مقتل وإصابة جنود
أتراك مشال العراق
انقرة /متابعة الزوراء:
أعلنت تركيا مقتل  4من جنودها وإصابة
 3بجروح ،يف عمليات ضد حزب العمال
الكردستاني شمال العراق.وقالت وزارة الدفاع
الرتكية :إن  3عسكريني قتلوا ،وأصيب اثنان،
يف انفجار قنبلة يدوية الصنع يف منطقة شمال
العراق ،التي تنفذ فيها أنقرة عملية ضد القواعد
الخلفية لحزب العمال الكردستاني.وأضافت أن
جنديا قتل وأصيب آخر يف تبادل إلطالق النار مع
مقاتلني أكراد ،قرب قاعدة عسكرية تركية يف
منطقة أخرى شمال العراق.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي

سلطة الطريان حتدد شروط دخول زائري
عاشوراء إىل العراق

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
حددت سلطة الطريان املدني ،امس االثنني ،رشوط دخول زائري عاشوراء إىل العراق،
فيما أشارت إىل أن هناك تعاونا ً بني ادارة املطارات العراقية ووزارة الصحة بتطبيق
اجراءات السالمة.وقال املتحدث باسم سلطة الطريان ،جهاد الديوان ،يف ترصيح صحفي:
إن «رئيس سلطة الطريان املدني العراقي ،نائل سعد عبد الهادي ،وجه ادارة املطارات
العراقية وبنا ًء عىل توجيهات مجلس الوزراء يف الجلسة  29يف الثالث من آب الحايل ،تقرر
جلب كارت التلقيح للزائرين يثبت تلقيحهم بجرعة كاملة ،باالضافة اىل فحص البي
يس ار قبل  72ساعة من دخول مطاري بغداد الدويل والنجف االرشف».وأضاف أن «مدة
الزيارة يجب أن ال تتجاوز اكثر من  7أيام من تاريخ دخول العراق» ،مبينا ً أن «هناك
تعاونا ً بني ادارة املطارات العراقية ووزارة الصحة بتطبيق اجراءات السالمة حسب
تعليمات الجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية حفاظا ً عىل أمن وسالمة العراقيني».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7545 :الثالثاء  17آب 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7545 Tue 17 Aug 2021

مركز سياسي :القوى املقاطعة لن تؤثر على موعد إجراء االنتخابات

ائتالف النصر لـ  :خنشى تكرار سيناريو انتخابات  2018وعلى الكتل املنافسة إبرام ميثاق شرف

الزوراء /حسني فالح:
اع�رب ائتلاف النصر عن خش�يته
من تك�رار س�يناريو انتخاب�ات عام
 2018وم�ا ش�ابهها م�ن عملي�ات
تزوي�ر وتالعب بالنتائ�ج ،وفيما دعا

الكت�ل السياس�ية اىل رضورة اب�رام
ميثاق رشف تتعهد بعدم زج السلاح
يف العملي�ة السياس�ية ،رأى مرك�ز
التفكري الس�يايس العراقي ان القوى
السياسية املقاطعة لن تؤثر عىل موعد

اج�راء االنتخاب�ات إال انها س�تفتح
بابا ألزمات كبيرة يف املرحلة املقبلة.
وقالت املتحدثة باس�م ائتالف النرص،
آي�ات مظفر ،يف حدي�ث لـ”الزوراء”:
ان هناك اس�تعدادات ل�دى مفوضية

االنتخابات عىل قدم وساق وتحديثات
بص�ورة مس�تمرة ،ولديه�ا رغب�ة
وجدية إلجراء االنتخابات يف موعدها.
مؤكدة :ان التخوف موجود ويش�كل
هاجس�ا لدى اغلب الكتل السياس�ية

م�ن احتمالي�ة تزوي�ر االنتخاب�ات
لكونه�ا م�رت بتجربة مري�رة جدا يف
انتخاب�ات  ، 2018وندع�و ان ال يعاد
ويتكرر السيناريو نفسه.

تفاصيل ص3

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع جمددا والوفيات تالمس الـ  20ألفا

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س االثنين،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف الع�راق ،فيم�ا اك�دت تس�جيل  8830اصاب�ة
جدي�دة و 68حال�ة وف�اة وش�فاء  9246حالة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
عدد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس،42579 :
ليصبح ع�دد الفحوصات الكلي�ة،13788911 :
مبين�ة انه تم تس�جيل  8830اصابة جديدة و68
حال�ة وف�اة وش�فاء  9246حالة.واضاف�ت :ان
عدد حاالت الشفاء الكيل،)90.0%( 1605296 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل ،1784594 :أما
عدد الحاالت التي تحت العالج ،159558 :يف حني
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة،1037 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل ،19740 :الفتة اىل ان
ع�دد امللقحني ليوم امس ،108020 :ليصبح عدد
امللقحني الكيل.2626447 :

املرور تؤكد استمرارها مبحاسبة الذين
يكتبون اجلمل غري الالئقة على سياراتهم

املنافذ :ضبط  36حاوية خمالفة للضوابط معدة للتهريب يف البصرة
بعد شكوى مستخدميه( ..تويرت) جيري تعديالت جذرية يف تصميمه

االخرية

بعد فراره خالل احملاكمة ..إلقاء القبض
على قائد القوة اجلوية السابق

املنطقة مما اضطره اىل تس�ليم نفسه”.
وبين أن “مف�رزة م�ن مرك�ز رشط�ة
الصالحي�ة اقتادت حمه أمين يف املركز
الرشط�ة وأودعت�ه التوقي�ف”.ويف وقت
س�ابق ،امس االثنني ،أف�اد مصدر أمني
بهروب قائد القوة الجوية الس�ابق أثناء
نقله من املحكمة إىل السجن بعد صدور
حكم بحبسه ،مشيرا ً إىل ان معاون آمر
موقع عسكري ساعد يف عملية الهروب.

تفاصيل ص2

األنواء :ارتفاع يف درجات احلرارة
ابتدا ًء من األربعاء

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوي�ة ،ام�س
االثنين ،حال�ة الطق�س يف البلاد خالل
األي�ام املقبلة ،فيم�ا توقع�ت ارتفاعا ً يف
درجات الحرارة ابت�دا ًء من غدا األربعاء.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:
إن “الطقس ليوم الثالثاء سيكون صحوا ً
وال تغري يف درج�ات الحرارة ،فيما تكون
الرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة
الرسعة ( )10-20كم/س ،ومدى الرؤية
( )8-10ك�م” ،مشيرا ً اىل أن “درج�ات
الح�رارة ستش�هد ارتفاع�ا ً طفيفا ً ليوم
غد االربعاء املقبل يف املناطق الشمالية”.
واوضح�ت ان “الطقس لي�وم الخميس
املقبل س�يكون صحوا ،ودرجات الحرارة
س�تنخفض يف املناط�ق الش�مالية فيما
سترتفع قليلا يف املناط�ق الجنوبية”،

ً
الفت�ا اىل أن “حركة الري�اح يف املنطقتني
الوس�طى والجنوبية س�تكون ش�مالية
غربية خفيف�ة اىل معتدلة الرسعة (10-
 )20كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10كم،
يف حين انه�ا س�تكون متغيرة االتجاه
خفيف�ة الرسعة يف املنطقة الش�مالية”.
واضافت ان “يوم الجمعة املقبل سيكون
الطق�س صح�وا ً م�ع ارتف�اع طفي�ف
لدرجات الح�رارة يف املنطقة الوس�طى،
ومقارب�ة للي�وم الس�ابق يف املناط�ق
الش�مالية والجنوبية ،ام�ا حركة الرياح
فس�تكون ش�مالية غربي�ة خفيف�ة اىل
معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س ومدى
الرؤية ( )8-10كم ،يف املنطقة الشمالية،
ومتغرية االتجاه خفيفة الرسعة ()5-10
كم/س ،وم�دى الرؤي�ة ( )8-10كم ،يف
املنطقتني الوسطى والجنوبية”.

ارتفاع حصيلة زلزال هاييت إىل أكثر من
 700قتيل ومئات اجلرحى واملفقودين

هايتي /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الس�لطات الهايتي�ة ارتف�اع
حصيل�ة ضحاي�ا الزلزال العني�ف الذي
رضب الجزيرة صباح الس�بت ،إىل 724
قتيلا ومئ�ات الجرح�ى واملفقودين إىل
جان�ب أرضار مادية جس�يمة ،ما يعيد
إىل األذهان ذكريات زلزال  2010املدمر.
وأعل�ن رئي�س ال�وزراء ،أريي�ل هنري،
أن الحكوم�ة أقرت حال�ة الطوارئ ملدة
شهر داعيا الس�كان إىل التضامن وعدم
االستسلام للذعر ،فيما عرض الرئيس
األمريكي جو بايدن املس�اعدة.والزلزال
ال�ذي بلغ�ت قوت�ه  7,2درج�ات رضب
البالد عند حدود الس�اعة 12,30( 8,30

بغداد /الزوراء:
نف�ت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة توجيه
دعوة رس�مية إىل الرئيس السوري ،بشار
األس�د ،لحضور قمة بغداد ل�دول الجوار
اإلقليم�ي ،املقرر عقدها نهاية ش�هر آب
الجاري.وذكرت الخارجية يف بيان تلقت»
الزوراء» نس�خة منه  :أن «بعض وسائل
َ
َ
الحكومة
ب�أن
اإلعلام تداول�ت نب�أ يفيد
العراقيّة ق ّدمت دعوة للحكومة السوريّة،

للمش�ارك ِة يف اجتماع القمّة لدول الجوار
واملزمع عقده يف نهاية الش�هر الجاري يف
بغداد».وأوضح�ت أن «الحكومة العراقيّة
ِّ
�د ّ
تؤك ُ
أنها غري معنيّة به�ذه الدعوة ،وأن
الدعوات الرس�ميّة ُت َ
رسل برسال ٍة رسميّة
وباس�م دول�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء
ط�رف آخ�ر أن
العراق�ي ،وال يح�ق ألي
ٍ
يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة ،لذا
اقتىض التوضيح».

كشفت عن إجراءاتها بشأن  3أنواع من املخالفات

ص4

بغداد /متابعة الزوراء:
أف�اد مصدر امني ،ام�س االثنني ،بإلقاء
القبض عىل قائد القوة الجوية الس�ابق،
الذي ف ّر من مف�رزة للرشطة أثناء نقله
من املحكمة إىل الس�جن.وقال املصدر يف
ترصي�ح صحف�ي :إن “الق�وات االمنية
انتشرت يف محيط حي الع�دل حيث ف ّر
قائ�دة الق�وة الجوي�ة الس�ابق الفريق
اول ركن طي�ار ،انور حمه امني ،واختبأ
يف الح�ي ،وضيقت الق�وات الخناق عىل

وزارة اخلارجية تنفي دعوة األسد
لقمة بغداد

ت غ) ،عىل بعد  12كلم من مدينة “سان
لوي دو س�ود” التي تبع�د  160كلم من
العاصمة بورت أو برنس ،حس�بما أفاد
املرك�ز األمريك�ي لرصد ال�زالزل.وأدت
الكارثة إىل انهيار كنائس ومحال ومنازل
ومبان علق مئات من األش�خاص تحت
أنقاضه�ا .ويواص�ل الس�كان انتش�ال
الضحاي�ا ،غالب�ا م�ن دون تجهي�زات
خاصة ،يف جهود أش�ادت به�ا الحماية
املدني�ة ،قائل�ة إن “عملي�ات التدخ�ل
األوىل أتاحت س�حب كثريي�ن من تحت
األنق�اض ،فيم�ا تواصل املستش�فيات
استقبال جرحى”.

تفاصيل ص3

بغداد /الزوراء:
أك�دت مديرية املرور العام�ة ،امس االثنني،
اس�تمرار مفارزها يف محاس�بة االشخاص
الذي�ن يكتب�ون الجم�ل غير الالئق�ة عىل
س�ياراتهم ،فيم�ا كش�فت ع�ن إجراءاتها
بش�أن  3أنواع م�ن املخالفات.وق�ال مدير
امل�رور العامة ،الل�واء طارق إس�ماعيل ،يف
ترصيح صحفي :إن «امل�رور العامة تراقب
تنفي�ذ قان�ون االوزان من�ذ  6أش�هر ،إذ إن
املحط�ات املحوري�ة يف بغ�داد واملحافظات
تعم�ل بش�كل دائم ،وت�م تغري�م املخالفني
مم�ن يرتكب�ون ه�ذه املخالفة».وأض�اف

أن «بع�ض املحافظ�ات ل�م تق�م بتطبي�ق
قانون األوزان باملستوى املطلوب ،ومديرية
املديرية تمارس الضغط عليها بهدف إكمال
محطاتها ،وذلك من اجل الحفاظ عىل البنى
التحتية».وتط�رق إس�ماعيل إىل مخالفات
أخرى ،وخاص�ة موضوع عمل عجالت نقل
األش�خاص خ�ارج املرائب وما تس�ببه من
اختناق�ات مروري�ة ،موضح�ا ً أن «هنال�ك
مف�ارز تعم�ل ليل نه�ار يف مرآب�ي العالوي
والنهض�ة ملن�ع املركبات الت�ي تعمل خارج
هذين املرآبني وتسبب الزحامات املرورية.

تفاصيل ص2

الكاظمي من نينوى :الفساد وسوء اإلدارة من العوامل اليت تسببت بسقوط املوصل

نين�وى من أمثلة التنوع العراق�ي ،وأن تجمع أرض
الع�راق ،كل ه�ذا التن�وع ال�ذي نع ّده مص�در قوة،
ونراه جوهر الهوية العراقية» ،مشيرا ً اىل أن «األمم
التي تحفظ تنوعه�ا وتحرتمه هي األمم الحضارية
الحي�ة ،ولم يكن ليصل التنوع العراقي إىل هذا اليوم
لوال مع�دن العراقيني األصيل ،واحرتامهم لبعضهم،
واعتزازهم بثقافتهم».وتابع «هنا عىل هذه األرض
الحبيب�ة ،ش�هد العالم س�فرا ً م�ن التضحيات من
كل أبن�اء ش�عبنا ،دفاع�ا ً ع�ن هوية نين�وى ،وعن
عراقيته�ا ،وع�ن أصالتها ،رافضين أن تكون هذه
املدينة العظيمة أسرية اإلرهاب والرجعية.

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي ،امس االثنني ،أن
الفس�اد وس�وء اإلدارة من العوامل التي تسببت بسقوط
نين�وى بيد عصابة داع�ش ،فيما وجه ال�وزراء إىل القيام
بزي�ارات منتظم�ة للمحافظة.وقال الكاظم�ي ،يف كلمته
خالل جلس�ة مجلس الوزراء املنعقدة يف محافظة نينوى،
وتلقتها «الزوراء» :إن «محافظة نينوى عزيزة عىل قلوب
كل العراقيني وهي بصمة من بصمات الحضارة» ،مبينا ان
«التأريخ العراقي املمتد واملتواصل واملتالقي من سومر إىل
آشور نجد إرثه يف كل مدينة عراقية نزورها ،ونينوى عبق
التأريخ ،وأصالة العراقيني ،وطيبة قلوبهم ،وإنسانيتهم،
وبصمته�م الحضارية».واضاف «ليس مصادفة أن تكون

تفاصيل ص2

الرئيس األفغاني هرب مع سيارات مملوءة باألموال بقي جزء منها يف املطار

جملس األمن يدعو إىل وقف فوري جلميع األعمال القتالية يف أفغانستان وتشكيل حكومة جديدة

كابل /الزوراء:
دعا مجل�س األمن ال�دويل ،امس االثنني،
إىل تش�كيل حكومة أفغاني�ة جديدة عرب
مفاوض�ات تتس�م بالوح�دة والش�مول
وتض�م النس�اء.وقال املجلس يف جلس�ة
طارئة عقدها بش�أن االوضاع االخرية يف
افغانستان  :ان مجلس األمن الدويل يدعو
جميع األطراف يف أفغانستان إىل السماح
بدخ�ول املس�اعدات اإلنس�انية دون

عراقيل.واضاف املجلس  :ندعو األطراف
األفغاني�ة لاللت�زام باملعايير الدولي�ة
لحقوق اإلنسان ووقف جميع التجاوزات
واالنته�اكات.ويف س�ياق اخ�ر ،أك�د
املستشار املس�تقيل لرئيس أفغانستان،
طارق فره�ادي :أن  200مس�ؤول فروا
مع أرشف غني من البالد ،فيما كش�فت
الس�فارة الروس�ية يف كاب�ل أن الرئيس
األفغاني ،أرشف غني ،هرب مع سيارات

مملوءة باألموال ،بق�ي بعضها يف املطار
لعدم تمكنه من نق�ل األموال كلها.وقال
املستشار املس�تقيل لرئيس أفغانستان،
طارق فره�ادي ،أن  200مس�ؤول فروا
مع أرشف غني من البالد ،فيما كش�فت
الس�فارة الروس�ية يف كاب�ل أن الرئيس
األفغاني ،أرشف غني ،هرب مع سيارات
مملوءة باألموال ،بق�ي بعضها يف املطار
لعدم تمكنه م�ن نقل األموال كلها .وقال

املستشار املس�تقيل لرئيس أفغانستان،
طارق فره�ادي :انه “بحكم األمر الواقع
طالب�ان هي من تحك�م البالد” ،موضحا ً
أن “عىل قادة طالبان العودة من الدوحة
لتحم�ل مس�ؤولية األم�ن”.ويف الس�ياق
ذاته ،كشفت السفارة الروسية يف كابول
لوكال�ة “س�بوتنيك” ع�ن أن الرئي�س
األفغان�ي ،أرشف غني ،ه�رب من كابول
مع سيارات مليئة باألموال ،بقي بعضها

يف املط�ار لع�دم تمكنه من نق�ل األموال
كلها.وق�ال الس�كرتري الصحف�ي للبعثة
الدبلوماس�ية ،نيكيت�ا إيش�ينكو“ :أم�ا
بالنسبة لسقوط النظام ،فتميز بطريقة
هروب غني من أفغانستان :أربع سيارات
كان�ت ممل�وءة بامل�ال ،وج�زء آخر من
األموال حاولوا وضعه يف مروحية ،لكنها
ل�م تس�توعبها ،فبقي جزء م�ن األموال
ملقى عىل أرض مدرج اإلقالع”.

بعد “سقوط كابل” بيد طالبان ..ترامب يدعو بايدن لالستقالة عون :لن أستقيل ..وسأختار وزراء
يف احلكومة

واشنطن /متابعة الزوراء:
دعا الرئيس األمريكي السابق الجمهوري ،دونالد ترامب،
خليفته الديموقراطي إىل االس�تقالة على خلفية انتصار
حركة طالبان يف أفغانس�تان ،ولكن ً
أيضا بسبب ما اعترب
أن�ه س�وء إدارة من جانب ج�و بايدن مللف�ات أخرى مثل
الجائحة.وكتب ترامب يف بيان “حان الوقت كي يس�تقيل
جو بايدن” بس�بب “عار ما سمح بحدوثه يف أفغانستان
جن ًب�ا إىل جنب مع االرتفاع الهائل (يف اإلصابات) بكوفيد،
وكارث�ة الح�دود ،وتدمري اس�تقالل الطاق�ة ،واقتصادنا
املُ َع ّطل”.وق�ال يف بيان آخر ،يوم األح�دّ :
إن “ما فعله جو
ّ
أسطوري .س ُيصبح أحد أعظم الهزائم
بايدن بأفغانستان
يف التاري�خ األمريكي!”.وأق ّر الرئيس األفغاني أرشف غني
الذي ف ّر إىل خارج أفغانس�تان ،مس�اء األحدّ ،
بأن “حركة
طالب�ان انترصت” ،يف حين أظهرت مش�اهد تلفزيونيّة
املتمرّدي�ن يحتفل�ون بـ”النرص” من القصر الرئايس يف

اخلدمات النيابية لـ
الزوراء /يوسف سلمان:
س�لمت لجنة الخدمات وشؤون االعمار
النيابي�ة مرشوع قانون مجلس االعمار
اىل هيئة رئاس�ة الربملان إلدراجه ضمن
ج�دول اعمال جلس�ات مجل�س النواب

كابول.وبعد عرشين سنة تقريبا ً عىل طردها من السلطة،
ً
كاملا مع انهيار القوّات
بات انتصار طالبان العس�كري
الحكوميّ�ة يف غي�اب الدع�م األمريكي.وداف�ع بايدن عن
قراره وضع ح ّد لحرب استمرّت عرشين عاما ً يف هذا البلد.
وقال “أنا الرئيس الرابع الذي يحكم مع انتش�ار عسكري
أمريك�ي يف أفغانس�تان  ..ال أريد أن أنقل ه�ذه الحرب إىل
رئي�س خام�س”.وكان ترام�ب حمّ�ل الخمي�س باي�دن
املس�ؤولية عن التقدم العس�كري لطالبان يف أفغانستان،
ً
قائلا ّ
إن الوض�ع الحايل “غير مقبول”.وق�ال ترامب يف
كنت رئيس�ا ً اآلن ،ألدرك العالم ّ
بيان “لو ُ
أن انسحابنا من
أفغانس�تان مره�ون برشوط”.وأض�اف “كان يمكن أن
يكون االنس�حاب مختلفا ً وأكثر نجاح�اً ،وطالبان كانت
تعلم ذلك أفضل من أي ش�خص آخر”.وتابع “لقد أجريت
محادثات شخصيا مع قادة من طالبان وهم فهموا أن ما
يفعلونه اليوم لن يكون مقبوال”.

بيروت/متابع�ةال�زوراء:
بع�د مطالبات تي�ار املس�تقبل وحزبي
الكتائب والقوات باستقالته من منصبه
عقب األزمة االقتصادية غري املس�بوقة
وانفج�اري مرف�أ بيروت وع�كار ،أكد
الرئي�س اللبنان�ي ،ميش�ال ع�ون ،أنه
ل�ن يس�تقيل وس�يقوم بواجباته حتى
النهاية.وشدد عون ،خالل لقائه بالقرص
الجمه�وري وف�د “املجل�س الوطن�ي
للتجمع من أجل لبنان يف فرنس�ا” ،عىل
عزمه عىل محاربة الفس�اد ،قائالً“ :لن
يهزن�ي أحد إن يف موقع�ي أو يف حريص

عىل مواصل�ة ما بدأته يف ه�ذا اإلطار”.
كما أض�اف أن “رئيس الجمهورية رغم
ما خسره من صالحي�ات إال أنه رشيك
يف تألي�ف الحكوم�ة مع رئي�س الوزراء
املكل�ف ،وله أن يختار من بني األس�ماء
املطروحة يف ظل ما يتمتع به من سلطة
معنوية”.إىل ذلك أعرب عن أمله التوصل
إىل الح�د م�ن األزمة من خالل تش�كيل
حكوم�ة جديدة يف األي�ام القليلة“ ،رغم
س�عي البعض لعرقلة هذا التش�كيل”،
وفق تعبريه.

تفاصيل ص3

 :قانون جملس اإلعمار سريحل إىل الدورة املقبلة

املقبل�ة تمهي� ًدا للتصويت علي�ه  ،فيما
رجحت ترحيل مرشوع القانون اىل الدورة
املقبلة إلق�راره يف الربملان الجديد .وقال
عضو اللجن�ة النائب بره�ان املعموري
ل�ـ» ال�زوراء» :ان « القان�ون يهدف اىل

إنش�اء البنى التحتية وإقامة املش�اريع
الكربى كالط�رق والجس�ور واملطارات
واملوانئ  ،ويش�جع االس�تثمار ويقيض
على البطالة « ،مشيرا اىل عقد اجتماع
مشترك مع رئاسة الربملان وقادة الكتل

ملناقشة اللمس�ات االخرية عىل نصوص
قان�ون مجل�س االعمار .واض�اف ان «
املجلس الجديد سيتابع إنشاء املشاريع
االستراتيجية والصناعي�ة والزراعي�ة
والصحي�ة والس�كنية ،كم�ا س�يعظم

اس�تفادة املواطنين م�ن خلال توزيع
أرباح املشاريع عليهم ومنحهم األولوية
باالكتتاب «  ،مبينا ان « مجلس االعمار
سيرتأسه رئيس مجلس الوزراء .

تفاصيل ص2

سياسة
العدد 7545 :الثالثاء  17آب 2021

الداخلية ختصص الرقم ()455
لتلقي احلاالت الطارئة للمواطنني

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،تخصيص رقم للحاالت الطارئة
للمواطنني.
وذكر بيان للوزارة ،تلقت “الزوراء” نسخة منه :أنه “بتوجيه مبارش من قبل،
الفريق عماد محمد محمود ،وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة ،وحرصا ً
منه عىل تقديم أفضل الخدمات للمواطنني ،تم استحداث الرقم الخاص
لسيطرة مديرية املرور (.”)455
وأضاف البيان أن “الرقم يعمل عىل مدار  24ساعة ويتم من خالله استقبال
كل االتصاالت من املواطنني لبغداد واملحافظات بالحاالت الطارئة والحوادث،
وكذلك فيما يخص االختناقات املرورية واالستفسار حول مواقع تسجيل
املركبات وإجازات السوق يف عموم العراق”.

بعد فراره خالل احملاكمة ..إلقاء القبض
على قائد القوة اجلوية السابق

بغداد /متابعة الزوراء:
أفاد مصدر امني ،امس االثنني،
بإلقاء القبض عىل قائد القوة
الجوية السابق ،الذي ف ّر من
مفرزة للرشطة أثناء نقله من
املحكمة إىل السجن.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي:
إن “القوات االمنية انترشت يف
محيط حي العدل حيث ف ّر قائدة
القوة الجوية السابق الفريق
اول ركن طيار ،انور حمه امني،
واختبأ يف الحي ،وضيقت القوات
الخناق عىل املنطقة مما اضطره
اىل تسليم نفسه”.
وبني أن “مفرزة من مركز
رشطة الصالحية اقتادت حمه
أمني يف املركز الرشطة وأودعته
التوقيف”.
ويف وقت سابق ،امس االثنني،
أفاد مصدر أمني بهروب قائد
القوة الجوية السابق أثناء نقله
من املحكمة إىل السجن بعد
صدور حكم بحبسه ،مشريا ً إىل
ان معاون آمر موقع عسكري
ساعد يف عملية الهروب.
وقال املصدر إن “محكمة
جنايات الكرخ يف بغداد أصدرت
اليوم (أمس) حكما ً بالسجن
ملدة سنتني بحق قائد القوة
الجوية السابق الفريق اول ركن
طيار ،انور حمه ،بتهم تتعلق
بالفساد”.
وبني أنه “بعد صدور الحكم
تم استدعاء مفرزة من مركز
رشطة الصالحية لنقل املوقوف
إىل السجن ،وعندها طلب
املوقوف من املفرزة أن يسمحوا
له بجلب مالبس وأشياء أخرى
موجودة يف عجلته الخاصة نوع
(مونيكا) والتي كان يقودها ابن
شقيقه وهو ضابط برتبة عقيد،
يشغل منصب معاون آمر موقع
املوصل للمرية ،واثناء ذلك صعد

املوقوف داخل العجلة يرافقه
ضابط رشطة برتبة مالزم فما
كان من العقيد إال أن شهره
مسدسه ووجهه إىل رأس ضابط
الرشطة وهدد بقتله إذا لم يرتجل
من العجلة”.
واضاف املصدر ان “العقيد
واملوقوف فرّا بالعجلة باتجاه
حي العدل يف بغداد وعىل الفور
تم قطع الشارع وايقاف العجلة،
حيث قام املوقوف بالرتجل من
العجلة والهرب اىل جهة مجهولة
فيما تم إلقاء القبض عىل العقيد
وضبط العجلة وبندقية نوع
(ام فور) ومسدس نوع (ولرت 9
ملم) وتم تطويق املكان .
يشار اىل ان مذكرة اعتقال
صدرت يف  24كانون االول
 2017بحق قائد القوة الجوية
السابق الفريق اول ركن طيار،
انور حمه امني ،بتهمة هدر
املال العام حول ملف صفقة
الطائرات التشيكية.
وكانت وزارة الدفاع التشيكية
أعلنت ،يف ( 17آذار ،)2015
مصادقة الحكومة التشيكية عىل
صفقة لتسليم العراق  15طائرة
من طراز ( )L-159الخفيفة
املقاتلة بمبلغ  30مليون دوالر،
وتوقعت تسليم الطائرات للعراق
خالل عامني اىل ثالثة أعوام.

alzawraanews@yahoo.com

وجه الوزراء إىل القيام بزيارات منتظمة للمحافظة

الكاظمي من نينوى :الفس��اد وس��وء اإلدارة من العوامل اليت
تسببت بسقوط املوصل
بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظمي ،امس االثنني ،أن الفساد
وس�وء اإلدارة م�ن العوام�ل الت�ي
تسببت بسقوط نينوى بيد عصابة
داعش ،فيما وجه الوزراء إىل القيام
بزيارات منتظمة للمحافظة.
وق�ال الكاظم�ي ،يف كلمت�ه خالل
جلس�ة مجل�س ال�وزراء املنعقدة
يف محافظ�ة نين�وى ،وتلقته�ا
“ال�زوراء” :إن “محافظ�ة نينوى
عزيزة عىل قلوب كل العراقيني وهي
بصم�ة من بصم�ات الحض�ارة”،
مبين�ا ان “التأري�خ العراقي املمتد
واملتواص�ل واملتالق�ي من س�ومر
إىل آش�ور نج�د إرث�ه يف كل مدينة
عراقي�ة نزوره�ا ،ونين�وى عب�ق
التأريخ ،وأصالة العراقيني ،وطيبة
قلوبهم ،وإنس�انيتهم ،وبصمتهم
الحضارية”.
واضاف “لي�س مصادفة أن تكون
نين�وى من أمثلة التن�وع العراقي،
وأن تجم�ع أرض الع�راق ،كل هذا
التنوع الذي نع ّده مصدر قوة ،ونراه
جوهر الهوي�ة العراقية” ،مشيرا ً
اىل أن “األم�م التي تحف�ظ تنوعها
وتحرتم�ه ه�ي األم�م الحضاري�ة
الحي�ة ،ول�م يك�ن ليص�ل التنوع
العراق�ي إىل ه�ذا اليوم ل�وال معدن
العراقيين األصي�ل ،واحرتامه�م
لبعضهم ،واعتزازهم بثقافتهم”.

وتاب�ع “هن�ا على ه�ذه األرض
الحبيب�ة ،ش�هد العالم س�فرا ً من
التضحي�ات م�ن كل أبناء ش�عبنا،
دفاع�ا ً ع�ن هوي�ة نين�وى ،وع�ن
عراقيتها ،وع�ن أصالتها ،رافضني
أن تك�ون ه�ذه املدين�ة العظيم�ة
أسرية اإلرهاب والرجعية ،وانترص
العراقي�ون على اإلره�اب ألن
املوصليين يف مقدمة املدافعني عن
مدينتهم”.
واش�ار اىل ان “عقد جلس املجلس
يف نين�وى ،ته�دف للوق�وف على

اخلدمات النيابية لـ
الزوراء /يوسف سلمان:
سلمت لجنة الخدمات وشؤون االعمار
النيابية مرشوع قانون مجلس االعمار اىل
هيئة رئاسة الربملان إلدراجه ضمن جدول
اعمال جلسات مجلس النواب املقبلة تمهي ًدا
للتصويت عليه ،فيما رجحت ترحيل مرشوع
القانون اىل الدورة املقبلة القراره يف الربملان
الجديد .
وقال عضو اللجنة النائب برهان املعموري
لـ” الزوراء” :ان “ القانون يهدف اىل إنشاء
البنى التحتية وإقامة املشاريع الكربى
كالطرق والجسور واملطارات واملوانئ ،
ويشجع االستثمار ويقيض عىل البطالة “،
مشريا اىل عقد اجتماع مشرتك مع رئاسة

كشفت عن إجراءاتها بشأن  3أنواع من املخالفات

املرور تؤكد استمرارها مبحاسبة الذين يكتبون
اجلمل غري الالئقة على سياراتهم

بغداد /الزوراء:
أكدت مديرية املرور العامة ،امس االثنني،
استمرار مفارزها يف محاسبة االشخاص
الذين يكتبون الجمل غري الالئقة عىل
سياراتهم ،فيما كشفت عن إجراءاتها بشأن
 3أنواع من املخالفات.
وقال مدير املرور العامة ،اللواء طارق
إسماعيل ،يف ترصيح صحفي :إن “املرور
العامة تراقب تنفيذ قانون االوزان منذ 6
أشهر ،إذ إن املحطات املحورية يف بغداد
واملحافظات تعمل بشكل دائم ،وتم تغريم
املخالفني ممن يرتكبون هذه املخالفة”.
وأضاف أن “بعض املحافظات لم تقم بتطبيق
قانون األوزان باملستوى املطلوب ،ومديرية
املديرية تمارس الضغط عليها بهدف إكمال
محطاتها ،وذلك من اجل الحفاظ عىل البنى
التحتية”.
وتطرق إسماعيل إىل مخالفات أخرى ،وخاصة
موضوع عمل عجالت نقل األشخاص خارج
املرائب وما تسببه من اختناقات مرورية،
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موضحا ً أن “هنالك مفارز تعمل ليل نهار يف
مرآبي العالوي والنهضة ملنع املركبات التي
تعمل خارج هذين املرآبني وتسبب الزحامات
املرورية ،ألنهم مخالفون ويتسببون بأرضار
للملتزمني بالقانون ممن ينقلون األشخاص
عرب املرائب” ،مطالبا ً وزارة النقل بـ”تفعيل
دورها أكثر والعمل مع رجال املرور للقضاء
عىل هذه الظاهرة غري الصحيحة”.
وفيما يخص مخالفة كتابة الجمل غري
الالئقة عىل السيارات ،أكد مدير املرور العامة:
أن “مفارز املرور مستمرة يف محاسبة
االشخاص الذين يكتبون الجمل غري الالئقة
عىل سياراتهم”.
وأشار إىل أن “قانون املرور املرقم  8لسنة
 2019نص عىل عدم وضع امللصقات
والعبارات املسيئة وغري املسيئة ،ويتم تغريم
صاحب املركبة”.
ولفت إىل أن “املفارز تعمل باستمرار عىل
رفع السيطرات غري املربرة وغري الصحيحة
كموقع ،وجعلها مرابطات”.

ماتعان�ي من�ه م�ن مش�اكل يف
مختلف املجاالت” ،مبينا ً أن “نينوى
مازالت تعاني من مش�اكل خدمية
وعمرانية”.
ولفت اىل أن “الفساد وسوء اإلدارة
من العوامل التي تس�ببت بسقوط
املحافظ�ة بي�د عصاب�ة داعش”،
مؤكدا ان “الحكومة حاربت الفساد
ما استطاعت ،بدعم من العراقيني
جمع�ا ،اال ان املعركة طويلة وهي
قد تكون أكرب م�ن معركة داعش،
وتحتاج إىل تكاتف الجميع”.

واوض�ح “ش�كلنا لجن�ة خاص�ة
ّ
ووجهن�ا بوضع
إلعم�ار املوص�ل،
خارطة طريق وخطة عمل رسيعة،
ملعالجة املش�اكل التي تعاني منها
املحافظة”.
وبين ان “العم�ل بدء يف مش�اريع
استراتيجية مهم�ة باملحافظ�ة،
منه�ا مط�ار املوص�ل ،ومحط�ة
القط�ارات” ،موجها “ال�وزراء إىل
القي�ام بزيارات منتظم�ة لنينوى،
للوق�وف على مش�اكلها ،ووضع
حلول فاعلة ورسيعة لها”.

وشدد“ ،عىل الوزارات كافة تقديم
كل إمكانياته�ا ،للجن�ة إعم�ار
املوصل ،كي تنجح يف مهمتها”.
وخاط�ب الكاظمي اه�ايل املوصل
بالق�ول إن “املس�تقبل ملحب�ي
الع�راق ،وال مس�تقبل للفس�اد
واإلرهاب وانع�دام الكفاءة ،ونحن
معكم وأهلك�م يف كل مدن العراق،
للنهوض يعني بعضنا بعضاً”.
ّ
وتفق�د رئيس مجلس الوزراء،
هذا
مصطفى الكاظم�ي ،صباح امس
اإلثنني ،سد املوصل ومبنى مرشوع
إدارة السد ،واطلع عىل أعمال السد،
والتقى العاملني فيه.
وق� ّدم مدي�ر مرشوع س�د املوصل
رشحا ً مفصالً عن السد ،وأهميته،
واألعم�ال املنج�زة إلدامته ،وجرت
أيضا ً معاينة أعمال التحش�ية من
أعىل السد.
وأكد الكاظمي أهمية سد املوصل،
ورضورة قيام املالكات العاملة فيه
بعمليات اإلدامة املستمرة ،ومراقبة
عمليات التحشية التي يتطلبها.
وكان رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،ق�د وصل إىل
محافظ�ة نين�وى ،صب�اح الي�وم
(أم�س) ،عىل رأس وف�د حكومي،
ضم أعضاء مجلس الوزراء؛ لتفقد
األوضاع يف املحافظة ،وعقد جلسة
ملجلس ال�وزراء التخ�اذ جملة من
القرارات بشأنها.

 :قانون جملس اإلعمار سريحل إىل الدورة املقبلة

الربملان وقادة الكتل ملناقشة اللمسات
االخرية عىل نصوص قانون مجلس االعمار .
واضاف ان “ املجلس الجديد سيتابع إنشاء
املشاريع االسرتاتيجية والصناعية والزراعية
والصحية والسكنية ،كما سيعظم استفادة
املواطنني من خالل توزيع أرباح املشاريع
عليهم ومنحهم األولوية باالكتتاب “  ،مبينا
ان “ مجلس االعمار سيرتأسه رئيس مجلس
الوزراء  ،ويضم مديرا تنفيذيا وعددا من
الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص”.
واوضح ان “ مهام املجلس تتضمن التفاوض
والتعاقد والرقابة بشفافية ورصانة وعدالة“،
مؤكدا ان “ قانون مجلس االعمار سيخلص
املشاريع االسرتاتيجية االستثمارية وغري

االستثمارية من البريوقراطية والروتني
القاتل “ ،منوها اىل ان العراق يعاني منذ
 2003معوقات اقتصادية كبرية نتيجة سوء
التخطيط وعدم وجود اسرتاتيجية اقتصادية
واضحة ،ما ادت اىل عدم وجود رؤية حقيقية
لتنفيذ املشاريع.
باملقابل اكد العضو االخر يف اللجنة ،النائب
عباس العطايف :ان لجنة الخدمات وشؤون
االعمار النيابية تتوقع عرض قانون مجلس
االعمار عىل التصويت يف الجلسة املقبلة
بعد اكمال تدقيقه من قبل لجنة الخدمات
النيابية .مشريا اىل وجود بعض املالحظات
ستتم اضافتها قبل تمريره بالتصويت.
وقال العطايف ،يف ترصيح صحفي :ان

“مجلس االعمار سيعمل وفق قانون
االستثمار وخصصت له موازنة تقدر بـ
( )500مليار دينار كحد أدنى ،وستكون
مهمته رسم الخطط االسرتاتيجية للبلد،
فضال عن توفريه لفرص عمل كبرية
للشباب” ،مبينا أن “التعديالت واالضافات
الجديدة التي وضعت عىل مسودة القانون
هي اضافة وزارة العمل واالسكان إىل
عضوية هذا املجلس”.
واوضح ان “ هناك تباينا يف الرأي بخصوص
اضافة خمس أو ثالث شخصيات من القطاع
الخاص اىل عضوية مجلس االعمار ،وسيتم
حسم هذه الفقرة أو االختالف بالتصويت يف
الجلسات املقبلة “.
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جملس الوزراء يعقد جلسته االعتيادية يف نينوى ويصوّت على  22قراراً خيص احملافظة
بغداد /الزوراء:
عقد مجلس الوزراء ،امس االثنني ،جلسته
االعتيادي�ة يف محافظ�ة نين�وى ،وفيم�ا
ص�وت عىل  22ق�رارا يخ�ص املحافظة،
واف�ق عىل تش�كيل لجنة وزاري�ة إلعمار
محافظ�ة نين�وى واس�تحداث درج�ات
وظيفية لتثبيت املتعاقدين مع املفوضية
العليا لالنتخابات.
وذكر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان “مجلس الوزراء
على  22ق�رارا ً يخص محافظ�ة نينوى،
وذل�ك خلال جلس�ته االعتيادي�ة الت�ي
عقدها يف مدينة املوصل ،برئاس�ة رئيس
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي”.
وأضاف :ان القرارات تلخصت باآلتي:
أوالً /إطلاق أم�وال محافظ�ة نين�وى
األرصدة املجم�دة ،إىل مرشوعات لصالح
الدوائ�ر املنقول�ة ،عىل أن يج�ري تحديد
هذه املرشوعات ،بالتنسيق بينها واللجنة
العليا إلعمار املوصل ،وإدراجها بالتنسيق
بينه�ا ووزارة التخطي�ط ،عىل وفق املادة
( /2أوالً /6/أ) من قانون املوازنة العامة
االتحادية للسنة املالية.2021
ثانياً/
 1تخصي�ص املس�احة املتبقي�ة م�نمعس�كر الغزالن�ي (بع�د نق�ل ملكي�ة
مس�احة ( )3000دون�م م�ن املعس�كر
املذك�ور آنف�ا ً إىل وزارة الدف�اع الحالي�ة،
بحس�ب ما مبين يف التسلس�ل ( )60من
محضر االجتم�اع املق�ر ،بموج�ب قرار
مجلس ال�وزراء ( 243لس�نة  )2020إىل
بلدية املوصل ،إلنشاء مرشوع استثماري
س�كني عىل وفق قانون االس�تثمار (13
لس�نة 2006) ،عىل أن يع�رض املرشوع
باملزايدة العلنية كما يتطلبه قرار مجلس
الوزراء ( 245لسنة .)2019
 2تألي�ف لجن�ة م�ن وزارات (الدف�اع،والنق�ل ،واإلعم�ار واإلس�كان) والهيئ�ة
الوطني�ة لالس�تثمار وس�لطة الطيران
املدن�ي ،الهيئة العليا إلعمار نينوى ،تتوىل
النظر يف وضع خطة ش�املة للمساحات
املتبقية من أرايض معسكر الغزالني خالل

ش�هر واحد ،وأخذ املوافق�ات القطاعية
بخصوص ما جاء آنفا ً (املوافقة).
ثالث�اً /أخ�ذ البن�ك املرك�زي العراق�ي
اإلج�راءات املالئم�ة بش�أن إع�ادة عمل
رشكات الصريفة يف محافظة نينوى عىل
وف�ق القوانين والتعليمات ،بع�د أن يتم
التدقي�ق االمني من جه�از االمن الوطني
خالل مدة ال تزيد عن  30يوما ً من تأريخ
ورود طل�ب التدقي�ق من البن�ك املركزي،
وبانتهائها تعد املوافقة حاصلة عند عدم
اإلجابة.
رابعاً /تأهي�ل وزارة الصناع�ة واملعادن
املصان�ع واملعام�ل يف محافظ�ة نينوى،
بحس�ب التخصيص�ات املالي�ة املتوافرة
لديها.
خامس�اً /إعمار مدين�ة املوصل القديمة
بحس�ب ما جاء يف الفق�رة  )(1املذكورة
آنفا ً بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
سادس�اً /رصف وزارة املالية تعويضات
الوجبة األوىل املرس�لة من دائ�رة املوازنة إكمال اإلج�راءات املذكورة آنفا ً يف الفقرة
ً
آنف�ا ،بموجب كتاب (.)1
يف ال�وزارة املذكورة
رئاس�ة محكمة اس�تئناف نينوى املرقم - 3ش�مول فن�دق املوصل بالفق�رة ()2
بالع�دد ( )1088امل�ؤرخ يف  16حزي�ران آنفا ً .
 ،2021وكت�اب محافظ�ة نين�وى املرقم تاس�عاً /الرتي�ث يف اس�تحداث وح�دات
بالع�دد ( )2742امل�ؤرخ يف  17حزي�ران إدارية جدي�دة يف محافظ�ة نينوى لحني
 2021يف حال توفر التخصيصات املالية .إجراء عملية التعداد السكاني ،بحسب ما
سابعاً /أخ�ذ س�لطة الطيران املدني مبين يف قرار مجلس الوزراء ( 34لس�نة
بالتنس�يق بينه�ا والجان�ب الفرنسي.)2020 ،
اإلج�راءات املالئم�ة بالرسع�ة املمكن�ة ،عارشاً /إنشاءالشارع الحويل والجرسين
بش�أن متابعة تنفيذ إع�ادة تأهيل مطار الس�ادس والس�ابع يف مدين�ة املوص�ل،
املوصل الدويل مع ممثل رشكة ( )ADP-1بالتنس�يق بني محافظة نينوى ووزارات
الفرنسية ،بحسب ما مبني يف قرار مجلس (املالية ،والتخطيط ،واإلعمار واإلس�كان
والبلديات واألشغال العامة ،والثقافة).
الوزراء ( 221لسنة .)2020
أخ�ذ وزارت�ي
حادي عرش/
ثامناً/
يّ
 1توَل هيئة الس�ياحة يف وزارة الثقافة (املالي�ة والتخطيط) اإلج�راءات املالئمةمراجعة العقد االس�تثماري املربم بشأن بشأن تطبيق املادة /(2ثانياً/العجز/2/
فن�دق نين�وى ال�دويل اوب�روي ،وأخ�ذ ب/2/ك) م�ن قان�ون املوازن�ة العام�ة
االتحادية للس�نة املالي�ة  ،2021لتمويل
اإلجراءات املناسبة بشأن ذلك.
2لوزي�ر الثقاف�ة ع�رض الفن�دق آنفا ً ع�دد م�ن مرشوع�ات البن�ى التحتي�ةلالس�تثمار ،اس�تثناء م�ن ق�رار مجلس لصال�ح وزارة الصحة خالل عام ،2021
ال�وزراء ( )245لس�نة  ،2019إىل إح�دى ومن ضمنها مرشوع انش�اء املستشفى
الشركات املتخصص�ة بهذا املج�ال بعد الجمهوري يف محافظة نينوى.

احلكومة تقر حالة الطوارئ ملدة شهر

ارتفاع حصيلة زلزال هاييت إىل أكثر من
 700قتيل ومئات اجلرحى واملفقودين
هايتي /متابعة الزوراء:
أعلنت الس�لطات الهايتي�ة ارتفاع حصيلة
ضحايا الزلزال العنيف الذي رضب الجزيرة
صب�اح الس�بت ،إىل  724قتيلا ومئ�ات
الجرحى واملفقودين إىل جانب أرضار مادية
جسيمة ،ما يعيد إىل األذهان ذكريات زلزال
 2010املدمر.
وأعل�ن رئي�س ال�وزراء أريي�ل هن�ري أن
الحكومة أق�رت حالة الطوارئ ملدة ش�هر
داعيا السكان إىل التضامن وعدم االستسالم
للذع�ر ،فيما عرض الرئي�س األمريكي جو
بايدن املساعدة.
والزل�زال ال�ذي بلغ�ت قوت�ه  7,2درج�ات
رضب البلاد عن�د ح�دود الس�اعة 8,30
( 12,30ت غ) ،على بعد  12كلم من مدينة
“س�ان لوي دو س�ود” التي تبعد  160كلم
من العاصمة بورت أو برنس ،حسبما أفاد
املركز األمريكي لرصد الزالزل.
وأدت الكارث�ة إىل انهي�ار كنائ�س ومحال
ومن�ازل ومبان علق مئات من األش�خاص
تحت أنقاضها .ويواصل الس�كان انتش�ال
الضحايا ،غالبا من دون تجهيزات خاصة،
يف جهود أشادت بها الحماية املدنية ،قائلة
إن “عملي�ات التدخل األوىل أتاحت س�حب
كثريين م�ن تحت األنق�اض ،فيما تواصل
املستشفيات استقبال جرحى”.
وع�رض الرئي�س األمريك�ي ج�و باي�دن
املس�اعدة قائلا يف بيان “أحزنن�ي الزلزال
املدم�ر الذي رضب س�ان لوي دو س�ود يف
هايتي ه�ذا الصباح” ،مش�ددا على إعداد
“اس�تجابة أمريكي�ة فوري�ة” لـ”تقيي�م
األرضار” ومساعدة املصابني.
وكان مس�ؤول يف البي�ت األبي�ض ق�ال
لصحافيّين إن باي�دن “أج�از اس�تجابة
أمريكي�ة فوري�ة وكل�ف مدي�رة الوكال�ة
األمريكية للمس�اعدة الدولية (يو إس إيد)
سامانتا باورز تنسيق هذا الجهد”.
وعىل الساحل الجنوبي لهايتي ،انهار فندق
“ل�و منغيي�ه” املتع�دد الطبق�ات بالكامل
يف الس كاي�س ،ثالث أكرب مدين�ة يف البالد.
وانتش�لت جثة مالك�ه العضو الس�ابق يف
مجلس الشيوخ بهايتي ،غابرييل فورتوني،
م�ن تحت األنقاض بحس�ب ش�هود .وأكد

رئيس الوزراء وفاته يف وقت الحق.
وش�عر س�كان مجم�ل البلاد بالزل�زال.
وتعرضت مدينة جرييمي التي يقطنها أكثر
من  200ألف نس�مة عن�د الطرف الجنوبي
الغرب�ي لش�به الجزي�رة ،ألرضار كبرية يف
وسطها املكون بصورة أساسية من منازل
ذات طبقة واحدة.
ويف هذا الش�أن ،رصح جوب جوزيف ،أحد
سكان جرييمي “سقط سقف الكاتدرائية.
الش�ارع الرئيسي مغلق  ...هن�ا يرتكز كل
نش�اط املدينة االقتصادي” .وأورد تاماس
ج�ان بيار “لق�د جن الن�اس .األهل حملوا
أبناءه�م وغ�ادروا املدين�ة بع�د انتش�ار
ش�ائعات ع�ن تس�ونامي” .وكان املرك�ز
األمريك�ي للجيوفيزياء أص�در تحذيرا من
تسونامي إثر الزلزال ،رسعان ما ألغاه.
ومدين�ة جرييم�ي الش�هرية باس�م مدينة
الش�عراء ،معزولة نس�بيا ع�ن البالد كون
الطري�ق الوطني�ة الت�ي تعبر الجزيرة لم
تنج�ز بعد .وقالت كريس�تيال س�ان هيلري
( 21عاما) التي تقط�ن قرب مركز الزلزال
“كن�ت داخ�ل من�زيل عندم�ا ب�دأ يهت�ز،
كن�ت ق�رب الناف�ذة ورأي�ت كل األش�ياء
تتس�اقط” .مضيفة “س�قطت قطعة من
الحائ�ط عىل ظهري لكني لم أصب بجروح
خطرة” ،مشيرة إىل أن “منازل عدة دمرت
بالكامل”.
وقام شهود عيان بتصوير ركام العديد من
املباني اإلس�منتية بينها كنيس�ة يبدو أنها
كانت تشهد احتفاال دينيا صباح السبت يف
منطقة تبعد  200كل�م جنوب غرب بورت
أو برنس.
وال ي�زال البل�د األفقر يف الق�ارة األمريكية
يس�تذكر زل�زال  12يناير/كان�ون الثان�ي
 2010ال�ذي دم�ر العاصم�ة والعدي�د من
املدن.
وقىض يومه�ا أكثر من  200ألف ش�خص
وأصيب أكثر من  300ألف آخرين ،إىل جانب
ترشيد مليون ونصف مليون من السكان.
وبعد أكثر من عرش سنوات عىل هذا الزلزال
املدمر ،ل�م تتمكن هايت�ي الغارقة يف أزمة
اجتماعي�ة سياس�ية حادة ،م�ن مواجهة
تحدي إعادة اإلعمار.

ثان�ي عشر /اس�تئناف وزارة اإلعم�ار
واإلس�كان والبلدي�ات واألش�غال العامة
العمل يف املرشوع�ات الوزارية املتلكئة يف
محافظ�ة نينوى ،بالتنس�يق م�ع وزارة
التخطيط بحسب التخصيصات املالية.
ثال�ث عشر /ت�ويل وزارة التخطي�ط
إيج�اد معالج�ة للمرشوع�ات املتوقف�ة
يف محافظ�ة نين�وى ،بحس�ب مقرتحات
املحافظة املذك�ورة آنفا أو أي مقرتحات
أخرى بشأن املوضوع عىل وفق ما جاء يف
امل�ادة /(2أوالً/6/ج) من قانون املوازنة
العامة االتحادية للسنة املالية .2021
رابع عشر /أخذ محافظة صلاح الدين
اإلجراءات القانونية بش�أن تسوية العقد
املوق�ع م�ع رشكة زهرة بش�أن مرشوع
وزارة الكهرب�اء يف املنطق�ة الش�مالية (
خ�ط بيجي  -غ�رب بغداد ،وخ�ط قيارة
الغازي�ة  -يارمجة الثانوي�ة) إن كان له
مس�وغ قانوني ،مع تويل قيادة العمليات
املشتركة تأمين خ�ط القي�ارة الغازية
وحماية الفرق املكلفة بتنفيذ املرشوع.
خامس عرش /إدراج وزارة التعليم العايل
والبح�ث العلم�ي بالتنس�يق بينها وبني

وزارتي (املالية ،والتخطيط) ،املرشوعات
املبين تفاصيلها بالقائم�ة املرافقة ربط
كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املرق�م بالعدد (ش )2302 /املؤرخ يف 12
تم�وز  ،2021اس�تنادا ً إىل أح�كام امل�ادة
(/2أوالً/6/أ) م�ن قانون املوازنة العامة
االتحادية للس�نة املالية ، 2021وإن كان
ذلك يف موازنة عام .2022
املوافق�ة على
سادس عرش/
الدراس�ة املعدة من اللجن�ة العليا إلعمار
املوصل املرقم�ة بالع�دد ( )190املؤرخة
يف  10تم�وز  ،2021وع ّده�ا أرضي�ة
للمرشوع�ات الت�ي تحتاجه�ا محافظة
نينوى .
سابع عرش /املوافقة عىل ما يأتي:
1تأليف لجنة برئاس�ة ممثل عن وزارةاإلعمار واإلس�كان والبلديات واألش�غال
العام�ة ،وعضوي�ة ممثلني ع�ن وزارتي
(املالية/دائرة عق�ارات الدولة ،والعدل/
دائرة التسجيل العقاري) ،وديوان أوقاف
الديانات املس�يحية واأليزيدية والصابئة
املندائية ،ومحافظة نينوى.
 2-تت�وىل اللجن�ة املذك�ورة آنف�اً ،وضع

ضواب�ط التمل�ك والتملي�ك يف البل�دات
املس�يحية الواقعة يف س�هل نين�وى ذات
الخصوصي�ة القومية والديني�ة واإلثنية
واملذهبية.
ثامن عرش/
 1إق�رار توصي�ات فريق العم�ل املؤلفبش�أن تدقي�ق الرصفي�ات للس�نوات
( ،)2013-2019الخاصة برواتب مديرية
صح�ة نين�وى ،املبين�ة يف كت�اب دي�وان
الرقاب�ة املالية االتح�ادي املرق�م بالعدد
( )13/5/9/5213امل�ؤرخ يف  24آذار
 ،2021وبحسب اآلتي:
أ -توفير وزارت�ي (املالي�ة ،والصح�ة)
التخصيص�ات الكافي�ة لرواتب موظفي
دائرة صحة نينوى ،آخذين بعني االهتمام
التعيينات املركزي�ة والرتفيعات ملوظفي
الدائرة املذكورة آنفاً.
ب -فت�ح دي�وان الرقاب�ة املالي�ة
االتح�ادي تحقيق�ا ً م�ع وزارة الصح�ة
بش�أن التخصيص�ات املس�تغلة منه�ا
والتخصيصات غري املضافة خالل العامني
( ،2018و.)2019
ج -وض�ع وزارة املالي�ة التخصيص�ات
الالزم�ة للموظفين املبارشي�ن خلال
الع�ام 2017/الذين لم تصرف رواتبهم
حت�ى تأريخ�ه ،على الرغم من سلامة
موقفهم األمني.
د -تألي�ف لجنة من دائ�رة صحة نينوى،
تتوىل حصر أس�ماء املوظفين ،ومبالغ
رواتبه�م م�ن غير املش�مولني بالرواتب
املدخ�رة ،وإج�راء املعالجات املحاس�بية
الالزمة.
هـ -إعادة النظر بالرتفيعات التي صدرت
خالل عام  ،2018واس�تقطاع الفروقات
املرصوف�ة لبع�ض املوظفين بص�ورة
خاطئة.
و -إرساع دائ�رة صح�ة نين�وى يف تقديم
البيان�ات املالي�ة واس�تحصال مصادقة
سجل التوحيد من وزارة املالية.
 2توجي�ه عقوب�ة ألعضاء لجن�ة األمرالديوان�ي ( 8لس�نة  ،)2020املؤلف�ة
بموج�ب كت�اب األمان�ة العام�ة ملجلس

ال�وزراء املرق�م بالع�دد (ش.ز.ل/ت/
ديوان�ي )1081/امل�ؤرخ يف  14كان�ون
الثاني  2020باستثناء رئيس اللجنة.
تاسع عرش /إقرار الفقرة ( )3من املحور
الثالث /التوصيات من التقرير األسبوعي
لجائح�ة كورون�ا يف الع�راق ،املبين�ة يف
كت�اب وزارة الصح�ة املرق�م بالع�دد
(د.ص.ع )11/3564/امل�ؤرخ يف  10آب
 ،2021بحسب اآلتي:
أ-تك�ون إدارة مشروع املراك�ز البحثية
الطبي�ة يف جامعة املوصل بس�عة ()150
رسيرا ً مشتركا ً بين وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي /جامعة املوصل ،ودائرة
صح�ة نينوى وتس�تخدم لألم�راض غري
املعدية.
ب -تخويل دائرة صح�ة نينوى صالحية
الصرف م�ن ميزانيته�ا ،بع�د تعزيزها
باملبالغ املطلوبة من وزارة املالية ومبالغ
تنمية األقاليم يف محافظة نينوى.
عشرون /الس�ماح بتس�جيل املركبات
الصال�ون الداخل�ة بصورة رس�مية قبل
( 10حزيران  ،)2014من سنوات الصنع
 ،2012-2013-2014يف مديري�ة م�رور
محافظ�ة نين�وى ،رشيط�ة أن يك�ون
املستفيد من سكنة محافظة نينوى.
حادي وعرشون /إقرار توصيات املجلس
ال�وزاري للطاق�ة ( 107لس�نة )2021
املرافقة ربط كتاب األمانة العامة ملجلس
ال�وزراء ،املرقم بالع�دد ( )21599يف 10
آب  ،2021ومن تخصيصات وزارة املوارد
املائي�ة دون طل�ب تخصيص�ات مالي�ة
إضافية.
ث�ان وعشرون /اس�تحداث الدرج�ات
ٍ
الوظيفية؛ لغرض تثبي�ت املتعاقدين مع
مفوضي�ة االنتخاب�ات ،مم�ن تج�اوزت
خدمته�م  5س�نوات فأكثر ،اس�تنادا ً إىل
امل�ادة (/61ب) م�ن قان�ون املوازن�ة،
وتش�كيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل
ع�ن وزارة التخطي�ط ،وعضوية ممثلني
م�ن وزارة املالية ،ومفوضية االنتخابات؛
لدراس�ة تحوي�ل العق�ود (املؤقت�ة) يف
املفوضية إىل عقود تشغيلية.

مركز سياسي :القوى املقاطعة لن تؤثر على موعد إجراء االنتخابات

 :خنش��ى تكرار س��يناريو انتخابات
ائت�لاف النصر لـ
 2018وعلى الكتل املنافسة إبرام ميثاق شرف
الزوراء /حسني فالح:
اعرب ائتالف النرص عن خشيته
من تكرار سيناريو انتخابات عام
 2018وما شابهها من عمليات
تزوير وتالعب بالنتائج ،وفيما
دعا الكتل السياسية اىل رضورة
ابرام ميثاق رشف تتعهد بعدم زج
السالح يف العملية السياسية ،رأى
مركز التفكري السيايس العراقي ان
القوى السياسية املقاطعة لن تؤثر
عىل موعد اجراء االنتخابات إال انها
ستفتح بابا ألزمات كبرية يف املرحلة
املقبلة.
وقالت املتحدثة باسم ائتالف النرص،
آيات مظفر ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ان هناك استعدادات لدى مفوضية
االنتخابات عىل قدم وساق وتحديثات
بصورة مستمرة ،ولديها رغبة
وجدية إلجراء االنتخابات يف موعدها.
مؤكدة :ان التخوف موجود ويشكل
هاجسا لدى اغلب الكتل السياسية
من احتمالية تزوير االنتخابات
لكونها مرت بتجربة مريرة جدا يف
انتخابات  ، 2018وندعو ان ال يعاد
ويتكرر السيناريو نفسه.
واضافت :ان املعطيات الحالية
من استعدادات املفوضية وجدية
الحكومة ورغبة الكتل السياسية

االكثر تأثريا عىل الساحة وكذلك من
وعي بعض الناخبني والرقابة االممية
والدعم الذي حصل عليه العراق عىل
مستوى املجتمع الدويل واالقليمي
يف جدية ورضورة اجراء انتخابات
تسودها اجراءات الحرية والنزاهة
والعدالة ،اعطت نوعا من رسائل
الطمأنينة ،لكن يف الوقت نفسه
االنتخابات النزيهة والعادلة تتوقف
عىل مجموعة معايري مهمة ،من
بينها االجراءات الحكومية املتمثلة
بتوفري االمن االنتخابي بصورة
خاصة واملجتمعي بصورة عامة.
وتابعت :فضال عن القوى السياسية
ومدى طرحها للمرشحني املخلصني
ولربامج انتخابية واقعية وابتعادها
عن االمور املتمثلة بالخدمات اآلنية
وإبرامها ميثاق رشف بينها تتعهد به
بعدم زج السالح يف العملية السياسية،
اضافة اىل معيار مهم وهو مشاركة
الناخبني بدون مشاركة حقيقية
ستكون انتخابات فاشلة ونسعى
اىل حث الناس .الفتة اىل :ان هنالك
نقطة نركز عليها خالل تعاملنا مع
املواطن والناخب بصورة خاصة،
وهي املشاركة الفاعلة والحقيقية
باالنتخابات ،وبدونها لن نستطيع ان
تكون لدينا معايري اساسية وارضية

حقيقية للتغيري .
وأوضحت :ان املقاطعة قد ال تؤثر
عىل شكل العملية االنتخابية ،ولكن
قد تؤثر عىل العملية السياسية
الن املقاطعني كتل سياسية لديها
جمهور وطيف يف املجتمع العراقي
تؤثر بالعملية السياسية .مؤكدة:
ان هنالك حوارات مكثفة مع الكتل
املقاطعة من اجل اقناعها للعدول
عن هذا الرأي.
واشارت اىل :ان البلد فيه الكثري من
االزمات ويحتاج اىل مشاركة الجميع
من اجل حل هذه االزمات واتخاذ
اجراءات حقيقية لحلحلة الوضع
وليس املقاطعة التي قد ال تكون فيها
نتائج حقيقية وإنما املشاركة وتحمل
املسؤولية ستبعث رسائل للمواطن
بأنها عازمة عىل ان تكون لديها
اجراءات وتغيريات جذرية حقيقية يف
العملية السياسية القادمة.
من جهته ،ذكر رئيس مركز التفكري
السيايس العراقي ،احسان الشمري،
يف حديث لـ”الزوراء” :ان عملية
التغيري يف مجلس املفوضية يف حد
ما ساهمت بوجود ارتباك يف عمل
املفوضية ،خصوصا ان من تسنموا
مجلس املفوضية هم قضاة بعيدون
جدا عن العمل اإلداري ،لكن هذا

ال يعني االخفاق بقدر ما يعلق
املوضوع بالكوادر الوسطية وبقاعدة
املفوضية ،اضافة اىل ذلك فاملفوضية
يف النهاية تلتزم بقانون انتخابي
وبآليات هذا القانون ،لكن االهم هو
ضبط العملية االنتخابية وعدم وجود
ثغرات وتزوير.
واضاف :ان اعالن املفوضية ما بني
اآلونة واالخرى بأنها تمتلك القدرة
عىل اجراء املفاوضات والقيام
بعملية املحاكاة لتجربة انتخابية،
هذه جميعها تعطي مؤرشا عىل ان
هناك استعدادات كبرية .الفتا اىل :ان
الحكومة تعمل بذات املستوى من
تقديم الدعم اللوجستي للمفوضية
فيما يرتبط بالتخصيصات وايضا
تقديم الدعم األمني ،خصوصا
ان اللجنة االمنية لالنتخابات هي
بانعقاد مستمر منذ اشهر.
وتابع :ايضا تعمل الحكومة بمسار
ثالث وهو قضية استمرار التوافق
واالستقرار السيايس .مبينا :ان
هناك استعدادات جيدة لكن املشكلة
ال تكون يف املفوضية والحكومة
ويف النهاية الحكومة ليست طرفا
مشاركا يف االنتخابات وانما طرف
داعم ،وانما بعض القوى السياسية
غري مؤهلة إلجراء االنتخابات وهذا

هو الخطر.
واشار اىل :ان املخاوف من التزوير ال
تزال رغم االستعدادات والتحذيرات
الدولية بعدم وجود سيناريو مشابه
النتخابات  2018املزورة بشكل
كامل ،لكن هناك قوى سياسية ال
تستطيع ان تحرز تقدما باالنتخابات
إال من خالل عمليات تزوير وايضا
عمليات رشاء األصوات .مؤكدا :انه
ال يزال املال السيايس نافذا وال زال
عملية توظيف موارد الدولة وما زال
السالح متحكما ،هذه جميعها ممكن
ان تعيد سيناريو او حتى وجود تأثري
لهذه االحزاب داخل الكوادر الوسطية
او ما دون الوسطية يف املفوضية،
هذه جميعها قد تعيد مشهد التزوير
ومشهد انتخابات  2018املزورة.
واشار اىل :ان املقاطعة هي قرار
سيايس واالنتخابات قرار دولة،
والربملان حل نفسه ،وهناك مرسوم
جمهوري وتأكيد من رئيس
الجمهورية ايضا عىل املوعد ،وبالتايل
لن تؤثر هذه القرارات السياسية عىل
تأجيل االنتخابات ،لكنها ستكون
مؤثرة يف قضية املقاطعة ،أي عدم
وجود رشعية ،وهذا هو املهم
وسيفتح بابا ألزمات كبرية جدا يف
املرحلة القادمة.

عون :لن أستقيل ..وسأختار وزراء يف احلكومة
بريوت /متابعة الزوراء:
بعد مطالبات تيار املستقبل وحزبي الكتائب
والقوات باستقالته من منصبه عقب األزمة
االقتصادية غري املسبوقة وانفجاري مرفأ
بريوت وعكار ،أكد الرئيس اللبناني ،ميشال
عون ،أنه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى
النهاية.
وشدد عون ،خالل لقائه بالقرص الجمهوري
وفد “املجلس الوطني للتجمع من أجل لبنان يف
فرنسا” ،عىل عزمه عىل محاربة الفساد ،قائالً:
“لن يهزني أحد إن يف موقعي أو يف حريص عىل
مواصلة ما بدأته يف هذا اإلطار”.
كما أضاف أن “رئيس الجمهورية رغم ما خرسه
من صالحيات إال أنه رشيك يف تأليف الحكومة
مع رئيس الوزراء املكلف ،وله أن يختار من
بني األسماء املطروحة يف ظل ما يتمتع به من
سلطة معنوية”.
إىل ذلك أعرب عن أمله التوصل إىل الحد من
األزمة من خالل تشكيل حكومة جديدة يف
األيام القليلة“ ،رغم سعي البعض لعرقلة هذا

التشكيل” ،وفق تعبريه.
يذكر أن لبنان يشهد منذ العام  2019انهيارا ً
اقتصاديا ً متسارعا ً فاقمه انفجار مرفأ بريوت،
الذي راح ضحيته أكثر من  200شخص ،وتفيش
فريوس كورونا ،فيما تعجز القوى السياسية
عىل التوافق عىل تشكيل حكومة مهمتها إخراج
البالد من أزماتها.
وفجر األحد ُقتل  28شخصا ً عىل األقل وأصيب
نحو  80آخرين بجروح جراء انفجار خزان
وقود يف بلدة التليل بمنطقة عكار الشمالية
أثناء تجمع العرشات حوله للحصول عىل القليل
من البنزين ،يف بلد يشهد أزمة نقص حاد يف
املحروقات .وال يزال سبب اندالع االنفجار
مجهوالً.
وجراء أزمة املحروقات املتفاقمة ،يصدر كل يوم
يف لبنان تحذير من قطاع ما .وينتظر اللبنانيون
منذ أسابيع لساعات يف طوابري طويلة أمام
محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنني
حاد يف توزيع البنزين واملازوت ..وعىل وقع
شح احتياطيات الدوالر لدى املرصف املركزي،

رشعت السلطات منذ أشهر يف ترشيد أو رفع
الدعم تدريجيا ً عن استرياد سلع رئيسية بينها
الوقود واألدوية.كما تفاقمت األزمة أكثر مع
إعالن مرصف لبنان ،األربعاء رفع الدعم عن
املحروقات ،ما أحدث هلعا ً بني الناس ،إذ إن كل
يشء مرتبط باملحروقات ،ورفع الدعم يعني
احتمال ارتفاع أسعار كل املواد بشكل كبري.
وبسبب أزمة املحروقات وغياب الصيانة والبنى
التحتية ،تراجعت تدريجا ً خالل األشهر املاضية
قدرة مؤسسة كهرباء لبنان عىل توفري التغذية،
ما أدى إىل رفع ساعات التقنني لتتجاوز 22
ساعة يومياً.
إىل ذلك ،لم تعد املولدات الخاصة قادرة عىل
تأمني املازوت الالزم لتغطية ساعات انقطاع
الكهرباء ،ما اضطرها أيضا ً إىل التقنني ورفع
تعرفتها بشكل كبري جراء رشاء املازوت من
السوق السوداء.
وعىل وقع األزمة ،حذرت مستشفيات عدة،
تعاني أساسا ً من نقص يف األدوية وهجرة
طواقمها ،من احتمال إغالق أبوابها يف حال عدم

توافر املازوت.
يشار إىل أنه جراء األزمة االقتصادية الحادة التي
صنفها البنك الدويل من بني األسوأ يف العالم منذ
العام  ،1850بات  78%من اللبنانيني يعيشون
تحت خط الفقر ،بحسب األمم املتحدة ..ويحمل
لبنانيون الطبقة الحاكمة مسؤولية االنهيار
االقتصادي وما مر عليهم خالل العامني
املاضيني من أزمات ،عىل رأسها انفجار مرفأ
بريوت يف الرابع من أغسطس .2020
ومنذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار
املرفأ ،تحول الخالفات بني القوى السياسية
دون تشكيل حكومة يشرتط املجتمع الدويل أن
تنفذ إصالحات جذرية يف مقابل تقديم الدعم
املايل إلخراج لبنان من أزمته االقتصادية.
ويف  22أكتوبر املايض ،تم تكليف سعد الحريري
تشكيل حكومة جديدة ،إال أنه اعتذر عن املهمة
يف  15يوليو املايض ،بعد خالفات بينه وبني
عون .ويف  26يوليو املايض ،تم تكليف نجيب
ميقاتي الذي ترأس حكومتني يف  2005و،2011
تشكيل حكومة جديدة.
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العمل تطلق ملحقاً برواتب املعني
املتفرغ
بغداد /الزوراء:
تستعد وزارة العمل والشؤون االجتماعية إلطالق ملحق خالل شهر آب الجاري،
ملن توقفت رواتبهم من املستفيدين من راتب املعني املتفرغ.
وق�ال رئيس هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاص�ة يف الوزارة ،احمد هادي
بنية ،يف حديث صحفي :إن «الهيئة بصدد إطالق ملحق خالل ش�هر اب الجاري
مل�ن توقفت رواتبهم من املس�تفيدين من رات�ب املعني املتفرغ لعدة اس�باب»،
موضح�ا أن «املس�تفيدين الذي�ن يس�تحقون رواتب مرتاكمة لألع�وام ،2016
 ،2018 ،2017ما زالت اللجنة التدقيقية تواصل عملها بش�أنهم ،إذ تم تحشيد
جهد وظيفي للجنة الرئيسة إلنجاز العمل وفق االحتساب الدقيق للمستحقات
املالية .
وأض�اف أن «املس�تفيدين من راتب املعني املتف�رغ للع�ام  ،2019الذين اكملوا
جميع االجراءات اإلدارية والطبية ،من حاميل بطاقة املاسرت كارد ولم يتسلموا
مس�تحقاتهم املالية ،سوف تطلق رواتبهم خالل شهر اب الجاري» ،منوها بأن
«املتقدمني للشمول االلكرتوني براتب املعني املتفرغ لعام  2019الذين لم يحالوا
للجان الطبية ،ستبارش الهيئة إحالتهم ابتداء من مطلع شهر أيلول املقبل وفق
جداول زمنية معدة للمراجعة يف بغداد واملحافظات».

عملية أمنية مشالي بابل استعدادا
لزيارة عاشوراء
بغداد /الزوراء:
نفذت قيادة عمليات الفرات األوس�ط
يف الحش�د ،امس االثنني ،عملية أمنية
ش�مايل بابل اس�تعدادا لزيارة العارش
من محرم الحرام
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :ان «عملي�ات الف�رات
األوس�ط يف الحش�د الش�عبي ،نفذت
عملية دهم وتفتيش ملنطقة البحريات
ومحيطه�ا وص�وال اىل ح�زام بغ�داد

لتأمني زيارة العارش من محرم».
واضاف�ت« :وش�اركت يف العملي�ة
ق�وة من اللواء  ١١يف الحش�د ،وكتيبة
النخبة ،وعمليات اس�تخبارات الحشد
الش�عبي ،وافواج من ط�وارئ رشطة
بابل».
ونف�ذت العملي�ة كإج�راء اس�تباقي
خش�ية اي تح�رك او تس�لل للع�دو
الستهداف الزوار فضال عن البحث عن
املطلوبني من فلول داعش.

القبض على  105أجانب خمالفني
لشروط اإلقامة

بغداد /الزوراء:
تمكنت كوادر مديرية شؤون اإلقامة ،امس االثنني ،من إلقاء القبض عىل ()105
ش�خصا اجنبيا من مختلف الجنسيات مخالفا لرشوط اإلقامة يف مناطق أطراف
بغداد.
وذك�رت مديرية ش�ؤون اإلقامة يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :انه «تم
القبض عىل  ١٠٥اجنبيا مخالفا ً لرشوط اإلقامة يف أطراف بغداد (عويريج ..وعلوة
الرشيد) ملخالفتهم رشوط قانون اقامة االجانب العراقي رقم  ٧٦لسنة .»٢٠١٧
وبينت ان «جهود املديرية ما زالت مستمرة يف مالحقة االجانب املخالفني والتعامل
معه�م وف�ق القوانني النافذة ،حي�ث اهابت مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات
واالقام�ة باملواطنني ع�دم ايواء االش�خاص االجانب املخالفين للقانون واالبالغ
الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام».

الكشف عن تزوير وشبهات فساد يف
عقد بناء مدارس باألهوار
بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة النزاهة بمجل�س النواب،
ام�س االثنني ،عن وجود تزوير وش�بهات
فس�اد يف العق�د املبرم من�ذ س�نة 2017
لبناء  89مدرس�ة يف األه�وار باملحافظات
الجنوبية.
وق�ال مقرر لجن�ة النزاه�ة النيابية ،عبد
األمير املياح�ي ،يف ح�وار اطلع�ت علي�ه
«الزوراء» :إن “هناك صفقة (فساد) لبناء
 89مدرس�ة يف األهوار (البرصة ،ميسان،
النارصية) منذ عام  ،2017والتي ما زالت
هياكل لم يستكمل بناؤها”.
وكش�ف املياحي عن تفاصيل العقد املربم
بين (رشك�ة الزي�ن) و(رشك�ة الف�رات
االوس�ط) و(رشكة الحسناوي للمقاوالت
العامة املحدودة) ،مبينا ان “املدير املفوض
لرشكة (الزين) محسن فاضل عبد الكريم
ل�م يكن عىل علم بالعقد املربم بني رشكته
واألمانة العامة ملجلس الوزراء ،ولم يبصم
ولم يوقع عىل الوكالة الصادرة من (كاتب
عدل الزبري املس�ائي) والت�ي اتضح الحقا ً

أنه�ا مزورة ووفق ه�ذه املعطيات أنذرت
رشك�ة (الزي�ن) املدع�و (عب�اس قاس�م
ً
وكيلا عن
س�لمان) ال�ذي نصب نفس�ه
الرشكة بالتزوير”.
وأضاف أنه “تمت مفاتحة األمانة العامة
ملجلس ال�وزراء بأن رشك�ة (الزين) التي
ت�م التعاقد معه�ا من قبلكم لي�س لديها
عل�م بهذا العقد املبرم ،واملتعلق ببناء 89
مدرس�ة ،وأن الرشك�ة لم تتس�لم الـ(25
ملي�ار دين�ار) الت�ي تم إطالقه�ا من قبل
األمانة ولم تنزل بحسابات الرشكة ،وانها
وضعت بحس�ابات وهمية ،كما تم تزوير
وكالة الرشكة والتعاقد مع األمانة”.
وتس�اءل املياح�ي“ :كيف قام�ت األمانة
العامة ملجلس الوزراء بإحالة عقد إنش�اء
 89مدرس�ة من دون التدقيق باملعلومات
ومعرف�ة املدير املف�وض للرشكة من قبل
مسجل الرشكات؟ وكيف لم تتأكد األمانة
م�ن صحة صدور الوكالة التي أكد (كاتب
عدل الزبري املسائي) عدم وجود أية أوليات
لهذه الوكالة وأنها مزورة”.
العدد390:
التاريخ2021/8/16:

		
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 		
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح الشطرة
اىل /املدعى عليه /املدان احمد قاسم ثاجب
م /تبليغ
أص�درت هذه املحكمة بحق�ك القرار الغيابي املرق�م (/241ج)2021/
يف  2021/6/15ال�ذي يقضي بالحب�س علي�ك ملدة س�نتني وف�ق املادة
 434عقوب�ات ،وإصدار أم�ر القبض بحقك ،وصدر الق�رار غيابيا ً قابالً
لالعرتاض والتمييز وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ
ومختار محلة الحمام يف الشطرة تقرر تبليغك اعالنا ً بصحيفتني ولك حق
الطعن بالقرار خالل املدة القانونية وبخالفه يكتسب الدرجة القطعية.
القايض
احمد وحيد صبخة
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الصحة :ما زلنا يف املوجة الثالثة ونتوقع حتورات أكثر شراسة
بغداد /الزوراء:
ح�ذرت وزارة الصح�ة م�ن اس�تمرار خطورة
املوقف الوبائي يف البالد .وفيما حذرت املفوضية
العليا لحقوق االنس�ان م�ن ان الوضع املتفاقم
لإلصابات بجائح�ة كورونا ينذر بكارثة صحية
كبرية ،دعت اىل إعالن حالة الطوارئ الصحية.
وقالت عضو الفريق الطبي االعالمي يف الوزارة،
رب�ى فالح ،يف ترصيح صحفي« :تذبذب املواقف
للوبائي وتس�جيل انخف�اض باإلصابات ال يدل
عىل انحسار للوباء وان معدل الـ  7آالف إصابة
املسجلة ليست بالقليلة» .وأكدت «لم نجتز بعد
مرحلة الخطر او املوجة الثالثة حتى اآلن».
وبين�ت فلاح ان «أي موج�ة جدي�دة تص�ل اىل
مرحلة معين�ة وبعدها تبدأ باالنخفاض وان أي
تهاون قد يدخل البالد بموجة جديدة» .وتوقعت
ان «نش�هد تحورات للفريوس أكثر ش�دة وأكثر
رشاسة كما حصل بباقي البلدان».
من جهة متصلة ،تخطط وزارة الصحة السترياد
 18مليون جرعة اضافية من اللقاحات املضادة
لفريوس كورونا.
وق�ال مدير الصح�ة العامة يف ال�وزارة ،رياض
الحلف�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن «الـعـ�راق
أجـ�رى تعاقدات واتـفـاقـيـات الس�ـتـيـراد
 33مـلـيـون جرع�ة متنوعة املـصـادر ومـن
ش�ـركـات رصين�ة إلنت�اج الـلـقـاحـ�ات،
وحـالـيـ�ا يـجـ�ري العم�ل لـتـوس�ـعـة

اعـــداد الـجـرعـات بإضافة  18مــلــيــون
جــرعــ�ة اضــافــيــ�ة ،لـيـصـل عــدد
اللقاح�ات اىل  48ملي�ون جرعة ،باس�تثناء ما
استلم كمنح او هدايا من بعض الدول».
واوضح ان «معظم الدفعات التي تم التعاقد
عليها ضم�ن اتفاقيات الوزارة من املؤمل ان
تصل نهاية العام الحايل» ،معربا عن «أمـلـه
بــان تـسـهـم الـكـمـيـات املتسلمة من
الـلـقـاحـات والـتـي س�ـيـتـم تس�لمها
خـلال االس�ـابـيـع املـقـبـلـ�ة بتحقيق
الـنـس�ـبـة التي وضعته�ا منظمة الصحة

العاملية للبل�دان فــي نـهـايـ�ة الــعــام
الــحــالــ�ي الــتــ�ي تقضي بتطعي�م
 % 60م�ن الفئ�ات املس�تهدفة م�ن عمر 18
صعودا».
ويجري يف العراق اس�تخدام ثالث�ة انواع مــن
الـلـقـاحـاتهــيفــايــزروسـيـنـوفـارم
واسرتازنيكا ضمن اكثر من  750منفذا تلقيحيا
منترشا يف عموم املحافظات.
واش�ــار الحلفي الـى ان «الــوزارة تس�لمت
شحنة جديدة من فايزر بلغت اكثر من  503آالف
جـرعـة مـقـدمـة مـ�ن الحكومة االمريكية،

وتم تس�لم جرعة جديدة امس االحــد بـواقـع
 400ألــف جـرعـة ،ليصبح مـجـمـوع مــا
تــم تـجـهـيـزه لـلـمـؤسـس�ـات الصحية
اكثر من  900ألف جرعة».
واك�د ان «جمي�ع اللقاح�ات مق�رة ومعتم�دة
م�ن منظم�ة الصح�ة العاملي�ة وم�ن مناش�ئ
رصــيــنــة ومــتــوفــرة فــي جـمـيـع
املـنـافـذ التلقيحية الـتـي تشهد اقـبـاال كبريا
من قبل املواطنني».
من جهته ،ح�ذر عضو املفوضية العليا لحقوق
االنس�ان ،فاضل الغراوي ،امس االثنني ،من ان
الوض�ع املتفاق�م لإلصاب�ات بجائح�ة كورونا
ينذر بكارثة صحية كبرية ،داعيا اىل إعالن حالة
الطوارئ الصحية.
وقال الغ�راوي يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :إن “عدم التزام املواطن بمتطلبات الوقاية
وضعف الوعي الصحي ل�دى املواطن وارصاره
عىل عدم اخذ اللقاح فاقم هذه الحالة” .
ودع�ا الغ�راوي رئيس ال�وزراء اىل “اعالن حالة
الطوارئ الصحية والبدء بحملة ش�املة لتوزيع
اللق�اح على املواطنني س�واء من خلال الفرق
الجوال�ة وحمالت لتوزيعه على موظفي الدولة
كافة واصدار جواز صحي للتلقيح يكون بمثابة
وثيق�ة ل�كل مواط�ن واطلاق حمل�ة اعالمية
مكثفة لحث املواطنني عىل اخذ اللقاح للحفاظ
عىل حياتهم وابعاد الخطر املحدق بهم”.

املنافذ :ضبط  ٣٦حاوية خمالفة للضوابط معدة للتهريب يف البصرة
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس
االثنين ،ضبط  ٣٦حاوي�ة مخالفة
للضوابط معدة للتهريب يف محافظة
البرصة.
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت�ه
«ال�زوراء» :انها تواص�ل العمل بما
ج�اء بتوجيه�ات رئي�س مجل�س
الوزراء ،برضورة إحكام الس�يطرة
عىل املنافذ الحدودية كافة ،للحد من
حاالت الفساد ،واستمرارا ً للعمليات
النوعي�ة التي ينفذها رج�ال املنافذ
الحدودية.

واضاف�ت ،ان رئي�س هيئ�ة املنافذ
الحدودي�ة الل�واء الدكت�ور عم�ر
الوائلي توجه ف�ور ورود معلومات
دقيقة مؤك�دة اىل محافظة البرصة
ً
ميداني�ا عىل عملية ضبط
لإلرشاف
نح�و ( ) ٣٦حاوي�ة تحت�وي على
مواد ممنوعة من االس�ترياد معده
للتهريب ومنع ضعفاء النفوس من
إدخالها اىل البلاد واألرضار بصحة
املواطنني.
واوضح�ت ،ان�ه ت�م اس�تحصال
موافقة قايض التحقيق ،حيث تبني
وج�ود م�واد ممنوعة م�ن الدخول

احلشد يبدأ عملية متشيط
واسعة يف حميط خانقني

بغداد /الزوراء:
أعلن القيادي يف الحش�د العشائري ،محمد
الع�زاوي ،امس االثنني ،ع�ن انطالق عملية
تمش�يط واس�عة يف محيط قضاء خانقني
شمال رشق دياىل.
وقال العزاوي يف حديث صحفي :ان” قوات
امنية مشرتكة بدأت عملية تمشيط واسعة
يف محيط منطقة الكس�ارات رشقي قضاء
خانقني(100ك�م ش�مال رشق بعقوب�ة)
بعد تع�رض نقطة مرابط�ة امنية متقدمة
للجي�ش اىل اس�تهداف بأس�لحة القنص يف
س�اعة متأخ�رة من مس�اء ي�وم امس ما
اسفر عن اصابة جندي”.
واضاف العزاوي ان” التمش�يط يجري من
محوريين يف عمق االرايض الزراعية والتالل
القريب�ة يف مس�عى ملن�ع اي موط�ئ ق�دم
للخالي�ا االرهابي�ة وتأمني واس�ع للمحيط
الزراع�ي” ،الفت�ا اىل ان “العملية تجري من
خلال خارط�ة معلوم�ات اس�تخبارية يف
تحديد االهداف امليدانية”.
وكان�ت نقط�ة مرابط�ة متقدم�ة للجيش
اس�تهدفت يف ساعة متأخرة من مساء يوم
امس بأس�لحة القنص يف منطق الكسارات
رشقي خانقني ما ادى اىل اصابة جندي .

اعالن
اىل الرشي�ك (مخلص تركي عطيه) اقتىض
حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف
لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء للرشيكة (
فاطم�ة قاس�م منش�د ) للعق�ار املرقم (
 ) 34215يف النج�ف حي العداله مقاطعه،
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات
دون حضوركم.

مخب�أة مع�دة للتهري�ب وه�ي (
م�واد غذائي�ة تالف�ة غير صالحة
لالستهالك البرشي وادوية ومعدات
طبي�ة منتهي�ة الصالحي�ة وم�واد
ش�ديدة االنفج�ار وعجلات دون
املوديل ودراجات نارية ممنوعة من
االسترياد).
واشارت اىل ان هذه اإلجراءات تأتي
من قبل رئيس هيئة املنافذ الحدودية
لتكثي�ف ال�دور الرقاب�ي والعم�ل
امليدان�ي واإلرشاف املبارش عىل منع
التهري�ب وهدر املال الع�ام ،واتخاذ
اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة بحق

املخالفني ،من خالل تنظيم الزيارات
املفاجئة إىل جميع املنافذ الحدودية
لتحقيق املزيد م�ن النجاحات األمر
الذي سيكون له مردود إيجابي عىل
املصلحة العامة.
وبين�ت انه عىل هامش هذه الزيارة
عق�د الوائلي اجتماع�ا ً م�ع مدراء
املناف�ذ الحدودي�ة يف محافظ�ة
البصرة ،أك�د خالل�ه على أهمي�ة
مكافح�ة التهريب بجميع أش�كاله
ومن�ع الهدر باملال العام وبذل املزيد
م�ن الجه�ود لخدمة البل�د وتكثيف
املتابع�ة امليدانية وجم�ع املعلومات

والتنسيق بني الدوائر.
وتابع�ت ،انه ت�م ضب�ط الحاويات
عن طريق لجنة مشتركة من كافة
الدوائ�ر العامل�ة يف منف�ذ مين�اء
ام قصر الش�مايل بعد اس�تحصال
موافقة القايض .
ً
واك�دت الهيئ�ة ،ان�ه بن�اء على
اإلج�راءات الت�ي اتخ�ذت بحس�ب
الخطة املرس�ومة ،تمكنت مالكات
الهيئ�ة من وضع اليد عليها ومنعها
م�ن امل�رور ،وإحالته�ا إىل الجهات
القضائي�ة ألخ�ذ اللازم بش�أنها
بحسب القوانني والضوابط.

حذرت من نفاد خزينها من حديد األبراج

الكهرباء تعلن تعرض خط نقل (كركوك  -مركز أربيل) لعمل خترييب
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الكهرباء تعرض خط
نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة الضغط
الفائ�ق (كرك�وك  -مرك�ز أربي�ل)
اىل عم�ل تخريب�ي بتفجير عبوات
ناسفة.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :ان «خ�ط نقل الطاقة
الكهربائية الضغط الفائق (كركوك
 مرك�ز أربي�ل) جه�د  ٤٠٠ك.فالتاب�ع للرشكة العامة لنقل الطاقة
الكهربائي�ة يف املنطق�ة الش�مالية
تعرض مس�اء أمس االحد ،اىل عمل
تخريب�ي ارهابي بتفجير بعبوات
ناس�فة ادت اىل تضرر البرج رقم
( )٣٦٩وميلان الربج املرقم ()٣٧٠
وحدوث تقطع يف االسلاك وخروج
الخط عن الخدمة».
وأض�اف ان�ه «وعىل الف�ور رشعت
امللاكات الهندس�ية والفني�ة يف
الرشك�ة العام�ة املذك�ورة رفق�ة
القوات االمنية للكش�ف عىل الخط
املتضرر لغ�رض االرساع بإنج�از
الصيان�ات املطلوب�ة واعادتهما اىل
الخدمة».
ويف الس�ياق نفس�ه ،ح�ذرت وزارة
الكهرب�اء م�ن نتائ�ج اس�تمرار
العملي�ات التخريبية على مفاصل
الش�بكة وانعكاس�ها س�لبا ً على
خزينها من حديد األبراج واستنزاف
ق�درات مالكاته�ا يف عمليات إعادة
التأهي�ل ،واصف�ة م�ا يج�ري من

عمليات تخريب بـ»الحرب العلنية»
عىل أبراج الطاقة.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء،
أحم�د العب�ادي ،يف حديث صحفي:
إن «ما يجري من استهدافات للبنى
التحتية لقط�اع الكهرباء ما هو إال
ح�رب علنية على أب�راج وخطوط
نقل الطاقة ،وبالت�ايل فهي تتقطع
بشكل واس�ع عىل مستوى خطوط
الضغط الفائق والعايل مما يؤدي اىل
تراجع تجهيز الكهرب�اء للمواطن،
الذي يعد املس�تهدف االول من هذه
الحرب».
وأض�اف أن « االس�تهدافات الت�ي
تطول املنظومة ليست االوىل ،ولكنها
هذه امل�رة تحدث بأس�لوب جديد،
إذ تتخ�ذ طرق�ا ونوعي�ات حديث�ة
لإلرضار باملواطنني ،ألن اس�تهداف
ملف الكهرباء يعد الخارصة الرخوة

الت�ي يل�وى ع�ن طريقه�ا الجه�د
الحكوم�ي ،وبالتايل تأليب الش�ارع
ضد وزارة الكهرباء».
وأكد «اس�تمرار الهجم�ات بالرغم
من وجود حماية وجهد استخباري
وقطعات عسكرية وأمنية وتنسيق
م�ع ش�يوخ العش�ائر والوجه�اء،
وهذا أمر غري معقول ألن خطورتها
بدأت تلقي بظاللها عىل الوزارة من
خلال اس�تنزاف ق�درات مالكاتها
الت�ي بدأت تنه�ك ،اىل جانب اقرتاب
نف�اد خزينه�ا م�ن حدي�د االبراج
ال�ذي يفترض أن يس�تخدم يف فك
االختناق�ات ال يف تعوي�ض االرضار
التخريبية».
وعبر الناط�ق باس�م ال�وزارة عن
أمل�ه أن «تنعك�س توجيه�ات
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
األخرية ،التي تقيض بتس�يري أفواج

طوارئ ونص�ب كاميرات حرارية
وتس�يري طيران مسير ،إيجاب�ا
وتس�هم بحماية مفاصل الش�بكة
من العنارص التخريبية».
م�ن جه�ة اخ�رى ،أك�د العب�ادي
مواصلة املالكات الهندسية والفنية
يف الرشك�ة العام�ة إلنت�اج الطاقة
الكهربائي�ة يف الجن�وب ،اعم�ال
نصب الوح�دات املركب�ة يف محطة
ش�ط البصرة الغازي�ة املنفذة من
قب�ل رشكة كار ،والت�ي تتكون من
( )5وحدات توليدية بطاقة ()650
ميغاواط مركبة.
وبين أن «االعم�ال تضمنت نصب
املحول�ة رق�م ( )1اىل جان�ب نصب
اب�راج التربي�د للوحدتين (،)1-2
ونص�ب محول�ة ( )35ميغ�اواط،
الت�ي ستس�اعد االجزاء املس�اعدة
للوح�دات املركب�ة» ،منوه�ا ب�أن
«العمل متواص�ل بوترية متصاعدة
لنصب التوربني البخاري واملولدات،
الس�يما أن نس�بة االنج�از الكلي�ة
بلغت .»% 89
وش�دد العب�ادي على أن «انج�از
أعمال الوحدات سيسهم يف استقرار
املحطة وزيادة انتاجها واالستفادة
م�ن الطاق�ة امله�دورة م�ن الوقود
والغ�ازات املحرتق�ة م�ن الوحدات
الغازية وتقليل التلوث البيئي ،ومن
املؤم�ل انجاز العم�ل بالوقت املقرر
وربط الوحدات بمنظومة الش�بكة
الوطنية قريباً».

اإلطاحة بـ  9متاجرين باملخدرات يف  4حمافظات
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت املديري�ة العامة ملكافح�ة املخدرات
واملؤث�رات العقلي�ة ،امس االثنني ،م�ن إلقاء
القبض عىل تس�عة متهمين بحوزتهم مواد
كبرية من املخدرات يف أربعة محافظات.

وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه :ان «مف�ارز املديري�ة العام�ة
ملكافح�ة املخ�درات واملؤث�رات العقلية ألقت
القبض عىل (  ) 9متهمني يف كل من محافظة
( البصرة ،وذي ق�ار ،وواس�ط ،واألنب�ار )

فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من
الجامعة االسالمية املرحلة الرابعة
قس�م /تحليلات مرضية ،بإس�م
(االن اب�و بكر عيل) فعىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

وضبطت بحوزتهم ( )1900حبة مخدرة نوع
كبتاج�ون ومادة الكريس�تال املخدرة إضافة
إىل أدوات التعاطي ،وتمت إحالتهم إىل القضاء
وف�ق أحكام املادتين القانونيتني ( 28و )32
مخدرات».

إعالن
اىل الرشيكة (التفات مرزوك أمانة) اقتىض حضورك
اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (حس�ن غضيب
حمود) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة
( )3/50121املقاطعة ( /4حي النداء) حدود بلدية
النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل
مدة اقصاها خمسة عرش يوما ً داخل العراق وشهر
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.
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استقرار أسعار الدوالر يف
بغداد وكردستان
بغداد /الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
االثنني ،يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ،ويف إقليم كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
امس  147950دينارا عراقيا مقابل  100دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف مح�ال الصريفة
باالٔس�واق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البي�ع  148500دينار عراقي،
بينما بلغت أسعار الرشاء  147500دينار لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا
ايض�ا ،حي�ث بلغ س�عر البي�ع  148100دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي،
والرشاء بواقع  147800دينار لكل  100دوالر.

الذهب يشهد صعودا
يف األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أس�عار الذه�ب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية ،امس
االثنني.
وقال مصدر ا ٕن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغ�داد س�جلت ،امس ،س�عر بي�ع للمثقال الواح�د عيار  21م�ن الذهب
الخليج�ي والرتكي واألوربي بل�غ  365الف دينار مقارن�ة بيوم الخميس
املايض الذي س�جل البيع فيه  361الف دينار ،فيما بلغ سعر الرشاء 360
الفاً.
وأشار املصدر ا ٕىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي
س�جل ارتفاعا ً أيضا ً عن�د  335الف دينار مقارنة بي�وم الخميس املايض
الذي س�جل س�عر البيع  331الف دين�ار ،يف حني بلغ س�عر الرشاء 330
ألفا.
ٔ
وفيما يخص اسعار الذهب يف محال الصاغة ،فقد تراوح سعر بيع مثقال
الذهب الخليجي عيار  21بني  365الف دينار و 370ألفاً ،فيما تراوح سعر
البي�ع مثقال الذهب العراق�ي بني  335الفا ً و 340الف دينار ..ويس�اوي
املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

مزاد العملة يبيع أكثر من 191
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البن�ك املركزي العراقي ،امس االثنين ،لتصل إىل 191
مليون دوالر.
ٔ
وذك�ر مص�در ان البنك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريكي ،انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة  15.11%لتص�ل إىل  191مليوناً،
و 176الف�ا و 901دوالر أمريك�ي ،مقارن�ة بيوم امس االح�د ،التي بلغت
املبيعات فيه  225مليونا و 443الفا و 321دوالرا أمريكي.
وذهب�ت املشتريات البالغة  171مليون�ا ً و 266الف�ا و 901دوالر لتعزيز
االٔرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  19مليونا ً و 910االف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن  31مرصفا ً قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف
الخارج 7 ،مصارف لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مشاركة  6رشكات
رصافة.

إطالق االسرتاتيجية الوطنية للنزاهة
ومكافحة الفساد لألعوام ()2024 - 2021
بغداد /الزوراء:
اطلقت هيئة النزاه�ة االتحادية ،امس االثنني ،االستراتيجية الوطنية
للنزاهة ومكافحة الفساد لألعوام ( ،)2024 2021-والتي سبق ان اقرت
من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم ( )181يف .6/6/2021
وتعد هذه االسرتاتيجية من متطلبات االتفاقية االممية ملكافحة الفساد
الت�ي انظم العراق إليه�ا يف العام  ،2007وهي بمثاب�ة خطوة متقدمة
يف ه�ذا املي�دان ،اذ ت�وكل بموجبها مه�ام وواجبات تناط بمؤسس�ات
الدولة وقطاعاتها كافة ،ومن ثم تتوىل لجان قياس مس�توى التزام تلك
املؤسس�ات والقطاع�ات بتلك املهام ث�م يصار اىل التقيي�م ،وفقآ لبيان
هيئة النزاهة
وتوف�ر االستراتيجية ف�رص واس�عة للتعاون بين االجه�زة الرقابية
والس�لطات الثالث ومؤسس�ات وقطاعات الدولة املختلفة ،مع الرتكيز
عىل تفعيل املشاركة يف عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل
واملعالجات ،فضال عن توفري فرص واس�عة لتدريب وتطوير كوادر تلك
املؤسس�ات والقطاعات املنضوية يف االسرتاتيجية بالتعاون مع جهات
دولية.

الرافدين يعلن زيادة املبلغ املخصص
لقروض موظفي الدولة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مرصف الرافدين ،امس االثنني ،ع�ن زيادة املبلغ املخصص لقروض
موظفي الدولة.
وقال مدير املرصف بالل صباح الحمداني ،بحس�ب الوكالة الرس�مية :إن
“الخطة االئتمانية للمرصف لس�نة  ،2021تضمنت منح قروض ملوظفي
الدول�ة املوطنة رواتبهم ،حي�ث كان املبلغ املخص�ص  400مليار دينار”،
مبينا ً أن “هذا املبلغ نفد يف شهر ايار املايض”.
وأضاف أن “مجلس االدارة قرر يف ش�هر حزيران املايض اتخاذ قرار بزيادة
املبل�غ اىل  600مليار دينار” ،مشيرا ً إىل “أننا ننتظ�ر مصادقة وزير املالية
عىل زيادة املخصص للقروض”.
من جانب متصل ،قرر مرصف الرافدين ،امس االثنني ،منح قروض جديدة
لعدد من الفئات.
وذك�ر بيان للمرصف ،تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان “مرصف الرافدين
ق�رر من�ح  25ملي�ون دينار كق�روض ألصح�اب املحال وال�ورش واملهن
االخرى”.
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الزراعة النيابية :ظاهرة نفوق األمساك استمرار ملؤامرة خارجية لضرب االكتفاء الذاتي
بغداد /الزوراء:
ح�ذرت لجنة الزراعة واملي�اه واالهوار
النيابي�ة من اس�تمرار ظاه�رة نفوق
االس�ماك يف مناطق الوسط والجنوب.
وفيم�ا كش�فت وزارة الزراع�ة ع�ن
تفاصيل خطة لدع�م زراعة املحاصيل
االستراتيجية وم�ن بينه�ا الحنط�ة
والش�عري ،اعلنت عن مضامني خطتها
الشتوية.
وق�ال رئي�س لجن�ة الزراع�ة واملي�اه
واالهوار النيابية ،سلام الش�مري ،يف
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان
“البالد وصلت خالل الفرتة الحالية وما
سبقها اىل االكتفاء الذاتي من املنتجات
الحيوانية وخاصة االسماك”.
واضاف ان “هذا االكتفاء اثر كثريا عىل
بعض املتصيدي�ن باملاء العكر خارجيا
فقام�وا وبأدواتهم الداخلي�ة املجرمة
عىل رضب هذا املنتج امال يف انهائه”.
واعتبر الش�مري “ظاه�رة نف�وق
االسماك اس�تمرارا املؤامرة الخارجية
لضرب االكتف�اء الذاتي ال�ذي تحقق
للكثري من املنتجات وخاصة الحيوانية
منها”.
ودع�ا الحكوم�ة اىل تفعي�ل قوانين

حماية املنتج املحلي وتقديم مرتكبيه
اىل القضاء واعتبار هذه االفعال ارهابا
والحكم عليهم بأقىص العقوبات.
من جانب اخر ،كش�فت وزارة الزراعة
ع�ن تفاصي�ل خط�ة لدع�م زراع�ة

املحاصي�ل االستراتيجية وم�ن بينها
الحنط�ة والش�عري ،فيما كش�فت عن
مضامني خطتها الشتوية.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،حميد
الناي�ف ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن

ارتفاع كمية البضائع املستوردة عرب املوانئ بنسبة  % 17يف 2020
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط ،امس االثنني،
عن ارتفاع كمية البضائع املستوردة
ع�ن طريق املوان�ئ العراقية بنس�بة
( )17.1%خلال الع�ام املنصرم
.2020
وذكر ذل�ك املتحدث الرس�مي لوزارة
التخطي�ط ،عبدالزه�رة الهنداوي ،يف
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان
“الحمولة اإلجمالية لس�فن البضائع
املصدرة واملستوردة بواسطة السفن
اململوك�ة للرشك�ة العام�ة للنق�ل
البح�ري ارتفعت بنس�بة ()43.3%
فيم�ا انخفض�ت بواس�طة الس�فن
املستأجرة بنس�بة ()60%عن العام
املايض” ،عازي�ا ذلك “اىل ارتفاع عدد
الوحدات البحرية (الس�فن ) الوافدة
اىل املوانئ العراقية”.
وبين ان “مجم�وع اإلي�رادات
املتحقق�ة للرشك�ة العام�ة للنق�ل
البح�ري بلغت ( )184ملي�ار دينار
لس�نة  2020مقاب�ل ( )83.4مليار

دين�ار لس�نة  2019وبزي�ادة بلغ�ت
نس�بتها ( )120.6%يف حين بل�غ
مجموع اإلي�رادات املتحققة للرشكة
العام�ة ملوانئ العراق ( )424.1مليار
دينار مقاب�ل ( )486.3ملي�ار دينار
لس�نة  2019وبانخف�اض بلغ�ت
نسبته(.”)12.8%
مشيرا اىل ان “كمي�ة البضائ�ع
املس�توردة بلغ�ت ( )19569أل�ف

ط�ن ع�ن طري�ق املوان�ئ العراقي�ة
لس�نة  2020مقاب�ل ( )16708الف
طن لس�نة  2019بضائع مس�توردة
وبزي�ادة بلغ�ت نس�بتها (،)17.1%
وبلغت كمية البضائـــع املصــدرة
( )10213ألف طـــن لس�نة 2020
مقابل ( )12930ألف طـــن بضائع
مص�درة لس�نة  2019وبانخف�اض
بلغت نسبته (.”)21%

املنافذ :استئناف أعمال إعمار وتطوير
منفذ سفوان احلدودي

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية عن االتفاق عىل استئناف
أعم�ال إعم�ار وتطوي�ر البن�ى التحتية ملنفذ س�فوان
الحدودي من أموال املنحة الكويتية ،وذلك بعد التوصل إىل
تس�وية بني املقاول ووزارة الداخلية ودفع مستحقاته،
فيما طالبت األمانة العامة ملجلس الوزراء َ
بحث حكومة
البرصة عىل تقديم الدعم لتأهيل املنفذ كي يكون جاهزا
الستقبال الوافدين خالل بطولة خليجي .25
وأوضح رئيس الهيئة ،عمر الوائيل ،يف ترصيح صحفي:
أن االتف�اق املذكور جاء خالل اجتم�اع عقد مع األمانة
بحض�ور ممثلين ع�ن وزارات الداخلي�ة والخارجي�ة
والتخطيط.
وم�ن جانب آخر يتعلق بمجمع أم قرص الس�كني ،قال
الوائيل :أنه تم التوصل إىل اتفاق عىل انتقال العوائل إليه
بعد إكمال كل األعمال باملرشوع.
وكان�ت إدارة ناحي�ة س�فوان جنوب غ�رب البرصة قد
أرجعت ،يف وقت س�ابق ،أسباب عدم املبارشة بمرشوع
املنفذ النموذجي الجديد بالناحية إىل عدم إطالق الجانب
الكويتي املنحة املخصصة للمرشوع.
وق�ال مدي�ر الناحي�ة ،طال�ب الحصون�ة ،يف ترصي�ح

صحف�ي :إن�ه بع�د دف�ع املس�تحقات املالي�ة لبع�ض
الرشكات تم استئناف العمل بعدد من املشاريع .مبينا:
أن�ه تم�ت املبارشة بأعم�ال مرشوعي املج�اري والبنى
التحتي�ة الذي توقف عن العمل من�ذ عام  ،2014فضال
ع�ن املب�ارشة بالطريق الح�ويل الرئيس الراب�ط بني أم
قرص وسفوان واملمتد إىل الطريق الدويل ،يضاف إىل ذلك
العمل بمستش�فى س�فوان ذات الـ  100رسير وتوقف
بملحق عمل إىل رشكة أخرى.

“ال�وزارة انته�ت م�ن إع�داد الخط�ة
الصيفية واستكملت معظم اجراءاتها
االعتيادية من سماد ويوريا” ،مبينا أن
“الوزارة بصدد إعداد الخطة الشتائية
الرائ�دة ،ألنها تحتوي على املحاصيل

االستراتيجية وهي الحنطة والشعري،
فضال عن املحاصيل االخرى”.
وأضاف أن “الخطة الش�توية ستعمل
على توحي�د مس�احات كبيرة يف
املحافظات ،وعرضها عىل وزارة املوارد
املائية من خالل اللجنة املشتركة ،من
أجل اس�تحصال املوافقات التي تؤمن
حصة املياه لهذه املساحات”.
وتابع أن “الخطة الش�توية سريافقها
توزيع البذور العليا للفالحني وبأسعار
مدعوم�ة ،فضلا ع�ن عملي�ة تجهيز
الفالحين بس�ماد ال�داب قب�ل عملية
الزراعة ،أضافة إىل تجهيز مادة اليوريا
بعد عملية الزراعة بقرابة شهر”.
وأكد أن “ال�وزارة ماضية بعملية دعم
الخطة الشتوية ،ونتمنى من الدولة أن
تدعم قطاع الزراعة ،ألن نس�بة الدعم
كان�ت دون املس�توى املطلوب يف العام
املايض” ،مشريا إىل أن “هطول االمطار
سيس�هم بزراع�ة املس�احات الديمية
والت�ي تفضي اىل زي�ادة املس�احات
اً
فضًل� ع�ن زي�ادة انت�اج
املزروع�ة،
الحنط�ة ،خاص�ة يف املحافظ�ات التي
تعتمد الزراعة الديمية كنينوى وصالح
الدين واالنبار ومحافظات أخرى”.

سوق العراق لألوراق املالية
يغلق منخفضا
بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف س�وق الع�راق للأوراق املالية ،ام�س االثنني،
منخفضا بنسبة (.)0.08%
وجاءت مؤرشات التداول لس�وق العراق للأوراق املالية ليوم امس كما
يلي :بلغ عدد االس�هم املتداول�ة ( )936.131.213س�هما ،بينما بلغت
قيمة االسهم ( )1.595.441.195دينارا.
واغلق مؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة امس على ( )577.98نقطة
منخفض�ا بنس�بة ( )0.08%ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البالغ
( )578.43نقطة.
وتم تداول اسهم ( )30رشكة من اصل ( )103رشكة مدرجة يف السوق،
واصب�ح عدد الشركات املوقوفة بقرار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )19رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املشتراة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )800الف سهم بقيمة بلغت مليون دينار من خالل تنفيذ ( )3صفقات
عىل اسهم رشكة واحدة.
وت�م تنفيذ أمر متقابل مقصود عىل اس�هم مرصف جيهان االسلامي
بعدد اسهم ( )500مليون سهم وبقيمة ( )1.145مليار دينار.
يذك�ر ان س�وق الع�راق للأوراق املالية ق�د اس�تخدم انظم�ة التداول
االلكرتون�ي واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام  ،2009ويس�عى إلطالق نظام
الت�داول عبر االنرتنيت للمس�تثمرين ،وينظ�م خمس جلس�ات تداول
اس�بوعيا م�ن االحد اىل الخمي�س ،ومدرج فيه  105رشكات مس�اهمة
عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة والزراعة
والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

الصناعة تتعاقـد مع شركة نفط ذي
قار لتجهيزها بأنابيب بالستيكية

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصناعة ،امس االثنني،
تعاق�د الرشكـة العامـة للصناعـات
اإلنش�ائيـة مـ�ع رشكـ�ة نفـ�ط
ذي قـ�ار لتجهيزهـ�ا باألنابيـ�ب
البالستيكيـة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة من�ه :أن “الرشك�ة العام�ة
للصناعات اإلنشائية ،إحدى رشكات
ال�وزارة ،أبرمـ�ت عق�دا ً م�ع رشكة
نف�ط ذي قار لتجهيزه�ا بمُ نتجاتها
م�ن أنابيب الب�ويل االثيلني ()HDPE
بقياسات وأطوال مُ ختلفة”.
مُ
واضافت ان “الرشكة تمتلك معامل وخطوط إنتاجية تكاملة لتصنيع
وإنتاج األنابيب البالستيكية بمُ ختلف األقطار والقياسات ،وبمُ واصفات
قياسية ومتانة وجودة عالية ولديها ُ
القدرة واإلمكانية واالستعداد لرفد
املشاريع الخدمية وتلبية حاجة السوق املحليـة”.

ضمن خطتها إلعادة تفعيل خطوط السكك يف البالد

النقل تقرتب من إجناز  3مشاريع كربى يف قطاع السكك
بغداد /الزوراء:
اوشكت وزارة النقل عىل انجاز ثالثة
مش�اريع كبرى يف قط�اع الس�كك
الحدي�د بميناء ام قرص واليوس�فية
واملس�يب ضمن خطة إلعادة تفعيل
خطوط السكك يف البالد.
وق�ال مدير الرشك�ة العام�ة لتنفيذ
مش�اريع النق�ل يف ال�وزارة ،زي�د
خليل ش�عالن ،يف حديث صحفي :ان
“الوزارة اعدت خطة موسعة لتطوير
قطاع الس�كك الحديد الداخيل تمهيدا
للرب�ط الس�ككي م�ع دول الج�وار
ولتفعي�ل مشروع املين�اء الج�اف
معه�ا ،الس�يما بعد اب�رام اتفاقيات
وبنود تفاهم بهذا الصدد مع كل من
تركيا وايران”.
موضح�ا ان “العم�ل جار عىل تنفيذ
ثالثة مش�اريع مهمة لقطاع السكك
االول ه�و مشروع جرس الس�كة يف
املس�يب بط�ول  71ك�م وال�ذي من

املؤم�ل انجازه مطل�ع الع�ام املقبل
وقد بلغت نس�بة اإلنج�از فيه % 30
وهو يمثل حلقة ربط بني محافظات

الفرات االوسط.
واض�اف ش�عالن ان “املشروع
الثان�ي هو مرشوع جرس الس�كة يف

اليوسفية والذي سينجز بشكل كامل
نهاية ش�هر ايلول املقب�ل والذي يعد
جرسا حيويا واسرتاتيجيا ملحافظات

الغربية”.
مشيرا اىل ان “املشروع الثال�ث هو
مد خط س�كة حديد رصيف رقم 27
م�ن محطة قط�ار الصم�ود وصوالً
اىل ميناء أم قرص الش�مايل وقد بلغت
نسبة االنجاز فيه  % 85ليكون الخط
جاه�زا الس�تقبال دخ�ول وخ�روج
البضائ�ع والس�لع بين املرفأين عن
طريق قطارات السكك الحديد.
وبني مدير الرشكة أن “الوزارة اعدت
خط�ة ملواصلة التعاون املشترك بني
تشكيالتها للمس�اهمة برفع كفاءة
وتنفي�ذ مش�اريع خط�وط الس�كك
الحيوي�ة واالستراتيجية يف املنطقة
الجنوبية الواصلة اىل املوانئ العراقية
لتعزي�ز التب�ادل الس�لعي والتجاري
ونق�ل املنتج�ات النفطي�ة لدع�م
االقتص�اد الوطن�ي وتعظي�م موارد
السكك ولتفعيل هذا القطاع الحيوي
عىل امتداد خطوط السكك”.

الرياضي

أصفر وأمحر

مسري كاظم :تدريب اجلوية من استحقاقي ومستغرب
لتسمية مدرب آخر

بغداد /متابعة الزوراء
ابدى املدرب ،سمري كاظم ،استغرابه لعدم تسميته مدربا ً لفريق القوة الجوية واعطائه الفرصة أسوة
بمدربني كلفوا يف وقت س�ابق لتدري�ب الفريق.وقال انه التقى رئيس النادي وابدى اس�تعداده لقيادة
الفريق خلفا للمستقيل ايوب اوديشو والذي وعد بدوره خريا ً بتكليفه باملهمة المتالكه (سمري كاظم)
كل الش�هادات التدريبية والخربة الطويلة لكن النتيجة كانت مفاجئة بتسمية مدرب آخر بعد مفاتحة
مدربين محليني وأجانب ول�م يكن ضمنهم.واش�ار اىل :ان تدريب القوة الجوية كان من اس�تحقاقي
وكن�ت ق�د تعهدت لرئيس الن�ادي أن أحصل عىل اللقب م�ع وجود أدوات جيدة م�ن الالعبني الجيدين
ومؤازرة طيبة من الجمهور الذي يحب ويعرف قيمة ابن النادي سمري كاظم.
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حبضور عدد من أعضاء املكتب التنفيذي

محودي يبحث مشاركيت هانزو وباريس مع عدد من رؤساء االحتادات
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
التقى رئيس اللجنة األوملبية الوطنية
العراقية األستاذ ،رعد حمودي ،امس
االثنني ،عددا ً من رؤس�اء االتحادات
الرياضي�ة الوطني�ة ،وذلك بحضور
عدد من أعضاء املكتب التنفيذي.
وك�رّس االجتم�اع ،ال�ذي حضره
عدد م�ن أعضاء املكت�ب التنفيذي،
ملناقشة املشاركة األوملبية العراقية
يف دورة األلع�اب اآلس�يوية هان�زو
 2022يف الصين ،وأوملبي�اد باريس
.2024
واس�تمع حمودي اىل رؤى وأطاريح
أعض�اء املكت�ب التنفي�ذي وممثيل
االتح�ادات الحارضي�ن ح�ول
املشاركتني األوملبيتني املقبلتني.
وق�ال حم�ودي :ان العم�ل ،يف هذه
ال�دورة االنتخابية ،س�ينطوي عىل
إرشاك جمي�ع الجه�ود الخّي�رّ ة من
أج�ل تحقيق فعلي لنتائج أفضل يف
املشاركات األوملبية العراقية املقبل،
وأبرزه�ا ب�دورة األلعاب اآلس�يوية
وأوملبياد باريس يف األوملبياد املقبل.
ولفت حمودي اىل ان اللجنة األوملبية
لديه�ا مشروع تحضيري ممنهج
إلعداد الرياضيين بمراحل متتالية،
وبالتعاون مع االتحادات التي نأمل
تقديمه�ا ملناهجه�ا التحضريي�ة
وإحتياجاته�ا بش�كل متكام�ل
ومدروس.
ً
وبني أيضا :ان لقاء االمس سيتكرر
األسبوع املقبل ،مع االتحادات ذاتها،
لتقدي�م متطلباته�ا كما س�تلحقه
لقاءات أخرى ،مع االتحادات املعنية
االخرى تباعاً ،لوضع خطة متكاملة
للمشاركة األوملبية العراقية يف دورة
األلع�اب اآلس�يوية هان�زو 2022
وأوملبياد باريس .2024
وبين حم�ودي :ان التخطي�ط

وزير الشباب يُثمن الدعم الالحمدود من
قبل جملس الوزراء الستضافة خليجي 25

بغداد /الزوراء
َث َ
من وزيرالشباب والرياضة ،عدنان درجال ،الدعم الالمحدود من قبل دولة رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي والوزراء الستضافة العراق لخليجي  25يف البرصة.
وقال الوزير :ت َم تصويت مجلس الوزراء امس عىل تكليف وزارة الشباب
والرياضة ،ومن خالل الرشكة العامة لالستثمارات الرياضية بتأهيل وتهيئة
املرافق السياحية والفندقية التابعة للوزارة يف محافظة البرصة واستثنائها
من القرار  .٢٤٥مضيفا :أن الدعم الكبري من قبل الكاظمي والوزراء يؤكد أن
استضافة العراق لهذا الحدث الخليجي املهم يحظى بدعم أعىل املستويات يف
الدولة العراقية متمثلة بالحكومة ورئيسها .
وكان مجلس الوزراء صوت ،امس االثنني عىل تخويل الرشكة العامة لالستثمارات
الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بتأهيل وتطوير الفنادق والشاليهات
بالتنسيق مع الرشكات الرصينة
واملرافق السياحية املرتبطة باملدينة الرياضية،
ِ
مقرتح قدم ُه وزير الشباب والرياضة .
وبأرسع وقتٍ ممكن بنا ًء عىل
ٍ
ِ

إدارة نادي أمانة بغداد متنح
مصطفى حممود ورقة االستغناء
واالهتمام املبك�ر والتدارس كفريق
أصبح�ت واق�ع مفروض�ا علين�ا
جميعاً ،وليس�ت خيارات متاحة اذا
م�ا أردنا تحقي�ق ذاتن�ا األوملبية يف
املشاركات املقبلة.

نادي النجف يتعاقد مع أجمد راضي
وجيدد حملمد عبد الزهرة
بغداد /متابعة الزوراء
ج�ددت الهيئة االدارية لنادي النجف الري�ايض تعاقداتها مع العبني جدد
لتمثيل فريقها الكروي للموسم .2022 202-وقال رئيس الهيئة اإلدارية
لن�ادي النجف ،رضوان الكندي :إن الالع�ب البارز محمد عبد الزهرة جدد
عقده لغزالن البادية .مبينا ً أنه وقع عقده بدون تحديد القيمة املادية والتي
كان�ت عىل بياض بغية تمثيل النادي للموس�م املقبل.وأضاف الكندي ،أن
االدارة وقع�ت عقدين مع مهاجم الق�وة الجوية امجد رايض ومع الالعب
ً
أيض�ا مع املحرتف الكامريوني
امجد رحيم .مشيرا ً إىل :أن االدارة جددت
تاال لتمثيل كرة النجف ملوس�م اخر .وأش�ار إىل :أن تشكيلة الفريق تسري
وف�ق ما هو مرس�وم .مبينا ً أن هناك اس�تقطابات م�ع العبني محرتفني
ومحليني عىل مستوى جيد تلبي طموح محبي النادي وجماهريه.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيه�ا الح�ارة اىل املذي�ع يف القن�اة العراقية
الرياضي�ة الزميل احمد ياسين ،وذل�ك لوفاة
وال�ده  ...س�ائلني الله العيل القدي�ر ان يتغمد
الفقي�د برحمت�ه الواس�عة ويس�كنه جن�ات
الفردوس وي�رزق اهله ومحبيه الصرب والس�لوان
وانا لله وانا اليه راجعون.
***************
أقام قس�م اإلعلام واإلتصال الحكوم�ي يف وزارة
ً
ً
الكرتوني�ة ع�ن
ورش�ة
الش�باب والرياض�ة
(صحاف�ة املوبايل واالس�تخدام األمثل لربامج
التواصل االجتماع�ي) ،عرب املنصة االلكرتونية
( ،)Fccوبمش�اركة ع�د ٍد من موظفي القس�م،
ودوائر وأقس�ام ال�وزارة ،واملهتمني بهذا الش�أن،
وقدمها مدير القسم الدكتور موفق عبد الوهاب نوري..
ويف مس�تهل الورشة تطرق “عبد الوهاب” إىل التطور الحاصل يف ميدان
اإلعلام ،واالنتقاالت التطورية الكبرية التي ش�هدها وعىل كل األصعدة،
ً
مشيرا إىل أن هذا املجال الجديد يف امليدان
ومن أبرزها :صحافة املوبايل.
اإلعالم�ي ،اختصر الكثري من الخط�وات أمام املختصين والعاملني يف
اإلعالم أو املهتمني به.
و َب َ
ين املُحارض خصائص صحافة املوباي�ل (الفورية ،التفاعل ،املرونة،
الش�خصية) الخ ،فضلاً عن أنواعها وهي تقسم عىل قسمني :من حيث
االس�تخدام ،وكمصدر خربي ،وكل نوع يضم بعض التفرعات األخرى.
ً
موضحا الفرق بني صحافة الهاتف املحمول العادي ،والهواتف الذكية.
ويف الخت�ام فت�ح باب النق�اش للحضور ،إذ ش�هدت نقاش�ات مهمة،
أسهمت يف ترسيخ ما ُقدم فيها من معلومات ،وتحليالت ،وأمثلة واقعية
وحية.

هذا وق�د حضر إجتم�اع ،االمس،
النائب الثالث لرئيس اللجنة األوملبية
الدكت�ور أحم�د حن�ون وأعض�اء
املكت�ب التنفي�ذي جمي�ل العب�ادي
والدكت�ور إبراهيم البه�اديل ،رئيس

إتح�اد التايكواندو ،وباس�م محمد
باالضاف�ة لرئي�س إتح�اد الق�وس
والس�هم س�عد املش�هداني ورئيس
إتحاد الجوجس�تو الدكتور مخلص
حسن وأمني رس إتحاد رفع األثقال

الدكت�ور مصطفى صال�ح واالمني
امل�ايل التح�اد الكراتيه علاء عبود،
كما حرضه أيضا ً املستشار الدكتور
تيرس عوديش�و ومدي�ر العالقات
الخارجية هيثم عبدالحميد.

بغداد /الزوراء
منحت الهيأة االدارية لنادي امانة بغداد
الريايض ورقة االستغناء للمهاجم
مصطفى محمود لحصوله عىل عقد
خارجي مع نادي الفجرية اإلماراتي.
وقال مرشف فريق الكرة وعضو
اإلدارة احمد عزت املوسوي :ان رئيس
الهيأة االدارية فالح املسعودي اوعز

بمنح الالعب مصطفى محمود ورقة
االستغناء الرسمية بنا ًء عىل طلبه
ورغبته يف خوض تجربة احرتافية
جديدة.
وبني املوسوي :أن االدارة استندت يف
موافقتها عىل رأي املدير الفني للفريق،
جمال عيل ،الذي لم يمانع هو االخر يف
منح الالعب بطاقة االستغناء.

مضارب الطاولة العراقية تضيف ثالثة أومسة جديدة يف بطولة العرب

بغداد /الزوراء
حقق منتخب العراق بكرة الطاولة
الوس�ام الذهب�ي يف منافس�ات
زوجي الرجال لفئة الشباب ضمن
فعالي�ات البطول�ة العربي�ة الت�ي
اختتم�ت فعالياتها امس االثنني يف
العاصمة االٔردنية عمان بمشاركة
 12منتخباً.
وعبر إتص�ال هاتف�ي أج�راه مع
رئيس االتحاد ،هن�أ رئيس اللجنة
األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة رعد
حم�ودي الوف�د العراقي ،مش�يدا ً
بما حققه الالعب�ون وجهود إدارة
االتحاد التي أفضت لهذا التفوّق.
م�ن جانب�ه ،ق�ال عض�و املكت�ب
التنفيذي للجنة األوملبية العراقية،
رئيس اتح�اد اللعبة هريده ٔ
رووف:
ان فري�ق الزوج�ي العراقي امل ٔولف
م�ن الالعبني غي�ث فاض�ل وأمري
ثام�ر تفوقا يف املواجه�ة الختامية

على العب�ي منتخ�ب قط�ر أحمد
محمد جبار وعبد الله عبد الوهاب
بنتيجة .3-0
وزاد رؤوف” ان فري�ف الزوج�ي
امل ٔول�ف م�ن الالعبين عم�ر اي�اد
ومحمد زي�اد حصال عىل الوس�ام
النحايس يف منافس�ات املتقدمني،
بينم�ا حص�دت الالعبت�ان بارين
ش�اخوان ونس�مة م ٔوي�د حمي�د
الوس�ام النح�ايس يف منافس�ات
زوجي االناث لف ٔية الش�بالت ،فيما
حصد الالعب محمد زياد الوس�ام
النح�ايس يف منافس�ات الف�ردي
للرجال لفئة املتقدمني.
يش�ار اىل منتخ�ب ش�باب العراق
س�بق ان حق�ق الوس�ام الذهب�ي
عق�ب فوزه على منتخب مرص يف
املباراة النهائية بنتيجة  3-2بينما
احرز منتخب االٔشبال لالناث املركز
الثالث يف البطولة العربية للعبة.

تسمية الربازيلي فيريا مدربا جديدة لكرة الصقور
بغداد /متابعة الزوراء
عني ن�ادي الق�وة الجوية الري�ايض املدرب
الربزيلي ،جورف�ان فييرا ،مدي�را فني�ا
للفريق.،
وأعل�ن الق�وة الجوي�ة ع�ن طاقم�ه الفني
الجديد ،عرب موقعه اإللكرتوني ،حيث يتألف
من فيريا ومس�اعديه جبار هاش�م وصادق
س�عدون ،م�ع اإلبقاء على م�درب حراس
املرمى ،هاشم خميس.
وس�يكون علي زغري مدي�را للفري�ق ،فيما
تمت تس�مية هيثم كاظم وماجد الساعدي
كمرشفني عىل الفريق.
يشار إىل أن جورفان فيريا يحظى بجماهريية
كبيرة يف العراق ،بعدما قاد أس�ود الرافدين
للتتويج بلقب كأس آسيا .2007
ومن جهته ،أكد املدرب املساعد لفريق القوة

الجوية صادق سعدون :أن العمل يف الجهاز
الفن�ي للصق�ور يع�د مفخ�رة ألي مدرب،
خصوص�ا ً عندما يكون برفق�ة مدرب كبري
مثل فيريا.
وقال س�عدون إن” العم�ل يف الجهاز الفني
للصق�ور يعد انج�ازا ً بحد ذات�ه ألي مدرب
سواء كان من ابناء النادي الذين عملوا معه
ام من خارجه ملا يتمتع به النادي من مكانة
وقاعدت�ه الجماهريية يف البط�والت املحلية
اوعىل املس�توى العربي ،وانا فخور بمهمتي
الجديدة “.
واض�اف س�عدون ان “ ادارة الن�ادي قررت
عق�د جلس�ة م�ع الجه�از الفن�ي الجديد،
للوق�وف عىل خطة املوس�م الجديد ومعرفة
موعد وصول املدرب فيريا اىل بغداد”.
وجددت الهيئة اإلدارية لنادي القوة الجوية

الري�ايض عق�د املهاج�م وكابت�ن الفري�ق
حمادي أحمد ملوسم آخر.
من جانب آخ�ر ،تأهل فريق الق�وة الجوية
لألش�بال إىل األدوار النهائية ملسابقة دوري
األش�بال ،بعد قب�ول طلب مراجع�ة القرار
املق�دم من قب�ل النادي إىل لجن�ة االنضباط
والتي بدورها ألغت القرار الس�ابق القايض
بخسارة أش�بال الجوية أمام أشبال الجيش
بثالث�ة أه�داف دون رد ،واعتم�دت نتيج�ة
املب�اراة التي انته�ت بفوز اش�بال الصقور
بنتيجة هدفني مقابل هدف واحد.
وبه�ذا الق�رار ،ت�وج فري�ق الق�وة الجوية
لألشبال بطال للمجموعة الثانية برصيد 19
نقطة ،بينما احتل فريق أمانة بغداد وصافة
الرتتي�ب ليتأهلان مع�ا ً إىل األدوار النهائية
ملسابقة دوري األشبال.

الرياضي
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هاالند املخيف حيمل طموحات دورمتوند لكسر هيمنة بايرن
مع رفع قبضتيه فوق رأسه ،خالل انتصار
فريقه بوروسيا دورتموند الكبري ()2/5
عىل ضيفه آينرتاخت فرانكفورت ،يف بداية
مسريته باملوسم الجديد للبوندسليجا،
تلقى املهاجم النرويجي إيرلينج هاالند
تحية خاصة من الجماهري ،التي غابت
منذ فرتة طويلة عن املدرجات.
ولم يكن إحراز هاالند هدفني يف املباراة،
التي جرت السبت املايض ،أمرا مفاجئا،
حيث رفع رصيده التهديفي مع دورتموند
إىل  62هدفا ،يف  61مباراة بمختلف
املسابقات.
لكنه ساهم أيضا بثالث تمريرات حاسمة
يف اللقاء ،ولم يسبق له صناعة أكثر من
هدف يف مباراة واحدة من قبل.
وربما يصنع هاالند ( 21عاما) ،الذي
يشدد دورتموند عىل أنه غري مستعد
لبيعه حاليا ،الفارق يف محاولة ناديه ملنع
غريمه التقليدي بايرن ميونيخ (حامل
اللقب) من الفوز بلقبه العارش عىل التوايل

يف بوندسليجا.
وقال ماركو رويس ،قائد دورتموند ،الذي
افتتح التسجيل للفريق« :من املبكر للغاية

إعالن النوايا ..لكن إذا لعبت يف دورتموند،
مع الجماهري والتاريخ ،فال داع للحديث
عن املركز الثاني أو الثالث».

وأكد رويس« :ينبغي أن يكون الهدف
دائما هو التتويج باللقب».
وأخفق دورتموند يف الفوز بالدوري
األملاني منذ عام  ،2012حينما حصل
عىل الثنائية املحلية (الدوري والكأس)
بشكل رسيع وصاخب ،تحت قيادة مدربه
األسبق يورجن كلوب.
وتمكن العبو دورتموند من السيطرة عىل
فرانكفورت ،بضغط مكثف وهجمات
مرتدة رسيعة ،بطريقة تذكرنا بتلك
الحقبة.وأشاد ماركو روزه ،مدرب
دورتموند ،بمستوى هاالند يف املباراة التي
شهدها  25ألف متفرج ،حيث قال« :ليس
هناك ما هو أفضل بكثري ..إنها لحظة
استثنائية».وبعد ثالثية هاالند ،خالل
فوز دورتموند عىل فيهني فيسبادن،
بالدور األول لكأس أملانيا ،يكون الالعب
النرويجي سجل أو صنع جميع األهداف
الثمانية ،التي أحرزها الفريق يف املوسم
الحايل حتى اآلن.

فيدرر خيضع لعملية يف الركبة

اعالم الكرتوني

برشلونة يتجاوز امتحان
ريال سوسييداد

وشدد النجم األملاني السابق ،لوتار
ماتيوس ،الذي يعمل حاليا محلال ملحطة
(سكاي) التليفزيونية ،خالل فرتة اإلعداد
للموسم الجديد ،عىل أن دورتموند يبدو
«مرشحا كبريا للغاية لتحدي بايرن عىل
اللقب».
وأشار إىل أن لقاء كأس السوبر بني
الفريقني ،اليوم الثالثاء ،قد يحدد املسار
املبكر للموسم.
وبينما حقق دورتموند انطالقة رائعة،
سقط بايرن يف فخ التعادل عىل ملعب
مضيفه بوروسيا مونشنجالدباخ ،يوم
الجمعة املايض ،ليفشل يف تحقيق أي
انتصار تحت قيادة مدربه الجديد ،يوليان
ناجلسمان ،الذي خاض مع الفريق
البافاري  4مباريات ودية ،خالل فرتة
اإلعداد للموسم الجديد.
وقال روزه« :اليوم الثالثاء ،يمكننا اختبار
أنفسنا ضد أقوى فريق يف أملانيا ..نريد أن
نستعد جيدا لذلك».

حقق برش�لونة الفوز عىل حساب ضيفه ريال سوسييداد 4-2
يف الجولة األوىل من منافسات الدوري اإلسباني.وسجل كل من
جريارد بيكيه ( )19والدانماركي مارتن برايثوايت ()59 ،45+2
وسريجي روبريتو ( )90+1أهداف الفريق الكاتالوني يف املقابل
دوّن كل م�ن يولين لوبيت�ي ( )82وميكي�ل أويارزاب�ال ()85
ه�ديف الضيوف.وخاض الن�ادي الكاتالوني ومدرب�ه الهولندي
رونال�د كومان املباراة الرس�مية األوىل منذ ق�رار االنفصال بني
“بالوغرانا” وأفضل العب يف العالم س�ت مرات بس�بب س�قف
الروات�ب الذي ح�ال دون تجديد عق�ده تجنبا ً لتهدي�د ميزانية
النادي بحس�ب ما أفاد رئيس جوان البورتا.وقدم رجال كومان
الذين اكتفوا املوسم املايض باملركز الثالث خلف قطبي العاصمة
أتلتيكو وريال ،أدا ًء مقنعا ً يف مواجهة سوسييداد.

مدفيديف يتوّج بلقب بطولة تورونتو وجورجي حترز جائزة مونرتيال
توّج الرويس دانييل مدفيديف ،الثاني عىل العالم ،بلقب بطولة تورونتو
للتنس عقب فوزه يف النهائي عىل األمريكي راييل أوبيلكا ،املصنف 32
عاملياً.
وحسم الرويس املواجهة يف ساعة ونصف بمجموعتني دون مقابل4-6 ،
و.3-6
وبلغ مدفيديف النهائي عقب فوزه عىل العمالق األمريكي جون إيسنر
 2-6و 2-6يف املقابل بلغ أوبيلكا املشهد الختامي عقب تفوقه عىل
املصنف الثالث ،اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-7 ،)7/2( 7-6
( ،)4/7و.4-6
وتوجت اإليطالية كاميال جورجي بطلة لدورة مونرتيال الكندية ،إحدى
دورات األلف بحسب تصنيف رابطة محرتفات كرة املرضب ،بفوزها
عىل التشيكية كارولينا بليشكوفا املصنفة رابعة  3-6و 5-7يف املباراة
النهائية.
وفشلت بليشكوفا بالتايل بالثأر من منافساتها املصنفة  71عامليا ً التي
تغلبت عليها أيضا ً يف الدور ثمن النهائي من مسابقة كرة املرضب يف
دورة األلعاب األوملبية يف طوكيو الشهر املايض.
كما أن اإليطالية منعت بليشكوفا من إحراز اول لقب لها منذ مطلع
العام الحايل ،علما ً بأنه ثالث نهائي تخرسه التشيكية بعد بطولة
ويمبلدون ،ثالثة البطوالت األربع الكربى ،يف تموز/يوليو املايض
أمام األسرتالية آشيل بارتي ،كما يف نهائي دورة روما أمام
البولندية إيغا شفيونتيك.
واللقب هو الثالث لجورجي يف مسريتها االحرتافية بعد
فوزها يف لينتس النمساوية عام  2018وقبلها بثالث
سنوات يف دورة يف هولندا.
وسرتتقي جورجي بفضل تتويجها يف مونرتيال إىل
املركز الـ 35يف تصنيف الالعبات املحرتفات وذلك
للمرة األوىل منذ ايار/مايو عام .2019
جراحة جديدة لفيدرر

ـ يخضع نجم كرة املرضب السويرسي روجيه فيدرر إىل عملية جراحية
جديدة يف ركبته وسيبتعد عن املالعب ألشهر عدة بحسب ما أعلن عىل
حسابه عىل انستاغرام ما يثري الشك حول إمكانية استمراره يف املالعب
ال سيما بأنه بلغ األربعني من عمره األسبوع املايض.
وقال فيدرر« :احتاج اىل عملية جراحية جديدة وسيتعني عيل االستعانة
بالعكازات ألسابيع عدة ولن أعود اىل املالعب قبل أشهر عدة».
وأضاف« :أريد أن أمنح نفيس نفحة من األمل للعودة إىل الدورات
والبطوالت عندما أكون جاهزاً».
وتابع« :أنا منطقي مع نفيس وأدرك صعوبة الخضوع لعملية جراحية
بعمري .سأجربها ،أريد أن أكون يف صحة جيدة».
وسيغيب فيدرر صاحب  20لقبا ً كبريا ً بالتايل عن بطولة الواليات املتحدة،
رابعة البطوالت األربع الكربى ،املقررة أواخر الشهر الحايل عىل مالعب
فالشينغ ميدوز يف نيويورك.
ولم يخض املصنف أول عامليا ً سابقا ً سوى  13مباراة يف عام ،2021

أنشيلوتي يكشف عن نصيحته لفينيسيوس
كشف اإليطايل كارلو أنشيلوتي ،املدير الفني لريال مدريد ،عن النصيحة التي وجهها
لالعبه الربازييل الشاب فينيسيوس جونيور ،من أجل التطور.
وسجل فينيسيوس الهدف الرابع لريال مدريد يف شباك ديبورتيفو أالفيس ،يف اللقاء
الذي حسمه املرينجي بنتيجة ( ،)1-4يف الجولة األوىل من الدوري اإلسباني.
وقال أنشيلوتي يف ترصيحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية:
«أعتقد أن فينيسيوس جونيور يتمتع بالكثري من الجودة يف املواجهات الفردية».
وأضاف« :لقد أخربته أن تسجيل األهداف يستلزم ملس الكرة مرة أو اثنني عىل
األكثر ،فمن الصعب التسجيل بأربع أو خمس ملسات ،إنه العب صغري ج ًدا».
ويعتمد ريال مدريد عىل فينيسيوس جونيور صاحب الـ 21عامً ا بشكل
كبري ،لقيادة الفريق مستقبلاً  ،يف ظل ما يملكه من إمكانات
ً
ً
ثمينا
هدفا
فردية رائعة.ويعترب فينيسيوس جونيور
لباريس سان جريمان وليفربول ،لكن ريال مدريد
حسم األمر ببقاء الالعب الربازييل.

بداية صعبة لغوارديوال يف الدوري االجنليزي

نجح توتنهام يف املرحلة األوىل من الدوري اإلنكليزي املمتاز
بحصد النقاط كاملة ،عندما غلب ضيفه حامل اللقب
مانشسرت سيتي بهدف وحيد.
وأحرز لتوتنهام هدفه ،الكوري الجنوبي هيونغ مني سون
من تسديدة قوية .55وسجل مدرب السبريز الجديد الربتغايل
نونو إسبرييتو سانتو بداية موسم واعدة يف تفوقه عىل
اإلسباني بيب غوارديوال.وكان توتنهام يخوض أول مباراة
رسمية بإرشاف سانتو ،وقد غاب عنها كاين العائد يف وقت
متأخر من إجازة طويلة حيث لم يشارك سوى يف حصة
تدريبية واحدة مع فريقه يف ظل أنباء حول امكانية انتقاله اىل
صفوف مانشسرت سيتي بالذات.يف املقابل ،أرشك غوارديوال
مواطنه فريان توريس كرأس حربة مفضالً إياه عىل الربازييل
غابريال جيزوس يف حني منح القادم الجديد جاك غريليش
من آستون فيال ،فرصة خوض أول مباراة أساسيا ً له بعد
مشاركته يف نصف الساعة األخري ضد ليسرت سيتي يف درع
املجتمع األسبوع املايض.أما صانع األلعاب البلجيكي كيفن
دي بروين ،فجلس عىل مقاعد الالعبني االحتياطيني بعد

تعافيه من إصابة يف كاحله
تعرض لها يف كأس أوروبا
األخرية ،قبل أن يشارك يف آواخر
املباراة.
وهي املباراة الرسمية الثالثة التي يفشل
فيها مانشسرت سيتي يف التسجيل ،بعد
خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام
تشيليس  1-0يف ايار/مايو املايض ،ثم درع
املجتمع أمام ليسرت بالنتيجة ذاتها ،قبل السقوط
أيضا ً بنتيجة مماثلة ،ما يؤكد حاجته إىل مهاجم قناص
يجيد هز الشباك وال سيما بعد رحيل هدافه التاريخي
سريخيو أغويرو إىل برشلونة اإلسباني يف صفقة حرة بعد
انتهاء عقده.
وكالعادة ،استحوذت كتيبة غوارديوال عىل الكرة بنسبة كبرية
لكن رغم جهود غريليش ورحيم ستريلينغ والجزائري رياض
محرز ،كان توريس معزوال بنسبة كبرية.
يف املقابل ،اعتمد توتنهام عىل الهجمات املرتدة الرسيعة
بقيادة الربازييل لوكاس مورا والكوري الجنوبي هيونغ مني
سون والهولندي ستيفن بريغوين.
ومن هجمة مرتدة رسيعة مرر مورا الكرة باتجاه
بريغوين الذي سار بها مسافة طويلة قبل ان يمررها
باتجاه سون ،فراوغ األخري املدافع الهولندي ناثان اكي
وسدد كرة بعيدا عن متناول الحارس الربازييل ايدرسون
 )55(.وكاد بريغوين يضيف الهدف الثاني عندما انفرد
بالحارس الربازييل لكنه سدد الكرة خارج الخشبات
الثالث  )60(.وزج غوارديوال بأسلحته الثقيلة ،فأرشك
دي بروين وجيزوس يف الدقائق العرشين األخرية،
فضغط فريقه وسدد غريليش كرة قوية تصدى لها
الحارس الفرنيس هوغو لوريس ،ثم تردد توريس يف
تسديد إحدى الكرات فضاعت فرصة أخرى.
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بعدما كان لعب  6مباريات فقط يف عام  2020الذي خضع خالله
السويرسي لعمليتني جراحيتني يف الركبة ،ويف سنة ألغيت خاللها العديد
من الدورات والبطوالت بسبب تداعيات فريوس كورونا.
وكان فيدرر قرر االنسحاب من بطولة روالن غاروس الفرنسية عشية
مباراته يف ثمن النهائي مع اإليطايل ماتيو برييتيني من أجل التحضري
بشكل أفضل لبطولة ويمبلدون ،ولكنه تلقى رضبة موجعة بعد
خسارته يف الدور ربع النهائي عىل العشب اإلنكليزي عىل يد البولندي
هوبرت هوركاش.
ولم تبعث اإلشارات إىل التفاؤل اذ توالت االنسحابات بداية من األلعاب
األوملبية يف طوكيو ثم يف دورتي املاسرتز لأللف نقطة يف تورونتو
وسينسيناتي ،مما أثار الشكوك حول مشاركته يف بطولة الواليات
املتحدة املفتوحة التي تبدأ يف  30الشهر الحايل.
وكان فيدرر اعرتف بعد احتفاله بعيد ميالده االربعني يف الثامن من
الشهر الحايل بأنه أدرك حقيقة أن التأقلم مع االصابات املتتالية بات
ً
مختلفا من قبل .كانت
يتطلب وقتا ً أكرب من ذي قبل بقوله« :كان األمر
األسئلة بسيطة :ما هو ترتيبي يف التصنيف (العاملي لالعبني)؟ ماذا
ستكون بطولتي القادمة؟ ولكن اليوم ،األمر أكثر صعوبة :كيف أشعر
عندما أبدأ التدريب مرة أخرى؟ ما هي أهدايف؟ كيف يمكنني التوفيق
بني كل هذا مع العائلة؟ ماذا يقول باقي الفريق؟».
ويتابع« :يف السابق ،إذا كان ظهري يؤملني فقد كان ذلك يستمر
لفرتة يومني وثم يصبح كل يشء عىل ما يرام .اليوم ،يمكن
أن يستغرق األمر أسبوعني .يتعلق األمر بالتحيل بالصرب مع
األلم ،مع نفسك ومع العودة إىل امللعب».
وختم مستذكرا ً حفل عيد ميالده مع عائلته واصدقائه:
ً
نشطا .من
«لقد بلغت األربعني من عمري وما زلت
كان ليصدق ذلك؟ بالتأكيد لست أنا .أنا متناغم
تمامً ا مع نفيس وأنا متأكد من أنه ال يزال هناك
الكثري من األشياء الرائعة يف املستقبل».

بوجبا خيتار االنتقال إىل ريال مدريد

كش�ف تقرير صحفي إنجليزي ،عن مفاجأة كربى بش�أن مستقبل
الفرنيس ب�ول بوجبا ،نجم وس�ط مانشستر يونايتد.وينتهي عقد
بوجب�ا ( 28عامً �ا) مع مانشستر يونايتد بنهاية هذا املوس�م ،ولم
يتوصل التفاق بش�أن التجدي�د حتى اآلن.وبحس�ب صحيفة “دييل
س�تار” الربيطاني�ة ،ف�إن بوجبا ق�رر خوض املوس�م األخري له مع
ً
مجانا يف الصيف املقبل ،إىل ريال
مانشستر يونايتد ،ومن ثم الرحيل
مدريد.وأضاف�ت الصحيفة أن بوجبا لم يقب�ل العروض التي قدمها
مانشستر يونايتد له من أجل التجديد ،وقرر االكتفاء بما س�يقدمه
يف أول�د تراف�ورد حتى خت�ام املوس�م الجاري.وارتبط اس�م بوجبا
باالنتقال إىل ريال مدريد يف أكثر من مناسبة خالل العامني املاضيني،
إال أن مطالب مانشستر يونايتد املالية منعت إتمام الصفقة.وكانت
تقارير إنجليزية قد ذكرت قبل أيام أن مانشسرت يونايتد عرض عىل
بوجبا عق ًدا جدي ًدا ملدة  3سنوات ،براتب  400ألف إسرتليني أسبوع ًيا،
مما يجعله أكثر الالعبني أجرًا يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.

اليبزيغ يتعثر مع بداية البوندسليغا
استهل املدرب األمريكي جييس مارش مشواره مع اليبزيغ،
وصيف بطل املوسم املايض ،بخسارة عىل يد ماينتس صفر 1-يف
ملعب األخري يف املرحلة األوىل من الدوري األملاني.
وبعد فوزه بثنائية الدوري والكأس النمساويني موسمني
عىل التوايل مع ريد بول سالزبورغ ،انتقل مارش هذا املوسم
لالرشاف عىل اليبزيغ خلفا ً ليوليان ناغلسمان املنتقل لتدريب
البطل بايرن ميونيخ.
وعىل غرار ناغلسمان الذي بدأ مغامرته البافارية
يوم الجمعة املايض بالتعادل مع بوروسيا
مونشنغالدباخ ،تعثر مارش يف بداية مشواره
مع اليبزيغ رغم أن فريقه كان يواجه منافسا ً
تأثرت تحضرياته كثريا ً بسبب اإلصابات يف
صفوفه بفريوس كورونا.
واضطر ماينتس إىل ادخال  11العبا ً يف العزل
بعدما تبني إصابة ثالثة منهم بفريوس
كورونا ،عىل رأسهم املهاجم النمساوي كريم
أونيسيوو.
وبدأ الفريقان اللقاء بوقوف دقيقة صمت
تكريما ً ألسطورة بايرن ميونيخ واملنتخب
الوطني غريد مولر الذي فارق الحياة صباح

أمس األحد عن  75عاماً.
ويدين ماينتس بالفوز إىل القائد الفرنيس موىس نياكاتي الذي
سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  ،13وإىل دفاعه وحارسه
روبن زنتنر اللذان صمدا يف وجه محاوالت املهاجم السويدي
إميل فورسربغ والوافد الجديد من أينرتاخت فرانكفورت الهداف
الربتغايل أندري سيلفا.
وحول كولن تخلفه أمام ضيفه هرتا برلني بهدف املونتينيغري
ستيفان يوفيتيتش ( )6إىل فوز  1-3بفضل الفرنيس أنتوني
موديست ( )41وثنائية النمساوي فلوريان كاينس ( 52و.)56

مرسيليا يهدر الفوز أمام بوردو
انتهت مواجهة مرسيليا مع ضيفه بوردو بالتعادل
 2-2ضمن املرحلة الثانية من الدوري الفرنيس
لكرة القدم.عىل ملعب فيلودروم ،أهدر مرسيليا
فوزا ً يف متناوله عندما تقدم عىل ضيفه بوردو
بهدفني نظيفني سجلهما الرتكي جنكيز اوندر
املنتقل إليه هذا املوسم قادما ً من روما
اإليطايل بعد إعارته اىل ليسرت اإلنكليزي
املوسم املايض ( )34وديميرتي باييه
( ،)41لكن بوردو بقيادة مدربه الجديد

السويرسي فالديمري بتكوفيتش رد بهدفني رسيعني يف
الشوط الثاني عن طريق تيموثي بيمبييل ( )51وريمي
اودان (.)57وطرد الحكم العب مرسيليا األرجنتيني
ليوناردو بالريدي بالبطاقة الحمراء قبل نهاية املباراة
بدقيقة واحدة ملخاشنته سيكو مارا.
وكان مرسيليا قلب تخلفه أمام مونبلييه  2-0اىل فوز
يف املرحلة األوىل لريفع رصيده إىل  4نقاط لكنه فشل
يف اللحاق بثالثي الصدارة املؤلف من انجيه وكلريمون
وباريس سان جريمان.
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فيسبوك آخر املتهمني بالتآمر على اجلزائر

الجزائر/متابعة الزوراء:
أك�دت الحكوم�ة الجزائرية عزمها عىل الدفاع عن س�يادتها الرقمي�ة ضد كل خطط موقع
فيسبوك التي وصفتها بالهدامة.
واعتربت وزارة االتصال الجزائرية يف بيان رسمي ما يتم تداوله يف األيام األخرية من مضامني
عىل موقع فيسبوك مساسا وتهديدا ملصالح الجزائر وسمعتها ،مؤكدة أن الدولة عازمة عىل
اتخ�اذ كافة التدابري واإلجراءات القانونية ضد الرشكة لحملها عىل معاملة الجزائر عىل قدم
املساواة مع الدول األخرى.
وتأتي هذه التطورات بعد تداول مقاطع فيديو تظهر عملية قتل وحرق أحد الشباب يف والية
تيزي وزو رشق الجزائر ،دون أن يتم حذفها من قبل إدارة املوقع.
واعترب بيان وزارة االتصال موقع فيس�بوك ونظام عمله بمثابة سلاح يوجه ضد الش�عوب
والدول .وذكر أن الس�لطات الجزائرية الحظت زيادة الفتة الس�تخدام فيس�بوك يف أنش�طة
تخص زرع الكراهية ومضامني النزاع العرقي واملناطقي والتحريض ونرشها ،عىل مجموعة
كبيرة من الصفحات بعضها مسير من الخارج “يس�تهدف زعزعة االس�تقرار والنس�يج
املجتمعي يف الجزائر”.وأضاف البيان كمثال عىل ذلك “منذ أكثر من شهر احتفل الجزائريون
بعيد االس�تقالل ،وقد الحظوا مرة أخرى ّ
أن كل صور االستعمار البشعة ،أخالقيا ً وإنسانياً،
قد تم حجبها من قبل املوقع ،ال ليشء إال ملنع الشعب الجزائري من التعريف بتاريخه”.
وخت�م البي�ان بالق�ول إنه “ال يوج�د مربر لحرمان ش�عبنا م�ن حقوقه الرقمي�ة ،والدولة
الجزائري�ة عازم�ة على الدفاع عن تلك الحق�وق والس�يادة الوطنية” ،كم�ا ّ
أن “الحكومة،
ومع وعيها بأهمية التواصل واالس�تفادة من التكنولوجيات ،عازمة عىل الذود عن الس�يادة
الرقمية الوطنية وحماية مصالح ش�عبها من كل الخطط والنش�اطات الهدامة” .ولم تعلن
الحكومة بعد عن اإلجراءات التي ستتخذها .وقال معلقون جزائريون إن التهديد تمهيد لعدد
من اإلجراءات القانونية والتقنية للحد من االستخدام الكبري للموقع داخل البالد ،وال يستبعد
معلقون حجب املوقع.
وسبق للرئيس الجزائري عبداملجيد تبون التحذير من املضامني املتداولة عرب مواقع التواصل
االجتماعي واعتربها تحديا للوحدة الوطنية.
وكلف تبون املجلس األعىل لألمن األس�بوع املايض “باس�تحداث قط�ب جزائي جديد ملتابعة
الجرائ�م الس�يربانية ومكافحته�ا” ،ومالحقة نارشي األخب�ار بقصد التهوي�ل عرب مواقع
التواصل االجتماعي.
يف املقابل انقسمت أراء الجزائريني حول بيان وزارة االتصال.
وس�اهمت الس�لطة يف الجزائر من خالل اس�تمرارها يف سياس�ة التحكم يف قطاع اإلعالم يف
أن تكون ش�بكات التواصل االجتماعي البدي�ل اإلعالمي املتاح لفتح أبواب التفاعل والنقاش
وكشف الكثري من امللفات والقضايا التي ال تزال “مسكوتا عنها” يف اإلعالم التقليدي.
ويف بلد يبلغ عدد س�كانه  42مليون نسمة ،ينشط  26مليون مستخدم عىل وسائل التواصل
االجتماعي.ويق�ول أس�تاذ العلوم السياس�ية يف جامع�ة الجزائر رشيف دريس “س�محت
ً
بديلا فعل ًيا للفراغ الذي خلفه
ش�بكات التواصل االجتماع�ي للجزائريني بالتعبري وأصبحت
العديد من وس�ائل اإلعالم”.وأوضح اس�تطالع أن الكثري من الشباب يف الدول العربية يثقون
باملعلوم�ات التي يتلقونها عرب مواق�ع التواصل االجتماعي أكثر من اإلعلام التقليدي الذي
تسيطر عليه الحكومات.
وش�مل االستطالع أكثر من  25ألف ش�خص يف عرش دول هي مرص ،املغرب ،لبنان ،العراق،
السودان ،اليمن ،الجزائر ،تونس ،ليبيا ،األردن واألرايض الفلسطينية.
وأش�ار االس�تطالع إىل أن أكث�ر من نصف مس�تخدمي اإلنرتن�ت يف تلك الدول ي�رون مواقع
التواص�ل االجتماعي محالً للثقة كمصدر أخبار أكثر من التلفزيون والجرائد التي وصفوها
بأنها منحازة وال تنقل األخبار بحيادية يف معظم الدول املشمولة باالستطالع.

مببلغ  1,5مليون جنيه إسرتليين

«بي بي سي» تستعد لدفع تعويضات فضيحة مقابلة األمرية ديانا
لندن/متابعة الزوراء:
تأمل هيئة اإلذاعة الربيطانية «بي
بي يس» يف تسوية فضيحة مقابلة
مارتن بشري مع األمرية ديانا ،من
خالل دفع مبلغ  1,5مليون جنيه
إسرتليني لجمعية خريية اختارتها
العائلة املالكة.
ونشرت صحيف�ة «ذا مي�ل أون
صنداي»ّ ،
أن التربع يش�مل املبلغ
الذي حققته «بي بي يس» من بيع
الحقوق العاملية ملقابلة بشير مع
األمرية ديانا ،والذي يساوي 1,15
مليون جنيه إسترليني باإلضافة
إىل التعويضات.
واعرتف�ت الش�بكة الربيطاني�ة
بفضيحة مقابلة بشري التي تعود
إىل ع�ام  1995م�ع أميرة ويل�ز،
بعد أن وج�د تحقيق أجراه اللورد
دايس�ون يف مايو/أي�ار امل�ايض
أن بشير ك�ذب للحص�ول على
ه�ذه املقابلةّ ،
وأن�ه انتهك قواعد
املؤسس�ة من خالل إنشاء بيانات
مرصفي�ة ووثائق مزيفة لكس�ب
ثقة األمرية.
والالفت ّأنه على الرغم من إجراء
«بي بي يس» تحقيقا ً داخليا ً حول
ه�ذه القضية يف وقت س�ابق ،لم
ُيتخ�ذ أي إج�راء ض ّد بشير ،وت ّم
التستر عىل أس�اليب الخداع التي
استخدمها.
وق�ال الل�ورد دايس�ون ،القايض
ال�ذي أرشف على التحقي�ق ،إن
هيئة اإلذاع�ة الربيطانية «لم ترق
إىل مستوى املعايري العالية للنزاهة
والش�فافية الت�ي تعتبر الس�مة

املميزة لها».
ومن املفهوم ّ
أن االموال ستأتي من
اس�توديوهات «بي ب�ي يس» التي
تع ّد ال�ذراع التجارية للمؤسس�ة،
وليس من رس�وم الرتخيص التي
يدفعه�ا املش�اهدون .م�ع ذل�ك،
ال ت�زال الشروط الدقيق�ة غير
واضح�ة ول�م يح� ّدد تاري�خ دفع
التعويضات.
إىل ذل�ك ،تقول مص�ادر ملكية إنهّ
م�ن املحتم�ل أن يش�ارك األمريان
ويلي�ام وه�اري يف تقري�ر كيفية
استخدام األموال.
م�ن جانبها ،عّب�رّ ت صديقة ديانا
املقرب�ة روزا مونكت�ون ،ع�ن
إعجابه�ا بهذا الق�رار ،عىل الرغم
من أنه لن يصلح الرضر الذي نتج

عنه ولن يزيل الذنب.
وتلف�ت صحيف�ة «ذا مي�ل أون
صن�داي» إىل ّأنه�ا على الرغم من
كش�فها عن ه�ذه الفضيحة قبل
 25عام�اً ،فق�د احتاج�ت «ب�ي
ب�ي يس» إىل كل تل�ك الس�نني قبل
االعتراف بخط�أ بشير يف وق�ت
سابق من هذا العام فقط.
وق�د أدان األمري ويليام االبن البكر
لألمرية ديانا ،بعد نرش تقرير اللورد
دايسون ،هيئة اإلذاعة الربيطانية
لخداعه�ا والدت�ه ،وتدمري حياتها
واملساعدة يف ترسيع طالقها.
وق�ال إن إخفاقات «ب�ي بي يس»
س�اهمت يف «الخ�وف والبارانويا
والعزل�ة» الت�ي أصاب�ت ديان�ا يف
س�نواتها األخيرة ،وإن املقابل�ة

ليس�ت اإلص�دارات الوحي�دة الت�ي تواج�ه
أزم�ات مالية وتراجع�ا ً يف التوزيع والتأثري،
ث�م إن الجان�ب املتعل�ق بالتح�ول الرقم�ي
أفقد القرار واقعيته وجديته ،كون الصحف
الت�ي تقرر وقف صدورها ال تمتلك مواقعها
الخاص�ة املؤهلة تقني�اً ،وهو م�ا يعني أن
تحولها الرقمي مستحيل».
واس�تطرد« :القرار يخلو من األرقام ،وكان
يجب نرش أرقام جميع الصحف ،الصباحية
واملس�ائية .ربما تك�ون الصحف املس�ائية
األقل توزيعاً ،لكن هذا ال يعني أن خسائرها
هي األعلى بني باقي الصحف ،إضافة إىل أن
الق�رار لم يذكر التج�ارب الرقمية والورقية
الناجح�ة الت�ي حققتها مؤسس�ات الهيئة
الوطني�ة للصحاف�ة ،والت�ي يس�عى إىل
تطبيقها».
وم�ن ثم ،تس�اءل أبو حطب عم�ا إذا كانت
«تكلف�ة الطباع�ة ه�ي الج�زء األكبر من
خسائر هذه الصحف ،وإذا كان توزيع هذه
الصحف ضعيفاً ،فهي تطبع عددا ً قليالً من
النس�خ ،ما يعني أن تكلفة الطباعة ليس�ت
الجزء األكرب م�ن ميزانيتها ،إذ هناك رواتب
وتكلفة تش�غيل أخ�رى ما زالت مس�تمرة.
وبالت�ايل ،إذا كان وق�ف الطباع�ة محاول�ة

ساهمت بش�كل كبري يف املزيد من
املشاكل يف عالقة والديه.
أمّ �ا التربع باملال ،فق�د اقرتحه يف
البداية ش�قيق ديانا إيرل سبنرس،
حين ق�ال إن بعض األم�وال التي
جنته�ا املحط�ة يج�ب أن تذه�ب
إىل جمعي�ات ديان�ا الخريية .ومن
املفه�وم أن مس�ؤويل القصر لم
يطلب�وا من املؤسس�ة أي ت ّ
ربعات
ولم يتم إبالغهم بعد بالتفاصيل.
ويق�ال إن ويلي�ام يعتقد أن هناك
املزي�د من األدل�ة للكش�ف عنها،
وقد أع�رب عن اهتمامه بمواصلة
املحادث�ات الخاص�ة م�ع «بي بي
يس» ملعرفة النتائج.
من جهته ،أرسل تيم ديفي ،املدير
العام الحايل للمؤسس�ة ،خطابات

وفاة املذيعة اجلزائرية أمينة صحراوي بفريوس كورونا

اجلزائر/متابعة الزوراء:
توفي�ت املذيع�ة الجزائري�ة ومقدم�ة النشرة
الجوية السابقة يف تلفزيون «النهار» الجزائري،
أمين�ة صحراوي ،األح�د ،متأث�رة بمضاعفات
فريوس كورونا.
وتوفيت الراحلة وهي حامل يف الشهر الخامس،
بحس�ب ما نقلته تقارير محلي�ة عن أفراد من
عائلتها.
وهك�ذا يرح�ل اس�م إعالم�ي آخر يف الس�احة
الجزائري�ة ،بع�د وف�اة قائم�ة طويل�ة م�ن

لتقليل الخس�ائر املالية ،وتطوير الصحيفة
لتحقي�ق عائد مادي ،فه�ذا يعني مزيدا ً من
االس�تثمار يف التح�ول الرقم�ي ال�ذي لم نر
مؤرشاته حتى اآلن!».
وال شك أن الصحافة الورقية يف العالم تعاني
م�ن أزمات مالية فاقمتها جائحة «كوفيد -
 .»19ووفق�ا ً لدراس�ة نرشها مرك�ز «بيو»
األمريك�ي لألبحاث نهاية يوني�و (حزيران)
امل�ايض ،ع�ن ح�ال الصح�ف يف الوالي�ات
املتح�دة األمريكية ،فإن «الصح�ف الورقية
التي تش�كل عنرصا ً مهما ً من سوق اإلعالم
األمريك�ي تعرض�ت لرضب�ات قاس�ية مع
زيادة استهالك األخبار إلكرتونياً ،وتراجعت
العائ�دات املالي�ة وقاعدة االشتراكات منذ
بدايات األلفية الثانية ،مع تزايد نمو زيارات
املواق�ع اإللكرتونية» .ووفق الدراس�ة ،فقد
«تراج�ع توزي�ع الصح�ف اليومية بنس�بة
 19يف املئ�ة ،بينم�ا تراجع توزي�ع الصحف
األسبوعية بنس�بة  14يف املئة ،ومن املتوقع
استمرار الرتاجع».
الصحفي عماد الدين حسين ،رئيس تحرير
صحيفة «الشروق» الخاصة ،تخوف خالل
لق�اء مع «الشرق األوس�ط» م�ن أن يمتد
ً
قائلا« :من الوارد
الق�رار إلصدارات أخرى،

اعتذار إىل امللكة وتش�ارلز وويليام
وهاري وإيرل سبنرس .كما اعتذر
للمخرب مات ويس�لر الذي كش�ف
خدعة بشير ،والذي من املقرر أن
يحص�ل على تعويضات تتراوح
بين  750أل�ف جني�ه إسترليني
وملي�ون جنيه إسترليني ،بعد أن
أدرجت�ه هيئة اإلذاع�ة الربيطانية
عىل القائمة السوداء عندما كشف
احتيال بشري.
فق�د تقدم فن�ان الغرافيك الحائز
على جائزة قبل رب�ع قرن بفضح
مراس�ل بانوراما إلصداره بيانات
مرصفي�ة مزيف�ة ،يق�ال إنه�ا
ساهمت يف تأمني مقابلة ديانا.
وتع ّه�د ديف�ي ،قب�ل ش�هرين،
ّ
بأنه ل�ن يبث مقابلة ع�ام 1995
ّ
بالكامل مرة أخ�رى ،لكنه قال إن
اس�تخدام مقاطع منه�ا يجب أن
ً
مفتوحا ملزيد من املناقش�ة.
يبقى
بيد ّ
أن موافقت�ه املرشوطة أثارت
غضب القصر الذي طال�ب بعدم
ب�ث أي مقط�ع م�ن املقابل�ة،
وطال�ب رج�ال الحاش�ية بالتزام
«بي ب�ي يس» بوضع قي�ود أقوى
عىل اس�تخدام املقابلة ،بحسب ما
أوردت الصحيفة.
ويّق�ال إن األمير تش�ارلز كان
غاضبا ً م�ن «األكاذيب الفاضحة»
يف املقابل�ة ،بما يف ذل�ك االدعاءات
بأنه لم يكن مناس�با ً ليكون ملكاً.
و ُيعتقد أنه ش�عر بقلق شديد من
ب�ث أي جزء م�ن املقابلة بس�بب
التأثري الذي يمك�ن أن يحدثه عىل
الرأي العام بشأن وراثة العرش.

اإلعالميين الجزائريني خالل فترة قصرية من
بضعة أسابيع فقط.
وت�ويف اإلعالم�ي كري�م بوس�الم بع�د إصابته
بالفريوس يف مستش�فى محافظ�ة تيزي وزو.
فيما رحل اإلعالمي سليمان بخلييل بعد مكوثه
ألكثر من  15يوما ً باملستشفى.
وحص�دت كورون�ا كذل�ك روح اإلعالم�ي عبد
الق�ادر جبلون ،الذي س�بق ل�ه أن عمل يف عدة
صح�ف جزائري�ة ،بينه�ا جري�دة «الش�عب»
والصحيفة األسبوعية «املنتخب».

مصر تطوي حقبة الصحف املسائية
القاهرة/متابعة الزوراء:
ودعت مرص أخريا ً حقبة الصحف املس�ائية
عق�ب ق�رار الهيئ�ة الوطني�ة للصحافة يف
مصر تحويلها إىل نس�خ إلكرتوني�ة ،وهو
م�ا أحدث حالة م�ن التباين بعدما انقس�م
الصحفيون بني مؤيد للق�رار ومعارض له.
فبينم�ا رأى خرباء مرصي�ون أن قرار وقف
طباعة الصحف املسائية قد يمتد إلصدارات
رس�مية أخرى ،أعرب آخ�رون عن أملهم يف
أن يك�ون الق�رار مرحلياً ،وش�ددوا عىل أن
الصحاف�ة الورقي�ة باقي�ة مس�تمرة ،عىل
الرغم من الظروف التي تحيط بها.
الهيئ�ة الوطني�ة للصحافة ،املس�ؤولة عن
إدارة املؤسس�ات الصحفية اململوكة للدولة
املرصي�ة ،ق�ررت تحويل إص�دارات صحف
«األهرام املس�ائي» التي تصدر عن مؤسسة
«األهرام» ،و«األخبار املسائي» الصادرة عن
مؤسس�ة «أخبار الي�وم» ،و«املس�اء» التي
تصدر ع�ن مؤسس�ة «دار التحري�ر للطبع
والنشر» ،إىل إص�دارات إلكرتوني�ة ،ووقف
طباعته�ا يف  15يولي�و (تم�وز) امل�ايض.
وتعليقا ً عىل هذه الخط�وة ،قالت الدكتورة
ليلى عب�د املجي�د ،أس�تاذ اإلعلام بجامعة
القاهرة ،لـ«الرشق األوسط» إن «الصحافة
تعان�ي م�ن مش�كالت اقتصادية ،وتش�هد
بعض اإلصدارات انخفاض التوزيع وضعف
اإلعالنات ،وهي املورد الرئيس للدخل ،إضافة
إىل مش�كالت الديون واملنافسة مع املنصات
الرقمي�ة وارتف�اع أس�عار ال�ورق ،وهو ما
جعل الوضع صعباً ،ولعل هذه األس�باب أو
بعضها أدت لقرار وقف الطباعة».
وأردف�ت« :ه�ذه املس�ألة ليس�ت متعلق�ة
بمرص فقط ،فقد شاهدنا وقف وإغالق عدد
من الصحف الورقية حول العالم».
م�ن جهته ،تحفظ فتحي أبو حطب ،الخبري
اإلعالم�ي ،على الق�رار ،وق�ال لـ«الشرق
األوس�ط» إن «الق�رار ل�م يوض�ح أس�باب
ومعايري توقف اإلصدارات ،كما أنه لم يطبق
على جميع الصح�ف الورقي�ة التي ترشف
عليه�ا الهيئ�ة الوطني�ة للصحاف�ة ،والتي
تعاني من األزمات نفس�ها ،وه�و ما يفقد
الق�رار موضوعيت�ه ،فالصح�ف املس�ائية
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أن يتكرر ما حدث مع الصحف املس�ائية يف
إصدارات وصحف أخرى ورقية ،لو استمرت
الظ�روف نفس�ها الت�ي أدت إىل ق�رار وقف
طبع الصحف املسائية» .وأردف« :رضوري
أن نتعام�ل م�ع القرار يف إط�اره الطبيعي،
فعند تغيري رؤساء تحرير الصحف القومية،
ت�م وض�ع الصحف املس�ائية تحت رئاس�ة
رؤس�اء تحري�ر املواقع اإللكرتوني�ة ،وكان
هذا تمهيدا ً لوقف نسختها الورقية» .وتابع:
«أس�باب القرار واضح�ة ،فالصحف تعاني
أزم�ات مالي�ة ،والصحف املس�ائية اآلن لم
تعد مسائية ،فهي تصدر يف توقيت الصحف
الصباحي�ة نفس�ه ،وتق�دم املحت�وى ذاته.
وعليه ،فحل أزمة الصحافة يكمن يف تقديم
محت�وى جيد قادر عىل جذب القراء ،س�واء
ورقيا ً أو إلكرتونياً ،ألن املحتوى غري الجاذب
سيندثر».
ب�دوره ،قال الصحفي عبد السلام فاروق،
مدي�ر تحري�ر صحيفة «األهرام املس�ائي»،
أح�د اإلصدارات التي ش�ملها ق�رار الوقف،
لـ«الشرق األوس�ط» إن «ثم�ن التأخر عن
اللح�اق بركب التطوير الرقمي واإللكرتوني
كان باهظ�ا ً على الصحاف�ة الورقي�ة يف
مرص ،فغالبي�ة القراء ،خاصة الش�باب ،ال

يطالع�ون ال�ورق ،ونح�ن نعي�ش عرص ما
بعد العومل�ة ،وهو عرص له أدواته وقراؤه».
وأضاف« :أحد أس�باب ه�ذا التأخر متعلقة
بالصحفيني من جييل الذين أمضوا حياتهم
يف الصح�ف الورقي�ة ،وعجزوا ع�ن التكيف
م�ع متغيرات العصر ،وم�ن ال يتكي�ف
م�ع العرص يم�وت» .ووف�ق ف�اروق ،فإن
«الصحف املس�ائية أضاعت فرصة حقيقية
للتكي�ف .فقب�ل س�نة ،ص�در ق�رار تعيني
رؤساء الصحف القومية الذي تضمن وضع
الصحف املسائية تحت رئاسة رؤساء تحرير
البوابات الرقمية للمؤسسات .ومع ذلك ،لم
تنجح ه�ذه الصحف يف التكيف ألن الغالبية
الكاس�حة من العاملني فيها ما زالت تنتمي
إىل املايض».
قرار توقف طباعة الصحف املسائية أغضب
كثيرا ً م�ن الصحفيين املرصيني وأس�اتذة
اإلعلام ،فكتب�وا تدوينات عىل حس�اباتهم
الش�خصية بمواق�ع التواص�ل االجتماعي،
أعرب�وا فيه�ا ع�ن «تحفظه�م على وق�ف
الصحف التي ش�كلت جزءا ً مهما ً من تاريخ
مرص» .فكتب الصحفي جمال عبد الرحيم،
وكي�ل نقابة الصحفيني املرصيني الس�ابق،
إن «الصحاف�ة الورقي�ة يف م�أزق خطير،
تص�ارع من أج�ل البق�اء ،بس�بب التطور
التكنولوج�ي ،وارتفاع أس�عار الورق ومواد
الطباع�ة ،واألزم�ات االقتصادي�ة» ،متمنيا ً
«دعم الصح�ف الورقية والحف�اظ عليها».
وكت�ب الدكت�ور عب�د الل�ه زلط�ة ،أس�تاذ
الصحاف�ة بكلي�ة اآلداب يف جامع�ة بنه�ا:
«ي�وم  15يولي�و (تموز) امل�ايض ،احتجبت
(املساء) ،أش�هر جريدة مسائية يف مرص».
ووصل�ت االعرتاض�ات إىل الربمل�ان املرصي،
حيث أعلن عدد من أعضاء مجليس «النواب
والش�يوخ» رفضه�م لق�رار وق�ف طباعة
صحيفة «املساء» ،بصفتها رائدة الصحافة
املسائية.
أم�ا الصحفي ي�ارس التالوي ،نائ�ب رئيس
تحرير صحيفة «املس�اء» ،فقال لـ«الرشق
األوس�ط» إنه «يرفض قرار وقف النس�خة
الورقي�ة ألن (املس�اء) ليس�ت الجري�دة
الخ�ارسة الت�ي تس�تحق وق�ف طباعته�ا،

ب�ل يص�ل التوزي�ع اليوم�ي للصحيف�ة إىل
 30أل�ف نس�خة ،ويزي�د إىل  35ألف�ا ً يف أيام
املباريات الكربى واملناس�بات ،م�ا يعني أن
الجريدة قد حافظت عىل وجودها يف الشارع
املرصي ،عىل الرغم من املنافسة مع املواقع
اإللكرتونية والفضائيات».
وأض�اف أن «ه�ذا النج�اح تحق�ق بإرصار
العاملين يف الجري�دة ،والصحفيني الذين ال
يتجاوز عددهم  136صحفيا ً وصحفية ،عىل
الرغم من ضعف اإلمكاني�ات» ،موضحا ً أن
«الجريدة حققت عائ�دات إعالنية تجاوزت
 11ملي�ون جني�ه مصري خلال األش�هر
الخم�س األخيرة» .وللعل�م ،يع�ود تاري�خ
تأسيس «املساء» إىل عام  ،1956وتعد أشهر
الصح�ف املس�ائية يف مرص ،بينما أسس�ت
جريدة «األهرام املسائي» عام .1991
وعلى الرغ�م م�ن اعتراض التلاوي على
القرار ،فإنه يؤكد اس�تعداده للمنافس�ة يف
الفضاء اإللكرتوني «ألن مدرس�ة (املس�اء)
الصحفي�ة يف العناوي�ن واملحت�وى ق�ادرة
عىل ج�ذب جمه�ور املواق�ع اإللكرتونية».
ويف املقاب�ل ،يعتق�د أب�و حط�ب أن «فكرة
التحول الرقمي له�ذه النوعية من الصحف
ما تزال غري واضحة ،خاصة أن أول إش�ارة
عىل ه�ذا التح�ول كان اإلعلان يف صحيفة
(الجمهوري�ة) ع�ن إمكاني�ة طلب نس�خة
صحيفة (املس�اء) بصيغة (بي دي إف) عن
طريق رسائل (الواتساب) ،وهو ما يعني أن
هذه الصحف ما زالت متمس�كة بالنس�خة
الورقية ،وال يوجد جدية يف تحولها الرقمي،
واملسألة فقط إيقاف الطبع».
وهن�ا ،يق�ول حسين إن «فك�رة توزي�ع
الصحيف�ة بصيغ�ة (ب�ي دي إف) محاولة
المتص�اص الغضب ،وهي بالتأكيد ليس�ت
الفيصل يف التحول الرقمي ،والنجاح مرتبط
بتقدي�م محت�وى ج�اذب ق�ادر على جذب
الق�راء واملعلنين» ،موضحا ً أن�ه «لن يكون
لهذه الصحف مواقع منفصلة ،بل ستدمج
يف املواق�ع اإللكرتونية ملؤسس�اتها ،ويقدم
الصحفيون م�ا ينتجونه من محتوى للنرش
يف هذه البوابات اإللكرتونية».
(عن/صحيفة الرشق االوسط)
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املونتاج الشعري يف ديوان (هذا غبار دمي)
للشاعر حيدر عبد اخلضر
أ.د.مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي
أخ�ذت القصي�دة العربي�ة
املع�ارصة تس�تعري م�ن الفنون
األخرى بعض األس�اليب الفنية
الت�ي تس�اند عملي�ة البن�اء
الش�عري،وتدفع به�ا إىل حاالت
تش�كل ش�عري جدي�د تضم�ن
له�ا حضورها،وديمومتها،مثل
اس�تعارة أس�لوب الح�وار م�ن
املرسحية،وتوظيــف املعطيات
الرسدية،وتيـــ�ار الوع�ي م�ن
الرواية الحديثة،وكذلك استعارة
األنم�اط الفنية يف ف�ن الحكاية
وتوظيفــها،وأخــيرا تعاملت
القصي�دة العربي�ة م�ع الف�ن
السابع(السينما)،واس�تعارت
من�ه أس�لوب املونت�اج،أن كلمة
مونتاج الفرنس�ية األصل تعني
قط�ع اللقط�ات الس�ينمائية
ولصقها،أم�ا يف اللغة االنجليزية
فتس�مى مرحلة قطع اللقطات
الس�ينمائية،ولكن عملية وصل
اللقط�ات بطريق�ة خالق�ة أو
الحصول عىل تأثري خاص-وهو
م�ا توص�ل إلي�ه الس�ينمائيون
ال�روس األوائ�ل -فتس�مى
مونتـــ�اج أيضا،وق�د ترجمت
يف بع�ض الكت�ب العربي�ة إىل
(التوليف،والتقطيع)وأبقيت عىل
تس�ميتها(مونتاج) يف أكثر هذه
الكت�ب،إذ إن هذه التس�مية تلم
بكل مراحل تقنية املونتاج،ألنها
األصل يف التس�مية،وتذهب أبعد
من مجرد اإلشارة إىل آلية القطع
واللصق ،إن هذه الدراس�ة تعمل
على كش�ف م�دى إمكاني�ة أن
تكون القصيدة العربية املعارصة
قد أفادت من هذا األسلوب األخري
املونتاج ،وتقنياته التي تعد بؤرة
العم�ل الس�ينمائي،متخذة من
مجموعة(هذا غبار دمي)للشاعر

(حي�در عب�د الخرض)أنموذج�ا
لها ،فلو أخذن�ا املرحلة املنتبهة
التي تتجاوز املرحلة املبارشة إىل
أساليب مونتاجية تدل عىل انتباه
ه�ذه املرحل�ة يف اس�تعمال هذه
التقنية(املونت�اج)،أي املتجاوزة
ملفه�وم املونت�اج فيزيائي�ا هو
ربط لقط�ة واحدة بأخ�رى ،إىل
مرحلة تح�اول اإلحاطة بعموم
املش�هد،وخري مث�ال على ه�ذه
املرحل�ة قصي�دة ( :س�ت نوافذ
للصمت)للش�اعر حي�در عب�د
الخرض،إذ افتتح املش�هد بقوله
-:
--1
ذهب ليعبئ صوته
يف الحشود
عاد محتشدا
باالسئلة...
إن ال�دالالت تنم�و طويال،ربما
داخل األمواج الس�ائبة للحوادث
اليومي�ة املرشوط�ة ب(البداهة
التافهة)،و(الس�يالن الق�دري)
الذي يج�ري بمعزل ع�ن اإلرادة
البرشية،أو املش�يئة اإلنس�انية

التي ال وزن لها س�واء
يف( ست نوافذ للصمت)أو (تحت
س�ماء الصفيح)يأتي الش�عري
غفلا ع�ن التوقيع،يتح�رك
كم�ا ل�و أن�ه طي�ف ليكسر
ق�ارورة اليومي،ويجع�ل رائحة
الخوف،والدهش�ة تنس�اب بلا
تكلف يذكر داخل يوميات قصائد
حيدر عب�د الخرض،وهو يحاول
جر أقوال العباقرة إىل مس�تنقع
الع�راق ،وجروح�ه النازف�ة يف
مجموعته الشعرية عموما ،ويف
قصيدت�ه اآلتية خصوص�ا وقد
أجاد الشاعر يف استخدام الرموز
املعبرة ع�ن الواقع املري�ر الذي
عاشه الشاعر ،فنراه يقول:
– -2
حاول الركون من عتمة
املرايا
إىل دائرة
للضوء
وجد نفسه...
يف مصيدة....
الغياب
يتش�كل املش�هد الش�عري يف

القصيدة كلها من لقطتني،لقطة
صغيرة ج�دا تس�تغرق()4
ش�عرية،ولقطة
اس�طر
تستغرق()6اس�طر
كبيرة
ش�عرية،وحركة املش�هد تخرج
م�ن ق�وة الصدم�ة بين هاتني
اللقطتني،فف�ي اللقط�ة األوىل
كانت الحرك�ة واضحة،وهادئة
،ويف وض�ع معلوم،والس�يما
بع�د إع�ادة أول حرك�ة يف ه�ذه
اللقط�ة ،وهي(س�ت نواف�ذ
للصمت)إذ أعي�دت هذه الحركة
يف منتص�ف اللقط�ة لتمثل عىل
س�هولتها اس�تعماال س�هال
ألس�لوب االسترجاع ،وذل�ك
ليع�زز حض�ور اللقط�ة ككل
بأجوائها،ودالالته�ا،ويف ه�ذه
اللقطة تبدو الحكاية الش�عرية
مبارشة من حيث،تواصل الصور
وبناؤه�ا ،الن الش�اعر منتبه يف
اإلفادة م�ن تقنية املونتاج،وذلك
من خالل القصدي�ة التي جاءت
به�ا اللقط�ة الثانية،وه�ي
تحم�ل دالالت تملأ القصي�دة
بالحرك�ة إذ إن حرك�ة ه�ذه

اللقطة مجهولة،ومرتبكة  ،وقد
تجس�دت يف املقط�ع اآلت�ي من
القصيدة فنراه يقول:
--3
بعد أن أتعبه....
الرفيف
نزع جميع األرصفة
ونام عىل
 ..بوصلة
وم�ع ه�ذا الغن�ى يف تن�وع
البنية،جـــ�اءت القصـائــ�د
بموضوع�ات مس�تمدة م�ن
روح الواق�ع العراق�ي يف عق�د
التس�ــــعينيات،إذ كــــ�ان
الجوع،وخســــائر الحـــرب
الفادحة،جديريـــن بإثـــارة
القل�ق الوج�ودي يف نف�س
الشاعر،واس�تنهاض كلمت�ه
املناوئـــ�ة للواقــع،والناف�ذة
له،لتب�وح القصائ�د بمواج�ع
ال�ذات ،واآلخر،وترس�م خط�ا
بياني�ا لالزم�ة الت�ي تعص�ف
بح�ارض اإلنسان،ومس�تقبله
،فنراه يقول:
--4
نبش الرمال
باحثا عن ظله
تعثر بالغراب
عندما استيقظ..
صباحا
وجد رسيره معلقا
بالسقف
لكنه لم يجد
لسانه
 ...تذكر...
أنه شاعر
ل�م نلم�ح يف تفاصي�ل أي�ة
م�ن ه�ذه القصائ�د بارق�ة
ل�روح تزده�ي باألم�ل،أو الحب
انكس�ارات،حروب،حزن،
..
فوىض،قلق،وه�ذا ه�و تعبير
مرشوع عن ذات محملة باألىس

ال لنق�ص فيها،وإنم�ا بداف�ع
الضغوط�ات الخارجي�ة الت�ي
أجربت الكل عىل االنصياع إلرادة
قاه�رة عندم�ا تخت�ار البقاء يف
فض�اءات العن�ف املتوالية،وإما
عندم�ا تختار اله�روب إىل منايف
بعيدة س�يكون فيها األلم أش�د
مرارة،ورضاوة،بس�بب الغرب�ة
،واالغتراب،فن�راهيق�ول:
--5
كلما داهمه جوع
التهم كتابا
فلما نفدت جميع الكتب
لديه
لم يجد شيئا ...ليأكله
أكل  ..الجوع
إن الش�اعر حيدر عبد الخرض
يف ه�ذه األبيات لم يكتب ش�عرا
عابرا،وإنم�ا استرجع ذات�ه
املتبقي�ة يف ال�ذات العراقي�ة
املس�لوبة اإلرادة يف قوانين
الحرب،وقوانين املوت،وقوانني
التعسف التي مازالت باقية،وما
زلن�ا نطبقه�ا يف ه�ذا الزم�ن
الجاري،ل�كل يشء بقي�ة م�ن
األلم،والحزن،ولكن أليس للفرح
يف أعمارن�ا بقية؟س�ؤال أزيل
نطرقه ونح�ن نجوب يف خارطة
الحزن التي رسمها لنا حيدر عبد
الخضر يف مجموعته الش�عرية
هذا غبار دمي .
وهن�ا ن�رى االنتب�اه يف
اس�تعمال تقنية املونتاج ش�يئا
واضح�ا ل�دى الش�اعر،وذلك
يف البن�اء أملش�هدي،مثل رس�م
املش�هد الش�عري بلقطة عامة
البس�يط
أوال،واالس�تخدام
ألسلوب االسترجاع ثانيا،فضال
ع�ن احتف�ال القصي�دة املنظم
بتوزي�ع الوح�دات الديكوري�ة
،وقد أشار عز الدين إسماعيل إىل
براعة الش�اعر ونضجه يف البناء

املشهدي يف ش�عره،وذلك بصور
كلية تأتلف يف القصيدة ،هذا هو
الظهري البانورامي لعموم العمل
التصوي�ري يف القصي�دة،إذ إن
كل ماسريد يف مش�هد القصيدة
يع�ود يف عمل�ه إىل األخ�ذ م�ن
هذه املقدمة الش�عرية التي هي
موجز ع�ام ملوض�وع القصيدة
ال�ذي ه�و تصوير مش�هد ،ثمة
فضاءات شاس�عة م�ن وظيفة
محتملات العالق�ات التمثيلية
يف النص،تص�ل أحيانا إىل درجة
تفعيل املتمث�ل الضمائري  ،عىل
وف�ق ح�دود بنيات،وتراسلات
التناقد،والتش�ابك داخل حلقات
هوية املحاكــــاة،واالنعكـاس
الواقعــــ�ي للملفـــــ�وظ
الخطابي،وب�دال م�ن ق�راءة
الق�ارئ لعوال�م قصي�دة ه�ذه
املجموع�ة الش�عرية بمش�اعر
تهت�م بتحدي�د درج�ات
الشعرية،والتأويل،وس�وف نهم
ب�دال م�ن ه�ذا بتن�اول قصيدة
بكرتي�ا املواس�م على أس�اس
وج�ود اضم�ارات كش�وفية
بهوي�ة املتح�رر م�ن طابعي�ة
الشعري،وما هو غري شعري،أي
بمعن�ى أننا س�وف نتعامل مع
القصيدة عىل أساس ما يرتشح
منه�ا من أوجه صوري�ة يومية
لقطية،وإمكاني�ات نس�قية يف
تعلي�ل صن�ع دالئلي�ة الخطاب
الصوري يف القصيدة،ثم نتناول
اث�ر ه�ذه العالق�ات النصي�ة
داخل ح�دود مجري�ات انجذاب
القراءة،بموجب قابليات الداللة
الت�ي ه�ي حركي�ة الطبيع�ة
داخل تنويع�ات العالقة النصية
العامة( لقصيدة بكرتيا املواسم)
،وه�ذا الظهري يتك�ون من أربع
لقط�ات موجهة،وأربع�ة أفعال
شعرية،بعدها يأتي التعليق عىل

قراءة يف ديوان الشاعر محيد احلريزي( ..مشاهدات جمنون يف عصر العوملة)
رزاق مسلم الدجيلي
النص�وص الش�عرية ه�ي بمثابة
عب�ور إىل عوال�م خفي�ة ،وه�ذه
العوال�م تبقى منفتح�ة عىل الذات
البرشي�ة ب�كل مافيه�ا م�ن أل�م
ومعان�اة واحرتاق�ات ،والش�اعر
دائما يريد أن يظهر خفايا النفس
واختالجاته�ا يف لحظ�ات األنبهار
والتجلي من أج�ل مصالحة الذات
م�ع االخري�ن ،ألن الش�اعر كيان
متفاعل دائم�ا مع املجتمع ،وهذه
اللحظات بال ش�ك بمثابة محاكاة
مع الواقع ومايدور فيه اختالجات
م�ن أج�ل ب�روز النص الش�عري،
ودوام صريورت�ه فف�ي دي�وان
الش�اعر االس�تاذ حميد الحريزي
نق�رأ الرتابط أملده�ش يف لحظات
األلم واملعاناة واملخاض الش�عري
م�ن أج�ل الوص�ول إىل الحقيق�ة
ففي الديوان نرى كل أنواع التضاد
من ح�زن وفرح ،وترق�ب وحرية،
ودهشة وس�كون ،وثورة وهدوء،
واس�تاذنا الحري�زي ه�و ح�ر يف
مش�اهداته الت�ي يخوضه�ا م�ن
أجل س�طوته الشعرية ،لذلك تراه
يقاتل دائما ضد الظلم واالس�تبداد
والتس�لط وهه�و يأخذن�ا يف أول
قصائده(بركات السلطان) عندما
يطلق كلماته بصوت عال ليقول
سبّحواباسم سيّد
الفرسان
ِ

مالك الجن ِد
صادق الوع ِد
من وهبكم بيض النم ِل
وبرا َز ُ
الجرذ
وارساب القم ِل
ان
باملجّ ِ
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ّ
إنا
َ
ُ
السكن
أعفيناك من أ جرة
ِ
َ
اسكناك
املقابر
يف
ِ
كي
فن
التهتم بشأن ال ّد ِ
من القرب اىل القرب
الشكر
آيات
إبعث للخليفة
ِ
ُ
اليظلك
دعاة الوطن واالوطان
دوما ً َ
أنت االوطأ
و األعىل السلطان

تتش�عب قصائد ش�اعرنا يف شتى
مناح�ي الحي�اة حين يضرب
اطن�اب قصائ�ده باوت�اد قوية يف
ه�ذه األرض الت�ي نعيش�ها رغ�م
ّ
والتش�ظي وبكل
القهر والحرمان
معاناته وعنفوانه
يأخذن�ا بقصيدة(أقف�ال ال�روح)
ّ
يطل فيها عىل مراحل الحياة
الت�ي
حني يش�كو الواقع بأل�م وحرسة
ويش�اكس اصابع�ه م�ن أجل أن
ي�رى أبواب أخرى يفتحها للتاريخ
واألمل والحياة بقوله،
اقفل أبوابا ً بيضاء
وأفتح أبوابا ً
ُ
للشباب
ِ
مزالج باب ُ
مر
الع ِ
يشاكس
آصابعي أملرتعشة

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
َ
مزق ستائ ُر
من
روحي
من غرس أقالم الور ِد
القلب ؟!!
يف واحات
ِ
ُ
عاشق روحي
العطر
يسبح يف واحات
ِ
زمني
بندول فرح
يركب أراجيح
يه ّزها البح ُر
عرب موجات
الجز
وموجات
امل ّد
ِ
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وم�رة أخ�رى تظه�ر تجلياته يف
ُ
قصي�دة(كالب ال�روح) ،عندم�ا
تس�تفزه الج�راح ،ويعترف بأنه
يف رصاع دائ�م م�ع واقعه املعاش،
ويف ه�ذه القصيدة يقف حائرا بني
القلب والروح حني يستنفر طاقته
الشعرية
ليقول،
ٌ
ُ
كالب روحي
هائجة
ُ
َ
وقطع�انُ
ُّ
الظلامُ
،
يس�تفزها
اللصوص
ِ
ذوت رشاي ُ
ْ
القلب
ني
ِ
ُ
َتستنزفها
ُ
الجراح
تن َّمرتِ َّ
الث ُ
عالب
ل ْم ُيخفها
ُن ُ
باح

االرواح
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
أَ
ُ
سمال
املوتى
َ
االسواق
مألتِ
عسك َر اله َّم
رساديب ُّ
دور
يف
الص ِ
ِ
ب َّيضتِ
ُ
العناكب يف
تجاويف االدمغ ِة
ِ
َّ
فق ْ
يدت
شباكها أجنحةَ
ِ
الكلمات
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ُ
السعايل ْ
تبحث َّ
عن
عريس
ُ
تبحث َّ
ُ
ناطل عن
الط
عروس يف بال ٍد
سمع فيها سوى صف ُ
ُ
ري
ال ُي
ال ِّر يح
ع َ
الجماجم
تجاويف
رب
ِ
ِ
َّ
املثقب ِة
الحريزي ثائ�ر كبري عىل كل يشء،
يعبر كل الح�دود ب�دون خوف او
وج�ل ،يربه�ن دائم�ا ً يف س�طوته
الش�عرية وهوالس�اخط على
الواق�ع املع�اش وب�كل ق�وة ففي
قصيدته(النوافذ املحجبة) يش�حذ
م�داد قلم�ه وبحبر قلب�ه وفوهة
بندقيته يقول،
ِحمارُنا

ُ
يحمل ِوسا َم ال ِف ْطن ِة
ُ
ينهق
قذا ِئ ُف ((هاون))
((ير ُ
ُوث))
((مُ علَّقاتٍ )) ناريَّةً
َ
فريقص
ُ
الخليفة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ُ
القمل
ُ
رفيق طفولتي
ُ
ُ
ُ
دبيبه ين ِعش ذاكر تي
ُ
خي ُفني
الت ِ
أرساب ُه امللوَّنةُ
ُج ُّل ماأخشا ُه
مِ ُّ
قص
حالق َّ
السالطني
ِ
وهك�ذا كان�ت رحلتن�ا يف
االس�تاذ
ش�اعرنا
دي�وان
الحريزي(مش�اهدات مجن�ون يف
عصر العومل�ة) الذي رحلن�ا معه
حيث خبايا الروح وثورات الش�عر
الت�ي يتقنه�ا ويقود ه�ا بجيوش
كلمات�ه وح�ر وف�ه ومش�اهداته
العابرة لكل الحدود حامال بندقيته
املقاتلة وقصائ�ده الثائرة من أجل
التغيير والحلم الكبير ،للعيش يف
واقع حياتي تسوده العدالة والحق
والحي�اة الكريم�ة تعلوها الرفعة
والس�مو ونك�ران ال�ذات ،ويع�د
ً
معرفي�ة اخ�رى
الدي�وان إضاف�ة
للمكتبة العراقية والعربية.

ذلك يف األسطر الثالثة األخرية:
الفعل احــــرث
الفعل اكتظ
الفعل كان
ثم يبدأ التعليق:
لك أيتها املواسم
لك وحدك
أحرث نبوءتي
ثم تقرتب الكاميرا أكثر بحركة
داخل املشهد:
باب أول
يف صباح الهدنة
كانت الشوارع
مكتظة بالرساويل
بع�د ذل�ك تتح�رك الكاميرا إىل
األعلى حرك�ة راس�ية لتص�ور
الفالح ليبدأ املشهد الحزين الذي
يستمر إىل نهاية القصيدة:
باب ثان
يف ظهرية الفزاعات
أصبح الشعري
باسال
انه الوحيد
الذي اجرب الفالح
عىل االنحناء
وهن�ا نالح�ظ مونت�اج
املفارق�ة كم�ا يس�ميه(بود
فكين) ،بصياغ�ة مؤث�رة إذ
إن اللقاءي�ن تمّ�ا يف املكان�ـ
نفسه،وهمـــا لقاء(الشاعر)
ولق�اؤه ب(الفلاح) وامل�كان
هو الع�راق بداللتي�ه املكانيتني
األفقية،والعمودي�ة،إذا ص�ح
التعبري،فف�ي اللق�اء األول كان
امل�كان أفقيا يتجس�د يف (أيتها
املواس�م)،وأما اللق�اء الثان�ي
فالداللة عمودية،وذلك بداللة(يف
صباح الهدنة)واملفارقة تحدث
من خالل هذين اللقاءين لتخرج
صورة املشهد املكونة بني هذين
اللقاءين،بع�د ذلك تأتي اللقطة
األخيرة ليت�م بها الغ�رض من
اللقطة السابقة.

بِ ِص َّح ِة هذا الليل ...
مصطفى مراد

ملاذا بعدتِ اآلن عن ُه  ...تقرّبي
َ
كاس املُدام ِة وارشبي
وصبي ل ُه
بصح ِة هذا اللي ِل نخبا ً مركزا ً
وعيكِ اذهبي
ويف دهش ِة
َ
الالوعي عن ِ
ُ
وقويل ب ِه ما
يستحق مقالَكِ
طيق ّ
وإ ّياكِ ممّا ال ُي ُ
تجنبي
الغرور وعالجي
لإِ رضا ِئ ِه دا َء
ِ
ب ِه َّ
بمعشب
ة
الحيا
ادران
كل
ِ
ِ
ِ
الروض  ،جناتٍ علي ِه وشمّري
من
ِ
مهرب
دون
من
القلب
ستار
عن
هنا
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
االمن َ
ُ
االن عن َد ُه
املالذ
فانتِ
َ
ُ
َّ
ُ
الروح ما لم تكذ ِب
صدق
نبوءة
ِ
ِ
ُ
الحروب فهوَّمت
نديمُ كِ أوهت ُه
خوالج ُه باليأس عن ِّ
ُ
مطلب
كل
ِ
ِ
ٌ
هالة
واضح القص ِد
يف
انها
سوى
ِ
ُ
ً
ُ
تطوقه  ،جدا بضو ٍء مغي ِّب

أوالد حارتنا لنجيب حمفوظ

كمال حممد
رواية أوالد حارتنا من روايات نجيب
محف�وظ الحائزة عىل جائ�زة نوبل
للآداب يف ع�ام 1988م ،وق�د أثارت
نرشها يف صفحات
جدالً واسعا ً منذ
ِ
جري�دة األه�رام ،كما ص�درت ألوّل
مرّة يف كتاب عن دار اآلداب يف بريوت
يف ع�ام 1962م ،علم�ا ً ّ
بأن�ه لم يتم
نرشه�ا يف مصر إال يف أواخ�ر ع�ام
2006م عن دار الرشوق.
تع� ّد رواي�ة أوالد حارتن�ا م�ن أوائل
رواي�ة نجي�ب محف�وظ بع�د ثورة
يولي�و عندم�ا انته�ى م�ن كتاب�ة
الثالثيّ�ة يف ع�ام 1952م ،وذلك ّ
ألنه
رأى التغيير ال�ذي كان يس�عى إليه

ّ
تحقق ،فقرر
من خلال كتاباته ق�د
أن يتوقف عن الكتابة األدبية ،فعمل
كاتبا ً سيناريوهياً ،فكتب العديد من
النص�وص للس�ينما ،وبع�د انقطاع
خمس س�نوات قرر الع�ودة للكتابة
الروائي�ة بع�د انح�راف الث�ورة عن
مس�ارها ،فكتب رواية أوالد حارتنا،
حي�ث انته�ج فيه�ا أس�لوبا ً رمزيا ً
الواقع�ي ،علما ً
يختلف عن أس�لوبه
ّ
ّ
بأن ه�ذه الرواية تتطرق إىل القضايا
االجتماعية ،رغم ّ
أنها تس�توحي من
قص�ص األنبي�اء ،إال ّ
أن هدفها ليس
روائ�ي ،ب�ل
رسد حياته�م يف قال�ب
ّ
لتصوي�ر القي�م التي س�عى األنبياء
لتحقيقه�ا ،مث�ل الح�ق ،والع�دل،
والس�عادة ،باإلضافة إىل أنها وج ّهت

نق�دا ً ّ
مبطن�ا ً للعديد من ممارس�ات
الث�ورة ،بهدف تذكير قادتها بغاية
الثورة األساسيّة.
تحدث�ت الرواية بش�ك ٍل ج�ريء عن
الذات اإللهي�ة ،فذكرت الظلم اإللهي
ّ
ح�ل على العديد م�ن البرش،
ال�ذي
وخاص ً
ّ
�ة الضعفاء ،ممّا عطل بعض
صفات األلوهية مثل العدل ،ممّا أدى
لحدوث أزمة كبرية منذ بدء نرشها يف
صفحات جري�دة األهرام ،فهاجمها
ش�يوخ األزه�ر ،وطالب�وا بوق�ف
نرشه�ا ،إال ّ
أن رئيس تحرير األهرام
محمد حس�نني رفض ذلك ،وس�اند
نجيب محف�وظ ،وأت ّم نشر الرواية
ً
كاملة ،ولم يت� ّم نرشها يف كتاب ،إال
بعد موافقة األزهر ،فطبعت يف لبنان

من دار اآلداب يف عام 1962م ،ومنع
دخوله�ا إىل مصر ،إال ّ
أن عددا ً منها
وص�ل إىل األس�واق املرصية بش�ك ٍل
مه�رّب ،وال ب� ّد م�ن اإلش�ارة إىل أنه
ُك ّف َر بسببها ،وأخرج من امللة ،واتهم
بالزندقة ،واإللحاد.
محاوالت نرش الرواية
أعيد نرش الرواي�ة من قبل صحيفة
املس�اء الحكومي�ة القاهري�ة بع�د
حيازته�ا عىل جائ�زة نوب�ل ،إال ّ
أن
نجي�ب محفوظ اعترض بعد نرش
الحلق�ة األوىل منه�ا ،فت� ّم إيق�اف
النرش ،وتمّت محاولة إعادة نرشها
م�رة أخرى بعد محاول�ة اغتياله يف
عام 1994م ،نظ�را ً للتعاطف معه،
وتحدي�ا ً للتيار األصويل ،فتنافس�ت

العدي�د م�ن الصحف على نرشها،
ومنه�ا صحيف�ة أخب�ار الي�وم،
وصحيفة املساء ،وصحيفة األهايل،
إال ّ
أن�ه اعترض عىل ذل�ك ،وطالب
بعدم نرشه�ا إال بع�د حصوله عىل
موافق�ة األزه�ر ،إال ّ
أنه�ا ص�درت
ً
كامل�ة بع�د أي�ام م�ن الح�ادث يف
صحيف�ة األه�ايل يف ي�وم األحد 30
أكتوبر يف ع�ام 1994م ،فتم إصدار
كتاب�ا ً ينوه لضرورة ع�دم نرشها
به�دف حماية حق�وق املؤلّ�فّ ،ثم
تج ّدد الجدل ح�ول نرشها يف نهاية
ّ
مؤسس�ة دار
عام 2005م ،فأعلنت
الهالل عن نرشها يف سلسلة روايات
الهالل الش�هرية ،ونرشت الصحف
غالفا ً لها رغم ع�دم موافقة نجيب

محف�وظ بحج�ة ّ
أن اإلب�داع يصبح
مل�كا ً للش�عب م�ع م�رور الوقت،
ال مل�كا ً لصاحبه�ا ،إال ّ
أن قضي�ة
حقوق امللكية الفكرية التي حصلت
عليه�ا دار الشروق حال�ت دون
ذلك ،وأعلن�ت يف مطلع عام 2006م
ع�ن نيتها بنشر الرواي�ة كمقدمة

للكاتب اإلسلامي أحم�د كمال أبو
املجد ،فأطلق عليها اسم “شهادة”،
وكانت قد ُنشرِ ت سابقا ً يف صحيفة
األهرام يف تاريخ  29ديسمرب يف عام
1994م ،فنرشت العديد من الصحف
نص هذه الشهادة ،وتم نرش الرواية
يف مرص يف آخر عام 2006م.
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طبيبك يف بيتك

افضل...هلا
حنو مستقبل افضل...له

عالج السخونة عند األطفال بالبصل

 5رغبات خفية للرجل ..حققيها لزوجك
الرج�ل ال يتمتع باالنفت�اح يف األفكار
واملش�اعر مث�ل امل�رأة ،فه�و يخف�ي
مش�اعره ورغبات�ه خش�ية أن يظهر
ضعفه ،ومع ذلك فإن الرجل له رغبات
يود لو أن زوجته تستطيع قراءة أفكاره
لتحققها له .ويف ما ييل  5رغبات خفية
للرجل ،تعرّيف إليها وحققيها لزوجك.
 1الرجل يرغب يف الشعور بأهميتهيفع�ل زوج�ك الكثري من األش�ياء من
أجل�ك ومن أج�ل األرسة حتى يش�عر
أن ل�ه أهمي�ة ،وأنكِ تقدري�ن وجوده،
ل�ذا ال تأخ�ذي ما يقدمه كأمر مس�لّم
ب�ه ،واحريص عىل أن تش�كريه وتثني
عىل جه�وده وتظهري االمتنان عىل ما
يقدمه من أجل األرسة.
 2الرجل يرغب يف االحرتامزوج�ك يري�د أن يش�عر باحرتامك له،
لي�س فق�ط عبر اختي�ار الكلم�ات
اللطيف�ة ،ولك�ن عبر ع�دم انتق�اده
باس�تمرار ،وعدم التشكيك يف قراراته
وأف�كاره ط�وال الوق�ت ،أن تجعلي�ه
يش�عر باحرتام�ك ملش�اعره وأفكاره

وقراراته.
 3-الرجل يرغب يف اإليجاز

املطبخ ..

تش�كو الكثير من النس�اء م�ن عدم
استماع زوجها لها ،وقد يكون السبب

يف أس�لوب الزوجة ،حي�ث إن الرجل ال
يح�ب التفاصيل واألحادي�ث الطويلة،

ل�ذا احريص عىل أن تختصري حديثك
مع زوجك ،وتتحدثي معه بإيجاز عمّا
تريدين أن يستمع له جيداً.
 4الرجل يرغب يف املغفرةالجمي�ع يخطئون ،رجاالً ونس�اء ،قد
يخطئ زوج�ك ولكن ال يك�ون الخطأ
مقص�وداً ،وعندم�ا يعت�ذر ل�كِ  ،فإنه
يحت�اج إىل املغفرة والتس�امح ،وعدم
حمل الضغائن له ،أو اس�تخدام تاريخ
أخطائ�ه يف كل م�رة يحت�دم النقاش
بينكما.
 5الرجل يرغب يف الدعمال�زوج والزوج�ة ُخلق�ا ليكم�ل كل
واح�د منهما اآلخر ،ال ليتنافس�ا معاً،
فالزواج عالقة رشاكة ،وأهداف األرسة
مشتركة ،وكذلك النج�اح ألي منكما
يك�ون نجاحا ً للأرسة بأكمله�ا ،لذلك
فإن زوجك يرغب يف أن تدعميه ،سواء
عندما يتعني علي�ه اتخاذ قرار صعب،
أو عندم�ا يفق�د وظيفت�ه ،أو عندم�ا
يواجه أزمة ما ،دعم�ك لزوجك يجعله
يشعر أنكِ معه طوال الطريق.

طريقة عمل كنافة باألناناس

مقادير كنافة باألناناس
ربع كوب كبري من الزيت النباتي.ربع كوب كبري من الزبدة الذائبة.نصف كيلو من الكنافة املجمدة.علبة من الحليب املكثف.ربع كوب كبري من عصري األناناس الطبيعي.كوب كبري من رشائح األناناس. -5مالعق كبرية كبرية من القشطة.
ثلثين ك�وب كبري م�ن الفس�تق الحلب�ي و اللوز والجوز املحمص
طريقة تحضري كنافة باألناناس
ضعي الفس�تق الحلبي و اللوز املحمص و الجوز يفوالخلاط الكهربائي و اخلطي املكونات بحيث يكون
خلي�ط املكرسات مج�روش و ليس ناعم�ا ً ثم أتركيه
جانباً.
ضع�ي وعاء كبري على النار ثم أضيف�ي إليه الزبدةو الزي�ت النبات�ي أو أي نوع من الزي�وت ما عدا زيت

الزيتون.
-كرسي الكنافة إىل قطع متوسطة و هي متجمدة ثم

أضيفيه�ا إىل مزيج الزبدة و الزي�ت النباتي ثم قلبيها
حت�ى يصب�ح لونها ذهبي�ا ً ث�م إرفعيها ع�ن النار و

ضعيها يف وعاء واسع و كبري.
أضيفي إليها الحليب املكثف املحىل و عصري األناناسالطبيع�ي و يمكنك اس�تبداله بعلبة م�ن األناناس و
استخدام العصري املوجود بعلبة األناناس.
حركي الكناف�ة مع العصري حتى تمت�زج املكوناتمع�ا ً م�ع مراعاة ع�دم اإلكث�ار من العصير حتى ال
تصب�ح كالعجين�ة و حينها لن تتمكني من تش�كيل
الكنافة و التحكم بها.
ضع�ي ثالث أرباع رشائح األناناس يف وعاء مناس�بو أترك�ي الباقي جانب�ا َ ثم أضيفي إليها القش�طة و
حركي املكونات و اتركيه جانباَ.
ضع�ي نصف كمية الكنافة يف وع�اء دائري أو قالبالت�ارت ث�م رصيها جي�دا ً ثم ش�كلها يف الصينية عىل
ش�كل الوعاء أو قال�ب التارت بحيث تك�ون الكنافة
مجوفة.
ضعي خليط رشائح األناناس بالقشطة كطبقة فوقالكنافة ثم غطيها بالكمية املتبقية من الكنافة.

لطلة ابهى....

عدم اإلكثار من غسل الشعر وذلكللحفاظ عىل الدهون املوجودة فيه.
اس�تخدام الش�امبو الخ�اصباألطفال والبلسم الطبيعي.
العناية بالشعر بشكل مستمر.التوق�ف ع�ن اس�تخدام املنتجاتالخاصة بالش�عر التي تحتوي عىل
م�واد كيماوية مرضة للش�عر مثل
منتجات التمليس ومثبتات الشعر.
طريقة تنعيم الشعر للرجال
العسل والحليبنخل�ط كوب م�ن الحلي�ب وملعقة

كبرية م�ن العس�ل خلطا ً جي�دا ً ثم
نق�وم بتوزيع الخلطة عىل الش�عر
بالكامل ونرتكها ملدة نصف ساعة،
بع�د ذل�ك نغس�ل الش�عر ببلس�م
طبيعي ث�م نجففه باله�واء البارد
دوناس�تعمالاملنش�فةالخش�نة.
حليب جوز الهند والليموننض�ع كوب م�ن حليب ج�وز الهند
يف وع�اء ث�م نضيف إلي�ه كوب من
عصري الليمون ونخلطهم جيدا ً حتى
نحصل عىل خلطة متجانسة ،نضع
الخلطة يف الثالجة ونرتكها ملدة ست

يع�د البصل من الخضار التي يكثر اس�تخدامها يف املطب�خ العربي والعاملي
س�وا ًء بش�كله الن�يء أو بإضافت�ه للطعام لزي�ادة لذته وطعمه الش�هي،
وباإلضاف�ة إىل ذلك فله الكثير من الخصائص العالجية يف كثري من الحاالت
املرضية نظرا ً الحتوائها عىل كمي ٍة كبري ٍة من فيتامني يس ،وحمض الفوليك،
ً
ً
كبرية من
وكمية
واألمالح املعدنية مثل الكالس�يوم والحدي�د ،والربوتينات،
األلياف ،ويعد مطهرا ً للجسم من الفريوسات والجراثيم ،وهو مضاد حيوي
طبيع�ي ،ويمكن االس�تفادة منه عن طريق تناوله أو اس�تخدامه خارجياً،
وسنقدم طريقة عالج السخونة عند األطفال بالبصل خالل هذا املقال.
ترتف�ع درج�ة ح�رارة األطف�ال عن�د تعرضه�م لإلصابة بالفريوس�ات
والجراثي�م ،فيب�دأ جهاز املناع�ة بمهاجمة هذه الفريوس�ات والجراثيم
مم�ا يؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة الجس�م كامالً ،واألطفال يعدون أكثر
الفئ�ات العمرية تعرضا ً لألمراض وارتفاع درجة الحرارة ،ولهذا االرتفاع
ً
يف درج�ة حرارة الجس�م آثارا ً
ضارة على الدماغ إذا لم يت�م التحكم بها
وخفضه�ا بالرسع�ة املمكن�ة ،ومن الط�رق الطبيعية لخف�ض الحرارة
استخدام البصل ويكون ذلك كالتايل:
ً
كبري م�ن النوع الجيد الغري مصاب بالرضر ،ثم
حجم
بصلة ذات
أحضر
ٍ
ٍ
قطعها إىل رشائح.
ثبت رشائح البصل أسفل قدم الطفل املصاب ،ثم ألبسه جوارب قطنية ذات
لون أبيض ،ثم إترك الطفل لينام لصباح اليوم التايل.
ٍ
عند إزالة الجوارب س�تالحظ أن لون رشائح البصل قد أخذت اللون األس�ود
بسبب امتصاصها للجراثيم والفريوسات املسببة الرتفاع الحرارة.
طرق أخرى لخفض حرارة األطفال
م�كان جيد التهوي�ة ،واملحافظة على ارتدائه للمالبس
وض�ع الطفل يف
ٍ
الخفيفة.
غمس قطع ٍة من القماش يف املاء الفاتر ووضعها عىل الجبني وأسفل الرقبة،
ً
حمام�ا باملاء الفاتر
وتح�ت اإلبطني وعلى الفخذين ،ويمكن إعطاء الطفل
ولكن يجب االبتعاد عن املاء البارد فقد يسبب رضرا ً شدي ًدا للطفل.
إعط�اء الطف�ل الكثري م�ن الس�وائل للمحافظ�ة عىل رطوبة جس�مه،
وحمايت�ه من الجف�اف ،فارتفاع درجة حرارة الجس�م ي�ؤدي إىل زيادة
التعرف وفقدان الكثري من املاء.
املحافظ�ة عىل تغذية الطفل؛ ف�إذا كان رضيعا ً يج�ب تقديم الحليب له
باس�تمرار ،وإذا كان يستطيع تناول الطعام الصلب فمن الجيد إطعامه
ش�وربة الدجاج الغنية باملعادن والفيتامينات التي تس�اعد جسمه عىل
مقاومة الفريوسات والقضاء عليها.
إعطاء الطفل خافضات الحرارة التي تحتوي عىل الباراس�يتامول ،فتعد
ً
ً
ومسكنة لأللم.
خافضة الحرارة
استخدام بعض املواد الطبيعية يف خفض الحرارة مثل:
ً
مادة هالمية ثم غمس قطعة من
فصل بياض بيضتني وخلطها جيدا ً لتصبح
القماش فيها وتثبيتها أسفل قدمي الطفل وتبديلها بعد زيادة حرارتها.
مراجعة الطبيب فورا ً عند ارتفاع درجة حرارة الطفل فوق  39درجة مئوية،
أو مرافقتها اإلسهال الشديد واالستفراغ وغريها من األعراض الخطرية.

.تدبري منزلي

طريقة تنعيم الشعر للرجال
تعترب خش�ونة الش�عر م�ن األمور
ً
خاصة
املزعجة للنس�اء والرج�ال،
فئ�ة الش�باب ألنه�ا تكون الس�بب
يف حرمانه�م م�ن ط�رق تصفي�ف
وترسي�ح الش�عر الت�ي تمنحه�م
املظه�ر الج�ذاب ،وتختلف أس�باب
شخص آلخر مثل
خشونة الشعر من
ٍ
العوامل الوراثية ،وعدم االهتمام به
بشك ٍل مستمر ،والعوامل الطبيعية
الخارجي�ة الت�ي ثؤث�ر على صحة
الش�عر ،ونس�بة الرطوب�ة ،ومدى
تعرض�ه ألش�عة الش�مس ،وهناك
العديد م�ن العالج�ات والوصفات
الطبيعي�ة الت�ي ُت َحضر يف املن�زل
لعالج هذه املش�كلة ،وس�ن*تعرف
عىل طريق�ة تنعيم الش�عر للرجال
خالل هذا املقال.
نصائح لتنعيم الش�عر للرجال
تناول األكالت املفيدة للش�عر مثلاملكرسات.
عدم تجفيف الشعر بحرار ٍة عاليةواستخدام مجفف الهواء البارد.
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س�اعات وس�نالحظ ظه�ور طبقة
تش�به الكريم على وج�ه الخلطة،
نأخ�ذ ه�ذه الطبق�ة الكريمي�ة
ونوزعها عىل الشعر بالكامل وفروة
ال�رأس ونغطي�ه بفوط� ٍة س�اخنة
ونرتكها مل�دة ربع س�اعة ،بعد ذلك
نغس�له بالبلس�م وامل�اء الداف�ئ،
ُيفض�ل تكرار ه�ذه الوصفة مرتان
يف األس�بوع للحص�ول على نتائج
رسيعة.
العسلنقوم بدهن الش�عر بكمي ٍة مناسبة
م�ن العس�ل م�ن الج�ذور حت�ى
األطراف ونرتكه ملدة نصف س�اعة،
وذلك ليأخذ العسل مفعوله ويتغلغل
يف الش�عر ،ث�م نغس�له بالش�امبو
املناسب واملاء الفاتر ،حيث يحتوي
العس�ل عىل عنارص مفي�دة لتنعيم
الشعر.
خلط�ات العس�ل لتنعي�م الش�عر
للرجال
-العسل واملوز

نهرس موزة واح�دة يف وعا ٍء صغري
ث�م نضي�ف ملعقت�ان كبريتان من
زي�ت الزيت�ون وملعقة كبيرة من
العسل ونخلط املكونات جيداً ،نضع
الخلطة عىل الش�عر مع التدليك ملدة
عشر دقائق ث�م نغطيه بمنش�ف ٍة
نظيف�ة ونرتك�ه ملدة نصف س�اعة
بعد ذلك نغسل الشعر جيداً.
العسل وزيت جوز الهندنخلط ملعقتان كبريتان من العسل
وملعق�ة كبرية من زيت جوز الهند
يف وع�اء خلطا ً جي�دا ً حتى نحصل
خليط متجانس ،نقوم بوضع
على
ٍ
الوعاء يف املاء الساخن حتى تصبح
الخلط�ة دافئ�ة ث�م نوزع�ه على
منش�ف ٍة نظيفة ونلف الش�عر بها
ونرتكه�ا ملدة عرشي�ن دقيقة ،بعد
ذلك نغسله بالشامبو واملاء الفاتر،
حي�ث يعترب زي�ت ج�وز الهند من
أفضل الزيوت للش�عر ألن�ه يعالج
ضعف الش�عر ،ويقوي�ه ويزيد من
سماكة الشعرة.

طريقة احلفاظ على لون اجلينز عند الغسيل
ً
عادة ،م�ع تكرّر مرَّات
يبهت الجينز األزرق واألس�ود
الغس�يل ،لكن هناك العديد من الطرق التي تساعد يف
الحفاظ عىل لون الجينز ألطول فرتة ممكنة.
طريقة الحفاظ عىل لون الجينز عند الغسيل
• ُي َّ
فض�ل غس�ل البنطال ،باس�تخدام حمَّ�ام البخار،
فه�ذه الطريق�ة ف َّعال�ة يف القض�اء على البكتريي�ا،
وتخليص الجينز من األوس�اخ والبقع .كما أن البخار
يضيف عىل الجينز طبقة ملَّاعة.
َّ
• ُينق�ع البنط�ال يف محل�ول مؤل�ف من امل�اء والخل
األبي�ض ،فالخل يحت�وي عىل مادة ّ
تعق�م الجينز من
البكتريي�ا ،كم�ا ّ
أنه�ا تعم�ل على الحفاظ على لون
الجينز ،وتمنحه اللمعان .ثمَُّ ،يش�طف البنطال باملاء،
و ُينشر يف اله�واءُ • .ي َّ
فضل ّ
كي الجينز ،ألن
تجن�ب ّ
الحرارة رّ
تض فيه ،وتفقده لونه .إشارة إىل َّ
أن اإلفراط
يف غس�ل الجينز يجع�ل خيوطه ل ِّين�ة ،وبالتايل تتم ّدد
ه�ذه الخي�وط ،فيزي�د حجم�ه .ومن األفضل غس�ل
البنطال يدويًّا ،بدالً من الغسالة.
• عند غس�يل الجينز ،يجب قلبه على االتجاه الثاني،
م�ع إضافة نصف فنج�ان من امللح إىل ماء الغس�يل،
غن�ي باملكوّنات التي تعمل على الحفاظ عىل
فاملل�ح
ّ
لون الجينز .و ُي َّ
فضل استخدام املاء البارد يف الغسيل.
• ُيصبغ البنطال مرَّة يف الشهر ،وذلك للحفاظ عليه.

• ُتس�تخدام فرش�اة املالب�س للتخلُّ�ص م�ن األتربة
العالقة يف البنطال.
طي الجينز بشكل طويل ،ث َّم تعليقه عىل
• ُيستحس�ن ّ
ً
مكرمش�ا يف
العلاَّ ق�ة يف الخزان�ة ،فم�ن الخطأ تركه
الخزانة.
• ُيغس�ل الجينز األس�ود بمعزل عن املالبس األخرى،
وباس�تخدام املاء الس�اخن املُضاف إليه ملعقة كبرية
م�ن الخل ،فمحلول الخل الس�اخن يعمل عىل تنظيف
الجينز األسود وتعقيمه.

نصائح طبية

سلوكيات

كيفية التغلب على النعاس أثناء الدراسة
يعاني العديد من الطالب من مشكلة الشعور
بالنعاس يف أثناء الدراسة خاصة عند اقرتاب
موع�د االمتحانات ،وغالبا ما يكون الس�بب
وراء الش�عور بالنع�اس يف ه�ذه الحالة هو
الكس�ل وعدم الرغب�ة يف الدراس�ة ،وينتهي
األم�ر عادة إىل النوم والراح�ة أو التغلب عىل
املش�كلة ودراس�ة امل�ادة ،وقد كث�رت اآلراء
واألسئلة واالستفسارات فيما يخص الطرق
الت�ي يمك�ن اتباعها م�ن أج�ل التغلب عىل
النعاس أثناء الدراس�ة ،وه�و مضمون هذا
املقال.
إن الجل�وس على الرسير يجعل الش�خصينتابه شعور النعاس والرغبة يف النوم.
يمكن�ك اتخ�اذ الوضعي�ات املختلف�ة عندالدراسة مثل الجلوس عىل املكتب أو امليش يف
أثناء الدراسة وما شابه ذلك.
تجنب مذاكرة املواد الصعبة يف أثناء الليل
ألن الجس�د والدماغ يكونان أكثر خموال يفأثناء الليل.
يج�ب دراس�ة امل�واد الس�هلة الت�ي تثيراالهتمام والدراسة يف أثناء الليل.
يفضل أن تتم دراسة املواد الصعبة يف أثناءالنهار.
التحرك يف الغرفة

 إن االنتق�ال م�ن مكان إىل أخر يس�اهم يفالتغلب عىل شعور الخمول والنعاس والكل.
امليش أو التحرك يس�اعد عىل نشاط الدورةالدموية يف الجسم ،و بالتايل يؤثر إيجابا عىل
عمل الدماغ واستيعاب املعلومات.
االبتعاد عن املرشوب�ات الغازية ومرشوبات
الطاقة
 ألن املرشوب�ات الغازية تجع�ل الطالب ذوانتباه وتركيز أقل يف أثناء الدراسة.

يمكن استبدال الش�اي والقهوة بالعصائرالطازج�ة ذلك أنها مفيدة بش�كل أكرب ولها
آثار سلبية أقل.
الدراسة بصوت عال
إن االس�تماع لصوتك يف أثناء التحرك يلعبدورا فع�اال يف زيادة تركي�ز انتباه الطالب يف
أثناء الدراسة.
الدراس�ة بص�وت عال يس�اعد كثيرا عنددراس�ة امل�واد الت�ي تحت�اج إىل الرتكي�ز و

الحفظ.
تناول الطعام الصحي
ينص�ح بتن�اول خم�س إىل س�بع وجباتصغيرة يف الحج�م عىل م�دار الي�وم الواحد
وذلك ب�دال من تناول ثلاث وجبات كبرية يف
اليوم.
نم�د هذه الوجبات الجس�م بامل�واد املغذيةوالفيتامين�ات وه�ذا م�ا يس�اهم يف إبق�اء
الرتكي�ز ،ويج�ب أيض�ا االبتعاد ع�ن تناول
الوجب�ات الدس�مة والثقيلة ،حي�ث أن ذلك
يس�اهم يف جع�ل العق�ل والجس�م بطيئ�ا
ويشعره بالخمول.
تناول أوميجا ومكمالت املغنيسيوم
إن أوميج�ا  3تس�اهم يف الحف�اظ علىالشخص مستيقظا غري نائم.
ينص�ح الخبراء بتن�اول األطعم�ة الغنيةبأوميجا  3ومن أشهر األمثلة عليها األسماك
وزيت السمك والسلمون.
باإلضاف�ة إىل الرتكيز عىل تن�اول األطعمةالغني�ة بالفيتامين�ات واملع�ادن املختلفة يف
الجسم خاصة معدن املغنيسيوم.
يت�م اللج�وء إىل املكملات الغذائي�ة تح�تاستش�ارة طبيب مختص إذا ما كان الطالب
يعان�ي م�ن نقص ش�ديد يف ه�ذه العنارص
األساسية.

كيف ميكنك استعادة عضالتك بعد فريوس (كورونا)؟
كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا،
أخصائي�ة الغدد الصم�اء ،عن
أن املصابين بـ(كوفي�د)-19
يفقدون ج�زءا كبريا من الكتلة
العضلي�ة ،وتكش�ف كيفي�ة
اس�تعادتها دون مخاط�ر
صحية.
و أش�ارت بافلوف�ا إىل أن
األش�خاص الذي�ن أصيب�وا
بالشكل الحاد من (كوفيد،)-19
يفقدون خالل فرتة رقودهم يف
املستشفى جزءا من وزنهم.
و قال�ت“ :غالبا م�ا يكون هذا
الفق�دان يف الكتل�ة العضلي�ة،
و بالطب�ع يفق�دون ج�زءا من
الده�ون أيض�ا ،فمثلا خسر
أح�د املرىض خلال وج�وده يف
العناي�ة املركزة مدة  1.5ش�هر
 30كيلوغراما من وزنه ،وهناك
م�ن يفق�د  3-4كيلوغرام�ات
فقط وقد يكون السبب تغريات
مختلفة تماما”.
و أضاف�ت” يج�ب اس�تعادة
الكتل�ة العضلي�ة بعد الش�فاء

من (كوفيد ،)-19بهدوء ودون
إجهاد للقلب واألوعية الدموية،
و حت�ى إذا كان الش�خص قبل
(كوفي�د )-19متدرب�ا بصورة
جي�دة ،علي�ه البدء بممارس�ة
التماري�ن الرياضية البس�يطة
غير املكثف�ة مث�ل املشي
والس�باحة ،أي علي�ه أن يب�دأ
بالتجوال ملس�افة معينة ،ومن
ثم زيادة املس�افة تدريجيا ،مع
زيادة رسعة امليش”.
وتنص�ح بافلوف�ا ،بضرورة
مراقبة النبض خالل التمرينات،
وإذا كان طبيعي�ا ،يمكن زيادة

الحم�ل ،حي�ث قال�ت“ :ل�دى
الغالبية حاليا ساعات وهواتف
ذكية ،تس�مح بمراقبة النبض،
ف�إذا كان النبض يتس�ارع عند
بداية النش�اط البدن�ي ،ويعود
برسعة إىل املعدل الطبيعي خالل
إجراء التمارين ،يمكن االنتقال
إىل تمارين مكثفة أكثر”.
و أك�دت على أن�ه إذا كان
الشخص يستعيد الجزء املفقود
من الكتل�ة العضلية ببطء أو ال
يس�تعيد أي يشء نهائي�ا ،عليه
مراجعة طبيب أخصائي بإعادة
التأهيل.

مرفأ
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :ال ترتاج�ع عن ق�رارك الش�خيص بالبحث عن
وظيف�ة جديدة خاص�ة بعد الخالفات الش�خصية بينك
وبين مدي�رك يف العمل.عاطفي�اً :تفك�ر يف االنفص�ال عن
الرشيك اليوم بعد فرتة من الخالفات بسبب الغرية الزائدة منه
صحي�اً :تتمكن من التعايف من نزالت الربد التي أصابتك يف الفرتة
املاضي�ة ،وتم�ارس رياض�ة جديدة تك�ون على رأس أولوياتك
اليوم

الثور

مهنياً :اليوم ميلء باألمل والقدرة عىل تحقيق الكثري
م�ن األهداف ،ومجموعة م�ن الزمالء تقدم لك الدعم
املادي
عاطفي�اً :يدخ�ل فين�وس ب�رج الح�وت فتصب�ح عالقتك
العاطفية أكثر رومانسية ،ولكن عليك تجنب الغرباء
ّ
تتخل عن عادات�ك الغذائية الخاصة ،التي تحافظ بها
صحياً :ال
عىل رشاقتك ،وعليك تعزيزها بممارسة الرياضة بشكل منتظم

الجوزاء

مهني�اً :الص�دق الذي تتس�م به هو س�بب اس�تياء
تتخ�ل عنه لكن كن ً
َّ
لبق�ا يف التعبري
بعضه�م منك ،ال
عن وجهات نظرك يف عملك
عاطفياً :الحياة مرادف ألمور كثرية منها الحب ،فالعالقات
العاطفية ليس�ت فق�ط ما يمكن أن يحقق االس�تقرار النفيس،
ابحث عن عالقات أخرى تجد فيها نفسك
صحياً :االس�تمرار يف إهمالك صحة أطفالك وعدم زيارة طبيبك
املتخصص يجعلك تندم

السرطان

مهني�اً :ألنك تحب مهنتك ،تق�دم عىل تنفيذ مرشوع
متعلق بالعمل وتنجح فيه وتكبرّ ه
عاطفياً :تخيم الرومانسية عىل أجوائك وتتطل عىل حب
جدي�د ويفتت�ح فين�وس دورة فلكية ممتازة على الصعيد
العاطفي
صحي�اً :بم�ا أنك اتبع�ت نظام حمية قاس�يا ً يف اآلون�ة األخرية،
ستالحظ نزوالً يف الوزن يف املقبل من األيام

األسد

مهنياً :لدي�ك قدرات مميزة على تنفيذ بعض املهام
التي فش�ل فيها الزمالء ،لكن ال تجعل هذا يأخذك إىل
الغرور حتى ال تفقد حب الزمالء
عاطفي�اً :يدخل كوكب فين�وس إىل برج الحوت ،وينقلك إىل
حالة من الغرام والرومانسية لم تعرفها سابقا ً عىل اإلطالق
صحي�اً :املثاب�رة عىل الحركة ه�ي الطريقة املثلى للحفاظ عىل
حيويتك

العذراء

مهنياً :تتعامل مع الزمالء بش�كل جي�د ما يتيح لك
تحقيق ما فاتك من تقدم عىل املستوى املهني ،وعليك
أن تستغل مواهبك اإلبداعية لتدعم مواقفك
عاطفي�اً :تلجأ إىل إح�داث تغيري ش�امل وكامل يف مظهرك
الخارجي عمالً بالنصيحة ليكون مظهرا ً يواكب املوضة
صحياً :أنت مفعم حيوية تمأل املنزل ساعة وجودك ،حافظ عىل
وضعك هذا ألن العائلة بحاجة إليك دائما ً بقربها

الميزان

مهنياً :األمور تتصاعد بش�كل رسيع جداً ،وعليك أن
تلحق بقطار الفرص التي تساعدك عىل تحقيق حلمك
يف السفر إىل الخارج
عاطفي�اً :عتاب الرشيك من أس�مى األش�ياء الت�ي تدل عىل
نضج العالقة بينكما ،وال تبحث عن نقاط للخالفات وتجديدها
صحيا :أنت بحاجة إىل املواظبة عىل تناول املرشوبات الدافئة التي
تعمل عىل تهدئة أعصابك وتساعدك عىل النوم بشكل منتظم

العقرب

مهني�اً :تط�رأ عراقيل ،لك�ن اآلمال تزده�ر ،ويبارك
الح�ظ كل الخطوات ويشير اىل بداي�ة جيدة وخالقة
وبداية مرشوع يبرص النور
عاطفياً :ابتعد عن املبالغة يف مش�اعرك تجاه الرشيك ،وكن
معتدالً يف ترصفك معه لئال تفسد األمور
صحياً :عدم اإلف�راط يف رشب العصري واملرشوبات التي تحتوي
ّ
السكر
عىل نسبة عالية من

القوس

مهنياً :ابتعد عن املشاكس�ات وحاول أن تسرتيح ،ال
تتح� ّد أحدا ً وال بعض الس�لطات ،بل ُك�ن مرتويّا ً ج ّدا ً
مهما طرأ من ظروف
عاطفياً :تتعامل مع املحيطني بك بلياقة ولطف وتحاورهم
بجدية ويف العمق
صحياً :قد ال تستطيع النوم وتتأزم وضعية أعصابك بسبب قلة
الراحة

الجدي

مهني�اً :تهورك قد يقودك إىل الجنون ،أما جرأتك فهي
موضوع آخر فأنت يف مجال عملك لن تهتم ألي يشء،
وسترضب بمبادئك عرض الحائط
عاطفياً :اإلش�اعات التي تس�معها ع�ن الرشيك رسعان ما
يتبني لك أنها يف معظمها غري حقيقي
صحي�اً :حاول أن يك�ون تفكريك إيجابيا ً فه�ذا رضوري إلنهاء
األمور العالقة بهدوء

الدلو

مهنياً :قوتك وجربوتك وشخصيتك تكون نقمة عليك
الي�وم ألن أح�د الزمالء يفاجئ�ك بردة فعل�ه الغريبة
والرافضة لألسلوب الذي تتعامل معه به
عاطفياً :يوم مناس�ب لش�ؤون الحب ،وت�زداد اإلثارة بينك
وبني الرشيك ،فتترصف معه بكثري من العفوية
صحي�اً :كل م�ا أنت بحاج�ة إليه هو اله�روب أو تمضية عطلة
األس�بوع يف م�كان بعي�د ع�ن التوتر والتش�نج ج�راء االعمال
والواجبات اليومية

الحوت

مهنياً :يدخل فينوس إىل برجك لكي يبرشك بيوم جيد
يتح� ّدث عن بداية رحلة أو مسيرة مغايرة ملا عرفته
حتى اآلن
عاطفي�اً :ال تتناقش مع الرشيك يف ترصفات لم تصدر عنه،
ومجرد الشك فيه قد تكون له عواقب وخيمة عىل العالقة
صحياً :الحزن يؤدي غالبا ً اىل مش�اكل صحية متعددة ،واالبتعاد
عن ذلك يكون بعيش حياة هادئة وسعيدة

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1945إعالن اس�تقالل إندونيسيا عن
االحتلال الياباني ،وم�ع عودة األطماع
االس�تعمارية الهولندي�ة ل�م تمن�ح
إندونيس�يا االس�تقالل الفعيل إال س�نة
.1949
 - 1949قائ�د االنقلاب العس�كري يف
س�وريا س�امي الحناوي يعني هاش�م
ً
رئيسا للحكومة.
األتايس
 - 1960الغابون تحصل عىل استقاللها
من فرنسا.
 - 1988مقت�ل الرئي�س الباكس�تاني
محمد ضياء الحق والسفري األمريكي يف
باكستان بحادث تحطم طائرة.
 - 1990الرئي�س األمريك�ي ج�ورج
بوش يص�در أوام�ره للس�فن الحربية

األمريكي�ة بوضع العقوب�ات التجارية
التي فرضته�ا األمم املتحدة عىل العراق
بعد غ�زوه للكويت موضع التنفيذ فورًا
مس�تخدمة الق�وة إذا ل�زم األم�ر ملنع
السلع من الدخول والخروج من العراق
والكويت.
 - 1993ألول م�رة يف التاريخ الحكومة
الربيطانية تس�مح للن�اس بالدخول إىل
قرص باكنغهام والتجول فيه.
 - 1998الرئيس األمريكي بيل كلينتون
يعترف بأن�ه كان بعالق�ة غير الئقة
م�ع املتدربة الس�ابقة يف البيت األبيض
مونيكا لوينسكي.
 - 1999زل�زال بق�وة  7.4عىل مقياس
ريختر يضرب ش�مال تركي�ا ويخلف

 17000قتيل و  44000جريح.
 - 2010إرسائيل تهدم كافة منازل قرية
العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة بعد
أن أعاد قاطنوها بناءها ثالث مرات.
 - 2013اقتحام قوات الرشطة ملس�جد
الفتح بعد حصاره ،وإلقاء القبض عىل
املتظاهري�ن الذي�ن كان�وا بداخله فيما
ُع ِرف بأحداث رمسيس الثانية.
 - 2015تفج ٌ
ري يف مدينة بانكوك عاصمة
تايلندا يوقع  21قتيًل�اً عىل األقل وأكثر
من  100جريح.
ً
ش�خصا على األقل
 - 2017مقت�ل 13
وإصاب�ة ما ال يقل عن  80آخرين جراء
حادث دهس للمارة يف شارع الرامبال يف
مدينة برشلونة اإلسبانية.

مشاكل وحلول
دائما ً اسير عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش
اس�تثناء  ،لذلك انا شخصية منفتحة وأحب
التواص�ل م�ع اآلخرين  ،وهذه مش�كلتي ..
فالبع�ض يعترب ذل�ك منقصة للم�رء  ،رغم
انن�ي ارى ان ه�ذا من ال�ذكاء االجتماعي ،
ومش�كلتي أنني يستحيل أن اجد من والدي
كلم�ة طيبة تش�جعني او تالح�ظ الجمال
بداخيل  ..فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي
 ،وأبي ال يرى من الحياة ش�يئا ً س�وى فقه
املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ !
لذلك اش�عر بأن ج�راح الطفولة وعدم دعم
وال�دي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال
نفسي  ..فكي�ف اتواص�ل مع ذات�ي وادرك
حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟.
النصائح والحلول:
اعتق�د بش�كل أو باخر تتش�ارك الكثري من
البنات العرب يف هذه األمور ولكن الش�طارة
وبرايي الش�خيص وم�ن تجربة ش�خصية
ان تؤمن�ي انت بذاتك فاالبداع امر ش�خيص
والقناع�ة بقيمة الذات ال يات�ي من اخرين
بل من الذات نفس�ها ،واذكر يف مرحلة انني

فهم ذاتي

اري��د ازع��ل علي��ك ان��ا وجربــــ��ك
ه��م تنس��اني ل��و ش��وكي وج��ر ب��ك
تظ��ل تبع��د وم��د وصل��ي وج��ر ب��ك
وه��م تكط��ع وص��ل ش��خصك علي��ة
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م��و تعلي��م ش��عر احل��ب ت��رى الهــ��ام
وكلب��ي ب��س ال��ك وح��دك ت��رى اله��ام
لغي��رك م��ا نط��خ ص��دك ت��رى اله��ام
ال��ك وح��دك فق��ط ناخ��ذ حتيــــــــ��ة

من الفيسبوك

س�معت وتك�رر امام�ي م�ا تقولين ولكن
ككنت ارد دوم�ا ان هذه قناعات فال تجعيل
تفوقك وراحتك يعتمد عىل كلمات الثناء من
الغري حتى لو الوالدين ،وال تدعي احد يقول
لك ما دورك يف هذه الحياة فانت وانت فقط
من يق�رر األمر ،وله�ذا اوال اجعلي تقدمك
مبن�ي عىل دافع ذاتي وليس حافز خارجي،
ثانيا /لوالديك الرب والدعاء والش�كر عىل ما

قصة وعربة

حتليل الشخصية بالصور من خالل اختيار افضل شاطئ لتمضية االجازة

لفت انظار اآلخري�ن والحصول
عىل اعجابهم.
الشاطئ 2
اذا ت�م اختي�ار ه�ذا الش�اطئ،
فهذا يكش�ف التمت�ع بالحكمة
والعقالني�ة يف كل املواق�ف
والظ�روف وان كان�ت صعب�ة
جداً .كم�ا يدل على القدرة عىل
التفكري بروية وعمق ملدة طويلة
قب�ل القي�ام ب�أي عم�ل وعلى
النض�ج والتمتع بموهبة اعطاء
النصائح ورفض املس�اومة عىل
حس�اب القضايا املحقة او عىل
حس�اب مصلح�ة االش�خاص
الذين يعيشون يف املحيط.
الشاطئ 3
م�ن اب�رز الصفات الت�ي يمكن
اكتش�افها م�ن خلال تخلي�ل
الش�خصية بالص�ور وم�ع
اختيار الش�اطئ رق�م  3الذكاء
واللط�ف .فم�ن يفض�ل ه�ذا
الش�اطئ هو االكثر ش�عبية يف
محيطه واالكثر ق�درة عىل بناء
الصداقات والحصول عىل الثناء

acebook

فعلاه الجلك وه�ذه قدرتهم�ا ويتمنيان لك
الخري ،ثالثا بيدك انت ان تقرري وبذكاءك ما
املناس�ب وما هو غري املناسب وخاصة عدم
املبالغ�ة يف امر ال�ذكاء االجتماعي واخرتاق
بع�ض الحواج�ز بحجة االنفت�اح والتحرر،
كون�ي ذكية واخرجي مهاراتك واس�تغليها
يف ام�ور الخري والفائدة ل�ك واالهم يجب ان
تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

اختبارات شخصية

يمك�ن تحلي�ل الش�خصية
بالصور ان يساعد عىل اكتشاف
الكثير م�ن صفاته�ا وطباعها
ومالمحه�ا .ويف ه�ذه الحال�ة
من املمكن االعتماد عىل رس�وم
مركبة واشكال متداخلة وتحديد
م�ا يمكن رؤيته فيه�ا اوالً .كما
يمك�ن اختي�ار ص�ورة واح�دة
م�ن ضم�ن مجموع�ة ص�ور.
فهذا يس�اهم يف كش�ف اسباب
بع�ض الترصف�ات ويف تحلي�ل
الشخصية.
طريقة تحليل الشخصية بصور
الشواطئ
من املمكن اجراء تحليل شخصية
بالصور من خلال هذا االختبار
ال�ذي يتضم�ن ص�ورا ً لس�تة
ش�واطئ .ويف هذه الحالة يجب
اختيار احده�ا باعتباره االجمل
واالفضل لتمضي�ة اجازة قريبة
او اخرى يف الصيف املقبل.
الشاطئ 1
يعني اختيار هذا الشاطئ امليل
اىل اصدار االح�كام عىل اآلخرين
من خلال مظهره�م ودالالتهم
الس�طحية غير العمي�ق .كم�ا
ي�دل على الرغب�ة يف االبتع�اد
عن تحلي�ل االم�ور بموضوعية
وجدي�ة وع�ن كل م�ا يمكن ان
يسبب الشعور بالتوتر والضغط
النفسي .ويشير ه�ذا االختيار
ايض�ا ً اىل عدم االكتف�اء بالحياة
البسيطة والس�عي اىل االهتمام
ب�كل تفاصيل املظه�ر من اجل

غزل عراقي

واالعجاب من معظم االشخاص
الذين يلتقيهم يف اي مكان .كما
ان ه�ذا االختي�ار يعن�ي الك�رم
والج�رأة املح�دودة وي�دل على
االلتزام ببعض املب�ادئ وقواعد
التصرف االساس�ية والحرص
عىل مواجهة املصاع�ب ايا ً تكن
قوتها ونتائجها.
الشاطئ 4
بحس�ب هذا االختبار يدل الرقم
 4عىل شخصية مثالية وترفض
ارت�كاب االخط�اء وتتمت�ع
باالس�تقاللية والح�رص على
التمتع بحري�ة العمل والتفكري.
كما يعني ه�ذا التمتع بالتفكري
االبداع�ي والقدرة على التفوق
على اآلخري�ن بدرج�ات كبرية.
ويشير اىل تميز الحضور يف كل
املواقف والجلسات االجتماعية.
ويف املقابل يكش�ف هذا االختيار
التواضع واملي�ل اىل عيش اجواء
امل�رح بعيدا ً ع�ن الضغوط وعن
كل ما قد يسبب الشعور بالتوتر
والغضب.

الشاطئ 5
يف ح�ال اختي�ار الش�اطئ رقم
 ،5فه�ذا يعن�ي الق�درة على
نس�يان اخط�اء اآلخري�ن وعىل
املسامحة واعادة بناء العالقات
االجتماعي�ة مع كل االش�خاص
بطريقة صحيحة .ويكشف هذا
القدرة على الحوار باس�تخدام
العب�ارات املناس�بة واعتم�اد
طريق�ة التعامل الت�ي تالئم كل
شخص بحسب مكانته وطبيعة
العالق�ة معه وطباع�ه ونظرته
اىل الحي�اة .ويشير تفضيل هذا
الشاطئ ايضا ً اىل التمتع بالقوة
ايل تس�اعد عىل تحم�ل اكثر من
مس�ؤولية واداء اكثر من مهمة
دقيقة يف وقت واحد.
الشاطئ 6
م�ن خلال ه�ذا االختي�ار
يمكن اكتش�اف بع�ض صفات
الش�خصية االساس�ية ومنه�ا
الحيوي�ة والديناميكية واملرونة
يف التعامل مع الظروف واملواقف
اي�ا ً تك�ن املصاعب الت�ي يمكن
مواجهته�ا .ويعن�ي يف املقاب�ل
امتلاك الطاق�ة واالندف�اع
الكافيين لتش�جيع اآلخري�ن
على القي�ام ببع�ض االعم�ال
والخط�وات املفي�دة بعي�دا ً عن
االنفع�االت الض�ارة وعن الرتدد
امل�ؤدي اىل الفش�ل او اىل ع�دم
تحقيق االنجازات .وهو ابرز ما
يمك�ن معرفته من خالل تحليل
الشخصة بهذه الصور.

الحشرة وقطعة النقود

كان هن�اك رجل يعيش يف إحدى الغابات ويف يوم من االيام دعاه صديق
له من املدينة لزيارته ،فخرج الرجل لزيارة صديقة ،وبينما كان س�ائرا ً
معه يف إحدى الشوارع املزدحمة التفت إىل صديقة قائالً  ” :إنني أسمع
ً
قائلا  ” :كيف تقول ذلك
ص�وت إحدى الحرشات ” س�خر منه صديقه
؟ ليس من املمكن ان تس�مع صوت الحرشات وس�ط هذا الجو املزدحم
الصاخب “ ،فقال له رجل الغابات  ” :أقسم أنني أسمعها ،وسوف أثبت
ل�ك اآلن ،انظر ” ثم أخ�رج الرجل من جيبة قطعة م�ن النقود املعدنية
وألقاه�ا عيل األرض ،أحدث�ت قطعة النقود صوت ضعي�ف جداً ،ولكن
العجيب أن مجموعة كبرية من الس�ائرين حوله�م التفتوا لريوا قطعة
النقود الس�اقطة عىل األرض  .ابتس�م رجل الغاب�ات يف ثقة وهو يقول
لصديقة  ” :أرايت ؟ ال ينتبه الناس إال للصوت اىل يعرب عن اهتماماتهم
وأولوياته�م يف الحياة ،هؤالء كله�م يهتمون باملال ولذل�ك انتبهوا عيل
الفور لصوت العملة املعدنية ،أما أنا فأهتم كثريا ً باألش�جار والحرشات
التي ترضها ،ولذلك يثري انتباهي صوتها .

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغرية  ,ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اإل مرة واحدة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
قريبا ..حلم الدراجة النارية
الطائرة يتحقق

كش�فت وس�ائل إعالم بريطانية
أن أول دراج�ة ناري�ة طائ�رة
لالس�تخدام الش�خيص يف العالم،
ق�د تصب�ح متوف�رة يف غض�ون
عامني فقط.
وتعمل رشكة “جيت باك أفيشن”
األمريكي�ة على تطوي�ر دراجتها
الطائ�رة “ذا س�بيدر” ،بحي�ث
تصبح جاهزة للتحليق يف السماء
بحلول عام .2023
وان النم�وذج األويل م�ن الدارجة
الناري�ة النفاث�ة ،ق�د أكم�ل أول
رحلة تجريبية له.
وتأم�ل الرشك�ة الت�ي تتخ�ذ من
كاليفورني�ا مق�را له�ا ،إنت�اج
نس�ختني للمس�تهلكني يمك�ن
رشاؤهم�ا وقيادتهم�ا م�ن قب�ل
املستخدمني العاديني.
وتعتم�د الدراج�ة الطائرة نظاما
للتحك�م يف الطيران ،اس�تغرق
تطوي�ره عام�ا ونص�ف ،ويتميز
بس�هولة االس�تخدام كم�ا ه�ي
الحال مع الدراج�ات العادية ،إىل
جان�ب مزايا أخرى كالتوقف جوا
يف نقطة محددة.
ووفق الرئي�س التنفيذي للرشكة
ديفي�د مايم�ان ،فإن�ه س�يتم

إطالق إصدار م�ن الدراجة تكون
خفيف�ة الوزن ،ويمك�ن قيادتها
دون الحاج�ة إىل امتلاك رخصة
طيران ،خلال س�نتني ،بينم�ا
س�يطلق إص�دار آخ�ر بع�د ذلك
بستة شهور.
وستبلغ رسعة اإلصدار األول الذي
لن تتطلب قيادته رخصة طريان،
 96كيلومرتا يف الساعة تقريبا.
وستدعم الدراجة التي يبلغ وزنها
 136كيلوغرام�ا تقريب�ا ،محركا
م�ن  8أس�طوانات ،وس�يكون
بمقدوره�ا حم�ل وزن يص�ل إىل
أكثر من  250كيلوغراما تقريبا.
كذلك س�تدمج الدراج�ة وظائف
تحك�م عدي�دة يف لوح�ة القيادة،
وس�تتوفر أيضا شاش�ة تتضمن
وظائف عديدة مثل تحديد املواقع،
فضال عن نظام ترفيهي.
أم�ا النموذج الثاني م�ن الدراجة
الطائ�رة فسيس�تهدف بش�كل
رئي�س الجي�وش والجه�ات
املختص�ة يف أعم�ال اإلس�عاف
والتدخ�ل الرسي�ع مث�ل إطف�اء
الحرائ�ق ،حي�ث س�تكون أكبر
حجما وس�تحتوي عىل مساحات
أكثر لتخزين املعدات املتنوعة.
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نادية اجلندي تتضامن مع الشعب اللبناني وتؤيد
تأجيل حفل الـ”موريكس دور”
أعلنت النجمة ،نادية الجندي ،تضامنها مع
الشعب اللبناني من خالل صفحتها الرسمية
بموقع التواصل االجتماعي أنستجرام.
وكتبت»:أتقدم بخالص التعازي للشعب
اللبناني ولشهداء حادث انفجار عكار شمال
لبنان فاجعة كبرية ،الله يرحم كل الشهداء
ويحفظ لبنان وشعبها «
تابعت نادية الجندي «كل الشكر والتقدير
عىل القرار الحكيم الذي اتخذه املقيمني
عىل تأجيل حفل افتتاح املوريكس دور يف
دورته العرشين وأرجاء الحفل يف موعد آخر
الحقا ً بسبب الظروف التي تمر بها البالد..
رغم أنني كنت سعيدة جدا ً بتكريمي الكبري
يف بريوت وحضوري هذا املهرجان العريق
واجه األبداع والثقافة والفن ورغم الجهود
التي بذلت يف تنظيم هذا الحفل الكبري بهدف
بلسمه جراح بريوت وأهلها ».
وأضافت «وأتمنى إن شاء الله قريبا ً جدا ً أن

أصالة نصري يف
خطوة جريئة
قبل أيام ،فاجأت ،أصالة نرصي،
جمهورها بأغنية جديدة بعنوان
«الدنيا لها طعم جديد»؛ وبمجرد
أن أطلقتها حققت األغنية نسبة
مشاهدة عالية .وعىل الرغم من أنها
أغنية دعائية ملدينة غذائية كاملة،
لكنها نالت إعجاب الجمهور منذ
اللحظة األوىل.كشف املخرج صقر عن
كواليس أغنية أصالة األخرية «الدنيا
لها طعم جديد» التي أخرجها إن األمر
بدأ كإعالن ،وهو من اقرتح وجود
أغنية لها.وأضاف أن أصالة كانت
هي النجمة املرشحة األوىل لتقديم
اإلعالن ،وبمجرد أن طرح االسم عىل
الجهة املنتجة وافقت عىل الفور ،ومن
بعدها تحدث مع أصالة وهي األخرى
رحّ بت بالفكرة كثرياً ،واألغنية من
كلمات منى القيعي ،ألحان إيهاب عبد
الواحد وتوزيع عيل فتح الله.وأشار
صقر إىل أن فكرة الفيديو كليب كان
ّ
مت َفقا ً عليها منذ البداية وتقديم فكرة
الريفريس التي لم ُتق ّدم بطريقة
ناجحة يف مرص إال منذ  15عاما ً بكليب
«منايا» ملصطفى قمر ومع مخرج
فرنيس ،لذا فال توجد خربة لتقديم
مثل هذه التقنية يف مرص ،وهو رسّ
صعوبتها ،لذا أخذت وقتا ً كبريا ً لكتابة
مشاهد ترجع للوراء ويكون شكلها
الئقاً.

بعد شكوى مستخدميه( ..تويتر)
يجري تعديالت جذرية في تصميمه

مطر ساخن

أشارك يف هذا الحدث الكبري عىل أرض لبنان
بلدي الثاني بعد انتصارها وخروجها من

ق�ررت الرشك�ة املنتج�ة لفيل�م “مع�ايل مام�ا”
اس�تمرار وق�ف التصوير ألجل غري مس�مى ،بعد
اش�تداد أعراض فريوس كورونا عىل بطلة الفيلم
النجم�ة بشرى ،كم�ا تأك�د خض�وع كل نجوم
الفيل�م وصناعة للفحص الطب�ي ،والتزام “العزل
الصحي” حتى تم التأك�د من خلوهم من املرض،
عىل أن يتحدد موعد اس�تئناف التصوير فور تعايف
برشى.
ومص�در مق�رب من بشرى أكد تواجده�ا داخل
منزله�ا والتزامه�ا بالع�زل الصح�ي وخضوعها

للعلاج وفقا لربوتك�ول وزارة الصح�ة املرصية،
ولكن أش�ار بالوقت نفس�ه إىل اش�تداد األعراض
عليه�ا مع ميض الوقت بس�بب إصابته�ا املزمنة
بحساسية عىل الصدر.
وأضاف املصدر نفسه إىل انتهاء برشى من تصوير
أغلب مش�اهدها يف الفيل�م الكوميدي االجتماعي
“معايل ماما” الفتا إىل أن املتبقي أس�بوع تصوير
فق�ط ،وبعده�ا يدخ�ل الفيل�م مرحل�ة املونتاج
واملكس�اج تمهي�دا لعرضه فق التوقيت املناس�ب
للرشكة املنتجة.

نانسي عجرم ..النجمة العربية الوحيدة في الهند
م�ا زال�ت نانسي عج�رم تعي�ش نج�اح ألبومها
الغنائ�ي األخري نانيس  10ال�ذي طرحته قبل أيام
ليتوىل صدارة الساحة الغنائية.
وذك�ر أن نانيس عجرم تس�تعد لحفله�ا الغنائي
الجدي�د يف مرص خلال الفرتة القادم�ة حيث من
املقرر أن تحيي حفالً يف الس�احل الشمايل يوم 20
أغس�طس الحايل ،لتحتفل بنجاح ألبومها الغنائي
الجديد م�ع جمهوره�ا املرصي ،ويتردد أن أجر
نانيس وص�ل إىل مليون جني�ه و  200ألف تقريبا ً
مقابل إحيائها للحفل.
وكان�ت نانيس عج�رم قد اختريت أخريا ً لتش�ارك
يف حف�ل غنائ�ي خيري يف الهن�د لجم�ع تربعات
ملترضري فريوس كورون�ا ،لتكون نانيس النجمة
العربي�ة الوحي�دة إىل ج�وار على أن ي�ذاع الحفل

مبارشة عىل الفيس�بوك ويستمر الحفل ملا يقرب
من خمس ساعات تقريباً.
كما تستعد نانيس لحفالتها ضمن املوسم الجديد
من الربنامج الغنائي األضخم “شط بحر الهوى”
على مت�ن الس�فينة يف أنطالي�ا م�ن  28إىل 31
أغسطس الحايل.
وكانت نانيس قد طرح�ت ألبومها الغنائي األخري
ً
بداية
نانيس  10ليض�م أكثر من أغني�ة مختلفة؛
من “سالمات سلامات” و”بدي حدا حبو” و”أنا
جاية مع�اك” حتى “مش�كلتك الوحيدة” و”حبك
بيق�وى” ...وغريها م�ن األغنيات الت�ي تجاوزت
م�ا يقرب من  27مليون مش�اهدة عبر املنصات
الرقمية واليوتيوب منذ إطالق األلبوم وحتى وقتنا
الحايل.

السالم على اإلمام
احلسني

أمحد اجلنديل

من ّ
أي املحطات أبدأ ،وكل الدروب السائرة إليك مغمورة بنور الله؟
ومن ّ
أي باب أدخل اىل عالم البالغة ،وكل الحروف التي تتحدث عنك
مرشقة باإلباء ،مزدانة بالكربياء  ،ومعطرّة بشذى الشهادة ؟..
أتعثر يف رحابك سيدي الحسني ،أتأمل صدرا ً هشمته حوافر الخيل،
ولم يستسلم ،ورأسا ً غادر جسده ،ولم يركع ،ودما ً أريق عىل رمال
كربالء ،فأثمر تاريخا ً ال يعرف الزيف ،وخلق أمّ ة ال تعرف الكذب ،
وأسس منهجا ً يبتدئ باإليمان والشجاعة ملقارعة ّ
ّ
كل أشكال الظلم
ً
والتعسف واالضطهاد ،فكان مهر نجاحك فيضا من الدماء الطاهرة،
وسيفا ً تبخرت عىل نصله أوهام املتغطرسني  ،ونشيدا ً دوّى يف أرجاء
الكون  ( :والله ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،وال أق ّر لكم إقرار العبيد
) ،فأصبحت رصختك هذه مدرسة تالميذها ّ
كل من وهبهم الله عشق
اإليمان ،ورشف الشهادة ،ووهج الشجاعة يف أعىل درجاتها للدفاع عن
قدسية األرض والحق ،واالعتصام بحبل الله ،من أجل أن تورق حياة
لم يخلقها الله إال لصفوة عباده ،فكان دمك عربة لكل املضطهدين
الذين تعلموا منك  ،كيف ينترص الدم عىل السيف ،لتزدهر الحياة.
والرجال الفرسان ـ وأنت سيدهم ـ ال يصنعهم ترف الحياة وزخرفها،
ّ
خضم األمواج واألعاصري
وال االدعاء الكاذب  ،وال الوالء املزيف ،ففي
َ
كنت
تظهر قدرات الرجال ،ومع التحام األعاصري السود بأمواج الفتن،
الفارس الربّان الذي قاد سفينة انتصاره نحو مرافئ لم يطبع الدهر
عليها أصابعه من قبل ،فكانت بصمات أصابعك البكر تطرز الدنيا
بألق املجد ،وترسم للعالم خارطة الخالص ،وتؤسس لثورة كربى
ض ّد ّ
كل من يريد ايقاف الحياة ،أو الرجوع بها اىل الخلف ،وأتعثر يف
محرابك سيدي الحسني ،وأنا أقف عىل عمق الهوّة بني أدعياء الحق،
وتجّ ار املبادئ ،والسارقني رغيف خبز الفقراء ،والغارقني يف بحار
الظلم ،وبني الباذلني دمهم من أجل العقيدة ..مؤمنا ً بأنك ستبقى
عالمة الفصل بني من جعلوا الدين لعقا ً عىل ألسنتهم ،يديرونه كيفما
دارت مصالحهم ،وبني جندك امليامني ،الذين لم يرتضوا الذل والهوان،
فوهبوا دماءهم رخيصة لكي ترشق الحياة بكل قيم الرشف والصدق
والفضيلة.
السالم عليك يا أبا األحرار يوم ولدت ويوم خرجت ويوم استشهدت
ويوم تبعث حيّا.

يف بطولة الحكاية التي تدور يف
 5حلقات ،تيام مصطفى قمر
وعابد عناني ومحسن منصور
وعزت زين ولبنى ونس والشينة
الشني.
«أنا قبلت» ثالث حكايات املوسم
الثاني من مسلسل «زي القمر»،
حيث تقوم درة ببطولة الحكاية
األوىل والتي تحمل إسم «غالية»
تأليف أحمد حسني وأحمد فرغيل

وإخراج شريين عادل ويشاركها
البطولة صالح عبد الله وفرح
يوسف ومراد مكرم ،كما بدأت
صابرين الحكاية الثانية بعنوان
«واحد يف املية» تأليف فداء
الشندوييل وإخراج أحمد شفيق
ويشارك يف بطولتها مدحت
صالح وعفاف شعيب.
املوسم األول من مسلسل «زي
القمر» تم عرضه قبل شهر

رمضان املايض ،وشهد عرض
حكايات «حتة منى» بطولة الهام
شاهني وأحمد وفيق وايناس
كامل وإخراج حسام عىل،
و»مش هنفرح بيكي» بطولة
جومانا مراد وعباس أبو الحسن
وإخراج محمد عبد الرحمن
حماقي ،و»ست الهوانم» بطولة
ليىل علوي ومجدى كامل وإخراج
طارق رفعت.

يذكر أن أيتن عامر قدمت آخر
أعمالها مسلسل «كوفيد  »25يف
شهر رمضان املايض ،وشاركت
يف بطولته إىل جانب يوسف
الرشيف وأحمد صالح حسني،
وأيتن عامر ،وادوارد ،وايناس
كامل ،وراندا البحريي ،وميدو
عادل ،وأمري صالح الدين ،ومرينا
نور الدين ،وديانا هشام ،وإسالم
جمال ،أحمد نادر جالل.

حورية فرغلي :الفرعون العاشق جاهز لالحتفال
استعارت النجمة حورية فرغيل
العبارة الشهرية للنجم أحمد السقا
يف فيلم «مافيا» «الفرعون العاشق
لتشويق
لالحتفال»،
جاهز
جمهورها ملفاجأة فنية ستعلنها
قريبا ،علما أنها رشحت مؤخرا
لتتقاسم مع النجمة شريي عادل
بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «أيام» من
املقرر البدء يف تصويره خالل األسبوع الجاري
يف بريوت.
املسلسل يتكون من  50حلقة وينتمي
لألعمال الدرامية الطويلة ومن بطولة
حورية فرغيل وشريي عادل ومن تأليف
سماح الحريري واخراج محمد أسامة،
ومن املقرر تصويره بالكامل يف العاصمة
اللبنانية بريوت ،وينتمي لتصنيف
الدراما االجتماعية ،حيث يناقش العديد

ُطلب من رشكة أبل  Apple Incدفع إتاوات بقيمة  300مليون دوالر بعد إعادة
املحاكمة يف نزاع بش�أن براءة اخرتاع بشأن التكنولوجيا الالسلكية املستخدمة
يف أجهزة آيفون وغريها من املنتجات ،كجزء من معركة عاملية مع رشكة تقول
إنها تمتلك براءات اخرتاع عىل معيار  LTEالخلوي.وقالت هيئة املحلفني يف والية
تكس�اس ،إن رشك ة  PanOptis Patent Managementووحدتيها التابعتني pO
 tis Cellularو Unwired Planetتس�تحقان هذا املبل�غ كمبلغ إجمايل لتغطية
االستخدام السابق واملستقبيل للتكنولوجيا .يأتي ذلك فيما كانت لجنة تحكيم
ق�د حكم�ت العام املايض ب�ـ  506.2ملي�ون دوالر.ركزت القضي�ة فقط عىل
املبلغ ال�ذي يجب أن تدفعه أبل ،حيث أيد ق�اض املحكمة الجزئية األمريكية،
رودني جيلسرتاب ،يف أبريل تقرير مسؤولية هيئة املحلفني ،لكنه أمر بإجراء
محاكمة جديدة بشأن األرضار ،قائالً إنه كان ينبغي السماح لهيئة املحلفني
بالنظ�ر فيما إذا كان طلب اإلتاوة يتوافق مع رشط ترخيص براءات االخرتاع
األساسية عىل أسس “عادلة ،ورشوط معقولة وغري تمييزية”.

ري من
بعد س��يطرة طالبان على أفغانستان جمددا ..الكث ُ
تتوجس من تلك العودةِ مع خماوف
دو ِل املنطقة والع��امل
ُ
البعض من التداعيات غري املعروفة..
ُ
ُ
يعتق��د أيضاً ان الع��راق ليس ببعي�� ٍد عن تلك
البع��ض
التداعيات...
مَن هي أكثر الدول املستفيدة من عودة طالبان للسلط ِة؟
مؤيد الالمي
ُ
ً
نقيب الصحفيين العراقيين ومَن هي الدول األكثر تضررا من تلك العودة؟

ديانا حداد

من القضايا الشائكة التي تواجه
مجتمعاتنا يف الفرتة األخرية يف
إطار يحقق املتعة والتشويق
واإلثارة.
وسبق أن حسمت حورية
خطوتها الفنية األوىل
بعد نجاح جراحة «زرع
األنف» واستعادة قدرتها
عىل الكالم بطريقة
طبيعية ،حيث اتفقت
عىل استكمال تصوير
دورها يف فيلم «براءة ريا
وسكينة» والذي توقف تصويره
منذ فرتة طويلة بسبب أزمات حورية
الطبية.
الفيلم ينتمي لتصنيف أفالم اإلثارة واألكشن،
حيث يكشف دور االحتالل الربيطاني ،يف تلفيق

تهم القتل لريا وسكينة لتشويه
سمعتهن ،مؤكدا أن الثنائي
كان يف الحقيقة يقوم بدور
وطني وهو استدراج جنود
االحتالل وقتلهم ودفنهم،
وليس قتل النساء بالخنق
ورسقة مصوغاتهن كما
تردد سابقا.
وتدور أحداث الفيلم
يف عام  ،1920بالتزامن
مع العرص الحايل ،حيث
يقوم شاب وفتاة يعمالن يف
الصحافة ،بالبحث عن املستندات
األصلية لقضية ريا وسكينة ويتوصال
لشخص مقيم يف مدينة اإلسكندرية عاش يف هذه
الفرتة ،وقابل ريا وسكينة ،ويرسد لهما القصة
الحقيقية كاملة.

أجنلينا جولي يف رحلة تسوق بصحبة ابنها باكس

تغريدات

حييى الزيدي

أزمتها بإذن الله وستعود لبنان أقوى من
األول تحيا لبنان وشعب لبنان».

بشرى تتسبب بوقف تصوير “معالي ماما”
ألجل غير مسمى

بدأت الفنانة ،ايتن عامر،
تصوير مشاهد حكاية
«أنا قبلت» من املوسم
ملسلسل
الثاني
«إال أنا» تأليف
أيمن الشايب
وإخراج معتز
حسام ،مطلع
هذا األسبوع،
و يشا ر ك

تغريم أبل  300مليون دوالر
بسبب ميزة في هواتف آيفون

تتقدم اس��رة حترير
صحيفة «ال��زوراء»
بأعطر التهاني وأطيب
التربي��كات مقرون��ة
بال��ود واالحرتام اىل
الدكتورة زهرة اجلبوري
مبناس��بة نيله��ا ش��هادة الدكت��وراه بدرجة
«امتياز» مع «مرتبة الش��رف» عن اطروحتها
املوس��ومة ( اخلط��اب االعالم��ي يف الصح��ف
العراقية بش��أن التنظيمات االرهابية وعالقته
باجتاهات اجلمه��ور حنوه دراس��ة تطبيقية)،
متمنني هلا املزيد من التوفيق والنجاح.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

آينت عامر تصور «أنا قبلت»

كش�ف املوقع األمريكي للتغريدات (تويرت) عن موافقته إلجراء تعديالت
يف تصميم نسخته الخاصة بسطح املكتب ،بعد تلقيه شكاوى من العديد
م�ن املس�تخدمني.وأعلن (تويرت) ع�ن قيامه بإعادة ضب�ط التباين عىل
أزراره ،وذلك بعد ش�كوى املس�تخدمني م�ن إصابتهم بإجه�اد يف العني
وصداع نصفي ،بس�بب التباي�ن املرئي العايل يف أل�وان األزرار والروابط،
باإلضاف�ة إىل الخط الجديد الذي اس�تخدمه “.”Chirpوقد يكون التباين
العايل مفيدا لألش�خاص الذين يعانون من ضع�ف يف الرؤية أو املصابني
بعم�ى األلوان ،لكنه قد يكون مؤملا لألش�خاص الذين لديهم حساس�ية
لألل�وان الزاهية أو الض�وء ،ومن بني التعديالت الت�ي أجراها (تويرت)
يف تصميم�ه هو تحويل لون زر املتابعة إىل أس�ود ،وذلك عند عدم
متابعة الحسابات.يش�ار إىل أن موقع (تويرت) ،أعلن عن وقف
عملية توثيق حس�ابات مس�تخدميه من جدي�د ،والتي كان
أعادها بعد غياب يف شهر مايو /أيار املايض.وأوضح (تويرت)
أنه أوق�ف العملي�ة لرغبته يف العم�ل عىل طلب�ات التوثيق،
وكذلك عملية مراجعتها ،التي تتيح للمس�تخدمني الحصول
على عالمة التوثيق الزرقاء.وتردد أن الس�بب الحقيقي وراء
ذل�ك القرار ه�و أن منص�ة التغريدات الش�هرية قامت خالل
الفرتة املاضية بتوثيق حسابات مزورة وغري أصلية.

تهنئة

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

قلوبنا حمروقة عليك يا وطين..
حس�بي اهلل ونع��م الوكي��ل يف الل��ي كانوا الس��بب
بهاجملزرة وهالش��باب والضحايا اللي راحوا  ..يا اهلل
كي��ف قادرين يناموا ويف ن��اس تيتمت ويف ناس عم
بيبكوا دم ..بس اهلل كب�ير وكما تدين تدان ..الكن
يوم وقريب ان شاء اهلل.

رصدت عدسات املصورين النجمة
العاملية أنجلينا جويل ،وهي يف رحلة
تسوق بصحبة ابنها (باكس) البالغ
من العمر  17عاما ،يف بيفريل هيلز،
وظهر الثنائي يرتديان الكمامات
حتى يف الشارع وذلك حفاظا عىل
سالمتهما من فريوس كورونا،
وظهرت أنجلينا جويل بإطاللة أنيقة.
وتسببت النجمة العاملية أنجلينا
جويل يف تلقي قاض أمرًا بالتنحي بعد
شكواها من عدم حياده يف النظر
بقضية طالقها من النجم براد بيت،
وذلك ألن القايض جون أوديركريك
كان عىل عالقات سابقة بمحامني
يمثلون براد بيت يف نزاع الزوجني
الطويل عىل حضانة أطفالهما.
وقضت محكمة استئناف يف
كاليفورنيا بأنه كان ينبغي للقايض
أن يكشف عن عالقاته املهنية
السابقة باملحامني ،وجاء يف حكم
محكمة االستئناف أن أوديركريك

ارتكب «مخالفة أخالقية ..قد تدفع
ً
ً
مدركا لجميع
شخصا موضوع ًيا،
الحقائق ،إىل إبداء شك منطقي
يف قدرة القايض عىل أن يكون
محاي ًدا ..التنحي (عن نظر القضية)
مطلوب» .واستعان الزوجان
بـ»أوديركريك» ،وهو قاض خاص،
يف محاولة إلبقاء تفاصيل طالقهما
يف رسية تامة ،ومن املرجح أن يزيد
تنحيه من أزمة نزاع الحضانة،
ولكن براد بيت وقف ضد محاولة
جويل إبعاد أوديركريك.
ومن جهته ،قال متحدث باسم براد
بيت ،إن الحكم استند إىل مسألة
فنية وإن القرار السابق الذي أصدره
القايض بالسماح لبيت باالشرتاك يف
الحضانة كان بناء عىل شهادة شهود
خرباء ،مضيفا يف بيان له« :سنواصل
القيام بما هو رضوري من الناحية
القانونية بناء عىل تلك النتائج
التفصيلية ملا هو أفضل لألطفال».

