر عن االتح�اد العراقي للصحافة الرياضية رأى
الن�ور يوم امس االح�د وتضمن العديد م�ن املقاالت
واالخب�ار واملواضي�ع الخاص�ة برياضة ك�رة القدم
وبقي�ة االلعاب االخ�رى التي زينت باقلام صحفية
مرموقة ..خال�ص االمنيات الرسة الصحيفة الرائعة
بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
******************
عض�و الهيئ�ة العام�ة لالتح�اد العراق�ي
للصحاف�ة الرياضي�ة الزمي�ل ل�ؤي عم�ران
الش�مري ق�دم اس�تقالته من العم�ل كمذيع يف
قن�اة (ش�باب س�بورت) وذل�ك الس�باب تخص
العم�ل كم�ا وصف�ه يف املنش�ور ال�ذي كتب�ه عىل
صفحت�ه يف موق�ع التواص�ل االجتماع�ي (فيس�بوك)..
خال�ص االمنيات بالتوفي�ق للزميل العزيز الش�مري يف محطته املهنية
املقبلة.
****************
املراس�ل يف القناة العراقية الرياضية الزميل س�يف
عيل الخرس�ان اعلن انتصاره عىل فايروس كورونا
ال�ذي تعرض له قبل مدة ليس�ت بالقصرية ،وقدم
الخرس�ان ش�كره وتقديره الكبريين للمؤسس�ات
الصحفية واالعالمي�ة والرياضية ولجميع من اتصل
واس�تفرس عن وضع�ه الصحي ،خالص االمني�ات لزميلنا
العزي�ز بالش�فاء الت�ام وان يلبس�ه رب الع�زة واالجالل ث�وب الصحة
والعافية وان يعود ملمارسة عمله املهني من جديد.
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻣﺆﻳﺪ اﻟﻼﻣﻲ
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ﺑﻐﺪاد ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻘﻮس واﻟﺴﻬﻢ آﻳﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﺗﺘـﻮاﱃ ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻟﻠﻘﻮس
واﻟﺴـﻬﻢ اﻻﺳـﺘﻌﺪادات ﻻﺣﺘﻀـﺎن
ﺑﻄﻮﻟـﺔ اﻟﻌـﺮب ﺑﺎﻟﻠﻌﺒـﺔ اﻤﻟﺆﻫﻠـﺔ
ﻻوﻤﻟﺒﻴـﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻟﻠﻤﺪة ﻣـﻦ اﻟﺮاﺑﻊ
واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺑﻤﺸـﺎرﻛﺔ  9ﺑﻠﺪان
ﻳﻤﺜﻠﻬـﺎ  32ﻻﻋﺒـﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺎت
اﻟﻘﻮس اﻤﻟﺤﺪب واﻤﻟﺮﻛﺐ .
واﺷﺎر رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﻘﻮس واﻟﺴﻬﻢ
اﻻﻣـﻦﻴ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳـﻌﺪ
اﻤﻟﺸـﻬﺪاﻧﻲ ان  52ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﺑـﻦﻴ
اداري وﻣﺪرب وﻻﻋﺐ ﺳـﻴﺘﻮاﺟﺪون
ﰲ ﺑﻐـﺪاد ﻣـﻦ اﻟﺠﺰاﺋـﺮ واﻤﻟﻐـﺮب
وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺴـﻮدان وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳـﻮرﻳﺎ
واﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻴﻤـﻦ ﻓﻀـﻼ ﻋـﲆ
اﻟﻌـﺮاق ﻟﺤﻀـﻮر اﻟﺒﻄﻮﻟـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻤﻟﺴـﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬـﺎ ﰲ اول
اﻃﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﰲ ﺑﻠﺪﻧﺎ .
وﻛﺸـﻒ اﻤﻟﺸـﻬﺪاﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ

ﻛﺄس اﻟﻌﺮب ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ

 32ﻻﻋﺒـﺎ ﻋﺮﺑﻴـﺎ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻨﻴﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻔﻮق وﺣﺼﺪ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻤﻟﺆﻫﻠـﺔ ﻻوﻤﻟﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ
ﰲ اﻟﺼﻴـﻒ اﻤﻟﻘﺒـﻞ وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻤﻟﻼﻛﺎت
اﻻدارﻳﺔ ﰲ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﺟـﺮاءات ﺣﺠـﻮزات اﻻﻗﺎﻣـﺔ
وﺗﺄﺷـﺮﻴات اﻟﺪﺧـﻮل وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن
وﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻤﻟﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻐﺮض .
واﺿﺎف اﻧﻪ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻧﺠﺎح
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﻋﺐ ﺗﺪرﻳﺐ وﻣﻴﺎدﻳﻦ
اﻟﺮﻣـﻲ واﻟﻔﻨـﺎدق وﻣـﻦ اﻤﻟﺆﻣـﻞ
ﺣﻀـﻮر اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﺸـﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻘﺎرﻳـﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻨﺎﺋـﺐ اﻻول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻻﺳـﻴﻮي ﻟﻠﻘﻮس واﻟﺴـﻬﻢ واﻻﻣﻦﻴ
اﻤﻟـﺎﱄ ﻟﻼﺗﺤـﺎد اﻟﻘـﺎري وﻋـﺪد ﻣﻦ
اﻻﻋﻀﺎء واﻤﻟﻌﻨﻴﻦﻴ وﺳﻴﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﻐﺪاد
اﺟﺘﻤﺎع اﻤﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﺒﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر

ﻓﻮز ﻧﺎدي اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮخ

اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﺼﺪارة وﺻﺮاع اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺪه
اﺳـﺘﺜﻤﺮﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘـﻮة اﻟﺠﻮﻳـﺔ
ﻟﻘﺎءاﺗـﻪ اﻤﻟﺆﺟﻠـﺔ ﰲ دوري اﻟﻜﺮة
اﻤﻟﻤﺘﺎز ﺑﺠﻤﻊ ارﺑﻊ ﻧﻘﺎط اﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻌﺎدل ﺳـﻠﺒﻲ اﻣـﺎم اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
وﻓـﻮز ﺻﻌـﺐ ﻋﲆ ﻧﻔﻂ اﻟﻮﺳـﻂ
ﺑﺜﻼﺛـﺔ اﻫـﺪاف ﻟﻬﺪﻓـﻦﻴ راﻓﻌـﺎ
رﺻﻴـﺪﻩ اﱃ  63ﻧﻘﻄـﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ
ﻋﲆ ﺻﺪارﺗﻪ وﺑﻔـﺎرق ﻣﺮﻳﺢ ﻋﻦ
ﻣﻄﺎردﻳـﻪ اﻟﴩﻃﺔ واﻟـﺰوراء وﰲ
ﺟﻌﺒﺘـﻪ ﻣﺒـﺎراة ﻣﺆﺟﻠـﺔ اﺧـﺮى
ﻣﴩﻋﺔ ﻻﺿﺎﻓـﺎت رﻗﻤﻴﺔ وﻋﻮدة
اﻟﺮوح ﻟﺨﻄﻪ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﰲ
اﻟﻬﺪاف اﻳﻤﻦ ﺣﺴﻦﻴ.
اﻟﻘﻴﺜﺎرة اﻟﻮﺻﻴـﻒ ﻗﻠﺺ اﻟﻔﺎرق
ﻣﻊ اﻤﻟﺘﺼﺪر اﱃ  8ﻧﻘﺎط ﺑﻌﺪ ﻓﻮزﻩ
اﻣﺲ ﻋﲆ اﻟﻜﺮخ ﰲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺴﺎﺣﺮ

اﺣﻤﺪ راﴈ ﺑﺜﻼﺛﺔ اﻫﺪاف ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﺗﻨـﺎوب ﻋـﲆ ﺗﺴـﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣـﺎزن
ﻓﻴﺎض واﻣﺠـﺪ ﻋﻄـﻮان وﻣﺤﻤﺪ
داود ﺣﺎﺻـﺪا اﻟﻨﻘﻄﺔ  55ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ
ﻋـﲆ اﻟـﺰوراء ﺑﻔـﺎرق اﻻﻫـﺪاف
وﻳﻘـﻒ ﻓﺮﻳـﻖ اﻟﻨﺠـﻒ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ  54ﻧﻘﻄﺔ وﺳﺘﻜﻮن
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء ﻣﺜﺮﻴة
ﺑﻤﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﺒﻴـﺎن ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﻣﻦ اﻋﺮاب اﻤﻟﻨﺎﻓﺴﻦﻴ .
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﺳـﻂ واﻟﻘﺎع ﺳﺘﺸـﻬﺪ
ﻫـﻲ اﻻﺧـﺮى ﴏاﻋﺎ ﺳـﺎﺧﻨﺎ ﰲ
اﻻدوار اﻟﻼﺣﻘـﺔ واﻟﻔـﺎرق ﺑﻴﻨﻬـﺎ
ﻓﻮاﺻﻞ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﻴ وﻻﺳـﻴﻤﺎ
ﺑﻦﻴ اﻧﺪﻳـﺔ زاﺧﻮ واﻟﻨﻔـﻂ واﻣﺎﻧﺔ
ﺑﻐـﺪاد وﻧﻔـﻂ ﻣﻴﺴـﺎن واﻟﻜـﺮخ

واﻤﻟﻴﻨﺎء وﻧﻔﻂ اﻟﺒﴫة وارﺑﻴﻞ ﻣﻦ
ﺟﻬـﺔ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﻓﺌﺔ وﺳـﺘﻌﺎﻧﻲ
اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﺢ ذﻳﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ .
ﻟﺠﻨـﺔ اﻤﻟﺴـﺎﺑﻘﺎت اﻋﻠﻨـﺖ ﻋـﻦ
ﻣﻮاﻋﻴـﺪ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ  30ﻳﻮم
اﻟﺜﻼﺛﺎء وﺳـﻴﻼﻗﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻧﻔﻂ
اﻟﺒﴫة وﻳﻼﻋﺐ اﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد اﻤﻟﻴﻨﺎء
وﻳﻘﺎﺑـﻞ ﻳـﻮم اﻻرﺑﻌـﺎء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻧﻔـﻂ اﻟﻮﺳـﻂ وﻳﻮاﺟـﻪ اﻟﻨﻔـﻂ
اﻟﻜـﺮخ واﻟﺠﻮﻳـﺔ اﻣـﺎم اﻟﻨﺠـﻒ
واﻟﻄﻠﺒﺔ وﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴـﺎن وﻳﺘﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺤـﺪود اﻻﺧﺮﻴواﻟﺴـﻤﺎوة وﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺑﻤﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وزاﺧﻮ اﻣـﺎم اﻟﺰوراء
وﺗﺨﺘﺘـﻢ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﺑﻠﻘـﺎء اﻟﴩﻃﺔ
وارﺑﻴﻞ .

اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺗﺤﺘﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﺼﺪور اﻳﺎم اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻌﺮاق ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺑﻜﺮة اﻟﻴﺪ
ﺗﺤﺘﺠـﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺮﻳـﺎﴈ ﻋﻦ اﻟﺼـﺪور ﻃﻴﻠﺔ اﻳـﺎم اﻟﺤﻈﺮ وﺳـﺘﻌﺎود
اﻹﺻﺪار ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﺟﺮاءات اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻟﻮاﺟﻬﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ.

رﺑﺎﻋﻮ اﻟﺒﺎراﻟﻤﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺑﺒﺎﻧﻜﻮك

ﻳﺴـﺘﻌﺪ رﺑﺎﻋـﻮ اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﺒﺎراﻤﻟﺒﻴـﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻟـﺔ
اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻤﻟﻘﺎﻣـﺔ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﰲ ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ
واﻤﻟﺆﻫﻠﺔ ﻟﺒﺎراﻤﻟﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ اب اﻤﻟﻘﺒﻞ
واﺟـﺮى اﻤﻟﻨﺘﺨـﺐ وﺣـﺪات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﺣـﺎل وﺻﻮﻟـﻪ ﻟﺒﺎﻧﻜـﻮك ﺑـﺎﴍاف
اﻤﻟﺪرب راﻓﺪ اﻟﻘﻴﴘ .واﺷـﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺠﻒ اﻣﻦﻴ ﴎ اﻻﺗﺤﺎد ان ﻫﺬﻩ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻤﻟﻨﺎﻓﺴـﺎت اﻤﻟﺆﻫﻠﺔ
ﻟﺒﺎراﻤﻟﺒﻴـﺎد ﻃﻮﻛﻴـﻮ ﰲ ﻣﻨﺘﺼـﻒ اب
اﻤﻟﻘﺒﻞ وﺳﺒﻖ ﻟﺮﺑﺎﻋﻴﻨﺎ ورﺑﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ

دﺧﻮل ﻣﻌﺴـﻜﺮا ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﺴـﺎﺑﻊ
واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸـﻬﺮ اﻤﻟﺎﴈ ﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻳﺎر اﻟﺤﺎﱄ ﰲ ﺑﻐﺪاد واﺗﻤﻮا
اﻻﺟﺮاءات اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺎﻣﺔ واﻟﺴـﻔﺮ.وﻳﻀﻢ
وﻓﺪ اﺗﺤﺎد رﻓﻊ اﺛﻘﺎل اﻟﺒﺎراﻤﻟﺒﻴﺔ اﻟﺬي
ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻣﺮ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻮن
ﺛﺎﺋـﺮ ﻋﺒﺎس وﻫـﺪى ﻣﻬـﺪي وﺣﻨﺎن
ﻣﺎﺟﺪ وﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﺴـﺎن وﺳﻼم
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ وﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒﺎس واﺣﻤﺪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻋﲇ ﻣﻮﺣﺎن.

ﺗﻠﻘﻰ اﻻﺗﺤـﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ
ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻴﻩ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩﻩ
ﻤﻟﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﻦﻴ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ٢٠٠٤
واﻟﺘﻲ ﻣـﻦ اﻤﻟﻘﺮر ان ﺗﻘﺎم ﻟﻠﻔﱰة
ﻣـﻦ  ٨ - ١ﺗﴩﻳﻦ ﺛﺎﻧـﻲ اﻟﻘﺎدم
ودﻋﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻋﻼم
اﻻﻣﺎﻧـﻪ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ اﻗﺼﺎﻩ
٢٠٢١/ ٦/ ٢٠
وﰲ اﺗﺼـﺎل ﻫﺎﺗﻔـﻲ ﻣﻊ اﻟﺴـﻴﺪ
ﻣﺤﻤـﺪ اﻻﻋﺮﺟﻲ رﺋﻴـﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻟﻜـﺮة اﻟﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﺮاﺳـﻞ
ﺟﺮﻳﺪة ) اﻟﺮﻳﺎﴈ( ﻗﺎل ان اﺗﺤﺎدﻩ
ﻓﺎﺗﺢ اﻻﺗﺤـﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻋﻠﻦ ﻋﻦ
رﻏﺒﺘﻪ واﺳـﺘﻌﺪادﻩ ﻻﺳـﺘﻀﺎﻓﺔ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﰲ اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـﺘﺎن ﻣﻊ
ﺗﻮﻓـﺮﻴ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
ﻣﺒﻴﻨـﺎ ﺑـﺄن ﺣﻀـﻮر اﻤﻟﻨﺘﺨﺒـﺎت

اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﻻول ﻣـﺮة ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻘﺎء اﻻﺷـﻘﺎء واﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻤﻟﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺨﻮﺿﻬﺎ ﻧﺎﺷﺌﺔ
اﻟﻌﺮاق اﺳـﺘﻌﺪادا ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺑﺎن اﻟﻌﺮاق ﺳـﻴﺬل
اﻗﴡ ﺟﻬﻮدﻩ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣﻖ
اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻤﻟﺴـﺘﻤﺮة ﻣـﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ رؤﺳـﺎء
اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
واﺿـﺎف اﻻﻋﺮﺟـﻲ ﺑﺎﻧـﻪ ﺗـﻢ
اﻟﺘﺤـﺮك ﻣـﻦ اﻻن ﻟﺘﻬﻴﺌـﺔ ﻛﺎﻓﺔ
اﻻﺟـﻮاء اﻤﻟﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻣـﻦ ﻓﻨـﺎدق
وﻗﺎﻋﺎت واﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﻓﻴﻪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻤﻟﻨﺘﺨﺒﺎت واﻟﻮﻓﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺎرك
ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻌﻬﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﻤﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ووزارة اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ
ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻤﻟﺒﻴﺔ ﰲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
اﻟﻌـﺮاق ﻟﺘﻮﻓـﺮﻴ ﻛﻞ ﺳـﺒﻞ اﻟﺪﻋﻢ

ﻟﻼﺗﺤـﺎد ﻣـﻦ اﺟـﻞ اﺳـﺘﻀﺎﻓﺔ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﰲ اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.
ﻣﺒﻴﻨﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻟﻌـﺮاق ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬـﺎ
اﻻﺗﺤـﺎد اﻟﻌﺮﺑـﻲ او اﻟـﺪول اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺸـﺎرك ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻋﻠﻦ ﻋﻦ
ﺗﻔﺎؤﻟﻪ اﰲ دﻋﻢ ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ
واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘـﻲ اﺑﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻀـﻮر واﻤﻟﺸـﺎرﻛﺔ ﺧﺎﺻـﺔ
وان اﻤﻟﺪﻳﻨـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺳـﺘﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺷـﻤﺎل اﻟﻌﺮاق وﻫﻲ ﻣﻦ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴـﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌـﺔ واﻤﻟﻌﺮوﻓـﺔ
ﻟﺪى اﻟﻌـﺮب واﻋﻠﻦ اﻻﻋﺮﺟﻲ ﺑﺎن
ﻫﻨﺎك ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﺳـﻴﻌﺪﻩ
اﻻﺗﺤـﺎد اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻟﻠﻮﻓـﻮد اﻳﺎم
اﻻﺳـﱰاﺣﺔ ﻳﺘﻀﻤـﻦ ﺳـﻔﺮات
ﺳـﻴﺎﺣﻴﺔ واﻻﻃﻼع ﻋـﲆ اﻤﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺼﺎﻻت ﻳﻨﻬﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

اﻟﻨﺠﻒ اﻻﴍف /ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺤﻄﺎن
اﻧﻬـﻰ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨـﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﺼﺎﻻت ﻣﻌﺴـﻜﺮﻩ
اﻟﺘﺪرﻳﺒـﻲ اﻟﺪاﺧـﲇ ﰲ اﻟﻨﺠـﻒ اﻷﴍف واﻟـﺬي ﺑﺪأﻩ
ﻳـﻮم اﻟﺴـﺒﺖ ﻣﻦ اﻻﺳـﺒﻮع اﻤﻟﺎﴈ واﺳـﺘﻤﺮ ﺳـﺘﺔ
اﻳﺎم اﺳـﺘﻌﺪاداً ﻤﻟﺒﺎراﺗﻲ اﻤﻟﻠﺤﻖ اﻵﺳـﻴﻮي اﻤﻟﺆﻫﻞ اﱃ
ﺑﻄﻮﻟـﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،اﻤﻟﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷـﻬﺮ
أﻳﻠـﻮل ﻣﻦ اﻟﻌـﺎم اﻟﺤﺎﱄ وﺳـﺘﻘﺎم ﻣﺒﺎراﺗـﻲ اﻤﻟﻠﺤﻖ
ﰲ دوﻟـﺔ اﻻﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻤﻟﺘﺤـﺪة ﻳﻮﻣﻲ اﻟﻌﴩﻳﻦ
واﻟﺨﺎﻣـﺲ واﻟﻌﴩﻳـﻦ ﻣﻦ ﺷـﻬﺮ أﻳـﺎر اﻟﺤﺎﱄ ﺣﻴﺚ
وﺿﻌـﺖ اﻟﻘﺮﻋـﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨـﺎ ﺑﻤﻮاﺟﻬـﺔ اﻤﻟﻨﺘﺨـﺐ
اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي .
وﰲ ﺗﴫﻳﺤـﻪ ﻟﺠﺮﻳـﺪة اﻟﺮﻳﺎﴈ ﻗﺎل اﻤﻟـﺪرب ﻫﻴﺜﻢ
ﺑﻌﻴﻮي  :إن اﻤﻟﻨﺘﺨﺐ ﺑﺪأ ﻣﻌﺴـﻜﺮﻩ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺪاﺧﲇ
ﰲ ﻗﺎﻋـﺔ اﻟﺸـﻬﻴﺪ اﺳـﻌﺪ ﺷـﻜﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴـﺔ اﻤﻟﻐﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺠﻒ اﻻﴍف اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﻮع
اﻤﻟـﺎﴈ وﺑﻮاﻗـﻊ وﺣﺪﺗـﻦﻴ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺘـﻦﻴ اﺳـﺘﻌﺪادا
ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺘـﻦﻴ اﻤﻟﺮﺗﻘﺒﺘـﻦﻴ ﻣﻊ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ واﻟﺘﻲ ﺳـﺘﺤﺪد
ﻫﻮﻳـﺔ اﻤﻟﻨﺘﺨﺐ اﻟﺬي ﺳـﻴﺘﺄﻫﻞ اﱃ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ

ﻗﺴﻤﺖ اﱃ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ واﺧﺮى ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﺗﻤﺎرﻳﻦ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴـﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ
وﺑﺤﻀـﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻛﺮة اﻟﺼﺎﻻت .وﻗﺪ
ﻤﻟﺴـﻨﺎ اﻧﺪﻓﺎع ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻦﻴ وﺣﺮﺻﻬﻢ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ
ﻋـﲆ اداء ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻜﺎدر
اﻟﺘﺪرﻳﺒـﻲ وﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻤﻟﻔـﺮدات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴـﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺑﺎن
اﻟﻬﻴﺄة اﻟﺘﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻻﺗﺤﺎد ﺣﺮﺻﺖ ﻋﲆ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻣﻮر اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﺟﻮاء اﻤﻟﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺧﻼل اﻳﺎم اﻤﻟﻌﺴﻜﺮ واﺗﺼﺎﻻﺗﻬﻢ اﻤﻟﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﻜﺎدر
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﲆ آﺧﺮ اﻟﺘﺤﻀﺮﻴات ﻟﻬﺬﻩ اﻤﻟﻬﻤﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻣﻌﺮﺑـﺎ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺠﺎز واﻟﺘﺄﻫﻞ
اﱃ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺼﺎﻻت ﺳـﻴﻤﺎ وان اﻟﻌﺮاق
ﺳﺠﻞ ﺣﻀﻮراً ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﲆ
ﻣﺴـﺘﻮى اﻤﻟﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸـﺒﺎﺑﻴﺔ او اﻻﻧﺪﻳﺔ .
ﻳﺬﻛـﺮ ان اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨـﺐ اﻤﻟﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﻴﺜﻢ
ﺑﻌﻴـﻮي ﻣﺪرﺑـﺎ و وﻣﻴﺾ ﺷـﺎﻣﻞ وﻋﺒﺪ اﻟـﺮزاق أﺑﻮ
اﻟﻬﻴﻞ وﺳـﺎﻟﻢ ﻋﻮدة ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ وﺣﺴﻦﻴ ﺷﻼل ﻣﺪرﺑﺎ َ

ﻟﺤـﺮاس اﻤﻟﺮﻣﻰ وﻋﲇ ﻋﻴﴗ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﻛﺎن ﻗﺪ
دﻋﺎ ﺛﻼﺛﺔ وﻋﴩﻳﻦ ﻻﻋﺒﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﻤﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﲆ ان
ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺒﻌﺔ ﻋﴩ ﻻﻋﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺮاق ﰲ
ﻣﺒﺎراﺗﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ .

اﻻﺛﺮﻳـﺔ واﻤﻟﺼﺎﻳـﻒ واﻟﺸـﻼﻻت
ﻣـﻊ ﺗﺨﺼﻴـﺺ ﺣﺎﻓـﻼت ﻣـﻦ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻤﻟﻤﺘـﺎزة ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ وﻋﲆ
ﻧﻔﻘﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ وزارة اﻟﺸـﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ واﻟﻠﺠﻨـﻪ اﻻوﻤﻟﺒﻴـﻪ
اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ واﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـﺘﺎن.....
اﻟﺠﺪﻳـﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛـﺮ ان اﻟﻌـﺮاق
ﺷـﺎرك ﰲ آﺧـﺮ ﺑﻄﻮﻟﺘـﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ
 ٢٠١٦و ٢٠١٧ﰲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺟـﺪﻩ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ....
وﰲ ﻣﻌـﺮض ردﻩ ﻋـﲆ رﺳـﺎﻟﺔ
وﺟﻬﺖ اﻟﻴـﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻠـﻒ اﻟﻌﺮاق
ﻟﻼﺳـﺘﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻤﻟﻨﻴﻊ
)ﻫﺬا ﴍف ﻛﺒﺮﻴ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ(
وﻫﻨﺎك ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳـﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ.

ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺮب ﻟﻜـﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰ
ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف ﺑﺎﻷﺳـﺎس إﱃ ﺟﻤﻊ ﺷـﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺮﻳـﺎﴈ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺮوﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫـﺪاف ﻋـﺪة رﻳﺎﺿﻴـﺔ وﻏـﺮﻴ رﻳﺎﺿﻴـﺔ ﺗﻮﻓـﺮ أﺟـﻮاء اﻤﻟﺤﺒﺔ
واﻟﺘﻘـﺎرب واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﻜﻞ
أﻟﻮاﻧﻬﺎ وﻓﻖ أﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻋﴫﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻦ
أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻟﻘـﺪ اﻧﻄﻠﻘـﺖ أول ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺮب ﻋـﺎم  1963ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻤﺸـﺎرﻛﺔ اﻤﻟﻨﺘﺨﺒـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺘﻮﻧـﺲ  -ﻟﺒﻨـﺎن  -اﻷردن -
ﺳﻮرﻳﺎ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،وﻓﺎز اﻤﻟﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .
ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ أﻗﻴﻤﺖ ﺛﻼث ﺑﻄـﻮﻻت أﺧﺮى أﻋـﻮام 1966 - 1964
  1985وﻛﺎن ﻋـﺪد اﻤﻟﻨﺘﺨﺒﺎت اﻤﻟﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﻮﻻت ﻻﻳﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋﺪد اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻤﻟﻨﻀﻤﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻤﻟﻨﻈﻢ ﻟﻠﺒﻄﻮﻻت
ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﺮﻴ .
ﻟﻘـﺪ أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳـﺘﻤﺮار واﻻﺳـﺘﻘﺮار
ﻧﺠﺤـﺖ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﻴﺎن وﺗﻌﺜﺮت أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧـﺮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم
اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻤﻟﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﺑﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟﺸـﺒﺎب أو اﻤﻟﻨﺘﺨﺒـﺎت اﻷوﻤﻟﺒﻴـﺔ وﺑـﺪون اﻟﻨﺠـﻮم اﻤﻟﺮﻣﻮﻗﻦﻴ
واﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺴﺆوﻟﻦﻴ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻘﺎرﻳﺔ
أو اﻟﺪوﻟﻴـﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺒﻄـﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻄﻮﻻت
اﻤﻟﻨﺘﺨﺒـﺎت  ...ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺗﺴـﺒﺒﺖ ﰲ ﺗﻌﺜـﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
أﻗـﻮى وﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘـﺎرب اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﻳﻀـﺎ إزاﻟﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳـﻴﺔ ﰲ
اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﱄ ﺷـﺨﺼﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻳﺸـﺖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺳـﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻛﻨـﺖ أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻼﺗﺤـﺎد اﻷردﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘـﺪم وﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴـﺔ ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜـﺮة اﻟﻘﺪم وﺗﻢ
اﺧﺘﻴـﺎري ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻷﻛﻮن ﻣﺪﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻟﻌـﺮب ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺘـﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﰲ اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ ﻋـﺎم  1988ﺣﻴﺚ
اﺳـﺘﻘﻄﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ أﻗﻮى اﻤﻟﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺨﺮﻴة ﻧﺠﻮﻣﻬﺎ وﻛﺎن أﻫﻢ ﺣﺪث ﰲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ رﻋﺎﻳﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻤﻟﻠﻚ
اﻟﺤﺴـﻦﻴ ﺑﻦ ﻃﻼل رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﺎ وﺣﻀﻮرﻩ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﰲ
إﺣﺪاﻫﺎ ﴍف ﺳـﺘﺎد ﻋﻤﺎن اﻟﺪوﱄ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ اﻤﻟﻄﺎر ﻟﺤﻀﻮر
إﺣـﺪى اﻤﻟﺒﺎرﻳـﺎت وأﻳﻀﺎ ﺗﴩﻓـﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻤﻟﻨﺘﺨﺒـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻠﻘـﺎء ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺣـﴬ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻤﻟﺮﺣـﻮم اﻷﻣﺮﻴ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ
ﻓﻬـﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻞ اﻷول
ﻟﻨﺠﺎح وﺗﻘﺪم اﻟﻜﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺣﴬ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻤﻟﺮﺣﻮم اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ رﺋﻴﺲ اﻤﻟﺠﻠﺲ
اﻷوﻤﻟﺒﻲ اﻵﺳﻴﻮي وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻛﺜﺮﻴة وﺟﻤﺎﻫﺮﻴ ﻏﻔﺮﻴة
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻤﻟﺸﺎرﻛﺔ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺮب وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﺑﻄﻮﻟـﺔ ﻛﺮوﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﻤﻟﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺨﻠﻖ اﺟﻮاء رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ واﺧﻮﻳﺔ ﺗﺨﻔﻒ
ﻣـﻦ أي ﺣﺴﺎﺳـﻴﺎت ﰲ اﻟﻠﻘـﺎءات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﻘﻮي ﻣﻮﻗـﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ أي ﺗﻮﺟﻪ
ﻋﺮﺑﻲ وﺣﺪوي ﻳﻨﺮﻴ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ .
ﻟـﺪى اﻤﻟﺴـﺆوﻟﻦﻴ ﻋﻦ اﻟﻜﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﺑﺎﻟﺬات اﻻﺗﺤـﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺤﺎﱄ اﻟﻨﺸـﻴﻂ ﻟﻜـﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﺮﺻـﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﺟﻌﻠـﺖ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟـﺪوﱄ ﻟﻜﺮة اﻟﻘـﺪم  Fifaﻳﺘﺒﻨﻰ دﻋـﻢ إﺣﻴـﺎء وإﻗﺎﻣﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄس اﻟﻌﺮب أو ﻛﺄس اﻟﻔﻴﻔﺎ ﻟﻠﻌﺮب ﰲ ﻗﻄﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم .
إﻧﻬـﺎ ﻓﻌـﻼ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴـﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺳـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻹﻧﺠـﺎح ﻫﺬﻩ
اﻟﺒﻄﻮﻟـﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ أرﻛﺎﻧﻬـﺎ واﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘـﺎم دورﻳﺎ ﻣﺮة
ﻛﻞ  4ﺳﻨﻮات ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﺠﺎح واﻻﻟﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺜـﻖ ﺑﺄن ﻗﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون اﻟﺨﱪات واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت أن
ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﺮﻴا ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدات
اﻟﻜﺮوﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻤﻟﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻤﻟﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .
اﻧﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺮة ﺑﺄن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﺪر اﻟﻌﺮاق اﻟﺸﻘﻴﻖ
اﻤﻟﻨﺘﺨﺒـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﻔﻮز ﺑﻬﺎ ﺳـﺘﻜﻮن
ﰲ أﺣﺴـﻦ أﺣﻮاﻟﻬﺎ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ وأﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴـﻬﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻜﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺮوﻳﺔ .

اوﺳﻤﺔ ﻧﺤﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺑﻴﻼ روﺳﻴﺎ

 3ﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ دورة دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﻛﻤﺔ

ﻗﺮر اﻻﺗﺤﺎد اﻟـﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻼﻛﻤﺔ ﻗﺒﻮل 3
ﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ دورة
star 3
اﻤﻟﺰﻣﻊ اﻗﺎﻣﺘﻬـﺎ ﰲ اﻻﻣﺎرات ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻦ
 21اﻳﺎر اﻟﺤﺎﱄ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻦﻴ
ﻣﻨﻪ وﻫﻢ ﻓﺮاس ﺳﻬﻴﻞ ﻧﺎﴏ وﺟﺎﺳﻢ
ﺟـﻮاد ﻧﻌﻤـﺔ وﻣﺤﻤـﺪ ﻧﻌﻤـﺔ ﻋﺮﻳﺒﻲ
ﻓﻀـﻼ ﻋﻦ ﻗﺒـﻮل  3ﻣﺪرﺑـﻦﻴ اﻟﺪﻛﺘﻮر
راﻓـﺪ ﺧﻠﻴـﻞ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ وﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺰﻫـﺮة ﺟـﻮاد وزﻛـﻲ ﻋﺒـﺪ ﻋﻠـﻮان
ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﰲ اﻻﻣﺎرات اﻳﻀﺎ .
وﺳﻴﺸـﺎرك ﻋﻀـﻮ اﻻﺗﺤـﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻟﻠﻌﺒﺔ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻦﻴ ﻋﲇ ﰲ اﻟﺪورة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات
ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣـﺲ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﺜﻼﺛﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﺸـﻬﺮ اﻟﺤﺎﱄ ﺣﺴـﺐ ﻣﺎ
اﺷـﺎر ﻟﻪ اﻣـﻦﻴ ﴎ اﻻﺗﺤـﺎد ﻋﲇ ﻋﺒﺪ
اﻟﺰﻫﺮة .

ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﺧﺮ ﺣﺼﺪ ﻣﻼﻛﻤﻮﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ
اوﺳـﻤﺔ ﻧﺤﺎﺳـﻴﺔ ﰲ ﻧـﺰاﻻت ﺑﻄﻮﻟـﺔ
ﺑﻴﻼروﺳـﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺑـﻦﻴ ارﺑـﻊ
ﻣﻼﻛﻤﻦﻴ زج ﺑﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﻨﺎﻓﺴـﺎت
اﺳـﺘﻌﺪادا ﻟﺒﻄﻮﻟـﺔ اﺳـﻴﺎ اﻟﺘـﻲ ﺗﻘﺎم

اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺆﻣﻦ
ﻋﺒـﺪ اﻟﻌـﺎل وزن  60ﻛﻐـﻢ وﺧﻠﻴـﻞ
اﺑﺮاﻫﻴـﻢ وزن  81ﺑﻌـﺪ ﻓـﻮزﻩ ﻋـﲆ
ﻣﻼﻛـﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻤﻟﻨﻈﻢ وﻋﲇ ﺣﺴـﻦﻴ
ﻋﻴﺪان وزن ﻓﻮق  91ﻛﻐﻢ .

فرق شاسع

عمل التطبيعية يف ظل الظروف
الصعبة

بغداد /متابعة الزوراء
أكد رئيس الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة القدم ،ان النجم
الدويل السابق نشأت اكرم ،ال عالقة له بملف التسويق يف الهيئة.
وقال بنيان إن “الهيئة التطبيعية ،نجحت يف عملها وعىل وجه
الخصوص يف ملف التسويق الذي لم يتطرق له أحد من االتحادات
السابقة”.
واوضح ان “كل قضية تنجح بها التطبيعية يتم وضع اسم نشأت
اكرم فيها وهذا غري صحيح ،وإذا كان نشأت أكرم له يد يف ملف
التسويق كما يقال فالتطبيعية تقدم شكرها له كون امللف نجح
بامتياز”.
يذكر أن وسائال االعالم املعارضة للتطبيعية تربط اسم نشأت بعمل
الهيئة كونه متزوج من ابنة رئيس الهيئة إياد بنيان.

ﻧﺪوة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﺎراﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ
ﺣﺪوث اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ

واشار اىل ان التصويت عىل النظام
االسايس جاء من خالل الرغبة
الحقيقية للهيئة العامة النشاء نظام
جديد التحاد الكرة وكانت جميع
اراء الهيئة العامة محرتمة جدا
وهذا النظام اثبت نجاحه بشهادة
ممثيل االتحاد االسيوي والدويل الذين
حرضوا قبل ثالثة ايام من االجتماع
وتم ابالغ الهيئة العامة انه من افضل
األنظمة االساسية يف املنطقة وسوف
يعم عىل دول الجوار وتابع فرحان
انه التصويت عىل النظام تم بدون اي
تدخل من اي ظرف ثالث وجاء عن
قناعات اعضاء الهيئة العامة وكانت
هناك نقاط جديدة طرحت اهمها
تضارب املصالح وتعدد املناصب
وباعتقاد الشخيص ان التصويت
عىل النظام الداخيل التحاد جاء عن
طريق تغليب املصلحة العامة عىل
املصلحة الشخصية .

واكد ان العالقات الخارجية السياسية
كان له االثر الكبري يف استضافة العراق
للبطولة  ,ولكن من خالل اتصاالتي
املستمرة مع امناء رس اتحادات دول
الخليج كانت هناك رغبة حقيقية
الستضافة العراق للبطولة بعد اعتذار
دولة قطر عن استضافتها ,وال ننىس
الجهد الحكومي املشرتك املتمثل بدولة
رئيس الوزراء ووزير الرياضة والشباب
ومحافظ البرصة واالتحاد العراقي
املركزي املتمثل برئيس الهيئة التطبيعية
اياد بنيان واالعالم الريايض والشارع
الريايض وهو استحقاق وليس منه
,واردف فرحان ان قرار االستضافة
كانت له مقدمات من خالل زيارة الوفد
الكويتي ملحافظة البرصة والتقرير
االيجابي للجنة الخليجية التي كان
تقريها ايجابي حول مالعب البرصة
والتطور الكبري الحاصل بمحافظة
البرصة ,ولكن تبقى املسؤولية الكبرية
امام الحكومة لنثبت للجميع ان العراق
قادر عىل تنظيم البطوالت .

بنيان :نشأت أكرم ال عالقة له
مبلف التسويق

ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﺎراﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴـﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻣـﻦ ﺻﺒﺎح ﻳـﻮم ﻏﺪ اﻻﺛﻨـﻦﻴ اﻤﻟﻮاﻓﻖ
 2021/5/10ﻧـﺪوة ﺛﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻋـﻦ اﺳـﺒﺎب
اﻟﺤﺮاﺋـﻖ وﻃـﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣـﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻤﻟﺪﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﺳـﻴﻠﻘﻲ اﻤﻟﺤﺎﴐة
اﻟﻌﻘﻴـﺪ ﻟﺆي ﻋﺒﺪ اﻻﻣﺮﻴ ﺿﺎﺑـﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﺎع
اﻤﻟﺪﻧـﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺎع ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳـﻦ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻋﻤﲇ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ وﺳـﻴﺤﴬ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ اﻤﻟﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع اﻤﻟﺪﻧﻲ واﻟﺤﺮاس
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻮن وﻣﻨﺘﺴﺒﻮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﻗﺴﺎم ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ .

تغليب املصلحة العامة على املصلحة
الشخصية

والظرف املادي الصعب الذي نمر به
كوننا لم نستلم (اي دينار واحد) من
الحكومة كموازنة تشغيلية فقط رواتب
املوظفني باالتحاد ,هناك خطوات كبرية

قامت بها التطبيعية كمنظومة عمل
مشرتكة وال استطيع ان اعطي نسبة
نجاح عمل الهيئة وبامكانك االطالع
عىل اراء االخرين بعملنا واليش الذي

يحسب للهيئة هو نجاحها بكتابة نظام
داخيل اسايس لالتحاد والتصويت عليه
والتعاون الكبري للهيئة العامة بانجاح
التصويت عىل النظام .

وعن عمله كأمني عام التحاد الكرة
وعمله بنادي امانة بغداد ذكر ان
هناك فرق شاسع ما بني العملني
فالعمل بالنادي هو جزء من عمل
االتحاد فعميل باالتحاد يتطلب
مراسلة االتحادي الدويل واالسيوي
فضال عن عمل مسابقات االتحاد
يف الدوري الكروي املمتاز والدرجة
االوىل والثانية ودوري الصاالت
وجميعها مرتبطة بأمانة رس
االتحاد ,ولكن عميل بنادي امانة
بغداد هو رشف كبري بالنسبة يل
وللنادي كونك تتعامل مع امناء
اتحادات اسيوية وعربية واتمنى ان
اكون قد وفقت يف عميل باتحاد الكرة
والنادي ,فعميل كان يمتد عىل مدار
االسبوع وبشاهدة الجميع سواء

من قبل اعضاء االتحاد االسيوي
والدويل وهناك تواصل يومي ما
بيني وبني امني العام التحاد الدويل
منذ تسنمي مهام عميل  ,وهنا ال بد
ان اشكر اخواني العاملني باالتحاد
بالجانب االداري والقانوني ولجنة
املسابقات .

قرار االحتاد دولي

واكد فرحان يف معرض حديثه ان
ال يوجد اي خطاب مرسل من قبل
الهيئة التطبيعية التحاد الدويل
بتمديد عمل االتحاد وانا مسؤول عن
كالمي امام الجميع  ,ولكن من خالل
التواصل اليومي مع االتحاد الدويل
هي من تقدر اذا كان عملك يحتاج
اىل تمديد او اقامة انتخابات  ,وقبل
ايام ارسلت خطابا التحاد الدويل
اطلب فيه ارسال النظام االساس
لالتحادات الفرعية حتى يتم ارساله
لهذه االتحادات واقامة االنتخابات
وفق هذا النظام ومن ثم انتخابات
االتحاد املركزي .

انا خادم للعراق

وعن سؤاله حول رغبته بالعمل
باملكتب لالتحاد الجديد اوضح انه
جندي يعمل يف مجاله لخدمة العراق
وان طلب منه ذلك فانه سيلبي نداء
العمل لخدمة الوطن  ,واردف ان نادي
امانة بغداد هو صاحب الفضل االكرب
عليه وال يستطيع نكرانه وروحه
معلقة بهذا النادي حسبما ذكر كون
بدايتي يف العمل االداري الريايض
كان عن طريق النادي ولدي ذكريات
جميلة مع رئيس الهيئة االدارية
للنادي فالح املسعودي واعضاء ادارة
النادي ومشريا اىل حديث امني بغداد
بمحافظة البرصة وفرحته بتواجد
املهندس محمد فرحان ضمن الهيئة
املوقتة كونه يرجع اىل نادي امانة
بغداد .

القطري خلفان :العراق يستحق عن جدارة تنظيم بطولة خليجي 25
بغداد  /امري رسول
قال العب منتخب القطري سابقا و
املحلل يف قنوات بني سبورت القطرية
ابراهيم خلفان انه استقبل خرب
استضافة العراق لبطولة خليجي
 25بسعادة الن العراق يستحق هذه
االستضافة الخليجية و الكرة العراقية
لها صوالت و جوالت عىل مستوى
االقليمي و االسيوي و الدويل و من
حق العراق ان تنال رشف البطولة و
اتمنى ان اكون متواجد يف البرصة الن
العراق هو البلد العربي الوحيد الذي
لم ازره بعد فكيل سعادة ان تتاح يل
فرصة زيارته يف خليجي  . 25و بني
خلفان ان حظوظ املنتخب العراقي يف
التأهل ملونديال قطر هي كما حظوظ
املنتخبات االخرى يف املجموعة و

املنتخب االيراني يعترب ند قوي و خربة
السنني تلعب جانب مهم يف ذلك كما
هو حال املنتخب البحريني حامل لقب
خليجي  24صعب ايضا بقية املنتخبات
هي اقل مستوى من الثالثي القوي  .و
تابع خلفان ان الالعبني بشار رسن و
مهند عيل اثبتوا مستوياتهم العالية يف
الدوري القطري ملا يملكونه من الخربة
الدولية يف كيفية التأقلم و االنسجام و
برسعة مع زمالئهم يف قطر و السيلية .
و قال خلفان ان من املهم جدا ان تستمر
بطولة كاس العرب يف السنوات املقبلة و
لالسف اعتدنا ضعف اداء االتحاد العربي
و مسابقاته يف السنوات املاضية و التي
نتمنى ان تنشط بشكل اكرب و فاعل .
و زاد ان املجموعة االوىل يف بطولة كاس
العرب التي تضم املنتخب القطري و

املنتخب العراقي و املنتخبات امللحقة
ال اعتقد هي من اصعب املجموعات بل
ان املجموعات االخرى فيها االصعب
و خاصة املجموعة الرابعة التي تضم
منتخبات الجزائر و مرص و منتخبات
الفائزة من مواجهة لبنان و جيبوتي و
مواجهة ليبيا و السودان  .و زاد ان وباء
كورونا سيؤثر بشكل كبري عىل جميع
مستويات املنتخبات بسبب االنقطاع
مقارنة ملستويات هذه املنتخبات بما
قبل (كورونا) و ما نتمناه هو اظهار
كل االمكانيات و الطاقات الفنية من
قبل جميع املنتخبات املشاركة خاصة
انهم سيلعبون عىل مالعب مونديالية
فاخرة الجودة و ألول مرة يف بطولة
كاس العرب و ربما حافز للجميع ببذل
املزيد من الجهد .

شنيشل :هدفنا وصافة الدوري ولن نعتمد على االخرين
بغداد  /متابعة الزوراء
أكد رايض شنيشل ،مدرب الزوراء،
أن املباريات املتبقية من عمر الدوري

املمتاز ستكون حاسمة.
وقال شنيشل ان لقاء الغد مع زاخو،
مباراة تعني لنا العودة للمنافسة عىل

الوصافة ،بعد أن حسم بشكل كبري
القوة الجوية الصدارة ،وعلينا عىل األقل
أن ال نفرط يف الوصافة ،وبالتايل املباراة
مهمة».
وزاد« :علينا أن نحسم موقعنا بأنفسنا
وعدم االعتماد عىل نتائج الفرق األخرى،
وبالتايل الجولتني املقبلتني أمام زاخو
يف الجولة  30والقاسم يف الجولة ،31
نقاطهم ستكون مؤثرة يف العودة إىل
املركز الثاني».
وأشار إىل أن الفريق مكتمل الصفوف
باستثناء غياب املدافع عباس قاسم،
الذي سيغيب بسبب تراكم البطاقات،
مؤكدا أن الفريق جاهز تماما للمباراة
ويسعى للعودة إىل العاصمة بغداد
بالنقاط الكاملة.
يشار إىل أن الزوراء يحتل املركز الثالث
برصيد  55نقطة ،فيما يحتل فريق
زاخو املركز السادس برصيد  40نقطة.

حسني :نقاط لقاء السماوة مهمة
لالبتعاد عن شبح اهلبوط
بغداد  /متابعة الزوراء
شدد عمار حسني ،مدرب الحدود ،عىل أهمية
مواجهة السماوة ،املقرر إقامتها يوم غد
الثالثاء ،عىل ملعب التاجي ،ضمن الجولة
 30من عمر الدوري العراقي املمتاز.ويحتل
الحدود املركز األخري يف جدول ترتيب الدوري
العراقي املمتاز برصيد  22نقطة ،ويسبقه
يف املركز التاسع عرش السماوة برصيد 23
نقطة.وقال حسني ان املباراة مفرتق طرق
باملعنى الحقيقي ،بل أنها مباراة تمثل طوق
النجاة لفريق الحدود يف حال أردنا البقاء يف
الدوري املمتاز».وزاد مدرب الحدود« :علينا
حصد نقاط املباراة دون التفكري بأي نتيجة

أخرى ،كون فريق السماوة الفريق املنافس
لنا يف ذيل الرتتيب ،والفوز سيقدمنا مركز
وسيأخر املنافس».وأردف« :فنيا الفريق
بدأ ينفذ املهام منذ استالمي املهمة ،ونحن
نسعى لتصحيح بعض النقاط الفنية،
والفريق خطف نقطتني من تعادلني خارج
الديار مع الديوانية ونفط الوسط ،وبالتايل
الفريق يمر بحالة نفسية جيدة».وأتم:
«ندرك أهمية املباراة للفريقني والعبينا عىل
أتم الجاهزية رغم غياب فاضل مقداد بسبب
اإليقاف ،لكن هناك أرصار من الجميع عىل
كسب املباراة ،لتكون الخطوة األوىل بإنقاذ
الفريق من الهبوط».

الرياضي
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فوز بوروسيا دورمتوند على اليبزيغ يهدي بايرن ميونيخ لقب الدوري األملاني
واصل بايرن ميونيخ هيمنته املطلقة
عىل البوندسليغا عندما حافظ عىل
اللقب مستفيدا ً من إنهاء دورتموند
آلمال ضيفه اليبزيغ الضئيلة بالفوز
عليه  2-3يف املرحلة الثانية والثالثني
من املسابقة.
وضمن بايرن ميونيخ الفوز للقب
بسبب توقف رصيد اليبزيغ الذي تبقى
له مباراتني عند  64نقطة بفارق سبع
نقاط عن الفريق البافاري ( )71قبل
أن ينترص بايرن عىل مونشنغالدباخ
ويرفع رصيده إىل  74نقطة.
وسجّ ل رويس الهدف األول لصالح
دورتموند مبكرا ً ( )7قبل أن يأتي
الهدف الثاني من اإلنكليزي سانشو
( ،)51لكن كلوستريمان ذلّل الفارق
( ،)63واإلسباني أوملو عاد بنتيجة
التعادل (.)77
وتمكن سانشو يف الوقت القاتل من
تأكيد أفضلية دورتموند محرزا ً الهدف
الثالث (.)87
ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إىل
 58نقطة ليبقي عىل حظوظه القوية
يف التأهل لدوري أبطال أوروبا املوسم
املقبل.
ولم يتمكن أي فريق من زحزحة بايرن
ميونيخ عن عرشه كبطل للدوري
األملاني منذ موسم  ،2013-2012كما
ّ
أنه اللقب الثالثني لحامل لقب دوري
أبطال أوروبا.
وأكمل بايرن ميونيخ فرحته بالفوز

عىل ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ
 0-6والتي استعرض فيها البولندي
روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله ثالثية.
لكن النادي البافاري الذي يودع يف نهاية
املوسم مدربه هانزي فليك ليحل بدالً
منه مدرب اليبزيغ يوليان ناغلسمان،
أكد أحقيته بالتتويج بفوز استعرايض
عىل مونشنغالدباخ ،موسعا ً الفارق يف
الصدارة اىل  10نقاط.
وهنأ مدرب دورتموند إدين تريزيتش
بايرن عىل اللقب ،ممازحاً« :ال أعتقد أن
أحدا ً توج بطالً وهو جالس يف الحافلة

يف طريقه إىل امللعب».
ورغم غيابه ألربعة أسابيع بسبب
إصابة يف الركبة ،عاد هداف بايرن
ليفاندوفسكي ليرضب مجددا ً يف
الخسارة أمام ماينتس ،ثم أضاف ثالثية
عزز بها به صدارته لرتتيب الهدافني
برصيد  39هدفاً.
وتبقى مباراتان أمام ليفاندوفسكي
ملحاولة الوصول اىل الرقم القيايس ألكرب
عدد أهداف يف موسم واحد واملسجل
باسم «مدفعجي» بايرن غريد مولر
الذي سجل  40هدفا ً خالل موسم

.1972-1971
وتخلص البولندي من عقدة تالزمه أمام
مونشنغالدباخ إذ دخل اللقاء وهو لم
يسجل ضد األخري سوى  5أهداف يف 17
مباراة ،يف أدنى عدد له من األهداف ضد
األندية السبعة األوىل حاليا ً يف الدوري.
وحسم بايرن الفوز يف الشوط األول الذي
أنهاه متقدما ً برباعية نظيفة بدأها
ليفاندوفسكي منذ الدقيقة الثانية بعد
تمريرة من النمساوي دافيد آالبا.
وعزز توماس مولر تقدم أصحاب
األرض يف الدقيقة  23اثر تمريرة

جمال موسياال وأضاف ليفاندوفسكي
الثالث ( )34قبل أن يوجه الفرنيس
كينغسيل كومان الرضبة القاضية
للضيوف بتسجيله الرابع ( )44اثر
تمريرة ليفاندوفسكي ،قبل أن يكمل
ليفاندوفسكي ثالثيته من ركلة جزاء يف
بداية الشوط الثاني )65(.
ورغم اضطرار بايرن إىل إكمال اللقاء
بعرشة العبني بعد طرد البديل الفرنيس
الشاب تانغي نيانزو ( 18عاماً) بعد
خمس دقائق عىل دخوله ( ،)75أكمل
البديل اآلخر لوروا سانيه املهرجان
بإضافته الهدف السادس )85(.
وفقد باير ليفركوزن األمل نهائيا ً
باملشاركة يف دوري األبطال املوسم
املقبل بعدما بات متخلفا ً بفارق 7
نقاط عن املركز الرابع نتيجة تعادله
السلبي مع فريدر بريمن الذي ال يزال يف
دائرة خطر الهبوط بما أنه يتقدم موقتا
بفارق نقطتني فقط عن املركز السابع
عرش ونقطة عن املركز السادس عرش
الذي يخول صاحبه خوض امللحق
الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.
وستكون رضبة قاسية جدا ً خسارة
بريمن يف دوري الكبار الذي سبق أن
فقد أحد اعمدته شالكه الذي مني
بهزيمته الثانية والعرشين بخسارته
أمام هوفنهايم .4-2
وفاز فولفسبورغ عىل ضيفه يونيون
برلني  ،0-3وهوفنهايم عىل شالكه
.2-4

ليفربول يعود إىل سكة االنتصارات وتشيلسي يؤجل تتويج مانشسرت سييت

وأوقف تشيليس مضيفه مانشسرت سيتي بالفوز
عليه  1-2يف املرحلة الخامسة والثالثني من
مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز ليضمن الفوز
باللقب .وتجمّد رصيد مانشسرت سيتي عند 80
نقطة بفارق  13نقطة عن مانشسرت يونايتد
الوصيف الذي تبقى له خمس مباريات.
ودخل مانشسرت سيتي املباراة بتشكيلة معظمها
من البدالء مثل األرجنتيني سريجيو أغويرو
ورحيم ستريلينغ واإلسباني توريس والفرنيس
ميندي وغريهم .ودوّن رحيم ستريلينغ الهدف
األول قبل دقيقة من نهاية الشوط األول وأضاع
أغويرو فرصة قتل املباراة يف الوقت بدل الضائع
عندما أهدر ركلة جزاء )3+45( .وع ّدل املغربي
حكيم زياش النتيجة بتسديدة رائعة ( ،)63ثم
أتى هدف الفوز بفضل اإلسباني ماركوس ألونسو
 )2+90(.ورفع تشيليس رصيده إىل ( )64نقطة يف
املركز الثالث.

عاد ليفربول إىل سكة االنتصارات بفوزه -2صفر
عىل ضيفه ساوثهامبتون بعد أن مني بتعادلني
قاتلني يف آخر مباراتني ،يف الجولة  35من الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
ورغم صعوبة املهمة ،أبقى فريق املدرب األملاني
يورغن كلوب عىل حظوظه ببلوغ دوري األبطال
حيث رفع رصيده إىل  57نقطة يف املركز السادس
مع مباراة مؤجلة ضد مانشسرت يونايتد.
وسجل هديف «األحمر» السنغايل ساديو مانيه
برأسيه من مسافة قريبة إثر عرضية من املرصي
محمد صالح ( ،)31فيما سجل االسباني تياغو
ألكانتارا الهدف الثاني يف الدقيقة األخرية بتسديدة
بيمناه من خارج املنطقة.
وأجل تشيليس حسم مانشسرت سيتي للقب
الدوري اإلنكليزي املمتاز عقب هدف املغربي حكيم
زياش الرائع والذي تبعه هدف الفوز من اإلسباني
ألونسو.

هاري كني يلوح بورقة الرحيل عن توتنهام
يتجه ه�اري كني ،مهاج�م توتنهام
هوتس�بري ،إلبلاغ داني�ل ليف�ي
مال�ك نادي�ه ،بضرورة االس�تماع
إىل الع�روض املقدم�ة ل�ه ،يف الوقت
الذي يس�تعد فيه مانشسرت يونايتد
لطلب ضمه مقابل  90مليون جنيه
إسرتليني.
وس�بق أن أمل�ح الالع�ب البالغ من
العمر  27عامً ا ،بإمكانية رحيله عن
السبريز هذا الصيف ،حال لم يتحسن

موقف الفريق بنهاية املوسم.
وس�قط توتنه�ام أم�س أم�ام ليدز
يونايت�د بنتيج�ة ( ،)1 - 3لتتعق�د
مهم�ة الفري�ق يف التأه�ل إىل دوري
أبطال أوروبا باملوسم املقبل.
ً
ووفقا لصحيفة ذا صن الربيطانية،
ل�ن يتقدم كين بطل�ب للرحيل عن
توتنه�ام ،لكنه س�يتواصل بش�كل
شخيص مع اإلدارة للتفكري يف رحيله
إىل مكان مناسب.

وم�ع اس�تعداد اليونايت�د للتق�دم
بعرض قيمته  90مليون إسترليني
لضمه ،يقيم ليفي مهاجمه بضعف
ه�ذا الرق�م ،لك�ن يف ظ�ل
ظروف فيروس كورونا
وتأثيره على الوضع
االقتص�ادي لك�رة
الق�دم ،س�يكون
من الصعب تلبية
مطالب املالك.

وستربوك يعادل الرقم التارخيي يف الرتيبل دابل
عادل راس�ل وس�تربوك الرقم القيايس يف عدد الـ”تريبل دابل”
املسجل باسم األسطورة أوس�كار روبرتسون ،معززا حظوظ
فريقه واش�نطن وي�زاردز يف حجز بطاق�ة األدوار اإلقصائية
بقيادت�ه إىل فوز ثمني على مضيفه انديانا بيرسز 132 - 133
بعد التمديد يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وحقق وستربوك الـ”تريبل دابل” الـ 181يف مسريته االحرتافية
وال�ـ 35ه�ذا املوس�م ،بينه�ا  25يف املباريات ال�ـ 32األخرية،
بتس�جيله  33نقط�ة مع  19متابع�ة و 15تمريرة حاس�مة.
وضمن وستربوك إنهاء الدوري املنتظم قبل أربع مباريات من
نهايت�ه بمعدل “تريبل دابل” يف املباراة وهو إنجاز حققه ثالث
مرات سابقا.
ويملك وس�تربوك ،املنتقل هذا املوسم اىل فريق العاصمة قادما
من هيوستن روكتس ،فرصة تحطيم الرقم القيايس التاريخي
لروبرتسون عندما يلتقي فريقه مع أتالنتا هوكس.
وعلق وس�تربوك عىل إنجاز معادلة رقم روبرتسون الذي لعب
 14موس�ما يف دوري املحرتفين يف الفرتة بين  1960و،1974
قائلا “أم�ر ال يصدق” ،مضيفا“ :أنا س�عيد ج� ًدا وممتن .أنا
ممتن للجميع طيلة هذه املغامرة”.
ويحتل أسطورة لوس أنجليس ليكرز ماجيك جونسون املركز
الثال�ث برصي�د  138تريبل داب�ل ،فيما يحتل النجم الس�ابق

ل�داالس مافريك�س ونيوجيرزي نتس
وفينيك�س صنز جايس�ون كي�د املركز
الراب�ع ( )107أم�ام نجم ليك�رز ليربون
جيم�س ،النش�ط الوحي�د بني الخمس�ة
األوائ�ل ،برصيد  99تريبل دابل يف مسيرته
االحرتافية.
وساهم إنجاز وس�تربوك وتألق زميله براديل
بي�ل صاح�ب  50نقطة يف تحقيق واش�نطن
وي�زاردز لفوزه الثان�ي تواليا وال�ـ 32يف 67
مب�اراة حت�ى اآلن وانت�زاع املركز التاس�ع يف
املنطقة الرشقية من إنديانا بيرسز.
ويتواجه صاحب�ا املركزين الس�ابع والثامن من
كل منطق�ة يف مب�اراة واحدة عىل أن يتأه�ل الفائز
بها مب�ارشة إىل االدوار االقصائية ،فيما يخوض الخارس
مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي املركزين
التاسع والعارش ،والفائز من هذه املواجهة يكمل عقد
البالي أوف.
وتاب�ع وس�تربوك الذي يخ�وض موس�مه الـ 13يف
ال�دوري بينها  11موس�ما م�ع أوكالهوما س�يتي
ثاندر وواحدا مع هيوستن روكتس“ :أنا فخور ج ًدا
بتقديم كل م�ا لدي عىل أرض امللع�ب .الليلة كانت
ليلة أخرى من تلك الليايل التي يتعني عليك فيها بذل
الجهد وإيجاد حل”.
وليس�ت ه�ذه ه�ي امل�رة األوىل الت�ي يع�ادل فيها
وس�تربوك إنج�ازا لروبرتس�ون .ففي ع�ام 2017
عندم�ا كان يلع�ب يف صف�وف أوكالهوم�ا س�يتي
ثان�در ،حطم رقمه القيايس يف عدد الـ”تريبل دابل”
يف موسم واحد عندما حققه  42مرة.
واملوس�م ذات�ه  ،2017 - 2016انضم إىل روبرتس�ون
بصفت�ه الالع�ب الوحيد ال�ذي حقق مع�دل تريبل دابل
واح�دة يف املوس�م ،وهو ما فعله وس�تربوك هذا املوس�م
للمرة الرابعة خالل خمس سنوات.
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قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تنتهي سلبية

انتهت قمة برش�لونة وضيفه أتلتيكو مدريد بالتعادل الس�لبي
( )0-0يف املرحلة  35من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وص�ار رصيد أتلتيكو مدريد  77نقط�ة يف صدارة الرتتيب ،يليه
برش�لونة برصيد  75نقطة ،ويف املركز الثالث يأتي ريال مدريد
ب�ـ  74نقطة ،وذلك قب�ل أن لعب فريق املدرب زين الدين زيدان
مباراة الجولة  35أمس ضد إشبيلية.
وصب�ت النتيج�ة يف مصلحة ري�ال مدريد الذي ل�و فاز بجميع
املباريات املتبقية له فإنه سيفوز بالليغا.
وفش�ل أتلتيكو يف إبق�اء مصريه بني يديه باكتفائ�ه بالتعادل،
علمً�ا أنه لم يخرس أمام برش�لونة منذ كانون األول/ديس�مرب
( 2019فوزان وتعادالن) وتفوق بهدف نظيف عىل منافس�ه يف
أول مباراة جمعتهما هذا املوس�م ،بعد أن بدا مع بداية العام يف
موقع مؤات نحو تحقيق اللقب بابتعاده بفارق اكثر من تس�ع
نقاط عن اقرب منافس�يه.وكان برش�لونة أهدر فرصة انتزاع
الص�دارة وأخذ األفضلية يف الس�باق حني خرس عىل أرضه أمام
غرناط�ة  1-2االس�بوع الفائت يف مبارات�ه املؤجلة من املرحلة
الثالث�ة والثالثني .وخ�اض الن�ادي الكاتالوني املب�اراة بغياب
مدربه الهولندي رونالد كومان املوقوف ملباراتني بس�بب طرده
يف الخس�ارة أمام غرناطة لـ”عدم احترام الحكم” ،وغاب عن
الفوز ضد فالنسيا نهاية األسبوع املايض.

ألكمار يقتنص وصافة الدوري اهلولندي

اقتنص فريق ألكمار وصافة الدوري الهولندي املمتاز لكرة القدم،
بفوزه عىل ضيفه فورتانا سيتارد ،بنتيجة ( ،)1-0باملرحلة  .32ويف
مباريات أخرى تعادل فينلو مع فالفيك ( ،)3-3وتفينتي أنش�يده
مع ضيفه هرياكليس امليلو ( ،)1-1وهرينفني مع أوتريخت سلبيا.
وس�جل ألبرت جودموندس�ون هدف الف�وز أللكم�ار من رضبة
ج�زاء يف الدقيق�ة ( ،)29ولع�ب ألكمار بـ 10العبين منذ الدقيقة
( )49لط�رد رام�ون لويني .الفوز رفع رصي�د ألكمار إىل  67نقطة
يف املرك�ز الثان�ي ،وتوقف رصيد فورتانا س�يتارد عند  40نقطة يف
املرك�ز العارش .وعىل ملعب دي جرولش فيس�ت ،تقدم هرياكليس
بهدف عن طريق ماتس كنويسرت يف الدقيقة ( ،)70ثم أحرز دانيلو
ه�دف التعادل لتفينتي قبل  5دقائق من النهاية .ورفع هرياكليس
رصيده إىل  43نقطة يف املركز التاسع ،مقابل  38نقطة لتفينتي يف
املركز الثاني عرش.

نيمار ميدد التعاقد رمسياً مع باريس سان جريمان

أعل�ن نادي باريس س�ان جريمان الفرنيس رس�ميا ً ع�ن تمديد عقد
نجمه الربازييل نيمار حتى عام .2025
النجم البالغ من العمر  29عامً ا مرتبط اآلن بنادي العاصمة الفرنسية
حتى  30حزيران /يونيو .2025
وقال نارص غانم الخليف�ي ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لباريس سان جريمان“ :أنا فخور بأن نيمار
جوني�ور قد أعاد تأكي�د التزامه طويل األمد تجاه
عائلة باريس س�ان جريمان حتى عام ،2025
وأنه س�يواصل إسعاد الجماهري ،نتطلع إىل
أن يكون جز ًءا م�ن مرشوعنا وأن يكون
معنا لسنوات عديدة قادمة”.
وق�ال نيمار بعد تجدي�د عقده “إنه
مل�ن دواع�ي رسوري أن تس�تمر
مغامرت�ي هن�ا يف باري�س .أنا
سعيد للغاية وفخور بكوني
أش�كل ج�ز ًءا م�ن ه�ذا
الفريق”.
وأض�اف نيم�ار“ :فخور
بالعم�ل م�ع ه�ؤالء
الالعبني ،ومع مدرب رائع،
وفخور بأن أك�ون جز ًءا من
تاريخ هذا النادي .هذه هي األش�ياء
التي تجعلن�ي أؤمن أكثر بهذا املرشوع الرائع.
لقد كربت كش�خص هنا ،كإنس�ان وكالعب
ً
أيضا .سعيد ج ًدا بتمديد عقدي وآمل أن أفوز
بالعديد من األلقاب هنا”.
وف�از نيم�ار م�ع نادي�ه باريس س�ان
جريم�ان ب�ـ 9ألق�اب ،ج�اءت على
الش�كل الت�ايل 3 :يف ال�دوري ،2018
 ،2020 ،2019ولقب�ان يف كأس
فرنس�ا  ،2020 ،2018ولقب�ان يف
كأس الرابطة الفرنس�ية ،2018
 ،2020ولقبان يف كأس األبطال
(كأس الس�وبر الفرنس�ية)
 ،2018و.2020
ب�دوره أك�د امل�درب
لس�ان
األرجنتين�ي

جريمان ماوريسيو بوتشيتينو عىل سعادة الجميع بهذا الخرب فقال:
“عائلة باريس سان جريمان بأكملها سعيدة بتجديد عقد نيمار”.
وأض�اف“ :تجدي�د عق�د نيمار يعك�س طموح�ات الن�ادي الحالية
واملستقبلية”.
وس�جل نيم�ار ً 85
هدف�ا وقدم  51تمري�رة حاس�مة يف  112مباراة
خاضها مع النادي منذ قدومه من برشلونة عام .2017
وق�اد نيم�ار فريق�ه باري�س س�ان جريم�ان لنهائ�ي دوري أبطال
أوروبا املوس�م املايض وخسر بصعوبة أمام باي�رن ميونيخ  1-0يف
املش�هد األخري ،كما س�اهم بوصول الفريق إىل نصف نهائي النسخة
الحالية من املس�ابقة .وكش�ف تقرير صحفي إسباني ،عن كواليس
مفاوضات الربازييل نيمار دا س�يلفا ،نجم باريس سان جريمان ،مع
برشلونة خالل الفرتة املاضية.وارتبط نيمار لفرتة طويلة بالعودة إىل
برشلونة ،قبل أن يجدد مع سان جريمان بشكل رسمي حتى .2025
ً
ً
مبعوثا من
ووفق�ا لصحيف�ة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية ،ف�إن
ً
برش�لونة س�افر إىل باريس قبل ش�هر ،وقىض يومً ا كامال مع نيمار
ملعرف�ة خطط�ه املستقبلية.وأش�ارت إىل أن نيمار أع�رب عن رغبته
ً
ً
ناجحا يف باريس س�ان
مرشوعا
يف الع�ودة إىل برش�لونة ،ألنه ال يرى
جريمان .وأوضحت أن برش�لونة ش�عر باالس�تغالل واإلحباط ،فور
إعلان تجديد عق�د نيمار مع س�ان جريمان ،خاصة بعد اإلش�ارات
اإليجابي�ة التي تلقاها النادي الكتالوني من نجمه الس�ابق ،ورغبته
يف الع�ودة من أجل بناء مجد جديد مع برش�لونة ،الذي قام بما عليه
وتواصل مع نيمار ،بش�كل تس�بب يف غضب النادي البارييس ،ولكن
النجم الربازييل اختار البقاء يف باريس وكأنه استثمر هذه االتصاالت
لتوقيع عقده الجديد.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7485 :االثنين  10ايار 2021

No: 7485 Mon 10 May 2021

www.alzawraapaper.com

واشنطن بوست :إدارة ترامب حصلت
على بيانات هواتف صحفيني

واشنطن/أ.ف.ب:
حصل�ت إدارة الرئيس األمريكي الس�ابق دونالد ترامب رسّا ً على بيانات هواتف صحفيني يف
«واش�نطن بوس�ت» ،كتبوا عن اتهامات التدخل الرويس يف االنتخابات الرئاسية عام ،2016
عىل ما ذكرت الصحيفة األمريكية الس�بت ،اس�تنادا ً إىل وثائق رسمية وترصيحات مسؤولني
أمريكيني.
ووجّ هت وزارة العدل األمريكية رسائل إىل الصحفيَّني غريغ ميلر وإيلني ناكاشيما ،والصحفي
الس�ابق آدم إنتوس ،تبلغهم فيها أنها تلقت بيانات هواتفهم األرضية الش�خصية واملهنية،
باإلضاف�ة إىل بيان�ات هواتفهم املحمولة« ،للفرتة املمتدة بني  15إبريل /نيس�ان عام 2017
و 31يوليو /تموز عام  ،»2017عىل ما أوردت «واشنطن بوست».
وقال رئيس التحرير ،كامريون بار ،إن الصحيفة «انزعجت بشدة من هذا االستخدام للسلطة
الحكومية بهدف الوصول إىل اتصاالت الصحفيني» .وأضاف« :ينبغي لوزارة العدل أن توضح
فورا ً أسباب هذا التدخل بأنشطة املراسلني املحمية بموجب التعديل األول» لدستور الواليات
املتحدة.وأك�د «االتح�اد األمريكي للحريات املدني�ة» أن وزارة العدل «تجسّ س�ت» عىل هؤالء
الصحفيين «بنا ًء عىل رغبة الحكوم�ة» .وكتب االتحاد يف تغري�دة« :ال ينبغي أن يحدث ذلك
إطالقاً» ،مضيفاً« :عندما تتجس�س الحكومة عىل الصحفيني ومصادرهم ،فإن ذلك يقوّض
حرية الصحافة».وزعمت وزارة العدل أنها ّاتبعت «إجراءات معموالً بها» بش�أن هذا الطلب،
وفق ما نقلت الصحيفة عن متحدث باس�م الوزارة .ولم تحدد الرسائل املوجّ هة إىل املراسلني
سبب الحصول عىل هذه البيانات.
إال أنه يف نهاية هذه الفرتة ،كتب الصحفيون الثالثة مقاالً عن أجهزة االستخبارات األمريكية،
يلمّح إىل أن جيف سيش�نز الذي أصبح الحقا ً وزيرا ً للعدل يف عهد ترامب ،ناقش حملة األخري
االنتخابية مع السفري الرويس.
وموسكو متهمة بأنها دعمت رسا ً عام  2016ترشيح دونالد ترامب ،بهدف ترجيح فوزه.
ويف سياق آخر ،ستنض ّم الواليات املتحدة إىل حركة دولية ملكافحة التطرّف عىل اإلنرتنت ،بعد
أكثر من عامني عىل رفض ترامب املشاركة فيها ،عىل ما أعلن البيت األبيض الجمعة.
وقالت املتحدثة باس�م البيت األبيض ،جني س�اكي ،إن واشنطن «ستنض ّم إىل (نداء كرايست
تشيرش للتحرك ض� ّد اإلرهاب والتطرّف العنيف عىل اإلنرتنت) ،وه�و التزام دويل لحكومات
ورشكاء يف مج�ال التكنولوجيا للعمل معا ً من أج�ل مكافحة املحتويات اإلرهابية واملتطرفة
العنيفة عىل اإلنرتنت».أُطلق «نداء كرايس�ت تشيرش» بعد مجزرة أدت إىل سقوط  51قتيالً
ً
جنوبي نيوزيلنداّ ،
مبارشة عىل اإلنرتنت
وبث منفذه�ا
يف مس�جدين يف هذه املدينة الواقع�ة
ّ
مش�اهدها الت�ي انترشت عىل نطاق واس�ع.يف  ،2019ب�رّرت الواليات املتح�دة قرارها عدم
االنضمام إىل النداء الذي أطلقته رئيس�ة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ،والرئيس الفرنيس
ً
مؤكدة أنها تدعم أهداف هذه املبادرة.
إيمانويل ماكرون ،برغبتها يف حماية حرية التعبري،
وأعل�ن البيت األبيض الجمعة أنه يواصل الدف�اع عن هذه الحرية .وقالت املتحدثة يف بيانها:
«الواليات املتحدة ترحب ببنود (نداء كرايس�ت تشيرش) التي تشري إىل أهمية احرتام حقوق
اإلنسان ودولة القانون ،خصوصا ً حماية حرية التعبري».
وأضاف�ت« :بانضمامها إىل نداء كرايس�ت تشيرش ،لن تتخذ الواليات املتح�دة تدابري تنتهك
حرية التعبري وإنشاء جمعيات املحمية بموجب التعديل األول للدستور األمريكي ،ولن تنتهك
التطلعات املعقولة املتعلقة بخصوصية» األفراد .ولفتت إىل أن واشنطن ستشارك يف قمة عرب
اإلنرتنت حول هذا املوضوع يف  14مايو /أيار الجاري.
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جدل يف كردستان بعد تصديق أحكام ضد صحفيني وناشطني
بغداد/متابعة الزوراء:
تحول تصديق محكم�ة التمييز
يف كردس�تان عىل أحكام س�بق
أن ص�درت بح�ق  5صحفيين
وناش�طني ،بس�بب دعمه�م
لالحتجاجات يف اإلقليم ،إىل جدل
بني قوى سياسية كردية.
وكان�ت محكم�ة تميي�ز إقلي�م
كردس�تان الع�راق ق�د ص ّدقت،
االس�بوع امل�ايض ،على أحكام
قضائية بالس�جن س�ت سنوات
بح�ق الصحفيين أي�از ك�رم
بروشكي وكوهدار محمد زيباري
وشريوان شريواني ،والناشطني
شفان س�عيد وهاريوان عيىس،
بس�بب آراء معارضة للسلطات
ودع�م االحتجاج�ات ،واعتربت
املحكمة الته�م املوجهة ضدهم
موجبة للعقوبة.
وبين الته�م املوجه�ة إليه�م
«التحري�ض على التظاه�ر ضد
الحكوم�ة وزعزع�ة االس�تقرار
يف اإلقلي�م» ،خلال احتجاج�ات
ع�ام  ،2020للمطالب�ة بروات�ب
املوظفين الحكوميني يف اإلقليم،
و»التجسس».
وهذه الق�رارات ه�ي األوىل من
نوعه�ا بح�ق صحفيين من�ذ
س�نوات يف محافظ�ات اإلقلي�م
الذي يتمتع بحكم ش�به مستقل
عن بغداد منذ عام .2003
وعّب�رّ
«االتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني» ،يف بيان الجمعة،

عن قلق�ه من تصدي�ق األحكام
بح�ق الصحفيين والناش�طني،
معتبرا ً أن «س�ابقة كهذه تمثل
خط�را ً حقيقي�ا ً على س�يادة
املحاكم واس�تقالليتها ،ومبادئ
حقوق اإلنسان ،والديمقراطية،
وحرية التعبري ،وتش�وه صورة
وس�معة اإلقلي�م أم�ام دول
العالم».
ولف�ت «االتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني» إىل أن�ه يواص�ل
مس�اعيه وضغوط�ه م�ن أج�ل
إلغ�اء األحكام الت�ي وصفها بـ
«الجائ�رة» ،داعيا ً رئي�س إقليم
كردس�تان ،نيجريف�ان بارزاني،
إىل اس�تخدام صالحياته وإصدار
عف�و عنه�م ،مضيف�ا ً أن «عىل

برمل�ان إقلي�م كردس�تان أن
يب�دي موقف�ا ً جادا ً حي�ال هذه
القضية».
واعتبر عض�و يف حرك�ة «الجيل
الجدي�د» املعارض�ة يف إقلي�م
كردس�تانّ ،
فض�ل عدم الكش�ف
ع�ن اس�مه ،أن االح�كام الت�ي
صدرت بحق صحفيني وناشطني،
ً
قائلا  ،إنها
سياس�ية بامتي�از،
ته�دف إىل إس�كات األص�وات
املعرتضة عىل فش�ل السلطات يف
توفري الخدمات ملواطني اإلقليم.
يف املقاب�ل ،داف�ع «الح�زب
الديمقراط�ي الكردس�تاني»
الحاك�م يف أربي�ل ع�ن األحكام،
داعيا ً إىل عدم التدخل يف ش�ؤون
القضاء.

وعبرّ ت كتلة «الحزب الديمقراطي
الكردس�تاني» يف برمل�ان اإلقليم
عن أسفها إزاء «ردود الفعل التي
ص�درت بعد ق�رار املحكمة حول
ع�دد م�ن املدانين» ،موضحة يف
بيان أن «بع�ض األطراف والكتل
الربملانية تريد التدخل يف ش�ؤون
القض�اء بعي�دا ً عن مب�دأ الفصل
بني الس�لطة القضائية والسلطة
الترشيعية».
وتابع�ت أن الح�زب «يأت�ي يف
صدارة م�ن يحرتم�ون القانون،
وه�و م�ن الداعمين للحري�ة
وال�رأي الحر ،إال أن�ه يرفض زج
تلك األمور ألغراض سياس�ية ،أو
ألجل الصراع الحزبي والحمالت
االنتخابية».

وأك�د مجل�س وزراء إقلي�م
كردس�تان ،الجمعة ،أن النظام
القضائي يف اإلقليم مستقل ،وال
يمك�ن التدخل يف عم�ل املحاكم
ً
مضيف�ا« :نؤكد
على اإلطلاق،
التزامنا الراس�خ بحرية التعبري
واإلعلام املس�تقل وس�يادة
القانون مصممون عىل مواصلة
كفاحنا املستمر ضد اإلرهاب بال
هوادة ،واضعني سالمة وحماية
مواطنينا والبعثات الدبلوماسية
والدولية يف إقليم كردستان عىل
رأس أولويات عملنا».
وكانت «لجنة حماية الصحفيني»
قد ن ّددت ،يف فرباير /شباط ،بما
اعتربت�ه إدان�ة «مجحف�ة وغري
متناس�بة» ،معتربة أن هذا األمر
يثبت أن كردس�تان ل�م تعد مالذا ً
للحري�ات الصحفي�ة .وبحس�ب
رئيس «مركز إنماء الديمقراطية
وحقوق اإلنسان» يف السليمانية،
كارزان فاضل« ،هناك  74معتقالً
سياسيا ً يف سجون مديرية األمن
يف أربي�ل وده�وك» ،جميعه�م
«معارض�ون أو متظاه�رون
اعتقلوا عشوائياً».
كذل�ك أك�دت منظم�ة «هيوم�ن
رايت�س ووت�ش» ،يف إبري�ل/
نيس�ان ،وجود انتهاكات تمارس
ضد صحفيني معتقلين يف إقليم
ً
موضحة أنه
كردس�تان الع�راق،
ُح ِكم عىل بعضهم بالسجن خالل
محاكمات وصفتها بـ «املعيبة».

انتقادات لكيفية دعم املؤسسات الصحفية املغربية يف مواجهة كورونا
الرباط/متابعة الزوراء:
انتق�دت الفيدرالي�ة املغربي�ة لن�ارشي
الصحف ،كيفية دعم الدولة االس�تثنائي
للمؤسس�ات الصحفي�ة يف ظ�ل جائحة
ً
معتبرة أنها اتس�مت يف الغالب
كورونا،
ب�ـ «التفاوتات الصارخ�ة يف توزيعه عىل
املق�اوالت ال�ـ 140املس�تفيدة ،بناء عىل
معيار أداء األجور األوحد».
وج�اء ذلك ،بع�د يومني من إطلاق وزير
الثقاف�ة والش�باب والرياض�ة املغرب�ي،
عثم�ان الف�ردوس ،وع�دا ً بالعم�ل على
استمرار دعم املؤسسات الصحفية خالل
األشهر الثالثة املقبلة ،يف محاولة لتخفيف
آثار فريوس كورونا املستمرة.
وقالت فيدرالية نارشي الصحف ،يف بيان
 ،إن توزي�ع الدع�م بناء عىل معي�ار أداء

األجور «ال يمكن بأي حال من األحوال أن
يجس�د فلسفة دعم حق املجتمع يف إعالم

متعدد ومستقل ورصني».
ولفت�ت إىل أن املجهود الكبير الذي بذلته

الدول�ة لدعم القطاع بغلاف مايل إجمايل
وص�ل إىل ما يق�ارب  340ملي�ون درهم
(نح�و  3ماليين دوالر) ،تمي�ز تدبيره
بـ»االرتب�اك من�ذ إعالن�ه ،بحيث اس�تند
يف البداي�ة إىل العق�د برنامج�ا ،ليج�ري
الرتاج�ع عن ذل�ك فيم�ا بع�د ،ويعوض
األم�ر بترصيح يف الربمل�ان ينص عىل أداء
األجور ومصاريف الطباعة ،ثم تم التخيل
عن هذه املصاريف ليت�م توقيع اتفاقية
يف بداي�ة  2021بين ممثلي النارشي�ن
ولجنة اليقظة ،ثم ت�م التخيل عنها يف ما
بع�د ،ليمدد أج�ل رصف أج�ور العاملني
باملق�اوالت الصحفية م�ع الوعد بأن يتم
رصف الدع�م الع�ادي لس�نة  ،2021ث�م
تقرر تمديد دعم األجور وإلغاء هذا الدعم
العادي املوعود به».

التغطية اجلريئة تعين مواجهة املتاعب

جرأة الصحافة الغربية أقل تكلفة وخطورة من نظريتها يف العامل العربي
باريس/متابعة الزوراء:
كثيرا م�ا تتوج�ه أصاب�ع االتهام
أخالقيا ومهنيا إىل الصحافة العربية
ألنها مضطرة إىل االعتماد عىل الدعم
الحكوم�ي ورأس امل�ال الخ�اص يف
غي�اب مص�ادر التموي�ل األخ�رى
لبقائه�ا عىل قيد الحي�اة ،يف حني أن
الصحاف�ة الغربي�ة ترفع ش�عارات
االس�تقاللية واملوضوعي�ة ،لك�ن
عندما يتعلق األمر بخس�ارة املصدر
الرئييس لتمويلها تراجع حس�ابات
املهنية.
ويذهب القائمون عىل اإلعالم العربي
اليوم إىل عطلة نهاية األس�بوع وهم
مرتاح�و الضمري؛ فاإلعلام الغربي
ال يتوق�ف ع�ن توجي�ه االتهام�ات
لإلعالم العربي بالتبعية واملحسوبية
واإلنص�ات للمم�ول ،وخصوصا من
الحكومات .اليوم تس�اوت الرؤوس،
وال تخ�رج االتهام�ات ع�ن دائ�رة
التنظير الرتب�اط مصير الصح�ف
باإلعالنات واملستثمر.
وس�لط الضوء على ه�ذه القضية
إعلان رشك�ة “توت�ال” الفرنس�ية
العمالقة إلغاء حمل�ة إعالنية كانت
س�تنرش يف صحيفة “لوموند” ،بعد
نرشه�ا تحقيق�ا يته�م املجموع�ة
بتحويل أموال م�ن عائدات مبيعات
الغاز إىل املجلس العس�كري الحاكم
يف تش�اد .وأث�ار ملفا ش�ائكا يتعلق
بعالقة املعلنني بالصحافة والضغوط
التي تدفعها للتغايض والسكوت عن
قضايا تهم الرأي العام يف سبيل عدم
خس�ارة أموال املعلنني ،وهي قضية
تتعل�ق بالصحاف�ة يف مختلف أنحاء
العال�م وال تقتصر على الصحافة
الغربية رغم عدم التطرق إليها.
وبات�ت مس�ألة تموي�ل الصحاف�ة
مح�ور نقاش ع�ام باعتبارها تقدم
خدم�ة للجمه�ور؛ فرغ�م أن الربح

بالنس�بة إىل املؤسس�ات اإلعالمي�ة
مس�ألة مرشوع�ة ال غب�ار عليه�ا،
مهما كان نوع املحتوى الذي تقدمه،
إال أن االختلاف يبق�ى يف طريق�ة
الحصول عليه.
وعندم�ا يتم الحديث ع�ن الصحافة
العربي�ة فإن أصاب�ع االتهام تتوجه
إليه�ا مبارشة ويتم تحويل املس�ألة
إىل قضي�ة إش�كالية أخالقيا ومهنيا
ألنها مضطرة إىل االعتماد عىل الدعم
الحكوم�ي ورأس امل�ال الخ�اص ،يف
ظ�ل ضآلة أرقام التوزيع إن وجدت،
وعدم ش�يوع نم�وذج االشتراكات
الرقمي�ة ال�ذي ب�دأ ينتشر بش�كل
متزاي�د يف الصحاف�ة الغربي�ة ول�م

يحظ بالنجاح يف العالم العربي.
ويؤك�د خبراء اإلعلام أن غالبي�ة
وس�ائل اإلعالم يف العالم ،بما يف ذلك
ال�دول الديمقراطي�ة ،خرج�ت من
إط�ار الرقاب�ة التقليدي�ة بالتدخ�ل
املبارش من املس�ؤولني الحكوميني،
والتهديد بس�جن الصحفي أو إغالق
الجري�دة ،إال أن الرقاب�ة أصبح�ت
تمارس�ها املؤسس�ات ذاتي�ا لتأمني
نفقاته�ا وأج�ور الصحفيين عبر
الحرص عىل مصالح املعلن واملمول.
وأهم الصحف اليومي�ة التي تغطي
نفقاته�ا م�ن إعالن�ات الشركات
التجارية على صفحتها الرئيس�ية
ل�ن تخاط�ر مثلا بنرش خبر حول

إرضاب للعاملين يف هذه الرشكات،
وه�ذا ليس باألم�ر الجدي�د ويدركه
العاملون يف املجال الصحفي.
ويق�ول راول�ف رودريغ�و ،يف كتابه
“القائ�د”“ ،الصح�ف واإلذاع�ات
والتلفزيون�ات ال تع�رض الحقائق،
وإنم�ا تبي�ع مس�احات إعالني�ة”.
ويضيف “لقد نس�ينا نقطة يف غاية
األهمي�ة؛ أن الصح�ف واإلذاع�ات
والتلفزيونات ه�ي رشكات بطبيعة
الحال”.
ويرى متابع�ون أن الصحف العربية
الت�ي تتس�م بق�در معق�ول م�ن
املوضوعي�ة والرزانة تواج�ه تحديا
صعب�ا ،فعليه�ا أن تح�اول إرض�اء

املمول أيًّا كان حكوميا أو مس�تثمرا
دون املساومة عىل الخط التحريري.
ويحسب لبعض املؤسسات الصحفية
العربي�ة مواصلتها عمله�ا ،والبقاء
على قي�د الحي�اة وع�دم تضحيتها
بثق�ة الق�راء رغ�م ضآل�ة التمويل
واإلعالن�ات وتخيل الحكومات عنها،
لذلك فإن االنتقادات واالتهامات التي
توجه إليه�ا من الصحاف�ة الغربية
ال تخ�رج عن إطار التنظري ،بس�بب
اختالف البيئة والظروف والجمهور
املس�تهدف الذي هو نفسه ال يتقبل
يف بعض األحيان حرية التعبري.
وتس�بب التغطية الجريئ�ة لقضايا
معينة املتاعب للمؤسس�ة اإلعالمية

عىل الصعيد املايل قبل كل يشء ،األمر
ال�ذي يه�دد وجودها واس�تمرارها،
دون الحدي�ث عن املتاع�ب األخرى.
فالتغطي�ات املهني�ة وم�ا تواجه�ه
من متاعب أمنية ستتس�بب يف تردد
املستثمر يف مواصلة التمويل ،وربما
انس�حابه لتغلق املؤسسة أبوابها يف
نهاية األمر.
يف املقاب�ل ف�إن ج�رأة الصحاف�ة
الغربي�ة أقل تكلف�ة وخطورة مهما
س�ببت م�ن متاع�ب ،وإذا اختارت
املغام�رة بخس�ارة املعلن يف س�بيل
ع�دم التضحي�ة بالتغطي�ة أو بجزء
منه�ا للحف�اظ على املشروع فإن
لديها مس�احة للتح�رك بفضل دعم
الق�راء للحف�اظ عىل اس�تقالليتها
كما هو الحال بالنس�بة إىل صحيفة
“الغاردي�ان” التي تؤك�د أن نموذج
تموي�ل الق�راء ه�و ال�ذي يمنحه�ا
القدرة عىل الحفاظ عىل استقالليتها
واس�تمرارها يف تغطية كل املواضيع
دون ضواب�ط أو ضغ�وط م�ن رأس
املال.
وقد تج�رأت صحيفة “لوموند” عىل
التح�دث عالني�ة وبفخر ع�ن إلغاء
رشكة “توتال” الفرنس�ية العمالقة
حملة إعالني�ة باعتبارها لم تخضع
البت�زاز املعل�ن ،وت�رى أن إث�ارة
القضي�ة بمثابة إعالن ع�ن نزاهتها
واستقالليتها.
لك�ن الواقع أنها عقوبة رمزية بحق
الصحيف�ة بما أن “توت�ال” ال تنرش
الكثير من اإلعالن�ات ،إضافة إىل أن
الصحيفة بفضل نجاح اشتراكاتها
الرقمية يف وضع مايل جيد وقللت من
اعتمادها عىل اإلعالنات يف السنوات
املاضية ،والت�ي تمثل  22يف املئة من
إيراداتها.
وهذه ليس�ت املرة األوىل التي ُتحرم
فيها الصحيفة من إعالنات من قبل

رشكة وجهت أصابع االتهام إليها يف
أحد مقاالتها .ففي عام  2015سحب
بنك “اتش.أس.بي.يس” إعالناته من
وس�ائل اإلعالم بما يف ذلك “لوموند”
وصحيف�ة “الغاردي�ان” الربيطانية
الت�ي نشرت معلومات ع�ن قضية
تهرب رضيبي عىل نطاق واسع.
وواجه�ت صح�ف فرنس�ية أخرى
مواقف مماثلة .فقد ألغت مجموعة
“ل�وي فويتون” إعالنات يف صحيفة
“ليبرياس�يون” يف  2012بع�د
أن س�خرت على صفحته�ا األوىل
م�ن رئيس�ها برن�ارد أرن�و بعنوان
اس�تفزازي “ارح�ل أيه�ا الغن�ي
األحمق”.
ويف الحقيق�ة فإن�ه عن�د املفاضل�ة
يب�دو أن حجم خس�ارة معلن واحد
أو رشك�ة اقتصادي�ة مهم�ا كان�ت
عمالق�ة ،يبدو ضئيال أمام خس�ارة
ثق�ة الق�راء الداعم الرئيسي لهذه
الصحف والضامن الستمراريتها.
لك�ن ماذا عن الصحف التي رضخت
لضغ�وط املعلنين وتغاض�ت ع�ن
تقاري�ر أو تغطي�ات صحفية ترض
بمموليه�ا ومعلنيه�ا؟ بالتأكي�د
ل�ن تك�ون ه�ذه الصح�ف فخورة
بالحديث عنها وإخراجها إىل العلن.
ونظري�ا ف�إن االعتماد على تمويل
القراء خيار مثايل لكنه ليس متوفرا
يف الحال�ة العربي�ة ،ألن املحت�وى
الصحف�ي يف غالبيت�ه مت�اح مجانا
على ش�بكة اإلنرتنت م�ا يجعل من
محاول�ة الطلب من القراء دفع املال
مقابله أمرا غري مجد.
كم�ا أن الصحاف�ة الجي�دة مكلفة،
فكيف س�تدفع املؤسسات اإلعالمية
كلفته�ا إذا كان دع�م الق�راء غير
مت�اح ،وتموي�ل الحكوم�ات “غير
أخالق�ي” واملعل�ن يفض�ل املنصات
االجتماعية؟
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الصحفي والكاتب غازي الشايع لـ” الزوراء”  :بداياتي كانت يف جملة الف باء واول مادة نشرتها يف جريدة الراصد
اشتهر بانه واحد من الصحفيني املهتمني بالصحافة الرياضية وهو قلم عرف بنزاهته وحياديته ،اشتهر بأسلوبه
املميز الذي ينم عن ثقافة واسعة ورؤية مستقبلية أينما حل وارتحل يف جميع الدوائر التي عمل فيها.
انه غازي الشايع الصحفي واالعالمي واالنسان…  ،الذي كان له اسلوبه الخاص يف العمل الصحفي ،والذي يعد من القالئل الذين
ينتجون االفكار التي تضيف القا ً اىل العمل الصحفي .
االستاذ الشايع قدم وما زال «اعالما جديدا ً »  ،لم يستطع غريه تقديمه عىل وفق معايريه الصارمةُ ...يطرح عىل نحو مختلف،
يكتب ويحلل من أجل الحفاظ عىل ذاكرة املغامرة اإلعالمية ،وربما لكي يشهدَ ،من يدري خالل كم من الوقت ؟
غازي الشايع الكاتب والصحفي صاحب االخالق وصاحب الرؤية تستضيفه الزوراء للتعرف عىل مجمل مسريته بني الصحافة
االستقصائية وبني التحليل الريايض وما يراه مناسبا للمايض والحارض وبني الحصول عىل املعلومة التي جعلت من
موضيعه مرأت عكست كل مسريته الصحفية .
حوار -مجال الشرقي
ال�زوراء اليوم تحتف�ي بالصحفي
واملحل�ل الري�ايض غازي الش�ايع
فاهلا ومرحب�ا ب�ك ضيف�ا على
الزوراء.
بدأ ن�ود ان تقدم نفس�ك لقرائناالكرام ؟
غازي شايع هاملاالسم الصحفي غازي الشــايع
متزوج وولدي اربعة اوالد وبنتني
اثنني
مواليد عام 1956
بكالوري�وس تربي�ة رياضي�ة –
جامعة بغداد –
حاليا اعمل مستش�ار يف اكثر من
مكان
رئي�س تحرير يف مؤسس�ة اإلعالم
العراقي
حدثنا ع�ن النش�أة والعائلة هلكان لهم�ا دور يف رس�م طريق�ك
الثقايف يف الحياة ؟
نش�أت من عائلة متوسطة وليسلها توجه ثق�ايف والدتي يف محافظة
واس�ط ناحي�ة الدجيلي عندم�ا
كان عم�ري  3س�نوات انتقالن�ا اىل
بغ�داد فاكمل�ت دراس�تي االبتدائية
واملتوسطة يف مدينة املنصور وبعدها
انتقلنا اىل مدينة الصدر! حيث اكملت
دراستي الثانوية والجامعية:
األوىل
الثقافي�ة
البداي�اتوالهوايات؟
 بدايات�ي االوىل املطالع�ة وق�راءةبعض الكت�ب و املجلات والصحف
واكثر من فتح امامي ابواب الثقافة
واالطلاع وايض�ا النصيح�ة ه�و
املرحوم االستاذ جربا ابراهيم جربا
 كي�ف نمت الهواي�ات وما املالمحاالوىل ؟
 كن�ت اح�ب املطالع�ة وخاص�ةق�راءة الصح�ف ومتابعة ع�دد من
الكتاب وما يكتبه بعض الصحفيني
املشهورين
تل�ك مرحلة بدأته�ا وان�ا يف املرحلة
الثانوي�ة وتحدي�دا على االنش�طة
الرياضية فقم�ت بمتابعة ما ينرش
فب�دأت مالمح�ي االوىل م�ن خلال
اهتم�ام الس�ادة رؤوس�اء التحرير
وتحديدا املرحوم ش�اكر اس�ماعيل
ال�ذي ش�جعني كثيرا ومنحن�ي
اهتمام�ا خاصا وكنت اصغي تماما
لكل كلمة يقولها .
متى بدأت قدراتك الثقافية واالدبيةيف االنبثاق ؟
كما ذك�رت وانا يف املرحلة الثانويةحيث كن�ت اتابع كل صغرية وكبرية
يف عال�م الصحاف�ة وأكثر ماش�دني
للق�راءة الكات�ب غابري�ال ماركيز
وتمعن�ت كثيرا بروايات�ه خاص�ة
مائة عام م�ن العزلة والحب يف زمن
الكولريا
اوىل بداي�ات النشر ويف اي مج�الكانت ؟

اوىل بداياتي الرسمية يف مجلة الفب�اء الغراء حيث س�اعدني االس�تاذ
الكبير حس�ن العل�وي يف التوظيف
يف مجل�ة ال�ف ب�اء بع�د ان كان�ت
املجلة ومجموعة من الصحف وهي
جريدة الجمهورية وبغداد اوبزيرفر
وه�اوكاري الكوردي�ة كلها يف دائرة
دار الجماهير للصحافة حيث بدات

صحاف�ة عامة حي�ث كتبت مقاالت
وتحقيق�ات ومتابعات عن انش�طه
ثقافي�ة وسياس�ية واجتماعي�ة
واقتصاديةوايضاعس�كرية
ملاذا صار توجه�ك حول الصحافةالرياضية اكثر من غريه؟
كان توجهي يف الدرجة االوىل محبةله�ذا النش�اط حي�ث ان الغالبي�ة

الشعرية
 هواجس�ك وطموح�ات بع�د اولمادة نرشت لك وهل لقيت تشجيعا
 نع�م كن�ت فرحا ج�دا وبرصاحةلم ان�م الليل خاصة وان�ي بعمر 17
عاما
 املنتديات االوىل التي كنت ترتادهاونمو انتشارك؟

الزبيدي ووجيه عبد الغني وقاس�م
املالك�ي وعب�د الله الالم�ي ومحي
دواي ثامر واالس�تاد رافع الكبييس
وغريهم
اول عم�ل ل�ك يف االذاع�ةوالتلفزيون؟
 برصاح�ه االذاع�ة دخلته�ا م�رةواحده يف برنام�ج الحدث الريايض
وكانت بالتحديد عام  1998وبعدها
اعتدرت السباب خاصة
ام�ا يف التلفزي�ون يف عمل�ت يف
تلفزيون الشباب ملدة سنة تقريبا
اي املج�االت الرياضي�ة تس�تميلك
للكتابة فيها
ما رايك بالصحفيني الذين يكتبوناالن يف مجاالت الرياضة ؟
لكوني خريج كلية الرتبية الرياضيةفاني عىل الطالع كامل بكل االنشطة
الرياضية فكن�ت ومازلت اكتب عن
كل االلع�اب وبدون تحدي�د اما االن
ولالسف نش�اهد الكثري من الشباب
الصحفيين يتجهون اىل ك�رة القدم
وذلك لشعبيتها التي غطت عىل بقية
االلعاب
الرياضة اقول مع االس�ف الش�ديدفان الرياضة يف العراق تنحدر ش�يئا

ع�ام  1984حينها وهك�ذا موضوع
البد ان اكتب عن�ه وان اكون متميزا
ع�ن بقية مانشره الزملاء لكوني
اكتب يف مجلة اس�بوعية وهذا يعني
ب�ان املطل�وب من�ي ان اكت�ب بع�د
اس�بوع ! ففكرت كثيرا كيف اكتب
ع�ن ه�ذه الع�داءة ؟ كان املش�هد
الس�يايس العرب�ي مضطرب�ا ج�دا
والعالق�ات العربي�ة ش�ابها الكثير
م�ن التقاطع فكان�ت قضية الحرب
العراقية االيرانية وامور اخرى اثرت
وبنح�و واضح عىل العالقات العربية
وم�ن هن�ا جاءتن�ي الفك�رة وه�ي
بم�ا ان العداءة ن�وال املتوكل عداءه
بفعالية  400متر موانع – ركض –
فكتب�ت العنوان االتي – نوال املتوكل

اهم موضوع نشرته هو العداءة العربية نوال املتوكل من اململكة املغربية
الكثري من الصحفيني الرياضيني الشباب اعلنوا والءهم هلذا الفريق او ذاك وهذا خطأ
يف القس�م الري�ايض وكان رئي�س
القسم االستاد نبيل محسن مرصي
الجنسية
توجه�ك الصحف�ي ه�ل كان يفالصحاف�ة العام�ة ام الصحاف�ة
الرياضية
التوج�ه االول كان يف الصحاف�ةالرياضية لكوني خريج كلية الرتبية
الرياضي�ة ويل اطلاع كام�ل ب�كل
مايدور يف الوس�ط الري�ايض وايضا

العظم�ى م�ن الش�عب العراقي هم
من الش�باب املولعني بحب الرياضة
فكان�ت مس�احة انتش�ار الخرب او
التحقيق او اللقاء مع النجوم يشغل
حيزا كبريا م�ن اهتمامات ومتابعة
الجماهري
 اول مادة نشرت لك متى وما هيواين نرشت؟
 اول مادة نرشتها يف جريدة الراصدوهي عبارة عن مجموعة من االبيات

 م�ن صغري وان�ا ارت�اد املنتدياتالثقافي�ة وايض�ا الرياضي�ة وكانت
كثرية عكس ماموجود االن.
 اول املؤسس�ات الثقافي�ة الت�يعملت بها؟
 اول مؤسسة ثقافية دخلتها كانتاملؤسس�ة العامة للتثقيف واالرشاد
الفالحي حيث كانت تضم مجموعة
متمي�زة من ادباء وكت�اب وفنانيني
وحتى ممثلني منهم السيدة سعدية

املرحوم االستاذ
جربا ابراهيم
جربا هو
الذي نصحين
بالقراءة

اجنازات رياضية
ال يختل�ف اثن�ان ان لعب�ة ك�رة
الق�دم ه�ي اكثر االلع�اب محبة
لدى ش�عبنا العراق�ي -نعم كرة
القدم هي الرياضة األكثر شعبية
يف الع�راق .حي�ث ان للمنتخ�ب
العراقي انج�ازات كثرية وعديدة
منه�ا تأهل�ه لنهائي�ات كأس
العال�م للعام  1986يف املكس�يك
وقد توج املنتخب العراقي حينما
فاز الفري�ق العراقي لكرة القدم
الوطني ببطولة كأس آسيا 2007
بعد ف�وزه عىل منتخ�ب اململكة

العربية السعودية  0-1يف املباراة
النهائية ،التي اقيمت يف جاكرتا،
إندونيس�يا .يف عام  ،2006وصل
العراق منتخب العراق لكرة القدم
النهائية لدورة األلعاب اآلسيوية
 2006يف الدوحة ،قطر ،بعد فوزه
يف الدور قبل النهائي عىل منتخب
كوري�ا الجنوبي�ة ووبهذاف�از
بالفضية .وكان املنتخب العراقي
األوملبي قد شارك يف مسابقة كرة
الق�دم يف دورة األلع�اب األوملبية
الصيفي�ة لع�ام  2004يف أثين�ا،

اليون�ان ،وحص�ل الع�راق على
املرك�ز الرابع يف أفض�ل انجاز له
يف ال�دورات األوملبي�ة وج�اء بعد
منتخ�ب إيطالي�ا األوملب�ي لكرة
الق�دم الذي حصل على امليدالية
الربونزي�ة.
اتح�اد ك�رة الق�دم العراقي هو
الهيئ�ة اإلداري�ة لك�رة القدم يف
الع�راق ،وهي الجهة املس�يطرة
على منتخب الع�راق لكرة القدم
ودوري النخب�ة الع�راق .وق�د
تأس االتحاد يف عام  ،1948وهو

عض�وا يف  FIFAمنذ عام ،1950
يف االتحاد االس�يوي لك�رة القدم
منذ عام .1971
واشهر أندية كرة القدم يف العراق
هي نادي القوة الجوية ،الرشطة
(مقره�ا يف بغ�داد) ،ال�زوراء،
الكهرباء ،والنجف ،التي تتنافس
يف دوري النخب�ة العراقي .ولكن
من�ذ التغير يف الع�ام 2003
س�يطرت ن�وادي املحافظ�ات
الش�مالية (اربيل -ده�وك) عىل
الدوري.

فشيئا اىل االسفل وذلك لدخول بعض
الطارئين اىل مفاصل القي�ادة فيها
وخاصة حرم�ان الثالوث املقدس يف
الرياضة وه�م املدرب�ون والالعبون
والح�كام م�ن دخ�ول االنتخاب�ات
وعىل ضوء ذلك دخلت مجاميع ليس
له�ا اي عالق�ة بالرياض�ة مهمته�ا
الوجاهة
اكثر املؤسس�ات الت�ي عملت فيهااهتماما باخبارك وموادك ؟
طبعا مجل�ة الف باء وم�ن بعدهاجري�دة املالعب والري�ايض وجريدة
الصباح ووكالة انباء االعالم العراقي
وايض�ا موق�ع كتاب�ات وكتابات يف
امليزان
موضوع مهم ومازال يف ذاكرتك ؟هناك عدة مواضي�ع مهمة كتبتهاواخ�ذت حي�زا كبيرا م�ن االهتمام
الداخلي والخارجي ويبقى موضوع
العداءة العربي�ة من اململكة املغربية
م�ن اه�م املوضي�ع الت�ي كتبته�ا .
ومص�در االهتمام هو ف�وز العداءة
العربي�ة ن�وال املت�وكل باول وس�ام
نس�ائي عرب�ي يف دورة االلع�اب
االوملبي�ة التي جرت يف لوس انجيلس

رفعت رؤوس العرب بقدميها هنا تم
تكريمي من االس�تاذ الفاضل كامل
الرشق�ي ال�ذي كان رئيس�ا لتحرير
مجلة الف باء اضاف�ة اىل الكثري من
زمالئ�ي الصحفيين الذي�ن تلقي�ت
منهم االش�ادة التي مازلت اتذكرها
حتى االن.
موض�وع س�بب ل�ك نوع�ا م�ناملساءلة؟!
يف اح�دى امل�رات ص�در ق�رار م�نرئي�س اللجن�ة االوملبية قب�ل 2003
وفح�وى الق�رار بان رئي�س املكتب
التنفي�ذي ام�ر باعفاء الس�يد نمري
عبد الكريم امني عام اللجنة االوملبية
وتكليف الس�يد حسني سعيد الالعب
ال�دويل الس�ابق بمه�ام امين ع�ام
اللجنة االوملبية العراقية وكان السيد
نمير عب�د الكريم من الش�خصيات
الرياضي�ة املرغوب�ة م�ن الكثري من
الوسط الريايض حينها كتبت املقال
الذي س�بب يل الكثري من املش�كالت
وه�و ردا عىل قرار املكت�ب التنفيذي
وكان مق�ايل بعنوان – ق�رار خاطئ
 !!؟-هل مارست العمل النقابي !؟

بالتأكي�د مارس�ت العم�ل النقابيالن�ي اعتبر نقاب�ة الصحفيين
العراقيين هي بيت�ي الثاني وكانت
البداية منذ عام  1993حيث ش�غلت
عدة مناصب يف لجان النقابة ومنها
لجن�ة املراقب�ة ولجن�ة االنضب�اط
وبع�د ع�ام  2003ع�اودت العم�ل
يف لج�ان النقاب�ة لغاية ع�ام 2008
حي�ث رش�حت اىل منص�ب نائ�ب
النقي�ب وحقق�ت فوزا كبيرا حيث
فزت بمنص�ب النائ�ب االول لنقيب
الصحفيني
ه�ل م�ن نصيح�ة للصحفيينالشباب؟
هناك طاقات واعده ومن املمكن انتتبوأ مراكز مهمة يف الوسط الصحفي
واالعالم�ي ومع ذلك ف�ان نصيحتي
س�تكون خاصة للعاملني يف الوسط
الريايض وهي = رضورة االبتعاد عن
التش�جيع الن لالس�ف نش�اهد االن
الكثير م�ن الصحفيين الرياضيني
الش�باب وق�د اعلن�وا والئه�م له�ذا
الفريق او ذاك وهذه الحالة س�تفقد
مصداقي�ة الصحف�ي فالصحف�ي
الري�ايض اعل�ن والءه وتش�جيعه
لفريق ال�زوراء مثال فبعدها ان كتب
بالض�د على فري�ق الق�وة الجوي�ة
فالوس�ط الري�ايض س�يقول طبعا
ه�ذا الصحف�ي زورائ�ي فنصيحتي
االبتعاد عن التشجيع وهي الرضيبة
الوحيدة عىل الصحفيني الرياضيني.
وايض�ا انص�ح ان يك�ون الصحفي
الري�ايض عىل مس�افة واح�ده من
كل الفرق وايضا نفس املس�افة مع
املسؤولني يف الوسط الريايض وكذلك
عىل الصحفي الريايض ان يتخصص
بفعالي�ة واحده او اثنين كحد اعىل
وليس االعتماد عىل كرة القدم!
باعتقادن�ا ان تكريم�ك م�ن قب�لاالتحاد العرب�ي للصحافة الرياضية
بوس�ام الريادة يمثل حدثا يف حياتك
ماذا تقول عنه؟
اق�ول ل�كل جهد اس�تحقاقه وعىلالصحف�ي ان ال يصيب�ه الغرور عند
التكري�م ب�ل يج�ب ان يتواص�ل يف
عطائه وابداعه.
الشكر كل الشكر للصحفي املعروفاالس�تاذ غ�ازي الش�ايع متمنني لك
دوام العطاء والعافية.
ش�كرا لك�م ولل�زوراء حبيبتن�اومتابعة للمبدعني.
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلم

كيف تتأثر العالقة الزوجية بديكور املنزل ؟
من أجم�ل العالقات التي م�ن املمكن أن
تجمع بني الش�اب و الفت�اة هي العالقة
الزوجي�ة الس�عيدة ،و لك�ن ق�د تتأث�ر
ه�ذه العالق�ة بالعوامل املحيط�ة بحياة
الزوجني.
و م�ا ال يعرف�ه الكثريون ه�و انه يمكن
الديك�ور وطريق�ة ترتيب�ه وتنظيمه أن
يلع�ب دورا ً مهم�ا ً يف ه�ذا الس�ياق ،فقد
يش�كل بالنس�بة اىل الزوجين حاف�زا ً
يساهم يف تحسني العالقة بينهما ،ولهذا
من املهم اكتش�تاف بع�ض ارساره ،هذا
،برز ما يج�ب معرفته ع�ن تأثري ترتيب
الديك�ور على الحي�اة الزوجي�ة وعلى
العالقة الحميمة.
من املمكن أن ي�ؤدي الديكور دورا ً مهما ً
يف تعزيز العالقة بني الزوجية أو العكس،
ولهذا من املهم اإلنتباه إىل بعض تفاصيله
املهمة.
للحد من الخالفات
من املمكن اذا ً اع�ادة ترتيب الديكور من
أجل تحسين الحي�اة الزوجي�ة وجعلها
تسري نحو االفضل ووضع حد للخالفات
املتكررة وأن كانت تنتج عن أسباب منها
س�وء التواصل أو املشاكل املادية أو عدم
االنس�جام او غري ذلك ،ويف هذه الحالة و
لتحسين األوضاع من املفيد إجراء بعض
التعديلات والتغييرات األساس�ية على
تفاصيل الديكور:
-يج�ب ازاح�ة كل الس�تائر الت�ي تمنع

دخ�ول ض�وء الش�مس اىل املن�زل ،فهذا
يساهم يف تحسني املزاج ويف اشاعة اجواء
الود وااللفة واللطف بني الرشيكني.
م�ن املهم القي�ام بالخطوة نفس�ها يفح�ال كان�ت النواف�ذ تطل عىل مش�اهد
طبيعي�ة جميلة يس�اعد النظر اليها عىل
الشعور باالرتياح.
 م�ن املمك�ن ان تتم االس�تعانة ببعضاللوح�ات التي تتضمن مش�اهد طبيعية
محببة وان يت�م تعليقها يف اماكن تجعل

رؤيتها امرا ً سهالً.
للشعور باالرتياح
م�ن اجل تأمني حياة زوجي�ة هادئة من
املهم ان يشعر كل من الزوجني باالرتياح
داخ�ل املن�زل ،وله�ذا عليهم�ا االهتمام
بطريق�ة تنظي�م الديك�ور الخ�اص ب�ه
وجعله يس�اعد على تعزيز ش�عورهما
بالس�كينة واله�دوء وال�رىض ،ويف ه�ذه
الحالة عليهما ان يهتما ببعض التفاصيل
الصغرية واالساسية:

االعتم�اد عىل بع�ض النبات�ات املنزليةالت�ي يمك�ن ان تجع�ل الديك�ور اكث�ر
جاذبية وألفة.
طلاء بعض الج�دران بالل�ون االخرضاو االصفر ألن هذا يس�اعد عىل الش�عور
بالدفء ويس�اهم يف الحد من االحساس
بالتوتر.
يجب الحرص عىل الحفاظ عىل الرتتيبويعن�ي ه�ذا من�ع تراكم االغ�راض غري
الرضورية يف كل زاوي�ة من زوايا املنزل،

فالرتتيب يريح النظر ويحد من الش�عور
بالتوتر والضغط النفيس.
لعالقة حميمة ناجحة
و تعتبر العالقة الحميمة ركنا ً اساس�يا ً
م�ن اركان الحياة الزوجية ،وعدم القيام
بها ملدة طويلة يعني معاناة الزوجني من
مشكلة من نوع ما تحتاج اىل العالج من
خالل االس�تعانة باالختصاصيني ،كذلك
من املفيد االعتم�اد عىل بعض التغيريات
يف الديكور املنزيل:
أول م�ا يمك�ن القي�ام به هو تحسيناالضاءة التي يمكن نوعها ولونها ودرجة
قوتها ان تؤثر بدرج�ة كبرية عىل الحياة
الحميم�ة ،ولهذا يج�ب ان تكون خافتة
توحي بالسكون ألن هذا يؤجج املشاعر.
م�ن املمكن اللج�وء يف هذا الس�ياق اىلاض�اءة الش�موع لكن بطريق�ة آمنة ،و
يمك�ن فعل ه�ذا يف اي وقت م�ن النهار
او اللي�ل من اجل تحفي�ز الرغبة وزيادة
االرتباط الحميم بالرشيك ،و من املهم يف
هذ االتجاه ايضا ً الحرص عىل التخيل عن
الضوء الصناعي قدر االمكان.
يجب االنتباه اىل اهمية ان يكون ديكورغرفة النوم مريحا ً بالنسبة اىل الرشيكني
لك�ي يتمكنا م�ن اقامة عالق�ة متوازنة
وخالية من التوتر ،و هكذا يمكن معرفة
بع�ض ارسار تأثري الديك�ور عىل العالقة
الزوجي�ة واهميت�ه يف تعزي�ز الرتاب�ط
وااللفة بني الزوجني.

املطبخ ..

كبة األرز باللحم والزبيب
ملح  -بحسب الرغبة
فلفل أسود  -بحسب الرغبة
نشاء  -ملعقتان كبريتان
زيت  -بحسب الحاجة
طريقة العمل
 ضع�ي األرز يف ق�در م�ع امل�اءّ
ونكه�ي باملل�ح والكرك�م واتركي
املزيج على النار حتى ينضج األرز
تماماً.
 -ضعي األرز يف الخالط الكهربائي

املكوّنات
أرز  -كوبان
ماء لسلق األرز  -كوبان
لحم مفروم  -كيلوغرام
كركم  -ملعقة كبرية
متوس�ط مفروم فرما ً
ّ
بصل حجم
ناعما ً 2 -
كرف�س أو بقدون�س مف�روم -
نصف كوب
زبيب  -نصف كوب

واطحن�ي حت�ى تحصلي على
عجينة.
 حمّ�ي ح�واىل ملعقتين كبريتنيمن الزيت يف مقالة وقليّ بها البصل
حتى يذبل.
 أضيفي اللحم والكرفس ّونكهي
باملل�ح والفلف�ل األس�ود بحس�ب
رغبتك.
 إرفعي املقالة عن النار واتركيهاجانب�ا ً حت�ى تصب�ح عىل ح�رارة

الغرفة ث ّم أضيفي إليها الزبيب.
 خذي حواىل ملعقتني كبريتني منالعجينة كوّريه�ا ث ّم إحدثي فجوة
يف داخلها.
 إحشيها ث ّم اغلقيها بإحكام. أعي�دي الك�رة حت�ى انته�اءالكمية.
 حمّي الزيت يف مقالة عىل حرارةّ
متوس�طة واقلي في�ه الكبة حتى
تحم ّر من كل الجهات كلها.

كل يوم معلومة

أهم النصائح لتحسني فعالية مكيف السيارة يف فصل الصيف
تصب�ح غالبية الس�يارات يف فصل
الصي�ف ،ش�ديدة الح�رارة م�ن
الداخل ما يصعب عىل األش�خاص
ركوبه�ا أو حتى تحمله�ا ،كونها
تصب�ح عذا ًبا حقيق ًي�ا ،خاصة إذا
لم يكن املكيف الذي بداخلها يطلق
هواء ضعيف ودون فاعلية تذكر.
لذلك إليك أهم الخطوات البس�يطة
التي يمكن زي�ادة فاعليته للتمتع
برحلة باردة.
يف أي�ام الصي�ف الح�ارة تصب�ح
أقرص الس�فرات يف الس�يارة تحت
الش�مس الحارقة عذاباً ،ال يخفف
من وطأته الكثري م�ن الحيل التي
يبتدعه�ا الس�ائقون يف مختل�ف
أرجاء العال�م ،و قد يكون أطرفها
قي�ام س�ائق يابان�ي م�ن جزيرة
أوكين�اوان بزراع�ة العش�ب على
سقف سيارته للتخلص من حرارة
الصي�ف أثن�اء قيادته�ا ،إذ ق�ام
بزراعة العش�ب يف أغسطس /آب
 2008وبع�د ش�هر م�ن ذلك نمت
األعشاب بالفعل إىل طول  10سم.
ويبق�ى مكيف الهواء يف الس�يارة
هو الحل األمث�ل للتمتع بـ “رحلة
ب�اردة” ،و لكن ال يتحق�ق ذلك إال
حني يكون مكيف الس�يارة يعمل
بصورة جيدة ،وهو ما قد ال يكون
متاحا ً يف أي سيارة طبعاً ،فما هي
النقاط الواجب مراعاتها لتحسني

دراسات حديثة

عمل مكيف السيارة؟
و ق�ام خبير تربي�د الس�يارات
األملان�ي أكس�ل هول�ر ،بتقدي�م
بعض النصائح للس�ائقني للتمتع
بالرحل�ة الب�اردة املنش�ودة ،يف
الس�يارة خلال الصي�ف القائظ،
حيث كان أهم نصائ�ح هولر ،أنه
مالكي الس�يارات إدامة
يجب عىل
ّ
مكيف الس�يارة وصيانته بش�كل

ت�ام كل عامني ،بغ�ض النظر عن
إعلان رشكات صناعة الس�يارات
ب�أن مكيفات الهواء يف الس�يارات
التي تنتجها متين�ة لدرجة أنها ال
تحتاج إىل الصيانة.
و يرج�ع الس�بب يف ذل�ك ه�و أن
مكيفات الهواء يف السيارات لديها
ما يسمى “النظام املفتوح” ،الذي
يتس�بب يف نهاية املط�اف بفقدان

م�ادة التربي�د بمع�دل  8إىل 12%
س�نوياً ،و حين تقل كمية س�ائل
التربي�د يف النظ�ام ،تنخف�ض قوة
التربيد بطبيعة الحال أو يؤدي ذلك
إىل انس�داد مفاتي�ح الضغط ،و يف
أسوأ الحاالت يتسبب ذلك بأرضار
كبري ملكبس الغاز ويصبح إصالحه
مكلفا ً للغاية.
نصائح عملية لتربيد رسيع:

 من املهم ّركن السيارة يف الظل.
قب�ل االنطالق يج�ب فتح جميعالنواف�ذ ك�ي تتسرب الح�رارة
املتجمعة داخل حج�رة القيادة إىل
خارجها.
إغالق النوافذ بعد ذلك ،وتش�غيلمكيف الهواء ،ومن ثم تش�غيل زر
تدوي�ر الهواء ،فقد يك�ون تلقائيا ً
يف بع�ض املوديلات الحديث�ة من
الس�يارات ،درجة الحرارة املثالية
ترتاوح بني  21و 22درجة مئوية.
بمجرد الوص�ول لدرجة الحرارةاملطلوبة ،يجب إطفاء إعادة تدوير
الهواء.
ال تق�م بإيق�اف تش�غيل نظ�امتكييف الهواء قب�ل نهاية الرحلة،
كي ُتنظف املكثف�ات باملاء الناتج
عن تجمع البخار.
يج�ب تش�غيل مكيف اله�واء يفالس�يارة عىل مدار الس�نة ،وليس
يف أي�ام الصي�ف الح�ارة فق�ط،
ألن االس�تخدام املنتظ�م ل�ه يمنع
ترضره.
م�ن اآلثار الجانبي�ة اإليجابية يفالفترة االنتقالي�ة من الش�تاء إىل
الصي�ف أن تكيي�ف اله�واء يعمل
أيض�ا ً عىل إزال�ة الرطوبة يف داخل
حجرة الس�يارة ،فاله�واء الدافئ
الج�اف أفض�ل لتنفس اإلنس�ان،
كما أنه يمنع العفن.

حقائق طبية مفاجئة عن املراهقات يف سن الـ14

ّ
توصل عد ٌد من العلماء يف جامعة ليفربول
الربيطاني�ة لحقائق طبية جديدة مفادها
ً
ّ
عرض�ة
أن الفتي�ات املراهق�ات أكث�ر
لالكتئاب يف عمر الـ  14سنة.
وأظهرت الدراسات التي موّلتها الحكومة
الربيطاني�ة و ش�ملت أكثر م�ن  10آالف
مراه�ق ومراهقه أن الفتي�ات يف عمر الـ
 14تظه�ر عليهن أع�راض االكتئاب أكثر
بعرش مراتٍ من أقرانهن من الفتيان.
والخطير يف املوض�وع وفقا ً للدراس�ة أن
أغل�ب اآلب�اء ال يدرك�ون حج�م الخط�ر
الحقيق�ي ال�ذي يه�دد أطفاله�م يف هذه
املرحلة من العمر.
وقالت برفيتا باتاالي إحدى املرشفني عىل
الدراس�ة“ :املراهقون وال س�يما الفتيات
ً
عرض�ة م�ن غريه�م لالعتلاالت
أكث�ر
واملشاكل النفسية”.

وأش�ار الخرباء إىل ّ
أن الدراس�ات أظهرت
العدي�د م�ن العوام�ل الت�ي تؤث�ر يف تلك
الحالة عن�د املراهقات ،فق�د الحظوا أن
“الفتيات اللواتي ينحدرن من بيئاتٍ أكثر
ً
عرضة لالكتئ�اب ،فضالً
فق�را ً كن أكث�ر
ع�ن ّ
أن الخلفيات العرقية التي كانت لها
ً
تأثريه�ا أيض�ا ،فالفتي�ات ذوات البرشة
ً
ّ
الداكن�ة ّ
عرض�ة لالكتئاب من
أق�ل
ك�ن
ذوات البرشة البيضاء أو اللواتي ينحدرن
من خلفياتٍ عرقي ٍة مختلطة”.
ً
وإضافة لتلك العوامل تبّي�نّ ّ
أن الفتيات،
ً
ّ
وخصوص�ا يف ه�ذا العم�ر ،ه�ن األكث�ر
اس�تخداما ً لإلنرتن�ت ومواق�ع التواصل
االجتماع�ي الت�ي تلهيه�ن ع�ن الحي�اة
ّ
وتدفعهن نح�و االكتئاب الذي
الواقعي�ة
يزداد أحيانا ً بس�بب الضغوط النفس�ية
املتعلقة باملشاكل الدراسية.
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ما املشروبات اليت تعاجل فقر
الدم؟

يح�دث فقر ال�دم للعديد م�ن األش�خاص ،و ذلك عندم�ا ال يحتوي
جسمك عىل ما يكفي من خاليا الدم الحمراء السليمة ،حيث أن هناك
ً
ش�يوعا هو فقر الدم
أن�واع عدي�دة من فقر الدم ،لك�ن النوع األكثر
الناجم عن نقص الحديد.
و يؤدي نقص الحديد يف الدم لصعوبة وصول األوكسجني للدماغ مما
يتسبب يف ضغط هائل عليها ،فتحدث أزمات عديدة.
و تحت�وي خالي�ا الدم الحم�راء عىل بروتين يس�مى الهيموغلوبني
املليء بالحديد ،فحينما ال يس�تطيع جس�مك إنت�اج الهيموغلوبني
ال�ذي يحتاجه لتكوين خالي�ا دم حمراء كافية لتوصي�ل الدم الغني
باألكسجني يف جميع أنحاء الجسم ،يحدث فقر الدم.
وعلى الرغ�م م�ن أن خطط عالج فقر ال�دم فردي�ة ،إال أن معظمها
يتطل�ب  150إىل  200مغم من عنصر الحديد يوم ًيا ،لذلك تعرف عىل
أه�م املرشوب�ات التي تصنف عىل أنها تحتوي عىل نس�بة عالية جدا
من الحديد:
• عصري السبانخ:
فهو من أفضل املرشوبات التي تحتوي عىل نس�بة عالية من الحديد،
باإلضافة إىل أنه مصدر جيد للمغنس�يوم وفيتامني يس وفيتامني ك،
وغريها من الفيتامينات واملعادن
• عصري اليقطني
وه�و من أفضل األطعم�ة التي تحتوي عىل نس�بة عالية من الحديد
باإلضافة إىل الفيتامينات املفيدة لعالج مشاكل فقر الدم.
• عصري الربقوق
حيث يوفر كوب من عصري الربقوق حوايل  3مغم من الحديد ،إضافة
إىل أن الربقوق غني باملنجنيز والبوتاس�يوم ،وفيتامني ب  6وفيتامني
يس.
• عصري البنجر
ويعد هذا النوع غني بالحديد والبوتاس�يوم ،ويمكنه أن يكون مؤثرا
جدا ً يف عالج ضغط الدم.
• بذور الكتان والسمسم
حيث تحتوي كل منها عىل نسبة كبرية من الحديد واأللياف ومضادات
األكسدة والربوتني.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

بعض األشياء ال ميكن شراؤها مستعملة

ّ
يوف�ر رشاء املنتج�ات
ربم�ا
املس�تعملة بعض املال مبدئيا،
ً
ْ
مكلفة
ولكن قد تكون العواقب
بش�ك ٍل باه�ظ؛ ال يعن�ي ه�ذا
أن�ه ال ينبغ�ي رشاء أي يشء
مس�تعملْ ،
لكن عن�د الرغبة يف
التوفير ،يج�ب االنتب�ا ُه إىل ّ
أن
بعض األشياء ال يمكن رشاؤها
ً
مس�تعملة ،وله�ذا الس�بب
ً
َ
قائمة باألشياء املمنوع
أع ّددنا
ثان:
كمستخدم
رشاؤها
ٍ ٍ
مستلزمات لألطفال
عندم�ا يتعل�ق األم�ر باأللعاب
وأث�اث األطفال ،يج�ب البحث
دائمً�ا ع�ن الكتيب�ات واملواقع
الت�ي تتعلق بعنارص السلامة
وكذل�ك التأكد من ع�دم وجود
طلاء عليه�ا ،يحت�وي على
مادة الرص�اص ،وإذا لم يمكن
التأكد م�ن األمر س�هالً ،يجب
الرتاج�ع عن الرشاء ،كما يجب
ً
أيض�ا االبتعاد ع�ن أي يشء به
أجزاء مفقودة أو مكسورة ،أو
يك�ون مهت ًّزا أو غري مس�تقر،
م�ع رضورة األخ�ذ يف االعتبار
أن املنتج�ات القديم�ة ،ربما ال
تق�دم نف�س ميزات السلامة
مثل املنتجات الجديدة.
مقاعد السيارة لألطفال
ُتع� ّد املقاع�د املع�ززة ألم�ان
األطف�ال من املنتج�ات الواجب
ً
مب�ارشة إىل إع�ادة
تحويله�ا
التدوير وعدم رشائها مستعملة،
حيث إن أي حادث صغري ،يمكن
أن يلح�ق رضرًا باملقعد ،ويمنع
من أن يؤدي وظيفته يف حماية
الطف�ل بالطريق�ة املنش�ودة،
وبش�ك ٍل ع�ام ،فإن هن�اك َ
مدة
خدم ٍة له�ذه املقاعد ال تزيد عن
 6سنوات ،وبعد التعرض مرات
الرتفاع درج�ات الحرارة خالل
مواسم الصيف ،وكذلك درجات
الح�رارة املنخفض�ة يف فص�ل
الش�تاء ،يمك�ن لتل�ك املقاع�د
أن تتع�رض ملش�كالت بطرق ال
يمكنك رؤيتها.
مقتنيات من مستخدم يدخن
إن اآلثار الت�ي يرتكها التدخني
يف املالبس ،واألثاث ،والس�تائر
ترتاكم بمرور الوقت ،لذا يفضل
االبتعاد عن األشياء التي ُيعرف
ش�خص
أنه�ا جاءت من منزل
ٍ
ّ
مدخ�ن ،أو يت� ّم إرس�الها إىل
التنظي�ف بش�ك ٍل ش�ام ٍل قبل

االس�تعمال ،وبما أنه ال يمكن
دائم�ا معرفة املس�تخدم األول
على وجه اليقني ،فمن األفضل
تنظيف كام ٍل ألي
الحرص عىل
ٍ
يش ٍء يتم رشاؤه مستعمال.
أرسة أطفال
يج�ب ع�دم اس�تخدام أو رشاء
أسّة األطفال ،التي تم تصنيعها
رِ
قب�ل يوني�و  ،2011وذل�ك ألن�ه
ط�رأت تغيرات على معايير
السلامة ،وتوج�د حال ًي�ا قواعد
صارم�ة ألش�ياء مث�ل االرتفاع،
ومدى م�ا يجب علي�ه أن يكون
ق�رب الرشائ�ح م�ن بعضه�ا
البعض ،وكيف تتناس�ب املرتبة
والرسي�ر ،وعندم�ا تضي�ف كل
تلك األش�ياء مع بعضها ،تجد أن
األمر ال يستحق املخاطرة.
فرش املاكياج
ق�د يب�دو األمر صفق�ة جيدة،
حتى يضطر املشرتي إىل الدفع
مقابل زي�ارة الطبي�ب ورشاء
بعض األدوي�ة ،تلم ُ
َ�س أدوات
ومواد املاكياج والفرشاة األيدي
واألعين والف�م ،مم�ا يجعلها
مرتعا ً لجميع أنواع الجراثيم.
ويج�ب أيض�ا ً التأكد م�ن أن ما
ت�م رشاؤه من املتجر لم يس�بق
ٌ
ش�خص آخ�ر ،يمكن
أن اختربه
أن تتس�بب أدوات ومواد املكياج
املس�تعملة يف اإلصاب�ة بطف�ح
جلدي والتهابات خطرية.
خوذات الدراجات والخيل
يت�م صناع�ة معظ�م خ�وذات
الرأس لراكبي الدراجات والخيول
ً
حادثا واح� ًدا فقط ،أو
لتتحم�ل
س�قوطا ملرة واحدة عىل س�طح
صل�ب ،بتأثرياته�ا املختلف�ة،
وبمجرد حدوث ذلك ،فإن الرغوة
بداخله�ا س�تتأثر ،وال تحم�ي
ال�رأس بطريق ٍة مناس�بة ،حتى
ً
جيدة من الخارج،
لو كانت تبدو

كم�ا أن الخ�وذات القديم�ة ال
تق�دم نفس معايري ومزايا األمن
والسلامة الت�ي ت�م إضافته�ا
للخوذات الجديدة.
مالبس السباحة واملالبس
الداخلية
يف حين أن�ه يمك�ن رشاء بعض
املالبس املس�تعملة بش�كل عام
م�ع االلت�زام بتنظيفه�ا جيداقبل إعادة االستعمال  -إال أنه ال
يمكن اس�تخدام أطقم السباحة
أو املالبس الداخلية املس�تعملة،
ألنه�ا تتعرض ملس�توى آخر من
الجراثي�م يصع�ب التخلص منه
ْ
وُج�دت ،وت�ؤدي إىل التهابات
إذا
ً
عالوة عىل
األعض�اء التناس�لية،
ّ
أن مالب�س الس�باحة تتع�رض
للت�آكل برسع�ة ،وبالت�ايل ف�إن
رشاءها مستعملة يف كل األحوال
ال يوفر الكثري من املال عىل املدى
الطويل.
اإلطارات
ال يجب رشاء إطارات السيارات
املس�تعملة ،حت�ى وإن كان�ت
غري منتهي�ة تاريخ الصالحية،
فلا يمك�ن معرفة كي�ف كان
اس�تعمال إط�ارات الس�يارات
ألول م�رة ،وه�ل تعرض�ت
لح�ادث؟ أو تم السير بها عىل
رسع�ات عالي�ة للغاي�ة؟ ه�ل
كانت تستخدم يف سيارات تحمل
إن ّ
ً
أوزانا ثقيلة؟ ّ
كل هذه األسئلة
يصعب اإلجابة عنه�ا وجميعها
يمكن أن تسبّب أرضارًا ال يمكن
رؤيته�ا بوض�وح على املظه�ر
ّ
كل األح�وال
الخارج�ي ،ويف
ال يج�ب اس�تعمال إط�اراتِ
الكاوتش�وك بع�د تاري�خ انتهاء
الصالحية ،والذي يختلف بحسب
النوع واملواصف�ات ،ويرتاوح ما
بني  3إىل  6س�نوات ،س�واء كان
يستخدم كث ً
ريا أم ال.
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كلمات متقاطعة

الحمل

ال تج�ازف الي�وم فمن الحكم�ة أن تكون جادا
ج�دا حتى لو لم تكن الجدية م�ن خصالك .انتبه
لكالم�ك ألن من حول�ك يفهون ال�كالم حرفيا .تأكد
أن�ك كل ما تقول�ه تعنيه وتقصده بالفع�ل .تهتم اليوم
باملوضة وثقافة البوب.

الثور

تحرض اليوم بعض الحفالت يف بعض األماكن
املفضلة إليك .تفكر يف حضور حفل واحد فقط
وتضع خطة لذلك منذ الصباح .ال تنس مواعيدك
املهمة اليوم وحاول أن تدونها حتى ال تنساها بسبب
كثرة املسؤوليات.

الجوزاء

 - 1497البحار اإليطايل أمريكو فس�بوتيش يخرج
عىل رأس مجموعة من السفن يف رحلة البحث عن
طريق جديد إىل الرشق األقىص وآس�يا غري الطريق
ً
معروفا ح�ول أفريقيا ،وعندما إصطدم
الذي كان
باليابس�ه تص�ور إنه وص�ل بالفع�ل إىل الھند إال
أن�ه كان قد إكتش�ف أرضا جديدة ل�م تطأھا قدم
أوروبي�ة من قبل وھي أمريكا الجنوبية ،لذلك فإن
األوروبيني أطلقو عليھا اسم “أمريكا”.
 - 1529س�ليمان القانون�ي يب�دأ بحملة من أجل
حصار فيينا يف قلب أوروبا
 - 1774لوي�س الس�ادس عشر يعتلي ع�رش
فرنسا.
 - 1862إمرباط�ور روس�يا ألكس�ندر الثاني يقر
خطة إعادة توطني الرشكس يف الدولة العثمانية.
 - 1869تدشين أول خط لس�كة حديدي�ة عابرة
للقارة وذلك يف الواليات املتحدة.
 - 1877عب�د الرحم�ن الكواكب�ي يص�در يف حلب
صحيفة «الش�ھباء» وكان�ت أول صحيفة تصدر
باللغة العربية تصدر يف سوريا.
 1940أملانيا النازية تغ�زو بلجيكا وھولندا وذلكيف الحرب العاملية الثانية.
ونس�تون ترششل يتوىل رئاس�ة الوزراء يف اململكة

الحب والعم�ل الجاد يجتمع�ان اليوم معا ً يف

بوتقة واحدة ويف مكان واحد ليمنحاك إحساسا ً
غام�را ً بالس�عادة! تن�ال إعج�اب العاملني معك

بفضل طاقات�ك وحيويتك وقدرتك النضالية ،ورهافة
شعورك يف مواجهة األوقات الدقيقة أو الصعبة.

السرطان

تبحث عن طرق واس�تثمارات جديدة قد تزيد
من أرباحك .ال تنظر فقط إىل سلبيات الحبيب
وتذك�ر أن�ه وق�ف جانب�ك يف مواقف ع�دة .عليك
أن تفك�ر بهدوء أكثر ك�ي تتخذ القرارات الس�ليمة.
مشاعر صداقة قد تتبدل إىل مشاعر حب.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

جاب�ه الضغط ال�ذي يلقي بثقل�ه اليوم عىل
أج�واء حيات�ك الزوجية .حاول ق�در اإلمكان
اس�تعادة االنس�جام والوفاق الذي ساد يف الفرتة
األخرية بينك وبني الرشيك ،وال توقظ بعض األحداث
أو التفاصيل املزعجة التي تم إخمادها.

مشاكل وحلول

قلقي من ترك طفلي عند حماتي

العذراء

تسير أعمالك اليوم بالطريقة اإليجابية التي
تحل�م بها .قد تحتاج إىل كل طاقاتك ومهارتك
خالل إجراء مفاوضات مهنية تؤمن لك املحافظة
على مصالح�ك يف نيل صفق�ة مربح�ة أو الحصول
على اتفاقية مهمة .راع صحتك فقد تعاني من تش�نج
عضيل.

الميزان
كل ف�رد يحبك ،ولك�ن كل ش�خص يحبّ ما
لديك أيضاّ .
ترقب غرية ممن حولك .حان الوقت
لبعض الج ّدية الي�وم ،برهن بأنك يمكن أن تتغلب
على حب االمتلاك .تجنب الغرية ث ّم انظ�ر ما يحدث.
لديك أمل يف أن تحصل عىل املكانة التي تريدها.

العقرب

التط�ورات التي حدث�ت يف الفرتة األخيرة جعلتك
أكثر اهتماما ببعض املج�االت املختلفة والجديدة.
ربم�ا تتعام�ل مع األم�ر بجدية ،فكر يف التس�جيل يف
بعض الكورسات لدراسة كل مجال عىل حدة .إنه الوقت
املناس�ب التخاذ مثل هذه الخطوة .هناك بعض األش�خاص
يريدون أن يش�اركوك يف نف�س األمر ،لذلك حاول أن تتناقش
معهم وتساعدهم.

القوس

لديك مش�اريع مهمة يف العمل وعليك أن تركز
ق�در اإلمكان على تحقيق الج�زء األكرب منها
عبر التواصل مع الزملاء يف العم�ل .الحبّ الذي
يأتي يف طريقك قد يش�عرك باملزاجية يف نهاية اليوم.
الح�ب الذي كنت قد نس�يته يعود ليظهر عىل الس�طح
من جديد.

الجدي

الصراع يف عالقاتك م�ع اآلخرين الي�وم ربما
يس�بب لك املزيد من القل�ق والتوتر خاصة إذا
حاول ش�خص ما التش�اجر معك بسبب خطة ما
قمت بها بدون سبب .يفاجئك اليوم صديق أو حبيب
ب�رأي غريب أو غير متوقع وعلى الرغم م�ن أنك غري
متفق معه ،لن تجادله.

الدلو
يق�ع خالف بين�ك الي�وم وبني أف�راد أرستك،
خاصة الس�يدات ،وق�د يؤدي إىل توت�ر وقلق.
تش�عر بأن قلبك يتمزق بسبب الحب الذي تحمله
يف قلب�ك تجاهه�م لكن يف نفس الوق�ت بينك وبينهم
خالف .انبته فالوقت ال يحتمل أي خالفات أو أحقاد.

الحوت

تفاجئك اليوم صديقة لك لم ترها منذ س�نني
أو تتحدث معها بمكاملة أو زيارة .س�تتبادالن
س�ويا بعض األخب�ار الجديدة والس�ارة وبعض
املعلومات املفيدة لكما .لم ال تفكر يف القيام بعدد من
الرحالت القصرية معها؟ اس�تمتع يف املس�اء بمشاهدة
فيلم كوميدي.

املتحدة.
 - 1960اإلعالن عن قيام جمھورية الكامريون.
 - 1994الزعيم األفريقي نيلس�ون مانديال يصبح
أول رئيس أفريقي لجمھورية جنوب أفريقيا.
 - 1995اململكة املتحدة تقرر رفع الحظر املفروض
على املحادث�ات الوزاري�ة م�ع الجناح الس�يايس
للجي�ش الجمھ�وري اإليرلندي  /شين فني الذي
يخوض رصاعا من أجل استقالل أيرلندا الشمالية
عن اململكة املتحدة.
 - 1997زل�زال يرضب الش�مال الرشقي من إيران
ويحصد  2400شخص.
 2020ع�دد اإلصاب�ات املؤك�دة بجائحة فريوسّ
يتخطى حاجز األربعة ماليني شخص حول
كورونا
العال�م ،من بينھ�م أكثر من  279أل�ف حالة وفاة
وحوايل مليون و 375ألف حالة تماثلت للشفاء.
إصابة سفينة الدعم اإليرانية كنارك بنريان صديقة
أ طلقت بواسطة الفرقاطة جماران أثناء مناورات
للبحري�ة اإليرانية يف خليج عم�ان ،يف حادث خلف
 19قتيال من طاقمھا.
أفيان�كا ثاني أقدم رشك�ة طيران يف العالم تعلن
عن إفالسھا بس�بب جائحة كورونا نتيجة توقف
الطريان وتراكم الديو.

ان�ا ام�راة عامل�ة يف الخامس�ة
والعرشي�ن و حام�ل يف ش�هري
ً
هاجس�ا
الخام�س .أعان�ي
يقلقن�ي وه�و عن�د والدة طفيل
س�وف أتركه عن�د حماتي خالل
فترة دوام�ي ،وأن�ا خائف�ة من
أن يتعل�ق بها ويش�عر بأنها أمه
ولي�س أنا .هل هذا صحيح أم أن
الطفل يستطيع أن يميّز بني أمه
واآلخرين؟
النصائح والحلول:
عىل العكس تمامً �ا يتفق معظم
اختصاصي�و علم نف�س الطفل
أنه م�ن األفض�ل للرضي�ع التي
تك�ون أم�ه عامل�ة م�ن وضعه
س�اعات ال�دوام ل�دى إح�دى
الجدتني .فإرساله إىل الحضانة يف
هذه السن قد يعرّضه للكثري من
األمراض ،يف حني أن الج ّدة سرتكز

كل اهتمامها عليه ،وتتنبه إىل أي
عارض صحي ق�د يصيبه ،وهو
ً
خصوصا
سيش�عر باإلطمئن�ان
أن�ه س�يكون مرك�ز اهتمامه�ا
ورعايتها وبالتايل فإنها ستكون
له املرجع .وإلزالة مخاوفك عليك
عقد اتفاق مع الج ّدة عىل أسلوب
ً
فضلا عن أن
واح�د يف الرتبيّ�ة،
احتياج�ات الرضيع يف ش�هوره

األوىل تكون هي الرضاعة وتغيري
الحف�اض والنوم واإلس�تحمام.
أم�ا خوفك م�ن أن يتعلّق بج ّدته
فلا م ّ
ربر ل�ه فأنت سترضعينه
وس�يمكث مع�ك ط�وال الوق�ت
الذي تكونني فيه املنزل .لذا عليك
التح�ادث مع�ه دائمً�ا وإن كان
رضي ًع�ا فبذل�ك س�يميز صوتك
ع�ن ص�وت جدت�ه ،وحضنك له

ً
أيض�ا ،فمثال قب�ل اصطحابه إىل
منزل جدته يمكنك أن تقويل له”
اآلن س�وف نذهب إىل بيت الجدة،
فه�ي لطيفة وس�تعتني بك وأنا
مطمئن�ة لوجودك معها” ّ
تأكدي
أنه وإن كان عمره شهرين فإنه
س�يفهم وسيش�عر ب�ك ،وما إذا
كنت متوترة أو مرتاحة  .وعندما
يصب�ح يف الثاني�ة عندها يمكنك
إرس�اله إىل الحضان�ة ألنه يكون
ق�د أصب�ح أكث�ر منع�ة لناحية
األمراض ،ويف هذه الس�ن سوف
يتعلّ�م التواص�ل خ�ارج دائرته
اإلجتماعي�ة أي العائل�ة ويتعلم
التواص�ل مع أقرانه .س�يدتي ال
تخ�ايف بل كوني واثق�ة أن ج ّدته
س�تكون أكث�ر اهتمامً �ا وثق�ة
م�ن الحادقة ...وأرج�و أن تلدي
بالصحة والعافية.

غزل عراقي

صاب��ر اظ��ل اس��نني وانط��ر ترجعيـــــ��ن
نش��فيلي دم��ع الع�ين ي��ا اجم��ل س��نيـــن
جم��ر وثل��ج ف��د كاس�ين يجمع��ن ش��لون
اجلمرل��ون ش��فاك والثل��ج الس��نـــــون
ال تهم��ل اليه��واك
ياحملب��وب
صدكن��ي

حاس��ب ضميــ��رك
غي��رك
ماعن��دي

عجب��ه العش��ك وي��اك واص��ل لهلح��د
م��ن بع��د ب��وس االي��د تضربن��ي عاخل��د
عجب��ه
باحل��زن

العش��ك وي��اك
ش��يب ال��راس

واص��ل لهلح��د
ينكل��ب اس��ود

حي��ل ألك��م اش��تاقيت ي��ل م��ا تنش��ـدون
ذن��ب الكل��ب يش��تاق م��و ذن��ب العي��ون

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية

اختبار شخصية يكشف القدرة على التكيف مع التغيير وتحقيق السعادة
يمكن اختبارالش�خصية هذا ان يكشف مدى
الق�درة على التكي�ف م�ع التغيير وتحقيق
الس�عادة .وه�و ام�ر ال يس�تطيع الكثريون
فعل�ه .فغالبا ً ما تس�بب التغيريات التي تطرأ
عىل الحياة الزوجية او املهنية او االجتماعية
عموم�ا ً بع�ض االرتب�اك والش�عور بالخوف
والتوت�ر والضغ�ط النفسي .اال ان بع�ض
االشخاص يتمكنون من خوض هذه التجربة
بنج�اح .وهو م�ا يمكن ان يظه�ر من خالل
اختبار الش�خصية هذا .وم�ن اجل هذا يجب
اختيار احد املشاهد البحرية من  1اىل .4
الرقم 1
يعني اختيار هذا الرقم انه يمكن التكيف مع
التغييرات التي تطرأ بش�كل مفاجئ عىل اي
جان�ب من جوانب الحياة بس�هولة نس�بية.
فف�ي هذه الحالة يتم الش�عور ببعض التوتر
يف البداي�ة قبل ان تسير االمور على خري ما
يرام بعد ذلك .كما يشير ه�ذا اىل القدرة عىل
التعام�ل م�ع الظ�روف الصعب�ة واملعوقات
بمرونة ومن دون وض�ع العيص يف الدواليب.
ويعن�ي ايض�ا ً امتلاك الطاقة الكبيرة التي
تس�اعد عىل االبتسام وتحقيق السعادة حتى
يف اكث�ر االوق�ات صعوب�ة .وه�و م�ا يرتبط
بالنظرة املتفائلة اىل الواقع الراهن واىل الحياة
عموماً.
الرقم 2
يشري اختيار هذا الرقم اىل القدرة عىل التحكم
باالنفع�االت يف مواجه�ة الظ�روف الصعب�ة
الطارئ�ة الت�ي تف�رض تغييرا ً كبيرا ً على
الحياة س�واء عىل املس�توى العائيل او املهني

هل تعلم

األرض لديه�ا أكث�ر من  80أل�ف نوع منالنباتات الصالحة لألكل.
 ٪ 90م�ن األطعمة التي يتناولها اإلنس�انتأتي من ً 30
نباتا فقط.
التغذية ال تش�كل عامال يف املحاصيل التيننتجها.
- 70ألف نوع نباتي يستخدم للطب.
-شجرة متوسطة الحجم يمكن لها أن توفر

قصة وعربة

االنعكاسات تدور

او االجتماع�ي .وله�ذا يمكن م�ن يختار هذا
الرقم مثالً ان يبدي الكثري من االيجابية تجاه
التحوالت يف مس�ار عمله او حياته الزوجية.
ولهذا فإنه ال يعقد االمور ،بل يفضل التعامل
معها بطريقة دبلوماس�ية .وهذا ما يمنع يف
معظم االحيان شعوره بالتوتر.
الرقم 3
من املمكن ان يكش�ف اختي�ار الرقم  3قدرة
هائلة عىل التحمل وس�عة صدر كبرية .وهذا
ما يساعد عىل خوض التحديات التي تفرضها
الحي�اة م�ن دون تذم�ر .اال ان ه�ذا يعني يف
املقابل ع�دم القدرة عىل اظه�ار العمالنية يف
مواجهة بع�ض املواقف املرتبط�ة باآلخرين.
فمن يختار هذا املش�هد يتسم ببعض االنانية
التي تجعله غري قادر عىل ايجاد حلول ملشاكل
غريه من االشخاص يف بعض االحيان .كما ان
هذا يشير اىل انه ال يعير الكثري من االهتمام
ألوجاع هؤالء ولشكواهم .وهذا ما يجعله غري
قادر عىل اظهار التعاطف معهم حتى يف اكثر
ما يكف�ي من الخش�ب لصن�ع  170ألف و
 100قلم رصاص.
الن�وع األول من األسبرين ،مس�كن األلموالحمى جاء من لحاء األش�جار من شجرة
الصفصاف.
ت�م العثور عىل  ٪ 85من الحياة النباتية يفاملحيط.
-املوز يحتوي عىل م�ادة كيميائية طبيعية

ظروفهم صعوبة عىل املستوى االنساني.
الرقم 4
يف اختبار الش�خصية هذا م�ن املمكن ان يتم
اختي�ار املش�هد رق�م  .4وهذا يعن�ي امتالك
طاق�ة كبيرة وق�درة على تقديم املب�ادرات
واالقرتاح�ات .اال انه يشير يف مقابل هذا اىل
احتمال املعاناة م�ن التوتر والضغط النفيس
حت�ى يف اق�ل الظ�روف صعوبة .فف�ي هذه
الحالة ال يمكن السيطرة عىل االنفعاالت وهو
م�ا قد ينعكس بطريقة س�لبية على العالقة
مع املحيط التي يمكن ان تتسم بالتوتر وعدم
االنس�جام .ويدل اختيار املش�هد الرابع ايضا ً
عىل ضع�ف الثقة بالق�درات والطاقات وهو
ما يجع�ل اتمام املهمات امرا ً صعبا ً والتفاعل
مع اآلخرين يف اوقاتهم العصيبة مس�ألة غري
ممكنة .وهو ما يدل عليه اختبار الش�خصية
ه�ذا الذي يكش�ف مدى القدرة على التفاعل
مع الصعوبات والتغيريات وتحقيق الس�عادة
يف الحياة بجوانبها كافة.
يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالسعادة
تسمية الربازيل تمت عىل اسم شجرة.غاب�ات األم�ازون املطيرة تنت�ج نص�فإمدادات األوكسجني يف العالم.
تن�اول الكثير م�ن البصل يجعلك تش�عربالنعاس ،ألنه بمثابة مهدئ.
الخيار هو فاكهة وليس نبات ألنه يحتويعىل بذور يف املنتصف.

متحف ميلء باملرايا.
كلب دخل يف يوم من األيام إىل
ٍ
هذه القصة القصرية حول ٍ
ً
متحف�ا فري ًدا من نوعه ،فالجدران والس�قف واألبواب وحتى األرضيات
كان
كان�ت كلّها مصنوع�ة من املرايا .بمج�رّد أن رأى انعكاس�اته ،أصيب الكلب
بصدم�ة كبرية ،فقد رأى أمامه فجأة قطي ًعا كامالً من الكالب التي تحيط به
من ّ
كل مكان .كشرّ الكلب عن أنيابه وبدأ بالنباح ،فر ّدت عليه الكالب األخرى
الت�ي لم تكن س�وى انع�كاس له باملثل .فنب�ح من جدي�د ،وراح يقفز جيئة
وذها ًبا مح�اوالً إخافة الكالب املحيطة به ،فقفزت ه�ي األخرى مقلّدة إياه.
وهكذا استم ّر الكلب املسكني يف محاولة إخافة الكالب وإبعادها دون جدوى.
يف صب�اح اليوم التايل ،عثر حارس املتحف عىل الكل�ب البائس ً
ميتا خال ًيا من
الحياة ،مُ ً
حاطا بمئات االنعكاسات لكلب ميتٍ ً
أيضا .لم يكن هنالك أحد إليذاء
ٍ
الكلب يف املتحف ،فقد قتل نفسه بنفسه بسبب العراك مع انعكاساته! العربة
ّ
الرش من تلقاء نفس�ه،
املس�تفادة من القصة :لن يجل�ب لك العالم الخري أو
ّ
ف�كل يشء يحدث م�ن حولنا ما هو إالّ انعكاس ألفكارنا ،مش�اعرنا ،أمانينا
فأحسن الوقوف أمامها!
وأفعالنا .العالم ليس سوى مرآة كبرية،
ِ

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مرب�ع من املربعات التس�عة
الصغرية ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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واألشخاص األكثر عرضة لخطر

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
العاملي�ة
دع�ت
الصح�ة اﻟﺪروﻧﺎت
منظم�ةﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ
أنح�اء
جمي�ع
يف
الحكوم�ات
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
تلقيح
االمتناع
اﻹﻧﻘـﺎذ على
العال�م
ع�نواﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻟﻌﻠﻤـﻲ
واﻟﺒﺤـﺚ
قبل
كورونا
فريوس
ضد
األطف�ال
وﻣـﻦ أﺑﺮز اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
الس�ن
ﺟـﺎءتحصني
االنته�اء من
كباراﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
اﻟﴩﻛـﺔ
لخطر
األكثر
عرضةﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
واألش�خاص إﱃ
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ
اإلصابة.
م ،وﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
5000
أوبراين،
كاي�ت
الدكتورة،
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
وقالتأﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
والتحصني
مديرة
اللقاحات ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
قسمﻣﺴﺎﻓﺔ 40
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ
إن
العاملي�ة:
الصح�ة
يف
اﻟﻄﺮﻴان
اﻟـﺪرون
منظم�ة ﻟﻬـﺬا
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ
 130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
ﺗﺼـﻞ إﱃ
ﺑﴪﻋـﺔ
اللقاح�ات
إعط�اء
“األولوي�ة يف
يجب1.5
أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ
أنح�اءﺗﺰن
ﺣﻤـﻮﻻت
وﻧﻘـﻞ
أن
العال�م
جمي�ع
يف
ذات  3ﺳﺎﻋﺎت
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠﻎ،
األولوي�ة
للجماع�ات
تك�ون
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
باالنتق�ال
وﻳﻤﻜﻦالب�دء
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .قب�ل
القص�وى

إىل مجموع�ات معرض�ة لخط�ر
أق�ل بكثير لإلصابة”.يأت�ي نداء
منظم�ة الصحة بعد س�ماح كندا

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
يف
لألطفال
فاي�زر
بإعط�اء لقاح
إﻳﺼﺎل
ﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ
اﻟﻮﺻﻮل
حذوها
تح�ذو
أن
يتوق�ع
خط�وة
وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻟﺪواء
بأن
ﻛﻤـﺎتوقعات
اﻟﺒﺤﺚ .مع
وﻋﻤﻠﻴـﺎت أخرى،
دول غنية
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
األوروبي
واالتحاد
تتب�ع
 Veerاﻟـﺬي
بريطانيادرون
 ENIXأﻳﻀـﺎ
ً
الخطى
قريبا.ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
نفسهاﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
ومن املقرر أيضا ً
الواليات
ﻋﺎﻟﻴﺔأن
تجيزوإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪﻗـﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
بيونتيك
ﻣﺮاﻛﺰفاي�زر
املتح�دةإﱃلق�اح
اﻟﺘﺤﻜﻢ-اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺒﺎﴍة
أعمارهم
ت�راوح ﻣﺜﻞ GPS
الذين اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
لألطف�الﺗﺤﺪﻳﺪ
وأﻧﻈﻤـﺔ
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .عاما ً
األس�بوع
بني  12و15
بدايةﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
وﻳﻤﻜـﻦ
وفقا ً
إعالمية.
لتقارير
املقبل،
اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﻈـﺮوف
أﺻﻌﺐ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
إﱃ  30درﺟﺔ
مث�لﺗﺼﻞ
ﺣﺮارة
وﰲ
القرارات
ه�ذه
درﺟﺎتأن
ويف حين
وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
اﻟﺼﻔﺮ،
ستمهدﺗﺤﺖ
ﻣﺌﻮﻳﺔ
األشخاص
ملاليني
الطريق
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
لتلق�ي 1ﻛﻠـﻎ،
وزﻧﻬـﺎ إﱃ
ﻳﺼـﻞ
الدول
اللق�اح يف
اآلخري�ن
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ
ﻷﻛﺜﺮ
الغني�ة ،إال أنه�ا تع�زز مخ�اوف

منظم�ة الصح�ة العاملية بش�أن
نق�ص إم�دادات اللقاح�ات يف
أفريقيا وأماكن أخرى.

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc
(انستغرام) يعتذر بشكل رسمي

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
تبادلاﺗﻬﺎﻣﺎت
تطبيقﻳﻮاﺟﻪ
منصةﺑﻮك ﻗﺪ
قدمتأن ﻓﻴﺲ
اﻷﻣﺮ
إن
أﻏﺴﻄـﺲ
ﺑـﻮك ﰱ
ﻓﻴـﺲ
الصور وﻗـﺎل
بسبب
رس�ميا،
إعتذارا
(انس�تغرام)
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﻣـﺎرك
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
خطأ تقني أدى لحذف منش�ورات القصة من قبل ماليني املس�تخدمني،
النشطاءﺑﺤﻠﻮل
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﰱ
العالم.ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ
ﻧﻮﻓﻤﱪ /عىلﺗﻤﺖ
مستوى
االجتماعيني،
أﻗـﺮبذلك
بما يف
أن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
أﻓﺎدت
إذ
،
اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﴩﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻦ
ﻛﺠﺰء
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠـﺎرة
وقال رئيس (انستغرام) ،آدم موسريي ،يف تغريدة“ :إن املنصة تعرضت
اﺟﺘﻤﻌﺖ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
لخل�لاﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
األش�خاص،اﻻﺣﺘﻜﺎر
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
وأب�رزﰱاألحداث،
ﻋﲆ ماليين
قص�ص
على
تقن�ي ،أث�ر
أنحاءﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺨﻤﻴﺲ،
ﻳﻮم
اﻧﻔﺮاد،
العالم” .وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
واألرشيفات يف جميع
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
وأضاف موسريي” بالنسبة لألش�خاص املتأثرين بهذا ًالخطأ ،فقد رأوا
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
نرش املنشورات تختفي وأرشيفهم وقصصهم
قصصهم التي كانت
تعيد ً
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
البارزة مفقودة” ،وظهرت املشكلة التقنية حول اليوم الوطني للتوعية
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
بالنس�اء األصليني املفقودات واملقتوالت ،مع منظمات مثل Red Dress
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺧﺪﻣـﺎتعن عمد.
تم حذفها
منشوراتها
اﻟﺰﻣﻨﻰإذاﻗﺪكانت
تتساءل عما
ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
اﻟﺠـﺪول
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
أن قد أو
ودعم
الحرجة
القضية
بهذه
الوعي
لزيادة
للغاية
مهم
اليوم
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ هذا
وتابع”
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
ش�عروا
من
لكل
ونعتذر
(انس�تغرام)”،
عىل
األصليني
الس�كان
مجتمع
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

لمستخدميه بسبب خطأ تقني

تداول مشاهري الفن والسوشيال ميديا
مشاركة صور وفيديوهات االعتداءات
املستمرة من قوات االحتالل اإلرسائييل عىل
أهايل مدينة القدس املحتلة ،وتهجري سكان
حي الشيخ جراح بالقوة منها.
حيث نرشت الفنانة اللبنانية ،ديانا حداد،
عىل حسابها عىل مواقع التواصل االجتماعي
(فيسبوك) ،تأكيدا عىل عروبية القدس،
وعلقت:
« اللهم إنها لتعز علينا ،وتعز علينا أحزانها،
بسم الله عىل القدس حتى يطمنئ فؤادها،
إﻟﻴﺴﺎ
اﻹﺣﺴﺎس
استودعكﻣﻠﻜﺔ
إني ﻧـﴩت
اللهمأﻳﺎم،
ﻗﺒﻞ
#انقذوا_ حي_
فلسطني
ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
أﺣـﺪث
الشيخ_جراح».
ّﺪة،
هاللﻣﻀﻤ
حمادةﺑﻴـﺪ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ﻋـﲆ
األنظار
املرصي
ولفت الفنان
ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﻣـﺮة
ﺛﺎﻧﻴـﺔعىل موقع
حسابه
ﺧﻀﻌـﺖعىل
وﻛﺄﻧﻬـﺎما نرشه
حول
ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺘﻲ
ﻳﺪﻫﺎ
ﻣﻦ
اﻤﻟﻴﺎه
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ
التواصل االجتماعي (فيسبوك) ،وكانت
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
الصور كفيلة بالتعبري عن دعمه ومساندته
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،
للشعب الفلسطيني « اللهم ال عون بعد
عونك ،وال حافظ بعد حفظك».
ومن النجوم الفلسطينني ،عرب الفنان محمد
عساف عن منارصته ألبناء شعبه عىل موقع
التواصل االجتماعي (فيسبوك) معلقا»:
البيت بيتنا والدار دارنا ..وإحنا أهل القدس
و صحابها» #انقذوا_حي_الشيخ_جراح
#القدس_اقرب.
دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
املرصي
الفنان
تصدر
سابق،
ﻗﺎﻟـﺖسياق
ويف
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔالتضامن
الفنانني يف
موكبة
هنيدي
محمد
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن
واﻟﺘﻲ
ﻛﻮروﻧـﺎ
ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر
سياسة
ورفض
الفلسطيني
ﺑـﺪأت الشعب
مع
اﻟﺤﻴـﺎة،
ﻣﺠـﺎﻻت
ﻛﻞ
ﻋـﲆ
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ
االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة عىل سكان
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم
حي الشيخ جراح يف القدس ،حيث نرش
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
االجتماعي
التواصل
مواقع
ﻋـﻦعىل
حسابه
عرب
ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ :
اﻟﺪراﻣﺎ
ﺗﺄﺛـﺮ
وأﺿﺎﻓﺖ

ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﺎة«.
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
قاعد دلوقتي مرتاح
»ﺑﻨﺤﺐ«وانت
(فيسبوك) قائالً:
ﺧﺎص
ﺑﺈﻋﻼن
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺟﻤﻬﻮر
,ﻓﻮﺟـﻰء
وبترتمي يف
بتتهجر
ناس
افتكر ان يف
يف بيتك
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﻋـﻦ
ﺑـﺮﻴوت
ﺷـﻮارع
ﰲ
ﻟﻬـﺎ
الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا».
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
اﻷﻳـﺎم
ﺧـﻼل
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺗﺤﴬﻫـﺎ
وشاركت املرصية حال شيحة زمالؤها

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔالصور
تطبيق تبادل
حسابها عىل
عىل
واﻗﻌﻴﺔ
وﻫﻲ رواﻳـﺔ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ
والفيديو(انستجرام).
وﻣﻦ
العمريإﻟﻴﺴﺎ
إﻋﺠﺎب
ﻧﺎﻟﺖ
اﻟﻔﻜﺮة
وتبعهما أن
وﻳﺒﺪو
واصفا
معاذ
األردني
الزميل
أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.
ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن
املعتقلني
الفلسطينيني
تجاه
شعوره

واالبتسامة تعتيل وجوههم.
وأضاف اليوتيورز السوري أنس مروة عرب
خاصية (الستوري) لتطبيق تبادل الصور
والفيديو ( انستجرام) مؤكدا تضامنه مع
الشعب الفلسطيني.
ومن ضمن املشاهري علقت ابنة الفنانة
اللبنانية هيفاء وهبي ونرشت عىل حسابها
لتطبيق تبادل الصور والفيديو من خالل
خاصية (الستوري).
وعرب العب الكرة املرصي أحمد حسن عن
دعمه ألشقائه الفلسطينيني بنرش صورة
لفريق نادي بالستينو التشييل وهم يدخلون
أرضية امللعب بالشماغ الفلسطيني.

بالتضامن مع الشعب الفلسطيني
ونرشت عىل حسابها لتطبيق تبادل الصور
والفيديو (أنستجرام) من خالل خاصية
(الستوري).
وأضافت اللبنانية نينا عبد امللك صورا عىل
حسابها لتطبيق تبادل الصور والفيديو
(انستجرام) ،مؤكدة عىل تضامنها مع
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
الشعب الفلسطيني وأشارت اىل وسم
ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح.
اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ
حمزة
أبو
منى
وأﺷـﺎرتاإلعالمية
ونرشت
اللبنانية ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ
ﻟﻌﺪد
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ
الصور
ﻧﺼﻮصتبادل
وﺻﻠﺘﻨﻲتطبيق
حسابها عىل
عىل
واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ
ﻣـﻦ
(انستجرام).
والفيديو
ﻇﺮوف
ﺿﻤـﻦ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ
الفارس
اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،عال
اﻟﺴﻨـﺔ األردنية
عربت ﰲزميلتها
فيما
ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
غامضاً ،ربما هو أرواح ،أما يف املسلسل فقد ذكرنا
االنتقادات التي
ﻗـﺪ عىل
عامر
أيتن
املرصية
وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ
وﻫﺬا
ﻟﺤﻈـﺔ،
املمثلةأﻳـﺔ
ردتﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ
ﻗـﺪ
تشاركأﺟﻞ
اﻟﻌﻤﻞ إﱃ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ
ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد منذ بدايته أنه مرض ينتقل عرب املوجات
به خالل
ﺗﺄﺟﻴـﻞالذي
«كوفيد »25
ﻋﻤﻠﻴـﺔ مسلسل
طالت
ضمن اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
لقائهاﻣﻴﻮل
يف ﺗﺘﻐﺮﻴ
أﺗﻮﻗـﻊ أن
رمضانﻛﻤﺎ أﻧـﻲ
شهرﻣﺴﻤﻰ،
ﻏـﺮﻴ
اﻷوﱃ
اﻤﻟﻮﺟﺔ
عنﻇﻬﻮر
الكهرومغناطيسيةﻗﺒﻴﻞ
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت
العني،
طريق
املبارك ،وذلك
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
»ﻣﻮﺟﺔ
ﻫﻲ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
ﻟـ
ّ
وينفذ منها إىل املخ ليعطل وظائف
برنامج «رمضان أقربلك».
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
باقي أجهزة الجسم العصبية ،لذا
«مسلسل
وقالت :
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
مختلفان».
فاملوضوعان
ال
»25
«كوفيد
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ألي عمل
الدرامية
«التيمة
وأضافت:
Bird
يشبه
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ وﻟﻜـﻦ ﻻ
واﻟﻜﺜﺮﻴون
اىل ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ
قصص األدب
إرجاعها
يمكنك
يف
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ .Box
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
اليونانيﺑﻬﺎ.
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن
وستجدها كلها متشابهة ...فهذا
الفيلم كانوا
ً
طبيعي وال يعني التقليد».
يواجهون أمرا

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا

أينت عامر ترد على منتقدي مسلسلها «كوفيد »25

منمنمات
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يهود بغداد والفرق
املوسيقية

›Ó‹Ç@Âè´@á»é
حرباﱃ ان
طارقﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
”ﺑﻤﺒﻲ“ ،وﻫﺬه
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺗﺄﺗﻲسكان مدينة
الربع من
يشكلون نسبة
ببغداد كانوا
اليهود
ﺗﻜﻮنيف ان
ال غرو
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺼﻠﺖ
ﺑﻞ ﺑﻘﺪرة اﻻﻧﺴﺎن ﻋﲆ اﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ،وﰲ ﻛﻞ
ً
بغداد يف القرن التاسع عرش ،ولم يكن دورهم مقترصا عىل التجارة واملال
ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻦﻴ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ﻃﻔﺮات ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻌﺎد
فقط كما يتصور البعض بل تميز دورهم يف الحياة املوسيقية البغدادية،
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
الفرقة
والچالغي
وخاصة
ﺗﻌﻢ
ايان
البغدادي،اﱃ
اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ
البغداديةاﻟﻔﺮد
والبستاتواﺳﻌﺎد
املقامات ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻇـﺮوفيف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
باالضافة
طويل،
البغدادية منذ
باملقام
اﻟﺴﻌﺎدة الخاصة
املوسيقية
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
عهد ﻛﺎن
ﻓﺒﻌﺪ ان
والبستة إﻻ ﻧﺤﻦ،
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ
أجادوا
الذين
(بالحزانني)
يسمون
والذين
اليهود
الدينيني
املغنني
اىلاﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
ﴍﻛﺔ والحزان
شمعون معلم
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔالبغداديان
سبيل املثال
ﺑﻌﺪعىل
منهم
املقام،
اﻟﺮﺷﻴﺪ
الحزاناﻧﺘﺠﺖ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﺤﺮب
ﺑﺴﻴﻄﺔ
الخاصه”
املوسيقيةﺑﻌﻨﻮان
ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ
ﺧﻼل
اﻤﻟﴫﻳﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ
اولاالالت
١٩٤٦عىل
ﻋـﺎم العزف
من اجاد
هنالك
كذلك كان
شلومو،
اﺧﺮ
ﻧﻴﺎزي
اﻤﻟﴫي
اﻟﴩق ”
اﺑﻦ
ﻓﻴﻠﻢالقول
ﺗﺒﻌﻪيمكن
ﻣﺼﻄﻔﻰ ،انه
البغدادي حتى
الچالغي
ﻟﻠﻤﺨﺮجبغداد
احتكر يهود
باملقام ،إذ
ﻳﻮم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻋﻦ
اﺛـﺎرة
اﻻﻛﺜﺮ
ﻟﻜﻦ
”،
ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
”
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ
انه ال يعرف موسيقى للمقام والبسته البغدادية والچالغي البغدادي من
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ،
البغدادي،
الچالغي
عندﰲذكر
اسماؤهم تتكرر
وﻛﺎن زالت
بغداد ،إذ ما
غري يهود
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
وهي الفرقة املوسيقية للمقام والبسته البغدادية ،فال يمكن نسيان
ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان ” ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻨﺪي“ اﺧﺮاج ﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺎم
آلة السنطور لليهودي بتو حوكي صالح رحمني وآلة الجوزه لليهودي
 ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
اﻟﺬيوآلة الدف
هارون
شاؤول
(الدنبك)
واﻟﺪي وآلة
اﻗﺮﺑﺎءشاؤول،
اﻏﻠـﺐافرايم
بصون
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻤﻟﺸﻬﺪ
لزنگيذﻟﻚ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
وواﻟﺪﺗﻲ
البغدادية
املقام٢٠والبسته
مطرب
ﻋﺪد توزع
ﺷـﻜﻞ وإذا
حسقيل..
شمعون
ﻋﺪد
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺑﺤﺪود
اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﺣﺘﻰ
لزنگياﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
البغدادية
والبسته
املقام
منهم
اجاد
من
سنذكر
فأننا
السنوات
عىل
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ ان ﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺻـﻮرةالنصف
البغدادي يف
الخاصة
املوسيقية
االالت
ﻳﺘﻴﻤﺔ
بالچالغيوﻫﻲ
ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺻﻮرة
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
عىلﻟـﻢ
والعزف ﺛﻢ
وﻣـﻦ
اﻟﺤﻀﻮر،
مناﺛﺎرت
ﺑﺎﺋﺴﺔ
ﺳﺨﺮﻳﺔ١٨٥٠م ،ويف
ﻣﺤﻂ اىل سنة
ﻓﻜﺎﻧﺖ١٨٠٠م
اﻻﻗﺮﺑﺎء،من سنة
ﺿﺤـﻚعرش ،اي
القرن التاسع
االول
اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﻫﺬا
ﻣﻦ
اﻻﻣﻞ
ﺑﺨﻴﺒﺔ
ﻳﺤﺲ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
واﻗﻔﺎ
اﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲ
تلك الحقبة نجد من مقريء املقام ومؤدي البسته البغدادية والچالغي
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
املعلمدور
ﻓﻴﻪ..بنﻛﺎﻧﺖ
اليهودوﻗﻊ
البغدادينياﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
املولود يف بغداد
روبني
ساسون بن
ارسائيل
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻐـﺪاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
سنة ١٨٤٢محلة ( أبو دو دو) وهي من محالت الجزء الرشقي من بغداد
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
واملتويف سنة  ١٨٩٩الذي أخذ املقام من شيخ شيوخ اهل املقام يف بغداد
ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
( شلتاغ) وكان ارسائيل من الطبقه املتقدمة بني مغني املقام يف بغداد،
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
اﻏﻠﺐحييم
ويوسف
املدرس
حسني
املقام منهم
جماعة من
وقد اخذ
دور
اﻏﻠﻘﺖ
ﻓﻘـﺪ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
رجالاﺟﻮاء
ﺳـﺎدت
منهﺑﻌﺪ ان
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،
واﻏﻠﻘـﺖ شاهني
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،الياهو بن
ومنهم حسقيل بن
اﺑﻮاﺑﻬـﺎالقندرچي..
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎوقدوري
القندرچي
اﻏﻠﺒﻬﺎ
واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار
اﻤﻟﺤﺎل وكان من
البابوچي
حسن
من املال
ﻟﻠﺨﺮدة..املقام
ﻣﺨﺎزنالذي أخذ
سنة ١٨٠٣
املولود
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺾ
ﻓﺘﺤﺖ
ﻣﺆﺧﺮا
واﺻﺒﺤﺖ
ببغداد سنة
املولود
ﻓﱰةعزرا
شمويل بن
حسقيل بن
ومنهم
املغنيني،
مشاهري
ﺑﺴﺒﺐ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
رﻛﻮد
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ
ﻋﺮض
ﺻﺎﻻت
”اﻤﻟﻮﻻت“
اﻻوﺿـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ..وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
.١٨٠٤
ً
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﴍﻛـﺎت
ﻣﻊ
اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻋﻘﺪ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ومن اهل املقام من اليهود البغداديني ايضا هارون زنگي بن روبني بن
ﴍﻛﺎت
اﴍاك
زنگياﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻔﺘـﺢبنآﻓﺎق
(ابو دو دو)
ﺧـﻼلمحلة
ﻣﻦ سكنة
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ من
ﻧﻬﻀـﺔسنة ١٨٤٥
املولود ببغداد
بقچي
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺟﺮاء
ﺑﻌﺪ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
دور
اﻓﺘﺘﺎح
ﻹﻋﺎدة
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
يف رصافة بغداد ،وكان من البارعني يف الرضب عىل (الدنبك) الذي يشكل
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
عنرصا ً من الچالغي البغدادي الذي يرافق مقريء املقام والبسته البغدادية،
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
حيث عمل هارون مع چالغي حسقيل بن شمويل وشميل بن صالح
اﺻﺒﺤﺖ اﺗﻌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ”ﻤﻟﺒﻲ“.
وغريهما من اجواق الچالغي البغدادي املعروفة ببغداد يف تلك الفرتة ،وقد
أخذ منه شاؤول زنكي ،وتعلم صناعة االيقاع عىل الدنبك منه.

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

”ﻛﻮروﻧﺎ“يعلن مفاجأته في عيد الفطر
ﻓـﺮﻴوسجالل
ﺟﺎﺋﺤﺔرامز
نوتردام”..
دويتو “أحمد
تقديم
اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ
جنوى كرم :يشرفين ﻗـﺎم
اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ

لفيلمه
اإلعالن
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ،رامز
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎاملمثل املرصي
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء طرح
اﺳﺘﻤﺮار
التشويقيﻣﻦ
ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ
جالل أن
ﻓﻘﺪ أﻛﺪ
موسم
طرحه يف
ﺑﺎﻹﺟﺮاءاتمن املقرر
نوتردام” والذي
الجديد “أحمد
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح
وﴐب
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
اﻻﺣﱰازﻳﺔ
اﻟﺘﻘﻴﺪ
جاللﰲعىل
.2021وعلق رامز
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن عيد
اﻟﺠﻮﻧﺔ
الفيديوﻋﺎدﻳﺔ
ﻇﺮوف
اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ
لعامأﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن
املقبل ﻟﻬﺎ
الفطر ﻣﺜﺎﻻ
اﺑﺘﻌﺪ اإلجتماعي
التواص�ل
موق�ع
اﻗﱰبعىل
الخ�اص
حس�ابه
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة عرب
اﻟﺴﻘﺎ
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة
وﻟﻴﺲ
ﻣﻨﻬـﺎ
ﻟﻜﺎن
أعربت الفنانة اللبنانية ،نجوى كرم ،عن حبها واحرتامها
قائالً
واللهم
املس�تعان
والله
الله
عىل
توكلنا
الله
“بس�م
:
إﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ
أنهاﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ
موضحة
الشديد للفنان العراقي ماجد املهندس،
صيل وس�لم وبارك عىل س�يدنا محمد وعلى آله وصحبه
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ
للفن
حبه
يخص
تشعر أنه يشبهها شخصيا فيما
أجمعين ،فيلم أحمد نوت�ردام عيد الفط�ر  ،٢٠٢١وربنا
وجمهوره ومدى إحساسه باملسؤولية تجاه محبيه إىل
يتمها عىل خري ويكملها بالسرت”.يشار اىل أن فيلم “أحمد
جانب تهذيبه ،واهتمامه بالجوانب اإليجابية بالفن مع
نوترادام” بطولة رامز جالل وخالد الصاوي وغادة عادل
تجاهل السلبيات.وقالت نجوى كرم ،يف مقابلة إذاعية،
وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
إنها مستعدة لتقديم دويتو غنائي مع ماجد املهندس
يف أي وقت ،ويرشفها أن يلتقي صوتها مع صوت
مثلها.وأكدت
هذا الفنان الرائع الذى يحبه الجمهور
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
جورج
للفنان
النجمة اللبنانية أن كل الجمهور يشتاق
ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ
“ش�ديدة ﻓﻜﺮة
ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل
ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﴍف ﻋﲆ
ﻛﻀﻴﻔﺔ
ﻇﻬﻮرﻫﺎ
أﺣﺪاث انتهاء املوسم
مع قرب
البي�اض” ،وهو ما
الرمضانيﺗﺪورتبدو
حلقات
ﺳﻌﻴﺪةإحدى
أﻧﻬـﺎضمن
صعيدي
وأﺷـﺎرت رجل
الجميع
ﻓﻴﻠﻢعىل
وسوف ألنه حالة ال تتكرر ،مشددة
نتيج�ة
الدرام�ي ،ب�دأت
الش�خصية التي
يتناس�ب م�ع
الس�باق ال
بـ”غرة
ولكن
املسلس�ل،
ظه�رتاﻤﻟﺎﴈ
رﻣﻀـﺎن
أﺧﺮﯨـﻲ
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة
وﺗﺠﺴﺪ إﱃ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ
ﻣﺸﻮﻗـﺔ
اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ
أن «13
»ﻳﻮم
املرصية
باللهجات
ﺷـﺨﺼﻴﺔأمام
الدرام�ي تكتم�ل
األح�داث وه�ي
إخفائها.
وغفلت عن
أﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
نسائية”ﻋﻬـﺪ«،
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ
ضم�نﻣﻦ
يجس�دهاﺳﻴﺪة
»أﺣﻼم« وﻫـﻲ
الرمضان�ي ﺧﻼﻟﻪ
ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل
ﻃﺮﺣﻪ
يحب صوته وأغانيه التي قدمها ﻣﻮﻋﺪ
ﻃﺒﻘـﺔاألعمال حققت
الجمه�ور؛ فبعض
صعي�دي يف
ش�اب
س�خرية
تعرضه�ا
واللبنانية والشامية.
لحمل�ة ﻛﺒﺮﻴة
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ
وبع�دﻷﻧﻪ
زمنﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﺧﺘﺎرت
دورﻫﺎ
ش�خصيةأن
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
نجاح�ا ً
أخرى لم
واس�عا ً وأعم�ال
األربعينيات تقريباً.
التواصل
مواقع
صفحات
قوية عرب
سعيد ،إذ
كما أشادت نجوي كرم بالفنانة سمرية
واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺒـﺮﻴة
ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ
وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن
ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ
ﻏﻴﺎب ﻟﻪ
ﺑﻌـﺪ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
إﱃ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ
َت َ
على النتائ�ج
غ�ادةﻻعبد
نفس�ه،
أمامها
واﺣﺪة،ريهام
ﻳـﴪال�م تجد
االجتماعي،
فنها
أكدت أنها مثال للمطربة املحرتفة7التي
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ
واجهته ﻛﻠـﻪ
ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ
األم�رﻳﻀـﻢ
يس�عى اﻟﻔﻴﻠـﻢ
التيﻛﻤـﺎ أن
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر،
ح�ظ ﰱ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ
تحرتمﻣﻨـﺬ
ﺳﻨـﻮات
إليها صناعها ،وما بني تلك النتائج الرازق يف مسلسلها الدرامي “لحم س�وى التوضي�ح عبر صفحته�ا
وزمالءها وجمهورها ،وعىل الصعيدﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً
الشخيص ﰲإنسانة
ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
هن�اك بع�ض األخطاء الت�ي وقع غزال “ التي تجسد من خالله فتاة الخاصة عىل اإلنستغرام من خالل
مع من
ذكية ومحبة وودودة وتستطيع كرس
ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
الجليدأﺣﻤﺪ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ
فيها صناع األعم�ال الدرامية التي ش�عبية تعيش داخل حارة وتعمل خاصي�ة س�توري ،وأوضح�ت ان
يتعرف عليها بلطف ومحبة.وشددت نجوى كرم عىل
أث�ارت الكثري من الج�دل عرب رواد بائع�ة يف الش�ارع ،لكنه�ا تظه�ر الش�خصية لبن�ت وه�ي “زينب”
أنها كأي لبنانية ال تملك إال األمل ألن اللبنانيني طوال
السوش�يال ميدي�ا خلال األي�ام بلوك ال يتناسب أبدا مع الشخصية وم�ن الطبيع�ي أن تظه�ر بش�عر
حياتهم ال يرون إال النكسات رغم جمال البلد وروعة
املاضية.
والبيئ�ة الت�ي تعي�ش به�ا ضمن تحت “العم�ة” التي ارتدتها ضمن
قلوب أهلها الذين دائما لديهم أمل بغد جديد.وأضافت
منذ ظه�وره يف الحلقات االوىل من األح�داث ،حيث تظه�ر بمكياج ال املشاهد.
أن السبب وراء ابتعادها مؤخرا عن تقديم أغان جديدة هو
مسلس�له الرمضان�ي “م�وىس” ،يالئ�م الش�خصية التي تجس�دها ولكن توضيحها لم يقنع الجمهور
الظروف التي تمر بها لبنان إىل جانب أوضاع جائحة كورونا التي تفرض
تع�رض محم�د رمض�ان ملوج�ة ضمن األحداث عىل اإلطالق.
الذي انرصف عن مش�اهدة العمل
م�ن النق�د عبر صفح�ات مواقع أما الج�دل األكرب فكان من نصيب خاص�ة بع�د انتش�ار العدي�د من
عىل الفنان بعض الرتدد والتأجيل ،متمنية أن تنتهي هذه الغيمة السوداء
التواصل االجتماعي بسبب ظهوره ريهام حجاج بطلة مسلسل “وكل األزم�ات بينه�ا وبني فري�ق عمل
حتى يعود اإلنتاج الفني القوي لكل الفنانني.

غنائي مع ماجد املهندس

أنه�م ال يس�تطيعون لف�ت االنتب�اه إىل هذه األس�باب املهمة بش�كل ال
يصدق ،والعديد من القضايا األخرى يف جميع أنحاء العالم”.
واختت�م قوله“ :إن العديد من األش�خاص اعتق�دوا أن الرشكة تزيل
محتواها بس�بب م�ا نرشوه أو الوس�م الذي اس�تخدموه ،ولكن هذا
ً
متعلق�ا باملحتوى نفس�ه ،ولكنه مش�كلة واس�عة
الخط�أ ل�م يكن
االنتشار تم إصالحها اآلن”.

paáÌãÃm

وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.

ﻟﻠﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘﻲ
ﻓﻜﺮﺗﻪ
«13
»ﻳﻮم
ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﺮاد:
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
أخطاء وقع فيها صناع األعمال الدرامية في رمضان أثارت الجدل

أبل تستعد إلطالق أيباد “ “ iPad mini
جديد بالنصف الثاني من 2021

@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
7�Ç@äbèﬂ
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa

«‹á€bÉ€a@Ôالتكنولوج�ى الش�هري  Ming- Chi Kuoعن أن
كش�ف املحل�ل
رشكة آبل س�تطلق الجيل الس�ادس م�ن  iPad miniيف النصف
الثان�ي من عام  ،2021حيث قام محل�ل رشكة TF Securities
بتضمين بعض التفاصيل ح�ول  iPad miniالجديد يف مالحظة
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
للمستثمرين.
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
ول�م تعلن رشكة أب�ل عن جهاز  iPad miniخلال حدث Spring
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
مقاس
 ،Loadedب�ل رك�زت فق�ط على جه�از  iPad Proالجديد
 12.9بوص�ة وأجهزة  ،iMacوكلها مدعومة برشيحة  M1الخاصة
بعمالق„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
التكنولوجيا ،حيث أدى ذلك إىل تكهنات بأن رشكة أبل ربما
ً
كان�ت تفكر يف إطلاق  iPad miniالحقا يف النص�ف األول من عام
 ،2021لكن ادعاء  Kuoأبطل هذه الش�ائعات ،وتوقع أن يتم تأجيل
اإلطالق إىل النصف الثاني.
ومن املتوقع أن يأتي جهاز  iPad miniالقادم بشاش�ة مقاس 8.4
بوصة ويتم تشغيله بواسطة رشيحة  ،M1فيما قامت أبل آخر مرة
بأس�نان صناعية “الفينير” التي ما نفترق” بع�د ظهوره�ا يف زي املسلسل خالل الفرتة املاضية.
بتحدي�ث تش�كيلة  iPad miniم�ع  iPad mini 5ىف مارس ،2019
وعن�د الق�دوم إىل هات�ف أيفون القاب�ل للطي ،ادع�ى Ming- Chi
 Kuoأن أب�ل تعمل عىل جهاز أيفون قابل للطي مع شاش�ة مقاس
اﻟﺰوراء :
 8دﺑﻲ /
يقال إن دقة الشاش�ة  + QHDوم�ن املتوقع أن تكون
بوص�ات،
شاشة .OLED
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
تتعلق باإليمان والقيم وتستلهم كتاباتها
إذن؟الواليات
ﻃﻤﻮﺣﻚمن
الضيوف
ﺳﻮاء ﰲقائمة
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟـﺬوق اﻟﻌﺎموتضم
جلود:
دبي
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
اﻟﺤﻴﺎة •
ظافرﻳﺘﺄﺛﺮ
/الزوراء  /ﺳﻮف
اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن
وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔالذي
السلطة او
اش�ترك يف
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔالذي
من العلوم والنصوص الدينية والطبيعة.
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦمات
والرسام
الكاتب
وﻋﻠﻴـﻪ أناملتحدة
القرائي
الشارقة
«مهرجان
يستضيف
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﺻـﻞ
من  -أن
كالًﻫﺬه
ﻳﺴﺘﺸـﻒ
واﻟﻐﻨـﺎء،
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ
أو
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
ً
ﻣﻨﻬﺎ؟ عليه
..عيب
ضيفة عىل املهرجان،
وتحل من اليابان
ﻟﻴﺲقائمة
ضمن
أﺳﻠﻮﺑـﻪ الذي
ﺧﻼﻟﻬـﺎ الموث
تنظمها
الـ،12
للطفل» يف دورته
ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
مؤلفاتهﻫﺬا
تندرج وﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
التيﻣـﻦ
وﻳﻌـﺰز
اﻟﻌﻼﻗـﺔ
م��اواﺣﺪ
يوماوأﻧﺖ
انتفع منه��ا •
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ً
الكاتبة ميساكو روكس ،وهي مؤلفة
ﻛﺒﺮﻴ.يف أدب األطفال؛
اﻟﻴﻮم مبيعا
األكثر
شعار
للكتاب،أﻧﺎ تحت
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
الكتبﻟﻴﺲ
ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
الشارقة اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ،
هيئةﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ
ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد
ﻧﺤﻦ
ﻛﺬﻟـﻚ،
ﻛﻨﺖ
ﻧﻌـﻢ،
اﻟﺬﻳﻦ
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ يرجع ينتقده��ا او ينتقد النظام
ورسامة قصص مصورة أو ما يعرف
بروكوب،
والكاتبة
أن مايو
و29
بني 19
«لخيالك»
الكاتبةﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ
أناندوﻛﻴﻒ
أمبيكا •
اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن
ﺳﻨـﻮات،
الفرتةﻣﻨـﺬ
درﺳﻨﺎيف ﺑـﻞ
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ
السياس��ي ال��ذي اش�ترك في��ه ..
وروائيا ً
اﺷﻬﺮ كاتبا ً
بفن «املانغا» ،كما تقدم دروسا ً افرتاضية
ﻣﻄﺮب؟ «جرينفيت
لسلسلةأو كتب
عاملياً،
الجاري 16
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
الرئيسية اﻹﻋﻼم
واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ
أجنبيا ًوﻟﻮج
ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ
اﻟﺘـﻲ
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ
عرب اإلنرتنت ملساعدة األطفال عىل تعلم
اﺧﺘﺎر مؤلفة
ﺣﻴﻨﻤـﺎشريي،
كيفن
وجلسات
ﻣﺜﻞيف فعاليات
للمشاركة
عهر
اغبياء ؟
الناس مو
اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
املهرجان غايدز» والكاتب -
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
واﻟﻘﻨﻮات
ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ
هذاوﻫﻢ
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ،
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
اخجل أرﺿﻴﺔ
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ
طرق وتقنيات رسوم فن املانغا.
املحيط»
يشء يف
ﺟﺬورك؟ املصور «أنا أكرب
مركزﻋﻦ الكتاب
أرضرﺑﻤﺎالواقع
ﻟﺬﻟﻚتعقد
التي
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺳﺘﺠﺪ يفاﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
ﻓﺈﻧﻨﻲ عىل• ﻟﻜﻦ
حقيقي !! ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ،
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
عدنان الطائي
وتضم قائمة الضيوف املشاركني يف
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،عن
الرسامني»
الذي
عرب
وبشكل
وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
«جمعيةﺟﺪﻳﺪة
بجائزة روﺣﺎ
فازاﻟﺠﺬور..
ﻟﻬﺬه
ﺗﻄﻮﻳـﺮا
افرتايضرﺑﻤﺎ
ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ،
الشارقة ،ﻤﻟـﺎذا ﻻ
إكسبواﻟﻐﻨﺎء -
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻦ ُﺑﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ
الجلسات التي ينظمها املهرجان بشكل
أصيل.
عمل فني
املرئي.ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ فئة
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪادتقنيات
اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
أفضلاﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ،
االتصالاﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
فال��ق
واﻟﺘﻲّض��ر»
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.ظ�� ّل الع��امل «املتح
افرتايض ،من الواليات املتحدة كالً من
املهرجان
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊومن
يستضيفهم
اﻟﻌﺮاﻗـﻲالذين
ﻣﺤﺪودﻳﻦ.قائمة الضيوف
مساناﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ وتشمل
اﻟﺤﻀﺎرة .
ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
يستضيف واﺧﺘﱪ
أوزبكستان أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ،
اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ
ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت
الكاتبة نانيت هيفرنان ،مؤلفة الكتاب
الكاتبة
ﺑﻠﺪانالكاتبة
الواقع،
أرض
توصل
ﺗﺸﻜﻞبس
اإلنسان،
باإلنسانية
مريتاليبوفا ،اﻟﻌﺮب؟
ديناراذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
والرسامة• وﺑﻤﺎ
رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﺎﻟﺬات ﰲ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟املهرجان عىل ﻫﻨـﺎ
إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
وحقوقوﻣﺎذا
•
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
املصور (ساعة األرض) الذي يسلط
«ليىل إن
وﻛﻠﻤﺎ كتب
مؤلفة
اﻟﻌﺎدات رويدا،
اﻟﺒﻠﺪ كالوديا
الكولومبية
سافرون»اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ
ﺣﻘﻘﻨﺎ -
صاحبةواﻟﻠﻬﺠﺔ،
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع
وإﻗﺎﻣﺔ
ﻫﺠﺮة
ﻫﻲ
أﻧﻬﺎ
ﻣﻊ
ﺣﺰﻧﻬﺎ
ﰲ
أﴎار
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
ﻳﻜﻮن
 ﺟﻤﻴﻞ أنالقضي��ة للظل��م احلاصل على الش��عب
أﻗﻤﺖ مصورا ً
إﻧﻨﻲكتابا ً
الضوء عىل أهمية الحفاظ عىل البيئة؛
مصممة أوكتب
بيوتي»،أداءوهي
ﻫﺬاتصدرت
التي
الـ30
ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب
و«سليبنغ ﻧﻌﺰز
قوائمﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف
اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
وﺳﻴﻠـﺔ
ر» وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف
ضﺟﺪا،
ﺻﻌﺒﺔ
ذﻟﻚ
وﻗﺒﻞ
اﻟﻴﻮم
دﻻﻻت
ﰲ
وﻏﺎرﻗـﺔ
ﻣﻮروﺛﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
الفلسطيين ،بيصري العامل «املتح ّ
ساحل العاج وهي مؤلفة تشكيل الرأي العام يف أفريقيا؛ كما تشارك والروائية آبي كوبر ،مؤلفة مجموعة
األكثر
القائمة
للكتبﰲ األكثر
نيويورك
منﻟﻠﻤﻄﺮب
وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ،
اﻟﻀﻌﻦ(
ضمنﺳﺎﻛﻨﻲ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ .مبيعاً ،أطفال تندرج )ﻳﺎ
ﻗﺪراﺗﻲتايمزﺟﺬورﻧﺎ
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو ﺷـﺠﻮن ﰲ دﺑﻲ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
مارتن
وﻣﻬﻨﺪكما ّ
حتﻛﺎﻧﺖمبيعا ً
وحقري
وأعمى وس��افل
ُ
مجال نرش الوعي واملعرفة ،الكاتبة الباكستانية زنوبيا أرسالن ،روايات لليافعني منها« :ستيكس
وﻗﺪالفنية
أعمالها
اﻟﻐﺮﺑﺔلغة،
كتبها •إىل 15
وت
ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ
وتتميز اﻤﻟﺎﺟﺪ،
ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟يف العالم ،راﺷـﺪ
ترش ﻫﻞ
ﻣﺤﺴﻦ
رجمتوﻫﺬا
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ،
اﻤﻟﺤﻄـﺎت
وواط��ي ﻋﱪ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ
أخ��رسواﺻﺒﺢ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
وناشطة يف
جانب كونها رائدة أعمال حيث تعد مؤلفة سلسلة «الكون الذي خلقه الله» ،آند ستونز» ،و«بابلز» ،و«فرند أوف
وﻟﺪيالغنية.
وألوانها
بتفاصيلها
كريستيان
اﻟﻐﺮﺑـﺔ«هانز
لجائزتي
عام
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل يف
النذالة ...
ﻗﺎدﻣﺔ .
الدقيقةﺟﺪا ،
واﺧﺘﻼف
واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد
وﻣﺮارﺗﻬﺎ
- 2016
اﻟﺤﺼﺎر
ﻓـﱰة
وفيه كل صفات ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى إىل
أﻧﺖاملؤثرة التي تسهم يف حيث تتناول يف مؤلفاتها موضوعات فيكشن».
سوادي
املهرجان
ويشارك يف
ليندغرين».
و«أسرتيد
اﻷوﺿﺎع ﰲمناﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ
من ﺗﻘﺮا
كل ﻛﻴﻒ
أﺧﺮﻴا ..
اﻟﻈﺮوف •
اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك
أندرسن»ﻟﻜﻞ
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ
واﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ
الشخصيات
حقري هذا العامل...
فياض
جمال

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة
حتت شعار «خليالك»

تغريدات
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