ضبط حاويتني خطرتني رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف ميناء أم قصر
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت هياة املنافذ الحدودية ضبط حاويتني مخالفتني
للضوابط يف ميناء أم قرص الجنوبي.وذكر بيان للهيأة
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «هيأة املنافذ الحدودية
يف منفذ ميناء أم قرص الجنوبي تمكنت ،ومن خالل
االعتماد عىل جهودها يف املتابعة الجيدة والتدقيق،
من ضبط حاويتني مخالفة داخل الحرم الكمركي».
وأضاف انه «وبعد الكشف تبني وجود مادة كيميائية
خطرة {مادة الكرانيت} مخالفة لرشوط وضوابط
االسترياد».وأشار البيان اىل «تشكيل لجنة من الدوائر
املختصة وتنظيم محرض ضبط أصويل واإلحالة إىل
القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت املفوضية العليا لالنتخابات
ع�ن املعايير التي س�تتخذها يف يوم
االقتراع لضم�ان نزاهة وش�فافية
االنتخاب�ات النيابية املقبل�ة ،وفيما
اك�دت عزمه�ا تعطي�ل البطاق�ات
االنتخابية بعد االقرتاع بـ  72ساعة،
اعلن�ت بدء تدري�ب موظفي االقرتاع
وملدة اسبوعني.
وقال�ت املتح�دث باس�م املفوضية،
جمانة الغالي ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ان املفوضي�ة تعم�ل على تطبي�ق
املعايري الدولية يف االنتخابات املقبلة،
والتي تتضم�ن النزاهة والش�فافية
والحيادية والعدال�ة ،وتعد مفوضية
االنتخاب�ات رئيس�ا واعض�ا ًء ه�ذه
املب�ادئ ضمان�ا لجع�ل االنتخاب�ات
ب�كل نزاهة وش�فافية.وأضافت :ان
عملية تدريب موظفي االقرتاع بدأت
يف االول م�ن ايلول الجاري وتس�تمر
ملدة اس�بوعني لغ�رض تدريبهم عىل
التصوي�ت الع�ام والخ�اص ،وآلي�ة
العم�ل على االجه�زة االلكرتونية يف
ي�وم االقتراع .مبين�ة :ان املفوضية
اتخ�ذت ع�دة اج�راءات احرتازي�ة
لتأمني وترصني العملي�ة االنتخابية
منها فيما يخ�ص البطاقة القصرية
األمد ،وعندما يراجع الناخب محطة
االقتراع س�وف يبص�م بأصابع يده
العرشة يف جهاز التحقق االلكرتوني،
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موسكو /متابعة الزوراء:
أعلنت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية أن عقار «كوفيد غلوبولني» ،وهو
أول عقار مناعي مميز مسجل يف العالم ،يخضع حاليا للتجارب الرسيرية.وقالت
أولغا إيخلر ،رئيسة قسم الدعم الطبي يف وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية ،يف
ترصيح عىل هامش منتدى الرشق االقتصادي« :تجري اآلن املرحلة األوىل من التجارب
الرسيرية لعقار تم تحضريه يف مخترب رشكة ناتسيمبيو املناعية التابعة ملؤسسة
روستيخ ،وهو غلوبولني مناعي مميز مضاد لكوفيد» ،بحسب ما نقلت وسائل اإلعالم
الروسية.وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجّ لت ،مطلع أبريل ،أول غلوبولني مناعي
مميز يف العالم لفريوس كورونا عىل أساس بالزما الدم لألشخاص املتعافني من املرض.
وينتظر بعد االنتهاء من املرحلتني الثانية والثالثة من التجارب الرسيرية ،استخدام
الدواء يف عالج الحاالت املتوسطة والشديدة من عدوى كوفيد.19-

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7559 :الثالثاء  7ايلول 2021

املفوضية لـ

أول عقار معاجل لكورونا يف العامل يدخل
مرحلة التجارب السريرية

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7559 Tue 7 Sep 2021

كشفت عن املعايري اليت ستتخذها لضمان نزاهة وشفافية االنتخابات املقبلة

 :البطاقات القصرية األمد والبايومرتية سيتم تعطيلها بعد االقرتاع بـ  72ساعة

على ان يحم�ل مع�ه مستمس�كني
رسميني يتضمنان الصورة ،وبالتايل
س�تصبح لدين�ا بصم�ة االصاب�ع
العشرة لغرض مقاطع�ة البصمات
والتأك�د من عدم تكرارها.واش�ارت
اىل :ان البطاق�ة القصيرة االم�د
س�وف تس�حب عند انته�اء الناخب

من تصويته بعملية االقرتاع ويس�لم
وص�ل بس�حب البطاق�ة ،فضال عن
ذلك فإن جمي�ع البطاقات القصرية
االم�د والبايومرتي�ة س�وف تعط�ل
خالل  72س�اعة من يوم االقرتاع وال
يمكن اس�تخدامها مرة ثانية ،فضال
ع�ن ان املفوضي�ة زودت كل محطة

ببيان�ات الناخبين وكل محط�ة
تس�توعب  450ناخ�ا ،وخصص�ت
االجهزة لع�دد الناخبين يف املحطة،
أي ان الناخ�ب عندم�ا يج�د اس�مه
يف املحط�ة  1ال يح�ق ل�ه التصوي�ت
يف اي محط�ة اخرى.وأوضح�ت :ان
مفوضي�ة االنتخاب�ات ،وم�ن اج�ل

ترصني العملي�ة االنتخابية ،تعاقدت
مع الرشكة االملاني�ة الفاحصة التي
تتاب�ع عمل رشك�ة ميرو الكورية،
باإلضافة اىل تشكيل اللجنة الوزارية
الحكومية من مؤسس�ات الدولة من
الفنيين واملختصني وم�ن مختصني
من االتصاالت وهيئة االقليم وجهاز
املخاب�رات ،ه�ذه اللجن�ة تقيّم عمل
الرشكة الفاحصة ووضعت عددا من
االط�ر االمنية لضمان نزاهة العملية
االنتخابي�ة .وبش�أن العقوبات بحق
املخالفين ،قالت الغلاي :ان قانون
االنتخاب�ات رق�م  9لس�نة 2020
الفصل الثامن /االح�كام الجزائية/
املادة  31نص عىل  :يعاقب بالحبس
م�دة ال تقل عن  6اش�هر وبغرامة ال
تق�ل عن  50الف دين�ار وال تزيد عن
املليون دينار كل من تعمد التصويت
باس�م غيره ،وس�تتخذ املفوضي�ة
االجراءات القانونية الالزمة بحس�ب
قان�ون االنتخابي�ة ،فص�ل االحكام
الجزائي�ة ،وس�يحال املخالفون عىل
املحاكم املختص�ة .وختمت بالقول:
اضافة اىل ذلك فاللجنة االمنية العليا
س�وف تتخذ االجراءات االمنية اآلنية
به�ذه الحال�ة بع�د تبليغه�ا بوجود
التعمد بالتصويت باسم غري الناخب،
وبالتايل س�وف تكون هناك إجراءات
خاصة بمفوضية االنتخابات واخرى
باللجنة العليا لالنتخابات.

اإلطاحة بـ  26متهماً بينهم إرهابيون وضبط أسلحة وخمدرات يف بغداد
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اليوم  ..منتخبنا الوطين يواجه نظريه االيراني ضمن تصفيات كأس العامل

ص6

خالل لقائه ممثل االحتاد االوروبي

الكاظمي :العراق حريص على اإلفادة من
جتربة أوروبا بتحويل التنوّع لعنصر قوة

بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي ،ام�س االثنني ،ح�رص العراق
على اإلف�ادة م�ن التجرب�ة األوروبي�ة يف
تحوي�ل التنوع إىل عنرص ق�وة ،عرب اتباع
اآللي�ات الديمقراطي�ة .وذك�ر املكت�ب
اإلعالم�ي لرئيس مجلس ال�وزراء يف بيان
تلقت�ه “الزوراء” :أن “الكاظمي اس�تقبل
الي�وم ،املمث�ل األعىل لش�ؤون السياس�ة
الخارجي�ة واألم�ن يف االتح�اد األوروب�ي
ونائب رئيس املفوضية األوروبية ،الس�يد
جوزي�ف بوري�ل والوف�د املراف�ق ل�ه”.
وق�ال الكاظم�ي خلال اللق�اء ،بحس�ب
البي�ان ،إن “الع�راق ي�ويل اهتمام�ا ً كبريا ً
للعالقة م�ع دول االتح�اد األوروبي كافة
يف مختلف املجاالت ،والس�يما السياسية،
واالقتصادي�ة ،والثقافي�ة منها”.وأش�ار
إىل”حرص العراق عىل اإلفادة من التجربة
األوروبية يف تحويل التنوع إىل عنرص قوة،
عرب اتب�اع اآلليات الديمقراطي�ة والحكم
الرشيد” .من جانبه أوضح بوريل “التزام

االتح�اد األوروبي بدعم الع�راق يف جميع
املس�تويات ،وتعضي�د جه�ود الحكوم�ة
العراقية اإلصالحي�ة ،وخطواتها التنموية
باتج�اه تطوي�ر االعتم�اد على الطاقات
املتجددة والنظيفة” .وأش�ار إىل “الحرص
على دعم االنتخاب�ات الربملاني�ة العراقية
القادم�ة عبر إرس�ال ف�رق مراقب�ة من
املفوضي�ة والربمل�ان األوروبيني”.وأش�اد
بوري�ل ،أيض�اً ،باضطلاع الع�راق ب�دور
محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر،
وبما تمثله بغداد من عنرص دعم الستقرار
املنطقة وترسيخ السلم واألمن فيها”.

بغداد /الزوراء:
أك�د وزير التخطيط ،خال�د بتال ،ان قانون
املوازن�ة العامة للعام  2022يف طور اإلعداد
من قبل وزارة املالية .وقال بيتال يف ترصيح
صحف�ي :ان هن�اك استراتيجية إلع�داد
مرشوع قانون املوازنة ،وهي اآلن (املوازنة)
يف مراحلها األخرية ،وأنها س�تأخذ وقتا قبل
عرض القانون عىل مجلس الوزراء .وأعرب

بتال ع�ن اعتقاده ب�أن قان�ون املوازنة لن
ُيع�رض عىل مجل�س ال�وزراء قب�ل إجراء
االنتخابات الربملانية يف ترشين االول املقبل.
وكان وزي�ر املالية ،علي عبد األمري عالوي،
أعل�ن ،يف  26آب امل�ايض ،إنج�از مشروع
موازن�ة ع�ام  ،2022وق�رب عرض�ه على
مجلس الوزراء ،مؤكدا ً ّ
أن السياس�ة املالية
للعراق مرّت بصعوبات كبرية.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العدل ،ام�س اإلثنني ،أن
عدد اإلرهابيني املحكومني يف س�جونها
أكثر من  50ألف س�جني ،مشرية إىل أن
نصفه�م محكوم�ون باإلع�دام .وقال
املتحدث باسم الوزارة ،أحمد لعيبي ،يف
ترصيح صحفي :إن “ع�دد اإلرهابيني
املحكومين لدين�ا أكث�ر م�ن  50أل�ف
س�جني تقريباً ،ونصفه�م محكومون
باإلعدام”.وأض�اف لعيب�ي أن “أحكام

اإلعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة
القطعي�ة ،أو أن بعضه�م ل�م يص�در
مرسوم جمهوري بإعدامه”.وتابع أن
“أي حكم يكتس�ب الدرج�ة القطعية
ويصدر به مرسم جمهوري ينفذ ،لكن
نح�و  90%م�ن األحكام ل�م يصدر به
مرسم جمهوري أو لم يكتسب الدرجة
القطعية ،فأحيانا ً يستجد أمر أو نقص
يف األوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز
وتبقى القضية معلقة”.

بغداد وأنقرة تبحثان ملف األتراك
احملكومني واملطلوبني للقضاء العراقي

بغداد /الزوراء:
بح�ث رئي�س مجل�س القض�اء األعىل يف
الع�راق ،فائق زيدان ،مع الس�فري الرتكي
يف العراق ،علي رضا غوناي ،ملف األتراك
املحكومني واملطلوبين للقضاء العراقي.
وذك�ر بي�ان ملجل�س القضاء األعلى :أن
«الطرفني بحثا متابع�ة قضايا املواطنني

الذي�ن يحمل�ون الجنس�ية الرتكي�ة
املحكومين أو املطلوبين للقضاء».يذكر
أن هن�اك مجموعة م�ن املواطنني األتراك
الذي�ن قاتل�وا إىل جانب تنظي�م «داعش»
وألق�ي القب�ض عليه�م من قب�ل القوات
العراقية وه�م يخضع�ون اآلن لعقوبات
بالسجن ،وربما باإلعدام أيضا.

احلكومة :ال تغيري يف صرف الدوالر
مبوازنة  2022وال تراجع عنه

بغداد /الزوراء:
أك�دت الحكوم�ة ان س�عر رصف ال�دوالر
سيكون ثابتا ً يف مرشوع قانون املوازنة املالية
لعام  2022وال تغيري فيه.وقال املتحدث باسم
مجل�س ال�وزراء ،حس�ن ناظ�م ،يف ترصيح

صحفي« :زيــادة س�عر رصف الدوالر فكرة
مطروحة لـلـنـقـاش منذ سنوات ولم تجرؤ
حكومة س�ابقة عىل اتخاذ ه�ذه الخطوة ملا
يحيط بـها من مخاطر وسجاالت.

تفاصيل ص5

مقرتح جديد لتوليد الطاقة وانقسام نيابي حول سعر برميل النفط يف موازنة العام املقبل
الزوراء  /يوسف سلمان:
افصح�ت لجنة النفط وش�ؤون الطاق�ة النيابية عن
مقرتح جديد لالس�تفادة من الغ�از الطبيعي ملعالجة
املياه الثقيلة وتوليد الطاقة لعموم محافظات العراق

 ،فيما علقت عىل س�يناريوهات تحديد س�عر برميل
النف�ط يف موازنة الع�ام املقبل.وقالت عض�و اللجنة
النائ�ب زيت�ون الدليمي ل�ـ» ال�زوراء « ،ان « الربملان
الح�ايل قد اليتمكن م�ن إقرار موازنة الع�ام املقبل يف

ح�ال تم إجراء اإلنتخاب�ات يف موعدها املحدد العارش
م�ن ش�هر ترشي�ن االول املقب�ل « ،مشيرة اىل ان «
اآللي�ات الحديثة التي س�تعتمد يف االنتخابات واعالن
النتائج خالل  48س�اعة قد تمكن الربملان الجديد من

عقد اول جلس�ة رسمية يف ش�هر كانون االول نهاية
العام الحايل  ،لذلك يس�تطيع خالل ش�هر واحد اقرار
املوازنة ،اذا رست األمور وفق ما تم التخطيط لها «.

تفاصيل ص2

العد التنازلي يبدأ  115 ..يوما على انسحاب القوات القتالية األمريكية من العراق

تقرير يكشف اعتزام ماكرون تقديم فرنسا داعما وحليفا اسرتاتيجيا لـ«بغداد»

وزير التخطيط :موازنة  2022لن تعرض
على جملس الوزراء قبل االنتخابات

العدل 50 :ألف إرهابي يف سجوننا
نصفهم حمكومون باإلعدام

ماك�رون ،م�ا يط�رح تس�اؤال أكثر
واقعي�ة عم�ا إذا كانت فرنس�ا التي
طرحت نفس�ها لهذا الدور ستكون
ق�ادرة عىل تحقيق ذل�ك أم ال.موقع
«ميدل ايس�ت آي» الربيطاني ،سلط
الضوء على هذه املعطيات يف تقرير
ل�ه  :إذ نقل عن مس�ؤولني عراقيني
وأمريكيين قوله�م إن «الرئي�س
الفرنسي إيمانوي�ل ماك�رون يريد

لندن /متابعة الزوراء:
بينم�ا يتواصل العد التنازيل يف بغداد
مع وعد الواليات املتحدة األمريكية،
س�حب قواتها القتالية م�ن العراق
بحلول نهاية العام الحايل ،يتس�اءل
الكثير عمّ �ن س�يمأل الف�راغ الذي
تركته واش�نطن ،أو بمقدوره ذلك،
الس�يما بع�د مؤتم�ر بغ�داد ال�ذي
حضره الرئيس الفرنيس ،إيمانويل

أن يق�دم فرنس�ا على انه�ا داع�م
وحلي�ف استراتيجي لحكوم�ة
بغ�داد ،وأن القمة االقليمية (مؤتمر
بغ�داد للتع�اون والرشاك�ة) الت�ي
عقدت يف العاصم�ة العراقية ،كانت
مكان�ا مثالي�ا للبدء».وق�دم املوقع
الربيطان�ي ،توصيفا لحال فرنس�ا،
باإلش�ارة إىل عالقاته�ا الجي�دة مع
الع�راق ،وإىل أنه�ا كانت م�ن اوائل

الناتو.وذك�ر املوق�ع يف تقري�ره أن
«االنس�حاب األمريكي هو بالنس�بة
لفرنس�ا ،فرص�ة للتوغ�ل يف العراق
وخلق منصة انطالق لتوسيع نفوذها
يف انح�اء الشرق األوس�ط ،وتأمني
توازن للنفوذ اإليراني ،والتنافس مع
تركيا ،الحليفة يف الناتو والتي غالبا
ما تختلف معها».

الدول التي اعرتفت بالنظام السيايس
الجديد ،رغم أنها رفضت املش�اركة
يف التحالف العس�كري الدويل بقيادة
الوالي�ات املتح�دة لإلطاح�ة بصدام
حسين عام  ،2003كم�ا انها تحتل
املرتبة الثانية بعد واش�نطن يف عدد
الجن�ود املنترشي�ن يف العراق ،كجزء
م�ن التحال�ف ال�دويل ض�د داعش،
فضال عن أنها عضو رئييس يف حلف

تفاصيل ص3

وسط فضيحة أمنية يف إسرائيل

بعد ساعات من إطالق الساعدي

فرار  6أسرى فلسطينيني من سجن «جلبوع»
اإلسرائيلي عرب نفق

اإلفراج عن «قلم القذايف» وكامت أسراره
ووصوله إىل بلدته على منت مروحية

القدس املحتلة /متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات اإلرسائيلية أن  6أرسى فلسطينيني
تمكنوا من الفرار من س�جن جلبوع ،الذي يخضع
لحراس�ة أمنية مش�ددة ،فجر ام�س االثنني ،عرب
نفق حفروه أسفل الس�جن.وأفادت وسائل إعالم
إرسائيلي�ة نقال عن مصادر يف الرشطة :أن من بني
السجناء الفارين  5من حركة “الجهاد اإلسالمي”
وآخر من حركة “فتح”.وتم استدعاء أعداد كبرية
من قوات الرشطة إىل املنطقة واالستعانة بطائرات
مسيرة ومروحيات ،للبحث ع�ن الفارين.ويعتقد
أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن
جلبوع ،وتم اإلبالغ عن اختفائهم حوايل الساعة 4
صباحا.ونرشت مواقع إعلام عربية صورا للنفق

ال�ذي قالت إنه�م حفروه وتمكنوا م�ن خالله من
الفرار ،وصورا لهويات األشخاص الستة الفارين.
وش�كلت هذه الحادثة فضيح�ة أمنية يف إرسائيل،
بعد تأخر سلطة السجون اإلرسائيلية ساعة وربع
يف إج�راء عملي�ة ع�د األرسى بعدما تلق�ت بالغا
عند الس�اعة الواحدة بعد منتص�ف الليل من قبل
س�ائق بوجود أش�خاص “مش�بوهني” يركضون
يف الحقول.وكش�فت التحريات ع�ن أنه فقط عند
الس�اعة  3:25فج�را ت�م اكتش�اف اختف�اء أول
ثالث�ة أرسى يف جن�اح رقم  ،2وبعد نصف س�اعة
تم اكتش�اف اختف�اء الثالثة اآلخري�ن ..وتم إبالغ
املؤسس�ة األمنية الس�اعة الرابعة فجرا باختفاء
األرسى الفلسطينيني.

ليبيا /متابعة الزوراء:
أعلن املجلس الرئايس الليبي ،اإلفراج عن عدد من
الس�جناء السياس�يني الليبيني ،الذين انتهت مدة
محكوميته�م ،أو الذي�ن لم تتم إدانته�م قضائيا،
من بينه�م أحد الش�خصيات التي اعتبرت “قلم
الق�ذايف وكاتم أرساره” ،ومدي�ر مكتب معلومات
الزعي�م الراح�ل معم�ر الق�ذايف ،أحم�د رمضان،
بعد س�بع س�نوات م�ن االعتقال يف أحد س�جون
العاصم�ة طرابلس.يأت�ي ذلك ،بعد س�اعات من
اإلفراج عن الس�اعدي معمر القذايف ،تنفيذا ً لقرار
قضائ�ي صادر قب�ل عامني بالتع�اون مع مكتب
النائ�ب العام ،ونقله إىل تركيا يف انتظار تس�ليمه
إىل عائلته.ونشرت الصفحة الرس�مية للمجلس

الرئايس الليبي عىل “فيس�بوك” بيانا ،أشارت فيه
إىل اإلف�رادج عن ع�دد من الس�جناء الذين انتهت
محكوميته�م أو اللذي�ن ل�م تت�م إدانته�م بحكم
قضائ�ي ،بعد م�دة م�ن الحجز.وبحس�ب موقع
“ليبي�ا أوبزرفر” ،من بني الس�جناء املفرج عنهم
ش�خصية لعبت دورا هاما يف حي�اة القذايف ،وهو
أحم�د رمضان األصيبعي“ ،قل�م القذايف (الرئيس
الليبي الراحل معمر القذايف) ومدير مكتبه الخاص
أحمد رمضان “ بعد س�بع س�نوات م�ن االعتقال
يف أحد س�جون العاصم�ة طرابلس.ونوه املجلس
الرئ�ايس الليبي إىل أن هذه الخط�وة تأتي يف إطار
“إرساء املصالحة الوطنية الشاملة” ،يف البالد.
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أكدت تشكيل حكومة جديدة مؤقتة قريبا ..واملعارضة تتعهد بالنضال

طالبان تعلن انتهاء احلرب رمسيا يف أفغانستان والسيطرة على والية بنجشري

كابل /متابعة الزوراء:
قال املتحدث باس�م طالبان ،ذبيح الله
مجاه�د ،إن الح�رب انتهت رس�ميا يف
أفغانس�تان بع�د الس�يطرة عىل والية
بانجشري ،وفيما اكد انه سيتم تشكيل
حكومة جديدة مؤقت�ة واإلعالن عنها
قريب�ا ،م�ع إج�راء بع�ض التعديالت

مس�تقبال ،اعلن�ت الجبه�ة الوطني�ة
للمقاوم�ة النض�ال ض�د طالب�ان
ورشكائها سيستمرّ.وأضاف مجاهد يف
بيان “ :فبهذا النرص والتمكني خرجت
بالدن�ا م�ن الح�روب بش�كل كام�ل،
وبإذن الله ستنعم أفغانستان بالحرية
واالس�تقالل واالزده�ار ،وس�يعيش

شعبها يف آمان ورفاهية واطمئنان”.
وأكد املتحدث أن جميع أهايل بنجشير
بخير ول�م يلح�ق أي رضر باملدنيين
خلال العملي�ات العس�كرية ،وأنه�م
س�يحظون بجمي�ع الحق�وق الت�ي
يحظى بها بقية الشعب األفغاني ،ولن
تكون هناك أي معاملة س�يئة معهم،

منوه�ا بأن جميع مس�ؤويل بنجشير
الج�دد (حاكم الوالي�ة ،ونائبه ،وبقية
املس�ؤولني) من أبناء الوالية نفس�ها.
ولف�ت املتح�دث إىل أن الحركة س�عت
لحل قضية بنجشري سلميا وعن طريق
التفاوض ،لكن الط�رف املقابل رفض
ولم يبق إال حس�م القضية عس�كريا.

وأوض�ح أن “األوضاع األمني�ة يف البلد
تح�ت الس�يطرة ،وس�تقوم الق�وات
بال�زي العس�كري بتأمين العاصم�ة
كاب�ل” ،منوه�ا بأنه خالل الس�اعات
ال�ـ  24املاضية تم القبض عىل  43من
“اللصوص ومرتكبي الشغب”.

تفاصيل ص2

سياسة
العدد 7559 :الثالثاء  7ايلول 2021

alzawraanews@yahoo.com

األعرجي وبالسخارت يؤكدان أهمية
توفري السبل املتاحة إلجناح االنتخابات

بغداد /الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي ،قاسم
األعرجي ،وممثلة األمم املتحدة،
جينني بالسخارت ،امس االثنني،
أهمية توفري جميع السبل املتاحة
إلنجاح االنتخابات املقبلة.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار
األمن القومي يف بيان تلقته
“الزوراء” :إن “مستشار األمن
القومي ،قاسم األعرجي ،استقبل
بمكتبه ،املمثلة الخاصة لألمني
العام لألمم املتحدة يف العراق ،جينني
بالسخارت” .الفتا إىل أنه “جرى
خالل اللقاء ،استعراض األوضاع
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العراق وأرمينيا يعقدان جلسة مشاورات نهاية الشهر
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وزير اخلارجية وممثل االحتاد األوروب ّي يؤكدان أهمية تطوير
العالقات يف خمتلف اجملاالت
بغداد /الزوراء:
أكد وزير الخارجية فؤاد حسني
األوروبي للشؤون
وممثل االتحاد
ّ
الخارجيَّة والسياسة األمنيّة جوزيب
بوريل ،امس االثنني ،أهمية تطوير
العالقات يف مختلف املجاالت ،وفيما
شدد الوزير وسفري أرمينيا يف العراق
هراتشيا بوالديان ،عىل أهمية تضافر
الجهود لعقد جلسة مشاورات نهاية
الشهر الحايل ،فيما دعا اىل زيادة
حجم التبادل التجاري مع التشيك.
وقال حسني يف مؤتمر صحايف عقده
اليوم مع بوريل يف مبنى وزارة
الخارجية العراقية ،وحرضه مراسل
وكالة األنباء العراقية (واع) ،ان
“زيارة ممثل االتحاد األوروبي اىل
العراق هي االوىل له” ،مبينا ان
“الزيارة تأتي لبدء املباحثات مع
الحكومة االتحادية”.
واضاف ان “األمن األوروبي مرتابط
مع األمن العراقي” ،مشريا اىل انه
“تمت مناقشة ملفات عدة من بينها
املهاجرون”.
وأعرب حسني عن شكره لـ”ممثل
األوروبي لدعمه ملؤتمر
االتحاد
ّ
بغداد” ،الفتا اىل ان “ممثل االتحاد
األوروبي سيلتقي الرئاسات الثالث”.
ّ
من جانبه ،اكد بوريل خالل املؤتمر
“وجود رشاكات قوية مع العراق”،
موضحا انه “تم مناقشة ملفي األمن
واملهاجرين مع وزير الخارجية”.
األوروبي
وأعرب ممثل االتحاد
ّ
عن أسفه “بشأن سقوط عدد
من الشهداء باالعتداء اإلرهابي يف
كركوك” ،الفتا اىل “التزام االتحاد
االوربي بتقديم الدعم للعراق ونطمح
االستمرار بالعالقات الجيدة”.
يذكر ان ممثل االتحاد األوروبي
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية
جوزيب بوريل وصل ،امس االثنني،

السياسية واألمنية يف العراق ،إىل
جانب بحث ملف مخيم الهول،
فضال عن مناقشة موضوع األمن
االنتخابي”.
وأضاف أن “اللقاء شهد ،أيضا،
بحث التعاون املشرتك بني العراق
واألمم املتحدة ،والدعم املقدم يف
املجاالت اإلنسانية ،خصوصا ما
يتعلق بتوفري مستلزمات عيش
واحتياجات النازحني” .مبينا أن
“اللقاء ختم بتأكيد الجانبني أهمية
توفري جميع السبل املتاحة إلنجاح
االنتخابات املقبلة ،كاستحقاق
وطني ينتظره العراقيون”.

األنواء :اخنفاض بدرجات احلرارة
وتصاعد للغبار بدءا من األربعاء

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس األثنني ،حالة الطقس يف البالد لأليام
املقبلة ،فيما توقعت انخفاض بدرجات الحرارة مع تصاعد الغبار بدءا ً
من األربعاء.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء” :أن “الطقس لليوم الثالثاء سيكون
صحواً ،وال تغري يف درجات الحرارة ،إذ ستسجل درجات الحرارة يف بغداد
 ،45فيما ستسجل محافظات البرصة وذي قار وميسان  48درجة
مئوية ،والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة
( )10-20کم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم”.
وأضاف البيان أن “طقس البالد ليوم غد االربعاء سيكون يف املنطقتني
الوسطى والجنوبية صحواً ،ودرجات الحرارة تنخفض قليالً ،والرياح
شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س ،تنشط
يف النهار اىل ()30-40كم/س مسببة تصاعد الغبار يف بعض االماكن ،
ومدى الرؤية ( )8-10کم،ويف الغبار ()3-5كم ،اما يف املنطقة الشمالية
فسيكون الطقس صحوا ،وال تغري يف درجات الحرارة ،والرياح شمالية
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة ()10-20كم/س ومدى الرؤية
()8-10كم”.
ولفت إىل أن “الطقس يوم الخميس سيكون يف املنطقتني الوسطى
والجنوبية صحواً ،ودرجات الحرارة تنخفض قليالً ،والرياح شمالية
غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س ،تنشط يف النهار اىل
()30-40كم/س مسببة تصاعد الغبار يف بعض االماكن ،ومدى الرؤية
( )8-10کم ،ويف الغبار ()3-5كم ،أما املنطقة الشمالية فسيكون
الطقس فيها صحواً ،وال تغري يف درجات الحرارة ،والرياح شمالية
غربية خفيفة معتدلة الرسعة()10-20كم /س ،ومدى الرؤية()8-10
كم”.
ً
واشار إىل أن “الطقس يوم الجمعة سيكون صحوا ،وال تغري يف درجات
الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة ()20-30
کم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم”.

إىل بغداد يف زيارة رسمية.
ومن جانب اخر ذكر بيان لوزارة
الخارجية تلقته “الزوراء” :أن “وزير
الخارجيَّة فؤاد حسني استقبل سفري
أرمينيا يف العراق هراتشيا بوالديان
بمناسبة انتهاء مها ّم عمله” ،مبيناً،
أنه “جرى خالل اللقاء استعراض
سري العالقات الثنائيَّة بني العراق
وأرمينيا خالل الفرتة املاضية ،وآليات
تعزيزها”.
وتابع ،أن “الوزير ثمن الجهود التي
بذلها السفري يف تعزيز العالقات
الثنائيَّة بني بغداد ويريفان ،وتمنى
له دوام التوفيق ،والنجاح يف مهامِّ ه
الدبلوماسيّة املقبلة”.
وأضاف البيان ،أن “الجانبني أكدا
أهمِّـيَّة تضافر الجهود لعقد جلسة
املشاورات السياسيّة بني البلدين
نهاية الشهر الحايل؛ لِما لها من أثر

كبري يف فتح آفاق جديدة للتعاون
املشرتك”.
من جانبه ّ
أكد سفري أرمينيا يف
العراق هراتشيا بوالديان“ ،عىل
عمق العالقات الثنائيَّة بني البلدين”،
مُ شيدا ً بـ”الجهود التي بذلتها وزارة
الخارجيَّة ،والتسهيالت يف نجاح عمل
السفارة األرمينيّة ببغداد”.
ووجه السفري دعوة رسمية لوزير
الخارجية لزيارة أرمينيا يف إطار
زيادة حجم التعاون ،والتنسيق بني
البلدين يف املجاالت كافة.
ويف سياق اخر ،دعا وزير الخارجية
فؤاد حسني ،اىل زيادة حجم التبادل
التجاري مع التشيك.
وذكر بيان للخارجية :ان “حسني،
استقبل سفري التشيك مارتن
فيتك بمُ َ
ناسبة انتهاء مها ِّم عمله
الدبلوماسيَّة يف بغداد ،حيث جرى

استعراض سري العالقات الثنائيّة بني
بغداد وبراغ خالل الفرتة املاضية،
وآليّات تطويرها بما يخدم مصالح
الشعبني الصديقني”.
ودعا وزير الخارجية ،إىل “أهميّة
ّ
التجاري بني
زيادة حجم التبادل
البلدين ،وتشجيع الرشكات التشيكيّة
عىل االنخراط يف السوق العراقيَّة
واالستفادة من الفرص االستثماريّة
يف إعادة اعمار العراق”.
من جانبه أك َّـد سفري التشيك“ ،دعم
تواصل للعراق يف مُ ختلِف
بالده املُ ِ
املجاالت خصوصا ً يف مجال الحرب
ض َّد عصابات داعش اإلرهابيّة”،
مُ شيدا ً “باالنتصارات الكبرية التي
حققها العراقيّون يف حربهم ض ّد
إرهابيّي داعش”.
اىل ذلك ،بحث وزير الخارجيَّة فؤاد
األوروبي
حسني وسفري االتحاد
ِّ

الجديد يف العراق فيلة فاريوال ،تفعيل
اتفاق الرشاكة ومذكرات التفاهم.
وذكرت وزارة الخارجية يف بيان  :أن
“الوزير فؤاد حسني تسل َّـم نسخة
من أوراق اعتماد سفري االتحاد
األوروبي الجديد يف العراق فيلة
ِّ
فاريوال” ،مبينة أنه “تم خالل اللقاء
استعراض سري العالقات بني العراق
األوروبيُ ،
وس ُبل زيادة حجم
واالتحاد
ِّ
الدعم ،واملُ َ
ساعدة للعراق يف القضاء
اإلرهابي”.
عىل بقايا تنظيم داعش
ّ
وأضاف أنه “تم التأكيد ايضا ً عىل
أهمّـيّة تفعيل اتفاق الرشاكة،
ومُ ذك َّـرات التفاهم املُوق َّـعة بني
األوروبي ،وتبادل
العراق واالتحاد
ِّ
الخربات ،ومُ ساندة العراق يف املجاالت
السياسيّة ،واألمنيّة ،واالقتصاديّة،
والخدميّة”.
وأك َّـد الوزير وفقا ً للبيان “استعداد
وزارة الخارجيَّة لتقديم ِّ
كل الدعم
إلنجاح مَ همّة السفري ،وكادر البعثة
الدبلوماسيّة يف بغداد”.
من جانبهّ ،
أكد السفري فيلة فاريوال
األوروبي إىل العراق
“دعم االتحاد
ِّ
ورضورة احرتام سيادته وعدم
التدخل يف شؤونه الداخليّة” ،مثمنا
ُ
“ج ُهود الحكومة العراقيَّة يف عقد
مُ ؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة”.
األوروبي
وأشار إىل “استمرار االتحاد
ّ
اإلنساني ،ودعم
يف تقديم الدعم
ّ
ُج ُهود الحكومة العراقيَّة يف مُ كافحة
اإلرهاب ومُ ساندتها بمُ ستشارين
عسكريني” ،مُ ّ
ؤكداُ عىل “تعزيز
العالقات بني العراق ودول االتحاد
األوروبي يف إطار اتفاقية الرشاكة
ّ
والتعاون ،وتشجيع الرشكات
األوروبيّة الرصينة لالستثمار يف
العراق ،والعمل عىل َّ
أن يكون لالتحاد
األوروبي دور أكرب عىل الساحة
ّ
الدوليّة”.

مقرتح جديد لتوليد الطاقة وانقسام نيابي حول سعر برميل النفط
يف موازنة العام املقبل

الزوراء  /يوسف سلمان:
افصحت لجنة النفط وشؤون الطاقة النيابية
عن مقرتح جديد لالستفادة من الغاز
الطبيعي ملعالجة املياه الثقيلة وتوليد الطاقة
لعموم محافظات العراق  ،فيما علقت عىل
سيناريوهات تحديد سعر برميل النفط يف
موازنة العام املقبل.
وقالت عضو اللجنة النائب زيتون الدليمي
لـ” الزوراء “ ،ان “ الربملان الحايل قد اليتمكن
من إقرار موازنة العام املقبل يف حال تم إجراء
اإلنتخابات يف موعدها املحدد العارش من
شهر ترشين االول املقبل “ ،مشرية اىل ان “

اآلليات الحديثة التي ستعتمد يف االنتخابات
واعالن النتائج خالل  48ساعة قد تمكن
الربملان الجديد من عقد اول جلسة رسمية يف
شهر كانون االول نهاية العام الحايل  ،لذلك
يستطيع خالل شهر واحد اقرار املوازنة ،اذا
رست األمور وفق ما تم التخطيط لها “.
واضافت ان “ وزير املالية عيل عالوي تحدث
عن تحديد سعر برميل النفط يف مرشوع
قانون املوازنة العامة الجديدة للسنة املالية
 2022بقيمة  50$للربميل الواحد ،وهذا هو
مجرد اقرتاح “ ،مبينة ان “ مجلس النواب
هو من سيحدد الرقم النهائي باالعتماد عىل

أسعار السوق الحالية ،وفق آلية خاصة
نظرا ً لتذبذب األسعار ،واعتماد النسبة
الوسطية “.
وتحدثت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية
عن مقرتح ملعالجة الهدر يف ايرادات الغاز
املصاحب  ،حيث اكدت أن العراق يحتل املرتبة
الرابعة عىل مستوى العالم باحتياط الغاز.
واوضحت ان “ حرق كمية من الغاز الطبيعي
تكفي إلنتاج نصف حاجة البالد من الطاقة
الكهربائية  ,وانه يحرق سنويا ما يقارب 18
مليار مرت مكعب من الغاز ،دون االستفادة
منه يف توليد الطاقة الكهربائية وغريها من

االحتياجات الرضورية “ ،مبينة ان “الكمية
املهدورة من الغاز يمكن االستفادة منها يف
الكثري من املشاريع االستثمارية الطبيعية،
وكذلك يمكن أن تغطي نصف احتياجات
العراق من توليد الطاقة الكهربائية بدال عن
استرياده من دول املنطقة”.
واكدت عضو اللجنة النيابية ان “ العراق
يخرس سنويا ً  ,وفق األسعار الراهنة للغاز يف
العام الحايل  ,ما يرتاوح بني  10 – 7مليارات
دوالر سنويا  .وهو بهذا املبلغ يستطيع ان
يسد أي عجز يف املوازنة  ,كما يستطيع انجاز
مشاريع خدمية مبهرة “.

اإلفراج عن “قلم القذايف” وكامت أسراره ووصوله إىل بلدته على منت مروحية
ليبيا /متابعة الزوراء:
أعلن املجلس الرئايس الليبي ،اإلفراج عن عدد من
السجناء السياسيني الليبيني ،الذين انتهت مدة
محكوميتهم ،أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا،
من بينهم أحد الشخصيات التي اعتربت “قلم
القذايف وكاتم أرساره” ،ومدير مكتب معلومات
الزعيم الراحل معمر القذايف ،أحمد رمضان،
بعد سبع سنوات من االعتقال يف أحد سجون
العاصمة طرابلس.
يأتي ذلك ،بعد ساعات من اإلفراج عن الساعدي

معمر القذايف ،تنفيذا ً لقرار قضائي صادر قبل
عامني بالتعاون مع مكتب النائب العام ،ونقله
إىل تركيا يف انتظار تسليمه إىل عائلته.
ونرشت الصفحة الرسمية للمجلس الرئايس
الليبي عىل “فيسبوك” بيانا ،أشارت فيه إىل
اإلفرادج عن عدد من السجناء الذين انتهت
محكوميتهم أو اللذين لم تتم إدانتهم بحكم
قضائي ،بعد مدة من الحجز.
وبحسب موقع “ليبيا أوبزرفر” ،من بني
السجناء املفرج عنهم شخصية لعبت دورا هاما

يف حياة القذايف ،وهو أحمد رمضان األصيبعي،
“قلم القذايف (الرئيس الليبي الراحل معمر
القذايف) ومدير مكتبه الخاص أحمد رمضان “
بعد سبع سنوات من االعتقال يف أحد سجون
العاصمة طرابلس.
ونوه املجلس الرئايس الليبي إىل أن هذه الخطوة
تأتي يف إطار “إرساء املصالحة الوطنية
الشاملة” ،يف البالد.
وأكد املجلس يف بيانه أنه سيواصل أداء عمله يف
إطار املهام املوكلة له بتحقيق املصالحة الوطنية

الشاملة يف ليبيا والتنسيق من أجل اإلفراج عن
باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية
بحقهم.
وبني املجلس يف بيانه أنه ش ّدد يف اجتماعه مع
وزيرة العدل الليبية ،حليمة إبراهيم ،يف شهر
أبريل/نيسان املايض ،عىل أهمية و”رضورة
اإلرساع يف إطالق رساح كل املسجونني قرسًا،
والذين ليس لديهم أي قضايا”.
كما شدد املجلس عىل رضورة “إحالة كل
املوقوفني عىل ذمة قضايا ،إىل القضاء يف أرسع

وقت ممكن”.
وأشار املجلس إىل متابعته الحثيثة لهذا امللف
بشكل مبارش مع كافة الجهات ذات العالقة،
“تأكيدا ً لقيم العدالة ومبادئ حقوق اإلنسان يف
بناء ليبيا الجديدة” ،عىل حد وصفه.
وبدوره ،أشار موقع “أخبار ليبيا” إىل أن
األصيبعي وصل إىل مسقط رأسه (األصابعة)
عىل متن مروحية ،عىل بعد  120كيلومرتا عن
طرابلس.
وأحمد رمضان هو صندوق أرسار القذايف ويده

اليمنى ،وهو سكرتريه الخاص ومدير مكتب
معلوماته ،منذ عام  1969حتى سقوط نظامه.
وضمن مرشوع املصالحة الذي يقوده املجلس
الرئايس ،من املتوقع أن تشمل عملية اإلفراج
مدير مخابرات الزعيم الراحل ،معمر القذايف،
وأحد أبرز املقربني منه ،عبدالله السنويس،
الذي يقبع يف السجن منذ عام  ،2012بعد تزايد
املطالب الحقوقية والشعبية الداعية إلطالق
رساحه ،وتمكينه من العالج ،بسبب تدهور
صحته.

أكدت تشكيل حكومة جديدة مؤقتة قريبا ..واملعارضة تتعهد بالنضال

طالبان تعلن انتهاء احلرب رمسيا يف أفغانستان والسيطرة على والية بنجشري

كابل /متابعة الزوراء:
قال املتحدث باسم طالبان ،ذبيح الله
مجاهد ،إن الحرب انتهت رسميا يف
أفغانستان بعد السيطرة عىل والية
بانجشري ،وفيما اكد انه سيتم تشكيل
حكومة جديدة مؤقتة واإلعالن عنها
قريبا ،مع إجراء بعض التعديالت
مستقبال ،اعلنت الجبهة الوطنية
للمقاومة النضال ضد طالبان ورشكائها
سيستمرّ.
وأضاف مجاهد يف بيان “ :فبهذا
النرص والتمكني خرجت بالدنا من
الحروب بشكل كامل ،وبإذن الله
ستنعم أفغانستان بالحرية واالستقالل
واالزدهار ،وسيعيش شعبها يف آمان
ورفاهية واطمئنان”.
وأكد املتحدث أن جميع أهايل بنجشري
بخري ولم يلحق أي رضر باملدنيني خالل
العمليات العسكرية ،وأنهم سيحظون
بجميع الحقوق التي يحظى بها بقية
الشعب األفغاني ،ولن تكون هناك أي
معاملة سيئة معهم ،منوها بأن جميع
مسؤويل بنجشري الجدد (حاكم الوالية،

ونائبه ،وبقية املسؤولني) من أبناء
الوالية نفسها.
ولفت املتحدث إىل أن الحركة سعت
لحل قضية بنجشري سلميا وعن طريق
التفاوض ،لكن الطرف املقابل رفض ولم
يبق إال حسم القضية عسكريا.
وأوضح أن “األوضاع األمنية يف البلد
تحت السيطرة ،وستقوم القوات بالزي
العسكري بتأمني العاصمة كابل” ،منوها
بأنه خالل الساعات الـ  24املاضية تم
القبض عىل  43من “اللصوص ومرتكبي
الشغب” ،وتم تحويل قضاياهم إىل قيادة
الرشطة ،إضافة إىل إلقاء القبض عىل
أكثر من  80مسلحا من الذين قاموا
بإطالق الرصاص يف الهواء قبل ليلتني.
كما أكد املتحدث أن األوضاع يف املعابر
طبيعية ،والبنوك أيضا تعمل ،وأن سوق
رصف العملة (رساي شهزاده) بدأ
فعالياته ،مما سيساهم يف الحفاظ عىل
قيمة العملة.
وعن تشكيل الحكومة ،قال املتحدث
باسم طالبان :سيتم تشكيل حكومة
جديدة مؤقتة واإلعالن عنها قريبا،

مع إجراء بعض التعديالت مستقبال،
ويحتمل أن تكون الحكومة يف الوهلة
األوىل نيابية ،حتى تكون قابلة الستيعاب
التعديل والتغيري ..هنالك بعض األمور
التقنية املتبقية ،وما يتم تداوله عن

وجود خالفات فغري صحيح” ،مضيفا
أنه تم إرسال دعوات رسمية إىل مسؤويل
بعض الدول ،ليحرضوا مراسم إعالن
الحكومة.
ولفت املتحدث باسم طالبان إىل أن

القائد األعىل للحركة هيبة الله أخوند
زاده “سيأتي إىل املشهد العام قريبا”.
ودعا ذبيح الله املجتمع الدويل املساعدة
عىل إعادة إعمار أفغانستان ودعم
الشعب األفغاني ،وقال“ :وصلتنا

بالفعل مساعدات إنسانية من مختلف
الدول ،ودول أخرى أيضا وعدت بتقديم
املساعدات ،ونرجو من الجميع أال
يوقفوا دعمهم للشعب األفغاني” رافضا
يف الوقت ذاته املساعدات املرشوطة من
أي طرف كان.
من جانب آخر ،أشاد املتحدث بدعم
الصني ألفغانستان قائال“ :نعترب دعم
دولة الصني خطوة إيجابية ،ونتوقع أن
تعرتف الصني بالحكومة الجديدة”.
يف غضون ذلك ،كتبت الجبهة الوطنية
للمقاومة عىل تويرت أنها تسيطر عىل
ً
مضيفة
“مواقع اسرتاتيجية” يف الوادي،
أن “النضال ضد طالبان ورشكائها
سيستمرّ”.
وقال قائد جبهة “املقاومة الوطنية
األفغانية” املتمركزة يف والية بانشري،
أحمد مسعود ،إنه يرحب بمقرتحات
من مجلس العلماء بالتفاوض من أجل
تسوية لوقف القتال.
ويوفر وادي بانشري ،املحاط بقمم جبلية
وعرة تغطيها الثلوج ،ميزة دفاعية
طبيعية ،إذ يمكن املقاتلني من التخفي

يف وجه القوات املتقدمة ،لشن كمائن
الحقا من املرتفعات باتجاه الوادي.
ويمتد وادي بانشري الطويل والعميق
لحوايل  120كم من الجنوب الغربي إىل
الشمال الرشقي من العاصمة كابل،
وتحميه الجبال ذات القمم العالية التي
يصل ارتفاعها إىل  3000مرت.
هذه الجبال هي حواجز طبيعية تحمي
اإلقليم يف مواجهة الهجوم الخارجي ما
يجعله ثكنة عسكرية شديدة التحصني،
مع توفر الغذاء واملياه ،فهناك 126واد ًيا
كب ً
ريا وعرشات األودية الصغرية تجعله
قادر عىل الصمود أمام الحصار
الطويل.
ومن عنارص األهمية االسرتاتيجية
لإلقليم ارتباطه بسبع واليات أفغانية،
وهي “تخار” و”بغالن” ،يف الشمال،
و”كابيسا” من الجنوب ،و”نورستان”
و”بدخشان” يف الرشق والشمال
الرشقي ،و”لغمان” من الجنوب
الرشقي ،و”پروان” يف غرب بانشري ،ما
يشكل تهديد لحركة طالبان يف حالة
بقاء الوادي خارج سيطرتها.
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املرور :احلوكمة اإللكرتونية أنهت
التزوير وعجلت إجناز املعامالت

بغداد /الزوراء:
كش�فت مديرية امل�رور العامة ع�ن انخفاض
نس�بة الش�كاوى م�ن قب�ل املراجعين عق�ب
تأس�يس املشروع الوطني املتمثل باس�تخدام
(الحوكم�ة االلكرتونية) ،وبينما أكدت إس�هام
املشروع برسع�ة إنج�از املعاملات ،أش�ارت
املديري�ة إىل تمك�ن املشروع م�ن القضاء عىل
التالعب والتزوي�ر يف املعاملات املرورية.وقال
مدير ش�عبة ش�كاوى املرور ،املقدم الحقوقي
حيدر ش�اكر محم�د ،يف ترصي�ح صحفي :إن
“الش�كاوى التي كانت تتلقاها امل�رور العامة
قبل صدور قانون املرور تصل اىل أكثر من 300

ش�كوى أسبوعيا بسبب (س�يارات املنفيست)
التي كانت تس�بب إرباكا ً يف العمل ،وبعد صدور
القانون وتأس�يس نظام الحوكمة االلكرتونية
املتطور يف إصدار اإلجازات وتسجيل السيارات،
تضاءلت الشكاوى اىل قرابة  50شكوى بسيطة
أس�بوعياً”.مبينا ً أن “النظام ال�ذي تعمل عليه
مديرية امل�رور العامة متطور ،وانعكس إيجابا ً
على أداء العم�ل وتقديم الخدم�ات للمواطنني
برسعة وبأمن وكفاءة ،وأس�هم يف القضاء عىل
التزوي�ر” .وأضاف أنه “قبل تأس�يس املرشوع
الوطن�ي كانت هناك نس�بة للتزوير ،وقد أحيل
املزورون عىل املحاكم املختصة”.

األنبار تعلن بدء أوىل خطوات
استثمار النفط والغاز يف احملافظة
بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة األنبار ،امس االثنني ،بدء أوىل
خطوات اس�تثمار النفط والغاز يف املحافظة،
فيما حددت سبب تاخر استثمارها.
وق�ال مستش�ار محاف�ظ االنب�ار لش�ؤون
الطاق�ة ،عزيز الطرموز ،يف ترصيح صحفي:
إن “بيئة األنبار آمنة وجاهزة لالس�تثمار ،اَّإل
إن الروتين يف وزارة النفط يق�ف وراء تأخر
املش�اريع االس�تثمارية النفطية والغازية”،
مبينا ً أنه “تم رسم خطة تنسيقية مع وزارة
النف�ط لعرض ع�دة مواضي�ع تخص حقول
النف�ط والغ�از باألنب�ار إضافة اىل مش�اريع
أخرى”.
وأض�اف أن�ه “ت�م الب�دء بتحدي�د مس�احة
املحافظ�ة التي تضم حق�والً غازية ونفطية
عديدة” ،مشيرا ً اىل أن “سياسة وزارة النفط
خالل الس�نوات املاضية تش�هد قصورا ً تجاه

محافظة األنبار”.
وتاب�ع أنه “ت�م جلب أول فرق�ة زلزالية هذا
الع�ام إىل منطقة القائ�م ،والتي اكملت جزءا ً
من أعماله�ا” ،موضحا ً أن “ه�ذه الفرقة تم
نقلها قبل أس�بوع إىل برنامج ملح الثرثار يف
املنطقة بني حديثة وبحرية الثرثار”.
وأك�د الطرم�وز أن “الوضع األمني مس�تقر
منذ العام  2016وبيئ�ة األنبار جاهزة وآمنة
لالس�تثمار يف املش�اريع النفطية ومش�اريع
الطاق�ة ،إلاّ إن وزارة النف�ط هي الس�بب يف
تأخري استثمار املشاريع النفطية ،وخصوصا ً
حقل ع�كاز الذي ل�م يحال حت�ى اآلن اىل اي
رشكة استثمارية”.
وشدد الطرموز عىل أن “األنبار بحاجة ملحة
اىل حملة كربى من قبل وزارة النفط بالتنسيق
م�ع قيادة العمليات املشتركة إلدخال الفرق
الزالزلية اىل املحافظة”.

أردوغان :تركيا اقرتبت من بلوغ
 100مليون تطعيم ضد كورونا
انقرة /متابعة الزوراء:
قال الرئيس الرتكي ،رجب طيب أردوغان ،إن
ع�دد عمليات التطعيم ضد فريوس كورونا يف
تركيا اقرتبت من عتبة الـ  100مليون جرعة.
وش�دد أردوغ�ان ،يف كلم�ة له خلال فعالية
أقيم�ت بإحدى ثانوي�ات مدينة إس�طنبول،

بمناس�بة بدء العام الدرايس الجديد :أن منع
انتش�ار الوب�اء يعتمد على امتث�ال الجميع
للتدابري الوقائية.
وتعد تركي�ا الدولة الس�ابعة عامليا من حيث
ع�دد اإلصابات بفيروس كورون�ا ،والثامنة
عرشة من حيث عدد الوفيات.
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السعودية تعزي الشعب العراقي برحيل املرجع السيد حممد سعيد احلكيم
بغداد /الزوراء:
أعرب�ت اململك�ة العربية الس�عودية ،امس
االثنين ،ع�ن إدان�ة اإلعت�داء اإلرهاب�ي يف
محافظ�ة كرك�وك ،فيم�ا تقدم�ت اململكة
العربي�ة الس�عودية بخال�ص التع�ازي
واملواس�اة للش�عب العراقي برحيل املرجع
الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد
الحكيم.
وذك�ر بي�ان على موق�ع الرس�مي لوكالة
األنب�اء الس�عودية تابعت�ه “ال�زوراء” :أن
“املمكل�ة العربية الس�عودية تدين االعتداء
اإلرهابي الذي استهدف نقطة تابعة لقوات
األمن العراقية يف محافظة كركوك”.
وأضاف أن “االعتداء أس�فر عن استش�هاد
واصابة عدد من قوات الرشطة العراقية”.

ويف س�ياق اخ�ر ،تتق�دم س�فارة اململكة
العربي�ة الس�عودية بخال�ص التع�ازي
واملواس�اة للش�عب العراق�ي الش�قيق
برحي�ل املرج�ع الدين�ي آية الل�ه العظمى
الس�يد محمد س�عيد الحكي�م ،ونبتهل إىل
الل�ه أن يتغم�د الفقي�د بواس�ع رحمت�ه،
َ
فس�يح جناته وأن يلهم أهله
وأن يس�كنه
وذويه ومحبيه الصرب والس�لوان ،وإنا لله
وإن�ا إليه راجع�ون” ،بهذه الكلم�ات غر َد
حس�اب الس�فارة الس�عودية يف العاصمة
العراقي�ة بغ�دادُ ،بعيد وفاة املرجع الس�يد
محمد سعيد الحكيم ،الذي وافته املنية إثر
نوبة قلبية مفاجئ�ة ،بمدينة النجف ،مقر
الحوزة العلمية.
التعزي�ة ق�د يراه�ا البع�ض بروتوكولي�ة

الطاب�ع ،وأنها تأتي يف س�ياق تقديم العزاء
مرجع ديني يحظى باحرتام املاليني
برحيل
ٍ
يف الع�راق والعال�م اإلسلامي ،وأن�ه م�ن
الطبيع�ي أن ت�وايس اململك�ة العراقيني يف
هكذا مناسبة استثنائية.
إال أن م�ن يقرأ الكلمات والعبارات املنتقاة،
ويتابع س�ياق تطور العالقات بني الرياض
وبغ�داد ،واملنح�ى الرتاكم�ي اإليجاب�ي
له�ا ،خصوصا ً بع�د تويل الس�يد مصطفى
ُ
ي�درك أن هذا
الكاظم�ي رئاس�ة ال�وزراء،
املوق�ف من الري�اض ،هو أبعد م�ن مجرد
تعزية شكلية وحسب.
بينم�ا كان�ت التحضيرات جارية مل�واراة
جثم�ان املرجع الحكيم الث�رى ،زار العراق
وزير الداخلية السعودي ،األمري عبد العزيز

بن س�عود بن نايف ،حيث اس�تقبله رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي.
الزي�ارة رغم قرص مدته�ا الزمنية ،إال أنها
ش�هدت عدة لق�اءات ،مع وزي�ر الداخلية
العراقي عثمان الغانمي ،ومستش�ار األمن
الوطني قاس�م األعرج�ي ،ورئيس مجلس
النواب محمد الحلبويس.
األمير عب�د العزي�ز بن س�عود آل س�عود،
ش�دد على أن “م�ا يحي�ط بأمنن�ا العربي
من تحدي�ات ومتغيرات إقليمي�ة وعاملية
يس�توجب تكام�ل التعاون والتنس�يق بني
األجهزة األمنية يف البلدين” ،مؤكدا ً أن “ذلك
هدف اسرتاتيجي للحفاظ عىل األمن والسلم
اإلقليم�ي وال�دويل” ،معتربا ً أن “اس�تقرار
العراق سينعكس ايجابيا ً عىل اململكة”.

رجحت مرور العراق مبوجة وبائية رابعة منتصف فصل الشتاء

األزمة النيابية :ال طرح لفكرة احلظر الش��امل وإصابات كورونا
ستنخفض دون األلف
بغداد /الزوراء:
اكدت خلي�ة االزم�ة النيابية عدم
ط�رح فك�رة الحظ�ر الش�امل
للتج�وال ،وفيم�ا اش�ارت اىل ان
االصابات بكورونا ستنخفض دون
االلف حال�ة ،رجحت مرور العراق
بموج�ة وبائي�ة رابع�ة منتص�ف
فصل الشتاء.
وقال مق�رر الخلي�ة ،النائب جواد
املوس�وي ،يف ترصي�ح صحف�ي:
إن “العراق حالي�ا ً يف نهاية املوجة
الثالثة لكورونا فريوس واالصابات
بانخفاض مس�تمر ،وقد تصل اىل
ألف اصاب�ة أو دون ذلك” ،متوقعا ً
“دخ�ول الع�راق نهاي�ة الس�نة
الحالي�ة أو بداي�ة الس�نة املقبل�ة
يف منتص�ف فصل الش�تاء بموجة

رابعة”.
وأش�ار إىل أن “املوج�ة الرابع�ة
تتطل�ب يف مواجهته�ا ارتفاع�ا
بع�دد امللقحني ،ونطم�ح أن يصل
اىل  % 50على االقل من الش�عب،
حت�ى نس�تطيع التص�دي له�ا
بنج�اح” ،الفت�ا إىل أن�ه “إذا كانت
نس�بة امللقحني أقل فسوف نواجه
صعوبات ووفيات”.
وأض�اف “ال توج�د حالي�ا أو
مس�تقبال مناقشة أو طرح لفكرة
الحظر الشامل”.
وس�جل الع�راق ،ام�س5650 ،
إصاب�ة جدي�دة بكورون�ا ،فيم�ا
يش�هد املوق�ف الوبائ�ي مؤخ�را ً
تراجع�ا ً بني فرتة وأخرى ملا دون 5
آالف إصابة.

العد التنازلي يبدأ  115 ..يوما على انسحاب القوات القتالية األمريكية من العراق

تقرير يكشف اعتزام ماكرون تقديم فرنسا داعما وحليفا اسرتاتيجيا لـ”بغداد”
لندن /متابعة الزوراء:
بينما يتواصل العد التنازيل يف بغداد مع
وعد الواليات املتحدة األمريكية ،سحب
قواته�ا القتالي�ة م�ن الع�راق بحلول
نهاية العام الحايل ،يتساءل الكثري عمّن
س�يمأل الف�راغ الذي تركته واش�نطن،
أو بمق�دوره ذلك ،الس�يما بعد مؤتمر
بغ�داد الذي حرضه الرئي�س الفرنيس،
إيمانوي�ل ماكرون ،ما يطرح تس�اؤال
أكثر واقعية عما إذا كانت فرنس�ا التي
طرح�ت نفس�ها له�ذا الدور س�تكون
قادرة عىل تحقيق ذلك أم ال.
موقع “مي�دل ايس�ت آي” الربيطاني،
س�لط الض�وء على ه�ذه املعطيات يف
تقرير له  :إذ نقل عن مسؤولني عراقيني
وأمريكيني قولهم إن “الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون يريد أن يقدم فرنسا
على انه�ا داع�م وحليف استراتيجي
لحكومة بغ�داد ،وأن القم�ة االقليمية
(مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة) التي
عق�دت يف العاصم�ة العراقي�ة ،كانت
مكانا مثاليا للبدء”.
وقدم املوقع الربيطاني ،توصيفا لحال
فرنس�ا ،باإلش�ارة إىل عالقاتها الجيدة
م�ع الع�راق ،وإىل أنها كان�ت من اوائل
الدول التي اعرتفت بالنظام الس�يايس
الجدي�د ،رغ�م أنه�ا رفضت املش�اركة
يف التحال�ف العس�كري ال�دويل بقيادة
الوالي�ات املتح�دة لإلطاح�ة بص�دام
حسين ع�ام  ،2003كم�ا انه�ا تحتل
املرتب�ة الثاني�ة بع�د واش�نطن يف عدد
الجن�ود املنترشين يف العراق ،كجزء من
التحالف الدويل ض�د داعش ،فضال عن
أنها عضو رئييس يف حلف الناتو.
وذكر املوقع يف تقريره أن “االنس�حاب
األمريكي هو بالنس�بة لفرنسا ،فرصة
للتوغل يف الع�راق وخلق منصة انطالق
لتوس�يع نفوذه�ا يف انح�اء الشرق
األوسط ،وتأمني توازن للنفوذ اإليراني،
والتنافس م�ع تركيا ،الحليفة يف الناتو
والتي غالبا ما تختلف معها”.
ونق�ل كذل�ك ع�ن مس�ؤولني عراقيني
قوله�م إن “الفرنس�يني يعتق�دون ان
الع�راق بعدم�ا م�رت عليه عق�ود من
الح�رب والضع�ف واالضطرابات ،فانه
مستعد الستقبالهم وتأمني قاعدة لهم
لبناء جسور سياس�ية واقتصادية مع
دول املنطقة”.

وبحسب مس�ؤول عراقي فإن “مؤتمر
بغ�داد للرشاك�ة والتع�اون” الذي عقد
األس�بوع املايض ،ش�هد خطوة إطالق
ه�ذه الخط�ة ،فه�و كان “البواب�ة
الرس�مية” الت�ي دخل�ت فرنس�ا م�ن
خالله�ا إىل الع�راق لتقدم نفس�ها عىل
انه�ا رشي�ك للحكوم�ة العراقي�ة يف
اهتماماته�ا وعىل انه�ا راعية ملصالح
العراق االقليمية والدولية”.
وكان ماك�رون ق�د أك�د خلال مؤتمر
صحفي أن “فرنسا ستحتفظ بوجودها
يف العراق ملحاربة االرهاب ،مهما كانت
الخي�ارات التي يتخذه�ا االمريكيون”،
وفقا ً لـ”ميدل إيست آي”.
ونقل املوق�ع عن مدي�ر برامج الرشق
األوس�ط وش�مال أفريقي�ا يف معه�د
الواليات املتحدة للسلام اييل أبو عون،
قول�ه “م�ن الواض�ح أن فرنس�ا ترى
فرص�ة يف الرتاج�ع االمريكي ،لكس�ب
نف�وذ س�يايس واقتص�ادي يف العراق،
بع�د فش�لها يف لبن�ان” ،يف إش�ارة اىل
محاولة فرنسا فرض تسوية سياسية
واقتصادية يف لبنان بعد تفجري املرفأ يف
بريوت العام .2020
وأوضح أبو عون ،أن “العراق قريب من
تركيا وتبحث فرنسا عن اوراق للضغط
عىل تركيا وتعزي�ز موقعها يف رصاعها
املستمر يف رشق البحر املتوسط وشمال
أفريقيا ،فرنسا لديها أجندة وتتابع ما

تريده”.
وبحس�ب مس�ؤولني عراقيين ،ف�إن
مؤتم�ر بغ�داد كان يف األص�ل مرشوعا
فرنسياً ،اس�تند إىل فكرة تبناها رئيس
ال�وزراء الس�ابق ع�ادل عب�د امله�دي
ُ
وطرح�ت للمناقش�ة من قب�ل الرئيس
العراق�ي بره�م صالح خلال زيارة إىل
فرنسا يف شباط .2019
ونقل املوقع عن مسؤول عراقي مطلع
عىل املشروع ،قول�ه إن “عب�د املهدي
برغم زيارته إىل فرنسا بعد ثالثة أشهر
لبلورة الفك�رة ،إال أنه تخىل عنها فيما
بع�د وتح�رك نح�و الصين ،خوفا من
اتهامه بالوقوع يف أحضان فرنسا ،ألنه
يحمل الجنس�ية الفرنس�ية ،وألنه غري
مقبول إقليمياً”.
وذك�ر مس�ؤول عراق�ي آخ�ر للموقع
الربيطاني ،أن “الفك�رة األصلية كانت
ايج�اد حليف استراتيجي بديل للعراق
ليح�ل م�كان الوالي�ات املتح�دة بع�د
انسحابها”.
وبعدم�ا لفت املوق�ع ،إىل أن العديد من
الق�وى السياس�ية ،تش�عر بالقلق من
فكرة االنس�حاب األمريكي الكامل من
العراق.
وتاب�ع املوق�ع أن “الفرنس�يني تلقفوا
فك�رة عب�د امله�دي وطوروه�ا ،ث�م
طرحوه�ا كمب�ادرة بعن�وان (دع�م
س�يادة الع�راق) التي أعلنه�ا ماكرون

خالل زيارته الس�ابقة للعراق يف أيلول
 ،2020كم�ا انه كان م�ن املفرتض ان
يعقد هذا املؤتم�ر يف باريس ،حيث اراد
الفرنس�يون ان يكونوا منظمي اللقاء،
لكن بعد توس�يع املؤتمر ليش�مل عددا
من االطراف املتنافسة إقليميا ،تم نقله
اىل بغ�داد وأعيد صياغت�ه كحدث يركز
عىل االستقرار يف الرشق األوسط”.
كما نق�ل املوقع ،عن أحد أعضاء فريق
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوله
“برغم أن فرنسا ليس لها عالقة عمليا
باملؤتمر يف شكله النهائي ،ومشاركتها
لي�س لها م�ا يربره�ا ،إال أن العراقيني
لم يتمكنوا من اس�تبعادها ألن الفكرة
االصلية كان�ت لديهم” ،مضيفا ً أن “ما
أراده الع�راق ه�و الع�ودة اىل لعب دور
الوس�يط ،وأراد الفرنس�يون أن يكون
ه�ذا املؤتمر بمثابة تذك�رة عودتهم اىل
املنطقة من خالل العراق”.
وأش�ار املصدر اىل أن فرنسا ُقدمت عىل
أنها “رئيسة مشاركة” للمؤتمر ،إال ان
الحقيقة ه�ي أن “العراقيني هم الذين
نظم�وا كل يشء ،وتجم�ع كل ه�ؤالء
(ال�دول املش�اركة) كان ثم�ار جه�ود
الكاظمي وعالقاته”.
وح�ول احتم�ال ظه�ور س�يناريو
متك�رر يف العراق على غرار ما جرى يف
أفغانس�تان ،أفاد موقع “ميدل ايس�ت
آي” يف تقريره ،بأن “الس�يناريو األسوأ

بالنس�بة لغالبية القوى السياسية هو
م�ا يس�مونه الف�وىض املتع�ددة ،التي
قد تق�ود اىل اندالع اقتتال بني الش�يعة
أنفس�هم ،ويف صفوف الك�رد ،وأن مثل
هذه الرصاعات س�تؤدي يف نهاية االمر
اىل تقسيم سياسات البالد وفق خطوط
طائفية وعرقية”.
وذكر املوقع أيضا ً أن “النظام السيايس
يف الع�راق ل�م يحص�ل على رشعيت�ه
م�ن خلال االنتخاب�ات ،وانه يس�تمد
الرشعي�ة التي يمنحه�ا املجتمع الدويل
له” ،مضيفا ً أن “تهديد رشعية النظام
بإيص�ال الوالي�ات املتح�دة واملجتم�ع
ال�دويل اىل اس�تنتاج مف�اده أن العراق
اصب�ح بمثاب�ة قضية خ�ارسة وانه ال
فائدة من االس�تمرار يف دعمه ،سيعني
انهي�ار ه�ذا النظام وتح�ول العراق إىل
دول�ة طوائ�ف” ،وفقا ً ملص�در يف فريق
الكاظمي.
ً
وتاب�ع املص�در تحذيرات�ه قائلا إن
“الع�راق مع�رض لف�وىض سياس�ية
وش�عبية واس�عة النط�اق ،يف ظ�ل
االنسحاب االمريكي الكامل .
وأوض�ح أن “هذه الفوىض تعني اندالع
رصاع دموي بني املجموعات الطائفية
والسياس�ية ،وان تقس�يم الع�راق
ق�د يك�ون النتيج�ة الحتمية م�ن هذا
املستوى من الرصاع”.
لكن املوقع اشار يف تقريره إىل أن “غالبية
السياسيني واملسؤولني العراقيني ليسوا
قريبني من هذا التش�اؤم” ،موضحا أن
مث�ل ه�ذا الس�يناريو الفوض�وي غري
مرج�ح ألن “معظم القوى السياس�ية
العراقي�ة كانت على عل�م بالتحديات
القادم�ة التي س�ياتي بها االنس�حاب
االمريك�ي وتعم�ل عىل إيج�اد مصادر
بديلة للقوة لتحقيق التوازن”.
وأفاد التقري�ر أيضاً ،بأن “من بني أبرز
هذه القوى تي�ار مقتدى الصدر ،وتيار
الحكمة بقيادة عمار الحكيم ،وتحالف
النصر بزعامة رئيس الوزراء االس�بق
حيدر العب�ادي ،باإلضاف�ة اىل عدد من
الق�وات املقرب�ة من املرج�ع الديني يف
النج�ف علي السيس�تاني ،إىل جان�ب
الكاظمي والرئيس برهم صالح”.
ونق�ل املوق�ع عن أح�د ق�ادة الحكمة
قوله إن “هذه القوى تمثل نواة تحالف
سيايس كبري قد يتشكل بعد االنتخابات

الربملاني�ة يف ترشي�ن االول املقب�ل،
لتش�كيل الكتلة االكرب وتس�مية رئيس
الوزراء املقبل”.
وتاب�ع التقري�ر ،نقلا عن مس�ؤولني
عراقيني وأمريكيين قولهم إن “يف ظل
ما يبدو انس�حابا امريكيا من املنطقة،
فإن السياس�يني واملسؤولني العراقيني
يسعون إىل إقامة حالة توازن يف بلدهم
معتقدي�ن ان�ه يمك�ن تحقيقه�ا م�ن
خالل تحويل العراق اىل “نقطة التقاء”
لالعبني اإلقليميني”.
وأوض�ح مس�ؤولون أمريكي�ون
وعراقي�ون ،للموقع الربيطاني ،أن ذلك
يمك�ن ان “يعزز ق�وة ونفوذ” عدد من
الق�وى اإلقليمي�ة والدولي�ة من خالل
انش�اء مصالح مشتركة فيم�ا يكون
العراق يف الوسط”.
ونقل املوقع أيضاً ،عن السفري األمريكي
الس�ابق يف بغ�داد ،دوغالس س�يليمان
قول�ه إن “الع�راق يس�عى اىل تصوي�ر
نفس�ه كالعب رئيسي يف املنطقة ،وقد
س�عت العديد من الحكوم�ات العراقية
اىل القي�ام بهذا الدور يف الس�ابق ،وبذل
الكاظم�ي جه�ودا كبيرة م�ن اجل ان
يلع�ب الع�راق دورا اقليمي�ا ايجابيا”،
مضيف�ا ً أن “اس�تقرار الع�راق يمك�ن
أن يك�ون أس�اس اس�تقرار املنطق�ة
وازدهارها”.
وتابع س�يليمان “هذا ال�دور مهم جدا
للعراق م�ن الناحية الجيوسياس�ية”،
مبين�ا ً أن “الفك�رة تتمث�ل يف أن يكون
العراق منطقة للتوافق واستقرار لدول
املنطق�ة ب�دال م�ن ان يك�ون منطقة
نزاع كم�ا حصل يف الس�نوات املاضية،
وان “اه�م م�ا تحق�ق يف ه�ذه القم�ة
ه�و اللق�اءات الثنائية الصغيرة التي
جرت على هامش مؤتمر بغ�داد ،وهد
املؤتمر االرضية واالجواء املناسبة لبدء
ح�وارات بني االطراف املتصارعة ،وهذا
هو املهم”.
وختم التقرير باإلشارة إىل أن “انسحاب
واشنطن من العراق لن يشبه انسحابها
من افغانس�تان” ،مذكرا بان واشنطن
ستظل تقدم دعما استخباراتيا وجويا
للعراق”.
ونق�ل املوقع عن مس�ؤولني امريكيني
وعراقيني قولهم إن “االهم من ذلك ،ان
االتفاقية املوقعة بني حكومة الكاظمي

وادارة بايدن تس�مح للقوات االمريكية
بتنفيذ عمليات عس�كرية داخل العراق
إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك”.
وق�ال مس�ؤول امريك�ي مطل�ع عىل
تفاصي�ل االتفاقي�ة ،لـ”ميدل إيس�ت
آي” ،إن “جمي�ع العمليات العس�كرية
التي تش�ارك فيه�ا الق�وات االمريكية
س�تتوقف مع نهاية العام  ،2021لكن
اذا احتاج�ت الحكوم�ة العراقي�ة اىل
مس�اعدة مث�ل الطيران او املخابرات
فسيتم توفريها من خارج العراق”.
وأض�اف أن “تحلي�ل البيان�ات
االس�تخباراتية والطائ�رات املقاتل�ة
والطائ�رات املسيرة ال تحت�اج اىل ان
تك�ون على االرض ،وله�ذا وافقنا عىل
اقتراح الكاظم�ي بس�حب الق�وات
املقاتل�ة املتبقية يف الع�راق ،عىل الرغم
من ان اعدادهم ال تتجاوز العرشات”.
أما بالنسبة لفرنس�ا ،فإنه من املرجح
أال يك�ون املس�تقبل يف الع�راق زاهي�ا
مثلما تريد ان تصدق ،وقال السياسيون
واملس�ؤولون للموق�ع الربيطان�ي إن
“باري�س ال تمتلك املقومات الصحيحة
للنجاح عىل املدى القصري”.
وعاد أحد أعضاء فريق الكاظمي ليؤكد
للموقع الربيطاني ،أن “الفرنس�يني لن
ينجح�وا يف ملء الف�راغ الذي قد ترتكه
الوالي�ات املتح�دة يف الع�راق” ،مضيفا
“إنهم يس�عون فقط م�ن اجل تحويل
املس�احة املتاحة له�م ،إىل موطئ قدم
للتوسع يف الرشق األوسط”.
وم�ن وجه�ة نظ�ر الفرنس�يني ،ف�إن
املنطق�ة حالي�ا ناضج�ة وجاه�زة
الس�تقبالهم ألن العراقيين مرهق�ون
وبلدهم يف حالة خراب وسوريا يف حالة
خراب واليمن شبه خراب وهو ما يعني
أن هن�اك ح�وايل  250مليون ش�خص
يحتاجون إىل االعمار سياسيا ً ومالياً”.
وخت�م املص�در بالق�ول إن “الكاظمي
س�مح لفرنس�ا باملش�اركة يف مؤتم�ر
بغ�داد من ب�اب االحرتام لدور فرنس�ا
يف تنظيمه يف املق�ام األول ،لكن املؤتمر
كان أساس�ا ً يتعلق بتعيين الكاظمي،
ال ماك�رون ،كوس�يط إقليم�ي وفوزه
بوالي�ة ثانية يف الس�لطة ،ليعود املوقع
الربيطان�ي إىل التس�اؤل “إىل أي درجة
س�ينجح أي منهم�ا؟ هو ما س�تجيب
عليه األيام القادمة”.
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القضاء يوجه بغلق العيادات الطبية
غري اجملازة واملخالفة
بغداد /الزوراء:
وجه مجلس القضاء األعىل ،امس االثنني ،بغلق العيادات الطبية غري املجازة واملخالفة.
وذك�ر بي�ان للمجل�س ،تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :أن «مجلس القض�اء االعىل عقد
جلسته الثالثة عرش املنعقدة حضورياً ،امس ،برئاسة رئيس محكمة التمييز االتحادية
فائق زيدان ،وتم خالله قراءة س�ورة الفاتحة عىل أرواح الس�ادة القضاة اللذين وافاهم
األجل بس�بب املرض وهم كالً من نائب رئيس محكمة التمييز االتحادية س�ابقا ً ضامن
خش�الة عب�ود وأعض�اء محكمة التمييز س�ابقا ً عدنان عبد الحسين حس�ن البلداوي
ومحمد حكمت مدحت الس�عدي وق�ايض محكمة األحوال الش�خصية يف مدينة الصدر
أنوار سامي محمد البياتي».
وأضاف البيان أن «املجلس أقر ترقية عدد من القضاة ومنح عدد من املناصب القضائية
التي يس�توجب منحها إقرار التش�كيالت يف بعض رئاس�ات االس�تئناف االتحادية وفق
املقرتح املقدم من رئاسة االستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة
وأعضاء االدعاء العام بنا ًء عىل مقتضيات املصلحة العامة».
وتاب�ع أن «املجلس ق�رر األخذ بنظر االعتبار مدة اإلجازات وتكرارها عند النظر يف أهلية
الس�ادة القضاة وأعضاء االدعاء العام للرتقية م�ن صنف إىل آخر ،ووجه املجلس قضاة
التحقيق التعاون مع نقابة أطباء األسنان يف العراق لغلق العيادات غري املجازة واملخالفة
للقانون ومنع من ال يحمل إجازة معرتف بها من النقابة ملمارسة املهنة».
ولف�ت إىل أن «االجتم�اع جرى خالله التأكيد عىل انتخاب الخبراء من ذوي االختصاص
وإفهامهم بان مهمتهم تنحرص يف املسائل الفنية وليس املسائل القانونية ،إضافة إىل أن
املجلس قرر تنظيم ورش�ة عمل يف معهد التطوير القضائي حول موضوع إثبات النسب
واعتم�اد تحليل الـ ( )DNAيف هذه املواضيع بحضور الس�يد القايض األقدم يف محكمة
التمييز االتحادية والس�ادة القضاة األوائل يف محكمة األحوال الش�خصية وممثلني من
الطب العديل».
كما قرر املجلس ،بحس�ب البيان« ،تخويل رؤس�اء مناطق االس�تئناف لتقدير موضوع
تفرغ السادة القضاة رؤساء اللجان العليا للحماية االجتماعية سواء كان تفرغ (تام او
جزئي) كل حالة بحالتها».

اعتقال  26متهما بينهم باإلرهاب
وضبط أسلحة وخمدرات يف بغداد
بغداد /الزوراء:
اعلنت خلية االعالم األمني ،امس االثنني،
القاء القب�ض عىل ( )26متهم�اً ،بينهم
أربع�ة إرهابيين وضبط أس�لحة ومواد
مخدرة يف العاصمة بغداد.
وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه :أن�ه «تواص�ل األجه�زة
األمنية والوكاالت االستخبارية جهودها
بمالحق�ة عن�ارص عصاب�ات داع�ش
اإلرهابي�ة ،والخارجني ع�ن القانون ،إذ
تمكنت كتيبة االس�تطالع يف فرقة املشاة
الحادي�ة عشر م�ن الق�اء القبض عىل
مته�م باإلرهاب ش�مايل رشقي بغداد ،يف
حين ألق�ت قوة م�ن الل�واء ( )55فرقة
املشاة الس�ابعة عرش القبض عىل متهم
مطلوب وفق املادة ( )1/4إرهاب جنوبي
بغداد».
واضافت أن «قوة من اللواء األول رشطة
اتحادي�ة ،تمكنت من إلق�اء القبض عىل
متهم وفق املادة ( )1/4إرهاب بعد كمني
محكم نصب له جنوبي رشق بغداد ،فيما
الق�ت مفارز س�يطرة الجزي�رة التابعة

ملديري�ة ش�ؤون الس�يطرات والط�رق
الخارجي�ة يف قيادة رشطة بغداد القبض
عىل مته�م مطل�وب وفق اح�كام املادة
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب».
واشارت الخلية اىل «تمكن قطعات فرقة
املش�اة الحادية عرش من إلق�اء القبض
على ( )9متهمين مطلوبني وف�ق مواد
قانونية مختلفة».
ولفتت اىل أنه ويف س�ياق متصل «تمكنت
قطع�ات الفرق�ة األوىل والثاني�ة رشطة
اتحادي�ة م�ن الق�اء القب�ض على ()4
متهمني بالرسق�ة ،والقتل ،واتالف مواد
منتهية الصالحية ،خلال عمليات بحث
وتفتي�ش ضم�ن قواط�ع املس�ؤولية،
بينم�ا تمكن�ت املفارز املشتركة بقيادة
عمليات بغداد من إلقاء القبض عىل ()9
متهمني بتهم ترويج املخدرات ،والنصب
واالحتيال ،وضبط حبوب مخدرة وادوات
تعاط�ي ،و ( )9مسدس�ات ،و ()208
إطالقة عتاد مختلفة» .وبينت الخلية أنه
«تمت إحالة جمي�ع املتهمني إىل القضاء
لينالوا جزائهم وفق القانون».
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أعلنت استقدام أطباء أجانب إىل البالد

الصحة :دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ بـ «استقطاع إجباري»
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة دخ�ول قان�ون الضم�ان
الصح�ي حي�ز التنفي�ذ .وفيم�ا أعلنت ال�وزارة
تحقيق ثالثة أهداف من عملية استقدام األطباء
األجانب إىل البالد ،أشارت إىل التحرك الستقطاب
األطباء العراقيني من الخارج.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،س�يف البدر ،يف
ترصيح صحف�ي :ان «قان�ون الضمان الصحي
أصبح نافذا ً ولكنه س�يكون عىل مراحل متعددة،
فاملرحلة االوىل بدأت الوزارة بتطبيقه فعليا ،وتم
تأسيس هيئة الضمان الصحي ومجلس الضمان
الصح�ي بجمي�ع اعضائ�ه م�ن داخ�ل وخارج
الوزارة».
وبني ان «الهيئة تتألف من دائرة صندوق الضمان
وعدة مديريات وه�ذه تمثل كل دوائر الصحة يف
بغداد واملحافظات».
وأش�ار الب�در اىل ،ان «بيانات الهي�كل التنظيمي
لهيئ�ة الضمان الصحي قد صدرت ،وتم تس�مية
مدراء املديريات يف بغداد واملحافظات واآلن نحن
يف املرحلة االوىل لتطبيق القانون».
م�ن جانبها ،ع ّدت عضو لجن�ة الصحة والبيئة
النيابي�ة اكتف�اء الحس�ناوي ،قان�ون الضمان
الصح�ي ه�و «افض�ل قان�ون» ت�م ترشيعه يف
مجلس النواب للدورة النيابية الحالية ،مشيرة
اىل ان الفئ�ات املش�مولة به�ذا القان�ون ه�م
املوظفون وبش�كل إجباري وكذل�ك املتقاعدون
بش�كل اختياري والطبقة الفقرية من الش�عب
العراقي.

العدد/5837:ش2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/9/2:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
إعالن
ق�ام املدعي (غزوان صباح مطرش) الدعوى املرقمة اعاله ضد املدعى عليه
مدي�ر رعاية القارصين اضاف�ة اىل وظيفته يطلب فيها الحكم بتثبيت وفاة
املفق�ود (هش�ام صباح مطشر) الذي فق�د بتاريخ  2014/5/2اس�تنادا ً
ألحكام املواد  94/87/86من قانون رعاية القارصين رقم  78لسنة 1980
قرر النرش بصحيفتني بنية التحقق من حياة املفقود (هشام صباح مطرش)
من عدمه ويف حال كونه حيا ً ينبغي عليه مراجعة محكمتنا لس�ماع دفاعه
خلال مدة التأجيل وبعكس�ه تميض املحكمة يف السير بالدع�وى وإصدار
القرار وفق القانون ،وعينت املحكمة يوم  2021/9/16موعدا ً للمرافعة.
القايض
بسام فريد حسن

وقال�ت الحس�ناوي ان «وزارة الصح�ة ب�دأت
بتفعي�ل هذا القانون منذ  3اش�هر ويف غضون 6
اش�هر يتم التهيئة الكاملة لهذا القانون ،ويكون
جاهزا للتسجيل عليه».
وبين�ت ان «الفئ�ات املش�مولة يف ه�ذا القانون
ه�ي موظفو الدولة والذين س�يكون انضمامهم
اجب�اري واملتقاعدي�ن اختي�اري ،ام�ا الطبق�ة
الفقيرة فانتماؤه�م مجان�ي وال يدفع�ون بدل
اشرتاك».
ولفتت الحس�ناوي اىل ان «املوظف سيس�تقطع
من�ه مبلغا مالي�ا قدره  %1فق�ط ،اما املوظفني
ذوي املناصب العالية فنسبة االستقطاع سيكون
قدره�ا  %2.5بش�كل اجب�اري» ،منوه�ة اىل ان

«هناك امواالً تأتي لصندوق الضمان الصحي من
املوازنة العامة للبالد وكذلك من الرضائب وبعض
االرب�اح لبع�ض املص�ارف وايض�ا م�ن رضائب
شبكات الهاتف النقال».
وأوضح�ت ان «قان�ون الضم�ان الصح�ي ت�م
التصوي�ت عليه بع�د االتفاق م�ع وزارة الصحة
على الفق�رات التي م�ن املمكن ان تخ�دم اغلب
الن�اس والقان�ون كان بتواف�ق م�ع الحكوم�ة
والربملان واه�م فقرات القانون يرتبط مع وزارة
الصحة ملدة  5سنوات».
من جان�ب اخر ،أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة،
امس اإلثنني ،عن تحقيق ثالثة أهداف من عملية
اس�تقدام األطباء األجانب إىل البالد ،فيما أشارت

إىل التح�رك الس�تقطاب األطب�اء العراقيين من
الخارج.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،سيف البدر ،بحسب
اإلعالم الرس�مي :إن «برنامج االس�تقدام الطبي
مفعل منذ سنوات وهي سياسة تعتمدها الوزارة
لتقليل االعتماد عىل سفر املرىض إىل الخارج».
وأضاف أن «سياس�ة ال�وزارة تقوم باس�تقدام
فرق طبية من دول اجنبية عدة إلجراء العمليات
الجراحي�ة داخ�ل املؤسس�ات الصحي�ة» ،الفتا ً
إىل «وج�ود فريق محرتف مس�تقدم م�ن إحدى
ال�دول األجنبي�ة يعمل حاليا ً يف مستش�فى (ابن
الهيثم) وآخر يف (ابن سينا) يقوم بمختلف أنواع
العمليات».
وأش�ار إىل أن «عملية االس�تقدام تكون تكلفتها
أقل وأسهل للمريض وعدم حاجته للسفر خارج
البلاد مع ذوي�ه» ،مبينا ً أن «عمليات اس�تقدام
األطب�اء األجانب س�يمنح أيضا ً فرص�ة لتدريب
املالكات الطبية وبعدها لن نحتاج إىل فرق طبية
أجنبية».
وبش�أن ظاهرة هج�رة األطب�اء إىل الخارج ،عزا
الب�در ذل�ك إىل «االعت�داءات الت�ي تط�ال بعض
األطب�اء بش�كل مس�تمر» ،مبين�ا ً أن «ال�وزارة
وضع�ت ع�ودة االطب�اء م�ن أولوياته�ا وتعمل
م�ع جمي�ع الجه�ات الحكومي�ة ،والقانوني�ة،
والقضائية ملنع االعتداءات واس�تقطاب األطباء
العراقيني يف مختلف االختصاصات من الخارج».
وأك�د أن «بعض الكفاءات الطبية عادوا إىل البالد
واستأنفوا عملهم».

اإلعالن عن إنشاء صندوق لشهداء وجرحى وزارة الداخلية
بغداد /الزوراء:
تنس�ق مؤسس�ة الش�هداء مع وزارة
الداخلي�ة إلنش�اء صندوق للش�هداء
والجرح�ىُ ،ينش�أ داخ�ل املؤسس�ة
لرصف جميع مستحقاتهم.
وقال رئيس املؤسسة ،عبد اإلله النائيل،
يف حديث صحفي :إن «املؤسسة اكدت
على رضورة تنفي�ذ جمي�ع الفقرات
املشتركة ضم�ن قانونها م�ع وزارة

الداخلي�ة ،ك�ون الش�هداء والجرحى
العس�كريني فيها ،فئة مهمة ترعاها
املؤسسة وفقا لقوانينها».
واض�اف ان «اه�م ه�ذه الفقرات هو
نق�ل ذوي الش�هداء م�ن املنتس�بني
س�واء داخ�ل ال�وزارة او خارجها ،اىل
ف�روع املؤسس�ة او دوائ�ر الداخلية،
كون املؤسس�ة مطالب�ة برعاية هذه
الرشيح�ة املهم�ة ،اضاف�ة اىل توفير

انطالق عمليات مشرتكة
يف دياىل وصالح الدين

العمليات املشرتكة :بقايا داعش ختتنق
وأوشكت على االنتهاء

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قيادة العمليات املشتركة ،امس االثنني ،عن مواصل�ة الضغط عىل بقايا
داعش االرهابية يف كركوك ودياىل.
وقال املتحدث باس�م العمليات ،اللواء تحسني الخفاجي ،لوكالة األنباء الرسمية:
أن «القوات األمنة املشرتكة والحشد الشعبي وطريان الجيش ،تقوم بدور كبري يف
مالحق�ة بقايا داعش االرهابية يف العظيم وكركوك» ،مشيرا ً إىل «أن بقايا داعش
تختنق وأوشكت عىل االنتهاء».
ً
عملا وضغط�ا ً كبريي�ن مس�تمرين يف مط�اردة ومالحقه
ولف�ت اىل أن هن�اك»
التنظيمات االرهابية تقوم بهما القوات األمنية التي ستتمكن من دحرها وإنهاء
تواجدها».
ووجه رئيس مجل�س الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي،
بتش�كيل لجنة تحقيقي�ة يف الخروقات األمنية بكركوك ،فيما ش�دد عىل رضورة
تفعي�ل دور األجه�زة االس�تخبارية ،وإيج�اد آليات تنس�يق فاعلة بين مختلف
املؤسسات األمنية والعسكرية لتجنب الخروقات.
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بغداد /الزوراء:
أعلن قائد عمليات دياىل للحش�د الش�عبي،
طالب املوس�وي ،انطالق عمليات مشرتكة
بين الحش�د الش�عبي والق�وات األمنية يف
محافظتي دياىل وصالح الدين.
وق�ال املوس�وي يف ترصي�ح صحف�ي :ان
“قوات مشرتكة من الحشد الشعبي متمثلة
بقيادة عمليات دياىل للحشد بجميع ألويتها
وقيادة كركوك ورشق دجلة متمثلة باللواء
 22والتاس�ع و 88وبإسناد من التشكيالت
الساندة للحشد الشعبي من مديرية مقاتلة
ال�دروع ومكافح�ة املتفجرات والهندس�ة
العس�كرية واالعلام والطباب�ة وقوات من
الجيش والرشط�ة االتحادية وبغطاء جوي
من طيران الجيش ب�ارشت ،صباح امس،
بتنفيذ عملية أمنية ملالحقة فلول داعش”.
وأض�اف املوس�وي ان “قي�ادة قاطع دياىل
للحش�د الش�عبي انطل�ق م�ن محوري�ن
أساس�يني واحد م�ن األول من معبر امليتة
باتج�اه قري�ة الطالعة ،والثان�ي من معرب
النعمان ش�ماال باتج�اه الطالع�ة ليلتقي
باللواء  23بالحشد الشعبي”.
وأش�ار املوس�وي اىل ان “قيادة قاطع دياىل
للحش�د نفذ عملي�ة اس�تباقية دقيقة جدا
بتحدي�د األه�داف والخ�روج بنتائج مهمة
سيعلن عنها الحقا”.
العدد/254:ب2021/
التاريخ2021/9/5:

		
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 		
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة
إعالن
عطفا ً عىل قرار محكمة بداءة الشطرة املرقم اعاله سيتم بيع العقار املرقم (6621/8
املستش�فى) باملزايدة العلنية فعىل الراغب بالرشاء املراجعة خالل مدة خمس�ة عرش
يوم�ا ً من الي�وم التايل لنشر هذا االعلان يف صحيفتين محليتني يوميتني واس�عتي
االنتش�ار واحدى الفضائيات مس�تصحبا ً مع�ه تأمينات قانونية بنس�بة ( )%15من
القيم�ة املق�درة وقت وضع اليد والبطاق�ة الوطنية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اجور االعالن والداللية.
القايض
احمد وحيد صبخه
موقع العقار :ذي قار – الشطرة.
مميزات العقار :يقع يف محلة املستشفى.
الوص�ف الع�ام للعق�ار :دار م�ن جزأي�ن مفرزتني بصورة غري رس�مية وبمس�احة
492م.2
القيمة املقدرة 260,000,000 :مائتان وستون مليون دينار عراقي.

مستحقاتها كاملة».
واكد النائيل «مساعي املؤسسة إلنشاء
قس�م خاص بش�هداء وجرحى وزارة
الداخلية لتذليل جمي�ع العقبات التي
تواجههم باستحصال حقوقهم املادية
واملعنوي�ة لتنحصر اعماله بش�هداء
وجرح�ى الداخلي�ة حصرا ومنحهم
الحقوق القانونية وانجاز معامالتهم
بالشكل الالزم».واش�ار اىل ان «وزارة

الداخلي�ة وم�ن خلال االجتماع�ات
الكثيرة املشتركة الت�ي عقدتها مع
املؤسس�ة ،ابدت اس�تعدادها للتعاون
بجمي�ع املج�االت والعمل على تنفيذ
الحقوق الدستورية لقوانينها».
وكشف رئيس مؤسس�ة الشهداء عن
«وج�ود تنس�يق م�ع دائ�رة التقاعد
العسكري لحل ملف الرواتب املرتاكمة
للشهداء من العسكريني باالتفاق مع

دائرة التقاعد العس�كري وبعد إطالق
تخصيصاتها من وزارة املالية».
وذكر ان «االيام املقبلة ستشهد تفعيل
جمي�ع الحقوق املادي�ة واملعنوية من
خلال انش�اء القس�م املذك�ور مابني
من�ح مالي�ة وقط�ع اراض يف بغ�داد
واملحافظ�ات ،اضاف�ة اىل رصف املنح
العقارية ملن تس�لم منهم قطعة ارض
خالل املدة املاضية».

النزاهة تضبط متهماً تلقى أمواالً مقابل وعود كاذب ٍة بالتعيني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة ع�ن ُّ
تمكن
مالكاته�ا من ضبط أحد املوظفين يف مديريَّة
سكك حديد املنطقة الش�ماليَّة متلبسا ً بتلقي
أم�وال م�ن مواطنين؛ مقاب�ل وع�و ٍد كاذب� ٍة
بالتعيني .
وذك�رت دائ�رة التحقيقات يف الهيئ�ة ،يف بيان
له�ا تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان «عمليَّة
الضب�ط التي تمَّ�ت بموجب مُ َّ
ذك�ر ٍة قضائ َّي ٍة،
ُّ
فري�ق م�ن مديريَّ�ة تحقي�ق
بتمك�ن
أف�ادت
ٍ
موظف
الهيئ�ة يف محافظة نينوى م�ن ضبط
ٍ
يف مديريَّة سكك حديد املنطقة الشماليَّة يقوم
بأخ�ذ مبالغ مال َّي ٍة م�ن املواطنني يف املحافظة
مقابل وعود كاذب ٍة بتعيينهم؛ وذلك استنادا ً إىل
أحكام املادة ( )٣٠٧من قانون العقوبات».

وتابع�ت أن»املُ َّتهم أق�دم عىل تزوي�د ( )4من
بأمر
الذي�ن وعدهم بالتعيني يف رشكة الس�كك
ٍ
ٍّ
إداري مُ �زو ٍَّر يزع�م أن�ه ص�اد ٌر ع�ن الرشكة
ِّن تعيينهم،
العامَّ ة لس�كك حديد العراق مُ تضم ٍ
فيم�ا بيَّنت تحريَّات مديريَّ�ة تحقيق الهيئة يف
املحافظ�ة وتحقيقاتها األوليَّ�ة أن املُ َّتهم أقدم
على تزوي�ر الكت�اب بقص�د إيه�ام املواطنني
األربع�ة بالتعيني ،واس�تحصال املبالغ املُ َّتـفق
عليها منهم».
واش�ارت اىل أنه «ت َّم عرض الكتاب عىل ٍّ
كل من
مدير مديريَّة س�كك حديد املنطقة الش�ماليَّة،
ومس�ؤول املوارد البرشيَّة فيها ،وممثل نقابة
الس�كك يف محافظة نينوى ،حي�ث َّ
أكدوا إقدام
املُ َّته�م على فعلت�ه وتزوي�ر الكت�اب ،بداف�ع
تحقيق منافع ش�خص َّي ٍة عبر إيهام املواطنني

بالتعيني.
وأضافـ�ت إنه «ت َّم تنـظيـ�م محرض ضبـط
أص�ويل بالـعمـليَّ�ة ،وعـرض�ه رفق�ة املُ َّتهم
واملُبرزات املـضبوط�ة ،على ق�ايض محكمة
تحقيق نينوى املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة؛ الذي
قرَّر توقيفه عىل ذمَّ ة التحقيق».
وكان رئي�س الهيئ�ة الق�ايض (علاء ج�واد
الس�اعدي) ،وخالل زيارته التفقديَّ�ة ملُديريَّة
تحقي�ق الهيئة يف املحافظة ،ق�د َح َّث مالكات
املديريَّ�ة عىل تصعيد وتيرة َع َملِيَّ�ات الضبط
بالجرم املشهود ،وتطوير عمل لجان مُ كافحة
الرش�وة يف مديريَّات ومكات�ب تحقيق الهيئة،
وتفعيل مخرجات اس�تبانة مدركات الرشوة،
والتأك�د م�ن عدم تع�رُّض املواطنين لالبتزاز
واملُساومة والرشوة.

اإلطاحة بداعشي وضبط أعتدة ومواد مهربة يف األنبار
بغداد /الزوراء:
أف�ادت خلية االعالم األمني ،امس
االثنين ،أن ق�وة مشتركة م�ن
االستخبارات العسكرية والجيش
العراقي القت القبض عىل ارهابي
وضبط�ت اعتدة وم�واد مهربة يف
االنبار.
وذك�رت الخلي�ة ،يف بي�ان تلق�ت

«الزوراء» نس�خة منه :أنه «وفقا
ملعلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة،
القت مفارز ش�عبة االستخبارات
العس�كرية يف الفرق�ة ( 15إحدى
مفاص�ل مديري�ة االس�تخبارات
العس�كرية يف وزارة الدف�اع)
وبالتعاون مع ق�وة برية متمثلة
بالف�وج الثال�ث لواء املش�اة 39

والف�وج االول ل�واء املش�اة 38
واس�تخبارات الل�واء القبض عىل
احد االرهابيني املطلوبني للقضاء
وف�ق اح�كام امل�ادة  4إره�اب يف
سيطرة جرس الصديقية».
وأضافت أن «مفارز االستخبارات
والق�وة ذاتها تمكن�ت من ضبط
ش�احنة ن�وع (تريل�ة) محمل�ة

بالس�كراب املخف�ي بمحاصي�ل
زراعية لغرض التهريب يف منطقة
الصوفية بالرمادي».
وأش�ارت الخلية إىل «تمكن القوة
أيض�ا ً م�ن ضب�ط  51لغ�م دبابة
وعبوتين على ش�كل صفيح�ة
يف منطق�ة الخ�ط االستراتيجي
بالرمادي».

برعاية حمافظ بغداد

انطالق مهرجان العراق لسينما ومسرح التعزية الدولي غدا األربعاء
بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد انطالق فعاليات مهرجان
العراق لس�ينما ومرسح التعزية الدويل الخامس
لس�نة  ،٢٠٢١يوم غد االربعاء ،الستذكار الثورة
الحسينية وقضيتها السامية.
وذكرت املحافظة يف بيان إلعالمها« :إن النس�خة
الخامس�ة ملهرجان العراق للتعزية ،جاء برعاية
محاف�ظ بغ�داد املهن�دس ،محمد جاب�ر العطا،
وبالتع�اون م�ع وزارة الثقاف�ة ،وس�يقام عىل
قاعة املسرح الوطني يوم غد االربعاء الس�اعة
الخامسة مسا ًء».
وس�يتضمن املهرج�ان ع�رض خمس�ة اعم�ال
مرسحي�ة تنطل�ق اوله�ا يف بغ�داد ،وم�ن ثم يف
محافظ�ة النج�ف االرشف ،ث�م س�تحتضنها
محافظة بابل ،وهي نتاج مشاركة فاعلة للفرق
الفنية التابعة ملؤسسات فنية ،وثقافية عراقية،
خضعت لرشوط املهرجان.
وسيش�هد حف�ل االفتت�اح على قاع�ة املرسح
الوطن�ي ع�رض فل�م روائ�ي بعن�وان (انا خت
برحل�ك) ،ومرسحي�ة (قيام�ة الكلم�ة) ،كذلك
عرض مرسحية (حلقة الشمر) عىل قاعة مرسح
الرافدين باملرسح الوطني يف اليوم الثاني.
وس�يتضمن املهرج�ان ايض�ا ع�رض مرسحية
(حذائي) يف س�احة القشلة بش�ارع املتنبي يوم
الجمعة املوافق الجمعة  / 9 / 10يف تمام الساعة
الع�ارشة صباح�اً ،اضاف�ة اىل ع�رض مرسحية

(انتهاكات) يف باحة منتدى املرسح ،يوم الجمعة
ايضا الساعة السادسة مسا ًء.
كما سيتم عرض مرسحية (الجرعة الخامسة)
يف جامع�ة الكوف�ة بمحافظة النج�ف االرشف،
ومس�ك الختام س�يكون يف محافظة بابل ،حيث
س�تعرض مرسحية (االش�ارة) ،عىل ارض كلية
الفنون الجميلة.
الجدي�ر بالذك�ر أن إدارة املهرج�ان خصص�ت
مس�ابقة عن أفض�ل «نص مرسح�ي» الخاص
بمسرح التع�ازي ،حي�ث عرض�ت النص�وص
على اللج�ان املختص�ة باملس�ابقة ،وس�يكون

حف�ل االفتتاح موع�دا إلعالن النتائ�ج ،وتكريم
الفائزين.
وسيشارك يف العروض املرسحية املذكورة ،نجوم
الف�ن العراق�ي ،محم�ود اب�و العب�اس ،ومازن
محمد مصطفى ،وآس�يا كمال ،وحافظ لعيبي،
والدكتورة عواطف نعيم ،والدكتور حيدر منعثر،
وفلاح ابراهيم ،والفن�ان العربي حافظ خليفة،
وشخصيات فنية اخرى.
وج�اء املهرجان الس�تذكار القضية الحس�ينية
ومنهجها الس�امي ،املتمثل بالوقوف ضد الظلم
والعدوان واالستبداد».

أسواق
العدد 7559 :الثالثاء  7ايلول 2021

مزاد العملة يبيع أكثر من 229
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البنك املرك�زي العراقي ،ام�س االثنني ،لتص�ل إىل 229
مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريكي ،ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة  1.78%لتصل إىل  229مليوناً ،و923
الفا و 17دوالرا أمريكيا ،مقارنة بيوم امس االحد ،التي بلغت املبيعات فيه
 225مليونا و 462الفا و 282دوالرا أمريكي.
وذهب�ت املشتريات البالغ�ة  180مليون�ا ً و 683الف�ا و  17دوالرا لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  49مليونا ً و 240ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن 35
الخ�ارج ،و  17مرصف�ا لتلبية الطلب�ات النقدية ،إضافة اىل مش�اركة 18
رشكة رصافة.

حتذيرات نيابية من تهاوي
القدرة الشرائية للفقراء

بغداد /الزوراء:
ح�ذر عضو لجنة حقوق اإلنس�ان النيابية ،احمد الكنان�ي ،امس االثنني،
من تهاوي القدرة الرشائية للمواطنني الفقراء ،مشريا إىل أن استمرار رفع
سعر الرصف تسبب بغالء املعيشة.
وق�ال الكناني يف ترصيح صحف�ي :إن “هناك مخاوف كبيرة من تهاوي
القدرة الرشائية لدى املواطنني الفقراء املنهكة اطال من غالء املعيشة.
وأض�اف :أن املتضرر الوحيد ه�م رشيحة الفقراء خصوص�ا يف ظل غالء
األس�عار يف األس�واق .وأش�ار إىل :أن الحكومة فش�لت يف التصدي ملظاهر
ارتفاع األسعار بني االحني واالخر .
وأك�دت عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار الربملانية ،ندى جودت ،فش�ل
الحكوم�ة يف إدارة املل�ف االقتصادي بكل مجاالته ،فيم�ا حملت الحكومة
مسؤولية التبعات االقتصادية املريرة “.

اخنفاض أسعار الذهب يف األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية ،امس
االثنني.
وقال مصدر ا ٕن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغ�داد س�جلت للمثق�ال الواحد عي�ار  21م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي
واألوربي سعر بيع  371الف دينار ،فيما بلغ سعر الرشاء  366الفاً.
واش�ار ا ٕىل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل
انخفاضا ايضا عند  341الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  336ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة ،فان سعر بيع مثقال الذهب
الخليجي عيار  21يرتاوح بني  370الف دينار و 375ألفاً ،فيما تراوح سعر
البي�ع مثق�ال الذهب العراقي بين  340الفا ً و 345الف دينار ..ويس�اوي
املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

الدوالر يرتفع قليال يف بغداد
وكردستان
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدينار العراقي ،بش�كل
طفي�ف ،ام�س االثنين ،يف البورص�ة الرئيس�ة بالعاصم�ة بغ�داد ،ويف
كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
امس  147350دينارا عراقيا مقابل  100دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف مح�ال الصريفة
باالٔس�واق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البي�ع  147750دينارا عراقيا
لكل  100دوالر امريكي ،بينما بلغت أسعار الرشاء  146750دينارا عراقيا
لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد ش�هدت اسعار الدوالر ارتفاعا
طفيفا ايضا ،حيث بلغ سعر البيع  147500دينار لكل  100دوالر امريكي،
والرشاء بواقع  147000دينار لكل  100دوالر امريكي.

املوانئ :قرب وصول سفينتني ختصصيتني
لدعم األسطول البحري
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احلكومة :ال تغيري يف صرف الدوالر مبوازنة  2022وال تراجع عنه
بغداد /الزوراء:
أكدت الحكومة ان سعر رصف الدوالر
سيكون ثابتا ً يف مرشوع قانون املوازنة
املالية لعام  2022وال تغيري فيه.
وقال املتحدث باس�م مجل�س الوزراء،
حس�ن ناظ�م ،يف ترصي�ح صحف�ي:
“زيــ�ادة س�عر صـ�رف الــ�دوالر
فكرة مطروح�ة لـلـنـقـ�اش مـنـذ
س�ــنــوات ولــ�م تــجــ�رؤ
حـكـومـ�ة س�ـابـقـة عـلـ�ى
اتـخـ�اذ هــ�ذه الـخـطـ�وة ملـ�ا
يحيط بــهــا مـــن مــخــاطــر
وس�ــــجــــاالت ،وحــكــومــة
الـكـاظـمـ�ي كـانـ�ت جـريـئـ�ة
بـاتـخـ�اذ هــ�ذا الـقـ�رار كـونـه
يـصـ�ب بمصلح�ة االقـتـصـ�اد
الـعـراقـي ،وفـي الـرؤيـة االقتصادية
االصـالحـيـ�ة لـ�وزارة املالي�ة ،إذ
قدمت ه�ذه الفكرة ضم�ن اصالحات
الـــورقـــ�ة الــبــيــضــ�اء
ونــالــت قــبــوال ونــقــاش�ــا
مستفيضا”.
وأض�اف “الـحـكـومـة تتخذ دائـمـا

خـطـ�وات لـدعـم الس�لع واملـــواد
الـتـي ارتـفـعـت اس�ــعــارهــا،
ووضـعـ�ت حل�وال واتخذت ق�رارات
بش�أنها ،بي�د ان فكرة س�عر صـرف

الــ�دوالر ال تـراجـ�ع عنه�ا يف ه�ذه
الحكومة وال احس�ب ان موازنة 2022
س�تغري هــذا الــس�ــعــر ،كــون
هــ�ذه الـحـكـومـ�ة هــ�ي مـ�ن

مظهر حممد :العراق يفتقر لصندوق سيادي
وإنشاؤه ال يزال “فكرة”

بغداد /الزوراء:
اكد املستشار املايل لرئيس الوزراء،
مظهر محمد صالح ،امس االثنني،
ان العراق يفتقر لصندوق سيادي،
مبينا وجود فكرة إلنشائه قريبا.
وقال صال�ح يف حديث صحفي :ان
“العراق ال يوجد لديه صندوق ثروة
سيادية مالية ،إال أن لديه املحفظة
االس�تثمارية للبنك املس�ؤولة عن
اس�تقرار اقتص�ادي واس�تقرار
عملة وهي تعد شبه ثروة صندوق
س�يادي ،كم�ا أن هن�اك صن�دوق
الع�راق للتنمي�ة الخارجي�ة لدي�ه
اس�تثمارات م�ع رشكات عربي�ة
مشتركة بحدود  3ملي�ارات دوالر
ويتلقى أرباح ولكنه�ا ليس كبرية
وه�ي تعد صن�دوق ثروة س�يادية
ولكنها بسيطة” .
واوض�ح ان “دول الخلي�ج كون�ت
أكبر صناديق للث�روة الس�يادية،
إضاف�ة إىل النرويج التي لديها أكرب
صندوق س�يادي بالعال�م وبمبلغ
 1.250تريلي�ون دوالر وال�ذي جاء
م�ن عائ�دات النفط” ،الفت�ا اىل ان
“النرويج تبني موازنتها عىل أساس
الت�وازن والفائ�ض ع�ن املوازن�ة
يذهب اىل اس�تثمارات متنوعة هذا

يولد دخل ويكرب الصندوق وعندما
تحت�اج الدولة ميزاني�ة فإن أرباح
الصندوق تسد امليزانية”.
واش�ار صال�ح اىل ان “الحكوم�ة
العراقي�ة تفكر يف إنش�اء مثل هذا
الصن�دوق إال أن البل�د في�ه عج�ز
ولي�س فائ�ض” ،مشيرا اىل ان�ه
“لدينا مقرتحات لتأسيس صندوق
ث�روة س�يادية عراقي ،ت�ودع فيه
مبال�غ تع�ادل تعويض�ات ح�رب
الكوي�ت بعد االنته�اء من دفع تلك
التعويض�ات يف األش�هر املقبل�ة،
ويدع�م ب�اي موج�ودات اخ�رى
وبنف�س الوق�ت تك�ون اس�تثمار

لث�روات معدنية غري مس�تثمرة أو
مهمل�ة وتذهب عوائدها للصندوق
وننش�ئ صندوق األجي�ال وهذا ما
يسمى بالتنمية املستدامة”.
وصن�دوق الث�روة الس�يادية أو
الصناديق الس�يادية ه�و صندوق
مملوك من قب�ل الدولة يتكون من
أص�ول مث�ل األرايض ،أو األس�هم،
أو الس�ندات أو أجهزة اس�تثمارية
أخ�رى ،وم�ن املمكن وص�ف هذه
الصنادي�ق ككيان�ات تدير فوائض
دول�ة م�ن أج�ل االس�تثمار وتعد
بملي�ارات ال�دوالرات تس�تثمرها
الدول يف األسهم والسندات.

العراق يدعو الشركات التشيكية لالخنراط يف سوقه
بغداد /الزوراء:
دع�ا وزي�ر الخارجي�ة ،فؤاد حسين ،ام�س االثنني،
الرشكات التش�يكيّة عىل االنخراط يف السوق العراقيَّة
واالستفادة من الفرص االس�تثماريّة يف إعادة اعمار
العراق.
وذكرت الوزارة ،يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه:
أن “وزي�ر الخارجيَّ�ة فؤاد حسين اس�تقبل ،مارتن
فيت�ك س�فري التش�يك بمُ َ
ناس�بة انتهاء مه�ا ِّم عمله
الدبلوماسيَّة يف بغداد ،وجرى استعراض سري العالقات
الثنائيّة بني بغداد وبراغ خالل الفرتة املاضية ،وآليّات
تطويرها بما يخدم مصالح الشعبني الصديقني”.

وأضاف�ت“ :تمن�ى الوزير للس�فري املُوفقيّة والنجاح
ً
داعي�ا إىل أهميّ�ة
يف مهامِّ �ه الدبلوماس�يَّ ة املقبل�ة،
ّ
التجاري بني البلدين ،وتش�جيع
زيادة حج�م التبادل
الرشكات التش�يكيّة عىل االنخراط يف السوق العراقيَّة
واالستفادة من الفرص االس�تثماريّة يف إعادة اعمار
العراق”.
من جانبه ،أك َّـد مارتن فيتك سفري التشيك دعم بالده
“املُ
تواص�ل للع�راق يف مُ ختلِف املج�االت خصوصا ً يف
ِ
مجال الحرب ض َّد عصابات داعش اإلرهابيّة” ،مُ شيدا ً
بـ”االنتص�ارات الكبرية الت�ي حققه�ا العراقيّون يف
حربهم ض ّد إرهابيّي داعش”.

سيضع موازنة العام املقبل”.
ولفت ناظم اىل ان “الــحــكــومــة
فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات
كـانـ�ت غـيـ�ر مطمئن�ة مـ�ن

قـدرتـهـ�ا عـلـ�ى دفــ�ع رواتــب
املـوظـفـني ،بـيـد انـهـا بسياستها
عـبـرت هـ�ذه االزمـــة وجـــاءت
زيـــادة اسـعـار الـنـفـط عـامـال
مــس�ــاعــدا ،وحــتــى ان زادت
اس�ــعــار الـنـفـ�ط س�ـتـكـون
هـنـ�اك مـش�ـكـالت كـبـيـرة مـا
لـ�م تك�ن هـنـ�اك ادارة حـكـيـمـة
لـلـمـوارد املـالـيـة املقبلة من تصدير
الخام”.وأش�ار اىل ان “هــنــ�اك
نـــوع�ا مــ�ن االرتـــفـــ�اع
فــ�ي االحـتـيـاطـ�ي االجـنـبـ�ي،
وليس�ت هن�اك وفـ�رة نتيج�ة العجز
املــتــراكــ�م ،وبــالــتــالــ�ي
فـــ�ان أي زيــــ�ادة مـالـيـ�ة
س�ـتـحـاول الـحـكـومـ�ة مـ�ن
خـاللـهـ�ا س�ـد العج�ز بــهــ�ا،
ونــحــ�ن ال نــتــحــ�دث عــ�ن
امــــ�وال فـائـضـ�ة مــوجــودة
نـركـنـهـا هـنـ�ا وهــنــاك ،بــل
نـحـ�اول ضم�ن الورق�ة االصالحية
البيض�اء ،الس�يطرة على االقتص�اد
وجعله حركيا متطورا”.

التجارة حتدد اجلهة املخولة إلصدار
إجازات استرياد املواد الزراعية
بغداد /الزوراء:
اعلنت الرشكة العام�ة للمعارض العراقية يف وزارة التجارة ،امس االثنني،
انه�ا الجهة املصدرة إلجازات االس�ترياد للم�واد الزراعية وليس لها عالقة
بإجراءات وزارة الزراعة .
وق�ال مدير عام رشكة املع�ارض العراقية ،رسمد طه س�عيد :ان “رشكة
املع�ارض العراقي�ة تق�وم بإصدار اج�ازات اس�ترياد امل�واد الزراعية بعد
اس�تحصال املوافقات االصولية من قبل وزارة الزراعة ،وانها ليس لها اي
عالقة بتلك االج�راءات كون الرشكة جهة تنفيذية تق�وم بإصدار االجازة
اس�تنادا ً اىل موافق�ات وزارة الزراعة”.واض�اف س�عيد ان “ال�كالم ال�ذي
تناقلته بعض وس�ائل االعالم حول اصدار اجازات استرياد ملحافظات دون
اخ�رى هو عار عن الصح�ة كون رشكة املعارض العراقي�ة تقوم بإصدار
اجازات االس�ترياد ل�كل املحافظات العراقية من ش�مالها اىل جنوبها وفق
آلي�ات وضوابط خاص�ة بإصدارات تل�ك االجازات”.ولف�ت إىل أن “رشكة
املع�ارض العراقية الزالت مس�تمرة بإص�دار مختلف االج�ازات وبصورة
منتظم�ة وبدون عراقيل او تأخري كونها اعتمدت عىل إصدار تلك االجازات
الكرتونيا ً لتفادي حاالت التالعب والتزوير والروتني واختزال الوقت”.

خبري اقتصادي :سياسة البناء
العمودي تستنزف املواطن

بغداد /الزوراء:
رأى الخبري االقتصادي ،وسام التميمي ،امس االثنني ،ان ضعف القدرة الرشائية
للمواطن ستفاقم ازمة السكن بشكل كبري ،يف وقت سجل فيه العراق مستويات
قياسية بأسعار العقارات ،الفتا اىل ان السياسية االسكانية الحكومية خاطئة
ول�م تحل املش�كلة رغم توجهه�ا للبناء العم�ودي اال انها لم تعالج مش�كلة
ارتفاع االس�عار.وقال التميمي يف ترصيح صحف�ي :ان “قرار الحكومة برفع
س�عر رصف الدوالر ام�ام الدينار العراقي افقد املواط�ن قدرته الرشائية وزاد
من معاناته بش�كل كبري بسبب ارتفاع جميع االسعار ،سيما العقارات واملواد
االنش�ائية”.واضاف ان “العراق س�جل مستويات قياس�ية بأسعار العقارات
رغ�م افتقار معظ�م املناطق الس�كنية للبن�ى التحتية والنظاف�ة ،االمر الذي
تتحمل مس�ؤوليته الحكومة بسبب سياستها االس�كانية الخاطئة وتوجهها
ملعالجة ازمة الس�كن بالبن�اء العمودي الذي انترش يف معظ�م املحافظات ،اال
انها يف الوقت ذاته لم تعالج مش�كلة ارتفاع االسعار ،وستجعل املواطن مدينا ً
للحكوم�ة عىل مدى عقود من الزمن”.وأوضح التميمي ان “تخفيض اس�عار
العقارات وجعلها ميسورة امام املواطنني بمختلف رشائحهم يحتاج اىل اتخاذ
قرارات من شأنها تخفيض اس�عار املواد االنشائية وادخال رشكات حكومية
مدعوم�ة لبناء املن�ازل والوح�دات الس�كنية ،ووضع محددات س�عرية لكل
منطق�ة بحيث يلزم املواطن بقيمة محددة للعقار ال يتجاوز اكثر من الس�عر
املقرر عند البيع او الرشاء لضمان حل مشكلة ازمة السكن”.

اكتشاف متهمني لديهم أرصــدة فـي بعض الـدول اجملاورة

العراق يسعى إىل اسرتداد أمواله املهربة يف دبي واملغرب
بغداد /الزوراء:
اعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق يف وزارة النقل قرب وصول س�فينتني
تخصصيتين اىل موان�ئ العراق بع�د اكتمال صناعتهم�ا يف رسيالنكا ،من
ضمن املشاريع املمولة من هيئة القرض الياباني .
وق�ال مدير عام موانئ العراق ،فرحان الفرط�ويس ،يف بيان ”:بعد اكتمال
انش�ائهما ،وهما محطة االرش�اد ش�ط العرب وس�فينة التنوير البحري
الفاو ،سوف تتوجه السفينتان لتحميلهما عىل متن احدى السفن الكبرية
لتصال اىل مياهنا االقليمية “.
واض�اف  ”:ان هاتين الس�فينتني س�تصالن قريب�ا اىل موان�ئ الع�راق،
وستحققان اضافة كبرية اىل عمل الكوادر البحرية ،كون احداهما ستكون
متخصصة لنقل وايواء االدالء البحريني ،واالخرى متخصصة لنصب ورفع
عوامات الداللة البحرية و تس�تخدم إلرشاد السفن القادمة واملغادرة من
واىل قنواتنا املالحية “.
واوض�ح  ”:ان الكوادر الفنية والهندس�ية يف الرشك�ة قامت بعدة طلعات
تجريبية عىل متن هاتني السفينتني الختبار قدراتهما “.

بغداد /الزوراء:
كش�ف ق�ايض محكم�ة الرصاف�ة
املختصة بالنظ�ر بقضاي�ا الـنـزاهـة
وغـسـل األمــوال والــجــريــمــة
إيـــ�اد
االقــتــصــاديــ�ة،
مـحـس�ـن ضم�د ،ع�ن جه�ود تب�ذل
الس�تعادة األم�وال املهرب�ة يف كل م�ن
مملكة املغرب وإمـارة دبي يف االمارات
العربية املتحدة.
وقــال ضـمـد ،فـي ترصيح صحفي:
إنـه “بـحـكـم الـقـضـايـا الــتــي
تـنـظـ�ر بمحكم�ة تـحـقـيـ�ق
املـخـتـصـ�ة
الــرصــافــ�ة
بـقـضـايـا النزاهة وغس�يل األمـوال،
تع�رض عشرات القضاي�ا التي تخص
مناف�ذ (الك�ي كارد) وش�ــركــات
الـصـرافـة الـتـي تـعـمـل وتـحـول
األم�وال اىل خ�ارج الع�راق م�ن دون
إجازة” .مـش�ـيـرا ً الــ�ى أن “مـثـل
هــ�ذا الـعـمـ�ل تش�وبه الكثير من
شبهات تهريب العملة وغسل االموال”.
وأضـــ�اف أن “تـعـلـيـمـ�ات
الـبـنـ�ك املــركــ�زي الـعـراقـ�ي

تفرض قـيـودا شـديـدة وصارمة عىل
تس�جيل رشكات الرصاف�ة ،ويم�ارس
البن�ك رقابة ش�ديدة وعالي�ة بالتعاون
م�ع مديري�ة الجريم�ة املنظم�ة على
هذه املكاتب ،ومع ذل�ك فان الكثري من
األفراد يمارس�ون الـعـمـل خـــارج
اإلجــــ�ازة الــتــ�ي يـحـصـلـون
عليها من املؤسسات الرسمية” ،مؤكدا ً
أن “االج�راءات تقضي بغل�ق املنفذ أو
الصريف�ة وتــحــ�ال الـقـضـيـ�ة
الــ�ى قــاضــ�ي الـتـحـقـيـ�ق
املختص واتخ�اذ االج�راءات القانونية

بحق صـاحـب الصريفة ،وإذا كـانـت
تحويلات مـالـيـ�ة فإنه�ا تــدقــق
لـلـتـأكـد مــ�ن أن هـذه األمـوال لم
تذهب الـى جهات ارهابية وأن األمــور
ال تـعـدو كـونـهـا أمــورا اقتصادية
وتـبـ�ادل ومـنـاقـلـة حـس�ـابـات
وبـعـدهـ�ا يتم ان�زال العقوبات بحق
املخالفني”.
نّ
وبـّي� ضم�د أن “الـقـضـ�اء ينظ�ر
للقضاي�ا الـتـي تـحـ�ال علـيـه مـن
الـجـهـات التحقيقية املختصة كهيئة
النزاه�ة واللجنة التحقيقية املشتركة

بينه�ا وبـين وزارة الداخلي�ة ،إذ إن
نـس�ـبـة الـقـضـايـ�ا املـعـروضـة
ال تخرج عن نس�بة القضايا االعتيادية
الت�ي تنظ�ر فيه�ا املحاك�م بالظروف
االعتيادي�ة ،لكنه�ا حـقـقـ�ت
قـصـص نــجــ�اح جــيــدة بـهـا
بـعـ�د إصـــ�دار الـكـثـيـ�ر مــ�ن
األحــكــام بـالـسـجـن والـحـبـس
على رؤس�ــاء هيئ�ات ومديري�ن
عــامــين ووزراء وكــذلــ�ك
عـلـى أش�ـخـاص نافذين ويمتلكون
حض�ورا كبيرا بالقط�اع الـخـاص”،
متوقعا ً “إصــ�دار إحـكـام اخـرى يف
املستقبل”.
ونـبـ�ه قـاضـ�ي مـحـكـمـ�ة
الــرصــافــ�ة الــ�ى أن “هن�اك
جه�ودا تب�ذل السترداد الكثير م�ن
األمــ�وال املـوجـ�ودة خـ�ارج
الـعـراق وتحديدا ً فــ�ي املـمـلـكـة
املـغـربـيـ�ة وإمــــ�ارة دبـــ�ي
فـي االمارات العربية املتحدة” ،مؤكدا ً
أن�ه “حني تس�تطيع الس�لطات انفاذ
القان�ون بالتع�اون مـ�ع الـقـضـاء

الس�ــتــرداد األمــ�وال املرتبط�ة
فــ�إان
بــالــجــريــمــ�ة
املــؤســس�ــة الـقـضـائـيـ�ة
س�تقطع ش�وطا ً كبيرا ً يف ه�ذا
املوضوع”.
وبش�أن استرداد أموال العراق املهربة
اىل الخ�ارج ،أوض�ح أن “هن�اك مكتبا
يف البن�ك املــركــ�زي ملـكـافـحـ�ة
غـس�ـيـل األمـــوال لـديـه تنس�يق
عـال واتفاقيات تعاون مشتركة مـع
مـ�ا يناظره مـ�ن مكات�ب تـمـارس
نف�س اخــتــصــاصــ�ه فــ�ي
الــبــلــ�دان الــتــ�ي هـربـ�ت
اليه�ا األمــ�وال ،بحيث يطل�ب منها
وضع إش�ــارة الـحـجـز وفـحـص
سـجـالت الـدولـة وحساباتها ملعرفة
كل متهم كم لديه من أرصـدة” ،منبها ً
اىل “اكتش�اف الكثير م�ن املتهمين
لديه�م أرصــ�دة فـي بع�ض الـدول
املــجــاورة مـمـا اس�ــتــدعــى
وضــع إش�ــارة الحج�ز ،وبـصـدد
إحـالـ�ة الـدعـ�وة ملـصـ�ادرة ه�ذه
األموال”.

الرياضي

أصفر وأمحر

مدرب كرة نوروز ولي كريم يقدم
استقالته السباب مالية

بغداد /متابعة الزوراء
قدم ويل كريم ،مدرب فريق نوروز بكرة القدم اس�تقالته الرس�مية إلدارة النادي ،واالعتذار
عن عدم قدرته عىل اس�تكمال املش�وار ألس�باب مالية.وقال كريم «إدارة نوروز تعاني من
ضائقة مالية خانقة».وأضاف «ال حل وشيك لألزمة املالية ،رغم قرب انطالق املوسم ،مهمة
نوروز س�تكون معقدة ،مم�ا دفعني لالس�تقالة».وأوضح «كان هناك اتف�اق مع عدد من
الالعبني ،عىل أساس أن األزمة املالية ستنتهي ،لكن األمور فشلت».وأشار إىل أنه يشكر إدارة
نوروز ،متمن ًيا حل األزمة املالية بش�كل رسيع.وأتم «عشنا من الفريق فرتة عصيبة ،أثمرت
عن تأهلنا للدوري املمتاز ،أتمنى أال يفرط الفريق يف هذا اإلنجاز ويهبط رسي ًعا».
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كل القلوب تنتظر ما يفعله االسود اليوم

أدفوكات :حنرتم منتخب ايران وال خنشاه وسنهاجم من اجل الظفر بنقاط اللقاء الثالث
بغداد /صالح عبد املهدي -الزوراء
ش�د َد م�درب منتخبن�ا الوطن�ي لكرة
الق�دم ،الهولن�دي ديك أدف�وكات ،عىل
أهمي�ة مب�اراة منتخ�ب ا ٕي�ران الي�وم
الثالثاء ضمن مباريات املجموعة االٔوىل
للتصفيات االٓس�يوية امل ٔوهل�ة ملونديال
قطر .2022
َ
وقال مدرب منتخبنا الوطني ،يف امل ٔوتمر
الصحفي ملباراة كوري�ا الجنوبية الذي
أقيم مس�اء ام�س :بعد مب�اراة كوريا
َ
يتلق الالعبون العديد من
الجنوبية ،ل�م
ٔ
ايام الراح�ة ..نتوقع ان تك�ون املباراة
صعب�ة للغاي�ة ،والالعب�ون يعرف�ون
الفري�ق االيران�ي لذل�ك نح�ن نتطل�ع
لتحقيق نتيجة جيدة.
َ
وا ٔ
ضاف ادفوكات ،يف امل ٔوتمر الصحفي:
ٔ
كوريا وايران املرشحان للعبور اىل كاس
العالم ،وا ٕذا رأيت�م نتا ٔيجهما املاضية يف
التصفي�ات تج�دون أنهم�ا منتخب�ان
قويان يف آسيا ،لكننا نمتلك فريقا قويا
بإمكان�ه مواجه�ة أي فريق يف آس�يا،
لدينا شعور مميز تجاه هذه املباراة.
وأش�ا َر م�درب منتخبن�ا الوطني لكرة
الق�دم  :من مميزات املنتخ�ب العراقي
أن لديهم ذهنية مميزة ،يعملون بجهد،
يحاربون ويمتلكون ا ٕمكانيات جماعية
وفردية ،لدينا  9مباريات متبقية نعدها
جميعها مباريات نها ٔيية.
ٔ
ٔ
وا ٔ
ٔ
َ
ج�اب أدف�وكات ردا ً عىل اس�يلة احد
ٔ
الصحفيين يف املوتم�ر الصحف�ي ه�ل
بإمكان العراق اللعب يف أراضيه :لس�نا
نح�ن م�ن يق�رر ا ٕن كن�ا قادري�ن عىل
اللعب يف العراق ،أعرف انه يف الس�نوات
االٔخيرة لع�ب املنتخب العراق�ي العديد
م�ن املباريات أم�ام املنتخ�ب االيراني،
ونعد هذه املب�اراة مهمة للغاية ،مباراة
الع�راق وا ٕيران تش�ابه مباريات هولندا
وبلجيكا الٔنهما بلدان متجاوران.
وخت َم مدرب منتخبن�ا الوطني حديثه:
دا ٔيم�ا نبحث عن الالعبين الذين لديهم
رغب�ة يف التأه�ل اىل املوندي�ال ،بإمكان
الالعبين العراقيين أن يبذل�وا جه�دا
كبيرا ،وأن يتأهل�وا اىل موندي�ال قطر،
مستعدون لهذه املباراة  ، % 100نعرف
اننا س�نواجه فريقا قويا ،نحن واثقون
من أنفس�نا ونح�ن نحت�اج اىل الثقة،

االس�تعدادات بالنس�بة لن�ا انن�ا نلعب
املباراة وكأنها مباراة نها ٔيية.
ويخوض منتخبنا الوطني يف التاس�عة
م�ن مس�اء الي�وم بتوقي�ت بغ�داد
مواجهة مهمة تجمعه بنظريه االيراني
يحتضنها استاد خليفة الدويل بالدوحة
لحس�اب الجولة الثانية من منافسات
املجموع�ة االوىل للتصفي�ات القاري�ة
املؤهل�ة ملوندي�ال قط�ر  ، 2022وكان
منتخبن�ا قد تعادل يف الجولة االوىل مع
مضيفه الكوري الجنوبي بدون اهداف
فيما يتصدر املنتخب االيراني املجموعة
بثالث نقاط جاءت من فوزه عىل ضيفه
الس�وري به�دف دون رد  ،وهذه قراءة
يف مب�اراة اليوم م�ع اطاللة تفصيلية
عىل سلس�لة املباريات التي جمعت بني
املنتخبني عىل امتداد التاريخ :

حمصلة رقمية

يتح�دث التاري�خ ع�ن مكنون�ات 29
مب�اراة ودي�ة ورس�مية جرت س�ابقا
بين املنتخبين العراق�ي وااليران�ي

اليمين ناصر حممدوه ينضم
لفريق الديوانية

بغداد /متابعة الزوراء
وقع متوس�ط ميدان املنتخب اليمني ،نارص محمدوه ،عقود انتقاله
لصفوف الديوانية ،ملدة موسم واحد.وخاض نارص محمدوه ،املوسم
املايض مع نفط ميس�ان ،وتألق بش�كل ملحوظ مع الفريق.ويعترب
محمدوه من العنارص األساسية يف املنتخب اليمني لكرة القدم خالل
الفرتة املاضية.

اعالمنا الرياضي
أق�ام قس�م اإلعلام واإلتص�ال الحكوم�ي يف
ً
مح�ارضة ع�ن
وزارة الش�باب والرياض�ة،
(فن اإللقاء) ،عبر املنصة األلكرتونية (،)fcc
بمش�اركة عدد من موظفي القسم ،والشعب
والوح�دات اإلعالمية يف دوائر وأقس�ام الوزارة
كافة ،واملهتمني بهذا الش�أن من خ�ارج الوزارة،
وح�ارض فيها التدريسي يف جامعة اإلمام جعفر الص�ادق (ع) /كلية
اآلداب /قسم اإلعالم الدكتور عيل فاخر.
ويف مس�تهل حديثه بين “فاخ�ر” ،أن املحارضة تتضمن أساس�يات
ً
متعلقا باألداء
ذات فائ�دة للمبتدئني يف مجال اإللقاء ،س�وا ٌء أكان ذلك
الصوتي وفنونه ،أو أهميته م�ن حيث الفعل والتأثري ،وآليات تطويره
وكيف يمكن تحقيق ذلك.
وتطرق إىل موضوع الطبق�ات الصوتية وعددها ،وكيف أن لكل طبقة
ً
مشيرا إىل رضورة املمارس�ة املس�تمرة
طريقته�ا الخاصة باإللقاء،
للتماري�ن ،املُس�اعدة يف تحسين األداء الصوت�ي ،مث�ل م�لء الرئتني
بالهواء.
وق�دم مدير قس�م اإلعالم واإلتص�ال الحكومي عيل العطواني ش�كره
للمحارض واملعلومات التي اثرى بها املُحارضة التي شهدت مداخالت،
ونقاش�ات وأس�ئلة عديد ،وأجوبة مفصلة من قبل املحارض ،كان لها
األث�ر اإليجاب�ي عىل املش�اركني من ناحي�ة تعزيز املعلوم�ات املقدمة
إليهم.

اقيم�ت يف مناس�بات مختلفة وجرت
وقائعه�ا يف بغ�داد وطه�ران وبانكوك
والكوي�ت والدوحة وابو ظبي وبريوت
ودمش�ق وعمّان ونيو ساوث وكانبريا
االستراليتني واملنامة وانتهت  16منها
ايراني�ة مقابل س�ت مباريات لصالح
منتخبن�ا وانته�اء س�بع مباري�ات
بالتع�ادل بينه�ا مباراتني حس�متهما
ركالت الرتجي�ح م�ن عالم�ة الج�زاء
 ،وس�جل منتخبن�ا  21هدف�ا مقاب�ل
 38هدف�ا للمنتخ�ب االيران�ي  ،وق�اد
منتخبنا خالل تل�ك املباريات عدد كبري
من املدربني وهم م�ن املحليني :هادي
عباس وش�وقي عبود وثامر محس�ن
وعمو بابا وانور جسام ويحيى علوان
وعدن�ان حم�د ورايض شنيش�ل  ،ومن
االجانب اليوغسلايف كوكيزا ومواطنه
كاكا والرصبي ميالن والكرواتي بيلني
واالملان�ي س�تانج ومواطن�ه س�يدكا
والربازييل فيريا والسلوفيني سرتيشكو
كاتانيتش .

شريط املباريات

يف  1حزي�ران ع�ام  1962تع�ادل
املنتخب�ان يف املب�اراة الودي�ة الت�ي
احتضنتها طهران بهدف ملثله سجله
ملنتخبن�ا الراحل جميل عباس واليران
برويز كناني .
ويف  3حزيران عام  1962فاز منتخبنا
بهدفين س�جلهما ش�اكر اس�ماعيل
وقي�س حمي�د مقاب�ل ه�دف واح�د
لربويز كناني يف املباراة الودية الثانية
التي ضيفتها طهران .
ويف  13كان�ون االول ع�ام 1963
ف�از املنتخ�ب االيراني برباعي�ة دون
مقابل س�جلها حميد شيرزاد كان (
هاتري�ك ) ومصطفى عرب يف املباراة
الت�ي ضيفتها طه�ران ضم�ن ذهاب
تصفيات اوملبي�اد طوكيو عندما كان
يس�مح لدول العالم الثالث املش�اركة
يف املس�ابقات االوملبي�ة بمنتخباته�ا
الوطنية .

ويف  13كانون الثاني عام  1964تعادل
املنتخب�ان بدون اهداف يف املباراة التي
ضيفته�ا بغداد ضمن اياب التصفيات
املذكورة اعاله .
ويف  7اذار ع�ام  1969ف�از املنتخ�ب
االيراني بهدفني سجلهما برويز قليج
خان واكرب افتخاري مقابل هدف واحد
لنوري ذياب يف اطار منافسات بطولة
الصداقة التي احتضنتها طهران .
ويف  9اي�ار ع�ام  1972ف�از املنتخ�ب
االيران�ي بثالث�ة اه�داف دون مقاب�ل
سجلها حسين كوالني ( هاتريك ) يف
املب�اراة الت�ي ضيفته�ا بانكوك ضمن
نهائيات بطولة كاس اسيا .
ويف  13ايل�ول ع�ام  1974فاز املنتخب
االيراني بهدف دون رد س�جله حسن
روش�ان يف املب�اراة الت�ي ضيفته�ا
طهران ضمن منافسات دورة االلعاب
االسيوية .
ويف  28اب ع�ام  1975ف�از املنتخب
االيران�ي به�دف دون مقاب�ل س�جله
علي رضا خورش�يدي يف املب�اراة التي
ضيفته�ا طه�ران ضم�ن تصفي�ات
دورة مونرتيال االوملبية .
ويف  4حزيران عام  1976فاز املنتخب
االيراني بهدفني دون رد سجلهما نارص
نوري وحس�ن روشان يف املباراة التي
جرت بطهران ضم�ن نهائيات بطولة
كاس اسيا .
تعادل ودي جديد
ويف  5ترشين الثاني عام  1989تعادل
املنتخب�ان ب�دون اه�داف يف املب�اراة
التي جرت يف الكويت ضمن منافسات
بطولة الصداقة والسالم .
ويف  22ترشي�ن االول ع�ام  1993فاز
منتخبنا بهدفني سجلهما احمد رايض
وعلاء كاظم مقابل ه�دف واحد لعيل
دائ�ي يف املباراة التي ضيفتها الدوحة
ضمن تصفيات بطولة كاس العالم .
ويف  5كان�ون االول ع�ام  1996ف�از
منتخبن�ا بهدفين س�جلهما حس�ام
ف�وزي وخال�د محم�د صب�ار مقابل
هدف واحد لعلي دائي من ركلة جزاء
يف املباراة التي ضيفتها ابو ظبي ضمن
بطولة كاس اسيا .
ويف  18ترشي�ن االول عام  2000فاز

املنتخ�ب االيراني به�دف دون رد لعيل
دائي يف اطار منافس�ات بطولة كاس
اسيا التي احتضنتها بريوت .
ويف  7ايل�ول ع�ام  2001فاز املنتخب
االيراني بهدفني سجلهما عيل كريمي
وعلي دائي مقابل ه�دف واحد لعماد
محمد يف املب�اراة التي ضيفتها بغداد
ضمن ذهاب تصفيات كاس العالم
ويف  12ترشي�ن االول عام  2001فاز
املنتخ�ب االيران�ي بهدفني س�جلهما
مهدي مه�دوي وعيل كريم�ي مقابل
ه�دف واحد لقحطان جثري يف املباراة
الت�ي ضيفته�ا طه�ران ضم�ن اي�اب
تصفيات كاس العالم .

فوز بركالت الرتجيح

ويف  5ايل�ول عام  2002فاز منتخبنا
بف�ارق ركالت الرتجي�ح م�ن عالم�ة
الج�زاء  -5 6بعد انتهاء الوقت املقرر
للمب�اراة التي جرت يف دمش�ق ضمن
نصف نهائي بطولة غرب اسيا الثانية
بالتعادل السلبي .
ويف  13اب ع�ام  2003ف�از منتخبن�ا
بهدف دون رد س�جله جاس�م سوادي
يف اط�ار منافس�ات بطول�ة L.Gالتي
جرت يف طهران .
ويف  23حزي�ران ع�ام  2004ف�از
املنتخ�ب االيران�ي بهدفين س�جلهما
ج�واد نيكون�ام وارش برهاني مقابل
ه�دف واح�د الحمد مناج�د يف املباراة
التي ضيفتها طهران ضمن منافسات
بطولة غرب اسيا الثالثة .
ويف  4ترشي�ن االول ع�ام  2006ف�از
املنتخ�ب االيراني بهدفين دون مقابل
سجلهما شيت رضا خوندكار ومهدي
رج�ب زادة ضمن منافس�ات بطولة
 L.Gالتي ضيفتها عمّان .
ويف  16حزي�ران ع�ام  2007تع�ادل
املنتخبان بدون اهداف ضمن منافسات
بطولة غرب اسيا الرابعة التي ضيفتها
عمّان .
ويف  24حزي�ران ع�ام  2007التق�ى
املنتخب�ان يف املب�اراة النهائية للبطولة
اعاله وف�از املنتخ�ب االيراني بهدفني
سجلهما غالم حسن بادماكي وهاشم
بي�ك زادة مقابل ه�دف واحد لصالح
سدير من ركلة جزاء .

ويف  1ترشي�ن االول ع�ام  2010ف�از
املنتخ�ب االيران�ي بهدفين س�جلهما
جالل حس�يني ومحمد غالمي مقابل
هدف واحد ملصطف�ى كريم يف الدور
نص�ف النهائ�ي لبطول�ة غرب اس�يا
السادسة التي جرت يف طهران .

يوم لك واخر عليك

ويف  11كان�ون الثاني عام  2011فاز
املنتخ�ب االيران�ي بهدفني س�جلهما
غلام رض�ا رضائ�ي وايم�ان مبعلي
مقاب�ل ه�دف واح�د ليون�س محمود
ضم�ن منافس�ات بطولة كاس اس�يا
التي ضيفتها الدوحة .
ويف  4كان�ون الثان�ي ع�ام  2015فاز
املنتخ�ب االيران�ي به�دف دون مقابل
س�جله رسدار ازمون يف املباراة الودية
التي ضيفتها اسرتاليا .
ويف  22كانون الثاني عام  2015تعادل
املنتخب�ان بثالث�ة اهداف ل�كل منهما
يف الوقتين االصلي واالض�ايف ملب�اراة
الدور ربع النهائي لبطولة اس�يا التي
ضيفته�ا استراليا س�جلهم ملنتخبنا
احمد ياسني ويونس محمود ورضغام
اسماعيل من ركلة جزاء واليران رسدا
ازمون ومرتىض كنجي ورضا قوجان
قبل ان يفوز منتخبنا بركالت الرتجيح
من عالمة الجزاء . 6 – 7
ويف  18اذار ع�ام  2017ف�از منتخبن�ا
بهدف دون مقابل حمل امضاء س�عد
عب�د االمري م�ن ركلة ج�زاء يف املباراة
الودية التي ضيفتها طهران .
ويف  16كانون الثاني عام  2019تعادل
املنتخب�ان ب�دون اه�داف يف نهائي�ات
بطول�ة كاس اس�يا الت�ي ضيفته�ا
االمارات .
ويف  14ترشي�ن الثاني عام  2019فاز
منتخبن�ا بهدفني س�جلهما مهند عيل
وعالء عباس مقابل هدف واحد الحمد
نور الله يف املباراة التي ضيفتها عمّان
ضم�ن ذهاب تصفيات مونديال قطر
املتواصلة .
ويف  15حزيران عام  2021فاز املنتخب
االيران�ي به�دف دون مقاب�ل س�جله
رسدار ازم�ون يف املباراة التي ضيفتها
املنامة ضمن اي�اب املرحلة الثانية من
تصفيات مونديال قطر . 2022

عصام محد :الزوراء استفاد من اخلسارة امام أالنيا سبور الرتكي
املسابقات توضح آلية وتعليمات
املشاركة يف بطولة الكأس

بغداد /متابعة الزوراء
يرى عصام حمد مدرب الزوراء،
ً
كثيرا من
أن فريق�ه اس�تفاد
ودية أالنيا سبور الرتكي ،التي
انتهت بفوز األخري (.)2-1
وقال مدرب الزوراء عصام حمد
ان الفري�ق قدم مب�اراة جيدة
واس�تفاد كثيرا م�ن تفاصيل
هذه الودية ،الس�يما وأن أالنيا
سبور من أندية الدوري الرتكي
املمتاز ومباريات بهذا املستوى
تمن�ح الجه�از الفن�ي فرصة
تقييم مس�توى الالعبني ومدى
تطبيقهم للواجبات”.
وأضاف“ :املباريات التجريبية
مهمة جدا يف املعس�كر ،خضنا
مب�اراة س�ابقة وفزن�ا على
خيطان الكويتي ولدينا مباراة
ثالث�ة أيض�ا م�ع أح�د األندية
الرتكي�ة يف العارش من الش�هر
الجاري ،قبل أن نختتم املعسكر
التدريب�ي يف تركي�ا تحضيرا
ملنافسات الدوري املمتاز”.

بغداد /الزوراء
ُ
لجنة املس�ابقات يف الهي�أة التطبيعية
أوضحت
آلية وتعليمات املش�اركة يف بطولة كأس العراق
َ
وق�ال عض�و لجن�ة
للموس�م .٢٠٢٢-٢٠٢١
املس�ابقات ،علي عبي�س :إن لوائ�ح البطول�ة
تنص على أن تك�ون املش�اركة إختيارية لفرق
دوري الدرج�ة الثاني�ة والثالث�ة ،وإجباري�ة
َ
وأض�اف:
لف�رق دوري الدرج�ة األوىل واملمت�از.
ت�م غل�ق ب�اب املش�اركة يف البطول�ة ي�وم 22
م�ن آب املايض،وأجري�ت القرع�ة لف�رق دوري
الدرج�ة الثانية والثالثة ،وتق�رر إقامة مباريات
املرحل�ة األوىل له�ذه الفرق ي�وم الجمعة املوافق
نّ َ
املغلوب.وبّي�:
 ٢٠٢١/٩/١٠بطريق�ة خ�روج
تنته�ي املرحل�ة األوىل باعتم�اد مش�اركة 24
نادي�ا ً من ف�رق دوري الدرج�ة الثاني�ة والثالثة
لتلتح�ق بف�رق دوري الدرج�ة األوىل ليصب�ح
الع�دد  48نادياً.وأش�ا َر عبي�س إىل :ان القرع�ة
س�يتم إجراؤه�ا يف موع� ٍد يحدد الحق�ا ً من قبل
لجنة املس�ابقات يتالءم مع ف�رق دوري الدرجة
األوىل والثاني�ة والثالثة وتصفي�ات املناطق ،وال
يتقاطع معها بنظ�ام خروج املغلوب.مؤكداَ :أن
املرحل�ة الثانية س�تنتهي باعتم�اد  12ناديا ً من

دوري الدرج�ة الثاني�ة والثالث�ة واألوىل لتلتحق
بفرق ال�دوري املمت�از ليصبح الع�دد  32نادياً.
وأكمل قائالَ :سيتم تطبيق نظام الذهاب واإلياب
للدور نصف النهائي من البطولة ويتم احتساب
الفري�ق الفائ�ز وفق املادة السادس�ة من نظام
املس�ابقات.وزاد :س�تجري مباريات الكأس من
دون مش�اركة العبي املنتخب�ات الوطنية إذا ما
تزامنت مع أي مش�اركة دولية أو ودية أو حتى
َ
وأوضح :س�يتم فرض غرامة
أيام “الفيفا دي”.
مالية عىل األندية املنس�حبة بعد إج�راء القرعة
أو أثناء سير املسابقة ،حيث يع ُد الفريق خارسًا
( )0_3م�ع غرام�ة مالي�ة قدرها ثالث�ة ماليني
دين�ار ،فيم�ا س�تكون الغرام�ة املالية خمس�ة
ماليني وخسارة ( )0_3يف الدور الثاني ُ
وتضاعف
الغرام�ة يف الدور الثالث بعد دخول أندية الدوري
املمت�از .وأك� َد عبي�س :يطبق نظام املس�ابقات
الخاص بالعقوبات عىل الالعبني واملدربني واملالك
التدريب�ي ،واإلن�ذارات وحاالت الط�رد يف بطولة
كأس العراق ،وال تحتس�ب عىل مباريات الدوري
إال إذا كان العمل مشينا ً والعكس صحيح ،حيث
سيتخذ بشأنه قرا ٌر خاص من قبل مجلس إدارة
اتحاد الكرة أو لجنة االنضباط.

وزير الشباب يبحث مشروع البطل األومليب مع اللجنة املكلفة بتشكيله
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بح�ث وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدنان
درج�ال امس االثنين ،تش�كيل مرشوع

البطل األوملبي مع أعضاء املكتب التنفيذي
للجنة األوملبي�ة املنتدبني الع�داد مرشوع
البطل األوملبي.

و قال رئيس لجنة مرشوع البطل األوملبي
النائ�ب األول لرئيس اللجن�ة األوملبية إياد
نج�ف ان التأس�يس الس�ليم للمشروع
س�يحقق حتما ً مبتغيات نجاحه ،مضيفا ً
ان�ه وزملاءه أعض�اء اللجن�ة يبحث�ون
التج�ارب املش�ابهة يف دول الج�وار
وسواها.
من جانبه نّ
بي النائب الثالث لرئيس اللجنة
األوملبي�ة عض�و لجن�ة املشروع الدكتور
أحم�د حن�ون ان وزي�ر الش�باب أب�دى
تعاونا ً منقط�ع النظري النج�اح املرشوع
واضعا ً مركز إع�داد الرياضيني املوهوبني
يف بس�ماية ،وه�و قيد االنش�اء ،يف خدمة
مرشوع إعداد البطل األوملبي مستقبالً.
اىل ذل�ك بيّن�ت عض�و املكت�ب التنفيذي،

عضو لجنة املرشوع الدكتورة بيداء گيالن
ان اللق�اء بوزير الش�باب كان بنا ًء حيث
إس�تمع ألف�كار وأطاريح اللجن�ة بصدد
ً
مؤكدة إس�تثمار التعاون
إنشاء املرشوع
بين ال�وزارة واألوملبي�ة النج�اح مرشوع
البطل األوملبي.
تجدر االش�ارة اىل ان لجنة مرشوع البطل
األوملبي تتألف من أربعة أعضاء يف املكتب
التنفيذي للجن�ة األوملبية هم النائب األول
إياد نجف رئيسا ً للمرشوع وثالثة أعضاء
ه�م النائب الثال�ث الدكت�ور أحمد حنون
والدكت�ورة بي�داء گيالن ممثل�ة للرياضة
النس�وية وعدنان طعي�س ممثالً لالعبني
األوملبيني.
ه�ذا وحضر اللق�اء أيضا ً عض�و املكتب

التنفيذي رئيس إتحاد التايكواندو الدكتور
إبراهيم البهاديل.
ويف س�ياق منفصل أعلنت اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية عن فتح باب الرتش�يح
ملنصب�ي األمني الع�ام ،واألمني امل�ايل ملدة
أربع�ة عرش يوما َ تب�دأ إعتبارا ً م�ن اليوم
الثالث�اء املوافق للس�ابع من ش�هر أيلول
الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم
األثنني املوافق للعرشين من الشهر ذاته.
أعل�ن ذل�ك اليوم مدي�ر املكت�ب االعالمي
للجن�ة األوملبية الوطنية العراقية حسين
عيل حسني مبينا ً “عىل الراغبني بالرتشيح
تقدي�م طلباته�م اىل القس�م االداري يف
اللجنة األوملبية بمقرها يف شارع فلسطني
خالل املدة املذكورة”.
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تصفيات كأس العامل (أوروبا)

أملانيا تستعيد الصدارة وإسبانيا تكتسح جورجيا وتعادل سويسرا امام ايطاليا
واصل منتخب أملانيا بدايته القوية
وحقق فوزا ً كبريا ً
ّ
مع هانزي فليك
عىل حساب ضيفه األرميني بنتيجة
-6صفر يف الجولة الخامسة من
منافسات املجموعة العارشة لتصفيات
أوروبا املؤهلة كأس العالم  FIFAقطر
.™2022
وسجّ ل أهداف أملانيا ّ
كل من غنابري
( 6و ،)15وماركو رويس ( )35وتيمو
فرينر ( )45ويوناس هوفمان ()52
وكريم عضيمي )1+90(.
وبعد فوز غري مقنع عىل ليشتنشتاين
-2صفر الخميس املايض ،ض ّم
املانشافت خصمه األرميني إىل قائمة
ضحاياه ،لكن األهم ّ
أنه انتزع الصدارة
من ضيفه الذي كان يتبوأ املركز األول
يف املجموعة قبل انطالق املباراة.
ولم يحتج أبطال العالم أربع مرات
للكثري من الوقت من أجل استعراض
عضالتهم وتمكن غنابري من افتتاح
التسجيل بعد تسديدة رائعة سكنت
شباك الحارس دافيد يورشينكو )6(.
واحتاج غنابري لتسع دقائق من أجل
إضافة هدفه الشخيص الثاني حيث
تمكن من متابعة كرة رويس داخل
املرمى )15(.
النزعة الهجومية التي خاض بها
املنتخب األملاني كانت الفتة وهذه املرة
كان رويس صاحب الهدف الثالث إثر
تمريرة خلفية رائعة من فرينر )35(.
ّ
ظل استسالم كامل للجانب
ويف
األرميني ،انضم فرينر إىل قائمة
املسجلني إثر هجمة أخرى بغاية الدقة،
إذ مرّر يوزوا كيميتش كرة طويلة إىل
ليون غوريتسكا الذي مرّرها برأسه
لفرينر ،فتابعها بسهولة داخل املرمى
)45(.
ولم يهدأ إيقاع املاكينات األملانية يف
الشوط الثاني وتمكن أصحاب األرض
من إضافة هدفني ،فسجّ ل هوفمان
الهدف الخامس بعد سبع دقائق من
انطالق الشوط الثاني )52(.
وختم عضيمي مهرجان األهداف بهدف
سادس يف الدقيقة األوىل من الوقت بدل
الضائع.
ويف مباراتني أخريني ضمن املجموعة
ذاتها ،تعادلت أيسلندا ومقدونيا
الشمالية  ،2-2فيما فازت رومانيا عىل
ليشتنشتاين .0-2
واستعاد املنتخب األملاني صدارة
املجموعة برصيد  12نقطة من 5

مباريات ،بعدما خرس مباراة واحدة يف
هذه التصفيات أمام مقدونيا الشمالية
 1-2يف عهد املدرب السابق يواكيم لوف.
وتراجعت أرمينيا إىل املركز الثاني بـ
 10نقاط .وتأتي رومانيا ثالثة بتسع
نقاط ومقدونيا رابعة ( )8وأيسلندا
خامسة ( )4وليشتنشتاين دون نقاط
يف املركز األخري.
إسبانيا تستعيد توازنها
ـ استعاد املنتخب اإلسباني توازنه بعد
خسارته أمام السويد الخميس املايض،
وخرج بفوز ساحق عىل حساب ضيفه
الجورجي -4صفر عىل ملعب «نويفو
فيفريو» يف مدينة باداخوز اإلسبانية
ضمن املجموعة الثانية من التصفيات
األوروبية املؤهلة إىل كأس العالم FIFA
قطر .™2022
سجّ ل أهداف املنتخب اإلسباني كل من
خوسيه غايا ( )14وكارلوس سولر
( )25وفريان توريس ( )41وبابلو
سارابيا )63(.
ودخل املنتخب االسباني اىل املباراة
وظهره اىل الحائط بعد ان فرّط
بخمس نقاط حتى اآلن يف التصفيات
الحالية آخرها الخسارة أمام السويد

التي اعطت املنتخب االسكندنايف
افضلية رصيحة بامتالكه  9نقاط من
 3مباريات قبل مباراته الرابعة امام
اليونان غدا األربعاء.
ويف املجموعة ذاتها ،تعادلت اليونان
وكوسوفو .1-1
يتصدر املنتخب اإلسباني املجموعة
برصيد  10نقاط من  5مباريات،
متقدما عىل السويد التي تملك  9نقاط
من  3مباريات ،فيما تحتل كوسوفو
املركز الثالث برصيد  4نقاط متقدمة
عىل اليونان الرابعة برصيد  3نقاط،
بينما تقبع جورجيا يف املركز الخامس
واالخري بنقطة واحدة.
إنكلرتا تبقى بال هزيمة
ـ حافظ املنتخب اإلنكليزي عىل
سجله الخايل من الهزائم يف تصفيات
أوروبا املؤهلة لكأس العالم FIFA
قطر  ،™2022بعد فوزه عىل أندورا
-4صفر ضمن املجموعة التاسعة عىل
ملعب ويمبيل.
سجّ ل للمنتخب اإلنكليزي جييس
لينغارد ( 18و )78والقائد هاري كاين
( 72من ركلة جزاء) وبوكايو ساكا
)85(.

كومان يكشف حقيقة رسالته الغامضة

كش�ف الهولن�دي رونالد كوم�ان ،املدير الفني لربش�لونة ،حقيقة
التغري�دة الغامضة التي نرشها عرب حس�ابه الرس�مي عىل موقع
التواصل االجتماعي تويرت.
وكان كوم�ان ق�د نرش رابط مسلس�ل الرس�وم املتحركة “Peppa
 ،”Pigثم قام بحذفه عىل الفور ،مما أثار الجدل بني الجماهري.
وع�اد كوم�ان لتوضيح األم�ر بتغري�دة أخرى ،حي�ث نرش صورة
تجمعه بأحفاده.

وعل�ق كومان“ :يف بع�ض األحيان ،يريد أصغر أف�راد العائلة ،أن
ُيس�مع صوتهم من خالل حس�اب جدهم عىل وسائل التواصل
االجتماعي”.
يذك�ر أن كوم�ان ،كان عىل أعت�اب الرحيل عن برش�لونة هذا
الصيف ،لوال األزمة املالية للفريق الكتالوني.
وتفك�ر إدارة برش�لونة يف اإلبقاء عىل كوم�ان ،بتمديد عقده لعام
إضايف ،حال نجح يف قيادة البارسا للظفر بلقب الليجا.

مفكرة الزوراء

وكانت إنكلرتا هزمت املجر يف الجولة
الرابعة الخميس املايض يف مباراة
شهدت اساءات عنرصية من قبل
الجماهري املجرية تجاه عدد من العبي
املنتخب اإلنكليزي ،ما استدعى موقفا ً
منددا ً من قبل رئيس وزراء بريطانيا
ً
تزامنا مع رفض
بوريس جونسون،
رصيح من االتحاد الدويل للعبة (فيفا)
لهذه املمارسات التي ستلقى «عدم
تسامح كامل».
ّ
وضمن املجموعة ذاتها ،حققت ألبانيا
فوزا ً مهما ً عىل ضيفتها املجر -1صفر
عىل ملعب «إيلباسان أرينا».
سجّ ل هدف الفوز أللبانيا أرماندوا
بروخا )87(.
وفازت بولندا عىل مضيفتها سان
مارينو بنتيجة كبرية .1-7
وسجّ ل أهداف املباراة ليفاندوفسكي
ثنائية ( 4و )21وبوكسا هاتريك (67
و 2+90و )4+90وسويدرسكي ()16
ولينتي ( )44فيما اكتفى ناني بهدف
الخارس )48(.
وتتصدر إنكلرتا املجموعة بشكل
رصيح برصيد  15نقطة متقدمة
عىل بولندا  10وألبانيا التي أصبح يف
رصيدها  9نقاط ،وتأتي املجر يف املركز
الرابع بسبع نقاط أيضاً ،وأخريا ً تقبع
أندورا يف املركز قبل األخري بثالث نقاط
وسان مارينو أخرية دون نقاط.
بلجيكا تحلّق يف صدارة املجموعة
الخامسة
ـ حلقت بلجيكا يف صدارة املجموعة
الخامسة من تصفيات أوروبا املؤهلة
اىل كأس العالم قطر  ،™2022عقب
فوزها املهم عىل وصيفتها يف املجموعة
جمهورية التشيك بنتيجة -3صفر يف
بروكسل.
واكتست املباراة اهمية كربى عىل
اعتبار ّ
ان بلجيكا دخلت املباراة ويف
رصيدها  10نقاط امام تشيكيا الثانية
بسبع نقاط ،وبالتايل كانت معركة
املركز األول عىل املحك .كما ّ
ان الفريقني
تعادال ذهابا ً .1-1
ولم يفرّط البلجيكيون بالنقاط الثالث
رغم غياب نجم مانشسرت سيتي
اإلنكليزي كيفن دي بروين بسبب
اإلصابة.
وباغت اصحاب االرض خصومهم
مبكرًا بهدف عن طريق املهاجم اله ّداف
روميلو لوكاكو العائد إىل تشيليس
اإلنكليزي من إنرت ميالن

اإليطايل ،من تسديدة بقدمه اليرسى
إثر تمريرة بينية من هانس فاناكن
)7(.
ودخل رجال املدرب اإلسباني روبرتو
مارتينيس اسرتاحة الشوطني بأفضلية
واضحة بعدما تمكن مهاجم ريال
مدريد االسباني إدين هازار من تسجيل
الهدف الثاني إثر تمريرة حاسمة ثانية
لفاناكن.
وبعد دخوله بدقائق معدودة من دكة
البدالء ،تمكن ألكسيس سايليمايكرس
من رضب آخر اآلمال التشيكية يف
اللقاء للخروج بيشء ما ،حيث سجّ ل
الهدف الثالث إثر تمريرة من لوكاكو
)64(.
يتصدر املنتخب البلجيكي املجموعة
برصيد  13نقطة أمام تشيكيا الثانية
بسبع نقاط ،وتحتل ويلز املركز
الثالث بست نقاط مع مباراتني اقل
وبيالروسيا املركز الرابع بثالث نقاط.
التعادل يحسم مواجهة سويرسا
وإيطاليا
ـ خيم التعادل السلبي عىل املواجهة
التي أقيمت بني سويرسا وضيفتها
إيطاليا ضمن الجولة الخامسة من
مباريات املجموعة الثالثة يف إطار
التصفيات املؤهلة إىل نهائيات كأس
العالم  FIFAقطر .™2022
وحصل املنتخب االيطايل عىل فرصة
كبرية للتسجيل وكسب االفضلية لكن
نجمه جورجينيو أضاع ركلة جزاء بعد
تسديدة خجولة تصدى لها الحارس
يان سومر بكل سهولة يف الدقيقة .53
وحصل اإليطاليون عىل ركلة الجزاء
إثر خطأ من ريكاردو رودريغيس عىل
دومينيكو برياردي ،وبعد التأكد من
تقنية الحكم املساعد (يف أيه أر) تم
منح بطل اوروبا  2020ركلة جزاء
لكنه أهدرها.
وحطم املنتخب اإليطايل بذلك الرقم
القيايس لعدد املباريات املتتالية دون
هزيمة برصيد  36مباراة.
وضمن املجموعة ذاتها اقتنص املنتخب
البلغاري فوزا ً مهما من نظريه منتخب
ليتوانيا بهدف نظيف سجله إفايلو
شوشيف يف الدقيقة .82
وعزز املنتخب اإليطايل بذلك صدارته
ملنتخبات املجموعة الثالثة برصيد 11
نقطة فيما جاء املنتخب السويرسي
يف املركز الثاني برصيد  7نقاط ،وحلت
بلغاريا ثالثة برصيد  5نقاط.
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اعالم الكرتوني

هيئة صحية برازيلية تدين
منتخب األرجنتني

أك�دت الوكال�ة الوطني�ة للرقابة الصحية ،وه�ي هيئة صحية
برازيلية ،أن االتح�اد الربازييل لكرة القدم واملنتخب األرجنتيني
قد تم إخطارهما مس�بقا بالحجر الصح�ي اإللزامي الذي كان
يتعني عىل  4من العبي األلبيسيليستي الخضوع له.
وبع�د انطلاق املباراة بنح�و  6دقائق ،تفاج�أ الجميع بدخول
مس�ؤويل الصحة يف الربازيل ملع�ب املب�اراة للمطالبة بخروج
 4العبني م�ن املنتخ�ب األرجنتيني قادمني من إنجلرتا بس�بب
مخالفته�م املزعومة لربوتوكول الصحة املعمول به يف الربازيل،
مما تسبب يف انسحاب املنتخب األرجنتيني من املباراة.
وأوضح�ت هيئة الصح�ة الربازيلي�ة ،يف بيان له�ا ،أنها التقت
عش�ية املباراة بني منتخبي الربازيل واألرجنتني يف إطار الجولة
السادس�ة من تصفيات كأس العال�م ،بممثيل االتحاد الربازييل
وبعثة املنتخب األرجنتيني واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم
(كونميبول).
وأوصت الهيئة الصحية برضورة “خضوع الالعبني األرجنتينيني
األربعة للحج�ر الصحي ،بعد التأكد من أنه�م قدموا معلومات
كاذبة وخرقوا” القرار الذي يتطلب الحجر الصحي ملدة  10أيام
لألشخاص الذين تواجدوا يف بريطانيا أو الهند أو جنوب أفريقيا
خالل آخر  14يوما.
وم�ع ذلك ،بع�د التأكيد على “رضورة الحج�ر الصحي وحتى
بع�د االجتم�اع والتواصل م�ع الس�لطات ،ش�ارك الالعبون يف
التدريبات”.
وهكذا ،أخط�رت الهيئة الرشط�ة الفيدرالي�ة أول أمس األحد،
“يف إطار ممارس�تها ملهمته�ا القانونية” ،التخ�اذ تدابري عزل
“فورية” لالعبني يف الفندق أو ترحيلهم.
والالعب�ون هم إميليان�و مارتينيز وإميليانو بوينديا (أس�تون
فيال) وكريستيان رومريو وجيوفاني لوسيلسو (توتنهام).
وكان مارتينيز ورومريو ولو سيلس�و قد ش�اركوا كأساسيني
يف املب�اراة ،بينم�ا كان بوينديا يجلس عىل دك�ة البدالء .ووصل
الالعب�ون األربعة إىل الربازيل يوم الجمعة قادمني من كاراكاس
حيث تغلبت األرجنتني عىل فنزويال ( )3-1الخميس املايض.
وخرج جميع العبي الفريق الضيف من أرض امللعب ،باإلضافة
إىل أعضاء الجهاز الفني ،وكذلك الحكام بعد مطالبات من جانب
ممثيل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لتتوقف املباراة.
وأكد حكم املباراة الفنزوييل ،خيس�وس فالينزويال ،والقائمني
على امللع�ب قرار إلغ�اء املباراة م�ن االتحاد الق�اري الذي قرر
رف�ع األمر لالتحاد ال�دويل للعبة (فيفا) التخ�اذ القرار النهائي
بشأنها.

وكيله :جورجينيو كان قريبًا من يوفنتوس
أكد جواو سانتوس ،وكيل أعمال
اإليطايل جورجينيو ،نجم وسط
تشيليس ،أن يوفنتوس حاول
التعاقد معه ،أثناء وجود املدير الفني
ماوريسيو ساري ،عىل رأس قيادة
السيدة العجوز.
سانتوس،
وقال
خالل ترصيحاته

إلذاعة راديو بيانكونريا «يف املايض ،حني
كان ساري املدير الفني ليوفنتوس ،كانت
هناك احتمالية لقدوم جورجينيو».
وأضاف «أعتقد أن النجم اإليطايل لديه
فرصة جيدة للظفر بالكرة الذهبية ،ألننا
عادة ما نفكر يف مييس أو رونالدو ،لكن
لم يحقق أي العب ،ما حققه جورجينيو
هذا العام».

وعن إمكانية عودة جورجينيو للكالتشيو،
علق سانتوس «الالعب لديه عقد مع
تشيليس حتى  ،2023وبالتأكيد سيكون
حلمًا له العودة إىل إيطاليا ،عقب التتويج
بلقب كأس العالم الذي يحلم به».وأتم
«سيتعني علينا أن نرى كيف يبدو السوق
خالل عامني ،وما هي العروض األخرى
التي ستصل إىل جورجينيو».

سفيتولينا تقصي هاليب وتتأهل إىل ربع نهائي فالشينغ ميدوز
تأهلت األوكرانية إيلينا سفيتولينا
املصنفة خامسة عامليا ً إىل ربع
نهائي بطولة أمريكا املفتوحة
البطوالت
آخر
للتنس،
األربع الكربى ،بفوزها عىل
الرومانية سيمونا هاليب
 3-6و.3-6
وهي املرة الثانية من أصل
تسع مشاركات تصل فيها
سفيتولينا إىل هذه املرحلة
يف البطولة األمريكية بعد عام
 2019حني بلغت دور األربعة
قبل أن ينتهي مشوارها عىل يد
األمريكية سريينا وليامس.
واحتاجت األوكرانية التي تحتفل بعد
أسبوع بميالدها السابع والعرشين،
إىل ساعة و 16دقيقة من أجل بلوغ
الدور ربع النهائي للمرة الثامنة
يف البطوالت الكربى ،محققة
انتصارها التاسع عىل التوايل
امتدادا ً من دورة شيكاغو التي
توجت مؤخرا ً بلقبها.
وقالت األوكرانية« :كانت مباراة
رائعة بالتأكيد ،كنت متحمسة
حقاً ،أعلم حجم الروح القتالية عند
ّ
عيل أن أقدم أفضل
سيمونا ،كان
ما لدي ،من املؤكد أني سعيدة بهذا
االنتصار».
وبعدما انتزعت كل منهما شوطا ً عىل
إرسال منافستها يف مستهل املجموعة
األوىل ،حققت سفيتولينا الفارق بكرسها
إرسال هاليب مرة ثانية يف الشوط الثامن
لتتقدم  3-5ثم .3-6
وتكرر املشهد يف مستهل املجموعة
الثانية حني انتزعت كل منهما

شوطا ً عىل إرسال منافستها ،لكن عادت سفيتولينا لتحقق
الفارق وهذه املرة بانتزاعها الشوط السابع عىل إرسال الرومانية
لتتقدم  3-4ثم  3-5قبل أن تحسم املجموعة واللقاء بانتزاعها
الشوط التاسع عىل إرسال املصنفة أوىل يف العالم سابقاً.
وتلتقي صاحبة برونزية أوملبياد طوكيو التي لم تخرس أيّ
مجموعة يف هذه النسخة من البطولة األمريكية حتى اآلن ،يف ربع
النهائي الفائزة مع الكندية اليافعة ( 18عاماً) ليىل فرنانديز التي
أطاحت ببطلة  2020اليايانية ناومي أوساكا املصنفة ثانية يف
البطولة ،والتي تجاوزت األملانية أنجيليك كريبر السادسة عرشة
عىل البطولة بمجموعتني لواحدة  6-4و  )5-7( 6-7و.2-6
وحسمت أناستازيا بافليو تشنكوفا املواجهة الروسية الخالصة،
والتي جمعتها بمواطنتها فارفارا غراتشيفا بمجموعتني دون
مقابل.
وأنهت بافليوتشنكوفا املجموعة األوىل بسهولة لصالحها بنتيجة
ستة أشواط لواحد ورغم محاوالت العودة من قبل غراتشيفا يف
املجموعة الثانية ،إال ّ
أن بافليوتشنكوفا حافظت عىل أفضليتها
لتحسمها أيضا ً لصالحها بستة أشواط ألربعة وتحجز مكانها يف
ثمن النهائي حيث ستالقي التشيكية «كارولينا بليشكوفا».
هذا وبلغت البولندية إيغا شفيونتك الدور ثمن النهائي ،بعد
تجاوزها عقبة اإلستونية آنيت كونتافيت بمجموعتني لواحدة
تفاصيلها ستة لثالثة وأربعة لستة وستة لثالثة عىل التوايل.

السلطة الرابعة
العدد 7559 :الثالثاء  7ايلول 2021

شبكة اإلعالم العراقي :خترج  24مرشحة
لالنتخابات يف ورشة الظهور اإلعالمي
بغداد /الزوراء:
س�لمت عضو مجلس األمناء ومس�ؤولة
مل�ف تمكين امل�رأة يف ش�بكة اإلعلام
العراقية مارلني عويش ،ش�هادات تخرج
ل�ـ 24مرش�حة لالنتخاب�ات ش�اركن يف
ورشة تدريبية خاصة بالظهور اإلعالمي
وإدارة الحمالت االنتخابية الناجحة.
وقالت عوي�ش لوكالة االنباء الرس�مية:
إن «هذه الورش�ة هي االوىل التي نفذتها
ش�بكة االعلام العراق�ي– قس�م تمكني
املرأة لدعم مش�اركة املرأة يف االنتخابات،
وبالتع�اون م�ع دائ�رة تمكين امل�رأة يف
األمانة العام�ة ملجلس ال�وزراء ،ومكتب
األمم املتحدة ،حيث ش�اركت فيها  24مرشحة لالنتخابات املقبلة» ،مبينة أن «هذه الدورة
الت�ي نظمها معهد التدريب االعالمي يف ش�بكة االعلام العراقي هي االوىل وس�تبدأ الدورة
الثانية غدا لعرشات من املرش�حات حتى تتلقى  900مرش�حة التدريب الكايف الذي يؤهلن
الجراء اللقاءات والحوارات االعالمية».
وأضاف�ت ،أن «املرش�حات تلقين تدريب�ات عن كيفي�ة الظهور االعالمي ضم�ن الحمالت
االنتخابي�ة والتعري�ف عن الربنامج الذي تس�عى املرش�حة لتنفيذه م�ع التأكيد عىل ابراز
معاناة املرأة العراقية وامكانياتها واحقيتها يف تبوء مناصب قيادية يف مؤسسات الدولة».
م�ن جانبها أكدت رئيس�ة قس�م تمكني املرأة يف ش�بكة االعلام العراقي الدكت�ورة ارساء
العطار« ،اهمية أن تكون املرش�حة واثقة من نفس�ها ومستعدة للظهور اعالميا والوقوف
امام الكامريات التلفزيونية واملشاركة يف الربامج الحوارية».
وأش�ارت إىل أنه�ا «بينت للمرش�حات اهمية التدريب عىل محتوى الخط�اب االعالمي الذي
يجب أن يكون واضحا ومخترصا ومعربا وجذابا ومؤثرا ويحدث تفاعال كبريا لدى الجمهور،
وهذه االمور يجب أن تتوفر لدى املرشحات اللواتي يجب أن يكرسن حاجز الخوف ويتمكن
من النجاح يف الظهور االعالمي والتعبري عن آرائهن».
عىل الصعيد نفس�ه أوضحت املرش�حة هبة عادل عجمي– بغداد الدائرة االوىل ،أن «الورشة
التدريبية مفيدة جدا فهي منحت املرش�حات الج�رأة يف الظهور امام االعالم دون خوف او
تردد وكرس الحواجز داخلنا والرتكيز عىل حقوق املرأة واالرسة والسعي لخدمة املجتمع».
وأضاف�ت «أن�ا كمحامية لدي الجرأة للوق�وف امام القضاة إال أن االعلام خصوصا املرئي
فإن�ه صع�ب يف املرحلة االوىل ،وعىل املرش�حات أن يثبتن جدارته�ن يف التعبري عن اهدافهن
ومساعيهن لخدمة الوطن واملواطن».
أما املرش�حة س�لمى العبودي من الدائرة الثالثة -بغداد ،فأكدت أن «الورش�ة س�اهمت يف
تفعيل العمل من اجل نرش االهداف النبيلة التي تحملها املرش�حة ،فالظهور االعالمي مهم
جدا خالل الحملة الدعائية للمرش�حني ،وهذه الورش�ة س�اهمت يف دفع ودعم املرشحات
للتحاور والنقاشات عىل شاشات االعالم والرد عىل االستفسارات دون خوف او تردد».
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بعد صراع مع املرض
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نقابة الصحفيني األردنيني تعتزم تقديم تعديالت على أنظمة اإلعالم
عمّان  /متابعة الزوراء:
فتحت الحكومة األردنية أبواب الحوار
مع الصحفيني بش�أن التعديالت عىل
أنظم�ة هيئة اإلعالم ،التي تم التوافق
على إيق�اف العم�ل وس�حبها ع�ن
املوق�ع اإللكرتون�ي لدي�وان الترشيع
وال�رأي كونه�ا لم تق�ر إىل اآلن ،وذلك
إىل حين اعتماد رؤية النقابة واألرسة
الصحفي�ة يف األنظم�ة املقرتح�ة
للتعديل.
وق�ال وزي�ر الدول�ة لش�ؤون اإلعالم
الناط�ق الرس�مي باس�م الحكوم�ة
صخر دودين ،إن الحكومة قررت رفع
األنظم�ة املعدلة من هيئة اإلعالم عن
املوق�ع اإللكرتون�ي لدي�وان الترشيع
وال�رأي .وأك�د دودي�ن الجل�وس مع
نقابة الصحفيني للوص�ول إىل حلول
مناسبة للجميع.
وأث�ارت تعديلات أنظم�ة اإلعلام
األردني�ة عاصف�ة م�ن الغض�ب يف
الوس�ط الصحفي األردن�ي ،كما هدد
نارشو املواق�ع اإللكرتوني�ة األردنية
بالتصعي�د ،وش�ارك العشرات م�ن
الصحفيين يف الوقف�ة االحتجاجي�ة
الت�ي دع�ت إليه�ا تنس�يقية املواقع

اإللكرتوني�ة ظهر األح�د ،أمام مبنى
نقابة الصحفيني.
ووصف الصحفي�ون التعديالت بأنها
عرفي�ة ،فيم�ا رفع�وا الفت�ات كتبوا
عليه�ا ش�عارات تن�دد بمح�اوالت
الحكوم�ة تكميم أف�واه الصحافيني
وتقيي�د حريته�م ،وتطالب بس�حب
أنظم�ة اإلعالم م�ن دي�وان الترشيع
والرأي وإقالة مدير هيئة اإلعالم.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيني
خال�د القض�اة ،إن الحكومة هي أحد

أسباب االنفالت الذي تدعي وجوده يف
املشهد اإلعالمي ،متسائال “أين وصل
ّ
ح�ق الحصول على املعلومة
قان�ون
وه�و الكفيل بالقضاء عىل الكثري من
الشائعات؟”.
بدوره أش�ار ن�ارش ورئي�س تحرير
موق�ع جو 24باس�ل العك�ور ،إىل أن
“حكوم�ة بشر الخصاون�ة تتحمّ�ل
املس�ؤولية الكاملة عن ه�ذا االعتداء
والتغ�وّل على الحري�ات الصحفي�ة
يف األردن” ،مش�ددا على أن “س�حب

األنظمة م�ن ديوان الترشي�ع والرأي
هو رشط مس�بق للجلوس إىل طاولة
الحوار”.
وأش�ار مجل�س نقاب�ة الصحفيين
األردنيين إىل أن املستش�ار القانوني
للنقاب�ة يق�وم بمراجع�ة نهائي�ة
للتعديالت املقرتحة عىل األنظمة ،مع
األخ�ذ بعني االعتب�ار املالحظات التي
وردت م�ن عاملين بالهيئ�ة العامة
حياله�ا ،ليت�م تقديمه�ا للحكوم�ة
واملطالب�ة بإلغ�اء البن�ود املعترض
عليها.ودع�ت النقاب�ة الوس�ط
الصحف�ي واألط�راف املعني�ة بتل�ك
األنظمة إىل تقديم املقرتحات املطلوبة
للتعديل أو اإلضافة أو اإللغاء ،ليصار
إىل وضعه�ا م�ع مقرتح�ات النقاب�ة
على طاول�ة الحكوم�ة لألخ�ذ به�ا،
وفق�ا ملعايير حري�ة التعبير والبث
اإللكرتوني الدولية والحقوقية ،وبما
يح� ّد من أي قيود تف�رض عىل حرية
التعبير والنرش.وأش�ارت إىل تواصل
اتصاالتها وحواره�ا “اإليجابي” مع
الحكومة بشأن التعديالت.
وأك�دت تمس�كها بإلغ�اء البن�د
املتعل�ق برف�ع رس�وم تجديد رخص

للمطبوع�ات اإللكرتوني�ة ،وإلغ�اء
التعديلات املتعلقة بفرض الرتخيص
املسبق عىل البث اإلذاعي والتلفزيوني
عرب ش�بكة اإلنرتنت ،كونه يشمل كل
أنواع البث ومختل�ف التطبيقات عىل
ش�بكات التواص�ل االجتماعي ،حيث
ل�م يرد أي نص قانون�ي بقضية مدة
الرتخيص.
وقال�ت عض�و مجل�س النقاب�ة
هدي�ل غب�ون ،إن “اعتص�ام األح�د
وحج�م املش�اركة في�ه يؤك�د على
عزيم�ة وإرصار الصحافيين على
مجابهة تغول الحكومة عىل الجس�م
الصحفي”.
وأك�دت غبون أن األنظم�ة املعدلة ما
زالت يف عه�دة ديوان الترشيع والرأي
يجر سحبها كما جرى التعهد به،
ولم ِ
ّ
مح�ذرة مما ورد يف األس�باب املوجبة
ّ
له�ا والتي تتحدث ع�ن الحد من عدد
املواق�ع اإللكرتوني�ة .وأش�ارت إىل
ّ
س�تظل إىل جان�ب الهيئة
أن النقاب�ة
العام�ة ،حيث س�يعد مجلس النقابة
اجتماعا  ،وس�يت ّم خالله طرح كافة
مقرتح�ات الصحفيين بين ي�دي
املجلس.

مصور بورمي حيصل على جائزة التصوير الصحفي الدولي متخفيا
بريبينيان (فرنسا) /متابعة الزوراء:
من�ح مهرجان التصوير الصحفي الدويل “فيزا” جائزة “فيزا دور
ني�وز” إىل مصوّر لم يكش�ف عن هويته ألس�باب أمني�ة ،تقديرا
لعمله خالل االحتجاجات املؤيدة للديمقراطية والقمع العسكري
الدامي لها يف بورما ،يف موقف يشري إىل حجم املخاطر التي يواجهها
العامل�ون يف اإلعالم.وقال ميكو تاكونين من صحيفة “نيويورك
تايم�ز” الذي جاء لتس�لم الجائزة الس�بت يف بريبينيان يف جنوب
فرنس�ا ،بدال عن الفائز“ ،عندما علمت أن انقالبا حصل يف بورما
يف األول من فرباير ،كان بديهيا أن نس�تعني به لكونه عىل األرجح
أفضل مصوّر يف البالد”.وش ّدد املسؤول عن قسم الصور يف منطقة
آس�يا يف الصحيفة التي تتعاون مع املصوّر البورمي منذ سنوات،
“الحفاظ عىل رسية هوية املصور ليس قرارا نأخذه باستخفاف،
وهو مرتبط دائما بسالمة املتعاونني معنا التي نعتربها أولويتنا”.
وأشار تاكونني خالل الحفل إىل أن املصوّر البورمي يهدي جائزته
لجمي�ع املصوّري�ن يف بورما الذين يجازف�ون بحياتهم خالل أداء
مهامهم.ميك�و تاكونين :الحف�اظ على رسي�ة هوي�ة املصور
ليس قرارا نأخذه باس�تخفاف ،وهو مرتبط بسلامة املتعاونني
ُ
معناوتظهر صور املع�رض مدنيني يحملون أحيانا مقاليع ،أمام

الحي .ويتوق�ف املصوّر أيضا عند
عس�كريني يطلقون الرصاص
ّ
الجرح�ى أو العائالت املنكوبة يف بلد يش�هد ف�وىض منذ أن أطاح
املجلس العس�كري بحكومة أونغ س�انغ سو تيش.وأسفر القمع
الدام�ي ضد املتظاهرين املؤيدي�ن للديمقراطية عن أكثر من ألف
قتيل ،بينهم العرشات من القارصين خالل األشهر األخرية.وأوضح
املصوّر البورمي يف بيان “منذ األول من فرباير ،أنا يف الش�ارع كل

ي�وم .واجهت الكثري م�ن الصعوب�ات واضطررت للعمل وس�ط
إطلاق النار والغاز املس�يل للدموع والقناب�ل الصوتية”.وأضاف
“عىل األرض ،توقفنا عن وضع خوذاتنا التي تحمل كلمة صحافة
عندما أدركنا أن العس�كريني يس�تهدفون املصوّرين” ،مشريا إىل
أن�ه عىل دراية بأنه “يخاطر بحياته”.واملرش�حون اآلخرون لنيل
الجائزة كانوا اليونان�ي أنغيلوس تزورتزينيس من وكالة فرانس
برس ،لتقري�ره عن آخر أيام مخيم الالجئين يف موريا يف جزيرة
ليسبوس اليونانية ،واألمريكي ايريت شاف من صحيفة نيويورك
تايمز ،لصوره أثناء الهجوم عىل مبنى الكابيتول يف واش�نطن يف
يناي�ر وأخريا الهندي دانيش صديقي م�ن وكالة رويرتز لتغطيته
األزم�ة الصحية يف بالده .وقد ُقتل صديقي يف يوليو أثناء تغطيته
املع�ارك بني حرك�ة طالبان والق�وات األفغانية.ومن�ح املهرجان
جائزت�ه الكبرى “فيزا دور ني�وز” عام  2020للمص�وّر اإليطايل
فابيو بوتش�يارييل لتقري�ر أع ّده من بريغام�و ،املدينة اإليطالية
ّ
تفش لوباء كوفيد – .19ويف العام الذي س�بقه
الت�ي كانت ب�ؤرة
ف�از املكس�يكي غيريم�و أرياس م�ن وكالة فرانس ب�رس بهذه
الجائ�زة لعمله حول قوافل املهاجرين من أمريكا الوس�طى أثناء
محاولتهم الوصول إىل الواليات املتحدة.

هجوم على مكتب شبكة «رووداو» يف القامشلي السورية

العمارة  /نينا:
تويف امس االثنني  ،الصحفي امليساني «سامي الشواي» بعد رصاع مرير مع املرض».
ونعى فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف ميسان الزميل الشواي « الذي يعترب من الصحفيني
البارزين واملعروفني».
وقال رئيس الفرع «سمري السعد « ان الراحل « عمل بكل تفان  ،واصفا اياه  ،بانه وبحكم
العمل الذي قدمه  ،اطلق عليه شيخ للصحفيني يف املحافظة ملا قدمه من اعطاء إعالمي».
وعمل الش�واي « يف عدد من املؤسس�ات املحلية يف املحافظة كمراسل ميداني ومقدم ومعد
للربامج  ،باالضافة اىل كونه عضوا ً متمرسا ً يف نقابة الصحفيني العراقيني».

سوريا/متابعة الزوراء:
تعرض مكتب شبكة رووداو اإلعالمية يف مدينة
القامشلي ،بمحافظ�ة الحس�كة ش�مال رشق
س�ورية لهجوم حيث خرب املهاجمون املعدات
املوجودة فيه ،وألحقوا أرضارا ً بالغة بأثاثه دون
وقوع إصابات برشية.
وأف�اد مص�در خ�اص «العرب�ي الجدي�د» بأن
مجموع�ة مكون�ة من أف�راد ينتم�ون إىل حزب
االتحاد الديمقراطي « »PYDو الشبيبة الثورية
«جوان�ن ش�وركرش» ،وهي منظم�ة ضالعة يف
خط�ف وتجني�د القرص تتب�ع للح�زب ،إضافة
ألف�راد م�ن منظم�ة «امل�رأة الح�رة» ،هاجمت
مكت�ب الش�بكة اإلعالمي�ة بح�ي الس�ياحي يف

وتع�رض مكتب الش�بكة لعدة هجم�ات خالل
الفرتة املاضية ،منها يف أغس�طس /آب املايض،
وس�بقه هج�وم يف مايو /أيار امل�ايض ،دون أن
تص�در الش�بكة أي تعلي�ق بخص�وص الجه�ة
املسؤولة عن الهجمات.
ش�بكة رووداو تتبع مجموعة رووداو اإلعالمية
الت�ي مقره�ا مدينة أربي�ل يف إقليم كردس�تان
العراق ،وتبث بعدة لغات منها الكردية والعربية
والرتكي�ة ،وتمتل�ك صحيف�ة أس�بوعية تصدر
ح�وايل  3000نس�خة باللغ�ة الرسياني�ة ،ولها
موقع إعالمي بعدة لغات.
وحم�ل إعالمي�ون اإلدارة الذاتي�ة مس�ؤولية
محاس�بة منفذي الهجوم ،ومس�ؤولية حماية

مدينة القامشيل بعد مظاهرة لها يف الحي ذاته.
ولف�ت املصدر إىل أن املهاجمين تعمدوا تخريب
م�ا يف املكت�ب مع تحطي�م الزجاج في�ه وقذفه
بالحجارة ،دون أي أس�باب واضحة ،مشيرا ً إىل
أن «االعت�داء س�بقته سلس�لة م�ن االعتداءات
املماثلة».
وأض�اف املص�در أن اإلدارة الذاتي�ة تؤك�د عىل
حماية الصحفيين ،وعىل حرية اإلعالم ونرشت
قانون�ا ً يتعلق باإلعلام الحر ،لكن ل�م تقم بأي
مبادرة لضبط مهاجمي مكتب رووداو اليوم.
وعند تواصل «العرب�ي الجديد» مع مدير مكتب
«رووداو» يف القامشلي فه�د صبري اعتذر عن
عدم اإلدالء بأي ترصيح حول الواقعة.

وس�ائل اإلعلام املوجودة يف املنطق�ة الخاضعة
لس�يطرتها ،مطالبين «بوض�ع ح�د له�ذه
االعت�داءات الت�ي ينفذه�ا يف الغالب أف�راد من
الشبيبة الثورية».
وتنتشر يف مناطق رشق س�ورية الواقعة تحت
حك�م اإلدارة الذاتي�ة الكردي�ة العشرات م�ن
وسائل اإلعالمية.
وقد تعرّض الصحفيون والناشطون اإلعالميون
يف مناط�ق رشق س�ورية التابع�ة للإدارة
النته�اكات مختلفة ،منها اإليق�اف عن العمل،
والنف�ي خارج املنطقة ،عالوة عىل االس�تهداف
والقت�ل ،دون إج�راءات حقيقي�ة م�ن اإلدارة
إليقافها ،وفق مراقبني.

دور أكرب للمواقع اإللكرتونية التابعة للصحف

« كوفيد ـ  »19يزيد التنافس على احلد من « املعلومات املضللة»
القاهرة /متابعة الزوراء:
وسط اس�تمرار أزمة جائحة «كوفيد ،»19 -
بل تفاقمها مع ظهور املتحورات الجديدة ،ال
س�يما «دلتا» ،بات الجميع يبحث عن وسيلة
موثوقة للبحث عن األخبار.
ومع الظه�ور األول للفريوس ،كانت وس�ائل
التواصل االجتماعي املقصد األول للتعرف عىل
األخب�ار ،إال أن رواج «املعلومات املضللة» عىل
بعض هذه الوس�ائل ه�دد مكانتها بصفتها
وس�يلة لنقل األخبار .وحس�ب مراقبني ،كان
لشركات التكنولوجيا العمالق�ة ،مثل «آبل»
و«غوغل» ،نظرة ثاقبة حول مس�تقبل عالقة
الق�ارئ بالخبر ،إذ رأت أن وس�ائل التواصل
لن تدوم بصفتها وس�يلة لنق�ل األخبار ،ولذا
حج�زت مقعدها مبك�را ً من خلال منصات
عاملية تقدم خدمة مطالعة أخبار من مصادر
متنوعة.
كذل�ك الصحف العربية البارزة بات لها ش�أن
يف هذا التطور ،فبادرت إىل املنافس�ة بمنصات
ُتق�دم الخرب املهني م�ن خالل ضغطة زر عىل
الهوات�ف الذكي�ة .كذل�ك حرص�ت الكيانات
الصحفي�ة الب�ارزة على أن تصب�ح أقرب إىل
الق�ارئ م�ن خلال حس�ابات رس�مية عىل
منصات التواصل .وم�ع أن منصات التواصل
نجح�ت ،بلا ش�ك ،يف اس�تقطاب الق�ارئ،
وتحقي�ق مكاس�ب م�ن الصحاف�ة املهني�ة
وأحيانا ً هددت الكيانات الصحفية الراسخةيف مهم�ة نقل األخب�ار -فإن ش�دة الجائحة
غريت ش�كل املنافس�ة بني منصات التواصل
ومنص�ات مطالع�ة األخبار ،س�واء املجمعة
عىل ش�اكلة «آبل ني�وز» و«غوغ�ل نيوز» أو
الفردية املستقلة من خالل تطبيقات ومواقع
الصحف.

وم�ن ناحية ثاني�ة ،يرى خبراء أن الجائحة
وتداعياته�ا رجحت كف�ة الصحافة ،وأعادت
القارئ إىل املنص�ات التابعة للصحف املوثوق
فيها ،وعدوا أن الصدقية واملهنية كانا الرهان
الذي فازت بهما الصحف ،وسقطت بسببهما
بعض منص�ات التواص�ل االجتماعي ،الفتني
إىل أن جميع الصحف العربية البارزة تخوض
اليوم س�باقا ً محموما ً ملواكبة التطورات بات
ينعكس عىل املحتوى.
تصديق األخبار الكاذبة
تقري�ر ملعه�د «رويترز» لدراس�ة الصحافة
بجامعة أكس�فورد الربيطانية الشهرية أشار
يف يوني�و (حزي�ران)  2020إىل وضع األخبار

الرقمي�ة حول العالم ،فذكر أن «مس�تخدمي
وس�ائل التواصل االجتماعي هم أكثر عرضة
لتصديق األخبار الكاذبة».
وهنا يق�ول مصطفى الرياالت ،رئيس تحرير
صحيف�ة «الدس�تور» األردني�ة ،لـ«الشرق
األوس�ط» موافق�ا ً إن أزم�ة «كوفي�د »19 -
دفع�ت إىل حقيقة تؤكد أن «منصات التواصل
إح�دى أهم أذرع األخب�ار الكاذبة» ،ويضيف:
«ل�م تنجح ه�ذه املنصات يف تقدي�م ما يتوق
ل�ه القارئ وس�ط أزمة عاملي�ة ال مجال فيها
للتأوي�ل أو التهويل» .وحس�ب الرياالت ،فإن
«الجائحة أعادت القارئ نحو املنصات التابعة
لصحف موثوق فيها ،ولها تاريخ من املواقف

م�ع القارئ .وع�ام  ،2020كان العام الذهبي
ُ
لصن�اع األخب�ار ،س�واء املرئي�ة أو املكتوبة،
بعدما تضاعفت املشاهدات».
وأرج�ع اإلعالم�ي األردني هذا التح�ول إىل أن
«الصدقي�ة واملهنية كانا الره�ان الذي فازت
به الصحف ،وس�قطت بسببه بعض منصات
التواصل االجتماعي».
أيض�ا ً يؤمن الري�االت ب�أن «الجائحة خدمت
وسائل اإلعالم التقليدية بشكل عام ،والصحف
بصفة خاصة ،وعكست ثقة القارئ يف ُ
صحفه
التقليدية ،وحاجته إىل خرب قائم عىل املعلومة
املوثق�ة .وبالتايل ،اتضح الف�ارق الضخم بني
مستخدم حساب عىل منصات التواصل يروج
ألخبار مجهول�ة املصدر وصحفي ينرش خربا ً
من خالل عملية مهنية دقيقة».
وحق�اً ،يرجح الخبراء واملراقب�ون أن يكون
املس�تقبل لصالح منصات مطالع�ة األخبار،
حي�ث يتوق الق�ارئ ملعلومة مهني�ة موثقة،
حت�ى إن كان�ت منص�ات التواصل م�ا زالت
منافس�ا ً يف نقل األخب�ار .ومن جه�ة أخرى،
يتس�اءل بعضهم عن سبب مطالعة قارئ ما
ً
موقعا ً
إلكرتوني�ا واحدا ً بعين�ه ،طاملا أتيحت
أمامه فرص�ة تصفح منصة حافل�ة بأخبار
م�ن مص�ادر متنوع�ة تغط�ي كل مناح�ي
الحياة .وعندها ،ما عىل املس�تخدم إال تحديد
اهتمامات�ه ،وم�ن ث�م الدخول بس�هولة عىل
املنص�ة ليجد ما يبحث عن�ه .وهذه ،تحديداً،
هي اآللي�ة التي اعتمدت عليها منصات جمع
األخب�ار ،مث�ل «غوغل ني�وز» و«آب�ل نيوز»
و«فلي�ب ب�ورد» ( )Flipboardوغريه�ا م�ن
املنصات العاملية.
جدير بالذكر أن منصة «غوغل نيوز» لألخبار
ظه�رت يف يناي�ر (كان�ون الثان�ي) ،2006

وتصاعدت ش�عبيتها تدريجي�ا ً بالتوازي مع
االعتم�اد التدريج�ي على اإلنرتن�ت بصفتها
مص�درا ً للمعلومات .ثم ظهرت منصة «فليب
ب�ورد» يف يولي�و (تم�وز)  .2010ويف ه�ذه
األثناء ،كانت رشكة «آبل» تراقب الوضع تأهبا ً
القتحام س�وق املحت�وى الصح�ايف يف الوقت
املناسب .وبالفعل ،يف سبتمرب (أيلول) ،2015
خرجت منصة «آبل نيوز» التي أصبحت األبرز
ً
عاملي�ا ،حس�ب تيم ك�وك ،الرئي�س التنفيذي
لرشك�ة «آب�ل» ،الذي ذكر يف أغس�طس (آب)
 2020أن «املنصة تضم  85مليون مس�تخدم
نشط ش�هرياً ،مع قراءة أكثر من  5مليارات
مقال شهريا ً أيضاً».
تنافس املنصات اإلخبارية
ومن جانبها ،لم توضح «غوغل» العدد الفعيل
للمستخدمني ،إال أن خدمتها اإلخبارية -وفق
الخبراء -تع�د املناف�س األول لخدم�ة «آبل»
اإلخبارية .وحس�ب ه�ؤالء ،قدم�ت منصات
األخب�ار يف البداي�ة مجان�اً ،معتم�دة على
اإلعالنات التي تستفيد منها املنصة واملوقع أو
الصحيفة .ولكن تدريجياً ،أعلنت رشكة «آبل»
أن جزءا ً من خدماتها اإلخبارية ُ
س�يحجب يف
ح�ال االمتناع عن االشتراك مقاب�ل نحو 10
دوالرات شهرياً ،بينما ال يزال تطبيقا «غوغل
ني�وز» و«فلي�ب ب�ورد» يقدم�ان خدماتهما
مجانا ً معتمدين عىل اإلعالنات فقط.
وحول أسباب ش�عبية هذه املنصات ،أوضح
محمد جلال الرييس ،مدير ع�ام وكالة أنباء
اإلمارات (وام) ،لـ«الرشق األوس�ط» ،شارحا ً
أن «منص�ات مطالع�ة األخبار ،عىل ش�اكلة
(غوغ�ل نيوز) و(آب�ل نيوز) ال تق�دم خدمة
إخبارية فحسب ،بل تقدم خدمة تكنولوجية
متكاملة ،وهي بالفعل قدمت األخبار بصفتها

جزءا ً من الرفاهية للمستخدم».
ويضيف أن «ثمة ماليني يس�تخدمون أجهزة
آب�ل ،وكذل�ك آندروي�د املدع�م بـ(غوغ�ل)،
ويحظ�ون بخدم�ة تكنولوجي�ة متكامل�ة.
وجاءت األخبار ملزيد من االس�تقطاب ،وربما
الرفاهي�ة» ،مس�تدركا ً أن «ه�ذه املنصات ال
تصن�ع الخرب ،بل تعتمد على نقل األخبار من
مصادرها ،كأنها مجرد لوحة عرض».
الريسي يؤك�د أيض�ا ً أن «ه�ذه الشركات
العمالق�ة لم -ولن -تدخل رشي�كا ً يف صناعة
األخب�ار ،بل فقط تكتفي بالعرض واملطالعة،
وتجمع األخب�ار من خالل كلم�ات مفتاحية
محددة ،وربما الحقا ً تتزود ببعض املراسلني،
لك�ن حت�ى اآلن ل�م يح�دث ذل�ك ،وال نعدها
رشيكاً».
غري أن الري�االت كان له رأي مغاي�ر ،إذ قال:
«صحي�ح منص�ات مطالعة األخب�ار العاملية
صعدت إىل الواجهة بسبب أزمة الجائحة ،لكن
ما زال أمامه�ا الكثري حتى تتغلغل يف الروتني
اليومي للقارئ ،برشط خرق تعود القارئ عىل
هذه املنصات التي تتيح له التفاعل والتعليق
عىل األحداث .وم�ن ثم ،فإن منصات األخبار،
سواء املستقلة أو املجمعة ،بحاجة إىل تطوير
أدواتها من أجل خلق مس�احة ش�خصية مع
الق�ارئ ،وجعل�ه ج�زءا ً فع�االً يف األحدث ،ال
س�يما أن عقلية املجتمع�ات العربية تميل إىل
التفاعل».
وأردف أن «منص�ات مطالعة األخبار ،س�واء
من (آب�ل) أو من (غوغل) له�ا أهمية بارزة،
لك�ن ال يمك�ن الق�ول إن تلك املنص�ات باتت
ج�زءا ً من ثقافة الق�ارئ العربي ،يف حني هي
عنوان للمس�تقبل ،وستصل إىل مرحلة أفضل
فيما يتعلق بثقة القارئ».
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عربة املوت عربة احلياة

قراءة يف قصص عربة املوت للقاص إبراهيم سبيت
علي حسني عبيد
يتمي�ز املبدع�ون برهاف�ة أحاسيس�هم،
وسعة خياالتهم ،لذلك هناك أسوار شاهقة
بينه�م وبين التبلّ�د أو الحيادي�ة تجاه ما
يح�دث يف العالم ،فما ي�دور يف عاملنا اليوم
من أزمات وتعقي�دات وتصادمات ،قد يمر
عىل النسبة األكثر من سكان األرض مرور
الكرام ،لكنه يتحول عند املبدعني إىل هموم
ثقيلة ،ال يمكن تخفيف وطأتها إال بوسائل
وأش�كال اإلب�داع والفنون ،وه�ذه حقيقة
تق ّر بها البرشية عرب تاريخها.
ف�ن الرسد أح�د األجن�اس اإلبداعي�ة التي
تص� ّدت لتصدعات عالم اليوم ،وانعكس�ت
املش�كالت الوجودي�ة يف نص�وص كثيرة
وكبيرة ،فس�عى الس�اردون املبدعون إىل
تفتيت وتفكيك هذه املشكالت عرب نصوص
قصصيةُ ،تبنى بأش�كال فنية عالية ،حتى
يك�ون بمقدوره�ا مواجهة ح�االت التأ ّزم
التي تعبث بحياة اإلنسان.
عربة الصم�ت ،مجموعة قصصية للكاتب
العراق�ي املتمي�ز إبراهيم س�بتي ،صدرت
مؤخرا يف القاهرة وضم ْ
ّت ( )14قصة تنحو
أجواءها إىل تس�اؤالت وجودي�ة يف الغالب،
وتس�عى بدءا ً من العناوين ،إىل تبيني واقع
اإلنسانية الراهن ،ودرجة التعقيد واملخاطر
التي تحي�ط به ،وتبتغي عبر الفن تذويب
يشء ،أو نس�بة ما من حالة االحتقان التي
يعيش�ها أناس هذا العرص ،وهم يواجهون
حالة اغرتاب واس�تالب حتى مع أنفسهم،
وهذا بحس�ب علماء النف�س أصعب أنواع
ّ
املركبات النفسية.
لق�د أح�اط الق�اص إبراهيم س�بتي عامله
القصيص يف ه�ذه املجموعة ،بأجواء يغلب
عليها الصمت والعزلة واملوت ،هذا الثالوث
ال�ذي يحارص إنس�ان العرص بق�وة ،وهو
يش�كل نتيج�ة طبيعي�ة لعق�ول تتحك�م
بالعال�م لكنه�ا لألس�ف فق�دت حكمتها،
ودفعه�ا جهله�ا وخواؤه�ا إىل حال�ة م�ن

االستحواذ والرشاهة غري مسبوقة.
إن حياة إنسان اليوم كما يشبهها إبراهيم
س�بتي عبارة عن (عربة) مغلقة ووحيدة،
وهذه املفردة تحي�ل إىل االنكماش والعزلة،
ويع�زز القاص هذه األجواء عرب ش�خوص
قصص�ه ،ب�دءا ً م�ن القص�ة األوىل (عربة
الصم�ت) التي حملت املجموع�ة عنوانها،
م�رورا بالقصص األخ�رى مثل (الش�ارع
الوحي�د الخ�ايل ،املذعور ،مسرح األقنعة،
خي�ول بدينة ،ام�رأة الفنج�ان ،والنوم يف
الحرب .....وغريها من القصص).
وق�د ح�رص القاص على إرف�اق األزمات
الوجودي�ة املفتعل�ة بحال�ة م�ن البلادة
البرشي�ة ،حي�ث ال يعبأ املتحكمون بسير
(العرب�ة) نح�و الهاوية ،وق�د أوحى بهذا
غرق
االس�تخفاف عرب أكوام من القمامة ُت ِ
العربة (الحي�اة) ،وال أحد يعنيه ما يجري،
يف إش�ارة بارع�ة إىل أن اإلنس�ان يمضي
بنفسه إىل حتفه ،وهو يرفع أسوار األزمات
مبال بالقادم ،فاملهم
عاليا حول ذاته ،غري
ٍ
لدي�ه ه�و أن يعي�ش لحظ�ة االس�تحواذ
واالستغراق يف ّ
لذة التحكم باآلخرين وتدمري
مصائرهم.
هذا الواقع البرشي املأزوم ،املكلّل بالصمت،
والتنصل من مسؤولية ما يجري عىل الرغم

م�ن خطورته ،ه�و املرتكز الفك�ري األهم
الذي ش�يّد عليه القاص عامله القصيص يف
مجموعته هذه ،ونالحظ ذلك من خالل هذه
الجمل�ة الصادمة يف قصة عرب�ة الصمت:
(منذ ثالث ساعات والعربة صامتة ال تحب
الكالم!) ص.8
يف الحقيق�ة ليس العربة ه�ي التي ال تريد
ال�كالم ،إنم�ا ركابها هم الذي�ن ّ
يغطون يف
الصم�ت ،وه�ذا يحيلنا إىل أن حي�اة البرش
الي�وم غارق�ة بالس�كوت إزاء م�ا يحدث،
فينح�و ركابها (س�اكنو األرض /العربة/
الحي�اة) إىل االنش�غال بم�ا يجنون�ه م�ن
مكاسب ،وبما يثريه ذلك من رصاعات ،أما
املآل البرشي فال يستحق االنشغال بالنسبة
لهم ،ألنهم يعيش�ون لحظة اللذة الراهنة،
وال يعنيهم املستقبل البرشي.
طامل�ا أن اإلنس�ان يعف�ي نفس�ه م�ن
مس�ؤولية م�ا يج�ري ،و ُيغ�رق نفس�ه يف
ّ
التحسن
مستنقع رغباته ،فإن أي نوع من
عىل الحياة ال يمك�ن أن يحدث ،ألن مصدر
التغيري إىل األفضل هو اإلنسان ،وإذا أعفى
نفسه من هذه املس�ؤولية ،وتعامل ببالدة
م�ع األزم�ات التي تعص�ف بالحي�اة ،فإن
الحلول تبق�ى غائبة ،وأن (عرب�ة الحياة)
تزداد تعقيداتها ومخاطرها.

مرافئ ثقافية

نهاد احلديثي

تصني�ع نجومي�ة املبدع ال تقتصر عىل إجراء
ح�وار ،أو نشر ن�ص أو خرب ع�ن اإلصدارات
الجدي�دة .واعتق�د أن ه�ذه الوس�ائل ويف
ه�ذه املرحل�ة التي نش�هدها يف تع�دد النوافذ
اإلعالمي�ة ،ال تق�دم إضافة حقيقي�ة للمبدع.
فالصفح�ات الثقافي�ة م�ا ت�زال تعتم�د عىل
األساليب التقليدية يف تقديم املبدع ،وهو أيضا
لديه القناعة بهذا األمر .وبالتايل ،نشهد ركودا ً
حقيقي�ا ً يف الصفحات الثقافي�ة ،والتي تعاني
يف أغل�ب الصحف املحلية من ش�ح يف كوادرها
الصحافي�ة لتحرير مادة ثقافي�ة مميزة .ولن
أخ�وض يف تفاصي�ل اإلش�كالية الت�ي تتعلق
بالصفح�ات الثقافي�ة ،وكي�ف يعترب القس�م
الثقايف يف أغلب الصحف من األقسام املهمشة،
والتي ق�د يراها بعض مس�ؤويل التحرير أنها
عبء على الصحيفة .حيث هن�اك قناعة بأن
الصفح�ة الثقافي�ة صفحة ال تبي�ع ،وبالتايل
فه�ي الصفحة التي تكون خيار إدارة التحرير
عندم�ا يأت�ي اإلعلان التج�اري ليبتل�ع تل�ك
الصفحات, -ونتس�اءل دوما--هل لدينا إعالم
ثق�ايف قادر عىل تصنيع نجومية للمبدع؟ وهل
لدين�ا مبدع يؤم�ن بضرورة النجومية؟ وهل
لدين�ا مناخ ثق�ايف يقبل بتل�ك النجومية؟ من
هذه التس�اؤالت تأتي هذه الرؤي�ة التي تؤمن
بأهمية التفاع�ل االيجابي بني املبدع واإلعالم،
وه�ذا التفاعل ينعكس أثره على املتلقي الذي
ه�و ب�دوره س�يتفاعل م�ع الوه�ج اإلعالمي
للمبدع ،وبالتايل سيزيد معدل القراءة للكتاب،
وس�تحظى األمس�يات الش�عرية والقصصية
بحضور جماهريي يخرجها من دائرة الوجوه
املتك�ررة التي نراها يف كل األمس�يات ،واملبدع
النجم هو م�ن يحفز الجمهور عىل الحضور،،
الحقيقة أن شخصية املبدع وسماته النفسية
تلع�ب دورا ً كبريا ً يف مدى تفاعله مع متطلبات
النجومي�ة .فنالح�ظ أن الكثير م�ن املبدعني
لديهم أعباء نفس�ية تلع�ب دورا ً مهما ً يف الحد
م�ن حضوره�م إعالمي�ا .فالبع�ض مزاجيته
ال تس�مح ل�ه بأن يظ�ل تحت س�طوة الوهج
اإلعالمي ،والبعض اآلخر لديه عقده النفس�ية
التي تجعله يرف�ض التواجد إعالمي�اً ،فنجده
يع�زف عن الظهور اإلعالمي ،والبعض ال يملك

“الكاريزما”التي تح�رض املتلقي عىل القبول
بتواج�ده إعالمياً.أيض�اً ،ال نغفل عن أن هناك
تص�ورا ً س�لبيا ً ل�دى املبدعين ع�ن الحضور
اإلعالمي ،فيكثر التهامس يف مجالس املبدعني
ع�ن املب�دع ال�ذي ل�ه تواج�د إعالم�ي مكثف
برؤية س�لبية ،مما يجع�ل البعض يحجم عن
الحض�ور إعالمي�ا ً خوف�ا ً م�ن أن تطال�ه تلك
التص�ورات الس�لبية .ان العالق�ة بين اإلعالم
الثق�ايف واملبدع تبدو عالقة ملتبس�ة.فنجد أن
املح�رر الثقايف يتهم املبدع بالكس�ل واإلحجام
ع�ن املش�اركة ،و عدم التفاعل م�ع ما يطرح
يف الصفح�ة الثقافي�ة ،و يف املقابل نجد املبدع
يتهم الصفحات الثقافية بالش�للية واالنحياز
ألس�ماء معينة .ويف ظل ه�ذه العالقة ،نجد أن
الصفحات الثقافية لم تؤسس نجومية للمبدع
إال يف مستويات ضئيلة جداً.وقد تكون مرحلة
الثمانينيات هي املرحلة الذهبية لإلعالم الثقايف
املحلي يف صناع�ة املبدع النجم ،حيث ش�هدنا
نجومي�ة للناق�د وللش�اعر ولكات�ب القصة-
وإن كان�ت تل�ك النجومية ارتبط�ت بالرصاع
بين الحداثيين والتقليديين .وعندم�ا انتهت
تلك املعركة انطف�أ الجميع ،لذلك ،االتكاء عىل
عامل معني يف تسويق نجومية املبدع ال يؤسس
لصناعة نجومية حقيقية.يبدو يل ان املنتديات
الثقافية يف ش�بكة االنرتنت عامل آخر مهم يف
تس�ويق نجومية املبدع ،لكن ال أعدها منافسا ً
للصفح�ات الثقافية .فالعالق�ة تبدو تفاعلية
بين املنتدي�ات والصفح�ات الثقافي�ة،وك ٍل
منهما يأخذ من اآلخر ،واملحصلة النهائية هي
يف صال�ح املب�دع.وإذا ما تحفظن�ا عىل بعض
ما ي�دور يف املنتدي�ات االلكرتونية -خصوصا
املنتديات التي تس�مح باألس�ماء املستعارة -
فهناك جوان�ب ايجابية تقدمها تلك املنتديات.
ومنتدى كجسد الثقافة ،أصبح عامالً مهما ً يف
التس�ويق ألي إصدار إبداعي جديد إن املسألة
تبدو معقدة وش�ائكة يف كيفية صناعة النجم
املب�دع ،وتواف�ر ف�رص تخليق تل�ك النجومية
مرتب�ط باملكان وب�دور املؤسس�ات الثقافية
يف دعم الثقافة بش�كل ع�ام ،ويف إيجاد املناخ
املناس�ب للمبدع لينتج ويبدع.وترتبط بقناعة
املؤسس�ات الصحفية يف الصفح�ات الثقافية
يف أنها تمث�ل عنرصا ً جاذبا ً لق�راء الصحيفة،
ودعمها باملحرري�ن الثقافيني األكفاء والدعم
املادي.فغالبي�ة م�ن يعمل�ون يف الصفح�ات
الثقافي�ة ه�م م�ن املتعاونين ،و أداء املحرر
املتع�اون أقل بكثير من املح�رر املتفرغ ،وأن
يكون هن�اك قناعة لدى املبدع ب�أن النجومية
له�ا رشوطها ولها تبعاته�ا التي تفرض عليه
طقوسا ً يجب أن يتعامل معها باحرتافيةّ ،
وأن
الكتاب هو منتج أبداعي يجب أن يتم التعامل
معه كأي س�لعة تس�ويقية فيوفر له الدعاية
واإلعلان ،وب�ذل الجهد م�ن املؤل�ف والنارش
واملح�رر الثقايف ال�ذي قد يس�اهم يف الرتويج
للكت�اب بطريقة ايجابية تس�اعد يف تحريض
الق�ارئ عىل اقتن�اء الكتاب ،ويتلاىف الرتويج
السلبي والنمطي الذي قد يرض وينفر القارئ
من الكتاب.

لذا نقرأ يف القصة نفسها( :لم يكن الفضاء
ُ
ّ
أردت ،بل كان
تحس�ن كم�ا
الخارج�ي قد
يتعقد وتش�تد الري�ح كما رأيت األش�جار
الت�ي نم�ر ببعضه�ا وه�ي تتح�رك بعنف
كخائف وسط املوت) ص.8
ش�خوص عرب�ة الصمت ل�كل منهم داللة
وإيح�اء معين يع�زز م�ا يه�دف القاص
إلظه�اره ،فهن�اك رج�ل عج�وز يف أواخ�ر
العمر ،وامرأة متوس�طة ،وش�اب ثالثيني،
ه�ؤالء م�ن ركاب العرب�ة ،والغري�ب حقا
م�ع اختالف األعم�ار ون�وع الجنس ،لكن
الالمب�االة تصبغه�م جميع�ا ،وه�ي داللة
مؤس�فة عىل واق�ع املجتمع العامل�ي كلّه،
إنه�م مجرّدون من أي ش�عور مس�تقبيل،
والئذون بذوات يحبسها الصمت.
نق�رأ يف القص�ة نفس�ها( :العج�وز أخرج
منديال وراح يمس�ح عينيه وأنفه ثم أعاده
إىل جيب�ه بحرك�ة رتيب�ة ،إال أن�ه نظ�ر إىل
املرأة نظرة فيها أس�ئلة وربما فيها أشياء
ال أع�رف مداها ،كانت تنظ�ر نحو النافذة
وبدت غري مبالية بيشء) ص.9
لتنته�ي بن�ا ه�ذه القص�ة إىل م�ا يش�به
اإلن�ذار الش�ديد ،مل�ن يق�ود العال�م ،ليس
النخب السياس�ية وحدها ،وال االقتصادية
(الشركات االحتكاري�ة الفردي�ة) وم�ا

تتس�بب به م�ن أزم�ات للعالم ،ب�ل حتى
النخب الثقافية والفكرية ،مش�مولة بهذا
التحذي�ر ال�ذي يجب أن يؤخ�ذ عىل محمل
الجد ،فالعربة تسير يف االتج�اه الخاطئ،
وأن ركابه�ا يتناقصون يوم�ا بعد آخر ،يف
إش�ارة إىل حادثة محو يمك�ن أن تتعرض
لها (العرب�ة ،الحياة ،األرض) ،يف ظل بالدة
برشية إزاء ما يجري.
يق�ول الق�اص إبراهي�م س�بتي يف قص�ة
(عرب�ة الصم�ت)( :م�ا زال النف�ق طويال
حين وجّ ُ
ْ
خلت
هت نظ�ري إىل العرب�ة التي
تماما من ال�ركاب ،حتى العج�وز القريب
مني قد اختفى هو اآلخر ،العربة خالية إال
مني )....ص 11
تتك�رر األج�واء يف قصة (الش�ارع الوحيد
الخ�ايل) ،حي�ث حال�ة االس�تالب والغربة
تس�تبيح حي�اة بطله�ا ،فتبدو الش�وارع
والبي�وت واملوجودات كلّه�ا يف حالة صمت
وهج�وع ،وه�ي إش�ارات لتعزي�ز األجواء
التحذيرية ملا يعيش�ه اإلنس�ان من وقائع
مريرة ،دونما بصيص ضوء يف آخر النفق.
نقرأ يف قصة الش�ارع الوحيد الخايل( :الليل
ّ
يل�ف الش�ارع الرتب�ي فتلتح�ف البي�وت
الهاجعة بين ضلعيه يف س�كينة وصمت)
ص.18
يوغ�ل الق�اص يف تعمي�ق أج�واء الصمت
من ناحية ،وازدياد منس�وب البالدة وعدم
االهتم�ام من ناحية أخ�رى ،إنهما قطبان
ملعادل�ة يعيش�ها إنس�ان العصر الراهن،
فه�ذا عال�م موح�ش ،غ�ارق يف الظلم�ة
ومس�كون بالفناء ،وهذه األجواء العصيبة
(السوداوية) يعمقها القاص سبتي ،كونها
ن�وع من التحذير الجاد ملن يعبث بمقدرات
الحياة ،وعىل الرغم من أن إش�ارات الرسد
تتخفى وراء صور وأس�ماء واقعية ،إال أن
البعد اإليحائي له�ا ،يؤكد هدف القاص إىل
إظهار ما يواجهه البرش اليوم من مخاطر
مصريية.
نق�رأ أيض�ا يف القص�ة نفس�ها( :األب�واب

الشاعر ناقدا

ْ
احتفظ�ت بألوانه�ا
الخش�بية املتهالك�ة
الش�بحية الباهت�ة رغم غرقه�ا يف الظلمة
وخربا
وثمة بيت يجاورن�ا ،ما زال متهدما
ِ
س�كنت ُه ثالث نس�اء عجائز يريق ذكرياتي
التي تنس�اح مني مرغمة .كلم�ا مررنا به
ُ
خف�ت وزغت ببرصي بعيدا
نحن الصبيان
ألنه مسكون) ص 19
ونبقى يف العالم الداليل الذي اختطه القاص
س�بتي ملجموعة قصصه ه�ذه ،فالغروب،
وخل�و الش�وارع واملح�ال م�ن الن�اس،
والصمت ،والخوف من اآلتي ،كلها مؤرشات
ّ
تقصده�ا الكات�ب ،وأوغ�ل يف
وإيح�اءات
تعميقه�ا ،لتحقي�ق الهدف ال�ذي يبتغيه،
وأرى أنه (القاص) ،حمل عىل كتفيه عبء
ما يمر به العالم ،وأنه أراد أن يوصل رسالة
إىل من يهمه األمر ،مفادها (أنكم ببالدتكم،
وال مباالتكم ،واس�تخفافكم بما يجري يف
العلم ،س�وف ترسّعون (العرب�ة /الحياة)
نحو نهايتها).
وهك�ذا تغيب الدالئل على وجود نبض من
أي ن�وع ،يدل عىل أننا كـ (برش) ،نعيش يف
وضع طبيعي ،بل كل ما ّ
يركز عليه إبراهيم
سبتي يف (عربة الصمت) يأتي بمثابة قرع
مخيف لناقوس الخطر بصمت الحياة:
فنقرأ يف قص�ة امرأة الفنجان( :يف لحظات
الغروب األوىل ،كل األبواب توصد والشوارع
تخل�و واملحال ُتقفل ويتح�ول كل يشء إىل
جماد ال روح فيه) ص.24
ونق�رأ أيض�ا يف القص�ة نفس�ها( :كان�ت
املدين�ة تصارع الس�اعات وكلم�ا م ّر وقت
ابتهلوا شاكرين عىل نجاتهم ولكنهم ظلوا
يخاف�وناآلت�ي)ص.28
نع�م إنه�ا حالة الخ�وف الت�ي تهيمن عىل
الجميع ،وهو واقع برشي البد من تأكيده،
وع�د غ�ض الط�رف عن�ه بحج�ة وجوب
التف�اؤل واألمل املرشق ،كال نحن نعيش يف
عربة مغلقة ،تتدحرج نحو متاهة املجهول
بس�بب قادتها الذين ال يتحلّ�ون بالحكمة
وال باملسؤولية.

لـغـة الـدمـوع
رياض العلوان

رياض العلي
ال يفهم صنعة النج�ار اال النجار
نفس�ه واالخرون يعجبون بعمله
وتصاميم�ه لكنه�م يف الغال�ب ال
يعرفون كيف صنع اشياءه وممن
صنعه�ا وماه�ي ارسار صنعته،
وكذل�ك الح�ال م�ع الش�عر فمن
املؤك�د ان مقص�د الش�اعر م�ن
نصوص�ه ال يفهم�ه اال ه�و وما
املعان�ي التي تتولد لدى القارئ اال
معاني تقرتب م�ن ضفاف النص
لذلك تتعدد تل�ك املعاني من قارئ
اىل آخر بحسب قدرته وامكانياته
ودرجة تذوقه للش�عر وهذا االمر
ينس�حب ايضا ً على الناق�د فهو
ايض�ا ً يح�اول ان يقترب من تلك
املعان�ي ويق�دم رؤيت�ه النقدي�ة
بحس�ب املدرس�ة النقدي�ة الت�ي
يتبعه�ا واملنه�ج ال�ذي يطبقه يف
دراسته التطبيقية للنص الشعري
وربما يبتكر معان�ي لم تخطر يف
ذهن الش�اعر ومن النادر ان نجد
تطابق رؤي�ة الناقد م�ع مقاصد
الش�اعر كما حدث بين ابن جني
واملتنب�ي ان صحت تل�ك الروايات
التي تتحدث عن نقاش�اتهم حول
ش�عر املتنبي حتى قال هذا االخري
ان ابن جني افهم بأشعاري مني،
فم�ن اين نأتي باب�ن جني يف هذا
العرص.
وازعم أن الشاعر هو ناقد للشعر
بالفط�رة حت�ى لو ل�م ينرش هذا
النق�د على امللأ ألن�ه يف اطالعه
للنص الشعري يقرأه بعني الشاعر
الفاحص�ة واملحلل�ة واملفسرة
باإلضافة اىل الذائقة املتفردة التي
هي اهم ما يميز الشاعر عن غريه
من االدباء االخرين.
لك�ن م�ع ذل�ك يوج�د ش�عراء
ال يعرف�ون كي�ف يق�رأ الش�عر
فالتعمي�م في�ه تعس�ف يف الرأي
،اتذك�ر يف منتص�ف تس�عينيات

القرن املايض التقيت مع مجموعة
م�ن االصدق�اء بعضه�م ش�عراء
وكان حارضا ً يف الجلس�ة ش�اعرا ً
من بغ�داد وكان يدعي انه الوحيد
ال�ذي يس�تطيع ان يفه�م ش�عر
السياب فسأله شاعر برصي كان
معنا عن معنى قول السياب:
(يا صليب املسيح ألقاك ظال فوق
جيك�ور طائ�ر من حدي�د) فأخذ
يل�وي النص بغري معن�اه فانربى
الش�اعر البرصي ورشح له معنى
البيت بأن الس�ياب يقصد بصليب
املس�يح هي الطائرات الربيطانية
الت�ي كان ينعك�س ظله�ا على
االرض عىل شكل الصليب فتعجب
من هذا التفسير ال�ذي لم يصله
مع انه واضح جداً.
والكثير من الش�عراء كتبوا النقد
الش�عري وم�ع ذل�ك ل�م يرتك�وا
الش�عر واعتق�د ان افضله�م هو
ف�وزي كري�م حي�ث ق�دم للنق�د
العرب�ي كش�وفات نقدي�ة بدأها
بكتاب�ه املهم (ثي�اب االمرباطور)
ث�م اعقبه بمجموعة من الكتب ال
تقل اهمية عن ثي�اب االمرباطور
وخاص�ة كتاب�ه (ش�اعر الراي�ة
وش�اعر املتاه�ة) واتج�اه فوزي
كري�م النق�دي يتج�ه نح�و فهم
القصي�دة الحديثة بأنه�ا قصيدة
ليس�ت غرضية وإنم�ا هي تعبري
ع�ن اللحظ�ة الداخلي�ة للش�اعر
ومما يحس�ب لفوزي كريم انه لم
يدخ�ل أي ايديولوجي�ة يف كتاباته
النقدي�ة وبق�ي ينظر اىل الش�عر
كحالة روحية لها وقع املوسيقى
يف ذهنية املتلقي.
بينما سامي مهدي كتب النقد من
وجهة نظ�ر ايديولوجية واضحة
خاص�ة يف كتابي�ه (اف�ق الحداثة
وحداث�ة النم�ط ) الص�ادر س�نة
 1988وال�ذي هاج�م فيه قصيدة
النثر من وجه�ة نظر إيديولوجية

تتوافق مع مذهب مكتب الثقافة
واالعلام الحزب�ي وكتاب�ه االخر
(املوج�ة الصاخب�ة) الذي عارض
في�ه انف�رادات فاض�ل الع�زاوي
وعبد القادر الجنابي وهذا الكتاب
ال يخل�و م�ن هجمة رشس�ة عىل
الشعراء الذي يخالفونه يف االنتماء
الحزبي ،ثم كتب عدة كتب نقدية
بع�د  2003خف�ت فيه�ا النفحة
االيديولوجي�ة بعض الشيء لكن
يفهم يف املنه�ج العام هو االفكار
الحزبي�ة الواضح�ة لك�ن والحق
يق�ال ان تنظيرات وتطبيق�ات
س�امي مهدي يف كتب�ه االخرية ال
تخلو من اهمية .
ونشر ه�ادي الحس�يني قص�ة
حدث�ت يف عم�ان حينم�ا اه�دى
س�عدي يوس�ف ديوان�ه (حان�ة
القرد املفكر) اىل الش�اعر حس�ب
الشيخ جعفر وكيف ان هذا االخري
وبعد اس�بوع ق�دم رؤي�ة نقدية
لهذا الدي�وان كما ل�م يقدمها اي
ناقد أخر لشعر سعدي وهذا يشء
طبيعي ألن حس�ب الشيخ جعفر
ش�اعر نادر يف املش�هد الش�عري
العربي ويعرف جي�دا ً كيف يكتب
الشعر وكيف يمكن ان يقرأ.
ول�م اعثر عىل غري س�امي مهدي
وف�وزي كري�م اهتم�وا بالنق�د
الشعري بالغزارة والعمق وتقديم
رؤي�ة نقدي�ة واضح�ة املعال�م
ومفهوم�ة االه�داف ،صحيح ان
لن�ازك املالئك�ة كتاب�ات نقدي�ة
اهمه�ا (قضايا الش�عر املعارص)
و(س�ايكولوجيا الش�عر) لك�ن
رؤيته�ا النقدي�ة كان�ت متقلب�ة
حال شعرها ولم تستقر عىل رأي
واحد وب�دت متخبطة خاصة بعد
ان هاجمت تجربة الش�عر الجديد
وربما مليوله�ا القومية النارصية
ومش�اكلها النفس�ية اث�را ً يف هذا
التخبط.

( اىل روح شقيقي الشهيد الدكتور الصيدالني معد العلوان )
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة

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

ارتداء الكمامة ألكثر من أربع ساعات يشكل
خطورة على مستخدمها

 4طرق لتحقيق الرتابط األسري
نح�ن جميع�ا ً مش�غولون ونمي�ل إىل
االعتقاد ب�أن الرتاب�ط األرسي يحدث
بشكل طبيعي؛ لكنه يف املقابل يتطلب
األم�ر جهدا ً إذا كن�ت بحاجة إىل أفكار
وط�رق تحقيق الرتاب�ط األرسي .إليك
مجموع�ة الط�رق التالي�ة لتقوي�ة
عالقات�ك العائلي�ة ومنحه�ا ج�وا ً من
املرح.
االستمتاع بمزيد من املرحمن جانبها تقول باربرا فييس ،حاصلة
عىل درجة الدكتوراه ،وأستاذة ورئيسة
عل�م النف�س يف جامع�ة سيراكيوز
بنيوي�ورك أن ضغوط الحياة تتس�بب
يف فق�دان تمتع أف�راد األرسة وقضاء
بعض الوقت معا ،ويعد هذا هو الحال
يف كثير من األحي�ان .يمكن�ك تقوية
العالق�ات األرسي�ة م�ن خلال إيجاد
وقت لالس�تمتاع بمزيد م�ن املرح معا ً
فيمكن وض�ع قائمة باألنش�طة التي
تستمتع بها مع عائلتك يف عطلة نهاية
األسبوع.
 .أظهري تقديرك
يجب أن تظهري تقدي�رك دوما ً ألفراد
عائلتك فنحن نعلم جميعا ً مدى أهمية
الش�عور بالتقدير والتعبير عن الحب

املطبخ ..
املكوّنات
بسكويت شاي مطحون –  3باكيت
بسكويت دايجستيف مطحون –  6قطع
قشطة – علبتان
ش�وكوالتة فلي�ك مفت�ت –  + 8املزي�د
للتزيني
جوز مطحون طحنا ً ناعما ً – نصف كوب
لتحضري الصلصة البيضاء:
حليب مكثف محىل –  180غرام
جبن كريم عىل حرارة الغرفة –  6قطع

واالمتنان باألقوال واألفعال.
قد يش�مل ذل�ك قول “ش�كراً” يف كثري
م�ن األحيان ،أو تقدي�م هدية صغرية،
أو القيام بيشء ملساعدتهم ،أو االنتباه
إىل ما يقولونه.
.تناول الطعام معا ً
أظه�رت العدي�د م�ن الدراس�ات أن

املراهقين أكثر س�عادة وأكث�ر تكيفا ً
يف العائلات التي تتناول العش�اء معا ً
بانتظام .حتى إذا لم يكن لديك أطفال،
فإن وقت الوجب�ة العائلية هو فرصة
إلعادة االتصال والتحدث عن يومك مع
رشي�ك حيات�ك بغض النظ�ر عن نوع
الوجبة وتوقيتها ،فيجب الحرص عىل

الجلوس معاً ،وإيقاف تشغيل األجهزة
اإللكرتونية ،وإعطاء بعضكما البعض
وقتا ً للتحدث والتواصل معاً.
 .أشعري أطفالك بمزيد من الحب
يمكنك القيام بتدليك لطيف عن طريق
فرك ظهر طفل�ك أو قدميه أو يديه أو
فروة رأس�ه ،حتى مل�دة خمس دقائق

قبل أن ينام .سيشعره بالهدوء واألمان،
وين�ام بش�كل أفض�ل ،أيض�ا ً يمكنك
إظه�ار املزي�د م�ن الح�ب واالهتمام
ألطفال�ك بمش�اركتهم أنش�طتهم
اليومية فيمكنكم الرسم معاً ،ويمكنك
منح بع�ض الوقت ألطفالك عن طريق
التحدث معاً.
يمكن إرشاك أطفال�ك معك يف األعمال
املنزلي�ة ،أو يف طه�ي بع�ض الوجبات
الخفيف�ة واالس�تمتاع بتناوله�ا معا ً
اطلبي من طفلك مثالً تسمية الفاكهة
أو الخض�ار املفضلة لدي�ه ،ثم ابحثي
عن الوصفات الرائعة التي تستخدمني
فيها هذه الفاكهة أو الخضار كمكون
رئيسي (على س�بيل املث�ال ،حس�اء
الجزر بالكاري ،سوفليه الجزر ،وكعك
الج�زر) ،واجعلي طفلك يس�اعدك يف
إعدادها.
رعاي�ة األطفال يج�ب أن تكون أيضا ً
ممتع�ة يج�ب االنتب�اه إىل أن األطفال
يحتاجون إىل املرح أيضاً .عندما يشعر
األطفال بامللل والفتور ،فإنهم يبدؤون
يف البح�ث ع�ن اإلث�ارة خ�ارج املنزل
ليصب�ح قض�اء الوقت م�ع األصدقاء
أكثر أهمية مقارنة بقضاء الوقت مع
عائلتهم .

ُتع�د أخط�اء املراهق�ات ج�زءا ً مهم�ا ً م�ن
التط�ور .تعلمي أن األخطاء ليس�ت س�وى
جزء م�ن الحياة وكيفي�ة التعامل معها هو
مهارة أساس�ية بش�كل ال ُيصدق للنجاح يف
مرحلة البلوغ .وذكر يف مقال حديث :إننا إذا
قمنا بحماية أطفالن�ا من ارتكاب األخطاء،
فس�يتوقع األه�ل أن يتعلم األبن�اء كل يشء
منا ب�دالً من تعل�م كيفية القيام باألش�ياء
بأنفس�هم .لك�ن األخطاء هي التي تس�مح
لن�ا برؤية طريقة أفض�ل؛ إنها توجهنا نحو
التفكري النقدي.
املظهر
تظهر هذه املش�كلة يف املرتبة األوىل يف قائمة
مشكالت كل فتاة مراهقة؛ نظرا ً ألن الجسم
يم�ر بالعديد من التغييرات يف هذه املرحلة،
يصب�ح م�ن الصع�ب مواكب�ة ذل�ك .عالوة
عىل ذل�ك ،يت�م قص�ف املراهقات بوس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي ه�ذه األيام؛ م�ا يزيد
من ضغوطهن على أن يكن يف حالة ممتازة
طوال الوقت .هذا املفهوم املتمثل يف الحصول
عىل «شخصية مثالية» يشوه صورة الجسد
لفتاة مراهقة.
اكتئاب املراهقات

أخطاء تصاحب الفتيات املراهقات

ً
خاصة
يمكن أن تتأثر املراهقات بأي يشء،
عندما ال تسري األمور بالطريقة التي يرغبن
فيها .هذا يجعلهن يشعرن بالضغط ويمكن
أن ينزلق�ن بس�هولة إىل االكتئاب ،إذا لم تتم
مراقبته�ن .بع�ض العوامل مث�ل :الدرجات
املنخفض�ة ،والعالقة الس�يئة م�ع األقران،

وزي�ادة ال�وزن أو فقدان�ه ،وم�ا إىل ذل�ك؛
يمكن أن ي�ؤدي إىل خطر اإلصابة باالكتئاب
لديهن.
الحيض
يف فترة املراهقة س�تحصل ابنت�ك عىل أول
دورة له�ا ،وأيضا ً تبني الكثير من املفاهيم

الخاطئة حول اليشء نفس�ه ،يجب عىل األم
توضي�ح كل يشء ل�دى ابنته�ا فيم�ا يتعلق
به�ذا األمر ،وتعليمها كي�ف أن هذه العملية
طبيعية تماماً ،وعدم االستسالم ألي نوع من
الخرافات املرتبطة به�ا .علمي ابنتك كيفية
التعام�ل م�ع أي حاالت طارئ�ة .باختصار،
يجب أن تعلمي ابنتك كل ما يتعلق بالحيض،
وذلك يش�مل أيضا ً األدوية ومضادات الدورة
الشهرية للتعامل مع األلم.
احرتام الذات
تعت�اد الفتيات املراهقات مقارنة أنفس�هن
بفتي�ات أخري�ات ،ويميل�ن إىل التع�رض
للضغ�ط ،وبالتايل تعزيز صورة س�لبية عن
الجس�م .قد تك�ون مدركة تمام�ا ً للطريقة
التي تميش وتتحدث وتتأنق بها ،وما إىل ذلك؛
ما يؤثر يف تقديرها لذاتها بشكل سلبي.
التنمر
ُيع�د التنم�ر مش�كلة تزع�ج الكثير م�ن
املراهقين ،س�واء كان�وا فتي�اتٍ أو فتياناً.
ت�ؤدي ه�ذه املش�كلة أيض�ا ً إىل مش�كالت
ش�خصية وس�لوكية؛ م�ا قد يجع�ل طفلك
يش�عر باالكتئ�اب وحتى مي�ول االنتحار يف
بعض األحيان.

أعراض احلساسية املومسية

ه�ي ال تس�تدعي القل�ق أو حتى
استش�ارة طبيب ،ولك�ن يف حال
اس�تمرارها ملدة طويلة أو حدوث
زي�ادة يف حدتها فيج�ب مراجعة
الطبيب.
كث�رة العط�س خلال الي�وم،
وخاصة خارج املنزل.
سيالن أو انسداد يف األنف تختلف
أو تتغري حدته بحسب املكان الذي
يزوره الشخص.
الشعور بحكة يف العينني أو حرقة

خفيف�ة ت�ؤ ّدي إىل س�يالن الدمع
بشكل متكرر خالل اليوم.
ّ
بحكة يف األذن من الداخل
الشعور
أو يف الحلق.
الش�عور بألم خفي�ف أو انزعاج
بس�بب حدوث احتقان يف األذن أو
يف الجيوب األنفية.
س�عال خفي�ف غير متواص�ل
ومتفرق خالل اليوم.
الش�عور بص�داع خفي�ف وه�و
يرتافق عادة مع احتقان األذن أو

الحساس�ة خطأ كبرية حيث تحتوي
هذه املنتجات عىل كحول أو أحماض
تكون قاسية عىل البرشة وتتسبب يف
تهيجها.
تجنب�ي املس�تحرضات املقاوم�ة
للماءيحت�اج املكي�اج املق�اوم للماء
إىل مجهود إض�ايف إلزالته عن البرشة
مم�ا ق�د ي�ؤدي إىل اإلرضار بالبرشة
الحساسة.
اذهبي للمكونات الطبيعية
كل منتجات التجميل الصناعية التي
يمك�ن اس�تبدالها بالطبيعية تجنبي
رشائها واخت�اري البدائ�ل الطبيعية
الت�ي تقل�ل التكلفة وتمنح�ك نتائج
مثالية دون آثار جانبية.

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية
تنترش الحساس�ية املوس�مية يف
وق�ت مح�دد وثاب�ت كل س�نة،
ويختلف هذا الوقت من ش�خص
آلخر ،حيث يصيب البعض يف أول
فصل الربيع أو يف آخره أو حتى يف
فصل الخريف أو الصيف ،ويكون
غبار الطلع الذي تطلقه النباتات
لعملي�ة التلقي�ح ه�و العام�ل
الرئيس املتس�بب بظهور أعراض
الحساس�ية املوسمية التي يمكن
أن تتن�وع العوام�ل باختلاف
ن�وع األش�جار أو ن�وع النباتات
واألعش�اب املوج�ودة يف البيئ�ة
املحيطة بالش�خص .وقد تتشابه
أعراضه�ا مع أعراض حساس�ية
الغب�ار ولكنه�ا تختل�ف يف أنه�ا
تكون محص�ورة يف فترة زمنية
قصرية ثم تتالىش وحدها ،يف حني
أن حساس�ية الغبار تس�تمر -يف
حال وجود الغبار -طوال العام.
أعراض الحساسية املوسمية
تختل�ف األع�راض م�ن ش�خص
آلخ�ر م�ن حي�ث تك�رار حدوثها
ومن حيث حدتها وقوتها ،ولكنها
بش�كل عام أع�راض خفيفة وال
تع�رض حي�اة الش�خص للخطر
– إال يف ح�االت ن�ادرة جدا ً – لذلك

الكمام�ة يف اليوم عن أربع س�اعات،
مؤكدا ً عىل رضورة غس�ل الكمامات
القابل�ة إلع�ادة االس�تخدام يف اليوم
الذي استخدمت فيه.
وأض�اف  ”:أن�ه إذا كان الش�خص
يرتدي كمامة قابلة إلعادة االستخدام
خمس�ة أيام يف األس�بوع ،فيمكن أن
يستخدمها خالل فرتة طويلة”.
ويمك�ن أن تس�تخدم ه�ذه الكمامة
عند غس�لها يوميا ً وعدم استخدامها
يف بع�ض األي�ام فترة س�تة أش�هر
أو حت�ى  8-10أش�هر ،وأن فترة
اس�تخدامها تعتمد أيضا ً على املادة
ً
قائلا  ”:إن
املصنوع�ة منها.وخت�م
الكمام�ة الطبي�ة االعتيادي�ة الت�ي
تس�تخدم مرة واح�دة ،ربم�ا تكون
وس�يلة حماي�ة أكث�ر فاعلي�ة ،من
الكمام�ة القابلة إلعادة االس�تخدام
التي تباع يف املتاجر”.

لطلة ابهى..

اختيار مستحرضات التجميل ليست
مهمة سهلة ،خاصة عندما يكون لها
تأثري عىل البرشة أو الشعر .وال يتعلق
األمر فق�ط بالنتيجة التجميلية التي
تحصيل عليها ،وإنما أيضا ً املال الذي
تنفقيه عىل رشاء هذه املنتجات.
وتواجه صاحبات البرشة الحساس�ة
حيرة مضاعف�ة حني تح�اول رشاء
منتجات تجميل جدي�دة لم تختربها
م�ن قب�ل فكي�ف تخت�ار منتج�ات
مناس�بة لبرشتها ال تس�بب اإلرضار
بها؟
تجنبي املنتجات العطرية
إغراء املنتج�ات العطرية يكون كبري
جدا ً ولكن رشاءها لصاحبات البرشة

 ك�وّري العجين�ة على هيئ�ة ك�راتمتوسطة الحجم.
 لتحضير الصلصة البيض�اء :يف الخالطالكهربائ�ي ،ضعي الحلي�ب املكثف املحىل
مع جبن الكريم.
ً
 أخلطي املكونات جيدا حتى تتجانس. أسكبي الصلصة فوق الكرات. أس�كبي صلصة الش�وكوالتة بحس�بالرغبة فوق الصلصة البيضاء.
 -زيّني بشوكوالتة فليك املفتتة.

سلوكيات

تعد ثقافة ارتداء الكمامة جديدة عىل
الجميع مع بدء تفيش وباء (كورونا)
يف ع�ام  ،2020وهن�اك العدي�د م�ن
األش�خاص يقوم�ون بممارس�ات
خاطئة عند ارتداء الكمامة.
وأوض�ح الدكت�ور نيق�والي
كريوتش�كوف ،أخصائ�ي أم�راض
املناع�ة إىل أن عم�ر الكمام�ات غري
القابلة إلعادة االستخدام هو من 2-3
ساعات ،بعد ذلك تصبح غري صالحة
بل تشكل خطورة عىل مستخدمها.
وبش�أن الطريقة املثلى ملعرفة مدى
صالحي�ة أي كمامة ،بينّ أنه ال توجد
طريقة لتحديد مدى صالحية الكمامة
القابلة إلعادة االس�تخدام ،كوس�يلة
للحماية.وق�ال إن ”:الس�بب ه�و أن
العديد من ه�ذه الكمامات مصنوعة
من أنسجة ومواد ال تقف عائقا ً أمام
الفريوسات والبكترييا ،ونصح بعدم
ارتداء هذه الكمام�ات طوال اليوم”.
وذك�ر أن الكمام�ات القابل�ة إلعادة
االستخدام ليست منتجات طبية ،بل
قطعة من املالبس ،موضحا ً أنها غري
موح�دة بمعايري معين�ة ،من وجهة
نظر مكافحة العدوى والفريوس�ات،
ما يجعل التنبؤ بكيفية عملها صعباً.
وش�دد أنه يجب أال تزي�د فرتة ارتداء

هكذا ميكن لصاحبات البشرة احلساسة
اختيار مستحضرات التجميل

طريقة حلى كرات الفليك

ش�وكوالتة س�ائلة للتزي�ن – بحس�ب
الرغبة
طريقة العمل
 لتحضير الك�رات :يف وع�اء ،ضع�يبسكويت الشاي وبسكويت الدايجستيف
والقشطة وشوكوالتة الفليك.
 أخلط�ي املكونات جي�دا ً حتى تتجانسوتصبح كالعجينة.
 أضيف�ي الج�وز املج�روش واعجن�يمجدداً.
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الجيوب األنف.
ضي�ق يف النف�س أو صعوب�ة يف
ّ
التنف�س ،وهو م�ا يحدث خاصة
ُ
ً
ّ
ملن شخص سابقا بأنه يعاني من
الربو.
ط�رق العلاج والوقاي�ة م�ن
الحساسية املوسمية
تتداخل ط�رق عالج الحساس�ية
املوسمية مع طرق الوقاية منها؛
وذلك ألن الوقاية منها -أو تجنبها
– ه�ي يف حد ذاتها علاج يف كثري

من الح�االت ،وهو ما يختلف من
شخص آلخر.
تن�اول أح�د أدوي�ة الحساس�ية
(مضادات الهيس�تامني) بش�كل
يوم�ي وذل�ك إذا كان�ت األعراض
دائم�ة ويومية ،أو يمك�ن تناوله
فق�ط يف األي�ام التي ت�زداد فيها
األعراض.
ّ
تجن�ب الخروج إىل األماكن الغنية
باألش�جار أو االعش�اب الت�ي
تسبب هذه الحساسية للشخص،
وتجنب مالمستها بشكل مبارش.
األسّة
غس�ل اإلمالءات وأغطي�ة رِ
وأغطية الوسائد والستائر بشكل
منتظ�م؛ للتخلص ممّا يعلق فيها
من غبار الطلع وغريه مما يسبب
الحساسية.
التخل�ص م�ن ألع�اب األطف�ال
املحش�وة أو غسلها بش�كل جيد
جداً.
تنظي�ف أي أماكن رطبة ومعتمة
يف املن�زل للتأك�د م�ن ع�دم نمو
العف�ن وال�ذي قد يس�بب بعض
أع�راض الحساس�ية املوس�مية
حني ينمو يف فصول معينة.
إبق�اء النوافذ والش�بابيك مغلقة
أغلب اليوم.

هذا ما حيدث جلسمك عند تناولك اجلوز يومياً
يمتاز الجوز بفوائده الصحي�ة املختلفة واملعروفة
للجس�م ،الحتوائ�ه عىل الدهون املفي�دة وأحماض
أوميغ�ا  3املفي�دة لعضل�ة القل�ب والرشايني ،فهو
مفع�ول س�حري يعم�ل على خفض مس�تويات
الكولسرتول الضار يف الجسم.
وقد كش�فت نتائج دراسة جديدة أن إضافة نصف
كوب م�ن الجوز إىل النظام الغذائ�ي اليومي يمكن
أن يخفض مس�تويات الكوليسترول بحوايل 8.5٪
ويقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب.
وقام باحثون بتجارب ملدة عامني عىل  628متطوعا ً
من األصحاء ،الذي�ن ترتاوح أعمارهم بني  63و79
عاماً ،حي�ث توصلوا إىل أن الذي�ن يتناولون الجوز
يومي�ا ً ش�هدوا انخفاضا ً ملس�تويات كوليسترول
الربوتني الدهني منخف�ض الكثافة ( ،)LDLوالتي
يرتب�ط ارتفاعها بزي�ادة خطر اإلصاب�ة بأمراض
القلب والسكتة الدماغية.
جزئيات  LDLأقل
كما انخفض إجمايل ع�دد جزيئات  ،LDLوتحديدا ً
الصغرية منها ،يف دماء املشاركني يف الدراسة الذين
تناولوا الجوز يومياً.
تقليل تصلب الرشايني
وأوضح الباحثون أن املش�اركني يف املجموعة ،التي
تناول�ت نصف كوب م�ن الجوز يومي�اً ،انخفضت
مس�تويات  LDLلديه�م ،بع�د  24ش�هرا هي مدة
الدراسة ،بمتوسط  4.3ملغم/ديسيلرت ،ويف الوقت
نفس�ه ،انخفض الكوليسرتول الكيل بمتوسط 8.5

مغم /ديسيلرت.
خفض خطر اإلصابة بأمراض القلب
وتبني أن اس�تهالك الجوز املعتاد يرتبط بانخفاض
بنس�بة  4.3%يف العدد اإلجم�ايل لجزيئات ()LDL
وجزيئات ( )LDLالصغرية بنسبة  ،6.1%ويرتبط
كال املتغريي�ن املعروفني بانخف�اض خطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية.
باإلضافة إىل ذلك ،توص�ل الباحثون إىل أن الربوتني
الدهني متوس�ط الكثافة ،أو كوليسترول (،)IDL
وهو مقدمة لـ ( ،)LDLانخفض أيضا ً يف املجموعة
التي تناولت الج�وز يومياً ،مع مالحظة أن تغريات
الكوليسترول الض�ار يف نف�س املجموع�ة تختلف
حسب الجنس.
فيما لم يتم التوصل لألسباب بعد ،فقد بلغ متوسط
االنخفاض عن�د الرجال  ،7.9%بينم�ا كان 2.6%
لدى النساء.

دراسات حديثة

اضحك تضحك لك الدنيا

يتجن�ب الكثري من األش�خاص
ظه�ور عالم�ات الش�يخوخة
بالعدي�د م�ن املمارس�ات
املختلف�ة ،حيث يمتن�ع العديد
عن الضح�ك خوفا من مظاهر
الش�يخوخة و التجاعي�د إال أن
ذلك االعتقاد امر خاطئ.
و أج�رى باحث�ون يف جامع�ة
 Loma lindaدراس�ة جدي�دة
قام�وا م�ن خالله�ا بتقس�يم
األش�خاص املتقدمني يف العمر
إىل مجموعتني ،حيث تم عرض
فيدي�و فكاهي على املجموعة
األوىل ،يف حين ل�م يعرض عىل
املجموعة الثانية ش�يئا ،و من
ث�م خضع�ت املجموعتين إىل
اختبار تحديد مس�توى القدرة
املعرفية.
و اظه�رت نتائ�ج الدراس�ة
ان األش�خاص املس�نني الذي�ن
ش�اهدو الفيدي�و الفكاه�ي

انخف�ض لديه�م هرم�ون
الكورتي�زول املتس�بب بحدوث
أرضار للخالي�ا العصبي�ة
املس�ؤولة عن الذاك�رة مقارنة
م�ع املجموعة الثاني�ة التي لم
شاهد الفيديو.

و كذل�ك بين�ت النتائ�ج دور
الضح�ك يف إف�راز هرم�ون
الس�عادة ،األم�ر الذي يحس�ن
من وظائف جه�از املناعة لدى
اإلنس�ان ،مم�ا يحاف�ظ على
الصحة البدنية للشخص.

مرفأ
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غزل عراقي

الحمل

انغل��ق باب الصبر ك��د م��ا ادك عليــــــــــــه
مو خالي ك��رم بس ان��ي مللتــــــــــــــــــــه
بعد ماهد سهم كون الطريده بعيــــــــــــــد
مابيها فخر لو كول وصلتــــــــــــــــــــــــه
وش��فت عصفور ميت كل ج��رح مــــــــــابي
حرت ه��اي املني��ه ش��لون واصلتـــــــــــــــه
ش��لت راسي وش��فت بالش��جره عش محروك
كلت هذا السبب واحلركه كاتلتـــــــــــــــــه
ونف��س موت��ه متت واجلس��د لع��د الــــــــروح
وحسرتي بجفن وبدمعه غسلتـــــــــــــــــه

مهني�اً :إيجابيات كبرية يف حيات�ك العملية ،وإنجازات
تده�ش املقرّبني منك ،وترس�م عالمات اس�تفهام حول
قدراتك
عاطفياً :حاول أن تعيش الواقع مهما تكن ظروفه ،وال س�يّ ما
ّ
أن ّ
أي تأخري قد يلحق بعالقتك بالرشيك بعض الرضر
ً
ً
ً
صحيا :تتوس�م خريا بالعالج الذي تخضع له ،وخصوصا بعدما
استعدت جزءا ً كبريا ً من عافيتك

الثور

مهنياً :حاول أن تكون أكثر ابتكارا ً لتحتفظ بموقعك
ّ
املتق�دم يف العم�ل ،وهذا يفرض علي�ك الهدوء وعدم
الترسع
ّ
ليتمكن من التعبري عن
عاطفياً :عليك أن تس�اعد الرشي�ك
حقيقة مشاعره ،وخصوصا ً بعد يوم من الرتقب بينكما
صحي�اً :ق�م بما هو مطلوب من�ك بعد تعرّضك لنكس�ة صحية
أثرت كثريا ً يف قدرتك عىل العطاء

من الفيسبوك

الجوزاء

مهني�اً :انضباط�ك يف العم�ل وحس�ن س�لوكك يف
الترصف يرفعان من أس�همك كثيراً ،وهذا يضعك يف
دائرة الضوء ويساعد عىل تحسني ظروفك
عاطفياً :عليك أن تتنبّه لترصفاتك هذا اليوم ،وخصوصا ً أن
خسارة الرشيك من شأنها أن تزيد األمور تعقيدا ً
صحي�اً :تضع كل مش�اغلك جانباً ،وتعطي ممارس�ة الرياضة
األولوية

السرطان

ّ
لك�ن املطلوب
مهني�اً :مش�اريع جدي�دة بالجمل�ة،
خطوات مدروس�ة ومؤك�دة تعيدك اىل دائ�رة الضوء
مجددا ً
عاطفياً :اس�تقرار وس�عادة الفتة يف العالق�ة مع الرشيك،
وهذا ما يرتك انعكاسات ايجابية إضافية ،ويولّد ارتياحا ً
صحي�اً :تناول ك�وب من الزهورات أو اليانس�ون مس�اء مفيد
للمعدة ويساعد عىل النوم

األسد

مهنياً :يدخل كوكب مارس إىل برج امليزان فتنقش�ع
الس�ماء وتنف�رج األس�ارير وتحصل على منحة أو
سلفة أو عىل مكافأة مالية
عاطفياً :ال تعامل الرشيك بجفاء وكن أكثر مرونة ،تطوّرات
كثرية يف العالقة بينكما وخصوصا ً بعد األجواء اإليجابية السائدة
حاليا ً
صحياً :ش�اور طبيبك قبل القيام بأي نش�اط قد ينعكس س�لبا ً
عىل قلبك ،وال سيما أنه ضعيف

العذراء

مهني�اً :ينتقل كوكب مارس إىل برج امليزان ،فتنطلق
أعمال�ك بحري�ة أكرب وتتحس�ن أوضاع�ك املالية إذا
شعرت بعرقلة
عاطفياً :قدرتك الفائقة عىل اإلقناع تساعدك يف تربير بعض
مواقفك تجاه الرشيك ،فيتفهم ذلك
صحي�اً :خف�ف من ح�االت االنفع�االت التي قد ترتد س�لبا ً عىل
وضعك الصحي والنفيس

الميزان

مهني�اً :علي�ك أن تس�تمع إىل نصائح الزملاء ،فهم
أكث�ر خربة منك يف كيفية إدارة األمور للخروج بنتائج
إيجابية
عاطفي�اً :يب�دو االرتياح س�يّد املوقف يف العالق�ة بالرشيك،
وهذا جيّد قياسا ً بما كانت تمر به عالقتكما يف السابق
صحي�اً :تبدو مرهق�ا ً يف معظم األوقات وعالم�ات املرض بادية
عىل وجهك ،والسبب الضغط الكبري الذي تتعرض له ،فانتبه

العقرب

مهني�اً :يخرج كوك�ب مارس من الع�ذراء لينتقل إىل
املي�زان فيخ�ف الوه�ج الس�ابق ،لك�ن جوبيتري هنا
ليدعم الخطوات
عاطفياً :كثرة املراوغة يف حس�م األم�ور الدقيقة تنذر بأن
العالقة بالرشيك لن تدوم طويالً
صحياً :قد تواجه أزمة صحية طارئة تبقيك طريح الفراش أكثر
من أسبوع ،لكنها ليست خطرة

القوس

مهني�اً :اس�تثمر طاقت�ك الخالق�ة لتطوي�ر قدراتك
العملي�ة ،وهذا م�ا س�تجعله يف أولويات�ك يف املرحلة
املقبلة
ُ
تق�س عىل الرشيك كثيراً ،فه�و يعاني بعض
عاطفي�اً :ال
املشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك
صحي�اً :مهم�ا تراكم�ت األعمال ،تج�د بعض الوق�ت لالهتمام
بصحتك وإيالئها األولوية

الجدي

مهنياً :قد تش�عر بالقلق تج�اه زمالئك يف العمل
م�ا يدفعك إىل مس�اعدتهم بكل الوس�ائل املتاحة
أمامك
عاطفياً :ال تدع الذكريات الحزينة تسيطر عىل أفكارك،
انطلق واستفد من التجارب املاضية
صحي�اً :تح�اش كل ما يثيرك لتن�اول كمي�ات كبرية من
الطعام ،واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك

الدلو

مهني�اً :لدي�ك رغب�ة صادق�ة بالعم�ل مع
اآلخري�ن ،لك�ن بعضه�م ل�م يتع�ود يوم�ا ً
الصدق
عاطفياً :االحترام واجب بينك وبني الرشيك ،وهو
يحدد مسار األمور بينكما
صحي�اً :احترم مواعيد تن�اول األدوي�ة وال تتناولها
ساعة تشاء ألن ذلك يسبب لك مشاكل يف املعدة

الحوت

مهني�اً :يدعوك هذا الي�وم إىل تجنب الج�دال والنزاع
والح�روب م�ع الزمالء أو مع الزبائن الذين ال تش�عر
بارتياح تجاههم
عاطفي�اً :كل الظروف تدفعك إىل حس�م األمور مع الرشيك،
فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة
صحي�اً :ثابر عىل نش�اطك الري�ايض اليومي ،وش�جع اآلخرين
لالقتداء بك وأقنعهم بأهمية ما يقومون

acebook

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1822استقالل الربازيل عن الربتغال.
 - 1848النمسا تحظر تجارة الرقيق.
 - 1932تأس�يس منظم�ة الرشط�ة
الجنائية الدولية  /اإلنرتبول.
 - 1940سلاح الج�و امللك�ي الربيطاني
يبدأ بقصف املدن األملانية ر ًدا عىل الحملة
الجوي�ة العنيف�ة الت�ي ش�نها الطريان
األملاني عىل امل�دن الربيطانية وذلك أثناء
الحرب العاملية الثانية.
 - 1944الس�لطات الربيطاني�ة تواف�ق
عىل تش�كيل لواء يه�ودي داخل الجيش
الربيطاني.

 - 1952وزارة علي ماهر باش�ا يف مرص
تق�دم اس�تقالتها بع�د  44يومً �ا م�ن
تش�كيلها بعد ث�ورة  23يولي�و ،واللواء
محم�د نجي�ب يش�كل ال�وزارة الجديدة
ويحتف�ظ بها لنفس�ه ب�وزارة الحربية
والبحرية.
 - 1961صدور قانون جديد بشأن وضع
علم للكويت ليوضح استقاللها.
 - 1977توقيع اتفاقية بني بنما والواليات
املتح�دة تعيد بموجبه�ا الواليات املتحدة
السلطة عىل قناة بنما إىل بنما.
 - 1978عقد أول اجتماعات كامب ديفيد

قصة وعربة

اعتمد على نفسك وانت تعمل
كان هناك تاجرا غنيا استطاع ان
يكون ثروته الكبرية بجهوده ومن
ع�رق جبينه ف�كان له�ذا التاجر
زوجة وابنة وابنه الصغري ….
ال�ذي س�يرتك ل�ه الث�روة عندما
يكبر ولكن ه�ذا الطف�ل الصغري
كان كثير امل�رح واللع�ب واللهو
فخ�اف االب ان يق�وم هذا الطفل
عنددم�ا يكرب بتضيع ثروته فقرر
ان يخترب ابنه ويعلمه درس�ا عن
قيمة العمل فناداه-:
التاجر  -:ول�دي انت رصت كبريا
فاذه�ب هذا اليوم واعمل الرى ما
تجنيه م�ن عملك يف نهاي�ة اليوم
واذا ل�م تعم�ل فل�ن تحص�ل عىل
وجبة العشاء .
وخرج التاجر اىل عمله.
ذه�ب االبن اىل ام�ه مبارشة وهو
يبك�ي ( أماه اعطيني ماال ) قالت
وملاذا ياولدي فاخربها بما قال له
ابي�ه فاعطت�ه االم نق�ودا بعد ان
الح عليها باكيا .
ويف املس�اء ع�اد االب م�ن عمل�ه
وس�ال ابن�ه م�اذا جني�ت الي�وم
ياولدي من عملك .
االب�ن  -:لق�د جنيت ه�ذه النقود
ي�ا ابي ( واخ�رج له النق�ود التي
اعطته اياه امه ) .
التاجر  -:حسنا يابني ارمي هذه
النقود يف البرئ .
فارسع االبن ورمى النقود يف البرئ
 ،عنده�ا ادرك التاج�ر ان ابنه لم
يعم�ل هذا الي�وم وان هذه النقود
قد حص�ل عليها من امه فقرر ان
يرسل امه اىل اهلها .
ويف الي�وم الت�ايل ك�رر االب نفس
الطلب عىل ولده .
ففكر االب�ن ان ياخ�ذ النقود من
اخته وقد اعطته اخته النقود .
وعند عودة التاجر من العمل كرر
نفس السؤال-:
م�اذا جني�ت الي�وم ياول�دي من
عملك .
االب�ن  -:لق�د جنيت ه�ذه النقود

ي�ا ابي ( واخ�رج له النق�ود التي
اعطته اياه اخته) .
التاجر  -:حسنا يابني ارمي هذه
النقود يف البرئ .
فارسع االبن ورمى النقود يف البرئ
 ،عنده�ا ادرك التاج�ر ان ابنه لم
يعم�ل ه�ذا اليوم ايض�ا وان هذه
النقود قد حص�ل عليها من اخته
فقرر ان يرس�لها ه�ي االخرى اىل
امها .
ويف الي�وم الثالث ك�رر االب نفس
الطلب عىل ولده مهددا اياه انه لن
يبي�ت يف البيت اذا لم يخرج للعمل
ويجني ثمرة عمله .
اضطر االبن ان يخرج فوجد محال
في�ه بضاعة خ�ارج املحل فذهب
اىل صاحب املح�ل وطلب ان يعمل
عنده فقال له صاحب املحل
حمل ه�ذه البضاعة م�ع العمال
واستغرق العمل من الصباح حتى
عرص ذلك اليوم .
فرجع التاجر اىل البيت ونادى ابنه
وك�رر علي�ه الطلب ياول�دي ماذا
جنيت اليوم …?
فاخرج االبن نقودا من جيبه فقال
له التاجر ارمها يف البرئ ياولدي
ولكن االبن ت�ردد من رمي النقود
يف البئر واخذ يبكي لقد تعبت بها
كثريا ي�ا ابي فق�ال ل�ه ابيه النك
تعب�ت به�ا ياول�دي وف�رح االب
واصبح مطمئنا عىل ثروته .
هدف القصة
يجب ان نعلم اطفالنا االعتماد عىل
النفس منذ الصغر وان يتعلموا ان
ثمرة العمل هو النجاح .

بني رئيس وزراء إرسائي�ل مناحم بيجن
والرئيس املرصي محمد أنور السادات.
 - 1979ب�دأ الب�ث يف املحط�ة الرياضية
األمريكية «إي أس بي إن .»ESPN /
 - 2003رئي�س الس�لطة الوطني�ة
الفلس�طينية ي�ارس عرف�ات يعني أحمد
ً
ً
خلف�ا ملحم�ود
رئيس�ا لل�وزراء
قري�ع
عباس.
 - 2011تحط�م طائ�رة كانت تقل فريق
لوكوموتيف ياروسلافل الرويس لهوكي
الجلي�د ،وأس�فر الحادث ع�ن مقتل 43
ً
شخصا.

مشاكل وحلول

كيف أحل مشكلة صمتي؟
أنا فتاة أعاني من الصمت عندما أكون يف جلسة
مع ناس كثر .ما الحل؟
النصائح والحلول:
 1اختصرت بكلمات قليلة مش�كلة حقيقيةتعان�ي منها كثريات م�ن البنات ،فيا لألس�ف!
عائالتن�ا ومجتمعاتن�ا عموم�ا ً ل�م تربن�ا عىل
التعام�ل االجتماع�ي واكتس�اب الثق�ة من�ذ
الطفولة.
 2لك�ن يبقى من امله�م أن نع�رف أننا نعيشاآلن عرصا ً جديدا ً يس�اعدنا يف كثري من النواحي
عىل مش�اركة اآلخرين ،وبالتايل يخف الش�عور
بالوحدة.
 3املش�اركة التي أعنيها هي قن�وات التواصلاالجتماع�ي؛ فأنت م�ن دون كالم تس�تطيعني
أن تتواصيل بالكتابة أو اختيار بوس�ت مع عدد
من الصديقات واألقارب واملعارف أيضاً ،ومؤكد
ً
تواصلا من ه�ذا النوع على نحو ما،
أن لدي�ك
وأنا أذكره؛ ألذكرك بأنك تس�تطيعني أن تخزني

الكثير من املعلوم�ات من خلال تواصلك هذا،
لتكون لديك «عدة» تساعدك عىل تخطي صمتك
حني تكونني يف جلسة اجتماعية.
 4وأن�ه يف كل جلس�ة يك�ون هن�اك بع�ضاألش�خاص الذين يحتكرون الكالم ،فال تهتمي
بذلك ،ويبقى امله�م أن تبدئي حديثا ً جانبيا ً ولو
قصيرا ً مع م�ن يجلس بقربك حت�ى لو كنت ال
تعرفني من يكون ذلك الشخص.
 5أن�ت تعانني م�ن الصمت؛ ألن�ك مؤدبة ،والأق�ول خجول ،مع أني مع الحي�اء الجميل الذي
يحفظ للبنت أنوثتها؛ لهذا أنصحك أن تتشجعي
وتبدئي حديثك بطرح س�ؤال عن موضوع عام،
أو إذا كان هناك موضوع معني يتحدث الجميع
عن�ه فاخت�اري س�ؤاالً واطرحي�ه؛ ألن ط�رح
السؤال أسهل من التعليق أو إبداء الرأي إذا كنت
تعانني من الخجل.
 6امله�م أيض�ا ً أن تبادري بتدريب نفس�ك عىلتطوير ثقتك بنفسك اجتماعياً ،وذلك بأن تبدئي

بدع�وة أكث�ر م�ن  3صديق�ات لتش�كيل معهن
مجموعة صغيرة ،وحني تكونني أن�ت الداعية،
فهذا يساعدك عىل املبادرة باالهتمام بهن وطرح
األحاديث ،وال بأس من االس�تعداد بتجميع عدد
من القضايا االجتماعية التي تسمعني أو تقرئني
عنها وتبادرين بطرح األسئلة حولها ،ما يجعلك
وس�ط دائرة النجاح ،ولو بكالمك القليل ،وليس
خارجها فتعاني من الصمت.
 7مع الوقت أنصحك بمحاولة دعوة صديقاتإىل جان�ب أش�خاص ج�دد؛ لتتعريف إليه�م ،ما
يكس�بك تدريجا ً مرون�ة يف التعامل مع وس�ط
اجتماعي كبري سواء كنت داعية أو مدعوة.
(عن خالة حنان :مجلة سيدتي)

اختبارات شخصية

أول ما تراه في هذا الرسم يكشف سبب خوفك في الحياة
يش�عر كل منا بالخ�وف من أمر م�ا .إال أن هذا
الخ�وف قد يتح�ول إىل قلق دائ�م .ولهذا األفضل
التخل�ص من�ه .أما الخط�وة األوىل الت�ي يمكن
القي�ام به�ا فه�ي معرفة س�بب ه�ذا الخوف.
ويمكن خوض هذا االختبار أن يساعد عىل ذلك.
وله�ذا يجب تحديد الش�كل ال�ذي تتم مالحظته
أوالًيفه�ذهالص�ورة.
 1التفاحة
إذا لفت�ت التفاحة نظرك أكث�ر من أي يشء آخر
يف هذا الرسم ،فهذا يدل عىل أنك تخاف دائما ً من
أال يبادل�ك اآلخ�رون عطاءك ومش�اعرك .فأنت
تحس�ب له�ذا ألف حس�اب وتس�عى إىل مراعاة
محيطك قدر اإلمكان .وهو ما يش�عرك بالتعب.
ً
قليلا وتأك�د أن إرضاء
إذا ً ح�اول أن تسترخي
اآلخري�ن ليس أم�را ً ممكن�ا ً أو رضوري�ا ً دائماً.
إفعل الصواب وال تكرتث.
 2الصبي
إذا الحظ�ت وج�ود الصبي أكثر م�ن غريه ،فهذا
يشير إىل ّأن�ك ب�ريء وصادق�ة .إال أن س�بب
ش�عورك الدائم بالقلق هو ابتعاد بعض األقارب
عنك من دون سبب واضح .فهم ال يأتون لزيارة
منزلك وال يس�ألون عن أحوالك إال نادراً .وعندما

تلتقيه�م ال يرحب�ون بك بطريق�ة الئقة .ورغم
ه�ذا حاول أن تخفف من قلق�ك .فإذا لم ترتكب
أي خطأ تجاههم حاول أن تش�عر باالسترخاء
وأن تنىس أمرهم لبعض الوقت وال ّ
ش�ك يف أنهم
سيدركون خطأهم.
 3املهرجان
يف حال الحظت وجود املهرجني أوالً فهذا يشير
إىل ّ
أن تقل�ب مزاج�ك بش�كل مفاج�ئ ه�و م�ا
يش�عرك بالقلق .فمش�اعرك تنتقل م�ن الهدوء
إىل الغض�ب ومن الفرح إىل الحزن ومن املحبة إىل
النفور بشكل مفاجئ ومن دون مقدمات .وأنت

كلمات متقاطعة

تخىش أن يؤثر هذا س�لبا ً يف عالقتك باألشخاص
املحيطين بك .إذا ً كل ما عليك فعله هو الس�عي
إىل التحك�م بانفعاالت�ك وردود أفعال�ك .وله�ذا
فك�ر جيدا ً قب�ل أن تقوم بأي عم�ل أو أن تقول
أي كلمة.
 4العنكبوت
إذا لفت العنكبوت انتباهك فهذا يشري إىل أنك تمر
حاليا ً بمرحلة صعب�ة يف حياتك .فعليك االختيار
بين أمري�ن على الدرجة نفس�ها م�ن األهمية
بالنسبة إليك .ولهذا تشعر بالقلق وبالخوف من
املستقبل .ولتتخصل من هذا الشعور املزعج من
األفض�ل أن تقوم بقي�اس إيجابيات وس�لبيات
التخيل ع�ن كل من الخيارين .فهذا سيس�اعدك
عىل تحديد موقفك وسيشعرك باالرتياح.
 5الجمجمة
إذا رأي�ت الجمجمة الخفية يف هذا الرس�م فأنت
تفكر يف أحي�ان كثرية بخطر محتمل قد يصيبك
أو يلح�ق بأحد أف�راد عائلتك .وله�ذا تعاني بني
الحني واآلخر من حاالت تتخطى القلق وتصل إىل
الهل�ع .إذا ً حاول أن تعيش الحياة بأكرب قدر من
التفاؤل .وقدم الدعم والتش�جيع لنفسك وتدرب
عىل توقع حدوث األمور اإليجابية قبل السلبية.

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مرب�ع م�ن املربعات
التسعة الصغرية  ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة
التس�عة الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال تس�تخدم
الرقم اال مرة واحدة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
طريقة “ثورية” جديدة لحفظ
الطعام من دون تجميده

توصلت دراسة حديثة إىل طريقة
مبتك�رة لحف�ظ األغذي�ة بخالف
تجميده�ا ،م�ن ش�أنها أن تجعل
األطعم�ة املحفوظ�ة أكث�ر أمانا
وأعلى ج�ودة ،وتقل�ل يف الوق�ت
ذاته من اس�تهالك الطاقة الناجم
ع�ن تش�غيل الثالج�ات ،وبالتايل
انبعاثات الكربون.
وتعتم�د طريقة الحف�ظ الجديدة
على تخزين األطعم�ة يف حاويات
صلب�ة محكم�ة مصنوع�ة م�ن
البالس�تيك أو املع�دن ،ممل�وءة
تماما بسائل خاص يشبه املاء.
وعلى عك�س الحف�ظ التقلي�دي
بالتجمي�د ال�ذي يتع�رض في�ه
الطع�ام للهواء ،ث�م يصبح صلبا
عن�د درج�ات ح�رارة منخفضة،
ف�إن التقني�ة الجدي�دة تحاف�ظ
عىل الطع�ام دون تحوله إىل مادة

صلبة ،التحول الذي يمثل التهديد
الرئييس لجودة الغذاء.
وتس�مح تقنية الحف�ظ الجديدة
املس�ماة “إيزوكوري�ك” أيض�ا
بتخزين أفضل لألطعمة الطازجة
الت�ي يصع�ب تجميده�ا ،مث�ل
الطماطم والكرز والبطاطا.
وتق�ول القائ�دة املش�اركة يف
الدراس�ة ت�ارا ماكهي�و“ :يمكن
لسلس�لة إنت�اج الغ�ذاء بأكملها
االعتم�اد على التقني�ة الجديدة،
حيث يمكن استخدامها بداية من
املزارعني مرورا بمصنعي األغذية
وتجار الجمل�ة والتجزئة ،وصوال
إىل املنازل بعد رشاء املنتج”.
وتتاب�ع“ :إذا انترش ه�ذا املفهوم
املبتكر م�ع كل الفوائ�د املحتملة
ل�ه ،فقد تك�ون الث�ورة املقبلة يف
حفظ األطعمة”.

ابتكار “سينسور” صغير يمكنه
مراقبة طعامك

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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بدأ قبل أسبوع عرض املسلسل الدرامي
«عالحلوة واملرة» عىل منصة شاهد وقناة
أم بي يس؛ وهو يجمع عددا ً من أبرز نجوم
الدراما اللبنانية والسورية من بينهم
نيكوال معوض وباميال الكيك وكارمن لبس
وسلمى املرصي ودانا مارديني وجو طراد
وغريهم.
القصة مقتبسة عن مسلسل تركي لم يكتب
له متابعة العرض بسبب اإلحصاءات التي
بيّنت ضعف وعدم تحقيقه نسبة مشاهدة
عالية ،فأوقف يف تركيا ل ُيعاد بنسخة عربية
من إخراج املخرج الرتكي فكرت القايض
الذي عمل من قبل يف إخراج مسلسل
«عروس بريوت» يف الجزء األول.
وقد علم أن املبارزة يف املسلسل بني املمثلتني
باميال الكيك ودانا مارديني لم تكن فقط
ّ
تحتم أو تفرض ذلك،
وفق األحداث التي
بل علمنا أن العمل بني دانا وباميال شهد
مشاكل عديدة وصلت أصداؤها إىل خارج
أماكن التصوير والسبب هو رؤية كل ممثلة
للدور من منظارها الخاص ،وهذا بالطبع

روبي تفاجئ
مجهورها بشيء غري
متوقع لشهر رمضان
أعلن املنتج وليد منصور مرشوعه
الفني الجديد ،الذي سيجمعه
مع الفنانة روبي ،خالل الفرتة
املُقبلة ،وذلك بعد نجاحهما سو ًيا
يف إنتاج ميني ألبوم مؤخرًا.وقال
يف ترصيحات صحافية“ :إن روبي
ُ
ستقدم فوازير ألول مرة ،ومن
املُقرر عرضها يف شهر رمضان
لعام  ،2022قائلاً “ :روبي هتقدم
حاجة مختلفة تمامً ا لم ُتقدم
عىل الشاشة من قبل”.وأوضح
وليد منصورّ ،
أن املرشوع الزال
يف مرحلة الكتابة حال ًيا ،لكنه
سيضم  30ضيفا بـ 30نجما،
ومن املُقرر بدء التحضريات خالل
املُقبلة.
ا لفرت ة

كش�ف تطبي�ق املراس�لة الفوري (واتس�آب) ع�ن أن كل مس�تخدميه
يف إمكانه�م اآلن نقل س�جل دردش�اتهم من هاتف “آيف�ون” إىل هاتف
“سامسونغ”.
وأك�د (واتس�آب) يف بيان ل�ه :أنه “لم يع�د تغيري هاتف�ك معناه فقدان
سجل الدردشة الخاص بك ،فبدءا من اآلن يمكنك نقل سجل (واتسآب)
الخاص بك من “آيفون” إىل “سامسونغ”.
وأش�ار (واتس�آب) إىل أن تل�ك املي�زة املنتظ�رة منذ س�نوات من جانب
مس�تخدميه س�تكون متاحة يف جميع األجهزة األخ�رى قريبا ،وهاتف
جدي�د ونفس الذكريات ،مؤك ًدا أن عملية نقل البيانات آمنة تماما ،وأنه
ال يستطيع رؤية البيانات املنقولة.
وكان يف السابق إذا اختار مستخدمي (واتسآب) ،ميزة النسخ االحتياطي
السحابي ،فسيتم تخزين سجالت دردشة آيفون” يف “آي كالود” ،بينما
تم نسخ س�جالت هواتف “أندرويد” احتياطيا يف “غوغل درايف” ،وهو
ما كان يجعل من املس�تحيل تقريبا نقل س�جل الدردشات بني الهواتف
التي لم تكن تعمل بنظام التشغيل نفسه.
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يف املرآة
السعودية ،ومن املتوقع أن يبقى عرضه
حتى بداية السنة املقبلة ،يف وقت ُيحكى
عن استعانة أم بي يس بنسبة املتابعة أو
الجمهور املشاهد التخاذ قرار تصوير
جزء ثالث بعدما ُ
صوّرت ستون حلقة من
املسلسل حتى اليوم.

جرى يف كواليس املسلسل ،لكنه واضح من
خالل التعامل عىل الشاشة بني املمثلتني.
يذكر أيضا ً ان املسلسل حقق أعىل نسبة
مشاهدة يف األيام األوىل عربيا ً وتصدر
«هاشتاغ» االسم صفحات تويرت عىل موقع
التغريدات ،خصوصا ً يف اململكة العربية

يامسني رئيس وحممود نصر ينتظران « 60دقيقة»
أيام قليلة تفصل الجمهور عن أوىل حلقات
مسلسل « 60دقيقة» لياسمني رئيس الذي
يخوض من خالله النجم السوري محمود نرص
أوىل تجاربه يف الدراما املرصية.
وكشفت النجمة ياسمني رئيس عن إطالق
ً
بداية من الخميس 16
مسلسلها « 60دقيقة»
سبتمرب حرصيا ً عىل منصة شاهد  ،vipاملسلسل
مكوّن من  9حلقات ،تدور أحداثه يف إطار من
اإلثارة والتشويق ،وهو من تأليف محمد هشام
عبية وإخراج مريم أحمدي.
وقد نرشت ياسمني رئيس البوسرت الرسمي
للمسلسل عىل صفحاتها الرسمية عىل منصات
التواصل االجتماعي ،ويشاركها يف بطولته النجوم
محمود نرص الذي يجسد شخصية طبيب شهري
له برنامج تلفزيوني أسبوعي ،أما جلسات العالج
يف عيادته فهي  60دقيقة عىل «اسم املسلسل»،

ولكنه يعاني بعض األزمات النفسية التي تقوده
إىل مصري غري متوقع يف حياته الزوجية.
وقد اختار محمود نرص لوكا ً مختلفا ً للشخصية
التي يجسدها ضمن األحداث حيث ارتدى «نظارة
طبية» وقصرّ شعره ،ليظهر ببعض الشعر
األبيض يف لحيته وشاربه أيضا ً ليتالءم مع
الشخصية التي يجسدها يف العمل ،عىل عكس
اللوك األخري الذي ظهر به يف مسلسل «دفعة
بريوت».
وعىل صعيد آخر ،تنتظر ياسمني رئيس العرض
األول لفيلمها قمر  14ضمن فاعليات الدورة
الخامسة ملهرجان الجونة السينمائي ،وأيضا ً
فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ
فرتة ،حيث تعود بهما للبطولة السينمائية بعد
نجاحها الكبري خالل موسم رمضان بشخصية
فاتن يف مسلسل ملوك الجدعنة.

إهلام شاهني تكرم يف «مهرجان األمل السينمائي الدولي» يف ستوكهومل
أعلنت إدارة مهرجان األمل السينمائي الدويل يف
ستوكهولم برئاسة الفنان العاملي اللبناني فادي
اللوند وإدارة املخرج العماني د .خالد الزدجايل
عن تكريم املمثلة املرصية الهام شاهني يف افتتاح
مهرجان «األمل السينمائي الدويل» الذي سيقام
يف العاصمة السويدية ستوكهولم يوم  10أيلول
الجاري.كما رصح مؤسس ورئيس املهرجان،
فادي اللوند :أن حضور شاهني إىل مهرجان األمل
يف دورته األوىل إضافة فنية كبرية للمهرجان،
خاصة أنها ستكون أول من سيفتح الستار
عىل هذا املهرجان السينمائي اإلنساني الفريد
من نوعه يف أوروبا ودول الشمال.كما أكد
خالد الزدحايل ،مدير املهرجان :أن تكريم
النجمة الهام شاهني سيكون بمثابة
تتويج ألعمالها السينمائية املتميزة

التي قدمتها عىل مدى سنوات طويلة ،وأن النجمة
املرصية أثرت السينما املرصية والعربية بأدوارها
املتنوعة واملختلفة.وستشارك إلهام شاهني يف
املهرجان اىل جانب الفنانة اللبنانية كارول سماحة
والنجمة الفرنسية برجيت ساي وغريهما.

كندة علوش تعرتف جلمهورها بسر

أعلن�ت الفنان�ة الس�ورية،
كن�دة عل�وش ،كراهيتها
للمدخنين ،وغ�ردت
عبر حس�ابها على
(تويرت) ،قائلة“ :رح
اعرتفلك�ن برس ،ما
بك�ره يش بحياتي
قد التدخني”.
وأضاف�ت” بتمن�ى
عيش لشوف اللحظة
اليل انمنع فيها التدخني
من كل األماكن العامة وحتى
الخاص�ة والش�وارع ،وإذا كان أي
يش ممك�ن يعترب حرية ش�خصية
إال التدخين إلن�و مزع�ج ومرض
للمحيطني مو بس للمدخن”.

(فيس بوك) يقدم اعتذارا
رسميا للرجال السود

(واتسآب) يكشف عن إمكانية نقل سجل
الدردشة من “آيفون” إلى “سامسونغ”

07810090003

أم بي سي تستعني باجلمهور لتصوير مسلسل «عاحللوة واملرة»

ابتكر فريق من الباحثني يف جامعة تافتس األمريكية “سينسور” صغري
يوضع عىل أحد األس�نان لرياقب الطعام الذي يأكله الش�خص ويسجل
مجموع�ة متنوع�ة من العنارص الغذائي�ة وامل�واد الكيميائية والحاالت
الفيس�يولوجية ،ما يس�اعد يف الحف�اظ عىل نمط حي�اة صحي ،وذلك
بحس�ب موقع  indiatimesالهندي.وبحس�ب التقرير ،فقد ظهر هذا
املستشعر ألول مرة يف  ،2018وكان حجمه ال يتجاوز  2ملم ،كما أنه
يتميز بمرونة فائقة تجعله يتناس�ب مع انحناءات األسنان ،كذلك
فهو حس�اس حيوي ينقل البيانات الس�لكياً.وهو مصنوع من
 3طبقات متالصقة إحداها تس�تجيب بش�كل حيوي وتمتص
العن�ارص الغذائي�ة وامل�واد الكيميائي�ة ،على حين تحتوي
الطبقت�ان األخري�ان عىل حلقتين ذهبيتني مربعة الش�كل،
حيث تش�كل الطبقات الثالث هوائيا ً يجم�ع وينقل املوجات
يف طي�ف الرتددات الراديوية ويحدد ويقيس ش�دتها .كما أن
اس�تخدامه للموج�ات الراديوي�ة بهذا الش�كل يغنيه عن أي
مصدر للطاق�ة ،وعندما تصط�دم املوجة بالحس�اس يتلقى
ً
متجاهلا املوجات غري الرضوري�ة ،حيث يمكن
بعض�ا ً منها
توجي�ه الحس�اس ألي يشء يبحث عنه بش�كل خاص ،كامللح
أو الكح�ول أو الس�كر على س�بيل املثال.كم�ا ذك�ر فيورنزو
أومينيتو ،الربوفيس�ور يف جامعة تافتس ،أنهم طوّروا تقنية
تحديد الهوية بموجات الراديو ( )RFIDعىل ش�كل حساس
يقرأ وينقل املعلومات بش�كل دينامي س�واء كان مثبتا ً عىل
أحد األسنان أو الجلد أو أي سطح آخر.

ق�دم موقع التواصل االجتماعي (فيس بوك) اعتذارا بعد
أن وص�ف نظام�ه لل�ذكاء االصطناعي الرجال الس�ود
بأنهم “ق�رود” يف مقطع فيديو منش�ور عرب منصتها.
وأك�د متحدث باس�م (فيس بوك) على أن ما حدث هو
خطأ غير مقبول بش�كل واض�ح ،وأن برنامج (فيس
ب�وك) املعني بتوصي�ف الفيديوهات ت�م تعطيله.وقال:
“لقد قمنا بتعطيل ميزة توصية املوضوع بالكامل ،بمجرد
أن أدركن�ا أن هذا كان يحدث ،وذلك لكي نتمكن من التحقيق
يف الس�بب ومنع تك�رار ذلك”.وتابع (فيس ب�وك) يف بيان للنرش” نعتذر
ألي شخص قد يكون قد رأى هذه التوصيفات املسيئة”.وكانت صحيفة
“دييل ميل” الربيطانية هي أول من كشف عن الفيديو امليسء ،والذي يعود
نرشه عىل (فيس بوك) إىل  27يونيو /حزيران  ،2020ويحمل عنوان “رجل
أبيض ينادي رجال رشطة بش�أن رجال سود يف املارينا” ،والذي يبني رجاال
س�ود يشتركون يف خالفات مع ضباط رشطة ومدنيني بيض.وفور انتهاء
الفيديو يس�أل (فيس بوك) مس�تخدميه إن كانوا يرغبون يف االس�تمرار يف
مش�اهدة مقاطع فيديو عن الرئيس�يات” ،والتي يندرج تحتها “القرود”.
م�ن ناحيته ،أكد مدير منتج قس�م (فيس بوك ووت�ش) ،للفيديوهات أن
الرشكة تبحث يف السبب الجذري وراء الخطأ غري املقبول.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

وتفاعل الجمهور بش�كل واسع
مع تغريدة علوش وانقسمت
التعليق�ات بين وافقه�ا
الرأي وعرب عن انزعاجه
من رائحة الدخان وبني
من دافع ع�ن التدخني
واعتبر وصفه�ا لألمر
مبالغة.
يذك�ر أن كندة مش�غولة
حالي�ا ً بتصوير مسلس�لها
الجدي�د “الس�تات بتع�رف
تقت�ل” ،مع عدد م�ن النجوم منهم
 ،إنج�ي املقدم ،تارا عماد ،مريهان حسين،
أحم�د وفي�ق ،إخ�راج محمد سلامة ،ومن
املنتظ�ر ع�رض العم�ل قريب�ا ً عبر منصة
“شاهد”.

املواطن يستغيث  ..مَن
يتحمّل مسؤولية الغالء ؟

حييى الزيدي

لقد كث َر العوز يف بلدنا ،وطلب الحاجة أصبح ظاهرا ً ال باطناً ،واملتسولون
أعدادهم تزداد يوما بعد اآلخر ..نراهم عىل األرصفة ،ويف اإلشارات الضوئية،
وما ُعدنا نميز ونعرف الصادق من الكاذب ..وكثرت الجريمة وتنوعت ،السيما
النصب واالحتيال يف شتى مرافق الحياة ..يف العمل واملعامالت ،والبيع والرشاء،
وأصبح قسم كبري من الناس يع ّدهما «شطارة» ،وال يهتم لسلطة القانون يف
البلد ،وال لألعراف والتقاليد االجتماعية ،يأتي هذا يف ظل موجة الغالء التي
يشهدها البلد جرّاء ارتفاع االسعار يف األسواق وسعر رصف الدوالر.
منذ أن أصدر البنك املركزي العراقي قرارا ً بخفض قيمة الدينار العراقي
أمام الدوالر األمريكي ،ارتفعت أسعار املواد الغذائية والخرضاوات والفواكه
والدواجن ومقطعات الدجاج وبيض املائدة يف األسواق العراقية ،بنسب
متصاعدة ،فضال عن ارتفاع اسعار جميع املواد التجارية لتصل إىل ما هي
عليه االن.
إن ارتفاع سعر رصف الدوالر وعدم كفاية املنتوج املحيل هما من رفع األسعار،
وأيضا لوجود طلب متزايد عىل املواد أعاله ،كونها سلعا ً ذات استهالك يومي.
إن خطوة الحكومة بزيادة سعر الدوالر لم تكن مدروسة بالشكل املطلوب،
ما أثر بشكل كبري عىل املواطن ،السيما الطبقة الفقرية واصحاب الدخل
املحدود.
وهنا يف مقايل أردت الرتكيز عىل قوت املواطن اليومي ،ومعاناته بشكل
ملحوظ ..نعم ،قبل يومني سمحت الحكومة باسترياد وإدخال الطماطم اىل
البلد ،وباعتقادي هذه الخطوة منقوصة الن املواطن يحتاج اىل الكثري من
املواد األخرى ،وال يعتاش عىل الطماطم وحدها.
العراق تقريبا يستود كل يشء( ..املشتقات النفطية -واالدوية ومواد التجميل
والعطور  -ومواد البناء -واملواد اإلنشائية – واملالبس -واالثاث واملواد املنزلية)
وغريها.
ُ
منع االسترياد ركز عىل املواد الغذائية والخرضاوات
والسؤال هنا :ملاذا
والفواكه والدواجن وبيض املائدة ومقطعات الدجاج دون غريها من املواد
االخرى ،السيما بعدما عرف الجميع ،بما فيهم املسؤول ،ان املنتوج املحيل
ال يغطي الطلب ،وال يمكن أن يوجد االكتفاء للمواطن؟
أقول :املواطن يستغيث من الغالء الحاصل يف البلد ،وعىل الحكومة النزول
اىل الشارع لتتقىص الحقائق بنفسها ،والسماح باسترياد املواد الغذائية
والخرضاوات والفواكه والدواجن وبيض املائدة ومقطعات الدجاج ،بنسب
تغطي كفاية املواطن والسوق ،من أجل املحافظة عىل اعتدال األسعار،
السيما بعد ارتفاعها للضعف ،وإحداث نوع من املنافسة بني املنتج املحيل
واملستورد.
نعم ..املسؤول حتى إن كانت كفاءته يشار لها بالبنان ،ومتمكنا ً من عمله
وتخصصه ..فالعملية اإلدارية وحياة الناس وقوتهم اليومي ،وحسن
االختيار ألدواته ،وتقدير الظروف يف البلد أكرب من ذلك كله.
وقبول التحدي لدى املسؤول بتحويل بعض الذين يوصفون بـ»عاهات
العمل» إىل «نجوم يف العمل» ،ذلك النجاح بعينه.
كما يجب عىل املسؤول أن يحسن االختيار يف أدوات عمله ،السيما املناصب
الحساسة التي تمس أمن وسمعة البلد ،أو تلك التي تكون عىل تماس
مبارش مع املواطن.
إن مفهوم املسؤولية لدى اإلنسان هو قدرته عىل تحمل نتائج أقواله
وأفعاله التي يقوم بها ،مع علمه املسبق بنتائجها ،سواء كانت جيدة أم
سيئة ،وهي شعور أخالقي ايضا.
إذاً ..فاملسؤولية هي التزام أمام الله أوالً ،وأمام اآلخرين مهما اختلفت
مسمياتهم ثانيا ..وهي التزام الشخص بما يصدر عنه من قول أو فعل.
إن صحافتنا اليومية ومؤسساتنا اإلعالمية ال تخلو من رصد القضايا التي
تمس حال املواطنني ،وأغلب االحيان تتصدر هموم املواطنني وشكواهم
أبرز العناوين فيها.
أقول :غرور املسؤولية واملنصب واملعلومات املظللة قد تدمر املسؤول
ومؤسسته يف آن واحد ،وتواضعه وحنكته وقربه من هموم الناس قد
تجعله مسؤوال وقائ ًدا استثنائيا ً وناجحاً ..وهذا ما نحتاج إليه حاليا يف
بلدنا.
كثرية هي املواقف واملشاهد التي مرت علينا ،وشاهدنا كيف تعامل معها
مسؤولونا ..فهناك من قام بدوره ومهامه عىل أفضل وجه ،وهناك من مر
عليها مرور الكرام وجعل األزمات تتفاقم.

كارول مساحة تكشف طرح أحدث أغنياتها قريبًا

يبدو أن األوضاع يف لبنان قد أثرت
عىل أعمال الفنانة اللبنانية،
كارول سماحة ،رغم إقامتها
يف مرص ،حيث كشفت كارول
من خالل فيديو عيل حسابها
بموقع إنستجرام عن أسباب
تأخري طرح أغانيها والبومها
الجديدة وقالت يف الفيديو:
«أول يش اشتاقتلكم كتري،

بعرف صار يل زمان ما طلعت عيل
السوشيال ميديا ،ودردشت معكم،
وبعرف يف كتري أسئلة ،والنهاردة
مستعدة أجاوب عيل كل ىش».
وأضافت كارول قائلة« :وعدكم
أن كان يف أعمال خلصانة وجاهزة
تنزل هذه الصيفية ..بس ما نزلته..
رصاحة ما كنت جاهزة انزلها صحيح
إني عايشه بمرص ..بس ما بنكر أن
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الجو العام والوضع بلبنان كان مآثر
عليا وعميل إحباط ،فقررت ما انزل
العمل ،بس هال بوعدكم أن العمل ما
راح يتأجل ..وأغنية جديدة فرحه ج ًدا
من إخراج بتول عارفة».
وعن أبومها الجديد قالت كارول « أما
بالنسبة لأللبوم اليل كنت وعدتك ينزل
ما بني شهر سبتمرب وأكتوبر وصاريل
سنتني بشتغل عليه ..لألسف املكساج

بتاعه مخلصش والسبب لألسف انه
امليكس بيتم يف لبنان..والظروف
اليل بيمربها لبنان وال يف كهرباء،
واأللبوم كان بيتطلب ساعات طويلة
باالستديو ألنه فيه  11أغنية ،فما
خلص األلبوم ..وبوعدكم أول ما
يخلص هبلغكم بميعاده ..واليل
بعتربه البوم نخبوي ..انتظرا قريبا
أغنيتي بحبكم كتري».

إطالق محلتنا االقتصادية اجلديدة يهدف إىل
ترس��يخ موقع دولة اإلمارات واحدة من أقوى
االقتصادات يف العامل خالل األعوام اخلمسني
القادمة ،وتعزيز مكانتها كونها وجهة رئيسية
للمواهب واخلربات واالستثمار الدولي.
ام��ام كوري��ا قدمن��ا مب��اراة مثالي��ه يف االنضباط
التكتيك��ي والتنظي��م الدفاع��ي والرتكي��ز العالي
فخرجنا بنقطه مهمة جداً .
امام ايران علينا أن نربهن للجميع والنفس��نا بأننا
قادرين على اظهار اجلانب اهلجومي وبنفس الكفاءة
الدفاعيه لنكون قادرين على الفوز واملضي قدماً.
ذهنياً وفنياً حنن االفضل.

تنطلق أحدث إنتاجات  OSNاألصلية بربنامج حل األلغاز «الشيفرة»
واملسلسل الدرامي الكوميدي «الوضع مستقر» عىل تطبيق OSN
.Streamingيستضيف «الشيفرة» ثنائيات من أبرز مشاهري النجوم
الذين يتنافسون للخروج من غرف تحفل باملغامرات ومحاولتهم فك
الشيفرة ..وسيتحدد خالل الربنامج ،املؤلف من ست حلقات ويشارك
فيه  24نجماً من املشاهري ،مهام الخروج من غرف األلغاز لكل ثنائي
من النجوم ،الذين سيواجهون تحديات استثنائية ،وسيضطرون
لحل األلغاز ،ما سيضعهم أمام اختبار حقيقي لشجاعتهم وحسن
تخطيطهم ومهاراتهم اإلبداعية .ومن بني املشاركني يف الربنامج النجم
الفلسطيني محمد عساف وخبرية التجميل اللبنانية املتميزة ومقدمة
الربامج جويل ماردينيان ،واملغنية العراقية شذى حسون ،ومقدم
الربامج اللبناني وسام بريدي ،وعارضة األزياء واملمثلة التونسية ريم
السعيدي ،وعارض األزياء واملمثل ومقدم الربامج اللبناني وسام حنا،
واملذيعة واملمثلة اإلماراتية مهرية عبدالعزيز ،واملمثل واملنتج ومقدم
الربامج اإلماراتي سعود الكعبي ،واإلعالمية وعارضة األزياء اللبنانية
زويا صقر ،واملمثلة التونسية ليىل بن خليفة ،وضيوف آخرون من أبرز
املشاهري الالمعني ،من أمثال لجني عمران وميساء مغربي ويعقوب
شاهني وداليدا خليل وخالد منصور وندى الشيباني وأيمن قيسوني
ونرسين زريق وألني وطفا وألني سليمان وهيفاء بسيسو وهالة عبد
الله ومرام زبيدة وأمينة مغربي وهال عبد الله.ويتوىل تقديم برنامج
الشيفرة نجم مواقع التواصل االجتماعي رشيف فايد ومقدم الربامج

التلفزيونية واإلذاعية محمد قيس ،إىل جانب نانيس إسكندر .وتحتدم
املطاردات وتحلو املواقف الكوميدية مع املسلسل الدرامي املرصي
«الوضع مستقر» ،ويؤدي دور البطولة يف املسلسل نخبة من املمثلني
الكوميديني املوهوبني يف مرص ،أبرزهم خالد منصور وشادي ألفونس
وسيد رجب وشيماء سيف واإلعالمية وعارضة األزياء إنجي كيوان ،ومن
إخراج وائل فرج .ويلقي املسلسل نظرة ساخرة وخفيفة عىل مغامرات
رجال األمن واملجرمني ،كما يتسم ببساطة متميزة تجعل حلقاته التي
تبلغ مدة الواحدة منها  30دقيقة ممتعة للمشاهدين.

