البنك املركزي يقرر زيادة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
ختصيصات قطاع اإلسكان
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
قرر البنك املركزي العراقي ،امس الثالثاء ،زيادة
تخصيصات قطاع اإلسكان.وذكر بيان للبنك املركزي
تلقته «الزوراء» :أن «مجلس إدارة البنك قرر زيادة
تخصيصات مبادرة اإلسكان للمرف العقاري
وصندوق اإلسكان بمبلغ ( )2,٦ترليون دينار».وأوضح
أنه «تم توزيع املبالغ بواقع ( )1,5تريليون دينار
للمرف العقاري ،و( )1,1تريليون دينار لصندوق
اإلسكان»ُ .يذكر أن مبادرة البنك املركزي لدعم قطاع
اإلسكان أسهمت يف حل جانب مهم من أزمة السكن يف
العراق ،وأحدثت تنمية اقتصادية كبرية .

املنتجات النفطية 100 :لرت شهريا
من النفط األبيض لكل عائلة

12
صفحة

بغداد/الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة لتوزيع املنتجات النفطية ،التابعة لوزارة النفط ،املبارشة
بتوزيع النفط االبيض بني املواطنني يف املحافظات الشمالية من البالد وبواقع 100
لرت شهريا لكل عائلة ،عىل أن تشمل املحافظات الوسطى والجنوبية قريباً ،فيما
حددت اآللية.وأوضح مدير عام الرشكة ،حسني طالب ،يف تريح صحفي :أنه «تمت
املبارشة بتوزيع النفط األبيض بني املواطنني يف املنطقة الشمالية ،وستشمل املنطقتني
الوسطى والجنوبية قريبا».وأضاف أن «آلية توزيع النفط األبيض بني املواطنني ستتم
وفق اآللية السابقة ،وبموجب البطاقة الوقودية ،وبمعدل  100لرت لكل عائلة».من
جانب آخر ،نفى مدير عام الرشكة العامة لتوزيع املنتجات النفطية «وجود شح يف
مادة البنزين» ،مؤكدا أن «الرشكة توزع الحصص بشكل منتظم وال توجد أية عراقيل
بهذا الخصوص ،وأن الكميات املوجودة كبرية وكافية».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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أكدت رغبة العديد من الشركات العربية واألجنبية لالستثمار يف العراق

أمانة جملس الوزراء لـ
الزوراء /حسني فالح:
أعلن�ت االمانة العامة ملجل�س الوزراء
تحقي�ق نس�ب انج�از متقدم�ة يف
مش�اريع االبني�ة املدرس�ية املتلكئ�ة،
مؤكدة حسم جميع القضايا القانونية
العالق�ة باملل�ف ،وفيما اش�ارت اىل ان
اجم�ايل االبني�ة املدرس�ية املنج�زة يف
عموم املحافظات بلغ ( )77مدرس�ة،
اكدت رغبة العديد من الدول االستثمار
يف العراق.
وق�ال املتح�دث باس�م امان�ة مجلس
ال�وزراء ،حي�در مجي�د ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان االدارة التنفيذي�ة
مل�رشوع األبني�ة املدرس�ية يف األمان�ة
العامة ملجل�س الوزراء حققت نس�با ً
متقدم�ة يف إنج�از املل�ف بش�قيه،
م�رشوع رق�م واحد ومرشوع إنش�اء
الف مدرسة نموذجية ضمن االتفاقية
العراقية الصينية .مبينا :انها تس�لمت
ث�الث م�دارس يف محافظ�ة ذي ق�ار،
س�عة ( )12صفاً ،موزعة بني أقضية
الفجر والرفاعي وسيد دخيل ،ليصبح
عدد امل�دارس املنجزة واملس�لمة خالل
األش�هر املاضي�ة يف املحافظ�ة ()31
مدرس�ة ،وتم الوصول إىل نسب إنجاز
متقدم�ة يف ( )30أخرى.ولف�ت اىل:
ان اجم�ايل االبنية املدرس�ية املنجزة يف
عموم املحافظات بلغ ( )77مدرس�ة.

وتاب�ع :ان مل�ف م�رشوع إنش�اء
( )1000مدرس�ة نموذجي�ة ضم�ن
االتفاقية اإلطاري�ة العراقية الصينية،
ف�إن األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء
أنه�ت مل�ف تخصيص قط�ع األرايض
من الناحيتني الفني�ة والقانونية ،كما

 :إجناز  77مدرسة ضمن مشروع األبنية املتلكئة منها  31يف ذي قار

أنج�زت ملفات تخصي�ص بقية األلف
قطع�ة يف املحافظ�ات األخ�رى ،ويتم
اإلع�داد اآلن ملس�ودة العق�د لغ�رض
توقيعه مع الرشكتني الصينيتني اللتني
ص�ادق ع�ىل التعاق�د معهم�ا مجلس
ال�وزراء مؤخرا.ولف�ت إىل :أن األمان�ة

العام�ة ملجل�س ال�وزراء ،وب�إرشاف
مب�ارش م�ن أمينها الع�ام حميد نعيم
الغزي ،عقدت سلسلة من االجتماعات
م�ع وزارة الرتبي�ة بحض�ور ممث�يل
ال�رشكات املنف�ذة لألبني�ة املدرس�ية
املتلكئ�ة ضمن م�رشوع وزارة الرتبية

وصول فريق دولي للمباشرة بالتنقيب يف أكرب مستوطنة بشرية جنوب العراق

رق�م ( )1ومنح�ت ال�رشكات املنفذة
توقيتات زمنية محددة لتحقيق نس�ب
إنج�از متقدمة ،بعد أن تم حس�م 10
ملف�ات قانوني�ة عالق�ة أس�همت يف
إيقاف املرشوع وتلكؤه.وبش�أن ملف
االس�تثمار ،ذكر مجي�د :إن الحكومة
تشجع عىل االستثمار وتدعو اىل تجاوز
البريوقراطي�ة وج�ذب املس�تثمرين.
الفت�ا اىل :ان الحكوم�ة أك�دت يف أكثر
م�ن مرة ع�ر الزي�ارات الت�ي أجراها
رئيس الوزراء والوف�د الوزاري املرافق
له إىل الدول العربية واألوروبية وخالل
استقباله املسؤولني العرب واألجانب يف
العراق ،ع�ىل أن أبواب العراق مفتوحة
لالس�تثمار واملش�اركة واملس�اهمة
الفاعل�ة يف اعادة اعم�ار العراق يف كل
القطاعات.واوض�ح :ان هن�اك العديد
من ال�دول أبدت رغبتها يف االس�تثمار
يف العراق ،إضافة إىل أن هناك تأكيدات
مس�تمرة ومتك�ررة م�ن قب�ل األمني
العام ملجلس الوزراء اىل س�فراء الدول
العربية واألجنبية خالل استقباله لهم،
ع�ىل أن أب�واب العراق مفتوح�ة لهم،
وأن ارض الع�راق خصبة لالس�تثمار.
مؤكدا :ان الحكومة تشجع وتؤكد عىل
اهمية االس�تثمار ،فضالً ع�ن دعمها
لعم�ل الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار يف
بغداد واملحافظات.

طاقم حتكيمي أوزبكي يقود لقاء منتخبنا أمام كوريا يف تصفيات آسيا
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بالصور « ..الزوراء» تنشر جانبا من اختتام فعاليات مهرجان بابل الدولي

االخرية

السيد السيستاني ينأى بنفسه عن
التدخل يف تشكيل احلكومة املقبلة
بغداد /الزوراء:
أوض�ح مصدر مس�ؤول يف مكتب املرجع
الديني األعىل السيد عيل السيستاني ،امس
الثالثاء ،ع�ن نأي وعدم تدخ�ل املرجعية
الديني�ة بتش�كيل الحكوم�ة العراقي�ة
املقبلة.وق�ال املص�در ،بحس�ب املكت�ب
الرس�مي للمرجع السيس�تاني ،وتابعته
«ال�زوراء» :إن «املرجعي�ة الديني�ة العليا
ليست طرفا ً يف أي اجتماعات أو مباحثات
أو اتص�االت أو استش�ارات بش�أن عق�د
التحالفات السياس�ية وتشكيل الحكومة
القادمة ،وال أساس من الصحة بتاتا ً ألي

من األخب�ار التي تروج بخ�الف ذاك ،من
قبل بع�ض األطراف والجهات يف وس�ائل
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي».

إطالق رواتب املتقاعدين لشهر
تشرين الثاني
بغداد /الزوراء:
وجهت وزارة املالية ،امس الثالثاء ،هيئة
التقاعد الوطنية باملبارشة بإطالق رواتب
املتقاعدي�ن املدن�ي والعس�كري لش�هر
ترشين الثان�ي الحايل .وذكر بيان لوزارة
املالية تلقته «الزوراء» :أن «الوزارة أكدت
ع�ىل إدارات م�ريف الرش�يد والرافدين
وهيئ�ة التقاع�د الوطني�ة اس�تكمال
إجراءات دف�ع روات�ب املتقاعدين املدني
والعس�كري للش�هر الحايل عر بطاقات

الدف�ع االلكرتون�ي» .ودع�ت «ال�وزارة
جمي�ع املتقاعدي�ن املدن�ي والعس�كري
ممن س�تصلهم رس�ائل نصي�ة واعتبارا ً
من اليوم مراجعة فروع املصارف ومنافذ
الرف اآليل يف بغداد واملحافظات لتسلم
رواتبهم ،كم�ا دعت ال�وزارة املتقاعدين
األعزاء اىل عدم االنجراف وراء الش�ائعات
املتداول�ة عر مواقع التواصل االجتماعي
واعتم�اد األخب�ار من املصادر الرس�مية
للوزارة».

نقابة الصحفيني ترحب بقرار القضاء ضد املتهم باغتيال أمحد عبد الصمد وصفاء غالي

احتاد الصحفيني العرب حييي اليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني

الزوراء /خاص:
رحبت نقابة الصحفي�ني العراقيني بقرار
القض�اء العراق�ي الخاص بح�ق مرتكبي
جريمة اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد
وزميل�ه صف�اء غ�ايل ،فيما أحي�ا االتحاد
العام للصحفيني العرب اليوم الدويل إلنهاء
اإلفالت من العقاب ع�ىل الجرائم املرتكبة
ض�د الصحفيني.وذك�رت النقاب�ة يف بيان
تلقته «الزوراء» :انها ترحب بقرار رئاسة

محكم�ة اس�تئناف الب�رة االتحادي�ة
الصادر اول أمس ،والخاص بإصدار حكم
اإلعدام بحق امل�دان بقضية قتل الصحفي
احمد عب�د الصمد وزميل�ه املصور صفاء
غ�ايل اللذين اغتيال ي�وم  10كانون الثاني
عام  2020من قبل مس�لحني يف محافظة
الب�رة .واوض�ح البيان :ان�ه «يف الوقت
ال�ذي تع�ر في�ه النقاب�ة ع�ن ش�كرها
وتقديرها للقضاء العراقي الذي أنصف يف

أكد دعمه الستقاللية القضاء

الكاظمي :قتلة الناشطني واإلعالميني
واملواطنني األبرياء لن يفلتوا من العقاب

بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،ان قتل�ة الناش�طني واالعالميني
واملواطن�ني االبري�اء لن يفلتوا م�ن العقاب،
فيما اش�ار اىل دعم�ه الس�تقاللية القضاء.
وقال الكاظمي ،خالل جلسة مجلس الوزراء
الت�ي عقدت ام�س الثالث�اء ،يف بي�ان تلقته
“الزوراء”“ :أثني عىل موقف مجلس القضاء
االعىل والس�ادة القضاة يف قضية الحكم عىل
قتلة الشهيد احمد عبد الصمد والشهيد صفاء
غايل ”،مضيف�ا :كنا واضحني امام ش�عبنا،
ومن�ذ بداي�ة تش�كيل الحكوم�ة ،ب�أن قتلة

الناشطني واالعالميني واملواطنني االبرياء لن
يفلتوا من العقاب وقبضة القانون .وأضاف:
ان الحكوم�ة التزم�ت بالوفاء للوع�ود التي
اطلقته�ا امام الش�عب ،الس�يما م�ا يخص
االنتخاب�ات وتحقي�ق العدال�ة واالصالحات
االقتصادية .مؤكدا :الحقنا املجاميع القاتلة
التي كانت متورطة بالقتل ،ونجحنا يف إلقاء
القبض عىل قتلة الش�هيد هش�ام الهاشمي
واحم�د عب�د الصم�د ،وسنس�تمر بمالحقة
القتلة وكل من ت�ورط بالدم العراقي.وتابع:
ندع�م اس�تقاللية القض�اء وال نس�عى اىل
االنتقام ،بل جل هدفنا هو تحقيق العدالة.

خبري اقتصادي يدعو البنك املركزي إىل
مراقبة األسعار يف السوق ملواجهة التضخم

الزوراء /مصطفى فليح:
دعا الخبري االقتصادي ،صفوان قيص ،البنك
املركزي العراقي اىل مراقبة مستوى االسعار
يف الس�وق ،فيما اوضح ان معدالت التضخم
املرتفعة حاليا سببها تخفيض قيمة الدينار
وإعادة رس�م السياس�ة االقتصادية .وقال
قيص يف حديث ل� “ال�زوراء” :ان “االقتصاد
يدخ�ل مرحلة التضخ�م املس�تمر إذا كانت
هناك زيادة مس�تمرة يف األس�عار وال توجد
قدرة لدى الحكومة لكرس األسعار” .مضيفا
“لكننا نالح�ظ ان البنك املركزي يحاول اآلن
إصدار س�ندات من اجل س�حب الدينار من
الس�وق ،وبالت�ايل يق�ل الطلب بمعن�ى انه
يحاول ان يكرس األس�عار حاليا”.واشار اىل
ان “معدل التضخم بحدود  ،7%ومن واجب
البنك املركزي أن يراقب مس�توى األسعار يف
السوق ويحاول ان يقلل او يسحب من القدرة
النقدية من اجل ايجاد توازن سعري” .نّ
وبني
الخبري :ان “هناك انعكاس�ات لتقسيم قيمة
الدين�ار بنس�بة  % 20عىل معدل األس�عار،

وعمليا كرس األس�عار يكون من خالل زيادة
اإلنتاج املحيل” .مشريا اىل ان “ البنك املركزي
يح�اول من خ�الل أدواته املالية كالس�ندات
وغريه�ا س�حب الس�يولة الفائض�ة ع�ن
الحاجة من الدينار ،وهي عبارة عن سندات
مل�دة س�نتني وارب�ع س�نوات بإمكانه�ا ان
تمتص الفائض من النقد وتكرس األسعار”.
واوضح ان “معدالت التضخم املرتفعة حاليا
بس�بب تخفيض قيمة الدينار وإعادة رسم
السياس�ة االقتصادية التي يق�وم بها البنك
بما ينسجم مع الطبقات الهشة وهو حاليا
ال يمتلك القدرة عىل دعم الدينار”.وعن تأثري
ذلك عىل مس�توى البطالة ،أكد الخبري “كلما
ارتفع�ت األس�عار تراجع�ت أرب�اح القطاع
العام والخاص بس�بب انخفاض الطلب عىل
الس�لع ،وبالتأكيد انخفاض الطلب سيحفز
صاح�ب رأس املال عىل تقلي�ل عدد العاملني
م�ن اج�ل الحفاظ ع�ىل مس�توى معني من
الرب�ح ،بمعن�ى ان�ه يرف�ع م�ن مس�توى
البطالة”.

هذا القرار العادل األرسة الصحفية وانتزع
ح�ق عائلت�ي الفقيدين بإن�زال القصاص
الع�ادل بح�ق مرتكب�ي ه�ذه الجريم�ة
النكراء ،فإن هذا القرار يأتي انسجاما مع
ق�رار الجمعية العامة لألم�م املتحدة الذي
أعلنت فيه ي�وم الثاني من نوفمر من كل
ع�ام يوما دوليا إلنهاء اإلفالت من العقاب
ع�ىل الجرائ�م املرتكبة ض�د الصحفيني».
يف غض�ون ذل�ك ،أحي�ا االتح�اد الع�ام

للصحفي�ني العرب يوم «  2نوفمر « وهو
اليوم الدويل إلنهاء اإلفالت من العقاب عىل
الجرائ�م املرتكب�ة ضد الصحفي�ني .وذكر
رئي�س اتح�اد الصحفي�ني الع�رب ،مؤيد
الالم�ي ،يف بيان تلقته «ال�زوراء» :ان عدد
الصحفي�ني الذين قتلوا أثناء تأدية عملهم
بلغ أكثر من  12000ألف صحفي يف العالم
خالل الخمس س�نوات األخ�رية .الفتا اىل:
ان منظم�ة األم�م املتح�دة تق�وم بإحياء

ي�وم «  2نوفم�ر « م�ن كل ع�ام ،وذل�ك
بع�د إغتيال صحفيني فرنس�يني ىف مايل ىف
الثاني م�ن نوفمر عام  ، 2013وأوضحت
املنظمة إن ه�ذا اإلفالت من العقاب يؤدي
إىل مزي�د من القت�ل ،فضال عن إن�ه غالبا ً
أح�د أعراض تفاق�م الراع�ات وإنهيار
القان�ون واألنظمة القضائية  .وتابع :لقد
كث�رت وفي�ات الصحفيني مم�ن يعملون
يف بل�دان تحرقه�ا الح�روب مث�ل اليم�ن

وسوريا ،إالنّ أن عدد الصحفيني الذين قتلوا
أثن�اء تغطيته�م لعمليات قتالي�ة تراجع
منذ ع�ام  ،2011إذ إزدات صعوبة وصول
الصحفي�ني اىل ه�ذه املناط�ق الخط�رة .
واش�ار اىل« :ان االتح�اد العام للصحفيني
الع�رب يدعو املنظم�ات اإلعالمية الدولية
كافة ومنظمات حقوق اإلنسان اىل العمل
ع�ىل حماي�ة الصحفي�ني وتمكينهم من
القي�ام بواجبهم الصحف�ي مع املحافظة

ع�ىل حياته�م حت�ى يتمكنوا م�ن إيصال
املعلوم�ات الصحيح�ة إىل الجماهري ،كما
يطال�ب االتح�اد كل منظم�ات املجتم�ع
املدن�ي واالتح�ادات املهني�ة بتنس�يق
جهوده�ا وإتخاذ الخطوات والتدابري التي
ينبغ�ي إتخاذها من أج�ل تعزيز التصدي
لظاه�رة اإلفالت من العق�اب فيما يتعلق
بالجرائ�م واإلعت�داءات الت�ي ترتكب ضد
الصحفيني يف جميع أنحاء العالم».

مقتل  19شخصا وإصابة  50بانفجارين وإطالق نار قرب مستشفى عسكري يف كابل

كابل  /متابعة الزوراء:
س�مع دوي انفجارين وتاله إطالق نار،
امس الثالثاء ،قرب مستش�فى سارادار
محمد داود خان العسكري يف وسط كابل
ما تسبب بس�قوط ضحايا ،عىل ما أفاد
ش�هود ومس�ؤولون من طالبان.ونقلت
وكالة الصحافة الفرنس�ية عن مسؤول
يف وزارة الصح�ة أن  19ش�خصا قتل�وا

وأصي�ب و 50آخرين بج�روح يف هجوم
ع�ىل مستش�فى يف كابل ام�س الثالثاء.
وأف�ادت وكال�ة «رويرتز» بس�ماع دوي
انفجاري�ن قويني أعقبهما صوت إطالق
رصاص يف مستشفى رسدار محمد داود
خ�ان العس�كري يف العاصم�ة األفغانية
كابل.وأفاد ش�اهد للوكالة ،بسماع دوي
انفجار قوي أعقبه صوت إطالق رصاص

بالق�رب من امل�كان .كما نقل�ت الوكالة
عن ش�هود آخرين س�ماع دوي انفجار
ثان وإطالق نار قرب املستش�فى.وأعلن
املتحدث باسم داخلية حكومة «طالبان،
قاري سعيد خوستي ،أن قنبلة انفجرت
عند مدخ�ل مستش�فى يف الحي العارش
يف كابل».يف الس�ياق أيض�ا ،نقلت وكالة
«روي�رتز» ع�ن حس�اب جماع�ة إغاثة

إيطالية يف الط�وارئ عىل موقع «تويرت»
إعالنها عن إصابة تسعة يف هجوم كابل
ونقلهم ملستشفى تديره الجماعة.وقال
مس�ؤول م�ن طالب�ان لوكال�ة فرانس
برس «بحس�ب معلوماتن�ا األولية ،وقع
انفجار عند مدخل املستشفى العسكري
وانفج�ار آخر ق�رب املستش�فى».وأفاد
الناط�ق باس�م وزارة الداخلي�ة ق�اري

حثت سكانها على االستعداد للدفاع “املسلح”

احلكومة اإلثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد تقدم قوات
تيغراي حنو العاصمة

أديس أبابا  /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الحكومة الفدرالية يف إثيوبيا حال�ة الطوارئ يف البالد بعد
ب�دء متمردي إقليم تيغراي الزح�ف باتجاه العاصمة أديس أبابا.
وذك�ر وزير الع�دل ،غيديون تيموتيوس ،خ�الل مؤتمر صحفي:
أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ عىل املس�توى
الوطن�ي وذلك يف الوقت الذي تتقدم فيه قوات “الجبهة الش�عبية
لتحري�ر تيغراي” صوب جنوب البالد باتجاه أديس أبابا.ويف وقت
س�ابق من امس الثالثاء ،دعت سلطات العاصمة اإلثيوبية أديس
أبابا الس�كان لالس�تعداد للدفاع عن األحياء الت�ي يقيمون فيها
بعد أن أش�ارت الق�وات املتمردة يف إقليم تيغراي ،بش�مال البالد،

س�يد خوس�تي أن «االنفج�ار تس�بب
بوق�وع ضحايا».وق�ال مص�در طبي يف
املستش�فى لوكال�ة فران�س ب�رس «أنا
داخل املستش�فى ،س�معنا دوي انفجار
قوي عند مس�توى نقطة التفتيش أألوىل
للمستش�فى وأس�مع إطالق نار».وبعد
دقائق قليلة سمع صحفيو الوكالة دوي
انفجار ثان يف املنطقة نفسها.

توقعات بصعود برميل النفط إىل
 120دوالرا يف 2022

والت�ي تقات�ل الحكوم�ة املركزي�ة منذ ع�ام ،إىل أنها ق�د تزحف
صوب املدينة .وطلبت السلطات يف أديس أبابا من األهايل تسجيل
األسلحة وإعداد الدفاعات .واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11
ش�هرا بني القوات االتحادية اإلثيوبية وق�وات موالية ل�”الجبهة
الشعبية لتحرير تيغراي” ،التي تسيطر عىل اإلقليم.ولقي اآلالف
حتفهم وفر املالي�ني من منازلهم وامتد الراع إىل إقليمي أمهرة
وعف�ر وأوروم�و املجاورة.وأف�ادت “الجبه�ة الش�عبية لتحرير
تيغ�راي” بانضمامها إىل الق�وات املتمردة يف إقلي�م أورومو التي
تقاتل أيضا الحكومة املركزية ،متحدثة عن االستعداد للزحف إىل
أديس أبابا.

بغداد/الزوراء:
نّ
حس�ن بن�ك االس�تثمار “بن�ك أوف
أمريكا” توقعاته ألس�عار النفط يف
ع�ام  ،2022متوقعا ارتفاع أس�عار
النف�ط يف منتص�ف الع�ام املقبل إىل
 120دوالرا للرميل.جاء ذلك بحسب
ما نقلته وكالة “بلومرغ” عن البنك
األمريكي ،وأش�ار البن�ك إىل أن أزمة
الطاقة العاملي�ة أدت إىل ارتفاع حاد
يف أسعار الغاز والفحم حول العالم،

تعاف رسيع
األم�ر الذي يس�اهم يف
ٍ
ألس�عار العقود اآلجلة للنفط.كذلك
يس�اهم الطلب املتزايد عىل البنزين
والدي�زل ووقود الطائرات ،إىل جانب
وجود قي�ود عىل ق�درة التكرير ،إىل
ترسيع ارتفاع أس�عار النفط يف عام
.2022وللمقارنة يتم تداول أس�عار
النفط يف الوقت الحايل عند مس�توى
 85دوالرا للرميل ،ويرتافق ذلك مع
زيادة الطلب عىل الذهب األسود.

 90دولة تتفق على خفض انبعاثات امليثان بنسبة  % 30حبلول 2030
واشنطن /متابعة الزوراء:
أعل�ن البيت األبي�ض أن أكثر من  90دولة
وافقت عىل مبادرة م�ن االتحاد األوروبي
والواليات املتحدة لخفض انبعاثات امليثان
بنس�بة  ٪ 30بحل�ول ع�ام  ،2030بينها
 15دول�ة من أصح�اب أع�ىل االنبعاثات.
وقال بيان نرش ع�ىل موقع البيت األبيض
اإللكرتون�ي“ :يف الحفل الرس�مي يف اليوم
الثان�ي من املؤتم�ر الس�ادس والعرشين
لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ ( ،COP26سيتم اإلعالن

عن انضمام أكثر من  90دولة إىل املبادرة،
بم�ا يف ذلك  15من بني أك�ر  30دولة من
حيث حج�م االنبعاث�ات :الواليات املتحدة
األمريكية واالتحاد األوروبي وإندونيس�يا
وباكستان واألرجنتني واملكسيك ونيجرييا
والع�راق وفيتن�ام وكن�دا” .موضح�ا أن
انبعاثات امليثان تعد أحد العوامل الرئيسة
الت�ي تس�اهم يف تغ�ري املناخ.ونرش البيت
األبي�ض خطة عم�ل مب�ارشة يف الواليات
املتح�دة ،تتمث�ل يف التخطي�ط لتقل�ص
صناعة النفط والغاز من االنبعاثات بنحو

 ،٪ 75وس�تقوم الوالي�ات (األمريكي�ة)
كل عىل ح�دة بوضع تدابريه�ا الخاصة..
وتعد وكالة حماية البيئة برنامجا طوعيا
اللتقاط م�ا يصل إىل  ٪ 70م�ن انبعاثات
غاز امليثان من مكبات النفايات.وتخطط
السلطات األمريكية للعمل عىل سد “مئات
اآلالف من آب�ار النفط والغ�از املهجورة،
التي ال ي�زال الكثري منها ينبعث منها غاز
امليثان” ،بمش�اركة عم�ال نقابيني .كما
ت�م تطوير ع�دد م�ن اإلج�راءات للقطاع
الزراعي.

قيلولة بايدن وجونسن خالل املؤمتر
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خصص  3مليارات دينار ملعاجلة شح املياه

رئيس اجلمهورية يؤكد أهمية ختفيف
التوترات وإرساء السالم يف املنطقة

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهوري�ة ،برهم صالح ،أهمية
تخفيف التوترات وإرساء السالم يف املنطقة.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س
الجمهوري�ة تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “رئي�س
الجمهوري�ة ،الدكتور برهم صالح ،اس�تقبل
السفري الفرنيس لدى العراق أريك شوفالييه”،
مبينا انه “جرى خ�الل اللقاء بحث العالقات
الثنائي�ة الوطيدة بني البلدين ،وس�بل تعزيز
آف�اق التع�اون يف املجاالت كاف�ة وبما يخدم
املصال�ح املتبادل�ة للش�عبني والبلدي�ن وكل

جملس الوزراء يصدر قرارا بشأن توزيع املساكن واألكشاك بني الفقراء
بغداد /الزوراء:
اص�در مجل�س ال�وزراء ،ام�س
الثالثاء ،قرارا بشأن توزيع املساكن
واألكشاك بني الفقراء ،وفيما وافق
ع�ىل تخصي�ص  3ملي�ارات دينار
ملعالجة شح املياه.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
ال�وزراء يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
ان مجل�س ال�وزراء عق�د جلس�ته
االعتيادي�ة برئاس�ة رئيس مجلس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي،
وجرى استعراض التقرير الوبائي،
واإلج�راءات املتخ�ذة ملواجه�ة
جائحة كورونا ،ومس�تجدات عمل
لجن�ة تعزيز اإلج�راءات الحكومية
يف مج�االت الوقاي�ة ،والس�يطرة
الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار
الف�ريوس ،وجهود وزارة الصحة يف
مواجه�ة الجائحة ،وتأم�ني اللقاح
لعموم ملواطنني.
واض�اف ،ان�ه بع�د مناقش�ة
املوضوع�ات املدرج�ة ع�ىل ج�دول
األعم�ال ،أص�در مجل�س ال�وزراء
القرارات اآلتية:
تعدي�ل الفق�رة ( )1من
أوالً/
ق�رار مجل�س ال�وزراء ( 71لس�نة
 ،)2016بش�أن ضواب�ط توزي�ع
املس�اكن واألكش�اك ع�ىل الفقراء،

املنطقة ،إىل جانب تطوير التعاون االقتصادي
والتجاري والعمل املشرتك يف مواجهة تحديات
اإلرهاب ،ومكافحة الفساد واسرتداد األموال
رّ
التغري
املنهوب�ة ،وحماي�ة البيئة ومواجه�ة
املناخي”.
وأض�اف البيان أن�ه “تم بح�ث التطورات يف
املنطق�ة ذات االهتمام املش�رتك ،حيث جرى
التأكيد عىل أهمية تخفيف التوترات والركون
إىل الح�وار يف ح�ل املس�ائل العالق�ة من أجل
إرس�اء الس�الم يف املنطق�ة واملرتب�ط بأم�ن
واستقرار العراق وعودة دوره املحوري”.

بعد تسجيل  1315إصابة و 27حالة وفاة

تراجع طفيف بوفيات كورونا يف العراق
وعدد امللقحني يتخطى الـ  6ماليني
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ،امس الثالثاء ،املوقف
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
الع�راق ،فيما اكدت تس�جيل  1315اصابة
جدي�دة و 27حال�ة وف�اة وش�فاء 1925
حالة.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:
ان ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس:
 ، 20218ليصبح ع�دد الفحوصات الكلية:
 .15851770مبين�ة انه تم تس�جيل 1315

اصاب�ة جدي�دة و 27حال�ة وف�اة وش�فاء
 1925حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء الكيل:
 ،)97.5%( 2006270بينم�ا ع�دد ح�االت
االصابات الكيل ،2057716 :أما عدد الحاالت
التي تحت الع�الج ،28223 :يف حني ان عدد
الح�االت الراق�دة يف العناية املرك�زة،198 :
وعدد ح�االت الوفيات الكيل .23223 :الفتة
اىل ان ع�دد امللقحني ليوم ام�س، 84320 :
ليصبح عدد امللقحني الكيل.6007489 :

الزوراء  /يوسف سلمان:
اكد تحال�ف الفتح عدم وج�ود فيتو لديه
عىل اي ش�خصية لتويل رئاس�ة الحكومة
املقبل�ة ،رشيطة ان ال يك�ون هذا املنصب
هو املحط�ة األضعف بني رئاس�ة مجلس
النواب ورئاس�ة الجمهورية ،وان تستثمر
االنتع�اش االقتص�ادي وتحس�ن اس�عار
النفط إلعمار محافظات الوسط والجنوب
وانقاذها من الفقر.
وق�ال عض�و التحال�ف حام�د املوس�وي
ل�” ال�زوراء “ :ان “ الحديث عن تش�كيل

املفوضية حتدد أسباب فتح باب الطعون جمدداً وتوضح
آلية التعامل معها
بغداد /الزوراء:
ح�ددت املفوضي�ة العلي�ا
لالنتخابات ،امس الثالثاء ،أسباب
فتح باب الطعون مج�دداً ،مبينة
آلية التعامل مع الطعون املقدمة،
وفيم�ا اك�دت مطابق�ة نتائ�ج
االنتخاب�ات يف أغل�ب املحط�ات،
اعلن�ت االنته�اء م�ن ع�د وف�رز
محط�ات محافظت�ي ذي ق�ار
وصالح الدين.
وق�ال مدي�ر اإلع�الم واالتص�ال
الجماه�ريي يف مفوضي�ة
االنتخاب�ات ،حس�ن س�لمان ،يف
ترصي�ح صحف�ي :إن “املفوضية
فتح�ت ب�اب الطع�ون مج�ددا ً
لتقدي�م األدل�ة ،حي�ث أحال�ت
املفوضي�ة الطع�ون باالنتخابات،

يف كل وقت”.
وأوض�ح أن “املصادقة عىل نتائج
االنتخاب�ات تك�ون بع�د االنتهاء
وختام كل الطع�ون املقدمة ،بعد
أخ�ذ مداها من الهيئ�ة القضائية
لالنتخاب�ات ،والت�ي م�ن حقه�ا
النق�ض ملجلس مفوض�ني ،ومن
املمكن أن تص�ادق عليها جميعاً،
وهي ليست مقيدة بوقت معني”.
وأك�د“ :ال توج�د م�دة مح�ددة
للمصادقة عىل نتائج االنتخابات،
اىل أن تس�تنزف كل الطع�ون،
وبعده�ا تح�ال النتيج�ة ملجل�س
املفوض�ني ليت�م الب�ت فيه�ا،
وتصفي�ة أس�ماء الفائزي�ن وهم
 329مرش�حاً ،وم�ن ث�م تح�ال
للمحكم�ة االتحادي�ة للمصادقة

عىل النتائج”.
يف غض�ون ذلك ،اعلن�ت املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات االنتهاء
من العد والفرز اليدوي للمحطات
املطعون بها يف محافظتي ذي قار
وص�الح الدي�ن ،بحض�ور ممثيل
املرش�حني الطاعن�ني واملراقب�ني
الدوليني واإلعالميني املخولني.
وذك�رت املفوضي�ة يف بي�ان:
انه�ا س�رتفع نتيجة عملي�ة العد
والف�رز الي�دوي ملحط�ات هاتني
املحافظتني إىل مجلس املفوضني؛
التخاذ التوصية املناس�بة بشأنها
يف ض�وء اإلج�راءات املتبع�ة .ويف
الس�ياق نفس�ه ،سيش�هد اليوم
األربع�اء عملية عد وفرز محطات
محافظة البرصة.

الصحة تطالب الرتبية بإلزام الطلبة اصطحاب بطاقة
اللقاح او فحص بي سي آر أسبوعيا
بغداد /الزوراء:
دع�ت وزارة الصح�ة ،ام�س الثالث�اء ،وزارة
الرتبي�ة لع�دم الس�ماح ب�دوام الطال�ب ما لم
يصطح�ب بطاقة اللق�اح أو فحص بي يس آر
أسبوعيا.
وقال مدي�ر الصحة العامة يف ال�وزارة ،رياض
عب�د األم�ري ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن “ق�رار
إعطاء لقاح فايزر لألعمار  12س�نة فما فوق،
جاء بعد إق�راره من منظمة الصح�ة العاملية،
وتوفريه يف الع�راق بكميات كب�رية” ،مبينا ً أن
“ال�وزارة ارتأت ش�مول تلك الفئ�ات من أجل
زيادة املناعة املجتمعية”.
وأوضح أن “لقاح فايزر فقط ما تم السماح به
لألعمار  17 – 12عاماً ،بحسب منظمة الصحة
العاملي�ة ووكالة األف دي آي األمريكية” ،داعيا ً
“األهايل لتلقي�ح أبنائهم من أجل زيادة املناعة
ودف�ع خط�ر انتش�ار الف�ريوس يف امل�دارس،
السيما أن املدارس تعد بيئة ناقلة للفريوس”.
وأض�اف أن “اللق�اح لتل�ك الفئ�ات لي�س
إجباري�اً ،وال توجد نية لدى الوزارة يف ارس�ال
ف�رق تلقيحي�ة للم�دارس” ،مؤك�دا ً أن “لقاح
فاي�زر يحتاج اىل تحض�ريات موقعية يف مراكز
التلقيح”.
وطال�ب عب�د األم�ري “وزارة الرتبي�ة وإدارة

امل�دارس بعدم الس�ماح ب�دوام الطلبة يف حال
ع�دم اصطحابه�م بطاق�ة اللق�اح أو فحص
ب�ي يس آر أس�بوعياً ،إذ ال بد من وضع رشوط
كالت�ي وضعت يف الكلي�ات والدوائر الحكومية
لضمان عدم نقل اإلصابة بني الطلبة”.
وكان�ت وزارة الصح�ة ،ق�د أعلن�ت ،يف وق�ت
س�ابق ،ش�مول األعمار من  12سنة فما فوق
بلقاح فايزر – بایونتك.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان  :أن�ه “اس�تنادا إىل

لتصبح بحسب اآلتي:
 - 1املساكن االقتصادية:
أ -تتحمل الحكومة نسبة ()100%
من كلفة الوحدة السكنية ،ومنحها
اىل املس�تفيد (العوائ�ل الفق�رية)
مجانا ً.
ب -شطب مبلغ ()35662000000
دين�ار ،فق�ط خمس�ة وثالث�ون

ملي�ارا ً وس�ت مئة واثنان وس�تون
مليون دين�ار ،املرتتب بذمة العوائل
املس�تفيدة من توزيع املساكن عىل
الفق�راء ،اس�تنادا ً إىل أح�كام املادة
( )46م�ن قان�ون اإلدارة املالي�ة
االتحادية ( 6لس�نة  )2019املعدل،
وق�رار مجل�س الوزراء ( 28لس�نة
.)2020

ثاني�اً /اس�تضاف مجل�س الوزراء
الس�يد محاف�ظ البرصة ملناقش�ة
س�ري تنفيذ م�روع م�اء البرصة
األنبوب�ي ،وتعدي�ل الفق�رة األوىل
م�ن ق�رار مجل�س ال�وزراء (187
لس�نة ،)2021والخاص�ة بقن�اة
البدعة التابعة للمروع.
ثالثاً /إقرار توصية املجلس الوزاري

للطاقة رقم ( 129لسنة . )2021
وزارة
تخصي�ص
رابعاً/
املالي�ة ( )3000000000دين�ار،
فق�ط ثالث�ة ملي�ارات دين�ار ،إىل
مديري�ة امل�رور التابع�ة إىل وزارة
الداخلي�ة ،من احتياط�ي الطوارئ
للس�نة املالية ،2021/اس�تنادا ً إىل
أحكام امل�ادة ( )5م�ن قانون (23
لسنة ،)2021قانون املوازنة العامة
االتحادي�ة للس�نة املالي�ة،2021/
لدع�م امل�روع الوطن�ي يف تقديم
الخدم�ات للمواطن�ني ،واإلرساع
يف إنج�از معامالته�م املروري�ة يف
مجمعات تسجيل املركبات يف بغداد
واملحافظات.
خامساً /قي�ام وزارة املالي�ة
()3000000000
بتخصي�ص
دين�ار ،فقط ثالثة ملي�ارات دينار،
م�ن احتياط�ي الط�وارئ للس�نة
املالي�ة ،2021/إىل وزارة امل�وارد
املائي�ة /الهيئ�ة العام�ة لتش�غيل
مشاريع الري والبزل ،لغرض صيانة
محط�ات الضخ وتنظي�ف وتطهري
املآخذ الخاص�ة باملحطات ملعالجة
االنخفاض بمناس�يب املياه بسبب
الش�حة ،اس�تنادا ً إىل أح�كام املادة
( )5م�ن قانون املوازن�ة االتحادية
العامة للسنة املالية.2021/

حتالــف الفتــح لـ  :ال فيتو لدينا على أية شــخصية لتولي
رئاسة احلكومة املقبلة

أعلنت االنتهاء من عد وفرز حمطات حمافظيت ذي قار وصالح الدين

وأوصت بهذه اإلحالة ،والذي لديه
أدلة جديدة حول الطعون املقدمة
بإمكانه تقديمها خالل ثالثة أيام،
ك�ون أغلب الذين قدم�وا الطعون
ب�ال أدل�ة” ،مبين�ا ً أن “املفوضية
منح�ت فرصة ثالثة أي�ام لتقديم
األدلة”.
وأضاف أن “نتائ�ج االنتخابات يف
أغل�ب املحط�ات كان�ت مطابقة،
من خالل مراقب�ة رشكاء العملية
االنتخابي�ة ك�ون وكالء األح�زاب
وف�رق املراقب�ة الدولي�ة واملحلية
ش�اهدوا الع�د والفرز الي�دوي”،
مؤكدا ً أن “أغل�ب نتائج املحطات
االنتخابية كانت مطابقة”.
وأش�ار إىل أن “هنالك رأيا ً للقضاء
حول االنتخابات والتغريات واردة
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توصيات اللجنة العلمية االستش�ارية لربنامج
التحصني واملقرتن�ة بتوصيات منظمة الصحة
العاملي�ة الت�ي اعتم�دت إعطاء لق�اح فايزر -
بایونتك للفئة العمرية من  12س�نة فما فوق،
وألجل تقليل خطورة انتش�ار فريوس كورونا
وزي�ادة املناع�ة املجتمعي�ة الالزم�ة الحت�واء
جائح�ة كوفي�د -19تق�رر أن تك�ون الفئ�ة
العمرية املش�مولة بلقاح فايزر  -بایونتك من
عمر  12سنة فما فوق”.

الحكوم�ة ال ي�زال مبك�را ً لوج�ود خالف
قانون�ي ع�ىل صح�ة النتائ�ج وح�االت
التزوير الذي لم يحسم حتى اآلن “ ،مشريا
اىل ان “القوى الكردية والسنية وكعادتهم
ً
رشط�ا تعجيزيا ً ع�ىل كل القوى
يضعون
الش�يعية برضورة ان يكون هناك اجماع
ش�يعي عىل مرشح رئاس�ة الوزراء ،وذلك
إلجب�ار الق�وى الش�يعية للتواف�ق ع�ىل
مرش�ح خ�ارج الق�وى الش�يعية الفائزة
يكون مرضيا ً علي�ه ومقبوالً من االطراف
الدولي�ة واالقليمي�ة كما حص�ل يف الدورة

املنتهية”.
واضاف ان “ تحالف الفتح يبذل جهودا ً من
اجل تصحيح هذا الخلل الذي افقد رئاسة
ال�وزراء الحلقة االه�م يف الدولة العراقية،
مع توس�ع صالحيات “خالف الدستور “
لرئاستي الجمهورية والربملان عىل حساب
اس�تحقاق املكون الشيعي االكرب “ .ورأى
عضو تحالف الفتح ان “ ال ضري ان يكون
رئي�س ال�وزراء م�ن الكتل�ة الصدرية او
ائتالف دولة القانون ،مع الحرص ان تنال
القوى السياس�ية االخ�رى الفائزة مواقع

وزارية حس�ب استحقاق كل كتلة ،وبذلك
تك�ون ادارة الدول�ة باملش�اركة من خالل
مجل�س الوزراء” ،ع�ادا ان “ مبدأ التوافق
القح هو انتكاس�ة كبرية ول�ن يكون أبدا
يف صالح العراق دولة وش�عبا ً “ ،مشريا اىل
رضورة ان تتحم�ل كتل الص�در واملالكي
والعامري املس�ؤولية االخالقية والوطنية
وصوال اىل مروع توحيد القوى الشيعية
لتحف�ظ البالد من املزيد من الفوىض والال
امن والتدخل االجنبي ،وما تش�هده بعض
املناطق من عودة لالرهاب”.

امن ومجتمع
العدد 7592 :االربعاء  3تشرين الثاني 2021

البيئة تباشر باملرحلة األوىل ألعمال
إزالة األلغام يف الفرات األوسط
بغداد/الزوراء:
بارشت املالكات الفنية لدائرة شؤون االلغام التابعة لوزارة البيئة ،امس الثالثاء ،اعمال
املراقبة واالرشاف  QAعىل اعمال االزالة يف قضاء املحاويل ضمن محافظة بابل.
وقال مدير عام دائرة شؤون االلغام ،ظافر محمود ،يف بيان ورد «الزوراء» :ان «املالكات
الفنية للمركز االقليمي للفرات االوسط يف الدائرة وجهت بتكليف دائرة االسناد العسكري
يف مديرية الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع بأعمال االزالة يف منطقة املنصورية بقضاء
املحاوي�ل يف محافظة بابل والتي تعد من املناط�ق الخطرة ضمن قاعدة البيانات الفنية
للدائرة».
واش�ار محم�ود اىل ان «ه�ذه املرحلة ه�ي االوىل ضمن خط�ة املركز االقليم�ي للفرات
االوس�ط لشؤون االلغام وبالتنسيق مع دائرة االسناد الهنديس يف وزارة الدفاع لالنفتاح
عىل مناطق الفرات االوسط لتنفيذ اعمال االزالة عىل غرار االعمال املماثلة والتي نفذتها
املديرية يف املناطق املحررة من براثن عصابات داعش االرهابية».

عملية نوعية تطيح بعصابة خمدرات
بينهم امرأة يف النجف
النجف/الزوراء:
أفاد مصدر أمن�ي يف النجف ،امس الثالثاء،
باعتقال عصاب�ة مختصة بتجارة املخدرات
بينه�م ام�رأة بعملي�ة «نوعي�ة» وس�ط
املحافظة.
وأبل�غ املصدر بأن «قوة أمني�ة نفذت واجبا ً
نوعيا ً بأح�د األحياء الش�مالية يف محافظة
النجف وتمكنت من اعتقال خمسة أشخاص
بينهم امرأة متهمني بتجارة املخدرات».
وب�ني املص�در أن «الق�وة عث�رت بح�وزة
املعتقل�ني ع�ىل كيل�و ونص�ف م�ن م�ادة
الكرس�تال ،فضالً عن ميزان عدد  2واجهزة

تعاطي».
وكان�ت قوة مش�رتكة م�ن األم�ن الوطني
ومكافح�ة النج�ف ق�د نفذت ،يوم الس�بت
امل�ايض ( 30تري�ن االول) ،ع�ددا ً م�ن
العملي�ات االمني�ة ض�د تجار املخ�درات يف
املحافظ�ة ،واعتقل�ت  4أش�خاص متهمني
باملتاجرة باملخدرات.
كما تمكنت ق�وة أمنية ،الثالثاء املايض (26
ترين االول) ،من القبض عىل س�بعة تجار
مخدرات «مس�لحني» بعد االش�تباك معهم
ومحارصتهم لعدة س�اعات وسط محافظة
النجف.

اإلطاحة مببتز إلكرتوني ساوم فتاة
يف بغداد
بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة الوزارة لش�ؤون الرطة ،امس الثالثاء ،القبض عىل مبتز إلكرتوني ساوم
فتاة بنر صورها مقابل مبالغ مالية وكارتات تعبئة رصيد يف بغداد.
وقال�ت الوكالة يف بيان ورد «الزوراء» :ان «مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد /مكتب
مكافحة إجرام الكرامة التابع لوكالة الوزارة لشؤون الرطة تمكنت من القاء القبض
ع�ىل متهم قام بابت�زاز فت�اة إلكرتونيا وتهديدها بن�ر صورها عىل مواق�ع التواصل
االجتماعي (فيس بوك) مقابل مبالغ مالية وكارتات تعبئة رصيد ،وبعد تنسيق الجهود
واس�تخدام الوس�ائل الفنية الحديثة تم نص�ب كمني محكم والقبض ع�ىل املتهم وبعد
التحقيق معه اعرتف رصاح ًه بقيامه بابتزاز املش�تكية ،ودونت أقواله ابتدائيا وصدقت
قضائي�ا باالع�رتاف وقرر ق�ايض التحقيق توقيفه وف�ق أحكام امل�ادة  432من قانون
العقوبات وتقديمه إىل القضاء لينال جزائه العادل».
واض�اف البيان ان «مف�ارز املديرية نفذت أوامر قبض قضائي�ة بحق عدد من املتهمني
لقيامهم برسقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحالت تجارية ودراجات نارية ومتهمني
آخري�ن بالتزوير ومطلوب�ني بقضايا جنائي�ة مختلفة وضبط عج�الت مطلوبة ضمن
جانب�ي الكرخ والرصافة ،حيث تم اتخاذ كل اإلج�راءات القانونية بحق املتهمني امللقى
القبض عليهم اصوليا».

تنويه
ن�رت جري�دة ال�زوراء يف عدده�ا ( )7567بتاري�خ
ً
إعالن�ا ص�ادرا ً م�ن محكم�ة االح�وال
2021/9/19
الش�خصية يف النارصية املرقم /3951ش ،2021/حيث
ذك�ر ان بتاري�خ  2017/8/24خط�أ والصحي�ح ه�و
 ، 2021/8/24وس�قط سهوا ً اس�م املبلغ (سجاد نجم
عبد الحسني) ..لذا اقتىض التنويه.
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النزاهة :بغداد واألنبار وكربالء تشهد عمليات ضبط ملبتزين باجلرم املشهود
بغداد/الزوراء:
أك�دت هيئة النزاهة االتحادية ،امس الثالثاء،
إن بغ�داد واألنب�ار وكرب�الء ،تش�هد عمليات
ضبط ملبتزين بالجرم املشهود.
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان ورد ل� «ال�زوراء»:
إن «هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة ش�ددت م�ن
عمليَّات الضبط التي تستهدف حاالت االبتزاز
واملُس�اومة الت�ي يتع�رَّض له�ا املُواطن�ون
م�ن قب�ل البع�ض ،لغ�رض تحقي�ق منافع
شخصيَّ� ٍة ،وقد ش�هدت عد ٌد من املُحافظات
َّات أس�فرت عن ضبط مُ َّتهمني باالبتزاز
عملي ٍ
واملُس�اومة والرش�وة ،مُ تلبّس�ني بالج�رم
املشهود».
ورحب�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف
مع�رض حديثها عن تفاصي�ل تلك العمليَّات،
«بتع�اون املُواطنني الذين يب�ادرون إىل اإلبالغ
عن حاالت املُساومة واالبتزاز وطلب الرىش»،
ؤك ً
مُ ّ
�دة َّ
«أنه�م يحض�ون باالهتم�ام البال�غ
والرتح�اب ،وبالتعام�ل مع م�ا ُيق ِّدمونه من
معلومات بالرسيَّ�ة التامَّ ة ،فضالً عمَّ ا ُت ِّ
وفر ُُه
ٍ
�زات للمُ خربي�ن عن
له�م القوان�ني م�ن مُ م ِّي
ٍ
حاالت االبتزاز واملُس�اومة والرىش وهدر املال
العام ،بحسب البيان».
ً
وتابع�ت الدائ�رة مُ
ش�رة إىل «تنفي�ذ ث�الث
َّات بموج�ب مُ َّ
ضبط قضائيَّ� ٍة يف
ذكرات
عملي ٍ
ٍ

محافظات بغ�داد واألنبار وكربالء ،أفضت إىل
ضبط املش�كو منه�م بالج��رم ال�مشه�ود،
وإحالت�ه�م عىل ال��قض�اء صحب��ة ما ت� َّم
ضبط���ه يف العمليَّ��ات الثالث م�ن مُ
ربزات
ٍ
الجرمي».
ثب ُت ارتكابهم الفعل
َّ
ُجرميَّ� ٍة ُت ِ
َّ
وأوضح�ت «يف العاصم�ة بغ�داد ،تمكن�ت
م�الكات مُ ديريَّ�ة تحقي�ق الهيئ�ة من ضبط
مُ َّ
ف يف أمانة بغداد مُ تل ِّبسا ً بابتزاز صاحبة
وظ ٍ
ٍّ
مح�ل لبيع املالبس يف إحدى مناطق العاصمة
م�ن خ�الل إرغامه�ا عىل دف�ع مبل�غ جباي ٍة

أكثر من املُ َّ
ح�دد واملكتوب يف الوص�ل املُحرَّر،
حيث ت َّم ضبطه مُ تل ِّب ً
س�ا بالجرم املشهود مع
املبلغ ووص�ل الجباية ،وأصل دفرت الوصوالت
بالنسخ الكاربونيَّ�ة».
ولفتت إىل أن�ه «يف محافظة األنبار ،أقدم أحد
موقوف من خالل
املُ َّتهمني عىل مُ ساومة ذوي
ٍ
ً
إرغامهم عىل دفع مبالغ مال َّي ٍة ،مُ َّدعيا قدرته
عىل إطالق رساح ولدهم املوقوف عرب عالقاته
الش�خصيَّ�ة ،وفور وصول املعلومة إىل مكتب
تحقي�ق الهيئة يف املُحافظةَّ ،
ت�م تأليف فريق

َّ
تمكن بموجب مُ َّ
ٍّ
عم ٍل مُ
ذكر ٍة قضائيَّ� ٍة
ختص
م�ن ضب�ط املش�كو من�ه مُ تلبّس�ا ً بالج�رم
ضب�ط أصويلٍّ
املش�هود ،وت� َّم تنظيم محرض
ٍ
ُعر َ
ُ
ِّ
ختص،
ض عىل الس�يّ د قايض التحقي�ق امل
ِ
ً
ُ
مُ ع َّززا بامل�ربزات الجرميَّة وصور فوتوغرافيَّة
وفديويَّة ،ومبلغ املساومة املضبوط».
َّ
وتابع�ت «ويف محافظ�ة كرب�الء،
تمكن�ت
م�الكات مكتب تحقي�ق الهيئ�ة يف املُحافظة
من ضبط مُ َّ
وظف ٍة يف مُ ديريَّة تربية املُحافظة،
أقدم�ت عىل ابت�زاز مُ واطن� ٍة مقابل تس�ير
معاملة تعيينها كمُ حارض ٍة مجان َّي ٍة».
وس�بق للهيئ�ة أن «أعلن�ت يف أواخر الش�هر
امل�ايض ع�ن تفاصي�ل ضب�ط رئي�س إحدى
املُ َّ
نظم�ات املجتمعيَّ�ة (مرش�ح لعضويَّ��ة
ؤك ً
مجلس النوَّاب) مُ تل ِّب ً
س�ا باالبتزاز ،مُ ِّ
دة َّ
أن
عمليَّة ضب�ط املدعو (صب�اح الكناني) تمَّ ت
بالتنس�يق مع الجهات القضائيَّ�ة املُ
َّ
ختصة،
وتنفي�ذ جهات إنفاذ القان�ون متمثلة بجهاز
الوطني ،وفق ما جاء يف البيان».
األمن
ّ
وكان�ت الهيئ�ة ق�د دع�ت املواطن�ني كاف�ة
واملقاول�ني ورج�ال األعم�ال وأصح�اب
ال�ركات إىل التعاون معه�ا من خالل اإلبالغ
عن حاالت الفس�اد واملس�اومة واالبتزاز التي
قد يتعرَّضون له�ا ،وذلك عرب االتصال بمنافذ
الهيئة املُ َّ
خصصة لذلك

القبض على  12متهما بقضايا خمتلفة يف ميسان اعتقال  4متهمني بـ»الدكة العشائرية» يف العاصمة
ميسان/الزوراء:
ألق�ت رشطة ميس�ان القب�ض عىل 12
متهما ً بينهم مطلوبون بقضايا الروع
والتهديد وحيازة األسلحة ،يف قضاء املجر
الكبر جنوب املحافظة».
وقالت مديرية الرطة يف بيان :ان مفارز
مراكز قس�م رشطة قضاء املجر الكبر،
نفذت حملة واس�عة خالل االيام الثالثة
املاضية ،لتنفي�ذ اوامر القبض ومالحقة

املتهمني واملطلوبني قضائيا ً».
واضافت »:ان الحملة اسفرت عن القبض
ع�ىل ( )12متهم�ا وف�ق م�واد قانونية
مختلف�ة ،م�ن بينه�م (ثالث�ة) متهمني
وفق احكام الق�رار  570ومتهم بحوزته
س�الحا ناري�ا ن�وع ( )M16واخري�ن
ً
مشرة اىل
بالروع والتهديد واالعتداء»،
«اتخاذ كل االج�راءات القانونية الالزمة
بحقهم».

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد،
امس الثالثاء ،القب�ض عىل أربعة
متهمني بارتكاب الدكة العشائرية
م�ع ضب�ط أس�لحتهم يف مناطق
متفرقة من العاصمة.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان ورد
«لل�زوراء» :إن «ق�وة م�ن الل�واء
( )42فرقة املشاة الحادية عرة،

تمكن�ت م�ن الق�اء القب�ض عىل
أربعة متهمني بالدكة العش�ائرية
يف (مدينة الصدر) مع أسلحتهم».
ويف س�ياق متص�ل« ،تمكنت قوة
م�ن الل�واء ( )6الفرق�ة الثاني�ة
رشطة اتحادية من ضبط أس�لحة
واعتدة مختلفة خالل عملية بحث
وتفتي�ش يف منطق�ة (امللحاني�ة)
ضمن قاطع املس�ؤولية ،بحس�ب

البيان».
وأك�د البيان «إحالة امللقى القبض
عليه�م واألس�لحة اىل الجه�ات
املختصة لينالوا جزائهم العادل».
وأك�دت قي�ادة عملي�ات بغ�داد
«اتخ�اذ اإلج�راءات الحازم�ة مع
هكذا ح�االت والتعامل معها وفق
املادة الثانية م�ن قانون مكافحة
اإلرهاب».

أحبطت تهريب مواد غذائية

املنافذ تضبط مواد كيميائية خطرة يف ميناء أم قصر اجلنوبي
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت هيأة املنافذ الحدودية ،امس
الثالثاء ،ضبط حاويات تحتوي مواد
كيميائي�ة خط�رة مخالفة لروط
وضوابط االستراد يف ميناء أم قرص
الجنوبي.
وقالت الهيأة يف بيان ورد «الزوراء»:
ان «بنا ًء ع�ىل املعلومات الواردة من
جه�از املخاب�رات الوطن�ي تمكنت
مفارز الهي�أة من ضب�ط حاويتني
محمل�ة (م�واد كيميائي�ة خطرة)
مخالفة لروط وضوابط االستراد،
حي�ث تج�اوزت امل�دة القانوني�ة

املسموحة لبقائها يف امليناء».
واض�اف البي�ان ان�ه «ت�م تش�كيل
لجنة من الجهات املختصة وتنظيم
مح�رض ضب�ط أص�ويل واإلحالة إىل
القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية
بحق املخالفني».
كما أعلنت هيئ�ة املنافذ الحدودية،
ام�س الثالث�اء ،إحب�اط محاول�ة
تهري�ب منتوجات غذائي�ة يف منفذ
منديل.
وذكر بيان للهيئ�ة تلقته «الزوراء»
أنه «بجهود ومتابعة دقيقة يف منفذ
منديل الحدودي وبنا ًء عىل املعلومات

ال�واردة من مصادره�ا الخاصة تم
ضبط وإحباط محاولة تهريب براد
يحتوي مواد غذائية مخالفة لروط
وضواب�ط االس�تراد تش�كل خطرا ً
عىل صحة وسالمة املواطنني».
وأوض�ح البي�ان أن�ه «وم�ن خالل
الكش�ف والتدقي�ق تب�ني وج�ود
منتجات غذائية نوع (كبدة الدجاج)
مخبأة أس�فل مادة البطاطا لغرض
التهريب وتم تش�كيل لجنة وتنظيم
مح�رض ضب�ط أص�ويل واإلحالة إىل
القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية
بحق املخالفني».
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ارتفاع اسعار الدوالر يف االسواق
العراقية

بغداد/الزوراء:
ش�هدت أس�عار رصف الدوالر ،امس الثالثاء ،ارتفاعا ً طفيفا ً يف األس�واق
املحلية.
وسجلت أس�عار بيع الدوالر  148.250دينار لكل  100دوالر ،فيما سجَّ لت
أسعار رشاء الدوالر  147.750دينارا لكل  100دوالر.
وقرر البنك املركزي العراقي يف وقت سابق ،تعديل سعر رصف الدوالر أمام
الدينار العراقي ،إذ بلغ س�عر رشاء الدوالر م�ن وزارة املالية  1450ديناراً،
أما س�عر بيعه للمصارف فقد حدد ب� 1460دينارا ً لكل دوالر ،فيما يكون
سعر البيع للمواطن ب� 1470دينارا ً لكل دوالر.

الصناعـة واملعـادن تبحث مـع البهـاوس
التعاون فـي جمـال إنتـاج احلافـالت

بغداد/الزوراء:
بحث وكيل وزارة الصناعة واملعادن لش�ؤون التخطيط يوس��ف محم�د
جاس��م م�ع مُ دير ع�ام رشكة البه�اوس األردني�ة آليات ُ
وأط�ر التعاون
املُش�رك يف مج�ال تجهيز وإنت�اج الباصات مُ ختلفة األحج�ام عن طريق
عقود املُشاركة واإلستثمار
وذك�ر بيان ل�وزارة الصناعة  ,ام�س الثالث�اء ,ان وكيل الوزارة لش�ؤون
التخطي�ط التق�ى يف ال�وزارة مُ دير ع�ام رشك�ة البه�اوس األردنية وذلك
إستمرارا ً للقاءات واملُباحثات التي جرت َ
بني الطرفني يف بغداد وعم�ان .
واض�اف البي�ان,ان اللق�اء الذي ح�رض ُه مُ دير ع�ام دائرة اإلس�تثمارات
ومُ عاون مُ دير عام الدائرة الفنية يف مقر الوزارة و مُ دير عام رشكة الفارس
العام�ة ومُ مثل رشكة وس�ام الرافدين م�ن القطاع الخ�اص تناول بحث
آلي�ات ُ
وأطر التعاون املُش�رك يف مجال تجهيز وإنت�اج الباصات مُ ختلفة
ُ
األحج�ام وبحس�ب املواصفات العاملي�ة لرشكة البه�اوس وبالتعاون مع
رشكة الفارس العامة ورشكة وس�ام الرافدين عن طريق عقود املُش�اركة
واإلستثمار بموجب ُ
األطر والقوانني املعمول بها “.
ُ
واك�د الوكي�ل رضورة تقدي�م كاف�ة التس�هيالت املمكن�ة وتج�اوز كافة
املعوق�ات وفق ما ُ
تنص علي�ه التعليمات والقوان�ني العراقية مع رضورة
الس�عي لتسويق املُنتج وتلبية إحتياجات مؤسس�ات الدولة من الباصات
عن طريق رشكة الفارس العامة حص�را ً “.

خبري اقتصادي  :اسعار النفط ستبقى
مرتفعة لسنتني او ثالث سنوات مقبلة

بغداد/الزوراء:
اكد الخبر االقتصادي نبيل املرس�ومي ان  :اسعار النفط ستبقى مرتفعة
لسنتني او ثالث سنوات مقبلة.
وقال يف ترصيح صجفي  :نحن امام موجة جديدة من ارتفاع اسعار النفط
لسنتني او ثالث وهي فرصة النشاء صندوق سيادي واخر استثماري .
واضاف املرسومي ان  :هناك اكثر من  6االف مرشوع متلكئ وهي بحاجة
اىل الرؤية االقتصادية املقبلة واذا كان العكس فس�يزداد االنفاق التشغييل
والتخب�ط بالسياس�ة االقتصادية ويضي�ف املزيد من املديوني�ة الداخلية
والخارجية .
وق�ال نح�ن نحتاج الدارة االم�وال وتوظيفها باالتج�اه الصحيح من اجل
تحقيق الرفاهية اقتصادية واملجتمعية .

سومو :معدل سعر النفط املصدر
لألردن بلغ  67دوالراً
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أكد القدرة على انتاجها

مستشار الكاظمي :العراق يدخل عصر الطاقة املتجددة
بغداد/الزوراء:
قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية
مظه�ر محمد صال�ح ،امس الثالث�اء ،إن العراق
دخل يف عرص الطاقة املتجددة.
وأوض�ح صال�ح يف ترصيح صحف�ي أن “العراق
يواج�ه صعوب�ة يف س�د احتياجاته م�ن الطاقة
املتول�دة من الوقود التقلي�دي ،بينما دخل العالم
مج�االت الطاق�ة النظيف�ة ،أي اصبح�ت هناك
صعوب�ة يف توفر الطاق�ة من الوق�ود التقليدي
بسبب الراكم التاريخي وزيادة الطلب”.
وأضاف ،أن “الع�راق عمليا من بني عرش دول يف
العالم ،هو االكثر موردا بالش�مس وبالتايل فانه
قادر عى انتاج الطاقة منها” ،عادا مبادرة البنك
املرك�زي “مهمة ونوعية لتش�جيع حل مش�كلة
الطاقة ومواكبة العالم بهذا املجال”.
وأش�ار مستش�ار رئيس الوزراء إىل أن “سياسة
الحكومة بش�أن الكهرباء ماضي�ة اىل االمام ،اذ
لديها خطط يف توفر الطاقة واالس�تثمار” ،الفتا
اىل ان “الع�راق دخل باس�تراد الكهرباء والربط
مع دول الجوار ملس�اعدة الش�بكة الوطنية ،كما
دخل يف عرص الطاقة املتجددة أي بدائل للكهرباء
وانتاجها من مصادر اخرى غر النفط والغاز”.
وأك�د “رضورة إنه�اء املول�دات كونه�ا تل�وث
البيئة” ،مشرا اىل أن “الحكومة تعمل عى توفر
الكهرباء وتحسني واقع التجهيز من خالل ثالثة
مصادر ،هي استثمار الكهرباء ،واسترادها من
دول الجوار ،وتوليدها من الطاقة املتجددة”.
ويف وق�ت س�ابق ،اك�دت وزارة النف�ط ،حرص
العراق ع�ى مواكب�ة التطور العامل�ي يف التحول
نح�و الطاقة النظيفة واملتج�ددة وحماية املناخ
من خ�الل وض�ع خارط�ة طريق للتح�ول نحو

الطاق�ة النظيف�ة وتقلي�ل االنبعاث�ات الغازي�ة
وحماية البيئة.
وخ�الل مش�اركة ال�وزارة يف املؤتم�ر ال�وزاري
الثاني لطاقة الحزام والطريق الذي نظمته إدارة
الطاق�ة الوطني�ة لجمهوري�ة الصني الش�عبية،
قال مستشار الوزارة لشؤون الطاقة عبدالباقي
حمزة خالل كلمة القاه�ا نيابة عن وزير النفط
احس�ان عب�د الجب�ار اس�ماعيل يف املؤتمر عرب
الدائ�رة الفيديوي�ة ان “الع�راق يؤك�د عى عدة
محاور تنفيذي�ة يف خططه املس�تقبلية للتحول
اىل الطاق�ة النظيف�ة و اس�تثمار كام�ل للغ�از
املصاحب لعمليات االنتاج الحقيل وايقاف حرقه
من خالل تنفيذ مشاريع تجميع الغاز الجديدة ،

وصوالً إىل طاقة مس�تثمرة من الغاز تبلغ ()2.6
مليار ق�دم مكعب قيايس يف ع�ام  2026تضاف
اىل الكمي�ات املنتجة حاليا ً  ،فضالً عن اس�تخدام
الغ�از املصاحب املس�تثمر وتحويله م�ن غاز إىل
س�ائل ( ، )GTLومن غاز إىل طاقة ( ،)GTPواىل
هيدروج�ني(  ،”)H2-مضيفا أن “التطور الكبر
يف التكنولوجيا يس�هم يف تأمني الطاقة والقضاء
ع�ى االنبعاثات م�ن إنت�اج النفط واس�تهالكه
وتحسني كفاءة الطاقة”.
واضاف حم�زة ،يف بيان ،ان “خطة طاقة العراق
لعام  2030تضمنت إضافة ( )12000كيكا واط
من الطاقة املتجددة إىل شبكة الطاقة الكهربائية
باستخدام الطاقة الشمسية  ،موضحا ان (٪ 60

العراق يضع خارطة طريق لالنضمام اىل عضوية
منظمة التجارة العاملية

بغداد/الزوراء:
َ
كش�ف اتح�اد الغ�رف التجاري�ة
العراقية ،امس الثالثاء ،عن “خارطة
طري�ق” االنضم�ام اىل عضوي�ة
منظمة التج�ارة العاملي�ة ،داعيا اىل
تعدي�ل بعض القوانني املهمة تمهيدا
للحص�ول ع�ى عضوي�ة املنظم�ة
العاملية.
وق�ال رئي�س االتح�اد عب�د ال�رزاق
الزه�ري يف ح�وار اطلع�ت علي�ه
“ال�زوراء” ،ان الع�راق يس�عى منذ
عرش س�نوات للحصول عى عضوية
منظم�ة التجارة العاملي�ة من خالل
عق�د اجتماعات مكثفة مع الجهات
املختصة ملناقشة هذا امللف.
ولخص الزه�ري احتياجات العراق
لالنضمام لهذه املنظمة بثالث نقاط،
االوىل تتضم�ن تعديل بعض القوانني
ووضع الخط�ط التي تقف�ز بالبالد
م�ن املرتب�ة  172اىل  ،120حس�ب
التصني�ف العامل�ي ،والثاني�ة ،يجب
ان تك�ون مؤرشات البن�ك الدويل عن
البالد ايجابية .واضاف“ ،اما النقطة
الثالث�ة ،فانه�ا تؤك�د ع�ى ان تق�ر

موازنة الب�الد م�ن دون ان تتعرض
بع�ض فقراته�ا لطع�ن املحكم�ة
االتحادي�ة ،اضاف�ة اىل رضورة ان
يتضمن قانونها عددا ً من املش�اريع
الس�راتيجية” ،مبين�ا أن “الع�راق
يمت�از ببيئ�ة اس�تثمارية وام�وال
وموق�ع يؤهل�ه للتق�دم اقتصاديا،
كم�ا ان االنضم�ام اىل ه�ذه املنظمة
سيحس�ن ص�ورة العراق ل�دى دول
العالم” .وبخصوص حصول االتحاد
عى عضوية اللجنة التنفيذية التحاد
الغرف التجارية العربية ،اكد الزهري
ان�ه “سيس�هم يف دخول الع�راق اىل

املنظومة االقتصادية العربية بعد ان
كان مغيب�ا عنها مل�دة طويلة ،الفتا
اىل ان الخط�وة س�تخدم االقتص�اد
من خالل عمليات التب�ادل التجاري
العربي وحركة النق�ل والرانزيت”.
وع�ن اجتم�اع الغ�رف التجاري�ة
العربية ال�ذي كان مؤمالً ان يعقد يف
بغداد خالل الشهر الحايل ،بني رئيس
اتح�اد الغرف التجاري�ة العراقية ان
“دوالً طلبت تأجيله بس�بب االوضاع
يف املنطق�ة او يف الع�راق ،م�ا اعطى
م�ؤرشا وانطباع�ا غ�ر ايجابي عن
اقتصاد البالد”.

غوناي :استقرار االمن باملوصل سيسهم بقدوم املستثمر الرتكي
نينوى/الزوراء:
اكد الس�فر الركي عيل رضا غوناي خالل زيارته ملدينة
املوص�ل ولقائ�ه بمحاف�ظ نين�وى وبع�ض املس�ؤولني
املحلي�ني ان أس�تقرار االم�ن يف مدينة املوصل سيس�هم
بقدوم املس�تثمر الرك�ي وانتعاش بع�ض القطاعات يف
عموم املدينة قريبا “.
وقال غوناي يف مؤتمر صحفي أن “املوصل بحاجة ماسة
اىل االستثمار وان الجانب الركي يسعى لجذب قطاعات
مختلف�ة م�ن االس�تثمار  ،وان املس�تثمرين االتراك عى
اس�تعداد لجلب الدعم لقطاعات الصحة والبنى التحتية
واملاء”
واض�اف أن” تركيا لديها رغب�ة باقامة منطقة صناعية
يف املوصل وتم االتفاق مع محافظ نينوى القامة منطقة
صناعي�ة داخل املدينة “مبينا ان” االيام املقبلة ستش�هد

تنفيذ مش�اريع تربوية تركية منها اقامة مدارس باللغة
الركي�ة ملراح�ل االبتدائ�ي والثان�وي واالع�دادي وايضا
نشاطات تركية خاصة باملش�اريع الربوية داخل تربية
وتعليم محافظة نينوى من اجل انتعاش الجانب الربوي
يف مدينة املوصل “.
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)منها تم التعاقد عى تنفيذها او قيد التعاقد مع
رشكات عاملي�ة مث�ل (توتال الفرنس�ية ومصدر
االمارتي�ة واس�كاتك النرويجي�ة ورشكائه�ا )
ورشكات اخرى”.
وتابع “بش�أن تغر املناخ ت�م التأكيد عى توقيع
اتفاقي�ة باري�س يف بداية هذا الع�ام  ،يف حني تم
التأكيد عى املصادقة عى مبادرة (صفر اشتعال
روتينية  ) ZRF-2030يف عام .”2017
واش�ار اىل ان “العراق يعتزم االنضمام إىل التعهد
العاملي بش�أن امليثان وتقييم املصادقة حال ًيا من
وجهة النظ�ر الفنية واملالي�ة ،والتاكيد عى دعم
التعاون والرشاك�ة الدوليني الرضوريني للتصدي
للتح�دي العامل�ي لتغر املناخ يف الس�عي لتحقيق
أه�داف التنمي�ة املس�تدامة والجه�ود املبذول�ة
للقض�اء عى الفقر  ،بما يف ذلك فقر الطاقة  ،ويف
ضوء الظروف والقدرات الوطنية للدول النامية ،و
التأكيد ايضا ع�ى أن صناعة النفط لديها الخربة
والتقني�ات املتاح�ة ألنظم�ة الطاقة املس�تدامة
ويجب أن تكون جز ًء ال يتجزأ من الحلول املبتكرة
واملستدامة وخطط انتقال الطاقة”.
وبني املستش�ار ان “أس�عار جميع أنواع الطاقة
التقليدية تش�هد ارتفاع�ا ،ويب�دو أن الوقت قد
ح�ان التخاذ خطوات متس�ارعة وأكث�ر ً
ثباتا يف
اتجاه خطط الطاقة املستقرة واملستدامة”.
واوض�ح إن “تأث�ر كل من سياس�ات التحول يف
مجال الطاقة وتغر املناخ عى الطلب عى النفط
مبالغ فيه للغاية  ،حتى اللحظة  ،وكان التأثر يف
الغالب عى نمو الطلب  ،وليس عى الطلب نفسه
 ،عالوة عى ذلك  ،فإن مصطلح انتقال الطاقة ال
يستهدف صناعة النفط نفسها  ،وليس انبعاثات
الكربون النفطي”.

العراق يدعو الدمنارك إىل
التعاون يف اجملاالت االستثمارية

بغداد/الزوراء:
دع�ا نائب األم�ني العامة ملجلس ال�وزراء فرهاد نعمة الله حس�ني ،امس
الثالثاء ،الدنمارك ،إىل االستثمار يف العراق.
وذكر بيان لألمانة تلقت “الزوراء” ،أنه “استقبل نائب األمني العام ملجلس
الوزراء فرهاد نعمة الله حسني ،يف مكتبه الخاص سفر مملكة الدنمارك
لدى العراق السيد ستيج باولو براس والوفد املرافق له”.
وأضاف“ ،وبحث الجانبان س�بل االرتقاء بالعالق�ات الثنائية بني البلدين،
وتعزي�ز فرص التعاون يف مختل�ف املجاالت بما يخدم املصالح املش�ركة
للش�عبني الصديق�ني ،وفتح آفاق تب�ادل الخربات بني مؤسس�ات البلدين
يف القطاع�ات العلمي�ة والتجاري�ة والصحي�ة ،فضالً ع�ن التدريب وبناء
القدرات”.
وأكد نائب األمني العام وفق البيان أن “إعادة افتتاح الس�فارة الدنماركية
يف الع�راق هي خطوة مهمة يف بناء جس�ور التواصل بني حكومة البلدين،
وتس�هيل آلي�ات التع�اون” ،مش�يدا ً ب�”الجه�ود الداعم�ة الت�ي قدمتها
اململكة للع�راق يف مواجهة داعش وجهود املنظمات الدنماركية ملس�اعدة
النازحني”.
وأش�ار نائب األم�ني الع�ام إىل أن “االس�تقرار األمني الذي تش�هده أغلب
محافظ�ات الع�راق ،هو عام�ل رئي�س لتش�جيع ال�رشكات الدنماركية
الرصينة لالس�تثمار يف العراق ،داعيا ً الس�فارة الدنماركية إىل التنسيق مع
املجلس االقتص�ادي العراقي واتحاد رجال األعم�ال ،لالطالع عى الفرص
االس�تثمارية الت�ي تحظى باهتمام املس�تثمرين الدنماركي�ني ،وإمكانية
العمل عى تنشيط الجانب السياحي ،والسيما بعد زيارة بابا الفاتيكان إىل
مدينة أور األثرية التي تمثل رمزا مهما ً للمسيحيني يف العالم”.
وخت�م البي�ان“ ،من جهته أش�اد باول�و بالتع�اون الثنائي ب�ني حكومة
البلدي�ن” ،مؤك�دا ً “اس�تمرار حكوم�ة ب�الده يف دع�م العراق ومس�اعيه
االقتصادية والسياس�ية ،إىل جانب توطيد العالقات االقتصادية من خالل
حث رشكات بالده عى االستثمار يف العراق يف مختلف املجاالت ،فيما أعرب
عن أمله يف أن يصبح العراق يف مصاف الدول املتقدمة”.

استعدادات لتنظيم أكرب تظاهرة اقتصادية على الصعيد العاملي
بغداد/الزوراء:
ْ
اعلنت رشكة تسويق النفط العراقية “سومو” ان معدل سعر النفط الخام
املصدر اىل االردن بلغ  67دوالرا خالل ترشين االول املايض.
وقال�ت الرشكة يف إحصائي�ة عى موقعه�ا واطلعت عليها “ال�زوراء” ان
“مجموع الص�ادرات النفطية اىل االردن خالل ش�هر ترشين االول املايض
بلغ�ت  309الف�ا و 768برمي�ال” ،مبينة ان “معدل التصدي�ر بلغ  10االف
برميل يوميا”.
واضافت سومو ان “معدل سعر الربميل املباع لالردن بلغ  67.663دوالرا”،
مبينة ان “قيمة الواردات من الصادرات النفطية لالردن خالل ش�هر واحد
بلغت  20مليونا ً و 993الفا ً و 906دوالرات”.
ويصدر العراق النفط الخام اىل االردن باسعار تفضيلية تقل بمقدار  12اىل
 14دوالرا ً عن الس�عر االصيل وبمقدار  10االف برميل يوميا يتم تصديرها
عرب الشاحنات الحوضية.
واعلنت وزارة النفط يوم اول امس االثنني عن مجموع الصادرات وااليرادات
املتحققة لشهر ترشين األول املايض ،مبينة انها تجاوزت  96مليون برميل
بايرادات تجاوزت  7مليارات دوالر وبسعر اكثر من  79دوالرا للربميل.

دبي/متابعة الزوراء:
تس�تعد جمعية اإلمارات للمتداولني يف
األسواق املالية ،الستقبال وفود وأعضاء
جمعيات املتداولني واالتحادات املعنية
بالتداول يف األس�واق املالية ،للمشاركة
يف مؤتم�ر  ACIالعامل�ي ومؤتمر ،ICA
ال�ذي ينطلق يف  17ويس�تمر حتى 20
من ترشين الثاني /نوفمرب الجاري ،يف
مرسح ال برل التابع لفندق هيلتون يف
قريه الحبتور بدب�ي ،يف حدث وصفته
بأن�ه ” أك�رب تظاه�رة إقتصادية عى
الصعيد العاملي”.
وتمكن�ت الجمعي�ة من جم�ع املؤتمر
ال�دويل  ACIواملؤتم�ر العرب�ي ، ICA
بالتعاون م�ع دبي للس�ياحة كرشيك
اسراتيجي يف مؤتمر واحد ،يستضيف
أكث�ر م�ن  800ش�خصية ،يمثل�ون
جمعي�ات ت�داول واتح�ادات كاالتحاد
العرب�ي للمتداولني يف األس�واق املالية،
ورؤس�اء دولي�ني ورؤس�اء وزراء
س�ابقني ،مما يجعل م�ن املؤتمر أحد

أهم املؤتمرات املعنية بش�ؤون التداول
املايل ،نظرا ً للمحاور املهمة التي يسلط
عليها املشاركون الضوء ،وما تتضمنه
من التحليالت االقتصادية.
ويتط�رق املش�اركون إىل بح�ث أفضل
املمارس�ات العاملية للنهوض بالقطاع
امل�ايل ،إىل جان�ب اس�ترشاف الحل�ول
املواتية ،وإب�راز توجه�ات القطاعات
االقتصادي�ة املتوقعة خالل الس�نوات
ً
فض�ال عن اكتس�اب
األرب�ع املقبل�ة،
الخ�ربات وتب�ادل التج�ارب واالط�الع
ع�ى أدوات التحفيز االقتص�ادي الذي
تواجه بعض قطاعاته ركودا ً تس�ببت
به�ا تداعي�ات األزم�ة األخ�رة إث�ر
انتش�ار جائحة كوفي�د  19يف مختلف
أنحاء العالم .وتش�هد انطالقة الحدث
ع�دد من الكلم�ات التي يلقيه�ا أمناء
الجمعي�ات واالتح�ادات ورؤس�اء
س�ابقون ،باإلضاف�ة إىل عقد باقة من
الجلسات الحوارية الثرية ،التي يشارك
فيها نخبة من مجتمع األسواق املالية،

ورج�االت االقتصاد ،حيث يس�تعرض
رئيس الوزراء األيرلندي السابق ،جون
بروت�ون تجربت�ه وخربات�ه يف مج�ال

األعم�ال االقتصادي�ة ،فيم�ا تتطرق،
جلسه بعنوان“ ،ما وراء االضطراب”،
التي يقدمها ترينس موري ،مؤس�س

هاك فيوترش واملوج�ه التنفيذي ملعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،القواعد
الجديدة لعالم جديد.

الرياضي

أصفر وأمحر

اإلصابة تنهي موسم النيجريي إيكو
مع أمانة بغداد

بغداد /متابعة الزوراء
انتهى موستم النيجريي ،صامويل إيكو ،املحترف يف صفوف أمانة بغداد ،بعد أن تعرض
إلصابة بقطع يف الرباط الصليبي للركبة.
وقتال مدرب أمانة بغداد جمال عيل :إن الفحوصات أثبتتت إصابة إيكو بقطع يف الرباط
الصليبي ويحتاج عىل األقل ستة أشهر من أجل العودة للمالعب ،وبالتايل موسمه يف حكم
املنتهي مع الفريق.وأضاف« :اإلدارة تأستفت إلصابة الالعب الذي يعد من الركائز املهمة
بالفريتق ،لكنها يف تواصل مستتمر معه».ولفت جمال عتيل إىل :أن الجهاز الفني يتمنى
إليكو العودة الرسيعة للمالعب ،مؤكدين أنهم بجانبه حتى يستعيد عافيته.
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دوري الكرة املمتاز بعد اجلولة السابعة

الشرطة ميسك بالقمّة والزوراء ميضي بهمّة واملواس ومالخ يتنافسان على اهلداف

ورعب يهدد املدربني
بغداد  :صالح عبد املهدي
تواصتل عجلتة دوري الكترة املمتتاز
دورانهتا لتجتتاز املحطتة الستابعة
بمشاركة  20فريقا تلعب بينها بنظام
الدوري العام من مرحلتني( ..الزوراء)
تابعت املعطيات التي شتهدها الدوري
بعد احتدث املستتجدات لتخترج بهذه
املحصلة :

طاقم حتكيمي أوزبكي يقود لقاء
منتخبنا أمام كوريا يف تصفيات آسيا
بغداد /الزوراء
َ
أعلن االتحا ُد الدويلّ لكرة القدم الطواق َم التحكيميّة التي ستقو ُد مباريات الجولة
السادسة للتصفياتِ اآلسيو ّي ِة املؤهلة ملونديال قطر .2022
وسيالقي منتخبنا الوطني منتخبَ كوريا الجنوبية يف سادس مبارياته يف
التصفيات اآلسيويّة
لحساب املجموعة األوىل يف السابع عرش من الشهر الحايل يف
ِ
املبارا ِة التي ستقامُ عىل ملعب الغرافة يف العاصمة القطرية الدوحة.
وسيقو ُد املباراة طاق ٌم تحكيمي اوزبكي بقيادة الجيز تاتاشيف(حكم ساحة) ،و
تسابينكو اندري (حكما ً مساعدا ً أول) وتيمور جاينيلون (حكما ً مساعدا ً ثانياً)،
و ريسوكالوف (حكما ً رابعاً) ،والكويتي سعد الفضيل (مقيّما ً للحكام).

قمة ملتهبة

قفتز الرشطتة اىل قمة جتدول الرتيب
باإلفتادة من فتوزه الكبري عتىل ضيفه
نفط الوستط بثالثة اهداف دون مقابل
وهتي نتيجة غتري متوقعتة باملترة إذا
عرفنتا ان الطرف الختارس كان يتصدر
التدوري حتى انطالق الجولة الستابعة
برصيد كامل من النقاط وبشباك عذراء
لم يجرؤ احد عىل مداعبتها طيلة ستت
مباريات بيتد ان الفريتق اصطدم هذه
املترة بالرشطة التذي قتدم واحدة من
افضتل مبارياته يف املوستم الحايل عىل
الصعيديتن الجماعي والفتردي مؤكدا
استتقراره الفنتي والخططتي ليخرج
منتترصا بثالثيتة خترضاء وضعتته يف
القمتة برصيد  19نقطتة متقدما عىل
القوة الجويتة الوصيف بفارق افضلية
اللعتب الهجومتي فقط بعد ان ستجل
الرشطتة  15هدفتا بينمتا للجويني 12
هدفا بضمنهتا ثالثة اهداف عىل الورق
جاءت بقرار اتحادي عىل حساب نوروز
التذي خالفتت جماهتريه التعليمتات
ورفضت مغادرة امللعب .

الرابع واخلامس

لتم يفصل بتني اكتمتال عقتد الرباعي
الجماهتريي ستوى نفتط الوستط
التذي تراجتع اىل املركتز الثالثربصيتده
الستابق البالغ  18نقطة تتاركا املركز
الرابتع للزوراء الذي عاد من ميستان
بفوز ستهل جاء عىل حستاب صاحب
االرض والجمهتور بثالثيتة بيضاء هو
الثالتث للفريتق تواليتا لريفتع رصيده
اىل  15نقطتة متع احتفاظته بمبتاراة
مؤجلتة ستيخوضها الحقتا ختارج
ارضه امام الديوانيتة .أما الطلبة فحل
خامستا برصيتد  13نقطتة يف اعقاب

محد :نعرف كل صغرية وكبرية عن
أربيل وهدفنا النقاط الثالث

فوزه الصعتب عىل ضيفه نفط البرصة
بثالثة اهداف مقابتل هدفني عوّض به
خستارته يف الدور الستابق امام اربيل
بهدفني مقابتل هدف واحد ،وبعيدا عن
املواقتع العليتا فإن الغريتب يف الجدول
هو تراجع املينتاء اىل املركز قبل االخري
بثالث نقتاط فقط ومن دون فوز يذكر
رغم تغيري جهتازه الفني ليخيم الحزن
عتىل وجته جماهتري الفريق وعشتاقه
بانتظار ما يمكن ان يحصل يف الجوالت
املقبلة .

صراع ثنائي

املتتبع لالئحتة الهدافني يجد ان الرصاع
عتىل اللقب الشتخيص يعد بالستخونة

جليل زيدان يطالب نادي أربيل
مبستحقات مالية
بغداد /متابعة الزوراء
دعا الحارس الدويل السابق واملدرب الحايل ،جليل زيدان ،شمول نادي
اربيل بعدم الرخيص استوة باالندية التي لم تستدد ديونها لالعبني
ومدربني .
وقتال جليل زيتدان :انني اطلب نادي اربيل مبلغا قدره مئة وتستعة
ماليني وخمستمائة ألف دينار مازالت بذمة ادارة اربيل مقابل عميل
مع النادي.
وأضتاف جليتل :انه ستبق أن كستب القضيتة يف املحاكتم العراقية
الرياضية بعد إثباته مستحقاته بمستمسكات رسمية.
وبتني :ان ادارة اربيل ليس لها حق بعدم دفعها مستتحقاتي وعليها
االلتزام واملصداقية يف تعاقداتها.
وأبتدى زيتدان استتغرابه من اتحتاد الكرة كيتف منح نتادي اربيل
الرخيص مع انه يطلبها املبلغ بحكم من املحكمة وتعرف ذلك ادارة
اربيل ولن تنكره.
وكانتت لجنة الراخيص حددت ثالثتة اندية لم ترخصها هي الكرخ
والطلبة وامليناء لوجود ديون العبني ومدربني بذمتها.

إعالمنا الرياضي
االوستاط الرياضيتة واالعالميتة والصحفيتة
قدمتت تعازيهتا الحتارة اىل مذيتع النترشة
الرياضية يف القناة العراقيتة االخبارية الزميل
زياد الخفاجتي ،وذلك لوفاة املغفتور له والده
 ...ستائلني الله العتيل القدير ان يتغمتد الفقيد
برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس ويرزق
اهله ومحبيه الصرب والسلوان ..وانا لله وانا اليه راجعون.
*************
عضو املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية الوطنية
العراقية الزميل امري الداغستتاني اكد اكتسابه
الشتفاء التام من االزمتة الصحية التي تعرض
لهتا قبتل عدة اشتهر والتتي ألزمتته الرقود يف
الفتراش نتيجة حادث الستري التذي تعرض له،
دعواتنا الصادقة للعزيز الداغستاني بالشفاء التام
وان يمن عليته العيل القدير بالصحة والعافية التامتني وان يعود لعمله
بأفضل حال.
*****************************
مراستل النترشة الرياضيتة يف القنتاة العراقيتة
االخبارية بمحافظة واسط الزميل العزيز ميثاق
الزريجتي ،احتفل بعيد ميالده قبتل ايام قليلة،
خالص االمنيات للخلوق الزريجي بالعمر املديد
ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

مبكترا يف ظتل وجتود عتدد غتري قليل
من عشتاق مداعبة الشتباك سواء من
املحليتني او املحرفتني ،ومتع انقضتاء
الدور السابع يتبوأ قمة الالئحة املحرف
الستوري يف صفتوف الرشطتة محمود
املواس ومهاجم الكهرباء مهيمن سليم
مالخ ولتكل منهما خمستة اهداف مع
مالحظتة ان الثانتي يغيب عتن فريقه
حاليتا بستبب االصابة .أمتا يف وصافة
الالئحة فنجد ثالثة العبني وهم املحرف
الجزائتري يف صفتوف التزوراء لهواري
طويتل والعب نفط الوستط مهند عبد
الرحيتم والعب نفط البرصة حيدر عبد
الرحيتم ولتكل منهمتا اربعتة اهداف،

فيمتا يحتل املركز الثالث ستبعة العبني
لتكل منهم ثالثة اهداف وهم  :عالء عبد
الزهرة من الرشطة وعماد محستن من
الكرخ واستو رستم من نوروز ومحمد
زامتل متن الطلبتة واحمد فرحتان من
نفط البرصة واملحرف الربازييل لوكاس
ستانتوس من زاخو واملحرف الغاني يف
صفوف اربيل مومني شافيو.

االرقام تتحدث

عندمتا تتحدث لغة االرقتام فإنها تقدم
لنتا صتورة قلميتة عتن واقتع الفترق
حتتى كتابة هتذه الستطور فالرشطة
امتلتك اقوى هجوم فعتيل وله  15هدفا
عتىل العكس تمامتا من املينتاء الحلقة

االضعف هجوميتا برصيد هدفني فقط
بينما حظي القتوة الجوية بميزة اقوى
دفاع بعد ان دخلت مرمى الفريق كرتان
فقتط عىل العكتس متن الديوانية الذي
اهتتزت شتباك مرماه  13مترة بخالف
مباراته املؤجلتة امام الزوراء .وإذا كان
الرشطة والقوة الجوية يتبخران حتى
اآلن بعدم الخستارة فإن سامراء ما زال
يتن تحت وطتأة نزيف النقتاط بعد ان
خترس مباراته السادستة مقابل تعادل
واحد ،فضتال عن ان ستامراء هو رابع
اربعة فرق لم تتتذوق طعم الفوز حتى
اآلن وهتي اىل جانبته الكرخ والقاستم
وامليناء.

بغداد /متابعة الزوراء
شدد عصام حمد ،مدرب الزوراء،
عىل رضورة احرام جميع املنافسني،
مهما كان ترتيبهم يف جدول الدوري.
وقال حمد «ندرك أن جميع املباريات
مهمة ،واملحصلة النهائية لكل
مواجهة  3نقاط ،سواء كان املنافس
متصدرا أو متذيال لالئحة الرتيب».
وأضاف« :علينا احرام جميع
املنافسني ،للحصول عىل أكرب عدد
من النقاط واالقراب من الصدارة».
وتحدث حمد عن مباراة الفريق
املقبلة أمام أربيل يف الجولة الثامنة
من الدوري غدا الخميس ،موضحا:

«أربيل من الفرق املستقرة ،ولديه
خربة يف التعامل مع األندية الكبرية».
وزاد« :درسنا وضع أربيل ولدينا
تصور واضح جدا عن نقاط الضعف
والقوة ،وسندخل املباراة بشعار
الفوز إلكمال سلسلة النتائج
اإليجابية».
وختم« :صفوفنا مكتملة باستثناء
غياب الالعب محمد صالح الذي
يعاني من اإلصابة».
يشار إىل أن الزوراء يحتل املركز
الرابع برصيد  ١5نقطة من الجوالت
السبع املاضية ،ولديه مباراة مؤجلة
مع الديوانية.

جبار :ترحيل سبعة العبني من األومليب اىل املنتخب الوطين
بغداد /متابعة الزوراء
كشتف النائب االول لرئيس اتحاد كرة القدم
العراقتي ،عتيل جبار ،أن ستبعة متن العبي
املنتختب االوملبتي ستيتم رفدهتم للمنتخب
الوطنتي االول .وقتال جبتار “تمكنتا متن
الحصتول عىل هكتذا منتخب واعد ستيكون
رافتدا ً للمنتختب الوطنتي ،ملتا يمتلكته من
خامتات جيدة متن الالعبتني الواعدين الذين
باالمكان االعتماد عليهم مستقبالً”.وبني أن
“املنتخب الوطنتي بحاجة اىل بعض الالعبني
يف مراكتز معينتة ،وبالتأكيتد الجهتاز الفني
اقتنتع بعدد متن العبتي االوملبي وستتكون

لهتم مكانة ثابتة يف املنتخب االول” ،موضحا ً
أن “ستبعة العبتني متن االوملبي ستيمثلون
املنتخب”.وأشار إىل أن “سبب استقرار العبي
االوملبي هو التدرج الصحيح من الشتباب ثم
االوملبي”.وأوضح أن “االتحاد يحرص إلعداد
املنتخبتات الوطنية وتهيئة كل ستبل النجاح
لها” .مبينتا أن “االتحاد عازم عىل تأستيس
مستتقبيل بشتكل جيد ودخول منتخباتنا يف
املنافسات بشكل حقيقي ومؤثر”.وأكد جبار
أن “االوملبي ستيحظى بدعم كبري للمشاركة
يف بطتوالت لها ثقلها والهتدف االكرب خطف
بطاقات التأهل إىل أوملبياد باريس .”2024

جلنة الركيب تقيم ورشة عمل للتعريف باللعبة
يف جامعة الكوفة منتصف الشهر احلالي
بغداد  /الزوراء
تقيتم لجنتة الركبتي العراقتي ورشتة عمل
للتعريتف باللعبة يف جامعة الكوفة بالتعاون
مع كليتة الربية البدنية وعلتوم الرياضة يف
الخامس عرش من الشهر الحايل .وقال األمني
العتام للجنتة الركبي ،مدير الورشتة ،محمد
حنون  :ان الغاية من إقامة الورشتة هو من
اجل التعريتف باللعبة ونرشهتا يف محافظة
النجتف االرشف كخطوة اوىل ومن ثم التوجه
إلقامتة ورش مماثلتة يف باقتي املحافظات.
واضتاف :ان اختيتار كليتة الربيتة البدنيتة
وعلتوم الرياضتة يف الكوفة جتاء بعد نجاح

خطتنا بتأسيس لجنة الركبي يف كلية الربية
البدنية وعلوم الرياضة يف جامعة بغداد التي
أفترزت عتن العبتني مميزين مثلتوا املنتخب
يف بطولتتي العترب  ٢٠١٧بتاألردن و٢٠١٨
و  ٢٠٢١يف مترص وكذلتك مدربتني دخلتوا يف
دورات تدريبية خارجية.
وأشتار حنتون اىل :ان الدعتوة عامة لكل من
يرغب يف الحضور اىل ورشة العمل التعريفية
التي ستيحارض فيها مدرب املنتخب الوطني
للنستاء حستني عمتار ،فضال عن عتدد من
الالعبتني التذي شتاركوا يف بطولتة العترب
االخرية .

منتخب العراق لبناء األجسام يشارك يف بطولة آسيا بلبنان

بغداد  /حسني عمار
يستتعد املنتخب العراقي لبناء األجسام للمشاركة
يف بطولة آسيا لبناء األجسام التي ستقام األسبوع
املقبل يف العاصمة اللبنانية بريوت بمشتاركة أكثر
متن  80العباً.وقال مدير املكتتب اإلعالمي لالتحاد
العراقي لبناء األجسام هشام الواني إن”اتحاد بناء

األجسام أقام تصفيتني أوىل وثانية الختيار املنتخب
الذي سيمثل العراق وشارك بهما أكثر من  150العباً
من فئة (الفيزك والكالسك والشباب واملاسرس)”،
مشتريا ً اىل أن “االتحتاد قتد أتاح الفرصتة للجميع
للمشتاركة وأغلب الالعبني يشتاركون ألول مرة يف
بطولتة خارجية ،ونأمتل أن نحقق أوستمة كثرية

يف هتذه البطولتة “.وتابتع الواني أن “اتحتاد بناء
األجستام لم يتلق أي دعم ال من وزارة الشتباب وال
من اللجنة األوملبية الوطنية ،وأن االتحاد يعاني من
ضائقة مالية كبرية” .مؤكدا ً أن “املشتاركة يف هذه
البطولة ستتكون هتي األكرب يف تاريخ آستيا كون
السفر اىل لبنان أسهل نوعاً ما”.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بحتث املكتتب التنفيتذي للجنتة األوملبيتة الوطنيتة
العراقية ،ظهر امس الثالثاء ،املشتهد األوملبي املحيل
وذلتك يف إجتماعته التدوري االعتيتادي التذي إنعقد
بمقر اللجنة األوملبية بشتارع فلستطني يف العاصمة
بغتداد.ورأس رعتد حمتودي رئيس اللجنتة األوملبية
االجتمتاع الذي تمت خاللته املصادقة عىل تفصيالت
إتفاقيتات التعتاون املشترك التي ستتربمها اللجنة
األوملبية مع نظريتيها اللجنتني األوملبيتني االستبانية
والركيتة ،وكذلك متع الجامعة املستتنرصية وكلية
الربية البدنية وعلتوم الرياضة يف جامعة بغداد.كما
تتم ّ
إطالع املكتتب التنفيذي عىل التقرير املايل لشتهر
ترشيتن األول والتذي إستتعرضه األمني املتايل أحمد

صربي.كما قرر املكتب التنفيذي أيضاً تنفيذ مقررات
الجمعية العامة يف مؤتمرها االستتثنائي الذي إنعقد
يف أربيل يف الحادي عرش من شتهر أيلول املايض وذلك
املؤسسَ ة لالتحادات
بخصوص دراسة ملفات اللجان
ِ
وتشتكيل لجنة لوضع نظام داختيل ملمثليات اللجنة
األوملبيتة يف املحافظات.كمتا قترر املكتتب التنفيذي
تستمية عضتوه الدكتور حستني العميتدي واألمني
العتام هيثم عبدالحميد لتمثيتل األوملبية العراقية يف
إجتمتاع املجلس األوملبي اآلستيوي الذي ستيعقد يف
دبي يف العرشين من الشتهر الحايل ،والذي سيحرضه
رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي
بصفته عضوا ً يف املجلس األوملبي اآلستيوي.كما قرر
املكتتب التنفيذي يف إجتمتاع االمس تستمية النائب

الثالتث الدكتتور احمد حنون رئيستاً لبعثتة العراق
اىل دورة األلعتاب األوملبية اآلستيوية والدولية والتي
ستقام يف روسيا يف السابع والعرشين من شهر تموز
وتستتمر لغاية الستابع من آب املقبلني.وقرر املكتب
التنفيتذي أيضتاً تستمية النائتب الثانتي حيدر عيل
حسني رئيساً لبعثة العراق اىل دورة األلعاب اآلسيوية
التي ستتبدأ بمدينة هانتزو الصينيتة يف العارش من
شهر أيلول املقبل وتستمر لغاية الخامس والعرشين
منه.كذلك قرر املكتب التنفيذي يف إجتماعه تستمية
عضتو املكتب التنفيذي عدنان طعيس رئيستاً لبعثة
العتراق اىل دورة األلعتاب اآلستيوية للشتباب والتي
ستقام فعالياتها بمدينة شانتو الصينية خالل شهر
كانون األول من العام املقبل.

املكتب التنفيذي يتّخذ عدداً من القرارات املهمة يف إجتماعه الدوري
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هل كونيت الرجل املناسب إلنهاء معاناة توتنهام؟
يسود الشعور يف توتنهام بأن املدرب
اإليطايل أنطونيو كونتي هو الخيار
املثايل ملساعدة الفريق عىل الخروج من
كبوته ،بعد إقالة نونو سانتو لضعف
النتائج.
ويملك كونتي السجل الذي يدعمه يف
مهمة قلب حال توتنهام ،ففي آخر
ساعتني و 16دقيقة خاضها سبريز
تحت قيادة نونو سانتو ،لم يسدد
الفريق أي كرة عىل املرمى ليحتل
املركز الـ 19يف الربيمريليج بالنظر إىل
عدد التسديدات ،وهو ثالث أقل فريق
ً
تسجيال لألهداف يف الدوري.
وعىل النقيض يف  6من آخر  7مواسم
لكونتي كمدرب ،كانت الفرق التي
ً
تسجيال
يدربها تتواجد بني أكثر  3فرق
لألهداف يف الدوري ،وذلك بحسب
«سكاي سبورتس».
وعىل الجانب الدفاعي ،خرس توتنهام
بثالثية نظيفة أمام مانشسرت يونايتد
يوم السبت املايض ،ليحتل املركز
الخامس من أسفل جدول الرتتيب يف
عدد األهداف التي استقبلتها شباكها،
بينما لم تستقبل شباك إنرت مع كونتي
ً
هدفا يف 38
املوسم املايض سوى 35
مباراة.

وبالنظر إىل الجانب البدني ،بلغ معدل
ركض العبي توتنهام تحت قيادة نونو
سانتو 99 ،كم يف املباراة الواحدة وهو
الرقم األضعف يف الدوري ،بينما يف آخر
مرة تواجد فيها كونتي يف الربيمريليج،
نقل تشيليس من املركز الـ 17يف ذلك

التصنيف ،إىل املركز الثالث.
ويختلف الثنائي ً
أيضا يف طريقة النظر
إىل املباراة ،حيث يفضل نونو سانتو
االستحواذ ،والذي وصل إىل  %62يف
الشوط الثاني يف خسارته أمام وست
هام ،مش ً
ريا حينها إىل أن فريقه كان

الطرف األفضل ،بينما خلق رجال
املدرب دافيد مويس فرصهم من خالل
االعتماد عىل الهجمات املرتدة والكرات
الثابتة فقط.
وبدوره يدرك كونتي قيمة الطريقتني،
وسيعتمد عىل النهج املبارش لتحريك

اعالم الكرتوني

الكرة برسعة إىل مناطق الخطورة.
ويعرف كونتي كيفية تغيري نهج
الفريق رسي ًعا ،ففي أول موسم له مع
تشيليس ( ،)2017 -2016زادت نسبة
األهداف التي يسجلها البلوز بنسبة
 %44عن املوسم الذي سبقه (-2015
 ،)2016كما زاد عدد املباريات التي فاز
بها بنسبة  %150وزاد معدل النقاط يف
املباراة الواحدة بـ.%86
ويفضل كونتي أسلوب لعب (،)2-5-3
والذي يمنح الفرص للمهاجمني
للتألق ،بعدما سجل الثنائي روميلو
ً
هدفا
لوكاكو والوتارو مارتينيز 41
فيما بينهما املوسم املايض ،وهو ما
قد يمنح الفرصة إلعادة الربيق الغائب
إىل هاري كني وتشكيل ثنائية مثمرة
مع هيونج مني سون مرة أخرى مثل
املوسم املايض.
ومن األمور املهمة التي يتمتع بها
كونتي هي قوة الشخصية والتحدي،
فهو يدرك أنه من الصعب أن ينافس
توتنهام عىل لقب الربيمريليج هذا
املوسم ،ولكنه سيحاول الظفر بلقب
إضافة إىل إنهاء املوسم يف املراكز
األربعة األوىل املؤهلة إىل دوري أبطال
أوروبا املوسم املقبل.

انتهاء مشوار كاراتسيف باكراً وتأهل سهل لنوري
انتهى مشوار الرويس أسالن كاراتسيف ،عند
الدور األول لدورة باريس آخر دورات األلف نقطة
للماسرتز هذا املوسم ،وذلك بخسارته أمام األمريكي
سيباستيان كوردا  6-2و )9-11( 6-7و7-6
(.)7-5
وكانت الخسارة أمام كوردا مكلفة للرويس الفائز
بلقبني هذا املوسم والذي وصل اىل نصف نهائي
بطولة أسرتاليا يف أفضل نتيجة له يف الغراند سالم،
إذ فقد األمل نهائيا ً يف املنافسة عىل إحدى البطاقات
الثماني املؤهلة لبطولة املاسرتز الختامية إذ سيكون
من املستحيل عىل املصنف  13اللحاق باإليطايل يانيك
سينر ،صاحب املركز الثامن األخري املؤهل اىل البطولة
( 2290نقطة للرويس مقابل  3015لإليطايل).
وعىل غرار كاراتسيف ،انتهى مشوار الجورجي
نيكولوز باسيالشفييل الذي حقق انجازا ً الشهر
املنرصم بوصوله اىل نهائي دورة إنديان ويلز ،عند
الدور األول بخسارة ابن الـ 29عاما ً أمام الفرنيس
أدريان مانارينو من دون مقاومة تذكر  6-2و.6-4
ورغم حصوله عىل سبع فرص لحسم بطاقته إىل
الدور الثاني ،ودع الربيطاني أندي موراي الدورة التي
فاز بلقبها عام  2016حني شارك فيها للمرة األخرية
قبل أن يغيب بسبب اإلصابات املتالحقة والسيما يف

الورك ،بخسارة املصنف أول يف العالم سابقا ً أمام
األملاني دومينيك كويبفر  6-4و 5-7و)11-9( 7-6
يف لقاء استغرق قرابة ثالث ساعات.

وبعدما تجنب خسارة املباراة يف املجموعة الثانية
حني كان منافسه األملاني يرسل وهو يف املقدمة
 ،4-5حصل ابن الـ 34عاما ً عىل فرصتيه األوليني

فينيسيوس :الراتب ال يهمين
أكد الربازييل املتألق فينيسيوس جونيور ،نجم ريال مدريد ،أن
هدفه الوحيد هو االستمرار يف صفوف املرينجي.
وأجرى فينيسيوس مقابلة مع صحيفة “،”TNT Sports Brasil
تحدث فيها عن تجديد عقده الذي ينتهي يف  ،2024وهو أمر أصبح
محل نقاش يف سانتياجو برنابيو ،بسبب األداء الرائع الذي يقدمه
الالعب هذا املوسم.
وقال فينيسيوس“ :يف النادي لم يخربوني بأي يشء ،لكني هادئ
ج ًدا ،ألنه ال يزال هناك الكثري من الوقت املتبقي عىل نهاية
عقدي”.
وأضاف“ :بالطبع أريد التجديد والبقاء هنا لفرتة طويلة ،لكني
هادئ ،كل يشء سيأتي يف الوقت املناسب ،ال يهمني متى سأجدد،
وكم سأتقاىض ،ما يهم هو الرضا لوجودي يف أفضل فريق
بالعالم”.
وتابع“ :أبذل كل ما لدي لصالح الفريق ،حصلت عىل ثقة املدرب
واملوظفني والالعبني والرئيس والنادي بأكمله ،أنا سعيد ألني
أساعد الريال كل يوم أكثر”.
وأكمل“ :أنشيلوتي يمنحنا كل الثقة ،أنا ورودريجو وكامافينجا
وفالفريدي ،إنه يعرف ما نحتاجه لنقدر عىل قيادة النادي يف أرسع
وقت ممكن”.وواصل“ :تعلمت الكثري من جميع املدربني الذي

مفكرة الزوراء

تعاملت معهم ،وبالتأكيد من بينهم أنشيلوتي”.
وعن كيفية مواجهة االنتقادات والضغوطات،
قال“ :لقد شاركت ألول مرة عندما كان عمري
 16عامً ا ،وبعد عامني فقط ،كنت يف مدريد،
أعتقد أنه ال يوجد أكثر من هذا الضغط”.
وأوضح“ :ال أعرف سبب الضغوط الكبرية التي
أتعرض لها ،ربما ألنني كنت الع ًبا باهظ الثمن ،لكنني
عرفت أنني بحاجة إىل الوقت واملباريات لكي أتطور
وأكون قادرًا عىل مساعدة الفريق ،وهذا ما جعلني
ً
هادئا للغاية”.
وختم“ :إنه موسمي الرابع يف مدريد،
ً
نضجا ،ولكن من املهم
لقد ازددت
الحفاظ عىل مستواي عال ًيا ،أحاول
التسجيل يف جميع املباريات
التي ألعبها ،وإن لم
يحدث يف بعض
األحيان ،أحاول
املشاركة يف
األهداف”.

7

لحسم اللقاء عىل إرسال منافسه حني كان متقدما ً
 4-5يف املجموعة الثالثة األخرية ،لكنه فرط بهما
ثم كرر األمر نفسه خمس مرات يف الشوط الفاصل
وودع الدورة من الباب الصغري.
وأبقى الربيطاني اآلخر كامريون نوري ،الفائز بلقب
دورة إنديان ويلز ،عىل حظوظه باملشاركة يف البطولة
الختامية املقررة يف تورينو والتي يشارك فيها أفضل
ثمانية العبني للموسم ،وذلك بتأهل املصنف عارشا ً
يف باريس اىل الدور الثاني بفوزه عىل األرجنتيني
فيديريكو دلبونيس بسهولة تامة  2-6و.1-6
ويلتقي نوري يف الدور الثاني الرصبي فيليب
كراييونوفيتش أو األمريكي راييل أوبيلكا ،ويف حال
واصل مشواره ووصل اىل نصف النهائي فقد يصطدم
بالرصبي نوفاك دجوكوفيتش املصنف أول العائد اىل
املشاركة للمرة األوىل منذ أن حرمه الرويس دانييل
مدفيديف من الفوز بلقبه الكبري الرابع للموسم
بالفوز عليه يف نهائي بطولة فالشينغ ميدوز يف
أيلول/سبتمرب.
ويبدأ الرصبي عودته اعتبارا ً من الدور الثاني حيث
سيواجه املجري مارتون فوشوفيتش الذي قدم
مباراة كبرية بفوزه عىل اإليطايل فابيو فونييني 1-6
و )8-6( 7-6و)5-7(. 6-7

كومان يعقد خطة برشلونة يف
انتداب مهاجم

بات برشلونة يف موقف صعب للغاية من أجل التعاقد مع العبني
جدد ،لتدعيم صفوفه ،خالل املريكاتو الشتوي املقبل.
ويعاني برشلونة حال ًيا من أزمة هجومية؛ بسبب غياب الثنائي
مارتن برايثوايت ،وسريجيو أجويرو ،مهاجمي الفريق لفرتات
طويلة.
ً
ووفقا لصحيفة سبورت اإلسبانية ،فإن برشلونة لديه  20مليون
يورو فقط من أجل انتقاالت يناير/كانون الثا ٍني املقبل ،لكن تعقد
الوضع عقب إقالة الهولندي رونالد كومان من قيادة برشلونة.
وأصبح برشلونة ملزمً ا بدفع تعويض يبلغ  12مليون يورو
لكومان ،ويرفض األخري خفض الرقم إىل  7أو  8ماليني يورو.
وكان أجويرو خضع إلجراء تشخييص وعالجي من قبل الطبيب
جوسيب بروجادا ،وأعلن برشلونة أنه سيغيب خالل األشهر
الثالثة املقبلة عىل األقل بسبب عدما انتظام رضبات القلب.
يذكر أن برشلونة يحتل املركز التاسع يف ترتيب الدوري اإلسباني
برصيد  16نقطة من  11مباراة ،وله مباراة مؤجلة.

ريال مدريد خيطط لفسخ عقد بيل

يخطط مسؤولو ريال مدريد لفسخ عقد الويلزي جاريث بيل،
الذي خاض  3مباريات فقط مع الفريق يف مختلف البطوالت هذا
املوسم ،ونجح يف إحراز هدف وحيد.
ً
ووفقا لربنامج «الشرينجيتو» اإلسباني ،فإن ريال مدريد مستعد
ً
مجانا إىل أي نا ٍد
لفسخ عقد بيل ومنحه خطاب الحرية لالنتقال
الثاني املقبل.
يف يناير /كانون
ٍ
وغاب الجناح الويلزي عن صفوف املرينجي ألكثر من شهر بسبب
إصابة يف عضالت الفخذ الخلفية ،لكنه تعاىف مؤخرًا وبات جاه ًزا
للمشاركة يف املباريات.
يذكر أن املنافسة عىل مراكز الهجوم يف ريال مدريد قوية ج ًدا هذا
املوسم ،يف ظل تألق الثنائي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.
وسبق أن ارتبط جاريث بيل باالنتقال إىل صفوف آرسنال خالل
الصيف املايض ،ضمن صفقة تبادلية مع املهاجم الفرنيس
ألكسندر الكازيت.
ويستعد بيل لخوض مباراته الدولية رقم  ،100بعد استدعائه من
قبل روبرت بيدج ،مدرب ويلز ،ملواجهتي روسيا البيضاء وبلجيكا،
يف تصفيات كأس العالم ،الشهر الحايل.

كوبيل :هاالند مدهش

كشف جريجور كوبيل ،حارس مرمى بوروسيا دورتموند ،عن سبب
تلقي فريقه أهدافا عديدة هذا املوسم ،رغم تحقيقه نتائج مميزة
بكافة البطوالت.
ورغم احتالله وصافة جدول ترتيب الدوري األملاني بفارق نقطة عن
غريمه بايرن ميونخ ،إال أن دورتموند استقبل  15هدفا خالل أول 10
جوالت.
وقال الحارس السويرسي يف ترصيحات ملوقع “سبورت“ :”1نحاول
تغيري ذلك ،لكننا نلعب باندفاع هجومي ،وهذه هي
عقلية الفريق ،وهو أمر من الرائع مشاهدته”.
كما اشتكى صاحب الـ 23عاما من تلقيه
أهدافا باستمرار من بني جلدته وزمالئه يف
منتخب سويرسا“ :يف الفرتة األخرية ،دائما
ما أتلقى أهدافا من العبني سويرسيني ،ففي
بعض األحيان أندي زيكريي من آوجسبورج،
ودينيس زكريا من مونشنجالدباخ”.
واستطرد“ :أعتقد أنه (زكريا) يسجل هدفه
الوحيد طوال املوسم يف شباكي دائما ،وهو
ما يزعجني بشدة”.
وبعد انضمامه ألسود الفيستيفال الصيف

املايض ،قادما من شتوتجارت األملاني ،يرى كوبيل أنه اتخذ خطوة
متقدمة جدا يف مسريته ،مضيفا“ :أنا اآلن ضمن صفوف أحد أفضل
 10فرق يف العالم”.
كما تطرق حارس دورتموند للحديث عن زميله النرويجي إيرلينج
هاالند“ :إنه مهاجم رائع ،وما يفعله يف هذه السن الصغرية مثري
للدهشة ،فهو رسيع وقوي جدا يف اإلنهاء”.

رايو فايكانو يفرط بفرصة اللحاق بأتلتيكو
فرط رايو فايكانو بفرصة
اللحاق بأتلتيكو مدريد حامل
اللقب إىل املركز الرابع ،وذلك
بعد سقوطه يف فخ التعادل
مع ضيفه سلتا فيغو
صفر-صفر يف املرحلة
الثانية عرشة من
الدوري اإلسباني لكرة
القدم.
ودخل فايكانو اللقاء
وهو أمام فرصة
إزاحة ريال بيتيس
عن املركز الخامس
بعد خسارة األخري
أتلتيكو
أمام
بالذات صفر،-3
لم
أنه
إال
يستغلها وفرط
بالتايل بفرصة أن
يعود إىل املسافة
ذاتها من حامل
اللقب.
ورفع فايكانو

ٌ
شاق السبت
الذي ينتظره اختبار
املقبل يف ضيافة ريال مدريد الثاني،
رصيده اىل  20نقطة يف املركز
السادس بعد تعادله الثاني للموسم
مقابل  6انتصارات ،فيما بات رصيد
سلتا فيغو الذي لم يذق طعم الفوز
يف ملعب منافسه ضمن منافسات
دوري الدرجة األوىل منذ  21نيسان/
أبريل  3-1( 1996لكنه فاز عليه
يف الدرجة الثانية عام 11 ،)2011
نقطة يف املركز الخامس عرش.

وضمن املرحلة ذاتها تفوق غرناطة
خارج ملعبه عىل ليفانتي بثالثة
أهداف دون رد.
افتتح التسجيل جريمان سانشيز يف
الدقيقة  7قبل أن يضيف الكولومبي
لويس سواريز الهدف الثاني يف
الدقيقة  38ويف الدقيقة  69أحرز
أنطونيو بويرتاس الهدف الثالث.
وأصبح رصيد غرناطة بذلك 11
نقطة يف املركز الرابع عرش بفارق
األهداف فقط أمام سيلتا فيغو.
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مطالب أردنية بإنشاء جملس
شكاوى اإلعالم حملاربة الشائعات

عمان /متابعة الزوراء:
طرح وزير اإلعالم األردني فيصل الشبول ،مسألة تشكيل مجلس شكاوى اإلعالم كجزء
م�ن اآللية التي س�تعمل عليها الحكوم�ة لتنظيم العمل اإلعالمي ،ملواجهة اإلش�اعات
وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية.
وقال الشبول إن الحصول عىل املعلومات هو السالح األقوى ملحاربة اإلشاعات وتنظيم
تدف�ق املعلومات عىل أن مجلس الش�كاوى املقرتح ،س�يكون جزءا من ضبط املش�هد
اإلعالمي الداخي.
وردد املس�ؤولون ع�ن اإلع�الم يف األردن م�رارا أن اإلش�اعات املنترشة عىل الش�بكات
االجتماعي�ة تثري الرأي العام وتس�ببت باإلخالل باألمن ،لذل�ك تحتاج إىل ضبط ووقف
التنم�ر والتحريض من نش�طاء عىل مواق�ع التواصل االجتماعي الذي�ن ي ّدعون العمل
اإلعالم�ي لجذب عدد أكثر م�ن املتابعني ،وأن اإلعالم املهني ه�و مفتاح الحل للح ّد من
اإلشاعات.
لكن دعوات املس�ؤولني لم ترتجم إىل خطة عمل أو إىل توفري املعلومات لوس�ائل اإلعالم
للر ّد عىل ما ينترش عىل مواقع التواصل ،وغالبا ما يكون الخيار األس�هل للحكومة منع
النرش يف القضايا املهمة.
وقدم ش�بول الذي تس�لم منصبه قبل أس�ابيع قليلة رؤيته للمجلس ،مشريا إىل أنه لن
يك�ون حكومي�ا ويتكون م�ن قانونيني وإعالمي�ني ذوي خربة ،بحي�ث يكون صاحب
س�لطة مس�تقلة للبت بالقضاي�ا اإلعالمية ،وحل الش�كاوى وديا بني طريف الش�كوى
وحف�ظ الحقوق أو إحالة الش�كوى إىل القض�اء ،وأن يتمتع املجلس بس�لطة اخالقية
يخضع لها جميع العاملني يف اإلعالم.
وسبق أن تم الحديث عن إنشاء مجلس شكاوى اإلعالم منذ سنوات ،لكن تناقضت اآلراء
حوله وتوزعت بني أن يكون خاضعا لقانون خاص به وهو ما اس�تبعدته الحكومة يف
ذل�ك الوقت أو االحتكام لنظام خاص يكون تابع�ا لنقابة الصحافيني أو هيئة النزاهة
ومكافحة الفس�اد ،والتأكيد عىل رضورة وجود مجلس يتوىل تلقي الش�كاوى الخاصة
ب�أي تع ّد ع�ىل الحريات اإلعالمية من قبل أي طرف ،أو الش�كاوى ح�ول األرضار التي
ألحقتها مؤسسات إعالمية أو العاملون فيها باألفراد أو املجتمع ،أو الشكاوى الخاصة
باملضمون اإلعالمي غري املالئم.
ويطالب الوس�ط الصحف�ي يف األردن أن يكون إنش�اء املجلس جزءا من اس�رتاتيجية
جدي�دة لإلعالم األردني ،تأخذ بعني االعتبار ما تم إنجازه من االس�رتاتيجية الس�ابقة
والبن�اء عليها واس�تكمال ما لم يتم إنجازه ،وعىل رأس�ه مجلس الش�كاوى ومجلس
التدريب وتنظيم اإلعالم الحديث وإيجاد اسرتاتيجية تؤطر عمله.
وتراج�ع األردن خالل الفرتة األخرية يف مؤرشات تقييم وضع الحريات ،فقد حصل عىل
ّ
واملوق�ع من قبل  118من بني
عالم�ة  3.8من  10يف م�ؤرش الديمقراطية لعام ،2020
 167دول�ة بينه�ا  164دولة عضوا يف األمم املتحدة ،وفق تقرير وحدة االس�تخبارات يف
مجلة “إيكونومست”.
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متديد الرتشح للجائزة الوطنية الكربى للصحافة يف املغرب
الرباط/متابعة الزوراء:
قررت اللجن�ة التنظيمية للجائزة
الوطني�ة الك�ربى للصحاف�ة
يف املغ�رب تمدي�د آج�ال إي�داع
الرتشيحات للدورة ال� 19للجائزة
إىل غاي�ة  12ت 2الج�اري ،طبق�ا
ملقتضي�ات امل�ادة  8من املرس�وم
املنظ�م له�ا ،حتى يتس�نى لكافة
الصحفيني والصحفيات استكمال
إيداع ملفات ترشيحاتهم.
وذكر بالغ لوزارة الشباب والثقافة
والتواصل املغربية أنه يتعني إيداع
األعمال املرش�حة يف خمس نسخ،
لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية
للجائ�زة ،بمقره�ا بش�ارع عالل
الفايس مدينة العرفان السوييس-
الرب�اط) ،أو إرس�الها ع�ىل الربيد
اإللكرتون�ي gmail.@gpnp21
 ،comمرفقة باس�تمارة الرتشيح
للجائ�زة ،والت�ي يمك�ن س�حبها
م�ن املوق�ع اإللكرتون�ي (www.
 ،)mincom.gov.maوذلك إىل غاية
 12ت 2الجاري.
وأض�اف الب�الغ أن ه�ذه الجائزة
ته�م مجموع�ة م�ن األصن�اف
ه�ي :جائ�زة التلف�زة للتحقي�ق

والوثائق�ي؛ وجائ�زة اإلذاع�ة؛
وجائ�زة الصحاف�ة املكتوب�ة؛
وجائ�زة الصحاف�ة االلكرتوني�ة؛
وجائ�زة الوكالة؛ وجائ�زة اإلنتاج
الصحف�ي األمازيغ�ي؛ وجائ�زة
اإلنت�اج الصحف�ي الحس�اني؛
وجائ�زة الص�ورة؛ وجائ�زة
التحقي�ق الصحف�ي ،وجائ�زة
الرس�م الكاريكاتريي ،ثم الجائزة

التقديري�ة التي تمنح لش�خصية
إعالمية وطنية ،اس�همت بش�كل
متميز يف تطوير املش�هد اإلعالمي
الوطني وترس�يخ املب�ادئ النبيلة
للمهنة.
ويش�رتط يف املرش�ح أو املرشحة
له�ذه الجائ�زة أن يك�ون م�ن
جنس�ية مغربي�ة؛ وم�زاوال ملهنة
الصحاف�ة من�ذ ث�الث س�نوات

عىل األق�ل ،وحاصال ع�ىل بطاقة
الصحافة برسم الس�نة الجارية؛
ومش�تغال بإح�دى املؤسس�ات
الصحفي�ة الوطني�ة؛ وأال يك�ون
م�ن أعضاء لجن�ة تنظيم الجائزة
أو لجن�ة التحكي�م؛ وأال يكون قد
سبق له الفوز بهذه الجائزة خالل
الدورات الثالث األخرية.
وأش�ار املص�در إىل أن�ه يمك�ن

للمرشح أو املرش�حة برسم هذه
الدورة ،تقديم ترشيحه إما بصفة
فردية ،أو بصف�ة جماعية ضمن
فري�ق عم�ل وال يج�وز الرتش�ح
لني�ل الجائزة س�وى بعمل واحد،
باس�تثناء جائ�زة الص�ورة الت�ي
يمكن الرتش�ح لها بعرشة أعمال
فوتوغرافي�ة ع�ىل األكث�ر .كم�ا
يمك�ن ل�كل مؤسس�ة إعالمي�ة،
ترشيح صحفي أو فريق عمل من
بني العاملني فيها.
كما يش�رتط يف األعمال املرش�حة
لني�ل الجائ�زة الوطني�ة الك�ربى
للصحاف�ة ،يضي�ف الب�الغ ،أن
تقدم يف صيغتها األصلية ،أي كما
ن�رشت أو بث�ت يف إحدى وس�ائل
اإلع�الم الوطني�ة ،وذل�ك خ�الل
الفرتة املمتدة من فاتح أكتوبر من
السنة املنرصمة  ،2020وإىل غاية
متم ش�هر ت 1من السنة الجارية
 .2021كم�ا يش�رتط بالنس�بة
للصحاف�ة االلكرتونية ،االحتفاظ
باألعم�ال املرش�حة ع�ىل املوق�ع
اإلخباري الذي تم النرش بواسطته،
وذلك حت�ى اإلعالن الرس�مي عن
األعمال الفائزة بالجائزة.

بعد توقف الوكالة الوطنية اللبنانية

هل تعرضت للقرصنة وسط األزمة مع السعودية؟
بريوت/متابعة الزوراء:
تتعرّض «الوكالة الوطنية لإلعالم»
النقطاع�ات من�ذ نح�و أس�بوع،
تمن�ع الولوج إليه�ا والوصول إىل
أخبارها .الوكالة الوطنية لإلعالم
هي الوكالة الرس�ميّة الوحيدة يف
لبنان ،وه�ي متوقفة ع�ن العمل
أزم�ة تتكرر للمرة
من�ذ يومني ،يف
ٍ
الثانية خالل أسبوع ،وسط أنباءٍ،
عن تعرضها للقرصنة يوم األحد،
تزامن�ا ً م�ع األزمة الدبلوماس�يّة
الت�ي يش�هدها لبن�ان م�ع دول
خليجيّة ،أبرزها السعوديّة.
واألس�بوع امل�ايض ،عان�ى
الصحفيون الذي�ن ّ
يغطون أخبار
لبن�ان م�ن صعوب�ات منعته�م
م�ن الوص�ول إىل موق�ع الوكالة،
وبالت�ايل الت�زوّد بأخباره�ا
وترصيحات مسؤولني ،خصوصا ً
م�ع اعتم�اد الس�لطة اللبناني�ة
عىل الوكالة ،كما أجس�ام نقابية
وحزبيّ�ة وديني�ة يف الب�الد ،لنرش
ترصيحاتهم وبياناته�م .ويف ّ
ظل
األزم�ة الدبلوماس�يّة املضاف�ة
إىل أزم�ات لبن�ان االقتصادي�ة

واملعيش�ية والسياس�ية ،تغي�ب
الوكال�ة الرس�مية ع�ن األخب�ار
بسبب األعطال التقنيّة ،ما يحول
دون انتش�ار األخبار م�ن مصدر
رسمي لبناني.
األزم�ة الدبلوماس�يّة ب�دأت بع�د
انتش�ار ترصيحات لوزير اإلعالم
اللبناني ج�ورج قرداحي ،أدىل بها
لربنام�ج «برملان الش�عب» ،قبيل
تولّي�ه ال�وزارة يف حكوم�ة نجيب
ميقاتي ،واعترب فيها ّ
أن الحوثيني
ير ّدون «عدوانا ً خارجياً» يف اليمن،
كما أعاد دعمه للرئيس الس�وري
ّ
وتمن�ى ل�و يحدث
بش�ار األس�د،
انق�الب عس�كري يف لبنان ،ضمن
ترصيح�ات أخ�رى أث�ارت الجدل
يف لبن�ان .وكان الوزي�ر نفس�ه
ق�د أثار غض�ب قطاع واس�ع من
الصحفي�ني يف لبن�ان ،إذ طالب يف
أكث�ر من ترصيح ل�ه بنرش أخبار
«جي�دة» ع�ن لبن�ان ،م�ا اعتربه
ً
وصاي�ة ع�ىل عملهم،
صحفي�ون
خصوص�ا ً يف ّ
ظل تزام�ن األزمات
التي تعانيها البالد .وفيما تتخبّط
الطبقة السياس�ية اللبنانيّة لحل

هذه األزم�ة التي تنذر بالتصعيد،
يرف�ض قرداح�ي االس�تقالة،
بحس�ب ما نقلت عن�ه أمس قناة
«الجديد» املحليّة.
وانترشت أخبار عن تعرّض الوكالة
الوطني�ة لإلع�الم للقرصنة األحد
 ،مع نرش حس�ابات عىل «تويرت»
للخرب ،قائلة ّإنه تم نرش تهديدات
للوزي�ر وص�ور ل�ه ع�ىل املوقع،

ّ
لك�ن مدير
م�ا ألزم�ه بالتوق�ف.
«الوكال�ة الوطنية لإلع�الم» زياد
حرف�وش أك�د  ،أن «الس�بب وراء
توق�ف املوق�ع هو تقن�ي فقط»،
نافيا ً تعرّض املوقع للقرصنة.
واكتف�ى حرف�وش بال�ر ّد ع�ىل
األخب�ار التي انترشت حول توقف
املوق�ع عن العمل بس�بب تعرضه
للقرصن�ة  ،م�ع انتش�ار ص�ور

تتضمن تهديدات للوزير قرداحي
بالق�ول« :يحك�وا مث�ل م�ا بدن،
املش�كلة ه�ي عطل تقن�ي نعمل
ّ
ل�دي كالم
ع�ىل إصالح�ه ولي�س
آخ�ر أقوله» .وأش�ار حرفوش إىل
أنهم «يبذل�ون كل الجه�د إلعادة
عمل املوقع إىل طبيعته ،وقد تأخذ
املسألة ساعة أو ساعات أو أكثر.
َ
نعرف بعد».
ال يمكن أن

كل ما حتتاج معرفته لتصبح أنت الصحفي الدحيح
باريس/تابعة الزوراء:
قد يب�دو مصطلح الدحي�ح غري ًبا بعض
ً
صف�ة للصحفي ،لكنه
اليشء حني يأتي
بالطب�ع ٌ
لفظ دارج بالنس�بة إليكم نظرًا
لشهرة الربنامج الذي يحمل نفس االسم،
والذي اشتهر بتقديم سلسلة من الحلقات
لتبس�يط العلوم وبتقدي�م معلومات عن
التكنولوجيا ،وذاع صيته بش�كل واس�ع
ب�ني رواد مواق�ع التواص�ل االجتماعي.
ليس�ت هذه ه�ي املرة األوىل الت�ي ُتطلَق
فيها صفة الدحيح عىل الصحافة ،إذ نرش
ألربت�و كايرو  -أس�تاذ جامع�ي  -كتا ًبا
بعن�وان «صحافة الدحيح» ،يس�تعرض
خالله أثر البيانات والتكنولوجيا الرقمية
ع�ىل صناعة امل�واد اإلخباري�ة .ويف هذه
السلس�لة م�ن التدوين�ات ،الت�ي تحمل
نف�س العنوان ،أش�ارك معكم ع�د ًدا من
النصائح والتقنيات التي يمكن توظيفها
يف شتى مراحل العمل الصحفي ،بد ًءا من
البح�ث عن أف�كار للكتاب�ة عنها وجمع
البيان�ات ومعالجتها حت�ى مرحلة نرش
القصة ومشاركتها مع الجمهور.
كيف تأتي األفكار؟
تختلف مهمة الصحفي عن القاص ،رغم
ً
ّ
أحداث�ا وينقل تفاصيل
أن كالهما يرسد
ّ
مش�اهد حياتية ،لكن الصحفي محكوم
بما يحدث يف الواقع بينما القاص ينسج
تفاصيل كل ما يملي�ه عليه خياله ،وهو
ما يجعل�ه قادرًا ع�ىل إنت�اج املحتوى يف
أي لحظ�ة ب�دون التقيد بأف�كار محددة
أو قال�ب معني للكتاب�ة ،بينما الصحفي
يبح�ث عن حقائ�ق ويجيب عىل أس�ئلة
محددة ،م�ا يجعل�ه دائمًا يش�عر بندرة
املعلومات وبالتايل ندرة األفكار التي عليه
تناولها.
ُ
كن�ت ألج�أ إىل حيلة – ع�ىل األرجح أنكم
تس�خدمونها ً
أيض�ا  -يف بداية مس�اري
الصحفي ،عندم�ا كنا نجتمع أس�بوعيًّا
مس�اء يوم األحد يف صالة تحرير جريدة
«املال» لعرض أفكارنا عىل هيئة التحرير.
كان�ت الحيل�ة ه�ي أن أُكث�ر م�ن كلمة
«متابع�ة» ألروج لفكرة جدي�دة منبثقة
م�ن م�ادة صحفي�ة قديم�ة ،كأن أقول
ً
مثال «س�وف أج�ري متابع�ة لتأثري خرب
زي�ادة رأس م�ال رشكة ما عىل توس�يع

أنش�طتها» ،أو «متابعة إلعالن رشكة ما
ع�ن توزيع أرب�اح عىل حملة األس�هم».
تل�ك الحيل�ة فعال�ة ويمكنك�م تجربتها
إذا نضب�ت أفكاركم وكنت�م تبحثون عن
مخرج إلنتاج املحتوى.
ظه�ر
يف الصحاف�ة االقتصادي�ة ،ال ُت ِ
البيان�ات الص�ورة كامل�ة وال تجيب عن
كل يشء ،ل�ذا كان�ت حيل�ة «املتابع�ة»
فعال�ة إليض�اح الص�ورة واإلجاب�ة عىل
أس�ئلة عديدة لتفس�ري األس�باب ورصد
حج�م تأثري البيانات عىل حركة األس�هم
وانطباعات املس�اهمني ،لكن هل تجدي
املتابعة يف كل الحاالت؟
ح ّدد ملن تكتب
لتح� ّدد ماذا تكت�ب ،علي�ك ً
أوال أن تحدد
مل�ن تكت�ب .يس�اعدك تحدي�د الجمهور
املس�تهدف عىل تحدي�د املوضوعات التي
تهمه�م وكذل�ك الوس�يلة الت�ي يمكن�ك
الوص�ول إليه�م به�ا؛ الجمه�ور املهت�م
باملوضوع�ات االقتصادية يفضل تصفح
املخطط�ات البياني�ة ويجي�د قراءته�ا
بسهولة ألنه معتاد عىل رؤيتها يف تقارير
األعمال ،بينم�ا الجمهور املهتم باألعمال
األدبي�ة يمي�ل إىل ق�راءة النث�ر الطوي�ل
املستفيض يف الرشح والتفسري.
ّ
تح�دد هوية جمهورك املس�تهدف،
حني
س�تنجح يف اكتش�اف املوضوع�ات التي
يهتم�ون به�ا .بالطبع تمتلك املؤسس�ة
الصحفي�ة التي تعمل بها حس�ابات عىل

منص�ات التواص�ل االجتماع�ي ،علي�ك
االطالع بش�كل دوري ع�ىل ديموجرافية
الجمهور املتفاعل مع محتوى مؤسستك
ع�ىل تلك املنص�ات ،لتحدد م�ا هي الفئة
العمرية األكثر متابعة للمنش�ورات وما
هي قائمة الدول أو امل�دن األكثر متابعة
للمحتوى .ربما يوفر «فيسبوك» مميزات
لع�رض مثل هذه التحليالت ،لكن منصة
«تويرت» ال توفر مثيلتها ،لذا أرش�ح لكم
أداة  followerwonkالت�ي توفر تحليالت
لحس�ابات توي�رت؛ الجي�د أنها تكش�ف
تحليالت املنافس�ني لك ً
أيضا وال تشرتط
ُ
َ
أن تكون أنت صاحب الحس�اب املستعلم
عن�ه لتم�دك بمعلوم�ات ع�ن التوزي�ع
الجغرايف والرشيحة العمرية للمتابعني.
ش�خصيًّا ،أُفضل اس�تخدام أداة buffer
الت�ي تعطي تحلي�الت ع�ن الجمهور يف
العديد من منصات التواصل االجتماعي.
وتظهر الصورة التالية عرض أداة buffer
لجمهور إحدى الصفحات التي أديرها.
هن�اك حكم�ة إنجليزية تق�ول «قياس
واحد ال يناس�ب الجمي�ع» .وبالرغم من
أن موضوع مثل «كوفيد  »19يهم جميع
الن�اس بكاف�ة فئاتهم وأعماره�مّ ،
فإن
ل�كل فئة م�ن الجمهور ما يناس�بها من
محت�وى ،فيفض�ل أصحاب الش�هادات
األكاديمي�ة العلي�ا االط�الع ع�ىل نتائج
األبح�اث والتقاري�ر واالحصائي�ات
املرتاكم�ة ،بينم�ا يفض�ل عم�وم الناس

متابع�ة تط�ور األرق�ام فق�ط يوميًّ�ا
ومقارنتها باأليام السابقة يف شكل ثابت
وبسيط .لذا ،يساعدك تحديدك لجمهورك
يف إنت�اج م�ا يتطلعون إلي�ه من محتوى
ً
ً
وموضوعا.
شكال
تعمق يف التحليل
يف املايض كان�ت الصحافة هي ما تصنع
املوضوعات الش�ائعة ،أو ما يس�مى اآلن
بالرتيند .أم�ا اآلن ،ففي ظل تعدد قنوات
االتصال وتحول الجمهور من مس�تهلك
للمحتوى إىل منتج له ،بات عىل الصحافة
ً
انسياقا
متابعة الرتيند ومالحقته � ليس
ً
مطلقا ،أو ً
نقال مجر ًدا من اإلبداع أو القيم
الصحفي�ة الراس�خة ،وإنم�ا باعتب�اره
وس�يلة لقي�اس اهتمام�ات الجمه�ور
ومعرفة املوضوعات الشائعة ،لتغطيتها
صحفيًّا.
تس�اعد أداة  Crowed Tangleيف متابع�ة
املوضوع�ات الش�ائعة ع�ىل منص�ات
التواص�ل االجتماعي بحس�ب تصنيفات
مختلف�ة كجهة النرش وطبيعة املحتوى،
م�ع وضع م�ؤرشات عن حج�م التفاعل
والتعليق�ات واملش�اركات .يف الص�ورة
التاليةً ،
مثال ،توضح املوضوعات الشائعة
يف مرص حول كوفيد .19
أثن�اء عم�ي مح�ررًا يف منص�ة «ياه�و
مكتوب» ،كنت أقيض ساعات عمي األويل
من كل يوم يف رصد ومتابعة وتحليل عدد
من املؤرشات الرئيسية من أجل الخروج

يف نهاي�ة املط�اف بم�ا كنا نطل�ق عليه
حينه�ا «القصة الناجح�ة» التي تتحقق
فيه�ا كل املواصفات ،حت�ى نضعها عىل
واجه�ة املوق�عَّ ،
ليطلِ�ع عليه�ا املاليني
م�ن زوار املوق�ع .هك�ذا يتك�رر األم�ر
يوميًّ�ا؛ متابعة امل�ؤرشات ومن ثم اتخاذ
القرار ث�م التحرك للن�رش ومتابعة األثر
والنتائج .يف كث�ري من الحاالت ،كنا ُنغري
ً
فعاال
القصة حال لم يك�ن رهاننا عليها
ولم تنجح يف تحقيق ردود الفعل املرجوة
منها ،ونختار قصة أخ�رى .إحدى هذه
امل�ؤرشات التي كنا نرصدها ونحللها كل
يوم هي:
 -1قائمة الوس�وم الشائعة عىل تويرت يف
البلدان التي نهتم بتغطيتها.
 -2قائمة الفيديوهات الرائجة عىل موقع
يوتيوب يف البلدان التي نهتم بتغطيتها.
 -3املوضوع�ات األكث�ر ق�راءة يف كاف�ة
املواقع اإلخبارية الدولية ،مثل بي بي يس
وسكاي نيوز والحرة.
ً
تصفحا يف
 -4قائمة املوضوع�ات األكثر
موقعنا يوميًّا.
ً
تفاع�ال
 -5قائم�ة املوضوع�ات األكث�ر
ع�ىل حس�اباتنا ع�ىل منص�ات التواصل
االجتماعي.
 -6قائم�ة الصفح�ات األط�ول يف م�دة
التصفح عىل منصتنا.
ً
تصفحا يف
 -7قائم�ة املوضوعات األق�ل
موقعنا يوميًّا.
ً
تفاع�ال
 -8قائم�ة املوضوع�ات األق�ل
ع�ىل حس�اباتنا ع�ىل منص�ات التواصل
االجتماعي.
 -9قائم�ة الصفح�ات الت�ي يخ�رج
منه�ا الجمهور بع�د لحظ�ات قليلة من
التصفح.
يمكن�م ً
أيضا القيام بالقي�اس واالختبار
باس�تمرار ،ومتابعة وتحلي�ل مثل هذه
املؤرشات من خ�الل ،Google analytics
ورب�ط بعضه�ا ببع�ض .يس�اعد ذلك يف
معرف�ة املوضوع�ات الت�ي س�تنجح يف
الوصول إىل عدد كبري من الجمهور ،وتلك
التي ال تصلح الكتابة عنها.
ابحث عن الكلمات املفتاحية
تس�اعد أداة اتجاه�ات جوج�ل Google
 Trendsيف استكش�اف املوضوع�ات
الش�ائعة بحس�ب الدولة أو املدين�ة .إذا

ل�م يكن لدي�ك أفكار عىل ج�دول أعمالك
اليوم�ي ،يمك�ن أن تبدأ بفح�ص ما هو
ش�ائع يف محيط�ك أو يف املناط�ق الت�ي
تستحوذ عىل فئة كبرية من جمهورك.
إذا كن�ت مهتمًا بمتابعة مل�ف محدد أو
قضية ما ،وتهتم برصد كل مستجداتها،
علي�ك تفعي�ل خاصي�ة التنبيه�ات التي
توفره�ا جوج�ل أو االش�رتاك يف خدم�ة
 talkwalkerالت�ي تتيح لك إنش�اء تنبيه
باستخدام كلمة مفتاحية معينة .يمكنك
تحديد آلية تنبيهك لتصلك رسالة بريدية
كل يوم أو كل أس�بوع بحسب اختيارك.
وتتي�ح  talkwalkerبيان�ات ع�ن كل ما
نرش بخصوص الكلمة املفتاحية ،س�واء
كان�ت يف األخب�ار ،أو عىل منص�ة تويرت،
أو كان�ت ج�ز ًءا من مناقش�ات يف إحدى
املدونات.
تس�اعدك الكلم�ات املفتاحي�ة ً
أيض�ا يف
تحدي�د املوضوع�ات املرتبط�ة بكلم�ة
رئيسية تش�غل اهتمامات الجمهور .إذا
كن�ت تس�تخدم متصفح ك�روم ،يمكنك
تنشيط عدد من اإلضافات إليه ،مثل أداة
 Keyword everywhereالت�ي تعطي�ك
منحنى ملدى ش�عبية كلم�ة محددة عند
بحث�ك عنه�ا يف مح�رك بح�ث جوج�ل.
تساعدك األداة عىل معرفة إذا كانت هذه
الكلمة يف قمة اهتمامات الجمهور أم ال،
كم�ا ُتظهر ل�ك ً
أيضا كلم�ات أخرى ذات
ِ
صلة يبحث عنها الناس .عىل سبيل املثال،

إذا وضع�ت كلمة «كورونا» س�تظهر لك
كلمات مرتبط�ة بعملية البح�ث كأنواع
اللقاح�ات ،وكورون�ا يف الهن�د ،والفطر
األس�ود ،وهي كلمات يبحث عنها الناس
ً
أيضا.
وبالتأكي�د ،عندما تتوفر لديك مثل هذه
املعلومات سوف تخطط إلنتاج محتوى
مرتبط بها لتلبي اهتمامات الجمهور.
أداتي املفضلة ملعرفة الكلمات املفتاحية
املرتبطة باهتمامات الجمهور ،هي أداة
 keywordtoolالتي توفر نتائج بحس�ب
منص�ة الن�رش ع�ىل ش�بكات التواصل
االجتماع�ي ومح�رك جوج�ل ً
أيض�ا.
الص�ورة التالي�ة تظهر األس�ئلة األكثر
ً
بحثا عىل محرك جوج�ل باللغة العربية

حول فريوس كورونا.
فهمن�ا للكلم�ات املفتاحي�ة وم�دى
انتش�ارها ال يس�اعدنا فق�ط يف اختيار
موضوع�ات للكتابة عنها ،بل يس�اعدنا
ً
أيض�ا يف جعل عملي�ة كتابتنا للمحتوى
متوافق�ة م�ع مح�ركات البح�ث ،ألننا
عندم�ا نوظ�ف الكلم�ات املفتاحي�ة
بالصيغ�ة الت�ي يبحث عنه�ا الجمهور
عىل مح�ركات البحث نع�زز من ظهور
محتوان�ا ضم�ن نتائج عملي�ات البحث
وه�ذا يع�زز من انتش�ار م�ا ننتجه من
محتوى.
(عمرو العراقي -عن/شبكة الصحفيني
الدوليني)
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توظيف احليوان يف قصص جاسم حممد صاحل املوجهة للطفل
دراسة يف مقومات التشكيل السردي
الدكتور حممد عويد الساير  /جامعة
االنبار
تعدو إلي�ه كل الطيور الجميلة،
والفراش�ات امللوّنةَ .تأت�ي إِليه
الحيوان�ات م�ن وجه�ة الرسد
الداخلية من الطيور والحرشات
 ...وغريه�ا ،يبح�ث الطفل عن
مش�اعره داخل جسد قصصه،
ويستلهم القارئ أي قارئ كان
مضام�ن األه�داف والع�رب من
حكاي�ات من مج�رد العنوان يف
قصت�ه ه�ذه أو يف مجموعت�ه
القصصية تل�ك حن يكون أحد
الحيوانات ورس�مها وداللته يف
قصته.
إِنه ذلكم القاص املبدع جاس�م
محم�د صالح ال�ذي ُكتبت عنه
قصصه املصورة وغري املصورة
لأطف�ال الكث�ري الكث�ري م�ن
الدراس�ات واألبح�اث واملقاالت
صرب
وآن يل أن أكت�ب عن�ه بعد
ٍ
منه وأناة ،وبعد طول انتظار له
أعذاره التي أرجو أن يقبلها.
م�ن األنب�ار وزادن�ي رشف�ا ً
بالتع�رف علي�ك أيه�ا املب�دع
األصيل ،ومن العراق وزادني ألفا ً
وبهاء أنك ابن بلدي الكبري امليلء
باملبدع�ن واملفكري�ن األص�الء
من علماء وشعراء وفالسفة ما
زالوا ّ
يغطون الدنيا ويس�عدونه
بالجدي�د الجديد من ابتكاراتهم
وأعماله�م ونتاجه�م يف العلوم
املختلفة واآلداب املتنوعة.
أدي�ب األطف�ال جاس�م محمد
صال�ح له أكث�ر م�ن مجموعة
قصصي�ة واحدة يف ه�ذا األدب،
وه�و أدب ربم�ا يك�ون وحتما ً

س�يكون صعب�ا ً وقاس�يا ً ع�ىل
بع�ض األدب�اء ح�ن يفك�رون
يف الكتاب�ة فيه ،وذلك ألس�باب
كثرية منها صعوبة إِدراك الطفل
لبع�ض القص�ص وعناوينه�ا
والوص�ول إىل أهدافها بالش�كل
ّ
املي�رس املبارش كما ه�و يف أدب
الكبار .ومن�ه اختيار املضامن
واألف�كار املناس�بة الت�ي يروم
الكات�ب أدب األطف�ال إيصالها
إىل الطفل ،ه�ذا فضالً عن اللغة
التي يجب ان تنماز بالس�هولة
والسالسة والبساطة يف العرض
والتقدي�م م�ن حي�اة الطف�ل،
وحس�ن اختي�ار الص�ور الت�ي
ترافق اللغة واألساليب يف تقديم
األه�داف الت�ي يريده�ا كات�ب
قصة الطفل ...وما إىل ذلك.
وأما أديب الطفول�ة فهو اآلخر
ل�ه مواصفات يج�ب أن تتوافر
في�ه وإال ل�ن يك�ون النج�اح

ُّ
ويق�ص
حليف�ه فيم�ا يكت�ب
ّ
ولعل م�ن تلكم
ع�ىل األطف�ال.
املواصف�ات ،كث�رة االطالع عىل
امل�وروث الثق�ايف األدب�ي عن�د
الع�رب والس�يما يف تاريخه�م
القديم وأساطريهم وخرافاتهم
وأدبهم وتوظيف ه�ذه املوروث
بالشكل املناسب يف بنية القصة
املوجهة للطفل.
وأن يك�ون أنيق�ا ً يف نفس�ه ويف
كتاباته باختياره املناس�ب من
األلف�اظ والتعاب�ري يف ش�كل
القصة ،ومن ث� ّم املزحة الربيئة
والخيال املبس�ط الذي يجب أن
يكون دائم�ا ً يف قصص األطفال
ويف وك�د كات�ب قصصهم هذه
الس�تمالة مش�اعر الطف�ل
وعواطفه نحو القصة والسيما
م�ع توظي�ف عن�ارص الحيوان
والطبيع�ة بمظاهرها املختلفة
يف جس�د هذه القصص ،لتكون

ّ
مؤث�رة تأث�ريا ً كب�ريا ً وباقي�ا ً يف
نف�س الطف�ل ومش�اعره منذ
أول الق�راءة وإىل مراح�ل عمره
املختلفة صعودا ً ونموّا ً.
ً
فض�ال ع�ن األه�داف
ه�ذا
واملضام�ن وه�ي يف أغلبه�ا
الرتبوي�ة والتعليمي�ة يف جس�د
القصص املوجهة للطفل ،وهنا
عىل كاتب أدب الطفل يف عرنا
الراهن أن يحسن إحسانا ً كبريا ً
يف اختي�ار مث�ل ه�ذه املضامن
واأله�داف وأن تك�ون من رحم
الواقع املعيش ،وتؤدي إىل تقويم
الف�رد وتربية املجتم�ع الرتبية
الصحيح�ة املث�ىل يف األخ�الق
والقي�م اإليجابي�ة والكث�ري من
اآلداب التي نس�عى إىل امتالكها
وامتالك أطفالنا لها.
والحيوان سمري اإلنسان ورفيق
درب�ه الطويل يف ه�ذي الدنيا يف
ّ
الح�ل والرتح�ال ،يف الي�رس ويف

الع�رس ،ويف الخ�ري ويف ال�رش،
تواترت النصوص األدبية الكثرية
واملهم�ة منذ الش�عر العربي يف
الع�ر الجاه�يل إىل يومنا هذا
ع�ىل أهمي�ة الحي�وان يف حياة
اإلنسان وإنه ال يستطيع العيش
بدون�ه يف ال�رب أو يف البح�ر يف
الس�فر أو يف الثبوت ،يف البيت أو
يف الطريق أو يف أماكن العمل.
وج�اءت الدراس�ات األدبي�ة
والنقدي�ة الكثرية الت�ي تناولت
أث�ر الحي�وان يف حياة اإلنس�ان
الش�اعر وغ�ريه من�ذ الع�ر
الجاه�يل ،فجاء ذك�ر الحصان
والفرس والناقة والثور والحمار
الوح�ي وال�كالب والزواح�ف
والطي�ور يف أغل�ب النص�وص
الش�عرية وحت�ى يف النص�وص
الرسدي�ة القصصي�ة وغريه�ا،
ّ
وتبن أهمي�ة الحيوان يف
لتؤكد
حياة اإلنسان وأثر هذه األهمية

يف حيات�ه وم�ن ث� ّم يف أعمال�ه
واخرتاعات�ه والنصوص األدبية
اإلبداعي�ة الت�ي تع� ُّد الوثيق�ة
األوىل واملش�اعر الخالص�ة لهذا
األدي�ب أو ذاك ح�ن يس�تنطق
وظائ�ف الحي�وان ويأتي بما يف
نص�ه األدبي اإلبداع�ي يف لوحة
ش�عرية أو مشهد قصيص أو يف
عتبة العنوان أو يف خاتمة النص
األدبي الشعري وغري الشعري.
يف قص�ص الق�اص وكات�ب
الطفل جاس�م محمد صالح يف
املجموع�ات القصصية وبعض
القصص املنف�ردة التي أهداها
توظيف�ا كبريا ً ومهما ً
ً
إيل .رأيت
للحي�وان بأنواع�ه يف ه�ذه
القصص -وهو يس�تثري الطفل
وينمي عاطفت�ه بهذا التوظيف
املثايل الذي جاءت عتبة العنوان
األوىل يف قصص�ه ،أو يف جس�د
البني�ة القصصي�ة ألي�ة قص�ة
كتبه�ا للطف�ل يف مراحل عمره
املختلفة.
ّ
إذا ما تكلمنا عن العنوان العتبة
الرئيس�ة األوىل للن�ص األدب�ي،
واملفت�اح األوىل ال�ذي يلق�ي به
املب�دع للق�ارئ ويضع�ه يف يده
ليكش�ف بعده�ا أغ�وار النص
ودالالت�ه وأهداف�ه والس�يما يف
قصص األطفال وماهيته ،رأيت
بع�ض العناوي�ن يف مجموعات
جاسم محمد صالح القصصية
ّ
تس�تأثر بالحي�وان
وتوظف�ه
ليكون النقط�ة املبارشة للتأثري
واالهتم�ام يف نف�س الطف�ل
ومش�اعره .ولنأخذ مث�االً عىل
ذل�ك ال�درس والنق�د والتحليل،

نافذة

عندما تغيب
الشمس
د.حممد ضباشه
عندم�ا تغيب ش�مس املعرفة تتس�لل العتمة وضي�ق األفق إىل
عق�ول البرش ويصبح م�ا نراه باهت أو يلون�ه الظالم وتصبح
قدرتنا ايضا عىل فهم األحداث وحل املشكالت التي نتعرض لها
واهية اال اذا اس�تعنا بمصابيح صناعي�ة توجهنا اىل ما نفعله
وه�ي يف هذه الحالة تفرض إرادتها ونحن ما علينا إال الس�مع
والطاعة .
واملعرف�ة ه�ي بمثابة النور ال�ذي يجيل العق�ول ،وييضء لها
الطري�ق لنرى ما يج�ب أن نفعله ع�ن دراية وخ�ربة ومعرفة
ونك�ون قادرين عىل اكتش�اف العقبات والتص�دي لها بحلول
تعتم�د عىل التفك�ري العلمي يف ح�ل املش�كالت وإذا غابت تلك
املعرف�ة أو تم تش�ويهها بعوام�ل دخيلة أصبح�ت كبدر معتم
يستمد ضوءه من أفكار اآلخرين معتمدا عىل ما يطرحونه من
أفكار ويظل مستهلكا لها دون قدرة عىل التحقق منها بالتأمل
والتفكري وأعتقد أن هذا الطرح آفة الشعوب العربية.
وعندما تطغى عمليات النقل عىل العمليات العقلية فهل لنا أن
نس�تطيع من إنتاج أفكار عربي�ة تكون لها القدرة عىل اإلبداع
واالبت�كار يف عال�م أصبح�ت في�ه املعرفة هي الس�الح الوحيد
ملس�ايرة ركب التقدم الحادث يف العال�م ،والتقدم يعنى إمتالك
املعرفة وتطويعها لخدمة اإلنسانية أم نظل بذلك الثوب الفكري
املهله�ل املضحك ال�ذي يبكي القلوب فزعا مل�ا وصلنا اليه من
تدهور فكري ،والعالم من حولنا ينطلق برسعة الصاروخ نحو
التنمي�ة والتقدم والرخاء ونظ�ل تابعن لتلك الدول التي تصدر
لنا إنتاجا عكفت عن اس�تخدامه وتحتفظ لنفسها بكل ما هو
جديد.
وإذا أردنا رشوق ش�مس املعرفة ع�ىل األدمغة العربية والعودة
إىل الحض�ارات العربي�ة نجد ابن س�ينا والفارابي وابن خلدون
وأب�و قراط وكثريا من أمثاله�م الذين صدروا للعالم ما انتجوه
من أفكار ابداعية وابتكارية ،لذا يجب علينا االهتمام بالتعليم
والبح�ث العلم�ي والثقافة وأن تكون أولويات لبناء املس�تقبل
حتى يع�ود الفكر العربي رائدا يف كل مجال من مجاالت الحياة
وينقذ العرب من التسول عىل أفكار الغري ونقلها دون مالئمتها
لواقعنا العربي فتكون النتائج كارثية.
فذل�ك م�ن مس�لمات العم�ل
النقدي ومما يسعى إليه مقالنا
النقدي ه�ذا ومن ح�ق الكاتب
والطف�ل أيض�اً .يف مجموعت�ه
البطة البيض�اء ،نرى أن عنوان
املجموع�ة يف توظي�ف الحيوان
م�ن أول وهلة يف عتب�ة العنوان
هذه .والل�ون األبيض يميز هذه
البط�ة علما ً أن أغل�ب البط هو

م�ن ذي الل�ون األبي�ض تأكيدا ً

يف الدالل�ة عىل النق�اء والصفاء
وفس�حة األمل .إذن من دالالت
هذه الحيوان يف توظيف الحيوان
واللون يكمن يف اآلتي:
الحي�وان← الط�ري← البط�ة
←البي�اض تراكمي�ة العناوين
الحي�وان.
توظي�ف
يف
داللة األمل والتفاؤل.

(النقاش مبا كتبت سناء النقاش) قراءة نقدية آلخر إصداراتها
بقلم  /منشد األسدي
تعد السيدة سناء النقاش ،واحدة من األسماء
النوعي�ة واألرقام املهمة يف الس�احة العراقية
للعقود األربعة األخرية ،ويأتي هذا التميز من
تنوع النشاط اإلنساني لديها ،وإن كان يغلب
يف كث�ري من األحيان دورها وعملها يف مجال(
الصحاف�ة واإلعالم ) عىل بقي�ة املواهب التي
ربما كان�ت بأرداتها مؤجلة ،غالبا مانش�عر
أنن�ا أم�ام مس�ؤولية مجتمعي�ة الب�راز هذا
ال�دور وتفعيل�ه واإلهتم�ام به عىل حس�اب
أدوار أخ�رى يف حياتنا وه�و ماحدث بالفعل
للصحفية سناء النقاش الذي كانت الصحافة
يف الع�راق والعمل املجتمعي بحاجة اليها بعد
 ٢٠٠٣أكثر من الحاج�ة اليها ( كاتبة قاصة
وشاعرة وناقدة ) .
عندم�ا وقع�ت ب�ن يدي أخ�ر كتاباته�ا وأنا
اتج�ول يف ( مع�رض بغ�داد للكت�اب الدويل )
اقتني�ت من ه�ذه املؤلفات عناوي�ن ( أحالم
عالق�ة ) و ( الج�دوى من الح�زن ) وأعرتف
أن�ي أجلت قراءتهم�ا لفرتة  ،فنح�ن يف زمن

أصبحت حت�ى القراءة في�ه تحتاج لطقوس
ما أصعبها.
ب�دأت س�ناء النق�اش كتابها( الج�دوى من
الحزن ) بحكم�ة مفعمة باألمل عن محاورة
ذات دالل�ة ومعان�ي عظيم�ة بن اإلس�كندر
ومعلمه أرسطو .حكمة ربما كانت بمحتواها
تحمل مفردات خارج ثفافتنا ،ومحيطنا الذي
أصب�ح مليئ�ا بالدغ�ل واالوبئة والتش�وهات
السلبية.
تنتمي مفردات سناء النقاش إىل بغداد بشكل
يجعلها فريدة عن بقي�ة االنتماءات ،تجعلها
كالقالدة لكنها تخرج القالدة من كالسيكيتها
الت�ي أعتدنا رؤيته�ا تزين االعن�اق ،لتكون(
شمس بغداد وأنا ارسع عىل عجل تزين قلبي
وتبع�ث الن�ور يف وجهي ) ح�ب للوطن يبدو
فطريا عفوي الخاط�ر التتلمس فيه للتكلف
أو املبالغ�ة حض�ورا  ،لكنه صياغة أس�لوبية
أدبي�ة وتوظيف للح�روف وانصهار يف األرض
وتعاطي مع االنتماء يجعلك تدرك رس تمسك
الن�اس بهذا الوطن رغم أنه من أكثر األوطان

أنا املسؤول عن هلفي!!!
رعد موسى الدخيلي

حبيبي لن ُيم ََّل ولن ُي َع َ
افا
و أهوا ُه إذا ِر ْف َقا ً تغاىف
بيوم
ففيه القلب لم يمرض
ٍ
َّ
اعتل الفؤا ُد به تعاىف
إذا
فلن أزهو إذا ينأى بدنيا
ُ
الناس عنه قد تجاىف
و قال
ولن أختار محبوبا ً سوا ُه
و تذوي النفس بالشوق اندنافا
فما يف األرض من ِخ ٍّل بعيني
سوى من كان يف قلبي تصاىف
إذا ما غاب عن أفقي سأُمي
كعن الحزن َّ
بالث ْكل إنذرافا
ّ
كأني اليوم يف هجري رضيعٌ
قلت ُه ُ
األمُّ يف تي ٍه فخافا
الحبَّ يف عمري سنينا ً
ر ََعي ُْت ُ
ً
فكانت فيه أعواما ِعجافا
اب َّ
ر َ
ُض ُ
الش ْهد يف ريقي تراءى
بشدق العشق مندافا ً ُزعافا
يسلك مسارا ً
َّ
ْ
َّ
الحظ لم
ألن
إىل األفراح  ..بل حاد انعطافا
ٍّ
بحب
أنا املسؤول عن لهفي
رسابا ً كان  ..ما قلت اعرتافا !

الطاردة البنائه!!!
يف كتاباته�ا األخ�رية الت�ي نزل�ت للمكتب�ة
العراقي�ة والعربية جملة واح�دة لم تعتمد -
الكاتب�ة -عىل االس�اطري أو التكل�ف اللغوي،
وكأنه�ا ق�د أدرك�ت أن ( الكت�اب ) بحد ذاته
لم يع�د يف زمن األجه�زة الرقمي�ة النقالة أو
االنرتني�ت ) س�هل البقاء بن ي�دي القارىء
ألكث�ر م�ن دقائ�ق ،ب�ل ربم�ا كتاب س�عيد
الحظ ذلك ال�ذي تختتم قراءته من الغالف إىل
الغالف( طبعا مع بعض االستثناءات البرشية
املثقفة) لكن سناء النقاش كتبت عن واقعنا
نح�ن  ،س�واء الذي يعي�ش في�ه اآلن األغلب
منا أو الذي سنعيش�ه ،وه�و مانجده عندما
استعرضت يوميات (مت قاعد) فاستطاعت
ان تبني لنفسها طريقة يف محاكاة أو اقرتاب
كبري لهموم املواطن الذي س�يجد نفسه يوما
ما متش�ابها مع غالبية أبن�اء جلدته حينما
يبلغ العقد السابع من العمر .
يف كتاب�ات س�ناء النقاش جمالي�ة الحارض
وت�رف الكاتب وتطوي�ع الكلم�ة ،وغزارة

الرؤي�ا الواقعية ملا يدور حوله�ا من أحداث ،
وخربة وتراكمات الس�نن ،والفهم واالنتماء
إىل املف�ردات والرم�وز والقص�ص املحلي�ة
القريبة من العاطفة الجمعية ،وتوظيف أمثل
وأدق للتأريخ واملوروث الش�عبي وتحويله إىل
محاكاة أش�به بقصص ،سواء بكتاباتها عىل
لسانها أو بلسان أبطال مؤلفاتها.
اس�تحرضت الس�يدة س�ناء النق�اش واحدا
من أعمدة األدب والفكر والفلس�فة العراقية
( مدن�ي صالح ) أس�تاذ الفلس�فة الذي كان
ينظ�ر للفلس�فة بأنها(ليس�ت كتاب�ات أو
نظري�ات بق�در ماه�ي رصخة تم�أ الزمان
لتؤس�س إرادة العقول) وألن�ه -صالح -كان
يق�ول (أجع�ل صديق�ك وحبيبك كم�ا الرداء
تفصله بارتياح عىل مقاسك)
حاولت س�ناء النقاش صناعة (ج�دال) بينا
وب�ن مدني صال�ح من خالل طرح تس�اؤل
مف�اده ،اذا كان الحب رداء ،فمن يرشف عىل
تفصيله نحن ام القدر ؟؟!! ومن سوف يطرزه
ببواعث وتوقد الذه�ن ولواع النفس؟ حاولت

س�ناء النق�اش ان تبحث عن مدى اس�تفادة
ط�الب مدن�ي صال�ح وتالمذت�ه م�ن حديثه
ودرسه ومحارضاته ،من منهم تمكن أن يفك
طالسم شفرات الغازه ،اذا كان غالبية طالبه
خرجوا وه�م ( أنصاف متعلم�ن) فكيف به
لو ع�اد اآلن ونظر إىل واق�ع تعليم يبعث عىل
األىس.
الزم�ن عن�د س�ناء النق�اش أحيان�ا يرتبط
بساعة جدارية خشبية كبرية (وسقط الزمن
) ل�م تتعب دقاتها رغ�م أن الزمن أتعب حتى
الجدار الذي تستند اليه ونخرته االرضه .
تخي�الت -س�ناء النق�اش -للواق�ع ،ليس�ت
أوهام�ا ،بل هي تصورات وقراءات بأس�لوب
أدب�ي ل�ه معايري خاصة ب�ه  ،واألجم�ل أنها
تقرتب م�ن أن تك�ون ( تحقيق�ات صحفية
)!!! يب�دو أن خزي�ن الك�م الهائل م�ن العمل
الصحف�ي املرتاك�م الس�نن ،أنتج للس�احة
األدبية كاتبة بمستوى السيدة  ،سناء النقاش
التي يتفق -ربما الكثري معها  -أنه ( الجدوى
من الحزن ) .

قراءة يف ديوان (ولدي أقوال اخرى) للشاعر كريم معتوق
رزاق مسلم الدجيلي
الش�عر كائن جميل يتس�لل عرب رشفاتنا
يف لحظة التوح�د والتهجد واألمل ،هو من
يأخذنا إىل عالم الصف�اء والنقاء وكينونة
اللحظ�ة التي نس�تمتع به�ا دائما ،وهو
الصدي�ق الدائ�م والحبي�ب االب�دي يف ع ِّز
مشاغلنا وتلهفنا واش�تياقنا اليه ،ويقال
دائم�ا أن القصي�دة ه�ي حالة ش�عوربة
ٌ
تواقة المس�اك الحدث والرحيل معها من
أجل اس�تفزاز القارئ والدخول إىل عوامله
الخاصة ومايقابلها من االنبهار ولحظات
التجيل ،القصيدة تتمس�ك بتالبيب الحرف
من أجل أن تكون قاموس يجمع مفرداته
ب�كل ق�وة واقت�دار ،فكلما كان�ت بعيدة
ع�ن الغم�وض واالش�كاالت واالنفعاالت
املشوشة الغري مفهومة كلما كانت بعيدة
ع�ن فكر الق�ارئ الذي يتوق إىل الش�عور
الح�ي ولحظ�ة البعد الزمكان�ي املرتبط
مع س�باكة الجمل التي يتمناها ويدركها
بحي�ث تك�ون قريب�ة إىل الذه�ن والقلب
وال�روح ،فالكثري من الش�عراء قد يفتعل
الغموض وه�و يف تقديره انه يناغي البعد
اآلخ�ر للكلمة م�ن دون مراع�اة املتلقي،
بينم�ا هناك يف الطرف اآلخ�ر يقف الكثري
من الش�عراء عىل ضفة الشعر الثانية من
أج�ل قصيدة غري معقدة جميلة بس�يطة
مس�بوكة بإتقان وحرفي�ة عالية ،ويقف
هن�ا ش�اعرنا العرب�ي اإلماراتي االس�تاذ
كري�م معت�وق يف ه�ذا املج�ال الفس�يح،

والضفة اليانعة املزهوة بكل انواع الورود،
وهانح�ن نرحل مع قصائ�ده التي ابهرنا
ٌ
اقول أخرى)،
بها من خالل ديوانه ( ولدي
حي�ث الجم�ال بأع�ىل ص�وره وحالوت�ه
وتجليه ،ففي قصيدته (عندي من الشوق)
يتحفنا بمفرداته الشجية التي يتغنى بها
فيقول؛
الترتكي الكرمُ مصلوبا بأرفق ِه
ُّ
تصف
كما
الخوابي دون مَ رشف ِه
فكي ُعرى الصمتِ او
فأستأمني فمه
يكفيه
ٌ
هاروت بمعطف ِه
بالسحر
ُ
ِّ
بالحب أن يمت ُّد يف سع ٍة
آمنت
حتى تتوقَ
الثريا لثم زخرفه

الشوق ماأوىص
عندي من
ِ
الضم ُ
ري به
كما تشو ََّق
ُ
ٌ
ليوسف ِه
يعقوب
ويف قصي�دة (الجم�ال) ينتق�ل بن�ا مع�ا
ب�ن مفرداته�ا التي احتوت ع�ىل جمالية
عالية وش�وق عنيف بمفاتي�ح كما ٍل تام
وه�و يص�ادق الطلل كي تبق�ى القصيدة
يف عصمته زاهي�ة رغم أنه يختمها ببحثه
ع�ن الس�ؤال والطلل الذي يذك�ره هنا هو
عنفوان الكلمة بأعىل صورها ليقول،
ُ
ُ
يريق يف َخ َد ِر
الجمال
وبها
القصيدة
ُ
وريق من الخيال
ما ُي
ري الحرفُ
ع ٌ
ن تث ُ
ْ
ضاقت عىل املعنى مفاتيح
ان
الكمال

ُّ
ُ
يس
ويظل
يبحث يف القوامِ ِ
القديم ِة
والجديد ِة عن ِطالل
فرح
يبكي عىل االطالل يف ٍ
وتخذل ُه املعاني
ليس من طل ٍل عىل طل ٍل يقال
ً
ثانية ألول َ
سطر ِه
ويعو ُد
َ
القصيدة لم ْ
ِّ
تزل
إن
ُ
تبحث عن سؤال
يف البد ِء
ويف قصيدة (بن بن)
يعش�ق ويتغنى ويذكرمحاس�ن من يحب
رغ�م الح�زن الش�ديد إالّ انه صام�د امام
هيكل الحب الذي يريده دائما
بن ُحزني وانكساري
ٌ
سحة من َزمن ْ
ن
ُف
ُ
وأنا أحمل همِّي
جز بال َي َد ْ
ين
فوق َع ٍ
بهما َخ ٌ
وف قدي ٌم
وارتباك َ
ُ
الش َف َتن
َف َّ
ترض ُ
عت لصربي
ُ
ب ُبكا ِء امل َ
قلت ْ
ن
هجر َ
يتنامى
بن
ٍ
مِ َُ
ثل َقدح ُ
للجن
ٍ
وبقائي دون ًّ
حس
َ
َ
ينهض ب ْ
ن
خوف أن
بن نري وانكساري
صار رُعبي َب َ
نب ْ
ن
ُ
ُ
أبحث إال
رصت ال
ِّ
أخف َ َ
الرضرَينْ
عن

ويف قصي�د ٍة أخ�رى يق�ف ب�كل عواطفه
ومش�اعره اتج�اه وطن� ِه العرب�ي الكبري
والعرق الصامد جزء منه ،هو يش�عر بكل
معان�اة الش�عب العراقي من الش�مال إىل
الجن�وب ،ونح�ن جميعنا نقدر مش�اعره
واحاسيس�ه وكلماتها الحزينة ،االس�تاذ
كريم معتوق احبَّ العراق واح ّبّه ليقول يف
قصيدته الرائعة (قصيدة العراق)
بالقلب قد ُغ ِرزا
خنجر ثم ٍل
بن
ٍ
ِ
ُ
مالمتُ
ُ
ُ
طاعنه او لمت ُ
ِ
من غرَزا
أتى إيلَّ
ٌ
سؤال ُش ُ
هلع
بت من ٍ
ُ
حملت فيه
َ
انكسار كلما وَخزا
َ
ُ
فوق محن ِت ِه
العراق مقي ٌم
لِ َم
كما يقي ُم
ٌ
َ
فوق ماكنزا
نخيل
كأنما الل ُه مُ ذ سوَّى مآتم ُه
ُ
الحزن محتجزا
وقال خذها فصار
ُ
السياب يف َ
والجوع مذ قاله َّ
سع ٍة
وال ِن ُ
فط
ُ
َ
جزا
ع
إشباعه
عن
والنخل
ِ
ِ
قصائد الديوان كثرية وجميلة والتستوعبها
ه�ذه الدراس�ة ،ول�و اتي�ح لنا وق�ت آخر
لكتبن�ا حلقة اخرى ع�ن قصائده العطرة
بشذى الورد والقرنفل والياسمن قراءة يف
ٌ
اقوال اخرى) للش�اعر كريم
ديوان( ولدي
معتوق.
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سلوكيات

افضل...هلم
مستقبل افضل...هلا
حنو مستقبل
حنو
يقولون َّ
إن «املحبني نيام؛ فإذا تزوجوا
اس�تيقظوا» ..فكث�ريا ً ما نس�مع أنهَّ
ليس هن�اك ٌّ
حب يف العالق�ة الزوجيَّة،
الح�ب الذي ب�دأ متأجج�ا ً وقويا ً
َّ
َّ
وأن
قبل الزواج ،سوف ينتهي ويتالىش؛ إذ
َّ
إن الزواج هو العنرص األس�ايس لقتل
ً
ِّ
الحب ب�ني الزوجني؛ نظ�را لالختالف
القوي يف مش�اعر األزواج قبل الزواج
وبع�ده ،ولك�ن بعكس ما هو س�ائد؛
َّ
ف�إن الح�بَّ يبقى بع�د ال�زواج ،ولو
حاول البعض الرتويج لغري ذلك ،رشط
الح�ب بني الزوجني هو ُّ
ُّ
حب
أن يكون
«واع».
ٍ
ُّ
الح�ب الواعي؟ وما املمارس�ات
فم�ا
الخاطئ�ة يف الحي�اة الزوجيَّ�ة ،الت�ي
ُت ِّ
ِّ
الحب؟
عجل بانقضاء
بداي�ة َّ
أن الح�بَّ ال عالقة ل�ه بارتباط
ُّ
فالحب طاقة وع�ي روحيَّة،
ال�زواج؛
ٍّ
والزواج طاقة ح�ب رشعيَّة؛ فلو كان
ٌّ
وحب ب�ني الزوجني قبل
هن�اك توافق
ال�زواج ،وكان هذا التواف�ق «واعياً»؛
فهذا هو العامل األس�ايس الس�تمرار
ِّ
الحب بعد الزواج.
ُّ
الحب الواعي؟
• فما
هو تركيز املح ِّبني عىل ثمرة الس�عادة

دراسات حديثة

هل يبقى ُّ
احلب بعد الزواج؟

ٍّ
ِّ
بح�ب وقلب
الح�ب ،والتس�امح
م�ن
عقالن�ي ،مع اليقني بوج�ود عوارض
واختالفات تشعل الحبَّ باستمرار.
• ه�ل هن�اك ممارس�ات خاطئ�ة
تمارس�ها الزوج�ة ُتعج�ل بانقض�اء

ِّ
الحب يف الحياة الزوجيَّة؟
الرتكيز عىل طلب املشاعر يفقد التناغم
الروحي بني الزوجني؛ فالزوجة شديدة
الرومانسيَّة ،التي تجهل طبيعة الرجل
الذي يفكر مادياً ،منطقياً ،عقليا ً أكثر

م�ن التفكري عاطفي�اً ،يجعل التفاهم
َّ
ُّ
وكأنه
الح�ب
أكث�ر تعقي�داً ،ويصبح
انط�وى يف أحد أركان املن�زل ،ولم يعد
أحد الزوجني يش�عر بوجوده.
ِّ
الح�ب
* نصائ�ح لضم�ان اس�تمرار

واملودة والرحمة بني الزوجني:
� الحرص عىل مساهمة كال الزوجني يف
ِّ
الحب ،باملشاركة واملصارحة
ري نبتة
بينهما.
ِّ
ِّ
للح�ب ،ووق�ت
الح�ب
� جع�ل وق�ت
ملسئوليَّة البيت واألرسة ،وعدم الخلط
بينهما.
� الهديَّة البس�يطة من وقت آلخر بني
وراق
األزواج ،تس�اعد بش�كل جمي�ل
ٍ
عن مداعبة املشاعر الجميلة بينهم.
� عن�رص املفاج�أة اللطيف�ة ،الزوجة
تح�رتف مفاج�آت ،مث�ل :الح�يل،
الش�ياكة ،والجم�ال ،وع�ىل الزوج أن
ي�درك أهميَّ�ة ال�ورد ،واح�رتام ذوق
زوجت�ه يف األل�وان والش�كل الع�ام،
وطريقته وهيئته التي يجب أن تخرج
عن ملل املألوف.
� النقاش�ات املتنوِّع�ة ترق�ق قل�ب
كال الزوج�ني ،وتفت�ح آف�اق التفاهم
بعقالنيَّة راقية بينهما.
� ع�دم االلتفات لقصص املسلس�الت
واألف�الم ،التي تضغط غالبا ً وبش�كل
احرتايف عىل أوجه الخالف بني الزوجني؛
فهي حبكة وصناعة لكسب املال أكثر
منها قربا ً للواقعيَّة.

ساللة من حب الشباب قد تعزز صحة اجللد

تنت�ر بكتريي�ا  ، Cutibacterium acnesوهي
بكتريي�ا معروف�ة بأنه�ا تس�بب حب الش�باب ،
عىل نطاق واس�ع ع�ىل األش�خاص ذوي البرة
الس�ليمة ،وأظهرت التطورات الحديثة يف تسلسل
الجين�ات أن االختالفات يف الخلفي�ة الجينية بني
س�الالت البكتريي�ا قد ت�ؤدي إىل أدوار مختلفة يف
الجلد.
وأظهرت دراس�ة جديدة أن الس�اللة غري املسببة
لألمراض من البكرتيا التى تس�بب حب الش�باب
وتس�مى  C. acnesتحس�ن مقاوم�ة الجل�د ضد
البكترييا املسببة للعدوى .
وق�ال املؤل�ف الرئي�س أيان�و تس�ورو يف كلي�ة

الدراس�ات العليا لعلوم الحي�اة البرية بجامعة
مدينة أوس�اكا “ ،من املحتمل أن تحافظ س�اللة
حب الش�باب عىل صح�ة الجلد ع�ن طريق منع
مس�ببات األم�راض الش�ائعة مث�ل املك�ورات
العنقودية الذهبية من غزو أنسجة الجلد”.
“بدالً من اس�تخدام الثدييات  ،اكتش�فنا هذا مع
 ، Caenorhabditis elegansوه�ي نيمات�ودا
(جن�س من الدي�دان اإلس�طوانية) يبلغ قطرها
 1مم وتحتوي عىل أجزاء حيوانية أساس�ية مثل
الجه�از العصب�ي والعضالت والجه�از الهضمي
ً
فض�ال عن حاجز س�طح الجس�م املكافئ لجلد
،
اإلنسان”.

يف ه�ذه الدراس�ة املش�رتكة ب�ني جامع�ة مدينة
أوساكا وجامعة أوكاياما  ،استخدم الباحثون C.
 elegansللتحقيق يف اآلثار البيولوجية للعديد من
سالالت البكترييا املعزولة من جلد اإلنسان.
كش�فت هذه الدراس�ة عن وجود جوانب مفيدة
لبكتريي�ا ح�ب الش�باب  ،والتي كان له�ا صورة
سلبية بشكل عام ،وفقا للباحثني .
أخ ً
ريا  ،يف مش�هد أبحاث الكائنات الحية املجهرية
الت�ي تهيمن عليه�ا حال ًي�ا البكترييا املش�قوقة
والالكتوباس�يلوس ،كان الفريق متحمسً ا لتوقع
أن ه�ذه الدراس�ة ق�د ت�ؤدي إىل تطبيق س�الالت
صحية مرتبطة بالجلد من حب الشباب.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

اإللكرتون�ي ،ووج�ود صعوبة يف
خل�ق حواجز أثناء العمل عن ُبعد
وقلة املوظفني.
ً
ووفقا للدراسة ،فإن العمل ألكثر
م�ن  55س�اعة يمك�ن أن يكون
س�ب ًبا إىل مرض الريان التاجي،
وهو حالة من آالم الصدر املتكررة
أو السكتة الدماغية.
اآلث�ار الجانبية للعمل لس�اعات
طويلة
هن�اك الكثري من اآلث�ار الجانبية

التي يمك�ن أن تؤثر يف صحتك يف
ً
ً
مرهقا،
كث�ريا ،فإذا كن�ت
العمل
ف�إن مس�تويات الكورتي�زول
(هرمون التوتر األس�ايس) تزداد
مما قد ي�ؤدي إىل ضب�اب الدماغ
وارتف�اع ضغط ال�دم ومجموعة
من املشاكل الصحية األخرى.
فيم�ا ييل بع�ض اآلث�ار الجانبية
الشائعة لإلرهاق بسبب العمل
 - 1ع�دم الحص�ول ع�ىل قس�ط
كاف من النوم
ٍ

كاف
عدم الحص�ول عىل قس�ط
ٍ
من النوم يمك�ن أن تكون عالمة
ِّ
يحس�ن النوم
عىل إرهاقك ،حيث
الصح�ة الجس�دية والعقلية ،لذا
فإن تفويت تل�ك العنارص يمكن
أن يؤث�ر يف كيفي�ة تعامل�ك م�ع
التوتر أو حل املش�كالت أو التعايف
من املرض.
- 2تخطى تناول وجبات رئيس�ة
أثناء النهار
إذا كنت تعمل كث ً
ريا ،فمن السهل
أن تنغم�س يف مهم�ة م�ا وتنىس
تناول الطعام طوال اليوم ،يمكن
أن يتس�بب عدم تن�اول الوجبات
وتخطيها يف انخفاض مستويات
الس�كر يف ال�دم ،مم�ا ي�ؤدي إىل
انخف�اض الطاق�ة وحتى فرصة
اإلرساف يف تن�اول األطعم�ة غري
الصحية يف وقت الحق من اليوم.
 - 3عدم ممارسة الرياضة
عندما يكون هن�اك إجهاد علينا،
فم�ن املحتمل أن يك�ون الذهاب

إىل صال�ة األلع�اب الرياضي�ة أو
الجي�م أح�د األش�ياء األوىل التي
نتوقف عن القيام بها ،لكن بعض
أش�كال التمارين  -م�ن الناحية
املثالي�ة  150دقيقة من التمارين
متوس�طة الش�دة أو  75دقيق�ة
من النش�اط الهوائ�ي القوي كل
أس�بوع  -يمك�ن أن يس�اعد يف
من�ع االكتئاب ،وخف�ض ضغط
الدم  ،وتحس�ني الكوليس�رتول ،
واملس�اعدة يف التحك�م يف نس�بة
الس�كر يف ال�دم وتقلي�ل خط�ر
اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب و داء
السكري.
 - 4قلة التواصل االجتماعي
العمل لس�اعات طويلة يؤثر عىل
عالقاتك االجتماعي�ة مع العائلة
واألصدقاء ،ويس�اعد وجود هذه
الرواب�ط االجتماعية يف الش�عور
بالوح�دة ،ولكن�ه ً
أيض�ا يش�حذ
ذاكرت�ك ومهارات�ك املعرفية مع
زيادة إحساسك بالسعادة.

طبيبك يف بيتك

ما أصح أنواع البقوليات اليت ميكنك تناوهلا وملاذا هي مفيدة للجسم؟
البقولي�ات هي ثم�ار أو ب�ذور عائلة من
النبات�ات تس�مى فاب�ايس يت�م تناوله�ا
بشكل ش�ائع يف جميع أنحاء العالم وهي
مصدر غني باأللياف وفيتامينات ب ،كما
أنها بدي�ل رائع للحوم كمص�در للروتني
النبات�ي ،و للبقولي�ات عد ًدا م�ن الفوائد
الصحية ،بما يف ذلك تقليل الكوليس�رتول
وخفض مستويات السكر يف الدم وزيادة
بكترييا األمعاء الصحية.
تق�دم الس�طور التالي�ة أص�ح أن�واع
البقوليات الت�ي يمكنك تناولها وملاذا هي
مفيدة لك؟
الحمص
ه�و مص�در كب�ري لأللي�اف والروت�ني،
أظه�رت العدي�د م�ن الدراس�ات العلمية
أن البقولي�ات مث�ل الحم�ص يمك�ن أن
تس�اعد يف تقلي�ل الوزن وعوام�ل الخطر
ألمراض القلب وربما حتى خطر اإلصابة
بالرسط�ان  ،خاص�ة عندم�ا تح�ل محل
اللحوم الحمراء يف النظام الغذائي.
يعت�ر الحم�ص مفي� ًدا بش�كل خاص يف
خف�ض نس�بة الس�كر يف ال�دم وزي�ادة
حساس�ية األنس�ولني عن�د مقارنت�ه
باألطعمة األخ�رى عالية الكربوهيدرات ،
قد يؤدي تناول الحمص ً
أيضا إىل تحس�ني
مس�تويات الكوليس�رتول يف ال�دم ،أظهر

ع�دد م�ن الدراس�ات أن الحم�ص يمكن
أن يقل�ل كالً م�ن الكوليس�رتول ال�كيل
وكوليس�رتول الروتني الدهني منخفض
الكثاف�ة “الض�ار” ( ، )LDLوالت�ي تع�د
عوامل خطر لإلصابة بأمراض القلب.
العدس
الع�دس مص�در كب�ري للروت�ني النباتي
ويمك�ن أن يك�ون إضاف�ات رائع�ة
للش�وربات ق�د يك�ون لديهم ً
أيض�ا عدد
م�ن الفوائد الصحية ،ع�ىل غرار الحمص
 ،يمكن أن يس�اعد العدس يف تقليل نسبة
الس�كر يف الدم مقارنة باألطعمة األخرى،

سلوكيات خاطئة تفسد موعد
نوم طفلك

موعد نوم طفلك ليس مجرد وقت
ين�ام فيه طفلك ،إن�ه وقت ثمني،
فعن�د ذه�اب طفلك إىل فراش�ه،
وحتى يس�تغرق يف الن�وم ،يكون
أمام�ك فرص�ة جي�دة للتواص�ل
بعمق معه.
قد تكونني مرهقة بعد يوم طويل
من العمل واملسؤوليات ،ما يجعلكِ
غري صب�ورة ،وكل ما ترغبني فيه
هو أن يس�تغرق طفل�ك يف النوم
برسعة ،م�ا يضيع علي�كِ فرصة
التواصل معه قبل أن ينام.
وحت�ى ال تضيعي الوق�ت الثمني
ال�ذي يس�بق ن�وم طفل�ك ،هناك
بعض الس�لوكيات الخاطئة التي
يجب أن تتجنبيها .تابعي القراءة
لتتعريف إليها.
 - 1تقويم سلوكيات طفلك
قد يرتكب طفل�ك بعض األخطاء
بس�بب أن�ه مره�ق ،أو يرغب يف
الن�وم ولك�ن ال يس�تطيع ،وهذا
ق�د يدفع�كِ إىل تقويم س�لوكياته
الخاطئ�ة ،وربم�ا عقاب�ه حت�ى
يتوق�ف ع�ن ه�ذه الس�لوكيات
الخاطئة.
ولك�ن عق�اب طفل�ك قب�ل نومه
مبارشة ليست فكرة سديدة ،عليكِ
ضب�ط انفعاالت�ك ،وإخب�اره أنكِ
س�وف تناقشني معه س�لوكياته
غ�داً ،وبالفع�ل يمكن�كِ التح�دث
معه يف اليوم التايل عن س�لوكياته
الخاطئة ،وتحذي�ره من تكرارها

وق�ت الن�وم ،وإذا كررها ،طبقي
عليه العقاب يف اليوم التايل أيضاً،
ال يف موعد نومه.
 - 2إظهار امللل أو الغضب
حاملا يحني وقت النوم ،يبدأ طفلك
بتعطي�ل نوم�ه ع�ر طلب رشب
امل�اء أو الذهاب املتك�رر للحمام،
أو طل�ب قراءة أكثر من قصة ،ما
يثري جنونك.
طفل�ك ال يتعم�د إغضاب�ك ،ه�و
فقط يري�د تطويل وق�ت ما قبل
النوم ،لذا يّ
تحيل بالصر ،وال تجعيل
آخر م�ا يراه طفلك ه�و مالمحكِ
الغاضبة .أرس�يل طفلك إىل النوم
بابتسامة هادئة.
 - 3املعاملة الجافة
أن�تِ مرهق�ة بالفع�ل يف نهاي�ة
الي�وم ،ولكن هذا ال يرر معاملتك
الجاف�ة لطفلك ،فه�و بحاجة إىل
الش�عور بحب�ك وحنان�ك حت�ى
ين�ام هانئ�ا ً قرير الع�ني ،وهذا ال
يحتاج من�كِ إىل الكثري من الوقت
أو املجه�ود ،فقط عانقيه واربتي
عىل رأس�ه وقبيل وجنته ،أخريه
أن�كِ تحبينه ،وأنكِ تتمنني له نوما ً
هادئ�ا ً وأحالم�ا ً س�عيدة ،وأن�كِ
تتوقني إىل لقائه يف الصباح لقضاء
يوم ممتع معاً ،هذه الخطوة ،عىل
بس�اطتها ،س�وف تصن�ع فارقا ً
كب�ريا ً يف عالقت�ك بطفل�ك ،ويف
ش�خصيته وثقته بنفسه وتقبله
لنفسه وتقديره لذاته.

املطبخ ..

العمل لساعات طويلة يؤثر يف صحتك
قد يكون قضاء ساعات طويلة يف
العمل ض�ارًا بصحتك مثلما يرض
بجوانب حياتك األخرى ،والتوازن
بني الحي�اة اليومية ووقت العمل
ه�و أفض�ل يشء يمكن�ك القيام
ب�ه ،يف ه�ذا التقري�ر نتعرف عىل
تأثري العمل لس�اعات طويلة عىل
الصحة.
وكش�فت دراس�ة حديثة أجرتها
منظمة الصحة العاملية ومنظمة
العمل الدولية عن أن العمل ألكثر
من  55س�اعة يف األسبوع يمكن
أن يك�ون ل�ه آث�ار س�لبية ع�ىل
صحتك.
وقال عالم النفس بمستش�فيات
كليفيالن�د كليني�ك آدم بورالن�د،
أن أس�بوع العم�ل التقليدى يبلغ
ح�وايل  40س�اعة ،إال أن�ه غ�ري
واقعي للغاية ه�ذه األيام ،وكثري
من�ا لديه أس�ابيع عم�ل تتجاوز
 40ساعة ،واألسباب لحدوث ذلك
عدي�دة منها كثرة رس�ائل الريد
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وجدت دراسة أجريت عىل أكثر من 3000
شخص أن األش�خاص الذين تناولوا أعىل
نس�بة م�ن الع�دس والبقولي�ات األخرى
لديه�م أق�ل مع�دالت اإلصاب�ة بم�رض
السكري قد تكون هذه الفوائد بسبب آثار
العدس يف القناة الهضمية.
أظهرت بعض الدراس�ات أن العدس يفيد
صح�ة األمعاء من خالل تحس�ني وظيفة
األمع�اء وإبطاء معدل إف�راغ املعدة  ،مما
قد يس�اعد يف الهضم ويمنع ارتفاع نسبة
السكر يف الدم
وقد يس�اعد العدس ً
أيضا يف صحة القلب

عن طري�ق تقلي�ل الكوليس�رتول الضار
 LDLوزيادة الكوليسرتول الجيد.
البازالء
البازالء هي ً
أيضا نوع من البقوليات وهي
مصدر كبري لأللياف والروتني مثل العديد
م�ن البقوليات األخ�رى  ،كما أظهر دقيق
الب�ازالء وألي�اف البازالء فوائ�د مماثلة يف
تقلي�ل زيادة األنس�ولني وس�كر الدم بعد
الوجب�ة ،وتقليل الده�ون الثالثية يف الدم
وزيادة الشعور بالشبع ،نظرًا ألن األلياف
تغذي البكترييا الصحي�ة يف أمعائك  ،فقد
تعم�ل ألياف الب�ازالء ً
أيضا عىل تحس�ني
صحة األمعاء أظهرت إحدى الدراسات أنه
يمك�ن أن يزيد من تك�رار الراز لدى كبار
السن ويقلل من استخدامهم للملينات.
الفاصوليا
الفاصوليا هي واحدة من أكثر البقوليات
ً
اس�تهالكا ،وغال ًب�ا م�ا ت�ؤكل م�ع األرز
لديها ع�دد من الفوائد الصحية ،يمكن أن
تس�اعد األطعمة التي تحتوي عىل نس�بة
عالية م�ن األلياف ،مث�ل الفاصوليا ،عىل
إبطاء امتصاص الس�كر يف ال�دم وبالتايل
تقليل مستويات السكر يف الدم ،وأظهرت
إحدى الدراسات أن مستخلص الفاصوليا
البيضاء قد يس�اعد يف تقليل وزن الجسم
وكتلة الدهون.

حلى العوامة املقرمشة

املكويّنات
دقيق  -ثالث أكواب
سكر  -نصف ملعقة صغرية
ماء  -كوبان ونصف
خم�رية  -ملعق�ة صغ�رية
ونصف
ملح  -ربع ملعقة صغرية
زي�ت نبات�ي للق�يل  -بحس�ب
الحاجة
قطر  -بحسب الحاجة
طريقة العمل
 اخلط�ي الدقي�ق ،الخم�رية،السكر وامللح يف وعا ٍء كبري.
 اضيف�ي امل�اء تدريجييّا ً يّحتى
يّ
تتشكل عجينة لييّنة ث يّم اتركيها
لرتتاح جانبا ً لبعض الوقت.

 ادعكي العجينة جييّدا ً بيديك،ث يّم خذي قسما ً منها يف راحة
ي�دك ،إعرصيه�ا يّ
حت�ى يخرج
الفائض عىل شكل كرة صغرية
ث� يّم خذيه�ا بواس�طة ملعق�ة

وضعيها يف الزيت املحميّى.
 اس�تمريّي يّحت�ى تنف�ذ كمييّة
العجني عىل دفعات.
 اس�كبي القطر ع�ىل العوامةوق يّدميها.

نصائح طبية

قبل بداية الشتاء ..خطوات بسيطة لتقليل أمل
التهاب املفاصل يف اليدين
التهاب املفاص�ل حالة تؤثر عىل
مفاصل الجس�م املختلفة بما يف
ذلك الرس�غني والركبة والوركني
والكاحل�ني واملعصمني ،تتفاقم
أع�راض الته�اب املفاصل خالل
فص�ل الش�تاء ،يمك�ن أن يح�د
الته�اب املفاص�ل يف اليدي�ن
م�ن نط�اق الحرك�ة ويؤثر عىل
األنش�طة اليومي�ة يف الش�تاء ،
يمكن�ك اتب�اع بع�ض الخطوات
البسيطة للوقاية من األلم ،يؤدي
الطق�س البارد ً
أيض�ا إىل تفاقم
أي أل�م أو وج�ع موج�ود ،يؤثر
االنخف�اض يف الضغ�ط الجوي
ع�ىل املفاص�ل والغضاري�ف،
يعان�ي الكثري ً
أيض�ا من تصلب
وانخف�اض يف الحرك�ة خ�الل
فص�ل الش�تاء ،فيم�ا ييل بعض
النصائح إلدارة األلم ملن يعانون
من التهاب املفاصل يف اليدين.
 . 1التمارين
يمكن أن يس�اعد تحري�ك يديك
يف من�ع األل�م ،يمكن�ك تجرب�ة
تمارين بسيطة يف املنزل وتشمل
بع�ض ه�ذه  -صن�ع القبضة ،
وثني األصابع واإلبهام  ،والقيام
بإطالة بسيطة يمكنك مراجعة

طبيبك م�رة واحدة وإجراء هذه
التماري�ن البس�يطة يف املن�زل
للحفاظ عىل صحة مفاصلك.
 .2حافظ عىل يديك دافئة
تؤثر درجة الحرارة الباردة ً
أيضا
بش�كل مب�ارش ع�ىل املفاصل،
ً
دافئا خالل فصل
يجب أن تظ�ل
الش�تاء ،ارت� ِد قف�ازات إذا ل�زم
األم�ر إلبق�اء يديك دافئ�ة ،فرك
يديك م ًعا سيوفر الدفء ليديك.
 .3الوسادة الحرارية
الع�الج الوس�ادة الحرارية يزيد
تدفق ال�دورة الدموية ،ويمكنك
اس�تخدام وس�ادة حراري�ة أو
إبق�اء يدي�ك يف امل�اء الس�اخن
لبع�ض الوق�ت ،لك�ن اس�تر
طبيبك قبل تجرب�ة العالج بهذه

الطريقة بانتظام.
 .4مرهم طبي
كما توص�ف األدوية للس�يطرة
ع�ىل آالم والته�اب املفاص�ل
خاص�ة خالل فصل الش�تاء ،إذا
وص�ف طبيب�ك مرهمً�ا  ،فق�م
باستخدامه للحصول عىل بعض
الراحة.
 .5نظام غذائي صحي
إضاف�ة األطعم�ة الغني�ة
بخصائص مض�ادة لاللتهابات
مفيدة ألولئ�ك الذين يعانون من
التهاب املفاصل ،بعض األطعمة
املحمل�ة بخصائ�ص مض�ادة
لاللتهابات هي الطماطم والتوت
واألف�وكادو والعن�ب والكرك�م
وأكثر من ذلك.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

م��و م��ن صاحل��ك عاجل��رف ت��زرع ع��ود
مات��دري اعل��ه س��اعه يفي��ض ويغرگه
وم��ن ش��فت اخلناجر خذت دور الس��يف
كل��ت ي��اروح صي��ري بهالوك��ت درگ��ه
وتس��الني تگل��ي شس��وه وكت��ك بيك
شس��ولفلك ش��أكلك ؟! تكت��ل احلرگه
ذبن��ي ابي��ر بي��ده وكال اكلن��ي الذي��ب
ورس��م للذي��ب ص��وره وجثت��ي بحلگه
وطفان��ي وعاجلم��ر بچفوف��ه رش امل��اي
ورد ينف��خ رم��اد وي��ا جم��ر يلگ��ه

أصع�ب يشء بالنس�بة ل�ك اليوم ه�و التعامل
مع من حولك .ربما تكتش�ف قريبا أن من حولك
يتصفون بالعناد.
ال تعت�رب ابتع�ادك عن الناس خس�ارة كبرة أو فش�ال
بل هي مرحلة مؤقت�ة .إذا كنت بحاجة إىل التحدث مع
البعض ،اتصل بصديقك أو بالحبيب.

الثور

تحت�ار الي�وم ب�ني خياري�ن إما أن تس�تمر
يف عالقت�ك م�ع الحبي�ب أو تنهيه�ا يف الحال.
الذكريات املاضية تؤملك اآلن عىل الرغم من مرور
أعوام عديدة عليها.
تتجدد الشكوك واملخاوف بسبب هذه الذكريات .حاول
أن تتجنب التفكر فيها.

من الفيسبوك

الجوزاء

ال ت�رتك امللل يس�يطر عليك ،فهذا من ش�أنه
أن يؤث�ر يف عطائ�ك ويعيق تقدم�ك يف املرحلة
املقبلة .عليك أن تمن�ح الرشيك وقتا ً أطول ،فذلك
يساعد عىل تطوير العالقة بينكما ويضعها يف إطارها
الصحي�ح .احرص عىل صحت�ك ما دم�ت ال تقوم بأي
نشاط يعود عليك بالفائدة.

السرطان

تحب الطبيعة جدا وتعش�ق الزهور واملناظر
الخ�راء ،ولكن قد يفض�ل البعض االهتمام
بالدراسة واالستفادة من بعض الخرباء يف مختلف
املجاالت .عىل الجانب اآلخر ،تحاول أن تطبق األفكار
التي حصلتها خالل الفرتة املاضية .هذا األمر س�يكون
شيقا وممتعا جدا.

األسد

اجتماعك وبعض األش�خاص اليوم قد يكون
س�ببا يف فش�ل مش�اريعك املس�تقبلية .ه�ل
س�تقوم باالبتع�اد عن ه�ؤالء أم س�تنتظر حتى
تش�عر بالندم والحرسة؟ أم هل س�تختار أن تحقق
أحد أهدافك ومش�اريعك عىل الرغم من أنهم ينصحونك
بالعكس؟ يجب أن تكون يقظا اليوم بقدر اإلمكان.

العذراء

ال تندهش من األش�خاص الذي�ن تلتقي بهم
الي�وم ،فقد تالح�ظ أنهم يترصف�ون بأنانية
وح�ب لل�ذات .م�ن املتوق�ع أن يكون ذلك س�وء
فه�م له�ؤالء وبس�بب ع�دم مش�اركتك لآلخرين يف
نش�اطاتهم .تعامل م�ع من حولك بحكم�ة وحاول أن
تتعلم منهم شيئا جديدا.

الميزان
تفكر دائما يف االس�تقالل سواء عىل املستوى
املادي والعميل .تقيض وقت�ا طويال يف التفكر
يف وضعك املادي وكيف يمكنك تحس�ينه؟ هل أنت
حريص عند إنفاق املال؟ هل تس�تطيع ضبط نفس�ك
ووض�ع ميزاني�ة معين�ة خالل الش�هر؟ هذه األس�ئلة
مهمة جدا ويجب أن تجد إجابات لها.

العقرب

يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة ملواجهة
التحديات ،قد تجد نفس�ك يف ورطة أو موقف
محرج ،بسبب منافس أو خصم أو عد ّو لك .نبش
الدفات�ر القديمة يعيد األلم والجراح ،حاول أن تبقى
بعي�دا ً عنها فهي ل�ن تنفعك بيشء .ب�دأت تحصد ثمار
الحمية التي اتبعتها لتتخلص من السمنة املفرطة.

القوس

النجاح س�يكون حليفك وسيغر سر األمور
نح�و األفضل بع�د إخفاق�ات غ�ر متوقعة.
العالقة بالرشيك يتحكم فيه�ا املزاج املتقلب ،لذا
تلجأ إىل قرارات عشوائية.
تنترص عىل مصاعبك الصحية بالتفاؤل واألمل ،وتعيش
أجمل يوم يف حياتك.

الجدي

يس�ود جو من س�وء التفاهم مع بع�ض الزمالء،
وقد تختلط عليك األمور فتفقد قدرتك عىل الرتكيز
لرتتك�ب خطأ واضحا ً يج ّر عليك سلس�لة من املواقف
املربك�ة .ال تستس�لم لرغب�ات الرشي�ك ،وخصوص�ا ً أن
تلبي�ة طلباته تفتح عليك أبوابا ً عديدة لن تتمكن من إقفالها
بس�هولة .حني تتع�رّض لضغوط كبرة يف العم�ل ،حاول أن
تن�ال فرتة م�ن الراحة لتس�تعيد نش�اطك وتنطل�ق مجددا ً
بفاعلية أكرب.

الدلو
النجوم تش�ر إىل أن األمور العاطفية تس�ر
لصالحك .حاول أن تعرب للحبيب عن شعورك
وحبك له .عىل الرغم من ذلك ،ال تكن مبالغا حتى
ال يك�ون أناني�ا يف التعامل معك ويتجاه�ل رغباتك
واحتياجاتك.

الحوت

علي�ك أن تك�ون حذرا خ�الل هذه الف�رتة وأن
تع�رف كيف تحافظ ع�ىل س�معتك املهنية .ال
تي�أس بل ابذل املزي�د من الجهد إلنج�اح العالقة
بينك وب�ني الحبيب .اختلط أكثر بزم�الء العمل فهذا
سيكون مفيدا لك وألدائك يف املستقبل .أنت غارق يف الحب
وال تستطيع أن تقاوم الحبيب ولكنك ال تبوح بذلك.

acebook

حدث يف مثل هذا اليوم
 – 1839ب�دء ح�رب األفي�ون الت�ي أعلنتها
اململكة املتحدة عىل الصني.
 – 1903استقالل بنما.
 – 1911ش�يفروليه يدخل رس�م ًيا يف سوق
السيارات يف منافس�ة مع طراز «تي فورد».
 – 1913الواليات املتحدة تسن قانون رضيبة
الدخل.
 – 1916إبرام معاهدة تأسيس إمارة قطر.
 – 1918بولندا تعلن اس�تقاللها عن روس�يا
بعد الحرب العاملية األوىل.
 – 1928تركي�ا تب�دأ باس�تخدام الح�روف
الالتينيَّ�ة ً
َّ
ب�دال م�ن العربي�ة يف كتاب�ة اللغة
الرتكية.
 – 1942إط�الق أول صاروخ أملاني من طراز

قصة وعربة
جلس شاب فقد وظيفته ويبلغ
م�ن العم�ر  26عام�ا ً يف مقهى
يقع وسط أحد األس�واق  ،وبدأ
بمشاهدة السيارات التي تذهب
وتجيء وهو يردد نفس الكلمة
بصوت عا ٍل  “ :آه لو كانت هذه
يل وليس�ت لصاحبها  ،أنا فهيم
وذكي وهو ال يستحقها”.
م�ر الي�وم األول  ..والثان�ي ..
والثال�ث والش�اب يجل�س يف
الس�وق وي�ردد نف�س ال�كالم
 ،كلم�ا م�ر موظ�ف ق�ال يجب
أن أك�ون مكان�ه  ،وكلم�ا مرت
س�يارة قال يجب أن تكون هذه
يل  ،وكلم�ا رأى ش�خصا ً بثي�اب
جميلة قال ه�ي أجمل لو كانت
عيل.
ط�ال الزم�ن  ..فم�ر أس�بوع
وأس�بوعان وثالث�ة ول�م يبحث
الش�اب ع�ن وظيف�ة واكتف�ى
بحس�د الن�اس يوميا ً م�ن ذات
املقهى ،وكان هناك رجل عجوز
يجل�س غ�ر بعي�د عن�ه ويهز
رأس�ه كلم�ا ردد ه�ذا الش�اب

«إف  »-2وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
 – 1956العم�ال الع�رب ينس�فون أنابي�ب
الب�رتول يف كل من س�وريا وليبي�ا والبحرين
والس�عودية ملنع البرتول ع�ن املعتدين أثناء
العدوان الثالثي عىل مرص.
 – 1957إط�الق الكلب�ة الي�كا إىل الفض�اء
بواس�طة السفينة س�بوتنك -2الس�وفيتية
لتك�ون أول كائ�ن ح�ي يطل�ق برحل�ه إىل
الفضاء.
ً
رئيس�ا
 – 1992انتخ�اب بي�ل كلينت�ون
للوالي�ات املتح�دة بع�د تغلبه ع�ىل الرئيس
جورج بوش.
 – 1995تربئ�ة العب كرة الق�دم األمريكية
أو جاي سيمبس�ون من تهم�ة قتل زوجته

وعشيقها.
- 2004الرئي�س األمريك�ي ج�ورج دبلي�و
بوش يحظى بفرتة رئاسية ثانية بعد تغلبه
عىل منافسة الديمقراطي جون كري.
 – 2013إعص�ار هاي�ان ي�رب الفلبني و
فيتنام يؤدي إىل مقتل حوايل  6100شخص.
العاملي الواحد،
 – 2014افتتاح ُبرج التجارة
ّ
ُ
ل ُيصبح أطول مبنى يف نصف الكرة الغربيَّة،
بارتفاع ً 541
مرتا.
 – 2015إعصار تشاباال يرب املحافظات
الس�احلية اليمني�ة حرم�وت وش�بوة
وسقطرى ،ويدمر آالف املنازل ويقتل ثمانية
أش�خاص ،ويعترب أقوى إعصار استوائي يف
املحيط الهندي.

الشاب الحسود!!

كالم�ه الس�لبي ،يف البداي�ة ل�م
يكن ينتبه له الش�اب الحس�ود
له�ز رأس العج�وز م�ع كلماته
 ،لك�ن بع�د أي�ام انتبه ل�ه وبدأ
ينظ�ر إليه بنظ�رات غضب ألنه
شعر بهز رأس العجوز نوعا ً من
السخرية.
ويف نهاية الثالثة أس�ابيع ؛ قرر
الشاب أن يرى ملاذا يقوم الرجل
العجوز بهذا الفعل  ،فذهب إليه
وق�ال له  “ :يا ه�ذا  ...ملاذا تهز

اختبارات شخصية

برأسك سخرية مني؟”.
فرفع رأس�ه العج�وز إليه وقال
ل�ه  “ :تعلم االحرتام يف الخطاب
فأنا عمري  65عاما ً”.
ش�عر الش�اب بنوع من الخجل
وقال له  “ :أعتذر  ،لكن ملاذا هز
الرأس بهذه الطريقة؟”.
ابتس�م العج�وز وقال ل�ه  “ :ال
أسخر منك لكنك تذكرني بشبابي
 ،فقبل  30عام�ا ً بالضبط جئت
إىل ه�ذا املقه�ى وكان الوحيد يف

هذا الس�وق ،وقلت نفس كالمك
ورددت�ه دوما ً قائالً أنا أفضل ...
كرب الس�وق واتس�ع وما زلت يف
مكان�ي أؤم�ن أنن�ي أفضل وأن
الناس ال يستحقون شيئا ً “
الشاب “ :إذن؟”
العج�وز  “ :ل�م أعد أق�وى عىل
ال�كالم بش�كل مس�تمر وأرفع
صوتي ،لكن الحمدلله أنك جئت
هنا فرتدد ما أردده منذ  30عاما ً
وبالتايل أنا أهز رأيس عىل كالمك
ألقنع نفيس أنني أقوله فما زلت
أرى نفيس األفضل”.
صعق الش�اب من الكالم وعرف
أن الحسد أسوأ صفات البرشية
فهو ال يأتي بخ�ر لصاحبه أبدا ً
 ،وع�رف أنه ل�و وقع يف ش�باك
الس�لبية لجلس هن�اك  30عاما ً
مث�ل ه�ذا العج�وز ي�ردد نفس
ال�كالم ولكن�ه يغر م�ن الواقع
ش�يئاً.يقول ج�ورج هيغ�ل :
“ الحس�د أغب�ى الرذائ�ل ع�ىل
اإلط�الق ،فإن�ه ال يع�ود ع�ىل
صاحبه بأية فائدة”.

إلى أي فصل من فصول السنة تنتمي؟
ل�كل من�ا فصله املفضل خالل الس�نة ،والذي يش�عر به املرء
وكأن�ه ملكا ً له�ذا الفص�ل ،فيقبل ع�ىل الحياة بش�كل أكرب
وينخ�رط باملجتمع حتى أن نفس�يته تب�دو أفضل بكثر من
ذي قبل.
وباالخص النس�اء ،حي�ث أنهن يفضلن إح�دى الفصول عىل
بقيّتها ويرين أنهن يتميزن به من خالل مالبسهن وعطورهن
حتى مجوهراتهن.
هل تريدين معرفة إىل ّ
أي فصل من فصول السنة تنتمني ؟! ..
إقرأي التحليل اآلتي:
ً
إمرأة ش�توية ،وتميلني له�ذا الفصل املاطر ،فأنتِ
 إذا كن�تِإم�رأة تفضل أن يكون لون ش�عرها داكن وتميلني إىل األجواء
الدراماتيكي�ة ،وم�ن ناحية املالب�س فأكثر ما يناس�بها هي
املالب�س ذات الخطوط الواضح�ة والعريضة ،ويكون عطرها
ذو رائحة حيوية عميقة ،أمّ ا عن اإلكسس�ورات واملجوهرات
املالئمة لهذا الفصل فتكون غالبا ً املاس�ية والفضيّة للمعانها
ودفئها.
ً
إمرأة صيّفية ،وتميلني إىل األجواء املشمس�ة ،فانتِ
 إذا كنتِإمرأة كالس�يكية وتقليدية إىل ح ٍد ما ،تكون ش�خصيتك غالبا ً
هادئ�ة ومحافظ�ة ولبق�ة وكريمة أيض�اً ،وأكثر م�ا يالئمكِ
من املالبس تلك البس�يطة ذات الطاب�ع األنثوي ،والتي عليها
طبعات خفيف�ة بألوان موحدة ،كما أنها تميل إىل اس�تخدام
العط�ور ذات روائ�ح األزه�ار ،واملجوهرات واإلكسس�وارات
املاسية والفضية.
ً
إم�راة خريفيّ�ة ،وتميل�ني إىل األج�واء الخريفي�ة
 إذا كن�تِالباردة وتس�اقط أوراق الشجر ،فأنتِ غر رسمية ،وتفضلني
املالب�س الرياضي�ة ،وتفضل�ني العط�ر الخش�بي مثل عطر
الصندل وتحب�ني أكل الفاكهة ،واملجوهرات واإلكسس�وارات
ذات الطابع العرصي أكثر.
ً
إم�رأة ربيعية ،وتميلني إىل حب الزهور واألش�جار
 إذا كن�تِوم�ا إىل ذل�ك فأنتِ صديق�ة ودودة وذات طابع غر رس�مي،
تحب�ني الضح�ك والحي�اة ومن الن�وع ال�ذي ال يش�يخ أبداً،
فغالبا ً
مالبس�ك ما تك�ون مفعمة باأللوان الن�رة ورائحة
ِ
عطرها خفيفة مستم ّدة من الفاكهة والزهور ،وتحبّذ ارتداء
املجوهرات واإلكسسوارات ذات اللون الذهبي.

خواطر ...
احلياة عبارة عن قوسني ،األول هو ميالدك والثانيهو وفاتك ،فحاول أن متألهما بالشيء املناسب لك.
اجعل خطواتك مثل الذي ميشي على الرمال،ال أحد يسمع صوت خطواته ولكن أثر خطواته
واضح.
ال حتاول أن تعاتب اآلخرين ،فمن يريدك بجانبهسيختلق ألف قصة حتى يكون بجانبك ،ومن ال
يريدك سوف يخلق ألف عذرا ً حتى يبتعد عنك.
في نهاية معظم األمور سوف تدرك أن ال أحديبقى من أجلك ،فكلهم يبقون حسب حاجتهم،
وفي النهاية اجلميع ذاهبون.

شخصيات من التاريخ

مفخرة عراقية األستاذ سالم االلوسي
(عميد المؤرخين العراقيين)
ولد س�الم عب�ود اآللويس يف منطقة س�وق حمادة ع�ام  1925م إحدى
مح�الت بغ�داد القديمة يف الكرخ م�ن أرسة دينية معروف�ة وفيها دخل
الكتاتي�ب وق�رأ الق�رآن وأكمل دراس�ته االبتدائي�ة واإلعدادي�ة يف بغداد
وبس�بب ظروفه املعاش�ية الصعبة اصب�ح موظفا يف دائ�رة اآلثار التي
ام�ى فيها اكثر من عرشين س�نة تعلم فيها الكثر عىل أيدي أس�اتذة
كبار إبان األربعينيات.
يف الع�ام  1948م التح�ق بكلية التجارة واالقتصاد ببغ�داد وتخرج فيها
س�نة  1952م وكان نش�يطا ودؤوبا
عىل العمل املهني والثقايف منذ شبابه
املبك�ر وقد عرف بني رفاق�ه بالهدوء
واملثاب�رة والصرب واالنش�غال بالعمل
دون أية أمور أخرى اىل جانب وظيفته
يف اآلثار عم�ل االلويس بعد تخرجه يف
دار اإلذاع�ة العراقي�ة بتقدي�م بعض
املساهمات والربامج اإلذاعية األدبية
والثقافي�ة وق�د ح�ارض يف مادت�ي ”
الفن�ون اإلس�المية” و“تاريخ الخط
العرب�ي” يف معه�د الفن�ون الجميلة
 1967 - 1960م يف ع�ام  1964م
تأسس املركز الوطني للوثائق يف بغداد
ّ
عني اآللويس أمينا عاما له وكانت نخبة من كبار املؤرخني العراقيني وراء
تأسيس�ه من اجل حفظ تراث الع�راق الوثائقي وخوفا عليه من الضياع
وهو ذاته الذي اصبح اليوم يسمى “ دار الكتب والوثائق “ ومن املناصب
الت�ي تقلدها معاونا ملدير اآلث�ار العام وايضا معاونا ملدي�ر عام اإلذاعة
والتلفزي�ون ومدير اإلذاعة وكالة  ،وعمل مديرا لدائرة التأليف والرتجمة
والنرش ومدير السياحة العام ،وعميد معهد الوثائقيني العرب وكالة
أس�هم يف إصدار مجلة سومر واملورد والرتاث الشعبي والوثائق التي هي
من أشهر املجالت التي صدرت يف العراق ومازالت تصدر فضال عن مراكز
البحوث والدراسات العاملية ........
تويف يف بغداد مس�اء الثالثاء  23صفر  1436ه� 16/كانون األول 2014
عن عمر ناهز  89عاما.

كلمات متقاطعة

الكلمات االفقية
- 1قائد انترص عىل  37قائدا ً وملكا ً
 - 2فيلم تاريخي ألحمد مظهر
 – 3تكرب وتتألب – من ضواحي دمشق
 – 4جدها يف كاتنا – مظلما ً
 – 5عكسها شامتون – لالستفهام
 – 6رشب املاء بدون تنفس – مؤسسة مالية
 - 7رسام فرنيس شهر – تبرص “مجزومة”
 – 8دولة أوروبية
 – 9الضعيف .
الكلمات العمودية
- 1إذاعة عربية
 – 2أغنية لعبد الوهاب ولنجاة ولعبد الحليم حافظ
 – 3حرف مكرر – كرم املحتد
 – 4إنهاء األمر – حرف مكرر
 – 5من القوى العس�كرية التي كانت موجودة يف لبنان
وأخرجت العام  – 2005أداة استثناء
 – 6للنهي – عائلة صحفي لبناني راحل
 – 7نوع من الرصاص – غر مطبوخ
 – 8أغنية ألم كلثوم
 – 9مجرى مائي عراقي

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
ابتكار سبيكة ألومنيوم تتحمل درجة
حرارة تصل لـ  400درجة مئوية

قام علماء يف جامعة موسكو الخاصة بالفوالذ والسبائك ،باخرتاع
سـبيكة ألومنيوم تسـتطيع أن تتحمل درجة حرارة تصل إىل 400
درجـة مئوية ،وذلـك بزيادة  200درجة عن مثيالتها من سـبائك
األلومنيوم األخرى.
ويذكـر العلماء أن املادة الجديدة ستسـمح بـأن ينخفض إىل حد
بعيد وزن قطارات سـكك الحديد والطائـرات وغريها من املعدات
وتنكمش البصمة الكربونية الناتجة عنها.
يذكـر أن األلومنيـوم وغالبيـة سـبائكه املصنوعـة عىل أساسـه
يحتـوي عىل مقاومة كبـرية للتـآكل يف الجو وماء البحـر واملياه
العذبـة ومحاليـل العديد من املواد الكيميائيـة يف معظم املنتجات
الغذائية.
وحسـب االخصاصيـني الـروس فإن املـادة الجديـدة تختلف عن
مثيالتهـا بكلفـة منخفضة نسـبيا وبسـاطة اإلنتـاج وعدد من
الخصائص الفيزيائية الفريدة.
وقال كبـري الباحثني يف قسـم معالجة املعـادن يف جامعة الفوالذ
والسـبائك ،تورغوم أكوبيـان” :إن مادتنا تتميـز بمكونات ثابتة
وإنهـا تتحمل حرارة تصل  400درجة مئويـة يف الوقت الذي تبدأ
غالبية السـبائك تتحلل عند ارتفاع درجـة الحرارة إىل  300درجة
مئوية”.

الكشف عن طريقة لتشخيص
السرطان أثناء تناول الطعام

أعلـن الطبيب الـرويس ألومنيوم
ألكسندر مياسـنيكوف ،أنه عند
ظهور طعم غري عادي يف الفم قد
يشري إىل وجود ورم يف الدماغ.
ويشـري مياسـنيكوف يف حديث
تلفزيوني ،إىل :أن تغري مستقبالت
التذوق يف الفم ،قد يشري إىل وجود
ورم يف الدمـاغ .لذلـك يجب عدم
تجاهـل ظهـور طعـم غريب يف
الفم مثل الطعم املر أو الحامض
أو املعدني.
ويقـول “الكثريون ال يعريون أي
اهتمام لظهور الطعم الغريب يف
الفـم ،مع أنه نـادرا ما قد يكون
مرتبطـا بوجـود ورم خبيـث يف

الدماغ”.
ويضيـف :قـد يكـون انضغـاط
العصب سـببا يف ظهـور الطعم
الغريب يف الفم.
ويقول موضحا“ :ثالثة أعصاب
تنقل املعلومات من مسـتقبالت
التذوق ،فعند تغري الطعم يف الفم،
قـد يكـون أحـد هـذه األعصاب
مضغوطا يف مكان ما”.
ويشري مياسنيكوف ،إىل أن سبب
ظهور طعم غري اعتيادي يف الفم،
ربما يكون ناتجا عن تناول دواء
مـا ،مثـل املضـادات الحيويـة
وأدوية تخفيض مستوى ضغط
الدم.

تغريدات

عزت الشابندر

راغب عالمة

ازمة تعريف الكتلة االكرب ليست دستورية ّ ،
إنا
هي زوبعة سياســية بامتيــاز  ،إذ اليوجد تعريف
جديــد هلــا بعد أن قطعــت احملكمــة االحتادية
(  ) 2014بأنها ( الكتلة النيابية االكثر عددا واليت
تتشكل يف اجللسة االوىل للربملان ).
برحيل عمالق الفــ ّن اجلميل تفتقد القدود احللبيّة
والطرب األصيل الفنّان الكبري صباح فخري..
أتق ّدم من ّ
عشــاق الف ّن اجلميل ومن عائلة الراحل
الكبــري وأصدقائه وحمبّيه بأمســى آيات العزاء،
سائالً اهلل أن يتغمّده بواسع رمحته.
وسيبقى تراثه ّ
الفن خالداً يف ذاكرة الف ّن العربي.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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ماجد املهندس وأصالة يف دبي
تستعد الفنانة أصالة ،والفنان ماجد املهندس،
لحفلهما الغنائي يف اإلمارات ،بالتزامن مع
انطالق املوسم الشتوي للحفالت هناك ،وذلك
عىل مرسح مدينة دبي لإلعالم.
ومن املقرر ان يقام الحفل يف الـ  27من
نوفمرب الجاري ،عىل مرسح مدينة دبي
لإلعالم ،التي تشهد عددا من الفعاليات
الغنائية والثقافية خالل شتاء .2021
كانت آخر الحفالت الغنائية لـ أصالة يف
مرسح «خورفكان» ،بمشاركة الفنان عبد
الله الرويشد ،والذي شهد حضور زوجها
فائق الحسن للمرة األوىل معها يف لياليها
الغنائية.
يذكر أن ماجد املهندس قد طرح مؤخرا ً أغنية
«مسكني» ،والتي حققت أكثر من مليون
ً
إضافة إىل أغنية «حرام
ونصف مشاهدة،
تروح» ،التي سجلت أكثر من  2مليون و600
ألف مشاهدة.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews
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اخلطوة ال تزال
صغرية

مسرية سعيد وزياد برجي يف مهرجان
املوسيقى العربية
ضمن فعاليات مهرجان املوسيقى العربية
يف دورته الـ  ،30والذي افتتح فعالياته،
اإلثنني ،اقيم عىل مرسح النافورة حفل تتغنى
خالله النجمة املغربية سمرية سعيد بقيادة
املايسرتو محمد عرام بباقة من أجمل أعمالها
التي أضاءت مشوارها الفني ،وسبقها
فاصل للنجم اللبناني زياد برجي الذي يقدم
مجموعة من أعماله الغنائية الشهرية.

كما قدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية
املواهب تحت إرشاف الفنان عبد الوهاب
السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد
الستار والدكتورة داليا حسنني مختارات من
مؤلفات الطرب العربي،
وذلك يف السابعة
مساء عىل املرسح
الخارجي.

وفاة الفنان السوري صباح فخري
عن عمر ناهز  88عاماً

نعت نقابة الفنانني السوريني ،امس الثالثاء ،الفنان
السوري صباح فخري الذي تويف عن عمر ناهز 88
عاما ً.
والفنان الراحل من مواليد حلب  1933حاصل عىل وسام
االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة عام  ، 2007وذلك
تقديرا ً إلنجازاته الكبرية واملتميزة يف خدمة الفن.
ً
كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيبا ً للفنانني ونائبا لرئيس
اتحاد الفنانني العرب ومديرا ً ملهرجان األغنية السورية ورضب
الرقم القيايس يف الغناء عندما غنى يف مدينة كاركاس بفنزويال
مدة  10ساعات دون انقطاع سنة .1968
وأحيا الفنان العديد من الحفالت يف الدول العربية واملدن
األجنبية ،وحصد الكثري من األلقاب والجوائز واألوسمة حتى
أنشأت مرص جمعية فنية باسمه.
ورغم إعالنه أنه سيعتزل الغناء إذا ضاع صوته منه عام 2010
الحقه التكريم تقديرا ً لعطائه املتميز ،كما دخل موسوعة غينيس
لألرقام القياسية يف أطول مدة غناء متواصلة.
وكان الفنان صباح فخري بدأ الغناء يف اإلذاعة السورية عام ،1948
حيث اشتهر بصوته الرخيم وغنائه اللون الطربي األصيل.
وعىل رغم نجاحه الفني ،إال أن الفنان قرر مواصلة دراسته ،فدرس
املرحلة الثانوية يف املعهد العربي اإلسالمي يف حلب ،وتخرّج منه يف
للتدريس ،وقد عمل فعالً
عام  ،1952حاصالً عىل شهادة تأهيل ّ
مدرّسا ً يف عام .1953

فيلم روائي
ميثل العراق يف
منافسات جائزة
األوسكار 2022
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
ترشيح فيلم روائي لتمثيل العراق يف
التسابق عىل جائزة األوسكار ألفضل
فيلم عاملي لعام .2022
وقالت الوزارة يف بيان :إن «اللجنة
املستقلة املختصة باختيار الرشيط
الروائي الطويل صوتت باإلجماع
املطلق لصالح ترشيح فيلم
«أوروبا» للمخرج العراقي حيدر
رشيد ،وهو أحد األفالم الروائية
الطويلة الخمسة املدعومة من
قبل منحة بغداد لدعم السينما
العراقية لعام  2021املقدمة من
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار».
وأضاف البيان أن «اختيار فيلم
أوروبا جاء تتويجا ً للمسار
املتميّز واإليجابي الذي م ّر به
هذا الفيلم منذ اختياره ضمن
برنامج نصف شهر املخرجني
يف الدورة السابقة ملهرجان
كان السينمائي الدويل ،والذي
حاز خالله عىل جائزة الدورة
التاسعة لجائزة بياترتييش
سارتوري املمنوحة من قبل
جمعية النقد املستقل يف مهرجان
كان».
وتابع بيان الوزارة «كما حاز عىل
العديد من الجوائز ،من بينها جائزة
الرشيط الفيض املمنوحة من قبل
جمعية ّ
نقاد وصحفيي السينما
اإليطاليني ،واختارته جمعية
ُن ّقاد السينما االيطاليني للعام
.»2021

محزة مصطفى
حني تمىش ،نيل أرمسرتونغ ،أول إنسان عىل سطح القمر عام  ،1969قال
جملته الشهرية «خطوة صغرية إلنسان ،خطوة كبرية للبرشية» ..برصف
النظر عن طبيعة الرصاع عىل الفضاء بني أمريكا واالتحاد السوفياتي يف
ستينيات القرن املايض (غاغارين الرويس أول رائد فضاء مطلع الستينات
من القرن املايض وأرمسرتونغ األمريكي أول إنسان يهبط عىل سطح القمر)،
فإن الهدف منه فتح آفاق علمية ملعرفة ما وراء كوكبنا ..كان كوكبنا قبل
ستة عقود حيث بدأت مغامرة اكتشاف الفضاء زاهيا ال يعاني مثلما يعانيه
اليوم ،وبخاصة عىل صعيد االحتباس الحراري وتغري املناخ واتساع ثقب
األوزون.
كان املتوقع أن ال يأخذ ما يفرتض إنه تنافس بني القطبني شكل الرصاع
الذي تطور خالل عقد الثمانينات من القرن املايض اىل ما يعرف بـ «حرب
النجوم» ..ولم تكن حرب النجوم يف الواقع سوى خديعة ضلل من خاللها
الرئيس األمريكي آنذاك ،رونالد ريغان ،ما تبقى من عجائز الكرملني
عقب وفاة ليونيد بريجينف .فلم يكن قسطنطني تشريننكو بمستوى تلك
الزعامة التاريخية للرتويكا الروسية يف الستينات والسبعينات (بريجنيف,
بودكورني ,كوسيجن) ..ومع أن تشريننكو لم يستمر يف الكرملني سوى
عامني تقريبا ،فإن خلفه أندروبوف جاء يف وقت بدأ الرصاع والتنافس يميل
لصالح الواليات املتحدة.
وإذا كان ريغان استمر يف حرب النجوم فإن غورباتشوف أجهز عىل ما تبقى
من االتحاد السوفياتي حتى انهياره مطلع تسعينيات القرن املايض ..شكل
الرصاع بني العمالقني ذهب بعيدا يف السياسة وتداعياتها دون االلتفات اىل
جملة أرمسرتونغ «خطوة صغرية إلنسان ،خطوة كبرية للبرشية» ..رسعان
ما أعلن فوكاياما «نهاية التاريخ» وعد هنتنغون ما جرى وما سوف يجري
َ
«صدام حضارات» ..لم يلتفت أحد اىل وضع الكوكب الذي نتشارك فيه
جميعا سواء أيام كان عدد نفوسه وقت رصاع حرب النجوم ال يزيد عن
ثالثة مليارات ونصف اىل نحو  6مليارات إنسان اليوم.
الفارق بني اليوم وبني قبل نحو  60عاما أن األرض كانت تسعفنا بما نريد،
بينما اليوم تنئ تحت شتى أنواع املشاكل واألزمات آخرها جائحة كورونا
التي لم تكن سوى سوء تدبري من البرش بشأن كيفية التعامل مع األرض
التي شحت مواردها وبدأت تنهش فيها شتى األزمات مناخيا ..التقديرات
تشري اىل أن كوكب األرض لم يعد قادرا بعد عقود من الزمن عىل إدامة الحياة
للمزيد من املواليد الجدد ..يف مقابل ذلك ال توجد إجراءات حقيقية عىل صعيد
كيفية التعامل مع هذه التحديات ..صحيح أن مدينة كالسكو الربيطانية
تحتضن هذه األيام مؤتمرا مهما يتعلق باملناخ إال إنه يمكن القول إن دول
العالم ومنظماته لم تكن ال من قبل وال اآلن بمستوى ما يمكن أن يواجهنا
من تحديات بيئية وكوارث محتملة ..هذا يعني أن العالم الذي انبهر بهبوط
أرمسرتونغ عىل سطح القمر ،وال يزال منبهرا بجملته «خطوة صغرية
إلنسان ،كبرية للبرشية» ،لم يعمل شيئا يف كيفية ترجمة هذه الجملة..
فاآلن ،وبعد أكثر من خمسة عقود من الزمن عىل ذلك الحدث ،فإننا يمكن
أن نعيد صياغة تلك الجملة بحيث تكون خطوة كبرية إلنسان لكنها التزال
صغرية للبرشية التي لم تستفد منها عىل صعيد مواجهة التحديات وما
أخطرها يف املستقبل غري البعيد.

هنا الزاهد تنضم لفيلم «بضع ساعات يف يوم ما»
انضمت الفنانة ،هنا الزاهد ،لقائمة أبطال فيلم «بضع
ساعات يف يوم ما» ،للمخرج عثمان أبو لبن ،واوضح
املنتج أحمد السبكي أنها تظهر يف دور مهم ومحوري
خالل األحداث ،وتواصل أرسة العمل التصوير يف مدينة
 6أكتوبر.فيلم «بضع ساعات يف يوم ما» ،مأخوذ من
وراية تحمل نفس االسم ،ويكتب السيناريو والحوار
كاتب نفس الرواية محمد صادق ،والذي قدم من قبل
رواية هيبتا ،ويشارك يف بطولة العمل كل من الفنانة
مي عمر ،هشام ماجد ،عائشة بن أحمد ،أحمد

السعدني ،مايان السيد ،خالد أنور ،محمد سالم ،هدى املفتي،
وغريهم ،من إخراج عثمان أبو لبن.ومن ناحية أخرى ،تواصل
الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهدها يف مسلسل «أنا وهي»،
والذي يشاركها يف بطولة العمل الفنان أحمد حاتم ،ومن املقرر
عرضه يف موسم الشتاء عىل أحد املنصات اإللكرتونية ،وينتمي
العمل لنوعية الـ  15حلقة وتدور أحداثه يف إطار رومانيس
كوميدي.وتجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصني يعانيان من
مرض نفيس ويرتددان عىل عيادة طبيب نفيس يجسده أرشف
عبد الباقي ،ويتعرفا عىل بعض وتبدأ قصة حب بينهما.
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