الرشيد يصدر تعليمات جديدة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
ملنح قرض الـ 100راتب
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أصدر مرصف الرشيد ،امس الثالثاء ،تعليمات
جديدة خاصة بقرض الـ 100راتب والسلف
الشخصية للمتقاعد املقرتض.وقال املكتب اإلعالمي
للمرصف يف بيان تلقته «الزوراء» :إنه «تقرر إعفاء
املقرتضني الذين رصفت لهم قروض ( )100راتب
اسمي سابقا من تقديم رهن عقار يف حال كون
املتبقي من مبالغ تلك القروض ال يتجاوز ()20
مليون دينار ويقبل بدال عنه كمبيالة حني الطلب
والكفيل االول».واضاف انه «ال يتم منح براءة ذمة
وإنما يمنح املقرتض كتاب تأييد بتغطية املبلغ
املتبقي بكمبيالة وال مانع من فك الرهن».

 5طائرات جديدة ستنضم ألسطول
اخلطوط اجلوية العراقية

12
صفحة

بفداد /الزوراء:
أعلنت رشكة الخطوط الجوية العراقية ،امس الثالثاء ،التحرك لرفع الحظر األوروبي
عن االسطول الوطني الناقل ،فيما أشارت اىل أن خمس طائرات جديدة ستنضم
لألسطول قريباً.وقال املتحدث باسم الرشكة ،حسني جليل ،يف ترصيح صحفي :إن
«هناك مباحثات ولجنة خربات تعمل منذ الشهر الثالث لتطبيق جميع املعايري التي
فرضتها وكالة السالمة األوروبية» ،موضحا ً أن «وزير النقل رصح قبل أيام بوجود
تقارير ايجابية سرتفع للوكالة من أجل رفع الحظر الجوي».واكد أن «الخطوط الجوية
العراقية بصدد تطبيق جميع املعايري لرفع الحظر الجوي عن الخطوط الجوية» ،مشريا ً
اىل أن «اسطول الناقل الوطني يتكون من  30طائرة حديثة الطراز ومختلفة السعات،
وأن الرشكة بصدد تسلم طائرتني يف شهري ترشين الثاني وكانون األول من هذا العام،
من أصل  5طائرات ستنضم لألسطول الوطني».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7541 :االربعاء  11آب 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7541 Wed 11 Aug 2021

الرئيس الفرنسي يعلن مشاركته يف مؤمتر قمة بغداد
شددت على ضرورة ضمان مشاركة غالبية الزعامات يف املؤمتر

اخلارجية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
ع ّدت لجنة العالقات الخارجية النيابية
انعق�اد قمة قادة دول جوار العراق يف
بغ�داد يف نهاية الش�هر الحايل خطوة
باتج�اه انفت�اح الع�راق على العالم،
وفيم�ا ش�ددت على رضورة ضمان

 :انعقاد قمة قادة دول اجلوار يف بغداد خطوة النفتاح العراق على العامل

مش�اركة غالبية الزعامات يف املؤتمر
قب�ل انعقاده ،رأى محلل س�يايس ان
الحكومة تس�عى اىل ان يكون العراق
واح�ة وجرسا للتفاه�م وااللتقاء بني
كل دول املنطق�ة ،فضلا ع�ن اعالن
الرئيس الفرنيس مش�اركته يف مؤتمر

قمة بغداد.
وقال عضو لجنة العالقات الخارجية
النيابي�ة ،مثن�ى امين ،يف حدي�ث
لـ”ال�زوراء” :ان انعق�اد قم�ة ق�ادة
دول ج�وار العراق يف بغداد يعد خطوة
باتجاه انفتاح العراق نحو دول العالم.

الفت�ا اىل :ان االنفت�اح في�ه مصلحة
ومنفع�ة كبيرة للعراق.واض�اف :ان
الع�راق إذا اراد االنفت�اح على العالم
فعلي�ه ان يبدأ ب�دول الج�وار .مبينا:
ان ازم�ات دول الجوار احيانا تس�وق
اىل العراق بطريقة واخرى.واشار اىل:

ان تعزيز العالق�ة مع اطراف الرصاع
س�يضمن عدم تس�ويق تلك القضايا
اىل الع�راق وع�دم اس�تخدام الع�راق
كس�احة رصاعات وتصفية حسابات
بني الدول.

الكاظمي يعلن إكمال التسجيل على
قطع األراضي ضمن مشروع «داري»

تفاصيل ص3

من حيمي مسؤولي اخلدمات يف البالد ؟

مقتل مدير بلدية كربالء بعد إصابته بثالث رصاصات يف صدره خالل إشرافه على محلة لرفع التجاوزات

كربالء /متابعة الزوراء:
تويف مدي�ر بلدية كربالء املقدس�ة،
عبير الخفاج�ي ،ام�س الثالث�اء،
بع�د إصابت�ه بثلاث رصاصات يف
صدره.وقال مصدر إن «مدير بلدية
كربالء املقدس�ة ،عبير الخفاجي،
تويف بعد اصابت�ه بثالث رصاصات
يف ص�دره ،خلال ارشاف�ه على
حمل�ة لرفع التج�اوزات يف منطقة
املعملجي».وتع�رض مدي�ر بلدي�ة
كربالء املقدسة ،عبري الخفاجي ،يف
وقت س�ابق ام�س ،ملحاولة اغتيال
بثلاث طلق�ات نازية.وذكر مصدر
أن مدي�ر بلدي�ة كربلاء املقدس�ة،

عبير الخفاج�ي ،تع�رض ملحاولة
اغتيال بثلاث طلقات ناري�ة اثناء
رفع التجاوزات برفقة قوة أمنية يف
منطقة املعملجي.ويعاني مسؤولو
الخدمات من صعوبات كثرية اثناء
تنفي�ذ واجباتهم برف�ع التجاوزات
يف املناط�ق التي تش�هد تجاوزا عىل
االملاك العامة  .وناش�د لفيف من
املواطنين الجه�ات الحكومي�ة اىل
توفري الحماية الكافية اىل مس�ؤويل
الخدم�ات ال س�يما بع�د نزوله�م
اىل الش�وارع والوق�وف على اب�رز
م�ا يعاني�ه املواطن�ون م�ن س�وء
الخدمات .

املرور تقرر منع جتوال املركبات اليت ال حتمل لوحات تسجيل أو ورقية

ص4

عالج كورونا ..دراسة تكشف عن دواء فعال ضد الفريوس املستجد

االخرية

بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئيس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس الثالث�اء ،إكمال التس�جيل عىل قطع
األرايض ضم�ن مرشوع (داري) الس�كني،
فيم�ا واف�ق مجل�س ال�وزراء على قانون
االم�ن الوطني.وق�ال الكاظم�ي يف كلمت�ه
خلال جلس�ة مجل�س ال�وزراء ،يف بي�ان
ملكتب�ه االعالم�ي «ال�زوراء»« :نعلن إكمال
التسجيل عىل قطع األرايض ضمن مرشوع
(داري) الس�كني».وأضاف أن «اإلعالن عن
أس�ماء املستحقني الذين س�جلوا يف املوقع
اإللكرتوني س�يتم خالل شهر» ،الفتا إىل أن
«عدد االستمارات املس�توفية للرشوط عرب
املوقع اإللكرتوني ملرشوع «داري» بلغت (3
ماليني و 463ألفا ً و )921استمارة».اىل ذلك،
وافق مجل�س الوزراء ،ام�س الثالثاء ،عىل
قانون جهاز االم�ن الوطني ،فيما خصص
 750ملي�ون دين�ار ل�وزارة الثقافة لتوفري

رشوط السالمة املهنية لدار الكتب والوثائق.
وقال املتحدث باسم مجلس الوزراء ،حسن
ناظم ،يف مؤتمر صحفي تابعته «الزوراء»:
إن «مجلس الوزراء وافق عىل قانون جهاز
األم�ن الوطني وس�يحال إىل مجلس النواب
إلق�راره» .وأضاف ،أنه «تم تخصيص 750
مليون دين�ار لوزارة الثقافة لتوفري رشوط
السلامة املهنية لدار الكتب والوثائق ،فيما
صوت عىل منح وزارة الثقافة حق الترصف
باس�تعمال البي�وت الرتاثي�ة لحمايتها من
االندث�ار» .وتابع ناظ�م أن «وزارة الهجرة
طلبت تخصيصات طارئة بقيمة  3مليارات
دينار كمواد غذائية إغاثية».وبش�أن قطع
ارايض مبادرة «داري» ،التي اطلقها رئيس
ال�وزراء مصطفى الكاظمي ،لفت ناظم إىل
أنه «تم الب�دء بتدقيق بيانات االس�تمارات
املقدمة للحصول عىل قطع األرايض لتحديد
املستحقني».

بعد تعليق طهران تصدير الطاقة للعراق

الكهرباء تعلن فقدان قرابة  2600ميكاواط جراء ختفيض الغاز اإليراني وتصاعد استهداف األبراج

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،امس الثالثاء،
فق�دان املنظومة الوطنية طاقة بقرابة
 2600ميكا واط ،بس�بب خفض كمية
الغ�از اإليراني امل�ورد ،وفيما اكد املدير
التنفيذي لرشكة إدارة الكهرباء اإليرانية
مصطف�ى رجب�ي مش�هدي ،تعلي�ق

تصدير الكهرباء للعراق ،كشفت وزارة
الكهرباء عن أعمال تخريبية تستهدف
أب�راج نق�ل الطاقة يف كرك�وك وصالح
الدين  .وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :أن�ه «تعلن ال�وزارة النفري
الع�ام ملالكاته�ا للحفاظ على إنتاجية
املنظوم�ة املتحقق�ة حالي�ا ومحاول�ة

ترجيحات بزيارة رئيس الوزراء
إىل موسكو

بغداد /متابعة الزوراء:
رجح مستش�ار رئيس مجل�س الوزراء،
حسين علاوي ،يف ترصي�ح خ�اص
لـ”س�بوتنيك” أن يقوم رئيس الحكومة
مصطفى الكاظمي ،بزيارة إىل موس�كو
عاصمة روس�يا االتحادية يف املس�تقبل
القريب.وأوضح عالوي قائال :إن روسيا
واحدة م�ن ال�دول الكربى التي تش�كل
املعادلة السياسية الدولية ،وأعتقد ليس
بعيدا أن يزور رئي�س الوزراء مصطفى
الكاظم�ي موس�كو مثلم�ا زار ال�دول
الكبرى إلرس�ال رس�الة اطمئن�ان إىل
العالم بأكمله بقط�ع النظر عن العالقة
مع الوالي�ات املتحدة األمريكية والعالقة
مع الغرب والرشق”.وأضاف :أن القضية

ذات بعد سيايس ،معتقدا أنه من الحكمة
أن تكون هناك توجهات لزيارة موسكو،
ألن الع�راق يف مرحل�ة بع�ث رس�ائل
اطمئن�ان للمنطقة والعال�م عىل أنه بدأ
يس�تعيد دوره اإلقليمي والعربي والدويل
يف خفض التوازنات وأيضا التنس�يق مع
الدول اإلقليمية لغ�رض تجنيب املنطقة
املزيد من الرصاعات واملشاكل السياسية
واالقتصادية.وأكم�ل علاوي بقول�ه
“لذلك اعتق�د أن التفكير بزيارة رئيس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي إىل موسكو
واردة ج�دا ضم�ن توجه�ات الحكوم�ة
واستراتيجياتها وهذا ما تقرره ويقرره
رئيس الحكومة.

تفاصيل ص2

الرئيس اإليراني يتسلم دعوة من
الكاظمي حلضور مؤمتر دول اجلوار

بغداد /الزوراء:
وصل وزير الخارجية ،فؤاد حسين،
ام�س الثالث�اء ،اىل طهران لتس�ليم
دعوة الكاظمي لحضور مؤتمر دول
الجوار العراقي .وقال املتحدث باسم
وزارة الخارجيّة ،أحمد الصحاف ،يف
بيان له تلقته “ال�زوراء” :إن “وزير
الخارجيَّة فؤاد حسين وصل والوفد
املُراف�ق ل�ه إىل طه�ران وس�يلتقي
الرئي�س اإليران�ي إبراهي�م رئييس،
باإلضاف�ة إىل ع�دد م�ن املس�ؤولني
ً
مبين�ا أنه “س�يناقش
اإليرانيين”.

مواضيع تخ�ص العالق�ات الثنائية
والوضع األمني يف املنطقة ،باإلضافة
إىل تسليم الدعوة املُوجهة من رئيس
مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
للرئي�س اإليران�ي لحض�ور اجتماع
القم�ة ل�دول الج�وار العراق�ي”.
وأضاف“ :ويرافق الوزير مستش�ار
األم�ن القوم�ي قاس�م األعرج�ي،
ومدير مكت�ب رئيس مجلس الوزراء
رائ�د جوح�ي ،ورئيس دائ�رة الدول
املجاورة يف وزارة الخارجيَّة احس�ان
العوادي”.

رفع معدالتها ألرقام غري مسبوقة ،مع
استمرارية الصيانات الدورية والطارئة
لكافة الوح�دات التوليدية» .وبينت أنه
«تم ه�ذا الي�وم (أمس) خف�ض كمية
الغاز االيراني املورد للمنطقة الوسطى
من  30اىل  20مليون مرت مكعب يومياً،
كنظيره امل�ورد للمحط�ات الغازي�ة

هذا الغاز حت�ى ال يؤثر عىل إدامة زخم
اإلنت�اج» .وتابع�ت« :ندع�و املواطنني
لتفهم م�ا تمر ب�ه املنظوم�ة الوطنية
م�ن ح�رب اس�تنزافية على ابراجه�ا
م�ن خلال اعم�ال تخريبي�ة ارهابية،
إضاف�ة اىل خف�ض كميات الغ�از الذي
أثر سلبا ً عىل س�اعات التجهيز».وكان

ضم�ن املنطقة الجنوبية الذي انخفض
ايض�ا ً م�ن  17مليون�ا إىل  5ماليين
متر مكعب يومي�اً ،متس�ببا ً يف فقدان
املنظوم�ة الوطنية لقراب�ة  2600ميكا
واط» .وأضاف�ت أن «الوزارة أجرت من
جانبها تنس�يقا ً عاليا ً وكبريا ً مع وزارة
النفط لتعويض ما فقدته املنظومة من

املدير التنفيذي لرشك�ة إدارة الكهرباء
اإليراني�ة ،مصطف�ى رجبي مش�هدي،
أعلن ،ام�س الثالثاء ،عن تعليق تصدير
الكهرب�اء للع�راق .وأوض�ح مصطفى
رجبي مش�هدي :أن تعلي�ق الصادرات
يعود لضرورة س�د احتياج�ات البالد
داخليا.واس�تطرد :أنه يف الس�نة املالية

املنتهي�ة  20م�ارس/آذار  ،2021ت�م
تصدي�ر نح�و ألفي ميغ�اواط كهرباء،
أم�ا هذه الس�نة وبس�بب االحتياجات
املحلي�ة انخف�ض الحج�م التصدير اىل
 150ميغاواط( .تنتهي الس�نة الجارية
 20مارس/آذار .)2022

تفاصيل ص2

واشنطن :لن نعرتف بطالبان إن وصلت للسلطة بالقوة

بعد سيطرة احلركة على  7عواصم واليات  ..الرئيس األفغاني يؤكد مواصلة القتال والدفاع عن أفغانستان

كابول /متابعة الزوراء:
فيما شن الطريان األمريكي قصفا جويا
عىل مواقع حرك�ة طالبان األفغانية يف
عدة مواقع منها مديرية نجراب بوالية
كابيسة ،أعلن الرئيس األفغاني ،أرشف

غني ،مواصلة القت�ال والدفاع عن أمن
أفغانس�تان واس�تقرارها،وفيما ع�اد
مبع�وث السلام األمريك�ي إىل الشرق
األوس�ط ،لتحذي�ر حرك�ة طالبان من
الس�عي لتحقي�ق نرص عس�كري عىل

األرض ونق�ل رس�الة قوي�ة تؤكد عىل
ع�دم االعتراف بحكومة طالب�ان التي
تص�ل إىل الس�لطة م�ن خلال القوة يف
أفغانس�تان،أعلن املتحدث باسم حركة
“طالبان” ذبيح الله مجاهد عن سيطرة

بعد تسجيل حنو  10آالف إصابة و 66حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتخطى املليون
و 732ألفا والوفيات تصل لـ 19336

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة ،امس الثالثاء،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لفيروس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا اك�دت تس�جيل
 9970اصابة جديدة و 66حالة وفاة وش�فاء
 9926حال�ة ،ح�ددت دائ�رة صح�ة بغ�داد
الرصافة املوقف الوبائي لها .وذكرت الوزارة
يف بي�ان تلقته “الزوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربي�ة ليوم ام�س ،42401 :ليصبح عدد

الفحوص�ات الكلي�ة ،13545244 :مبينة انه
تم تس�جيل  9970اصابة جدي�دة و 66حالة
وف�اة وش�فاء  9926حالة.واضافت :ان عدد
حاالت الش�فاء الكيل،)89.3%( 1547666 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل،1732298 :
أما عدد الحاالت التي تحت العالج،165296 :
يف حين ان ع�دد الح�االت الراق�دة يف العناية
املركزة.977 :

تفاصيل ص2

مسلحي الحركة عىل مدينة فراه سابع
عاصم�ة والية وقعت تحت س�يطرتهم
منذ بدء هجوم واس�ع النطاق ش�نتها
ضد ق�وات الجيش واألم�ن األفغاني يف
ماي�و املايض.وقرر الرئي�س األفغاني،

أرشف غن�ي تس�ليح املدنيين ملواجهة
الحرك�ة املتش�ددة ،واصف�ا ً املحادثات
مع طالبان بـ “امليت�ة” ،وفق ما نقلته
“بلومبريغ”.

تفاصيل ص3

الرئيس السوري يعلن تشكيل حكومة جديدة
برئاسة حسني عرنوس
دمشق/متابعة الزوراء:
قالت الرئاسة السورية عىل موقع “تويرت” إن الرئيس
بشار األس�د أصدر مرسوما بتش�كيل حكومة جديدة
يف البلاد برئاس�ة حسين عرنوس.ويت�وىل عرن�وس
منص�ب رئيس الوزراء الس�وري منذ  11يونيو ،2020
فيم�ا س�بق له أن ش�غل حقيب�ة وزارة امل�وارد املائية
يف الحكوم�ة الس�ورية الس�ابقة بين عام�ي 2018
و.2020وبموجب املرس�وم الصادر عن األس�د ،جرى
تعيين عيل عب�د الله أي�وب وزي�را للدف�اع ،فيما ُعني
فيص�ل املق�داد وزي�را للخارجي�ة الس�ورية.ويف وقت
س�ابق من أغس�طس الج�اري ،أي بعد أس�بوعني من

أدائه القس�م؛ أعاد األس�د تجديد ثقته يف رئيس الوراء
حسين عرنوس ،وأوعز إليه بتشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت الس�لطات الس�ورية ،فوز األس�د يف انتخابات
ماي�و املايض الرئاس�ية ،وقالت إنه ح�از ثقة  95.1يف
املئة م�ن الناخبني ،حتى يبارش والية رئاس�ية رابعة.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات بالجملة يف الشارع
الس�وري ،عىل رأس�ها الوضع االقتصادي املرتدي من
جراء سنوات الحرب الطويلة وتبعات جائحة كورونا.
ويف يوني�و امل�ايض ،نبهت منظمة األم�م املتحدة إىل أن
أكثر من  90يف املئة من الس�وريني يعيشون تحت خط
الفقر الذي يبلغ دوالرين يف اليوم.

إثيوبيا تلغي وقف النار يف تيغراي وتأمر اجليش بالتحرك

رئيس الوزراء حيض املواطنني على االنضمام إىل القوات املسلحة وسط احلرب اجلارية

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
ألغ�ت الحكوم�ة اإلثيوبي�ة قرارها
الس�ابق بوقف النار يف إقليم تيغراي
وأم�رت الجي�ش بالتح�رك.إىل هذا،
دع�ا رئيس ال�وزراء اإلثيوب�ي ،آبي
أحم�د“ ،جميع اإلثيوبيين املؤهلني

والبالغين” لالنضم�ام إىل الق�وات
املس�لحة يف وقت امتد النزاع الجاري
يف تيغ�راي من�ذ تس�عة أش�هر إىل
منطقتين يف ش�مال البلاد خلال
األس�ابيع األخرية.وأعل�ن مكت�ب
رئيس ال�وزراء يف بيان “حان الوقت

لجميع اإلثيوبيني املؤهلني والبالغني
لالنضمام إىل ق�وات الدفاع والقوات
الخاص�ة وامليليش�يات ،وإظه�ار
وطنيته�م” ،وذلك بعدم�ا أعلن قبل
أقل من شهرين وقف إطالق نار من
طرف واحد.ق�وات إثيوبية لإلطاحة

بجبه�ة تحري�ر تيغ�راي .ويش�هد
ً
نزاع�ا من�ذ ترشين
ش�مال إثيوبي�ا
الثاني/نوفمرب املايض ،بعدما أرسل
آب�ي أحمد ق�وات لإلطاح�ة بجبهة
تحرير شعب تيغراي.

تفاصيل ص2

سياسة
العدد 7541 :االربعاء  11آب 2021

alzawraanews@yahoo.com

ترجيحات بزيارة رئيس
الوزراء إىل موسكو

بغداد /متابعة الزوراء:
رجح مستشار رئيس مجلس
الوزراء ،حسني عالوي ،يف
ترصيح خاص لـ”سبوتنيك” أن
يقوم رئيس الحكومة مصطفى
الكاظمي ،بزيارة إىل موسكو
عاصمة روسيا االتحادية يف
املستقبل القريب.
وأوضح عالوي قائال :إن روسيا
واحدة من الدول الكربى التي
تشكل املعادلة السياسية الدولية،
وأعتقد ليس بعيدا أن يزور رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي
موسكو مثلما زار الدول الكربى
إلرسال رسالة اطمئنان إىل العالم
بأكمله بقطع النظر عن العالقة
مع الواليات املتحدة األمريكية
والعالقة مع الغرب والرشق”.
وأضاف :أن القضية ذات بعد
سيايس ،معتقدا أنه من الحكمة
أن تكون هناك توجهات لزيارة
موسكو ،ألن العراق يف مرحلة
بعث رسائل اطمئنان للمنطقة
والعالم عىل أنه بدأ يستعيد دوره
اإلقليمي والعربي والدويل يف
خفض التوازنات وأيضا التنسيق
مع الدول اإلقليمية لغرض تجنيب
املنطقة املزيد من الرصاعات
واملشاكل السياسية واالقتصادية.
وأكمل عالوي بقوله “لذلك اعتقد
أن التفكري بزيارة رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي إىل موسكو
واردة جدا ضمن توجهات
الحكومة واسرتاتيجياتها وهذا ما
تقرره ويقرره رئيس الحكومة.
واختتم مستشار رئيس مجلس
الوزراء ،معربا “أتوقع ،أو جزء من
التحليل السيايس مثلما أراد رئيس
الحكومة العراقية أن يبعث رسائل

اطمئنان إىل املنطقة والعالم
أن العراق بلد يحتفظ بسيادته
وقراراته السياسية ومواقف
تنطلق من مسار مصالحه،
واالنفتاح عىل روسيا والصني
واملنطقة سوء كانت السعودية
أو إيران تقررها الحكومة ضمن
سياستها واسرتاتيجيتها أو
رؤيتها للتأكيد عىل أن العراق
أصبح يمثل قطبا محوري داخل
املنطقة يساعد املنطقة عىل تجنب
الرصاعات واملشاكل”.
وزار رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،العاصمة
األمريكية واشنطن يوم األحد 25
تموز /يوليو املايض.
وكان رئيس الحكومة العراقية،
مصطفى الكاظمي ،قد وجه لدى
تسلمه منصبه يف أيار /مايو العام
املايض ،دعوة إىل الرئيس الرويس
فالديمري بوتني لزيارة بغداد ،وذلك
لدى استقباله السفري الرويس يف
بغداد ،مكسيم ماكسيموف.
وبحسب بيان للمكتب اإلعالمي
لرئيس الوزراء العراقي ،فقد أكد
الكاظمي “اعتزاز العراق بالعالقة
الوثيقة مع روسيا وتطلعه إىل
تعزيزها يف املجاالت السياسية
واالقتصادية واألمنية والثقافية،
وقدم الكاظمي الدعوة إىل الرئيس
الرويس لزيارة بغداد”.
من جانبه ،نقل السفري الرويس
مكسيم ماكسيموف “تهنئة
خطية من رئيس روسيا االتحادية
فالديمري بوتني ورئيس الوزراء
ميخائيل ميشوستني ،تضمنت
دعوة السيد الكاظمي لزيارة
موسكو وتأكيد دعم العراق يف
مجلس األمن”.

بعد تعليق طهران تصدير الطاقة للعراق

الكهرباء تعلن فقدان قرابة  ٢6٠٠ميكاواط جراء ختفيض الغاز
اإليراني وتصاعد استهداف األبراج
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء ،امس الثالثاء،
فقدان املنظومة الوطنية طاقة بقرابة
 2600ميكا واط ،بسبب خفض
كمية الغاز اإليراني املورد ،وفيما اكد
املدير التنفيذي لرشكة إدارة الكهرباء
اإليرانية مصطفى رجبي مشهدي،
تعليق تصدير الكهرباء للعراق،
كشفت وزارة الكهرباء عن أعمال
تخريبية تستهدف أبراج نقل الطاقة
يف كركوك وصالح الدين .
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
“الزوراء” :أنه “تعلن الوزارة النفري
العام ملالكاتها للحفاظ عىل إنتاجية
املنظومة املتحققة حاليا ومحاولة
رفع معدالتها ألرقام غري مسبوقة،
مع استمرارية الصيانات الدورية
والطارئة لكافة الوحدات التوليدية”.
وبينت أنه “تم هذا اليوم (أمس)
خفض كمية الغاز االيراني املورد
للمنطقة الوسطى من  30اىل 20
مليون مرت مكعب يومياً ،كنظريه
املورد للمحطات الغازية ضمن
املنطقة الجنوبية الذي انخفض ايضا ً
من  17مليونا إىل  5ماليني مرت مكعب
يومياً ،متسببا ً يف فقدان املنظومة
الوطنية لقرابة  2600ميكا واط”.
وأضافت أن “الوزارة أجرت من
جانبها تنسيقا ً عاليا ً وكبريا ً مع
وزارة النفط لتعويض ما فقدته
املنظومة من هذا الغاز حتى ال يؤثر
عىل إدامة زخم اإلنتاج”.
وتابعت“ :ندعو املواطنني لتفهم ما
تمر به املنظومة الوطنية من حرب
استنزافية عىل ابراجها من خالل
اعمال تخريبية ارهابية ،إضافة اىل
خفض كميات الغاز الذي أثر سلبا ً
عىل ساعات التجهيز”.

وكان املدير التنفيذي لرشكة إدارة
الكهرباء اإليرانية ،مصطفى رجبي
مشهدي ،أعلن ،امس الثالثاء ،عن
تعليق تصدير الكهرباء للعراق.
وأوضح مصطفى رجبي مشهدي :أن
تعليق الصادرات يعود لرضورة سد
احتياجات البالد داخليا.
واستطرد :أنه يف السنة املالية املنتهية
 20مارس/آذار  ،2021تم تصدير
نحو ألفي ميغاواط كهرباء ،أما هذه
السنة وبسبب االحتياجات املحلية
انخفض الحجم التصدير اىل 150
ميغاواط( .تنتهي السنة الجارية 20
مارس/آذار .)2022
وقبل أيام ،قال مصدر أمريكي إن
“اإلدارة األمريكية قررت تمديد
استثناء العراق من استرياد الغاز من

إمخاد حادث حريق اندلع داخل اجلامعة التكنولوجيا
وسط بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية الدفاع املدني ،امس
الثالثاء ،إخماد حادث حريق
اندلع داخل الجامعة التكنولوجيا
وسط بغداد فيما طالبت بفتح
التحقيق بالحادث.
وقال الدفاع املدني يف بيان له تلقته
“الزوراء” :إن “فرق الدفاع املدني
سيطرت صباح امس الثالثاء عىل
حادث حريق اندلع داخل بناية
مكونة من أربعة طوابق داخل
الجامعة التكنولوجيا يف منطقة
شارع الصناعة وسط بغداد

بإرشاف مبارش من مدير عام
الدفاع املدني اللواء كاظم سلمان
بوهان “.
وأضاف أن “ فرقها طوقت
النريان التي اشتعلت يف الطابق
األول والثاني وعزلت الحريق
عن الطوابق العلوية األخرى”.
مشرية اىل أن “الحادث انتهى
دون تسجيل اصابات برشية
مع تحجيم االرضار املادية داخل
املبنى املحرتق” .
وأشار البيان اىل أن “الدفاع
املدني طلب فتح تحقيق يف مركز

الرشطة املسؤول عن الرقعة
الجغرافية باالعتماد عىل تقرير
خبري االدلة الجنائية لتحديد
أسباب اندالع الحريق بادئ
االمر” .
من جهتها ،أصدرت الجامعة
التكنولوجية بيانا بشأن حريق
قسم الهندسة.
وقال قسم االعالم يف رئاسة
الجامعة  ،يف بيان تلقته
“الزوراء” :إن” الحريق انتهاء
بدون ارضار برشية الذي حدث
يف قسم هندسة العمارة اليوم

(أمس)”.
ونفى القسم ما تناقلته اغلب
مواقع التواصل االجتماعي من
حدوث حاالت اختناق للطلبة من
جراء نشوب الحريق”.
واوضح أن” الحريق حدث يف
قاعة امتحانية قبل اداء االمتحان
االخري بساعتني وتم اطفاؤه
خالل مدة عرشين دقيقة ،وتمت
تهيئة قاعات دراسية اخرى ألداء
االمتحان من قبل طلبتنا االعزاء
وتجاوز هذه االزمة بأرضار
مادية بسيطة”.

إثيوبيا تلغي وقف النار يف تيغراي وتأمر اجليش بالتحرك

رئيس الوزراء حيض املواطنني على االنضمام إىل القوات
املسلحة وسط احلرب اجلارية

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
ألغت الحكومة اإلثيوبية قرارها السابق
بوقف النار يف إقليم تيغراي وأمرت الجيش
بالتحرك.
إىل هذا ،دعا رئيس الوزراء اإلثيوبي،
آبي أحمد“ ،جميع اإلثيوبيني املؤهلني
والبالغني” لالنضمام إىل القوات املسلحة
يف وقت امتد النزاع الجاري يف تيغراي منذ
تسعة أشهر إىل منطقتني يف شمال البالد
خالل األسابيع األخرية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء يف بيان
“حان الوقت لجميع اإلثيوبيني املؤهلني
والبالغني لالنضمام إىل قوات الدفاع
والقوات الخاصة وامليليشيات ،وإظهار
وطنيتهم” ،وذلك بعدما أعلن قبل أقل من
شهرين وقف إطالق نار من طرف واحد.
قوات إثيوبية لإلطاحة بجبهة تحرير
تيغراي
ً
نزاعا منذ ترشين
ويشهد شمال إثيوبيا
الثاني/نوفمرب املايض ،بعدما أرسل آبي
أحمد قوات لإلطاحة بجبهة تحرير شعب
تيغراي ،الحزب الحاكم يف اإلقليم والذي
هيمن عىل الساحة السياسية الوطنية
مدى ثالثة عقود قبل تسلّم آبي السلطة
يف .2018
ّ
وكانت الخطوة ردا عىل هجمات نفذتها
الجبهة ضد معسكرات للجيش ،بحسب
آبي.
وبعدما أعلن آبي النرص يف نهاية ترشين
الثاني/نوفمرب إثر السيطرة عىل عاصمة
اإلقليم ميكييلّ ،
اتخذت الحرب منعطفا
مفاجئا يف حزيران/يونيو عندما استعادت

No: 7541 Wed 11 Aug 2021

2

قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي
ميكييل وانسحب منه القسم األكرب من
القوات اإلثيوبية.
كما أعلن بعدها وقف إطالق نار من جانب
واحد برره رسميا باعتبارات إنسانية،
وانسحاب الجنود اإلثيوبيني ،واصلت
جبهة تحرير شعب تيغراي هجومها
باتجاه عفر وجنوبا ّ
رشقا ّ
باتجاه أمهرة.
إال أن الجبهة تؤكد أنها ال تريد السيطرة
عىل أراض يف أمهرة أو عفر ،بل تريد
تسهيل وصول املساعدات اإلنسانية إىل
املنطقة ومنع القوات الحكومية من
حشد صفوفها من جديد.

وأسفرت تسعة أشهر من النزاع عن
سقوط آالف القتىل ونزوح عرشات
اآلالف ،فيما يسود املنطقة وضع إنساني
كارثي.
وحذرت األمم املتحدة بأن نحو 400
ألف شخص يف تيغراي “يعانون من
املجاعة”.
كما أفاد املدير اإلقليمي لرشق أفريقيا يف
برنامج األغذية العاملي مايكل دانفورد
االثنني أن خطر مجاعة يهدد املدنيني يف
عفر وأمهرة بسبب النزاع ،يف بيان ّ
أكد فيه
أن  300ألف شخص يف هاتني املنطقتني
يواجهون “حاالت طوارئ” غذائية.

إيران ملدة  120يوما جديدا”.
وأضاف أن “واشنطن تسعى إىل أن
يتمكن العراق من توفري الطاقة
واالكتفاء من الغاز للتوقف عن
استرياده من طهران”.
يف غضون ،أعلنت وزارة الكهرباء
ترضر تسعة أبراج لنقل الطاقة يف
كركوك وصالح الدين بسبب أعمال
تخريبية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته
“الزوراء” :إن “خط نقل الطاقة
الكهربائية الضغط الفائق (كركوك
 بيجي) جهد ٤٠٠ك.ف التابعللرشكة العامة لنقل الطاقة
الكهربائية يف املنطقة الشمالية
تعرض اليوم (أمس) اىل عمل ارهابي
تخريبي بتفجري عبوات ناسفة أدت

اىل ترضر ( )٧ابراج لنقل الطاقة
واملرقمة (-١٢٧ -١٢٦ -١٢٥ -١٢٢
 ،)١٣٠ -١٢٩ -١٢٨اضافة اىل تقطع
االسالك وخروج الخط عن الخدمة يف
ناحية الرياض بمحافظة كركوك”.
وأضاف البيان أن “املالكات
املتخصصة للرشكة عملت عىل انجاز
صيانة ( )٥ابراج تم تخريبها مؤخرا
يف منطقة الرشقاط عىل الخط
نفسه الذي تعرض اىل عمل تخريبي
مؤخرا” ،مشريا اىل أنه “كان من
املؤمل اعادته اىل العمل بالكامل امس
الثالثاء بعد أن تم توصيله بصورة
مؤقتة اىل محولة بيجي الذاتية جهد
 ٤٠٠ك.ف”.
وتابع أنه “تنفيذا ً لتوجيهات وزير
الكهرباء وكالة عادل كريم ،توجهت

املالكات الهندسية والفنية يف قسم
الخطوط التابع لفرع شبكات كركوك
احد فروع الرشكة العامة ذاتها ،اىل
مكان الحادث برفقة القوات االمنية
والجهد الهنديس إلجراء الكشف
الحراري العاجل عىل الخط الناقل،
وبعد اكمال مسح املنطقة سيتم
العمل عىل صيانة االبراج واعادتها
اىل العمل”.
وذكرت الوزارة أنه “تعرض خط
نقل الطاقة الكهربائية (كركوك -
منصورية جهد ٤٠٠ك.ڤ) اىل عمل
تخريبي بتفجري عبوات ناسفة
أدت اىل ترضر برجني” ،موضحة
أن “االستهداف التخريبي تضمن
تفجري الربجني املرقمني (،٢٠٩
 )٢١٠بعبوات ناسفة أدت اىل ترضر
قواعدهما”.
وبينت أنه “تم العثور عىل عبوة قرب
الربجني تم تفكيكها من قبل الجهد
الهنديس يف منطقة برئ الذهب التابعة
لناحية آمريل يف محافظة كركوك”.
وأشارت إىل أن “مالكاتها مستمرة
يف مواجهة هذه الهجمة الرشسة
وتعمل إلعادة الخطوط التي تعرضت
للتخريب يف املنطقة الشمالية”،
موضحة أنه “رغم التحديات
الكبرية التي تواجهها فرق الصيانة
من زرع عبوات ناسفة يف مواقع
العمل وصعوبة دخول اآلليات
الثقيلة وارتفاع درجات الحرارة،
فإن هذا ال يثني عزيمة مالكاتنا
ضمن أقسام الخطوط يف الرشكات
العامة ملحافظات نينوى وكركوك
وصالح الدين ،وستقف بوجه
املخربني وتتسابق مع الزمن لصيانة
ما دمرته هذه الثلة الخارجة عىل
القانون”.

بعد تسجيل حنو  10آالف إصابة و 66حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتخطى املليون و 732ألفا
والوفيات تصل لـ 19336
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس الثالثاء ،املوقف الوبائي
اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 9970اصابة جديدة و 66حالة
وفاة وشفاء  9926حالة ،حددت
دائرة صحة بغداد الرصافة املوقف
الوبائي لها .وذكرت الوزارة يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان عدد
الفحوصات املختربية ليوم امس:
 ،42401ليصبح عدد الفحوصات

الكلية ،13545244 :مبينة انه تم
تسجيل  9970اصابة جديدة و66
حالة وفاة وشفاء  9926حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل،)89.3%( 1547666 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،1732298أما عدد الحاالت التي
تحت العالج ،165296 :يف حني
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،977 :وعدد حاالت الوفيات
الكيل ،19336 :الفتة اىل ان عدد
امللقحني ليوم امس،72417 :

ليصبح عدد امللقحني الكيل:
.2263353
من جهته ،اعلن مدير عام
صحة بغداد الرصافة ،محمد
جهاد جواد ،عن تسجيل 686
اصابة جديدة بفريوس كورونا
فيما اكتسب الشفاء  846وتويف
 5حاالت جديدة.وقال جهاد
يف بيان تلقته “الزوراء” :ان “
املوقف الوبائي ليوم امس الثالثاء
املوافق  ١٠/٨لصحة الرصافة
كالتايل :االصابات  ،686 /الشفاء

										
وزارة النقل
						
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص
القسم :االمالك والعقارات
السالمة العامة مسؤولية اجلميع
اعالن رقم ()8018

 ،846 /الوفيات  ،5 /من بينها
الرصد الوبائي  ،441 /مراجعي
املؤسسات الصحية .245 /
واضاف :ان املوقف الرتاكمي
اصبح منذ دخول الجائحة :
االصابات الرتاكمي ،216025 /
الشفاء الكيل  ،206036 /الوفيات
الرتاكمي  ،1946 /املتبقي قيد
العالج .8043 /ودعا مدير صحة
الرصافة املواطنني اىل اخذ اللقاح
للوصول اىل املناعة املجتمعية
لتحصينهم وحمايتهم من الوباء.

العدد:
التاريخ 2021/8/1:

ُ
تعلن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط
ادناه يف محافظة (بابل) يف اليوم (الثالثني) تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013املعدل.
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ ()5000
دينار غري قابل للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة
(بابل) عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل (
الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص ) وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او
(البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) ويدفع التأمينات
القانونية البالغة  %20مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة  ،%2وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف
عدد سنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة
يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنة واحدة  ...يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة.
كريم هاشم حسني الجابري
املدير العام
رئيس مجلس االدارة
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املفوضية متدد فرتة التقديم للعمل
كموظفي اقرتاع
بغداد /الزوراء:
ق�ررت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات،
امس الثالثاء ،تمديد فرتة التقديم للعمل
كموظفي اقرتاع ملدة  7ايام.
وذك�رت املفوضي�ة يف بي�ان تلقت�ه
“ال�زوراء” :انه�ا “ق�ررت تمدي�د فترة
التقديم للعمل كموظفي اقرتاع ملدة ()٧
اي�ام اخ�رى ابت�دا ًء م�ن  ٩/٨/٢٠٢١يف
الدائرة الثانية عرشة والخامس�ة عرشة
م�ن بغ�داد  /الك�رخ والدائ�رة الرابع�ة

والثامن�ة من بغ�داد  /الرصافة والثالثة
والخامس�ة والسادس�ة م�ن محافظ�ة
نين�وى والثاني�ة من محافظ�ة البرصة
حرصاً”.
وتابع�ت :وذل�ك بغي�ة تأمين االع�داد
املطلوب�ة م�ع نس�بة االحتياط�ي ،فعىل
الراغبين بالتقدي�م الدخ�ول اىل الراب�ط
http://37.98.225.237:9999
املوج�ود يف املوق�ع االلكرتوني الرس�مي
للمفوضية (.)www.ihec.iq

اخلارجية تعلن إنقاذ عائلة عراقية
عالقة على احلدود الليتوانية
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الخارجي�ة ،ام�س الثالث�اء،
إنق�اذ عائل�ة عراقي�ة عالقة على الحدود
الليتوانية.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجيّة ،أحمد
ّ
الصح�اف ،يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :إن
“هناك عمل وجهدا عالني ،وبالتنس�يق مع
الس�لطات يف بيالروس�يا وليتوانيا للتعرف
عىل أماك�ن تواجد العراقيني على املنطقة
الحدودية املشرتكة”.
واض�اف :انه “تم إنق�اذ عائل�ة عراقيّة يف
ظروف صعبة خالل الساعات املاضية”.
م�ن جهت�ه ،أعلن�ت وزارة الخارجي�ة أن
الس�فارة العراقية يف مينسك توفر عجالت
لنقل الراغبني بالعودة.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية ،أحمد

الصح�اف ،يف بيان له تلقت�ه “الزوراء” :إن
“وفد سفارة جمهورية العراق لدى مينسك
يوف�ر عجلات لنق�ل العالقين الراغبين
بالع�ودة اىل العراق يف طائ�رة إجالء خاصة
وفرتها الخطوط الجوية العراقية “.
كما أعلن املتحدث باس�م وزارة الخارجية،
احمد الصحاف ،إعادة  240عراقيا عالقا يف
بالروسيا إىل بغداد.
وق�ال الصح�اف يف بي�ان :ان “رحلة تضم
 240مس�افرا عراقي�ا عالق�ا يف بالروس�يا
والحدود املشتركة م�ع ليتواني�ا ،توجهت
اآلن اىل بغداد”.
واضاف ان “الخطوط الجوية العراقية تبذل
جهودا ً استثنائية برفقة الكادر الدبلومايس
املقي�م يف منس�ك ،لتقديم كل التس�هيالت
الالزمة”.

العراق خيطط لزيادة إنتاجه
النفطي إىل  8ماليني برميل يومياً
بغداد /الزوراء:
كش�ف وزير النفط إحس�ان عب�د الجبار،
ام�س الثالث�اء ،أن العراق يخط�ط لزيادة
إنتاج�ه النفط�ي إىل ثمانية ماليين برميل
يوميا.
وق�ال عب�د الجبار يف ترصي�ح صحفي :إن
“وزارة النفط تخط�ط لزيادة انتاج النفط
اىل ثماني�ة ماليين برمي�ل يومي�ا يف نهاية
العام .”2027
م�ن جانبه أش�ار املتحدث باس�م الوزارة
عاص�م جه�اد يف ترصيح صحف�ي :إىل أن
“ال�دول املنتج�ة وبس�بب التحدي�ات التي
تواجهه�ا الس�وق النفطية أع�ادت النظر

بخططها وحساباتها” ،مبينا أن “الزيادات
أصبح�ت محس�وبة بحس�ب املتغيرات
وتطورات السوق النفطية وال يمكن التنبؤ
بما ستكون عليه السوق النفطية”.
وكان�ت دول اوب�ك ،+ق�د اتفق�ت يف وقت
س�ابق ،عىل زيادة حصة اإلم�ارات إىل 3.5
ماليني برمي�ل يوميا ،وكذل�ك حصة انتاج
الع�راق والكوي�ت بواقع  150أل�ف برميل
يوميا.
وأضاف�ت ،أن “أوب�ك +اتفق�ت أيض�ا عىل
زي�ادة تخفيف خفض اإلنت�اج اعتبارا من
آب ،كم�ا وافق�ت على اس�تخدام حصص
اإلنتاج الجديدة من أيار .”2022

تركيا تسيطر على حريق استمر
 11يوماً
انقرة /متابعة الزوراء:
أف�ادت وزارة الزراعة الرتكية ،بالس�يطرة
على حريق موغال ميالس الذي اس�تمر 11
يوما.وقالت الوزارة يف تغريدة عىل “تويرت”
إن عمليات التربيد مستمرة.
وذكرت وس�ائل إعالم تركي�ة أن  3طائرات
و 18مروحي�ة وع�دد كبير م�ن س�يارات
اإلطفاء واآلليات املجنزرة شاركت يف أعمال
إخماد الحرائق.
وإىل جانب الطائرات واملروحيات والعربات،

ساهم أكثر من ألف رجل إطفاء يف عمليات
إخماد حرائق الغابات.
ومنذ  28يوليو امل�ايض ،طالت حرائق عدة
واليات جنوب وجنوب غربي تركيا ،ضمنها
أنطاليا وأضنة وموغال ومرسني وعثمانية.
وتمكن�ت الس�لطات من إخم�اد معظمها،
علم�ا أن حصيلة الضحاي�ا بلغت  6وفيات
باإلضاف�ة إىل عرشات اإلصابات ،فيما أعلن
الرئي�س رجب طيب أردوغ�ان تلك املناطق
منكوبة.
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اخلارجي��ة النيابي��ة لـ  :انعقاد قمة قادة دول اجلوار يف
بغداد خطوة النفتاح العراق على العامل
الزوراء /حسني فالح:
ع� ّدت لجن�ة العالق�ات الخارجية
النيابية انعقاد قمة قادة دول جوار
الع�راق يف بغ�داد يف نهاية الش�هر
الحايل خطوة باتجاه انفتاح العراق
على العال�م ،وفيم�ا ش�ددت عىل
رضورة ضم�ان مش�اركة غالبي�ة
الزعامات يف املؤتم�ر قبل انعقاده،
رأى محل�ل س�يايس ان الحكوم�ة
تس�عى اىل ان يك�ون الع�راق واحة
وجرسا للتفاه�م وااللتقاء بني كل
دول املنطق�ة ،فضلا ع�ن اعلان
الرئي�س الفرنسي مش�اركته يف
مؤتمر قمة بغداد.
وق�ال عض�و لجن�ة العالق�ات
الخارجي�ة النيابي�ة ،مثن�ى امني،
يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان انعقاد
قم�ة ق�ادة دول ج�وار الع�راق يف
بغ�داد يعد خط�وة باتج�اه انفتاح
الع�راق نحو دول العال�م .الفتا اىل:
ان االنفتاح في�ه مصلحة ومنفعة
كبرية للعراق.
واضاف :ان العراق إذا اراد االنفتاح
على العال�م فعلي�ه ان يب�دأ بدول
الج�وار .مبين�ا :ان ازم�ات دول
الج�وار احيان�ا تس�وق اىل الع�راق
بطريقة واخرى.
واش�ار اىل :ان تعزي�ز العالق�ة مع
اط�راف الصراع س�يضمن ع�دم
تس�ويق تل�ك القضاي�ا اىل الع�راق
وع�دم اس�تخدام العراق كس�احة
رصاع�ات وتصفية حس�ابات بني
الدول .مؤكدا :ان حضور الزعامات
اىل القمة يعتمد عىل طبيعة الدعوة

املوجهة والتوقيت ودراس�ة س�بل
االس�تجابة وااللية التي يمكن من
خاللها للق�ادة ان يس�تجيبوا مثل
هذه الدعوة.
وش�دد على :الع�راق ان يضم�ن
مشاركة الزعامات قبل ان يبدأ بهذا
املؤتم�ر عىل اق�ل الغالبي�ة املطلقة
منهم.
من جهت�ه ،ق�ال املحلل الس�يايس،
عصام الفييل ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ان واح�دة م�ن اه�م االس�باب التي
تدعو إلقامة مثل هكذا مؤتمر هو ان
حكومة الكاظمي تبنت نهجا خاصا
فيما يعرف بموض�وع االنفتاح عىل
كل دول الجوار وكذلك دول العالم.
واض�اف :ان حكوم�ة الكاظم�ي
تريد ان يك�ون العراق واحة وجرسا
للتفاه�م وااللتق�اء بين كل دول

املنطقة ،السيما ان هنالك رغبة لدى
كل هذه ال�دول يف التقارب بوجهات
النظر يف وقت تعيش املنطقة ازمات
متالحق�ة ،ولي�س هنال�ك بصيص
ام�ل للمعالجة ،وعليه فالعراق تبنى
مثل هكذا اجتماعات فيما سبق بني
الجان�ب االيراني والس�عودي يف هذا
االطار.
واش�ار اىل :ان دول ابدت استعدادها
لحض�ور املؤتم�ر ،وقد يج�د صدى
وحضورا واس�عا من قبل دول كربى
يف املنطقة ،لك�ن تبقى هنالك بعض
املحاذير احيانا من بعض الجهات يف
موضوع الحضور ،لك�ن مهما كان
فهي خطوة باالتج�اه الصحيح من
اجل بناء اسرتاتيجية جديدة للحوار
والتفاه�م ولي�س لالحتق�ان وخلق
االزمات.

ويف الس�ياق ذات�ه اعل�ن الرئي�س
الفرنسي ،ايمانوي�ل ماك�رون،
حض�وره “مؤتم�ر بغ�داد” املق�رر
عق�ده يف العاصمة العراقي�ة نهاية
الش�هر الح�ايل ،فيم�ا اك�د دعم�ه
الكامل للعراق.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي،
مصطفى الكاظم�ي ،يف بيان تلقته
“ال�زوراء” :إن الكاظم�ي ّ
تلق�ى،
اتصاالً هاتفيا ً من الرئيس الفرنيس،
إيمانوي�ل ماك�رون ،ج�رى خالل�ه
بح�ث العالقات الثنائية بني البلدين،
فضالً عن مناقشة الوضع اإلقليمي
الراهن ،والتطورات الدولية.
وأض�اف :ان االتص�ال ناقش ،أيضاً،
التحضيرات الجارية لعق�د املؤتمر
اإلقليمي الذي سيس�تضيفه العراق
نهاي�ة الش�هر الحايل ،وال�ذي جرى

التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا،
حيث أك�د الرئي�س الفرنيس تطلعه
لزيارة العراق مرة أخرى ،وحضوره
املؤتمر.
وأك�د الكاظم�ي :أن فرنس�ا رشيك
حقيق�ي للع�راق ،وأن الدولتين
ترتبطان بتأريخ طويل من العالقات
ّ
البناءة ،التي نس�عى إىل تطويرها يف
مختلف املجاالت.
من جانب�ه ،أعلن الرئي�س الفرنيس
دعم�ه الكام�ل للع�راق ،ولرئي�س
مجلس الوزراء يف النهج الذي يتبعه،
وإجراءات تعزيز مؤسس�ات الدولة
العراقية.
وأش�اد ماكرون أيضا ً بالدبلوماسية
العراقي�ة املتوازن�ة ،الت�ي يقوده�ا
رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،وإس�هامها يف ترس�يخ
أسس الس�لم واالستقرار ،وفق نص
البيان
وكشف مصدر يف الحكومة العراقية،
االس�بوع املايض ،ع�ن أن الكاظمي
يعم�ل على إقام�ة قم�ة إقليمية يف
العاصمة بغداد.
ومن املؤمل أن تشارك يف هذه القمة
ال�دول املحيطة بالع�راق ،باإلضافة
إىل قط�ر واإلمارات ومصر ،عىل أن
تعقد بعد منتصف أو اواخر الش�هر
الجاري.
وتعم�ل حكوم�ة الكاظم�ي ،من�ذ
توليه�ا الس�لطة قب�ل ع�ام ،إلعادة
عالقات العراق م�ع محيطه العربي
واإلقليم�ي ،بع�د توت�ر ش�هدته
الحكومات السابقة.

وزير التخطيط يؤكد أهمية مشاركة التعليم األهلي بنسبة  ٪ 50مع احلكومي
بغداد /الزوراء:
أك�د وزير التخطيط ،خال�د بتال النجم ،امس
الثالثاء ،أهمية مشاركة التعليم األهيل بنسبة
 50٪مع الحكومي .
وق�ال املكتب اإلعالمي لل�وزارة يف بيان تلقته
“ال�زوراء”  :إن “الوزي�ر خال�د بت�ال النج�م
ترأس اجتماعا ً مشرتكا ً بني وزارتي التخطيط
والتعليم العايل والبحث العلمي ،ملناقشة واقع
التعليم التقن�ي والهنديس يف الكليات األهلية،
ش�ارك فيه رئي�س جه�از اإلرشاف والتقويم
العلم�ي صلاح الفتلاوي ،ورئي�س جامعة
الف�رات االوس�ط التقني�ة مظف�ر الزهريي
واملس�اعد االداري لهيئة التعليم التقني سعد
س�لمان ع�واد  ،واملس�اعد االداري للجامع�ة
التقني�ة الوس�طى فري�د مجيد عب�د ،ومدير
التعلي�م الجامع�ي االهيل حسين عيل حميد،
ومدير االستحداث يف مديرية التعليم الجامعي
االهيل أرشف موفق فليح ،وآخرون” .
وتابع أنه “حرض االجتماع من وزارة التخطيط
كل من الوكيل الفني ماهر حماد ،ومدير عام
دائرة التنمية البرشية مها عبدالكريم الراوي،
ومدير قسم سياسات الرتبية والتعليم ناهدة
عبد الجبار”.
وأكد الوزي�ر خالد بتال النجم ،وفق�ا ً للبيان:
أن “الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم

الع�ايل ،على رس�م سياس�ة جدي�دة للتنمية
البرشي�ة ،املرتبط�ة بالتعليم وحاجة س�وق
العم�ل م�ن مختل�ف االختصاص�ات ،وبم�ا
يتناس�ب مع الزيادات السكانية الكبرية التي
يش�هدها العراق ،وبالتايل العمل عىل معالجة
الفجوات التنموية يف املحافظات”.
وأضاف أنه “يف ظل الزيادات الس�كانية ،فإن
الحاج�ة اىل وجود التعليم االهلي تعد مهمة،
الس�تيعاب أع�داد الطلبة املتخرجني س�نويا ً
من الدراس�ة االعدادية” .منوه�ا ً أن “لدينا يف
ه�ذا العام اكثر من  ٥٠٠الف طالب يف املرحلة
االخرية م�ن الدراس�ة االعدادي�ة ،ولذلك فإن
الكليات الحكومية غري قادرة عىل اس�تيعاب
هذه االعداد الكبرية”.
وأوض�ح أن “وزارة التخطي�ط تعم�ل عىل أن
تكون مشاركة التعليم االهيل بنسبة  ٪٥٠مع
التعليم الحكومي ،رشيط�ة تحقيق الرصانة
العلمي�ة واالكاديمية يف الكلي�ات والجامعات
االهلي�ة” .مشيرا اىل ان “التوس�ع يف التعليم
االهيل من ش�أنه ان يسهم يف تحقيق التنمية
املكاني�ة ،ألنه س�يحرك ع�ددا م�ن قطاعات
التنمية املختلف�ة ،ويف مقدمته�ا توليد املزيد
من فرص العمل للشباب”.
ولف�ت النج�م اىل “وج�ود حاج�ة كبيرة
للممرضني ،وبالتايل فإن الواقع يتطلب امليض

يف استحداث املزيد من اقسام التمريض ،لسد
الفجوة املوج�ودة يف هذا املجال ،والتأكيد عىل
وجوب توافر الكليات واالقس�ام االهلية ،عىل
املتطلبات العلمية ،والتقنية ومنها املختربات،
م�ع االس�تمرار يف عملية التقييم واس�تيفاء
املعايير التخطيطي�ة والتنموي�ة يف عملي�ة
االستحداث ألي قس�م او كلية جديدة ،تقنية
او هندسية او اي اختصاص اخر”.
وتابع البيان أنه “تم خالل االجتماع مناقشة
ع�دد م�ن القضاي�ا املتعلق�ة بواق�ع التعليم

التقني والهن�ديس ،يف التعليم االهيل ،املدرجة
على جدول االعم�ال” .الفتا ً اىل أن�ه “تقرر يف
االجتماع ،تش�كيل لجنة مشرتكة من وزارتي
التخطي�ط والتعلي�م الع�ايل ،لوض�ع معايري
االس�تحداث ،وتك�ون ه�ذه املعايير وفق�ا
للحاج�ة ،والفجوات التنموي�ة ،وكذلك اعادة
النظر بتقييم واقع الكليات املوجودة ،وارشاك
ممثلني عن الكليات االهلية والنقابات املهنية،
يف عملية التقييم واعادة النظر بواقع التعليم
االهيل يف العراق”.

واشنطن :لن نعرتف بطالبان إن وصلت للسلطة بالقوة

بعد سيطرة احلركة على  7عواصم واليات  ..الرئيس األفغاني يؤكد مواصلة القتال والدفاع عن أمن أفغانستان
كابول /متابعة الزوراء:
فيما شن الطريان األمريكي قصفا جويا
على مواق�ع حرك�ة طالب�ان األفغانية
يف ع�دة مواق�ع منه�ا مديري�ة نجراب
بوالية كابيس�ة ،أعلن الرئيس األفغاني،
أرشف غن�ي ،مواصل�ة القت�ال والدفاع
عن أمن أفغانستان واستقرارها،وفيما
عاد مبعوث السلام األمريكي إىل الرشق
األوس�ط ،لتحذي�ر حرك�ة طالب�ان من
الس�عي لتحقي�ق نصر عس�كري عىل
األرض ونق�ل رس�الة قوي�ة تؤك�د عىل
ع�دم االعتراف بحكومة طالب�ان التي
تص�ل إىل الس�لطة م�ن خلال القوة يف
أفغانس�تان،أعلن املتحدث باسم حركة
“طالبان” ذبيح الله مجاهد عن سيطرة
مس�لحي الحركة عىل مدينة فراه سابع
عاصم�ة والية وقعت تحت س�يطرتهم
من�ذ بدء هجوم واس�ع النطاق ش�نتها
ض�د قوات الجي�ش واألم�ن األفغاني يف
مايو املايض.
وق�رر الرئي�س األفغان�ي ،أرشف غن�ي
تس�ليح املدنيين ملواجه�ة الحرك�ة
املتشددة ،واصفا ً املحادثات مع طالبان
بـ “امليتة” ،وفق ما نقلته “بلومبريغ”.
ميداني�اً ،أعلنت الدف�اع األفغانية ،امس
الثالثاء ،التصدي بنجاح لهجوم مسلحي
الحركة عىل مدينة مزار رشيف ،مؤكدة
أيض�ا ً ص�د الهجم�ات يف إقلي�م باكتي�ا
وتكبيدها خس�ائر كبيرة ،وذلك بعدما
زعم�ت حركة طالب�ان مهاجم�ة مزار

الرشيف كربى مدن ش�مال أفغانس�تان
وعاصمة والية بلخ.
وتح�دث الجي�ش األفغاني ع�ن غارات
جوية ض�د مقاتيل طالبان يف والية بلخ،
معلن�ا مقتل  18م�ن الحرك�ة وإصابة
 13آخري�ن ،وكانت الرشط�ة يف الوالية
كش�فت يف وقت س�ابق اليوم ،أن أقرب

موقع ش�هد مع�ارك يبع�د  30كيلومرتا
عىل األقل منه�ا ،متهمة طالب�ان بأنها
تستخدم الدعاية لرتويع السكان.
إىل ذل�ك ،أعل�ن الجي�ش األفغاني ش�ن
غ�ارات جوية على عن�ارص لطالبان يف
قندهار قتلت  47وأصابت .25
كذلك أعلن مقت�ل  12من الحركة خالل

غ�ارات عىل “نجراب” يف والية كابيس�ا،
وأك�د مقت�ل  85م�ن مس�لحي الحركة
خالل التصدي لهجوم عىل عاصمة والية
بكتيكا ،ومقتل شخص وإصابة  3خالل
غارات للقوات األفغانية عىل “شاكادارا”
يف كابل.كم�ا أعل�ن الجي�ش اعتقال 13
مسلحا من طالبان يف “لوغر”.

يف املقابل ،زعم املتحدث باس�م طالبان،
مقت�ل  30جنديا ً من الجي�ش األفغاني
بوالي�ة بل�خ ،مؤكدا ً أن مقاتلي الحركة
وصل�وا لناحي�ة “دي دادي” بنف�س
الوالية.
وأعلن املتحدث باس�م حركة “طالبان”
ذبيح الله مجاهد عن س�يطرة مسلحي
الحرك�ة عىل مدينة ف�راه عاصمة والية
فراه غربي أفغانستان.
وق�ال مجاهد عرب صفحت�ه يف “تويرت”
إن مق�ر حاك�م الوالي�ة ت�م “تطهريه”
بالكامل من “قذارة العدو” ،يف إشارة إىل
القوات الحكومية األفغانية.
وأض�اف املتحدث أن م�ا تبقى من هذه
الق�وات “يخضع لرضب�ات مطاردة”،
مؤكدا عزم الحرك�ة مواصلة هجومها
من أجل طرد القوات التابعة لكابل من
مناطق أخرى.
وبعد مدينة أيبك مركز والية سمنكان،
أصبح�ت ف�راه س�ابع عاصم�ة والية
وقع�ت تحت س�يطرة “طالب�ان” منذ
بدء هجوم واس�ع النطاق ش�نتها ضد
قوات الجيش واألم�ن األفغاني يف مايو
املايض.
يش�ار إىل أن طالبان باتت تسيطر عىل
س�ت من عواص�م الوالي�ات األفغانية
البالغ عددها  34بعد أن استولت السبت
عىل شبرغان معقل زعي�م الحرب عبد
الرشيد دوس�تم عىل بعد حوايل  50كلم
شمال س�اري بول والجمعة عىل زرنج

عاصمة والية نيمروز البعيدة يف جنوب
غرب البالد عىل الحدود مع إيران.
وخلال األس�ابيع األخيرة ،أوضح�ت
إدارة بايدن أن واشنطن ستحافظ عىل
“دعمها” الحكومة يف كابول ،خصوصا
يف ما يتعلق بالتدريب العس�كري ،لكن
بالنس�بة إىل بقية األم�ور ،عىل األفغان
أن يقرروا مصريهم.
وق�ال الناطق باس�م البنتاغ�ون جون
كريبي”،ه�ذا بلده�م ال�ذي يج�ب أن
يدافعوا عنه .هذه معركتهم”.
ويف الس�ياق ذات�ه عاد مبعوث السلام
األمريك�ي إىل الرشق األوس�ط ،الثالثاء،
لتحذي�ر حرك�ة طالب�ان م�ن الس�عي
لتحقي�ق نصر عس�كري على األرض
ونق�ل رس�الة قوي�ة تؤك�د على عدم
االعرتاف بحكومة طالبان التي تصل إىل
السلطة من خالل القوة يف أفغانستان.
إىل ه�ذا ،قال�ت وزارة الخارجي�ة
األمريكي�ة إن املبعوث زمل�اي خليل زاد
وص�ل إىل العاصمة القطري�ة ،الدوحة،
حي�ث تفتح طالب�ان مكتبا سياس�يا،
“للمس�اعدة يف صياغة رد دويل مشرتك
للوضع املتدهور يف أفغانستان”.
يأتي هذا التطور وسط هجوم محموم
لطالب�ان دام أس�ابيع يف الوق�ت ال�ذي
تس�تكمل الق�وات األمريكي�ة وق�وات
الناتو من انسحابها من أفغانستان.
وقد اس�تولت طالبان على  7من أصل
 34عاصم�ة إقليمي�ة يف البلاد خلال

أق�ل م�ن أس�بوع .وتخ�وض الحرك�ة
اش�تباكات مع الحكومة املدعومة من
الغرب للسيطرة عىل ثالثة أخرى ،بينها
مدينة لش�كرغاه ،عاصمة والية هلمند
جنوب البالد ،ومدينة قندهار ،عاصمة
والية قندهار املجاورة.
يأتي تقدم طالبان رغم إدانات املجتمع
الدويل ورفض طالبان العودة إىل طاولة
املفاوضات.
وقالت واشنطن إن مبعوثها ،سيضغط
عىل طالبان لوقف هجومها العس�كري
والتفاوض للتوصل إىل تسوية سياسية،
التي تمثل الس�بيل الوحيد لالس�تقرار
والتنمية يف أفغانستان.
كان الرئي�س األمريكي الس�ابق دونالد
ترمب ق�رر س�حب الق�وات األمريكية
م�ن أفغانس�تان .وأرج�أ خلف�ه ج�و
باي�دن املوع�د النهائ�ي لالنس�حاب
لبضعة أش�هر ،إال أن القوات األمريكية
واألجنبية س�تغادر بحل�ول نهاية آب/
أغسطس.
وخلال األس�ابيع األخيرة ،أوضح�ت
إدارة بايدن أن واشنطن ستحافظ عىل
“دعمها” الحكومة يف كابول ،خصوصا
يف ما يتعلق بالتدريب العس�كري ،لكن
بالنس�بة إىل بقية األم�ور ،عىل األفغان
أن يقرروا مصريهم.
وق�ال الناطق باس�م البنتاغ�ون جون
كريب�ي “ه�ذا بلده�م ال�ذي يج�ب أن
يدافعوا عنه .هذه معركتهم”.
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جملس اخلدمة يعلن إكمال استعداداته
إلطالق استمارة تعيني العلوميني
بغداد /الزوراء:
أعلن مجلس الخدمة االتحادي ،امس الثالثاء ،إكمال اس�تعداداته إلطالق اس�تمارة
تعيني العلوميني.
وق�ال رئيس املجلس محم�ود التميمي خلال لقائه ممثيل خريج�ي كليات العلوم
يف بي�ان تلقته «الزوراء» :إن «املجلس اكمل اس�تعداداته إلطالق اس�تمارة الكليات
الساندة (العلوميني) ،بعد االتفاق والتنسيق مع جميع الجهات ذات العالقة».
وأضاف ،أن «رئاسة الوزراء تويل اهتماما كبريا لهذه الرشيحة ،ورشيحة الدراسات
العليا واالوائل من أجل اكمال تعيينهم وفق قانون املوازنة العامة».
وأش�ار إىل أنه «تم اكمال االستعدادات وتهيئة الربنامج الطالق االستمارة» ،مضيفا
أن «املجل�س اعتم�د آلي�ة للتعيني تتضمن ملء االس�تمارة ثم االختب�ار االلكرتوني
واملقابلة وفق الضوابط املعمول بها».

مالحقة مروجي الشائعات يف مواقع
التواصل على لقاح كورونا
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الداخلي�ة ،ام�س الثالثاء،
ع�ن إجراءاته�ا ض�د مروجي الش�ائعات
واملحرضني يف مواقع التواصل االجتماعي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ،اللواء
خالد املحنا ،بحس�ب اإلعالم الرس�مي :إن
«ال�وزارة تق�دم االس�ناد يف ح�ال تقدمت
وزارة الصحة بش�كوى ضد ش�خص روج

شائعات عىل لقاح كورونا».
وأض�اف املحن�ا أن «القان�ون يج�رم
التحري�ض عىل مؤسس�ات الدول�ة ،لذلك
فإن أي ش�خص يدير صفحة عىل مواقع
التواص�ل تثير الطائفي�ة والكراهي�ة أو
تحرض على العنف ض�د طائفة أو حزب
أو تجم�ع أو ش�خص ،س�يتم مالحقت�ه
قانونياً».

أمني العاصمة :سنباشر بتطوير 6
حمالت سكنية خالل أيام
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النزاهة حتيل ملفات تضخم أموال وكسب غري مشروع على القضاء
بغداد /الزوراء:
كشفت دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة عن إحالتها
اىل دائرة التحقيقات عشرات امللفات عن تضخم
أموال وكس�ب غير مشروع لدرج�ات وظيفية
مختلفة ترتاوح بني وزي�ر ومدير عام وضباط يف
الجيش وقوى األمن الداخيل ،مؤكدة إصدار أحكام
قضائية قطعية يف بعض منها.
وق�ال مدير ع�ام الدائ�رة ،عيل قاس�م ،يف حديث
صحف�ي :إن «أبرز م�ا حققته الهيئ�ة عرب دائرة
الوقاي�ة من�ذ تطبيق التعدي�ل األول لقانون هيئة
النزاهة ودخوله حيّ�ز التنفيذ إحالتها ( )30ملفا ً
ُّ
وكس�ب
تضخم أموا ٍل
إىل دائ�رة التحقيق�ات عن
ٍ
َّ�ة مُ ختلف ٍة ترتاوح
غري
مرشوع لدرج�اتٍ وظيفي ٍ
ٍ
بني درج�ة (وزير) و(مدير عام) و(ضباط جيش
ً
إضافة
وبرتب عالي ٍة (قاض)،
وق�وى أمن داخيل)
ٍ
إىل درجاتٍ وظيف َّي ٍة أخرى».
أح�كام قضائ َّي ٍة قطعيَّ� ٍة يف بعض
وأكد «ص�دور
ٍ
منها ،حيث كان�ت نتيجة إح�دى القضايا إصدار
قضائي باسرتداد قيمة الكسب غري املرشوع
قرار
ٍّ
ٍ
دوالر للدول�ة» ،الفت�ا ً إىل أن
البال�غ ( )17ملي�ون
ٍ
«بع�ض القضاي�ا مات�زال قيد التحقيق يف س�وح
القض�اء ،وكذلك هناك بع�ض امللفات قيد اإلنجاز
من قبل دائرة الوقاية ،وستت ُّم إحالتها إىل القضاء
واإلعالن عنها قريباً».
وأض�اف أن «ه�ذا الع�ام ش�هد زي�ادة يف أع�داد
املس�ؤولني الذين أفصحوا عن ذممهم املاليَّة وذلك

كمني يطيح بأكرب تاجر ومهرب
للمخدرات يف البصرة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة االعلام االم�ن ،ام�س
الثالثاء ،القبض عىل اكرب تاجر ومهرب
للمخدرات يف محافظة البرصة.وذكرت
الخلي�ة يف بيان ورد لـ «ال�زوراء» :انه
«من خالل تكثيف الجهد االس�تخباري
ومتابعة قواطع املسؤولية وبعد ورود
معلوم�ات تفيد بوج�ود عملية تهريب
مخ�درات ضمن قاطع املس�وولية من
اح�د دول الج�وار ،ت�م نص�ب كمائن
محكم�ة بري�ة ونهرية حي�ث تمكنت
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة م�ن
الق�اء القبض عىل اكبر تاجر ومهرب
مخدرات».
واضاف�ت ان «املته�م ضب�ط بحوزته
م�ادة الكرس�تال املخدرة ت�زن ()700

غ�رام وم�ادة الرتي�اك املخ�درة ت�زن
( )3كغ�م و( )850ومادة الحشيش�ة
املخدرة تزن ( )5كغم ويكون مجموع
املواد املخ�درة املضبوطة بحوزة املتهم
مجتمعة ( )9كغ�م و( )550غرام بعد
عبوره من احد دول الجوار اىل العراق يف
املنطقة املحصورة بني منطقة الدويب
ومنطقة الس�يبة يف محافظة البرصة،
وضب�ط ايض�ا ً بحوزت�ه مجموعة من
ادوات تعاطي املخدرات».
واش�ارت الخلي�ة اىل ان «العملية تمت
بض�وء ورود معلوم�ات تفي�د بوجود
عملي�ة تهريب مخ�درات ضمن قاطع
املسؤولية ونصب كمائن محكمة برية
ونهرية يف املنطقة املشار اليها» ،الفتة
اىل «إيداعه التوقي�ف التخاذ االجراءات
القانونية الالزمة بحقه».

تنويه
ورد س�هوا بجريده ال�زوراء بالع�دد ٧٥٣٦
يف  2021/8/3ت�م ذك�ر أن تاري�خ تقدي�م
الطلب من قبل طالبه التسجيل املجدد احالم
عب�د مشين لتس�جيل العقار أملرق�م ١٤٢٦
محله الرشق بتاري�خ  2021 /12/20خطأ
والصحي�ح ه�و أن تاري�خ تقدي�م الطل�ب
بتاريخ
 2021/12/20لذا اقتىض التنويه.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب

نتيج�ة األحكام ال�واردة يف التعدي�ل األول لقانون
هيئ�ة النزاه�ة والكس�ب غري املشروع رقم (30
لسنة  ،)2011إذ كان له األثر الكبري يف زيادة أعداد
املستجيبني لإلفصاح عن ذممهم املاليَّة ،ملا تضمَّنه
هذا القانون من إجراءاتٍ وعقوباتٍ جزائ َّي ٍة رادع ٍة
ِّ
بحق املُمتنعني ع�ن اإلفصاح عن ذممهم املاليَّـة،
وكذلك عمَّن يتعمَّد إخفاء وعدم الترصيح ببعض
َّ
الخاصة بأمواله املنقولة وغري املنقولة،
املعلومات
وبنس�ب عالي� ٍة
املس�تجيبني
أع�داد
زادت
حي�ث
ٍ
بمج�رد نرش القانون يف جري�دة الوقائع العراقيَّة
ودخوله ح ِّيز التنفيذ».

وكش�ف قاس�م عن الجه�ات التي يمك�ن لدائرة
الوقاية أن تس�تعني ُ
يِّ
وت ِّ
للتقص عن
نس ُ�ق معه�ا
ً
نس�قُ
ُ
أم�وال املُكلَّفني ،منوها بأنها «تس�تعني وت ّ
مع معظ�م الجهات ذات العالقة يف مجال التحرِّي
ُّ
تضخ�م األم�وال والكس�ب غير
والتقِّص�يِّ ع�ن
املرشوع ،ومنها وزارة الداخليَّة ودوائرها ووزارات
املاليَّة والعدل والصناعة والزراعة ،فضالً عن البنك
ِّ
العراقي وجهاتٍ أخرى مُ تع ِّددةٍ».
املركزي
ّ
م�ن جانب اخ�ر ،أعلنت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة
أراض زراعيَّ�ة ت� َّم إج�راء
ع�ن ضب�ط أضابير
ٍ
الترصُّ فات العقاريَّة بها بصور ٍة مُ خالف ٍة للقانون

والتعليمات يف محافظة ميسان.
وأك�دت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة ،ويف معرض
حديثه�ا عن عمليَّتي الضب�طَّ ،
أن مالكات مكتب
َّ
تمكن�ت م�ن ضب�ط ()381
تحقي�ق ميس�ان
ً
ُّ
تخص أرايض زراعيَّة قـامت مُ ديـريَّة
إضـبـارة
التـس�جـيل العق�اري يف املُحافظ�ة بإج�راء
الترصُّ فات العقاريَّة فيها بشك ٍل مُ
خالف للضوابط
ٍ
والتعليم�ات ،مُ بي ً
ّـن�ة َّ
أن املُديريَّة لم تس�تحصل
مُ وافقة الجه�ات املعنيَّة عىل تغيري جنس األرض
سكني.
زراعي إىل
من
ٍّ
ٍّ
َّ
الترصُّ
فات غري
وأضاف�ت إن�ه تمَّ ،بموج�ب تل�ك
القانونيَّة من قبل مُ ديريَّة التسجيل العقاري التي
تس�بَّبت بتفتي�ت أغل�ب األرايض الزراعيَّة ،تغيري
جنس آالف الدونمات التي ُتق َّد ُر أقيامها بعرشات
املليارات.
ضب�ط أصويلٍّ
وبيَّـن�ت َّأن�ه ت� َّم تنظيم محضر
ٍ
بالعمليَّ�ة ،التي ُن ِّف َذت بنا ًء على مُ َّ
ذكر ٍة قضائ َّي ٍة،
وعرضها عىل قايض محكم�ة التحقيق املُ َّ
ختصة
بقضاي�ا النزاه�ة يف ميس�ان؛ التخ�اذ اإلجراءات
القانونيَّة املناسبة.
وكان�ت هي�أة النزاهة قد أعلن�ت يف العرشين من
حزي�ران املايض ع�ن صدور قرار «وضع إش�ارة
ع�دم َّ
التَص�رَ ُّ ف» ب�ـ ( )844عق�ارا ً بقيمة ()85
دينار يف نينوى ،بعد ضبطها أصل مُ عـامالت
مليار
ٍ
تخصـيص قـطع األرايض؛ لوجود ع َّدة مُ خالفاتٍ
يف عمليَّة التخصيص.

الرتبية واالتصاالت تبحثان آلية تنفيذ «املشروع الوطين لالنرتنيت»
بغداد /الزوراء:
بحثت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء،
م�ع وزارة االتص�االت آلي�ة تنفيذ
«املشروع الوطن�ي لألنرتني�ت»
ضمن ابنية املؤسسة الرتبوية.
وقال�ت الرتبي�ة يف بي�ان ،ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :إن وزيرها «عيل حميد

بغداد /الزوراء:
اعل�ن أمني بغداد املعمار ،عالء معن ،ان كوادر امانة العاصمة س�تبارش بتطوير 6
محالت سكنية خالل االيام القليلة املقبلة.
وذكر بيان ألمانة بغداد تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان «امني بغداد املعمار عالء
مع�ن أجرى جولة ميدانية لالطالع عىل املراحل النهائية إلكس�اء وتطوير جزء من
محلة  ٣٠٧حي الطيارين ضمن قاطع بلدية االعظمية ،وكذلك االطالع عىل املراحل
االوىل لتطوير واكساء محلة  ٦٥٧يف الغزالية و ٦٤٣يف حي العدل ضمن قاطع بلدية
املنصور «.
وق�ال مع�ن ،بحس�ب البي�ان :ان « كوادر امان�ة بغ�داد يف دائرة املش�اريع وبلدية
االعظمية وبتدقيق من رشكة ابن رشد الفاحصة بذلت جهودا كبرية إلنجاز اعمال
تطوي�ر محلة الطيارين وبمواصفات فنية عالية وس�تكون انطالقة ملحالت اخرى
يف مدينة بغداد «.
واضاف انه «خالل االيام القليلة املقبلة سنبارش بتطوير ( )٦محالت سكنية اهمها
منطق�ة الفضيلية التي لم تش�هد أي عملية تطوير س�ابقاً ،وكذل�ك تطوير ()٣٥
محلة وش�ارع رئيس يف طور الدراسة والتحليل يف جانبي العاصمة ضمن مرشوع
نهضة بغداد «.
ً
وتاب�ع «لدينا تح ٍد للدخ�ول بتطوير املناطق املكتظة س�كانيا التي تعرف باملناطق
الشعبية لنجعلها نموذجا بأعمال التطوير «.
واك�د معن «رضورة اتباع املواصفات الفنية العالية يف عمليات التطوير واالكس�اء
واخضاعها للفحص والتدقيق املستمر من قبل رشكة ابن رشد العامة ،وهي خطوة
جديدة تش�هدها اعمال امانة بغداد حرصا ً على توفري اعمال رصينة ترتقي بواقع
مدينة بغداد «.
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الدليم�ي اس�تقبل ،ام�س ،وزي�ر
االتصاالت اركان الشيباني ،ملناقشة
بن�ود االتف�اق املربم بين الطرفني
فيما يخص تنفيذ املرشوع الوطني
لألنرتنيت داخل ارايض املؤسس�ات
الرتبوية».
وناق�ش الدليم�ي خلال اللق�اء:

اعتقال متهمني جبرائم
خمتلفة بينها اإلجتار بالبشر
يف بغداد واحملافظات

بغداد /الزوراء:
أف�ادت وكالة ش�ؤون الرشطة ،ام�س الثالثاء،
القب�ض على متهمني بجرائ�م مختلف�ة بينها
االتجار بالبرش يف بغداد واملحافظات
وذك�رت الوكال�ة يف بيان له�ا تلقت «ال�زوراء»
نس�خة منه :ان «مكت�ب اجرام بغ�داد الجديدة
تمك�ن من القبض عىل متهم ق�ام بجريمة قتل
بينم�ا تمكنت مف�ارز مكاتب مكافح�ة اجرام
الزه�ور والحبيبية والغزالية م�ن القاء القبض
عىل ثالثة متهمني لقيامهم بجرائم خطف».
وم�ن جهة اخرى ،ت�م «القبض عىل ش�خصني
وضب�ط بحوزته�م سلاح غير مرخ�ص نوع
مس�دس عدد ( )٢ضم�ن مناط�ق متفرقة من
العاصم�ة بغداد من قبل دوريات نجدة الش�علة
والرش�اد وكذل�ك القب�ض على ( )٣اش�خاص
وضب�ط بحوزتهم م�واد مخدرة نوع كرس�تال
وجهاز تعاطي للمخدرات ضمن سيطرة الشعب
القديمة من قبل دوريات نجدة الزعفرانية».
فيم�ا تم تنفيذ أوامر قبض أس�فرت عن «إلقاء
القب�ض على (  ) 54مطلوبا ً بقضاي�ا مختلفة
بينه�م (ثالث�ة) متهمين باإلره�اب و(ثالث�ة)
بجريم�ة القت�ل العم�د ،وآخري�ن بالشروع
والتهدي�د واالي�ذاء واالحتيال وحيازة االس�لحة
الغري مرخصة  ،فضالً عن قضايا أخرى متنوعة
م�ن قان�ون العقوب�ات ومخالف�ات قانونية يف
محافظة ميسان».
واش�ار البي�ان إىل ان�ه «ت�م القبض على ( ) 7
متهمين بينهم ام�رأة يف محافظ�ة ( البرصة -
كربلاء  -واس�ط ) وبحوزته�م حب�وب مخدرة
وم�ادة الكريس�تال املخ�درة إضاف�ة إىل أدوات
التعاطي».
		
		
		
اعالن
اىل املنفذ عليه
قحطان عباس بطي

تنفيذ30 /
رقم االضبارة2021/569 :
التاريخ2021/8/3 :

َ
تحقق لهذه املديرية من
لقد
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار  ،يمكن اجراء التبليغ واستنادا
للم�ادة ( )27م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ املش�خاب خالل
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق القانون :قانون التنفيذ حس�ب
رشح املبلغ بكتاب مركز  2021/7/25واشعار قرية االمام الحسن املدعو عبد العباس سلمان.
املنفذ العدل
ثائر كناوي حمود
أوصاف املحرر:
قرار الحكم املرقم /286ب 2019/يف  2019/6/31الصادر من محكمة بداءة املشخاب.

«املرحل�ة الثاني�ة م�ن املشروع
الت�ي تتطلب وج�ود مواقع خاصة
داخ�ل املديري�ات العام�ة للرتبي�ة
واملدارس لنصب االجهزة واملعدات،
لغ�رض تزويدهم بخدمة االنرتنيت
املجان�ي وربطه�ا ضم�ن ش�بكة
ً
الفت�ا اىل «ان تكنولوجيا
موحدة»،

التعلي�م أصبحت م�ن الرضوريات
األساسية يف النظم الرتبوية خاصة
يف ظل التح�ول العاملي بعد جائحة
«كورونا».
م�ن جانبه ،بين وزي�ر االتصاالت
ان «املشروع الوطن�ي لإلنرتن�ت
يه�دف اىل وضع الع�راق يف مصاف

ال�دول املتقدمة ،عبر توفري البيئة
املناسبة لجعل البلد منتجا للبيانات
واملعلومات ،مما سيش�كل الركيزة
األساس�ية للتنمي�ة االقتصادي�ة
واملجتمعي�ة ،وكذل�ك النه�وض
بجمي�ع منظوم�ات الدول�ة وم�ن
بينها قطاع الرتبية والتعليم».

املوارد توجه بتنفيذ محلة كربى لكري نهر دجلة
بغداد /الزوراء:
وج�ه وزي�ر امل�وارد املائي�ة ،مه�دي رش�يد
الحمدان�ي ،امس الثالثاء ،بتنفي�ذ حملة كربى

لك�ري نهر دجل�ة ضمن محافظة بغ�داد قرب
الجس�ور الرئيس�ية اضافة إىل نصب كراءات يف
محطة ضخ أسفل الخالص.

وذكر يف البيان الوزاري ،تلقت «الزوراء» نسخة
منه ان »:ذلك جاء خالل اجتماعا موس�عا ً ضم
املستش�ار الفني لل�وزارة وم�دراء عامي دائرة
التخطي�ط واملتابع�ة وهيأة للمس�احة ودائرة
تنفيذ أعمال كري األنهر ومديري مواقع الكري
يف بغداد واملحافظات كافة».
واكد الحمداني خلال االجتماع ،عىل »:رضورة
االس�تمرار بأعم�ال التطهريات يف قن�اة البدعة
واحواض الرتسيب يف محافظة البرصة مبينا ً أن
ملحافظة الديواني�ة أهمية كربى كونها مفصل
نهر الفرات».
فيم�ا اش�ار إىل» رضورة تنفي�ذ أعم�ال ك�ري
الجداول واألنهر الرئيس�ية والفرعية لتوس�يع
مج�اري األنه�ر وإيص�ال املي�اه اىل الذنائب يف
كاف�ة االوقات وبالخصوص يف ظروف الش�حة
املائية».
كم�ا اس�تمع الحمدان�ي إىل» رشح مفصل عن
أعمال مواقع الكري واملش�اكل واملعوقات التي
تواج�ه العمل موجها ً بإيج�اد الحلول الرسيعة
والناجعة لها».

إحباط حماولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية يف قصر الشمالي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلعلام الحكومي،
ام�س الثالث�اء ،ضب�ط وإحب�اط
محاولة تهريب أدوية ومستلزمات
طبي�ة يف منف�ذ مين�اء أم قصر
الشمايل.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :أن�ه

«اس�تمرارا ً للمه�ام املوكل�ة إىل
هيئ�ة املنافذ الحدوديّ�ة يف متابعة
ومالحق�ة عملي�ات التهري�ب
للبضائ�ع ممنوع�ة التصدي�ر
واالس�ترياد عبر املناف�ذ الربيّ�ة
والبحريّة والجويّة».
وأضاف�ت أن «مالكات منفذ ميناء
أم قصر الش�مايل ،وبمتابع�ة من

رئي�س الهيئة ،الل�واء عمر عدنان
الوائيل ،تمكنت م�ن ضبط حاوية
مع ّدة للتهريب».
وبين�ت أن�ه «م�ن خالل الكش�ف
على الحاوي�ة املضبوط�ة ،تبين
أنه�ا تحتوي عىل (أدوي�ة برشية،
مس�تلزمات طبي�ة) مخالف�ة
لرشوط وضوابط االسترياد ،والتي

تنعكس س�لبا ً عىل صحة وسالمة
املواطنني ،كانت مخبأة خلف املواد
املرصح عنها».
وأوض�ح البيان إىل ان�ه «تم تنظيم
محضر ضب�ط أص�ويل بامل�واد
املذكورة آنفاً ،وإحالتها إىل القضاء،
التخاذ اإلج�راءات القانونية بحق
املخالفني».

أصدرت توجيهاً جديداً للمركبات اليت تسري بدون لوحات

املرور متنع سري الدراجات النارية بكل أنواعها على الطرقات السريعة
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العام�ة ،امس الثالثاء ،منع
سري كل الدراجات النارية عىل الطرقات الرسيعة.
م�ن جانب متصل ،أصدرت مديرية املرور العامة،
امس الثالثاء ،توجيها جديدا ً للمركبات التي تسري
من دون لوحات.
وقال�ت املديري�ة يف بيان ورد ل�ـ «ال�زوراء» :إنه
«اس�تنادا ً ألحكام املادة /٤٧ثانياً/ب /من قانون
امل�رور رق�م ( )٨لس�نة  ٢٠١٩تقرر من�ع قيادة
كل الدراجات الناري�ة ذات العجلتني وذات الثالث
عجلات (التك تك والس�توتة بأنواعها) املس�جلة
وغير املس�جلة يف دوائ�ر امل�رور على الطرق�ات
الرسيع�ة ملخاطره�ا واس�تغاللها يف العملي�ات
االرهابي�ة والجنائية».وأش�ارت إىل أن «تج�وال
الدراجات س�يكون داخل حدود املناطق السكنية
وتت�وىل الناحية والقائم مقامي�ة يف كل محافظة
بص�دد الدراجات النارية التي اقل من  ٤٠يس يس
بتخصي�ص رقم له�ا وتنظيمها بقاع�دة بيانات
الكرتوني�ة معتمدة تتضمن (اس�م املالك  ،عنوان
الس�كن الدقيق ،رق�م الهاتف) مع فت�ح اضبارة
ل�كل دراجة ناري�ة تحتوي عىل الوثائ�ق الثبوتية
(الجنس�ية وش�هادة الجنس�ية وبطاقة السكن
والبطاقة التموينية) او البطاقة املوحدة باإلضافة
اىل ص�ورة حديث�ة وتعه�د خط�ي م�ن صاح�ب
الدراج�ة النارية مصدق من كات�ب العدل يتحمل
املس�ؤولية القانونية عند االس�تخدام الش�خيص

للدراج�ة النارية على ان تحدث قاع�دة البيانات
عن�د البيع او تغيري الس�كن او يف حالة اس�تهالك
الدراج�ة وبخالفه تقوم القوات املاس�كة لألرض
بضبطها واحالتها اىل مديرية املرور ضمن قاطع
املسؤولية».وش�ددت على أن «املخال�ف يعاق�ب
بغرامة مالية مقدارها ( )١٠٠٠٠٠مائة الف دينار
وف�ق احكام املادة ( )٢٥ثانياً(أ) من قانون املرور
رقم ( )٨لسنة .»٢٠١٩من جانب متصل ،أصدرت
مديري�ة امل�رور العامة ،ام�س الثالث�اء ،توجيها

جدي�دا ً للمركب�ات التي تسير م�ن دون لوحات.
وذك�رت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء»« :يمنع
منعا ً بات�ا ً تجوال املركبات الت�ي ال تحمل لوحات
تس�جيل أو التي تضع لوح�ات ورقية».واضافت
ان «مفارزنا س�تبارش باملحاسبة املشددة وحجز
املركبات املخالفة لحني اكمال اجراءات تسجيلها
وتثبي�ت اللوحات» ،داعية املواطنين اىل «االلتزام
التام لكي ال يتعرضوا للمحاسبة القانونية وحجز
مركباتهم».
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مظهر حممد :العراق حباجة خلطة
عشرية وبرنامج إصالح واقعي

بغداد  /نينا:
اكد مستش�ار رئيس ال�وزراء للش�ؤون املالية ،مظهر محم�د صالح ،ان
الع�راق بحاج�ة لخطة عرشية وبرنام�ج اصالح واقع�ي برشاكة القطاع
الخاص.
وقال للوكالة الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  /ان  :رسم خطة عرشية مع
برنامج اصالح واقعي برشاكة القطاع الخاص س�يبدل الحياة االقتصادية
نحو استدامة التنمية التي س�تتجه نحو االستدامة املالية العامة بدال من
التهدي�د الريع�ي النفطي كمتغري خارج�ي يربط اقتص�اد البالد بمخاطر
االقتصاد العاملي وتقلباته يف قطاع الطاقة.
واض�اف صال�ح :ان العراق بحاج�ة اىل موازنة تنمية اس�تثمارية تنهض
بالناتج املحيل االجمايل غري النفطي وتغادر كابوس عوائد النفط واسعاره
اىل االبد.وأوضح :ان بالدنا غنية بمواردها املادية والبرشية وهي بحاجة اىل
تمويل اس�تثماري منتظم يحقق مس�توى نمو يعادل ضعف نمو السكان
الحايل والس�يما يف الزراعة والصناعة التحويلية بمش�اركة فاعلة للقطاع
الخاص.

اخنفاض أسعار الدوالر يف بغداد واإلقليم
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بقدرة انتاجية تصل اىل  38ميغا واط

كردستان يكشف عن أول مشروع كهرومائي على مستوى العراق واإلقليم
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير الكهرباء يف حكومة إقليم
كردس�تان ،كم�ال محم�د صال�ح،
امس الثالثاء ،ع�ن قرب االنتهاء من
مرشوع {ديرل�وك} الكهرومائي مع
حلول نهاية العام .2021
وقال صالح يف بي�ان :إنه عىل امتداد
فترة الحكومات املتعاقبة يف اإلقليم،
ومن�ذ الع�ام  1980يف الع�راق ُيع�د
مشروع {ديرل�وك} أول مشروع
كهرومائ�ي على مس�توى الع�راق
وكردستان.
وأض�اف :أن الق�درة اإلنتاجي�ة
للمرشوع تبل�غ  38ميغاواط مؤلفة
م�ن وحدت�ي انت�اج” .مشيرا إىل أن
“املرشوع س�يتم تنفي�ذه من قرض
الوكال�ة الياباني�ة للتع�اون ال�دويل
{جاي�كا} وبتكلفة مالي�ة تبلغ 129
مليون دوالر أمريكي”.
ووفق�ا للوزير ،فإن املرشوع س�يتم
االنتهاء م�ن تنفيذه مع حلول نهاية
العام الحايل.
م�ن جهتها ،اعلن�ت وزارة الكهرباء
أن إي�ران خفض�ت تصدي�ر الغاز اىل
الع�راق الخ�اص بتش�غيل املحطات
الكهربائي�ة ..م�ن جان�ب متص�ل،
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء يف حكوم�ة
إقلي�م كردس�تان ق�رب االنتهاء من
مرشوع {ديرل�وك} الكهرومائي مع
حلول نهاية العام .2021

واعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،ام�س
الثالث�اء ،أن إي�ران خفض�ت تصدير
الغ�از اىل الع�راق الخ�اص بتش�غيل
املحطات الكهربائية ،مبينة ان العراق
لم يس�تورد الطاق�ة الكهربائية من
إيران منذ ثالثة أشهر عرب خطوطها
الناقلة.
يأت�ي ذلك بالتزامن مع دخول موجة
حر شديدة إىل العراق األسبوع املقبل
تتجاوز الـ 51درجة مئوية ،بحسب

م�ا توقع�ه املنب�ئ الج�وي ،أحم�د
التميمي ،خالل حديثه لوكالة ش�فق
نيوز.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة ،أحمد
موىس ،يف حديث صحفي :ان “إيران
خفض�ت ي�وم أم�س تصدي�ر الغاز
اىل الع�راق اىل  22ملي�ون مرت مكعب
باليوم للمنطقة الوس�طى وخمسة
ماليني مرت مكعب باليوم اىل املنطقة
الجنوبية بعد أن كان العراق يستورد

املالية النيابية حت ّدد خياراً بديالً ملوازنة
 2022يف حال عدم تشريعها

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ،امس الثالثاء،
يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ،وإقليم كردستان.
وق�ال مصدر ا ٕن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت ،صباح
امس  147850دينارا ً عراقيا ً مقابل  100دوالر أمريكي.
وأشار مراسلنا ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء شهدت انخفاضا يف محال الصريفة
باالٔسواق املحلية يف بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع  148250دينارا عراقيا ،بينما
بلغت أسعار الرشاء  147250دينارا لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر انخفاضا
ايضا ،حيث بلغ س�عر البيع  147900دينار لكل  100دوالر امريكي ،والرشاء
بواقع  147500دينار لكل  100دوالر.

مجعية البقوليات الرتكية :العراق
استحوذ على  % 28من منتجاتنا
بغداد /الزوراء:
أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية يف البحر األبيض
املتوس�ط الرتكي�ة ،ام�س الثالث�اء ،ان الع�راق اس�تحوذ على  28%من
منتجاتها م�ن البقوليات التي يتم تصديرها للخارج يف ش�هر تموز وهو
بذلك يأتي يف مقدمة الدول العالم.
وق�ال رئيس إدارة الجمعية ،حسين أرسلان ،يف تقرير ل�ه اطلعت عليه
“ال�زوراء” :ان “الجمعي�ة حققت ص�ادرات بقيم�ة  106.1مليون دوالر
يف تم�وز ،بزي�ادة قدره�ا  27باملائ�ة مقارنة بالفرتة نفس�ها م�ن العام
السابق”.
واض�اف ارسلان ان “الجمعية قام�ت بتصدير ً 142
ألف�ا وً 959
طنا من
املنتجات يف األس�واق العاملية يف تموز” ،مبين�ا أن “أكثر املنتجات التي تم
تصديرها هذا الشهر كانت البازالء والفاصوليا”.
وأش�ار أرسالن اىل أن “األسواق الرئيسية للجمعية ،والتي صدرت إىل 156
دولة ومنطقة يف تموز ،هي الرشق األوسط وأوروبا وأفريقيا ،الفتا اىل ان
“العراق يمتل�ك حصة  28٪من صادراتنا اإلقليمي�ة متقدما باقي الدول،
فيم�ا احتلت س�وريا املرتبة الثاني�ة بـ وبزيادة  90يف املائ�ة وبقيمة 8.8
ملي�ون دوالر ،كم�ا ج�اءت جمهورية الصني الش�عبية يف املرتب�ة الثالثة
بارتفاع  195يف املائة وقيمة  4.4مليون دوالر”.

اإلعالن عن إنتاجية ميناء أم
قصر الشمالي لشهر متوز

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النقل /رشكة موانئ العراق ،امس الثالثاء ،عن انتاجية ميناء
ام قرص الشمايل خالل شهر تموز للعام الحايل.
وق�ال املدير الع�ام لرشكة موانئ العراق ،فرحان محيس�ن الفرطويس ،يف
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :انه حسب توجيهات وزير النقل الكابتن
نارص حسين الش�بيل ،ومن منطلق الش�فافية نعلن عن مع�دل انتاجية
ميناء ام قرص الش�مايل لشهر تموز وهي بمستوى جيد حيث وصل معدل
استقبال السفن القادمة نحو  61سفينة محملة بالبضائع.
وأض�اف :ان انتاجي�ة ش�هر تموز اتض�ح من خالله�ا مع�دل الحاويات
املس�توردة الت�ي تم تفريغها على ارصفة امليناء وصل�ت اىل نحو 19567
حاوي�ة ،وان معدل الحاويات الفارغة التي يتم ش�حنها عىل الس�فن نحو
 19908حاوية .مشريا اىل :ان حجم البضاعة القادمة بلغت نحو  502الف
طن.
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بغداد /الزوراء:
اس�تبعد مقرر اللجنة املالية يف مجلس النواب أحمد الصفار،
امس الثالثاء ،ترشيع قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة
املالي�ة املقبل�ة  2022هذا الع�ام ،يف حال إج�راء االنتخابات
يف العارش من ش�هر ترشي�ن األول املقبل  ،فيم�ا ح ّدد خيارا ً
بديالً.
وق�ال الصفار يف ترصي�ح صحفي :إن “املوازن�ة تعتمد عىل
الوضع الس�يايس ،السيما االنتخابات ،وإذا جرت االنتخابات
ً
فعلا يف العارش من ش�هر ترشي�ن األول املقب�ل ،فأتوقع أال
يك�ون هن�اك قانون موازن�ة عام�ة اتحادية للس�نة املالية
املقبلة  ،2022وس�يكون الخيار البديل املحتمل العمل بنظام
 1/12أي تكرار تطبيق موازنة .”2021
وأض�اف أن “ذلك يعود اىل التوقيت�ات الزمنية الحقيقية ولن
تخ�دم املوازنة ،وإذا جرت االنتخاب�ات فنحتاج بعدها أربعة
أش�هر على األقل ليب�ارش مجل�س الن�واب الجدي�د أعماله
وينتخب الرئاس�ات ومن ثم تتش�كل الحكوم�ة والحكومة
الجديدة”.
وتابع أنه “أيضا ً سيكون للحكومة الجديدة برنامج حكومي
ومنه�اج وزاري خاص بها ك�ون املوازنة تعك�س الربنامج
الحكومي واملنهاج الوزاري وبالتايل هي مرآة للسياسة املالية
واالقتصادی�ة للحكومة” .وأش�ار الصف�ار إىل أن “الحكومة

الحالية حتى وإن تمكن�ت من اعداد مرشوع قانون املوازنة
،وحت�ى لو قدمته�ا قبل االنتخابات فلن يك�ون هناك مجال
القرار هذا املرشوع حيث س�يكون املرشوع بدون قيمة كون
الحكومة ستتحول اىل حكومة ترصيف أعمال وال تمتلك حق
تقديم مشاريع القوانني ،وتكون صالحياتها تسيري األعمال
اليومية ويكون االنتظار ملبارشة الحكومة الجديدة”.
وختم بأنه “إذا حدث أي تأخري لالنتخابات فهناك احتمال أن
تقوم الحكومة بتقديم املوازنة ويتم اقرارها من قبل مجلس
النواب الحايل”.

النفط العاملي يعاود االرتفاع مع
مكاسب حمدودة
رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار النف�ط ،م�س
الثالث�اء ،م�ن أدنى مس�توى لها يف
ثالثة أس�ابيع يف الجلس�ة السابقة،
لكن من املرجح أن تكون املكاس�ب
مح�دودة بس�بب املخ�اوف م�ن أن
زي�ادة حاالت اإلصاب�ة بكوفيد -19
والقيود يف الصني ستؤثر عىل الطلب
عىل الوقود.
وبحل�ول الس�اعة  05:06بتوقي�ت
غرينتش  ،ارتفع خام برنت بمقدار

ً
س�نتا ،أو ما يع�ادل  ، 0.46٪إىل
32
 69.36دوالرًا للربمي�ل ،بعد أن هبط
 2.3٪يوم االثنني.
وارتفع النفط األمريكي  49سنتا أو
 0.74إىل  66.97دوالرا ً للربمي�ل بعد
تفش أن انخفض بنس�بة  2.6باملئة
يف الجلسة السابقة.
وأبلغت الصني يوم االثنني عن املزيد
م�ن اإلصابات بكوفيد  -19يف أحدث
تس�جيل للمرض الذي تم اكتش�افه
ألول م�رة يف البلاد يف أواخ�ر ع�ام

 ،2019فيم�ا ق�ال املحللون إنه أكرب
اختب�ار الستراتيجية بكني للعدوى
الصفرية.
وصع�دت بعض امل�دن الصينية من
االختبارات الجماعي�ة حيث تحاول
الس�لطات القض�اء على الع�دوى
املنقول�ة محل ًي�ا ملتغير دلتا ش�ديد
العدوى من فريوس كورونا ،وذكرت
بعض التقارير عن انخفاض س�عة
مقاع�د رشكات الطيران يف الصني
بنسبة  32٪يف أسبوع واحد.

منه�ا  47مليون مرت مكع�ب باليوم
منه�ا  30مليون مرت مكع�ب باليوم
للمنطقة الوس�طى و 17مليون مرت
مكعب للمنطقة الجنوبية”.
واض�اف ان “قي�ام اي�ران بخف�ض
تصديرها له�ذه الكميات م�ن الغاز
للع�راق أس�بابه مجهول�ة ،وتق�وم
ال�وزارة حالي�ا بمتابع�ة األم�ر مع
الجان�ب االيران�ي وم�ع الس�فارة
االيرانية ببغداد” ،مؤكدا ان “خفض

الص�ادرات م�ن الغ�از ق�د أث�ر عىل
مع�دالت إنت�اج الكهرب�اء يف العراق
وانعكس س�لبا عىل س�اعات تجهيز
الكهرباء”.
واش�ار م�وىس اىل ان “الع�راق ل�م
يس�تورد أي طاق�ة كهربائي�ة م�ن
الجانب اإليراني منذ ثالثة اشهر وان
جمي�ع الخط�وط االيراني�ة متوقفة
والكالم عن منتج وطني من الكهرباء
فقط”.
وأعلن املدير التنفي�ذي لرشكة إدارة
الكهرب�اء االيرانية عن تعليق تصدير
الكهرب�اء للع�راق ،لس�د احتياجات
البلاد داخليا ،بحس�ب وكالة فارس
اإليرانية.
ويج�ري الع�راق مباحث�ات مع دول
خليجي�ة على رأس�ها الس�عودية،
الس�ترياد الكهرب�اء منه�ا عرب ربط
ش�بكتها بمنظومة الخلي�ج ،بعد أن
كان يعتم�د عىل إي�ران وحدها خالل
الس�نوات املاضية عرب استرياد طاقة
بقدرة  1200ميجاوات.
ويعان�ي العراق أزم�ة نقص كهرباء
مزمن�ة منذ عق�ود ،ج�راء الحصار
والحروب املتتالية؛ ويحتج الس�كان
من�ذ س�نوات طويلة على االنقطاع
املتك�رر للكهرباء وخاص�ة يف فصل
الصي�ف ،إذ تص�ل الح�رارة إىل 50
درجة مئوية.

الرافدين يهدد املتلكئني بتسديد
ما بذمتهم بإجراءات قانونية
بغداد /الزوراء:
دعا مرصف الرافدين املواطنني لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة
بهدف تعميم الفائدة عىل رشائح اخرى.
وذك�ر املكتب االعالمي للمصرف يف بيان ورد لـ “ال�زوراء” :ان “هناك بعض
املواطنني متلكئني يف تس�ديد مابذمتهم من اقس�اط الدفعات الشهرية املرتبة
عىل القروض والتسهيالت املرصفية االخرى”.
وشدد عىل ان “املرصف سيتخذ االجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال
ام�وال الدولة اضاف�ة اىل الغرامات التأخريية املفروضة على املتلكئني” ،مبينا
“ان االمتن�اع عن تس�ديد م�ا بذمتهم يضر املواطنني ويراكم عليه�م الديون
ويعرضهم اىل تبعات قانونية وخيمة ومن واجب النصيحة االرساع يف التسديد
حفاظا عىل املال العام ،اضافة اىل منح الفرصة لبقية املواطنني لالستفادة من
الخدمات التي يقدمها املرصف من عوائد االقساط واالموال املتلكئة”.
واش�ار البيان اىل انه “تم نرش قائمة اولية بأس�ماء املالكني” ،داعيا اياهم اىل
“تسديد ما بذمتهم من اموال”.
وذكر البيان ان “املرصف مستمر يف تقديم انواع الخدمات والتسهيالت اضافة
اىل ق�روض املش�اريع الصغرية وق�روض البناء والرتميم وقروض الس�يارات،
اضاف�ة اىل القروض االس�تثمارية وغريه�ا من الخدمات الت�ي ممكن االطالع
عليها من خالل زيارة فروع مرصفنا او االطالع عىل مواقع التواصل االجتماعي
الرسمية الخاصة باملرصف”.

تشكيل جلنة من املالية والتخطيط
وبرملانيني لوضع موازنة 2022

بغداد  /الزوراء:
أعل�ن عض�و اللجنة املالي�ة النيابية ،جمال كوجر ،عن تش�كيل لجنة من قبل
وزارت�ي املالية والتخطيط باالشتراك مع نواب اللجنة املالي�ة لوضع موازنة
الع�ام املقبل  ،٢٠٢٢بعد إعالن وزير املالية بأنها س�تمرر فيما تبقى من فرتة
الدورة الربملانية الحالية.
وق�ال كوج�ر ،يف ترصيح صحفي :إن حدي�ث وزير املالية ع�ن تمرير موازنة
العام املقبل خالل الدورة الربملانية الحالية يفرس بحالتني ،األوىل إرس�الها قبل
تاريخ الس�ابع من ترشي�ن األول املقبل ك�ون الربملان س�يصبح منحالً وفقا ً
ملوعد االنتخابات املق�رر  ،١٠/١٠واالحتمال الثاني لترصيح الوزير ،قد تؤجل
االنتخابات من جديد وترسل املوازنة يف أي وقت دون سقف زمني محدد.
وأضاف كوجر :أن املوازنة وحس�ب قانون اإلدارة املالية تمر بـ  ٦مراحل وفق
س�قوف زمنية محددة ،تبدأ من الشهر الس�ادس الجهات املعنية يف الحكومة
االتحادية بمناقشتها وبتاريخ الخامس عرش من ترشين األول ينبغي التصويت
عليها وإرسالها للربملان لتمريرها ،وبالتايل مصادقة رئاسة الجمهورية عليها
ونرشها بجريدة الوقائع.

املنافذ تكشف عن حجم إيراداتها منذ 2019

جلنة نيابية حتذر من منافذ حدودية غري رمسية تبطش باالقتصاد العراقي
بغداد  /الزوراء:
ح�ذرت لجن�ة مراقب�ة تنفي�ذ الربنامج
الحكوم�ي والتخطي�ط االستراتيجي
النيابية ،ام�س الثالثاء ،من وجود منافذ
حدودي�ة “غير رس�مية” أكث�ر فعالية
ونش�اطا ً من الرس�مية ،تدمر االقتصاد
العراقي واملنتج الوطني.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب محم�د
السوداني ،يف ترصيح صحفي :إن لجنته
“استضافت ،امس ،رؤساء هيئتي املنافذ
الحدودية والجمارك ملناقشة ما أنجز من
املنهاج الوزاري وتطوير أداء الحكومة”.
وأض�اف أن “هن�اك مش�اكل كبيرة
خارج عم�ل الهيئات” ،مش�ددا ً رضورة
“ف�رض القانون عىل منافذ حدودية غري
رسمية”.
واش�ار الس�وداني إىل “ترصيح�ات ادىل
بها رئيس هيئة املنافذ الحدودية بوجود
نش�اط ملنافذ غري رس�مية” ،مح�ذرا ً أن
“ه�ذا األمر يؤثر عىل االقتص�اد العراقي
ويدمره ،ويعطل تنفيذ القوانني املتعلقة
بالرضائ�ب والجم�ارك وحماي�ة املنت�ج
الوطني”.
ويمتلك العراق منافذ حدودية “رسمية”

على امت�داد ح�دوده م�ع الدول الس�ت
املحيط�ة به ،ويبلغ عدد ه�ذه املنافذ 22
منف�ذا ً بريا ً وبحرياً ،هذا ع�دا عن املنافذ

الجوية املتمثلة باملطارات.
ن�م جان�ب اخ�ر ،اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ
الحدودي�ة ،ام�س الثالث�اء ،ع�ن حج�م

ايراداتها منذ عام  ،2019فيما اشارت اىل
ارتفاع االيرادات يف النصف االول من العام
الحايل.وق�ال رئيس الهيئة عم�ر الوائيل

لوكال�ة االنب�اء الرس�مية :ان “االيرادات
الت�ي حققتها هيئ�ة املنافذ خالل 2019
بدوائره�ا العاملة من اي�رادات رضيبية
وجمركية وامانات بلغت تريليونا ً و122
مليار دين�ار” ،مبين�ا ً أن “اي�رادات عام
 2020رغ�م انتش�ار جائح�ة كورونا يف
العالم والعراق وش�ل الحرك�ة التجارية،
اس�تطاعت بجه�ود العاملين يف الهيئة
والجه�ات العامل�ة من تحقي�ق ايرادات
اكث�ر م�ن ع�ام  2019بمبل�غ تريلي�ون
و 194ملي�ار دينار اي بزي�ادة  71مليار
دينار”.
وأض�اف أن “النص�ف االول لع�ام 2021
حقق ايرادات اكثر من  600مليار دينار”،
مشريا اىل انه “عند مقارنة النصف االول
من هذا العام م�ع النصف االول من عام
 2020نج�د زي�ادة  95ملي�ار دينار عن
العام السابق”.
وتاب�ع ان “ه�ذه االرقام على الرغم من
الجائح�ة تع�د جي�دة وم�ؤرشا ً مهم�ا ً
يف تق�دم اداء الهيئ�ة والدوائ�ر العامل�ة
اضافة اىل االجراءات املهمة لتوفري الغذاء
واالوكس�جني واللقاح�ات بظل انتش�ار
الجائحة”.

الرياضي

أصفر وأمحر

شكاوى على ثالثة أندية حملية
بشأن مستحقات مالية

بغداد /متابعة الزوراء
أعلنت لجنة ش�ؤون الالعبني يف الهيئة التطبيعية إقامة  3شكاوى عىل أندية الطلبة وامليناء
وأمانة بغداد بش�أن مس�تحقات مالية لالعبيها.ودعت اللجنة يف بيان ممثل نادي (الطلبة)
لـ»الحضور اىل مقر االتحاد ،يوم األحد  22آب الحايل ،عند الس�اعة  11صباحاً ،وذلك بش�أن
الدعوى املقدمة من قبل املدرب حمزة هادي محس�ن املطالب بمستحقاته املالية التي بذمة
الن�ادي .« ،كم�ا دع�ت اللجنة ايض�ا يف نفس التاريخ عند الس�اعة  12ظه�راً ،ممثل نادي
(املين�اء) للحض�ور اىل مق�ر االتحاد ،وذلك حول الدع�وى املقدمة من قب�ل الالعبني املدرجة
أسماؤهم يف أدناه بشأن مستحقات مالية بذمة النادي.« ،
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حظوظ العرب يف تصفيات املونديال جيدة

يوسف حممد :منتخب العراق قوي فنيا ومنتخب لبنان لن يكون صيدا سهال
بغداد  /امري رسول
قال الع�ب املنتخب اللبناني الس�ابق
بك�رة الق�دم ،يوس�ف محم�د :ان
املجموعتين النهائيتني يف التصفيات
امل ٔوهل�ة لنهائي�ات كاس العالم التي
س�تقام نهاي�ة العام املقب�ل يف قطر
بالحس�ابات هي صعب�ة فاملنتخبات
الت�ي وصل�ت للمرحل�ة النها ٔيية من
تصفي�ات كأس العالم هي منتخبات
تس�تحق ه�ذه املراك�ز ،وبرائ�ي
الش�خيص ان مجموع�ة املنتخ�ب
اللبنان�ي هي اس�هل اذا م�ا قارناها
باملنتخب�ات املتواج�دة يف املجموع�ة
الثانية .
واك�د محمد :ان حظ�وظ املنتخبات
العربي�ة باالجم�اع ه�ي افض�ل من
السابق واملنتخب اللبناني بحسابات
البع�ض م�ن املحللين الع�رب ه�و
املناف�س االضع�ف ولكن وب�كل ثقة
اقوله�ا ان الجمي�ع سيش�اهد لبنان
س�يكون صعبا على ارضه خصوصا
اذا م�ا علمن�ا ان اس�تعداد املنتخ�ب
اللبنان�ي جيدة بل ممتازة وس�نعمل
عىل تقديم كل يشء يف امللعب من اجل
اسعاد الشعب اللبناني النه متعطش
لكرة القدم .
وتاب�ع :س�بق ان واجهن�ا املنتخبني
االيراني والكوري الجنوبي عام 2014
يف لبنان وقد فاز منتخبنا يف ذلك الوقت
وبالت�ايل أرى ان املنتخب�ات العربي�ة
هي متقاربة من ناحية املستوى عىل
عك�س املنتخبين االيران�ي والكوري
الجنوب�ي ،لذل�ك اجزم ف�ارض لبنان
س�تكون صعبة للمنتخبات .موضحا
يف الوق�ت ذات�ه :ان نظ�ام الذه�اب
واالي�اب س�يعود بالفائ�دة للمنتخب
اللبنان�ي الن واج�ه س�بق ان واج�ه
منتخبات صعبة وقوية واستطاع ان
يف�وز عليها بوج�ود الجماهري وهذا

إياد بنيان:معسكر الوطين يف تركيا
مل يل َغ

بغداد /متابعة الزوراء
نفى رئيس الهيئة التطبيعية ،إياد بنيان ،خرب إلغاء معسكر تركيا وأكد أن
املعسكر قائم وسيكون محطة مهمة إلعداد املنتخب لتصفيات كأس العالم
يف قطر .2022
وقال بنيان إن املعسكر سيبدأ يوم  16من الشهر الجاري .مبينا أن املنتخب
سيغادر مدينة ماالجا اإلسبانية مبارشة صوب تركيا ،الستثمار الوقت.
وأضاف“ :نسعى لتأمني مباريات تجريبية بمستوى جيد خالل املعسكر.
التطبيعية حريصة عىل توفري سبل النجاح للمنتخب ،ومعسكر تركيا احدى
املحطات املهمة للمدرب الهولندي أدفوكات للوقوف عىل جاهزية الالعبني”.
وأشار بنيان إىل أن أجواء معسكر املنتخب العراقي يف إسبانيا مثالية.
وأردف“ :املدرب بدأ التعرف عىل الالعبني وبدأ بتطبيق برنامجه التدريبي...
نطمح أن يجني املنتخب ثمار هذين املعسكرين لتحقيق نتائج طيبة يف
املباراتني املقبلتني من التصفيات”.
يعني انه يف حال كان هنالك قرار من
الفيفا يس�مح بدخول الجماهري فأن
هذا املوضوع س�يمنح روحا معنوية
كبيرة لالعبني يف مواجه�ة منتخبات
املجموعة االوىل .
وأش�ار محمد اىل :ان منتخبي كوريا
الجنوبي�ة واي�ران يحت�اج له�ا عمل
خ�اص له�ذه املنتخب�ات ويجب عىل
املنتخب�ات العربي�ة ان ال تلعب معها

انتخاب هيئة إدارية جديدة
لنادي الشرطة
بغداد  /إعالم نادي الرشطة
بحض�ور رس�مي رفي�ع ،تق ّدم�ه وزير الش�باب والرياض�ة عدنان
ٍ
درجال ،ورئي�س اللجنة األوملبية الوطنية رعد حمودي ،ومث ّـل وزير
الداخلية ورئيس لجنة الشباب الربملانية عباس عليوي ،ورؤساء عدد
من االتح�ادات الرياضية ،جرت امس الثالث�اء يف قاعة تموز بفندق
كراند كرستال (الشرياتون س�ابقا) انتخابات الهيئة اإلدارية لنادي
الرشطة الريايض ملدة أربع سنوات مقبلة ،وبحضور  ١٧٧عضوا ً من
أصل  ٢٣٥يمثلون عمومية األخرض .
وأسفرت االنتخابات عن فوز عيل الشحماني ( )١٥٣صوتاً ،ووهاب
الطائ�ي ( )١٤٧صوت�اً ،وعالء ن�وري ( )١٣٩صوت�اً ،وغازي فيصل
( )١٣٨صوت�اً ،وعدي الربيع�ي ( )١٣٢صوتاً ،وعب�د الحليم فرهود
( )١١٢صوت�اً ،وصادق فرج ( )١٠٨أصوات ،وتحسين نور ()١٠٧
أصوات ،وغالب عباس ( )١٠٧أصوات ،وحسن خماط () ٩٨اصوات
 ،فيما لم يحصل املرش�ح (إحس�ان عيل) عىل االصوات الكافية بعد
حصوله عىل ( )٦٥صوتا ً .
وس�يتم توزي�ع املناصب يف االجتم�اع األول للإدارة الجدي�دة الذي
سيعقد الحقا ً .

إعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضي�ة واالعالمي�ة والصحفية
قدم�ت تعازيه�ا الح�ارة اىل عض�و الهيئ�ة
العامة لالتحاد العراقي للصحافة الرياضية
الس�يد عيل لفتة ،وذلك لوفاة ابن ش�قيقته
 ...س�ائلني الله العيل القدير ان يتغمد الفقيد
برحمته الواس�عة ويس�كنه جن�ات الفردوس
ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسلوان ..وانا لله وانا اليه راجعون.
**********************
عضو فري�ق عم�ل برنامج (هاتري�ك) الذي
يبث من عىل شاشة قناة (يو تي يف) ،الزميل
احمد سعيد اعلن اصابته بفايروس كورونا
املستجد ،امنياتنا الصادقة بالشفاء العاجل
للخل�وق وان يلبس�ه الرحم�ن ث�وب الصحة
والعافية التامتني ،وان يعود ملمارسة عمله املهني
من جديد خالل االيام املقبلة.
**************
املراس�ل يف قن�وات ال�كأس القطري�ة الزميل
عم�ر قحط�ان ،احتف�ل بعي�د ميلاده قبل
اي�ام قليلة ،خالص االمني�ات للعزيز بالعمر
املديد ومواصلة النجاح يف حياته ومش�واره
املهني.

بأس�لوب النظ�ام املفت�وح وال ننىس
ان ال�روح الرياضي�ة س�تلعب دورا
كبيرا ايض�ا و املمك�ن تج�اوز هذه
املنتخبات .وزاد :ان املنتخب العراقي
يف مباراته االخرية امام ايران لم يكن
باملس�توى املطل�وب لذل�ك الفاص�ل
الزمن�ي قصري وبالتايل على املنتخب
العراق�ي وبقي�ة املنتخب�ات العربية
االستعداد مبكرا وأيضا أرى ان الوقت

غري مناس�ب لتغيري الك�وادر الفنية
يف املنتخب�ات العربي�ة ،فاملدرب الذي
خ�اض التصفيات االولي�ة يعرف كل
يشء عن فريقه .مبينا :ان املس�توى
العام للكرة العراقية بدنيا بمس�توى
ع�ال وحتى فنيا يف الس�نوات االخرية
هو االفضل واستطاع ان يتفوق فنيا
على املنتخب�ات القوي�ة ،وأعتقد ان
ه�ذا العمل مخطط ل�ه لفرتة طويلة

منذ فرتة واعتقد انه منذ فرتة طويلة
عم�ل االتحاد على موض�وع التأهل
والوصول للمونديال .
وب�دا ٔ النج�م اللبناني يوس�ف محمد
مسيرته مع نادي الصف�اء ثم انتقل
ا ٕىل أوملبيك بريوت قم احرتف يف الدوري
االٔملاني ،فلعب لفرايبورغ ثم انتقل ا ٕىل
كول�ن ومن ثم انتقل ا ٕىل النادي االٔهيل
دبي.

ثائر جسام يقود كرة نفط ميسان يف
املوسم اجلديد
بغداد /متابعة الزوراء
أكملت إدارة نفط ميسان االتفاق مع
مالك جديد لتدريب النادي بقيادة
ثائر جسام.
واتفقت إدارة نادي نفط ميسان مع
املالك التدريبي الجديد بقيادة ثائر

جسام مديرا ً فنيا.
ويضم املالك يضم عدي اسماعيل
وعيل حسن مساعدين للمدرب،
وحسن درويش مدربا ً للياقة
البدنية وعماد هاشم مدربا لحراس
املرمى».

ياسر قاسم يرتدي الرقم  5مع نادي زاخو
بغداد /متابعة الزوراء
تعاق�دت ادارة ن�ادي زاخ�و لك�رة الق�دم
مع الع�ب املنتخ�ب العراق�ي واملحرتف يف
نورثامبتون تاون االنكليزي يارس قاسم.
وق�ال ادري�س كوج�ر ،امين رس النادي:
ان العقد مع يارس قاس�م س�يكون ملوسم
واحد.
واشار اىل ان يارس العبا بارزا مثل املنتخب
الوطن�ي العراق�ي واحرتف بأق�وى الفرق

االنكليزية وسيكون اضافة مهمة للفريق.
واضاف :ان الالعب فضل ارتداء الرقم “”5
وسيكون قميصه الرسمي يف الفريق.
واك�د :ان االدارة ج�ددت م�ع املحترف
الربازييل هيليو ملوس�م آخر وهنالك اسماء
جديدة اخرى س�يتم االتفاق معها لضمها
للفري�ق .وكانت ادارة زاخو جددت عقدها
م�ع املدرب عبد الوهاب اب�و الهيل لتدريب
الفريق للموسم املقبل.

نادي النجف يتعاقد مع أمحد ناظم
وعلي قاسم
بغداد /متابعة الزوراء
تعاقدت الهيئة اإلداري�ة لنادي النجف
مع العبني جديدين ،وذلك يف أول تحرك
للنادي يف سوق االنتقاالت الصيفية.
وقال مصدر من داخل نادي النجف إن
اإلدارة تعاقدت مع الالعبني أحمد ناظم
قادما من النفط وعيل قاسم قادما من
أمانة بغداد.
وأض�اف :أن اإلدارة م�ا زال�ت تفاوض

القوة اجلوية
خيطف األضواء

عدنان اجلبوري

عددا من الالعبني لضمهم للفريق.
وأوض�ح“ :ت�م االتف�اق م�ع مهاج�م
القاس�م رساج الدي�ن صب�اح وكذل�ك
العب الكهرباء عالء محيس�ن ،وهناك
صفقات أخرى س�يتم االنتهاء منها يف
األيام املقبلة”.
وأش�ار إىل أن هن�اك اتفاق�ا نهائيا مع
عدد من العبي الفريق لتجديد عقودهم
للموسم املقبل ،باإلضافة إىل اتفاق مع
نجاح أي ن�ا ٍد يعتمد اساس�ا عىل عدة
عوام�ل ،منه�ا اوال الفنية والنفس�ية
واالداري�ة واملالي�ة ،ف�كان الظه�ور
املرشف لكرة الق�وة الجوية وتألقه له
اكثر من داللة ،فما حققه فريق الكرة
خالل املوس�م املنصرم اك�د بوضوح
النه�ج الصحي�ح إلدارة الن�ادي تحت
قي�ادة رئيس�ها وزمالئه الذي�ن عملوا
به�دوء دون متحدين الصع�اب ،ولهذا
يحس�ب له�ذه االدارة ق�رار تمس�كها
باملدرب القدير ايوب اوديشو اىل جانب
زمالئ�ه املس�اعدين ،ولذل�ك ماحققه

املحرتف الكامريوني ديدييه تاال والعب
آخر ،وس�يتم حس�م الصفقتني خالل

األيام املقبلة.
يش�ار إىل أن إدارة النجف جددت ثقتها

بم�درب الفريق هاتف ش�مران لقيادة
الفريق يف املوسم املقبل.

الفريق بفوزه بدرع الدوري والكأس اىل
جانب حصول العبه حمادي احمد عىل
لقب عميد الهدافني محط تقدير ..نعم
ك�رة الق�وة الجوية عال الع�ال ،فكان
للجمهور الجوي دور كبري يف مس�اندة
الفريق والعبيه ومالكه التدريبي.
وهكذا جاءت نتائج الفريق يف موس�م
ك�روي يع�د االفض�ل للصق�ور ال�ذي
احتفلوا وعاش�وا اياما سعيدة  ..وهنا
البد لنا ان نحيي جهود كل من اس�هم
يف نجاح�ات ك�رة القوة الجوي�ة ،هذا
النادي العريق بتاريخه ،فهو واحد من

انديتنا الكبرية والعريقة ذات الس�جل
الحاف�ل والرائع واملميز ،فه�ذا النادي
الذي أس�س ع�ام  1931ش�هد قفزات
يف مسيرته الطويل�ة الس�يما يف ك�رة
القدم وما زال ،وعندما نتحدث عن هذا
النادي الذي كانت لن�ا ذكريات جميلة
معه فأننا نتحدث عن نا ٍد عريق وكبري
ول�ه تاريخ�ه وبطوالته الت�ي حققها
على م�ر الس�نني احداها هذه الس�نة
وسابقاتها.
الجوية واحد من اقطاب الكرة العراقية
وما زال ،حيث رف�د منتخباتنا بالعديد

م�ن الالعبني س�ابقا وح�ارضا ،وكان
له�م ش�أن كبري ،فه�ذا الن�ادي يمتلك
ش�عبية وجمهورا وفيا يعش�ق فريقه
ألبعد الح�دود  ..نعم القوة الجوية قال
كلمته يف اكثر م�ن بطولة عىل النطاق
املحلي واالس�يوي ،وإذا كان لن�ا ان
نق�ول بحق ه�ذا النادي ه�و ان نفخر
بانجازات�ه املمي�زة والرائع�ة ..مبارك
للصق�ور وادارته والجمه�ور ومالكه
التدريبي بقيادة الكابتن ايوب اوديشو
وزمالئه ،وكل موسم وكرة الجوية من
نجاح اىل آخر.
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برشلونة اضطر للتخلي عن ميسي وأمل ضئيل لبقائه
بدا برشلونة اإلسباني يائسا ً للمحافظة عىل خدمات
نجمه وقائده األرجنتيني ليونيل مييس ،فيما رّ
عب
األخري عن رغبته يف البقاء يف ملعب «كامب نو»،
كما أظهرت الدموع التي ذرفها يف املؤتمر الصحفي
الوداعي.
ولكن ،ملاذا إذن غادر «الربغوث» الصغري النادي
الوحيد الذي دافع عن قميصه يف مسريته االحرتافية
التي استمرت  17عامً ا؟
أكد برشلونة أنه لم يكن أمامه خيار سوى التخيل عن
النجم البالغ  34عاماً ،يف صفقة انتقال مجانية بعد
انتهاء عقده يف حزيران/يونيو ،كونه يكافح لخفض
الديون التي يرزح تحتها والتي تبلغ  1.2مليار يورو
( 1.4مليار دوالر).
من ناحيته ،وإلثبات حسن نيته وافق مييس عىل
تخفيض راتبه بنسبة  50يف املئة ،حيث أشارت
الدراسات إىل أن قيمته التجارية للنادي تجاوزت
بكثري التكلفة الفلكية لراتبه.
ورغم الخطوة اإليجابية من األرجنتيني ،فإن هذه
الديون والحاجة إىل االمتثال لحد أقىص صارم لرواتب
الدوري اإلسباني أجربت مييس عىل مغادرة برشلونة
من الباب الضيق.
بدد الكاتالونيون مبلغ  222مليون يورو حصلوا
عليه من باريس سان جريمان الفرنيس يف 2017
جراء صفقة انتقال الربازييل نيمار إىل صفوف نادي
العاصمة ،من خالل اإللتزام بدفع رسوم انتقال تزيد
عىل  100مليون يورو مع مردود ريايض خجول لكل
من الربازييل فيليب كوتينيو واملهاجمني الفرنسيني
أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيليه.
وأق ّر رئيس برشلونة خوان البورتا أن خسائر النادي
يف املوسم املايض وحده بلغت قرابة  500مليون
يورو ،وأرصّ عىل أنه ال يستطيع «رهن» مستقبل
النادي ألي العب ،ومنهم مييس.
من ناحية أخرى ،عانت األندية يف القسمني األولني يف
إسبانيا من خسائر يف األرباح بلغ مجموعها 2.013
مليار يورو ( 2.43مليار دوالر) ملوسمي -2019
 2020و 2021-2020بسبب تداعيات جائحة فريوس
كورونا التي أرهقت عالم الكرة املستديرة.
وتنص قوانني رابطة الدوري اإلسباني عىل أنه ال
يمكن تسجيل يف الدوري أي ناد إسباني تجاوز الحد
األقىص للرواتب املحدد من قبلها :يف حالة برشلونة

فان املبلغ هو  348مليون يورو يف  ،2021-2020غري
أن النادي تجاوزه يف نهاية املوسم املايض ،علما ً أنه
أقل بكثري من املبلغ الخرايف يف الفصل السابق والذي
بلغ  671.4مليون يورو ...لذا لم تتسامح رابطة
الدوري مع املزيد من الفشل املايل.
يف املقابل ،أق ّر البورتا أيضا ً أن مجمل رواتب النادي
مع مييس بلغت  110يف املئة .ولكن حتى مع وجود
األرجنتيني خارج كاتالونيا ،كان من املمكن أن
ترتفع كثريا ً هذه النسبة لتصل إىل  95يف املئة ،وهو
أمر ال يمكن للنادي الكاتالوني تحمله.
تساءل البعض ملاذا ال يستطيع األرجنتيني ،إذا كان
ً
مجانا .غري أن هؤالء
فعالً يحب النادي ،البقاء واللعب
تجاهلوا حقيقة أنه من السخف التفكري يف أن أفضل
العب يف العالم يمكنه أو ينبغي أن يوافق عىل ذلك،
كما من املمكن أن يكون ذلك مستحيالً.
ومن دون التقيّد بقواعد الحد األقىص للرواتب ،ال
ُيسمح لربشلونة تسجيل أي تعاقدات جديدة .ومع
انتهاء عقد مييس السابق يف حزيران/يونيو ،كان
سيعترب توقي ًعا جدي ًدا.
يثري هذا ً
أيضا تساؤالت حول التعاقدات الصيفية التي

قام بها برشلونة ،مع استقدام املهاجمَني الهولندي
ممفيس ديباي من ليون الفرنيس واألرجنتيني
سريجيو أغويرو واملدافع إريك غارسيا من مانشرس
سيتي االنكليزي يف انتقاالت مجانية ،كما دفع النادي
تسعة ماليني يورو لتفعيل بند إعادة الظهري األيمن
الربازييل إيمريسون من ريال بيتيس.
كما ،قد يتساءل البعض ملاذا ال يمكن أن تكون رابطة
الدوري االسباني أكثر مرونة ،بالنظر إىل اإليرادات
التي سيجلبها بقاء مييس حيث يعترب أفضل ممثل
عاملي للكرة اإلسبانية مع تزايد االهتمام بـ «الليغا»
يف ظل وجود النجم األرجنتيني.
ومقابل تخفيف االتحاد األوروبي لكرة القدم «يويفا»
القيود بشأن قواعد اللعب النظيف املالية الخاصة به
ملساعدة األندية املترضرة من جائحة «كوفيد،»19-
لم تب ِد رابطة الدوري االسباني تساهالً من هذه
الناحية بل بخالف ذلك تمسكت بمواقفها الصارمة،
ما حال دون بقاء مييس يف صفوف برشلونة.
مييس والبورتا يجتمعان يف إيبيزا
ـ تتواصل تطورات األحداث بشأن املفاوضات
الجارية حول مستقبل أسطورة برشلونة ليونيل
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مييس ،بعد أنباء متواترة حول اتجاهه نحو باريس
سان جريمان.
وكان برشلونة أعلن قبل عدة أيام انتهاء عالقته
بمييس رسم ًيا ،لعجز النادي عن تسجيل عقده
الجديد بعد االتفاق عىل كل تفاصيل التجديد.
ً
ووفقا لربنامج «الشرينجيتو» اإلسباني ،فإن طائرة
مييس لم تكن يف مدينة برشلونة خالل الساعات األوىل
من أمس الثالثاء.
وأشار الربنامج اإلسباني إىل أن مييس غادر إىل إيبيزا
وظل هناك ملدة  3ساعات ،وكان خوان البورتا رئيس
برشلونة متواج ًدا يف نفس الجزيرة ،لكن ال نعرف هل
هذه صدفة.
وزعمت صحيفة «ليكيب» الفرنسية ،أن مييس
سيجتمع مع مسؤويل سان جريمان يف جزيرة إيبيزا،
إلنهاء التفاصيل النهائية الخاصة بالعقد.
حقيقة عرض برشلونة الستعادة مييس
ـ كشف تقرير صحفي إسباني ،حقيقة تقدم
برشلونة بعرض أخري من أجل تجديد عقد النجم
األرجنتيني ليونيل مييس.
ً
عرضا
وزعمت تقارير إسبانية ،أن برشلونة قدم
جدي ًدا ملييس فجر أمس الثالثاء ،وأن فريان ريفرتر
املدير التنفيذي للنادي ،من يقود املفاوضات مع
ممثيل الربغوث.
ً
ووفقا لصحيفة ماركا اإلسبانية ،فإن مصادر مقربة
من مييس تنفي حصول الالعب عىل عرض جديد من
برشلونة لتجديد عقده.
وتزعم العديد من التقارير أن مييس يف طريقه
ً
مجانا إىل باريس سان جريمان.
لالنتقال
يذكر أن قانون اللعب املايض النظيف الذي تفرضه
رابطة الليجا وراء فشل برشلونة يف تسجيل العقد
الجديد ملييس.
وسيتعني عىل برشلونة إيجاد قائد جديد له داخل
امللعب أو خارجه يف غياب النجم األرجنتيني عن
صفوفه ألول مرة منذ  16موسما.
يف املقابل ،تسيطر حالة من الرتقب عىل مشجعي
النادي الفرنيس ،وسط تزايد الشائعات حول قرب
وصول املهاجم األرجنتيني.
وقد احتشد املئات من مشجعي باريس سان جريمان،
اإلثنني املايض ،يف مطار لو بورجيه ترقبا لوصول
مييس ،وهو ما تبني يف النهاية أنه إنذار كاذب.

روبرتسون يغيب عن انطالقة
املوسم مع ليفربول

أعلن آندي روبرتسون ظهري أيرس ليفربول إصابته يف أربطة
الكاحل خالل التعادل  1-1وديا مع أتلتيك بيلباو.
وبذل�ك س�يغيب ال�دويل اإلس�كتلندي ع�ن مب�اراة ليفربول
االفتتاحي�ة للموس�م الجدي�د يف ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز
لكرة القدم أمام نوريتش س�يتي الصاعد حديثا يوم السبت
املقبل.
وقال روبرتس�ون على تويرت“ :أظهرت األش�عة عدم وجود
إصاب�ة خطرية لكن�ي أعاني من مش�كلة يف األربطة تحتاج
إىل إصالح”.
وخرج روبرتس�ون مصابا ً يف نهاية الشوط األول من املباراة
التي أقيمت يف آنفيلد بعد أن حاول تشتيت تمريرة عرضية.
واختتم ليفربول مبارياته الودية قبل انطالق املوسم بالفوز
 3-1عىل أوساسونا.

بيل يفاجئ ريال مدريد أمام ميالن

اختبارات عشوائية حلاملي تذاكر الربميريليج
يخضع املشجعون الذين يحرضون مباريات الدوري اإلنجليزي
املمتاز ،إىل اختبارات عشوائية لوضع كوفيد 19-لديهم يف بعض
االستادات خالل األسابيع األوىل من املوسم الجديد.
وقالت رابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز ،يف بيان إن عىل حاميل التذاكر
االستعداد لتقديم إثبات حول تلقيهم التطعيم بصورة كاملة أو نتيجة
سلبية الختبار فريوس كورونا يف غضون  48ساعة قبل املباراة.
وأضافت الرابطة أنها تعمل عىل إدخال االختبارات« :بطريقة مرحلية
بحيث يكون هناك أقل قدر ممكن من التعطيل وأقىص قدر ممكن
من األمان».
ويجب عىل املشجعني أيضا االمتثال مليثاق جديد للسلوك ،طبقا
لرابطة الدوري املمتاز ،وهو ما يتضمن وضع الكمامات داخل

إبراهيموفيتش يوجه ضربة موجعة مليالن
تعرض فريق ميالن بقيادة مديره الفني ستيفانو بيويل،
لرضبة موجعة قبل أقل من أسبوعني عىل انطالق بطولة
الدوري اإليطايل.
ً
ووفقا ملوقع كالتشيو مريكاتو اإليطايل ،فإنه تأكد حاجة
السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،مهاجم ميالن ،لفرتة
أطول من أجل التعايف من إصابته يف الركبة.
وأشار املوقع إىل أن إبرا سيغيب عن أوىل مباريات ميالن يف
الدوري أمام سامبدوريا ،كما أنه قد ال يلحق بلقاء الجولة
الثانية ضد كالياري يف سان سريو.وأوضح أن املوعد

املتوقع لعودة إبراهيموفيتش ربما يكون يف الجولة
الثالثة ضد التسيو يوم  12أيلول/سبتمرب القادم،
عقب انتهاء فرتة التوقف الدويل.
وذكر كالتشيو مريكاتو أن املدرب ستيفانو بيويل،
سيعتمد عىل املهاجم الفرنيس أوليفييه جريو يف
أول جولتني لتعويض غياب إبراهيموفيتش.
وينطلق موسم دوري الدرجة األوىل اإليطايل الجديد
يف  21أغسطس آب الجاري ،بمواجهة ين البطل إنرت
ميالن وضيفه جنوة

مافريكس جي ّدد عقد دونتشيتش
توصل فريق داالس مافريكس ،املشارك يف دوري كرة السلة
األمريكي للمحرتفني « ،»NBAاىل اتفاق مع النجم السلوفيني
الغني عن التعريف لوكا دونتشيتش لتجديد العقد ملدة خمس
سنوات مقابل  207مليون دوالر بحسب ما ذكرت العديد من
وسائل اإلعالم األمريكية.
ّ
سيوقع ابن الـ  22عاما ً عىل عقد «سوبر ماكس» أي ّ
أنه
ّ
سيحصل عىل الحد األقىص املسموح به بحسب قوانني الرابطة،
وذلك كما أشارت شبكة «أي أس بي أن» الرياضية وصحيفة
«داالس مورنينغ نيوز».
ونقلت «أي أس بي أن» عن دونتشيتش قوله« :اليوم إنه حلّم
وتحوّل اىل حقيقة .أعطتني لعبة كرة السلة الكثري وأخذتني اىل
أماكن مذهلة .أنا ممتن ومتحمس للبقاء يف داالس كجزء من
مافريكس».
وتابع« :أنا ملتزم بهذه املؤسسة وأق ّدر جدا ً دعم مشجعيني».
وكان دونتشيتش عىل مقربة من قيادة سلوفينيا إىل نيل امليدالية
الربونزية ضمن أوملبياد طوكيو ،قبل أن يكتفي بلد املليوني
نسمة بنيل املركز الرابع .وكان دونتشيتش انضم إىل مافريكس
عقب اختياره باملركز الثالث يف «درافت»  2018املخصص
النتداب العبي الجامعات وحتى الثانويات األمريكية والالعبني

األجانب اىل الدوري ،واستمر منذ
حينها بحسب ذاك االتفاق.
أصبح أصغر من فاز بجائزة
أفضل العب يف تاريخ
مسابقة «يوروليغ» يف
موسم ،2018-2017
عندما قاد ريال
مدريد اإلسباني
اىل اللقب ،قبل أن
يختار االنتفال
اىل تح ّد جديد
خارج الحدود
ا ال و ر و بية
بإعالنه الدخول
يف الـ»درافت»،
عليه
فوقع
االختيار من قبل
أتالنتا هوكس .انتقل
تبادل
الالعب بموجب صفقة
مقابل تراي
من هوكس اىل مافريكس
يونغ.
بلغ معدل دونتشيتش  27.7نقطة و 8متابعات
و 8.6تمريرات حاسمة يف املباراة الواحدة املوسم
املايض ،بمعدل نجاح  47.9باملئة من جميع املسافات،
و 35باملئة من خارج القوس.
بعد فوزه بجائزة أفضل العب مبتدئ (روكي) يف
العام  ،2019تمكن دونتشيتش من قيادة مافريكس
اىل االدوار االقصائية «بالي أوف» يف املوسمني املاضيني
قبل أن يخرج يف املناسبتني أمام لوس أنجليس كليربز من
الدور األول.
لم يفز مافريكس بسلسلة ضمن األدوار النهائية منذ فوزه
باللقب عام  ،2011حيث سقط عند عتبة الدور األول ست
مرات ،فيما فشل يف التأهل من املوسم املنتظم أربع مرات
خالل املواسم العرشة األخرية.

األماكن املغلقة وتجنب االتصال الوثيق بأشخاص ال يعرفونهم واتباع
عالمات إرشادية ذات اتجاه واحد حول االستادات.
وقالت الرابطة« :عىل الرغم من إعادة فتح البالد ،فقد أوضحت
الحكومة أن هذا الوباء ما زال بعيدا عن االنتهاء .من املحتمل أن
تخضع إجراءات السالمة الخاصة باملباريات للتغيري يف غضون مهلة
قصرية».
ورفع رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون قيود كوفيد 19-يف
إنجلرتا يف  19يوليو/تموز.
وارتفع عدد اإلصابات الجديدة بكوفيد 19-يف بريطانيا بواقع %5
خالل األسبوع املايض ،وسجلت البالد  25161إصابة جديدة بفريوس
كورونا.

أك�د تقرير صحفي إس�باني ،أن مس�توى أح�د العبي ريال
مدريد فاجأ رفاقه بالفريق امللكي خالل مباراة ميالن.
وكان املرينج�ي تعادل مع ميلان ود ًيا بدون أه�داف ،األحد
املايض ،يف آخر تجارب ريال مدريد قبل بداية املوسم الجديد.
ً
ووفقا لربنامج الشرينجيتو اإلسباني ،فإن مستوى الويلزي
جاريث بيل ضد ميالن أسعد الجهاز الفني لريال مدريد.
وج�اء ذلك رغم أن بيل أهدر ركلة جزاء يف الش�وط األول من
املباراة ،لكنه هدد مرمى ميالن يف أكثر من هجمة.
يذك�ر أن عق�د بيل مع ري�ال مدريد ينته�ي يف صيف ،2022
والالعب الويل�زي يتمتع بعالقة ممتازة م�ع املدرب اإليطايل
كارلو أنشيلوتي.

تثبيت عقوبة إقصاء فيتل من جائزة اجملر الكربى

أكد مفوضو االتحاد الدويل للسيارات
«فيا» الهيئة املرشفة عىل بطولة العالم
للفورموال واحد ،أنهم لن يعيدوا النظر
يف عقوبة استبعاد األملاني سيباستيان
فيتل يف جائزة املجر الكربى عقب
رفضهم املراجعة التي تقدم بها فريقه
أستون مارتن.
وتم إقصاء بطل العالم أربع مرات مع
فريقه السابق ريد بول ،من املركز
الثاني مع نهاية الجولة الحادية
عرشة من البطولة العاملية عىل
حلبة هنغارورينغ األسبوع
املايض ،عىل خلفية خطأ
فني حيث تبني أن
سيارته ال تحتوي
كاف،
عىل وقود
ٍ
بحسب ما تنص
عليه القوانني.
وقال مفوضو
سباق املجر
األدلة
إن
التي قدمها
ا لفر يق
إل ثبا ت

مشكلة فنية حصلت ما بعد السباق
تتعلق باستخراج عينة وقود مطلوبة
بكمية  1.0ليرت ال تضمن إعادة النظر يف
القرار ،لذا تم رفض املراجعة.
ووجد املفوضون أنه «لتقييم ما إذا كان
قد تم خرق رشط استخراج ليرت واحد أم
ال ،فإن ذلك ال يحدث فارقا ً يف سبب وجود
أقل من ليرت (يف خزان الوقود)» ،يف إشارة
إىل استخراج  0.3ليرت.
كما وجدت اللجنة التحكيمية ً
أيضا أنه
«لن يكون هناك دفاع من قبل االدعاء
بأنه لم يتم الحصول عىل أي ميزة يف
األداء» وأنه «من أجل التمكن من تأكيد
حقيقة ذات صلة ،كان يتعني عىل أستون
مارتن تقديم حقائق تفيد بوجود أكثر
من ليرت واحد من الوقود .إن تفسري
عدم إمكانية تلبية هذا الرشط ال صلة له
بالقرار املتعلق بما إذا كان قد تم خرق
القانون».
ونتيجة للقرار الصادر ،خرس فيتل فرصة
الصعود إىل منصة التتويج يف املركز
الثاني للمرة الثانية هذا العام بعد جائزة
أذربيجان الكربى ،فيما تقدم بطل العالم
سبع مرات الربيطاني لويس هاميلتون

(مرسيدس) للمركز الثاني خلف الفائز
الفرنيس استبيان أوكون (ألبني-رينو)،
وبات سائق فرياري اإلسباني كارلوس
ساينس ثالثاً.
كما عزز هاميلتون صدارته لرتتيب
السائقني حيث بات يتقدم بفارق 8
نقاط عن مطارده املبارش سائق ريد بول
الهولندي ماكس فريستابن ( 195مقابل
.)187

تشيلسي يتفق مع مورينيو على معاقبة آرسنال

قرر نادي تشيليس معاقبة
منافسه آرسنال وحرمانه من
صفقة هجومية خالل املريكاتو
الصيفي الجاري.
ً
ووفقا لصحيفة سكاي
سبورتس الربيطانية ،فإن
تشيليس قرر عدم بيع
مهاجمه تامي أبراهام
إىل آرسنال هذا الصيف،
بصفته أحد منافسيه
يف الدوري اإلنجليزي
املمتاز.وأشارت الشبكة،

إىل أن أبراهام يف طريقه لالنتقال
إىل روما ،حيث توصل الناديان إىل

اتفاق بشأن الصفقة يبلغ 34
مليون جنيه إسرتليني.وأوضحت
أنه يتبقى اآلن الحصول عىل
موافقة الالعب لالنتقال إىل الدوري
اإليطايل ،والتدريب تحت قيادة
الربتغايل جوزيه مورينيو.يذكر أن
أبراهام خارج حسابات توماس
توخيل ،مدرب البلوز ،منذ املوسم
املايض ،كما أن اقرتاب تشيليس من
التعاقد مع روميلو لوكاكو سيزيد
من صعوبة حصوله عىل دقائق
للمشاركة.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7541 :االربعاء  11آب 2021

الثقافة النيابية تكشف تفاصيل منحة
الصحفيني واالدباء والفنانني

بغداد  /نينا:
افصحت لجنة الثقافة والس�ياحة النيابية ،عن تفاصي�ل منحـة الصحفييـن واالدباء
والفنانني ،التي وردت يف قانون املوازنة العامة . 2021
وذكرت رئيسة اللجنة النائبة سميعة الغالب يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء
 /نين�ا  /ان�ه « تم تخصيص املنحة اىل  27الف مس�تفيد من فئ�ات الصحفيني واالدباء
والفنانني ،بمايعادل قيمة الف دوالر ثم تحولت اىل مليون دينار  ،وقد طالبنا يف املوازنات
الس�ابقة بادراجها يف اصل القانون  ،لكن كان هناك اعرتاض حكومي بس�بب الظروف
املالية واالمنية التي يمر بها البلد «.واوضحت  »:ان الحكومة اعرتضت يف موازنة 2021
على تخصيص املنحة  ،ث�م طلب وزير الثقافة من الحكوم�ة اعتماد نصف التخصيص
 ،ووافق�ت الحكوم�ة لكنهـا لم تدرج تخصيص مبلغ  13ملي�ارا و 500مليون دينار يف
اصل املوازنة العامة التي ارسلت اىل مجلس النواب واللجنة املالية « ،مبينة ان « مجلس
الوزراء صوت عىل املنحة لكنه لم يدرج قيمة املبلغ املخصص لها يف قانون املوازنة «.
واش�ارت الغالب اىل  »:ان نقيب الصحفيني مؤيد الالمي التقى برئاس�ة الربملان واللجنة
املالي�ة آنذاك ،وقد دافع بقوة الضاف�ة  6مليارات دينار اخرى واصبح مبلغ املنحة 18.5
ملي�ار دينار  ،ليكون اس�تحقاق كل مس�تفيد مايعادل  750الف دين�ار  ،لكن بعد اقرار
املوازن�ة العامة ونرشه�ا يف الجريدة الرس�مية فوجئنا بان املبل�غ املخصص للمنحة 6
ملي�ارات دينار فقط «.وتابعت القول ان « وزير الثقافة تدخل واضاف  6مليارات دينار
اخ�رى ليصبح املبلغ املخصص للمنحة  12مليار دينار اجماال  ،لكن املش�كلة االن كيف
س�تخصص وآلية توزيعها عىل املس�تحقني ،ه�ل هم املعتمدون املس�جلون القدامى ام
الجدد ام املسجلون بالبطاقة الذكية فقط « ،مبينة ان « كل جهة تؤكد اولويتها باملنحة
حت�ى تضاعف�ت االعداد ولم نتوص�ل اىل حل ،لذلك توقفن�ا حاليا وابلغناه�م ان املنحة
بعهدة وزارة الثقافة االن «.

فرع نقابة الصحفيني يف كربالء ينظم
محلة للتلقيح ضد كورونا للصحفيني
كربالء/نينا:
نظ�م فرع نقاب�ة الصحفيني يف محافظة كربالء املقدس�ة ،حمل�ة لتطعيم الصحفيني
وذويه�م بلقاح فريوس كورونا ،فيما قدم ش�كره لدائرة صح�ة املحافظة عىل تعاونها
بتقديم هذه الخدمة.
وق�ال رئيس الفرع ،حسين الش�مري  »:ان فرعن�ا ،بالتعاون مع دائ�رة صحة كربالء
املقدس�ة  ،نظم حملة لتطعيم أكثر من خمسني صحفيا ً مع ذويهم بلقاح فايزر املضاد
لفريوس كورونا» ،مبينا ً إن عملية التلقيح تمت بمقر الفرع وكانت للنساء والرجال من
بينهم كبار السن.
وقدم الش�مري ش�كره اىل دائرة الصحة عىل جهودها وتفاعلها مع دعوة فرع النقابة
لتقديم هذه الخدمة لرشيحة الصحفيني وعوائلهم ،مشريا ً إىل إنه تم اإلتفاق مع الدائرة
على إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح ملن تم تطعيمه�م اليوم بعد عرشين يوما ً وبمقر
الفرع أيضاً.
وأوض�ح رئيس فرع النقابة بكربالء ،إن هذه املبادرة تأتي ضمن دعوتنا للصحفيني اىل
دعم الجهود التي تبذل من قبل املؤسسات الصحية املختصة يف مكافحة فريوس كورونا
وتحصني أبناء املحافظة من اإلصابة به ،مشددا ً عىل رضورة أن يأخذ جميع الصحفيني
اللقاح لحماية أنفس�هم وعوائلهم من اإلصابة لكونهم يؤدون مهامهم اإلعالمية اسوة
بمن يعمل يف خط الصد األول ويختلط مع املصابني وغريهم من املواطنني.
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منظمة األمن والتعاون الدولية :حرية وسائل اإلعالم تبقى حمل قلق يف معظم الدول األعضاء يف املنظمة
بروكسل /متابعة الزوراء:
أك�دت منظم�ة األم�ن والتع�اون الدولي�ة أن
غالبي�ة الدول املنتمية إليه�ا تقوم باخرتاقات
واضحة وفعلية ومؤكدة لحرية الصحافة.
وأش�ارت املنظم�ة اإلقليمية التي تضم س�تا
وخمسني دولة ،منها الدول األوروبية وروسيا
وتركي�ا ،يف تقرير نرشه مكتبها يف بروكس�ل
إىل خط�ط التنص�ت اإللكرتون�ي يف ع�دة دول
أوروبية ومنها إيطاليا ،تحت تربيرات مختلفة
إىل جانب قيام الحكومات بالتدخل يف سلس�لة
التعيين�ات يف األجه�زة اإلعالمي�ة الحيوي�ة،
وخاصة أجهزة التلفزيون ومنها فرنسا.
وقالت إن “حرية وس�ائل اإلعلام تبقى محل
قلق يف معظم الدول األعضاء يف املنظمة ،وهي
مس�ألة أكيدة وواضحة رغم اختالف إش�كال
اخرتاقها من دولة إىل أخرى”.
وأشار التقرير الذي ينرش بشكل سنوي إىل أن
غالبية الس�لطات يف ال�دول األوروبية ال تقبل
بفكرة إن وس�ائل اإلعالم ليس�ت من ملكيتها
الخاصة.
وبين أن املخاط�ر املحدقة بحري�ة التعبري يف
الدول األوروبية تأخذ أشكاال مبارشة إلسكات
وسائل اإلعالم ،وأشكاال غري مبارشة عرب الحد
من تدفق املعلومات من خالل وس�ائط تقنية
وفنية.
وال تس�مح اليونان مثال بالبث اإلذاعي باللغة
الرتكية ،يف حين إن أملانيا لم تعتمد أي قانون
لحماي�ة عملي�ات التحقي�ق القضائ�ي م�ع

الصحفيني.كم�ا تواج�ه وس�ائل اإلعلام يف
روسيا وقريغيزس�تان وتركيا متاعب عديدة،
إىل جانب تعرض الصحفيني إىل العنف املدبر يف
أكثر من دولة أوروبية وإىل املحاكمة.
وأكد التقرير أن شبكة اإلنرتنت مكنت وسائل
اإلعلام م�ن هامش تح�رك حقيق�ي لم تكن
تمتلكه حتى اآلن.
وس�بق أن أبدى االتحاد األوروبي مخاوف عىل
حرية اإلعلام يف مايو امل�ايض ،وقال مفوض
االتحاد األوروبي للش�ؤون الخارجية جوزيف
بوري�ل باس�م دول االتحاد البال�غ عددها 27
دول�ة “حري�ة الصحافة تعد ركيزة أساس�ية

للمجتمع�ات الديمقراطي�ة الت�ي ال يمكن أن
تزده�ر إال إذا تواف�رت للمواطنين إمكاني�ة
الوص�ول إىل معلومات موثوقة ويتس�نى لهم
اتخاذ قرارات مستنرية”.
وأش�ار بوريل إىل أنه يف الوق�ت الذي أصبحت
فيه التغطية اإلعالمية املس�تقلة والحرة أكثر
أهمي�ة م�ن ّ
أي وق�ت مضى ،ال ت�زال حرية
الصحافة مهددة.
وقال�ت منظمة “مراس�لون بال ح�دود” إنها
تعتق�د أن هناك املزيد من الحاالت التي لم يتم
اإلبالغ عنها يف  2020أكثر من املايض .وأضافت
“تع�رّض الصحفي�ون للّك�م وال�ركل والدفع

على األرض ،لقد ت�م البصق على الصحفيني
وتعرضوا للمضايقة واإلهانة والتهديد ومُ نعوا
من القيام بعملهم”.
ووقعت معظم الهجمات الجس�دية واللفظية
أثن�اء املظاه�رات أو إىل جانبه�ا ،مث�ل
االحتجاجات ضد القيود الحكومية املفروضة
الحتواء تفيش فايروس كورونا.
وكان املتح�دث باس�م مجل�س إدارة املنظمة
مايكل ريديس�ك رصح آنذاك “بس�بب العديد
من الهجم�ات خالل املظاهرات ض�د التدابري
الرامي�ة إىل احت�واء الجائح�ة ،كان علين�ا أن
نخفض درج�ة حرية الصحاف�ة يف أملانيا من
جي�دة إىل مرضية فق�ط ،وهذا يع� ّد بوضوح
إشارة إنذار”.
وأعرب�ت منظمة “مراس�لون بلا حدود” عن
اس�تيائها م�ن أنه يف بلغاريا مثلا يمتلك عدد
قلي�ل من رواد األعمال “أغلب وس�ائل اإلعالم
ويح�ددون الخ�ط التحريري يف إطار تش�اور
وثيق مع سياسيني بارزين”.
وأضافت املنظمة أنه يف املجر قام رئيس الوزراء
فيكت�ور أورب�ان وحزب�ه الحاك�م “بإخضاع
وسائل اإلعالم لسيطرتهم تدريجيا”.
وقال بوري�ل إنه يجب دعم حري�ة املعلومات
وحري�ة التعبري يف كل م�كان وحمايتها ،وأكد
أن االتح�اد األوروبي عازم على فعل املزيد يف
هذا الش�أن ،داخل أوروب�ا وخارجها ،الفتا إىل
أن العنف القائم عىل النوع ضد صحفيات يعد
مدعاة إىل القلق بصفة خاصة.

محلة تشهري تستهدف مراسلة صحيفة «لوموند» الفرنسية يف تونس
تونس/متابعة الزوراء:
تعرضت مراس�لة صحيفة «لوموند» الفرنسية يف تونس ،ليليا
بلي�ز ،لحملة تش�هري من قب�ل ناش�طني قريبني م�ن الرئيس
التونسي قيس س�عيد ،اعتبروا تغطيتها ملا يحص�ل يف تونس
ً
منح�ازة ،فيم�ا ورد بريده�ا اإللكرتون�ي بين الئح�ة جه�ات
اتص�ال لحرك�ة النهضة ،س�مّاها بعض املس�تخدمني «وثائق
حملات الضغط (اللوبينغ)» ،ما زاد الحملة ضدها .ور ّدت بليز
والصحيفة عىل الحملة بحقها.
وبليز تتعاون مع مؤسسات إعالميّة أخرى ،من بينها «فرانس
 »24و»ميدياب�ارت» .واعترب تونس�يّون ّأنه�ا «ال تقوم بعملها
بشكل موضوعي بل تقوم بحمالت اتصالية لفائدة أحد األطراف
املتدخلة يف األزمة التونسية الحالية».
يف منش�ورات له�ا عبر صفحتها على «فيس�بوك» ،ر ّدت بليز
ً
مشيرة إىل دورها الصحفي البحت ،نافي�ة االتهامات املوجّ هة
ً
ّ
له�ا ،وموضحة أنه ال يمكن الخلط بين أي أخطاء ترتكبها أي
مؤسسة إعالمية تعمل هي معها وبني ما تكتبه شخصياً.
وكتب�ت ّ
مؤكدة ّأنه «مع اس�تمرار عمليات التش�هري ،يتم نرش
اس�مي ضمن قائمة «جماعات الضغ�ط» لحركة النهضة منذ
ع�ام  ،2019حيث يظهر بري�دي اإللكرتوني الخ�اص بالعمل.
أكرّر تفسيراتي مرّة أخرية :أنا صحفي�ة ،أتقاىض راتبي فقط
م�ن املحرري�ن الذي�ن أتع�اون معه�م يف منش�وراتي .مثل أي
صحف�ي ،يمكن العث�ور عىل عن�وان بري�دي اإللكرتوني يف ما
ُيس�مى «القوائم الصحفية الربيديّة» ،وهي أداة تستخدمها أي
جه�ة تريد التواصل مع الصحفيين ،بغض النظر عن إرادتهم.
كل يشء آخر هو مجرّد تكهنات ولهذا السبب ،من اآلن فصاعداً،
سأحتفظ باألدلة عىل أي تش�هري وإهانة ،وسأقايض الفاعلني
يف تونس».الحمل�ة التي تس�تمر منذ أس�بوعني وعرفت أوجها

يف نهاية األس�بوع املايض ،دفعت الصحيفة الفرنسية أيضا ً إىل
توضيح موقفها حول ما تتعرض له مراس�لتها .وكتبت مديرة
التحري�ر يف «لومون�د» كارولين ّ
ً
توضيح�ا اعتربت فيه
مون�و،
ً
قائلة إنها «التزمت
االتهامات ض ّد ليلي�ا بليز مجانبة للصواب،
يف تغطيتها باعتماد أسلوب مهني بعي ًدا عن االصطفاف مع أي
ً
معربة عن صدمتها من الهجمة التي تعرّضت
طرف س�يايس»،
له�ا املراس�لة بش�كل يع�رض سلامتها للخطر .واعتبرت ّ
أن
االتهامات التي وجهت للمراس�لة ل�م تكن مبنية عىل معطيات
واقعية بل مجرد تخمينات نتيجة ورود اسمها يف قائمة جهات
ً
مبينة أن وجود اس�مها ضمن مجموعة
اتصال لحزب النهضة،
من الصحفيني ال يعني ّأنها تش�ارك يف هذه الحمالت االتصالية
لفائدة طرف سيايس ما ،بل ّ
إن األطراف السياسية تتواصل مع
الصحفيني لنرش بياناتها وترصيحاتها.
وقالت ّ
مون�و ّ
إن «لوموند» يف تغطيته�ا أرّخت ووثقت األزمات
السياس�ية واالقتصادية واالجتماعية التي مرّت بها تونس عىل

مدى الس�نوات املاضية وصوالً إىل أزم�ة تفيش فريوس كورونا
التي فش�لت الس�لطات يف معالجتها ،وصوالً إىل حالة الطوارئ
ً
مؤكدة ّ
أن «حالة الطوارئ ال
الحالية (قرارات الرئيس س�عيد)،
تمنع صدى األسئلة املرشوعة حول املخاطر التي تخفيها».
وأضاف�ت ّ
أن «لومون�د» ُ
صدمت بش�دة من عن�ف الحملة التي
ً
اس�تهدفت مراس�لتها يف تون�س ،محذرة م�ن «مخاطر موجة
الكراهي�ة هذه التي قد تؤدي يف نهاي�ة املطاف إىل تعكري صفو
النقاش العام يف تونس وبالتايل صورة البالد يف الخارج» .وقالت
«لوموند» ّإنها «مستعدة لقبول النقد عندما يكون له ما يربره
وبحس�ن نية  -وهذا لألسف ليس هو الحال يف الحملة الحالية»
ً
مج�ددة ثقتها
الت�ي وصفته�ا بـ»الس�خيفة وغري العادل�ة»،
الكاملة يف النزاهة املهنية لليليا بليز.
من ناحيتهم ،عبرّ بعض الصحفيني التونس�يني عن تضامنهم
مع ليليا بليز .وكتبت الصحفية سوس�ن جدي ّأنها سبق لها أن
تعاملت مع ليليا بليز أثناء زيارتها ملحافظة القريوان واتسمت
ً
مشرية إىل أن من يهاجمونها لم
باملهنية والجدية واملوضوعية،
يطلعوا عىل تغطياتها بل اكتفوا برتديد ما نرشه اآلخرون دون
تثبت مما كتبت.
ُيذكر أن تونس تعي�ش منذ  25يوليو/تموز 2021تاريخ إعالن
الرئيس التونيس قيس سعيد قراراته بتجميد عمل الربملان وإقالة
الحكومة التونسية وتوليه السلطة الترشيعية والتنفيذية جدالً،
لتوصيف ما حصل بني من يراه «قراءة موسعة للفصل  80من
الدس�تور التونيس» ومن يراه انقالباً ،ومن يذهب إىل اعتبار ما
حصل «حركة تصحيحية» ،مما تس�بب يف انقس�ام يف الشارع
التونيس كان له تأثري عىل عمل اإلعالميني التونسيني واملراسلني
األجانب ،والذين يت�م توجيه التهم لهم من كل األطراف التي ال
تتفق مع ما ينرش أو تبث أهواؤهم السياسية ،مما ص ّعب عمل
اإلعالميني واملراسلني.

يف ظل أزمات مرتاكمة جتتاح البالد

إعالميو لبنان ...القلق خبزهم اليومي و ما زالوا صامدين
بريوت/متابعة الزوراء:
مهنة املتاعب التي كان اإلعالميون يف املايض
يتغنون بممارس�تها وبتحديهم ملخاطرها،
تضاعف اليوم مآزقها يف ظل أزمات مرتاكمة
يشهدها لبنان.
تأمين مواضيع وأفكار وتقارير إعالمية ما
عاد وحده يشكل العنرص األسايس ملمارس
ه�ذه املهنة .ذل�ك أن هناك عن�ارص أخرى
تطغ�ى اليوم على مهمة الصحف�ي وتؤثر
على عمله .من ه�ذه الهموم تأمين التيار
الكهربائ�ي واإلنرتنت والوق�ود ...وهي من
ل�وازم الخدمات األساس�ية الت�ي ما عادت
متوفرة ،كما يف املايض.
وب�دل أن يصيب الصحفي قلق بديهي حول
إمكاني�ة تأمين ضي�ف لحلق�ة إذاعي�ة أو
تلفزيوني�ة أو حوار ش�يق ملقال�ة صحفية،
يتضخم هذا القلق عنده ليتحول إىل هواجس
بالجمل�ة بفع�ل املش�اكل الت�ي يواجهه�ا.
وبالفعل ،ه�ذه األخرية باتت تس�يطر عىل
إيقاع ووترية العمل اليومي ،ال س�يما وأنها
تالمس تفاصيل دقيقة ،ما كان ُيحسب لها
أي حساب يف املايض القريب.
اإلعالمي�ة ه�دى ش�ديد ،مراس�لة نشرات
األخب�ار يف محط�ة «إل ب�ي يس آي» ،تروي
لـ«الرشق األوس�ط» معاناتها مع األوضاع
الحالي�ة الس�ائدة يف لبن�ان ،فتخربن�ا كيف
تح�اول جاه�دة تخط�ي املش�اكل اليومية
من أجل ممارس�ة مهنته�ا عىل أكمل وجه.
وتق�ول ه�دى« ،أم�ارس عملي يف غالبي�ة
الوق�ت من منزيل ،ول�ذا تواجهني معضالت
كثرية يف إنجازه .اضطررت إلجراء اتصاالت
مكثفة بعدة رشكات تس�تورد مادة املازوت
(وق�ود الديزل) ،كي أؤمنه�ا لصاحب املولد
الكهربائ�ي املوزعة اشتراكاته من منطقة
التحويط�ة (ضواحي بريوت) حيث أس�كن

وصوالً إىل ضاحية فرن الش�باك .وأنا أسكن
يف الطاب�ق الع�ارش ،وإذا ما انقط�ع التيار
الكهربائ�ي تكون الكارثة بحد ذاتها .فبذلك
ينقط�ع َن َفيس ومعه ...اإلنرتنت والتليفون،
وال يعود من املمكن ممارسة عميل .وبالتايل
ف�إن فات�ورة االشتراك ارتفع�ت أضعاف�ا ً
مضاعف�ة بحي�ث تفوق مدخويل الش�هري
أحياناً».
وتضيف« :يمكن القول إنن�ا أصبحنا نعمل
من أجل تس�ديد الفواتري ال أكثر .واألهم هو
أن يبق�ى هذا املدخول مس�تمراً ،فال نصبح
عاطلني عن العمل ،ومن دون مردود مادي،
عندها ستصبح حياتنا أسوأ».
وتنه�ي ه�دى كالمه�ا بالقول« :إنن�ا اليوم
نق�اوم ونصم�د رغ�م كل يشء .غير أن ما
يقلقنا هو املصري الغامض الذي يحيط بنا،
فنحن ال نع�رف ماذا ينتظرنا يف الغد ،ولذلك
نعيش كل يوم بيومه».
م�ن جانبه ،يؤك�د الصحفي ج�وزف فرح،

مس�ؤول الصفحة االقتصادي�ة يف صحيفة
«الديار» ،أنه لم يسبق أن واجه هذا الكم من
التحديات خالل ممارسة مهنته.
وهو يرى أن العمل الصحفي لن يتوقف ألنه
ليس�ت هناك من مؤسسة إعالمية ترغب يف
الغياب عن الساحة اللبنانية ،يف هذه الفرتة
بالذات .ومن ثم يقول لـ«الرشق األوس�ط»
ش�ارحاً :التحديات التي نواجهها كثرية ،ال
مجال ملقارنتها بأخرى سابقة.
لقد ش�هدنا من قب�ل حقبات س�يئة كثرية
من حروب واعت�داءات إرسائيلية وخالفات
سياسية ،لكن حالنا املرتدية ،لم تصل إىل ما
نح�ن عليه اليوم» .ويتابع فرح :أنا أعمل يف
القس�م االقتصادي بجري�دة (الديار) .وهو
األم�رال�ذييتطل�بمن�يدوام�ا ًيومي�اً.
فاملطبخ االقتصادي آني ويحتاج إىل املتابعة
الحثيثة .أنا مشاكيل تبدأ منذ مغادرتي البيت
عىل الساللم يف ظل انقطاع التيار الكهربائي.
وبعدها عىل تأمني الوقود لسيارتي والوقوف

يف طوابري ال�ذل أمام املحطات .وإذا ما حان
وقت العودة إىل املنزل ّ
عيل أن أفكر بإمكانية
توقف املولد الكهربائي الخاص بالحي أثناء
استخدامي املصعد .ولذا أعود أدراجي سريا ً
عىل األقدام.
ث�م يس�تطرد« :يف نهاي�ة الي�وم .وبعدم�ا
أس�تجمع كل م�ا م�ررت ب�ه م�ن خضات
ومطبات ،وال س�يما تلك املتعلقة بمرصويف
اليوم�ي كون�ي رب عائل�ة ،أش�عر وكأن�ي
أمضيت يوما ً بأكمله وأنا أسابق الوقت ليس
أكث�ر .الضغ�وط التي نعيش�ها اليوم تفوق
قدراتنا ...والصحف�ي اللبناني بات يمارس
مهنة املتاعب بكل ما للكلمة من معنى».
وحق�اً ،ال تنحرص التحديات التي يعيش�ها
اإلعالم�ي يف لبن�ان بتأمين لقم�ة عيش�ه
كغريه م�ن الناس .إذ املطل�وب منه تجاوز
أزمات كثرية تواجهه.
فعلي�ه أن يتاب�ع وصول بواخ�ر الفيول إىل
الش�اطئ اللبناني كي يطمئن ،كذلك عليه
أن يحف�ظ برنامج تقنين رشكة الكهرباء
وبرنام�ج املولد الخاص املشترك فيه .أما
عالقت�ه م�ع اإلنرتن�ت فح�دث وال ح�رج،
فه�و يعي�ش قل�ق انقطاع�ه خش�ية أن
ينقطع رزق�ه .وإضافة إىل دوام�ة العمل،
لدي�ه دوام�ات أخ�رى يف محط�ات الوقود
والصيدليات واألفران و«الس�وبر ماركت»،
م�ا يجعله يصل منه�كا ً إىل بيت�ه يف نهاية
اليوم.
وهنا تخربنا سمر أبو خليل ،مذيعة األخبار
يف محط�ة «ني�و ت�ي يف» ،ع�ن هواجس�ها
كإعالمي�ة يف ظ�ل األوض�اع املرتدي�ة الت�ي
يعيش�ها اللبنان�ي بش�كل ع�ام ،فتق�ول
لـ«الرشق األوسط» بيشء من األلم« ،أعتقد
أنن�ا جميعنا كإعالميين تتوحد مش�كلتنا
لتتمث�ل ب�أن مداخيلنا م�ا ع�ادت تكفينا.

كثريون يظنون أننا نتق�اىض أجورا ً عالية،
لكن هذا لي�س صحيحاً ،إذ ال ت�زال أجورنا
محسوبة عىل س�عر الرصف القديم للدوالر
األمريك�ي ،أي  1500ليرة لبناني�ة للدوالر.
ثم إن املؤسس�ات اإلعالمية لم تفكر بزيادة
األجور ،ألنها هي نفس�ها تعاني من أزمات
اقتصادية كثرية».
ٌ
«صحيح أنني أتوج�ه إىل املحطة
وتضي�ف:
ألق�وم بعميل كمذيع�ة أخبار ومح�اورة يف
برنام�ج س�يايس ،غير أن تحضير عملي
ينطلق من بيتي .فأنا أجري أبحاثي يف املنزل
ممسكة قلبي بيدي .وتتجىل الكارثة عندما
ينقط�ع التيار الكهربائ�ي ...فال مازوت ،ال
وق�ود ،ال إنرتن�ت ،وال تليف�ون ،ناهيك من
التفكري بمشاكل األوالد ،ومصريهم الدرايس
الغامض أيضاً».
ومن ثم ،تتابع سمر« :يف بل ٍد يميل أمنه نحو
الفلتان صار على اإلعالمي أن يفكر مرتني
قب�ل كتاب�ة رأي أو اس�تضافة ش�خصية
سياسية ،خوفا ً من تداعيات ذلك عليه.
صار من الصعب الحفاظ عىل موضوعيتك
يف ممارس�ة عملك .ثمة قل�ق ينتابنا أيضا ً
على حياتن�ا وحي�اة أوالدن�ا ،والف�وىض
الس�ائدة يف البلاد تدفعن�ا إىل الح�ذر .أن�ا
ش�خصيا ً ال أقود س�يارتي من دون سالح
أضعه بقربي ألس�تخدمه ل�دى عودتي إىل
منزيل يف س�اعات متأخرة من الليل ،يف حال
ج�رب أحدهم رسقة س�يارتي ...أو إيذائي
ألنني أبديت رأيي برصاحة».
م�ن ناحيته ،يؤك�د بس�ام أبو زي�د ،مذيع
نشرات األخبار يف محط�ة «إل بي يس آي»
لـ«الشرق األوس�ط» ،أن�ه حتى الي�وم لم
يواج�ه مش�كالت تذكر يف ممارس�ة عمله.
ويضيف« :تلفزي�ون (إل بي يس آي) يؤمن
لنا الوقود ،ولذا ال معاناة من هذه املش�كلة

حتى اليوم.
حاليا ً أعمل عىل تأمني التيار الكهربائي ملنزيل
بواس�طة الطاقة الشمس�ية ،وبذا سأقيض
ً
كلي�ا .كذلك أفكر بتقنية
عىل هذه املش�كلة
حديث�ة تؤمن يل اإلنرتنت .وهكذا ،أس�تطيع
الق�ول إنني حتى الي�وم والحمد الله ال يزال
إيقاع حيات�ي أفضل من غريي .صحيح أننا
ألغينا أمورا ً كثرية م�ن حياتنا لكننا ال نزال
صامدين».
كان الخت�ام مع جويس عقيقي ،مراس�لة
نشرات األخب�ار يف قناة «إم ت�ي يف» ،التي
رأت يف لقائه�ا م�ع «الرشق األوس�ط» أن
التحديات الت�ي تواجهها الي�وم كإعالمية
ال تنحصر باألزم�ات الحياتي�ة فق�ط...
موضحة« :بالنس�بة لألزمات التي نتحدث
عنه�ا فنحن نعيش�ها كغرينا م�ن الناس.
ويمكنني القول إنها ال تؤثر يف سري مهنتي
ألنن�ي أم�ارس عميل من تلفزي�ون (إم تي
يف) ،حيث كل يشء مؤمن يل .كما أن رئيس
مجلس إدارة (إم تي يف) اس�تحدث محطة
وق�ود يف مبن�ى الرشكة ،ول�ذا ال نواجه أي
مش�كلة يف هذا الخصوص .غري أن التحدي
األكبر الذي أعيش�ه أن�ا ش�خصياً ،يتعلق
بالضغ�ط النفيس ال�ذي أواجه�ه يف عميل
كمراس�لة أخب�ار .فعندم�ا أك�ون يف قلب
املأس�اة ،يصبح أمل�ي مضاعفاً .ه�ذا األمر
أش�عر ب�ه عندما أح�اور أم ش�هيد أو والد
ً
مثلا ،وكذلك
ضحي�ة يف انفج�ار بيروت،
عندم�ا أغطي حادثة حري�ق وطوابري الذل
يف محطات الوقود ،فأك�ون يف قلب الحدث
املوج�ع .ه�ذه األح�داث اليومي�ة يف لبنان
تؤملن�ي كغيري م�ن املراس�لني ،وتؤثر يف
حالتنا النفس�ية وتضعن�ا يف دوامة نتمنى
أن نس�تفيق منها»(.عن/صحيفة الرشق
االوسط)
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سيميائية السرية الذاتية يف رواية ( امرأة على قيد سراب) للروائي مصطفى بوغازي
أ.د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي
يب�دو أن هن�اك عالق�ة عميق�ة ال مف�ر منها بني
مخطط حياة الكاتب الفرد كحكاية من ناحية ،وبني
ش�كل الرواية نوعا أدبيا من ناحية ثانية لكننا يجب
أن نلقي مزيدا من الضوء عىل هذه العالقة اإلشكالية
املتزايدة يف الق�ص العربي املعارص؛ ذلك أنها أضحت
س�مة مهيمنة على هذا القص ،لق�د أصبح من دأب
الكتاب أن يس�تخدموا موادا من حياتهم الشخصية
الفعلي�ة ،وأن يعلن�وا عن ذلك يف مت�ن النص الروائي
نفسه ،ولم يكن من قبيل املصادفة أن أشهر النصوص
القصصية يف الس�نوات األخرية كانت نصوصا  ،سريا
ذاتية ،أو ش�به سري ذاتية ،ومما يجدر مالحظته هنا
أيضا أن هيمنة الصيغة للسري الذاتية جاءت مواكبة
التجاه�ات طليعية وتجريبي�ة يف الكتابة ،ال يف األدب
العرب�ي وحده ،بل يف كل آداب العالم ،لقد جاءت هذه
الصيغ�ة وكأنه�ا إعادة اكتش�اف للعالق�ة الخصبة
املربك�ة بني الذات والواقع ،بني عال�م الداخل ،وعالم
ّ
يتكفل فيه
الخارج .ورواية السيرة الذاتية فن أدبي
ال�راوي برواية أحداث حياته ،ويج�ري الرتكيز فيها
على املج�ال ال�ذي تتميّز في�ه ش�خصيته الحيوية،
كأن يك�ون املجال الفن ،أو االجتماعي ،أو الس�يايس
 ،أو العس�كري ،كلّم�ا كان ذل�ك رضوري�ا ً وممكناً،
ويس�عى يف ذلك النتخاب حلقات معيّن�ة ّ
مركزة من
ّ
خاصة
سيرة ه�ذه الحي�اة ،وحش�دها بأس�لوبية
تضم�ن له صناعة نص رسدي متكامل ذي مضمون
ٍّ
ومس�ل ،ويح�اول ال�راوي اإلفادة من
مقن�ع ومثري
ّ
كل اآلليات الرسدية لتطوي�ر ّ
نصه ،ودعمه ما أمكن
َّ
ّ
تخل بالطابع العام
بأفضل الرشوط الفنيّة ،على أال
حتى ال يخرج النص إىل فن رسدي آخر ،وال ُي ْشَت�رَ َ طُ
على الراوي االعتم�اد عىل الضمير األوّل املتكلّم ،بل
ّ
ّ
تخفف من ح� ّدة الضمري
يتقنع بضمائ�ر أخرى
ق�د

املتكلّم وانحيازه ،برشط أن يعرف املتلقي ذلك لكي ال
ّ
يظل امليثاق التعاقدي
تتحوّل إىل سرية غرييّة ،بحيث
ً
بين الكاتب ،واملتلق�ي قائماً ،وواضح�ا ،كما ترتكز
رواية السيرة الذاتي�ة عىل آلية الرسد االسترجاعي
الت�ي تق�وم بتفعيل عم�ل الذاكرة وش�حنها بطاق ِة
اس�تنهاض ح�رّة ،وس�اخنة للعمل يف حقل السيرة
الذاتي�ة  ،ويف رواي�ة ام�رأة عىل قي�د رساب  ،للروائي
الكبير مصطفى بوغازي ،اس�تخدم تقنية حداثوية
جدي�دة هي طريقة امليتافكش�ن ،إذ أن الروائي رجل
ابت�دع فكرة ق�راءة الرواي�ة للبطلة حن�ان ،ويكون
الن�ص يف س�ياقه الصحيح ،وتب�دو أن هن�اك بطلة
ت�روي قصتها كسيرة غريية ،فنراها تق�ول  :أتذكر
جيدا يوم حكت يل أمي قصة اليتيمني ،ولم تس�تطع
كبح دموعها ،واجتاحتها حم�ى أقعدتها يف الفراش
ليومين كاملني ،عرفت لحظتها ملاذا س�متني حنان
وبدرت إىل ذهني تس�اؤالت كثرية ،هل يمكن أن ينبع

الحنان من هذه البيئة القاسية ؟
هنا عم�ل فني متخيل ينهض على أحداث ،ووقائع
م�ن حياة صاحبه مهم�ا كان مغمورا ،ولذلك يحدث
أن تكتبها ش�ابة غير معروفة كم�ا يف حالتنا هذه،
أو يكتبها كاتب ش�هري كما يف حاالت كثرية لكن هذا
االختالف بني السرية الذاتية ،ورواية السرية الذاتية ال
ينفي أن بينهما تش�ابها بديهيا ،مر ّده أنهما كالهما
يس�تندان إىل ّ
تذك�ر خ�اص لوقائ�ع وش�خوص من
حي�اة الكاتب ،وتلك هي املش�كلة :أنهما معا يقعان
يف املنطق�ة الت�ي تفصل بين الخي�ال والحقيقة ،إن
�ه االجتماعي والتاريخي
صلة اإلبداع األدبي ِبمُ ِح ِ
يط ِ
ه�ي من القضايا الفكرية املس�تعصية عىل التدقيق،
وقد نتجت عنها اس�تعماالت نظري�ة ومنهجية ذات
مفاهيم تنتم�ي إىل عدة حقول معرفي�ة :اجتماعية
ونفسية وفلسفية ،ولذلك فإن ما تقتضيه تلك الصلة
حين يتعلق األمر بالخط�اب الحكائي هو االنتباه إىل

مأذون النّاحية

هل يصرب القلب؟

واثق اجلليب
ُ
ُ
ُ
أمر بعدها أتحدث هل يص ُ
ُ
القلب املريد ويلبث ؟
رب
عن أي ٍ
ُ
ُ
يحنث
املواثق
بعد
من
ر
والبد
ر
مساف
والصباح
عن أي لي ٍل
ُ
ٌ
ِ
ما أجمل النور الذي يف وجهها عن قلبها وجدا به يتحدثُ
ُ
ويمكث ؟
هل ألتقي بالنجم يف إقبالها أم هل عىس قلبي يقول
ّ
عل الذي صاغ الضياء يبث ُه يف قلبي امللتاع ساعة ُيبعثُ
ربي سألتك بالنبي محم ٍد أن تظهر األمر الذي أتلبثُ
ً
نور بها أتحنث
يف غار قلبي إن دعوتك عابدا خذني إىل ٍ
ُ
رع ُت فمن عساه سيحرث ؟
يا خالق األكوان قلبي حائ ٌر ولقد ُز ِ
ومكثت أنتظر العيون ونورها عن كل شاردة أتوق وأبحثُ
ُ
ُ
يرتيث
والقلب ال
قالت شفاؤك أن تذوق قصائدي فتبعتها
سفح ورجعٌ ُينكثُ
ٌ
ساغب يندى له
يل يف وصال النور كظمة
ٍ
ُ
ُ
ْ
العبت مهجتها ورسٌ
يعبث
نامت لتفرتش الرياش مليكة
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
هل ُيحمل الحزن الشهيد ُ
لبنا ويكون وصمة حظنا ويوّرث ؟
بص ِ
ُ
َ
تلبث
صربت عىل السنني فما لها يف مكثها اال قليال
هال

حممد فيض خالد
َ
ّ
َ
عهدن�ا ُه َيتقلّ�ب ش�تاء تحت ش�مس الظهرية
الفات�رة ،كفح ٍل م�ن فح�و ِل القري�ة ال ِعظام،
رس�ل
موف�ور الصح� ِة  ،مس�تقيم البني�انُ ،ي ِ
ّ
وكأنما
أنفاس�ه املكتومة وقد ز َّم شفتي ِه ،تب ّدى
يس�تجدي أشعتها املرتاخية ،وخيوطها املهتزة؛
أن تنش�ب أظفارها َ
بني َحنايا جس�ده املُرتهل،
تع�وّد ه�ذه ّ
َ
النومة مُ نذ كان يف س�نت ِه النهائية،
يفترش ت�راب املصطب�ة خ�ارج البي�تَ ،ي ّ
ظل
داعبه يد والدته ال َعجفاء يف ّ
ف
تلط ٍ
هكذا حت�ى ُت ِ
وحرسة ،تنزوي فوق ش�فتيها ّ
السود األحزان،
وكآب�ة تتلبّ�د فتغم َر س�حنتها اليابس�ة  ،لقد
أع ّدت طعام الصب�احُ ،يعاجلها مأزوما ُ ،يتمّتم
مُ َته ِّد َج�ا ّ ،
يتأفف ويَس�بّ ُّ
الظروف التي تترَ ّ
صد
َ
رؤوس أهل القرية،
ف�وق
ُخ َط�اه ،يكيل لعناته
ِ
الذين ال يأمن مكرهم وال يتق وش�ايتهم  ،التي
ربّم�ا حرمته أن يك�ون م�أذون ّ
الناحية ،تمرّر
امل�رأة ّ
َ
ُ
اس�تعبار  ،تنبئ عن
ف�وق كتف ِه يف
كفها
ٍ
م�رار ٍة  ،وغم�وض يكتنفان مس�تقبل ّ
الش�يخ
ّ
الش�اب ،بعد ّ
إذ ارتكن ألم ٍل قدي�م ال يربحه ،إن
َ
يذهب الحزن بعقل ِه  ،بعدما
ما باتت َتخشاه أن
ّ
يتوضح يف مُ حيّاه  ،فيزيد من ش�قوت ِه
بدأ األلم

والتياعه.
منى نفسه أيا َم ّ
ّ
ّ
ّ
محل الشيخ “
يحل
الطلب  ،أن
ّ
نعم�ان “ مأذون الناحية  ،خاصة وأن صاحبنا
يتج�رّع مع ش�مس نه�ار ِه ك�ؤوس املنية ،قد
انقطعت صلته بأس�باب ّ
النجاة  ،وهذا ما أحيّا
ميت األمل يف نفس�ه املعذبة  ،يعتدل أمام مرآته
املثبت�ة ف�وق الج�دار  ،يع ّدل يف هندام�ه  ،وهو
ً
مأخوذا
ينظ�ر يف جو الغ�روب املتوهج ،يهت�ف
بنظ�ر ٍة عطوف :إنن�ي أوىل بها  ،فأن�ا األزهري
الوحيد يف القرية .
تهت� ّز أم�ه نش�وة وطربا وه�ي ترم�ق بعينها
الكليل�ة  ،ش�ال عمامته الحريري  ،وطربوش�ه
األحم�ر املعل�ق منذ حولين يف مس�مار ِه َخلف
الب�اب ،تماما كنش�وتها البادية وهي تتس�مّع
من أخبار الشيخ العليلَ ،ع َ
اش أهل ال ّدار أرسى
ّ
ه�ذا الرّمق اآلمل املتوهج  ،لم يكذب والده خربا
وقد لطمه ّ
الطموح َ ،
فتحرّكت هِ مّته فسارع يف
إع�داد العدة َ ،
صباح تناوبت األيّدي ُجدرَان
ذات
ٍ
َ
ّ
املن�درة الخارجية ط َ
ني  ،ث� ّم اغرقت
لس�ا بالط ِ
َ
حول
كأحسن ما يكون ،استوت
بالجري فتب ّدت
ِ
ٌ
جدرانها ال ِّد َكك التي عالها برواز كبريّ ،
توسطته
ّ
ّ
ندام املشايخ  ،ويافطة
صورة الشيخ الشاب يف هِ ِ
ِّ
بخط ّ
ُك ِت َ
س�خ آي�ات الكتاب العزيز
الن
�ب عليها
ِ

حال�ة من التخييل املركب :ظاه�ر ومضمر ،متحقق
ومحتم�ل ،محاي�د ومب�ارش ،لوالها لظ�ل أي تصوّر
للتخييل الحكائي بعيدا ً عن امتالك قيم ثقافية نوعية
َّ
ودال�ة ،ولعل من أهم القضاي�ا النقدية التي تناولها
الروائي الكبير مصطفى بوغازي قضية التمايز بني
املجتم�ع ألذكوري ،األنثوي  :لم يعد اس�م أمي راوية
يصدح يف هذا املكان ،كما كانت تسمعه يف طفولتها،
ب�ل أصبحت تس�مع مف�ردات أخرى للنداء ي�ا آو يا
هاه اس�معي ،يف هذا املجتمع الذك�وري بامتياز ،ما
أن تتب�دى معال�م الخصوبة يف الفت�اة ،وتربز مفاتن
األنوث�ة على جس�دها الغ�ض ،حت�ى تب�دأ مظاهر
الحص�ار ،فتح�رم م�ن عب�ارات التدلي�ل ،وزيارات
األقارب أو االقرتاب م�ن الباب لرتى العالم الخارجي
 ،وحده�ا باحة املنزل تفتح لها مس�احة نحو األفق
وه�ي املكان ال�ذي تتنفس في�ه من األعب�اء تحاور
نفسها يف صمت.
تمتلك الكتابة السيرية سحرا خاصا يجعلها تنفرد
بني أنواع الرسود األخرى بامتالكها خاصيتي الذاتي،
واملوضوع�ي بكفين متوازتني ،الذات�ي حني تتطابق
هوية الكاتب مع السارد ،واملوضوعي حني تفرتق أنا
الكاتب  ،وتحتجب خلفه الش�خصية وتسترت بظلها
لتبرز هوية الس�ارد واضح�ة الش�خصية ،والهوية
األوىل الذاتي�ة هي التي تميز السيرة الذاتية والسير
بنح�و ع�ام ،واملذكرات ،ع�ن الرواية طبقا لتقس�يم
ت�ودوروف وتصنيف�ه  ،ونلحظ ثم�ة اقرتابا يف نص
ما بعد الحداثة من نمط الكتابة السيرية ،تجانس�ا
مع األلفة االجناسية املتحققة فيه ،التي تندغم فيها
الكثري من الخطوط النوعية إىل الحد الذي صارت فيه
قضية نقاء النوع أسطورة كالسيكية بالية أو قناعا
متهرئ�ا ال يصل�ح نقابا للنصوص الحداثية املش�عة
بربيق الحداثة املتنوع  ،واملضاد لكل مألوف ومسكون
 ،ويف املقطع اآلتي من الرواية ينتقد الروائي املجتمع

مع ال ِشعر
 ،أمّ ا ّ
الش�يخ فها هو يتنفس مروّحا ً عن أس�اه
ّ
يجرت عص�ارة روحه ،
؛ فه�ا َم يف أحالم يقظته
ترتاءى ل ُه أيادي ّ
ّ
بالسالم  ،وهو
الناس تتخطفه
يه ّز كتفيه استخفافا لِمَا ُي ّ
دس يف يد ِه من أجرة
باألطايب ،غارقا بني
 ،يرتبّع أمام طبلي ٍة عامرة
ِ
صدور األوز املحمّر  ،وأواني املرق الساخن طلبا
بالوقار والهيبة،
لنوا ِل رضاه ،ومجلس�ه عام�ر
ِ
ّ
العيص
األف�ق ،وتتطاير
تنطل�ق الزغاريد تس� ّد
ِ
ُتلو ُِّح راقصة استبشارا ملقدمه امليمون  ،رسيعا
َ
ف�وق رأس املريض
يع�ود فيصبّ ج�ام غضبه
ّ
املتعثر ،جلس يوما أمام “ شحتة” املزين ّ ،
دس
صاحبن�ا يف أذن� ِه من حي� ِل األبالس�ة  :يتوجّ ب
الكب�ار؛ كي ّ
يزكي
علي�ك زيارة أحد املس�ؤولني ِ
طلبكّ ،
لكنك بحاج ٍة لهدي ٍة قيّمة تليق بس�عادة
ُ
البيه ،كانت بقرتهم الوحيدة القربان هذه املرة،
لم ينس نظرات أمه وفجعتها ،حني طفرت من
بطرف خمارها ،تش�يّع
عينيها دمعة التقطتها
ِ
ّ
اعتل
الباب ،ساعتئ ٍذ
من
يسحبها
البقرة والتاجر
ِ
مزاجه فس�بّ عجزه املطبق ،مرّت أيامه كئيبة
ٌ
غارق َ
وهو َ
يأس ورجاء  ،ذات
بني ش�قيها
بني ٍ
صباح ابتس�م له طالع ّ
الس�عد  ،جاءه من يزف
إليه تزحزح حجر عثرته ،مات املأذون املريض،
ومأل الفضاء رصاخ فقده ّ ،
ظل جالسا يف رزان ٍة
وهدوء غري مصدق ،هبّ بعدها ممشوق القوام
 ،شامخ الهيئة منتشيا  ،تجمجم شفتي ِه بنغم ٍة
مختنق�ة  ،قف�ز داخ�ل جلبابه” ّ
الس�كروتة”
ممس�كا بمس�بحت ِه الكوك َ ،غ َ
اب بياض نهاره
يف البندر ِ .
بح ّ
الشيخ “ محفوظ” مأذوناً
أص َ
أعلن عىل املأل َ
ّ
للناحي ِة َ ،
سارت ب ِه األيام حسب هواها  ،لكنها
لاّ
ّ
لم تغيرّ م�ن طباع ِه يف يشء  ،الله�م إ ُجحودا
ورشاس�ة  ،وبخلا ج َع َ
�ل م�ن الق�رش دين�ه
ومذهب�ه  ،وبطن�ا خاويا يتس�ع للح�رام  ،ال
يهدأ حتى وإن أُلقي فيه بمال .

كيف يكتب هيمغواي؟
د .حممد قصيبات
عندم�ا أطل�ق هيمنغ�واي رصاصة يف
رأس�ه يف بداية عامه الثالث والستني [
مثلما فعل أبوه ] كان يحس بعجزه عن
مواصلة الكتابة وأن قدرته عىل الكتابة
أخذت تبتعد عنه منذ عدة سنوات  ،فهو
لم يكتب شيئا ً يذكر بعد رواية “الشيخ
والبحر”  ،ولعل إصابته بمرض الهوس
وبم�رض إدمان الخمر كانت س�ببا ً يف
الكاتب عىل االنتحار ،وش�خصية
إقدام
ِ
العج�وز التي تح�ول إليه�ا الكاتب يف
سنواته األخرية كانت نقيضا ً ملا عاشه
ُ
ُ
الشباب الذي كتب
الكاتب يف شبابه ...
عنه هيمنغواي يف رواياته الكثري.
كتب هيمنغواى ع�ن مصارع ِة الثريان
يف أسبانيا وعن صي ِد الفيل ِة واألسو ِد يف
أفريقي�ا وعن ق�ري الصيادين يف كوبا
وعن املخموري�ن  ،وكان ذلك من واقع
حياته ورحالته.

يالح�ظ النق�ا ُد ثالث مراح�ل مهمة يف
حي�اة الكات�ب أث�رت يف كتابات�ه ؛ من
ذلك طفولت�ه التي قضاه�ا يف منطقة
“البحريات الكبرية” والتي كانت س�ببا ً
يف حبّ الكاتب للمناطق الواس�عة مثل
الجب�ال والحقول  ،ثم حياته كصحفي
والت�ي ط�ور فيها أس�لوبه األدبي  ،ثم
تأتي املرحلة الثالثة بعد إصابته بجراح
ٍخطرية عندما عمل يف س�يارة إسعاف
أثناء الحرب العاملية األوىل والتي أحس
فيها هيمنغواي ضعف الكائن البرشي
ورصاعه يف الحي�اة ولقد أثر ذلك كثريا ً
يف أدب الكاتب.
لق�د عاش هيمنغ�واي ً
وقتا طويالً من
حيات�ه األدبي�ة يف كوب�ا واعتمد هناك
روتينا ً يوميا ً يف الكتابة ؛ كان يستيقظ
يف الصب�اح الباكر ويكتب واقفاً ،وكان
يفض�ل قل َم الرصاص ول�م يكن يكتب
عىل اآلل�ة الكاتبة إال الصياغة النهائية

للعمل الروائي وكان ي�دوّن قائمة بما
يكتب على صفيح ٍة م�ن الكرتون مع
عالم�ة عىل كل م�ا أنجز م�ن القائمة
وكان يتوقف عن الكتابة عند الظهرية
مدركا ً ما يريد كتابته يف الي�وم الت�ايل.
معدل الكتابة :
بني  450و  575كلمة يف اليوم وكان إذا
توق�ف يوما ً يتبع بكتابة عدد يزيد عىل
 1200كلمة يف اليوم التايل .
مكان الكتابة:
ٌ
كان�ت لديه غرف�ة خاص�ة للكتابة يف
بيته بهافانا لكن�ه كان يفضل الكتابة
الطابق األريض حيث
يف غرفة نوم�ه يف
ِ
كتب ،أما
خزان�ة
عىل
وضع آل�ة كاتبة
ٍ
يف مرحلة ش�بابه فقد كان هيمنغواي
يكتب يف أي مكان.
كيف يكتب ؟
كان يبدأ بكتابة النقاط املهمة للرواية،
ويف رواي�ة “ملن تدق األج�راس؟” كان

يتبع نق�اط الرواية ولكنه كان يضيف
م�ا تأت�ي به مخيلت�ه كل ي�وم ،وكتب
م�رة يقول أنه ح�اول الكتابة بطريقة
“الطف�ح الجلي�دي” أي أن م�ا يظهر
يف الكتاب�ة م�ا هو إال جزء بس�يط من
تجرب�ة الكات�ب العميق�ة  ،فرواي�ة
الش�يخ والبحر التي هي رواية قصرية
م�ن  127صفحة ق�ال هيمنغواي أنها
كان�ت يف البداية رواي�ة طويلة من ألف
صفح�ة ولكنه حس�ب طريقة الطفح
الجلي�دي حولها إىل ش�كلها الحايل بعد
أن اس�تعمل الرمزي�ة والتلميح ليصل
القارئ إىل ما أراد الكاتب قوله.
واعتمد هيمنغ�واي طريقة مختلفة يف
روايات أخ�رى مثل رواي�ة “لتملك وال
تملك” ورواي�ة “عرب النهر ويف الغابات
“ فقد كانت هذه األعمال يف بادي األمر
قصصا ً قصرية ثم تحولت إىل روايات.
مصادره:

وأمراضه النفس�ية ،والجس�دية التي تكون ضحيته
املرأة املس�كينة عىل لسان الساردة تقول  :ما كان يل
أن اخبره باألمر ،واعتربت ما ح�دث يمكن أن يكون
زل�ة عزباء ،ق�د يس�تيقظ ضمري صاح�ب قضيتها
ويصل�ح الوضع ،ذلك أهون من دق مس�مار أخري يف
نعشي ،ادع�ى أن الجنني لي�س من صلب�ه ،وعيل أن
ابحث عن نسبه بني زمالئي يف املدرسة ،باتت عيناي
تمطر وسادتي الستيقظ يف الصباح عىل شلل نصفي
يف الوج�ه  ،بجف�ن تدىل على عيني ي�كاد أن يحجب
الرؤي�ا عنه�ا  ،وبش�فتني مائلتني تدلت الس�فىل يف
اتجاه اليسار تكش�ف عن زواية من أسناني ،وقفت
أمام املرآة ،ومصطف�ى بوغازي ،هو واحد من الذين
فاض�ت كتاباتهم بتلك األلفة ،ونزفت رشايني إبداعه
بدماء ذات ألوان متباينة تمتزج  ،كما تمتزج خطوط
اللوحة ألوانها  ،وهو حني يكتب سريته كثريا ما يشري
إىل أن أوراقا كثرية قد نفذت منها إىل أشعاره  ،وكتبه
األخرى  ،ونص�وص الحياة ال تماثل نصوص الكتابة
 ،وتأبى أن تنخرط ضمن تراتبية املقوالت االجناسية
 ،والبد لها من الدخول يف عمليتي التقطيع ،واملونتاج
الفنيتني ليعيد الفن أنتاج الحياة ،فينفلت النص عن
عالم الكاتب  ،ومهما كان نص التأليف غرائبيا فنجد
ثمة مسافة  ،تقرتب أو تبتعد من الحياة ،تفصل بني
نص املؤلف ،ونص الحياة  ،ليضع املؤلف حدا فاصال
بين ما يروي ،وما ح�دث  ،بني من يروي عنهم وبني
ذواته�م  ،ويتخف�ى الراوي وراء صن�وف الحكايات،
واألخب�ار املتنوع�ة  ،ل�م يع�د الي راوي�ة أن تتجاوز
عتب�ة الب�اب الخارجي للبي�ت ،فقد أصبحت ش�ابة
يافعة مكتنزة الجس�د  ،وعىل قدر الفت من الجمال ،
ترمقه�ا النظرات يف رواحها وغدوها  ،بينما يتوجس
أبوه�ا من ابن عمها ،وهو يراقب حركاته  ،هذا الذي
ال يتوانى يف الوصول إليها فقد وبلغ ش�غف حبه لها
عتبة الجنون.

اعتم�د هيمنغ�واي على تجربت�ه
الش�خصية التي كانت مص�درا ً يتناول
من�ه األف�كار والش�خصيات وكان
ُ
العن�ف يف الح�رب والس�لم يطغي عىل
ش�خصيات روايات�ه  ،فكان�ت رواي�ة
ً
وداع�ا للسلاح “ م�ن صميم تجربة
“
الح�رب العاملية األوىل و” عرب النهر ويف
الغاب�ات” م�ن تجربة الح�رب العاملية
الثانية التي عاشها هيمنغواي ،وكانت
رواي�ة “ملن تدق األجراس” عن تجربته
يف الحرب األهلية األس�بانية ،أما “تالل
أفريقي�ا الخرضاء” فق�د كانت وصفا ً
ُ
أردت
لرحلته األفريقية وقال عن ذلك “
ُ
وصف بل ٍد من البلدان
أن أعرف لو كان
وما يحدث فيه يش�به الكتابة الروائية
لو نقله الكاتب بصدق”
م�ن كتاب�ي “كي�ف يكتب�ون الرواية :
إع�داد وترجم�ة “ الذي ص�در مؤخرا
باملغرب.

ناهض اخلياط

يف الوقت الضائع ِ
الشعر ِ
من شوط ٍميئوس ٍمنه مع ِ
ٌ
َ
مجذاف يف نهر ٍال أعرفهُ
أومض
ُ
وسمعت ندا ًء مُ ت ّـج ِـها نحوي
ُ
شممت بروحي نكهت ُه
وحني
كان قريبا مني
واملجذافان ِند َّيني بلون ِ
الظل ِ
ورَسا بضفاف دمي
ُ
امرأة ً؟
أكان
الصوت رجال ًأم ِ
ُ
ما أذكره...
أني وندي ٌم يشبهني
نتجاذب أطراف اله ِّم
حني ص َم ُّت ُ
ْ
ْ
عيناه
ألتمعت
وأفع َم يل قدحي
كأسا أو كأسني
فكان النه ُر
الورق ِ! ...
وظالل املجذافني عىل
ِ
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سلوكيات

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

 5تصرفات أكثر تأثريًا من
الصراخ حني خيطئ طفلك!

فن التعامل مع الشريك يف العالقة الزوجية
ف�ن التعامل يف العالق�ة الزوجية يجب
أن يتكلل باالحترام والصدق .ويف هذا
اإلطار ،نطلع يف التايل عىل الس�لوكيات
الت�ي يجب اتباعه�ا للحفاظ عىل هذه
العالقة :
من الضروري أن يك�ون الحديث بني
ً
هادئا ومحرتمً �ا ،من دون
الرشيكين
رصاخ أو ُسباب
• يج�ب م�ن ط�رق الباب وأخ�ذ اإلذن
بالدخ�ول ،قب�ل ول�وج الغرف�ة ،التي
يجلس الرشيك فيها.
• عن�د دخ�ول البي�ت أو الغرف�ة أو
الس�يَّارة ،ينبغ�ي إلق�اء التحية .وعند
الخروج ،ينبغي س�ؤال اآلخ�ر عمَّا إذا
ً
شيئا.
كان ُيريد
• من غري الالئق قراءة خطاب أو شيك
أو ورق�ة موجودة يف غرف�ة أو حقيبة
الرجل.
• عن�د نق�ل ّ
ّ
يخ�ص رشي�كك
أي يشء

بداعي التنظيف والرتتيب ،يجب إعادته
إىل موضعه.
م�ن كان بحاج�ة إىل نصيح�ة ،فعلى
اآلخر أن يقدمها إليه بحبّ  ،وبعي ًدا عن
التعايل
ِّ
َّ
• إذا أخط�اتِ بحق زوجك ،فال ترتددي
باالعتذار منه.
• إذا اعت�ذر املُسيء إىل الط�رف اآلخر،
فعىل ه�ذا األخري أن يقبل اعتذاره ،وألاَّ
يكثر من لومه.
• ُيفترض أن يك�ون الحدي�ث بين
ً
هادئا ومحرتمً �ا ،من دون
الرشيكين
ُ
رصاخ أو سباب.
• ال َّ
ب�د م�ن الب�وح بالحقيق�ة لآلخر
ُّ
بطريق�ة غير جارح�ة ،م�ع تجن�ب
الكذب ،مهما كان السبب.
• م�ن كان بحاج�ة إىل نصيح�ة ،فعىل
اآلخ�ر أن يقدمها إليه بحب وبعي ًدا عن
التعايل.

كل يوم معلومة

نصائح بسيطة متنحك عمرا أطول جلهاز التكييف
هناك بع�ض النصائح البس�يطة التي
تمنح�ك عمرا أط�ول لجه�از التكييف
 ،ويمك�ن ببس�اطة االلت�زام باتباعها
وهي:
 1أن يك�ون لديك عقد صيانة يتضمنجوالت دورية من قبل رشكات الصيانة
ً
صيفا
املتخصص�ة لفح�ص األجه�زة
وش�تا ًء وع�دم االنتظار حت�ى حدوث
أعطال.
 2تأك�د م�ن توصيل التي�ار الكهربييف املن�زل بالطريقة الس�ليمة ،حتى ال
ي�زداد التحمي�ل على التي�ار الكهربي
فتح�دث أعطال كهربي�ة ،وبالتايل تلف
للكمربسور.
 3ال تترك الجه�از يعمل ليال بش�كلمتواص�ل ،األفضل أن يتم فصله من آن

آلخر ،حتى ال يسخن الكمربسور ،وإذا
ً
حديث�ا فس�يقوم بفصل
كان الجه�از
الكهرباء تلقائيا عن طريق (األوفرلود)
ليربد الكمربسور.
 4عند حدوث عطل يحتاج لقطع غياربديل�ة ،تأكد من أن القط�ع التي يقوم
عام�ل الصيانة برتكيبه�ا أصلية ،ومن
نف�س الرشكة الت�ي ت�م رشاء الجهاز
منه�ا؛ ألن قط�ع الغي�ار األصلي�ة هي
املعم�رة ،أما املقلدة فرضرها مضاعف
نتيجة تكرار األعطال وزيادة التكلفة.
 5تأك�د من ن�وع غاز الفري�ون الذييش�حن به جهازك إذا اضطررت لذلك،
فالفري�ون هو أس�اس عم�ل الجهاز،
وال يوج�د عمر افرتايض ل�ه ،وإذا كان
الجه�از يعم�ل بش�كل جي�د وبكفاءة

عالي�ة فإنه ال يحتاج إىل إعادة ش�حن،
وأهم أنواعه هي:
– إنجليزي وهو األفضل.
 هولندي يعترب من األنواع الجيدة. صيني رخيص الس�عر لك�ن جودتهغري مرتفعة.
 6تأك�د قبل الرتكيب من أصالة أجزاءومكون�ات جه�از التكيي�ف ألن بعض
البائعين غير املتخصصين يقومون
باس�تبدال مواسير التكيي�ف النحاس
األصلية بمواسري أملونيوم أرخص سعرا
ولكنه�ا رسع�ان ما تت�آكل وال تتحمل
ق�وة غاز الفريون لذل�ك يفضل الرشاء
من التوكيالت والشركات املعتمدة وال
تغتر بتخفي�ض مائة جني�ه مثال عند
الشراء تتس�بب ل�ك الحق�ا ىف أعطال

تكلفك الكثري والكثري
 7إذا أردت تركي�ب جه�از جدي�د،يج�ب أن تتأك�د من عدم وض�ع الجزء
الخارج�ي لجه�از التربيد بج�وار جزء

اسهل الطرق لتلميع بالط املنزل
تتع�رَّض األرضي�ات ،يوميًّ�ا ،إىل
الغب�ار واألوس�اخ ،وه�ي غال ًب�ا
م�ا تك�ون مبلَّط�ة بالسيراميك
والرخ�ام ،علمًا َّ
بأن السيراميك
َّ
مفضل لناحية القابليَّة للتنظيف
َّ
واللمع�ان ،وتصاميم�ه الجذابة
التي تناسب الحمامات واملطابخ،
ُّ
تجن�ب تنظيف�ه
م�ع رضورة
باألحم�اض الكيماوي�ة أو املواد
ِّ
املؤثرة س�ل ًبا يف ملعان�ه .خطوات
تلميع بالط املنزل ،يف اآلتي:
فرش�اة أس�نان لتنظيف فواصل
البالط
• ُترف�ع األش�ياء ع�ن األرضيَّة،
ويتم الكنس باستخدام املكنسة،
بغية إزالة الغبار واألوساخ.
• ُيش�طف بلاط األرضيَّ�ة ،بعد
وض�ع املنظفات الت�ي ال تحتوي
على األموني�ا م�ع امل�اء الدافئ،
وذل�ك َّ
ألن لألموني�ا تأث ً
ريا س�لبيًّا
عىل ملعان البالط.
• ُتس�تعمل فرشاة أسنان قديمة

لتنظيف الفواص�ل ما بني البالط
ونقوش مكعبات السرياميك ،مع
عدم اإلفراط يف إضافة املنظفات
للم�اء الداف�ئَّ ،
حت�ى ُتش�طف

األرضيَّة بسهولة.
• للحصول على اللمعان ،يوضع
القليل من قطرات شامبو الشعر
يف املاء ،بغية شطف السرياميك.

دراسات حديثة

و أظه�رت نتائ�ج بع�ض الدراس�ات أن الدج�اج
ال�ذي يخ�رج يف الهواء الطلق ويتج�ول يف الحقول
ينتج بيض�ا يحتوي عىل نس�بة “فيتامني د” أعىل
بح�وايل من  3إىل  6أضعاف من البيض الذي تنتجه
الدجاجات يف املداجن.
و وجدت دراس�ة أجريت ع�ام  2014أن هذا النوع
من البيض (البيض غري املدجن أو البلدي) يحتوي
كمي�ات أكرب من “فيتامني د  ،”3والذي أطلق عليه
بع�ض املتخصصني يف األم�راض الجلدي�ة والغدد
الصماء “فيتامني أشعة الشمس”.
وأكدت أغلب الدراس�ات واألبح�اث أن “فيتامني د
 ”3يدع�م قوة العظ�ام واملناعة وامل�زاج الجيد ،و
عىل الرغم من أن دراس�ة قد أجريت يف عام ،2014
لكنه�ا نوه�ت إىل تحذير مهم ،حيث اكتش�فت أن
البي�ض (البلدي) املباع يف األس�واق أو مراكز البيع
ال يحتوي عىل هذه النس�ب املرتفعة من “فيتامني
د .”3
و تع�ود هذه النس�بة املنخفضة ربم�ا إىل أن هذه
امل�زارع التي تنت�ج البيض توف�ر لدجاجها ظرف
حياة مشابهة تقريبا لظروف الدجاج الذي يعيش
يف املداج�ن ،األمر ال�ذي يخفض نس�ب الفيتامني
املفيد.

م�ع ليرتين من امل�اء ،أو ُيضاف
عصري الليمون الحامض إىل املاء
للمع�ان أكثر ،أو يوض�ع القليل
من الص�ودا يف املاء إذا لم يتوافر
الخل املركز أو عصري الليمون يف
املنزل.
 .2بع�د ش�طف البلاط بإحدى
الخلطات املذكورة ً
آنفاُ ،تستخدم
قطع القماش الناعمة لتجفيف
َّ
ب�أن القطن الناعم
البالط ،علمًا
ال يرتك آثارًا للماء عىل األرض.
 .3من الرضوري استعمال ملح
الليم�ون يف تنظي�ف البالط؛ بعد
س�كب املاء الدافئ على البالط،
ُينثر مل�ح الليمون عليه ،ويو ّزع
بوس�اطة قطع�ة قم�اش على
أنحاء أرضية الغرفة ،وحتى بني
الفواصل ،و ُيترك لعرش دقائق،
فت َّ
ث َّم ُيش�طف بماء دافئُ ،
جفف
األرضيَّ�ة رسي ًع�ا بقطعة قماش
جاف�ة للتخلُّص من آثار املاء عىل
األرضيَّة.

حلى املكونني

املكوّنات
ّ
ش�وكوالتة س�وداء مقط�ع -
لوحان
ّ
مقطع  3 -علب
بسكويت
نصائح
جرب�ي تحضري ه�ذه الحلويات
الس�هلة بوصفاتنا:الرباوني�ز
بالجوز أو البان كيك.
طريقة العمل
 ضعي الش�وكوالتة عىل حماممائ�ي ثم قلّبيه من وقت اىل آخر
حتى يذوب تماماً.

احصلي على شعر مموج بسرباي
ماء البحر

ان كنت من الفتيات الالتي تعشق
الش�عر املم�وج ،فه�و يش�عرها
بالنش�اط والحيوي�ة واإلنطلاق،
كما أنه يظهر الشعر بشكل أكثف
مم�ا هو عليه .سبراي ماء البحر
من الخلطات الطبيعية البس�يطة
الت�ي ستس�اعدك يف الحصول عىل
ش�عر مم�وج دون ح�رارة .فقط
اتبعي الخطوات اآلتية:
املكونات التي ستحتاجينها لعمل
سرباي ماء البحر:
 ١كوب ماء دافئ
 ١ملعقة صغرية ملح البحر
 ١ملعقة صغرية زيت جوز الهند
 ١/٢ملعق�ة صغرية جل أو حمام

كريم بخاخ
طريق�ة عمل سبراي م�اء البحر
للشعر املموج:
 -١ضعي املاء الساخن يف البخاخ.
 -٢اضيفي املكونات الس�ابقة إىل
العبوة ورجيها جيدا.
 -٣انثري الرزاز عىل شعرك الجاف
أو املبت�ل قليال وافركي�ه برفق إىل
أعىل حت�ى تحصيل على تمويجة
الشعر التي ترغبني فيها.
يمكن�ك وض�ع السبراي بع�د
االس�تحمام أو قب�ل الخ�روج
م�ن املنزل وسترين كي�ف أصبح
شعرك مموجا وكثيفا دو انتفاش
مزعج.

نصائح طبية

املطبخ ..

(البيض البلدي) يقدم فوائد كبرية الحتوائه  6أضعاف نسبة “فيتامني د”
يع�د البي�ض مل�ك املائ�دة الصباحية ومعش�وق
الصغ�ار والكب�ار ،وتتنوع طرق تحضريه بش�كل
كبري م�ا يجعله م�ن املأكوالت الش�ائعة جدا لدى
أغلب الشعوب حول العالم.
وتتش�ابه أن�واع البيض من حيث ش�كلها الدائري
(البيض�وي) الذي اس�تمد منه اس�مه العربي ،إال
أنه�ا تختلف كثريا من حي�ث أنواعها ،حيث يتوفر
يف األس�واق البيض األبيض والبيض البني والبيض
العضوي ،والبيض العادي غري املدجن.
و أش�ارت أغلب الدراسات إىل أن البيض الذي يأتي
من الدج�اج الحر غري املدجن ،وال�ذي يطلق عليه
يف بع�ض املناط�ق (البي�ض البل�دي) يحتوي عىل
مستويات أعىل من “فيتامني د”.

ملح الليمون يف تلميع البالط
ُ .1تس�تعمل خلطات َّ
مؤلفة من
مواد طبيعيّ�ة متوافرة يف املنزل:
ِّ
َّ
املركز
الخ�ل
ُيخل�ط ك�وب م�ن

قد يك�ون الرصاخ من ردود الفعل
البديهية لدى األهل لتأنيب الطفل
عندم�ا يخطئ وتحذي�ره من عدم
إع�ادة هذا الخطأ مرة أخرى .لكن
الصراخ ناهيك عن أن�ه قد يؤدي
إىل مش�كالت نفس�ية ل�دى طفلك
والت�ي تظه�ر معه م�ع تقدمه يف
ّ
الس�ن ،قد ال يكون وسيلة مقنعة
للتحذي�ر والتوجيه دائمً�ا وبخاص�ة إذا كان طفلك عني ًدا.لذل�ك وتأكي ًدا
من�ا على أهمي�ة التواصل والنق�اش ّ
ّ
البناء بين األهل والطف�ل ،جئناك
ً
تع�ريف إليها يف
ببع�ض الترصفات الت�ي تفوق الرصاخ
تأثيرا يف الطفلّ ،
هذا املقال:أرس�مي حدو ًدا له لترصفات�ه وضعي األنظمة ليتبعها :أوالً ال
يمكن�ك الرصاخ عىل طفل�ك وتأنيبه من دون وضع�ك لقوانني تحفزينه
على التقيد به�ا .لذلك فرسي لطفلك ما هي األمور املس�موحة واألخرى
املمنوع�ة باإلضافة إىل النتائج الس�لبية التي تنجم عن ع�دم التقيد بها.
ً
هادئا طيلة الوقت :علّمي طفلك منذ صغره أن يفهم
حافظي عىل صوتك
م�ن كلمة أو حتى نظرة واحدة لكي ال تضط�ري يومً ا للرصاخ عليه .لذا
فمجرّد نظرة تكفي ليفهم أنه قد أخطأ يف مكان ما.
علّم�ي طفلك أهمية النق�اش :وعامليه ً
أيضا وكأنه راش�د ،قويل له مثلاً
الكب�ار ال يفعل�ون ذلك وهو بالطبع ل�ن يكرّر ذلك الخط�أ ّ
ألنه يحبّ أن
يكون كب ً
ريا يف نظرك وسيكون بمستوى آمالك يف املرة املقبلة.
قويل له أنك س�تحزنني إذا لم يس�مع كلمتك :وهو بالتأكيد لن يقوم بأي
يشء يحزنك فمن أغىل عىل قلبه منك؟
قوم�ي بتقوية عالقتك بطفل�كّ :
ألن هذا األمر س�يجعله يحرتمك وال يتمرّد
عليك فأنتما صديقان مقرّبان ولن تحتاجي يف املرة القادمة للرصاخ عليه!

لطلة ابهى....

خارجي لجهاز آخر ،واحرص أال يكون
خلفه مب�ارشة حائط؛ ألن حرارة الجو
مع حرارة الكمربسور يتسببان يف تلف
ً
حديثا.
الجهاز حتى إن كان

تدبري منزلي
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 أبع�دي الق�در ع�ن الن�ار ث�ماسكبي الش�وكوالتة فوق قطع
البس�كويت واخلطي جيدا ً حتى
تتجانس املكونات.
 و ّزع�ي خلي�ط البس�كويت يفقالب مغلّف بورق الزبدة.
 ادخلي القال�ب اىل الثالج�ةواتركيه لحواىل ساعة عىل األقل
حتى يجمد.
 اخرجي القالب من الثالجة ثمقدمي البس�كويت بالشوكوالتة
مبارشة عىل سفرتك.

هل تسبب قشرة الرأس تساقط الشعر؟
يتس�اءل الكثري من األشخاص ،حول ما إذا كانت
قرشة الش�عر تس�بب تساقط للش�عر ،فالقرشة
التي تتخذ من ش�عرك ملجأ لها أو تتس�اقط عىل
كتفي�ك ،ه�ي حال�ة جلدية غير معدي�ة ،لكنها
مزعج�ة إىل درجة بعيدة بما يف ذلك عىل املس�توى
النفيس ،حيث تقلل من ثقة البعض يف أنفسهم.
و قالت خبرية الش�عر ستيفاني يس ،املتخصصة
يف الش�عر وفروة الرأس“ :الخمرية املالس�يزية -
التي تس�بب قرشة الرأس هي كائن حي ،لكنها ال
تس�بب بالرضورة تساقط الش�عر ،إال إذا حككت
رأسك كثريا”.
و أوضح�ت يف ه�ذا الص�دد أن الحك�ة القوية قد
ت�ؤذي فروة الرأس بش�كل خاص ،وت�ؤدي أيضا
إىل تس�اقط الشعر وتقصفه ،حيث إن هناك سببا
آخر لتس�اقط الش�عر املف�رط هو الته�اب الجلد
الدهني ،وهو أحد األش�كال التي يمكن أن تسبب
قرشة الرأس.
ملاذا تسبب قرشة الرأس الحكة؟
إن قشرة ال�رأس تس�بب الحك�ة ،ألن ه�ذه هي
االس�تجابة االلتهابية لفروة الرأس للنمو املفرط

لخمرية املالسيزية.
ه�ل تتخل�ص العالج�ات الطبيعي�ة م�ن قشرة
الرأس؟
أوص�ت الدكت�ورة يس بعدم اس�تخدام خل النبيذ
األبي�ض وعصير الليم�ون للتخلص م�ن قرشة
ال�رأس ،كما أنه�ا ال تحبذ زيت األف�وكادو ،كون
“قشرة ال�رأس ه�ي حال�ة تتغذى على الدهون
وتتغذى من سوائل فروة رأسك ،مثل الزهم (مادة
تفرز من الغدد الدهنية يف الجلد)”.
و قال�ت“ :إن إضاف�ة زي�ت إض�ايف ،مث�ل زي�ت
األف�وكادو ،ق�د يزيد األم�ر س�وءا ،أود أن أقرتح
تناول األفوكادو بدال من ذلك”.

طبيبك يف بيتك

ماذا تأكل لتحمي املرارة من احلصى؟
يتس�بب ارتف�اع الكولسترول يف  80باملئ�ة من
حاالت حصى املرارة ،وتتطور املش�كلة بس�بب
الحصى إىل الته�اب يف امل�رارة .من أع�راض هذا
االلتهاب آالم ش�ديدة يف البط�ن ،وغثيان وقيء.
يرتاكم الحىص يف املرارة بس�بب تراكم الصفراء،
الت�ي ينتجه�ا الكبد لهض�م الده�ون .إليك أهم
إرش�ادات النظ�ام الغذائي للحف�اظ عىل صحة
املرارة:
الدهون الصحية .تتس�بب الجرعات العالية من
الدهون املش�بّ عة (غري الصحية) يف ارتفاع نسبة
الكولسترول ،ويزيد ذل�ك مخاطر حىص املرارة.
من ناحية أخرى اس�تبعاد الده�ون تماما ً من
الطعام إجراء غري صحي .األفضل اختيار
الده�ون الصحي�ة للحفاظ عىل
صح�ة الجس�م وامل�رارة مع�اً.
تن�اول األس�ماك الدهني�ة
مثل السلمون ،واستخدم
زي�ت الزيت�ون ق�در
اإلمكان.
ا لفو ا ك�ه
والخرضوات.
بين�ت
د را س�ة
أ جر ي�ت

ع�ام  2006يف املرك�ز الطبي بجامع�ة كنتاكي،
أنه بمراجعة الس�جالت الطبية لـ  77ألف امرأة
تبين أن تن�اول املزيد من الفواك�ه والخرضوات
يقل�ل خطر اإلصاب�ة بحىص امل�رارة .وأن تناول
الخرضوات الورقي�ة الخرضاء والحمضيات هو
األكثر فاعلية يف الحفاظ عىل صحة املرارة.
الحب�وب .الحب�وب املك�ررّة الت�ي ُتصن�ع منها
املعكرون�ة والخبز األبيض واملعجن�ات التجارية
ليست صحية ،سواء للمرارة أوالقلب أو الهضم.
األفض�ل تن�اول منتجات الحب�وب الكاملة ،مثل
الخبز األس�مر واألرز البني والش�وفان والكينوا.
تناوُل حصيتن أو  3م�ن الحبوب الكاملة
يوميا ً يرتب�ط بانخفاض الحطر عىل
املرارة.
الوزن .الوزن الصحي ،والنشاط
البدن�ي اليوم�ي يحم�ي
امل�رارة من األرضار .كذلك
يف حالة الحاجة لخفض
الوزن ُينصح بأن يكون
تدريجي�ا ً ألن
ذلك أفضل
للمرارة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني.
اس�تخدم إمكاناتك يف اتخاذ القرار السليم لتنفيذ
مخططات�ك والتق�دم إىل األم�ام يف مرشوعات�ك .لن
يفيدك االكتفاء باإلنجازات املاضية .لديك اآلن قدرة عىل
التعامل بدقة وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها
وتتعرض لها ،فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان.

الثور

انتب�ه جي�دا ألنك تمي�ل إىل املواجه�ة وطرح
التحدي�ات يف كل املج�االت حتى م�ع الزمالء
والعاملين معك .تلجأ اىل تغيير مكان إقامتك أو
ت�رك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بني مكان ومكان
لتختبر مدى ح�ب الرشيك ل�ك .عليك التروي والصرب
وعدم القلق واالهتمام بصحتك.

الجوزاء

الحبيب ليس عىل ما يرام اليوم ويبدو يف حالة
س�يئة وقد تحاول إسعاده بكل الطرق .تصلك
اليوم بع�ض الدعوات لحضور أكث�ر من حفل أو
ن�دوة .ربم�ا ترفض بعضه�ا ولكن س�تلبي البعض
اآلخر .عىل الرغم من أنك شخص اجتماعي ولكنك تريد
أن تكون بمفردك حتى ترتب أفكارك.

السرطان

تهتم اليوم برضورة ضبط النفس والتحكم
يف ال�ذات .تش�عر بالس�عادة البالغ�ة عندما
تس�مع أخبارا س�ارة الي�وم تجعل�ك تنهمر يف
البكاء .إنه يوم مختلف فربما تش�عر بتقدم يف كل
جوان�ب حياتك املهنية والش�خصية والعاطفية فكن
متفائال.

األسد

كن�ت تنتظر حدثا س�عيدا منذ فترة طويلة
وربم�ا يتحق�ق الي�وم .أنت ش�خص ال تحب
بطبيعتك أن تعرب عن مش�اعرك لآلخرين .ال شك
أنك اليوم س�تكون س�عيدا جدا .قد تش�عر يف بعض
األوق�ات الي�وم أنك ترغ�ب يف البكاء ولكن دون س�بب
ولذلك تتجنب أن يراك أي شخص.

العذراء

يوم ممتاز ج ّدا فلن تتم فيه عرقلة خطواتك،
بل ستسري عىل نحو رسيع وتصاعدي لتحصد
الجوائ�ز والتقدير .تظل األجواء لطيفة وإيجابية
وتسير األمور العاطفية جيدا .ترت�اح إىل األوضاع،
لك�ن أمرا م�ا يؤثر س�لبا يف العالق�ة وعىل أس�لوبك يف
التعام�ل مع الرشيك .ال تقف مكتوف األيدي وحاول أن
تتغلب عىل مشاكلك.

الميزان

يف بعض األحي�ان ينتابك التس�اؤل عن النتائج
الت�ي قد تح�دث إذا تنازل�ت عن مبادئ�ك ومثلك
العليا من أجل تحقي�ق أحالمك .ال تنجرف وراء تلك
األفكار .يجب علي�ك أن تكبح طموحاتك بعض اليشء.
علي�ك أن تع�ي جيدا قيم�ة ما لدي�ك ،وتذكر أن�ه يف أغلب
األحيان أبسط األشياء هي التي تجلب السعادة للفرد.

العقرب

ربما تخصص اليوم جزءا من وقتك ملناقش�ة
بع�ض املوضوع�ات الدينية م�ع األصدقاء أو
للمشاركة يف بعض األنشطة الجماعية .من املهم
جدا أن تش�ارك األصدق�اء يف أي يشء ألن�ك تريد أن
تشعر باألمان والهدوء باإلضافة إىل احتياجك للدعم من
كل فرد من منهم.

القوس

الرومانسية واإلبداع هما املحركان الرئيسان يف
حياتك اليوم .عالقة الحب التي تعيش�ها اليوم
والتى تعزز الرومانس�ية والعاطف�ة لديك وربما
تستمر ألطول وقت ممكن .كما أن هذه الرومانسية
س�تكون مصدرا لإللهام .ال ترهق نفس�ك وحدد الوقت
الذي يتعني عليك أن تتوقف فيه عن العمل.

الجدي

الش�يك ال�ذي تنتظ�ر وصول�ه الي�وم قد
يتأخ�ر أو ربما ال يصل اليوم .ال داع للقلق
فمن املتوق�ع أن يصل قريب�ا .ال تضع وقتك
يف القل�ق واالنتظار .إذا كان هن�اك رضورة من
اس�تالمه اليوم ،ضع خططا ألي موقف طارئ قد
يحدث.

الدلو
املناخ غري مناس�ب لالس�تثمار .ربم�ا تطلع
اليوم على بعض األخبار الخاص�ة بالبورصة
واألم�وال ولكن كن ح�ذرا .إذا كن�ت مهتما بهذا
األم�ر ،عليك استش�ارة املخت�ص قبل اس�تثمار أي
مبل�غ ،وحت�ى إذا قمت باستش�ارة الخبير ،يفضل أن
تنتظر يومني أو أكثر.

الحوت

ه�ذا الي�وم يعتمد الجميع على كل كلمة
من كلمات�ك .إخالصك وتفاني�ك يظهران
من خالل أي يشء تق�وم به ،وهذا ما يجذب
الرشي�ك إلي�ك يف كل الحاالت .يف الوق�ت الحايل،
عليك االهتم�ام بوضعك الصح�ي لتجنب اإلصابة
بأي مرض.

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 843توقي�ع معاهدة فريدان
التي قس�مت بموجبها أرايض
إمرباطورية الفرنجة.
 - 1798وق�وع “معرك�ة
الصالحي�ة” بالق�رب م�ن
بلبي�س بني املمالي�ك والحملة
الفرنسية.
 - 1807األمريك�ي روب�رت
فلتون يبحر يف “نهر هدسون”
بواسطة أول قارب بخاري.
 - 1863ف�رض الحماي�ة
الفرنسية عىل كمبوديا.
 - 1929العراق وإيران توقعان
معاه�دة صداق�ة أنهي�ا فيها
ً
قرونا من العداء بينهما.
 - 1934افتت�اح “س�جن
ألكتراز” املوج�ود يف جزي�رة
ألكتراز بوس�ط خليج س�ان
فرانسيسكو.
 - 1937اغتي�ال الفري�ق بكر
صدق�ي ،وه�و أول عس�كري
تدخل يف ش�ؤون السياس�ة يف
العراق.
 - 1945قوات الحلفاء بقيادة
الوالي�ات املتح�دة تواف�ق عىل
استسلام الياب�ان يف الح�رب

العاملية الثانية.
 - 1952مجل�س األمة األردني
يتخذ ق�رار بإنه�اء والية امللك
طالل ومناداه ويل عهده األمري
ً
مل�كا دس�تور ًيا على
حسين
األردن.
 - 1960اس�تقالل جمهوري�ة
تشاد عن فرنسا.
 - 1963إشهار نادي القادسية
الكويتي رسم ًيا.
 - 1970االتح�اد الس�وفيتي
يطل�ق القم�ر الصناع�ي
“كوزم�وس  ”356الذي يدور
ح�ول األرض دورة كامل�ة كل
 92دقيقة.
 - 1999كس�وف كيل للشمس
ش�وهد يف مناط�ق كثيرة من
أوروبا وآسيا الوسطى.
- 2003رئيس ليبرييا تش�ارلز
تايل�ور يتخلى ع�ن الرئاس�ة
ويلجأ إىل نيجرييا وذلك بسبب
الضغط املتزاي�د عليه من قبل
املتمردين واملجتمع الدويل.
حلف ش�مال األطليس  /الناتو
يت�وىل قي�ادة الق�وات الدولية
للمس�اعدة يف إحالل السالم يف

أفغانستان.
 - 2008مل�ك األردن عب�د
الل�ه الثان�ي يقوم بزي�ارة إىل
العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد،
ليك�ون بذل�ك أول زعيم عربي
يزوره�ا منذ اإلطاح�ة بنظام
صدام حسني.
 - 2009الكوي�ت تعل�ن إلقاء
القب�ض على س�تة أعضاء يف
خلية إرهابية مكونة من ستة
أش�خاص ذات صل�ة بتنظيم
القاع�دة كان�وا يخطط�ون
للهجوم عىل قاعدة عس�كرية
أمريكي�ة على أرايض الكويت
وعىل مبنى أمن الدولة وأماكن
حساسة أخرى.
مواليد هذا اليوم
 - 1833كي�دو تاكاي�ويش،
سيايس ياباني.
 - 1837س�ادي كارنو ،رئيس
فرنسا.
 - 1858كريس�تيان أيكم�ان،
طبي�ب هولن�دي حاص�ل عىل
جائ�زة نوب�ل يف الط�ب ع�ام
.1929
 - 1863غاس�تون دوم�رغ،

رئيس فرنسا.
 - 1872كيجيورو ش�يديهارا،
رئيس وزراء اليابان.
 - 1886محمد كمال املرصي،
ممث�ل مصري ع�رف باس�م
رشفنطح.
 - 1926آرون كل�وغ ،عال�م
كيمي�اء بريطان�ي م�ن أصل
لتواني حاصل عىل جائزة نوبل
يف الكيمياء عام .1982
 - 1933ييجي غروتوفس�كي،
مخ�رجمرسح�يبولن�دي.
 - 1943برفيز مرشف ،رئيس
باكستان.
 - 1953هول�ك هوج�ان،
مصارع وممثل أمريكي.
 - 1966م�ارك وليام�ز ،العب
كرة قدم جنوب أفريقي.
 - 1970أس�امة حسني ،العب
كرة قدم كويتي.
 - 1976إيفان كوردوبا ،العب
كرة قدم كولومبي.
 - 1983جراح الظفريي ،العب
كرة قدم كويتي.
 - 1985طون�ي قط�ان ،مغن
أردني.

هل تعلم

ما قصة هذه البقعة على مرافق األيدي لسرتات الرجال؟
يف ع�ام  1930كان هن�اك
عائلة فقرية الح�ال تتكون من
األم وأبنائه�ا االثنين رومين�و
12س�نة وجورجيو ذي  7أعوام
م�ن س�كان البندقي�ة إيطالي�ا
روميني�و كان لديه سترة تقيه
من الربد،ويف أحد االيام احرتقت
كع�وب السترة أثن�اء عمل�ه،
وذه�ب إىل والدت�ه حائ�را م�اذا
يلبس يف املدرسة.
فقام�ت األم بخياط�ة قط�ع
القم�اش على كع�وب األي�دي
إلخفاء مكان الحروق.
ذهب رومينو إىل املدرس�ة وعند
رجوعه س�ألته أمه:مل�اذا تبكي
يارومينو؟
فق�ال الطالب يه�زأون بي عند
رؤيتهم لتلك البقعة أو الرقعة !

سمع الحوار أخاه الصغري وقال
ألخيه رغم صغر سنه:

ي�ا أخ�ي ال تحزن س�وف أجعل
سترتك سترة الحاكم ورؤساء

الدول.
بع�د  20عاما أصب�ح جورجيو
األخ األصغ�ر مصم�م أزي�اء يف
سن .27
أصب�ح أول مصم�م أزي�اء يف
إيطالي�ا وقام بتصميم سترة
رجالي�ة ذات الكعوب الخلفية
عىل مثال سترة أخي�ه ،وأول
قطع�ة قدمه�ا هدي�ة لحاكم
املدين�ة س�نة 1956ون�ال
إعجاب جميع مصممي العالم
وح�از على جوائ�ز عدي�دة،
ولحني يومنا ه�ذا أول مصمم
لسترة رجالية هو (جورجيو
أرمان�ي) صاح�ب املارك�ة
العاملي�ة ))ARMANlوأغلى
سترة ه�ي السترة اإليطالية
ذات الكعوب الخلفية !!.

عمودي
1جزيرة أكثر م�ن  % 40من كلمات
لغتها عربية  oعراق (مبعثرة)
2للهات�ف (معكوس�ة)  oطري لييل o
له من االس�ماء يف العربية نحو 100
اسم.
3متشابهان  oعاب شخصا يف غيابه
 oوالد
4نصاب  oندى أو مطر خفيف  oثلثا
منح
5يف املش�ورة ووجه�ة النظ�ر
(معكوس�ة)  oاس�م خلي�ة النح�ل
بالفصحى
6قصائ�د ش�عر كتب�ت يف الجاهلية
بماء الذهب
7والدة  oثالثة حروف من اوان
8أكرب بركان يف العالم
9تجده�ا بين البل�دان  oورق�ة من
أوراق اللعب
10أول بلد عربي عرف الطباعة  oأداة
من الخشب أو نحوه لصنع الكعك

أفقي
1مواق�ع للق�اء واملناقش�ة عىل
االنرتنت  oللتعريف
2الترصف يف عمل بدون تحضري
 oأوىف االصدقاء
3املدين�ة ذات األلف عم�ود أيام
قوم عاد  oجملة موسيقية
4تص�در صوت�ا اس�تخدمت يف
الح�روب  oقاص�دا ع�ن س�بق
ارصار
5حرف عطف  oاملوت
6جه�ة االنطلاق  oاب�و األب أو
األم
7مدين�ة اس�بانية س�ياحية
اس�ماها الفينيقي�ون مدين�ة
“امللكة”
8خ�ض  oخم�ود الحم�اس
والحيوية
9منتس�ب إىل عم�ان  oاالس�م
القديم للبحرين وحضارتها
10دولة عربية ليس�ت لها حدود

غزل عراقي
فضل��ك عاحلس��ن ان��ت اخ��ر العنقــــــ��ود
وبس��تان ال��ورد ل��والك مـــــــــــــ��ا ورد
يلزف��ه ع��رس ضحكت��ك تال��ي الليـــــــ��ل
وي��ا ع�ين الصق��ر بالزع��ل م��ن حتتـــــ��د
عودن��ي اعل��ه بع��دك وان��ت ابوالطيب��ات
بلك��ي اعل��ى الصب��ر ميع��ود اتعــــــــ��ود
والكل��ك اش��وصف بي��ك؟ واش��عـــــــدد؟
اش��و ال م��و حل��و وم��ا تش��به الغ��زالن
والري��ح القرنف��ل بي��ك لـــــــــ��و ورد
وال عين��ك مس��افه وبس��متك س��لوان
وال كل ال��ي يش��وفك مت��ر يتـــــح��دد
وال اهلل ابتالن��ي واخال��ط اجليليــــ��ن
وال عم��ري عل��ه ش��ربه م��اي يتفره��د
وال تزه��ي ابش��بابك ماخ��ذك طغيـ��ان
وال ان��ت العزي��ز البي��ك ب��س اركـــــ��د
وال غ��اوي ولذي��ذ وتش��به النعنـــ��اع
طيب��ه وطيبت��ك كل ي��وم تتجــــــــ��دد
وال طول��ك مصيب��ه ومث��ل كل الن��اس
حس��نك موقب��ي وخ��دك مث��ل كل خ��د
يااس��هل م��ن اس��مي وصع��ب حدالغي��ض
وطالس��م ل��و ردت وي��اي تتش��ــــــــدد
صقن��ي احب��ك ح��ب غري��ب الطــــــ��ور
واح��ب صب��رك علي��ه وم��ا قل��ت الحــ��د

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية

اختاري احلذاء الذي يلفتك وستكتشفني خفايا شخصيتك!
قد ال يفهم الكثريون رسّ العالقة
التي تجمع امل�رأة وأحذيتها .إال
ّ
أن دراس�ة أمريكية أش�ارت إىل
ّ
أن�ه يمكن�ك التع�رّف إىل 90%
من خصائص ش�خصية وطباع
ش�خص غري�بّ ،
أي ال تعرفينه
مس�بقاً ،من خالل زوج حذائه.
فم�ا الذي تقول�ه أحذيتك عنك؟
إليك بعض اإلجابات.
 1الحذاء املكشوفأن امل�رأة الت�ي تنتع�ل ح�ذاء
مكش�وفا ً أو مفتوح�ا ً هي أكثر
ثقة بذاتها من تل�ك التي تختار
ح�ذاء غير مكش�وف .كذل�ك،
يمك�ن الحذاء املكش�وف والذي
تظهر من خالله أصابع القدمني
ّ
ي�دل عىل م�دى اهتمام املرأة
أن
بذاته�ا .كيف؟ عن طريق النظر
إىل أظافر قدميها ومعرفة ما إذا
كانت توليها العناية أم ال.
 2الكعب العريضه�ل تنتعلين ح�ذا ًء بكع�ب
عريض؟ إذا كان�ت إجابتك هي
«نعم» ،فهذا يعني أنك تشعرين
بع�دم األم�ان وال س�يما يف م�ا

يتعل�ق بالعالق�ة مع جس�مك.
فبحسب الدراس�ةّ ،
يدل انتعالك
حذا ًء بكعب عري�ض وعال عىل
ّ
أنك تش�عرين بع�دم االرتياح يف
ّ
ما يتعلق بقوام�ك وأنك تريدين
أن تصبح�ي أكث�ر ط�والً مم�ا
أنت علي�ه يف الواقع من دون أن
يزعجك الكعب العايل.
 3الصندل بلون صاخبيف ح�ال كن�ت تفضلين اختيار
صن�دل بالل�ون الزه�ري أو
األصف�ر الصاخب ،فهذا يشير

إىل ّ
أن�ك تحبني خوض التحديات
وتمتلكين القدرة على التحكم
بذاتك وبانفعاالتك.
 4الحذاء املسطحإذا كن�ت تبدين كام�رأة تفضل
القيام بكل ما ُيشعرها باالرتياح
يف حال كنت تنتعلني عادة حذاء
البالورينا املسطح.
أم�ا يف ح�ال كنت م�ن محبات
الحذاء املنزيل املسطح ،فهذا ّ
يدل
عىل ّ
أنك تحبني تملك كل ما تقع
عليه يداك والتحرّك بحرية يف كل

جانب م�ن جوانب حيات�كّ ،
أي
ّ
أن�ك ال تحبذين االلتزام بالقوعد
ً
والقيود أيا يكن نوعها.
 5األحذية الرياضيةإذا كن�ت م�ن النس�اء اللوات�ي
يخترن األحذي�ة الرياضية ذات
األل�وان الزاهي�ة ،فه�ذا يعن�ي
ّ
أن�ك تتمتعني بالحيوي�ة واملرح
وتحبني التواصل مع اآلخرين.
تغيري أم ال؟
ه�ل تشترين األحذي�ة باهظة
الثم�ن واملوقع�ة م�ن أش�هر
املصممين والعالم�ات الراقي�ة
أو تل�ك الت�ي تنتعله�ا نجماتك
املفضالت؟ اعلمي إذا ً أن دراسة
أجري�ت حديث�ا ً أش�ارت إىل أن
األش�خاص املحبين للتغيير
يتوق�ون إىل انتع�ال األحذي�ة
رخيص�ة الثم�ن فيم�ا ينتق�ي
املحافظون تلك الباهظة.
أن إنفاق�ك مبلغا ً
كذل�ك اع�ريف ّ
كبيرا ً م�ن املال م�ن أجل رشاء
حذاء يشري إىل ّ
أنك امرأة متطلبة
وتحبين إضف�اء ملس�ة م�ن
الفخامة عىل حضورك.

قصة وعربة

الكلمة الطيبة

طلب�ت زوج�ة م�ن زوجه�ا أن
يكت�ب له�ا ع�د ًدا م�ن صفاتها
الس�لبية التي يتمنى أن تغريها،
وذل�ك بن�اء على طل�ب إح�دى
الجمعيات النسائية التي تشرتك
فيها زوجته...
فم�ا كان م�ن الرج�ل إال أن
كتب»:أُحب زوجتي كما هي وال
أرى فيها م�ا يعيبها» ،وأعطاها
الورق�ة مغلف�ة كم�ا طلب�ت
الجمعية من أعضائها.
ويف اليوم التايل عاد ليجد زوجته
تق�ف عند باب املن�زل ،ويف يدها
باقة ورد وهي تستقبله بالدموع
شدة الفرح.
مِ ن ِ
كان�ت مفاجئ�ة عظيم�ةً
ْ
لق�د
بالنس�بة له�ا ،خاص�ة أنه�ا
اكتشفت ذلك املديح عىل املأل.
يقول ال�زوج :كان لدي أكثر مِ ن
عرشة أخطاء تقع فيها زوجتي
َ
يكون
إال أني علمت أن العالج لن

بذكرها أبدا ،والعجيب أن زوجته
تحسنت بنسبة أكثر مِ ن سبعني
باملئة.
ذكر العي�وب عادة يول�د النفور
واالكتئاب والعناد ...وخاصة إذا
كان أم�ام اآلخرين ..أم�ا املديح
فيبعث الح�ب والرسور ويعطي
طاقة إيجابي�ة  ،ويكون محفزا
عىل َّ
الت ُّ
حسن...
ً
للناس ُح ْسنا»...
«...وقولوا
ِ
«أل�م ت َر كي�ف رضب الل� ُه مثال
كلمة طيبة كشجر ٍة طيبة أصلها
ٌ
ثابت وفرعها يف الس�ماءِ».. »...
الكلمة الطيبة صدقة».

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
عالج كورونا ..الكشف عن دواء
فعال ضد الفيروس المستجد

اتض�ح أن ال�دواء ال�ذي يخفض
مستوى الكوليسرتول والدهون يف
الدم ،فع�ال يف مكافحة الفريوس
التاج�ي املس�تجد .فق�د أثب�ت
اس�تخدامه يف املخترب تدمري 70%
من الفريوس يف الخاليا املصابة.
وه�ذا ال�دواء ه�و دواء
الفينوفيربات ،ويتضح من االسم
أنه من مشتقات حمض الفيربيك،
ويس�تخدم يف عدد م�ن الدول من
ضمنها روسيا.
واس�تنادا إىل أن فيروس SARS-
 CoV-2املس�بب مل�رض “كوفيد-
 ”19يتسلل إىل الخاليا البرشية من
خالل تفاعل بروتين  Sـ املوجود
على س�طحه م�ع مس�تقبالت
 ACE2املوجودة يف غشاء الخلية.
وكان�ت مجموع�ة باحثني دولية،
قد قررت دراس�ة عدد من األدوية
املرخص�ة م�ن بينه� ا ifenof
 ،brateم�ن أجل تحدي�د أي منها
يصلح البتكار أدوية جديدة لعالج
“كوفيد .”-19وركزوا اهتمامهم
عىل األدوية الت�ي يمكنها تعطيل
تفاع�ل بروتني  Sمع مس�تقبالت
.ACE2
وخضع�ت األدوي�ة املطلوبة التي

اختارته�ا املجموع�ة ،الختبارات
مخربية من خلال “عالج” خاليا
مصابة بسلالة فريوس SARS-
 CoV-2األصلي�ة .وق�د اتضح أن
دواء  fenofibrateخف�ض ع�دد
الخاليا املصابة حوايل  70باملئة.
ولك�ن كي�ف يعم�ل ه�ذا ال�دواء
ض�د سلاالت الفيروس التاجي
املس�تجد ،تشير البيان�ات غير
املنش�ورة ،إىل أن الفينوفيبرات
فعال أيضا ضد سالالت ألفا وبيتا
الجديدة ،ولم تكتمل دراسة تأثريه
يف ساللة “دلتا” الهندية.
واألمر املهم هن�ا ،هو أن جرعات
صغيرة م�ن ه�ذا ال�دواء فعالة
ضد الفيروس التاجي املس�تجد.
وباإلضاف�ة إىل ه�ذا ،تأثيره يف
الجس�م معرف بص�ورة مفصلة.
لذل�ك إذا أثبت�ت االختب�ارات
الرسيري�ة فعاليت�ه ،سيس�مح
لألطب�اء باس�تخدامه ف�ورا دون
خ�وف م�ن اآلث�ار الجانبي�ة غري
املتوقعة.
وقد ب�دأت االختب�ارات الرسيرية
له�ذا ال�دواء يف الوالي�ات املتحدة
وإرسائي�ل بمش�اركة م�رىض
مصابني بـ “كوفيد.”-19
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ثقة شذى حسون حتصد هلا املاليني يف ثالثة أيام
بعد غياب فرتة ليست قصرية ،عادت شذى
حسون لتحقق ماليني املشاهدات فور طرح
أحدث أعمالها الغنائية «كلمة حلوة» الذي
تخوض من خاللها تجربة الغناء باللهجة
املرصية للمرة األوىل بعد تأجيلها أكثر من
مرة؛ حيث حققت األغنية املليون األول بعد
مرور ثالثة أيام عىل طرحها عرب املنصات
الرقمية ،ومن خالل نواعم نكشف عن
كواليس التعاون الذي جمع ابنة الرافدين
شذى حسون وصديقها محمد قمّاح بعد ما
يقرب من  14عاماً.
الفكرة تراودها قبل فرتة ،ولكنها اختارت
التوقيت املناسب لتخوض شذى حسون
الساحة الغنائية يف مرص بأغنية مختلفة
كثرياً ،ما جعلها تلجأ إىل صديقها محمد
قماح الذي تثق به وباختياراته الجريئة
واملختلفة منذ معرفتها به طوال فرتة
وجودهما يف برنامج ستار أكاديمي قبل
سنوات ،وعلم أنه بمجرد أن استمعت شذى
لألغنية وافقت عليها عىل الفور خاصة أنها
ستقدمها بأسلوب مختلف وراهنت عىل
نجاحها منذ اللحظة األوىل.

عمرو دياب وهيفاء
وهيب معاً ألول مرة
قبل أيام اجتمع كثري من نجوم الساحة
الفنية يف اململكة العربية السعودية
لحضور حفل افتتاح منصة عربية جديدة
ستنطلق يف عالم منصات املشاهريYela.
هي اسم املنصة العاملية التي تستعد
لتنطلق خالل األيام القادمة ،لتضم
مجموعة كبرية من نجوم العالم العربي
يف مختلف املجاالت الفنية حيث تعمل
عىل إرسال تهنئة خاصة للجمهور من
نجمهم املفضل عرب املنصة مقابل اشرتاك
مادي يبدأ من  100دوالر.وكان الهضبة
عمرو دياب قد حرض حفل انطالق البث
التجريبي للمنصة قبل أيام الذي ضم
مجموعة كبرية من النجوم املقرَّر أن
ينضموا إىل املنصة التي ستنطلق رسمياً
خالل الشهر الحايل.ويرتدد أن إدارة
املنصة تسعى إىل أن يكون عمرو دياب
أول نجم تعلن عن وجوده ضمن نجوم
َ
مليوني
املنصة ،وكان العرض مقابل
دوالر تقريباً ،ولكن لم يحسم الهضبة
قراره النهائي تجاه العرض حتى اآلن.
عىل خط آخر ،تأتي الديفا هيفاء وهبي
كأول نجمة لبنانية ضمن قائمة نجوم
املنصة ،حيث تتفاوض معها إدارة املنصة
لتنضم إىل نجومها
خالل الفرتة
القادمة.

وظيفة جديدة من وكالة الفضاء
األمريكية  ..رحلة “العيش على المريخ”

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية يف بيان لها أنها تبحث عن أربعة متطوعني
س�يتقاضون رواتب مقابل قضاء عام كامل يف بيئة منعزلة تماما ملحاكاة
العيش عىل املريخ  .وسيتمكن املهتمون من التسجيل حتى  17سبتمرب ،إال
أن وكالة ناس�ا تحذر من بعض املخاطر التي قد يتعرض لها املش�اركون،
بم�ا يف ذلك فق�دان الخصوصية أو اإلصابة الجس�دية أو احتماالت ضئيلة
للوف�اة ،ويف الوق�ت الحايل ،لم يتم الكش�ف عن املبلغ الذي س�يحصل
عليه الفائزون بـ”الوظيفة”.وس�يعمل املتطوعون مدفوعو األجر
يف مهمة محاكاة الستكش�اف املريخ تكتمل بالسير يف الفضاء،
واالتص�االت املح�دودة بالوط�ن ،والطع�ام وامل�وارد املحدودة،
وفش�ل املعدات.ولكن بدال من القيام برحلة محفوفة باملخاطر
إىل الكوك�ب األحمر ،س�يتعني عىل أولئك الذي�ن يحصلون عىل
“الوظيفة” السفر إىل هيوستن بالواليات املتحدة األمريكية.
وسوف يقضون  365يوما يف  ،Mars Dune Alphaوهي وحدة
مريخية تبلغ مس�احتها  1700قدم مربعة ( 518مرتا مربعا)،
وقع إنش�اؤها بواس�طة طابعة ثالثية األبعاد ،وداخل مبنى يف
مركز جونسون للفضاء ،يف هيوستن بتكساس.
وتخطط ناس�ا لثالث من ه�ذه التجارب ،مدة كل منها س�نة
واحدة ،عىل أن تبدأ األوىل يف خريف العام املقبل.
وتم فتح عملية التقديم واملتطلبات صارمة للغاية ،بما يف ذلك
درجة املاجس�تري يف مجال العلوم أو الهندس�ة أو الرياضيات
أو الخربة التجريبية.
ويح�ق فقط للمواطنين األمريكيني أو املقيمين الدائمني يف
الواليات
ويج�ب أن يكون املتقدم�ون ما بني  30و 55عام�ا ،يتمتعون
بصحة بدنية جيدة وال يعانون من مشاكل يف النظام الغذائي وال
يعانون من دوار الحركة.
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هامش
واألغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان
وتوزيع محمد قماح الذي شاركها يف الغناء
يف مقطع من األغنية ،واإلخراج لذبيان سعد
وهو معروف بأنه «مصور املشاهري» ،وقد
اختارته شذى يف أول تجربة إخراجية له بهذا

الكليب لثقتها به كثرياً.
واألغنية ُ
صوّرت داخل استديوهات دبي ،وقد
تعرّضت شذى ملوقف صعب حيث سقطت
داخل األستديو أثناء تصوير أحد مشاهد
الكليب ولكن م ّر الحادث بسالم.

سيف نبيل يطلق أغنية “علّي إيقاعك”
الخاصة بشركة “كوكا كوال”!

دبي /الزوراء:
أطلق القمة الفنان العراقي الش�اب “سيف نبيل”
عرب حس�ابه الخاص أغنية خاصة بإعالن لرشكة
كوكا ك�وال العاملية بعنوان يّ
“عّل� إيقاعك” ،حيث
ظهر سيف باإلعالن الرتويجي لألغنية وهو يغني
بحم�اس كبري ،خاصة أن األغني�ة إيقاعية بحت،
فيم�ا تميزت مش�اهد اإلعالن بتأثيرات برصية،
ُنفذت بتقنية وتكنولوجيا عرصية.
م�ن جه�ة أخرى ،الق�ى العمل تفاعلا كبريا عىل
مواق�ع التواص�ل االجتماعي ،حيث أش�اد محبو
س�يف بالعمل وتداول�وا اإلعالن على صفحاتهم
الخاصة منذ اللحظات األوىل إلطالقه.
يذكر أن ه�ذا التعاون بني س�يف وكوكا كوال هو
ليس األول من نوعه ،فقد ش�ارك سابقا ً بإعالنات
ضخمة مع الرشك�ة تركت بصمة خاصة يف عالم
اإلعالن�ات ،ليؤك�د بذلك مرة أخ�رى أن نجاحه لم
يكن وليد الصدفة عىل كل األصعدة.

يف املقابل ،يواصل س�يف حصد نج�اح أغنية “ما
أكدر أنس�اك” الذي أطلقها مؤخ�را حيث مازالت
تحافظ عىل املرات�ب األوىل يف قائمة األغاني األكثر
ً
اس�تماعا وتحميًل�اً يف الوط�ن العرب�ي ،خاص�ة
بع�د النج�اح الكبري ال�ذي حققه مؤخ�را بأغنية
“ممكن” ،فهو يس�تعد اآلن لط�رح أغنية جديدة
من املتوقع أن تشكل مفاجأة للمشاهدين ،خاصة
بع�د أن واصل حص�د نجاح هذه األغني�ة التي ما
زال�ت تحافظ عىل املرات�ب األوىل يف قائمة األغاني
ً
استماعا وتحميلاً يف الوطن العربي
األكثر
وس�يف نبيل فن�ان عراقي مل�ع نجم�ه يف الوطن
العرب�ي ،ولفت الجمه�ور بأس�لوب غنائي مميز
الم�س قلوب من يعيش�ون الحب ب�كل جمالياته
وانكس�اراته .ومنذ بداي�ة انطالقه حتى اآلن وهو
يفاج�ئ الجمه�ور بحكاي�ات عاطفي�ة ترسدها
حنجرت�ه املخملية ،التي ورث�ت جمال صوت بالد
الرافدين .

قرار جديد يالحق الموسم الثاني من مسلسل “”2020
بع�د نجاح املوس�م األول م�ن مسلس�ل “”٢٠٢٠
لنادي�ن نس�يب نجي�م وقيص خ�ويل ال�ذي حقق
نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه يف املوسم
الرمضان�ي امل�ايض ،وانته�ى بالتحضير
ملوس�م جدي�د يف آخر حلقات�ه ،انترشت
العديد م�ن األخبار عن تأجيل املوس�م
الثاني من املسلسل.
رغ�م أن هن�اك بع�ض األحادي�ث عن
تأجي�ل تصوي�ر املوس�م الثان�ي م�ن
مسلس�ل  ٢٠٢٠ليك�ون جاه�زا ً يف
رمضان  ٢٠٢٣وليس رمضان القادم،
عل�م أن كاتب العمل بالل ش�حادات
س�يعكف عىل كتابة أحداث املوس�م
الثان�ي من املسلس�ل ف�ور إنهاء
كتاب�ة أح�داث مسلس�له
الجديد “ش�تي يا بريوت”

لعابد فهد ،وأنه س�يضم العدي�د من املفاجآت غري
املتوقعة يف أحداث املوسم الجديد من املسلسل.
عىل صعيد آخر ،رفض مصدر خاص تحديد مصري
ش�خصية صايف التي جس�دها قصي خويل ضمن
أحداث املوس�م الجدي�د من املسلس�ل؛ خاصة أنه
يجهز حاليا ً ألكثر م�ن مرشوع درامي جديد منها
مسلسل “الوسم” خارج املوسم الرمضاني ،ولكن
أكد املصدر أن هناك شخصيات جديدة ستطرأ عىل
أحداث املسلسل.
جدير بالذكر أن نادين نسيب نجيم ر ّ
ُشحت ضمن
فئة أفضل نجم�ة عربية يف مهرج�ان الفضائيات
العربي�ة ع�ن دوره�ا يف مسلس�ل ،٢٠٢٠وتنتظر
ع�رض أوىل حلق�ات مسلس�لها الجدي�د “صالون
زه�رة” عرب شاش�ة منص�ة ش�اهد اإللكرتونية،
واملق�رر ع�رض أوىل حلقاته يف  ١٩أغس�طس عرب
شاشة املنصة.

«دكة» خليل مخيس
محزة مصطفى

أشهر «دكة» يف تاريخنا القريب هي «دكة» رشيد عايل الكيالني يف
أربعينيات القرن املايض ..ال أعرف ملاذا سميت «دكة» برغم قراءتي
لكل كتب عبد الرزاق الحسني وحنا بطاطو .أما أقرب «دكة» أثرت
عىل الذائقة البرصية لبغداد عىل «كولة» حميد قاسم وعيل وجيه ،فهي
«دكة» النحات خليل خميس ..وخميس تربع من ماله الخاص بنحت
من جهده الخاص ونصب تمثاال لالعب الذي يحبه ونحبه جميعا ،إال
ما ندر ،الراحل أحمد رايض ..ويف احتفال بهيج تم نصب التمثال أمام
نادي الريموك الرتفيهي الذي ال يغلق بلغة مدير صحة الكرخ النطايس
الحكيم جاسب الحجامي ،حيث إغالق نادي سان جريمان أسهل منه..
أمانة بغداد لم تكذب خربا ،فما أن رأت التمثال ارتفع حتى سارعت اىل
رفعه ..ملاذا؟ ألسباب كثرية ،منها عدم حصول موافقات أو تنسيق،
فضال عن أن إقامة النصب والتماثيل تتم عىل وفق دراسة واستشارات
وسواها مما يبدو مقنعا.
أنا شخصيا اقتنعت بتربيرات األمانة برغم «فزعة» الربوفيسور طه
جزاع للنحات الذي صار ضحية لتنمر املجتمع عىل األفراد ..ملاذا اقتنعت
بتربيرات األمانة»؟ التمثال لم يعجبني ليس ألنه يدمر الذائقة البرصية
لبغداد املدمرة أصال ،بل ألنه يشبه كل لواعيب كرة القدم عندنا بمن
يف ذلك قاسم زوية وحسن بله ،لكنه ال يشبه أحمد رايض ..القصة لم
تنته عند حدود إقامة تمثال بمبادرة شخصية من نحات توىل العملية
من األلف اىل الياء دون أن يكلف الدولة فلسا واحدا ،بل رسعان ما
انتقلت اىل «السوشيال ميديا» بمن يف ذلك عقالء هذه السوشيال من
أمثال عبد الهادي مهودر ،الذي طالب دون أن يرصح ،برفع بعض
التماثيل ألن ذلك أرحم لنا ولها.
عالم السوشيال ميديا يف العادة ال يرحم بل «يمرمط «أكرب واحد..
فهو عالم ال ينفع معه حق وال يرض معه باطل ..ال يؤمن بالحدود وال
الرشوط وال درء املفاسد أوىل من جلب املصالح وال املؤمن إذا أصاب
له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد ..لغة مواقع التنافر طبقا لتوصيف
صديقي طه جزاع تقوم عىل أساس كونك مخطئا حني تصيب ومصيبا
حني تخطئ ..هذا العالم ال يقبل عكس كل املحاكم بمن يف ذلك محكمة
العدل الدولية ال واسطة وال كفالة بل حتى لو حكم عليك باإلعدام،
فإن السوشيال ميديا يوفر لك كل ما تحتاجه من مستلزمات ما بعد
املوت بما يف ذلك عذاب القرب االفرتايض ومنكر ونكري االفرتايض ،وإذا
كنت مظلوما وكدت تخرج من امللة بفتوى من فقهاء الشوشيال ميديا
ألنك دمرت ذائقة بغداد البرصية بما يف ذلك مناطق العشوائيات وصبغ
األرصفة والجزرات ..جميل أن نفزع اىل بغداد ،لكن األجمل منه أن
نطلب من أمانة العاصمة أن تعصم الطليان والخرفان وشتى أنواع
الكلبان (بلغة هذيل) التي تتجول حرة طليقة يف أرقى األحياء ،وإذا
شاءت فبإمكانها إقامة الجوبات ،وهلس الباجات وسل السكاكني
والقامات للذبح والعركات ..وكل ما هو آت آت بما يف ذلك موعد
االنتخابات الذي نأمل أن يكون بال دكات ..كامالت أم ناقصات.

تعاون يارا مع هواوي يف أحدث فيديو كليباتها
تعاونت هواوي مرة أخرى مع
نجمة البوب اللبنانية يارا من خالل
سماعة األذن املفتوحة التي تأتي
بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة
وتوفر صوتا ً بجودة االستوديو مع
راحة ارتداء تشبه الهواء  -سماعات
 4 HUAWEI FreeBudsالجديدة..
توفر هذه السماعات املصممة

بشكل جميل صوتا ً بجودة االستوديو،
وإلغاء ضوضاء مناسب ،وراحة ارتداء
تشبه الهواء ،وال تضع أي ضغط عىل
أذنيك أثناء استخدامها! أعربت النجمة
يارا عن إعجابها بالتصميم والصوت
وراحة االرتداء لسماعات HUAWEI
 4 FreeBudsالجديدة ،واختارتها
لتصبح رفيقتها اليومية يف أوقات

الفراغ والعمل والتواصل.
ليست هذه هي املرة األوىل التي تتعاون
فيها العالمة التجارية التكنولوجية
الشهرية ويارا لتقديم إصدار مفاجئ
لجميع املعجبني .لقد عملوا معا ً عىل
إصدار (أغنية) شهري يف أبريل حيث
ظهرت فيه سماعات HUAWEI
.4i FreeBuds

وكانت يارا قد حققت نجاحا ً بعد
فوزها يف مسابقة  LBCاملوسيقية
«كأس النجوم» عام  1998بأداء أغنية
«أوعدك» .منذ عام  ،2004أصدرت
خمسة ألبومات ذات شعبية كبرية
بما يف ذلك؛ «تويص فيي» و»آللئ
خليجية» .وقاعدة املعجبني تنمو منذ
ذلك الوقت.

انتهاء أزمة بلقيس بعد منعها من الغناء يف مصر
أصدرت نقابة املوسيقيني يف
مرص من قبل قرارا ً بمنع
الفنانة بلقيس فتحي من
الغناء ،بسبب إحيائها حفالً
من دون الحصول عىل
التصاريح الالزمة.
وبعد أن ّ
توصل الطرفان اىل حل
انتهت األزمة بينهما ،وأنهت
نقابة املوسيقيني سوء التفاهم
والخالف بينهما ،وهو ما دفع
النقابة للتعاون مع بلقيس مجدداً.

للحد من إساءة معاملة األطفال  ..رئيس
(واتسآب) يهاجم أدوات (أبل) الجديدة
قام ويل كاثكارت رئيس تطبيق املراس�لة الفوري (واتس�آب) ،بانتقاد
ومهاجم�ة رشكة آبل بش�أن خططه�ا إلطالق إج�راءات تحديد الصور
املخالفة والتي تس�تهدف منع صور إس�اءة معاملة األطفال ()CSAM
يف ألبومات صور “آي أو إس” (.)iOS
وقال ويل“ :إن برنامج ابل الجديد يمكنه مس�ح جميع الصور الخاصة
عىل هاتفك وهو انتهاك واضح للخصوصية”.
وكان�ت ابل قد أعلنت اعتزامها نرش تقنية جديدة داخل أنظمة تش�غيل
“آي أو إس”( ) )iOSو”م�اك أو إس” ( )macOSو”واتش أو إس” ( aw
 )tchOSو”آي ماس�ج” ( )iMessageوالتي ستكتشف الصور املحتملة
إلساءة معاملة األطفال.
وش�دد كاثكارت عىل أن (واتس�اب) لن يسمح بتش�غيل أدوات ابل هذه
عىل منصته ،وق�ال إن آبل تحتاج إىل بذل املزيد من الجهد ملكافحة مواد
ً
شيئا مث ً
ريا
االعتداء الجنيس عىل األطفال لكن النهج الذي يتبعونه يقدم
للقلق للغاية يف العالم.
وغ�رد كاث�كارت عىل تطبيق (تويتر) يف وقت متأخر من ي�وم الجمعة
قائًل�اً “ :قرأت املعلومات التي قدمتها آبل أمس وأنا قلق ،وأعتقد أن هذا
هو النهج الخاطئ وانتكاسة لخصوصية الناس يف جميع أنحاء العالم،
ولقد سأل الناس عما إذا كنا سنعتمد هذا النظام يف (واتسآب) ،الجواب
ه�و ال”.وتابع “بدالً من الرتكيز عىل تس�هيل قيام األش�خاص باإلبالغ
عن املحتوى الذي تتم مش�اركته معهم ،قامت آبل ببناء برنامج يمكنه
مس�ح جميع الصور الخاصة عىل هاتفك حتى الصور التي لم تشاركها
مع أي شخص ،وهذه ليست خصوصية”.
واإلص�دارات الجدي�دة من أنظمة تش�غيل ابل التي س�يتم طرحها هذا
الخريف س�تحتوي عىل تطبيقات جديدة للتش�فري للمساعدة عىل الحد
من انتشار صور إساءة معاملة األطفال عرب اإلنرتنت ،مع التصميم عىل
الحفاظ عىل خصوصية املستخدم.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تغريدات

حسن ناظم

سفانة الطائي

ويف أول تعليق لها ،كشفت بلقيس يف بيان
أن موقفها قانوني ،وأن حفلها س ُيقام يف
موعده الذي ُح ّدد الخميس املقبل يف دار
األوبرا املرصية ،وأن األزمة التي حدثت
ال تعدو كونها خالفا ً بسيطا ً عىل أمور
خاصة بتصاريح الحفل الذي أقيم يف
نادي الجالء يف مرص الجديدة ،وأنها لم
تصعد إىل خشبة املرسح قبل االطمئنان إىل
أن كل اإلجراءات سليمة ،والحصول عىل
ً
مؤكدة أنها من املستحيل
ترصيح الحفل،
أن تتجاوز أي قوانني يف أي حفل غنائي

تحييه يف مرص أو يف أي بلد عربي.
وأضافت بلقيس« :مرص بلدي وأنا ابنتها
وال ُيعقل أن أتجاوز قانونا ً مرصياً،
والحفل أمس خرج بشكل رائع ،وكنت
سعيدة جدا ً باستقبال الجمهور املرصي
يل واحتفائه بي ،وق ّدمت عددا ً من
األغنيات الجديدة التي ستصدر يف ألبومي،
وأهديت جمهور الحفلة أمس إحدى
مفاجآتي للفرتة املقبلة ،حيث أ ّديت أغنية
«دبلومايس» ،وهي األغنية املرصية التي
سجّ لتها منذ فرتة ،وستصدر بعد إحيائي

الحفل الغنائي الخميس املقبل يف دار
األوبرا املرصية».
ومن املقرر أن ُتقام حفلة بلقيس،
الخميس املقبل يف دار األوبرا املرصية يف
موعدها املح ّدد ،وستق ّدم خاللها باقة
من أجمل أغانيها بجانب عدد من أغاني
كبار املطربني ،كما تستمر بلقيس يف
مزاولة نشاطها الفني بشكل طبيعي
خالل فرتة وجودها يف مرص ،سواء
إقامة الحفالت أو العمل عىل مرشوعات
غنائية جديدة.

حياة الفهد تعود إىل السينما بعد نصف قرن من مغادرتها
نتطلّع إىل احملكمة االحتادية أن تسهم يف ترصني
التعلي��م العالي بقبول طعن وزارة التعليم العالي
يف قانون اس��س معادل��ة الش��هادات العليا الذي
أصدره جمل��س النواب حتى ال يس��تثنى الوزراء
وأعض��اء جملس النواب من التعليمات ،وال تذهب
صالحيات وزارة التعليم العالي إىل مؤسس��ات غري
تعليمية.
قانون حيرم مشاهري«السوشل ميديا» يف النرويج
من خداع الناس بفلرت الصور
حي��ث ين��ص ه��ذا القان��ون عل��ى أن��ه الميكن
للمؤثرين على مواقع التواصل نش��ر صور معدلة
دون التصريح بذلك .

دبي  /الزوراء:
بعد نحو نصف قرن من إطاللة حياة الفهد يف «بس يا بحر»،
حيث قدمت فيه اسو بزمالئها حكايات البحر وصائدي
اللؤلؤ ،عادت مجددا ً إىل حضن السينما عرب فيلم «نجد» الذي
يتأرجح فيه مخرجه السعودي سمري عارف ،بني زمنني،
جامعا ً يف مشاهده بني املايض والحارض ،ليقدم من خالل
مشاهد الفيلم توليفة جميلة ،تحملت حياة الفهد بطولتها
بكل اقتدار.
عودة حياة الفهد التي قدمت يف رمضان املايض مسلسل
«مارغريت» إىل السينما ،بدت خطوة الفتة ،استقبلها عشاق
السينما بحفاوة ،مع بدء عروض الفيلم عىل منصة «شاهد»،
األمر الذي ساهم يف رفع اسم الفيلم عالياً ،حاجزا ً له مكانا ً يف
قائمة األكثر مشاهدة عىل املنصة الرقمية ..الفيلم الذي أنتجه
وألف نصه السعودي خالد الراجح ،بدأ حامالً لحكاية جميلة،
مكنته من الحصول عىل جائزة أفضل فيلم يف مسابقة الصقر
الخليجي الطويل يف مهرجان العني السينمائي .2020
حكاية «نجد» تحيلنا إىل خمسينيات القرن املايض ،وتتناول

الحياة االجتماعية والظروف املعيشية التي سادت يف منطقة
نجد خالل تلك الفرتة ،ويقدمها لنا صناع الفيلم عرب توليفة
متكاملة من الحكايات التي ترصد وتوثق لتاريخ اململكة
العربية السعودية ،حيث البداية تكون عرب خيوط قصة الحب
التي تنشأ بني الشخصية الرئيسة يف العمل «نجد» التي تلعب
دورها حياة الفهد ،و»خالد» الذي يقوم بدوره الفنان ماجد
مطرب فواز ،وتربط قصة الفيلم ،ما بني املايض والحارض،
حيث هربت «نجد» من ذكريات املايض املؤملة يف الرياض،
التي لم يكتب لقصة حبها الوحيدة أن تنتهي بالزواج ،بسبب
ظروف والدها املادية ،وفقدت فيها أيضا حبيبها وزوجها،
لتعيش يف الكويت أعواما طويلة ،قبل أن يدفعها التغيري الذي
تعيشه اململكة أخريا إىل العودة من جديد إىل الرياض
امتاز الفيلم بالتزامه بالتكنيك السينمائي من حيث الرسد
واإلخراج والصورة البرصية ،مظهرا ً يف الوقت نفسه طبيعة
الحياة االجتماعية واالقتصادية التي سادت يف منطقة
الرياض القديمة ،ويقدمها لنا بأسلوب درامي شيق ،كاشفا
عن مالمح الحياة االجتماعية قبل أكثر من  60عاماً.

