ارتفاع ضئيل يف الدوالر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بالبورصة الرئيسية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار
العراقي ،امس السبت ،يف البورصة الرئيسية ببغداد.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية
يف بغداد سجلت ،صباح امس  147450دينارا ً عراقيا ً
مقابل  100دوالر أمريكي.وأشار املصدر ا ٕىل أن اسعار
البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق
املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع 148000
دينار عراقي لكل  100دوالر امريكي ،بينما بلغت
أسعار الرشاء  147000دينار عراقي لكل  100دوالر
امريكي.اما يف اربيل فلم تشهد تداول للدوالر ألغالق
البورصة فيها ليوم امس السبت.

 12العراق يسجل تراجعا كبريا بإصابات ووفيات
صفحة كورونا وعدد امللقحني يتخطى الـ  4ماليني

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،فيما اكدت تسجيل  3086اصابة جديدة و 51حالة وفاة وشفاء  6685حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس،22638 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية ،14735225 :مبينة انه تم تسجيل  3086اصابة جديدة و51
حالة وفاة وشفاء  6685حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل،)%93.2( 1815377 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل ،1947211 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج،110389 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،663 :وعدد حاالت الوفيات الكيل،21445 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ،20716 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.4028029 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

االقتصاد النيابية لـ

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

العدد 7562 :االحـد  12ايلول 2021

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابي�ة ع�ن ع�دم ني�ة الحكوم�ة
والبن�ك املرك�زي اعادة س�عر رصف
ال�دوالر ام�ام الدين�ار اىل س�عره
الس�ابق يف موازن�ة  ،2022مؤك�دة
ان تغييره يعتم�د على الحكوم�ة
والربمل�ان املقبلين ،وفيم�ا ح�ذرت
م�ن زيادة اثقال كاه�ل املواطن عند
فرض رس�وم ورضائب جديدة ،رأى
خبير اقتص�ادي ان ترشي�ع قانون
جديد يتضمن رضائ�ب عالية يف ظل
زيادة سعر الرصف وارتفاع االسعار
سيخلق انكماشا اقتصاديا.
وق�ال عض�و لجن�ة االقتص�اد
واالس�تثمار النيابي�ة ،النائ�ب مازن
الفيلي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
رأي الحكومة والبنك املركزي ووزارة
املالي�ة مع بقاء س�عر رصف الدوالر
دون تغيريه .الفتا اىل :ان املس�ؤولني
يف الحكومة يدافع�ون عن قرار رفع
س�عر الرصف ويعدونه إنجازا ،وهذا
خلاف للواق�ع ،إذ ان الق�رار لي�س
في�ه أي فائدة اقتصادية س�واء عىل
املستوى القريب او البعيد ،واملواطن
كان املتضرر االول منه.واض�اف:
ان تغيري س�عر الصرف يتوقف عىل
الربمل�ان الق�ادم والكتل السياس�ية

بعد تسجيل أكثر من  3آالف إصابة و 51حالة وفاة

السعر  500دينار

حذرت من إثقال كاهل املواطن عند فرض رسوم وضرائب جديدة

 :ال نية لدى احلكومة والبنك املركزي إلعادة سعر صرف الدوالر يف املوازنة املقبلة

الت�ي اغلبه�ا تبرأت من ق�رار رفع
س�عر الرصف .مش�ددا عىل رضورة
تغيري س�عر رصف ال�دوالر واعادته
اىل س�عره الطبيع�ي يف موازنة العام
املقب�ل إلبع�اد الضرر ع�ن املواطن
العراقي.وبش�أن ف�رض رضائ�ب

جديدة ،قال الفييل :ان فرض رس�وم
ورضائ�ب جديدة من قب�ل الحكومة
س�يزيد م�ن كاه�ل املواط�ن يف ظل
ارتفاع سعر رصف الدوالر وما خلفه
م�ن ارضار اقتصادي�ة كبيرة كونه
اتخ�ذ بطريقة غير مدروس�ة ومن

دون وج�ود بدائ�ل او تعويض�ات.
مؤكدا :ان فرض الرضائب والرس�وم
عادة تتخذها ال�دول الفقرية التي ال
تمتل�ك موارد.واش�ار اىل :ان الع�راق
يمتلك موارد اقتصادية كبرية س�واء
بالقطاع�ات الزراعي�ة والصناعي�ة

سقوط سيارة من اعلى جسر الكوفة ووفاة مجيع ركابها امس

والبيئ�ة االس�تثمارية والس�ياحية،
فضلا ع�ن النفطي�ة ،فه�و لي�س
بحاجة اىل رضائب ليزيد من ايراداته.
مش�ددا عىل رضورة معالجة الوضع
االقتص�ادي للبل�د وللمواطن.م�ن
جهته ،قال الخبري االقتصادي ،احمد
املاج�دي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء”:
ان ترشي�ع قان�ون جدي�د للرضائب
يتضمن رس�وما ورضائب عالية جدا
س�يخلف ارضارا اقتصادي�ة كبيرة
سواء عىل املواطن او االقتصاد بشكل
ع�ام ،يف ظ�ل االرتف�اع الكبير الذي
تشهده االسواق املحلية نتيجة ارتفاع
س�عر رصف الدوالر.واض�اف :ان
تداعيات ارتفاع س�عر رصف مازالت
موجودة بسبب عدم وجود املعالجات
الحقيقية لتخفيف تلك التداعيات عن
املواط�ن .مؤكدا :ان ف�رض رضائب
جديدة س�يولد حالة م�ن االنكماش
االقتص�ادي لك�ون الق�وة الرشائية
للمواطن س�تقل وبنسب عالية جدا.
واشار الخبري االقتصادي اىل رضورة
دراس�ة الوض�ع االقتص�ادي يف البلد
قبل اتخاذ قرارات قد تكون مضارها
أكثر من فائدتها كرفع سعر الرصف
او تطبيق الرضائب والرس�وم .داعيا
الحكوم�ة اىل اهمي�ة إع�ادة النظ�ر
بسعر رصف الدوالر مقابل الدينار.

 3أحباث عاملية :لقاحات كورونا تقلل من خطر الوفاة بـ 11مرة

ص3

مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها يف أمريكا إىل أجل غري مسمى

االخرية

اردوغان يصادق على مذكرة تفاهم
تضمن إطالق مياه عادلة للعراق

بغداد /الزوراء:
ص�ادق الرئي�س الرتك�ي ،رج�ب طيب
اردوغ�ان ،على مذك�رة تفاه�م تضمن
إطالق مياه عادل�ة اىل العراق عرب نهري
دجل�ة والفرات.وذكر بيان لوزارة املوارد
املائي�ة تلقته “الزوراء” :أن “زيارة وزير
امل�وارد املائية مه�دي رش�يد الحمداني
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اىل تركي�ا أثمرت عىل مصادق�ة الرئيس
الرتك�ي على مذك�رة التفاه�م املوقعة
بين البلدي�ن والت�ي نجح�ت الحكومة
بتفعيلها”.وأض�اف أن “مذكرة التفاهم
تتضمن التزام الجارة تركيا بإطالق مياه
عادلة ومنصفة للع�راق اىل نهري دجلة
والفرات”.

التجارة تستعد إلطالق خدمة
“راقبين” اإللكرتونية

بغداد /الزوراء:
تس�تعد وزارة التج�ارة إلطلاق خدمة
(راقبني) ملتابعة تجهيز مفردات السلة
الغذائيَّة التي ستوزع خالل شهر ايلول
الح�ايل ،بالتع�اون م�ع االمان�ة العامة
ملجلس الوزراء.وقال املتحدث الرس�مي
باس�م الوزارة ،محمد حنون ،بحس�ب
الصحيف�ة الرس�ميةَّ :
إن “دائرة مركز
البيان�ات الوطني�ة يف االمان�ة العام�ة
ملجلس الوزراء عقدت اجتماعا مشرتكا
مع ال�وزارة لبحث آلي�ات اطالق خدمة
(راقبني) ملتابعة تجهيز مفردات السلة
الغذائية التي ستوزع خالل شهر ايلول
الحايل”.وبين َّ
أن “خدم�ة (راقبن�ي)
س�تعنى بش�أن طلب�ات وش�كاوى
املواطنين الخاص�ة بالس�لة الغذائية،
فضال ع�ن متابعة سير تجهيزها عرب
وكالء البطاق�ة التمويني�ة املتواجدي�ن

ضمن بغداد وجميع محافظات البالد”.
َّ
ب�أن “الخدم�ة س�تطلق
ون�وه حن�ون
من قب�ل مالكات دائرة مرك�ز البيانات
الوطني�ة يف امان�ة مجلس ال�وزراء من
اج�ل أن تتي�ح للمواط�ن الدخ�ول عرب
صفح�ة الكرتوني�ة وتس�جيل طلبه او
ش�كواه بحق وكالء البطاقة التموينية
املتلكئين ،اضاف�ة إىل متابع�ة التجهيز
م�ع الشركات املعنية”.واش�ار إىل َّ
أن
“الرد عىل الشكاوى سيكون خالل وقت
قي�ايس ،كما س�تتيح الخدمة للمواطن
متابعة طلبه م�ع املوظفني املختصني،
كونها س�تكون مراقبة م�ن قبل دائرة
الرقابة املالي�ة والتجارية بالوزارة ،من
اج�ل ضمان ع�دم حص�ول أي تلكؤ يف
الرد عىل املواطنني ،إس�هاما بتجاوز أي
مشكلة قد تحصل بشأن مرشوع السلة
الغذائية”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط أنه�ا س�تعتمد
بطاقات الدفع املس�بق (الفي�زا كارد)
يف محط�ات تعبئ�ة الوق�ود قريب�اً.
وقال وكي�ل الوزارة لش�ؤون التوزيع،
حام�د يون�س ،خلال افتت�اح محطة
وق�ود موىس بن نصير يف بغ�داد ،بعد
إع�ادة تأهيله�ا ،وحس�ب بي�ان تلقته
“ال�زوراء” :إن”ال�وزارة تعم�ل على
اعتماد األنظمة االلكرتونية الحديثة يف
جميع القطاعات النفطية ومنها قطاع
التوزي�ع واالرتقاء بالخدم�ات املقدمة
فيها” .مؤك�دا ً أن”هذه األنظمة تحقق
انسيابية كبرية يف التزود بالوقود ،فضالً

عن تحجيم حاالت الهدر واالستغالل إن
وجدا “.واضاف :ان “الوزارة س�تعتمد
بطاقات الدفع املس�بق (الفي�زا كارد)
يف محط�ات تعبئة الوق�ود قريباً” .من
جانب�ه ،ق�ال مدير عام رشك�ة توزيع
املنتج�ات النفطي�ة وكال�ة ،حسين
طالب :إن “الرشكة ،ومن خالل الدوائر
الفنية والهندس�ية وملاكات الرشكة،
قد نف�ذت نس�بة ( )%85م�ن خطط
وبرامج التأهيل للمحطات الحكومية”.
مشريا ً اىل “اعتماد التصاميم الهندسية
الحديث�ة ومراع�اة الجان�ب الجم�ايل
ً
فضلا عن نصب مضخات
والحرضي،
وقود من مناشئ رصينة”.

النفط تعلن اعتماد بطاقات الدفع املسبق
يف حمطات التعبئة قريباً

املستشار اإلعالمي لبعثة االحتاد األوربي
يشيد بالدور الفاعل لنقابة الصحفيني

بغداد /الزوراء:
اش�اد املستش�ار االعالم�ي لبعث�ة االتح�اد
االوربي يف العراق ،أالن ش�ابو ،بالدور الفاعل
لنقاب�ة الصحفيين العراقيين ،فيم�ا أك�د
نقي�ب الصحفيين العراقيني ،رئي�س اتحاد
الصحفيين العرب ،مؤيد الالم�ي ،ان النقابة
تعمل باستمرار عىل دعم الصحفيني وعقدت
ال�دورات التطويرية لهم.وذكر بي�ان لنقابة
الصحفيين العراقيين تلقته «ال�زوراء» :ان
نقي�ب الصحفيني العراقيين ،رئيس االتحاد
العام للصحفيني العرب ،مؤيد الالمي ،استقبل
وف�د بعثة االتحاد األوربي يف العراق برئاس�ة
أالن ش�ابو املستش�ار اإلعالم�ي يف البعث�ة،
وق�دم الالمي ،يف بداي�ة اللقاء ،رشح�ا وافيا
عن طبيعة عم�ل نقابة الصحفيني العراقيني
وفروعها يف املحافظات ،فضال عن املؤسسات
اإلعالمي�ة املنبثقة عن النقابة والتي تضطلع

بال�دور املهن�ي واإلعالم�ي ومتابعة ش�ؤون
الصحفيين واإلعالميين وكذلك املؤسس�ات
اإلعالمي�ة املختلفة املس�جلة يف النقابة .وأكد
الالم�ي ،بحس�ب البي�ان :ان النقاب�ة تعم�ل
باس�تمرار على دع�م الصحفيين وعق�دت
الدورات التطويري�ة لهم ،باإلضافة اىل العمل
الج�اد واملتواص�ل إليجاد مناف�ع للصحفيني
الشباب  .من جانبه ،أشاد املستشار اإلعالمي
لبعثة االتحاد األوربي يف العراق بالدور البارز
والفاعل لنقابة الصحفيني العراقيني ،مؤكدا
اس�تعداد البعث�ة للتع�اون الت�ام م�ع نقابة
الصحفيني العراقيني ،وكذلك يف رصد العملية
االنتخابي�ة التي س�تجري يف العراق الش�هر
املقبل .وأعلن نية البعثة عقد مؤتمر صحفي
لتقييم نتائج االنتخاب�ات الربملانية يف العراق
بحضور نقابة الصحفيني العراقيني ووسائل
اإلعالم املختلفة.

اليوم ..رئيس الوزراء يف طهران على رأس وفد حكومي

الكاظمي :شددنا على املسؤولني املرشحني يف االنتخابات عدم استخدام موارد الدولة ومتطلباتها
بغداد /الزوراء:
عق�د مجل�س ال�وزراء ،ام�س الس�بت ،جلس�ة
اس�تثنائية لدع�م االنتخاب�ات ،وفيم�ا اص�در
ق�رارات ع�دة تخ�ص العملي�ة االنتخابية ،ش�دد
رئي�س مجلس الوزراء ،مصطف�ى الكاظمي ،عىل
املسؤولني املرش�حني يف االنتخابات عدم استخدام

م�وارد الدول�ة ومتطلباتها،يف حني ذك�رت وكالة
االنباء االيرانية «ارن�ا» :ان رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،س�يزور طهران اليوم االحد،
يرافق�ه وفد س�يايس واقتصادي رفيع املس�توى.
وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئي�س ال�وزراء يف بيان
تلقته «الزوراء» :ان «مجلس الوزراء عقد جلسته

االس�تثنائية برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطفى الكاظم�ي ،التي خصصت لتوفري الدعم
لالنتخابات ،ومتابعة آخر اإلجراءات والتحضريات
الخاصة بها ،واس�تضاف املجلس ،خالل جلسته،
املحافظين ،ورؤس�اء الهيئ�ات املس�تقلة ،وقادة
األجهزة األمنية ،فضالً عن رئيس املفوضية العليا

املس�تقلة لالنتخابات.وقال الكاظمي ،يف مس�تهل
الجلس�ة :ان االنتخابات املقبل�ة املقررة يف العارش
من ش�هر ترشي�ن األول املقب�ل هي الح�ل األمثل
والوحي�د ملش�كالت العراق ،وش�دد س�يادته عىل
استكمال كل متطلبات العملية االنتخابية.

تفاصيل ص2

بعد أكثر من سنة من الفراغ

احلكومة اللبنانية تبصر النور ..وسعر صرف الدوالر يهوي بعد تشكيلها

بريوت /متابعة الزوراء:
وق�ع الرئي�س اللبناني ،ميش�ال عون،
ورئي�س الحكوم�ة ،نجي�ب ميقات�ي،
مرس�وم تش�كيل الحكومة وذل�ك بعد
أكثر من شهر عىل تكليفه عقب اعتذار
سعد الحريري عن القيام بهذه املهمة.

وأعلنت رئاس�ة الجمهورية اللبنانية أن
«الرئي�س عون والرئي�س ميقاتي وقعا
مرس�وم تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة
يف حض�ور رئي�س مجلس الن�واب نبيه
بري».وقال ب�ري من قرص بعبدا« :حي
عىل خري العمل» ،يف إش�ارة إىل أن العمل

سيبدأ بعد تشكيل الحكومة.بدوره ،قال
ميقات�ي« :الوض�ع صع�ب ولكنه ليس
مس�تحيال إذا تعاونا مع�ا» ،معلنا «أننا
س�نتصل بكل الهيئات الدولي�ة لتأمني
أبسط أمور الحياة وسندق أبواب العالم
العربي لوق�ف االنهيار وإعادة لبنان إىل

ملك املغرب يكلف عزيز أخنوش بتشكيل
احلكومة بعد فوزه يف االنتخابات
الرباط /متابعة الزوراء:
س�مى العاهل املغربي ،امللك محمد الس�ادس،
رئيس حزب “التجم�ع الوطني لألحرار” عزيز
أخنوش ،رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة،
وفقا لوكالة املغرب العربي .تجدر اإلش�ارة إىل
أن ح�زب “التجمع الوطني لألحرار” فاز بأكرب
عدد من املقاع�د يف االنتخاب�ات الربملانية التي
أجريت األربعاء ،وحصل عىل  102من بني 395
مقع�دا يف حني تراج�ع الحزب األكرب س�ابقا،
ح�زب “العدال�ة والتنمية” اإلسلامي املعتدل،
بشدة ليحصل فقط عىل  13مقعدا.ولفت بيان
لوزارة القص�ور امللكي�ة إىل أن العاهل املغربي
اس�تقبل عزي�ز أخن�وش بالقصر امللك�ي يف
فاس“ ،وعينه جاللته رئيسا للحكومة ،وكلفه

بتش�كيل الحكومة الجديدة” ،مشريا إىل أن هذا
التعيني يأتي “طبقا ملقتضيات الدستور وبناء
على نتائج االنتخاب�ات الترشيعي�ة” األخرية.
يذكر أن أخنوش شغل منصب وزير للزراعة يف
الحكوم�ة املنتهية واليتها وحمل هذه الحقيبة
منذ العام  ..2007وتوىل حزبه التجمع الوطني
لألحرار وزارات أساسية يف حكومة سعد الدين
العثمان�ي ،مثل االقتص�اد واملالي�ة والصناعة
والس�ياحة.ومن املق�رر أن يج�ري أخن�وش
مش�اورات م�ع األح�زاب املمثل�ة يف الربمل�ان
لتش�كيل فري�ق حكومي جديد ،ل�ن يكون من
ضمن�ه ح�زب العدال�ة والتنمية ال�ذي أعلنت
قيادته الخميس اصطفافه يف املعارضة.

تفاصيل اخرى ص3

مكانته».وأضاف« :نحن بحاجة لوصل
م�ا انقطع ،لبنان ينتم�ي إىل هذا العالم
العربي وهو فخور بذلك» ،مش�ددا عىل
ان «ه�ذه الحكومة ل�كل الوطن وليس
لفئ�ة دون أخرى».وتوج�ه ميقاتي إىل
«من يرغ�ب بالتعطيل» قائال« :اليل بدو

يعط�ل الله معو ،يطلع ب�را .الوقت اآلن
للعمل وليس للجدل السيايس» ،مضيفا:
«يف ه�ذه املرحلة يجب أن يك�ون لدينا
ورشة عمل للنهضة ،والحكومة ستضع
خطة إنقاذية بأرسع وقت ممكن».

تفاصيل ص2

بايدن حييي الذكرى الـ 20هلجمات  11سبتمرب

واشنطن /متابعة الزوراء:
وصل الرئيس األمريكي جو بايدن إىل نيويورك ،امس السبت،
الىل نيوي�ورك برفق�ة عدد من املس�ؤولني إلحي�اء الذكرى
العرشين لهجم�ات الحادي عرش من س�بتمرب  2001التي
أودت بحياة  2977فردا.وعشية الذكرى العرشين لهجمات
 11سبتمرب ،دعا الرئيس األمريكي مواطنيه إىل الوحدة التي
اعتربها “أعظم قوة لدينا” ،وذلك يف رسالة مسجلة ُنرشت،
فجر السبت ،كما توعد بمالحقة اإلرهابيني ومعاقبتهم ،إىل
جانب كل من يس�عى إليذاء الواليات املتحدة.وأش�اد بايدن
بقتىل الهجمات وآالف املصابني وكذلك أعضاء فرق اإلطفاء
وأطقم التمريض وغريهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا
حياتهم خالل مهمات اإلنقاذ التي تلت الهجمات وإجراءات
التعايف.وأق�ر الرئي�س األمريكي أيضا “بالق�وى املظلمة يف
الطبيعة البرشية  -الخوف والغضب واالستياء والعنف ضد
األمريكيني املس�لمني وهم أتباع مخلصون لدين مس�الم”،
مشيرا إىل أن تل�ك القوى أثرت عىل الوح�دة األمريكية لكن
ل�م تكرسها.وق�ال الرئي�س يف رس�الته املس�جلة يف البيت

األبيض وتزيد مدتها عن  6دقائق بقليل“ :هذا بالنس�بة إيل
ه�و الدرس املركزي لـ 11س�بتمرب .وهو أن�ه عندما نكون
األكثر عرضة للخطر ..ف�إن الوحدة هي أعظم قوة لدينا”.
وقال بايدن يف رس�الته املصورة واملوجهة إىل مواطني بالده
املنقسمة بشدة“ ،الوحدة ال تعني أن علينا جمي ًعا أن نؤمن
باليشء نفسه ،لكن من الرضوري أن نحرتم بعضنا بعضا،
وأن نثق يف بعضنا البعض”.

بعد مصادقة رئيس جملس النواب عليه

جدل يف ليبيا على القانون املنظم لالنتخابات الرئاسية املقبلة

طرابلس /متابعة الزوراء:
ص�ادق رئيس مجلس الن�واب الليبي،
عقيل�ة صالح ،على القان�ون املنظم
لالنتخاب�ات الرئاس�ية املقبل�ة ،لكن
خطوت�ه الق�ت اعرتاضا م�ن املجلس
األعلى للدولة وعدد م�ن النواب الذين

ّ
الن�ص على
اتهم�وه بع�دم ع�رض
التصوي�ت الربملاني.ونشر املتح�دث
باس�م مجل�س الن�واب الليب�ي ،عبد
الل�ه بليح�ق ،عىل فيس�بوك ،نصا من
 75م�ادة يحمل توقي�ع عقيلة صالح
بتاري�خ  8أيلول/س�بتمرب ،ينظ�م

االنتخاب�ات الرئاس�ية املق�ررة يف 24
كان�ون األول/ديس�مرب املقبل.لك�ن
املجل�س األعىل للدول�ة ومجموعة من
 22نائبا رفضوا هذه الخطوة ،واتهموا
رئي�س مجل�س الن�واب بع�دم تقديم
النص للتصويت الربملاني.وقال النواب

املعرتض�ون يف بي�ان نرشت�ه وس�ائل
إعلام محليّ�ة إن إحال�ة القانون عىل
هيئ�ة االنتخاب�ات “ب�دون التصويت
علي�ه عرقل�ة لالنتخاب�ات الترشيعية
والرئاسية املقررة يف ديسمرب القادم”،
وأضاف�وا أن التميش “مخالف لإلعالن

الدس�توري املؤقت واالتفاق السيايس
والنظام الداخيل للربملان”.أما املجلس
األعلى للدولة الذي يمث�ل غرفة ثانية
للربمل�ان ويجب استش�ارته قبل إقرار
أي قانون.

تفاصيل ص2
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الكاظمي :شددنا على املسؤولني املرشحني يف االنتخابات عدم استخدام موارد الدولة ومتطلباتها

بغداد /الزوراء:
عقد مجلس الوزراء ،امس السبت ،جلسة
استثنائية لدعم االنتخابات ،وفيما اصدر
قرارات عدة تخص العملية االنتخابية،
شدد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،عىل املسؤولني املرشحني يف
االنتخابات عدم استخدام موارد الدولة
ومتطلباتها،يف حني ذكرت وكالة االنباء
االيرانية “ارنا” :ان رئيس مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،سيزور
طهران اليوم االحد ،يرافقه وفد سيايس
واقتصادي رفيع املستوى.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان “مجلس الوزراء
عقد جلسته االستثنائية برئاسة رئيس
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
التي خصصت لتوفري الدعم لالنتخابات،
ومتابعة آخر اإلجراءات والتحضريات
الخاصة بها ،واستضاف املجلس ،خالل
جلسته ،املحافظني ،ورؤساء الهيئات
املستقلة ،وقادة األجهزة األمنية ،فضالً
عن رئيس املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات.
وقال الكاظمي ،يف مستهل الجلسة :ان
االنتخابات املقبلة املقررة يف العارش من
شهر ترشين األول املقبل هي الحل األمثل
والوحيد ملشكالت العراق ،وشدد سيادته
عىل استكمال كل متطلبات العملية
االنتخابية ،وأن تضطلع كل دوائر الدولة
ومؤسساتها األمنية واملدنية ،ومعها
صنوف قواتنا املسلحة كافة ،بدورها
املشهود إلنجاح هذه العملية الحاسمة
وحمايتها.
وأضاف :شددنا عىل املسؤولني املرشحني

يف االنتخابات عدم استخدام موارد الدولة
ومتطلباتها ،وهو أمر ممنوع منعا ً باتاً،
ووجهنا املفوضية باإلبالغ عن أي خرق
بهذا الصدد؛ ليجري التعامل معه عىل
وفق القانون وبال أي تأخري.
نّ
وبي الكاظمي :أن املشاركة الفعالة
والواسعة يف االنتخابات ستضمن أن
رّ
املعب الحقيقي عن
تكون نتائجها هي
إرادة الشعب العراقي ،داعيا ً كل فئات
الشعب للذهاب إىل صناديق االقرتاع،
واختيار املرشحني من أهل الثقة،
املعروفة نزاهتهم ومهنيتهم؛ من أجل
امليض قدما ً يف مسرية اإلصالح.
وتابع البيان :ان املجلس عرض جملة من
امللفات واملواضيع التي اتخذ القرارات
الخاصة بشأنها ،ووافق عىل توفري جميع
املستلزمات التي يتطلبها عمل مفوضية
االنتخابات ،وصدرت عنه املقررات
اآلتية:
أوالً /املوافقة عىل ما جاء يف كتاب
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
املرقم بالعدد (خ/21/ر.م،)191/
واملؤرخ يف  9أيلول  ،2021بشأن
احتياجات املفوضية لتسهيل إنجاز
العملية االنتخابية.
توجيه اللجنة األمنية العليا
ثانياً/
التخاذ اإلجراءات الالزمة؛ لحماية وتأمني
نقل (عصا الذاكرة) الخاصة بنتائج
العملية االنتخابية ،من قبل موظفي
املفوضية يف الدوائر االنتخابية كافة،
من مراكز االقرتاع إىل املكتب الوطني يف
بغداد ،بأرسع وقت ممكن ووفق خطة
تعدها املفوضية؛ لضمان إعالن النتائج
االولية لالنتخابات بعد  24ساعة من

األعرجي :انتخابات تشرين احل ّل
الوحيد للتغيري

بغداد /الزوراء:
ّ
الحل
أكد مستشار األمن القومي ،قاسم األعرجي ،أن انتخابات ترشين هي
الوحيد للتغيري.
وقال األعرجي ،خالل كلمته يف افتتاح معرض مكافحة تابعته “الزوراء”:
إن”العراق مستعد لدخول االنتخابات ،وأن العراقيني اتفقوا عىل أنها الحل
الوحيد للتغيري” ،داعياً” العراقيني اىل املشاركة والتعبري عن آرائهم وقطع
الطريق أمام املزورين”.
وأشار اىل أن “بغداد تحتضن املختلفني ليكون العراق نقطة التقاء وليست
رصاعات” ،مبينا ً أن “املعرض الذي اشرتكت به أكثر من  15رشكة
متخصصة يهتم بجميع الجوانب الصحية واألمنية واالقتصادية والبناء
واالعداد ،ويشمل كل جوانب الحياة ومنها الجانب األمني”.
وأضاف أن “األجهزة األمنية التي تقدم التضحيات تستحق تقديم الدعم لها،
وأن هناك اتفاقيات مع عدد من الدول لتدريب القوات العراقية ومنها حلف
الناتو”.

اللجنة األمنية تباشر تنفيذ خطة
االنتخابات

بغداد /الزوراء:
بارشت اللجنة األمنية العليا
السبت،
امس
لالنتخابات،
الخطة امليدانية الشاملة يف بغداد
واملحافظات.وذكر بيان لخلية

اإلعالم األمني تلقته “الزوراء” :أن
“اللجنة األمنية العليا النتخابات
مجلس النواب بارشت ممارسة
الخطة األمنية الفعلية امليدانية
الشاملة يف بغداد واملحافظات”.

األنواء :درجات احلرارة تواصل
االخنفاض

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس السبت ،حالة الطقس يف البالد لأليام
املقبلة ،فيما توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة يف عموم
مناطق البالد.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء” :أن “الطقس لليوم األحد سيكون
صحواً ،وال تغري يف درجات الحرارة يف األقسام الوسطى والشمالية،
وستكون درجات الحرارة يف بغداد  40درجة مئوية ،فيما سيكون
الطقس يف املنطقة الجنوبية صحوا ودرجات الحرارة تنخفض قليالً،
وستكون درجات الحرارة يف محافظة البرصة  43درجة مئوية”.
وأضاف أن “الطقس ليوم غد االثنني سيكون صحواً ،وال يوجد تغيري
يف درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة
( )10-20كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم يف عموم البالد”.
وأشار إىل أن “الطقس ليوم الثالثاء سيكون صحوا ً مع ظهور بعض
الغيوم ،ودرجات الحرارة ترتفع قليالً ،والرياح شمالية غربية خفيفة
إىل معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم يف
عموم البالد”.
ولفت إىل أن “الطقس يوم االربعاء سيكون صحواً ،وال تغري يف درجات
الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة ()10-20
کم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم يف عموم البالد”.

انتهاء عملية االقرتاع.
إلزام الوزارات والهيئات غري
ثالثاً/
املرتبطة بوزارة كافة بالسماح ملوظفيها
الذين سجلت أسماؤهم لدى املفوضية
كموظفي يوم اقرتاع ،بالحضور ملكاتب
املفوضية ومراكزها للتدريب ومتابعة
ذلك بالتنسيق مع املفوضية.
توجيه اللجنة األمنية العليا
رابعاً/
لالنتخابات بتخصيص (قناة اتصال
راديوية خاصة)؛ لتأمني االتصاالت عىل
الشبكات الخاصة بالقوات األمنية.
خامساً /توجيه وزارة املالية للخزائن
لتشكيل لجنة لرصف األجور؛ لتأمني

رصف أجور موظفي االقرتاع.
سادساً /مصادقة مجلس الوزراء
عىل محارض شطب املواد املترضرة
واملستهلكة والتالفة يف مخازن املفوضية؛
للحاجة إىل توفري مساحات خزنية للمواد
واألجهزة االنتخابية املستلمة حديثا
إلنجاز العملية االنتخابية.
سابعاً /املوافقة عىل رصف مفوضية
االنتخابات ألجور الوقود للفرق الجوّالة
وفرق الصيانة وفرق الدعم والتدريب
والتفتيش ،ومبالغ الضيافة خالل أيام
االقرتاع ،والعد والفرز ،والشكاوى،
والطعون للموظفني املكلفني باملبيت،
والعمل لساعات متأخرة ،واملراقبني

الدوليني واملحليني وخرباء األمم املتحدة،
وغريها من متطلبات تنفيذ العملية
االنتخابية ،استثنا ًء من تعليمات تنفيذ
املوازنة االتحادية لسنة .2021
ثامناً /توجيه وزارة الخارجية لتسهيل
منح سمات الدخول للمراقبني الدوليني
املعتمدين لدى املفوضية ،دعما ً لنزاهة
العملية االنتخابية وشفافيتها ،واإليعاز
إىل سلطة الطريان املدني بتسهيل إجراءات
دخول موظفي املراسم يف املفوضية
الستقبال الوفود واملراقبني الدوليني.
تاسعاً /توجيه وزارة الكهرباء للتعاون
التام (وعىل وجه الرسعة) مع املكاتب
االنتخابية يف بغداد واملحافظات كافة،

ومراكز االقرتاع واملخازن لغرض صيانة
األعطال وإصالحها ،والسيما تلك التي
تتعرض لها املنظومة الكهربائية،
ورضورة تقديم املساعدة التي تتطلبها
املكاتب املذكورة ،حيث إن األجهزة واملواد
االنتخابية املوجودة يف مخازن املكاتب
االنتخابية يف املحافظات تحتاج إىل أجواء
مربدة بشكل دائم ،فضالً عن شحنها
بالتيار الكهربائي املنتظم ،وبنحو
مستمر.
عارشاً /توجيه وزارة النفط لتخصيص
حصة من الوقود (الديزل والبنزين)
للمكتب الوطني واملكاتب االنتخابية يف
املحافظات كافة.
الحادي عرش /توجيه وزارتي الدفاع
والداخلية لالستعانة باآلليات العائدة
لهما ،يف عملية نقل وتوزيع واسرتجاع
األجهزة واملواد االنتخابية.
الثاني عرش /توجيه السادة املحافظني
يف املحافظات وإقليم كردستان ،بدعم
املكاتب االنتخابية للمفوضية لوجستياً،
بالتنسيق مع مكتب املحافظ ،عىل أن
يتم عقد اجتماع كل  3أيام يف مقر املكتب
االنتخابي ،ورفع تقرير مشرتك (مكتب
املحافظ واملكتب االنتخابي) إىل األمانة
العامة ملجلس الوزراء ،واملكتب الوطني
للمفوضية.
توجيه السادة
الثالث عرش/
املحافظني بإدراج بناء املكاتب االنتخابية
واملخازن التابعة لها ،ضمن موازنة تنمية
األقاليم يف املحافظات.
الرابع عرش /توجيه الدوائر البلدية
يف املحافظات كافة ،بنصب فوهات
إطفاء الحرائق قرب مخازن املفوضية

ملنع حدوث الحرائق ،بحسب متطلبات
السالمة الوقائية.
الخامس عرش /توجيه الجهات املعنية
باستثناء مخازن املفوضية يف بغداد
واملحافظات كافة من القطع املربمج
للطاقة الكهربائية.
السادس عرش /توجيه الدوائر البلدية
والقوات األمنية يف املحافظات بمتابعة
املخالفات املتعلقة بحمالت الدعاية
االنتخابية ،وحاالت عدم االلتزام بوضعها
يف األماكن املخصصة لها ،وإزالتها
بموجب محارض رسمية بالتنسيق مع
املكاتب االنتخابية يف املحافظات.
السابع عرش /تكليف الوزارات والهيئات
(وزارة االتصاالت ،وزارة التعليم العايل،
وهيئة اإلعالم واالتصاالت) لرفد املؤسسة
بمالك فني متقدم يف مجال صيانة
الحاسبات واألجهزة اإللكرتونية ،إلسناد
مالك املفوضية يف أيام االنتخابات تحسبا
ألي طارئ يف يوم االقرتاع.
ويف سياق اخر يصل رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،اليوم االحد ،اىل
العاصمة االيرانية طهران يف زيارة
رسمية عىل رأس وفد حكومي كبري.
وذكرت وكالة االنباء االيرانية “ارنا” :ان
رئيس مجلس الوزراء العراقي ،مصطفى
الكاظمي ،سيزور طهران اليوم االحد،
يرافقه وفد سيايس واقتصادي رفيع
املستوى.
واضافت :ان الكاظمي سيجري ،خالل
زيارته اىل طهران ،مباحثات مع كبار
املسؤولني االيرانيني يف مختلف املجاالت
الثنائية والدولية ذات االهتمام املشرتك
بني البلدين.

بعد أكثر من سنة من الفراغ

احلكومة اللبنانية تبصر النور ..وسعر صرف الدوالر يهوي بعد تشكيلها
بريوت /متابعة الزوراء:
وقع الرئيس اللبناني ،ميشال عون،
ورئيس الحكومة ،نجيب ميقاتي،
مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد
أكثر من شهر عىل تكليفه عقب اعتذار
سعد الحريري عن القيام بهذه املهمة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن
“الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا
مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة يف
حضور رئيس مجلس النواب نبيه
بري”.
وقال بري من قرص بعبدا“ :حي عىل
خري العمل” ،يف إشارة إىل أن العمل
سيبدأ بعد تشكيل الحكومة.
بدوره ،قال ميقاتي“ :الوضع صعب
ولكنه ليس مستحيال إذا تعاونا معا”،
معلنا “أننا سنتصل بكل الهيئات
الدولية لتأمني أبسط أمور الحياة
وسندق أبواب العالم العربي لوقف
االنهيار وإعادة لبنان إىل مكانته”.
وأضاف“ :نحن بحاجة لوصل ما
انقطع ،لبنان ينتمي إىل هذا العالم
العربي وهو فخور بذلك” ،مشددا عىل
ان “هذه الحكومة لكل الوطن وليس
لفئة دون أخرى”.
وتوجه ميقاتي إىل “من يرغب
بالتعطيل” قائال“ :اليل بدو يعطل
الله معو ،يطلع برا .الوقت اآلن للعمل
وليس للجدل السيايس” ،مضيفا“ :يف
هذه املرحلة يجب أن يكون لدينا ورشة
عمل للنهضة ،والحكومة ستضع خطة
إنقاذية بأرسع وقت ممكن”.

وتعهد بـ”إجراء استحقاق االنتخابات
النيابية بموعدها يف  8مايو املقبل،
باإلضافة إىل االنتخابات البلدية
واالختيارية” ،معربا عن أمله بن
“ننهض بهذه الحكومة وأن نوقف عىل
االقل االنهيار الحاصل وإعادة لبنان
اىل عزه وازدهاره ..الناس شبعوا من
الكالم ومن الوعود” .وأعلن األمني العام
ملجلس الوزراء محمود مكية التشكيلة
الحكومة ،وهي عىل الشكل التايل:
 نجيب ميقاتي رئيس للحكومة. -سعادة الشامي نائبا لرئيس

الحكومة.
 وليد فياض وزيرا للطاقة. عبدالله بوحبيب وزيرا للخارجية. هنري خوري وزيرا للعدل. بسام املولوي وزيرا للداخلية. يوسف خليل وزيرا للمالية. فراس األبيض وزيرا للصحة. عيل حمية وزيرا لألشغال العامةوالنقل.
 عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة. محمد مرتىض لوزارة الثقافة. -مصطفى بريم وزيرا للعمل.

 عباس الحلبي وزيرا للرتبية. عصام رشف الدين لوزارة املهجرين. نارص ياسني وزيرا للبيئة. جوني قرم لوزارة االتصاالت. جورج قرداحي وزيرا لإلعالم. العميد موريس سليم لوزارة الدفاع. جورج كالس وزيرا للشبابوالرياضة.
 جورج بوجيكيان وزيرا للصناعة. وليد نصار وزيرا للسياحة. سعادة الشامي نائب رئيسالحكومة.

 نجال ريايش وزيرة للتنمية اإلدارية.هكتور الحجار وزير للشؤوناالجتماعية.
 أمني سالم وزيرا لالقتصاد والتجارة.وكان لبنان شهد فراغا عىل املستوى
الحكومة بعد أن أعلن حسان دياب
استقالة حكومته عقب االنفجار الذي
وقع يف مرفأ بريوت يوم  4أغسطس
من العام املايض ،وعىل اإلثر تم تكليف
مصطفى أديب لتشكيل الحكومة.
وبعد اعتذاره عن ذلك يوم  26سبتمرب
 ،2020تم اختيار سعد الحريري
لتشكيل الحكومة إال أنه وملدة  9أشهر
لم ينجح بذلك ،وأعلن اعتذاره يف يوليو
املايض .وتم من بعده تكليف ميقاتي
بهذه الحكومة.
ويف سياق اخر ،وبالتزامن مع توقيع
مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة،
هوى سعر رصف الدوالر بشكل ملحوظ
يف السوق املوازية ليالمس الـ 15ألف
لرية للدوالر الواحد.
وكان الدوالر انخفض صباح الجمعة
بعد معلومات عن إمكانية تشكيل
الحكومة إىل ما دون الـ 18ألف لرية
لبنانية مقابل الدوالر الواحد ليرتاوح
بني  17800و.17950
وقد استمر سعر رصف الدوالر
باالنخفاض حتى وصل يف هذه
اللحظات إىل  15700لرية لبنانية ،وذلك
بعد تهافت املواطنني اللبنانيني إىل
محال الصريفة وانخفاض الطلب عىل
الدوالر.

بعد مصادقة رئيس جملس النواب عليه

جدل يف ليبيا على القانون املنظم لالنتخابات الرئاسية املقبلة

طرابلس /متابعة الزوراء:
صادق رئيس مجلس النواب الليبي،
عقيلة صالح ،عىل القانون املنظم
لالنتخابات الرئاسية املقبلة ،لكن
خطوته القت اعرتاضا من املجلس
األعىل للدولة وعدد من النواب الذين
ّ
النص عىل
اتهموه بعدم عرض
التصويت الربملاني.
ونرش املتحدث باسم مجلس
النواب الليبي ،عبد الله بليحق،
عىل فيسبوك ،نصا من  75مادة
يحمل توقيع عقيلة صالح بتاريخ
 8أيلول/سبتمرب ،ينظم االنتخابات
الرئاسية املقررة يف  24كانون
األول/ديسمرب املقبل.
لكن املجلس األعىل للدولة ومجموعة
من  22نائبا رفضوا هذه الخطوة،
واتهموا رئيس مجلس النواب بعدم
تقديم النص للتصويت الربملاني.
وقال النواب املعرتضون يف بيان
نرشته وسائل إعالم محليّة إن إحالة
القانون عىل هيئة االنتخابات “بدون
التصويت عليه عرقلة لالنتخابات
الترشيعية والرئاسية املقررة يف

ديسمرب القادم” ،وأضافوا أن
التميش “مخالف لإلعالن الدستوري
املؤقت واالتفاق السيايس والنظام
الداخيل للربملان”.
أما املجلس األعىل للدولة الذي
يمثل غرفة ثانية للربملان ويجب
استشارته قبل إقرار أي قانون ،فقد
استنكر يف بيان الخميس اإلجراء
“األحادي” لعقيلة صالح واتهمه
بالسعي “لالستحواذ عىل سلطات
ال يملكها ،وذلك بغرض عرقلة
االنتخابات املقبلة من خالل قيامه
متعم ًدا بإصدار قانون معيب”.
ويرى املعرتضون أن صالح يقدم
خدمة اىل املشري خليفة حفرت
الذي يسيطر عسكريا عىل املنطقة
الرشقية من البالد وجزء من
الجنوب ،ومن املتوقع أن يرتشح
لالنتخابات الرئاسية يف كانون
األول/ديسمرب.
وجاء يف مادة مثرية للجدل أنه
يمكن لشخص عسكري الرتشح
ملنصب الرئيس رشط “التوقف عن
العمل وممارسة مهامه قبل موعد

االنتخابات بثالثة أشهر” وأنه
“إذا لم ُينتخب فإنه يعود لسابق
عمله”.
وتحاول ليبيا الخروج من عقد من

العنف منذ سقوط نظام معمر
القذايف يف  ،2011بعدما ت ّم التوصل
اىل اتفاق عىل وقف دائم إلطالق النار
نهاية ترشين األول/أكتوبر.

وفيما يتعلق بالقانون املنظم
لالنتخابات الترشيعية ،فإنه ال يزال
يتعني مناقشته والتصويت عليه يف
الربملان قبل صدوره.

تقارير
العدد 7562 :االحـد  12ايلول 2021

 :قانون
القانونية النيابية لـ
العقوبات اجلديد سيتصدر أجندة
الدورة التشريعية اجلديدة
الزوراء  /يوسف سلمان:
بع�د اعلان رئي�س الجمهورية ،بره�م صالح،
يف النص�ف الثاني من ش�هر اب امل�ايض ،تقديم
مشروع قانون العقوب�ات الجدي�د اىل مجلس
النواب للميض بترشيعه ،اقرت اللجنة القانونية
النيابي�ة بصعوب�ة ترشي�ع قان�ون العقوب�ات
الجدي�د الذي اعدت�ه رئاس�ة الجمهورية خالل
الوقت املتبقي ملجلس الن�واب يف دورته الحالية
لحني موع�د اجراء االنتخاب�ات يف ترشين االول
املقبل .
وقال�ت عض�و اللجن�ة ،النائب امل�اس ،فاضـل
لـ”ال�زوراء” :ان “ توقي�ت ارس�ال قان�ون
العقوبات الجديد الذي اعدته رئاسة الجمهورية
ل�ن يعط�ي مجل�س الن�واب كل الوق�ت الكايف
لترشيع�ه يف ال�دورة الحالي�ة “.واوضحت ان “
الوق�ت املتبقي لحين موعد اج�راء االنتخابات
قد ال يس�مح بترشيع القانون الجديد ،ونميض
اىل ترحيله للدورة املقبل�ة” .مؤكدة ان القانون
الجديد يعد التعديل األش�مل منذ خمسني عاما ً
عىل قان�ون العقوب�ات العراقي لس�نة .1969
واضاف�ت ان “مجلس الن�واب يف حال عدم حله
او تأجي�ل موع�د االنتخابات يس�تطيع ترشيع
ه�ذا القان�ون عرب جلس�ات مس�تمرة تتخللها
نقاش�ات واجتماعات مشرتكة مع الخرباء من
القضاة ومختيص القانون لدراس�ة املالحظات
واملقرتح�ات ،ثم املضي للتصوي�ت النهائي “.
مبينة ان “ انعقاد الجلس�ات االعتيادية تحتاج

اىل اكتم�ال النص�اب القانون�ي اوال ،وه�و امر
صع�ب بس�بب ضي�ق الوق�ت وانش�غال اغلب
النواب بالحمالت االنتخابية”.
لكن العضو االخ�ر يف اللجنة القانونية النيابية،
بهار محم�ود ،اكدت ان هذا القانون هو قانون
ً
تعديلا لعدد من امل�واد يف قانون
جام�ع وليس
العقوبات العراقي النافذ .
وقال�ت محمود يف ترصيح صحفي :ان “ اللجنة
القانونية عملت عىل ان يغطي قانون العقوبات
الجدي�د كل حاالت الجرائم الت�ي من املمكن ان
تح�دث يف املجتمع ،وهذا ينطبق عىل أي جريمة
لها قانون خاص كقانون االرهاب”.
واضافت ان “قانون العقوبات الجديد سيرحل
اىل الدورة الخامسة يف حالة اجراء االنتخابات يف
موعدها املحدد ش�هر ترشين االول املقبل ،وإذا
تم تأجي�ل االنتخابات فإنه م�ن املمكن يف هذه
الدورة يتم استكمال كل الخطوات لترشيع هذا
القانون” ،مبينة ان “هذا يحتاج لبعض الوقت،
بع�د الق�راءة االوىل يج�ب ان تك�ون يف مجلس
الن�واب هنال�ك مناقش�ات كثرية على القانون
واالخذ بآراء املختصني ونواب الربملان ورئاس�ة
الربملان س�يكون له�ا ال�دور يف ترشيعه بأقرب
وقت” .واوضحت انه “إذا اجريت االنتخابات يف
املوعد املحدد من غير تأجيل ،فإن هذا لن يقلل
م�ن اهمية ه�ذا القانون ،الن الن�واب يف الدورة
القادم�ة يمكنه�م أن يقدم�وه م�رة اخ�رى يف
الربملان الجديد”.

أخنوش يشرع يف مشاورات تشكيل
حكومة مغربية منسجمة ومتماسكة

الرباط/متابعة الزوراء:
ب�دأ عزي�ز أخن�وش ،رئي�س ح�زب “التجم�ع
الوطن�ي لألح�رار” املغرب�ي (ليبرايل) ،ام�س
الس�بت ،مشاورات تش�كيل الحكومة الجديدة،
حيث تعهد بأن تكون “منسجمة ومتماسكة”،
عقب تعيينه رئيسا للحكومة ،مكلفا بتشكيلها
من العاهل املغربي امللك محمد السادس.
وق�ال أخنوش “س�نقوم ابتدا ًء م�ن اآلن بفتح
مش�اورات مع األحزاب التي يمك�ن أن نتوافق
معه�ا يف املس�تقبل ،م�ن أج�ل تش�كيل أغلبية
منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة”.
وعبر رئي�س الحكوم�ة الجديد ع�ن أمله يف أن
تضم التشكيلة الحكومية “أعضاء يف املستوى،
ينف�ذون االستراتيجيات الكبرى لجاللة امللك
والربامج الحكومية”.
وأضاف “إنه لرشف يل وألعضاء الحزب ولجميع
املغاربة .وه�ذه الثقة مس�ؤولية كبرية ،ونحن
واعون بها”.
وعين العاه�ل املغرب�ي ،يف وق�ت س�ابق م�ن
ي�وم الجمعة ،رئي�س حزب “التجم�ع الوطني
لألح�رار” رئيس�ا للحكومة ،مكلفا بتش�كيلها
بعدما تصدر حزبه نتائج االنتخابات الترشيعية
الت�ي جرت األربع�اء املايض.وجاء ذل�ك يف بيان
لوزارة القصور امللكية والترشيفات واألوسمة،
نرشته وكالة األنباء املغربية الرسمية.
وأضاف أن هذا التعيني يأتي طبقا لـ”مقتضيات
الدستور وبناء عىل نتائج االنتخابات الترشيعية
(التي جرت) يف  8سبتمرب .”2021
وولد أخن�وش يف مدينة تافراوت (وس�ط) عام
 ،1961وهو متزوج ول�ه ثالثة أطفال ،وينتمي
إىل منطقة سوس ،وتعرف بكونها مصدرا ألبرز
تجار البالد.
وكان أخنوش وزيرا للزراعة يف الحكومة املنتهية
واليتها ،وشغل هذا املنصب منذ عام .2007
وت�وىل حزبه التجم�ع الوطني لألح�رار وزارات
أساس�ية يف حكومة س�عدالدين العثماني ،مثل
االقتصاد واملالية والصناعة والسياحة.

ويرتق�ب أن يج�ري أخن�وش مش�اورات م�ع
األح�زاب املمثل�ة يف الربمل�ان لتش�كيل فري�ق
حكوم�ي جدي�د ،ل�ن يك�ون من ضمن�ه حزب
العدال�ة والتنمية الذي أعلن�ت قيادته الخميس
املايض اصطفافه يف املعارضة.
وكان رئيس الحكومة الجديد قد أكد اس�تعداده
“للعمل بثقة ومس�ؤولية م�ع كل األحزاب التي
تتقاطع معنا يف املبادئ والربامج ،تحت القيادة
السامية لجاللة امللك”.
ويتعني عىل أخنوش اآلن تش�كيل ائتالف حاكم
يمكنه حش�د أغلبي�ة برملانية مؤلف�ة من 198
مقع�دا على األق�ل ،وم�ن املتوق�ع أن يدخل يف
مش�اورات مع حزب األصال�ة واملعارصة ،وهو
حزب ليربايل ومؤيد للمؤسسات أيضا ،والذي حل
باملركز الثاني باالنتخابات الربملانية األربعاء.
وتصدر ح�زب “التجمع الوطن�ي لألحرار” عىل
 102مقع�د نتائج االنتخابات الربملانية ،متبوعا
بحزب األصال�ة واملعارصة ثانيا ب�ـ 86مقعدا،
يليهم�ا ح�زب االس�تقالل (مع�ارض) ب�ـ81
مقعدا.
ومني حزب العدالة والتنمية اإلسلامي بهزيمة
قاس�ية يف االنتخاب�ات الربملاني�ة املغربي�ة بعد
عشرة أع�وام قضاه�ا يف رئاس�ة الحكوم�ة،
حي�ث ح�ل يف املرك�ز الثام�ن ،مس�جال تراجعا
ً
مقع�دا فقط ،وذلك من
كبيرا بحصوله عىل 13
أصل  395مقعدا ً تش�كل الع�دد اإلجمايل ملقاعد
الربملان.
وبع�د الهزيم�ة املدوي�ة يف االنتخاب�ات ،أعلنت
األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يف املغرب،
الخميس ،تقديم أعضائها اس�تقاالتهم بش�كل
جماعي ،ويف مقدمتهم األمني العام س�عدالدين
العثماني ،كما دعت النعقاد مؤتمر استثنائي.
واعتبرت األمانة العامة للح�زب ،يف بيان عقب
اجتماعها االس�تثنائي ،أن النتائج املعلنة “غري
مفهوم�ة ،وغير منطقية ،وال تعك�س حقيقة
الخارطة السياس�ية يف بالدنا ،وال موقع الحزب
ومكانته يف املشهد السيايس.
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ص��احل :االنتخاب��ات املقبلة قادرة على حتقي��ق اإلصالح..
والكاظمي يوجه بتوفري احلماية للمرأة
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية ،برهم صالح
 ،ام�س الس�بت ،أن االنتخاب�ات
املقبل�ة قادرة عىل تحقيق اإلصالح،
فيم�ا وجه رئيس مجل�س الوزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،بتوفير
الحماية للمرأة.
وقال صالح ،خالل كلمته يف املؤتمر
الس�نوي الثال�ث عشر ملناهض�ة
العن�ف ض�د امل�رأة ،وحس�ب بيان
ملكتب�ه اإلعالمي تلقت�ه “الزوراء”:
إن “االنتخاب�ات املقبل�ة يج�ب
أن تك�ون بواب�ة إلنت�اج س�لطات
ترشيعي�ة وتنفيذي�ة ق�ادرة على
تحقي�ق اإلصالح وتجاوز املش�اكل
يف العملي�ة السياس�ية ،ومنه�ا
الفس�اد ونه�ب الث�روات ،وتعطيل
املش�اريع والنق�ص يف الخدمات”،
الفتا ً اىل أن “العالم بأرفع س�لطاته
وحكومات�ه ومؤسس�اته الدولي�ة
يتطلع لالنتخابات املقبلة باهتمام،
ويجب تعزيز بيئة انتخابية مالئمة
لتمكين املواطنين م�ن ممارس�ة
حقهم وضمان احترام حريتهم يف
اختيار مرشحيهم من دون قيمومة
أو تدخل أو انتقاص”.
وأض�اف أن “العملية السياس�ية يف
الع�راق ومنظوم�ة الحك�م بحاجة
اىل إصالح بني�وي ،والطريق اىل ذلك
ه�و االحتكام اىل صنادي�ق االقرتاع
واالرتقاء بمستوى أدائنا السيايس،
وأن موق�ع الع�راق إقليمي�ا ً ودوليا ً
اآلن هو غير املوقع الذي كان عليه
قبل سنوات ،ومؤتمر بغداد للتعاون
والرشاك�ة كان م�ؤرشا ً ملحوري�ة
الع�راق وأهميت�ه ،والتأكي�د على
سيادة العراق وحمايتها”.
ون�وه اىل أن “الق�وات املس�لحة
بمختل�ف تش�كيالتها م�ن الجيش

والرشط�ة والحش�د الش�عبي
والبيش�مركة قادرة على مكافحة
بقايا الفلول اإلرهابية”.
وذك�ر صال�ح أن “أمامن�ا تحدي�ا ً
اجتماعيا ً وترشيعيا ً كبريا ً برضورة
إنص�اف امل�رأة وتأمين حقوقه�ا
الكامل�ة ،وأن ما تعرّض�ت له املرأة
يف البلد على مر عقود م�ن التمييز
والتعني�ف وكان آخره�ا الجريم�ة
التاريخية الت�ي لحقت باأليزيديات
والرتكمانيات الش�يعة والنساء من
املكون�ات األخ�رى إال تذكري بحجم
التحدي أمامنا”.
من جهت�ه ،وج�ه رئيس ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،وزارتي العدل
والداخلية بتوفري الحماية والحقوق
للمرأة.
وق�ال الكاظم�ي ،خلال كلمت�ه
يف املؤتم�ر الس�نوي الثال�ث عشر

ملناهض�ة العن�ف ض�د امل�رأة :إن�ه
“عىل الرغ�م من أننا نعي�ش بعالم
أكث�ر انفتاح�ا ً من ذي قب�ل ،إال أن
انته�اكات حقوق اإلنس�ان ال تزال
أكث�ر انتش�اراً ،والس�يما ما يخص
امل�رأة  ،وال ي�زال العنف ض�د املرأة
يمث�ل حاج�زا ً يف طري�ق تحقي�ق
املس�اواة والتنمية ،لي�س يف العراق
فقط ،بل يف أغلب دول العالم”.
وأض�اف“ :من�ذ نعوم�ة أظفارن�ا
ونحن نسمع املقولة الشهرية :املرأة
نصف املجتم�ع ،لكن ه�ذا النصف
يعان�ي الكثري ،يف ظل عدم اإلنصاف
والخذالن من املجتمع”.
وتاب�ع :أق�ول “أنتن لس�تن نصف
املجتم�ع ،ب�ل املجتم�ع بأكمل�ه،
فنصف�ه اآلخر يولد م�ن أرحامكن،
أنت�ن أمهاتن�ا وأخواتن�ا وزوجاتنا
وبناتنا ،فمن غري الالئق أن يس�تمر

التعنيف واإلذالل والعنف ضدكن”.
وذك�ر الكاظم�ي“ :نعي�ش الي�وم
ذك�رى مصائ�ب أه�ل بي�ت النبوة
(سلام الل�ه عليه�م) ،م�ا تض�ع
أمامنا منهجين للتعامل مع املرأة،
وعلينا االقت�داء بثقافتنا األصيلة يف
االحترام والتقدير للم�رأة ،وتأمني
جميع حقوقها”.
وأوض�ح“ :وجهن�ا وزارة الع�دل
بالتنسيق مع السلطات الترشيعية
والقضائية لوضع آليات فاعلة ملنع
ح�االت التعنيف ،ووض�ع عقوبات
صارم�ة ملرتكبيه�ا ،ونثمّ�ن دور
مجل�س القض�اء يف إع�ادة محاكم
األرسة ،وندعو إىل تسهيل اإلجراءات
وترسيعه�ا ،للمراجع�ات من بناتنا
وأخواتنا”.
وأك�د أن�ه “على وزارة الداخلي�ة
تفعي�ل مديري�ة حماي�ة األرسة

والطفل ،وش�عبة امل�رأة يف الرشطة
املجتمعية ،ويج�ب أن يكون الخط
الساخن الستقبال الشكاوى فاعالً
ً
ورسيع�ا ،ويج�ب أن تك�ون هناك
بيوت آمنة مل�ن يواجه العنف ،ومن
بع�د ذلك تقديم الحماي�ة القانونية
واالجتماعي�ة والنفس�ية الكامل�ة
للضحايا”.
ونوه اىل أن “املرأة يف العراق تش�كل
أكث�ر م�ن 50%؛ وعلي�ه يج�ب أن
تكون حصتها ومش�اركتها ال تقل
ع�ن حص�ة ومش�اركة الرج�ل”،
مشيرا ً اىل أنه “وجه سابقا ً بتفعيل
قسم ش�ؤون املرأة وتمكينها يف كل
مؤسسات الدولة”.
ودعا الكاظمي “الربمل�ان املقبل إىل
ترشيع قانون حماية األرسة ،وأيضا ً
قانون االبتزاز اإللكرتوني الذي تعد
النساء أكرب ضحاياه لألسف.
وق�ال ”:نح�ن مقبل�ون بعد ش�هر
عىل انتخاب�ات مصريية؛ لذلك أدعو
الجميع ،والسيما النساء باملشاركة
الفاعل�ة والواس�عة لتغيير واق�ع
بلدن�ا .ال ح�ل لجمي�ع مش�كالتنا
س�وى بالذه�اب إىل صنادي�ق
االقتراع ،وإعطاء أصواتن�ا إىل من
نثق بمهنيته�م ونزاهتهم وعملهم
يف إصالح أمور البلد”.
وشدد عىل “وزارات الرتبية والتعليم
الع�ايل والثقاف�ة ،بالعم�ل على
مشاريع ومبادرات تربوية وثقافية
مشتركة ،يف مجال مكافحة العنف
ضد املرأة”.
ولفت الكاظم�ي اىل أنه“ :ال يمكننا
ّ
مص�اف ال�دول النامي�ة،
أن نبل�غ
دون معالجة العنف األرسي ،فبناء
اإلنس�ان هو الحجر األساس يف أي
مرشوع تنموي ،واملرأة تمثل العمود
الرئيس يف هذا الخصوص”.

 3أحباث عاملية :لقاحات كورونا تقلل من خطر الوفاة بـ 11مرة

واشنطن /متابعة الزوراء:
أك�دت الس�لطات الصحي�ة األمريكي�ة أن
خطر الوف�اة ج�رّاء كوفيد ينخف�ض بـ11
مرة واحتمال نقل املصابني إىل املستش�فيات
بعرش مرّات بني األشخاص الذين تلقوا كامل
جرعات اللقاحات املضادة.
وجاءت البيانات من  3أبحاث جديدة نرشتها
مراك�ز ضب�ط األم�راض والوقاي�ة منها يف
الواليات املتح�دة الجمعة ،وأك�دت جميعها
عىل فعالية لقاحات كوفيد يف منع حدوث أي
مضاعفات شديدة حال اإلصابة بالوباء.
وألس�باب ال تزال غري مفهومة بش�كل جيد،
تشير البيانات إىل أن لق�اح “موديرنا” ّ
وفر
درجة أعىل من الوقاية يف ظل انتشار املتحور
دلتا.
وتأت�ي بعدما أعل�ن الرئي�س األمريكي ،جو
بايدن ،خطة مش�ددة للتطعيم تتضمن إلزام
الرشكات التي توظف أكثر من  100شخص

إما بتطعيم املوظفني أو إخضاعهم لفحوص
أسبوعية.
وقالت مديرة مراكز ضبط األمراض والوقاية
منه�ا ،روش�يل والينس�كي ،للصحافيين
الجمعة“ :كما أظهرنا يف دراسة تلو األخرى،
اللقاحات فعالة”.
واطلع�ت الدراس�ة األوىل على مئ�ات آالف
الحاالت يف  13منطق�ة أمريكية من  4أبريل
وحت�ى  19يوني�و ،أي الفترة التي س�بقت
هيمنة املتح�ورة دلتا ،وقارنته�ا بالفرتة ما
بني  20يونيو و 17يوليو.
وبين الفرتتين ،ارتف�ع احتم�ال إصاب�ة
الش�خص ّ
امللقح بكوفيد بدرجة ضئيلة (من
 11م�رة أقل عرض�ة لإلصاب�ة مقارنة بغري
املحصن إىل خمس مرّات).
وبقي�ت الحماي�ة من تط�ور الحال�ة إىل حد
يستدعي نقل املريض إىل املستشفى والوفاة
أكث�ر اس�تقرارا ،لكنه�ا تراجع�ت أكث�ر يف

أوس�اط األش�خاص البالغين  65عاما فما
فوق مقارنة باألصغر سنا.
وتج�ري مراك�ز ضب�ط األم�راض والوقاية
منها إىل جان�ب إدارة الغذاء وال�دواء تقييما
بش�أن الحاجة إىل جرعات مع�ززة ،ويرجح
بأن املسنني سيكونون أول من يتلقاها فيما
تب�دأ إدارة بايدن إطالقه�ا يف وقت الحق هذا
الشهر.
ّ
وصنفت إحدى الدراسات ،التي قيّمت فعالية
اللقاحات من يونيو حتى أغس�طس يف أكثر
من  400مستش�فى وقس�م طوارئ وعيادة
رعاي�ة صحي�ة عاجل�ة ،فعالي�ة اللقاحات
بحسب العالمة التجارية.
وكان�ت الفعالي�ة ض�د الحاج�ة للنق�ل إىل
املستشفى األعىل بالنس�بة ملوديرنا ()95%
ومن ثم فايزر ( )80%وأخريا جونس�ون آند
جونسون (.)60%
وبلغ�ت الفعالي�ة اإلجمالي�ة للوقاي�ة م�ن

الحاجة للنقل إىل املستش�فى  86%بالنسبة
لكافة الفئات العمرية لكن النس�بة تراجعت
إىل  76%يف أوس�اط البالغين  75عام�ا فما
فوق.
ولطامل�ا كان أداء لقاح�ي فاي�زر وموديرن�ا
اللذين يس�تخدمان تقنية “الحمض النووي
الريب�وزي املرس�ال” (األر ان اي�ه) أفض�ل
نوعا ما من “جونس�ون آند جونسون” الذي
يستند إىل فريوس غدي معدل  --عىل األرجح
ألن األخري يعطى عىل جرعة واحدة.
لك�ن ال يزال من غير الواضح س�بب تفوّق
موديرن�ا بع�ض الشيء على “فاي�زر” يف
مواجهة املتحورة دلتا.
وقد يك�ون لألم�ر عالقة بمس�ألة أن تركيز
جرعات�ه أعلى ( 100ميكروغ�رام مقاب�ل
 ،)30أو الفترة األطول بني الجرعتني (أربعة
أس�ابيع مقاب�ل ثالث�ة) ،وه�و أم�ر مرتبط
باستجابة مناعية أقوى.

ملاذا ينزعج الدبلوماسيون الفرنسيون من نهج السياسة اخلارجية ملاكرون؟
واشنطن/د ب أ:
يواجه الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون،
قلقا متزاي�دا من جانب البع�ض داخل إدارته
بش�أن نهج�ه يف السياس�ة الخارجي�ة ،الذي
يركز حتى اآلن عىل الشكل أكثر من املضمون،
بحسب ما ذكرته وكالة “بلومربج” لألنباء.
وقال�ت الصحفي�ة أنيا نوس�باوم ،والصحفي
س�امي أدجرين�ي ،يف تقري�ر نرشت�ه وكال�ة
بلومبرج لألنب�اء إن الرئي�س الفرنسي /43
عاما /يسخر من نصائح دبلوماسييه منذ أن
توىل منصبه ،وبينما يستعد لخوض انتخابات
جديدة يف الع�ام املقبل ،تتط�ور التوترات لدى
جهاز الشؤون الخارجية الفرنيس.
وقد أع�رب عدد من املس�ؤولني ،الذين تحدثوا
بشرط ع�دم الكش�ف ع�ن هوياته�م ،ع�ن
ش�عورهم باإلحب�اط بس�بب إرصار الرئي�س
الفرنيس عىل تقديم مبادرات رفيعة املس�توى
لق�ادة من أمث�ال الرئي�س ال�رويس فالديمري
بوتين ،أو الرئي�س االمريكي الس�ابق دونالد
ترامب ،وهو االمر الذي غالبا ما يرتكه “خاوي
الوفاض”.
وال يتعل�ق األم�ر بمزاعم الدبلوماس�يني أنهم
كان يمكنهم أن يقنعوا ترامب بااللتزام باتفاق
باريس للمناخ ،أو أن يقنعوا بوتني بالرتاجع يف
أوكراني�ا ،ولكنهم دأبوا على حث الرئيس عىل
عدم إظهار عجز فرنس�ا النسبي مع مثل هذه
االنتكاس�ات العلني�ة .ويقول الدبلوماس�يون
واملستش�ارون الوزاري�ون إن مكتب ماكرون
عادة ما يتجاهل التوجيهات بشأن املوضوعات

الرئيسية ،حتى بعد طلبها.
وكان الرئيس أشاد مؤخرا بقرار سحب الرعايا
الفرنس�يني واملوظفني األفغان م�ن كابول يف
وقت مبكر .ومع ذلك ،قال مسؤوالن عىل دراية
بالوضع ،إن فرقه كانت قد تراجعت يف البداية
عندما حثهم الس�فري الفرنيس يف أفغانستان،

ديفي�د مارتين�ون ،عىل الب�دء يف اس�تعدادات
اإلخالء يف كانون أول/ديسمرب املايض.
وبينما أرص الدبلوماسيون عىل أن الوضع عىل
أرض الواقع سيتدهور ،قال مساعدو ماكرون
إنهم مبالغون ،منتقدين مارتينون رسا بسبب
“إثارته حالة من الذعر” ،بحسب ما قاله أحد

املسؤولني.
وم�ن جانبه ،ل�م يرد الس�فري الفرنيس عىل
طلب تعليق أُرسل إليه بالربيد اإللكرتوني.
وبعد أن أطلق املسؤولون يف كابول تحذيرات
تنذر بوجود الخطر أكثر من أي وقت مىض،
تراج�ع الرئيس يف كانون ثان/يناير املايض،

ووافق عىل وضع ترتيب�ات إلخراج أكثر من
 600أفغان�ي وتقليص الوج�ود الدبلومايس
الفرنيس هناك.
وقام ماكرون بنفس�ه بتس�ليط الضوء عىل
نج�اح العملي�ة علن�ا ،حيث ق�ال يف مؤتمر
صحفي عقد مؤخرا يف دبلن“ :أنا سعيد جدا
بذلك”.
وقال الرئيس الفرنسي يف بيان نقله مكتبه
الصحف�ي عندم�ا ُطل�ب من�ه التعليق عىل
التوت�رات م�ع الس�لك الدبلوم�ايس“ :أث�ق
تماما يف فريق�ي الدبلوم�ايس ويف الطريقة
التي يعمل بها مع وزارة الش�ؤون األوروبية
والخارجية”.
وبينم�ا يمن�ح النظ�ام الفرنسي الرئي�س
الس�يطرة الكاملة عىل السياسة الخارجية،
فم�ن التقلي�دي أن يأخذ صن�ع القرار بعني
االعتب�ار ،املزي�د من التوجيه�ات من خارج
الفقاع�ة الرئاس�ية ،وم�ن وزارة الخارجية
عىل وجه التحديد.
ويق�ول املس�ؤولون إن ماك�رون ع�ادة ما
يكون أكثر إرصارا على امليض قدما بصورة
فردي�ة ،أكثر م�ن أسلافه ،وقد ق�ام مرارا
بتهمي�ش أعضاء حكومته ،على الرغم من
الخربة املحدودة التي كانت لديه يف الش�ؤون
الدولية عندما توىل منصبه.
ومن جانبه ،يقول برونو تريتري ،نائب مدير
مؤسسة االبحاث االستراتيجية يف باريس:
“ال يمكن�ك إلقاء اللوم عىل ماكرون بس�بب
إقدام�ه على املحاول�ة… ولكن م�ن املمكن

إلقاء اللوم عليه لعدم فهمه حدود فرنسا”.
وبحس�ب تقرير “بلومربج” ،ف�إن الرئيس
الفرنسي غري حصين عىل الصعي�د املحيل،
حي�ث تشير اس�تطالعات ال�رأي إىل أن
املنافس�ة املقررة يف العام املقب�ل بينه وبني
زعيمة اليمين املتطرف ،ماري�ن لوبان ،قد
تكون متكافئ�ة بصورة أكرب من املنافس�ة
التي جرت بينهما يف عام .2017
وس�وف يتعني عىل ماك�رون إقناع املعتدلني
بااللتفاف حول�ه يف جولة اإلع�ادة ،يف إطار
سعيه للحصول عىل فرتة ثانية يف الحكم.
وكان ماك�رون قد أبرم اتفاق�ا تاريخيا مع
أملاني�ا لجم�ع الدي�ون املشتركة يف أوروب�ا
للصم�ود أمام جائح�ة كورون�ا .كما جعل
اإليرانيين يحرضون اجتماع�ات مجموعة
الس�بع الت�ي أقيم�ت يف مدين�ة بياريت�ز
الفرنسية يف عام  .2019وحافظ عىل وجود
دور دويل لفرنس�ا ال يتناس�ب م�ع وزنه�ا
االقتصادي.
ويؤك�د مستش�اروه عىل أن ماك�رون عادة
ما كان قادرا على جلب العبني مختلفني إىل
الطاولة ،وأنه يعمل عىل املدى الطويل .ولكن
الدبلوماس�يني قال�وا إن قائمة األهداف غري
الواقعي�ة ت�زداد طوال ،مما يه�دد بتقويض
مصداقية ماكرون ،بينما يحاول إقناع قادة
أوروب�ا اآلخرين بأنه يج�ب أن يكون مركز
الثق�ل الجديد بعد تنحي املستش�ارة أنجيال
مريكل بعد إجراء االنتخابات األملانية املقررة
هذا الشهر.
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توزيع قطع سكنية يف نينوى بني ذوي
الشهداء والصحفيني
بغداد /الزوراء:
أعلنت بلدية املوصل ،امس الس�بت ،عن توزيع  3600قطعة أرض س�كنية بني
ذوي الشهداء والصحفيني يف املدينة.
وق�ال مدي�ر البلدية ،عب�د الس�تار الحبو ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن «بـلـديـة
املـوصـل انـتـهـت مـن فـرز وتخصيص  3600أرض س�كنية وزعــت بـني
عـوائـل الش�هداء والصحفيني ممن لـم يتس�ن لهم اس�ـتـالم اراض سكنية
ضمن الوجبات التي خصصت ووزعـت خالل االشهر او السنوات املاضية».
واضـــاف أن «الــتــوزيــع خـضـع الــى قـرعـة اجـرتـهـا بلدية نينوى
بإرشاف لجنة توزيع االراضــي يف املـحـافـظـة».
واش�ار الحبو الـ�ى ان «بـلـديـ�ة للموصل بصدد توزيع قطع اراض س�كنية
ضمن الوجبتني الرابعة والخامس�ة بـني ذوي ضحاي�ا ارهــاب داعــش بعد
انـتـهـ�اء عملي�ة الـتـخـصـيـ�ص والــفــ�رز خــالل االيــ�ام املقبلة يف
مدينة املوصل».

املرور تصدر توضيحا حول قرار
احملاسبة على «الطرق السريعة»

بغداد /الزوراء:
اص�درت مديري�ة امل�رور العامة ،امس
الس�بت ،توضيحا حول قرار املحاس�بة
عىل الطرق الرسيعة.
وقالت املديرية يف بي�ان ورد «للزوراء»:
انه «تناقلت مواقع التواصل االجتماعي
ووسائل اإلعالم ان مديرية املرور العامة
تقوم باملحاس�بة عىل الطرق الرسيعة،
وهنا ن�ود ان نوضح ان بي�ان رقم ()٥
يخ�ص طري�ق محمد القاس�م الرسيع
فقط».
واضاف�ت ان «مديريتنا تس�عى جاهدة

اىل الحف�اظ على سلامة مس�تخدمي
الطريق ،وذل�ك لكثرة ح�وادث الدهس
عىل طري�ق محم�د القاس�م ،وبالنطر
لكث�رة الح�وادث التي تق�ع ضمن هذا
الطري�ق وحفاظا ً على ارواح املواطنني
وللح�د من هذه الح�وادث ،وكذلك منع
وقوف املركبات بشكل غري نظامي الذي
يس�بب عرقلة يف حركة السري ،اصدرنا
هذا البيان».
الفتة اىل ان «القرار يخص فقط الطريق
الرسي�ع (محمد القاس�م) وال يش�مل
باقي الطرق االخرى».

الرتبية النيابية تؤكد :دوام العام
املقبل حضوري للمراحل كافة

بغداد /الزوراء:
اكدت لجنة الرتبية النيابية ،امس الس�بت ،ان دوام العام املقبل س�يكون حضوريا
للمراحل كافة ،فيما اشارت اىل تعويض التالميذ والطلبة ما فاتهم من مواد دراسية
يف املناهج املقررة.
وذك�رت اللجنة بمناس�بة انته�اء االمتحانات النهائي�ة للمرحل�ة االعدادية للعام
الدرايس  ٢٠٢١-٢٠٢٠ال�دور االول ،يف بيان ورد لـ «الزوراء»« :تتقدم لجنة الرتبية
النيابية برئاس�ة النائب قيص محس�ن اليارسي بالش�كر والتقدي�ر لوزير الرتبية
وك�وادر وزارة الرتبية واللجنة الدائمة لالمتحانات ومديريات الرتبية يف املحافظات
عىل ما قدموه م�ن جهود الكبرية إلنجاح االمتحان�ات النهائية للمرحلة االعدادية
وقبله�ا املرحلة املتوس�طة حيث كانت الوزارة على قدر املس�ؤولية امللقاة عليها،
ونجحت بمهمة ليس�ت سهلة يف هذا الوضع االس�تثنائي الذي يمر به البلد متمنني
له�م دوام النجاح والتوفيق واالس�تعداد والتهيؤ للعام ال�درايس املقبل ،حيث تأكد
اللجن�ة عىل ان يكون الدوام حضوريا لكاف�ة املراحل وتعويض التالميذ والطلبة ما
فاتهم من مواد دراسية يف املناهج املقررة».
وبحس�ب البيان ،فق�د «قدمت لجن�ة الرتبية ش�كرها وتقديره�ا اىل كل الوزارات
واملؤسس�ات الت�ي س�اندت وزارة الرتبي�ة ألداء مهمتها وس�اهمت بإنجاح سير
االمتحانات النهائية بالشكل املطلوب».
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الثقافة :اسرتداد اآلثار ملف شائك ودول عربية ممر لتهريبها
بغداد /الزوراء:
وصفت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار ملف
استرداد اآلث�ار العراقي�ة املهرب�ة اىل الخارج
بـ»الشائك».
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،أحمد العلياوي،
يف ترصيح صحف�ي« :لغاية اآلن ال يوجد عدد
نهائ�ي للقطع املأم�ول بأن تعود لك�ن دائما ً
ملف االسترداد مفتوح والعمل عليه مستمر
سواء مع امريكا او دول أخرى».
وبني ان «الرصد دائما ً يعمل من أجل الكش�ف
عن القطع املهربة ،وهذا موضوع شائك فهي
أما تهرب عن طريق النبش العش�وائي وتصل
اىل األس�واق واملهربين أما وس�طاء أو قنوات
غري رشعية إلخراجه�ا خارج العراق ،وهي يف
االصل قطعة غري مس�جلة لدين�ا وتعرف عن
طريق عالمات اذا كانت قطعة عراقية او غري
عراقي�ة اىل واىل ان نثب�ت ذل�ك نحتاج اىل جهد

كبري».
وأضاف العلياوي «ليس�ت هناك جهة محددة

يمك�ن لن�ا ان نق�ول انه�ا تتعام�ل بمرون�ة
او صعوب�ة بمل�ف االسترداد ألنه�ا جه�ات

متعددة وبعضها مؤسسات وجامعات مراكز
ومزادات ،ال يمكن ان نحدد هل ان الكل ممكن
ان يتعاملون معن�ا بمرونة او ال ،الن بعضهم
وصلتهم القط�ع وهم قد اشتروها او تكون
هدايا أت�ت لهم ،وهذا املوض�وع دائما ً يحتاج
لقرار ولجهد دبلومايس وقانوني ومتابعة لذل
ليس من السهل دائما ً إعادة القطع املهربة».
ونوه اىل ان «ال�دول العربية ال تحتفظ بقطع
مهربة مثل هذا الن�وع ألنها معروفة لها لكن
هناك بعض الدول هي ممرات لتهريبها».
وكان وزير الثقافة ،حسن ناظم ،أعلن ،خالل
عودته من زيارة واش�نطن ضمن وفد ترأسه
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي يف نهاية
تموز املايض ،ع�ن أكرب عملية استرداد آلثار
وكن�وز ثقافي�ة عراقي�ة مهربة ،باسترجاع
نحو  17ألف قطعة أثرية نفيسة من الواليات
املتحدة األمريكية.

شرطة احملافظة تروي التفاصيل

اعتقال عصابة خمتصة بالسرقة والنصب واالحتيال يف النجف
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة محافظة النجف
االرشف واملنش�آت التابع�ة إىل وكال�ة
شؤون الرشطة ،امس السبت ،القبض
على عصاب�ة ارتكب�ت ع�دد كبري من
جرائم الرسقة والنصب واالحتيال.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :ان�ه «بع�د ان توف�رت
معلوم�ات ع�ن قي�ام عصاب�ة بتزوير
الس�يارات واملتاج�رة بالس�يارات
املرسوقة واملطلوب�ة للدولة واملواطنني
وبيعها اىل املواطنني على انها اصولية
علي�ه تم متابع�ة تحركاته�م من قبل
شعبة الكرار ملكافحة االجرام وبإرشاف
من قائد الرشطة وتشكيل فريق للعمل
ونص�ب كمني محك�م والق�اء القبض
عىل اثنني من املتهمني الهاربني».

واضافت املديرية ان «املتهمني مطلوبني
بقضاي�ا جنائي�ة وف�ق اح�كام املواد
 ٤٥٦و  ٤٠٦ق ع وضبط�ت بحوزته�م
س�يارة جارج�ر حم�راء موديل ٢٠١٤
داخله�ا لوحات اربيل مزورة وس�يارة
س�وناتا مودي�ل  ٢٠١٩داخلها لوحات
اربيل م�زورة وبعد التعم�ق بالتحقيق
ومجابهته�م باألدلة الدامغ�ة اعرتفوا
رصاح�ة بقيامه�م مع ثالث�ة متهمني
آخرين اعرتفوا بقيامهم برشاء سيارات
ادوات من شخص يقوم بتجميع اجزاء
الس�يارات االدوات ويق�وم بلحامه�ا
وطالئها لتكون س�يارة كاملة ويبيعها
لهم ويقوم أحدهم بجلب لوحات اربيل
وسنوية ووكالة وهوية مسجلة باسم
احد املتهمني مقابل  ٥٠٠دول».
واشارت اىل ان «املتهم الذي يقوم بعمل

مستمس�كات للس�يارة نفسه هو من
يق�وم بنرشه�ا على مواق�ع التواصل
بصفحات وهمية وارقام بدون عائدية،
ويعاون�ه اثن�ان م�ن أف�راد العصاب�ة
م�ن خالل املراقب�ة اثناء بيع الس�يارة
وانتحال صفة مال�ك العجلة والتحدث
باللهج�ة الكردي�ة عن�د االتص�ال بهم
من قب�ل املشتري ،ويتم اخب�اره من
قبله�م ب�ان املركبة اصولي�ة وال يوجد
اي مشاكل عليها وبهذا االسلوب قاموا
ببيع اربع س�يارات اثنان نوع جارجر
واخرى نوع س�نتايف والرابعة مرسوقة
ن�وع اوبتم�ا والخامس�ة ت�م ضبطها
بحوزته�م قب�ل بيعه�ا على مواط�ن
واالحتيال عليه «.
وتابع�ت املديري�ة «خلال التحقي�ق
اعرتفوا باستخدام اسلوب اخر للنصب

واالحتي�ال ،إذ يق�وم كل م�ن املتهمني
األربع�ة برشاء س�يارات من ش�خص
حي�ث يق�وم االخري بشراء س�يارات
باألقس�اط ويبعه�ا لهم نقدا وبس�عر
بخ�س كون الس�يارات املطلوبة ال تتم
مناقلة ملكيتها من قبل املالك الرشعي،
حي�ث يقومون برشاء هذه الس�يارات
وتزوي�ر هوي�ة اح�وال مدني�ة باس�م
مال�ك الس�يارة وصورة اح�د املتهمني
مقاب�ل  ٥٠٠دوالر ،ويقوم املتهم االخر
ببيعه�ا عىل املواطنني عىل انها اصولية
بأسعار الس�وق وتتم العملية بمراقبة
اثنني من املتهمني ،إذ اعرتفوا بقيامهم
بتنفيذ اربعة عمليات وهي بيع سيارة
نوع توكس�ان  ٢٠١٩وتوكسان ٢٠١٨
والنترا  ٢٠٢٠وس�ورنتوا  ٢٠١١ويتم
تقاس�م االرباح مابني املتهمني االربعة

تسيري قطارات لنقل زائري األربعينية بدءا من غد االثنني
بغداد /الزوراء:
تب�ارش الرشكة العامة للس�كك الحديد تس�يري قطاراتها
إىل مدين�ة كربلاء املقدس�ة االثنين املقب�ل لنق�ل زائري
األربعينيَّة.
وق�ال مدي�ر ع�ام الس�كك الحدي�د ،طالب ج�واد كاظم
الحس�يني ،بحس�ب الصحيف�ة الرس�ميةَّ :
إن «الرشك�ة
س�تطلق االثنني املقب�ل حملة لنق�ل الزائري�ن إىل كربالء
املقدس�ة ،تس�تمر لحني انته�اء الزي�ارة االربعينية ،عرب
قاط�رات الس�كك البال�غ عدده�ا  23قاط�رة ومن خالل
منظوم�ة التتب�ع  GPSلغرض الس�يطرة عىل انس�يابية
حركة الزائرين».

واض�اف َّ
أن «الحملة تم توزيعها بين اربعة محاور منها
بغ�داد– كربلاء وبالعك�س ،والبصرة– كربالء وس�وق
الشيوخ يف النارصية– كربالء والديوانية– كربالء».
ولف�ت الحس�يني إىل «زج القاط�رات بمختل�ف انواعه�ا
وهي الصينية والرتكية والفرنس�ية بعد تأهيلها من قبل
املالكات الهندس�ية والفنية والتشغيلية للمساهمة بنقل
اكبر عدد م�ن الزائرين ،وس�تكون ع�ودة القطارات من
مدينة كربالء عىل مدار أيام الزيارة».
واشار إىل «تشكيل غرفة عمليات خاصة يف مقر السيطرة
املركزية يف الرشك�ة ملتابعة العمل ومراقبة وتأمني حركة
وانسيابية نقل الزائرين عىل متن القاطرات».

العدد20327:
التاريخ2021/9/9:

								
جمهورية العراق
								
وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط /رشكة عامة
تنويه
إش�ارة اىل االعلان رقم ( )44ط.ش ( )2021/303واملنش�ور يف جريدتكم الصب�اح العدد ()5203
يف  2021/9/1وجري�دة الزوراء العدد ( )7555يف  2021/9/1وجريدة الدس�تور العدد ( )5057يف
. 2021/9/1
تقرر إلغاء املناقصة املذكورة آنفاً ..لذا اقتىض التنويه.
شاكرين تعاونكم معنا ...مع التقدير..
د.عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

فقدان
ْ
فق�دت من�ي الهوي�ة
الص�درة م�ن نقاب�ة
املهندسين العراقيين
باس�م (مصطف�ى رحيم
عب�ود) فعلى م�ن يعث�ر
عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار.

فقدان
ْ
فقدت مني الهوية املرقمة
( )54684والص�ادرة م�ن
نقابة اطباء العراق فقدت
بتاريخ 2021/7/10باسم
(محمد حيدرعباس) فعىل
م�ن يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار.

فقدان
فق� َد من�ي س�ند العقار
املرقم 52538 /حي النداء
والص�ادر من التس�جيل
العقاري يف النجف باسم/
حازم حبيب سلمان فعىل
من يعثر عليه تسليمه اىل
جهة االصدار.

العدد/1955 :ب2020/
جمهورية العراق
التاريخ2021/9/7 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
(( اعالن ))
اىل املدعى عليه  ( :مظفر نارص حاذور )
ْ
اص�درت محكمة بداءة النارصي�ة بتاريخ 2020/7/28
قرارها الغيابي بحقك والقايض بالزامك بتأديتك للمدعي
(حسين خلاوي كلهام) مبل�غ مق�داره (اربعة ماليني
وستمائة وستون الف دينار عراقي) عن قيمة الكمبيالة
املرقمة  252يف  2020/1/7الصادرة من دائرة كاتب عدل
النارصية وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك بواس�طة
صحيفتين محليتين ولك ح�ق االعرتاض واالس�تئناف
والتمييز خالل املدة القانونية ووفق االصول.
القايض
جواد حسني نايف

العدد / 5691 :ش2021/7
جمهورية العراق
التاريخ2021/ 9 / 9 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اعالن
املدعى عليه وقار عيل سامون
اقام�تِ املدعية (ش�هد ه�ادي عب�د الحمزة) الدع�وى بالعدد
/5691ش 2021/7ام�ام هذه املحكمة والق�ايض بالتفريق
للهجر وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ
واش�عار مختار حي الجهاد /5النجف قررت املحكمة تبليغك
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة القادم املوافق يوم  2021/9/19الس�اعة التاس�عة
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
اثري فاهم محسن

العدد 2224
		
جمهورية العراق
التاريخ 2021/9/9
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
نرش
ملقتضي�ات اصدار حجة وف�اة املويف ( ميث�اق فاضل
عل�وان ) اس�م االم ( س�عدية محم�د احم�د ) قررت
ه�ذه املحكمة تبليغ كل من لديه معلومات عن املتويف
( ميث�اق فاض�ل علوان ) وس�بب وفات�ه وللمعرتض
عىل اص�دار حجة الوفاه الحضور امام هذه املحكمة
وتثبي�ت اقواله خالل مدة عرشة ايام م�ن اليوم التايل
للنرش.
املوظف املختص
القايض
سالم عبد سلمان

بالتساوي «.
وحول احد أس�اليب العصابة األخرى،
أش�ارت املديري�ة اىل أنه�م «يقوم�ون
ببيع السيارات املطلوبة للمصارف عىل
انه�ا س�يارات اصولية غير مطلوبة،
وبع�د رشائها من قب�ل املواطن وعلمه
بأنه�ا مطلوب�ة يقومون بمس�اومته
لنصف املبلغ مقابل استرجاع السيارة
وهكذا تتم عملية االحتيال عىل املواطن
ولكث�رة قيامهم به�ذه العمليات فقد
تع�ذر تدوي�ن اقواله�م عليه�ا كونهم
اليتذكرون اماكن البيع واالسعار وانواع
الس�يارات ،ولم يسجل لدينا اخبار عن
هك�ذا جرائ�م ،وتبقى امكاني�ة تقديم
طلبات من املواطنني لطلب الشكوى إذ
تم تدوين أقواله�م وتقديمهم للقضاء
لينالوا جزائهم العادل».

ضبط جتهيزات عسكرية خمالفة
يف كمرك أم قصر

بغداد /الزوراء:
احبط�ت الهي�أة العامة للكم�ارك ،امس الس�بت ،عملية إدخ�ال تجهيزات
عسكرية مخالفة عرب كمرك ام قرص االوسط.
وذكر اعالم الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه عن »:ضبط حاويتني
فيهم�ا م�واد مختربي�ة وتجهي�زات عس�كرية مخالفة لشروط وضوابط
االسترياد يف مركز كمرك ام قرص االوسط».
واكدت ان« :عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز املخابرات الوطني».

اعالن
ُ
تعلن مديرية زراعة النجف االرشف /قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املساحات املدرجة اوصافها ادناه
لغرض تأجريها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون  21لسنة  2013للتعاقد حسب قانون  35لسنة 1983
فعىل الراغبني باالشتراك باملزاي�دة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مس�تصحبني معه�م التأمينات االولية
البالغة ()%20من القيمة املقدرة للدونم الواحد وسوف تجري املزايدة (املناداة) بعد انتهاء الفقرة املنصوص
عليها يف الفقرة(خامس�ا) من القانون اعاله (البالغة ثالث�ون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن)
ويف مق�ر مرك�ز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الس�اعة العارشة صباحا ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اجور االعالن .
العدد 12459:
التاريخ 2021/9/2:
مواصفات االرض

منعم شهيد حسني
مدير زراعة النجف االرشف/وكالة
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ اإلتحادية
محكمة بداءة الكاظمية

إعالن
املدعني  :حيدر وس�مرية ونادية وآالء وبرشى ومحمد أوالد وبنات هادي حيدر ،وزينب وزهراء بنتي عبد الكريم هادي .
املدعى عليهم  :عامر وعادل ولدي هادي حيدر .
بالنظ�ر لع�دم حصول راغب بالرشاء بالدعوى املرقمة  / ١٠٢ب  ٢٠٢٠ /والقرار املكتس�ب الدرجة القطعي�ة  ،تقرر اإلعالن عن بيع العقار املدرجة
أوصافه أدناه ملدة ( خمسة عرش يوما )  ،اعتبارا من ثاني يوم النرش  ،وستجري املزايدة يف هذه املحكمة الساعة الثانية عرش ظهرا  ،فعىل الراغبني
بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  ، ٪ ١٠من القيمة املقدرة بصك مصدق ألمر هذه املحكمة
م�ن مصرف حكوم�ي  ،إذا كان املزايد من غري الرشكاء  ،أم�ا إذا كان من الرشكاء فيعفى م�ن التأمينات بقدر حصته يف العقار وتحميل املشتري
املصاريف  ،وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فستجري يف اليوم التايل الذي يليه من الدوام الرسمي .
القايض األول
عيل حسني عيل العطية
األوصاف :
 - ١موقعه ورقمه  ٢٧٧ / ١٨ :عطيفية م  ، ٤٠١زقاق  ، ١دار  ٦الشالجية .
 - ٢جنسه ونوعه  :دار ملك رصف
 - ٣املساحة  ٢٧٠ , ٧٢ :م ٢
 - ٤األوصاف  :البناء من الطابوق والشيلمان ودرجة العمران قديم ( عكادة ).
 - ٥املش�تمالت  :الدار يقع عىل فرعني أمامي وخلفي ( زنجيل )  ،يحتوي عىل طارمة وحديقة أمامية وهول وغرفتني نوم ومطبخ وحمام ومرافق
صحية  ،وحديقة خلفية للدار مع سلم يؤدي إىل بيتونة وسطح  ،مع وجود محل يف مقدمة الدار ( مبني من البلوك ومسقف بالسندويج ) بنل .
 - ٦الشاغلني  :املدعى عليه عامر هادي حيدر وعائلته  /يرغب باإلشغال بعد البيع .
 - ٧القيمة املقدرة  ) ٦٧٦ , ٨٠٠ ,٠٠٠ ( :س�تمائة وس�تة وس�بعون مليون وثمانمائة ألف دينار فقط .
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف االصالح
إعالن بيع عقار
ُ
التسلسل او رقم القطعة101/29 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :االصالح
الجنس :دار.
النوع :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق:
رقم الشقة :
املساحة 200 :م
املشتمالت :استقبال وهول وغرفتني ومطبخ وحمام ومرافق صحية .
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل :عائلة الراهن سليم كريم محمد
مقدار املبيع :خمسة وثالثون مليون دينار الغريها ()35,000,000
ستبيعُ دائرة التسجيل العقاري يف االصالح باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله
العائد للراهن سليم كريم محمد لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين/النيل
البالغ ( )23,000,000دينارا ً فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة
خالل ( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه
تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة التقل عن  %10م�ن القيمة املقدرة
للمبيع البالغة ( )35,000,000دينارا ً وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا
من اليوم االخري .
صباح عبد
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف االصالح

اعالن
اىل الرشي�ك ( ي�ارس مال�ك حس�ن) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قي�ام رشي�كك (نور مك�ي ع�وده) بالبناء
على حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )606/16املقاطعة ( 32االغا) حدود بلدية
النج�ف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان
وخلال م�دة اقصاها خمس�ة عشر يوما
داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق من
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط
حقك يف االعرتاض مستقبالً.
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تصنيف عاملي يقارن بني تكلفة
املعيشة يف بغداد وجنوبي العراق
بغداد /متابعة الزوراء:
كش�ف موق�ع “ ”expatistanالعامل�ي ،ال�ذي يعن�ى بتصني�ف دول العالم ،أن
العاصمة العراقية بغداد أرخص يف تكلفة املعيش�ة من البرصة( ،أقىص جنوبي
البالد) بنسبة أكثر من ..20%ويقارن املوقع يف تصنيفاته بتكاليف املعيشة بني
دول العالم واملدن باالعتماد عىل أس�عار املأكل واملس�كن وامللبس واملواصالت،
ومستحرضات العناية الشخصية ،واألنشطة الرتفيهية.ووفقا ألحدث تصنيف
للموقع للعام الحايل  ،2021واطلعت عليه “الزوراء” ،فإن “ما يدفعه الس�كان
يف بغداد من مبالغ عىل الطعام أقل بنسبة  20%مما يدفعه السكان يف البرصة،
حيث تبلغ قائمة طعام الغداء األساسية (بما يف ذلك مرشوب) يف الحي التجاري
يف بغ�داد  9.250آالف دين�ار يف حني تبلغ تلك القائم�ة يف البرصة  16ألف دينار
للشخص الواحد”.وأشار إىل أن “سكان بغداد يدفعون عىل السكن اعىل بنسبة
 1%مما يدفعه الس�كان يف البرصة” ،وس�كان بغداد يدفعون عىل املالبس اقل
بنسبة  34%مما يدفعه سكان البرصة” ،موضحا ً أن “زوجا ً واحدا ً من األحذية
الجلدي�ة للرج�ال يف بغداد تبلغ  61أل�ف دينار يف حني تبل�غ يف البرصة  65ألف
دينار”.ونوه إىل أن “سكان بغداد يدفعون عىل املواصالت اقل بنسبة  41%مما
يدفعه سكان البرصة” ،مبينا ً أن “سكان بغداد يدفعون عىل العناية الشخصية
اقل بنس�بة  32%مما يدفعه س�كان البرصة ،ويدفع سكان بغداد عىل الرتفيه
اقل بنسبة  1%مما يدفعه سكان البرصة”.

اإلعمار توزع نسخا من املدونات
ومواصفات البناء العراقية

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت دائرة املبان�ي ،احدى تش�كيالت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات
العامة ،امس الس�بت ،ان عدد النس�خ املوزعة من املدونات ومواصفات البناء
العراقية يف عموم املحافظات بلغ ( )5712نسخة.
وأك�دت مدير عام الدائرة املهندس�ة ،بشرى أنعام ،يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نسخة من“ :استمرار االجتماعات الدورية ملناقشة موقف سري عمل املدونات
الس�بع املتبقية قي�د االنجاز ،وإيج�اد الس�بل القانونية الرصين�ة للعمل بها
وإنجازه�ا بالرسع�ة املمكنة” ،مشيرة اىل انه ت�م اعتماد مدونت�ي (العمارة
الخضراء) و(الرصف الصح�ي ومحطات الضخ والرفع وش�بكات املجاري)
ونرشها يف جريدة الوقائع العراقية”.
واش�ارت اىل “رضورة االلتزام بآلية تطبيق هذه املدونات واملواصفات والعمل
بها ،حسب توجيه االمانة العامة ملجلس الوزراء ،الذي ينص عىل إلزام الوزارات
ومؤسسات الدولة كافة بااللتزام كالً حسب مهامه”.

األردن حتدد موعد املباشرة بنقل
بضائعها إىل السوق العراقية
بغداد /متابعة الزوراء:
أبلغت غرف�ة صناعة األردن الرشكات العاملة بالقطاع الصناعي بأنه س�يتم
البدء قريبا بمنح التأشريات لسائقي الشاحنات األردنية لنقل البضائع املحلية
اىل الس�وق العراقية.كم�ا أعلن�ت يف تعمي�م وزعت�ه عىل الرشكات انه س�يتم
السماح للشاحنات العراقية بالدخول اىل االرايض األردنية ،وذلك تطبيقا لقرار
الحكومة بالسماح بنقل البضائع بني البلدين بطريقة (دور تو دور).
ودع�ت الغرفة الشركات الصناعية للطلب من س�ائقي الش�احنات األردنية
التي س�تنقل بضائعهم اىل العراق ،مراجعة نقابة اصحاب الشاحنات األردنية
اعتبارا من اليوم االحد كونها س�تتوىل متابعة الحصول عىل تأشريات الدخول
لألرايض العراقية.وكان وزير النقل املهندس ،وجيه عزايزة ،قد أعلن ،الخميس
املايض ،عن بدء دخول الشاحنات األردنية إىل العراق ،مبينا ان منح التأشريات
لسائقيها سيبدأ مطلع األسبوع الحايل.

الصناعات البرتوكيمياوية ُتعلن تشغيل خـط انتاج
الدفاتر املدرسية يف مصنع ورق البصرة

البرصة  /نينا :
اعلنـت الرشكة العامة للصناع�ات البرتوكيمياوية  ،التابعة لوزارة الصناعة
واملع�ادن  ،عن تش�غيل خ�ط إنتاج الدفاتر املدرس�ية يف مصن�ع ورق البرصة
التابع لها بطاقة (  ) ٨آالف دفرت فئة (  ) ٦٠ورقة يف اليـوم .
وق�ال مدير عام الرشك�ة عبـاس حيـال يف ترصيح صحف�ي ”:ان خط إنتاج
الدفات�ر يف مصن�ع ورق البصرة مُ توقف عن العم�ل مُ نذ ع�ام  ٢٠٠٣لتقا ُدم
املُعدات وعدم توفر مواد إحتياطية إلعادته إىل العمل “.
واض�اف ”:ت َّم تفكيك خط الدفاتر يف مصنع املُس�تلزمات املدرس�ية يف التاجي
التابع للرشكة ونقله اىل املصنع املذكور والبدء بنصبه وتش�غيله بجهود فريق
عمل هنديس وفني ت َّم تشكيله لهذا الغرض بمدة ثالثة اشهر “.
واش�ار اىل اجراء التش�غيل التجريبي للخط بنجاح تام والرشوع باالنتاج وفق
ُ
للتعاقد مع وزارة الرتبية لغرض
املُواصفات املس�موح بها  ،مُ بديا ً االس�تعداد
التجهيز مع فتح منافذ للبيع املبارش.

اقتصادي :ما صرف على الكهرباء إشارة
على عدم ضبط اإلنفاق

بغداد /نينا:
انتقد الخبري يف الش�أن االقتص�ادي ،رعد تويج ،ترصيح وزير املالية بش�أن ما
رصف عىل الكهرباء ،خالل االعوام السبعة االخرية ،مؤكدا انه يشكل اشارة عىل
عدم ضب�ط االنفاق يف العراق.وقال تويج يف ترصي�ح للوكالة الوطنية العراقية
لألنب�اء /نينا ”: /ش�كل ترصي�ح وزير املالي�ة بش�أن رصف  120مليار دوالر
عىل الكهرباء خالل االعوام الس�بعة االخرية ،اش�ارة عىل عدم ضبط االنفاق يف
العراق “.واضاف  ”:من واجب وزارة الكهرباء تقديم كش�ف عن انفاقها خالل
هذه االعوام الس�بعة ،مع�دل  17مليار دوالر يف العام ،والبد م�ن مطالبة وزارة
املالية بحس�ابات ختامية وخطة مالية متناسقة مع خطة تتعلق بإنتاج وزارة
الكهرباء سواء عىل مستوى الطاقة الكهربائية والطاقة املستوردة”.وتابع انه”
الب�د من التفكري من الجانب االخر ،يف مدفوعات الكهرباء من قبل املس�تهلكني
للطاق�ة الكهربائية”.وكان وزير املالية ،علي عبداالمري عالوي ،قال يف ترصيح
صحف�ي  ”:ان عجز العراق عن توفري ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب كلف
البالد ما يقرب من  120مليار دوالر عىل مدى السنوات السبع املاضية “.
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“سومو” تكشف ارتفاع إنتاج اخلام يف آب بنسبة  ٪ 1.9شهرياً

النفط تعلن اعتماد العراق على اسرتاتيجية الستخدام الطاقة النظيفة
بغداد /الزوراء:
أك�د وزير النفط ،إحس�ان عبد الجبار
إس�ماعيل ،أم�س الس�بت ،ح�رص
الحكوم�ة العراقي�ة وال�وزارة لدع�م
مش�اريع الطاقة النظيف�ة من خالل
تنفيذ خطط ومشاريع كبرية يف مجال
اس�تثمار الغ�از املصاح�ب للعمليات
النفطي�ة والعمل على تقليل وتحجيم
االنبعاث�ات الهيدروكربوني�ة وزي�ادة
مش�اريع انت�اج الطاق�ة الكهربائية
باس�تخدام الطاق�ة البديل�ة والتقليل
م�ن اس�تخدام الوق�ود الثقي�ل ..جاء
ذل�ك خلال مش�اركته عبر املنص�ة
االلكرتونية يف ورشة التحول بالطاقة
التي نظمتها منظمة الطاقة الدولية.
وق�ال إس�ماعيل :ان الع�راق اتخ�ذ
خطوات عملي�ة للتحول تدريجيا ً نحو
الطاقة النظيفة واملتجددة ،مشيرا اىل
دعم الحكومة والوزارة لالس�تثمارات
يف قط�اع الغ�از املصاح�ب وتحويل�ه
اىل طاق�ة مفي�دة م�ن خلال اعتماد
استراتيجية واضح�ة بالتعاق�د م�ع
رشكات عاملي�ة متخصص�ة يف ه�ذا
املجال يف محافظات البرصة وميس�ان
وذي قار وتأسيس رشكة غاز البرصة،
ً
فضلا ع�ن التوقيع مع رشك�ة توتال
الفرنس�ية ملجموع�ة م�ن املش�اريع
الس�تثمار الغاز املصاح�ب باإلضافة
اىل مش�اريع اخرى تقوم به�ا الوزارة
 ،وصوالً اىل اس�تثمار ( )2600مليون
قدم مكعب قيايس باليوم ضمن خطط
وزارة النفط الستثمار الغاز املصاحب
من حقول املحافظات الجنوبية ،ومن

املؤمل انجازها قبل عام . 2026
وأضاف :ان املحور املهم الثاني لخطط
العراق ه�و إضافة ( 12كيكا واط) اىل
منظومة الطاق�ة الكهربائية الوطنية
من خلال اس�تخدام الطاق�ة البديلة
(الشمس�ية) بالتعاق�د م�ع رشكات
عاملية رائ�دة يف هذا القط�اع ،والعمل
على التح�ول اىل اس�تخدام الغ�از يف
عملي�ات تش�غيل املحط�ات ب�دال من
الوق�ود الثقي�ل لتقلي�ل االنبعاث�ات
والحفاظ على البيئة وهذا يقع ضمن
اولوي�اتالحكوم�ةالعراقي�ة.
واك�د وزي�ر النف�ط ،رئي�س املجلس

ال�وزاري للطاق�ة :ان الع�راق يلت�زم
باالتفاقات واملواثيق الدولية التي تؤكد
على االلتزام باملعايري البيئة والصحية
واملن�اخ والبح�ث عن أفضل الوس�ائل
لتحقي�ق ه�ذه االه�داف والعم�ل عىل
تطويره�ا حفاظا ً على البيئة وصحة
اإلنس�ان وتس�اعد يف تحقي�ق التنمية
املستدامة.
يذك�ر ان هذه الورش�ة الت�ي نظمتها
منظمة الطاق�ة الدولية وزراء وخرباء
يف مج�ال الطاقة الدولي�ة ومختصني
ومراك�ز بحثي�ة وعلمية ،ت�م خاللها
مناقشة الجوانب االقتصادية للتحول

الوزارة تكشف عن حجز عاملي على التمور العراقية

الزراعة النيابية تدرس إصدار توصية
للحكومة بفتح االسترياد للبيض
بغداد /الزوراء:
تدرس لجن�ة الزراعة النيابية
إص�دار توصي�ة للحكوم�ة
ووزارة الزراع�ة بفت�ح
االس�ترياد للبيض بعد ارتفاع
أسعاره يف األسواق املحلية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،جمال
فاخ�ر ،يف ترصي�ح صحف�ي
”:نعلم ان قرار منع اس�ترياد
البيض والدجاج لم يكن قرار
نيابي�ا انم�ا حكومي�ا وجاء
لدعم املنتوج املحيل”.
وأضاف “ق�د تحصل توصية
م�ن اللجن�ة النيابي�ة به�ذا
الش�أن اما بفتح االسترياد او
إيجاد حلول بديلة”.
وأكد فاخ�ر “لدينا العديد من
املنش�آت الخاص�ة بقط�اع
الدواجن غير مكتمل�ة بعد،
لذل�ك ف�إن مس�تقبل ه�ذا
القطاع مقبل عىل ازدهار بعد
إكمال املنشآت الخاصة به”.
يشار اىل أسعار طبقة البيض
يف األسواق املحلية ارتفعت اىل
بني  6000اىل  7000دينار.
وكان�ت وزارة الزراع�ة ق�د
ش�ددت يف ،تموز املايض ،عىل
منتج�ي الدواجن ب�أن يكون
س�عر طبقة البي�ض (٥٠٠٠
 )٥٢٥٠ -دين�ار ،وذلك للعمل

عىل عدم إثقال كاهل املواطن
وإيجاد استقرار لألسعار .
من جان�ب اخر ،أعلنت وزارة
الزراع�ة أن إنت�اج التم�ور يف
البالد يبلغ نح�و مليون طن،
وأنها محجوزة من قبل بعض
دول العالم.
وأوضح املتحدث باسم وزارة
الزراع�ة ،حمي�د الناي�ف ،يف
ترصي�ح صحف�ي :أن�ه “ال
توجد محاصيل زراعية يمكن
أن يتم تصديره�ا من العراق
باس�تثناء التم�ور ،وأن�ه من
املؤمل أن يفوق انتاج العراق
من التمور ع�ن العام املايض
بنس�بة  .””30%منوها بأن
“انت�اج التم�ور يف البالد يبلغ
نحو ملي�ون طن ،وأن التمور
العراقي�ة محج�وزة من قبل

بعض دول العالم التس�امها
بالجودة واملذاق”.
وأش�ار املتحدث باسم وزارة
الزراع�ة إىل أن “قل�ة الدع�م
املايل للقطاع الزراعي يش�كل
عائق�ا يح�ول دون تس�ليم
مس�تحقات الفالحين ،م�ا
يعن�ي ع�دم تأهي�ل األرايض
الزراعي�ة من قب�ل املزارعني،
وي�ؤدي ذل�ك ب�دوره اىل قل�ة
املس�احات املزروعة” ،مؤكدا
يف الوق�ت نفس�ه “وج�ود
روزنام�ة زراعي�ة تتحكم يف
فتح االس�ترياد ،وسيتم وقف
اس�ترياد محصول الطماطم
خلال الش�هر الج�اري ،ألنه
سيكون هناك محصول محيل
ينت�ح يف محافظت�ي النج�ف
األرشف وكربالء املقدسة”.

نحو الطاقة البديل�ة والجوانب الفنية
املتمثل�ة بالتكنولوجي�ا والخط�ط
والدراسات املتعلقة بهذا الشأن.
م�ن جهته�ا ،قال�ت منظمة تس�ويق
النف�ط الحكومي�ة “س�ومو” ،أم�س
الس�بت ،إن إنتاج العراق النفطي ،بما
يف ذلك التدفقات من إقليم كوردستان،
ارتفع  1.93باملئة عىل أس�اس شهري
يف أغس�طس /آب امل�ايض ،حت�ى مع
ضخ البالد أقل من حصتها يف أوبك .+
وض�خ الع�راق “ثان�ي أكبر منتج يف
أوب�ك”  3.961مليون برمي�ل يف اليوم
يف املتوس�ط يف أغسطس /اب ،مقارنة

م�ع  3.886مليون برمي�ل يف اليوم يف
يوليو /تموز ،حسبما أظهرت بيانات
“سومو”.
وارتفع�ت حص�ة العراق م�ن أوبك +
إىل  4.061ملي�ون برمي�ل يف الي�وم يف
أغس�طس /اب م�ن  4.016ملي�ون
برمي�ل يف الي�وم يف يولي�و /تموز مع
اس�تمرار التحال�ف يف رف�ع س�قف
اإلنتاج.
وتبل�غ حص�ة الع�راق يف س�بتمرب/
ايل�ول  4.105ملي�ون برمي�ل يف اليوم
حي�ث يواصل تحال�ف أوبك  +تخفيف
تخفيض�ات اإلنتاج بمق�دار  400ألف
برميل يف اليوم كل شهر بني أغسطس/
اب وديس�مرب /كان�ون االول ،به�دف
إضافة  2مليون برميل يف اليوم بحلول
نهاية عام .2021
وارتف�ع إجم�ايل الص�ادرات بنس�بة
 2.1٪إىل  3.419مليون برميل يف اليوم
يف أغس�طس /اب ،حي�ث زادت ه�ذه
الص�ادرات الحكومي�ة بنس�بة 4.7٪
إىل  3.053ملي�ون برمي�ل يف الي�وم،
وانخفضت التدفقات الكردية بنس�بة
 14٪إىل  365ألف برميل يف اليومً ،
وفقا
لبيانات “سومو”.
وارتفع االستخدام املحيل ،الذي يشمل
ح�رق النفط الخام وتش�غيل املصايف،
بنس�بة  9.2٪إىل  547أل�ف برمي�ل يف
اليوم.وتوصل�ت أوب�ك  +إىل اتف�اق يف
تموز املايض لزيادة إنتاجها من النفط
الخ�ام اىل  400ألف برمي�ل يف اب ،مع
تخصيص حصص إنتاج أكثر لخمسة
أعضاء اعتبارًا من مايو /ايار .2022

بينها العراق ..تقرير سنوي يكشف عن إجراءات
الربط الكهربائي األردني مع دول اجلوار
عمان /متابعة الزوراء:
كش�ف التقري�ر الس�نوي
لرشك�ة الكهرب�اء الوطنية يف
األردن ،ع�ن اإلج�راءات الت�ي
ت�م اتخاذه�ا لغاي�ات الرب�ط
الكهربائ�ي األردن�ي مع دول
الع�راق ومصر وس�وريا
وفلسطني والس�عودية ،خالل
العام املايض .2020
كم�ا تضمن التقرير الس�نوي
اإلج�راءات الت�ي ت�م اتخاذها
لغاي�ات الرب�ط الكهربائ�ي
األردن�ي -الخليج�ي -املرصي
خالل العام املايض .2020
وبحس�ب التقري�ر الس�نوي
للرشك�ة ت�م تجدي�د عق�د
تب�ادل الطاق�ة بين الجانبني
األردني واملرصي لعام ،2021
وبخص�وص الربط الكهربائي
األردني السوري فلم يتم خالل
 2020أي تبادل للطاقة.
وعن الربط الكهربائي األردني
الفلس�طيني (أريح�ا) ت�م
توقيع اتفاقية إنش�اء محطة
تحوي�ل الرامة  132/33ك.ف
(املرحل�ة األوىل خالل مايو من
الع�ام الحايل بق�درة تحويلية
 1x80م.ف.أ) ،لغاي�ات رف�ع
ق�درة الـتـزويـ�د بـالـطاقة
الـكهـربائية املصدرة لرشكة
كهرب�اء محافظ�ة الق�دس
والتوقي�ع على عق�د التزويد
(عقد بيع الطاقة).

وفيم�ا يتعل�ق بالرب�ط
الكهـربائي األردني السعودي
فت�م وف�ق التقري�ر االنته�اء
م�ن إع�داد الدراس�ات الفنية
الخاص�ة
واالقتصادي�ة
باملشروع من قبل مستش�ار
عامل�ي ،وت�م توقي�ع مذك�رة
تفاه�م بين البلدي�ن ممثل�ة
ب�وزارة الكهرب�اء الس�عودية
ووزارة الطاق�ة والث�روة
املعدني�ة ،به�دف تفوي�ض
الرشكات املعنية يف كال البلدين
(رشك�ة الكهرب�اء الوطني�ة
وشـركـة الكهرباء السعودية)
للتف�اوض إلع�داد اتفاقي�ات
الرب�ط واختي�ار النم�وذج
االفضل لتمويل املرشوع.وعن
الرب�ط الكهربائ�ي األردن�ي-
الخليج�ي -املصري ،فق�د
ت�م تجدي�د مذك�رة الـتفاهم
خلال ع�ام  ،2019وتضمنت

الـمـذكـ�رة إدخ�ال الجان�ب
املرصي ضمن مرشوع الربط،
وت�م تعيـيـن مـسـتـش�ـار
عاملي إلعداد دراسات الجدوى
الفنية االقـتـصاديـة والبيئية
للمرشوع ،ومن املتوقع االنتهاء
م�ن إع�داد كاف�ة الدراس�ات
الالزمة خالل عام .2021
وبخصوص الرب�ط الكهربائي
األردني العراق�ي ،تـم تـوقيع
مـس�ـودة عـقـد تــزويــد
الـطـاقـ�ة الكهربائي�ة م�ن
الجان�ب األردن�ي إىل الجان�ب
العراق�ي كمرحل�ة أولــ�ى
للمشروع ،والتوقي�ع على
آلـيـ�ة تنفيذ املشروع بـيـن
الـجانبين ممثلا برشك�ة
الكهرب�اء الوطني�ة ،والرشكة
العامة لنقل الطاقة الكهربائية
(املنطق�ة الوس�طى) خلال
يوليو املايض.

ستكون أكثر توازناً واستقراراً وانفتاحاً على االستثمارات

اللجنة املالية تتوقع وصول موازنة العام املقبل يف شهر آب 2022
بغداد /الزوراء:
توقعت اللجنة املالية النيابية ،امس السبت ،وصول
موازن�ة الع�ام املقبل يف ش�هر اب من الع�ام املقبل
بس�بب االنش�غال يف االنتخابات وتشكيل الحكومة،
مبينة ان الربملان بحاجة اىل س�بعة اش�هر من اجل
حسم اللجان النيابية الجديدة.
وق�ال مق�رر اللجن�ة ،احم�د الصف�ار ،يف ترصي�ح
صحف�ي :ان “موازن�ة  2022تحت�اج اىل حكوم�ة
جدي�دة بع�د اج�راء االنتخابات يف الش�هر املقبل ما
يعني ان الوقت مىض عىل تمريرها يف الوقت املتبقي
من الحكومة”.
واض�اف الصف�ار ان “تش�كيل اللجن�ان النيابي�ة
والحكوم�ة بحاجة اىل س�بعة اىل ثمانية اش�هر وقد
تصل املوازنة الربملان يف تموز او اب املقبل”.
واش�ار اىل ان “الحكومة املقبلة لن تواجه املش�اكل
ك�ون املوازنة س�تكون ضم�ن قان�ون  1/12لحني
اقراره�ا وفق�ا للربنامج الحكوم�ي وتوجه الربملان
املقبل والسياسة العامة يف البالد”.
من جهته ،كش�ف املستش�ار املايل لرئي�س الوزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،ع�ن إنجاز مس�ودة مرشوع
قانون املوازنة االتحادية لعام .2022
وق�ال مظهر محمد صال�ح ،يف ترصيح صحفي :إن
“الس�لطة املالية املتمثلة بوزارة املالية االتحادية قد
أوشكت عىل االنتهاء من اعداد مسودة مرشوع قانون

املوازنة االتحادي�ة لعام  ،”2022مبين�ا أن “اللجنة
االسرتاتيجية للموازنة ،ومن خالل اجتماعاتها التي
عق�دت بأكثر م�ن  24اجتماعا ً عىل م�دى العام ،قد
توصلت إىل أن س�قف االنف�اق يف موازنة عام 2022
ل�ن يزيد عن س�قف االنف�اق يف موازن�ة  ،2021ويف
ح�ال حدث�ت زي�ادة من املرج�ح س�تكون .”10%
وأض�اف أن “اليشء الوحيد الذي اس�تجد يف موازنة
 ،2022هو أن سعر برميل النفط سيكون بحدود 50
دوالرا ً للربميل الواحد ،وذل�ك كما أعلن وزير املالية،

وهناك إيرادات غري نفطية من املفرتض أن تتعاظم،
وبالتايل فالعجز املفرتض الذي ثبت يف موازنة 2021
بحدود  29تريليون دينار ،من املتوقع سينخفض إىل
 18-20تريلي�ون دينار ،ما س�يؤدي إىل انخفاض يف
العجز وتعظيم يف اإليرادات”.
ولف�ت إىل أن “ه�ذه املوازن�ة م�ن املمك�ن أن تكون
مرشوع�ة إذا م�ا قدم�ت إىل مجل�س ال�وزراء قب�ل
دخول الحكومة إىل مرحلة تسيري األعمال ،أو تعليق
الربملان لعمله” ،مشيرا إىل أنه “وحس�ب املعلومات

املتوف�رة ف�أن مشروع املوازن�ة مهيأ وس�يقدم يف
الوقت القريب”.
وبين ان “املوازنة تم التعامل معه�ا بحيادية عالية
وخ�ارج التجاذبات السياس�ية ،وتتمتع بش�فافية
عالي�ة ،وإنه قد تضم�ن تطبيقات لورق�ة االصالح
البيضاء ،خصوصا فيما يتعلق يف تنويع املصادر غري
النفطية ،والتصدي للهدر والنفقات غري الرضورية،
وتوجيه االنفاق بشكل صحيح” ،حسب قوله.
واس�تدرك صال�ح قائلا إن “موازن�ة  2022يمكن
س�تكون أكث�ر توازن�ا ً واس�تقرارا ً وانفتاح�ا ً على
االس�تثمارات بشكل أوس�ع من موازنة عام ،2021
كما أن مجيئها بعد كوفيد  19أيضا له حس�ابات”،
الفت�ا إىل أن�ه “م�ن املؤك�د أن املس�اعي يف انج�از
مرشوع املوازنة خالية من أي مصالح سياسية عىل
اعتب�ار إنها تميل هنا وهن�اك ،ومن مبادئها العدالة
االجتماعية والتوزيع العادل للدخل قدر االمكان”.
وأكد أنها “اعدت من دون أي ضغوطات سياس�ية،
وذلك ألن الحكومة يف األس�اس مس�تقلة بطبيعتها،
ومن خ�ارج الضغوط السياس�ية ،وأن�ا واثق بأنها
اع�دت بمهنية عالي�ة خارج أي تحيزات سياس�ية،
وإن األي�ام س�تثبت ذل�ك” ،مشيرا إىل أن “حص�ة
إقلي�م كوردس�تان عند تقديره�ا ،س�تؤخذ بعدالة
عالية وواقعية وانس�جام يتس�ق والوحدة الوطنية
للعراق”.

الرياضي

أصفر وأمحر
وهيب :رياضة الكيوكوشنكاي يف العراق
تعاني أزمة مالية

بغداد /ميثم الخفاجي
ناش�د البطل العراقي بلعبة الكيوكوش�نكاي ،مصطفى محمد وهيب ،الجهات الحكومية بدعم اتحاد
اللعب�ة للمش�اركة يف بطولة العالم التي س�تقام يف بولندا ،بعد أن باتت مش�اركة الع�راق مهددة فيها
بس�بب انعدام التخصيص امل�ايل وغياب الدعم.وقال وهيب إن» الوضع املايل ال�ذي يمر به اتحاد اللعبة
أصب�ح يش�كل خطرا ً عىل جميع املش�اركات الخارجية املهم�ة التي باتت مهددة باإللغ�اء ،فضالً عن
النشاط املحدود داخل العراق كونه يقام بتمويل ذاتي ومن حساب الالعبني الخاص» .مبينا ّ أن» اتحاد
اللعب�ة يعان�ي عىل مدى أكثر م�ن عامني أزمة األموال ول�م يلتفت أحد لهذه املعاناة ،رغم املناش�دات
املتواصلة والوعود الكثرية من قبل وزارة الشباب والرياضة والتي لم ت َر النور حتى هذه الساعة».
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تأجيل تشكيل مركز التسوية وجلنة األخالقيات

عمومية اللجنة األوملبية تعيد تفعيل عمل ممثليات احملافظات باإلمجاع
أربيل/إعالم اللجنة األوملبية
عدسة /قحطان سليم
إلت�أم عق�د الجمعي�ة العام�ة للجنة
األوملبي�ة الوطنية العراقي�ة باجتماع
إستثنائي ضيّفته قاعة فندق رمادا يف
محافظة أربيل بكردستان العراق.
ورأس االجتم�اع رعد حم�ودي رئيس
اللجن�ة األوملبية الوطنية العراقية كما
حرضه ممثل إقليم كردس�تان العراق
جوتيار عادل ،ومدير ش�باب ورياضة
االقلي�م ش�اكر س�مو وش�خصيات
مس�ؤولة أخرى ،فضالً ع�ن أكثر من
ثالثني عضوا ً من الجمعية العامة.
جدول أعمال االجتماع إنطلق بالوقوف
دقيقة صمت وقراءة س�ورة الفاتحة
لتزامن إنعقاده مع الذكرى الس�نوية
األوىل لرحي�ل الالع�ب الدويل الس�ابق
ناظ�م ش�اكر ليلق�ي بعده�ا رئي�س
اللجن�ة االوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة
رع�د حم�ودي كلمة مقتضب�ة تطرق
فيها ألبرز مح�اور االجتماع و أهمها
تش�كيل لجن�ة األخالقيات وتأس�يس
مرك�ز التس�وية والتحكي�م الريايض
وبق�اء ممثلي�ات اللجن�ة األوملبي�ة يف
املحافظات من عدمها وتحويل اللجان
املؤسسة اىل إتحادات رياضية.
بعد ذلك تحدث ممث�ل االقليم جوتيار
ع�ادل بكلمة موجزة عبر من خاللها
عن مدى رسوره الحتضان اربيل هكذا
إجتماع ي�دل عىل عمق املحبة واالخوة
بني كل أجزاء الوطن.
وأكد عادل :ان االقليم س�يبقى فاتحا ً
ذراعي�ه ل�كل الرياضيين ومرشع�ا ً
أبواب منش�آته الرياضية لكل أبطالنا
ليكون لرياضيينا مزيدا ً من االنجازات
ونصيبا ً متفوقا ً يف كل البطوالت.
قرارات باالجماع
هذا وأسفر إجتماع االمس عن موافقة
الجمعي�ة العامة ،بإجم�اع أعضائها،
على إع�ادة تفعي�ل عم�ل ممثلي�ات
اللجن�ة األوملبي�ة يف املحافظ�ات كم�ا
أقرت الجمعية العامة تأجيل تش�كيل
(مركز التس�وية والتحكيم الريايض)
و(لجن�ة االخالقي�ات) اىل إجتماعه�ا
املقب�ل إبتغاء دراس�ة أس�ماء مؤهلة
أكث�ر للتص�دي له�ذه املس�ؤوليات،

ناشئة الكهرباء أوالً يف ختام بطولة
العراق بالتايكواندو

بغداد /احمد الغراوي
اختتمت عىل قاعة الشعب ببغداد بطولة العراق للناشئني التي نظمها االتحاد املركزي
للعبة وبمشاركة واسعة من اندية العراق ،املنافسات اسفرت عن تسيد العبي نادي
الكهرباء عىل املراكز االوىل يف االوزان العرشة وجاء نادي هاوكاري ثانيا ً ثم نادي امليناء
باملركز الثالث فرقيا بمجموع امليداليات.وقال رئيس االتحاد املركزي للعبة الدكتور
ابراهيم البهاديل :ان البطولة استمرت ليومني وافرزت عن طاقات والعبني ممتازين
بفئة الناشئني.واضاف البهاديل :ان البطولة ستستمر ملنافسات الشباب عىل بساط
قاعة الشعب وبعرشة اوزان عىل ان تختتم اليوم االحد.يذكر ان االتحاد املركزي
للتايكواندو يعمل من خالل هذه البطولة لتكوين منتخبات جدد بالفئات العمرية
واملتقدمني تحضريا ً لالستحقاقات املقبلة عربية منها واسيوية ودولية.

ومفاتحة مجلس القضاء االعىل بصدد
ذلك ألهمية املوضوع.
وأجمع�ت الجمعية العام�ة أيضا عىل
تأجي�ل تحوي�ل اللجان املؤسس�ة اىل
إتحادات رياضية مركزية ودراسة ذلك
مجددا ً يف االجتماع املقبل التخاذ القرار
األس�لم بصدد بعضها فيما إذا إستلزم
األمر ذلك.
وحضر االجتم�اع االس�تثنائي ايضا
كل م�ن ابراهي�م جبار ش�نني رئيس
اتح�اد التايكوان�دو وابراهيم بصفته
خبريا ً واحمد ش�مس الدين مولود من

إدارة الزوراء تضم رمسيا
املغربي محزة الصنهاجي
بغداد /متابعة الزوراء
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء مع املحرتف املغربي حمزة
الصنهاج�ي ،لتمثيل الفريق يف منافس�ات املوس�م املقبل ،قادمً ا
من األهيل البحريني.
وق�ال عصام حمد م�درب ال�زوراء “اإلدارة أكمل�ت التعاقد مع
الالع�ب حمزة الصنهاج�ي ،ليض�اف إىل قائم�ة املحرتفني التي
سيعتمدها الزوراء”.
وأض�اف “حم�زة الصنهاج�ي س�يمثل إضاف�ة مهم�ة للخ�ط
األمامي”.
ونوه “الصنهاجي املحرتف الثالث يف صفوف الزوراء بعد السوري
زاهر ميداني واملوريتاني الحسن أحويبيب”.
وأش�ار إىل” أن اإلدارة أكمل�ت إجراءات صدور تأشيرة الدخول
لحم�زة الصنهاجي ،وم�ن املنتظ�ر أن ينضم للتدريب�ات نهاية
األسبوع الحايل.
يش�ار إىل أن ن�ادي الزوراء ع�اد مؤخرًا إىل العاصم�ة بغداد ،بعد
انتهاء معسكر الفريق يف تركيا.

إعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضية واالعالمي�ة والصحفية
قدمت تعازيها الحارة اىل الصحفي االستاذ
محي�ي دواي وذل�ك لوف�اة ش�قيقته ...
س�ائلني الله العيل القدير ان يتغمد الفقيدة
برحمته الواسعة ويسكنها جنات الفردوس
ويرزق اهلها ومحبيها الصرب والسلوان وانا لله

وانا اليه راجعون.
**********************
يف خط�وة جميلة اس�تعانت إح�دى القنوات
الرياضي�ة الناطقة باللغ�ة الكردية بعضو
االتحاد العراق�ي للصحافة الرياضية حميد
املظهور لتقديم استديو تحلييل سبق مباراة
منتخبن�ا الوطني مع نظيره االيراني ضمن
التصفيات القاري�ة املؤهلة ملونديال قطر العام
املقبل  ..وقد نجح املظهور برفقة ضيوفه من تقديم مادة دس�مة
وشيقة ..مبارك هذا النجاح.
*********************
الزمي�ل الصحف�ي نبي�ل الزبي�دي ،املح�رر يف
صحيفة الصب�اح ،احتفل بعي�د ميالده قبل
ايام قليلة ،خالص االمنيات للعزيز الزبيدي
بالعم�ر املدي�د ومواصلة النج�اح يف حياته
ومشواره املهني.

اتحاد املصارعة واياد نجف إلياس من
اتحاد الجمباز وبختيار فريق رس�ول
م�ن اتح�اد الثالث�ي وبش�توان مجيد
نادر من اتحاد الريشة الطائرة وبيداء
كيالن محمود رئيسة اللجنة النسوية
وباس�م أحمد محمد عن اتحاد الرشاع
وااللعاب املائية.
كم�ا حضر االجتم�اع جمي�ل عزي�ز
جعني من اتحاد الكرة الطائرة وجنان
ناجي زوين العنرص النسوي وحسني
عيل حسين من الرياضيين االوملبيني
وحسين محمد ناجي م�ن اتحاد كرة

الس�لة وخال�د عبد الواح�د كبيان من
اتح�اد الس�باحة وخليل ياسين جرب
خبريا ً وزياد حس�ن جاس�م من اتحاد
املبارزة وسعد محمود احمد من اتحاد
القوس والس�هم وصبي�ح مراد كاظم
من اتحاد الرماي�ة وطالب فيصل عبد
الحسني من اتحاد العاب القوى.
كما ش�ارك يف االجتم�اع كل من ظافر
عبد االمري مظلوم من اتحاد الشطرنج
وعيل عب�د الزهرة من اتح�اد املالكمة
وعب�د السلام خل�ف داود م�ن اتحاد
التجدي�ف وفاطمة س�عد محمود من

العنرص النس�وي وماج�د صالح عبد
الرحي�م من اتح�اد الكان�وي ومحمد
هاش�م االعرج�ي م�ن اتح�اد ك�رة
الي�د وحيدر حسين علي م�ن اتحاد
الفروس�ية ومحمود عزي�ز عزيز من
اتح�اد الدراج�ات ومصطف�ى صالح
مهدي من اتح�اد رفع األثقال ومهدي
ش�واي بريه�ج خبيرا رياضي�ا ونور
عاصم جاس�م رياضية اوملبية وهردا
رؤوف ب�ارام من اتحاد الطاولة ووريا
عب�د القادر من اتحاد التنس وس�مري
صادق خضري من اتحاد الجودو.

نادي نفط الوسط يضم التونسي
أمحد بن عمار
بغداد /متابعة الزوراء
أنهت إدارة نفط الوسط تعاقدها مع
املحرتف التونيس ،أحمد بن عمار ،من
أجل تمثيل الفريق النجفي يف املوسم
الجديد
وقال نبيل عباس ،مدير نفط الوسط
«أنجزت اإلدارة صفقة ضم أحمد بن
عمار هذا الصيف».
وأضاف «ان الالعب التونيس ينشط يف
قلب الدفاع ،وهو خري تعويض لرحيل
فيصل جاسم للرشطة».

وأوضح» أن إدارة نفط الوسط بصدد
استخراج تأشرية دخول الالعب،
ليبدأ خوض التدريبات الجماعية مع
الفريق .ونوه اىل :أن نفط الوسط
أنهى معسكره يف السليمانية ،والوضع
البدني للفريق جيد ،واالنسجام بدأ يف
الظهور.
يشار إىل أن نفط الوسط يمتلك جهود
 3أجانب ،وهم املغربي عمر املنصور
والعاجي فلورنت ديدر والسوري خالد
كردغيل.

درجال يستذكر بأمل الذكرى السنوية األوىل لرحيل ناظم شاكر
بغداد /الزوراء
اس�تذكر وزي�ر الش�باب والرياض�ة،
عدن�ان ،درجال بألم الذكرى الس�نوية
األوىل لرحي�ل نجم املنتخب�ات الوطنية
س�ابقا واملدرب الكروي الكابتن ناظم
شاكر.
وقال درجال :ونحن نعيش آالم الذكرى
الس�نوية األوىل لرحيل الصديق ورفيق
املشوار امليلء باالنجازات الكابتن ناظم
شاكر ال نملك إال ان نرفع أكفنا بالدعاء

ل�ه بالرحم�ة واملغف�رة ولجميع نجوم
وأبناء الوس�ط الري�ايض ممن غادرونا
نتيج�ة فاي�روس كورون�ا ه�ذا الوباء
اللعني وكذلك لكل أبناء الشعب العراقي،
ونس�أله تع�اىل ان يتغمده�م بواس�ع
جنانه وعظيم رحمته ورضوانه.
كم�ا اس�تذكرت أرسة ن�ادي الق�وة
الجوية الريايض بألم وحزن وأىسً كبري
فقي�د الرياض�ة العراقي�ة نج�م القوة
الجوي�ة واملنتخب�ات الوطني�ة الراحل

(ناظم ش�اكر) بمناسبة مرور الذكرى
الس�نوية األوىل لرحيل�ه بعدم�ا واف�اه
األج�ل يف الحادي عرش من ش�هر ايلول
م�ن العام املايض  2020إثر مضاعفات
اصابته بفريوس كورونا.
وبه�ذه الذك�رى األليم�ة تج�دد إدارة
نادي الق�وة الجوية الري�ايض التعازي
إىل عائل�ة وأصدقاء وجماهير الراحل
ناظم شاكر مستذكرين سريته العطرة
إنسانا ً والعبا ً ومدرباً.

الشرطة يتغلب على الكهرباء ودياً حتضريا للموسم اجلديد
بغداد  /الدائرة الزوراء
َ
حقق فريق نادي الرشطة فوزا ً مس�تحقا ً على نظريه فريق نادي
الكهرب�اء بهدفني مقابل هدف واحد يف املب�اراة التي جرت بينهما
عىل ملعب األخري يف إطار تحضريات الفريقني للدوري املمتاز .
بدأ املدرب املرصي املباراة بتشكيلة تألفت من ستار ياسني لحراسة
املرمى ،وفيصل جاسم ونياز محمد وكرار عامر ومصطفى محمد
معن للدفاع ،ورزاق قاس�م وعيل حصني وامري صباح وعبد املجيد
أبو بكر للوسط ،وعالء عبد الزهرة والربازييل برونو للهجوم.
س�يط َر البنفس�جي على مجريات الش�وط األول وأخط�ر مرمى
منافس�ه بالعديد من الكرات الخطرة اىل أن حانت لحظة التسجيل
عن طريق الالعب عالء عبد الزهرة الذي استغل عرضية متقنة من

البارع مصطفى محمد معن لينتهي الشوط االول بهذه النتيجة.
املرصي مؤمن سليمان ،ويف إطار تحضرياته للوقوف عىل جاهزية
الالعبين ،أرشك تش�كيلة مغاي�رة يف الش�وط الثاني م�ن املباراة
باس�تثناء الالعب ك�رار محمد ليظهر الفريق بحلة الش�وط االول
نفس�ها ليس�جل محمد جف�ال مبكرا ً اله�دف الثان�ي للفريق بعد
عرضية عيل يوسف ،واستمر الفريق عىل املنوال نفسه مع تحسن
ملم�وس للفريق املنافس أس�فر عن هدف التقلي�ل عرب ركلة حرة
مبارشة سكنت شباك الحارس محمد عباس ،لتنتهي املباراة بفوز
الرشطة بهدفني مقابل هدف واحد.
وع�اود الفريق تدريبات�ه اليومية امس الس�بت على ملعب نادي
الكرخ.

نصار :تلقيت وعودا حكومية لتوفري سكن لعائليت وعالج ابين
بغداد /ميثم الخفاجي -حسني عمار
اس�تطاع صاح�ب اإلرادة الكبيرة وبط�ل
ألعاب القوى لقصار القامة ،جرَّاح َّ
نصار،
ْ
أن يسجل إنجازا ً جديدا ً بعد إحرازه امليدالية
ً
الفضية يف باراملبياد طوكيو متحديا جميع
العقبات التي وقفت أمام مسيرة إعداده،
ُ
محن الحياة
مؤك�دا ً أن األبطال ال تلويه�م
وال تؤخرهم ُ
قلة األموال عن تحقيق الحلم
وإثبات الذات.
وقال ّ
نصار :إن” مسرية اإلعداد للمشاركة
يف دورة طوكي�و واجه�ت العدي�د م�ن
املعوقات بس�بب انتش�ار جائحة كورونا
وم�ا رافقه�ا م�ن توق�ف يف النش�اطات
الرياضية األمر ال�ذي ترك أثرا ً مبارشا ً عىل

مواصلة التدريبات” ،مضيف�ا ً أن “العائق
الثان�ي واأله�م هي قل�ة األم�وال وغياب
الدعم اللذين تس�ببا بقلة املعسكرات التي
بدورها تش�كل العصب األساس يف إنجاح
أي ري�ايض ينتظ�ر بطولة أو اس�تحقاقا ً
عامليّا ً مهمّاً”.
وبينّ نصار أن” اللجنة الباراملبية الوطنية
لم ت ّدخ�ر جه�دا ً لتوفير البيئة املناس�بة
واألجواء التي تدفع بأبطالها نحو االستعداد
األمثل ،وتمكنت الباراملبية من توفري أربعة
معس�كرات لرف�ع مع�دل الجاهزي�ة قبل
ً
الفت�ا اىل أن “املدرب
انطالق املنافس�ات”،
مازن حسين كان له دور كبري يف مسيرة
اإلعداد ووضع الخطة املناسبة للوصول اىل

ّ
تمكنا من حصد
تحقيق اإلنجاز ،وبالفعل
ً
الوسام الفيض ورفعنا اسم العراق عاليا يف
س�ماء اليابان ،وطموحي هو أن أشارك يف
باراملبياد باريس”.
ويف مع�رض كالمه عن أحداث املنافس�ة،
ذكر نصار أن “ :املنافسة كانت قوية بيني
وبني الالعب الرويس يف فعالية رمي الجلّة،
فق�د حققت رمية ملس�افة  11مترا ً و15
سم ،فيما سجل الرويس مسافة 11مرتا ً و
 16سم وكان الفارق بيننا سنتيمرتا ً واحدا ً
فق�ط ،هو ما أبعدني ع�ن خطف امليدالية
الذهبية “.
وأشار نصار إىل أن “االحتفاء بهذا اإلنجاز
كان مفرحا ً للجمهور والوس�ط الريايض،

وكان�ت هنالك التفات�ة جميلة ودعم كبري
ُ
والحظ�ت أن
م�ن قب�ل الن�اس واإلعلام،
االهتم�ام بي يف ه�ذه البطول�ة أفضل من
البطولة السابقة التي حققت بها امليدالية
الذهبية ولكن لألسف رسعان ما يغيب هذا
اإلنجاز الكبري ويكون يف طي النسيان “.
ورصح نصار ”:عن�د العودة اىل بغداد كان
هناك استقبال حكومي كبري من قبل وزير
الش�باب والرياضة عدنان درجال ورئيس
لجنة الش�باب والرياض�ة النيابية عباس
علي�وي ،وحضور ع�دد من املس�ؤولني يف
الدولة ،بعدها كان لنا لقاء برئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ال�ذي وع�د بتقديم
الدع�م الكام�ل لالبطال الذي�ن رفعوا علم

الع�راق يف املحافل الدولي�ة ووجه بتكريم
الوفد العراقي” .متابع�ا ً أنه “تلقى وعودا ً
حكومي�ة بالحص�ول عىل س�كن لعائلته،
وتس�هيل علاج ابن�ه الذي خض�ع لثالث
عملي�ات جراحي�ة ويحت�اج اىل الرابع�ة
ليش�فى يف الوقت الذي يعل�م فيه الجميع
مدى ضع�ف الحالة املادية ال�ذي يمر بها
نصار”.
الجدي�ر بالذكر ان جراح نص�ار من اهايل
محافظ�ة النارصية قض�اء البطحاء ولد
الع�ام  1991يعم�ل بائع�ا ً للخرضاوات يف
مح�ل متواض�ع ،يف حني يق�وم بتدريباته
داخل بيته ويف ظروف غري مناسبة لتحقيق
ما حققه طيلة السنوات املاضية.
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بطولة الواليات املتحدة للتنس

مدفيديف حيجز مقعداً يف النهائي ودجوكوفيتش على بعد خطوة من كتابة التاريخ
تأهل الرويس دانييل مدفيديف ،املصنف
ثانيا ً عىل العالم ،إىل نهائي بطولة
الواليات املتحدة املفتوحة ،آخر البطوالت
األربع الكربى يف كرة املرضب ،عقب
فوزه يف نصف النهائي عىل الكندي
فيليكس أوجيه ألياسيم.
وحسم مدفيديف املواجهة أمام املصنف
 15عامليا ً يف نحو ساعتني بنتيجة 4-6
و 5-7و.2-6
وقال بعد الفوز« :كانت مباراة غريبة يف
املجموعة الثانية عندما ظن الجميع أن
(املباراة) ستتعادل  ،1-1أنقذت نقطة
ً
فارقا».
املجموعة وشكل ذلك
وتابع« :ال أعتقد أنني لعبت أفضل
مباراة اليوم ولكنني سعيد ألنني يف
نهائي اليوم األحد».
وكان كرسٌ واحد لإلرسال يف الشوط
السابع من املجموعة األوىل كاف ًيا
للرويس لحسمها لصالحه.
وبدا مدفيديف يف طريقه لخسارة
الثانية بعد أن تقدم الكندي  ،2-5إال
أن الرويس فاز بخمسة أشواط متتالية
كارسًا إرسال منافسه مرتني ليحسمها
.7-5حمل معه هذا الزخم إىل املجموعة
الثالثة كارسًا إرسال أوجيه-ألياسيم
صاحب العرشين عامً ا مرتني لينهيها
بسهولة .2-6
وتأهل مدفيديف اىل نصف النهائي
بوضعه حدا ً ملغامرة الهولندي بوتيك
فان دي زاندشولب بالفوز عليه 3-6

-6صفر و 6-4و 5-7عىل مالعب
فالشينغ ميدوز.
يف املقابل ،أزاح الكندي فيليكس أوجيه
ألياسيم اإلسباني الواعد كارلوس
ألكاراز ابن الـ 18عاماً ،وفاز عليه
بمجموعة ( )3-6قبل أن ينسحب
اإلسباني يف الثانية ( )1-3بسبب إصابة
يف العضلة املقربة اليمنى.
من جهة أخرى ،توج األمريكي راجيف
رام والربيطاني جو ساليسبوري بلقب
الزوجي يف بطولة الواليات املتحدة
املفتوحة للتنس بعد فوزهما عىل
الربيطاني جيمي موراي والربازييل
برونو سواريز بمجموعتني لواحدة يف
النهائي.

وتأهل الرصبي نوفاك دجوكوفيتش اىل
النهائي عقب فوزه عىل األملاني ألكسندر
زفرييف ،بالتايل فان دجوكوفيتش عىل
بعد خطوة من كتابة التاريخ من خالل
الفوز بكل البطوالت األربع الكربى خالل
عام واحد.
ويف  3ساعات و 34دقيقة ،تمكن
ديوكوفيتش املرشح األول للقب ،من
الفوز عىل زفرييف ،املرشح الرابع،
بنتيجة  6-4و 2-6و 4-6و 6-4و.2-6
وبفوزه وتأهله للنهائي ،حافظ
ديوكوفيتش ،املتوج بأمريكا املفتوحة
 3مرات ،عىل سجله خاليا من الهزائم
يف بطوالت الجراند سالم هذا املوسم
محققا االنتصار الـ 27عىل التوايل،

واقرتب من أن يصبح أول العب يحصد
كل األلقاب األربع الكربى يف نفس العام
منذ انجاز األسرتايل رود ليفر يف .1969
وحال تتويجه بلقب أمريكا املفتوحة
هذا العام سريفع ديوكوفيتش عدد
ألقاب البطوالت الكربى يف خزانته إىل 21
ليسجل الرقم القيايس يف ألقاب الجراند
سالم ،متفوقا عىل السويرسي روجيه
فيدرر واإلسباني رافائيل نادال اللذين
يتساوى معهما حاليا بـ 20لقبا.
ومن ناحية أخرى ،رفع ديوكوفيتش
عدد انتصاراته عىل زفرييف يف املواجهات
املبارشة إىل  7مقابل  3انتصارات لألملاني
الذي توج بامليدالية الذهبية يف أوملبياد
طوكيو  2020بعدما اطاح بالرصبي يف

نصف النهائي.
ويواجه ديوكوفيتش ( 34عاما) يف
النهائي ميدفيديف ( 25عاما) املرشح
الثاني للقب.
ديوكوفيتش
مواجهة
وستكون
وميدفيديف التاسعة بينهما ،مع العلم
أن الالعب الرصبي يتفوق يف املواجهات
املبارشة بواقع .3-5
ويخوض ميدفيديف ،املرشح الثاني
للقب ،ثاني نهائي له يف أمريكا املفتوحة
خالل  3سنوات ،بعدما كان قد خرس عام
 2019أمام اإلسباني رافائيل نادال.
ويتطلع ميدفيديف للفوز بأول لقب
جراند سالم يف مسريته ،وألن يكون أول
رويس يتوج بأمريكا املفتوحة.

بيليه يتعافى لكن يبقى يف العناية املركّزة
املايض.
وتدهورت صحة بيليه ،واسمه الحقيقي إدسون
أرانتيس دو ناسيمينتو ،يف السنوات األخرية ،وأدخل
مرات عدة إىل املستشفى ،كان آخرها يف نيسان/
أبريل  2019يف باريس ،بسبب التهاب حاد يف املسالك
البولية.
لدى عودته إىل الربازيل ،تمت إزالة حصوات من الكىل.
وعانى بيليه يف ترشين الثاني/نوفمرب  2014من
التهاب حاد يف املسالك البولية ،اضطره لدخول غرفة
العناية املركزة وخضع لغسيل الكىل ،وسط قلق كبري
حول العالم من احتمال وفاة الالعب الذي يعد من
األبرز عىل مر التاريخ.
ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان العباً .وتسبب
كرس إحدى الضلوع أثناء إحدى املباريات برضر يف
كليته اليمنى والتي تمت إزالتها يف النهاية.
يف العام  ،2016كان من املقرر أن ييضء بيليه شعلة

ال يزال أسطورة كرة القدم الربازييل بيليه يف العناية
ّ
املركزة لكنه يتعاىف بعد خضوعه لجراحة الستئصال
ورم يف القولون ،بحسب بما قال أطباؤه.
وقال فريق بيليه الطبي يف مستشفى ألربت أينشتاين
يف ساو باولو إنه «يتح ّدث بنشاط ويظهر عالمات
حيوية ضمن نطاق طبيعي».
وقال بيليه البالغ من العمر  80عاما عىل موقع
انستغرام للتواصل االجتماعي« :أصدقائي ،مع مرور
ّ
بتحسن قليل .أتطلع إىل اللعب مجددا،
كل يوم أشعر
لكني ما زلت أتعاىف لبضعة أيام أخرى».
تابع« :أثناء تواجدي هنا ،أستغل الفرصة للحديث
كثريا ً مع عائلتي وللراحة .شكرا مرة أخرى عىل كل
رسائل التعاطف .سنكون معا مجدداً».
وتم اكتشاف الورم خالل الفحوص الروتينية للقلب
واألوعية الدموية والفحوص املخربية التي أجراها
بيليه ،فخضع فورا لعملية جراحية إلزالته السبت

لويز يعود إىل الربازيل
كشفت وسائل إعالم أن نادي فالمينجو
ريو دي جانريو الربازييل يقرتب من
ضم املدافع الربازييل ديفيد لويز ،الالعب
السابق يف صفوف أرسنال اإلنجليزي.
“جلوبوسبورت”
بوابة
وكتبت
الرياضية الربازيلية أنه من املنتظر أن

يحصل لويز ( 34عاما) ،الذي أصبح
غري مرتبط بأي ناد بعد انتهاء عقده مع
ارسنال ،عىل عقد مع فالمينجو يستمر
حتى نهاية .2022يذكر أن لويز لعب يف
أوروبا ألندية أخرى غري أرسنال ،ومنها
بنفيكا الربتغايل وباريس سان جريمان

الفرنيس.كان أرسنال مدد عقده مع
لويز (الذي كان يلعب يف السابق لصالح
تشيليس) ،ملدة عام يف يونيو/حزيران
 ،2020وذلك يف خطوة مفاجئة نظرا
ألن األداء املتقلب للويز جعله مثار جدل
يف لندن.

روماريو خضع جلراحة يف ريو
خضع الدويل الربازييل السابق روماريو لعملية جراحية
الستئصال املرارة يف ريو دي جانريو ،بحسب بيان ُنرش
عىل حساب إنستغرام للمهاجم السابق البالغ من العمر
 55عامً ا.وذكر البيان أن العب برشلونة االسباني السابق

خضع لعملية “من دون مضاعفات” يف مستشفى
ً
مضيفا أن روماريو
كوبا ستار يف كوباكابانا،
يتواجد “يف الغرفة ومن املتوقع أن يخرج من
املستشفى يف األيام املقبلة”.

مفكرة الزوراء

دورة األلعاب األوملبية الصيفية التي استضافتها
مدينة ريو دي جانريو ،لكنه اضطر للغياب عن
الحفل لظروف صحية أيضا.
كما أنه يعاني من مشاكل يف الفخذ .يف شباط/فرباير
 ،2020طمأن بيليه معجبيه بشأن صحته العقلية،
بعد ترصيحات نجله إدينيو قال فيها إنه «منعزل»
ً
ً
معينا من االكتئاب».
«نوعا
ويعاني
وسجل بيليه ،الالعب الوحيد يف التاريخ الذي فاز
بكأس العالم ثالث مرات ( 1958و 1962و،)1970
 77هدفا يف  92مباراة بقميص «سيليساو» قبل
اعتزاله يف  .1977وهو اختري يف  1999من قبل
اللجنة األوملبية الدولية ،كأحد أفضل رياضيي القرن
العرشين ،وبعدها بعام كأفضل العب يف القرن نفسه
من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا).
ويعتربه الكثريون أعظم العب كرة قدم يف كل
العصور.
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فيريي :هاالند أفضل من فان باسنت

أش�اد اإليطايل كريس�تيان فيريي ،مهاجم ميالن وإنرت السابق،
بقدرات النرويجي إيرلينج هاالند ،مهاجم بوروسيا دورتموند.
وقال فيريي ،يف ترصيحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا :هاالند
خليط بيني وبين أدريانو؟ لعبت مع أدريانو عندما كان عمره
 20عامً ا ،لكنه لم يكن قو ًيا مثل هاالند”.
وأضاف فيريي“ :لم أر أي ش�خص يف آخر  20أو  30س�نة مثل
هاالند يف مركز املهاجم الرصيح .ربما حتى فان باستن لم يكن
جي ًدا يف سن العرشين”.
ً
يذك�ر أن هاالند نجح يف تس�جيل  12هدف�ا يف  15مباراة دولية
م�ع منتخ�ب النروي�ج ،كما أح�رز ً 41
هدفا يف  41مب�اراة مع
دورتمون�د يف املوس�م املايض.ويحظى هاالن�د باهتمام معظم
األندية الكربى يف أوروبا خالل املوسم الحايل.

ألفيش سيغادر ساو باولو بسبب
نزاع مادي

ً
تتويجا يف
س�يغادر الدويل الربازييل داني ألفيش ،الالع�ب االكثر
تاريخ كرة القدم ،فريق ساو باولو وفق ما أعلن ناديه أول أمس
الجمعة ،بعد نزاع مادي بني الطرفني.
وق�ال املدير الري�ايض كارلوس بلمونتي يف فيدي�و نرشه النادي
عرب حسابه عىل تويرت“ :نتخذ القرار ونبلغ (املدرب االرجنتيني)
هرينان كريس�بو بعدم إتاحة دانيال ألفيش لفريق س�او باولو.
ساو باولو أهم من أي شخص آخر”.
وكان م�ن املق�رر أن يتواجد ألفيش ( 38عامً ا) العب برش�لونة
اإلس�باني الس�ابق يف تدريبات الن�ادي الجمعة ،بعد مش�اركته
مع منتخب بلاده يف تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة إىل كأس
العال�م  FIFAقطر  .™2022لكن بلمونتي قال إن ممثيل الالعب
أوضحوا إلدارة النادي أن الظهري األيمن لن يعود للتدريب قبل أن
يسدد له النادي ديونه.
وذك�رت الصحافة الربازيلية أن س�او باولو يدين أللفيش بـ11
مليون ريال برازييل (قرابة من  1.8مليون يورو).
وتاب�ع بلمونت�يُ “ :يقر س�او باول�و بالديون وقدمنا األس�بوع
ً
اقرتاح�ا ملحاولة التوص�ل إىل اتفاق ،لم يقبل�ه ممثلوه.
امل�ايض
ستستمر املفاوضات يف الشقني القانوني واملايل”.

كلوب عن مونديال كل عامني :ال أحد أهم من الالعبني
انتقد األملاني يورجن
كلوب ،مدرب ليفربول
اإلنجليزي ،مبادرة إقامة
بطولة كأس العالم كل
عامني وأكد أنه لم يعد
يهم سوى املال وليس
صحة الالعبني.
ويف مؤتمر صحفي ،قال
كلوب« :ال توجد رياضة
أخرى يف العالم لها جدول
مزدحم كهذا .هناك رياضات
تتطلب جهدا بدنيا أكرب،
مثل ألعاب القوى
واملاراثون ،لكنهم ال
يشاركون يف  20أو
 30أو  40سباقا يف
السنة».
«كلنا
وأضاف:
نعرف ما يحدث.
إنهم يقولون أن
هذا األمر

من أجل إعطاء مزيد من الفرص ملختلف
البلدان ،ولكن يف النهاية اليشء الوحيد
الذي يهم هو املال».
وقال مدرب ليفربول« :يجب أن يدرك
شخص ما أنه بدون الالعبني ،الذين هم
أهم جزء يف هذا ،ال يمكننا اللعب .ال أحد
أهم من الالعبني».
وأردف« :تخيل أن هناك مونديال ويورو كل
عامني .هذا يعني أن الالعبني سيضطرون
إىل لعب بطولة كبرية كل عام .سيكون
لديهم  3أسابيع فقط للراحة كل سنة».
وحذر من أن «كل األفكار الجديدة التي
ظهرت يف السنوات األخرية حاولت إضافة
املزيد من املباريات .هذا ليس جي ًدا عىل
املدى الطويل».
باإلضافة إىل ذلك ،اشتكى كلوب أيضا من
أن تصفيات أمريكا الجنوبية
أجريت يف الساعات األوىل
من صباح يوم الجمعة،
يف حني بدأت مباريات
الدوري اإلنجليزي املمتاز
صباح أمس السبت.

وندد كلوب« :إنهم ال يهتمون ،ال يهتمون.
هناك اهتمام رئييس واحد فقط والباقي
ال يهم .يجب أن تكون هناك نقطة حيث
تجلس جميع االتحادات القارية معا
وتبدأ يف التفكري يف الرياضة وليس فقط يف
الفوائد ،لكنني ال أعتقد أنني سأكون عىل
قيد الحياة بحلول الوقت الذي يحدث فيه
ذلك».

الفيفا يعلن نهاية أزمة الدوليني يف اجنلرتا

الدويل لكرة القدم «فيفا» نهاية
أعلن االتحاد
الدوليني بالدوري اإلنجليزي ،الذين
أزمة الالعبني
لم ينضموا إىل منتخباتهم يف التوقف الدويل األخري ،باإلضافة
إلشارات إيجابية حول عدم تكرار هذه املشكلة يف املباريات
الدولية املقبلة خالل أكتوبر/ترشين أول املقبل.
كان الفيفا ،أوقف الالعبني املتخلفني عن السفر يف األجندة
الدولية األخرية ملدة  5أيام يف وقت سابق ،وبالتايل كان هذا
يحرمهم من املشاركة بالجولة الرابعة من الربيمريليج.
وزعمت تقارير بريطانية ،أن الفيفا تراجع عن قراره،
وأن الالعبني سيشاركون بشكل طبيعي هذا األسبوع
يف الدوري اإلنجليزي.
وقال الفيفا ،يف بيان رسمي« :اتخذت اتحادات
الربازيل وتشييل واملكسيك وباراجواي ،بالتشاور
الوثيق مع الفيفا ،قرارًا بسحب شكاواهم ضد
الالعبني املقيمني وامللتزمني باللعب يف إنجلرتا،
والذين لم يفرج عنهم يف املباريات الدولية
األخرية».
وأضاف« :جاء ذلك بنا ًء عىل اإلشارات
اإليجابية والحوار البناء الذي تلقاه
الفيفا من حكومة اململكة املتحدة تجاه

املباريات الدولية املقبلة يف أكتوبر ،مع االعرتاف بأن الالعبني ال
يتحكمون يف املوقف والقيود الصحية املفروضة بسبب جائحة
كورونا».
وتابع« :يف  8سبتمرب/أيلول  ،2021أرسل رئيس الفيفا ورئيس
االتحاد اإلنجليزي املؤقت ورئيس رابطة الربيمريليج رسالة
مشرتكة إىل رئيس وزراء اململكة املتحدة».
وختم« :حكومة اململكة املتحدة منفتحة اآلن عىل إيجاد حل
معقول مع املنظمات الثالث ،التي تعمل م ًعا بشكل وثيق
وبروح التفاهم املتبادل لتحقيق مصلحة الجميع».
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الثقافة  :رفع املبلغ اإلمجالي ملنحة الصحفيني
اىل  ١٢مليار دينار

بغداد  /نينا:
أعلن وزير الثقافة حس�ن ناظم ،عن رفع املبلغ اإلجمايل ملنحة الصحفيني ،فيما أكد العمل
عىل إدراج  9مواقع أثرية عىل الئحة الرتاث العاملي.
وقال وزير الثقافة حس�ن ناظم يف ترصيح صحفي :إن «مجلس الوزراء رصد مبلغ س�تة
مليارات دينار ،كمنحة للصحفيني ،وتمت إضافة س�تة أخرى من هيئة السياحة ،فأصبح
املبل�غ ال�كيل  12مليار دينار ،وس�يجري العمل عىل توزيع منح�ة للصحفيني خالل الفرتة
املقبلة.
واض�اف إن «ال�وزارة لديها  9مواقع أثرية ،وه�ي تعمل عىل إدراجها ضم�ن الئحة الرتاث
العامل�ي» ،مبينا أن «ملف املواقع األثري�ة ملف كبري ،والوزارة تعمل عىل إدراج املواقع تباعا
واحدا تلو اآلخر ،وجميع املواقع املحددة مهمة».

عشرة موظفني من «دويتشه
فيله» يغادرون أفغانستان

برلني /أسوشييتد برس:
قال�ت هيئ�ة اإلذاعة األملانية الدولية «دويتش�ه فيله» إن  10من مراس�ليها يف أفغانس�تان
غادروا البالد متجهني إىل باكس�تان ،بعد أن كانت غري قادرة يف الس�ابق عىل إخراجهم من
كابول عن طريق الجو.
ّ
ب�أن الصحفيني ،م�ن بينه�م مراس�لتها الوحيدة يف
وأف�ادت «دويتش�ه فيل�ه» ،يف بي�ان،
أفغانستان ،تمكنوا من املغادرة  ،ولم توضح بالتفصيل كيف خرجوا من أفغانستان ،لكنها
قالت إنه «ألسباب متنوعة» لم ينجح اإلجالء عن طريق الجو .كانت املجموعة انتظرت من
دون جدوى خارج مطار كابول ،أليام عدة.
نتيجة لذلك ،أوضحت الهيئة أنها «استكش�فت الخي�ارات كلها إلخراج املجموعة من البالد
عرب طريق آخر».
وشكر املدير العام لـ»دويتشه فيله» ،بيرت ليمبورغ ،الحكومة األملانية «التي لوالها ملا كان
هذا اإلجالء ممكناً» ،و قال قطر التي إنها بذلت «جهدا ً هائالً» .وقال ّ
إن السلطات يف إسالم
آباد س�محت بإجالء العائالت ألس�باب إنس�انية وس ُينقل املراس�لون الذين تم إجالؤهم إىل
بون يف أملانيا.
كما قالت الهيئة إنها تجري محادثات مع الس�لطات لجلب أقارب موظفي خدمتي الدارية
والباش�تو إىل أملاني�ا ،باإلضاف�ة إىل اثنني من املراس�لني وعائالتهم الذين عادوا إىل مس�قط
رأسهم ،بعد أسابيع من االنتظار يف كابول.

لبنان من «عاصمة لإلعالم» إىل نضال من أجل البقاء على قيد احلياة
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مَن اإلعالميون الثالثة الذين أصبحوا وزراء يف احلكومة اللبنانية اجلديدة؟
بريوت/متابعة الزوراء:
م�ع إعالن تش�كيل الحكوم�ة اللبنانية
الجديدة  ،برئاس�ة نجي�ب ميقاتي ،برز
اس�م اإلعالمي اللبناني جورج قرداحي
إثر تس�لّمه حقيب�ة وزارة اإلعالم ،لكن
م�ا ال يعرفه كثيرون أن قرداحي ليس
اإلعالمي الوحيد يف الحكومة .فبحس�ب
السير الذاتي�ة الت�ي نرشته�ا «الوكالة
الوطني�ة لألنب�اء» الرس�مية ،تض� ّم
الحكومة  3إعالميني.
جورج قرداحي
يعتبر ج�ورج قرداح�ي واح�دا ً م�ن
اإلعالميين اللبنانيين الذي�ن يتمتعون
بش�هرة عربي�ة ،وذل�ك إث�ر تقديم�ه
برنامج «من سريبح املليون؟» لسنوات
عىل شاش�ة  MBCالسعودية .وبحسب
السرية التي نرشتها الوكالة الوطني ،بدأ
قرداحي مسريته اإلعالمية من تلفزيون
لبنان ،وعمل يف صحيفة «لسان الحال»
قب�ل أن ينض�م يف ع�ام  1979إىل فريق
إذاع�ة «مونت�ي كارل�و» يف باريس ،ثم
إذاع�ة «الشرق» يف باري�س ،وبعده�ا
إذاع�ة  MBC FMيف لندن .وانضم أيضا ً
إىل محط�ة  MBCالفضائي�ة ،وبعده�ا
قناة .LBC
جورج كالس
اش�تهر ج�ورج كالس أساس�ا ً بصفته
مدي�ر كلية اإلعلام والتوثي�ق ــ الفرع
الثان�ي ،يف الجامع�ة اللبنانية حتى عام
 ،2005لك�ن وزي�ر الش�باب والرياضة
الجدي�د ،وإن كان�ت مسيرته بأغلبه�ا
أكاديمي�ة ،إال أن�ه عمل مح�ررا ً ثقافيا ً
يف صحيف�ة «النه�ار» اللبنانية منذ عام
 .1978كذلك فإن�ه رئيس تحرير مجلة
الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم منذ
عام .2005
عباس الحاج حسن
تشري سرية وزير الزراعة الجديد عباس
الح�اج حس�ن إىل أنه صحف�ي عمل يف
العدي�د م�ن وكاالت األنب�اء والقنوات،
كانت آخرها قناة فرانس  24يف باريس،
حيث قدم برنامجا ً حواريا ً ناقش الشأن
اللبناني والعربي.
ويف س�ياق اخ�ر تص�ارع مؤسس�ات
إعالمي�ة يف لبن�ان م�ن أج�ل الحف�اظ
على بقائه�ا وذل�ك تحت وط�أة أزمات
اقتصادي�ة ومعيش�ية متش�ابكة،
ويح�اول بعضه�ا الصم�ود م�ن خالل
إجراءات اس�تثنائية ،ترتاوح بني البحث

ع�ن تموي�ل م�ايل ،وص�وال إىل محاولة
التوفري باستهالك الوقود وساعات عمل
املوظفني والصحفيني.
ويق�ول عامل�ون يف القط�اع اإلعالم�ي
يف لبن�ان ّ
إن التحدي�ات الت�ي تواجهه�ا
املؤسس�ات ،م�ن تلفزيون�ات وإذاعات
وصح�ف ،هي األصعب منذ أكثر من 30
سنة ،بعدما كان لبنان بمثابة «عاصمة»
اإلعلام العرب�ي ،للكف�اءات اإلعالمي�ة
األب�رز ،وحاضن�ة للكت�اب واملفكري�ن
والشعراء والناشطني من مختلف الدول
العربي�ةّ .
لكن ذلك راح يتالىش تدريجياً،
ول�م يعد العالم العربي يضبط س�اعات
متابعات�ه لألخب�ار العربي�ة والعاملي�ة،
على إيق�اع س�اعات الب�ث التلفزيوني
واإلذاعي اإلخباري الصادر يف لبنان ،وال
«مانش�يتات» صحفه الكبرى .كما ّ
أن
أعوام الحرب األهلية ،وما قبلها ،شهدت
هجرة كبرية للكفاءات اإلعالمية إىل دول
خارجيّة بينها الخليج.
عىل الرغ�م من أن االنهي�ار االقتصادي
األس�وأ الذي يعيش�ه لبن�ان يف تاريخه
الحدي�ث ،ألح�ق أرضارا ً كبيرة بعم�ل
املؤسس�ات اإلعالمي�ة خلال الس�نتني
املاضيتني ،وعطل قدرتها عىل االستمرار
بق�وة والعط�اء مهني�اً ،إال ّ
أن عاملين
يف مي�دان االعلام ،يقول�ون ّ
إن تداع�ي
املؤسس�ات اإلعالمي�ة يف لبن�ان ،ب�دأت
مالمح�ه بالبروز من�ذ عشرة أع�وام،
وتسارع خالل األعوام القليلة املاضية.
فحتى قبل ان�دالع احتجاجات أكتوبر/
ً
مؤرشا عىل
ترشين األول  2019التي كانت
انفجار األوضاع املعيشية واالقتصادية،
كان�ت قد س�قطت على طري�ق املهنة
االعالمي�ة ،صح�ف وتلفزيون�ات ،م�ن

بينه�ا صحيف�ة «الس�فري» (توقف�ت
نهاي�ة الع�ام  ،)2016وصحيف�ة
«األنوار» (توقفت نهاية العام ،)2018
وصحيفة «الحياة» اللندني�ة اللبنانية
املنش�أ وأغلق�ت مكاتبه�ا يف بريوت يف
يوني�و  /حزي�ران  ،2018وصحيف�ة
«املس�تقبل» التي توقفت عن الصدور
يف األول م�ن فرباي�ر /ش�باط ،2019
ثم «تلفزيون املس�تقبل» يف  20أيلول/
س�بتمرب  ،2019أي قب�ل أي�ام قليل�ة
من ان�دالع التظاهرات الش�عبية .ولم
تقتصر الئح�ة ضحاي�ا االعلام عىل
هذه املؤسسات ،ففي شباط  /فرباير
 ،2020أعلن�ت صحيفة «دييل س�تار»
الت�ي كان�ت تص�در باإلنكليزي�ة انها
علقت النس�خة املطبوعة مؤقتا ً بسبب
التحدي�ات املالي�ة .يف الش�هر نفس�ه،
توقف�ت إذاع�ة «رادي�و وان» الناطق�ة
باإلنكليزية.
ومنذ العام امل�ايض ،ترتاجع قيمة اللرية
اللبناني�ة أمام الدوالر م�ا أفقد عرشات
آالف العائلات قدرته�ا الرشائية ،بينما
غرق املواطنون يف أزمة شح مواد املازوت
والبنزي�ن ،وص�ارت الس�وق الس�وداء
مالذهم لرشائها بأس�عار باهظة ،وهو
ما س�لط املزي�د من األعب�اء والضغوط
على املؤسس�ات اإلعالمي�ة والعاملين
فيها ،ودفعها إىل شفري االنهيار .والشهر
امل�ايض ،أعلنت إذاعة «صوت كل لبنان»
االعت�ذار من مس�تمعيها لع�دم قدرتها
عىل البث يف بعض مناطق لبنان بس�بب
الظروف الراهنة ،يف إشارة إىل شح مادة
املازوت يف مواقع اإلرسال.
قبله�ا ،أي يف  20أغس�طس /آب،
أعلن�ت إذاعة «صوت الش�عب» ،التابعة
للح�زب الش�يوعي ،على صفحتها عىل
«فيس�بوك» تعلي�ق برامجه�ا بس�بب
انقط�اع امل�ازوت ع�ن بع�ض محطات
البث ،وتعثر قدرة الضيوف عىل الوصول
إىل مبن�ى اإلذاع�ة يف بيروت بس�بب
ع�دم توف�ر البنزي�ن للس�يارات .وقال
مدير إذاعة «صوت الش�عب» ،س�معان
بوموىس ،إن «اإلذاعة تعاني من مشكلة
حتى قب�ل األزمة االقتصادي�ة الحالية،
وحاولن�ا معالجة الكثري م�ن التحديات
يف الس�نوات املاضي�ة ،لكن املش�كلة أن
اإلذاع�ة غري مرتهنة لطرف س�يايس او
متم�ول ،ونحن محاربون من الس�لطة
وال يوج�د لدينا دعم م�ايل ال من الداخل

وال الخ�ارج» .أض�اف بوم�وىس أن
«التضخ�م أثر على عملن�ا وبعدما كنا
ندف�ع مئ�ات االف اللريات لشراء مادة
امل�ازوت لتش�غيل مول�دات الكهرب�اء
والب�ث اإلذاع�ي ،رصن�ا ندف�ع عرشات
ماليني اللريات ش�هرياً .وتابع« :اإلذاعة
ل�م تتوق�ف ،هن�اك برام�ج أوقفناه�ا.
اضطررنا إىل التقنني باستخدام املولدات
لنحافظ عىل اس�تمرارية أطول .خففنا
من حجم املوظفني وساعات دوامهم».
كانت صحيفة «الس�فري» التي تأسست
الع�ام  ،1974اصطدم�ت بالتحدي�ات
املالي�ة مبكرا ً قب�ل احتجاجات أكتوبر/
ترشي�ن األول  ،2019إذ توقف�ت ع�ن
الص�دور بداية الع�ام  .2017قال املدير
العام السابق للصحيفة ،أحمد سلمان،
إن دراس�ات ع�دة أظه�رت ّ
أن مداخيل
اإلعالن�ات التجارية راحت ترتاجع يف ما
بعد العام  2011بشكل كبري ،ال بالنسبة
إىل «الس�فري» وحده�ا ،وإنم�ا ملختل�ف
الوس�ائل اإلعالمية املكتوبة واملسموعة
واملرئية ،وش�هدت تلك املرحلة اكتساح
تكنولوجيا املعلوم�ات واالتصاالت ،كما
ّ
أن رشكات احتكار اإلعالنات املهيمنة يف
لبنانّ ،
خفضت بشكل كبري ،وصل إىل 70
يف املئة ،امليزانيات املخصصة لتعاقداتها
الس�نوية مع الوس�ائل اإلعالمية .وقال
سلمان ّإنه «حتى يف زمن الحرب األهلية
لم تك�ن التحديات الت�ي تواجه القطاع
اإلعالم�ي بمث�ل ه�ذه الخط�ورة التي
يعيش�ها اليوم .وللمفارقةّ ،
فإن العديد
م�ن الوس�ائل االعالمي�ة ازده�رت أيام
الحرب».
تف�اءل كثيرون خيرا ً بنهاي�ة الحرب
األهلي�ة ع�ام  .1990وقال س�لمان ّ
إن
حج�م الس�وق التج�اري واإلعالني كرب

مع نهاي�ة الحرب حي�ث إن «ميزانيات
اإلنفاق اإلعالني تضاعفت بش�كل كبري
عندما انفتحت مناطق البلد عىل بعضها
البعض وسقطت خطوط التماس».
وتغير ه�ذا الوض�ع يف العرشين س�نة
التالي�ة م�ع تراج�ع س�وق اإلعالن�ات
إقليمي�ا ً ولبنانيا ً بعد العام  .2011إال أن
األزمة االقتصادية الحالية يف لبنان ،مع
ش�ح عملة الدوالر وانهيار قيمة اللرية،
فرضت تحديات جديدة عىل املؤسس�ات
اإلعالمية وأجربت العدي�د منها إما عىل
تقلي�ص ع�دد موظفيه�ا ،أو تخفيض
الروات�ب الت�ي كان الكثير منه�ا يدفع
بال�دوالر ،واالكتف�اء غال�ب األحي�ان،
بالليرة التي تالش�ت قدرته�ا الرشائية
بدرجة كبرية.
صحيف�ة «النه�ار» الت�ي تعتبر إحدى
أقدم صح�ف لبنان ،لحق بها دمار كبري
يف مبناها بس�بب انفجار مرفأ بريوت يف
أغسطس /آب  ،2020وترضرت كغريها
من املؤسسات االعالمية بسبب االنهيار
املعيشي الحاصل يف البل�د .وقال مصدر
إداري يف «مجموع�ة النهار» ،طلب عدم
ذك�ر اس�مهّ ،
إن «األزم�ة االقتصادي�ة
الحالي�ة تفاق�م األزمات الس�ابقة التي
يعاني منها اإلعالم اللبناني».
وأضاف املصدر نفسه أن املجموعة «لم
ترضخ لألزمات ،وكانت يف بحث مستمر
عن حلول من أجل االستمرارية والتطور
يف محاكاة الحداثة الرقمية .االنهيار زاد
األعباء املادية عىل املؤسسة ،لذا وضعنا
خططا ً للبحث عن أس�واق أخرى وقراء
جدد» .وتابع« :نحن اليوم نش�عر أننا يف
مواجهة أخ�رى صعب�ة ...ونحن نعمل
عىل خط�ط بديلة وخطط ط�وارئ من
أجل إكمال رسالتنا».

غرامات مالية حبق وسائل إعالم تونسية خمالفة للقانون

تونس /متابعة الزوراء:
ق�رّر مجل�س الهيئ�ة العليا املس�تقلة لالتص�ال الس�معي والبرصي
“الهاي�كا” فرض غرامات مالية على القن�وات التلفزيونية الخاصة
“نسمة” و”حنبعل” و”الزيتونة” و”إذاعة “القرآن الكريم” الخاصة،
بس�بب اس�تمرار هذه املؤسس�ات اإلعالمية يف الب�ث دون ترخيص.
واس�تندت “الهاي�كا” يف قرارها إىل أحكام املرس�وم عدد  116لس�نة
 ،2011والتي تقيض بأن “تمارس منشآت االتصال السمعي والبرصي
نش�اطات البث بموجب إجازة إحداث واس�تغالل قن�اة ممنوحة من
الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي” .وقالت الهيئة إنه
س�بق أن قامت بدعوة القنوات واإلذاعة املذكورة للتوقف الفوري عن
البث لعدم حصولها عىل الرتخيص ،غري أن استمرارها يف البث يجعلها
يف وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة يف الفصل 31
من املرس�وم عدد .116ويعترب ملف القنوات التونس�ية غري الحاصلة

عىل ترخيص شائكا ومعلقا منذ سنوات دون أن يتم حله ،بينما يشري
متابع�ون إىل أن قن�اة “نس�مة” اململوكة لنبيل الق�روي رئيس حزب
“قل�ب تونس” تواجه مصريا مجهوال بع�د اعتقاله يف الجزائر مؤخرا
بس�بب دخوله غري املرشوع إىل التراب الجزائري.وق�د أحالت الهيئة
الوطني�ة ملكافح�ة الفس�اد يف تونس إىل القضاء يف أغس�طس املايض
ملف ّ
قص يف ش�بهات فساد تتعلّق بقناة تلفزيونية ّ
الت يّ
خاصة ،يرجح
بقوة أنها قناة “نسمة” بالتوازي مع فتح ملفات فساد أخرى كشفت
عنها وسائل اإلعالم ،األمر الذي استغلته منصات إسالمية لتسييسها.
وسبق أن تق ّدمت الهيئة العليا لالتصال السّ معي والبرصي “الهايكا”
ببلاغ لهيئة مكافحة الفس�اد تضم�ن تجاوزات وش�بهات مخالفة
القوانين والرتاتي�ب الجاري بها العم�ل إلحدى القن�وات التلفزيونية
ّ
الخاصة يف ش�خص ممثله�ا القانون�ي ووكيلها السّ �ابق.وأفاد بالغ
“الهاي�كا” بتوظيف القناة لل ّدعاية الحزبية لصالح أحد املرش�حني يف

االنتخابات الترشيعية والرّئاس�ية  ،2019وجمع ّ
التربعات عن طريق
نشاط جمعية خريية واستعمال املنابر اإلعالمية بالقناة للدعوة لذلك،
ومواصلة اس�تغالل قناة تلفزيونية ّ
خاصة رغم انتهاء م ّدة الترّ خيص
املس�ند إليها بموج�ب اتفاقية مربمة بني وكيلها وال ّدولة ،واس�تمرار
القن�اة يف البث دون إجازة وعدم تس�وية الوضعية املذكورة يف اآلجال
القانوني�ة ،وتنطبق هذه األوصاف عىل قناة “نس�مة”.وقالت الهيئة
الوطني�ة ملكافحة الفس�اد إنه ثبت لديها ّ
أن الرشكة املس�تغلّة للقناة
ّ
الخاصة قد قامت بالطعن أمام املحكمة اإلدارية يف قرار
التلفزيوني�ة
الهيئة العليا املس�تقلّة لالتصال السّ معي والبرصي املتعلّق بإجراءات
الصادر عام  2018وكذلك يف القرار املتعلّق بدعوتها ّ
التس�وية ّ
للتوقف
الف�وري عن البث الصادر عام  .2019إالّ ّأنها لم ُتق ّدم ما يفيد صدور
قرارات قضائية يف إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة املطعون
فيها باإللغاء.

تص ّدر أصحاب اخلربة للمشهد اإلعالمي أولوية لدى الصحفيني

مشروع قانون موريتاني إلنهاء فوضى املنصات الرقمية
نواكشوط /متابعة الزوراء:
يناق�ش الصحفي�ون يف موريتاني�ا
مس�ودة مشروع لتنظي�م اإلعلام
اإللكرتون�ي لوض�ع ح�د ملا يس�مى
بـ”املتس�ولني باس�م الصحاف�ة”،
بعد انتش�ار منصات رقمي�ة تفتقر
للك�وادر الصحفي�ة املؤهل�ة على
حس�اب املنصات املهنية التي تفتقر
للدعم.
تس�تعد الحكوم�ة املوريتانية إلقرار
قانون لتنظي�م اإلعالم اإللكرتوني يف
البالد ،بع�د توافق الوس�ط اإلعالمي
على بنوده ،حيث تجري النقاش�ات
إلصلاح القطاع الذي يش�هد فوىض
واسعة وخروجا عن املعايري املهنية.
وق�دم اإلعالمي�ون مقرتحاته�م
ومالحظاته�م خالل اجتماع خصص
لنقاش مس�ودة مرس�وم مقدم من
وزارة الثقاف�ة والش�باب والرياضة
والعالق�ات م�ع الربمل�ان الخمي�س،
وج�اءت املس�ودة يف  16م�ادة ،ت�م
إعداده�ا م�ن قب�ل خبير مس�تقل
لصالح الوزارة.
وتش�هد س�احة اإلعلام الرقم�ي يف
موريتاني�ا مؤخ�را ف�وىض ،ويق�ول
صحفي�ون إن ش�بكات التواص�ل
االجتماع�ي تتي�ح ألي مس�تخدم
إمكانية إنشاء منصة رقمية ،دون أن
تكون لدي�ه خربة بمبادئ وأخالقيات
العم�ل الصحف�ي ،وأغل�ب ه�ذه
املنصات تفتق�ر إىل املهنية وال تمتلك
أطق�م فني�ة وتحريري�ة ّ
تمكنها من
نقل املعلوم�ات واألخبار وفق معايري

الجودة واملصداقية ،ويف بعض األحيان
يدير هذه املنصات ش�خص واحد بال
خلفية إعالمية ،لنرش أي يشء غريب
ومثري ،أو ي�رى أنه قد يجلب التفاعل
دون مراعاة للمعايري املهنية.
وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة
والعالق�ات م�ع الربملان املخت�ار ولد
داه�ي الت�زام قطاعه بتنفي�ذ كل ما
تتف�ق علي�ه األرسة اإلعالمي�ة م�ن
إصالحات للحقل الصحفي.
وأض�اف ول�د داه�ي أن توصي�ات
لجن�ة إصلاح قط�اع الصحفة تمت
ترجمتها إىل قوانني ومراسيم ،سرتى
النور قريب�ا ،مما س�ينعكس إيجابا
عىل املش�هد عموما عرب زيادة الدعم

العمومي له وتمهينه.
وتقدم�ت اللجن�ة الوطني�ة إلصلاح
الصحاف�ة يف فرباي�ر امل�ايض ب�ـ64
مقرتحا لحل األزمة التي يتخبط فيها
القط�اع اإلعالم�ي يف البلاد ،وغطت
ه�ذه املقرتح�ات مح�اور متع�ددة،
أولها اعتماد سياسة وطنية لإلعالم،
إضافة إىل إعادة هيكلة جهة اإلرشاف
عىل القطاع بالعودة لوزارة االتصال،
وإنشاء مجلس أعىل للصحافة.
ورأت اللجن�ة يف تقريره�ا أن وض�ع
اإلعلام يف البالد “بالغ الخطورة ،وأن
تأثريها الس�لبي عىل الدولة واملجتمع
لم يع�د خافيا” ،وتابع�ت أن “كل ما
نعاين�ه اليوم من الفوىض والتس�يب

والفساد ،عائد كليا أو جزئيا إىل فشل
اإلعالم”.
وش�خصت واق�ع اإلعالم الي�وم بأنه
يبتع�د عن تن�اول امللف�ات والقضايا
التي ترتبط بحياة الناس ،وال يمارس
النقد البن�اء ويغطي عىل اإلخفاقات،
وال يس�تخدم البح�ث واالس�تقصاء
يف قضاي�ا الرش�وة والك�ذب والغش
والدجل والكسل ،ومظاهر الفوىض يف
الشارع والس�وق واملدرسة واملسجد
والنقل.
ورغ�م تع�دد قنوات�ه العمومي�ة
والخصوصي�ة ،وكث�رة محطات�ه
ومراس�ليه يف الداخل ،فه�و بال تأثري
جوه�ري على املواط�ن ،وبعي�د عن

التنوير والتحديث ،وعن اإلس�هام يف
معركة نرش العلم والتنمية ،بحس�ب
اللجنة.
وتحظ�ى املنص�ات الرقمي�ة بأهمية
كبيرة يف موريتاني�ا ،لك�ن تص� ّدر
أصح�اب الخبرة للمش�هد اإلعالمي
يع�د يف مقدم�ة أولوية أه�ل القطاع
والقائمني عليه ،خصوصا مع حاجة
املواطن إىل وجود مؤسسات صحفية
ق�ادرة على مراقب�ة أداء الحكوم�ة،
وكش�ف أي شبهة فس�اد ،ومواجهة
املتطفلين على املهن�ة ،مع انتش�ار
ش�بكات رقمي�ة تعتم�د يف تمويله�ا
على رجال أعمال وجه�ات خارجية.
ويمك�ن اعتباره�ا أذرع إعالمي�ة
ملصادر تمويلها.
وأوضح الوزير ولد داهي أن مس�ودة
املرس�وم س�تحدد الخدمة الصحفية
اإللكرتوني�ة ،وترس�م الح�دود بينها
م�ع الخدم�ات اإللكرتوني�ة األخرى،
التي ال عالقة له�ا باملجال الصحفي،
كم�ا أنه�ا سرتس�خ رشط الترصيح
فق�ط لدى النيابة العامة عند إنش�اء
منصة صحفية إلكرتونية ،تبس�يطا
لإلج�راءات وتش�جيعا للحري�ة
اإلعالمي�ة ،م�ع اعتم�اد معايير من
ش�أنها أن تس�اهم يف إضفاء املهنية
عىل املشهد والتقليل من تمييعه.
ومن املش�اكل التي تواجه العاملني يف
ميدان الصحافة الرقمية يف موريتانيا،
غياب قوانني تحكم املمارسة املهنية،
فهو مجال مفتوح أمام الجميع ،وقد
نتج عن ذل�ك ظهور ما يمكن وصفه

بـ”املتسولني باسم الصحافة” حيث
يم�ارس ه�ؤالء أنماطا م�ن االبتزاز،
فهم عىل اس�تعداد لتشويه صورة أي
مس�ؤول أو موظف أو رجل أعمال ال
يدفع له�م ..أما من يق�دم املال فهو
أساس�ا غير صالح ملنصبه بحس�ب
تعبري أحد الصحافيني.
وتص�درت مقرتح�ات لجن�ة إصالح
اإلعالم توصية بـ”وضع اسرتاتيجية
موريتانية لإلعالم واالتصال تستأنس
بالتوصي�ات ،وبالقوانين املتعلق�ة
بالحق�ل بجمعه�ا يف وثيق�ة واح�دة
متكامل�ة” ،كم�ا أوص�ت باعتم�اد
“هيكل�ة منس�جمة ومتكامل�ة
للقطاع يعهد لها باقرتاح السياسات
اإلصالحي�ة ،واإلرشاف عىل تنفيذها،
ومراقب�ة البنية التحتي�ة ،ومخاطبة
أهل الحقل يف كل املجاالت”.
ومن املقرتحات إنشاء مجلس وطني
لإلعلام ،ومنح�ه صالحي�ة اإلرشاف
عىل الصحاف�ة املكتوبة واإللكرتونية
والتكوين وتحسين الخبرة ،إضافة
إىل تنظيم البطاق�ة الصحفية وإنفاذ
ميث�اق األخالقي�ات والتع�اون م�ع
النقاب�ات والرواب�ط وحماي�ة املهنة
والحماية منها.
ويدخ�ل ضم�ن اختص�اص املجلس
“التعام�ل م�ع اإلعلام اإللكرتون�ي
والنظر يف مضامين�ه ،واإلرشاف عىل
تس�يري دار الصحاف�ة ،ودار النشر،
وغريهما من املنش�آت املشرتكة التي
تخدم الحقل”.
ويشرف املجل�س املقترح على

تنظيم الوص�ول إىل املصادر ،وتأهيل
الصحاف�ة للمش�اركة يف األنش�طة
الصحافي�ة ،واقتراح اإلصالح�ات
الرضورية بشكل مستمر ،وتشجيع
قيام مؤسس�ات صغرية ومتوسطة
يف املجال الرقمي ،ودعمها ،وتش�كيل
س�لكللمدوننياملوريتانيني.
واقرتحت اللجنة إنشاء وكالة وطنية
لإلشهار (اإلعالن) ،لتحل محل سلطة
اإلشهار ،وتكليفها بتحصيل إيرادات
اإلش�هار وتحدي�د أوجه االس�تفادة
منه ،وكذلك إنش�اء معهد للصحافة
وتقنيات اإلعلام ليوفر تدريبا مهنيا
وتقني�ا حقيقيا للصحفيين ،ويحل
مح�ل قس�م الصحاف�ة يف املدرس�ة
الوطنية لإلدارة.
وس�اهم غياب الدعم َ
وضعف األجور
والعم�ل دون عق�ود تحم�ي حقوق
الصحفيين ،يف ترس�يخ الف�وىض يف
اإلعلام اإللكرتوني ودف�ع العديد من
أصحاب الخربة واألس�ماء الوازنة إىل
البحث عن مصادر دخل خارج مهنة
الصحاف�ة ،وأت�اح غيابه�م الفرصة
لظهور دخالء عىل املهنة يبحثون عن
الرتند وعدد الزيارات بأي طريقة.
وعرب ول�د داهي عن أمله يف أن يخرج
املشاركون يف الورشة بمقرتح يطور
الحق�ل اإلعالم�ي ،م�ن خلال ن�ص
ينحاز للمهنية واملعيارية ويستوعب
كل انفت�اح وتس�امح ،ويض�ع ب�كل
رصامة الحواجز أمام التمييع وانعدام
الضواب�ط ويمن�ع كل ما من ش�أنه
النيل من رشف املهنة الصحفية.
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االنسان الناقص يف بعض قصص “كورونا الزمن الضائع”
ألياد الشمري إمنوذجا
داود سلمان الشويلي
يق�ول في�ودور دوستويفس�كي يف مقدمة
روايته االنسان الرصصار:
((إن كاتب هذه املذكرات ،واملذكرات نفسها،
وهمي�ان طبع�اً ،وبالرغ�م من ذل�ك فإنني
ال أق�ول أن�ه من املمك�ن أن يوج�د مثل هذا
الشخص يف املجتمع وحسب وإنما أقول أنه
موجود فعالً ،ويس�تطيع الق�ارئ أن يتأكد
م�ن ذلك إذا ألق�ى نظرة عىل الظ�روف التي
ينهض عليه�ا مجتمعنا .لقد حاولت هنا أن
أصف أحد أفراد امل�ايض القريب للرأي العام
وصف�ا ً أدق وأوض�ح م�ن الوصف الش�ائع
املأل�وف  ،ألنه يمث�ل جيالً ما ي�زال عىل قيد
الحي�اة :إننا نرى هذا الش�خص مقدما ً إلينا
نفسه وآراءه يف القس�م األول وكأنه يحاول
أن يوضح األس�باب الت�ي أدت إىل ظهوره يف
مجتمعنا .أما القس�م الثان�ي ،فإنه يحتوي
عىل املشاهدات الحقيقية املتعلقة بشخصه
والخاصة بحوادث معينة من حياته)).
اذا كان ب�روب يف كتاب�ه “مورفولوجي�ة
القصة” قد جعل الش�خصية ه�ي النموذج
الذي يعرب عن الفعل ،كالش�خصية املانحة،
والشخصية الرشيرة ،والشخصية الساحرة،
ف�إن انس�اننا ال�ذي سندرس�ه يف بع�ض
النص�وص القصصي�ة ملجموع�ة “كورون�ا
الزم�ن الضائ�ع” ألي�اد خضير الش�مري
س�يكون هو مي�دان دراس�تنا يف الس�طور
القادمة.
***
لق�د احتف�ت الكتاب�ة الرسدي�ة “القصة
القصرية والرواية” كثريا باألوبئة واألمراض
الت�ي تصب�ح جائح�ة قاتل�ة ،من�ذ رواي�ة
“الديكاميرون” م�رورا برواية”الطاع�ون
القرمزي” ،ورواية”ح�ب يف زمن الكولريا”،

ورواية”حكاي�ة
ورواية”الطاع�ون”،
الده�ان” ،حتى وصولن�ا اىل زمننا الحارض،
ورواية “الكمام�ة البيضاء والقفاز األزرق”
لكاتب هذه السطور والتي فازت يف مسابقة
مانديلا خالل هذا العام ،م�ع العرشات من
القص�ص القصيرة ،والقصيرة ج�دا التي
تناول�ت ذل�ك .وق�د اختل�ف يف ه�ذا التنوع
الرسدي ،املوضوع ،واألحداث ،وزاوية النظر،
والش�خصيات ،وكيفية تقديمها ،ووصفها
بإختالف مبدعها .وكانت مجموعة الروائي
والق�اص أياد خضير الش�مري واحدة من
املجامي�ع القصصي�ة التي احتف�ت بالوباء
القاتل ،وخاصة القصة التي تحمل اس�مها
عنوان املجموعة.
ضم�ت املجموعة القصصي�ة اآلنفة الذكر
ثالث وثالثون قصة قصرية ،وقد حملت أربع
قصص يف عنوانها اسم كورونا ،وهي :قصة
“كورون�ا الزمن الضائع” ،وقصة “هواجس
زم�ن الكورون�ا” ،وقصة”معن�اة كورون�ا
األبدية” ،وقصة”تداعيات كورونا”.

ويعن�ي عن�وان دراس�تنا هذه “االنس�ان
الناقص” فيما يعني�ه هو نقص – مادي أو
معنوي -يف تكوينه العضوي ،أو االجتماعي،
وحت�ى الثق�ايف واالقتصادي .وه�ذا النقص
يجع�ل الش�خصية تفع�ل فع�ل ايجابي أو
سلبي ،وستبني لنا ذلك بعض نماذج قصص
الشمري التي سنتناولها يف الدراسة ادناه.

فف�ي الن�ص األول املعنون “م�وت بطيء”
يقول الق�اص مبين�ا النقص ال�ذي ينتابه:
((ول�د ذات ي�وم يف املدين�ة نزل على رجليه
بعكس اآلخرين ينزلون عىل الرأس ظل يحبو
عىل أربع  ..يركض يف شوارعها حتى تالشت
األحالم)) .ص6
يف ه�ذا النص ن�درك ان بطل قصتنا كان يف

والدت�ه مختلفا عن الباقني م�ن بني البرش،
فهو قد نزل م�ن رحم أمه عىل رجليه ،وهذا
معن�اه أن يك�ون مختلف�ا يف كل يشء ،ومن
ه�ذه األش�ياء األحالم ،إذ تتلايشء كلها وال
يبقى شيئا منها ،فكان فقريا.
يف ن�ص “الرج�ل النص�ف” ويف منامه عىل
مصطبة يف الش�ارع وهو ثمل ،يحلم ،وكثريا
ما تكون األحالم صدى ألفعالنا ،بل انعكاس
ملا نعيش�ه يف الواقع ،بأنه كما قال له أخوه:
((أخ�ي كيف تأكل الس�ندويش وأنت نصف
إنسان ال توجد عندك بطن)) ص .23فيهرب
منه كل من يراه.
ويف ن�ص “نهاي�ات الش�فق الفيض” نجد
البطل فاقد الح�دى عينيه ،أعور ،ورغم ذلك
فه�و يقرأ بنه�م ،ويبحث ع�ن طريق جديد
((خال من قذارات ومه�ازل طرق الخيبة))
ص  ،42ورغ�م ذل�ك أصب�ح يه�ذي يف حرية
دائمة ال يقر له قرار.
يف ن�ص “أي�ام ضائع�ة” يتس�اءل بطلها:
((كان�ت تنقصن�ي البهجة ،س�ؤال حريني
هل لالنس�ان الحق يف وضع نهاية لحياته يف
ظ�روف غامضة؟)) ص ،59وبعد مراجعات
كثرية لالطباء يجد ان ش�عرة شقراء يف أذنه
فيقتلعه�ا ويقول (( :كان�ت للطبيعة الفعل
بالعالج أفضل من البرش)) ص.64
يف ن�ص “خي�وط متش�ابكة” يق�ول بطل
القص�ة ((أن�ا ..اليائ�س الس�اهر يف حطام
رعش�تي ،أمتهن الصمت منف�ذا لحدوث غد
يحدثني عن ش�واطيء)) .ويق�ول يف نهاية
الن�ص (( :وها أنا أق�ف دون وقوف وأجلس
دون جل�وس ولي�س يل أن أطير ،ب�ل أحفر
ملجأأتكور فيه يؤويني من الفخاخ ومالحم
بطوالتالهدم وسالحف املساء ...الخ)).
يف ه�ذا الن�ص نلتقي بالبط�ل وهو ما زال

انس�انا ناقصا ،يائس يف حطام رعش�ته إال
انه يحلم بوطن ،وقد عرف طريقه.
يف نص�وص كورون�ا ،ويف نصه�ا األول
“كورونا الزمن الضائع” يفقد بطلها حاسة
النظر بس�بب وب�اء كورونا فيتراءى له يف
فراش مرضه بعض م�ن أيام حياته ،فيتهم
بالجنون ،انه رأى الحقيقة التي كانت غائبة
عنه قبل الوباء ،وهكذا يكون الوباء كاش�فا
له مل�ا يعيش�ه داخ�ل مجتمع يف املس�تقبل
فيتهاوى جثة فيها بقايا أنفاس واهنة.
فيم�ا يف نصه�ا الثان�ي “هواج�س زم�ن
كورونا” ص 121يش�عر بطلها انه كالكلب
املس�جون وحيدا ،والكوابي�س التي تراوده،
بسبب القلق الذي يسببه له هذا الوباء.
يف ن�ص “معاناة كورونا االبدية” ص 128
نفس هواجس بط�ل نص “هواجس  ”...إال
انه�ا حقيقي�ة فينقل اىل غرفة األوكس�جني
الذي يبدأ تنفسه يتالىش شيئا فشيئا.
يف نص “تداعيات كورونا” ص  .133يرصد
النص اصابة ش�خص بالوب�اء وما يراه من
أحلام مزعج�ة ويف النهاي�ة يتس�اءل وهو
عىل فراش املرض((:ال أع�رف هل أنجو من
املرض .أم أستس�لم له؟!)) ص 137ويجيب
ه�و قائلا (( :ترك�ت الج�واب إىل أحالم�ي
القادمة)) ص.137
املجموع�ة القصصي�ة (كورونا يف
الزم�ن الضائ�ع) يمك�ن أن نقرأها
والقاص يعيش فرتة ما قبل كورونا
وفترة جائح�ة كورون�ا لنرص�د
تجلي�ات بطله يف الزمنين ،وما هي
أحساساته ،ومش�اعره ،ومشاغله،
وما هو اليشء الذي “ينقصه” وهو
يعيش يف ذينيك الزمنني ،وقد تعرفنا
عليه فيهما.

األدب العربي بني املاضي واحلاضر
احلجاج الشعر ّي يف جمموعة هل يعود البنفسج ،ترمجات
للح ّب واحلرب للشاعر نوفل احلمدان ّي
قراءة يف كتاب :دراسات يف األدب

العربي ،أ.د .شاكر هادي التميمي

عال احلساني
َّ
إن األدب العربي أحد أجمل الروافد املنحدرة
عن نهر اللغة العربية ،نهر الجمال والعذوبة
يف كل العص�ور ،وعىل مر الدهور ،ومن هنا
كان هذا الكتاب الذي ألفه الش�اعر الراحل
أ.د.شاكر هادي التميمي واملعنون(دراسات
يف األدب العربي)حيث جمع فيه بني شعراء
العرصي�ن الجاهيل واإلسلامي عىل اعتبار
امت�داد الثقافة الش�عرية من ه�ذا إىل ذاك،
وتم تقس�يم الكت�اب إىل عدة أقس�ام احتل
كل ش�اعر قس�ما ً منها ،كما وت�م التطرق
إىل الح�وار والتك�رار يف القصي�دة العربي�ة
والعراقي�ة ،وهم�ا م�ن األس�اليب البالغية
ويدخالن ضمن إشارات التطور الحاصل يف
القصيدة خصوصا ً يف فرتة الستينيات ،فقد
أصبحت القصائد تدون عىل ش�كل مش�هد
مرسح�ي أو قصصي .مث�ال ذل�ك قصيدة
حس�ب الش�يخ جعفر واملعنونة (السوناتا
الرابعة عرش)والتي يقول فيها’١’:
أكلما خبا الصدى والريح
رأيت عينني وحيدتني وإمرأة
توق�د ن�ارا ً تح�ت ق�در والنخي�ل يف الدجى
تنوح
ويرصخ البط الطريد والنجوم مطفأة
باإلضافة إىل هذا فقد تم اس�تخدام التكرار
يف القصي�دة ألس�باب عدة نذك�ر لكم منها
التوكيد والتعجب،
ويقس�م التك�رار إىل(تك�رار ح�رف ،تكرار
كلمة ،تكرار عبارة ،تكرار مقطع)ولتوضيح
ه�ذا أكث�ر س�أعرض عليك�م مقطع�ا ً من
قصيدة(تدخني)’’٢لس�امي مه�دي والذي
كرر فيه حرف ال�واو عرش مرات وكما هو
ّ
ف�إن لهذا الحرف س�مة ب�ارزة يف
معروف
إيقاع القصيدة املعارصة الذي لم يفلت من
أساره الشعراء املعارصون يف األغلب األعم،
حيث يقول السامي:
أنا والربد والليل ،والبندقية
والحنني إىل امرأة وفراش ،وابهة منزلية...
وطويل هو الليل
والربد يشتد بي
فأخالف كل األوامر..
أشعل يف الرس سيكارتني معا ً
وأعب خانهما..
وأفتش يف علبتي عن بقية
وأب�رز املش�تهرين به�ذا حس�ب الش�يخ
جعف�ر وس�امي مهدي وحميد س�عيد .أما
بالنس�بة إىل العرصين الجاهيل واإلسالمي
فقد تط�رق فيهما إىل الف�رزدق والذي كان

أش�عر ش�عراء العرص اإلسلامي وشهد له
الع�دو والصدي�ق بذلك ،وقصائ�ده ال تخلو
م�ن الفخر القبيل والش�خيص ،وله قصيدة
ً
ذلك’.’٣علم�ا َّ
أن قصائد الفرزدق
طويلة يف
دائما ً ما لتفتتح بأغ�راض العرص الجاهيل
كالوق�وف على األطالل ،باإلضاف�ة إىل هذا
َّ
فإن معانيه الشعرية محدودة ال جديد فيها
ّ
إال إن لشعره وقع يف نفوس السامعني وذلك
لجزالة ألفاظه.
وم�ن الفرزدق إىل ابن الدمينة وهو عبد الله
ب�ن عبيد الله أحد ش�عراء الغ�زل يف العرص
الجاهيل ،وال�ذي لم يتمكن من االس�تغناء
ع�ن الق�رآن الكري�م يف ش�عره؛ حي�ث أنه
يقس�م بوفائه ألحبته ويذكرهم بعذاب الله
إن هجروه.
وبينما نحن نتحمس لفخر الفرزدق ونبحر
يف غ�زل اب�ن الدمينة يعرج بنا الش�اعر إىل
ش�اعرين مختلفين تماماً؛وهم�ا إبراهيم
الوائلي ومحم�ود دروي�ش حي�ث النزع�ة
الوطني�ة الكامن�ة يف ش�عرهما نتيج�ة
اإلحتلال والث�ورات والنكبات،املتمثل�ة
بث�ورة  ٢ماي�س ١٩٤١م واحتلال الكيان
الصهيوني لفلس�طني،فبمثل هكذا ظروف
يقع عىل عاتق الشعراء مهمة تشجيع أبناء
ش�عبهم للوق�وف بوجه الطغ�اة من خالل
ما ينش�دونه من قصائد تعزز قوة الش�عب
وتمجد أرضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
()١ينظر:األعمال الش�عرية لحسب الشيخ
جعفر١٤٩،
عوليس،س�امي
()٢ينظر:س�عادة
مهدي٩٥،
()٣ينظر:دراسات يف األدب العربي١١،

د.عمّار إبراهيم الياسر ّي

ُ
+تع� ّد القصي�دة العربيّ�ة منذ الش�عر
ّ
ّ
الجاهيل حتى وقت قريب من الرسديّات
الكبرى الت�ي حاق�ت بال�ذات العربيّة،
فالفحول�ة والبطول�ة والحماس�ة من
تجليّاته�ا املائ�زة ،وقصي�دة الح�رب
بوصفه�ا إح�دى تجليّاتها ل�م تختلف
موضوعاتها عن األنواع الباقية ،إذ ّ
يذكي
الش�عراء روح الحميّ�ة ل�دى املقاتلين
ّ
ّ
ويتغنون
ويذكرونهم باألمجاد السالفة
بالبطوالت الراهنة ،وقد ذهب ابن سالم
إىل ّ
أن الح�روب الت�ي خاضته�ا القبائل
العربيّة كانت سب ًبا يف إذكاء روح الشعر
لديه�مُ ،
وتع� ّد ح�رب األوس والخ�زرج
ً
مصداق�ا لذلك ،واألس�ماء الش�عريّة يف
ُ
ُ
ّ
هذه املوضوعة ال تعد وال تحىص.
ومع التح�وّالت الفلس�فيّة الت�ي مرّت
باإلنسانيّة لم َت ُعد الصور السالفة قارّة
ّ
الش�عري؛ بل بحث الش�عراء
يف املخيال
ع�ن أنس�اق جدي�دة تحف�ر يف طبقات
الذات وإرهاصاتها الروحيّة ،فالفلسفة
التش�اؤميّة والوجوديّ�ة وفلس�فة م�ا
بع�د الحداث�ة ومفاهيم مث�ل االغرتاب
ّ
الن�ص
واالس�تالب والغرب�ة س�اورت
الجديد وبحثت يف أنساقه املضمرة.
ُتع� ّد مجموع�ة ه�ل يع�ود البنفس�ج،
ترجمات للحبّ والحرب للش�اعر نوفل
ً
ّ
للنص املعارص الذي
مصداقا
الحمداني
ّ
ّ
يحاك�م الح�رب والعن�ف وتجلياتهم�ا
البنيويّ�ة بفلس�فة مغاي�رة قوّض�ت
الفلس�في املرتبط بالرسديّات
الس�ائد
ّ
الكربى بكل ّ
تمثالتها الالهوتيّة والقبليّة
ّ
النص
والسياس�يّة ،ولو الحظن�ا عتبة
نجد فيها مهادات قبليّة ّ
تمثلت بالوردة
الحم�راء ذات الس�اق األس�ود على
ّ
تش�ظى عنوان
غلاف املجموعة ،فيما

املجموع�ة بين اللونين الس�ابقني هو
اآلخر ،وهي إحال�ة دالليّة تيش بدمويّة
الح�رب ومق�دار الدم�ار ال�ذي تخلّفه
يف الحي�اة ،وم�ع التوطئة الت�ي ترتبط
بالنص�وص املوازية ل�م تختلف اإلحالة
الدالليّ�ة ،إذ يقول الش�اعر يف الصفحة
الخامس�ة « وأنت تقرأ هذه الكلمات قد
تكون ذئاب الحرب قد قضمت يوس�ف
آخر»  ،وهنا الشاعر يعلنها رصيحة من
إن للح�رب ذئاب تقض�م الوجود مهما
كانت األس�باب والعلل املوجبة لها ،ويف
الصفح�ة الس�ابعة يطالعن�ا العن�وان
الفرع�ي للقصي�دة األوىل (م�وّال أوّل)،
ّ
ّ
وامل�وال يف مهاداته الش�عريّة والنغميّة،
كان�ت موضوع�ات الذكري�ات والحزن
والعت�اب م�ن تجلّياته ،والس�ؤال الذي
يتبادر ،ما الحزن والعتاب الذي يريد أن
ّ
النص
يشدو به الش�اعر؟ ومع متابعة
نقرأ :
ٌ
ٌ
وحروب تمت ّد عىل طول الصرب
وطن
ٌ
وعي�ون تعبت م�ن كثر الدم�ع عىل مدّ
العمر
فالوط�ن ال�ذي أدم�ن الح�روب يثير

حفيظة الش�اعر ،فلم يبق يف العني ماء،
الحجاجي األوّل
وهنا يتجسّ �د الخطاب
ّ
الرافض للحروب مهما كانت األس�باب
املوجب�ة لها ،ليس هذا فحس�ب؛ بل إن
الخط�اب ق�وّض ّ
كل الرسديّ�ات الت�ي
تجتهد يف إس�باغ الرشعيّة عىل حروبها،
نصه (هل يعود البنفسج) ّ
ففي ّ
يوظف
فلسفة االنتظار بوصفها فعلاً تقويضيًّا
ملفاهي�م ق�ارّة مرتبط�ة بالتضحي�ة
والشهادة ،إذ يقول يف الصفحة السابعة
الشعبي:
عرشة بعد توظيفه املوروث
ّ
(ش�فت اله�وة م�ن ابعيد ح�رّك الباب
حسبايل ييمّه جيّة احباب)
ٌ
حزن
كلّم�ا ه ّزت الري�ح بابي توجّ �س
بقارعة الروح
أيق�ظ يفّ الج�ذور الدفينة أيق�ظ ّ
دقات
قلبي الدفيئة
الش�عبي الت�داويلّ الذي ييش
فامل�وروث
ّ
بفلس�فة االنتظ�ار الرافض�ة للحروب
بمختل�ف تجلّياته�ا عم�د الش�اعر إىل
توظيف�ه م�ن أج�ل تحقي�ق اإلقن�اع
الحجاج�ي من جهة ومحاكاة فلس�فة
ّ
االنتظ�ار الضارب�ة يف عم�ق التاري�خ

واملرتبط�ة بالحم�والت النفس�يّة
والوجوديّة وهذا ما ذهب إليه الش�اعر
حينم�ا قال أيقظ يفّ الج�ذور الدفينة يف
دقات قلبه يف إحالة بالغيّة ملن رسقتهم
رشاهة الحروب.
يكت�ف خط�اب الش�اعر الرافض
ول�م
ِ
بتوظي�ف فلس�فة االنتظ�ار فحس�ب؛
ب�ل عم�د إىل توظي�ف س�يميائيّات
األه�واء الت�ي يصفها املُ ّ
نظ�ر الفرنيسّ
ّ
(الجريداس غريماس) عىل أنها الحديث
عن حاالت النفس وجوّانياتها النفسيّة
املرتبط�ة بالغيرة والغض�ب واإلحباط
وغريه�ا ،والثيمة الدالليّ�ة التي ّ
وظفها
الش�اعر ه�ي (اإلثيس�يا) الت�ي تعن�ي
لحظ�ة االنفص�ال واالنش�طار الجمايلّ
عن املفاهيم الق�ارّة يف املجتمع املحيط
بفع�ل التجربة الحس�يّة التي يعيش�ها
اإلنس�ان ،ولو تأمّ لنا ّ
نصه املوس�وم (يف
ذك�رى الخيب�ات الكبيرة) يف الصفحة
الحادية واألربعني:
ً
سيفا يذود به دون يوسف
من سيحمل
واألخوة املتعب�ون ُي ِع ّ
�دون أعمارهم
لسعري الحروب
واملآتم مصحوبة باألناشيد
نلح�ظ ّ
أن الش�اعر ق�د أع�اد صياغ�ة
ّ
القرآني عىل وفق رؤية جماليّة
التناص
ّ
مع�ارصة تق�وّض فلس�فة الح�رب
بوساطة االس�تفهام عمّن ينقذ يوسف
وس�ط ركام الح�روب واملآتم تس�وّرها
األناش�يد ،لكن الس�ؤال الذي يتبادر ،ما
األناش�يد التي تحي�ط باملآت�م؟ ترانيم
الفجيع�ة أم الحياة؟ ويب�دو أن األقرب
للقراءة هي أناش�يد الح�رب التي تلقي
بحطبه�ا يف وهاد الح�روب ،فالقطيعة
االنفصاليّة عن تراني�م الحروب جاءت
بفعل التجربة الحس�يّة التي حاقت بها
ّ
الوجودي
الخس�ارات لتعلن حجاجه�ا

املرير.
وقد تضمّنت املجموعة فلسفة حجاجيّة
ثالث�ة ّ
تمثلت بالش�وق والهي�ام والولَه
بوصفه�ا مفاهيم تعيد تش�كيل الحياة
الت�ي لوّثها دخان الح�روب ،ولو تابعنا
ّ
نص�ه (أش�تهي ِك تجيئني م�ع الربق) يف
الصفح�ة الس�ابعة والخمسين حينما
يقول:
ُ
املس�افة والدرب نحو
سيّدتي أرهقتني
العيون الجميل ِة وع ٌر
فضاء
ِ
ّ
تدجّ َ
وألف إش�ارة
�ج بالح�رس
املخميل ِ
نهي
نلحظ إن الوله والغرام رس�الة س�امية
تقترح املحبّ�ة وتنث�ر الجم�ال وتنرش
الخصب والنماء ،لذا لم تش�غل الشاعر
ذكريات الفقدان التي عاثت بروحه؛ بل
عمد إىل تش�كيل فلس�فة تقوّض الفناء
قد تكرّرت يف نصوص أخرى مثل (وأنت
ترس�مني البح�ر بباب�ي) ،إذ يق�ول يف
ّ
والستني:
الصفحة الرابعة
ً
طيفا تألّق عرب مسافاتي
س�يّدتي كنتِ
القاحلة
وكن�تِ ربي ًعا يم� ّر بصم�ت ويرتك يف
القلب أزهاره
ِ
فالطيف الذي يس�قي مسافات الشاعر
القاحل�ة الت�ي أصابه�ا الج�دب بفعل
الح�روب والربي�ع الذي ي�زرع األزهار
يف القل�ب والحي�اة خطاب ُيش�يّد حياة
مفارق�ة عىل الرغم من كونها مُ فترَ َضة
وضيّق�ة وس�ط الس�ائد ال�ذي فرضته
الرسديّات الكربى.
مجموعة هل يعود البنفس�ج ،ترجمات
ّ
ش�عري مفارق
للحبّ والحرب ،خطاب
الجمعي ،برع
مل�ا هو س�ائد يف املخي�ال
ّ
يف تش�كيله الش�اعر يف بني�ة نصوصيّة
متآزرة عىل الرغم من تحوّالتها البنيويّة
الذاتيّة ما بني التفعيلة والنثر.

أدب الرحلة احلضارية!
د .سيد شعبان

يعج�ب امل�رء من كث�رة التأليف الجغ�رايف عند الع�رب؛ فهم قوم
امت�ازوا بحب االرتحال رضبا يف األرض وابتغ�اء نفعها؛ منذ كانوا
رعاة يجوبون البادية ليطعموا شياههم والبحث عن مواطن الرزق
فكان�ت رحلتا الش�تاء والصي�ف .ففي القرآن الكريم إش�ارات إىل
عالم الرحلة حني قص علينا سرية ثمود وعاد وفرعون ذي األوتاد؛
ذكر أماكن بأعيانها أو بأوصافها؛ الحديث عن الغابرين وطبقات
األم�م ون�وازع الخري أو مكام�ن الرش يف النف�س البرشية؛ وصف
الق�رآن الطوفان وقصة أهل الكه�ف وما طرأ من تغيري عرب مرور
الزمن.ارتحل�وا يف البالد وجابوا النواح�ي ،وصفوا األماكن زروعها
وثمارها وأش�جارها وتنوع السالالت البرشية ،لم تعوزهم الحيلة
فاس�تخدموا أقالمهم عوض الصورة ومال�وا إىل اآللة يجربونها يف
تحديد املواقع قربا وبعدا عن بيت الله الحرام.
لذا يح�ق القول إن الرحلة عند الع�رب يف إطارها كانت تبحث عن
العمق الحضاري والتعبد بتعريف األمم بهدي اإلسالم ونرش ثقافة
الحوار والتس�امح وإن ج�اب الرحالة بالدا تم�ور بتيارات فكرية
وم�دارس فقهي�ة مذهبية.لم تك�ن الحدود السياس�ية قد وجدت

لتق�ف عثرة يف وجه الرحالة؛ هذا اب�ن بطوطة وقد جاب املعمورة
ي�دون ويصف ومن ثم يرسد وقد يس�توزر يف بل�د فيميض أعواما
يف الصين أو يف بالد الرتك وقد يخترق الصحراء فيدون تاركا تراثا
جغرافيا عجيبا.
وهذا ياق�وت الحموي يجمع مادة معجمه م�ن البالد التى ارتحل
إليها أو سمع بها فكان وعاء لغويا يجمع الجغرافيا ومساربها يف
ودي�ان األمكنة ،تعجب من كثرة املواد التي جمعها يف صرب عجيب
على الرحلة ومس�اراتهالم تكن الرحلة وقفا على العرب وحدهم
فانصرف إليها أجناس مم�ن انضووا تحت الحضارة اإلسلامية
يف بعديه�ا التعب�دي والفكري.فالتجارة ارتح�ال وبحث عن الرزق
ومن ثم حدث التالقح الحضاري يف صورة س�بقت حركة الكشوف
الجغرافي�ة يف بداي�ة عصر النهض�ة ال�ذي نب�ه أورب�ا إىل أهمية
الجغرافيا الطبيعي�ة والبرشية.وما روائع األدب العربي إال ارتحال
يف مسرية الرسد هذه كليلة ودمنة برموزها وحكاياتها وأمثوالتها
تعبري عن ثقافة إقليم لكنها شذبت وصفيت فغدت عربية تحاكي
الن�ص العرب�ي تجوي�دا وإبانة.حتى جاء زمن انتح�ل آخرون فن
الرحلة وجعلوه ميدان تغريب أو تبشري أو خطة استيالء عىل األمم

والش�عوب؛ ألم تنتهب إفريقيا تحت وطأة االستعباد والرق وسوق
ماليين البرش ليكون�وا وقود مصانع املس�تعمرين يرفدهم رحالة
ذوو جلد وأناة يرفعون لواء املحبة والتس�امح -زيفا -وقد شبعت
سباع املحيط من أجسادهم؟
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلا

فوائد الرمان يف الرجيم

ما صفات الزوج العنيد ..وكيف تتعاملني معه؟

الق�درة على التعام�ل ٌ
ف�ن يجب عىل
ً
وخصوص�ا فيم�ا
الجمي�ع إتقان�ه،
يتعل�ق بكيفي�ة التعامل م�ع الرشيك
العنيد ،سواء الزوج والزوجة ،وال َّ
شك
أن كل شخص فريد من نوعه ،ويمتلك
العديد من الصف�ات املختلفة التي قد
تتع�ارض م�ع الصف�ات الش�خصية
لرشيكه ،ولكن ذلك ال يعني أب ًدا وجود
مش�كلة يف العالق�ة ،ل�ذا تعلَّم صفات
الرشي�ك العنيد وكيفي�ة التعامل معه
هي كالتايل:
• ال يقبل أن ُيقال عنه إنه عنيد.
• يرفض توجيه اللوم له.
• يتمسك بآرائه مهما كانت.
• يتميز بصفة سوء الظن.
• يتجاهل كالمك حني تحدثه.

املطبخ

إذا كان رشيك حياتك عني ًدا فال تتعامل
ُ
والحجَّ ة؛ فهو لن يستمع
معه باملنطق
لك ،فالعنيد يحتاج إىل تعامل عاطفي،
لذلك يجب أن تكون مستم ًعا جي ًدا له،
وعليك اّأل تنفعل.
وهنالك ع�دة طرق للتعامل مع رشيك
الحياة العنيد ،وهي:
• حافظي عىل هدوئك.
• استمعي له حتى ينتهي من كالمه.
• اطلبي منه بدائل للموقف.
• ال تجعيل عناده أمرًا شخصيًّا.
• ال تقويل له أنت عنيد.
• ال تنفعيل مع عناده.
• ال ُتلزميه برأي محدد.
• ال تقويل له إنه مخطئ عىل الدوام.
• ال ُتبيّني له أنك تكرهني سماعه.

 3طرق سهلة لتخزين و”تفريز” ورق العنب

يع�د طب�ق محشي ورق العن�ب من ألذ وأش�هر
األكالت يف الوط�ن العرب�ي ،والذي تختلف طريقة
تحضريه من بلد ألخر ،لكن األمر الذي تتفق عليه
جميع البالد ،هو حرص ربات البيوت عىل تخزين
وتفري�ز كمي�ات من�ه ،لتحني تحضيره وطبخه
فيما بعد.
الطريقة األوىل
التخلص من عروق ورق العنبفرد ورق بالس�تيك الخاصة بحفظ الطعام عىلسطح املائدة.
ترتيبأوراق العنب عىل األكياس البالستيكية معترك مقدار  1سم عىل األطراف األربعة.
ثني طريف الورق البالستيك.ثني الط�رف الثالث ورق حف�ظ الطعام ،ويلفعىل شكل رول ،مع إحكام الغلق.
ندخ�ل روالت ورق العن�ب الفري�زر لحيناالستخدام.

إخ�راج روالت ورق العن�ب م�ن الفري�زر وترتكيف درج�ة ح�رارة الغرفة حتى ي�ذوب التجميد ثم
حشوه وطهيه.
الطريقة الثانية:
يف  6لتر مياه مغلي�ة يضاف نص�ف كوب ملحوربع كوب سكر.
توضع أوراق العنب ملدة ثواني قليلة حتى يتغريلونها.
إخراج ورق العنب من املياه الس�اخنة ووضعهاعىل الفور يف أخرى باردة ثم املصفاة لتفى جي ًدا.
توض�ع اوراق العن�ب يف أكي�اس بالس�تيكيةمفتوح�ة ومف�رودة وتغيط�ه جي� ًدا م�ن جميع
األط�راف ،ووضع�ه يف الفري�زر لحين الحش�و
والطبخ.
الطريقة الثالثة:
بعد التخلص من عي�دان أوراق العنب ،يتم ثنيهووضعه يف برطمان زجاجي.

يف إناء عميق يوض�ع  1لرت من املاء مضاف إليهربع كوب من امللح الخشن ،ومعلقة كبرية سكر،
ووضعه عىل النار حتى الغليان.

يضاف امل�اء املغيل عىل أوراق العنب التي س�بقوضعه�ا يف الربطم�ان ،مع إح�كام اإلغلاق ،ثم
يخزن يف الفريرز.

سلوكيات
كل طف�ل يختلف يف مهارات�ه وقدراته عن
اآلخري�ن ،قد يتميز طفل�ك يف يشء ،ولكنه
يتعثر يف يشء آخر ويكافح من أجل تجاوز
معانات�ه أو عىل األقل التخفي�ف منها .إذا
كان طفل�ك متعثرا ً يف الدراس�ة أو القراءة
أو الرياض�ة أو تكوي�ن صداق�ات ،إليكِ 5
طرق لتشجيعه ومساعدته عىل استكمال
كفاحه وتحقيق أفضل نتائج.
 امدحي الخطوات واالنتصارات الصغريةبالنس�بة إىل الطف�ل املتعث�ر ،فلا يج�ب
معاملته باعتبار أنكِ تنتظرين منه تحسني
نتائج�ه باس�تمرار ،فه�و يب�ذل مجهودا ً
مضاعف�ا ً ع�ن أقرانه ليحصل على نتائج
متوس�طة ،لذا ركزي على مجهوده بنحو
إيجابي ،وامدح�ي انتصاراته مهما كانت
صغيرة ،وحفزيه باإلش�ارة إىل الخطوات
التي يخطوها بمجهوده.
 -الثناء عىل مجهوده

 5طرق لتشجيع طفلك املتعثر

إذا بذل طفلك مجهودا ً كبريا ً ولكن لم يحقق
أي نج�اح ،فال ترتكي�ه فريس�ة لإلحباط
والشعور بالفشل ،هو حاول بالفعل وبذل
أقىص جهده ،لذا امدحي جهوده ،وأظهري
ش�عورك بالفخر ملحاوالت�ه والجهود التي

بذلها ،بغض النظر عن النتيجة.
 ابحثي عن البدائلقد يكون الطريق الذي يس�لكه طفلك غري
مناسب له ،وعليكِ البحث عن طريق بديل،
ً
مثلا قد يحب طفل�ك رياضة ما ،ولكنه ال

يحقق فيها تقدماً ،ربما تكون املش�كلة يف
م�كان التدريب او أس�لوب التدريب ،عليكِ
البحث ع�ن طريق بديل يس�اعد طفلك يف
تحقيق هدفه.
 أحبي طفلك كما هوتأكدي من إظهار حبك لطفلك ،وأن يشعر
أنكِ تحبينه كما هو ،فقط ألنه ابنك ،حتى
إن لم يمتلك موهبة ،أو يتميز يف يشء ما..
وتأكدي من أن طفلك سوف يكون متميزا ً
بحبك له ،وضحكته الرقيقة ،وقلبه املمتلئ
بالحب ،وشخصيته السوية.
 اس�تمعي لطفل�ك واجعلي�ه يش�عربالراحة
كون�ي مس�تعدة لالس�تماع إىل طفل�ك
وهو يتح�دث عن خيب�ة أمل�ه وأوجاعه،
احتضنيه ،ابق�ي بالقرب منه ،أخربيه أنكِ
تحبينه ،وأن�كِ فخورة به ،ث�م حاويل فعل
يشء يسعده ويمتص طاقته السلبية.

أخطاء جتنّبيها لتطويل الشعر مبدة زمنية قصرية

تتمي�ز الوصف�ات الطبيعي�ة
للعناي�ة بالش�عر م�ن أه�م

العالجات للتخلص من مش�اكل
الشعر كافة ،خصوصا ً اذا كانت

يس�اعد على تطوي�ل الش�عر ،
ويمكن االستفادة منها إىل أقىص
ح� ّد ،بشرط تطبيقه�ا بش�كل
صحيح .
هن�اك بع�ض االخط�اء التي قد
تقعني بها أثناء تطبيق الخلطات
تؤثر يف رسعة نمو الشعر جربي
ه�ذه الوصف�ات الطبيعي�ة اذا
كن�ت تودي�ن تطوي�ل الش�عر
برسعة فائقة واعتمديها بشكل
صحيح.
خلطات البيض
تس�اعدك خلطات تطويل الشعر
التي تحت�وي عىل البي�ض عادة
عىل التخلص من التقصف وعىل
الحص�ول على خصلات المعة
وناعمة جداً .والسبب أن البيض

فوائ�د الرم�ان يف الرجيم ال ُتع� ّد وال ُتحىص وفضلاً عن طع�م هذه الثمار
اللذيذ ،تش�مل فوائد الرمان :املس�اعدة يف إذابة الدهون ،لغنا ثماره باملواد
الغذائيَّة.
ففي دراسة أُجريت عىل عدد من املتطوِّعني لقياس فوائد الرمان يف الرجيم،
أن رشب ك�وب من عصري الرم�ان ،يوميًّا ،وعىل مدار ش�هرَّ ،
تبَّي�نَّ َّ
خفض
احتماالت نم ّو الخاليا الشحمية حول البطن.
فوائد الرمان يف الرجيم
يحتوي الرمان عىل نس�بة عالية من األلياف الغذائية ،ممَّا ُيساعد يف زيادة
كفاءة عمليَّة التمثيل الغذائي ويزيد اإلحس�اس بالش�بع طويلاً  .والرمان
فقري يف س�عراته الحرارية ،كما يف نس�بة الدهون التي يحويها .وباملقابل،
هو يزخر باملاء.
ولقرش الرمان فوائد ً
أيضا فيخس�ارة الوزن .وعصري الرمان ،بدوره ،بديل
صحي من املرشوبات الس�كرية ،فرشب كوب من عصري الرمان يساعد يف
استهالك عدد سعرات حرارية أقل ،مع قيمة غذائية عالية باملُقابل.
و ُيستخدم عصري الرمان يف عالج السمنة؛ حيث تشري بحوث إىل َّ
أن ملكوِّنات
ه�ذه الثمار م�ن مضادات األكس�دة والبوليفين�ول دور ج ِّي�د يف مكافحة
السمنة.
ومن فوائ�د الرمان يف الرجيمً ،
أيضا :تقليص الش�حم املُخ َّزن حول املعدة،
وخف�ض مع� َّدالت الحم�ض الش�حمي يف ال�دم ،واملع�روف علميًّا باس�م
“نيفا”.
غني بمضادات األكس�دة ،التي ُتح�ارب الخاليا الرسطانيَّة ُ
وتعالج
الرمان ٌّ
غن�ي ً
أيضا بالفيتامين “ج” ،أحد
الرسط�ان وتقوِّي جه�از املناعة ،وهو ٌّ
الفيتامينات األساسيَّة التي يحتاج الجسم لها.
ُ
وتحاف�ظ ثم�ار الرمان عىل صحَّ �ة القلب ،وتحمي م�ن أمراضه وأمراض
ِّ
َّ
ُ
ُ
األوعية الدموية؛ ألنها تس�اعد يف خفض الكولسرتول ،وبالتايل تقلل ضغط
الدم وتمنع ُّ
ترس�ب الده�ون يف األوعي�ة الدموية ،ممَّا ُيخلِّ�ص من الوزن
الزائد.
الرمان يف الـ”رجيم”
ً
تدبيرا صحيًّا للغاية،
يع� ُّد تناول وجبات خفيف�ة ،قوامها ب�ذور الرمان،
ممَّا ُيس�اعد يف الرجيم املخس�س وإحراق الدهون .ل�ذاُ ،ينصح بدمج هذه
الفاكهة اللذيذة يف الـ”رجيم” الغذائي.
القيمة الغذائيَّة للرمان
يف ثم�رة ناضج�ة م�ن الرم�ان 84.20% :م�ن امل�اء ،و 10.1%م�ن املواد
الس�كريَّة ،و 3%من الربوتني ،و 2.91%من الرماد ،و 2.91%من األلياف،
و 1%م�ن حامض الليم�ون ،والفيتامين�ات “أ” و “ب” و”ج” ،فضلاً عن
املنجنيز والبوتاسيوم والكربيت والفسفور والحديد بنسب بسيطة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

لطلة ابهى..

تحتوي هذه الوصفات عىل مواد
طبيعية تساعد عىل نمو الشعر.
ويعتم�د ط�ول الش�عر على
مجموعة م�ن العوام�ل الجينية
 ،إضافة اىل طبيعية الش�عر  ،اال
ّ
أن اللجوء اىل الخلطات الطبيعية

10

يحت�وي على الفيتامينني  DوE
وعىل الربوتينات.
الخط�أ :ح�اويل أال تس�تخدمي
وصف�ة تحت�وي على بي�اض
البيض .والس�بب أنه كثيف جدا ً
وقد يمنع نفاذ املكونات األخرى
إىل أعماق الش�عر من أجل منحه
القوة وترسيع نموه.
خلطات بيكربونات الصودا
يمن�ح ه�ذا املك�ون ش�عرك
النعوم�ة الفائق�ة ويخلصه من
املظهر الدهني .لكن اس�تخدامه
بطريقة خاطئة قد يعطي نتيجة
عكسية.
الخط�أ :ال تكتف�ي باس�تخدام
بيكربونات الصودا لعالج شعرك
م�ن دون إضافات .فهذا يس�بب
الخلل يف ت�وازن البيئة الحمضية
لف�روة رأس�ك .وق�د أش�ارت
الكثير م�ن الدراس�ات إىل أن
غسل الش�عر بسوائل ذات معدل
حموض�ة يتج�اوز ال�ـPH 5.5
يلحق الرضر بصحته وقد يسبب

ضعفه وتش�عثه .إذا ً األفضل أن
تستخدمي بعد ذلك طرق العناية
املعروفة مثل الشامبو ومنتج ما
بعد الشامبو.
خلطات امللح
يمكن بعض الخلطات الطبيعية
التي تحتوي عىل امللح أن تساعد
على تطويل الش�عر م�ن خالل
تجديد خاليا فروة الرأس.
الخطأ :رغ�م ذلك علي�ك االنتباه
إىل ّ
أن ه�ذا ق�د يس�بب ش�عورك
بالحري�ق .وله�ذا ال تس�تخدمي
وصف�ات املل�ح إذا كان ش�عرك
جافاً.
أما إذا لم تلتزمي بهذه النصيحة
فاألفض�ل أن تطبق�ي بع�د ذلك
ط�رق عناية تعمل على ترطيبه
وإن كان دهني�اً .كذل�ك احريص
على ع�دم اس�تخدام خلط�ات
تطويل الش�عر باملل�ح ألكثر من
مرة أسبوعياً .وبعد  10تطبيقات
من األفض�ل أن تتوقفي عن ذلك
ملدة شهر.

لسالمة مولودك جتنيب هذه األخطاء
إن كن�ت أما حديثة العهد أو لديك
أطف�ال س�ابقا ،فهنال�ك بع�ض
األخطاء الت�ي تكرره�ا األمهات
ب�دون التفكير بمدى سلامتها.
ه�ذه األخط�اء بعضه�ا يك�ون
متوارث�ا والبعض اآلخ�ر اجتهادا
ولكن اجم�ع األطب�اء وكثري من
الدراس�ات على رضورة االبتعاد
عنه�ا لسلامة املول�ود وحمايته
من الحوادث.
بودرة األطفال :بالتأكيد رائحتهاجذابة وتعطي للمولود خصوصية
لك�ن أجمع�ت الدراس�ات إن
اس�تخدامها قد يؤدي إىل مشاكل
يف التنف�س لدى املول�ود وأرضار
بالرئ�ة .إن أردت اس�تخدامها
ف�ريش قليلا على يدي�ك أوال ثم
امس�حي خ�ارج حف�اظ الطفل
بها .تجنبي وضعها مبارشة عىل
برشة الطفل واحريص أن تبعديها
عن وجهه كي ال يستنشقها.
ن�وم املول�ود على بطن�ه :م�ناألوض�اع التي قد ت�ؤدي إىل موت
املهد ال قدر الل�ه .فاملولود حديثا

ليست له القدرة عىل تغيري وضعه
وتحريك رأسا إن شعر باالختناق.
ونوم�ه عىل بطن�ه قد ي�ؤدي إىل
اختناقه.
االنتظ�ار إىل أن يبك�ي املول�ودإلرضاعه :ب�كاء املولود يف حاالت
الجوع ه�و أخر املراحل التي يمر
به�ا .يف البداي�ة يقدم ل�ك بعض
اإلش�ارات كتحريك يديه وشفتيه
ويبدأ بتدوير رأسه عىل الجانبني.
ال تنتظ�ري إىل أن يب�دا بالرصاخ
فالرضاع�ة بعد البكاء س�تتعبه

وق�د ال يرضع بالش�كل الكايف أو
يعاني من تلبكات يف معدته.
 زي�ادة تدفئ�ة املول�ود :كث�رةاأللبس�ة ول�ف املول�ود تس�بب
ل�ه إزعاجا وع�دم راح�ة وكذلك
تزي�د م�ن خفان قلب�ه .كثري من
األمهات يظننن بان املولود يشعر
بالبرد عندم�ا يلمس�ن ي�ده ويد
املولود ليس�ت العالمة الصحيحة
لقي�اس درج�ة حرارت�ه .ملعرفة
حرارة املولود امليس بطنه والجزء
الخلفي من رقبته.

دراسات حديثة

دراسة علمية :اإلصابة بنزلة الربد
تساعد يف حماربة فريوس (كورونا)
أظه�رت العدي�د من الدراس�ات أن اإلصاب�ة بنزلة
الربد مع ما تس�ببه من أعراض مثل س�يالن األنف
والعط�س ،يمكن أن توفر ل�ك الوقاية من اإلصابة
بفيروس (كورونا) عرب تحسين الجه�از املناعي
لديك ض ّد( كوفيد.)-19
وتشير الدراس�ات إىل ّ
أن اإلصاب�ة الس�ابقة بنزلة

ب�رد تس�اعد يف تقوية مناعة الجس�م ضد اإلصابة
بفيروس (كورون�ا) ،ويرج�ع ذل�ك لتش�ابه بنية
(كوفيد )-19مع الفريوسات املسببة لنزالت الربد.
أن هن�اك تأثريا ً وقائيا ً
وأوضحت نتائج الدراس�ات ّ
من خالل ما يطلق عليه (املناعة العابرة) يف املراحل
الالحقة لإلصابة بالفريوس.
وتق�ول الدكت�ورة املش�اركة يف البح�ث كالودي�ا
غيزيكي-تي�ل“ :عن�د اإلصابة بنزالت البرد يكوّن
الجه�از املناع�ي نوع�ا ً م�ن خالي�ا الذاك�رة ض� ّد
فريوسات كورونا ،وهذه الخاليا تنشط عند اقرتاب
الفريوس املسبب (لكوفيد )-19وتهاجم الفريوس
ّ
وتحس�ن االس�تجابة املناعي�ة الرسيعة م�ا يمنع
انتشاره يف الجسم”.
لك�ن رأى الباحث�ون أن (املناعة العاب�رة) ترتاجع
مع التقدم يف الس�ن ،لذا ،نصح�وا برضورة تطعيم
كبار الس�ن بجرعة ثالثة من اللق�اح .كما نصحوا
فئة الش�باب بتلقي اللق�اح أيضاً ،كون نزالت الربد
الس�ابقة ال توف�ر الحماي�ة التامّ �ة م�ن اإلصاب�ة
ّ
تحس�ن قدرة الجس�م
بفيروس كورونا ،غري أنها
ال�ذي تلقى التطعيم على إنتاج األجس�ام املضا ّدة
للفريوس.
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صــــورة و حــــدث

الحمل

اس��مك مايف��ارگ ش��فتي حلظـــ��ات
ّ
خطيــــ��ت
وبن��ص الگل��ب احروف��ه
وم��ن اش��تاگلك يانس��مة الـــــ��روح
اش��تم باله��وى وبلهف��ه ضمّ ـــــي��ت
احل��ال
واع��ذر
الظروف��ك
واعرفه��ه
ّ
ماتخليــــــــــــــ��ت
ياحبيب��ي
وعن��ك
وم��ن طبع��ي مزاج��ي وازع��ل ه��واي
ّ
مليـــــــ��ت
ب��س وي��اك اگول��ن ماك��و
ويحبون��ي ش��كثر واحس��بهم اخ��وان
ب��س ان��ت عش��گ بحساس��ي مرّي��ت
وغي��رك أي بش��ر ماميل��ي العي��ون
ب��س ان��ت وغالت��ك مامت ّنـــــــــي��ت
وانتظ��رك عم��ر م��و ي��وم يوميـــ��ن
ّ
ضحيــــــ��ت
ومقص��ر ت��ره مااگ��ول
ونـّـ��زوج حبيب��ي نبق��ه عـــــــ��زاب
ميهمن��ي امله��م عن��دي ان��ي حبّي��ت
وكل ه��ذا وبع��د تس��ألني النـــــ��اس
ه ّزيــــــــ��ت
إي��دي
وجواب��ي
احتب��ه

مهني�اً :يه ّدد هذا اليوم بع�ض األعمال ويولّد بعض
االرب�اكاتُ ،
فكن ح�ذرا ً وانتبه من بع�ض التجمعات
الكبرية غري املجدية
عاطفي�اً :توقع الكثري من األمور املهمة اليوم التي س�تكون
واعدة وتحمل معها الكثري من املفاجآت السعيدة جدا ً
صحي�اً :ال تختلق األع�ذار كلما عرض عليك القيام بنش�اط
ريايض وخصوصا ً يف هذا اليوم

الثور

مهنياً :ال تدع االرتباك يس�يطر عليك يف العملّ ،
ألن
ذل�ك يدفعك إىل ارتكاب هف�وات وأخطاء قد تكون
مكلفة وغري م َّ
ربرة
عاطفي�اً :تم ّر بي�وم متقلب فقد تعاكس�ك بعض األمور
أحيان�ا وتنجح بها تارة أخ�رى وتبذل الكثري من الجهد لتنال
رض�ا الحبيب صحياً :ال تحاول رفع أحمال ثقيلة وال س�يما
أنك تعاني أملا ً يف الظهر وتعالج منه

الجوزاء

مهني�اً :تنضم الش�مس إىل منزلك الثاني أي منزل
املال لتلتقي فينوس ومرك�ور ما يعني فرتة مالية
مزدهرة قد تطرق بابها اليوم
عاطفياً :اذا لم تكن صادقا ً مع الرشيك ،من األفضل أن ال
تصارحه بمشاعرك تجاهه ألنه قد ال يتفهم الوضع راهنا ً
صحي�اً :ال تتردد يف تنفي�ذ تمارينك الرياضي�ة ،فهي تفيدك
كثريا ً من اجل املستقبل

السرطان

مهنياً :تش�هد أوضاع�ك املهنية تراجع�ا ً وتأخريا ً
يف سير األعمال ،وق�د تواجه تأخيرا ً يف املعامالت
واملراجعات واملفاوضات
عاطفي�اً :ح�اول أن ال تفض�ح أم�رك وأن تحاف�ظ عىل
حميميت�ك وال تطلب من الرشيك املحافظ�ة عىل رسّك إذا لم
تحاف�ظ أنت علي�ه صحياًّ :
فك�ر جيدا ً يف خطوات�ك الصحية
املستقبلية ،واخرت املناسب منها واملفيد لك.

األسد

مهني�اً :مواجهة الصعوبات اليوم ّ
توفر لك ظروفا ً
أفضل وأكثر اس�تقرارا ً للغ�د ،والتفكري يف ما يجب
عمله للميض قدما ً يف أعمالك
عاطفي�اً :تراكم الخالف مع الرشي�ك ،يزيد تعقيد األمور
وق�د تصب�ح املعالج�ة مس�تحيلة بينكم�ا ،لك�ن مس�اعي
املصلحني تنجح يف رأب الصدع صحياً :حذار امليل إىل العدائية
اليوم واستفد من األجواء لخوض نشاطات جديدة

العذراء

ّ
تحس�ن ،وتش�عر
مهني�اً :أحوال�ك املادي�ة يف
باالطمئنان للدخول يف مرشوع مهني جديد يحقق
ل�ك أرباحا ً طائل�ة عاطفياً :انظر إىل املس�تقبل بعني
األمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك،
فافعل األمر نفسه تجاهه وكن رصيحا ً معه إىل أقىص حد
صحي�اً :إذا ش�عرت ببع�ض اآلالم يف القل�ب ،يستحس�ن أن
تستشري طبيبك فورا ً

الميزان

مهنياً :تفيض حيوية ونشاطاً ،وتحاول أن تسبغ
هذا الواقع عىل محيطك من خالل تشجيع الجميع
عىل القيام بالحركة الدائمة
عاطفياً :تعامل بتواضع مع الرشيك وال داعي إىل التباهي،
اس�تمع إلي�ه فق�د تعجب�ك آراؤه وتطلعاته نحو مس�تقبل
عالقتكما صحياً :تشعر بني حني وآخر بصداع مزعج يجعلك
عاجزا ً عن القيام بأي حركة ،استرش طبيبك

العقرب

مهنياً :تبحث عن جديد وتحديث وتوس�يع اآلفاق،
يرتب نتائج إيجابي�ة ،إالّ ّ
م�ا ّ
أنن�ي أنصح لك عدم
القيام باستثمارات مجازفة
عاطفي�اًّ :
نس�ق م�ع الرشيك لس�فرة إىل اح�دى الدول،
وخصوصا ً بعدما مررت بإرهاق وجهد إلنجاز مرشوع مهم
صحي�اً :كما تويل الش�أن املهني والعاطف�ي االهتمام الالزم،
يجب االهتمام بالوضع الصحي

القوس

مهني�اً :تتأخر بع�ض االس�تحقاقات أو تصطدم
بسوء تفاهم وعدم انسجام ،قد تماطل يف مرشوع
م�ا ،أو تعان�ي مماطلة عاطفياً :تس�مح لك الظروف
بتخطي الكثري من الحواجز التي حالت دون لقاء الرشيك
أو املصالح�ة يف امل�دة األخري عىل الرغم م�ن تدخل الكثري من
سعاة الخري صحياً :يوم مه ّم للمشاركة يف مختلف األنشطة
ّ
بغض النظر عن مضمونها
وعدم رفض تلبية الدعوات

الجدي

مهني�اً :يعل�ن ه�ذا الي�وم ع�ن انطالق�ة جديدة،
وتبدواتصاالتك ناجحة ج�دا ً وتتخذ بعدا ً جديداً ،ما
يشعرك بالقوة
عاطفي�اً :مهمة صعب�ة تنتظرك إلقن�اع الرشيك بوجهة
نظرك ،فحاول أن تواجه األمور بهدوء وال تترسع يف التقدير
صحي�اً :تخوض مغامرة ّ
تعكر وضعك الصحي بعض اليشء،
لكنك رسعان ما تستعيد عافيتك

الدلو

مهنياً :اعتمد وجهة نظر جديدة واقبل التطورات،
ْ
برهن عن
ال ت�أتِ إىل اجتماع بأفكار مس�بقة ،ب�ل
قدرتك عىل االس�تيعاب عاطفياً :مهما حاول بعضهم
النيل منك أو تش�ويه صورت�ك أمام الرشي�كّ ،
فإنهم لن
ينجح�وا يف مس�عاهم ألنك صلب ومتمكن صحي�اً :حاول أن
تس�يطر عىل انفعاالتك وأن تضبط أعصابك قدر املس�تطاع،
ّ
ووفر جهودك للنشاطات املفيدة لصحتك

الحوت

ّ
تحس�ن أوضاع�ك وحض�ورك الذهن�ي
مهني�اً:
يس�همان إىل ح ّد كبري يف رفع قدرات�ك للتكيّف مع
كل األمور
عاطفي�اً :قد تلتق�ي الح�ب اذا كنت مس�افراً ،أو تعرف
عالقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إىل ارتباط جدي
صحي�اً :تت�اح لك ف�رص االتص�ال بجماعات فاعل�ة وربّما
ّ
تخطط لسفر بغية الرتفيه عن نفسك
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حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1950الحكوم�ة البلجيكية
تط�رد جمي�ع موظف�ي
الحكوم�ة الش�يوعيني م�ن
وظائفهم.
 - 1953الزعي�م الس�وفيتي
نيكيت�ا خروتش�وف يصب�ح
أول س�كرتري ع�ام للح�زب
الش�يوعي ،وبذل�ك أصب�ح
يجم�ع بين املنص�ب الجديد
ورئاسة االتحاد السوفيتي.
 - 1962الرئي�س األمريك�ي
ج�ون كيني�دي يعل�ن أن
الواليات املتحدة ستهبط عىل
سطح القمر بنهاية العقد.
 - 1970أول طائرة كونكورد

تصل إىل مطار هيثرو يف لندن
قادم�ة م�ن تولوز يف فرنس�ا
حي�ث كان يج�ري تجميعها،
يف أول رحل�ة له�ذه الطائ�رة
األرسع من الصوت.
 - 1980انقلاب عس�كري يف
تركيا بقيادة كنعان أفرين.
 - 1994أول إص�دار ملتصفح
الوب نتسكيب.
 - 2003األم�م املتح�دة ترفع
العقوب�ات االقتصادي�ة ع�ن
ليبيا بعد موافقة األخرية عىل
دفع تعويض�ات تقدر بحوايل
 2.7ملي�ار دوالر لضحاي�ا
طائرة بان آم.

مشاكل وحلول

 - 2005افتتاح مدينة ديزني
الند هونغ كونغ.
 - 2009حركة الش�اي تنظم
مسيرة دافع�ي الرضائ�ب يف
واشنطن.
 - 2010إج�راء اس�تفتاء يف
تركيا عىل تعديالت دستورية
اقرتحتها حكومة رجب طيب
أردوغ�ان تقل�ل من س�يطرة
الجيش والقض�اء ،وقد وافق
األتراك عىل هذه التعديالت.
 - 2012املؤتمر الوطني العام
يف ليبي�ا ينتخ�ب مصطف�ى
ً
رئيس�ا للحكومة
أبو شاقور
ً
بع�د حصوله على  96صوتا،

متقدما عىل منافسه محمود
جربيل ال�ذي حص�ل عىل 94
ً
صوتا.
 - 2013ناسا تؤكد أن املسبار
الفضائي فوياج�ر  1غادر يف
ح�وايل  25أغس�طس 2013
ح�دود املجموعة الشمس�ية
بعد رحلة اس�تمرت  36سنة
ووص�ل منطقة الوس�ط بني
نجم�ي وهو بذلك أول جس�م
مصن�وع م�ن قبل اإلنس�ان
يصل إىل هذا املكان.
 - 2017رشك�ة أب�ل تكش�ف
النق�اب عن هاتفي اآلي فون
 Xواآلي فون .8

من الفيسبوك

كيف أتصرف مع زوج سيئ الخلق؟
مش�كلتي أنن�ي متزوجة منذ  10س�نوات
وزوج�ي س�يئ الخل�ق ومتذم�ر .يعرتض
على كل يشء ،ورزقنا الل�ه بولد وبنت ولله
الحمد ،ونح�ن االثنان نعم�ل ،هو مهندس
وأنا مهندس�ة وعميل متع�ب وطويل ،ومع
ذلك أنا تحملت تربية أوالدي تقريبا ً لوحدي؛
ألنه ال يتواجد يف املنزل إال كل شهر عدة أيام،
ويأتي يف إجازته ويرصخ ويتذمر ملاذا البيت
غري مرتب ملاذا ال يوجد غداء أوالدك اهتمي
بهم ،وه�و ال يفعل ش�يئا ً فقط التس�وق،
وكل يشء آخ�ر ّ
عيل أنا .لق�د مللت وضقت
ذرع�ا ً بلوم�ه الدائ�م وتذم�ره ،حت�ى أنني
اكتشفت أنه يتكلم عني بالسوء أمام أهله،
وأصدقائه فصرت أخجل من لقائهم ،ماذا
أفع�ل ؟ أنا ما عدت أحتم�ل وكيف أترصف

مع هذا الزوج؟
النصائح والحلول:
 1واضح أن زوجك يعاني من ضغوط عمله،
باإلضاف�ة إىل طبيعته الصعبة .وواضح أنك
بحاجة إىل إعادة هيكلة لعالقتك به.

 2كوني حاس�مة ،وأفهميه أن االستمرار يف
هذا الوضع أصبح مرفوضاً .حددي بوضوح
ما ترفضينه من ترصفاته وأسلوبه ،واتفقا
أن يلت�زم كل منكم�ا بنق�اط االتف�اق :أي
يتوقف عن إزعاج�ه ،ويقوم كل منكما بما
يريض اآلخ�ر .امنحي�ه إنذارا ً لش�هر واحد
لتطبيق االتفاق والتزمي به.
 3إذا اس�تمر واجهيه بحس�م أنك لن تقبيل
بقضاء إج�ازة معه مليئ�ة بالنكد ،وكوني
رصيحة وحاس�مة معه ،وهددي�ه بأنك لن
تقبيل أن يتحدث بالسوء عنك أمام أحد .بعد
هذا امتنع�ي عن الش�جار والزمي الصمت
والتباع�د ،وس�وف يجد نفس�ه بحاجة إىل
وجودك يف حياته فريتدع .املواجهة مطلوبة
أحيانا ً خاصة بعد صرب طويل!

اختبارات شخصية

كيف أعرف نمط زوجي من خالل طول قامته؟
كي�ف اع�رف نم�ط زوج�ي هو
الس�ؤال ال�ذي ترغ�ب كل زوجة
يف معرف�ة االجاب�ة علي�ه .فهذه
االجاب�ة تس�اعد على اكتش�اف
افضل طريقة للتعامل معه وعىل
بن�اء عالقة زوجية ناجحة .ومن
اجل ذل�ك يمك�ن مالحظة طرق
ترصف�ه يف املواق�ف والظ�روف
املختلفة .كذلك من املفيد مراقبة
ش�كله ألنه يحمل بعض الدالالت
عىل شخصيته .ولتحديد االجابة
على الس�ؤال كيف اع�رف نمط
ً
مثلا االعتماد عىل
زوجي يمكن
مقي�اس طول قامت�ه من خالل
هذا االختبار.
كي�ف اعرف نمط زوجي هو احد
االس�ئلة التي تطرحها الزوجات
اثن�اء البحث عن افض�ل الطرق
لبناء حياة زوجية سعيدة .ولهذا
ً
مثلا عىل طول
يمك�ن االعتم�اد
قامة الزوج الذي يكش�ف بعض
صف�ات ش�خصياته وطباع�ه
ويس�اعد على تحدي�د الطريقة
الصحيحة للتعامل معه.
الرجل الطويل
اذا كان ال�زوج طوي�ل القام�ة
فه�ذا ي�دل غالبا ً عىل أن�ه يتمتع
بشخصية متماس�كة وال يمكن
الظروف القاس�ية أن تؤثر عليه
كثيراً .كم�ا يشير اىل ان�ه يحب
ان يك�ون الط�رف املس�يطر
على العالق�ة واملدي�ر الدائم لكل
التفاصي�ل املرتبطة بها .ولهذا ال
يحب خوض النقاشات الحادة وال
االجابة عىل الكثري من االس�ئلة.
كما ان�ه يتس�م بال�ذكاء الحاد.
وله�ذا ال يمك�ن اعتم�اد املواربة
او التملق طريق�ة للتعامل معه.
فه�و يفضل الص�دق والرصاحة
وإن كان هذا قد يس�ب انزعاجه
احياناً .ولكل زوجة تس�أل كيف
اع�رف نم�ط زوج�ي يعل�ن هذا
االختب�ار ان ط�ول قام�ة الزوج
تكش�ف ان�ه عني�د وال يمكن ان
يتأثر بأي رأي آخر.
الرجل متوسط الطول

م�ن املك�ن ان يك�ون ال�زوج
متوس�ط الط�ول وله�ذا فه�و
ينتم�ي اىل فئة االش�خاص الذي
يحبون العيش بهدوء وبعيدا ً عن
االزدحام والجلسات االجتماعية
واالجتماع�ات املهنية .وهو لذلك
يفض�ل تجن�ب اللق�اءات اال يف
ح�ال الضرورة .كما ان�ه يحب
القي�ام بمعظم املهمات بنفس�ه
ون�ادرا ً ما يتعاون مع اش�خاص
آخري�ن .وله�ذا م�ن املمك�ن ان
يعرب دائما ً عن ش�عوره بالتعب.
وه�و ايض�ا ً مثايل وال يث�ق كثريا ً
بطاقات االشخاص املحيطني به.
ومن املمكن ان يسبب هذا نشوء
اجواء س�لبية بينه وبينهم .ومن
اج�ل بناء عالق�ة زوجية ناجحة
مع رجل يتمتع بنمط الشخصية
ه�ذا م�ن الضروري احترام
خصوصيت�ه وع�دم الدخ�ول اىل
عامل�ه الخاص من دون اذن منه.
كذل�ك ينصح بعدم ط�رح الكثري
من االس�ئلة عليه ألن هذا يجعله
يش�عر بأنه محارص ويدفعه اىل
الس�عي اىل اله�رب م�ن زواج قد
يصبح بظره سجنا ً ضيقاً.
الرجل قصري القامة
بحس�ب اختب�ار كي�ف اع�رف
نم�ط زوج�ي م�ن ط�ول قامته
يكش�ف قصر قام�ة الرج�ل
ان�ه يتمت�ع بش�خصية وقدرات

وطاقات يمك�ن ان تجعله محط
ثق�ة الكثريي�ن .كم�ا انه يتس�م
بالحيوية .ولهذا يرغب الكثري من
االش�خاص يف بناء عالقة صداقة
معه .لكنه يف املقابل انفعايل ومن

املمك�ن ان ينىس تحكيم العقل يف
املواقف التي تفرض عليه الشعور
بالتوت�ر والضغ�ط النفيس .ومن
صف�ات ال�زوج يف ه�ذه الحال�ة
ايضا ً انه يسعى دائما ً اىل تحقيق
اهداف يحددها ويخطط لها وان
تطلب ذلك س�نوات طويلة .فهو
ال ينتم�ي اىل دائ�رة االش�خاص
الذين يعلنون استسلامهم يف اي
معرك�ة .كما انه رسي�ع البديهة
وب�ارع يف التح�دث اىل اآلخري�ن
واقناعه�م بوجهة نظ�ره .ولهذا
يمك�ن بن�اء عالق�ة زوجية معه
م�ن خالل الحوار الهادئ ايا ً تكن
املش�كلة الت�ي تت�م مواجهتها.
وم�ن الرضوري االنتب�اه اىل هذه
العالم�ات يف ش�خصيته يف ح�ال
الرغب�ة يف الحص�ول عىل االجابة
على الس�ؤال كيف اع�رف نمط
زوجي.
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خاطرة..
ّ
علمتني احلياة أن أجعل قلبي مدينة بيوتها احملبّة
وطرقها التسامح والعفو ،وأن أعطي وال أنتظر الرد
على العطاء ،وأن أصدق مع نفسي قبل أن أطلب من
أحد أن يفهمنيّ ،
وعلمتني أن ال أندم على شيء ،وأن
أجعل األمل مصباحاً يرافقني في ّ
كل مكان.

هـــــل تعلــــــم
طرق نوم احليوانات

األسد
ً
افرتاس�ا ،ونظ�را ً لذلك ّ
فإنه
يع ّد األس�د واحدا ً من أكثر الحيوانات
يش�عر باألمن دائماً ،وال يخ�اف من أن يهجم علي�ه حيوان آخر،
وبذلك نراه دائما ً ينام مكشوفا ً عىل األرض.
الفهد
ينام الفهد متم ّددا ً عىل فرع شجرة يف العادة.
القرود
تخاف القرود من ّ
الظالم ،وتنام صغارها مع اإلناث عىل األشجار،
وذكورهاتنامتحتاألش�جارلحراس�تها
الغربان والنسور
تن�ام ه�ذه الطي�ور وأصاب�ع أقدامه�ا
ّ
غصن
متمس�كة ومتش�بّثة بق�وّة على
ٍ
ً
معتمدة يف ذلك عىل تشكيل أصابع
ثابت،
أقدامه�ا ،واملواد التي تدخ�ل يف تركيبها،
والّت�ي م�ن ش�أنها أن تس�اعدها على
ّ
التمس�ك يف األغصان بقوّة ،مع الس�ماح
ّ
ّ
اهتزاز
ب�أي
�عور
والش
باإلحس�اس
له�ا
ٍ
حي�وان مفترس أو أي
قدوم
ع�ن
نات�ج
ٍ
مهاجم لها.
البط واألوز
تنام هذه األفراد بوضع رأسها تحت أحد جناحيها.
الزرافة والخيول والحمري
تن�ام ه�ذه الحيوان�ات بوضعيّ�ة مختلفة؛ حيث يكون رأس�ها
ّ
والس�بب يف ذل�ك يكمن يف توفري
مرفوع�ا ً وعيناها مفتوحتان،
وضعيّ� ٍة تحميه�ا م�ن عدوّها الرئي�س أال وهو األس�د ،كما إنّ
التفسير اآلخر لوضعيّة النوم هذه هو ّ
أن هذه الوضعية تساعد
الحيوان�ات عىل تخزين ّ
الطاقة أثناء نومها وتس�اعد املعدة عىل
القيام بعملها.

كلمات متقاطعة

أفقي
1س�كانها الفلس�طينيون  oظ�رف
زمان أو مكان وفق ما يضاف إليه
2يخطئ بشكل غري مقصود  oاالسم
القديم للعاصمة عمان
3مراسل (معكوسة)  oسنة أو عاما
4عاصم�ة فلس�طني وأوىل القبلتني
 oعلّم أو ش�ق اليشء بالضغط عليه
بالسكني
5كذب عىل البس�طاء بقصد الكسب
امل�ادي  oفي�ه عم�ران وت�دب في�ه
الحياة
6للنه�ي والنف�ي  oامل�رأة تعم�ل يف
التجارة
7ترشب بها القهوة  oنصف صابر
8متش�ابهان  oعاصم�ة األنب�اط
وإح�دى عجائ�ب الدني�ا الس�بع
الجديدة
9ابن  oموضوع أو خطب
10طبق أرز ولحم يف األردن وفلسطني
 oطب�ق من خب�ز الرق�اق والدجاج
واللبن يف فلسطني واألردن

رأيس
1االس�م الروماني ملدينة
عمان
2الزمن الغابر الس�حيق
(معكوس�ة)  oفاع�ل
لفعل إجرامي
3حلقات مرتابطة  oبخل
4ثلث�ا ورل  oتش�ابه
األشياء بدرجة كبرية
5يعضد ويوطد يف العمق
 oاأللف�ة واالس�تئناس
والعهد
6تكل�م عن�ه يف غياب�ه o
جانب
7ثمن اليشء  oكامل
8وه�ب  oنص�ف هواة o
قرب
9اش�تهاء الطعام يف أول
الحمل  oق�وي الحضور
والتأثري شكال أو لونا
10مدينة اردنية ش�مال
عمان

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
ابتكار جلد صناعي قادر على تغيير
لونه مثل الحرباء

ابتك�ر مجموعة م�ن الباحثني يف
كوري�ا الجنوبي�ة جل�دا صناعيا
مس�توحى م�ن عال�م الطبيعة،
ويتمي�ز بأن�ه ق�ادر على تغيري
لونه بم�ا يتوافق مع ألوان البيئة
املحيطة تماما كجلد الحرباء.
قاد الفريق يف تنفيذ هذا االبتكار،
“ك�و س�يونج” وه�و أس�تاذ
الهندس�ة امليكانيكي�ة يف جامعة
س�يؤول ،ويمك�ن له�ذا “الجلد”
ان يغير الل�ون اس�تنادا لدرجة
الح�رارة ،كم�ا يمك�ن التحك�م
ب�ه من خلال س�خانات صغرية
مرنة.وق�ال ك�و“ :إذا ارتديت يف
الصح�راء زيا مموه�ا مخصصا
لالختفاء س�يتم رصدك بسهولة،
لكن تغيري األل�وان واألنماط عىل
نحو يتماىش مع البيئات املحيطة
أمر رئييس لتقني�ة التمويه التي
طورناها”.
وقدم كو والفريق عرضا للتقنية،
وه�ي عب�ارة ع�ن حرب ح�راري
بلوري سائل ،وسخانات بأسالك
فضي�ة متناهي�ة الصغ�ر مرتبة

رأسيا تستخدم إنسانا آليا مزودا
بأجهزة استشعار تكشف اللون.
وح�اول الجل�د مح�اكاة األلوان
التي “رأتها” أجهزة االستش�عار
حولها.
ويف فيدي�و لتجربة ه�ذا االبتكار،
زح�ف إنس�ان آيل على أرضيات
باللون األحمر واألزرق واألخرض،
مغيرا اللون يف الح�ال ليتفق مع
الخلفي�ة ،وقال ك�و“ :معلومات
الل�ون الت�ي اكتش�فتها أجه�زة
االستش�عار تنتق�ل إىل معال�ج
دقي�ق ثم إىل س�خانات األسلاك
الفضي�ة متناهية الصغ�ر ..وما
أن تص�ل الس�خانات إىل درج�ة
حرارة محددة تغري طبقة السائل
البلوري الحراري لونها”.
وأض�اف“ :يمك�ن تطوي�ر الجلد
املرن بحي�ث يصبح جهازا يمكن
ارتداؤه كما يمكن اس�تخدامه يف
خطوط املوضة ،وكزي عسكري
مموه وجس�م خارجي للسيارات
واملباني ألغراض جمالية ،وكذلك
يف تقنية العرض يف املستقبل”.
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درة وحنان مطاوع ونرمني الفقي وروجينا حيصدن
جوائز األفضل من دير جيست
أقامت إدارة دير جيست
حفل توزيع جوائز الدورة
الـ ،18وحصد الفنان
أحمد رزق جائزة عن
دوره يف مسلسل «يف
يوم وليلة» ،وحصد
أحمد زاهر عن دوره
يف مسلسل «لؤلؤ»،
وحصد أحمد وفيق
حائزة عن دوره
يف مسلسل «والد
ناس» ،وحصد
إدوارد جائزة
دوره
عن
يف مسلسل
« لؤ لؤ » ،
وحصدت إنجي املقدم جائزة عن دورها يف
مسلسل «االختيار  ،»2وجمال سليمان عن
«الطاووس» ،وحنان مطاوع عن مسلسل
«القاهرة كابول».
وحصدت الفنانة درة التونسية جائزة عن
دورها يف مسلسل «بني السما واالرض»،
ودينا فؤاد عن مسلسل «اليل مالوش كبري»،
ورانيا فريد شوقي عن دورها يف مسلسل
«والد ناس» ،وروجينا عن دورها يف مسلسل
«بنت السلطان» ،ورشيف سالمة عن «أسود
فاتح» ،وصفاء الطوخي عن «خيل بالك من
زيزي» ،ونرمني الفقي عن مسلسل «النمر»،
نرسين طافش عن «املداح» ،يوسف الرشيف
عن دوره يف «كوفيد  ،»25وصربي فواز عن
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كما
حرض املهندس حسام صالح املدير التنفيذي
للرشكة املتحدة للخدمات اإلعالمية ،جمال
سليمان ،امللحن عزيز الشافعي ،املخرج
عمرو محمود ياسني ،أحمد الشامي ،سامية
الطرابليس ،اإلعالمي سيف زاهر ،أحمد رزق،
الشاعر تامر حسني ،هاني رمزي ،دينا ،حمادة
هالل ،أحمد زاهر وابنته ليىل وزوجته.
وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز
«دير جيست» النهائية لعام  2021والتي
تقدمها يف مختلف املجاالت اإلعالمية والفنية،
حيث تقدم جوائز يف كل تصنيف ،أهمها
أفضل ممثل وممثلة ،وأفضل مذيع ومذيعة،
وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل
راديو وأفضل مطرب ومطربة.

مجمل أعماله ،وهاني رمزي وداليا البحريي
عن مرسحية «أبو العربي» ،وحمادة هالل عن
مسلسل «املداح».
وحصدت الرشكة املتحدة للخدمات اإلعالمية
جائزتي اإلنتاج الخاصة عن مسلسيل
«االختيار  »2و»هجمة مرتدة» من دير
جيست يف الدورة الـ.18
ويشهد توزيع جوائز دير جيست يف الدورة
الـ ،18تكريم عدد من الفنانني عن مشوارهم
الفني ،كما يتم توزيع الجوائز عىل الفنانني
األفضل ىف كافة املجاالت ،منهم :محمد فراج،
داليا البحريي وزوجها ،صفاء الطوخي ،محمد
نور ،مايان السيد ،إنجي املقدم ،املطرب أحمد
فهمي ،سامية الطرابليس ،الفنان القدير
سمري صربي.

باسكال مشعالني تطرح «استنى» بتوقيع زوجها وحممد رفاعي
طرحت النجمة اللبنانية
باسكال مشعالني أحدث
أغانيها عىل طريقة الفيديو
كليب ،والتي تحمل اسم
«استنى» باللهجة املرصية
وهي من كلمات محمد رفاعي
وألحان وتوزيع زوجها ملحم
أبو شديد ،وتعد هذه األغنية
الثانية التي تتعاون فيها مع
رفاعي بعد أغنية «اتعذبت

ً
نجاحا
كفاية» والتي حققت
كب ً
ريا ،وتصدرت ترتيب
األغاني يف عدد من الربامج
اإلذاعية ،وهي من كلمات
وألحان رفاعي ومن توزيع
املوسيقار عادل عايش ،وتم
تصويرها يف تركيا عىل مدار
يومني مع املخرج اللبناني
زياد خورى.
وأعربت مؤخرًا النجمة

اللبنانية باسكال مشعالني
عن سعادتها بردود األفعال
التي تلقتها عىل أغنية «جنان
بجنان» التي طرحتها مؤخرًا
ً
تزامنا مع االحتفال بيوم عيد
ً
نجاحا
ميالدها ،وحققت
كب ً
ريا ،وهي من كلمات رمضان
محمد وتوزيع رشيف قاسم
وألحان أحمد مصطفى.
وأضافت ان األغنية تحمل

املزيد من البهجة والتفاؤل
يف ظل الظروف الصعبة التي
عشناها من انتشار فريوس
كورونا واحداث أليمة يف
لبنان ،مشرية إىل أن ظهورها
عىل شكل شخصيات كرتونية
كان األنسب يف تصوير الكليب،
والتي استغرقت فيه وقت
طويل من أجل ظهوره بهذا
الشكل.

أول ظهور إعالمي لنيللي كريم بعد زواجها

مايكروسوفت تؤجل عودة موظفيها
في أمريكا إلى أجل غير مسمى

ظه�رت الفنانة املرصية،
نيللي كري�م ،عبر
مداخلة هاتفية مع
برنام�ج «أبل�ة
فاهيتا» ألول
م�رة من�ذ
ز و ا جه�ا ،
فقالت« :أنا
متعرفت�ش
على
هش�ا م
ه�و اليل
اتع�رّف عليا،
ش�وفته يف
انرتفي�و يف
أمري�كا معاكي
يا أبلة».

قالت مايكروس�وفت ملوظفيها أنها أجلت عودته�م إىل مكاتب الواليات
املتحدة إىل أجل غري مس�مى حتى يصب�ح القيام بذلك أكثر ً
أمانا ،وكتب
جاريد س�باتارو ،نائب رئيس الرشكة ،يف منش�ور باملدونة“ :نظرًا لعدم
اليقني بش�أن  ،COVID-19فقد قررنا عدم محاولة التنبؤ بموعد جديد
إلعادة فتح مواقع العمل لدينا يف الواليات املتحدة بالكامل”.
وأجلت مايكروس�وفت بالفع�ل عودتها املقررة إىل م�كان العمل من
س�بتمرب إىل ما ال يتج�اوز  4أكتوب�ر ،لكنها تق�ول اآلن إن إعادة
االفتت�اح لن تك�ون يف الش�هر املقبل ،وتوظف مايكروس�وفت
حوايل  181000عامل بدوام كامل ،منهم  103000يف الواليات
املتحدة.
وق�ال س�باتارو إن مايكروس�وفت س�تنتظر إرش�ادات
الصح�ة العامة بش�أن مت�ى تكون الع�ودة آمنة ،وبعد
ذلك س�تمنح العم�ال فترة انتقالية مدته�ا  30يومً ا
لالس�تعداد ،وقالت مايكروسوفت الشهر املايض إنها
س�تطلب إثبات التطعيم لجميع املوظفني والبائعني
وال�زوار ملكاتبها يف الواليات املتحدة اعتبارًا من هذا
الخريف.
وحققت رشكة التكنولوجيا العمالقة دفعة كبرية
منذ ظهور الوباء لتكييف مجموعتها من منتجات
إ عالن
برمجي�ات مكان العم�ل للعاملني يف املن�زل وتوقيت
إعادة االفتتاح املتأخر بعدد من ميزات املنتج الجديدة.
وقد تم تبني نهج هجني يس�مح للموظفني بالتبديل بني العمل عن بعد
وداخل املكتب عىل نطاق واسع يف صناعة التكنولوجيا ،ال سيما بني أكرب
الرشكات ذات الرواتب األكرب ،وكان لدى العديد من رشكات التكنولوجيا
خط�ط إلعادة معظ�م عمالها يف عطلة نهاية األس�بوع يف عيد العمال،
لك�ن  Appleو  Googleو  Facebookو  Amazonوقائم�ة متزايدة من
الرشكات األخرى قررت بالفعل االنتظار حتى العام املقبل.

وس�ألتها الدم�ى الش�هرية «أبل�ة
فاهيت�ا» ع�ن تكالي�ف الف�رح،
ّ
تكف�ل به�ا :العري�س
ومَ �ن
ّ
أم الع�روس؟ ف�ردت نيللي:
«الف�رح كان على العريس
طبع�اً ،العروس�ة كفاي�ة
عليها الفستان».
وعلّق�ت نيللي على مقطع
الفيديو املنترش لزوجها وهو
ُيطعمه�ا املعكرون�ة يف حف�ل
ً
قائل�ة« :الش�هر لس�ه
الزف�اف،
ّ
بيأكلن�ي لس�ه املكرون�ة
مخلص�ش،
والجمربي».
وعن مكان الس�كن ،إذا كان يف الشيخ زايد حيث
من�زل نيللي ،أو مانهات�ن يف الوالي�ات املتح�دة
األمريكي�ة حي�ث ُيقيم هش�ام عاش�ور ،أجابت
نيليل« :يف التجمع».

إىل كل حاكم اتصف
بالطهارة والعفة

سعد حمسن خليل

هذا املقال موجه اىل الشموع التي ذابت يف كربياء لتنري كل خطوة يف
درب العراق ،واىل كل حاكم اتصف بالطهارة والعفة والنزاهة وحافظ
عىل االمانة ولم تتطاول يداه عىل املال العام ،واىل كل حاكم عادل قرأ
التاريخ بنظرة فاحصة واتخذه طريقا للحفاظ عىل ارض العراق..
بهذه املقدمة سأتناول بعرض موجز االحداث التي وقعت بعد سقوط
النظام امللكي عام  ..١٩٥٨فالكتابة عن امللوك والرؤساء والشخصيات
السياسية واالجتماعية مسألة جدا خطرة ،بل مثرية للجدل والخالف
يف عالم اليوم ،وقد تصل باملتصدي لها بأن يدفع ثمنا يصل اىل حدود
شخصيته ..والنظام امللكي الذي حكم العراق قبل عام  ١٩٥٨أنموذج
عىل ذلك ،والحديث عن ذلك النظام حديث ممتع ومشوق ملا تمتلكه تلك
الشخصيات من مكارم االخالق وعالقتها الحميمة مع ابناء شعبها،
لكنها -ومع األسف -لحقت بها تهم اسفرت عن تحرك الشعب،
وخاصة الجيش ،إلسقاطها ،حيث تحركت مجموعة من الضباط
املغامرين من الناقمني عىل النظام امللكي صبيحة الرابع عرش من
تموز عام  ١٩٥٨إلسقاط ذلك النظام يف عملية جريئة خلفت الكثري
من الضحايا بسبب عدم انضباط الجمهور للتعبري عن فرحتهم بهذا
خال من اإلنسانية ،ففي هذا اليوم التموزي
الحدث بأسلوب وحيش
ٍ
الحار دخلت القطعات العسكرية قرص الرحاب بعد تطويقه وارتكب
ضابط منفلت ال ينتمي لالنقالبيني مجزرة بشعة ،حيث قتل العائلة
املالكة يف عملية وحشية ،ومن بينهم ملك العراق فيصل الثاني وخاله
االمري عبد االله ،وما جرى بعد عملية القتل من تنكيل بالجثث ،ورغم
ان عملية القتل تمت دون مربر ،خاصة ان قيادة االنقالب لم تأمر
بذلك ،وقد استمر هذا الضابط يف تويل املناصب العسكرية ،لكن االحالم
والوساوس التي راودته يف مسرية حياته جعلته يمر بظروف مثقلة
بالهموم حتى اخرج سالحه الناري وانتحر لينهي حياته نتيجة
املعاناة التي عاشها بعد قيامه بقتل العائلة املالكة ،والغريب ان موت
هذه العائلة بات اشبه بلعنة الفراعنة ،حيث لحقت لعنة املوت بكل
االنقالبيني ،فقتل اغلبهم ،حيث قتل قائد الحركة الزعيم الركن عبد
الكريم قاسم وزمالؤه يف انقالب  ٨شباط عام  ،١٩٦٣وقتل خليفته
العقيد عبد السالم عارف يف تحطم طائرته اثناء جولة تفقدية جنوب
العراق بعد ان تسلم رئاسة الجمهورية ،وقتل من خلفه يف حكم
العراق ،ومن املفارقات العجيبة ان اغلب من شارك يف اسقاط النظام
امللكي قتل إال الرئيس عبد الرحمن عارف الذي مات ميتة طبيعية يف
االردن بعد سقوط نظامه عام  ،١٩٦٨ليؤرش نهاية دموية لكل من
شارك يف انقالب تموز ،وليؤرش نهاية عرص االنقالبات العسكرية التي
ذاق لوعتها املواطن العراقي بسبب دكتاتورية تلك األنظمة ،ولينهي
فصال دمويا اختربته الشعوب التواقة لعرص االنفتاح والعيش يف
حرية يف زمن انتشار شعارات الديمقراطية وسيادة مبادئ حقوق
االنسان من خالل انتخابات يحدد الشعب يف ضوئها من هو املؤهل
لتسلم املسؤولية التي هي تكليف وليست ترشيفا بحسب املصطلحات
السياسية ،ونحن عىل اعتاب دخول هذا املاراثون االنتخابي ما أحرانا
ان نكون اكثر وعيا يف التوجه لالنتخابات وانتخاب من يمثلنا بنزاهة
ومسؤولية الن هذه االنتخابات ستؤرش بداية مرحلة جديدة وعرص
عىس ان يكون اكثر رصانة ورزانة يف ادارة دفة السفينة التي تتالطم
بها االمواج للوصول اىل بر االمان بسالم بعيدا عن لغة العنف التي
ألحقت بالعراق الخراب والدمار.

إليسا حتيي حفال غنائيا على مسرح أوملبيا يف باريس للمرة الثالثة
النجمة،
تحيى
إليسا ،حفالً غنائ ًيا
عىل مرسح أوملبيا
يف باريس يوم 6
نوفمرب ،وشوقت إليسا
جمهورها للحفل قائلة عرب حسابها
عىل إنستجرام« :للمرة الثالثة يف أوملبيا
ال يمكنني االنتظار ألراكم جميعا».
ووقفت إليسا عىل مرسح أوملبيا
للمرة األوىل يف العام  2017واملرة

آلة بتكلفة  15مليون دوالر
المتصاص انبعاثات الكربون
ب�دأت أكرب آلة المتص�اص الكربون بالعال�م ،يف العمل ،يف محطة
للطاقة يف آيس�لندا ،والتي وصفت بأنها أداة للحد من تغري املناخ،
وبلغت تكلفتها  15مليون دوالر ،وأنش�أتها رشكة Climeworks
ومقرها زيورخ.
يطلق عىل اآللة اس�م Orcaوتهدف اللتقاط  4000طن مرتي من
ثاني أكس�يد الكربون س�نو ًيا كجزء من الجه�ود املبذولة لتقليل
مس�تويات غازات االحتباس الح�راري يف الغالف الج�وي ،أي ما
يعادل االنبعاثات السنوية من حوايل  790سيارة.
وحس�ب تقرير ش�بكة األخبار الروس�ية ،فإن كل ثاني أكسيد الكربون
الت�ي تلتقط�ه اآللة ه�و مجرد جزء بس�يط من انبعاثات ثاني أكس�يد
الكرب�ون العاملي�ة ،والتي بلغ�ت  34.7ملي�ار طن العام امل�ايض ،وفقا
لوكالة الطاقة الدولية.
وتتكون  Orcaمن أجهزة تنقية الهواء املعدنية التي تمتص ثاني أكسيد
الكربون من الهواء املحيط باستخدام املراوح ،قبل استخراجه باستخدام
مرش�ح كيميائي ،ثم يخزن ثاني أكسيد الكربون تحت األرض ،ما يقلل
من كمية غازات االحتباس الحراري التي تصل إىل الغالف الجوي.
ويمك�ن تخزين الغاز بش�كل دائ�م يف تكوينات جيولوجي�ة عميقة ،أو
اس�تخدامه يف صناعة الوقود واملواد الكيميائية ومواد البناء وغريها من
املنتجات.وم�ن جهته ،قال ي�ان فورزباكر ،الرئيس التنفيذي املش�ارك
واملؤس�س املش�ارك لرشكة  ،Climeworksإن “  ،Orcaباعتبارها عالمة
فارقة يف صناعة التقاط اله�واء املبارش ،قدمت مخططا قابال للتطوير
ومرنا وقابال للتكرار للتوس�ع املستقبيل لرشكة  Climeworksوما يزال
تحقيق صايف االنبعاثات العاملية “صفرا” ،طريقا طويال لنقطعه ،ولكن
م�ع  ،Orcaنعتق�د أن  Climeworksخطت خطوة مهمة أقرب لتحقيق
ه�ذا الهدف”.وأوضح فورزباك�ر أن  Orcaتكلف ما بني  10ماليني دوالر
و 15ملي�ون دوالر للبناء ،بم�ا يف ذلك البناء وتطوي�ر املوقع والتخزين،
وتتك�ون  Orcaم�ن ثمان�ي وح�دات تجمي�ع كبيرة الحج�م “قوي�ة
ومضغوطة” ،مكدسة يف اثنتني.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

الثانية كانت يف العام  2019وحققت
حفالتها هناك وقتها نجاحا كبريا،
وتستعد للمرة الثالثة الوقوف عىل نفس
املرسح يف نوفمرب.
كما شوقت النجمة إليسا ،جمهورها
ألعمالها الجديدة بشكل مختلف ،حيث
غردت عىل تويرت ،واكتفت فقط بكتابة:
«جاهزين للمهمة التالية» ،ليدخل
عدد كبري من متابعيها يعلقون عىل
تغريدتها ويخمنون أنها تستعد لطرح

أغنية جديدة.
وابتعدت إليسا الفرتة املاضية عن
تويرت ،بحجة وجود أحداث وصفتها
بـ»القرف» و»الهبل» ،الفتة إىل أن
أعصابها تعبت كث ً
ريا وكتبت إليسا،
رسالة لجمهورها قبل تنفيذ قرارها
باالبتعاد عن السوشيال ميديا ،وذلك
يف تدوينة عرب حسابها عىل موقع
التواصل االجتماعي تويرت« :صباح
الخري جمهورى الجميل ..رح غيب

شوى عنكن وبرجعلكن بعد فرتة النو
كتري تعبت أعصابي من القرف والهبل
اليل موجود عىل تويرت بس سأفتقدكم
بالتأكيد وأحبكم جميعا».
وكانت النجمة اللبنانية ،حرصت مؤخرًا
عىل دعم األبطال الرياضيني الذين
يمثلون لبنان يف بطولة دورة األلعاب
األوليمبية «طوكيو  ،»2020مشرية إىل
أن وجودهم بمفردهم هناك يجعلنا
فخورين بهم بغض النظر عن النتائج.

أمحد السقا ينقذ نساء رهائن من تنظيم داعش يف فيلم «السرب»
ينقذ النجم ،أحمد السقا ،نساء
رهائن خالل أحداث فيلم «الرسب»،
بعد انضمامه لتنظيم داعش ،وتتواىل
األحداث يف إطار مشوق ،حيث انتهى
مخرج العمل أحمد نادر جالل من
تصوير جزء كبري من أحداث الفيلم
ُ
تصويره.وطرح منذ
قبل توقف

تغريدات

فالح المشعل

قرداح��ي خيس��ر امللي��ون ..الي��درك االعالم��ي س��لطته
وقوت��ه يف العالقةم��ع اآلخر السياس��ي والش��عيب إالحني
يفقدها،جورج قرداحي كان حم��ط اعجاب وتقديرومتابعة
أكث��ر من مئ��ة مليون عرب��ي ع�بر ال  ،MBCاآلن أصبح
وزيرا يف حكومة بال آفاق ومس��احته مكت��ب الوزير وجوقة
“بوديكارد”حوله،هكذا تعمل احلكومات يف تغريب املبدع.

ايمن جادة

قد تك��ون مغامرت��ه النهائية يف ك��رة القدم  ،وقد
تس��تمر عامني أو أكثر ولكن الس��ؤال الذي س��تبدأ
اإلجابة عنه منذ اليوم وتستمر طوال الفرتة القادمة
ه��ل كان��ت جمازف��ة أم كان اختي��اراً يف حمله؟ ذلك
القرار الش��جاع لكريس��تيانو رونال��دو أن يعود إىل
ال��دوري األصعب وحيمل مس��ؤولية الفريق األش��هر
وهو يف سن ..٣٦

فرتة التيزر الرسمي لفيلم «الرسب»،
وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم
قيص خويل ومجموعة كبرية من الفنانني
وضيوف الرشف ،وحقق اإلعالن الرسمي
نجاحا كب ً
ً
ريا منذ طرحه.وتناول
للعمل
الربومو يف بدايته كلمة للرئيس عبد
الفتاح السييس ،والذي أصدر من خاللها

أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع
داعش بمدينة درنة يف ليبيا ،وظهر يف
الربومو ،النجم أحمد السقا ،وكل من
رشيف منري وآرس ياسني وكريم فهمي
وأحمد حاتم ،ودياب ،ومحمود عبد
املغنى ،وأظهرت املشاهد بطوالت القوات
الجوية يف القصاص لشهداء مرص يف

ليبيا .فيلم «الرسب» يتناول الرضبة
الجوية التي نفذها الجيش يف ليبيا ضد
داعش .ويف سياق آخر ،ينتظر السقا
طرح فيلمه الجديد «العنكبوت» املقرر
عرضه يف الفرتة املقبلة ،من إخراج أحمد
نادر جالل ،ويشارك يف بطولته ظافر
العابدين ومنى زكي.

أول رسالة من يامسني عبدالعزيز منذ أزمتها
الصحية تثري اجلدل

أثارت الفنانة املرصية ،ياسمني
عبدالعزيز ،الجدل برسالتها ،وذلك بعد
الخروج من األزمة الصحية التي تعرضت
لها ودخولها املستشفى إلجراء جراحة،
ثم تعرضها لخطأ طبي ،وسفرها
لسويرسا إلجراء جراحة أخرى.
وكان ينوب عنها يف توضيح األمور
زوجها الفنان أحمد العويض وشقيقها
الفنان وائل عبد العزيز ،ولكن ياسمني
قبل قليل ،وجهت أول رسالة لجمهورها
وأصدقاءها منذ أزمتها الصحية.
وكتبت ياسمني عرب صفحتها الشخصية
عىل (فيس بوك)« :جمهوري الغايل يف
مرص والوطن العربي وحشتوني جدا..
الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت
الحمد لله عاوزاكم تتطمنو».

وأضافت» رغم كل الصعب اليل مريت بيها
يف أزمتي األخرية إال إن سؤالكم ودعمكم
هو اليل كان بيهون عليا كل اللحظات
املره اليل عدت عليا ..وكفاية إني اقولكم
إني حقيقي شفت املوت وكان قريب
ج ًدا ..لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم
الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي
بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا
استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت
املحنه عىل خري الحمد لله».
وأنهت قائلة« :كلمة شكرًا قليله أوي
عليكم وعيل حبكم أنا بحبكم ج ًدا،
وحقيقي أنا عاجزة أني اردلكم كل الحب
وكل الدعم اليل شفته منكم ..بشكر ربنا
وشكرًا جمهوري الغايل يف مرص والوطن
العربي».

