مصرف الرافدين يطلق رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
سلفا لفئات حمددة
مؤيد الالمي

بغداد/الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،امس األربعاء ،عن إطالق
وجبة جديدة من السلف.وقال املرصف يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :أنه «اطلق وجبة
جديدة من سلف املوظفني ومنتسبي القوات
االمنية واملتقاعدين».وأضاف أن «التقديم عىل
السلف يكون عن طريق فروع املرصف املنترشة
يف بغداد واملحافظات».واشار اىل ان «الفروع
ما زالت مستمرة يف استقبال طلبات معامالت
الرتويج عن السلف للموظفني ومنتسبي القوات
االمنية».

أسعار النفط ترتاجع وبرنت يستقر عند
 84.65دوالرا للربميل

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار النفط ،امس األربعاء ،بعد أن أعلنت الحكومة الصينية أنها
تبحث عن طرق لرتويض أسعار الفحم املرتفعة القياسية ،وأنها ستضمن عمل
مناجم الفحم بكامل طاقتها مع تحرك بكني لتخفيف نقص الطاقة.وتراجعت
أسعار الفحم الصيني وأسعار السلع األساسية األخرى يف التعامالت املبكرة ،
مما أدى بدوره إىل انخفاض أسعار النفط من ارتفاع طفيف يف وقت سابق
اليوم.وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت  ،لتصل إىل  84.65دوالرًا للربميل.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي ،لتصل إىل 82.66
دوالرًا للربميل.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7583 :الخميس  21تشرين االول 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7583 Thu 21 Oct 2021

أكدت وضع معاجلات لتقليل تأثري تداعياتها على األمن الغذائي للبلد

الزراعة لـ  :تقليص اخلطة الشتوية إىل مليونني و 500ألف دومن بسبب الشح املائي وسرتكز على زراعة احلنطة
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الزراع�ة ع�ن تفاصي�ل
خطته�ا الزراعي�ة الش�توية ،وفيم�ا
اعلن�ت تقليصها اىل مليونين و 500ألف
دونم بس�بب الش�ح املائية ،اكدت وضع

معالجات لتقليل تأثير تداعيات النقص
الحاص�ل بالخط�ة على االم�ن الغذائي
للبلد.وقال املتحدث باس�م الوزارة ،حميد
الناي�ف ،يف حديث لـ”ال�زوراء” :انه عىل
طول الس�نوات الس�ابقة كن�ا نعد خطة

رائ�دة لتأمين مرتك�زات االم�ن الغذائي
الس�يما محص�ول الحنط�ة إلدخال�ه يف
البطاق�ة التمويني�ة .الفت�ا اىل انه عندما
كان عام  2018عاما مطريا امتألت خالله
السدود والوديان ،وتم االستفادة منها يف

خطت�ي عام�ي  2019و.2020واضاف:
ان وزارة الزراع�ة قدم�ت خطة ش�توية
بمس�احة  5ماليني و 900ال�ف دونم ،إال
اننا فوجئنا باعرتاض وزارة املوارد املائية
عىل الخطة ،واكدت ان االيرادات املائية يف

هذا العام قليلة جدا وطالبت بتخفيضها
بنسبة  ،50%مما ادى اىل تقليص الخطة
بمس�احة مليونين و 500ال�ف دون�م،
واغلبها ستزرع ملحصول الحنطة.

أعلنت تسلمها  1400طعن يف نتائج االنتخابات

املفوضية :بدء النظر يف الطعون والشكاوى
املتعلقة بنتائج العملية االنتخابية
بغداد تشهد زمخا مروريا خانقا واملرور تعزو السبب إىل كثرة املركبات

بغداد /الزوراء:
شهدت اغلب ش�وارع العاصمة بغداد،
ام�س االربع�اء ،زخما مروري�ا خانقا،
وفيما عزت مديرية املرور العامة سبب
االزدح�ام اىل كث�رة تج�ول املركبات يف
مرك�ز العاصم�ة ،ح�ددت املعالج�ات
الالزم�ة لتجاوزه�ا .وذك�ر مراس�ل
صحيف�ة ”ال�زوراء” :ان�ه بالتزام�ن
م�ع انطلاق اوقات ال�دوام الرس�مي،
تش�هد ع�دد م�ن ش�وارع العاصم�ة
بغ�داد زخما مروريا كبيرا وغلقا تاما
لبعض االماكن وغلق ابواب محددة من
املنطقة الخرضاء.من جهته ،أوضحت
مديري�ة امل�رور العامة أس�باب الزخم
املروري يف ش�وارع بغداد ،فيما أشارت
إىل أن معالج�ات الزخم آنية.وقال مدير
عالق�ات وإعلام امل�رور ،العميد حيدر
كري�م ،يف ترصيح صحف�ي :إن “هناك
 3ماليين مركب�ة تتجول ببغ�داد يف آن
واح�د ،وخصوص�ا ً يف مرك�ز العاصمة

تفاصيل ص2

الزوراء /يوسف سلمان :
أعلنت الهيئة القضائية لالنتخابات ،املشكلة
يف مجل�س القض�اء االعلى اع�ادة االضابري
الخاصة بالطعون والش�كاوى اىل املفوضية،
ألنها جاءت قبل اعالن النتائج النهائية ،فيما
اك�دت مفوضي�ة االنتخاب�ات ب�دء النظر يف
الطعون والش�كاوى املتعلقة بنتائج العملية
االنتخابي�ة ،حيث تس�لمت اكث�ر من 1400
طع�ن بنتائ�ج االنتخاب�ات بعد انته�اء املدة
القانوني�ة لتقديمها.وق�ال رئي�س مجل�س
املفوضين ،الق�ايض جليل خل�ف ،يف مؤتمر

الذي يش�هد زخما ً مروري�اً” ،مبينا ً أن
“املعالج�ات آني�ة وتتضم�ن حملات
ملنع الوق�وف يف التقاطع�ات والطرق
الرئيس�ة م�ن قبل امل�رور العام�ة ،إذ
تك�ون بش�كل يوم�ي م�ن س�اعات
الصب�اح األوىل لغاي�ة انته�اء وق�ت
الذروة”.وأض�اف أن�ه “ال يوجد لغاية
اآلن قط�ع للط�رق ألغ�راض الصيانة
ألي سبب كان” ،مشريا ً إىل أنه “يف حال
غلق شارع واحد ببغداد فإن ذلك يؤثر
سلبا ً يف السري يف باقي الشوارع”.وأكد
كري�م أن “هن�اك خطة ل�دى مديرية
امل�رور العام�ة تح�ت إرشاف مديرها
وبالتنس�يق مع أمانة وقيادة عمليات
بغ�داد لرف�ع الكت�ل الكونكريتية عن
بعض الطرق الفرعية والخدمية سواء
يف داخل املناطق أم خارجها” ،الفتا ً اىل
أن “الغ�رض من الخط�ة هو تخفيف
الزخم عن الطرق ،وهناك تنسيق عال
ومستمر مع الدوائر املعنية بذلك”.

اجلوية يفوز على الكرخ ونفط البصرة يكتسح النجف برباعية يف الدوري املمتاز
حامت العراقي حييي أوىل حفالت مهرجان بابل الدولي يف العراق

االخرية

بغداد /الزوراء:
ح� َّددت رئاس�ة الجمهوري�ة ،ام�س
األربع�اء ،املش�مولني بق�رار العف�و
ال�ذي ص�در مؤخ�راً ،وفيم�ا أحصت
أعدادهم ،أش�ارت إىل أن لجنة بارشت
بتدقي�ق قضاياهم.وق�ال املستش�ار
القانوني يف رئاسة الجمهورية ،منيف
الش�مري ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوما ً
جمهوري�ا ً بعف�و خ�اص ع�ن 571
محكوماً” ،مشيرا ً إىل أن “املش�مولني
بالعف�و مم�ن ارتكب�وا جرائ�م بعيدة
عن اإلرهاب والفس�اد امل�ايل والجرائم
اإلدارية والدولية”.وأوضح أن “أحكام

العف�و الخ�اص ص�درت بن�ا ًء على
توصي�ة من مجل�س ال�وزراء ،وهناك
لجن�ة يف املجل�س ب�ارشت بتدقي�ق
قضايا املش�مولني بق�رار العفو ممن
أمض�وا نصف مدة محكوميتهم ،إذ ت َّم
رف�ع األس�ماء إىل رئاس�ة الجمهورية
إلص�دار العفو”.وأضاف أن “املادة 73
م�ن الدس�تور َّ
نصت عىل ع�دم إصدار
عفو خاص بمرتكب�ي جرائم اإلرهاب
والفس�اد امل�ايل واإلداري ،باإلضافة اىل
الجرائ�م الدولية ،وبالت�ايل قرار العفو
ص�در ملرتكب�ي الجرائ�م االعتيادية”،
مؤكدا ً “حرص رئيس الجمهورية عىل
االلتزام بأحكام الدستور واحرتامها”.

العراق يتوقع وصول أسعار النفط إىل
 100دوالر للربميل

بغداد/الزوراء:
ّ
توقع وزير النفط العراقي ،إحسان عبد الجبار،
وص�ول أس�عار النف�ط إىل  100دوالر للربميل
الواح�د يف الربعين األول والثان�ي م�ن الع�ام
 ،2022مع انخف�اض املخزون العاملي إىل أدنى
مستوياته ،حسبما ذكرت وكالة رويرتز.وكان
وزي�ر النف�ط العراقي ق�د أك�د ،يف ترصيحات
سابقة ،أن أسعار النفط يجب أن تستقر حول
املستويات الحالية ،مما يعكس توازن السوق.

وقال ،عىل هامش مش�اركته مؤخرًا يف مؤتمر
أس�بوع الطاقة الرويس يف موسكو :إن السوق
يجب أن تك�ون متوازنة خلال النصف الثاني
ً
موضحا أن السعر العادل للنفط
من هذا العام.
هو  85دوالرًا للربميل.ويعوّل العراق عىل سعر
النفط يف تقليل عجز املوازنة ،إذ من املتوقع أن
تش�هد موازنة الع�ام املقبل زيادة يف متوس�ط
س�عر الربمي�ل ،والذي ج�رى احتس�ابه بنحو
بـ 50دوالرًا يف موازنة .2022

األنواء :تقلبات يف درجات احلرارة
بدءاً من األسبوع املقبل

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة االنواء الجوية ،امس األربعاء،
ع�ن حالة الطقس يف البلاد لأليام املقبلة،
فيم�ا توقع�ت بأن تش�هد حال�ة الطقس
تقلب�ات يف درج�ات الح�رارة ب�دءا م�ن
االس�بوع املقبل.وذكر بي�ان للهيئة تلقته
“ال�زوراء” :أن “الطق�س الي�وم الخميس
سيكون صحوا ً مع بعض الغيوم ،ودرجات
الح�رارة مقارب�ة لليوم الس�ابق يف جميع
مناطق البالد ،أما الرياح فستكون شمالية
غربية خفيف�ة اىل معتدل�ة الرسعة (10-
)20كم/س وتنش�ط احيانا ً اىل ()20-30
ك�م/س يف املنطقة الجنوبي�ة ،أما درجات
الح�رارة ستس�جل يف املحافظ�ات بغ�داد
وده�وك وصالح الدين ودياىل وواس�ط 32
درجة ،فيما ستسجل البرصة  36درجة”.
وأض�اف البي�ان أن “طقس ي�وم الجمعة
س�يكون صح�واً ،وال تغير يف درج�ات
الحرارة يف جميع مناطق البالد ،أما الرياح
فستكون شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة
الرسع�ة ( )10-20ك�م/س يف املنطقت�ي

الوس�طى والجنوبي�ة ،فيم�ا س�تكون
متغيرة االتجاه خفيف�ة الرسعة ()5-10
كم/س يف املنطقة الشمالية”.وأشار إىل أن
“طقس يوم الس�بت سيكون غائما جزئيا
يف املنطقتني الوسطى والشمالية ودرجات
الحرارة مقاربة لليوم السابقي يف املنطقة
ً
قليلا يف القس�م
الوس�طى ،وتنخف�ض
الشمايل ،فيما سيكون الطقس يف املنطقة
الجنوبي�ة صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع
قليالً ،أما الرياح فس�تكون شمالية غربية
خفيف�ة اىل معتدل�ة الرسع�ة ()10-20
كم/س يف االقس�ام الوس�طى والجنوبية،
ومتغيرة االتجاه خفيفة الرسعة ()5-10
كم/س يف القس�م الش�مايل”.ولفت إىل أن
“طقس يوم االحد املقبل س�يكون صحواً،
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم الس�ابق يف
املنطقة الوس�طى ،فيما سترتفع قليالً يف
القسم الشمايل ،وتنخفض قليالً يف القسم
الجنوب�ي ،أما الرياح فس�تكون ش�مالية
غربية خفيف�ة اىل معتدل�ة الرسعة (10-
 )20كم/س يف جميع مناطق البالد”.

تفاصيل ص3

العراق يسجل تراجعا بإصابات كورونا وعدد
امللقحني يتجاوز الـ  5ماليني و 400ألف
ص6

رئاسة اجلمهورية :قرار العفو مشل مرتكيب
جرائم بعيدة عن اإلرهاب والفساد

صحف�ي تابعته « ال�زوراء»  :ان « مفوضية
االنتخابات اعلنت يف  ١٦ترشين األول اكتمال
احتس�اب نتائج االقرتاع الع�ام وانتهاء مدة
الطع�ون بهذه النتائج امس» .مبينا» انه تم
امس االربعاء  ٢٠ترشين األول البدء بمرحلة
مهم�ة يف العملية االنتخابية وه�ي النظر يف
الطعون بعد انتهاء املدة القانونية لتقديمها،
والت�ي وجهن�ا بتس�هيل اإلرساع بتس�لمها
وتس�جيلها وس�محنا ب�أن تق�دم الوثائ�ق
الثبوتية الحقا ً وملده ثالثة أيام.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة ،ام�س االربع�اء،
املوقف الوبائي اليوم�ي لفريوس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،فيما اكدت تس�جيل
 1388اصاب�ة جدي�دة و 26حال�ة وف�اة
وش�فاء  2938حالة.وذك�رت ال�وزارة يف
بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية لي�وم ام�س ، 18986 :ليصبح
ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة،15599082 :
مبينة انه تم تسجيل  1388اصابة جديدة

و 26حالة وفاة وشفاء  2938حالة.
واضاف�ت :ان عدد حاالت الش�فاء الكيل:
 ،)%96.9( 1976907بينم�ا ع�دد حاالت
االصاب�ات ال�كيل ،2040235 :أم�ا ع�دد
الح�االت التي تح�ت العلاج ،40492 :يف
حين ان عدد الح�االت الراق�دة يف العناية
املركزة ،242 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
 ،22836الفت�ة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم
ام�س ، 78324 :ليصب�ح ع�دد امللقحني
الكيل.5400805 :

أكد أن الدورة الربملانية اجلديدة متثل فرصة ذهبية للمستقلني

حملل سياسي يكشف لـ
الزوراء /مصطفى فليح:
كش�ف املحل�ل الس�يايس ،علي البي�در ،ع�ن
السيناريوهات املحتملة لتحالفات الكتل السياسية
لتش�كيل الحكومة ،فيما اكد أن ال�دورة الربملانية
الجديدة تمثل الفرصة الذهبية للمس�تقلني.وقال
البيدر يف حديث لـ»الزوراء» :ان «نتائج االنتخابات

عن السيناريوهات احملتملة لتشكيل احلكومة

طبيعية وه�ذه ردة فعل الش�ارع بمعاقبة بعض
الفاس�دين ومعاقبة السالح ،وكان للوعي الوطني
دور كبري يف هذه االنتخابات ،وكانت هي البصمة،
ونتمنى ان تتوس�ع مس�احة اإلصالح من خاللها
يف الربمل�ان املقبل».واض�اف ان «ردود الفع�ل
املعرتضة على النتائج يقدم عليه�ا الخارسون يف

كل انتخاب�ات ويف كل العال�م تكون هكذا من اجل
تخدير جمهورهم ب�أن هنالك مؤامرة من خاللها
نج�ح الفائ�زون واس�تطاعوا الظف�ر يف مقاع�د
س�تمكنهم م�ن املس�ك بزم�ام األم�ور يف املرحلة
املقبلة».وبين انه «عىل الفائزين التعامل بحكمة،
وان يك�ون خيارهم وطنيا يف اختيار الحكومة ويف

تغيير الكثري من رؤس�اء الهيئ�ات ،وان ال يعملوا
او يعزفوا عىل وتر الطائفية كما حصل بالس�ابق،
ونتمن�ى ان ن�رى حكوم�ة إصالحي�ة اىل جانبه�ا
معارضة إصالحية كي تس�تطيع سفينة العملية
السياسية ،إن صح الوصف ،أن تسري وتبحر.

تفاصيل ص3

بعد  1291شكوى ضد عسكريني بريطانيني متهمني بارتكاب جرائم

بريطانيا تعلن انتهاء التحقيق جبرائم حرب يف العراق بني  2003و« 2009دون مالحقات»
لندن /الزوراء:
أعلن وزير الدف�اع الربيطاني ،بن واالس،
أن التحقيق املس�تقل يف أكث�ر من 1200
ش�كوى ض�د عس�كريني بريطانيين
متهمني بارتكاب جرائ�م حرب يف العراق
بني  2003و 2009انتهى دون مالحقات.

وق�ال الوزي�ر يف رس�الة إىل الربمل�ان :إن
الجهاز املس�ؤول عن التحقيق املس�تقل،
والذي اطلع على  1291ادعاء منذ يوليو
« 2017أغلق أبوابه رس�ميا».وأضاف أنه
رغم توجيه  178تهم�ة ،والتحقيق فيها
عبر  55آلية منفصلة ،ل�م تتم يف النهاية

مقاض�اة أي جندي.وتاب�ع :أن�ه تم�ت
إحالة خمس�ة أش�خاص على النيابة يف
عام  ،2019لكن ل�م يتم توجيه أي تهمة
إليه�م ،مشيرا إىل «التح�دي الكبير» يف
مصداقية التهم املوجهة إليهم.وأشار إىل:
أنه يف بعض الحاالت لم تسفر التحقيقات

التي أجرتها الرشطة العس�كرية «يف ظل
ظ�روف صعب�ة يف س�احة املعرك�ة» عن
«الحص�ول على كل األدل�ة املطلوبة ،ما
يعني أن فرص محاس�بة املس�ؤولني قد
تكون ضاعت».وشارك الجيش الربيطاني
يف غ�زو العراق ع�ام  2003ضمن تحالف

قادته الواليات املتح�دة ،وأبقت لندن بعد
ذلك ق�وات يف البالد.وكان�ت وزارة الدفاع
الربيطانية أعلن�ت ،يف  2012،أنها دفعت
 15.1ملي�ون جنيه إسترليني ألكثر من
 200عراقي اتهموا عسكريني بريطانيني
باالعتقال غري القانوني والتعذيب.

 14قتيال و 4جرحى بتفجري مزدوج استهدف
الرئيس التونسي :نتمسك مببادئ الدميقراطية
حافلة عسكرية يف دمشق
ونرفض التدخل يف شؤوننا الداخلية
خالل استقباله األمني العام جلامعة الدول العربية

دمشق /متابعة الزوراء:
سقط عدد من القتىل والجرحى بتفجري استهدف
حافلة يف العاصمة السورية دمشق ،صباح امس
األربع�اء ،فيما تم تفكيك عبوة ناس�فة ثالثة يف
املكان نفس�ه.وأفادت الوكالة الس�ورية لألنباء
“سانا” بوقوع تفجري إرهابي بعبوتني ناسفتني
اس�تهدف حافل�ة تابع�ة للجي�ش عن�د جسر
الرئيس يف العاصمة دمش�ق أسفر عن  14قتيال
وعدد م�ن الجرحى.وقال�ت الوكال�ة إن تفجريا
مزدوجا اس�تهدف حافلة عند جسر الرئيس يف
دمشق تسبب يف س�قوط قتىل وجرحى.وذكرت
“س�انا” أن الحصيلة األولي�ة للتفجرياإلرهابي

أسفر عن وقوع  14قتيال و 4جرحى ،مشرية إىل
أن الجه�ات املختصة قام�ت بتفكيك عبوة ثالثة
كان�ت مزروعة يف املكان ال�ذي وقع فيه التفجري
اإلرهابي الذي استهدف الحافلة.وبحسب مصادر
محلية فقد تمت إعادة فتح الطريق من س�احة
األمويني باتجاه جرس الرئيس وسط دمشق بعد
إزالة آثار تفجري الحافلة.من جهته ،قائد رشطة
دمشق ،اللواء حسني جمعة“ :العبوة الثالثة التي
ت�م تفكيكها من قب�ل الجه�ات املختصة كانت
مزروعة ضم�ن مركبة لتنفجر أيض�ا يف توقيت
حرج” ،منوها بعودة الحركة إىل طبيعتها.

تونس /متابعة الزوراء:
أكد الرئي�س التونيس ،قيس س�عيد“ ،تمس�كه
بمبادئ الديمقراطية واحرتام الحريات وضمان
حقوق اإلنس�ان ،ورفضه لكل أش�كال الوصاية
أو التدخ�ل يف الش�ؤون الداخلي�ة لبل�ده” ،وذلك
خلال اس�تقباله األمني الع�ام لجامع�ة الدول
العربية أحمد أبو الغيط.وش�دد قيس سعيد عىل
“انفتاح تونس عىل التشاور والتعاون مع الدول
الش�قيقة والصديقة ،يف كنف االحترام املتبادل
للسيادة الوطنية ،ورفضها لكل أشكال الوصاية
أو التدخ�ل يف ش�ؤونها الداخلي�ة أو الرتب�ص
بمصالحها”.من جانب�ه ،أعرب أحمد أبو الغيط

عن “ثقته يف املس�ار الديمقراطي يف تونس ،ويف
وجاهة التدابري واإلج�راءات التي تم اتخاذها”.
وتمنى “للقيادة التونسية النجاح يف معركة بناء
دول�ة وطنية قوية تلبي إرادة الش�عب التونيس،
وتحق�ق تطلعات�ه نح�و االس�تقرار والنم�اء”.
ووجه س�عيد الشكر لألمني العام لجامعة الدول
العربي�ة ،على “مواقفه الداعم�ة لتونس يف هذا
الظ�رف التاريخي الذي تمر به” ،منوها بـ”دور
الجامعة يف االنتصار ملبادئ الدولة الوطنية ،بما
ُيس�هم يف املحافظة عىل س�يادة ال�دول العربية
ويع�زز وحدته�ا ويرس�خ األم�ن واالس�تقرار
فيها”.

العراق يسلم  15معتقالً سعودياً إىل الرياض بعد انتهاء حمكوميتهم

أمري الكويت يوجه بإصدار عفو عن احملكومني يف القضايا السياسية

بغداد /الكويت /الزوراء:
أعل�ن الديوان األميري يف الكويت توجيه
أمري البلاد بإصدار عفو ع�ن املحكومني
يف القضاي�ا السياس�ية م�ن الكويتيين
خلال الفترة املاضي�ة ،كمخ�رج م�ن
مخرج�ات الحوار الوطن�ي الذي دعا إليه
األمير يف ش�هر س�بتمرب/أيلول املايض،

فيم�ا كش�فت وزارة الداخلي�ة العراقية
ع�ن تس�ليمها  15س�عوديا ً إىل الرياض،
كان�وا معتقلين يف س�جونها ،وذل�ك بعد
انتهاء فترة محكوميتهم.وق�ال الديوان
األميري الكويتي ،يف بيان ل�ه“ :بنا ًء عىل
التوجيه السامي لحرضة صاحب السمو
أمير البالد الش�يخ نواف األحم�د الجابر

الصب�اح ،انطل�ق الح�وار الوطن�ي بين
الس�لطتني الترشيعي�ة والتنفيذي�ة بغية
مناقشة سبل تحقيق املزيد من االستقرار
السيايس ،وتهيئة األجواء لتعزيز التعاون
بني الس�لطتني وفقا ً للثوابت الدستورية،
مع التأكيد عىل ما نصت عليه املادة “”50
من الدس�تور عىل قيام نظام الحكم عىل

أس�اس فصل الس�لطات م�ع تعاونها”.
وأض�اف البي�ان“ :لقد ثمنت الس�لطتان
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة ه�ذا التوجي�ه،
وأعربت�ا ع�ن تطلعاتهما ب�أن ينهي هذا
الح�وار حدة االحتقان الس�يايس يف البالد
تمهيدا ً لتحقيق مبدأ التعاون بينهما”.
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أكدت وضع معاجلات لتقليل تأثري تداعياتها على األمن الغذائي للبلد

الزراعة لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشفت وزارة الزراعة عن تفاصيل
خطتها الزراعية الشتوية ،وفيما
اعلنت تقليصها اىل مليونني و500
ألف دونم بسبب الشح املائية ،اكدت
وضع معالجات لتقليل تأثري تداعيات
النقص الحاصل بالخطة عىل االمن
الغذائي للبلد.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،حميد
النايف ،يف حديث لـ”الزوراء” :انه عىل
طول السنوات السابقة كنا نعد خطة
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 :تقليص اخلطة الشتوية إىل مليونني و 500ألف دومن بسبب الشح املائي وسرتكز على زراعة احلنطة
رائدة لتأمني مرتكزات االمن الغذائي
السيما محصول الحنطة إلدخاله
يف البطاقة التموينية .الفتا اىل انه
عندما كان عام  2018عاما مطريا
امتألت خالله السدود والوديان ،وتم
االستفادة منها يف خطتي عامي
 2019و.2020
واضاف :ان وزارة الزراعة قدمت خطة
شتوية بمساحة  5ماليني و 900الف
دونم ،إال اننا فوجئنا باعرتاض وزارة
املوارد املائية عىل الخطة ،واكدت ان

االيرادات املائية يف هذا العام قليلة
جدا وطالبت بتخفيضها بنسبة
 ،50%مما ادى اىل تقليص الخطة
بمساحة مليونني و 500الف دونم،
واغلبها ستزرع ملحصول الحنطة.
واشار اىل :ان الخطة سرتكز عىل
محصول الحنطة مع قرابة 200
الف دونم لزراعة الشعري .مبينا :ان
الخطة استثنت محافظة دياىل بسبب
انقطاع املياه عن حمرين من قبل
إيران ،وستكون فيها املياه للبستنة

ومياه الرشب .مؤكدا :انه يف حال
كانت هناك امطار ستقوم الوزارة
بزيادة الخطة .
نّ
وبي :ان الخطة ستؤثر عىل املنتج
املحيل يف األسواق ،ولكن ليس
بالطريقة التي تهدد االمن الغذائي
لكون الوزارة وضعت معالجات
لتقليل النقص الحاصل ،من خالل
زيادة غلة الدونم الواحد للمساحة
املزروعة الواحدة لزيادة االنتاج،
وكذلك سيتم اللجوء اىل الزراعة

العمودية وكذلك ابتكار اصناف
جديدة مقاومة للجفاف.
ويف وقت سابق ،أقرت وزارتا الزراعة
واملوارد املائية الخطة الشتوية
الزراعية يف عموم البالد.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،حميد
النايف ،يف بيان :إن “اللجنة الدائمة
املشرتكة بني وزارتي الزراعة واملوارد
املائية اجتمعت يف مقر وزارة الزراعة
وبرئاسة وزيرها محمد الخفاجي
ووزير املوارد املائية مهدي رشيد

الحمداني ،وبحضور كل اعضاء
اللجنة ومن الوزارتني ،اضافة اىل
حضور مستشار لجنة الزراعة
و املياه واالهوار النيابية من اجل
مناقشة الخطة الزراعية املقرتحة
من قبل وزارة الزراعة للموسم
الزراعي  2022 2021-وللمساحات
املروية (أنهارا ومشاريع وإروا ًء)
وحسب املؤرشات املقرتحة من قبل
مديريات الزراعة يف املحافظات عدا
اقليم كردستان”.

وأضاف أن “النقاش تناول امكانية
اقرار املساحات املقرتحة من قبل
وزارة الزراعة” .الفتا اىل أن “املوارد
املائية بينت بأن الخزين املائي املتاح
املوجود يف السدود والخزانات يكفي
لسد احتياجات مليونني وخمسمائة
الف دونم ،أي بمقدار تخفيض 50%
عن املساحات املقرة للعام املايض
والبالغة خمسة ماليني دونم ،وذلك
نظرا النحسار االيرادات املائية والغطاء
الثلجي يف العراق واملنطقة” .

تقارير
العدد 7583 :الخميس  21تشرين االول 2021

www.alzawraapaper.com

العامري يدعو املتظاهرين إىل إنهاء حرق اإلطارات وقطع الطرق

أكد أن الدورة الربملانية اجلديدة متثل الفرصة الذهبية للمستقلني

عن
حملل سياسي يكشف لـ
السيناريوهات احملتملة لتشكيل احلكومة
الزوراء /مصطفى فليح:
كش�ف املحل�ل الس�يايس ،علي البي�در ،عن
الس�يناريوهات املحتمل�ة لتحالف�ات الكت�ل
السياس�ية لتش�كيل الحكومة ،فيم�ا اكد أن
ال�دورة الربملاني�ة الجدي�دة تمث�ل الفرص�ة
الذهبية للمستقلني.
وقال البيدر يف حديث لـ”الزوراء” :ان “نتائج
االنتخاب�ات طبيعية وهذه ردة فعل الش�ارع
بمعاقبة بعض الفاس�دين ومعاقبة السالح،
وكان للوع�ي الوطن�ي دور كبير يف ه�ذه
االنتخاب�ات ،وكانت ه�ي البصم�ة ،ونتمنى
ان تتوس�ع مس�احة اإلصالح م�ن خاللها يف
الربملان املقبل”.
واضاف ان “ردود الفعل املعرتضة عىل النتائج
يقدم عليها الخارسون يف كل انتخابات ويف كل
العالم تكون هكذا من اجل تخدير جمهورهم
بأن هنالك مؤامرة من خاللها نجح الفائزون
واس�تطاعوا الظفر يف مقاعد س�تمكنهم من
املسك بزمام األمور يف املرحلة املقبلة”.
وبني انه “عىل الفائزين التعامل بحكمة ،وان
يك�ون خيارهم وطني�ا يف اختي�ار الحكومة
ويف تغيير الكثري من رؤس�اء الهيئ�ات ،وان
ال يعمل�وا او يعزف�وا عىل وت�ر الطائفية كما
حص�ل بالس�ابق ،ونتمن�ى ان ن�رى حكومة
إصالحي�ة اىل جانبه�ا معارضة إصالحية كي
تستطيع سفينة العملية السياسية ،إن صح
الوصف ،أن تسري وتبحر ،وان تكون التجربة
الديمقراطي�ة يف الع�راق مثاال يحت�ذى به يف
املنطقة او حتى عىل مستوى العالم”.
وع�ن طبيع�ة التحالف�ات واالصطفاف�ات
القادم�ة ،ق�ال البي�در ان “هنال�ك خندقني،
الخن�دق األول واالق�وى واالق�رب لتش�كيل
الحكوم�ة مثلث اضالعه “الكتل�ة الصدرية”
و”تق�دم والكتل املتحالف�ة معها” و”الحزب
الديمقراطي الكردس�تاني” برئاسة مسعود
الربزاني ،أما الخندق الثاني فيمثله “اليكتي”
وما يس�مى بـ”االطار التنس�يقي” وربما قد
يلتحق به تحال�ف “عزم” إذا رفض ان يكون

يف تحال�ف م�ع الخن�دق األول” .مؤك�دأ ان
“املعطيات األوىل تشري اىل ذلك”.
واضاف “ربما يعاد تش�كيل بي�وت املكونات
الطائفي�ة الثلاث الك�رد والش�يعة وكذل�ك
السنة ،ويخرجون بثوب جديد وعباءة جديدة
بمش�اريع ش�كلية وتعاد نف�س اإلخفاقات
والتوافقات التي تس�ببت بكل تل�ك الكوارث
عىل مدار العقدين املاضيني”.
ورأى املحل�ل ان “هذه ال�دورة تمثل الفرصة
الذهبية للمس�تقلني كونهم يحظ�ون بتأييد
منقط�ع النظير على املس�توى الش�عبي”،
محب�ذا ً ان “ال يكونوا جزءا م�ن الحكومة بل
ان يتواجدوا يف املنظومة الرقابية والترشيعية
ويعملوا عىل دعم خيارات اإلصالح املجتمعية،
وكذلك عىل ترشيع قوانني ممكن ان تسهم يف
توسيع رقعة اإلصالح داخل الربملان ،وبالتايل
يمكن ان نؤس�س لثقاف�ة املعارضة وثقافة
اإلصلاح وثقاف�ة تقوي�م األداء الحكوم�ي
والعم�ل على زي�ادة الخدم�ات املقدم�ة
للمواطنني وتوفري سبل العيش الكريم لهم”.
وعن الكتلة االكرب الفائزة باالنتخابات ،اكد ان
“موضوعة رئيس الوزراء تحصيل حاصل أما
ان يكون رئيس الوزراء صدريا او يكون تحت
إم�رة الصدريني ال من�اص من ه�ذا الخيار،
اليوم هم يلعبون به�ذه الروحية ويتحركون
به�ذا االط�ار ويتفاوض�ون ويتعامل�ون مع
االخ�ر على أس�اس انه�م يمتلكون رئاس�ة
الوزراء”.
ون�وه البي�در ان�ه “يف ح�ال حص�ل خالف يف
ه�ذا التوج�ه يف املرحل�ة املقبلة فقد نش�هد
ربم�ا احت�كاكا او ق�د يص�ل اىل درج�ة م�ن
الصراع ،فالصدريون أقوي�اء وال يمكن لهم
ان يفرط�وا برئاس�ة ال�وزراء ،وهناك مقولة
لهم اننا لس�نا اياد علاوي يف  2010يف تحذير
اىل الكت�ل ورس�الة مبارشة او حتى مش�فرة
ان الصدريين لن يقفوا مكت�ويف االيدي تجاه
أي مؤام�رة او محاولة تس�عى إلزاحتهم عن
املشهد”.

القضاء يو ّضح آلية التعامل مع الطعون
وحي ّدد شروط اللجوء إىل العد اليدوي

بغداد /الزوراء:
أوضح مجلس القضاء األعىل ،امس االربعاء،
آلية التعامل مع الطع�ون املقدمة عىل نتائج
االنتخاب�ات ،فيم�ا ح�دد رشوط وإمكاني�ة
اللجوء إىل العد اليدوي.
وقال املجل�س يف ترصيح صحفي :إن “اآللية
التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون
املقدمة على نتائج االنتخاب�ات تتم بموجب
القان�ون م�ن خلال تقدي�م طلب م�ن قبل
املعترض على النتائج إىل مجل�س املفوضني
يتضمن االعرتاض عىل النتائج ويطلب إعادة
احتس�اب أصوات�ه أو أي طلب آخ�ر” .مبينا ً
أن “مجل�س املفوضين يدقق الطلب حس�ب
األدل�ة املقدمة وإم�ا أن يصدر ق�رارا ً إيجابيا
باالستجابة للطلب وإما أن يصدر قرارا ً سلبيا ً
برفض الطلب”.
وأض�اف أن “من حق املعترض الطعن بقرار
مجل�س املفوضين الس�لبي أم�ام الهيئ�ة
القضائي�ة لالنتخاب�ات التابع�ة إىل مجل�س
القض�اء األعلى والتي إما تؤي�د قرار مجلس
املفوضني وإما تنقضه” ،مشريا إىل أن “قسما ً

م�ن الطع�ون قدم�ت إىل الهيئ�ة القضائي�ة
مب�ارشة وه�ذا خط�أ إجرائ�ي ،إذ يفترض
أن تق�دم إىل مجل�س املفوضني ال�ذي يصدر
بموجبها قرارا ً معينا ً ثم يطعن بهذا القرار”.
وتاب�ع أن “الطعون املقدم�ة أعيدت بموجب
كت�اب إىل مجل�س املفوضين إلص�دار ق�رار
بش�أنها ثم تعاد مج�ددا ً إىل الهيئة القضائية
للنظ�ر فيها وف�ق القانون” ،الفت�ا ً إىل “عدم
إص�دار أي ق�رار م�ن الهيئ�ة القضائي�ة
لالنتخابات بخصوص نتائج هذه االنتخابات
حتى اآلن”.
وبش�أن رشوط وإمكاني�ة اللج�وء إىل الع�د
الي�دوي ،ذكر املجل�س أن “بإم�كان مجلس
املفوضين املوافقة عىل العد الي�دوي يف حال
حص�ول طع�ن بمحط�ات مح�ددة إذا كانت
هناك أدلة تس�توجب العد الي�دوي” ،الفتا ً إىل
أن�ه “يف ح�ال رف�ض مجل�س املفوضني ذلك
فبإم�كان الهيئ�ة القضائي�ة لالنتخابات أن
تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات
املطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل
لكل املحطات)”.
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جملس األمن الوطين :التظاهر السلمي حق دستوري
على أالّ يتضمن التجاوز على القانون
بغداد /الزوراء:
دعا مجل�س األمن الوطن�ي ،امس
األربع�اء ،املتظاهري�ن إىل التع�اون
مع القوات األمنية للقيام بمهامها،
مؤك�دا أن التظاه�ر الس�لمي حق
دس�توري عىل أال يتضم�ن التجاوز
عىل القانون والنظ�ام ،فيما طالب
رئي�س تحال�ف الفت�ح ،ه�ادي
العامري ،املتظاهرين بإنهاء ظاهرة
حرق اإلطارات وقطع الطرق.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س
مجلس الوزراء يف بيان تلقته وكالة
األنب�اء العراقي�ة (واع) ،إن “رئيس
مجلس الوزراء القائد العام للقوات
املس�لحة ،مصطف�ى الكاظم�ي،
ت�رأس اجتماعا ً للمجل�س الوزاري
لألمن الوطني” ،الفتا اىل أنه “جرت
خلال االجتماع مناقش�ة األوضاع
األمنية يف البالد ،واإلجراءات املتخذة
للحف�اظ على أرواح املواطنين،
واملمتلكات العامة والخاصة”.
وأك�د الكاظم�ي ،وفق�ا للبي�ان،
“أهمي�ة أن تكون الهوي�ة الوطنية
ه�ي الس�ائدة ،واالبتع�اد ع�ن كل
ّ
يب�ث الفرقة بين أبناء ش�عبنا
م�ا
الواحد”.
وقال خالل االجتماع :إن “الحكومة
أدت دورا ً كبيرا ً إلجراء االنتخابات،
ونجح�ت األجه�زة األمني�ة بتأمني
املراك�ز االنتخابي�ة واملرش�حني
والناخبني” ،مش�يدا ً ب�دور األجهزة
األمنية بصنوفها كافة ،حيث جرت

االنتخاب�ات وألول م�رة م�ن دون
حظر للتجوال ،ومن دون مفخخات
أو اغتياالت وأعمال إرهابية”.
وأك�د االجتماع ،بحس�ب البيان :أن
“التظاهر الس�لمي حق دس�توري،
ومن واجب قواتنا األمنية تأمني حق
التعبير عن الرأي ،على أال يتضمن
التجاوز على القان�ون والنظام أو
التضيي�ق على املواطنين ،وقط�ع
الط�رق وتعطي�ل الحي�اة العام�ة،
أو االعت�داء على األملاك العام�ة
والخاص�ة ،أو اإلس�اءة إىل هيب�ة
الدولة” ،مشددا عىل أن “االعرتاض

على نتائ�ج االنتخاب�ات يج�ب أن
يكون ضم�ن اإلج�راءات القانونية
املعمول بها ،وهو املس�ار القانوني
الطبيعي والسليم”.
ودعا االجتماع املواطنني املتظاهرين
إىل التع�اون مع القوات األمنية؛ من
أجل القيام بمهامها يف حفظ األمن،
وأكد توجيهات القائد العام للقوات
املس�لحة للق�وات األمني�ة بأهمية
التحيل باالنضباط العايل ،والحفاظ
عىل سير الحي�اة العام�ة” ،مؤكدا
“التزام الحكوم�ة العراقية بحماية
بعث�ة األم�م املتح�دة يف الع�راق،

والبعث�ات الدبلوماس�ية األخ�رى
العامل�ة يف البلاد م�ن أي تهدي�د
ودعمها للقي�ام بمهامها ،يف نطاق
الت�زام العراق بالقوانين واألعراف
الدولي�ة” ،مج�ددا ً “موق�ف العراق
الثاب�ت يف رفض�ه أن يكون منطلقا ً
لالعتداء عىل أي دولة أخرى”.
وعبرّ االجتماع عن الشكر والتقدير
إىل كل املراقبين املحليني والدوليني
الذي�ن س�اهموا بمراقب�ة عملي�ة
االقتراع بدع�وة م�ن الحكوم�ة
العراقية ،وثمّن الدور اإليجابي الذي
لعبته املنظم�ات اإلقليمية والدولية

والس�يما جامع�ة ال�دول العربية،
ومنظمة املؤتمر اإلسلامي ،وبعثة
ً
فضلا عن بعثة
االتح�اد األوروبي،
األم�م املتح�دة يف الع�راق يف تقديم
الدع�م واإلس�ناد ،وتنس�يق عم�ل
املراقبني الدوليني.
يف غض�ون ذلك ،دع�ا رئيس تحالف
الفت�ح ،ه�ادي العام�ري ،ام�س
األربع�اء ،املتظاهري�ن إىل إنه�اء
ظاه�رة ح�رق اإلط�ارات وقط�ع
الط�رق ،فيم�ا طال�ب مفوضي�ة
االنتخابات بالنظ�ر بجدية يف كافة
الطعون املقدمة لها.
وق�ال العام�ري يف بي�ان تلقت�ه
“ال�زوراء”“ :مم�ا ال ش�ك في�ه أن
املطالبة بالحقوق بالطرق السلمية
والحضاري�ة وف�ق اإلج�راءات
األصولي�ة ح�ق كفل�ه الدس�تور”،
مقدم�ا ً الش�كر إىل “املتظاهري�ن
لحرصهم على س�لمية املظاهرات
ولتعامله�م الع�ايل م�ع األجه�زة
األمنية حماة الوطن”.
وأضاف “أميل بهم االس�تمرار بهذا
النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق
اإلط�ارات وقطع الط�رق بالرسعة
الالزمة ،فهذه األمور يجب مراعاتها
بكل دقة”.
ودع�ا العام�ري “املفوضي�ة العليا
لالنتخاب�ات اىل النظ�ر بجدي�ة يف
جميع الطعون املقدمة لها من اجل
طمأن�ة الجميع وإثب�ات حياديتها
الكاملة”.

أعلنت تسلمها  1400طعن يف نتائج االنتخابات

املفوضية :بدء النظر يف الطعون والشكاوى املتعلقة بنتائج العملية االنتخابية
الزوراء /يوسف سلمان :
أعلنت الهيئة القضائية لالنتخابات ،املش�كلة
يف مجل�س القض�اء االعلى اع�ادة االضابير
الخاصة بالطعون والش�كاوى اىل املفوضية،
ألنه�ا ج�اءت قب�ل اعلان النتائ�ج النهائية،
فيما اكدت مفوضية االنتخابات بدء النظر يف
الطعون والش�كاوى املتعلقة بنتائج العملية
االنتخابي�ة ،حي�ث تس�لمت اكثر م�ن 1400
طع�ن بنتائ�ج االنتخاب�ات بعد انته�اء املدة
القانونية لتقديمها.
وقال رئيس مجلس املفوضني ،القايض جليل
خلف ،يف مؤتمر صحف�ي تابعته “ الزوراء” :
ان “ مفوضية االنتخابات اعلنت يف  ١٦ترشين
األول اكتمال احتس�اب نتائج االقتراع العام
وانته�اء م�دة الطعون به�ذه النتائج امس”.
مبينا” ان�ه تم امس االربعاء  ٢٠ترشين األول
الب�دء بمرحلة مهم�ة يف العملي�ة االنتخابية
وه�ي النظ�ر يف الطع�ون بع�د انته�اء امل�دة
القانوني�ة لتقديمها ،والتي وجهنا بتس�هيل
اإلرساع بتس�لمها وتس�جيلها وس�محنا بأن

تق�دم الوثائق الثبوتية الحقا ً وملده ثالثة أيام،
ً
إيمانا منا برضورة اس�تقبال جميع الطعون
ولتس�هيل ممارس�ة ح�ق الطع�ن م�ن قبل
املرشحني املعرتضني”.
واضاف “ خالل هذه الفرتة تس�لمنا الطعون
البال�غ عدده�ا ما يق�ارب م�ن  1400طعن،
وستقوم املفوضية بالنظر يف الطعون املقدمة
م�ن املعرتضين على النتائج وف�ق القانون،
وس�ينظر املجلس يف األدلة املرفقة ،وإذا ثبت
صحة الطعون باألدلة سنقوم بفتح املحطات
املطع�ون به�ا ووفق�ا للم�ادة ( ٣٨أوالً) من
قان�ون االنتخاب�ات رقم ( )9لس�نة ،”2020
مبينا انه “ س�يتم فرز أص�وات تلك املحطات
وعده�ا يدو ًي�ا بحض�ور ممثلي املرش�حني
املتنافسين ،ويف ضوء ذلك س�يصدر قرار أويل
قابل للطعن أمام الهيئة القضائية لالنتخابات
يف مجلس القضاء األعىل”.
واك�د ان “ املفوضي�ة ستس�تمر يف تدقي�ق
الطع�ون باآللية نفس�ها واإلج�راءات خالل
األي�ام املقبلة لحين االنتهاء منه�ا جميعا”.

واش�ار اىل انته�اء عملي�ة تطاب�ق البصمات
للمصوتني يف التصويت الخاص والعام وبأقل
م�ن امل�دة القانونية ال�واردة يف امل�ادة ()39
خامس�ا ج من قانون االنتخابات” ،مبينا “ان
املخال�ف س�يحال إىل املحاك�م املختصة وفقا ً

لإلج�راءات القانوني�ة” ،مؤك�دا إن “ مرحلة
الشكاوى والطعون ال تقل أهمية عن املراحل
األخرى ،وس�نقوم بالتعامل معها بكل أمانة
وحرص ومهني�ة واس�تقاللية لحني تصديق
النتائج النهائية “.

العراق يسلم  15معتقالً سعودياً إىل الرياض بعد انتهاء حمكوميتهم

أمري الكويت يوجه بإصدار عفو عن احملكومني يف القضايا السياسية
بغداد /الكويت /الزوراء:
أعلن الديوان األمريي يف الكويت توجيه
أمري البالد بإصدار عفو عن املحكومني
يف القضايا السياس�ية م�ن الكويتيني
خلال الفترة املاضية ،كمخ�رج من
مخرج�ات الح�وار الوطن�ي الذي دعا
إلي�ه األمير يف ش�هر س�بتمرب/أيلول
امل�ايض ،فيما كش�فت وزارة الداخلية
العراقية عن تس�ليمها  15سعوديا ً إىل
الرياض ،كانوا معتقلني يف س�جونها،
وذلك بعد انتهاء فرتة محكوميتهم.
وقال الديوان األمريي الكويتي ،يف بيان
له“ :بنا ًء عىل التوجيه السامي لحرضة
صاحب السمو أمري البالد الشيخ نواف
األحمد الجاب�ر الصباح ،انطلق الحوار
الوطن�ي بين الس�لطتني الترشيعي�ة
والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق
املزيد من االستقرار السيايس ،وتهيئة
األجواء لتعزيز التعاون بني السلطتني
وفقا ً للثوابت الدس�تورية ،مع التأكيد
عىل م�ا نصت علي�ه امل�ادة “ ”50من
الدس�تور عىل قيام نظ�ام الحكم عىل
أساس فصل السلطات مع تعاونها”.
وأضاف البيان“ :لقد ثمنت السلطتان
الترشيعي�ة والتنفيذية ه�ذا التوجيه،
وأعربت�ا ع�ن تطلعاتهم�ا ب�أن ينهي

هذا الح�وار حدة االحتقان الس�يايس
يف البالد تمهي�دا ً لتحقيق مبدأ التعاون
بينهما”.
وأكد أنه “حرص�ا ً من حرضة صاحب
السمو عىل املحافظة عىل ما جبل عليه
الش�عب الكويت�ي ال�ويف م�ن العادات
الكريمة من تس�امح ومحبة وتس�ام
واملحافظة عىل الوحدة الوطنية ملا فيه
مصلحة الكويت ،وإزاء ما نقله رئيسا

مجلس األمة ومجلس الوزراء لسموه،
وبع�د اطالع س�موه عىل مناش�دة ما
يق�ارب أربعين عض�وا ً م�ن األخ�وة
أعضاء مجلس األمة ،وتأكيد حرصهم
على التع�اون وتحقي�ق االس�تقرار
الس�يايس ،وما نقله مستشارو سموه
بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار ،فقد
قرر س�موه استخدام حقه الدستوري
وفقا ً للمادة “ ”75من الدستور”.

ولفت إىل ّ
أن أمير البالد كلّف “كالً من
رئي�س مجلس األم�ة ورئيس مجلس
الوزراء ورئيس املجلس األعىل للقضاء،
باقرتاح الضوابط والرشوط للعفو عن
بعض أبناء الكويت املحكومني بقضايا
خالل فرتات ماضية تمهيدا ً الستصدار
مرسوم العفو”.
ويف سياق اخر كشفت وزارة الداخلية
العراقية ،امس األربعاء ،عن تسليمها

 15سعوديا ً إىل الرياض ،كانوا معتقلني
يف السجون العراقية ،وذلك بعد انتهاء
فرتة محكوميته�م ،يف خطوة اعتربها
مراقب�ون ترجم�ة عملي�ة للتق�ارب
األخري بني البلدين.
ويوجد عرشات املعتقلني الس�عوديني
يف الس�جون العراقية ،غالبيتهم ممن
تس�لمتهم بغداد من القوات األمريكية
يف ع�ام  2010قبي�ل إنه�اء احتالله�ا
البالد واالنس�حاب من�ه ،وكان هؤالء
قد دخل�وا العراق بش�كل غري رشعي،
لالنضم�ام إىل الجماع�ات املس�لحة،
وأبرزه�ا تنظي�م “القاع�دة” ،للقتال
آنذاك ضد القوات األمريكية.
وأوض�ح مدير دائ�رة األح�وال املدنية
والج�وازات يف وزارة الداخلي�ة ببغداد،
اللواء رياض الكعب�ي ،أن بالده قامت
بتسفري  15سجينا ً سعوديا ً إىل اململكة،
بعد انتهاء فرتات أحكامهم.
وأكد الكعب�ي أن املعتقلني أكملوا مدد
محكوميتهم يف السجون العراقية ،كما
ت�م إبعاد  156طفالً م�ن أبناء مقاتيل
تنظي�م “داعش” من أمهات أجنبيات،
وفقا ً لقرار قضائي ،دون الكش�ف عن
الدول التي تم ترحيلهم إليها.
وتح�دث الكعبي للصحيفة الرس�مية

“الصب�اح” ،ع�ن ترحيل أكث�ر من 43
أل�ف أجنب�ي م�ن الع�راق مخالفين
لقوانين اإلقام�ة داخ�ل البلاد ،م�ع
صدور ق�رارات قضائية تضمنت منع
املحكومين املبعدين من دخول العراق
مرة أخرى ،مؤكدا ً أن عمليات التسفري
تمّ�ت بحض�ور ممثلني عن س�فارات
بلدانهم ،وأنها ُنفذت بعد تزويدهم من
حكومات بلدانهم بوثائق سفر مؤقتة
وتذاكر سفر.
ً
ت�م أيض�ا ً إبع�اد  156طفلا م�ن
أبن�اء مس�لحي “داعش” م�ن أمهات
أجنبيات.
ويوج�د م�ا بين  70إىل  80س�جينا ً
س�عوديا ً يف س�جن الح�وت الواق�ع يف
مدين�ة النارصي�ة جنوب�ي الع�راق،
يقض�ون أحكام�ا مختلف�ة ،أغلبه�ا
وفق قانون مكافحة اإلرهاب املعمول
ب�ه يف البلاد ،وقد خضع�وا ملحاكمات
عسكرية خالل فرتة االحتالل األمريكي
للع�راق ،كم�ا اعتقل آخ�رون بعد تلك
الفرتة ،ونفذت أحكام إعدام بحق عدد
منهم .وسبق للرياض املطالبة بإرسال
محامني لالطالع عىل أحوال معتقليها
يف الع�راق ،لكن بغ�داد واجهت الطلب
بالرفض خالل عهد حكومة عادل عبد

املهدي السابقة.
ّ
ونفذ العراق حكم اإلعدام يف عام 2016
بح�ق معتقلني س�عوديني اثنني ،هما
عب�د الله ع�زام ومحمد الش�نقيطي.
وحينها ،قال السفري السعودي السابق
يف بغداد ،ثامر الس�بهان ،إن السلطات
العراقية لم تبلغ السفارة بإعدامهما،
إال بعد يومني من تنفيذ الحكم.
وتعليق�ا ً على الخطوة الجدي�دة ،قال
الخبير يف الش�أن الس�يايس واألمني
العراق�ي ،أحمد النعيم�ي ،لـ”العربي
الجدي�د” :إن املعتقلين يرج�ح أنه�م
أكلم�وا م�دد حكمهم من�ذ وقت غري
قصري ،لكن اعتبارات سياس�ية أجّ لت
إطلاق رساحه�م .وأوض�ح النعيمي
أن املعتقلين كانوا مم�ن اعتقلوا بعد
الغ�زو األمريك�ي للع�راق ،وأنهوا مدد
اعتق�ال تقل عن  15عام�اً .واعترب أن
الخطوة دليل آخر على جني التقارب
األخري بني الس�عودية والع�راق نتائج
عملي�ة على األرض ،متوقعا ً يف الوقت
ذاته أن تقوم الرياض بخطوة مماثلة،
حي�ث إن هن�اك معتقلين عراقيني يف
الس�عودية ،غالبيتهم أدين�وا بجرائم
جنائية ،ومن املمكن أن يتم تسليمهم
لبغداد أيضاً.
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املرور تصدر توضيحا بشأن مصادرة
األرقام املميزة
بغداد /الزوراء:
نف�ت مديرية املرور العامة ،امس األربعاء ،صحة ما تداولته مواقع التواصل االجتماعي
عن مصادرة أرقام مميزة خاصة باملواطنني وإعادة عرضها للبيع.
وذكرت دائرة اإلعالم والعالقات باملديرية إنه ”ال توجد مصادرة ،ويف األصل الرقم املروري
ل�م يجر بيعه للمواطن ،بل منحته ل�ه مديرية املرور العامة بموجب نظام خاص وليس
بصورة بيع”.
وبالنس�بة مل�ا جرى تداوله من ش�ائعات ،أوضحت املديرية أن “األرق�ام التي تتألف من
س�تة أرقام والرقم األيرس يكون رقما واحدا ويليه صف�ران ،فعندما يحذف الرقم واحد
يح�ذف الصفران أيضاً ،وبالت�ايل فإن الرقم يصبح مميزاً ،واملمي�ز يباع بمبالغ بموجب
تعليمات رقم  2املعدل من قانون املرور”.
وأضافت “أما ما يتعلق باملواطن فلم نصادر أي رقم ،ولكن نعرض عليه رشاء الرقم إذا
ما تم حذف األرقام األوىل أو منحه رقما آخر ،أما هو فليس له حق مكتسب بل هو عائد
للم�رور العام�ة” .وقال“ :أم�ا إذا كان رقم املواطن يف األصل مميزا ،فيعاد اىل الش�خص
نفس”.

جنايات ذي قار تصدر قرارا بإعدام
جزائري قتل عراقياً يف العاصمة
ذي قار/الزوراء:
أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار ،امس
األربع�اء ،بأن محكمة الجناي�ات ذي قار
أصدرت ع�دة أحكام جنائية بينها اإلعدام
لجزائري الجنسية.
وق�ال املص�در أن «محكم�ة الجناي�ات
يف منطق�ة اس�تئناف ذي ق�ار االتحادية
أص�درت حكم�ا باإلعدام بحق ش�خصني
أحدهما (جزائري) الجنسية بعد إدانتهما
بقتل مواطن عراق�ي أثناء اقتحام مكتب
الصريفة التابع له وس�ط العاصمة بغداد

قبل عدة أعوام».
واضاف أن «املحكمة اصدرت أيضا حكما
بالسجن املؤبد بحق ش�خص تمت إدانته
بارتكاب جريمة قتل وحرق منازل سكنية
ملواطنني اثناء نزاع عش�ائري وقع مدينة
النارصية مركز املحافظة».
وبين املص�در أن «األح�كام القضائي�ة
صدرت استنادا ً إىل املادتني ( )4من قانون
مكافح�ة اإلره�اب ،و( )406م�ن قانون
العقوبات العراقي رقم  111لس�نة 1969
املعدل».

القوات األمنية تعتقل آمر كتيبة
«داعش» جنوبي بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلية العراقية وخلية االعالم االمني ،امس االربعاء ،اعتقال آمر
كتيبة تنظيم «داعش» جنوبي العاصمة بغداد.وقالت خلية اإلعالم األمني يف بيان
ورد «الزوراء» :إن «وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية
تمكن�ت من القاء القبض عىل املتهم كريم عبد الله مالح ،واملطلوب وفق مذكرات
توقيف حسب احكام املادة الرابعة من مكافحة االرهاب ،وذلك ملبايعته لعصابات
داعش».
وأوضحت أن املتهم «يشغل يف الوقت الذي القي القبض عليه ما يسمى امر كتيبة
يف عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة والية جنوب بغداد ومس�ؤول عن ثلاث مفارز».
وأشارت إىل «قيامه بعدد من العمليات اإلجرامية من بينها  -تفجري عبوة ناسفة
على عجل�ة تابعه للجيش العراقي يف جرف النرص ،نص�ب وتفجري عبوة عىل رتل
للجيش العراقي وتفجري عبوات اخرى عىل ارتال للقوات األمنية ،االشرتاك بتفجري
عجل�ة (نوع لوري) يقودها إرهابي انتحاري اس�فل جرس الفاضلية يف محافظة
بابل والهجوم بواس�طه اس�لحة مختلفة عىل افراد الجيش املتواجدين عىل جرس
الفاضلية».
وبني بي�ان الخلية أن «اقواله دون�ت ابتدائيا وقضائيا باالعتراف واتخذت بحقه
االجراءات القانونية اصولياً».
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جملس الوزراء يوجه مبنح حقوق تقاعدية لذوي شهداء مركز النقاء

بالضحايا ،لغرض إحالته�ا إىل الهيئة الوطنية
للتقاعد ،لغ�رض املبارشة الفوري�ة بإجراءات
منح ذوي الضحايا بالحقوق التقاعدية ،أسوة
باملتوفني من منتس�بي وزارة الصحة من ذوي
املهن الطبية والصحية واإلدارية».
ُّ
خ�ص إج�راءات احتس�اب الضحاي�ا
ويف م�ا َي
ضمن قانون مؤسس�ة الش�هداء ،كلف الغزي
«الدائ�رة القانوني�ة يف األمان�ة العامة ملجلس
ال�وزراء ،بإع�داد املس�ودة الخاص�ة ،لعرضها
عىل جلس�ة مجلس ال�وزراء ،للتصويت عليها
وإحالتها إىل مجلس النواب ،كي يتم ش�مولهم
بمرشوع القانون الخاص بش�هداء مستشفى
ابن الخطيب».

بغداد /الزوراء:
أص�در األمين الع�ام ملجل�س ال�وزراء ،حميد
الغ�زي ،ام�س األربع�اء ،توجيها ً ملن�ح حقوق
تقاعدية لذوي شهداء مركز النقاء.
وذك�ر بي�ان لألمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء
تلقت�ه «الزوراء» :أن «الغزي اس�تقبل ،ممثلني
عن ذوي ش�هداء مركز النق�اء للعزل الصحي
يف مدين�ة النارصية ،لبحث إج�راءات الجهات
القطاعي�ة ذات العالق�ة ،بش�أن تطبي�ق قرار
مجلس الوزراء ( 240لسنة .»)2021
ووجّ �ه األمني الع�ام ملجل�س ال�وزراء «وزارة
الصح�ة والدائ�رة القانونية يف األمان�ة العامة
ملجل�س ال�وزراء ،بإع�داد القوائ�م الخاص�ة

تقودها مسسارة امسها «بطيخة»

تفكيك شبكة بقيادة «نسوية» لبيع الفتيات يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وكال�ة وزارة الداخلي�ة
لش�ؤون الرشطة ،ام�س االربعاء،
اإلطاحة بعصاب�ة لإلتجار بالبرش
يف العاصمة بغداد.
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :إن «مف�ارز الوكال�ة
تمكن�ت م�ن اإلطاح�ة بعصاب�ة
مكون�ه م�ن رج�ال ونس�اء تقوم
باالتجار بالبرش يف بغداد».

وأضاف البيان ،إنه «بعد أن توفرت
معلومات عن وجود ش�بكة تقوم
ببيع الفتيات تدار من قبل امرأتني،
ت�م تش�كيل فري�ق عم�ل ملتابعة
املوض�وع وبع�د التح�ري وجم�ع
املعلوم�ات تم نص�ب كمني محكم
من قب�ل مكافح�ة اج�رام بغداد،
والقب�ض على ( )١٨ش�خصا ً من
الرجال والنس�اء بالجرم املش�هود
ضم�ن منطق�ة املش�تل رشق

العاصمة بغداد».
وأوض�ح إنه «ت�م تدوي�ن أقوالهم
ابتدائيا وقضائي�ا باالعرتاف وقرر
ق�ايض التحقي�ق توقيفه�م وفق
أح�كام امل�ادة  ٢٣٤م�ن قان�ون
العقوبات».
ب�دوره قال مصدر أمني مس�ؤول
إن هذه الشبكة تقودها سمسارة
أس�مها «بطيخة» تمتلك ش�قتني
سكنيتني يف منطقة املشتل ببغداد

حيث تقدم فيها الخدمات الجنسية
للزبائ�ن الذي�ن يترددون عليه�ا
اضافة اىل التجارة بالفتيات.
ووفقا للمصدر فإن هذه الش�بكة
ُتعد أقوى ش�بكة للدعارة واالتجار
بالبرش رشقي بغداد.
إىل ذل�ك ،أك�د بي�ان الوكال�ة إن
«مف�ارز مديرية مكافح�ة اجرام
بغ�داد ،نف�ذت العدي�د م�ن أوامر
الق�اء القب�ض بح�ق ع�دد م�ن

املتهمين لقيامهم برسق�ة مبالغ
مالي�ة ومن�ازل س�كنية ومحالت
تجارية ومتهمني آخرين بالتزوير
ومطلوبين بقضاي�ا جنائي�ة
مختلف�ة ضمن مكات�ب مكافحة
اإلجرام يف جانبي الكرخ والرصافة
من العاصمة بغداد».
وتاب�ع« ،ت�م اتخ�اذ كل اإلجراءات
القانوني�ة بحقه�م وتقديمهم إىل
القضاء لينالوا جزائهم العادل».

إجراءات صارمة للحد النزاهة تكشف تفاصيل قرار حكم وأمر استقدام ملسؤولني يف حمافظتني

من تهريب املخدرات
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس األربعاء ،اتخاذ
إجراءات صارمة للحد م�ن تهريب املخدرات ،فيما
أشارت اىل أن هذه االجراءات صعبت من التهريب.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة ،عم�ر الوائلي ،يف ترصي�ح
صحف�ي:إن «موضوع املخدرات وبس�بب األحكام
واإلج�راءات الصارمة يف املناف�ذ الحدودية يصعب
تهريبه�ا» ،مبين�ا ً أن «التهري�ب لي�س ع�ن طريق
املناف�ذ الحدودية وإنما عن طريق املنافذ أو املعابر
غري الرسمية».
وأش�ار الوائيل أن «الكميات الت�ي تضبطها الهيئة
من املخدرات قليلة عن طريق املسافرين» ،موضحا ً
أن «أغلب املخدرات التي تضبط عن طريق الوافدين
وأق�ل منها ع�ن طريق املس�افرين خ�ارج العراق
وبكميات قليلة».
وأضاف أنه «من الصعب التهريب عن طريق املنافذ
الحدودي�ة ألن هن�اك الكثري م�ن اإلج�راءات التي
تتخذها املنافذ ملنع التهريب».

بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االربعاء،
تفاصي�ل ق�رار الحكم الوجاه�ي الصادر بحق
س�ابق يف لجنة تعويض العـملـيات
مس�ـؤو ٍل
ٍ
اإلرهـابـيَّ�ة بمـحافـظـ�ة الـديـوانيَّـ�ة
استقدام
الـسابـق ،فيما أعلـنت عن صدور أمر
ٍ
للمدير العام األسبق لدائرة صحة دياىل.
دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف معرض حديثها
ع�ن تفاصي�ل القضيَّتني اللتين َّ
حققت فيهما
الهيئة وأحالتهما إىل القضاء ،أفادت يف بيان ورد
لـ «الزوراء»َّ ،
بأن «محكمة جنايات القادس�يَّ ة
املُ َّ
ختص�ة بالنظ�ر يف قضاي�ا النزاه�ة أصدرت
ق�رارا ً بالحك�م عىل املعاون الس�ابق ملس�ؤول
لجنة تعويض العمليات اإلرهابيَّة يف املُحافظة،
اس�تنادا ً إىل أحكام القرار ( ١٦٠لس�نة ،)١٩٨٣
وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة «.
واضافتَّ ،
أن «املحكمة قرَّرت الحكم عىل املُدان
بالحبس ثالث سنواتٍ ؛ وذلك بعد ضبطه مُ تل ِّبسا ً
بالرشوة من قبل مالكات مكتب تحقيق الهيئة
يف املُحافظة».

اإلعالن عن فرز  8آالف قطعة أرض سكنية متهيدا لتوزيعها يف األنبار

االنبار /الزوراء:
اعل�ن مدي�ر بلدي�ة منطقة جب�ة بمحافظة
االنب�ار ،قطري العبيدي ،ام�س االربعاء ،عن
ف�رز  8االف قطع�ة ارض س�كنية تمهي�دا
لتوزيعه�ا عىل رشائ�ح مختلف�ة يف املناطق
الغربية.
وق�ال العبي�دي يف ترصي�ح صحف�ي ان ”
محافظ االنبار علي فرحان الدليمي وافق
على التصاميم العمران�ي الحديث لناحية
البغ�دادي بقض�اء هي�ت غرب�ي االنب�ار،
وال�ذي يتضم�ن ف�رز نح�و  8االف قطعة
س�كنية تمهي�دا لتوزيعه�ا بين رشائ�ح
الش�هداء والجرحى والسجناء السياسيني
واملوظفني ،باإلضافة اىل رشيحة املعافيني
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ومختل�ف الرشائ�ح االخرى بع�د ايقافها
لحين انته�اء انتخاب�ات ترشين خش�ية
اس�تغاللها م�ن قب�ل اط�راف سياس�ية
متنفذة لدواعي انتخابية “.
واض�اف ان” ه�ذه الوجب�ة تع�د االكرب منذ
تحرير املناطق الغربية من عنارص عصابات
داع�ش االجرامي�ة” ،مبين�ا ان”آلي�ة توزيع
قط�ع االرايض س�وف تكون وف�ق الضوابط
والتعليمات الصادرة من املراجع املختصة”.
اراض
وأش�ار العبي�دي اىل أن “توزي�ع قطع
ٍ
للمشمولني سوف يس�اهم يف مساعدة هذه
الرشائ�ح عىل انش�اء من�ازل له�م للحد من
قلة الوحدات الس�كنية وارتفاع اسعار رشاء
املنازل وااليجارات».

إعالن
اىل الرشيكة (انتظار محمود عباس) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف
النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (هاش�م عبيد خرض) بالبناء
على حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )302/2املقاطع�ة ( /70خ�ان الحماد)
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوم�ا داخ�ل الع�راق وش�هر واح�د خارج
العراق م�ن تاريخ نرش اإلعالن ،وبعكس�ه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

إعالن
اىل الرشيك�ة (برشى جاب�ر عباس) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن
يف النج�ف وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة
على قي�ام رشي�كك (عب�د الكري�م ناج�ي
بج�اي) بالبن�اء على حصت�ه املش�اعة يف
القطع�ة املرقم�ة ( )447/92املقاطع�ة
( /51اللهيبات) حدود بلدية النجف ولغرض
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر
واح�د خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن،
وبعكسه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض
مستقبال.

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة
م�ن نقاب�ة املهندسين
العراقيين /ف�رع النجف،
بإسم (يارس عباس كاظم
محم�د) فعلى م�ن يعث�ر
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار.

العدد :حجة وفاة3367/
جمهورية العراق
التاريخ 2021/10/5 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل  /املدعو سامر صادق محمد
م /إعالن
قد َم طال�ب حجة الوفاة (نجاة محم�د تقي) طلبا اىل
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق
املدعو (سامر صادق محمد) قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة
اي�ام من تاري�خ نرش االعلان وبخالفه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون .
القايض
عباس عيل هادي

العدد3403 :
جمهورية العراق
التاريخ 2021/10/12 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل  /املدعو هيبه مهدي هاشم
م /إعالن
قد َم طالب حجة الوف�اة (عامر حميد هادي) طلبا اىل
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق
املدعو (هيبه مهدي هاش�م) قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة
اي�ام من تاري�خ نرش االعلان وبخالفه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون .
القايض
عباس عيل هادي

جمهورية العراق
وزارة الع�دل
عقاري
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�ا ًء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 2021/1/26
لتسجيل تمام العقار تسلسل  1430الرشق باسم (طالب كريم
ش�ياع) مجدد باعتب�ار حائز له بصفة املالك للم�دة القانونية،
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا لتس�جيل وفق احكام
قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن
ه�ذا الطلب ،فعىل من يدعي بوجود عالقة أو حقوق معينة عىل
هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة
ثالثين يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم
الت�ايل النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك إلثب�ات حقوقه موقعيا يف
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مالحظ التسجيل العقاري يف غماس
مطرش نعيم صرب
نم�وذج رق�م ( )28تس�جيل

وعىل خلفيَّة قضيَّة إصدار أوامر إدار َّي ٍة للتعيني
بص�ور ٍة مُ خالف ٍة لألنظم�ة والتعليمات ،أعلنت
الدائ�رة «إص�دار محكمة تحقي�ق بعقوبة أمر
استقدام للمُ دير العام لصحَّ ة املُحافظة األسبق»،
ٍ
ً
ِّ
وضحة َّ
مُ
بحق املش�كو منه يف
أن «األمر الصادر
القضيَّة التي حققت فيها الهيئة جاء؛ اس�تنادا ً
اىل أح�كام املا َّدة ( )٣٤٠من قان�ون العقوبات؛
على خلفيَّة إص�دار أوامر تعيين يف عام ٢٠١٦

بصور ٍة مخالف ٍة للضوابط والتعليمات».
وكان�ت الهيئ�ة قد أعلن�ت يف الثامن م�ن أيلول
املايض عن ُّ
تمكن مالكات مكتب تحقيق الهيئة
يف الديوانيَّة من ضبط معاون مس�ؤول ش�عبة
اللج�ان الفرعيَّة لتعويض�ات جرحى العمليَّات
الحربيَّة واألخطاء العسكريَّة؛ بعد تسلُّمه مبلغ
رش�و ٍة مقابل ش�مول إحدى املُواطن�ات بقرار
التعويض.

جمهورية العراق
العدد 933 :
				
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ 2021/10/20 :
رئاسة محكمة جنايات ذي قار
اعالن
اىل /املتهمني الهاربني املدرجة اسمائهم ادناه
كونكم مطلوبني لدى هذه املحكمة عن قضايا جنائية وفق احكام املواد املؤرشة ازاء اسم
كل واح�د منكم وملجهولية محل اقامتكم يف الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغكم اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املحاكمة املؤرش ازاء اسمائكم لتجيبوا عن
التهمة املنسوبة اليكم وبعكسه ستجري محاكمتكم غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
محمد حسن االبراهيمي
رئيس محكمة جنايات ذي قار الهيأة االوىل

العدد/509:ب2021/
التاريخ2021/10/20:

				
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 				
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
إعالن
تبي�ع هذه املحكم�ة العقار املرقم  131/85مقاطعة  18املش�خاب بموج�ب قرار الحكم املرق�م /509ب 2021/يف
 2021/8/31الص�ادر من هذه املحكمة املكتس�ب الدرجة القطعية فعىل الراغبني بالشراء الحضور اىل ديوان هذه
املحكم�ة يف يوم املزايدة يف تمام الس�اعة الثانية عشر ظهرا ً من اليوم الثالثون لتاريخ النشر يف صحيفتني محليتني
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة للعقار واملستمسكات القانونية واجور االعالن
والداللية ،وان القيمة الكلية للعقار هي مبلغا ً مقداره  52,000,000اثنان وخمسون مليون دينار ارضا ً وبناءاً.
املواصفات:
ان العقار هو عبارة عن دار س�كن تقع يف حي الكرامة يف املش�خاب وان مس�احة العقار هي 175م ومفرز اىل دارين
بصورة غري رسمية ومبنية من مادة البلوك ومسقفة من مادة الشيلمان ومبلطه باالشتايكر تحتوي الدار االوىل عىل
غرف�ة واحدة وصال�ة ومرافق صحية وحمام والدار الثاني�ة تحتوي عىل غرفتني وحمام وتوالي�ت وان درجة عمران
البناء هي رديئة.
القايض
ثائر عبد الله الحجامي

فقدان
فقدت هوية الطالب (حسين موفق محمد عيل) قس�م
الهندس�ة الكهروميكانيكية الجامعة التكنلوجية ،فعىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

أسواق
العدد 7583 :الخميس  21تشرين االول 2021

أسعار الذهب تسجل اخنفاضا يف
االسواق العراقية

بغداد/الزوراء:
انخفض�ت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراق�ي” يف األس�واق املحلية  ،امس
االربعاء.
وس�جلت أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة بش�ارع النهر يف العاصمةبغداد،
امس ،وكان س�عر بيع للمثقال الواحد عيار  21من الذهب الخليجي والرتكي
دينار عراقي ،فيما كانت االسعار الثالثاء املايض 366
واألوربي بلغ  364الف
ٍ
الف دينار ،وسعر الرشاء  360الفاً.
وس�جل س�عر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي انخفاضا ً أيضا ً
عند  334الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  330ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة ،فان س�عر بي�ع مثقال الذهب
الخليج�ي عي�ار  21يرتاوح بني  365الف دينار و 370ألفاً ،فيما تراوح س�عر
البيع مثقال الذهب العراقي بني  335الفا ً و 340الف دينار .ويس�اوي املثقال
الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

توقعات بارتفاع التضخم بالشرق
األوسط إىل  % 12.9مع نهاية 2021

بغداد/الزوراء:
كش�ف صندوق النقد الدويل ،عن توقعات�ه بارتفاع التضخم يف منطقة الرشق
األوسط وشمال إفريقيا إىل  % 12.9يف  ،2021ووصوله إىل  % 8.8يف عام .2022
ولف�ت أحدث تقرير آلفاق االقتصاد اإلقليمي بمنطقة الرشق األوس�ط وآس�يا
الوس�طى الصادر ع�ن اجتماعات الخريف ،امس االربع�اء ،عن “رفع توقعات
نمو االقتصاد يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال إفريقيا بـ  % 0.1إىل 4.1%
يف  ،2021وب�ـ  % 0.4إىل  % 4.1يف  .”2022وأوض�ح التقرير أن “إجمايل الدين
للدول املس�توردة للنفط يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا ستتخطى
 % 100من إجمايل الناتج املحيل اإلجمايل يف  ،2021وأن حاجة التمويل يف الدول
املستوردة للنفط يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا سرتتفع بـ% 50
مقارن�ة مع معدالت .”2019 - 2018وفيما يخص جائحة “كوفيد ،”19 -فقد
رصّ ح الصن�دوق أن “مس�ار االقتصاد يف  2021ما زال يعتمد عىل مس�ار وباء
كورون�ا وقرارات منظمة الدول املصدرة للنفط “أوبك ،”+وأن توزيع اللقاحات
والتطورات يف س�وق النفط والس�ياحة ُتعد من بني أبرز العوامل التي س�تدعم
التعايف” .وتوقع الصندوق ارتفاع األنش�طة النفطية للدول املصدرة يف منطقة
الرشق األوسط وآسيا الوسطى إىل  % 5.3يف  ،2021وإىل  % 4.4يف .2022

املفوضية األوروبية :إنهاء أزمة الغاز
مرتبط بشرطني

بغداد/الزوراء:
رصح�ت رئيس�ة املفوضي�ة األوروبية ،أورس�وال ف�ون دير ،يف جلس�ة عامة
للربمل�ان األوروبي ،ام�س األربعاء ،إن االتحاد يعتمد بش�كل كبري عىل واردات
الغ�از ،ومن املهم زيادة عدد مورديه .ووفقا للمفوضية األوروبية فإن االتحاد
يواج�ه ارتفاعا قويا يف أس�عار الوقود األزرق ،وهو ما دفع إىل ارتفاع أس�عار
الكهرباء للمستهلكني ،األمر الذي يضغط عىل االقتصاد األوروبي.
وأضافت فون دير الين ،أنه من املهم ترسيع االنتقال إىل نظام الطاقة النظيفة،
لكن من الرضوري الحفاظ عىل الغاز “كوقود انتقايل” .وتتعرض أسواق الغاز
يف أوروب�ا حاليا لضغوطات يف ظل تراجع املخزون�ات وارتفاع الطلب ،ما أدى
إىل قفزة يف أسعار الوقود األزرق .وخالل تعامالت امس ارتفعت العقود اآلجلة
للغاز يف أوروبا فوق مستوى  1150دوالرا لكل ألف مرت مكعب.

بنك يتوقع من سيكون أول
“تريليونري” يف العامل

بغداد/الزوراء:
يتوقع البنك “مورغان ستانيل” أن يصبح رجل األعمال األمريكي إيلون ماسك
قريبا أول تريليونري يف العالم ،إذ تش�هد املش�اريع الت�ي يقودها رجل األعمال
مثل “تسال” و”سبيس إكس” نموا رسيعا.
ووفقا للبنك االس�تثماري فإن مرشوع إيلون ماس�ك “سبيس إكس” سيوفر
له مرتبة الرتيليونري ،عىل الرغم من أن س�يارات “تسلا” الكهربائية اكتسبت
شعبية غري مسبوقة.
ويعزا نجاح “س�بيس إكس” إىل مش�اريع جارية تش�ارك فيها وكالة الفضاء
“ناسا” ،وكان ماسك قد أعلن يف وقت سابق عن خطط إلرسال مليون شخص
إىل املري�خ بحلول عام  2050عىل أمل إنش�اء “مدينة مكتفي�ة ذاتيا” هناك يف
حال أصبحت األرض غري قابلة لإلنقاذ.
وتبلغ حصة “س�بيس إك�س” نحو  % 17من ثروة ماس�ك ،وتبلغ ثروة رجل
األعم�ال األمريكي قرابة  241مليار دوالر ،وفقا ملؤرش بلومربغ للمليارديرات.
وذلك بعد أن تم تقييم “س�بيس إكس” بقيم�ة  100مليار دوالر يف عملية بيع
ثانوية لألسهم يف وقت سابق من هذا الشهر.
وقال محلل مورغان س�تانيل ،آدم جوناس ،الذي يقدر قيمة “س�بيس إكس”
بح�وايل  200ملي�ار دوالر ،إنه ينظ�ر إىل الرشكة عىل أنه�ا رشكات متعددة يف
واحدة ،تش�مل البني�ة التحتية للفضاء ومراقبة األرض واستكش�اف الفضاء
السحيق وغريها من الصناعات .كذلك تعترب أعمال اتصاالت األقمار الصناعية
“ستار لينك” التابعة لها أكرب مساهم يف تقدير التقييم الخاص به.
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الصناعة تكشف عن فرص استثمارية لتطوير الصناعات املطاطية واإلطارات يف العراق
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الصناع�ة ،ع�ن مي�زات إنت�اج
البطاري�ات واإلط�ارات العراقية ،فيما أش�ارت
إىل أن هن�اك فرص�ا ً اس�تثمارية لتطوي�ر إنتاج
اإلطارات.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي يف وزارة الصناع�ة يف
ترصيح صحفي ،إنه “بحسب توجيهات االمانة
العامة ملجلس الوزراء باعداد االولويات واملنهاج
ال�وزاري للحكوم�ة املقبل�ة ،فق�د عق�د وزي�ر
الصناع�ة اجتماعا عاجال ووجه بتش�كيل لجنة
من دوائر الفنية والتخطيط والتطوير والتنظيم
الصناع�ي واالقتصادي�ة وقس�م السياس�ات
ومكتب الوزير لوضع دراس�ة اسرتاتيجية وفق
متطلبات املرحل�ة املقبلة ،للنه�وض بالصناعة
الوطنية وتطوي�ر املُنتجات املحلي�ة للقطاعات
الصناعي�ة العام�ة والخاص�ة واملُختلط�ة
ُ
التنافس الطبيعي م�ع املُنتجات
لتمكينه�ا م�ن
ُ
ُ
املُماثلة املُس�توردة بما ُيعزز القدرة التنافس�ية
للصناعة العراقية واس�تقالليتها ،وتقديمها إىل
الوزي�ر لغرض االطلاع عليها واتخ�اذ القرارات
والتوصيات املُناسبة بشأن تنفيذها”.
وإض�اف ،أن “وكيل وزارة التخطيط عقد بدوره
اجتماعا موس�عا م�ع الدوائر املعني�ة يف الوزارة
لتحديث الخطط املوضوعة ووضع اخرى جديدة

الع�ادة تش�غيل املصان�ع والنه�وض بالواق�ع
الصناعي”.

بقيمة  145مليون دوالر

وبشأن صناعة البطاريات واالطارات ،أكد إعالم
الوزارة أن “وزير الصناعة وضمن الخطة قصرية

العراق ضمن أكثر الدول استرياداً للفواكه
واخلضر من تركيا
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت جمعي�ة مص�دري الفواكه
والخرضوات الطازجة الرتكية ،امس
االربع�اء  ،ان الع�راق احت�ل املرتب�ة
الثالثة باس�ترياد منتج�ات الفواكه
والخضروات الرتكي�ة بقيم�ة 145
مليون دوالر وخالل تسعة أشهر.
وقال رئيس الجمعية هارتني اوشاك
ان “ص�ادرات تركي�ا م�ن منتجات
الفاكه�ة والخضروات ارتفعت من
مليار و  198ملي�ون دوالر إىل مليار
و  470ملي�ون دوالر يف الفترة م�ن
 /كان�ون الثاني إىل س�بتمرب /أيلول
م�ن ع�ام  2021بزي�ادة قدرها 23
يف املائ�ة” ،مشيرا اىل انن�ا “نس�عى
جاهدي�ن للوص�ول إىل هدفن�ا
التصديري البالغ ملياري دوالر لعام
.”2021

وأضاف أن “عصائر الفاكهة سجلت
أكرب الص�ادرات الرتكية من الفواكه
والخرض بقيم�ة  267مليون دوالر،
فيما بلغت قيمة ص�ادرات املخلالت
 218ملي�ون دوالر وحق�ق قط�اع
املرشوب�ات الغازي�ة  194ملي�ون
دوالر”.
وأش�ار إىل أن “أملاني�ا احتلت املرتبة

األوىل يف اس�ترياد منتج�ات الفاكهة
والخضروات الرتكي�ة بقيم�ة 200
ملي�ون دوالر ،فيم�ا احتلت الواليات
املتح�دة املرتب�ة الثاني�ة بقيم�ة
 185ملي�ون دوالر .وج�اء الع�راق
ثالث�ا باس�ترياد منتج�ات الفواك�ه
والخضروات الرتكي�ة بقيم�ة 145
مليون دوالر “.

االم�د افتتح مشروع إنتاج البطاري�ات عديمة
اإلدامة (( ،)SMFالعني السحرية) يف معمل بابل
( )1بمصنع البطاريات التابع إىل الرشكة العامة
لصناعة الس�يارات واملُعدات بطاقة ( )500ألف
بطاري�ة س�نويا ً عالمة (بغ�داد) بس�عات (62
و 74و 90و )100أمبير وبم�ا ُيلب�ي ج�زءا من
حاج�ة الس�وق واملواط�ن العراقي له�ذا النوع
م�ن البطاري�ات بمُ واصفات أوروبي�ة وضمان
حقيقي ملُدة ( )6أشهر وبأسعار مُ نافسة جداً”،
مشيرا اىل أن “ه�ذا املشروع الذي ت ّم إنش�اؤه
م�ن تخصيصات ُ
الخط�ة االس�تثمارية لألعوام
ّ
( )2017 2013-يعم�ل وفق أحدث التكنولوجيا
العاملي�ة ويحتوي عىل مكائ�ن ومُ عدات مُ تطورة
صديق�ة للبيئة من رشك�ة س�وفيما اإليطالية،
حيث تمتاز البطاريات املُنتجة بكفاءتها العالية
ُ
وعمره�ا التش�غييل الطوي�ل واس�تخدامها يف
مُ ختلف أنواع السيارات”.
وتاب�ع االعلام أن “الرشكة العام�ة للصناعات
املطاطية واالطارات تواص�ل انتاج اطارات بابل
والديوانية باحجام معين�ة” ،موضحا أنه “لدى
الرشك�ة فرص�ا ومش�اريع اس�تثمارية معلنة
لغ�رض زي�ادة الطاقات االنتاجي�ة وانتاج انواع
اخرى م�ن االطارات حس�ب متطلبات الس�وق
واملستهلك”.

انطالق فعاليات املعرض الدولي
الزراعي الثاني يف السليمانية
السليمانية/الزوراء:
انطلق�ت صباح ،امس األربعاء ،فعاليات املع�رض الدويل الزراعي الثاني يف
محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.
وانطلق املعرض بحضور وزيرة الزراعة يف حكومة االقليم بيكرد طالباني،
وع�دد كبير م�ن املس�ؤولني الحكوميني فضل ع�ن عدد كبري م�ن ممثيل
الرشكات العاملية و املحلية.
ويقام املعرض الدويل الزراعي الثاني بإرشاف وزارة الزراعة وبالتعاون مع
غرفة التجارة والصناعة يف السليمانية ،وبمشاركة عدد كبري من الرشكات
العاملي�ة و املحلية ،وت�م عرض منتجات زراعية وغذائي�ة متنوعة .وقالت
الوزيرة طالباني ،خالل مراس�م انطالق املعرض ،إن “افتتاح املعرض بهذا
الحج�م الكبري من املش�اركة العاملية يعد إنجازا مهم�ا لالقليم ،إضافة إىل
أهميت�ه القصوى يف ه�ذا الوقت” .وأضافت أن “املعرض سيفس�ح املجال
أكث�ر للتباحث م�ع الرشكات األجنبية ح�ول التبادل التج�اري بينها وبني
االقليم وكذلك فس�ح املجال أمام املنتج املحلية ليأخذ طريقة نحو الس�وق
العاملي�ة” .وأش�ارت طالبان�ي إىل “رضورة االهتم�ام باملنت�ج املحيل من
خالل فتح املصانع ودعم قطاع الزراعة والصناعة ليس�تطيع املنتج املحيل
منافس�ة املنتجات األجنبية داخل وخارج االقليم” .ويستمر املعرض لعدة
ايام وأقيم عىل أرض معرض السليمانية الدويل يف منطقة طاسلوجه.

البنك املركزي :حصول  19مصرفاً عراقياً على تصنيف من الوكاالت الدولية

بغداد/الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي ،ام�س األربعاء،
حص�ول  19مرصف�ا ً عراقي�ا ً على تصني�ف من
الوكاالت الدولية ،مؤكدا ً أن تلك املصارف ستحصل
عىل تسهيالت مرصفية عدة.
وذك�ر بي�ان ص�در ع�ن البن�ك املرك�زي ،تلقت�ه
“الزوراء” أنه “يف إط�ار الجهود التي يبذلها البنك
املركزي العراقي لتطوير القطاع املرصيف العراقي
ومواكبت�ه للمعايير الدولية ،حص�ل  19مرصفا ً
مرخص�ا ً يف الع�راق على تصني�ف م�ن وكاالت
التصنيف الدولي�ة املعتم�دة iCapital Intell ( (:
gence – Fitch – Moody’s – Standard & Poors
)”.وأض�اف ،أن “تل�ك املص�ارف س�تحصل على
تس�هيالت مرصفية عدة ،مم�ا يعكس تطور أداء
القط�اع املرصيف يف العراق وملاءة املصارف ويعد
دليالً عىل امتثالها للمعايري املحلية والدولية”.
جدي�ر بالذك�ر أن البنك املركزي يس�عى إىل زيادة

ق�درة املص�ارف العراقي�ة على توس�يع ش�بكة
عالقاتها باملصارف الدولية وتعزيز ثقة املواطنني
واملستثمرين بها ،ال سيما بعد نجاحها يف الحصول
عىل مثل هذه التصنيفات.
و ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي لليوم
الثان�ي على الت�وايل ،ام�س االربعاء ،م�ن الدوالر
االمريكي لتسجل اكثر من  155مليون دوالر.
وش�هد البن�ك املركزي ام�س ،خالل م�زاده لبيع
ً
ارتفاع�ا يف مبيعات�ه
ورشاء ال�دوالر االمريك�ي،
ً
بنس�بة  12.38%لتصل إىل  155مليونا ،و 51الف
ً
و 898دوالرا ً
أمريكي�ا غطاها البنك بس�عر رصف
اس�اس بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم
االحد املايض ،التي بلغت املبيعات فيه  138مليونا ً
و 872الف و 791دوالر أمريكي.
وذهبت املشرتيات البالغة  106ماليني و 342الفا
و 791دوالرا لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل
ح�واالت واعتم�ادات ،فيم�ا ذهب املبل�غ املتبقي

البالغ  49مليونا ً و 530ألف دوالر بشكل نقدي.
وقامت  16مصارف قامت طلبات تعزيز االرصدة

يف الخ�ارج 8 ،مص�ارف لتلبية الطلب�ات النقدية،
إضافة اىل و 103رشكة توسط.

التخطيط :منو اقتصاد العراق يتأثر باالستقرار السياسي واألمين
بغداد/الزوراء:
اكدت وزارة التخطيط ،امس االربعاء،
ان النم�و االقتصادي يف الع�راق يتأثر
بحجم االيرادات الس�نوية واالستقرار
السيايس واالمني.
وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة
عب�د الزه�رة الهن�داوي يف ترصي�ح
صحف�ي ان “النم�و يتأث�ر بظ�روف
متع�ددة منها زي�ادة حج�م االيرادات
واالس�تقرار الس�يايس واالمن�ي”،
مبين�ا ان هذا “االس�تقرار من ش�انه
ان يش�جع عمليات االس�تثمار بالبلد
وتنفيذ املشاريع”.
واض�اف ان “تنفي�ذ ه�ذه املش�اريع
س�يكون هناك اي�رادات مالية تغطي
او تلب�ي متطلب�ات تنفي�ذ املش�اريع
االس�تثمارية” ،الفتا اىل انه “كلما زاد
عدد املش�اريع املنفذة وتقدم يف نس�ب
التنفي�ذ واالنجاز س�ينعكس بالتأكيد
على معدل النمو االقتص�ادي وارتفاع
النسبة”.
واشار الهنداوي اىل ان “العراق قد وصل
يف وقت سابق خالل االعوام املاضية اىل
نم�و يف الناتج االجمايل املحيل ما بني 7
اىل .”% 8
وتوقع صندوق النقد الدويل نموا كبريا

باالقتص�اد العراق�ي ليص�ل اىل 10.5
باملئ�ة يف  2022مقارنة ب�ـ  3.6باملئة
يف ع�ام  2021و -15.7باملئ�ة يف ع�ام
 ،2020كم�ا توق�ع انخف�اض مع�دل
التضخم اىل  4.5باملئة.
ويعي�ش الع�راق توت�رات سياس�ية
ناجمة عن رفض قوى سياسية لنتائج

االنتخابات الربملانية املبكرة التي جرت
يوم  10ترشين االول/أكتوبر الجاري.
من جانب اخر اعلنت وزارة التخطيط
،امس االربعاء ،أنجاز املرحلة االوىل من
النظام االلكرتوني الذي يتيح لرشكات
املقاوالت واملقاولين العراقيني تقديم
طلبات تجديد الهويات.

وقال املتحدث الرس�مي بإسم الوزارة
عب�د الزه�رة الهن�داوي ،يف بي�ان ،إن
“ال�وزارة أنج�زت املرحل�ة االوىل م�ن
النظام االلكرتوني الذي يتيح لرشكات
املقاوالت واملقاولين العراقيني تقديم
طلب�ات تجدي�د الهوي�ات ،وتصني�ف
الشركات الول مرة ،عن بعد ،من دون

الحاجة اىل مراجعة الوزارة”.
وأضاف أن “هذا االجراء جاء بناء عىل
توجيه�ات وزي�ر التخطي�ط الدكتور
خالد بت�ال النجم ،بتبس�يط اجراءات
عم�ل تصني�ف رشكات املق�اوالت
واملقاولني ،ملا يمثله قطاع املقاوالت من
اهمية تنموية كبرية” ،مبينا،ان “هذه
التوجهات تأت�ي يف اطار دعم وتمكني
القط�اع الخ�اص بنحو ع�ام ،وقطاع
املقاوالت عىل وجه الخصوص”.
ودع�ا الهن�داوي املقاولين ورشكات
املق�اوالت اىل “تقدي�م طلب�ات تجديد
الهويات وتصنيف الرشكات الول مرة
وأش�ار إىل أن “هذا االجراء سيسهم يف
االرساع بتنفي�ذ طلب�ات الحصول عىل
تصنيف رشكات املق�اوالت واملقاولني
والحص�ول عىل صح�ة الص�دور من
الجهات ذات العالقة ومتابعة الطلبات
املقدمة”.
وأضح أن�ه “بامكان املس�تفيدين من
هذا النظ�ام االلكرتون�ي ،االطالع عىل
دليل اس�تخدام نظام تصنيف رشكات
املق�اوالت واملقاولين ،املوج�ود على
املوق�ع االلكرتون�ي ل�وزارة التخطيط
والصفح�ة الرس�مية لل�وزارة على
الفيسبوك”.

الرياضي

أصفر وأمحر

استقالة مدرب نادي النجف
هاتف مشران

النجف/متابعة الزوراء:
اعلن املكتب االعالمي لنادي النجف الكروي عىل صفحته الرسمية بالفيس بوك استقالة
مدرب الفريق هاتف ش�مران بعد الخس�ارة الثقيلة بعقر داره امام نفط البرصة باربعة
اهداف نظيفة.
يذك�ر ان املباراة بني النجف ونفط البرصة قد انتهت بفوز البرصة باربعة اهداف نظيفة
ضمن الجولة الخامس�ة من املرحل�ة األوىل للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم للموس�م
.2022/2021
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عودة احلياة للمدرجات من جديد

عالء عباس يقود اجلوية لفوز صعب على الكرخ ونفط البصرة يكتسح النجف برباعية
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /حيدر الدليمي
حقق فريق القوة الجوية فوزا قاتال عىل
فري�ق الك�رخ به�دف دون رد يف املباراة
التي أقيمت مساء امس يف ملعب الشعب
الدويل لحس�اب ضمن منافسات الجولة
الخامسة من الدوري املمتاز.
وق�دم فري�ق الك�رخ مب�اراة جي�دة
وتماس�كت خطوطه ولم يس�مح للقوة
الجوية بالوصول لشباكه رغم الهجمات
الكثيرة على املرم�ى وأض�اع املحرتف
موس�يز كرة خطرة بع�د أن تصدى لها
الح�ارس فيم�ا مرت تس�ديدة حسين
جب�ار فوق العارضة ويف نهاية الش�وط
تع�رض م�درب الك�رخ رزاق الفرح�ان
للطرد بتلقيه البطاقات الحمراء
ويف الش�وط الثاني حاول القوة الجوية
وأج�رى امل�درب احم�د خل�ف ع�دد من
التغيريات أثمر إرشاك ال�دويل العائد من
اإلصاب�ة علاء عب�اس عن ه�دف قاتل
س�جله البديل علاء عب�اس يف الدقيقة
 ٨٧ليخط�ف القوة الجوي�ة ثالث نقاط
مهمة.
ورفع القوة الجوي�ة رصيده إىل النقطة
 ١٢يف املرك�ز الثاني بينم�ا تجمد رصيد
الك�رخ عن�د النقط�ة الثانية الس�ادس
عرش.
واكتس�ح نفط البرصة ش�باك مضيفه
النج�ف برباعي�ة نظيفة ،مس�اء امس
األربعاء يف ملعب النجف الدويل لحس�اب
الجولة الخامسة من الدوري املمتاز.
املب�اراة كش�فت معان�اة فري�ق النجف
الذي ته�اوى منذ البداية فف�ي الدقيقة
 16م�ن الش�وط األول ،حيث اس�تقبلت
ش�باكه اله�دف األول بواس�طة الالعب
حسام مالك.
ويف الدقيق�ة  20أض�اف نف�ط البرصة
هدفا ثانيا بواس�طة املحرتف النيجريي
بابا م�وىس ويف الدقيقة  35قىض حيدر
عب�د الرحي�م الرحي�م على طموح�ات
النجف بهدف ثالث لينتهي الشوط األول
 3-0لنفط البرصة.
ويف الش�وط الثان�ي لعب نف�ط البرصة
بأريحية تامة وسّي�رّ املباراة مثلما يريد
ويف الدقيق�ة  79أض�اف أحم�د فرحان
هدف رابع لنفط البرصة لتنتهي املباراة

بفوز نفط البرصة .4-0
ورفع نف�ط البرصة رصي�ده إىل النقطة
 10يف املرك�ز الثان�ي بينم�ا تجمد رصيد
النج�ف عن�د النقطة الخامس�ة باملركز
العارش.
وأنق�ذ مهاج�م الكهرباء مهيمن س�ليم
فريقه من الخس�ارة أمام الطلبة وقاده
لخط�ف نقط�ة التعادل بتس�جيله هديف
اللقاء.
والتقى الفريقان مس�اء ام�س األربعاء
يف ملعب الش�عب الدويل ،لحساب الجولة
الخامسة من الدوري املمتاز.
الطلبة بدأ مندفع�ا لكنه اصطدم بفريق
منظ�م وبعد عدة محاوالت من الفريقني
تمكن زيد تحسني من إحراز هدف التقدم
للطلب�ة يف الدقيقة  ،42لينتهي الش�وط
األول بتقدم الطلبة بهدف دون رد.
ويف الش�وط الثاني تمك�ن الكهرباء من
الع�ودة رسيع�ا للمب�اراة وأح�رز العبه
مهيمن س�ليم هدف التع�ادل يف الدقيقة
.53
وعاد الطلبة للتق�دم بعد مرور دقيقتني
فقط من هدف التعادل بواس�طة محمد
زامل.

أربيل تستضيف منافسات بطولة
العراق للشابات بالكرة الطائرة
بغداد /متابعة الزوراء
اعل�ن االتح�اد العراق�ي للك�رة الطائرة اس�تضافة عاصم�ة اقليم
كوردستان أربيل ،لبطولة العراق للشابات.
وق�ال نائب رئي�س االتحاد صبي�ح حنتوش :ان االتح�اد قرر اقامة
البطولة للش�ابات تولد  ،2004 – 2003يف  27ترشين األول الجاري،
ولغاية االول من شهر ترشين الثاني املقبل.
واوضح ان “قاعة اكاد يف مدينة عينكاوا بأربيل ستحتضن منافسات
بطولة الش�ابات” ،مشريا اىل :ان االتحاد س�يعقد االجتماع الفني يف
تمام الس�اعة الثامنة مس�ا ًء قبل يوم من انطلاق البطولة يف قاعة
االجتماعات بنادي أكاد عينكاوا.
يذك�ر ان نادي غاز الجنوب للرجال اح�رز املركز الخامس يف بطولة
االندية اآلسيوية للكرة الطائرة التي اقيمت يف تايالند للفرتة من  4إىل
 15من شهر ترشين االول الجاري.

إعالمنا الرياضي
عمّت الفرحة منزل االستاذ القدير ،الدكتور غانم
نجيب ،عض�و الهيئة العامة لالتح�اد العراقي
للصحافة الرياضية ،بعد ان نال ولده (سلام)
شهادة املاجستري يف الهندسة ،وبتقدير امتياز
م�ن جامعة الت�ن ب�اش Altinbas University
الرتكي�ة يف اس�طنبول ،عن رس�الته الت�ي تناولت
(هندسة الذكاء الصناعي يف الروبوتات ) متوسطا العرشة األوائل ،خالص
االمنيات بالتوفيق للخلوق (سالم) يف حياته ومشواره االكاديمي.
**************
عضو اللجنة االجتماعية يف االتحاد العراقي للصحافة
الرياضي�ة ،الزمي�ل الخلوق قاس�م حن�ون ،اكد
اكتس�اب ولديه (علي ومحمد الباقر) الش�فاء
الت�ام من االزمة الصحي�ة التي تعرضا لها قبل
فرتة زمنية قصرية ،خالص االمنيات للعزيزين
عيل ومحمد الباقر بالش�فاء التام وان يلبسهما
رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
*****************
الزمي�ل االعالم�ي ،محم�د صبري ،ق�رر خوض
تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج ريايض
من عىل شاشة قناة ( العراقية العامة) بعنوان
(بانوراما) ،كل االمنيات للزميل صربي بتحقيق
النج�اح وترك بصم�ة مميزة يف مهمت�ه املهنية
الجديدة.

الكهرباء كان عنيد جدا وضغط من أجل
التع�ادل وتمكن من ذل�ك يف الدقيقة 73
أيضا بأقدام الالعب مهيمن س�ليم ورغم
مح�اوالت الطلب�ة لك�ن املب�اراة انتهت
بالتعادل.
ورف�ع الطلبة رصي�ده إىل النقطة  10يف
املركز الثالث فيما رفع الكهرباء رصيده
إىل النقطة  8يف املركز السادس.
ويف مب�اراة أخرى خط�ف الصناعة فوزا
مهم�ا م�ن ضيف�ه ن�وروز  ،1-0ضمن
الجولة نفسها.
وأدرك الصناعة مبكرا أن نقاط مواجهة
ن�وروز ال�ذي صع�د مع�ه للممت�از هذا
املوس�م ،س�تكون ثمينة جدا ،بينما أراد
نوروز إيقاف الرتاجع يف الرتتيب.
وحاول نوروز عن طريق اسو رستم لكن
كرت�ه عل�ت العارضة وح�اول الصناعة
بواسطة إيهاب كاظم ولم تنجح املحاولة
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي.
ويف الش�وط الثاني وبعد محاوالت جادة
م�ن الفريقني تمكن س�جاد بشير من
تس�جيل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
 73ليمنح الصناعة نقاط الفوز.
ورف�ع الصناعة رصي�ده إىل النقطة  7يف

املرك�ز الثامن فيما تجم�د رصيد نوروز
عند نقطة واحدة يف املركز .18
يف مب�اراة أخ�رى ظلت ش�باك القاس�م
وضيف�ه نفط ميس�ان عصي�ة لينتهي
اللقاء بالتعادل السلبي ،يف ملعب الكفل.
ورفع القاسم رصيده إىل  3نقاط يف املركز
 ،15بينما رفع نفط ميس�ان رصيده إىل
النقطة  5يف املركز .11
وتس�تكمل منافس�ات مرحل�ة الذهاب
ملسابقة الدوري املمتاز اليوم الخميس،
بخمس لقاءات ضمن الجولة الخامسة،
س�تقام عىل مالع�ب الديوانية والتاجي
وأمانة بغداد والشعب والنجف.
وبع�د م�رور  4ج�والت يتص�در فريق
نفط الوس�ط الرتتيب برصيد  12نقطة
(العالمة الكاملة) ،يليه فريقي الرشطة
وزاخو ولكل منهما  10نقاط ،ثم الطلبة
والقوة الجوية ولكل منهما  9نقاط.
وتقام مباراة الديوانية واربيل عىل ملعب
الديوانية ،ويس�عى املستضيف لتحقيق
الف�وز األول له يف املس�ابقة ،علما بأنه
خرس مواجهاته الثالث املاضية ،ويتذيل
الرتتيب (املركز .)20
أم�ا أربيل فيأمل أيض�ا يف تحقيق فوزه

األول بقي�ادة مدرب�ه التونسي ط�ارق
جراي�ا ،يف أول تجرب�ة ل�ه بال�دوري
العراقي.
ويحت�ل أربي�ل املرك�ز  14بثلاث نقاط
جمعها من  3تعادالت ،مما دفع اإلدارة
لقبول اس�تقالة املدرب طه قادر ،بينما
ق�اد أحمد مناج�د املب�اراة املاضية ضد
النجف (.)0-0
ويعاني الفريقان من غياب االس�تقرار
الفن�ي يف اآلون�ة األخرية وه�ي النقطة
الس�لبية الرئيس�ية لهما قبل لقاء الغد
وبسببها تضعف التوقعات حول نتيجة
اللقاء.
وكان م�درب الديوانية أحمد رحيم قدم
اس�تقالته الش�هر املايض ،ث�م انتقلت
املهمة إىل مساعده سعيد محسن.
يف ملعب التاجي سيلعب الزوراء صاحب
الرقم القيايس لع�دد مرات الفوز بلقب
ال�دوري املحلي ( 14لقبا) ،م�ع العائد
ل�دوري األض�واء فري�ق س�امراء الذي
استعاد عافيته بعد غياب  10أعوام.
وس�يكون ش�عار التعوي�ض أيضا هو
الطاغ�ي يف هذا اللق�اء ،إذ يريد الزوراء
محو غبار الخس�ارة املثرية للجدل أمام

الطلب�ة األس�بوع امل�ايض ( ،)2-0مع
ظهوره بمستوى ضعيف للغاية.
يف املقابل سيحاول سامراء االبتعاد من
املركز قبل األخري ،حيث جمع حتى اآلن
نقط�ة واحدة من  4مباري�ات ،مكتفيا
بتعادل واحد و 3هزائم.
ويف ملع�ب الش�عب ال�دويل س�يحل
فريق زاخ�و ،ضيفا ثقيال على غريمه
الرشطة.
ويتناف�س الفريق�ان ول�كل منهما 10
نق�اط عىل االنفراد باملرك�ز الثاني عىل
األقل ،وكذلك مزاحمة نفط الوسط عىل
الصدارة.
وس�تكون املباراة بمثاب�ة اختبار ثقيل
للمدربني عبد الوهاب أبو الهيل (زاخو)،
واملرصي مؤمن سليمان (الرشطة).
ويحتل الرشط�ة وزاخو الرتتيب الثاني
والثالث على التوايل ،م�ع أداء مقنع يف
الجوالت األربعة املاضية.
ويلتق�ي امانة بغ�داد م�ع النفط عىل
ملع�ب االول يف منافس�ة متقارب�ة
املس�توى إذ يحتل النفط املركز العارش
برصي�د  4نق�اط ،وعلى مقرب�ة من�ه
يأت�ي أمانة بغداد يف املركز  12بالرصيد

نفسه.
أمان�ة بغداد حقق ف�وزا وحيدا وتعادل
إضافة إىل خسارتني ،بينما سجل النفط
 4تعادالت سلبية.
ويف ظل عدم قدرة املدرب باس�م قاسم
على حل أزمة التهديف مع النفط حتى
اآلن ،يعان�ي أمانة بغداد ومدربه جمال
عيل من مشكلة غياب الهداف الرصيح
أيضا ،إليقاف نزيف النقاط املبكر.
آخر مواجهات الجولة ستقام يف ملعب
النج�ف وتجمع املتصدر نفط الوس�ط
أمام ضيف�ه امليناء البصري يف مباراة
الف�وارق الشاس�عة ،واالختب�ار األمثل
لعب�د الغن�ي ش�هد يف تأكي�د جدارت�ه
والتمس�ك بالقم�ة والعالم�ة الكاملة،
ومنافس�ه قصي منير ال�ذي يواج�ه
ضغوطات شتى جراء فقدانه  10نقاط
م�ن أص�ل  ،12دون تحقي�ق أي ف�وز،
مكتفيا بتعادلني وهزيمتني.
امليناء ال�ذي يحتل الرتتي�ب  17يحاول
جاهدا تحقيق املفاجأة ،أمال يف تخفيف
الضغوط�ات عن�ه ،يف ظ�ل ق�رب ح�ل
األزمة املالية التي يواجهها وأثرت عليه
منذ انطالق املوسم الحايل.

منتخب الشباب يتعادل مع رديف الرتجي التونسي وديا
تونس /احمد سعيد
َ
َ
للش�باب أمام
الوطني
تع�ادل منتخبن�ا
ّ
بهدف
رديف الرتجي التونيس
مستضيفه
ٍ
ِ
املواجه�ة التي أقيمت بينهما
لكليهما يف
ِ
ملع�ب املنزه الدويلّ يف
عىل
األربعاء
امس
ِ
العاصمة التونس ّي ِة تونس .
َ
وحمل ه�دف منتخ�ب الش�باب إمضا َء
الالع�ب (محم�د جمي�ل) يف الدقيق ِة 85
ُ
رديف الرتجي يف
من املباراة بعد أن تقد َم
نظيف .
بهدف
الشوط األول
ٍ
ٍ
ً
مستوى
وق ّد َم منتخبنا الوطني للش�باب
ممي�زا ً يف الجانبني الدفاع�ي والهجومي
انضب�اط العبي�ه بالرس�م
م�ن خلال
ِ
ُ
ُ
التكتيك�ي ال�ذي وضع�ه الجه�از الفني

َ
خ�اض املباراة
منظ�م
فريق
بمواجه� ِة
ٍ
ٍ
بالعبي�ه املحرتفني و  10من العبي فريق
َ
حرض مدربه (رايض
الرتجي االول ال�ذي
الجعايدي) اللقا َء ملتابعة العبيه بمواجهة
منتخبنا الوطني للشباب ،مبديا ً إعجابه
بما قدمه العبونا الشباب.
َ
وعم�ل م�درب منتخ�ب الش�باب عماد
الدفع بأفض�ل العبيه خالل
محمد على
ِ
مواجه� ِة الرتج�ي ،واالس�تقرار على
التش�كي ِل م�ن أج�ل تحقيق االنس�جام
بين الالعبني ،وكس�ب أكرب فائ�دة فنية
من معس�كر تونس التدريبي اس�تعدادا ً
للدخول يف بطولة غرب آسيا التي ستقامُ
ِ
الشه َر املقبل يف محافظة أربيل .

نادي النفط يتوج بكأس املثابرة
لكرة السلة

بغداد /متابعة الزوراء
ت�وج فري�ق ن�ادي النف�ط بطلا لبطولة
كأس املثابرة لكرة السلة عىل حساب نادي
الكهرباء بنتيجة .83-73
وجرت املباراة امس الثالثاء يف قاعة الشعب
املغلقة لاللعاب الرياضية.

مواجهات متوازنة يف قرعة الدور الثاني والثالثني لبطولة الكأس

وكان االتح�اد العراق�ي لكرة الس�لة اقام
يف قاع�ة ن�ادي الريم�وك الرتفيه�ي قرعة
ال�دوري العراقي املمتاز للموس�م 2021-
 2022بحضور ممثيل االندية املش�اركة يف
منافسات الدوري والتي ستنطلق الخميس
املقبل.

بغداد/متابعة الزوراء
اجرت لجنة املس�ابقات يف اتحاد كرة القدم
العراقي امس االربعاء ،قرعة دور الـ 32من
بطولة كأس العراق واس�فرت عن اجراء 16
مباراة.ووفق نتائج القرعة ،س�يلتقي فريق

دي�اىل مع س�امراء ،والكهرباء م�ع الدجيل،
وزاخ�و مع الطلبة ،وأمانة بغداد مع س�وق
الش�يوخ ،وكربالء مع النج�ف ،والجوية مع
نفط ميسان ،ونوروز مع النفط ،وامليناء مع
الك�رخ ،والرشطة م�ع الصوفية ،وأربيل مع

الرمادي ،والزوراء مع الصناعات الكهربائية،
والقاس�م مع يشمرگة الس�ليمانية ،واملثنى
م�ع نف�ط البصرة ،ومص�ايف الجن�وب مع
الصناعة ،والصليخ مع الجنسية ،والديوانية
مع نفط الوسط.

ومصطفى عذاب (الديوانية) ،بينما ضمت
ُ
قائم�ة الالعبني :منتظر محمد جرب وأحمد
رستي�ب (ال�زوراء) ،وزيد تحسين ووكاع
رمض�ان (الطلب�ة) ومنتظ�ر عب�د األمير
وحسن رائد (القوة الجوية) ،وعمار غالب
وص�ادق زام�ل (الرشط�ة) وعب�اس ياس
(املين�اء) ،وراف�د طالب ومصطف�ى وليد
وحسن عبد الكريم (الكرخ) ،وعيل محسن
وصهيب رعد (النفط) وعباس بديع ونهاد
محم�د (نف�ط ميس�ان) ،ومحم�د الباقر
كريم (الديوانية) ومؤمل عبد الرضا ورضا

فاضل (أمانة بغداد) وحسين عمار (نفط
البرصة).
ُ
القائم�ة م�ن الالعب زي�دان إقبال
وخل�ت
محرتف مانشسرت يونايتد االنكليزي تحت
 23عام�اً ،وذل�ك لعدم موافق� ِة ناديه عىل
التحاق الالعب يف التصفيات لكونها خارج
الحارس نديم
أي�ام الفيفا دي ،فضال ع�ن
ِ
نادر (فالكينربي السويدي) بسبب اإلصاب ِة،
وكذلك غي�اب كاردوا كامريان (كريس�تال
لعدم الجاهزيّة بس�بب
ب�االس االنكليزي)
ِ
اإلصاب�ة الت�ي لحق�ت ب�ه مؤخ�راً ،بينما

ُ
سيغيب الالعب عيل الحمادي الرتباط ِه مع
أحد األندية بتوقيع عق ٍد احرتايف جديد.
َ
األوملب�ي لك�ر ِة القدم،
وخ�اض منتخبن�ا
ّ
ً
ً
اول ام�س الثالث�اء ،حص�ة تدريبي�ة عىل
الس�فر
ملعب الش�عب ال�دويلّ ،وذلك قبل
ِ
ِ
لخوض
اىل البحري�ن ي�وم الجمعة املقب�ل
ِ
مباري�ات التصفي�ات اآلس�يويّة املؤهل�ة
لنهائي�ات آس�يا  2022والت�ي س�تقام يف
أوزبكستان.
وتواج� َد ع�د ٌد م�ن الالعبين املدعوي�ن يف
ُ
امل�درب
الحص� ِة التدريبيّ�ة ،الت�ي قاده�ا

التش�يكي مريوسلاف س�وكوب ومالك�ه
التدريب�ي املس�اعد ،بينم�ا غابَ ع�د ٌد من
لخوض
الالعبين لتواجده�م مع أنديته�م
ِ
مبارياتِ الجولة الخامس�ة ل�دوري الكرة
املمتاز التي انطلقت امس األربعاء.
َ
ُ
التصفي�ات
األوملب�ي
وس�يلعب منتخبن�ا
ّ
املجموع�ة الثالث�ة إىل جان�ب
اآلس�يوية يف
ِ
منتخبات البحرين (مستضيفة املجموعة)،
وكذل�ك ج�زر املالدي�ف وأفغانس�تان،
ُ
وسيخوض مباراته األوىل يوم االثنني املقبل
أمام منتخب جزر املالديف.

سوكوب خيتار  23العباً لتمثيل منتخبنا األومليب يف التصفيات اآلسيوية
بغداد /الزوراء
َ
ُ
األوملبي لكر ِة القدم،
مدرب منتخبن�ا
أعلن
ّ
التش�يكي مريوسلاف س�وكوب ،قائم�ةَ
املنتخ�ب للتصفي�اتِ اآلس�يويّة املؤهل�ة
لنهائيات آس�يا تحت  23عام�ا ً للفرتة من
( 25-10إىل  )31-10لحس�اب املجموع�ة
الثالثة والتي تستضيفها البحرين إىل جانب
منتخبات جزر املالديف وأفغانستان.
وضمت قائمة األوملبي  23العباً ،من بينهم
ُ
ثالث�ة حراس مرمى ،وهم ٌ
كل من :حس�ن
أحم�د (الطلب�ة) وعم�اد عيسى (زاخ�و)
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دوري أبطال أوروبا

اعالم الكرتوني

صالح يواصل اإلبداع  ..الريال يغربل شاختار  ..انتصارات مهمة للسييت وباريس
قاد األسطورة ليونيل مييس فريقه
باريس سان جريمان الفرنيس القتناص
فوز مثري من ضيفه اليبزيغ األملاني
بثالثة أهداف مقابل هدفني يف إطار
الجولة الثالثة من مباريات املجموعة
األوىل ضمن مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
وجاءت البداية قوية من جانب سان
جريمان الذي افتتح التسجيل يف
الدقيقة التاسعة عن طريق كيليان
مبابي بعد مجهود فردي رائع قبل أن
يتمكن أندريه سيلفا من إدراك التعادل
لاليبزيغ يف الدقيقة .28
ويف الدقيقة  57تمكن نوردي موكييل
من وضع اليبزيغ يف املقدمة بإحرازه
الهدف الثاني.
واستعاد سان جريمان توازنه رسيعا ً
وانطلق مبابي بقوة من الجانب األيمن
ثم مرر كرة حاسمة رائعة إىل األسطورة
األرجنتينية ليونيل مييس الذي أودعها
الشباك معلنا ً هدف التعادل ( )2-2يف
الدقيقة .67
ويف الدقيقة  74انربى مييس بحسم
لتسديد ركلة جزاء محرزا ً الهدف الثالث
للفريق البارييس.
وقبل نهاية املباراة تحديدا يف الدقيقة
الخامسة من الوقت املحتسب بدالً من
ضائع أهدر مبابي ركلة جزاء احتسبها
حكم اللقاء عقب العودة إىل تقنية
الفيديو »VAR».
بذلك استعاد سان جريمان صدارة
املجموعة األوىل برصيد  7نقاط بعد أن
كان فقدها مؤقتا ً عقب الفوز العريض
ملانشسرت سيتي « 6نقاط» عىل
مستضيفه كلوب بروج بخمسة أهداف
مقابل هدف.
من جانبه استمر تعثر اليبزيغ يف
املسابقة حيث تلقى خسارته الثالثة
تواليا فاستقر يف املركز األخري بدون أي
رصيد.
وتألق الجزائري رياض محرز وسجل
هدفني وقاد فريقه مانشسرت سيتي
اإلنكليزي لتحقيق فوز عريض عىل
مستضيفه كلوب بروج البلجيكي
بخمسة أهداف مقابل هدف ،يف إطار
الجولة الثالثة من مباريات املجموعة
األوىل ضمن مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
وافتتح كانسيلو التسجيل بعدما رفع
فودن كرة جميلة خلف املدافعني اىل
داخل املنطقة ،روضها الربتغايل بصدره
قبل أن يتابعها بيرساه بني قدمي

الحارس سيمون مينيوليه )30(.
وحصل محرز عىل ركلة جزاء بعد
عرقلته من املدافع الفرنيس ستانيل
نسوكي فانربى لها بنجاح عىل يمني
الحارس )43(.
وبدأ سيتي الشوط الثاني من حيث
أنهى األول ونجح ووكر يف تسجيل
الهدف الثالث بعدما وصلته الكرة داخل
املنطقة بتمريرة بني مداف َعني من دي
بريون تابعها بيمناه من زاوية ضيقة
يف املرمى )53(.
وبعد دقيقتني من نزوله بديالً لدي
بروين ،يف أوىل مشاركاته عىل اإلطالق يف
دوري األبطال ،سجل الشاب كول باملر
ابن الـ 19عامً ا الهدف الرابع بتسديدة
بيرساه من خارج املنطقة اىل يمني
الحارس )67(.
وانتظر أصحاب االرض حتى الدقيقة
 79للتسديد بني الخشبات الثالث للمرة
االوىل عرب رأسية من شارل دو كيتيلري
أبعدها إيدرسون برباعة اىل ركنية،
قبل أن ينجحوا يف تسجيل هدف رشيف
عرب فاناكني بعد عرضية من الهولندي
البديل روود فورمر )81(.
إال أنهم لم ينعموا بهذا الهدف سوى
لثالث دقائق ،إذ سجل محرز هدفه
الثاني بعدما رفع الربازييل فرناندينيو
كرة خلف املدافعني لينطلق الجزائري
ويضع الكرة يف الشباك )84(.

وقاد النجم املرصي محمد صالح فريقه
ليفربول اإلنكليزي لفوز مثري عىل
مستضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني
( )2-3يف املرحلة الثالثة من منافسات
املجموعة الثانية لحساب دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
وسجّ ل للريدز املرصي محمد صالح
( 8و 78من ركلة جزاء) والغيني نابي
كيتا ( )13يف حني ّ
وقع الفرنيس أنطوان
غريزمان هديف الروخيبالنكوس (20
و.)34
وبفضل هذا االنتصار الثمني رفع
ليفربول رصيده إىل  9نقاط يف الصدارة
يف حني تجمّد رصيد أتلتيكو مدريد عند
 4نقاط يف املرتبة الثانية بفارق األهداف
أمام بورتو الربتغايل.
وشهدت املباراة طرد الفرنيس أنطوان
غريزمان العب أتلتيكو مدريد يف الدقيقة
 52بعد تدخل عنيف عىل الربازييل
فريمينو.
واقتنص فريق بورتو الربتغايل فوزا ً
هاما ً من ضيفه ميالن اإليطايل بهدف
نظيف ضمن الجولة الثالثة من مباريات
املجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز لويس دياز هدف الفوز للفريق
الربتغايل يف الدقيقة .65
ورفع بورتو بذلك رصيده إىل  4نقاط
يف املركز الثالث بفارق األهداف خلف

بنزميا :لست يف حاجة إلخبار مبابي عن ريال مدريد
تحدث الفرنيس كريم بنزيما ،نجم ريال مدريد ،عن مواطنه
كيليان مبابي ،نجم باريس سان جريمان ،عقب مباراة املرينجي
أمام شاختار ،والتي حسمها امللكي بخماسية نظيفة ،ضمن
لقاءآت املجموعة الثالثة ملرحلة املجموعات بدوري أبطال
أوروبا.
وارتبط اسم مبابي باالنتقال لريال مدريد ،عقب نهاية املوسم
الجاري ،بعد انتهاء عقده رسم ًيا وقتها مع باريس سان
جريمان.
وقال بنزيما يف ترصيحات لقناة كانال بلس الفرنسية:
“عالقتي بمبابي جيدة للغاية ،نتعايش بشكل جيد مع بعضنا
البعض ،سواء داخل امللعب أو خارجه ،ويظهر ذلك لكم خالل

املباريات”.
وعن الحديث معه حول انتقاله للملكي ،قال بنزيما“ :نحن
نتحدث عن كل يشء تقري ًبا ،لكني لست بحاجة إلخباره عن
مدريد ،كل الالعبني يحبون اللعب لريال مدريد”.
وحاول ريال مدريد ضم مبابي يف األيام األخرية من املريكاتو
الصيفي املايض ،لكن باريس سان جريمان تمسك باإلبقاء
عليه يف صفوفه.
ويسعى باريس سان جريمان لتجديد عقد الالعب
الفرنيس ،واإلبقاء عليه لفرتة أطول داخل
حديقة األمراء ،لكن ال يوجد أي اتفاق
بني الطرفني حال ًيا.

مفكرة الزوراء

أتلتيكو مدريد فيما استمر ميالن العائد
بعد غياب طويل إىل دوري األبطال يف
املركز األخري يف املجموعة بدون أي
رصيد من النقاط.
وحقق فريق أياكس أمسرتدام فوزا ً
كبريا ً والفتا ً عىل ضيفه بوروسيا
دورتموند األملاني بأربعة أهداف دون
رد يف إطار الجولة الثالثة من مباريات
املجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأقيمت املباراة عىل ملعب « يوهان
كرويف أرينا» وافتتح التسجيل للفريق
الهولندي نجم دورتموند ماركو رويس
بالخطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة ،11
ثم أضاف دايل بليند الهدف الثاني يف
الدقيقة  25ويف الدقيقة  57أحرز أنتوني
الهدف الثالث ألياكس ،ثم جاء الدور
عقب ذلك عىل نجم الفريق وهدافه
اإليفواري سباستيان هيلري ليضيف
الهدف الرابع يف الدقيقة .72
وحلق أياكس بذلك يف صدارة املجموعة
الثالثة برصيد  9نقاط «العالمة الكاملة»
بفارق  3نقاط أمام دورتموند الثاني
برصيد  6نقاط.
وواصل فريق بشكتاش الرتكي نتائجه
السيئة يف النسخة الحالية من مسابقة
دوري أبطال أوروبا وتلقى الخسارة
الثالثة عىل التوايل بسقوطه أمام ضيفه
لشبو نة
سبو ر تينغ
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الربتغايل بأربعة أهداف مقابل هدف
ضمن الجولة الثالثة من مباريات
املجموعة الثالثة.
افتتح سيباستيان كواتس التسجيل
للضيوف يف الدقيقة  15ورسيعا ً ما
تعادل بشكتاش يف الدقيقة  24عرب
سايل الرين ويف الدقيقة  27سجل
كواتس الهدف الثاني له ولسبورتينغ
قبل أن يحرز بابلو رسابيا الهدف الثالث
للفريق الربتغايل يف الدقيقة  44من ركلة
جزاء.
ويف الدقيقة  89تمكن املهاجم باولينيو
من تعزيز التقدم للفريق الربتغايل
بتسجيله الهدف الرابع.
ورفع سبورتينغ رصيده إىل  3نقاط
بعد أن حقق أول فوز له يف املجموعة
عقب خسارتني ،فيما ظل بشكتاش يف
املركز الرابع بدون أي نقاط.
واستعاد ريال مدريد اإلسباني توازنه
بفوزه الكبري عىل مستضيفه شاختار
دونيتسك األوكراني -5صفر يف الجولة
الثالثة من منافسات املجموعة الرابعة
لحساب دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.
وفرض املهاجم الدويل الربازييل
فينيسيوس جونيور نفسه نجمًا
بتسجيله ثنائية يف الدقيقتني  51و،56
وصنع الهدف الرابع ملواطنه رودريغو
( )65بعدما افتتح قائد أصحاب األرض
سريغي كريفستوف التسجيل ( 37خطأ
يف مرمى فريقه) ،فيما ختم الفرنيس
كريم بنزيمة املهرجان بهدف خامس
)1+90(.
وعىل ملعب «جوسيبي مياتسا» يف
ميالنو ،حقق إنرت بطل إيطاليا فوزه
األول يف دور املجموعات عندما تغلب
عىل ضيفه شرييف ترياسبول .1-3
وانتظر إنرت الدقيقة  34الفتتاح
التسجيل عرب مهاجمه الدويل البوسني
إدين دجيكو بتسديدة قوية من داخل
املنطقة إثر تمريرة من الدويل التشييل
أرتورو فيدال.
وفاجأ شرييف ترياسبول بطل إيطاليا
مطلع الشوط الثاني بإدراكه التعادل
عرب اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل
( ،)52لكن فيدال منح التقدم مجد ًدا
إلنرت بعد ست دقائق إثر تمريرة من
دجيكو.
وأكد املدافع الهولندي ستيفان دي فري
فوز النادي اإليطايل بتسجيله الهدف
الثالث يف الدقيقة  67إثر تمريرة من
مواطنه دنزل دمفريس.

دافع األرجنتيني دييجو سيميوني ،املدير الفني ألتلتيكو
مدريد ،عن قراره برفض مصافحة األملاني يورجن كلوب،
املدير الفني لليفربول ،بعد هزيمة الروخيبالنكوس أمام
الريدز.
وحقق ليفربول فو ًزا مث ً
ريا عىل مضيفه أتلتيكو مدريد ،بنتيجة
 ،2-3عىل ملعب واندا ميرتوبوليتانو ،ضمن لقاءآت الجولة
الثالثة ملرحلة املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وعقب املباراة غادر سيميوني ملعب املباراة رسي ًعا ،دون إجراء
الربوتوكول املتبع بمصافحة الجهاز الفني للفريق اآلخر.
وقال سيميوني يف ترصيحات نقلتها صحيفة مرتو الربيطانية:
«ال أحيي دائمًا املدرب اآلخر بعد املباراة ،ألنني ال أحب ذلك».
وأضاف« :إنه ليس صح ًيا للفائز أو الخارس ،أفكر يف األمر
بهذه الطريقة».
وختم« :لكن اآلن ،عندما أراه  ،سأحييه دون مشكلة».
وعلق كلوب عىل األمر ،قائلاً « :نحن ال نحب ذلك ،ولكن األمر
واضح ،أريد أن أصافحه ،رد فعله بالتأكيد لم يكن جي ًدا ،يف
املرة املقبلة التي نرى فيها بعضنا سنتصافح بالتأكيد ،ال
يوجد يشء ،من الواضح أنه كان غاض ًبا ،ليس مني ولكن من
املباراة ،ال يوجد يشء آخر».

سلتيك يهزم ضيفه فرنسفاروشي

حقق سلتيك أول انتصار له يف املجموعة السابعة يف الدوري
األوروبي و الذي جاء عىل حساب ضيفه فرنسفارويش
املجري بهدفني دون رد.
كيوغو فوروهايش سجل هدف التقدم ألصحاب األرض يف
الدقيقة السابعة والخمسني ،ليضيف بعدها زميله دافيد
تورنبول الهدف الثاني عند الدقيقة الحادية والثمانني
مؤكدا تفوق فريقه.

احلكومة اإلسبانية تبلغ االحتاد األوروبي
معارضتها مشروع دوري السوبر
بعثت الحكومة اإلسبانية برسالة إىل محكمة االتحاد
األوروبي لرشح األسباب القانونية وراء معارضتها
لـ”دوري السوبر األوروبي” لكرة القدم ،وفق ما أوضحت
وزارة الثقافة والرياضة اإلسبانية لوكالة فرانس برس.
وقال مصدر من الوزارة إن الحكومة اعتربت أن “تحسني
املسابقات ممكن من خالل الحوار ودائمًا من خالل
الهيئات املوجودة”.
وأضاف“ :لقد أرسلنا هذا الرأي إىل
ً
أيضا مع
االتحاد األوروبي ولكن
االستدالل القانوني الذي قدمته
الدولة”.
ال تزال أندية ريال مدريد
وبرشلونة اإلسبانيان ويوفنتوس
اإليطايل متشبثة بدوري السوبر
األوروبي ،حتى بعد انسحاب
الفرق األخرى يف نيسان/أبريل
الفائت ،وهي مانشسرت يونايتد
وسيتي ،تشيليس ،ليفربول،
توتنهام وأرسنال من إنكلرتا ،قطبا
ميالنو إنرت وأي يس ميالن يف إيطاليا
وأتلتيكو مدريد اإلسباني.

وفتح االتحاد األوروبي للعبة (يويفا) إجراءآت تأديبية ضد األندية
الثالثة لكنه تراجع عنها الشهر املايض بعد أن قضت محكمة
ً
انتهاكا لقوانني التجارة
تجارية يف مدريد بأن أي عقوبة تمثل
الحرة األوروبية.
وتمت إحالة الحكم إىل محكمة االتحاد األوروبي ،ومن املتوقع
صدور قرار هذا األسبوع بشأن ما إذا كان يويفا يملك سلطة
ملعاقبة األندية.
ويرص ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس عىل أن فكرة الدوري
االنفصايل لم تمت ،عىل الرغم من ردود الفعل العنيفة واالحتجاجات
من الجماهري ،ال سيما يف إنكلرتا.

سولشار فخور مببادرات ماركوس راشفورد اخلريية

قال أويل غونار سولشار مدرب
مانشسرت يونايتد إنه فخور
بمبادرات ماركوس راشفورد
الخريية ،موضحا ً تعليقاته حول
حاجة مهاجم منتخب إنكلرتا إىل
“إعطاء األولوية لكرة القدم”.
ونال راشفورد إشادة واسعة
النطاق عىل جهوده يف القضاء عىل
فقر األطفال الغذائي خالل جائحة
كوفيد ،-19ويف وقت سابق من
الشهر الحايل أصبح أصغر من
يحصل عىل دكتوراه فخرية من
جامعة مانشسرت.
وكال سولشار املديح لجهود
الالعب البالغ من العمر  23عاما ً
األسبوع املايض وقال إن عليه
الرتكيز عىل كرة القدم “ألن
لديه تحد هنا يف مانشسرت
يونايتد ،ولديه تحد مع منتخب
إنكلرتا”.
وأبلغ سولشار الصحفيني:

“نحن فخورون بشكل ال يصدق بما
فعله ماركوس خارج امللعب”.
وخضع راشفورد إىل جراحة يف الكتف
يف آب /أغسطس وخاض مباراته
األوىل منذ هزيمة إنكلرتا يف نهائي
بطولة أوروبا  2020أمام إيطاليا
عندما شارك كبديل خالل الخسارة
 4-2أمام ليسرت سيتي يف الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.

وأضاف املدرب النرويجي“ :أنتم
(الصحفيون) تعرفون ما قيل
وصنعتم العناوين من تعليق واحد
صغري لم تكن نيتي مطلقا ً أن يكون
محور الرتكيز.
“كنت أتحدث عن مشاركة ماركوس
يف التدريب وهو ال يشعر بكتفه أو
ظهره واآلن يمكنه االستمتاع بلعب
كرة القدم”.

السلطة الرابعة
العدد 7583 :الخميس  21تشرين االول 2021

احتاد إذاعات الدول العربية ينظم
مؤمترا لإلعالم العربي يف تونس

تونس/متابعة الزوراء:
اإلعالم العربي والتحديات املس�تقبلية كان السؤال األبرز يف مؤتمر اإلعالم العربي الذي
احتضنت�ه العاصمة التونس�ية ونظمه اتح�اد إذاعات ال�دول العربية.ويأتي املؤتمر يف
إطار فعاليات الدورة  21للمهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون ،الذي تحتضن فعالياته
تون�س من  19إىل  22أكتوبر/ترشين األول الحايل.وانقس�مت فعاليات املؤتمر إىل ثالثة
مح�اور ،أولها «تحدي�ات اإلعالم العمومي يف ظل انفجار القنوات الخاصة والوس�ائط
الجديدة» وقدمت فيه ثالث مداخالت حاولت البحث يف قدرة اإلعالم العمومي الرس�مي
لرفع قدرته التنافسية مع اإلعالم الخاص ومع شبكات التواصل االجتماعي مما تطلب
من املؤسس�ات اإلعالمية الرس�مية التفكري يف طرق جديدة من أجل فرض نفس�ها يف
سوق إعالمية مفتوحة بعد أن كانت هذه السوق محتكرة من قبل املؤسسات اإلعالمية
الرسمية .واملحور الثاني تمحور حول «أزمة الصحافة املكتوبة ورؤية مستقبلية» ،وقد
تطرق املشاركون يف املحور إىل الصعوبات التي تعرفها الصحافة املكتوبة نتيجة تراجع
س�وق اإلعالنات التجارية وتراجع عدد القراء واملنافس�ة من قب�ل املواقع اإللكرتونية.
لكن املش�اركني أكدوا أن مس�تقبل الصحافة املكتوبة ليس بالس�وء ال�ذي يذهب إليه
البعض ،حيث أكد رئيس تحرير جريدة املغرب التونس�ية ،زياد كريش�ان ،أن مستقبل
الصحافة املكتوبة جيد رغم حدة املنافس�ة من قبل املحامل اإلعالمية األخرى رشيطة
تمس�كه بالحرفية واملصداقية والتحري الجي�د يف نقل األخبار واالعتماد عىل الصحافة
االس�تقصائية باعتبارها إضافة نوعية للصحافة املكتوبة ّ
تمكنها من كسب قراء جدد
يبحث�ون عن املعلوم�ة الدقيقة التي تكش�ف الحقائق الخافية على املتلقي ومحاولة
اعتماد مقاربة إفهامية مع املتلقي ال مقاربة توجيهية مثلما كان الحال من قبل .وهو
رأي يش�اركه فيه وزير اإلعالم الكويتي األسبق ،س�امي عبد اللطيف إبراهيم النصف،
الذي أكد ،أن هناك محاولة اآلن لرضب مركزية الدولة وتحويل الجيوش إىل مليش�يات
وإىل تحجيم دور اإلعالم ،وهو األمر الذي لن يتحقق بحسبه .ويرشح فكرته بأن اإلعالم
س�يحافظ عىل مكانته رغم الصعوبات التي يعيشها ،مقرتحا ً تجاوز هذه الصعوبات
املالي�ة ،خاص�ة من خالل البحث ع�ن مصادر دخل موازية للمؤسس�ات اإلعالمية من
خالل االستثمار يف مشاريع ذات مردودية مالية.املحور الثالث ملؤتمر اإلعالم العربي دار
حول «التدريب وإعادة التأهيل» ،وقد أكد الدكتور رضا النجار أهمية التكوين باعتباره
عملية تجديد لقدرات املؤسسات اإلعالمية ،من خالل تأهيلها كوادرها البرشية لتواكب
آخر التط�ورات التكنولوجية يف العال�م وتوظفها يف عملها اإلعالم�ي .وهو الرأي الذي
ش�اركه فيه مدير التدريب بمعهد الجزيرة لإلعالم ،طالل عبد الكريم ،الذي اس�تعرض
تجرب�ة قن�اة «الجزيرة» يف تدريب كوادره�ا البرشية وانفتاحها عىل بقية املؤسس�ات
اإلعالمية يف العالم العربي ،سعيا ً لضمان صحافة ذات جودة ونوعية .

www.alzawraapaper.com

No: 7583 Thu 21 Oct 2021

الصحفي اجلزائري رابح كراش يغادر السجن
الجزائر/متابعة الزوراء:
غ�ادر الصحفي الجزائ�ري رابح
كراش ،س�جن تمنراست جنوبي
البالد ،بعد قضاء عقوبة بالسجن
س�نة واحدة منها ،س�تة أش�هر
غير ناف�ذة ،بتهمة «نشر أخبار
كاذب�ة» ،وف�ق م�ا أف�ادت ب�ه
صحيفة «ليربتي» حيث يعمل.
وكتب�ت الصحيف�ة الناطق�ة
بالفرنس�ية على موقعه�ا« :عاد
صحفين�ا راب�ح ك�راش للحرية،
بعد س�تة أش�هر من الس�جن يف
تمنراست».
ونقلت عنه عن�د خروجه صباحا
قوله« :أنا سعيد بعودتي إىل أهيل».
وأض�اف «أن�ا ضحية ظل�م كبري،

ل�م أقم س�وى بعملي باحرتافية
كصحفي» ،مقدما ً ش�كره «لكل
م�ن عبر يل ع�ن دعم�ه ،وهو ما
س�اعدني كثريا ً على الصمود وأنا
يف السجن».

وحكم�ت محكمة االس�تئناف يف
تمنراست ،يف  11أكتوبر /ترشين
األول ،بالس�جن سنة واحدة منها
س�تة أش�هر نافذة يف حق كراش،
بينم�ا طلب�ت النياب�ة تش�ديد

العقوبة إىل  18شهراً.
وعبر دفاع�ه ع�ن «صدمت�ه»
م�ن الحك�م ،ألن الصحف�ي
«ل�م يفع�ل ش�يئاً» .ورصح�ت
املحامي�ة والناش�طة السياس�ية
زبي�دة عس�ول« :قام فق�ط بنقل
الوقائ�ع ...إنه قرار س�يايس أكثر
من�ه قضائي�اً» ،وفق�ا ً مل�ا نقلته
وكالة «فرانس برس».
وُجه�ت إىل ك�راش ته�م «إنش�اء
وإدارة حساب إلكرتوني مخصص
لنشر معلوم�ات وأخب�ار م�ن
ش�أنها إثارة التميي�ز والكراهية
يف املجتم�ع» ،و «الرتويج العمدي
ألخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة»،
و «العم�ل ب�أي وس�يلة كان�ت

8

للمساس بسالمة وحدة الوطن».
وأودع ك�راش الحب�س يف 19
إبريل /نيسان ،بعدما نرش تقريرا ً
ح�ول احتج�اج للط�وارق ،تنديدا ً
بـ»مص�ادرة أراضيه�م» لصالح
واليت�ي جان�ت وإلي�زي اللتين
أنش�ئتا حديث�اً ،يف ظ�ل تقس�يم
إداري جديد.
وراب�ح ك�راش صحف�ي متمرس
يعم�ل من�ذ فترة طويل�ة يف
تمنراس�ت ،حيث كت�ب كثريا ً عن
الط�وارق ،وهم أمازيغ يش�كلون
معظ�م س�كان تمنراس�ت،
وخصوص�ا ً ع�ن تهميش�هم
االقتص�ادي واالجتماعي من قبل
السلطة املركزية.

مصر “ :نقابة الصحفيني” حتيل مستشارة إعالمية لوزير السياحة إىل جلنة التأديب
القاهرة /متابعة الزوراء:
أحالت لجنة التحقيقات يف نقابة الصحفيني
املرصيني نيفني العارف ،املستشارة اإلعالمية
لوزي�ر الس�ياحة واآلث�ار ،وه�ي صحفي�ة
بجريدة «األهرام ويكيل» ،وإسماعيل جمعة،
وه�و صحف�ي بجري�دة األه�رام ،إىل لجن�ة
التأديب.
يأتي هذا القرار عىل خلفية الواقعة املعروفة
ً
إعالمي�ا ب�ـ «أزم�ة وزي�ر الس�ياحة واآلثار
والصحفيني» يف سقارة ،والتي تعود أحداثها
إىل  14نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي  ،2020حيث
تقدم�ت مجموع�ة م�ن الصحفيين الذي�ن
ينتم�ون إىل عدة مؤسس�ات قومي�ة وحزبية
ومس�تقلة ،بش�كوى رس�مية إىل نقاب�ة
الصحفيين ،كش�فوا فيه�ا ع�ن تعرضه�م
ملضايقات أثناء تغطية االكتشافات األثرية يف
منطقة سقارة.
وكان مجل�س نقاب�ة الصحفيني ق�د طالب
يف وقت س�ابق وزي�ر الس�ياحة واآلثار خالد
العناني باتخاذ خط�وات واضحة بناءة نحو
إنهاء أزمة الزمالء محرري السياحة واآلثار،
بما يضمن عدم تكرار ما حدث ،إال أن األزمة
ما زالت مشتعلة حتى اآلن.
وطال�ب املجل�س وزارة الس�ياحة واآلث�ار
باحرتام الصحافة وحق الصحفيني يف القيام
بدورهم يف نقل املعلومات واألخبار إىل املواطن
باعتبارهم عينه التي تراقب س�لطات الدولة

املختلفة.وأعل�ن مجل�س نقاب�ة الصحفيني
عن تضامنه م�ع الزملاء املحررين املكلفني
ً
رافض�ا
بتغطي�ة مل�ف الس�ياحة واآلث�ار،
أي تج�اوز بحقه�م خلال فعالي�ات املؤتمر
الصحفي الذي أعلن فيه عن كش�ف س�قارة
األثري يف  14نوفمرب/ترشي�ن الثاني ،2020

مؤك�دا ً أن النقاب�ة راع�ت يف كل ردود فعلها
تجاه هذه املشكلة طوال هذه املدة اعتبارات
الحفاظ عىل املصالح القومية املرصية.
وش�دد مجلس النقابة عىل أن العالقة مع كل
مؤسسات الدولة وأجهزتها ال يحكمها سوى
االحرتام املتبادل الذي يكنه املجلس لكل هذه

املؤسس�ات .وقام مجلس نقابة الصحفيني،
خلال اجتماع�ه األخير ،بتفوي�ض محم�د
ش�بانة ،وكي�ل نقاب�ة الصحفيين ،باتخ�اذ
اللازم نحو إنه�اء األزمة بم�ا يحفظ كرامة
املهنة وصحفييها يف مدة تنتهي خالل ش�هر
أكتوبر/ترشين األول الحايل.

الدليل خطوة خبطوة

كيف تصيغ استبيانًا وتستخدمه بعملك الصحفي؟
باريس/متابعة الزوراء:
عىل الرغم من ّ
أن االس�تبيانات تستخدم
باألس�اس يف البحوث العلميّ�ة أكثر من
اس�تخدامها يف الصحافة ،إال ّ
أن تجارب
ع�دة أثبت�ت ّ
أن صحاف�ة االس�تقصاء
تس�توعب ه�ذا األس�لوب العلم�ي
والبحثي.
ُيعرّف االستبيان بأنه البحث عن بيانات
أولية وجمعها وفق منهجيّة موحدة من
مجتمع محدد بناء عىل فرضية وأس�ئلة
معينة ،ثم تحليل تلك البيانات إحصائ ًيا
وفق األصول العلمية املتبعة.
م�ن التعريف ،نجد ّ
أن االس�تبيانات وما
توف�ره م�ن أدوات قياس تعتم�د الدقة
واملوضوعي�ة واملنه�ج العلم�ي ،يمك�ن
أن تش�كل جز ًءا مهمًا م�ن آليات العمل
الصحفي ،حي�ث ّ
أن البح�ث هو جوهر
الصحافة االستقصائية.
يوض�ح ه�ذا املق�ال ط�رق صياغ�ة
االس�تبيان م�ن األل�ف للي�اء ،وكيفي�ة
استخدامه يف العمل الصحفي.
أوالً /االستبيانات والصحافة
يمكن اس�تخدام االس�تبيانات صحف ًيا
كاآلتي:
يف التحقيقات االستقصائية /وفق دليل
«الصحافة االس�تقصائية» الصادر عن
معهد الجزيرة لإلعالم ،تعترب املسوحات
واالستبيانات واحدة من الطرق املعتمدة
ل�دى الخبراء للتحق�ق م�ن فرضي�ة
التحقيق.
صحاف�ة البيان�ات /يمك�ن االعتم�اد
على االس�تبيانات يف جم�ع بيانات عن
الظواهر االجتماعية القابلة للقياس.
دعم التقارير اإلخباري�ة /العديـد مـن
وس�ـائل اإلعلام الدولية تعتم�د عليها
لدعـم التقاريـر االخباريـة باملعلومات
والبيانات ،وتوجيه قـ�رارات التغطيـة
االخباريـة داخـل غرف األخبار.
تطوي�ر استراتيجيات املؤسس�ات/
يمكن اس�تخدامها ً
أيض�ا كأداة لتقييم
أداء وس�ائل اإلعلام ،وقي�اس درج�ة
اهتمام الرأي العام باملحتوى ،ما يساعد
املؤسس�ات عىل تطوير استراتيجياتها
وفق احتياجات الجمهور وتطلعاته.
ثان ًيا :كيف تصيغ االستبيان؟
صياغة أس�ئلة االستبيان وإجاباته هي
ف�ن وعل�م .وعىل أساس�ها تتح�دد دقة
البيانات ومدى فائدتها.
من الرضوري وضع منهجية لالستبيان
قب�ل صياغ�ة األس�ئلة واإلجاب�ات،
وف�ق ثالثة أم�ور :مح�اور التحقيق أو
البحث ،املعلومات املستهدفة ،الجمهور
املستهدف.
م�ن الضروري ً
أيضا فهم أنواع أس�ئلة

االس�تبيان املختلف�ة ،وكيفي�ة عملها،
حي�ث أن ن�وع الس�ؤال وصياغت�ه
وخيارات اإلجابة عن�ه ،كلها أمور تؤثر
عىل إجابات املستجيبني.
 -1أنواع األسئلة
هن�اك ً 23
نوعا من األس�ئلة التي يمكن
اس�تخدامها يف االس�تبيان .فيم�ا يلي
ً
شيوعا:
أكثرها
نعم/ال /أبس�ط س�ؤال يف االستبيانات،
ً
عادة يف كاف�ة أنواعه .عليك
ويس�تخدم
أن تس�أل س�ؤاال ،تنحصر إجابته بني
خيارين :نعم و ال.
متع�دد الخي�ارات /يف ح�ال احتج�ت
إجاب�ات أكث�ر م�ن اإلجاب�ة بنع�م/ال،
يمكن�ك إضاف�ة أي ع�دد تري�ده م�ن
اإلجابات ،ويمكن للمس�تجيبني اختيار
إجابة واحدة فقط عىل السؤال.
خانة اختيار/يف حال لديك سؤال متعدد
الخي�ارات م�ع ع�دة إجاب�ات محتملة،
وليس إجابة واح�دة ،عىل أن تطلب من
املش�ارك تحديد خيار أو أكثر باستخدام
مربعات االختيار.
أس�ئلة ترتيبي�ة /عندما يك�ون للردود
املتوقعة عىل األسئلة ترتيب واضح (مثل
«الدخ�ل من  0إىل  25ألف دوالر 26 ،ألف
دوالر 40 -ألف دوالر 40 + ،ألف دوالر).
األسئلة املنسدلة /تشبه سؤال االختيار
من متع�دد حي�ث يمكن للمس�تجيبني
اختي�ار خي�ار واحد فقط .لك�ن الفرق
هن�ا ،أن�ك س�تحتاج إىل رسد اإلجاب�ات
برتتيب مح�دد ،مثًل�اً  ،لجم�ع البيانات
الديموغرافي�ة ،مثل بل�د اإلقامة ،نرتب
اإلجابات وفق الحروف األبجدية.
أس�ئلة التصني�ف /تتي�ح رسد عدد من
اإلجاب�ات بحي�ث يمك�ن للمس�تجيبني
إعادة ترتيبها جمي ًع�ا وفق ما يريدونه.
وبه�ذه الطريق�ة ،يمكنه�م تقدي�م

مالحظ�ات على كل إجاب�ة .مث�ال :ما
ه�ي املرشوب�ات املفضلة لدي�ك برتتيب
األفضلي�ة؟ حلي�ب  /م�اء  /عصير /
قهوة  /صودا  /نبيذ.
أس�ئلة الفاصل الزمني /تتيح لك إجراء
تحلي�ل متقدم والحصول على البيانات
األكث�ر دق�ة ،مث�ل إيج�اد املتوس�طات
واختب�ار االرتباطات .مث�ال :أذكر مدى
رضائك وف�ق مقياس م�ن  ،5-1أو من
«ال أوافق بش�دة» إىل «أوافق بش�دة» أو
من «أب ًدا» إىل «دائمًا».
مربع الن�ص /بالنس�بة لألس�ئلة التي
تحت�اج إجاب�ة مطول�ة أو تعليق�ات
مب�ارشة ،أو بيان�ات ش�خصية مث�ل
األس�ماء ،س�تحتاج لتضمين ف�راغ
حيث يمك�ن للمس�تجيب كتابة إجابته
بنفسه.
 -2نصائح لكتابة أسئلة جيدة
لتحص�ل عىل إجاب�ة صادقة وأكثر دقة
وموضوعي�ة ،اس�تخدم لغ�ة بس�يطة
ومب�ارشة ،وتجن�ب اس�تخدام الكلمات
الكبرية واملعقدة أو التي يمكن أن يكون
معان متعددة .يجب أن يكون سؤالك
لها
ٍ
ً
قص ً
ً
وواضحا.
وبسيطا
ريا
قسّ �م األفكار الكبرية إىل أسئلة متعددة،
وأكثر واقعية ،وال تطلب ش�يئني يف وقت
واحد ،يجب أن يتضمن كل س�ؤال ً
شيئا
واح ًدا فقط .الس�ؤال «م�زدوج الرأس»
يربك املستجيبني ويؤثر عىل إجاباتهم.
رت�ب األس�ئلة وف�ق تسلس�ل منطقي
وقس�مها حس�ب موضوع�ات البحث،
بحيث تساعد املستجيب علــى الرتكيز
وعدم التش�تت أثن�اء اإلجابة .مع وضع
اإلشارات أو املالحظات بحروف مختلفة
أو تحت السطور.
تأكد من ترتيب األسئلة هرم ًيا ،ومراعاة
تدرجها من األس�هل لألصعب ،يف البداية

ضع أس�ئلة عامة ذات اهتمامات عامة
يسهل اإلجابة عنها .واترك األسئلة التي
تحت�اج ً
وقتا للتفكير أو التي ال تحظى
باهتمام عام ،يف النهاية.
اطرح أس�ئلة مغلقة ،وتجنب استخدام
األس�ئلة املفتوحة بقدر اإلم�كان ،ألنها
تحتاج مزي ًدا من الجهد والوقت لإلجابة
عنها .بش�كل عام ،يجب أال نطرح أكثر
من س�ؤالني مفتوحني لكل استبيان مع
وضعه�م يف صفحة منفصلة يف النهاية.
فإذا انسحب املستجيب قبل اإلجابة عن
األس�ئلة املفتوحة ،لن نخرس إجاباته يف
الصفحات السابقة.
ضع أسئلة محايدة تحرتم عقول الناس،
فاألس�ئلة املوجه�ة أو الت�ي يتسرب
إليها رأ ًيا محد ًدا لتش�جيع املس�تجيبني
على اإلجاب�ة بطريق�ة معين�ة ،يؤث�ر
عىل االس�تبيان بشكل س�لبي ،ويعطي
معلومات ال تعرب عن الحقيقة.
ال تك�رر أس�ئلتك وال تس�تخدم نف�س
خي�ارات اإلجابة .قد ي�ؤدي ذلك إىل عدم
استمرار املستجيبني.
 -3نصائح لصياغة إجابات جيدة
اس�تخدم التوزيع العش�وائي لإلجابات
لتجن�ب التحي�ز .وض�ع اإلجاب�ة الت�ي
تريده�ا يف أول القائم�ة ،ه�و ن�وع من
التحيز.
خيارات اإلجابة ً
أيض�ا قد تكون مصدرًا
ً
محتملا آخر للتحي�ز ،ل�ذا يجب وضع
مجموعة متوازنة ومدروس�ة وش�املة
م�ن خي�ارات اإلجابة ،خلاف ذلكّ ،
فإن
مصداقية اإلجابات والبيانات يف خطر.
يفض�ل ت�رك اإلجاب�ة اختياري�ة ع�ن
معظم أس�ئلة االس�تبيان ،ق�د ال يعرف
املس�تجيبون إجابات جميع األس�ئلة أو
ال يش�عرون بالراح�ة يف اإلجاب�ة عنها،
وإجباره�م عىل ذلك يزي�د من احتمالية

تجاهلهم لالس�تبيان أو اختيار اإلجابة
بشكل عشوائي.
ال تن�س وض�ع خي�ار «أفض�ل ع�دم
اإلجاب�ة» .يف بعض األحيان ،قد ال يرغب
املس�تجيبون يف اإلدالء بأنواع معينة من
املعلومات املطلوبة.
تأكد م�ن تغطية جميع خيارات اإلجابة
املمكنة .وإذا لم تكن متأك ًدا ،قم بإجراء
اختب�ار أويل قب�ل اإلطلاق النهائ�ي،
اس�تخدم خالله «إجابة أخرى» كخيار.
إذا اختار أكثر من  ٪10من املس�تجيبني
التجريبيين اإلجاب�ة «أخ�رى» ،فم�ن
املحتمل أن االس�تبيان يفتقد إىل اإلجابة
املعبرة عن قط�اع معني .راج�ع النص
«اآلخ�ر» ال�ذي قدمه املجيب�ون وأضف
الخي�ارات الجدي�دة األكث�ر ذك�رًا إىل
القائمة.
 -4نصائح عامة الستبيان جيد
يف مقدم�ة االس�تبيان يج�ب توضي�ح
الهدف منه ،وطريقة االس�تجابة عليه،
م�ع بعض اإلرش�ادات الخاص�ة بطرق
اإلجابة عن األسئلة وعبارات االستبيان.
ال ب�د م�ن إبلاغ املس�تجيبني أن
معلوماتهم وبياناتهم سوف تستخدم يف
قصة صحفية .تجاهل ذلك يعد مخالفة
مهنية جسيمة.
م�ن امله�م تضمين قس�ـم خـ�اص
يحتـوي علـى الخصائص الديموغرافية
والعامـ�ة للمس�تجيبني مثـ�ل العمـر،
الجنـس ،املستـوى التعليمـي ،اإلنفاق،
الحالـة االجتماعية ،الحالـة العمليـة..
الـخ.
مفتاح أي اس�تبيان أو مس�ح هو حجم
العين�ة ،فكلما كانت العين�ة أكرب ،كلما
كان خطأ العينة أصغر.
يفضل أن يكون االستبيان قص ً
ريا ،معظم
املسوحات الطويلة ال ينهيها املستجيب
ويرتكه�ا يف املنتصف .االس�تبيان املثايل
تك�ون مدة اإلجابة عن أس�ئلته أقل من
خمس دقائق .أي حوايل  15سؤاال .حيث
يستطيع املستجيب العادي إكمال حوايل
 3أسئلة متعددة الخيارات يف الدقيقة.
م�ن امله�م إج�راء اختب�ار لالس�تبيان
قب�ل توزيع�ه لتجن�ب األخطاء .ارس�ل
استبيانك إىل الزمالء واألصدقاء وغريهم
قبل التوزيع النهائي ،الكتشاف األخطاء
ومعالجتها.
بعد جمع االس�تبيانات التي تم توزيعها
على اإلنرتن�ت أو ً
ي�دا بيد ،تب�دأ مرحلة
تفري�غ البيانات ثم اس�تخدام أس�اليب
اإلحص�اء الوصفي�ة والت�ي تع�رض
االس�تجابات بشكل مبس�ط كالجداول
التكراري�ة واملتوس�طات والرس�ومات
البيانية وغريها.

بع�د ذل�ك تأت�ي مرحل�ة التحق�ق م�ن
املعلومات املذكورة ،بالطرق املعروفة.
وأخ ً
ريا ،تحلي�ل البيان�ات ،واإلجابة عن
أس�ئلة التحقيق من خالل البيانات التي
تم جمعها.
ثان ًي�ا :أدوات لتصمي�م االس�تبيانات
وتحليل نتائجه
 :SoGoSurveyمنص�ة تصميم وتوزيع
وتحليل شامل لالستبيانات.
 :Survey Monkeyاألكثر شهرة يف عالم
أدوات االس�تبيان عبر اإلنرتن�ت ،لك�ن
نسختها املجانية محدودة اإلمكانيات.
 :Qualarooأداة اس�تبيان تعتم�د على
الذكاء االصطناعي لطرح األس�ئلة عرب
«التنبيهات» غري املزعجة.
 :ProProfs Survey Makerأداة تتمت�ع
بقدرات استقصائية وتحليلية متقدمة.
 :Typeformتتمت�ع بواجه�ة جذاب�ة،
وتوف�ر نس�ختها املجاني�ة إمكاني�ات
متعددة.
 :Google Formsم�ن أش�هر أدوات
جوج�ل ،تتي�ح العديد م�ن الخي�ارات،
أبرزها جمع البيانات واإلجابات تلقائ ًيا
يف جداول بيانات جوجل.
 :Survey Planetم�ن أفض�ل أدوات
االس�تبيان عبر اإلنرتن�ت ،ونس�ختها
املجانية تتيح إمكانيات متقدمة.
م�ا ه�ي أفض�ل أداة اس�تطالع عبر
اإلنرتنت؟
األم�ر يعتمد على احتياج كل ش�خص،
لكن نويص باس�تخدام نم�اذج Google
أو  ،SoGoSurveyيف البداي�ةّ ،
ألنهم�ا
تقدمان أكث�ر بكثري من أي أداة مس�ح
مجانية أخرى.
إذا كان تركي�زك عىل الجماليات ،نقرتح
استخدام .Typeform
إذا أردت بع�ض اإلج�راءات التحليلي�ة
املكثف�ة ،فك�ر يف ProProfs Survey
.Maker
بع�د ذل�ك ،يمكن�ك اس�تخدام برنامج
إحصائي مثــ�ل  Spssلتحرير وتحليل
ما توصلت إليه من بيانات ومعلومات.
ً
ثالثا :تجربة حية
هن�اك العدي�د م�ن التحقيق�ات
االس�تقصائية الت�ي اعتم�دت على
االس�تبيانات كجزء من آلية عملها.
يف بنجالدي�ش  ،2019اس�تخدم فري�ق
صحفي املس�وح امليدانية للحصول عىل
معلوم�ات وبيان�ات داعمة ل�ـ تحقيق
حول «عالوة األمومة» يف البالد.
فرضية التحقيق كانت تدور حول نظام
العالوة الرسمي الذي يحرم آالف النساء
الحوام�ل من معاش األمومة ،ويعطيها
ملن ال يستحقها.

وض�ع الفري�ق أس�ئلة املس�ح املعم�ق
وفق منهجيــ�ة تم تطويرها بالتعاون
م�ع رشكة أبحاث متخصص�ة ،وقابلوا
 400حال�ة من أصل نح�و  7500حالة،
ه�ي حج�م الفئ�ة املعني�ة باملع�اش،
وطرح�وا أس�ئلة مح�ددة وموحدة عىل
املستجيبني.
أظهر املس�ح يف النهاي�ة نتائج يصعب
التش�كيك يف صحتها ،وكشف عن فساد
كبري يف برنامج عالوة األمومة ،وأظهرت
البيان�ات أن  % 96من املس�تفيدات من
الربنامـ�ج يأخذن دعمًا غري مس�تحق
ً
ومخالف�ا للمعايير ،وأن مس�ؤويل
الحكوم�ة كانوا يختارون املس�تفيدات
إما عن طريق الواسطة واملحسوبية ،أو
عن طريق قبض الرشاوى.
تجرب�ة أخرى م�ن مرص ،ع�ام ،2015
للصحف�ي االس�تقصائي املرصي أحمد
الش�امي ،الذي واج�ه صعوبات كبرية،
أثناء العمل على تحقيقه «خلف أبواب
الصم�ت» ،يف الوص�ول إىل ح�االت
وضحاي�ا زنا األقارب يف مصر ،قبل أن
يق�رر اللجوء إىل االس�تبيان اإللكرتوني
للوص�ول إىل ح�االت ومعلوم�ات حول
الظاهرة.
ً
صمم الشامي استبيانا ً
بسيطا وسهلاً ،
وص�اغ مجموع�ة م�ن األس�ئلة وف�ق
منهجي�ة محددة تس�اعده يف الحصول
على املعلوم�ات املس�تهدفة وتتعل�ق
جميعه�ا بمح�اور التحقي�ق ،معط ًي�ا
املشاركني حرية ذكر أسمائهم الحقيقية
أو استخدام أسماء مستعارة ،مع أسئلة
عن الس�ن ومح�ل اإلقامة ملس�اعدته يف
رصد التوزيع الجغرايف للظاهرة ،بجانب
إعالم املش�اركني بأن املعلومات س�وف
تستخدم يف تحقيق صحفي.
يف نهاي�ة االس�تبيان ،س�أل الش�امي
الضحايا ع�ن رغبته�ن يف الحديث عما
تعرض�ن ل�ه ،ويف ح�ال موافقتهن ،هل
يرغبن يف التواصل بشكل مبارش أم عرب
الهاتف؟
نشر الش�امي االس�تبيان عبر مواقع
التواص�ل ،واس�تعان بصفح�ات
الجمعيات املتخصصة باملرأة ،وعدد من
النشطاء املهتمني بالظاهرة عىل مواقع
التواصل ،من أجل توزيع االستبيان عىل
أوسع نطاق.
أقبلت الفتيات عىل املش�اركة ،وتحدثن
ع�ن حاالته�ن ،ووافق�ت بعضهن عىل
التحدث ملعد التحقيق ،الذي خرج للنور
بفضل ه�ذا االس�تبيان ،وحص�ل فيما
بع�د على الجائ�زة الدولي�ة للصحافة
االستقصائية( .عن/شبكة الصحفيني
الدوليني)
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السرد النسوي يف رواية (أحالم مبتورة) للروائية “جنان اهلاللي”
بغداد – حمدي العطار

هناك من يشكل علينا حينما نعطي توصيفا
ملا تكتبه النسوة الروائيات وما تمتاز به من
معالجات فنية يف الرسد  ،ويدعون بإن االدب
او الرسد هو واحد (ادب انساني) سواء من
كتب�ه رجال ام انثى! لكنن�ا يف بعض االحيان
ونح�ن نقرأ قص�ة او رواي�ة كتبته�ا امرأة
نتوق�ف عند مفاصل السرد ونقول لو كان
النص يعود لقاص او روائي يمكن ان يكون
الط�رح أكثر ج�رأة فيم�ا يخ�ص التابوات
(الجنس والدين والسياس�ة ) وهذا االعتقاد
ال يمك�ن تعميمه عىل االدب النس�وي ،لكن
بين ي�دي رواية (أحلام مبت�ورة) للروائية
“جن�ان الهاليل” من اصدار دار الرسد للنرش
والتوزيع س�نة االصدار  2021وتقع الرواية
يف  148صفح�ة وتحتوي عىل عرشة فصول
 ،الس�ارد فيها هي الروائي�ة بضمري املتكلم
والعاملة كل يشء مع غياب تعدد مس�تويات
الرسد  ،نس�جل املالحظات النقدية عىل هذه
الرواية-:
 1كث�رة الص�دف  :مم�ا ال ش�ك في�ه انتلع�ب الصدف�ة دورا يف حياتن�ا وكذلك هي
يف الرواي�ات ،ونح�ن نعي�ب على اس�لوب
امليلودرامي�ا يف الس�ينما والتلفزي�ون على
االخص (الدرام�ا الهندية والرتكي�ة) اللتني
تضخ�ان الكثري م�ن الص�دف يف اعمالهما،
حتى ان االحداث ومواقف الشخصيات تلعب

فيهم�ا الصدف ال�دور الكبير واملؤثر ،وهذا
يفقد العمل مصداقيته.
لن�رى حجم الص�دف يف هذه الرواي�ة (لقاء
البطل�ة ن�داء الت�ي تعم�ل يف املستش�فى
بصديقته�ا وزميلته�ا م�ن اي�ام الدراس�ة
االعدادي�ة( احلام) التي ترقد باملستش�فى
لتعرضه�ا اىل ح�ادث سير “نظ�رت ن�داء
نظ�رات تأم�ل ،ثم قال�ت يف نفس�ها – رغم
م�رور تلك الس�نوات لم تزل أحلام تحافظ
عىل جمالها الس�احر ..عزيزتي كيف حالك،
ان�ا مرسورة للقائك..مش�تاقه لك كثريا منذ

تفارقن�ا بعد ذل�ك العام ال�درايس يف مرحلة
الرابع الثانوي”ص ،، 10الصدفة الثانية ،ان
يكون س�بب الحادث هو (عادل) ويصادف
انه زميل (احمد) ش�قيق (احالم) ويصادف
ان بيته يف نفس محلة (أحالم)” قالت هدى-
زوج�ة عادل-م�ا ه�ذا مل�اذا دخل�ت إىل هذا
الش�ارع انه طريق منزلنا  ..أجابت أحالم –
بال أن�ه الطريق الصحي�ح إىل منزيل ،قصدي
منزل أخي أنه يف نهاية الشارع...حني يقرتب
أحمد منه ثم يس�بقه عادل ويقول -أحمد ،
أخ�ي العزيز..كيف حال�ك!؟ ثم ينحني عليه

ويقبل�ه -،لم اعل�م أنك تس�كن هنا..يقول
أحمد موضحا وس�ط انده�اش الجميع:أنه
ع�ادل زمييل يف العمل”ص، 21صدفة ثالثة،
وايض�ا توجد صدفة اخ�رى ان يكون احمد
شقيق احالم عىل عالقة عاطفية بصديقتها
نداء حينما كانا يف االعدادية.
 2الحوار..ال يتصف الحوار من الناحية الفنية كعنرص
يغني الرسد ،بل تشعر بانه حوار عادي ،وال
يوجد مربر ان يذكر اس�م الش�خص املتكلم
قبل الحوار عىل االخص حينما يكون الحوار
بني ش�خصيتني “ح�وار بني ن�داء واحالم”
رمقتها نداء ثم قالت -:ما ادراك اني جائعة!
 - /احالم :الحمد لله لقد اتعبتك - /نداء :ال
ي�ا عزيزتي فرحتي كبرية”ص 45يفضل ان
نرفع االسماء من الحوار ألن ذلك واضح من
خالل وجود الشخصيتني فقط!
 3الكالم غري املنتجهن�اك وصف جمي�ل يف الرواية مث�ل “بدأت
أش�عة الش�مس تنرش ضوءه�ا ايذانا لنهار
جدي�د عىل ج�دران املن�زل وتخترق بعض
ش�بابيك ال�دار”ص ، 50لكن هن�اك وصفا
لحركات عادية وامورا ال تصلح ان تكون يف
السرد مثال “يتوجه أحمد إىل الحمام ليحلق
لحيت�ه (ذقنه ) ويطلب م�ن ملياء ان تحرض
له املنشفة.
تذه�ب أحلام إىل املطبخ وتغس�ل الصحون

وعن�د انتهائه�ا م�ن ترتيب املطبخ تس�مع
احم�د وه�و يناديه�ا للحض�ور إىل الصالة،
تذهب أحالم فتج�د ملياء تجلس بالقرب من
زوجها ثم يطلب منها الجلوس..
أحضرت له�ا أحالم بع�ض املاء م�ن الرباد
املوج�ود يف غرفته�ا ث�م ذهب�ت إىل املطب�خ
وأحرضت صينية ش�اي م�ع بعض البيض
املخف�وق وقليل م�ن الخب�ز وارصت عليها
مش�اركتها الفط�ور”ص 54وكثريا من هذا
الكالم غري املنتج فنيا نجده يف الرواية ،وهو
يمك�ن ان يك�ون نافعا يف كتابة الس�يناريو
للدراما وليس جزءا من الرسد الروائي
 4الزمن مرتبكم�ن س�ياق االحداث يب�دو يل ايق�اع الزمن
مفق�ود بالتوقيت باالح�داث ،فالرسد يتجه
نحو الح�ارض (االنفجار الذي ادى اىل اعاقة
احم�د) ولكننا نكتش�ف ب�إن السرد يعود
اىل مراح�ل تاريخي�ة بعي�دة تخ�ص الحرب
العراقية االيرانية.
الرواي�ة كان يمك�ن ان تتن�اول الجيل الذي
تفتح وعيه عىل الحروب والقتل والدمار  ،ال
ان يت�م الرتكيز عىل الح�ب القديم والخيانة
الجديدة والحرمان وتسلط النساء ومكرهم
ض�د الرجال ،الرسدية بدال م�ن الرتكيز عىل
اللحظ�ات غير العادي�ة التي تعان�ي منها
ش�خصيات الرواية تم الرتكيز عىل االش�ياء
العادية يف حياتنا اليومية.

( أصفار )
حيدر عيل الجبوري
ُ
أول م ّر ٍة فعلها  ،كانت أشبه بمعجز ٍة خارقة  .فالجميع
ّ
يعرفون إنه بال عم ٍل منذ أش�هر  ،ولم يمس�ك الفلوس
لاّ
ً ّ
بحر من
إ يف أحالم�ه  ،فقد أخرب صديقا بأن�ه حلم يف ٍ
فل�وس  ،لوال عاصفة قذفت�ه يف جزيرة نائي�ة لم يكن
فيها غري ش�جرة واحدة  ،وكان�ت األموال التي تحيطه
من كل الجهات تتحول إىل رما ٍل كلّما المست الشاطئ.
يف امل�رة التي فعلها رغم اإلحباط املُق ِّيد لروحه  .أمس�ك
بقل�م رصاص و ورق�ة بيضاء ناعمة ثم رشع برس�م
ورق ٍة نقدية  .كانت فئتها كافية لرشاء علبة س�جائر .
وعاد س�بب ذلك إىل ش�هيته للتدخني و إسكات شعوره
َ
أكمل الرس�م
املتش�بع بإدمان الدخان و رائحة التبغ .
وذهب لبائع الس�جائر الذي قلّب الورقة أكثر من عرش
ّ
تحس�س نعومته�ا ثم أطلق
م�رات  ،تم ّع�ن بربيقها ،
حكمه بأن هذه العملة ليست مزيفة  ،واذا كانت كذلك
 ،فقيمتها الضئيلة ال تس�تدعي التحرس عىل الخسارة .
ّ
املفضلة ثم قال له ؛
أخذها وأعطاه علبة من س�جائره
التدخني مرض بالصحة وبالجيب .

يف املن�زل  ،وبعد س�اعتني بالتم�ام  ،كانت تل�ك العلبة
ق�د فرغت مم�ا تحتويه  ،وج َد فيهما ّ
أن الدهش�ة هي
م�ن ّ
لاّ
دخن�ت  ،أمّ ا ه�و  ،فق�د كان آلة لي�س إ  ،تطيع
أوامر الدهش�ة من بائع الس�جائر الذي فحص العملة
املرس�ومة و أص�در حكمه حوله�ا “ ّ
إن العالم يسير
بعش�وائية” قال مع نفس�ه  .ثم بدأ برسم عملة أخرى
على س�بيل التجربة و التأكد من سير العال�م  .كانت
الفئ�ة أكرب  ،تكفي لعلبة س�جائر و قنينة كوال بحجم
عائلت�ي و وجبة عش�اء جاه�ز من مطعم جي�د ّ .
لف
ل�ه عامل املطعم عش�اءه بغالف قصدي�ر المع بعد أن
أعاد ل�ه املتبقي من املال  .قنينة الك�وال كانت باردة و
موضوعة بكيس بالس�تيكي أبي�ض اللون عليه إعالن
مطب�وع تظهر فيه ٌ
فتاة مبتس�مة فوق عب�ارة ؛ نحو
حي�اة افض�ل  .لم يفع�ل بائع الس�جائر ه�ذه املرّة ما
فعله سابقا ً  ،و ّ
دس مبلغ العلبة يف جيبه و قال  :عملة
عادية و رسمية  .بل وأعطى بدل الفكة القليلة املتبقية
ولاّ عة معدنية تبدو مثل الذهب  .يف منتصف الليل  .كان
الرّس�ام ّ
يفكر يف الرقم الذي س�يكتبه على العملة كي

يقرر قيمتها  .أراد كتابة اكرب من املمكن أن يشرتي به
ً
كل يشء  ،سوى ّ
فكرة مزعجة كانت تتقافز يف ذهنه
أن
ّ
وتحاول منعه ألاّ يفعل ذلك .كانت تخربه بأن األش�ياء
الصغرية هي دوما ً من تخل�ق البدايات العظيمة  ،و ّ
أن
ّ
ّ
نوم هانئ .
األحالم كلما كانت بس�يطة كانت تدل عىل ٍ
أكم�ل آخر رتوش عملته د ،وضع الصفر األول ،الثاني،
ت�ردد يف كتابة صف�ر آخر ،كتبه بب�طء  ،الصفر الرابع
اكتمل بال عناء ،الخامس تبع الرابع ،السادس والسابع
والثامن .كان يحاول إيق�اف األصفار من الظهور عىل
ورقته  ،تنترش بسيطر ٍة مطلقة عىل ذهنه  ،يريد كتابة
واح�د م�ع أي صفر  ،يريد ورقة م�ن فئة عرشة  ،هي
كافية لرشاء علبة سجائر  ،وال بأس إن تكن مئة  ،فهي
تش�بع بطنه و تجعله يتجشأ ويدخن ويرسم برفاهية
 .األلف خطرة  ،أغرته أصفارها برشاء أش�ياء أكثر من
َ
حاول مس�ح األصفار  ،غري ّأنها بدت
األكل والتدخني .
ُ
ً
تتناسل  ،تبيض وتنجب أصفارا أخر  .يف الصباح  ،وبعد
ليلة مُ تخم�ة باألصفار  ،كان�ت مجموعة من الرشطة
والطب النفيس تقتاده إىل س�يارة إسعاف بعد أن أيقظ

رواية ((الـــوداع الفاخر)) للكاتبة مروة جعفر اخلفاجي

حمنة احلب الصادق يف زمن اخليانة
بقلم األديب حميد الحريزي
رواية (( الوداع الفاخر)) لالعالمية الش�ابة عبارة
عن حكاية سرية ذاتية  ،تحكي من خاللها الكاتبة
طفولته�ا وصباه�ا ومرهقتها حت�ى الوصول اىل
مرحلة االدراك والنضج  ،عىل الرغم من أن العنوان
ي�ؤرش الفخر  ،ه�ذا الفخر ربما اش�ارة اىل خروج
الش�خصية الرئيس�ية للرواي�ة ((ش�مس)) وهي
تحم�ل ش�ارة الفخ�ر دون أن تنح�در يف طري�ق
االنح�راف واالنج�راف ص�وب الفش�ل العلمي او
االنح�دار نح�و الرذيل�ة على مس�توى العالق�ات
العاطفي�ة وهي تودع والدتها يف لحظاتها االخرية
مستوعبة دروسها الحياتية بمراحلها املختلفة .
الكاتب�ة تروي بضمير املتكلم األن�ا وهي طريقة
للسرد تمتاز بها روايات وحكايات السير الذاتية
 ،فال�راوي ه�و كيل العل�م ب�كل أح�داث الرواية
وس�لوكيات وترصف�ات الش�خصيات املختلف�ة
الرئيسية والثانوية .ومتماهيا تماما مع الروائي .
م�ن خلال روايته�ا وسيرتها ته�دف الكاتبة اىل
توصيل العديد من الرسائل اىل املتلقي ومنها مثال
اسلوب وطريقة تعامل االباء مع اطفالهم ألن هذا
التصرف يبقى عالقا يف ذاك�رة الطفل ويؤثر عىل
سلوكياته املستقبلية .

كما أنها تؤرش اىل الجهل الكامل للثقافة الجنس�ية
للش�باب والشابات يف مجتمعنا وعوائلنا املحافظة
وكيف ان ش�مس لم تعرف كيف تنجب النس�اء
االطف�ال اال بعد أن اطلعتها قرينته�ا ابنة خالتها
على فدي�و اباحي من خلال املوباي�ل واالنرتنيت
 ،وكي�ف يمك�ن أن يك�ون االنرتني�ت واملوبايل ذو
اكثر من اس�تعمال مما يس�تدعي املراقبة الواعية
الس�تخدام االحداث والشباب والشابات املراهقات
للموباي�ل واالنرتنيت يف زمن طغى فيه اس�تخدام
هذا الكشف العلمي الخطري واملهم يف عالم اليوم .
كم�ا انه�ا تشير اىل انح�راف بع�ض االس�اتذة
ومحاوالته�م االيق�اع بالفتي�ات من خلال تقديم
نموذج لهذا االس�تاذ الذي كان ينوي اغواء ش�مس
 ،مما يتطلب أن تتتوفر يف املعلم واملدرس واالستاذ
الجامعي رشوط العفة والرفعة والسمو االخالقي
فه�و يجب أن يعطي الرتبي�ة النبيلة باالضافة اىل
العلم ...
كم�ا أن عىل الرتب�وي أن يميز بين الطالب امللتزم
واملتف�وق وبني الطالب املش�اغب الكس�ول وليس
كما حصل مع ش�مس ورضبها من معلمتها التي
كان�ت تحبه�ا وتحرتمه�ا ولكنه�ا عاقبتها وهي
الربيئة امللتزمة أسوة باملشاغبات واملشاغبني  .مما

ينعكس س�لبيا عىل نفس�ية الطالب وأي انس�ان
اخر حيث يعاق�ب امللتزم بذنب امليسء فالعقوبة
الجماعية عمل خاطئ.
كذلك فالكاتبة تقدم من خالل شخصياتها نماذج
للتجارب العاطفية التي تعيشها الفتيات يف مرحلة
الدراسة الجامعية من خالل تجربتها مع زميلها
ك�رم  ،وتجربة جود وحنني وتجارب أخرى وكيف
كان�ت اغلب هذه التجارب تجارب فاش�لة تضمر
الخيان�ة والك�ذب وفقدان االخلاص واملصداقية ،
حيث تبني أن كرم الذي احبته ش�مس حبا صادقا
كان يمثل معها دور الحبيب يف حني هو يحب ابنة
عمه فرتك شمس وتزوجها .
كم�ا كانت خيانة ج�ود املثبتة وأس�اءته لحبيبته
وزميلت�ه حنني  ،حيث وظف فتاة اخرى كحبيبة
بديلة الغاضتها .
كم�ا انه�ا عرض�ت للمتلق�ي صور وس�لوكيات
مختلف�ة تتباي�ن من حي�ث الطيب�ة والخبث  ،من
حي�ث الص�دق والحب وبين الزيف والس�طحية
والكراهية .
الكاتبة تمتلك خي�اال خصبا  ،يمكن ان تطوره يف
كتابة رواية بحبكة وثيمة حديثة غري مكررة كما
ه�ي روايتها االوىل  ..كم�ا انها بحاجة اىل املزيد من
أثراء الرواية بس�لوكيات من خارج الوسط العائيل
والتعليمي الطالبي وادخال البعد الفلسفي ضمن
س�ياقات الرسد لتكتس�ب الرواية البع�د العمودي
باالضافة اىل البعد االفقي السطحي ..
كما ان الكتابة كانت موفقة يف تأثيث ش�خصيات
الرواية من حيث التوصيف والتعريف مما يعطي
للمتلقي صورة مجسمة للشخصية يف الرواية .
لي�س هن�اك رضورة لذك�ر التواري�خ بالي�وم
والش�هر والس�نة من خلال رسد االحداث وان
كان�ت تؤرش واقعي�ة الرواية للمتلق�ي  ،.وكون
الرسد ج�اء خيطي�ات متتابعا م�ن حيث زمن
االحداث املروية .
نتمنى عىل الكاتبة الش�ابة االطالع عىل املزيد من
نماذج الرواية الحديثة بمختلف مدارسها الرسدية
 ،واالطلاع عىل املزيد من الدراس�ات النقدية حول
الرواية وكيفية بنائها .
بسرور كبير نتاب�ع املنت�ج الروائي النس�وي يف
مدينتنا الحبيبة والذي يش�هد تطورا ملحوظا من
حيث الكم والنوع .

ُس ّكان الشارع برصاخه يف الليلة الفائتة ويخربهم ّ
بأنه
يبح�ث ع�ن الرقم واحد م�ن أجل عملت�ه  ,يريد صفرا ً
واح�دا يجع�ل من بائع الس�جائر يقلّب به�ا يف غباء .
األصفار الكثرية مُ دمّ �رة للحياة  .ما اضطرهم للتبليغ
كالم كان من بائع السجائر
عنه  .و آخر ما سمعه من ٍ
مفلس كانت تدهش�ه
رس�ام
الذي بدأ متأس�ف ملصري
ٍ
ٍ
أعمال رس�مه للعملة الوطنية ذات الفئة الصغرية التي
يحلم بها البسطاء .

ال أكتبه لي
ناهض اخلياط

ال أكتبه يل
فهو معي
دمُ ه يملؤني
بنوازع صبح ٍوهواجس ِ ْ
ليل
وك َـل َـ�وْن ٍمحج�ور ٍيف لوْحت� ِه أب�دو إن
فارقني
أو مُ
غرتب يتشبث بالذكرى
ٍ
ْ
حزن
يف غمر ِة
قلَ ٌق مجهول ومعاناة ٌغامضة ٌ
ٌ
حدس كضباب الفجر
حتى يأتي ساعي الضو ْء
ُ
ويطرق نافذتي
ْ
هربت من ِربقتها
برسائل ِأيام ٍ
ٌ
ريح ل َـ ّينة ٌ
ال أدري من أين تجي ْء
ٌ
وطريق تفتحه األشجا ْر
امرأة ٌمارجة ٌمن نا ْر
ويدا ً بي ٍد معها
تحت نثيثِ املطر ِ
ُ
الشارع يل
ٌ
ألوان ولها ما يشغلها
ُ
ُ
تخرج أو
أرسا ٌر
تدخل صامتة ً
أتأمّ ل ُـها وأ ُحاورها
ُ
طى ورؤى
كلمات خ ُـ ً
وهو معي
ٌ
إيقاع يستأثر بي
ً
وصدى تتلمسه شفتي ! ...

فقط ملن حيب الشعر ولغته:
مصطفى سليمان
اللفظة الشعرية
هل هناك لفظ ش�عري وآخر غري ش�عري يف البنية
اللغوي�ة للقصي�دة؟ .ال بد يف البدء م�ن التفريق بني
اللفظ  ،واللفظة الشعرية ،واللغة الشعرية .
فاللف�ظ ه�و كائن لغ�وي مف�رد بذاته ،ل�ه معنى
معجمي صامت الداللة ،أو داللته ذات بعد واحد .
واللفظة الشعرية هي إمكانية ُّ
تمتع اللفظ املعجمي
ذي البع�د الواحد بأبعاد إيحائية ذات دالالت معنوية
مش�حونة بانفعاالت خاصة وأحاسيس جمالية لم
تكن ضمن املت�ن املعجمي؛ وذلك بإبداع الش�اعر يف
تركيبها يف سياق فني خاص.
وأما اللغة الش�عرية أو الش�اعرة فهي اللغة الكليّة
الحيوي�ة ذات األطياف املتماوج�ة األلوان والظالل،
والتي تش�كل ( قصي�دة ثانية ) يف نس�يج القصيدة
املبدع�ة .يق�ول أدوني�س  “ :يف كل قصيدة عظيمة،
قصيدة ثانية ...هي اللغة “.
ّ
املركبة من أبعاد تتوالد من أبعاد  ،وليس
لكنها اللغة
َّ
املسطحة .
اللغة
تناول عبد القاهر الجرجاني قضية اللفظة من خالل
(نظرية النظم) الرائعة  .فاللفظة تكتس�ب جودتها
أو رداءتها من خالل اتساقها ضمن الصياغة الفنية
مم�ا يمنحها ش�عرية خاصة ،فليس هن�اك مفردة
شعرية بذاتها بمعزل عن سياقها.
وي�كاد اب�ن األثير يف (املث�ل الس�ائر) -وه�و بع�د
الجرجاني -أن يكون ناقدا ً معارصا ً :
“ اعل�م أن تفاوت التفاضل يق�ع يف تركيب األلفاظ
أكثر مما يقع يف مفرداتها ألن الرتكيب أعرس وأشق،
ومما يشهد لذلك أنك ترى اللفظة تروقك يف كالم ،ثم
تراها يف كالم آخر فتكرهها...أريد أن تكون األلفاظ
مسبوكة سبكا ً غريبا ً يظن السامع أنها يف غري ما يف
أي�دي الناس ،وهي مما يف أيدي الناس  ،وهو ش�بيه
بال�ذي يقول إنه ال داخ�ل العالم وال خ�ارج العالم،
فلفظه هو الذي ُيستعمَل ،ولكن سبكه وتركيبه هو
الغريب العجيب “ .
والغري�ب العجي�ب واألعج�ب أن ترى ه�ذا التطابق
أو التش�ابه عند ناقد وش�اعر عامل�ي هو ( ت  .س .
إليوت) ،ففي مقالته ( موس�يقا الش�عر) ال يرى يف
اللفظ�ة املفردة  ،وبمجرد صوته�ا ،قبحا ً أو جماالً.
فاللف�ظ الجميل هو ال�ذي يالئم الس�ياق ،والقبيح
هو الذي ال يالئم الس�ياق ،وجماله ينشأ من عالقته
باأللفاظ التي تس�بقه مب�ارشة  ،والتي تتلوه ضمن
س�ياق املوق�ف ال�كيل ...ويج�ب أن يك�ون بني لغة
الش�اعر ولغ�ة الحديث يف عرصه ما يجعل س�امعه
أو قارئ�ه يقول :هكذا كنت أتحدث لو اس�تطعت أن
أتحدث شعرا ً !.

عد واق�رأ الجرجان�ي وأدونيس وابن األثير ،وتأمل
واس�تنتج ! إن�ه تالقي الفك�ر النقدي عن�د نقادنا،
وكبار شعراء ونقاد الغرب.
طبع�ا ً من الباله�ة أن نقول إن ( إليوت) اس�توحى
رأيه من ناقد عربي قدي�م أو معارص .لكن كما قال
الع�رب قديماً :قد ينطبق الخاط�ر عىل الخاطر كما
ينطبق الحافر عىل الحافر .فهذه أفكار مشرتكة بني
ً
أحيان�ا .ولنتذكر أن نقادنا ورواد
العقول واملفاهيم
ً
شعرنا الحديث تأثروا كثريا بالشاعر والناقد توماس
إليوت ،نقدا ً وشعراً .إىل جانب تراثنا النقدي الشعري
القديم.
وهاه�وذا زك�ي مبارك يق�ول “ :إن الكلم�ات تأخذ
قوتها من الس�ياق ،وإن الكلم�ة القبيحة قد تصبح
وه�ي يف غاية الجمال إذا و َ
َجبه�ا مقتىض الحال “ .
ويستشهد بلفظة ( وحل) بدل ( طني) يف قصيدة له
 :مضيتِ إىل غريي جهارا ً وخن ِتني
ُ
طبعك خبرّ يني؟
فمن أي وحْ ل ٍصيغ
وأخيرا ً أختتم بما قاله د .عبد الق�ادر القط مدافعا ً
عن الش�اعر الذي يس�تخدم ألفاظا ً مبتذلة سوقية،
كما تبدو لقارئ الش�عر املعتاد عىل اللفظ الش�عري
الرصني الرزين:
“ الفرق بني الشاعر القديم والحديث أن األول يتجنب
مثل تلك األلفاظ يف حين يرى الثاني أنه ليس هناك
يشء اسمه اللفظة الشعرية...فالحكم عىل شاعرية
كلمة ال يكون بمقدار دورانها يف الشعر التقليدي ،بل
بمقتىض قدرتها عىل التعبري عن إحس�اس الش�اعر
واتساقها مع بناء العبارة الشعرية بأكملها “.
أرأيت التش�ابه ،وأحيان�ا ً التطابق ،بين الصياغات
الزئبقية لألفكار واملعاني ذاتها.
ه�ل هناك اختالس ؟ ف�راغ يف املفاهيم عند بعضهم
يملؤونه من مفاهيم غريهم؟
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لطلة ابهى....

افضل...هلم
مستقبل افضل...هلا
حنو مستقبل
حنو

هلذه األسباب استخدمي ماء الورد

ال تظلم نفسك وال تظلمها ..اليكم واجبات كل منكما

خل�ق الل�ه س�بحانه وتع�اىل الرج�ل
وامل�رأة بش�كل مختلف كلي�ا ً يف التكوين
الجسماني والبدني ،وأيضا ً عىل الصعيد
العاطفي واملش�اعر ،فحكمة وجود هذه
االختالف�ات الكبيرة بني الجنسين هي
إرادة الخالق أن يكمل الطرفني بعضهما
م�ن حي�ث جمي�ع االحتياجات ،س�واء
العاطفية أو الجنسية وحتى النفسية.
وعلى صعي�د االحتياج�ات العاطفي�ة
هناك العديد من األش�ياء والرغبات التي
يحتاجه�ا ٌّ
كل م�ن الرج�ل وامل�رأة لذلك
س�يتيح لك التقري�ر الت�ايل التعرف عىل
أبرز ،وأهم االحتياج�ات العاطفية التي
يسعى إليها الرجل واملرأة ،وتمثل أولوية
بالنسبة للجنسني.
 يف الحي�اة الزوجي�ة :هي تري�د الحبوأنت تريد االحرتام
بالتأكي�د ل�ن يش�عر الرجل بالس�عادة
الكبرى عندما تق�ول له زوجت�ه بأنها
تحبه مئ�ات املرات خالل الي�وم الواحد،
فاملش�اعر وعلى الرغم م�ن أهميتها ال
تمث�ل الكثير بالنس�بة للرج�ل ،ولك�ن
االحرتام والتقدير هو أكثر األش�ياء التي
يبحث عنها الرجل يف حياته الزوجية مع
رشيك�ة حياته ،فعىل س�بيل املثال كلمة
ش�كرا ً تس�عده أكث�ر من كلم�ات الحب
واملشاعر.
أم�ا بالنس�بة للم�رأة فه�ي ل�ن تصاب

املطبخ ..
املكوّنات
عجني بف بايسرتي  -علبة
حليب  -كوبان
نشاء  4 -مالعق كبرية
سكر  -ملعقتان كبريتان
ماء ورد  -ملعقة صغرية
قطر جاهز  -بحسب الحاجة
زبدة مذوّبة لدهن الوجه  -بحس�ب
الحاجة
طريقة العمل
 -اسكبي الحليب يف قدر ث ّم اضيفي

بامللل عىل اإلطلاق إذا وجه إليها زوجها
كلم�ات الح�ب الرقيق�ة؛ ذات املعان�ي
الرومانسية طوال اليوم ،بل عىل العكس
تماما ً فأبس�ط الكلم�ات الطيبة كفيلة
بأن تحسن حالتها املزاجية  180درجة،

وتعمق حبك يف قلبها.
 يف الجن�س :ه�ي تبح�ث عن املش�اعروأنت تبحث عن النتيجة!
فيما يخ�ص الحياة الجنس�ية للزوجني
قد تتحول ممارس�ة الجنس إىل كابوس

بالنس�بة إىل الزوج�ة؛ إذا ل�م يح�رص
زوجه�ا على ق�ول الكثري م�ن املديح يف
حجمها أو شخصيتها فهذه األشياء أهم
مفاتيح الزوجة عىل اإلطالق.
وبالع�ودة إىل الجن�س الخش�ن ال تمث�ل

املداعبة الجنس�ية ،أو القبلات أو حتى
الكلم�ات الرومانس�ية أهمي�ة كبيرة
بالنس�بة للرج�ل ،فعملي�ة االتص�ال
الجنيس والشعور بالنشوة الجنسية أهم
احتياجات الرجل العاطفية عىل مستوى
العالقات الجنسية.
 يف البي�ت هي تبحث ع�ن األمان وأنتتبحث عن السالم
يمث�ل املن�زل بالنس�بة للم�رأة عامله�ا
الخ�اص ،ومملكته�ا الدائم�ة ،فداخ�ل
حدود املنزل هي امللكة املسيطرة عىل كل
اإلمدادات اللوجستية من طعام ورشاب،
وإرشاف عىل األبناء وطبعا ً تلبية رغبات
الزوج أه�م مواطني تل�ك اململكة؛ لذلك
ال تبخ�ل عىل زوجتك م�ن التواجد معها
عدة س�اعات قبل خروجك للجلوس مع
أصدقائك ،أو منحها عناقا ً لطيفاً؛ تعبريا ً
ع�ن تقدي�رك ملجهوداته�ا يف إدارة أمور
املنزل ،فالش�عور باألم�ان ال يقل أهمية
لدى املرأة عن الشعور بالحب.
وال يع�د املن�زل م�ن األماك�ن املحببة
ً
خاص�ة بعد
كثيرا ً بالنس�بة للرج�ل
ال�زواج ،فهو لذلك إذا كان ال بد له من
الجلوس يف املن�زل مرغما ً فإنه يبحث
ع�ن السلام واله�دوء ،فه�و ال يري�د
سماع الكثري من الضجة التي يحدثها
األبناء ،أو الدخول يف مناقشات زوجية
تؤدي إىل املشاكل.

 و ّزع�ي الحش�وة بالتس�اوي عىلاملربعات ّ
ولفيها عىل شكل إصبع.
ّ
صف�ي القط�ع يف صيني�ة ف�رن
وادهني وجهها بالزبدة املذوّبة.
 ادخلي الصينية إىل ف�رن محمّ ىمس�بقا ً على ح�رارة  180درج�ة
مئوية حتى تحمر.
 اخرج�ي الصيني�ة م�ن الف�رنً
مبارشة
وغمّ يس قطع زنود الس�ت
بالقط�ر ث� ّم ضعيه�ا يف طب�ق
التقديم.

كل يوم معلومة

أغرب التغيريات اليت حتصل عند بلوغ الـ  50من العمر

أظه�رت العديد من الدراس�ات العلمية
أن التغييرات الت�ي تحدث اث�ر التقدم
بالعمر ال يمكن أن تكون كلها س�لبية
عىل جسم اإلنسان ،حيث يوجد العديد
م�ن الصف�ات الجس�دية والعقلي�ة ال
تكتمل إال بعد بلوغ سن معني.
يمكن أن نصل إىل ذروة قوتنا البدنية يف
الثالثينيات من العمر ،وقد نحصل عىل
أفضل صحة جنسية يف حياتنا بد ًءا من
س�ن  ،40لكن ماذا يحدث لجسمك بعد
بلوغك الخمسني.
أوالً /س�تبلغ بعض وظائف الدماغ
ذروتها
غال ًب�ا ما ترتب�ط الش�يخوخة بتدهور
الوظيف�ة اإلدراكية ،وخاص�ة الذاكرة.
وإذا فك�رت يف األمر ،فهذا منطقي ألنه
يف النهاية“ ،الشيخوخة” باملعنى العام
ستؤدي إىل مثل هذا التدهور ،ومع ذلك،
ل�م يعد م�ن الدق�ة علم ًيا افتراض أن
التدهور يف الق�درة العقلية يبدأ عندما
تبلغ الخمسني من عمرك ،ففي الواقع،
يبدو أن الحقيقة يشء آخر تمامً ا.
قبل س�ن الخمسين ،لن يص�ل الدماغ
البرشي إىل مس�تويات األداء القصوى،
و ُيقدر أن االنخفاض يف مس�توى األداء
قد يبدأ يف حوايل س�ن  55عامً ا ،فقدرة
الدم�اغ على التعل�م تظل قوي�ة حتى
العقد السابع من العمر.
وتوض�ح دراس�ة حديث�ة ُنرشت يف
عام  2021أن بعض وظائف الدماغ
الرئيسية تميل إىل التحسن بعد بلوغ
س�ن الخمسين ،عىل وجه التحديد،
الق�درة على االهتم�ام بمعلوم�ات
جدي�دة واالس�تمرار يف الرتكي�ز

ً
ووفق�ا للمركز الطبي
لفرتة أطول،
بجامعة جورج تاون ،فإن الوظائف
الت�ي تزده�ر تكم�ن وراء الجوانب
الحاسمة لإلدراك مثل الذاكرة واتخاذ
الق�رار وضبط النفس وحتى التنقل
والرياضيات واللغة والقراءة.
قد ترتاجع حاسة الشم
ترتب�ط قدرتك عىل الش�م لي�س فقط
بحالة األن�ف واملم�رات األنفية ،ولكن
ً
أيضا بحالة الجهاز العصبي.
حي�ث إنه بع�د أن تبلغ م�ن العمر 50
عام�ا ،قد تب�دأ حاس�ة الش�م لديك يف
االنخف�اض ،وإن كان ذل�ك ببطء ،ألن
أنفك يب�دأ بإنتاج كمية أقل من املخاط
يف هذا الوقت من حياتك.
مما يعني أن الروائح لم تعد قادرة عىل

(االلتصاق) لفرتة طويلة ج ًدا يف أنفك،
وباإلضاف�ة إىل ذلك ،تبدأ األعصاب التي
ترب�ط الدم�اغ باألن�ف عملي�ة تدهور
بطيئة ستستمر طوال حياتك ،وبحلول
الوق�ت ال�ذي تبلغ في�ه  70عامً �ا ،قد
تواج�ه صعوبة ملحوظة يف اكتش�اف
رائحة الدخان أو الغاز.
تتضاءل حساسية اللمس
كم�ا يب�دو أن عتبة األل�م تزداد مع
التقدم يف العمر ً
وفقا ملوقع“ “ dMe
 ،”linePlusفإن ق�درة برشتنا عىل
اكتش�اف اللمس�ة غري املؤملة تميل
ً
أيضا إىل االنخفاض مع تقدم العمر،
ً
وفقا لورق�ة بحثية نرشتها جامعة
والية أوكالهوما عام .2016
أس�هل طريق�ة لفهم ه�ذا ه�و إدراك

أن برشتن�ا والت�ي ه�ي يف الواقع أكرب
عضو يف جسم اإلنسان ،مليئة باملاليني
واملاليني م�ن النهايات العصبية ،والتي
تتطل�ب وظيفته�ا املثلى تدف�ق ال�دم
األمثل.
فانخفاض تدفق الدورة الدموية أمر ال
مفر منه مع تقدمنا يف العمر ،ما يؤدي
إىل تدهور حيس واضح.
أفاد حوايل  30%من األش�خاص الذين
تبل�غ أعماره�م  50عامً ا فم�ا فوق أن
“حاس�ة اللم�س لديه�م ليس�ت كم�ا
كان�ت علي�ه من قب�ل”ً ،
وفق�ا لتقرير
“ ،”AARPكم�ا أش�ار  30%آخ�رون
إىل أن حاس�ة اللم�س لديه�م أصبحت
“ضعيفة تمامً ا”.
تنخف�ض ج�ودة أداء التماري�ن

الرياضية والتوازن
تضمنت دراسة نرشت عام  2016يف
مجالت علم الش�يخوخة ،مجموعة
واسعة من مقاييس األداء الريايض،
بم�ا يف ذلك الحركة والقوة والتحمل
ً
ش�خصا ترتاوح
والتوازن يف ()775
أعماره�م بين ( )30و( )90خالل
عامي  2012و.2014
وج�د الباحث�ون أن األداء الع�ام يزداد
س�و ًءا مع الزيادة يف العم�ر ،ومع ذلك
كان التوازن أحد الخصائص األوىل التي
تأثرت بالعمر.
بحلول الوقت الذي كان فيه األشخاص
يقرتب�ون م�ن س�ن الخمسين ،كانت
قدرتهم عىل التوازن عىل س�اق واحدة
قد تضاءلت بالفعل بشكل ملحوظ.
يتطلب االحتفاظ بكتلة العضالت املزيد
من الجهد
عىل الرغم من أن بعض النساء يشكون
من انقطاع الطم�ث ما يؤدي إىل زيادة
ال�وزن ،إال أن املش�كلة األكرب قد تكون
الخس�ارة التدريجية يف كتلة العضالت
مع تقدمنا يف العمر.
بعد س�ن الخمسين تقري ًبا ،تنخفض
كتل�ة العضالت بمعدل س�نوي يرتاوح
بين ( ،%)1-2ويبدأ فق�دان العضالت
باإلضافة إىل فقدان التعصيب التدريجي
للوحدات الحركية.
قد تكون أسعد
عندم�ا تبلغ م�ن العم�ر  50عامً ا،
حتى مع كل األش�ياء املزعجة التي
قد تح�دث لجس�مك ،فهناك فرصة
جي�دة ج� ًدا ألن تك�ون على عتب�ة
بعض أفضل سنوات حياتك.

طبيبك يف بيتك

املاء والسباحة واليوغا وأوميغا حيميان من حرارة الصيف
أك�دت طبيب�ة العلاج الطبيعي
الفرنسية “س�اندرين – فرابيه”
رضورة االهتم�ام برتطي�ب
الجسم ورشب كميات كبرية من
املاء خاص�ة يف فصل الصيف ويف
الجو شديد الحرارة ،مشددة عىل
أن�ه ال يج�ب أن ننتظر الش�عور
بالعط�ش ولك�ن رضورة رشب
جرعات صغرية عىل فرتات.
وح�ذرت من رشب املي�اه املثلجة
ألنه�ا ت�ؤدي إىل اضط�راب يف
عملي�ة الهضم وتس�بب اآلالم يف
املع�دة وبع�ض نوبات اإلس�هال
كذلك رضورة الرتكيز عىل تناول
الفاكه�ة والخضروات الغني�ة
بامل�اء مث�ل الخي�ار والكوس�ة

أن م�اء ال�ورد بع�د بمثاب�ة ينبوع
الصح�ة والجمال؛ حي�ث أنه يتمتع
بتأثير مض�اد لألكس�دة ومثب�ط
لاللتهاب�ات م�ن ناحي�ة ،ويمن�ح
البرشة مظهرا ً يشع نضارة وحيوية
من ناحية أخرى.
الن م�اء ال�ورد يزخ�ر بمركب�ات
النب�ات الثانوي�ة املعروف�ة باس�م
“الفالفونوي�د” ،والتي تتمتع بتأثري
مضاد لألكسدة .كما أنه غني بمادة
“التانين” ،الت�ي تكاف�ح البكترييا
والفريوسات.
كم�ا يع�د م�اء ال�ورد منجم�ا ً
للفيتامين�ات ،مثل فيتامني  ،Cالذي
يعمل عىل تقوية األنس�جة الضامة،
وفيتامين  ، Dال�ذي يم�د الجس�م
بالطاقة ،وفيتامني  ،B3الذي يحفز

عملية األيض.
وم�ن الناحي�ة الجمالي�ة ،يمك�ن
اس�تعمال م�اء الورد املناس�ب لكل
أنواع البرشة كمس�تحرض تونر بعد
تنظي�ف الوج�ه؛ حي�ث أن�ه يتمتع
بتأثري مثبط لاللتهابات ،مع مراعاة
أن يك�ون م�اء ال�ورد مس�تخلصا ً
طبيعي�ا ً ويخل�و م�ن أي�ة إضافات
كيميائية.
وم�ن ناحي�ة أخ�رى ،يس�اعد ماء
الورد على التخفيف من آالم حروق
الش�مس .ولهذا الغرض يتم إضافة
بضع قطرات من م�اء الورد إىل ماء
االس�تحمام لتتالىش بعده�ا اآلالم.
وبفض�ل تأثيره املثب�ط لاللتهابات
يمك�ن أيض�ا ً اس�تعمال م�اء الورد
لعالج لدغات الحرشات.

تدبري منزلي

َ
كيف تع ّطرين أسط َح املطبخ؟

َ
املطبخ
أسطح
تنظيف
تحتاجني إىل
ِ
ِ
ِ
باستمرار ،منعا ً
الروائح
صدور
من
ٍ
ِ
ِ
إنجاز
الكريهة عنها .لذا نساع ُدك يف
ِ
امله ّم ِة من خال ِل الطريق ِة اآلتية:
* أنتِ بحاج ٍة إىل:
الحام�ض
الليم�ون
قش�ور
|
ِ
ِ
ِ
والربتقال.
| أعوا ٍد من القرفة.
الطريقة:
الحامض
الليمون
ر
قش�و
 .1ضعي
َ
ِ
ِ
والربتقا ِل يف ركوة.
َ
داخل الركوة.
 .2أضيفي املا َء
 .3ضع�ي أع�وا َد القرف� ِة داخ�لَ
َ
املزي�ج ،حتى يغيل
الرك�و ِة واتركي
عىل النار.
ّ .4
َ
داخل عبو ِة ّ
َ
بخاخ،
املزيج
صفي
أسطح املطبخ.
عىل
ه
ورشي ِ
ِ

حلى زنود الست

إليه السكر والنش�اء وحرّكي جيدا ً
حتى تذوب املكوّنات بالحليب.
 ضعي القدر عىل حرارة متوسطةم�ع الخل�ط املس�تمر حت�ى يثخن
املزيج.
 اضيفي ماء ال�ورد وحرّكي قليالًث� ّم ارفعي القدر ع�ن النار واتركيه
جانبا ً ليربد.
 م� ّدي العجينة عىل س�طح صلبمنث�ور بالدقي�ق ث� ّم ّ
قطعيه�ا إىل
مربعات متساوية.
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والبطيخ والش�مام ،طبقا ملا ورد
بوكالة “أنباء الرشق األوسط”.
أم�ا بالنس�بة للرياض�ة فيفضل
ممارس�ة الس�باحة واليوغ�ا
واملشي مع ارت�داء قبعة ونظارة
لحماية العني من أشعة الشمس
م�ع الح�رص على الجل�وس يف
الظل بني الحين واآلخر مع رفع
النظارة حتى نعطي فرصة للعني
والجسم من االستفادة من أشعة
الشمس بقدر معقول كما يمكن
تن�اول ملعقتني من زي�ت نباتي
غن�ي باألوميغ�ا –  3مث�ل زي�ت
اللف�ت والج�وز للمس�اعدة عىل
س�يولة غش�اء الخالي�ا وضمان
وصول الدم إىل األوردة.

نصائح طبية

أعراض يشري ظهورها لتدهور الرؤية وضعف البصر
كش�ف الخبراء أن�ه ال ينبغي
عىل اإلطالق إهمال البرص ،ألنه
م�ن الرضوري زي�ارة الطبيب
عندم�ا تش�هد ما يشير إىل أن
األمر يتجه نحو األسوأ ،فهناك
عدد من العالمات التي تدل عىل
ضعف البرص وبعضها يحتاج
إىل تدبري عاجل.
و ق�ال استش�اري البرصيات
روبرت لونغهريست“ :من املهم
أن يخض�ع أي ش�خص يزي�د
عمره ع�ن  40عاما الختبارات
برص منتظم�ة لحماية عينيه
ورؤيت�ه وأي ش�خص لدي�ه
أعراض مثل تلك املذكورة أدناه
يجب أن يرى طبيب عيون عىل
الف�ور ،وفقط من خالل إجراء
فح�ص ش�امل يمك�ن تحديد
أس�باب األع�راض وم�ن ث�م
تقديم أفضل نصيحة بشأن ما
يجب القيام به”.
األضواء الساطعة والعوائم
عوائم العني هي البقع الداكنة
يف الرؤي�ة ،والت�ي تطف�و عند
تحري�ك العني ،وعادة ما تكون
ناجم�ة عن انهي�ار طبيعي يف
مادة تش�به الهالم داخل العني
تسمى الخلط الزجاجي.
وم�ع ذل�ك ،إذا الحظ�ت زيادة
ً
خاصة إذا
مفاجئ�ة يف العوائم،
كان�ت مصحوبة بومضات من
األض�واء يف رؤيت�ك املحيطية،
فمن املهم أن ترى طبيب عيون
عىل الفور.
وعلى الرغم م�ن أن هذا يف حد
ذاته أمر ش�ائع وغري ضار ،إال
أن الجس�م الزجاج�ي يمك�ن
أن يج�ر ش�بكية العني بش�دة
أثن�اء تحركها بعي�دا ما يؤدي
إىل تمزقه�ا أو انفصاله�ا ،و
ه�ذا يمك�ن أن يس�بب العمى
ويتطل�ب عالجا عاجلا ،لذلك
ال تتجاهل األضواء الس�اطعة
والعوائم.
ظه�ور خط�وط مس�تقيمة
متموجة
ُيطلق عىل الخطوط املستقيمة
الت�ي تظه�ر متموج�ة اس�م
“ ”metamorphopsiaوه�ي
ليس�ت ش�يئا يج�ب تجاهله،
ويح�دث التح�ول عندما ترشد
طبقات الش�بكية وهذا يمكن

أن يك�ون عالمة على الضمور
البقعي املرتبط بالعمر.
و ق�ال روب�رت“ :إن الضم�ور
البقعي املرتبط بالعمر ()AMD
يؤثر على الجزء األوس�ط من
الرؤية وهناك نوعان رئيسان،
الرطب والجاف ،ويعد الجفاف
أكثر ش�يوعا ،وعلى الرغم من
ع�دم وجود علاج ل�ه ،إال أنه
يتط�ور بب�طء ش�ديد ،بينم�ا
يتطور الضمور البقعي املرتبط
بالعمر الرطب برسعة ويسبب
نمو األوعي�ة الدموية الجديدة
وترسبها تحت الشبكية”.
وه�ذا يس�بب فق�دان البصر
املفاج�ئ ،وال�ذي إذا ُترك دون
علاج ،يمكن أن يك�ون دائما،
ويحت�اج الضم�ور البقع�ي
املرتبط بالعمر الرطب إىل عالج
عاجل بحقن العني.
بقع�ة عمي�اء مفاجئة يف عني
واحدة
ق�د تك�ون البقع�ة العمي�اء
املفاجئ�ة يف عني واح�دة ناتجة
ع�ن ثق�ب بقع�ي ،وه�و ثقب
يظه�ر يف الج�زء األوس�ط م�ن
ش�بكية العين يس�مى البقعة
الصف�راء ،و يف معظم األحيان،
يكون س�بب ه�ذه الثقوب غري
معروف ،لكنها تصيب يف الغالب
النساء فوق سن الستني.
وأوض�ح روب�رت أن الثق�وب
البقعية تس�بب يف البداية رؤية
ضبابي�ة ومش�وهة ال يمك�ن
تصحيحه�ا بالنظ�ارات ،ولكن
غالب�ا ما تك�ون هن�اك حاجة
لعملية جراحية لتحسني الرؤية
ومنع انفصال الشبكية ،والذي
يمك�ن أن يكون ناتجا عن ثقب
بقع�ي والذي يمكن أن يس�بب
العمى.
فقدان البرص املفاجئ

أي فقدان مفاجئ للرؤية سواء
كان عاب�را أو مس�تمرا يحتاج
إىل فحص طبي عاجل ،وهناك
العدي�د م�ن األس�باب لفقدان
البصر املفاجئ ،لك�ن بعضها
يه�دد البصر والبع�ض اآلخر
ق�د يه�دد الحي�اة ،و يمكن أن
يح�دث الفقد املفاج�ئ للرؤية
يف عين واحدة بس�بب الصداع
النصف�ي الش�بكي ،والذي قد
يكون مصحوبا أو ال يصاحبه
صداع.
و ق�ال روب�رت“ :الص�داع
النصف�ي م�ن دون ص�داع
يسمى أحيانا الصداع النصفي
الصام�ت ،و ُيعتق�د أن الصداع
النصفي الشبكي يحدث عندما
تتش�نج األوعي�ة الدموي�ة يف
العني”.
وقد تس�بب الكمنة العابرة أو
العم�ى العيني أحادي الجانب،
وال�ذي يعن�ي س�وادا عاب�را،
وفقدان�ا مؤقتا للرؤية بس�بب
نقص تدفق الدم إىل الشبكية.
فقدان تدريجي للرؤية
يع�د الفق�د التدريج�ي للرؤية
أم�را ش�ائعا جدا وق�د يتطلب
نظارات جديدة فقط ،وسيحدد
أخصائي العيون م�ا إذا كانت
هذه هي الحال�ة أم ال ،وإذا لم
تعم�ل النظ�ارات الجديدة عىل
تحسين الرؤي�ة ،فق�د يكون
السبب هو إعتام عدسة العني.
وأوضح روبرت“ :إعتام عدس�ة
العين ه�و غش�اوة طبيعي�ة
للعدس�ة داخ�ل العين تتط�ور
عادة مع تق�دم العمر ،و يمكن
أيض�ا أن تك�ون ناجم�ة ع�ن
الصدمة وبعض األدوية ،وعادة
ما يتم إزالة إعتام عدس�ة العني
جراحي�ا واس�تبدال العدس�ة
املصابة”.
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غزل عراقي

الحمل

اون بس��كوت م��وش ابص��وت مس��موع
وان��ه اجروح��ي عل��ج وال��وادم اس��نـون
م��ن عرگ��ه الف��رح م��ن روح��ي مش��لوع
وش��تل حزن��ه الزم��ان ابن��ص العيـــ��ون
عش��ت عم��ري أبيت��م ومكم��ط ابجــ��وع
ورضع��ت الظي��م م��ن دون اليرضع��ون
وميرن��ي العي��د وان��ه ابث��وب مركــ��وع
وعيديت��ي ج��رح عك��س اليعيــــــ��دون
متني��ت الوك��ت ل��و يرج��ع ارجـــــــ��وع
وان��ه امس��ودن وكول��ن يرج��ع الكــ��ون

ربم�ا تضط�ر الي�وم إىل تعديل بع�ض األمور-
كطريقة تفكريك -م�ن أجل التواصل مع طبيعة
املواقف من حولك .خذ حذرك فعىل الرغم من أن لديك
رغبة شديدة يف املجازفة واملغامرة والقيام بعمل جديد،
إال أن لدي�ك ش�عورا ً
أيضا بالحرص والثبات ،فاس�تمع
لهذا الشعور ،وال تندفع.

الثور

خطط اليوم ملا تس�تطيع القيام ب�ه فعليا ،واعلم
أن هن�اك بعض الظروف التي قد تعرتض طريقك،
فالي�وم يف الغال�ب مرهق ،ل�ذا ال تحمل نفس�ك فوق
طاقته�ا ،ربم�ا تعتقد أن�ك فهمت كل األم�ور وخططت
بطريق�ة صحيحة ،ولكن رسعان ما تجد ما يعطلك عن هذا.
ننصح�ك بالهدوء واالسترخاء ،فربما تك�ون منفعال ولكن
الغضب واالنفعال ال يحالن األمور.

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء

ه�ذا ه�و الوق�ت املناس�ب للتفكير بحكمة
وجدي�ة .لو كنت ق�د حلمت يوم�ا باإلقامة يف
م�كان م�ا ،فأنت س�عيد الح�ظ ،فالي�وم يدفعك
لرغب�ة ملح�ة لالنتقال م�ن املكان ال�ذي تعيش فيه
ً
متيقظا ً
دوما فربما يكون لهذا االنتقال نتائج
اآلن .كن
عىل موقفك املهني وعىل حياة أرستك.

السرطان

ً
متيقظا وح�اول أن تتحمل ما قد يحدث
ك�ن
ل�ك ،فاليوم غري مناس�ب للتعام�ل مع بعض
املش�اكل يف الحي�اة اليومي�ة – كإصلاح بع�ض
األغ�راض ،املش�اكل املادي�ة ،وحت�ي بع�ض األمور
الصحية الصغرية .ننصحك باالهتمام باألمور الصغرية،
فستستغرق وقتا أقل مما تتوقعه.

األسد

ربم�ا تقيض وقتا لطيفا الي�وم مع مجموعة
م�ن األصدقاء األعزاء عىل قلب�ك .ال تخف من
املجهول واندمج مع األصدقاء فهم يس�تطيعون
أن يفهموك ويستوعبوا احتياجاتك.
عليك أن تعلم أن الحوار هو أفضل وس�يلة لتخطي أي
مشكلة.

العذراء

ربم�ا تعود اليوم بعض األمور التي تجاهلتها
فيما سبق يف عالقتك مع شخص ما لتطاردك.
ال تقلق من هذه األمور فربما يس�اعدك ش�خص
م�ا عىل اجتيازها يف هذا الوق�ت .اليوم أنت يف أفضل
حاالت�ك العاطفي�ة .األمور ق�د وصل�ت منتهاها فكن
جاه ًزا لذلك.

الميزان
ال تتعج�ب الي�وم إذا وج�دت أن صندوق ال�وارد مليئا
بالخطابات والرس�ائل أو إذا نظ�رت يف هاتفك ووجدت
أكثر م�ن  10مكاملات فائتة .ال تقلق فاألصدقاء أو األقارب
يحملون لك أخبارا س�ارة جدا ومعلوم�ات يف غاية األهمية .قد
تدفعك رسالة من هذه الرسائل إىل القيام ببعض الزيارات املفاجئة
ألشخاص تحبهم جدا .عىل الرغم من االرتباك الذي تشعر به اليوم
إال أن كل ما تتعلمه سيكون له مردود إيجابي ومثري.

العقرب

تعرف الي�وم طريقا جديدا أو وس�يلة جديدة
تزي�د بها دخلك .تعرف اليوم معلومات جديدة
ولكنك تجد صعوبها يف استيعابها بالكامل اليوم،
لذا دون ما تريده يف مفكرتك حتى يمكن إعادة النظر
فيها فيما بعد.
استغل وقتك يف املساء يف ممارسة رياضة امليش.

القوس

لي�ك رغبة يف تجديد عالقت�ك العاطفية اليوم.
قد يكون الحبيب يف مكان ما بعيد عنك أو ربما
يكون يف رحلة تس�تغرق أياما ،لذل�ك قد تفكر يف
االتصال به هاتفيا أو يف إرس�ال رسالة لتجديد الحب
بينكما .ال داع للش�عور باإلحباط .اش�غل وقتك بقراءة
رواية أو مشاهدة فيلم.

الجدي

التحدث مع شخص ما تثق فيه اليوم قد يتيح
ل�ك فرص عمل جدي�دة .تفكر الي�وم يف تغيري
حياتك املهنية.
ه�ذه الفرص تحتاج إىل مزيد م�ن الحرص واالنتباه
ألنك لم تفكر فيها م�ن قبل .األمور هادئة فليس هناك
أي داع للشعور بالتوتر أو القلق.

الدلو
استغل الطاقة السلبية اليوم يف تحريك بعض
العقب�ات والحواج�ز التي تعرق�ل طريقك .ال
تقل�ق من النتائج مهما كان�ت األجواء مضطربة
من حولك.
ابحث عن األمل والحب والحيوية .هناك قوى خارجية
يف العمل تشجعك عىل البحث عن الحرية.

الحوت

األم�ور جيدة لدي�ك ،لكن عليك اس�تغالل هذا
اليوم للقيام بااللتزامات املتوقفة منذ أسبوع
أو أكث�ر .يف فترة ما بعد الظهر ق�د يحدث يشء
أمامك يفقدك أعصابك ،لكن لن يبقى مزاجك هكذا،
فس�يبدأ بالتحس�ن من جديد يف املس�اء لبسبب سماع
بع�ض األخبار التي قد تصلك وتخ�ص أمورك املالية أو
ً
العاطفية.

يف رومانيا عام  1946التقطت هذه الصورة إلحدى طرق عالج
آالم الظهر عن طريق جلوس دب كبري احلجم على ظهر املريض

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1600وقوع معركة سيكيغاهارا ،وكانت
نتيجتها وص�ول الش�وغون توكوغاوا إيه-
ياسو إىل حكم اليابان.
 - 1603الش�اه عب�اس االول الصف�وي
يس�تعيد مدينة تربيز من الدول�ة العثمانية
بعد معركة اس�تمرت ألي�ام عرفت بمعركة
فتح تربيز.
 - 1879توم�اس إديس�ون يعرض املصباح
الكهربائي الول مرة يف عرض خاص.
 - 1914تعيني أنور باش�ا وز ًي�را للحرب يف
الدولة العثماني�ة وذلك أثناء الحرب العاملية
االوىل.
 - 1918أملاني�ا توق�ف ح�رب الغواصات يف
الحرب العاملية االوىل.
 - 1931حادث�ة أكتوب�ر يف الياب�ان وه�ي
محاول�ة انقالبي�ة داخ�ل صف�وف الجيش
االمرباطوري.
 - 1945الرئي�س االرجنتين�ي خوان بريون
يتزوج من املمثلة إيفا.
 - 1952عق�د أول اجتم�اع ملنظم�ة املؤتمر
االسلامي يف جدة والذي جم�ع وزراء إعالم
الدول االسالمية.
 - 1964ث�ورة ش�عبية عارمة يف الس�ودان
تغير عىل إثره�ا نظ�ام الحكم العس�كري
بقيادة إبراهيم عبود.

 - 1967إغراق املدمرة االرسائيلية إيالت عىل
يد القوات البحرية املرصية.
 - 1969انقالب عسكري يف الصومال بقيادة
محمد سياد بري.
 - 1973الرئيس االمريكي ريتشارد نيكسون
يقي�ل املته�م الرئييس بفضيح�ة ووترغيت
أرشيبالد كوكس من منصبه.
 - 1974وزي�ر الخارجي�ة الفرنسي ج�ان
س�وفانيار يعق�د أول اجتماع بني مس�ؤول
أوروب�ي غرب�ي ويارسعرف�ات وذلك خالل
زيارته إىل لبنان.
 - 1979وزي�ر الدف�اع االرسائيلي موش�يه
داي�ان يس�تقيل من منصب�ه احتجاًجا عىل
سياس�ة رئي�س الحكومة مناح�م بيجن يف
مصادرة االرايض
املحتلة.
 - 1990اغتي�ال أمني عام ح�زب الوطنيني
االح�رار داني ش�معون وزوجته وطفليهما
يف منزلهم.
 - 1994الواليات املتحدة وكوريا الش�مالية
توقعان اتفاق يف جنيف ينص عىل استخدام
الطاقة النووية لكوريا الش�مالية لالغراض
املدنية
حصرً ا.
ً
ش�خصا وإصاب�ة 600
2016 -وف�اة 79

آخري�ن إثر ح�ادث انحراف قط�ار إزيكا يف
الكامريون.
هج�وم إلكرتوني ضخم م�ن قبل مجهولني
م�ن ن�وع  DDoSعىل خ�وادم رشك�ة داين
يتس�بب يف تعطي�ل العدي�د م�ن املواق�ع
والخدم�ات على االنرتنت ،والبي�ت االبيض
يعلن بدء التحقيقات.
 2018العاه�ل االردن�ي عب�د الل�ه الثانيب�ن الحسين ينه�ي اتفاقية تأجير أرايض
الباق�ورة ّ
والغمر الرسائيل بع�د انتهاء املدة
حسب اتفاقية السالم
االردني�ة االرسائيلية ،وإرسائيل تهدد بقطع
املياه عن َّعمان.
مرصع ً 18
ش�خصا عىل االقل وترضر 187
آخرين بس�بب انح�راف قط�ار يف مقاطعة
ييالن التايوانية ،إذ يعد االسوأ يف تايوان منذ
سنة .1991
 - 2019رئيس الوزراء اللبناني س�عد الدين
الحريري يطرح حزمة إصالحات اقتصادية،
ويق�ر موازنة عامة حت�ى  2020خالية من
أي
رضائ�ب إضافي�ة ،يف محاولٍ�ة الحت�واء
املظاه�رات الش�عبية التي خرج�ت تطالب
برحيل الرئاسات الثالثة ومحاسبة الساسة
اللبنانيني الفاسدين.

هـــــل تعلــــــم
1ـ يف إحدى القبائ�ل الهندية ال يحق لالبن أن يصبح أطول من
وال�ده (!) ويف حال اقتضت الرضورة ذلك فإنه يتعني عىل االبن
أن يشرتي ذلك الحق من والده باملال أو بثور.
2ـ إذا صببت كمية من الكحول عىل عقرب سام فانه سيصاب
بهياج شديد وسيلدغ نفسه مرارا وتكرارا إىل أن يموت.
3ـ تختفي الش�مس تماما من سماء املتجمد الشمايل ملدة 186
يوما ً سنوياً.
4ـ جمي�ع الثعابني تتمتع بحصانة طبيعية ضد الس�موم التي
تفرزه�ا ولذلك فإنه عندما يتصارع ثعبانان من النوع نفس�ه
فإنهما ال يتأثران باللدغات التي يوجهانها إىل بعضهما.
5ـ هناك  11لغة رسمية معتمدة يف جنوب أفريقيا.
6ـ يبل�غ ع�دد األغنام املوجودة يف نيوزيلن�دا نحو  70مليونا ً يف
حني أن عدد السكان ال يتجاوز  4ماليني.
خرج الغوريال لس�انها من فمه�ا فمعنى ذلك أنها
7ـ عندم�ا ُت ِ
غاضبة للغاية
8ـ الهند هي الدولة الوحيدة التي لديها قانون لحماية «حقوق
البقر».
9ـ تتألف فنلندا من نحو  179585جزيرة
10ـ الثلج الجاف ال يذوب بل يتحول إىل بخار مبارشة.

اختبارات شخصية

اختبار البوصلة الدقيق لمعرفة حظ البنات

م�ن املمكن ان يكش�ف اختبار
البوصل�ة الدقي�ق ح�ظ البنات
ومصريه�ن م�ن خلال تحليل
بع�ض خط�وط ش�خصياتهن
وط�رق ترصفه�ن .ويف ه�ذا
الس�ياق ق�ام خبراء يف عل�م
النف�س بتقس�يم الش�خصية
اىل  4اتجاه�ات .فه�ي يمك�ن
ان تك�ون ش�مالية او جنوبية،
رشقية او غربية وتتس�م يف كل
حالة ببعض صفات الشخصية
الخاص�ة .وه�ذا م�ا يمك�ن
معرفت�ه م�ن خلال االجاب�ة
الت�ي يتم تقديمها عىل عدد من
االس�ئلة .واليك طريق�ة اجراء
اختب�ار البوصلة الدقيق ملعرفة
حظ البنات.
من اجل تجربة اختبار البوصلة
الدقي�ق ملعرف�ة ح�ظ البن�ات،
يجب االجابة عىل اسئلة تنقسم
اىل قسمني شمال جنوب ورشق
غرب.
مجموعة االسئلة االوىل
شمال ام جنوب
 1قوية ام ضعيفة االرادة

سودوكـــو

أ قوية
ب ضعيفة
 2اجتماعية ام انطوائية
اجتماعية
انطوائية
 3تابعة ام مستقلة
مستقلة
تابعة
 4مصممة ام رسيعة الش�عور
باالحباط
مصممة

وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مرب�ع م�ن املربع�ات التس�عة
الصغرية ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

رسيعة الشعور باالحباط
 5رصيحة ام مناورة
رصيحة
مناورة
 6حذرة ام مغامرة
حذرة
مغامرة
 7عنيدة ام مرنة
عنيدة
مرنة
 8كسولة ام مندفعة

كسولة
مندفعة
 9قوي�ة ام ضعيف�ة الثق�ة
بالنفس
قوية الثقة
ضعيفة الثقة
مجموعة االسئلة الثانية
رشق ام غرب
 1محبة للروتني ام للتغيري
محبة للروتني
محبة للتغيري
 2متبعة للتقاليد ام متحررة
متبعة للتقليد
متحررة
 3واضح�ة الش�خصية ام
غامضة
واضحة
غامضة
 4عشوائية ام منظمة
عشوائية
منظمة
 5متصنعة ام عفوية
متصنعة
عفوية
 6هادئة ام انفعالية

كلمات متقاطعة

هادئة
انفعالية
 7شديدة ام ضعيفة الرتكيز
شديدة الرتكيز
ضعيفة الرتكيز
النتيجة
يجب بعد انتهاء تجربة اختبار
البوصل�ة ملعرفة ح�ظ البنات،
عد االجاب�ات التي تم الحصول
عليه�ا واملقارن�ة بين األل�ف
والباء.
 اذا ت�م الحص�ول على اكبرعدد من االجابات أ ،فهذا يعني
التمتع بشخصية مقدامة وعدم
الخ�وف من خ�وض املغامرات
املختلف�ة اي�ا ً تك�ن تبعاته�ا
ونتائجها .وهو ما يشير ايضا ً
اىل امتلاك الق�درة عىل تحقيق
الكثري من االنجازات يف مستقبل
ما .كذلك يدل هذا االختيار عىل
التحيل بالصبر والثقة بالذات،
االمر الذي يمكن ان يساعد عىل
تنفي�ذ الكثير م�ن املخططات
والحصول على نتائج ايجابية.
كذلك يمكن ان يكشف هذا امليل

اىل املرح وحب الحياة والس�عي
اىل عيش�ها ب�كل تفاصيله�ا.
كم�ا ان�ه يشي بالح�رص عىل
البعد عن اس�باب التوتر وبعدم
التفكير باآلت�ي .وه�ذا ما قد
يضم�ن النج�اح يف كل خط�وة
يتم القيام بها.
اذا ت�م الحصول عىل اكرب عددم�ن االجاب�ات ب ،فه�ذا يعني
االستعجال احيانا ً يف اخذ بعض
الق�رارات .وه�و م�ا يمكن ان
يؤدي اىل ارتكاب االخطاء .كذلك
يدل عىل حب الحياة االجتماعية
الصاخبة وعىل امليل اىل التحليل
يف كل املواق�ف .وه�و ما يمكن
ان يسبب الش�عور باالرهاق يف
بع�ض االحيان .ولك�ي ال يؤثر
ه�ذا س�لبا ً يف املصير ،يج�ب
الح�رص دائم�ا ً على التفكير
بطريق�ة ايجابي�ة وعىل حرص
االم�ور يف اطاره�ا الخاص من
دون املبالغ�ة يف التفاعل معها.
وهو ابرز ما يمكن ان يكش�فه
اختب�ار البوصلة الدقيق ملعرفة
حظ البنات وكشف مصريهن.

الكلمات االفقية
 1والية أمريكية  -ارتفع ثمنه 2سيد طعام الناس  -غزوة إسالمية (م)  -أرشق وجهه 3نظري  -مدينة إيرانية 4شاعر الشباب 5مدينة فرنسية  -ملكي (م) 6فشل تجاري  -قلب القرآن (م) 7أبو الهندسة(م)  -خرب 8مساندة  -من سور القرآن الكريم 9ما بني الركبة والقدم  -إحسان 10رشه  -حاذقالكلمات العمودية
 1أطول أنهار الكرة األرضية ُ -بعث إليها لوط عليه السالم 2قرب  -أترك 3أحد الوالدين  -التصديق واالعتقاد 4بخل  -من األزهار  -ملكه 5من رموز ثورة التحرير الجزائرية 6الذي ليس له أسنان ِ -نعم (م) 7عاصمة أوربية  -بالغ يف اإلنكار 8انتهى األثر  -قهوة (م) 9جوهر اليشء  -من أصابع اليد 10-مقاطعة إسبانية – متشابهان

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
ابتكار جهاز يعمل كشاحن مزدوج
لبطارية السيارة والهاتف

أطلقت رشكة (جرين سيل) جهاز ( )PowerBoostاملزدوج ،حيث يعمل
كشاحن لبطارية السيارة ،باإلضافة إىل أمكانية جعله باور بانك يف ذات
الوقت.
وأوضحت الرشكة البولندية أن الجهاز ( )PowerBoostالجديد يتيح بدء
تشغيل السيارات ذات البطاريات الفارغة دون أية مشاكل ،ويوفر سعة
تبل�غ ( )16000مليل أمبري وتيار تصل ذروته إىل ( )2000أمبري ،ويمكن
تشغيل السيارة العادية حتى  30مرة بمساعدة هذا الجهاز.
ويمكن أيضا اس�تخدام أداة املس�اعدة يف بدء تش�غيل السيارات املزودة
ببطاري�ات ( )12فولت كمص�در طاقة للعديد م�ن األجهزة واألغراض
األخ�رى ،ويمك�ن قراءة أه�م البارامرتات مثل وضع التش�غيل أو حالة
الشحن أو جهد بطارية الجهاز برسعة عىل شاشة ( )OLEDاملدمجة.
ويش�تمل الجه�از عىل منف�ذ ( )USB-Aبق�درة ( )18واط و(USB-C
 )PDبق�درة ( )60واط لش�حن األجه�زة الجوالة مث�ل الهواتف الذكية
وأجهزة الالب توب.
ويوف�ر مصباح ( )LEDاملدمج مع العديد من أوضاع اإلضاءة و ()500
لومن من الس�طوع وظائف إضافية مثل توفري إض�اءة إضافية للعمل
تحت غطاء حيز املحرك عىل سبيل املثال.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7583 :الخميس  21تشرين االول 2021

ذكر تقري�ر متخصص يف التقنية
أن رشكة (فيسبوك) ،التي تواجه
ً
تدقيقا ش�دي ًدا بشأن ممارساتها
التجارية ،إلعادة تس�مية نفسها
باس�م جديد يركز على(  ( amet
.)verse
فإن�ه م�ن املتوق�ع أن يناق�ش
الرئيس التنفيذي مارك زوكربريغ
تغيري االس�م يف مؤتم�ر كونيكت
للرشكة ي�وم  28ترشي�ن األول/
أكتوبر.
وق�د يظ�ل تطبي�ق (فيس�بوك)
األصلي والخدم�ة األصلي�ة دون
تغيير يف عالمتهم�ا التجاري�ة،
بحي�ث ق�د يت�م وضع�ه ضم�ن
رشك�ة أم تض�م يف محفظته�ا
عالمات تجاري�ة أخرى بمليارات
املس�تخدمني مث�ل (انس�تغرام
وواتساب).
ب�دوره ،رف�ض متح�دث باس�م
(فيسبوك) التعليق ،قائالً لوكالة
(بلومبرغ) إن الرشك�ة ال “تعلق
عىل الشائعات أو التكهنات”.
وق�ال زوكربيرغ ،ال�ذي ش�ارك

باحثون يطورون تقنية لشاشات
الهاتف “قابلة للشفاء” عند الكسر
يؤدي انكس�ار شاش�ة الهاتف املحمول إىل تكبد خسائر كبرية يف بعض
األحي�ان نظرا لس�عرها ،خصوصا إذا كان الهاتف م�ن األنواع املتطورة
جدا والفاخرة ،وهذه ما يعاني منه العديد من األشخاص.
ويس�تخدم أغلب حاميل الهواتف حاليا ،شاشات الحماية لتأمني طبقة
س�ميكة تق�ي الشاش�ة األصلية ،لك�ن االرتط�ام املرتافق م�ع “الحظ
اليسء” ،قد يجعل من الفعالية معدومة.
لكن هنالك علماء يؤكدون“ :أنه يف القريب العاجل عند س�قوط هاتفك
النقال لن يس�قط قلبك معه” ،ألنهم طوروا شاش�ات “ذاتية الش�فاء”
تستطيع من خاللها رمي جهازك كما تشاء.
وق�ام باحث�ون من جامع�ة كونكورديا بالعمل عىل تطوي�ر آلية فريدة
للش�فاء الذاتي بهدف حماية الشاشات من االنكسار ،حيث من املمكن
أن يحدث بحثهم ثورة يف عالم تصنيع أجهزة املحمول.
ويقول الدكتور توينكال باتيل :إن “إحدى الصعوبات الرئيس�ية يف هذه
األنواع من املشاريع هي الحفاظ عىل التوازن بني الخصائص امليكانيكية
وخصائص اإلصالح الذاتي”.
وأنش�أ الفريق ش�بكات بوليمر ذاتية الش�فاء من خالل طرق تركيبية
بس�يطة للغاي�ة ،أظهرت املواد املط�ورة نتائج ممت�ازة يف درجة حرارة
الغرفة ،ويمكن لهذه املواد إصالح األرضار والشقوق برسعة بسبب آلية
الشفاء الذاتي”.
وتعمل هذه التقنية عىل توفر الوقت واملال للمس�تهلكني مع إطالة عمر
املواد املستخدمة وتقليل العبء البيئي يف أنحاء العالم.

سماعة رأس السلكية تعمل بالطاقة الشمسية
قام�ت رشك�ة (أوربانيس�تا)
بإطلاق س�ماعة رأس الس�لكية
( )Los Angelesالجدي�دة ،حيث
تمت�از هذه الس�ماعة بالش�حن
عن طريق الطاقة الشمسية ،مما
يجعل فرتة تشغيل البطارية يمتد
لفترات طويلة.ودمجت الرشكة
الس�ويدية الخاليا الشمسي ة xE
 )eger) Powerfoyleيف ق�وس
س�ماعة ال�رأس ،وبالت�ايل يت�م
شحن بطارية سماعة الرأس فور
تعرضها للضوء ،س�واء كان ذلك
ض�وء الش�مس يف اله�واء الطلق
أو يف النطاق�ات الداخلية.وبالتايل
تمت�د فترة تش�غيل البطارية إىل
م�ا ال نهاية من الناحية النظرية،
ولك�ن احتياط�ي البطارية يمتد

إىل  80س�اعة ،وكبدي�ل للطاق�ة
الشمس�ية يمكن شحن البطارية
عن طريق منفذ (.)USB-C
وتمتاز سماعة الرأس( ( nLos A
 )gelesالجدي�دة بوظيف�ة إلغاء
الضوضاء الفعالة الهجني ،حيث
يمكن إخف�اء الضوضاء املحيطة
أو تقليلها بضغطة زر.
كم�ا يس�مح وض� ع iAmb
 ent Sound Modeللمس�تخدم
باالس�تماع إىل األص�وات يف البيئة
املحيطة ،وتعتمد س�ماعة الرأس
الجدي�دة من ن�وع ()Over-Ear
على مش�غل ( )40مل�م وتدع�م
تقني�ة البلوت�وث ( )5.0وتتوافق
مع املس�اعد الصوت�ي أبل ()Siri
وجوجل (.)Assistant
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بعد غياب طويل عن آخر مشاركة له

حامت العراقي حييي أوىل حفالت مهرجان بابل
الدولي يف العراق
يستعد «عندليب األغنية العراقية» حاتم العراقي إلحياء أوىل حفالت
مهرجان بابل الدويل ،مساء يوم الخميس املوافق  28أكتوبر ،2021
بمشاركة الفنان املرصي الكبري هاني شاكر ،وبعد غياب أكثر من 20
عاما ً عن آخر مشاركة له ،مؤكدا ً عرب حساباته يف مواقع ومنصات
التواصل االجتماعي الخاصة سعادته بالعودة اىل هذا املهرجان العريق
يف وطنه العراقي ،وقال« :قريبا ً بعد غياب طويل نلتقي يف أحضان
وطننا الغايل العراق الحبيب يف مهد الحضارات بابل الحبيبة ،يف حفل
افتتاح مهرجان بابل الدويل يوم الخميس».
وأوضح حاتم العراقي :أنه بدأ من اآلن االستعداد للحفل برفقة فرقته
املوسيقية التي ستضم أهم العازفني واملوسيقيني يف العراق ،متضمنا ً
برنامجه أغنيات متعددة من أرشيفه وجديده الناجح جداً ،مع إعداده
عددا ً من األغنيات التي سيقدمها ألول مرة يف هذا املهرجان الذي يعتز
باملشاركة فيه.
ومن جانب آخر ،عرض حاتم العراقي عرب قناته الخاصة عىل موقع
اليوتيوب أغنية «يا ناعم الخدين» واملصورة بنظام الحفلة يف بريوت
من إخراج اللبنانية رنديل قديح ،بنظام العرض املبارش ،بحضور وعزف
فرقته املوسيقية.
وكان العراقي قد صور مجموعة كبرية من أغنياته يف السهرة الغنائية
نفسها ،حيث سيطرحها بأسلوب منفرد لكل أغنية عرب قناته الخاصة
والرسمية ،ليجدد ويعطي هذه األغنيات الذي قدمها خالل مشواره
حقها يف االنتشار بني الجمهور العراقي والعربي.

بمجرد أن انطلقت أوىل حلقات املوسم
الخامس واألخري من سلسلة «الهيبة»
لتيم حسن ،بدأت الكثري من ردود
الفعل املختلفة إزاء العمل ،ولكن كيف
هاجم أحد أبطاله املوسم الجديد؟
وماذا قال عبد املنعم العمايري عن
لقائه بتيم حسن؟
يف هذا املوسم ،انضم عبد املنعم

العمايري لنجوم العمل ،حيث أكد عىل
هامش التصوير أن املسلسل يحمل
الصعوبة واملتعة معاً؛ فقد شعر بمتعة
كبرية مع بداية عرضه باإلضافة إىل
وجوده مع نجوم املسلسل كتيم حسن
ومنى واصف وواجه تحدياً كبريا ً يف
تقديم شخصية بارعة يف األداء وسط
كل هذا النجاح.

نتطلع إىل ما بعد
االنتخابات
أمحد اجلنديل

كذلك اجتمع حاتم العراقي مع إدارة رشكة روتانا للصوتيات واملرئيات
يف مكتبهم يف دبي يف اإلمارات ،من أجل تجهيز ألبوم جديد بدأ اإلعداد له
وتنفيذ أغنياته ليكون جاهزا ً خالل الفرتة املقبلة التي سيحدد موعدا ً
لطرحه أمام الجمهور.

فالشخصية التي يقدمها وصفها
العمايري أنها شخصية «حربائية»
تتلون من أجل مصلحتها ،ووعد
الجمهور بأنها شخصية مختلفة لم
يسبق أن قدمها من قبل خالل مسريته
يف الـ 25عاماً ،ووصف لقاءه بتيم
حسن بأنه خاص جداً ،فهو ّ
يكن له
محبّة كبرية.
واملفاجئ أنه قبل ساعات ،بدأ عرض
الحلقات األوىل للهيبة التي بدأت بوفاة
شخصية «صخر» التي يجسدها أويس
مخلالتي الذي هاجم العمل قبل فرتة
وعرض جزءا ً من الربومو الرسمي
للمسلسل عرب خاصة ستوري معلقاً
عليه بـ»مهزلة».

وقد عبرّ مخلالتي للمقربني منه عن
استيائه من املسلسل ،كما ردد أنه
نادم عىل املشاركة يف مواسمه األربعة.
وأخرياً ،علم أن رشكة القمر الرتكية
الشهرية اشرتت حقوق املسلسل
لتقديم النسخة الرتكية منه خالل
املوسم الشتوي القادم.
نشاط فني ملحوظ يقوم به القمة
سيف نبيل يف اآلونة األخرية ،فبعد
إحيائه لحفل «ستار أون بورد»
الذي ضجت به مواقع التواصل
االجتماعي ،عقد سيف مؤخرا ً
سلسلة اجتماعات عمل مثمرة
يف دبي ستظهر نتائجها يف األيام
القليلة املقبلة.

هند القحطاني تتصدر “ترند”
بزواجها بمهر يفوق الخيال

فايا يونان تعود
إىل مصر بعد
غياب عامني
تستعد املطربة السورية فايا يونان إلحياء
أجدد حفالتها الغنائية يف مرص ،وذلك بعد
غياب أكثر من عامني منذ آخر حفالتها
الغنائية يف القاهرة ،حيث تطل عىل
مرسح النافورة يف دار األوبرا املرصية،
مساء االثنني  8نوفمرب املقبل ،ضمن
فعاليات مهرجان املوسيقى العربية.
وتقدم فايا يونان خالل الحفل بعض
أغانيها املتميزة مثل «بيناتنا يف بحر»
و»حب األقوياء» و»غن» و»أحب
يديك» ،مع تقديمها مجموعة من
أشهر األغنيات املرصية الكالسيكية
عىل طريقتها الخاصة ألول مرة.
وتنشغل فايا يونان حاليا بالتحضري
ألعمالها الجديدة بعد أغنية «متل
اليوم» التي أطلقتها مطلع موسم
الصيف ،وذلك بعد عامني من طرح
ألبومها الثاني «حكايا القلب».
وقدمت فايا خالل ألبوم «حكايا
القلب» ،عددا من األغاني
املتميزة منها «يا قاتيل»
و»كيفنا تنيتاتنا» ،مرورًا
بأغنيتي «غن» و»يمكن نىس»
و»صدى موالنا» ،بجانب
رائعة أبى فراس الحمداني
«فليتك تحلو» ،مع تقديمها
أغنية بدوية ألول مرة تحت
مسمى «خلخالها».

تص�در موق�ع (تويتر) يف اململك�ة العربي�ة
الس�عودية ،هاش�تاغ ح�ول زواج مش�هورة
الـ(س�ناب ش�ات) هن�د القحطان�ي بمهر
يفوق الخيال.وتناق�ل رواد مواقع التواصل
االجتماع�ي أخب�ار تفي�د بعق�د زواج هند
القحطاني من أح�د أكرب رجال األعمال يف
السعودية ،بمهر قدره ثالث ماليني.واملثري
للج�دل أن القحطاني ل�م تعلق عىل هذه
األخب�ار املتداولة بحقه�ا ،ال بالنفي وال
بالتأكيد.
يذك�ر أن�ه يف آب/أغس�طس امل�ايض،
أعلن�ت هن�د رغبته�ا باالرتب�اط
والزواج بأحد املشاهري العرب
بشرط أن يحبه�ا وتحب�ه
ويرعى أوالدها.

تغريدات
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مطر ساخن

«اهليبة» يثري اجلدل فور عرض حلقاته األوىل

(فيسبوك) تعتزم تغيير اسمها
يف تأس�يس الش�بكة االجتماعية
ع�ام  ،2004إن مفتاح مس�تقبل
(فيس�بوك) يكم�ن يف مفه�وم
( ،)metaverseالقائ�م عىل عيش
املستخدمني داخل عالم افرتايض.
وتعد سماعات الرأس والخدمات
املقدم�ة م�ن رشك�ة ()Oculus
ً
أساس�يا
للواق�ع االفرتايض جز ًءا
من تحقيق هذه الرؤية.
وس�يأتي تغيري العالمة التجارية
يف وق�ت تتع�رض (فيس�بوك)
النتق�ادات م�ن املنظمين
واملرشعين والنش�طاء ،وق�د
ش�اركت فرانس�يس هاوغ�ن،
املس�ؤولة الس�ابقة يف فيس�بوك
والتي أبلغت عن املخالفات ،آالف
املس�تندات الداخلي�ة للرشكة مع
املنظمني وصحيفة (وول سرتيت
جورنال).
وأوضح�ت الوثائ�ق بالتفصي�ل
رصاع (فيس�بوك) م�ع تعدي�ل
املحتوى واآلثار الضارة املزعومة
على الصح�ة العقلي�ة لتطبي�ق
مشاركة الصور (إنستغرام).

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

رغم كل الصخب ،القلق ،التوتر الذي نعيشه،
لكن ،من وجهة نظر معاصر لكل تعقيدات بناء
اهليكلية السياس��ية بع��د كل انتخابات ،هذه
املرة س��تكون األقل تعقي��دا ،األوضح حلولاً ،
األسرع تشكيلاً .
عن صالح جمدداً :يقول الشاعر اإلغريقي هومريوس
ليس لإلنسان جم ٌد أفضل مما يصنعه بيديه  .اليوم
كتب صحف��ي إنكليزي :لقد غط��ت أهداف صالح
هذا املوس��م قيمة عق�� ٍد جديد ل��ه ،فالتأهل من
مرحلة جمموع��ات دوري األبطال يضمن لليفربول
أكثر من  ٢٠مليون جنيه اسرتليين مبدئياً وقد بات
ذلك مضموناً بفضل أهدافه.

الشك ّ
أن الساحة السياسية تشهد تجاذبات ساخنة ،ونظرة رسيعة
عىل ما يحدث نجد أن املشاورات واللقاءات تأخذ مسارا مشحونا
بالترصيحات املنفعلة وبعضها وصل اىل درجة الغليان ،وما بني
املشككني بنتائج االنتخابات وبني املصفقني بنتائجها يقف املواطن
تكتنفه الحرية ويعاني من االحباط كون ما يريده ويرغب به يختلف
عن هذا الرصاع ،فالناس تريد األمن واألمان واالستقرار بغض النظر
عن الطرف الذي يحكم البلد ،والشعب يتطلع اىل حكومة شجاعة
عادلة وقادرة عىل معالجة االزمات الكبرية التي ألقت بظلها الثقيل
عىل حياته ،فعانى منها طيلة السنوات العجاف .
الرصاع الدائر بني االطراف السياسية من اجل االستحواذ عىل عرش
الحكم ال يهم الفقراء بقدر ما يهمهم انبثاق حكومة جديدة قادرة
عىل التصدي لكل حاالت الفساد ،وقادرة عىل انقاذ العملة العراقية
والتخلص من حاالت الغالء ،وتحقيق السيادة للعراق ،واالهتمام
باملواطن ورفع حاالت الضيم التي عانى منها طيلة السنوات املاضية
.
وعندما يشهد املواطن اللعبة السياسية عىل ارض بلده ،ورمي
االتهامات املتبادل من قبل الالعبني يشعر باملرارة وااللم كونه يدرك
ان هذه اللعبة تحاول الضحك عىل ذقون الشعب الذي لم يعد له ذقن
من كثرة الضحك عليه .
لقد عبثت حيتان الفساد بحياة الناس بطريقة مخجلة ،والغريب ان
كل الحيتان تخرج امام الناس وتعرتف بفشلها ،واستنساخ التجربة
السابقة من حكم العراق يعني دفع البلد وشعبه اىل الهاوية ،وخوفا
من هذا املستقبل املجهول فهو يتطلع اىل حكومة شجاعة مقتدرة
عادلة منصفة تضع خريات العراق الكبرية يف خدمة الشعب ،ويتمنى
ان تكون حكومة وطنية تتمتع بخطاب اصالحي واضح بعيدا عن
لغة الفوازير ،وأن تكون لها الشجاعة والكفاءة يف معالجة االزمات
الكبرية بعيدا عن كل اشكال املحاصصة التي لم تجلب غري الخراب
والدمار للعراق ولشعبه .
لقد كان الشعب شاهدا عىل فساد الحكومات السابقة ،وهذه الشهادة
افقدته الكثري من الثقة التي كان يوليها للحكومات ،ومع انبثاق
الحكومة الجديدة يدعو هذا الشعب اىل قراءة واعية لحركة التاريخ،
فالتاريخ ال يرحم ،ومن يجعل الكريس هدفا له فسوف ينقلب عليه
ويدفعه اىل الخسارة والخذالن ،ومن يضع الشعب نصب عينه ويحقق
له الحياة الكريمة فسوف ينال رىض الله والشعب وانه الفوز العظيم .
ال يهم الشعب من يحكم ،فهو ليس طرفا يف هذه اللعبة ،إنما ما
يريده ويطالب به هو استحقاقه يف العيش بسالم ورفاهية يف بلد
ينعم بالثروات ،وبوطن يعد غرة االوطان ،وبأرض هي مهد االنبياء
واالولياء والصالحني .
ما يطلبه ليس استجداء ،وليس ّ
منة من أحد ،وعىل الحكومة ان تدرك
ذلك فهو طريقها اىل الفوز.
اىل اللقاء...

مرييام فارس حتتفل بعيد ميالد جنلها
الثاني «دايف»
احتفلت النجمة اللبنانية مرييام
فارس بعيد ميالد طفلها
الثاني دايف ،ونرشت صور
معه بعدسة أبنها األكرب،
عرب حسابها بموقع
«فيس بوك» ،وعلقت
عىل الصور قائلة»:
صغري البيت صار عمره
سنة ..الله يقدملك كل
األيام الحلوة ..ينعاد عليك
يا حبيب املاما» ،وبعد نرشها
الصور تلقت الكثري من التهاني
واملعايدات لطفلها الصغري.
وفاجأت الفنانة اللبنانية مرييام فارس
جمهورها ومعجبيها بوالدة طفلها الثاني ،يف
مثل هذا التوقيت العام املايض ،حيث شاركت
متابعيها عرب حسابها الرسمي عىل موقع
التواصل االجتماعي إنستجرام ،مقطع فيديو
قصري ( 4ثوان) يتضمن صورة ليدين إحداهما
يد الطفل.

صورة التقطتها كيم كاردشيان بعفوية
كشفت سرقة مومياء فرعونية
لم تكن تعلم نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان أن الصورة
التي التقطتها يف حفل الـ «ميت غاال» ستكون محط اهتمام
الجميع وستكشف عن تمثاال من مرص مرسوقا منذ عام .2011
وكشف الصحفي الربيطاني ،بن لويس ،عن دور مهم لعبته بشكل
غري متوقع صورة لكيم كارداشيان بجانب تابوت فرعوني ،يف حل
قضية جنائية طال أمدها تتعلق برسقة هذا التابوت الذهبي من
مرص عام .2011وأكدت صحيفة «دييل ميل» الربيطانية إن كيم
كارداشيان لم تكن تعرف وهي تقف بفستانها الذهبي لتلتقط
صورة يف حفل الـ»ميت غال» إىل جانب تابوت فرعوني ذهبي يف
متحف «ميرتوبوليتان» بنيويورك عام  2018أن الصورة ستكون
سببا يف حل لغز بيع التابوت الذهبي إىل املتحف من قبل لصوص
مقابل  4ماليني دوالر.وأكد الصحفي الربيطاني أن تهريب تابوت
الكاهن «نجم عنخ» من مرص جرى عرب رحلة طويلة إىل أن وصل إىل
متحف «ميرتوبوليتان» يف نيويورك ،وكان معروضا خالل الحفل يف
أول يوم اثنني من شهر مايو عام .2018وقال إنه يف الشهر نفسه،
وجد ماثيو بوجدانوس ،مساعد املدعي العام يف مانهاتن رسالة

وجاء يف مقطع الفيديو تاريخ والدة
الطفل ،حيث كان مكتوبا يف املقطع
القصري– 20 .. Dave Metri « :
 ،»2020 – 10فيما علقت مرييام
فارس قائلة« :صحيح إنك جيت
عالحياة بأصعب سنة عم بتم ّر
عالعالم ،بس رح تكون بأمان
ألنه رح خبيك بعيوني».
وطرحت الفنانة اللبنانية مرييام
فارس ،مؤخرًا ،أغنية «غدارة يا
دنيا» عىل موقع الفيديوهات «يوتيوب»
والتي صورتها عىل طريقة الفيديو كليب،
واالغنية من كلمات روال فارس ،ألحان وميكس وليد
املسيح ،وتوزيع إدريس روشيش.
مرييام فارس شاركت جماهريها ومتابعيها ألول مرة
بفيديو لوجه ابنها الثاني ديف ،عرب خاصية ستورى
بحسابها الرسمي بموقع «انستجرام» ،وظهر ديف يف
مقطع الفيديو وهو يمسك الـ»بربونة» ليتناول رضعته
بنفسه ،وذلك عىل عكس ما حرصت مرييام فارس عليه
دائما يف إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات.

عرب الربيد اإللكرتوني لصورة كيم أرسلها له مخرب من الرشق
األوسط كان قد استلمها من أحد أفراد عصابة من اللصوص،
الذي كان منزعجا من عدم حصوله عىل أجر مقابل إخراج التابوت
من البالد عام .2011وقالت الصحيفة إن التابوت املزخرف بشكل
متقن ،والذي شاهده ما يقرب من نصف مليون زائر عندما أصبح
محور معرض كبري يف يوليو  ،2018أعيد إىل مرص يف عام ،2019
حيث تم عرضه يف املتحف املرصي الكبري يف القاهرة.

