التعليم تعلن مباشرة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
اهليئات التدريسية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
امس االحد ،مبارشة الهيئات التدريسية
يف الجامعات والكليات واملعاهد الحكومية
واألهلية.وذكرت الوزارة يف بيان ورد لـ
«الزوراء» :انه «سيتم االعتماد عىل آليات
ونسب الدوام الحضوري والخدمات الرقمية
الساندة يف التخصصات كافة».ودعت
التدريسيني واإلدارات الجامعية العليا إىل
«تحقيق أعىل مستويات التكامل ومراعاة
توجيهات وقرارات اللجنة العليا».
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الصحة تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الصحة ع�ن تفاصيل
التقديم عىل الشهادة الدولية للقاحات
كورون�ا ،وفيم�ا اك�دت انها ليس�ت
بديلة عن بطاقات التطعيم ،اوضحت
بش�أن عدم اعتماد بعض الدول لقاح
سينوفارم الصيني.
وق�ال مدي�ر الصحة العام�ة ،رياض
الحلف�ي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء”:
الش�هادة الدولي�ة للتلقيح س�تكون
فق�ط للذي�ن يس�افرون اىل الخارج،
لكون هناك بعض الدول بدأت تطالب
بش�هادة تلقي�ح دولي�ة .مؤك�دا :ان
الش�هادة الدولي�ة ليس�ت بديلة عن
بطاق�ات التلقيح.واضاف :ان نصف
دول العال�م ال تطل�ب ش�هادة دولية
وانم�ا هن�اك دول ب�دأت تطل�ب من
املسافرين شهادات ،لكون البطاقات
ال تحت�وي عىل اي رصان�ة او باركود
لك�ي يت�م التحق�ق منه�ا .مبينا :ان
دوائ�ر الصحة س�تبدأ من االس�بوع
املقب�ل بإص�دار الش�هادات الدولي�ة
كل حس�ب الرقعة الجغرافية.واشار
اىل :ان دوائ�ر الصح�ة يف املناط�ق
س�تعلن االس�بوع املقب�ل مراك�ز
اصدار ش�هادات التلقيح والتعليمات
الخاص�ة باإلصدار .مبين�ا :ان مركز
االصدار ليس�ت بالضرورة ان يكون
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أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

مرك�ز التلقيح نفس�ه الذي لقح منه
الش�خص ،وانما يتم تحديده من قبل
دائرة الصحة.وبشأن لقاح سينوفارم
الصيني ،ق�ال الحلفي :ان اغلب دول
العال�م ال تعتمد لقاح س�ينوفارم إال
ان الس�عودية ب�دأت تعتمده يف االونة
االخيرة للعم�رة والحج .مؤك�دا :ان

اللق�اح معترف ب�ه دوليا وم�ن قبل
منظمة الصحة العاملية ،إال ان بعض
الدول ال تعتم�د به.وأوضح :ان هناك
فرقا بين االعتراف ال�دويل واعتماد
الدول للقاحات .مشريا اىل :ان منظمة
الصح�ة العاملية معرتف�ة باللقاحات
املعتم�دة يف الع�راق وه�ي فاي�زر

واسرتازنيكا وسينوفارم.ولفت مدير
الصح�ة العام�ة اىل :ان االقب�ال عىل
اللقاح�ات يف اآلونة االخرية جيد جدا،
ونأم�ل ان يزداد خالل االي�ام املقبلة.
ويف وقت سابق ،أعلنت وزارة الصحة
انحس�ار املوجة الثالثة م�ن كورونا،
فيم�ا أك�دت أن جمي�ع اللقاح�ات

املتوفرة يف الع�راق املضادة للفريوس
له�ا نف�س الكف�اءة والفاعلية وهي
فعالة يف مواجهة السالالت املتحورة.
وس�جل العراق ،امس 3086 ،إصابة
جديدة بكورونا يف تراجع عن حصيلة
أمس االوب والتي بلغت  4717حالة.
وق�ال مدي�ر تعزيز الصح�ة يف وزارة
الصح�ة ،الدكتور هيث�م العبيدي ،يف
ترصي�ح صحفي :إن “انحس�ار عدد
االصاب�ات باملوق�ف الوبائ�ي ي�ؤرش
إىل انحس�ار املوجة الثالثة” ،مشيرا
اىل أن “ه�دف ال�وزارة هو تقليل عدد
االصاب�ات والوفيات”.وأش�ار إىل أنه
“يمك�ن أن تك�ون هنال�ك موج�ات
أخرى يف املس�تقبل لكن اليشء الجيد
هو توف�ر اللقاحات املضادة لكورونا
واس�تمرار عمليات التطعي�م” .الفتا ً
إىل أن�ه “يف ح�ال ت�م تطعي�م معظم
املواطنني فتأثري أية موجة مستقبلية
سيكون أقل”.وش�دد عىل أن “اللقاح
املض�اد لكورون�ا ه�و السلاح األهم
يف مواجه�ة كورون�ا ،والع�راق وفره
والنوعي�ات املتواجدة يف العراق أثبتت
كفاءته�ا وله�ا نف�س الفاعلي�ة يف
مواجهة الفريوس وسالالته املتحورة،
يض�اف لذل�ك االلت�زام بالوقاية عرب
الكمام�ة والتباع�د االجتماع�ي ،م�ا
سيسهم بتقليل الخطر”.

منتخبنا األومليب يواجه لبنان واإلمارات وفلسطني يف بطولة غرب آسيا

ص6

هجوم بطائرات مسرية على مطار
أربيل  ..والتحالف الدولي
يؤكد :ال أضرار بشرية ومادية
بشكل دقيق الهجوم عىل املطار”.اىل ذلك،
اكد متحدث التحالف ال�دويل ان الهجوم
عىل مط�ار اربيل ال�دويل كان بطائرتني
مسيرتني مفخختني دون وقوع ارضار
برشية او مادية .وتتكرّر هذه الهجمات
يف العراق ،وتشبه بعضها وتستخدم فيها
صواريخ أو طائرات مسيرة وتستهدف
قواعد عس�كرية أو الس�فارة األمريكية
يف بغداد.ومن�ذ مطل�ع العام ،اس�تهدف
نحو خمسين هجوم�ا مصالح أمريكية
يف العراق ،ال س�يما الس�فارة األمريكية
يف بغداد وقواعد عس�كرية عراقية تضم
أمريكيني ،ومطاري بغداد وأربيل.

وزير التخطيط :ال موازنة قبل االنتخابات
وخطط التنمية تعاني خلال يف التطبيق

والعرشي�ة للتنمية موجودة  ،لكن الخلل
يف تطبيقه�ا وليس يف اعداده�ا “ .مبينا
 ”:ان لدين�ا خط�ة التنمي�ة الخمس�ية
 2018-2022وكذل�ك خط�ة 2014-
 ، 2018لك�ن بس�بب الظ�روف االمني�ة
والسياس�ية واالقتصادي�ة التي يمر بها
الع�راق  ،وتزامنه�ا م�ع تغيير اس�عار
النف�ط والحرب ضد داعش  ،لم تس�نح
لالقتصاد الوطني فرصة التقاط انفاسه
إلح�داث التنمي�ة الحقيقي�ة الش�املة
“.وحول الورقة االصالحية البيضاء ،اكد
بتال ان “ االج�راءات الحكومية لتطبيق
الورقة االصالحية تعنى بتصحيح مسار
االقتص�اد العراق�ي ،ومحاول�ة ايج�اد
فرص عم�ل جدي�دة وتج�اوز العقبات
التي يعاني منها االقتصاد”.

التقاعد حتذر من مواقع وهمية
تروج معامالت املواطنني

بغداد /الزوراء:
ّ
ح�ذرت هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة ،امس
األح�د ،م�ن مواق�ع توه�م املواطنين
برتوي�ج املعامالت ،داعي�ة إىل اإلبالغ عن
أيَّة حالة مشبوهة.وقالت الهيئة يف بيان
لها تلقته “ال�زوراء” :إن “عىل املوطنني
الحذر من مواق�ع وهمية عىل صفحات
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تفاصيل التقديم على الشهادة الدولية للقاحات وتؤكد أنها ليست بديلة عن بطاقات التطعيم

هيئة املنافذ  :إعادة النظر حبجم اجلباية املفروضة على املستوردين

بغداد  /نينا :
حس�م وزي�ر التخطي�ط ،خال�د بت�ال،
الج�دل ح�ول موع�د تقدي�م مشروع
قانون املوازن�ة العامة االتحادية ،2022
مؤك�دا انها لن تعرض يف مجلس الوزراء
قب�ل االنتخاب�ات املق�ررة يف العارش من
ش�هر ترشين االول املقب�ل .وذكر بتال،
يف ترصي�ح للوكال�ة الوطني�ة العراقية
لالنب�اء  /نين�ا  :/ان “ املوازن�ة العامة
 2022ال ت�زال يف ط�ور االع�داد “ ،مبينا
ان “استراتيجية اعداد املوازن�ة العامة
يف مراحلها االخرية  ،لكن س�تأخذ بعض
الوقت قبل عرضه�ا عىل مجلس الوزراء
رس�ميا “.وعن معوق�ات خطط التنمية
يف دوائ�ر ومؤسس�ات الدول�ة  ،اوض�ح
وزير التخطيط ان “ الخطط الخمس�ية

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة املتقدم للعمليات املشرتكة يف كركوك شمايل العراق مقتل كل «اإلرهابيني»
وأعضاء تنظيم الدولة «داعش» الذين نفذوا هجوما عىل نقطة الرشطة االتحادية
بمحافظة كركوك.وقالت القيادة يف بيان :إن قوات املقر املتقدم قتلت «جميع اإلرهابيني
والدواعش» الذين هاجموا نقطة ملشاة  20اتحادية.وأوضحت القيادة :أن العملية
تمت بإسناد طريان الجيش ،مؤكدة أنها ستقيض عىل «كل من يستهدف قواتنا».وأمر
رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،األسبوع املايض بتنفيذ عمليات عسكرية استباقية
ضد خاليا تنظيم داعش اإلرهابي يف كركوك شمايل البالد ،بعد مقتل  13عنرص أمني
يف هجوم عىل حاجز أمني.يشار إىل أن العراق كان أعلن النرص عىل تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،يف أواخر  ،2017ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بني الحني
واآلخر يف أنحاء كثرية من البالد.

أوضحت شأن بعض الدول لعدم اعتماد لقاح سينوفارم الصيين
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بغداد /الزوراء:
أعلن جه�از مكافحة اإلره�اب يف اقليم
كردستان اس�تهداف مطار اربيل الدويل
بطائ�رات مسيرة مفخخ�ة ،فيم�ا اكد
التحال�ف ال�دويل ان الهج�وم لم يس�فر
ع�ن ارضار برشي�ة او مادية.وذك�ر
جهاز مكافحة االرهاب باالقليم يف بيان
مقتضب تلقته “ال�زوراء” :أن “الهجوم
على مط�ار اربي�ل ال�دويل ت�م تنفي�ذه
بواس�طة طائرتني بدون طيار” .مؤكدا
انه” لم يتسبب الهجوم يف اي خسائر”.
م�ن جهت�ه ،قال محاف�ظ اربي�ل أوميد
خوش�ناو ،يف بي�ان مقتض�ب“ :نتاب�ع

مقتل مجيع «الدواعش» الذين هامجوا
الشرطة يف كركوك

التواصل االجتماع�ي ،توههم املراجعني
برتوي�ج معامالته�م” ،مبين�ا أن “هذه
املواقع غايتها التظليل واالبتزاز”.وطالب
املواطنين بـ”إبلاغ الجه�ات األمني�ة
والرقابية وهيأة التقاعد الوطنية عن أيّة
حالة مشبوهة ،لغرض اتخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة”.

خالل لقائه الرئيس اإليراني

الكاظمي :العراق ينوي رفع مسات الدخول
لإليرانيني بعد الزيارة األربعينية

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،امس
األح�د ،أن العراق ينوي رف�ع رشط الحصول
على س�مات الدخ�ول لإليرانيين باملطارات
بعد الزي�ارة األربعيني�ة ،فيما أعل�ن الرئيس
اإليراني إبراهيم رئيسي ،عقب محادثات مع
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي يف طهران
امس األحد ع�ن توصلهما إىل اتفاق عىل إلغاء
التأشيرة بين الع�راق وإيران.وذك�ر املكتب
اإلعالم�ي لرئي�س مجل�س ال�وزراء يف بي�ان
تلقته «ال�زوراء» :أن «رئيس مجلس الوزراء،

مصطف�ى الكاظم�ي ،ورئي�س الجمهوري�ة
االسلامية االيراني�ة ،ابراهيم رئييس ،ترأس�ا
االجتم�اع املوس�ع بين الوفدي�ن العراق�ي
واإليراني ،الذي عقد الي�وم األحد يف العاصمة
االيرانية طهران» .وجدد الكاظمي ،يف مستهل
االجتماع ،التهنئة لرئييس والتمنيات بالتوفيق
يف توليه مهامه ،ولحكومته الس�داد والنجاح،
مؤكدا أن «تجدد زيارته اىل إيران يبينّ األهمية
التي يوليها العراق لتعزيز التعاون بني البلدين،
وتطلعه اىل تعضيد الرشاكة الثنائية».

تفاصيل ص2

جلان نيابية :انشغال الكتل السياسية باحلمالت االنتخابية مينع عقد جلسات الربملان
الزوراء /يوسف سلمـان:
اكدت لجان نيابية ع�دم امكانية تعديل قانون
االنتخاب�ات الجدي�د بالتزامن مع ق�رب موعد
االنتخابات املق�ررة يف العارش من ترشين االول
املقبل ،فيما اقرت ان انش�غال الكتل السياسية
والنواب املرش�حني بحمالت الدعاية االنتخابية
يمنع انعقاد اي جلسة اعتيادية ملجلس النواب

لحين موع�د اج�راء االنتخابات الش�هر املقبل
.وتع�د اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ان تعدي�ل
القان�ون االنتخاب�ي من عدم�ه يؤطـ�ر إلغاء
عرض مقرتح تعديل قان�ون انتخابات مجلس
الن�واب قبل موعد اج�راء االنتخابات املقررة يف
الع�ارش من ترشي�ن االول املقب�ل .وقال عضو
اللجنة ،النائب حس�ن فدعم ،لـ»ال�زوراء» :ان

«الوق�ت املتبق�ي لعرض مقترح تعديل قانون
انتخاب�ات مجل�س الن�واب لحني موع�د اجراء
االنتخاب�ات يف ترشي�ن االول املقبل قد يس�مح
بذل�ك « ،مؤكدا ان « انش�غال الكتل السياس�ية
والنواب املرش�حني بالحملات االنتخابية يمنع
عقد اي جلس�ة اعتيادية ملجل�س النواب لحني
موع�د اج�راء االنتخابات يف العارش من ش�هر

ترشي�ن االول املقبل .واض�اف ان « اغلب املواد
والفق�رات التي يمك�ن اعادة النظ�ر بها ويتم
تعديله�ا يف القان�ون الجديد ،ه�ي قضايا فنية
ال تتعارض م�ع موعد اجراء االنتخابات  ،وذلك
لوجود بعض التناقض�ات والثغرات القانونية،
ومنها تتعلق بنظام التصويت البايومرتي».

تفاصيل ص2

أكد أن تشكيل احلكومة سيكون قريبا و 3شخصيات تتصدر الرتشيحات

الرئيس التونسي يلوح بإمكانية تعديل الدستور ..ويقول :الشعب سئم النصوص الدستورية

تونس /متابعة الزوراء:
أكد الرئيس التونيس ،قيس س�عيد ،أنه
باإلمكان إج�راء تعديالت عىل نصوص
الدس�تور التونسي بم�ا يتم�اىش م�ع
مطال�ب الش�عب ،وفيم�ا اش�ار اىل ان
تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة س�يتم يف
أقرب اآلج�ال ،دون تحديد موعد ،اعلن

مواصل�ة البحث عن األش�خاص الذين
يشعرون بثقل األمانة ويحملونها.وقال
الرئي�س التونسي« :أحرتم الدس�تور،
ولكن يمكن إدخال تعديالت عىل النص..
الش�عب س�ئم النص�وص الدس�تورية
التي تم وضعها عىل مقاس�هم ،ويمكن
إدخال تعديلات تس�تجيب إىل مطالب

الش�عب».وأوضح س�عيد أنه يقوم مع
فريقه بالعمل يف إطار الرشعية ،منتقدا
م�ن «يتحدثون عن انقالب وخروج عن
الدس�تور» ،قائال« :بالعك�س ،احرتمنا
القانون واألخالق وكل القيم ،ولألس�ف
من ت�م االتفاق معهم نكث�وا العهود».
وح�ذر الرئيس التونيس ممن «يرسبون

طالبان :ال اختالط يف اجلامعات بعد اآلن
كابل /متابعة الزوراء:
كش�فت حركة طالبان عن سياستها التعليمية
الجديدة ،ضاربة بع�رض الحائط ما اعتاد عليه
آالف األفغان لسنوات خالل الفرتات املاضية.فقد
أعل�ن وزير التعليم العايل ،عبد الباقي حقاني ،يف
الحكوم�ة املؤقتة خلال مؤتم�ر صحفي امس
االحد أن الحركة ستس�مح للنس�اء بالدراسة يف
الجامعات ،فضال عن متابعة الدراس�ات العليا،
رشط أن يلتزم�ن بم�ا س�مّاه اللب�اس الرشعي
والحج�اب ،دون أن يوضح م�ا إذا كان املقصود
أيض�ا تغطية الوج�ه ،الس�يما أن الحركة كانت
عرضت أمس االول صورا ملئات النسوة املؤيدات
له�ا ،بإحدى القاع�ات يف العاصم�ة كابل ،وهن
مغطي�ات بالكام�ل دون أن يظه�ر أي جزء من

وجوهه�ن أو حتى أصابعهن.كم�ا أكد حقاني،
بحس�ب م�ا نقل�ت وكال�ة “أسوش�ييتد برس”
أن الفص�ول الدراس�ية س�تكون منفصل�ة بني
الجنسين.أتى ذل�ك بعد أيام عىل إعلان الحركة
ع�ن حكومتها املؤقتة ،الت�ي ضمت رجاال فقط
وع�ددا كبير م�ن املحاربين القدامى م�ن عهد
حكمهم املتشدد يف تسعينيات القرن املايض.فيما
اس�تتبع هذا اإلعالن تحذيرات دولية ودعوات إىل
احترام حقوق اإلنس�ان وحري�ة التعبري ،فضال
عن املكتس�بات واإلنجازات الت�ي حققتها املرأة
األفغانية عىل مدى السنوات املاضية ،ال سيما أن
الحركة لم تقدم تجربة “مبرشة” خالل حكمها
الس�ابق ،حي�ث قمعت النس�اء بش�كل واس�ع
ومنعتهن من التعليم أو العمل.

الشائعات» ،قائال إن من يقومون بهذا
التصرف لديهم «خيال مريض ،وأناس
يف قلوبهم مرض .يتحدثون عن الرشعية
وال يحرتمونها».وأض�اف س�عيد:
«س�نبقى نحرتم الرشعية الدستورية..
ال نخاف إال من خانوا عهودهم وحنثوا
باأليمان التي أدوها» ،متعهدا بمواصلة

العمل م�ن أجل تش�كيل حكومة تقود
البالد يف املرحلة املقبلة.وكش�ف س�عيد
أن «تش�كيل الحكومة سيكون قريبا»،
مؤكدا يف الوقت نفس�ه أنه سيسعى إىل
اختي�ار رئيس للحكوم�ة «ال تكون أي
شائبة عليه».

تفاصيل ص3

اجليش السوداني ينفي وجود حماولة
انقالب عسكرية
الخرطوم /متابعة الزوراء:
نف�ى الجيش الس�وداني وجود محاول�ة انقالبية،
وقط�ع بع�دم صح�ة ما ت�م تداول�ه باس�تخدام
عنارص من القوات املسلحة من قبل جهات للقيام
بانقالب.وأك�دت الق�وات املس�لحة يف تعمي�م أن
الجيش ملت�زم بحماية البالد والفترة االنتقالية،
كم�ا أن�ه حريص على اس�تكمال التغيير بالبالد
وبلوغ الثورة لغاياتها.وبدأ السودان فرتة انتقالية
ملدة  39ش�هراً ،عق�ب اإلطاحة بالرئيس الس�ابق
عم�ر البشير بث�ورة يف إبري�ل  ،2019حيث اتفق
َ
املكونان العس�كري واملدني على إقامة رشاكة يف

الحك�م ،بموجب وثيقة دس�تورية ت�م توقيعها يف
 17أغسطس  ،2019أفضت إىل تشكيل  3مجالس
للحك�م هي :مجل�س الوزراء ،ومجلس الس�يادة،
واملجلس الترشيعي.وتم تش�كيل مجليس السيادة
وال�وزراء برئاس�ة كل من عب�د الفت�اح الربهان،
وعبدالل�ه حمدوك عىل الت�وايل ،بينما تأجل تكوين
املجل�س الترشيع�ي بس�بب خالفات بين القوى
السياس�ية ح�ول نس�ب املحاصصة .ومُ � ِّدد عمر
الفرتة االنتقالية بعد توقيع الحركات املسلحة عىل
اتفاقية السلام يف جوبا مطل�ع أكتوبر  ،2020إىل
 14شهرا ً إضافية.

اخلالف أظهر غياب التنسيق بني أعضاء السلطة التنفيذية يف البالد

ملف تعيينات البعثات الدبلوماسية جيدد الصراع يف ليبيا بني املنفي والدبيبة
ليبيا /متابعة الزوراء:
ج�دد مل�ف التعيين�ات على رأس
البعث�ات الدبلوماس�ية يف الخ�ارج
رصاع الصالحي�ات بين أقط�اب
الس�لطة يف ليبي�ا ،مخرج�ا ً للعل�ن
الخالف�ات بين املجل�س الرئ�ايس
وحكوم�ة الوح�دة الوطنية.كم�ا
كش�ف هذا الرصاع أيضا ً عن غياب
التنس�يق بين أعض�اء الس�لطة
التنفيذية يف البالد.ويف هذا السياق،

انتقد رئيس املجلس الرئايس ،محمد
املنف�ي ،يف خط�اب وجهه إىل رئيس
حكوم�ة الوح�دة الوطني�ة ،ام�س
األح�د ،قيام وزيرة الخارجية نجالء
املنقوش بإنهاء عمل بعض رؤساء
البعث�ات الدبلوماس�ية والقنصلية
بالخارج ،دون الرجوع للرئايس.كما
اعترب ترصف الوزيرة “إجرا ًء أحادي
الجانب واستفزازي” ،مشريا إىل أن
هذه اإلجراءات “تع�د باطلة بحكم

القان�ون وتعد ه�ي والعدم س�واء
وال يعت�د بها” ،وفق تعبريه.إىل ذلك،
أضاف أن�ه يجب عىل م�ن يخاطب
بهذه اإلج�راءات االس�تمرار يف أداء
واجبات�ه والقي�ام بأعماله بش�كل
اعتي�ادي ،يف حني س�يقوم املجلس
الرئ�ايس إذا اقتىض األمر بمخاطبة
الدول املعنية بشأن ما تقدم ،مش ّددا ً
على أن تس�مية وإعف�اء رؤس�اء
البعثات الدبلوماسية وإنهاء فرتات

عمله�م بالخ�ارج م�ن اختصاص
املجل�س الرئ�ايس مجتمع�ا دون
غريه ،ويتم بنا ًء على مكاتبات من
وزارة الخارجي�ة والتع�اون ال�دويل
يتم عرضها عىل الحكومة ثم تحال
إلينا للبت فيها مدعمة باألس�باب.
وأش�ار إىل أن األعراف الدبلوماسية
تتوجب قيام من أعفي من رؤس�اء
البعث�ات أو بلغ بنهاي�ة فرتة عمله
القيام بإج�راءات التوديع املتعارف

عليه�ا والتي تت�وج بمقابلة رئيس
الدول�ة أو رئي�س املنظم�ة مح�ل
االعتماد ،ونقل رس�ائل جوابية من
رئاس�ة الدولة إليه بش�كل مبارش،
حت�ى ال يعد إجراء عودة أي س�فري
أو قنص�ل ع�ام أو من�دوب مقي�م
والقائ�م باألعمال إج�راء عقابيا أو
احتجاجيا م�ن قبل الدول�ة الليبية
عىل الدولة املضيفة.
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رئيسي يؤكد رغبة طهران يف تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع بغداد
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الكاظمي :العراق ينوي رفع شرط احلصول على مسات الدخول لإليرانيني بعد الزيارة األربعينية

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس األحد ،أن العراق ينوي رفع رشط
الحصول عىل سمات الدخول لإليرانيني
باملطارات بعد الزيارة األربعينية ،فيما
أعلن الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس،
عقب محادثات مع رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي يف طهران امس
األحد عن توصلهما إىل اتفاق عىل إلغاء
التأشرية بني العراق وإيران.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس
الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء” :أن
“رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،ورئيس الجمهورية
االسالمية االيرانية ،ابراهيم رئييس،
ترأسا االجتماع املوسع بني الوفدين
العراقي واإليراني ،الذي عقد اليوم
األحد يف العاصمة االيرانية طهران”.
وجدد الكاظمي ،يف مستهل االجتماع،
التهنئة لرئييس والتمنيات بالتوفيق
يف توليه مهامه ،ولحكومته السداد
والنجاح ،مؤكدا أن “تجدد زيارته اىل
إيران نّ
يبي األهمية التي يوليها العراق
لتعزيز التعاون بني البلدين ،وتطلعه
اىل تعضيد الرشاكة الثنائية”.
وأوضح الكاظمي ،وفقا للبيان :أن
“جملة من الروابط والعالقات الوطيدة
يف مختلف املجاالت تجمع العراق

بجارته إيران ،وأن هناك رغبة يف
توسعة التبادل التجاري واالقتصادي
ومجمل نواحي الرشاكة البينية”.
وأشار إىل أن “العراق يسعى التخاذ
خطوات مهمة فيما يتعلق بااللتزامات
املالية تجاه إيران ،وعمليات كري شط
العرب”.
وكشف الكاظمي عن نية العراق
اتخاذ قرار برفع رشط الحصول
مسبقا ً عىل سمات الدخول أمام
الزائرين اإليرانيني القادمني عن
طريق املطارات ،وذلك بعد انقضاء
مراسم إحياء ذكرى أربعينية اإلمام
نّ
وبي أن
الحسني (عليه السالم)،
األجهزة الحكومية العراقية تبذل
قصارى جهدها إلنجاح وتسهيل هذه
املناسبة أمام املشاركني القادمني من
جميع الدول اإلسالمية.
من جانبه ،ثمّ ن الرئيس االيراني،
إبراهيم رئييس ،خطوة رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي يف تسهيل
دخول الزوّار اإليرانيني املشاركني يف
إحياء ذكرى أربعينية اإلمام الحسني
(عليه السالم) ،كذلك الجهود الثنائية
املبذولة يف ترسيع الرّبط السككي بني
البلدين”.
وأكد رئييس رغبة حكومته يف تعزيز
العالقات االقتصادية والتجارية

مع العراق ،حيث تضع هذا املسعى
ّ
مذكرا ً بأن
يف مصاف أولوياتها،
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تؤمن
قوي ومقتدر سيخدم
عراق
بأن وجود
ٍ
ٍ
املنطقة ،مثلما يصب يف صالح
العالقات اإليجابية بني البلدين”.
كما أعلن الرئيس اإليراني ،إبراهيم

جلان نيابية :انشغال الكتل السياسية باحلمالت
االنتخابية مينع عقد جلسات الربملان
الزوراء /يوسف سلمـان:
اكدت لجان نيابية عدم امكانية تعديل قانون
االنتخابات الجديد بالتزامن مع قرب موعد االنتخابات
املقررة يف العارش من ترشين االول املقبل ،فيما
اقرت ان انشغال الكتل السياسية والنواب املرشحني
بحمالت الدعاية االنتخابية يمنع انعقاد اي جلسة
اعتيادية ملجلس النواب لحني موعد اجراء االنتخابات
الشهر املقبل .
وتعد اللجنة القانونية النيابية ان تعديل القانون
االنتخابي من عدمه يؤطـر إلغاء عرض مقرتح
تعديل قانون انتخابات مجلس النواب قبل موعد
اجراء االنتخابات املقررة يف العارش من ترشين االول
املقبل .
وقال عضو اللجنة ،النائب حسن فدعم ،لـ”الزوراء”:
ان “الوقت املتبقي لعرض مقرتح تعديل قانون
انتخابات مجلس النواب لحني موعد اجراء االنتخابات
يف ترشين االول املقبل قد يسمح بذلك “ ،مؤكدا ان “
انشغال الكتل السياسية والنواب املرشحني بالحمالت
االنتخابية يمنع عقد اي جلسة اعتيادية ملجلس
النواب لحني موعد اجراء االنتخابات يف العارش من
شهر ترشين االول املقبل .
واضاف ان “ اغلب املواد والفقرات التي يمكن اعادة
النظر بها ويتم تعديلها يف القانون الجديد ،هي قضايا

فنية ال تتعارض مع موعد اجراء االنتخابات  ،وذلك
لوجود بعض التناقضات والثغرات القانونية ،ومنها
تتعلق بنظام التصويت البايومرتي”.
واوضح ان “ الجميع يتحدث عن انتخابات بالتصويت
البايومرتي  ،لكن واقعا القانون الجديد يسمح
باالقرتاع عرب البطاقة االلكرتونية السابقة والبطاقة
البايومرتية ايضا  ،لذلك يجب حرص التصويت قانونا
بالبطاقة البايومرتية “.
لكن العضو االخر يف اللجنة القانونية ،النائب املاس
فاضل  ،اكدت ان مقرتحات تعديل قانون االنتخابات
الجديد قيد النقاش داخل اللجنة القانونية  ،ال ترقـى
اىل الترشيع خالل الوقت املتبقي من والية الدورة
الحالية .
وذكرت فاضل ،يف ترصيح صحفي :ان “ مجلس النواب
سيميض بحل نفسه مع اكتمال االستعدادات الفنية
والتحضريات اللوجستية لالنتخابات املقبلة يف ترشين
االول ،وهذا ال يتعارض مع النصوص الدستورية ،الن
الربملان سيحل نفسه تلقائيـا قبل االنتخابات “.
وحول امكانية تعديل قانون االنتخابات الجديد،
اوضحت ان “ املطالبات بإجراء التعديل عىل القانون
هي مقرتحات قيد النقاش داخل اللجنة القانونية،
لكن ال ترقـى اىل الترشيع خالل الوقت املتبقي من
والية الدورة الحالية “.

رئييس ،االتفاق عىل إلغاء التأشرية
بني العراق وإيران ،فيما أشار إىل أن
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
وافق عىل زيادة حصة إيران من
زائري األربعينية.
وقال رئييس ،يف مؤتمر صحفي عقده
مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

يف طهران وتابعته “الزوراء” :إن
“اجتماعات جيدة جرت بني املسؤولني
العراقيني برئاسة رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،حيث ركزت عىل
تعزيز العالقات بني البلدين”.
وأضاف أن “املباحثات جرت يف
املجاالت السياسية واالقتصادية

والثقافية” ،معربا ً عن أمله بـ”توسيع
العالقات بني بغداد وطهران”.
وأكد رئييس أن “املوضوع األهم التي
استنتج من االجتماعات ،أن البلدين
لديهما اإلرادة لتوسيع العالقات
الثنائية” ،الفتا ً إىل أن “عالقة
إيران مع العراق متجذرة ووطيدة
وعميقة”.
وتابع أنه “تم اتخاذ عدة قرارات
يف االجتماع املشرتك مع الكاظمي،
ونأمل دخولها حيز التنفيذ بأرسع
وقت” ،موضحا ً أن “الكاظمي جاءنا
بخرب سار يشري إىل إلغاء التأشرية بني
العراق وإيران”.
وبني رئييس أن “من بني املواضيع التي
تم االتفاق عليها الربط السككي بني
الشالمجة – البرصة ،واملقرر اإلرساع
يف تنفيذه بما يصب يف مصلحة
البلدين” ،الفتا ً إىل “مناقشة العالقات
املالية واملرصفية بني البلدين”.
وذكر رئييس أن “هناك اهتماما ً
بالحفاظ عىل صحة زائري أربعينية
اإلمام الحسني (عليه السالم)” ،معلنا ً
“موافقة الكاظمي برفع عدد الزوار
اإليرانيني الراغبني املشاركة بالزيارة
األربعينية”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي قد وصل ،امس األحد ،إىل

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،عىل
رأس وفد حكومي كبري ،فيما عقد
اجتماعا ً ثنائيا ً مع الرئيس اإليراني
إبراهيم رئييس.
وعىل هامش الزيارة ،التقى رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
النائب األول لرئيس الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية محمد مخرب ،وذلك
يف إطار زيارته الرسمية الحالية إىل
ايران.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء ،انه
جرى خالل اللقاء بحث العالقات
الثنائية بني البلدين وتنمية التعاون
املشرتك عىل مختلف الصعد ،والتداول
بشأن عدد من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتمام املشرتك.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إىل أهمية
تنمية سبل التعاون الثنائي بني بغداد
وطهران؛ لتشمل مجاالت أوسع ،وبما
يعزز مصالح شعبي البلدين.
من جانبه ،أشاد النائب األول للرئيس
اإليراني محمد مخرب بخطوات
الكاظمي يف املجاالت السياسية
واالقتصادية ،وأثنى عىل جهود
سيادته يف إقامة مؤتمر بغداد للتعاون
والرشاكة ،وجهوده الدبلوماسية يف
إطار التهدئة وتعزيز االستقرار يف
املنطقة.

القضاء :الدراجات النارية والتكتك تتصدران مشهد احلوادث املرورية

بغداد /الزوراء:
كشف مجلس القضاء األعىل ،امس األحد،
عن أن الدراجات النارية والتكتك تتصدران
مشهد الحوادث املرورية يف بغداد.
وذكر مجلس القضاء يف بيان تلقته
“الزوراء” :أن “محكمة التحقيق والجنح
يف بغداد واملحافظات تختص بقضايا
حوادث السري والتي تشكلت بموجب املادة
 31من قانون املرور رقم  8لسنة 2019
املنشور يف الوقائع العراقية بالعدد  4550يف
 5/8/2019النافذ بعد ميض  60يوما ً من
تاريخ نرشه”.
وقال قايض محكمة تحقيق الرصافة ،احمد
مكطوف“ :تنظر محكمة الجرائم الناشئة
عن ذلك القانون ومنها جريمة قيادة مركبة
بدون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة
أو ملغاة أو قيام مالك املركبة أو حائزها
إذا سمح لشخص غري مجاز بالسوق
بقيادة تلك املركبة أو قيادة املركبة تحت
تأثري مسكر أو مخدر أو من احدث بالغري
أذى جسيما ً أو عاهة مستديمة أو تسبب
يف موت شخص بسبب قيادة املركبة بدون
مراعاة األنظمة والبيانات وتعليمات املرور
أو بسبب عدم توافر رشوط املتانة واألمان
كما عاقب القانون كل من أهان أو هدد أو
اعتدى عىل رجل املرور أثناء تأدية واجبه”.

وأضاف أن “الدعاوى املعروضة أمامنا هي
الدعوى املشار اليها أعاله طبقا ً ألحكام املواد
 -33-34-35-36-38 23من قانون املرور،
أما األحكام التي تصدر فهي من اختصاص
محكمة املوضوع وهي (محكمتي الجنح
والجنايات)” ،الفتا إىل أن “حوادث السري
كثرية جدا ً وأكثر الحوادث التي تعرض تعود
لسائقي (الدراجات النارية) أو (التكتك)”.
وبني أن “يف حالة وجود شخص متوىف أثناء
الحادث فان الدعوى تنظر من قبل محكمة
التحقيق ،وبعد اكمال التحقيق تتم إحالة
الدعوى اىل محكمة الجنايات للنظر فيها
وفقا ً ألحكام املادة  36من قانون املرور”.
وتابع القايض احمد مكطوف :أن “محكمة
املوضوع لها معايري خاصة عند اصدارها
الحكم معتمدة عىل املخطط املروري والذي
يكون الفيصل يف ذلك فضالً عن املتعلقة
بظروف الجريمة وظروف املتهم واملترضر
من الجريمة وتنازل املشتكي أو املدعي
بالحق الشخيص وغالبا ً ما تميل املحكمة
إىل تخفيف األحكام يف هكذا جرائم كونها
جرائم غري عمدية” ،منوها بأنه “يف حال
االعرتاض عىل تقرير املخطط املروري من
قبل أي طرف من طريف الدعوى يتم الركون
إىل انتخاب لجنة من الخرباء املختصني
بذلك”.

وعن دور االدعاء العام يف املحكمة اشار اىل
أنه “دور مهم ،إذ إن االدعاء العام يحرض
يف مراحل التحقيق كافة ويراقب مرشوعية
القرارات ويف حال عدم القناعة بالقرارات
املتخذة يقوم االدعاء العام بممارسة دوره
يف الطعن بالقرارات الصادرة امام محكمة
الجنايات بصفتها التمييزية طبقا ً ألحكام
القانون”.
ويف سياق متصل ،اوضح قايض محكمة
جنح البياع ،عيل ناهض“ :ردا ً عن سؤال
بالدعاوى املتعلقة بحوادث السري املعروضة
واملادة املتعلقة بذلك والعقوبة التي تصدر من
محكمتكم هي الدعاوى املتعلقة بالجرائم
املنصوص عليها بقانون املرور رقم ()8
لسنة  2019وتشمل حوادث سري املركبات
والدراجات وعدم مراعاة تعليمات املرور
واالنظمة والبيانات الخاصة بتنظيم السري
بالطرق والشوارع وبشكل عام وبخصوص
املادة القانونية املنطبقة عىل دعاوى املرور
هي املواد من ( 32اىل  )35من قانون ادارة
املرور ،الفتا إىل أن “العقوبة املفروضة
تكون حسب جسامة الفعل املرتكب ما بني
الحبس الذي ال تقل مدته عن شهر واحد
وال تزيد بأي حال عن ثالث سنوات وكذلك
بغرامة ال تقل عن مئة الف دينار وال تزيد
عىل املليون دينار أو بكلتا العقوبتني وتكون

العقوبة حسب جسامة الفعل ويرتك ذلك
لسلطة املحكمة التقديرية”.
وأضاف القايض أنه “ال توجد فئة أو
أعمار محددة تسبب حوادث السري كون
هذه الحوادث تحصل بسبب عدم االلتزام
بقانون املرور والطرق والتعليمات
واالنظمة الخاصة “ ،مشريا إىل أن “حوادث
السري تعترب من الجرائم غري العمدية فأن
ظروف ارتكابها تكون هي املعيار عن
إصدار املحكمة لحكمها بالعقوبة إضافة
إىل ظروف املتهم ومدى جسامة الرضر
الناتج عن الحادث”.
ولفت أن “محكمة الجنح تختص بنظر
الجرائم التي تعترب ومن حيث جسامتها
من املخالفات والجنح فيما تحال الدعاوى
اىل محكمة الجنايات املختصة يف حال كان
هنالك شخص قد توىف يف الحادث” ،مبينا
أن “االدعاء العام له دور مهم يف تدقيق
الدعاوى قبل احالتها اىل محكمة الجنح
كما له صالحية تمييز قرار االحالة من
قايض التحقيق إذا وجد هنالك خطأ قانونيا
أو نقصا يف االجراءات القانونية  ،كما له
الحق بمناقشة الخصوص أمام محكمة
الجنح وأثناء املحاكمة وله ايضا ً صالحية
الطعن يف االحكام والقرارات الصادرة عن
محكمة الجنح وبعد حسم الدعوى”.
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وتابع“ :ال عودة لعصاب�ات داعش االرهابية
م�رة اخ�رى اىل الس�احة ،ول�ن نس�مح لهم
بالعبث بأمن البالد”.
وبني ان “هناك عمليات امنية موسعة تجري
اآلن ملالحق�ة فل�ول داع�ش االرهاب�ي الت�ي
اسفرت عن قتل واعتقال عدد منهم والعملية
مستمرة حتى اآلن” .مشددا ً عىل رضورة “ان
نكون عىل تماس مبارش مع قطعاتنا االمنية
لالستماع إىل مشاكلهم ومتابعة ظروفهم”.

بعد تسجيل  3554إصابة و 51حالة وفاة

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا يف العراق
والوفيات تسجل ثباتا لليوم الثاني على التوالي
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،ام�س االحد،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لفيروس كورونا
املستجد يف العراق ،فيما اكدت تسجيل 3554
اصابة جديدة و 51حالة وفاة وش�فاء 6789
حالة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
ان ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ، 28104ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية:
 ،14763329مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 3554

اصابة جديدة و 51حالة وفاة وش�فاء 6789
حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل:
 ،)93.4%( 1822166بينم�ا ع�دد ح�االت
االصابات الكيل ،1950765 :أما عدد الحاالت
التي تحت العلاج ،107103 :يف حني ان عدد
الح�االت الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة،713 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل ،21496 :الفتة اىل
ان عدد امللقحني ليوم امس ، 63827 :ليصبح
عدد امللقحني الكيل.4064600 :

األنواء :درجات احلرارة تعاود
االرتفاع اخلميس املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئ�ة األنواء الجوي�ة ،امس األحد،
حالة الطق�س يف العراق األس�بوع الحايل،
فيما توقعت ارتفاعا ً بدرجات الحرارة يوم
الخميس املقبل.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلقته “ال�زوراء” :أن
“الطقس لليوم اإلثنني سيكون صحواً ،وال
تغري يف درجات الحرارة ،وستكون درجات
الح�رارة يف بغ�داد  40درج�ة مئوية ،فيما
س�تكون درج�ات الح�رارة يف محافظت�ي
البرصة وميسان  42درجة مئوية”.
وأض�اف أن “الطق�س لي�وم غ�د الثالثاء
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”.
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املفوضية تعلن إعداد وثيقة السلوك االنتخابي وتؤكد عزمها
التعاقد مع ( )900موظف

األسدي :ال عودة لداعش ولن
نسمح بالعبث بأمن البالد
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس جه�از األمن الوطن�ي ،عبد الغني
األس�دي ،امس األح�د ،عدم الس�ماح لعودة
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة مرة أخ�رى أو
العبث بأمن البالد.
وذك�ر املكت�ب اإلعالمي لرئيس جه�از األمن
الوطن�ي العراقي يف بيان تلقته “الزوراء” :أن
“االس�دي ،وخلال زيارته محافظ�ة كركوك
واجتماعه م�ع املحافظ والقي�ادات االمنية،
بحث آخر املس�تجدات االمنية وسبل عالجها
م�ن خالل تع�اون الجميع وتنس�يق الجهود
االمنية واالستخبارية”.
وق�ال االس�دي ،خالل الزي�ارة“ :انن�ا نراقب
عن كث�ب آخر االس�تعدادات الخاصة بتأمني
املراك�ز االنتخابي�ة ،ومس�تعدون للتعاون يف
شتى املجاالت إلنجاح اإلنتخابات”.
وأضاف أنه “يجب أن تتضافر جميع الجهود
يف املحافظ�ة لتوفير البيئ�ة اآلمن�ة إلج�راء
ً
الفت�ا اىل أن “الخروقات األمنية
االنتخابات”،
هي مح�اوالت يائس�ة من عصاب�ات داعش
اإلرهابية إلثبات وجودها اعالميا ً  ،ال أكثر”.
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وأش�ار إىل أن “الطق�س لي�وم األربع�اء
س�يكون صح�وا ً وال تغير يف درج�ات
الح�رارة ،يف املناطق الوس�طى والجنوبية،
والري�اح ش�مالية غربي�ة معتدلة الرسعة
( )20-30ک�م/س مس�ببة تصاعد الغبار
يف بعض االماكن وم�دى الرؤية ( )6-8کم
ويف الغبار()3-5كم ،فيما سيكون الطقس
يف املنطق�ة الش�مالية صح�وا ً وال تغير يف
درج�ات الح�رارة والرياح ش�مالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة ( )10-20کم/
س،ومدى الرؤية ()8-10كم”.
ولف�ت إىل أن “الطق�س ي�وم الخمي�س
س�يكون صح�واً ،درجات الح�رارة ترتفع
ً
قليلا ،والرياح ش�مالية غربية خفيفة اىل
معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س ،ومدى
الرؤية()8-10كم”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات،
ام�س األحد ،إعداد وثيقة الس�لوك
االنتخاب�ي ،فيم�ا أك�دت عزمه�ا
التعاق�د م�ع ( )900موظف يعمل
بصفة مدخل بيانات.
وذك�ر بيان ص�در ع�ن املفوضية
تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “املفوضية،
وبالتع�اون مع فريق األمم املتحدة
للمس�اعدة االنتخابي�ة ،أع�دت
وثيق�ة الس�لوك االنتخاب�ي وه�ي
بمثابة ميث�اق رشف لعدم اإلخالل
ب�أي فع�ل يم�س نزاه�ة العملية
االنتخابي�ة” ،موضح�ا ً أن “امليثاق
يؤك�د التقي�د بأح�كام القان�ون
املنظم لالنتخابات ومراعاة حقوق
جميع املرشحني يف التنافس خالل
الس�باق االنتخاب�ي ،والتأكيد عىل
ضم�ان حق�وق امل�رأة واألقلي�ات
واحترام نتائج االنتخاب�ات بنحو
مُ لزم لجمي�ع األطراف الرشيكة يف
العملية االنتخابية”.
واض�اف أن “املفوضي�ة وضم�ن
اس�تعداداتها ليوم االقتراع تعتزم
التعاق�د م�ع ( )900موظف يعمل
بصف�ة مُ ْد ِخ�ل بيان�ات مهمته�م
إدخال بيانات االس�تمارة املتعلقة
بالف�رز والع�د الي�دوي للمحط�ة

الت�ي س�تفتح يف كل مرك�ز اقرتاع
بأسلوب القرعة لغرض التأكد من
مطابق�ة النتائج بني الف�رز والعد
االلكرتوني مع اليدوي حسبما جاء
يف املادة  38م�ن قانون االنتخابات
رق�م ( )9لس�نة  .”2020مبينا ً أن
“املفوضي�ة اس�تقبلت ( )13أل�ف
اس�تمارة طل�ب تعاق�د للفرتة من
 1/8لغاية  7/8/2021وتبني بعد

التدقيق إن ( )5000منها مطابقة
للرشوط واملواصف�ات وبعد إجراء
املقابلة سيتم اختيار األكثر كفاءة
من بينه�م باالعتماد على معايري
التحصيل الدرايس والعمر والخربة
السابقة واالستقاللية”.
وتابع البيان أن “املفوضية تسلمت
س�جل الناخبني الورق�ي وباجات
اعتم�اد املراقبين واإلعالميين

ووكالء األحزاب السياسية التي تم
تنفيذه�ا يف مطبعة ش�بكة اإلعالم
العراقي وت�م توزيعها بني مكاتب
املحافظات االنتخابية ،كما تم تسلم
الوجبة األوىل من املواد الحساس�ة
وغري الحساس�ة املتضمنة (أوراق
االقرتاع واستمارات إدخال النتائج
والحرب وعدة املركز وعدة املحطة)
وت�م توزيعها بالكامل عىل املكاتب

االنتخابي�ة يف جن�وب الع�راق
والفرات األوس�ط ،وم�ن املؤمل أن
تصل الوجبة الثانية واألخرية خالل
الشهر الحايل”.
وعلى الصعي�د الفن�ي ،اش�ارت
املفوضية يف بيانها اىل أن “املفوضية
تعمل م�ع رشك�ة ميرو الكورية
والرشك�ة األملاني�ة الفاحص�ة
“ ”Hensoldetبحض�ور فري�ق
األمم املتحدة للمساعدة االنتخابية
( )UNAMIوفري�ق األم�م املتحدة
للمساعدة االنتخابية ( ،)IFESمن
أج�ل تخصيص جه�از تحقق لكل
محطة اقتراع ليكون محتويا ً عىل
بياناتها فقط باملطابقة مع سجل
الناخبني”.
وبش�أن حق�وق فئ�ة النازحين
بالتصوي�ت ،اك�دت املفوضي�ة
أن “النازحين البال�غ عدده�م
( )120126ناخب�ا ً يف االنتخاب�ات
املقبل�ة س�يتم تس�هيل تس�لّمهم
البطاق�ة البايومرتي�ة الت�ي ه�ي
الوس�يلة الحرصي�ة لالقتراع كما
نص قانون االنتخابات الحايل ،من
خالل إرسال بطاقاتهم البايومرتية
إىل محافظ�ات الن�زوح لتس�هيل
عملية تس�لّمها وضمان�ا ً لتحقيق
أكرب مشاركة ممكنة”.

اخلالف أظهر غياب التنسيق بني أعضاء السلطة التنفيذية يف البالد

مل��ف تعيينات البعثات الدبلوماس��ية جيدد الصراع يف ليبيا
بني املنفي والدبيبة
ليبيا /متابعة الزوراء:
ج�دد مل�ف التعيين�ات على رأس البعث�ات
الدبلوماس�ية يف الخ�ارج رصاع الصالحيات
بني أقطاب الس�لطة يف ليبي�ا ،مخرجا ً للعلن
الخالف�ات بين املجل�س الرئ�ايس وحكومة
الوحدة الوطنية.
كما كش�ف ه�ذا الصراع أيض�ا ً ع�ن غياب
التنس�يق بني أعض�اء الس�لطة التنفيذية يف
البالد.
ويف ه�ذا الس�ياق ،انتق�د رئي�س املجل�س
الرئ�ايس ،محمد املنف�ي ،يف خطاب وجهه إىل
رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،امس األحد،
قيام وزيرة الخارجية نجالء املنقوش بإنهاء
عم�ل بع�ض رؤس�اء البعثات الدبلوماس�ية
والقنصلية بالخارج ،دون الرجوع للرئايس.
كما اعتبر ترصف الوزي�رة “إج�را ًء أحادي
الجان�ب واس�تفزازي” ،مشيرا إىل أن ه�ذه
اإلج�راءات “تع�د باطل�ة بحك�م القان�ون
وتع�د هي والعدم س�واء وال يعتد بها” ،وفق
تعبريه.
إىل ذلك ،أضاف أنه يجب عىل من يخاطب بهذه
اإلجراءات االس�تمرار يف أداء واجباته والقيام
بأعمال�ه بش�كل اعتي�ادي ،يف حني س�يقوم

املجل�س الرئايس إذا اقتضى األمر بمخاطبة
الدول املعنية بش�أن ما تقدم ،مش ّددا ً عىل أن
تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية
وإنهاء فرتات عملهم بالخارج من اختصاص
املجل�س الرئ�ايس مجتمعا دون غيره ،ويتم
بن�ا ًء على مكاتب�ات م�ن وزارة الخارجي�ة
والتعاون الدويل يتم عرضها عىل الحكومة ثم
تحال إلينا للبت فيها مدعمة باألسباب.
وأش�ار إىل أن األعراف الدبلوماس�ية تتوجب
قي�ام من أعفي من رؤس�اء البعث�ات أو بلغ
بنهاية فرتة عمله القي�ام بإجراءات التوديع
املتع�ارف عليها والتي تت�وج بمقابلة رئيس
الدولة أو رئيس املنظمة محل االعتماد ،ونقل
رس�ائل جوابية من رئاسة الدولة إليه بشكل
مبارش ،حتى ال يعد إجراء عودة أي س�فري أو
قنصل عام أو مندوب مقيم والقائم باألعمال
إج�راء عقابي�ا أو احتجاجيا م�ن قبل الدولة
الليبية عىل الدولة املضيفة.
كذل�ك طال�ب بضرورة أن تخاط�ب وزارة
الخارجي�ة الحكومة بش�أن أي إجراء يخص
م�ن انتهت فرتة عملهم بالخ�ارج أو ارتكبوا
مخالفات قانونية والع�ودة بهم وإحالة هذا
األمر إىل املجلس الرئايس بشكل رسمي حتى

يتسنى له اتخاذ القرار املناسب بشأنهم.
يذكر أن هذه ليست املرة األوىل التي يثري فيها
مل�ف الخارجي�ة والتعيينات الدبلوماس�ية،
خالف�ات بني األطراف الحاكمة ،حيث س�بق
أن ق�ام املجل�س الرئ�ايس ،منتص�ف ش�هر
يولي�و ،بإلغاء ق�رار وزارة الخارجية تكليف
مستش�ارين بالس�فارات الليبية يف الخارج،
بعد شهرين من تحذيرات وجهها الرئايس إىل

املنق�وش ،دعاها فيه�ا إىل رضورة الرتيث يف
اتخاذ بعض القرارات املتعلقة بإعفاء وتعيني
موظفني وسفراء يف قنصليات البالد.
فيما تض�اف هذه الخالف�ات إىل النزاع الدائر
حول منصب وزير الدفاع ،الذي يش ّدد املجلس
الرئايس عىل أحقيته يف تسميته بالتشاور مع
الدبيبة ،بينما يؤكد األخري أن تسمية الوزراء
والوكالء من اختصاص رئيس الحكومة.

أكد أن تشكيل احلكومة سيكون قريبا و 3شخصيات تتصدر الرتشيحات

الرئيس التونسي يلوح بإمكانية تعديل الدستور ..ويقول :الشعب سئم النصوص الدستورية
تونس /متابعة الزوراء:
أك�د الرئيس التونيس ،قيس س�عيد ،أنه
باإلم�كان إجراء تعديلات عىل نصوص
الدس�تور التونسي بم�ا يتم�اىش م�ع
مطال�ب الش�عب ،وفيم�ا اش�ار اىل ان
تشكيل الحكومة الجديدة سيتم يف أقرب
اآلجال ،دون تحديد موعد ،اعلن مواصلة
البحث عن األش�خاص الذين يش�عرون
بثقل األمانة ويحملونها.
وقال الرئيس التونيس“ :أحرتم الدستور،
ولكن يمكن إدخال تعديالت عىل النص..
الش�عب سئم النصوص الدستورية التي
تم وضعها عىل مقاسهم ،ويمكن إدخال
تعديالت تستجيب إىل مطالب الشعب”.
وأوض�ح س�عيد أن�ه يق�وم م�ع فريقه
بالعم�ل يف إط�ار الرشعي�ة ،منتقدا من
“يتحدث�ون ع�ن انقلاب وخ�روج عن
الدس�تور” ،قائال“ :بالعك�س ،احرتمنا
القان�ون واألخالق وكل القيم ،ولألس�ف
من تم االتفاق معهم نكثوا العهود”.
وحذر الرئيس التونسي ممن “يرسبون
الش�ائعات” ،قائال إن من يقومون بهذا
الترصف لديهم “خي�ال مريض ،وأناس
يف قلوبهم مرض .يتحدثون عن الرشعية
وال يحرتمونها”.
وأضاف سعيد“ :سنبقى نحرتم الرشعية
الدس�تورية ..ال نخ�اف إال م�ن خان�وا
عهودهم وحنث�وا باأليمان التي أدوها”،
متعهدا بمواصلة العمل من أجل تشكيل
حكومة تقود البالد يف املرحلة املقبلة.

وكش�ف س�عيد أن “تش�كيل الحكومة
س�يكون قريبا” ،مؤكدا يف الوقت نفسه
أنه سيس�عى إىل اختيار رئيس للحكومة
“ال تكون أي شائبة عليه”.
ومن بني ثالث شخصيات ،هم املتصدرون
لبورصة الرتش�يحات الخاصة برئاس�ة
الحكومة ،رجحت املصادر أن يتم تكليف
م�روان العب�ايس رئيس البن�ك املركزي،
بينما لم تس�تبعد أيض�ا ً الدفع بكال من
وزيري املالية السابقني حكيم الحمودي
ونزار يعيش.

أي�ام وربما س�اعات تفصل التونس�يني
عن موعد اإلعالن عن تش�كيل الحكومة
الجدي�دة ،بع�د انتظ�ار وترق�ب طال يف
الش�ارع التونسي مل�ا يزي�د عن ش�هر
ونص�ف ،من�ذ اإلعلان ع�ن الق�رارات
الرئاس�ية يف  25يوليو امل�ايض ،بتجميد
عمل الربمل�ان وإعفاء رئي�س الحكومة
وعدد من املسؤولني من مناصبهم.
وترس�م معلوم�ات حصل�ت عليه�ا
س�كاي نيوز عربي�ة من ع�دة مصادر
حكومي�ة وحزبي�ة تونس�ية مالم�ح

تشكيل الحكومة الجديدة ،التي ستكون
مهمته�ا يف املق�ام األول “اقتصادي�ة”،
ُ
وس�تكلف باتخاذ حزمة من اإلجراءات
العاجل�ة ملواجه�ة األزم�ة االقتصادية
الطاحنة الت�ي تمر بها البالد وتؤثر عىل
كافة مناحي الحياة.
ورجح�ت املص�ادر أن يج�ري اختي�ار
ال�وزراء يف الحكوم�ة بحس�ب طبيع�ة
امللف�ات الراهن�ة ،ويف مقدمتها الوضع
األمن�ي واألزم�ة االقتصادي�ة وخط�ر
انهيار املنظوم�ة الصحية مجددا ً يف ظل

تهدي�دات بعودة تفيش فيروس كورونا
يف البلاد ،وكله�ا ملف�ات س� ُيطلب من
الحكومة العمل عليها خالل األيام األوىل
من تش�كيلها ،وفقا ملا تقضيه الظروف
الراهنة.
ومن بني ثالث شخصيات ،هم املتصدرون
لبورصة الرتش�يحات الخاصة برئاس�ة
الحكومة ،رجحت املصادر أن يتم تكليف
م�روان العب�ايس رئيس البن�ك املركزي،
بينما لم تس�تبعد أيض�ا ً الدفع بكال من
وزيري املالية السابقني حكيم الحمودي
ونزار يعيش.
ويق�ول الباح�ث الس�يايس التونسي
بلحس�ن اليحي�اوي إن الرئي�س قي�س
س�عيد والفري�ق املس�اعد ل�ه ،يعملون
يف الوق�ت الح�ايل بجهد كبير وخطوات
رسيع�ة م�ن أج�ل اس�تكمال تش�كيل
الحكوم�ة الجدي�دة ،والتي من املفرتض
أن يتم اإلعالن عنها يف أقرب وقت وتتوىل
مهامها “الصعبة”.
ويف ترصي�ح لـ”س�كاي ني�وز عربية”،
يقول اليحياوي ،إن الرئيس أخذ كل هذا
الوقت ألنه يبحث تشكيل الحكومة بشكل
كامل ،وليس فقط اختيار رئيسها ،وكما
أش�ار س�عيد يف ترصيحاته الس�بت ،أن
ثم�ة رشط مهم للغاية وال يمكن التخيل
عنه بشأن جميع املسؤولني الجدد وهو
“نظافة اليد” ،بمعن�ي أال يكون لهم أي
سابقة تتعلق بالفساد املايل أو السيايس
أو التمويل الخارجي أو اس�تغالل موارد

الشعب.
وح�ول املعي�ار الثان�ي ال�ذي يضع�ه
القائم�ون على اختي�ار الحكومة وفق
اليحي�اوي ،ه�و الكف�اءة ،دون النظ�ر
إىل ماهية الحكومة س�واء تم تش�كيلها
“تكنوق�راط” ،أو ممثل�ة م�ن الطوائف
السياسية ،لكن الرشط األهم هو كفاءة
ه�ؤالء يف التعامل م�ع امللف�ات الراهنة
الت�ي تواجهها الدول�ة والب�دء يف إيجاد
حل�ول ،مؤك�دا أن الرئي�س تح�دث عن
هذي�ن املعياري�ن باعتبارهم أساس�يني
يف اختيار وتش�كيل الحكومة التونس�ية
الجديدة.
ووفق اليحياوي هناك رشط ثالث ،ربما
يتعلق بالرئيس ،وهو مدى التماهي بني
هذه الش�خصيات مع مشروع الرئيس
ال�ذي يس�عى إىل تنفي�ذه خلال الفرتة
املقبلة ،مؤكدا ً أن الرئيس يتمس�ك تماما
باملعي�ار األخالقي فيمن يتصدر للش�أن
الع�ام ،بمعن�ي أن جمي�ع األش�خاص
العاملني بالش�أن الس�يايس يكونوا عىل
مس�توى ع�ال من األخلاق ،وه�ذا هو
مرشوع قيس سعيد.
وح�ول االس�ماء املرش�حة لرئاس�ة
الحكومة ،ق�ال اليحياوي إنه تم اإلعالن
م�ن جان�ب ع�دة ش�خصيات ومصادر
مطلعة ومتابعة للشأن التونيس برتجيح
احتمالية اختيار مروان العبايس محافظ
البنك املركزي ،ولكن اليحياوي يس�تبعد
هذا الطرح ،مشريا ً إىل أنه تم أيضا ً طرح

اس�م توفي�ق رشف الدي�ن وه�و وزي�ر
الداخلية يف حكومة إلياس الفخفاخ وهو
أيضا جزء من حكومة هش�ام املشييش،
مشيرا ً إىل أن�ه يحظ�ى بثق�ة رئي�س
ً
فضلا عن كون�ه معروف
الجمهوري�ة،
باالس�تقامة ونظافة اليد ومرجح بقوة
أن يكون رئيس�ا للحكومة أو أن يستمر
يف منصبه كوزيرا ً للداخلية.
ويضيف اليحي�اوي أن نزار يعيش وزير
املالية يف حكومة الفخفاخ أيضا ً من أبرز
املرشحني لتويل رئاس�ة الحكومة أيضاً،
وه�و أيضا ً على كف�اءة عالي�ة ودراية
بامللف االقتصادي.
وحول االسماء املرش�حة للوزارات ،قال
اليحي�اوي أن هن�اك أس�ماء وتكهن�ات
كثرية ولكن من الطبيعي أن نجد أسماء
جديدة ومفاجأة يف التشكيل.
وي�رى اليحي�اوي أن الحكوم�ة املقبلة
ستواجه تحديات كربى وملفات صعبة،
يف الدولة التونس�ية التي نخرها الفساد
وتس�بب يف انتاج نوع جديد من الفساد
نتيج�ة زواج امل�ال بالسياس�ية يمك�ن
تس�ميته بـ”الفس�اد الترشيع�ي” ،عىل
حد وصفه.
ولكنه يرى أيضا ً أن ما يمكن أن يس�هل
عمل الحكومة هو عدم الرضورة إليجاد
توازن�ات سياس�ية لبع�ض الكت�ل عىل
حس�اب األخرى أو عىل حساب املواطن
التونسي ،ولكن لم يعد هناك مجال لتلك
الكتل يف الوقت الحايل.
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املوارد تعلن اخنفاض نسب الرتاكيز
امللحية يف مياه شط العرب
بغداد /الزوراء:
اعلنت مدير مديرية املوارد املائية يف البرصة ،امس االحد ،انخفاض نسب الرتاكيز امللحية
يف مياه شط العرب اىل  2000تي دي اس.
وقال مدير املوارد ،جمعة شياع ،يف ترصيح صحفي :ان الوزارة نفذت عددا من االجراءات
من اجل خفض تلك النس�بة يف عمود شط العرب منها زيادة االطالقات املائية من خلف
ناظم قلعة الصالح وتحجيم بعض االنهر ورفع العديد من التجاوزات.
وأضاف :ان املعدل الطبيعي ملستوى االمالح يف مياه شط العرب هو « 1500تي دي اس»
ووصولها اليوم اىل  2000تي دي اس يعد قريبا اىل الوضع الطبيعي.

احلشد ينفذ عملية أمنية جنوب
شرق سامراء
بغداد /الزوراء:
نفذت قوات الحش�د الش�عبي ،امس
االح�د ،عملي�ة امني�ة جن�وب رشق
مدين�ة س�امراء بمحافظ�ة صلاح
الدين.
وذكرت مديرية اعالم الحشد الشعبي،

يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
ان ق�وة من اللواء  ٣١٣نفذت العملية
التي ش�ملت اج�راء مس�ح وتفتيش
ملنطق�ة ح�اوي االس�حاقي من اجل
تعزيز األمن واالس�تقرار فيها وابعاد
أي خطر محتمل عنها.

فرض طوق على املناطق الصحراوية
يف األنبار
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النجف تدشن أول منفذ ملنح بطاقة الفحص الدولية للتلقيح
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الصحة تنجز خطتها لزيارة األربعني وتعلق على شرط
بطاقة التلقيح للزائرين
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة انجاز خطتها الصحية
الخاص�ة بزي�ارة أربعينية اإلمام الحسين
{ع} .من جهتها ،أعلنت دائرة صحة النجف،
ام�س األحد ،افتتاح اول منف�ذ ملنح بطاقة
الفحص الدولية للتلقيح.
وق�ال مدير عام الصح�ة العامة يف الوزارة،
ري�اض الحلف�ي ،يف ترصي�ح صحفي»:تم
إنج�از الخطة الخاصة بالزي�ارة األربعينية
والتي عممت عىل جميع الدوائر الصحية يف
بغداد واملحافظات».
وبني ان «الخطة تتضمن نرش الفرق الطبية
ومفارز اإلس�عاف عىل طول الطريق فضال
ع�ن االس�تمرار باإلرش�ادات والتعليم�ات
الوقائية».
وأك�د الحلف�ي «ع�دم اشتراط اي يشء
بخصوص كارت التلقيح للزائرين املحليني،
وان بطاق�ة اللق�اح طلب�ت م�ن الزائري�ن
الوافدين فقط».

م�ن جهته�ا ،أعلن�ت دائرة صح�ة النجف،
ام�س األحد ،افتتاح اول منف�ذ ملنح بطاقة
الفحص الدولية للتلقيح.
وذك�رت الدائ�رة ،يف بيان تلق�ت «الزوراء»

نسخة منه :أن «اليوم (أمس) جرى افتتاح
اول منف�ذ ملن�ح بطاق�ة الفح�ص الدويل يف
مرك�ز الكوث�ر للرعاية الصحي�ة االولية يف
الكوف�ة ،وبحض�ور مدي�ر قس�م الصح�ة

العامة ومعاونه ومدير ش�عبة التحصني يف
الدائرة».
ودع�ا مدير ع�ام الدائرة ،رض�وان الكندي،
خالل افتتاحه املنفذ ،املواطنني إىل «املراجعة
والحص�ول على لقاح�ات كورون�ا لتجنب
خطورة االصابة بالفريوس».
واوض�ح الكن�دي أن «من�ح البطاقة يكون
للمواطنين الحاصلني على جرعتي اللقاح
واالولوية للراغبني بالسفر الن بعض الدول
تطالب بهذه البطاقة».
وتاب�ع أن «من�ح البطاق�ة يقضي عىل ما
يش�اع عنه من محاوالت تزوير يف بطاقات
الفحص نافيا حص�ول اي محاولة من هذا
القبيل».
من جانبه ،أوض�ح مدير التحصني يف دائرة
الصح�ة ،احم�د حمي�د :ان «للحصول عىل
البطاقة يجنب املواطنني الراغبني بالس�فر
اج�راء فحص  PCRويتطل�ب جلب بطاقة
التلقيح بجرعتني مع جواز سفر نافذ».

أضافت مادة جديدة إىل مناهج اخلامس االبتدائي

الرتبية حتدد موعد اختبار قبول الطلبة يف مدارس املوهوبني

بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني يف قيادة حشد محافظة األنبار ،امس االحد ،بأن القوات االمنية فرضت
طوقا امنيا عىل مناطق صحراء االنبار الغربية لدواعي امنية .
وق�ال املصدر يف ترصيح صحفي :ان ”القوات االمنية بصنوفها املختلفة رشعت بعملية
ف�رض ط�وق امني ملحارضة املجامي�ع الصغرية من عنارص ارهاب�ي داعش التي تتخذ
م�ن مناطق صح�راء االنبار الغربي�ة مالذ امن لش�ن هجمات تعرضية على القطعات
العس�كرية املتمرك�زة يف القاطع الغرب�ي للمحافظة من خالل اعادة انتش�ار القطعات
العس�كرية واغلاق كافة الطرق الغري نظامية ونرش س�يطرات امني�ة ثابتة ومتحركة
بالقرب من املناطق املستهدفة”.
واضاف املصدر ان” فرض طوق امني محكم عىل املناطق الصحراوية س�وف يساهم يف
محارصة عنارص التنظي�م االجرامي بالتزامن مع تحليق طريان الجيش والقوة الجوية
عىل تلك املناطق يف خطوة تهدف اىل تطهريها من عنارص التنظيم االجرامي”.
وأش�ار اىل ان “االع�داد التي تم رصدها من قبل القيادات االمنية اعداد قليلة وال تش�كل
خط�را كبريا عىل القوات االمنية وال يوجد لهذه املجاميع اي حواضن يف املناطق الغربية
مما يجعلها امام خيارين اما االستسالم او القتل “.

اعتقال  21متسلالً قرب احلدود
السورية
بغداد /الزوراء:
الق�ي القب�ض على  21متس�لالً ق�رب
الحدود السورية ،فيما تم ضبط أسلحة
وأعتدة حسب خلية اإلعالم األمني
وذك�ر بي�ان للخلي�ة تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة منه :ان�ه «م�ن خلال املتابعة
وتكثيف الجهود االس�تخبارية ،تمكنت
قوة مشتركة م�ن الف�وج االول باللواء
 ٧١يف الفرق�ة  ١٥ووكالة االس�تخبارات

والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة
الداخلية ،من القاء القبض  ٢١متس�لال
قرب الحدود السورية ،كما عثرت عىل ٦
بنادق نوع كالش�نكوف و  ٥٠٠٠صاعق
تفجري».
واضاف�ت ان�ه «تم اتخ�اذ بح�ق امللقى
القب�ض عليه�م اإلج�راءات القانوني�ة
اصولياً ،وتم التعامل مع املواد املضبوطة
وفق السياقات».

االستخبارات تطيح بإرهابيني يف
حمافظتني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلعالم االمني ،امس االح�د ،عن القبض عىل ارهابيين اثنني يف نينوى
وصالح الدين.
وقالت الخلية يف بيان ،ورد لـ «الزوراء» :إنه «استنادا اىل معلومات استخبارية دقيقة
ملفاصل مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف وزارة الدفاع متمثلة بقسم استخبارات
قيادة عمليات سامراء وشعبة استخبارات الفرقة  ١٦تم القاء القبض عىل ارهابيني
اثنني أحدهما يف سيطرة السندية عىل الحدود الفاصلة ما بني سامراء ودياىل ،واآلخر
يف منطقة مشيرفة التابعة لناحية النمرود يف نينوى ،وهو احد العنارص التي قاتلت
قواتنا األمنية أثناء معارك التحرير».
وأضافت أن «اإلرهابيني م�ن املطلوبني للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق املادة ٤
إرهاب ،حيث جرى تسليمهما لجهة الطلب».

العدد12552 :
جمهورية العراق
التاريخ 2021/9/12 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل  /املدعى عليه (احمد عرماش لهواك)
م /تبليغ بالنرش بصحيفتني محليتني
بتأريخ  2021/9/5وبعدد اضبارة (/6081ش)2021/
ْ
اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا اقتىض إلزام املدعي
علي�ه اعلاه بتأييد حضانت�ه للمدعي�ة (فاطمة ثجيل
مفضي) البنته�ا وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف
الوق�ت الحارض حس�ب رشح املبلغ القضائي (س�جاد
نجم عبد الحسني) وحسب مختار منطقة شارع بغداد
(امني رشي�ف معيوف) عليه تق�رر تبليغك بصحيفتني
يوميتين بالحكم املذك�ور اعاله وبإمكان�ك االعرتاض
خلال مده عشرة ايام م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش
االعالن مع التقدير.
القايض
		
ضياء قاسم الهاليل

بغداد /الزوراء:
ح�ددت وزارة الرتبي�ة موع�د اختبار
قبول الطلبة يف مدارس املوهوبني .من
جانب اخر ،اعلنت وزارة الرتبية خالل
الع�ام ال�درايس الجدي�د اضافة مادة
حق�وق االنس�ان اىل مناه�ج الصف
الخامس االبتدائي صعودا ،بالتنسيق
مع املجلس الثقايف الربيطاني.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان «وزارة
الرتبي�ة قررت ان يكون الس�بت (18

أيلول  )2021موع�دا ً إلجراء االختبار
التفصييل «املس�توى الثاني» للطلبة
املتقدمني للقبول يف مدارس املوهوبني
للعام ال�درايس  ، 2022 _ 2021وذلك
يف تم�ام الس�اعة الثامن�ة والنص�ف
صباحا».
ونوه�ت ال�وزارة بحس�ب البي�ان:
«االلت�زام بالوق�ت املح�دد والتأكي�د
عىل اتباع اجراءات السلامة الصحية
والوقائي�ة م�ع رضورة جل�ب هوية
تعريفي�ة للطال�ب (ص�ورة ضوئية)

شرطة ميسان تطلق
سراح املتظاهرين
املعتقلني
بغداد /الزوراء:
اصدرت مديرية رشطة محافظة ميسان ،امس
االحد ،بيانا ً بشأن االحداث التي رافقت تظاهرة
مهن�ديس النف�ط واعتصامه�م ام�ام مبن�ى
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات ،الفتا اىل
إطالق رساح جميع املعتقلني من املتظاهرين.
وقالت املديرية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه« :بالرغم من اس�تمرار االجهزة االمنية يف
توفري الحماية ألبنائنا املتظاهرين يف محافظة
ميس�ان ،إال ان هن�اك م�ن يحاول�ون ح�رف
التظاهرة عن مسارها السلمي والتظاهر امام
مبن�ى املفوضية املس�تقلة لالنتخاب�ات والغري
معنية بمطالبهم كونه�م من مهنديس النفط،
باإلضاف�ة اىل أث�ارة الش�غب وغل�ق املفوضية
ومن�ع موظفيه�ا من الدخ�ول وتعطيل عملها
بالكام�ل وكذلك التجاوز والتص�ادم مع القوة
املكلفة بحمايتهم».
وأضاف�ت« :على اث�ر ذل�ك تع�رض ع�دد من
منتسبي األجهزة االمنية اىل إصابات بليغة مما
اس�توجب احتجاز البعض من مثريي الش�غب
وإطالق رساحهم بعد أخذ التعهدات بعدم تكرار
مثل هكذا افعال تهدد أمن وسالمة الجميع».
وتابع�ت ،انه «بالرغم م�ن حرصنا عىل حماية
أنف�س أبناء ميس�ان الكرام م�ن إي اعتداء إال
إننا بالوقت نفس�ه حريصون كل الحرص عىل
حماي�ة ممتلكاته�م م�ن إي تخري�ب أو عبث
واقس�منا عىل تطبيق القان�ون كونه الضامن
لحماية املواطنني وحماية ممتلكاتهم الخاصة
والعام�ة ،ل�ذا ف�ان مديرية رشط�ة محافظة
ميس�ان آلت عىل نفس�ها إن تق�وم بواجباتها
عىل أكمل وجه وس�تعمل عىل منع إي شخص
يحاول عرقلة عمل وواجبات الدوائر الحكومية
بحجة التظاهرات».
وتاب�ع« :نهي�ب باملتظاهري�ن إن ال يتجاوزوا
القانون الذي كفل لهم حق التظاهر الس�لمي،
وعىل الجميع ان يعرف أن القانون الذي أباح لك
حقا ً الزمك واجباً».

العدد/6492:ش2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/9/12:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل /نارص كامل جياد
م /تبليغ بواسطة النرش
بتاريخ  2021/8/24اقامت زوجتك املدعوة (نجاة
كاظم مهوس) بموجب حج�ة الحجر والقيمومة
املرقم�ة  2016/51يف  2016/4/27دعوى تطلب
الحك�م بوفاتك كون�ك مفقود ملدة اكث�ر من اربع
س�نوات ،ل�ذا اقتىض تبليغ�ك نشرا ً يف صحيفتني
محليتني ويف حالة عدم حضورك اىل املحكمة إلثبات
حياتك سوف تحكم املحكمة بوفاتك الختفائك مدة
اكثر من اربع سنوات مع التقدير.
القايض
حسن وايل حسن

من اجل السماح لهم بدخول القاعات
االمتحانية».
م�ن جانب اخر ،تضيف وزارة الرتبية
خلال الع�ام ال�درايس الجدي�د مادة
حق�وق االنس�ان اىل مناه�ج الصف
الخامس االبتدائي صعودا ،بالتنسيق
مع املجلس الثقايف الربيطاني.
وقال�ت املرشفة يف مديري�ة االرشاف
الرتب�وي يف الوزارة ،آمال عبد الصمد،
يف حوار صحفي :ان «الوزارة تس�عى
اىل بن�اء طال�ب ملت�زم ومتفاع�ل

بإيجابي�ة مع مس�تجدات الحياة من
خالل تضمني مواد لحقوق االنس�ان
يف املناه�ج الدراس�ية كاف�ة ،ليت�م
تدريسها خالل العام الدرايس الجديد
.»2022 - 2021
واضاف�ت ان «ال�وزارة واملجل�س
الثق�ايف الربيطان�ي قام�ا بتهيئ�ة
املناه�ج املطبوعة الخاص�ة باملراحل
املس�تهدفة ،وتم عقد ورش�ة عمل يف
اربي�ل ملناقش�ة دليل املعل�م لتدريس
ه�ذه املواد والتدريب عىل دليل جائزة

املدرسة لحقوق االنسان املتعلقة بحل
بعض املشكالت بني الطلبة او التالميذ
مث�ل التنم�ر والتثقيف بح�ق التعليم
والش�عور بحري�ة التعبير وتب�ادل
وجهات النظر واحرتام االخر».
واوضح�ت عب�د الصم�د ان «ه�ذه
الخطوة ج�اءت ضم�ن برنامج بناء
القدرات يف التعليم االبتدائي والثانوي،
وه�و احد االج�راءات الت�ي تعتمدها
الوزارة للتواص�ل لبناء قدرات الطلبة
واملالكات الرتبوية».

ضبط حاويات خمالفة ومواد خمدرة يف أم قصر والشيب
بغداد /الزوراء:
احبطت محاولة تهريب ( )٤حاويات مخالفة
يف منف�ذ ميناء أم قرص الش�مايل .من جهتها،
اعلنت مديرية رشط�ة كمارك املنطقة الرابعة
ضبط مواد مخدرة يف منفذ الشيب الحدودي.
وذكرت هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان «الق�وات األمنية
يف منف�ذ مين�اء أم قرص الش�مايل وبن�ا ًء عىل
املعلومات الواردة من جهاز املخابرات الوطني
تمكن�ت م�ن ضب�ط اربع�ة حاوي�ات مع�دة
للتهريب».
واض�اف البي�ان :من خالل الكش�ف والتدقيق
تبني وجود ( )١٥سيارة مترضرة دون املوديل
وتعد مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد».
وبينت انه «تم تش�كيل لجنة من الجهات ذات
العالقة واإلحال�ة إىل القضاء التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحق املخالفني».
م�ن جهته�ا ،اعلن�ت مديرية رشط�ة كمارك

املنطق�ة الرابعة ضبط مواد مخ�دره يف منفذ
الشيب الحدودي.
وجاء يف بيان لها ،تلقت «الزوراء» نسخة منه:
«تمكن مفارز مركز رشطة كمرك الشيب اثناء
القيام بواجباتها يف صاله املسافرين من ضبط

مسافر عراقي الجنسية وبحوزته مادة سائلة
تقدر بـ( )65غم يشتبه بها ماده مخدرة».
واضاف�ت »:ت�م تنظيم محرض ضب�ط اصويل
وس�يتم عرض االوراق التحقيقي�ة عىل انظار
قايض التحقيق».

القبض على متهمني بالقتل والسرقة
والتزوير يف العاصمة

قتل  6دواعش بقصف جوي
يف كركوك

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشط�ة ،امس االحد ،الق�اء القبض عىل عدد من
املتهمين بقضايا القتل والرسق�ة والتزوير يف العاصم�ة بغداد.وذكرت الوكالة يف
بي�ان ورد «لل�زوراء» :ان «مفارز مديرية مكافحة اج�رام بغداد تمكنت من القاء
القب�ض على متهمني أثنين الرتكابهم�ا جريمتي قت�ل ضمن مكات�ب مكافحة
اج�رام الحرية والزهور» ،مشيرة اىل «اتخ�اذ كافة اإلج�راءات القانونية بحقهم
وتوقيفه�م وفق املواد القانونية  ٤٠٥ ، ٤٠٦ق.ع».واضافت «فيما تم تنفيذ أوامر
القاء القبض بحق عدد من املتهمني لقيامهم برسقة مبالغ مالية ومنازل سكنية
ومحالت تجاري�ة ومتهمني آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة
ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة والكرادة وحس�ينية املعامل والقدس
والنه�روان وحي العام�ل والتاجي والغزالية والصالحية واب�ي غريب واملحمودية
ومكت�ب مكافحة رسقة س�يارات الكرخ حيث تم توقيفهم وف�ق املواد القانونية
 ١٥٤ ، ٤٥٦ ، ٢٤٣ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ ، ٤٤٦قرار  ٢٧٩ ، ٣٣١ ، ٢٩٨ ، ٢٩٢ ،ق.ع».ولفتت
اىل «القاء القبض عىل خمس�ة متهمني لقيامه�م برسقة دراجات نارية ودراجات
التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام االعظمية والش�عب وباب الش�يخ والكرامة
واملنصور وتم توقيفهم وفق املواد القانونية  ٤٦١ ،٤٤٤ ، ٤٤٦ق.ع».

بغداد /الزوراء:
عث�رت الرشط�ة االتحادية ،ام�س االحد ،عىل  6قتلى من عنارص
عصابات داعش االرهابية خالل قصف جوي يف محافظة كركوك.
وذك�ر بيان لخلية اإلعلام األمني تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان
«الق�وات األمني�ة تواصل متابع�ة تحركات العن�ارص اإلرهابية يف
مختل�ف قواط�ع العملي�ات ،فبع�د أن حاولت مجموع�ة إرهابية
التعرض عىل إحدى نقاط اللواء  ٢٠يف الفرقة الخامس�ة بالرشطة
االتحادية ضمن محافظة كركوك ،تم توجيه طائرة مسرية للبحث
ع�ن ه�ذه املجموعة اإلرهابي�ة ،وبعد رصدها ت�م توجيه طائرات
الق�وة الجوي�ة للمعالجة ،اذ نفذت ثالث رضب�ات جوية عىل محل
تواجدهم».
واض�اف البي�ان ان»قوة م�ن الرشطة االتحادي�ة خرجت لتفتيش
امل�كان وعثرت عىل  ٦قتىل من عن�ارص عصابات داعش اإلرهابية،
فضلا عن ح�زام ناس�ف وكاميرات واس�لحة وعبوات ناس�فة،
وم�ا زالت القوات األمني�ة تواصل البحث والتفتي�ش ضمن موقع
الحادث».

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة
الصادرة من كلية املأمون
الجامعة /قسم القانون/
املرحلة الرابعة املس�ائي،
بإس�م (ل�ؤي زهير عبد
الل�ه) ،فعلى م�ن يعث�ر
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار.

العدد626 /
						
االتحاد العام لنقابات العمال يف العراق
التاريخ2021/9/12 /
						
اتحاد نقابات العمال يف ذي قار
أمر إداري
م /اعالن مساطحة
اس�تنادا اىل ما جاء يف قرار مكتب االتحاد بالرقم  /334يف الجلس�ة املرقمة  /13واملنعقدة بتاريخ  2021/9/1وعليه يعلن
اتحاد نقابات العمال يف ذي قار عن اعالن القطعة املرقمة ( )4لإليجار عن طريق (املساطحة) والواقعة يف بناية االتحاد يف
الجهة الش�مالية لواجهة االتحاد واملدرجة تفاصيلها ادناه ويكون موعد املزايدة بعد ( )10عرشة أيام من تاريخ النرش يف
الجريدة الرس�مية ويف حال مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية يكون موعد املزايدة يف اليوم الذي يليه ،وتكون املزايدة يف
مقر بناية االتحاد الكائن يف صوب الشاميه فلكة العمال .يف تمام الساعة ( 12ظهرا) الثانية عرش ظهرا وعىل من يرغب يف
دخول املزايدة دفع التأمينات القانونية والبالغة  %20من القيمة التقديرية العمومية ملبلغ االيجار السنوي مع جلب كافة
املستمس�كات الثبوتية االصلية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة تنفيذ كافة فقرات الكش�ف الفني املعد من قبل اتحادنا
واملكتب الهنديس االستش�اري والبالغ قيمته ( 150,000,000فقط مائة وخمس�ون الف دينار) كما ويتحمل من ترس�و
عليه املزايدة اجور النرش واالعالن.
تفاصيل وقياسات القطعة:

هشام عوده خضري العبادي
رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار

أسواق
العدد 7563 :االثنين  13ايلول 2021

ارتفاع أسعار الدوالر يف بغداد
واإلقليم
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ،امس االحد،
يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ،ويف إقليم كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
اليوم  147475دينارا عراقيا مقابل  100دوالر أمريكي.
وأش�ار مراس�لنا ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة
باالٔس�واق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البي�ع  148000دينار عراقي
لكل  100دوالر امريكي ،بينما بلغت أس�عار الرشاء  147000دينار عراقي
لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد ش�هدت اسعار الدوالر ارتفاعا
ايض�ا ،حي�ث بلغ س�عر البي�ع  147700دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي،
والرشاء بواقع  147500دينار لكل  100دوالر امريكي.

هيئة املنافذ  :إعادة النظر حبجم اجلباية
املفروضة على املستوردين

بغداد /الزوراء:
أعلن رئيس هيئة املنافذ الحدودية ،اللواء عمر الوائيل ،امس االحد ،موافقة
رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي عىل مقرتح الهيئة إلعادة النظر بحجم
الجباية املفروضة عىل مستوردي البضائع للعراق.
وق�ال الوائيل ،يف ترصيح صحفي :إن “أحد اس�باب تفيش الفس�اد بكافة
املناف�ذ الحدودية هو كث�رة الجبايات املفروضة عىل البضائع املس�توردة
للع�راق” .مبين�ا ً “قدمن�ا مقرتحا ً إىل رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي
وحظي باملوافقة ويتضمن إعادة النظر بحجم الجبايات الكبرية املفروضة
من قبل كافة دوائر ومؤسسات الدولة”.
وأضاف أن “هيئة املنافذ الحدودية هي جهة رقابية وال تمتلك أي جباية أو
عمليات رسوم تفرض عىل املستوردين” ،موضحا أن “الهيئة بطور اعادة
النظر بالرسوم الكمركية”.
وتاب�ع الوائلي أن “هيئ�ة املنافذ ب�ادرت بمقرتحني كان بهم�ا اثر بزيادة
االي�رادات وهما تخفيض اجور املوازين الجرسية ،والتي كانت س�ابقا 10
االف دينار للطن الواحد واالن اصبحت  5االف مقطوعة لكل عجلة ،وايضا
الس�ماح بدخول العجلات املترضرة م�ن اجل اس�عاف العاملني يف ورش
الصناعية لتحقيق االيرادات وتشغيل اليد العاملة”.

مبيعات مزاد العملة تصل
لـ 211مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من عملة الدوالر االمريكي ،امس
االحد ،لتصل إىل  211مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريكي ،ارتفاعا ً يف مبيعاته بنسبة  2.93%لتصل إىل  211مليوناً ،و575
الف�ا ً و 690دوالرا ً أمريكيا ً غطاها البنك بس�عر رصف أس�اس بلغ 1460
دين�ارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم الخميس امل�ايض ،التي بلغت املبيعات فيه
 205ماليني و 697الفا ً و 719دوالر.
ً
ً
ً
وذهب�ت املشتريات البالغة  165مليون�ا و 515الف�ا و 690دوالرا لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  46مليونا ً و 60ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قامت بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج،
وأش�ار ا ٕىل أن 33
ً
مرصف�ا لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة ،إضافة اىل مش�اركة  18رشكة
و 18
رصافة.

الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف

بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرش�يد ،امس االحد ،اطالق وجبة جديدة من سلف منتسبي
وزارتي الدفاع والداخلية واملوظفني وكذلك املتقاعدين.
ودع�ا املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه،
املس�تفيدين كافة ممن تصلهم رس�ائل نصية “مراجعة فروع املرصف او
مكاتب الدفع االلكرتوني الستالم املبلغ”.
واضاف ان “العمل مستمر عىل رفع املبالغ يف ارصدة املسجلني عىل السلف
من خالل التطبيق الخاص باملرصف”.

تراجع صادرات العراق النفطية
إىل أمريكا

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية ،امس األحد ،انخفاض صادرات
الع�راق النفطية ألمريكا بمع�دل  68ألف برميل يوميا خالل األس�بوع
املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر له�ا اطلعت عليه�ا “الزوراء” :ا ٕن “متوس�ط
االس�تريادات االمريكي�ة م�ن النفط الخ�ام خالل االس�بوع املايض من
ثمان�ي دول بلغ�ت  4.985ماليني برميل يومي�ا منخفضة بمقدار 438
الف برميل باليوم عن االس�بوع الذي س�بقة وال�ذي بلغ  5.423ماليني
برميل”.
واضاف�ت ان “امريكا اس�توردت النفط الخام من الع�راق بمعدل 106
آالف برميل يوميا خالل األسبوع املايض ،منخفضا بمعدل  68ألف برميل
يوميا عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغ  174الف برميل يوميا”.
واش�ارت اىل ان “اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع املايض
جاءت من كندا وبمعدل بلغ  3,580ماليني برميل يوميا ،تليها املكسيك
التي بلغت كمية االس�تريادات منها بمعدل  372ألف برميل يوميا ،تليها
السعودية التي بلغت االس�تريادات منها بمعدل  296الف برميل يوميا،
ثم الربازيل وبكمية بلغت بمعدل  225ألف برميل يوميا”.
ووفقا لإلدارة فإن “كمية االس�تريادات االٔمريكية من النفط الخام من
روس�يا وكولومبيا لكل منهما بلغت معدل  145ألف برميل يوميا ،تليها
نيجرييا التي بلغت االستريادات منها بمعدل  116الف برميل يوميا “.
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سوق األوراق املالية يتداول أسهم بقيمة  15مليار دينار خالل أسبوع
بغداد /الزوراء:
اعلن س�وق الع�راق للأوراق املالية،
امس االحد ،عن تداول  54مليار سهم
بقيمة مالية تجاوزت  15مليار دينار
خالل االسبوع املايض.
وقال الس�وق يف تقري�ر اطلعت عليه
“الزوراء” :إن “عدد الرشكات املتداولة
أس�همها خالل االس�بوع املايض بلغ
 43رشكة مس�اهمة ،فيما لم تتداول
اس�هم  40رشكة بس�بب عدم تالقي
اس�عار اوامر الرشاء مع اوامر البيع،
يف حني بلغ عدد الرشكات املتوقفة 20
رشكة لعدم تقديم االفصاح ،من أصل
 103رشكات مدرجة يف السوق”.
وبني ان “ع�دد األس�هم املتداولة بلغ
 54ملي�ارا ً و 766مليون�ا ً و 235الف
س�هم بانخف�اض بلغ  40%قياس�ا
بالجلس�ة املاضي�ة ،وبقيم�ة مالي�ة
بلغت  15ملي�ارا ً و 368مليونا ً و106
االف دينار بانخف�اض بلغ 40.71%
قياس�ا بالجلس�ة املاضي�ة من خالل
تنفيذ  1898صفقة”.
واشار اىل أن “مؤرش األسعار املتداولة
 ISX60أغل�ق على  604.50نقط�ة
مس�جالً ارتفاعا بنس�بة  0.89%عن
إغالقه يف الجلسة السابقة”.
واوض�ح الس�وق ان “ع�دد االس�هم
املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني

لألسبوع املايض بلغ  138مليون سهم
بقيم�ة مالية بلغ�ت  95مليون دينار
من خالل تنفيذ  33صفقة ،فيما بلغ
عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين
غري العراقيني  17مليار س�هم بقيمة
مالي�ة بلغت  4ملي�ار دينار من خالل
تنفيذ  223صفقة”.
يذك�ر ان س�وق الع�راق للأوراق
املالي�ة ينظ�م خمس جلس�ات تداول

أس�بوعيا م�ن األح�د اىل الخمي�س،
وم�درج فيه  103رشكات مس�اهمة
عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف
واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة
والتأمني واالس�تثمار املايل والسياحة
والفنادق.
من جانب اخر ،اغلق مؤرش االس�عار
يف س�وق العراق لألوراق املالية ،امس
االحد ،منخفضا بنسبة (.)0.54%

 300مليار دينار لصرف مستحقات الشهداء

بغداد /الزوراء:
أعلنت مؤسسة الشهداء ،امس االحد ،عن مفاتحة وزارة
املالي�ة لتخصي�ص  300ملي�ار دين�ار كمبال�غ اضافية
لتغطية نفقات املشمولني بقانونها بجميع فئاتهم.
وقال رئيس املؤسس�ة ،عبد اإلل�ه النائيل ،يف بيان اطلعت
عليه “الزوراء” :ان “املؤسس�ة عقدت اجتماعا موس�عا
م�ع وزارة املالية لبح�ث امللفات املالية املس�تحقة لذوي

الش�هداء املش�مولني بقانونه�ا بجمي�ع فئاتهم س�واء
ش�هداء وجرح�ى الحش�د الش�عبي او ضحاي�ا النظام
املقبور او االرهاب ،فضال عن الفئات الجديدة من ضحايا
التظاهرات او حوادث الحرائق”.
وأض�اف النائلي ان “املؤسس�ة فاتحت الوزارة رس�ميا
خالل االجتم�اع لتخصيص مبلغ  300مليار دينار إضايف
للمؤسس�ة لتغطي�ة النفق�ات املس�تحقة للمش�مولني
بقانونه�ا” ،مبين�ا ان “هذه املس�تحقات تش�مل رصف
املنح�ة العقارية ملن تس�لم قطع�ة ارض ،والبدل النقدي
ملن لم يتس�لمها السيما يف بغداد ،استنادا اىل املادة الثانية
من مادة  13من قانون املؤسس�ة رقم  57لس�نة 2015
املعدل”.
وتابع أن “املس�تحقات تش�مل ايضا االجور الدراس�ية،
ونفق�ات العلاج والروات�ب املرتاكمة للش�هداء من غري
املوظفني ،اضافة اىل رشاء الوحدات الس�كنية بالتنسيق
م�ع الهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار ببغ�داد واملحافظات،
عالوة على زيادة التخصيصات املالي�ة لرواتب املوظفني
والعالوات والرتفيعات”.

العراق األول باسترياد البقوليات الرتكية يف آب
بغداد /متابعة الزوراء:
اعلن اتحاد مصدري الحبوب والبقول
والب�ذور الزيتي�ة يف البح�ر األبي�ض
املتوس�ط ،ام�س االح�د ،ان الع�راق
ج�اء اوال بأكرب مس�تورد للبقوليات
الرتكية يف شهر اب املايض.
وقال رئي�س مجل�س إدارة االتحاد،
حسين ارسلان ،يف تقري�ر اطلعت
علي�ه “ال�زوراء” ان “االتحاد حقق
ص�ادرات م�ن الحب�وب والبق�ول
والبذور الزيتية بقيمة بلغت 116.3
مليون دوالر خالل ش�هر اب املايض،
بزي�ادة قدرها  39%مقارنة بالفرتة
نفسها من العام املايض”.
واض�اف ان “العراق ج�اء عىل رأس
قائم�ة الدول الت�ي ص ّدرن�ا إليها يف
ش�هر اب وبقيمة مالية بلغت 25.1
ملي�ون دوالر ،يليه س�وريا وبقيمة
 15.9ملي�ون دوالر واليم�ن ثالث�ا

بقيمة  5.2مليون دوالر”.
وبين ان�ه “ت�م تحقي�ق زي�ادات يف
التصدي�ر بواق�ع  969باملئ�ة اىل
جيبوت�ي لتص�ل قيم�ة املبال�غ اىل
 3ماليين و  711أل�ف دوالر واىل
أفغانستان بقيمة مالية بلغت 2.16
مليون دوالر”.

واش�ار ارسلان اىل “أنه�م حقق�وا
نجاحا كب ً
ً
ريا يف جنوب آس�يا وأمريكا
الجنوبي�ة وال�دول االس�كندنافية
وش�به الجزي�رة العربي�ة وأفريقي�ا
يف بحثه�م ع�ن بدائ�ل ل�دول الرشق
األوس�ط ،والتي تعد أسواق التصدير
التقليدية للقطاع”.

وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لس�وق
الع�راق للأوراق املالي�ة لي�وم
ام�س كم�ا يلي :بلغ ع�دد االس�هم
()13.920.797.875
املتداول�ة
س�هما ،بينم�ا بلغ�ت قيمة االس�هم
( )20.186.983.021دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار  ISX 60يف
جلس�ة امس على ( )601.24نقطة
منخفض�ا بنس�بة ( )0.54%ع�ن

اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ
( )604.50نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم ( )28رشك�ة من
اصل ( )103رشكة مدرجة يف الس�وق،
واصبح عدد الشركات املوقوفة بقرار
من هيئ�ة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفصاح املايل ( )20رشكة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املشتراة م�ن
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )6ماليين س�هم بقيم�ة بلغ�ت ()7
ماليين دين�ار من خلال تنفي�ذ ()5
صفقات عىل اسهم رشكتني.
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباعة من
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )56مليون س�هم بقيمة بلغت ()43
ملي�ون دينار م�ن خالل تنفي�ذ ()20
صفقة عىل أسهم رشكتني.
يذكر ان س�وق العراق للأوراق املالية
قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني
واالي�داع املرك�زي من�ذ ع�ام ،2009
ويس�عى إلطلاق نظ�ام الت�داول عرب
االنرتنيت للمستثمرين ،وينظم خمس
جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد اىل
الخمي�س ،ومدرج في�ه  105رشكات
مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة
والزراع�ة والتـأمني واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

دعوات نيابية لإلسراع باستيفاء الديون
املرتتبة بذمة شركات النقال

بغداد /الزوراء:
طالبت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ،ندى شاكر جودت ،امس
االحد ،الحكومة باإلرساع يف استيفاء الديون املرتتبة بذمة رشكات الهاتف
النقال.
وقالت جودت يف ترصيح صحفي :إن “رشكات االتصاالت يف العراق خدمات
رديئة وأجور مرتفعة” ،مبينة أن “هناك مديونية بذمة الرشكات النقال لم
تسلم إىل خزينة الدولة”.
وأضاف�ت ان “مجل�س الن�واب طالب م�رارا وتك�رارا الحكوم�ة اإلرساع
باس�تيفاء الديون املرتتبة الهاتف النقال” ،مشيرة إىل أن “الشعب يعاني
من تدني مستوى الخدمات املقدمة من قبل رشكات الهاتف”.
وكان�ت عضو لجنة الخدمات النيابية ،منار عبد املطلب ،أكدت ،يف ترصيح
سابق ،أن رشكات الهاتف النقال تستنزف اموال العراقيني مقابل خدمات
رديئة ،معتربة ما يجري رسقة علنية.

التخطيط تطلق نتائج دراسة املشاريع
الصغرية واملتوسطة

بغداد /الزوراء:
تطل�ق وزارة التخطي�ط ،امس
االحد ،ممثل�ة بالجهاز املركزي
لإلحص�اء ،وبالرشاك�ة م�ع
برنام�ج األمم املتحدة اإلنمائي،
وبتمويل م�ن الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ،نتائج دراس�ة
عن املنشآت الصغرى والصغرية
واملتوسطة يف القطاعني املنظم
وغري املنظم يف العراق.
وس�عت الدراس�ة اىل توفري قاعدة معلومات موثقة باألدلة عن السياسات
واالستراتيجيات التي تهدف إىل إيجاد س�بل عيش مس�تدامة ،ومنها بناء
املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة.
وشملت الدراس�ة محافظات بغداد والبرصة ونينوى ،وهي مصممة لبناء
تحليل شامل لهياكل واتجاهات وديناميات وفرص هذه املنشآت من خالل
معلومات وتحليالت حديثة وموثوقة عن األسواق.
وتسلط بعض النتائج الرئيس�ة لهذه الدراسة االستقصائية ،األضواء عىل
تدني مش�اركة املرأة يف ملكية املنش�آت الصغرى والصغرية واملتوسطة 5
 ،%والتحديات املتزايدة التي تواجهها هذه املنشآت بسبب جائحة كورونا،
وضعف هياكل شبكات وتجمعات أعمال هذه املشاريع.

أعلنت أن بعض احملاصيل املستوردة غري صاحلة لالستهالك البشري

الزراعة :لدينا  26مليون دومن من األراضي اجلاهزة غري مستثمر
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الزراعة العراقية ،امس االحد،
ان هن�اك  26ملي�ون دونم م�ن األرايض
الصالحة لزراع�ة املحاصيل الغذائية من
دون الحاج�ة اىل االس�ترياد ،مبين�ة أن
بعض املحاصيل التي يتم استريادها غري
صالحة لالستهالك البرشي.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة،
حمي�د الناي�ف ،يف ترصي�ح صحفي :ان
“هن�اك  26ملي�ون دون�م م�ن االرايض
الجاه�زة للزراع�ة يف الع�راق ،وه�ذه
املس�احة تكفي لس�د حاجة العراق كليا
من املحاصيل الزراعية وبالشكل الذي ال
يتم اللجوء فيه لالسترياد من الخارج”.
ولف�ت اىل :ان املش�كلة تكم�ن يف “ع�دم
وجود ادارة صحيحة للمياه يف العراق مما
تسبب بعدم استثمار الكثري من االرايض
يف الزراعة” ،مشيرا اىل ان “العالم تطور
كثريا بش�أن ط�رق ارواء املزروعات بما
يسمى باإلرواء املغلف”.
وبشأن اس�ترياد املحاصيل الزراعية من
الخارج ،اوضح النايف “املنافذ الحدودية
تحتوي عىل محاج�ر نباتية وبالتايل فإن
اي محص�ول زراعي يدخ�ل يتم فحصه

بشكل كامل”.
وبني ان “بعض املنافذ غري مسيطر عليها
وال يوج�د فيها محاجر نباتي�ة ،وبالتايل
تدخ�ل ع�ن طريقه�ا محاصي�ل نباتية
غير مفحوص�ة وال تصلح لالس�تهالك
البرشي”.

واضاف ان “وزارة الزراعة لديها روزنامة
زراعية تتحكم يف االسترياد والتصدير من
املنتج املحيل وهو م�ا تعمل عليه معظم
بل�دان العال�م” ،مبين�ا ان “املطالب�ات
بفتح االس�ترياد بشكل كامل يعني انهاء
القطاع الزراعي”.

ويف وقت س�ابق ،كش�فت اللجنة املالية
النيابية ع�ن تخصيص مبل�غ تريليوني
دين�ار عراقي (نحو مليار ونصف دوالر)
بموازن�ة الع�ام الح�ايل  ،2021لدع�م
القطاعات الصناعية والزراعية وتشجيع
الفالحني لدعم املنتج املحيل.

كما منعت وزارة الزراعة سابقا ً استرياد
املنتج�ات الزراعية م�ن الخارج لتحقيق
االكتف�اء الذاتي م�ن املنتج�ات املحلية،
وس�يطرت عىل ع�دة مناف�ذ ع�دا إقليم
كردستان.
وق�ال وزي�ر الزراع�ة محم�د الخفاجي
“بحس�ب توجيه�ات املجل�س ال�وزاري
واالقتصادي ،تقرر فرض رضيبة جمرك
عىل املنتج املس�تورد عن طريق الحدود،
م�ا يس�هم يف تحقيق توازن بين اإلنتاج
املحيل واالستهالكي”.
وتعرضت الكثير من املحاصيل الزراعية
املحلية للتلف ،نتيج�ة تهريب املحاصيل
ممنوع االسترياد.
بينم�ا مر القطاع الصناع�ي بالعديد من
األزمات والتغريات منذ أكثر من 17سنة؛
إذ أُهملت املعامل واملصانع املحلية بسبب
األوضاع األمنية والسياسية للعراق.
وتوقف العمل يف 90%من معامل العراق،
ألسباب سياسية وحكومية منذ سنوات
طويل�ة ،ودعا ناش�طون عراقيون خالل
ثورة ترشي�ن  ،2019إلحياء تلك املعامل،
كونها تساهم يف توفري فرص عمل كبرية
للعاطلني.

الرياضي

أصفر وأمحر

اإلصابة تبعد مدافع الزوراء جنم
شوان عن املالعب عدة أشهر

بغداد /متابعة الزوراء
تعرض مدافع فريق الزوراء نجم شوان إلصابة قوية وخطرية ستبعده عن املالعب
ألشهر .وأصيب شوان أثناء الوحدة التدريبية للفريق ونقل عىل أثرها اىل املستشفى
ليتم ادخاله فورا اىل صالة العمليات واجراء تداخل فوري.
وبع�د ان تم اجراء العملية بنجاح خرج الالعب نجم ش�وان من صالة العمليات بعد
ان تم اعادة املفصل اىل وضعه ..ويحتاج ش�وان لفحوص�ات اخرى لتحديد االصابة
بشكل ادق والعودة الرسيعة للمالعب ..واحرتف نجم شوان مع نادي رودار فيلينيه
السلوفيني ونادي الظفرة االماراتي.
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الشباب تنفي استقالة وزيرها

درجال :وفرنا مجيع متطلبات تنظيم خليجي  25يف حمافظة البصرة
بغداد /الزوراء
اكد وزير الش�باب والرياض�ة ،عدنان
درج�ال ،ان جمي�ع تفاصي�ل اقام�ة
خليج�ي  25يف البرصة س�يتم االعالن
عنه�ا االس�بوع الح�ايل بع�د انعق�اد
اجتم�اع املكت�ب التنفي�ذي التح�اد
كأس الخليج العرب�ي لكرة القدم عرب
منص�ة التواصل االلكرتوني ،برئاس�ة
الش�يخ حمد ب�ن خليفة ب�ن أحمد آل
ثان�ي رئيس االتحاد والدكتور جاس�م
الشكييل نائب الرئيس وحضور جميع
أعضاء املكتب التنفيذي وذلك لحس�م
الكثري من الرتتيبات الخاصة بانطالق
النس�خة  25من كأس الخليج العربي
لكرة القدم والتي تنطلق يف كانون اول
املقب�ل يف البرصة  ،مضيف�ا ان جميع
التس�هيالت واالجاب�ات قدم�ت للوفد
االخير ال�ذي زار البصرة واعرب عن
قناعت�ه التامة بالتحضيرات الجارية
عىل قدم وساق .
اىل ذل�ك يتوق�ع أن يحف�ل االجتم�اع
بوض�ع ترتيب�ات اس�تضافة الع�راق
للبطول�ة و موع�د انطالقته�ا يف ظ�ل
رغب�ة جمي�ع ال�دول املش�اركة فيها
فضال عن التنظيم وبحث االستعدادات
كاف من القرعة.
الالزمة قبل وقت
ٍ
والالفت أن خليجي  ،25س�تنطلق بعد
أسبوع عىل موعد اختتام كأس العرب
يف الثام�ن عرش من كان�ون اول املقبل
املقبل.
وكان فريق التفتيش املنبثق عن لجنة
دراسة ملفات استضافة بطولة كأس
الخلي�ج العربي لكرة الق�دم (خليجي
 ،)25اختتم زيارت�ه إىل مدينة البرصة
يف جولة تفتيش�ية للمنشآت واملالعب
والفنادق واملواصلات والبنى التحتية
الت�ي تحتاجه�ا بطول�ة كأس الخليج
العربي املقبلة.
وأع�رب الدكت�ور حمي�د الش�يباني
رئي�س وف�د التفتيش يف خت�ام زيارة
الوف�د إىل البرصة ،عن امتنانه لحفاوة
االستقبال ،وحسن التنظيم واملسؤولية
التي تكف�ل بها وزير الش�باب عدنان
درجال ،مشريا إىل أن محافظة البرصة
ومحافظه�ا قدموا كل يشء لتس�هيل

رعد محودي يتفقّد املعسكر التدرييب
ملنتخب الدراجات
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
ّ
تفقد رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي املنتخب الوطني
للدراجات بمعسكره التدريبي بمدينة أربيل ،حيث يقيم منتخبا السيدات
والرجال بفندق التون بالزا يف سياق التحضري للبطولة العربية التي ستقام
بمرص منتصف ترشين الثاني املقبل.
وطالب حمودي الالعبني والالعبات بالظهور بمستويات جيدة تليق
بحضور العراق بمحفل ريايض عربي ،واعدا ً أبناءه الالعبني بتكريم متميز
يف حال تحقيق أوسمة ومراكز متقدمة يف البطولة العربية.
وأكد حمودي مواصلة دعم اللعبة تقديرا ً للجهد الذي تقدمه إدارة االتحاد
لتطويرها وتوسيع قواعد ممارسيها يف عموم البالد.
وتلزم االشارة اىل ان منتخباتنا الوطنية ستشارك يف البطولة العربية
للدراجات التي ستقام خالل ترشين الثاني يف مرص بأربع فئات ،للمتقدمني
والشباب والناشئني والنساء.
هذا ورافق حمودي بزيارته عضو املكتب التنفيذي للجنة األوملبية الدكتور
هردة رؤوف ورئيس االتحاد العراقي للدراجات محمود عزيز وأمني رس
االتحاد أحمد صربي.

منتخب الناشئني يف اجملموعة األوىل
لغرب آسيا الثامنة
مهم�ة الوف�د ،وه�ي مهم�ة روتينية
تش�مل جمي�ع ال�دول الت�ي تتق�دم
بملفات استضافة البطوالت.
وعبر الش�يباني ع�ن رضاه الت�ام ملا
ش�اهده والوفد املرافق من تحضريات
جي�دة تمث�ل رس�ائل اطمئن�ان إىل
االتح�ادات الخليجية بأن العراق أكمل
م�ا عليه وان املالحظات التي س�جلها
الوفد هي مالحظات فنية عامة سيتم
إكمالها قبل الزيارة املقبلة.
ويف س�ياق منفصل ،اكد وزير الشباب
والرياض�ة عدنان درجال ان مطالبات
الجمهور بتس�لم وتش�غيل املنش�آت

جلنة املسابقات :لن يتم تأجيل
انطالق منافسات الدوري املمتاز
بغداد /حسني عمار
أكد رئيس لجنة املس�ابقات يف الهيئة التطبيعية التحاد الكرة ،حيدر
عويف ،ان موعد انطالق الدوري املمتاز وكأس السوبر قائم يف موعده
وال نية لتأجيلهما مطلقاً.
وقال عويف إن” منافس�ات الدوري املمتاز س�تنطلق يف املوعد املحدد
وه�و العرشين من الش�هر الحايل ،وكذلك مباراة كأس الس�وبر بني
الزوراء والقوة الجوية س�تقام يف الس�ابع عرش من الش�هر ذاته”،
مبينا ً أن” مكان إقامة املباراة سيتم تحديده اليوم”.
وأض�اف عويف أنه  ”:كان من الفرتض إقامة قرعة الدوري املمتاز يف
الخامس من الش�هر الحايل ولكن تم تأجيلها اىل العارش منه بس�بب
مباري�ات املنتخ�ب الوطني وس�فر وزير الش�باب والرياضة عدنان
درج�ال ،ورئيس الهيئة التطبيعية اي�اد بنيان ،مع ذلك لم يتم اجراء
القرع�ة حت�ى اآلن”.وتابع عويف أن” لجنة الرتاخي�ص يف التطبيعية
خاطبت االتحاد اآلسيوي بخصوص تمديد املدة الخاصة النهاء ملف
الرتاخي�ص ،ونح�ن بانتظار اإلجاب�ة” ،موضح�ا ً أن” يف حال كانت
االجاب�ة ايجابي�ة باملوافقة على التمديد ؛ فإن القرعه س�تقام بعد
ً
مبارشة”.
انتخابات اتحاد الكرة

إعالمنا الرياضي
العدد الس�ابع واالربعون من صحيفة الريايض
الت�ي تص�در ع�ن االتح�اد العراق�ي للصحافة
الرياضي�ة رأى الن�ور ام�س االح�د ،وتضم�ن
املزي�دج من برقيات التهنئة الت�ي تلقتها ارسة
الصحيف�ة م�ن مختلف املؤسس�ات الصحفية
والرياضي�ة بمناس�بة الذكرى ال�ـ  50لصدور
الع�دد االول من ه�ذه الصحيف�ة املتميزة ،كما
تضم�ن الع�دد الس�ابع واالربعين العدي�د من
املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب
األخ�رى الت�ي زينت بأقالم صحفي�ة مرموقة ،خال�ص االمنيات ألرسة
الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
*****************
عض�و الهيئة العام�ة لالتحاد العراق�ي للصحافة
الرياضي�ة الزمي�ل طلال العامري اك�د االتفاق
م�ع إدارة رادي�و (موص�ل تايم) إلع�داد وتقديم
برنامجين إذاعيين أحدهم�ا (ري�ايض) واآلخ�ر
(إجتماعي).
وس�يحمل الربنام�ج الريايض اس�م (مع العام�ري) .أما
الربنامج االجتماعي والذي س�نخوض فيه ب�كل جوانب الحياة ويكون
للمتصلني دور كبري وغالب من خالل رشح مشاكلهم الحياتية العاطفية
واالجتماعية وتجاربهم سواء كانت ناجحة أو قاسية أو مرّة.

الرياضية التي تنفذها وزارة الش�باب
والرياض�ة وهي بالعشرات يف جميع
املحافظات تتوقف عند حاجز االكمال
النهائ�ي للمشروع على اكم�ل وجه
ووفق املعايري الدولية املعتمدة .
وبني درجال ،خالل لق�اء جمعه بعدد
من الرياضيني وجمهور الكرة يف جانب
الك�رخ منطق�ة ال�دورة :ان ال�وزارة
تراع�ي معايير االتح�ادات الدولي�ة
ورشوط السلامة واالمان ومتطلبات
االعالم وج�ودة االدارة واكتمال العمل
الفن�ي وفق ه�ذه الشروط وكما هو
معمول به يف دول العالم قبيل الرشوع

بأي عملية تسلم .مضيفا :ان الجمهور
يتاب�ع جوالتنا التفقدي�ة واملالحظات
الت�ي نبديها للشركات املنف�ذة لتاليف
اي اخف�اق ق�د يحص�ل يف العمل وهو
ما يكلفنا الكثري م�ن الوقت لالنجاز ،
ولكن�ه بذات الوقت يضمن بنى تحتية
جيدة بال اي نقص يف العمل
ومن جهتها ،أوضحت وزارة الش�باب
والرياض�ة حقيق�ة اس�تقالة وزيرها
عدنان درجال.
وق�ال مدي�ر اعلام وزارة الش�باب
والرياض�ة علي العطوان�ي :إن
“ماتداولته وس�ائل االعالم عن تقديم

وزير الشباب عدنان درجال استقالته
من منصب�ه وموافقة رئي�س الوزراء
عليه�ا خبر عار ع�ن الصح�ة جملة
وتفصيلا وه�ذه ورق�ة يس�تخدمها
البعض الغ�راض انتخابية”.وتابع أن
“الخرب ملفق م�ن بعض الجهات التي
تعمل ضد الوزير عدنان درجال”.
ونشرت مواقع ووس�ائل اعلام خربا
مف�اده أن عدن�ان درج�ال اعل�ن
أس�تقالته بشكل رس�مي من منصب
وزي�ر الش�باب والرياض�ة ورئي�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي واف�ق
عليها.

بغداد /الزوراء
أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب
آسيا الثامنة ملنتخبات الناشئني ،التي
جرت امس االحد يف العاصمة االردنية
عمان ،عن وقوع منتخب الناشئني يف
املجموعة االوىل اىل جانب منتخبات
السعودية ولبنان واليمن.
ُ
وتشارك يف البطولة ،التي تقام
بضيافة االتحاد السعودي خالل الفرتة
من  14إىل  24ترشين األول ،2021
عرشة منتخبات هي :السعودية
(املستضيف) ،البحرين ،الكويت،
اإلمارات ،اليمن ،فلسطني ،سوريا،

لبنان ،األردن ،العراق.
وتوزعت املنتخبات املشاركة بني ثالث
مجموعات بواقع أربعة منتخبات
يف مجموعة ،وثالثة منتخبات يف
مجموعتني.
يشا ُر اىل ان منتخبنا للناشئني يواصل
تدريباته اليومية تحضريا ً للبطولة،
بإرشاف املالك التدريبي املكون من
حسن كمال مدرباً ،ويساعده كل من
سعد عبد الحميد ومحمد عيل كريم
ومصطفى سالم مدربا ً للياقة البدنية،
وعيل حسني مرشبت مدربا ً لحراس
املرمى.

منتخبنا األومليب يواجه لبنان واإلمارات وفلسطني يف بطولة غرب آسيا
بغداد /الزوراء
أوقع�ت قرع�ة بطولة اتحاد غرب آس�يا،
تحت  ٢٣عاما ً يف نسختها الثانية ،منتخبنا
االوملب�ي يف املجموع�ة الثاني�ة إىل جان�ب
منتخبات لبنان واالمارات وفلسطني.
وس�تقامُ البطول�ة بضياف�ة االتح�اد
الس�عودي يف مدينة الدم�ام تحديدا ً خالل
الفترة م�ن  ٤إىل  ١٢ترشين األول ،٢٠٢١
بمشاركة  11منتخباً.
ُ
ويتأه�ل صاح�ب املرك�ز األول م�ن كل

مجموعة للمجموعات الثالث لدور نصف
النهائ�ي ،إىل جانب أفض�ل فريق صاحب
املركز الثاني.
وت�م اعتم�اد نظ�ام القرع�ة املوجه�ة،
حي�ث تم وض�ع املنتخب�ات الت�ي وقعت
باملجموعة نفس�ها يف التصفيات املؤهلة
لنهائي�ات كأس آس�يا تح�ت  ٢٣عام�ا ً
املقررة يف أوزبكستان  ،٢٠٢٢بمجموعات
مختلف�ة يف الدور األول م�ن بطولة اتحاد
غرب آسيا.

جثري  :األنيق بدأ يستعيد عافيته
وننتظر التحاق احملرتفني

بغداد /متابعة الزوراء
أك�د قحطان جثير ،م�درب الطلب�ة :أن
الفريق بدأ يتعاىف لكن�ه “يحتاج ملزيد من
الوقت للتأقلم”.
وقال جثري :ان الطلبة بدأ يستعيد عافيته،
نملك فريق شاب جيد ،وما نحتاجه فقط
مزيد من املباريات التجريبية”.
وزاد“ :الف�وز على الديواني�ة ( )3-1هو
خط�وة يف طريقن�ا للتحضري إىل املوس�م
املقب�ل وال يعن�ي الفوز ش�يئا ،لكنه فنيا
منحن�ا فرص�ة إلرشاك أكبر ع�دد م�ن
الالعبني”.
وأردف“ :الفري�ق م�ازال ينتظ�ر التحاق

املحرتفين الذي�ن ت�م التعاق�د معه�م،
باإلضافة إىل عودة الالعبني املصابني عمر
عدنان ومحمود أحمد ،وحينها س�تكتمل
الصفوف بشكل نهائي”.
وأكد“ :القائمة أغلقت واألس�ماء التي تم
التعاق�د معها ه�ي التي س�تمثل الطلبة
املوسم املقبل ،لدينا العبني شباب مميزين
ونحت�اج إىل الوق�ت ملزي�د من االنس�جام
السيما وأن الفريق تغري بشكل كامل”.
يش�ار إىل أن فري�ق الطلب�ة س�يخوض
خالل األي�ام املقبلة مباراتين تجريبيتني
قب�ل انطالق الدوري ،األوىل م�ع الكهرباء بغداد /متابعة الزوراء
والثانية أمام النفط.
أوض�ح أحم�د خل�ف ،م�درب ك�رة القوة
الجوي�ة :أن الثنائ�ي املحترف ،األردن�ي
إحس�ان حداد والغاني ويلس�ون أكاكبو،
التحق بتدريب�ات الفريق وجاهز ملواجهة
كأس السوبر.
وقال خلف :إن الالعبني املحرتفني ويلسون
املنتخب الس�وري ،وسبق له أن احرتف يف أكاكبو وإحس�ان حداد ،التحقا بتدريبات
العدي�د من الدوري�ات العربية ،فضال عىل الفريق وننتظر التحاق املحرتف النيجريي
إي�دو موس�يز ،لتكتم�ل صف�وف الفريق
تمثيله األندية السورية.
وس�يقومُ املكت�ب اإلعالمي للن�ادي بعقد بشكل تام ،خصوصا بعد انضمام الالعبني
مؤتم�ر صحف�ي للم�واس وزمالئ�ه الدوليني إىل تدريبات الفريق.
املحرتفني يف غضون اليومني املقبلني ،يتم وأض�اف :أن ويلس�ون والح�داد انخرط�ا
فيه تقديمه بش�كل يلي�ق بنادي الرشطة بالتدريب�ات وش�اركا يف آخ�ر مب�اراة
وتأريخه الكبري.
تجريبية أمام امليناء وبالتايل مش�اركتهما

السوري املواس يوقع رمسياً على
كشوفات القيثارة

بغداد /الزوراء
ُ
العب املنتخب الوطني السوري لكرة
بات
الق�دم محم�ود امل�واس العبا ً رس�ميا ً يف
صفوف نادي الرشطة ،بعد أن وقع رسميا ً
عىل كش�وفات الفريق ،بعد أن استحصل
عىل بطاقته الدولية من فريق بوتوش�اني
الروماني.ويع� ُد امل�واس ،صاح�ب الـ٢٨
عام�اً ،م�ن الالعبني املميزي�ن يف صفوف

خلف  :حمرتفا القوة اجلوية أكاكبو وحداد جاهزان للسوبر
يف كأس الس�وبر املق�ررة يف ال�ـ 17ايلول
الج�اري واردة ،يف ح�ال احتجنا لخدمات
أي منهما.
وأش�ار خل�ف إىل :أن إج�راءات تأشيرة
الدخ�ول لالع�ب النيجيري موس�يز عىل
وشك االنتهاء ونأمل التحاقه بأرسع وقت
م�ن أجل االنس�جام م�ع الفري�ق بأرسع
وقت ممك�ن ،ألن الفريق تنتظره انطالقة
املوسم الجديد.
وتع�ادل فريقا القوة الجوي�ة وامليناء من
دون أهداف يف لق�اء ودي اقيم عىل ملعب
نادي القوة الجوية الريايض.
ولعب املدرب احمد خلف بتش�كيلة ضمت
محم�د صال�ح ومصطف�ى محم�د جبر
وويلس�ون وعيل كاظ�م ومصطفى مؤيد

ومحم�د عيل عبود ولؤي العاني وحسين
جب�ار واحم�د عبد ال�رزاق ومنتظ�ر عبد
االمري واحمد زامل.
وسيطر فريق القوة الجوية عىل مجريات
اللقاء وسنحت عدة فرص لكنها لم ترتجم
إىل أهداف.
وأج�رى ال�كادر التدريب�ي تغييرات عىل
تش�كيلة املباراة حي�ث ارشك كل من فهد
طال�ب وميثم جب�ار ورضغام اس�ماعيل
وس�امح سعيد وحس�ن رائد ورشيف عبد
الكاظ�م وحم�ادي احم�د وعيل محس�ن
واحسان حداد وابراهيم بايش.
يش�ار إىل أن الق�وة الجوي�ة حام�ل لقبي
الدوري والكأس س�يالقي الزوراء وصيفه
يف البطولتني بنهائي كأس السوبر.
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فيورنتينا ُيسقط أتاالنتا يف الكالتشيو ونابولي يزيد من جراح يوفنتوس
انترص فيورنتينا عىل فريق أتاالنتا،
بهدفني لهدف يف لقاء الجولة الثالثة
من منافسات الدوري اإليطايل لكرة
القدم «السريي آ» الذي احتضنه ملعب
(جيويس).
وافتتح دوشان فالهوفيتش التسجيل
للفريق الضيف من ركلة جزاء يف
الدقيقة ( ،)33وأضاف الالعب نفسه
الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضا يف
الدقيقة )49(.
وقلص دوفان زاباتا الفارق لصالح
صاحب الضيافة يف الدقيقة ( )65من
ركلة جزاء.
وبانتصاره ،رفع فيورنتينا رصيده
إىل النقطة الـ 6محتال املركز الـ 6يف
ترتيب الدوري اإليطايل ،بينما توقف
رصيد أتاالنتا عند النقطة الـ 4محتال
املركز الـ.10
ويحتل نابويل صدارة الرتتيب برصيد 9
نقاط ،حيث حقق العالمة الكاملة يف
أول  3جوالت ،يليه التسيو وإنرت وروما
وميالن برصيد  6نقاط حصدها كل
فريق من مباراتني فقط.
وانفرد نابويل بصدارة ترتيب الدوري
االيطايل لكرة القدم مؤقتا ً عقب فوزه
املثري عىل ضيفه يوفنتوس  1-2يف
افتتاح املرحلة الثالثة من بطولة
إيطاليا لكرة القدم.
وكان يوفنتوس البادئ بالتسجيل عرب

املهاجم الدويل اإلسباني ألفارو موراتا
( ،)10لكن الفريق الجنوبي رد بثنائية
يف الشوط الثاني سجلها ماتيو بوليتانو
( )57والسنغايل كاليدو كوليبايل )85(.
وواصل نابويل انطالقته املميزة بقيادة
مدربه الجديد لوتشانو سباليتي،
وحقق فوزه الثالث عىل التوايل رفعا ً
رصيده إىل تسع نقاط ،فيما تابع
يوفنتوس انطالقته املخيبة ومني
بخسارته الثانية عىل التوايل بعد األوىل
أمام إمبويل فتجمد رصيده عند نقطة
واحدة.
تأتي هذه النتائج عقب رحيل النجم
الربتغايل كريستيانو رونالدو اىل

مانشسرت يونايتد ومحاولة الفريق
ً
خلفا الندريا
تحت قيادة املدرب العائد
بريلو ،ماسيميليانو أليغري ،إحداث
تغيري فني من خالل مجموعة من
الالعبني الشباب.
وافتتح موراتا التسجيل لفريق السيدة
العجوز يف وقت مبكر عىل عكس
مجريات املباراة ،بعد خطأ فادح
من مدافع نابويل اليوناني كوستاس
مانوالس ،فتمكن املهاجم االسباني من
رسقة الكرة واالنفراد باملرمى وافتتاح
التسجيل )9(.
وحاول بيانكونريي اغالق املساحات يف
سعيه للدفاع عن تقدمه ،غري أن حارس

مرماه الدويل البولندي تشيزني ارتكب
خطأ يف الدقيقة  57استغله بوليتانو
عىل أكمل وجه وأدرك التعادل.
وأشعل كوليبايل مدرجات ملعب «دييغو
أرماندو مارادونا» قبل دقائق قليلة من
ً
هدفا
نهاية املباراة بعدما أهدى فريقه
غال ًيا ( )85كان كفيالً بمنحه النقاط
الثالث وصدارة الرتتيب.
وكاد الوافد الجديد اىل يوفنتوس مويز
كني أن يسجّ ل هدفا ً خطأ يف مرماه
ّ
لكن الحارس البولندي أنقذه من بداية
سيئة.
ّ
وحقق فيورنتينا فو ًزا مهمًا خارج
أرضه عىل حساب أتاالنتا  1-2يف

مباراة صاخبة شهدت ثالث ركالت
جزاء وإلغاء هدف.
وسجّ ل هديف فيورنتينا الرصبي دوشان
فالهوفيتش من ركلتي جزاء ( 33و)49
فيما سجّ ل ألتاالنتا الكولومبي دوفان
زاباتا هدف تقليص النتيجة ( 65ركلة
جزاء).
وظن اتاالنتا ّ
ّ
انه خطف تقدما مبكرا
عن طريق االلباني بريات دجيمشيتي
اال ّ
ان الفرحة لم تدم طويال بعد أن
الغي الهدف إثر اللجوء اىل تقنية الحكم
املساعد )VAR(.
ويف مباراة أخرى ،فاز فينيزيا عىل
إمبويل .1-2

7

اعالم الكرتوني

ناغاتومو يعود إىل الدوري الياباني

ع�اد املداف�ع الياباني الدويل يوت�و ناغاتومو إىل ناديه الس�ابق
طوكيو إف.يس املنافس يف ال�دوري الياباني لكرة القدم بعد أن
أمىض أكثر من عقد كامل يف أوروبا.
وكان ناغاتوم�و ال�ذي أت ّم عام�ه  35اليوم األحد بدأ مسيرته
االحرتافي�ة يف صف�وف طوكي�و إف.يس يف  2007قبل أن يلعب
بعد ذلك يف إيطاليا وتركيا وفرنسا.
وخلال فرتته األوىل أمضى ناغاتومو ثالثة أع�وام ونصف مع
طوكيو قبل أن يميض س�بعة مواس�م يف إيطاليا حيث شارك يف
 170مباراة يف الدوري األول ثم انتقل إىل غلطة رساي الرتكي يف
.2018ويف املوس�م املايض لعب ناغاتومو مع مرسيليا الفرنيس
لكن�ه لم يرتب�ط بأي فري�ق منذ انته�اء عقده يف أخر املوس�م
املايض.وش�ارك ناغاتوم�و يف  127مب�اراة دولية م�ع املنتخب
اليابان�ي منذ ظه�وره األول مع الفري�ق يف  2008وكان ضمن
التشكيلة الفائزة بكأس سيا يف .2011

رونالدو :كنت متوترا للغاية
أمام نيوكاسل

لوكاكو مينح تشيلسي الفوز على أستون فيال

تخطى تشيليس عقبة ضيفه أستون فيال ،بتغلبه
عليه ( )0-3عىل ملعب «ستامفورد بريدج» ،ضمن
الجولة الرابعة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
سجل أهداف تشيليس كل من روميلو لوكاكو
«هدفني» ( 15و )3+90وماتيو كوفاسيتش )49(.
ورفع تشيليس رصيده بهذا الفوز إىل  10نقاط ،يف
املركز الثاني بفارق األهداف املسجلة وراء مانشسرت
يونايتد ،فيما بقي رصيد أستون فيال ،عند  4نقاط يف
املركز الثاني عرش.
وفاز مانشسرت يونايتد عىل ضيفه نيوكاسل يونايتد
 1-4يف الجولة الرابعة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وأبدع النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو بتسجيله
هدفني ( 2+45و )62يف أول ظهور له مع الـ»يونايتد»
الذي عاد إليه قادما ً من يوفنتوس اإليطايل.
وسجل اإلسباني خافيري مانكييو هدف الضيوف
الوحيد يف الدقيقة  56بينما بصم الربتغايل اآلخر برونو
فرينانديز عىل واحد من أجل أهداف الـ»بريمريليغ»
هذا املوسم بتسجيله الهدف الثالث ( )80من تصويبة
رائعة ثم ختم جييس لينغارد املباراة بهدف رابع
ألصحاب األرض يف الدقيقة .92
وانترص مانشسرت سيتي عىل مضيفه ليسرت سيتي

-1صفر يف الجولة الرابعة من الدوري اإلنكليزي
املمتاز.وحقق السيتي فوزه الثالث تواليا ً بهدف
سجله الدويل الربتغايل برناردو سيلفا يف الدقيقة .62
وثأر رجال املدرب االسباني بيب غوارديوال من رجال

املدرب األيرلندي الشمايل براندن رودجرز عندما
خرسوا أمامهم املباراة االفتتاحية للموسم يف الدرع
الخريية بهدف وحيد أيضا ً سجله العب مانشسرت
سيتي السابق الدويل النيجريي كليتيش ايهياناتشو

إبراهيموفيتش :لست سوبرمان ..ولدي نقاط ضعف
تحدث السويدي زالتان إبراهيموفيتش،
مهاجم ميالن ،عن عدم فوزه بدوري
أبطال أوروبا خالل مسريته.وقال
إبراهيموفيتش ،يف حوار أجراه مع مجلة
“فرانس فوتبول” الفرنسية“ :هل تعتقد
أنني سأكون الع ًبا أفضل لو فزت بدوري
أبطال أوروبا!” .وأضاف“ :لو فزت بدوري
األبطال ،لكان األمر رائ ًعا ،لكني لم أفز
بها ،وهذا ال يجعلني الع ًبا أسوأ”.وتابع:
“إن هذا األمر مثل أولئك الذين يقولون

يل :زالتان ..أنت لم تفز بكأس العالم،
لذا أنت لست الع ًبا جي ًدا”.وواصل إبرا:
ً
“حسنا ..من األسهل الفوز بكأس العالم
عندما تكون فرنس ًيا عن كونك سويد ًيا،
وبالعودة إىل نقطة دوري األبطال ،فإنه
كلما طال االنتظار ،كان الفوز أكثر
متعة ..أليس كذلك؟”.وأكمل“ :ما زلت
أمتلك القدرة عىل تسجيل األهداف ،وأريد
الفوز بدوري األبطال ،عىل مستوى األندية
فزت بكل يشء ما عدا التشامبيونزليج،

لكنني ال أشكو ،ألنني
حققت ما يفوق العديد من
الالعبني اآلخرين .أنا سعيد”.
إبراهيموفيتش:
وأردف
“لدي عواطف ونقط ضعف،
وهناك أشياء تجرحني..
أنا لست هالك أو سوبرمان.
تراني عىل أرض امللعب واثقا
ً
أيضا ،لكن
دائمًا ،ويف الخارج
لدي نقاط ضعف”.

بوكيتينو حيسم موقف ميسي ونيمار من مواجهة بروج
قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان
جريمان إن ليونيل مييس ونيمار سينضمان إىل
تشكيلة الفريق ضد كلوب بروج يف املجموعة
األوىل بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم
األربعاء املقبل بعد غيابهما عن مباراة يف
الدوري الفرنيس.

وخرج الالعبان من التشكيلة التي فازت 4-0
عىل كلريمون يف الدوري بعد عودتهما املتأخرة
عقب املشاركة يف تصفيات كأس العالم يف
أمريكا الجنوبية.
وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا بعد الفوز
الخامس يف خمس مباريات يف الدوري
“الالعبان عادا إىل باريس مساء يوم
الجمعة املايض وتدربا اليوم .أنا سعيد
ألنهما بحالة بدنية جيدة ولم يتعرضا
إلصابات .سيكونان مع الفريق يف
بلجيكا يف مباراة األربعاء”.
وبدأ نيمار موسمه مع باريس
ضد ستاد ريمس يف  29أغسطس
آب وهي املباراة التي استهل فيها
مييس مشواره مع الفريق عندما
شارك كبديل يف الشوط الثاني.

مفكرة الزوراء

من ركلة جزاء.
وأرشك املدرب اإلسباني غواريوال نفس التشكيلة
األساسية يف  3مباريات متتالية ألول مرة يف الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وفاز أرسنال ألول مرة هذا املوسم يف الدوري اإلنكليزي
املمتاز وكان عىل حساب نوريتش سيتي العائد حديثا ً
اىل دوري األضواء بهدف دون رد يف الجولة الرابعة.
وسجل الدويل الغابوني بيار إيمرييك أوباميانغ يف
الدقيقة  66هدف املباراة الوحيد.
ودخل أرسنال املباراة وهو يف املركز األخري يف أسوأ
بداية موسم للمدفعجية يف الدوري منذ  67عامً ا.
وخفف مدربه االسباني ميكل أرتيتا الضغط عىل
نفسه كونه يواجه خطر اإلقالة من منصبه ،حيث
أوردت تقارير إعالمية أن اإلسباني مُ نح أربع مباريات
أخرى يف الدوري إلنقاذ منصبه.
وحذا ولفرهامبتون حذو أرسنال وحقق فوزه األول
هذا املوسم عندما تغلب عىل مضيفه واتفورد بهدفني
نظيفني سجلهما التشييل فرانيسكو سيريالتا (74
خطأ يف مرمى فريقه) والكوري الجنوبي هوانغ هي
تشان (.)83
وخرس برنتفورد أمام ضيفه برايتون صفر.1-

أحرز كريس�تيانو رونالدو ما يقرب من  800هدف يف مسيرته
االحرتافي�ة م�ع األندية وبلاده الربتغال لكنه اعترف بأنه كان
متوت�را للغاية قبل بداية فرتته الثانية مع مانشستر يونايتد يف
الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وهز رونالدو ،الذي س�جل  118هدفا مع يونايتد يف فرتته األوىل،
الش�باك مرتني يف الفوز  4-1عىل نيوكاس�ل يونايتد بستاد أولد
ترافورد ليتقدم إىل صدارة الدوري.
وأبلغ رونالدو شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية“ :كنت متوترا
للغاية ،ربما نجحت يف عدم إظهار ذلك .استقبال الجماهري كان
مذهال”.
وتابع“ :كنت أفكر باألم�س أنني أريد إظهار أنني ما زلت قادرا
عىل مس�اعدة الفري�ق .عندما بدأت املباراة كن�ت متوترا للغاية
عند بدء الجماهري الهتاف باسمي لكنها كانت رائعة”.
وع�اد رونال�دو ،الذي أح�رز ثمانية ألقاب م�ع يونايتد يف فرتته
األوىل ،إىل النادي الذي فشل يف الفوز بلقب الدوري منذ  2013مع
املدرب السابق أليكس فريجسون.

تيباس :برشلونة لديه عقدة نقص ورحيل ميسي كان ميكن جتنبه
هاجم خافيري تيباس ،رئيس رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم
(الليجا) ،فلورنتينو برييز وخوان البورتا ،رئييس ريال مدريد
وبرشلونة عىل الرتتيب.وقال تيباس خالل مقابلة له
مع صحيفة (سبورت) الرياضية الكتالونية ،إنه كان
يمكن تجنب رحيل النجم األرجنتيني ليونيل مييس عن
الربسا ،الالعب الذي وصفه بأنه «األفضل يف التاريخ».
وبدا تيباس متأملا لدى حديثه عن مغادرة مييس لربشلونة« :لقد
رحلت أسماء مثل رونالدو ،جوارديوال ،مورينيو ...كان من حسن
حظنا أن نمتلك أفضل العبني يف العالم يف أفضل فريقني يف
الكوكب ،ونحن يف رابطة الليجا نجحنا يف استغالل
هذا األمر لنكون يف طليعة العالم».
وأضاف« :ربما رحيل مييس كان أكثر أملا،
ألني أعتربه بشكل شخيص الالعب
األفضل يف التاريخ .لم يستحق الرحيل
بهذا الشكل ،ليس فقط عن الربسا
ولكن من الليجا أيضا».
وردا عىل سؤال حول إذا كانت هناك
إمكانية ملنع رحيل مييس إىل نادي
باريس سان جريمان الفرنيس
بدون مقابل ،أجاب« :نعم .أعلم
ذلك بكل وضوح ،فرحيله لم
يكن ألسباب اقتصادية .رحيله
كان يمكن تجنبه».
وكان مييس أسطورة النادي
الكتالوني والهداف التاريخي

للبارسا والليجا قد رحل عن الربسا رغم اتفاقه يف البداية عىل
تجديد عقده ،الذي كان قد انتهى يف يونيو/حزيران املايض،
وفقا ملا أعلنه الالعب والنادي ،قد رحل إىل صفوف باريس سان
جريمان ،ألسباب اقتصادية وفقا ملا أعلنه النادي.
وتمسك برشلونة بأن رحيل مييس يعود للديون املرتاكمة من
اإلدارة السابقة واستحالة تسجيل «الربغوث» يف قائمة الفريق،
لعدم إمكانية تخطي النادي لسقف الرواتب ،رغم موافقته عىل
خفض راتبه للنصف.وأقر البورتا حينها أن خسائر النادي يف
املوسم املايض وحده بلغت قرابة  500مليون يورو ،وأرصّ عىل
أنه ال يستطيع «رهن» مستقبل النادي ألي العب ،ومنهم مييس،
صاحب الكرات الذهبية ست مرات.وعاد رئيس الليجا ليشدد:
«برشلونة كان موافقا عىل صفقتنا مع صندوق االستثمار الدويل
 CVCطوال شهر ،قبل أن يرفض نادي ريال مدريد االتفاق ،ليسري
هو اآلخر عىل نهجه .ففي داخل النادي هناك عقدة نقص يعانيها
من (رئيس نادي ريال مدريد) فلورنتينو برييز.

بلباو يتخطى مايوركا ويتصدر مؤقتاً
ألحق أتلتيك بلباو الخسارة األوىل بريال مايوركا
عندما تغلب عليه  0-2يف افتتاح املرحلة الرابعة
من الدوري اإلسباني يف كرة القدم ،فانتزع
الصدارة مؤقتاً.وانتظر اتلتيك بلباو
الشوط الثاني لتسجيل هدفيه عرب دانيال
فيفيان ( )68وإيناكي وليامس )74(.
وهو الفوز الثاني ألتلتيك بلباو والثاني
عىل التوايل بعد تعادلني متتاليني
فرفع رصيده إىل ثماني نقاط
بفارق نقطة واحدة أمام املتصدرين
السابقني ريال مدريد وإشبيلية
وبرشلونة وفالنسيا واتلتيكو مدريد
ومايوركا الذي تراجع اىل املركز
السابع.وتأجلت مباراتا إشبيلية مع
برشلونة ،وفياريال مع ديبورتيفو
االفيس بسبب تأخر وصول العبي
الفرق الثالثة األوىل بعد مشاركتهم
مع منتخبات بالدهم يف التصفيات

األمريكية الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر .2022ويملك
كل من ريال مدريد الوصيف وجاره أتلتيكو مدريد
حامل اللقب وفالنسيا فرصة استعادة الصدارة عندما
يستضيف األول سلتا فيغو ،ويحل الثاني ضيفا عىل
إسبانيول ،والثالث ضيفا ً عىل أوساسونا أمس األحد.
ويف مباراة ثانية ،تعادل ليفانتي مع رايو فايكانو بهدف
لروجر ( 39من ركلة جزاء) مقابل هدف لغوارديوال
نافارو )3+90(.
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اختيار رئيس جديد لفرع نقابة
الصحفيني يف بابل

بابل/نينا:
اختارت نقابة الصحفيني الصحفي يوسف الجمل رئيسا جديدا لفرع النقابة يف بابل خلفا
لرئيس الفرع السابق عيل الربيعي الذي تويف قبل شهرين بمضاعفات كورونا.
وق�ال يوس�ف الجمل أن ف�رع النقابة س�يبارش بعد حس�م منصب رئيس الف�رع بإكمال
معامالت قطع االرايض للوجبة الرابعة من الصحفيني».

بشبهة االعتداء على أمن الدولة

القبض على صحفيني وتقنيني يف تونس

تونس/متابعة الزوراء:
أعلن الناطق الرسمي باسم محاكم محافظة سوسة عيل عبد املوىل ،أن النيابة العمومية
التونس�ية أذنت بإلقاء القبض عىل س�تة أش�خاص ،من بينهم صحفي�ون ،عىل خلفية
شبهة االعتداء عىل أمن الدولة الداخيل وتلقي أموال مشبوهة من الخارج.
وأض�اف عبد امل�وىل أن القوات األمنية انتقل�ت إىل مقر رشكة ىف منطق�ة القلعة الكربى
يف محافظة سوس�ة ،م�ن دون تحديد اس�مها ،وحج�زت  23وحدة مركزي�ة للخدمات
اإلعالمية ،واس�تنطقت العاملني ىف املؤسس�ة ،وق�ررت منعهم من الس�فر واحتجازهم
إىل حين اس�تكمال التحقيق .كما أص�درت النيابة العمومية بطاق�ة جلب بحق صاحب
الرشكة وزوجته وشخص ثالث املوجودين يف الخارج.
إعالن النيابة العمومية لم يقدم توضيحات إضافية عما حصل ،ومن هو الطرف الخارجي
املته�م بتمويل ه�ذه الرشكة ،لكن مصادر ذكرت أن األمر يتعل�ق برشكة إنتاج إعالمي،
بدأ نش�اطها منذ يوليو/تم�وز  ،2019وهي معروفة بإدارتها ع�ددا ً من الصفحات عىل
موقع «فيس�بوك» لصالح أطراف سياسية تونسية ،يف فرتة ما قبل االنتخابات الرئاسية
والترشيعية التي شهدتها تونس نهاية عام .2019
وكتب املدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني الفاهم بوكدوس أن «عرشات
الصفحات التي ُتتهم الرشكة املذكورة بإدارتها عملت ألش�هر عديدة عىل تعفني األجواء
العامة واس�تهداف املخالفني ملنظومة الحكم ،غري أن اس�تيفاء معلوماتها ،والشخصية
منه�ا بالخص�وص ،م�ن أجهزة الدول�ة يعني أولي�ا ً إننا إزاء تش�كيل وفاقي يس�تهدف
األش�خاص واملؤسس�ات ،بما يعني أن إمكاني�ات حرص التحقيق يف ع�دد من املوظفني
سيمكن األطراف الرئيسة يف عدد من أجهزة الدولة من اإلفالت من العقاب ،ويفتح الباب
واس�عا ً إلعادة إنتاج املمارسات نفس�ها ومواصلة عقلية املليش�يات اإللكرتونية ،ولكن
لصالح أطراف ولوبيات أخرى ،وهو األخطر يف املوضوع».
وأضاف أن «رقابة وس�ائل اإلعالم والرأي العام عىل التحقيق يف قضية Installingoأكثر
م�ن رضوري ،حتى ال تخفي ش�جرة رشك�ة اإلنتاج املذك�ورة غابة اس�تعمال األجهزة
واللوبي�ات واإلمكاني�ات املالي�ة واللوجس�تية لتش�كيل عصابات إلكرتونية تس�تهدف
املعارضين واملنتقدي�ن واملخالفين يف الرأي ،وهو ما ح�ذر منه بيان لعدد م�ن الهياكل
املهنية واملنظمات الحقوقية منذ أيام ،وحّ مل رئيس الجمهورية مس�ؤولية التصدي لها،
وهو املمسك بكل السلطات يف مرحلة اإلجراءات االستثنائية».
م�ن جه�ة ثانية ،طالب صحفي�ون بتوضيح تفاصيل القضية ،كي ال ي�زج بالعاملني يف
املهنة يف أتون خالفات بني أطراف سياسية ،فكتب اإلعالمي رسحان الشيخاوي« :خطوة
إيجابية ،إن ثبتت التهم املوجهة ملن تم اعتقالهم .ش�خصياً ،دعوت وزارة الداخلية أكثر
من مرة لتفكيك ش�بكات س�حل الناس عىل مواق�ع التواصل االجتماع�ي .أرجو أن يتم
تفكيك الش�بكات التي قامت أخريا ً بس�ب وش�تم وجلد الصحفيني الذين يخالفون رأي
الرئيس ،وعدد من السياس�يني الذين تم تشويههم وهتك أعراضهم ،وأال تقترص العملية
عىل من هاجموا الرئيس فقط».
يذكر أن تونس تشهد منذ سنوات عمليات سب وشتم وتشويه للخصوم السياسيني عرب
صفحات عىل «فيسبوك» تدين بالوالء ألطراف سياسية ،وهو ما دفع منظمات تونسية،
ومنه�ا النقابة الوطني�ة للصحفيني التونس�يني وجمعي�ة مديري الصح�ف ،إىل إصدار
بي�ان  ،طالبت فيه الرئيس التونيس قيس س�عيّد بالتحرك لحماية الصحفيني والفاعلني
الثقافيني والفكريني من «ممارس�ات املليشيات اإللكرتونية التي تمارس عليهم السحل
اإللكرتوني».
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القنوات اجلزائرية ترتقب قانوناً جديداً...
حسابات السلطة وخماوف اإلعالميني
الجزائر  /متابعة الزوراء:
ل�م تجد إدارة تحري�ر قناة «لينا»
املس�تقلة س�بيالً للطع�ن يف قرار
الس�لطات الجزائرية توقيف بثها
ونش�اطها اإلعالم�ي يف الجزائر،
فيما ال تزال شاش�تها ،بعد ميض
ثالثة أس�ابيع عىل غلقها ،سوداء
تحمل بيان�ا ً مقتضبا ً م�ن القناة
يتح�دث عن طعنه�ا يف القرار ،إذ
ً
جهة تتجه إليها يف
ال تجد القن�اة
ظل عدم تفعيل قانون الس�معي
البرصي.
يعطي هذا املش�هد فكرة واضحة
ع�ن غم�وض يعتري القط�اع
الس�معي البرصي يف الجزائر منذ
انطالقت�ه غير املنتظم�ة يف عام
 ،2012حين كان�ت الس�لطات
الجزائري�ة تبط�ئ يف كل م�رة
ولدواع مختلفة ،يف تطبيق قانون
ٍ
السمعي البرصي الذي صدر نصه
األول يف إبريل/نيس�ان ،2014
أو يف تعديل�ه لتج�اوز العوائ�ق
الطارئ�ة .يف الفترة األخرية ،تربر
الس�لطات ذلك برغبتها يف عرض
ن�ص قانوني جدي�د ينظم قطاع
السمعي البرصي ويسوي بشكل
نهائ�ي «وضعية مريبة» لعرشات
القن�وات الت�ي تعم�ل يف الجزائر
دون ترخيص ودون اعتماد يحدد
وضعيته�ا .إذ وبخلاف دع�وة
كان الرئيس عب�د املجيد تبون قد
وجهها للحكومة يف شهر يوليو/
تموز املايض ،برضورة اإلرساع يف
تسوية وضعية القنوات املستقلة
العاملة يف الجزائر ،تراجع الرئيس
عن ذل�ك ،وطل�ب م�ن الحكومة
إحال�ة قانون الس�معي البرصي
الجدي�د ،إىل الربمل�ان لتوس�يع
النقاش حول مضمونه ،بسبب ما
تعتبره الحكومة إكراهات املناخ
الس�يايس والتطورات املجتمعية
ورضورات إيج�اد ضوابط توازن
بين الح�ق يف اإلعلام واألم�ن
املجتمعي.
تنشط يف الجزائر يف الوقت الحايل،
بحس�ب بيان�ات وزارة االتصال،

أكث�ر من  20قن�اة ،بعدم�ا أغلق
ع�دد آخر م�ن القنوات ألس�باب
اقتصادي�ة كـ»نوميديا» ،و»كاي
ب�ي يس» ،أو بس�بب التضيي�ق
الس�يايس م�ن قب�ل الس�لطات.
واألخيرة تكفل�ت ً
أيض�ا بإغالق
ع�دد م�ن القن�وات على غ�رار
«الوط�ن» ،و»األطل�س» س�ابقاً،
ً
والحق�ا أغلق�ت قن�وات «لين�ا»
و»الجزائرية» .وتتمهل السلطات
يف التعاط�ي م�ع املل�ف اإلعالمي
الس�معي البرصي ،إذ ال تريد لهذا
القطاع أن يكرر تجربة الصحافة
املكتوبة املستقلة يف التسعينيات،
والت�ي تعتربه�ا تجرب�ة منفلتة،
لكونها خرجت من تحت س�طوة
الرقابة إىل حد م�ا ،خاصة بعدما
أخفق�ت الس�لطات نفس�ها يف
ف�رض ضغوطات على الصحف
عرب اإلشهار (اإلعالنات).
تنشط يف الجزائر يف الوقت الحايل،
بحس�ب بيان�ات وزارة االتصال،
أكث�ر من  20قن�اة ،بعدم�ا أغلق
ع�دد آخر م�ن القنوات ألس�باب
اقتصادي�ة أو بس�بب التضيي�ق
السيايس من قبل السلطات.
يحيل ذل�ك الكثري من املراقبني إىل

االعتقاد ّ
بأن الس�لطة تبحث عن
تضمني القانون الجديد مزي ًدا من
األدوات القانونية التي تسمح لها
بالس�يطرة على قطاع الس�معي
البصري ،تح�ت دواع�ي األم�ن
االجتماعي وحماية البالد وأخلقة
املهنة .ويف السياق ،يعتقد الباحث
يف قضايا اإلعالم محمد دوحاجي
يف ترصيح لـ»العربي الجديد» ّأنه
«من الواضح ّ
أن قطاع اإلعالم يمثل
مس�ألة حيوية بالنسبة للسلطة،
ولذل�ك ال يمك�ن أن نتوق�ع منها
أن تس�لّم يف القطاع بسهولة دون
أن تضع ل�ه الضوابط واملحددات
الت�ي تمكنها من الس�يطرة عليه
وتوفير الوس�ائل القانونية التي
تمكنها م�ن غلق أي قن�اة ألدنى
خ�روج ع�ن النص وع�ن رسدية
الس�لطة» ،مضيفا ً ّ
أن «ما يفرس
ذلك هو أن الرئيس تبون وعد منذ
الخامس من يناير/كانون الثاني
 2020بتس�وية وضعية القنوات
ومواقع اإلعلام اإللكرتوني ،لكن
دواع
األمر لم يتم حتى اآلن ،تحت
ٍ
مختلفة ،وه�ذا يعطينا فكرة عن
ّ
أن السلطة تعترب اإلعالم وتتعاطى
مع�ه كملف أمني أكثر منه كجزء

من البناء الديمقراطي».
لك�ن الحكوم�ة الجزائرية تضع
له�ذا التأخير تفسيرات أخرى.
فبي�ان مجل�س ال�وزراء األخير
تح�دث ع�ن أن الحكوم�ة تبحث
عن قانون إعالم وقانون س�معي
برصي« ،يضمن توافقا ً بني القرار
الديمقراطي والحفاظ عىل األمن
القوم�ي للبلاد ،ووض�ع تدابير
جديدة تل�زم القنوات التلفزيونية
ووس�ائل اإلعلام باحترام آداب
وأخالقي�ات املهن�ة» .ويأت�ي
ذل�ك مع تزاي�د الفت لحساس�ية
الس�لطة م�ن تعاط�ي اإلعلام
ومواق�ع التواصل االجتماعي مع
بعض امللفات السياس�ية خاصة.
ويتض�ح ذل�ك بجلاء يف ن�ص
القانون الجديد للسمعي البرصي
الذي تعتزم الحكوم�ة الجزائرية
ً
قريب�ا ،والذي
إحالت�ه إىل الربملان
تضمن تدابري تحدد رشوط إنشاء
القنوات وامللكية ومنع أي تمويل
أجنب�ي للقن�وات وضم�ان ح�ق
الدول�ة يف تأميم القن�اة .وينطبق
األمر نفسه عىل اإلذاعات املستقلة
والقنوات التي تبث عىل اإلنرتنت،
ويوسع القانون الجديد صالحيات

السلطة الوطنية املستقلة لضبط
الس�معي البصري ،بصفته�ا
هيئ�ة تتمت�ع باالس�تقاللية ،إىل
مهمة الضبط واملراقبة وتس�وية
النزاعات.
بني كل هذه املواقف والتفسريات،
ينتظ�ر اإلعالمي�ون واملهني�ون
ص�دور النس�خة األوىل لقانون�ي
اإلعلام والس�معي البصري
املعدلين ،على أم�ل أن يعني ذلك
وضع غامض ظلّت تعيشه
نهاية
ٍ
القن�وات واملؤسس�ات اإلعالمية
يف الجزائ�ر .وم�ع ّأن�ه كم�ا كل
اإلعالميين ،يدع�م كل مس�عى
لتنظي�م قطاع اإلعالم والس�معي
البصري يف الجزائ�ر ،بما يضمن
بيئ�ة مهنية منظمة ووض ًعا أكثر
ً
انتظام�ا بالنس�بة للصحفيين،
اال ّ
أن اإلعالم�ي عم�ار رشيت�ي
يعبرّ يف الوقت نفس�ه ،يف ترصيح
لـ»العرب�ي الجديد» ،عن مخاوف
م�ن أن تك�ون أغل�ب الضواب�ط
ال�واردة يف النص�وص القانوني�ة
ً
مقيدة للعمل الصحفي،
الجدي�دة
خاص�ة ّ
أن املؤسس�ات املفرتض
أن تشرف على تنظي�م املهن�ة،
أغلب أعضائه�ا معينون من قبل
الرئاسة.
م�ن جانب�ه ،يؤك�د القي�ادي يف
املجل�س الوطن�ي للصحفيين
الجزائريين ،عزي�ز طواه�ر يف
ترصي�ح لـ»العربي الجدي�د» ّ
أن
«القانون على أهميته يبقى غري
كاف لتنظيم القطاعّ ،
ألن املشكلة
ٍ
األس�اس يف الجزائ�ر ليس�ت يف
النص�وص ،ب�ل يف غي�اب رؤي�ة
واضح�ة واستراتيجية للدولة يف
عالقة باإلعالم والسمعي البرصي
ومتطلبات�ه املهني�ة وبيئت�ه
وإسهامه يف البناء الديمقراطي».
ويتوقع طواهر أن يصدر القانون
الجديد لتنظي�م القطاع اإلعالمي
يف غضون شهر أو أزيد ،إذ سيقدم
املجل�س الوطن�ي للصحفيين
وثيقة مقرتحاته إىل لجنة الثقافة
واالتصال يف الربملان.

إنهاء خدمة  79موظفاً يف «وكالة السودان لألنباء»
الخرطوم/متابعة الزوراء:
أعلن�ت الس�لطات الس�ودانية ،ع�ن فص�ل
 79موظف�ا ً يف «وكال�ة الس�ودان لألنب�اء»
الحكومية ،بحجة ّ
أن تعيينهم حصل يف عهد
النظام السابق ،وبتجاوز لألسس واللوائح.
جاء القرار عبر لجنة تفكيك نظام الثالثني
م�ن يونيو/حزيران ،وهي لجن�ة حكومية
معني�ة بمالحق�ة نظ�ام الرئي�س املع�زول
عمر البشير وتفكيكه ،التي عقدت مؤتمرا ً
صحفيا ً ُك ِشف فيه عن جملة من القرارات.
وذكرت «وكالة الس�ودان لألنباء»ّ ،
أن العدد
املفصول يمثل  %27من العدد الكيل للعاملني
يف الوكال�ة ،والبالغ  290صحفي�ا ً وموظفا ً
ومهندسا ً وعامالً ،وأشارت إدارة الوكالة إىل

أنها لم ّ
تتلق بعد أسماء املفصولني.
وتأسست «وكالة السودان لألنباء» (سونا)
يف ع�ام  ،1971بق�رار من الرئيس األس�بق
جعف�ر محم�د نميري ،وتق� ّدم خدم�ات
إخبارية متنوعة.
وذكر مق�رر لجنة تفكيك نظام الثالثني من
يونيو/حزي�ران ،وجدي صال�حّ ،
أن الوكالة
لم تفت�ح ب�اب التقديم للوظائ�ف منذ عام
وأن كل الوظائف ُت َ
ّ ،2007
ش�غل بطرق غري
قانونية ،عرب منحها ملنارصي حزب «املؤتمر
الوطني» ،حزب البشري.
ُيذكر أن اللجنة نفسها قد أنهت يف ديسمرب/
كانون األول املايض ،خدمة  60من العاملني
يف الهيئة القومية لإلذاعة والتلفزيون.

أين ذهبت األخبار؟
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن

ت�كاد ش�هادة ناديا خومام�ي نائبة
رئي�س قس�م األخب�ار يف صحيف�ة
الغاردي�ان الربيطاني�ة تك�ون مثاال
متميزا للتأمل فيها بالنس�بة إىل جيل
م�ن الصحفيين يف العال�م العرب�ي،
يمثل�ون يف حقيق�ة األم�ر خيبة لوال
األمل ال�ذي تقدمه نس�بة أخرى من
الشباب يربعون يف صناعة األفكار.
فناديا عىل قلة تجربتها الصافية التي
تمتد عىل أعوام معدودة ،تتبوأ موقعا
يف غاي�ة األهمي�ة بواحدة م�ن أعرق
الصحف الربيطاني�ة ،كنائبة لرئيس
قسم األخبار.
وعندم�ا نتح�دث عن األخب�ار ،علينا
أن ن�درك أن بل�دان العال�م برمته�ا
ال تتوق�ف ع�ن توزيع ك�م هائل من
القصص اإلخبارية عىل مدار الساعة،
وعىل الصحف�ي أن يفرز أهمية هذه
القصص بالنسبة إىل القراء.
والغاردي�ان معنية بالخرب الدويل مثل
عنايته�ا بالخبر املحلي الربيطاني،
فهي تخص�ص نافذة كامل�ة ألخبار
الشرق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا،
مثلم�ا تخصص نواف�ذ لبقية جهات
العال�م .وهنا يربز الس�ؤال عن قدرة
الصحف�ي على اإلمل�ام بمعرف�ة م�ا
يح�دث يف ه�ذا العالم لتقدي�م قصة
بمحتوى متمي�ز للق�ارئ ،ال يرتكها
بمجرد إكمال الفقرة األوىل.

ب�دا يل من األهمية بم�كان أن أعرض
على الزمالء يف العال�م العربي تجربة
هذه الزميل�ة الربيطانية ،بعد أن يتم
يومي�ا كسر ال�درس األول يف جوهر
الصحافة يف وس�ائل اإلعالم العربية،
دع�ك من الدروس األه�م التي ما عاد
يت�م االلتف�ات إليها من “مش�اهري”
القن�وات الفضائي�ة ،وي�ا لخيب�ة
الجمهور العربي.
اخت�ارت نادي�ا أن تق�ارن تجربته�ا
بصحفي�ة ترأس�ت قس�م األخبار يف
الصحيفة نفس�ها يف ستينيات القرن
املايض اسمها جني ستيد.
ويمك�ن ألي صحفي عرب�ي أن يجد
ل�ه مع�ادال موضوعيا يتخ�ذه مثاال
متمي�زا لتجربته .بالنس�بة إيل عندما
تقل�دت رئاس�ة قس�م يف صحيف�ة
الجمهوري�ة البغدادية قب�ل أكثر من
ربع قرن ،س�ألني أح�د الزمالء الذي
يكربني تجربة وعمرا :هل تعرف من
جلس قبلك يف هذا املكتب؟

كن�ت أعرف أغلبه�م ،وعندما التقيت
بأحده�م بع�د أكث�ر م�ن عقدي�ن يف
لندن أعدت عليه نفس السؤال لتأكيد
أهميت�ه بالنس�بة إىل الجي�ل الالحق،
فرد ّ
عيل بثناء غري متوقع…
التكنولوجيا غريت صناعة الصحافة،
لكن األخبار مازال�ت بحاجة إىل عقل
مله�م ال يع�ول على التكنولوجيا يف
مساعدته عىل التفكري.
األخب�ار صناعة ،وتحت�اج إىل تطوير
ولي�س االكتفاء بفك�رة موتها تحت
وطأة رسعة تداولها عىل اإلنرتنت.
تأسيس�ا عىل ذلك تعرض علينا هذه
الصحفية الشابة تجربة املعلمة ستيد
يف س�تينيات الق�رن امل�ايض ،عندما
كان يمكن اختصار الصحافة بورقة
وقلم وعقل يقرأ ما وراء الخرب .بينما
ه�ي اليوم تعي�ش أمام تدف�ق املئات
من القصص على جهازها وهاتفها
املحمول.
عندم�ا انضم�ت الراحل�ة س�تيد إىل
الغارديان ع�ام  ،1963كان االنطباع
الس�ائد آنذاك على الصحيفة املقربة
م�ن اليس�ار الربيطان�ي يعرضه�ا
للس�خرية بالق�ول “إن الغاردي�ان
تنرش غدا ما نرشته التلغراف اليوم”!
وكان هذا االنطباع يقلق ستيد عندما
عبرت يف مقابل�ة معها قب�ل وفاتها
عن س�أمها الس�خرية من الغارديان
عندما تقارن بتأخرها يف نرش األخبار
مع الصحف الربيطانية األخرى.
والي�وم عندم�ا تتأم�ل نادي�ا الت�ي

ه�ي بمثابة حفي�دة س�تيد ،ترى أن
التغريات التي عملتها هذه الصحفية
امللهم�ة مازالت واضحة عىل محتوى
الغارديان وعىل جودة أخبارها.
كذل�ك صنع�ت الغاردي�ان قصصه�ا
اإلخباري�ة املتف�ردة عىل م�دار عقود
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات
م�ن الق�رن امل�ايض وأث�ارت اهتمام
الحكومات الربيطانية آنذاك خصوصا
يف عه�د رئي�س ال�وزراء إدوارد هيث
ودفعته إىل إجراء تحقيقات يف عمليات
فساد يف قضايا جنائية ومرصفية.

وت�رى ناديا أن وظيفة محرر األخبار
ال يمكن أن تقارن بأي وظيفة أخرى،
ألنه�ا ال تس�مح للمح�رر بالتوق�ف
عن العم�ل .وظيفة يمك�ن تعريفها
بمزيج من التفكري والحماس املطلق
يف متابع�ة الحقائ�ق ب�إرصار للتأكد
م�ن صحتها قب�ل أي أهمية اخبارية
أخرى .فالصحفي يجب أن يس�تخدم
عقله طوال الوقت ،وإال س�قط بنظر
القراء.
فضال عن ذلك يكون املحرر اإلخباري
ع�ادة أمام العشرات م�ن القصص

يومي�ا فعلي�ه أن يخت�ار م�ن بينها،
فليس بمقدور أي صحيفة أن تتس�ع
لنرش كل األخبار.
لم تش�عر نادي�ا بالوح�دة قط وهي
تتعام�ل مع الكم املس�تمر عليها من
األخب�ار يف بيئة متس�ارعة وش�ديدة
الضغ�ط ،م�ع أنه�ا تعترف بوجود
اإلحباط كأمر ال مفر منه ،واس�تياء
املراسلني ملجرد تغيري قصصهم مثال،
ألن املحرر يدرك أهمية ما عليه نرشه
أكثر من املراسل.
وم�اذا عن كونها ام�رأة وصحفية يف

آن واح�د؟ ربم�ا م�ن املفيد اإلش�ارة
إىل ذلك ،وهي تس�تعيد س�ؤال ستيد
لرئيس�ة الوزراء مارغريت تاترش عن
أفض�ل طريقة لتحقي�ق التوازن بني
العمل والحياة املنزلية؟
ف�ردت تاتشر متهكم�ة أن تعم�ل
املرأة مندوب�ة صحفية! لترضب وترا
حساسا لدى ستيد التي عادة ما كانت
تعترف بفقدان الحياة االجتماعية يف
وظيفتها الصحافية.
فجين س�تيد “توفيت ع�ام ”2016
مث�ل أي صحف�ي مخل�ص لجوه�ر
املهن�ة تش�عر بأل�م االضط�رار عند
إقف�ال الصحيفة طبقا ملوعد املطبعة
م�ن دون اللح�اق بنرش خبر تعتقد
بأهميته بالنسبة إىل القراء.
مع ذل�كَ ،
فق َد تهكم امل�رأة الحديدية
أهميت�ه الي�وم بمج�رد أن ن�رى أن
الصحفي�ات النش�يطات يفق�ن عدد
الرج�ال يف الصح�ف بمختل�ف دول
العال�م ،بما فيها أفغانس�تان وإيران
تحت سطوة طالبان واملرشد األعىل!
عندما طالبت الزمالء من الصحفيني
العرب يف مستهل هذا املقال تأمل هذه
التجربة بوصفها درس�ا مفيدا ،فألن
ستيد تركت لنا ما يجعلنا نتعلم منه،
تماما مثلما تعلم�ت ناديا خومامي.
فالصحفي�ة الراحلة كان�ت ال تفرط
بمحت�وى إخب�اري يع�ول على عقل
ق�ارئ حيوي ،فهل هذا القدر موجود
يف الصحافة العربية اليوم؟ اإلجابة ال
كبرية من دون تردد لألسف!
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الصحفي الرياضي حسن صاحب لـ”الزوراء” :عملت معدا ومقدما للربامج الرياضية يف اذاعة صوت اجلماهري 1996
عرفت الزميل حسن صاحب صحفي ريايض ملتزم نشيط يتابع برامجه االذاعية والتلفزيونية بدقة متناهية ،صحفي ريايض:
تولد بابل  .1964متمكن من ادواته حتى انه حصل عىل عنوان رئيس تحرير .له من الخدمة يف مجال عمله الصحفي اكثر من
 33عاما .
عم�ل يف بدايات�ه يف مجلة الش�باب  .عام  1979ثم عم�ل يف مجلة الف باء عام  1991لغاية  . 2003يمت�از بتجربة ثرية تعلم فيها اغلب
الفن�ون الصحفية  .وكلما س�الته كيف دخل املهنة يجيبك ان الفضل االول للصحفي البارع االس�تاذ احم�د صربي وهو من جاء به اىل
مجلة الف باء عندما كان امني رس نقابة الصحفيني ومحرر يف القسم السيايس يف مجلة الف باء  .اما من وضعه عىل الطريق الصحيح
يف عمله حس�ب قوله فكان لالس�تاذ س�هيل سامي نادر اما بعد  2003فقد عمل حس�ن يف جريدة الصباح وكان احد املؤسسني لجريدة
الصباح ورئيس القس�م الريايض فيها ملدة عام  .ثم عمل يف جريدة الصباح الجديد وكان ايضا رئيس القس�م الريايض فيها ملدة عامني .
بع�د ذل�ك انتقل للعمل يف جريدة الريايض الجديد وبق�ي فيها عاما واحد  .عام  2007غادرت العراق اىل االردن وعملت يف املكتب االقليمي
لجريدة الدس�تور التي يراس�ها باس�م الش�يخ ومن االردن عمل كمراس�ل للعراق ملجلة روتانا التابعة ملجموعة قنوات , mbc
واستمر يعمل مع مجلة روتانا ويف عام  2009عاد اىل العراق.
حوار/مجال الشرقي
•حس�ن صاح�ب كان هذا االس�بوع
ضيفا عىل الزوراء وكان معه الحوار
التايل -:
اهلا وس�هال ب�ك اخ حس�ن وانتضيف الزوراء هذا االسبوع .
ب�كل س�عادة اش�كر ال�زوراءواشكرجنابكم وكيل استعداد لالجابة
عىل ما تسالون .
باجم�ل الرتحيب نتمن�ى منك اخيحسن تقديم نفس�ك لقرائنا االكارم
؟
حس�ن صاح�ب جاس�م  -متزوجتولد  1964بابل -املهنة  :صحفيالعنوان الصحفي  :رئيس تحرير
حدثن�ا ع�ن اوليات�ك وعن النش�أةوالعائل�ة ه�ل كان لها دور يف رس�م
طريقك الثقايف يف الحياة؟
نشأت يف كنف عائلة فالحية .كان وال�دي رحم�ه الل�ه مزارع�ا
يمتلك مس�احات كبيرة من االرايض
الزراعية..
وهو رجل دين معروف يف االوس�اط
املحيط�ة بنا ومحط احترام وتقدير
الجميع .
والزال الن�اس يتذك�رون مواقف�ه
اإلنس�انية املرشف�ة مل�ا له م�ن دور
مؤثر يف محيطه سواء يف حل املشاكل
او اصالح ذات البني.
نحن عائلة كبرية مكونة من  6اشقاء
و 7شقيقات رحم الله الذين غادرونا
اىل االخرة واطال الله يف اعمار من هم
عىل قيد الحياة .
من�ذ ان كن�ت يف الدراس�ة االبتدائية
كانت اهتماماتي ثقافية
بحكم كون ش�قيقي جعفر صاحب
رحمه الله كان ش�يوعيا .
تاثرت بافكاره كثريا .
وكان�ت لدي�ه مكتب�ة تحت�وي على
مختلف العناوين لذلك كانت مسريتي
الثقافية مبكرة .
وق�د ق�رات الكثير م�ن الرواي�ات
والقصص وايضا اس�تذوقت الش�عر
واحفظ�ه والس�يما للش�اعر الكبري
بدر شاكر السياب والجواهري وعبد
ال�رزاقعب�دالواح�د.
ويف ذل�ك الوق�ت كما يع�رف الجميع
كان اقتن�اء كتاب بمثابة انتصار الن
الجميع كان يتسابق عىل القراءة .
وعندم�ا كن�ا يف مرحل�ة الدراس�ة
املتوس�طة نذه�ب اىل ش�ارع املتنبي
لشراء الكتب ونبحث ع�ن العناوين
املهمة من كتاب ذلك الزمن .
اذن حدثن�ا ع�ن بدايت�ك واوىلاهتماماتك ؟
-البدايات الثقافي�ة االوىل والهويات

على الصحفيني الشباب اعتماد املصداقية يف نقل االخبار
حضرت اربع بطوالت عامل يف بولندا وبطولة السهم يف تركيا
يف الحي�اة من�ذ الدراس�ة املتوس�طة
كانت اهتمامات�ي ثقافية ورياضية
خاصة كرة الق�دم والكرة الطائرة ..
كنت احب مشاهدة كرة القدم .
لكني لم امارسها لعبا بل لعبت الكرة
الطائرة خاصة يف السفرات املدرسية
ويف س�احات املدارس .
وكن�ت مشترك يف مجل�ة اوزن�ز
الفرنس�ية املتخصصة بش�ؤون كرة
القدم .
هذه املجل�ة كانت من اه�م املجالت
يف العال�م الت�ي تعتم�د على الصور
الفوتوغرافية املحرتفة .
ام�ا هوايات�ي االخ�رى فهي الس�فر
والسباحة ومشاهدة االفالم .
وكي�ف نم�ت الهويات وم�ا املالمحاالوىل ؟
مع مرور الوقت والتعلم من خرباتاالخري�ن والدراس�ة واملطالع�ة نمت
هوياتي منذ الدراسة املتوسطة
ث�م كبرت وتع�دد الهوي�ات مابين
الرياضة وق�راءة الش�عر والروايات
والقصص.
طي�ب قراءات�ك االوىل ومطالعات�ككيف كانت ؟
قرات لنجيب محفوظ .نزار قباني
وغابريل ماركيز
املتنبي والجواهري
والسياب ومكسيم غوركي

واغلب قراءاتي كانت ادبية وثقافية.
متى بدات قدراتك الثقافية واالدبيةيف االنبثاق؟
منذ الصبا ومن ثم تطورت مع مرورالوق�ت من خالل القراءة ومجالس�ة
املثقفني من شعراء وادباء.
ه�ل كنت تنرش وما هي اوىل بداياتالنرش ويف اي مجال ؟
كان�ت يف مطلع ع�ام  1980عندماكنت يف الدراسة املتوسطة وبالتحديد
يف مجلة الشباب .
نشر يل اول موضوع عن نش�اطات
الفتوة والشباب
وم�ن ث�م واصل�ت العم�ل يف مجل�ة
الشباب
ونتيج�ة لوجود الخربة والعمل الجيد
اوكل يل ان�ذاك رئيس التحرير لس�ت
بص�دد ذك�ر اس�مه مهم�ة رئاس�ة
القس�م الريايض يف املجل�ة ومنذ ذلك
الوقت
تخصص�ت بالكتاب�ة يف الش�ؤون
الرياضية .
التوجه الصحف�ي اوال يف الصحافةالعامة ام الرياضة ؟
يف بداياتي الصحفية كتبت يف اغلبالفن�ون الصحفي�ة لك�ن فيم�ا بعد
تخصصت يف الصحافة الرياضية .
مل�اذا توجه�ك ح�ول الصحاف�ةالرياضية ؟
بحك�م انن�ي عمل�ت يف مجل�ةمخصص�ة للش�باب والرياضة لذلك
كان مسار عميل الصحفي هكذا .
الكتاب�ة يف الرياضة هل كان اخباراام تحليال؟
ب�دأت يف كتابة االخب�ار والحواراتالصحفي�ة ثم فيما بعد كتابة العمود
الصحفي .
اول مادة نرشتها متى وماهي وايننرشت ؟
كانت يف مجلة الش�باب عام 1982عن نشاطات الشباب .
-هواجسك وطموحاتك بعد اول مادة

نرشت لك وهل لقيت تشجيعا ؟
كانت س�عادتي التوصف ويف اليومالتايل وانا اقرا مادة يل نرشت يف مجلة
الشباب وقد لقيت تشجيعا كبريا من
املحيطني بي .
املنتدي�ات االوىل التي كانت ترتادهاونمو انتشارك ؟
كن�ت ارتاد منتديات الش�باب انذاكالنه�ا كان�ت تهت�م بتنمي�ة ق�درات
الشباب الرياضية والفنية والثقافية
والغناني�ة وقد اس�تفدت منها كثريا

ونمت قدراتي الذهنية والفكرية .
اول املؤسسات الثقافية والرياضيةالتي عملت بها ؟
كانت يف مجلة الشباب انذاك .اول عمل لك يف االذاعة والتلفزيون؟كان ع�ام  1996يف اذاع�ة ص�وتالجماهير مع�دا ومقدم�ا للربام�ج
الرياضية .
اي املج�االت الرياضي�ة تس�تميلكللكتابة فيها ؟
الن كرة القدم اللعبة الشعبية االوىلفيه�ا العالم لذلك اخ�ذت حيزا كبريا
من الكتابة لك�ن ذلك اليعني انني لم
اكتب عن االلع�اب الرياضية االخرى
حي�ث رافق�ت العدي�د م�ن االلعاب
الرياضي�ة يف مش�اركاتها الخارجية
كصحف�ي مرافق للوف�ود وحرضت
اربعة بطوالت عالم ..
رايك يف صحافتنا الرياضية اليوم ؟رياضتن�ا الي�وم تعان�ي الكثري وقدتراجع�ت العدي�د م�ن الرياضي�ات
الت�ي كان له�ا حض�ور مشرف يف
مش�اركاتها الخارجية وذلك بس�بب
الدخلاء والطارئين عليه�ا وتدخ�ل

بع�ض االح�زاب يف مفاص�ل العم�ل
الريايض وفرض اش�خاص ليس لهم
عالق�ة يف الرياضي�ة كل ذل�ك الق�ى
بظالل�ه القاتم على الرتاجع املخيف
لرياضتنا .
موضوع مهم مازل يف ذاكرتك ؟يف الكتاب�ة هن�اك الكثير م�ناملوضوع�ات الصحفية الت�ي مازلت
اتذكره�ا بفخ�ر واعت�زاز ويظ�ل يف
املقدم�ة ه�و كتاب�ة مق�ال نشر يف

جري�دة البع�ث الري�ايض ان�ذاك عن
ابع�اد الراحل احم�د رايض من نادي
الزوراء من قبل املسؤولني عن النادي
وتس�بب يل بمش�اكل كثيرة النن�ي
انتقدت سياس�ية رئيس النادي وهو
مقرب عىل النظام السابق وتعرضت
اىل عقوب�ات بمنع�ي م�ن الس�فر
والكتابة.
موض�وع س�بب ل�ك نوع�ا م�ناملسائلة؟
كتبت تحقيقا صحفيا عن االقسامالداخلية االهلية للبنات يف مجلة الف
باء ع�ام  1997وهو من التحقيقات
الصحفية الخطرة جدا وقد تعرضت
للمس�اءلة من اعىل السلطات عندما
قدم�ت الوثائ�ق بالص�ور والص�وت
للجه�ات املعني�ة تم تكريم�ي فيما
بع�د الن الدولة كانت تحمي نفس�ها
وايض�ا تحم�ي الصحف�ي اذا كان
يمتلك الوثائق واالدلة .
هل مارست العمل النقابي ؟ل�م تس�نح يل الفرص�ة يف العم�لالنقابي وكنت ال اميل لذلك .
ه�ل م�ن نصيح�ة للصحفيينالشباب؟
على الصحفيين الش�باب اعتم�اداملصداقي�ة يف نقل االخب�ار واملعلومة
النه�ا تحص�ن الصحف�ي وتحمي�ه
وايض�ا عليه�م التمس�ك بالثواب�ت
املهني�ة واالخالقي�ة واالبتع�اد ع�ن
املناوش�ات االعالمي�ة عبر املناب�ر
ورسالتي اىل الش�باب هي ان تكونوا
رشكاء يف صناعة اي منجز عراقي يف
مختل�ف املجاالت ال مع�ول هدم كما
يحص�ل يف بع�ض الربام�ج الرياضة
التي اصبحت جزءا من خراب رياضة
العراق من اجل منافع شخصية.
كيف تقيم عملك يف مجلة الف باء ؟للتاريخ كانت تجربتي الصحفية يفمجلة الف ب�اء ثرية وتعلمت الفنون
الصحفي�ة س�واء يف الرياض�ة او
الثقافي�ة او الفنية والتحقيقات عىل
يد االستاذ الكاتب والصحفي والناقد
والتش�كيل العزيز سهيل سامي نادر
اطال الله يف عمره وال يمكن ان انىس
الفضل الكبري الذي جاء بي للعمل يف
مجلة الف باء عام  1991هو االستاذ
والصدي�ق العزيز احم�د صربي الذي

رياضتنا اليوم تعاني الكثري وقد تراجعت

اكن له كل االحرتام والتقدير .
ه�ل تتذك�ر املؤسس�ات الرياضيةالتي عملك فيها ؟
عمل�ت يف جريدة الدس�تور يف بغدادكرئي�س للقس�م الريايض م�ن عام
 2009اىل ع�ام  . 2012وم�ن ث�م
غادرت العمل م�ن الجريدة  .وعملت
مدي�را للمركز الصحف�ي واالعالمي
لنادي القوة الجوي�ة منذ عام 2011
اىل عام . 2018
اسس�ت جريدة الصقور التي تصدر
عن ن�ادي القوة الجوي�ة عام 2014
اىل ان ت�م غلقه�ا بس�بب الظ�روف
املادية عام . 2017
عمل�ت يف جري�دة املالع�ب التابع�ة
للجن�ةاالوملبي�ةمل�دةعامين.
رافق�ت العدي�د من الوف�ود العراقية
الرياضي�ة ملختل�ف االلع�اب  .يف
مشاركاتها الخارجية .
حضرت كمراف�ق صحف�ي للوف�د
العراقي�ة  .الربع�ة بط�والت عال�م .
يف بولن�دا مرتين م�ع الق�وة البدنية
والتجذي�ف  .وبطولة العالم بالقوس
والسهم يف تركيا
كن�ت م�ن ضم�ن الوف�د الصحف�ي
لنهائيات كاس العالم يف تركيا .
وم�اذا ع�ن مش�اركاتك يف الن�وادي
الرياضية ؟
انا عضو عامل يف نقابة الصحفينيالعراقيني .
عضو االتحاد العربي للصحافة.
عضو االتحاد الدويل للصحافة .
عض�و االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة
الرياضية .
انتمي�ت اىل نقاب�ة الصحفيين عام
. 1983
تدرج�ت بالعناوي�ن الصحفية حتى
حصلت اىل عنوان رئيس تحرير  .وهو
عنواني يف هوية نقابة الصحفيني .
دخل�ت دورة يف اع�داد القاع�دة
الرياضيني يف بريوت عام 2014
واين انت االن ؟متف�رغ للعمل الصحف�ي واكتب يفاكث�ر من صحيفة م�ن اجل التواصل
فضلا على انن�ي أحضر اغل�ب
النشاطات الرياضية واكتب يف بعض
املواق�ع االخبارية يف مجال اخصايص
بالصحافة الرياضية  ،لكن كما يعلم
الجميع ان انحس�ار واختف�اء اغلب
الصحف ان لم نقل اغلبها بسبب عدم
وجود الدع�م املادي ترسح الكثري من
الصحفيين بعد ان اغلق�ت الصحف
ابوابه�ا وتجدهم اليومي عاطلني عن
العمل يف ظل عدم معالجات ومخارج
اليج�اد ف�رص عم�ل للصحفيين ،
لتس�تمر معان�اة الصحفيين م�ن
دون ان تلتف�ت الحكوم�ة الوض�اع
الصحفيني املرتدية يف سابقة خطرية
لم يشهدها الصحفيني منذ عقود من
الزم�ن عىل الرغ�م م�ن ان الحكومة
عىل دراية كاملة بالوضع اليسء الذي
يعيشه اغلب الصحفيني يف ظل صمت
مريب تجاه ما يحصل.
ش�كرا ل�ك اخين�ا حس�ن صاح�بالصحفي الري�ايض املعروف متمنني
لك التقدم والعطاء الوفري .
-شكرا لكم وللزوراء الحبيبة .

واحة
العدد 7563 :االثنين  13ايلول 2021

No: 7563 Mon 13 Sep 2021

alzawraanews@yahoo.com

سلوكيات

حنو مستقبل افضل...هلا

تعلّمي فن التفاوض مع زوجك
كأي زوجين طبيعيين ،يحدث خالف
بين�ك وبني زوج�ك ،ومن أج�ل تقليل
الفج�وة بينكما وتحقيق االنس�جام،
أن�تِ بحاج�ة إىل مناقش�ة زوج�ك
والتفاوض معه للوصول إىل حل ُيريض
كل منكما.
وحتى يؤتي التفاوض ثماره ،يجب أن
تعلمي أنه ف�ن ،وأن عليكِ تعلم أرسار
فن التفاوض حتى تتمكني من تحقيق
االنسجام والتفاهم مع زوجك .تابعي
القراءة لتتعلمي تلك األرسار.
 1اسعي نحو االنسجامجميع األزواج يواجهون خالفات أثناء
اتخ�اذ بع�ض الق�رارات يف حياته�م،
بعض ه�ذه الق�رارات يكون بس�يطا ً
وغري مؤثر ،مثل مكان قضاء العطلة،
وبعضها يكون ق�رارات مهمة تحتاج
ٍّ
وت�أن ،مثل الق�رارات التي
إىل دراس�ة
تخص مس�تقبل األطفال أو العمل أو
استثمارات األرسة.
علي�ك الحرص عىل
يف جمي�ع األحوال
ِ

املطبخ
مقادير لحمة رأس يف الفرن
لحمة رأس
بصل
ثوم
جزر
كرفس
ورق لورا
حبهان
فلفل حار
ملح
فلفل أسود
طماطم

إيج�اد طريقة التخاذ الق�رار ،تضمن
البق�اء يف وئام وانس�جام مع زوجك،
طريق�ة تحاف�ظ عىل السلام بينكما
أثناء التفاوض وبعد الوصول إىل القرار

النهائي ،اجعيل انسجامك وسالمك مع
زوجك هدفا ً أمام عينيك طوال الوقت.
 2ال تتالعبيالتالع�ب ليس طريق�ة صحية التخاذ

قرار حكي�م ،قد تتالعبني عرب الضغط
على زوج�ك بط�رق عديدة م�ن أجل
الخضوع لرأيك ،وربما تحققني هدفك
على امل�دى القصير ،ولك�ن أس�لوب

التالعب يرتك آثارا ً سلبية تثري املتاعب
بينكم�ا يف املس�تقبل ،فكون�ي نزيهة
أثناء التفاوض وال تستخدمي أساليب
التالعب مثل الضغط.
 3أع ّدي قائمة إيجابيات وس�لبياتللوص�ول إىل ق�رار صائ�ب بحيادي�ة،
اشتركي م�ع زوج�ك بإع�داد قائمة
بإيجابي�ات وس�لبيات الق�رار،
وستتوصالن إىل القرار السليم تلقائيا ً
دون جدال أو ضغائن.
 4التقييم النهائيال تتوقف�ي عن�د مرحل�ة الوصول إىل
القرار الحكيم عبر قائمة اإليجابيات
والس�لبيات ،فقد تك�ون النتيجة غري
مرضية ألحدكما ،والهدف ليس اتخاذ
الق�رار فحس�ب ،وإنم�ا يف الحف�اظ
على االنس�جام والوئ�ام بينكما كما
ذكرن�ا يف النقطة األوىل ،لذا اس�تمري
يف تقيي�م الق�رار النهائ�ي ،والرتكي�ز
عىل إيجابياته ،حتى يشعر كل منكما
بالرىض.

طريقة عمل صينية حلمة راس يف الفرن

اعشاب
زيت ذرة
طريق�ة عم�ل لحم�ة رأس يف
الفرن
* تس�لق لحمة ال�رأس يف ماء
وبصل وج�زر وكرفس وورق
لورا وحبهان
* يف�رم البص�ل و الث�وم و
الطماط�م والفلف�ل الح�ار و
ملح والفلفل واعش�اب وقليل
من الزيت جيدا
* ترفع اللحمة من ماء السلق

و توضع يف ماء بارد ثم تقطع
اللحمة قطع صغرية
* يقطع البصل رشائح رفعية
و الفلفل الح�ار وثوم مفروم
وملح ويوضع يف طاس�ة عيل
النار بها زيت
* تض�اف قط�ع لح�م الرأس
ومل�ح و ويض�اف عليه�ا
الخلي�ط املف�روم و ترتك عيل
النار قليال
* ترف�ع يف طاج�ن و وتدخل
الفرن حتي تكتمل نضجه�ا.

طبيبك يف بيتك

ما العناصر والفيتامينات اليت حتتاجها حملاربة االكتئاب؟

احتل�ت الصحة النفس�ية موقع�ا ً مهما ً مع
اس�تمرار جائحة (كورونا) وم�ا يتبعها من
إجراءات احرتازية ونتيجة الرتفاع مستويات
التوتر والقلق واالكتئ�اب والتي ترتبط بعدة
أسباب من بينها الجائحة وقيودها.
وناق�ش الخبراء ش�قني هم�ا انعكاس�ات
الحاالت النفسية لألش�خاص عىل اآلخرين،
وإظهار تعاطفهم مع أنفسهم ،مشريين إىل
أن نم�ط الحياة املحموم واملش�حون للغاية
يف العامين املنرصمين يمك�ن أن يصي�ب
األش�خاص بالتوت�ر والذي ب�دوره يمكن أن
يتفاقم لحاالت قلق ورسعة انفعال.
كم�ا ينصح الخبراء بأنه يمك�ن للتغيريات
الطفيف�ة يف روتني الحي�اة اليومية والنظام
ً
ً
كبيرا ،وأوىص
فرق�ا
الغذائ�ي أن يح�دث
بروفيس�ور أوم�ا ناي�دو ،الحاص�ل على
الدكتوراه من جامعة هارفارد ،واملتخصص
يف تأثير النظ�ام الغذائ�ي على الصح�ة
النفسانية ،بإجراء ستة تغيريات عىل النظام
الغذائي�ة للمس�اعدة على تحسين الحال�ة
املزاجية وانضباط الحالة النفسية ومحاربة
أعراض االكتئاب ،هي:
 1فيتامني:Dأثبت�ت بعض الدراس�ات أن نق�ص فيتامني
 Dي�ؤدي لبعض املش�كالت النفس�انية من
بينه�ا االكتئاب ،ويقول دكت�ور نايدو “ :إن
نق�ص فيتامني Dيرتبط ً
أيض�ا باضطرابات
نفسانية وعقلية متعددة ،من بينها الفصام

والتوتر والقلق”.
 2أوميغا:-3إن أحم�اض (أوميغ�ا )-3الدهني�ة مهم�ة
للغاي�ة ،ويمك�ن الحصول عىل نس�ب جيدة
من (أوميغ�ا )-3الدهنية ع�ن طريق تناول
األس�ماك ،ولك�ن إذا كان الش�خص نبات ًي�ا،
فيمكن�ه الحصول عىل كميات مناس�بة من
(أوميغا )-3عن طريق تناول:
  3حبات من الجوز -1ملعقة صغرية من بذور الكتان
 -1ملعقة كبرية يقطني (قرع عسيل)
 حفنة واحدة من بذور الشياوأض�اف بروفيس�ور ناي�دو أن“ :األحماض

الدهنية لها عوامل فعالة مضادة لاللتهابات
ومهمة يف اإلدراك والصحة النفسية” ،مش ً
ريا
إىل أن نتائج إحدى الدراسات أكدت أن تناول
ً
أس�بوعا تؤدي
مكمالت (أوميغا )-3ملدة 12
إىل تقلي�ل الش�عور بالتوت�ر والقلق بنس�بة
.”20%
 3الكركم:يلع�ب ه�ذا املك�ون دورًا مهمً�ا يف ش�فاء
املرىض الذي�ن يعانون من م�رض الزهايمر
ومرض باركنس�ون وحتى التوتر ،والكركم
غني بمركب الكركمني ،الذي تمت دراس�ته
بتوس�ع لعالجه مل�رض الزهايم�ر ولحاالت
االكتئ�اب والتوت�ر ،وال�ذي ينص�ح الخرباء

بتناول قليلاً من الفلفل األسود معه لتحسني
االمتصاص.
 4تجنب املحليات الصناعية:ينص�ح الخبراء بتجن�ب تن�اول املحلي�ات
الصناعية ألنها تمنع نقل ما يسمى بهرمونات
الس�عادة مثل الدوبامني والسريوتونني ،مما
يزيد من مستويات التوتر ،وترتبط املحليات
الصناعية بش�كل كبري باملش�اكل العصبية
والنفس�انية ،وخاص�ة القل�ق ،ويمك�ن أن
تؤثر سل ًبا عىل التمثيل الغذائي وتغيري إنتاج
الناقل العصبي”.
 5تجنب الغلوتني:يوض�ح الخبراء أن صح�ة األمع�اء ترتبط
بش�كل مبارش بالصحة النفسانية ،ويمكن
أن ي�ؤدي الغلوتين إىل اإلصاب�ة بمتالزم�ة
ترسب األمعاء ومش�اكل نفسانية وعصبية،
من بينها التوتر والقلق.
 6حمية الكيتو:تعتمد نظام كيتو الغذائي عىل كربوهيدرات
منخفض�ة وده�ون عالي�ة ،وه�ي نف�س
العنارص الت�ي أثبتت بعض الدراس�ات أنها
تساعد يف عالج األمراض التنكسية العصبية
مثل مرض باركنسون.
ويوضح بروفيسور نايدو أن بعض الدراسات
كش�فت أن نظ�ام كيت�و الغذائ�ي يمكن أن
يك�ون مفي ًدا يف عالج مجموعة واس�عة من
الحاالت مثل اضطراب فرط الحركة ونقص
االنتباه واالكتئاب والقلق.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

بينها مضغ العلكة ..احذر أن تفعل بعض األشياء على معدة فارغة
يؤدي بدء يومك بشكل صحي عىل
البقاء نش�يطا ولديك طاقة عالية
ط�وال اليوم ،ومن وجب�ة اإلفطار
الصحي�ة إىل ممارس�ة الرياض�ة
يمكنك اتباع عدد من الخطوات كل
صباح لتعزيز الصحة العامة.
و عندم�ا يتعل�ق األم�ر بالنظ�ام
الغذائ�ي ،فم�ن امله�م اختي�ار
األطعمة املناس�بة عند االستيقاظ
صباحا حتى ال تواجه مش�اكل يف
الجهاز الهضمي يف وقت الحق من
اليوم.
و يف اآلون�ة األخيرة ،ش�اركت
أخصائي�ة التغذية بوج�ا ماخيجا
مقطع فيديو عىل موقع إنستغرام
لرشح أش�ياء ال يجب عليك فعلها
وأنت عىل معدة فارغة.
 .1الكافيني
يبدأ الكثيرون يومهم بفنجان من
القهوة أو الشاي ،لذلك فكر مرتني

يف جعله�ا أول يشء تس�تهلكه
على معدة فارغ�ة ،حيث إن رشب
القهوة عىل مع�دة فارغة يؤدي إىل
الحموضة ،مما يحفز إفراز حمض
الهيدروكلوريك.
 .2الكحول

رشب الكحول بدون طعام يف املعدة
فكرة سيئة ،و يف مثل هذه الحالة،
ينتقل الكح�ول مبارشة إىل مجرى
الدم برسعة ،مما يتسبب يف اتساع
األوعية الدموية.
و ينت�ج عن ه�ذا الش�عور املؤقت

بال�دفء ،وانخف�اض مؤق�ت يف
معدل النب�ض ،وكذلك ضغط الدم،
و ينتقل عرب املعدة والكىل والرئتني
والكب�د ث�م إىل الدم�اغ” ،و يف هذه
الحال�ة ،ح�وايل  20يف املائ�ة م�ن
الكحول الذي يرشبه الشخص يمر
عرب املعدة ويصل إىل املخ يف غضون
دقيقة”.
 .3مضغ العلكة
إن مضغ العلك�ة عىل معدة فارغة
ليس ممارس�ة صحية ألنه عندما
تمض�غ العلك�ة ،ف�إن جه�ازك
الهضمي ينتج املزيد من األحماض،
و يمك�ن أن يؤثر هذا الحمض عىل
بطان�ة معدت�ك نظرًا لع�دم وجود
طعام يف املعدة ،مما يزيد من خطر
اإلصابة بقرحة املعدة.
 .4التسوق
ترشح مخيجا“ :تشير دراس�تان
أجراهم�ا فريق البح�ث يف جامعة

كورني�ل إىل أن األش�خاص الذي�ن
يذهبون للتسوق عىل معدة فارغة
ال يكتفون بالتسوق أكثر من الالزم
فحسب ،بل يميلون أيضا إىل رشاء
املزيد من األطعمة عالية السعرات
الحراري�ة واملزي�د م�ن الوجب�ات
الرسيعة”.
 .5الجدال
إذا ش�عرت بالغض�ب يف الصب�اح
الباكر ،فقم بإلق�اء اللوم عىل آالم
الج�وع ألن ه�ذا قد يكون بس�بب
الغض�ب الناج�م عن الج�وع ،و يف
املرة القادمة التي تتش�اجر فيها،
قد ترغب أوال يف تناول يشء ما قبل
مناقش�ة أي يشء آخ�ر ،و أظهرت
الدراس�ات أيضا أن�ه عندما تكون
جائعا ،تنخفض مستويات السكر
يف ال�دم ،و يف مث�ل ه�ذه املواق�ف،
يمك�ن أن يس�اعد تن�اول وجب�ة
خفيفة يف مكافحة الغضب.
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نصائح مهمة تضمن لك أمان
طفلك على اإلنرتنت

ش�ئنا أم أبينا ،فإن تعامل األطفال
م�ع اإلنرتنت ب�ات أداة م�ن أدوات
العصر ،وأمرا ً واقع�ا ً مهما حاولنا
ّ
التحك�م ب�ه ،واملنع لن
تأجيل�ه أو
يفيد طفل�ك ،بالعكس ه�و ُيفقده
إحدى أهم أدوات العصر ،وبالتايل
ف�إن إتاح�ة اإلنرتن�ت للطف�ل أمر
رضوري ،أم�ا ع�ن قلق�ك ،فالحل
ه�و اتخ�اذ إجراءات تأمين طفلك
على اإلنرتنت ،وهي تت�م عرب اتباع
النصائح البسيطة التالية..
 1ضعي الحدودتحدي�د وق�ت طفلك على اإلنرتنت
يفي�د يف الح� ّد م�ن ّ
تعث�ره يف مواد
ّ
لس�نه ،ح ّددي مقدار
غري مناس�بة
الوقت املس�موح به يومي�ا ً لطفلك
عىل اإلنرتنت ،وأخبري طفلك بهذا
القان�ون ،وافعلي ه�ذا بطريق�ة
إخب�اره بجدوله اليوم�ي ،مثالً هذا
الوقت الس�تخدام اإلنرتن�ت ،وهذا
الوق�ت للمذاك�رة ،وه�ذا الوق�ت
ملمارسة الرياضة ،وهكذا.
 2تحققي من سجل الزياراتيف جميع األجهزة اإللكرتونية يوجد
ّ
س�جل للمواقع التي تمت زيارتها،
كل م�رة بع�د انته�اء طفل�ك م�ن
الوقت املحدد لإلنرتنت ،افحيص هذا
الس�جل ،واعريف املواقع التي زارها
طفلك والصفحات التي ش�اهدها،
وإن الحظتِ أن السجل ُيمحا اخالل
الوقت الذي يستخدم طفلك الجهاز
فيه ،يمكنك سؤاله عن األمر ،طبعا ً
إن شاهد أي محتوى غري مناسب،
فيجب فتح نقاش عن األمر.

األهم هو أال تفحيص الس�جل دون
إخبار طفلك ،حتى ال يرتجم الطفل
ترصفك أنه تجس�س ،ب�ل يجب أن
يكون على علم ،وأن ي�درك أهمية
دورك الرقابي من أجل حمايته.
 3اعريف كلمات املروركون�ي رصيح�ة مع طفلك بش�أن
رضورة معرفت�ك جمي�ع كلم�ات
امل�رور للمواق�ع والتطبيقات التي
يستخدمها ،وهنا أيضا ً تربز أهمية
إدراك الطفل لدورك الرقابي يف هذه
املرحلة العمرية.
حت�ى تطبيق�ات وس�ائل التواصل
يجب معرفة كلمات املرور الخاصة
ّ
يتس�نى ل�كِ مراقب�ة
به�ا ،حت�ى
الرس�ائل ،وحماي�ة طفل�ك من أي
اس�تغالل ق�د يتع�رّض ل�ه يف هذه
املواقع املفتوحة.
 4أع ّديه لألسوأبم�ا أن الطف�ل يس�تخدم مج�االً
مفتوحا ً كاإلنرتنت ،يجب أن يكون
مس�تعدا ً لتعث�ره يف محت�وى غير
مناسب ،وإعداده ملفاجأة غري سارة
كهذه من مسؤوليتك ،أخربي طفلك
أن هذا األمر وارد الحدوث ،ويف هذه
الحال�ة علي�ه إغالق الشاش�ة عىل
الفور ،وعدم االستمرار يف املشاهدة
حت�ى ال تق�وده هذه املش�اهدة إىل
طريق مظلم.
 5استخدمي برامج مراقبةه�ذه إح�دى األدوات املس�تخدمة
ملراقب�ة وتأمين الطف�ل ،وه�ي
متوف�رة يف متاج�ر بي�ع ألع�اب
الفيديو والتطبيقات.

تدبري منزلي

امللح واخلل يف تنظيف فرن الغاز
س�ارعي إىل تنظي�ف الده�ون
املرتاكم�ة عىل ف�رن الغ�از ،بعد
الفراغ من إعداد أطباق الفطور،
حت�ى تس�هل علي�ك إزالته�ا.
وإلنج�از ه�ذه املهمّ�ة ،اتبع�ي
الطريقة اآلتية:
* أنت بحاجة إىل:
 القليل من امللح.ّ
الخل األبيض.
 كوب من القليل من “البايكينج صودا”. قطعة من القماش. قطرة من سائل الجيل. القلي�ل م�ن عصير الليم�ونالحامض.
* الطريقة:
 .1اطفئي الش�علة ،وانثري امللح
مكان بقع الدهون.
 .2ازيلي املل�ح بع�د دقيقتين،
بواسطة قطعة من القماش.

ّ
الخ�ل األبي�ض
 .3امزج�ي
و”البايكينج صودا” معاً.
 .4أضيف�ي س�ائل الجيل وبضع
قط�رات م�ن عصير الليم�ون

الحامض.
 .5ث�م ،اغميس قطع�ة القماش
بالخلي�ط ،وامس�حي به�ا فرن
الغاز.

لطلة ابهى...

 5حلول لتكثيف اللحية والشارب ملظهر
شبابي متألق
يفضل بعض الرجال الظهور بلحية أنيقة وجاذبة
ً
خصوصا أنه�ا موضة  2019وتس�تمر
وكثيف�ة،
معنا حتى  ،2020ولكن يعاني البعض من الشعر
الخفي�ف للحية أو الش�ارب ،لذا س�نوضح طرق
اسرتجاع الشعر املتساقط أو تكثيف اللحية:
1البالزما:للحص�ول عىل نتيج�ة مؤكدة ورسيعة السترجاع
ش�عر اللحي�ة املتس�اقط أو للش�عر الضعي�ف أو
الخفي�ف للحية ،وتعتمد التقني�ة عىل أخذ جرعات
محددة من جسم املريض من الخاليا الجذعية للدم،
وحقنها يف مكان فراغات الش�عر ،ويشعر املريض
بنتيجة بعد تكرار العملية من  3إىل  7جلسات.
2تدليك اللحية ببعض الزيوت املحفزة:تدلي�ك اللحية ببع�ض الزيوت املحف�زة مثل زيت
الخروع وزيت الزيتون لتنش�يط بصيالت الش�عر
املوجودة تحت الجلد وتحفيزها ،ما يؤدي لتكثيف
الش�عر طبيع ًي�ا ،ولك�ن التأثير الس�لبي لها عند
التوق�ف يظه�ر نتائج عكس�ية ،إذ يعود الش�عر
لحالته السابقة ،لكن ليس مع جميع الحاالت.
3املكمالت الغذائية لتكثيف اللحية:توفير املكملات الغذائي�ة الطبيعي�ة املختلف�ة
ً
خصوص�ا الخضروات الت�ي تحتوي على اللون
األخرض مثل الخ�س والجرجير والفلفل الرومي
والخي�ار ،والتي من املفرتض أن نحصل عليها من
الطع�ام يف واجب�ات متفاوتة يف اإلفط�ار ووجبه
الغداء.

4البخاخات:يوج�د بع�ض البخاخ�ات املوضوعية على مكان
الف�راغ ،وتس�مى تحت اس�م علم�ي Minoxidil
وهو بخاخ متعارف عليه عامل ًي�ا بنتائجه الفعالة
واملتميزة ،وتختلف أس�ماؤه بني رشكات األدوية،
لكن يوجد بعض النتائج الس�لبية له عند التوقف
بش�كل مفاج�ئ ،إذ يتس�اقط ش�عر اللحي�ة أو
الش�ارب مرة أخ�ري ،وينصح باس�تخدامه تحت
إرشاف طبيب.
5تقنية :MICRONEEDLESتعتم�د تقني�ة  Microneedlingه�ي عب�ارة عن
حقن�ة مصغرة دقيقة وصغرية ج� ًدا ،وهي تعمل
عىل تحديد ش�عر خي�ايل أو غري طبيع�ي للبرشة،
وهي تقنية تس�تخدم ملالء الفراغات عند حواجب
السيدات.
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صــــورة و حــــدث

حدث يف مثل هذا اليوم

الحمل

 - 1882هزيم�ة أحم�د عرابي يف
معركة التل الكبري وبداية االحتالل
اإلنجليزي ملرص.
 - 1889وصول جثمان يوسف بك
كرم إىل زغرتا يف جبل لبنان.
 - 1936ان�دالع مع�ارك كبرى
يف الق�دس إث�ر احتلال الجي�ش
الربيطاني ملخفر الرباق يف املدينة.
 - 1940الق�وات اإليطالي�ة تغزو
مصر وذلك أثناء الح�رب العاملية
الثانية.
 - 1943تنصيب شيانج كاي شيك
ً
رئيسا لتايوان.
- 1955إقامة عالقات دبلوماسية
بين أملاني�ا الغربي�ة واالتح�اد
الس�وفيتي ألول م�رة منذ الحرب
العاملية الثانية.
أمني العام الحزب الحر الدستوري
الجديد صالح بن يوس�ف يعود إىل

ال تجرب نفس�ك اليوم على تحقيق يشء ما تراه
من وجهة نظرك عديم الفائدة.
إذا أرصرت عىل أن كل يشء يجب أن تقوم به بنفسك
دون تدخل من اآلخرين ،س�تكون بهذه الطريقة تجني
عىل نفس�ك وتجه�د أعصابك بالتايل س�يؤثر كل ذلك يف
صحتك.

الثور

ال تجرب نفسك اليوم عىل تحقيق يشء ما تراه
من وجهة نظ�رك عديم الفائ�دة .إذا أرصرت
على أن كل يشء يجب أن تقوم به بنفس�ك دون
تدخ�ل من اآلخرين ،س�تكون به�ذه الطريقة تجني
عىل نفس�ك وتجه�د أعصابك بالتايل س�يؤثر كل ذلك يف
صحتك.

الجوزاء

عىل الرغم من أنك تنتقل من مكان ملكان آخر،
إال أنك تش�عر أنك لم تحقق شيئا ولم تصل إىل
يشء مفيد حتى اآلن .م�ن األفضل أن تركز كامل
طاقتك عىل يشء واحد .ابدء من الصفر واستمر حتى
تص�ل إىل ما تريد .ابحث عن جذور املش�كلة وما يتعلق
بها حتى تستطيع حلها.

السرطان

كل ف�رد يعي جيدا أنه ال يوجد يشء عىل وجه
الكرة األرضية يمكن أن يمنعك من اتخاذ قرار
ما أو القيام بيشء ما.
إذا كان الجميع بجانبك ويؤيدك ،ستشعر بأنك أقوى
شخص يف هذا العالم .قد تكون بحاجة إىل مساعدة من
حولك.

األسد

ربما يس�تغلك البعض ويجعلك حقل تجارب
خاصا به.
قد تفكر اليوم يف تغيري نظام حياتك .هذا التغيري
لي�س رضوريا الي�وم ولكنه يس�اعدك عىل التخلص
من اإلحساس بامللل والروتني .سيكون كل يشء عىل ما
يرام قريبا.

العذراء

ك�ن قريب�ا مم�ن تح�ب .ابح�ث ع�ن طرق
للسعادة بنفسك وال تيأس.
ق�م بزيارة أح�د األصدق�اء فربما يدل�ك أحدهم
عىل الطرق التي تناس�بك .االهتم�ام بأدق التفاصيل
ل�ن يك�ن يف صالحك الي�وم .تقدم لألم�ام وال تخف من
املستقبل.

الميزان
بغض النظر عن األىس والحزن الذي ش�عرت
بهما الفرتة املاضية ،فإن األمور التي ستحدث
الي�وم كافية ألن تجعلك س�عيدا ومسرورا باقي
األس�بوع .ال تتخ�ذ أي ق�رارات وال تل�زم نفس�ك بأي
مس�ؤوليات أو التزامات تحتاج إىل وقت طويل .سامح
من أخطأ يف حقك اليوم.

العقرب

البعض يقول إن الح�ب أو الضحك هو أفضل
دواء ل�كل داء ،ولكن أحيانا تكون األدوية هي
أفضل طريقة للشفاء.
تأك�د أنك تهت�م بصحتك اليوم كما تع�ودت .صحتك
النفس�ية ومزاجك س�يتأثران بالتدريج بتدهور حالتك
الصحية.

القوس

إذا كن�ت تعمل الي�وم عىل أن تك�ون مختلفا
أنت والحبيب عن الجميع ،كن مستعدا لتغيري
حيات�ك العاطفي�ة اآلن! عندما تك�ون لديك النية
للتغيري ،س�تجد أمامك أكثر من فرصة لتحقيق ذلك.
خالل األيام القليلة املاضية ستش�عر أنك تحب رشيكك
أكثر وال تستطيع االبتعاد عنه.

الجدي

كن مطيعا ألوامر رؤسائك يف العمل .أي خطوة
يجابية اليوم قد يكون لها تأثري عىل مستقبلك
بالتأكي�د قريب�ا .إذا كن�ت تري�د أن تلف�ت انتباه
ش�خص ما ،يجب أن تس�تغل يف هذه الحالة مواهبك
الفنية .ال تنزعج إذا حدث يشء غري متوقع اليوم.

الدلو
أهم يشء بالنس�بة لك اليوم هو أن تش�عر أن
م�ن حولك يحبون�ك ،ولكنك تقل�ق فلن تكون
س�ببا يف حزنه�م أو تعاس�تهم .ربم�ا ال تك�ون
الصدي�ق األفضل ولكن معظم األش�خاص يفضلون
التحدث معك .التعامل بصدق وبإخالص سيكش�ف لك
حقيقة مشاعرهم تجاهك وكذلك مشاعرك تجاههم.

الحوت

ك�ن معت�دال يف ترصفات�ك ويف التعبير ع�ن
أحاسيسك .يف نهاية اليوم ،ستنشغل باملشاركة
يف بعض األنش�طة املسلية مع األصدقاء .إذا كنت
موهوبا يف الشعر أو الغناء او املوسيقى أو األدب ،فنم
هذه املواهب .س�يدعمك األشخاص األقرب لك ،ولكن ال
تغفل عن أهدافك وتحل باملثابرة دائ ًما.

قصة وعربة

مفتاحا ً ذهبيّ�ا ث ّم قالُ :خذ أيّها
ّ
الغنام هذا املفت�اح وأُوصيك أن
تخ�رج صدق�ة من رزق�ك ،قال
ّ
الغن�ام ّ :
إن رزق�ي قلي�ل ،فعاد
الرّج�ل يق�ول :أخ�رج صدق�ة
للفقراء ..انده�ش ّ
الغنام كثريا
وعندم�ا أراد أن يع�رف عن أمر
ه�ذا املفت�اح الذهب�ي قاطع�ه
العجوز قائالً :ال تنس أن تخرج
صدق�ة  ،مرّت األي�ام تلو األيام

الفلسطينية.
 - 2001الس�لطات األمريكي�ة
تس�مح بتس�يري جزئ�ي للرحالت
الجوية املدنية فوق أجواء الواليات
املتحدة وذلك بع�د منع أي طائرة
ركاب من التحليق ملدة يومني بعد
هجمات  11سبتمرب.
 - 2013الحك�م على املتهمين
األربع�ة يف قضي�ة االغتص�اب
الجماعي يف دلهي باإلعدام شنقاً.
- 2015الصحفي�ة الفرنس�ية
املش�هورة كالر ش�ازال تنه�ي
مسريتها يف تقديم األخبار يف قناة
تي أف  ،1وتحقق رقما قياسيا يف
آخر نرشة تقدمها ب 10.2مليون
مشاهد.
أملانيا وسلوفاكيا والنمسا توقفان
مؤقتا ً العمل ببند اتفاقية ش�نغن
لحرية التنقل.

غزل عراقي

الغنام والرجل العجوز

كان ُهناك ّ
غنام يعتاد الجُ لوس
تحت ّ
ظل شجر ٍة كثيفة األوراق
ُ
بصحب�ة أغنام� ِه القليلة ونايه
ً
الذي كان ُيص�در ألحاناُ
حزينة
 ،ه�ذا ّ
الغنام كان ش�ديد الحزن
بس�بب فق�ره ..ويف ي�وم م�ن
األيّ�ام… جاء ُه رج�ل عجوز ذو
وج�ه منري ولحية بيضاء ،فقال
ل�ه  :م�اذا بك ي�ا بن�ي؟ ُ
فكلّما
مررت بك لم أس�مع من نايك إالّ
ُ
أنغاما ً حزين�ة ُ
وكلّما نظرت إىل
وجه�ك وجدته حزين�ا ً وبعد أن
تن ّهد ّ
الغنام قال:
ّ
بالس�عادة والرّخاء
ُكنت أشعر
ُ
أمل�ك قطيعاُ كبيراُ من
وكن�ت
املاع�ز واألغن�ام إىل أن تدهورت
تجارتي وحل بي الفقر ،ولم أعد
أملك س�وى هذه األغنام القليلة
الت�ي التجلب س�وى القليل من
الرزق ال�ذي ال يكفي لقوتي وال
لقوت أوالدى.
وبعد أن ارتسم عىل وجه الرّجل
ُ
ّ
ُ
�فقة،
والش
العط�ف
العج�وز
وض�ع ي�د ُه يف جلباب�ه وأخرج

تونس ليعلن معارضته التفاقيات
االستقالل الداخيل املوقع عليها يف
 3يونيو من نفس العام ،وانش�ق
الح�زب بذل�ك إىل ش�قني وتحول
الصراع بينهم�ا إىل مصادم�ات
واغتياالت.
 - 1968ألبانيا تنسحب من حلف
وارسو.
 - 1970بداية الصدام املسلح بني
الجيش األردني ومنظمة التحرير
الفلس�طينية فيم�ا يعرف باس�م
أحداث أيلول األسود.
 - 1988امللك فه�د بن عبد العزيز
يض�ع حج�ر األس�اس لتوس�عة
املسجد الحرام يف مكة.
 - 1993ي�ارس عرفات وإس�حاق
رابني يوافقان عىل اتفاقية أوسلو
القاضي�ة بمن�ح الفلس�طينيون
الحكم الذاتي عىل أرايض السلطة
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وزاد رزق الغنام وكلما زاد رزقه
كلما أخرج صدقة أكرب .
وبينم�ا كان الرج�ل العج�وز
يقرتب من الشجرة التي يجلس
الغنام محاطا ً
الغنام رأى ّ
تحتها ّ
بأعداد كثرية من املاعز واألغنام
أنغام
وتغّي�رّ ت ألح�ان ناي�ه إىل
ٍ
ّ
والس�عادة،
تدع�و إىل البهج�ة
السلام ّ
وبعد ّ
والتحيّة املتبادلة،
ق�ال الرج�ل العج�وز  :أخربني

أيه�ا الغنام عن رس ه�ذا الغني
ّ
وهذه ّ
الغنام
السعادة ..فأجابه
ً
قائلا  :لق�د عمل�ت بنصيحتك
فشعر قلبي بالس�عادة الكبرية
وأخذت تجارتي تتسع يوما ً بعد
يوم فزال فقرى ومعاناتي ،فرح
الرج�ل العج�وز فرح�ا ً ش�ديدا ً
لس�عادة وراء ّ
الغن�ام  ،وبينم�ا
كان يس�تعد الرّج�ل العج�وز
للرحي�ل ،ص�اح ّ
الغن�ام قائالً :
خذ أيه�ا الرجل الطيب مفتاحك
الذهبي فابتس�م الرجل العجوز
قائال:
واعدني مرة أخ�رى يا بني عىل
أالّ تفق�د ه�ذا املفت�اح ط�وال
الغنام اندهاشا ً
ّ
عمرك ،اندهش
ش�ديدا ً وقال :أل�م تخربني بعد
عن أمر ه�ذا املفتاح أيُّها الرّجل
العجوز ؟ فأجابه الرجل العجوز
ّ :
إنه مفتاح الرّضا يا ولدي الذي
فتح إليك أبواب ّ
السعادة … فه ّز
ّ
الغن�ام رأس�ه مبتس�ما ً وقال:
أع�دك أيّها الرج�ل ّ
الطيب أن ال
أفقد هذا املفتاح طوال عمري.

أش��تاگيت احلضرت��ك لي��ش ماحس��يـت
اش��و گلب��ك صخ��ر مام��ره حنالـــــــ��ي
لوت��دري اش��كثر بالي��وم افك��ر بيــــــ��ك
ماأگ��در اش��يلك حلظ��ه م��ن بالـــــــــ��ي
البامل��اي اح��س ال اس��تـــــــلذ بالــ��زاد
حق��ك مادري��ت اش��صاير بحالـــــــــ��ي
ص��رت ام بغياب��ك فگدتله��ا وحيـــــــ��د
وخاي��ف ال أج��ن ويكث��ر خبالــــــــــ��ي
اي صـــ��ح اس��د وال��كل ص��دك ي��درون
بــ��س بُع��د االحب��ه يحطـــــ��م احــوال��ي

من الفيسبوك

acebook

هل تعلم
*النقود ليست مصنوعة من الورق  ..وإنما
من القطن
* الكريس الكهربائي اخرتعه طبيب أسنان
*الكاتش�ب كان ُيس�تخدم يف القرن الثامن
عرش كدواء
*الذين يتحدث�ون اإلنجليزية يف الصني أكثر

من سكان الواليات املتحدة األمريكية
* حاسة التذوق لدى الفراشات يف قدميها
* الفيل�ة ه�ي الحيوان�ات الوحي�دة التي ال
تستطيع القفز
* حج�م عينيك اآلن هو نف�س حجمها عند
والدت�ك  ،فالعي�ون ال تنم�و بعك�س األن�ف

واألذن
* تس�قط النمل�ة دائما على جانبها االيمن
عندما تتسمم
* عني النعامة اكرب من دماغها
* تزيد الس�نة الشمسية عن السنة القمرية
عرشة أيــام

اختبارات شخصية

هذا ما يقوله شكل إصبع الخنصرعنك..
تختلف أصابع اليد أحدها عن اآلخر من حيث
الشكل والحجم ومن شخص إىل آخر .ويشري
الكثري من الخرباء إىل ّ
أنها تكش�ف الكثري من
أرسار الش�خصية .وه�ذا ما يفعل�ه اإلصبع
األصغر أو الخنرص .فهو يتألف من  3أقس�ام
ولطول وقرصه كل منها داللته عىل الصفات
والطباع التي يتس�م بها صاحبه .اليك اختبار
شخصية يحدد مزاياك من خالل الخنرص.
الجزء األول هو األكثر طوالً
إذا كان الج�زء األعلى م�ن الخنصر لدي�ك
ه�و األكثر ط�والً ،فه�ذا يعني أن�ك تتمتعني
بش�خصية جذابة وتمتلكين موهبة التحدث
إىل اآلخرين .كما يشري إىل ّ
أنك تتسمني بالقدرة
عىل مراقبة ترصفات األش�خاص وما يجري
يف محيطك من أحداث لالستفادة منها .ويدل
ه�ذا أيضا ً عىل ّ
أن�ك تتمتعني بال�ذكاء وأنه ال
يمكن خداعك بسهولة.
الجزء الثاني هو األكثر طوالً
إذا كان الج�زء األوس�ط م�ن خنصرك ه�و
أنك تمتلكني ميالً
األكثر طوالً ،فهذا يشير إىل ّ
طبيعيا ً وعفويا ً إىل تقديم املس�اعدة لآلخرين
واالهتم�ام بش�ؤونهم .كم�ا يعني ه�ذا ّ
أنك

تجيدي�ن أخذ الق�رارات والتخطي�ط من أجل
الوص�ول إىل أهداف�ك يف كل مج�االت حياتك.
ويلي�ق ب�ك يف ه�ذه الحال�ة العم�ل يف املجال
الطبي.
الجزء الثالث هو األكثر طوالً
يف ه�ذه الحال�ة تتميزين بالنزاه�ة وااللتزام
باملواق�ف الصحيح�ة والس�عي إىل إظه�ار
الحقيق�ة يف أي زم�ان وم�كان .كم�ا يشير
ه�ذا إىل ّ
أن�ك تتمتعين بش�خصية اجتماعية
وتنش�طني عرب مواقع التواص�ل االجتماعي.
إال ّ
أنك تفضلين الحفاظ عىل حياتك الخاصة
بعيدا ً عن أي تدخل خارجي.
الجزء األعىل هو األقرص
يعني ه�ذا أن قدراتك وطاقاتك وتضحياتك ال
تحظى بالتقدير الالزم يف محيطك االجتماعي.
وه�ذا ما يجعلك تش�عرين بالظل�م .كما يدل
هذا عىل ّ
أنك حساس�ة ورسيعة التأثر باآلراء
واألحداث.
الجزء األوسط هو األقرص
ّ
يدل هذا عىل ّ
أنك تتسمني بالعناد وبعدم القدرة
على محاورة اآلخرين وتقبل آرائهم وإن كان
زوجك أحده�م .كما يعني ه�ذا ّ
أنك ال تحبني

كلمات متقاطعة

التغيري وال تتمكنني من االنس�جام بس�هولة
مع املستجدات التي تطرأ عىل حياتك.
الجزء األسفل هو األقرص
يف ه�ذه الحال�ة تتمتعني بش�خصية خجولة
وبالبراءة .كم�ا ّ
أن�ك رسع�ان م�ا تثقين
باألش�خاص وإن كنت تلتقينهم للمرة األوىل.
ويعن�ي هذا الش�كل أيضا ً ّ
أن�ك تتفاعلني مع
محيطك وتفرحني لفرح األش�خاص املقربني
منك وتحزنني لحزنهم.
رأيس

1مقلد املطربات (لبناني)
2أحد االتجاهات األربعة  oحيوان بري وقطبي  oللتعريف
3االسم األول للمطرب ........عياش  oطريق
4فص�ل من فصول الس�نة  oاالس�م األول ملمثل س�وري ........
عقييل
5اليشء املفسد ملا يصيبه ّ o
أكد (معكوسة)
6للتمني ُ oطرُق  oالقهوة املطحونة
7اقذف بعيدا ً  oحقل قمح
8جمع التكسري لـ سلة  oيقتلهم (مبعثرة)
9الشعور املسبق
10عكس صغري  oأتى
أفقي
1رئيس دولة عربية
2أحد األبوين  oبلفور (مبعثرة)
3العمود الذي يرفع عليه العلم  oمخلوق من نور
4مفرد عوالم (معكوس�ة)  oمن أطراف الجس�م معكوسة oمن
أسمى املشاعر
ّ
يمس (مبعثرة)
5عرب o
6نبع و اسم مؤنث  oتجسسوا (معكوسة)
7أحد األبوين  oخطوة باالنكليزي (معكوسة)
8طريق باالنكليزي (مكوسة)  oأرشد إىل الطريق
9فنانة سورية (زوجة ماهر صليبي)
10دولة عربية مساحتها صغرية  oدمر

مشاكل وحلول

مطلقة وأعيل عائلتي..
هل أترك عائلتي وأتزوج؟
أن�ا تزوج�ت عم�ري  18س�نة،
وانفصل�ت ع�ن زوج�ي بع�د 9
أشهر ألنه عديم املسؤولية ،ولديه
عش�يقة وأش�ياء كثرية هدمت يل
حياتي كالبخل الش�ديد ،واآلن أنا
منفصلة .
وعم�ري اآلن  21س�نة ،أعم�ل
يف تركي�ا ومع�ي أب�ي وإخوت�ي
صغار ،وأن�ا الكربى ،وأبي ال يريد
العم�ل ،وتح�دث إيل ش�اب كامل
األخلاق م�ن أج�ل ال�زواج ب�كل
احترام ،ولكن عندم�ا عرف بأني
منفصلة ،خاف من ردة فعل أهله
ألنه أع�زب ،ولك�ن عالقتنا قوية
بالح�ب واالحرتام ،وأن�ا ال أريد أن
تصري مش�اكل مع أهله بس�ببي،
وبنفس الوقت ال اعرف ماذا افعل
إذا تزوج�ت وكيف أت�رك أهيل وال
يوجد من يساعدهم؟
النصائح والحلول:
 1برسعة وبس�اطة نق�ول لك :ال
تترسعي
 2ما زلت يف مقتبل العمر ،وأمامك
فرص�ة ملس�اعدة أهل�ك الذي�ن
يحتاجون إليك.
 3ه�ذا الش�اب غير مس�تقر،

ووضعه ال يشجع عىل االستمرار؛
ألنك ستضيفني مشكلة جديدة إىل
وضعك الصعب.
 4نصيحتن�ا أن ترفضي طلب�ه
بلباقة ،وتخربيه بأنك بارة بأهلك
وخاصة إخوتك الصغار.
 5ثق�ي أن كل عطاء لهم س�يعود
عليك بالخريات ،وكل صرب وتحمل
وبر سيثيبك الله عليه بالكثري من
النعم.
 6لق�د ملس�نا روح�ا ً طيب�ة بين
كلماتك ،وتأملنا لعذابك ،وس�ندعو
ل�ك بكل التوفيق بإذن الله ،فقوي
عزيمت�ك ،وال تفك�ري حالي�ا ً يف
الزواج ،وتأكدي أن الله سيرزقك
العري�س املناس�ب يف الوق�ت
املناسب ،ومن حيث ال تعلمني.

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
قريباً ..السماح بتطعيم األطفال
بـلقاح (فايزر) في الواليات المتحدة
كش�ف مص�دران مطلع�ان أن
كبار مس�ؤويل الصحة يف الواليات
املتحدة ،يرون أنه قد يتم السماح
باس�تخدام لقاح (فايزر) املضاد
ملرض (كوفي�د )-19لألطفال من
سن الخامسة حتى سن  11عاما ً
بحلول نهاية أكتوبر.
وذكر املصدران أن اإلطار الزمني
يس�تند إىل توقعات بأن (فايزر)،
الت�ي ابتك�رت اللق�اح بالتعاون
م�ع بيونتي�ك األملانية ،س�يكون
لديه�ا بيانات كافية من التجارب
الرسيري�ة لطل�ب موافق�ة على
االس�تخدام الط�ارئ له�ذه الفئة

العمرية م�ن إدارة الغذاء والدواء
األمريكي�ة بحل�ول نهاي�ة ه�ذا
الشه.
ووفق�ا لتوقعاتهم�ا ف�إن اإلدارة
قد تتخ�ذ قرارا ً بش�أن مدى أمان
وفعالية اللقاح لألطفال يف غضون
 3أسابيع من تقديم الطلب.
ويرتق�ب ماليين األمريكيني قرار
املوافق�ة على تطعي�م األطفال،
الس�يما أولي�اء األم�ور الذين بدأ
أطفاله�م الدراس�ة يف األس�ابيع
املاضي�ة وس�ط موج�ة إصابات
نتجت عن انتش�ار السلالة دلتا
من فريوس كورونا.

واتسآب يصدم مستخدميه ..مشرفو
التطبيق قادرون على قراءة رسائلنا

ع�اد تطبي�ق املراس�لة الفوري (واتس�آب) للج�دل مرة أخ�رى ،وذلك بعد
انتق�ادات الذعة واجهها التطبيق بعد فرض “سياس�ة خصوصية” جديدة
عىل مس�تخدميه يف يناير املايض ،حيث كش�ف تقري�ر جديد عن أن مرشيف
التطبي�ق قادرون عىل قراءة رس�ائلنا.وحذر تقرير ل�ـ “ ”ProPublicaمن
وج�ود فعيل ملا يس�مى “مرشفين” ضمن فريق (واتس�آب) ق�د يقومون
بتس�ليم بعض البيانات ( )Meta dataإىل سلطات إنفاذ القانون ،مشريا ً إىل
أن الرشكة ش�اركت بيانات عدد من املس�تخدمني من�ذ فرتة طويلة.و عترب
التقري�ر املذكور أن ذلك ق�د يخلق الكثري من االلتباس حول ما تعنيه رشكة
(فيس بوك) املش�غلة للتطبيق عندما تقول “تش�فري م�ن طرف إىل طرف”
( ،)end-to-end encryptionوال�ذي يعن�ي بحك�م التعري�ف أن املس�تلم
واملرسل فقط يمتلكان رموزا ً رقمية تسمح للرسالة بأن تصبح مقروءة.
و إن ما ال يقل عن ألف مرشف وظفتهم رشكة أكسنترش ( )Accentureالتي
تتعاقد مع مرشيف (فيس بوك) ،يراجعون املحتوى الذي أبلغ عنه املستخدم
والذي تم وضع عالمة عليه بواس�طة نظام التعل�م اآليل الخاص به.وهؤالء
يراقب�ون الرس�ائل املزعج�ة واملعلوم�ات املضلل�ة وخطاب
الكراهي�ة والتهدي�دات اإلرهابي�ة املحتملة وم�واد االعتداء
الجنيس على األطفال واالبتزاز وذلك من بني أش�ياء أخرى.
وبنا ًء على املحتوى ،يمكن للمرشفني حظر الحس�اب أو وضع
املس�تخدم “تحت املراقبة” أو تركه وش�أنه( ،وهذا يختلف عن
(فيس بوك) أو (إنس�تغرام) اللذين يسمحان أيضا ً للمرشفني
بإزالة املنش�ورات الفردية).ويف املقابل ،أش�ار التقرير إىل أنه
يف حين يوافق الكثيرون ربما على رضورة مراقبة الصور
العنيف�ة ومواد االعتداء الجنيس عىل األطفال واإلبالغ عنها،
لكن برنامج الذكاء االصطناعي للتطبيق يرسل للمرشفني
ع�ددا ً هائالً من املنش�ورات غير الضارة ايض�ا ،وبمجرد
وصول املحتوى الذي ت�م اإلبالغ عنه إليهم ،يمكنهم رؤية
آخر خمس رسائل يف سلسلة الرسائل املرسلة.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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أصالة تؤكد خرب زواجها ..وتقول ملعجب عراقي:
«صرت منكم»
أكدت املطربة السورية ،أصالة ،خرب زواجها
من الشاعر العراقي فائق حسن ،مدير أعمال
املطرب ماجد املهندس ،وانترش لها فيديو
أثناء التقاط صورة مع أحد معجبيها من
العراق ليقول لها« :رصت كنتنا» أي عىل
عالقة نسب بالجمهور العراقي لرتد أصالة
«رصت كنيتكم» وتؤكد األمر ،وتم تداول
هذا الفيديو بعد انتشار خرب زواجها ،أمس
السبت ،يف العديد من املواقع والسوشيال
ميديا بعد انفصالها عن النائب املرصي أحمد
عبد املجيد منذ فرتة.
وكانت آخر زيجة للنجمة أصالة ،من املخرج
طارق العريان وجاء الطالق بعد زواج استمر
 12عامً ا ،وأثمر عن إنجاب التوأم عىل وآدم،
وجاء خرب انفصالهما مفاجأة للوسط الفني،
إذ دائما ما يظهر كالهما أمام الكامريات
ويتبادالن كلمات الغزل والحب لذلك كان
الخرب غري متوقع.
انفصال أصالة عن طارق العريان لم يكن

منمنمات

هل سينجح الكاظمي
يف وساطته؟
باألمر الهني ،إذ رصحت لوسائل إعالمية
بأنها عانت من أزمة نفسية ،خالل الفرتة
التي شهدت إطالق أغنية «شامخ» وهي أوىل

أغنيات أصالة بعد االنفصال ،وهذه األغنية
كانت تعرب عن الحقيقة ،وهذا جزء من
شخصيتها  -بحسب وصفها .-

«اهلالوس» جتمع أمحد الفيشاوي ودينا الشربيين ونيللي كريم

 30مارس هو الفيلم الجديد
الذي انطلق يف دور العرض
السينمائية قبل ساعات ،يجمع
أحمد الفيشاوي ودينا الرشبيني
ومجموعة من النجوم للمرة
األوىل يف فيلم يتناول الهالوس
ومزجها بالواقع.
وأكد الفيشاوي أن  30مارس

“عالم بال إنترنت ألشهر” ..عاصفة
شمسية تهدد األرض

ال يمك�ن أن نتخي�ل العال�م دون إنرتن�ت ،فمعظ�م القطاع�ات إن كان�ت
اقتصادية أو تعليمية تعتمد عليه بش�كل أس�ايس ،لك�ن بحثا ً جديدا ً حذر
م�ن أن عاصفة شمس�ية قادمة قد تضرب األرض وتتس�بب يف انقطاع
اإلنرتنت لعدة أس�ابيع أو أشهر لعدم وجود بروتوكوالت معروفة للتعامل
م�ع هكذا حوادث ،ما س� ُيحدث كارث�ة عاملية.فقد نوه�ت ورقة بحثية
قدم�ت يف مؤتمر اتصاالت البيان�ات  SIGCOMM 2021من أن الكابالت
املوج�ودة تحت املاء يف البحار واملحيطات والت�ي تربط الدول قد تنقطع
عن العمل لعدة أش�هر.وأوضحت أن الشمس تغمر األرض دائما ً بضباب
من الجس�يمات املمغنطة املعروفة باس�م الرياح الشمسية إال أن الدرع
املغناطييس لكوكبنا يمنع الجزء األكرب من هذه الجس�يمات ،من إحداث
أي رضر حقيقي لألرض أو سكانها ،وبدالً من ذلك ترسل تلك الجسيمات
نحو القطبني وترتك وراءها شفقا ً قطبيا ً لطيفا ً يف أعقابها.
لكن الورقة البحثية حذرت أنه يف بعض األحيان ،أي كل قرن أو نحو ذلك،
تتصاع�د هذه الرياح املحملة بالجس�يمات إىل عاصفة شمس�ية كاملة ما
قد يحدث كارثة عاملية.ويف التفاصيل ،يمكن لعاصفة شمس�ية ش�ديدة أن
تغرق العالم وتجعله دون إنرتنت ألس�ابيع أو أش�هر ،وفق ما كتب سانجيثا
عبده جيوتي ،األستاذ املساعد يف جامعة كاليفورنيا ،يف الورقة البحثية.
وقال عبده جيوتي إن ما دفعه إىل التفكري يف هذا األمر هو الهلع وعدم االس�تعداد
الذي رافق وباء كورونا ،مشريا ً إىل أنه لم يكن هناك بروتوكول للتعامل معه بشكل
فعال ،وهو نفس اليشء مع اإلنرتنت.
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بالنسبة إليه هو تجربة
مختلفة ،فتقديم الشخصيات
ذات الرصاع النفيس دائما ً ما
ّ
تمثل له تحديا ً قويا ً يحب أن
ً
يخوضه ،وأيضا التعاون مع
كل هؤالء النجوم يف تجربته
األوىل مع رشكة دانا هو أمر ال
يتكرر مرتني ،متمنيا ً أن ُيعجب

الجمهور بالفيلم ويستمتعوا
بكل لحظة مجهود بذلها فريق
العمل من أجلهم.
ويتتبع فيلم  30مارس رحلة
«عيل» الهارب من جريمة قتل
ال يعرف حتى هل ارتكبها أم ال،
فيبدأ بجمع خطوط الحقيقة
بمساعدة صديقه املحامي

وجارته ،ومع مرور الوقت يجد
نفسه متورّطا ً يف قضايا أخطر
بكثري مما تصوّر ،تجعله عىل
حافة الجنون أو القتل.
و ُيعد فيلم  30مارس عودة قوية
لرشكة دانا لإلنتاج والتوزيع
السينمائي ،التي يتوىل إدارتها
راني مسحال.

عروس بريوت ..صراعات وحب وفراق يف تركيا
ينتظر الجمهور اإلعالن عن موعد عرض حلقات
املوسم الثالث من املسلسل العربي الشهري
«عروس بريوت».
وصل ظافر العابدين إىل تركيا قبل
ساعات ،حيث انض ّم إىل فريق عمل
املسلسل بعد وصول تقال شمعون
وعالء الزغبي ورانيا سلوان قبل
أيام ،لينطلق تصوير أوىل مشاهد
املسلسل داخل قرص «فارس
يف
الضاهر»
تركيا.
وقد علم أن املوسم الثالث
من املسلسل سيضم  45حلقة درامية
فقط ،عىل أن يكون شهر نوفمرب
القادم املوعد املبدئي النطالق عرض
أوىل حلقات املسلسل عرب شاشة الـأم
بي يس ومنصة شاهد اإللكرتونية.
وذكر أن املوسم الجديد سيشهد العديد
من التطورات والخالفات املستمرة

بني الزوجني ثريا وفارس الضاهر ،خاصة بعد
قرارها العودة إىل الغناء ضمن إحدى الفرق
لتوفري املال فور تعرضهم لألزمة املالية
التي حلّت يف بيت الضاهر نهاية املوسم
الثاني.
أما آدم «محمد األحمد» فينفصل عن
زوجته سارة بعد خيانتها ،وستكلل
قصة حب الست ليىل واملحامي عادل
بالزواج.عىل صعيد آخر ،تنتظر بطلة
«عروس بريوت» كارمن بصيبص عرض أوىل
حلقات مسلسلها الدرامي «الربيئة» الذي ُيعد
أوىل تجاربها يف الدراما القصرية عرب منصة شاهد
اإللكرتونية وتعاونها الجديد مع تقال شمعون بعد نجاحهما
معا ً يف «عروس بريوت» ،حيث أعلنت شاهد أن  26سبتمرب هو
املوعد الرسمي النطالق أوىل حلقات املسلسل.
واملسلسل تدور أحداثه حول لغز يطارد بطلة األحداث كارمن
بصيبص بعد خروجها من السجن واكتشاف العديد من
األرسار يف حياتها املاضية ،فهل ستنجح يف إثبات براءتها أم
ستتورط أكثر يف قضايا أخرى؟

طارق حرب

الكاظمي هل ينجح بوساطته بني ايران وامريكا يف زيارته امس اىل
ايران بعد زيارة اكرب مسؤول عسكري امريكي اىل العراق قبل ثالثة
أيام ،وبعد ارتياح ايران بعدم دعوة امريكا اىل مؤتمر بغداد الذي عقد
قبل ثمانية أيام ،وبعد نجاح الكاظمي يف وساطته بني مرص وتركيا
والسعودية وقطر وايران والسعودية ،بحيث ظهرت وستظهر آثار
ذلك النجاح بعد أيام ،وبحيث ظهر ذلك واضحا ً من اللقاءات الثنائية
لهذه البلدان ،والذي يبدو ان زيارته للجارة ايران كانت لقضية عالقة
ايران وامريكا بشكل خاص ،وان كان سيناقش الكاظمي قضايا اخرى
بني البلدين العراق وايران ،والذي نرجحه نجاح الكاظمي يف مسعاه
للتقريب بني امريكا وايران عىل الرغم من دقة موضوع عالقة امريكا
بإيران وتعقيده ،السيما ان جميع الدول اعتزلت هذا املوضوع او
انها ترغب يف استمرار العالقة السيئة بني البلدين ،والغريب والعجيب
هو الرسية الشديدة ،بحيث لم تتطرق الحكومة العراقية للوساطات
السابقة والوساطات الجديدة ،ويبدو انها ال تريد ان تعلن ان للعراق
فضالً يف ذلك .
ويبدو من املؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس االيراني والكاظمي،
مساء امس االحد ،هذا املوضوع -اي موضوع الوساطة بني ايران
وامريكا -واضحا ً ال يمكن التغايض عنه ،بدليل ان االقوال للرئيسني
الكاظمي وااليراني جاءت تأكيدا ً بذلك باستخدامهما مسألة التطورات
الدولية واإلقليمية ،وبمراجعة بسيطة ألقوال املحللني السياسيني
االيرانيني الذين ظهروا يوم الزيارة عىل بعض الفضائيات فإنهم أكدوا
عىل العوامل التي ساعدت عىل قبول الوساطة وقبول اعادة النظر يف
العالقات االيرانية السعودية وااليرانية االمريكية ،متذرعني بمبادئ
الرئيس االمريكي الجديد ،وبالنظرة السعودية الجديدة لكل ما يحصل
يف الرشق األوسط ،وابتعادهم عن موقفهم السابق الذي كان يظهر فيه
هؤالء ،علما ً ان كل التعليقات الرسمية ظهرت وكأنها تركت موقفها
السابق ،وهكذا اصبح الكاظمي حالل مشاكل املنطق ،ويا لعظمة مثل
هذه الصفة.

منة فضالي تعيش نشا ًطا سينمائيًا وتشارك يف  3أفالم جديدة
تشارك الفنانة منة فضايل يف بطولة
أكثر من فيلم جديد خالل الفرتة
الحالية ،األول هو «ميني بار» الذي
صورت فيه عد ًدا من مشاهدها قبل
توقفه بسبب الوعكة الصحية التي
يمر بها بطل العمل نضال الشافعي،
وتجسد منة خالل األحداث دور
فتاة شعبية تعيش يف حارة وتعمل
«ويرت يف بار» وتواجه العديد من
الصعوبات بسبب عملها وطبيعة
البيئة التي تعيش فيها.

تغريدات

فيلم «ميني بار» بطولة نضال
الشافعي ،منة فضايل ،صالح عبد الله،
راندا البحريى ،مدحت تيخة ،طاهر أبو
ليلة ،حسن عبد الفتاح ،شيماء يونس
وعدد كبري من الفنانني والعمل من
إخراج عادل االعرص واالستاذ محمد
الخرضي وتدور األحداث يف اطار
اجتماعي ال يخلو من التشويق.
وبدأت منة فضايل مؤخرًا تصوير فيلم
جديد بعنوان «يف القلب» وهو بطولة
خالد سليم ،نرسين طافش ،سوسن

بدر ،هالة فاخر ،طوني ماهر ،إنجي
كيوان ،أوستني إسحاق سيناريو
وحوار سمري يارس معالجة درامية
محمد حسني املظ وعادل مريس
وإخراج مرقس عادل وتم تصوير عدد
من املشاهد وتوقف العمل بسبب سفر
عدد من أبطاله وانشغالهم بأعمال
أخرى.
منة فضاىل مع خالد سليم وسوسن
بدر يف فيلم يف القلب منة فضايل مع
خالد سليم وسوسن بدر يف فيلم يف

متك�ين أبنائن��ا يف جوه��ر
ختطيطنا للمس��تقبل ..وسعياً
لتحقي��ق ه��ذه الرؤي��ة يأتي
إط�لاق الربنام��ج احلكوم��ي
لدع��م توظي��ف املواطنني يف
القطاع اخلاص ..هدفنا تعزيز
محمد بن زايد
مش��اركة الكف��اءات املواطن��ة
يف ه��ذا القط��اع احلي��وي مبا
حيقق طموحاتنا التنموية.

القلب.
ثالث األفالم التي تشارك فيها منة
فضايل بعنوان «روحي لك» مع إيهاب
فهمي ،مروى عبد املنعم ،متحت تيخة،
عمرو عبد العزيز ،إسالم إسماعيل،
رشيف باهر أحمد عىل ،وظهور خاص
للفنان أحمد سالمة تأليف ناجي عبد
الله وإخراج مازن نيازى ،وتدور قصته
حول طبيبة شابة مكرسة حياتها
لعملها يف املستشفى ،وتتعرض لحادث
يقلب األحداث.

خالد بيومي
اهلدفني يف العامل..

اذا كان حممد صالح يبذل
جمهودا جبارا حيت يظل يف
صدارة هدايف الربميرليج
اعتق��د االن وبع��د عودة
لوكاكو وكريستيانو عليه
أن يب��ذل جمهودا مضاعفا
 ..املنافسة أصبحت كبرية
جدا يف ظل تواجد افضل

حصل مرارا على جوائز يف املسرح وبالذات يف أيام الشارقة املسرحية

الفنان بالل عبد اهلل :املمثل يف اإلمارات يعاني من فكرة الفقر اإلنتاجي واضطراره إىل انتظار مواسم مكررة
دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
الفنان اإلماراتي الكوميدي ،بالل عبد الله ،يدير
حاليا إدارة مرسح دبي األهيل باعتباره رئيسا
ملجلس إدارته ،وهو من الجيل الرواد الذين
عملوا طويال ممثال ومخرجا لسنوات خلت ،كما
يعد مرسح دبي األهيل من املسارح العريقة
يف دبي ،والذي انجب نجوم املرسح والتلفزيون
اإلماراتي ،إضافة اىل انه قدم مئات املرسحيات
التي اشتهرت يف اإلمارات .
وبهذه املناسبة قال الفنان بالل عبد الله :إن
اختياره رئيسا ملجلس اإلدارة جاء متوافقا مع
الجهد والتاريخ الذي يربطني بفناني املرسح
السيما ونحن عملنا لسنوات طويلة ،كما أن
املجلس ويف هذه الفرتة يستهدف البناء عىل
رؤية املجالس السابقة ،يف توجيه الشباب
وصقل مواهب الجيل الجديد ليكون متمكنا ً من
كل أدواته ،إذ أن اإلدارة السابقة قدمت الكثري من
األعمال والورش املرسحية التي ساهمت يف إثراء
الساحة الفنية املرسحية والدرامية والسينمائية.
مؤكداً :أنه واألعضاء الجدد سيكملون املسرية
التي ستكون ملموسة فعلية وليست مجرد
أفكار عىل ورق ،وسيجري تطبيقها وتنفيذها
برسعة رشيطة الحصول عىل دعم املؤسسات
اإلعالمية والثقافية.

وحول الخسائر التي تكبدها مرسح دبي
األهيل بسبب جائحة كورونا وتوقف العروض
املرسحية الجماهريية ،قال :إن آثار الجائحة لم
تكن فقط عىل مرسح دبي األهيل بل طالت كل
مسارح الدولة وأكثر مهنة تعرضت للخسارة
هي التمثيل ،باملقابل لدينا عدد من الخطط التي
هي بديلة وتراعي الحفاظ عىل الصحة العامة .
• دعنا نتكلم عن بدايات الفنان بالل ؟
 درست يف مدارس دبي من االبتدائية وحتىالثانوية ،حيث نشأت وتعلمت هناك ،ثم درست
يف كلية التجارة جامعة أبو ظبي ،اعشق وأحب
مرسح الجامعة وتعلمت منه فنون التمثيل،
ثم سافرت إىل أمريكا حيث حصلت عيل دبلوم
عا ٍل يف اإلخراج السينمائي وصناعة السينما
من أكرب معهد يف السينما العاملية وهو معهد
هوليود ،بدأت التمثيل يف املرسح عام  1988حني
شاركت يف أدوار كوميدية عديدة منها مسلسل
“شمس القوايل” الذي القى شهرة كبرية يف
الشارع اإلماراتي ،واشتهرت كثريا ً يف برنامج
الكامريا الخفية الذي ظل يقدم لعدة سنوات
يف شهر رمضان املبارك وهي حلقات منفصلة
من كوميديا املواقف اليومية التي تحدث للمارة
يف الشارع وكيفية الترصف معها .أما بالنسبة
للسينما فقد شاركت يف عملني هما “املهد” و

ً
أيضا بإخراج فيلم
“لورنس العرب” ،وقمت
قصري بعنوان “نصف قلب” ،والذي افتتح
به املهرجان السينمائي الخليجي بدبي يف
إحدى دوراته والذي وجد ترحابا كبريا من قبل
املشاهدين يف املهرجان.
• واآلن  ..أين حضورك  ..السيما تحولك بالكامل
للتلفزيون ؟
 املمثل يف اإلمارات يعاني من فكرة الفقراإلنتاجي ،واضطراره من ثم إىل انتظار موسم

رمضان للحصول عىل فرصة الظهور يف
أعمال محلية محدودة ،حيث يصعب التسويق
والحصول عىل األعمال يف غري املوسم الرمضاني،
ويصعب بالتايل عىل الجهات اإلنتاجية املحلية
اختيار الوجوه الفنية اإلماراتية املشاركة فيها.
• اختلفت أدوارك بالتلفزيون مؤخرا بني
الكوميديا واحيانا اىل وجوه نمطية أخرى ؟
 سبق وعملت يف املرسح الجاد واملرسح الشعبيأو املرسح الكوميدي ،وأنا ال أميل للتصنيف ،أو

ألن أقول إنني قادر عىل العمل يف نموذج ما دون
اآلخر ..أنا ممثل وينبغي أن أكون حارضا يف كل
األعمال التي أرى أنها تلبي طموحي وحركتي
يف الحياة كفنان ،وهناك الكثري من الكوميديا
السوداء والضحك غري املبارش .
• إذا ً ملاذا توصف بأنك ممثل كوميدي ويلحق
باسمك الكثري من العروض التجارية التي قدمت
يف السابق ؟
َ
أسع إليها،
 فعال أنا وجدت نفيس فيها ولموال أعرف من أطلق هذه التسمية ربما لطبيعة
املسلسالت والربامج التلفزيونية والعروض
املرسحية التي أقدمها ،هي يف معظمها
كوميديا ،ولكن سبق أن قدمت أعماال تلفزيونية
ومرسحيات مختلفة جادة ،وهذا األمر يعرفه
الجميع ،ولكن من جهة أخرى ربما كنت مياال
للكوميديا ألني أجدها ذات اصالة مبارشة مع
الواقع وتقرتب كثريا من هموم الناس بل هي
قادرة عىل أن ترتقي بالفعل املرسحي والحياتي
إىل أبعد نقطة يف هذا الكون وال أراها تهمة أو
مذمة بأنني ممثل كوميدي ،بل يكفي ان أرى
االبتسامة عىل وجوه الناس تعبريا ملا قدمت
حتى أشعر اني قد أنجزت شيئا يف هذه الحياة .
• حصلت مرارا عىل جوائز يف املرسح املحيل
وبالذات يف أيام الشارقة املرسحية ؟

 لوال املنافسة ملا أتيح ألي يشء يف الحياة أنيتطور ،وأمر أن أحصل عىل جائزة أفضل تمثيل
يف أيام الشارقة املرسحية فهذا وارد إىل حد كبري
كوني حصلت عليها سابقا ،وأنا من حقي أن
أسعى إىل هذا األمر بل من حق كل ممثل أن
يطور نفسه ،وأن يحلم بهذه الجائزة التي تعني
الكثري بالنسبة يل ولغريي.
• ماذا قدمت أيام الشارقة املرسحية للوسط
املرسحي اإلماراتي والخليجي بشكل عام؟
 أيام الشارقة املرسحية التي تحظى بعنايةواهتمام وإرشاف مبارش من قبل صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي ،حاكم الشارقة ،راعي املرسح
واملرسحيني العرب ،صارت صوتا نفخر به
وهو يصل اىل أبعد مدى يف العالم العربي ليعرف
بنهضتنا ومنجزنا الثقايف والفني الذي أصبح
واحدة من نقاط املهمة يف اإلمارات ،ونحن
حني نشاهد األجيال تتدفق من بوابة هذه
األيام وتميض باتجاهات تحقق مكاسب فنية
وفكرية مهمة من حقنا أن نقول هذه هي
أجيال األيام وهؤالء هم املبدعون الذي قدمتهم
للمشهد الفني العربي ...األيام هي األم
والحضن الدافئ الذي انطلق من خالله وكرب
فيه كل الفنانني اإلماراتيني.

