وزير العدل ينفي وجود حاالت رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
تعذيب يف السجون
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
نفى وزير العدل ساالر عبد الستار ،امس االربعاء،
وجود حاالت تعذيب يف السجون العراقية.وقال
عبد الستار يف ترصيح صحفي :أن» الوزارة لديها
اتفاقات مع املنظمات الدولية لغرض تأهيل السجون
 ،مؤكدا مبارشتها بتأهيل سجون إصالحية األحداث
يف مدينة املوصل وأجزاء صغرية من العاصمة
بغداد».وبخصوص موضوع إنتشار وباء كورونا
بني النزالء يف السجون أوضح وزير العدل أن» هذا
املوضع غري صحيح تماما ً واإلجراءات الوقائية
وعمليات التعفري مستمرة داخل السجون «.
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صفحة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7494 :الخميس  27ايار 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

كردستان :سلمنا مئات املطلوبني إىل
احملاكم االحتادية
بغداد /الزوراء:
كشف مجلس القضاء األعىل يف إقليم كردستان ،امس األربعاء ،عن تسليم مئات املطلوبني
اىل املحاكم العراقية االتحادية ،مشريا اىل وجود تنسيق وتعاون عايل املستوى بني مجلس
القضاء االتحادي ومجلس القضاء يف اإلقليم.وقال رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل،
برايم إسماعيل خوشناو ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن “مجلس القضاء األعىل يف إقليم
كردستان سلّم إىل املحاكم االتحادية مئات املطلوبني املتواجدين يف محافظة أربيل خالل
الفرتة املاضية”.وأضاف خوشناو أن “هناك تنسيقا كبريا بني الجانبني لتسهيل إجراءات
التسليم وتبادل املطلوبني ،سواء بشأن املطلوبني للحكومة االتحادية أو إقليم كردستان”.
وأشار خوشناو إىل أن “مجلس القضاء يف اإلقليم يطبق القوانني القضائية االتحادية ،لكونه
جزءا من الدولة العراقية» .الفتا ً اىل «وجود تعاون بمستوى عال جدا ً بني مجلس القضاء
األعىل يف بغداد واملجلس يف اإلقليم ،السيما يف مجال املطلوبني ،وكذلك الخربات التدريبية”.

السعر  500دينار

No: 7494 Thu 27 May 2021

أكد ضرورة تعاون األجهزة الرقابية لضمان جناح تطبيق القانون بعد تشريعه

مستشار صاحل يكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشف مستشار رئيس الجمهورية ،حسن جهاد،
ع�ن مضم�ون قانون استرداد االم�وال العراقية
املنهوب�ة ،وفيما حدد اله�دف الرئيس من إعداده
وارس�اله اىل الربملان ،اكد رضورة تعاون االجهزة

عن مضمون قانون اسرتداد األموال املنهوبة وحيدد اهلدف من صياغته

الرقابي�ة كهيئة النزاه�ة وديوان الرقاب�ة املالية
والبن�ك املركزي لضم�ان نجاح تطبي�ق القانون
بع�د ترشيعه.وقال جهاد يف حدي�ث لـ”الزوراء”:
ان قانون اسرتداد االموال العراقية املنهوبة درس
بعناي�ة وبدقة وم�ن الجوان�ب كاف�ة .مبينا :ان

القانون حدد الية ارجاع االموال العراقية املرسوقة
يف الخارج بطريقة قانونية تشارك بها املؤسسات
العراقية املعنية بالتعاون مع املؤسس�ات الدولية
التي تستطيع ارجاع تلك االموال للعراق.واضاف:
انه يجب عىل الجمي�ع التعاون يف هذا املجال بدءا

من مجلس النواب لترشيع�ه لكي يصبح قانونا،
وكذلك املؤسس�ات العراقية املعنية ،السيما هيئة
النزاهة وديوان الرقابة املالية والبنك املركزي ،التي
تقوم باالم�ور الفنية لضمان نج�اح تطبيق هذا
القانون .واشار اىل :ان القانون سيخدم مستقبل

الع�راق لكونه يه�دف اىل مراقب�ة وارجاع االموال
العراقي�ة املنهوبة منذ ع�ام  2003حتى اآلن.من
جهته ،أكد مستش�ار رئيس الجمهورية ،عبد الله
الزيدي ،ان قانون اس�تعادة االموال املنهوبة سلم
رس�ميا اىل مجلس النواب.وق�ال الزيدي يف حديث

متلف�ز تابعته “ال�زوراء” :ان “قانون اس�تعادة
االموال املنهوبة س�لم رسميا إىل مجلس النواب”.
الفتا اىل أن “أمواال كثيرة للعراق توجد يف أرصدة
أجنبية قبل وبعد عام .”2003

تفاصيل ص3

توتر يف اخلضراء إثر اعتقال قائد عمليات احلشد يف األنبار قاسم مصلح

الكاظمي :شكلت جلنة حتقيقية من قيادة العمليات واالستخبارات وأمن احلشد للتحقيق يف االتهامات املنسوبة إليه

بغداد /الزوراء:
أك�د القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة
مصطف�ى الكاظم�ي ،إن املظاه�ر
املس�لحة التي حدث�ت الي�وم انتهاك
خطري للدس�تور العراقي  ،فيما شدد
على إن حماي�ة أم�ن الوط�ن وعدم
تعري�ض أم�ن ش�عبنا للمغام�رات
مسؤولية الحكومة ،ياتي ذلك بعد ان
ألقت وكالة االس�تخبارات فجر امس
االربع�اء القب�ض عىل قائ�د عمليات
الحش�د يف األنبار قاسم مصلح .وقال
الكاظم�ي يف بيان ص�ادر عن مكتبه
“نفذت ق�وة امنية عراقي�ة مختصة
بأم�ر القائد الع�ام للقوات املس�لحة
مذك�رة قب�ض قضائي�ة بح�ق أح�د
املتهمين صب�اح امس وف�ق املادة 4

يف ه�ذه املرحلة التاريخية مس�ؤولية
ملقاة على عاتق الحكوم�ة والقوى
األمنية والعسكرية والقوى واالحزاب
والتي�ارات السياس�ية  ،ولذل�ك ندعو
الجميع إىل تغليب مصلحة الوطن”.
وكان�ت وكال�ة االس�تخبارات ق�د
ألق�ت فج�ر ام�س االربع�اء القبض
على قائد عملي�ات الحش�د يف األنبار
قاس�م مصل�ح .وتش�هد العاصم�ة
بغداد ،توترا ً أمنيا ً ش�ديدا ً عىل خلفية
اعتق�ال االس�تخبارات العراقي�ة
على قائد عملي�ات الحش�د يف األنبار
قاس�م مصلح .وعىل اث�ر ذلك أغلِقت
املنطقة الخضراء يف العاصمة بغداد
،وأص�درت قي�ادة عملي�ات بغ�داد،
أوام�ر بمن�ع دخ�ول جمي�ع االرتال

إرهاب وبن�اء عىل ش�كاوى بحقه”.
وأضاف “وقد ش�كلت لجنة تحقيقية
تتكون من قيادة العمليات املشتركة
واستخبارات الداخلية واالستخبارات
العس�كرية واألم�ن الوطن�ي وأم�ن
الحشد الشعبي للتحقيق يف االتهامات
املنس�وبة إلي�ه باعتب�اره وه�و اآلن
بعه�دة قي�ادة العملي�ات املشتركة
إىل حين انته�اء التحقيق”.وأك�د إن
“املظاه�ر املس�لحة الت�ي حدثت من
قبل مجموعات مس�لحة تعد انتهاكا ً
خطريا ً للدس�تور العراق�ي والقوانني
النافذة  ،ووجهن�ا بالتحقيق الفوري
يف ه�ذه التح�ركات حس�ب القان�ون
“.وش�دد عىل “أن حماية امن الوطن
وعدم تعريض أمن شعبنا اىل املغامرات

كاتانيتش :ال توجد أي خطوط محراء على عودة العيب الشرطة لصفوف الوطين

وزير الدفاع :لن نقبل باالعتداء على
املتظاهرين مهما كلّف األمر

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزي�ر الدفاع ،جمعة عن�اد ،امس
األربعاء ،عن ه�دف زيارته إىل محافظة
ذي ق�ار ،فيم�ا وجَّ �ه الق�ادة واملرات�ب
العس�كرية باحت�واء املتظاهرين وعدم
االعت�داء عليهم.وقال عن�اد ،يف ترصيح
صحفي :إن “هدف زيارتي إىل محافظة
ُّ
لتفقد القطع�ات املوجودة
ذي قار ه�و
باملحافظة واالطالع على الخطط املع َّدة
مس�بقا ً ملجابه�ة ّ
أي تهدي�د” ،مبينا ً أن
“محافظة ذي قار ال يوجد فيها داعش،
وانما تظاهرات مطلبية حسب القانون”.
وأك�د عناد أن�ه “تمَّ�ت توصي�ة جميع
املنتس�بني والق�ادة والضب�اط واملراتب
باحتواء التظاهرات واملتظاهرين ،وعدم
أي ظرف” ،مشددا ً
اإلس�اءة إليهم تحت ّ
بقول�ه“ :إنن�ا لن نقب�ل باالعت�داء عىل
املتظاهرين مهم�ا كلَّ�ف األمر”.وتابع:

ُ
ُ
وبحثت مع
“زرت مق َّر محافظة ذي قار
املحافظ عددا ً م�ن األمور” ،موضحا ً أنه
“م�ن ضمن صالحيّات�ي كوزير دفاع لن
أُ رِّ
قص يف تلبي�ة بعض األمور التي طلبها
مني املحافظ”.

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر ،امس
األربعاء ،يف البورصة الرئيسية يف بغداد
وإقلي�م كردس�تان.وقال مص�در ا ٕن
بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف
بغداد س�جلت  149150دينارا ً عراقيا ً
مقاب�ل  100دوالر أمريكي.واش�ار
املص�در ا ٕىل أن اس�عار البي�ع والرشاء
ارتفع�ت يف محال الصريفة باالٔس�واق

املحلي�ة يف بغ�داد ،حي�ث بل�غ س�عر
البي�ع  149500دين�ار عراق�ي ،بينما
بلغت اس�عار الشراء  148500دينار
ل�كل  100دوالر أمريكي.أم�ا يف اربيل
عاصمة اقليم كردس�تان فقد شهدت
اسعار الدوالر ارتفاعا أيضا ،حيث بلغ
س�عر البيع  149200دين�ار لكل مائة
دوالر ،والرشاء وبواقع  149000دينار
لكل مائة دوالر أمريكي.

كويكب عمالق مير قرب األرض بسرعة  61ألف كم/س اليوم

االخرية

دعوات نيابية لتفعيل قانون الكسب غري املشروع واحلزم احلكومي يف تطبيقـه ضد الفاسديـن
الزوراء  /يوسف سلمان:
مع اعلان رئي�س الجمهورية ،برهم صال�ح ،تقديم
مرشوع قانون « استرداد عوائد الفساد « اىل مجلس
النواب ،ترتقب االوساط النيابية عودة انعقاد جلسات
مجلس النواب السبت املقبل ،حيث تنتظر الترشيعات
املهمة طريقه�ا اىل جدول االعمال للميض بإقرارهـا.
واكدت لجنة النزاهة النيابية ان تفعيل قانون الكسب
غير املرشوع س�يكون رادعا ضد الفاس�دين ،يف هذا
الوق�ت الصع�ب ال�ذي يعاني الع�راق ضائق�ة مالية
خانقة.وقال عضو اللجنة ،النائب عبد االمري املياحي،

ل�ـ» ال�زوراء» :ان « الحكومة تقع عليها مس�ؤولية
تفعي�ل بن�ود قانون الكس�ب غري املشروع ،والعمل
عىل استرداد اموال العراق املنهوبة قبل وبعد ،2003
مع الح�زم املطلوب يف تطبيق القان�ون ليكون رادعا
للفاس�دين».واضاف ان « جائح�ة فيروس كورون�ا
أوقف�ت معظ�م النش�اطات يف العال�م وم�ن ضمنها
الع�راق ،ولك�ن يف الوق�ت نفس�ه هناك اس�تعدادات
ملتابعة ه�ذه امللفات وخاصة استرداد اموال العراق
املنهوب�ة قبل وبع�د  .« 2003مبينا أن « الربملان رشع
قانون�ي الكس�ب غير املرشوع ،وم�ن أين ل�ك هذا؟

 ،لكنهم�ا ل�م يجدا طريقهم�ا إىل التطبي�ق الصحيح
عمليا على ارض الواقع .واوضح أن�ه « يف حال ُطبق
القان�ون س�يوقف الكثير من الفاس�دين وس�يعيد
الكثير من االم�وال ،التي نهبت طيلة ه�ذه الفرتة»،
مشيرا ان « القان�ون يحت�اج اىل تفعي�ل وجدي�ة يف
العمل الحكومي والتزام مؤسس�ات الدولة بمحاسبة
املقرصين ومقاضاته�م «.وتابع القول ان « مرشوع
القان�ون يتضمن إج�راءات عملية اس�تباقية رادعة،
وأخرى الحقة الس�تعادة أم�وال الفس�اد».باملقابل،
أكدت لجن�ة مراقبة الربنامج الحكوم�ي والتخطيط

االسرتاتيجي النيابية دعم الربملان ألي قانون يتضمن
إج�راءاتٍ فاعلة بخصوص استردا ِد األم�وال املهربة
بس�بب الفس�اد س�واء كانت قبل أم بعد العام 2003
.وقال عضو اللجنة ،النائب محمد شياع السوداني ،يف
بيان صحف�ي :إن «مجلس النواب كانت له محاوالت
يف مالحق�ة الفاس�دين واألم�وال املهرب�ة اىل خ�ارج
الكس�ب غري املرشوع
العراق ،وأجرى تعديال لقانون
ِ
يف ع�ام  ،2019إالّ أنه احتوى على ثغراتٍ عدة لم تتم
ُ
معالجتها» ،مشيرا اىل رضورة محاس�بة املتورطني
بهدر وتهريب املال العام.

السوريون يدلون بأصواتهم يف االنتخابات الرئاسية

اسعار الدوالر تقفز وتالمس الـ 150
ألفا يف بغداد وكردستان

يف ظاهرة حتدث مرتني خالل العام

تعامد الشمس فوق الكعبة املشرفة
اليوم اخلميس

املنامة /متابعة الزوراء:
تتعامد الشمس فوق الكعبة املرشفة،
الي�وم الخمي�س ،يف ظاه�رة فلكي�ة
تح�دث مرتين خلال الع�ام ،حي�ث
يمك�ن االس�تفادة منه�ا يف تحدي�د
وتصحيح مس�ار القبلة.وذكر الباحث
الفلك�ي ،محم�د رض�ا العصف�ور،
بحسب صحيفة “الوطن” البحرينية:
أن الش�مس س�تتعامد ف�وق الكعب�ة

ص6

املس�لحة س�واء كانت تابعة للجيش
أو الرشط�ة أو الحش�د الش�عبي أو
أي ارت�ال أخ�رى ،والتي تزي�د عن ٢
عجل�ة عبر الس�يطرات الخارجية”.
كما دخل�ت دبابات الجي�ش العراقي
بعض أحياء املنطقة الخرضاء ،وسط
أوامر بمنع دخول األرتال العس�كرية
إىل داخ�ل بغداد.وكان�ت خلية اإلعالم
األمني ق�د قالت إن “اعتق�ال قيادي
يف الحش�د ال يس�تهدف أي جه�ة”،
موضح�ة أن “عملي�ة االعتقال تمت
وفقا للقانون” .وشددت خلية اإلعالم
األمن�ي على أن “جمي�ع األجه�زة
العسكرية واألمنية تتبع للقائد العام”
مصطفى الكاظمي يف العمليات التي
تنفذها.

املرشفة بمش�يئة الله الي�وم الخميس
يف وق�ت رف�ع أذان الظه�ر بالتوقي�ت
املحيل ملدينة مكة املكرمة عند الساعة
 12:18مسا ًء و  09:18صباحا بحسب
التوقيت العاملي ،حيث تصل الش�مس
إىل نقطة التعامد “ح�وايل  90درجة”،
ويختف�ي حينها ظل الكعب�ة وجميع
األجسام .

تفاصيل ص3

األمم املتحدة :انتخابات الرئاسة السورية ليست جزءا من العملية السياسية
دمشق /متابعة الزوراء:
ادىل الناخب�ون الس�وريون ،ام�س
األربع�اء ،بأصواته�م يف االنتخاب�ات
الرئاس�ية الت�ي يتص�در مش�هدها
الرئيس املنتهية واليته بش�ار األس�د
( 55عاما) الذي من املتوقع أن يفوز
بوالي�ة رابعة مدتها س�بع س�نوات،
فيما قال املبعوث األممي إىل س�وريا
غري بيدرسون إن االنتخابات الجارية

يف س�وريا ليس�ت جزءا من العملية
السياسية التي دعا إليها قرار مجلس
األمن .2254وقالت اللجنة القضائية
العليا لالنتخابات يف س�وريا مس�اء
األربعاء ،إنه ونتيجة اإلقبال الش�ديد
عىل صنادي�ق االقرتاع تم تمديد فرتة
االنتخاب�ات  5س�اعات ب�كل املراكز
االنتخابي�ة يف املحافظات.ويتنافس
مرش�حان آخ�ران أمام األس�د ،لكن

فرصهما يف الفوز تكاد تكون منعدمة
وس�ط تش�كيك قوى غربية بنزاهة
االنتخابات .وفتح�ت مراكز االقرتاع
أبوابها من الس�اعة 04:00( 07:00
ت غ) حتى الس�اعة 16:00( 19:00
ت غ) عىل أن تصدر النتائج خالل 48
س�اعة من إغالق صنادي�ق االقرتاع.
واتخذ األس�د عب�ارة «األمل بالعمل»
شعارا لحملته االنتخابية ،يف محاولة

بعد تسجيل  4718إصابة و 26حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتخطى املليون و181
ألفا وعدد امللقحني يالمس الـ  562ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،ام�س االربعاء ،املوقف
الوبائ�ي اليوم�ي لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق،
وفيما اكدت تس�جيل  4718اصاب�ة جديدة و 26حالة
وفاة وشفاء  3249حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة
التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات حس�ب املناطق.وذكرت
ال�وزارة يف بيان تلقته «ال�زوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ، 44252 :ليصبح عدد الفحوصات

الكلية ، 10250984 :مبينة انه تم تسجيل  4718اصابة
جديدة و 26حالة وفاة وش�فاء  3249حالة.واضافت:
ان ع�دد حاالت الش�فاء ال�كيل، )%92.6( 1094140 :
بينم�ا عدد حاالت االصابات الكيل ،1181698 :أما عدد
الح�االت التي تح�ت العلاج ، 71291 :يف حني ان عدد
الحاالت الراق�دة يف العناية املركزة ، 418 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل ،16267 :الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم
امس ، 24130 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.561966 :

لتس�ليط الضوء على دوره املقبل يف
مرحلة إع�ادة اإلعم�ار ،بعد عقدين
أمضاهما يف سدة الرئاسة.إىل جانب
األس�د ،يخوض مرش�حان الس�باق
الرئ�ايس هم�ا وزير الدولة الس�ابق
عبد الل�ه س�لوم عبد الل�ه (-2016
 )2020وكان نائب�ا ملرتني ،واملحامي
محمود مرعي ،من معارضة الداخل
املقبول�ة م�ن النظ�ام ،وس�بق أن

ش�ارك بني ممثليها يف إحدى جوالت
املفاوض�ات برعاية األم�م املتحدة يف
جني�ف ،والتي اتس�مت بالفش�ل.يف
غضون ذلك ق�ال املبعوث األممي إىل
سوريا غري بيدرسون إن االنتخابات
الجارية يف س�وريا ليس�ت جزءا من
العملي�ة السياس�ية التي دع�ا إليها
قرار مجلس األمن .2254

تفاصيل ص3

جونسون“ :أحتمل املسؤولية الكاملة” عن
استجابة بريطانيا للجائحة
لندن /متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي ،بوري�س
جونس�ون ،أنه يتحم�ل املس�ؤولية الكاملة عن
اس�تجابة البالد لكوفيد  ،-19مؤكدا أنه يش�عر
باألس�ف حق�ا للمعاناة خلال تفشي الوباء يف
بريطانيا.كالم جونس�ون ،يأت�ي عقب اتهامات
مس�اعده الس�ابق دومينيك كامينغز ،الذي قال
إن “األخطاء أدت إىل وفيات غري رضورية”.وقال
جونسون للمرشعني “أتحمل املسؤولية الكاملة
ع�ن كل ما حدث” ،مضيفا“ :كما قلت من قبل..

أنا آسف حقا للمعاناة التي عانى منها شعب هذا
البلد .ورغم ذلك ،فقد أرص جونسون ،عىل وجهة
نظ�ره بأن الحكومة ترصفت ط�وال الوقت بنية
إنق�اذ األرواح وحماي�ة خدمة الصح�ة الوطنية
( )NHSووفق�ا ألفضل نصيح�ة علمية” ،وقال:
“ه�ذا بالضبط ما فعلن�اه”.وكان كامينغز قال،
بوق�ت س�ابق ،إن الخطة املبك�رة التي وضعتها
بريطاني�ا ملكافح�ة كورون�ا كان�ت “كارثية”،
وإن “ق�رارات مريع�ة” ق�ادت الحكومة لفرض
إجراءات عزل عام كان من املمكن تجنبها.

استقالة رئيس مالي املؤقت ورئيس الوزراء بعد اعتقال اجليش هلما

مايل /متابعة الزوراء:
قال مساعد للكولونيل ،أسيمي جويتا،
نائ�ب رئيس م�ايل ،إن الرئي�س املؤقت
للبلاد باه نداو ورئي�س الوزراء مختار
ع�وان اس�تقاال ،ام�س األربع�اء ،بعد
اعتق�ال الجي�ش لهم�ا ي�وم االثنين.
وكانت وكال�ة “فرانس ب�رس” أفادت

بأن العسكريني يف مايل اعتقلوا الرئيس
ورئي�س ال�وزراء ووزير الدف�اع ،وذلك
عق�ب اإلعلان ع�ن تش�كيلة جدي�دة
للحكوم�ة ت�م فيه�ا اس�تبدال وزيري
الدف�اع واألمن.وأف�ادت مصادر لوكالة
“رويترز” ب�أن العس�كريني اقت�ادوا
الرئيس ورئيس ال�وزراء ووزير الدفاع

س�ليمان دوكوريه إىل قاع�دة “كاتي”
العس�كرية.ويأتي ذلك بعد ساعات من
اإلعالن عن تش�كيلة جديدة للحكومة،
غ�اب عنه�ا اثن�ان م�ن العس�كريني
املتنفذين الذين أطاحوا بالرئيس السابق
أبوبكر كيتا يف أغس�طس ع�ام .2020
ويف وقت س�ابق ،س�مح العقيد غويتا،

الرجل القوي يف السلطة املالية ،لوسيط
“املجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا”
غ�ودالك جوناثان ب�أن يلتقي بالرئيس
ورئي�س الحكومة االنتقاليني ،حس�ب
مصدر قريب من الوساطة.ورصح هذا
املص�در املطلع على املفاوضات لوكالة
“فران�س ب�رس” طالب�ا ً ع�دم كش�ف

هويته لي�ل الثالثاء-األربع�اء “حصلنا
على الض�وء األخضر للق�اء الرئي�س
االنتق�ايل (باه ن�داو) ورئي�س الوزراء
(مخت�ار وان).وكان يتح�دث بعد لقاء
يف العاصم�ة املالي�ة باماك�و بني نائب
الرئي�س االنتقايل العقيد اس�يمي غوتا
والوفد الذي يقوده جوناثان.
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املوضوع :جتهيز منظومة قياس مستوى منتوج للخزانني  2000م 3و  3000م 3يف مصفى الدورة.
رقم الطلبية 5541/IR - 01/2021 Rev.2 :ت 2021/10

يرس (رشكة املش�اريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي االختصاص و الخربة لتقديم عطاءاتهم (تجهيز منظومة قياس مس�توى
منت�وج للخزانين  2000م 3و  3000م 3يف مصف�ى الدورة) وتس�ليمها وتفريغها( )CIPيف مخ�ازن الرشكة يف الدورة ،و ان تكون بلدان املنش�أ للمواد
(الوالي�ات املتحدة االمريكية  -اململك�ة املتحدة -اليابان  -كن�دا  -املانيا-هولن�دا -ايطاليا-فرنسا-السويد-اسبانيا-النمس�ا-النرويج-فلندا-بلجيكا-
الدنم�ارك) علم�ا ً ان املرشوع ذاتي التمويل وان الكلفة التخميني�ة للمناقصة هي( )303,000,000مليون دينار(ثالثمائ�ة وثالثة ماليني دينار عراقي)
وبمدة التنفيذ( )120يوم(مائة وعرشون يوم تقويمي) مع مالحظة ومراعاة ماييل:
 .1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املش�اريع النفطية/قس�م التوريدات والتعاقداتscop@ -:
 scop.oil.gov.iq // Pur.cus@scop.oil.gov.iqمن االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة (9:00ص) لغاية (12:00م) وكما موضحة
بالتعليمات ملدمي العطاءات.
 .2على املجهزي�ن الراغبني واملؤهلين من ذوي الخربة واالختصاص باالشتراك يف هذه املناقصة تقدي�م عطاءاتهم وفقا للشروط املطلوبة يف الوثائق
القياسية واالعالن بموجب املعايري االتية:
أ -املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.
ب -خدمات ما بعد البيع.
ج -عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( 10س�نوات) قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل()%30من الكلفة التخمينية للمناقصة
عىل ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومؤيدا من الجهات التعاقدية ذات الصلة.
د -مدة تنفيذ العقد بااليام التقويمية.
ه�ـ -يج�ب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه س�يولة نقدية تبلغ ( )60,600,000دينار عراقي(س�تون مليون وس�تمائة الف دينار عراقي) من
مرصف معتمد ومصدق اصوليا (باالمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع النفطية).
ح -تجهيز مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للشتغيل االويل.
ط -يكون التجهيز مع التفريغ  CIPواصل ومفرغ يف مخازن الرشكة يف الدورة عىل ان يتم قبول استالم التجهيز يف موقع املرشوع ويتحمل مقدم العطاء
كافة الرضائب والرسوم املتعلقة بذلك.
ي -مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.
ك . -تلتزم الرشكة االجنبية املشرتكة تقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه املؤسسات العراقية خالل( )30ثالثون يوما من
تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة باملناقصة.
ل -يف حال�ة وج�ود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشتركة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتس�وية مرضية للطرفني (التس�وية وفقا التفاقية نادي
باريس او التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة  2014او شطب الدين كليا ً بحسب مقتىض الحال) الية منازعات او مطالبات سابقة خالل
( )30ثالثون يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التس�وية رشط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم اس�تبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة
يف املناقصة.
م -تتعه�د الرشك�ة االجنبية بعدم اج�راء اي مطالبة قضائية او ادارية عىل اي مديونية بحق املؤسس�ات العراقية بعد االحال�ة مبارشة او غري مبارشة
م�ن خلال البي�ع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى اس�تمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشتركة للعمل بالعراق
باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 .3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق
البالغة ( )200,000دينار عراقي (مائتا ألف دينار عراقي) نقدا ً وغري قابل للرد .
 .4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (رشكة املشاريع النفطية-قسم التوريدات والتعاقدات-الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي من االحد اىل الخميس
من الساعة ( 9:00ص) ولغاية الـ ( 12:00م).
 .5مكان تس�ليم العطاء(وزارة النفط-رشكة املش�اريع النفطية-لجنة اس�تالم وفتح العطاءات املحلية -الطابق االول  /الوزيرية/خلف معهد التدريب
النفطي).
يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ( )24/6/2021حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل-:
رشكة املشاريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي /بغداد-العراق
الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية.
التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.
 .6يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع
من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر ويكون الحضور الزاميا ً
الوقت  9:00( :ص)لغاية ( 12:00م).
التاريخ2021 / / :
املكان:يحدد الحقا ً
 .7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
 .8يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم-:
أ -هوية غرفة التجارة(نافذة)عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة العراقية مصدقة من مسجل الرشكات
يف وزارة التجارة.

ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
• ملواطني جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة(او ش�هادة الجنس�ية +هوية االحوال املدنية) بطاقة الس�كن ،عقد ايجار ،او الطابو للداللة عىل
العنوان .
• ملواطني الدول االخرى:صورة واضحة عن جواز السفر.
ج -ش�هادة تس�جيل الرشكة الرئيس�ية وعنوان مركز عملها الفعيل اذا كان�ت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق او مكت�ب اقليمي مصدق اصوليا
وتقديم شهادة تسجيل هذا الفرع والعنوان الفعيل للفرع مصدق اصوليا وقا لنظام فروع الرشكات االجنبية رقم()2لسنة .2017
د -تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ معنون اىل رشكة املشاريع النفطية مصدق اصوليا.
هـ  -تلتزم الرشكة العراقية مقدمة العطاء وكذلك الرشكة االجنبية التي لديها مكتب اقليمي يف العراق بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت
اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و -ش�هادة تأس�يس الرشك�ة االجنبي�ة من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأس�يس الرشكة ومصدقة من الس�فارة العراقي�ة يف ذلك البلد ودائرة
التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبيا .
ح -يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.
ز -وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .
ك -تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء.
ل-وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
املالحظات-:
يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
األول -يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
الثان�ي -يحتوي عىل العرض الفني+الجدول الزمني(يتم ارفاق نس�خة الكرتونية مع النس�خة الورقية ،ويف حالة وج�ود اختالف او تضارب يتم اعتماد
النسخة الورقية ).
الثالث -يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.
توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية  1-1من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق .
د -بيان محتوى الظرف الداخيل (عرض فني ،عرض تجاري غري مسعر ،الوثائق املطلوبة).
 .9الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
 .10يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن الخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
 .11تهمل العطاءات الغري مس�توفية للمستمس�كات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري مستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ،يجب ان
تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية و اال فإنها تستبعد النها غري متوافقة.
 .12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الطرف
االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل ( )7ايام من تاريخ حصول التغيري.
 .13لجه�ة التعاق�د الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون تعويض مقدمي العط�اءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة
فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات يف الحالتني االتيتني -:
• الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني .
• عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
 .14ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها .
 .15يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعراملدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 .16اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون س�عر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها
مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .
 .17يك�ون مقدم العطاء مس�ؤوال عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخ�ول ودفع اي مصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل
العراق لتخليص املواد ويتحمل كافة الرضائب والرس�وم الكمركية وغري الكمركية املتعلقة بذلك وحس�ب القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما
يجري تعديلها او استبدالها من وقت الخر.
 .18يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت .
Web site: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq
E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq
و.مدير عام
رشكة املشاريع النفطية
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املناقصة :رقم ( )22-21-20لسنة  2021ضمن خطة تنمية األقاليم 2019
																		
					
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
									
م /اعالن
ُ
تعل�ن محافظ�ة ذي قار (العقود الحكومي�ة) عن مناقصات خطة تنمية االقاليم  2019واس�تنادا لتعليم�ات تنفيذ العقود
الحكومي�ة رقم  2لس�نة  2014املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضواب�ط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة
االتحادي�ة لع�ام  2019ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد
الوطنية.
وس�يتم العمل عن�د فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولي�ة العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كاف�ة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد يف النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتح�دة (الخاصة بتعريف
الدول املؤهلة).
وبإم�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية بع�د تقديم طلب تحريري اىل العن�وان املحدد بالتعليمات
ملقدمي العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة
وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا من يوم االثنني
املص�ادف  2021/5/31يف بناية (الش�باب والرياضة) فعىل الراغبني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني
من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية
ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة
للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل
ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية-:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة-:
أ -الكوادر الفنية :املدرجة يف الجدول ادناه
ب -املتطلبات املالية
اوال -:املوارد املالية (السيولة النقدية) كما مدرج يف الجدول ادناه
د -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتش�مل (جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح ،لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة
الس�وداء ،الشركات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وف�ق القانون التجاري وان ال تكون
وكاالت تابعة لصاحب العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس
االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانياً :عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة
ذي قار.
ثالثاً :شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة
ل�دىوزارةالخارجي�ةالعراقي�ة.
رابعاً :هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب
ما مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة)
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التامينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك
مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة
التعاقد (ديوان محافظة ذي قار /قس�م العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من
تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة
قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد
املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الص�ادرة من وزارة التخطيط وتك�ون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند
تلبيتها ملعايري التاهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال
عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
-4تبق�ىالعط�اءاتناف�ذةوملزم�ةملقدم�يالعط�اءاتبم�دة()120ي�وماعتب�ارام�نتاري�خغل�قاملناقص�ة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها
العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلت�زم الطرف الثاني بان يش�غل ما اليقل ع�ن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل
اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ
استالم املركز للطلب.

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد1200 :
التاريخ 2021/5/26 :

 -8يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه
عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة
مع�زز بتعهد من قبلهم بعد التنازل او االنس�حاب يف رو املناقصة عليهما على ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا
بعد توقيع العقد خالل مد ال تتجاوز  14يوم من تاريخ توقيع العقد ويف حالة انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني
معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
 -9املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال
لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلت�زم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل
سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
 -13تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية
املجهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حس�ب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .
 -15ان اخ�ر ي�وم لتقديم العط�اءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من يوم االربع�اء املص�ادف  2021/6/9اىل العنوان التايل
محافظة ذي قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرشيد -فرع ذي قار
( 535مبنى هيئة االعمار س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع
مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر
العن�وان الكام�ل للرشكة ورقم الهاتف والربي�د االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبلي�غ من خالله ملزم واصوليا
وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد
االلكرتون�ي ،وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار
–صوب الشامية -يف شارع االمام عيل (ع) .وسوف ترفض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية
فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م
مق�دمالعط�اءوتوقيع�هورق�مالهات�فوالعن�وانااللكرتون�ي.
 -16تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية ولتمويل الالزم.

الدكتور
احمد غني الخفاجي
محافظ ذي قار
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يف ظاهرة حتدث مرتني خالل العام

أكد ضرورة تعاون األجهزة الرقابية لضمان جناح تطبيق القانون بعد تشريعه

تعامد الشمس فوق الكعبة املشرفة
اليوم اخلميس

عن مضمون قانون اسرتداد
مستش��ار صاحل يكش��ف لـ
األموال املنهوبة وحيدد اهلدف من صياغته

املنامة /متابعة الزوراء:
تتعامد الش�مس ف�وق الكعب�ة املرشفة،
الي�وم الخميس ،يف ظاه�رة فلكية تحدث
مرتني خالل العام ،حيث يمكن االستفادة
منها يف تحديد وتصحيح مسار القبلة.
وذك�ر الباح�ث الفلك�ي ،محم�د رض�ا
العصف�ور ،بحس�ب صحيف�ة “الوطن”
البحريني�ة :أن الش�مس س�تتعامد فوق
الكعبة املرشفة بمشيئة الله اليوم الخميس
يف وقت رف�ع أذان الظهر بالتوقيت املحيل
ملدينة مك�ة املكرمة عند الس�اعة 12:18
مس�ا ًء و  09:18صباحا بحسب التوقيت
العامل�ي ،حي�ث تص�ل الش�مس إىل نقطة
التعام�د “ح�وايل  90درج�ة” ،ويختف�ي
حينها ظل الكعبة وجميع األجسام .
واض�اف :أن هذه الظاه�رة تحدث مرتني

خالل العام أثناء حركة الشمس الظاهرية
الس�نوية وانتقالها من خط االس�تواء إىل
مدار الرسطان ىف ش�هر مايو ،وعند عودة
الش�مس جنوبا إىل خط االس�تواء قادمة
من مدار الرسطان خالل ش�هر يوليو من
كل عام وسيكون هذا التعامد األول خالل
هذا العام بينما سيحدث التعامد الثاني يف
منتصف ش�هر يوليو املقبل.
وأوض�ح :أنه يمك�ن االس�تفادة من هذه
الظاه�رة لتحديد وتصحي�ح إتجاه القبلة
بش�كل دقيق م�ن أي نقطة ح�ول العالم
تك�ون فيه�ا الش�مس فوق األف�ق ،وذلك
من خلال نصب “عصا” بش�كل عمودي
عىل أرض مس�توية وق�ت التعامد ،حيث
س�يكون االتج�اه املعاك�س للظ�ل إتجاه
القبلة.

الكشف عن هيكل جديد لفريق التفاوض احلكومي

اخلرطوم تستأنف حمادثات السالم
مع حركة احللو
الخرطوم/متابعة الزوراء:
أعل�ن وزير ش�ؤون الوزراء الس�وداني،
خالد عمر يوس�ف ،بدء جوالت التفاوض
الرس�مية بين الحكومة وفصي�ل الحلو،
اليوم الخميس.
وأكد وزير ش�ؤون الوزراء حضور رئيس
جمهوري�ة جنوب الس�ودان ،الفريق أول
س�لفا كير مياردي�ت ،ورئيسي مجلس
الس�يادة ،وال�وزراء الفري�ق أول رك�ن
عبدالفت�اح الربهان ،وعبدالل�ه حمدوك،
افتت�اح جلس�ة الح�وار والتف�اوض بني
الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة
القائد عبدالعزيز الحلو ،يف جوبا عاصمة
دولة جنوب السودان.
وقال عمر يوس�ف إن “جوالت التفاوض
الرس�مية س�تبدأ الي�وم الخمي�س”،
والحكوم�ة االنتقالي�ة ج�اءت للتفاوض
بقل�وب وعق�ول مفتوح�ة م�ن أج�ل
اس�تكمال مسرية السالم الذي بدأ باتفاق
جوبا لسالم السودان”.
وتابع أن “االخرتاق الكبري الذي تم بتوقيع
إعالن املبادئ مع الحركة الشعبية لتحرير
السودان ش�مال بقيادة القائد عبدالعزيز
الحلو”.
وش�دد عىل عزم الحكومة عىل اس�تكمال
عملي�ة السلام ،حت�ى ال تبق�ى طلق�ة
واحدة وال مظلمة واحدة يف أي من أرجاء
الس�ودان تقود الن�دالع الح�رب األهلية،
وهذا وعد ثورة ديسمرب املجيدة”.
وكشف الوزير السوداني عن هيكل جديد
لفري�ق التفاوض الحكومي س� ُيعلن عنه
عقب جلسات املفاوضات.
ووص�ل حم�دوك الثالث�اء إىل جوبا حيث
تبادل ورئي�س الحركة الش�عبية التأكيد
عىل أهمي�ة الجول�ة الحالي�ة ملفاوضات
السلام ،ورضورة الدخ�ول فيه�ا برغبة
قوية وإرادة حقيقية لتحقيق السالم.
ووق�ع الربهان والحلو إعلان مبادئ من
 7بن�ود ،أبرزها وجود جي�ش واحد ،عىل

أن يت�م الدمج تدريجيا حتى نهاية الفرتة
االنتقالية ،وتأسيس دولة مدنية فيدرالية
يف الس�ودان قائم�ة على فص�ل الهوية،
والثقاف�ة ،والع�رق ،والدين ع�ن الدولة،
إضافة إىل وقف األعمال العدائية ،وتسهيل
وصول املس�اعدات اإلنس�انية إىل املناطق
التي تسيطر عليها الحركة الشعبية.
وكان�ت “الحرك�ة الش�عبية ـ ش�مال”
تتمسك برضورة وجود نص رصيح حول
“علماني�ة الدول�ة” مع وجود جيشين،
ويف ح�ال عدم تحقي�ق ذلك له�ا الحق يف
مُ مارس�ة تقرير املصري ،وه�و ما أدى إىل
عدم مش�اركتها يف التوقي�ع عىل اتفاقية
جوبا املوقعة مع حركات الكفاح املس�لح
يف  3أكتوبر املايض.
وتعيش املفاوضات ،منذ أغسطس املايض،
بني الخرطوم والحركة الش�عبية يف حالة
جمود تام ،بعد ما وصلت مش�اورات غري
رسمية بني الطرفني إىل طريق مسدود.
ويرتكز الخالف بني الحكومة الس�ودانية
وحرك�ة الحلو يف ط�رح األخرية أن يكون
الس�ودان دول�ة علماني�ة أو إعط�اء حق
تقري�ر املصير ملنطقتي جن�وب كردفان
والنيل األزرق ،كموق�ف تفاويض ال يقبل
التنازل.
يف حني ترى أطراف بالس�لطة االنتقالية
أن ه�ذه القضية ينبغ�ي أن يتخذ القرار
حولها يف مؤتمر دستوري عام.
وعقدت الحق�ا ورش عمل غري رس�مية
لتقريب وجهات النظر والوصول إىل فهم
مشترك لعلمانية الدولة السودانية لكن
لم يحدث أي تقدم.
وإحالل السالم يف السودان هو أحد أبرز
امللف�ات عىل طاول�ة حكومة حمدوك،
وه�ي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة
الجي�ش يف أبريل  ،2019عمر البشير
م�ن الرئاس�ة ( ،)1989-2019تحت
ضغ�ط احتجاجات ش�عبية مناهضة
لحكمه.

الزوراء /حسني فالح:
كشف مستش�ار رئيس الجمهورية ،حسن
جهاد ،عن مضمون قانون استرداد االموال
العراقية املنهوبة ،وفيما حدد الهدف الرئيس
من إعداده وارس�اله اىل الربملان ،اكد رضورة
تع�اون االجه�زة الرقابي�ة كهيئ�ة النزاهة
وديوان الرقابة املالية والبنك املركزي لضمان
نجاح تطبيق القانون بعد ترشيعه.
وقال جهاد يف حديث لـ”الزوراء” :ان قانون
استرداد االم�وال العراقي�ة املنهوب�ة درس
بعناية وبدق�ة ومن الجوانب كاف�ة .مبينا:
ان القانون حدد الية ارجاع االموال العراقية
املرسوقة يف الخارج بطريقة قانونية تشارك
بها املؤسسات العراقية املعنية بالتعاون مع
املؤسسات الدولية التي تستطيع ارجاع تلك
االموال للعراق.
واض�اف :انه يجب عىل الجمي�ع التعاون يف
هذا املجال بدءا من مجلس النواب لترشيعه
لك�ي يصب�ح قانون�ا ،وكذل�ك املؤسس�ات
العراقي�ة املعني�ة ،الس�يما هيئ�ة النزاه�ة

وديوان الرقابة املالي�ة والبنك املركزي ،التي
تق�وم باالمور الفنية لضم�ان نجاح تطبيق
هذا القانون.
واش�ار اىل :ان القان�ون س�يخدم مس�تقبل
الع�راق لكون�ه يه�دف اىل مراقب�ة وارجاع
االم�وال العراقي�ة املنهوبة منذ ع�ام 2003
حتى اآلن.
من جهته ،أكد مستشار رئيس الجمهورية،
عبد الله الزيدي ،ان قانون اس�تعادة االموال
املنهوبة سلم رسميا اىل مجلس النواب.
وق�ال الزي�دي يف حدي�ث متلف�ز تابعت�ه
“ال�زوراء” :ان “قان�ون اس�تعادة االم�وال
املنهوبة س�لم رس�ميا إىل مجل�س النواب”.
الفت�ا اىل أن “أم�واال كثرية للع�راق توجد يف
أرصدة أجنبية قبل وبعد عام .”2003
وأضاف أن “الكثري م�ن املال العام املرسوق
موج�ود داخ�ل البلاد” ،مبين�ا ان “األموال
املنهوبة تصل اىل  150مليار دوالر”.
واشار الزيدي اىل ان “القانون يراقب االرصدة
التي تتجاوز الـ  500الف دوالر”.

اىل ذل�ك ،ق�ال النائب عن تحالف س�ائرون،
قصي الي�ارسي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“رئي�س الجمهورية ق�دم قانون استرداد
عائدات الفساد اىل مجلس النواب ،وسيميض
القان�ون خلال ه�ذه ال�دورة الربملاني�ة”،
متوقعا أن “يواجه القانون بعض املعرقالت
من قبل الفاس�دين أو االجندات التي تسعى
الستمرار الفساد يف البلد”.
وأض�اف الي�ارسي أن “القان�ون مه�م جدا ً
وسيتم العمل عىل ترشيعه يف مجلس النواب
يف اق�رب وقت ممك�ن ،اضافة إىل العمل عىل
تقويته عرب منح الحكومة صالحيات كبرية
من خلال قانون ملحاربة الفس�اد والقبض
عىل الفاس�دين الحقيقيني وكبارهم ،وليس
كما يحدث يف الحكومات السابقة بأن تتجه
االتهامات واالعتقاالت حول صغار الفس�اد
وترك الحيتان الكبرية”.
وتابع أن “القان�ون يحتاج اىل دعم دويل ألن
اغل�ب األموال هربت خارج البلد والكثري من
الفاس�دين يلجأون اىل الخارج” ،موضحا أن

“هناك حاجة اىل دعم خارجي وتحالف دويل
لتنفيذ فقرات القانون”.
ويف وق�ت س�ابق ،أك�د رئي�س الجمهورية،
بره�م صال�ح ،أن مرشوع قانون استرداد
عائ�دات الفس�اد يتضمن إج�راءات عملية
اس�تباقية رادعة ،بينما أش�ار إىل َّ
أن العراق
خسر  150ملي�ار دوالر منذ  2003بس�بب
الفساد.
وقال صالح ،خالل كلمته الخاصة باملرشوع
الذي قدمته رئاسة الجمهوريةَّ :
إن “مرشوع
قان�ون استرداد عائ�دات الفس�اد يتضمن
إجراءات عملية استباقية رادعة” ،مؤكدا ً أن
“مرشوع القانون يتضم�ن خطوات الحقة
الستعادة أموال الفساد”.
وأض�اف َّ
أن “قان�ون استرداد عائ�دات
الفس�اد يتضم�ن أيض�ا ً دع�م املؤسس�ات
املالي�ة والرقابي�ة وتفعيل أدواته�ا” .مبينا ً
أن “الفس�اد ّ
َّ
عط�ل إرادة الش�عب بالتق�دم
والبناء ،وتسبب بخروج الشباب املتظاهرين
للمطالبة بوطن يخلو من الفساد”.

للحفاظ على ما تبقى من مقومات وجود لبنان عرب دعم جيشه

الغرب يركز اهتمامه على دعم اجليش اللبناني بعد يأسه من الساسة
بريوت/متابعة الزوراء:
تح�ول االهتمام الغربي يف لبنان إىل
دعم املؤسسة العسكرية باعتبارها
الحص�ن األخير للبنانيين ،بعد أن
أظه�رت الطبق�ة السياس�ية عدم
وعي بخطورة املرحلة التي يمر بها
البلد ،وانحصار اهتمامها يف الدفاع
ع�ن مصال�ح حزبي�ة وش�خصية
ضيقة.
وبدا االهتمام الغربي بارزا من خالل
الحف�اوة التي لقيه�ا قائد الجيش،
العماد جوزيف عون ،خالل زيارته
إىل فرنس�ا والت�ي ج�اءت بدع�وة
م�ن رئي�س هيئ�ة أركان الجيوش
املشرتكة فرانسوا لوكوانرت.
وركزت هذه الزي�ارة عىل البحث يف
احتياج�ات الجي�ش يف ظ�ل العجز
املسجل يف موازنته لتأمني املتطلبات
األساسية نتيجة األزمة االقتصادية
واملالي�ة الت�ي يعان�ي منه�ا لبنان
والت�ي تتجه نحو املزيد من التعقيد
يف غياب أفق لتس�وية سياس�ية يف
البالد تعيد عجلة الدعم الدويل.
وحاولت فرنس�ا عىل مدار األش�هر
املاضي�ة الدف�ع باتج�اه تش�كيل
حكوم�ة لبناني�ة جدي�دة خلف�ا
لحكومة حس�ان دياب التي قدمت
استقالتها يف أغسطس املايض ،بيد
أن باري�س اصطدمت بعقبات عدة
بس�بب تعنت بعض أقط�اب العهد
ويف مقدمته�م التيار الوطني الحر،
وانج�رار األطراف املقابلة عىل غرار

رئيس الوزراء املكلف سعد الحريري
يف حرب سجاالت حادت عن الهدف
األسايس.
وأعرب املسؤولون الفرنسيون مرارا
عن خيب�ة أم�ل كبرية م�ن النخبة
السياس�ية يف لبنان ،وآخرهم وزير
الخارجي�ة جان إيف لودريان خالل
زيارته الشهر املايض لبريوت والتي
قرأه�ا كثيرون عىل أنه�ا الفرصة
األخرية قبل أن تنفض فرنسا يدها
كليا من ساسة لبنان.
وتقول دوائر سياس�ية إن فرنس�ا
وبتنس�يق م�ع واش�نطن تس�عى
اليوم إىل الحف�اظ عىل ما تبقى من
مقوم�ات وج�ود لبن�ان عبر دعم
جيشه ،ويف هذا اإلطار تتنزل زيارة

العماد جوزيف عون.
وعلى خلاف باق�ي مؤسس�ات
الدول�ة الت�ي نخرته�ا مظاه�ر
الفساد واملحسوبية واالصطفافات
السياسية ،بدت املؤسسة العسكرية
يف لبن�ان الوحي�دة املحصنة ،حيث
تمس�كت ومنذ انتفاضة  17أكتوبر
 2019بمب�دأ الحي�اد ،ورفض�ت
الدعوات والضغوط التي مورس�ت
عليه�ا م�ن قب�ل أقط�اب العه�د
الس�تخدام القوة ضد املتظاهرين،
األمر الذي ع�زز ثقة املجتمع الدويل
بها.
وعلى خلفي�ة مواقف�ه تع�رض
الجي�ش اللبنان�ي والس�يما قائده
عون إىل حملة رشسة قادتها بعض

األطراف السياس�ية الت�ي ترى بأن
حياد املؤسس�ة العس�كرية يشكل
خطرا مستقبليا عىل سيطرتها عىل
البالد.
ويعتقد مراقبون أن تزايد االهتمام
الغربي بدعم املؤسس�ة العسكرية
يف لبن�ان م�ن ش�أنه أن يزي�د م�ن
الضغوط عىل املؤسسة داخليا.
واس�تبق زي�ارة العم�اد جوزيف
ع�ون لفرنس�ا انعق�اد مؤتم�ر
افرتايض برعاية وزارة الخارجية
األمريكي�ة لدعم امل�وارد الدفاعية
للجي�ش اللبناني ،وت�رأس الوفد
األمريك�ي املس�ؤول األول ع�ن
مراقب�ة التس�لح واألم�ن ال�دويل
يس.أس .إلي�وت كانغ بمش�اركة

القائ�م بأعم�ال مس�اعد وزي�ر
الدفاع لش�ؤون األمن الدويل مارا
كارلين ،والس�فرية األمريكي�ة
يف لبن�ان دوروث�ي ش�يا ،ونائ�ب
مس�اعد وزير الخارجية لشؤون
األم�ن اإلقليم�ي ميرا ريس�نيك،
ونائب مس�اعد وزي�ر الخارجية
لش�ؤون بالد الشام إيمي كرتونا،
إىل جانب ممثلني من مكتب وزير
الدف�اع ووكال�ة التع�اون األمني
الدفاع�ي .وترأس الوف�د اللبناني
العماد جوزيف عون.
وبحث الطرفان انعكاس�ات األزمة
املالي�ة عىل الجيش اللبناني وس�بل
دعم�ه .وناقش املش�اركون خطط
تعزي�ز التع�اون العس�كري ،كم�ا
أحي�وا ذك�رى اس�تكمال خارط�ة
طري�ق املس�اعدة األمني�ة غير
امللزمة مل�دة خمس س�نوات والتي
تعمل عىل مواءم�ة الدعم األمريكي
الس�نوي املتوقع للجي�ش اللبناني
مع األولويات املشرتكة يف مكافحة
اإلرهاب وأمن الحدود.
وجددت وزارة الخارجية األمريكية
خالل املؤتمر التزامها بدعم الجيش
اللبنان�ي من خالل اإلعالن عن 120
ملي�ون دوالر يف ش�كل مس�اعدات
تمويل عس�كري خارج�ي إىل لبنان
للسنة املالية  2021وفقا ً إلجراءات
إخط�ار الكونغرس ،وه�و ما يمثل
زيادة مقدارها  15مليون دوالر عن
مستويات السنة املاضيةِ.

السوريون يدلون بأصواتهم يف االنتخابات الرئاسية

األمم املتحدة :انتخابات الرئاسة السورية ليست جزءا من العملية السياسية
دمشق /متابعة الزوراء:
ادىل الناخب�ون الس�وريون ،ام�س
األربع�اء ،بأصواتهم يف االنتخابات
الرئاس�ية الت�ي يتصدر مش�هدها
الرئي�س املنتهي�ة واليت�ه بش�ار
األس�د ( 55عاما) الذي من املتوقع
أن يف�وز بوالي�ة رابع�ة مدته�ا
س�بع س�نوات ،فيما قال املبعوث
األممي إىل س�وريا غري بيدرس�ون
إن االنتخاب�ات الجارية يف س�وريا
ليست جزءا من العملية السياسية
التي دعا إليها ق�رار مجلس األمن
.2254
وقال�ت اللجن�ة القضائي�ة العلي�ا
لالنتخاب�ات يف س�وريا مس�اء
األربعاء ،إنه ونتيجة اإلقبال الشديد
عىل صناديق االقرتاع تم تمديد فرتة
االنتخابات  5س�اعات بكل املراكز
االنتخابية يف املحافظات.
ويتنافس مرش�حان آخ�ران أمام
األسد ،لكن فرصهما يف الفوز تكاد
تكون منعدمة وسط تشكيك قوى
غربية بنزاهة االنتخابات.

وفتح�ت مراكز االقرتاع أبوابها من
الساعة  04:00( 07:00ت غ) حتى
الساعة  16:00( 19:00ت غ) عىل
أن تصدر النتائج خالل  48س�اعة
من إغالق صناديق االقرتاع.
واتخذ األسد عبارة “األمل بالعمل”
ش�عارا لحملت�ه االنتخابي�ة ،يف
محاولة لتس�ليط الضوء عىل دوره
املقبل يف مرحلة إعادة اإلعمار ،بعد
عقدين أمضاهما يف سدة الرئاسة.
إىل جانب األسد ،يخوض مرشحان
الس�باق الرئايس هما وزير الدولة
الس�ابق عبد الله س�لوم عب�د الله
( )2016-2020وكان نائب�ا
ملرتين ،واملحامي محم�ود مرعي،
م�ن معارض�ة الداخ�ل املقبول�ة
م�ن النظ�ام ،وس�بق أن ش�ارك
بين ممثليه�ا يف إح�دى ج�والت
املفاوضات برعاية األمم املتحدة يف
جنيف ،والتي اتسمت بالفشل.
يف غض�ون ذل�ك ق�ال املبع�وث
األممي إىل س�وريا غري بيدرس�ون
إن االنتخاب�ات الجارية يف س�وريا

ليست جزءا من العملية السياسية
التي دعا إليها ق�رار مجلس األمن
.2254
ويف إحاطته االفرتاضية أمام جلسة

مفتوح�ة ملجل�س األم�ن صب�اح
ام�س بتوقي�ت نيوي�ورك ،أضاف
بيدرسون أن “األمم املتحدة تواصل
التأكيد على أهمية التوصل إىل حل

س�يايس تفاويض يف سوريا لتنفيذ
الق�رار  ”2254وه�و م�ا وصف�ه
بأن�ه “الس�بيل الوحي�د املس�تدام
إلنه�اء الصراع ومعاناة الش�عب

السوري”.
ونق�ل موق�ع األم�م املتح�دة عن
بيدرس�ون أن�ه “أحي�ط علم�ا
باالنتخابات الرئاس�ية التي جرت
ام�س يف س�وريا تح�ت مظل�ة
الدستور الحايل” وأشار إىل أن األمم
املتحدة ال تشارك يف تلك االنتخابات
وال تفويض لديها بذلك.
وأعرب بيدرس�ون عن خشيته من
أن “تصبح س�وريا رصاعا مطوال
آخر يس�تمر لس�نوات” ،إذ استمر
الالعبون الرئيسيون باستثمارهم
“يف إدارة الصراع ب�دال م�ن ح�ل
الصراع” وأوض�ح أن “أصح�اب
املصلح�ة الرئيس�يني يفهم�ون
الخطوط العريضة للحل السيايس
للرصاع ،ومع ذلك ال أحد منهم عىل
استعداد التخاذ الخطوة األوىل”.
ودعا بيدرسون يف كلمته إىل اغتنام
فرصة “الهدوء النسبي” الذي يعم
البالد اآلن .وق�ال“ :عىل الرغم من
الك�وارث العدي�دة الت�ي يواجهها
السوريون ،يسود هدوء نسبي عىل

األرض أكثر مما كان عليه الحال يف
السنوات السابقة”.
ويف كلم�ة ل�ه يف الجلس�ة ق�ال
من�دوب س�وريا الدائم ل�دى األمم
املتح�دة بس�ام الصب�اغ إن مراكز
االقتراع يف املحافظ�ات الس�ورية
كاف�ة ش�هدت إقب�اال جماهريي�ا
من ماليني الس�وريني للمش�اركة
يف االنتخاب�ات ،ورأى أن “تلبي�ة
ذلك االس�تحقاق الدستوري تعني
الحفاظ على س�يادة الجمهورية
العربية الس�ورية ووحدة وسالمة
أراضيها واستقاللها السيايس”.
وين�ص ق�رار مجل�س األم�ن رقم
 2254الص�ادر ع�ام  2015عىل أن
تش�مل العملي�ة السياس�ية لح�ل
األزمة انتخابات حرة ونزيهة ،وفقا
لدس�تور جديد ،وأن ُت�دار بإرشاف
األمم املتح�دة “وفقا ألعىل املعايري
الدولي�ة للش�فافية واملس�اءلة،
وأن يكون جميع الس�وريني ،بمن
فيهم املقيمون يف الخارج ،مؤهلني
للمشاركة”.
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النزاهة حتبط حماولة للتجاوز على
عقارٍ عائ ٍد للدولة يف كركوك

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن ُّ
تمكنها من إحباط محاول ٍة للتجاوز واالس�تيالء عىل
عقار عائ ٍد للدولة بتواطؤ من بعض منتسبي الجهات املعنيَّة بإزالة التجاوز يف محافظة
ٍ
كركوك ،الفتة إىل ضبط املُ َّتهمني مُ تل ِّبسني.
دائرة التحقيق�ات يف الهيئة ،ويف معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة ،أفادت أن «فريق
عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة َّ
تمكن من إحباط محاول ٍة للتجاوز واالس�تيالء
عقار تعود ملكيَّته ملديريَّة بلديَّة كركوك وضبط ثالثة مُ َّتهمني مُ تلبّسين بالتجاوز
على
ٍ
من خالل تشييد محطة تعبئة وقو ٍد خالفا ً للقانون ،مُ ب ِّي ً
نة َّ
أن «التحقيقات األوليَّة قادت
إىل أن املُ َّتهمني أقدموا عىل ذلك الفعل بالتواطؤ مع بعض مُ نتسبي الجهات املعنيَّة بإزالة
التجاوز».
ُ
وح َظ وجود أعمال تشيي ٍد ملحطة
ل
العقار،
عىل
املوقعي
الكشف
«بعد
إنه
الدائرة
وأضافت
ِّ
ِ
ً
الفتة إىل «إيق�اف العمل وضبط
تعبئ�ة وقو ٍد متكامل ٍة بنس�بة إنجاز تص�ل إىل (،)%75
املتجاوزي�ن عىل العق�ار الذي تص�ل قيمت�ه التقديريَّـ�ة إىل ( )1,000,000,000مليار
دينار».
تمكن فريق العم�ل من ضبط مُ َّ
نفصل�ةَّ ،
مُ
وظ ٍ�ف يف معاونيَّة گمرك كركوك
َّ�ة
ي
عمل
ويف
ٍ
ٍ
متلبس�ا ً بتس�لم الرش�وة؛ لقاء جلب كتب صحَّ ة صدور ترصيح ٍة گمرگي� ٍة عائد ٍة ألحد
املواطنني من مديريَّة گمرك السليمانيَّة.
ضبط أصوليَّني بالعمليَّتين اللتني ُن ِّف َذتا بموجب
وأك�د البيان انه «ت َّم تنظي�م محرضي
ٍ
مُ َّ
ذكرتين قضائيَّتين ،وعرضهم�ا رفقة املُ َّتهمني على قايض محكم�ة تحقيق كركوك
املُ َّ
ختص�ة بالنظر بقضايا النزاهة ،الذي قرَّر توقيف املُ َّتهم يف العمليَّة الثانية وفق أحكام
املادة ( )٣٠٧من قانون العقوبات».

حقوق اإلنسان تدعو حملاسبة
املقصرين حبماية التظاهرات
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التجارة تدعو الوكالء لتسلم احلصة اخلامسة من الطحني
بغداد /الزوراء:
دع�ت وزارة التج�ارة ،امس األربع�اء ،وكالء
الطحين يف بغ�داد واملحافظ�ات اىل مراجعة
مراكز القطع لتس�لم قوائ�م تجهيز الطحني
للحصة الخامسة،
ً
نقلا عن مدير
وذك�رت ال�وزارة يف بيان لها،
ع�ام الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب ،أثري
داود س�لمان :ان «قس�م التسويق يف الرشكة
وجمي�ع فروعها باملحافظات بارشت بقطع
قوائ�م تجهي�ز ال�وكالء بم�ادة الطحني مع
تحديد أس�بقية القطع للمناطق االكثر فقرا،
ومفاتح�ة رشك�ة تج�ارة الحب�وب إلطلاق
الوجبة األوىل من خلطات الحبوب املخصصة
إلنت�اج الحص�ة الخامس�ة م�ن الطحين
املخصص لصالح البطاقة التموينية.
البيان أش�ار اىل ان «اعماما صدر من الرشكة
يتضم�ن ج�دوال بمواعيد القط�ع ومراجعة
الوكالء وفق التوقيتات الزمنية املحددة حسب
الخطة التسويقية املركزية ،داعيا الوكالء اىل

مراجعة مراك�ز القطع يف بغداد واملحافظات
لتسلم قوائم التجهيز».
وأوض�ح ان «توجي�ه اللج�ان الرقابي�ة
واملواطنين بمتابع�ة نوعية الطحين وختم

املطحن�ة وتاريخ االنتاج قبل تس�لم الحصة
املق�ررة لضمان عدم حصول ح�االت تالعب
يف الكمي�ات املوزع�ة واإلبلاغ ع�ن الحاالت
السلبية».

وش�دد البي�ان إىل «االمتناع عن تس�لم املادة
الغري مطابق�ة ملعايري ومواصف�ات الطحني
املعتم�دة واتخ�اذ اإلج�راء املناس�ب بح�ق
املخالفني ومعالجة الحاالت السلبية».
ودع�ت ال�وزارة «جمي�ع املواطنين لتس�لم
حصصه�م م�ن م�ادة الطحين بع�د التأكد
م�ن سلامة الكمي�ات املجه�زة واإلبالغ عن
املخالفات إن وجدت من خالل االتصال بقسم
الرقاب�ة او ف�روع رشكة تصني�ع الحبوب يف
املحافظات لغرض اتخاذ اإلجراءات املناسبة
بحق املخالفني».
ونوهت يف الوقت نفسه عىل «رضورة االلتزام
الت�ام بالشروط الصحية ومق�ررات اللجنة
العلي�ا للصح�ة والسلامة الوطني�ة بارتداء
الكمام�ات والتباع�د االجتماع�ي وتنس�يق
عملية مراجعة الوكالء للحيلولة دون حدوث
اي تجمع�ات خلال عملية القط�ع وتوجيه
مراكز القطع بالتع�اون يف تطبيق اإلجراءات
الوقائية وتسهيل عملية مراجعة الوكالء».

العمل حتدد موعد انطالق السياسة الوطنية لتشغيل الشباب
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والـــش�ـــؤون
ام�س
االجــتــمــاعــيــ�ة،
الـسـيـاس�ـة
أن
األربع�اء،
الـوطـنـيـة لتشغيل الــشــبــاب
وتــدريــبــهــ�م مـهـنـيـ�ا،
س�تنطلق نهاي�ة الـعـ�ام الح�ايل
وس�ـتـتـضـمـن  37بـرنـامـجـ�ا
الــنــهــ�وض
هــدفــهــ�ا
بـواقـعـهـم املهني.
وقـ�ال مـديـ�ر عـ�ام دائــ�رة

العم�ل والــتــدريــ�ب املـهـنـ�ي
بــالــ�وزارة ،الـدكـتـ�ور رائــ�د
جـبـ�ار بـاهـ�ض ،يف ترصي�ح
صحف�ي :إن «الـسـيـاس�ـة
الـجـديـ�دة الـتـ�ي تس�تهدف
به�ا الـــــ�وزارة الــش�ــبــاب
الـعـاطـلـين ،تتضم�ن خطة عمل
حقيقية تــنــفــذ مــن خـــالل
الـتـنـس�ـيـق مــ�ع مـنـظـمـ�ة
الــدولــيــ�ة
الــعــمــ�ل
ومـــجـــمـــوعـــ�ة مــــ�ن

ومـخـتـصـ�ي
خـــبـــ�راء
الــــ�وزارة بـمـجـ�ال العم�ل
والتدريب املهني».
وأضــ�اف أن» الــســيــاس�ــة
الـجـديـ�دة تـهـ�دف المتص�اص
الــبــطــالــ�ة
نــس�ــب
بــاملــجــتــمــ�ع ،وتقلي�ل عدد
العاطلين ،وتوفري فـ�رص عمل لهم
تتناس�ب م�ع توجهاته�م املهني�ة،
اضاف�ة اىل رفـ�د س�ـوق العم�ل بما
تحت�اج الــيــ�ه مـنـهـ�م ،مــ�ع

بــيــان الـــدور الحقيقي لتعاون
املؤسس�ات الـحـكـومـيـة وغـيـر
الـحـكـومـيـة بهذ الشأن».
وأكــ�د بـاهـض أنـ�ه «مـن املؤمل
اإلعلان عـنـهـ�ا نــهــايــ�ة
الــعــام الــحــالــي ،وسـيـتـم
الـعـمـل بها وإطالقها بـعـد إقرارها
م�ن قـبـ�ل األمان�ة الــعــامــ�ة
ملجلس الوزراء باعتماد خطة تنفيذية
خـــاصـــة بها».
عـــ�ن
مــفــصــحــ�ا

أنــهــ�ا «س�ــتــتــضــمــن
 37بـرنـامـجـ�ا لـلـتـش�ـغـيـل
املـهـنـي ،س�تنصف الطبقة العاملة
يف البلاد م�ن خـلال إق�رار قان�ون
العم�ل والـضـمـ�ان االجتماع�ي
بـالـتـنـس�ـيـق مــ�ع لـجـنـ�ة
الـعـمـ�ل والـــــش�ـــــؤون
االجــتــمــاعــيــ�ة النيابي�ة»،
معرب�ا ع�ن «امل�ه ب�أن تـتـ�م
الــقــراءة الـثـانـيـة لـلـقـانـون
خالل األيام القليلة املقبلة».

جلنة اإلعمار تعلن تفاصيل املدن اجلديدة اخلاصة حبل أزمة السكن
بغداد /الزوراء:
أك�دت مفوضية حق�وق اإلنس�ان ،أمس
األربع�اء ،أن أي تحقي�ق تدي�ره الق�وات
األمني�ة ،بش�أن االعت�داءات الت�ي طالت
املتظاهرين بأنه «لن يكون ذو نتيجة».
وقال عضو مفوضية حقوق االنسان ،عيل
البيات�ي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه «إن أي تحقيق ي�دار من قبل القوات
األمنية وهي متهمة بالعنف او مقرصة يف
واجباتها لن يكون ذو نتيجة».

وأش�ار إىل «أن املس�ؤول األمني الذي يقع
االنتهاك يف مس�احة مس�ؤوليته يجب ان
يع�زل م�ن الوظيفة ويحال على القضاء
واألخري بإمكانه ان يس�تعني باملؤسسات
األمنية وبياناتها وبخرباء أمنيني مستقلني
من اجل التحقيق».
ج�اء ذلك بعد اصابة عرشات املتظاهرين،
الثالثاء ،يف ساحة التحرير وسط العاصمة
نتيج�ة مصادم�ات ج�رت بينه�م وبين
القوات األمنية اسفرت عد قتىل وجرحى.

مطالبات برملانية بتسديد مستحقات
الفالحني
بغداد /الزوراء:
طالبت لجنة الزراعة واملياه واألهوار النيابية ،امس األربعاء ،الحكومة بدفع مستحقات
الفالحين البالغة قراب�ة  1.8تريليون دينار ،والتي جرى تضمينه�ا باملوازنة ولم تطلق
حتى اآلن ،رغم قرب زراعة محصول الشلب االسرتاتيجي يف البالد.
وأك�د عضو اللجنة ،النائب عبود العيس�اوي ،يف حديث صحف�ي :أن «املكننة مطلوبة يف
الزراعة ،خاصة أن العراق يعيش يف كل موسم شحا يف املياه ،كما أن مستقبل املياه غري
مطمئن ،ل�ذا نحن بحاجة اىل طرق زراعة بديلة تأخذ بنظ�ر االعتبار تقنني الري ،فضالً
عن اس�تخدام طرق حديثة يف زراعة الش�تالت يف البس�اتني وتهيئة مكائ�ن الحاصدات
لتعديل األرض».
ووجه العيس�اوي س�ؤاال إىل وزراء الزراعة والتجارة واملالية ،ورئي�س الحكومة ،قائال:
«أين مستحقات الفالحني».
وأضاف «نحن مقبلون عىل موس�م زراعة الشلب الذي يعد من املحاصيل اإلسرتاتيجية،
وامل�زارع بحاج�ة اىل أموال لرشاء البذور ،وكذلك إىل األس�مدة واملبي�دات وتنظيم األرض
وغريه�ا ،وفالحونا لم يتس�لموا لغاية اآلن مس�تحقاتهم من محص�ول الحنطة وقبلها
الشلب».

اإلطاحة بداعشيتني شقيقتني يف داقوق
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت وكال�ة االس�تخبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة
الداخلية ،امس االربع�اء ،القبض عىل
ارهابيتين ش�قيقتني يف داقوق عملتا
بما يس�مى «ديوان الحسبة» يف قاطع
محافظة كركوك.
وذك�رت خلي�ة اإلعالم االمن�ي يف بيان
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة :ان «مفارز
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة تمكن�ت
م�ن الق�اء القب�ض على إرهابيتين
شقيقتني مطلوبتني وفق احكام املادة

( /٤إره�اب) النتمائه�ن لعصاب�ات
داع�ش اإلرهاب�ي بما يس�مى «ديوان
الحس�بة»ضمن قاط�ع كرك�وك،
واللتان اعرتفت�ا من خالل التحقيقات
األولي�ة بانتمائهن لداعش ،فضال عن
كونه�ن م�ن عائل�ة إرهابي�ة ولديهن
اخوي�ن قياديين ضم�ن العصاب�ات
اإلرهابي�ة ،احدهم�ا ت�م القبض عليه
من قبل القوات األمني�ة اثناء عمليات
التحرير».
واشار البيان اىل انه «تم تدوين أقوالهن
باالعتراف ابتدائي�ا وقضائيا واتخذت
بحقهن اإلجراءات القانونية».

العدد/2780 :ش2021 /
جمهورية العراق
التاريخ 2021/5/26 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /حيدر حسني فرهود
م /تبليغ
قام�تِ املدعي�ة (كوث�ر ش�هيد خريب�ط) الدع�وى
الرشعي�ة املرقمة اعلاه والتي تطل�ب فيها الزامك
بتس�ليم االثاث الزوجي�ة وبالنظ�ر ملجهولية محل
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك
بصحيفتني محليتين يوميتني بالحضور امام هذه
املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املواف�ق 2021/6/6
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او
ارسال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
عباس معني كاظم

بغداد/الزوراء:
أعلنت لجنة الخدمات واإلعمار يف مجلس
الن�واب ،امس األربعاء ،عن تفاصيل املدن
الجدي�دة الخاص�ة بح�ل أزم�ة الس�كن،
وعزم�ت اللجنة اس�تضافة وزير اإلعمار
واإلسكان والبلديات العامة بشأنها.
وقال عضو اللجن�ة ،عباس يابر العطايف،
يف ترصي�ح تابعت�ه «ال�زوراء» :إن امل�دن
الجديدة تم إعداد تصاميمها بشكل كامل
وم�ن املفترض ان تقوم وزارة اإلس�كان
بإعالن خدماتها .مبيناً :أن موازنة 2021
تضمن�ت إضاف�ة فق�رة للم�دن املطورة
إضافة اىل املدن الجديدة للمساهمة يف حل
أزمة السكن.
وأوضح :أن املدن الجديدة يتم إنشاء البنى

التحتية لها بش�كل كام�ل وبعدها تمنح
قط�ع األرايض اىل املواط�ن بمبلغ بس�يط
يتناس�ب مع كلفة الخدم�ات املقدمة من
أراض بدون
مجار وبلديات وليست قطع
ٍ
ٍ
خدمات .مشريا ً إىل :أن هذه املدن ُ
ضمِّنت
بفقرة يف املوازنة.
وشدد العطايف عىل رضورة ان تقوم وزارة
اإلسكان واالعمار بإحالة الخدمات بشكل
كامل وإعالنها ،مؤكداً :أن لجنة الخدمات
واالعمار س�تكون لها اس�تضافة لوزارة
اإلسكان خالل األيام املقبلة ملناقشة :أين
وصل إنجاز املدن الجديدة ؟.
وتاب�ع :ان املدن الجديدة هي مدن موازية
تم إنش�اؤها واس�تمالك اراضيها بشكل
كام�ل لتكون موازي�ة ومش�ابهة للمدن

عمليات بغداد :اعتقال
إرهابيني ومتهمني وضبط
أسلحة غري مرخصة

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قيادة عملِي�ات ْ
بغ� َداد ،امس االربع�اء ،إلقاء
َ
وتضبْط
القبض عىل متهمين باإلرهاب ،والخط�ف،
أس�لحة غير مرخص�ة يف مناط�ق متفرق�ة م�ن
العاصمة.
وذك�رت قي�ادة العملي�ات يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة منه :أن�ه «تس�تمر الفعالي�ات األمنية لفرق
وتشكيالت عمليات بغداد ملحاربة اإلرهاب ،والجريمة
املنظم�ة ،ومالحق�ة الخارجني عىل القان�ون ،وتنفيذ
واجب�ات البحث والتفتيش ضمن قواطع املس�ؤولية،
حيث اسفرت تلك الفعاليات عن تمكن قطعات فرقة
املش�اة الس�ابعة عرشة القبض عىل متهم وفق املادة
 1/4إرهاب يف منطقة الدورة جنوبي بغداد».
وأضافت أنه «بنا ًء عىل معلومات استخبارية ،وتعاون
املواطنين ،ألق�ت قوة م�ن الل�واء ( )27القبض عىل
مته�م وفق املادة  1/4إرهاب ،فيم�ا َتمَ َّك َنت قوة من
الفرق�ة األوىل رشطة اتحادية من إلق�اء القبض عىل
متهم وفق املادة  1/4إرهاب».
وأش�ارت إىل «القب�ض على أربعة متهمين بتعاطي
املخدرات ،ومتهم بالدكة العش�ائرية ،وإلقاء القبض
عىل عدد آخر من املتهمني وفق مواد قانونية مختلفة،
ومصادرة أسلحة غري مرخصة».
وأوضحت قيادة العمليات أن «قوة من الفرقة الثانية
رشطة اتحادي�ة ،تمكنت من إلقاء القبض عىل متهم
وفق املادة  1/4إرهاب ،والقبض عىل متهم بالخطف،
وخمس�ة متهمني برتويج امل�واد املخدرة ،ومتهم آخر
بالرسق�ة ،وضب�ط أس�لحة واعت�دة وم�واد مخدرة،
إض َ
ض َب َ
اف�ة إلىَ َ
َ
لات َّ
�ط َع� َد َد مِ ْن ال َع َ
ال ِت�ي لاَ ُتحْ مَ ُل
ج ِ
َ
ُ
ً
َ
ً
�ر ِخ والر َ
أوْراقا ث ُبو ِتيَّة فيِ َ
ُّصافة ،فضال َعن
جا ِن َب ْي الك ْ
�ال وَالْمَ الَ ِعب وَالْمَ َقاهي الْمُ َ
َغلَ ٌق َع َد ٍد مِ ْن الْمُ َ
خالَ َفة
ح ِ
لتعليمات الً َ
صحية».
العدد/2237:ب2019
التاريخ2021/5/25:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
س�تبيع محكمة بداءة النارصية و عن طري�ق املزايدة العلنية العقار
تسلسل 20684/110
جزي�رة وخالل ثالثة ايام اعتب�ار من اليوم الت�ايل للنرش واذا صادف
اليوم الثالث عطلة رس�مية فف�ي اليوم الذي يليه ويف تمام الس�اعة
الثاني�ة عرش ظهرا يف قاع�ة محكمة البداءة فعلى الراغبني بالرشاء
الحض�ور يف املكان والزمان املعينني مس�تصحبني معه�م التامينات
القانونية بنس�بة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة
 %3وال نقب�ل التامين�ات النقدي�ة ان ل�م يكون�وا من الشركاء علما
انالداللية عىل املشرتي
القايض
عادل خلف جاسم
االوصاف-:
-1العق�ار مك�ون م�ن طابقني الطاب�ق االريض مؤلفة م�ن غرفتني
وصال�ة وكلدور ومطب�خ ومجموعة صحية ام الطاب�ق االول مؤلف
من غرفتني وصالة صغرية ومجموعة صحية عموم العقار مبني من
الطابوق ومسقف بالكونكريت ومجهز باملاء والكهرباء
-2مساحة العقار  200م
-3القيمة املقدرة للعقار مائة وسبعة ماليني ومائة الف دينار فقط
-4الدار مش�غولة من قبل املدعى عليه ويرغب بالبقاء مستاجر بعد
البيع
مالحظة-:
•النرش يف صحيفتني محليتني.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

رقم االضبارة2019/3275:
التاريخ2021/4/29:

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النارصي�ة العقار تسلس�ل /129/1
مقاطع�ة  19الواق�ع يف النارصية الحبيلي�ة العائد للمدين
عقي�ل غانم ميس املحجوز لقاء طل�ب الدائن ارساء عدنان
جراد البالغ  5,000,000خمس�ة ماليني دينار فعىل الراغب
بالشراء مراجعة هذه املديرية خلال مدة ثالثني يوما تبدأ
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية
عشرة م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
املواصفات:
 -1موقعه ورقمه /129/1 :م 19
 -2جنسه ونوعه  :عرصة
 -3حدوده واوصافه  :عرصة
 -4مشتمالته  :ال يوجد
 -5مساحته 100 :
 -6درجة العمران  :اليوجد
-7الشاغل  :ال يوجد
-8القيمة املقدرة  25,000,000 :خمسة وعرشون مليون

الحرضي�ة ،وت�م إع�داد تصاميمه�ا يف
الجامع�ات العراقي�ة ،وهذه امل�دن فيها
عدة أقسام منها صناعية وسكنية وقطع
ومب�ان عام�ة .موضح�اً :أن املدن
اراض
ٍ
ٍ
الجدي�دة تم انجازها يف خمس محافظات
ومنها يف البرصة والنجف وواسط وإحدى
املحافظات الغربية ومحافظة اخرى.
ولف�ت إىل :أن األرايض اس�تكملت بش�كل
كامل .مبيناً :أن العاصمة بغداد ستش�هد
إنش�اء امل�دن الجدي�دة ولكن ل�م يكتمل
انجاز تسليم األرايض حتى اآلن.
وكشفت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية
بالع�راق ،يف وقت س�ابق ،ع�ن مرشوعي
قان�ون يه�دف األول لتملي�ك كل عراق�ي
سكناً ،والثاني يحسم ملف العشوائيات.

االستخبارات حتقق اجنازات كبرية ضمن «ثأر الشهداء»
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية ،امس
األربعاء ،تحقيق انجازات كبرية يف عملية ثأر
الشهداء التي جرت بمحافظة كركوك.
املديري�ة قال�ت يف بي�ان ورد «لل�زوراء» :ان
«ف�وج االس�تخبارات العس�كرية للفرق�ة

املدرع�ة التاس�عة ش�ارك بدور مح�وري يف
عملية (ثأر الشهداء) التي جرت يف محافظة
كركوك قبل عدة ايام».
وأضاف البي�ان ان «الواجب�ات التي قام بها
الف�وج تمثل�ت يف تفتيش وتطهير مناطق
وادي الشاي  -وادي محاسن -سلسلة جبال

مامة  -و تأمني حقول باي حس�ن الش�مايل
والجنوبي ،باالضافة إىل تطهري حقول بلكان
وت�ل ش�عري ،وتدمير  ٨اوكار للدواعش و٣
أنفاق وتفجري  ٦عبوات تحت السيطرة».
وتاب�ع انه «بعد إكم�ال الواجب عادت القوة
اىل مواقعها دون خسائر».

ضبط  350طنا من احلنطة املسمومة يف الديوانية
بغداد /الزوراء:
ضبط�ت االجه�زة األمني�ة يف
الديوانية كمية كبرية من الحنطة
املس�مومة قادمة بشاحنات من
واس�ط ،بينم�ا ش�ددت كركوك
إجراءاته�ا لتدقي�ق الكمي�ات
املس�وقة لضم�ان سلامتها
ومطابقتها للمواصفات.

وكان�ت وزارة التجارة قد اعلنت
مؤخرا انطالق املوسم التسويقي
للحنط�ة للع�ام الح�ايل يف اغلب
املحافظ�ات ،وأعلن�ت اتخ�اذ
إجراءات لتس�هيل عملية تس�لم
املحصول.
وقال محاف�ظ الديواني�ة ،زهري
الش�عالن ،يف حديث صحفي :إن

«مفارز االمن الوطني يف الديوانية
تمكنت من ضبط ثالث شاحنات
كبيرة قادم�ة م�ن محافظ�ة
واس�ط محملة بكمية  350طنا
من الحنطة املسمومة».
واوض�ح ان» نتائ�ج الفح�ص
املختبري أثبت�ت ان الكمي�ة
التي تم�ت مصادرته�ا منخورة

ومصاب�ة بآف�ات وت�م صبغه�ا
لغ�رض بيعه�ا وتداوله�ا بين
املسوقني».
وأكد الشعالن ان «كمية الحبوب
املضبوطة كادت ان تتسبب بقتل
أعداد كبيرة م�ن املواطنني لوال
نجاح األجهزة األمنية باكتشافها
يف الوقت املناسب».

من خالل إعداد استمارة خاصة

الشهداء حتصي ضحايا العمليات احلربية واإلرهابية لـتعويضهم
بغداد /الزوراء:
تعتزم مؤسس�ة الش�هداء إعداد اس�تمارة
ملعرف�ة أع�داد الضحاي�ا العراقيين الذين
س�قطوا نتيج�ة العملي�ات الحربي�ة
واإلرهابي�ة أو األخط�اء العس�كرية خالل
السنوات السابقة.
وقال مدير عام دائرة ضحايا تلك العمليات
يف مؤسس�ة الش�هداء ،ط�ارق املن�دالوي،
يف حدي�ث صحف�ي :إن ضحاي�ا األخط�اء
العس�كرية ه�م املواطنون الذي�ن تعرضوا
اىل االصابة أو استش�هدوا نتيجة املعارك يف
مناطق س�كنية كانت عصاب�ات «داعش»
تتواجد فيها» ،مؤكدا ً «أن املديرية ال تمتلك
إحصائية دقيقة ملن ش�مل بالتعويض من
ضحايا االخطاء العسكرية».
وبين «أن القان�ون رقم  20لس�نة 2009
وتعديالت�ه رق�م  57لس�نة  2015ورقم 2
لس�نة  2020نص عىل تعويض أي شخص
عراق�ي أصاب�ه الضرر نتيج�ة العمليات
الحربي�ة واالخطاء العس�كرية والعمليات
اإلرهابية ،وش�مل جرحى الحشد الشعبي
وقوات البيش�مركة» ،منوه�ا «أن القانون
وض�ع أسس�ا خاصة لتعوي�ض املمتلكات
وضعته�ا وزارة املالية وتعم�ل بها اللجان
املركزية الت�ي تخص االموال املنقولة وغري
املنقول�ة م�ن مح�ال تجارية أو س�يارات
عائدة لعراقيني بالجنسية».
وأك�د املن�دالوي «أن املؤسس�ة تعم�ل
على إع�داد اس�تمارة خاص�ة بتعوي�ض

املترضرين ،وأحد حقولها يميز املترضرين
من تل�ك العمليات» ،مشيرا ً اىل «وجود 25
لجنة فرعية يف عموم املحافظات عدا اقليم
كردس�تان تق�وم بتعوي�ض املترضري�ن،
يرأس�ها ق�اض م�ع ممثلين ع�ن وزارات
الدف�اع والداخلي�ة والصحة والع�دل وعن
املحافظة ومؤسسة الشهداء».
وبين املن�دالوي «أن اللج�ان موزع�ة
بواق�ع  5يف محافظ�ة بغ�داد و 3يف كل من
نين�وى واالنبار وصلاح الدي�ن واثنتني يف
كرك�وك وواح�دة يف محافظ�ات الوس�ط
والجن�وب» ،مؤك�دا «أن العم�ل ج�ار عىل
تعويض الش�هداء واملصابين واملخطوفني

واملفقودين ،واملمتل�كات واألموال املنقولة
وغري املنقولة».
ورشح املندالوي آلية التعويض ،إذ قال «يتم
بموجب القانون التعويض مبارشة يف حال
كان املبل�غ دون ال�ـ 30ملي�ون دينار ،واذا
كان مبل�غ التعويض اكثر فرتس�ل اضبارة
التعوي�ض اىل ثالث لجان مركزية يف األمانة
العام�ة ملجلس ال�وزراء ليت�م تحديد مبلغ
التعويض» ،منوها «بعدم وجود إحصائية
باملمتل�كات الت�ي عوض�ت من�ذ تأس�يس
الدائ�رة ولغاية اآلن ،وأن املؤسس�ة تنتظر
إطلاق تعليم�ات قان�ون املوازن�ة لتوزيع
مبالغ التعويض».

أسواق
العدد 7494 :الخميس  27ايار 2021

املركزي حيقق عوائد إضافية يف
الفصل األول من 2021

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املركزي العراق�ي ،أمس االربع�اء ،عن تحقيق عوائ�د إضافية يف
اس�تثماراته خلال الفصل االول من العام  2021قياس�ا بالفص�ل الرابع من
العام املايض.
واش�ار البنك يف بي�ان ورد “للزوراء” :أن “ذلك جاء نتيج�ة لتبنيه مبدأ اإلدارة
الذاتية لالستثمارات ضمن جهوده يف اعتماد أفضل املمارسات الدولية يف إدارة
االس�تثمارات التي تتيح مرونة وسيطرة أكرب مس�تفيدة من منصات التداول
اإللكرتوني�ة التي يمتلكه�ا هذا البنك ،وتدريب ك�وادر فنية متخصصة للعمل
عليها”.
وأك�د البنك املرك�زي ان “العمل وفق اآلليات واملمارس�ات اعلاه حقق عوائد
إضافية ناتجة عن فارق التفاوض عىل أس�عار الفائدة مع املراس�لني بنس�بة
تجاوزت  % 1من إجمايل العوائد املتحققة عىل اس�تثمارات هذا البنك للفصل
االول من العام .”2021

مزاد العملة يبيع حنو 148
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ،امس االربعاء،
لتسجل  148مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي العراقي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت
االجنبية انخفاضا بنس�بة  % 22.69يف مبيعاته لتصل اىل  148مليونا و600
أل�ف دوالر ،غطاها البنك بس�عر رصف أس�اس بلغ  1460دين�ارا ً لكل دوالر،
مقارن�ة بيوم الثالث�اء ،حيث بلغت املبيع�ات  189مليون�ا و 223ألفا و450
دوالرا.
وذهب�ت املشتريات البالغ�ة  140مليون�ا و 850أل�ف دوالر ،لتعزيز األرصدة
يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات ،فيما ذهب املبل�غ املتبقي البالغ 7
مليونا و 750ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر اىل أن  28مرصفا ً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و 3مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،و 4رشكة رصافة مشاركة.

الرشيد حيدد فائدة قروض صيانة
املباني والوحدات السكنية

www.alzawraapaper.com

أشارت إىل ان نينوى األوىل يف عدد املقاوالت للعام املاضي

التخطيط تعلن تراجع مشاريع األبنية واإلنشاءات يف القطاع العام بالعراق
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط ،امس األربعاء،
عن انخفاض عدد مقاوالت مش�اريع
األبنیة واإلنش�اءات يف القط�اع العام
بنس�بة  % 3.20خالل الع�ام ،2020
مشرية اىل ان محافظة نينوى احتلت
املرتب�ة االوىل يف عدد املق�اوالت للعام
املايض.
وق�ال الجه�از املرك�زي لإلحص�اء
التاب�ع لل�وزارة يف تقرير ل�ه اطلعت
علي�ه “ال�زوراء” :ان “نتائج إحصاء
مق�اوالت األبني�ة واإلنش�اءات يف
القطاع العام لعام  2020بني ان هناك
انخفاضا بعدد املقاوالت بنسبة 3.20
 ،%حیث بلغ�ت  551مقاولة مقارنة
بس�نة  ، 2019حیث بل�غ عددھا691
مقاولة” ،مبينة ان “كلفة املش�اريع
للعام  2020بلغت  7.2تريليون دينار
مقارنة بعام  2019التي بلغت كلفتھا

 9.1تریلی�ون دینار مس�جلة نس�بة
انخفاض مقدارھا .”% 5.29

وأض�اف ان “محافظة نينوى احتلت
املرتبة االوىل يف عدد مقاوالت مشاريع

البصرة اخلفيف يسجل أعلى سعر بني خامات “أوبك”
بغداد /الزوراء:
ارتفع سعر خام نفط البرصة الخفيف
والثقي�ل ،امس األربع�اء ،بالتزامن مع
ارتفاع اسعار الخامات األخرى.
وارتفع نفط البصرة الخفيف املصدر
آلس�يا إىل  68.99دوالرا ً للربميل بمقدار
 0.32سنتا ً أو بنسبة  % 0.47باملقارنة
مع س�عر الخام املس�جل يوم الثالثاء،
فيما س�جلت سعر خام البرصة الثقيل
 65.46دوالرا ً للربمي�ل بارتف�اع بلغ�ت
نسبته  .% 2.54وس�جل نفط البرصة
الخفيف أعىل س�عر مقارن�ة بالنفوط
األخ�رى ل�دول منظم�ة اوب�ك ،حي�ث
سجل الخام العربي الخفيف السعودي
 68.42دوالرا ً للربمي�ل ،وس�جل مزيج
مربان اإلماراتي  68.21دوالرا ً للربميل،
فيما س�جل مزي�ج س�هران الجزائري
 67.22دوالرا ً للربمي�ل ،وبل�غ س�عر

بوني الخفيف النيجريي  67.33دوالراً،
وجرياسول االنغويل  67.99دوالراً.
وكانت أس�عار النفط العاملية استقرت

ليص�ل خام برن�ت عن�د  68.67دوالراً،
و خ�ام غ�رب تكس�اس األمريكي عند
 66.00دوالراً.

اخلام العاملي يستقر مع اخنفاض املخزونات األمريكية
بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرش�يد ،امس األربعاء ،عن النس�بة الت�ي وضعها ملنح قروض
صيانة املباني والوحدات الس�كنية والتي حددت بـ( )٪ 5سنويا وبمدة ()10
سنوات.
وأوض�ح املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان ورد “للزوراء” :ان “املرصف أطلق
ق�روض لصيان�ة املباني تص�ل اىل ( )30ملي�ون دينار ملوظف�ي دوائر الدولة
املوطنة رواتبهم لدى املرصف و( )20مليون دينار للمواطنني بكفالة موظف
موط�ن راتبه ل�دى املرصف ،مبينا انه ت�م تحديد الفائدة على هذه القروض
بـ ( )5٪وبمدة ( )10س�نوات .واض�اف انه “تم توجيه الفروع كافة برتويج
معامالت الراغبني بالتقديم”.

املعدن األصفر يتخطى حاجز الـ
 1900دوالر لألونصة
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
تخطت أس�عار الذهب ،امس األربعاء ،حاجز  1900دوالر لألوقية (األونصة)
بدعم تراجع الدوالر وتنامي املخاوف بش�أن التضخم بعد أن أبقى مس�ؤولو
مجلس االحتياطي االتحادي األمريكي عىل موقف مائل للتيسري بشأن أسعار
الفائدة.
وبحل�ول الس�اعة  05:28بتوقيت غرينتش ،زاد الذه�ب يف املعامالت الفورية
 0.3باملئ�ة إىل  1905.36دوالرات لألوقية ،وهو أعىل مؤرش مع اقرتاب الدوالر
إىل أدنى مس�توى يف أربعة أش�هر ونصف الشهر مقابل عمالت رئيسة أخرى،
مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العمالت األخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،صعد البالديوم واحدا باملئة إىل 2796.62
دوالرا لألوقية ،وتقدمت الفضة  0.6باملئة إىل  28.14دوالرا ،وقفز البالتني 1.2
باملئة إىل  1205.38دوالرات.

إقبال لشركات الطريان الدولية على
استخدام أجواء العراق

بغداد /الزوراء:
كش�ف وزارة النقل ،أمس األربعاء ،عن تزايد إقب�ال رشكات الطريان الدولية
عىل اس�تخدام املم�رات الجوي�ة العراقية لكونه�ا اقرص الط�رق بني الرشق
والغ�رب .وق�ال مدير الرشكة العامة للمالحة الجوية ،عيل محس�ن هاش�م،
يف بي�ان اطلع�ت عليه “ال�زوراء” :إن “الرشك�ة تواصل مس�اعيها للنهوض
واالرتقاء باملالحة الجوية العراقية”.
وأض�اف هاش�م أن “هناك اقباال متزايدا من قب�ل رشكات الطريان الدولية يف
استخدام املمرات الجوية العراقية لكونها اقرص الطرق بني الرشق والغرب يف
مرور الطائرات التابعة لها ،وخاصة أن املدة املقبلة ستش�هد اكثر من فعالية
دولية كمعرض اكسبو دبي وبطولة كاس العالم”.

الكشف عن أسباب عدم إرسال حصة
اإلقليم من املوازنة

بغداد /الزوراء:
أوضح�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية ،امس األربعاء ،اس�باب عدم إرس�ال حصة
اإلقليم م�ن املوازنة .وقال عضو اللجنة ،جمال كوج�ر ،يف ترصيحات تابعتها
“ال�زوراء” :إن “هناك أرب�ع فقرات يف املوازن�ة إذا اتفقت عليه�ا الحكومتان
االتحادي�ة واإلقلي�م وطبقت ،فس�يتم إرس�ال املوازنة إىل كردس�تان” .وتابع
أن “الفق�رة األوىل ه�ي أن عىل اإلقليم تس�ليم النفط بما اليق�ل عن  250ألف
برميل يومياً ،والفقرة الثانية هي تس�ليم اإلقليم نصف الواردات غري النفطية
إىل املرك�ز ،أما الفقرة الثالثة فهي تس�ليم القوائم الخاص�ة بإعداد املوظفني،
والفقرة الرابعة السماح لديوان الرقابة االتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة
املالية يف اإلقليم بتدقيق حسابات اإلقليم منذ العام  .”2003وأضاف أن “إرسال
حصة اإلقليم من املوازنة مرهون بتطبيق هذه الفقرات األربع” ،مشيرا ً إىل أن
“عىل وفد اإلقليم زيارة بغداد وإبالغهم باستعداده لتنفيذ كل هذه الرشوط”.
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رويرتز /متابعة الزوراء:
اس�تقر النف�ط ،أمس األربع�اء ،م�ع انخف�اض املخزونات
االمريكي�ة مقاب�ل احتمال تدف�ق املزيد من إم�دادات النفط
الخام من إيران يف حالة إحياء االتفاق النووي.
واس�تمرت املحادث�ات بين إي�ران والق�وى العاملي�ة يف حل
القضاي�ا املتعلق�ة باالتفاق الن�ووي الذي قد يمه�د الطريق
لرف�ع العقوبات عن الدولة املنتجة ملنظم�ة أوبك ..يمكن أن
يطل�ق ذلك العنان لفيض�ان من الربامي�ل اإليرانية مخبأة يف
ناقالت يف البحر.
وارتفع النفط بأكثر من  ٪ 35هذا العام ،حيث أدى االنتعاش
القوي من الوباء يف الواليات املتحدة والصني وأوروبا إىل تعايف
االس�تهالك  ،عىل الرغم من أن أجزاء من آس�يا تواجه عودة
.Covid-19
وانخفض خام غرب تكس�اس الوسيط لتسليم يوليو بنسبة
 ٪ 0.03إىل  66.02دوالرًا للربميل يف بورصة نيويورك التجارية
يف الساعة  05:19بتوقيت غرينتش.
واس�تقر خ�ام برنت يف التس�وية لش�هر تموز عن�د 68.50
دوالرا يف بورص�ة أوروب�ا للعق�ود اآلجلة  ICEبعد أن كس�ب
 0.3٪يف الجلسة الس�ابقة .وأفاد معهد البرتول األمريكي أن

مخزون�ات البنزي�ن تراجعت بنحو مليوني برميل األس�بوع
املايض ،يف حني تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 439
ألف برميلً ،
وفقا ألشخاص مطلعني.
يف غض�ون ذل�ك ،ال ي�زال الدبلوماس�يون يتجادل�ون ح�ول
الوالي�ات املتح�دة .العقوب�ات وتقنيات التخصي�ب املتقدمة
اإليرانية ،ربما تحتجز الدولة الخليجية ما يصل إىل  69مليون
برميل من النفط الخام يف البحر يف ناقالت.

العراق ثاني أكرب مستورد من إيران خالل أيار احلالي
بغداد /متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س مصلح�ة الجم�ارك
اإليراني�ة ،مهدي مير ارشيف ،أمس
االربع�اء ،أن الع�راق ج�اء باملرتبة
الثانية كأكرب مس�تورد م�ن إيران
خالل شهر أيار/مايو الحايل.
وق�ال ارشيف ،يف ترصيحات أوردتها
وس�ائل إعلام إيراني�ة :إن “ايران
ص�درت  16مليونا و  900الف طن
م�ن البضائع بقيم�ة  6مليارات و
 300ملي�ون دوالر اىل دول مختلفة

يف العالم ،اش�تمل الجزء األس�ايس
منها على البنزي�ن والب�ويل ايثلني
وامليثانول وسبائك الحديد والصلب
والصناعات الفوالذية”.
واوض�ح ان “دول الصين والعراق
واإلم�ارات وتركي�ا وأفغانس�تان
اس�توردت  11.5ملي�ون ط�ن من
البضائ�ع بقيم�ة  4.6مليار دوالر،
حي�ث تمث�ل  68باملئة م�ن إجمايل
ص�ادرات إيران من حي�ث الوزن و
 73يف املئة من حيث القيمة مقارنة

بالفرتة نفسها من العام املايض”.
وأش�ار إىل أن “الصين تص�درت
قائم�ة ال�دول املس�توردة ب�ـ 4.6
مليون ط�ن وبقيمة  2مليار دوالر،
تالها كل من بالرتتي�ب ،العراق بـ
 3.1مليون طن بقيمة  953مليون
دوالر ،واإلم�ارات  2.4ملي�ون طن
ب�ـ  849ملي�ون دوالر وتركيا 384
ال�ف ط�ن ب�ـ  388ملي�ون دوالر
وأفغانس�تان  911الف طن بـ 365
مليون دوالر”.

األبنية واإلنشاءات املحالة حيث بلغت
 135مقاولة بكلفة  59مليار من عدد

املقاوالت الكيل والتي ش�كلت نس�بة
 % 24.5خالل سنة .”2020
مبين�ا “ان محافظ�ة بغ�داد احتل�ت
املرتب�ة الثانية بعدد مق�اوالت األبنية
واإلنش�اءات وبواق�ع  121مقاول�ة
بكلف�ة  22.3ملي�ار دين�ار ش�كلت
نس�بة  % 21.9م�ن الكلف�ة الكلي�ة
للمقاوالت”.
وتاب�ع ان “محافظ�ة دي�اىل احتل�ت
املرتب�ة الثالثة بعدد املق�اوالت ،حيث
بل�غ عددها  65مقاول�ة بكلفة بلغت
 125مليار دينار شكلت نسبتها 11.8
 %من مجموع املقاوالت الكيل”.
وأشار اىل ان “وزارة شؤون املحافظات
احتلت املرتبة االوىل يف تنفيذ مقاوالت
األبني�ة واإلنش�اءات لس�نة ، 2020
حيث نفذت  300مرشوع لعام 2020
 ،تليه�ا وزارة البلدي�ات واألش�غال
العامة وبواقع  124مرشوعا” .

الزراعة تتخذ خطوات لتشجيع
االستثمار يف قطاع النخيل
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الزراعة ،امس األربعاء ،اتخاذ خطوات حقيقية لتش�جيع االستثمار
يف قطاع النخيل.
وقال الناطق باسم الوزارة ،حميد النايف ،يف ترصيح تابعته “الزوراء” :ان “قطاع
التمور يعد من املحاصيل اإلستراتيجية التي توليها وزارة الزراعة اهتماما ً كبريا ً
من أجل إعادة إنتاج التمور اىل مكانه الحقيقي سابقاً ،عندما كان العراق املصدر
األول للتمور ،ولديه  30مليون نخلة و 650صنفاً”.
وأض�اف أن “الوزارة اتخذت إجراءات مهمة من خالل مكافحة حرشتي الدوباس
والحمرية ،اللتني قيض عليهما بنس�بة  ،% 85إضافة إىل عملية تأهيل البس�اتني
مجددا ً من خالل تفعيل القرارات الخاصة بالحد من تجريف البساتني ،فضالً عن
إنشاء بس�اتني جديدة وتش�جيع االس�تثمار للدخول يف قطاع النخيل ،من خالل
استخدام الفسائل النسيجية والري بالتنقيط ،ألي بستان قد ينشأ حديثاً”.
مؤكدا ً أن “هذه الخطوات أس�همت بدفع الكثري من املس�تثمرين عىل الدخول يف
استثمار قطاع للتمور”.

افتتاح معرض الطاقة واإلعمار
واالستثمار يف نينوى
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التج�ارة انطالق مع�رض الطاقة واالعمار واالس�تثمار يف نينوى
للفرتة من  ٢٥لغاية  ٢٨من ايار الجاري.
وأك�د مدي�ر عام رشكة املع�ارض العراقية ،رسمد طه س�عيد ،انطالق معرض
الطاق�ة واالعم�ار واالس�تثمار للفترة م�ن  ٢٥لغاي�ة  ٢٨من اي�ار الجاري يف
مع�رض نينوى الشلاالت الذي تنظمه رشك�ة الصقر الذهب�ي لإلعالن والنرش
وتنظي�م املعارض واملؤتم�رات وبالتعاون مع رشكتن�ا وبرعاية محافظ نينوى
نجم الجبوري وحضور عدد كبري من املس�ؤولني ورجال االعمال وعدد كبري من
اإلعالميني يف املحافظة
واضاف :ان املعرض افتتح بمش�اركة كبرية من وزارة النفط ورشكاتها ووزارة
الصناع�ة واملعادن ورشكاته�ا ووزارة الكهرب�اء والعديد م�ن رشكات االعمار
البناء واالستثمار.
وبني :ان املعرض يعد خطوة مهمة من اجل املس�اهمة يف حملة إعادة محافظة
املوص�ل بع�د االرضار الت�ي لحقت بها ج�راء العمليات العس�كرية بعد احتالل
داعش االرهابي ،كما يس�هم املعرض كذلك يف تنشيط العالقات التجارية ودعم
عجلة االقتصاد يف املحافظة.

الزراعي التعاوني يقرر الرتيث
يف منح كل أنواع االئتمان

بغداد /الزوراء:
ق�رر املرصف الزراع�ي التعاون�ي الرتيث يف من�ح كل أنواع االئتمان عدا الس�لف
املمنوحة للموظفني املوطنة رواتبهم لدى املرصف.
وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان :أنه “بن�ا ًء عىل ما جاء بمقرتحات لجنة
اإلرشاف على املرصف ،تقرر الرتيث يف منح كل أن�واع االئتمان وبضمنها املبادرة
املمول�ة م�ن البنك املرك�زي العراقي لغرض اع�ادة النظر بالتعليمات الس�ابقة،
وتنظي�م الئح�ة ارش�ادية جديدة على أن ال يش�مل اإليق�اف الس�لف املمنوحة
للموظفني املوطنة رواتبهم لدى املرصف”.

أوضحت ان عددها يف عموم البلد يبلغ  6225مشروعا

اهليئة العليا للتنسيق :العراق حباجة لـ  130تريليون دينار للمشاريع املتوقفة يف احملافظات
بغداد /الزوراء:
ق�درت س�كرتارية الهيئ�ة العلي�ا
للتنس�يق بين املحافظ�ات ،ام�س
األربع�اء ،احتياج املش�اريع املتلكئة
واملتوقف�ة يف املحافظ�ات اىل 130
تريليون دينار إلنجازها.
وق�ال رئي�س الس�كرتارية ،كاظ�م
الس�هالني ،يف حدي�ث صحف�ي :إن
“عدد املش�اريع يف عموم العراق يبلغ
 6225مرشوعا ،بني مشاريع اتحادية
تنفذ من الوزارات واخرى تقع ضمن
تنمية األقالي�م وتنفذ من الحكومات
املحلية”.
واض�اف ان “ه�ذه املش�اريع ت�م
ادراجها منذ الع�ام  2013فما فوق،
وبسبب الحرب عىل داعش ،والحاجة
اىل األموال لتمويل العمليات الحربية،
تم إيق�اف التموي�ل والعم�ل عليها،
األمر ال�ذي ادى اىل تراك�م االندثارات
فيها وتحولت اىل مشاريع متوقفة او
متلكئة”.

وبين الس�هالني أن “جمي�ع ه�ذه
املشاريع تبلغ نسب االنجاز فيها اقل

م�ن  80باملئة ،وهناك ما يقارب 750
مرشوعا منها نسب انجازها اقل من

 20باملئة”.
وأك�د أن “الحكومة وجه�ت بإعطاء

األولوي�ة للمش�اريع اإلستراتيجية
ذات نسب االنجاز املتقدم ،التي تمثل
إضافة نوعي�ة للتنمية ،وتوفر فرص
عمل كثرية”.
مشيرا ً اىل انه “س�ينجز خلال هذا
الع�ام عدد غري قليل من املش�اريع يف
جميع املحافظ�ات ،فضالً عن وجود
دراسات تجري االن لوضع معالجات
شاملة للمشاريع املتلكئة واملتوقفة،
كونه�ا تحت�اج اىل م�ا يق�ارب 130
تريلي�ون دين�ار لتغطي�ة تمويله�ا،
موضحا ً أن هذا املبلغ كبري جدا”.
وأش�ار الس�هالني إىل ان “الحكومة
ت�درس اآلن مجموع�ة مقرتح�ات
ألخذه�ا بنظ�ر االعتب�ار يف املوازن�ة
املقبلة بخصوص تلك املشاريع”.
مبين�ا ان “س�وء إدارة وتراكم�ات
كثيرة عىل مدى الس�نوات الس�ابقة
انتج�ت حال�ة اإلهم�ال والف�وىض
يف إقام�ة املش�اريع الت�ي تحتاجه�ا
املحافظات”.

الرياضي

أصفر وأمحر

املدرب كريم حسني يوقع مع ناديني
خمتلفني خالل يومني
بغداد /متابعة الزوراء
شهدت أندية دوري الدرجة االوىل حادثة غريبة بتعاقد مدرب مع ناديني خالل  48ساعة.
وتعاق�د املدرب ،كريم حسين ،قب�ل يومني مع نادي غاز الش�مال لقيادة الفريق يف املوس�م
الحايل ،ويف يوم املباراة ،اغلق املدرب هاتفه ولم يحرض لقيادة الفريق يف مباراته الرسمية.
ادارة الفريق الش�مايل ،وبع�د انتهاء املباراة ،حاولت التواصل م�ع املقربني منه ،ليتضح بعد
يومني ،أن قمبل وقع مع ناد اخر يف الدوري وهو نادي الجنسية لقيادته يف املوسم الحايل.
يذكر ان كريم قمبل اقيل قبل اسبوعني من تدريب نادي الحسني.
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الالعبون يَعِدون بتقديم أداء أفضل أمام النيبال

كاتانيتش :ال توجد أي خطوط محراء على عودة العيب الشرطة لصفوف الوطين
البرصة  /وفد االتحاد العراقي للصحافة
الرياضية
يف الوقت الذي عاود فيه عنارص منتخبنا
الوطن�ي العراقي لكرة القدم لتدريباتهم
مجددا ،بعد يوم من راحة منحها املدرب،
الس�لوفيني سرتيش�كو كاتانيت�ش ،اثر
خوضه�م للمباراة الودي�ة امام نظريهم
الطاجيكي ،ي�وم االثنني امل�ايض ،والتي
انته�ت بالتعادل م�ن دون اهداف ،تعهد
العب�و املنتخب الوطني على تقديم أداء
فن�ي أفض�ل ي�وازي حج�م طموحاتهم
وذلك يف اللق�اء التجريب�ي املرتقب الذي
يق�ام ،ي�وم الس�بت املقب�ل ،يف ملع�ب
الفيحاء بمدينة البصرة الرياضية أمام
منافسهم النيبايل.
وحاول املدرب كاتانيتش إخراج الالعبني
من الضغوط الت�ي حدثت عقب التعادل
أمام طاجكستان بإلقاء محارضة ابدى
فيها مالحظاته بش�أن املس�توى واالداء
العام ال�ذي ظهر علي�ه الفريق ،وتطرق
اىل الكثير م�ن الحلول التي من ش�أنها
ان تدع�م خط�وط الفريق ،مش�خصا ً يف
مالحظات�ه بمعي�ة ال�كادر التدريبي اىل
النقاط الفنية االهم مؤكدا ً رضورة تاليف
األداء غير الفعال يف بعض دقائق مباراة
االثنني امل�ايض وتاليف االيقاع غري املجدي
يف املحاوالت والفرص التي س�نحت عىل
دفاعات الخصم.
م�ن جانب�ه ،ذك�ر الزميل يوس�ف فعل،
مس�ؤول املكت�ب اإلعالم�ي يف الهيئ�ة
التطبيعي�ة باتحاد كرة الق�دم يف حديث
لوفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
يف مدينة البرصة :ان كاتانيتش “ليس�ت
لديه اي خطوط حمراء عىل اي من العبي
فري�ق الرشط�ة التس�عة الذين غ�ادروا
معسكر املنتخب قبل خمسة أيام”.
واضاف ان “كاتانيت�ش يملك معلومات
كافي�ة عىل جميع الالعبني ،وان عودتهم
اىل صفوف املنتخب ستكون قبل مغادرة
وف�د املنتخ�ب اىل العاصم�ة البحريني�ة
املنامة” .نافيا ً “االش�اعات التي ظهرت
يف بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل

االجتماع�ي بخصوص ق�رار كاتانيتش
بعد حاجته لالعبي الرشطة يف التصفيات
التي س�تنطلق وفقا ً لقرار االتحاد الدويل
 FIFAيوم  31من ش�هر أيار مايو الحايل
وتس�تمر حت�ى  15م�ن ش�هر حزيران
يونيو املقبل”.

وفد منتخب النيبال يصل البصرة

وكان وف�د منتخ�ب النيبال لك�رة القدم
ق�د وصل صباح ي�وم ام�س االربعاء اىل
مطار البرصة الدويل قادما ً من العاصمة
القطري�ة الدوح�ة بوف�د قوام�ه 36
شخصيا بينهم  23العبا ،لخوض املباراة
الودية أمام املنتخب الوطني العراقي يوم
الس�بت الق�ادم ضمن إط�ار تحضريات
فريقن�ا الوطن�ي مل�ا تبقى م�ن مرحلة
حاسمة للتصفيات االس�يوية املزدوجة
املؤهل�ة اىل كاس العال�م  2022يف قط�ر
وكأس امم اسيا  2023يف الصني.
واتخ�ذ املنتخب النيبايل ،عق�ب وصوله،

فيفا يسمي مشرفني عراقيني
للتصفيات اآلسيوية
بغداد /الزوراء
سمى االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا” مرشفني من العراق لإلرشاف
عىل مباريات التصفيات اآلس�يوية والتي ستس�تأنف بداية الش�هر
املقبل.
وس�يرشف رئيس لجنة الحكام يف الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي
لكرة القدم ،الدكتور عالء عبد القادر ،عىل تقييم الطواقم التحكيمية
ملباريات املجموعة السادس�ة للتصفيات اآلسيوية املزدوجة املؤهلة
إىل كأس العال�م  2022وكأس آس�يا  ،2023والت�ي س�تقام بنظ�ام
التجمع يف اليابان ،خالل الفرتة من  3حتى  15حزيران املقبل ،والتي
تضم منتخب�ات الياب�ان وطاجيكس�تان وقريغيزس�تان وماينمار
ومونغوليا.
وكلف “الفيفا” رئيس دائرة الحكام يف الهيأة التطبيعية كاظم عودة،
لإلرشاف عىل مباريات املجموعة الثامنة التي ستلعب بنظام التجمع
يف كوري�ا الجنوبي�ة يف املجموعة التي تضم منتخبات تركمانس�تان
وكوريا الجنوبية ولبنان ورسيالنكا.

إعالمنا الرياضي
بمش�اركة نح�و 22
صحفي�اً ،افتتح�ت يف
مدين�ة البصرة ال�دورة
الصحفي�ة الرياضي�ة
املتخصص�ة “تطوي�ر
امله�ارات الصحفي�ة”
والت�ي يقيمه�ا االتح�اد
للصحاف�ة
العراق�ي
الرياضية  -لجنة ال�دورات والتطوير والتي يحارض فيها الزميل العزيز
االس�تاذ الدكتور عم�ار طاهر ،والتي ُتعقد عىل هام�ش اقامة مباراتي
املنتخ�ب الوديتين ام�ام نظريي�ه الطاجيك�ي والنيب�ايل التحضرييتني
لتصفيات كأس العالم وكاس امم اسيا الشهر املقبل.
وتس�تمر الدورة مل�دة يومني وألربع مح�ارضات ،حيث ق�دم أ.د عمار
طاه�ر محارضت�ه االوىل بعن�وان “الخبر الري�ايض” كتابت�ه وانواعه
واس�لوبه فيم�ا يتعل�ق بكتابته يف الصحاف�ة والتلفزي�ون ومحور عن
الخرب الريايض الكرتونياً ،حيث حظيت املحارضة التي امتدت لس�اعتني
ونصف بتفاعل املش�اركني الذين يمثلون صفوة الصحفيني العاملني يف
القنوات والصحف والوكاالت.
وته�دف املحارضات اىل االرتقاء بواقع العمل الصحفي يف مدينة البرصة
بم�ا يوازي وحجم اهتمام اتحاد الصحافة بصقل مواهب الجيل الجديد
وبما ينس�جم مع قرب احتضان مدينة البرصة للنس�خة  25من بطولة
كاس الخليج اواخر العام الحايل.

م�ن فندق شيراتون البصرة مق�را ً له
وت�م تهيئ�ة كاف�ة اإلج�راءات اإلدارية
والتنظيمية للوفد يف وقت خاض املنتخب
النيبايل أول وحدة تدريبية له عىل مالعب
مدينة البرصة الرياضية وبقيادة مدربه
ُ
يحتل
الكويت�ي عبدالله املطريي ،يف وقت
املنتخب النيبايل املركز الرابع برصيد ثالث
نق�اط يف املجموع�ة الثاني�ة للتصفيات
اآلسيوية املزدوجة والتي تضم منتخبات
أستراليا والكوي�ت واألردن والصين
تايبيه.

بارجيلو :جاهزون ملواجهة األسود

أكد شكست بارجيلو ،نائب رئيس اتحاد
كرة الق�دم النيب�ايل ،جهوزي�ة منتخب
بالده ملواجهة اسود الرافدين يوم السبت
املقب�ل يف املب�اراة الودي�ة التي س�تقام
بينهم�ا على ملع�ب الفيح�اء باملدينة
الرياضي�ة .مبديا ً س�عادته يف التواجد يف
مدينة البرصة.

وق�ال شكس�ت بارجيل�و إن “منتخ�ب
النيب�ال على أت�م الجهوزي�ة ملواجه�ة
املنتخب العراقي ،وهذه املباراة مهمة لنا
كون املنافس من الفرق القوية وتساهم
برفع مستوى فريقنا الفني قبل خوض
املباريات املتبقية يف التصفيات االسيوية
املزدوج�ة املؤهل�ة اىل نهائي�ات كاس
العال�م  2022يف قطر وأمم آس�يا 2023
يف الصني”.
واض�اف ان “تش�كيلة منتخ�ب النيبال
معظمها من الالعبني الش�باب تحت 23
س�نة ،ولدينا محرتف�ون يف اندونيس�يا
والهن�د وتنتظرن�ا مب�اراة مهم�ة أمام
منتخب�ات الصين تايبي�ه واالردن
واستراليا يف الكويت ضم�ن التصفيات
اآلسيوية املزدوجة”.

املطريي :اجواء البصرة مثالية

وصف مدرب منتخب النيبال لكرة القدم،

الكويتي عبدالل�ه املطريي ،اجواء مدينة
البرصة ب�ـ “املثالية” مؤك�دا ً ان زيارته
هي االوىل من نوعها اىل العراق.
وقال املطريي “انا سعيد جدا وسط اهلنا
يف العراق ،وان اجواء الطقس يف البرصة
مشابهة ألجواء الكويت وهذه بحد ذاتها
تعد فرصة ممت�ازة للمنتخب النيبايل يف
خ�وض املباريات ،إذ تنتظرن�ا مباريات
حاس�مة يف دول�ة الكوي�ت ونس�عى اىل
تعويض خسارتنا أمام منتخب الكويت
به�دف واح�د مقاب�ل ال يشء يف الجولة
السادس�ة م�ن منافس�ات املجموع�ة
الثانية بالتصفيات االسيوية”.
وتابع أن “منتخب النيبال يتمتع بقدرات
عالية ،وس�تكون مباراتن�ا مع املنتخب
العراق�ي مهم�ة كون�ه يعد م�ن الفرق
القوي�ة املنافس�ة للوص�ول اىل نهائيات
كأس العالم”.

بشار رسن :عازمون على الفوز

أكد بشار رس�ن ،العب منتخبنا الوطني
لك�رة القدم واملحترف يف صفوف فريق
قطر القطري ،ع�زم جميع الالعبني عىل
تحقيق نتيجة جيدة أمام منتخب النيبال
يف املباراة الودية الثانية ضمن املعس�كر
املقام حاليا ً يف البرصة والتي ستقام يوم
السبت املقبل عىل ملعب الفيحاء.
وق�ال رس�ن “ل�م نق�دم املطل�وب اداءً
ونتيجة يف مباراة طاجيكس�تان ،ولكننا
اس�تفدنا جيدا ً من هذه املب�اراة ،ونأمل
االستفادة من املباراة الودية الثانية أمام
منتخب النيبال والتي س�تكون كمرحلة
اعداد اخيرة الختبار جاهزي�ة املنتخب
قبل السفر إىل البحرين لخوض مباريات
التصفيات”.
وأضاف ان جميع “الالعبني املحرتفني
املتواجدي�ن م�ع املنتخب ل�م يقدموا
األداء املنتظ�ر ،انا وميم�ي لعبنا آخر
مباراة رسمية يف الدوري القطري قبل

 35يوما وصفاء هادي ال يلعب بشكل
منتظ�م م�ع فريق�ه يف روس�يا وعيل
عدنان ل�م يخض مباراة رس�مية مع
فريقه منذ فرتة طويلة”.

جالل :مباراة طاجكستان اصبحت من
املاضي

وذك�ر جلال حس�ن ح�ارس مرمى
منتخبنا الوطني لكرة القدم ان مباراة
طاجكس�تان “اصبح�ت م�ن املايض
( )...وعلينا تحسين ادائنا واخطائنا
ام�ام منتخ�ب النيب�ال و املباراتين
ه�ي ضم�ن تحضريات�ه للتصفي�ات
النهائية”.
واض�اف “لذلك علينا ب�ذل املزيد لكي
نصبح جاهزين ملباري�ات التصفيات
يف البحري�ن وجمي�ع الالعبين لديهم
الرغب�ة واالرصار كي نظه�ر بصورة
جيدة أمام منتخب النيبال”.

املشاركون يف كأس العرب بالقوس والسهم يعربون عن سعادتهم بالتواجد يف بغداد
بغ�داد /اللجن�ة االعالمية لالتح�اد العراقي
للصحافة الرياضية
عدسة /قحطان سليم
عرب املشاركون يف بطولة نهائي كأس العرب
بالقوس والس�هم املقامة حاليا يف بغداد عن
س�عادتهم بالتواج�د يف عاصمتن�ا الحبيبة
ومس�اهمتهم يف انج�اح النس�خة الثامن�ة
التي حظيت باالهتمام الرس�مي واالعالمي
واكدوا جاهزية العراق الحتضان الفعاليات
الكربى القارية والعاملية وحرصه عىل تهبئة
االرضي�ة املناس�بة لهذا الح�دث بالرغم من
الظ�روف املعقدة جراء تفشي وباء كورونا
واعتذار العديد من البلدان عن تنظيمها.
رئي�س االتح�اد العرب�ي :مب�ادرة الع�راق
أفرحت الجميع
وأكد رئيس االتحاد العربي للقوس والس�هم
ابراهي�م الدورسي إن مب�ادرة العراق اقامة
نهائي بطول�ة كأس الع�رب الثامنة ببغداد
افرح�ت جميع الع�رب الن جائح�ة كورونا
أوقف�ت االنش�طة الرياضي�ة وه�و س�باق
بإقام�ة البط�والت املختلف�ة الت�ي يق�وم
بتنظيمها ،ولديه عم�ل رائع ومتميز وبهذا
الصدد نقدم شكرنا وتقديرنا لوزير الشباب
والرياض�ة الكابتن عدن�ان درجال ولرئيس
االتحاد العراقي سعد املشهداني.
واض�اف يف ترصيح «للجن�ة االعالمية » ان
الع�راق يمتلك م�ن الخربات ولدي�ه العبون
يع�دون م�ن القام�ات الرياضي�ة العربي�ة
وباالخص الالعبة االوملبية رند سعد واللعبة
فيه متطورة بشكل كبري لوجود دعم متميز
م�ن الجهات الحكومية التي عملت وس�عت
على تذلي�ل كل الصعوب�ات الت�ي تعترض
الالعبني واملدربني واإلداريني .
واختت�م ترصيحه بالتأكيد م�رة اخرى عىل

س�عادته بالتواجده يف الع�راق واالطالع عن
قرب على تنظي�م البطولة رغ�م الجائحة،
ووجود هذا العدد الكبري م�ن الدول العربية
يف العاصم�ة بغداد أمر يثل�ج الصدور وهذا
يؤكد قدرته على تنظيم البطوالت اإلقليمية
والدولي�ة بنج�اح .مقدما ش�كره وتقديره
لحفاوة االستقبال والرتحاب الذي حظي به
والش�كر موصول لوزير الش�باب ولرئيس
االتح�اد العراقي الذي يع�ده داينمو االتحاد
العربي .
من جانبها ،اوضحت رئيسة الوفد التونيس،
م�ي درصاف :ان س�لطات بالده�ا وضعت
حالها ح�ال الدول االخرى بروتوكوال صحيا
يطبق عىل جميع االنش�طة الحياتية وليس
الرياضي�ة فقط وبع�د االنتهاء م�ن فرتات
الحج�ر الصح�ي تب�دأ التدريبات املشتركة
لالعبني والالعبات بمعس�كرات مغلقة مما
ادى اىل تعث�ر االس�تعدادات ،ول�م يكن لدينا
الوقت الكايف للتهيؤ للبطولة بصورة مثالية
ك�ون االتحاد املرك�زي هو اتح�اد منتخب
جديد انبثق حديثا منذ اكثر من شهر ولديه
اسرتاتيجية جديدة تختلف عن عمل االتحاد
السابق .مبينة ان املشاركة يف البطولة تأتي
لتحقيق حلم االوملبياد للعنرص النسوي عن
طري�ق الالعبة رح�اب الوليد بع�د ان ضمن
الالع�ب محمد حماد املش�اركة فيه بش�كل
مب�ارش كما انه�ا س�تكون اس�تعدادا اخر
لالوملبياد وبطولة العالم يف فرنسا .
وعرب العبا املنتخب الكويتي بالقوس املركب،
عبدالل�ه مال الل�ه وعامر عب�د الحكيم ،عن
سعادتهما وهما يشاركان ألول مرة بنهائي
بطول�ة كأس الع�رب الثامن�ة يف العاصم�ة
بغ�داد عىل الرغ�م من ع�دم حصولهما عىل
فرتة تدريب كافية بس�بب اجراءات االغالق
الصحية املتخ�ذة ببلدهما  .وقاال يف ترصيح

( للجن�ة االعالمي�ة ) بعد ان تم�ت موافقة
االتح�اد الكويت�ي للق�وس والس�هم على
مش�اركتهما ب�دأت تدريباتهم�ا قب�ل ثالثة
اس�ابيع م�ن انطالق املنافس�ات وهي فرتة
غير كافي�ة لتحقي�ق الجاه�زة املطلوب�ة
وكان�ت تمريناتهما تجري بميدان خاص لم
تتوفر فيه الرشوط الخاصة بالتدريب فيما
تم استئناف عودة التدريبات بميدان الرماية
الرئيس قبل القدوم اىل بغداد بيومني واستثنيا
م�ن رشوط االغلاق لتس�هيل مهمتهم�ا
للمش�اركة يف البطول�ة .وتوق�ع الالعب�ان
تحقيق ارقام مناس�بة بفئة القوس املركب
تسهم بتحسين موقع فريقهما بالتصنيف
الدويل وان كانت ستشهد هذه الفئة منافسة

ش�ديدة م�ن الالعبني املش�اركني وباألخص
من العبي العراق ال�ذي يمتلك العبوه خربة
مرتاكمة ولهم باع طويل تمكنهم من حصد
مراك�ز املقدمة ،لكن املش�اركة الكويتية لن
تكون مجرد رقم تكمييل بحسابات البطولة
بل سيكون هناك سعي ألجل الظفر بإحدى
امليداليات الثالث.
وأك�د رئي�س البعثة الس�ودانية املش�اركة
يف بطول�ة الع�رب للقوس والس�هم ،طارق
أميري :إن جهود األش�قاء العراقيني كانت
السبب يف إقامة البطولة يف بغداد.
وق�ال أمريي يف ترصيح (للجنة اإلعالمية) “
يف ظل الظروف الصحية التي يعيشها العالم
بسبب فايروس كوفيد  19من الصعب اقامة

البطولة العربية لك�ن رغبة العراق يف إعادة
ال�روح للعبة وإقام�ة التجم�ع العربي عىل
أرض بغ�داد السلام كان لها األث�ر األكرب”،
مشيرا إىل “ان البطولة أخذت صدى واسعا
مل�ا تمثل�ه م�ن مناس�بة عربي�ة ورياضية
مهمة خاص�ة وانها بوابة العبور إىل أوملبياد
طوكيو“ .
وبني أمريي “ أن السودان تشارك يف فعاليتي
الق�وس املرك�ب واملح�دب ،ونأم�ل تحقيق
نتائج جيدة يف املنافسات “.
معرب�ا عن “ ش�كره لوزير الش�باب عدنان
درجال وفريق العمل الوزاري ورئيس االتحاد
العراق للقوس والسهم سعد املشهداني عىل
الجهود التي بذلت إلنجاح البطولة” .

شنيشل :الزوراء يسعى إىل ختطي احلدود يف مواجهة الكأس
بغداد /متابعة الزوراء
أوضح مدرب الزوراء ،رايض شنيشل ،أن الفريق عاود
تدريباته اليومية يف ملعب النادي حيث يتطلعون لبلوغ
نصف نهائي كأس العراق.
وق�ال شنيش�ل “نحرتم رغب�ة فريق الح�دود الذي قد

مستوى طيبا يف بطولة كأس العراق وبلغ ربع النهائي
وبالتايل س�ندخل املباراة وطموحنا ينصب عىل بطاقة
امل�رور لنصف النهائي ،لذلك بارشنا التدريبات اليومية
بعد إجازة قصرية منحت لالعبني”.
وبين“ :غياب العب�ي املنتخب الوطني الش�ك أنه يؤثر

عىل الفريق ،لكن بنفس الوقت املنتخب تنتظره مهمة
واألندية مطالب�ة بدعم جميع املنتخبات الوطنية لذلك
س�نخوض املباراة بم�ن يتواج�د يف القائم�ة وبغياب
الالعبني الدوليني”.
وأشار إىل أن الفريق سيخوض مباراة ودية يوم الجمعة

املقبل مع الصناع�ات الكهربائية لتكون محطة جيدة
لتحضير الفريق قب�ل مواجهة الح�دود يف ربع نهائي
الكأس.
يذك�ر أن ال�زوراء س�يواجه الحدود يف ملعب الش�عب
الدويل يف الثالث من شهر حزيران املقبل.
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األسلوب اهلجومي طموح النمسا يف اليورو
ربما تثري مشاركة النمسا املتواضعة يف
النسخة األخرية من بطولة أوروبا لكرة
القدم ،بعض القلق لكن القرعة الجيدة
ستمنحها األمل يف ترك بصمة عند
انطالق النهائيات الشهر املقبل.
وتلعب النمسا ضد هولندا يف املجموعة
الثالثة ،ولكن من املتوقع أن تتفوق عىل
مقدونيا الشمالية وأوكرانيا لتبلغ أدوار
خروج املهزوم.
وقال فرانكو فودا مدرب النمسا:
«هولندا هي املرشحة .أوكرانيا لم تخرس
يف التصفيات وتصدرت مجموعتها
متفوقة عىل الربتغال ورصبيا .يف
النهائيات كل يشء ممكن والتفاصيل
ستكون حاسمة .سنفعل كل ما يف
وسعنا للتأهل إىل دور الستة عرش».
ولكن األولوية للنمسا هي الفوز
بمباراة ،ففي مشاركتها السابقة
عندما استضافت النهائيات مع
سويرسا يف  2008ثم يف فرنسا 2016
اكتفت بالتعادل مرتني والخسارة يف 4
مباريات .ويف مشاركتها األخرية كانت
آمال النمسا كبرية بعد حفاظها عىل
سجلها خاليا من الهزائم يف التصفيات
بفوزها يف  9مباريات من  10وتفوقها
بثماني نقاط عن أقرب منافسيها.
لكنها انهارت يف النهائيات.
وتستهل النمسا مشوارها هذه املرة

بمواجهة مقدونيا الشمالية ،التي
تشارك ألول مرة ،يف بوخارست يف 13
يونيو /حزيران .ولعبت النمسا ضد
مقدونيا الشمالية يف التصفيات وفازت
عليها داخل وخارج أرضها.
ثم تلعب النمسا ضد هولندا يف أمسرتدام
يف  17يونيو /حزيران ،وبعد  4أيام تعود

إىل بوخارست ملواجهة أوكرانيا.
وستكون هناك توقعات بإمكانية
حصول النمسا عىل النقاط التي تؤهلها
إىل دور الستة عرش ألول مرة.
وتضم تشكيلة النمسا العديد من
الالعبني الذين يلعبون يف جارتها أملانيا
ومنهم أصحاب الخربة مثل ديفيد

أالبا وألكسندر دراجوفيتش وشتيفان
إلسانكر ومارسيل زابيترس.
ومن املرجح أن يستفيد القائد يوليان
باومجارتلينجر العب وسط باير
ليفركوزن من قرار االتحاد األوروبي
(اليويفا) بزيادة التشكيلة من  23إىل
 26العبا.
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وهذا يعني أن فودا يمكنه املقامرة
بضمه ومنح الالعب البالغ عمره 33
عاما املزيد من الوقت ملواصلة التعايف
من إصابة يف الركبة أبعدت قائده عن
املالعب منذ يناير /كانون الثاني.
وينطبق األمر نفسه عىل كونراد اليمر
العب رازن بال شبورت اليبزيج املصاب
منذ سبتمرب /أيلول لكنه اقرتب من
العودة.
ومن املرجح أن يقود ماركو
أرناوتوفيتش ،الذي غاب عن بداية
تصفيات كأس العالم يف مارس /آذار
بسبب قيود فريوس كورونا يف الصني،
حيث كان يلعب يف شنغهاي بورت،
الهجوم لكن يجب أن يثبت لياقته.
ويشدد فودا ،مدافع أملانيا السابق والذي
بدأت مسريته التدريبية يف النمسا ،عىل
أنه يريد أسلوبا هجوميا.
وقال« :نريد أن نهاجم والتحول من
الدفاع إىل الهجوم رسيعا ومهاجمة
مرمى املنافسني .نريد أن نضع
املنافسني تحت ضغط منذ البداية».
وتابع« :نريد االستحواذ عىل الكرة
رسيعا ،واالنطالق يف الهجوم بأرسع ما
يمكن بعد استعادة الكرة .نريد أسلوبا
متنوعا ومرنا خالل املباريات لكن املهم
تقديم أداء جيد وتسجيل الكثري من
األهداف».

برشلونة يصطدم بريال مدريد
يف السوبر اإلسباني

أعل�ن برش�لونة رس�م ًيا ،أنه س�يلتقي مع ريال مدري�د يف كأس
السوبر اإلسباني مطلع عام  .2022وتتكون بطولة كأس السوبر
اإلس�باني من  4فرق ،هم “بطل الليج�ا ووصيفه ،وبطل الكأس
ووصيفه”.وحصد برش�لونة لقب كأس ملك إس�بانيا ،بينما حل
ً
وصيفا يف الليجا ،وبالتايل سيلتقيان يف نصف النهائي.
ريال مدريد
ويلتق�ي أتلتيكو مدري�د بطل الليج�ا ،مع أتلتي�ك بيلباو وصيف
ال�كأس ،عىل أن تجم�ع املباراة النهائي�ة الفائزيْن م�ن مباراتي
نصف النهائي.وحصد أتلتيك بيلباو لقب كأس السوبر يف نسخته
األخرية ،بعدما تغلب عىل برشلونة يف املباراة النهائية.

هاالند ينال جائزة أفضل العب
يف الدوري األملاني

املخضرم بانديف يقود مغامرة مقدونيا الشمالية األوىل باليورو
خاض جوران بانديف مباراته الدولية األوىل يف 2001
عندما كان يبلغ من العمر  17عاما ،وبعد عقدين من
الزمن سيشارك يف بطولة أوروبا لكرة القدم 2020
باعتباره الرجل األول يف منتخب مقدونيا الشمالية،
الذي يظهر ألول مرة يف بطولة كربى.
ويتصدر املهاجم البالغ عمره  37عاما ،قائمة هدايف
املنتخب املقدوني عرب العصور برصيد  37هدفا يف
 117مباراة ،كما وجد بعض الوقت يف  2010لتأسيس
نا ٍد يدعى أكاديميا بانديف.
وترقى الفريق إىل دوري الدرجة األوىل يف مقدونيا
الشمالية عام  ،2017وبعد عامني نال لقب الكأس
املحلية مما أضاف بريقا عىل مسرية بانديف املليئة
باأللقاب والتي أمىض أغلبها يف إيطاليا.
واستمتع بانديف بنجاح باهر مع إنرت ميالن يف الفرتة
من  2009وحتى  ،2012إذ ساهم يف الفوز بثالثية
الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا يف .2010
وبعد موسمني مع نابويل وعام واحد مع جلطة رساي
الرتكي ،عاد بانديف إىل إيطاليا يف  2015لينضم إىل
جنوة حيث ما زال يهز الشباك.
ويعد بانديف العامل الحاسم يف املنتخب الوطني،
حيث ضمنت مقدونيا الشمالية التأهل إىل بطولة
أوروبا بالهدف الذي سجله يف الفوز (-1صفر) عىل

جورجيا يف ملحق التصفيات يف نوفمرب /ترشين
الثاني املايض.
وساعده أسلوبه يف اللعب وموهبته الطبيعية عىل
اللعب يف العديد من املراكز يف الهجوم.

ويستطيع بانديف قيادة الخط األمامي كمهاجم
وحيد أو اللعب خلف املهاجم أو عىل الجناح ،مما يمنح
املدرب إيجور أنجيلوفسكي الفرصة الستخدام خطط
أسلوب املنافسني.
مختلفة بالنظر إىل

ليفاندوفسكي يستبعد حتطيم رقم قياسي جديد
اس�تبعد روبرت ليفاندوفس�كي ،مهاجم بايرن ميونيخ ،تحطيمه
لرق�م قي�ايس آخ�ر لألس�طورة األملاني جيرد مولر ،يف املس�تقبل
القريب ،رغم نجاحه مؤخرًا يف كرس أحد أرقامه التاريخية.
وتح�دث ليفاندوفس�كي ملجلة كيك�ر عن احتمالي�ة وصوله لرقم
جيرد مول�ر القيايس بتس�جيل ً 365
هدفا يف البوندس�ليجا ،حيث
ق�ال“ :لم أفكر يف ذلك ،فهذا الرقم بعي�د للغاية عني ،ولم أضعه يف
رأيس بعد”.
ويحت�ل ال�دويل البولن�دي وصاف�ة قائم�ة الهدافين التاريخيين
للبوندسليجا برصيد ً 277
هدفا ،ليتأخر عن أسطورة بايرن ميونيخ
بف�ارق ً 88
هدفا .وأكد صاحب الـ 32عامً ا أنه لم يكن يتخيل يومً ا

أن يحطم رقم مولر التاريخي ،عرب الوصول إىل 41
ً
هدفا يف موسم واحد بالبوندسليجا ،وهو ما تحقق
يف الجولة األخرية هذا املوسم.
واس�تطاع ليفاندوفس�كي أن يحافظ على جائزة
هداف البوندسليجا للموسم الرابع عىل التوايل ،وهو
أول العب يحقق ذلك عىل مدار التاريخ.
كما تمك�ن أفضل الع�ب يف العالم من ضم�ان جائزة
ً
هداف�ا لكافة
الح�ذاء الذهب�ي ،بعدم�ا أنه�ى املوس�م
ً
هدفا ،ليتوج بها ول مرة
الدوريات األوروبية برصيد 41
يف مسريته.

مبابي ينتظر حترك ريال مدريد
ينتظ�ر الفرنسي كيليان مبابي ،نج�م باريس س�ان جريمان ،موقف
ري�ال مدريد من التعاقد معه ،يف املريكات�و الصيفي .وكان النادي
امللك�ي ينتظر حتى قرب نهاية عق�د الدويل الفرنيس ،يف صيف
 ،2022لالنقضاض عليه بس�عر مناسب .وبحسب برنامج
الـ تشيرنجيتو اإلس�باني الش�هري ،فإن مبابي فعل كل
ما بوس�عه ،حتى اآلن ،إلثبات حسن نواياه تجاه ريال
مدريد ،واآلن حان دور املريينجي لحسم موقفه هذا
الصي�ف .وأضاف الربنامج أن ري�ال مدريد ،قرر
محاولة إقناع الالعب بعدم التجديد مع بي إس
ً
مجانا بعد نهاية املوسم املقبل،
جي ،لضمه
يف حال رفض ناديه بيعه يف الوقت الحايل.

مورينيو يطلب ضم هازارد إىل روما

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني ،عن رغب�ة روم�ا يف التعاقد مع
البلجيك�ي إيدين هازارد ،نج�م ريال مدري�د ،يف املريكاتو الصيفي
الحايل.ويعان�ي ه�ازارد من س�وء حظ غير طبيعي من�ذ انتقاله
لري�ال مدري�د ،حيث الحقت�ه اإلصاب�ات لدرجة أنه ش�ارك يف 43
مباراة فقط خالل موس�مني .وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو
اإلس�بانية ،فإن الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو ،املدير الفن�ي الجديد
لروما ،والذي أرشف من قبل عىل تدريب هازارد يف تشيليس ،يسعى
لضمه لصف�وف الجيالورويس ه�ذا الصيف.وأضافت أن مورينيو

طل�ب م�ن إدارة روما
التعاقد مع هازارد عىل
سبيل اإلعارة ،بعد علمه
ب�أن ري�ال مدري�د يرحب
برحيله.
وأوضحت الصحيفة ،أن هازارد
يريد البقاء يف ريال مدريد ،كما أن
زين الدين زيدان ،املدير الفني ،يريد
اس�تمراره ضمن صف�وف الفريق ،إذا
ظل يف منصبه ،لكن مستقبل الثنائي غري
واضح املعالم.
وأش�ارت إىل أن روم�ا يرغ�ب يف اس�تعارة
هازارد مقاب�ل مبلغ يتم االتف�اق عليه مع
تحمل جزء من راتبه البالغ  15مليون يورو.
واختتم�ت الصحيف�ة ،ب�أن روما ل�ن يكون
الفريق الوحيد الس�اعي لضم هازارد ،وإنما
هناك تش�يليس ً
أيض�ا .ولفت�ت إىل أن هازارد
رصح من قبل عام  2018قائال“ :إذا سألوني
عن امل�درب الذي أرغب يف العم�ل معه مجددا
سأقول مورينيو”.

لكن الغموض يحيط بإمكانية مشاركة بانديف يف 3
مباريات يف  8أيام ببطولة أوروبا ،لكنه سيلعب دورا
كبريا يف سعي مقدونيا الشمالية إىل بلوغ دور الستة
عرش.
وستتوخى هولندا والنمسا وأوكرانيا الحذر من
فعاليته أمام املرمى وهو ما ساعد مقدونيا الشمالية
عىل تحقيق فوز مفاجئ  1-2خارج الديار عىل أملانيا،
يف تصفيات كأس العالم يف مارس /آذار.
وتفضل مقدونيا الشمالية مباغتة منافسيها حتى لو
أدى ذلك إىل التخيل عن الحذر يف بعض األحيان ،لكنها
تتمتع بفعالية يف الهجمات املرتدة وهو ما اكتشفته
أملانيا يف املواجهة امللحمية يف دويسبورج.
ومع كون هولندا املرشحة األقوى لتصدر هذه
املجموعة ،من املرجح أن تبحث مقدونيا الشمالية
عن فرصتها للوصول إىل دور الستة عرش يف مباراتيها
ضد النمسا وأوكرانيا.
وإذا خرجت مقدونيا الشمالية من دور املجموعات
فلن يضعف ذلك من شعف الجماهري التي انتظرت
طويال من أجل التأهل إىل بطولة كربى.
وستلعب إمكانات بانديف دورا مهما يف آمال مقدونيا
الشمالية التي تستعد ملشاركتها األوىل عىل اإلطالق يف
بطولة كربى.

حص�ل املهاجم إيرلينغ هاالند عىل جائزة أفضل العب يف املوس�م
املنته�ي مؤخ�را ً لل�دوري األملاني.التصويت ال�ذي أجرته رابطة
الدوري األملاني ،حصل فيه النرويجي الشاب عىل أكرب نسبة من
تصويت الجماهري ،متفوقا ً عىل روبرت ليفاندوفس�كي مهاجم
باي�رن ميوني�خ .وأكم�ل هاالند املوس�م ب�ـ 27هدف�ا ً يف املركز
الثال�ث لرتتيب الهدافني ،وكان له دور كبري يف حصول بوروس�يا
دورتموند عىل مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

الشعلة األوملبية تستهل جولتها
يف حمافظة كيوتو
اس�تهلت الش�علة األوملبية جولتها يف محافظة (كيوتو) وسط
قيود مش�ددة.ففضالً عن إلغ�اء الجري يف ش�وارع املدينة ،تم
اقتص�ار تتابع الش�علة على ملعب كيوتو ،حي�ث يتعاقب عىل
حملها أشخاص مختلفون ملسافات قصرية.يشار إىل أن مسار
شعلة أوملبياد طوكيو يتتابع يف سبع وأربعني محافظة يابانية،
على مدى  121يوماً ،وس�ينتهي يف الثالث والعرشين من يوليو
املقبل موعد افتتاح األلعاب.

دي يونج يقود طموح هولندا يف يورو 2020
جنى فرينكي دي يونج العب وس�ط هولندا
ثمار موهبته الرائعة بانتقاله إىل برش�لونة
مقاب�ل  75ملي�ون ي�ورو ( 91.90ملي�ون
دوالر) واله�دف التايل يف أجندته هو التألق يف
بطولة أوروبا لكرة القدم .2020ومع بلوغه
 24عاما ،بدأ صانع اللعب يف الظهور كموهبة
عاملي�ة للمس�تقبل ،ويقوم ب�دور رئييس يف
الن�ادي الكتالون�ي فضال عن كون�ه العمود
الفقري بالفع�ل للمنتخب الهولندي.ورغم
الفوىض والتخبط يف برش�لونة
هذا املوس�م ،قطع
دي يون�ج
خط�و ة

عمالقة بتحمله املزيد من املس�ؤولية وأثبت
أيض�ا فاعليت�ه يف القي�ام ب�أدوار هجومية
أكبر ،بينما ع�زز يف الوقت ذات�ه مكانته يف
التمري�ر والدفاع .وقال رونالد كومان مدرب
برش�لونة لوس�ائل إعالم هولندي�ة يف وقت
سابق الش�هر الحايل عن مواطنه دي يونج:
“مييس أبلغ فرينكي بأنه العب رائع .يصبح
س�عيدا باللع�ب بجوار العب مث�ل فرينكي،
ألن�ه يريد وج�ود العبي كرة ق�دم موهوبني
حوله”.ورغ�م ف�وز برش�لونة ب�كأس ملك
إس�بانيا ،حيث كان دي يونج نجما للمباراة
النهائية أمام أتليتيك بيلباو ،لم يكن موس�م
البارسا سعيدا ،لتصبح بطولة أوروبا 2020
املحفل املناس�ب ل�دي يونج لينهي املوس�م
يف أعلى مس�توى.وقال دي يون�ج يف نهاي�ة
التصفيات ،التي احتل�ت فيها هولندا املركز
الثان�ي يف مجموعته�ا خلف جارته�ا أملانيا:
“عندم�ا تش�ارك يف بطولة بع�د التصفيات
الت�ي خضناه�ا يتعين علي�ك الس�عي
للفوز”.
وزاد“ :لسنا بني املرشحني البارزين
وال أدري هل يوجد فريق مرش�ح
من األس�اس .يرتدد أن فرنس�ا
حظوظه�ا أوفر قليلا ،لكني
أعتق�د أن هناك نحو س�تة
فرق لديها فرصة جيدة”.
وأضاف“ :هولندا بني هذه

الف�رق الس�تة .ال أعتق�د أننا أقل ش�أنا من
الدول األخرى ،لكننا لسنا أفضل بكثري أيضا.
املس�تويات متقاربة للغاية”.وسيحتاج دي
يون�ج إىل اس�تخراج أفضل ما لدي�ه لقيادة
هولن�دا خلال البطولة ،لكنه ل�ن يفتقر إىل
الثقة الالزمة لذلك .ولطاملا كان املجد مقدرا
ل�دي يونج ،فانتق�ل من فيلي�م تيلبورج إىل
أياكس أمستردام بع�د أن أكم�ل  18عاما.
ويف موس�م  2018-2019الذي ش�هد بزوغ
نجم�ه ،فاز بجائ�زة أفضل الع�ب يف هولندا
بعدما س�اعد أياكس عىل بل�وغ قبل نهائي
دوري أبطال أوروبا يف مسيرة غري متوقعة
لينتقل بعدها إىل برشلونة.

مفكرة الزوراء
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اللجنة التحضریية لفرع نقابة الصحفيني يف
كركوك تعقد اجتماعها الثاني

كركوك/نينا:
عقدت اللجنة التحضريية لفرع نقابة الصحفيني العراقيني يف كركوك اجتماعها الثاني برئاسة
الزمي�ل عباس البيات�ي نائب رئيس اللجنة ،و بحض�ور الزمالء اعضاء اللجنة رزكار ش�واني
ومروان العاني و حكيم جاالك ومحمد الصكر وياسني طعمه و انمار حسن.
وتم�ت خلال االجتماع مناقش�ة االس�تعدادات النتخاب�ات الف�رع و تدقيق اس�ماء االعضاء
املتمرسین الذين يحق لهمالرتشيح و التصويت لالنتخابات ،التي ستحدد موعد اجرائها نقابة
الصحفيني العراقيني/املركز العام .

بعد إجبارها على الهبوط وتوقيف صحفي كان على متنها

«مراسلون بال حدود» تتهم لوكاشنكو
بتحويل مسار طائرة «ألغراض إرهابية»

تفريق وقفة تضامنية مع الريسوني والراضي
الرباط/متابعة الزوراء:
عىل غ�رار املنع الذي ط�ال وقفات احتجاجية
دعت إليها “هيئة مساندة الرايض والريسوني
ومنج�ب وكاف�ة ضحاي�ا انتهاك�ات حري�ة
التعبير باملغ�رب” ،منع�ت س�لطات الرب�اط
وقف�ة احتجاجية دعت إليه�ا الهيئة املذكورة
للمطالب�ة بإطالق رساح الصحفيني س�ليمان
الريس�وني وعمر ال�رايض ،اللذي�ن يخوضان
إرضابا عن الطعام وصل إىل  48يوما بالنسبة
إىل الريسوني.
ول�م ُتمه�ل الق�وات العمومي�ة النش�طاء
الحقوقيني الذين تجمعوا يف الس�احة املقابلة
ملقر الربملان بش�ارع محمد الخامس بالرباط
س�وى بض�ع لحظ�ات قب�ل أن تحارصه�م
وتفرقه�م ،وس�ط اس�تنكار املحتجين الذين
حمل�وا الفت�ات تحم�ل ش�عارات م�ن قبيل:
“أنقذوا حياة سليمان الريسوني”“ ،الصحافة
ليس�ت جريمة” ،واس�تهلوا وقفته�م برتديد
شعار “يا للعار يا للعار ..سليمان يحترض”.
ون�دد النش�طاء الحقوقي�ون الذي�ن حرضوا
للمش�اركة يف الوقفة التضامنية مع سليمان
الريس�وني بتفريقه�م م�ن ط�رف الق�وات
العمومي�ة“ .ثماني�ة وأربع�ون يوم�ا م�ن
اإلرضاب ،حش�ومة وعار عىل الدولة املغربية،
ويال وقعات يش حاجة لسليمان الدولة املغربية
هي املسؤولة” ،ترصخ ربيعة النارصي ،عضو
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان.
و ك�ان ناش�ط حقوق�ي آخ�ر يحم�ل صورة
لس�ليمان الريس�وني أمام عدس�ات كامريات
الصحفيين م�رددا“ :واك واك آعب�اد الل�ه،
حياة س�ليمان يف خطر ،يج�ب إنقاذه .الدولة
مس�ؤولة ،كتش�وف واحد عندها يف الس�جن

كيموت وتخليه يموت ،كنحمّلوها املس�ؤولية
التاريخي�ة .الحق يف الحياة مق�دس ،واك واك
آملغاربة”.
وتعليق�ا على من�ع الوقف�ة التضامني�ة مع
الصحفيني سليمان الريسوني وعمر الرايض،
ق�ال عزي�ز غ�ايل ،رئي�س الجمعي�ة املغربية
لحق�وق اإلنس�ان“ :بع�د مص�ادرة أقلام
الصحفيني سليمان الريسوني وعمر الرايض،
صارت الس�لطات وقوات األم�ن تصادر حتى
ح�ق التضامن معهم�ا ،يف محاول�ة تهدف إىل
عزلهم�ا يف معركتهم�ا ،وال يمك�ن للجس�م
الصحفي أن يصمت عىل ما يقع”.وشدد غايل،
يف ترصيح للصحفيني ،عىل أن هيئة مس�اندة
الصحفيني الريسوني والرايض ومنجب وكافة
ضحايا انتهاكات حرية التعبري باملغرب سوف

تس�تمر يف تنظي�م الوقف�ات االحتجاجية “إىل
أن يت�م إطلاق رساح آخر معتقل س�يايس يف
املغرب” ،مضيفا“ :الحل إلطالق املعتقلني هو
املزيد من النضال والصمود”.
وكان�ت املندوبي�ة العام�ة إلدارة الس�جون
وإعادة اإلدماج قد نشرت بالغا ،يوم االثنني،
جاء فيه أن الوضع الصحي للصحفي سليمان
الريس�وني “ع�ادي”؛ غري أن عزي�ز غايل قدم
رواي�ة مختلف�ة نقلا ع�ن س�عاد الرباهمة،
محامية الريس�وني ،حيث قال إن الريس�وني
عاجز حتى عن أن ُيس�ند رأس�ه .كما أن عمر
الرايض بدوره يعاني من إس�هال حاد ،واصفا
وضعيتهم�ا بالخطرية جدا ،وأنهما يوش�كان
عىل الهالك ،عىل حد تعبريه.
وتتع�اىل تحذي�رات النش�طاء الحقوقيني من
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الخطر املحدق بس�ليمان الريسوني بعد مرور
ثمانية وأربعني يوما عىل إرضابه عن الطعام،
حي�ث أعلن�ت لجن�ة التضام�ن بفرنس�ا عن
خوض إرضاب دويل عن الطعام امس األربعاء،
تضامنا مع الصحفي املغربي املعتقل يف سجن
عكاشة بمدينة الدار البيضاء.
من جهت�ه ،قال عبد الرزاق بوغنبور ،منس�ق
“هيئة مس�اندة الرايض والريس�وني ومنجب
وكاف�ة ضحاي�ا انتهاك�ات حري�ة التعبير
باملغرب” ،إن وضعية سليمان الريسوني “هي
وصمة عار عىل جبني الدولة املغربية ،باعتبار
أن�ه من غري املنطق�ي اعتقال�ه كل هذه املدة
بدون محاكمة ،وهذا ييسء إىل املغرب بش�كل
عام ويتناىف مع دولة الحق والقانون”.
وأضاف بوغنبور ،أن الغاية من إبقاء الريسوني
يف الس�جن ألكث�ر م�ن س�نة “ه�ي تصفي�ة
الحس�ابات ،وإخ�راس ص�وت كل الصحفيني
والنش�طاء الحقوقيين املنتقدي�ن للوضع أو
الذين تعتقد السلطات أنهم تجاوزوا الخطوط
الحمراء التي رسمتها” ،مشددا عىل أن مطلب
الداعين إىل الوقفة التضامنية مع الريس�وني
وال�رايض “ه�و اإلطلاق الف�وري لرساحهما
وكافة املعتقلني السياسيني باملغرب”.وسلكت
هيئة التضامن مع الريسوني والرايض مسالك
أخرى غري االحتج�اج من أجل اإلفراج عنهما،
حيث راسلت املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ووزارة الع�دل؛ لكن مراسلاتها لم تحظ بأي
اس�تجابة من طرف الجهات الرسمية ،حسب
بوغنبور ،الذي أضاف“ :عىل الدولة أن تتحمل
مسؤوليتها باعتبار أن سليمان الريسوني هو
معتقل سيايس ومسؤولية حماية حياته تقع
عىل عاتق الدولة”.

بعد أزمة مقابلة األمرية ديانا

«بي بي سي» تعلن عن مراجعة سياستها التحريرية

باريس/ا.ف.ب:
ْ
أعلنت منظمة «مراسلون بال حدود» ،أنها تق ّدمت بشكوى يف ليتوانيا ضد الرئيس البيالرويس
ألكسندر لوكاشنكوّ ،
تتهمه فيها بتحويل مسار طائرة «ألغراض إرهابية» ،وذلك عىل خلفية
إجبار طائرة أوروبية عىل الهبوط وتوقيف صحفي معارض كان عىل متنها.
وتق ّدم�ت مراس�لون بال ح�دود بالش�كوى يف مراس�لة وجّ هته�ا إىل مكتب املدع�ي العام يف
فيلنيوس .وجاء يف بيان للمنظمة التي تنشط يف الدفاع عن حرية الصحافة ،ومقرها فرنسا،
واملوجودة يف نحو  15بلداً ،أنها طلبت فتح «تحقيق جنائي بش�بهة تحويل (مس�ار طائرة)
ألغراض إرهابية بحق ألكسندر لوكاشنكو» وكل من يظهره التحقيق.
وش� ّددت املنظمة يف الش�كوى الواقعة يف ست صفحات ،عىل أن العمل «الذي ارتكبته القوات
متجهة من أثينا إىل فيلنيوسّ ،
البيالروسية» بتحويل مسار طائرة «راين إير» التي كانت ّ
نفذ
«بتحريض مبارش وواضح من قبل ألكسندر لوكاشنكو».
واعتبرت املنظم�ة أن فرضية «وج�ود قنبلة» التي اعتمدتها مينس�ك لتربير تحويل مس�ار
الطائرة كانت «إنذارا ً كاذبا ً اس�تخدمه نظام بيالروس�يا إلجب�ار الطائرة عىل الهبوط بهدف
توقيف الصحفي» رومان بروتاسيفيتش.
ونق�ل بيان املنظمة عن أمينها العام كريس�توف ديلوار ،قوله« :قرّرنا التق ّدم بش�كوى ضد
ألكس�ندر لوكاشنكو شخصياً ،ألنه املحرّض املبارش عىل عملية تحويل املسار هذه ألغراض
إرهابية ،وهذه العبارة ليست مبالغا ً فيها».
ويبدي نظام لوكاش�نكو الحاكم منذ  1994نزعة سلطوية متزايدة منذ قمع حركة احتجاج
شعبية غري مسبوقة العام املايض ،نزل فيها عرشات اآلالف إىل الشوارع.
وتحتل بيالروس�يا املرتبة الـ ( 158من بني  180بلداً) يف تصنيف منظمة مراسلون بال حدود
لحرية الصحافة لعام  ،2021مرتاجعة خمس مراتب مقارنة بتصنيف عام .2020

لندن/ا.ف.ب:
أعلنت «بي بي يس» ،أنها تراجع سياساتها التحريرية وأساليب
الحوكم�ة املتبع�ة فيها بعد انتق�ادات حادة طال�ت اعتماد أحد
صحفييه�ا الخداع النتزاع مقابلة مدوّية من األمرية ديانا س�نة
 .1995وكان�ت الهيئ�ة اإلعالمية الربيطانية العام�ة قد تق ّدمت
باعت�ذار ،االس�بوع امل�ايض ،عق�ب نرش تقري�ر مس�تقل يندد
باألس�لوب الذي اعتمده الصحفي مارتن بشري ( 58عاماً) الذي
استقال منتصف الشهر الجاري من «بي بي يس» ألسباب صحية.
وانتق�د التقري�ر الذي أعده الق�ايض الس�ابق يف املحكمة العليا
جون دايس�ن «بي بي يس» بش�أن إدارتها القضي�ة ومحاولتها
ّ
«نظن أن بي بي يس
طمس�ها .وقال مجلس إدارة الهيئة يف بيان
منظمة مختلفة اليوم ،م�ع حوكمة مختلفة وأكثر قوة ،إضافة
إىل تحسين يف مس�اراتها» ،لكن «ال يمكننا التكهن ببس�اطة أن
أخطاء املايض لن تتك�رر اليوم ،علينا فعل ما يلزم لعدم حصول

ذل�ك» .وأضافت «نظن أن من الصحيح إجراء مراجعة تفصيلية
لفعالية السياسات التحريرية يف بي بي يس وأساليب حوكمتها».
ويتوىل هذه املراجعة مديرون غري تنفيذيني ،عىل أن ُتنرش النتائج
يف أيلول/س�بتمرب .وك�ان لهذه املقابلة مع األميرة ديانا ضمن

برنامج «بانوراما» سنة  1995والتي جذبت  23مليون مشاهد،
وقع صاعق عىل العائل�ة امللكية الربيطانية .وأكدت األمرية التي
توفيت سنة  1997يف حادث سيارة يف باريس خالل هرب سائقها
من عدس�ات متصيدين لصور املشاهري كانوا يطاردونها ،خالل
املقابلة ،وجود «ثالثة أش�خاص» يف زواجها ،يف إشارة إىل العالقة
الت�ي كان يقيمها زوجها آنذاك األمري تش�ارلز مع كاميال باركر
بول�ز .وأقرّت األمرية أيضا ً بأنها تقيم عالقة مع رجل آخر.وكان
تش�ارلز س�بنرس ش�قيق األمرية ديانا ق�د أكد أن مارتن بشير
عرض له كش�وفا ً لحس�ابات مرصفية ،تبني أنها مزورة ،تظهر
أن أجهزة األمن كانت تدفع لش�خصني يف مقابل التجس�س عىل
األمرية .وهو ما قال إنه دفعه لتعريف الصحفي بالـ»ليدي دي».
ووض�ع نرش ه�ذا التقرير «بي بي يس» تح�ت ضغوط قوية ،يف
ظل س�عي الحكومة إىل إجراء إصالحات للمجموعة التي تتلقى
تمويالً عاماً.

تأجيل النطق باحلكم يف قضية الصحفية اجلزائرية كنزة خاطو إىل يونيو
الجزائر/متابعة العراق:
التمس القض�اء الجزائري ،الثالثاء،
حبس الصحفية يف اإلذاعة املستقلة
«رادي�و إم» ،كن�زة خاط�و ،بعدم�ا
أوقفته�ا الس�لطات يف  14ماي�و/
أيار الحايل خلال تظاهرات الحراك
الش�عبي ،ثم أخلت سبيلها يف الـ18
من الشهر الحايل.
وطلب�ت النيابة العامة لدى محكمة
س�يدي امحم�د وس�ط العاصم�ة
الجزائري�ة ،تس�ليط عقوبة الحبس
ملدة عام ضد الصحفية كنزة خاطو،
بعدم�ا وجه�ت له�ا تهم «املس�اس
بالوح�دة الوطني�ة» ،و»التحري�ض
عىل التجمهر» ،و»عرض مناشري من

شأنها املساس بالوحدة الوطنية».
وقررت هيئة املحكمة تأجيل النطق
بالحكم إىل جلس�ة تعقد يف األول من
يونيو/حزيران املقبل.
وحرض الجلس�ة ا عدد من املحامني
م�ن أعض�اء «التنس�يقية الوطنية
للدفاع عن معتقيل الرأي» يف الجزائر
وصحفيون وناش�طون متضامنون
مع كنزة خاطو.
ويالح�ق أيض�ا ً مدي�ر «رادي�و إم»
حيث تعمل خاطو ،إحس�ان قايض،
بتهم�ة كتاب�ة و نشر مق�ال على
موق�ع اإلذاع�ة يدع�م في�ه «حركة
رشاد» ،وهي إحدى مكونات الحراك
الش�عبي الجزائ�ري ،وق�رر مجلس

األم�ن القوم�ي ،األس�بوع املايض،
تصنيفها منظمة إرهابية.
وفق�ا ً ل�ـ «لجن�ة اإلف�راج ع�ن
فإن أكثر من  70شخصا ً
املعتقلني»ّ ،
ً
مس�جونون حالي�ا ومالحق�ون
قضائيا ً بسبب أفعال تتعلّق بالحراك
و/أو ممارس�ة الحري�ات الفردية.
ويب�دو ّ
أن النظ�ام ع�ازم عىل كرس
الحراك ووق�ف تظاهراته التي بدأت
قبل أكثر من عامني ،من أجل تطبيق
«خارطة الطريق» االنتخابية.
وق�رّرت وزارة الداخلية هذا الش�هر
التش ّدد أكثر يف تطبيق القانون ،عرب
ّ
منظمي مسريات الحراك عىل
إجبار
«اإلبلاغ» مس�بقا ً ع�ن التظاهرات

ّ
ومنظميها ومسارها.
ونش�أ الح�راك يف فرباير/ش�باط
ع�ام  ،2019بع�د الرفض الواس�ع
ّ
لرتشح الرئيس الس�ابق عبد العزيز

بوتفليقة لوالية خامسة ،وهو يرصّ
حاليا ً على الدع�وة إىل تغيري جذري
«للنظ�ام» الحاك�م منذ االس�تقالل
عام .1962

دراسة جديدة تكشف العنف الذي تتعرض له الصحفيات عرب اإلنرتنت
باريس/متابعة الزوراء:
ّ
أكد بح�ث جديد أع� ّده املرك�ز الدويل
للصحفيين لصال�ح منظم�ة األم�م
املتح�دة للرتبي�ة والعل�م والثقاف�ة
(اليونس�كو) تزاي�د العن�ف وحمالت
الكراهي�ة ض�د الصحفي�ات عبر
اإلنرتنت ،بسبب العنرصية والتعصب
الديني والتحيّز الس�يايس وغريه من
أشكال التمييز.
وتبينّ ّ
أن ش�خصيات سياس�ية تقف
غال ًب�ا وراء معظم الهجم�ات املرفقة
بعبارات كراهي�ة ومعلومات مضللة،
ُ
وتح�رّض ض�د الصحفيات مس�تغلّة
منص�ات التواص�ل االجتماع�ي
ومدفوع�ة بالش�عبوية والتط�رف،
بحس�ب خالصات البحث الذي استند
إىل ثماني�ة اتجاه�ات دولي�ة رئيس�ة
للعن�ف الذي تتعرّض ل�ه الصحفيات
عرب اإلنرتن�ت ،وتعترب هذه املرة األوىل
الت�ي يتم فيها تحلي�ل جميع العوامل
املرتبط�ة بالعنف القائم عىل أس�اس
الن�وع االجتماعي عبر اإلنرتنت عىل
نطاق عاملي.
ّ
وتوث�ق الدراس�ة التي قادته�ا مديرة
األبح�اث العامليّ�ة يف املرك�ز ال�دويل
للصحفيني ،الدكتورة جويل بوس�يتي
ُ
وعنونت كما ييل «االتجاهات العاملية
للعنف عرب اإلنرتنت ضد الصحفيات»،
ّ
ش�ن ضد
كي�ف تثني الهجمات التي ُت
ّ
تنفيذهن
الصحفيات عرب اإلنرتنت عن
ّضهن لألذى ُ
تقاريرهن ُ
ّ
ّ
ّ
بعدهن
وت
وتعر
ع�ن الصحافة املس�تقلة .وض ّم فريق
الدكت�ورة ج�ويل بوس�يتي باحث�ات
ّ
وهن نبيلة
شاركن يف إعداد الدراس�ة
ش�بري ،ديانا مينارد ،كالينا بونتشيفا

ونريمني أبوالز ،وقد ُقمن باس�تطالع
آراء أكث�ر م�ن  900صحفي�ة يف 125
دول�ة وعرب  5لغات لدعم النتائج التي
َ
ّ
أجري�ن أكثر من
توصل�ن إليه�ا ،كما
 170مقابلة مع صحفيات وخبريات.
وخلال الدراس�ة ،روَت مراس�لة
التحقيق�ات يف «بي بي يس» ،الحائزة
عىل جوائز صحفية ،ريانا كوكسفورد
تجربتها م�ع العنف العنصري الذي
واجهته ،وقالت« :ل�م تكن املرّة األوىل
التي يناديني فيها ش�خص ما بكلمة
عنرصيّ�ة ،ولن تكون ه�ذه هي املرة
األخرية .فقد واجهت إساءات عنرصية
وسخرية من شكيل مرات ع ّدة».
وبحس�ب البح�ث ،تزي�د تداعي�ات
وتأثيرات العن�ف عندم�ا تنتق�ل
الهجم�ات م�ن العالم اإلفترايض إىل
الواق�ع ،فتصب�ح مع�دالت التميي�ز

التي تتع�رّض لها الصحفي�ات أعىل.
وعن هذا األم�ر ،قالت أكثر من نصف
َ
شاركن
الصحفيات العربيات اللواتي
َ
واجهن هجمات
باستطالع للرأي إنهن
ّ
غري متصلة باإلنرتنت لكنهن يعتقدن
أنها نش�أت عرب اإلنرتن�ت ،مقارنة بـ
%11من النساء ذوات البرشة البيضاء،
َ
أجبن عىل
و %20من النس�اء اللوات�ي
األسئلة عمومً ا.
م�ن جهته�ا ،قال�ت املذيع�ة يف قن�اة
«الجزيرة» غادة عوي�س« :يف ّ
كل يوم
ُ
كن�ت أتلقى
أك�ون فيه على اله�واء،
تهدي ًدا بالقتل عبر بريدي اإللكرتوني
الخ�اص بالعمل على قن�اة الجزيرة،
بعدم�ا ت� ّم ترسيب�ه بطريق�ة م�ا».
وكش�فت ع�ن ّ
أن أح�د االش�خاص
أرس�ل لها رس�الة ال يمكنها أن تنىس
محتواه�ا ،حي�ث ق�ال له�ا« :س�وف

تنظري�ن إىل الكاميرا للتح�دث إىل
جمهورك وستس�تهلّني قراءة النرشة
والن�ص التلقائي أمامك .س�تالحظني
ً
مسدس�ا ورصاص�ة ،تل�ك
أن هن�اك
الرصاصة ستتجه مبارشة إىل رأسك».
كم�ا قال�ت واح�دة م�ن كل خم�س
صحفيات ش�ملهن االس�تطالع إنهن
ش�عرن بعدم األمان الجس�دي بسبب
العنف عرب اإلنرتنت .يف املقابل ،أشارت
أكثر من واحدة من كل أربع صحفيات
ّ
املتمث�ل
إىل تداعي�ات ه�ذا العن�ف
باإلرضار بصحتهن النفسية.
م�ن جهتها ،كش�فت مراس�لة موقع
غري�و يف البي�ت األبيض ،إبري�ل رايان
ّ
أن بعض األش�خاص أت�وا إىل منزلها،
ً
وانتظروها أيضا خارج البيت األبيض
إلس�اءة معاملتها مبارشة وشخص ًيا.
ُ
«كن�ت أتلق�ى العلاج وه�م
وقال�ت:

يقول�ون إنها صدمة ،وذلك ليس فقط
م�ن الرئيس األمريكي الس�ابق دونالد
ترام�ب ،ولك�ن م�ن أتباع�ه ً
أيض�ا»،
ولفتت إىل ّ
أنها كانت تتأكد باس�تمرار
أال أحد ُيالحقه�ا ،واعتربت ّ
أن حياتها
لن تبقى كما هي.
الفتا ّ
وك�ان ً
أنه عندما تع ّد الصحفيات
التقارير املرتبط�ة بالنوع االجتماعي
ويتطرّقن لقضايا مث�ل العنف املنزيل،
والحق�وق اإلنجابي�ة وغريه�ا م�ن
املواضيع املش�ابهة ،ت�زداد الهجمات
الت�ي يتعرّضن لها بش�كل أكرب ،كذلك
أش�ارت أكث�ر م�ن ثل�ث الصحفيات
َ
ش�اركن باس�تطالع ال�رأي
اللوات�ي
إىل سياس�يني كمص�ادر للعن�ف الذي
تعر َ
ّضن له عرب اإلنرتنت.
ُ
كما اس�تهدفت الصحفية الربيطانية
نادي�ن واي�ت الت�ي كان�ت مراس�لة
لـ»هافنجت�ون بوس�ت» ،بعدم�ا
نشرت وزي�رة املس�اواة يف اململك�ة
املتحدة لقطات شاش�ة عىل تويرت من
رسائل الربيد اإللكرتوني الخاصة بها
ووصفته�ا بأنها «مخيف�ة وغريبة».
وقالت وايت« :بما أنني صحفية ولدي
برشة س�مراء ،فقد كان االنضمام إىل
هذا العمل كأقلية داخل قاعدة كبرية،
معظمها من ذوي البرشة البيضاء».
وتبّي�نّ
ّ
أن املس�تهدفات واللوات�ي
يتعرّض�ن لحملات عنف غال ًب�ا ما ال
يلجأن إىل منصات التواصل االجتماعي
َ
ينشرن عليه�ا يف الع�ادة .فعىل
التي
س�بيل املثال ،قالت ثلاث من كل أربع
ّ
إنهن يس�تخدمن فيس�بوك
صحفيات
ّ
منهن
وتويتر يف عمله�ن ،إال أن %39
فق�ط أبلغن عن العنف عرب فيس�بوك

و %26أبلغ�ن عبر تويتر ،ويرجّ �ح
البحث أن يكون عدم لجوء النس�اء إىل
وس�ائل التواصل لإلعالن ع�ن العنف،
ّ
ش�عورهن بع�دم الج�دوى
يع�ود إىل
ً
خصوصا عن�د الكتابة بلغة
من ذل�ك،
محليّة ،فلن تكون اس�تجابة املنصات
ف ّعالة .وعن هذا األمر ،تقول الصحفية
الباكس�تانية يسرا جابين« :ال أج�د
فائدة من اإلبالغ عن أي يشء ألننا نعلم
ّ
أنه ال يوجد نتيجة ،كذلك ّ
فإن املنصات
ُتدار وتعم�ل باللغة اإلنجليزية ،فكيف
ُيمكننا أن نبلغ ع�ن التهديدات باللغة
األردية؟».
ً
ٌ
مي�ل ل�دى
ووفق�ا للبح�ث ،ال يوج�د
الصحفيات إلبلاغ أصحاب العمل عن
االعت�داءات ونس�بة اللوات�ي تخبرن
َ
ّ
تعرضن ل�ه ال يتجاوز
مدرائه�ن بم�ا
ال�ـ ،%25كما ّ
أن نس�بة اللواتي لجأن
إىل الرشط�ة ه�و  %11فق�ط م�ن
الصحفي�ات .والحظ�ت الباحث�ات ّ
أن
َ
شاركن
الكثري من الصحفيات اللواتي
ّ
َ
كأنه�ن
ش�عرن
باس�تطالع ال�رأي
منب�وذات بعد إبلاغ أصح�اب العمل
ّ
ّضه�ن للعنف عبر اإلنرتنت.
ع�ن تعر
يف املقاب�ل ،س�عت صحفي�ات لتغيري
ّ
ّ
وبعضه�ن غّي�رّ
مكانه�ن،
س�لوكهن
وأخري�ات توارين ع�ن األنظار نتيجة
ّ
ّضهن للمضايق�ات عرب اإلنرتنت.
تعر
كما قال�ت أخريات ّ
َ
ّ
إن ّ
أمنهن
عززن
هن
املادي تحس ًبا لهجمات محتملة خارج
اإلنرتن�ت أي يف الواق�ع ،فيم�ا تخلّ�ت
ّ
بعضهن عن مهنة الصحافة.
ويف ه�ذا الس�ياق ،كش�فت ماريان�ا
سبرينغ التي أبلغت «بي بي يس» عن
معلوم�ات مضلل�ة ّ
أنها تبق�ى حذرة

ومنتبهة عندما تكون ذاهبة إىل العمل
وال يمكنها اإلس�تماع إىل املوسيقى أو
البودكاس�ت عندم�ا تمشي ،إذ عليها
أن تتخلىّ ع�ن بعض الحري�ات تجن ًبا
ملضايقات بعض األشخاص.
ويف رسيالنكا ،فرّت الكاتبة والصحفية
الس�ابقة ش�ارميال الس�يد من بلدها
األصيل إىل الهند بعد تعرّضها لهجمات
وحملات مفعم�ة بالكراهية من قبل
مجموع�ات أصولي�ة وصل�ت إىل ح� ّد
اإلعالن عن وفاتها بش�كل مضلل عىل
اإلنرتنت.
وبعد عرض أبرز النتائج التي خلصت
إليها الدراس�ةّ ،
حثت الباحثات للعمل
والس�عي إىل إنهاء التقاعس املوجود،
أن العنف يتزايد عرب اإلنرتنت يف ّ
إذ ّ
ظل
تطوّر التكنولوجيا واملنصات املختلفة،
َ
ولفت�ن إىل ّ
أن اإلفلات م�ن العق�اب
يش�جع الجن�اة ،ويضع�ف معنويات
الضحاي�ا ويق�وض أس�س الصحافة
ويقلّص حرية التعبري.
ويف خت�ام الدراس�ة ،عرض�ت
الصحفي�ات  28توصي�ة ته�دف إىل
مساعدة املنظمات الحكومية الدولية
والدول واملنصات التكنولوجية الكربى
واملؤسسات اإلخبارية يف تحسني اتخاذ
إجراءات وتنفيذ تدابري آيلة إىل مكافحة
العن�ف عرب اإلنرتنت .ويتضمّن البحث
ً
أيضا دراستي حالة للبيانات الضخمة
تكش�فان الهجمات التي تعرضت لها
الصحفي�ة الفلبيني�ة األمريكية ماريا
ريس�ا والصحفي�ة الربيطانية كارول
ك�ادواالدر عرب اإلنرتن�ت وما هي أبرز
العواقب والتداعيات( .املصدر /شبكة
الصحفيني الدوليني)
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اصالح املناهج اجلامعية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
االستاذة الدكتورة راجحة علي غالب العلي
يتفق الكثريون عىل رضورة تطوير املناهج
الدراسية يف التعلم ويعد ذلك خطوة االوىل
الصالح التعليم وعليه يتوقف نجاح جامعاتنا
الحداث التحول النوعي ملخرجاتها وردم
الفجوة بني مخرجاتها ومتطلبات سوق
العمل عىل رسعتها يف أصالح جذري للمناهج
الجامعية ،الن واقعها ضعيف نظرا للخلل
الكبري يف الية تصميمها وبنائها ،فلمنهج
بمفهومه الحديث يتجاوز املحتوى العلمي
الرصف اىل شموليته للخربات واملهارات التي
تهيؤها الجامعات لطالبها داخل الجامعه
وخارجها بما يساعدهم عىل النمو الشامل
العقيل والنفيس واالجتماعي والثقايف وهذا
ماتسعى اليه الدول لبناء وتشكيل افراد
مجتمعاتها وفقا لفلسفتها وثقافتها
ومعتقداتها ،الن هذه املناهج تعكس
تطلعات وطموحات هذه املجتمعات وامالها
يف اجيالها القادمه ،كما انها تعكس الواقع
الذي تعيشه هذه املجتمعات وما تعانيه من
احداث ومايمر بها من ازمات ،حيث فطنت
بعض الدول اىل هذه الحقائق وقامت باجراء
تعديالت واسعه وشامله واحدثت تطوير
هائال يف مناهجها الدراسية مما ادى اىل
تقدم هذه الدول وتحقيقها مراتب متقدمة
يف مجال التعليم وعىل سبيل املثال فنلندا
وسنغافورة وماليزيا واليابان واملانيا.
اما واقع مناهج جامعاتنا العراقية غري
مرض حيث لم ترشق عىل معظمها شمس
التطوير منذ عرشات السنني ،وال غرابة لهذا
الواقع اذا ما عرفنا الية التصميم املناهج يف
الجامعات ومن يرشف عىل ذلك.
حيث نرى ان الذين يرشفون عىل مرشوع
تطوير وتحديث املناهج اصحاب اختصاصات
عىل االغلب بعيدين عن االختصاصات
الرتبويه الدقيقة ،فنرى املسؤولني ذوي
اختصاص هندسة كهندسة نفط وغاز او
اختصاص هندسة ذات اصل عسكري ،
فهوالء املسؤولني لالسف اليملكون الرؤية
االكاديمية الرتبوية لتطوير املناهج .
بذلك التخرج مناهجنا عن حالتني :
الحالة االوىل :تعبئة نموذج توصيف املقرر
املعتمد من قسم ضمان الجودة من قبل
املتخصصني يف القسم األكاديمي املختص من
خالل لجنة أو عمل فردي ،ويتضمن نموذج
التوصيف مفردات املقرر وتوزيعه وزمنه
وتحديد املرجع الرئيس واملراجع اإلضافية
للمقرر ،ويبقى تحديد املراجع مرهونا
باجتهاد وخربة أعضاء اللجنة أو العضو
إذا كان منفردا وبعيدا عن األسس العلمية
والرتبوية واالجتماعية الخاصة بتصميم
املناهج ،وبدون مشاركة املتخصصني
يف املناهج يف معظم األقسام األكاديمية
باستثناء الرتبوية منها.

وقد يواجه التدرييس املكلف بتدريس املقرر
مشكلة عدم توفر املرجع الرئيس أو حتى
املراجع اإلضافية ،مما يدفعه إىل القيام
بتجميع املقرر من مراجع أخرى وفق خرباته،
وهذا ما يجعل مكتباتنا مليئة بامللخصات
الجامعية املخزية.
النتيجة للحالة االوىل  :تشتت عضو هيئة
التدريس ،خاصة حديث الخربة ،وتشتت
الطالب وفقدان التكامل األفقي الالزم يف
مفردات املقرر الجامعي ،والتكامل الرأيس
مع املقررات الجامعية األخرى يف املستوى
الجامعي نفسه أو املستويات األخرى.
الحالة الثانية  :يف تصميم املناهج الجامعية
تكليف القسم األكاديمي املختص مجموعة
من األعضاء املتخصصني بتعبئة نموذج
توصيف املقرر الجامعي املعتمد قسم ضمان
الجودة واالعتماد ملقررات تخصصهم،
وتأليف املقررات وفق مفردات توصيف
املقرر التي وضعت سابقا ،مع اختيار
املراجع اإلضافية املناسبة من مكتبات رديئة
يف شارع املتنبي .
النتيجة للحالة الثانية  :تطبع الجامعة املقرر
أو يطبعه األعضاء أنفسهم عن طريق أحد
النارشين ،وتسميته بالكتاب الجامعي ملقرر
ما وتسويقه للطالب املساكني الذين الحول
لهم والقوه يف االعرتاض.
ولذالك وجب علينا اصالح املناهج الجامعية
ووتغيري الية تصميمها وتطويرها  ،وااليمان
بأن املناهج الجامعية علم له نظرياته
واسسه .
الننا كما نعلم ان مناهجنا الدراسية الجامعية
التحظى باالهتمام الالزم من قبل قادة وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ورؤساء جامعة
بغداد ،علما ان تعليمات وزارة التعليم العايل
تعتربمناهج جامعة بغداد مرجعية لكل
الجامعات وال يستطيع رئيس جامعة وافد
عىل جامعة بغداد متابعة وضع مناهج
اكاديمية
فاملنهج الجامعي العراقي بمعناه الواسع
مفقود والجامعات تقوم من خالل االقسام
العلمية بتوفري توصيف للمقرر الجامعي .
و كذلك تطلب بعض جامعاتنا من عضو
هيئة التدريس إعداد خطة لتدريس املقرر ال
تختلف يف متطلباتها ومضمونها العام عما
جاء يف توصيف املقرر املتقادم  ،وتطلب منه
تقريرا عن املقرر الدرايس نهاية كل فصل
درايس كجزء من متطلبات الجودة واالعتماد
األكاديمي وتقييم ادائه حتى وصل تقييم
بعض اساتذة بغداد اىل  100/100ليسبق
بذالك اقرانه يف هارفرد واكسفورد!!.
وتطلب الجامعات من أقسامها العلمية
توصيف للربامج األكاديمية التي تنفذها،
ويرتك للتدرييس تنفيذ هذه املتطلبات
املبعثرة ،فيواجه تحديات كبرية جدا يف عملية
التنفيذ يف ما يخص املناهج الجامعية ،أبرز
تلك التحديات:
.1عدم توفر املرجع الرئيس للمقرر
الجامعي.
.2قدم املرجع الرئيس للمقرر.
.3عدم قناعة التدرييس بمحتوى املرجع
الرئيس املعتمد يف توصيف املقرر.
.4عدم كفاية املرجع الرئيس للمقرر واملراجع
املساندة.
ولذا تأتي أهمية تطوير املناهج الجامعية

لدواع كثرية ،منها عىل سبيل املثال:
)1ركود املناهج الجامعية وثباتها يف ظل
التقدم العلمي .
)2تشعب املناهج الجامعية وشيوع
التخصصات العلمية .
)3عدم إشباع احتياجات املتعلمني.
)4ضعف مستوى املنافسة يف التصنيفات
الدولية للجامعات .
)5غياب االعتماد املؤسيس والربامجي يف
جامعاتنا.
)6النقل الحريف للمقررات الجامعية التي
تعدها الجامعات بطريقة ((copy and past
)).
)7املخالفات للملكية الفكرية واألمانة
العلمية ،بإقرار بعض الكتب واملراجع دون
إذن مؤلفيها ،وتبني ذالك بالتالعب( بربامج
االستالل) التي اقرتها وزارة التعليم العايل
منذ سنة  2015م ومع ذالك تفتقد بعض
تشكيالت جامعة بغداد والجامعات االخرى
لهذا الربنامج البسيط.
)8غياب التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة
املستقلة أو غياب مقرتح ( الدائرة املختصة
يف بناء املناهج الجامعية) بدال من اللجان
االفرعية التي أنشئت منذ عام  2015عبثا
ولم تصل اىل نتيجة اىل االن سوى اجتماعات
ومداوالت ومبالغ رصفت عليها بماليني
الدنانري .
 )9ترقية وتقييم بعض األساتذة الجامعيني
من خالل بناء توصيفات املقررات و اختيار
املراجع العلمية التي يؤلفونها الجل الرتقية
اىل درجة استاذية فقط حتى وصل تقييم
بعض االساتذة اىل !! % 99.9
)10عدم التعامل مع بناء املناهج كعلم
له نظرياته وأصوله ،وتكييف املناهج مع
مستوى الطالب وليس مع ما ينبغي أن
يكون عليه املنهج الجامعي.
)11عدم توافق ومواكبة املناهج الجامعية

للتطورات التقنية واملعلوماتية ،وباالخص
التحول نحو مناهج رقمية جامعية يف ظل
جائحة كرونا واالوبئة القادمة االشد فتكا.
)12انتشار املالزم املضحكة بني كليات
املجموعة الطبية والصيدلة وقلة االعتماد
عىل املراجع األساسية والنجاح اصبح من
الدور االول للصيدلة بنسبة  . %90وسط
دهشة املنظمات الجامعية العاملية.
إن واقع املناهج الجامعية الحايل ال يتناسب
إطالقا مع توجهنا نحو تطوير الجامعات
ومنحها االستقاللية وفق اعالن ليما لسنة
 1988والفقرة تاسعا منها ،وعدم ادخال
جامعة بغداد ضمن التصنيفات ضمن 300
افضل جامعة يف العالم ،وال مع احتياجات
مجتمعنا ومتطلبات سوق العمل ،وال مع
طبيعة القرن  21املتسم بالتغري املعريف
الرسيع واالوبئة التي سوف تستمر لسنني
طويلة  ،وآن لنا وعىل وجه الرسعة التغيري
الجذري ملناهجنا الجامعية.
ولنبدأ باالدارة باعتبارها العنرص االهم
يف نجاح أي عمل ،وعليه اقرتح بتشكيل
((مركز اتحادي عراقي لتطوير املناهج ))
ويرتبط بمجلس الوزراء ،ويجب ان يضم
خرية الرتبويني واالكاديميني والذين سبق
لهم العمل يف مجال التعليم ،مع مراعاة
التخصص الدقيق ،النه ليس من املفرتض
يدير هذا املركز ذو تخصص هنديس تقني او
عسكري  ،واليجوز ادارة هذا املركز املقرتح
من الوافدين الغرباء عىل جامعة بغداد ،النه
هذه مسؤولية وطنية وتربوية كبرية ،كيف
ال وعملية تطوير املناهج تعني تطويرا يف
بناء واعداد انسان املستقبل الذي بدوره
سيصبح قادرا عىل االمساك بدفة التطوير يف
كافة مجاالت الحياة ليشق بها طريقه اىل غد
مرشق وواعد الجيال املستقبل.
وبناء عليه اضع بني يدي قادة التعليم
العايل االفكار التالية  ،وانا عىل يقني كامل بان

لديهم من الرؤى واالفكار يف تحقيق االهداف
والتطلعات خدمة للمسؤولية الوطنية املقاة
عىل عاتقهم:
أوالً :عىل املركز األعالن عن أهدافة وخططه
لكي تقوم املؤسسات الرتبوية من مدارس
وجامعات لألطالع عليها ودراستها وتكوين
الوعي لديها بأهمية مشاركتهم كل حسب
تخصصه يف مجال تاليف املنهج او تطويره.
ثانياً :تطوير األهداف التعليمية لكل مرحلة
دراسية جامعية تتضمن املهارات األساسية
للبناء املعريف وتحقيق التوازن الكمي والنوعي
يف محتوى املقررات الدراسية وربطها بالبيئة
املحلية ومشكالت املجتمع.
ثالثاً :إذا اردنا للمناهج ان تواكب مستجدات
العرص فال بد ان تتضمن اعداد االستذ
الجامعي وفقا ً لإلتجاهات الرتبوية
الحديثة واإلهتمام باإلدارة الجامعية وفق
اختصاصات تربوية دقيقة بعيدا عن الفساد
االداري واملايل ،لدور الكبري لالدارة الجامعية
يف تنفيذ املناهج الرتبوية وفق االساليب
التدريسية الحديثة.
رابعاً :يجب أن تركز املناهج الدراسية
الجامعية عىل مهارات التفكري والتخطيط
وحل املشكالت ( )critical thinkingوتناسب
مستويات الطلبة املختلفة وتشجعهم
عىل ممارسة الحوار واملناقشة واملناظرة
والتواصل مع بعضهم البعض من أجل
تأصيل القيم الدينية والوطنية والثقافية
لديهم حتى ال تتعرض هذه القيم اىل االهتزاز
والضياع ،كما هو الحادث االن ،فيتوجه
طالبنا اىل الشارع متذمرين.
خامساً :رضورة اإلستفادة من اإلتجاهات
العاملية الحديثة يف بناء وتطوير املناهج
واستدامتها  ،واإلطالع عىل تجارب الدول التي
حققت نجاحات واضحة يف مجال إصالح
التعليم العايل كالتجربة الكورية والفنلدية .
سادساً :االستفادة من خربات أبناء وزارة

التعليم سواء العاملني او املتقاعدين وكليات
الرتبية يف الجامعات العراقية باعتبارهم
عىل دراية واسعة بفلسفة الرتبية والتعليم
وكيفية التعبري عنها عىل شكل أهداف
تربوية يستفاد منها يف تحديد أهداف املناهج
الدراسية املختلفة.
سابعاً :اإلطالع عىل نتائج وتوصيات الرسائل
العلمية يف مستوى املاجستري والدكتوراة
املقدمة للجامعات العراقية من قبل الباحثني
يف مجال املناهج وطرق التدريس واإلستفادة
منها ما أمكن.
ثامناً :تأسيس فروع للمركز املقرتح
(مركز عراقي اتحادي لتطوير املناهج) يف
املحافظات لتكون حلقة الوصل مع املركز
وامليدان الرتبوي وتسهل مهمة املركز
يف الحصول عىل التغذية الراجعة لكافة
ممارساته وإجراءاته.
تاسعاً :تطوير املناهج الدراسية بحاجة
اىل جرأة وشجاعة يف التغيري تتجاوز مجرد
إعادة الشكل للمنهاج وتتجاوز مجرد إضافة
مفردات جديدة اىل وضع مناهج تقدم التعلم
عىل التعليم) )learning rather teaching
واملنشود إيجاد جيل عراقي مهيئ عىل التعلم
ومواكبة تطورات العرص وليس جيالً ينتظر
((التعليم والتلقني والحشو)) كما هو
حاصل االن من قبل تشكيالت وزارة التعليم
العايل .
عارشا :رضورة طرح اإلشكاالت التي تعرتي
تطوير املناهج برصاحة وشفافية امام
الجميع ،وهذا يتوقف عىل قيادة وزارة التعليم
العايل ،واهم تلك االشكاالت التعليم االهيل
،ويطرح السؤال هل اطلع معايل الوزير عىل
مناهج الكليات والجامعات االهلية ؟ وما
هية الكادر التدرييس فيها ؟ .
وهذا مثال صارخ ان وزارة التعليم العايل
تفتح قسم هندسة الطريان لكلية اهلية يف
محافظة عراقية بكوادر ومناهج وهميه .
وعليه ارجوا من قادة الوزارة البعد عن
املبالغة يف استخدام البعد اإلجتماعي او
السيايس كمربر يعيق تطوير املناهج .
احدى عرش :توجيه رؤساء الجامعات عىل
استخدام النرش االلكرتوني ،والتغلب عىل
املشاكل التي تنجم عن املقرر املطبوع ،
وإثراء املحتـوى الرقمي العراقي عىل شبكة
اإلنرتنت .
اثنتا عرشة :اعتبار اﻤﻟﻨﺎﻫﺞ اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ جزء
من اﻷﻤن اﻟﻔﻜري ﻟﻠطﻼب  ،ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﺘﻔﻌﻴل دور (مركز اتحادي لتطوير املناهج
) ﻲﻓ ﺘﻌزﻴز اﻷﻤن اﻟﻔﻜري ﻟطﻼب العراق
وتثبيت دعائم اﻷﻤن اﻟوطﻨﻲ العراقي .
ثالثة عرشة  :متابعة املناهج الجامعية
الرقمية مع امللحقية الثقافية يف امريكا و
بالتعاون مع دور النرش مثل ماكروهيل
McGraw Hillو وسينكيج  Cengageو
السيفري  Elsevierو بريسون ، Pearson
بدال من اجتهادات شخصية بتاليف املقرر
من قبل لجان العمداء للكليات العلمية التي
لم تن ِه اعمالها منذ  2015م .
ويف الختام اقول ان نتيجة التطور املتسارع
يف كافة مجاالت الحياة  ،غدا من الرضوري
ان يتصدى النظام الرتبوي لهذه املستجدات
ليواكبها  ،النه من املتعارف عليه ان الرتبية
تسبق التنمية والنكون بعيدين عن الرتبية
ومعانيها الكبرية يف الحياة االنسانية .

القادة اإلجيابيون عنصر أساسي يف األداء االمثل لألفراد واجلماعات واملنظمات
الدكتور مصطفى جعفر العيسى
استاذ كلية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد
منذ ظهوره يف نهاية القرن املايض
 ،أثر السلوك التنظيمي بشكل كبري
عىل عدد كبري من النماذج املفاهيمية
والنظرية التي تم تطويرها يف مجال
سلوك االفراد العاملني .
حيث توقف السلوك التنظيمي تدريجيا ً
عن الرتكيز عىل ما يجعلنا غري سعداء
وغري منتجني  ،وركز بدالً من ذلك عىل
ما يخفف املعاناة ويزيد من سعادة
االفراد العاملني والنتائج اإليجابية.
ويف موازاة ذلك ،تركز كليات االدارة
من خالل السلوك التنظيمي عىل دراسة
هياكل وصيغ السلوك التنظيمي الفعال
لضمان نجاح األنظمة االقتصادية
والسياسية التي تؤدي إىل تحسني
إيجابي باالعمال االدارية والنتائج.
والقيادة اإليجابية هي من أهم العوامل
الحيوية يف السلوك التنظيمي اإليجابي
 .فالقادة اإليجابيون هم عنرص أسايس
يف األداء األمثل لألفراد والجماعات
واملنظمات .وبلتايل اإلزدهار للجميع
باألبعاد اإليجابية لإلنسان وتعزيز
التنظيمية واملهنية الرفاه والصحة،
سواء عىل املستوى الفردي أوالجماعي.
لكن ما الذي يتطلبه األمر لتصبح
قائدا ً إيجابياً؟ ما الذي يجعل القيادة
االيجابية مختلفة إىل حد ما عن القيادة
العادية؟

ووفقا ل (لني بريي ووتني ) و(كيم
إس كامريون ) وهم اساتذة ادارة
االعمال يف جامعة ميشغان عندما
قاموا بتحليل كيفية تصور املنظمات
وتنفيذها واستدامتها .و كيف تؤثر
القيادة املنحرفة قياسا اىل القيادة
اإليجابية عىل وجه التحديد من ثالثة
مكونات رضورية:
.1الرتكيز عىل نقاط القوة والقدرات
لدى الناس لتأكيد إمكاناتهم البرشية.
.2الرتكيز عىل النتائج ويسهل أعىل من
متوسط األداء الفردي والتنظيمي.
.3الرتكيز عىل مجاالت مكونات العمل
التي يمكن اعتبارها فضائل أساسية
لحالة اإلنسان.
لقد تعمق اإلطار املفاهيمي للقيادة
اإليجابية يف انواع مختلفة من القادة
اإليجابيني (القائد التحويل  ،والقائد
الخادم  ،والقائد الروحي ،والقائد
األصيل  ،والقائد األخالقي).
ومع وجود قاسم مشرتك حول أولوية
التشجيع والحفاظ عىل املستويات املثىل
ألداء ااملرؤوسني  ،من خالل الرتويج
للسلوكيات الفاضلة والسليمة  ،حدد
االستاذ ( بروس أفوليو) االكاديمي يف
مجال القيادة يف مدرسة فوسرت إلدارة
األعمال يف جامعة واشنطن و (ويليام
إل غاردنر ) مدير معهد أبحاث القيادة
ً
أيضا
يف جامعة تكساس التقني .
خمسة مكونات مشرتكة لجميع هذه
ااالنواع من القيادة:
)1نظرة أخالقية إيجابية.
)2املعرفة الذاتية للقائد .
)3النموذج اإليجابي لسلوك ااملرؤوسني
يف املنظمة.
)4التعريف الشخيص واالجتماعي
للمرؤوسني للقائد واملجموعة.
)5التبادل االجتماعي اإليجابي بني
القائد وااملرؤوسني.
وسوف نوضح للقارئ الكريم نبذة عن

تلك االنواع الخمسة لتكون منطلقا
للقيادة العراقية يف جميع املنظمات
الحكومية او منظمات االعمال
العراقية.
التحويلية
اوال:القيادة
((Transformational leadership
تم تقديم نموذج (القيادة التحويلية)
ألول مرة عىل عكس املفهوم التقليدي(
قائد املعامالت ) باعتباره النموذج
الذي يصوغ تبادل املكافآت املرشوط
للمرؤوسني الذين ينتجون العديد من
السلوكيات املرغوبة.
وبخالف ذلك  ،يوصف القادة
التحويليون الذين يلهمون املرؤوسني
لتجاوز مصلحتهم الذاتية والذين
يكونون قادرين عىل إحداث تأثري
عميق وغري عادي عىل املرؤوسني و
قادرون عىل تحفيز أتباعهم عىل تجاوز
مصالحهم الفردية  ،لتوجيه سلوكهم
لتحقيق أهداف جماعية.
ً
وفقا (لربنارد إم باس) يف جامعة
والية نيويورك يف بنغهامتون من خالل
كتابه (، ) Handbook of Leadership
وبتأثري القائد التحوييل يف أربعة عوامل
أساسية:
)1التأثري املثايل
)2الدافع امللهم
)3التحفيز الفكري
)4االعتبار الفردي للمرؤوسني.
لقد أدت دراسات وكتب (برنارد
ام باس) يف هذا املجال إىل تطوير
استبيان حول القيادة متعدد العوامل
املستخدم كث ً
ريا لفهم فعالية القادة يف
ً
املنظمات .و بحوث مكثفة بناء عىل
األدلة التجريبية التي تشري إىل كيفية أن
السلوكيات املتعلقة بالقيادة التحويلية
لها تأثري إيجابي عىل املتغريات الفردية
والجماعية  ،مثل مشاركة املوظفني
 ،والتحفيز والتنفيذ الفعال للمهام
وكذلك املتغريات املتعلقة بالفعالية

التنظيمية الشاملة وأداء الرشكة.
ثانيا :القيادة الخادمة (Servant
)Leadership
لقد (أدرك روبرت جرينليف ) أن
املنظمات وكذلك األفراد يمكن أن
يكونوا قادة بالخدمة .يف الواقع  ،كان
لديه إيمان كبري بأن القائد بالخدمة
يمكن يف املنظمات أن تغري العالم.
 .بهذه الطريقة  ،تؤكد نظرية القيادة
الخادمة عىل مفهوم الخدمة لآلخرين
واالعرتاف بأن دور املنظمة هو تمكني
تكوين األفراد الذين يمكنهم املساعدة
يف خلق بيئة تنظيمية إيجابية.
وبناء عليه يركز القائد بالخدمة بشكل
أسايس عىل نمو ورفاهية األشخاص
واملجتمعات التي ينتمون إليها .بينما
تتضمن القيادة التقليدية عمومً ا تراكم
السلطة وممارستها من قبل شخص
يف (قمة الهرم)  ،فإن القيادة الخادمة
مختلفة .يشرتك القائد بالخدمة يف
السلطة  ،ويضع احتياجات اآلخرين
يف املقام األول ويساعد االفراد العاملني
عىل التطور واألداء بأعىل مستوى
ممكن ،فال يمكن لخمرية القيادة أن
ترفع من شأن املرؤسني إال إذا كنا
معهم ونخدمهم ،الن القائد الذي يتقبل
الهزيمة ويتقاىض راتبه دون الشعور
بالذنب هومجرد سارق.
ثالثا :القيادة الروحية (Spiritual
)Leadership
مستوحى من أفكار جرينليف الذي
وضح ال تكفي فيه القيادة التقليدية
لتلبية احتياجات األفراد يف البيئة
التنظيمية  ،حيث حدد( جيلربت
دبليو فريهولم) مؤلف كتاب ( القيادة
االستثنائية) يف جامعة فرجينيا نظرية
ونموذج ( القيادة الروحية ) .استنا ًدا
إىل عدد من الصفات املحددة مثل وجود
أهداف حياتية محددة  ،وقناعات
أخالقية عميقة الجذور  ،وقدرة فكرية

عالية  ،ومهارات اجتماعية وتوجه
فريد لتنمية القيم يف اآلخرين  ،يتضمن
هذا النموذج عنارص مرتبطة بالقدرات
واالحتياجات و مصالح كل من القائد
وأتباعه ،وكذلك أهداف وغايات
املنظمة.
رابعا  :القيادة االصيلة (Authentic
)Leadership
عرّف ( أفوليو وغاردنر ) أبرز املؤلفني
يف هذا املجال  ،القادة االصالء عىل أنهم
أولئك الذين يتمتعون بقناعات أخالقية
عميقة  ،والذين يستلهم سلوكهم بقوة
من هذه املبادئ األخالقية لصالح
املجموعة .مدركني تمامً ا ألفكارهم
وعواطفهم ومهاراتهم ونظام القيم
وإدراك اآلخرين  ،فهم يمتلكون جرعات
عالية من الثقة والتفاؤل واألمل
واملرونة والقوة األخالقية ويتجنبون
الترصف بشكل غري متسق حتى عندما
يكون ذلك غري مريح املرؤوسني هم.
ظهرت نظرية ونموذج القيادة األصيلة
ر ًدا عىل العديد من األمثلة للسلوك غري
األخالقي الذي تم تجربته يف بعض
املنظمات ذات الطابع السيايس او
منظمات االعمال.
وبناء عليه يتمتع القادة االصالء برأس
مال نفيس إيجابي ومنظور أخالقي
ومعرفة ذاتية وتنظيم ذاتي للسلوك.
وحيث تتميز القيادة االصيلة بعملية
تأثري إيجابية مع سهولة التعرف عىل
الشخصية واالجتماعية  ،ونموذج
السلوك اإليجابي  ،والعدوى االنفعالية
بني
()Emotional Contagion
املرؤوسني  ،والتبادل االجتماعي عىل
أساس املعاملة باملثل.
ومن خالل عالقات الوثيقة وسلمية
للقادة الحقيقيني مع اتباعهم  ،يطور
املرؤوسني وع ًيا ذات ًيا وتنظيمًا ذات ًيا
وازدهارًا شخص ًيا .وتتفاعل كل هذه
ااملتغريات مما ينتج ميزة تنافسية

تنظيمية مستدامة مع نتائج نفسية
إيجابية لجميع أعضاء املنظمة .
خامسا  :القيادة األخالقية (Ethical
)Leadership
عىل الرغم من وجود األبعاد األخالقية
يف (النموذج التحويل  ،الخادم ،وخاصة
النموذج األصيل) للقيادة يحاول
بعض اساتذة ادارة االعمال تطوير
مفهوم القيادة األخالقية كمتغري وبناء
مستقل.
ومع ذلك ويف ظل البحث املتعمق  ،تسعى
القيادة األخالقية إىل تعزيز السلوكيات
املناسبة من الناحية املعيارية  ،لدى
ااملرؤوسني  ،من خالل اإلجراءات
الشخصية والعالقات الشخصية بينهم
وبني القائد  ،باستخدام نظام املكافآت
والتواصل الشفاف.
أن القيادة األخالقية هي موضوع له
إمكانات كبرية للباحثني األكاديميني.
وكانت نتيجة حتمية الخفاقات بارزة
يف القيادة األخالقية لبعض املنظمات
الحكومية الكبرية كالوزارات الرتبوية
مثال.
لذا تسعى املنظمات معرفة كيفية
اختيار القادة األخالقيني وتطويرهم
واالحتفاظ بهم .وتريد كليات إدارة
معرفة أفضل السبل لتعليم طالبها أن
يصبحوا قادة أخالقيني ،وليس فقط
حاملني شهادات عليا.
وبناء عىل توضيح املفاهيم الخمسة
للقيادة االيجابية اقرتح عىل وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ماييل:
أ-استحداث ماجستري العلوم يف القيادة
(. )MSL
ب-استحداث(( مركز بحوث القيادة
العراقية يف ظل االزمات)) يف جامعة
بغداد .
ت-ادخال املدراء العامني والوزراء يف
معظم دوائر الدولة بكورس مكثف و
تحليل شخصياتهم بواسطة مخترب

للقيادة ()The Leadership Lab
قبل وبعد تسلمهم مناصبهم االدارية
كرشط رئييس لتبوء تلك املناصب كما
هو الحاصل االن يف جميع منظمات
الفيدرالية الحكومية االمريكية.
استحداث منهج القيادة يف
ث-
كليات االدارة بشكل منفصل عن مادة
السلوك والنظرية والرتكيز عىل القيادة
يف البيئة العراقية يف كافة املراحل
الجامعية.
واخريا أن الرجال يصنعون التاريخ
وليس العكس ،ويف الفرتات التي ال
توجد فيها قادة عراقيني أصالء ،
سوف يقف املجتمع العراقي ساكنا ً
وبالعكس يحدث التطور واالزدهار
عندما يقتنص القادة الشجعان
الفرصة لتغيري األشياء إىل األفضل
 .فمهة العظيمة لرجل الدولة هي
تطبيق الدروس السابقة عىل املواقف
الجديدة  ،لرسم املقارنات الصحيحة
من اجل التغيريلهذا الوطن .
ومن يتكلم عن الجودة واالداء فنقول
له الجودة يف القيادة هي بال شك
النزاهة  ،و بدونها ال يمكن تحقيق
نجاح يف ادارة مؤسسات الدولة ،
بغض النظر عما إذا كان ذلك موظف
يف دائرة خدمية أو العب كرة قدم  ،أو
ضابط يف الجيش  ،أو وزير يف مكتبه
،واعتقد جازما يف اللحظة التي يسود
فيها شك من قبل املوظفني حول
دوافع هذا القائد املنحرفة  ،يصبح كل
ً
ملوثا.
ما يفعله هذا القائد لالسف
إن (العملة) األكثر قيمة يف أي منظمة
تنشيط املبادرات واالبداع للمرؤوسني
وغرس روح التفاؤل  ،فكل قائد لديه
املسؤولية األخالقية الجليلة لتطوير
ابداع املرؤوسني  ،هذه هي األولوية
القصوى للقائد ،الن القيادة هي أمتياز
وليست فقط درجة وظيفية خاصة يف
السلم الوظيفي .
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

حنو مستقبل افضل...هلا

احذروا من بذور بعض الفاكهة..
قد تؤدي للوفاة

نصائح لتتجنيب إزعاج زوجك بدون مشاكل
لنقدك املستمر.
 - 2تحقق�ي م�ن مس�توى رض�اكِ
عموما ً
فك�ري يف أس�لوب تعامل�كِ م�ع م�ن
حول�ك عموم�ا ً ولي�س زوج�ك فقط،
ه�ل أنتِ صعبة اإلرض�اء؟ هل تعدلني
سلوكيات اآلخرين باستمرار وتقدمني
“نصائحك” املجانية لكل من يحيط بكِ
عىل مدار اليوم؟ إذا كان هذا هو نمط
ش�خصيتك ،فأنتِ بحاج�ة إىل خفض
مع�دل نصائحك لزوجك ألنها بالتأكيد
تسبب له اإلزعاج.
 - 3ال تتجاهيل شكوى زوجك
إذا كان زوج�ك يش�كو برصاح�ة من
انزعاجه بس�بب نصائحك املس�تمرة،
ف�دورك ه�و ع�دم تجاه�ل ش�كواه،
وعليكِ االعتذار ل�ه ،وإعادة التفكري يف
أس�لوب تعاملكِ مع�ه ،وابذيل قصارى
جه�دك لتخفي�ف ح�دة انتق�ادك له،
وخفض مع�دل نصائحك ومالحظاتك
وتعديالتك عىل سلوكياته.

تعمل أغلب الزوجات بش�كل عام عىل
تقدي�م املس�اعدة املناس�بة لزوجها،
ملس�اعدته على اتخ�اذ الق�رارات
الصحيحة ،ولكن قد تتحول نصائحك
إلزعاج مستمر له ،أو مصدر إحباط.
و لذل�ك علي�كِ التأكد من أن�كِ تقدمني
النصائ�ح بطريق�ة مقبول�ة ،ومعدل
مت�وازن ،وأنكِ ال تس�ببن ل�ه إزعاجا ً
بنصائحك ،ويف ما ييل  3طرق تساعدك
عىل تجنب إزعاج زوجك بالنصائح.
 - 1تحقق�ي م�ن مع�دل نصائح�ك
لزوجك
راجع�ي نفس�ك وتحققي م�ن معدل
تقدي�م النصائح لزوج�ك ،إذا الحظتِ
أنكِ كثرية النصح ،أي تتكرر نصائحك
لزوجك وتعديالتك عىل سلوكياته عدة
م�رات يومياً ،فقد خرجتِ من منطقة
النص�ح إىل منطق�ة النق�د ،وهنا يبدأ
زوجك بالشعور باإلزعاج ،وقد يصاب
باإلحباط وخيبة األمل ،وقد ينفر منكِ
ويتجنب الحديث معكِ حتى ال يتعرض

يفضل الكثري من األش�خاص ،و الس�يما األطفال الصغار تكسري
ن�واة بعض ثمار الفاكهة مثل نواة ثمرة املش�مش أو الخوخ ،غري
مدركني ملدى الخطر الذي تحتويه تلك البذور عند تناولها الحتوائها
عىل حامض سام.
و يف هذا الس�ياق ،فقد أوضح الدكتور محم�د إيهاب فؤاد ،رئيس
قس�م األحياء يف املرك�ز القومي للبحوث يف مصر ،أن نواة بعض
الفواك�ه تحت�وي عىل الهيدروس�يانيك وهو حم�ض غري عضوي
س�ائل عديم اللون وش�ديد الس�مية ،ويطلق عليه اسم “prussic
.”acid
و أض�اف ف�ؤاد” إن الحم�ض موج�ود يف ب�ذور التف�اح والل�وز،
وخصوص�ا ً اللوز املر ال�ذي يحتوي عىل كميات كبرية نس�بيا ً من
سيانيد الهيدروجني ،وهي أمالح حمض الهيدروس�يانيك .”HCN
و أوض�ح أن هذا الحمض موجود أيضا يف ب�ذور الربقوق والخوخ
واملش�مش وبش�كل خاص يف بذور اللوز الفاس�د ويكون له طعم
مر ،مشريا ً إىل أن تناولها يسبب آالما ً يف البطن وقد يؤدي للتسمم.
و ح�ذرت وكالة املعايير الغذائية الربيطانية م�ن أن  100حبة أو
 190غراما من بذور املش�مش كافية إلنهاء حياة اإلنسان بمدة ال
تتجاوز بضع ثوان ،فيما تناول  40غراما ً من نواة اللوز املر تشكل
جرعة قاتلة وسامة ،وفق الدكتور فؤاد.
و أكد عىل أن هذه البذور قد تكون ضارة أو سامة يف حال تعرضها
للرطوبة حيث تحدث تفاعالت كيميائية ما يؤدي إىل إطالق حمض
الهيدروسيانيك حيث يسبب التسمم”.
كم�ا أوض�ح أن األش�خاص الذي�ن يتناول�ون بذور تل�ك الفاكهة
يعرضون أنفسهم لخطر كبري ،حيث تحتوى بذور املشمش واللوز
النيئ أيضا ً عىل مادة تتحول بعد هضمها إىل س�يانيد الهيدروجني
السام للغاية ويمكن التخلص من هذه املادة السامة بطبخ اللوز.
إىل ذل�ك ،بّي�نّ أن الجرع�ات الس�امة أو القاتل�ة م�ن حم�ض
الهيدروس�يانيك ،تتط�ور عندما يصل تركيزه يف ال�دم إىل  0.24أو
 0.97ملليغرام يف اللرت الواحد.
و يذكر أن دراس�ة صادرة عن هيئة السلامة والغ�ذاء األوروبية،
ّ
حذرت البالغني من استهالك أكثر من نصف بذرة مشمش كبرية يف
اليوم ،بناء عىل تحليل ملستويات السيانيد الذي ال يجب أن تتجاوز
نسبته بني  0.5و  3.5ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن اإلنسان.

طبيبك يف بيتك

كيف حتافظ على صحة فمك و حتميه من الفطريات السوداء؟

انترش يف اآلونة األخرية مرض خطري و
يسمى “الفطر األس�ود” ،حيث يظهر
على اللث�ة واللس�ان م�ا ي�ؤدي لتغري
الل�ون ،حي�ث يمكن أن يس�بب تورما
يف لثت�ك وينت�ج عنه ع�دوى من خالل
الفم.
و يمكن أن ينترش هذا الفطر إىل رئتيك
وأجزاء الجس�م الداخلية األخرى ،هذا
يمك�ن أن يجع�ل حال�ة املرىض أس�وأ
ويمكن أن تصبح الفطريات الس�وداء
قاتل�ة ،لذل�ك حافظ على نظافة فمك
واتبع هذه النصائح ملنع انتشار عدوى
الفطريات السوداء يف فمك.
نصائ�ح لصحة الفم تمن�ع الفطريات
السوداء
اس�تخدم الفرش�اة بحكمة :استخدم

الفرش�اة مرتين يف الي�وم ،يف الصباح
ثم قب�ل الذهاب إىل الفراش ،ففرش�اة
األسنان قبل الذهاب إىل الفراش تساعد

يف التخل�ص من الجراثي�م التي ترتاكم
طوال اليوم.
حافظ عىل نظافة فمك :اش�طف فمك

بع�د كل وجب�ة بامل�اء ،ه�ذا ال يترك
جزيئات الطعام تلتصق بالفم.
الغرغ�رة بانتظ�ام :تغرغ�ر ببيتادين
على األقل مرتني يف اليوم ملدة  30ثانية
ملنع نمو البكترييا يف الفم ،فهو مطهر
يمكنه منع البكترييا والجراثيم املسببة
للعدوى.
تغيري منظف الفرش�اة واللس�ان :بعد
التعايف من فيروس (كورونا) ،تخلص
من الفرش�اة التي كنت تستخدمها يف
ذلك الوقت وابحث عن فرشاة جديدة.
حافظ عىل نظافة الفرش�اة واللس�ان
منفصلين :ال تخلطهم�ا م�ع عائلتك
أو أي ش�خص آخ�ر ،إذا كن�ت مصا ًبا
بفيروس كورون�ا أو ظه�رت علي�ك
أعراض الفطريات الس�وداء ،فقد يزيد

ذل�ك م�ن ف�رص إصاب�ة األش�خاص
اآلخرين يف عائلتك ً
أيضا.
قم بتطهري أدوات صحة الفم الخاصة
بك :قم بتطهري منظف اللسان بعد كل
استخدام أو مرة واحدة يف اليوم لتجنب
أي ن�وع من الع�دوى ،التطهير يمنع
البكترييا والجراثيم من االلتصاق حول
س�طح منظف اللسان والذي يمكن أن
يسبب عدوى فطرية.
اس�ترش الطبي�ب :إذا وج�دت تغ ً
ريا يف
لون اللثة أو أي أنس�جة فموية ،اتصل
فورًا واس�ترش الطبيب ،هذا هو الوقت
املناسب لتوخي الحذر الشديد واختيار
استش�ارة الطبي�ب إذا ب�دأت أعراض
الفطري�ات الس�وداء أو فطر الغش�اء
املخاطي يف الظهور.

لطلة ابهى....

الكمامة تزيد من انتشار حب الشباب ...اليك طرق الوقاية الصحيحة!
يح�دث ح�ب الش�باب الناتج ع�ن ارتداء
الكمامة نتيجة اجتم�اع عدد من العوامل
الت�ي تعم�ل مع�ا ً عىل زي�ادة حساس�ية
البرشة وتهيجها ،وذلك لألسباب التالية:
خلل توازن البرشة
تتمت�ع البرشة يف الوضع الطبيعي بدرجة
حموض�ة منخفضة نوعا ً م�ا ترتاوح بني
( )4-5وه�ي درج�ة مثالي�ة يف املحافظة
عىل توازن البرشة الصحي ،ونمو البكترييا
النافع�ة على س�طح البشرة ،وبالت�ايل
الحف�اظ عىل الحاج�ز الطبيع�ي للبرشة
ال�ذي يعمل على حمايته�ا م�ن العوامل
الخارجية ،وي�ؤدي تجمع الزيوت والعرق
والضغط الناتج عن لبس الكمامة إلحداث
خلل يف توازن البرشة ،ما قد يس�بب زيادة
قاعدية البرشة أكث�ر ،ما قد يكون له دور
يف مفاقم�ة وض�ع البرشة يف ح�ال وجود
أم�راض جلدي�ة أخرى ،مث�ل :اإلكزيما أو
الوردية.
غلق مسام البرشة
تسبب الكمامة تكوين بيئة رطبة نتيجة
التعرق والتنفس ،ما يؤدي إىل غلق مس�ام
الوج�ه وتوفري بيئة جي�دة لنمو البكترييا
املس�ببة لح�ب الش�باب ،وأن�واع بكترييا
أخرى وحتى فطريات.
االحتكاك
يؤثر االحتكاك النات�ج عن لبس الكمامة
وخلعها بش�كل مس�تمر إىل زي�ادة تهيج
وحساسية البرشة للعوامل السابقة.
هل يتس�بب نوع الكمام�ة يف ظهور حب
الشباب؟
يحت�وي بعض أن�واع الكمام�ات الطبية
عىل م�ادة معقمة تدع�ى الفورمالديهايد
( ،)Formaldehydeوالتي قد تسبب تهيج
البشرة عن�د بع�ض األش�خاص ،إضافة
تصنيع بع�ض أنواع الكمام�ات من مواد
صناعية والتي تسبب حساسية البرشة.
للوقاية من حب الشباب الناتج عن ارتداء

الكمام�ة ،وللحد من انتش�ار تلك الحبوب
ينصح باآلتي:
اس�تخدام الكمامات املصنوع�ة من مواد
طبيعي�ة ،مث�ل :القط�ن ،أو البامب�و ،أو
الحرير.
الح�رص عىل اختي�ار كمام�ة ذات حجم
مناسب بحيث تغطي الوجه بشكل ثابت،
لتجن�ب احتكاكه�ا م�ع الجل�د وتهييجه
بشكل أكرب.
كي�ف يمك�ن التخفيف من حب الش�باب
الناتج عن ارتداء الكمامة؟
يوج�د العديد م�ن النصائح الت�ي يمكنك
اتباعه�ا للوقاية من ظهور حب الش�باب
تح�ت الكمامة ،أو عىل األقل إبقائها تحت
الس�يطرة ،وذلك بعد أن عرفنا العالقة بني
الكمامة وحب الش�باب واألسباب املؤدية
إليه ،فإليكِ يف ما يأتي أهم هذه النصائح:
غسل الوجه
ينصح بغس�ل الوجه قبل ارتداء الكمامة
بغس�ول مناس�ب لن�وع البشرة عىل أال

يحت�وي على كح�ول أو م�واد كيميائية
تعم�ل عىل تهي�ج البرشة ،مث�ل :البارابني
(.)Parabens
املحافظ�ة عىل غس�له مرتين يوم ًيا عىل
األكثر.
االنتباه لطريقة غس�ل الوجه بعدم فركه
بشدة.
اس�تخدام املياه الفاترة لغس�له وتنشيفه
بمنشفة ناعمة.
عدم اس�تخدام أدوات لغسل الوجه ،مثل:
إس�فنجات الوجه الخاصة لغس�له ،وذلك
للتقلي�ل م�ن تهي�ج البشرة النات�ج عن
االحتكاك.
الرتطيب
يعد ترطيب الوجه من الخطوات املهمة يف
الحد من جفاف وتهيج البرشة ،والحفاظ
عىل صحة حاج�ز البرشة الطبيعي بغض
النظر عن نوعها.
وينص�ح باختي�ار مرط�ب يحت�وي عىل
مكونات ،مثل :السرياميد (،)Ceramides

وحم�ض الهيالوروني�ك (Hyaluronic
 ،)acidوديميثيكون (.)Dimethicone
تحت�اج البشرات الدهني�ة واملعرض�ة
للحبوب عادة ملرطب غري زيتي وذو قاعدة
مائي�ة ،مثل :املرطب�ات الهالمي�ة ()Gel
ومنها األلوفريا.
بينم�ا تحتاج البشرات الجافة إىل مرطب
كريم�ي ( )Creamللحصول عىل الرتطيب
املناسب.
أما البشرات العادي�ة واملختلطة فينصح
باس�تخدام مرطبات متوس�طة الرتطيب
( )Lotionبحي�ث توف�ر الرتطي�ب الكايف
دون تسكري مسامات البرشة.
مستحرضات التجميل
بس�بب لب�س الكمام�ة لفترات طويلة،
ينص�ح خالل هذه الفرتة بعدم اس�تخدام
مس�تحرضات التجميل واالكتفاء بوضع
واقي ش�مس قبل لب�س الكمام�ة ،حيث
تعمل مس�تحرضات التجميل عىل تسكري
مسامات الوجه وتوفري بيئة مناسبة لنمو
البكترييا املسببة لحب الشباب.
يف ح�ال الرغب�ة بوض�ع مس�تحرضات
التجميل ،يج�ب الحرص عىل اختيار أنواع
غري مثرية للحساسية ()Hypoallergenic
وخالي�ة من الزيوت ( ،)Oil-freeوينطبق
ذلك ً
أيضا عىل واقيات الشمس.
استخدام واقي شمس
ينصح باس�تخدام واقي ش�مس مناسب
لن�وع البشرة بكمية وافي�ة حتى يف حال
لبس الكمامة ،وإع�ادة وضعه عدة مرات
خالل اليوم ،كما ينصح باستخدام واقيات
الشمس الفيزيائية التي تحتوي عىل أكسيد
ً
عوضا
الزن�ك أو ثنائي أكس�يد التيتانيوم،
عن واقي�ات الش�مس الكيميائي�ة والتي
تحت�وي عىل مكون�ات قد تك�ون مهيجة
للبرشات الحساس�ة ،مثل :أوكس�يبنزون
( )Oxybenzoneواألوكتينوكس�ات ( cO
.)tinoxate

دراسات حديثة

تفسري علمي وراء شعور الرجل انه دائماً على حق

ّ
وكأنهم
دائما يتحدث الرجال ويبدون رأيهم
على حق وكل م�ا يتفوهون ب�ه هو الصح!
أن هذا الترصف سببه هو ّ
ونشعر أحيانا ً ّ
أن
املجتمع يعطي الرجل الس�لطة التي تشعره
أن�ه عىل حق ،ويض�ع املرأة بدور أقل ش�أنا ً
ّ
منها ولذلك س�كون الرجل فكرة باطنية أنهّ
عىل حق دائماً.
لك�ن باإلضاف�ة إىل املجتم�ع وعق�ل الرجل
الباطني ،جس�ديا ً الرجل يمل�ك هورمونات
تشعره ّ
أنه عىل حق دائماً!

كيف؟
وضعت دراس�ة  243رجالً تحت املجهر من
أجل ربط نظرية ّ
أن هرمون التستوستريون،
أي الهورمون الذكوري ،مرتبط بكون الرجل
مترسع بالحكم وال يستخدم تفكريه بشكل
صحيح عند التقييم.
وقد ّ
قس�م العلم�اء الرج�ال إىل مجموعتني،
مجموع�ة ُزودت بتستوس�تريون والثاني�ة
زودت بم�ادة ليس لديها أي تأثري وبعد ذلك،
خض�ع الرجال المتح�ان عبارة عن س�ؤال

حسابي بسيط.
والنتيجة؟
تبين ّ
أن الرج�ال تح�ت تأثير الهورم�ون
يعط�ون اإلجابة بكل ثقة وم�ن دون خوف
وله�ذا معظم إجاباتهم كانت خاطئة ،بينما
الرج�ال م�ن دون تأثير الهورم�ون فكروا
بالجواب قبل أن يترسع�وا باعطاء اإلجابة.
أن الرجل يترسع بالحكم ّ
هذا يدل ّ
ألنه يملك
ثق�ة عالي�ة بأجوبت�ه نتيج�ة الهورمونات
الذكورية.

إن ارتباط االثنني ال يعني ّ
ويقول العلماء ّ
أن
نسبة الهورمون العالية تعطي ثقة بالنفس
تلقائياً ،لكن بالفعل هناك رابط محدد يجعل
الرجل دائما ً يظن ّ
أنه عىل حق.

سلوكيات

الرتبية الصحيحة للطفل الوحيد
بالرغم من سهولة تربية الطفل
الوحي�د ،اّإل أّن الكثري من اآلباء
ّ
ف�خ التدلي�ل الزائد
يقع�ون يف
ليصب�ح يف مراحل متق ّدمة من
عمره ذا شخصيّة أنانيّة معتادة
عىل وجوب توفري مطالبها.
لرتبية الطف�ل الوحيد بالطرق
الصحيحة ،ينص�ح خرباء علم
االجتماع والرتبي�ة ّ
باتباع هذه
اإلرشادات:
الرضوري أن ّ
ّ
يتنبه األهل
• من
ملش�اعرهم أمامه ،فإذا ش�عر
برغبته�م الش�ديدة بإنج�اب
طف�ل آخ�ر سيرى فيه�ا ّ
أنها
رفض مبارش له ،وهذا سيرضّ
بمشاعره وشخصيّته.
• ليس من املقبول مهما كانت
األح�وال املاديّة على قدر كبري
م�ن االس�تقرار أن يت� ّم تعويد
الطفل عىل تلبية جميع طلباته
ّ
يس�تغل األمر بش�كل
حت�ى ال
خاطىء فيما بعد.
• االبتع�اد ع�ن الخ�وف الزائد
الذي يجعل اآلباء بوعي أو دون
وعي يح ّدون من حركة الطفل

منعا ً إلصابته ّ
بأي مكروه.
• العم�ل على إب�راز مواهب�ه
وتطويرها تدريجيّا ً ما يس�اعد
األه�ل يف املس�اهمة بتكوي�ن
ش�خصيّة الطف�ل وتعزي�ز
االجتماعي لديه.
التواصل
ّ
• احترام خصوصيّت�ه وع�دم
التعامل معه�ا ّ
كأنها أمر مباح
يمك�ن اخرتاقه تحت مس�مّى
األمومة واألبوّة.

• ّ
حثه عىل املش�اركة يف أعمال
املنزل أو العمل كي يش�عر بأنّ
لديه مس�ؤوليّات ّتج�اه والديه
ّ
خاصة يف
يجب عليه مراعاتها،
حالة املرض.
• تعزي�ز الق�درة على ّ
اتخ�اذ
الق�رارات من�ذ الصغ�ر حت�ى
ال ينش�أ معتم�دا ً على ذويه يف
جمي�ع األمور ،الصغيرة منها
قبل الكبرية.

املطبخ

كيك السويسرول

املقادير
 سكر  :كوب بياض البيض  4 :حبات صفار البيض  4 :حبات الخل  :ملعقة صغرية الفانيليا  :ملعقتان صغريتان طحني  :كوب بيكنج بودر  :ربع ملعقة ال�كاكاو  :ك�وب (يخل�ط معربع كمية من خليط الكيك)
 ملون الطع�ام االحمر  :كوب(يخلط مع ربع كوب من خليط
الكيك)
 كريم�ة الخف�ق  :نصف كوب(مخفوقة)
 مرب�ى الفراول�ة  3 :مالع�قكبرية
طريقة التحضري
 .1ضع�ي بي�اض البي�ض،
والس�كر ،يف وع�اء العجان�ة
الكهربائي�ة واخلط�ي املقادير،

حتى يتشكل لديك خليط هش.
 .2ث�م أضيفي صف�ار البيض،
مع االستمرار بالخفق ،ثم صبي
ملعقة الخل ،والفانيال السائلة،
واخفقي مرة أخرى.
 .3اخلط�ي الطحين والبيكنج
ب�اودر ،وأضيفيهم�ا عىل باقي
املكون�ات ،واخلط�ي حت�ى
تتجانس املكونات.
 .4بطن�ي صينية الف�رن بورق
الزبدة.
 .5خ�ذي ربع كوب م�ن خليط
الكي�ك الجاه�ز ،واخلط�ي ب�ه
الكاكاو البودرة ،وملون الطعام
األحمر ،ووضع كل صنف منهما
بأكي�اس منفصل�ة ،ثم ش�كيل
عدة أش�كال مختلفة  -بحسب
الرغبة  -عىل ورق الزبدة.
 .6صب�ي خلي�ط الكي�ك ف�وق
األش�كال املع�دة من ال�كاكاو،
ومل�ون الطع�ام األحم�ر ،ث�م

وزع�ي خلي�ط الكي�ك بش�كل
متساو.
 .7أدخلي الصيني�ة للفرن عىل
درج�ة ح�رارة  ،180مل�دة 12
دقيقة.
 .8ارفعي ورق الزبدة عن الكيك،
وادهني�ه بالكريم�ة املخفوقة،
ومرب�ى الفراول�ة ،ولفي الكيك
بالش�كل األس�طواني (الرول)،
ث�م قطعي كي�ك الس�ويرسول
وقدميه.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :تصاب ببعض االرتباك وتساورك أفكار سود
وتترصف بطريقة غريبة نوعا ً ما
عاطفياً :س�عادة عاطفي�ة مفاجئة وفرص رومانس�ية
وتعلق زائد بالرشيك نتيجتها توطيد العالقة بينكما
صحي�اً :ال تهم�ل صحتك وال تس�تخف بكل ما يع�ود عليها
بالنفع ،وال سيما ممارسة الرياضة املفيدة لها جدا ً

الثور

مهنياً :يس�اعدك ه�ذا اليوم على أن تجد طريقة
رسيعة للتخلص من املشكالت التي قد تواجهها
عاطفياً :ال تحاول اس�تغالل ضعف شخصية الرشيك
لتحقيق أهدافك ،فقد يجد نفسه مرغما ً عىل مواجهتك
صحي�اً :م�ن األفض�ل أن تخص�ص الوق�ت ال�كايف للقي�ام
بالتمارين الرياضية املفيدة للصحة.

الجوزاء

مهني�اً :يدع�وك ه�ذا الي�وم إىل الحذر م�ن الغرية
والتملّكي�ة واالبتع�اد عن الزملاء الذين يضمرون
ل�ك الرش .عاطفياً :فينوس الذي ينتقل إىل برج الجدي
يحس�ن وضع�ك العاطف�ي ،وربم�ا ي�دور حدي�ث ج ّدي
ومميّز بشأن تجديد العالقة أو إنهائها أو التفاهم عىل نقاط
مشرتكة صحياً :من املفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك
من أرق ليالً ،فهو قادر عىل وصف العالج املناسب.

 - 1498البح�ار الربتغ�ايل فاس�كو دا غام�ا يصل
إىل الھن�د مكتش�فا بذلك طريقا بحري�ا يمكن من
التبادل املبارش بني أوروبا وآسيا.
 - 1679ص�دور قان�ون املث�ول يف إنجلترا ،وھ�و
أم�ر قضائ�ي بإحضار ش�خص للمث�ول بني يدي
املحكمة.
 - 1703إمرباطور روس�يا بطرس األكرب يؤس�س
مدين�ة س�انت بطرسبرغ كعاصمة جدي�دة بعد
حصوله على منفذ إىل بحر البلطي�ق بانتصاره يف
حرب الشمال العظمى.
 - 1832الجيش املرصي بقيادة «أحمد املونوكيل»
يفتح مدينة عكا بعد حصار دام  6أش�ھر أتى بعد
إعالن وايل مرص محمد عيل باشا
الحرب عىل وايل عكا «عبد الله باشا» بحجة إيوائه
 6آالف م�ن املرصيني الفارين من التجنيد ورفضه
إرسال األخشاب لبناء األسطول
املرصي.
 - 1840عق�د «اجتماع دي�ر القمر الرسي» والذي
كان بداية الثورة الشامية ضد إبراھيم باشا والتي
انتھت بطرده من بالد الشام بعد تدخل
عسكري عثماني مدعوم من بريطانيا.
 - 1905األس�طول اليابان�ي يتمكن م�ن تحطيم
األس�طول ال�رويس يف «مضيق تسوش�يما» قبالة
سواحل كوريا والذي يتضمن  32طائرة حربية
ويأرس بقية س�فنه وذلك يف ما عرف باسم معركة
تسوشيما أثناء الحرب الروسية اليابانية.
 - 1918اإلعلان ع�ن اس�تقالل أفغانس�تان ع�ن
اململكة املتحدة.
 - 1934رشكة نفط العراق تنھي أعمالھا اإلنشائية
يف خ�ط أنابي�ب كرك�وك  /حيفا لتصدي�ر النفط
العراقي عرب موانئ البحر املتوسط ،وقد توقف ھذا
الخط عن العمل بعد قيام دولة إرسائيل.

السرطان

مهين�اً :يجعلك هذا اليوم تم�ر بمرحلة دقيقة من
االختبارات ،لكن النجاح يكون حليفك
عاطفي�اً :تف�رح كثيرا ً فالحظ�وظ ترافق�ك عىل عىل
الصعي�د العاطف�ي ،وتمضي أجم�ل األي�ام وأمتعها مع
الرشيك.
صحي�اً :ق�د تصاب بالتهاب�ات يف املفاصل بس�بب الرطوبة يف
مكان عملك ،وتضطر إىل تناول بعض األدوية للقضاء عليها.

األسد

ّ
تش�ع بشخصية مميّزة،
مهنياً :يجعلك هذا اليوم
لك�ن ثم�ة ما يتطل�ب الح�ذر يف عالقات�ك املهنية
وخصوصا ً مع بعض الزمالء الجدد.
عاطفي�اً :تحديد املس�تقبل مع الرشيك يتح� ّدد يف األيام
املقبلة ،ذلك يبقى رهنا ً بما تنتج منه املفاوضات بينكما.
صحياً :ال تدع أحدا ً يشوش أفكارك ويثري قلقك ،بل خذ األمور
بروية وال تنفعل.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنياً :يشكل مركور طالعاً دقيقاً مع أورانوس فيشعرك
أن أحده�م يخف�ي عن�ك أم�را ً م�ا ،وربما تعي�ش بعض
االلتباس لكنك تتخلص من العراقيل تطال وضعك املهني
عاطفياً :تعاطف كبري مع الرشيك ،لكن هنالك اعتبارات س�ابقة
تعود مجددا ً إىل الواجهة فتعيق تقدم األمور بعض اليشء.
صحي�اً :وضعك الصحي ه�ذا اليوم يطمنئ ،ومع ه�ذا اتصل بطبيبك
وحدد موعدا ً للكشف عليك.

الميزان

مهني�اً :يجعلك ه�ذا اليوم تفكر جدي�ا ً يف الراحة،
فقد أرهقت نفس�ك بعدة أمور ووضعت نفس�ك يف
موقف صعب
عاطفياً :الرشيك قادر عىل تسوية أموره ،فال تتدخل حتى
ال تزيد الوضع تأزماً ،بل حاول معرفة ما يمكن أن يساعده
صحياً :إياك واإلكثار من تناول اللحوم والدهنيات وال س�يما
أنك قابل للسمنة برسعة.

العقرب

مهني�اً :يتحدث هذا اليوم ع�ن تطورات إيجابية يف
العمل ،تعود عليك بفائدة كبرية عىل عدة صعد.
ّ
تحقق حلما ً يتعلق بإنج�اب أو والدة أو
عاطفياً :ق�د
خطبة أو زواج أو أجواء رومنسية أو مصالحة
صحياً :شعورك بذاتك وبقوة إحساسك باألنا يجعالنك تفضل
ممارسة الرياضة بمفردك بدالً من أن تكون يف جماعة حتى
تشعر بذاتك

القوس

مهني�اً :يف�رض عليك ه�ذا اليوم قواع�د وقوانني
جدي�دة م�ن الس�لوك والتعاطي يف حيات�ك املهنية
عليك التقيد بحذافريها
عاطفي�اً :يتغيرّ مصري العالقة هذا اليوم ،وتحس�م ّ
قصة
مهت ّزة وتحصل بعض املواجهات العابرة
ّ
تخل عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة
صحياً:
معافاة ،وبادر إىل ممارسة الرياضة

الجدي

مهني�اً :يجعلك هذا الي�وم ّ
تركز عىل قضية رشاكة
شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى معينة أو تعالج
شأنا ً قانونيا ً
عاطفي�اً :قرارات مهمّة وجريئة تتخذها هذا اليوم تكون
لها تداعيات إيجابية تسجّ ل ملصلحتك العالقة بالرشيك
صحي�اً :بني يوم وآخ�ر ،تناول بعض الفيتامين�ات ،إنما ملدة
محددة بعد أن تشعر بأنك أصبحت يف حال جيدة

الدلو

مهنياً :يعيد إليك هذا اليوم الثقة بالنفس يف املرحلة
ً
قياس�ا بالخطوات التي تقوم بها لتحسني
املقبلة،
وضعك املادي
عاطفياً :رومانسية الرشيك قد تفاجئك يف بعض األحيان،
ّ
لكنها رضورية للراحة النفسية والذهنية بينكما
ً
صحي�ا :ثابر عىل ممارس�ة الرياضة كلما اس�تطعت إىل ذلك
سبيالً ،فأنت الرابح

الحوت

مهنياً :يوضح لك ه�ذا اليوم أمورا ً كانت غامضة،
ويع�دك بظ�رف انتق�ايل ويس�لط األض�واء على
مؤهالتك املهنية والعلمية
عاطفي�اًّ :
تجن�ب النزاعات بذكاء وال تضخ�م األمور ،قد
تنال ما تريد من الرشيك إذا ترصّ فت بليونة وهدوء
صحياً :ما فقدته من وزن خالل األيام القليلة املاضية ،أراحك
نفسيا ً وجعلك مرسورا ً

 - 1941األس�طول الربيطان�ي يغ�رق البارج�ة
األملاني�ة «بس�مارك» أثناء الح�رب العاملية الثانية
وذلك قرب سواحل أيرلندا ،وقد غرق أكثر من ألفي
بحار كانوا عىل متنھا وما زالت بقايا ھذه البارجة
موج�ودة حتى اآلن عىل عمق خمس�ة كيلومرتات
تحت سطح البحر.
 1955حزب املحافظني برئاس�ة رئي�س الوزراءأنطوني إيدن يف�وز باالنتخابات الربملانية بأغلبية
مطلقة.
ھزات أرضية وتسع ثورات بركانية يف تشييل ذھب
ضحيتھا آالف الضحايا.
 - 1960الجي�ش الرتكي يطي�ح بالرئيس محمود
جلال باي�ار وحكومت�ه املدني�ة الت�ي يرأس�ھا
عدنان مندريس ،والجنرال جمال جورس�يل يتوىل
السلطة.
 - 1971توقي�ع معاھ�دة الصداق�ة والتعاون بني
مصر واالتحاد الس�وفيتي ملدة  15عام�ا ،إال أنھا
ألغيت بعد  5سنوات من توقيعھا.
 - 1995مقتل نحو  2500شخص إثر زلزال رضب
جزيرة ساخالني رشق روسيا.
 - 1998أول أخين يحصالن عىل لقب يوكوزونا يف
التاريخ وذلك عندما حصل «واكانوھانا» عىل لقب
يوكوزونا بعد أخيه األكرب«تاكانوھانا».
 - 2004الرشط�ة الربيطاني�ة تعتق�ل أب�و حمزة
املرصي بطلب أمريكي.
 - 2015نرباسكا تصبح الوالية األمريكية التاسعة
عرشة التي تلغي عقوبة اإلعدام.
 - 2019نف�وق آخر ذكر وحيد قرن س�ومطري يف
ماليزي�ا ،تاركا وراءه أنث�ى واحدة فقط من نفس
النوع النادر يف األرس ،و ُيقدر أن عدد ما
تبق�ى من ھ�ذه الحيونات حول العال�م يرتاوح ما
بني  30إىل  80حتى ھذا التاريخ.

مشاكل وحلول

أخاف أن يصاب زوجي بالملل مني ..كيف أتصرف؟
أن�ا فت�اة متزوجة م�ع أن حيات�ي الزوجية
خالية من املشاكل والحمدلله إال أنني أعاني
من الصمت مع زوج�ي ومع الناس ال يوجد
لدي أصدق�اء ،فأنا ال أتحدث كثريا ً حتى وإن
خرجنا للتنزه ،وأخاف أن يصاب زوجي بامللل
ماذا افعل.
الحلول والنصائح:
 1لس�ت وحدك التي تعاني من هذه املشكلة
فكثيرات تربين يف أجواء بعيدة ع�ن الحياة
االجتماعي�ة مم�ا جعله�ن يعش�ن يف عال�م
مغل�ق ،خاصة أن جانبا ً من تربيتنا يش�جع
عىل صمت البنت بحجة تحليها بالحياء.
 3هذا املفهوم خاطئ تماما ً ألن الحياء يمكن
أن يكون أدبا ً لطيفا ً أثناء الحديث مما يعكس
ذكاء البنت ويربز ش�خصيتها ،هذا من جهة
أما من جه�ة أخرى فكثريات م�ن الزوجات
هن عىل عكس�ك تمام�ا ً أي ثرث�ارات وتصل
رسائل شكوى من أزواج ينزعجون من كثرة
كالم الزوجة.
 4أما يف حالتك فالحل بسيط وهو أن تنظمي
حيات�ك بالتواص�ل م�ع صديق�ة أو اثنتين
وتع�ززي العالق�ة عائليا ً بحيث تش�كيل أنت
وزوج�ك معهما حلق�ة اجتماعية مما يجدد
حياتكما ويضفي عليها الحيوية.

 5أنصح�ك أيض�ا ً بمتابعة ما يح�دث حولك،
لي�س األخبار فحس�ب ب�ل مج�االت عديدة
خاصة الرياضة واالخرتاعات وغريها ،ابدئي
بمعرف�ة ماذا يحب زوجك وم�ا هي هواياته
حتى ولو ال يمارسها ،واقرئي عنها بني وقت
وآخ�ر وأثريي عنها س�ؤاالً فينجذب للحديث
مم�ا يس�اعدك على استرجاع معلومات�ك
ومشاركته بها.
 6طبع�ا ً هذا األمر يتطلب وقت�ا ً لكن النتائج
مضمون�ة بإذن الل�ه ألن الق�راءة بحد ذاتها
توس�ع عاملك وتش�غلك ومع مشاركة زوجك

اختبارات شخصية

بالحدي�ث عنها س�تصبحان صديقني وهذه
قمة الحياة الزوجية السعيدة.
 7أنصح�ك أيض�ا ً إذا كان وقت�ك يس�مح
بالتط�وع يف جمعي�ة خريي�ة لي�وم واحد يف
األسبوع تكس�بني فيه ثوابا ً وتكتشفي عاملا ً
جدي�دا ً تش�اركني به زوج�ك مم�ا يقربكما
م�ن بعضكما البع�ض بإذن الل�ه ،وال تنيس
أن الفكاه�ة واملرح ألد أع�داء امللل فاحفظي
طرائف لطيفة وظريف�ة (إياك من الطرائف
السخيفة) وش�اركيه بها ،فهي ال تبعد امللل
بل تلغيه أيضاً.

رأيس
1االس�م الرومان�ي ملدين�ة
عمان
2الزم�ن الغاب�ر الس�حيق
(معكوس�ة)  oفاع�ل لفع�ل
إجرامي
3حلقات مرتابطة  oبخل
4ثلثا ورل  oتش�ابه األش�ياء
بدرجة كبرية
5يعض�د ويوط�د يف العمق o
األلفة واالستئناس والعهد
6تكلم عنه يف غيابه  oجانب
7ثمن اليشء  oكامل
8وهب  oنصف هواة  oقرب
9اش�تهاء الطع�ام يف أول
الحم�ل  oق�وي الحض�ور
والتأثري شكال أو لونا
10مدين�ة اردني�ة ش�مال
عمان

أفقي
1س�كانها الفلس�طينيون  oظ�رف
زمان أو مكان وفق ما يضاف إليه
2يخطئ بشكل غري مقصود  oاالسم
القديم للعاصمة عمان
3مراسل (معكوسة)  oسنة أو عاما
4عاصمة فلسطني وأوىل القبلتني  oعلّم
أو شق اليشء بالضغط عليه بالسكني
5ك�ذب عىل البس�طاء بقصد الكس�ب
املادي  oفيه عمران وتدب فيه الحياة
6للنه�ي والنف�ي  oامل�رأة تعم�ل يف
التجارة
7ترشب بها القهوة  oنصف صابر
8متشابهان  oعاصمة األنباط وإحدى
عجائب الدنيا السبع الجديدة
9ابن  oموضوع أو خطب
10طبق أرز ولحم يف األردن وفلسطني
 oطب�ق م�ن خب�ز الرق�اق والدجاج
واللبن يف فلسطني واألردن

غزل عراقي
عني��د وهلعن��ادة البي��ك مـــــــرة
اليزعل��ك روحل��ة وباجل��ذب م��رة
ميك��ن يعت��رف بالش��وك مـــــ��رة
ويكلك من��ك احتاجي��ت جيــــــة
* منومثل��ي ال��ك مت��روس اه��ااات
عجيبه تصدك اليحج��ون عنــــي
بحضن جفي كبل جان اسمك يبات
كمت م��ا ادعي خ��ااااف ي��روح مني

من الفيسبوك

acebook

قصة وعربة

الفساد السياسي

اكتشف صفاتك التي تثير غيرة اآلخرين من شكل القمر المفضل لديك
ل�كل ش�خصية وجه�ان إيجابي
وس�لبي .وم�ن الضروري أن
يتع�رف كل ش�خص إىل عيوب�ه
لكي يتمكن م�ن التخلص منها.
لكن ما ال يعرفه الكثريون هو أن
بعض الصفات الجيدة قد تجذب
عداء اآلخرين وغريتهم أيضاً .ويف
ه�ذا االختبار يمك�ن اختيار أحد
اش�كال القمريف مراحله املختلفة
أن يس�اعد على اكتش�اف تل�ك
الصفات.
 1القمر الكامل
يف حال اخرتت القمر الكامل فهذا
ي�دل عىل ّ
أن�ك تتس�مني بالطيبة
وتحاولين تقديم املس�اعدة لكل
األش�خاص املحيطين ب�ك .كما
ّ
أنك تحرصني على إيجاد الحلول
ّ
ل�كل مش�اكلهم .إال أن بعضه�م
ال يق�درون ذل�ك ،ب�ل يس�عون
إىل اس�تغالل ه�ذه الطيب�ة التي
تتمتعين به�ا .كم�ا أنه�م ق�د
يعرضونك للسخرية أو األذى .وما
يدفعهم غالبا ً إىل ذلك هي غريتهم

منك بسبب محبة الجميع لك.
 2القمر الجديد
إذا اخرتت هذا الشكل فأنت ذكية
ومس�تقيمة وال تحبين اختراق
القوانين وتفضلين االلت�زام
بالقواع�د يف كل مكان وزمان .إال
أن بع�ض األش�خاص املحيطني
ب�ك ال يتفهمون ذل�ك ويرون ّ
أنك
تبالغني يف نزاهتك .بل ّ
إن التزامك
يجعله�م يش�عرون بالذن�ب عند
قيامه�م ب�أي مخالف�ة .وله�ذا
ال يحب�ذون وج�ودك يف أماك�ن
حضورهم ويتجنبون ذلك.

 3الهالل
إذا اخترت القم�ر على ش�كل
هالل ،فهذا يكش�ف ّ
أنك صادقة
ورصيح�ة ج�داً .وه�ذا م�ا ال
يحظ�ى بإعج�اب الكثير م�ن
األش�خاص .فمعظ�م الن�اس
يخش�ون الرصاح�ة ويبتع�دون
عنها ويفضل�ون االختباء خلف
األوهام .ولهذا ال يشعر بعضهم
باالرتي�اح أثناء مجالس�تك ّ
ألنك
تضعينه�م مب�ارشة أم�ام مرآة
أنفس�هم وتجعلينهم يكتشفون
حقيقة ذواتهم.

 4نصف القمر
هل اخرتت نصف القمر؟ إذا ً أنت
تتمتعني بشخصية قوية وبجرأة
تجعلك تقومني بأصعب املهمات.
وله�ذا ال يش�عر األش�خاص
الضعف�اء باالرتي�اح .والس�بب
ّ
أن�ك تذكرينه�م بضعف�ه .كما
ّ
أنك تجعلينهم يش�عرون بالذنب
نتيج�ة ع�دم قدرتهم على أداء
الكثري من املهمات التي تقومني
بها من دون خوف أو تردد.
 5ثالثة أرباع القمر
ه�ل اخترت ه�ذا الش�كل؟ إذا ً
أن�ت مبدعة وتحبني االكتش�اف
والق�راءة .كم�ا ّ
أن�ك مرحة وال
تأخذي�ن الكثير م�ن مصاع�ب
الحياة على محمل الج�د .وهذا
م�ا ال يحب�ه األش�خاص الذي�ن
يتس�مون بصف�ات مناقض�ة
لصفات�ك .فهم يعتق�دون ّ
أنك ال
تعانين م�ن املش�اكل كم�ا هي
حالهم .لذا يش�عرون بالعداء أو
الغرية تجاهك.

سأل طفل والده “ما معنى الفساد السيايس؟”
فأجابه“ :لن أخربك ألنك صغري وصعب عليك ىف هذا الس�ن أن تفهم،
ولكن دعني أقرب لك اإلجابة”.
وأضاف“ :مثالً أنا أنفق عىل البيت ،فأس�مى الرأس�مالية .وأمك تدير
ش�ؤون املن�زل فه�ي الحكوم�ة .وأنت ترصف امل�ال ويطل�ق العليك
الش�عب .وأخاك الصغري هو أملنا ويطلق عليه املس�تقبل .والخادمة
التي تعيش عىل خدمتنا اسمها القوى الكادحة”.
فذه�ب يفكر يف املوضوع ،ويف الليل لم يس�تطع الطفل أن ينام فقام
من فراشه قلقا ً وملا سمع أخاه الصغري يبكي ذهب إليه فوجده دون
حفاض�ة ،ثم ذهب ليخرب أمه فوجدها غارقة يف النوم ولم يجد والده
فذهب ليبحث عنه يف أرجاء املنزل فسمع صوته يضحك مع الخادمة
فذهب إىل فراشه.
ويف الصباح قال ألبيه“ :لقد عرفت معنى الفس�اد الس�يايس .هو ما
عندما تلهو الرأس�مالية بالقوى الكادح�ة وتكون الحكومه نائمة يف
س�بات عميق ،عندها يصبح الشعب تائها ً ومهمالً ويصبح املستقبل
غارقا ً يف القذارة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
روسيا تطور تقنية للسياحة
الفضائية اإلفتراضية

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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«احلرامي  »2قريباً على إحدى املنصات االلكرتونية
انتهى املخرج أحمد الجندي من تصوير
نصف مشاهد الجزء الثاني من مسلسل
«الحرامي» ،للنجمة رانيا يوسف وبيومي
فؤاد ،املقرر عرضه قريبا ً عىل إحدى املنصات
االلكرتونية ،حيث يصور الجندي املشاهد
املتبقية من العمل حتى يبدأ مراحل املونتاج
واملكساج استعدا ًدا للعرض خالل الفرتة
املقبلة.
مسلسل «الحرامي» تدور أحداثه يف 10
حلقات ،ويتناول قصة لص شاب يجسد
دوره الفنان أحمد داش ،يحاول رسقة
شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا
يوسف ،ولسوء حظه أنه تم اإلمساك به،
ويظل متواج ًدا يف املنزل متنقال بني الغرف
وبمساعدة االبنة التي تجسد دورها رنا
رئيس حيث تقع يف حبه وتتعلق به ويتغري
تفكري هذا الحرامي بسببها ويساعدها.
مسلسل «الحرامي  »2يخرجه أحمد الجندي
من بطولة الفنانة رانيا يوسف ،وبيومي
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مطر ساخن
فؤاد ،ورنا رئيس ،وأحمد داش ،كارولني
عزمي ،وأحمد فتحي وعدد من ضيوف

الرشف ،تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد
بركات.

اجلمهور يهاجم ريهام عبد الغفور بسبب والدها
أعلنت مؤسسة “روس كوسموس”
أنه�ا تعم�ل يف الس�نوات األخيرة
عىل تطوير ما يس�مى بالس�ياحة
الفضائي�ة االفرتاضي�ة ،وح�ول
املوضوع قال مدير قس�م التطوير
الرقمي يف املؤسس�ة ،كونستانتني
ش�ادرين ،يف مقابل�ة صحفي�ة:
“الشركات املنظم�ة للس�ياحة
االفرتاضة يف روسيا مهتمة بشكل
كبري حاليا باملجمعات التي أنشأتها
روس كوسموس لهذا الغرض”.
وأض�اف “اهتم�ام الشركات ال
ينص�ب فحس�ب على املجمع�ات
فق�ط ،بل يص�ل إىل تقنيات الواقع
االفترايض املطورة يف روس�يا مثل
خوذ  Atlas VRعىل س�بيل املثال..
الشيء املثير ه�و أنن�ا نس�تطيع
تزوي�د خ�وذ الواق�ع االفترايض
بالبيان�ات التي نحص�ل عليها من

أقم�ار استش�عار األرض عن بعد،
وهذا األمر ّ
يمكن مس�تخدمي خوذ
 VRم�ن اس�تعمالها مل�ا يس�مى
بالس�ياحة الفضائي�ة ،ومن داخل
األرايض الروسية وخارجها”.
وأش�ار ش�ادرين إىل :أن االهتم�ام
ال�رويس بالس�ياحة الفضائي�ة
االفرتاضي�ة وتقنياتها بات أكرب يف
الس�نوات املاضية ،فقد بنت رشكة
 RK-Tsifraالروس�ية التابع�ة لـ
“روس كوس�موس” مجمع�ات
خاص�ة لهذا الغ�رض ،كما طورت
“روس كوس�موس” خ�وذ XR-1
للواقع االفترايض ،ويجري العمل
ثان من هذه
حاليا عىل تطوير جيل ٍ
الخوذ ،وطورت رشكة Terra Tech
الروس�ية أيضا خ�وذ ATLAS VR
الت�ي لقي�ت إقباال ملحوظ�ا داخل
روسيا وخارجها.

بعد طول انتظار( ..واتسآب) يطلق
ميزة ينتظرها الجميع
كش�ف تطبيق املراسلة الفوري (واتس�آب) عن إطالقه ميزة جديدة ضمن
سلسلة كبرية من املميزات والتحديثات التي يقوم بها خالل الفرتة األخرية،
حيث يمكنك اآلن أن تستمع للرسائل الصوتية بشكل أرسع وتخترص وقتك،
ويمكنك تحديث التطبيق حتى تضاف لك امليزة.
وقام (واتسآب) بإضافة ميزة جديدة ،وهي التحكم يف رسعة تشغيل الرسائل
الصوتية التي يتم إرسالها يف املراسالت الخاصة بتطبيق (واتسآب).
وج�اءت إضاف�ة هذه املي�زة نظ�رًا ألن بعض الن�اس يتكلم�ون أرسع من
غريهم ،ويستمع البعض أرسع من اآلخرين ،وهو ما يمكن أن يسبب إزعاج
املستمع ،لذلك تتيح امليزة القدرة عىل التحكم يف رسعة تشغيل التسجيالت.
ويتم يف الوقت الحايل طرح خيار زيادة رسعة التش�غيل ملستخدمي اإلصدار
التجريب�ي ،وت�م رصد امليزة املحدثة وتس�جيلها من قبل عدة مس�تخدمني
مختلفين وأكدته�ا جه�ات خارجي�ة ،باس�تخدام بني�ة التطبي�ق التي تم
اسرتدادها من قناة  Store Playالتجريبية القياسية.

كويكب عمالق يمر قرب األرض
بسرعة  61ألف كم/س اليوم
كش�فت وكالة الفضاء األمريكية
“ناس�ا”  NASAأن كويكب�ا أكرب
م�ن تمث�ال الحري�ة ينتق�ل عرب
املج�رة برسع�ة  61,155ك�م يف
الس�اعة ،س�يمر بالق�رب م�ن
األرض اليوم الخميس.
وبحسب ما ورد يف صحيفة “دييل
س�تار”  Daily Starالربيطاني�ة،
فقد أكد مركز دراس�ات األجسام
القريب�ة من األرض التابع لوكالة
“ناس�ا” وج�ود صخ�رة الفضاء
عرب موقعه على اإلنرتنت .ووفقا
لوكال�ة الفض�اء األوروبية ،فقد
تم اكتش�اف الكويك�ب يف  3مايو
فقط.
والكويك�ب ال�ذي ُس�مي 2021
 ،JF1يقترب عبر املجرة برسعة
 38,000ميل يف الساعة (61,155
ك�م يف الس�اعة) ،وفق�ا لقائم�ة
مقارب�ات NEO Earth Close
التابعة لوكالة “ناسا”.
وتق�ول “ناس�ا” إن القطر املقدر
ل�ـ JF1 2021يتراوح بين 95
و 210مرتا ،ما يجعله عىل األرجح

أكرب من تمثال الحرية يف نيويورك
الذي يبلغ ارتفاعه  93مرتا.
وستمر صخرة الفضاء العمالقة
عىل بع�د نح�و  3.2ملي�ون ميل
( 5.1ملي�ون ك�م) م�ن األرض
يف الس�اعة  1.11صباح�ا ي�وم
الخمي�س  27مايو ،وفقا لبيانات
“ناسا”.
وقد يبدو هذا بعي�دا ،لكنه قريب
نس�بيا م�ن منظ�ور الفض�اء،
وتعترب وكالة “ناسا” أن أي يشء
يمر عىل مسافة  120مليون ميل
( 193مليون كم) من كوكبنا هو
أجسام قريبة من األرض.
ووفقا ً لوكالة “ناس�ا” ،يمكن لـ
 JF1 2021أيض�ا امل�رور بالقرب
م�ن األرض يف  5نوفمرب من العام
املقبل.ووق�ع تصنيف�ه على أنه
كويكب “أبولو” املعروف بأنه من
أخطر أنواع الكويكبات.
وكويكب�ات “أبول�و” ه�ي تل�ك
التي لها مس�ار يتقاطع مع مدار
األرض ،على عك�س كويكب�ات
“أمور” التي ال تتقاطع معه.

هواوي تطلق نظاما جديدا لتشغيل
الهواتف في الثاني من يونيو
أعلن�ت رشك�ة ه�واوي تكنولوجي�ز الصينية نيته�ا إطالق نظام تش�غيل
هارمون�ي  Harmonyالجدي�د للهواتف الذكية يف الثاني م�ن يونيو ،يف أكرب
تح�رك له�ا حت�ى اآلن يه�دف إىل التعايف م�ن األرضار التي لحق�ت بأعمال
الهواتف املحمولة بسبب العقوبات األمريكية.
وس�يعني اس�تخدام نظام التش�غيل الخاص به أنه لن يعتم�د عىل أندرويد
بع�د اآلن ،حيث منعت العقوب�ات األمريكية غوغل من تقدي�م الدعم الفني
لط�رازات هواتف هواوي الجدي�دة والوصول إىل خدم�ات Google Mobile
 ،Servicesوه�ي مجموع�ة خدم�ات املطوري�ن الت�ي تس�تند إليها معظم
تطبيقات أندرويد.
فيم�ا لم يتضح على الفور م�ا إذا كانت س�تطلق هواتف ذكي�ة جديدة يف
نف�س الوق�ت أو ما إذا كانت س�تكون هناك تحديثات للهوات�ف الحالية أو
مدى رسعة حدوث عملية التحول.ولن يؤدي نظام  HarmonyOSالجديد إال
إىل ح�د ما للتخفيف من تأثري عقوب�ات  2019التي منعت هواوي أيضا ً من
الوص�ول إىل التكنولوجيا املهمة ذات األصل األمريكي ،مما أعاق قدرتها عىل
تصميم رقائقها الخاصة ومكونات املصدر من البائعني الخارجيني.
وبعد أن كانت هواوي أكرب رشكة لتصنيع الهواتف الذكية يف العالم ،احتلت
هواوي اآلن املرتبة السادسة عامليا ً بحصة سوقية تبلغ  4%يف الربع األول.

هاجم الجمهور الفنانة ،ريهام
عبد الغفور ،ووجهوا لها الكثري
من اإلنتقادات والتعليقات
السلبية بسبب صورة جمعتها
مع والدها الفنان الكبري أرشف

عبد الغفور.
ونرش حساب قناة  CBCعرب
تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)،
صورة أرشف عبد الغفور وابنته
ريهام ،مع اقتباس ترصيح

لألخرية من برنامج «It’s
 »Showtimeوهي تقول إن لوال
والدها ملا حققت أي يشء.
وعرب عدد من املتابعني عن
غضبهم تجاه الترصيح وعدم
مالءمة توقيته ،وربط البعض
بينه وبني وفاة الفنان سمري
غانم قبل أيام ،وحالة الحداد
التي تعيشها ابنتاه دنيا وإيمي،
ووصف البعض حديثها عن
والدها بغري املناسب ،وهو ما
دفع ريهام عبد الغفور للرد
عىل الصورة املنشورة وتوضيح
موقفها.
وكتبت ريهام معلقة« :شكرا ً
للناس املحرتمة اليل بتقول كالم
محرتم ،أما عن اليل قلوا أدبهم

عني أو عن والدي فحسبنا الله
ونعم الوكيل».
وأضافت» الحوار ده من أكرت
من شهر يف برنامج تلفزيوني
وأحد الصحفيني نزله كخرب
من قبل وفاة أستاذ سمري الله
يرحمه بكتري ،فأرجو الدقة من
املعلومة قبل ما تفرتوا وترموا
اتهامات عىل حد».
يذكر أن الفنانة املرصية شاركت
مؤخرا ً يف مسلسل «قرص النيل»
من تأليف محمد سليمان عبد
املالك ،إخراج خالد مرعي،
بطولة دينا الرشبيني ،أحمد
مجدي ،صالح عبد الله ،صربي
فواز ،أحمد خالد صالح ومريم
الخشت.

«بنحبك» أغنية وطنية جديدة لـ “أصالة”
بتوقيع أمحد سعد وعبد اهلل حسن
شام الذهبي ،ابنة الفنانة أصالة ،بعيد ميالد والدتها،
وذلك بنرش عدد من الصور لهما معا عرب حسابها
الشخيص عىل موقع إنستجرام.
وكان آخر أعمال الشاعر عبد الله حسن
أغنية «يا سندي» غناء أحمد سعد ،والذي
قدمها ضمن أحداث مسلسل «ضل
راجل» من بطولة النجم يارس جالل ،نور،
ومحمود عبداملغني ،ونرمني الفقي ،ورنا
رئيس ،وأمرية العايدى ،وأحمد حالوة،
وإنعام سالوسة ،وأحمد منري ،وعصام
السقا ،ومحمد يرسى ،ورباب ممتاز ،وملى
كتكت ،وعدد آخر من الفنانني.

تتعاون املطربة أصالة مع الشاعر عبد الله حسن يف
أغنية وطنية جديدة بعنوان «بنحبك» ،ويتوىل
ألحانها النجم أحمد سعد ،وتوزيع موسيقى
لعمرو صالح ،وقال شاعر األغنية عبد الله
حسن :إنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز
مثل أصالة ،ويتمنى أن تنال األغنية إعجاب
الجميع أثناء طرحها.
من ناحية أخرى ،احتفلت النجمة السورية
أصالة نرصي  15مايو املايض ،بعيد
ميالدها ،وهي واحدة من النجمات الالتي
أثرن بشكل كبري يف الحركة الغنائية العربية
ومن أبرز نجمات جيلها ،وبهذه املناسبة ،احتفلت

إليسا يف «أغاني من حياتي» على MBC1
اطلت النجمة ،إليسا ،يف حلقة
خاصة عىل شاشة أم بي يس 1
كضيفة خاصة لربنامج «أغاني
من عمري» الذي انطلق قبل
شهرين ،و ُيطرح من دون مقدم
قصة حياة املغنني مع مجموعة ال
بأس بها من أبرز أغنياتهم .
تحدثت فيها اليسا بكل شفافية
ورصاحة عن اختيار بعض األغاني
التي المستها ،وروت حكايات عن
والدها الراحل الذي ّ
مثل لها قدوة
يف عالم الشعر املحكي والثقافة
وأهدت له أغنية.
وخالل فقراتها الغنائية عىل
ً
بداية
املرسح ،تتحدث إليسا
عن أغنية «حالة حب» متطرّقة
إىل تجربتها الشخصية يف تلك

األغنية وما عكسته آنذاك من
مشاعر عاشتها ..تنتقل بعد ذلك
إىل أغنية «نفيس أقول له» التي
مرّت خاللها بحالتني األوىل حزينة
والثانية مفرحة ،قبل أن تغني
«بدي دوب» التي قدمتها ألول
ً
متوقفة
مرة مع فنان إسباني،
عند الحالة التي أحدثتها تلك
األغنية يف العالم العربي آنذاك.
وللفنان مروان خوري غنت إليسا
عىل املرسح «كل القصايد» ،قبل
أن تغني للفنانة شريين أغنية
«مشاعر» التي تتوقف عندها
ً
طويالً
مستذكرة معاناتها مع
ً
املرض إضافة إىل ذكرى أخرى
مؤملة يف حياتها.انتقل بعدها إليسا
إىل أغنية «عايشالك» التي قدمتها
عىل املرسح برفقة املوسيقار
ميشال فاضل ،قبل أن تختم مع
أغنية «قالها» باللهجة الخليجية،
ً
طالبة من الجمهور إبداء رأيهم
يف مدى قدرتها عىل تأدية اللهجة
ً
تاركة الباب مفتوحا ً
الخليجية،
أمام إمكانية تقديم أغنية خاصة
بها مُ ستقبالً باللهجة الخليجية.
ُيذكر أن اليسا أطلت قبل ثالثة

أشهر يف حلقة خاصة لالحتفال
بذكرى دخولها مجال الغناء
لعرشين عاما ً وتحقيقها نسبة
متابعة عالية من املتابعني
والجمهور تبلغ إىل اليوم ماليني.
أما يف ما يتعلق بجديدها الغنائي،
فحتى الساعة ال معلومات عن
اختيار اليسا أغاني جديدة بعد
ميض ما يقرب عرشة أشهر عىل
صدور آخر ألبوماتها «صاحبة
رأي» يف آب  ،2020األلبوم الذي
ُظلم بفعل انفجار بريوت الذي
آخر من عملية الرتويج له ،فيما
ترصّ اليسا عند كل مقابلة أو
لقاء تلفزيوني غناء عدد
ال بأس به من
آخر ألبوماتها
كما حصل
يف سهرة
« أ غا ني
من
عمري».

تغريدات

اياد عالوي

ايمن جادة

من��ذ حتديد م��ا يس��مى «موع��د االنتخابات
املبك��رة» اكدن��ا صعوبة اجرائه��ا قبل توفري
بيئ��ة انتخابي��ة مناس��بة ،وما حص��ل وحيصل
وقمع وترهيب يؤكد صحة
يومي��ا من اغتياالت ٍ
ما ذهبنا اليه .
اصبحن��ا الي��وم امام خياري��ن ،ام��ا التأجيل او
املقاطع��ة م��امل تتوفر اج��واء مناس��بة حتقق
مقبولية يف نزاهتها.

مربوك للهالل وعشاق اهلالل اللقب اجلديد
 ،أصبح��ت التهنئ��ة م��ن نافل��ة الق��ول مع
تكريس السيطرة الزرقاء على زعامة الكرة
السعودية .

إيقاعات حزينة على
أوتار الوطن

امحد اجلنديل

أبوابي املؤصدة تبحث عن مفاتيحها ،ويف غريف الرسّية التي يحكمها
االختناق ثمة أجواء مغسولة بالدخان تتصيد املنافذ للخروج من
شقوقها ،وعىل امتداد األفق املغمور بالعتمة تظهر نجمة يتيمة رسعان
ما يلتهمها الظالم ،وعىل األرض املزروعة بالجدب ال ترى غري قطعان
الثعالب وهي تتظاهر بالهيبة والوقار ،وأنت تدرك جيدا ّ
ان الثعالب
مهما امتألت ال تصبح أسودا ،فاألسد غري ابن آوى حتى لو ّ
مسه الرض
وأكلت أطرافه عوادي الزمن.
يف تلك اللحظات التي تسودها الفوىض ،وتشتبك بني أروقتها عبثية
الزمن الطافح بالخزي مع ضبابية املكان املسحوق تحت أظافر
الالوعي  ،يكون البحث عن املضمون نوعا من أنواع الجنون ،ورضبا
من رضوب الهذيان.
وعندما يلتحم صدق العناوين بزيفها يف مهرجان التهريج ،تكون بؤرة
الكشف أبعد من الثريّا ،وتكون محاولة اإلمساك بها نوعا من العبث .
وبني دهاليز الليل الوعرة ،حيث اصطكاك الظالم بالظالم والتحام
الهزيمة باألخرى يدخل البحث عن الشمس يف عالم الضحك عىل الذات
وااللتفاف عىل الحقيقة ،وأنت تدرك ّ
أن الخنازير ال تمنح الحياة تألقا،
والثعالب مهما كربت ال تصبح أسودا.
هذا الزمن املغشوش الذي ولد يف رحم الالرشعية ،أكثر ما يقال عنه
انه زمن زنيم ،وهذا املكان الذي تمرد عىل كينونته أفضل ما يوصف
أنه مكان نغل ،وبني هذا وذاك تموت العصافري عىل أغصانها ،وتنتحر
األشواق يف الصدور ،ويصلب الغناء عىل أوتار الحناجر ،وال يشء غري
األفاعي التي ترضع الحياة بالسموم ،والثعالب مهما سمنت ال تصبح
أسودا.
يف زمن اإلغالق والقحط ،يكون الشيطان حاذقا يف توسيع مملكته،
وتجنيد أتباعه من الرؤوس املتخفية بطاقيات املثل العليا ،وعىل قرع
طبوله تغرق الدنيا ببحر الدجل والزيف والرياء ،وعىل نعيق تراتيله
ّ
املزيفة ،والوالء الكاذب
ينتظم الجمع املوتور لينشد أناشيد الوطنية
للوطن ،وأنت تدرك جيدا ّ
ّ
أن جلود الفرئان ال تصدر العطور ،والثعالب
مهما اعتلت ال تصبح أسودا.
أبوابي املؤصدة فقدت مفاتيحها املهذبة الرقيقة التي كانت تفتحها
بيرس لم تعد قادرة عىل الفتح ،وأبوابي ترصخ يف عتمة الليل عن فأس
يحطم أقفالها  ،ويجعلها مرشعة للريح والشمس قبل أن يأكلها
التسوس ،ويحيلها الصدأ إىل رماد ،وفأيس تحت أبطي ،والب ّد من الطرق
عىل األبوابّ ،
لعل أحدا يسمع أو يقرأ أو يدرك ّ
أن دعاة الزنا بقيم الحياة
ال يعرفون الفضيلة ،والثعالب مهما احتقنت بالباطل ال تصبح أسودا.
الدماء املتناثرة عىل تراب الوطن ال تزهر غري الحقد والثأر والضغينة ،
والثعالب مهما امتطت صهوة القوة ال تصبح أسودا.
اىل اللقاء .

طرح اإلعالن الرمسي لفيلم «سقراط ونبيلة»
طرح القائمون عىل فيلم «سقراط
ونبيلة» اإلعالن التشويقي الرسمي
للعمل الذي يقوم ببطولته النجم
أرشف عبد الباقي ،واملقرر طرحه
بالسينمات يوم  16يونيو املقبل.وتدور
أحداث الفيلم ،الذي يعيد الفنان أرشف

عبد الباقي للسينما بعد غياب طويل،
يف إطار كوميدي اجتماعي حول شاب
وفتاة يفصلهما املستوى االجتماعي
لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم
تتصادم مع رؤية الجيل األكرب
املتمثل يف والديهما ،فيما يحاول كل

من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته يف
مواجهة رغبات أبيه السلطوية ،كل
بطريقته.فيلم «سقراط ونبيلة» يمثل
تجربة شبابية جديدة يدعمها الفنان
أرشف عبد الباقي ومجموعة كبرية
من النجوم .

نبيلة عبيد تعتذر من اجلميع بعد
رحيل مسري غامن
كشفت الفنانة ،نبيلة عبيد ،عن
مرورها بحالة من الحزن الشديد،
تأثرًا برحيل الفنان املرصي
سمري غانم.ونرشت الفنانة
املرصية صورة لها عرب
حسابها الخاص عىل
تطبيق تبادل الصور
(إنستغرام) ،وعلقت
بقولها:
عليها
«سامحوني اليومني
دول ..الحزن جوايا

كبري والفراق صعب».وكانت الفنانة
املرصية قد قالت عن رحيل الفنان
سمري غانم« :هيوحشنا  ..فنان صادق
وقدم فنا ً عظيما ً ومش هيتكرر سمري
غانم أب ًدا  ..ومخلص لفنه وأصحابه
ولعمله  ..وصادق وعمري ما سمعته
قال كلمة عىل حد  ..ومثال لكل حاجة
يف العمل والحياة  ..وربنا يقويهم
عىل الصدمة ويرحمه وحكمة ربنا ..
هيوحشنا قوي قوي  ..واليل بريوحوا
زيه مش بيتعوضوا خالص».

رد فعل عنيف من نوال الزغيب
على متابِعة سخرت منها
خرجت الفنانة اللبنانية ،نوال الزغبي ،عن صمتها لرتد عىل
متابعة حاولت السخرية منها عرب تطبيق (تويرت).
وعلّقت األخرية عىل صور للمطربة اللبنانية بقولها« :الله يعطيني حظ نوال
الزغبي بالصور» ،يف قصد منها بأن نوال الزغبي أقل جماالً يف الحقيقة من
الصور.
وأجابت الزغبي املتابعة بحسم« :بتمنالك هاليش بس القالب غالب يا
حبيبتي ...انشالله القالب عندك بيكون غالب حتى ما تكوني متل اليل
بدو يربح اللوتو ومش قاطع ورقة» ،يف إشارة منها إىل خلو املتابعة من
أي حظ بالجمال.
ومن الالفت ّ
أن املتابعة تراجعت عن كالمها ،فغرّدت« :ههههههههه
الله كريم ،انت قالبك وجمالك فا طبعا بدهم يطلعوا الصور حلوين».
ً
مضيفة« :عفكرة يعني انا مكنتش عم بحكي هاليش من دافع ايش غلط
او انو انت مش حلوة مثال!! انا عنجد بشوف انو كل صورك حلوين وانت
حلوة!! فش داعي لكل هاليش  ..اذا اليش دايقك فا سوري!!!».
ُيذكر ّ
أن الزغبي استقالت أخريا ً من نقابة الفنانني املحرتفني يف لبنان ،إثر
ً
قرار قىض بمنع تدخل الفنانني يف الشأن العام ،وخصوصا عىل املستوى
السيايس.
ونرشت الزغبي بيانا ً عبرّ ت فيه عن استيائها من موقف النقابة رغم كل ما
يشهده الداخل اللبناني من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية.

