إحالة قانون ذوي رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
اإلعاقة واالحتياجات
مؤيد الالمي

12
صفحة

اخلاصة إىل الربملان

بغداد /الزوراء:
قرر مجلس الوزراء احالة مرشوع قانون التعديل
األول لقانون ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة إىل
مجلس النواب.وذكرت بيان لالمانة العامة ملجلس
الوزراء :ان مجلس الوزراء قرّر املوافقة عىل مرشوع
قانون التعديل األول لقانون ذوي اإلعاقة واالحتياجات
الخاصة ( 38لسنة  )2013الذي دققه مجلس الدولة،
وإحالته إىل مجلس النواب ،استنادا ً إىل أحكام املادتني
( /61البند أوالً و  /80البند ثانياً) من الدستور.

وزير الدفاع من كركوك :مستمرون بالعمليات
التعرضية ضد اإلرهابيني

بغداد /الزوراء:
أكد وزير الدفاع ،جمعة عناد ،امس األربعاء ،االستمرار بالعمليات التعرضية ضد اإلرهابيني.
وقال عناد يف كلمة له خالل زيارته ملحافظة كركوك ،وتلقتها «الزوراء»« :تفقدنا قاطع
املسؤولية يف املحافظة ملتابعة تنفيذ قرارات االجتماع الطارئ للمجلس الوزاري لالمن الوطني».
واضاف أن «القوات األمنية مستمرة بالعمليات التعرضية ضد فلول اإلرهابيني» ،الفتا اىل «أننا
نعمل عىل تعزيز الجهد االستخباري يف محافطة كركوك».يذكر ان وزير الدفاع جمعة عناد زار،
امس األربعاء ،محافظة كركوك عىل رأس وفد أمني رفيع ،لالطالع عىل اإلجراءات األمنية يف
مختلف مناطق املحافظة.وضم الوفد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد االمري رشيد
يار الله ومستشار القائد العام للقوات املسلحة عرفان الحيايل ،ونائب قائد العمليات املشرتكة
الفريق اول ركن عبد االمري الشمري ،وقائد الرشطه االتحادية ومدير االستخبارات العسكرية
وقيادات يف وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي ،وعدد من القيادات العسكرية.
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أعلنت تشكيل فريق استشاري إلنشاء الربامج اإللكرتونية ملؤسسات الدولة

أمانة جملس الوزراء تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت االمانة العامة ملجل�س الوزراء
تفاصي�ل مراح�ل مشروع الحوكم�ة
االلكرتونية يف العراق ،وفيما حددت ابرز
مهام بوابة اور االلكرتونية ضمن مركز
البيان�ات الوطني ،اعلنت تش�كيل فريق
استش�اري إلنش�اء الربامج اإللكرتونية
ملؤسسات الدولة.
وق�ال املتح�دث باس�م االمان�ة ،حي�در
مجيد ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان مرشوع
الحوكمة اإللكرتونية من املشاريع املهمة
الت�ي تحظ�ى برعاي�ة واهتم�ام رئيس
مجل�س ال�وزراء .مؤك�داً :أن املشروع
وصل إىل مراحل ونس�ب إنجاز متقدمة.
وأض�اف :أن األمان�ة العام�ة ملجل�س
ال�وزراء ،وبإرشاف وتوجي�ه مبارش من
األمين الع�ام ملجل�س ال�وزراء ،تواصل
املضي بحس�ب الخط�ة الت�ي وضعتها
اللجن�ة املرشفة على الربنام�ج .مبينا:
أن املرحل�ة األوىل م�ن املرشوع س�تكون
برنامج إدارة الوثائق االلكرتونية ،والذي
يتمث�ل برب�ط ال�وزارات كاف�ة باألمانة
العام�ة ملجل�س ال�وزراء ،عبر ش�بكة
مؤمنة غري قابلة لالخرتاق.واشار إىل :أنه
تمت املب�ارشة بعملية تداول الوثائق بني
الوزارات واألمانة العامة ،والتي أسهمت
بدورها يف رسعة تداوله�ا والقضاء عىل
عملية التزوير والحد من ظاهرة الفساد.
مضيفا :أما املرحلة الثانية فتواصل فيها
مالكات قسم تقنية املعلومات ،وبتنسيق

وتعاون م�ع ملاكات وزارة االتصاالت،
عملية ربط الجهات غري املرتبطة بوزارة
واملحافظ�ات كاف�ة ضم�ن الربنام�ج.
واوض�ح :أن�ه ت�م التش�غيل التجريب�ي
لنظام الرتاس�ل االلكرتون�ي للمعامالت
بني دائرت�ي الرضيبة والتس�جيل ،حيث
أس�هم الربنامج برسعة إنجاز املعامالت
وتج�اوز عملي�ة التأخير الت�ي كان�ت

تفاصيل مشروع احلوكمة االلكرتونية وتؤكد أنه سيقضي على الفساد والتزوير

تحص�ل يف الس�ابق ،إضافة إىل الكش�ف
عن الكثري م�ن املعامالت املزورة .منوها
اىل :أنه س�تتم توس�عة الربنامج ليشمل
جميع املحافظ�ات مس�تقبال.وأكد :أنه
تم إطلاق بواب�ة أور االلكرتونية ضمن
برنام�ج مركز البيان�ات الوطني .مبينا:
أن ه�ذا الربنام�ج س�يتيح للمواطنين
كاف�ة الوصول إىل الخدمات التي تقدمها

وزارات ومؤسس�ات الدول�ة ،لغ�رض
إنج�از املعاملات ،الت�ي تتمث�ل بم�لء
االس�تمارات الخاص�ة بإص�دار الوثائق
املهم�ة وبقي�ة الخدم�ات الت�ي تقدمها
املؤسس�ات الحكومية.ون�وه إىل :أن
اللجن�ة العلي�ا املرشف�ة على الربنام�ج
ش�كلت فريق�ا ً استش�اريا ً يض�م نخبة
من األس�اتذة واألكاديميني املتخصصني

طفل عراقي يرصد أحداثا خارقة ويسعى لبناء أول حمطة فضاء يف البالد

بمجال التكنولوجيا واالتصاالت ،الغرض
من�ه تقدي�م املش�ورة وإنش�اء الربامج
االلكرتوني�ة ملؤسس�ات الدولة.ويف وقت
س�ابق ،أعلن�ت األمان�ة العام�ة ملجلس
ال�وزراء اطلاق بواب�ة أور االلكرتوني�ة
للخدم�ات الحكومية.وذكر بيان لألمانة
تلقته “الزوراء” :أنه “انطالقا ً من حرص
الحكومة العراقية على توفري الخدمات
اإللكرتوني�ة للمواطنين ،وب�إرشاف
مب�ارش من قب�ل األمين الع�ام ملجلس
ال�وزراء ،أطلق�ت األمانة العام�ة بوابة
أور اإللكرتوني�ة للخدم�ات الحكومية”.
وأوض�ح أن “البواب�ة س�تتيح وص�ول
املواطنني إىل الخدم�ات اإللكرتونية التي
ُتقدمها الوزارات والجهات غري املرتبطة
بوزارة ،عرب النافذة الواحدة ،وتمثل هذه
البوابة ،أحد العنارص األساسية ملرشوع
الحوكم�ة اإللكرتونية”.واض�اف انه�ا
“تعمل ضمن بيئة مركز البيانات الوطني
يف األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ،الذي
َت ّ
ش�كل حديثاً ،و ُيع ُّد التجرب�ة األوىل من
نوعها يف العراق ،الطامحة إىل بلوغ إدارة
الكرتوني�ة ش�املة”.وتابع أنه “بإمكان
املواطنين الوص�ول إىل خدم�ات البوابة
عرب الراب�ط اإللكرتوني اآلتي:https://
 ،”ur.gov.iqمشريا ً إىل “تخصيص دائرة
مرك�ز البيان�ات الوطن�ي ،رق�م الهاتف
( )5599لتقدي�م الخدم�ات اإلرش�ادية
إىل املواطنني ،لالس�تعالم ع�ن الخدمات
املتاحة”.

الكهرباء تعلن اخنفاض اإلنتاج لـ  5آالف ميكاواط نتيجة احنسار الغاز اإليراني
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الفيلم العراقي «جنائن معلقة» يفوز جبائزة جلنة التحكيم الرمسية يف فينيسيا

االخرية

الصحة حتدد املستمسكات املطلوبة يف القانونية النيابية لـ
إصدار بطاقة التلقيح الدولية

بغداد /الزوراء:
ح�ددت وزارة الصح�ة املستمس�كات
املطلوب�ة إلصدار بطاق�ة التلقيح الدولية.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،سيف البدر،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “املستمس�كات
املطلوبة إلص�دار بطاقة التلقي�ح الدولية
تضمن�ت جل�ب بطاق�ة التلقي�ح الورقية
ونسخة من جواز السفر وصورة شخصية
للمتق�دم على البطاقة”.وأص�درت وزارة
الصح�ة والبيئة ،يف وقت س�ابق ،توضيحا ً
بش�أن البطاقة الدولية الخاصة بالتلقيح
ضد فريوس كورونا املستجد.وقال املتحدث
باس�م ال�وزارة ،س�يف البدر ،يف بي�ان :إن
“الوثيقة الدولية التي تخص لقاح كورونا
ليس�ت بديلة ع�ن البطاقة الورقي�ة التي
أصدرتها الوزارة” ،مبينا أن “البطاقة تعد

وثيقة دولي�ة للمواطن العراقي الذي يروم
الس�فر اىل دول معينة وتطالبه تلك الدولة
بوثيقة تلقيح دولية” .وأضاف أن “الوزارة
أجرت هذه العملية ويتم اصدار تلك البطاقة
التي تحتوي عىل رشيحة الكرتونية مقابل
رسم مايل من مراكز محددة” ،الفتا اىل أنه
“خلال االي�ام املقبلة ستوس�ع اىل جميع
املحافظ�ات وف�ق ج�دول س�يتم اعالن�ه
الحق�ا” .وأش�ار إىل أن “البطاق�ة خاصة
هي ألغراض الس�فر لقس�م من املواطنني
الذي�ن تلقوا اللقاح ويحتاجون الس�فر اىل
دولة معين�ة وتطالبهم تلك الدولة ببطاقة
تلقي�ح وهي ليس�ت بديل�ة ع�ن البطاقة
الورقية املعروفة” ،موضحا أن “الشخص
الذي ليس لديه س�فر ال داعي للقيام بتلك
العملية”.

“األمن والدفاع” تفصح عن املدة الزمنية
للخدمة العسكرية اإللزامية ورواتب املكلفني

بغداد /متابعة الزوراء:
أفصحت لجنة األمن والدف�اع النيابية عن
امل�دة الزمنية للخدمة العس�كرية ورواتب
املكلفين يف قان�ون الخدم�ة االلزامي�ة،
مس�تبعدة يف الوق�ت ذات�ه التصويت عىل
القانون خلال الدورة الربملاني�ة الحالية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،عب�اس رصوط ،يف
ترصي�ح صحف�ي :إن “قان�ون الخدم�ة
االلزامي�ة ل�م يص�ل إىل اللجن�ة ،وبنف�س
الوق�ت ف�إن املتبق�ي م�ن عم�ر ال�دورة
الترشيعية الحالية ال يكفي للتصويت عىل
القانون”.وأضاف إن “املدة الزمنية املحددة
للخدمة العس�كرية س�تكون سنتني ملن ال
يمتلك شهادة دراس�ية ،أما خريج املرحلة
اإلعدادي�ة تك�ون خدمت�ه س�نة واح�دة،

والحاصل عىل البكالوريوس س�تة أشهر،
أم�ا الحاصلون عىل ش�هادات الدراس�ات
العليا املاجستري والدكتوراه تكون خدمتهم
ش�هرين فقط”.وتابع رصوط ان “رواتب
املش�مولني بالخدم�ة االلزامية س�ترتاوح
بني  750 - 500ألف دينار عراقي ش�هريا،
وتكون حس�ب التحصيل الدرايس”.وأشار
عضو اللجن�ة األمن النيابية إىل إن “قانون
الخدمة االلزامية حسب املعطيات سريحل
إىل الدورة الربملانية املقبلة لعدم وجود وقت
للتصوي�ت على القان�ون”.وكان املتحدث
باس�م مجل�س ال�وزراء ،حس�ن ناظ�م،
أعلن نهاية ،ش�هر آب/أغس�طس املايض،
أن املجل�س أقر مشروع قان�ون التجنيد
اإللزامي يف البالد.

مخسة مليارات دوالر إيرادات العراق
غري النفطية خالل العام احلالي

بغداد /متابعة الزوراء:
قدرت اللجنة املالية النيابية وصول اإليرادات
غري النفطية للعام الحايل لـ 5مليارات دوالر
م�ن أص�ل  10ملي�ارات كان م�ن املفرتض
تحقيقيه�ا خلال ه�ذا العام.وق�ال عض�و
اللجن�ة ،أحمد حمه ،يف حدي�ث صحفي :إن
“اإلي�رادات غير النفطية تش�مل ما يحصل
عليه العراق من إيرادات املنافذ الحدودية من
خالل الرضائب عىل دخول البضائع والسلع
والرسوم الحكومية ،وما يصدره العراق من
بعض املحاصيل الزراعية ،وكذلك االسمنت“.

وأض�اف أن “وزارة املالي�ة ل�م تزودن�ا منذ
وق�ت طوي�ل باإلي�رادات غير النفطي�ة أو
الص�ادرات غري النفطية الت�ي يعمل العراق
عىل تصديرها إىل الخارج ،لكن س�نويا يجب
أن يكون إيراد تلك املواد  10مليارات دوالر“.
وبين أنه “يف الوقت الح�ايل نعتقد أن العراق
حصل عىل م�ا يقارب  5ملي�ارات دوالر من
اإليرادات غري النفطية” ،الفتا إىل أن “قانون
اإلدارة املالية يقس�م تلك األموال ما نس�بته
 50%إىل املحافظات التي فيها منافذ وباقي
املبلغ يحول اىل وزارة املالية”.

الزوراء /يوسف سلمـان:
مع تصاعد وترية االستعدادات السياسية
والنيابي�ة للس�باق االنتخاب�ي املق�رر يف
العارش ترشين االول املقبل ،قررت اللجنة
القانوني�ة النيابية االس�تمرار بمناقش�ة
مشروع قان�ون انتخاب�ات مجال�س
املحافظ�ات وفلترة مقرتح�ات تعدي�ل
القانون.كم�ا افصحت اللجن�ة القانونية
عن مقترح جديد لتعديل موعد انتخابات
مجلس املحافظات ودمجها مع انتخابات

مبناسبة اليوم العاملي حملو األميّة

رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة شاملة
ملكافحة األمية

بغداد/الزوراء:
وج�ه رئيس مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،ام�س االربع�اء ،بوضع خطة
ش�املة ملكافح�ة األمية.ونق�ل املكت�ب
اإلعالم�ي لرئي�س مجلس ال�وزراء كلمة
الكاظم�ي خالل لقائه عددا ً من الرتبويني
بمناس�بة الي�وم العامل�ي ملح�و األميّ�ة
وتلقتها «ال�زوراء»« :نحتفي بهذا اليوم،
يف اليوم العاملي ملحو األميّة الذي من شأنه
تعزيز كل ما يحفظ حقوق اإلنس�ان عرب
العلم والتعليم» ،الفت�ا اىل انه «عىل الرغم
من وجود عدد هائل من األميني يف العالم،
لك�ن من املؤل�م أن نجد بني أبن�اء العراق
من ال يجيد القراءة والكتابة».واضاف انه
«من غري املعقول أن يكون هناك أميون يف

األرض التي صنعت القرطاس والقلم قبل
آالف السنني» .مبينا « :يف عراق الحضارة،
ال ّ
ب�د من صناعة عملية تعليمية وتربوية
تليق بهذا االس�م الكبري ال�ذي علّم العالم
الكتاب�ة والحرف يف وقت س�كتت األرض
عن فعل ذلك».وتابع« :يؤسفنا أن نعرتف
ب�أن الحكوم�ات املتعاقبة ل�م تعمل عىل
برام�ج حقيقية وفعلية إلنه�اء األمية يف
العراق» ،موجه�ا «وزارة الرتبية إىل وضع
خطة ش�املة ومدروس�ة ملكافحة األمية
عىل نط�اق وطني ش�امل ،والس�يما اننا
أم�ام زيادة س�كانية مس�تمرة يف العراق
تتطل�ب معالجات علمي�ة ورسيعة لدعم
الرتبية والتعليم».

تفاصيل ص3

 :الربملان اجلديد سيتبنى مشروع تعديل قانون انتخاب جمالس احملافظات

مجل�س الن�واب ،واش�ارت اىل أن ه�ذا
التعديل يسمح بإجراء انتخابات مجالس
املحافظ�ات يف نف�س موع�د انتخاب�ات
الربمل�ان أو بعدها بعرشة أيام.وقال عضو
اللجنة ،النائب صائب خدر ،لـ» الزوراء»:
ان « اللجن�ة القانونية ناقش�ت مع لجنة
االقالي�م مقترح قان�ون لتعدي�ل قانون
انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات ،ومنها
اجراء انتخابات مجالس املحافظات أما يف
نفس الوقت مع انتخابات مجلس النواب

أو بعدها بعرشة ايام».واضاف ان «هناك
تعديلات اخ�رى بخص�وص التس�جيل
البايومرتي والعد والفرز اليدوي ،وجميع
االم�ور التي طالبت به�ا اللجنة القانونية
والتي لم ت�درج بقانون انتخابات مجلس
الن�واب» .مبين�ا ان «اللجن�ة بص�دد رفع
القان�ون اىل رئاس�ة الربملان ليق�رأ قراءة
اوىل ،ويبق�ى على هيئة الرئاس�ة تحديد
املوعد يف الجلسات املقبلة «.يأتي ذلك بعد
ان اكدت اللجنة القانونية النيابية ان املواد

املقترح تعديلهـ�ا يف قان�ون االنتخابات
الجديد لن تؤثر يف موعد اجراء االنتخابات
وال على االجراءات الفني�ة املتعلقة بعمل
املفوضي�ة .وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائب
حس�ن فدع�م ،لـ»ال�زوراء « ،مؤخرا :ان
« اللجن�ة القانوني�ة النيابية اجتمعت مع
املفوضية التي ابدت حاجتها لتعديل بعض
فقرات القانون لتتناس�ب م�ع االجراءات
الفني�ة داخ�ل املفوضية ،بس�بب تناقض
بعض املواد يف القان�ون الذي صوتنا عليه

« ،مبين�ا ان» قان�ون االنتخابات يتضمن
دوائر متعددة وترش�يحا فردي�ا مع مواد
اخرى تتحدث بعضهـا عن توزيع القوائم
وترتيب االسماء داخل القائمة االنتخابية،
وه�ي مواد زائدة يفترض رفعها باعتبار
ال توجد قوائ�م انتخابية لنخوض برتتيب
اسماء املرشحني يف القائمة «.واكد عضو
اللجنة القانونية النيابية ان « املواد املعدلة
لن تؤثر ال عىل موعد اجراء االنتخابات وال
عىل االجراءات الفنية للمفوضية «.

لبنان :النفط العراقي لن يصلنا مباشرة

«اتفاق رباعي» على خارطة طريق لتزويد بريوت بالغاز املصري
عمان /متابعة الزوراء:
أعل�ن وزراء الطاقة ،يف كل من األردن
ومصر ولبن�ان وس�وريا ،االتف�اق
على خارطة طري�ق من أج�ل تزويد
لبن�ان بالغ�از املصري ،يف مس�عى
لتخفي�ف األزم�ة الخانق�ة التي تمر

بها البالد ،فيما أعلن�ت وزارة الطاقة
واملي�اه اللبناني�ة أن النف�ط العراقي
لن يص�ل مب�ارشة إىل لبن�ان ،بل عن
طري�ق الرشكة اإلماراتي�ة التي فازت
باملناقصة.وأوض�ح وزراء الطاق�ة،
خلال مؤتم�ر صحف�ي بالعاصم�ة

األردنية عمان ،أنهم اتفقوا عىل بحث
موقف البنية التحتية الس�ورية لنقل
الكهرباء.وأكدت وزيرة الطاقة والثروة
املعدنية األردني�ة ،هالة زواتي حرص
اململكة عىل مس�اعدة لبن�ان لتجاوز
أزم�ة الطاق�ة الت�ي يعانيه�ا حاليا،

وعبرت عن اس�تعداد بالدها لبذل كل
جهد ممكن يف هذا الصدد.من جانبه،
أكد وزي�ر البترول والث�روة املعدنية
املصري ،ط�ارق املال ،ح�رص بالده
عىل دع�م هذا التعاون العربي «إدراكا
مل�ا يمثله الغ�از الطبيعي املرصي من

أهمية كبرية ملس�اندة لبنان وتضافر
الجهود لتج�اوز محنة أزم�ة الطاقة
والتحديات الت�ي يواجهها .معربا عن
أمل�ه تصدير الغاز إىل لبنان« ،يف أقرب
وقت ممكن».

تفاصيل ص3

أكد أن احلكومة صرفت من باب الطوارئ

يف إطار تنفيذ اتفاق التسوية

اجليش السوري يدخل درعا البلد ويبدأ الدبيبة ينتقد الربملان ويتهمه بتأخري املشاريع لعدم
تثبيت نقاط تفتيش ومتشيط املنطقة
إقراره امليزانية

دمشق /متابعة الزوراء:
دخل�ت وح�دات م�ن الجيش الس�وري إىل
منطق�ة درع�ا البل�د وب�دأت تثبيت بعض
النق�اط العس�كرية وتمش�يط املنطق�ة
إيذان�ا بإعالنه�ا “خالي�ة م�ن اإلرهاب”،
بحس�ب ما ذكرته وكالة “س�انا”.وأفادت
مراس�لة “س�انا” هناك بـدخ�ول وحدات
من الجيش الس�وري والجه�ات املختصة
إىل منطقة درع�ا البلد ورفع العلم الوطني
والب�دء بتثبي�ت بع�ض النق�اط“ ،تمهيدا
لبدء عمليات تفتيش وتمش�يط يف املنطقة
بحثا عن السلاح ومخلفات املسلحني من
أس�لحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف

ع�ن األنف�اق والتحصين�ات واألوكار”.
وسيس�تثني الجي�ش الس�وري منطقتي
(طريق الس�د) و(املخيم) املتاخمتني لحي
(درع�ا البل�د) م�ن نشر نقاطه ،بس�بب
انتشار بعض املجموعات املسلحة التي لم
تخضع حتى اآلن لعملية التس�وية وتنفيذ
بن�ود االتفاق.واس�تؤنفت االثنين املايض
عمليات تس�ليم األس�لحة وتسوية أوضاع
عرشات املس�لحني من درع�ا البلد يف إطار
تنفيذ اتفاق التس�وية الذي طرحته الدولة
وذلك بعدما كانت املجموعات املس�لحة يف
حي درع�ا البلد عطلت ع�دة مرات تطبيق
االتفاق.

طربق /متابعة الزوراء:
أك�د رئيس الحكومة الليبي�ة ،عبد الحميد الدبيب�ة ،أنه يحرتم
املؤسسات والربملان ،مشددا ً عىل أن مجلس النواب هو السلطة
العلي�ا يف البالد ،إال أنه يف نفس الوقت وجه انتقادات للمجلس،
متهما إياه بتأخري مش�اريع الحكومة التنموية ،بسبب تأخره
يف إقرار امليزانية.وقال الدبيبة يف جلس�ة املساءلة أمام الربملان
يف مدين�ة طبرق“ :أحترم املؤسس�ات ومجلس الن�واب الذي
يعد الس�لطة العليا يف البالد”.يش�ار إىل أنه كان من املقرر عقد
الجلس�ة أمس االول الثالث�اء يف طربق ،إال أنها تأجلت بس�بب
تأخ�ر حض�ور الدبيب�ة ووزرائه.وتعليقا ً عىل ه�ذا املوضوع،
أوض�ح رئي�س الحكوم�ة أنه يحترم املس�اءلة واإلج�راءات
رشط أن تك�ون منظمة وجيدة ،مبديا ً اس�تعداده للتعاون مع
الربملان.كم�ا لفت إىل أن “احتج�اج الحكومة كان عىل طريقة

تعليق الجلس�ة أمس” ،مؤكدا ً أن تأخر الوزراء أتى بس�بب سد
املتظاهري�ن للطري�ق أمام مق�ر الربملان.إىل ذل�ك ،انتقد تأخر
املجلس يف إقرار امليزانية التي طلبتها الحكومة ،ثم محاس�بته
عىل حج�م إنفاقها ومصاريفها ،موضحا ً أن الحكومة رصفت
من ب�اب الط�وارئ ألنها ال تمل�ك ميزانية.كما كش�ف عن أن
الحكومة رصفت من باب الطوارئ  700مليون لوزارة الداخلية
وملي�ارا و 200ملي�ون ل�وزارة الصح�ة و 50مليون�ا للمراكز
الطبية ،و 150مليونا لوزارة املواصالت ،إضافة إىل رصف 250
مليون�ا لوزارة الحك�م املحيل و 100مليون ل�وزارات مختلفة،
وتخصي�ص  500مليون لصدوق التضامن االجتماعي.إىل ذلك،
أك�د أن مجل�س الوزراء بحاج�ة إىل امليزاني�ة ألن املدن بحاجة
إلعادة إعمار وإقامة مش�اريع للبني�ة التحتية املتوقفة والتي
يحتاجها الليبيون ،عىل غرار املستشفيات والطرق والكهرباء.

بانتخابات عامة يف يوم واحد ألول مرة

املغربيون يدلون بأصواتهم الختيار  395عضواً يف الربملان وسط منافسة شديدة بني  4أحزاب
الرباط /متابعة الزوراء:
ادىل الناخب�ون يف املغ�رب ،ام�س
األربع�اء ،بأصواتهم للمش�اركة يف
انتخاب�ات عامة تجرى يف يوم واحد
وألول م�رة ،حي�ث تتناف�س فيه�ا

أح�زاب عدة ،أبرزها حزب�ا “العدالة
والتنمي�ة” و”التجم�ع الوطن�ي
لألحرار”.فقد فتحت مراكز االقرتاع
ام�س يف الثامنة صباح�ا ً بالتوقيت
املحلي ،حيث س�يتم خاللها اختيار

أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم
 395عض�واً ،باإلضاف�ة إىل أعض�اء
مجال�س املحافظ�ات والجه�ات.
ويعين امللك محم�د الس�ادس بعد
االنتخابات رئيس وزراء من الحزب

ال�ذي يحصل على الكتل�ة األكرب يف
الربملان ،ويفرتض أن يش�كل رئيس
الحكوم�ة املكل�ف حكوم�ة جديدة
لخمس�ة أعوام.كما يمنح الدستور
صالحي�ات واس�عة للحكوم�ة

والربملان .لكن امللك يحتفظ بمركزية
الق�رار يف القضاي�ا االستراتيجية
واملش�اريع الكبرى الت�ي ال تتغير
رّ
بتغي الحكومات.
بالرضورة
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أعلنت اخنفاض اإلنتاج لـ  5آالف ميكا واط نتيجة احنسار الغاز اإليراني

الكهرباء تتحرك للتعاقد مع السعودية واإلمارات بشأن الطاقة الشمسية

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الكهرباء ،امس األربعاء ،أنها بصدد
التعاقد مع السعودية واإلمارات بشأن الطاقة
الشمسية ،وفيما أشارت اىل امليض بقوة يف مرشوع
الطاقة الشمسية ،اعلنت انخفاض اإلنتاج بـ
 5آالف ميكا واط نتيجة انحسار تدفقات الغاز
اإليراني.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،أحمد موىس ،يف
ترصيح صحفي :إن “الوزارة ماضية يف مرشوع
تنويع مصادر الطاقة ،وسبق لها أن وقعت مع
رشكة (باور شاين) للطاقات الشمسية بمعدل
 2000ميغا واط ،وكذلك تم التعاقد مع رشكة

توتال فرنسية ،اضافة إىل أنها بصدد التعاقد مع
السعودية ورشكة مصدر اإلماراتية”.
وأضاف أن “هناك عزما ً عىل امليض بمعدل انتاج
 7500ميغا واط من الطاقات الشمسية ،وعليه
أصبح ملزما ً بتغيري اسم الوزارة اىل وزارة الكهرباء
والطاقة املتجددة”.
واشار إىل “اضافة مركز يسمى مركز الطاقات
املتجددة ،بوصف أن الوزارة معنية وستميض
بقوة يف مرشوع الطاقة الشمسية”.
ووقع العراق يف 25 ،آب  ،2021اتفاق مبادئ مع
رشكة  Power Chinaالصينية ،بشأن إنشاء
محطات طاقة شمسية بسعة  2000ميغاواط،

تنفذ بسعة  750ميغاواط كمرحلة أوىل ،وصوالً

إىل سعة  2000ميغاواط ،إذ تم االتفاق برعاية
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
كما رعى الكاظمي ،يف  5أيلول الحايل ،مراسم
التوقيع عىل اتفاق ملشاريع االستثمار األمثل
للغاز املصاحب وتطوير الحقول النفطية مع
رشكة توتال الفرنسية ،واملتضمن عقد مرشوع
إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد عىل
الطاقة الشمسية ،إلنتاج طاقة كهربائية بكلفة
أقل من  45%من كلفة إنتاج الطاقة من املحطات
الطاقة الحالية ،وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إىل
 1000میغاواط.

ويف سياق اخر ،أعلنت وزارة الكهرباء انخفاض
اإلنتاج بـ  5آالف ميكاواط نتيجة انحسار تدفقات
الغاز اإليراني.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء” :إنه
“تستمر وزارة الكهرباء يف تقديم جهودها
واستنفار مالكاتها للحفاظ عىل مستويات انتاج
الطاقة ورفع ساعات التجهيز بما تسمح به
إمكانيات شبكات النقل والتوزيع املتاحة وآلياتها
املستحدثة”.
وأضافت“ :يف الوقت ذاته ،تستمر االزمات الطارئة
واملتكررة بعرقلة انجازاتها من خالل تعرض
املنظومة الوطنية امس االربعاء ملشكلة انحسار

اطالقات الغاز االيراني املورد ملحطات االنتاج يف
املناطق الوسطى من ( )20مليون مرت مكعب اىل
( )12مليون مرت مكعب ،وتوقفها بالكامل عن
املناطق الجنوبية ،االمر الذي أدى اىل تحديد احمال
املنظومة الوطنية وخسارة قرابة  5000ميكاواط
من الطاقة ،لتتكرر نفس االزمة للمرة الثانية بعد
ميض اسبوع واحد فقط من االنحسار السابق”.
وتابعت أنه “من جانبنا ،وضمن اجراءات الوزارة
لتاليف النقص الحاصل يف كمية الوقود املشغل
للمحطات ،أجريت االتصاالت العاجلة مع وزارة
النفط لتعويض ما فقدته املنظومة من الغاز
املورد من اجل ان تحد من الخسائر املحتملة يف
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ساعات التجهيز بالطاقة ،بالتزامن مع االتصاالت
الدبلوماسية والرسائل الحكومية املوجهة لوزارة
الطاقة االيرانية لحل املسائل العالقة بهذا
الخصوص”.
وأكدت وزارة الكهرباء أنها عىل دراية تامة بما
يتعرض له املواطن من اعباء نتيجة االوضاع
الضاغطة التي يمر بها البلد ،لكننا ايضا نثق
بوعيه وروح املسؤولية العالية التي لطاملا
ساهمت يف عبور البلد ألقوى التحديات ،ونناشده
برتشيد استهالك الطاقة الجتياز هذا الظرف
الطارئ ريثما يتم التوصل للحلول الرضورية
ملعالجة هذا امللف.
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األسدي يوجه باالستنفار التام لتأمني
الزيارة األربعينية واالنتخابات املقبلة

بغداد /الزوراء:
وجه رئي�س جهاز األمن الوطن�ي ،عبد الغني
األس�دي ،امس األربع�اء ،باالس�تنفار األمني
الت�ام اس�تعدادا ً لتأمين الزي�ارة األربعيني�ة
واالنتخابات املقبلة.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس جه�از األمن
الوطن�ي يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :إن
“االس�دي ترأس املؤتمر االمني الخاص بدائرة
ومديريات أمن بغداد ووجه باالستنفار االمني
الت�ام اس�تعدادا ً لتأمين الزي�ارة االربعيني�ة
واالنتخاب�ات املقبل�ة والعم�ل ليلا ونه�ارا ً
إلنج�اح الخط�ة االمنية ،باإلضاف�ة اىل وقوف
الجهاز بكل ضباطه ومنتس�بيه عىل مس�افة

واحدة ومحايدة م�ن جميع القوى والكيانات
السياسية ومنع التدخل يف الشأن االنتخابي”.
وأض�اف أن�ه “ج�اء ضم�ن التوجي�ه رص�د
ومتابع�ة كل التح�ركات املش�بوهة الت�ي قد
يس�تغلها الع�دو لزعزع�ة االمن واالس�تقرار
والتعام�ل باملعلومة االس�تباقية مع االجهزة
االمنية كافة ،ومنع الخروقات االمنية مرتبط
بإحكام الس�يطرة عىل العاصمة بغداد كونها
خ�ط سير الزائري�ن نح�و كربالء املقدس�ة،
باإلضاف�ة اىل االس�تمرار بمالحق�ة بقاي�ا
عصاب�ات داع�ش االرهابية املنكسرة والتي
تح�اول الحصول عىل نصر اعالمي بني حني
وآخر”.

األنواء :اخنفاض ملحوظ بدرجات
احلرارة خالل األيام املقبلة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة األنواء الجوي�ة ،امس األربعاء،
حال�ة الطقس يف العراق لألي�ام املقبلة ،فيما
توقعت انخفاض ملح�وظ بدرجات الحرارة
إىل ما دون الـ 45مئوية.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلقت�ه “ال�زوراء” :أن
“طقس البالد لليوم الخميس سيكون صحواً،
ودرج�ات الح�رارة تنخفض قليلا والرياح
ش�مالية غربية خفيف�ة إىل معتدلة الرسعة
( )30 20-ومدى الرؤية ()6-8كم”.
ولف�ت إىل أن “الطقس يوم الجمعة يف عموم
البالد س�يكون صح�واً ،وال تغير يف درجات
الحرارة ،والرياح ش�مالية غربية خفيفة إىل

معتدل�ة الرسعة ( )10-20ك�م/س ،ومدى
الرؤية ( )8-10کم”.
وأش�ار إىل أن “الطقس ليوم السبت سيكون
صح�وا ً يف عم�وم البلاد ،ودرج�ات الحرارة
س�تنخفض قليال ،أما الرياح شمالية غربية
خفيف�ة إىل معتدل�ة الرسع�ة ()10-20
ک�م/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم يف عموم
البالد”.
ولف�ت إىل أن “ي�وم االحد س�يكون الطقس
صح�وا ً يف عم�وم البلاد ،ودرج�ات الحرارة
مقارب�ة للي�وم الس�ابق ،والري�اح ش�مالية
غربي�ة خفيفة إىل معتدلة الرسعة ()10-20
كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم”.

اإلمارات تعتقل أمريكيني مسلحني
حاولوا الذهاب إىل أفغانستان
دبي /متابعة الزوراء:
كش�فت مجلة “نيوزوي�ك” األمريكية عن أن
الس�لطات اإلماراتي�ة ألق�ت القب�ض مؤخرا
عىل مجموعة م�ن املواطنني األمريكيني كانت
بحوزتهم أس�لحة ،لدى محاولتهم التوجه إىل
أفغانستان عرب دبي.
ونقل�ت “نيوزوي�ك” ع�ن برقية ص�ادرة من
الخارجي�ة األمريكي�ة تأكيده�ا أن ه�ؤالء
األمريكيين اعتقل�وا يف مط�ار دب�ي يف 31
أغسطس املايض ،وتم إطالق رساحهم بكفالة
الحقا.وتن�ص الربقية ،حس�ب املجلة ،عىل ان
ه�ؤالء األمريكيين “وصلوا إىل دب�ي عىل متن
طائ�رة خاصة ،وكان�ت بحوزتهم أس�لحة”،
ويعتق�د أنهم “كانوا يعتزمون املس�اعدة عىل
جه�ود اإلجالء من أفغانس�تان ،لك�ن لم تكن
لديهم خطوط س�فر مواف�ق عليها” .وذكرت
الربقي�ة أن القنصلية العامة األمريكية يف دبي
ال تزال عىل تواصل مع السلطات املحلية بغية

احتواء هذه املشكلة.
وأكدت الخارجي�ة األمريكية بطلب من املجلة
صح�ة األنباء عن اعتق�ال مواطنني أمريكيني
يف دبي واإلفراج عنهم الحقا ،فيما أعلن مكتب
التحقيق�ات الف�درايل األمريك�ي  FBIأنه عىل
دراي�ة باملوض�وع أيض�ا ،دون رشح مزيد من
التفاصيل.
وأش�ارت املجل�ة إىل أن الح�ادث وق�ع قب�ل
س�اعات معدودة من انته�اء عمليات اإلجالء
من أفغانس�تان بإقلاع آخر رحلة عس�كرية
أمريكية من مطار كابل.
وح�ذر النائ�ب الديمقراط�ي يف الكونغ�رس
األمريك�ي ،ريتيش توري�س ،م�ن أن محاولة
مجموع�ة م�ن األمريكيين املس�لحني دخول
أفغانستان ألسباب غامضة تمثل تطورا مثريا
للقل�ق ،داعي�ا وزارة العدل إىل إج�راء تحقيق
رسيع لتحدي�د هوية هؤالء الناس والتأكد من
نواياهم.
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رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة شاملة ملكافحة األمية
بغداد/الزوراء:
وج�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ام�س
االربع�اء ،بوض�ع خط�ة ش�املة
ملكافحة األمية.
ونق�ل املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س
مجل�س ال�وزراء كلم�ة الكاظمي
خلال لقائه ع�ددا ً م�ن الرتبويني
بمناسبة اليوم العاملي ملحو األميّة
وتلقتها “ال�زوراء”“ :نحتفي بهذا
الي�وم ،يف اليوم العاملي ملحو األميّة
ال�ذي م�ن ش�أنه تعزي�ز كل م�ا
يحفظ حقوق اإلنس�ان عرب العلم
والتعليم” ،الفتا اىل انه “عىل الرغم
من وجود عدد هائل من األميني يف
العالم ،لك�ن من املؤلم أن نجد بني
أبناء الع�راق من ال يجي�د القراءة
والكتابة”.
واض�اف انه “من غير املعقول أن
يكون هن�اك أميون يف األرض التي
صنع�ت القرط�اس والقل�م قب�ل
آالف الس�نني” .مبين�ا “ :يف عراق

الحضارة ،ال ب ّد من صناعة عملية
تعليمية وتربوية تليق بهذا االس�م
الكبير الذي علّ�م العال�م الكتابة
والحرف يف وقت سكتت األرض عن
فعل ذلك”.
وتاب�ع“ :يؤس�فنا أن نعترف بأن
الحكوم�ات املتعاقبة لم تعمل عىل
برام�ج حقيقي�ة وفعلي�ة إلنه�اء
األمية يف الع�راق” ،موجها “وزارة
الرتبي�ة إىل وض�ع خط�ة ش�املة
ومدروس�ة ملكافح�ة األمي�ة عىل
نطاق وطني ش�امل ،والسيما اننا
أم�ام زيادة س�كانية مس�تمرة يف
الع�راق تتطلب معالج�ات علمية
ورسيعة لدعم الرتبية والتعليم”.
واش�ار اىل ان “األمي�ة والجه�ل
يخلقان بيئ�ة للتطرّف ،واألمراض
االجتماعية ،والجرائم وغريها من
آفات املجتم�ع” .مبينا ان “ هنالك
تقصيرا بالتعلي�م أدى إىل خل�ق
مناخ من الجهل واألزمات والقبول
باألف�كار الخاطئ�ة ،والح�روب

العبثي�ة التي أنتج�ت بيئة معقدة
م�ع اختف�اء االهتم�ام بالتعلي�م
والصحة”.
واردف ان�ه “يج�ب أن نعترف أن
س�وء اإلدارة ،والفس�اد ،وع�دم
وجود كادر حقيقي للرتبية ساهم
كل�ه يف تدن�ي مس�توى التعلي�م،
وعلين�ا أن نأخذ خطوات صحيحة
يف دع�م وزارة الرتبي�ة وال�كادر
الرتب�وي والتعليم�ي بتوفري حياة
تليق بهم كي ي�ؤدوا بواجبهم عىل
أفضل وج�ه” ،مبينا انه “يجب أن
ّ
مصاف الدول التي تبحث
نكون يف
عن مس�تقبل تعليم�ي أفضل لها
وألبنائها”.
ولف�ت اىل ان “املس�تقبل يتطل�ب
نظام�ا ً اجتماعي�ا ً في�ه مجتم�ع
متعلّ�م ،يؤم�ن بالعل�م والتعلي�م
والثقافة” ،مؤكدا ان “الوطن يبنى
بمؤسسة عسكرية فاعلة ،وقضاء
قوي ،وتعليم ناجح ،ونظام صحي
فاعل”.

واكد ان “ما تم رصفه خالل العقود
املاضي�ة يف الح�روب والرصاعات،
وما تم هدره يف الفساد والرسقات،
لو تم استثماره يف املجاالت السابقة
كان الع�راق س�يغدو يف وضع آخر
الي�وم” ،موضح�ا ان “املوازن�ات
الس�ابقة يف مج�ال التعلي�م يشء
مخجل ،واملطلوب أن تكون هنالك
زي�ادة يف املوازن�ات القادم�ة تليق
باسم العراق وبمسؤوليتنا يف إدارة
هذا البلد”.
وبين ان “هدفنا بن�اء عراق قوي
بالعلم والثقافة والحضارة واملدنية،
ويج�ب أن نعم�ل على تأس�يس
ثقافة الحياة والتفكري باملستقبل،
وه�ذا كله ال يت�م إال بالعمل الجاد
واملنتظ�م ،واالس�تثمار يف قط�اع
الرتبي�ة” ،مؤك�دا ان “االنتم�اء
للوطن هو األساس ،وعلينا جميعا ً
أن ال نق�دم أي انتم�اء آخ�ر عليه،
فالع�راق ه�و ال�ذي يجمعن�ا وال
يمكننا العيش بدونه”.

واض�اف“ :أحي�ي جه�ود جمي�ع
املالك الرتبوي والتدرييس ملكافحة
الجهل واألمية والتخلف ،أنتم فخر
وع ّز للعراق ،وأنتم تصنعون القادة،
والعلم�اء ،واألطباء ،واملهندسين،
وكل كف�اءات الع�راق العظي�م”.
مؤكدا انه “م�ن حق كل العراقيني
الحص�ول عىل تعلي�م مجاني الئق
يعمل على فتح الذه�ن واملعرفة؛
كي ينعكس عىل بناء الوطن”.
واشار اىل اننا “ال نريد إدخال البالد
يف متاه�ات جديدة عنوانها الجهل
والتخلف وعدم التفكري باملستقبل،
وهدفن�ا بن�اء ع�راق مزده�ر ذي
قيمة عالية ،وهو أقل ما يستحقه
هو وشعبه”.
وختتم قول�ه“ :أحيي م�رة أخرى
من هنا جميع الرتبويني واملعلمني
واملدرسين يف وزارت�ي الرتبي�ة
والتعلي�م الع�ايل ،وأق�ول لهم بكل
تواضع وانحناء :أنتم فخرنا وبكم
نسود ونبني”.

يف كلمته خالل املؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء الربملانات بالنمسا

الكعيب يدعو دول العامل لرتكيز جهودهم يف التصدي للخطاب اإلرهابي
بغداد /الزوراء:
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب ،حسن
كريم الكعبي ،امس األربعاء ،أن العالم يشهد
تحديات خطرية تهدد األمن والسلم العامليني،
فيم�ا دعا دول العالم أجم�ع لرتكيز جهودها
للتص�دي اىل الخط�اب اإلرهاب�ي ومواجه�ة
التطرف والتعصب والعنف.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للنائ�ب األول لرئيس
مجلس النواب يف بيان “الزوراء” :إن “الكعبي
ترأس وفد مجلس الن�واب العراقي وعضوية
النائبني آال طالباني وعدنان الزريف ،للمشاركة
يف املؤتمر العاملي الخامس لرؤس�اء الربملانات
بالتع�اون م�ع الربمل�ان النمس�اوي واتح�اد
الربمل�ان الدويل ومنظمة األمم املتحدة ،املنعقد
يف العاصمة النمساوية فيينا”.
وق�ال الكعب�ي ،يف نص كلمته الت�ي ألقاها يف
املؤتمر :إن “عىل البلدان املش�اركة مناقش�ة
وتأشير جملة التحديات التي تمر بها دولهم
ومنطق�ة الشرق األوس�ط بش�كل خ�اص،
واتخ�اذ القرارات واص�دار التوصيات الالزمة

لالرتقاء بالواقع الراهن لكل البلدان”.
وأضاف أن “العراق يقرتب من موعد انتخابات
نيابية مبكرة ،املزمع اجراؤها الش�هر املقبل
بع�د االنته�اء م�ن متطلب�ات اجرائه�ا بكل
حيادية ونزاهة ،تأكيدا ً ملبدأ التداول الس�لمي
للس�لطة الطريق الذي س�لكه الجميع تعبريا ً
إلرادة الجماهري ،وايمانا ً بالنهج الديمقراطي
بع�د انته�اء الحقب�ة البعثي�ة الدكتاتورية”.
داعي�ا ً “البل�دان الصديق�ة إىل املش�اركة يف
مراقبة هذه االنتخابات”.
وعن قضية فلسطني ،وصف الكعبي “القضية
ب�األم واألس�اس على م�دى الده�ور ،وهي
قضي�ة باتت مه�ددة يف ظل اس�تمرار خطط
االس�تيطان واالعتداءات املتك�ررة التي يقوم
به�ا الكي�ان الصهيوني” ،مثني�ا ً عىل “جهود
ّ
مرشفا ً
ال�دول الصديق�ة التي وقفت موقف�ا ً
رافضة هذه االعتداءات”.
وأش�ار اىل أن “ه�ذه االجتماع�ات تتم يف ظل
ظ�روف عصيبة ،حي�ث تندل�ع يف ارجاء دول
العال�م واملنطقة احتدامات ش�ائكة ومقلقة

كونه�ا ته�دد األم�ن والس�لم العامليين  ،م�ا
يس�تدعي تكاتف�ا ً وتعاونا ً  ،وتنس�يقا ً فاعالً
بني الجميع” .مش�ددا ً عىل “رضورة معالجة
جميع التحديات واملشاكل االنسانية والصحية
واألمني�ة واالقتصادي�ة الت�ي يعان�ي منه�ا
املجتم�ع ال�دويل ،والتأكيد على تعزيز قدرات
ال�دول يف من�ع ومكافح�ة االره�اب وضمان
احترام حق�وق االنس�ان وس�يادة القانون
والحفاظ عىل وحدة وسيادة واستقرار الدول
وع�دم التدخل يف الش�ؤون الداخلية ألية دولة
“.وطال�ب الكعب�ي ،وفق�ا ً للبي�ان“ ،بالعمل
الج�اد لتعزي�ز آلي�ات العمل الربملان�ي الدويل
واعطاء اولويات لتفعيل وزيادة حجم التبادل
التجاري واالس�تثماري بني ش�تى الدول بما
يحق�ق منفع�ة مشتركة ويوث�ق العالق�ات
الطيبة بينها”.
وتط�رق الكعبي اىل “ال�دور البارز الذي يلعبه
الع�راق مؤخرا ً على صعيد املنطق�ة والعالم
وبخاص�ة دوره املح�وري يف حلحل�ة الرصاع
الدائر فيها” ،مش�دداً ،عىل “رضورة استمرار

اللق�اءات والزي�ارات التي من ش�أنها تمتني
العالقات وتحقيق رفعة وتقدم شعوبنا”.
ولف�ت اىل “رضورة الس�عي لتطوير التكامل
االقتصادي وإطالق املبادرات التي من شانها
تمكني الش�باب ودعم املرأة وترسيخ مفهوم
التنمي�ة املس�تدامة” ،داعيا ً الدول املش�اركة
اىل “العم�ل س�ويا ً بتبن�ي سياس�ات وإقرار
ترشيع�ات تكفل التص�دي بفعالية تامة لكل
الصعوب�ات املشتركة الت�ي من بينه�ا ملف
جائحة كورونا بوصفه شأنا ً انسانيا ً ووجوب
حص�ول جميع ال�دول الفقيرة والغنية عىل
حد س�واء للقاحات املعتمدة من قبل الصحة
العاملية”.
ولفت اىل “تحدي التغيري املناخي الذي يعد من
أخط�ر التحديات التي تواجهها االنس�انية”،
موضحا ً أن “هناك ارتفاعا ً ملحوظا ً يف درجات
َ
َ
الحرارة وتصحرا ً
أرض
وقل�ة
أمطار وملوحة ٍ
ٍ
َ
وكوارث ،األمر الذي يس�تدعي رفع مس�توى
تعهداتنا والتصدي املشترك لحماية مستقبل
البرشية”

بانتخابات عامة يف يوم واحد ألول مرة

املغربيون يدلون بأصواتهم الختيار  395عضواً يف الربملان وسط منافسة شديدة بني  4أحزاب
الرباط /متابعة الزوراء:
ادىل الناخب�ون يف املغ�رب ،ام�س
األربع�اء ،بأصواتهم للمش�اركة
يف انتخاب�ات عام�ة تجرى يف يوم
واح�د وألول مرة ،حي�ث تتنافس
فيه�ا أح�زاب عدة ،أبرزه�ا حزبا
“العدال�ة والتنمي�ة” و”التجم�ع
الوطني لألحرار”.
فقد فتحت مراكز االقرتاع امس يف
الثامنة صباح�ا ً بالتوقيت املحيل،
حيث سيتم خاللها اختيار أعضاء
مجل�س الن�واب البال�غ عدده�م
 395عض�واً ،باإلضافة إىل أعضاء
مجالس املحافظات والجهات.
ويعني امللك محمد الس�ادس بعد
االنتخاب�ات رئي�س وزراء م�ن

الح�زب الذي يحصل على الكتلة
األكبر يف الربمل�ان ،ويفترض أن
يش�كل رئي�س الحكوم�ة املكلف
حكومة جديدة لخمسة أعوام.
كم�ا يمن�ح الدس�تور صالحيات
واس�عة للحكومة والربملان .لكن
املل�ك يحتفظ بمركزي�ة القرار يف
القضايا االسرتاتيجية واملشاريع
الكبرى التي ال تتغير بالرضورة
بتغيرّ الحكومات.
وبعد حملة انتخابية باردة غابت
عنه�ا التجمعات الكربى بس�بب
جائح�ة كوفي�د ،-19تصاع�دت
ح�دة املواجه�ة يف األي�ام األخرية
بني األحزاب.
واهتمت وسائل اإلعالم املحلية يف

هذا الصدد بدخول رئيس الحكومة
الس�ابق عب�د اإلله بنكيران من
حزب العدالة والتنمية يومني قبل
موع�د االقرتاع عىل خ�ط الجدال،
فوج�ه انتق�ادات الذع�ة لعزي�ز
أخنوش من “التجمع الوطني”.
وعموماً ،يرتق�ب أن يرتاجع عدد
مقاعد األحزاب الكربى يف الربملان
املقبل بسبب نمط جديد الحتساب
األص�وات قياس�ا ً على مجم�وع
املس�جلني يف القوائ�م االنتخابية،
سواء شاركوا يف االقرتاع أم ال.
بينم�ا ظل هذا الحس�اب يس�تند
فق�ط إىل عدد املقرتعين منذ أول
انتخاب�ات أجريت يف املغرب العام
.1960

وكان ح�زب العدال�ة والتنمي�ة
الوحي�د ال�ذي ع�ارض ه�ذا
“القاسم االنتخابي” الجديد كما
سمي.
ويرتق�ب أن يفقد بس�ببه ،وفق
تقدي�رات مختلف�ة ،م�ا بني 30
و 40مقعدا ً حتى يف حال حصوله
عىل عدد األصوات التي حصدها
قبل خمسة أعوام ومنحته 125
مقع�داً ،م�ا من ش�أنه أن يعقد
مهمت�ه يف تش�كيل حكوم�ة إذا
تص ّدر النتائج.
كذل�ك ،أظهرت مجريات الحملة
االنتخابي�ة غي�اب اس�تقطاب
واضح حول الخيارات السياسية
والربامج .ومهما كانت النتائج،

من املنتظر أن تتبنى جل األحزاب
السياس�ية ميثاق�ا ً م�ن أج�ل
“نموذج تنموي جديد” ،يدش�ن
“مرحل�ة جدي�دة من املش�اريع
واإلصالح�ات” يف أف�ق الع�ام
 ،2035وفق ما أك�د امللك محمد
السادس يف خطاب مؤخرا.
ويراهن نحو  30حزبا ً عىل إقناع
نحو  18مليون مغربي مسجلني
يف القوائم االنتخابية باملش�اركة
يف التصوي�ت لتجاوز نس�بة 43
باملئ�ة املس�جلة قب�ل خمس�ة
أعوام .علما أن عدد البالغني سن
التصوي�ت يق�ارب  25مليون�ا،
م�ن أصل  36مليونا من س�كان
اململكة.

لبنان :النفط العراقي لن يصلنا مباشرة

“اتفاق رباعي” على خارطة طريق لتزويد بريوت بالغاز املصري
عمان /متابعة الزوراء:
أعل�ن وزراء الطاق�ة ،يف كل م�ن األردن
ومصر ولبنان وس�وريا ،االتف�اق عىل
خارط�ة طري�ق من أج�ل تزوي�د لبنان
بالغ�از املصري ،يف مس�عى لتخفي�ف
األزمة الخانقة التي تمر بها البالد ،فيما
أعلن�ت وزارة الطاق�ة واملي�اه اللبنانية
أن النف�ط العراقي ل�ن يصل مبارشة إىل
لبنان ،بل عن طري�ق الرشكة اإلماراتية
التي فازت باملناقصة.
وأوض�ح وزراء الطاق�ة ،خلال مؤتمر
صحفي بالعاصمة األردنية عمان ،أنهم
اتفقوا عىل بحث موق�ف البنية التحتية
السورية لنقل الكهرباء.
وأكدت وزي�رة الطاقة والث�روة املعدنية
األردني�ة ،هال�ة زوات�ي ح�رص اململكة
عىل مساعدة لبنان لتجاوز أزمة الطاقة
التي يعانيها حاليا ،وعربت عن استعداد
بالده�ا لب�ذل كل جه�د ممك�ن يف ه�ذا
الصدد.
م�ن جانبه ،أك�د وزير البترول والثروة
املعدني�ة املصري ،طارق امللا ،حرص
بلاده على دع�م ه�ذا التع�اون العربي

“إدراكا ملا يمثله الغاز الطبيعي املرصي
من أهمية كبرية ملساندة لبنان وتضافر
الجه�ود لتج�اوز محن�ة أزم�ة الطاقة
والتحدي�ات الت�ي يواجهه�ا .معربا عن
أمل�ه تصدي�ر الغاز إىل لبن�ان“ ،يف أقرب
وقت ممكن”.

وم�ن جهت�ه أكد وزي�ر النف�ط والثروة
املعدنية الس�وري بسام طعمة أن هناك
توجيهات من الرئيس بشار األسد ملد يد
العون للشعب اللبناني لحل أزمة الطاقة
من خالل نقل الغاز املرصي عرب س�وريا
إىل لبنان.

ب�دوره ،أع�رب وزي�ر الطاق�ة واملي�اه
اللبنان�ي ،ريمون غجر عن ش�كر بالده
للأردن ومصر وس�وريا عىل املب�ادرة
الت�ي قامت بها إلعادة إحي�اء االتفاقية
الرباعي�ة لنقل الغاز املصري اىل لبنان،
عرب األردن وسوريا.

ويف وق�ت س�ابق ،طل�ب وف�د حكومي
لبنان�ي رفي�ع املس�توى م�ن الحكومة
الس�ورية ،الس�ماح للغ�از الطبيع�ي
املرصي والكهرب�اء األردنية باملرور عرب
أراضيها ،من أج�ل تخفيف أزمة الوقود
التي أصابت لبنان بحالة من الشلل.
وج�اء الطل�ب خلال زي�ارة رس�مية
لدمشق شكلت نهاية ألكثر من عقد من
العالق�ات الفات�رة بين الجارتني ،عقب
اندالع الحرب السورية عام .2011
وق�ال نصري الخ�وري ،األمين الع�ام
للمجل�س األعلى اللبنان�ي  -الس�وري،
ومقره يف دمشق“ :طلب الجانب اللبناني
مس�اعدة س�وريا يف تس�هيل نقل الغاز
الطبيعي املرصي والكهرباء األردنية عرب
األرايض السورية”.
وتوق�ف تدف�ق الغاز الطبيع�ي املرصي
إىل س�وريا عام  2010بس�بب الهجمات
التخريبي�ة ونق�ص اإلم�دادات .كم�ا
ترضرت خط�وط األنابيب خالل الحرب
األهلية يف سوريا.
ويص�ف البن�ك ال�دويل أزم�ة لبن�ان
االقتصادي�ة بأنها إح�دى أقىس األزمات

الت�ي يش�هدها العالم منذ خمس�ينيات
القرن التاسع عرش.
وق�د انهارت العملة اللبنانية مع نضوب
االحتياطي�ات األجنبي�ة للبن�ك املركزي،
مم�ا أدى إىل نق�ص ح�اد يف األدوي�ة
والوقود.
ويف الس�ياق ذات�ه أعلن�ت وزارة الطاقة
واملي�اه اللبناني�ة أن النف�ط العراق�ي
ل�ن يص�ل مب�ارشة إىل لبن�ان ،ب�ل عن
طري�ق الرشك�ة اإلماراتي�ة الت�ي فازت
باملناقصة.
وقال�ت املديرية العامة للنف�ط يف وزارة
الطاق�ة واملي�اه يف بي�ان نقلت�ه الوكالة
الوطنية لإلعالم“ :م�ع قرب وصول أول
ش�حنة من الفيول العراقي املستبدل إىل
لبن�ان ،يتم الت�داول بأن الش�حنة األوىل
س�تأتي إىل لبن�ان لتتس�لمها الرشك�ة
الوطنية اإلماراتية “ ”ENOCالتي فازت
باملناقص�ة ،ث�م تس�تبدلها وتعيدها اىل
لبنان”.
وأك�دت “أن النف�ط العراق�ي ل�ن يصل
مب�ارشة إىل لبن�ان ،ب�ل إن الرشك�ة
اإلماراتية ستستبدلها الشحنة العراقية

( 84أل�ف طن) بش�حنتني ل�زوم حاجة
مؤسس�ة كهرباء لبنان واح�دة  30ألف
طن من الفيول “ ”grade Bوالثانية 33
ألف طن من الغاز أويل”.
ويعاني لبن�ان أزمة غري مس�بوقة ،مع
نقص الوقود وامل�واد الرضورية األخرى
نتيج�ة تده�ور األوض�اع االقتصادية يف
البالد ،وانخفاض قيمة العملة الوطنية،
وتعثر تشكيل حكومة.
وأعلن البنك املرك�زي مؤخرا رفع الدعم
ع�ن املحروق�ات ،الذي تس�بب يف تفاقم
الوض�ع واحتجاج�ات واس�عة ،قبل أن
يتدخ�ل الرئي�س اللبناني ميش�ال عون
مل�د الدعم ،حت�ى نهاية أيلول/س�بتمرب
الجاري.
ووص�ف البن�ك ال�دويل األزم�ة يف لبنان،
بأنه�ا األس�وأ عىل املس�توى العاملي منذ
ق�رن ونص�ف قرن ،حي�ث بات�ت معها
احتياطيات املصرف املركزي بالعمالت
األجنبي�ة ،تكف�ي بال�كاد الح�د األدنى
من االحتياط�ي اإللزامي ،الذي يس�مح
بالتغطي�ة القانونية ألم�وال املودعني يف
املصارف الخاصة.
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أعلنت ان معدل اإلقبال على تلقي اللقاح جتاوز  100ألف يوميا

الصحة حتذر من موجات وبائية جديدة وتدعو املواطنني لعدم التهاون

املرأة قوة يف
الدولة ومؤسساتها
بان القبطان
ُ
اللبنة
يف كل زم�ان وم�كان تج�د للم�رأة بصم�ة واضحة ومضيئ�ة  ،فه�ي
األساسية يف املجتمع ،واليمكن االستغناء عنها يف شتى مرافق الحياة.
نع�م ..هي االم والزوجة واالخت والبنت  ..لكنها لم تقف عند ذلك  ،فأصبحت
تش�كل رقما صعبا من خالل دخولها يف معتركات الحياة ،وهذا االمر جعلها
اكث�ر تأثيرا من قب�ل  ..فنجدها تتب�وأ مناصب عليا يف وزارات ومؤسس�ات
الدولة ،فنجدها يف «التعليم والطب والهندس�ة ويف القوات االمنية والصحافة،
والعلوم والتكنلوجيا» ..وغريها من مرافق الحياة.
كم�ا نجده�ا يف دوائر الدولة ومؤسس�اتها عنصرا مؤثرا ً  ،وق�وة يف العطاء
واالداء ،وقيادية تتحمل املس�ؤولية بكل معانيها وما يرتتب عليها ،اضافة اىل
ذلك فهي تتعب وتكد يف سبيل بناء األرسة ورعاية البيت وتربية األبناء.
إذاً ..امل�رأة هي عالم ميلء بالعطاء والعنف�وان ..والعالم بال امرأة ..كعني بال
بؤبؤها ..كحديقة بال أزهار ..كالشمس بال أشعة.
املرأة ..ضابط إيقاع الوجود ،حني تحل يف دائرة رس�مية تبعث التفاؤل ،برغم
ً
انتظام�ا تفرضه عىل
رصام�ة الحق املثلى التي تتبعها يف تس�يري الواج�ب..
نفسها ،وتلزم منتسبي املحيط من حولها.
ولخ�ص حضور املرأة اإلجتماعي ،عبد القادر املازني ،بمقال ورد يف خالصته:
«إذا حلت املرأة يف مجلس رجال ،ينتظم حديثهم وقارا ً ال تهريج فيه».
كلما ضاق�ت الدنيا من حول الرجل ،فتحت له املرأة آفاقا ً رحبة الحنان ،تحل
يف أي م�كان ،محفوفة بالربكة ،ولآلباء القول الفص�ل« :البنت تجيء فيزداد
رزق والدها ..ثرا ًء حالالً».
رس�مياً ..س�عيد من ينتس�ب اىل وزارة او دائرة او قس�م او ش�عبة ،تتس�نم
رئاس�تها امرأة ،حيث يجد رقة حازمة ورهافة منضبطة ،يف نس�ق ال تجيده
إال وريث�ة فاطمة الزهراء وعائش�ة ومريم العذراء ورابع�ة العدوية ..عليهن
السالم ،وبلقيس وزنوبيا وشجرة الدر ،قفزا ً عىل مراحل التاريخ.
نق�ف أمام نس�اء قياديات ،ش�كلن قدوة حس�نة ،بالوع�ي واألداء والنتائج
املبهرة التي اسفر عنها توليهن مناصب يشار لها بالبنان.
ً
ً
ً
اق�ول ..ينتظم العمل ويزداد العطاء ،حني تأخذ امل�رأة دورا إيجابيا نابعا من
إيجابيتها ،عندما تحل يف مكان فـ ...تحليه ،وتتفاعل مع معطى فـ ...تفعله
إيجابا ً عىل إيجاب ،تطيب معه نسائم قارورة العطر النفاذة ..سلما ً من دون
عدوان ومرونة من دون وهن.
فهي أنثى تسعد زوجها ،ومديرة صارمة بوجه املتهاونني يف عملها  ،ورقيقة
حيث تج�ب الرقة ،وحادة حيث يتطلب املوقف حدة ..ش�عارها« :الذي يزعل
من الحق ،ال أريد رضاه بالباطل».
ويف الخت�ام اقول ..خزان املاء الذى ال يخىش عليه من الجفاف هو عني املرأة،
فهي تنظر للمس�تقبل بكل تفاؤل ،وطموحها الينتهي والينضب عند موقف
معني.

 10سنوات حبق جمرم انتحل صفة
قاض يف العاصمة
ٍ

بغداد /الزوراء:
اص�درت محكم�ة جنايات الك�رخ ،امس
االربع�اء ،حكمه�ا بحق املج�رم ( هـ ،ح،
ط) بالس�جن مل�دة عشرة س�نوات ع�ن
جريم�ة انتحاله منص�ب قاض يف مجلس
القضاء االعىل.
وافاد مجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان «املجرم الذي
انتحل منصب قاض اجرى اتصاالت بعدد
م�ن املس�ؤولني واملوظفين يف الحكوم�ة

بهدف التوسط إلنجاز معامالت لقاء مبالغ
مالية بش�كل ييسء اىل القض�اء العراقي،
اضاف�ة اىل قيامه بإنش�اء حس�ابات عىل
مواقع التواصل االجتماعي بأسماء قضاة
يف (محكم�ة النزاه�ة واملحكم�ة العليا )
منتحالً فيها منصب قاض».
واض�اف ان «املحكم�ة اص�درت حكمه�ا
بحق املج�رم وفقا ألحكام الق�رار /160
اوالً  1 /و 2لس�نة  ( 1983ق�رار مجلس
قيادة الثورة املنحل )».

القبض على  8إرهابيني يف بغداد واألنبار
بغداد /الزوراء:
أعلن املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة ،اللواء يحيى رسول ،عن القبض عىل 8
ارهابيني يف محافظتي بغداد واالنبار.
وقال رس�ول يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه« :بن�ا ًء عىل توجيه�ات القائد العام
للقوات املس�لحة ،يواصل جهاز مُ كافحة اإلرهاب سلس�لة انتصاراته عىل بقايا داعـش
يف البلاد فبعد قتل مفرزة كاملة من اإلرهابيني ي�وم األمس يف محافظة كركوك  ،تمكن
الجهاز هذا اليوم من إلقاء القبض عىل (  ) 8إرهابيني يف مناطق مختلفة اس�تندت عىل
معلومات استخبارية دقيقة».
وأوضح رسول أن «العملية بدأت يف العاصمة بغداد بقضاء الطارمية وناحية الرضوانية
والتي أسفرت عن إلقاء القبض عىل (  ) 4من اإلرهابيني التكفريين».
وأضاف ان»الجهاز بارش بواجب بمُ حافظة األنبار داخل أقضية الفلوجة وهيت والكرمة
والتي أُلقي القبض فيها عىل ( )4من عنارص عصابات داعش اإلرهابية».

اعتقال  11متهماً جبرمية الدكة
العشائرية يف مدينة الصدر
بغداد /الزوراء:
الق�ي القب�ض على  11متهم�ا بجريمة
الدكة العش�ائرية ،فيما تم ضبط اسلحة
متنوع�ة يف مدينة الص�در ،وفق ماافادت
به خلية اإلعالم االمني.
وذكر بيان للخلية تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «القوات األمنية يف قيادة عمليات
بغ�داد تمكنت من الق�اء القبض عىل ١١
متهما ً من طريف املشاجرة التي حصلت يف
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مدينة الصدر رشقي العاصمة بغداد».
كم�ا تمكن�ت الق�وات األمنية أيض�ا ً من
ضب�ط  ٣بنادق نوع كالش�نكوف واخرى
ن�وع برن�و و ٣مسدس�ات ،فضلا ع�ن
ناظ�ور ،وعجلة نوع س�ايبا كانت تحمل
السلاح ،وقد اتخذت بحق امللقى القبض
عليه�م اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة،
والتعامل م�ع األس�لحة املضبوطة وفقا ً
للسياقات.

بغداد /الزوراء:
ح�ذرت وزارة الصحة املواطنني من التهاون يف
اإلجراءات الوقائية مع انحسار املوجة الوبائية
الثالثة لفريوس كورونا يف البالد.
وقال عض�و الفريق الطب�ي االعالمي للوزارة،
رب�ى فلاح ،يف رصي�ح صحف�ي« :االم�راض
االنتقالي�ة ت�زداد بالش�تاء وبينه�ا فيروس
كورون�ا املوج�ود طيلة فرتة الش�تاء والصيف
وغري محدد بموسم».
وبينت ان «الفريوس يعتمد عىل مستوى اعتماد
املواط�ن باإلجراءات الوقائية وكلما كان هناك
تهاون فيها وعدم أخذ اللقاح بالتأكيد سيؤدي
اىل دخ�ول البالد ليس فقط بموجة رابعة ربما
موجة خامسة وموجات أخرى».
وأشارت اىل انه «لم نصل حتى للنسبة املطلوبة
م�ن التلقيح حتى نق�ول تم انحس�ار الوباء،
نحن خرجنا من ذروة موجة ثالثة التي امتازت
برسعة االنتشار وزيادة اعداد اإلصابات».
واستدرك فالح بالقول »:لكن لغاية اآلن لم يتم

انحسار الوباء لنقول ان أعداد امللقحني بتزايد
لك�ن لم نص�ل للنس�بة املطلوبة الت�ي ممكن
بعدها ان نصل اىل مناع�ة مجتمعية تقلل من
ق�وة الفريوس وتؤدي اىل انحس�اره» مشيرا

اىل ان�ه «حتى ل�و وصلن�ا اىل املناع�ة ال يعني
انته�اء الوباء فهذا يعتمد عىل مس�توى التزام
املواطنني».
بينم�ا اعلنت عض�و الفريق االعالم�ي لوزارة

الصح�ة ،ربى فالح ،ام�س االربعاء ،عن زيادة
ملحوظة يف االقبال عىل اللقاحات يف العراق.
وقالت فلاح يف حديث صحف�ي :ان” معدل
االقبال عىل اللقاحات يف العراق يف بادئ االمر
كان محص�ورا بين  10-5االف يومي�ا لكن
اآلن الوض�ع اختل�ف ووصل املع�دل اىل اكثر
من  100الف وهذه زيادة ملحوظة لكننا الم
نصل اىل النس�بة املطلوبة لك�ن يبقى الحال
افضل”.
واضاف�ت فلاح ان” االقب�ال على اللقاح�ات
وتطبي�ق االج�راءات الوقائي�ة ه�ي اس�باب
مهمة يف الحد من االصاب�ات والوفيات وتمنع
ب�روز موج�ات جدي�دة يف الع�راق” ،الفتة اىل
ان “اللقاح�ات متوف�رة يف كل املنافذ الصحية
وزيادة االقب�ال له ايجابيات كبيرة يف املوقف
الوبائي”.
ويش�هد العراق منذ اس�ابيع عدة موجة ثالثة
لفيروس كورون�ا تميزت بانتش�ار االصابات
وارتفاع معدالت الضحايا.

اهلجرة :سنعلن قريبا خلو األنبار من خميمات النازحني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزي�رة الهج�رة واملهجرين،
ايف�ان فائق جابرو ،ام�س االربعاء،
عودة ( )400نازح كدفعة جديدة ،من
مخيم عامري�ة الفلوجة يف محافظة
االنبار اىل مناطق س�كناهم االصلية،
ضمن خطة الط�وارئ التي تنظمها
ال�وزارة إلعادة النازحين طوعيا اىل

مناطق سكناهم االصلية .
وقال�ت جاب�رو يف بي�ان ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :ان�ه «تمت إع�ادة وجبة
جديدة م�ن اخر مخي�م للنازحني يف
محافظ�ة االنبار بنح�و ( )80ارسة
وبواق�ع ( )400ن�ازح اىل مناطقهم
االصلية (الفلوجة ،عامرية الفلوجة،
الكرمة ،الرم�ادي ،الخالدية ،القائم،

محلة واسعة إليقاف
التجاوزات على املواقع
األثرية يف ذي قار
بغداد /الزوراء:
كش�فت مفتش�ية آثار وت�راث ذي ق�ار ،مس
األربع�اء ،عن وجود صعوب�ات بالغة يف تأمني
اكث�ر من  1200موقع اثري يف املحافظة ،فيما
اكدت اطالق حملة واس�عة إليقاف التجاوزات
الحاصلة عىل بعض املواقع االثرية.
وق�ال مدير املفتش�ية ،عام�ر عبد ال�رزاق ،يف
ترصيح صحفي :إن “الحملة ش�ملت تس�يري
دوري�ات أمني�ة اىل أغل�ب املواق�ع يف أقضي�ة
الرفاع�ي وقلع�ة س�كر والفج�ر والبطح�اء
والش�طرة ،وهي مواقع مهم�ة طاملا تعرضت
اىل النهب”.
واض�اف أن “الحملة تس�عى لبس�ط القانون
وع�دم التجاوز عىل املواق�ع االثرية ،فضال عن
وضع نق�اط مرابط�ة للمبيت لرشط�ة االثار
وحراس االثار حتى الصباح ،وستس�تمر هذه
الحملة عدة أيام لحني تحقيق أهدافها املتمثلة
بوضع حد ليد العابثني باالثار.
وبني عبد الرزاق أن “الحملة شملت ايضا رفع
التجاوزات عىل موقع تل الخطوة األثري ،وازالة
مبنى تم تشييده عىل املوقع بخالف الترشيعات
القانونية والدينية” ،الفتا اىل ان “املفتش�ية لن
تته�اون يف رفع التجاوزات بش�كل كامل ،ولن
نسمح ألية جهة كانت بالتجاوز عىل املحرمات
للمواقع االثرية تحت أي مسوغ”.
واك�د “وج�ود صعوب�ات بالغ�ة يف تأمني تلك
املواقع االثرية يف ظل وج�ود تلك التجاوزات”،
داعيا يف الوقت ذات�ه اىل “رضورة توفري الدعم
االمني لتلك املواقع املهمة”.

كمني حمكم يطيح
بإرهابي يف قضاء
الكرمة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة رشطة محافظ�ة األنبار ،امس
االربعاء ،القبض عىل متهم بقضية اإلرهاب.
وذك�رت املديري�ة يف بيان ورد لـ «ال�زوراء» :ان
«قي�ادة رشطة محافظة األنبار قس�م مكافحة
اإلج�رام تمكنت من إلقاء القب�ض عىل إرهابي
يرتدد يف قضاء الكرمة».
وبين�ت القي�ادة إن «عملية إلق�اء القبض تمت
من خلال نصب كمني محك�م لإلرهابي ،حيث
اتخذت بحقه اإلجراءات القانونية أصوليا».

التاريخ2021/8/1:

					
مديرية رعاية القارصين يف ذي قار
م/اعالن
ُ
تعلن مديرية رعاية القارصين يف ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية لبيع السيارة املرقمة ( 11577انبار اجرة – نوع
دوج جارجر صالون – موديل  – 2012اللون برتقايل) والعائدة للمتوىف (صباح خضري نزال) بعد مرور سبعة ايام
من تاريخ هذا االعالن وذلك يف مكان وجود الس�يارة يف كراج مدينة الصدر يف النارصية قرب القس�م البلدي يف تمام
الس�اعة الثانية عرشة ظهرا ً فعىل الراغبني يف االشتراك باملزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني
معهم الوثائق الثبوتية والتأمينات القانونية البالغة  %10ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية.
املواصفات/
الس�يارة بوضعها الح�ايل تعمل حيث املحرك يعم�ل وحالته جيدة ج�دا ً والبطارية صالحة وجي�دة وناقل الحركة
(الكري) اوتماتيكي جيد جدا ً واالطارات بحالة جيدة وهيكل السيارة بحالة جيدة ودواخل السيارة بحالة جيدة جدا ً
والكهربائيات جيدة والزجاج كامل والقيمة املقدرة للسيارة ( 21,000,000واحد وعرشون مليون دينار الغري).
حسني كريم عبد
مدير رعاية القارصين يف ذي قار

هيت ،حديثة والصقالوي�ة) التابعة
اىل محافظة االنبار «.
وأضاف�ت أن «ع�ودة النازحين
ج�اءت بعد حل مش�اكلهم ودعمهم
باملش�اريع والربام�ج الخدمي�ة يف
مناطق العودة بالتعاون مع الحكومة
املحلي�ة بمحافظة االنب�ار ومنظمة
الهج�رة الدولي�ة ( ،)IOMفضال عن

اتمام التدقيق االمني لهم بالتنس�يق
مع الجهات االمنية و تم ايصالهم اىل
مناطق س�كناهم االصلية بالتعاون
مع وزارة النقل».
واش�ار جاب�رو اىل أن «األيام املقبلة
ستش�هد ع�ودة وجب�ات جديدة من
االرس النازح�ة م�ن مخي�م عامرية
الفلوجة إىل مناطق سكناها األصلية

تمهيدا ً إلغالقه وانه�اء ملف النزوح
يف األنب�ار ،مؤك�دة س�عي ال�وزارة
إلنه�اء مل�ف الن�زوح ب�أرسع وقت
ممك�ن بع�د ع�ودة جمي�ع االرس
النازحة إىل مناطقها املحررة طوعيا ً
م�ع حل كاف�ة االش�كاالت التي من
ش�أنها أن تعرقل عودة النازحني إىل
مناطقهم».

األسبوع املقبل موعد انطالق العام الدراسي يف كردستان
بغداد /الزوراء:
ح�ددت وزارة الرتبي�ة يف اقلي�م كردس�تان
االس�بوع املقبل موعدا النطلاق العام الدرايس
الجديد باعتمام الدوام الحضوري ،يف وقت بدأت
في�ه امتحانات ال�دور الثاني لطلبة الس�ادس
االعدادي.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة ،سامان
س�يوييل ،يف حديث صحف�ي :إن «الوزارة انهت
جمي�ع التحضيرات لب�دء ال�دوام الرس�مي يف
جميع مدارس كردستان االسبوع املقبل».

واش�ار اىل «اتباع االج�راءات الوقائية لفريوس
كورونا ،اذ بدأنا قبل شهر بعملية تلقيح شملت
 22أل�ف مدرس ومعلم من خالل مراكز تطعيم
خاصة لضمان سالمتهم».
واثنى س�يوييل عىل «الجه�ود املبذولة من قبل
وزارة الصح�ة وتعاونه�ا م�ع وزارة الرتبية يف
س�بيل عدم تكرار ما حدث من عراقيل يف العام
املايض الس�تمرار العملية التعليمية يف املدارس
دون انقط�اع او غل�ق االبواب ،وله�ذا لجأنا اىل
عملية تلقيح املعلمني واملدرسني قبل بدء العام

الدرايس والتأكيد على اتباع االجراءات الوقائية
داخ�ل الصفوف م�ن لبس الكمام�ات والتباعد
االجتماع�ي بين الطالب وااللتزام بها وس�وف
يكون الدوام حضوريا».
واض�اف« :س�وف ي�دق اول ج�رس بإح�دى
امل�دارس بحض�ور مس�ؤويل االقلي�م او رئيس
االقلي�م او رئي�س ال�وزراء م�ع حض�ور وزير
الرتبية بمناسبة بدء الدوام الرسمي الحضوري
ً
خوفا
يف جميع املدارس بعد توقفه العام املايض
من االصابات بفريوس كورونا».

اإلعدام جملرم اشرتك بقتل 8
أشخاص يف صالح الدين

إحباط حماولة هدر باملال العام
بقيمة  18مليون دينار

بغداد /الزوراء:
أص�درت محكم�ة اس�تئناف صلاح الدين ،ام�س االربع�اء ،حكما
باإلعدام شنقا حتى املوت بحق مجرم اشرتك بقتل ثمانية أشخاص
يف قرية البو دور العام املايض يف محافظة صالح الدين
وذكر مجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أن
«املجرم اعرتف باشتراكه مع باقي افراد مجموعته اإلرهابية بقتل
 8أش�خاص من قرية البو دور يف صالح الدي�ن العام املايض» ،الفتا
إىل أن» الجريمة جاءت كانتقام منهم لتس�ببهم بس�جن ش�قيقته
اإلرهابية».
وأضاف أن «املجموعة اإلرهابية كانت ترتدي الزي الخاص بالحش�د
م�ن اجل إلص�اق التهمة به�م» ،مبين�ا أن «املحكمة وج�دت األدلة
كافي�ة لتجريم املدان وفقا ألحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة
اإلرهاب رقم 13لسنة .»2021

بغداد /الزوراء:
أحبط�ت محاولة غ�ش وهدر باملال العام بقيم�ة  18مليون دينار عراقي يف
منفذ منديل الحدودي،
وذك�رت املنافذ يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان «جهود هيأة املنافذ
الحدودية مس�تمرة يف التصدي للغش والتالعب ومنع محاوالت الهدر باملال
الع�ام حي�ث تمك�ن منفذ منديل الح�دودي من ضب�ط عجلة خ�ارج الحرم
الكمركي معدة للتهريب» .واس�تكمل البيان »:بعد إجراء املطابقة والتدقيق
يف نقط�ة البحث والتحري م�ع املادة املحملة عىل العجل�ة تبني وجود تغيري
يف وص�ف املادة املحملة البالغ وزنها ( )١٢طن من مادة رول نايلون س�ادة
للتغليف اىل النايلون الزراعي املشمولة بحماية املنتج املحيل بنسبة ()٪100
ما سبب هدرا باملال العالم بقيمة تبلغ ثمانية عرش مليون دينار عراقي».
واضاف�ت املناف�ذ ان�ه «تم تنظيم محضر ضبط أصويل واإلحال�ة إىل قايض
التحقيق التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املقرصين».

الــنـزاهــة تـضبـط حـاالت رشــوة وتــالعـــب يف حمافظتني
بغداد /الزوراء:
أف�ادت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة
ضب�ط يف محافظتي
االتحاديَّ�ة بتنفي�ذ عمليَّتي
ٍ
الديوانيَّة ودياىل ،مُ ً
بينة أن العمليَّتني أس�فرتا عن
متلبس بالرشوة وإضبار ٍة عقار َّي ٍة
ضبط مسؤو ٍل
ٍ
مُ
تالعب بها.
ٍ
وذكر بيان لدائرة تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
«مالكات مكتب تحقيق الهيئة يف الديوانيَّة تمكنت
من ضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الفرعيَّة
لتعويضات جرحى العمليَّ�ات الحربيَّة واألخطاء
العسكريَّة؛ بعد تسلُّمه مبلغ رشو ٍة مقابل شمول
إحدى املُواطنات بقرار التعويض».
ثاني�ة َّ
تمك�ن فريق عم�ل من مكتب
َّ�ة
ٍ
ويف عملي ٍ
تحقي�ق الهيئ�ة يف دي�اىل م�ن ضب�ط إضب�ارة
أرض إىل أح�د املراجعين بعد
تخصي�ص قطع�ة ٍ
االنتق�ال إىل مُ ديريَّ�ة بلديَّ�ة بعقوب�ة ،إذ ق�ادت
تحريَّات الفري�ق إىل حصول اتـفاق بـني املراجع
وإح�دى مُ َّ
وظـف�ات املـديريَّـ�ة على بـيع رقم
قطعة أرض لقاء تس�لُّمها مبلغ�ا ً من املال خالفا ً
ٍ
للتعليمات.
ضب�ط
وأوضح�ت َّأن�ه «ت� َّم تنظي�م محضري
ٍ
أصوليَّني بالعمليَّـتني اللتين ُن ِّف َذتا وفقا ً ملُ َّ
ذكرتي
ضبط قضائيَّتني ،وعرضهما عىل قضاة محكمتي
ٍ

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل
املرق�م  772462/يف
 2021/4/26والصادر من
بلدية النجف ،بإسم(احمد
عب�اس كاظ�م) فعىل من
يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل
جهة االصدار.

التحقي�ق يف الديوانيَّ�ة وبعقوب�ة ،الذي�ن ق�رَّروا
توقي�ف املُ َّتهم بالعمليَّ�ة األوىل وفق أحكام القرار
( 160لسنة  ،)1983واستقدام املُ َّتهمة يف العمليَّة
الثانيَّ�ة وف�ق أح�كام امل�ا َّدة ( )307م�ن قانون
العـقوبات».
وكان رئي�س هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة القايض
(عالء جواد الس�اعدي) قد َح َّث مالكات مديريات

العدد/2339:ج2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/9/8:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية
م /إعالن
اىل املتهم الهارب/زاهر حليم ثامر
ْ
اص�درت هذه املحكمة حكما ً غيابي�ا ً يقيض بإدانتك
وفق احكام املادة ( )456من قانون العقوبات بالعدد
/2339ج 2021/بتاريخ  2021/8/30والحكم عليك
بالحب�س البس�يط ملدة (س�نة واحدة) واص�دار امر
القبض بحقك لتنفيذ الحكم الصادر عليك وبامكانك
االعرتاض على الحكم خالل ثالثة اش�هر من تاريخ
النرش بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وبعكسه
يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي.
القايض
سالم طاهر داود

ومكاتب تحقيق الهيئة يف املحافظات ،لدى زيارته
التفقديَّة له�ا ،عىل ترسيع وترية عمليَّات الضبط
بالجرم املش�هود ،والسيما يف الدوائر واملُ َّ
ؤسسات
الخدميَّة؛ ملنع حاالت املس�اومة واالبتزاز والرىش
فيها ،وتيسير قياس مُ ستوى رضا املُراجعني من
خلال توزيع اس�تبانة قي�اس مُ دركات الرش�وة
فيها.

العدد /4244 :ش2020 /
جمهورية العراق
التاريخ 2120/9/8 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
املدعى عليه (ماهر كريم منخي)
م /تبليغ بقرار حكم غيابي
بتأري�خ  2020/12/30و بع�دد اضب�ارة
ْ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة
( /4244ش)2020/
حكما غيابيا اقتىض (تأييد حضانة الطفلة مينا
تول�د  )2015وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك يف
الوق�ت الح�ارض حس�ب رشح املبل�غ القضائي
(حي�در صال�ح حم�دان) علي�ه تق�رر تبليغك يف
صحيفتين يوميتين بالحك�م املذك�ور اعاله و
بأمكان�ك االعتراض خالل مدة عشرة ايام من
اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن.
القايض
ضياء قاسم الهاليل

أسواق
العدد 7561 :الخميس  9ايلول 2021

الدوالر يسجل هبوطا طفيفا يف
بغداد وكردستان

بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي ،أمس
االربعاء ،يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
امس  147400دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
وأش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغ�داد ،حيث بلغ س�عر البيع  148000دين�ار عراقي لكل 100
دوالر امريكي ،بينما بلغت أس�عار الرشاء  147000دينار عراقي لكل 100
دوالر امريكي.
أما يف اربيل ،فقد ش�هدت اس�عار الدوالر انخفاضا ايضا ،حيث بلغ س�عر
البي�ع  147600دينار ل�كل  100دوالر امريكي ،والشراء بواقع 147000
دينار لكل  100دوالر امريكي.

العراق يستورد مسك السلمون
الرتكي

بغداد /متابعة الزوراء:
كشف اتحاد مصدري رشق البحر األسود يف تركيا عن استرياد العراق ألول
مرة لسمك السلمون من تركيا.
ووفقا ً لبيان صادر عن االتحاد ،فإن “صادرات منطقة رشق البحر األسود
ش�مايل تركيا ،من س�مك الس�لمون خلال األش�هر الـ 8األوىل م�ن العام
الجاري ،تجاوزت حاجز  102مليون دوالر”.
واضاف ان “روس�يا تصدرت قائمة البلدان املس�توردة لس�مك الس�لمون
الرتك�ي بواقع  84مليونا و 573ألفا و 477دوالراً ،تلتها فيتنام بـ 8ماليني
و 858ألفا و 875دوالراً ،ثم اليابان بـ 3ماليني و 136ألفا و 795دوالراً”.
واش�ار اىل أن “العراق استورد وألول مرة مع اس�واق الجزائر ،والدنمارك،
واألردن ،واإلمارات املنتج الرتكي”.

تراجع خام البصرة اخلفيف
وارتفاع الثقيل
بغداد /الزوراء:
انخفض س�عر خام البصرة الخفيف ،امس االربعاء ،فيم�ا ارتفع الثقيل مع
تذبذب اسعار النفط عامليا.
وانخفض خام البرصة املصدر آلس�يا  1.28دوالرا وبنس�بة تغيري بلغ نس�بته
 1.76%ليص�ل اىل  71.44دوالرا ،فيم�ا س�جل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا
بمقدار  0.90دوالرا او ما يعادل  1.39%ليصل اىل  65.47دوالرا.
وتذبذبت اسعار الخامات يف منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي
الخفيف  71.75دوالرا ً للربميل بارتفاع بلغ  0.22دوالر ،فيما بلغ س�عر مزيج
إيران الثقيل  66.89دوالرا بانخفاض بلغ  0.45دوالر ،ومزيج مربان اإلماراتي
 71.14دوالرا ً للربمي�ل بارتف�اع بل�غ  0.35دوالر ،ومزي�ج س�هران الجزائري
 71.55دوالرا بانخف�اض بل�غ  0.18دوالر ،يف حين س�جل بون�ي الخفي�ف
النيجريي  70.60دوالرا ً بانخفاض بلغ  0.22دوالر ،وجرياسول االنغويل.

اللجنة املالية :نسبة اجناز املوازنة
االستثمارية ال تتجاوز الـ % 5

بغداد /الزوراء:
أك�دت اللجنة املالي�ة النيابية ،ام�س االربعاء ،تجاوز الحكوم�ة األزمة املالية
يف موازنة العام الجاري بس�بب ارتفاع أس�عار النفط ،مبين�ة ان الحكومة لم
تحقق سوى اقل من  5باملئة من املوازنة االستثمارية.
وق�ال مق�رر اللجنة ،احم�د الصف�ار ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان “العجز املايل
املفترض يف املوازن�ة انتهى بداية العام بعد تجاوز اس�عار النفط الـ 65دوالر
للربميل الواحد”.
واضاف ان “الحكومة عجزت عن تنفيذ بنود املوازنة التي توزعت بني التشغيل
وهي رواتب املوظفني والديون وبني املوازنة االستثمارية التي شملت مشاريع
مهمة ولم تتجاوز لغاية االن نسبة تنفذيها الـ .”5%
واش�ار الصف�ار اىل ان “الحديث ع�ن موازنة  2022غري ممك�ن دون حكومة
جديدة وقد تعاد س�يناريو اع�داد املوازنة من الحكومة الحالية وتس�لمها اىل
الحكومة القادمة بعد االنتخابات”:

حتذيرات من أزمة املياه وتهديدها
لالكتفاء الزراعي الذاتي

بغداد /الزوراء:
حذرت لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية ،امس األربعاء ،إىل رضورة اتخاذ
الخطوات الفاعلة لضمان اس�تمرار االكتفاء الذات�ي من املنتجات الزراعية يف
العراق يف ظل انخفاض مناسيب املياه جراء قلة تساقط األمطار لهذا العام.
وقال رئيس اللجنة ،سلام الش�مري ،يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان
“عودة اس�ترياد بعض املنتجات الزراعية من الخرض بش�كل خاص ستستمر
وستشمل منتجات اخرى ان استمر نقص املياه دون حلول جذرية”.
واض�اف ان “ع�دم التج�اوب الواضح م�ن دولتي املنب�ع املطالب�ات العراقية
الخاص�ة بالحص�ص املائية س�يؤدي اىل ارضار مس�تمرة بالقط�اع الزراعي
وسيؤثر بشكل واضح عىل الخطط الزراعية املستقبلية”.
واوض�ح ان “االكتف�اء الذاتي م�ن املنتجات الزراعية بات يف خطر ان اس�تمر
نقص املياه املستمر”.
وش�دد الش�مري عىل رضورة االس�تمرار بالضغ�ط الحكومي على الجارتني
تركيا وايران لضمان حصة العراق وعدم ربط هذا امللف بأمور اخرى ال تخدم
املصالح املشرتكة والعالقات الثنائية.
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الطاقة النيابية :الربطان اخلليجي واألردني ليسا حال ملشكلة الكهرباء

ميغاواط فقط وهذه ال تكفي لتشغيل
محافظة واحدة ،وكنا نأمل بأن يكون
الربط مع الخليج من  3000إىل 4000
ميغاواط ولكن ال نعتقد أن هذا سوف
يحصل باملنظور القريب”.
وتاب�ع أن “الربط م�ع األردن ال نعتقد
أن يتجاوز  200ميغاواط وهذه ارقام
ِّ
تش�جع
قليل�ة” ،الفت�ا ً اىل أن “اللجنة
عىل الربط الخليجي رغم قلته لضمان
االستقرارية الفنية وسد النقص”.
وذكر الس�ليطي أن “موض�وع الربط
تج�اري ،إذ إن هيئة الرب�ط الخليجي
ه�ي هيئة مس�تقلة وال تتبع َّ
أي دولة
خليجية” ،الفتا ً اىل أن “الهيئة تأسست
عرب مجلس التع�اون الخليجي ولديها
رب�ط مع جمي�ع دول الخليج ،وهناك
طاق�ة فائض�ة يف بع�ض دول الخليج
باإلم�كان بيعه�ا اىل دول أخرى تعاني
من نقص الطاقة”.

بغداد /الزوراء:
ح� َّددت لجن�ة النف�ط والطاق�ة
النيابيَّة ،ام�س األربعاء ،حجم الطاقة
الكهربائيَّ�ة الناتج�ة م�ن الربطين
الخليجي واألردني ،بينما أشارت إىل أن
الربطني ليس�ا هما الحل الوايف ملشكلة
الكهرباء.
وقال عضو اللجنة ،صادق الس�ليطي،
بحسب الوكالة الرسمية :إن “خطوات
ربط منظوم�ة الطاقة الكهربائية مع
دول الجوار ايجابية” ،مبينا ً أن “هناك
ايجابي�ات فني�ة يف الرب�ط بوصف أن
العراق لديه نق�ص وتذبذب يف الطاقة
الكهربائية”.
وأضاف أن “الرب�ط مع الخليج أو مع
األردن ليس هو الحل الوايف ،عىل الرغم
م�ن احتياجن�ا ،ولك�ن أرق�ام الربط
خجول�ة” ،موضح�ا ً أن “الرب�ط م�ع
الخليج س�يكون يف املرحلة األوىل 500

احملافظات تبدأ استقبال كميات كبرية من
مفردات السلة الغذائية

الزوراء /كاظم تكليف:
أعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن وص�ول
كمي�ات كبرية م�ن مفردات الس�لة
الغذائي�ة الثانية اىل محافظة املوصل
والقرى النائية التابعة للمحافظة.
وق�د أك�د وزي�ر التج�ارة ،الدكتور
عالء الجبوري م�ن املوصل وبرفقته
االس�تاذ محم�د حن�ون ،مدي�ر عام
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية،
اك�د :ان مخ�ازن الرشك�ة يف بغ�داد
واملحافظات بدأت باستقبال كميات
كبرية من مفردات السلة الغذائية يف
اطار االس�تعدادات لتجهي�ز الوجبة
الثانية من السلة الغذائية للمواطنني.
واض�اف حن�ون :ان مخ�ازن بغداد
واملحافظات بدأت باستقبال كميات
كبرية م�ن مادة معج�ون الطماطم
والفاصولي�ا والحم�ص ،فضلا
ع�ن زيت الطع�ام والس�كر وجميع
املف�ردات الداخلة يف الس�لة الغذائية
يف اطار اس�تعداد الوزارة لإلعالن عن
توزي�ع الوجب�ة الثانية للس�لة عىل
عموم مناطق العراق.
مبين�ا :ان نوعي�ة وكف�اءة مفردات

السلة الغذائية جيدة جدا ،وان نتائج
االس�تبيان ال�ذي تجري�ه الرشكة يف
بغ�داد واملحافظات أوض�ح ان هناك
ترحيب�ا جيدا م�ن قب�ل املواطنني يف
عم�وم املحافظ�ات ،واآلن الرشك�ة
جادة يف تجهي�ز املواطنني بمفردات
السلة الغذائية مع القطاع الخاص.
وأك�د :ان نس�بة النج�اح يف تجهي�ز
الس�لة االوىل كان نصفه�ا عالي�ا يف
حين االس�تعدادات جاري�ة لتوزيع
الوجب�ة الثانية والثالث التي تش�مل

س�بع مفردات اساسية تمثل حاجة
العائلة العراقية.
وتفق�د مدي�ر ع�ام دائ�رة الرقاب�ة
التجارية واملالي�ة يف الوزارة مخازن
الوزارة يف بغداد واملحافظات لالطالع
على آليات الخ�زن وتجهيز مفردات
الس�لة الغذائي�ة ،وأك�د على اهمية
دور الف�رق الرقابية بمتابعة تجهيز
املف�ردات يف املخ�ازن ول�دى الوكالء
واتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحق
املخالفني.

انطالق فعاليات معرض أربيل الدولي الثاني للعقارات واالستثمارات
بغداد /الزوراء:
انطلق�ت ،أم�س االربع�اء ،فعاليات مع�رض اربيل الدويل
الثاني للعقارات واالستثمارات الشامل ،وبمشاركة ()١٥٠
رشك�ة متنوعة ومتخصص�ة لإلعمار والعق�ارات والبنى
التحية واالس�تثمار ومواد البناء وعىل ارض معرض اربيل
الدويل والذي تنظمه رشكة لويال بالتعاون والتنس�يق مع
الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية.
وق�ال مدير عام الرشكة العام�ة للمعارض والخدمات
التجاري�ة بوزارة التج�ارة ،رسمد طه س�عيد ،يف بيان
تلق�ت “الزوراء” نس�خة من�ه :ان “املعرض ش�اركت
في�ه اكثر من ( )١٥٠رشكة م�ن العراق ومرص وإيران
وتركي�ا وس�وريا واألردن والصين وأملاني�ا وفرنس�ا
وإيطالي�ا وأذربيجان والهند ،ويس�تمر ولغاية ٩ / ١٠
.“ ٢٠٢١ /
وبني س�عيد ان “املعرض شهد مشاركة رشكات قطاع
البناء واإلنش�اء املتخصصة والرصينة يف مجال االعمار
والت�ي تس�عى اىل ايج�اد ارضي�ة خصب�ة لالس�تثمار
داخل العراق” ،مضيف�ا ان “املعرض يعد خطوة مهمة
تستهدف تحفيز االقتصاد الذي يشهد انتعاشا يف اربيل،
كما يعد فرصة مهمة لالس�تثمار وتش�جيع الرشكات
العربية واألجنبية للدخول بمنافسة استثمارية إلعادة
اعمار البنى التحتية”.

واش�ار إىل ان “اقامة هكذا معارض يعترب فرصة كبرية
للرشكات العاملية املش�اركة من اج�ل عرض انتاجاتها
يف اس�واق اقليم كردس�تان ،والتي تعترب من االس�واق
الواع�دة باإلضافة اىل انفت�اح رجال االعم�ال والتجار
العراقيين للحصول على وكاالت حرصية من قبل تلك
الرشكات العاملية”.
ولفت سعيد اىل ان “املعرض يعد خطوة مهمة من اجل
املس�اهمة يف زيادة وتش�جيع حجم التب�ادل التجاري
والخربات وتنشيط العالقات بني املستثمرين العراقيني
ونظرائه�م يف مختلف بلدان العال�م” ،مبينا ً ان “رشكة
املع�ارض يف اربيل اخذت عىل عاتقها تعهد عىل الرشكة
املنظم�ة للمع�رض اتخ�اذ كاف�ة التدابير االحرتازية
والصحي�ة وتوفري امل�واد واملس�تلزمات الرضورية من
اجهزة تعفير وتعقيم ملنع انتش�ار فاي�روس كورونا
خلال م�دة اقام�ة املعرض وحس�ب توجيه�ات خلية
االزمة ووزارة الصحة والبيئة”.
ه�ذا وحرض افتتاح املع�رض وزير االس�كان واإلعمار
ورئي�س هيئ�ة االس�تثمار يف اإلقلي�م محم�د ش�كري
ورئيس اتح�اد املقاولين العراقيني واتح�اد املصدرين
واملس�توردين يف كردس�تان ،فضلا ع�ن ش�خصيات
تجارية واقتصادية وبعض رجال االعمال وجمع غفري
من املواطنني.

اخنفاض أسعار الذهب يف
األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
انخفض�ت أس�عار الذهب االجنب�ي والعراقي يف األس�واق املحلية ،امس
االربعاء.
ٔ
وقال مصدر ا ٕن اسعار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغ�داد س�جلت للمثقال الواحد عي�ار  21من الذه�ب الخليجي والرتكي
واألوربي سعر بيع  368الف دينار ،فيما بلغ سعر الرشاء  363الفاً.
واشار ا ٕىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل
انخفاضا ايضا عند  338الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  333ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة ،فان سعر بيع مثقال الذهب
الخليج�ي عي�ار  21يرتاوح بني  370الف دين�ار و 375ألفاً ،فيما تراوح
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني  340الفا ً و 345الف دينار.

العراق يتحرك الستئناف احلركة
التجارية مع قطر

بغداد /الزوراء:
قال س�فري الع�راق لدى دولة قطر ،عم�ر الربزنجي ،ام�س األربعاء ،إن
بالده تسعى إىل استئناف حركة التجارية مع دولة قطر بعد تراجعها إىل
مستوى كبري جراء تفيش ظهور فريوس كورونا.
وق�ال الربزنج�ي ،يف مؤتم�ر صحفي مشترك عق�ده مع رئي�س اتحاد
مس�توردي ومصدري إقليم كوردس�تان ،مصطفى ش�يخ عبدالرحمن
يف الس�ليمانية :ان تفيش فريوس كورونا تس�بب بعرقلة عملية تصدير
الس�لع والبضائ�ع من اقليم كوردس�تان والعراق إىل دول�ة قطر ،ونبذل
الجهود إلعادتها كما كانت.
ودعا السفري اتحاد مصدري ومستوردي اإلقليم إىل التنسيق مع الحكومة
االتحادي�ة يف النش�اطات التجارية مع قطر لوجود لجنة مشتركة بني
البلدين.
وأكد الربزنجي :ان قطر بحاجة اىل جميع املحاصيل الزراعية التي ينتجها
العراق واقليم كوردس�تان الن س�وق هذه الدولة يقترص عىل الخارج يف
الحصول عىل هذه املنتجات
السفري العراقي ذكر أيضا أن لدى العراق واالقليم االمكانية يف سد حاجة
قطر من املنتجات الزراعية ،مبينا ان البالد تسير  8رحالت جوية يوميا
اىل دول�ة قط�ر ولكن ال يمكن تصدير كل الس�لع عن طري�ق الجو ألنها
ستكون باهظة الثمن لذا ينبغي ايجاد طرق اخرى منها البحر.
وأش�ار إىل :أن حج�م التبادل التجاري بني قطر والعراق خالل الس�نوات
القليلة املاضي�ة بلغ  226مليون ريال قطري ،ويف العام  2018ارتفع إىل
 72مليون دوالر ،مس�تدركا القول انه بسبب تفيش وباء كورونا لألسف
الحركة التجارية توقفت بني البلدين وينبغي استئنافها مرة أخرى.

التخطيط تستبعد حدوث كساد اقتصادي يف البلد ..وتوضح األسباب
بغداد /الزوراء:
استبعدت وزارة التخطيط حدوث كساد اقتصادي
يف البالد.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،عب�د الزه�رة
الهنداوي ،يف ترصيح صحفي“ :نس�تبعد حدوث
كساد اقتصادي يف السوق العراقية بسبب ارتفاع
معدالت استهالك الفرد العراقي ،فضال عن وجود
كتل�ة نقدية كبيرة متأتية من روات�ب املوظفني
والتي تصل اىل  ٥٠ترليون دينار س�نويا”.
وبين ان “الرواتب تكون كفيلة بتحريك الس�وق
وتبعده عن حالة الكساد التي تحصل حني فقدان
القدرة الرشائية للفرد او ان تكون كميات العرض
أكرب من الطلب”.
وكان رئي�س الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،أعلن،
يف  2آب امل�ايض ،خط�ة لإلصلاح االقتص�ادي
وتنوي�ع اإليرادات ،ملواجهة تحدي�ات ناجمة عن
ارتفاع النفقات وتذبذب املداخيل.
وق�ال الكاظم�ي عىل هام�ش ترؤس�ه اجتماعا ً
للجنة العلي�ا الحكومية لإلصالح “خطة اإلصالح
س�تقدم حال ألزمة إدارة االقتص�اد املزمنة ،التي

تتمثل باالعتماد الكامل عىل النفط ،وعدم تنويع
مص�ادر الدخ�ل ..نري�د أن نثبت للعراقيين أننا
جادون باإلصالح”.

وأوض�ح أن الحكوم�ة تطمح وبق�وة “إىل إعادة
اقتص�اد البلد لقوته بعد خمس س�نوات ،بعد أن
وصل به الحال إىل مس�تويات متدنية جدا ً نتيجة

الفساد املسترشي ،فمن شأن هذه الخطة إعادة
بناء االقتصاد العراقي بنحو سليم”.
وزاد“ :الضرر يف االقتص�اد العراق�ي كبري جداً؛
وله�ذا الس�بب م�ن املس�تحيل تطبي�ق الخط�ة
اإلصالحي�ة يف وق�ت قصيرّ ،
وكل من يع�د بذلك
فهو واه�م ،غايتنا هي النه�وض بالدولة وليس
الحكومة الحالي�ة ،فالحكومات تذه�ب والدولة
باقية”.
يش�ار اىل ان االقتص�اد العراقي تعرض عىل مدى
 18عاما ً املاضية ،إىل رضر أصاب جميع مفاصله،
وتس�بب برتاج�ع قطاع�ات الزراع�ة والصناعة
والتج�ارة ،وبات البلد معتمدا ً بش�كل رئيس عىل
إيرادات النفط.
ويعان�ي الع�راق من نق�ص يف األم�وال وتراجع
لالقتصاد بسبب تراجع إيرادات النفط أثر تفيش
فريوس كورونا.
والعراق ،ثاني أكرب منت�ج للخام يف منظمة أوبك
بعد السعودية ،بمتوسط يومي  4.6ماليني برميل
يف الظروف الطبيعي�ة ،ويعتمد عىل الخام لتوفري
أكثر من  92باملئة من إيراداته.

الرياضي

أصفر وأمحر

جبار محيد :العبو املنتخب اكسباير
ومستواهم هزيل

بغداد /متابعة الزوراء
ش�ن امل�درب املحرتف يف نادي الجليل الناش�ط بالدوري االردني املمتاز لكرة الق�دم ،جبار حميد ،هجوما ً الذعا ً
عىل العبي املنتخب العراقي بعد الخس�ارة الثقيلة امس االول أمام إيران.وقال حميد إنه «يستغرب هذا املستوى
الهزيل الذي ظهر به املنتخب العراقي امام منتخب ايران» ،مؤكدا ان «سبب الخسارة الثقيلة هو نوعية الالعبني
العراقيني الذين تجاوز أغلبهم االعمار املقررة لالعب الكرة ،إذ اصبحوا «اكس�باير» وكبارا بالس�ن حتى وصلت
معدالت اعمارهم مابني  40-30س�نة».وابدى حميد اس�تغرابه لـ»تمس�ك القائمني عىل الك�رة العراقية بهذه
االس�ماء التي تكون دائما ً ضمن التش�كيلة عرب مجامالت وعالقات ومحسوبيات تربطهم بالالعبني» ،مضيفا،
«ال وجود لكرة القدم بالعراق بوجود هؤالء الشخوص الذين يسيطرون عىل تسمية قائمة املنتخب دائماً».
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مدربونا يكشفون أسباب اهلزمية أمام إيران :

خذالن الدفاع وضعف البدالء والتخلي عن احلذر واملشورة املغلوطة ألدفوكات
بغداد /انتصار الرساج
من�ي منتخبن�ا الوطن�ي لك�رة الق�دم
بخسارة قاسية امام املنتخب اإليراني،
بنتيج�ة  3/0يف مبارات�ه الثانية والتي
أقيمت عىل إس�تاد خليفة الدويل ضمن
التصفي�ات املؤهل�ة ل�كأس العال�م يف
قط�ر  ،2022وق�دم منتخبن�ا الوطني
مباراة س�يئة عىل جميع الصعد ،وهي
واحدة من اسوأ مبارياته ،عىل مستوى
األداء والنتيجة والتي اظهرت املستوى
الحقيق�ي لبع�ض االعبين ال�ذي ال
يستحقوا ارتداء الفانيلة الدولية ،والتي
تتطل�ب من ال�كادر التدريب�ي الوقوف
عىل مس�توى الالعبني واختيار االجدر
لخ�وض باق�ي التصفيا ..عن أس�باب
الخسارة ومن يتحملها واالراء بمستوى
املباراة كانت لـ (الزوراء) وقفة مع عدد
من الخرباء واملدربين ،واول املتحدثني
كان امل�درب القدي�ر أنور جس�ام الذي
قال :بالتأكي�د ان اداء منتخبنا الوطني
لم يكن باملس�توى املطلوب ،أمانة كان

مس�توى هزيال جدا ،ال يرتقي ملستوى
اي م�ن املنتخب�ات العراقي�ة س�ابقا،
لق�د خذلن�ا املنتخ�ب العراق�ي يف هذه
املباراة وبه�ذه النتيجة املؤملة والتي قد
تدمر كل طموحاتنا بالتأهل مستقبال.
وأض�اف :هنال�ك فرق كبري بمس�توى
الالعبني يف هاتين املباراتني عىل الرغم
من انتهاج األسلوب الدفاعي يف املباراة
االوىل م�ع كوري�ا ،إال ان الدفاع يف هذه
املباراة ظهر بمس�توى هزيل جدا وهو
من يتحمل املس�ؤولية كاملة بتسجيل
األه�داف الثالثة ض�د منتخبن�ا والذي
كان من املمكن ان تزيد الغلة وتسجيل
املزي�د م�ن األه�داف بس�بب األخطاء
الس�اذجة الت�ي حدثت يف تل�ك املباراة،
اضاف�ة اىل ضعف خ�ط املنتصف بهذه
املباراة واغلب الالعبني اللذين لم يوفقوا
فيه�ا وبالذات الالعبين همام طارق،
وشيركو كريم ،وصفاء هادي ،وحتى
الالعب أمير العماري الذي خلقوا منه
هال�ة كبيرة يف املب�اراة االول) وبأن�ه

اجلوية خيتتم معسكره يف
السليمانية بتعادل اجيابي أمام أربيل

من الالعبين املميزين ل�م يظهر اليوم
بمس�توى جي�د مما اضط�ر املدرب اىل
اس�تبداله يف الشوط الثاني من املباراة،
واعتق�د بعد ه�ذه املب�اراة فقدنا األمل
بالرتش�ح اىل التصفي�ات القادمة ألَ ِّني
سبق ان أعلنت بأنه اليمكننا البناء عىل
مس�توى مباراة كوري�ا الجنوبية ،الن
كل مباراة له�ا ظروفها ولها واجباتها
وله�ا مفاجآته�ا ايضا ،وم�ا حصل يف
بداية املب�اراة واله�دف املفاجئ املبكر
ال�ذي جاء حط�م معنوي�ات الالعبني،
وهز ثقته�م بأنفس�هم ،وجعلهم غري
قادري�ن على االس�تحواذ والس�يطرة
عىل الكرة بالش�كل املطل�وب .واختتم
الكابت�ن أنور جس�ام حديث�ه بالقول:
امل�درب الهولن�دي ادف�وكات لم يضف
ش�يئا للمنتخ�ب الوطني أب�دا ،بل عىل
العكس من ذلك املنتخب الوطني مازال
كما هو لم يضف له شيئا عىل مستوى
األداء ،وم�ازال منتخبنا الوطني يراوح
يف مكانه ،فاملدرب اخفق حتى يف وضع

إعالمنا الرياضي
ناش�دت عائلة عضو الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي
للصحافة الرياضية والالعب الدويل السابق ،شدراك
يوسف ،املسؤولني يف الدولة العراقية والقائمني عىل
املؤسسات الرياضية يف البلد ،التدخل إلنقاذ والدهم
الذي يعاني من ازمة صحية حادة .وقال زيا شدراك
يف رس�الة وجهه�ا بالنيابة عن عائلت�ه اىل دولة رئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي( :ان�ي املواط�ن العراقي زيا
نجل الالعب الدويل الس�ابق واملعلق الريايض الكروي املعروف ش�دراك يوس�ف
نناش�دكم وبما عهدناه منكم من رعايتك�م ألبنائكم العراقيني بجميع أطيافه
وبم�ا أن والدي يم�ر بفرتة صحية حرجة بعد اجرائ�ه عملية جراحية تصنف
فوق الكربى الستئصال املستقيم وجزء من القولون وتمت ازالة املقعد بالكامل
يف مستش�فى س�وران األهيل يف اربيل وتحت ارشاف الدكتور رافل عبد الوهاب
اختص�ايص الجراحة التنظريية … نناش�د س�يادتكم كم�ا عودتمونا برعاية
الرياضيين والفنانين وجميع القطاعات بالنظر بعين االعتبار ومد يد العون
لوالدي بس�بب االزمة التي يمر به�ا والحالة الصحية الصعب�ة ..كلنا ثقة بأن
مناشدتنا لكم ستجد لها الصدى من الرجل الذي احب بلده وكرم نجومه).

كانت هنال�ك محاوالت للوصول عكس
الفترات الس�ابقة الت�ي خضن�ا به�ا
التصفيات.
واختت�م حديث�ه بالق�ول :اعتق�د ان
هبوط اداء ومس�توى بع�ض الالعبني
كان له تأثري س�لبي عىل ش�كل الفريق
يف تل�ك املب�اراة  ،فإذا ما اردن�ا التغيري
فيجب علينا التحيل بالصرب النه سيمتد
لفترات طويل�ة ،س�يبدأ م�ن القاعدة
وصوال اىل قمة الهرم بكل تأكيد .
اما الالعب الدويل السابق احمد خضري،
فق�د تحدث لنا عن أس�باب الخس�ارة
الكبرية ام�ام املنتخ�ب اإليراني قائال :
الجمي�ع يتحمل الخس�ارة م�ن الكادر
التدريب�ي والالعبين الذي�ن ظه�روا
بمستوى متواضع جدا ومخيب لالمال،
ومغاير حقيقة ملا ظهر عليه يف مباراته
الس�ابقة ام�ام املنتخب الك�وري التي
افرطنا بها يف التفاؤل نتيجة املس�توى
املتمي�ز الذي خاض بي�ه العبونا اللقاء
والتي كانت بصمة املدرب فيه واضحة

جدا.
وأضاف خضري :تفاجأ الشارع الريايض
واملعني�ون بك�رة الق�دم باملس�توى
املتواض�ع الذي ظه�ر علي�ه الالعبون
وحت�ى الالعبني البدالء يف ه�ذه املباراة
لم يقدم�وا اي اضافة للمنتخب وكانت
جمي�ع الخط�وط عاج�زة ع�ن اللعب
بشكل أفضل واظهار اي ردة فعل بعد
تس�جيل املنتخب اإليراني لهدفه االول،
وهن�ا ال اريد غب�ن حق الح�ارس فهد
طالب الذي أنقذ مرمانا من عدة أهداف
كان م�ن املمك�ن ان تضاع�ف النتيجة
للمنتخب اإليران�ي ،اضافة اىل الضعف
الواضح والكبري يف طريف املباراة األيمن
واأليسر بالنس�بة ملنتخبن�ا الوطن�ي
وال�ذي من خالله س�لم مفاتيح اللعب
للمنتخب االيران�ي املتمرس والخبري يف
هكذا مباريات.
وع�ن رأيه باملدرب ادف�وكات يف هاتني
املباراتني وماذا أضاف ملنتخبنا ،ثحدث
بالقول  :برصاح�ة الوقت مازال مبكرا

للتحدث عن امل�درب ادفوكات الذي قاد
املنتخ�ب الوطن�ي خالل فترة قصرية
ج�دا قبل خ�وض التصفي�ات ،وما زال
الحديث ع�ن امكانية صع�ود املنتخب
العراق�ي لكأس العالم أم�را واردا جدا،
بحك�م الثمان�ي مباري�ات املتبقي�ة
ملنتخبن�ا الوطني ،لكني هن�ا أريد ذكر
نقطة بغاية األهمي�ة وهي عدم وضع
الل�وم عىل امل�درب ادف�وكات النه ليس
هو من اختار اسماء الالعبني لصفوف
املنتخ�ب ،بل وضع الل�وم عىل من قدم
األسماء للمدرب والذي كان من املمكن
االستعانة بكثري من الالعبني املتميزين
والذي�ن س�يقدمون اضاف�ة كبيرة
ملنتخبن�ا كالالعب كرار نبي�ل والالعب
حسين جبار والالعب محمد عيل عبود
م�ن الق�وة الجوي�ة ،والالعبين احمد
عبد الحسين والالعب احمد كوني من
فريق نادي النجف ،والكثري من املواهب
االخرى التي لم تس�تغل ضمن صفوف
املنتخب الوطني .

درجال يثمن االلتفاتة الكرمية لرئيس الوزراء بتكرميه أبطال الباراملبية
بغداد /الزوراء

ثمن وزير الشباب والرياضة ،عدنان درجال،

بغداد /عالء محمد
عدسة /حيدر حمزة
تع�ادل فريق القوة الجوي�ة واربيل بهدف لكل فريق بلق�اء ودي جرت احداثه
عىل ملعب نادي الس�ليمانية يف ختام معس�كر الصقور باملحافظة ..يف الشوط
االول لعب الصقور بتشكيلة مكونة من سيف كريم وعيل كاظم وسامح سعيد
وويلس�ون اكاكب�و ومصطفى م ٔوي�د ومحمد عيل عبود وحسين جبار ول ٔوي
العان�ي واحمد عب�د الرزاق واحمد زام�ل وحمادي احمد ،النص�ف االٔول كان
متكافئ بني الفريقني حيث تمكن الصقور من التسجيل اوال عن طريق الالعب
احمد عبدالرزاق بعد ان اكمل كرة حسني جبار التي ردها حارس املرمى بعدها
تمكن اربيل من تعديل النتيجة لينتهي الش�وط االول بالتعادل االيجابي بهدف
لكل فريق ،يف الش�وط الثاني اجرى احمد خلف عدة تغيريات حيث اشترك كل
م�ن محمد زام�ل ومصطفى محمد جرب وعيل محس�ن ومحمد جمعة وعباس
جاسم وعباس عيل مسلم بدال من احمد عبد الرزاق وسامح سعيد ومحمد عيل
عبود وحسني جبار وحمادي أحمد ول ٔوي العاني من اجل تغيري النتيجة اال انها
بقت عىل حالها لتنتهي املباراة بالتعادل االيجابي بهدف لكل فريق .

التشكيل املناس�ب لهذا اليوم ولم يكن
موفق�ا يف اختي�ار األس�ماء املناس�بة
لتلك املب�اراة ،وال يف توظيفهم يف املكان
املناس�ب ،فم�ع االس�ف نرى مب�اراة
كاملة ملنتخبن�ا الوطني وال توجد فيها
فرص�ة حقيقية واح�دة لتهديد مرمى
الخصم ،وال أعتقد ان منتخبنا الوطني
وبهكذا مستوى سيتأهل لكأس العالم
املقبلة.
يف الجانب االخ�ر كان للمدرب والالعب
ال�دويل الس�ابق جم�ال علي رأي اخ�ر
بخس�ارة منتخبنا الوطني امام نظريه
اإليران�ي ،حي�ث ق�ال  :كان هنالك ثمة
ثغرات كبرية يف دفاعاتنا يف مباراة االمس
حي�ث تخىل منتخبنا الوطني عن الحذر
الكبري الذي نجح به يف مباراتنا السابقة
ام�ام املنتخ�ب الك�وري الجنوبي كما
كان للهدف املبكر الذي س�جله املنتخب
اإليران�ي تأثير س�لبي على منتخبن�ا
الوطني ،عىل عكس الدافع الذي تحصل
عليه املنتخ�ب اإليراني بعد هذا الهدف
والذي ظهر بمظهر هادئ جدا ومنترش
بامللعب بش�كل صحيح تدل عىل خربته
الكبرية وعل�و كعبه ،فالجانب الدفاعي
الذي ّ
كنا ننجح به امام املنتخب اإليراني
واالنفت�اح املبال�غ بعد تس�جيل الهدف
عندما تخىل عن�ه املنتخب ،ظهرت فيه
الكثري م�ن الثغرات ،اضاف�ة اىل ضعف
الالعبين الب�دالء ال�ذي اس�تعان به�م
املدرب من�ذ بداية املباراة ،وعدم قراءته
الصحيحة للمب�اراة وظروفها بإرشاك
خمسة العبي وسط خلف مهاجم واحد
هو أيمن حسين والذي افق�د املنتخب
التناسق املطلوب بني الالعيني.
وعن رأيه باملدرب ادفوكات وما اضافه
للمنتخ�ب الوطن�ي خلال املباراتين
الس�ابقتني ،اج�اب جمال بالق�ول :أنا
اعتق�د أن امل�درب ادف�وكات يحتاج اىل
وق�ت أط�ول لتظه�ر ملس�اته بش�كل
اعم�ق ،صحيح ان ملس�اته قد ظهرت
بش�كل كبري جدا يف مباراتنا االوىل امام
املنتخب الكوري ،وحتى يف املباراة ظهر
توجه ووج�ه جيد يف الجانب الهجومي
للمنتخ�ب العراقي رغم ع�دم نجاحنا
بتس�جيل اي ه�دف خلال املباراتين
الت�ي خاضها منتخبن�ا الوطني ،ولكن

االلتفاتة الكريمة والرعاية االنسانية لدولة
رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
وحفاوة اللقاء واالستقبال والتكريم البطال
بعثة العراق املشاركني يف باراملبياد طوكيو .
وبني درجال :ان االستضافة عكست مواقف
كبيرة ورائع�ة لدع�م الحكوم�ة املركزية
الرياض�ة والرياضيني ومكانته�م املتميزة
بما س�يكون له اطي�ب االثر يف نفوس�هم.
موضح�ا :ان رئي�س مجل�س ال�وزراء عرب
ع�ن فخره به�ذا االنج�از ملتح�دي االعاقة
االبط�ال الذين مثلوا الع�راق خري تمثيل يف
بطولة رياضية دولي�ة مهمة اثبت االبطال

خالله�ا أن اإلعاقة ال تس�اوي ش�يئا ً أمام
ّ
وح�ب التنافس .مذكرا
اإلرصار والعزيمة،
ب�أن العراق الذي حملتم اس�مه بش�جاعة
واقدام يقدر لكم هذه املواقف البطولية وان
أي تكريم هو قليل بحقكم .
واك�د الوزي�ر درج�ال :ان رئي�س مجل�س
ال�وزراء وج�ه وزارة الش�باب والرياض�ة
كجه�ة قطاعي�ة راعي�ة أن تب�ذل أقصى
الجه�ود لالهتمام بهذه الرشيح�ة البطلة،
الت�ي حقق�ت إنجازا ً يلي�ق باس�م العراق،
كما وعد س�يادته بمتابعة جميع مش�اكل
رياضيي البارملبية والشروع يف بداية تليق
بانجازاتهم مكررا شكره وتقديره لكل من
اسهم يف هذا التتويج العاملي.

اليوم ..انطالق بطولة أندية العراق
للسباحة الطويلة
بغداد /حسني عمار
يقي�م االتح�اد العراق�ي املرك�زي للس�باحة
واأللعاب املائي�ة ،اليوم الخميس ،بطولة أندية
العراق للسباحة الطويلة  ،يحتضنها نهر دجلة
الخال�د ،بمش�اركة  23ناديا ً يمثل�ون مختلف
محافظات العراق .وقال رئيس االتحاد العراقي
للس�باحة واأللع�اب املائية خالد عب�د الواحد
كبي�ان إن” بطولة أندية الع�راق التي ينظمها

اتحاد اللعبة هي الثانية بحس�ب منهاج العام
الح�ايل” ،مبين�ا ً أن” املنافس�ة ستش�مل فئة
الناش�ئني ملسافة  5كم و الش�باب واملتقدمني
ملس�افة  10كم”.واض�اف كبيان أن” الس�باق
س�ينطلق يف تم�ام الس�اعة الرابع�ة مس�ا ًء،
من جسر األئمة لفئ�ات املتقدمني والش�باب
والناش�ئني وصوالً اىل مقر اتحاد التجذيف عىل
ضفاف نهر دجلة الخالد”.

فرحان :ثقتنا عالية باملدرب اهلولندي أدفوكات والعيب الوطين
بغداد /الزوراء
َ
أج�اب األمين الع�ام للهي�أة التطبيعية،
محمد فرحان ،عىل أس�ئلة مجموع ٍة من
الصحفيين واإلعالميين ،ام�س األربعاء
وذلك لتوضيح بع�ض األمور التي تخص
عمل الهيأة التطبيعية ،ناهيك عن تبعات
خس�ارة منتخبنا الوطني أم�ام املنتخب
اإليران�ي ضم�ن التصفي�ات النهائي�ة
ملونديال قطر ( .) 2022
َ
وق�ال فرحان  :إن الخس�ارة التي تعرض
لها املنتخ�ب الوطني أمام نظريه اإليراني
كان وقعها مؤملا ً عىل الجماهري الرياضية
ونحن نأسف لهذه الخسارة ،رغم ان املالك

التدريبي لم يحصل عىل فرتة إعداد كافية
قب�ل التصفي�ات ،كذل�ك ف�إن التطبيعية
وبمعي�ة وزارة الش�باب والرياضة بذلت
جه�ودا كبيرة يف س�بيل توفير جمي�ع
مس�تلزمات نجاح املنتخب قب�ل الدخول
للتصفي�ات ،ونأم�ل أن يت�م ت�دارك ه�ذا
الوضع يف س�بيل معالج�ة األخطاء بغية
التحضير جي�دا ً للمباريات املقبل�ة التي
س�تقام يف الش�هر املقبل ،حي�ث ما زالت
ثقتن�ا كبيرة بق�درات امل�درب ادفوكات
والالعبني لتعويض هذه الخسارة والعودة
لتحقيق االنتصارات.
وعىل س�ياق آخ�ر ،أج�اب فرح�ان  :اننا

ننتظر تحديد موعد زيارة وفد من االتحاد
ال�دويل لزي�ارة مدين�ة البصرة واالطالع
على املالع�ب واملنش�آت الرياضي�ة قبل
قرار رف�ع الحظ�ر عن مالع�ب البرصة،
وع�ودة املباريات على مالعبه�ا ،وهناك
اهتمام عىل مس�توى رفيع من الحكومة
املركزية واملحلية ووزارة الشباب والهيأة
التطبيعي�ة لع�ودة خ�وض املنتخب�ات
الوطني�ة عىل مالعبنا ،وهناك تفاؤل بهذا
الخصوص.
ويف معرض رده عىل أس�ئلة الصحافيني،
ق�ال فرح�ان  :إن جه�ود وزير الش�باب
والرياضة ،عدن�ان درجال ،كانت مضنية

يف س�بيل إع�داد املنتخ�ب الوطن�ي قب�ل
الول�وج للتصفي�ات ،حيث نت�ج عن هذا
التعاون الكثري من األمور االيجابية ،منها
توفري املعس�كرات التدريبي�ة للمنتخبات
الوطني�ة ،وكان آخرها معس�كر تدريبي
نموذجي للمنتخب الوطني يف اسبانيا رغم
صعوبة الدخول لألجواء األوروبية يف هذا
التوقيت ،ناهيك عن توفري السيولة املالية
للمنتخب�ات الوطنية يف ظل األزمة املالية،
لذا م�ن الجيد أن يكون هن�اك تعاون من
قبل وزير الش�باب والرياضة مع االتحاد
حت�ى على املس�تقبل البعيد س�واء أكان
الوزي�ر درج�ال أو غريه  ،على اعتبار ان

التعاون يصب يف مصلحة الكرة العراقية.
وكش�ف االمني الع�ام ان املدرب ادفوكات
طال�ب ان ينطلق ال�دوري املمتاز بارسع
وق�ت ممك�ن ليتس�نى للملاك التدريبي
متابعة الالعبني.
واختت َم األمين الع�ام للتطبيعية ،محمد
فرحان ،حديثه بالقول :إن هناك مشاكل
حقيقية فيما يخص الرتاخيص ،والوضع
خطير ج�داً ،ك�ون ان االتحاد اآلس�يوي
ينتظ�ر الحل�ول ،ونأم�ل أن تك�ون هناك
تس�وية بين إدارات األندي�ة واملدربين
والالعبين لتجن�ب الوق�وع يف مطب�ات
جديدة قد تمنع تسجيل األندية.

الرياضي

الربيد االلكرتوني alzawraanews@yahoo.com
املوقع االلكرتوني www.alzawraapaper.com
No: 7561 Thu 9 Sep 2021

العدد 7561 :الخميس  9ايلول 2021

تصفيات أوروبا املؤهلة لكأس العامل

فرنسا تستعيد ذاكرة االنتصارات وفان خال يقود هولندا لسداسية يف مرمى تركيا
عاد املنتخب الفرنيس بطل العالم إىل
سكة االنتصارات عقب تغلبه عىل
ضيفه املنتخب الفنلندي بهدفني دون
رد ،يف إطار تصفيات كأس العالم FIFA
قطر .™2022
أقيمت املباراة ضمن الجولة السادسة
من مباريات املجموعة الرابعة وسجل
أنطوان غرييزمان هديف املنتخب
الفرنيس يف الدقيقتني  25و 54فرفع
رصيده من األهداف مع الديوك إىل 41
هدفا ً معادالً رقم األسطورة ميشيل
بالتيني يف املركز الثالث عىل الئحة هدايف
املنتخب الفرنيس.
وهي أول ثنائية لغرييزمان مع منتخب
فرنسا منذ ترشين األول/أكتوبر 2018
أمام أملانيا يف دوري األمم األوروبية.
ورفع املنتخب الفرنيس رصيده إىل 12
نقطة يف الصدارة فيما تراجعت فنلندا
إىل املركز الثالث برصيد  5نقاط بفارق
األهداف خلف أوكرانيا الثانية.
وضمن املجموعة ذاتها تعادلت البوسنة
والهرسك مع كازاخستان (.)2-2
هولندا تدك مرمى تركيا بسداسية
ـ فرض مهاجم برشلونة ممفيس
ديباي نفسه نجما ً ملباراة منتخب
هولندا فقاده إىل فوز ساحق عىل تركيا
 1-6بتسجيله ثالثية ،يف أمسرتدام
ضمن تصفيات القارة األوروبية املؤهلة
إىل كأس العالم  FIFAقطر .™2022
ورفع املنتخب الهولندي رصيده اىل 13
نقطة لينتزع الصدارة من تركيا التي
تراجعت اىل املركز الثالث برصيد 11
نقطة يف حني صعدت النرويج إىل املركز
الثاني متساوية نقاطا مع هولندا
بفوزها عىل جبل طارق.

يف املقابل ،تراجع أداء تركيا منذ مطلع
التصفيات عندما تغلبت عىل هولندا 2-4
ثم عىل النرويج خارج ملعبها بثالثية
نظيفة ،إذ سقطت يف فخ التعادل يف اخر
مباراتني لها عىل ارضها مع التفيا 3-3
ومع مونتينيغرو .2-2
وتابع املنتخب الهولندي بدايته القوية
بإرشاف مدربه الجديد ـ القديم لوي
فان خال الذي قاده إىل املركز الثالث
يف مونديال الربازيل عام  ،2014بعد
أن خاض أول مباراة رسمية بإرشافه
االسبوع املايض وانتهت بالتعادل خارج
الديار مع النرويج  1-1قبل أن يحقق
فوزا كاسحا عىل مونتينيغرو برباعية
نظيفة يف نهاية االسبوع.
وحقق املنتخب «الربتقايل» بداية مثالية

عندما تبادل داني كالسن الكرة مع
ممفيس ديباي الذي سدد بيرساه كرة
داخل الشباك الرتكية.
ورسعان ما رد كالين الجميل لديباي
بتمريرة حاسمة ليغمزها األخري بسن
القدم داخل الشباك (.)16
وحسم املنتخب الهولندي النتيجة بشكل
كبري عندما احتسب له الحكم ركلة
جزاء انربى لها بنجاح االختصايص
ديباي )38(.
وازدادت األمور سوءا ً لرتكيا بطرد
مدافعها كاغالر سويونتشو بعد
حصوله عىل البطاقة الصفراء الثانية
إثر مخاشنته لديباي قبل دقيقة واحدة
عىل نهاية الشوط االول.
وأكمل ديباي ثالثيته بكرة رأسية
اودعها الشباك بعد لعبة مشرتكة بني
ستيفن بريغوين وستيفن بريغويس.
ورفع ديباي رصيده من األهداف منذ
مطلع العام الحايل اىل  28يف  38مباراة
لناديه السابق ليون الفرنيس والحايل
برشلونة اإلسباني ومنتخب هولندا.
كما رفع رصيده يف صفوف املنتخب إىل
 31هدفا يف  70مباراة دولية.
واضاف البديل غوس الخامس ()80
قبل ان ينهي دونيل مالن مهرجان
االهداف يف الدقيقة .90
ورد املنتخب الرتكي بهدف رشيف عن
طريق جنكيز أوندر يف الثواني االخرية.
الربتغال تعود بالفوز من باكو
ـ عادت الربتغال من باكو بانتصار

مريح يف منافسات املجموعة األوىل من
التصفيات األوروبية املؤهلة لكأس
العالم  FIFAقطر  ،™2022وذلك عىل
حساب أذربيجان  0-3رغم غياب
نجمها وقائدها كريستيانو رونالدو.
وبعدما بدأت منافسات هذه املجموعة
بالفوز عىل أذربيجان بالذات ،0-1
تعادلت الربتغال مع رصبيا  2-2يف
آذار/مارس املايض ،لكنها عادت
وحققت ثالثة انتصارات متتالية عىل
لوكسمبورغ ( )1-3وايرلندا ( )1-2قبل
أن تجدد االنتصار عىل أذربيجان.
وتصدر فريق املدرب فرناندو سانتوس
الذي تنازل هذا الصيف عن لقب أمم
أوروبا بخروجه من ثمن النهائي عىل
يد بلجيكا ( ،)1-0املجموعة بفارق
نقطتني عن رصبيا التي تعادلت خارج
أرضها مع ايرلندا .1-1
سجل لرصبيا سريجي ميلينكوفيتش
سافيتش  ،20وعادل اليرلندا العب
منتخب رصبيا نيكوال ميلنكوفيتش
بالخطأ يف مرمى فريقه.
الربتغال يف صدارة املجموعة بـ13
نقطة ،تليها رصبيا  ،11لوكسمبورغ
.6وخاضت الربتغال اللقاء بغياب
رونالدو الذي أضاف األربعاء املايض
إنجازا ً جديدا ً إىل رصيده الشخيص
بعدما بات أفضل هداف عىل الصعيد
الدويل.وبما أن متصدر املجموعة فقط
يتأهل مبارشة اىل النهائيات ،من املرجح
أن تكون الجولة األخرية املقررة يف 14

مدفيديف يف نصف النهائي للموسم الثالث توالياً

تأهل الرويس دانيال مدفيديف املصنف ثانيا ً اىل نصف نهائي بطولة
الواليات املتحدة املفتوحة ،آخر البطوالت األربع الكربى يف كرة
املرضب ،للموسم الثالث تواليا ً بوضعه حدا ً ملغامرة الهولندي بوتيك
فان دي زاندشولب بالفوز عليه 6- 6-3صفر و 4-6و 7-5عىل مالعب
فالشينغ ميدوز.وبدا مدفيديف يف طريق لفوز سهل عىل الهولندي ابن
الـ 25عاما ً املصنف  117عامليا ً بعدما حسمه املجموعتني األوليني من
دون مقاومة ،لكنه عانى بعدها وخرس الثالثة قبل أن يحسم األمور
لصالحه يف الرابعة.ويلتقي الرويس يف دور األربعة الكندي فيليكس
أوجيه ألياسيم الذي أقىص اإلسباني الواعد كارلوس ألكاراز ابن الـ18
عاما ً والذي أزاح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من الدور الثالث،
وفاز عليه بمجموعة ( )6-3قبل أن ينسحب اإلسباني يف الثانية
( )3-1بسبب إصابة يف العضلة املقربة اليمنى.وبعد انتهاء مشواره
عند الدورين األول والثالث يف مشاركتيه األوليني يف البطولة األمريكية
عامي  2017و ،2018نجح مدفيديف يف الوصول إىل دور األربعة للمرة
الثالثة تواليا ً عىل أمل الذهاب هذه املرة حتى النهاية والفوز بلقبه
الكبري األول.يف  ،2019وصل ابن الـ 25عاما ً حتى املباراة النهائية قبل
الخسارة أمام اإلسباني رافايل نادال ،فيما انتهى مشواره املوسم

املايض عند دور األربعة بخروجه عىل يد النمساوي دومينيك تيم الذي
توج الحقا ً باللقب عىل حساب األملاني ألكسندر زفرييف ،لكنه يغيب
عن نسخة هذا العام بسبب اإلصابة.وفرض مدفيديف إيقاعه تماما ً
يف مستهل املباراة ورضب باكرا ً بانتزاعه الشوط األول عىل إرسال
منافسه الهولندي ،ثم كرر األمر يف الشوط الخامس ليتقدم ،4-1
لكن األخري رفض االستسالم وقلص الفارق  3-5عىل إرسال الرويس
لكنه عاد وتنازل عن إرساله يف الشوط التاسع ،ليكون الحسم لصالح
املصنف ثانيا ً  6-3يف قرابة  35دقيقة.
وكرش مدفيديف عن أنيابه يف املجموعة الثانية وكرس إرسال
منافسه مرتني يف الشوطني الثاني والرابع ما سمح
له بالتقدم 5-صفر ،قبل أن يحسمها نظيفة
6صفر عىل إرسال الهولندي.لكن أداء الرويستراجع يف املجموعة الثالثة ما سمح لفان
دي زاندشولب بالعودة اىل أجواء والتقدم
 4-2بعدما انتزع الشوط الخامس عىل
إرسال منافسه ،ما مكنه يف النهاية
من حسمها .6-4
وقبل هذه املجموعة ،لم
يخرس الرويس الذي وصل
بداية املوسم الحايل إىل
نهائي بطولة أسرتاليا
املفتوحة قبل أن يخرس
أمام الرصبي نوفاك
دجوكوفيتش ثم اىل
ربع نهائي روالن غاروس
حيث خرس أمام اليوناني
ستيفانوس تسيتسيباس،
أي مجموعة يف املباريات التي
خاضها يف النسخة الحالية من
البطولة األمريكية.

باراجواي تستدعي كاردوزو ملواجهة فنزويال يف تصفيات املونديال
أعلن منتخب باراجواي استدعاء املهاجم املخرضم
أوسكار “تاكوارا” كاردوزو لقائمة “األلبريوخا”

ملواجهة فنزويال اليوم الخميس ،يف تصفيات أمريكا
الجنوبية املؤهلة ملونديال  2022بقطر.
وأضح االتحاد الباراجوائي لكرة القدم ،أنه جرى
استدعاء مهاجم لبريتاد بعد خروج أنطونيو سارابيا
من املعسكر ألسباب عائلية.
يذكر أن صاحب الـ 38عاما لم يتم استدعاؤه ملنتخب
بالده منذ عامني.
وعىل مدار  54مباراة بقميص منتخب بالده ،سجل
كاردوزو  12هدفا.
وتحتل كتيبة املدرب األرجنتيني إدواردو “توتو” برييزو
حاليا املركز السادس برصيد  8نقاط ،ويف الوقت الحايل
شأنها شأن منتخب فنزويال (األخري بـ 4نقاط)،
تتواجد خارج املراكز املؤهلة للمونديال.

ترشين الثاني/نوفمرب حاسمة بالنسبة
للربتغال ألنها تستضيف رصبيا.
وسيطر املنتخب الربتغايل تماما ً عىل
اللقاء وسط تكتل دفاعي للفريق
املضيف الذي يرشف عليه املدرب
اإليطايل جاني دي بيازي ،ونجح يف
افتتاح التسجيل يف الدقيقة  26بهدف
رائع لربناردو سيلفا الذي وصلته الكرة
من برونو فرنانديش بتمريرة طويلة
يف ظهر الدفاع ،فتلقفها «عىل الطاير»
بحركة فنية جميلة بيرساه من زاوية
صعبة جدا ً وأودعها الشباك بمساعدة
القائم األيمن.
ولم ينتظر رجال فرناندو سانتوس
طويالً إلضافة الثاني عندما لعب برونو
فرنانديش كرة عرضية طويلة أخرى
باتجاه القائم األيمن ،فحرضها ديوغو
جوتا ألندريه سيلفا الذي سددها يف
الشباك من دون أي مضايقة من الدفاع
)31(.
وواصل الربتغاليون هيمنتهم التامة
لكن التكتل الدفاعي منعهم من الوصول
اىل الشباك مجددا ً وذلك حتى الدقيقة 75
حني أضاف جوتا الهدف الثالث بكرة
رأسية إثر عرضية من جواو كانسيلو.
الرصاع يحتدم بني كرواتيا وروسيا
ـ اشتد رصاع الصدارة يف املجموعة
الثامنة بني كرواتيا وروسيا بفوز األوىل
عىل سلوفانيا ( )0-3والثانية عىل مالطا
( )0-2ضمن التصفيات األوروبية
املؤهلة إىل نهائيات كأس العالم FIFA
قطر .™2022
يف املباراة األوىل تمكن املنتخب الكرواتي
من الفوز عىل ضيفه املنتخب السلوفيني
بثالثة أهداف دون رد ،وافتتح التسجيل
ماركو ليفايا يف الدقيقة  33وأضاف
ماريو باساليتش الهدف الثاني يف
الدقيقة  66قبل أن يحرز نيكوال
فالسيتش الهدف الثالث يف الدقيقة .90
ويف املباراة الثاني أحرز كل من فيدور
سمولوف ( )10وزيليمخان باكاييف
( )84من ركلة جزاء هديف روسيا يف
شباك ملطا.
وضمن الجولة ذاتها فازت سلوفاكيا
عىل ضيفتها قربص بهدفني نظيفني.
وتصدر املنتخب الكرواتي ترتيب
منتخبات املجموعة الثامنة برصيد 13
نقطة بفارق األهداف فقط أمام روسيا
فيما احتلت سلوفانيا املركز الثالث
برصيد  9نقاط بفارق نقطتني أمام
سلوفاكيا.
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الفيفا :بدء إجراءات انضباطية
ضد الربازيل واألرجنتني

ً
تحقيقا يف إلغاء مباراة الربازيل
فتح االتحاد الدويل لكرة القدم،
واألرجنتني ،األح�د املايض بتصفيات كأس العالم ،بعد  5دقائق
من صافرة البداية ،وسط مشاهد هزلية.
ودخل أفراد السلطات الصحية الربازيلية ،امللعب إليقاف املباراة
عقب اتهام  4العبني من األرجنتني ،يلعبون يف الدوري اإلنجليزي،
بخرق قواعد الحجر الصحي يف البالد بسبب كورونا.
وكان إميليانو مارتينيز حارس أس�تون فيلا ،وثنائي توتنهام
كريس�تيان روميرو وجيوفاني لوسيلس�و ،ضمن التش�كيلة
األساس�ية لألرجنتين ،عندما دخ�ل أفراد الس�لطات الصحية
الربازيلية ،ملعب نيو كيميكا إليقاف املباراة.
وق�ال الفيفا“ :بع�د تحليل التقارير الرس�مية للمب�اراة ،يؤكد
االتحاد الدويل ،بدء إجراءات انضباطية متعلقة باالتحادين”.
وأض�اف“ :ت�م التحقي�ق م�ع الفريقين م�ن أج�ل معلومات
إضافية يف الوقائع التي أدت إليقاف املباراة ،وستجمع البيانات
وسرتاجع بواسطة لجنة االنضباط بالفيفا”.

فرينانديس ُتقصي سفيتولينا
من منافسات بطولة أمريكا

فاج�أت املراهقة الكندية ليىل فرينانديس ( 19عاماً) األوكرانية
املصنفة خامس�ة عامليا ً إيلينا س�فيتولينا بفوزه�ا عليها ،6-3
 ،3-6و)7-5(. 7-6
ومن�ذ هزمت حامل�ة اللقب الياباني�ة ناومي أوس�اكا يف الدور
الثالث ،ثم األملانية أنجليك كريبر يف ثمن النهائي ،واصلت الكندية
(املصنفة  )73إكمال حلمها يف البطولة.
وهذا ما نصحها به مدربها“ :اليوم ،قال يل قاتيل عىل كل نقطة.
هذا أول ربع نهائي لك يف بطولة كربى .ال تجعليه آخر مباراة لك
هنا .قاتيل من أجل حلمك “.
وس�تواجه فرينانديس يف نصف النهائي البيالروس�ية املرشحة
للق�ب أرينا س�ابالينكا (الثاني�ة) ،التي ف�ازت  6-1و 6-4عىل
التشيكية باربورا كريتشيكوفا )9(.

بند حاسم حيرم باريس من ميسي أمام كلريمون
كشف تقرير صحفي إسباني،
عن الغياب املتوقع لألرجنتيني
ليونيل مييس نجم باريس
سان جريمان ،عن مواجهة
الفريق ضد كلريمون فوت
بالجولة الخامسة من الدوري
الفرنيس.
ولعب مييس بضع دقائق فقط
بقميص البي إس جي ضد
ريمس ،حني شارك

كبديل لنيمار.
وبحسب صحيفة سبورت اإلسبانية ،فإنه
يوجد بند يف عقد مييس مع باريس ينص
عىل أن املنتخب األرجنتيني هو األولوية
بالنسبة له ،يف حالة تضارب املواعيد بينه
وبني فريق العاصمة الفرنسية.
وأضافت« :بعد تأجيل املباراة ضد الربازيل،
سيلعب منتخب األرجنتني ضد بوليفيا
فجر الجمعة ضمن التصفيات املؤهلة
ملونديال قطر  ،2022وسيكون هناك أقل

من  38ساعة عىل مواجهة كلريمون،
لذلك فلن يملك الربغوث ً
وقتا للعودة من
األرجنتني والدخول لقائمة املباراة».
وأشار التقرير ،إىل أن نيمار ً
أيضا لن يلعب
ضد كلريمون ،حيث سيلعب مباراة مع
منتخب الربازيل.
وأفادت الصحيفة ،أن الظهور الثاني ملييس
مع باريس سان جريمان سيكون ضد
كلوب بروج بالجولة االفتتاحية لدوري
أبطال أوروبا.

كومان :أنا رجل برشلونة  ..وأمتنى البقاء لسنوات عديدة
تمنى الهولندي رونالد كومان املدير الفني
لربشلونة ،االستمرار عىل رأس القيادة الفنية
للبلوجرانا ،خالل السنوات املقبلة.وكان كومان عىل
أعتاب الرحيل بنهاية املوسم املايض ،لكن رئيس
النادي خوان البورتا استقر يف النهاية عىل استمرار
الهولندي حتى نهاية املوسم.وقال كومان ،خالل
ترصيحات نقلتها صحيفة «ماركا» اإلسبانية:
«أنا منفتح عىل تجديد عقدي مع برشلونة،
ومتحمس ج ًدا لالستمرار لسنوات عديدة».وأضاف:
«عىل الرغم من اللحظات الصعبة التي يعيشها
النادي ،والتي أعتقد أنها بسبب القرارات التي تم
اتخاذها سابقا ،ومع وجود الالعبني الشباب ،آمل
أن أستمر يف التدريب هنا ملدة  3أو  4أو  5سنوات».
وتابع« :قبل كل يشء أعترب نفيس رجل هذا النادي،
ولطاملا اعتقدت أنه من واجبي مساعدة البارسا،
والبحث عن طرق لتحسني الفريق دون املساومة عىل
مصلحة النادي».وأردف« :مررنا بلحظتني صعبتني،
األوىل يف نهاية املوسم املايض ،واألخرى األسبوع املايض،
والرئيس البورتا قام بعمل جيد الليلة املاضية وأوضح
األمور ،وأحببت ما قاله ألنه يجب دائمًا ترك األمور يف

املايض».ونوه« :للميض قدمً ا لدينا عالقة جيدة ،ونتحدث
عن األشياء ،وهذا النادي لديه مستقبل رائع».وعن التحدي
أمامه باالعتماد عىل أومتيتي وريكي بويج بعد
فشل رحيلهما ،قائال« :أعطي
الفرص لالعبني الذين
يبحثون عن األفضل
للنادي ،ويتطلعون
ز
للفو
با ملبا ر يا ت » .
وواصل« :ال
أريد التحدث
عن أومتيتي
وبويج ،لكنني
أتحدث بشكل
فاملدرب
عام،
يبحث دائمًا عن
الفريق األقوى ،وكل العب
لديه فرصة وعليه أن يظهر ما
لديه يف التدريبات».وأتم« :إذا لم يكن األمر كذلك،
فهذا قرار املدرب ،نظرًا لوجود الكثري من املنافسة».

مفكرة الزوراء
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املنصات األجنبية ختدم توجهات دوهلا أعلى من نظريتها العربية

بالتعاون مع فريق االمم المتحدة (اليونامي)

مفوضية االنتخابات تنظم ورشة تثقيفية
لوسائل اعالم عن مراحل العملية االنتخابية
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اإلعالم األجنيب الناطق بالعربية يستغل ضعف املنابر احمللية
القاهرة  /متابعة الزوراء:
تراجع�ت فك�رة الحي�اد الت�ي رّ
بشت
بها وس�ائل اإلعلام الغربي�ة الناطقة
بالعربي�ة مبكرا ،مع انتش�ار منصات
أجنبي�ة مماثل�ة لدول أخ�رى معروفة
بتوجهاتها ،لكن ه�ذا ال يلغي إمكانية
تأثريها يف الجمهور العربي الذي ال يثق
بإعالم بالده.
شجعت النتائج اإليجابية التي حققتها
فضائيات أجنبية بعض القوى اإلقليمية
والدولية عىل ضخ مبالغ طائلة للتأثري
يف توجهات الرأي العام العربي ،فأصبح
لكل دولة لها مصالح يف املنطقة منصة
أو أكث�ر تخاطب بها الجمهور وتحاول
الرتوي�ج لرؤاها العامة ،به�دف إيجاد
انطباعات إيجابية والرتويج لسياسات
تخدم مصالحها.
ورشعت قوى متباينة يف تدشني الكثري
من وسائل اإلعالم الحديث والتفاعل مع
الرأي العام العربي بغرض محارصته،
حيث يفتقر للوجبات الدس�مة إعالميا
يف ظل س�باق محموم تق�وم به غالبية
الوس�ائل للدعاي�ة املب�ارشة لألنظم�ة
الحاكم�ة ،ووج�د اإلعلام األجنب�ي يف
الف�راغ املحلي فرص�ة لزي�ادة نفوذه
وتأثريه والرتويج ألجنداته السياسية.
وط�رح تزاي�د املنص�ات األجنبي�ة
الناطق�ة بالعربية الكثري من األس�ئلة
يف الوس�ط اإلعالمي ،ه�ل جذبت هذه
الوس�ائل جمهورا كبريا م�ن منصاته
املعتادة العربية واملحلية؟ وهل الزخم
الذي يعيش�ه ه�ذا النمط م�ن اإلعالم
أض�اف نوعية جدي�دة من الوس�ائط
تتس�م بالحرية واملصداقي�ة أم رضخ
لضوابط معينة حسب شكل العالقات
السياس�ية بني دولة املنب�ع والجهات
املستهدفة؟
وي�رى البع�ض أن موضة التوس�ع يف
الفضائيات التقليدي�ة عىل غرار “بي.
ب�ي.يس” .انتهت أو كادت تنتهي ،ولم
يعد التقدم أو الجاذبية األمريكية التي
حدث�ت م�ع بداي�ة انطالق قن�اة مثل
“الح�رة” أو “رادي�و س�وا” أو حت�ى

بغداد/نينا:
نظمت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات بالتعاون مع فريق االمم املتحدة(اليونامي)،
ورشة تثقيفية لعدد من وسائل اإلعالم املحلية عن مراحل العملية اإلنتخابية.
وذكرت املفوضية يف بيان »:ان قسم التدريب والتطوير يف املكتب الوطني يف املفوضية ،نظم
ورش�ة تثقيفية لعدد من وس�ائل اإلعالم املحلي�ة حول مراحل العملي�ة االنتخابية بجميع
مفاصلها يف بغداد وملدة ثالثة ايام متتالية من الشهر الحايل».
وتط�رق مح�ارضو املفوضية اىل مح�اور عديدة ابرزه�ا رشح قانون االنتخاب�ات والنظم
االنتخابي�ة مع الرتكيز عىل أهمية دور االعالم يف االنتخابات الربملانية املقبلة فضال عن دور
املرأة ومشاركتها يف العملية االنتخابية.
وركزت الورش�ة يف اليوم االخري عىل اجراءات االقرتاع العام والخاص والش�كاوى والطعون
االنتخابية بغية تثقيف الكوادر االعالمية عىل مفاصل العملية االنتخابية املرتقبة .
يذك�ر ان املفوضية تواصل عقد الورش التثقيفية يف مختلف مؤسس�ات الدولة واملنظمات
ذات الش�أن االنتخاب�ي لتعريفهم بانظمة واج�راءات املفوضية الجراء الح�دث االنتخابي
املرتقب يف العارش من شهر ترشين األول من العام الحايل.

اعتقاالت لصحفيني ومصادرة معداتهم من
قبل طالبان أثناء تغطية احتجاجات كابل

موقع “يس.أن.أن” بالعربي ومنصات
التواصل التي تخدمهم كما كانت منذ
جرى تدشين ه�ذا النوع م�ن اإلعالم
الغرب�ي ،فالخط�وة الت�ي تحققت يف
البدايات تراجعت حاليا ،وهو ما يمكن
سحبه عىل وسائل اإلعالم التابعة لكل
من روس�يا والصين وفرنس�ا وأيضا
بريطانيا العريقة يف هذا املجال ،وحتى
أملانيا ووس�ائلها مثل “دويتشه فيله”
لم تسلم من هذا الرتاجع.
وبات اإلعالم التابع لقوى إقليمية أشد
وضوح�ا يف الخط�اب التاب�ع لكل من
تركيا وإيران وإرسائيل ،وتبدو تجربة
إثيوبيا متعثرة يف مهدها ألنها اعتمدت
على الدعاي�ة لحكومتها ،والتس�ويق
لخط�اب زاع�ق يرم�ي لتقدي�م رؤية
مضادة ملا هو سائد مرصيا.
ويق�ول خرباء إعلام إن معيار التقدم
والتأخ�ر يف التأثير على الجمه�ور
العرب�ي عملي�ة نس�بية لع�دم وجود
وح�دات نزيه�ة لقياس هذه املس�ألة
وفق�ا لتصنيف�ات الجمه�ور العربي،
فه�و لي�س كتل�ة واح�دة صم�اء،
فالتدافع الذي يمكن أن يحدث لوسيلة
إعالم أجنبي�ة قد ال يحدث ألخرى ،ألن

هناك استنفارا مسبقا أحيانا حيالها،
فإرسائي�ل الت�ي دش�نت مجموع�ة
كبرية من املواقع اإللكرتونية الحديثة
وضاعف�ت نش�اطها على منص�ات
التواص�ل تج�د نفس�ها أم�ام مهم�ة
صعبة يف استقطاب رشائح كبرية من
الجمهور العربي.
وعلاوة على أن الخط�اب املؤدل�ج يف
الوس�ائل التابعة لبعض ال�دول زاعق
بما يكلفه انخفاض واضح يف منسوب
املصداقي�ة ،فإيران التي تتبعها قنوات
مث�ل “العال�م” و“امليادين” وصحيفة
“األخب�ار” اللبناني�ة ووكال�ة ف�ارس
لألنباء التي وضعت نس�خة عربية لها
تكاد تكون ش�بيهة بالوسائل الرتكية
عىل غرار وكالة “األناضول” وصحيفة
“ين�ي ش�فق” والكتائ�ب اإللكرتونية
الرسي�ة ،فكلها وس�ائل تبث رس�ائل
على مدار الس�اعة موجهة ما يحرص
متابعيه�ا يف القطاع�ات الت�ي لديه�ا
ميول سياسية إيجابية تجاهها.
وتراجع�ت فك�رة الحياد الت�ي نجحت
“بي.ب�ي.يس” يف التبشير به�ا مبكرا،
ولم تستطع وكاالت األنباء العاملية التي
تقدم نس�خا عربي�ة باعتبارها قاطرة

تجر وس�ائل اإلعالم املختلفة كوس�يط
للوص�ول للجمه�ور ،وحل�ت مكانه�ا
الحس�ابات السياس�ية املعق�دة الت�ي
تتحكم يف تفكير كل دولة لها مصالح
يف املنطقة العربية تفرض عليها امتالك
األدوات الالزمة لحفر صورتها النمطية
بالطريقة التي تريدها.
وأوض�ح عميد كلية اإلعلام بالجامعة
الربيطانية يف القاهرة محمد ش�ومان،
أن�ه ال توجد مس�وح رأي ع�ام دقيقة
توض�ح مكان�ة املحط�ات األجنبي�ة
الناطق�ة للعربي�ة وس�ط س�يل م�ن
الفضائي�ات املحلي�ة ،ويف كل الح�االت
تبقى أكثر تأثريا يف املشاهدين لتمتعها
بدرجة أعىل م�ن املهنية يف التعامل مع
القضايا السياسية ،مع التسليم بكونها
تخدم التوجهات الخارجية للدول التي
تموله�ا ،لكنه�ا يف نف�س الوقت تؤدي
دورها بقدر أعىل من املهنية.
وذكر ش�ومان يف ترصي�ح لـ”العرب”
أن املحط�ات األجنبية تض�ع مجموعة
من القيم على رأس التغطية اإلعالمية
التي تقدمها بنس�بة أكرب من نظريتها
التي تضعها القنوات اإلخبارية العربية
أو الفضائي�ات املحلي�ة ،بالت�ايل تكون
مص�در ثقة أعىل ،عىل الرغم من كونها
موجهة لخدمة الحكومات التي تتبعها
وتق�وم بتمويله�ا ،والف�ارق هن�ا أن
صناعة املحتوى متقدمة يف الفضائيات
األجنبية عن املحلية.
وتب�دو املحط�ات األجنبي�ة الناطق�ة
بالعربي�ة مزيجا من املهني�ة والتحيز
والدعاي�ة ،وهن�اك ص�ورة وخلط�ة
مصنوع�ة بطريقة احرتافي�ة ما يلبي
احتياجات املهتمني بالش�أن السيايس
ومتابع�ة تطوراته بالتحلي�ل والرؤى
املتباينة ،فاملش�اهد عموما يبحث عن
امل�ادة اإلخباري�ة يف اإلعلام األجنبي،
وربم�ا يحص�ل عىل الرتفي�ة واملتابعة
للقضاي�ا االجتماعي�ة م�ن خلال
الوسائط املحلية.
وق�ال اإلعالمي املرصي محمد س�عيد
محف�وظ لـ“الع�رب” إن�ه ال توج�د

معايير علمي�ة وموضوعي�ة محددة
تؤك�د بش�كل قاط�ع نجاح أو فش�ل
القن�وات األجنبية الناطق�ة بالعربية،
لك�ن املالح�ظ أن املش�اهد العرب�ي
املقيم يف الخارج ه�و األكثر تأثرا بها،
وال يس�تطيع مقارنة ج�ودة خطابها
بالواق�ع عىل األرض داخل الوطن األم،
بل تع�د مثل ه�ذه القن�وات مصدره
الرئيس يف متابعة األخبار وتحليلها يف
غياب قنوات وطنية موجهة للخارج.
وأضاف أن املشاهد املحيل الذي يلمس
الواق�ع عن ق�رب يمكنه بس�هولة أن
يتأكد م�ن املبالغات واالدع�اءات التي
تروجه�ا املحط�ات األجنبي�ة ،وم�ن
ث�م االنصراف عنها ،وص�ار يف بعض
الح�االت ي�روج ملحتواه�ا كدليل عىل
مدى التحريض واالفرتاء الذي يمارسه
اإلعالم الخارجي.
وأش�ار إىل أنه ثبت م�ن تجارب الفرتة
املاضية أن إمكانات الوسيلة اإلعالمية
ال تشتري مصداقيتها بدلي�ل أن قناة
الجزيرة تع�رّت تماما م�ن املصداقية
الت�ي ميزتها يف فرتة س�ابقة ،مع أنها
ترصد املاليني لخدمة محتواها املوجه
نح�و أهداف محددة ،كما أن املش�اهد
أصب�ح ق�ادرا على التميي�ز ول�م يعد
يخدعه بري�ق الصورة واأللوان واألداء
املرسحي إذا اكتش�ف ك�ذب من يقف
وراء ه�ذه الوس�يلة أو تلك.وحاول�ت
بعض وس�ائل اإلعالم العربية العابرة
للح�دود واملوجه�ة للجمه�ور الع�ام
خارج الدولة تثبيت أقدامها من خالل
تقديم صيغة وس�ط تجمع بني اإلملام
بالخطاب العرب�ي وتبني درجة عالية
م�ن املصداقي�ة تمكنها م�ن الوصول
إىل رشيح�ة كبيرة ،غري أن انس�ياقها
كثيرا وراء الجه�ات الت�ي تتبعه�ا
وتمولها حرمه�ا من الحياد والوصول
إىل املس�توى ال�ذي يمكنه�ا من جذب
الجمه�ور له�ا ،ألن العدي�د من خرباء
اإلعلام ي�رون أن فك�رة املوضوعي�ة
وهمي�ة وزائف�ة ومثالي�ة بش�كل ال
يعقل ،وال وجود لها يف الواقع العميل.

صحفيون ينافسون حمرتيف االنتخابات يف املغرب

الرباط /متابعة الزوراء:
تش�هد االنتخابات الترشيعية والجهوية والبلدية ،املرتقب تنظيمها
يوم غ ٍد األربعاء يف املغرب ،حضورا ً كبريا ً للصحفيني واإلعالميني عرب
مختلف مناطق البلاد ودوائرها ،بعد أن قرروا خوض أوىل تجاربهم
الديمقراطية يف مواجهة «محرتيف» العمل الس�يايس االنتخابي ،عىل
أمل الظفر بمقعد يف املجالس التمثيلية.
وم�ن أبرز الصحفيني واإلعالميني املغارب�ة الذين أقدموا عىل خوض
غمار املنافس�ة االنتخابية الحالية الصحايف جم�ال براوي ،الذي تم
ترشيحه عىل رأس قائمة حزب «االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية»
الخاصة بمنطقة الدار البيضاء سطات بدائرة أنفا.
كما رش�ح ح�زب «االتحاد االشتراكي « الصحف�ي ومدير صحيفة
«االتحاد االشرتاكي» اليومية منذ عام  ،2009عبد الحميد الجماهري،
ً
وكيلا لالئحة بدائ�رة املحمدية ،فيما قررت نجيبة جالل ،مؤسس�ة
املوق�ع اإلخب�اري « ،»L’express TVخوض االنتخاب�ات الترشيعية
كوكيل�ة لالئحة ح�زب «الديمقراطيين الجدد» بدائرة عني الس�بع
الحي املحمدي بالدار البيضاء.ويف الدائرة االنتخابية سيدي سليمان
(غرب املغرب) ترشح لحس�ن عواد ،مدير األخبار السابق يف «راديو
بليس» الخاص ،واملستش�ار والسكرتري الصحفي لرئيس جهة الدار
البيضاء س�طات مصطفى بكوري ،كوكيل لالئحة حزب «»األصالة
واملع�ارصة « املعارض.الئح�ة الصحفيني ،الذين قرروا املش�اركة يف
الن�زال االنتخاب�ي للثامن من س�بتمرب /أيل�ول  ،2021ضمت كذلك
مدير النرش الس�ابق لصحيفة «االتحاد االشرتاكي» ،محمد شوقي،
الذي يقود الئحة حزب «االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية « بدائرة
عين الش�ق بالدار البيض�اء ،وكذل�ك الصحفي محم�د حجيوي ،يف
االنتخابات البلدية بدائرة الجرف ،ممثال لحزب « التقدم واالشرتاكية
« املعارض.ملودني :ترشح الصحفيني لالنتخابات يثري نقاشا ً وجدالً
مس�تمرين بش�أن العالقة بني الصحفي والسياس�يوبينما يخوض
الصحف�ي بالقناة األوىل املغربية عبد املجيد حالوي غمار االنتخابات
الترشيعي�ة بدائ�رة س�يدي برن�ويص س�يدي مؤم�ن بمدين�ة الدار
البيضاء ،اختار الصحفي يف موقع «أحداث آنفو» لحسن أوسيموح،
الرتشح باسم حزب «التقدم واالشرتاكية» لالنتخابات البلدية لداىرة
بوس�كورة بال�دار البيض�اء .وإىل جان�ب الصحفي الري�ايض ،مراد
متوكل ،الذي ترش�ح باس�م حزب «االتحاد الدس�توري» (املش�ارك

كابل /متابعة الزوراء:
ذكرت وس�ائل إعالم أن مسلحي «طالبان» اعتقلوا صحفيني وصادروا أدواتهم وكامرياتهم
وس�ط تعرض بعضهم للرضب خلال تغطية االحتجاجات التي عم�ت العاصمة األفغانية
كابل.وبحس�ب محط�ة التلفزيون األفغاني�ة ،قناة «كابل نيوز» ،أصي�ب مصور وصحفي
يعم�ل يف محط�ة «كابول ني�وز» أثن�اء تغطيتهم لالحتجاجات ،واس�توىل املس�لحون عىل
معداته�م بالقوة.كم�ا تم اعتقال مص�ور «تولو ني�وز» الذي كان يغط�ي مظاهرة وتمت
مصادرة كامريته.
وقالت القناة يف تغريدة عىل «تويرت»« :منعت طالبان بعض الصحفيني من تصوير احتجاج
اليوم .كما اعتقلت مصور تولو نيوز وصادروا كامريته» ،إال انهم أطلقوا رساحه الحقا.
وطالبت منشورات عىل مواقع التواصل االجتماعي باإلفراج عن املراسلني املعتقلني من قبل
طالبان عىل خلفية تغطيتهم االحتجاجات اليوم يف كابل.
وقال صحفي أفغاني كان من بني املعتقلني وأطلق رساحه يف وقت الحق لوكالة «أسوشيتد
برس» إنه تعرض للعقاب من قبل طالبان.
وأضاف الصحفي ،الذي تحدث رشيطة عدم الكش�ف عن هويته خوفا عىل سلامته« :لقد
جعلوني أمرغ أنفي يف الرتاب وأعتذر عن تغطية االحتجاج» ،مشيرا إىل أن مهنة الصحافة
يف أفغانستان باتت تزداد صعوبة.
وتظاهر األفغان نس�اء ورجاال يف كابل الي�وم الثالثاء طلبا للحرية والعدالة واحتجاجا عىل
زيارة رئيس املخابرات الباكستانية فايز حامد للعاصمة.
وبدأت التظاهرة شمال املدينة واستمرت عند السفارة الباكستانية.
وأظهرت مقاطع فيديو انترشت عرب مواقع التواصل االجتماع مظاهرات حاش�دة ش�ملت
أرج�اء العاصم�ة وس�ط إطالق كثي�ف للنار م�ن قبل مس�لحي طالبان واس�تخدام القوة
والرضب بالعيص لم يستثن النساء يف محاولة لتفريق املتظاهرين.
من جهته عزا املتحدث باسم «جبهة املقاومة الوطنية» سبب االحتجاجات يف العاصمة ،إىل
تلبية سكان كابل لدعوة قائد مقاومة بنجشري ،أحمد مسعود ،األفغان للتظاهر ضد طالبان
واملطالبة بالحرية والعدالة واستقالل أفغانستان ،إضافة إىل رفض للتدخل الباكستاني.

يف االئتلاف الحكومي) لخوض غم�ار االنتخاب�ات الجهوية بدائرة
املحمدي�ة ،ضمت الئحة مرش�حي ح�زب «التقدم واالشتراكية» يف
االنتخاب�ات الجماعية والجهوية بدائ�رة طنجة املدينة ،الصحفي يف
جري�دة «البي�ان « كريم بن عمار .ووفق الصحف�ي بموقع «أحداث
أنف�و» لحس�ن أويس موح ،فإن ق�رار مش�اركته يف االنتخابات هو
بمثابة «استمرار اللتزامه بقضايا الوطن واملواطن ،وهي مسؤولية
تحملناه�ا نح�و املجتمع أثناء أداء رس�التنا اإلعالمي�ة» ،معتربا ً أن
الف�ارق يكمن يف االنتق�ال من مواكبة الحملات االنتخابية والحياة
السياسية عموما ً إىل املشاركة من موقع فاعل سيايس يسعى للتأثري
وتدبري الشأن العام وليس فقط كصحفي يغطي الحدث ويبحث عن
األخبار لخدمة حق املواطن يف الخرب.ويوضح يف ترصيحات لـ»العربي
الجديد» أن «خوض االنتخابات هو تمرين سيايس ميداني سيساهم
يف فهم أكرب للحياة السياسية املغربية عىل املستوى الوطني واملحيل،
وق�د وقفن�ا عىل حقائ�ق كثرية يمك�ن أن تك�ون موضوعا ً دس�ما ً
لسوس�يولوجيا االنتخابات» .ويضيف« :لنا تجرب�ة رائدة يف الرعيل
األول من الصحفيني الذين لم تحل ممارستهم للصحافة يف املشاركة
يف الحياة السياس�ية كفاعلني مؤثرين ،وعموما فالصحفي غالبا ما
يخلق التميز ،س�واء عند وصوله اىل قبة الربملان أو عند مشاركته يف
تدبري الش�أن املحيل ،ولنا هنا أمثل�ة كثرية».وبرأي أويس موح ،فإن
الصحف�ي امللتزم سياس�يا ً ال يمكنه أن يقف مكت�ويف األيدي ،بل إنه
كمثقف يفرتض فيه لي�س فقط الدفاع عن قضايا الوطن واملواطن
بل أيضا املش�اركة يف تدبري الش�أن املحيل ووضع خربته يف التواصل
الس�يايس ويف التفكري رهن إش�ارة مجتمعه عن طريق املؤسس�ات
املنتخبة.م�ن جهت�ه ،يعتق�د رئي�س املنت�دى املغرب�ي للصحفيني
الشباب ،سامي ملودني ،أن ترشح الصحفيني لالنتخابات يثري نقاشا ً
وجدالً مستمرين بشأن العالقة بني الصحفي والسيايس .ويلفت إىل
أنه «أمام هذا الوضع نجد أنفس�نا أم�ام رؤى مختلفة واحدة تقول
إن الصحف�ي يجب أن يبقى عىل نفس املس�افة بني مختلف الفرقاء
السياس�يني ويلت�زم بالحي�اد املطل�ق ،والثانية تق�ول إن الصحفي
م�ن خالل وظيفت�ه بضمان ح�ق املواطنني يف املعلوم�ة الصحيحة
يكون فاعال يف السياس�ة بشكل أو بآخر».ويوضح ملودني أنه خالل
ممارس�ته هذا الدور ،فإن انتماء الصحفي بحكم طبيعة هذا الدور
يكون هو الدفاع عن حقوق اإلنسان يف شموليتها وعن الديمقراطية،

ويصط�ف إىل جانب املواطنني يف الدفاع ع�ن قضاياهم العادلة وفق
االلت�زام بقواعد املهنة واحرتام أخالقيات املهنة.من أبرز الصحفيني
واإلعالميين املغارب�ة الذي�ن أقدم�وا على خ�وض غمار املنافس�ة
االنتخابي�ة الحالي�ة الصحف�ي جمال ب�راوي ويرى رئي�س املنتدى
املغربي للصحفيني الشباب أن ال مانع من ممارسة الصحفي لحقه
كمواطن يف الرتش�ح لالنتخابات ،عىل اعتبار أن كل صحفي يحكمه
توج�ه من التوجهات ،وأنه ال يمكن فصله عن األفكار التي يحملها.
كما ال يمكن تحت أي مربر حرمانه من ممارس�ة حقوقه كمواطن.
ويقول إن ممارس�ة حق الرتش�ح يقتيض عدم مش�اركة الصحفي
خالل الحملة االنتخابية يف أي ش�كل من أشكال التغطية اإلعالمية،
ألنن�ا نك�ون إزاء تع�ارض للمصال�ح املرفوضة يف أخالقي�ات مهنة
الصحاف�ة .وأيضا ً رشيطة التزامه خارج فرتات الحمالت االنتخابية
بالتعام�ل بموضوعي�ة ونزاه�ة يف األجن�اس الصحافي�ة اإلخبارية
إزاء كل القضايا ونقصد أساس�ا التقيد باحترام املهنية وأخالقيات
الصحافة كما هي متعارف عليها كونياً.أما أستاذ العلوم السياسية
والقانون الدس�توري بجامعة اب�ن طفيل بالقنيطرة رش�يد لزرق،
فريى أن «الصحفي هو مواطن يف البدء ويف املنتهى ،وأنه يملك حرية
االنتماء الحزبي والعمل الس�يايس» ،معتبرا ،يف حديث مع «العربي
الجديد» أن للصحفيني كما الفنانني والرياضيني الحق يف الوصول إىل
الهيئات التمثيلية باعتبارها مؤسسات تمثل جميع فئات ومكونات
املجتمع املغربي ،وتس�مح لهم باملش�اركة يف صنع القرار السيايس
وإثارة قضايا تهم املواطنني عموما ً والفنانني بشكل خاص.

القوانني وحدها ال تكفي لتنظيم سوق االعالن

االحتكار يقف عائقا أمام تواصل املؤسسات التجارية مع وسائل اإلعالم يف اجلزائر
الجزائ�ر/متابع�ةال�زوراء:
تعه�دت الس�لطات الجزائري�ة باالهتم�ام
بمج�ال اإلش�هار (اإلعلان) والتع�ايف املايل
لوس�ائل اإلعلام الوطني�ة بتنظيم س�وق
اإلش�هار الذي يفتقر إىل نص قانوني يحدد
رّ
ويسي معامالته بوضوح وشفافية تسبب
بفتح مجال للتالعب باملال العام املخصص
لإلشهار.
وقال وزير االتصال عمار بلحيمر إن العمل
ج�اري إلعداد قانون اإلش�هار ال�ذي يحدد
قواع�د ورشوط اس�تفادة وس�ائل اإلعالم
بم�ا فيه�ا اإللكرتوني�ة من اإلش�هار وفق
معايري موضوعية تس�تجيب لقواعد املهنة
ولطلبات السوق.
وأض�اف أن�ه إذا اقتىض األمر إيج�اد آليات
إضافي�ة تع�زز العمل به�ذا القان�ون فلن
يكون هناك أي تأخر يف اتخاذها إسهاما يف
النشاطات االقتصادية ذات الصلة.
وينتقد صحافيون وخرباء اقتصاد الوضعية
الحالية لس�وق اإلش�هار يف الجزائر بسبب
االحتكار املمنه�ج من قبل الوكالة الوطنية

للنرش واإلش�هار ،ودعم بعض املؤسس�ات
اإلعالمي�ة عىل حس�اب مؤسس�ات تعيش
أزمة مالية.
ودع�ا رئي�س الغرف�ة الوطني�ة للتج�ارة

والصناعة قوري عبدالقادر ،يف وقت سابق
الحكوم�ة إىل فت�ح مجال الع�رض والطلب
وزي�ادة ع�دد القن�وات االقتصادي�ة لخلق
فضاء تنافيس وإعطاء الوقت الكايف لعرض

اإلش�هار عرب وس�ائل اإلعلام ،مؤك�دا أن
اإلشهار يعترب العمود الفقري لالستمرارية
وبقاء املؤسسات اإلعالمية عىل الساحة.
ورصح ق�وري أن أغلبي�ة املؤسس�ات
االقتصادي�ة تبتعد عن اإلش�هار اآلن حيث
هناك منافس�ة يف األسعار والرتويج بسبب
احتكار الوكالة الوطنية للنرش واإلش�هار،
ما جع�ل التكلفة باهظة وخس�ائر اإلنتاج
تعادل خسائر اإلشهار.
وتختصر الحكوم�ة الجزائري�ة املش�كلة
بإص�دار مرشوع القان�ون املتعلق باإلعالم
ومشروع القان�ون املتعل�ق بالس�معي
البصري ،يف حين ال يراه�ن العامل�ون يف
القطاع كثيرا عىل هذه القوانني ألن األزمة
تتعلق بالوكالة نفسها التي تمنع أو تسمح
بمن�ح الحص�ص اإلعالني�ة حس�ب والء
املؤسس�ات اإلعالني�ة للحكوم�ة ،رغم كل
الوعود التي أطلقتها السلطات.
وقد أش�ار بلحيم�ر يف ترصيحات لصحيفة
محلية ،إىل أنه ت�م صياغة نيص املرشوعني
بإرشاف لجنة وزارية وبمساهمة املختصني

الذي�ن راع�وا جملة م�ن االعتب�ارات منها
رضورة االعتماد عىل مكاسب حرية التعبري
والصحاف�ة املعلن�ة يف الدس�تور الجدي�د،
واالس�تفادة م�ن تج�ارب املايض الس�يما
منذ االنفتاح اإلعالم�ي التعددي ،باإلضافة
إىل مراع�اة التحوالت النوعي�ة التي يعرفها
املجتم�ع الجزائ�ري ومس�ايرة التط�ورات
التكنولوجي�ة لإلعالم واالتصال الس�يما ما
تعلق منها باإلعالم الجديد والرقمنة.
وتق�ول مصادر داخل القط�اع إنه ال توجد
ثقاف�ة الوع�ي الصحيح يف مجال اإلش�هار
لدى املؤسس�ات ،وال يوج�د التوجيه الكايف
وفق األطر القانونية الت�ي توضح الصورة
يف التعامالت اإلشهارية.
وتح�دث مدير القناة الفالحية يف التلفزيون
العموم�ي عمار حالس ،يف ن�دوة يف مارس
امل�ايض ،ع�ن مش�كلة اختف�اء العديد من
الصح�ف بعد فترة وجيزة من تأسيس�ها،
وأرجع الس�بب إىل نقص امل�وارد املالية من
خالل اإلش�هار الذي يعترب األكسجني الذي
تتنفس من خالله.

وأض�اف أن س�وق اإلش�هار ع�رف تطورا
خالل عرش سنوات إىل  60يف املئة ويمكن أن
يتحسن أكثر لوال غياب قانون لإلشهار ،إذ
إن مؤسسات اقتصادية كربى تنفق الكثري
من األموال للرتويج واإلشهار للمنتجاتها.
من جهت�ه ،قال املس�ؤول التجاري لرشكة
“أوري�رو” نج�م الدي�ن جف�ايل إنه�م م�ن
الشركات الصغرية التي أنش�ئت منذ ثالث
س�نوات وتحت�اج الوص�ول إىل الن�اس عن
طري�ق اإلش�هار وبالت�ايل أي اتف�اق بين
رشكتنا وبني أي مؤسس�ة إعالمية سيكون
مربحا لكال الطرفني.وأضاف أن “املؤسسة
اإلعالمي�ة تبح�ث ع�ن اإلي�رادات املالي�ة
لتستمر يف عملها ونحن نبحث عن الرتويج
للمنتج�ات” ،لكن اإلش�كال املطروح حاليا
ه�و غم�وض القان�ون الخاص باإلش�هار
واحتكار املؤسسة الوطنية للنرش واإلشهار
للس�وق ،وبالت�ايل املؤسس�ات الصغيرة
ال تس�تطيع تحم�ل تكالي�ف اإلش�هار يف
ظ�ل احتكار هذه املؤسس�ة للس�وق دون
االحتكام إىل الطلب والعرض.

ثقافية
العدد 7561 :الخميس  9ايلول 2021

No: 7561 Thu 9 Sep 2021

www.alzawraapaper.com

ُ
َّ
ُ
ُ
َ
ثنائية الشعر والسلطة يف جتربة (أ َحاول أال أسقط) من ديوان ترنيمات
شاعر قبل الرحيل للشاعر حممد الشحات
أ.د/صربي فوزي أبوحسي
الشعر الحق العايل هو الثائر الحر ،الذي يقول
املتخط�ي واملتج�اوز ،والذي يخ�رج من مبدع
يش�عر بم�ا ال يش�عر به غيره ،مب�دع حر يف
فكره وتعبريه وتصويره وإيقاعه .مبدع يتخذ
م�ن الحرية عما ًدا؛ ليمتل�ك القدرة عىل التأثري
والتغيري ،ويرف�ض كل املعوقات واملوانع التي
من ش�أنها قمعه وتذليله وتعبي�ده ،إن غايته
جائر جاثمة غاشمة،
كلمة نور يف وجه سلطة
ٍ
يف ص�ور خيالية حاملة ،عبر نقالت نوعية بني
مش�كالت عامة وأخرى ش�خصية ،يف مدارات
متنوع�ة مجتمعيًّ�ا ،ودينيًّا ،وسياس�يًّا ،حيث
ٌ
اإلحباط�ات واالنكس�ارات واالنتكاس�ات
الخاص�ة والعامة الت�ي يعاني منها الش�اعر
كل وق�ت وحني فيخ�رج انفعاله يف رصاخ َّ
عل
صوته يصل إىل أحده�م ،ويظل يعدو ويرصخ
مُ جاب ًه�ا أوهام�ه ،وم�ن ثم ف�إن العالقة بني
الش�عر والحري�ة عالقة وثيقة ،فال ش�عر بال
حرية ،وكل حرية تحتاج إىل الشعر ،وما أصدق
قول الشاعر العبايس الرشيف املرتيض:
ُّ
كل الرج�ا ِل إذا ل�م يخش�عوا طم ًع�ا ول�م
ُ
تكدرْه ُم اآلمال أحرا ُر
فالشاعر الرجل الحر هو من لم يخشع طمعاً
يف سلطة ،أو رغبة من سلطة!
وه�ا ه�و ذا أمري الش�عراء ش�وقي ،وش�اعر
الس�لطة ،يص�ور ه�ذه الثنائي�ة (الحري�ة
والسلطة) ،بقوله:
َ
ألفيت أحرا َر
وإذا سبى الفر ُد املُسلَّ ُط مجلسً ا
الرجا ِل عبيدا
َّ
َ
ِّ
َّمً
مُ
عصب�ة
يف
�ا
و
ن
ِي
د
�
الن
ص�در
ورأي�ت يف
ٍ
ِ
يتحركون رُقودا
ليعل�ن عن أن حرية الش�اعر يف العالم العربي
منقوص�ة ،يف ظ�ل أنظم�ة فردية متس�لطة،
تس�كن املتحركني ،وتسكت الناطقني ،وتقهر
الثائرين ،وتقم�ع املتمردين ،وتفرض الصوت
الواحد ،والرأي الواحد!
وإن س�ياحة أوىل يف تج�ارب م�ن ه�ذا النتاج
الش�عري الضخم لش�اعرنا محمد الش�حات
لتعطينا دليالً نصيًّا عىل حالة الشاعر يف عاملنا
اول أالَّ ُ
العربي .ولنعش مع تجربته (أُ َح ُ
أسق َط)
من ديوان ترنيمات شاعر قبل الرحيل الصادر

عن دار االديب  2019تلك التجربة الحية الدالة
املعلنة عن مأس�اة الشاعر وكل مبدع يف عاملنا
العرب�ي ،التجربة الحرة يف قالبها حيث القالب
التفعيلي الس�طري ،البالغ (33س�طرًا) عىل
َ
الخببي(فاعلن/ف ِعلن/
نس�ق تفعيلة البح�ر
فعْلن) ،والذي تنس�قه قواف مرتاس�لة ش�به
متناس�قة ،خاصة بالصوت والحرف ،وضمري
التكلم.
ُ
َ
ُ
ُ
َّ
وإن تفكيك العنوان الرئيس (أ َحاول أال أسقط)
املكون من جملة فعلية مضارعية ،مبنية عىل
ضمري التكل�م ،فعالن :مثبت وه�و (أحاول)،
ومنفي(أسقط)ـ ونلحظ حضور هذه الثنائية
عرب هذا العنوان؛ حيث نجد أنفسنا أمام إرادة
ذاتي�ة يف الفعل (أحاول) ،وفعل قد يكون ذاتيًّا
وقد يك�ون مدبرًا ،وهو (أس�قط) ،إنه عنوان
ي�دل عىل رسدي�ة ذاتية خاص�ة ،تعرب عن تلك
املعان�اة بني املب�دع الثائر والخارج املتس�لط!
كأني بشاعرنا يرصخ قائالً:
وذو
أرى الح�ر يج�ري ش�عره ويص�ول
اللؤم ُيردي نفثه و َي ُخو ُر
وإن البن�اء الفن�ي للتجرب�ة يعطين�ا ه�ذه
الثنائي�ة ويعل�ن عنه�ا بت�درج ،تب�دأ بالفعل
املايض املهيم�ن يف مطلع النص حيث األفعال:
(كان/كنت/ظ�ل /أنهكني/حارصن�ي/
احتبس/انهارت/ذهب/زهقت/تع�رت/
ارتجف�ت) ،الدالة عىل داللة الس�لطة الفاعلة
للس�قوط والقهر والكبت ،ثم تختم باملضارع

الحي الحيوي ،املهيمن عىل ختام النص ،حيث
/تر ِف ُ
َ
َ
ُ
األفعال(:تنهض ُ
/تنه�ض /
/أنفض
رف
يس�اومني/تماطل/تهر َ
ُب /تهب/أرفض/
ُ
يغازلُ /يدغد ُِغ َها/أش�د /تنفض/تخ�رج/
تملكني /أعاود /أستسلم) ،حيث الخروج من
هذه السلطة ،والرافضة لالستسالم.
ويف املطلع ذي األسطر الستة ،ترى ذلك الكائن
املُ َدجَّ ن املسيطر عليه ،حيث:
َ
“كان ينامُ ،
َ
عىل أحبا ِل الصوتِ
ُ
يرتك َها
وال
كيمَا ُيطلقُ
مَ ا َ
احتبس بأروق ِة َّ
َ
در
كان
الص ِ
والَ َيع َبأ”ُ
تخيل نوم املثقف على أحبال صوته ،يكتمها،
ً
خوفا م�ن البوح الثائر
ويحجمه�ا ،ويكبتها،
الناق�د الجالد ،كان كذلك مدة عمر غري محدد،
لكن�ه ما تحمل ه�ذا القهر وه�ذا الكبت ،فلم
يس�تمر على ه�ذه الح�ال ،يقول يف األس�طر
الستة التالية:
الخ ُ
أن َهك ِني َ
“ ك ْم ْ
وف
َ
وحاصرَ ِني
ُ
ْ
وان َه ْ
حرو
أوردة
ارت
فيِ
فل ْم تقد ْر ْ
أن ْ
تصمُ َد
أن تن َه َ
أ ْو ْ
ض
َ
ُ
ُ
َّ
ُ
كنت أحاول أال ْ
أسقط”
إنه�ا قم�ة املأس�اة :إنه�اك وحص�ار وانهيار

وعج�ز ،خوف من الح�رف النابض والناهض
والصام�د ،وإخافة لقائله! هذه املأس�اة التي
صوره�ا ش�اعرنا العراق�ي محم�د مه�دي
الجواهري قائالً بجهارة وجراءة:
ً
ُ
الفكر ما ْ
االجتماع
مهددة يف
زالت
حرية
ِ
ِ
بجمهور ودهما ِء
ٍ
ً
وبالنوامي�س م�ا كان�ت مفسرة إال
ِ
لصالح هيئاتٍ وأسما ِء
ِ
وهذه املأس�اة تستدعى من الش�اعر محاولة
للخروج من هذه الحالة االستبدادية ،يقول:
رايات الرفض ُتر ِف ُ
ُ
رف
“ظلّ ْت
ِ
ُ
َّ
َ
وأنا أنفض كل حروفيِ
َ
ُ
وأُ َ
سا ِندها”...
إنه رصاع ذاتي داخيل بني رفضه الثورة(رايات
الرفض) حتى ال يسقط ،وبني رغبة حروفه يف
الحركة والنهضة!
ً
ً
ويزيد ش�اعرنا هذا الرصاع بيانا ،منطلقا من
ضمير الغائي�ة يف(ظلت) املقطع الس�ابق إىل
ضمير الغائب يف (ظل) يف املقطع التايل ،حيث
يقول:
ّ
“ظل ُ
يساومُ ِني
الذهب
بربيق
ِ
ِ
فذهب الخوفُ
َ
َ
ُ
وزه َق ْت
أرواح الكلماتِ
تعرّتْ
َ
ْ
تنهض” .
كي
وارتجفت ْ
فهذه االس�تمرارية يف املس�اومة واإلخافة من

الس�لطة املضم�رة يف(ظ�ل يس�اومني) أدت
إىل ذه�اب الخ�وف ،وزه�وق أرواح الكلمات،
ً
خوف�ا ،ويف تل�ك
وتعريه�ا وارتجافه�ا ،لي�س
الخال�ة تتحق�ق املفارق�ة اللذي�ذة ،إنه�ا إنما
ارتجفت؛ (كي تنهض)!
ملاذا هذه الحالة الغريبة؟ لعل الشاعر يجيب
قائالً:
ُ
ْ
الخوف
جينات
“كانت
ِ
َ
ُ
َاطل كيال تهر َُب
ُتم ِ
ُ
َ
تملك ِني
وت ُهبّ لكي
ُ
َ
َ
ْ
وأنا أرفض أن ْ
أستسْ لِمَ”
ما زال الرصاع بني الخوف السلطوي الخارجي،
والرف�ض الداخيل ال�ذي يحاول أال يستس�لم،
ويستمر هذا الرصاع حتى يكون الحل ويكون
الخالص يف ختام التجربة ذي األسطر السبعة،
حيث يقول شاعرنا:
َ
َ
ُ َّ
ُ
َّ
“ظل بريق الذ ِ
هب يغازل ضعف حروفيِ
و ُيدغد ُِغ َها
فأش� ّداملئز َركيالأس�قطَ
َ
وأعاو ُد ه ّز
حبال الصوتِ
َ
َ
ُ
فتنتفض
وتخرج مثل الطلقاتِ
ُ
ُ
ويسقط حول
الذهب
بريق
فينها ُر
ِ
ُ
ُّ
وتنهض كل حروفيِ ”
فمهما حدث للمبدع من إغراء ودغدغة بربيق
الذه�ب ،ومن حض�ور جينات الخ�وف ،فإنه
يش�د مئ�زره مجاه� ًدا مقاومً �ا ،ويع�اود هز
ً
مناضلا؛ لينتق�ل من أن (ين�ام َ
عىل
الص�وت
َ
حبال الصوتِ ،
أحبا ِل الصوتِ ) إىل أن يعاو ُد ه ّز
َ
َ
ُ
مث�ل الطلق�اتِ  ،ومن ثم
وتخ�رج
فتنتف�ض
ُ
ُ
ويس�قط حوليِ ) وتكون
الذهب
بريق
(فينها ُر
ِ
ُ
ُّ
حروف) الش�اعر الذي
النتيجة أن (تنهض كل
ِ
م�ل م�ن الس�لطة ،مل م�ن الخ�وف ،مل من
القه�ر ،مل من الكبت ،مل من املس�اومة ،مل
من املغازل�ة ،ورجع إىل أصله حي�ث النهضة،
وتح�ول الكلمات إىل طلق�ات! وما أصدق قول
أبي تمام:
رأي�ت الحر يجتنب املخازي ويحميه عن
الغدر الوفاء
إن ش�اعرنا (محمد الشحات الراجحي) بهذه
التجرب�ة ليعلن عن ش�اعر مثق�ف ،وصحفي
ً
نس�قا ثقافيًّا مضمرًا ،يف ش�كل
مفكر ،يصور

نواة الغربة وحصاد البعد يف ديوان ( وطن الدموع )..
للشاعر قحطان حمبوب صرب
قاسم ماضي

معظ�م قصائ�د الش�اعر واالكاديم�ي
الدكتور “ قحطان املندوي “ ُكتبت يف ديار
الغرب�ة  ،وبالتحدي�د يف فترة الثمانينيات
والتس�عينيات ،وه�ذه القصائ�د جمعه�ا
الش�اعر ووضعه�ا يف دي�وان أطل�ق عليه
ديوان “وطن الدموع “ واعتربها الش�اعر
“ املن�دوي “ هي قصائد البداية ومعظمها
نشرت يف جرائ�د ومجالت مختلف�ة .تنبأ
الش�اعر “ املن�دوي “ بالف�راق والحرب ،
لكنه لم يتخيل املدة التي سيقضيها بعيدا ً
ع�ن أهله ووطن�ه  ،وعاش س�نني الغربة
بعوز وفاقة قاتلة ،
َ
مهجة إذا مر فيه�ا العراق  ،تص ُ
ري
“ فلي
رمادا ً ص105
لعب�ت الغرب�ة ل�دى الكثري من الش�عراء
واملبدعين اآلث�ر األكبر يف ضمائره�م ،
والش�عور باإلغرتاب يف داخل الوطن وبني
املنفى  ،وما ينتج عنه من ش�عور بالغربة
يف الخ�ارج ،وتنقل بطول أمريكا وعرضها
يفتش عن عراق حبه وصباه  ،وطال بحث
الش�اعر يف املن�ايف عن عراق ضيع�ه  ،ولم
يجد البديل لوطنه .
“ فان�ي غري�ب ،وللصمت والخ�وف لون
بعني الرجال “ ص104
وق�د وصفه�م الكاتب “ علي نارص “ يف
مقدم�ة كتابه املنف�ى الش�عري العراقي
“انطولوجيا تاريخية للش�عراء العراقيني
يف املنفى “ حيث قال انه يف مجال الحديث
عن الش�عراء العراقيين يف املنفى  ،أرتأينا
أن يك�ون االس�تهالل باملتنب�ي  ،الذي ولد
بالكوف�ة ومات عىل مقربة الكوت  ،وزخر
شعره بذكر العراق  ،ولهذا تجدهم يكتبون

عصارة أرواحهم فيما يكتبون من ش�عر ،
ونفوسهم التي بدأت تشكل سحابة كبرية
 ،وغائمة ملا آلت اليه تلك املفردة من عوامل
مزمنة على أرواحهم الت�ي ظلت هائمة ،
وهي تبحث ع�ن الوطن الذي تهجّ روا منه
نتيجة مواقفهم التي قالوها ورصحوا بها
ض�د أنظم�ة دكتاتورية أو متس�لطة عىل
رقابهم .وهنا يعن�ي اإلقامة اإلضطرارية
يف بل�د آخر بس�بب القم�ع أو املالحقة أو
غياب الحريات
يلتاع ُ قلبي أن ُيعذب موطني
ويعيث ُ فيه الفق ُر بعد َ غناء
ويهان ُ أفذاذ به وصغاره ُ
يتضورون من العنا والداء ص7
أو ربم�ا العوز املادي الذي إنس�حب عىل
واقعهم املرير ،عندما كانوا يعيش�ون فيه
 .يطاول الش�اعر هذه اإلنسانية املمزقة ،

وهو ينظر من بعد لوطنه الجريح  ،فينزف
دمع�ا ً ملطخا ً بال�دم خاصة عندما يرى
أهل�ه وأبناء وطن�ه وأصحاب�ه يتجرعون
ويلات الح�رب وامل�آيس واآلالم  ،يح�زن ُ
الش�اع ُر وتنتابه ُ الكآبة .وه�ذه القصائد
التي يشكو فيها حاله  ،وهو يغوص بأدق
تفاصي�ل حياته ويصف فيه�ا غربته عن
داره وأهل�ه ومحبيه تارة يموت الش�اعر
يموت يف داخله وأخرى يموت اإلنس�ان يف
ذلك الش�اعر ليصبح بيتأ من الش�عر  ،أو
نس�مة ري�ح  ،أو ش�جرة عاري�ة جردتها
عواصف الثلوج .
“يتأب�ط أغنية األيام املس�لوبة طعم النار
ودفء األصح�اب  ،ما بال�ك يعجنك الزمن
املنب�وذ وتصفري�ن كغصين مقط�وع
؟ص11
ويب�دو الش�اعر “ املن�دوي “ ق�د نس�ج

كلمات أخرية ..قصة الكاتب خوان سا ْبيا

ترمجة :سعيد بنعبد الواحد
الزوراء /خاص:
ق�د تموت ش�خصية حكايته ،تل�ك كانت النهاي�ة املتوقعة
منذ الس�طر األول .اليشء الذي لم يستطع أن يجده بعد هو
كلماتها األخرية .بعد أن بحث عنها يائسا ،ملدة طويلة ،اتخذ
الفن يحاكي الحياةّ ،
ّ
فك�رَ ،فلماذا ال
ق�رارا نهائي�ا :إذا كان
يحاكي املوت؟ ذهب إىل املستش�فيات؛ ومع أنه كان خجوال
أول األم�ر ،إال أنه اكتس�ب ثقة بفعل التع�ود .ذهب لريافق
محترضين ال يعرفهم ويدوّن ما يقولونه من شتائم وأدعية

وطلب�ات إغاثة .لحظتها ،كان يبدو ل�ه كل ذلك مفيدا ،لكن
بعد العودة إىل البي�ت يطرح كل يشء جانبا .ذات يوم ،وبعد
أن فقد األمل ،لم يكتب أي يشء تقريبا ،حتى أنه لم ينتظر أن
يلفظ عجوز الرسير رقم  5أنفاسه األخرية ،فنهض وتوجه
إىل باب الخروج .كان مكتئبا فلم يس�مع صفارة اإلنذار ولم
ير سيارة اإلسعاف التي حاولت أن تتجنبه ،لكنها لم تتمكن
فدهمت ُه بقوةّ .
ْ
ظل منبطحا يف الش�ارع ،وبينما هو
من ذلك
يف�ارق الحياة ،تأس�ف ألنه فهم متأخرا ج�دا أن وفاة بطل
حكايت�ه كان يج�ب أن تكون مث�ل نهاية وفات�ه هو؛ دون
كلمات أخرية ،يف صمت مُ عبرّ جدا.

قصائده عىل فلس�فات عدي�دة متأثرا بها
 ،ألن�ه أكاديم�ي وي�درّس يف الجامع�ات
األمريكية  ،وأطلع عىل الكثري من الشعراء
بلغة آخ�رى وهي اللغ�ة األنكليزية  ،فقد
إس�تنتج ان النظ�ام الذي يكش�ف املعنى
داخل العمل الفني واس�تيعابه  ،وانطالقا
من فلس�فة الكات�ب “ روالن بارت “ ليس
األدب إال لغ�ة أي نظ�ام م�ن االش�ارات ،
ليس�ت كينونته يف محت�واه  ،ولكن يف هذا
النظام “
“يجيب�ون كل املنايف بحث�ا حنينا ً
وطن
اىل
ٍ
ضي ّع�وه  ،وال تأميل أن يفيق الطغاة “ ص
103
ولهذا ظ�ل الش�اعر “ املندوي
“ قريب�ا جدا من الفلس�فة وجعل بينهما
وش�ائج قربى خفي�ة  ،وضغينة مكتومة
بين الفلس�فة والش�عر ،وال�ذي يبحث يف
جمي�ع مصادر الكتب يجد ان ثمة س�حر
خبي�ئ بين الش�عراء والفالس�فة  ،وكما
يق�ال عند البع�ض فكل منهم�ا يرغب يف
أن يك�ون له م�ا لآلخر  ،أو يك�ون القرين
 ،وهنا نجد الفيلس�وف ينش�د عاملا مرتبا
بص�ورة أفض�ل من املاث�ل للعي�ان  ،وهو
يدفعن�ا إىل التفكير في�ه  ،ه�ذا العم�ق
الفلسفي أو املعريف هو الذي إستوقفني يف
تجربة الدكتور والش�اعر العراقي املغرتب
“ قحطان املغرتب “ الذي بعدته الس�احة
الثقافية عن املشهد يف العراق وتلك الطامة
الكربى .
“ إن�ي ن�ذرت ُ دم�ي الطه�ور لرتبت�ي “
ص25
حي�ث تج�د قصائ�ده يف ه�ذا الدي�وان أو
بقي�ة الدواوي�ن الت�ي طبعه�ا يف داخ�ل

الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة أو خارجها ،
غناء الروح املنس�جم بما يراه من هش�يم
الغرب�ة وتبعياتها ،من حيث هذا النس�يج
الهارمون�ي يف قصائ�ده وما ل�ه من صله
بالطبيعة  ،وكذلك املعنى الفلسفي أو ربما
العقالنية حتى ُيظهر لنا السمة البارزة يف
كثري م�ن األش�ياء التي يجده�ا يف حياته
“ البح�ار  ،الري�اح  ،األش�جار  ،الثل�وج ،
السماء “ .
“ الريح غريها املسري  ،تمزقت كتل الجليد
 ،األرض غطاه�ا الربي�ع  ،تخاصمت لغة
الغص�ون مع الطي�ور  ،وتس�ببت روحي
ببح�ر ال�ود يوما ً بع�د ي�وم  ،ويموت حر
الصي�ف متع�ب بالله�اث  ،الي�وم ت�زرق
الغصون وتيبس األوراق .ص63
فنج�د الش�اعر “ املندوي “ يحلّ�ق باللغة
من مس�تواها التعبريي الع�ادي واملألوف
إىل مس�توى مج�ازي ابداعي غير مألوف
 ،مس�تخدما خيال�ه الواس�ع مرصوص�ا
بطاقت�ه االبداعي�ة اضاف�ة اىل قدرت�ه
االبداعي�ة وخزينه املع�ريف  ،وهذه الصور
الش�عرية التي ج�اءت يف معظ�م قصائد
الديوان ومنها “ وطن الرباكني  ،حني يغني
الثل�ج  ،روح عراقية  ،بغداد “ وغريها هي
للتعبري عن املعاناة التي واجهها الش�اعر
يف هذا االغرتاب  ،وكذلك فيها صور شعرية
تحم�ل يف طياته�ا الكثير م�ن ال�دالالت
العميقة وتحمل ايقاعا داخليا منفردا ،
يوق�ظ يف روح�ي جرحا اعم�ق من همي
،ويحفز يف قلبي اشجان االيتام ص74
بقى ان نذكر أنه قد صدر للشاعر قحطان
املن�دوي دي�وان “ وطن الدم�وع “ عن دار
الكنوز االدبية – بريوت – لبنان .1996

ش�عر رومانسي ،تتخلله نفح�ة واقعية ،فيه
جينات إيليا وأبي ش�ادي والش�ابي والرصايف
وعبدالصبور ،وغريهم من الشعراء الذين ُعنوا
بهذه الثنائية :ثنائية املثقف والس�لطة :جذ ًبا
وث�ورة ،حبًّ�ا وتم�ر ًدا ،اتصاالً ونف�ورًا ،حرية
ً
وانحرافا،
وتح�ررًا ،التزامً ا وإلزامً ا ،احتش�امً ا
ً
ونهوضا ...
سقوطا
النص املقروء:
َ
كان ينامُ ،
َ
عىل أحبا ِل الصوتِ
ُ
وال يرتك َها
كيمَا ُي ُ
طلق
مَ ا َ
احتبس بأروق ِة َّ
َ
در
كان
الص ِ
والَ َيع َبأُ
الخ ُ
أن َهك ِني َ
ك ْم ْ
وف
َ
وحاصرَ ِني
ُ
ْ
َ ْ
وانهارت أوردة حروفيِ
فل ْم تقد ْر ْ
أن ْ
تصمُ َد
أن تن َه َ
أ ْو ْ
ض
ُ
ُ
أحاول أالَّ ْ
أس ُق َط
كنت
رايات الرفض ُتر ِفرفُ
ُ
ظلّ ْت
ِ
ُ َّ
َ
وأنا أنفض كل حروفيِ
سا ِن ُدهاَ
وأُ َ
َ
تنهض
كي
ْ
ّ
ظل ُ
يساومُ ِني
الذهب
بربيق
ِ
ِ
فذهب الخوفُ
َ
َ
ُ
وزه َق ْت
أرواح الكلماتِ
تعر ّْت
َ
ْ
تنهض .
كي
وارتجفت
ْ
ُ
ْ
الخوف
جينات
كانت
ِ
َاط ُل كيالَ تهر َ
ُب
ُتم ِ
ُ
َ
وت ُهبّ لكي تملك ِني
ُ
َ
أرفض ْ
أن ْ
أس َت ْسلِ َم
وأنا
َ
َ
َّ
ُ
َّ
ُ
ظل بريق الذ ِ
هب يغازل ضعف حروفيِ
و ُيدغد ُِغ َها
فأش ّد املئز َر كيال أسقطَ
َ
وأعاو ُد ه ّز
حبال الصوتِ
َ
َ
ُ
فتنتفض
وتخرج مثل الطلقاتِ
ُ
ُ
ويسقط حول
الذهب
بريق
فينها ُر
ِ
ُ
ُّ
وتنهض كل حروفيِ .

موجة ذكريات
عبد العزيز احليدر

هل كانت ال�وردة التي وضعتها بيننا صامتة إىل هذا
الحد
وأصابعي التي كانت ترتجف عىل لوحة املفاتيح هي
ذاتها امللطخة أالن باأللوان
ل َم ل ْم اعد أر غري هذه األغنية؟
التي تتحدث عن ش�عرك املسرتس�ل الذي شدني من
البرئ
وال أشم أسمك بني النجوم
هل أصبت بالعمى؟
آ ْم هي الغابة ..أغلقت أبوابها بوجه أقدامي املوحلة
املدماة؟
طاولة أخرية زرقاء ..كبحر هادئ
يمك�ن أن يق�دم لنا الن�ادل قصاص�ات قصائد من
رومانس العصور القديمة....
طاولة من خش�ب معط�ر يمكن أن تقتح�م املدينة
التي تفصل جلستنا
والوردة ذاتها
تتفرع وتتكاثر
وقد توحي -بعد ذل�ك -ظاللها برغبة عارمة بتناول
يديك
تقودينني إىل درجات املعبد
ألكمل ابتهاالتي إلرشاقاتك
هنا أمامي
وهناك يف ذاكرتي
أية طفولة جميلة
أية لعبة جريئة.....هذه
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلا

 7أطعمة ومشروبات م ّرة لصحة
اجلهاز اهلضمي

أفضل العادات اليت تعزز الرتابط مع زوجك
تعد تقوي�ة الرتابط مع ال�زوج ينقل
العالقة إىل مستوى أعىل من الحميمية
والق�رب ،ويجعل زواج�ك أقوى وأكثر
سعادة.
لذلك هناك  6عادات يمكن أن تساعدك
على تعزيز الرتابط م�ع زوجك تعرف
عليها.
 .1اللطف واالحرتام:
اللطف يقطع ش�وطا ً كبيرا ً يف طريق
الرتاب�ط م�ع زوج�ك ،عاملي زوجك
كم�ا لو كن�تِ تعاملني صديق�ا ً جيداً،
تحرتمين وتتعاملين مع�ه بلط�ف
ومحبة ط�وال الوق�ت ،وه�ذا اللطف
واالحترام س�وف يش�جع زوجك عىل
معاملت�ك باملث�ل ،م�ا يجع�ل التعامل
بينكما سهالً ومشجعاً.
 .2الحديث بنون الجمع:
يس�تخدم األزواج املتقارب�ون ن�ون
الجم�ع يف الحدي�ث ،فه�م يتحدث�ون
دائم�ا ً بلغ�ة الفري�ق الواح�د“ :غرفة
نومنا ..منزلن�ا ..أطفالنا ..ميزانيتنا..
وهكذا”.
 .3الدعم املتبادل:
أن�تِ وزوج�ك يمث�ل كل منكما لآلخر
جمه�وره األول واأله�م ،ل�ذا يجب أن

تظه�را الفخر عند نجاح أحدكما ،وأن
تتب�ادال الدع�م يف أوق�ات األزم�ات أو

الفشل أو السعادة والنجاح.
 .4حسن النية:

اطردي األفكار التي تدفعك نحو سوء
الظن بزوجك ،وعندما تشعرين بالشك،

واجههيه وتحدثي معه برصاحة حتى
تحصلي منه عىل إجابات تطرد س�وء
الظن م�ن عقلك ،و احريص دائما ً عىل
الرتكي�ز على الجان�ب اإليجاب�ي من
صفاته وأفعاله ،وتحيل بحس�ن النية
تجاهه.
 .5مناقشة املشاكل قبل أن تخرج عن
السيطرة:
يف ال�زواج عليكِ أن تخت�اري معاركك،
فهناك بع�ض األمور البس�يطة وغري
يمكن�ك تخطيها ،وأخرى
املؤثرة التي
ِ
يجب مناقش�تها مع زوج�ك ،املهم أن
تناقشي املش�كلة قب�ل أن تخرج عن
السيطرة حتى تتمكنا من حلها بطرق
أسهل وأرسع.
.6التواصلالجس�دي:
التواصل الجس�دي له مفعول السحر
يف التق�ارب والرتاب�ط بين الزوجين،
والتواص�ل الجس�دي ال يقتصر عىل
العالق�ة الحميم�ة فحس�ب ،وإنما يف
العناق واللمسات الحانية التي تأتي يف
الوقت املناسب ،مثل فور عودة الزوج
من ي�وم عمل طويل وش�اق ،أو وقت
األزم�ات ،أو حت�ى يف الوق�ت الخاص
اليومي.

سلوكيات

بدون دقيق ..حضري أفضل كيك شيكوالتة لتحسني مزاجك

عىل مر السنني ،تخاف بعض الفتيات من تناولها
نظ�را الحتوائها عىل نس�بة كبرية م�ن الدهون،
وارتباطها بفكرة الس�منة املفرطة ،ورغم كل ما
يقال عنها إال أن عش�اقها ال يستطيعون التوقف
عن تناولها ،ألنها تحت�وي عىل فوائد كثرية فهي
تقلل من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية ،تحسن
تدفق الدم يف الرشيان ،وتعمل عىل تحسين املزاج
بصورة كبرية.
مكونات كيك الشيكوالتة بدون دقيق:
 4/3ك�وب زبد  4أكواب ش�يكوالتة مبش�ورة 4
بيض�ات مع فص�ل الصف�ار عن البي�اض كوب

سكر
طريقة تحضري كيك الشيكوالتة بدون دقيق:
نذيب الش�يكوالتة م�ع الزبد عىل ن�ار هادئة ،ثم
تترك حتى تربد قليال ،ويضاف لها صفار البيض
ونص�ف كمية الس�كر ث�م يقلب جي�دا ،ونخفق
بي�اض البي�ض م�ع نصف كمي�ة الس�كر اآلخر
ويض�اف اليه خلي�ط الش�يكوالتة ويقلب برفق،
ويصب الخليط يف صيني�ة بها ورق زبد ،وتوضع
يف الف�رن عىل درجة حرارة عالية ملدة  25دقيقة،
ثم نخرجه ونغطيه بالس�كر الب�ودرة أو صوص
الشيكوالتة السائل.

لطلة ابهى....

 7طرق جتعل مرفقيك وركبتيك أكثرشبابا و نضارة

غالبا ً ما تستخدم املرأة الكريمات املضادة
للشيخوخة للعينني و الرقبة و لكنها تنىس
منطقتين أكثر تعرضاُ للرتهل و التجاعيد
 :املرفقين و الركبتني .هات�ان املنطقتان
معرضتان لإلحتكاك بش�كل دائم و نقص
م�ادة الكوالجني ال�ذي يحافظ عىل مرونة
الجلد و يمنع ظهور التجاعيد.
و لك�ن ال داعي للقلق فهن�اك طرق فعالة
و بس�يطة تس�تهدف هاتين املنطقتني و
يمكنك ممارستها يف املنزل.
اضيف�ي حم�ض الجلولي�ك لربنامج�ك
اليومي
الركب�ة واملرف�ق يصبح�ان ش�احبني و
قاس�يني – كلما تقدمنا بالعمر  -بس�بب
تراكم خاليا الجلد امليت عىل سطح البرشة.
اس�تخدمي حم�ض الجلولي�ك ( ) AHA
إلزال�ة الخاليا امليتة ،فهو يف�كك الربوتني
الذي يجمع هذه الخاليا.
طريق�ة االس�تخدام :اس�تخدمي حمض
الجولي�ك برتكيز م�ن  12-20%قبل النوم
م�رة كل يومني و ملدة أس�بوعني .و ان لم
يحصل تهيج للبرشة يمكنك استخدامه كل
ليلة .كما يمكنك تقشري الجلد امليت خالل
االستحمام بفركه بمنشفة أو ليفة.
مع االس�تخدام املنتظم للحمض سيصبح
الجلد أكثر ليونة و شبابا ً .
استبديل مرطب برشتك
غسول الجسم العادي ال يمكنه النفاذ من
خالل خاليا الجلد امليتة ملعالجة تش�قق و
خش�ونة املرفقين والركبتين  .للحصول
على نتائج فعالة ،عليك اس�تخدام مركب
يحت�وي اليوري�ا الت�ي ترط�ب وتقلل من
الربوتني داخل خاليا الجلد امليت.
طريقة االس�تخدام  :اس�تخدمي غس�ول
يحت�وي على  20إىل  40٪اليوريا مرتني يف

اليوم ملدة من أسبوع إىل أسبوعني للحصول
عىل برشة أكثر نعومة.
رّ
غيي اللون القاتم للركبة و الكوع
اإلحتكاك املستمر أو الضغط عىل املفاصل
عن�د وض�ع مرفقي�ك على املكت�ب أثناء
الكتاب�ة أو أداء بع�ض التمارين الرياضية
على ركبتي�ك تس�بب الته�اب بس�يط يف
املنطقة الذي يؤدي إىل تحفيز فرط التصبغ
يف الجلد.
النتيجة :مرفق�ان أو ركبتان غامقا اللون
وه�ذه األعراض أكث�ر وضوحا عن�د املرأة
بس�ن األربعني فما فوق ،ألن تصبغ الجلد
يأخذ بعض الوقت ليتك ون.
طريق�ة االس�تخدام :يمكن�ك تفتي�ح
ل�ون البشرة بف�رك املنطق�ة بمره�م
الهيدروكورتيزون تركيز  1٪و هو متوفر
يف الصيدلي�ات ،مرتين يومي�ا ً –قبل النوم
 ملدة أس�بوعني لتهدئ�ة االلتهابات .وهذاس�وف يقلل من تصب�غ الجلد م�ع مرور
الوق�ت ،ولك�ن قد يس�تغرق ه�ذا املرهم

كل يوم معلومة

ملاذا ال تهضم املعدة نفسها؟
ال تهض�م املع�دة نفس�ها بس�بب...
الغش�اء املخاط�ي ال�ذي يحي�ط بجدار
املع�دة من الداخ�ل وال�ذي يمنع حمض
ً
مبارشة
الهيدروكلوريك م�ن أن يتفاعل
بج�دار املع�دة ويس�بب ت�آكل الج�دار
ثق�ب تنزف املعدة منه وأيضا قد يس�بب
القرحة املعدية ،ولك�ن قد يتناول بعض
األش�خاص ادوية تس�بب تآكل الغش�اء
املخاطي.
-هل لب�س الج�وارب أثن�اء النوم مرض

للبرص أو غريه؟
إذا كانت الجوارب غري ضيقة ،فال أرضار
له�ا بل على العك�س ،تحم�ي الجوارب
القدمني أثناء النوم ،وتعمل عىل إبقائهما
طريتني وما يقال عن رضر األمر بالبرص
هو خرافة انتشرت يف فرتة من الفرتات
بس�بب بعض قص�ص األطف�ال .ولكن
يجب أن يكون الجارب نظيفا ً ولم ترتديه
تح�ت حذاء ك�ي ال يكون متعرق�ا ً وفيه
بعض البكترييا.

أش�هر لتظه�ر النتائ�ج .لذل�ك يمكنك أن
ترسع عملية تفتيح البرشة برشاء املراهم
التي ال تحتاج إىل وصفة طبية ،ابحثي عن
مرهم يحتوي عىل  2٪هيدروكينون.
خففي تجعد الجلد
الجل�د يف منطق�ة الكوع والركب�ة يرتخي
م�ع تق�دم العم�ر ،كم�ا يحص�ل يف باقي
انح�اء الجس�م  .مض�ادات الش�يخوخة
أثب�ت فعاليتها بترسيع انت�اج الكوالجني
والريتينول والببتيدات املضادة للشيخوخة
و هي مواد تقوي الجلد و تشده بعد فرتة
من االستخدام.
طريق�ة االس�تخدام :س�وف تحتاجني إىل
استخدام مركبات تحفيز الكوالجني يوميا
ملدة بضع�ة أش�هر ،ركزي على املنتجات
الت�ي تحتوي ريتينول برتكي�ز ما بني 0.5
اىل . 1٪
ماريس رفع األثقال
فق�دان كتل�ة العضلات والعظ�ام يمكن
أن يس�اهم يف ح�دوث تره�ل ح�ول ه�ذه

املناطق ،رفع األثقال يشد الجلد ويحفاظ
عىل العظام قوية و يجعل العضالت تدعم
البرشة.
الطريق�ة :خرباء اللياق�ة البدنية يوصون
بتمارين لتقوية الذراعني والساقني مرتني
إىل ثالث مرات أسبوعيا ملدة  10أسابيع عىل
األقل  ،وهذا يكفي لزي�ادة كتلة العضالت
وابطاء فقد الكتلة العظمية .
العالج بالكافيني
الس�يلوليت يرتاك�م عن�د امل�رأة يف جميع
األعم�ار ،و ه�و نتيج�ة لرتاك�م الده�ون
على ش�كل جيوب تنبث�ق تح�ت الجلد .و
الس�يلوليت ي�زداد كلما ق�ل الكوالجني و
قلت سماكة الجلد.
طريقة اس�تخدام كريم الكافيني  :اليوجد
علاج نوذج�ي للتخلص من الس�يلوليت،
ولكن ابحاث جديدة تشير اىل أن الكافيني
يس�اعد عىل تحلل الخاليا الدهنية و يقلل
م�ن تش�كل الده�ون .جرب�ي اس�تخدام
الكريم املحتوي عىل الكافيني بنس�بة 5%
مرتني يومياً.
تجنبي الريجيم القايس
ال يوج�د حمي�ة غذائي�ة س�حرية ،بل ان
بع�ض أنواع الحمي�ات الغذائية القاس�ية
التي تخس�س الوزن بش�كل كبري تس�بب
تره�ل الجل�د و تجعل الس�اقني كبالونني
مفرغني من الهواء.
الح�ل األمثل  :ملن�ع الريجيم م�ن انقاص
ال�وزن م�ن منطق�ة الك�وع و الركب�ة
اعتم�دي على ريجي�م ثاب�ت ينق�ص من
وزنك م�ن نصف اىل كيلو غرام أس�بوعياً.
ه�ذه الطريق�ة تمكن الجلد م�ن التقلص
والعودة لوضعه الطبيعي .وهذه الطريقة
أيضا ً تستهدف الدهون و ليس العضالت و
تحافظ عىل التمثيل الغذائي الصحي.

10

تحت�وي بعض األطعم�ة عىل طعم
م�ر ونكهة ح�ادة ولك�ن معظمها
ل�ه فوائد كثرية للجه�از الهضمي،
فبع�ض الخضراوات والفواك�ه
واألعشاب واملرشوبات تتميز بذلك
امل�ر ،ولكنها مفيدة لألمعاء
الطعم ّ
وتدع�م صح�ة الجه�از الهضمي،
كما تعزز الهضم ،وتحفز الشهية،
وتحفز إف�راز العصارات الهضمية
يف البنكرياس.
فقد يكون من املفيد تناول مرشوب
مُ � ّر قب�ل األكل أو إدخ�ال األطعمة
امل�رة يف وجبات�ك أو مقبالت�ك ،من
ّ
أجل أن تنعم بصحة وعافية ،تعرف
عىل هذه األطعمة.
 1الكاكاوال�كاكاو يف ش�كله النق�ي له طعم
مرّ ،ولكن�ه غنى بالفوائد الصحية،
إىل جانب تنش�يط عص�ارة الجهاز
الهضمي ،فالكاكاو ميلء بالعنارص
الغذائي�ة بم�ا يف ذل�ك املغنيس�يوم
والبوتاس�يوم والحديد والزنك ،كما
أن�ه يحتوي على نس�بة عالية من
الفالفونوي�د ،وهو ن�وع من مادة
البوليفين�ول وه�و ذو فوائد رائعة
للدماغ.
 2الجرجريالجرجير ه�و ن�وع آخ�ر م�ن
الخضراوات الورقي�ة وال�ذي
يتمي�ز بطعمه امل�رّ ،ولكن�ه مفيد
لصح�ة العظ�ام ألنه مص�در قوي
لفيتامينات  Aو  Cو .K
 3الحمضياتالربتق�ال والليم�ون كله�ا ثم�ار
م�رّة أو ذات طع�م الذع ،إال أنه�ا

مفي�دة لصح�ة الجه�از الهضمي
ولتغذي�ة األمع�اء ،ويمكنك إضافة
الليمون إىل املاء الخاص بك وتناوله
باس�تمرار فهو مفيد جدا للجسم،
كما أن قشور الحمضيات يمكن أن
تكون مفيدة بش�كل خاص لعملية
الهضم.
 4خل التفاحهناك س�بب يجعل خ�ل التفاح هو
الدعام�ة األساس�ية يف العدي�د من
وصف�ات األكل الصحي ،وال ُينصح
برشبه مبارشة؛ لك�ن يجب أن يتم
تخفيفه دائمً�ا ،ويمكن إدخال خل
التفاح يف نظامك الغذائي ،وإضافته
إىل السلطات.
 5الشاي األخرضيتمت�ع الش�اي األخضر بصفات
مري�رة ولديه فوائ�د داعمة لصحة
األمعاء ،فهو أح�د أكثر املرشوبات
الصحية التي يمكنك تناولها ً
أيضا،
وإن�ه مرتب�ط بدعم صح�ة الدماغ
وصح�ة القل�ب وتحسين الحال�ة
املزاجية.
6القهوةالقه�وة تتمي�ز أيض�ا ً بطعمها امل ّر
اللاذع ،إال أن األخبار الس�ارة هي
أن اس�تهالك القهوة بانتظام مفيد
جدا ً للدم�اغ والقلب وزيادة الطاقة
ً
أيضا.
 7البابونجإذا كن�ت تح�ب فك�رة امل�ذاق امل� ّر
ولكن�ك ال تري�د زي�ادة الكافيين،
ُي�وىص بتن�اول مشروب البابونغ
فهو مرتبط باالسرتخاء ،إضافة إىل
فوائده للجهاز الهضمي.

نصائح طبية

ملاذا نشعر بالتعب رغم أننا مننا مبا فيه الكفاية؟

من ينام ثماني س�اعات يوميا ً
ويش�عر رغ�م ذل�ك بالتع�ب
املستمر عليه أن يبحث يف أسباب
ذلك ،ألن خلفيات هذا التعب قد
تكون أعراضا ً ألمراض خطرية.
تعرف عليها.
ينصح األطب�اء وخرباء الصحة
بالنوم ملدة ثماني ساعات يوميا ً
عىل األقل .لكن هناك أش�خاص
يذهبون للن�وم مبكرا ً وينامون
حت�ى عرش س�اعات يومي�ا ً أو
أكثر ورغم ذلك يشعرون بالتعب
املستمر واإلرهاق وتظهر عليهم
عالمات اإلجهاد يف صباح اليوم
التايل.
إذا ح�دث ذل�ك بانتظ�ام ،فإنه
يس�مى عندئ�ذ بـ”التع�ب
املزمن” ،كما ذكر موقع “هايل
براكس�يس” الصح�ي األملاني.
ويستمر هذا التعب طوال اليوم
وغالب�ا ً م�ا يشير إىل أع�راض
صحية خطرية .يف ما ييل قائمة
باألمراض وباألعراض الصحية
التي قد تسبب “التعب املزمن”:
نقص الحديد
من يش�عر بالتعب املستمر وأن
ق�واه الجس�دية خائ�رة ،عليه
أن يفح�ص نس�بة الحدي�د يف
جسمه ،إذ أن التعب املستمر قد
يشري إىل ضعف معدالت الحديد
يف ال�دم ،وه�و ما يس�بب بطء
نقل األكسجني إىل خاليا الجسم
م�ن خالل خاليا ال�دم الحمراء.
وغالبا ً ما تتأثر النس�اء بش�كل
خ�اص بنق�ص الحدي�د ،وفقا ً
للجمعية الطبي�ة األملانية .كما
أن هن�اك عالمات أخرى تشير
إىل نقص الحديد ،مثل تس�اقط
الش�عر وع�دم الق�درة الرتكيز
والشحوب يف الوجه.
نقص فيتامني “ب ”12
األعراض التي ُذكرت مع نقص
الحديد يف الجس�م تظه�ر أيضا ً
جراء نق�ص فيتامني “ب ،”12
لذل�ك فم�ن الصع�ب التع�رف
على م�ا يعان�ي من�ه الجس�م
بالضب�ط دون فحوصات طبية
م�ن قب�ل الطبيب املخت�ص .إذ
يمك�ن لفحوصات ال�دم إظهار
مس�تويات الحديد ومستويات
فيتامين “ب  .”12ويوجد هذا

الفيتامين بص�ورة كبيرة يف
الكبد ولحوم س�مك الس�لمون
والرنج�ة ولحوم البقر والحليب
ومشتقاته والبيض .لذلك غالبا ً
ما يتأثر النباتي�ون بنقص هذا
الفيتامني.
السكري
التعب الدائم واإلرهاق املس�تمر
دون سبب قد يكونا أيضا ً مؤرشا ً
عىل ظهور مرض السكري ،إذ أن
الجسم  -وبسبب نقص هرمون
اإلنس�ولني  -ال يع�ود قادرا ً عىل
استقالب الكربوهيدرات بشكل
صحي�ح بع�د تن�اول الطع�ام
وتحويل�ه إىل طاق�ة يف خالي�ا
الجس�م .يف ه�ذه الحال�ة يجب
أيض�ا ً مراجع�ة طبيب مختص
لعمل فحص دم ش�امل يكشف
عن مستوى السكر يف الدم.
قلة الحركة
م�ن يقضي أغل�ب وقت�ه أمام
الكمبيوت�ر أو يعم�ل يف املكت�ب
أو يفض�ل الجلوس عىل األريكة
ملش�اهدة التلف�از يعان�ي م�ن
الش�عور بالتعب املستمر .الحل
يف ه�ذه الحال�ة بس�يط ج�داً،
ف�ـ”يف الحرك�ة برك�ة” ،وثبت
علمي�ا ً أن التماري�ن الرياضية،
وخاصة يف الهواء الطلق ،يمكن
أن تقل�ل م�ن ح�االت اإلره�اق
والتعب املس�تمر ،ألنها تنش�ط
الدورية الدموية يف الجسم.
قلة رشب السوائل
يويص األطباء وخبراء الصحة
برشب ما ال يقل عن لرت ونصف
اللتر م�ن امل�اء يومياً ،حس�ب
موق�ع “هاي�ل براكس�يس”
األملان�ي .و ُينصح بشرب أكثر
م�ن ذل�ك يف حال�ة امل�رض أو
ارتفاع درج�ات الحرارة أو عند
ممارس�ة التماري�ن الرياضية،

ألن خالي�ا الجس�م ال تعم�ل
بص�ورة صحيح�ة إال يف حال�ة
وجود سوائل كافية يف الجسم.
مضادات الهستامني
من يعاني من حساسية الربيع
وحساسية حبوب اللقاح يعرف
مضاعف�ات أدوي�ة الوقاية من
الحساس�ية املسماة “مضادات
الهس�تامني” .ه�ذه األدوي�ة
تقلل م�ن أعراض الحساس�ية
ولكنها تسبب اإلرهاق والنعاس
الش�ديد ،ولذلك ينص�ح األطباء
بتناولها قبل النوم.
مشاكل الغدة الدرقية
يتأث�ر الجس�م بأكمل�ه عندما
تفش�ل الغدة الدرقية يف عملها،
ألن الغ�دة الدرقي�ة ه�ي مركز
الهرمونات يف الجسم وال تتحكم
فقط يف عملية التمثيل الغذائي،
ب�ل أيض�ا ً يف عملي�ات أخرى يف
الجس�م .وعندما ال تعمل الغدة
بش�كل صحي�ح ،ال يت�م عندئذ
إنت�اج هرم�ون الثريوكسين
وهرمون ثالث�ي اليودوثريونني،
األم�ر الذي له تأثري س�لبي عىل
عم�ل أعض�اء الجس�م األخرى
ويقل�ل م�ن رسع�ة رضب�ات
القل�ب ويزيد الش�عور بالتعب،
كم�ا تذك�ر مجل�ة “فوكوس”
األملانية.
فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن
أن يسبب أيضا ً الشعور بالتعب
واإلرهاق ،ألن الخاليا تس�تهلك
الكثري من األكس�جني دون داع،
وهو ما يس�بب رسعة خفقات
القلب والشعور بالقلق والعجز.
لذلك إذا استمر التعب واإلرهاق
م�ع ظهور أع�راض أخرى مثل
الحساسية للربد أو زيادة الوزن
أو الكسل ،يجب عندئذ مراجعة
الطبيب املختص فوراً.
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غزل عراقي

الحمل

ج��رى دمع��ي عل��ى خ��دودي مراحــ��ل
وبع��د حب��ك بدالل��ي مراحـــــــــــــ��ل
اذا ن��اوي الهج��ر اب��دي مراحــــــ��ل
م��و غفل��ه وتقف��ل جه��ازك عليـــــ��ه
اش��بدة من��ي وش��خصك عل��ي م��ا ط��ال
وحب��ل مواصل��ك وي��اي  ..م��ا طـــ��ال
دليل��ي وي��ا الصب��ر بجفال��ك ..م��ا ط��ال
مث��ل روح التماط��ل باملنيـــــــــــــ��ة

مهني�اً :ش�ارك يف االجتماع�ات وأظه�ر اهتمام�ا ً صادقا ً
ونيّات حقيقية تجاه املس�ؤولني ،ال تخش املنافس�ة ،فأنت
منأى عن الضغوط وال خوف عليك من املحاوالت اللجوجة
عاطفياً :ال ترتك الهوّة تتسع بينك وبني الرشيك ،اعمل عىل تقريب
املسافة وق ّدم املساعدة بإخالص لكل ما يطلبه منك ،الوقت مناسب
إلظهار صفاتك الحسنة
صحي�اً :حافظ على برودة أعصاب�ك ،اإلرهاق يؤدي إىل مش�اكل يف
املعدة :انتفاخ يف األمعاء وعرس هضم

الثور

مهني�اً :ق�د تختف�ي الهواج�س كلي�ا ً
ّ
لك�ن الضغوط
موج�ودة وال تس�اهم يف طمأنتك وال تج�د وقتا ً للراحة
لكث�رة االنش�غاالت والواجبات التي تك�ون ثقيلة وأصعب
مم�ا ان�ت معتاد علي�ه عاطفياً :يج�ب التخلّص م�ن األفكار
الس�ود الت�ي تدفع�ك اىل اله�روب او االبتعاد عن الحبي�ب ،الوقت
غري مناسب للتشبّث بمواقفك املس�تقلة واملتحرّرة صحياً :الوضع
الصحي يتطلب انتباها وال س�يما إذا كنت تعاني مش�اكل سابقة،
وأبرز نقاط ضعفك هي أمراض الجيوب األنفية والحنجرة واألذن

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء

مهنيا :تطالك بعض االنتقادات ،لكنها يف الواقع موجهة
لبعض الزمالء املقرصين يف إنجاز املطلوب منهم
عاطفي�اً :ال تكن مترددا ً يف ما يتعلق باالهتم�ام بالرشيك،
فهو مالذك األخري يف امللمّات واملصاعب ،والتهدئة معه مطلوبة
بقوة اليوم أكثر من أي وقت مىض
صحياً :تشكو من تش�نج األعصاب بما أنك تحت ضغوط مصدرها
العمل أو حياتك العاطفية ،لذا يستحسن مراجعة الطبيب برسعة

السرطان

مهني�اً :ربما مررت بفترة تدريبية تخ�رج منها
ً
واضحا ابتدا ًء من اليوم
بنتائج ما ،وهذا ما يكون
عاطفي�اً :يخ�ف الوه�ج العاطفي وتكون منكمش�ا ً
عىل ذاتك وتتعرّض لبعض املش�اكل يف حياتك العائلية او
الشخصية
صحياً :الجأ اىل االنفراد بنفسك عند الرضورة لكي تستجمع
قواك الصحية والجسدية

األسد

مهني�اً :تح�دث بعض التغيرات املفاجئ�ة والجوهرية
والجذرية يف عملك ،ما يضعك أمام بعض املش�اكل التي
ال بد من حلها
عاطفي�اً :يعدك هذا اليوم بلق�اء عاطفي حا ّر وبتمتني بعض
الرواب�ط ،لكن حاذر املبالغة يف اي يشء ومالحقة بعض العالقات
التي ال تنفعك وال تؤدي اىل اي نتيجة
صحياً :وضعك الصحي عىل خري ما يرام ،ولكن قد تش�عر بالحاجة
إىل القيام بأمور كثرية

حدث يف مثل هذا اليوم
1882ب�دء معركة الت�ل الكبري
بني أحمد عرابي واإلنجليز .
1892الفلكي اإلنجليزي دكتور
برن�ارد يكتش�ف قم�ر خامس
تابع لكوكب املشرتي .
1952أمين ع�ام جامعة الدول
العربي�ة عب�د الرحم�ن ع�زام
يستقيل من منصبة.
1953ص�دور قان�ون االصالح
الزراع�ي يف مصر  ،يحتفل به
وأصبح بعيد الفالحني .
1965الحكوم�ة الصينية تقرر

من�ح إقلي�م التبت ح�ق الحكم
الذات�ي  ،وذل�ك يف محاولة لوأد
الحركة االنفصالية فيه.
1973كوب�ا تقط�ع عالقاته�ا
الدبلوماسية مع إرسائيل .
1976انضم�ام فلس�طني آيل
جامع�ة ال�دول العربي�ة بع�د
املوافق�ة علي اعتب�ار منظمة
التحري�ر الفلس�طينية ممثلا
رشعيا للشعب الفلسطيني.
1981أعلنت فرنسا عزمها عىل
تأميم  36مرصفا خاصا.

مشاكل وحلول

مشاكل األسرة

العذراء

الميزان

العقرب

مهنياً :الحوار هو الطريق املثىل لتصل إىل قرارات
صائب�ة تعود عليك بالنفع عىل الصعيدين املادي
واملعنوي
عاطفياً :يقنعك الرشيك بوجهة نظره إىل بعض األمور،
فعليك أن تميض معه وقتا ً أطول لتصل إىل النتائج الجيدة
صحياً :قد تنفعل ألسخف األمور بعدما يستدرجك إىل ذلك
أشخاص تافهون .ألم تتعلم من دروس املايض

القوس

مهنياً :إذا كنت تش�عر بأنك لس�ت بحال طبيعيةّ ،
ترقب
خ�روج روحك املغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت ،وال
سيما أن يف داخلك قوة ال يمكن إيقافها أبدا ً
عاطفي�اً :ال تقح�م نفس�ك يف خلاف مع الرشيك لس�بب غري
ج� ّدي ،ألن�ك ،يف النهاي�ة ،ل�و حاولت معرف�ة األس�باب لرتاجعت
وقدمت اعتذارك علنا ً
صحي�اً :ح�اول أن ال تكبت غضب�ك وأحزانك بل عبر عنها حتى لو
اضطررت إىل رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة عىل نفسك

ان�ا امرأة متزوجة و عندي ابناء ،مش�كلتي أن عندي مش�اكل كثريه
يف ش�غيل مع العلم اني احب ش�غيل كثريا ً و ما اتخيل يوم ما اش�تغل
فيه ،انا طموحة كثري حتى بحياتي الشخصية بس غري قادرة اوصل
لطموح�ي ،اصبحت حزينة جدا و بالرغ�م من كل هذا أحاول التغلب
عىل كل شئ واقف يف مسريتي...لكن انا تعبت و نفسيتي تعبت فماذا
أفعل ؟
النصائح والحلول:
بعد الزواج واالنجاب تتداخل مع مسيرة حياتك املهنية امور طبيعية
تش�غل بالك ووقتك وتأخذ جهدك فتش�عرين انك يف مرحلة سبات يف
التطور الوظيفي او مسريتك املهنية وهي الزوج واالوالد ومتطلباتهم
وخاص�ة ان كانوا صغارا ،ولكن س�بحان الله بمجرد ما يكربوا قليال
وتربيهم عىل التش�اركية واالعتماد على النفس والتعاون بني جميع
اف�راد العائل�ة وخاصة ال�زوج تش�عرين بانك اخذت مس�احة اكرب
م�ن الحرية لتتط�وري وظيفي�ا ،الح�زن والكابة لن تفي�دك ،ولكن
االم�ل والثقة بغد افضل وبانه س�تتابعني مسيرتك بع�د ان تنجزي
امله�ام املطلوبة منك وهذا انجاز بحد ذات�ه وهذا عمل رضوري نحن
نحت�اج الي�ه ،تربي�ة االوالد وتعليمه�م بطريق�ة صحيح�ة ليكونوا
مسؤولني ويعتمدوا عىل انفسهم .ومن ثم تعاودي االنطالق لتحقيق
احالم�ك ،فهذه مرحل�ة مؤقتة كما قلت لك ولك�ن ابقي عىل احالمك
وطموحاتك.

هل تعلم

النمل سيد الطهارة!

الجدي

مهني�اً :يطرأ أمر غير متوقع فكن ح�ذرا ً وابق يف
حال ترقب حتى تنجيل األمور تماما ً
عاطفي�اً :الوهج يخف قليالً ،وتتح�وّل األجواء إىل أقلّ
تشويقا ً وأكثر هدوءاً ،من األفضل أن تبحث عن الشخص
املالئم لتكمل املشوار معه
صحياً :تجد حلوالً ملش�اكلك الصحية الت�ي تعانيها منذ مدة
طويلة بفضل عالج بسيط

الدلو

مهنياً :تش�عر باالحراج واالرباك ،وقد تفقد اعصابك
اذا ل�م تك�ن منظماً ،لذلك عليك ان تض�ع حدا ً لكل ما
يمكن ان بلهيك عن العمل او يفقدك القدرة عىل الرتكيز
عاطفي�اً :بانتظ�ارك الف�رج والفرح�ة والس�عادة الكربى
عاطفياً ،وتقدر سعة طاقة الرشيك عىل العطاء من دون مقابل
صحياً :يكون من املستحس�ن عدم الس�هر مطوالً ،فالقليل من
الرتفيه عن النفس يكون كافيا ً العادة الحماسة اليك

الحوت

مهنياً :آفاق واس�عة واحتماالت ش�تى وتنسيق يريحك
م�ن قلق ويصحّ ح بعض األوض�اع ،يف الجو مصالحة أو
لقاء أو عودة قديمة اىل حياتك
عاطفي�اً :رسعان م�ا تظه�ر النتائ�ج الوخيمة على العالقة
بالرشي�ك ،وتكون س�ببا ً يف ابتعاده عن�ك ،تدارك االم�ر قبل فوات
األوان
صحياً :إذا كانت األمراض تخيفك عليك القيام بكل ما يجعلك عرضة
لها ،الحلول بسيطة بمتناول يدك

1991االعلان ع�ن اس�تقالل
طاجيكس�تان ع�ن االتح�اد
السوفيتي.
1992رفع�ت الس�ويد س�عر
االق�راض املصريف اىل  75%يف
محاولة لحماية عملتها .
1999اإلعالن ع�ن قيام االتحاد
األفريقي يف مدينة رست الليبية
.
2001اغتي�ل زعي�م املعارض�ة
االفغانية أحمد ش�اه مس�عود
عىل يد رجليين تظاهرا بأنهما

شخصيات من التاريخ

مخترع التلفاز “جون لوجي بيرد”
من مواليد  14آب/أغس�طس من سنة 1888م
لعائل� ٍة اس�كتلندي ٍة فقير ٍة مكوّن ٍة م�ن أطفا ٍل
ً
ً
عادية ولكن مع بلوغه
طفولة
أرب�ع ،وقد عاش
س�ن الثاني�ة عشر اضط�ر إىل العم�ل يف جمع
الخ�رداوات وبيعها للناس يف الس�وق بعد إعادة
تصليحه�ا ،تلقى تعليمه يف أكاديمي ٍة وهي جز ٌء
من مدرس�ة لومون�د ثم أكمل دراس�ته يف كلية
التقنية يف جامعة غالسكو .بسبب أوضاع البالد
نتيجة الحرب العاملية األوىل لم يس�تطع مزاولة
مهن�ة الهندس�ة الكهربائي�ة؛ لذل�ك اتجه نحو
دراس�ة الصوت والصورة وكيفي�ة نقلهما من
مكان إىل آخر عن طريق استخدام األشعة تحت
ٍ
الحمراء يف وضع نموذج للتلفزة.

ً
نجاحا ه�ذا اليوم وربم�ا تجني
مهني�اً :تحص�د
ً
أرباح�ا مالية ،تزداد الثقة بالنف�س وتحرز تقدّمً ا
باهرًا
عاطفياً :س�عيك الدائم عن التط�وّر يف العالقة العاطفية
له غير نقطة إيجابية ،وهذا يك�ون موضع ترحيب من قبل
الرشي�ك صحياً :تق�وم ببعض الخط�وات الصحية الناجحة
وتشعر عىل أثرها بأنك حققت إنجازا ً كبريا ً

مهني�اً :تعرض لظلم او اس�تفزاز ،وقد تخرس مرشوعا ً
لضعف اس�تعدادك ،وال تعل�ق آماال عىل نتائ�ج اي جهد
او عمل ،وال تس�تفز احدا ً ك�ي ال تعاقب عىل افعالك بصورة
فوري�ة عاطفي�اً :تتج�دد العواط�ف وتش�تد الرواب�ط متانة
وتس�تعيد ثق�ة الرشيك ويزداد حبه لك ،فتق�رر تمضية أطول وقت
ممكن معه للتعويض عما فات
صحياً :ابتعد عن األجواء امللوثة والصاخبة ،فأنت بحاجة اىل الهواء
النقي والهادئ

صحفيين وفجرا قنبل�ة كانت
مخبئة بكامريا الفيديو.
 2003االرجنتين عج�زت ع�ن
س�داد مبلغ قيمت�ه  2.9مليار
دوالر كان�ت اقتضت�ه م�ن
صندوق النقد الدويل.
2008آصف علي زرداري يؤدي
اليمني رئيسا لباكستان .
2009حاكم إم�ارة دبي محمد
بن راشد آل مكتوم يفتتح مرتو
دبي اول مرتو أنفاق يف منطقة
الخليج العربي .

إن النم�ل يمتلك الدم�اغ األكرب
ً
قياس�ا إىل
بني عال�م الحرشات
حجمه�ا ..ولك�ن ه�ذا الدم�اغ
ال يكف�ي للقي�ام ب�كل ه�ذه
العمليات املعق�دة وبخاصة أن
العلماء ق�د اكتش�فوا أن النمل
يس�تخدم إنرتنت خ�اص به أو
ش�بكة معلوماتية ويتفوق عىل
ً
مثلا! وبالتايل
رشك�ة جوج�ل
يج�ب تصنيف ه�ذه املخلوقات
يف مرتبة تشبه البرش وليس أقل
من ذلك..
يف دراسة مفاجئة للعلماء تبني
أن النم�ل ينظ�ف نفس�ه وم�ا
حول�ه بطريقة عجيب�ة لدرجة
أننا ال نجد أي مس�تعمرة للنمل
يمك�ن أن ُتص�اب بامل�رض ..يف
هذه الدراس�ة قام العلماء برش
كمية من الفط�ور الضارة عىل
مس�تعمرة نم�ل ،وق�ام النم�ل
على الفور بإزالة ه�ذه الفطور
م�ن أجس�امهم وم�ن أجس�ام
النمالت ..كل نملة كانت تساعد
األخ�رى على التخل�ص م�ن

الفطري�ات ...حتى ت�م تطهري
املستعمرة بشكل كامل.
ه�ذا الس�لوك يف التع�اون
والطهارة وحب الخري والحرص
على املصلح�ة العام�ة ...ه�و
سلوك شبيه بالسلوك البرشي..
ولكن النمل يقوم بشكل طوعي
وم�ن دون توجي�ه أو أن يطلب
منه أحد ذلك..
الغري�ب يف ه�ذه العملي�ة أن
النمل يزي�ل الفطور ع�ن بقية
النملات حت�ى قب�ل ظه�ور
أعراض امل�رض ..وبذلك يتفوق
عىل اإلنسان يف أخذ االحتياطات
من قبل انتش�ار امل�رض .وبهذا
يع�د النم�ل س�يد الطه�ارة...
والس�بب أن هناك أعدادا هائلة
م�ن النمل تعي�ش يف حيز ضيق
وبالت�ايل فإن أي م�رض يمكن
أن ينترش بس�هولة ..ولكن هذا
ال يح�دث يف عالم النمل بس�بب
الطه�ارة الزائدة التي يتميز بها
هذا املخل�وق ..فه�ل نتعلم من
النمل؟

ويف سنة 1923م تمكن من اخرتاع نظام تلفزة
بأدواتٍ بسيط ٍة تمكن من خاللها من بث صور
غري واضح ٍة ملعال�م موجود ٍة يف املدينة ثم لوج ٍه
ٍّ
بشري ،ويف العام 1926م ب�دأ البث التلفزيوني
األول ل�ه ،وقد أثار هذا االخرتاع دهش�ة العلماء
وتعجبهم.
اس�تمر بيرد يف تصميم�ه وابتكارات�ه إلدخال
التلفزيوني
مزي ٍد من التحس�ينات عىل جه�ازه
ّ
حتى تمكن من اخرتاع أول تلفزيون ملوّن سنة
1928م.
ّ
ب�ث أول برنام�ج
س�نة 1929م كان فيه�ا
تلفزيوني باللونينّ األبيض واألسود عىل يد بريد
وعمل�ه لصالح هيئة اإلذاع�ة الربيطانية ،BBC

وبهذا بدأ عرص التلفزة.
عمر ناهز الس�ابعة
تويف ج�ون لوجي بريد عن
ٍ
والخمسين يف حزيران/يوني�و س�نة 1946م
نتيجة تعرضه لألش�عة تحت الحمراء يف أنظمة
البث واالس�تقبال يف جهاز التلفاز ،رحل بعد أن
واسع ومذه ٍل نقل
لعالم
وضع الحجر األس�اس
ٍ
ٍ
ً
ً
عظيمة.
نقلة
فيه البرشية

اختبارات شخصية

اختبار يكشف من تتمتع بشخصية راقية

يساعد هذا االختبار السهل عىل كشف
الصفات التي يمكن ان تعني ان املرأة
تتمت�ع بش�خصية انيق�ة وراقي�ة.
وم�ن اجل خوض�ه يكف�ي النظر اىل
الرسم واختيار احد االحذية النسائية
الصيفي�ة الـ .5فكل خي�ار يمكن ان
يحدد الخط�وط العامة للطباع .وهذا
اب�رز م�ا يمك�ن ان يكش�فه اختبار
الشخصية الرسيع هذا.
يمك�ن ه�ذا االختبار ان يس�اعد عىل
كش�ف صف�ات تتمت�ع به�ا امل�رأة
صاحب�ة الش�خصية الت�ي يمك�ن
وصفه�ا بالراقي�ة او كاليس باللغ�ة
االنكليزي�ة .ولخوضه يجب النظر اىل
الرسوم الـ 5واختيار احدها من دون
التفكري مطوالً.
 1اذا تم اختيار هذا الحذاء فهذا يعني
ان م�ن اب�رز الصف�ات الق�درة عىل
تفهم مش�اعر اآلخري�ن وعىل تقديم
الدعم لهم ومس�اعدتهم على ايجاد
الحلول ملش�اكلهم .كما يشري هذا اىل
التواض�ع واىل عدم اظه�ار الغرور يف
اي وق�ت من االوقات .وهو يدل ايضا ً
عىل التمتع بش�خصية مميزة يمكن
ان تجذب الكثري من االشخاص الذين
يعيش�ون او يعملون يف املحيط .ومن
دالالت ه�ذا الخي�ار ايض�ا ً اللطف يف

التعامل م�ع الجمي�ع والحرص عىل
ع�دم توجي�ه االنتق�ادات القاس�ية
فضالً عن التألق واثبات الحضور عىل
املستوى االجتماعي.
 2يعن�ي انتق�اء ه�ذا الح�ذاء ال�ذي
يحم�ل الرق�م  2ان الوف�اء ه�و م�ن
اب�رز خصائ�ص الش�خصية .وه�ذا
يعن�ي االخلاص والتمس�ك بالعالقة
مع االشخاص وعدم امليل اىل الخيانة
او اىل الغ�در .وهذا م�ا يجعل الجميع
يس�ارعون اىل بن�اء عالق�ة وطي�دة
ومتين�ة ومفي�دة مع كل م�ن يتمتع
به�ذه الصفات .كذلك يدل هذا الحذاء
عىل التحيل بموهبة الحوار وباملرونة
يف التعام�ل وعلى امتلاك الصف�ات
الدبلوماس�ية والقدرة عىل السيطرة
عىل االنفعاالت والتحكم بالغضب.
 3اذا كان الح�ذاء الثال�ث هو الخيار
املفض�ل ،فهذا يشير اىل ان املرح هو
من ابرز صفات الش�خصية وانه يتم
فرضه يف كل االج�واء وخصوصا ً تلك
السلبية من اجل تحويلها اىل ايجابية.
كم�ا يعني هذا الخيار عدم الترسع يف
اخذ القرارات والقيام بالخطوات ،ما
يمنع ارتكاب االخطاء ويجعل التعامل
مع اآلخرين يف غاي�ة الرقي واالناقة.
كذلك يكش�ف ه�ذا املي�ل اىل التفاؤل

واالبتع�اد ع�ن التش�اؤم والح�رص
عىل ع�دم ازعاج اآلخري�ن وعىل عدم
انتقادهم بطريقة جارحة .فاالحرتام
ه�و الصفة االبرز التي تتمتع بها من
تختار الحذاء رقم .3
 4م�ن ابرز ما يمكن ان يدل عليه هذا
الخي�ار القدرة على تحقي�ق التقدم
والتطور وتغيري الصفات الس�لبية ايا ً
تكن الظروف الت�ي يمكن مواجهتها
والت�ي قد تمن�ع ذلك .كما انه يشير
اىل الحرص الدائ�م عىل بناء العالقات
االيجابي�ة م�ع اآلخري�ن واىل تفه�م
وجه�ات نظره�م وتقب�ل االختلاف
معهم .ومما يكش�فه اختيار الحذاء
رقم  4ايضا ً التمتع بش�خصية قوية
وبالكاريزم�ا والق�درة على ج�ذب
االس�ماع واالهتمام فضالً عن التمتع
بصف�ات قيادي�ة ممي�زة تمكن من

كلمات متقاطعة

ت�ويل تنفيذ بعض املهم�ات واالعمال
الصعبة.
 5م�ن الصف�ات الت�ي ي�ؤرش عليها
اختيار هذا الحذاء قوة اإلرادة والصرب
والتحم�ل والتصمي�م على تنفي�ذ
املخطط�ات واملش�اريع .كم�ا يعني
ه�ذا االرصار على تحقي�ق النج�اح
وعىل تغيري الواق�ع الذي ينطوي عىل
الكثير من االفع�ال الخاطئ�ة .ومن
الطب�اع الت�ي يكش�فها ه�ذا الخيار
ايض�ا ً الك�رم والقدرة على التعاطف
مع كل من يحت�اج اىل هذا فضالً عن
امليل اىل تأسيس عائلة وبناء العالقات
االجتماعي�ة والتفاع�ل م�ع الجميع
والعم�ل ضمن فريق م�ن اجل خدمة
املصالح العامة .وه�و ابرز ما يمكن
ان يدل عليه اختي�ار الحذاء رقم  5يف
اختبار الشخصية هذا.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
األول من نوعه ..اإلمارات تطلق
متجرا يستخدم الذكاء االصطناعي

خال
أطلقت اإلم�ارات أول متجر
ٍ
من صنادي�ق الدف�ع يف املنطقة،
باس�تخدام أحدث تقنيات الذكاء
االصطناعي.
وأعلن�ت رشك�ة ماج�د الفطي�م
إطالق (كارفور س�يتي) الذي تم
افتتاح�ه يف مركز تس�وق (مول
اإلم�ارات) بدبي وه�و األول من
نوع�ه على مس�توى املنطق�ة،
ويس�تخدم ال�ذكاء االصطناعي

والتكنولوجي�ا الحديث�ة لتحديد
آالف املنتج�ات بدق�ة متناهي�ة،
وتحسني إدارة املخزون ،وتسهيل
عملية التسوق للمتعاملني.
ويحت�وي املتج�ر على أكثر من
 1300سلعة ،بما يف ذلك الوجبات
الخفيف�ة واملرشوب�ات واألغذية
املعلب�ة ،ووجب�ات الطع�ام
الجاهزة ،إضافة إىل املس�تلزمات
األساسية.

«ناسا» تؤكد استخراج أول عينة
صخرية من المريخ

ّ
أك�دت وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة «ناس�ا» ،أن روبوته�ا الج�وّال
«برس�يفرنس» ،نجح يف استخراج أوّل عيّنة صخرية من كوكب املريخ.
ونشرت الوكالة صورة للعيّنة على «تويرت» أرفقته�ا بتعليق «حصلنا
عليه�ا» .وكان�ت «ناس�ا» رجّ حت األس�بوع املايض أن يك�ون روبوتها
اس�تخرج ه�ذه العيّنة ،غير أن الص�ور امللتقطة لم تك�ن واضحة بما
فيه الكفاية ،بس�بب س�وء اإلنارة ولم تس�مح لها من ث� ّم بتأكيد األمر
ّ
الشك
بش�كل قاطع .وأخذ «برس�يفرنس» صورا ً جديدة سمحت بقطع
باليقني.
وجاء يف تغريدة الوكالة «بفضل إنارة أفضل لقاع أنبوب الجمع ،يمكنكم
أن تروا أن العيّنة الصخرية التي استخرجها ما زالت موجودة» .وتقيض
املهمّة التالية بإعادة إغالق األنبوب وتخزينه .وأخذت العيّنة من صخرة
بحجم محفظة للمستندات تحمل اسم «روشيت».
وكان الروب�وت الج�وّال «برس�يفرنس» فش�ل يف أغس�طس املايض يف
محاولت�ه ألخذ قطعة صخرية من املريخ ،هي األوىل من حوايل  30عيّنة
من املقرّر إعادتها إىل األرض خالل سنوات لتحليلها.
وترمي هذه الخطوة إىل البحث عن عالمات لحياة قديمة ،مثل آثار حياة
جرثومي�ة متحج�رة يف الصخور ،وأيضا ً لفهم جيولوجيا املريخ بش�كل
أفضل.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7561 :الخميس  9ايلول 2021

07810090003

No: 7561 Thu 9 Sep 2021

الفيلم العراقي «جنائن معلقة» يفوز جبائزة جلنة
التحكيم الرمسية يف فينيسيا
أعلن مهرجان الجونة السينمائي
املرشوع الفائز بجائزة هذا العام وهو
«تحت الكرموس» (تونس ،سويرسا،
فرنسا) ألريج سحريي.
يحكي الفيلم قصة امرأة تدعى ملك،
والتي تعمل هي وصديقاتها يف بساتني
الفواكه خالل الصيف لعدة أسباب منها
أن يدفعن تكاليف الدراسة ويحرضن
لزواجهن ويساعدن عائالتهن.
حاز الفيلم عىل سبع جوائز أخرى من
رشكاء ورشة فاينال كت يف فينيسا.
وفاز «جنائن معلقة» (العراق) ألحمد
ياسني الدراجي بجائزة لجنة التحكيم
الرسمية لورشة فاينال كت يف فينيسيا
ألفضل فيلم يف مرحلة ما بعد اإلنتاج،
إضافة إىل أربع جوائز أخرى .يحكي
الفيلم قصة املراهق أسعد 12 ،عامً ا،
الذي يتبنى دمية جنسية أمريكية ،عثر
عليها يف مكب نفايات ببغداد.
بينما يعرب أسعد منطقة محرمة ،يجد
نفسه يف وسط املعركة بني املدافعني عن

مسلسل “دقيقة الـ”20
للتوعية على سرطان الثدي
بدأ قبل أيام تصوير مسلسل
“دقيقة الـ “ 20يف بريوت،
إنتاج رشكة “روش” العاملية
الرائدة يف مجال األدوية
والتشخيص ،بالرشاكة مع
جمعيات دعم املرىض ،ومنها
الجمعية اللبنانية ملكافحة
رسطان الثدي ،والجمعية
العراقية ملكافحة رسطان
الثدي ،تنفيذ اإلنتاج لرشكة 2
“ .souls productionsدقيقة
الـ ”٢٠يطرح مخاوف النساء
الصحيحات ،ومعاناة النساء
املصابات برسطان الثدي بشكل
عفوي ،اجتماعي درامي ولكن
يف إطار مهني ،علمي ،اجتماعي
و تو عو ي
بإ رش ا ف
طبي.

ق�ال وزير العدل يف زيمباب�وي إن عىل العاملين يف القطاع الحكومي
يف بلاده الذين ال يريدون التطعيم ضد فريوس كورونا االس�تقالة من
وظائفهم.
وأض�اف الوزي�ر زيامب�ي يف ترصيح�ات لوس�ائل إعالم محلي�ة ،أنه
“بينم�ا لن يتم إجبار املواطنني عىل التطعيم ،فإن العاملني يف الخدمة
العامة يتحملون مسؤولية حماية الجمهور من خالل حصولهم عىل
جرعات اللقاح املضاد لكورونا”.
وتاب�ع زيامبي“ :نحن ال نجربك على التطعيم ولكن إذا كنت موظفا
حكوميا ،فاحصل عىل التطعيم لحماية اآلخرين واألش�خاص الذين
تخدمهم”.
ولم يرش إىل أن الس�لطات ستعاقب موظفي الحكومة الذين يرفضون
اللقاح ،لكنه قال إن عليهم أن يأخذوا تك املسؤولية عىل عاتقهم.
وواص�ل قائال “إذا أردت التمتع بحقوقك املنصوص عليها يف الدس�تور
يمكنك االستقالة”.
كما أوض�ح أن نفس األمر ينطبق عىل املعلمني ،قائال “س�يأتي وقت ال
نريد فيه أي معلم لم يتم تطعيمه”.
وتتوف�ر اللقاح�ات يف زيمبابوي ،لكن اإلم�دادات ش�حيحة والعيادات
تعاني من نقص يف املوظفني ،خاصة يف العاصمة هراري ،حيث يضطر
الس�كان يف كثري من األحيان إىل الوق�وف يف طوابري من الصباح الباكر
عىل أمل الحصول عىل اللقاح.
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مطر ساخن

حقوق اإلنسان ،والقوى االستغاللية
للتسليع الرأسمايل وقوى األصولية
الدينية يف حي العمال الذي يقطنه يف
بغداد.
جدير بالذكر أن «جنائن معلقة» قد شارك
ً
سابقا يف الدورة الثانية ملنصة الجونة

السينمائية كمرشوع يف مرحلة التطوير،
وكانت تلك هي أول مشاركة عىل اإلطالق
للمرشوع يف منصة دعم سينمائي .كما
اختري للمشاركة يف الدورة الخامسة
املقبلة للمنصة كفيلم يف مرحلة ما بعد
اإلنتاج.

«من أجل زيكو» يضع منة شليب يف منطقة الكوميديا
بعدما قدم املخرج بيرت ميمي
عدة أعمال مميزة ،دخل
من خاللها عالم األكشن
والبوليسية والعسكرية،
أبرزهم سلسلة كلبش،
وحرب كرموز واالختيار
بجزأيه ،يقدم هذه املرة
عمال سينمائيا ً جديدا ً
يحتوي عىل الكوميديا
االجتماعية يف فيلم «من
أجل زيكو» ،الذي يلعب بطولته
النجمة منة شلبي والنجم الشاب كريم
محمود عبد العزيز.
الفيلم تدور أحداثه يف إطار كوميدي اجتماعي،

بعيدا ً عن األكشن والحركة ،وانتهى

مخرج العمل بيرت ميمي من
تصوير ما يقرب من %50
من مشاهد العمل ،صور
خاللها يف عدة مناطق يف
أطراف القاهرة ،ومنها
العني السخنة ،و 6أكتوبر،
ومناطق أخرى سيتم
التصوير فيها خالل األيام
املقبلة  .فيلم «من أجل زيكو»
يشارك يف بطولته بجانب كريم
محمود عبد العزيز ومنة شلبي ،كل من
محمود حافظ ،محمد محمود ،وعدد من
الشباب ،تأليف وإخراج بيرت ميمي.

قبل سجن جلبوع ..فيلم مصري تنبأ بطريقة
فرار املعتقلني الفلسطينيني منذ  71عامًا
أحدث إعالن سلطات االحتالل اإلرسائييل
عن فرار  6من األرسي الفلسطينيني من
سجون جلبوع جدال هائال بشأن القدرات
التأمينية لسلطات االحتالل ،كما أنها
ألقت مزيدا من الضوء عىل معاناة
األرسى الفلسطينيني داخل السجون
اإلرسائيلية ،خاصة وأن السجن
يخضع لحراسة أمنية مشددة،
ويعد من أكثر السجون
اإلرسائيلية تحصينا.
ولكن أكثر ما أثار
الجدل هو الطريقة
الهوليودية التي
ا ستخد مها
األرسي يف
الهرب،
و هي
حفر

دولة تخير موظفيها الحكوميين بين
التطعيم ضد كورونا أو االستقالة

نفق لعرشات األمتار تحت األرض من أجل
الفرار ،والتي تعترب أحد أكثر الطرق املعهودة
يف أفالم هوليوود ،مما جعل البعض يشري إيل
فيلم « »The Shawshank Redemptionللنجم
األمريكي تيم روبنز ،والذي تدور أحداثه حول
(آندي دوفرين) املحكوم عليه بالسجن املؤبد يف
سجن والية شاوشانك لقتله زوجته وعشيقها،
عىل الرغم من زعمه براءته ،وبعد  19عاما من
املحاوالت للهرب ينجح يف حفر نفق بواسطة
مطرقة صغرية من زنزانته إىل الفناء الخارجي
والهروب عن طريق أنبوب رصف صحي.
ولكن يبدو أن الدراما املرصية سبقت نظريتها
األمريكية يف تصور الهروب من السجون عرب
حفر األنفاق ،وذلك قبل نحو  71عاما من اآلن،
من خالل فيلم «أمري االنتقام» للنجم املرصي
الراحل أنور وجدي ،وهوعن القصة العاملية
«الكونت دي مونت كريستو» للكاتب الفرنيس
ألكسندر دوما .

االنتخابات القادمة
بني الرفض والقبول

أمحد اجلنديل

األصوات تتعاىل ،والحناجر تصدح ،والبيانات تتطاير ،والترصيحات
تتكاثر ،والوعود تأخذ زينتها الكاملة ،واألموال تهدر عىل االعالنات
والدعاية للمرشحني ،والجميع يحاولون بكل الطرق الرشعية وغري
الرشعية للوصول اىل عرش الحكم .
نْ
نْ
هذه الصورة التي امامنا اآلن أنتجت فريقي متخاصمي ال يلتقيان عند
نقطة ،وال يسريان عىل طريق ،فكل فريق له ما يعزز موقفه ،وكل فريق
يحث خطاه للوصول اىل ما يريد.
فريق ال يريد املشاركة يف االنتخابات وأعلن مقاطعته يف الرس والعلن
وهو يرى الوجوه التي ساهمت يف فشل العملية السياسية ونرش الفساد
وإلحاق الخراب والدمار للعراق هي نفسها التي تتحدث اليوم وتساهم
وتشجع وتبذل الجهد واملال ،وتكثر الحديث عن رضورة املشاركة
الشعبية الفعالة يف االنتخابات القادمة ،هذا الفريق الذي يؤمن بأن ال
جدوى من االنتخابات طاملا الوجوه ما زالت نفسها ،وما زالت االوضاع
كما هي ،فال تغيري يف قواعد اللعبة السياسية وال تغيري يف الالعبني،
واملشاركة يف االنتخابات تدخل من نوع العبث الذي ال يحقق االصالح
الحقيقي وال التغيري املطلوب ،ويضفي عىل مشهد الفساد والخراب
رشعية مزيفة ال يمكن قبولها واالعرتاف بها .
والفريق الثاني الذي أع ّد عدته ،وجهز نفسه ،واستنهض همته ،وشحذ
عزيمته للدخول اىل ميدان السباق يرى يف هذه املمارسة الديمقراطية
الباب الواسع للتغيري واملنهج الصحيح لتحقيق الحياة الحرة الكريمة
للشعب ،هذا الفريق الذي بدأ بالتحالفات وعقد الصفقات وتحشيد
انصاره والزيارات املتكررة للمناطق والعشائر له منطقه الخاص
وحجته عىل خوض االنتخابات وفق بنود القانون وما يقره الدستور،
وهو يؤكد للجميع ان عدم الدخول اىل هذا امليدان يفتح الباب لخلق
الدكتاتورية التي عانى منها الشعب وذاق مرارتها.
حالة الطالق واضحة جدا بني الفريقني ،والخصومة جلية بني فريقني،
أحدهما يرفض املمارسة االنتخابية ويشكك يف نتائجها قبل وقوعها،
وبني فريق ّ
جند كل امكانيته وجهده وانصاره لخوض االنتخابات
وبكل الطرق املتاحة له.
ما يثري الغرابة ان الفريقني يتحدثان عن االنتخابات بمعزل عن التأثريات
االقليمية والدولية ،وبعيدا عن بؤر الرصاع الدويل الذي يشكل العراق
أهم ميادينها ،فريقا الرفض والقبول يضعا البلد خارج الكرة االرضية،
ويتجاهالن جغرافية العراق يف الرصاعات القائمة يف املنطقة ،والتي عىل
ضوئها تتشكل بعض التكتالت وتتقارب بعض التيارات.
االنتخابات القادمة قريبة جدا ،وال أحد يستطيع التكهن بنتائجها،
وتحديد مساراتها ،وخطورتها عىل مستقبل العراق وشعب العراق.
االنتخابات القادمة عىل االبواب ،وال نريد أن نضع العربة قبل الحصان
يف منطق التحليل واالستنتاج ،أو نجتهد يف رسم النتائج وفق ما تريده
قارئة الفنجان.
إىل اللقاء...

هيفاء وهيب تواجه أعداءها بالنجاح
تقيض ،الديفا هيفاء وهبي،
حاليا ً إجازتها بالساحل
الشمايل بعد نجاح حفالتها
الغنائية الصيفية هناك ،التي حققت
من خاللها أعىل حضور جماهريي
يف حفالت املوسم الصيفي بالساحل
الشمايل.
وتحتل هيفاء وهبي ترند وسائل
التواصل االجتماعي خالل الفرتة
املاضية بعد حرصها عىل نرش
صورها الخاصة من إجازتها
الصيفية عرب صفحاتها الرسمية
عىل اإلنستغرام والفيسبوك أيضاً،

لدعم المحادثات المرئية والنصية

وهو ما لم تعتده هيفاء خالل الفرتة
املاضية.
ولكن هل ستخوض هيفاء تجربة دويتو
مرصي جديد بعد نجاح أحدث أعمالها
الغنائية «لو كنت» الذي طرحته بداية
املوسم الصيفي مع أكرم حسني؟
وعلم أن هيفاء وهبي تلقت عرضا ً من
حمو بيكا بتقديم عمل غنائي مشرتك
يجمعهما معاً؛ خاصة بعد موقفها معه
أثناء حضوره حفلها األخري بالساحل
الشمايل وترحيبها به وسط الجمهور،
ً
مؤكدة أنها تحبه وتحب أغنياته ،ولكن
هيفاء لم توافق عىل العرض خاصة

أنها تخىش تقديم دويتو جديد يف الفرتة
الحالية حفاظا ً عىل نجاح أغنيتها
األخرية «لو كنت».
وقد حاول حمو إقناعها بالفكرة
تعط موافقتها عىل العرض
ولكنها لم
ِ
حتى وقتنا الحايل ،خاصة أنها فوجئت
بطلبه كثريا ً ولم تتوقعه نهائياً.
عىل صعيد آخر ،يبدو أن الديفا هيفاء
وهبي تتعرّض لحملة موجهة إلزعاجها
خاصة بعد قيام اإلنستغرام بحذف
إحدى صورها باعتبارها «تخالف
قواعد التطبيق»؛ وهو ما تعجبت
منه هيفاء وأعادت نرش الصور مع

الرسالة التي تلقتها من اإلنستغرام
وبدت الصور طبيعية كثريا ً وليس فيها
ما يخالف التطبيق أبداً ،ولم تكن هذه
املرة األوىل التي تتعرض فيها هيفاء
ملثل هذه املضايقات يف الفرتة املاضية
حيث فوجئت بحذف صور حفلها األول
بالساحل الشمايل من اإلنستقرام بعد
نرشها بدقائق األمر؛ الذي فاجأها
كثريا ً وجعلها تعيد نرش الصور مجدداً،
فهل هناك أعداء لنجاح هيفاء هم
من يقودون هذه الحملة خاصة بعد
نجاحها القوي خالل الفرتة األخرية يف
الدراما والغناء أيضاً؟

مريفت أمني تنجو من حريق يف مبناها

تويتر يختبر تجربة ملء الشاشة
للصور والفيديو
أعل�ن تويتر أن�ه يختبر الوس�ائط الش�املة يف التغريدات
على  ،iOSمم�ا يخلق تجربة ملء الشاش�ة ،تش�به تجربة
إنستجرام للصور ومقاطع الفيديو يف مخططك الزمني.
وأنه يخترب التغيري ألنه يريد دعم املحادثات املرئية والنصية بشكل
أفضل.
هذا التغيري إذا تم طرحه خارج مجموعة مختارة من مس�تخدمي
 ، iOSيس�اعد ً
أيضا تويرت عىل معالجة املخاوف بش�أن اقتصاص
الصور التي كان يتعامل معها عىل مدار السنوات القليلة املاضية.
تم إثبات أن خوارزميات اقتصاص الصور بش�كل غري رس�مي لها
تحي�ز تجاه الوج�وه البيضاء ،وهو أمر أك�ده موقع تويرت يف وقت
سابق من هذا العام.
وح�اول  Twitterمعالج�ة ه�ذه املش�كلة من خلال القضاء عىل
اقتصاص الصور ،لكن اختبار التصميم هذا يأخذ األمور خطوة إىل
األمام مع الرتكيز عىل نمط  Instagramعىل املرئيات.
بطبيع�ة الحال فق�د تعامل بعض األش�خاص بالفعل مع تصميم
تويتر ،حيث تثير عمليات البحث عن “تويتر الجديد” الكثري من
الش�كاوى ،مثل أن التصميم الجديد يس�بب الص�داع وأن لقطات
الشاش�ة الكاملة للتغريدات يمكن أن تبدو مربكة وكأنها تغريدة
فعلية.
م�ن الواضح أن تويرت قد يحتاج إىل مزيد من التغيري والتبديل قبل
ً
شيئا رسم ًيا.
أن يصبح هذا االختبار

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

نشب حريق يف املبنى الذي تسكن
فيه املمثلة املرصية ،مريفت أمني،
نجت منه بأعجوبة.وأوضحت املمثلة
املرصية خالل مداخلة هاتفية مع
اإلعالمي «تامر أمني» يف برنامجه آخر

النهار املذاع عىل قناة «النهار» كشفت من
خاللها عن تفاصيل الحريق الذي نشب يف
العقار الذي تقطن به بمنطقة املهندسني،
أن الحريق نشب يف الطابق السادس وهي
تسكن يف الطابق الرابع.كما نفت الفنانة

املرصية ما تم تداوله حول قفزها من
شقتها وصعودها إىل سطح البناية هربا من
الحريق ،مؤكدة عىل أنها لم تغادر شقتها.
وأضافت أنه تواجدت حوايل  7عربات إطفاء
و  3عربات إسعاف ،باإلضافة إىل فريق من

املعمل الجنائي وتم قطع الكهرباء والغاز
واستمر الحريق وعملية اإلطفاء حوايل 4
ساعات .وتحدثت أمني عن سبب استمرار
إقامتها يف شقتها باملهندسني قائلة  ” :أنا
بحب الونس وبحب أحس الناس حواليا ”.

والد بريتين سبريز يطلب إنهاء الوصاية املفروضة على ابنته

تغريدات

عزت الشابندر

االط��راف ال�تي فش��لت يف تاجي��ل
االنتخاب��ات مُتهِّد حُ
وت ِّض��ر منذ االن
إلفتعال االسباب للتشكيك يف شرعيتها
والغاء نتائجها .

نوال الزغبي

كل االصحاب واحلبايب هاجروا من لبنان
!!! قولكن جايي دورنا نرتك الوطن حنن
كمان !!!! هجرونا وقتلوا البلد وقضيوا
عل��ى مس��تقبل كل لبنان��ي! اهلل يلعنكن
وينتقم منكن ..

طلب والد بريتني سبريز رسميا من
املحكمة إنهاء الوصاية املفروضة عىل
ّ
يخص
ابنته منذ أكثر من  13عاما ،فيما
حياتها الشخصية وشؤونها املالية عىل
حد سواء.
ّ
شنت املغنية
وكان جايمي سبريز الذي
معركة قضائية ض ّده لقيت تغطية
ّ
لكف يده عن شؤونها،
إعالمية واسعة
التخل عن يّ
يّ
تول
قبل الشهر املايض
قد ِ
وصاية نجمة البوب .وأعرب عن رغبته
يف «التعاون مع املحكمة واملحامي
الجديد البنته تمهيدا النتقال سلس إىل
ويصّ جديد».
ُ
واعترب هذا القرار نرصا لنجمة البوب
البالغة  39عاما وانقالبا يف موقف
والدها الذي قال يف بادئ األمر إنه
سيعرتض عىل الدعوى القضائية التي
رفعتها بريتني سبريز لسحب الوصاية
منه.
ّ
التحكم
وكان هذا التدبري يتيح للوالد
بالكامل باملوارد املالية البنته منذ 2008

عندما أثار الوضع النفيس البنته القلق
بعدما سقطت سقوطا مدويا حظي
بتغطية إعالمية واسعة.
ويف تطوّر جديد أصبح جايمي سبريز
يعترب أن ابنته «مخوّلة أن تطلب من
ّ
تبت يف ما إذا كانت هذه
املحكمة أن
الوصاية ال تزال رضورية» ،بحسب ما
كشفت وسائل إعالم أمريكية باالستناد

إىل وثائق قضائية رُفعت إىل محكمة
لوس أنجليس املكلّفة النظر يف هذا
ّ
امللف.
وكشف جايمي سبريز يف هذا االلتماس
ّ
بكل
أنه يؤيّد قرار إنهاء الوصاية
بساطة ،كما طلبت ابنته هذا الصيف.
وجاء يف املستند املق ّدم للقضاء أنه
ما من بند يلزم بريتني سبريز بإجراء
تقييم نفيس جديد كرشط لوضع ح ّد
للوصاية ،وهي خطوة رفضتها النجمة
رفضا قاطعا يف مداخلة أمام املحكمة
أجرتها عرب الفيديو يف أواخر يونيو.
وقالت يف إفادة أدلتها بوترية متسارعة
بال انقطاع أنها أجربت عىل تناول أدوية
لضبط سلوكها ولم ُيسمح لها ّ
باتخاذ
قرارات بشأن صداقاتها أو شؤونها
ّ
وتعذر عليها سحب لولب للح ّد
املالية
من النسل بالرغم من أنها كانت ترغب
يف إنجاب مزيد من األطفال.
ورصّ حت «أريد استعادة زمام حياتي
وقد مرّت  13سنة وطفح الكيل».

