الرافدين :إمهال  3أشهر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
لتسديد قروض السيارات
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ،امس االثنني ،ان
منح قروض السيارات للمواطنني واملوظفني
واملتقاعدين يكون بفرتة امهال  ٣اشهر
للتسديد بعد التسلم.وقال املكتب االعالمي
للمرصف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «تسديد االقساط الشهرية لقروض
السيارات يبدا بعد  ٣اشهر من التسلم».
واشار اىل ان «نسبة الفائدة املحددة لقروض
السيارات تكون  ٤باملئة».

إقرأ غدا يف «الزوراء»..

12
صفحة

رئيس هيئة املنافذ احلدودية يكشف لـ«الزوراء»
يف حوار موسع عن حجم اإليرادات منذ 2019
واجراءات اهليئة الرادعة ملنع دخول املواد املخدرة
واملمنوعة من االسترياد ،فضال عن دور الصحفيني
واإلعالميني يف إيصال احلقائق اىل املراقبني كافة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7554 :الثالثاء  31آب 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7554 Tue 31 Aug 2021

أكدت أن الوقت ال يسمح ملناقشة وإقرار موازنة جديدة

املالية النيابية تستبعد عرب

الزوراء /حسني فالح:
استبعدت اللجنة املالية النيابية تقديم
موازن�ة عام  2022من قبل الحكومة
اىل مجل�س الن�واب ،وفيم�ا رجح�ت
تطبيق مبدأ  1عىل  12يف تس�يري امور
الدولة املالية خالل العام املقبل ،اكدت
ان الوقت ال يس�مح ملناقش�ة واقرار

موازنة جديدة بسبب قرب االنتخابات
النيابية.
وق�ال مق�رر اللجن�ة ،النائ�ب احمد
الصف�ار ،يف حديث لـ”ال�زوراء” :ان
تقدي�م الحكوم�ة ملشروع موازن�ة
 2022س�يكون ب�دون معن�ى ألن
ال�دورة الربملاني�ة الحالي�ة س�وف

االمانة تواصل إزالة جتاوز املنازل على االرصفة يف بغداد

تقديم موازنة  2022وترجح تطبيق مبدأ  1على  12يف العام املقبل

كاف إلقرار
ل�ن يك�ون لديه�ا وق�ت
ٍ
مرشوع املوازن�ة ،وتحويله إىل قانون
نافذ لس�نة  .2022مؤكدا :انه عندما
تجري االنتخابات يف  10ترشين االول
س�يكون كما هو الحال يف االنتخابات
الس�ابقة س�تحتاج إىل فترة طويلة
لتش�كيل الحكومة الجديدة وتتشكل

الرئاس�ات.واضاف :ان الحكوم�ة
الجديدة يجب ان تقدم منهاجا وزاريا
وبرنامجا حكوميا ،وبالتايل الحكومة
الجديدة س�تكون لديها رؤية جديدة
فاملشروع الح�ايل له�ذه الحكوم�ة
س�وف ال يعبر ع�ن رؤي�ة ومنه�ج
الحكوم�ة القادمة .مبينا :انه بمجرد
اجراء االنتخابات ستتحول الحكومة
الحالي�ة اىل حكوم�ة ترصيف أعمال،
وسيكون من حقها تقديم اي مرشوع
ألي قانون.وتوقع الصفار ميض سنة
 2022أم�ا باالعتماد على مبدأ  1عىل
 12من موازنة  2021او اذا تم تقديم
مشروع موازن�ة س�يكون متأخ�را
وربم�ا يف منتص�ف الس�نة القادمة.
وأوض�ح :ان اي مشروع قان�ون
يقدم خلال الفرتة الحالية س�يكون
ب�دون قيمة ك�ون الربمل�ان ال يمتلك
الوق�ت ال�كايف لتمري�ره يف ظ�ل قرب
اج�راء االنتخاب�ات املبكرة.وأض�اف:
ان الحكوم�ة س�تتحول اىل ترصي�ف
اعمال يومية خالل اجراء االنتخابات.
مبين�ا :ان تمرير املوازن�ة بحاجة اىل
وق�ت يصل اىل منتص�ف العام املقبل.
واش�ار اىل :ان التعام�ل امل�ايل للع�ام
املقبل س�يكون وفق نظام  12/1من
قان�ون موازنة .2021من جهته ،قال
عض�و اللجن�ة ،محم�د الش�بكي ،يف
ترصي�ح صحفي :إن “امل�دة املتبقية
م�ن عم�ر الربمل�ان ال تس�مح بإقرار

موازن�ة  ،2022الس�يما إن إقراره�ا
يحت�اج اىل مناقش�ات واطلاع الكتل
السياسية ،وهذا يتطلب وقتا ً يصل اىل
ش�هر أو أكثر”.وأضاف أن “مش�اكل
موازنة  2021بين اإلقليم واملركز لم
تح�ل حت�ى اآلن ،حي�ث إن اإلقليم لم
يلت�زم بتنفيذ بنود املادة  11املوجودة
باملوازن�ة ،وبالت�ايل ه�ذه تع�د إحدى
النق�اط الت�ي تعرق�ل إق�رار موازنة
 2022ضم�ن امل�دة املتبقية”.وأعل�ن
وزي�ر املالي�ة ،عيل علاوي ،الخميس
امل�ايض ،إكمال إع�داد موازنة ،2022
فيما أش�ار إىل أنها ستعرض خالل 3
أسابيع يف مجلس الوزراء.وش َّدد وزير
املالي�ة ،يف وقت س�ابق ،على أهمية
إع�داد وتنفي�ذ موازن�ة  2022وف�ق
الخط�ط االستراتيجية.وذكر املكتب
اإلعالم�ي ل�وزارة املالية يف بي�ان :أن
“الوزير ،عيل عبداألمري عالوي ،ترأَّس
اجتماع الجلس�ة العرشي�ن الخاصة
بلجن�ة إع�داد استراتيجية املوازن�ة
العام�ة االتحادي�ة للمدى املتوس�ط
 .”٢٠٢٤-٢٠٢٢مبين�ا ً أن “االجتم�اع
ت�م بحض�ور كل م�ن مستش�اري
رئي�س ال�وزراء و وكيلي وزارت�ي
املالي�ة والتخطيط ومستش�ار وزارة
املالية ورئيس الهيئ�ة العامة ملراقبة
تخصيص�ات ال�وزارات االتحادي�ة
ورئيس الهيئ�ة العامة للتقاعد وعدد
من املديرين العامني ذوي العالقة”.

مدرب منتخبنا األومليب يستدعي سبعة العبني حمرتفني لودييت اإلمارات
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تسريبات :آيفون  13سيكون قادرا على إجراء اتصاالت عرب األقمار الصناعية

االخرية

الكاظمي يستقبل طفلة مصابة بالعمى
الوالدي ويو ّجه بعالجها

بغداد /الزوراء:
استقبل رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،امس االثنني ،الطفلة العراقية
نرج�س ثائر كاظ�م ،من س�كنة مدينة
الص�در يف العاصم�ة بغ�داد ،املصاب�ة
بالعم�ى ال�والدي ،فيما وج�ه بعالجها.
وذكر املكت�ب اإلعالمي لرئاس�ة الوزراء
يف بيان تلقته «ال�زوراء» :أن «الكاظمي

اس�تقبل الطفلة العراقي�ة نرجس ثائر
كاظم ،املصابة بالعمى الوالدي».وأش�ار
إىل أن «الكاظم�ي وج�ه بتحم�ل نفقات
علاج الطفل�ة؛ كونه�ا تفتق�د للمعيل،
ً
فضلا ع�ن توجي�ه األجه�زة املختصة
بالتحقيق يف أسباب تأخر عالج الطفلة،
وفق�ا ً الحتياجها ،وطبق�ا ً لحقها يف نيل
الرعاية الصحية».

الرتبية :إعالن نتائج الثالث املتوسط
خالل األسبوع احلالي

بغداد /الزوراء:
اوضحت وزارة الرتبية ان نتائج امتحانات
مرحل�ة الثال�ث املتوس�ط س�تعلن خلال
االس�بوع الح�ايل عبر مواقعها الرس�مية
حصرا ،عازي�ة تأخ�ر اعالنه�ا اىل االعداد
الكبرية للطلبة الذي�ن أدوا امتحانات الدور

االول.وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة،
حيدر فاروق السعدون ،يف ترصيح صحفي:
إن�ه “س�يتم انج�از عملي�ة التدقيق خالل
االسبوع الحايل ،ليتم اعالن النتائج مبارشة
عرب مواقع الوزارة الرسمية حرصا”.

تفاصيل ص2

األنواء :اخنفاض جديد بدرجات
احلرارة خالل األيام املقبلة

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس االثنني،
حال�ة الطقس يف البلاد لألي�ام املقبلة،
فيما توقعت انخفاضا ً بدرجات الحرارة
ي�وم الجمع�ة املقبل.وذكر بي�ان للهيئة
تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “الطق�س للي�وم
الثالث�اء يف املنطقة الش�مالية س�يكون
صح�واً ،وال رّ
تغي يف درج�ات الحرارة  ،إذ
ستس�جل درجات الح�رارة يف بغداد 46
درجة  ،فيما ستسجل محافظات النجف
االرشف والقادس�ية وميس�ان وذي قار
واملثن�ى والبصرة  49درج�ة مئوي�ة،
فيم�ا س�تكون الري�اح ش�مالية غربية

خفيف�ة إىل معتدل�ة الرسعة ()10-20
کم/س ،وم�دى الرؤية ( )8-10کم ،أما
الطقس يف املنطقة الجنوبية فس�يكون
صحوا ً ح�اراً ،ودرجات الح�رارة ترتفع
قليالً ،والري�اح ش�مالية غربية خفيفة
إىل معتدل�ة الرسع�ة ( )10-20كم/س،
وم�دى الرؤي�ة ( )8-10ک�م” ،مبينا ً أن
“الطقس يف املنطقة الوس�طى سيكون
صح�واً ،ودرج�ات الح�رارة تنخف�ض
ً
قليلا  ،والرياح ش�مالية غربية خفيفة
إىل معتدل�ة الرسع�ة ( )10-20کم/س،
ومدى الرؤية ( )8-10کم”.

تفاصيل ص2

الصحة تعلن زيادة الفرتة الفاصلة بني
جرعيت لقاح كورونا إىل  56يوما
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة زي�ادة الفترة
الفاصل�ة بين جرعت�ي لق�اح كورون�ا
(فايزر).وبحس�ب وثيق�ة للصح�ة إن�ه
«اس�تنادا ً لتعليم�ات منظم�ة الصح�ة
العاملي�ة ،وموافقة اللجنة االستش�ارية
العليا الخاصة بم�رض فريوس كورونا،
وللمس�اعدة عىل تغطية أكرب عدد ممكن
م�ن املس�تهدفني بالجرع�ة األوىل م�ن

لق�اح فاي�زر ،وكما معمول ب�ه يف أغلب
دول العال�م ،تق�رر ب�أن تك�ون الفترة
الزمني�ة الفاصل�ة بين جرعت�ي لق�اح
فاي�زر  8أس�ابيع ( )56يوم�اً ،ب�دالً من
ثالث�ة أسابيع».وأش�ارت إىل أن «الق�رار
يطب�ق ابتدا ًء من  1أيل�ول املقبل ،عىل أن
يتم االس�تمرار بإعطاء الجرع�ة الثانية
بموعده�ا املحدد س�ابقا ً للملقحني قبل
هذا التاريخ».

بعد تسجيل  6778إصابة و 65حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تواصل االرتفاع
والوفيات تصل إىل 20764
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
املوقف الوبائي اليوم�ي لفريوس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،فيما اكدت تس�جيل
 6778اصاب�ة جدي�دة و 65حال�ة وف�اة
وش�فاء  8193حالة.وذك�رت ال�وزارة يف
بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربي�ة لي�وم ام�س ،39114 :ليصبح
ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة،14311905 :
مبينة انه تم تسجيل  6778اصابة جديدة

و 65حال�ة وف�اة وش�فاء  8193حال�ة.
واضاف�ت :ان عدد حاالت الش�فاء الكيل:
 ،)%91.8( 1727750بينم�ا ع�دد حاالت
االصاب�ات ال�كيل ،1881213 :أم�ا ع�دد
الح�االت التي تحت العلاج ،132699 :يف
حين ان عدد الح�االت الراق�دة يف العناية
املركزة ،918 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
 ،20764الفت�ة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم
ام�س ،91959 :ليصب�ح ع�دد امللقحين
الكيل.3368843 :

وزيرا الدفاع والداخلية يوضحان سبب تردي الوضع األمين يف البالد

األعرجي  :العراق حباجة إىل مستشارين ومدربني عسكريني ونهاية العام
احلالي سيغادر آخر جندي البلد
عب�د الوهاب الس�اعدي ،ارتب�اط الجهاز
بالقائ�د العام للق�وات املس�لحة حرصاً.
وقال وزي�ر الدفاع جمعة عن�اد ،يف كلمة
له خالل ملتق�ى الرافدين للح�وار ،امس
االثنين  :إن «تش�كيل الجي�ش بع�د عام
 2003ل�م يب�ن بص�ورة صحيح�ة ،ول�م
يتمك�ن من القضاء على تنظيم القاعدة،
ليأت�ي بعده تنظي�م داع�ش ويحتل ثلث
مس�احة العراق».وأش�ار إىل أن «التدخ�ل
الس�يايس يف املؤسس�ة العس�كرية قلي�ل
جدا ،ومنذ تس�نمي منصب وزي�ر الدفاع
لم اتعرض ألي ضغط سيايس سواء بنقل
او تكلي�ف اأو تعيين الضب�اط والقادة».

بغداد /متابعة الزوراء:
عزا وزي�ران أمنيان يف الحكومة العراقية،
سبب تمكن تنظيم داعش من احتالل ثلث
مس�احة الع�راق ،إىل إعادة بن�اء الجيش
العراق�ي «بصورة خاطئة» ،وأق ّر أحدهما
بـ»صعوبة» حس�م ملف السالح املنفلت،
وفيما اعلن مستشار األمن الوطني قاسم
األعرجي أن العراق «بحاجة اىل مستشارين
ومدربني عس�كريني ،أما الجنود والقوات
القتالية فسنش�هد يف نهاي�ة العام الحايل
خ�روج اخر جندي م�ن األرايض العراقية
بع�د اإلتفاق مع واش�نطن» ،أك�د رئيس
جهاز مكافح�ة اإلرهاب الفريق أول ركن

ولف�ت إىل أن «وظيف�ة الجي�ش حماي�ة
الحدود والدف�اع عن أرض الوطن ،وحاليا
ج�زء من القطع�ات عىل الح�دود والجزء
األكرب منش�غل باألمن الداخلي» ،مضيفا
«املؤسس�ة العس�كرية مقبولة» ،بحسب
تعبيره .وأض�اف عناد «نحن م�ن جلبنا
األمريكان إلسقاط نظام صدام ،وأمريكا
عندما تقدم املس�اعدة ألي بلد فليس من
السهولة ان تخرج منه» ،مشريا اىل «عقد
اتفاق م�ع الجان�ب الرتكي عىل تش�كيل
مركز مشرتك بش�أن العمليات الرتكية يف
شمال العراق».

تفاصيل ص2

الصحة العاملية تؤكد أهمية اجلرعة الثالثة من اللقاح وحتذر من زيادة اإلصابات يف أوروبا
مؤكدين أنه يحتوي عىل عدد من الطفرات املقلقة.
وق�ال هانز كلوج ،املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة
العاملي�ة يف أوروب�ا يف إف�ادة صحفي�ة إن «جرعة
ثالث�ة تنش�يطية من اللقاح�ات ليس�ت رفاهية
وليس�ت مأخوذة من ش�خص آخر ال يزال ينتظر
جرعته األوىل .إنها باألس�اس وسيلة للحفاظ عىل

بغداد /الزوراء:
أك�دت منظم�ة الصح�ة العاملية أهمي�ة الجرعة
الثالث�ة م�ن لقاح كورون�ا ،معتربة أنها «ليس�ت
رفاهية» ،وح�ذرت من زيادة اإلصابات يف أوروبا،
فيم�ا قال علماء من جن�وب أفريقيا ،إنهم حددوا
نوعا جديدا من فريوس كورونا «سارس كوف ،»2

ترامب يكشف ما دار بينه وبني زعيم “طالبان”
وشنطن /متابعة الزوراء:
كش�ف الرئيس األمريكي الس�ابق ،دونال�د ترامب،
جوان�ب من املفاوضات الت�ي دارت بينه وبني زعيم
حركة “طالبان” (املحظورة يف روسيا) العام املايض،
بش�أن مغادرة القوات األمريكية أفغانستان.وأشار
يف لق�اء إذاع�ي مع املذيع هيو هيوي�ت ،إىل أنه هدد
زعيم حرك�ة “طالبان” ،عبد الغني ب�رادار ،يف حال
عدم تنفيذ وعودهم للواليات املتحدة األمريكية.وقال
ترامب متذكرا يف اللقاء اإلذاعي“ :لقد تحدثت إىل نوع
من الرئيس املعروف لديهم ،وقلت له “ستتعرضون
لرضب�ة أقوى من أي بلد وأي ش�خص أصيب يف أي

وقت مىض يف تاريخ العالم ،وس�نبدأ باملوقع الدقيق
واملدين�ة بالضبط ،وهي هنا”.وتاب�ع“ :أعتقد أنني
كررت اس�م بلدته ،سيكون هذا أول مكان نبدأ فيه،
ولن أتمكن م�ن التحدث إليكم بع�د ذلك ،أليس هذا
أمرا محزنا للغاية؟ ولك�ن هذه هي القصة”.وتابع
الرئيس األمريكي الس�ابق“ :بعد ذلك سألني سؤاال
واحدا ،وأنا أفضل عدم تكرار هذا السؤال ،ألنه سؤال
مخيف للغاية ،لكنه س�ألني سؤاال واحدا ،وأعطيته
اإلجاب�ة بنعم ،وبعد ذلك وبعد االتفاق عىل كل يشء،
قلت له حسنا اآلن قلت ما كنت سأقوله.

تفاصيل ص3

حماية األكثر عرض�ة للخطر من املرض».وكانت
املنظمة قد قالت هذا الش�هر إن البيانات ال تشري
إىل حاجة ماس�ة لجرعات تنشيطية إضافية وإن
منح املزيد من الجرعات ملن تلقوا لقاحات بالفعل
سيزيد من عدم املس�اواة الكبرية أصال بني الدول
الغنية والفقرية فيما يتعلق بالحماية من املرض.

م�ن جهة أخ�رى ،أض�اف كل�وج إنه يع�د زيادة
معدالت الع�دوى بكوفيد 19-يف أنحاء أوروبا عىل
مدى األس�بوعني املنرصمني إضاف�ة إىل انخفاض
مع�دالت التطعي�م يف بعض ال�دول أم�را «مقلقا
للغاية».

تفاصيل ص2

ليبيا :وجود املرتزقة والقوات األجنبية
يهدد بلدنا
ليبيا /متابعة الزوراء:
فيم�ا كان من املتوق�ع أن تعقد ،ام�س االثنني،
جلسة نيابية ملس�اءلة الحكومة الليبية من قبل
الربملان يف طبرق ،أعلن املتحدث باس�م مجلس
الن�واب أن الحكومة طلبت تأجيل االس�تجواب،
الس�تيضاح بعض النقاط.وكان رئيس حكومة
الوح�دة الوطني�ة ،عبد الحم�د الدبيبة ،خاطب،
مس�اء األح�د ،رئي�س مجل�س الن�واب ،عقيلة
صال�ح ،مطالب�ا بضرورة توضي�ح املواضي�ع

الخاص�ة باملس�اءلة ،ليتس�نى تجهي�ز ردود
الحكومة.كم�ا اعتبر أن ارتباطه بس�فر خارج
البالد ،كان يس�توجب وضع ترتيب مس�بق قبل
دع�وة املس�اءلة.يف غض�ون ذل�ك أك�دت وزيرة
الخارجي�ة الليبية ،التطلع لرشاكة استراتيجية
من أج�ل تحقيق األمن مع دول الجوار ،مضيفة
“ليبيا تعاني من التدخالت الهدامة من قبل دول
أخرى”.

تفاصيل ص3

“داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابل

البنتاغون :أكثر من  122ألفا بينهم  5آالف أمريكي مت إجالؤهم من أفغانستان

كابل /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الدفاع األمريكية أن أكثر
م�ن  122ألفا بينهم  5400أمريكي تم
إجالؤهم من أفغانس�تان ،مؤكدا “أننا
نعمل عىل مس�اعدة أكبر عدد ممكن

من الناس ملغادرة أفغانس�تان” ،فيما
أعلن تنظيم “داعش” مس�ؤوليته عن
هجوم صاروخي عىل مطار كابل الدويل
يف أفغانس�تان.وأكد املتح�دث باس�م
البنتاغ�ون ،ج�ون كريب�ي ،يف مؤتمر

صحف�ي “أنن�ا نأخ�ذ التقاري�ر التي
تحدث�ت عن ضحايا مدنيين يف الغارة
األمريكية عىل كاب�ل أمس عىل محمل
الجد ،ونحقق يف وقوع ضحايا مدنيني
جراء غاراتنا” ،مش�ددا عىل أن “ال أحد

يريد س�قوط أبرياء إذا كان لنا دورا يف
مقتل أي مدني جراء عملياتنا فسنعلن
عن ذلك”.وقال كريبي“ :لم تكن هناك
أي أرضار جراء الصواريخ الثالثة التي
س�قطت يف كاب�ل ،والص�اروخ الرابع

ال�ذي س�قط يف املط�ار ل�م يؤث�ر عىل
مهمة اإلجالء من أفغانس�تان” ،معلنا
“أننا س�نواصل الرد على التهديدات يف
أفغانستان بشكل رسيع وقوي”.

تفاصيل ص3
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أعلنت بدء التسجيل يف رياض األطفال

الرتبية :إعالن نتائج الثالث
املتوسط خالل األسبوع احلالي

بغداد /الزوراء:
اوضحت وزارة الرتبية ان نتائج
امتحانات مرحلة الثالث املتوسط
ستعلن خالل االسبوع الحايل عرب
مواقعها الرسمية حرصا ،عازية
تأخر اعالنها اىل االعداد الكبرية
للطلبة الذين أدوا امتحانات الدور
االول.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة،
حيدر فاروق السعدون ،يف ترصيح
صحفي :إنه “سيتم انجاز عملية
التدقيق خالل االسبوع الحايل ،ليتم
اعالن النتائج مبارشة عرب مواقع
الوزارة الرسمية حرصا” ،داعيا
الطلبة اىل “عدم متابعة املواقع
الوهمية التي تنرش نتائج خاطئة
هدفها الربح املادي فقط”.
وأرجع اسباب تأخر اعالن نتائج
الثالث املتوسط اىل “كثرة عدد الطلبة
املمتحنني يف الدور االول ،الذين بلغ
عددهم نحو  650ألفا ،السيما بعد
ان سمحت الوزارة للراسبني بأكثر
من مادتني باملشاركة باالمتحان،
فضال عن منحهم قرار العرش
درجات”.
وبني السعدون أن “عملية التدقيق
تأتي لحصول الطلبة عىل حقهم
يف االجابة وعدم ضياع جهدهم،
فضال عن أن الوزارة تعمل عىل
ادخال واعداد النتائج النهائية ،كما
انها تراعي الظروف التي مروا بها

خالل العام الدرايس وطبيعة االسئلة
ملساعدتهم” ،مشددا عىل أن “اللجنة
الدائمة لالمتحانات يف املديرية العامة
للتقويم واالمتحانات ،تتابع عن
كثب سري عملية تصحيح الدفاتر
االمتحانية لطلبة الثالث املتوسط”.
من جانب اخر ،أعلنت وزارة الرتبية،
امس االثنني ،بدء التسجيل يف “رياض
األطفال الحكومية واألهلية” للعام
الدرايس 2021 - 2020
وذكر بيان أورد ُه املكتب اإلعالمي
تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان
“الوزارة اوعزت لرياض األطفال يف
املديريات العامة للرتبية كافة بفتح
أبوابها لتسجيل األطفال املؤهلني
ابتدا ًء من يوم األربعاء املوافق األول
من شهر أيلول لعام  ،2021حيث
يقبل يف رياض األطفال للعام 2021
–  2022يف صف الروضة ،االطفال
الذين اكملوا سن الرابعة من مواليد
 2017او الذين سيكملونها يف نهاية
السنة امليالدية لتولد ( 31كانون
األول من العام نفسه)”.
وكذلك يقبل يف رياض األطفال
ضمن الصف التمهيدي األطفال
الذين اكملوا الخامسة من العمر
لتولد  2016او الذين سيكملونها يف
نهاية السنة امليالدية من مواليد (31
كانون األول من العام نفسه) ،رشط
االلتزام بإجراءات الوقائية والسالمة
للحفاظ عىل صحة األطفال .

األنواء :اخنفاض جديد بدرجات
احلرارة خالل األيام املقبلة

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس االثنني ،حالة الطقس يف البالد لأليام
املقبلة ،فيما توقعت انخفاضا ً بدرجات الحرارة يوم الجمعة املقبل.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء” :أن “الطقس لليوم الثالثاء يف املنطقة
الشمالية سيكون صحواً ،وال تغيرّ يف درجات الحرارة  ،إذ ستسجل
درجات الحرارة يف بغداد  46درجة  ،فيما ستسجل محافظات النجف
االرشف والقادسية وميسان وذي قار واملثنى والبرصة  49درجة مئوية،
فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة (10-
 )20کم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم ،أما الطقس يف املنطقة الجنوبية
فسيكون صحوا ً حاراً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليالً ،والرياح شمالية
غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س ،ومدى الرؤية
( )8-10کم” ،مبينا ً أن “الطقس يف املنطقة الوسطى سيكون صحواً،
ودرجات الحرارة تنخفض قليالً  ،والرياح شمالية غربية خفيفة إىل
معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم”.
وأضاف البيان أن “الطقس يوم غد األربعاء سيكون صحوا ً ودرجات
الحرارة تنخفض قليالً ،والرياح شمالية غربية إىل معتدلة الرسعة (10-
 )20کم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم” ،مشريا ً اىل أن “طقس البالد ليوم
الخميس سيكون صحواً ،وال تغيرّ يف درجات الحرارة ،والرياح شمالية
غربية خفيفة معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س ،ومدى الرؤية()8-10
كم”.
ولفت إىل أن “الطقس يوم الجمعة سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة
تنخفض قليالً ،والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة (10-
 )20كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم”.
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وزيرا الدفاع والداخلية يوضحان سبب تردي الوضع األمين يف البالد
بغداد /متابعة الزوراء:
عزا وزيران أمنيان يف الحكومة
العراقية ،سبب تمكن تنظيم داعش
من احتالل ثلث مساحة العراق ،إىل
إعادة بناء الجيش العراقي “بصورة
خاطئة” ،وأق ّر أحدهما بـ”صعوبة”
حسم ملف السالح املنفلت ،وفيما
اعلن مستشار األمن الوطني قاسم
األعرجي أن العراق “بحاجة اىل
مستشارين ومدربني عسكريني ،أما
الجنود والقوات القتالية فسنشهد يف
نهاية العام الحايل خروج اخر جندي
من األرايض العراقية بعد اإلتفاق مع
واشنطن” ،أكد رئيس جهاز مكافحة
اإلرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب
الساعدي ،ارتباط الجهاز بالقائد العام
للقوات املسلحة حرصاً.
وقال وزير الدفاع جمعة عناد ،يف كلمة
له خالل ملتقى الرافدين للحوار ،امس
االثنني  :إن “تشكيل الجيش بعد عام
 2003لم يبن بصورة صحيحة ،ولم
يتمكن من القضاء عىل تنظيم القاعدة،
ليأتي بعده تنظيم داعش ويحتل ثلث
مساحة العراق”.
وأشار إىل أن “التدخل السيايس يف
املؤسسة العسكرية قليل جدا ،ومنذ
تسنمي منصب وزير الدفاع لم اتعرض

ألي ضغط سيايس سواء بنقل او
تكليف اأو تعيني الضباط والقادة”.
ولفت إىل أن “وظيفة الجيش حماية
الحدود والدفاع عن أرض الوطن،
وحاليا جزء من القطعات عىل الحدود
والجزء األكرب منشغل باألمن الداخيل”،
مضيفا ً “املؤسسة العسكرية مقبولة”،
بحسب تعبريه.
وأضاف عناد “نحن من جلبنا األمريكان
إلسقاط نظام صدام ،وأمريكا عندما
تقدم املساعدة ألي بلد فليس من
السهولة ان تخرج منه” ،مشريا اىل
“عقد اتفاق مع الجانب الرتكي عىل
تشكيل مركز مشرتك بشأن العمليات
الرتكية يف شمال العراق”.
من جانبه أكد وزير الداخلية عثمان
الغانمي ،يف كلمته خالل امللتقى ،أن
“ملف السالح املنفلت ملف صعب
ظهر بعد سقوط النظام وبرز بشكل
واضح ،وذلك بعد ان ُتركت مستودعات
األسلحة التابعة للجيش السابق متاحة
للجميع”.
وبشأن االنتخابات قال “نطمنئ كل
الكتل السياسية بأن القوات األمنية
ستقف عىل مقربة من الجميع ولن
تنحاز ألي طرف” ،مضيفا ً “تم إعداد
خطة أمنية عليا استخدمت فيها أكثر

مواد وزارة الداخلية لحماية املراكز
االنتخابية ،كما أن اللجنة األمنية
االنتخابية منعقدة باستمرار يف
محافظتي ذي قار والبرصة”.
وأشار إىل أنه “تمت تهيئة رجل األمن
للتعامل بمهنية مع االنتخابات ،وجرى
توقيع اتفاقية بني وزارة الداخلية
واملفوضية العليا لالنتخابات لالستفادة
املعلومات لدى الداخلية”.
ولفت الغانمي اىل رضورة “الفصل بني
القضايا الجنائية واإلرهابية ،فالجرائم
الجنائية يتم كشف خيوطها بعد
أربع ساعات من وقوعها باستخدام
التقنيات الحديثة الكتشاف الجرائم”.
وأكد أن “وزارة الداخلية تتعامل مع
جميع ملفات الخطف واالغتيال ولم
يتم إهمال أي قضية” ،مشريا اىل ان
“ملف التظاهرات تمت إحالته إىل
القضاء وجرى تشكيل لجنة خاصة
به”.
إىل ذلك ،قال مستشار األمن الوطني
قاسم األعرجي ،يف كلمته بامللتقى ،إن
“التحالف الدويل جاء بطلب رسمي من
الحكومة العراقية لتقديم الدعم الجوي
وتدريب القوات العراقية”.
وأضاف أن “تقييم التحالف الدويل
أكد أن القوات العراقية بمختلف

صنوفها من الدفاع والداخلية وجهاز
مكافحة االرهاب والبيشمركة والحشد
الشعبي ،قادرة عىل معالجة ما تبقى
من داعش”.
ونبه األعرجي إىل أن العراق “بحاجة
اىل مستشارين ومدربني عسكريني،
أما الجنود والقوات القتالية فسنشهد
يف نهاية العام الحايل خروج اخر جندي
من األرايض العراقية بعد اإلتفاق مع
واشنطن”.
وأعلن أن هناك “اتفاقا مع الرشطة
اإليطالية لتدريب الرشطة العراقية”،
الفتا ً إىل أن “حلف الناتو ليس قوة قتالية
انما قوة تدريبية استشارية لالستفادة
منها وهذا من حق العراق”.
وبشأن اتفاقية سنجار ،أكد األعرجي
أن “االتفاقية املربمة بني بغداد واربيل
محرتمة وتم توقيعها من اجل ان
تطبيقها وليس إلعاقتها” ،مشريا اىل
“تطويع  2500من اهايل سنجار يف
وزارة الداخلية ،وعندما يتم االنتهاء
من جميع اإلجراءات سيتم تسليمهم
امللف األمني يف قضاء سنجار”.
وختم االعرجي بالقول “اإلدارة
االمريكية وصفت فصائل املقاومة
العراقية بأنها أشبه بحركة طالبان،

وقد رفضنا ذلك وقلنا لإلدارة
األمريكية ان الفصائل ترفض تواجد
قوات أمريكية وأجنبية عىل األرايض
العراقية”.
يف غضون ذلك أكد رئيس جهاز مكافحة
اإلرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب
الساعدي ،ارتباط الجهاز بالقائد العام
للقوات املسلحة حرصاً.
وقال رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب
خالل مشاركته بملتقى الرافدين
للحوار  ،٢٠٢١اليوم ”:كنا رأس
الرمح بمواجهة الجماعات اإلرهابية
بالتنسيق مع بقية القوات األمنية”.
واضاف الساعدي ”:نفذنا يف العام
الجاري  250واجبا ً وقتلنا أكثر من
 270إرهابيا”.
وتابع ”:ننفذ واجبات مشرتكة مع
مكافحة اإلرهاب بكردستان وهنالك
تعاون كبري وأعددنا خططا تمتد لـ
 3سنوات لتطوير جهاز مكافحة
اإلرهاب”.
وبني ”:ان تحديدات مالية تقف أمام
اندماج مكافحة اإلرهاب يف كردستان
بجهازنا”.
وأكد أن “قواتنا معدة إعدادا ً نفسيا
وقتاليا ً جيدا ً وهي بعيدة عن أي ميول
سياسية”.

اكتشاف متغري جديد لفريوس كورونا حيتوي طفرات تقلق العلماء

الصحة العاملية تؤكد أهمية اجلرعة الثالثة من اللقاح وحتذر من زيادة
اإلصابات يف أوروبا
بغداد /الزوراء:
أكدت منظمة الصحة العاملية أهمية الجرعة
الثالثة من لقاح كورونا ،معتربة أنها “ليست
رفاهية” ،وحذرت من زيادة اإلصابات يف
أوروبا ،فيما قال علماء من جنوب أفريقيا،
إنهم حددوا نوعا جديدا من فريوس كورونا
“سارس كوف  ،”2مؤكدين أنه يحتوي عىل
عدد من الطفرات املقلقة.
وقال هانز كلوج ،املدير اإلقليمي ملنظمة
الصحة العاملية يف أوروبا يف إفادة صحفية إن
“جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات ليست
رفاهية وليست مأخوذة من شخص آخر
ال يزال ينتظر جرعته األوىل .إنها باألساس
وسيلة للحفاظ عىل حماية األكثر عرضة
للخطر من املرض”.
وكانت املنظمة قد قالت هذا الشهر إن
البيانات ال تشري إىل حاجة ماسة لجرعات
تنشيطية إضافية وإن منح املزيد من
الجرعات ملن تلقوا لقاحات بالفعل سيزيد
من عدم املساواة الكبرية أصال بني الدول
الغنية والفقرية فيما يتعلق بالحماية من
املرض.
من جهة أخرى ،أضاف كلوج إنه يعد زيادة
معدالت العدوى بكوفيد -19يف أنحاء أوروبا
عىل مدى األسبوعني املنرصمني إضافة إىل

انخفاض معدالت التطعيم يف بعض الدول
أمرا “مقلقا للغاية”.
ويف سياق اخر ،قال علماء من جنوب أفريقيا
إنهم حددوا نوعا جديدا من فريوس كورونا
“سارس كوف  ،”2مؤكدين أنه يحتوي عىل
عدد من الطفرات املقلقة.
وقال العلماء يف ورقة بحثية إنه تم تحديد
املتغري “يس ”2 .1 .ألول مرة يف مايو /أيار
يف مقاطعتي مبوماالنجا وجوتنج بجنوب
أفريقيا ،حيث تقع جوهانسربج والعاصمة
بريتوريا.
ُتظهر صورة املجهر اإللكرتوني (األجسام
ً
أيضا باسم
الزرقاء املستديرة) ،واملعروفة
الفريوس التاجي الجديد ،SARS-CoV-2
الفريوس الذي يسبب مرض .COVID-19
كما تم العثور عىل متغري فريوس كورونا
الجديد منذ ذلك الحني يف سبعة بلدان أخرى يف
أفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأوروبا ،حسبما
نقلت وكالة “بلومبريغ”.
وقال العلماء إن الطفرات املوجودة بالفريوس
“مرتبطة بقدرة أكرب عىل االنتقال” وزيادة
القدرة عىل التهرب من األجسام املضادة،
مضيفني أنه “من املهم تسليط الضوء عىل
هذا األمر بالنظر إىل حجم الطفرات املتعلقة
به”.

أدت التغريات يف الفريوس إىل موجات متتالية
من الوباء ،ويتسبب اآلن متغري “دلتا”
املكتشف ألول مرة يف الهند ،يف ارتفاع معدالت
اإلصابة يف جميع أنحاء العالم.
يتم تصنيف الطفرات أوال عىل أنها متغريات
ذات أهمية من قبل منظمة الصحة العاملية،
وبمجرد تحديدها عىل أنها أكثر خطورة أو
قابلة لالنتقال ،يتم وصفها بأنها متغريات

مثرية للقلق.
“يس ”2 .1 .هو تطور من “يس ،”1 .املتغري
الذي سيطر عىل العدوى يف املوجة األوىل من
الفريوس يف جنوب أفريقيا يف منتصف عام
.2020
تم نرش البحث من قبل مجموعات جنوب
أفريقيا بما يف ذلك مركز األبحاث واإلبداع
“كريسب” واملعهد الوطني لألمراض املعدية.

وزارة النقل
العدد9062 :
							
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص
التاريخ 2021/8/25:
										
القسم:
السالمة العامة مسؤولية اجلميع
اعالن رقم ()9062
بالنظر لعدم حصول راغب

ُ
تعلن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط
ادناه يف محافظة (دياىل) يف اليوم (الخامس عرش) 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
(دياىل) 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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التجربة األفغانية وشبح تكرارها
يف العراق
د .آمنة املري

فرضت التغريات يف افغانستان نفسها بعد سيطرة حركة طالبان عليها،
وعادت لتكون قلب الحدث ،فقد ارتبط اسم هذه االخرية بهذا البلد
االسيوي منذ دخول الواليات املتحدة االمريكية اليها وسيطرتها بالكامل
ألكثر من عقدين من الزمن.
ال شك ان سيطرة حركة طالبان اليوم وتمددها طرحت العديد من
الهواجس والتحليالت ،امام وصف هذه التغريات ببداية مرحلة سياسية
جديدة يف املنطقة ،فما أسباب سيطرة طالبان وكيف ستكون سياستها
يف الدولة االسيوية ،وكيف ستتعامل مع جوارها ،ال سيما مع الصني،
وما مستقبل الحركات االسالمية املتشددة ،وملاذا تم استحضار العراق
ومستقبله بعد عملية التمدد هذه ،وهل يمكن فعال ان يتكرر السيناريو
نفسه فيه؟؟؟؟
بعد افغانستان ،اتجهت االنظار صوب العراق ،الذي يتهيأ النسحاب
القوات االمريكية منه بنا ًء عىل االتفاق االخري الذي تم التوصل إليه ازاء
الحوار اإلسرتاتيجي بني بغداد وواشنطن قبل عدة أسابيع ،فهل تتخىل
امريكا فعال عن مصالحها يف العراق ،وهل تلتزم باتفاقها مع بغداد؟
يف الشكل ،ال شك ان الغزو االمريكي لكل من العراق وافغانستان جاء
نتيجة التذرع بوجود أسلحة دمار شاملة يف العراق ،والحرب عىل االرهاب
يف افغانستان ،ويف التفاصيل ان مسار االحداث يف البلدين اخذت االتجاه
نفسه ..وإذا ما ابتعدنا قليال عن الحالة االفغانية لسهولة قراءة طبيعة
التغري السيايس فيها والسيناريوهات املحتملة ،فإن االمر يبدو اكثر
تعقيدا يف العراق ..فإذا ما تشابه البلدان يف الشكل ويف الغزاة فإن طبيعة
املجتمع العراقي وتعدديته ودخوله مرحلة جديدة من التغريات السياسية
تجعل له خصوصية كبرية وقراءة تحليلية اخرى.
يف الوقت الذي كانت الظروف يف كابول تتهيأ لسيطرة طالبان كان العراق
يعيش متغريات ما سمي بـ «الربيع العربي» ،وعاش مرحلة صعبة
وخطرية يف مدينة املوصل بعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية عىل
مساحات واسعة من العراق.
بالطبع لم تنته بعد هواجس العراقيني من تسلل الحركات االرهابية،
ولكن هذا الهاجس تتشارك فيه العديد من الدول العربية ،ويجتهد العراق
اليوم يف عملية مكافحة االرهاب ضمن اسرتاتيجية صارمة ملنع العودة
اىل الوراء.
وبعيدا عن الشكل والتفاصيل ،وإذا ما ولجنا اىل طبيعة املجتمع العراقي
اليوم ،نجد ان هناك اختالفات كبرية وجذرية بني الشعبني ،وبالتايل ما
حظيت به حركة طالبان يف افغانستان ال يمكن ان تحظى به أي حركة
متشددة يف العراق ،ونحن نتحدث عن إجماع يكون قادرا عىل إحداث تغيري
كامل كما حصل يف املوصل سابقا او كما يحصل اليوم يف افغانستان ،إذ
يكاد ان يكون هناك اجماع شعبي عىل حماية العراق من أي رضب ألمنه،
وال شك ان ما حصل يف افغانستان سيجعل العراق أكثر تشددا يف التعامل
مع الحركات االرهابية ،وسيكون حارضا ملنع تكرار السيناريو االفغاني
عىل ارضه ،خصوصا ان القوات العراقية اصبحت لها خربات طويلة يف
محاربة اإلرهاب ،ويف التعاطي مع ارشس هذه الحركات وأخطرها ،وهي
تنظيم الدولة االسالمية «داعش».
عىل املجتمعات العربية أن تعي اليوم ان هذه الحركات انزوت ولم تنته
لتصبح خاليا نائمة ،وبذلك ان سبل املواجهة يف أي بلد عربي تبدأ من
منعها من الحركة ومن توعية الشباب ،فالخاليا النائمة ال يمكن ان
ُتحدث انقالبات وإنما تستطيع ان ُتحدث هزات امنية ،وبذلك ان ظروف
طالبان ليست موجودة ال بالشكل وال باملضمون يف العراق ،لذلك فإن
عملية مقاربة افغانستان بالعراق غري منطقية وغري واقعية ،ونتائج ما
حصل يف الدولة االسيوية سيظهر خالل الفرتة املقبلة ،وقد ُيهيئ لظروف
ال نتوقعها ،خصوصا أمام إلحاح حركة طالبان بأن الحركة يف العام
 2021ليست كما كانت يف السابق ،وبالتايل نحن محكومون باالنتظار
والتأهب الكامل.
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البنتاغون :أكثر من  122ألفا بينهم  5آالف أمريكي مت إجالؤهم من أفغانستان
كابل /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الدف�اع األمريكية أن أكثر
م�ن  122ألفا بينه�م  5400أمريكي تم
إجالؤهم م�ن أفغانس�تان ،مؤكدا “أننا
نعمل عىل مساعدة أكرب عدد ممكن من
الناس ملغادرة أفغانس�تان” ،فيما أعلن
تنظيم “داعش” مس�ؤوليته عن هجوم
صاروخ�ي على مط�ار كابل ال�دويل يف
أفغانستان.
وأكد املتحدث باس�م البنتاغ�ون ،جون
كريب�ي ،يف مؤتم�ر صحف�ي “أننا نأخذ
التقارير التي تحدثت عن ضحايا مدنيني
يف الغ�ارة األمريكية عىل كابل أمس عىل
محم�ل الجد ،ونحق�ق يف وقوع ضحايا
مدنيين جراء غاراتنا” ،مش�ددا عىل أن
“ال أحد يريد س�قوط أبري�اء إذا كان لنا
دورا يف مقت�ل أي مدني ج�راء عملياتنا
فسنعلن عن ذلك”.
وقال كريبي“ :ل�م تكن هناك أي أرضار
جراء الصواريخ الثالثة التي س�قطت يف
كاب�ل ،والصاروخ الرابع الذي س�قط يف
املط�ار لم يؤث�ر عىل مهم�ة اإلجالء من
أفغانس�تان” ،معلنا “أننا سنواصل الرد
على التهدي�دات يف أفغانس�تان بش�كل
رسيع وقوي”.
وأض�اف“ :العملي�ات يف أفغانس�تان
س�تنتهي قريبا لكن جهودنا مس�تمرة
لدعم اإلغاثة اإلنسانية ،وعىل الرغن من

أن املهم�ة خطري ،لدين�ا القدرة ملواصلة
عملياتنا مع اس�تمرار س�حب قواتنا”،
مشيرا إىل “أننا ال نتوقع دورا عس�كريا
اآلن يف أفغانستان”.
وأعلن كريبي أنه “لدى القوات املوجودة
يف أفغانس�تان تعليم�ات بال�رد عىل أي
تهديد ،معتبرا أنه “لم يكن أحد يتصور

الرسع�ة القياس�ية الت�ي س�قطت بها
الحكومة األفغانية”.
ويف س�ياق اخر ،أعل�ن تنظيم “داعش”
اإلرهاب�ي مس�ؤوليته ع�ن هج�وم
صاروخ�ي على مط�ار كابل ال�دويل يف
أفغانستان.
وذك�رت وكال�ة “رويترز” أن التنظيم

أعل�ن ،ام�س اإلثنين ،مس�ؤوليته عرب
موق�ع يتبع ل�ه عىل موق�ع “تيليغرام”
عن هجوم صاروخي عىل مطار كابل.
وق�ال التنظي�م اإلرهاب�ي إن ع�ددا من
مقاتليه اس�تهدفوا مط�ار كابل الدويل،
بستة صواريخ (كاتيوشا).
ويف وقت س�ابق ،قال مس�ؤول أمريكي

إن أنظم�ة دفاعية اعرتضت ما يصل إىل
خمس�ة صواريخ أطلق�ت صوب مطار
كابل يف وقت مبكر من صباح اإلثنني.
وذك�رت وس�ائل إعلام أن الصواري�خ
الت�ي اس�تهدفت مط�ار كاب�ل ،أُطلقت
من س�يارة يف منطقة خري خانه شمال
غربي العاصمة األفغانية.
يذكر أنه مع بدء سحب القوات األمريكية
وقوات حلف ش�مال األطلسي “الناتو”
من أفغانس�تان يف أي�ار /مايو املايض،
ت�واىل س�قوط الوالي�ات األفغاني�ة بيد
حرك�ة “طالبان” املتش�ددة (املحظورة
يف روس�يا) والتي س�يطرت أخريا يف 15
أغس�طس/آب على العاصم�ة كابل ما
ع�دا مطارها الدويل ال�ذي تمركزت فيه
بقايا الق�وات الدولية حتى تأمني إجالء
رعاياه�ا واالنس�حاب الكام�ل يف آخ�ر
الشهر الحايل.
كما تمك�ن مقاتلو الحرك�ة من دخول
القرص الرئايس يف كابل بعد فرار الرئيس
أرشف غني إىل اإلم�ارات التي قالت إنها
استضافته “ألسباب إنسانية”.
وش�هد مط�ار كاب�ل حالة واس�عة من
الفوىض نتيج�ة اقتحام مئات املواطنني
الصاالت وحتى مدرج اإلقالع ،يف محاولة
ملغادرة البالد عىل متن الطائرات األجنبية
القادم�ة إلجلاء الرعاي�ا واملتعاونين
األفغان.

ترامب يكشف ما دار بينه وبني زعيم “طالبان”
وشنطن /متابعة الزوراء:
كش�ف الرئيس األمريكي السابق ،دونالد ترامب،
جوان�ب م�ن املفاوض�ات الت�ي دارت بينه وبني
زعيم حرك�ة “طالب�ان” (املحظورة يف روس�يا)
الع�ام املايض ،بش�أن مغادرة الق�وات األمريكية
أفغانستان.
وأش�ار يف لق�اء إذاعي م�ع املذيع هي�و هيويت،
إىل أن�ه هدد زعي�م حركة “طالب�ان” ،عبد الغني
ب�رادار ،يف حال ع�دم تنفي�ذ وعوده�م للواليات
املتحدة األمريكية.
وق�ال ترام�ب متذك�را يف اللق�اء اإلذاع�ي“ :لقد
تحدثت إىل نوع من الرئيس املعروف لديهم ،وقلت
ل�ه “س�تتعرضون لرضبة أقوى م�ن أي بلد وأي
ش�خص أصيب يف أي وقت مىض يف تاريخ العالم،

وس�نبدأ باملوقع الدقيق واملدين�ة بالضبط ،وهي
هنا”.
وتابع“ :أعتقد أنني كررت اس�م بلدته ،س�يكون
هذا أول مكان نبدأ في�ه ،ولن أتمكن من التحدث
إليكم بع�د ذلك ،أليس ه�ذا أمرا محزن�ا للغاية؟
ولكن هذه هي القصة”.
وتاب�ع الرئي�س األمريك�ي الس�ابق“ :بع�د ذلك
س�ألني س�ؤاال واحدا ،وأنا أفضل عدم تكرار هذا
الس�ؤال ،ألنه س�ؤال مخيف للغاية ،لكنه سألني
س�ؤاال واحدا ،وأعطيته اإلجاب�ة بنعم ،وبعد ذلك
وبع�د االتف�اق عىل كل يشء ،قلت له حس�نا اآلن
قل�ت ما كن�ت س�أقوله ،دعونا نج�ري محادثة،
وقل�ت إننا س�وف نغ�ادر بعد  21عام�ا ،وعندما
نغادر أفغانس�تان سترتكونا وش�أننا ،وسنغادر

بكرامة كبرية ورشف عظيم ،وسنهتم بهذا”.
جاءت ترصيحات دونالد ترامب للربنامج اإلذاعي
يوم الخميس املايض ،قبل وقوع انفجارات خارج
مطار كابل.
ويف العام املايض ،توص�ل دونالد ترامب إىل اتفاق
مع حركة طالبان ،وافق فيه عىل س�حب القوات
األمريكية من أفغانستان بحلول مايو /أيار 2021
واإلفراج عن  5000من سجناء “طالبان”.
يف املقاب�ل ،تعه�دت “طالب�ان” يف االتف�اق أنه�ا
لن تس�مح ب�أن تجع�ل أفغانس�تان ملاذا آمنا
للجماعات اإلرهابية ،وس�تطلق رساح  1000من
أرساها.
ويف املقابل�ة اإلذاعي�ة ،ق�ال ترام�ب للمذيع هيو
هيوي�ت :إنه “كان س�يقصف حرك�ة طالبان إىل

الجحي�م لو انتهكوا االتفاق ،وأكد أنهم “ما كانوا
سيأتون إىل كابول أبدا”.
يذك�ر أن حركة “طالب�ان” س�يطرت عىل حكم
أفغانستان ،إثر قرار الرئيس األمريكي جو بايدن
سحب قوات الواليات املتحدة األمريكية من البالد،
يف أبريل /نيسان املايض.
واس�تطاعت حرك�ة طالب�ان الس�يطرة على
العاصم�ة األفغانية كابل ،بعد أقل من أس�بوعني
م�ن ب�دء االش�تباكات بين الحرك�ة والق�وات
األفغانية ،بينم�ا هرب الرئيس ،أرشف غني ،عىل
متن طائرة إىل اإلمارات وتبعه عدد من املسؤولني،
ومع دخ�ول مقاتيل حركة “طالب�ان” العاصمة
األفغانية ،س�ابقت البلدان الغربية الزمن ،إلجالء
دبلوماسييها واملتعاونني معها من هذا البلد.

الربملان يؤجل مساءلة احلكومة
ً
اخلارجية :مؤمت��ر بغداد يؤكد تعاوناً
وش��راكة
ليبيا :وجود املرتزقة والقوات األجنبية يهدد بلدنا
بنمط جديد
ليبيا /متابعة الزوراء:
فيم�ا كان م�ن املتوق�ع أن تعق�د ،ام�س
االثنني ،جلس�ة نيابية ملس�اءلة الحكومة
الليبي�ة م�ن قب�ل الربملان يف طبرق ،أعلن
املتحدث باسم مجلس النواب أن الحكومة
طلب�ت تأجي�ل االس�تجواب ،الس�تيضاح
بعض النقاط.
وكان رئي�س حكوم�ة الوح�دة الوطنية،
عبد الحمد الدبيبة ،خاطب ،مس�اء األحد،
رئي�س مجل�س الن�واب ،عقيل�ة صال�ح،
مطالب�ا بضرورة توضي�ح املواضي�ع
الخاصة باملس�اءلة ،ليتسنى تجهيز ردود
الحكومة.
كما اعترب أن ارتباطه بس�فر خارج البالد،
كان يس�توجب وضع ترتيب مس�بق قبل
دعوة املساءلة.
يف غض�ون ذل�ك أك�دت وزي�رة الخارجية
الليبي�ة ،التطلع لرشاكة استراتيجية من
أجل تحقيق األمن مع دول الجوار ،مضيفة
“ليبي�ا تعاني م�ن التدخلات الهدامة من
قبل دول أخرى”.
وقالت نجلاء املنق�وش ،يف اجتماع وزراء
خارجي�ة دول الج�وار الليب�ي بالجزائ�ر
العاصم�ة ،إن اس�تمرار وج�ود املرتزق�ة
والق�وات األجنبي�ة يه�دد ليبي�ا واملنطقة
بأرسها.
كما أضافت “املس�ار األمني والعس�كري
هو التحدي األكرب الذي يواجه البالد”.
بدوره ،أكد وزير خارجية الجزائر ،رمضان
لعمام�رة ،أن حل األزمة الليبية لن يتحقق
إال بمسار ليبي  -ليبي مدعوم دوليا .وقال
“ندعم استكمال توحيد املؤسسات الليبية
وإخراج املرتزقة”.
من جهته ،حذر أمني عام الجامعة العربية،
أحم�د أبو الغي�ط ،من تداعي�ات التلكؤ يف
تنفي�ذ خريطة الطري�ق الليبية ،وقال “إن
خ�روج املرتزقة من ليبيا رضورة لالنتقال
من الفوىض إىل االستقرار”.
يذك�ر أن�ه  7دول يف املنطق�ة تش�ارك يف
ه�ذا االجتم�اع ،لبحث مس�اندة ليبيا عىل
إنهاء أزمتها وح�ل الخالفات بني األطراف

السياس�ية ودعمها لتذلي�ل العقبات التي
تح�ول دون إج�راء االنتخاب�ات العامة يف
موعده�ا املحدد ،م�ن أجل إنق�اذ خارطة
الطري�ق األممي�ة والعملي�ة السياس�ية
بالبالد.
فباإلضافة إىل الجزائر وليبيا ،يشارك وزراء
خارجية كل من تونس ومرص والس�ودان
وتش�اد وم�ايل ،فضلا ع�ن ممثلين عن
االتح�اد اإلفريقي وجامع�ة الدول العربية
واألمم املتحدة.
يذك�ر أن األي�ام القليل�ة املاضية ش�هدت
ح�رب ترصيحات بني رئيس الربملان ،الذي
هدد بإقالة الحكومة وس�حب الثقة منها،
وبني الدبيبة ،الذي اتهم الربملان بالتس�بب
بتعطيل عمل الحكومة.
فيما تحدثت مصادر حكومية عن اتصاالت
أجرتها ش�خصيات ،من بينهم أعضاء من
ملتقى الحوار السيايس ونواب وسياسيون
مقربون م�ن الحكومة ،بني الطرفني للحد
مما قد يرتتب من نتائج عىل توس�ع دائرة
الخالفات بني الطرفني وإمكانية تصاعدها
لحد املواجهة.

وكانت العالقة بني الدبيبة وصالح توترت،
عقب انتق�ادات وجهها رئي�س الحكومة
إىل ن�واب الربمل�ان ،بس�بب رفضهم منحه
امليزانية.
ّ
يف حني هدد صالح ،الحكومة بسحب الثقة
من رئيس�ها يف حال عدم حضوره جلس�ة
املس�اءلة ،واعتب�ار ذلك احتق�ارا وتقليال
م�ن ش�أن املؤسس�ة الترشيعي�ة ،متهما
الحكوم�ة بأنها مركزية ،وأنها فش�لت يف
توحيد املؤسسات وتمثيل كل األقاليم”.
يش�ار إىل أن الخلاف على امليزاني�ة التي
فش�ل الربملان يف تمريرها بعد  8جلس�ات،
يش�كل عنرصا أساس�يا يف التوت�ر املتزايد
بني األطراف السياسية يف ليبيا ،حيث يتهم
الدبيبة الربملان بـ”التعمد” يف تعطيل عمل
الحكومة ،موضحا أن مربرات النواب بعدم
املوافقة عىل مقرتحاته املتكررة للميزانية
“غير حقيقي�ة وواهي�ة” ،وأن حكومته
أعدت “برنامجا تنمويا من أجل ليبيا ،لكن
الربمل�ان عطل بش�كل متعمّ �د خططها”،
كما أعلن رفضه تهديدات الربملان بس�حب
الثقة من الحكومة التي يقودها.

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الخارجية ،امس
االثنني ،أن مؤتمر بغداد يؤكد
ً
تعاونا ً
ورشاكة بنمط جديدة
نحو االقتصاد واالس�تثمار،
فيما اش�ارت اىل أنه�ا تتابع
ببال�غ األهمي�ة مخرج�ات
مؤتمر بغداد ،مبينة أن العراق
أصبح فرصة لالستثمار.
وقال املتحدث باسم الوزارة،
أحم�د الصح�اف ،يف ترصيح
صحفي :إن “ال�وزارة تعمل
من خلال االلتزام باملبادرات
الجماعية م�ع جميع جريان
العراق ورشكائ�ه تاكيدا ً ملبدأ
االنفت�اح على كل األط�راف
بمعايير الس�يادة الوطني�ة
واملصلحة الوطنية ،ويف ضوء
ذلك ف�إن مؤتمر بغ�داد جاء
يف هذا الس�ياق ليؤك�د نمطا ً
جديدا ً من الرشاكة والتعاون
على أس�اس االقتص�اد
واالستثمار”.
وأض�اف أن “مخرج�ات
مؤتمر بغ�داد تتابعها وزارة
الخارجي�ة ببال�غ االهتم�ام
وتبن�ي عىل متغّي�رّ مهم هو
ان ما ذكره البي�ان الختامي
ْ
ب�أن
املشترك للمجتمعين،
س�تكون هنال�ك لجن�ة م�ن
وزراء خارجي�ة ال�دول
املجتمعة  ،ملتابعة مخرجات
مؤتمر بغداد”.
وتاب�ع أن “ذل�ك ينط�وي
عىل تقدي�م أوج�ه املتابعات
املتعلق�ة
واالجتماع�ات
االقتصادي�ة
باملصال�ح
واالس�تثمارية الت�ي طرحها
العراق”.
وأش�ار إىل أن “هن�اك فرق�ا ً
كبريا ً بني ش�هر آب من العام

 2014ي�وم دهمت عصابات
التط�رف داع�ش االرهابي�ة
العراق ،وكان مهددا وجوديا ً
لهي�اكل الدول�ة واملجتم�ع
العراق�ي ،ونتحدث اليوم عن
ش�هر آب الع�ام  2021الذي
عقد فيه مؤتمر بغداد”.
وأنطلق�ت الس�بت امل�ايض،
أعمال مؤتمر بغداد للتعاون
والرشاكة بمش�اركة العراق
و  9دول ه�ي مصر وإيران
والس�عودية واألردن وقط�ر
واإلم�ارات والكوي�ت وتركيا
وفرنسا.
وش�ارك يف القم�ة الرئي�س
الفرنيس إيمانوي�ل ماكرون
والرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس وملك األردن عبد الله
الثان�ي وأمري قط�ر تميم بن
حمد آل ثان�ي ورئيس وزراء
الكويت صباح خالد الصباح

ونظيره اإلمارات�ي محم�د
بن راش�د آل مكت�وم ووزراء
خارجي�ة إيران والس�عودية
وتركيا.
ورحب البيان الختامي لقمة
بغداد بالجهود الدبلوماس�ية
العراقي�ة الحثيث�ة للوصول
اىل أرضية من املشرتكات مع
املحيطين االقليم�ي والدويل
يف س�بيل تعزي�ز الشراكات
السياس�ية واالقتصادي�ة
ّ
البناء
واالمنية وتبني الحوار
وترس�يخ التفاهم�ات على
أس�اس املصالح املشتركة،
مؤك�دا ً أن احتض�ان بغ�داد
له�ذا املؤتم�ر دلي�ل واض�ح
على اعتماد العراق سياس�ة
التوازن والتعاون االيجابي يف
عالقاته الخارجية.
واقتصادي�اً ،أكد املش�اركون
دعم جهود حكومة جمهورية

الع�راق يف اع�ادة االعم�ار
وتوفري الخدمات ودعم البنى
التحتية وتعزيز دور القطاع
الخاص ،وكذل�ك جهودها يف
التعام�ل مع مل�ف النازحني
وضم�ان الع�ودة الطوعي�ة
الكريم�ة اىل مناطقه�م بعد
طي صفحة االرهاب.
ّ
ويف الجان�ب األمن�ي ،أثن�ى
املشاركون عىل جهود العراق
وتضحيات�ه الكبرية يف حربه
على االره�اب بمس�اعدة
التحال�ف ال�دويل واالش�قاء
واالصدقاء لتحقيق االنتصار،
ورحبوا بتطور قدرات العراق
العس�كرية واالمنية بالشكل
ال�ذي يس�هم يف تكري�س
وتعزي�ز االم�ن يف املنطق�ة،
مجددين رفضه�م لكل انواع
واش�كال االره�اب والفك�ر
املتطرف.
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هيئة احلج تستأنف تفويج املعتمرين
عرب الشركات املعتمدة
بغداد /الزوراء:
بع�د توقف دام مل�دة عامني جراء تفيش جائحة كورونا ،اس�تأنفت الهيئ�ة العليا للحج
والعمرة ،امس االثنني ،تفويج املعتمرين عرب الرشكات املعتمدة لديها.وذكر بيان للهيئة
تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان «اوىل الرحالت الخاصة بموس�م العمرة الحايل ()1443
هجرية ،انطلقت من مطار بغداد الدويل عرب طائرات الخطوط الجوية العراقية متوجهة
اىل مطار املدينة املنورة وعىل متنها نحو  ١٥٠معتمرا» .واكدت الهيئة» ان «هناك رحالت
يومية ستنطلق لتفويج املعتمرين ،بعد اخضاع املسافرين لإلجراءات الصحية والتدابري
الوقائية الخاصة بجائحة كورونا تطبيقا للضوابط والرشوط املعتمدة يف اململكة العربية
الس�عودية» .واعربت الهيئة عن اس�تعدادها لتفويج أكثر عدد ممكن من املعتمرين اىل
الديار املقدسة بعد ان وضعت خطة متكاملة إلنجاح موسم العمرة الحايل.

الصحة النيابية :زيارة عاشوراء مل
تتسبب بزيادة يف إصابات كورونا
بغداد /الزوراء:
اك�د عضو لجن�ة الصحة النيابية ،حس�ن
خالط�ي ،انه بع�د الزي�ارة املليونية يف يوم
عاش�وراء كان هن�اك قل�ق ل�دى الجهات
الصحي�ة والحكومي�ة من زي�ادة محتملة
بإصاب�ات فيروس كورونا.وق�ال خالطي
يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه :انه
“وبعد مرور اس�بوعني تقريب�ا ً عىل زيارة
عاشوراء وتواجد ماليني الزائرين يف كربالء

املقدسة ومن خالل متابعة دقيقة للموقف
الويائي ،لم تس�جل اي زي�ادة ملحوظة يف
اعداد االصابات كما كان متوقعاً”.واضاف
ان “اي زي�ادة قادمة إذا حصل�ت فإن لها
اس�بابا اخ�رى بعد انته�اء الح�د االقىص
لفترة حضانة الفريوس”.وتابع انه” ومع
ذلك نجدد التأكيد على االلتزام باإلجراءات
الوقائي�ة واالقب�ال على اللقاح�ات ،إذ ان
الحاالت الخاصة ال يمكن تعميمها”.

العمل تضع آلية جديدة لشمول
املتقدمني من ذوي اإلعاقة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،امس االثنني ،وضع آلية جديدة لشمول املتقدمني
من ذوي اإلعاقة .وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «هيئة رعاية ذوي
اإلعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة عق�دت اجتماعها الدوري ملديري أقس�امها يف املحافظات
برئاس�ة رئيس الهيئة أحمد هادي بني�ه وحضور وكيل وزارة العمل عبير الجلبي».وقال
رئي�س الهيئة إن «االجتم�اع تناول اعداد الي�ة إلكرتونية إلحالة املتقدمين الكرتونيا لعام
 2019للجان الطبية املختصة يف وزارة الصحة يف بغداد واملحافظات ابتداء من مطلع أيلول
املقبل  ،2021موجها أقسام الهيئة يف املحافظات بإعداد خطة عمل بهذا الصدد تتوافق مع
االمكانات املتوفرة لكل قس�م وحسب آلية عمل اللجان الطبية يف كل محافظة» ،مشريا ً إىل
«اس�تمرار الهيئة وأقس�امها يف اصدار بطاقة املاسرت كارد ألصحاب القرارات الطبية لعام
. »2020من جانبها ،أش�ارت وكيل وزارة العمل عبري الجلبي إىل «الدور الذي تلعبه الوزارة
يف دع�م الهيئة بغي�ة االرتقاء بنوع الخدم�ات التي تقدمها لهذه الفئة م�ن خالل املتابعة
والتواصل الدائم يف أغلب نشاطات وفعاليات ذوي اإلعاقة املختلفة».

جمهورية العراق
وزارة الداخلية
املديرية العامة للسفر والجنسية
مديرية ش�ؤون األحوال املدنية

0004318

((إعالن))
بنا ًء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي (رحمن كاظم حمزه) الذي يطلب تبديل
لقب�ه من (املنصوري) اىل (الجبوري) مم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون االحوال املدنية رقم  65لسنة  1972املعدل.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام
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النزاهة حتبط حماولة االستحواذ على آالف األطنان من اإلمسنت املدعوم
بغداد /الزوراء:
أحبطت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االثنني،
محاولة أحد املُ َّت َهمني االس�تحواذ ،عرب التالعب
والتزوير يف كتب رسم َّي ٍة ،عىل آالف األطنان من
مادة اإلس�منت املدعوم إلعادة بناء املدارس يف
محافظة نينوى
وذك�رت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة ،بحس�ب
ُّ
«بتمكن
بيان لها تلقت «الزوراء» نس�خة منه،
مالكات مديريَّة تحقيق الهيئة يف املحافظة من
ضبط أحد املُ َّت َهمني؛ وذلك إلقدامه عىل التالعب
بأوراق رس�م َّي ٍة بقصد االستحواذ رَّ َ
والتبُّح عىل
حس�اب املال العام من خالل التالعب والتزوير
بكتب رسم َّي ٍة».
ٍ
وأوضح�ت أن «املُ َّت َه�م ال�ذي يعم�ل يف رشك�ة
للمقاوالت أقدم على إضافة أصفار إىل األرقام
َّ
الخاصة بالكتب الصادرة عن مديريَّة
الحقيقيَّة
تربية املحافظة إىل معاونيَّة إس�منت الشماليَّة
لتجهي�ز رشكات املق�اوالت املح�ال عليها بناء
م�دارس املحافظة ،وذلك من خالل تغيري أرقام
الكميَّة بإضافة صف�ر إىل الرقم الحقيقي ،من
قبي�ل إضافة صفر للرق�م ( )٦٠٠طن ،فيغدوا
( )٦٠٠٠ط�ن ،وإضاف�ة صفر للرق�م ()٧٠٠
طن؛ ليغدوا ( )٧٠٠٠طن».
وتابعت أن «مالكات املديريَّة َّ
تمكنت من إحباط

املحاولة قب�ل عمليَّة التجهيز من قبل معاونيَّة
إسمنت الشماليَّة ،وضبطت املُ َّت َهم والوصوالت
األصليَّ�ة واملتالع�ب فيه�ا واألوليَّ�ات كاف�ة،
وتضمينه�ا محرض ضبط أصولي�اً» ،موضحة
ِّ
املختص
انه» ت�م عرضه عىل ق�ايض التحقيق
بقضايا النزاهة يف املحافظة؛ الذي قرَّر توقيف
املُ َّت َهم عىل ذمَّ ة القضيَّة».
وكان رئي�س الهيئ�ة الق�ايض (علاء ج�واد
الس�اعدي) ،وخلال زيارته التفقديَّ�ة ملديريَّة

تحقيق الهيئ�ة يف املحافظة ،ق�د َ
ح َّث مالكات
املديريَّ�ة على تصعيد وتيرة َع َملِيَّ�ات الضبط
بالج�رم املش�هود ،ومس�اندة جه�ود اإلعمار،
وإعادة البناء يف املحافظ�ة ،والتعاون يف إيجاد
حلول للمشاريع املتلكئة وليس رصد السلبيَّات
فق�ط ،الفت�ا ً إىل أن «املحافظة على املال العام
ومن�ع هدره تعن�ي تأمني تح�وُّل النفقات إىل
خدمات فضىل ُت َق َّدمُ للمواطنني.
ٍ
بينم�ا أفادت دائرة التحقيقات يف هياة النزاهة

ُّ
اختالس يف رضيبة
بتمكنها من ضبط ح�االت
ٍ
البضائع يف ميناءي أم قرص الجنوبي والشمايل
يف محافظة البرصة.
الدائ�رة ،ويف مع�رض حديثه�ا ع�ن تفاص�ل
عمليَّت�ي الضب�ط ،أش�ارت إىل َّ
أن فري�ق عمل
مديريَّ�ة تحقيق البرصة ،ال�ذي انتقل إىل ميناء
أم قصر الجنوبي بموج�ب مُ َّ
ذك�ر ٍة قضائ َّي ٍة،
كش�ف عن حاالت اختالس مبال�غ مال َّي ٍة ،بعد
أشهر
قيامه بضبط سجالت اإلرساليَّـة لسبعة
ٍ
وصور ٍة ضوئ َّي ٍة من وصوالت الرضائب وإجراء
املُقارن�ة بينهما ،مُ بي ً
ّن�ة أن املبلغ املُختلس من
قب�ل املُ َّته�م املوق�وف (أمين الصن�دوق) بلغ
( )130,000,000مليون دينار.
ويف عمل َّي ٍة مُ نفصل ٍة يف ميناء أم قرص الش�مايل،
كش�ف فريق عمل املُديريَّة عن حاالت اختالس
َّ
الخاصة برضيبة
مالية ،بعد ضب�ط الوصوالت
البضائ�ع يف الوحدة التخمينيَّ�ة التابعة للهيئة
العام�ة للرضائب يف املين�اء ،وإج�راء التدقيق
األويلِّ ومطابقتها مع اإلرساليَّـات.
ضبط
وأوضحت الدائرة أنه ت َّم تنظيم محرضي
ٍ
أصوليَّين ،وعرضهما رفقة املُربزات املضبوطة
عىل قايض محكمة التحقيق املُ
َّ
ختصة بقضايا
النزاهة يف البرصة؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّة
املُناسبة.

أكدت أن قلة التخصيصات وضعف الدعم يعيقان معاجلة ملف األلغام

البيئة :مليار مرت مربع مساحة التلوث باملخلفات احلربية يف البالد

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة البيئ�ة ،ام�س االثنني،
ان قل�ة التخصيصات املالية وضعف
الدع�م الحكومي تعيق معالجة ملف
االلغام ،بينما اش�ارت اىل ان البرصة
تعد االكثر من بين املحافظات تلوثا
باملخلفات الحربية بمساحة تتجاوز
املليار مرت مربع.
وق�ال مدير املركز الجنوبي لش� ٔوون
االلغام التاب�ع للوزارة ،نرباس فاخر
التميم�ي ،يف ح�وار اطلع�ت علي�ه
«ال�زوراء» :إن “املركز مس� ٔوول عن
محافظات البرصة وذي قار وميسان
واملثن�ى” ،مبين�ا أن “هن�اك ثالث�ة
رشكاء يت�م االعتم�اد عليه�م بإزالة
االلغام هم وزرات�ا الدفاع والداخلية
املتمثلة بالدفاع املدني يف املحافظات
الجنوبي�ة ،وكذل�ك املنظم�ات غير
الحكومي�ة االجنبي�ة واملحلي�ة التي
تعتم�د على املن�ح الدولي�ة ،واخريا
الرشكات املفوضة التجارية”.

واوض�ح التميم�ي أن “جميع هؤالء
الشركاء يبذل�ون جه�ودا كبيرة
بإزال�ة املخلفات الحربية ،لكن حجم
التلوث هائل جدا ،إذ تبلغ مس�احته
يف املحافظات املذك�ورة حاليا مليارا
و 562مليون مرت مربع”.
ولفت اىل ان “البرصة تعد االكثر تلوثا
يف عم�وم البل�د والعال�م باملخلف�ات
الحربي�ة ،اذ تحت�ل املس�احة االكرب
بواقع مليار و 261مليون مرت مربع،
وقد س�جلت اكثر من  50ضحية بني
وف�اة وجري�ح خلال الع�ام الحايل،
اغلبهم من االطفال والنساء والرعاة
واملزارعني”.
وذك�ر التميم�ي أن “منطق�ة ش�ط
العرب شهدت م ٔوخرا انفجار لغم عىل
أرسة مؤلفة من زوج وزوجة وطفل
نتيج�ة البحث عن س�كراب الحديد،
ووف�ق املس�وحات الت�ي اجريت من
قبل املركز ،فقد وصلت اعداد ضحايا
االلغ�ام يف املناط�ق الجنوبي�ة من�ذ

الع�ام  1990وحت�ى االن اىل نحو 18
ألف ضحية بني وفاة وجريح”.
واش�ار اىل “وجود منظمتني تقومان
حالي�ا بإزال�ة االلغ�ام احداهما من
النروي�ج واالخ�رى م�ن الدنم�ارك،
عملتا عىل تطهري االرايض الس�كنية
التي تم توزيعها بني املواطنني خالل
االع�وام الثالث�ة املاضي�ة الواقع�ة
خارج محافظ�ة البرصة” ،مبينا أنه
“تم تطهري اكثر من  700مليون مرت
مربع م�ن املخلف�ات الحربية خالل
االعوام العرشة االخرية”.
وأوض�ح التميم�ي أن “املرك�ز
يواج�ه مش�كالت ع�دة اهمه�ا قلة
التخصيص�ات املالية ،ل�ذا نحتاج اىل
وقفة جادة م�ن الحكومة واملجتمع
الدويل ،الن العراق وقع ثالث اتفاقيات
منه�ا اتفاقية حظر االلغام والقنابل
العنقودي�ة واالس�لحة التقليدي�ة،
لكنه�ا لم تح�ظ باالهتم�ام من قبل
الحكومة بس�بب الظ�روف التي يمر

بها البلد”.
وتاب�ع ان�ه “على الرغ�م م�ن ذلك،
اس�تمرت عمليات تطهري مساحات
كبيرة وصلت اىل اكثر من  60مليون
مرت مربع خالل العام املايض” ،مبينا
ان “ناحي�ة (بصي�ة) يف محافظ�ة
املثن�ى تعد من اكبر النواحي امللوثة

بالقنابل العنقودي�ة ،اذ تم تدمري20
ألف ذخيرة منها  15أل�ف عنقودية
بين عام�ي  ،2003 – 1990بينم�ا
ت�م خلال االع�وام الثالث�ة املاضية
تطهير مس�احة  128ملي�ون متر
مربع واملتبقي منه�ا  68مليون مرت
مربع”.

تنويه
س�قط س�هوا ً يف اعلان وزارة الصناع�ة واملعادن /
الرشكة العامة للصناعات االنشائية يف العدد ()7551
بتاريخ  2021/8/26يف جريدة الزوراء حيث لم يذكر
االيميل ورقم املوبايل.لذا اقتىض التنويه...
E-mail:- Sccicom2012@yahoo.com
موبايل ()07830112210

إعالن
اىل الرشي�ك (عبدالله ج�ادر زيدان) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قي�ام رشيكك (مؤيد محمد حس�ن ش�هد)
بالبن�اء على حصت�ه املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة ( )88517/3املقاطع�ة ( 4ح�ي
امليالد) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة
عرش يوما ً داخل العراق وشهر واحد خارج
الع�راق من تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك (محمد فاضل حسين) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن
يف النج�ف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة
عىل قي�ام رشي�كك (محم�د عب�د الكريم
عبد علي) بالبناء عىل حصته املش�اعة يف
القطعة املرقم�ة ( )3/9105املقاطعة (4
ح�ي النرص) حدود بلدي�ة النجف ولغرض
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخلال م�دة
اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا ً داخل العراق
وش�هر واحد خارج العراق من تاريخ نرش
االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك (أحمد صياح طركي)
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار
اج�ازة البن�اء للرشي�ك (أزه�ار
عقي�د علي) للقطع�ة املرقم�ة
( )3/52061يف النجف حي النداء
مقاطع�ة  4خلال عشرة اي�ام
وبخالفه س�تتم االج�راءات دون
حضورك.

إعالن
اىل الرشيكة (س�عدية كاظم عبد) اقتىض
حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (رجوة رزاق س�عيد) بالبناء
على حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )3/71627املقاطع�ة ( 4حي ميس�ان)
ح�دود بلدي�ة النج�ف ولغرض تس�ليفه
ق�رض االس�كان وخلال م�دة اقصاه�ا
خمس�ة عرش يوم�ا ً داخل العراق وش�هر
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض
مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك�ة (س�مرية كاظ�م حم�زة وعبد
الزهره م�راد جمعه) اقتضى حضورك اىل
صن�دوق االس�كان الكائن يف النج�ف وذلك
لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عىل قيام رشيكك
(أمري صباح عبد كاظم) بالبناء عىل حصته
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ()1/4546
املقاطعة ( 3قادس�ية صدام) ح�دود بلدية
النج�ف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما ً داخل
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشي�ك (أمير عبد الرس�ول
عب�د الرحي�م) اقتضى حضورك
اىل مديرية بلدي�ة النجف االرشف
لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء
للرشي�ك (كريم خير الله دخيل)
للقطع�ة املرقم�ة ()3/46313
يف النج�ف حي الن�داء مقاطعة 4
خالل عرشة ايام وبخالفه س�تتم
االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشي�ك (محمد كري�م عبيد)
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار
اج�ازة البن�اء للرشي�ك (صربية
رش�يد عبي�د) للقطع�ة املرقم�ة
( )3/66734يف النجف حي النداء
مقاطع�ة  4خلال عشرة اي�ام
وبخالفه س�تتم االج�راءات دون
حضورك.

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة
من جامعة الفرات األوسط
التقني�ة /املعه�د التقن�ي
النجف ،بإس�م (حازم عيل
صاح�ب) ،فعىل م�ن يعثر
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار /مهندس أقدم.

العدد/4375:ش2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/8/29:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
إعالن
قام املدعي (نزيله جاس�م محمد) الدعوى املرقمة اعاله
ض�د املدع�ى علي�ه مدي�ر رعاي�ة القارصي�ن اضافة اىل
وظيفته يطلب فيها الحكم بتثبيت وفاة املفقود (حس�ن
جاس�م محمد) الذي فقد بتاريخ  1991/2/20اس�تنادا ً
ألح�كام املواد  94/87/86من قان�ون رعاية القارصين
رقم  78لسنة  1980قرر النرش بصحيفتني بنية التحقق
من حياة املفقود (حس�ن جاس�م محمد) من عدمه ويف
ح�ال كونه حيا ً ينبغ�ي عليه مراجعة محكمتنا لس�ماع
دفاع�ه خالل مدة التأجيل وبعكس�ه تمضي املحكمة يف
السير بالدعوى وإصدار الق�رار وفق القان�ون ،وعينت
املحكمة يوم  2021/9/9موعدا ً للمرافعة.
القايض
مرتىض سليم خصاف

العدد /2329 :ش2021/
جمهورية العراق
التأريخ 2021/8/30 :
مجلس القضاء األعىل
رئاسة استئناف بغداد  /الرصافة اإلتحادية
مجمع دار العدالة يف الزهور
محكمة األحوال الشخصية
إعالن
املدعية  /ذكرى عباس حمد
املدعى عليه  /فالح عبد عبد الحسني
أص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم أعلاه املتضمن
( س�لب والي�ة ) الخاص باملدعية ( ذك�رى عباس حمد )
 ،وامل�ؤرخ يف ( ،)2021/8/23وملجهولي�ة مح�ل إقامتك
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالق�رار بصحيفتين محليتني
يوميتين  ،ويف حال�ة ع�دم اعرتاضك عىل الق�رار املذكور
خالل ثالثون يوم من اليوم التايل للنرش سيكتسب القرار
الدرجة القطعية وغري قابل للطعن تمييزا .
القايض
شيماء كريم عيدان القرييش

أحوال النجف
بن�ا ًء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل املس�تدعي
(فالح حس�ن عباس) طلبا ً لغ�رض تبديل لقبه
وجعل�ه (الخاقان�ي) بدل من (حويش الس�يد)
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعمكسه سوف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام
امل�ادة ( )22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم
 2لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
.2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العدد/785:ش2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/8/29:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
اىل  /املدعى عليه (حارث وادي محمد) مجهول محل
االقامة
م /إعالن
اقام�ت املدعي�ة (منار عل�وان عزي�ز) الدع�وى املرقمة
/785ش 2021/وموضوعه�ا (تفري�ق للهج�ر) وان
موعد املرافع�ة فيها يوم  2021/9/12الس�اعة الثامنة
صباحاً ،وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتني رس�ميتني يوميتين ،ويف حالة عدم حضورك او
حضور من ينوب عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا ً وفقا ً لألصول.
القايض
باسم يوسف الزيادي

إعالن
اىل الشركاء (ش�موع كري�م عب�د ودموع
كريم عب�د وصبيحه جهادي كرمد) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (فالح حس�ن حمزه) بالبناء
على حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )1/4455املقاطع�ة ( 3قادس�ية صدام)
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوما ً داخل العراق وشهر واحد خارج العراق
م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.
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استقرار أسعار الدوالر يف بغداد
وكردستان
بغداد /الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
االثنني ،يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ،ويف كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت صباح
امس  147400دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
وأش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغ�داد ،حيث بلغ س�عر البيع  148000دين�ار عراقي لكل 100
دوالر امريكي ،بينما بلغت أسعار الرشاء  147000دينارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا
ايض�ا ،حي�ث بلغ س�عر البي�ع  147600دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي،
والرشاء بواقع  147300دينار لكل  100دوالر امريكي.

الصناعة تعلن عن آلية جديدة يف
استثمار املصانع
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الصناعة واملعادن ،امس االثنني ،ان االستثمار ضمن مصانعها
او خطوطه�ا االنتاجية يمكن ان يكون بطريقة التجزئة ،وهو ما يس�هل
عملية االنتاج وتأهيل املصانع وتأهيل املالكات.
وقال الناطق الرس�مي باس�م وزارة الصناعة ،مرتىض الصايف ،يف ترصيح
صحفي :إن “الوزارة مازالت مس�تمرة يف العمل بخططها الثالث القصرية
واملتوس�طة والبعيدة امل�دى ،وقد اكملت الوزارة الخط�ة القصرية ومدتها
س�نة واحدة وتم افتتاح املعامل واملصانع الت�ي كانت ضمن الخطة وهي
 17مصنعا وحاليا جري العمل ضمن الخطة متوسطة املدى”.
وأض�اف الص�ايف أن “الخطة القصيرة اعتمدت عىل ام�وال الرشكات األم
للمصان�ع نفس�ها او التموي�ل الذاتي له�ا والخطة املتوس�طة تحتاج اىل
تخصيصات مالية وتشمل املشاركة واالستثمار مع القطاع الخاص”.
وأوض�ح ان “هن�اك اقب�اال كبيرا على املش�اركة واالس�تثمار للخطوط
االنتاجي�ة ضمن الخطة متوس�طة املدى” ،مشيرا اىل ان “هناك مفهوما
لدى املستثمرين ان االس�تثمار يشمل الرشكة او املصنع كله ولكننا نعني
باالس�تثمار يف معامل وزارة الصناعة اس�تثمار خط انتاجي او ماكنة او
مصن�ع صغري واغلب الرشكات تحتوي عىل عدد من املصانع ،لذلك اطلقنا
عىل هذه النوع من االس�تثمار باملش�اركة مع القطاع الخاص االس�تثمار
الجزئي”.

جلنة اخلدمات تدعو الستثمار املساحات
الفارغة ببناء دور واطئة الكلفة

بغداد /الزوراء:
دعت لجنة الخدمات النيابية ،امس االثنني ،الحكومة املركزية اىل استغالل
املس�احات الكبيرة لبن�اء مجمع�ات س�كنية او دور واطئ�ة الكلفة من
اج�ل توزيعها بني الرشائح الفقرية املس�تحقة بدال م�ن تركهم يف املناطق
العشوائية غري القانونية.
وقال�ت عضو اللجن�ة ،منار عبد املطل�ب ،يف ترصيح صحف�ي :إن “هناك
مافي�ات وعصابات اس�تحوذت على ارايض الدول�ة يف فرتة م�ن الفرتات
وقامت باس�تغالل الفقراء ببيعها عليه�م بالرغم من انها تعد تجاوزا عىل
امالك الدولة”
وأضاف�ت عب�د املطل�ب ان “وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة مطالبة
بإدراج جميع الفقراء ضم�ن خطة توزيع االرايض لضمان حصولهم عىل
اراض رسمية بدال من بقائهم ضمن املناطق العشوائية”.
وبين�ت ان “الكثري م�ن االرايض موج�ودة يف بغداد وباإلمكان اس�تغاللها
بالش�كل االمث�ل لبنائها من�ازل واطئ�ة الكلف�ة وتوزيعها بين الرشائح
املس�تحقة بمس�احات معقولة مع رضورة توفري الخدمات ،إذ ان التوجه
لهذا االمر سيعترب نقلة نوعية للقضاء عىل ازمة السكن”.

الذهب يسجل صعودا يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار الذه�ب “االجنبي والعراق�ي” يف األس�واق املحلية ،امس
االثنني.
ٔ
وقال مصدر ا ٕن اس�عار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغ�داد للمثق�ال الواحد عيار  21م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي واألوربي؛
سجلت سعر بيع  372الف دينار ،فيما بلغ سعر الرشاء  367الفاً.
واش�ار ا ٕىل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل
ارتفاعا ايضا عند  342الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  337ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة ،فقد تراوح سعر بيع مثقال
الذهب الخليجي عيار  21بني  375الف دينار و 380ألفاً ،فيما تراوح سعر
البي�ع مثق�ال الذهب العراقي بين  345الفا ً و 350الف دينار ..ويس�اوي
املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

العملة يبيع أكثر من 230
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املركزي العراقي ،ام�س االثنني ،لتصل إىل أكثر من
 230مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريكي ،ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة  6.3%لتصل إىل  230مليوناً ،و680
الف�ا و 918دوالرا أمريكي�ا ،مقارن�ة بي�وم الخميس امل�ايض ،الذي بلغت
املبيعات فيه  223مليونا و 863الفا و 165دوالرا أمريكيا.
وذهب�ت املشتريات البالغة  180مليون�ا ً و 180ألف�ا و  918دوالرا لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  50مليونا ً و 500ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن 37
الخ�ارج ،و 17مرصف�ا لتلبية الطلب�ات النقدية ،إضافة اىل مش�اركة 19
رشكة رصافة.
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املالية النيابية :احلكومة تدرس إعادة النظر يف سلم الرواتب
بغداد /الزوراء:
أوضح�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أن قان�ون
الخدم�ة املدنية ومؤسس�اته يعم�ل عىل إيجاد
ح�ل لتوحيد روات�ب املوظفني الت�ي تعاني من
ف�وارق كبرية بني ال�وزارات ،فضال عن القضاء
على الفضائيين ومزدوج�ي الروات�ب .وفيما
اس�تبعدت اللجنة نجاح الربملان او الحكومة يف
اق�رار موازنة للع�ام املقبل بس�بب انتهاء عمر
الربمل�ان ،اوضح�ت ان اغلب القوى السياس�ية
متفرغة من اجل الدعاية االنتخابية.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية ،جمال كوجر،
يف حديث صحفي :إن “الحكومة قد تعيد النظر
يف س�لم الرواتب من خالل تفعيل دائرة الخدمة
املدني�ة االتحادي�ة للقض�اء على الفضائيين
ومتعددي الرواتب” ،مبينا ً أن “هذا األمر يخص
الحكومتني الحالية واملقبلة ،ولكن يبقى السؤال
هل تستطيع الحكومة فعل ذلك”.
وأضاف أن “الحل يكمن بقانون الخدمة املدنية
الذي ينظم الرواتب ،لكن املش�كلة أن مؤسس�ة
الخدم�ة املدني�ة املتمثل�ة بمجل�س الخدم�ة
االتح�ادي لي�س لديها ملاك بعد وتحت�اج إىل
ترتيب نفس�ها كونه�ا حديثة ،وس�يقع عليها

عمل جبار إذا اخذتها الحكومة بجدية”.
وتاب�ع“ :من خالل هذا القانون س�يكون هناك
توحيد لس�لم الرواتب وتوحي�د قوائم املوظفني
يف الدول�ة يف س�جل واح�د ،وه�ذا األم�ر لي�س

بالقليل ،حيث سيتم اكتشاف مزدوجي الرواتب
ومتعددي الرواتب والفضائيني”.
وبش�أن تأجيل نظر املحكمة بطعون الحكومة
بخص�وص املوازنة إىل أيل�ول املقبل ،بني كوجر

دعوات برملانية للتحقيق يف عقود دائرة املشاريع
يف وزارة النفط
بغداد /الزوراء:
دعت لجن�ة النفط وش�ؤون الطاقة
النيابية رئي�س الحكومة ،مصطفى
الكاظمي ،اىل فت�ح تحقيق يف قضية
منح جميع عقود دائرة املش�اريع يف
وزارة النفط اىل رشكات اجنبية دون
منح أي فرص للكفاءات العراقية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائ�ب أمجد
العقاب�ي ،يف بي�ان صحف�ي :ان “
هن�اك ش�خصيات يف وزارة النف�ط
تس�عى لتش�ويه س�معة دائ�رة
املش�اريع يف ال�وزارة م�ن خلال
التعاقد م�ع رشكات اجنبية دون اي
التفات لوضع املهندسين وظروفهم
املعاش�ية الصعبة رغ�م التظاهرات
العدي�دة التي خرجوا به�ا للمطالبة
بالتعيين والحقوق” ،مبينا ان “ تلك
الشخصيات املتنفذة تعمل عىل منح
اغل�ب املش�اريع اىل رشكات اجنبية،
دون من�ح أي ف�رص للكف�اءات
العراقي�ة الت�ي تمتل�ك الق�درة
واالمكاني�ة لتنفيذ جميع املش�اريع
بأعىل النتائج واقل التكاليف”.

واض�اف ان “االعذار الت�ي تطرحها
تل�ك الجهات ،ب�ان املهندس العراقي
متلك�ئ واالعم�ال الت�ي ينجزه�ا
غري دقيق�ة ،كالم غير صحيح ،الن
منج�زات املهن�دس العراق�ي دلي�ل
واضح عىل القدرة العراقية يف ش�تى
املجاالت”.

مطالب�ا رئي�س الحكوم�ة بالتدخل
يف هذا امللف ش�خصيا وفتح تحقيق
ملعرف�ة اس�باب ه�ذه الترصف�ات
ومحاس�بة املتورطين فيه�ا على
اعتبار انها تتضمن رضبة للكفاءات
العراقي�ة وتدخ�ل فيه�ا ش�بهات
فساد”.

اخلام العاملي يرتفع بفعل تأثريات “إعصار إيدا”

رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار النف�ط نحو واحد يف املئ�ة ،امس االثنني،
بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج املكس�يك؛ ما أجرب
الس�لطات عىل إغالق املئات من منص�ات النفط البحرية
وإخالئها.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت  84س�نتا أو ما يعادل
 1.2يف املئ�ة إىل  73.54دوالرا للربمي�ل بحل�ول الس�اعة
الـ 0001بتوقيت غرينتش ،بعد أن صعدت أكثر من  11يف
املئة األسبوع املايض توقعا لحدوث تعطل يف إنتاج النفط.
وارتفع�ت العق�ود اآلجلة لخام غرب تكس�اس الوس�يط
األمريك�ي  53س�نتا أو ما يع�ادل  0.8يف املئ�ة إىل 69.27
دوالرا للربمي�ل ،بعد أن قفزت أكثر قليال من عرشة يف املئة
األس�بوع املايض.وكان�ت رشكات الطاق�ة أوقفت بحلول
السبت  91يف املئة من إنتاج النفط ،أو  1.65مليون برميل
يوميا ،يف خليج املكس�يك بالواليات املتحدة ،وفقا لمكتب
السلامة واإلنف�اذ البيئ�ي ،وذل�ك م�ع اتجاه إي�دا صوب
منصات الحفر والبنية التحتية األخرى.
وقال�ت هيئ�ة تنظيمية إن ”رشكات النف�ط والغاز أخلت

 290منش�أة بحري�ة ونقلت  11س�فينة حف�ر بعيدا عن
طريق الخطر بحلول منتصف نهار السبت“.
وأف�اد املركز الوطن�ي لألعاصري بأن إيدا رضب الس�احل
بالقرب من بورت فورشون بوالية لويزيانا ،مركز صناعة
الطاق�ة البحرية يف الخليج ،يف الس�اعة الـ 11:55صباحا
بتوقي�ت وس�ط الوالي�ات املتح�دة ال�ـ( 16:55بتوقي�ت
غرينت�ش) األحد بعد أن بات إعصارا ش�ديد الخطورة من
الفئة الرابعة.

أن “ه�ذا األمر لن يعرقل املوازنة حتى إن كانت
هذه الطعون مهمة وهي  12فقرة ،ولكن باقي
بنود املوازنة نافذة”.
من جان�ب اخر ،اس�تبعد عضو اللجن�ة املالية
النيابي�ة ،جم�ال كوج�ر ،امس االثنين ،نجاح
الربملان او الحكومة يف اقرار موازنة للعام املقبل
بس�بب انته�اء عم�ر الربمل�ان ،مبين�ا ان اغلب
الق�وى السياس�ية متفرغ�ة من اج�ل الدعاية
االنتخابية.
وق�ال كوج�ر يف ترصي�ح صحف�ي :إن “املوعد
القانوني إلرس�ال مس�ودة قان�ون املوازنة من
الحكوم�ة اىل الربمل�ان ه�و منتص�ف ترشي�ن
االول إال ان ه�ذا املوعد س�يكون الربملان منهي
الصالحية بسبب اكتمال اجراء االنتخابات”.
واضاف ان “فرضية اق�رار املوازنة خالل االيام
القليل�ة املقبل�ة مس�تبعدة ك�ون الحكومة لم
تنجز مرشوع مس�ودة املوازنة ،فضال عن عدم
امكانية تحقيق النصاب القانوني يف الربملان”.
وأش�ار كوج�ر اىل ان “اغلب القوى السياس�ية
منش�غلة حالي�ا يف االنتخاب�ات والدعاي�ة
االنتخابية ،وال يمكنها التفرغ لدراس�ة املوازنة
واالنشغال فيما سيجري من بعد رحيلها”.

سوق العراق لألوراق املالية
يغلق مرتفعا
بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف سوق العراق لالوراق املالية ،امس االثنني ،مرتفعا
بنسبة (.)0.3%
وجاءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل:
بلغ عدد االس�هم املتداول�ة ( )1.401.972.094س�هما ،بينما بلغت قيمة
االسهم ( )1.501.489.140دينارا.
واغل�ق مؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة ام�س على ( )590.63نقطة
مرتفعا بنس�بة ( )0.3%عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ ()588.84
نقطة.وت�م تداول اس�هم ( )32رشكة من اص�ل ( )103رشكة مدرجة يف
الس�وق ،واصبح ع�دد الرشكات املوقوف�ة بقرار من هيئ�ة االوراق املالية
لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )21رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق ()325
ملي�ون س�هم بقيمة بلغ�ت ( )251مليون دين�ار من خلال تنفيذ ()68
صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )266ملي�ون س�هم بقيمة بلغ�ت ( )253مليون دينار م�ن خالل تنفيذ
( )87صفقة عىل اسهم ( )4رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني
واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام  ،2009ويس�عى إلطلاق نظام الت�داول عرب
االنرتنيت للمس�تثمرين ،وينظم خمس جلس�ات تداول اسبوعيا من االحد
اىل الخميس ،وم�درج فيه  105رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والتـأمني واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

تثمني وزاري خلطوات املركزي بدعم
االقتصاد األخضر املستدام

بغداد /الزوراء:
ثمَّ ن�ت وزارة البيئ�ة الخط�وات الرائدة الت�ي يتخذها البن�ك املركزي
العراقي لدعم االقتصاد االخرض املس�تدام واملشاريع البيئية وجعلها
ضمن اهم الخطوات املقبلة .
الوكيل الفني املخول بإدارة ش�ؤون البيئة ،الدكتور جاس�م الفالحي،
ق�ال يف حديث صحف�ي :ان “ذهاب البن�ك املركزي اىل تش�كيل لجنة
مركزية برئاسته وعضوية وزارة البيئة وعدد من الوزارات القطاعية
االخ�رى ،يع�د الدخ�ول بالجان�ب الفعلي الواقع�ي لجعل االنش�طة
واملشاريع الجديدة تبدأ بهذه الخطوة واملبارشة لوضع ضوابط تمويل
لعموم املش�اريع الس�كنية واالس�تثمارية واالفراد من مبادرة البنك
املركزي”.
واك�د انها ُ
“تع� ُّد خطوة مهم�ة يف تحقيق التزامات الع�راق باتفاقية
املناخ االطارية والتي تسهم يف تحسني الوضع البيئي يف البالد” .

أعــدت خطة لــزيــادة إنــتــاج األصناف املتميزة

الزراعة تكشف أعداد النخيل ومرتبة العراق عاملياً بإنتاج التمور
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الزراعة عن أعداد النخيل
يف الع�راق ،فيم�ا بين�ت إعــداده�ا
خط�ة لــزيــادة نـس�ـب انــتــاج
الـتـمـ�ور ذات االصــنــاف املتميزة
ورفــع مـعـدالت تصديرها.
وقــ�ال املـتـحـ�دث الـرس�ـمـي
بـاس�ـم الــوزارة ،حميد الـنـايـف،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “الــــوزارة
اعــ�دت خط�ة لــزيــادة نـس�ـب
انــتــاج الـتـمـور ذات االصــنــاف
املتميزة ورفــ�ع مـعـدالت تصديرها
مـ�ن خلال دعــ�م فـالحـيـهـ�ا
ورفـدهـم باألسمدة املختصة وشمول
بس�اتينهم بالحصص املائي�ة الكافية
وبـاس�ـتـعـمـال أجـهـ�زة الــ�ري
املـقـنـ�ن اضـافـ�ة الـ�ى تزويدهم
بالفسائل املكثرة نسيجيا”.
واضـ�اف انـ�ه “تـم إنش�اء بس�اتني
جدي�دة لزي�ادة نس�بة انت�اج التمور،
الس�يما ان ع�ددا منه�ا والت�ي
كـانـ�ت مـنـتـجـ�ة تـعـرضـ�ت
لـلـتـجـريـ�ف والـخـ�راب بس�بب

الـحـ�روب العدي�دة الت�ي مـ�رت
به�ا البلاد طـــ�وال الــعــقــ�ود
املــاضــيــ�ة ،اضــافــ�ة الــ�ى
هـجـ�رة اصحابها او اتجاههم للعمل

يف مهن أخرى”.
وأشار اىل ان “الوزارة عملت عىل اعادة
االنت�اج لتلك البس�اتني لتحوي�ل انتاج
التمور اىل عملية اس�تثمارية مربحة”.

الفت�ا اىل ان أع�داد النخي�ل يف الع�راق
تجاوز الـ  18مليون نخلة”.
َّ
وتابع النايف أن “العراق صـدر الـعـام
املـاضـي  600ألـف طـن مـن تموره

بمختل�ف االنواع اىل عرش دول” ،مؤكدا
“وج�ود طلب متزايد الس�ترياد التمور
العراقي�ة بع�د ان ش�ـهـدت عملي�ة
انتاجه�ا وتـصـديـرهـ�ا اهتمام�ا
بالغ�ا م�ن الـ�وزارة ومزارعيه�ا ،م�ا
أس�هم بإع�ادة الع�راق م�ن جديد اىل
التسلس�ل العاملي بع�د ان تراجع كثريا
فيما سبق”.يش�ار اىل ان العراق وحتى
اواخـر سبعينيات الـقـرن املـاضـي،
كـان يـزود العالم بـ  % 75من حاجته
م�ن التمور بكمية ناهزت املليون طن،
بينما تراجع بعدها اىل املرتبة التاسعة،
وحالي�ا وصـ�ل الـ�ى الرابع�ة عاملي�ا
باإلنت�اج بع�د كل م�ن مصر وإيران
نّ
والس�عودية.وبي الناي�ف أن “س�عر
الطن الواحد من التمور العراقية يصل
اىل نحو مليون دينار ،الس�يما ان سعر
الكيلو الواحد منها بني  1500اىل 2000
دينار فــي االس�ـــواق املـحـلـيـة،
مــا ش�ـجـع الــفــلاح عىل زيادة
نسب االنتاج واالهتمام بالنخيل واكثار
االصــنــ�اف ذات االنـتـاجـيـ�ة
الـعـالـيـة واملـرغـوبـة عامليا”.

الرياضي

أصفر وأمحر

الرباعة هدى مهدي حترز املركز األخري
يف باراملبياد طوكيو

طوكيو /عمار طاهر  -موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
حلت رباعة املنتخب العراقي هدى مهدي باملركز الثامن واالخري يف منافس�ات االثقال للسيدات وزن
( )86 +كغ�م ضمن منافس�ات باراملبياد طوكيو  ،إذ رشعت باملس�ابقة ب�وزن ( )85كغم وحققته
يف الرفع�ة األوىل إال أنه�ا أخفقت بالرفعة الثاني�ة عندما اضافت عليه ليصب�ح ( )90كغم ثم عادت
بالرفعة الثالثة ونجحت بها لتخرج من املنافسات التي بدأتها باملرتبة األخرية حسب األرقام املثبتة يف
الئحة الرباعات املشاركات وودعتها باملرتبة األخرية أيضا.وفازت بامليدالية الذهبية يف هذه الفعالية
الرباعة الصينية اكيم دونك بعد ان حققت وزن قدره ( ،)153فيما فازت بامليدالية الفضية الرباعة
ليفي اوبوجي بوزن (  ،)147وحصلت الرباعة مارزينة عىل امليدالية الربونزية بوزن ( .) 140
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درجال يعِد بتكريم غري مسبوق ألصحاب اإلجناز

الفارس سعدون خيطف امليدالية الربونزية ويزيد غلة العراق يف باراملبياد طوكيو
طوكي�و /عم�ار طاهر /موف�د االتحاد
العراق�ي للصحاف�ة الرياضية -هش�ام
السلمان /موفد اللجنة الباراملبية
عدسة  /احمد عريبي
خط�ف الرباع ف�ارس س�عدون امليدالية
الربونزية يف فعالية رفع االثقال وزن (+
 )107كغم ضمن دورة األلعاب الباراملبية
الجاري�ة حالي�ا يف العاصم�ة الياباني�ة
خلال امل�دة م�ن  24اب حت�ى  5أيل�ول
املقبل ليضيف وس�اما جديدا للعراق بعد
الفضية التي حققها البطل جراح نصار
يف رمي الثقل.

وسام جديد

ف�از الرب�اع ف�ارس س�عدون بالوس�ام
الربونزي يف منافسات وزن ( )+107كغم
عىل صال�ة منتدى طوكيو الدويل محققا
وزن ( )228كغ�م بعد ان نجح يف رفعاته
الثالث بواقع ( )222كغم و ( )227كغم
و ( )228كغ�م عىل التوايل بعد منافس�ة
على املرك�ز الثال�ث م�ن قبل أكث�ر من
رباع ،فقد ش�ارك يف هذا الوزن  8رباعني
يمثل�ون كوريا ومرص وإي�ران واألردن،
وأوزبكستان ،وكوملبيا ،واليونان.
وف�از بامليدالي�ة الذهبية الرب�اع األردني
جم�ال الش�بيل ب�وزن ( )241كغ�م
وبامليدالي�ة الفضي�ة الرب�اع اإليران�ي
منصور برومزير بالوزن نفس�ه ()241
كغم ،لكن ف�ارق الوزن الش�خيص جاء
لصالح االردني.
وقال�ت األمني الع�ام للجن�ة الباراملبية،
كوثر حسين :نه�دي هذا الف�وز الكبري
للش�عب العراق�ي فق�د تحقق�ت فرحة
جدي�دة كنا ننتظرها ونتأملها من الرباع
ف�ارس س�عدون صاح�ب اإلنج�ازات
الذهبية والتاريخ الحافل.
وأضاف�ت كوث�ر :ان املنافس�ة كان�ت
صعبة ،ولكن س�عدون تمكن من خطف
امليدالية الربونزية عن جدارة .مبينة :انه
وع�د قبل انطالق ال�دورة بالحصول عىل
أحد االوسمة امللونة وقد اوىف بوعده.
وتابع�ت كوث�ر :ان الفرح�ة التي عمت
البعث�ة العراقي�ة نتطل�ع ان تس�تمر يف
فعالي�ة العاب الق�وى .موضحة :ننتظر
إنجازات أخرى من ابطار الباراملبية ،وان
شاء سنكون دائما عىل املوعد.
يذك�ر ان الرب�اع ف�ارس س�عدون عب�د

حسين ( )47عاما من محافظة املوصل
مت�زوج وله  5بنات يحم�ل بكالوريوس
يف عل�وم الكيمي�اء من جامع�ة املوصل،
ويش�غل منص�ب رئي�س الكيمائيين يف
مستش�فى الش�فاء .أما أب�رز إنجازاته
فهي ذهبي�ة باراملبياد اثين�ا عام 2004
وفضي�ة باراملبياد لن�دن  2012وذهبية
بطول�ة العال�م يف كوري�ا  2006وله 25
ميدالي�ة ملون�ة جناه�ا خلال حيات�ه
الرياضية.

بوابة التأهيل اىل باراملبياد طوكيو.

مبارك يف النهائي

تكريم غري مسبوق

أك�د رئي�س اللجن�ة الباراملبي�ة ،عقي�ل
حمي�د :ان وزي�ر الش�باب والرياض�ة،
عدن�ان درجال ،هنأ البعث�ة الباراملبية يف
اتصال هاتف�ي بفوز البطل جراح نصار
بالوس�ام الفيض يف فعالي�ة رمي الثقل،
حاثا بقية الرياضيني عىل تحقيق نتائج
إيجابية وتمثيل العراق خري تمثيل يف هذا
املحفل الريايض العاملي.
وأض�اف حمي�د :ان وزي�ر الش�باب
والرياضة وع�د بطرح موضوع أصحاب
االوس�مة امللون�ة على مجلس ال�وزراء
للحص�ول عىل تكريم غري مس�بوق يليق
بما قدموه من عطاء لرفعة اسم البلد.
بدوره ،ش�كر رئي�س اللجن�ة الباراملبية
وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،وأش�اد
باملب�ادرة ،وق�ال :ان البعث�ة تتطل�ع ان
يحتف�ى بها كم�ا يليق بما ق�دم للعراق
يف ه�ذا الظ�رف الصع�ب ،فعلى الرغ�م
م�ن انتش�ار وباء كورونا وم�ا تبعه من
تداعي�ات كالغلق العام وعدم القدرة عىل
التواصل م�ع الرياضيين يف املحافظات
وقلة التخصصات وتأجيل الدورة إال اننا
نحاول دائم�ا ان نكون عند حس�ن ظن
شعبنا الكريم.
وأض�اف حمي�د :انن�ا ننتظ�ر ميداليات
أخ�رى يف الع�اب الق�وى ان ش�اء الل�ه،
فمازال لدينا بعض الرياضيني املتميزين
ممك�ن ان يحصدوا املزي�د من امليداليات
الباراملبية.

حماوالت فاشلة

وحل�ت الرباع�ة حن�ان ماج�د باملرك�ز
الس�ابع ضمن فعاليات وزن ( )86كغم
التي انتهت منافس�تها ظهر االثنني بعد
أن فش�لت يف محاوالته�ا الثلاث لتحتل

حسني عمار  :ثقيت كبرية بالعبات
منتخب الركيب رغم غياب الدعم
بغداد /محمد الجزائري
اكد مدرب منتخبنا الوطني النس�وي للركبي ،حسني عمار ،ان املنتخب
يواصل تدريباته اليومية تحضريا لبطولة غرب اس�يا لسباعيات الركبي
التي ستقام يف قطر .وقال حسني عمار  :ان ثقتي كبرية بالعبات املنتخب
يف تحقيق نتائج جيدة يف البطولة رغم صعوبة املهمة يف وجود منتخبات
متط�ورة ولها خربة يف اللعبة وس�بقتنا يف مش�اركات خارجية .مبينا:
ان هذه اول مش�اركة دولية خارجية ملنتخب النس�اء الذي لم يسبق له
املش�اركة فضلا عن عدم خوض�ه اي مباراة ودية بس�بب غياب الدعم
املادي .واش�ار اىل :ان التدريبات انطلقت متاخرة جدا بسبب عدم وجود
ملعب للتدرب وبعد مناشدات لجنة الركبي التي تحدت الصعاب ووفرت
لن�ا ملعب بصعوبة للتدريب يف وزارة الش�باب والرياض�ة يومني وكلية
الرتبي�ة البدنية يف جامع�ة بغداد ثالث ايام .موضحا :ان هذه املش�اركة
ستكون تاريخية ملنتخب النساء كونها اول بطولة خارجية لهن .وختم:
ان لعبة الركبي جديدة العهد يف العراق ،واغلب البلدان العربية واالسيوية
سبقتنا ومارستها منذ سنني طويلة.

إعالمنا الرياضي
اكد الزميل االعالمي ،طه ابو رغيف ،مدير القس�م
الريايض يف قناة الرابع�ة الفضائية ،ان القناة لم
تس�تطع من إقناع االتحاد االس�يوي ببث مباراة
الع�راق وكوريا الجنوبية التي س�تقام يف الثاني
من ش�هر ايل�ول املقبل عرب الس�تاليت وس�تبث
عرب موقع قناة الرابع�ة ()Www.alrabiaatv.com
وايض�ا قررنا كمرحلة اوىل التعاون مع رشكة ايرث لنك
واصحاب الش�بكات لبث مباراتي كوريا وايران واملتفق معهم رسميا لآلن
ه�م ايرث لنك وش�بكة النجوم(بغداد) وش�بكة النوارس(بغداد) وش�بكة
اب�راج باب�ل (البرصة) وش�بكة الصقر-الحلة وش�بكة اي س�تار (اربيل)
وهن�اك اتف�اق مبدئي مع ش�بكات يف تكريت والنج�ف والديوانية ،وتباعا
سنعلن االخرين.
******************
محرر النرشة الرياضية يف القناة العراقية االخبارية
الزمي�ل اي�اد عيل ن�ارص اك�د اكتس�اب (والدته)
الش�فاء التام من االزمة الصحي�ة التي تعرضت
لها قبل ايام قليلة ،خالص االمنيات لوالدة زميلنا
العزي�ز بالش�فاء الت�ام ،وان يلبس�ها رب الع�زة
واالجالل ثوب الصحة والعافية.
*******************
الف مبارك نقولها للزميل االعالمي مناف الجنابي،
املتحدث الرس�مي بإس�م رابطة االعالم الريايض
املرئي ،بعدم�ا اجتاز الس�نة التحضريية االوىل يف
دراس�ة املاجس�تري بكلية االعالم /قس�م االذاعة
والتلفزي�ون يف جامع�ة الجن�ان بجمهورية لبنان
العربي�ة وبدرجة جيد جدا ،امنياتن�ا الصادقة للعزيز
الجنابي بنيل درجة املاجستري ومواصلة النجاحات يف مسريته املهنية.

باملرك�ز م�ا قب�ل األخير متقدم�ة عىل
األردنية ثروة حمدان بفارق الوزن والتي
فشلت أيضا يف محاوالتها.
واستهلت الرباعة حنان ماجد املنافسات
ب�وزن ( )112كغم وق�د ارتكبت أخطاء
فني�ة أثن�اء رفعاته�ا لتغ�ادر البطول�ة
خالية الوفاض يف حين حطمت الرباعة
النيجريي�ة يف هذه الفعالية الرقم العاملي
والباراملب�ي عندما س�جلت ( )151كغم
داخ�ل املنافس�ة و ( )152كغ�م خ�ارج
املنافس�ة لتخطف امليدالي�ة الذهبية عن
ج�دارة واس�تحقاق ،فيم�ا حصلت عىل
امليدالي�ة الفضية الرباعة الصينية فيفي
زهون�ك ب�وزن ( )139كغ�م وامليدالي�ة
الربونزي�ة الرباع�ة الربيطاني�ة ل�ويس
س�لوجن ب�وزن ( )131كغ�م .علم�ا ان
الرقم العاملي ( )150.5كغم يف هذا الوزن
كان مس�جال باس�م الرباع�ة النيجريية
اوليف�ا مالوي نفس�ها يف بطول�ة العالم
بمانشستر عام  2021يف حني أن الرقم
الباراملب�ي ( )130كغ�م مس�جل باس�م

الرباع�ة املرصية رندة محمد يف ريو عام
. 2016
يذكر ان الرباعة حنان ماجد من محافظة
دي�اىل ،تلعب للجنة نادي دي�اىل الخاصة
برياض�ة ذوي االحتياج�ات الخاص�ة،
وم�ن أب�رز إنجازاته�ا املرك�ز الثالث يف
غربي آس�يا ب�األردن ع�ام  2019فضال
عن بطولة العال�م يف تايلند وهي تطمح
بالحصول عىل امليدالية الربونزية.

نيسان سابعا

وحل الرباع عباس محمد نيسان باملركز
السابع يف منافسات االثقال وزن ()107
كغ�م بع�د ان نج�ح يف محاول�ة واحدة
بوزن ( )200كغم وفش�ل يف محاولتني،
وقد ش�ارك اىل جان�ب  8رباعني يمثلون
املكسيك وأوزبكستان واذربيجان وإيران
وماليزي�ا والوالي�ات املتح�دة وجورجيا
ومنغوليا،
ورشع نيس�ان املنافس�ات بوزن ()200
كغ�م ليفش�ل باملحاول�ة األوىل بإجم�اع

الح�كام الثالثة وينجح باملحاولة الثانية
بالوزن نفسه وفش�ل يف املحاولة الثالثة
بعد ان زاد ال�وزن اىل ( )210كغم ليتذيل
القائم�ة بعد فش�ل الرباعين األوزباكي
واالذري يف محاوالتهم الثالثة.
وأح�رز الرب�اع املنغ�ويل س�ودنمابلجي
امليدالي�ة الذهبي�ة ب�وزن ( )245كغ�م
وهو صاح�ب الرقم العاملي يف هذا الوزن
ونال امليدالية الفضية الرباع املاليزي يي
جون�ك ب�وزن ( )237كغ�م ،فيما حصل
الرباع اإليراني سامان رازي عىل امليدالية
الربونزية بوزن ( )231كغم.
يذك�ر ان الرب�اع عب�اس محمد نيس�ان
(38عام�ا) م�ن مدين�ة كرك�وك ،وأبرز
إنجازات�ه ذهبي�ة العرب يف دب�ي واملركز
الراب�ع يف بطول�ة العال�م  2017وه�ي
أول مش�اركة خارجية ل�ه وأحرز املركز
الخام�س يف بطول�ة آس�يا باليابان عام
 2018واملركز الس�ابع يف اسياد جاكارتا
 ، 2019وكذل�ك املرك�ز الراب�ع يف بطولة
ف�زاع األخيرة ع�ام  2021وكان�ت هي

يخ�وض يف الس�اعة الس�ابعة والنصف
مس�اء بتوقي�ت طوكي�و الي�وم الثالثاء
الع�داء عيل مب�ارك التصفي�ات النهائية
لس�باق 400م رجال فئة  38Tاىل جانب
 8عدائني يمثلون كل من روسيا وكوملبيا
وبريطاني�ا وكن�دا وجن�وب أفريقي�ا
واملكس�يك وتون�س ،حي�ث تأه�ل ظهر
االثنني بعد ان خ�اض التصفيات األولية
اىل جان�ب  10عدائين يمثل�ون بلدان�ا
مختلف�ة محقق�ا زمنا ق�دره ()53.27
ثا ،وحل الع�داء عيل مبارك يف التصفيات
التمهيدي�ة باملرك�ز الثال�ث يف املجموعة
األوىل بينما حل بقية العدائني عىل التوايل
باملركز األول املكسيكي جيشن ()50.48
ث�ا وباملرك�ز الثان�ي الكن�دي جنجيرز
( )51.81ث�ا وباملرك�ز الراب�ع الع�داء
الرويس أنط�وان فيكاس�توف ()53.57
ثا وباملركز الخامس العداء السلفادوري
الربت�و كرل�وس ( )59.35ثا ،ث�م زميله
الس�لفادورس كارل�وس فالس�كوز
( )1.03.6ثا.
ويقام سباق  400م رجال بواقع جولتني
يف التصفي�ات يرتش�ح  3عدائني عن كل
جول�ة وأرسع رقمني يف الفعالية ليكتمل
عدد الس�باق النهائي الذي سيجرى عىل
مضم�ار امللعب األوملبي .علم�ا ان الرقم
العاملي مس�جل باس�م الع�داء التونيس
فره�ات محم�د ج�دو ( )49.33ث�ا يف
نيوزلن�دا ع�ام  2011والرق�م الباراملبي
مس�جل باس�م الجن�وب افريق�ي ديان
بايس ( )49.46ثا يف ريو .2016
يذك�ر ان الرقم العاملي يف س�باق  400م
رجال مس�جل باس�م التونسي فرهات
محمد ج�دو ( )49.33ثا يف نيوزلندا عام
 2011والرق�م الباراملبي مس�جل باس�م
عداء جنوب أفريقيا دين بيوس ()49.46
ثا يف ريو .2016

موهبة جديدة

على الصعي�د نفس�ه ،أح�رزت العداءة
فاطمة فاضل املركز الخامس بمنافسات
200م للس�يدات التي ج�رت عىل امللعب
األوملبي بمش�اركة  10عداءات من بلدان
مختلفة بعد ان حطمت رقمها الشخيص

وحققت رقما جدي�دا قدره ( )32.79ثا،
حيث قدمت أداء متميزا رغم صغر سنها
إذ تبل�غ ( )14عاما فق�ط لتبرش بوالدة
موهبة جديدة يف املستقبل.
وكم�ا كان متوقع�ا فق�د ف�ازت بطل�ة
العال�م وباراملبي�اد ري�و الصينية اكس�ا
زهوو بامليدالية الذهبية بزمن ()27.17
ث�ا ونال�ت االسترالية هول�ت امليدالي�ة
الفضي�ة بزم�ن ( )27.94ث�ا ،وامليدالية
الربونزية الع�داءة الربيطانية ماريا ليل
بزمن ()30.24ثا وجاءت رابعا البولندية
كيبي�ل ()31.25ثا ،ثم البطل�ة العراقية
فاطمة فاض�ل بزم�ن ()32.79ثا تليها
باملرك�ز الس�ادس الع�داءة الهولندي�ة
نيكي�ا تيمرب بزم�ن ()32.87ث�ا واملركز
الثام�ن الع�داءة االملانية ازيبي�ل فوردر
بزمن ()33.5ثا وباملركز التاسع العداءة
اإليطالي�ة اكس�انا ك�روزو ()33.13ث�ا
وباملركز العارش واألخري الكازاخستانية
ابلكومزكي ()35.74ثا.
وكانت العداءة فاطمة فاضل قد شاركت
يف نهائي س�باق 100م فردي الس�يدات
فئة  T35وحلت باملركز الس�ادس بزمن
قدره ( )15.39ثا ،حيث شاركت بالجولة
النهائية اىل جانب  7عداءات.
وابدى رئيس اتحاد العاب القوى ،مهدي
باق�ر ،رضاه عىل النتيج�ة التي حققتها
فاطم�ة فاض�ل ،وق�ال :ان مضامير
طوكيو تش�هد الي�وم والدة بطلة جديدة
سيكون لها مستقبل باهر إذا ما توفرت
لها سبل النجاح والتطور.
وذكر باقر :ان العداءة العراقية تنافست
م�ع أبط�ال العال�م فرغ�م صغر س�نها
وحداث�ة تجربتها فقد اثبت�ت وجودها.
مبين�ا :ان اتحاده اعد لها برنامجا كامال
من املشاركات الخارجية.
وتاب�ع باق�ر :ان الع�داءة فاطمة فاضل
ستش�ارك يف ش�هر كان�ون األول املقبل
يف دورة األلع�اب االس�يوية للش�باب
يف البحري�ن .مضيف�ا :وستش�ارك يف
الس�نة املقبلة بدورة األلعاب االس�يوية
للمتقدمني أيضا التي ستقام يف الصني.
وزاد  :ان اتحاده سيزجها يف بطولة العالم
الت�ي س�تجري يف اليابان الس�نة املقبلة
كذل�ك ،ويعدها منذ اآلن اىل دورة األلعاب
الباراملبية املقبلة يف باريس .2024

منتخبنا يباشر تدريباته يف سيئول وبطرس والعماري خيضعان للحجر الصحي
بغداد /الزوراء
َ
بارش منتخبنا الوطن�ي لكرة القدم
تدريبات�ه يف العاصم�ة الكوري�ة
الجنوبي�ة س�يئول تحضيرا ً ملالقاة
منتخ�ب كوريا الجنوبي�ة يف افتتاح
التصفي�ات اآلس�يوية النهائي�ة
للمجموع�ة االوىل املؤهل�ة ملونديال
قطر .2022
وجاءت فحوصات مس�حة كورونا
لوف�د منتخبن�ا الوطن�ي جميعه�ا
س�لبية ،لينتقل الوفد ملق�ر اإلقامة

يف فن�دق فندق مايفيل�د بالعاصمة
سيئول.
ووص�ل الالعب�ان (امير العماري)
محترف هاملس�تاد الس�ويدي
و(فرانس بط�رس) محرتف هوبرو
الدنمارك�ي إىل كوري�ا الجنوبي�ة،
وس�يخضعان للحج�ر الصح�ي،
على أن يلتحق�ا بوف�د املنتخ�ب يف
فندق اإلقام�ة اليوم الثالثاء ،وكذلك
الدخول يف الوح�دة التدريبية الثانية
ملنتخبنا الوطني.

محودي يعزي بوفاة رئيس اللجنة
األوملبية الدولية السابق
بغداد /إعالم اللجنة األوملبية
ق�دم رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الوطنية
العراقية ،رعد حمودي ،تعازيه الصادقة
اىل االرسة األوملبي�ة الدولي�ة وذل�ك لوفاة
رئي�س اللجنة األوملبية الدولية الس�ابق،
ج�اك روغ ،ع�ن عم�ر يناه�ز التاس�عة

والسبعني.
وثمن حم�ودي املواق�ف املرشفة للراحل
م�ع الرياض�ة العراقية ودعم�ه األوملبي
للرياضيين والرياضي�ات العراقيين
خلال مش�اركاتهم يف مختلف البطوالت
والدورات الخارجية.

مدرب منتخبنا األومليب يستدعي سبعة العبني حمرتفني لودييت اإلمارات
بغداد /الزوراء
وج َه م�درب منتخبنا االوملبي لكرة القدم،
التش�يكي مريوسلاف س�وكوب ،الدعوة
لس�بعة العبين محرتفين للتواج�د م�ع
املنتخب لخوض وديت�ي منتخب االمارات
االوملب�ي بالراب�ع والس�ادس من الش�هر
املقب�ل ،ضمن تحضرياته لالس�تحقاقات
املقبلة.
َ
وق�ال املدي�ر اإلداري ملنتخبن�ا االوملب�ي،
جليل صالح “ :إن سبعة العبني محرتفني
س�يتواجدون يف مباراتي منتخب االمارات
الوديتني .مؤكداً :أن امل�درب كان لديه 15
ً
ً
محرتف�ا يف حس�اباته للتواجد مع
العب�ا
املنتخب خالل االستحقاقات املقبلة.

َ
وأض�اف املدير االداري ،جليل صالح “ :ان
الالعبين الس�بعة هم كل م�ن :نديم عمر
ح�ارس مرمى (فالكينبريي الس�ويدي)،
ومتين صال�ح (بروندب�ي الدنمارك�ي)
تحت  21عاما ،ويوه�ان زيتونه (اتالنتي
املكس�يكي) ،وحس�ن ص�ادق م�وىس
(الخريطي�ات القط�ري) وزي�دان اقب�ال
(مانشستر يونايت�د) تح�ت  23عام�ا،
وهريان احمد ( ثون السويرسي)،ويوسف
زيتونه (ابولنيا االلباني).
وأوض�ح املدي�ر االداري للمنتخب االوملبي
“ :أن هن�اك اس�باب جعلت ع�دم التحاق
جميع الالعبني بمعس�كر االمارات ،منها
الس�باب اداري�ة وأخ�رى لع�دم موافق�ة

ً
فضلا عىل اعتذار اح�د الالعبني
انديته�م
ً
بالتواجد مع املنتخب ،مشيرا أن الالعبني
املدعوي�ن لديه�م ج�واز س�فر عراق�ي،
باستثناء الالعب هريان أحمد محرتف ثون
السويرسي ،والذي سيتم استحصال جواز
سفر عراقي له عرب الس�فارة العراقية يف
االمارات ،كون الالعب لديه وثائق أصولية
بالنس�بة لوالدي�ه اللذين يمتل�كان جواز
سفر عراقي.
وخت� َم املدير االداري ،جليل صالح ،حديثه
 :أن املنتخ�ب سيس�افر مس�اء ي�وم غ�د
االربع�اء إىل االم�ارات ،لخ�وض املباراتني
الوديتين بالرابع والس�ادس من الش�هر
املقبل.
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رباعية مليالن وروما يف أمسية تألق جريو وأبراهام
افتتح املهاجمان الفرنيس أوليفيه جريو
واإلنكليزي تامي أبراهام رصيديهما
مع فريقيهما الجديدين ميالن وروما،
مع فوز األوّل عىل ضيفه كالياري 1-4
والثاني عىل مضيفه سالرينيتانا برباعية
نظيفة.
بدوره واصل نابويل بدايته القوية
بفوزه عىل مضيفه جنوى  ،1-2يف ختام
منافسات املرحلة الثانية من الدوري
اإليطايل لكرة القدم.
وتساوى الخمايس التسيو املتصدر
ووصيفه روما وإنرت وميالن ونابويل
برصيد  6نقاط لكل منهم.
يف املباراة االوىل ،وأمام  31000مشاهد
تواجدوا يف مدرجات ملعب «سان
سريو» أبرزهم املهاجم السويدي زالتان
إبراهيموفيتش الذي ما زال يتعاىف من
إصابة ،افتتح وصيف البطل يف املوسم
املايض التسجيل يف الدقيقة  12بفضل
العب وسطه ساندرو تونايل من ركلة
حرة مبارشة بقدمه اليمنى إىل يسار
الحارس الرصبي بوريس رادونوفيتش.
لم يتأخر رد كالياري ،إذ سجل بعد ثالث
دقائق هدف التعادل بعد عرضية من
قائده الربازييل جواو غالفاو وجدت رأس
أليساندرو ديوال الذي تابعها يف مرمى
الحارس الفرنيس مايك مانيان الذي ّ
جل
بدالً من جانلويجي دوناروما املغادر إىل
باريس سان جرمان الفرنيس.
ولم يحافظ الفريق املضيف عىل التعادل
سوى لدقيقتني ،إذ سجل املغربي االصل
االسباني الجنسية ابراهيم دياس
الهدف الثاني لفريقه بعدما وجد

نفسه يف مسار تسديدة زميله الربتغايل
رافايل لياو لتصطدم الكرة به وتحول
مجراها باالتجاه املعاكس للحارس
رادونوفيتش.
ولم يكد كالياري يستفيق من الصدمة
حتى تلقى الثالث بفضل الفرنيس جريو
بعد تمريرة من دياس عىل الجهة اليمنى،
لينفرد العب تشليس االنكليزي السابق
بالحارس ويسدد بقدمه اليرسى (،)24
قبل أن يضيف الثاني الشخيص له والرابع
لفريقه من ركلة جزاء احتسبها الحكم
بعد استعانته بتقنية الحكم املساعد «يف
آيه آر» ليؤكد ملسة يد عىل الهولندي كيفن

سرتوتمان وحولها جريو بنجاح )43(.
وبات املهاجم املخرضم ابن الـ  34عاما ً
الالعب الفرنيس الـ  15الذي يسجل
بقميص «روسونريي» ،وأوّل من يسجل
هدفني يف أوّل مباراة يخوضها عىل ملعب
«سان سريو» منذ أن حقق ذلك ماريو
بالوتييل يف شباط/فرباير .2013
وكان ميالن بإرشاف مدربه ستيفانو
بيويل فاز يف مباراته األوىل أمام مضيفه
سمبدوريا بهدف نظيف بفضل دياس،
فيما أهدر كالياري عىل ملعبه تقدمه عىل
سبيتسيا بهدفني ليخرج متعادالً .2-2
ويف مباراة ثانية ،سحق روما مضيفه

سالرينيتانا برباعية سجلها جميعها
يف الشوط الثاني ،منها هدفان لقائده
لورنتسو بيليغريني يف الدقيقتني 48
و ،79فيما أضاف الفرنيس جوردان
فرييتو والوافد الجديد املهاجم االنكليزي
تامي أبراهام هدفني يف الدقيقتني 52
و.69ورفع بيليغرني من مستواه
بارشاف مدرب روما الجديد الربتغايل
جوزيه مورينيو ،ما دفع الـ «سيبشال
وان» لإلشادة بالعبه قائالً« :لو كنا نملك
 3بيليغريني ،لكانوا بدأوا جميعهم املباراة
يف الوقت ذاته .لن أترك الثالثة عىل مقاعد
البدالء».وعىل ملعب «سالريني أريكي»،

سجّ ل البديل أندريا بيتانيا هدف الفوز
لفريقه نابويل بعد دقيقتني من دخوله إىل
أرض امللعب يف الدقيقة  ،82بعدما كان
افتتح التسجيل عرب االسباني فابيان
رويس ( .)38فيما أدرك جنوى التعادل
بفضل أندريا كامبياسو (.)69
وكان نابويل فاز يف مستهل املنافسات
عىل فينيتسيا بهدفني نظيفني ،فيما
خرس جنوى أمام انرت حامل اللقب
برباعية نظيفة.
وبعد تمريرة من ماتيو بوليتانو ،سجل
رويس هدف السبق بتسديدة بقدمه
اليرسى من خارج املنطقة استقرت يف
الزاوية اليرسى للحارس سالفاتوري
سرييغو  )38(.يف الشوط الثاني ،اعتقد
جنوى أنه سجل هدف التعادل عن طريق
البديل املقدوني غوران بانديف إثر هفوة
من حارس نابويل اليكس مرييت الذي
حاول إبعاد الكرة لكنه سقط أرضا ً بعدما
فقد توازنه ،ليهدي املهاجم املخرضم
البالغ  38عاما ً فرصة إدراك التعادل
( ،)53إال ّ
أن الحكم استعان بتقنية الحكم
املساعد «يف آيه آر» ليلغي الهدف بعد
خطأ من العب جنوى البولندي ألكساندر
بوكسا.وتمكن الشاب كامبياسو (21
عاماً) من معادلة النتيجة بعد تسديدة
«عىل الطاير» ( ،)68مفتتحا ً رصيده من
األهداف يف الـ «سريي أ».
وانقذ بيتانيا مدرب نابويل الجديد
لوتشيانو سباليتي من فخ التعادل،
بعدما ارتقى عاليا ً ليسجّ ل برأسه داخل
شباك الحارس سرييغو  )83(.وتعادل
ساسوولو سلبا ً مع ضيفه سمبدوريا.

اعالم الكرتوني

تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية

ق�ررت رابطة ال�دوري اإلس�باني تأجيل مباراتني م�ن املرحلة
الرابع�ة يف مس�ابقة الليغا بس�بب عودة الالعبين املتأخرة من
فترة التوقف ال�دويل القادمة.واتخ�ذت الرابطة ق�رارا ً بتأجيل
مباراتي برش�لونة وإش�بيلية ،وكذلك فياريال وأالفيس.ويلتزم
معظم الالعبين الدوليني حول العالم م�ع منتخباتهم يف األيام
املقبلة للمشاركة يف تصفيات مونديال قطر .2020وأثري الكثري
من الجدل مؤخرا ً بسبب خالفات بني مدربي املنتخبات واألندية
حول التزام الالعبني باالستحقاقات الدولية ،خاصة ّ
وأن بعض
الدول تفرض رشوط االلتزام بالحجر الصحي عند العودة جراء
اس�تمرار انتش�ار فريوس كورونا.وتعينّ عىل األندية اإلسبانية
الس�ماح لالعبيها الدوليني بخوض تصفي�ات أمريكا الجنوبية
املؤهل�ة لكأس العالم  2022لكرة القدم ،يف س�بتمرب املقبل بعد
قرار م�ن محكمة التحكي�م الرياضية .وكان�ت رابطة الدوري
اإلس�باني تقدم�ت بطعن ضد االتح�اد الدويل (الفيفا) بس�بب
تمدي�د فرتة املباري�ات الدولية لتصفي�ات كأس العالم ليومني،
ألن ذلك سيعني ّ
أن الالعبني املشاركني لن يكون بوسعهم اللعب
مع أنديتهم عند استئناف املسابقة املحلية يف  11سبتمرب .وقال
الفيفا يف بيان إنه يرحب بقرار املحكمة الرياضية.

فولفسبورغ ينفرد بصدارة البوندسليغا

باريس سان جريمان يعود بالفوز من أرض رانس يف ليلة مشاركة ميسي
)15(.
سيطر الضيوف عىل مجريات الشوط األول إال
أنهم لم يفلحوا يف تشكيل خطر حقيقي عىل مرمى
رانس بشكل كبري ،حيث أدى دفاع أصحاب األرض
بشكل جيد نسبياً ،رغم تعرّضه لضغط كبري.
وتلقى سان جرمان صدمة عندما ظن ّ
ان أصحاب
األرض ادركوا التعادل بعدما تابع املايل البالل
توريه عرضية البلجيكي توماس فوكيت ،فتصدى
لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاسّ ،
لكنه لم
يتمكن من ردع مارشال مونتيس من متابعة الكرة
داخل املرمى ( .)51إالّ أن الحكم ألغى الهدف بعد
العودة اىل تقنية الحكم املساعد (يف أيه أر) بداعي
التسلل.
وما لبث سان جريمان أن أضاف الثاني عرب هدافه
مبابي بعد عرضية من الوافد الجديد الدويل املغربي
أرشف حكيمي ،تابعها الفرنيس بقدمه اليرسى يف
الشباك (.)63

عاد باريس سان جريمان بالفوز  0-2من أرض
منافسه رانس ضمن املرحلة الرابعة من الدوري
الفرنيس يف ليلة تاريخية شارك فيها مييس ألول
مرة مع الفريق البارييس.
وسجل ثنائية سان جريمان النجم كيليان مبابي
 ،63 ،15ليضيف الفريق  3نقاط إىل رصيده
متصدرا ً جدول الرتتيب بـ 12نقطة.
أما رانس فتوقف رصيده عند النقطة  3يف املركز
.17
وشهدت املباراة دخول األسطورة األرجنتينية
ليونيل مييس يف الدقيقة  66كبديل للنجم الربازييل
نيمار.
ً
ولم ينتظر مبابي طويال لتأكيد علو كعبه فمنح
فريق العاصمة الفرنسية تقدما ً رسيعا ً إثر تمريرة
عرضية رائعة من األرجنتيني أنخل دي ماريا
تابعها املهاجم الدويل برأسه مبارشة يف الزاوية
اليمنى من الحارس الرصبي بدراغ رايكوفيتش

كوارتارارو يفوز جبائزة بريطانيا الكربى
عزز الفرنيس فابيو كوارتارارو (ياماها) صدارته للرتتيب العام يف فئة
موتو جي بي ،وذلك بتحقيقه فوزه الخامس للموسم بإنهائه جائزة
بريطانيا الكربى يف املركز األول عىل حلبة سيلفرستون.
وبعد فوزه بالسباقني الثاني والثالث يف الدوحة والربتغال ثم يف
السباقني السادس والتاسع يف إيطاليا وهولندا ،أضاف كوارتارارو
فوزه الخامس للموسم والثامن يف مسريته ضمن الفئة الكربى ما
سمح له بتوسيع الفارق يف الصدارة عن أقرب مالحقيه إىل  65نقطة.
وتقدم الدراج الفرنيس الذي انطالق من املركز الثالث ،يف نهاية السباق
عىل اإلسبانيني أليكس رينس (سوزوكي) وأليكس إسبارغارارو الذي
منح فريقه أبريليا منصة التتويج األوىل له منذ عودته إىل بطولة الفئة
األكرب عام .2015وبعدما انطلق من املركز األول ،اكتفى بول إسبارغارو
(هوندا) ،الشقيق األصغر ألليكس إسبارغارو ،باملركز الخامس خلف

األسرتايل جاك ميلر (دوكاتي) وأمام الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي
تي أم) الفائز بالسباق املايض يف النمسا.
وكان اإليطايل فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) الخارس األكرب األحد إذ
أنهى السباق يف املركز الرابع عرش ،عىل غرار حامل اللقب اإلسباني
جوان مري (سوزوكي) الذي جاء تاسعاً ،ما سمح لكوارتارارو باالبتعاد
عنهما.وتقدم مري إىل املركز الثاني يف الرتتيب العام
خلف كوارتارارو ،مستفيدا ً من اكتفاء بانيايا
باملركز الرابع عرش ما تسبب برتاجعه يف
الرتتيب العام اىل املركز الرابع لصالح
الفرنيس يوان زاركو (دوكاتي-
براماك) الذي حل يف املركز الحادي
عرش.وكان السباق مخيبا ً جدا ً
لألسطورة اإليطايل فالنتينو
رويس (ياماها-اس ار تي) الذي
سيعتزل يف نهاية املوسم ،إذ
حل يف املركز الثامن عرش،
فيما خرج بطل العالم
السابق اإلسباني مارك
ماركيس (هوندا) من
السباق منذ اللفة
عن
األوىل بعد سقوطه
د را جته  .وستكون
ا لكربى
آراغون
جائزة
ا ملقبلة
يف إسبانيا الجولة
سبتمرب.
يف  12أيلول/

وفاة رئيس اللجنة األوملبية الدولية السابق جاك روغ
تويف الرئيس السابق للجنة األوملبية الدولية البلجيكي جاك
روغ الذي شغل منصبه من  2001حتى  2013عن عمر
ناهز  79عاماً ،بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية.وقالت
اللجنة األوملبية يف بيان« :بحزن شديد نعلن عن وفاة الرئيس
السابق جاك روغ .فارق الحياة عن عمر  79عاماً».وكان روغ
الرئيس الثامن يف تاريخ اللجنة األوملبية الدولية ،حيث شغل
منصبه خالل  12عاما ً قبل أن يخلفه األملاني توماس باخ
يف عام .2013ونعى باخ يف بيان صديقه الراحل« :أوالً وقبل
كل يشء ،أحب جاك الرياضة والتواجد مع الرياضيني ،ونقل

عرفه .كانت
هذا الشغف إىل كل من
معدية».وتابع:
فرحته يف الرياضة
ً
ً
بارعا ،ساعد
رئيسا
«لقد كان
اللجنة األوملبية
يف تحديث وتحويل
من أشد املؤيدين
الدولية .كما كان
وحارب بال
للرياضة النظيفة،
ا ملنشطا ت » .
كلل ضد رشور
الحايل« :منذ
وأردف الرئيس
اللجنة
يف
انتخابنا كأعضاء
جمعتنا
األوملبية الدولية،
واستمر هذا
رائعة،
صداقة
و ختم :
حتى أيامه األخرية».
عىل
حزينة
«الحركة األوملبية بأكملها
فقدان صديق عظيم ومشجع متحمس للرياضة».
وتخصص روغ يف جراحة العظام وحصل عىل
شهادة يف الطب الريايض .كما مارس رياضة
الرغبي عىل املستوى الدويل ،وفاز يف  16مباراة
ً
والحقا تحول ليصبح بحارًا عامل ًيا
دولية لبلجيكا.
حيث شارك يف ثالث دورات أوملبية يف أعوام 1968
و  1972و .1976
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انفرد فولفسبورغ بصدارة الدوري االملاني لكرة القدم عقب
ّ
الثالثة.وس�جل
ف�وزه عىل ضيفه اليبزيغ 1-صفر يف الجولة
الفرنيس جريوم روس�يون هدف الفوز ألصحاب األرض بعد
دقائ�ق من انطالق الش�وط الثاني.يعترب فولفس�بورغ الذي
يرشف عليه حديثا ً الدويل الهولندي السابق مارك فان بومل،
الفريق الوحيد يف الـ “بوندسليغا” الذي حقق العالمة الكاملة
م�ن مباريات�ه الثالث هذا املوس�م ليتصدر م�ع  9نقاط.ويف
مباراة ثانية ،فاز فريق أونيون برلني عىل حس�اب بوروس�يا
مونشنغالدباخ .2-1

ريال مدريد يتلقى مساعدات خارجية حلسم صفقة مبابي
أفاد تقرير صحفي
إسباني ،بأن ريال مدريد
تلقى مساعدات خارجية،
من أجل إتمام صفقة
الفرنيس كيليان مبابي نجم
باريس سان جريمان ،هذا
الصيف.
وينتهي عقد مبابي يف
حديقة األمراء

بنهاية املوسم الجاري ،إال أن ريال مدريد
ً
عرضا لسان جريمان ،من أجل حسم
قدم
الصفقة هذا الصيف.
وبحسب صحيفة ماركا اإلسباني ،فقد
تدخل الوكيالن كيا جورابشيان وخورخي
مينديز ،من أجل مساعدة ريال مدريد يف
ضم مبابي.
وأوضحت أن كيا جورابشيان مسؤول عن
تحسني العالقات بني ريال مدريد وسان

جريمان ،والتي تأثرت خالل األيام املاضية،
من خالل إيجاد نقطة التقاء يف وجهات
النظر بني كال الناديني.
ً
أيضا خورخي مينديز يف
وسيشارك
التفاوض حول الصفقة ،من أجل تسهيل
وصول مبابي إىل ريال مدريد.
وسبق وأن تدخل مينديز بالفعل يف تسهيل
انتقال مبابي إىل باريس سان جريمان
عندما كان الع ًبا يف موناكو.

تري شتيغن :برشلونة يدافع بشكل أفضل
يعتقد األملاني مارك أندريه تري شتيجن،
حارس مرمى برشلونة ،أن فريقه دافع
بشكل أفضل بعد رحيل األرجنتيني ليونيل
مييس ،قائد البارسا السابق.وأسهم تري
شتيجن يف فوز برشلونة الصعب عىل خيتايف
( ،)1-2مساء األحد ،عىل ملعب كامب ،يف أول
مباراة له بعد إصابة أبعدته  3أشهر.وقال
تري شتيجن يف ترصيحات نقلتها صحيفة
«سبورت» الكتالونية عقب املباراة« :كانت
مباراة صعبة للغاية ،وفزنا بسبب القرارات
الجيدة التي اتخذناها».وأضاف« :ظهرنا
بصورة جيدة للغاية ،هناك دائمًا أشياء يجب
تحسينها ،لكننا دافعنا بإحكام وبشكل
أفضل ،ويف أحيان أخرى قللنا من شدتنا».
وأشارت الصحيفة ،إىل أنه «يف ضوء الخالفات
التي جمعت بني تري شتيجن ،واألرجنتيني
ليونيل مييس ،قائد برشلونة السابق ،فإن
الحارس األملاني يلمح بترصيحاته إىل
أن الفريق دافع بشكل أفضل بعد رحيل
(الربغوث)».وعن عودته بعد اإلصابة ،قال:
«لقد كانت رحلة معقدة ،اآلن الركبة حساسة

للغاية ،أنا سعيد وأريد أن أشكر أولئك الذين جعلوا
هذه العودة ممكنة ،اآلن أنا سعيد للغاية بانتصارنا
اليوم».وختم تري شتيجن ترصيحاته بالحديث عن
عودة الجمهور ،وقال« :يمكن ألي شخص يف امللعب
أن يرى الفرق بني اللعب مع الجمهور أو دونه ،لقد
منحونا الكثري من الطاقة يف اللحظات الصعبة».

قمّة أتلتيكو مدريد وفياريال تنتهي بتعادل مثري
انتهت مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه
فياريال بالتعادل  2-2يف الجولة الثالثة من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وافتتح مانو تريغريوس التسجيل للضيوف يف الدقيقة
 52لكن رسعان ما تمكن املهاجم األوروغوياني لويس
سواريز من تعديل الكفة يف الدقيقة  56ثم أضاف
أرنوت غروينفيلد الهدف الثاني لفريق الغواصات
الصفراء  )74(.وبينما كانت املواجهة تتجه نحو

تحقيق فياريال لفوز ثمني ،تمكن أبناء املدرب دييغو
سيميوني من تسجيل هدف التعادل يف الدقيقة 95
(الجزائري عيىس مندي خطأ يف مرماه).
ويملك أتلتيكو مدريد  7نقاط فيما جمع فياريال إىل حد
اآلن  3نقاط من  3تعادالت.
ويف باقي املواجهات ،عاد أوساسونا بالفوز من خارج
أرضه أمام قاديش ( )2-3وانترص رايو فاليكانو عىل
غرناطة برباعية نظيفة.

السلطة الرابعة
العدد 7554 :الثالثاء  31آب 2021

قوانني اإلعالم السودانية ختترب تعهدات
السلطة االنتقالية حبرية الصحافة

الخرطوم /متابعة الزوراء:
تش�هد أروقة وس�ائل اإلعالم الس�ودانية نقاش�ات محتدمة ح�ول مس�ودات قوانني اإلعالم
الجدي�دة وتأثرياته�ا عىل مس�تقبل حرية اإلعالم ،وس�ط جملة من االعرتاض�ات عىل بنودها
املرتبطة بآليات الحصول عىل املعلومات وترخيص الكيانات واملؤسسات الصحفية.
وتدعم الحكومة النقاش�ات الجارية عىل مستويات مختلفة بش�أن مشاريع القوانني الثالثة
وهي :قانون الصحافة وقانون حق الحصول عىل املعلومات وقانون الهيئة السودانية لإلذاعة
والتلفزيون ،وأعلنت وزارة الثقافة واإلعالم عقد ورش عمل للتوافق عليها قبل إجازتها بشكل
نهائي من الس�لطة الترشيعي�ة والتي باتت ممثل�ة يف الحكومة االنتقالية ومجلس الس�يادة
لغياب الربملان حاليا.
وتح�اول الحكوم�ة بناء ج�دار الثقة بينها وبين العاملني يف الحقل اإلعالمي بعد أن تس�ببت
ممارس�ات بعض األجه�زة األمنية وهيئات رس�مية يف ارت�كاب تجاوزات بح�ق الصحافيني
وتركت فجوة أصبحت بحاجة إىل جهود فاعلة لتضييقها.
ونف�ذوا وقف�ة احتجاجية الثالثاء املايض أم�ام مجلس الصحافة واملطبوع�ات الصحافية يف
الخرط�وم ،احتجاجا عىل االعتداء بالضرب عىل الصحايف عيل الدايل عض�و اللجنة التمهيدية
الس�تعادة نقاب�ة الصحافيين ،من جانب الق�وات األمن يف واقع�ة تكررت للم�رة الثالثة منذ
س�قوط نظام الرئيس الس�ابق عمر البشير .ومع أن الس�لطة االنتقالية أعلنت نيتها تعديل
القوانين القمعية التي وضعها النظام البائد من�ذ اإلطاحة به قبل أكثر من عامني ،إال أنها لم
تشهد تطورات حقيقية ،وإن كان التطور بدا ملحوظا عىل مستوى فتح املجال العام وإتاحة
العم�ل الصحايف بحري�ة كبرية ،لكن ظلت البيئة القانونية املنظم�ة للعمل من دون تعديل ،ما
وضع قيودا عىل اإلعالميني الذين يخشون من تطبيق بعض القوانني الصارمة عليهم.
وتع�د مس�ودة القوانني التي أعلن�ت عنها وزارة الثقاف�ة واإلعالم مطلع أغس�طس الجاري،
وكيفي�ة تعامل الس�لطة االنتقالية مع مطالب الصحافيني ومدى االس�تجابة للتعديالت التي
من املتوقع إدخالها عليها ،اختبارا لقناعة السلطة االنتقالية بحرية الصحافة واإلعالم ،والتي
يج�ري التعام�ل معها باعتبارها هدفا سياس�يا ،وتب�دو الرتمومرت لقياس مس�توى االلتزام
بتنفيذ أهداف الثورة عىل البشري التي كان شعارها األول الحرية.
وتركزت االنتقادات التي وجهها صحفيون إىل مسودة القوانني الجديدة يف أنها وضعت ضوابط
صارمة إلحكام الش�فافية املالية املطلوبة للصحف للتعامل مع أزمات اخرتاق املال الس�يايس
للصح�ف إىل درج�ة أنه�ا تبدو فيها اس�تقاللية وس�ائل اإلعالم على املحك نتيج�ة التدخالت
الحكومية يف عملية الضبط املايل.
ويخشى الصحفيون من أن تكون خطوة إنش�اء مجلس الصحافة الذي نصت عليه مس�ودة
قان�ون الصحافة مقدمة لتدخل حكوم�ي يف عمل الصحف واملواقع اإللكرتونية ،ألن الحكومة
تت�وىل مهم�ة تعيني أعضائه ،وإن تحدثت بنوده عن اس�تقالليته س�يظل تابعا لها ،وس�وف
يتوىل املجلس مهمة محاس�بة كل صحايف أو مؤسسة صحافية تنتهك ميثاق الرشف أو تتنكر
لقواعد السلوك القويم التي تحددها مواثيق العمل املتفق عليها.
وأث�ار العديد من القائمني عىل إدارات املؤسس�ات الصحافية مش�كالت تتعلق بالحصول عىل
تراخيص العمل يف القوانني الجديدة التي حظرت مزاولة أعمال أي مؤسس�ة إعالمية طاملا لم
تق�م بإخطار مجل�س الصحافة ،ما أفىض إىل مقارنات عديدة بين القانون الجديد ونصوص
ترخي�ص الصحف وفق�ا لقان�ون الصحافة واملطبوع�ات الذي أق�ره نظام البشير يف العام
.2009
وتركزت غالبية االنتقادات عىل قانون املعلومات حيث جاءت نصوصه فضفاضة يف ما يتعلق
بالوصول للمعلومات ذات الطابع السيايس وتلك املتعلقة باألمن القومي ،وحظره الوصول إىل
املعلومات الخاصة باألرسار التجارية وتتضمن توصيات أو استش�ارات ُتقدم قبل اتخاذ قرار
بشأنها ،ويشمل ذلك املراسالت الرسية وذات الطبيعة الشخصية ولم يوضح طبيعة املراسالت
التي تخص املسؤولني أو املواطنني.
وقالت الصحافية درة قمبو لـ”العرب” إن املش�كلة يف مرشوع�ات القوانني املعروضة أنها لم
تحظ بمش�اورات واس�عة يف مرحلتها األوىل ول�م يجر أخذ رأي أصحاب الش�أن واألكاديميني
وبالتايل فإدخال تعديالت س�يكون بحاجة للمزيد من النقاش�ات واملشاروات ،وكعادة غالبية
القوانين ل�ن تحظى بتوافق كام�ل ،لكن يف كل األح�وال تخفف القوانني الجدي�دة من القيود
واملحاذير التي وضعها النظام السابق عىل حرية الصحافة.
وتعرضت اللجنة االستشارية التي شكلتها وزارة العدل السودانية لوضع مرشوعات القوانني
النتق�ادات الذعة ،إذ كان من املقرر أن يجري تش�كيلها من جانب وزارة الثقافة واإلعالم عىل
أن تتضمن إعالميني وخرباء متخصصني ،غري أنها ضمت قيادات حزبية وشارك فيها ممثلون
ينتمون لحركات مسلحة ،وقلة من الصحافيني ال يحظون بتوافق كبري عليهم.
وأضاف�ت قمب�و يف ترصي�ح لـ”العرب” أن أوض�اع الصحف الورقي�ة والقن�وات التلفزيونية
بحاجة لتدخالت حكومية عاجلة إلنقاذها أوال يف ظل غياب الدعم التام للدولة التي أثرت سلبا
على أوضاعها االقتصادية ،وهو ما جعل املؤسس�ات اإلعالمية رهينة اإلعالن الذي يأتيها من
مؤسس�ات وكيانات اقتصادية تابعة لجهات عىل رأس الس�لطة االنتقالية ولذلك ال تستطيع
أن تتعرض لفسادها.
وأش�ارت إىل أن تعديلات قوانين اإلعلام ال بد أن تتضم�ن إعفاء الصحف م�ن رضائب ورق
الطباعة الذي أدى إلغالق العديد من الصحف ،واألهم أن تتضمن طباعة الصحف داخل مطابع
حكومي�ة تتب�ع جهات صحافية بعي�دا عن املطاب�ع التابعة للجيش ،ما ق�د ُيعرض الصحف
للحجب أو يجعلها رهينة مواقف الجهات املسؤولة عن صدور أوامر الطباعة.
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ألفا صحفي أفغاني قدموا مطالب إجالء لالحتاد الدولي للصحفيني
كابل /متابعة الزوراء:
أفاد االتحاد الدويل للصحفيني أنه تلقى طلبات
إجالء من أكثر من ألفي صحفي أفغاني.
وق�ال االتح�اد ،وه�و أكبر منظم�ة عاملي�ة
للصحفيني ،إنه لج�أ إىل حركة طالبان لرتتيب
مرور آمن للصحفيني األفغان من مطار كابل.
وق�ال نائب األمني الع�ام لالتحاد جرييمي دير
لصحيفة باكستانية إنهم تلقوا بالفعل طلبات
م�ن عاملين بوس�ائل اإلعلام األفغانية عرب
منظمات تابعة لالتحاد.
ويف حديث�ة لصحيفة “ذا ني�وز” قال جرييمي
إن “االتح�اد لج�أ إىل دول أوروبي�ة مختلف�ة،
بما فيها إس�بانيا ومقدونيا الشمالية وفرنسا
واملكس�يك وإيطالي�ا وأملاني�ا واململكة املتحدة
والوالي�ات املتح�دة وكن�دا إلص�دار تأشيرات
واملساعدة يف إجالء الصحفيني األفغان”.
غير أنه أوضح أنه ال توجد ّ
أي دولة مس�تعدة
الستقبال أكثر من عرشة إىل  15صحفيا .ومع
تلقي الطلبات يوميا ،يرتفع العدد باستمرار.

وأضاف أن “مراقبة االتحاد للوضع عىل األرض
تكش�ف عن وجود حالة م�ن الذعر واليأس يف

الوس�ط اإلعالم�ي يف أفغانس�تان .إننا قلقون
بش�أن الوضع يف أفغانستان ونأمل أن تتعاون

طالب�ان معنا».وت�زداد املخ�اوف على حرية
اإلعلام يف أفغانس�تان م�ع تواص�ل ن�داءات
االس�تغاثة من قبل الصحفيني الذين يخشون
البقاء يف البالد وال يثقون بتعهدات طالبان.
وقال املصور األفغاني مسعود حسيني الحائز
على جائ�زة “بوليت�زر” يف  2012إن الح�كام
الج�دد يف أفغانس�تان يفرض�ون قي�ودا ً على
الصحفيات بشكل خاص.
وأض�اف حس�يني املوج�ود حالي�ا يف هولن�دا
لوكال�ة “فرانس برس” الت�ي كان يعمل معها
يف السابق “س�يكون الوضع س�يئا جدا .إنهم
يس�عون لقتل وس�ائل اإلعالم لكنهم يفعلون
ذلك ببطء” ،الفتا ً إىل أنه “عندما تقبض طالبان
عىل أحد ،أوالً يقبضون عليه ثم يقتلونه ،وهذا
ما يحصل اآلن لوسائل اإلعالم عموماً”.
وأعلن�ت إدارة الثقاف�ة واإلعلام املحلي�ة يف
قندهار ،املعق�ل األصيل لطالب�ان ،يف بيان لها
أن عىل جميع وس�ائل اإلعلام املحلية منع بث
املوسيقى وبث ّ
أي برنامج فيه صوت نسوي.

شرطة جنوب السودان توقف ثالثة صحفيني لفرتة وجيزة وتغلق إذاعتهم
متابعة /الزوراء:
قالت منظم�ة حقوقي�ة ونقابة ّ
إن
عنارص رشطة اعتقلوا لفرتة وجيزة
ثالثة صحفيني يف جنوب الس�ودان،
وأغلقوا محطتهم اإلذاعية الجمعة،
عىل خلفية تظاهرة مقررة االثنني.
وكان ائتالف م�ن املجتمع املدني قد
دعا إىل احتجاج عىل مس�توى البالد،
للمطالبة باستقالة زعماء الدولة.
ودهم عن�ارص رشطة مبن�ى إذاعة
«جونقلي إف إم» املس�تقلة يف والية
جونقيل رشق البالد ،واعتقلوا أربعة
أشخاص ،بينهم ثالثة صحفيني ،قبل
مصادرة هواتفهم ووقف برامجهم،
وف�ق م�ا أف�ادت منظم�ة حقوقية

محلية لوكالة «فرانس برس».وقال
رئيس «اتح�اد الصحفيني يف جنوب
السودان» (أوجوس) ،باتريك أويت،

إن�ه ت�م إطلاق رساح املحتجزين يف
وقت الحق  ،لكن الراديو لم يستأنف
بعد نشاطه.

وأوض�ح أوي�ت أن عن�ارص األم�ن
ّ
«ب�ث
اش�تبهوا يف أن اإلذاع�ة أرادت
يشء يتعلق بدعوة التحالف الشعبي
لالحتجاج».
ّ
يتس�ن عىل الفور الحصول عىل
ولم
تعليق من مسؤويل الرشطة.
ويضم «التحالف الشعبي» أكاديميني
ومحامين ومجموع�ات نس�ائية
وشبابية ومس�ؤولني سابقني ،وهو
يدع�و إىل التغيري بعد عرش س�نوات
م�ن االس�تقالل اتس�مت بالح�رب
األهلية والفساد والفقر.
وه�ذه امل�رة األوىل يف تاري�خ البلاد
الت�ي يطل�ق فيه�ا املجتم�ع املدني
مبادرة مماثلة.نال جنوب الس�ودان

استقالله عن الس�ودان عام .2011
لكن بعد مرور عرش سنوات ،أصبحت
البلاد أكثر هشاش�ة م�ن أي وقت
مىض ،ومهددة باستمرار برصاعات
حول السلطة ،يف ظل عجز عن كبح
العنف والجوع املسترشيني.
وخلفت الحرب األهلية خالل خمسة
أعوام أكث�ر من  380أل�ف قتيل و4
ماليني نازح ،ودمرت االقتصاد.
ورغ�م إب�رام اتف�اق ع�ام 2018
وتش�كيل حكومة ائتالفي�ة ،ال يزال
السلام هش�ا ً يف البل�د ال�ذي يبل�غ
عدد س�كانه  12مليون نس�مة ،وال
تزال العديد م�ن مناطقه تعاني من
العنف.

تعيني مدير جديد لوكالة األنباء اجلزائرية بعد سلسلة من األخطاء املهنية
الجزائر /متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات الجزائرية السبت إنهاء مهام مدير وكالة األنباء
الرس�مية وتعيني خليفة له ،ضمن سلسلة من اإلجراءات التي تم
اتخاذها مؤخرا لتنظيم القطاع.
وأف�ادت وزارة االتصال (اإلعالم) الجزائرية يف بيان بأنه “يف إطار
تنظي�م القطاع أرشف وزي�ر االتصال عمار بلحيمر الس�بت عىل
تنصيب سمري قايد مديرا عاما لوكالة األنباء الجزائرية”.
وأض�اف البي�ان أن املس�ؤول الجدي�د خل�ف فخرالدي�ن بلدي يف
املنصب ذاته .وقد عني مدير عام وكالة األنباء الجزائرية الس�ابق
فخرالدي�ن بل�دي مطلع أغس�طس  2019بعد انطالق مسيرات
الحراك الشعبي الذي أعقب اإلطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز
بوتفليقة.ويف نهاية مايو املايض عني ش�عبان لوناكل مديرا عاما
جدي�دا للتلفزيون الجزائ�ري الحكومي (رس�مي) خلفا لفتحي
س�عيدي الذي ش�غل املنصب عىل مدى حوايل ش�هر بالنيابة ،بعد
إنهاء مهام مديره السابق أحمد بن صبان مطلع الشهر ذاته.
ومدير وكالة األنباء الجزائرية الجديد صحايف وتقلد منصب مدير
مكتبها الجه�وي (اإلقليمي) بوالية وه�ران ،والذي يضم واليات
شمال غربي البالد.
وكال�ة األنباء الجزائرية وقع�ت يف أخطاء مهنية فادحة يف الفرتة

األخرية ،وتسببت يف إحراج الجزائر بنرشها أخبارا ملفقة
وي�رى الكثيرون م�ن داخل الوس�ط الصحايف أن ه�ذه الخطوة
تأخ�رت كثريا إذ وقعت وكالة األنب�اء الجزائرية يف أخطاء مهنية
فادحة وكان من املفرتض تغيري قيادتها منذ وقت طويل ،باعتبار
مدير الوكالة هو املسؤول عن مسريتها املهنية السيما أنها الوكالة
الرس�مية للدولة.وتس�ببت الوكالة يف حرج بالغ للجزائر ،بعد أن
أص�در مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنس�ان بجنيف يف س�بتمرب
 2020بيانا س�لط فيه الضوء عىل معلوم�ات وصفها بـ”امللفقة
يف م�ا يتعلق بالجزائر” .وقالت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان
التابع�ة ملنظمة األمم املتحدة إن “الوكالة الجزائرية نرشت مقاال
مغلوطا بني عىل معلومات مفربكة ،وإنها استندت إىل ترصيحات
لش�خص قدمته كس�كرتري يف مكتب املنازع�ات يف األمم املتحدة
وهذا الش�خص غري موجود ضمن موظفي األمم املتحدة واملكتب
املذكور وال عالقة له بقضايا حقوق اإلنسان”.
وتطرق مجلس الوزراء مؤخرا إىل فوىض قانون السمعي البرصي
للبحث يف س�بل تنظيمه وتقنينه ،بس�بب ما يعيش�ه القطاع من
فوىض واالنتقادات الدائمة التي تطال أداءه.
لك�ن صحفيني يشيرون إىل أن هناك خط�وات حكومية متزايدة
للضغط عىل وسائل اإلعالم تحت مسمى الضبط والتنظيم ،حيث

تم تكليف وزير االتص�ال مؤخرا بمهمة خاصة يف املرحلة املقبلة
وهي استكمال إنشاء مؤسسات ضبط قطاع االتصال.
وطل�ب رئيس الوزراء أيمن عبدالرحمن من بلحيمر ضمان توفري
“رشوط ممارس�ة مهن�ة الصحاف�ة القائم�ة عىل حري�ة الرأي
والتعبري وأخالقيات املهنة”.
وقدم بلحيمر ألعضاء الحكومة عرضا حول اسرتاتيجية االتصال
الحكومي تمحور حول تطوير االتصال املؤسس�اتي واألس�اليب
التي يتعني اعتمادها لتحسني اإلعالم املوجه للمواطن.

اإلعالم املغربي بني حم ّك االنتخابات وتداعيات «كوفيد ـ »19

اإلعالمي املغربي الص ّديق معنينو :القنوات العمومية فقدت الكثري من جاذبيتها ومصداقيتها
الرباط /جمال املحافظ:
يش�هد املغرب يف الثام�ن من س�بتمرب (أيلول)
املقبل تنظيم االنتخابات الترشيعية والجماعية
(البلدي�ة) والجهوي�ة ،وهي أول اس�تحقاقات
منذ اس�تقالل املغرب ع�ام  1956تجرى يف يوم
واحد.
وبغ�ض النظ�ر ع�ن الس�ياقات السياس�ية
واالجتماعية له�ذه االنتخاب�ات ،التي تنظم يف
ظ�ل تداعيات جائحة «كوفيد  »19 -وتفش�يها
الواس�ع هذه األيام ،فإن هذه االنتخابات ،التي
عدها العاه�ل املغربي امللك محمد الس�ادس يف
خطاب�ه يوم  20أغس�طس (آب) الح�ايل بأنها
«ليس�ت غاية وإنما وس�يلة إلقامة مؤسسات
ذات مصداقي�ة» ،تكتسي طابع�ا ً صحي�ا ً
ولوجيستيا ً خاصا ً يف ظل هذه الظروف.
هذا الواقع يتطلب مجهودا ً مضاعفا ً من جانب
الهيئ�ات السياس�ية املتنافس�ة فيه�ا ،والبالغ
عددها  32حزباً ،مما يحتم عىل وس�ائل اإلعالم
إدراج املتغريات الوبائية الطارئة بعني االعتبار،
والعم�ل عىل إب�داع أنم�اط جدي�دة يف التواصل
مع الكتلة الناخب�ة ،والرأي العام بحيث يتمكن
اإلعالم من تمرير رسائل ،يف هذا الزمن االنتخابي
الذي يعترب لحظة إعالمية بامتياز.
اهتمام أكرب باإلعالم املسموع واملرئي
وحقاً ،تويل الهيئات السياسية املغربية املشاركة
ً
اهتمام�ا أكرب باإلعالم العمومي
يف االنتخابات،
املس�موع واملرئ�ي ،مقارن�ة م�ع اهتمامه�ا
بوس�ائل اإلعالم األخرى .كذلك هو شأن اإلدارة
االنتخابية التي تلج�أ بدورها لإلعالم العمومي
للتعري�ف باملقتضي�ات القانوني�ة واملس�اطر
التنظيمي�ة كي يك�ون الناخبون واملرش�حون
على بينة من التدابري املتخ�ذة ،فضالً عن حثها
الناخبين يف وصلات إعالني�ة على التوجه إىل
صناديق االقرتاع.
يف ه�ذا اإلطار ،قال اإلعالم�ي املغربي املخرضم
الص ّدي�ق معنين�و يف ترصيح�ات لـ«الشرق
األوس�ط» إنه م�ع اقتراب موع�د االنتخابات:
«تتج�ه األنظ�ار إىل وس�ائل اإلعلام املرئي�ة

واملس�موعة واملكتوب�ة ملعرف�ة اس�تعداداتها
لتنش�يط الحملات االنتخابي�ة واس�تضافة
ممثيل األحزاب ملناقشة برامجهم واالطالع عىل
مقرتحاته�م يف مختل�ف امليادي�ن»ّ .
وذك�ر بأن
«التلفزيون املغربي واإلذاعة الوطنية ،ثم الحقا ً
القن�اة الثاني�ة ،كان�ت انطالقا ً م�ن ثمانينيات
ّ
تخصص
القرن املايض ،القن�وات الوحيدة التي
حصصا ً يقدم خاللها ممثلو األحزاب السياسية
عروضا ً حول برامجهم االنتخابية .أما اآلن فقد
تعددت القنوات التلفزيونية واإلذاعات العمومية
الخاصة ،ونتج عن ذلك خلق مس�احات جديدة
للمشاركة والنقاش».
ويتاب�ع معنين�و  -الذي هو أيضا ً وكيل س�ابق
ل�وزارة االتص�ال (اإلعالم)  -فيق�ول إنه «رغم
ه�ذا الغنى يف العرض توج�د صعوبات ال بد من
مراعاتها ،منها الشعور القوي لدى الرأي العام
ب�أن أهداف األحزاب السياس�ية لم تعد ملتزمة
بقضايا الجماهري ،بل أصبحت املنافس�ة قوية
عىل املقاعد الس�تغاللها يف أغراض ش�خصية».
ث�م يضيف إن «القنوات العمومية فقدت الكثري
من جاذبيتها ومصداقيتها بعدما أدارت ظهرها
الهتمام�ات الن�اس وقضاياه�م ومعاناتهم...
ً
فضلا ع�ن ظه�ور وس�ائل تواص�ل
وه�ذا،
اجتماع�ي أصبح لها تأثري كبري يوازي أو يفوق
تأثري وسائل اإلعالم العمومي .بل أكثر من هذا،
أضح�ت لهذه الوس�ائط أدوار تواصلية جديدة
يصع�ب التحك�م فيه�ا أو توجيهه�ا ،وه�ي يف
غالبيتها تدعو إىل مقاطع�ة االنتخابات وتنتقد
بشدة قيادة األحزاب».
ث�م يتط�رق معنين�و إىل تأثير «كوفي�د »19 -
ليق�ول« :تض�اف إىل ه�ذه الصعوب�ات ،هناك
األزمة الصحية التي ستعيق الحملة االنتخابية،
مما سيحرم األحزاب من فرص تنظيم تجمعات
جماهريي�ة ،كم�ا كان الش�أن يف االنتخاب�ات
الس�ابقة» .ومن ثم يتساءل« :ماذا يمكن فعله
اآلن عىل بعد أسابيع قليلة من يوم االقرتاع لحث
املواطنين عىل التوج�ه إىل صنادي�ق االقرتاع...
علم�ا ً ب�أن الع�زوف ظاه�رة عاملي�ة تم�س

مرشوعية الربملان�ات ،وتعكس رفضا ً مجتمعيا ً
للعملية الديمقراطية االنتخابية؟» واستطراداً،
يط�رح تس�اؤالً ثاني�ا ً ه�و« :ماذا يمك�ن فعله
ّ
مرشفة حتى يحظى االقرتاع
لضمان مش�اركة
باملصداقية ويس�اير الجه�ود املتواصل�ة لبناء
مغرب ديمقراطي يس�عى إلقام�ة دولة حديثة
ديمقراطية ومتطورة؟».
عىل هذين التس�اؤلني يجي�ب معنينو مقرتحاً:
«تعبئة ش�املة لوسائل التواصل تهدف إىل إبراز
أهمي�ة االنتخاب�ات ،وتنظيم برام�ج ولقاءات
حواري�ة بمش�اركة األح�زاب والجمعي�ات
وأس�اتذة الجامعات ملناقش�ة قضايا ته ّم الرأي
الع�ام كالبطال�ة ومش�اكل التعلي�م والصح�ة
والحياة الديمقراطية ،مع االستعانة بصحفيني
متخصصني يحظون باالحرتام».
انتقاد من اليسار
م�ن جه�ة أخ�رى ،إذا كان اإلعلام رشي�كا ً
وفاعالً أساس�يا ً يف البن�اء الديمقراطي ،وطبعا ً
يف لحظ�ة االنتخاب�ات  -بما تمثل�ه من محطة
حاس�مة يف التعبري عن اإلرادة الش�عبية بهدف
انبث�اق مؤسس�ات تعكس اختي�ارات الناخبني
 ،-ف�إن ح�زب التق�دم واالشتراكية (يس�اري

معارض) ،ينتقد بشدة ممارسات بعض املنابر
اإلعالمي�ة التي تخرتق بفعل س�لطة املال هذه
االستحقاقات االنتخابية ،حسب ما ذكره كريم
تاج ،عضو الديوان السيايس للحزب ،واملسؤول
عن التواصل فيه.
وذك�ر ت�اج ،ال�ذي ت�وىل تدبير وزارة اإلعلام
واالتص�ال يف تجربتني حكومتني س�ابقتني مع
الوزيري�ن نبيل بنعبد الله وخال�د النارصي ،أن
«دور اإلعالم يتعاظم سلبا ً أو إيجاباً ،يف مواكبته
للتنافس بين األحزاب واملرش�حني ،حيث تظل
ّ
املؤطرة للفع�ل اإلعالمي من
القواعد األس�اس
موضوعية وحياد ومهنية وتقيص الحقيقة هي
املُح ِّدد يف الحكم عىل دور هذا الفاعل والرشيك يف
عملية البناء الديمقراطي».
وأوض�ح ت�اج« :إذا قمن�ا بتنزيل ه�ذا التحليل،
البديه�ي واملتع�ارف علي�ه ،عىل اس�تحقاقات
الثامن من س�بتمرب باملغرب يمكن أن نس�جل،
بأس�ف ش�ديد ،أن�ه باس�تثناء مناب�ر قليلة ال
تزال تتمتع بالحد املطل�وب من املهنية ،فإن ما
يحصل من اخرتاق غري مسبوق للحقل اإلعالمي
بفعل س�لطة امل�ال أساس�اً ،يدفعن�ا إىل القول
إن دور اإلعلام ج�رى تحريف�ه ع�ن مقاصده

الس�امية املتمثلة يف الوقوف عىل نفس املسافة
م�ن مختلف األح�زاب املتنافس�ة يف االنتخابات
املقبلة».
أما هش�ام كزوط ،األس�تاذ الباح�ث يف قضايا
اإلعلام والتواصل االستراتيجي بكلي�ة اآلداب
والعل�وم اإلنس�انية يف وج�دة (ش�مال رشق�ي
املغ�رب) ،فق�ال لـ«الشرق األوس�ط» إن
«املس�ؤولية االجتماعي�ة لإلعالم تتض�ح أكثر،
وتتعاظ�م ،خلال رص�د تدخلات األح�زاب
السياس�ية أثن�اء فترات الحملات االنتخابية
بنوع من النزاه�ة والحياد والتقي�د بالضوابط
األخالقي�ة واملهنية لإلعالم ...ال�ذي يعد منصة
للتغطي�ة املوضوعي�ة وف�ق مب�ادئ التعددي�ة
والتوازن بعيدا ً عن إمالءات الس�لطة وإغراءات
املال» .ويف نظ�ر كزوط« :اإلعالم�ي هو بمثابة
املثق�ف العضوي ،الذي يجعل من اإلعالم فضا ًء
عمومياً ...يس�هم يف النقاش الس�يايس العلني
الحر القادر عىل بناء الرصح الديمقراطي.
ضمان حرية اإلعالم
وباعتبار أن الطريقة التي رّ
يفس بها املواطنون
الرس�ائل السياس�ية ترتبط أساسا ً باملدى الذي
تؤثر به وس�ائل اإلعالم عىل املواقف السياس�ية
والس�لوك االنتخاب�ي ،إب�ان فترة الحملات
االنتخابي�ة ،ف�إن أي انتخاب�ات ديمقراطي�ة
ال تس�تقيم م�ن دون ضم�ان حري�ة اإلعلام
لحماي�ة ش�فافية العملي�ة االنتخابي�ة .إال أن
كري�م تاج يس�تدرك هنا فيق�ول« :طبعا ً يبقى
لوس�ائل اإلعلام العموم�ي الدور األس�ايس يف
ه�ذه املرحلة» ،معرب�ا ً عن اعتق�اده أنه «عىل
العموم ،ومع تس�جيل بعض التأخري يف انخراط
مؤسس�ات اإلعالم العمومي يف تنشيط وتأطري
النقاش السيايس الرضوري تحضريا ً لالنتخابات
املقبلة ،فإن ما جرى ويجري منذ بداية فرتة ما
قبل الحمل�ة االنتخابية ،يمك�ن تقييمه إيجابا ً
لجهة الرفع من املش�اركة الت�ي تعترب التحدي
األهم الذي يواجهنا جميعاً ...دولة ومجتمعاً».
 ...واملمارسة املهنية
من جانبه ،يالحظ كزوط أنه عىل خالف الطرح

النظ�ري فإن الرؤية التحليلي�ة والنقدية لواقع
تعاطي اإلعلام املغربي مع الحمالت االنتخابية
تمهيدا ً القرتاع الثامن من سبتمرب املقبل «تشهد
انزياحا ً عن املمارسة املهنية املوضوعية ...ولنا
أن نق�ف عن�د جمل�ة م�ن الحقائق م�ن خالل
تحليل واس�تقراء الرس�ائل اإلعالمية التي بثت
خالل ش�هر أغس�طس (آب) الحايل عرب مواقع
التواصل االجتماعي واملتعلقة بانتخاب أعضاء
الغرف املهنية».
واس�تنادا ً إىل دراس�ة كمّي�ة ح�ول نم�ط املادة
اإلعالمي�ة ،وم�دة الربام�ج ونوعي�ة املعالج�ة
الفني�ة ،وطبيع�ة القضاي�ا الرئيس�ة املتناولة
خلال التغطي�ة واألهداف املرتقب�ة منها ،وكذا
أس�اليب اإلقناع واتج�اه املعالج�ة والجمهور
املستهدف ،س�جل كزوط جملة من التجاوزات
منه�ا غياب العديد من القوال�ب الفنية للربامج
اإلعالمي�ة كربامج الحوارات واملقابالت وش�كل
التحقيق والتقرير اإلخباري والتعليق اإلخباري
أو الربام�ج اإلخباري�ة الخاصة .وأفاد األس�تاذ
الباحث أنه بدالً من ذل�ك ُي َ
الحظ االكتفاء فقط
بربام�ج التعبير املب�ارش ،أو االس�تضافة يف
النشرات اإلخبارية وبرام�ج تغطية التجمعات
االنتخابية بشكل تقليدي ورتيب ،مع تخصيص
حيّ�ز زمني أق�ل للربام�ج املتعلق�ة باملداخالت
الحزبي�ة عىل حس�اب بقي�ة الربام�ج األخرى.
وسجّ ل كزوط وجود «تعتيم ممنهج للمعطيات
الحقيقية ،عىل مستوى املضمون منها الالئحة
االنتخابي�ة ،ناهي�ك م�ن معطيات أخ�رى أكثر
أهمي�ة ،مم�ا يجع�ل النق�اش عقيما ً وس�ابقا ً
ألوان�ه ،بل يخلق نفورا ً وفت�ورا ً وغياب النقاش
الس�يايس الحقيق�ي يف املضامين اإلعالمي�ة».
ومن ثم اعترب أن ه�ذا الواقع «يفتقد إىل الجرأة
والش�فافية يف الكش�ف عن الحقائق وتوضيح
الرؤية املس�تقبلية للحزب املعن�ي ،فكأنك أمام
أحزاب مستنس�خة تروج لخط�اب آيديولوجي
نفس�ه ،م�ع تغيي�ب املثق�ف العض�وي م�ن
أكاديميين وإعالميين ذوي االختصاص يف هذا
النقاش».
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فالح رحيم يقدم الشكل احلواري يف رواية
( الشر االخري يف الصندوق)
محدي العطار
ال يحت�اج الروائ�ي “فلاح رحي�م” اىل اس�تخدام
الرمزية او التعمق يف االسطرة التي استعان بها يف
عنوان الرواية واستكشاف مفهوم (األمل) يف بيئة
ال تعطي�ك أال الياس! فالروائي يملك ادواته الفنية
وعنارص التش�ويق املفعم�ة بالواقعية القاس�ية
وذاك�رة يس�تعيد فيها تفاصيل اح�داث التاريخ
م�ع خل�ق ش�خصيات ناضج�ة فنيا ق�ادرة عىل
تجسيد املرحلة الزمنية املعقدة يف حياة العراقيني،
رواي�ة (الرش االخري يف الصن�دوق) للروائي “فالح
رحيم” اص�دار دار الرافدين س�نة االصدار 2021
وتق�ع يف  420صفحة ،انها رواي�ة فكرية يف زمن
الح�رب تبدأ ع�ام 1983وتنتهي م�ع وقف اطالق
النار عام  .1988واحتفاالت العراقيني يف س�احة
االحتفاالت.
ش�خصية البط�ل “س�ليم كاظم حس�ن” هو من
يمارس اللعبة الرسدي�ة مع الروائي بالتناوب حتى
يص�ل اىل الفصل  62ليكون هذا الحوار بني الس�ارد
والروائي “قلت له  -يقصد سليم -ان ما افعله أغرب
أن�واع التجريب واالبتكار ،اي�ن التجريب يف االنصياع
لعش�وائية الح�دث وقبول العبودية ل�ه؟”ص. 406
نحن إزاء تمثيالت للش�خصيات الواقعية الحقيقية،
كل جن�دي له انتماء س�ابق للحزب الش�يوعي هو
وعائلت�ه س�يجد نفس�ه تجس�دت يف ه�ذه الرواية،
وكل جن�دي اع�دم ش�قيقه او احد اقاربه س�تذكر
معانات�ه يف ه�ذه الرسدية ،كل ام�رأة فقدت زوجها
او حبيبه�ا يف الح�رب س�يكون لها نصي�ب مؤثر يف
ه�ذه الرواية ،ام�ا الجانب الفلس�في للرسدية فهو
مقتبس من االس�طورة اليونانية الت�ي تتحدث عن
“صندوق الحظ الس�عيد” او ه�و صندوق الرشور،
هدية االلهة للناس“ ،بن�دورا” عندما فتحته طارت
منه كل الرشور ..رش واحد لم يخرج من الصندوق..
الرش الذي تبقى يف الصن�دوق هو االمل” وهل األمل
يمك�ن ان يك�ون مثلبة ووب�اء عىل صاحب�ه ؟ هذا
م�ا تجي�ب عنها الرواي�ة يف النهاية ليقول س�ليم يف
مس�ودة حكايت�ه الثانية ع�ن الحرب يف اش�ارة اىل
الحكاي�ة االوىل (ص�وت طب�ول الحرب م�ن بعيد):
الحكاية صارت تكرر نفس�ها ،ينبثق أمل ويطاح به
لينبثق س�بب آخر للرجاء تس�فهه الحوادث الكربى
والصغرى”ص. 406

الحروب تقتل االمل
حينما يتعرض الشخص اىل االلم املزدوج او املختلط
يفقد احساسه بالحب وحتى بالحياة ،سليم الجندي
الشيوعي (الس�ابق) من عائلة شيوعية يجد نفسه
تحت طائلة (معضلة االس�تبداد يف الداخل ومعضلة
احتمال الغزو من الخ�ارج) يف بلد مثل العراق يمنع
فيه التفكري الحر ويحارص فيه املختلف سياسيا مع
النظام تكون تلك الشخصية شاذة عن النسق العام
خارجة من النمط الس�ائد وال يبدو التنازل سقوطا
بل انس�حاب او تحطيم للذات”كان انهيار التحالف
الجبه�وي وان�دالع الح�رب وم�وت كريم -ش�قيق
سليم -وظهور بيانكا  -حبيبته البولندية -قد سفه
كل مشاغل االمس السياسية”ص23
اعتمد الروائي عىل الرسد الفلسفي وهو ينتقد الحرب
والنظام يف العراق وايران ويسخر من طروحاته ،ما
معن�ى أن نحارب ايران النهم مجوس وحينما تحتل
ارسائي�ل بيروت تتغري املعايري “طل�ب الطاغية من
االيرانيين يف حرك�ة بهلوانية مرتاكم�ة التوقف عن
القت�ال وتوحي�د الدولتين ملواجهة إرسائي�ل ودعم
لبنان والفلس�طينني...إيران ل�م ترفض هذه املزحة
الس�وداء،بل قابلتها بمزحة اكثر س�وادا :ان يحاكم
الطاغية امام محكمة دولية ،وان تعوض إيران بمئة
وخمسني مليار دوالر..شريازي قائد الجيش االيراني
قد رصح أن الهجوم لن يتوقف حتى نصيل يف كربالء
.يومها قال س�ليم قد تصل�ون يف كربالء ،أما القدس
فلن يصلها أحد من” الطرفني”

التفسري السيايس وليس الفلسفي
عىل الرغم م�ن ان الروائي يطرح مفهوما اجتماعيا
يمكن ان يكون االكثر تداوال بني الناس وهو (األمل)
ولكنه يطرحه مؤطرا بفكر سيايس وبرؤية فلسفية
بحاج�ة لتأويلها ،ونجد األمل املفقود ال يقترص عند
شخصية سليم فقط بل هو يشمل معظم شخصيات
الرواية وبنسب متفاوتة حتى يشعر القارئ كأن كل
الش�عب العراقي قد فقد األمل! (هدى تفقد جنينها
وقدرتها عىل االنجاب ويستش�هد زوجها بالحرب –
انعام ش�قيقة س�ليم ووالده وامه يعيشون يف حزن
دائ�م (ألستش�هاد ابنهم كري�م يف الح�رب العراقية
االيرانية) ستار وايناس يغضون النظر عن الطموح
ويركنون اىل السلامة ويس�تبدلون االم�ل باالمان،
امجد يفقد وظيفته كطيار بس�ب اتهامه بالتخاذل،
س�تار يرتك افكاره املاركس�ية حتى يعيش مرتاحا،
حسين يفضل املوت عىل االنتماء لحزب البعث ألنه
(يستحرم) ،محسن استبدل مفهوم االمل بالحصول

ع�ن دار مداد للطباعة والنرش والتوزي�ع صدرت للقاصة زينب
األس�دي مجموعته�ا القصصي�ة األوىل تيه الورد ،وقد قس�مت
املجموع�ة على اثنتي عشرة قصة تنوع�ت بنيتها بين املكان
املهم�ش مث�ل املقابر يف قصة تي�ه الورد والش�وارع الخلفية يف
قصة مذاق باهت وبني الجس�د املهمش مثل املهمش النس�وي
يف قصة تي�ه الورد واألقليات يف قصة تراتي�ل معطلة ،وقد تآزر
الجس�د مع املكان بوصفه الوع�اء الحامل لألحداث يف منظومة
رسدي�ة متآزرة متعاضدة ،يف حني أنفتح الش�كل القصيص عىل
مفاهيم رسدية مثل األسطرة يف قصة ذبول املسافات والواقعية
السحرية يف قصتي دفء الجليد وهديل الجنوب.
إن تنوع األشكال يف قصص املجموعة ييش بمقدرة يف املعالجات
القصصي�ة ما يجعل املتلقي يتماه�ى مع بنية الرسد ،فالتكرار
السردي املتش�ابه يكسر زم�ن اإلدراك يف ذهن املتلق�ي وهنا
تحدث القطيعة ما بني الناص والنص واملنصوص له ،ويذكر أن
القاصة زينب األسدي عضو يف املنتدى األدبي النسوي التابع إىل
اتحاد أدباء كربالء املقدسة.

قاسم والي

عىل “سلامة الحالة الفكرية” ،يوس�ف يعاقب من
جهاز املخابرات ويفصل فيكون االمل بالنسبة له –
كما يقول محسن -نغمة ناشزة!!
ال يس�عني اال حرص بع�ض الح�وارات التي تقرتب
من الفلس�فة ح�ول مفهوم االمل عند ش�خصيات
الرواية-:
يقتب�س الروائي مقولة م�ن نجيب محفوظ ذكرها
يف رواي�ة “بداي�ة ونهاي�ة” (املوت أرح�م من األمل.
لست أعجب لهذا  ،فاملوت من صنع الله واألمل وليد
حماقتنا) يقول س�ليم – بطل الرواية”-لفظ كلمة
األم�ل بنربة من يرف�ع بضاعة كاس�دة ويعجب ملن
يرص عىل بيعها..األمل هنا خداع للنفس ،رهان عىل
املجه�ول .هو الي�أس بعينه..ويأتي من يقول لك :ال
يقنط املؤمن من رحمة الله .أكيد .لم يبق لنا إال الله.
وهو ما يعني أن األمل مفهوم ديني)
الخاتمة
املواقف والرؤى تم صياغتها يف االساليب الفنية التي
اثارت الكثري م�ن التفاصيل الفكري�ة واالجتماعية
والسياس�ية وحتى العاطفية ،وقد نسجل مالحظة
على اتس�اع الجانب الخ�اص بالتحقيق مع س�ليم
! غير ذلك كان�ت الرسدية متماس�كة وكل يشء يف
هذه الرواية يحتمل التفسير الس�يايس فهي رواية
سياس�ية وفكرية تس�تحق االهتمام النقدي وتوفر
توثيق�ا فني�ا لالح�داث التاريخي�ة وادان�ة الحروب
العبثي�ة .وتتوقف كثريا امام اه�ايل ضحايا الحروب
ووقودها بينما ال يحاس�ب الطغ�اة وتجار الحروب
عن حماقاتهم واطماعهم التوسعية.
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نظرية (عمود النثر) عند أدونيس

متابعات ثقافية

تيه الورد اجملموعة القصصية
األوىل للقاصة زينب األسدي

على شاطئي كفيّ َك

د .صباح التميمي
ثم َ
َ
ٌ
رس�خت يف الذاكرة
مصطلحات
ّ�ة
الجمعي�ة للثقاف�ة العربي�ة ،وص�ار
اس�تدعاؤها واجب�ا ً نقديّ�ا ً على ّ
كل
�ع للمق�والت النقدي�ة الكربى يف
مُ ِ
راج ٍ
الفك�ر النق�دي العربي القدي�م ،ومن
ذل�ك مصطلح (عمود الش�عر) الرتاثي
ال�ذي اس�تقرت داللت�ه االصطالحي�ة
عن�د املرزوق�ي (ت421ه�ـ) يف القرن
الخام�س الهجري ،فكانت صياغته له
ّ
تمثل خالص�ة اآلراء النقدي�ة يف القرن
الراب�ع عىل نحو جديد لم ُيس� َبق إليه،
وق�د كان هدفه م�ن وراء صياغة هذه
القواعد الجمالية ((ليتميّز تليد الصنعة
من الطريف ،وقديم نظام القريض من
الحدي�ث)) ،وقد رأى الدكتور احس�ان
عب�اس ّ
أن (نظري�ة عم�ود الش�عر)
ٌ
أس�اس (كالس�يكي) رصين ،والثورة
عليه�ا ال تك�ون إال عىل أس�اس رفض
ً
جملة وتفصيال .
الشعر العربي
ّ
ُ
ويف الحقيق�ة فإن م�ن ين ِعم النظر يف
خط�اب (أدوني�س) التجدي�دي ،ي�رى
ّ
ب�أن ه�ذا هو الس�عي ال�ذي عمل عىل
ُ
تحقيقه من�ذ البواكير النظرية األوىل
ملشروع (قصي�دة النث�ر) يف منتصف
القرن العرشي�ن؛ فقد ح�اول أن يعي َد
صياغة نظرية (عمود الشعر) العربية
الرتاثي�ة ،بل يمح�و آثاره�ا ،و ُيقو َ
ّض
َ
أركانها الواهية – من وجهة نظره هو
ً
َ
ّ
طبعا – ليس�تبدل الذي هو أدنى بالذي
ه�و خير َ
بح َ
س�ب منظ�وره الفكري،
فيؤسس ملا ُيمكن ّ
ّ
أن نسمّيه بـ(عمود
قصي�دة النث�ر) يف أول مق�ال ج�اد له

َ
كشف
وسمه بـ(يف قصيدة النثر) ،وقد
ب�ه قن�اع معن�ى مصطل�ح (قصي�دة
وأس َ
النثر) املُبهمَّ ،
س ملق ّوماتِ عمودِه،
ّ
ومعاييره الفنيّ�ة ،على أن�ه ل�م يكن
بدع�ا ً يف ذلك ،ب�ل وعى ّ
وفك�ر وهض َم
ِ
وقال بوحي من كتاب (سوزان برنار)
املوس�وم بـ(قصيدة النث�ر من بودلري
إىل أيامن�ا) ،وكان خطا ُب�ه النظ�ري
النق�دي خطاب�ا ً تعويضيّا ً يس�عى إىل
من�ح (قصي�دة النث�ر) ُهويّ�ة رشعيّة
تنتمي بها إىل (جنس الش�عر) ،فحاول
تعويض نقصها اإليقاعي بالحديث عن
فق�رر بأنها
(بدعة) اإليق�اع الداخيل،
ّ
ُ
ُ
تقترح ((إيقاعا ً جدي�دا ً ال يعتمد عىل
أُص�و ِل اإليقاع يف قصي�دة الوزن ،وهو
إيقاع متنوّع يتجلىّ يف التوازي والتكرار
والنربة والصوت وح�روف املد وتزاوج

الح�روف وغريه�ا)) ،وتح�ت مف�ردة
(غريها) التي ختم بها قوله التعوييض
تختب�ئ إمكانات�ه غير املح�دودة يف
التحاي�ل والخداع ،فه�ل يفتقر (النص
الكالس�يكي) لعن�ارص ه�ذا اإليق�اع
املزع�وم؟ وه�ل ه�ي م�ن مُ بتك�رات
(قصي�دة النثر)؟ وما هذا (الغري) الذي
َي ِع ُدن�ا ب�ه أدوني�سّ ،
إنه�ا ال تعدو أن
تكون محاولة ترقيعية تعويضية لس ّد
النقص الحاصل يف املس�توى اإليقاعي
الخاض�ع للقي�اس الكمّ�ي ،ومحاولة
اس�تبدال ذل�ك النم�ط اإليقاعي بنمط
آخر ُيح�اول أدوني�س أن ُيوهمك ّ
بأنه
خاص بقصيدة النثر ،بما أوتي من حي ٍل
تنظريية ،ولغ ٍة شاعرية تأرس املتلقي،
ويفعل مثل ذلك مع (شكلها) ف ُيعوّض
فوضويته�ا بالحديث ع�ن (بدعة) ما
ُيش�به (الفوىض الخالّق�ة) ،فهو يرى
ّ
ب�أن (قصي�دة النثر) ذات ش�كل ،ذات
وح�دة مغلق�ة ،ه�ي دائرية ،أو ش�به
دائرية ،ال خط مستقيم ،هي مجموعة
عالئق ،تنتظ�م يف ش�بكة كثيفة ،ذات
تقنية مُ ح� ّددة ،وبن�اء تركيبي موحّ د،
منتظم األجزاء ،مت�وازنُ ،تهيمن عليه
إرادة الوع�ي الت�ي تراق�ب التجرب�ة
الشعرية وتقودها وتوجّ هها .
ففي هذا الرأي ّ
يوضح أدونيس هندسة
(قصيدة النثر) ،ويكشف عن خارطتها
البنائي�ة ،وي�وازن بينها وبين (النص
الكالس�يكي) – القصي�دة العمودي�ة
وقصي�دة التفعيل�ة – ال�ذي يرم�ز له
بـ(الخ�ط املس�تقيم) ،وه�ذا يعني أن
بنا َءها قائ� ٌم عىل (األس�اس الدائري)

ال (األس�اس العمودي) املستقيم الذي
ن�راه يف تج�ارب العم�ود والتفعيل�ة،
أي ّ
أنه�ا تتحرّك ش�عريا عىل املس�توى
األفق�ي والعم�ودي يف الوقت نفس�ه،
وال تظه�ر – بنائي�ا ً – عىل ش�كل كتلة
جامدة الحركة كقصي�دة العمود التي
َ
َ
عموديتها ،فتنتقل
تخرتق
ال ُيمك�ن أن
انتقاالت فاعلة إىل الجوانب األفقية من
الكتلة الشكلية ،غري ّ
أن انتظام األجزاء
والتوازن والبناء الرتكيبي املوحّ د يتجلىّ
يف (الن�ص الكالس�يكي) أيض�اً ،بل ّ
أن
وحدة اإليقاع الوزني والتقفوي يف هذا
الشكل تمنحه قوّة ربط تركيبي شكيل
تفتق� ُر إليه (قصيدة النثر) ذات القوام
املائع .
لقد خط�ا أدونيس خط�وات جديدة –
كما كانت تبدو يف وقتها  -س�عى فيها
ٍّ
ش�عري
س�عيا ً حثيث�ا ً لصناع�ة بدي ٍل
يّ
النّص� الكالس�يكي – آن�ذاك
للراه�ن
– فانتق�ل بع�د خطوات�ه التعويضية
تدشين (مقوّمات عمود
الس�ابقة إىل
ِ
قصي�دة النث�ر) الت�ي أوح�ت ل�ه بها
(زوزان برين�ار) – كم�ا ه�و معلوم –
َ
َ
ثالث مقوّم�اتٍ لعمود (قصيدة
فصاغ
النث�ر) ه�ي (الكثاف�ة) و(اإلرشاقية)
ّ
فاملق�وم األوّل والثاني
و(الالزمني�ة)،
– أعن�ي الكثافة واإلرشاقي�ة  -يتجلىّ
ّ
تتجنب
عملي�ا يف (قصيدة النث�ر) حني
االس�تطرادات واإليضاح والرشح ،وكل
ما يقودها إىل األن�واع النثرية األخرى،
فقوته�ا الش�عرية كامن�ة – بحس�ب
أدوني�س – يف تركيبه�ا اإلرشاقي ،ال يف
اس�تطراداتها ،وأم�ا املق�وّم الثالث –

( يف ذكرى وفاة الروائي الكبري حنا مينة ) ..املصابيح الزرق
جياللي عمراني
نعيش هذه األيام ذكرى وفاة الروائي
الس�وري الكبير حن�ا مينة(اب�ن
الالذقية ،ول�د يف  1924ثم هاجر إىل
حي املس�تنقع يف اسكندرون ،عاش
حياة شاقة و أنهى دراسته االبتدائية
مبك�را ليتفرغ إلعال�ة عائلته ،ربما
ه�ذه الظ�روف القاس�ية جعلت�ه
يعيش الحياة بعمق و يكتشف القاع
ال�ذي هو في�ه و يكتش�ف التفاوت
الطبقي بني البرشية ،يكتشف لكن
رسقت�ه الكتابة يف س�ن مبكرة أين
اش�تغل يف الصحافة الس�ورية أوال،
“اإلنش�اء الس�ورية” ،ه�ذه النقلة
جعلت�ه يقترب م�ن األدب فكت�ب
املرسحي�ة ،و القصص القصرية ثم
الرواي�ة ،كنا من جيل تعلّم عىل هذا

ي ّد هذا الش�يخ املكافح بال هوادة و
العصامي الفريد من نوعه .والبحار
ال�ذي خاض غم�ار الكتابة ويقول
يف ه�ذا الش�أن تحدي�دا” فقد ولدت
بالخط�أ ونش�أت بالخط�أ وكتب�ت
بالخطأ أيض�اً” الكتابة التي تعلمها
ع�ن طري�ق كتاب�ة العرائ�ض و
الرس�ائل ،و يضيف قائال عن مهنة
الكتابة” ليس�ت س�وارا م�ن ذهب،
بل ه�ي أقصر طريق إىل التعاس�ة
الكاملة”حن�ا مين�ا ه�و الحلاق و
الحمال و الفقري و املحرر الصحفي،
ه�و الذي يكره الغ�رور و التواضع،
يؤمن بالعمل و االجتهاد ،فمنح لنا
املتعة طيلة مش�واره اإلبداعي نذكر
عىل س�بيل الحرص ه�ذه األيقونات
الكبرية :املصابي�ح الزرق ،الرشاع و
العاصفة ،نهاية رجل شجاع ،املرفأ

البعيد،حكاي�ة بحار،الدقل ،الياطر،
الشمس يف يوم غائم ،بقايا صور...
الثل�ج يأتي م�ن النافذة ،األبنوس�ة
البيضاء ،الربيع و الخريف...الخ
أو عم�ل قرأت�ه لش�يخ الروائيين
“املصابي�ح ال�زرق” ق�رأت روايت�ه
األوىل “املصابيح الزرق” يف س�نوات
املراهقة ،بالنسبة يل كانت مصابيح
حنا فتح�ا كبريا أن أتحصل عىل تلك
الباكورة من مشواره ،حينها شهرة
حن�ا مين�ة بلغ�ت أركان املعم�ورة
من خلال تلك الروائ�ع املرتجمة إىل
لغات العالم ،الروسية و الصينية ،و
االنجليزية.
رواي�ة املصابيح ال�زرق التي كتبها
عىل مدار ثلاث س�نوات ،و نرشها
س�نة 1954ع�ن ش�خصية فارس
املكافح ،لكن ه�ي أيضا عن بطولة

شعب خالل الحرب العاملية الثانية،
يفاج�أ الش�اب ف�ارس( 16عاما)
باس�تدعاء معلم�ه صاح�ب الفرن
إىل الح�رب ل�م يك�ن يهم�ه إطالقا
ذهابه إىل الحرب بقدر ما يهمه فتح
املتجر(الف�رن) مصدر رزقه و رزق
أهله من س�كان الالذقية ،هذه هي
رشارة الرواي�ة األوىل ،ه�ذا اإلغلاق
يفت�ح على الش�اب ف�ارس أبواب
الجحي�م و الفق�ر و الس�جن أيضا
باعتبار بطالته تل�ك جعلته يتعارك
م�ع البع�ض و تدخل�ه غياه�ب
الس�جن ،ليأخذنا حنا مينة إىل عمق
األسئلة الكربى عن الحرب و املأساة
التي تخلفها يف نفوس األهايل ،كيف
تحبرك تل�ك الظ�روف القهرية أن
تكاف�ح أو تموت من أج�ل اآلخرين
و أنت تحت س�لطة االحتالل ،فمثال

أب�و فارس الهارب م�ن الحرب ألنه
ل�م يستس�غ الدف�اع ع�ن األت�راك،
كي�ف تتحول من باح�ث عن الثروة
إىل سجني بسبب مش�اجرة عابرة،
أو إىل خائ�ن تبي�ع الوطن و الرشف
و األهل ،و املغادرة بعيدا عن الوطن
و مآسيه.
الرواية هي رواية البؤس الحقيقي،
ب�ؤس الش�عب و املجتم�ع برمت�ه،
تلتق�ي بش�خصيات كأن�ك تعرفها
حقيق�ة ،مثل  :الصفتلي و محمد
الحلبي...
خلّ�د حن�ا مين�ة تفاصي�ل الحياة
البسيطة يف الالذقية بأسلوب سهل و
ممتع ،و بشاعرية ،فتقرأ املصابيح
من أول س�طر إىل أخر كلمة ،بنفس
ّ
التوهج و املتعة ،و الحرقة أيضا.
هي الرواية املبتدأ يف الرحلة الطويلة

و الشاقة التي منحت لكاتب البحر
الش�جاعة الكافية ليس�تمر يف فن
الق�ول و الرسد يف  40رواية جاءت
تباعا بعد ذل�ك ،وأخذته بعيدا نحو
منص�ات التتوي�ج بجوائ�ز رفيعة
و تكريم�ات و دراس�ات نقدي�ة يف
مختل�ف الجامع�ات العاملي�ة .وال
ت�زال إىل اليوم رواياته تس�تقطب
الدارسين و املبدعين للبح�ث يف
متونه�ا ع�ن الجواه�ر و أس�ئلة
حن�ا مين�ة ال�ذي وصفت�ه جريدة
نيويورك تايم�ز بـ”مؤرخ الفقراء
و املضطهدين”
ليس من الس�هل ان نحيط بجميع
تفاصي�ل إبداع�ات ه�ذا الروائ�ي
الكبير ،الذي علّ�م أجي�اال يف هذه
املنطق�ة الكبرية أص�ول الحكي و
الرسد و النضال.

ّ
فيتمثل بالزمنية الحضور
الالزمني�ة –
اآلني ،وانعدام عنرص الزمن ،فقصيدة
النث�ر ال تتق� ّدم نح�و غاي�ة أو هدف،
كالقص�ة أو الرواي�ة أو املرسحي�ة
أو املقال�ة ،وال تبس�ط مجموع�ة من
األفع�ال أو األفكار بل تعرض نفس�ها
كيشء ككتلة ال زمنية.
ّ
َ
أس�س
إن ه�ذه املقوّم�ات التي نع ّدها
ُ
ؤس ُ
عم�و ِد (قصيدة النثر) ت ّ
�س – كما
ملبدأي�ن من مبادئ (قصيدة
يبدو لنا -
ِ
ّ
وتمثله�ا
النث�ر) هم�ا (الومضي�ة)
(الكثاف�ة واإلرشاقي�ة) و(العدمي�ة)
وتمثله�ا (الالزمني�ة) ،فالكثاف�ة
واإلرشاقية من أهم مكوّنات (الومضة
الش�عرية) وعنارصه�ا الفني�ة الت�ي
ُت ّ
ش�كل عمودها الفقري ،وهي ليست
حكرا عىل (قصي�دة النثر) ،بل أن الذي
ُيم ِعن النظر يف التراث يج ُد – بوضوح
ً
كثرية للـ(ومضية) الس�يما
– تجلياتٍ
يف تل�ك النت�ف واألبي�ات اليتيم�ة التي
تضغط املبنى ُ
وتفجّ ر املعنى ،والغريب
يف األمر ّ
ُ
يمارس
أن أدونيس نفسه كان
(الومضي�ة) حين كان يكت�ب النمط
ّ
يتنكر له ،يقول :
الكالسيكي قبل أن
َ
َ
عينــاي إال عىل
أغمض ْت
ما
ُ
ُ
ُ
سيـــــره
لم يسري املوت يف
ِ
ح ٍ
ينـامُ يف الظلمـــــ ِة مُ ستغرقــــا ً
ِ
َ
غيــــــره
الش�مس عىل
و ُيطلع
ِ
وأم�ا (العدمي�ة) فهي حالة مرضية
ُتصيب بعض النصوص فتنتقل بها من
الحالة الصحية الجمالية إىل التهويمات
والهذيان�ات التي يختل�ط فيها الوعي،
وتضيع خيوط املعنى.

واحة
العدد 7554 :الثالثاء  31آب 2021

No: 7554 Tue 31 Aug 2021

alzawraanews@yahoo.com

احذر وامتنع من اخطاء شائعة
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حنو مستقبل
حنو

التذمر والشكوى كيف تتخلص من هذه العادة أو تساعد شخص يف التخلص منها ؟
كي�ف يمكن�ك التخل�ص م�ن التذم�ر
والش�كوى أو تس�اعد ش�خص على
التخل�ص منها ؟ إن من أس�وأ العادات
الت�ي يعت�اد عليه�ا أي ش�خص ه�ي
عادة الش�كوى الدائمة حيث أنها عادة
سلبية جدا وأثبتت الدراسات أنها تؤثر
يف الصحة العقلية والنفس�ية والبدنية
حي�ث أنه�ا ت�ؤدي إىل الش�عور بع�دم
الرض�ا مم�ا ي�ؤدي إىل الش�عور الدائم
بالقلق والتوتر واالكتئاب ،كما أن كثرة
الشكوى لن تفيدك يف يشء مطلقا ،فإذا
كنت تعاني من كثرة الشكوى وتحاول
أن تتخل�ص منه�ا فس�وف نق�دم لك
من خالل هذه املقال�ة بعض النصائح
لتعرف كي�ف تتخلص من ع�ادة كثرة
الشكوى .
ال تتح�دث بكث�رة عن األش�ياء التيتعلم أنه ال مجال لتغيريها
ه�ذه أهم خطوة تس�اعدك يف التخلص
م�ن التذم�ر والش�كوى هن�اك بعض
األم�ور التي ل�ن يكون يف مق�دورك أن
تغريها أو تس�يطر عليها مهما حاولت
وش�كوت ،فمثلا ال يمكن�ك تغيير
الطق�س أو تغيير املدي�ر الخ�اص بك

يف العم�ل …ال�خ ،ولذلك ال تدع نفس�ك
تشعر باالكتئاب بسبب يشء ال يمكنك
تغيريه أو السيطرة عليه.
تفكر يف نعم الله عليكقب�ل ان تبدأ يف التذمر والش�كوى يجب
ان تفع�ل ه�ذه الخط�وة فنح�ن دائما
ننظ�ر إىل م�ا ينقصنا وال ننظ�ر إىل ما
نملكه بأيدينا مما يجعلنا نش�عر بعدم
الرضا عن حياتن�ا وعن ما نملك ولذلك
فحاول أن تستشعر أنعم الله عليك وأن

املطبخ
املكوّنات
لتحضري العجينة:
سكر  -ملعقتان كبريتان
مصل اللبن  3 -مالعق كبرية
خمرية  -ملعقة كبرية
ملح  -ملعقة صغرية
زيت نباتي  -ربع كوب
حليب بودرة  -ملعقتان كبريتان
ماء دافئ للعجن  -كوب وربع
دقيق منخول  3 -أكواب ونصف
لتحضري الحشوة:
صدر دجاج مقطع اىل مكعبات 1 -
بصل مقطع اىل مكعبات 1 -
ملح  -بحسب الرغبة
فلفل أسود  -بحسب الرغبة
بابريكا  -بحسب الرغبة

تنظر إىل من هم أقل منك حظا يف الحياة
وبذلك لن تكون هنا كثري الشكوى عن
م�ا ينقصك بل س�تحمد الله كثريا عىل
ما تملك.
كن إيجابيام�ن الصع�ب أن يصبح اإلنس�ان كثري
الش�كوى إنس�انا إيجابي�ا ،ولك�ن إذا
كن�ت محقا يف أنك تريد أن تتخلص من
هذه العادة فح�اول أن تقوم بأي عمل
إيجابي فس�وف يش�عرك ذل�ك بالرضا

بعض الشيء عن نفس�ك واعلم أنه ال
يوجد ش�خص كام�ل ولذلك فال تخاف
من الخطأ املهم هو أن تتداركه.
 تعلم أن تتكيف مع املتغرياتتعل�م أن تتكي�ف مع متغيرات الحياة
املس�تمرة ،فكم�ا ذكرن�ا أن�ه يوج�د
بعض األش�ياء الت�ي يج�ب أن نقبلها
ونتكي�ف معها رغما عن�ا لعدم قدرتنا
على تغيريه�ا أو الس�يطرة عليه�ا،
ولذل�ك ح�اول أن تكون م�رن وتتكيف
م�ع املتغريات الحياتي�ة التي تطرأ عىل
حياتك.
 كن إنسانا حازماف�إذا كنت تري�د أن تتخل�ص من عادة
الش�كوى فيجب أن تعرف كيف تصبح
إنس�انا حازما تس�تطيع أن تدافع عن
نفس�ك وترفع عنها الظل�م ،وال تجعل
من نفس�ك الجانب املائل ألي ش�خص
مهم�ا كان ق�دره لدي�ك ،فك�ف ع�ن
الشكوى وبني ثقتك بنفسك.
 توقف عن محاكمة اآلخرينففي بع�ض األحيان نقوم بالش�كوى
من ش�خص ما والحك�م عليه دون أن
تتضح الصورة كامل�ة أمام أعيننا عن

هذا الش�خص وما الذي ق�اده إىل فعل
الس�لوك الذي أث�ار حفيظتن�ا وجعلنا
نش�كو منه ،فمثال إذا كنت تشكو من
س�وء العالق�ة بينك وبني زمي�ل العمل
فلن تفيدك الش�كوى من�ه لآلخرين يف
يشء ق�در م�ا س�يفيدك الذه�اب إليه
والتحدث معه مبارشتا.
 ابدأ بنفسكح�اول أن تك�ف أن�ت ع�ن الش�كوى
لآلخرين إذا كنت تريدهم أن يكفوا عن
الشكوى إليك ،وحاول أن تغري موضوع
الحديث إذا وجدت من يتحدث معك بدأ
يف الش�كوى وإن استطعت قم بتوجيه
النص�ح لهم ألن يتعاملوا مع مواقفهم
املختلف�ة بش�كل إيجاب�ي واذك�ر لهم
مس�اوئ وأرضار كث�رة الش�كوى إذا
وجدت فيهم س�عة ص�در ليتقبلوا ذلك
منك.
فعادة الش�كوى وكثرة الش�كوى هي
آفة س�يئة عندما يقع بها أي ش�خص
ألنها تسلبه االستمتاع بحياته وتجعله
يف حال�ة نف�ور دائم من الحي�اة ولذلك
فحاول أن تتخلص منها أنت واملقربني
منك قدر استطاعتك.

طريقة فطرية الدجاج

بهارات دجاج  -بحسب الرغبة
للدهن:
صفار بيض مخفوق 1 -
قه�وة رسيع�ة الذوب�ان أي نس�كافيه،
مذوّب�ة بملعق�ة صغرية من امل�اء  -ربع
ملعقة كبرية
طريقة العمل
 لتحضري العجينة ،ضعي السكر ،مصلاللب�ن ،الخميرة ،امللح ،الزي�ت ،الحليب
واملاء الدافئ يف وعاء.
 أخلطي املكونات حتى تتداخل واتركيهاجانبا ً ملدة  15دقيقة.
 أضيف�ي الدقي�ق واخلط�ي م�ن جديدحتى تحصيل عىل عجينة ليّنة.
 أتركي العجينة جانبا ً ملدة س�اعة حتىتتخمّر.

 لتحضير الحش�وة ،ضع�ي الدج�اجوالبصل يف قدر عىل نار متوسطة.
 ّنكهي بامللح ،الفلفل االسود ،البابريكا
وبه�ارات الدجاج وقلّب�ي املكونات حتى
تنضج.
 إف�ردي العجين�ة على س�طح صل�بّ
وقطعيها بالعرض اىل  8قطع.
 ضعي الحش�وة يف وسط قطعة ّولفيها
حول بعضها.
 ُص ّف�ي قط�ع العجين�ة ف�وق بعضها
ّ
لتش�كيل
يف قال�ب مغلّ�ف ب�ورق زب�دة
طبقتني.
 ّغط�ي الفطيرة واتركيها جانب�ا ً ملدة
ساعة حتى تتخمّر من جديد.
 إدهني الفطرية بصفار البيض والقهوةوادخليه�ا اىل ف�رن محمى مس�بقا ً عىل

ح�رارة  190درجة مئوية ل�ـ 20دقيقة
حتى تتحمّر من ّ
كل الجهات.

 أخرج�ي الفطرية من الف�رن وقدميهاساخنة عىل سفرتك.

كل يوم معلومة

املدة املثالية لقيلولة النهار وما فوائدها جلسم اإلنسان؟

أفاد العديد من العلماء أن املعيار
الحقيق�ي للصح�ة الجس�دية
والعقلية ،هو حصول اإلنس�ان
كاف من النوم ترتاوح
عىل وقت ٍ
م�ا بني  7إىل  9س�اعات يومياً،
وليس بالرضورة دفعة واحدة.
وأوضح تيل روينبريج ،أس�تاذ
علم األحي�اء الزمني يف جامعة
ً
قائلا“ :أخربن�ا
ميوني�خ،
الرأس�ماليون يف األي�ام الخوايل
أن�ه يج�ب علين�ا القي�ام بم�ا
يتراوح بين  12و  16س�اعة
من العمل لهم ،وبعد ذلك يكون
لدينا ثماني ساعات للقيام بما
يحلو لن�ا ،لذل�ك أرادوا أن ننام
بكف�اءة يف ناف�ذة معينة وهذا
ه�و املكان الذي يت�م فيه دمج
فكرة من املكان الذي يأتي منه
النوم”.
ومع ذلك أش�ار ماثي�و ووكر،
أستاذ علم األعصاب يف جامعة

كاليفورنيا ،ومؤلف كتاب ملاذا
نن�ام ،إىل أن األش�خاص الذين
يج�دون صعوبة يف الن�وم ليالً،
يجب أن يأخذوا القيلولة بحذر،
وأن عىل الجميع تجنب القيلولة
بعد الساعة الثالثة مساء.

وأضاف“ :إذا كنت تأخذ قيلولة
متأخ�رة ج�دا ً يف النه�ار ،فهذا
يش�به إىل حد ما تن�اول وجبة
خفيفة قبل الوجبة الرئيس�ة،
وه�ذا يزيل جوعك أثن�اء النوم
ليالً”.

وح�دد العلم�اء امل�دة املثالية،
للقيلول�ة ،وهي ما بين  20إىل
 25دقيق�ة ،مشيرين إىل أن
القيلول�ة إذا تخطت هذه املدة،
س�يقع الش�خص يف دورة نوم
أعمق تس�تمر مل�دة  90دقيقة

تقريبا ،وهذا يعني أنه “عندما
يستيقظ ،س�يعاني من خمول
النوم أو الرتنح”.
كم�ا ي�ويص كولين إيس�بي،
أس�تاذ ط�ب الن�وم بجامع�ة
بـ(قيلول�ة
أكس�فورد،
الكافيين) ،والت�ي ينصح بها
أيضا الس�ائقون الذين ينامون
يف الطري�ق الرسي�ع ،ويتضمن
ذل�ك رشب القهوة قب�ل النوم،
والتي ستنعش�ك وتوقظك بعد
ذل�ك ،بمج�رد اس�تيقاظك بعد
 20دقيق�ة ،لكن�ه يعتق�د أن
هذا يجب أن يس�تخدم كإجراء
طارئ فقط.
وأكم�ل”:إذا كنت تج�د قيلولة
مفي�دة ،فم�ن املحتم�ل أن�ك
محروم م�ن الن�وم ،ويجب أن
تتأكد من حصولك عىل قس�ط
كاف م�ن الن�وم ليالً ب�دالً من
ذلك”.

نصائح طبية

ما خماطر إصابة احلامل بفريوس (كورونا)؟
كشفت دراسة جديدة أجرتها
الطبيب�ة الروس�ية ناتالي�ا
بشينيش�نايا ،أن العلم�اء
تمكنوا من رص�د حالة تطور
قصور ش�ديد يف عيون رضيع
عانت والدته من مرض (كوفيد

 )-19يف األس�بوع الخامس أو
السادس من الحمل.
وأضاف�ت بشينيش�نايا ،التي
تش�غل منص�ب نائب�ة مدي�ر
املعه�د العلم�ي املرك�زي
لدراس�ات األوبئة”:يس�تمر

ظه�ور وقائ�ع جدي�دة حول
اآلث�ار الس�لبية لإلصاب�ة بـ(
)SARS-CoV-2على نم�و
الجنني.
ووص�ف مؤخرا ً حال�ة اعتالل
للجنين ،والت�ي تجل�ت على

ش�كل تش�وه ح�اد يف العين
(صغ�ر العين م�ن جان�ب
واحد ،ونقص تنس�ج العصب
البصري ،واعتلال خلق�ي
للش�بكية) ،وذل�ك عىل خلفية
إصاب�ة األم الحام�ل بم�رض
(كورون�ا) ،خالل األس�بوعني
الخام�س والس�ادس م�ن
التطور الجنيني.
ول�م يتمك�ن علم�اء الط�ب من
تفسير ذل�ك بإصاب�ة األم أثناء
الحمل ،بعدوى أخرى أو بالعوامل
الوراثي�ة أو تعاط�ي املخدرات أو
أي مرض آخر.
وأوضح�ت الطبيب�ة ،أن تش�وه
العني مش�ابه لتل�ك التي تالحظ
بعد إصابة األم بالحصبة األملانية
يف األش�هر الثالث�ة األوىل م�ن
الحمل.
وذك�رت أن األمه�ات الحوام�ل
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يخضع�ن ملراقب�ة طبي�ة بع�د
اإلصاب�ة بكوفي�د ،ويف بع�ض
الحاالت ،تعاني النساء املصابات
بكوفي�د م�ن املخ�اض املبك�ر،
ووقوع الوالدة قبل موعدها.
وق�د يعان�ي ه�ؤالء األطف�ال
املولودي�ن قبل األوان ،لس�بب أو
آلخر ق�د ال يتعل�ق بـ(كورونا)،
من بعض التأخ�ر يف النمو ،ومن
الصع�ب الق�ول م�ا إذا كان هذا
مرتبط بش�كل مب�ارش بفريوس
كورونا.
ووفقا للطبيب�ة ،إذا كان رسيان
(كورون�ا) ل�دى الحام�ل ش�ديد
وصعب�اً ،فقد يعان�ي الجنني من
نقص األكس�جة ،مما قد يؤثر يف
نموه.
وشددت الخبرية ،عىل رضورة
التطعي�م ضد الفيروس قبل
حدوث الحمل.

خماطر حقن البوتكس

تق�دم الكثري م�ن الفتيات والس�يدات عىل التفكري بحق�ن البوتوكس،
العتقادهن أنه س�يزيدهن ش�با ًبا وحيوي�ة و أكثر جم�الاً و جاذبية،
فالبوتكس أحد أكثر التعديالت التجميلية شيوعاً.
و قد تفكرين لوهلة يف البوتكس للتخلص من بضع سنوات من مظهرك
وتجديد شبابك ،و لكن هل لديك املعلومات الكافية عن تأثري البوتكس؟
قبل أن تأخذي هذا اإلجراء األويل ،إليك أبرز األس�باب التي قد رّ
تغي رأيك
بحقن البوتكس.
ما ال تعرفينه عن حقن البوتكس:
النتائج ال تدوم عادةق�د تالحظين النتائ�ج الفوري�ة بعد البوتك�س ،لكن عضلات وجهك
ستستعيد وظيفتها األولية يف النهاية ،ومن املرجح أن تعود إىل مظهرها
األصيل يف غضون بضعة أش�هر ،و هذا يعني أن هذه التجاعيد س�تعود
قريبا ً جداً.
البوتكس حلقة مفتوحة ال مفر منها:ألن البوتك�س ليس حالً دائماً ،س�تبدأ التجاعي�د يف الظهور ،و إذا كنت
ملتزم�ة وتخافني من ظهور التجاعد مجددا ً فأنت مضطرة عىل تجديد
الحقن باستمرار ،األمر الذي سيكلفك الكثري.
مدى خطورته:ُيطلق عىل البوتكس يف الواقع توكسين البوتولينوم ( ،)BTXوهو أحد
أكثر الس�موم الس�امة ،فهناك احتمال كبري بأن الدواء يمكن أن يغادر
موق�ع الحق�ن وينترش إىل أج�زاء أخرى من الجس�م ،و ق�د يحدث أن
تصابني بالتسمم الغذائي ،وهو أمر نادر ولكن يجب اإلنتباه.
تغري الشكل:هناك مظه�ر معني لوجهك بمجرد االنتهاء من مدته س�تظهر برشتك
مطاطي�ة ،حي�ث إن املحاول�ة املس�تمرة ألن تبدي أصغر س�نا ً تضعنا
جميع�ا ً يف حالة دائمة من عدم الرضا عن أنفس�نا ،وهذا بدوره يدفعنا
إىل تغيري ش�كلنا بطرق ال يمكن الوصول إليها بش�كل دائم ،و هذا غري
عادل للنساء اللواتي يخرتن استخدام البوتكس ،وكذلك النساء اللواتي
ال يستخدمن.
ال مفر من التق ّدم يف السن:بغ�ض النظر عن مقدار البوتكس أو الجراح�ة التجميلية التي نخضع
له�ا ،فنحن جميعا ً نتقدم يف الس�ن يف النهاية إنها حقيقة ال مفر منها
وال يمك�ن ألي منا تجنبه�ا ،و لكن ال يجب أن تكون الش�يخوخة أمرا ً
س�يئاً ،فالتقدم يف العمر يمكن أن يكون أمرا ً جميلاً سيس�مح لك تعلم
احتضان الشيخوخة بالتقدم يف العمر برشاقة أكرب ،والشعور بتحسن
تجاه نفسك يف أعماقك عىل املدى الطويل.

طبيبك يف بيتك

هلذه األسباب...تناول املزيد من الزيتون

يعرف الجمي�ع مدى جودة زي�ت الزيتون وفوائده
لصحة اإلنس�ان ،ولكن هل تعلم أن الزيتون يف حد
ذاته له فوائد صحي�ة أكثر بكثري من مجرد أنه ذو
مذاق طيب يف السلطة أو البيتزا؟
وم�ع أن حص�اد الزيت�ون يج�ري يف س�بتمرب ،إال
أن�ه يك�ون متاح�ا ط�وال الع�ام .ولك�ن ال يمكن
أكل الزيت�ون م�ن الش�جرة مب�ارشة ،ألن�ه يكون
بال�غ املرارة .ولذا فإنه يحت�اج للمعالجة للحد من
مرارته ،يف االتي قائمة طويلة من الفوائد الصحية
للزيتون.
 تخفيف االلتهابيمك�ن أن يك�ون االلتهاب عامالً مس�ب ًبا يف العديد
م�ن األمراض الرئيس�ة .ولذا فإن زي�ادة مضادات
األكس�دة يف الجس�م يمك�ن أن تس�اعد يف تخفيف
االلتهاب .وتنصح الدراس�ات ،الت�ي أجريت لبحث
كيفي�ة رفع مس�توى  ،gluthathioneوهو مضاد
أكس�دة قوي وفعال ،برضورة تناول الزيتون ،ألنه
غني بتلك املادة املضادة لألكسدة.
 مضاد للبكترييايحتوي ال�ـ glucosideاملر يف الزيتون األخرض عىل
م�ادة ال�ـ ،oleuropeinالت�ي تعم�ل ض�د العدوى
البكتريية يف الجسم ،داخل ًيا وخارج ًيا.
 الوقاية من الرسطانتبين أن اإلصاب�ة بالرسطان أق�ل يف األقطار ،التي
تتن�اول النظام الغذائي املتبع يف دول البحر األبيض
املتوس�ط ،والتي تش�تمل الزيتون وزيت الزيتون،
حي�ث تبني أن زي�ت الزيت�ون له تأثيرات مضادة
لألورام.
 الحماية من رسطان الثديأظه�رت الدراس�ات أن قرش الزيت�ون يحتوي عىل
خصائ�ص ملن�ع نم�و رسط�ان الث�دي ،حي�ث تم
اكتش�اف أن حمض الـ ،Oleicوهو من األحماض
الدهنية الرئيس�ة األحادية غري املشبعة ،يتوافر يف
قرش الزيتون وزيت الزيتون ،وهذا الحمض يوقف
نمو الخاليا الرسطانية يف الثدي.
 -منع رسطان القولون

يس�اعد ال�ـ ،Erythrodiolأحد مكون�ات الزيتون،
كعنصر مهم يف وق�ف نمو الخالي�ا الرسطانية يف
القولون.
 يقلل من الحساسية املوسميةتمت�از الزيت�ون بخصائ�ص مض�ادة لاللته�اب
ويمكن أن تقلل من الحساس�ية املوسمية .وأثبتت
الدراس�ات أن  ،hydroxytyrosolوهو مكون قوي
مضاد لاللتهاب يف مستخلص زيت الزيتون ،يمكن
أن يك�ون فع�اال يف تقلي�ل اإلصاب�ة بالحساس�ية
املوسمية.
 يقلل خطر السكتة الدماغيةً
ش�خصا تتراوح
يف دراس�ة أجري�ت على 7625
أعمارهم بني  65عامً ا وأكثر ،من  3مدن فرنس�ية،
تبني أنه لم يس�بق إصابتهم بأي سكتات دماغية.
وبمراجعة النظام الغذائي لهؤالء األشخاص ،تبني
أن استخدام زيت الزيتون بانتظام ألغراض الطهي
وتواب�ل الس�لطة ،أو الخب�ز يقل�ل خطر الس�كتة
الدماغية بنسبة .% 41
القيمة الغذائية العالية للزيتون
يمتل�ئ الزيت�ون باملغذي�ات النباتي�ة املض�ادة
لألكس�دة واملضادة لاللتهابات ،فضال عن عدد من
الفالفونويدات واملغذيات النباتية .ويعترب الزيتون
مصدرًا جي� ًدا للنحاس والحدي�د واأللياف الغذائية
وفيتامني .E
كيفية اختيار الزيتون الجيد
• اختر الزيت�ون العض�وي أو األق�رب إىل الزراعة
العضوية.
• تجن�ب رشاء الزيت�ون املعل�ب من مص�ادر غري
موثوق�ة لتجن�ب رشاء منتج ت�م رش�ه باملبيدات
الحرشي�ة ومر بعمليات تصنيع تقيض عىل فوائده
الصحية.
• عن�د رشاء زيت�ون معبأ بالزجاج�ات ،ابحث عن
اس�م املواد العضوية ،التي تم معالجته بها بشكل
طبيع�ي ،لتجن�ب املنتج�ات التي تم�ت معالجتها
باستخدام التنظيف بالغيل.
• اشرت الزيتون الطازج من الصناديق يف األسواق.
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كلمات متقاطعة

الحمل

تن�اول طعام�ك يف الوق�ت املحدد حت�ى ال يزيد
وزنك .ستنتقد اآلخرين عىل كل ما يقومون به و
لن تس�كت عىل ما يفعله الحبيب هذه الفرتة .تحدث
م�ع غريك وانق�ل لهم وجهة نظ�رك بطريقة الئقة .قد
تضطر إىل التخيل عن بعض القرارات من أجل الحبيب.

الثور

تتحلى الي�وم بق�در م�ن الحكم�ة والصبر
واله�دوء ،ولذلك ستس�طيع التعام�ل مع أي
مش�كلة .تش�عر أن املواجه�ات والخالف�ات ل�ن
تنتهي ،وربما تفكر يف االنس�حاب يف بعض األحيان.
ربما يكون اختيارك غري س�ليم ،فح�اول أن تفكر مرة
أخرى.

الجوزاء

خذ نفس
لو مسحت

ربما تندهش اليوم من األحداث واألفكار التي
يطرحه�ا بعض الزمالء أمامك .ليس لك وجهة
نظر مس�تقلة اليوم أو فكرة واضحة ،ولكن يبدو
ان�ك تتب�ع اآلخرين دائم�ا .يجب أن يك�ون لك دور يف
مجتمعك ومحيطك .تشعر بالسعادة ملجرد قيامك بأي
يشء.

حدث يف مثل هذا اليوم

السرطان

الي�وم يتي�ح ل�ك فرصا عدي�دة حت�ى تقدم
أفضل م�ا لديك.ات�رك خطوط االتص�ال بينك
وبين اآلخري�ن مفتوح�ة ومتاحة ط�وال الوقت
حت�ى تتمكن من نرش املعرفة وتلق�ى املعلومات من
اآلخري�ن .يج�ب أن تتأكد م�ن هوية م�ن تتعامل معه
اليوم.

األسد

احتمالية ارت�كاب أخطاء يف العمل اليوم غري
متوقع�ة تماما .يف الحقيق�ة ،يمكنك الخروج
من أي مشكلة أو أي أزمة دون أن يشعر بك أحد.
أنت صاحب القرار اليوم .تحاول أن تس�تقل بنفسك
عن اآلخرين اليوم ،وبالتأكيد ستنجح يف ذلك.

العذراء

ربما تكتش�ف اليوم أن تحركاتك بطيئة جدا
وخطوات�ك قليلة .من املس�تحيل الب�دء يف أي
مش�اريع جديدة اليوم .خذ وقت�ك واخرت كلماتك
بحرص شديد .التواصل مع اآلخرين وخاصة زمالئك
يف العمل أمر يصعب تحقيقه.

الميزان
تبدو كسوال جدا اليوم خاصة يف فرتة الظهرية.
لن تس�تطيع النهوض من فراشك اليوم إال إذا
الحظت أن الجميع من حولك ينتقدونك ويتآمرون
عليك.اهت�م بصحتك جيدا ولكن ه�ذا ال يعني أن تنام
عدد ساعات أطول .اخرج مع بعض األصدقاء يف املساء
واستنشق الهواء النقي.

العقرب

ملاذا تتكاس�ل ع�ن أداء واجباتك الي�وم؟ ماذا
تنتظر بعد؟ انطل�ق إىل األمام .كل ما تحتاجه
وما تريده اليوم س�يتحقق .لديك أكثر من فرصة
كي تظهر خرباتك ومهاراتك أما الجميع .قم باألمور
التي تحسن مستواك الحايل خاصة مستواك املادي .كن
مرحا ولينا مع األصدقاء اليوم.

القوس

س�يكون لك ش�أن عظيم هذا الي�وم .يحاول
كل فرد بال اس�تثناء التحدث مع�ك واالقرتاب
من�ك والتعرف علي�ك .من املتوق�ع حدوث بعض
التغريات يف حياتك اليوم ،ولذلك يجب عليك أن تعرف
كيف س�تتكيف مع الوضع الجديد ،وكيف س�تترصف
مع الناس من حولك.

الجدي

تس�تطيع بإمكانياتك املتميزة تحقي�ق أهدافك برشط أال
تفك�ر اآلن ىف املايض األليم ب�كل ذكرياته .الوقت ثمني فال
تضيع�ه .تعاود نش�اطك ولقاءاتك وتحاول اللح�اق بما فاتك
الفرتة املاضية ،اس�تمع وكون أفكارا جديدة وعالقات مختلفة مع
اآلخري�ن .حاول أن تراج�ع قراراتك وأفكارك قب�ل تنفيذها ،أوضاعك
جيدة ولكن قد يش�كو املقربون من عصبيتك وانفعالك وتهورك.

الدلو
ح�اول أن تتف�ادى إثارة املش�كالت وإذا أمكن كن
حيادي�ا ،ال تتدخل يف ش�ؤون اآلخرين حتى ال تقع
يف العديد من املش�اكل .س�ارع إىل إخب�ار الرشيك بكل
مش�اريعك وخطوات�ك املقبلة .امض أجم�ل األوقات معه
بعي�دا عن األج�واء العامة وهموم مش�اغل العم�ل .الصداع
وآالم املعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يوميا
فحاول أن تقللها.

الحوت

يتح�دث هذا اليوم ع�ن الكثري م�ن املفاجآت
اإليجابي�ة الت�ي ل�م تك�ن تتوقعه�ا وتزي�دك
اندفاعا وإقداما .يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ
مدة طويلة ،الرشيك يصارحك برغبته يف مس�اعدتك
لتكون حاس�ما يف قرارات مصريية .أن�ت اليوم بحاجة
أكثر من أي وقت مىض للراحة واالسرتخاء ألن أعصابك
متوترة.

 - 1422هن�ري الس�ادس يت�وىل ع�رش
إنجلترا وهو بعمر التس�عة ش�هور ،بعد
وفاة والده امللك هنري الخامس.
 - 1876خل�ع الس�لطان العثمان�ي مراد
الخامس إلصابته بمرض عقيل ،وتنصيب
ً
خلفا له
عبد الحميد بن عب�د املجيد األول
تحت اسم السلطان عبد الحميد الثاني.
 - 1897توم�اس إديس�ون يحص�ل عىل
براءة اخرتاع كامريا الصور املتحركة التي
أطلق عليها اسم الكينتوغراف.
 1911ـ مدينة س�ان فرنان�دو بمقاطعة
لوس أنجليس بوالي�ة كاليفورنيا تحصل
عىل صفة مدينة.
 - 1918البالش�فة يهاجم�ون القنصلية
الربيطانية يف مدينة برتوغراد.
 - 1931فيض�ان يف نهر يانغري جيانغ يف
الصني يؤدي إىل مقتل  250ألف شخص.
 - 1950س�قوط طائ�رة رشكة “”TWA
الرحل�ة  903بالصحراء بالقرب من وادي
النطرون ،وأدى الح�ادث إىل مقتل جميع

ً
شخصا.
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 - 1957اإلعالن عن استقالل ماليزيا.
 1964ـ إشهار نادي كاظمة الكويتي.
 - 1965تدشين الخ�ط الهاتف�ي األحمر
بني االتحاد الس�وفيتي والواليات املتحدة
واملخصص لوقت األزمات الخطرية.
 - 1965تعدي�ل يف نظ�ام مجل�س األم�ن
تم م�ن خالله زيادة ع�دد أعضائه إىل 15
عضو بينهم  10أعضاء غري دائمني.
 - 1982آخ�ر قواف�ل املقاتل�ون
الفلس�طينيون تغادر بريوت عقب الغزو
اإلرسائييل.
 - 1989ليبي�ا وتش�اد توقعان عىل اتفاق
ينهي النزاع الحدودي بينمها ،الذي استمر
ملدة  16عامً ا عىل قطاع أوزو.
 - 1991قرغيزستان وأوزبكستان تعلنان
استقاللها عن االتحاد السوفيتي.
 - 1992امللك حسين بن طالل يوافق عىل
قانون األحزاب السياسية يف األردن.
 - 1994الجي�ش الجمه�وري اإليرلن�دي

والذي يطالب بتوحي�د الجزيرة األيرلندية
يعل�ن وق�ف عمليات�ه العس�كرية للمرة
األوىل منذ  25عامً ا.
 - 1996أمين عام مجل�س األمن الرويس
ألكس�ندر ليبيد يعل�ن التوص�ل إىل اتفاق
ينهي الحرب يف الشيش�ان ويؤجل حس�م
مس�ألة وضع الجمهوري�ة القوقازية إىل
 31ديسمرب من عام .2001
 - 1997ديانا س�بينرس طليقة ويل العهد
الربيطاني األمري تشارلز وصديقها دودي
الفايد يموتان يف حادث س�يارة يف نفق أملا
يف فرنسا.
 - 2005كارث�ة جسر األئم�ة :س�قوط
وغ�رق أكث�ر من ألف ش�خص يف نهر من
فوق جرس األئمة يف العراق نتيجة للتدافع
الشديد.
 - 2010الرئي�س األمريكي ب�اراك أوباما
يعلن نهاية العمليات العسكرية األمريكية
يف العراق وأن العراقيون باتوا مس�ؤولني
عن األمن يف بالدهم.

رأيس
1ممث�ل كومي�دي س�عودي يف
مسلسل طاش ما طاش.
2ممث�ل مصري راح�ل ال يك�ذب
ولكن�ه يتجمل o .اش�هر الفراعنة
واكرب بناء
3مادة مميت�ة  oنقل املعلومات إىل
الحاسوب عرب أجهزة يدوية.
4فيل�م جس�د في�ه محم�ود عب�د
العزيز ش�خصية الش�يخ حس�ني
كفي�ف النظ�ر o 3 .ح�روف م�ن
هاشم
5ناقلو األشياء.
6تقل�ص حجم�ه  oترش�د
(معكوسة).
7أصاب�ه الجن�ون  oاس�تجابتي
ألسئلة ما
8ممثلة مرصي�ة كوميدية خفيفة
الظل
9قطع تغطى بها األس�طح املائلة
ابسط  oوأقل تعقيدا.
10مخرج فلم الحم�وات الفاتنات
تمثيل ماري منيب وميمي شكيب
يف 1953

من الفيسبوك

أفقي
1متعب�د اعت�زل الن�اس  oعلا
صوته أو علا الصوت من حوله
 oانهض
2اداف�ع ع�ن  oمرك�ز الن�ور
والهداية.
3أغل�ق (أذنيه)  oثم�ر النخل o
أجاز.
4اس�م لصاحب كفاءة يف مجال
م�ا (معكوس�ة) oمجموع�ة
متقدمة من الخي�ل أو الناس أو
نحوها
5أصدر صوت�ا كالذب�اب  oابرز
أدواره القرموسطي.
6متحلل (معكوسة)  oحب
7س�جل ملف�ات  oمجموع�ة
البيوت والدور وأهلها التي تمثل
الوطن.
8مخرج مثري للجدل له عدد من
األفالم منها حني ميرسة
9مظل�ة هب�وط  oرشب برغب�ة
شديدة.
10يدري�ن  oمن آث�ار املرصيني
القدماء.

acebook

مشاكل وحلول

مديري يضايقين ما العمل!
أن�ا موظف�ة ناجحة بش�هادة جميع من
ح�ويل ،وه�ذا أظ�ن أن�ه أغ�اظ مدي�ري،
َّ
علي ،ويقلل من
فمنذ فترة وهو يفرتي
أهمي�ة ش�غيل ويصط�اد أخط�اء ،علمًا
بأنها ليس�ت أخطاء ،بل تفاصيل تافهة،
لكن�ه يكربها ويجعل منه�ا قضية ،منها
القضايا السياس�ية ،ووص�ل األمر إىل أن
أفهم أنه «يلوي» ذراعي؛ حتى ينال مني.
هو معروف بأنه يمارس هذه الطرق مع
املوظفات ،ومنهن من تقبل وتخضع له.
النصائح والحلول:
 1الزمي الصم�ت والتباعد ،مع اإلرصارعىل أن تقومي بعملك عىل أكمل وجه.
 2هذا الن�وع من األش�خاص تجدينهملألس�ف يف كثري من األمكنة ،لكن ثقي يف
أنها ليس�ت ظاهرة ،وم�ا يجعلنا نتفاءل
ً
كثيرا من ه�ؤالء يرتاجعون بعد فرتة؛
أن
إذا ما أحس�وا أن األم�ر يمكن أن يصل إىل
فضيحة يف أوساط العمل.
 3ال أعرف نوع ش�خصيتك ،لكني أعرفتجارب عن موظفات يف أكثر من بلد رفعن
شكوى إىل الشؤون اإلدارية يف رشكاتهن،
فتوقف املدير عن�د حده ،وتم التعامل مع
املوضوع بتكتم.
ً 4أيضا الرتويض الشخيص يستطيع أن
ي�ؤدي إىل نتائج إيجابي�ة ،وهناك تجربة
مع موظفة يف إحدى الرشكات؛ صارحت
مديره�ا ملرة واح�دة بأن�ه يعاملها بظلم

هـــــل تعلــــــم
ّ
يق�در مجهوده�ا ،وقدم�ت ل�ه دالئل
وال
موثقة ،لي�س لترصفات�ه الصبيانية ،بل
مل�ا أنتجت�ه م�ن أعم�ال ونجح�ت فيها،
وصارحت�ه بأنه يمكن أال يكون يو ّدها أو
يكره نوع ش�خصيتها وسلوكها ،وطلبت
أن يت�م التعامل بينهم�ا عن طريق طرف
ثالث ،إن أراد ذلك ،أو باحرتام يتوقف عند
ح�دود العمل واإلنتاج فق�ط ،بمعزل عن
أي تقييم ش�خيص .وقد نجحت املوظفة؛
ألنه�ا تحدث�ت برصاحة مرة واح�دة ،ثم
تجاهلت األمر تمامً ا وتباعدت عنه بذكاء،
ّ
ومع الوقت ّ
وحل بعي ًدا عنها!!
مل املدير

 5تأكدي أن ثقتك يف نفسك ،ودفاعك عنفضيلت�ك بكياس�ة واحترام ،يجعل أعىل
ال�رؤوس تبادل�ك االحرتام ،أم�ا الرؤوس
األخرى عىل ش�اكلة مديرك؛ فس�تضطر
إىل أن تش�يح بوجهه�ا ،أو تبح�ث ع�ن
صي�د آخ�ر ،أو تتجاهل املوض�وع برمته
على طريقة «مرغم أخ�اك ال بطل»!! فال
تخ�ايف ،ولكن ال تته�وري ً
أيضا ،بل كوني
ق�دوة يف ه�ذا األس�لوب الذي س�تنقذين
فيه موظف�ات أخريات ،علمً�ا بأني ضد
أي موظفة تدافع عن نفس�ها بالخضوع
وإذالل رشفها.

 - 1كل الكواك�ب ت�دور حول
الشمس عكس اتجاه عقارب
الساعة اال كوكب الزهرة فهو
يدور حول الشمس مع اتجاه
عقارب الساعة.
 - 2امل�اس النق�ي يتألف من
الكربون الخالص .
 - 3يحت�وي املحي�ط الهادي
على  65يف املئ�ة م�ن اجمايل
املياه املوجودة يف العالم.
 - 4يبدأ الثعبان يف افراز املادة
الس�امة بعد مرور يوم واحد
عىل والدته.
 - 5كمية الطاقة التي تنتجها
الش�مس يف الدقيقه الواحدة
تزيد بكثري عىل اجمايل الطاقة
املستخدمة عىل كوكب األرض

طوال سنة كاملة .
 - 6تش�هد الك�رة االرضي�ة
نحو  50الف زل�زال بدرجات
متفاوت�ة س�نويا ،وان
غالبية تلك ال�زالزل تحدث يف
املحيطات والصحارى.
 - 7يطل�ق العلماء عىل الكبد
لق�ب «مصن�ع كيماوي�ات
الجس�م» وحت�ى االن احىص
العلماء أكثر من  500وظيفة
مختلفة للكبد.
 - 8تس�تطيع ب�ذور نب�ات
الخش�خاش ان تبقى كامنة
يف باطن الرتبة مل�دة قد تصل
احيان�ا اىل  100س�نة اذا ل�م
تتواف�ر لها الظ�روف املالئمة
كي تنبت.

اختبارات شخصية

يف أي وقت تستيقظني ليالً يكشف لك ما الذي يؤرقك ويشغل بالك
الجميع مر بهذه التجربة ،اإلستيقاظ يف املوعد نفسه يومياً .قد يخيل
اليك بان س�اعتك البيولوجية تتآمر ض�دك وتمنعك من الحصول عىل
الراحة التي تحتاجني اليها بش�دة .لكن يف الواقع االمر مرتبط بحالتك
النفس�ية وبالطاقة التي تعرب يف جس�دك خالل أوقات محددة .وعليه
حني تصطدم هذه الطاقة «بعقبة» فهي تخرجك من سباتك.
ففي اي ساعة تستيقظني ليالً؟ إختاري وسنكشف لك ما الذي يشغل
بالك.
الصورة رقم ١
ان كان موع�د اس�تيقاظك ه�و بين التاس�عة والحادية عشرة ليالً
فأن�ت أصالً تعانني قب�ل الخلود اىل النوم .يف الواق�ع تعانني كثريا ً قبل
الوص�ول اىل مرحلة اله�دوء العقيل والنفيس والجس�دي التي تمكنك
من اإلستسلام للنوم .هناك بعض املسائل التي عليك مواجهته ،هذه
املش�اكل العالقة تقومني ومنذ مدة بتأجيلها وحان الوقت لحس�مها
كي تتمكن الطاقة من العبور بش�كل سلسل وبالتايل عدم اإلستيقاظ
يومي�اً .حني تدركني بان هذه املش�اكل العالقة تعيق تقدمك يف الحياة
فستجدين الشجاعة الكافية لحلها.
الصورة رقم ٢
إن كان موعد اس�تيقاظك هو بني الس�اعة الحادية عشرة والواحدة
بع�د منتصف اللي�ل فهذا يعاني انك تعانني من إنع�دام الثقة بالنفس
وبأنك تطلقني االحكام القاس�ية بحق نفس�ك واالخرين .عىل االرجح
مررت بتجربة مخيبة لالمال مع حبيب أو رشيك س�ابق مؤخرا ً وهذه

املشكلة ضاعفت إنعدام ثقتك بنفسك .ما عليك القيام به هو التعامل
م�ع هذه املش�اعر ثم إيج�اد الحلول الجذرية ملش�كلة ثقتك بنفس�ك
فالوضع أصبح ينعكس س�لبا ً عىل صحتك بس�بب اس�تيقاظك يوميا ً
يف هذا املوعد.
الصور رقم ٣
إن كان موع�د اس�تيقاظك هو بني الس�اعة الواح�دة بعض منتصف
اللي�ل والثالثة فجرا ً فأن�ت تحملني الكثري من الغض�ب يف داخلك كما
انك تعانين من عذاب الضمير .الغضب العارم هذا ق�د يكون نتيجة
مش�اجرة حدثت قبل الخلود اىل النوم يف حال لم يكن اس�تيقاظك هو
بموعد يومي ،اما ان كان معدل اس�تيقاظك هو يومي أو ش�به يومي

فإن الغض�ب مرتبط بحالة عامة قد تكون حياتك برمتها أو حدث ما
مس�تمر أو الرشيك .املش�كلة هنا هو انك تس�تيقظني وأنت تشعرين
باملرارة والغضب وتبدأين بالتفكري باملشكلة ثم تتضاعف املشكلة.
عذاب الضمري مشكلة بحد ذاتها فهو ال يغذي الغضب واملرارة فحسب
ب�ل يجعلك عاجزة عن التفكري أو حتى القيام بأي خطوة من ش�أنها
ان تحل املشاكل العالقة.
الصورة رقم ٤
إن كان موعد استيقاظك هو بني الساعة الثالثة والخامسة فجرا ً فأنت
تعانين من الحزن واإلكتئ�اب .هناك الكثري من االمور الس�لبية التي
تواجه�ك يف حياتك حاليا ً وقد تكون وفاة احدهم أو بس�بب إنفصالك
ع�ن الرشيك .يف حال لم يتم التعامل مع مش�اعر الحزن هذه فالتأثري
س�يكون طويل االمد .علي�ك اللجوء اىل األصدق�اء واملقربني للحصول
عىل الدعم العاطفي الذي يساعدك عىل تجاوز املرحلة الصعبة هذه.
الصورة رقم ٥
ان كان موعد اس�تيقاظك هو بني الخامس�ة فجرا ً والس�ابعة صباحا ً
فهذا يعني انك تشعرين بأنك عالقة يف مكان ما يف هذه الحياة .مشكلتك
ه�ي انك ل�م تتمكني من تحقيق أي تقدم أو تطور يف حياتك منذ مدة،
والش�عور باليأس وكره الذات تس�لل اىل عقلك وقلبك .تش�عرين بأنك
فاشلة وتقارنني نفسك باالخرين وتخرجني خارسة بشكل دائم .يجب
التحكم بهذه املش�اعر الس�لبية وتعلم تقينات تساعدك عىل االنطالق
بنهارك بطريقة أكثر إيجابية.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
قريبًا ..يمكنك تجربة السير في
الفضاء من خالل الواقع االفتراضي

ل�ن يتمك�ن معظمن�ا م�ن زيارة
الفضاء ناهيك عن تجربة السري يف
الفضاء ،حت�ى املليارديرات الذين
يمكنه�م تحم�ل تكالي�ف رحل�ة
خ�ارج الغالف الج�وي لكوكبنا -
أو على األق�ل يف مكان م�ا يف تلك
املنطقة املجاورة  -يمكنهم فقط
النظر من سفنهم الفضائية.
لك�ن الحلقتان  3و 4من سلس�لة
مستكش�في الفض�اء :تجرب�ة
محط�ة الفض�اء الدولي�ة الت�ي
تروى حياة رواد الفضاء عىل متن
محطة الفضاء الدولية ،ستمنحك
طريقة ملعرفة ما يش�به الطفو يف
الفضاء ،لتحقي�ق ذلك قام Felix
 ، & Paul Studiosأح�د مبتك�ري
املسلسل بتخصيص كامريا واقع
افرتايض وربطها بالروبو ت nCa
 adarm2اللتقاط مش�اهد ثالثية
األبع�اد بزاوي�ة  360درج�ة م�ن

خارج محطة الفضاء.
و”كاميرا الفض�اء الخارج�ي”
م�ن  Felix & Paulه�ي نس�خة
مخصص�ة م�ن Z-Cam V1 Pro
يحتوي عىل تس�عة مستش�عرات
بدق�ة  4Kيمكنه�ا التق�اط صور
ثالثية األبع�اد بزاوية  360درجة
بدقة .8k
وتم تعديل الكاميرا ً
أيضا لتحمل
الظ�روف القاس�ية بم�ا يف ذل�ك
األشعة فوق البنفسجية ودرجات
الح�رارة القص�وى وتأثيرات
الني�ازك الدقيق�ة .ق�ام الفري�ق
بربطها بالذراع الروبوتي ة aCan
 darm2والتي تتحرك حول الهيكل
الخارجي للمحطة.وقال جوناثان
وودز ،املنتج التنفيذي للمسلس�ل
ل�ـ ( Time Studiosأحد الكيانات
التي تق�ف وراء املرشوع جن ًبا إىل
جنب مع وكالة ناسا).

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7554 :الثالثاء  31آب 2021

“اشتغالة وال أل” أغنية
جديدة جتمع شذى مع
عزيز الشافعي

انتهت املطربة شذى من تسجيل
أغنية جديدة بعنوان “اشتغالة وال أل”
كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع
موسيقى جيزو ،ومقرر طرحها عىل
موقع يوتيوب خالل األيام املقبلة.
وطرحت شذى مؤخرًا ،أحدث أغنياتها
التي تحمل اسم “مقلوبة حياتي”،
عرب “يوتيوب” ،واألغنية من كلمات
الشاعر الغنائي أحمد الجندي وألحان
مدين ومن توزيع عمرو إسماعيل
ومهندس الصوت ماهر صالح.
وقالت املطربة شذى إنها تحاول
تقديم كل ما هو مختلف ومميز،
مؤكدة“ :راجعة وبقوة ..ومعنديش
تارجت عشان مش بنافس حد ..واليل
بعمله بكون بحسه ..بختار األغاني
اليل بحسها ومش بميش ورا املوضة،
عشان مضحكش
الناس عليا”.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

مطر ساخن

بني الرطانة
والفصاحة

أبطال “عاحللوة واملرة” يكشفون عن شخصياتهم
“عالحلوة وامل�رة” هو املسلس�ل الدرامي الجديد
ال�ذي انطل�ق عرب شاش�ة الـ�أم ب�ي يس يف أوىل
حلقات�ه التي ينتظرها الجمه�ور منذ اإلعالن عن
تصوير العمل قبل أشهر يف تركيا عىل غرار تجربة
“عروس بريوت”.
وعىل هامش كواليس عرض أوىل حلقات مسلسله
الجديد “عالحل�وة واملرة “ ،أكد نيقوال معوض أن
الـ�أم ب�ي يس هي ش�هادة ضمان بالنس�بة إليه
لخروج العمل بأفضل صورة ممكنة.
وذكر أن املسلس�ل رومانسي كوميدي وهو نمط
غري موجود كثريا ً يف الدراما العربية.ويجسد نيقوال
ش�خصية تدعى ري�ان ضم�ن أحداث املسلس�ل
تجمعه عالقه بدانا مارديني وتجس�د ش�خصية
ف�رح ،وأكد أن هناك كيمياء فني�ة جمعتهما منذ
املشهد األول رغم أنهما لم يجتمعا قبل التصوير.
وأش�ار نيق�وال يف ترصيحات�ه إىل أن ري�ان ه�و

شخصية رجل لبناني عائد من لندن إىل لبنان بعد
مرور خمس�ة أعوام ،ليحتفل بزفافه فيفاجأ بأن
منظم�ة حفل زفاف�ه هي حبه القدي�م التي كان
م�ن املفرتض يتزوجها منذ خمس�ة أع�وام ،ليبدأ
الرصاع بني مشاعره القديمة وحبه الجديد.
أم�ا باميلا الكيك فأك�دت أن ش�خصية النا هي
ش�خصية تشبه الحب كثرياً ،وقالت دانا مارديني
عن فرح إنها ش�خصية مرح�ة طموحة مجتهدة
وناضجة تحب الحياة.
أم�ا جو طراد فيق�ول عن ش�خصيته يف األحداث
و ُيدعى وس�ام إنها ش�خصية ورثت كل يشء عن
أهله ،شخصية تحب الحياة وتشعر بأنها ال تأخذ
األمور عىل محمل الجد أبداً.
جدي�ر بالذكر أن املسلس�ل مأخوذ عن املسلس�ل
الرتك�ي الش�هري “يف الرساء والضراء” ُ
وصوّر يف
تركيا.

أجواء استثنائية يف حفل هيفاء وهيب الثاني بالساحل الشمالي
ألهبت الديفا هيفاء وهبي األجواء
يف حفله�ا الجدي�د الّ�ذي
أحيت�ه يف Kiki’s
 ،Beachوه�و
حفله�ا الثاني
يف الس�احل
ا لش�ما يل
بمصر بعد
نجاح حفلها
ا أل و ل
و ا لّ�ذ ي
تص ّدرت م�ن خالله
الرتن�د عبر تويتر ومحرّك
البح�ث غوغ�ل يف ّ
كل م�ن
مصر ولبن�ان واململك�ة
العربيّ�ة الس�عوديّة
وغريها من البلدان.
يف التفاصي�ل ،كان
 Kiki’s Beachق�د
ش�وّق الجمه�ور
بمنشور
قبل أيام
ٍ
يتح� ّدث فيه عن
حفل�ة ديس�كو

تع�ود ب�ه إىل عام  ،2000م�ع عبارة
“يتخلّل السهرة مفاجأة وإطاللة
سوبر ستار”.
وأبهرت النجمة هيفاء وهبي
الجمهور بحضورها وق ّدمت
أجمل األغنيات ضمن أجواء
استثنائية يف واحدة من أقوى
حفالت الساحل الشمايل لعام
 ،2021وب�دا تفاع�ل الحضور
واضحا ً مع هيفاء يف الفيديوهات
املُتداولة ،فظهرت محاطة بكامريات
هواتفه�م ،ور ّددوا معه�ا األغاني بحماس
كبري .كما نرشت هيفاء وهبي فيديو  Reelوهي
تؤ ّدي أغنية “يا حياة قلبي” الشهرية عىل املرسح،
ّ
وتخطى املنش�ور عتبة املليون مش�اهدة خالل 9
س�اعات فق�ط ،وانهال�ت التعليقات الّت�ي ّ
أكدت
أن “الديف�ا تتألّق يف الس�احل” ،وه�ي “محبوبة
الجماهري بدون نقاش تحيي أقوى الحفالت”.
ُيذك�ر أن النجم�ة هيف�اء وهبي تعيش نش�اطا ً
فنيا ً كبرياً ،فكانت قد أعلنت عرب “س�توري” عىل
إنس�تغرام ّ
أنه�ا أحيت أيضا ً حف�ل زفاف يف فندق
املاس�ة ،وذلك يوم الجمع�ة الفائت يف مدينة نرص
بالقاهرة.

أمحد اجلنديل

بني الرطانة والفصاحة فارق كبري ،فالرطانة أن تقول ما ال يفهم
وتتحدث بما ال يفرس ،وتدخل اىل عالم الفوازير وتقول قوال ال
يستوعبه أحد ،والفصاحة تعني القول الواضح املفيد ،والكالم
املفهوم ،واملنطق املعقول.
يف حياتنا التي نعيشها يف العراق وما رافقها من انتكاسات واختناقات
وويالت انتعش أصحاب الرطانة يف التحليل السيايس والثقايف،
وأصبحت لهم مناهج ومدارس ،وأصبح كل واحد منهم يلوي لسانه
ويرطن ،وما دامت الرطانة غري داخلة اىل دائرة الفهم والوضوح
فقد توافرت لهؤالء الفرصة لهم بممارسة الرطانة وفق أمزجتهم،
وأصبح كل حدث يومي طعاما شهيا لهم ،فإذا ما نجح العراق يف
عقد مؤتمر يساهم يف حلحلة الوضع الذي هو فيه هبّ أصحاب
الرطانة باستعارة ألسن اضافية للحديث عنه ،وتوضيح ما ال يوّضح
 ،وتفسري ما ال يفسرّ  ،وكل واحد منهم اتخذ هيئة الطاووس وتسلح
باللغة املرطونة والراطنة ،وبدأ يقذف ترصيحاته النارية بوجوه
الفقراء واملساكني من القوم وهو ال يفرق بني خوار الجاموسة وبني
زقزقة العصافري.
أصحاب الرطانة يتحدثون عن عالم مثايل ال يعرف املحاصصة وال
الطائفية وال شفط أموال الفقراء واملساكني وال البطالة ،عالم
ال ينقطع فيه التيار الكهربائي وال يوجد شح يف املياه وال ظلم أو
تهميش أو اضطهاد  ،يتحدثون عن جمهورية افالطون أكثر مما
تحدث عنها افالطون نفسه.
وأصحاب الفصاحة يدركون جيدا ان العراق ومنذ احتالله عام 2003
وهو يعاني من انتكاسات ومصائب لو حدثت يف غري بلد ملا بقي
يف الوجود ،أزمات من النوع الثقيل ،وتدخالت من الصنف املخجل،
ّ
وفضل شبابه
وأريقت عىل أرضه دماء زكية وأزهقت أرواح طاهرة
اقتحام األهوال ومخاطر البحار للهروب من الجحيم الذي يعانون
منه.
وأصحاب الفصاحة يتطلعون اىل كل فعل من شأنه ان يعيد العراق
اىل وضعه الطبيعي ،واىل كل نسمة تهب عىل أجوائه الغارقة بالفساد،
وهم يباركون كل خطوة تعيد لهذا البلد الغارق بالخريات هيبته
واستقراره.
إن املؤتمر االخري الذي عقد يف بغداد ،وبحضور بعض الرؤساء ،يعد
خطوة عىل طريق الخالص من بعض األزمات التي يعاني منها العراق
وشعب العراق ،فإن أتت أكلها بالخري فهذا ما يتمناه كل وطني غيور
عىل مصلحة شعبه ووطنه ..علينا مسك خيط التفاؤل ،وأن نستبدل
البكاء والعويل بدفقة من االيمان برضورة التغيري ،وأن عىل الجميع
ترك الرطانة التي ما أوصلتنا يوما اىل الخري ،وأن نتسلح بالعزيمة
القادرة عىل انتشال العراق من واقعه املأساوي ،وأن نعد العدة
لتحقيق الحياة الحرة الكريمة التي يسعى الجميع اىل تحقيقها.
قولوا معي آمني يا رب العاملني.
إىل اللقاء...

بعد االعتزال ..أمل عرفة ترتاجع وتعلن انضمامها ملسلسل «حارة القبة» رمسياً

“كلوب هاوس” يطلق ميزة تجعل المتحدثين
والمستمعين كأنهم في غرفة

كش�ف تقرير عن عملي�ة احتيال جديدة عىل “واتس�آب” ،تتي�ح للقراصنة
الوص�ول الكام�ل إىل محادث�ات املس�تخدمني الخاصة ،وحذر خبراء األمن
الس�يرباني من عملي�ة احتيال جديدة س�يئة قادرة عىل اختراق املحادثات
الخاصة ورسقة األموال من محبي تطبيق الدردشة.واكتشف التهديد األخري
م�ن جانب فريق األم�ن الس�يرباني يف  ،Kasperskyالذي اكتش�ف انتش�ار
التعليمات الربمجية الضارة عرب نسخة معدلة وغري رسمية من “واتسآب”.
وعلى الرغم من أن “واتس�آب” مجاني تماما لالس�تخدام والتنزيل عىل كل
من “آيفون” و”أندرويد” ،فغالبا ما يتم إغراء بعض املس�تخدمني من خالل
اإلص�دارات املعدلة من التطبيق املتوف�رة يف متاجر التطبيقات عرب اإلنرتنت.
وتعد هذه التطبيقات غري الرسمية بجلب ميزات جديدة ومثرية غري موجودة
يف التطبيق األصيل اململوك لـ”فيس�بوك” ،مثل الق�درة عىل التحقق من آخر
مرة كانت فيها جهات االتصال متصلة باإلنرتنت ،دون الكشف عن وجودك،
والرد عىل الرسائل التي حذفها املستخدمون اآلخرون ،وغري ذلك الكثري.ومع
ذل�ك ،قد يكون تثبيت ه�ذه التطبيقات مليئا باملخاطر الت�ي يمكن أن ترتك
املستخدمني يواجهون العديد من الكوابيس.
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قررت اللجنة العليا للمهرجان القومي
للمرسح املرصي تكريم الفنانني الراحلني
سمري غانم ودالل عبد العزيز ،ضمن فعاليات
الدورة الـ 14من املهرجان برئاسة املمثل
املرصي يوسف إسماعيل ،والتي ستقام بني
 27أيلول/سبتمرب و  7ترشين األول /أكتوبر
من هذا العام.
وقال رئيس املهرجان ،يوسف إسماعيل :إن
تكريم سمري غانم ودالل عبد العزيز يعود
رصيدهما املرسحي الفني الكبري.
وأضاف إسماعيل قائالً :إن أن تكريم غانم
كان محددا ً منذ انتهاء فعاليات الدورة
السابقة من املهرجان ،وأن املمثل الراحلة
دالل عبد العزيز كانت لها مساهماتها
الكبرية يف مرسحي القطاع العام والخاص.
والفنان الراحل سمري غانم له الكثري
من املرسحيات ،التي ال تنىس «بهلول
يف إسطنبول»« ،دو ري مي فاصوليا»
و»املتزوجون».

قد ال تضطر إىل االنتظار طويالً للحصول عىل أيفون مزود باتصال القمر
ً
فوفقا لـ  ،9to5Macيدعي املحلل املعروف Ming-Chi
الصناعي املدمج،
 Kuoأن أيفون التايل (ربما يس�مى أيفون  )13سيشمل دعمًا للمكاملات
والرسائل عرب األقمار الصناعية يف مدار األرض املنخفض ،حيث يمكنك
االتص�ال يف رحلة تخييم ع�ن ُبعد بدون أي خدم�ة خلوية ،ودون رشاء
جهاز اتصال س�اتيل منفصل.ومن املفرتض أن يس�تخدم أيفون نسخة
معدل�ة م�ن م�ودم  Qualcomm’s X60للتحدث إىل األقم�ار الصناعية،
لك�ن ليس من املؤك�د ما إذا كان دعم األقمار الصناعية س�يقترص عىل
تطبيقات معينة ،عىل الرغم من أننا لن نتفاجأ إذا كان هذا هو الحال.
وغال ًب�ا ما تكون خدمة األقم�ار الصناعية املتنقلة أبطأ بكثري من البيانات
الخلوية التقليدية ،مما يس�تبعد العديد من التطبيقات كثيفة االس�تخدام
ً
مفروغا منه.ولعل هناك س�بب وجيه
أم�را
لإلنرتن�ت التي يعتربها الناس ً
للش�ك ،حيث أن شائعات من بلومبريج من عام  2019دفعت رشكة آبل إىل
تطوي�ر تكنولوجيا األقمار الصناعية لجهاز أيف�ون ،لكن يقال إن الفريق
كان يأم�ل يف ش�حن منت�ج يف غضون خمس س�نوات  -قد يك�ون عامني
مبكرين ج ًدا ،عىل افرتاض أن الترسيبات كانت دقيقة يف املقام األول.وهناك
ً
أيضا أسئلة لوجستية يجب معالجتها ،مثل اختيار مقدمي الخدمة ،حيث
كان�ت خدمة األقم�ار الصناعية باهظة الثمن تاريخ ًي�ا ،وقد يكون بيعها
صع ًبا حتى لو كنت تغامر بانتظام بما يتجاوز التغطية الخلوية.

احتيال على “واتسآب” يتيح للمتسللين
قراءة محادثاتك وسرقة أموالك

07810090003

تكريم مسري غامن ودالل عبد العزيز يف مهرجان مصري

تسريبات :آيفون  13سيكون قادرا على
إجراء اتصاالت عبر األقمار الصناعية

أطلقت الرشكة املش�غلة لتطبيق “كلوب هاوس” للمحادثات الصوتية،
مي�زة جديدة ،تمنح أي مجموعة من املتحدثني واملس�تمعني الش�عور
كم�ا لو كانوا يف غرف�ة حقيقية.وأعلنت الرشك�ة ،أن غرف التطبيق
يج�رى تزويدها تدريجي�ا _يف الوقت الحايل_ بمي�زة” “ uspatial a
 ،“dioالتي س�تجعل املتحدثين يقضون وقتا أكث�ر تفاعال.هذه
املي�زة الجديدة تجعل أصوات املتحدثين وكأنها تأتي من زوايا
مختلف�ة م�ن الغرف�ة ،ولي�س من م�كان واحد على النحو
املعروف حاليا يف التطبيق الش�هري.وقال رئيس تقنية البث
يف “كلوب هاوس” ،جاستن أوبرتي ،إن “أحد األشياء التي
يمكن�ك أن تدركها بس�هولة خالل املحادث�ات الصوتية
الجماعية االفرتاضية ،هو أن�ك ال تحظى باملزايا ذاتها
املتوفرة خلال املحادثات الجماعية العادية”.وأضاف
“خلال املحادثات الصوتي�ة االفرتاضية ،س�واء عرب
كلوب هاوس أو غريه من تطبيقات الدردشة الصوتية
األخرى ،يبدو صوت املتحدثني ثابتا نسبيا ،كما لو كان
صادرا من موق�ع مركزي واحد”.وتابع “لكن عرب امليزة
الجديدة التي تمت إضافتها لكلوب هاوس ،أصبح باإلمكان
س�ماع أصوات من جمي�ع أنحاء الغرفة من اليس�ار واليمني،
وم�ن أعىل وأس�فل ،من الخل�ف واألمام ،كما ل�و كنت تجلس يف
مرسح والجمهور يطرح األسئلة من زوايا متفرقة”.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

كشفت رشكة عاج لإلنتاج
الفني (هاني العشيّ )
عن انضمام الفنانة أمل
عرفة نهائيا ً إىل بطولة
الجزء الثالث من كتابة
أسامة كوكش ،وإخراج رشا
رشبتجي.
وجاء التأكيد بعد وصول
الرشكة املنتجة والفنانة

السورية إىل نقطة التقاء تريض
الطرفني ،بعد مفاوضات شهدت
بعض الشد والجذب ،وإعالن
األخرية اعتذارها عن عدم أداء
شخصية «إخالص» شقيقة «أبو
العز» (عبّاس النوري).
وكانت املفاوضات املثمرة قائمة
عىل تمسك كال الطرفني باآلخر،
ال سيما ّ
أن دور «إخالص» من

األدوار الصعبة درامياً،
تغري املمثل ألدائها ،كما
إىل أدوات تمثيلية من
الثقيل.
وسبق ّ
أن وقفت عرفة أمام كامريا
املخرجة رشبتجي يف عدد من أبرز
األعمال الدرامية السوريّة ،عىل
رأسها« :غزالن يف غابة الذئاب»
(تأليف فؤاد حمرية عام ،)2006
والتي
تحتاج
العيار

و»أسعد الوراق» (تأليف هوزان
عكو عام  ،)2010و»تخت رشقي»
(تأليف يم مشهدي عام .)2010
وق ّدمت «رشكة عاج لإلنتاج
الفني» نخبة من أهم املسلسالت
يف الدراما السوريّة والعربية ،منها:
«ليايل الصالحية» و»باب الحارة»
و»قاع املدينة» و»زمن العار»
و»اسعد الوراق» و»الغفران.

استمرار معركة البوستات بني حممد رشاد ومي حلمي
زواج محمد رشاد ومي حلمي شهد العديد
من األزمات منذ يومه األول بعد إلغاء
حفل الزفاف قبل موعده بدقائق ،قبل
أن يعود الثنائي ويعلنان الصلح ،وبعد
أزمات متتالية بني الثنائي قررا االنفصال
نهائ ًيا ،ومنذ هذا االنفصال وكل منهما
يرتبص لآلخر.وبعد أزمة املذيعة مي
حلمي وإيقافها من برنامجها وإحالتها
للتحقيق بعد انسحاب أحمد صالح
بسبب حديثها الحاد معه ،نرش محمد

يامسني رئيس تنهي تصوير « 60دقيقة» يف بريوت

تغريدات

عدنان درجال

علي الخالدي

رشاد ر ًدا جدي ًدا عىل أزمة زوجته السابقة،
وقرار منعها من الظهور عىل أي وسيلة
إعالمية داخل مرص ،وقال« :كم هي جميلة
مرحلة النضج ،عندما ال يهمك الرد املتأخر ،وال
يهمك معرفة أي يشء عن أي شخص».وتابع
رشاد« :وال يأتيك الفضول لكي تعرف ً
شيئا ال
يخصك ،تصل لالكتفاء بنفسك وعائلتك وعملك
وأصدقائك ،وال تشعر بحاجتك للتربير وال
تنتظر أعذار وال أي يشء آخر».ويعترب هذا الرد
هو التعليق الثاني ملحمد رشاد عن أزمة مي

حلمي ،حيث قام من قبل بنرش مقطع أغنيته
«أنا مش شمتان» بعد ساعات من انتشار خرب
التحقيق مع مي وتفاعل الكثري من محبيه
معه من خالل التعليقات.وأثارت الكلمات «أنا
مش شمتان» ،و»ال انتظر االعتذار» ،عاصفة
من الجدل عىل وسائل التواصل االجتماعي،
بني فريق رحب بما كتبه ،وفريق آخر الم عليه
الشماتة يف طليقته يف ظل األزمة التي وقعت
فيها .يشار أن قناة الحدث اليوم قررت إيقاف
اإلعالمية مي حلمي وتحويلها للتحقيق بعد

انسحاب الكابتن أحمد صالح بسبب حديثها
الحاد معه ،كما قررت نقابة اإلعالميني
منعها من الظهور عىل أي وسيلة إعالمية.
وردت مي حلمي بعد إعالن وقف برنامجها
«الحكم» ،بفيديو لها داخل مطار دبي ،مشرية
إىل تواجدها حاليا بدبي ،معلقة« :ماذا؟ باي
باي» ،كما قامت مي بنرش ستوري عرب
حسابها بموقع إنستجرام كتبت فيها« ،زانق
نفسك يف أي حاجة خوديني معاكي ال أموت
نفيس».

نبارك للجنة البارملبية العراقية والرياضة العراقية
حصدها املزيد من األومسة خالل منافس��ات باراملبياد
طوكيو  2020اجلارية إحداثها يف اليابان ،والسيما
حص��ول البطل ج��راح نصار على الوس��ام الفضي يف
لعبة رمي الثقل وحصد البطل فارس سعدون امليدالية
الربونزية بفعالية رفع األثقال بوزن  +107كغم.
اىل الرئي��س الفرنس��ي ماكرون ش��كراً على زيارتك
وانت تتجول بني العراقيني حتماً التمست طيبة وحب
شعب ما التلمسه يف مكان اخر من قبل ..
للتأري��خ ان��ت الرئي��س الوحيد ال��ذي يتجول بني
الش��عوب ب��كل ش��جاعة..ادع��وا كافة الرؤس��اء ان
يتجول��وا يف مدنن��ا اثناء زيارتهم الننا ش��عب يريد
العيش بسالم وعاشق لضيوفة .

أنهت النجمة ،ياسمني رئيس ،تصوير مسلسل « 60دقيقة»
أثناء وجودها يف بريوت ،وتؤدي ياسمني يف املسلسل شخصية
فتاة ُتدعى ياسمني ،حيث يدور املسلسل يف إطار من التشويق
واإلثارة؛ وهو مكوّن من  9حلقات ومن املقرر عرضه عىل
منصة شاهد ،من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم
أحمدي.
وشاركت ياسمني رئيس جمهورها بنرش صورة لها من
املسلسل عىل انستغرام ،كما دعمت لبنان بعد األوضاع
الصعبة التي يم ّر بها عرب نرش ستوري عىل حسابها الرسمي
تحث الجمهور عىل تصعيد أزمات لبنان مع هاشتاغ
 ،SAVELEBANON#وقبلها عبرّ ت النجمة عن عشقها ملدينة
بريوت أثناء وجودها هناك ،ونرشت صورة لها يف بريوت
وعلّقت عليها «My favorite season in my favorite city...
.»Beirut
وتنتظر ياسمني رئيس العرض األول لفيلمها قمر  14ضمن
فاعليات الدورة الخامسة ملهرجان الجونة السينمائي ،وأيضا ً
فيلمها «جارة القمر» الذي أنهت تصويره منذ فرتة حيث تعود
من خاللهما إىل البطولة السينمائية بعد نجاحها الكبري خالل
موسم رمضان بشخصية فاتن يف مسلسل «ملوك الجدعنة».

