التجارة حتدد بديل حصة ال ُسكر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املخفضة يف البطاقة التموينية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة التجارة ،امس االثنني ،عن بديل
حصة السكر املخفضة يف البطاقة التموينية.
وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية واملالية
املتحدث باسم الوزارة ،محمد حنون ،يف ترصيح
صحفي :أن «كيلو السكر الذي يعتقد أنه ُخ ِفض
من البطاقة جاء بدال عنه حصة من البقوليات
(نصف كيلو عدس ونصف كيلو حمص
مجروش) إضافة اىل معجون الطماطم» .مؤكدا
أن «كل كميات الطحني والرز والزيت باقية
بكمياتها السابقة دون أي تغيري».

الزوراء /حسني فالح:
اس�تبعدت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة
تعديل قانون سلم رواتب املتقاعدين
واملوظفين خلال ال�دورة الربملانية
الحالية ،وفيما اشارت اىل ان الحديث
حول تعديل س�لم روات�ب املتقاعدين
واملوظفين ين�درج تح�ت الدعاي�ة
االنتخابي�ة ،اك�د خبير اقتص�ادي
ان هن�اك ف�وراق كبيرة بين رواتب
املتقاعدين وعلى الحكومة ومجلس
النواب النظر بها.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة النائب
أحمد حاجي يف حدي�ث لـ”الزوراء”:
ان�ه ال يمكن اجراء أي تعديل لقانون
أو ترشي�ع قان�ون جدي�د يف الوق�ت
الح�ايل .الفت�ا اىل :ان الحدي�ث ح�ول
تعديل قانون سلم رواتب املتقاعدين
وموظفي الدولة ،يندرج تحت الدعاية
االنتخابية ال غري.واضاف :ان مجلس
النواب الحايل يعد معطال بسبب قرب
اج�راء االنتخاب�ات ،وانش�غال اغلب
نواب�ه بالحمالت االنتخابية ولم يتبق
من عمره س�وى ش�هر واح�د ،وذلك
وفق�ا مل�ا ن�ص علي�ه القان�ون بأن
يحل الربملان نفس�ه قبل االنتخابات،
وبالتايل فإن أي قانون يحتاج لتعديل
أو ترشي�ع يس�تغرق أكثر من ش�هر
على أقل تقدير .الفتا إىل :أن موضوع
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :الربملان معطل وعمره املتبقي ال يسمح بتعديل سلم رواتب املتقاعدين واملوظفني

تحسين الرواتب والحدي�ث عنه هو
ليس س�وى دعاية انتخابية ومغازلة
لرشيح�ة معينة بعينها.م�ن جهته،
ق�ال الخبري االقتصادي عب�د الهادي
الردين�ي يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
هن�اك فوارق كبرية وغير عادلة بني

رواتب املتقاعدين واملوظفني .مؤكدا:
ان ذل�ك يتطلب تعديل س�لم الرواتب
إلعط�اء كل ح�ق حقه.واض�اف :ان
هناك ثالث فئات من املتقاعدين ،االوىل
ممن احيلوا اىل التقاعد يف عهد النظام
السابق ،والثانية بعد االول من كانون

الثاني عام  ،2008والفئة الثالثة التي
ش�ملت بقانون التقاعد املوحد ،وبني
ه�ذه الفئ�ات الثالث فروق�ات كبرية
بالروات�ب ،اذ يتقاىض العس�كري او
املدن�ي املتقاع�د يف النظ�ام الس�ابق
ثلث ما يتقاضاه اقرانه حاليا .مبينا:

جانب من فعاليات معرض مكافحة االرهاب واألمن السرباني يف بغداد

ان رشيح�ة املتقاعدي�ن من الرشائح
املتضررة مادي�ا يف ظل السياس�ات
االقتصادي�ة الجديدة.وتاب�ع :وكذلك
هو الحال بالنس�بة لرواتب موظفي
الدول�ة حي�ث هن�اك وزارات تمن�ح
روات�ب عالية جدا ال تتناس�ب مع ما
يقدمه املوظف واخرى تعطي رواتب
قليل�ة جدا ايض�ا ال تتناس�ب مع ما
يقدمه املوظف .مش�ددا عىل رضورة
اعادة النظر بس�لم الرواتب يف الدولة
س�واء للموظفين او املتقاعدي�ن.
واش�ار اىل :ان املتقاعدي�ن يحتاجون
اىل رعاي�ة حكومية خاص�ة نظرا ملا
قدم�وه م�ن س�نوات ط�وال خدم�ة
للدول�ة ،حي�ث اغلبهم كبار بالس�ن
ومرىض ويعيل�ون عوائل كبرية ،مما
يتطل�ب م�ن الحكومة اع�ادة النظر
برواتبه�م املتدني�ة .وتظاه�ر العديد
من املتقاعدين ،يف وقت س�ابق ،امام
هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة للمطالب�ة
بزي�ادة رواتبهم.وطال�ب يف وق�ت
س�ابق ع�دد م�ن املتظاهري�ن عبر
“الزوراء” الحكوم�ة بزيادة رواتبهم
املتدني�ة يف ظ�ل ارتف�اع االس�عار يف
االسواق املحلية وخفض قيمة الدينار
ام�ام ال�دوالر ،والذي تس�بب بركود
اقتصادي وضع�ف يف القوة الرشائية
لدى املواطن.

اليوم ..درجال وحيدر يتنافسان على مقعد الرئيس يف انتخابات احتاد الكرة
آيفون  13املرتقب بسعة  1تريا بايت ..واإلعالن عنه اليوم

االخرية

القائد العام يوجه حبجز ضباط رافقوا
مرشحني يف محالت انتخابية

واش�ار الش�مري اىل ان ه�ذا االج�راء
يأت�ي ضمن جه�ود وض�ع املنظومة
العسكرية بعيدا ً عن الحراك السيايس
الدائ�ر يف البالد.واض�اف نائ�ب قائ�د
العملي�ات املشتركة :ان خطة تأمني
االنتخاب�ات تضم�ن ام�ن املراقبين
واإلعالميني .مشددا ان الزمر االرهابية
ل�م تعد تش�كل تهدي�دا ً على املناطق
املحررة من سيطرة االرهاب.

مع قرب موعد إجراء االنتخابات وتعليق الربملان

مظهر حممد :موازنة  2022ستواجه
“إحراجات دستورية”

بغداد /الزوراء:
ّ
ح�ذر مظهر محم�د صالح ،املستش�ار
امل�ايل لرئيس الوزراء ،ام�س االثنني ،من
“إحراجات دس�تورية” قال إنها ستقف
عائق�ا ً أم�ام ترشي�ع قان�ون املوازن�ة
االتحادي�ة للعام املقبل.وذك�ر صالح يف
ترصي�ح صحف�ي“ :إن تقدي�م مرشوع
قان�ون موازنة  2022ملت�زم بتوقيتات
دس�تورية ،إال أن ق�رب موع�د إج�راء
االنتخابات املبكرة ،وتعليق عمل الربملان
س�يقفان عائق�ا ً أم�ام تمري�ر مرشوع

تفاصيل ص5

موازن�ة  .”2022مرجحا عرض مرشوع
موازنة الع�ام املقبل عىل مجلس الوزراء
خالل الفرتة املقبلة من السنة الحالية”.
مضيف�ا “أن تحول عم�ل الحكومة بعد
إج�راء االنتخاب�ات ،إىل حكومة ترصيف
أعمال ،أيضا سيكون عائقا أمام موازنة
 .”2022الفت�ا اىل :أن�ه يف ح�ال وص�ل
مرشوع املوازنة إىل مجلس النواب الحايل
فإنه س�يمهد الطريق إىل الدورة النيابية
حتى يكون جاهزا للتصويت.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئي�س هيئ�ة الحش�د الش�عبي،
فال�ح الفي�اض ،ام�س االثنين ،موافقة
وزارة املالي�ة عىل اس�تيعاب  30ألف من
املفسوخة عقودهم يف الحشد الشعبي.
وقال الفياض يف مؤتم�ر صحفي تابعته
“ال�زوراء” :ان “املالي�ة وافق�ت على

استيعاب  30ألف من املفسوخة عقودهم
يف الحشد الش�عبي” .الفتا اىل ان “الهيئة
سترشع فورا ً يف تشكيل اللجان الستكمال
مل�ف العودة”.واض�اف ان�ه “ت�م إنجاز
مل�ف املفس�وخة عقودهم وف�ق االليات
القانوني�ة” ،مبينا ان “االولوية س�تكون
للجرحى وفق الضوابط واالليات”.

إعادة  30ألفاً من املفسوخة عقودهم
يف احلشد الشعيب

األنواء :تصاعد للغبار بدءاً من اخلميس

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة األنواء الجويَّ�ة ،امس االثنني،
حال�ة الطق�س يف البلاد لغاي�ة الجمع�ة
املقبل ،فيما توقعت تصاعدا ً للغبار بدءا ً من
الخميس.وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء”:
أن “الطقس لليوم الثالثاء س�يكون صحواً،
وال تغير يف درج�ات الح�رارة ،وس�تكون
درجات الح�رارة يف بغداد  39درجة مئوية،
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بغداد /متابعة الزوراء:
كش�ف نائب قائد العمليات املشتركة
الفري�ق اول ركن عبد االمري الش�مري
ان القائد العام للقوات املس�لحة وجه
باحتج�از ع�دد م�ن الضباط.وق�ال
الش�مري يف حدي�ث صحف�ي :إن هذا
التوجي�ه ج�اء على خلفي�ة مرافقة
املؤرش إليهم ملرش�حني لالنتخابات يف
حمالتهم الدعائي�ة بمناطق مختلفة.

بغداد /الزوراء:
ً
استجابة لدعوة املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات بالعراق ،قرر االتحاد األوروبي
ً
ترشين األول
إرسال بعثة ملراقبة االنتخابات الربملانية ،املقرر إجراؤها يف أكتوبر/
ِ
القادم.وأفاد بيان صادر عن مكتب املمثل األعىل للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد
األوروبي ،جوزيب بوريل :أن بعثة مراقبة أوروبية سرتاقب االنتخابات التي ستجرى
ً
استجابة لدعوة املفوضية
يف العراق يف  10أكتوبر.وأوضح البيان أن إرسال البعثة يأتي
العليا املستقلة لالنتخابات بالعراق.وأشار إىل تعيني الربملانية األوروبية فيوال فون
كرامون توباديل (أملانيا) ،رئيسة لتلك البعثة.ويرى األوروبيون أن هذه االنتخابات
تشكل خطوة مهمة عىل طريق تكريس الديمقراطية يف العراق ،مشددين عىل رضورة
أن تتم هذه العملية بسالم وبرشوط آمنة للمشاركني واملرشحني ونشطاء املجتمع
املدني.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

العدد 7564 :الثالثاء  14ايلول 2021

املالية النيابية لـ

االحتاد األوروبي يرسل بعثة ملراقبة
االنتخابات العراقية

فيما ستكون درجات الحرارة يف محافظتي
البرصة وميسان  42درجة مئوية”.وأضاف
أن “الطق�س لي�وم غ�د األربعاء س�يكون
صح�واً ،وال يوجد تغيري يف درجات الحرارة،
والرياح ش�مالية غربية خفيفة إىل معتدلة
الرسع�ة ( )10-20كم/س ،وم�دى الرؤية
( )8-10کم يف عموم البالد”.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  4204إصابات و 54حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تواصل االرتفاع
وعدد امللقحني يتخطى الـ  4ماليني

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
االثنين ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفيروس كورونا املس�تجد يف العراق،
فيم�ا اك�دت تس�جيل  4204اصاب�ة
جدي�دة و 54حال�ة وف�اة وش�فاء
 6702حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بيان
تلقته «ال�زوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ، 34092 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،14797421 :
مبين�ة انه ت�م تس�جيل  4204اصابة

جديدة و 54حالة وفاة وش�فاء 6702
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%93.5( 1828868 :بينما عدد
حاالت االصاب�ات ال�كيل،1954969 :
أما ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج:
 ،104551يف حين ان ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة،677 :
وعدد حاالت الوفي�ات الكيل،21550 :
الفتة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم امس:
 ، 126652ليصبح عدد امللقحني الكيل:
.4133193

احملكمة االحتادية ستبت يف الطعون القانونية والفنية املتعلقة بعمل الوزارات واهليئات

الزوراء  /يوسف سلمان:
الت�زال اللج�ان النيابي�ة تتاب�ع ع�ن كث�ب دعوى
الطعن الحكوم�ي بقانون املوازن�ة العامة 2021
والتي ق�ررت املحكمة االتحادية  ،يف تموز املايض،
تأجي�ل موع�د النظ�ر يف الطع�ن بقان�ون املوازنة
العامة االتحادية للس�نة املالي�ة  ،2021اىل  24اب
امل�ايض .وقالت عضو اللجنة املالية النيابية النائب

اخلاص الدليم�ي ل�ـ» ال�زوراء « :ان « املحكم�ة
االتحادي�ة س�تبت يف الطع�ون القانوني�ة والفنية
املتعلق�ة بعمل ال�وزارات والهيئ�ات  ،اما الطعون
املتعلقة بالجنبة املالي�ة فليس للمحكمة صالحية
تحديد املبالغ او تغيريها «.واشارت اىل ان « مجلس
النواب صوت عىل اجمايل االنفاق يف املوازنة العامة
 130 ،تريلي�ون دينار ،واصب�ح ذلك االنفاق قانونا

ملزم�ا «.واضافت ان « املحكمة س�تحكم لصالح
الحكوم�ة وال�وزارات باالم�ور املالية مث�ل زيادة
تخصيص�ات درج�ات الحذف واالس�تحداث ،إذ ان
م�ن حق ال�وزارات الطع�ن بها وللمحكم�ة النظر
به�ا وايقافها  ،النه يوجد فيه�ا تخصيصات اصال
يف املوازن�ة العامة  ،التكل�ف الحكومة جنبة مالية
والتؤث�ر عىل قرار مجل�س النواب عموم�ا «.وعن

الطع�ن الحكوم�ي بزيادة اس�عار رشاء املحاصيل
الزراعية  ،اوضحت عضو اللجنة املالية النيابية :ان
« مجلس النواب وضع تخصيصات لوزارة الزراعة
 ،التي لها الحق يف تحديد التمويل وآلية التخصيص
للمزارعني واملحاصيل  ،واملبلغ الذي حدده الربملان
للوزارة تم توزيعه حسب احتياجات القطاعات.

تفاصيل ص2

خالل جلسة طويلة ُخصصت ملناقشة إجاباتها

الربملان اللييب يؤجل البت يف مصري حكومة عبد احلميد دبيبة

طربق  /متابعة الزوراء:
أرج�أ مجل�س الن�واب الليب�ي الب�ت
يف مصير حكوم�ة الوح�دة الوطنية
برئاس�ة  ،وذل�ك بعد جلس�ة طويلة،
ام�س االثنينُ ،خصص�ت ملناقش�ة
إجاب�ات األخيرة خلال جلس�ة
االس�تجواب ،الت�ي انعق�دت األربعاء

املايض.وق�ال النائ�ب األول لرئي�س
املجل�س ،ف�وزي النوي�ري ،يف نهاية
الجلس�ة ،إن مناقش�ة س�حب الثقة
من الحكومة س�تتم يف جلس�ة أخرى
األسبوع املقبل ،لكن الربملان سينعقد
الثالث�اء ،ملناقش�ة مشروع قان�ون
االنتخابات النيابية.وحملت جلس�ة،

االثنني ،الكثري من االنتقادات ألجوبة
الحكومة وأدائها ،وإن أجمع عدد ليس
بالقلي�ل من النواب عىل عدم س�حب
الثقة لق�رب عقد االنتخابات ،املقررة
يف  24ديس�مرب.وانتقد رئي�س لجن�ة
الصح�ة ،الدكتور نرص الدي�ن مهنا،
عدم وج�ود «خطة واضحة» ملجابهة

فريوس كورونا املس�تجد ،قائال« :لم
نعل�م كيف ج�اءت التطعيم�ات ،هل
ت�م رشاؤها أم ج�اءت كهدية؟ ..أداء
الحكوم�ة لي�س مُ رضي�ا ،ومعايير
بناء املستش�فيات لم تك�ن مقنعة».
كم�ا أع�رب ن�واب ع�ن اس�تيائهم
م�ن اس�تمرار «ب�رود» العالقات مع

تون�س ،حيث حم�ل النائب جاب الله
الشيباني ،دبيبة املس�ؤولية قائال إن
تون�س «اتخذت املزيد م�ن اإلجراءات
الت�ي تح�ول دون اس�تقبال الليبيني
عق�ب زيارته لها ،مم�ا يعني أنها لم
تكن زيارة موفقة».

تفاصيل ص2

فلسطيين يطعن إسرائيليَني بالقدس وشرطة
االحتالل تطلق النار عليه
اجليش السوري يدخل بلدات حدودية يف ريف
درعا الغربي
ألول مرة منذ  8سنوات

القدس الغربية /متابعة الزوراء:
قال�ت الرشطة ومس�عفون إن فلس�طينيا طعن
إرسائيل َيني وأصابهما بجروح متوس�طة بالقرب
م�ن محطة الحافالت املركزي�ة يف القدس الغربية
قبل أن تطلق عليه رشطية من حرس الحدود النار
وتش�ل حركته.وقال�ت الرشطة يف بي�ان “تلقينا
من�ذ فرتة قصرية ً
بالغا عن مهاجم وصل اىل محل
تج�اري يف ش�ارع ياف�ا بالقدس وطع�ن مدن َيني
بس�كني”.واضاف البي�ان إن “رشطي�ات ح�رس
الح�دود الحظن الح�ادث وفتحت إحداه�ن النار
وش�لت حركة اإلرهابي ال�ذي يتلقى حاليا العالج
بع�د فحصه من قب�ل خبري املتفج�رات”.ورصح
متحدث باس�م الرشطة لوكال�ة فرانس برس ان
املهاج�م فلس�طيني م�ن مدينة الخلي�ل بالضفة

الغربية.وقال مسعفون من خدمة اسعاف نجمة
داوود الحم�راء “إن املدن َيني اللذين تعرضا للطعن
هم�ا رجلان يف منتصف العرشيني�ات من العمر،
عولج�ا من الطعن�ات قبل نقلهما إىل مستش�فى
ش�عاري تس�يديك ،وإصابتهما متوس�طة”.ولم
يص�در م�ا يشير إىل الحال�ة الصحي�ة للمهاجم
الذي ش�اهده مصور وكالة فرانس برس يبتس�م
أثن�اء نقله للعلاج.يف وقت س�ابق االثنني ،حاول
فلسطيني طعن جندي يف مفرتق غوش عتصيون
جنوب بيت لحم يف الضف�ة الغربية املحتلة .وقال
الجي�ش يف بيان إن “الجن�ود الذين كانوا يف املوقع
عملوا عىل احب�اط محاولة الهجوم واطلقوا النار
وشلوا حركة املنفذ الذي ُنقل اىل املستشفى لتلقي
العالج”.

دمشق /الزوراء:
دخل�ت وح�دات م�ن الجي�ش الس�وري والرشطة
العسكرية الروسية إىل بلدة اسرتاتيجية بريف درعا
الغربي بقيت لوقت طويل خارج الس�يطرة ،وبدأت
بإنج�از التحضيرات لتس�وية أوض�اع املس�لحني
املتحصنني فيها ،فيما كشفت مصادر عن أن قطار
التس�ويات سيش�مل بلدات أخرى متاخمة للحدود
األردني�ة خالل األيام القليل�ة القادمة.وقال مصدر
يف محافظ�ة درع�ا جنوب�ي س�وريا ،ب�أن وحدات
م�ن الجيش والق�وى األمني�ة برفق�ة عنارص من
الرشطة العس�كرية الروس�ية دخل�ت صباح امس

إىل بلدة الي�ادودة ( 7كيلومرتا غ�رب مدينة درعا)،
وقامت برف�ع عل�م الجمهورية العربية الس�ورية
ف�وق عدد من األبنية الحكومي�ة تزامنا ً مع افتتاح
مركز لتسوية أوضاع املطلوبني املتحصنني يف البلدة
وتسليم أسلحتهم.وأضاف أن بلدة (اليادودة) تعترب
بوابة الريف الغربي ملحافظة درعا ،وش�هدت خالل
الفترات املاضية العدي�د من األح�داث األمنية من
قط�ع للطرقات وهجوم عىل بع�ض نقاط الجيش
املحيط�ة به�ا ،إىل جان�ب عملي�ات اغتي�ال طالت
مدنيني وعسكرين عىل الطريق املؤدي لتلك البلدة.

تفاصيل ص3

بعد  13شهرا من استقالة حكومة حسان دياب

احلكومة اللبنانية اجلديدة تعقد أول اجتماعاتها حبضور الرئيس عون

بريوت /الزوراء:
عق�دت الحكومة اللبناني�ة الجديدة
التي تشكلت إثر  13شهرا من الفراغ
برئاسة نجيب ميقاتي ،امس االثنني،
أول اجتماعاته�ا فيم�ا تنتظره�ا
مهمات صعبة وسط أزمة اقتصادية
غري مس�بوقة متواصلة يف البالد منذ
عامني.ب�دأت الجلس�ة عند الس�اعة

 8,00( 11,00ت غ) يف القصر
الرئ�ايس يف بعب�دا بحض�ور رئي�س
الجمهورية ميشال عون ،وتم خاللها
تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري،
الذي سيتم عرضه الحقا عىل الربملان
خلال جلس�ة التصويت ملن�ح الثقة
للحكوم�ة الجدي�دة .وبع�د مخاض
عسير ،ج�اءت والدة الحكوم�ة،

املؤلف�ة م�ن  24عضوا بينه�م امرأة
واحدة فقط ،الجمعة بعد  13ش�هرا
من استقالة حكومة حسان دياب إثر
انفج�ار مرفأ بريوت املروع يف  4آب/
أغسطس  .2020وفشلت محاولتان
سابقتان لتشكيلها عىل وقع خالفات
حادة بني األفرقاء السياس�يني برغم
ضغ�وط مارس�ها املجتم�ع ال�دويل

الذي اشترط تش�كيل حكومة تقوم
بإصالح�ات رضورية مقابل حصول
لبن�ان عىل دع�م مادي.وقال عون يف
مستهل الجلس�ة“ :الخارج والداخل
يع�ول عىل نجاحن�ا ملعالجة األزمات
املرتاكم�ة واملتداخلة وكلم�ا أظهرنا
جدي�ة والتزام�ا ً وتصميم�ا ً كلم�ا
وقف�ت ال�دول الش�قيقة والصديقة

اىل جانبنا”.ودع�ا أن يتضم�ن البيان
ال�وزاري “اس�تكمال التف�اوض مع
صن�دوق النقد ال�دويل” ،الذي عقدت
الحكوم�ة اللبناني�ة الع�ام امل�ايض
جلس�ات تف�اوض عدة مع�ه ،لكنها
رسعان ما ُعلقت بسبب خالفات بني
املفاوضني اللبنانيني.

تفاصيل ص3

سياسة
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األسدي من صالح الدين :ما حدث من
خروقات ال يتعدى كونه حماوالت يائسة

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس جهاز األمن الوطني ،عبد
الغني األسدي ،امس االثنني ،ما
حدثت من خروقات التتعدى كونها
محاوالت يائسة.
وذكر مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقته
“الزوراء” :أن “األسدي زار محافظة
صالح الدين ،والتقى القيادات األمنية
واملسؤولني فيها”.
وقال األسدي بحسب البيان:
“سنتواجد دائما ً حيث يتواجد
اإلرهاب والفساد” ،مشريا ً اىل أن
“املسؤولية األمنية هي مسؤولية
مشرتكة وتقع عىل عاتق الجميع”.

وأضاف رئيس جهاز األمن الوطني
“وجّ هنا بتوحيد الجهود وتنسيق
العمل األمني واالستخباري وبما
يضمن وصول املعلومة االستباقية
يف وقتها املناسب لتفويت الفرصة
عىل االعداء يف استغالل الثغرات إن
وجدت”.
وتابع “أمامنا مهام أساسية تتمثل
يف حفظ أمن الوطن واملواطن وتوفري
األجواء املناسبة لحماية الزائرين
ومراكز االقرتاع” .مشددا ً عىل أن “ما
حدث من خروقات ال تتعدى كونها
محاوالت يائسة ولن تثني عزيمتنا يف
مالحقة فلول االرهاب املنكرسة”.

األنواء :تصاعد للغبار بدءاً من
اخلميس

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجويَّة ،امس األثنني ،عن حالة الطقس يف البالد لغاية
الجمعة املقبل ،فيما توقعت تصاعدا ً للغبار بدءا ً من الخميس.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء” :أن “الطقس لليوم الثالثاء سيكون
صحواً ،وال تغري يف درجات الحرارة ،وستكون درجات الحرارة يف بغداد 39
درجة مئوية ،فيما ستكون درجات الحرارة يف محافظتي البرصة وميسان
 42درجة مئوية”.
وأضاف أن “الطقس ليوم غد األربعاء سيكون صحواً ،وال يوجد تغيري يف
درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة (10-
 )20كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم يف عموم البالد”.
وأشار إىل أن “الطقس ليوم الخميس سيكون صحوا ً ودرجات الحرارة
ترتفع قليالً ،يف املناطق الوسطى والجنوبية ،والرياح شمالية غربية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س تنشط يف األقسام الرشقية منها (20-
)30كم/س مسببة تصاعد الغبار يف بعض األماكن ومدى الرؤية ()8-10
کم ويف الغبار()4-6كم ،فيما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية صحوا ً
وال تغري يف درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة
الرسعة ( )10-20کم/س ،ومدى الرؤية ()8-10كم”.
ولفت إىل أن “الطقس يوم الجمعة سيكون صحواً ،درجات الحرارة مقاربة
لليوم السابق يف املناطق الوسطى والجنوبية ،والرياح شمالية غربية خفيفة
إىل معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س تنشط يف األقسام الرشقية منها إىل
()20-30كم/س مسببة تصاعد الغبار يف بعض األماكن ،ومدى الرؤية
()8-10كم ويف الغبار ()4-6كم”.
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احملكمة االحتادية ستبت يف الطعون القانونية والفنية املتعلقة
بعمل الوزارات واهليئات
الزوراء  /يوسف سلمان:
التزال اللجان النيابية تتابع عن كثب دعوى
الطعن الحكومي بقانون املوازنة العامة
 2021والتي قررت املحكمة االتحادية  ،يف تموز
املايض  ،تأجيل موعد النظر يف الطعن بقانون
املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية ،2021
اىل  24اب املايض .
وقالت عضو اللجنة املالية النيابية النائب
اخالص الدليمي لـ” الزوراء “ :ان “ املحكمة
االتحادية ستبت يف الطعون القانونية والفنية
املتعلقة بعمل الوزارات والهيئات  ،اما الطعون
املتعلقة بالجنبة املالية فليس للمحكمة
صالحية تحديد املبالغ او تغيريها “.
واشارت اىل ان “ مجلس النواب صوت عىل
اجمايل االنفاق يف املوازنة العامة  130 ،تريليون
دينار ،واصبح ذلك االنفاق قانونا ملزما “.
واضافت ان “املحكمة ستحكم لصالح
الحكومة والوزارات باالمور املالية مثل زيادة
تخصيصات درجات الحذف واالستحداث  ،اذ ان
من حق الوزارات الطعن بها وللمحكمة النظر
بها وايقافها  ،النه يوجد فيها تخصيصات
اصال يف املوازنة العامة ،التكلف الحكومة
جنبة مالية والتؤثر عىل قرار مجلس النواب
عموما“.

وعن الطعن الحكومي بزيادة اسعار رشاء
املحاصيل الزراعية ،اوضحت عضو اللجنة
املالية النيابية :ان “ مجلس النواب وضع
تخصيصات لوزارة الزراعة  ،التي لها الحق
يف تحديد التمويل وآلية التخصيص للمزارعني
واملحاصيل  ،و املبلغ الذي حدده الربملان للوزارة
تم توزيعه حسب احتياجات القطاعات،

وبالتايل للوزارة حق الطعن القانوني “.
لكن العضو االخر يف اللجنة املالية النيابية
محمد الشبكي  ،اكد ان الحكومة طعنت باملواد
التي اضافها مجلس النواب يف مرشوع قانون
املوازنة العامة  2021وأبدت تحفظا عليها .
وقال الشبكي  ،يف ترصيح صحفي :ان “ حق
الطعن بالقانون مكفول للهيئات واملؤسسات

العامة واالشخاص امام املحكمة االتحادية ،
صاحبة القرار الفصل للبت بالطعون “.
واضاف ان “ كان االجدر بالحكومة مراعاة ان
اساس مرشوع قانون املوازنة فيه مخالفات
واضحة ملبادىء الدستور وبعضها ال يصلح
للترشيع  ،مثل استقطاعات الرواتب وسقف
االنفاق العايل ووجود هدر كبري باملال العام “.
واوضح ان “ الطعن سواء بقانون املوازنة او
يف أي مادة من مواده حق دستوري ،ال يؤثر يف
باقي املواد االخرى ،حيث يبقى القانون باملجمل
واجب التنفيذ كما نرش يف الجريدة الرسمية،
وعىل الحكومة الرشوع بتنفيذ قانون املوازنة
لحني صدور قرار املحكمة االتحادية بخصوص
املواد املطعون فيها “.
يذكر ان اللجنة املالية النيابية انتقدت الطعن
املقدم من قبل الحكومة يف بعض فقرات قانون
املوازنة التي ستحرم املحافظات املنتجة للنفط
من تخصيصاتها يف البرتودوالر  ،بعد أن أضافت
اللجنة املالية فقرة يف املوازنة تضمن حقوق
هذه املحافظات .
واستغربت اللجنة املالية النيابية رفض
الحكومة لقرار مجلس النواب القايض بزيادة
أسعار رشاء محاصيل الحنطة والشعري
والشلب من املزارعني .

بعد جلسة طويلة ُخصصت ملناقشة إجاباتها

الربملان اللييب يؤجل البت يف مصري حكومة عبد احلميد دبيبة
طربق  /متابعة الزوراء:
أرجأ مجلس النواب الليبي البت
يف مصري حكومة الوحدة الوطنية
برئاسة  ،وذلك بعد جلسة طويلة،
امس االثننيُ ،خصصت ملناقشة
إجابات األخرية خالل جلسة
االستجواب ،التي انعقدت األربعاء
املايض.
وقال النائب األول لرئيس املجلس،
فوزي النويري ،يف نهاية الجلسة ،إن
مناقشة سحب الثقة من الحكومة
ستتم يف جلسة أخرى األسبوع
املقبل ،لكن الربملان سينعقد الثالثاء،
ملناقشة مرشوع قانون االنتخابات
النيابية.
وحملت جلسة االثنني ،الكثري من
االنتقادات ألجوبة الحكومة وأدائها،
وإن أجمع عدد ليس بالقليل من
النواب عىل عدم سحب الثقة لقرب

عقد االنتخابات ،املقررة يف 24
ديسمرب.
وانتقد رئيس لجنة الصحة ،الدكتور
نرص الدين مهنا ،عدم وجود “خطة
واضحة” ملجابهة فريوس كورونا
املستجد ،قائال“ :لم نعلم كيف جاءت
التطعيمات ،هل تم رشاؤها أم جاءت
كهدية؟ ..أداء الحكومة ليس مُ رضيا،
ومعايري بناء املستشفيات لم تكن
مقنعة”.
كما أعرب نواب عن استيائهم
من استمرار “برود” العالقات مع
تونس ،حيث حمل النائب جاب الله
الشيباني ،دبيبة املسؤولية قائال إن
تونس “اتخذت املزيد من اإلجراءات
التي تحول دون استقبال الليبيني
عقب زيارته لها ،مما يعني أنها لم
تكن زيارة موفقة”.
من جانبه ،نفى عضو مجلس النواب،

محمد العباني ،مشاركته يف بيان
نسب لنواب أبدوا “استغرابهم” من
طريقة صدور قانون انتخاب رئيس
الدولة ،قائال إنه “يملك حق مقاضاة
من زج باسمه يف هذا البيان” ،ودعا إىل
اعتماد قانون االنتخابات الترشيعية
القديم ،دون إدخال تعديالت عليها،
وهو االقرتاح الذي وافقه فيه عدد
من األعضاء اآلخرين.
ودعا رئيس لجنة التعليم بمجلس
النواب ،النائب سعد املريمي ،إىل
نقل مقري الربملان والحكومة إىل
مدينة رست ،الواقعة يف وسط
البالد ،قائال إن “مكانها مناسب
للسلطتني لقربها من الرشق والغرب
والجنوب” ،مطالبا بـ”املحافظة عىل
العالقات مع دول الجوار ،خصوصا
مرص وتونس والجزائر”.
واقرتح عضو مجلس النواب عن

دائرة مزدة ،فهمي التواتي ،استمرار
الحكومة يف “ترصيف األعمال” ،مع
إعفاء بعض الوزراء الذين فشلوا يف
عملهم الفرتة املاضية ،وهو الطرح
الذي استحسنه بعض النواب.
وأضاف التواتي“ :مجلس النواب
ال يناكف الحكومة ،ومن أول يوم
أعطاها الثقة باإلجماع ،واليوم
يقوم بدوره يف املساءلة” ،مردفا أن
الحكومة “عانت إخفاقات أمنية
رشقا وغربا ،واإلمكانات محدودة
التي تخصصها لبعض القطاعات”.
وانتقد عضو مجلس النواب ،بشري
األحمر ،إجابة دبيبة بخصوص
عدم تسمية وزير الدفاع ،قائال
إنها “كانت تصلح لو كان محلال
سياسيا” ،مضيفا أن “الخالف فيما
يتعلق باملشكلة مع تونس هو أمني
بامتياز ،وبدايته هو تقرير عن وجود

إرهابيني يف قاعدة الوطية”.
وخالل جلسة االستجواب األربعاء
املايض ،قال دبيبة إنه “ال يمكن
تسمية وزير للدفاع إال بوجود توافق”،
مضيفا“ :ما لم يكن هناك توافق يف
املؤسسة العسكرية ،فتسمية وزير
الدفاع غري ممكنة ،وإذا حدث التوافق
سنقوم بتسميته”.
وشهدت الجلسة أيضا استعراضا
لتقييمات خاصة بلجنة املالية
واملوازنة ،التي انتقدت عمليات
الرصف من قبل الحكومة خارج
امليزانية ،إضافة إىل عدد من اللجان
النوعية األخرى ،مثل الدفاع والتعليم،
التي تحدثت عن مالحظات بشأن
أجوبة الوزراء خالل االستجواب.
كما طالب أعضاء باستدعاء بقية
أعضاء الحكومة الذين لم يحرضوا
جلسة األربعاء املايض.

إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
يرسن�ا دعوتك�م لالشتراك باملناقصات أدناه والتي تتضم�ن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( )www.kimadia.iqواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علما أن ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون  $هو ( )100000مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون  $هو ( )2000000مليونني
دينار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة
 %1من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون (حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن (  ) CIPأو حسب الرشوط وان الرشكة غري
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر الخاص
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء .2021/10/6
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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طالب احلكومة واحملافظني بتخصيص قطع أراض سكنية للمعلمني

الداخلية :تكليف دوريات أمنية
حلماية احلمالت االنتخابية

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلي�ة ،امس االثنني ،تكليف
دوري�ات أمنية لحماية الحملات االنتخابية
ورصد أية خروقات ،فيما كشفت عن نوعني
من عمليات الرصد.
وق�ال مدي�ر العالق�ات واإلعلام يف وزارة
الداخلي�ة ،الل�واء س�عد مع�ن يف ترصي�ح
صحفي ،:إن “مجلس القضاء داعم للمناخات
االنتخابية ،وبالتايل فقد ش�دد عىل محاسبة
م�ن يق�وم بتمزي�ق امللصق�ات والدعاي�ات
االنتخابية وف�ق أحكام قان�ون االنتخابات،
إضافة إىل موضوع قانون العقوبات” ،مبينا ً
أن�ه “تم تكليف دوريات أمني�ة بحماية هذه
الدعايات”.
وأض�اف“ :يف الوق�ت ال�ذي نش�دد فيه عىل
حماي�ة الحملات الرتويجي�ة للمرش�حني،

نؤكد رضورة وض�ع امللصقات والدعايات يف
األماكن املخصصة لها ،من دون التجاوز عىل
املمتلكات الخاصة والعامة”.
ولفت إىل أن “الرصد واملراقبة ليسا فقط عىل
املستوى امليداني وإنما يف الجانب اإللكرتوني
أيضا ً ولديها جهد كبري بهذا الصدد ،الس�يما
من يستخدم الخطاب الطائفي أو العرقي”.
ووجه مجلس القضاء األعىل يف  9أيلول الحايل
محاكم التحقيق باتخاذ اإلجراءات القانونية
بح�ق كل من يخالف أح�كام املادة ( )35من
قانون االنتخابات رقم ( )9لسنة  2020التي
نص�ت عىل معاقب�ة من يتعم�د االعتداء عىل
ص�ور املرش�حني أو برامجه�م املنش�ورة يف
األماكن املخصصة لها”.
ومن املقرر أن تج�ري االنتخابات الترشيعية
يف  10ترشين األول املقبل.

السفري اإليراني :إعفاء التأشرية مع
العراق سيقتصر على السفر اجلوي
بغداد /الزوراء:
أكد السفري اإليراني يف بغداد ،إيرج مسجدي،
امس االثنني ،أن إعفاء التأشيرة مع العراق
س�يقترص حاليا ً عىل الس�فر الجوِّي ،مبيناً،
َّ
أن القرار قد يش�مل السفر ال ّ
ربي بعد انتهاء
كورونا.
ونقل�ت وكال�ة األنب�اء اإليراني�ة الرس�ميَّة
أن�ه “وفقا ً
(ارن�ا) ،ع�ن ترصيح ملس�جديَّ :
لالجتماعات املشرتكة التي عقدت بني رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ومسؤويل بالدنا،
فإن املسافرين اإليرانيني الذين يسافرون اىل
العراق جوَّا ً فقط ،ل�ن يحتاجوا اىل الحصول
عىل تأشريات دخول”.

وأض�اف أن “تنفي�ذ ه�ذا القرار س�يتم بعد
إكمال زيارة أربعينية اإلمام الحسني ـ عليه
السالم ـ “
وأش�ار إىل أن�ه “يف الوقت الحايل ،س�تقترص
اإلعف�اءات من تأشيرات الس�فر إىل العراق
عىل السفر الجوِّي ،لكنها قد تمت ّد إىل السفر
ال ِّ
ربي بعد إدارة أزمة كورونا وتراجع الوباء”.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اول
َّ
موس�ع جمعه
أم�س األحد ،خلال اجتماع
مع رئي�س الجمهورية اإلسلامية اإليرانية
ابراهيم رئيسي ،أن العراق ينوي رفع رشط
الحص�ول على س�مات الدخ�ول لإليرانيني
باملطارات بعد الزيارة األربعينية.

على متنها عدد من الصحفيني ولقاح كورونا

أول طائرة جتارية تهبط يف مطار
كابل منذ االنسحاب األمريكي
كابل /متابعة الزوراء:
وصل�ت إىل مط�ار العاصم�ة األفغاني�ة كاب�ل،
طائ�رة تجاري�ة باكس�تانية ،يف رحل�ة ه�ي
األوىل م�ن نوعه�ا منذ االنس�حاب األمريكي من
أفغانستان.
وحطت الطائرة التجارية القادمة من العاصمة
الباكس�تانية إسلام أب�اد ،ام�س االثنني ،وعىل
متنه�ا عدد من الصحفيني وش�حنات من لقاح
كورونا.
وق�ال متحدث باس�م رشكة الخط�وط الجوية
الدولية الباكس�تانية ،اململوكة للدولة ،إن رحلة
تجارية تابعة للرشكة من إسلام أباد هبطت يف
العاصمة األفغانية كابل امس االثنني.
وتنقل الرحلة أفرادا يحملون وثائق سفر سارية
من كابل إىل إسالم أباد ،بحسب رويرتز.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس ،كان عىل متن
الطائ�رة التي انطلقت صباحا من إسلام أباد:
“هناك نحو  10ركاب فق�ط عىل متن الطائرة،
أفراد الطاقم هنا أكرب عددا من املسافرين”.
وكان املتح�دث باس�م الخط�وط الجوي�ة
الباكس�تانية أعلن يف نهاية األسبوع أن الرشكة
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حريص�ة على اس�تئناف الرحلات التجاري�ة
املنتظم�ة ،لكن من الس�ابق ألوان�ه تحديد عدد
الرحلات الجوي�ة بين العاصمتين يف الفترة
املقبلة ،وفقا لفرانس برس.
غير أنه لم يتضح حتى اآلن ما إذا كانت الرحلة
مصنف�ة باعتباره�ا منتظم�ة أم رحلة طريان
عارض خاصة.
يش�ار إىل أن مطار كابل كان قد تعرض ألرضار
جس�يمة خلال عملي�ة إجلاء أكثر م�ن 120
ألف ش�خص ،والت�ي انتهت بانس�حاب القوات
األمريكية يف  30أغسطس.
وتس�عى طالبان جاهدة إلعادة تش�غيل املطار
بمساعدة فنية من عدة دول.
ويف وق�ت س�ابق ،وصل�ت طائ�رة مس�اعدات
إماراتية إىل قندهار ،تحمل عىل متنها مساعدات
إنسانية عاجلة للشعب األفغاني.
وه�ي الطائ�رة اإلماراتي�ة الثامن�ة التي تصل
إىل أفغانس�تان ،حامل�ة عشرات األطن�ان من
املساعدات.
يأتي هذا فيما يس�تمر جرس املساعدات الجوي
اإلماراتي إىل أفغانستان.

3

الكعيب يؤكد لوزير الرتبية ضرورة إعادة احلياة للدوام احلضوري
بغداد /الزوراء:
اتف�ق النائ�ب األول لرئيس مجلس
الن�واب ،حس�ن كري�م الكعب�ي،
ووزير الرتبية علي حميد الدليمي،
على رضورة اع�ادة الحي�اة للدوام
الحضوري م�ع تش�ديد اإلجراءات
الوقائي�ة ،فيم�ا طال�ب الكعب�ي،
الحكوم�ة واملحافظين بتخصيص
قطع اراض سكنية للمعلمني.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب النائ�ب االول
لرئي�س الربمل�ان تلقته “ال�زوراء”
 :ان الكعب�ي التق�ى بالوزي�ر علي
حمي�د الدليم�ي والوكي�ل الفن�ي
حسين الالمي يف مقر وزارة الرتبية
 ،وجرى خالل اللق�اء بحث الخطة
التدريسية للموس�م املقبل 2021-
 ، 2022واإلتف�اق م�ع وزير الرتبية
عىل رضورة عودة الدوام الحضوري
واعداد خطة رسيعة وفاعلة لذلك ،
م�ع ح�رص الك�وادر الرتبوية عىل
اخ�ذ لق�اح كورون�ا واتخ�اذ كافة
التدابير الصحي�ة لسلامة الطلبة
،وتوجيه كاف�ة املحافظات بأهمية

الحكومية.
واش�اد بالجهود املبذول�ة من قبل
الوزي�ر و ال�وكالء وم�دراء الرتبية
ببغداد وعم�وم املحافظات وجميع
الك�وادر العاملة يف ال�وزارة يف وقت
كان�وا وال زال�وا ام�ام تح�دي كبري
جراء جائحة كورونا .

تجهيز غرف سالمة صحية خاصة
بالطلب�ة م�ن ذوي االحتياج�ات
الخاصة وقلييل املناعة يف املدارس .
وطال�ب الكعب�ي ،بحس�ب البيان،

الحكوم�ة املركزي�ة و املحافظين
بتخصي�ص قط�ع اراض س�كنية
للك�وادر الرتبوي�ة بإعتبارهم بناة
االنس�ان واصح�اب الفض�ل على

الجمي�ع  ،داعي�ا الجه�ات املعني�ة
لتفعي�ل قانون املعلمين ورعايتهم
ودعمه�م “ معنوي�ا ً ومادي�ا ً “ عرب
الق�روض امليسرة م�ن املص�ارف

وش�دد الكعب�ي عىل وج�وب زيادة
التخصيص�ات املالي�ة للقط�اع
الرتب�وي خلال االع�وام املقبل�ة
واستثمارها يف تأهيل و بناء األبنية
املدرس�ية النموذجي�ة  ،فضلا عن
رعاية الكوادر التدريس�ية  ،وتأهيل
الربام�ج والخطط التي من ش�أنها
االرتقاء بواقع الطلبة سيما املرحلة
االبتدائية .
من جهته ثمن وزير الرتبية  ،جهود
الكعبي يف رعايته ُجملة من الندوات
واالجتماعات الحاس�مة للمواضيع
والقضاي�ا ذات العالقة والتي تمس
واق�ع املعلمين و الطلب�ة  ،واصفا
اياه بالداعم األول للقطاع الرتبوي .

ألول مرة منذ  8سنوات

اجليش السوري يدخل بلدات حدودية يف ريف درعا الغربي
دمشق /الزوراء:
دخلت وحدات من الجيش الس�وري والرشطة
العس�كرية الروس�ية إىل بل�دة استراتيجية
بري�ف درع�ا الغرب�ي بقي�ت لوق�ت طوي�ل
خارج الس�يطرة ،وبدأت بإنج�از التحضريات
لتس�وية أوضاع املس�لحني املتحصنين فيها،
فيما كش�فت مصادر عن أن قطار التسويات
سيشمل بلدات أخرى متاخمة للحدود األردنية
خالل األيام القليلة القادمة.
وقال مصدر يف محافظة درعا جنوبي سوريا،
بأن وحدات من الجيش والقوى األمنية برفقة
عنارص م�ن الرشط�ة العس�كرية الروس�ية
دخل�ت صب�اح ام�س إىل بل�دة الي�ادودة (7
كيلومترا غرب مدين�ة درع�ا) ،وقامت برفع
عل�م الجمهورية العربية الس�ورية فوق عدد
م�ن األبنية الحكومية تزامنا ً مع افتتاح مركز
لتسوية أوضاع املطلوبني املتحصنني يف البلدة
وتسليم أسلحتهم.
وأضاف أن بلدة (اليادودة) تعترب بوابة الريف
الغربي ملحافظة درعا ،وشهدت خالل الفرتات
املاضية العديد من األح�داث األمنية من قطع
للطرق�ات وهج�وم عىل بعض نق�اط الجيش
املحيطة به�ا ،إىل جانب عمليات اغتيال طالت
مدنيني وعس�كرين عىل الطريق امل�ؤدي لتلك
البلدة.
ويف ترصيح لـ “س�بوتنيك” ،أكد الرائد ،حمزة
حم�ام ،رئيس لجنة التس�وية وق�ايض الفرد
العسكري يف درعا بأن مركز التسوية شهد منذ
س�اعات الصباح إقبال العديد من األشخاص

لتسوية أوضاعهم بينهم مسلحني ومطلوبني
وعسكرين فارين من الخدمة العسكرية.
ويف ع�ام  ،2013ب�دأت بل�دات ري�ف درع�ا
الغرب�ي الواقع�ة عند املثلث الس�وري األردني
م�ع منطقة الج�والن الت�ي يحتله�ا الجيش
اإلرسائيلي ،بالخ�روج تباع�ا ع�ن س�يطرة
الدولة الس�ورية ،قبل أن يعاود س�يطرته عىل
املنطق�ة يف عام  ،2018دون الدخول إىل بعض
البلدات أمال بتجنيبه�ا العمليات الحربية بعد
التزام مس�لحيها بتس�وية أوضاعهم وتسليم
أسلحتهم ،إال أنهم ما لبثوا أن نكثوا بوعودهم
منذ ذلك الحني.
ويأت�ي تنفي�ذ ه�ذا االتف�اق بع�د اجتماعات
حصل�ت خالل اليومين املاضيني بين اللجنة
األمنية والعسكرية يف محافظة درعا والجانب
ال�رويس ،م�ع وجه�اء وممثلين ع�ن البل�دة
للتوص�ل مماث�ل التف�اق درع�ا البل�د وبذات
الشروط الت�ي وضعته�ا الدول�ة الس�ورية
والجهات األمنية للتوصل لحل س�لمي يهدف
إلعادة األمن واالستقرار للبلدة.
وتتضمن الرشوط البدء برفع علم الجمهورية
العربي�ة الس�ورية ضم�ن األبني�ة الحكومية
ودخ�ول اللجنة األمنية والعس�كرية إىل البلدة
ومن ثم افتتاح مركز تسوية األوضاع والعمل
عىل تسليم كامل السالح املوجود ضمن البلدة
إضافة لعمليات تثبيت نقاط للجيش السوري
والق�وى األمنية ضم�ن عدة مواق�ع يف البلدة
بهدف تأمينها بش�كل كام�ل وإجراء عمليات
التفتيش ضمن أحياء البلدة والعمل عىل إعادة

مؤسسات الدولة املعنية.
ويأت�ي تطبيق ه�ذا االتف�اق بعد أي�ام قليلة
م�ن االنته�اء من تطبيق�ه يف حي درع�ا البلد
واملناط�ق املحاذية له يف طريق الس�د واملخيم
جن�وب مدين�ة درع�ا ،والت�ي تم م�ن خاللها
تس�وية أوض�اع م�ا يزيد عن  1300ش�خص
بينهم مس�لحني ومطلوبني وعسكرين فارين
وتس�ليم اكث�ر م�ن  120قطعة سلاح بينها
مراب�ض ه�اون وألغ�ام وصواري�خ مض�ادة
للدروع وقناصات وقاذفات قنابل وبنادق آلية
ورشاشات وعدد منوع من الذخائز.
وكش�فت مصادر خاصة ملراسل “سبوتنيك”

عن أن�ه س�يتم العمل على اس�تكمال حلول
التس�وية ،والتي يرجح أن تشمل خالل األيام
القليلة القادمة كل من بلدات املزيريب وطفس
وغريها من بلدات الريف الغربي للمحافظة.
وتبع�د بلدة الي�ادودة عن مرك�ز مدينة درعا
مس�افة  7كيلومترات إىل الغ�رب ،ويحده�ا
من الغرب بلدات تل ش�هاب ،وخراب الش�حم
الحدودي�ة م�ع األردن ومن الرشق والش�مال
الرشقي بلدة عتمان ومن الش�مال والش�مال
الرشق�ي بلدة املزيريب ومدين�ة طفس ويبلغ
َّ
س�كانها نحو  14ألف نس�مة م�ع أبناء
عدد
محافظة القنيطرة.

بعد  13شهرا من استقالة حكومة حسان دياب

احلكومة اللبنانية اجلديدة تعقد أول اجتماعاتها حبضور الرئيس عون
بريوت /الزوراء:
عق�دت الحكوم�ة اللبناني�ة الجدي�دة
التي تش�كلت إثر  13ش�هرا من الفراغ
برئاس�ة نجي�ب ميقاتي ،ام�س االثنني
أول اجتماعاته�ا فيما تنتظرها مهمات
صعب�ة وس�ط أزم�ة اقتصادي�ة غير
مسبوقة متواصلة يف البالد منذ عامني.
ب�دأت الجلس�ة عن�د الس�اعة 11,00
( 8,00ت غ) يف القرص الرئايس يف بعبدا
بحض�ور رئي�س الجمهوري�ة ميش�ال
عون ،وتم خاللها تشكيل لجنة صياغة
البيان الوزاري ،الذي سيتم عرضه الحقا
عىل الربملان خالل جلسة التصويت ملنح
الثقة للحكومة الجديدة.
وبع�د مخ�اض عسير ،ج�اءت والدة
الحكومة ،املؤلفة م�ن  24عضوا بينهم
ام�رأة واح�دة فق�ط ،الجمع�ة بعد 13
شهرا من استقالة حكومة حسان دياب
إثر انفجار مرفأ بريوت املروع يف  4آب/
أغسطس .2020
وفش�لت محاولتان سابقتان لتشكيلها
على وقع خالف�ات حادة بين األفرقاء
السياس�يني برغ�م ضغ�وط مارس�ها
املجتم�ع ال�دويل الذي اشترط تش�كيل
حكوم�ة تق�وم بإصالح�ات رضوري�ة
مقابل حصول لبنان عىل دعم مادي.
وقال عون يف مستهل الجلسة“ :الخارج

والداخ�ل يع�ول على نجاحن�ا ملعالجة
األزم�ات املرتاكم�ة واملتداخل�ة وكلم�ا
أظهرن�ا جدية والتزام�ا ً وتصميما ً كلما
وقف�ت ال�دول الش�قيقة والصديقة اىل
جانبنا”.
ودع�ا أن يتضم�ن البي�ان ال�وزاري
“استكمال التفاوض مع صندوق النقد
ال�دويل” ،الذي عقدت الحكومة اللبنانية
العام املايض جلسات تفاوض عدة معه،
لكنها رسعان ما ُعلقت بسبب خالفات

بني املفاوضني اللبنانيني.
ويق�ع على عات�ق الحكوم�ة الجديدة
التوص�ل رسيعا ً إىل اتف�اق مع صندوق
النقد الدويل كخط�وة أوىل إلخراج لبنان
من أزمته الت�ي صنفها البنك الدويل من
بني األس�وأ يف العالم منذ الع�ام .1850
كما عليها اإلع�داد لالنتخابات الربملانية
املحددة يف أيار/مايو.
وقال ميقات�ي ب�دوره “ينتظرنا الكثري
من العم�ل ( )..والتع�ب ،والبلد يتطلب

إجراءات استثنائية” ،مضيفا ً “سننكب
على معالج�ة موض�وع املحروق�ات
والدواء بما يوقف إذالل الناس”.ويشهد
لبنان منذ أش�هر أزمة محروقات حادة
وشحا ً يف األدوية.
وتوزعت الحقائب الوزارية يف التشكيلة
الحكومية الجديدة كاآلتي:
محمد نجي�ب ميقات�ي :رئيس مجلس
الوزراء
س�عادة الش�امي :نائ�ب رئيس مجلس

الوزراء
بسام مولوي :وزير الداخلية والبلديات
يوسف خليل :وزير املالية
عبدالل�ه أب�و حبي�ب :وزي�ر الخارجية
واملغرتبني
وليد فياض :وزير الطاقة واملياه
جوني قرم :وزير االتصاالت
عباس حلب�ي :وزي�ر الرتبي�ة والتعليم
العايل
هنري خوري :وزير العدل
موريس سليم :وزير الدفاع الوطني
علي حمي�ة :وزي�ر األش�غال العام�ة
والنقل
فراس األبيض :وزير الصحة العامة
هيكت�ور حج�ار :وزي�ر الش�ؤون
االجتماعية
نارص ياسني :وزير البيئة
مصطفى بريم :وزير العمل
أمني سالم :وزير االقتصاد والتجارة
وليد نصار وزير السياحة
عباس الحاج حسن وزير الزراعة
محمد مرتىض وزير الثقافة
جورج دباكيان وزير الصناعة
نجال ريايش :وزير دولة لشؤون التنمية
اإلدارية
جورج قرداحي :وزير اإلعالم
عصام رشف الدين :وزير املهجرين

جورج كالس :وزير الشباب والرياضة.
ورشع�ت الس�لطات منذ أش�هر يف رفع
الدعم تدريجيا ً عن سلع رئيسية أبرزها
الطحين والوق�ود واألدوي�ة .لك�ن ذلك
ل�م يخفف من األزمات ،فلا تزال أدوية
كثيرة مقطوع�ة ،وال ي�زال الس�كان
ينتظ�رون يف طوابير لس�اعات طويلة
لتعبئة سياراتهم بالبنزين.
واإلثنين ،أعلنت وزارة املالي�ة أن لبنان
تبل�غ م�ن صن�دوق النق�د ال�دويل أن�ه
سيتس�لم يف ال�ـ 16م�ن الش�هر الحايل
حوايل مليار و 135مليون دوالر أمريكي
ب�دل حقوق الس�حب الخاص�ة عىل أن
تودع يف حس�اب مصرف لبن�ان ،الذي
يحذر من نضوب احتياطي الدوالر لديه.
وواف�ق الصن�دوق قبل ش�هر عىل منح
دوله األعضاء حقوق الس�حب الخاصة
بم�ا يتناس�ب م�ع حصته�ا لدي�ه ،ما
سيسمح بزيادة املساعدات للدول األكثر
ضعف�ا ،بهدف دع�م االقتص�اد العاملي
الذي أرهقه تفيش فريوس كورونا.
وبالنس�بة لحق�وق الس�حب الخاص�ة
فه�ي ليس�ت عملة ولي�س له�ا وجود
م�ادي ،بل تس�تند قيمتها إىل س�لة من
خم�س عملات دولي�ة رئيس�ية ه�ي
ال�دوالر والي�ورو والجني�ه اإلسترليني

والرينمينب�ي أو الي�وان والين .ويمكن
اس�تخدامها بمج�رد إصداره�ا كعملة
احتياطي�ة تعم�ل على اس�تقرار قيمة
العمل�ة املحلي�ة أو تحويله�ا إىل عمالت
أقوى لتمويل االستثمارات.
ورشع لبن�ان منذ أش�هر يف رف�ع الدعم
تدريجي�ا ع�ن س�لع رئيس�ية أبرزه�ا
الطحين والوق�ود واألدوي�ة .لك�ن ذلك
ل�م يخفف من أزم�ة محروق�ات حادة
تش�هدها البلاد ،وال ي�زال الس�كان
ينتظ�رون يف طوابير لس�اعات طويلة
لتعبئة سياراتهم بالبنزين.
يف س�ياق متصل ،أعلنت نقابة أصحاب
املحط�ات أن أكث�ر م�ن  90باملئ�ة م�ن
املحط�ات أقفل�ت أبوابها “بس�بب عدم
تس�لمها املحروق�ات م�ن الشركات
املس�توردة بس�بب نفاد الكمي�ة وعدم
فتح” مرصف لبنان اعتمادات مرصفية
جديدة للدفع للرشكات املستوردة.
وعلى وقع أزم�ة املحروق�ات ،تراجعت
تدريجي�ا خالل األش�هر املاضي�ة قدرة
مؤسسة كهرباء لبنان عىل توفري التغذية
بالتيار ،ما أدى إىل رفع س�اعات التقنني
لتتج�اوز  22س�اعة يومي�ا .بدورها لم
تعد املولدات الخاص�ة قادرة عىل تأمني
املازوت الالزم لتغطية س�اعات انقطاع
التيار الكهربائي.

امن ومجتمع
العدد 7564 :الثالثاء  14ايلول 2021

الرتبية النيابية :اكتمال االستعدادات
النطالق العام الدراسي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت لجنة الرتبية النيابية ،امس االثنني ،اكتمال االس�تعدادات النطالق العام الدرايس
الجديد ،وبشكل حضوري لجميع مدارس العراق.
واك�د عض�و اللجنة ،النائب صفاء الغان�م ،يف حديث إذاعي تابعته «ال�زوراء»« :اكتمال
االس�تعدادات النطلاق الع�ام ال�درايس الجديد يف االول من ش�هر ترشي�ن الثاني املقبل
وبش�كل حضوري لجميع مدارس العراق ،وذلك بعد أن تمت مبارشة الكوادر التعليمية
بالدوام يوم أمس االحد».
واض�اف الغانم إن «هناك تنس�يقا مع مديريات الرتبية لتهيئة كافة املس�تلزمات وأخذ
جرعات اللقاح املضاد لفايروس كورونا من قبل التدريسيني».
الفتا إىل «عدم وجود عالقة بتحديد موعد انطالق العام الدرايس مع االنتخابات الربملانية
املقبلة ،والتي من املقرر إجراؤها يف الـ ١٠من ترشين االول املقبل».

املوارد حتذر من استخدام مياه شط
العرب لألغراض البشرية
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الصحة :ال ميكن التكهن باملوجة الرابعة ونستهدف نسبة للتلقيح حتى نهاية العام
بغداد /الزوراء:
علق�ت وزارة الصحة عىل احتمالي�ة دخول البالد
بموج�ة وبائي�ة رابعة لفيروس كورون�ا بعد ان
أعلنت مؤخرا ً الخروج من املوجة الثالثة.
وق�ال مدير عام دائ�رة الصحة الع�ام يف الوزارة،
ري�اض الحلف�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي»:ال يمكن
التكهن بعدم دخول البالد املوجة الرابعة من تفيش
فيروس كورونا ،لك�ن دوالً كربى مث�ل بريطانيا
وامري�كا دخلت�ا يف املوج�ة الرابع�ة للتفيش عىل
الرغم من تحقيق نسبة لقاح أكثر من .»%٨٠
وأض�اف »:الع�راق حقق حت�ى اآلن نس�بة %١٧
من الفئة املس�تهدفة للقاح عبر تلقيح  ٤ماليني
ش�خص ،وقد نحقق حتى نهاية العام الحايل اكثر
من  % ٤٠نسبة تلقيح».
يش�ار اىل ان العراق س�جل حتى ي�وم أمس وفقا ً
لوزارة الصحة أكثر من مليون و 950الف مصاب
بفيروس كورون�ا بينما بلغ�ت الوفي�ات  21الفا ً
و 496شخصاً.

من جانب اخر ،نفت وزارة الصحة ،امس اإلثنني،
تس�جيل أي إصاب�ة بم�رض الجم�رة الخبيثة يف
محافظة نينوى.

وقال مدي�ر الصح�ة العامة ،رياض عب�د األمري،
بحس�ب الصحيف�ة الرس�مية :إن «الحدي�ث عن
تس�جيل إصابة بمرض الجمرة الخبيثة يف نينوى

عار عن الصحة».
وأكد محافظ نينوى ،نجم الجبوري ،بوقت سابق:
أن»اح�د املراجعين عىل أحد مستش�فيات مدينة
املوصل ،كان التش�خيص األويل بأن لديه (الزائدة
الدودي�ة) حي�ث يوجد انتف�اخ يف البط�ن ،ولكن
ثان ثب�ت عكس ذل�ك وبينت
عن�د إجراء فح�ص ٍ
الفحوص�ات أن�ه مص�اب بالحمى النزفي�ة التي
يطلق عليها (الجمرة الخبيثة)».
وأضاف أنه «تم حجز جميع الكادر الصحي الذي
أج�رى العملية للمصاب ،فضالً ع�ن أفراد أرسته
وجميع املالمسين له ،واس�تنفرت دوائر البيطرة
لغ�رض تقيي�م الوضع خوف�ا ً من وج�ود حاالت
أخرى».
وأك�د أن «دائ�رة البيطرة اتخذت اإلج�راءات التي
من شأنها أن تمنع انتشار هذا املرض والسيطرة
عليه» .ولفت إىل أنه «تم وضع رقابة عىل املنطقة
التي يس�كن فيها املصاب وحجر جميع القريبني
منه».

ضـبط حاالت تالعـب وسرقات خـالل نقـل الوقـود حملطات الكهرباء
بغداد /الزوراء:
حذرت وزارة امل�وارد املائية ،امس االثنني،
اه�ايل البرصة من اس�تخدام مياه ش�ط
ً
مبين�ة أن
الع�رب لألغ�راض البرشي�ة،
نس�ب التلوث فيه عالية ،فيما أش�ارت إىل
أن توفير املياه العذب�ة ملحافظة البرصة
يكون من خالل قناتني إروائيتني.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عوني ذياب،
لوكال�ة األنب�اء الرس�مية :إن «ال�وزارة
بصدد تأمني الريَّة األوىل ملحصويل الحنطة
والش�عري ،حتى لو لم تتس�اقط األمطار،
أما يف ما يتعل�ق بالريّات الالحقة ،ف ُيعتمَد
فيها عىل طبيعة السنة املائية املقبلة».
ويف م�ا يخ�ص مشروع تجهي�ز البرصة
بامل�اء الع�ذب ،أوض�ح أن «هن�اك توجّ ها ً
نحو عدم الس�ماح بامل ِّد امللح�ي للوصول
ملسافات كبريه داخل شط العرب» ،مؤكدا ً
أن «هذا اإلجراء مستمر».
وأض�اف أن�ه «خلال س�نة كامل�ة ف�أن
االطالق�ات املائية يف قلع�ة صالح لم تقل

ع�ن  100مرت مكعب يف الثانية ،وهذا منع
امل�د امللحي من أن يص�ل اىل مديات كبرية
داخل ش�ط العرب ،ما أمنت املياه بشكل
جي�د يف العدي�د من املواقع ،ع�دا موقع أو
موقعني اليزال العم�ل جاريا ً لتأمني املياه
له�ا م�ن مصادر أخ�رى وليس من ش�ط
العرب».
وأش�ار إىل أن «وزارة امل�وارد املائية طلبت
بش�كل واضح ،عدم اس�تخدام مياه شط
العرب ألغراض االستعماالت البرشية».
وأوضح أن «ش�ط العرب وضعه مستقر،
إال ان فيه نس�بة عالية من التلوث ،بسبب
رمي مياه املجاري ،لهذا نرفض استخدامه
لالس�تعمال البرشي» ،مشريا ً إىل «أننا ّ
أمنا
املي�اه عن طري�ق قن�اة ال َبدعة م�ن نهر
الغرّاف وايضا ً ع�ن طريق القناة اإلروائية
الت�ي تنقل املياه م�ن ش�مال البرصة اىل
أقصى الجن�وب يف منطقة الف�او» .وذكر
ذي�اب أن «القن�اة اإلروائي�ة تؤمِّ �ن مياه
الرشب ملواقع عدة ،ضمن هذه املناطق».

إحباط حماولة تهريب مواد خمالفة يف
أم قصر األوسط
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس االثنني ،إحباط محاولة تهريب مواد مخالفة للرشوط
والضوابط يف منفذ ميناء أم قرص األوس�ط.وذكرت الهي�أة يف بيان ورد لـ «الزوراء» :أن
«مفازه�ا يف منفذ ميناء أم قرص األوس�ط ومن خالل تنس�يق العم�ل وتبادل املعلومات
األمنية الواردة من ش�عبه الرتاخيص واالس�تخبارات تمكنت م�ن ضبط حاوية محمله
(غ�از الفريون) مرتوكة لفرتة طويلة ولم يت�م الترصيح بها مخالفة لرشوط وضوابط
االسترياد».واش�ار اىل انه «ت�م تنظيم محرض ضبط أصويل واإلحال�ة إىل القضاء التخاذ
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئة النزاه�ة االتحاديَّـة
تالع�ب
ع�ن ضبطه�ا ح�االت
ٍ
ورسق�ات للوق�ود أثن�اء عملي�ات
نقل�ه إىل محط�ات إنت�اج الطاق�ة
الكهربائيَّـة.
وذكرت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة
بحس�ب بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نسخة منه :ان «العمليَّة التي ُن ِّف َذت
م�ن قب�ل مديريَّ�ة تحقي�ق نينوى
بالتعاون مع مُ ديريَّة رشطة النفط

والجه�ات األمنيَّ�ة يف املُحافظ�ة،
تالعب يف
بقيامه�ا بضب�ط ح�االت
ٍ
مُ س�تندات تحمي�ل صهريجين إىل
محطة القي�ارة الغازيَّ�ة» ،مُ ب ِّي ً
ـنة
َّ
أن»الصهريجين غير مُ ِّ
س�جلني
ً
دخ�وال للمحط�ة لتفري�غ الحمولة
ألكث�ر من م َّرةٍ ،رغم اال ّدعاء بإجراء
الفحص للمنتوج وتسلُّمه وتفريغه
داخل املحطة».
َّ
وأضاف�ت الدائ�رة إن «إج�راءات
التحرّي وجمع املعلومات التي قامت

القبض على متهمني بتجارة
وتعاطي املخدرات يف بغداد
بغداد /الزوراء:
ألق�ت مف�ارز وكالة االس�تخبارات بالتع�اون مع الرشط�ة االتحادي�ة القبض عىل
متهمني اثنني بتجارة وترويج وتعاطي املخدرات يف العاصمة بغداد.وذكر بيان لوزارة
الداخلية تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «القوة األمنية القت القبض بالجرم املشهود
على اثنني من املتهمني بتجارة وترويج وتعاطي املواد املخدرة يف منطقة الزعفرانية
جنوب رشقي بغداد يس�تقالن عجلة نوع {جكس�ارة}».وأضاف «تمت عملية إلقاء
القبض بعد ورود معلومات تفيد بمحاولة نقل املواد املخدرة بعجالت {فخمة} تجنبا ً
للتفتيش ،حيث تم نصب كمني محكم يف سيطرة مدخل منطقة كمب سارة ،وضبط
بحوزتهما 500غم من مادة الكرستال املخدرة وادوات للتعاطي وميزان الكرتوني».
وأشار البيان اىل «اتخاذ اإلجراءات القانونية أصوليا ً بحق املتهمني».

اعتقال  4أشخاص لتمزيقهم دعايات انتخابية

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد ،امس اإلثنين ،اعتق�ال أربعة متهمين بتمزيق
الدعاي�ات االنتخابي�ة يف العاصمة.وذكر اعالم القيادة ،يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :أنه «تنفي�ذا ً لتوجيهات دولة رئي�س الوزراء القائ�د العام للقوات
املس�لحة ،وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد بمالحقة العنارص التي تسيئ
إىل العملي�ة االنتخابي�ة ،من خالل تمزيق الدعايات االنتخابية ملرش�حي مجلس
الن�واب العراقي».وأض�اف البي�ان« :ويف ه�ذا الس�ياق تمكن�ت قوة م�ن اللواء
الخام�س رشط�ة اتحادية من اعتقال أربع�ة متهمني أثن�اء تمزيقهم لعدد من
اإلعالن�ات الدعائية لبعض املرش�حني ،يف منطقة الرحماني�ة يف جانب الكرخ»،
مؤكدا ً «احالتهم إىل الجهات املختصة لينالوا جزائهم وفق القانون».

كشف عن أسباب خروقات” حاوي العظيم”

احلشد :داعش حصل على دعم أمريكي إلرباك الوضع يف  3حمافظات
بغداد /الزوراء:
اكد مسؤول العالقات واالعالم يف املحور
الش�مايل للحش�د الش�عبي أن عنارص
تنظيم “داعش” االجرامي حصلوا عىل
الدعم االمريك�ي من اجل ارباك الوضع
االمن�ي يف ثالث محافظ�ات .من جانب
متصل ،كش�ف الحش�د الشعبي ،امس
االثنني ،عن اس�باب الخروقات االمنية
يف ح�اوي العظيم عىل الحدود بني دياىل
وصالح الدين.
وق�ال مس�ؤول العالق�ات واالعلام يف
املحور الش�مايل للحش�د الشعبي ،عيل
الحس�يني ،ام�س االثنين ،يف ترصيح
صحف�ي ان “االره�اب عاود نش�اطه
يف دي�اىل ورشق صالح الدي�ن وكركوك
بالتزام�ن مع قرب اجراء االنتخابات يف

ترشين االول املقبل”.
واضاف ان “هناك م�ن يحاول زعزعة
االمن واالس�تقرار يف محافظة كركوك،
حي�ث برز نش�اط االره�اب يف املناطق
الوع�رة جدا ضم�ن ح�دود املحافظة،
حيث يقف خلفه دعم امريكي”.
وأوض�ح الحس�يني ان “داع�ش ل�م
يعد يمتل�ك اعدادا كبرية م�ن العنارص
االرهابي�ة ،لكن�ه مدع�وم بأس�لحة
امريكي�ة متط�ورة بس�بب الدعم الذي
تقدم�ه واش�نطن له�م ،فضلا ع�ن
وج�ود م�أوى له�م يف بع�ض املناطق
الت�ي ينطلق�ون منه�ا لش�ن االعمال
االجرامية”.
وأش�ار اىل ان “هن�اك تح�ركات امنية
يف مختل�ف املناط�ق لضب�ط الوض�ع

رقم االضبارة2021/2059 :
التأريخ2021/9/8 :

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اىل /املنفذ عليه املدين حسني صالح سمري
لق�د تحقق لهذه املديرية من كت�اب مركز رشطة اريدو
وإشعار مختار املنطقة انك مجهول محل االقامة وليس
لديك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ
علي�ه  ،واس�تنادا ً للمادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور امام مديري�ة تنفيذ النارصية
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش ويف
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بإجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
أثري فائق الحميداوي
اوصاف املحرر:
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية بالع�دد /1584
ش 2020/يف 2021/1/27
الخاص بفرض نفقة ماضية ملدة س�نة ونفقة مستمرة
للدائنة والطفلة (هيام).

والقضاء عىل العنارص االرهابية وتدمري
اوكارهم وقطع خطوط امدادهم”.
م�ن جان�ب متص�ل ،كش�ف الحش�د
الش�عبي ،ام�س االثنين ،عن اس�باب
الخروق�ات االمني�ة يف ح�اوي العظيم
عىل الحدود بني دياىل وصالح الدين.
وقال الناطق باسم محور دياىل ،صادق
الحس�يني ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان”
ح�اوي العظي�م يف اقىص ش�مال دياىل
تعد منطقة ذات اهمية يف البعد االمني
االسرتاتيجي ،لذا تواجه تحديات كبرية
ومنها تك�رار هجمات داعش االرهابي
ال�ذي يمتلك مضاف�ات يف مناطق تقع
ضم�ن ح�دود صلاح الدي�ن ومنه�ا
املطيبجة وامليتة وغريها”.
واضاف الحسيني ان” الفراغات ضمن

حدود صلاح الدين تؤثر عىل امن دياىل
ألنها تس�تغل من قبل داعش االرهابي
كأوكار ونق�اط انطلاق لهجمات�ه
االجرامية» .مؤكدا «ان هجوم الحاوي
مساء يوم االمس جاء من مناطق داخل
صالح الدين قرب الحدود مع دياىل”.
واشار اىل ان” جزءا مهما من استقرار
ام�ن دي�اىل خاص�ة يف قاط�ع الحاوي
مرتب�ط بمس�ك االرض يف الق�رى
واملناطق القريبة من دياىل ضمن حدود
صلاح الدي�ن» .الفت�ا اىل «ان الكرة يف
ملعب االخرية”.
وش�هدت منطقة الحاوي مس�اء يوم
االم�س هجوم�ا ارهابي�ا على ق�وات
الجيش ما اسفر عن استشهاد واصابة
 5جنود.

بها املديريَّـة قادت إىل الكش�ف عن
عدم دخ�ول الصهريجني للمحطة،
فضالً عن تأشير مُ
خالفات تمثلت
ٍ
بقي�ام إدارة املحط�ة بإدخ�ال
الصهاري�ج وتفريغه�ا دون ورود
قوائم التحميل من املصايف املُج ّهزة،
وهم�ا ٌّ
كل م�ن مصف�ى (بيج�ي
وكركوك)».
وأش�ارت إىل َّ
أن «املخالفات ش�ملت
نقوصات مُ ثبَّت ٍة
أيض�ا ً التغايض عن
ٍ
يف (بـوجـرات) التحـميل وشهـادة

الحقـيقي،
الـتـكـييـ�ل مع الوزن
ِّ
وع�دم إج�راء املطابق�ة اليومية يف
حاس�بة املحط�ة للوق�ود املتس�لَّم
ومس�ح تس�جيالت الكاميرات».
الفت�ة اىل «ضب�ط صهري�ج مُ حمَّ ٍل
كبري
نقص
بما َّدة زين الغاز؛ لوجود
ٍ
ٍ
نقص يرتاوح
في�ه ،ولوحظ وج�ود
ٍ
لتر م�ن كل
)5000
بين (– 4000
ٍ
س�يَّار ٍة أثناء نقل النفط من املصايف
إىل املحط�ة ،وقيام مُ َّ
وظفي التكييل
يف املحط�ة باحتس�اب الكميَّة دون

ذكر النقص».
وأوض�ح البي�ان أن�ه «ت� َّم تنظي�م
ضبط أص�ويلٍّ باملضبوطات
محرض
ٍ
وعرض�ه رفق�ة املُبرزات الجرميَّة
على قايض محكمة تحقيق املوصل
املُ
َّ
ختص�ة بقضاي�ا تهري�ب النفط،
ٍّ
ال�ذي قرَّر ضب�ط كل من مس�ؤول
الوزن وفحص الس�يالت ومسؤول
التفريغ يف محطة القي�ارة الغازيَّة
ولجنة البحوث والسيطرة النوعيَّة،
فضالً عن سائق أحد الصهاريج».

اكتشاف معبد سومري مشال ذي قار
بغداد /الزوراء:
اكتشفت بعثة تنقيب بريطانية ،برفقة
فريق عراقي« ،معبد االلينو» الذي يعود
إىل اإلل�ه نني جرس�و يف مدينة كرس�و
الس�ومرية ،التي تقع شمال محافظة
ذي قار،
وتس�عى تل�ك البعث�ات إىل البح�ث
والتنقي�ب يف عدد من املدن الس�ومرية،
التي يعود تاريخه�ا اىل نحو ثالثة االف
عام قبل امليالد .
وذك�ر مدي�ر مفتش�ية آث�ار وت�راث
املحافظة ،عامر عب�د الرزاق ،يف حديث
صحفي :أن «بعثة بريطانية اكتش�فت
معب�د االلينو أو املعبد الخمسين ،الذي
يعود تأريخه إىل االلف الثالث قبل امليالد،
وكان عىل ما يبدو مكرسا للعبادة».
واوض�ح عب�د ال�رزاق أن «البعث�ة
الربيطاني�ة املنقب�ة والفري�ق العراقي
ال�ذي يرافقه�ا ،عثرا أيضا على العديد
م�ن اللقى االثرية املهمة ،التي ارس�لت
إىل املتح�ف الوطن�ي» ،مبين�ا أن «بعثة

متح�ف لن�دن الت�ي يرأس�ها الدكت�ور
اسبس�تيان تتوق�ع أن تعثر على املزيد
من االكتش�افات املهمة يف هذه املدينة،
بع�د تجديد العقد املوق�ع معها لخمس
سنوات أخرى ،بهدف التوسع يف أعمال
التنقي�ب يف ع�دد من املواق�ع األثرية يف
املحافظة.
ولفت مدير مفتشية اثار وتراث ذي قار
اىل :أن «االس�تقرار األمني واالجتماعي

ال�ذي تنع�م ب�ه املحافظ�ة كان عامل
جذب للعديد من فرق التنقيب االجنبية،
الت�ي ترغب باكتش�اف املزيد من املدن
والقرى الس�ومرية الت�ي تضم مواقع
فري�دة ألقدم حض�ارة برشي�ة عرفها
العالم».
وكش�ف ع�ن وص�ول خم�س بعث�ات
اجنبي�ة اىل املحافظ�ة مطل�ع الش�هر
املقبل».

النيابة العامة تبدأ متابعة القضية للتوصل للحقيقة كاملة

 5أبناء مصريني يعذبون والدتهم وجيربونها على
التنازل عن ممتلكاتها

بغداد /متابعة الزوراء:
انش�غلت األوس�اط املرصية بمأس�اة
س�يدة ّ
عذبها أوالدها وأخ�ذوا مرياثها
وطردوه�ا من منازله�م بعدما اعتدوا
عليها بالرضب ،إىل أن تدخلت السلطات
وكشفت تفاصيل إضافية.
فبعدم�ا انتشرت حكاي�ة الس�يدة
عطيات محمد عبداللطيف ،البالغة من
العم�ر  64عاماً ،عرب وس�ائل التواصل
االجتماع�ي تح�ت عن�وان «عق�وق
جماع�ي» ،وهاش�تاغ آخ�ر _5#أبناء_
يعذبون_والدتهم_للحصول_على_
املرياث ،دخلت وزارة الداخلية عىل خط
األزمة وأصدرت بياناً.
تفاصيل الحكاية كانت بانتشار صور
الس�يدة وعليها آثار رضب ،ويف حديث
مع وسيلة إعالم محلية مرصية أفادت
ب�أن أوالده�ا اعت�دوا عليه�ا بالرضب
حت�ى تبولت على نفس�ها ،وأجربوها
على وض�ع بصماتها عىل عق�ود بيع
ورشاء ممتلكاتها لهم قبل اس�تيالئهم
عىل أموالها السائلة.
ورشحت أن الواقعة كانت قبل  4أشهر
حين اعت�دوا عليه�ا بالضرب حت�ى
بصم�ت لهم على أوراق التنازل ،وهي
أراض وعقارات
عبارة عن عقود بي�ع
ٍ
امتلكته�م م�ن عملها طيلة  35س�نة
ماضية بتجارة وبيع أجهزة كهربائية
واملالبس وغريه�ا ،وبينهم أيضا ً أمالك
ورثتها عن أمها ،وفق تعبريها.
ث�م رشحت أن مأس�اتها من ترصفات
أوالدها ب�دأت من�ذ وف�اة زوجها قبل
سنوات ،مشرية إىل أنها مريضة بالقلب
والسكر وال تجد من يسعفها.
وبعدما أثارت تل�ك الواقعة جدالً كبريا ً

يف البالد ،اس�تدعت السلطات املرصية
أبن�اء الس�يدة يف محافظ�ة الجي�زة،
معلنة فتح تحقيق.
وأضافت أن بالغا وصل لقس�م رشطة
العمرانية بمديرية أمن الجيزة من ربة
منزل مقيم�ة بدائرة القس�م ،مصابة
بكدمات وجروح س�طحية وسحجات
بالجسم ،ادعت قيام أبنائها الخمسة،
جميعه�م مقيم�ون بدائ�رة القس�م،
بالتعدي عليها بالسب والشتم والرضب
محدثين إصابته�ا ،وإكراهه�ا على
توقيع عقد بيع ممتلكاتها واالس�تيالء
عىل هاتفها املحمول.
وأضاف البيان أن الس�لطات استدعت
األبن�اء جميعا ً يف حين حرض منهم ،3
وبمواجهتهم قالوا إن والدتهم تزوجت
من آخر بعد وفاة والدهم ،وكانت ترغب
باإلقامة معهم بذات املنزل ،األمر الذي
أثار حفيظتهم فقاموا بطردها.
وأوضح�ت ال�وزارة أن املجن�ي عليها
حرضت إىل املن�زل ذات يوم يف محاولة
منها لإلقامة فيه ،وعند رفضهم بدأت
بالصراخ فتع�دوا عليه�ا وأخرجوها
بالقوة.
وع�ن هذا املوض�وع ،رشحت الس�يدة
أن أبناءه�ا كان�وا يدخل�ون ش�قتها
ويرسق�ون أمواله�ا وينفقونه�ا ،كما
أنهم غريوا عقود ملكية كانت باسمها،
ثم أضافت أنها توجهت إىل منزل أخيها
األكبر للعي�ش معه ،ول�م تمكث لديه
سوى  3أيام ،حتى حرض إليها أبناؤها
وطلبوا منها الرجوع إىل شقتها.
وعند عودتها أوضحت أنهم حبس�وها
يف الش�قة وأغلق�وا األب�واب بأل�واح
خشب ومس�امري ،إىل أن أبلغ الجريان

الرشط�ة فتدخلت وأنقذتها ثم تنازلت
عن حقها عق�ب تدخل بعض األقرباء
للصلح.
وأضافت أنها أبلغتهم بقرارها الزواج
برجل عمره  74عاماً ،وقالت إن سبب
ذل�ك كان ألنه�ا بحاجة مل�ن يعينها يف
مرضه�ا ،حي�ث كان�ت تفق�د الوعي
وحيدة يف املنزل ،وحني أخربت أوالدها
كان رده�م بأنه أم�ر ال يعنيهم ،وقال
لها أحدهم باللهجة املرصية« :يا أمي
إحنا أخدنا كل حاجة ،اتجوزي ألن ما
حدش هيسأل فيكِ ».
وبين�ت أنه اعرتف له�ا بأنه وضع لها
س�مّا ً يف الطع�ام إال أن زوج�ة ابنه�ا
محمد رفضت ذلك فرتاجعوا.
ث�م أوضحت باكية أنه�ا تزوجت ألنها
لم تجد من يطعمها ويأتي لها بالدواء،
فارتبط�ت برج�ل عم�ره  74عام�ا
يتق�اىض راتبا ً  2500جنيه ،وعاش�ت
يف شقته.
وبعد زواجه�ا حررت محرضا بحقهم
اتهمته�م في�ه بالشروع بقتله�ا
وإجبارها عىل التنازل عن ممتلكاتها،
إىل أن ضبط�ت أجه�زة األم�ن  3م�ن
أبنائها فيم�ا تكث�ف جهودها لضبط
اثنني آخرين.
وب�ارشت النياب�ة العام�ة بدوره�ا
التحقيق�ات وق�ررت إخلاء س�بيل
األبن�اء املقب�وض عليه�م ،وطلب�ت
تحريات تكميلي�ة ألجهزة األمن حول
واقعة إجبار املجن�ي عليها عىل وضع
بصماته�ا على عق�ود بي�ع ورشاء
ممتلكاته�ا ،معلن�ة متابع�ة القضية
إىل حين التوص�ل للحقيق�ة كامل�ة
ومحاسبة املخطئني.
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مزاد العملة يبيع أكثر من 198
مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي ،امس االثنين ،لتصل إىل 198
مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريك�ي ،انخفاض�ا يف مبيعاته بنس�بة  6.16%لتص�ل إىل  198مليوناً،
و 324الف�ا و 379دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ
 1460دين�ارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم امس االحد ،التي بلغت املبيعات فيه
 211مليونا و 575الفا و 690دوالرا أمريكي.
وذهب�ت املشتريات البالغة  148مليون�ا ً و 544الف�ا و  379دوالرا لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  49مليونا ً و 780ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن 34
الخ�ارج ،و  11مرصف�ا لتلبية الطلب�ات النقدية ،إضافة اىل مش�اركة 18
رشكة رصافة.

استقرار أسعار الذهب يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية ،امس
االثنني.
وقال مصدر ا ٕن “أسعار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغ�داد س�جلت للمثق�ال الواحد عي�ار  21م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي
واألوربي س�عر بيع  366الف دينار ،فيما بلغ سعر الرشاء  361الفاً ،وهي
نفس االسعار التي سجلت ليوم الخميس املايض”.
واش�ار ا ٕىل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل
استقرارا ايضا عند  336الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  331ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة ،فإن سعر بيع مثقال الذهب
الخليجي عيار  21يرتاوح بني  365الف دينار و 370ألفاً ،فيما تراوح سعر
البي�ع مثق�ال الذهب العراقي بين  335الفا ً و 340الف دينار ..ويس�اوي
املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

الدوالر يرتفع قليال ببغداد
ويستقر يف كردستان

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ،امس االثنني ،يف
البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ،فيما استقرت يف اسواق اقليم كردستان.
وق�ال مصدر ا ٕن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت ،صباح
امس 147550 ،دينارا عراقيا مقابل  100دوالر أمريكي.
وكانت البورصة قد س�جلت صباح االح�د  147475دينارا عراقيا مقابل 100
دوالر امريكي.وأش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة
باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد ،حيث بلغ س�عر البيع  148000دين�ار لكل 100
دوالر ،بينما بلغت أسعار الرشاء  147000دينار لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد ش�هدت اس�عار الدوالر استقراراً،
حيث بلغ س�عر البيع  147700دينار عراقي لكل  100دوالر امريكي ،والرشاء
بواقع  147500دينار لكل  100دوالر امريكي.

دعوات نيابية لفتح ملفات فساد
املشاريع النفطية املتلكئة

بغداد /الزوراء:
ش�دد عضو لجنة النف�ط والطاقة النيابية ،محمود الزج�راوي ،امس االثنني،
على رضورة فتح ملفات فس�اد املش�اريع النفطية املتلكئة من�ذ عام ٢٠٠٣
ولغاية اآلن.وق�ال الزجراوي يف ترصيح صحف�ي :إن “املليارات من الدوالرات
رصفت عىل مشاريع نفطية متلكئة بعضها ال أساس لها”.
وأض�اف أن “الحكومات املتعاقبة أنفقت املليارات عىل مش�اريع نفطية أكثر
ما يقال عنها من متلكئة” ،مبينا أنه “يجب عىل الحكومة ووزارة النفط فتح
ملفات املشاريع النفطية ومحاسبة املقرصين”.وكانت لجنة النزاهة النيابية
قدم�ت ،الخمي�س املايض ،مقرتحا لحس�م ملفات الفس�اد املتأخ�رة يف هيئة
النزاهة ،فيما كشفت عن إحالة ملفات تخص  3مؤسسات حكومية.

نائبة  :ارتفاع األسعار يلقي
بظالله على ماليني الفقراء

بغداد /الزوراء:
حذرت عضو مجلس النواب ،منار عبد املطلب ،امس االثنني ،من مغبة أزمة
ارتفاع سعر رصف الدوالر عىل الفقراء ،مشرية إىل أن ارتفاع األسعار تلقي
بظاللها عىل ماليني املواطنني .وقالت إن “أزمة اس�تمرار رفع سعر رصف
ال�دوالر اصبحت تلقي بظاللها عىل رشيحة الفقراء والكادحني يف العراق”،
مش�ددة عىل رضورة أن “تكون معالجات حقيقية لهذا األمر”.وأضافت أن
“ارتفاع األس�عار واالزمة االقتصادية التي تش�هدها البلاد أصبحت تفتك
بالطبق�ات الفقيرة والكادحة” ،الفت�ة إىل ان “الفقراء انفس�هم اصبحوا
مهددين بأن يصبحوا تحت خط الفقر”.

جتهيز كهرباء الفرات األوسط
بـ  450كم من القابلوات
بغداد /الزوراء:
اعلنت رشكة اور العامة يف محافظة ذي قار تجهيز الرشكة العامة لتوزيع
كهرباء الفرات االوسط بكميات من االسالك الهوائية املعلقة بلغت  450كم
ضمن عقد مربم معها يف وقت سابق.
وقال مدير عام الرشكة ،حيدر س�هر ،يف ترصي�ح صحفي :إن هذه الكمية
من االسالك الهوائية املعلقة تضمنت قياسات  120/20و .35/ 310
مشيرا ً اىل :ان هذه النوعية ستسهم يف توسعة وصيانة الشبكة الكهربائية
يف مناطق الفرات االوسط مع استمرار تجهيز دوائر وزارة الكهرباء بجميع
احتياجاتها من االسالك والقابلوات الكهربائية املختلفة.
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مستشار رئيس الوزراء املالي :موازنة  2022ستواجه إحراجات دستورية
بغداد /الزوراء:
ّ
حذر مظهر محمد صالح ،املستش�ار
امل�ايل لرئيس ال�وزراء ،ام�س االثنني،
م�ن “إحراجات دس�تورية” قال إنها
س�تقف عائق�ا ً أم�ام ترشي�ع قانون
املوازنة االتحادية للعام املقبل.
وذك�ر صالح يف ترصيح صحفي“ :إن
تقديم مرشوع قان�ون موازنة 2022
ملت�زم بتوقيت�ات دس�تورية ،إال أن
قرب موع�د إجراء االنتخابات املبكرة،
وتعليق عمل الربملان س�يقفان عائقا ً
أمام تمرير مرشوع موازنة .”2022
مرجحا عرض مرشوع موازنة العام
املقب�ل على مجل�س ال�وزراء خلال
الفترة املقبلة م�ن الس�نة الحالية”.
مضيفا “أن تحول عمل الحكومة بعد
إجراء االنتخابات ،إىل حكومة ترصيف

أعم�ال ،أيض�ا س�يكون عائق�ا أمام
موازنة .”2022
الفت�ا اىل :أن�ه يف حال وص�ل مرشوع

املوازن�ة إىل مجلس النواب الحايل فإنه
س�يمهد الطري�ق إىل ال�دورة النيابية
حتى يكون جاهزا للتصويت.

الزراعة :شرطان حيددان أوقات فتح
ومنع استرياد املنتجات

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الزراع�ة ع�ن رشطني
اثنين يح�ددان أوق�ات فت�ح ومن�ع
استرياد املنتجات الزراعية يف العراق.
وقال وكيل ال�وزارة ،مهدي الجبوري،
لوكال�ة األنب�اء الرس�مية :إنه “ضمن
أنش�طة وزارة الزراعة م�ع املنظمات
الدولية يف ايجاد وس�ائل دعم وتطوير
للقط�اع الزراعي ،تم التباحث مع وفد
من مركز التجارة الدولية  ITCملناقشة
مرشوع دراسة سالس�ل القيمة لعدد
من املنتجات الزراعية العراقية ويموله
االتحاد األوربي ،والذي يسهم يف زيادة
مس�اهمة القطاع الزراع�ي يف الناتج
املحيل اإلجمايل”.
وأض�اف أن “ه�ذا املشروع تضم�ن
الرتكي�ز على تحدي�د أه�م الس�لع
الزراعية الرئيس�ة واملهمة يف الس�وق
العراقي�ة ومنها البطاط�ا والطماطم
والدواج�ن وبي�ض املائ�دة واللح�وم
الحمراء كمنتجات أساسية يف مرشوع
الدراسة”.
واوض�ح أن “هذه الدراس�ة تكتس�ب
أهمي�ة يف دراس�ة سالس�ل القيم�ة
للمنتجات املس�تهدفة بدءا من مرحلة

تكاليف االنتاج وايجاد اليات تخفيض
ه�ذه الكل�ف وافض�ل ط�رق االنت�اج
بكف�اءة اقتصادي�ة وانته�اء بمرحلة
التس�ويق والرتكيز عىل رف�ع الكفاءة
التسويقية للسلع الزراعية املستهدفة
وبالت�ايل توفري ف�رص عم�ل إضافية
وتساهم يف رفع اإلنتاج املحيل من خالل
مساهمتها يف زيادة مساهمة القطاع
الزراعي بش�قيه النباتي والحيواني يف
الناتج املحيل اإلجمايل”.
وتاب�ع “أم�ا بخص�وص من�ع وفت�ح
اس�ترياد املنتج�ات الزراعي�ة فإن ذلك

يعتمد عىل الروزنام�ة الزراعية والتي
ت�م تحديثه�ا مؤخ�را اعتم�ادا على
املتغيرات االنتاجية ووس�ائل االنتاج
الحديثة وخاصة الزراعة املغطاة والتي
أدت اىل اطالة مواس�م االنتاج الزراعي
ملحاصيل الخرض يف العراق”.
ولف�ت إىل أن “الوزارة تراقب االس�واق
املحلي�ة ،ويف حال ش�ح املنت�ج املحيل
وارتفعت االس�عار يتم فتح االسترياد،
أم�ا يف ح�ال وف�رة االنت�اج يت�م غلق
االس�ترياد دعم�ا للمنت�ج املحلي
الزراعي”.

التخطيط حتذر من “نقمة” سكانية يف املدن
بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة التخطيط ،امس االثنني ،ان البالد تواجه تحديات
س�كانية وديموغرافية ،محذرة من “نقمة” س�كانية يف املدن
.وقال�ت مدير ع�ام دائرة التنمي�ة البرشية ،مها عب�د الكريم
ال�راوي ،يف كلم�ة خلال ورش�ة عم�ل ع�ن إدم�اج العوامل
واملؤرشات الس�كانية يف عملية التنمية املستدامة  ”:ان العراق
يواج�ه العديد من التحدي�ات الديموغرافية ،من اهمها توزيع
س�كاني غري متوازن جغرافيا بني املناطق الحرضية والريفية
وهج�رة مس�تمرة اىل املناط�ق الحرضية ألس�باب اقتصادية
واجتماعية ادت اىل “تريي�ف” املدن”.واضافت ”:ان التحديات
االخرى ش�ملت النزوح الداخيل بس�بب احتالل تنظيم داعش
االرهابي وما اعقبه من عمليات التحرير يف عدد من املحافظات،
والسيما الكبرية منها كنينوى واالنبار ،وارتفاع معدالت النمو
الس�كاني بس�بب ارتفاع معدالت الخصوب�ة وارتفاع معدالت
ال�زواج والحمل املبكر وهجرة الكفاءات الوطنية اىل الخارج”.

وكان عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية،
محمد الش�بكي ،اكد  ،يف وقت سابق،
ان رواتب املوظفني واملتقاعدين للعام
املقبل مؤمنة ولن يؤثر عليها موضوع
تأخر ترشيع املوازن�ة للعام  2022اىل
حني تشكيل الحكومة املقبلة ،مشددا
على ان أنه لن يكون هنال�ك اي فراغ
مايل يف حال عدم ترشيع املوازنة.
وقال الش�بكي يف حدي�ث صحفي :إن
“موازن�ة الع�ام املقبل ،بح�ال إجراء
االنتخاب�ات يف موعده�ا املح�دد يف
ترشين االول املقبل ،فإنه من املستبعد
اس�تكمالها ضمن ال�دورة الحالية”،
مبين�ا ان “اس�تكمال إج�راءات
االنتخاب�ات والطعون�ات قد تتأخر اىل
الثلث االول من العام املقبل وقد يتأخر
تش�كيل الحكومة اىل منتص�ف العام

املقبل”.
وأض�اف الش�بكي ان “تأخ�ر اق�رار
موازن�ة الع�ام املقب�ل ل�ن يؤث�ر عىل
قضي�ة توزي�ع الروات�ب للمتقاعدين
واملوظفين ،على اعتبار أنه�ا مؤمنة
بالكام�ل وال يوج�د اي اش�كال يف
رصفها حتى ان لم تكن هناك موازنة
من خلال اعتماد وزارة املالية عىل ما
أوجبه قانون االدارة املالية من رصف
ما نس�بته  1/12م�ن موازن�ة العام
السابق لها”.
واكد انه “لن يكون هناك أي فراغ مايل
يف الع�ام املقب�ل ،وال ينبغ�ي ان يكون
هن�اك اي تخوف عىل قضي�ة الرواتب
ألنها بعيدة عن قضية املوازنة س�واء
ت�م ترشيعه�ا يف موعده�ا او تأخرت
لعدة اشهر”.

اخنفاض مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية ،امس االثنني ،منخفضا
بنسبة (.)0.57
وج�اءت مؤرشات التداول لس�وق العراق للأوراق املالية لي�وم امس كما
ييل :بلغ عدد االس�هم املتداولة ( )430.421.334سهما ،بينما بلغت قيمة
االسهم ( )367.489.59دينارا.
واغل�ق مؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة ام�س على ( )597.81نقطة
منخفض�ا بنس�بة ( )0.57%ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ
( )601.24نقطة.
وتم تداول اس�هم ( )28رشكة من اصل ( )103رشكة مدرجة يف الس�وق،
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفصاح املايل ( )20رشكة.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني
واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام  ،2009ويس�عى إلطلاق نظام الت�داول عرب
االنرتنت للمس�تثمرين ،وينظم خمس جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد
اىل الخميس ،وم�درج فيه  105رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والتـأمني واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

االستثمار تصدر توجيهاً مهماً
بشأن شقق بسماية
ولفتت اىل “األزمات االقتصادية والصحية املركبة الناتجة عن
انخفاض أس�عار النفط وتفيش جائحة كورونا /كوفيد /19
فضال عن تحدي دخ�ول العراق مرحلة الهبة الديموغرافية أو
ما تس�مى /الفرصة الس�كانية /التي ،ان لم يتم اس�تثمارها
بشكل افضل ،فإنها ستتحول من نعمة اىل نقمة”.

الكشف عن املشاريع املنفذة يف ناحية الرحالية باألنبار
بغداد /الزوراء:
كشف مدير ناحية الرحالية يف االنبار،
مصطفى الريشاوي ،امس االثنني ،عن
املشاريع املنفذة يف الناحية ،فيما اشار
اىل اهتمام الحكوم�ة املحلية بالناحية
وش�مولها بمش�اريع كربى ستس�هم
يف تغيير ن�وع الخدم�ات املقدم�ة اىل
املواطنني هناك.
وقال الريشاوي لوكالة االنباء العراقية
(واع) :إن “الناحي�ة ش�هدت تنفي�ذ

مش�اريع كربى ،منه�ا بن�اء مدارس
جدي�دة ودوائر خدمي�ة كبناية لوحدة
صيان�ة كهرب�اء الرحالي�ة ،وبناي�ة
للقس�م البل�دي ،فضال عن مش�اريع
لتعبيد ش�وارع الناحية وانشاء ملعب
نموذجي”.
واوض�ح أن “مش�اريع الكهرب�اء
تش�مل تنفيذ عمليات تطوير الشبكة
الداخلية ومد خط�وط جديدة للطاقة
الكهربائية”.

وتق�ع ناحي�ة الرحالي�ة يف منطق�ة
حدودي�ة تح�اذي قض�اء العامري�ة
والفلوجة والرمادي وتحدها محافظة
كربالء املقدس�ة ،حيث تم تأسيس�ها
ع�ام  1971وارتبطت بقضاء الرمادي
 ..ويعتم�د اهله�ا بش�كل كبير على
الزراعة ،اذ انها مش�هورة بالبس�اتني
الت�ي تنتج ان�واع فاخرة م�ن التمور،
اضاف�ة اىل كونه�ا منطق�ة زراعي�ة
خصبة تنتج املحاصيل كافة.

بغداد /الزوراء:
اصدرت الهيئة الوطنية لالس�تثمار توجيها مهما بش�أن ش�قق بس�ماية
فيما عدت تعليمات جديدة لبيعها.
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه :انه “اس�تنادا اىل
توجيهات رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار يتم إلغاء جميع كتب االستثناء
الص�ادرة من قب�ل الهيئة من عملية التس�جيل عىل الوحدات الس�كنية يف
مدينة بس�ماية والتي لم يتم التعاقد عليها مع املصارف اعتبارا من اليوم
األثنني (أمس) املوافق  2021/9/13وبأثر رجعي”.
واضاف�ت ان “الهيئة س�تصدر قريب�ا ً تعليمات جديدة بش�أن عملية بيع
الوحدات السكنية واآللية املتبعة مع املصارف”.

اخلام العاملي يشهد أعلى مستوى وسط توقعات بزيادة الطلب
رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار النفط ،امس االثنني،
وسط مخاوف بش�أن إنتاج الواليات
املتح�دة يف أعق�اب األرضار الناجمة
ع�ن إعص�ار إي�دا ،مم�ا أدى إىل دعم
الس�وق ،إىل جانب توقع�ات بارتفاع
الطلب.
وارتف�ع خام برنت  33س�نتا أو 0.5
باملئ�ة إىل  73.25دوالرا للربميل وزاد
خام غرب تكساس الوسيط األمريكي
 32س�نتا أو  0.5باملئ�ة إىل 70.04
دوالرا يف الس�اعة  04:36بتوقي�ت
جرينتش ،كان كال السوقني عند أعىل
مستوياتهما منذ  3سبتمرب /أيلول يف
وقت سابق من الجلسة.
ظ�ل حوايل ثالث�ة أرباع إنت�اج النفط
البحري يف خليج املكس�يك األمريكي،
أو ح�وايل  1.4ملي�ون برمي�ل يوم ًيا،
ً
متوقفا من�ذ أواخر أغس�طس /آب،

وه�و م�ا يع�ادل تقري ًب�ا م�ا تنتجه
نيجرييا عضو أوبك.
يف حين ع�ادت مص�ايف التكري�ر

األمريكي�ة بش�كل أرسع م�ن إنتاج
النف�ط بعد إعصار إي�دا ،وهو عكس
التعايف من العاصفة املاضية.

إىل جان�ب تأثري  ،Idaسيركز اهتمام
السوق هذا األس�بوع عىل املراجعات
املحتمل�ة لتوقعات الطلب عىل النفط

م�ن منظمة البل�دان العامل�ة للنفط
(أوب�ك) ووكال�ة الطاق�ة الدولي�ة
( )IEAحيث استمرت حاالت اإلصابة
بفريوس كورونا يف االرتفاع.
وال تزال األس�واق بحاج�ة إىل توضيح
بش�أن تأثيرات الفيروس إىل م�ا بعد
امل�دى القريب ج ًدا وحت�ى نحصل عىل
ذل�ك ،يب�دو أن معظم األص�ول ،بما يف
ذل�ك النفط ،ق�د تس�تمر يف االنجراف
جانب ًيا.كم�ا ال ت�زال مخاط�ر اإلم�داد
قائمة من اإلف�راج الصيني املزمع عن
النفط من االحتياطيات االسرتاتيجية،
بينما أثريت اآلم�ال يف إجراء محادثات
جديدة بش�أن اتفاق نووي أوس�ع بني
إي�ران والغرب بع�د أن توصلت الوكالة
الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة التابعة لألمم
املتح�دة إىل اتفاق مع إي�ران يوم األحد
بشأن التأخري يف صيانة معدات املراقبة
إىل استمرار يف العمل.

الرياضي

أصفر وأمحر

ادفوكات :لن أتابع مباريات الدوري
العراقي

بغداد /متابعة الزوراء
اك�د مدرب املنتخ�ب الوطني العراقي لكرة الق�دم ،ديك ادفوكات ،أنه ل�ن يتابع الدوري
املمتاز ،مشريا إىل انه سيكلف آخرين بهذه املهمة.
وق�ال ادفوكات ،يف حوار صحف�ي له مع صحيف�ة  AD SPORTالهولندية :لن اتواجد يف
اي مدين�ة عراقية وحس�ب بنود العقد واالتفاقأن يقوم ش�خص آخ�ر بمتابعة الالعبني
املحليني.وأض�اف مدرب املنتخ�ب العراقي لكرة القدم :أنه لن يتابع الدوري بل س�يكلف
مس�اعديه بعم�ل ذلك.وتعادل املنتخب الوطني امام نظريه كوري�ا  0-0يف أوىل مباريات
التصفيات فيما خرس بالثانية أمام إيران .3-0
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كامل :اهليئة التطبيعية أجنزت مهامها

اليوم ..درجال وحيدر يتنافسان على مقعد الرئيس يف انتخابات احتاد الكرة
بغ�داد /ميث�م الخفاج�ي – امير
الداغستاني
تقب�ل ك�رة الق�دم العراقية على كتابة
عه�د جديد ،بع�د أن عانت لعهود مضت
وم�ا زال�ت تعان�ي من مش�كالت كثرية
وكبرية ومتكررة ،سببها الفشل اإلداري
الناتج من العمل الف�ردي والرأي القائم
على التعنت واأله�واء واملي�ول من قبل
االتح�ادات املتتالي�ة وم�ا خلفت�ه م�ن
تراكمات وتركات ثقيلة وملفات شائكة
 ،ق�د تكون حمالً وبيالً عىل من س�يقود
دفة االتحاد الجديد يف املرحلة املقبلة .
حيث تحتضن العاصم�ة بغداد ،يف تمام
الس�اعة  11من صب�اح الي�وم الثالثاء،
املؤتم�ر االنتخاب�ي التح�اد ك�رة القدم
الجدي�د يف فن�دق باب�ل ،بحض�ور كل
املرشحني وأعضاء الهيئة العامة.
وتش�تد املنافس�ة على رئاس�ة االتحاد
الجدي�د بين وزي�ر الش�باب والرياضة
عدن�ان درج�ال الذي أعلن عن ترش�حه
رس�ميا ً للمنصب وبرنامج�ه االنتخابي
أمام منافس�ه رشار حي�در رئيس نادي
الك�رخ الري�ايض ،بينم�ا هناك مرش�ح
واحد ملنصب النائب االول لرئيس االتحاد
وهو عيل جبار ،ومرش�ح واح�د للنائب
الثاني هو نجم املنتخب الوطني السابق
يونس محمود.
وال يخف�ى عىل الجميع م�ا مر به اتحاد
اللعبة م�ن نزاعات وتناحرات واتهامات
بقضاي�ا تزوي�ر ادت اىل فت�ح جبهتين
احداهما تمثل االتحاد الس�ابق واالخرى
تمثل عدن�ان درجال ،بعد ان تم اقصاؤه
من الرتش�ح ملنصب رئي�س االتحاد ،ما
دفعه لتقديم شكاوى إىل القضاء العراقي
ومحكم�ة التحكي�م الري�ايض (كاس)
جرى عىل اثرها اتفاق بني الطرفني عىل
تقديم اتحاد الكرة اس�تقالته وتش�كيل
هيئ�ة مؤقت�ة ،مقابل س�حب الدعاوى
القضائية .

حرة مباشرة
شدراك  ..جنوم
الزمن اجلميل
د.هادي عبد اهلل

وتش�هد انتخابات جمهورية كرة القدم
رصاعا ً من نوع مختل�ف ،إذ يرى بعض
املرش�حني ان الصراع لي�س انتخابي�ا ً
فحس�ب ،إنما هو رصاع من أجل البقاء
وإنهاء اإلقصاء واغتيال الديمقراطية.
ويأم�ل الوس�ط الري�ايض ببن�اء رصح
ك�روي جدي�د قائم عىل اس�اس رصني،
تسير ب�ه مجموع�ة مخت�ارة م�ن
الش�خصيات املعروفة بالنزاهة واملهنية
واالحرتافية يف العم�ل االداري  ،للوصول
بكرتن�ا اىل ب�ر االم�ان واس�تعادة هيبة

جلنة الكشافني ختتار الالعبني
املوهوبني من دوري األشبال
بغداد /الزوراء
َ
ق�ال رئيس لجنة الكش�افني يف الهي�أة التطبيعي�ة ،داود العزاوي :إن
اللجن�ة اخت�ارت ع�ددا م�ن الالعبني املوهوبين من مباري�ات دوري
االشبال ،وذلك عرب املدربني الكشافني العاملني يف اللجنة.
َ
وأض�اف :ان اللجن�ة حددت ملع�ب (مركز املوهبة يف ملعب الش�عب
ً
الدويل) ليكون مرسحا الختيار الالعبني ،يوم الخميس املقبل املوافق (
 ،) 16/9/2021عند الساعة الخامسة عرصاً ،حيث من املؤمل أن يتم
انتقاء الالعبني الذين وقع عليهم االختيار وفقا ً ملعايري فنية خاصة.
واختت� َم رئيس لجنة الكش�افني يف الهيأة التطبيعي�ة ،داود العزاوي،
حديث�ه بالق�ول  :إن اللجنة تواصل عملها املضن�ي النتقاء الخامات
واملواهب املنترشة يف عم�وم العراق بغية صقل موهبتهم وتقديمهم
للمنتخب�ات الوطنية ،مع غرس املفاهي�م الكروية الصحيحة لديهم،
لتهيئ�ة جي�ل واعد يض�م مواهب يمك�ن أن تكون الن�واة الحقيقية
لكرتنا مس�تقبالً ،حيث وضعنا منهاجا ً طويل األمد سيكون خارطة
الطري�ق لهذه املواهب والخامات الفتية التي نأمل منها خريا ً يف األيام
املقبلة.

إعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضي�ة واالعالمي�ة والصحفية
قدم�ت تعازيها الح�ارة اىل مص�ور برنامج
(س�توديو الجماهير) ال�ذي يب�ث من عىل
شاشة قناة (دجلة) الفضائية ،الزميل احمد
جب�ار الخيكان�ي وذل�ك لوفاة ابن ش�قيقته
 ...س�ائلني الل�ه العيل القدي�ر ان يتغمد الفقيدة
برحمته الواس�عة ويسكنها جنات الفردوس ويرزق اهلها ومحبيها
الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
**************
الزمي�ل الصحف�ي علاء البصري يعاني من
ازمة صحي�ة اجربته عىل الرق�ود يف الفراش
األبيض خالل األيام املاضية ،خالص دعواتنا
اىل العزيز البرصي بالشفاء العاجل وان يمن
علي�ه الرحم�ن بالصح�ة والعافي�ة وان يعود
بأفضل حال لعمله.
*********************
يف خط�وة جميل�ة  ،كرم�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة
لالتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم ،عضو املكتب
اإلعالمي لنادي القوة الجوية الريايض املصور
حيدر سالم بدرع االبداع بعد اختياره كأفضل
مصور للمنافسات واملباريات الخاصة بأندية
وفرق الفئات العمرية.

االتحاد عىل املس�توى املحيل واآلس�يوي
والعاملي.
وخ�ول االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم
{فيفا} الهيئ�ة التطبيعية لالرشاف عىل
االنتخاب�ات كما س�يتواجد ممثالن عن
االتحاد االسيوي ملراقبتها.
وم�ن جهت�ه ،اكد ش�امل كام�ل ،نائب
رئيس الهيأة التطبيعية التحاد الكرة :ان
عمل التطبيعية لهذا اليوم سيكون لجنة
انتخابي�ة فق�ط ،بتكلي�ف م�ن االتحاد
الدويل لكرة القدم .مشريا اىل :انه سيكون

اخر ي�وم بعدها ينته�ي عملها بالكامل
بعد تشكيل االتحاد وكل منا سيذهب إىل
بيته وال نمتلك اي صالحيات.
وقال كامل :لقد جهزنا كل األمور الخاصة
باالنتخابات وس�تكون االنتخابات تحت
إرشاف مب�ارش م�ن االتحاد اآلس�يوي.
الفت�ا اىل :ان عم�ل التطبيعي�ة خلال
املرحلة السابقة كان متعبا ً جدا واليخلو
م�ن املطب�ات واملش�اكل الكثيرة الت�ي
رافقتنا وقد عش�نا كتطبيعية مع وسط
ليس سهال بل كان صعبا ً جدا.

وتاب�ع “أنن�ا أتممن�ا م�ا كلفن�ا به من
االتحاد الدويل من أهداف جئنا من اجلها
وهي إج�راء االنتخابات وتمش�ية أمور
االتحاد والنظام الداخيل اضافة اىل امور
اخرى قمنا بإنجازها.
واش�ار اىل :اننا كفريق عمل نش�عر بأن
ضمائرن�ا مرتاحة ملا حققن�اه ونجحنا
بمواقع عديدة وحققنا نسبة كبرية من
األهداف وال ننكر وجود أخطاء بس�يطة
يف العم�ل ف�كل عم�ل الب�د أن تش�وبه
األخطاء وال يوجد عمل متكامل ابدا.

سعد ناطق يرفض االنتقال للمصري ويقرر البقاء مع الشرطة
بغداد /متابعة الزوراء
رف�ض الدويل ،س�عد ناط�ق ،عرض
املصري البورس�عيدي ،وقرر تجديد
عقده مع الرشطة للموسم املقبل.
ونرش املوقع الرسمي لنادي الرشطة،
أن س�عد ناطق قرر تجديد عقده مع
الن�ادي وتمثيل�ه يف املوس�م املقب�ل،
رافضا العرض االحرتايف الذي قدم له

من قبل نادي املرصي البورسعيدي.
ول�م يرش الن�ادي إىل مبررات ناطق
لرف�ض العق�د املصري ،واكتف�ى
باإلعالن عن رفض�ه وإبداء رغبته يف
البقاء ملوسم إضايف مع الرشطة.
يش�ار إىل أن املصري البورس�عيدي
أعلن يف وقت س�ابق رغبته يف التعاقد
مع سعد ناطق.

كوكب�ة خالدة من نجوم الزمن الجمي�ل ظلت تحتفظ بمكانها
ومكانته�ا يف ذاك�رة الك�رة العراقية ب�ل يف الذاك�رة الوطنية ..
ه�م نجوم كرة الس�تينات الفائزون ببطول�ة كأس العرب عام
 .. 1966ربم�ا الجيل الح�ارض اليعرف تفاصي�ل عن كل منهم
إال ان التط�ور التكنولوج�ي وبروز مواق�ع التواصل وفاعليتها
وتفاعله�ا حفظ لهؤالء النجوم جمالهم ،ونقول هؤالء والنقول
اولئ�ك النهم دائم�ا يحتلون مركز االهتم�ام يف التاريخ الكروي
العراق�ي فه�م حلقة الوصل بين جيل التأس�يس يف اربعينيات
القرن املايض وما قبل ذلك بقليل وبني جيل ذهب أمم اسيا وما
سبقهم من انجازات ..
هش�ام عطا عجاج وشدراك يوسف قد يكونا ابرز الباقني معنا
اليوم من ذلك الجيل الجميل أمد الله تعاىل يف عمرهما وغمرهما
بنعمة الصحة ،وقد يكون هناك من لم نذكره الن ايام العراقيني
ق�د أصابها الش�تات فعميت علين�ا اخبار الكثري م�ن االحبة ..
للراحلني الرحمة  ..ومناسبة االستذكار هي رقود النجم الكبري
شدراك يوسف يف احدى مستشفيات الوطن يف اربيل وهو يعاني
كما تقاطرت االخبار من مرض صعب .
ش�دراك يوس�ف تميز عن غريه بأنه ش�خصية جدلية  ..فهناك
م�ن ه�و معه وهناك م�ن هو ض�ده ،وهذا التوصي�ف يبقى يف
اطار الروح الرياضية النه يبقى نجما كرويا س�اطعا يف سماء
الرياضة العراقية .أما س�بب اختالف املواقف حوله فذلك النه –
من وجهة نظري – ش�خصية حيوية ال يخلد اىل الس�كون فهو
يف حركة دؤوبة عىل مستوى البدن ،إذ واظب عىل أداء التمارين
الرياضية متحديا رسعة اندفاع قطار العمر بل يكاد قبل رقدته
ان يتحكم بهذا القطار صحيا ورياضيا بفضل الله تعاىل ..
وعلى مس�توى الحي�اة العام�ة تميزت حي�اة النجم ش�دراك
يوس�ف يف التنقل بني رب�وع النجومية وحقوله�ا الزاهرة ،من
حق�ل الرياضة اىل حق�ل االعالم بمنافذه املتع�ددة ومن االعالم
اىل العالق�ات العام�ة وق�د يكون ه�ذا التنقل هو م�ن صنع له
معس�كرا حاسدا او مضادا يف اوس�اط املهن التي تقلب فيها ..
ولك�ن الحقيقة التي الجدال فيها هي ان ش�دراك يوس�ف نجم
عراق�ي كبري على الحكوم�ة وكل املؤسس�ات الرياضية وغري
الرياضي�ة ذات التخص�ص بش�ؤون املواطنين االلتف�ات اليه
يف معانات�ه ومتابع�ة وضع عائلت�ه وتقديم كل م�ا يليق بنجم
ريايض كبري ،والبد من االش�ارة اىل ان هذه االلتفاتة ال يجوز ان
يتبعها إحس�اس بصنع فض�ل او منة الن نجوم الزمن الجميل
صنعوا لنا وع�اء الذاكرة الرياضية الذي رصنا ندخر فيه ايامنا
ومناسباتنا الحلوة ..
دعوة مخلص�ة للجميع بأن يس�ألوا عن النجم الكبري ش�دراك
يوس�ف ويتحسس�وا اخباره وما يحتاجه وكذلك عائلته ،ففي
ذل�ك خدمة للعراق من خالل تكريم نجومه ووضعهم يف املكانة
التي يستحقونها .

عويف :مباراة كأس السوبر ستقام يف وقتها احملدد
بغداد /متابعة الزوراء
أكد رئيس لجنة املس�ابقات باالتحاد
العراق�ي لكرة الق�دم ،الدكتور حيدر
ع�ويف ،أن مب�اراة كأس الس�وبر بني
الق�وة الجوية ،حامل لقب�ي الدوري
والكأس ،والزوراء الوصيف ،س�تقام
يف موعدها يف السابع عرش من الشهر
الجاري ،وغري قابلة للتأجيل.
وقال عويف :إن لجنة املسابقات ثبتت
موعد كأس السوبر ،وال يمكن تأجيل
املب�اراة أو تغيير موعده�ا ،حتى إن
أقيم�ت االنتخابات الخاص�ة باتحاد
الكرة املقررة اليوم.
وواص�ل“ :بطول�ة ال�دوري إىل اآلن
مثبت�ة يف العرشي�ن م�ن الش�هر
الج�اري ،إال أن لجن�ة الرتاخي�ص يف

الهيئة التطبيعية طلبت من نظريتها
يف االتح�اد اآلس�يوي ،من�ح فرص�ة
لألندية لتس�وية مشاكلها املالية ملدة
شهرين ،وإىل اآلن لم نستلم ردا يف هذا
الخصوص”.
وأضاف“ :الدوري س�يتأجل فقط يف
حال أرسل االتحاد اآلسيوي موافقته
على التمديد ،حي�ث س�يكون هناك
تأجي�ل بس�يط ملن�ح األندي�ة فرصة
إيج�اد حل�ول وضمان�ات ،م�ن أجل
الحصول عىل الرخصة اآلسيوية”.
يش�ار إىل أن  14نادي�ا م�ن ال�دوري
املمت�از ،ل�م تحص�ل على الرخص�ة
اآلس�يوية بس�بب دي�ون س�ابقة،
ومشاكل قائمة مع الالعبني واملدربني
حول املستحقات املالية.

حافظ :جمموعة األومليب متوازنة وسننافس بقوة يف بطولة غرب آسيا
بغداد /حسني عمار
َّ
أكد املدرِّب املس�اعد ملنتخبنا األوملبي ،س�عد
حاف�ظَّ ،
أن قرعة بطولة اتحاد غرب آس�يا،
تحت  23عاماً ،وضعت منتخبنا يف مجموعة
ً
فرصة
متوازنة ،مشيراً ،اىل أن البطولة ُت َع ُّد
ً
جيدة إلعداد الفريق للتصفيات اآلسيويَّة.
وقال حاف�ظ إن” العراق وق�ع يف مجموعة
متوازن�ة ،وجمي�ع الف�رق يف املجموع�ة
ً
جاهزة
لديها الحظوظ نفس�ها بوصفاه�ا

ً
ً
مبين�ا أن “ منتخبنا
ومس�تمرة يف اإلعداد”،
ُي َع� ُّد منتخبا ً جدي�دا ً بعد ما ت َّم حلُّ ُ�ه يف امل َّدة
ً
قصرية ،إذا ما
السابقة ،وفرتة إعداده كانت
قورنت بباقي املنتخبات”.
وأض�اف حاف�ظ َّ
أن” الجه�از الفن�ي ب�دأ
بتش�كيل الفري�ق وانخ�رط يف معس�كر
ّ
داخلي يف كربلاء ،بعدها يف معس�كر تركيا
واإلم�ارات ،وأصبح�ت الص�ورة واضح�ة
للم�درب ع�ن إمكاني�ة الالعبني م�ن خالل

التدريبات املتواصلة واملباريات الو ّدية ،وهي
فرتة ممتازة للخروج بمجموعة جيدة ّ
تمثل

العراق يف بطولة غرب آسيا”.
وأشار حافظ إىل أن” هذه البطولة مهمَّة جدا ً
لالعبين�اُ ،
وت َع ٌّد مُ َّدة إع�داد جيدة للتصفيات
اآلس�يوية م�ن خلال الدخ�ول يف أج�واء
املنافس�ة باإلضافة إىل َّ
أن أجواء الس�عودية
كبري ألج�واء البحرين التي
مش�ابهة إىل ح ٍد
ٍ
ستحتضن التصفيات اآلسيوية “.

ويف الخت�ام ،أك�د حاف�ظ أن” الفري�ق م�ن
جهاز فني وإداري والعبني عازم عىل دخول
البطولة بروحيَّة املنافس وليس�ت املشاركة
فحسب”.
يذك�ر أن قرع�ة بطولة إتحاد غرب آس�يا،
تحت  23عاما ً يف نس�ختها الثانية ،وضعت
منتخبن�ا األوملب�ي يف املجموع�ة الثاني�ة
إىل جان�ب منتخب�ات لبن�ان واإلم�ارات
وفلسطني.
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انتقال رونالدو وميسي يهيمن على انطالقة دوري أبطال أوروبا
أخل انتقال ليونيل مييس من برشلونة
إىل باريس وكريستيانو رونالدو
من تورينو إىل مانشسرت يونايتد
بالنظام الساري بكرة القدم األوروبية
والبانوراما التنافسية الخاصة بها اآلن
مع عودة دوري أبطال أوروبا ،البطولة
التي تستعيد بشكل كبري أوضاعها
الطبيعية مع عودة الجمهور إىل املالعب،
رغم بعض االضطرابات بسبب تداعيات
مباريات املنتخبات الوطنية.
فبعد قرابة عامني تكيفت خاللها
املنافسة ومحيطها مع الوضع الناتج
عن جائحة فريوس كورونا ،يمكن
أن تبدأ الكرة يف التدحرج يف ظروف
مشابهة ملا كانت عليه يف املايض قبل
األزمة الصحية ،يف أجواء من التشجيع
واإلثارة والرتقب لعروض الساحرة
املستديرة.
وبشكل ما ستعود الجماهري إىل املالعب،
وهناك ستجد مييس وأيضا سريجيو
راموس يرتديان قمصان باريس سان
جريمان وكريستيانو رونالدو مرة
أخرى يف مانشسرت يونايتد رفقة رافائيل
فاران بعد رحيله عن ريال مدريد.
كما سيجد املشجعون اإلنجليزي
جاك جريليش العبا يف مانشسرت
سيتي ،وروميلو لوكاكو يف صفوف
تشيليس ،حامل لقب النسخة األخرية
من التشامبيونزليج ،وكذلك ممفيس
ديباي كوجه جديد يف برشلونة ،يف حني
قد عاد أنطوان جريزمان مرة أخرى إىل
أتلتيكو مدريد ،وهكذا حال العديد من
الالعبني الذين انتقلوا من ناد آلخر خالل
املريكاتو الصيفي.
وبهذا الشكل تنطلق منافسات البطولة
األوروبية العريقة وكل األنظار منصبة
عىل سان بطرسربج ،املوقع الذي
تم اختياره الحتضان النهائي بعد
محاولتني لم تكلال بالنجاح من جانب
إسطنبول ،التي جردت من مكانتها
كمقر بسبب قيود صحية تتعلق بتفيش
فريوس كورونا.
ويربز تشيليس باعتباره من أقوى
الخصوم .إنه نموذح للمجموعة يف
مواجهة النجوم ،وللصالبة التي تغلبت
عىل الفردية .ويعد فريق املدرب توماس
توخيل ،القوي واملتماسك ،مرشحا
للفوز من جديد أمام كتيبة باريس

سان جريمان الجديدة ،بعدما منح
النادي الفرنيس دفعة جديدة مليزانيته
ليؤجج فريقه بمزيد من النجوم ،يأتي
يف مقدمتهم مييس مع استمرار كيليان
مبابي واستقرار نيمار.
وستحظى كرة القدم اإلسبانية بأكرب
عدد من الفرق يف مرحلة املجموعات.
فقد رفع فوز فياريال بالدوري األوروبي
عدد ممثيل الليجا يف التشامبيونزليج
إىل خمسة ،بزيادة بقدر فريق مقارنة
بأندية أملانيا وإنجلرتا وإيطاليا املشاركة
يف البطولة.
ويخوض البطل أول مواجهة اليوم
الثالثاء ،يف اليوم الذي ستنطلق فيه
البطولة ،عندما سيستقبل زينيت سان
بطرسربج ،ممثل املدينة التي ستحتضن
نهائي البطولة يف  28من مايو/آيار
املقبل.
والفريق الرويس ،عىل وجه التحديد ،أحد
املترضرين بسبب مباريات املنتخبات
الوطنية بسبب تصفيات أمريكا
الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر .فقد
منع االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا)
زينيت من االعتماد عىل الربازيليني
مالكوم وكلودينيو لعدم السماح
باالنضمام ملعسكر منتخب الكناري
الذي استدعاهما  ،كما فعلت الفرق
اإلنجليزية .إنها عواقب عدم تطابق
التواريخ يف تقويم املنافسات الدولية.
يف نفس املجموعة يستقبل ماملو
السويدي يوفنتوس ،الذي سيبذل

قصارى جهده لتعويض رحيل
كريستيانو رونالدو وتقديم أداء مغاير
للصورة الباهتة التي ظهر بها املوسم
املايض.
غري أن املواجهة املرتقبة عىل ملعب
كامب نو تلقى أكرب قدر من االهتمام يف
يوم االفتتاح .فبايرن ميونخ ،الذي أذل
الفريق الكتالوني بخسارة مخزية 2-8
يف املوسم قبل املايض ،يزور برشلونة
ألول مرة منذ ذلك الحني .وستسنح
لكتيبة املدرب رونالد كومان فرصة
الثأر ،بحثا عن هوية له بعد رحيل
مييس.
ويلتقي دينامو وبنفيكا ،القادمان من
األدوار التمهيدية ،يف نفس املجموعة يف
كييف.
كما ينضم كريستيانو رونالدو لساحة
املعركة .ويتوجه مانشسرت يونايتد،
مع عودته إىل دوري أبطال أوروبا ،إىل
ملعب وانكدورف للعب أمام يانج بويز
السويرسي.
وسيكون بمقدو رالنجم الربتغايل ،هداف
البطولة ،معادلة الرقم القيايس املسجل
باسم إيكر كاسياس باعتباره الالعب
الذي خاض أكرب عدد من املباريات يف
التشامبيونز ليج.
وستكون مباراته القادمة ضد فياريال
الذي يعود إىل املسابقة األوروبية األعىل
مكانة يف مباراة أمام أتاالنتا اإليطايل.
وسيسعى إشبيلية لتعزيز موقعه يف
التشامبيونزليج بفريق قوي ،ويستهل

هاتريك بنزمية يقود ريال مدريد للفوز على سلتا فيغو

حقق ريال مدريد فوزا ً ثمينا ً عىل ضيفه سلتا فيغو 5-2
عند عودته مللعبه سانتياغو برينابيو يف الجولة الرابعة
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.ورفع ريال رصيده إىل
 10نقاط متفوقا ً بفارق األهداف عن فالنسيا وأتلتيكو
مدريد بطل املوسم املايض.خاض ريال مدريد أول مباراة
له عىل ملعب “سانتياغو برنابيو” منذ  560يوما ً وتحديدا
منذ األول من أذار/مارس عام  2020وذلك بسبب أعمال
التجديد التي يخضع لها امللعب التاريخي وسط العاصمة
االسبانية.وكان ريال مدريد خاض مبارياته عىل مدى عام
ونصف عىل ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” املجاور.
وستبلغ كلفة تجديد امللعب  575مليون يورو عىل أن تنتهي
األعمال فيه نهائيا ً يف كانون الثاني/يناير عام .2023فاجأ
سلتا أصحاب األرض بافتتاح التسجيل عرب سانتا مينا
الذي شق طريقه بني ناتشو والربازييل كاسيمريو قبل أن
يسجل يف مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد مرور
 4دقائق.ورد ريال مدريد بهدف لبنزيمة الذي استثمر
كرة من العب الوسط األوروغوياني فيديريكو فالفريدي
ليتابع الكرة داخل الشباك  )24(.لكن الفريق امللكي لم
ينعم بتقدمه طويالً ألن فرانكو سرييف منح التقدم مجددا ً
لسلتا فيغو إثر كرة بالكعب ارتطمت بالقائم وعادت

إليه ليتابعها يف الشباك  )31(.وسجل بنزيمة هدفا ً
لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل  )39(.وبعد مرور
دقيقة واحدة عىل انطالق الشوط الثاني نجح بنزيمة
يف إدراك التعادل بكرة رأسية.وكان بنزيمة صاحب
التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف
الثالث للربازييل فينيسيوس جونيور.
وشارك العب الوسط الفرنيس الجديد
الشاب ادواردو كامافينغا ( 18عاماً)
يف صفوف ريال مدريد للمرة األوىل
منذ انتقاله إليه من رين ،وتمكن
من إضافة الهدف الرابع عندما
سدد الكرواتي لوكا مودريتش
كرة قوية فشل حارس سلتا
ماتياس ديتورو يف التقاطها،
فتهيأت أمام الوافد الجديد
ليتابعها داخل الشباك )72(.
وأكمل بنزيمة الـ”هاتريك”
من ركلة جزاء احتسبت بعد
اعاقة فينيسيوس جونيور
داخل املنطقة.

مفكرة الزوراء

مشاركته فيها عىل ملعب سانشيز
بيزخوان ضد سالزبورج النمساوي،
بينما يواجه ليل بطل فرنسا
فولفسبورج األملاني عىل ملعب بيري
موروي.
أما مشاركة مييس األوروبية األوىل
مع ناديه الجديد فستكوم يوم غد
األربعاء .ويتواجه باريس سان جريمان
وبروج عىل ملعب جان بريدل ،والفريق
البلجيكي يعد األضعف يف املجموعة
األوىل ،وهي واحدة من أقوى املجموعات
يف املسابقة.
وعىل الجانب اآلخر ،يستقبل نادي
مانشسرت سيتي ،وصيف البطل الحايل،
عىل ملعب االتحاد اليبزيج ،الذي فقد
هويته برحيل مدربه يوليان ناجيلسمان
إىل بايرن ميونيخ.
ويتألف الرباعي اآلخر املدجج
بالحسابات املعلقة واملحفزات من
أتلتيكو مدريد وليفربول وميالن
وبورتو .ويستهل األتلتي ،بطل الدوري
اإلسباني ،مسريته يف البطولة عىل أرضه
أمام ممثل الربتغال ،مع عودة جريزمان
لصفوف «الروخيبالنكوس».
ويقابل ليفربول مجددا ميالن ،العائد
إىل دوري األبطال ،يف تكرار ملواجهتهما
يف نهائي  2005حني فاز الفريق
اإلنجليزي بقيادة رافائيل بينيتيز 0-3
عىل املجموعة اإليطالية التي كان يتوىل
كارلو أنشيلوتي إدارتها الفنية.
وللمرة األوىل يشارك ناد مولدويف يف

البطولة األوروبية الرفيعة .ويبدأ رشيف
ترياسبول مشواره أمام شاختار
دونيتسك األوكراني ،الذي عىل الرغم
من أنه يمر عادة باألدوار التمهيدية،
فإنه غالبا ما يجد لنفسه مساحة بهذا
الحدث الريايض.
وسيزور ريال مدريد ملرة جديدة سان
سريو للعب أمام إنرت عىل غرار العام
املايض .وكان فريق العاصمة اإلسبانية
قد فاز حينها ،يف غياب سريجيو راموس
ورافائيل فاران ،يف كلتا املباراتني أمام
بطل الدوري اإليطايل ،الذي يبدو يف
وضع أضعف عقب رحيل روميلو
لوكاكو وأرشف.
وتكتمل الجولة األوىل من دوري أبطال
أوروبا بمواجهتي املجموعة الثالثة
حيث يستقبل بشكتاش الرتكي
بوروسيا دورتموند األملاني ،ويلعب
سبورتينج الربتغايل عىل أرضه أمام
أياكس الهولندي.
مولر :ال يمكنني تقييم برشلونة بدون
مييس
قال األملاني توماس مولر العب وسط
بايرن ميونيخ ،إنه من املؤسف رحيل
األرجنتيني ليونيل مييس عن برشلونة،
الذي يواجهه الفريق البافاري اليوم
الثالثاء عىل ملعب «كامب نو» يف
الجولة األوىل من دور املجموعات
بدوري أبطال أوروبا.وأضاف مولر يف
ترصيحات نرشتها وسائل إعالم أملانية:
«من املؤسف أن مييس لم يعد موجودا
يف الفريق .اللعب أمام فريق به ليونيل
مييس يمنحك دفعة إضافية ألننا جميعا
نعرف إنجازاته».وتابع مولر« :عيل
أن اعرتف أنه ال يمكنني اآلن تقييم
برشلونة .سنواجه بال شك فريقا مختلفا
بدون مييس».وأكمل« :من املمكن أنه يف
غياب مييس قد يستخدمون العبا آخر
يقوم باملزيد من الواجبات الدفاعية .ال
أعرف ما الذي ينتظرنا .يف كل األحوال
سنخوض مباراة عىل ملعب رائع أمام
ناد عظيم».يذكر أن برشلونة كان من
املنافسني املفضلني ملولر يف مشواره ويف
آخر مواجهة بني الفريقني والتي فاز
بها الفريق البافاري  2-8أحرز مولر
هدفني لريتفع رصيده من األهداف
يف شباك الفريق الكتالوني إىل ستة يف
خمس مباريات بني الفريقني.

7

اعالم الكرتوني

إصابة خطرية ملوهبة ليفربول أمام ليدز

تعرض العب ليفربول هاريف إليوت إلصابة خطرية خالل مباراة
فريق�ه أمام مضيفه لي�دز يونايتد ،ضمن الجول�ة الرابعة من
الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ويف الش�وط الثاني من عمر اللقاء ،سقط إليوت أرضا بعد لعبة
مشرتكة مع بديل ليدز باسكال سرتويك ،وهرع النجم املرصي
محمد صالح ملس�اعدة زميله ،لكن�ه وضع يديه عىل عينيه عند
رؤية طبيعة اإلصابة.
ولم يتم إعادة اللقطة تلفزيونيا ،حتى أن الكامريات ابتعدت عن
إلي�وت الذي بدوره خرج عىل نقالة وس�ط تصفيق من جمهور
ليدز يونايتد.
وبعد االستعانة بتقنية الفيديو ،أشهر الحكم البطاقة الحمراء
يف وجه سرتويك ،وسط غضب عارم من مدرب ليفربول يورجن
كلوب.

صافرة إجنليزية تضبط مباراة
برشلونة وبايرن ميونيخ

يدي�ر الحكم اإلنجليزي مايكل أوليفر ،مباراة برش�لونة وبايرن
ميونيخ املقررة اليوم الثالثاء ،يف الجولة األوىل من دور املجموعات
بدوري أبطال أوروبا.
وكان أوليف�ر ( 36عام�ا) قد أدار مباراة لربش�لونة يف نوفمرب/
ترشين الثاني  2020عندما انترص الفريق الكتالوني عىل دينامو
كييف .2-1
ويف أكتوبر/ترشين األول من نفس العام أدار املباراة التي انترص
فيها بايرن ميونيخ عىل أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة.
كما أدار مواجهة برش�لونة مع سالفيا براج يف نوفمرب/ترشين
الثان�ي  2019والت�ي انتهت بالتعادل الس�لبي ،ويف مارس/آذار
 2018ت�وىل إدارة مباراة للبايرن أمام بش�كتاش الرتكي انتهت
بفوز الفريق البافاري .1-3
وم�ن ناحية أخرى ،يدير البيالرويس أليكسي كولباكوف مباراة
إش�بيلية وس�الزبورج ،بينما س�يدير الفرنيس كليم�و توربان
مباراة فياري�ال وأتاالنتا ،علما بأن املواجهتني س�تكونان اليوم
الثالثاء أيضا.

ليفربول ينجز املهمة بنجاح وصالح يف املوعد
نجح ليفربول بتخطي مستضيفه ليدز يونايتد  0-3ضمن املرحلة
الرابعة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم يف أمسية سجل
فيها النجم املرصي محمد صالح هدفه رقم  100يف
املسابقة.
وافتتح الفرعون النتيجة يف الدقيقة ،20
ثم أضاف الربازييل فابينيو الثاني ،50
قبل أن يختتم النجم السنغايل
ساديو مانيه الثالثية بهدف
يف الدقيقة .2+90
فريق املدرب األملاني
وصار رصيد
 10نقاط وتساوى
كلوب
يورغن
مانشسرت يونايتد
يف الرصيد مع
توقف رصيد ليدز
وتشيليس ،مقابل
فقط دون أن يحقق
نقطتني
عند
اآلن ويف املركز السابع
أي فوز إىل
عرش.
ليفربول الساعي إىل استعادة
و حا فظ
لقب الدوري املحيل من جاره مانشسرت سيتي ،عىل

سجله خاليا من الهزائم يف  14مباراة تواليا ً امتدادا ً من املوسم
املايض ،بينها خمسة انتصارات تواليا ً خارج ملعبه .كما لم
يخرس أيضا ً يف  33مباراة تواليا ً شهدت مشاركة الثنائي الدفاعي
الهولندي فريجيل فان دايك والكامريوني جويل ماتيب أساسيني
جنبا إىل جنب.
ويف غياب الربازييل املصاب روبرتو فريمينو شارك الربتغايل ديوغو
جوتا بديالً عنه يف صفوف ليفربول.

أينرتاخت فرانكفورت يفرط بفوزه األول

فرط أينرتاخت فرانكفورت ،بفوزه األول واكتفى
بالتعادل الثالث تواليا ً وهذه املرة عىل أرضه ضد
شتوتغارت  1-1يف املرحلة الرابعة من الدوري
األملاني لكرة القدم.وكان أينرتاخت يف طريقه يف
املرحلة املاضية للفوز عىل أرمينيا بيليفيلد بعدما
تقدم عليه -1صفر حتى الدقيقة  86قبل أن تهتز
شباكه بهدف التعادل ،ثم تكرر املشهد األحد حني
تقدم يف الدقيقة  79عرب الرصبي فيليب كوستيتش
قبل أن يتلقى هدف التعادل يف الدقيقة  88عرب املرصي
الشاب عمر مرموش ( 22عاماً) ،وذلك رغم اضطرار
الضيوف إىل إكمال اللقاء بعرشة العبني بعد طرد فالديمار
أنتون يف الدقيقة .82وبدوره ،حقق هوتر انتصاره األول
مع فريقه الجديد مونشنغالدباخ وجاء عىل حساب ضيفه
أرمينيا بيليفيلد بثالثة أهداف لالرس ستيندل ( 35و)69

والسويرسي دينيس زكريا ( ،)72مقابل هدف للياباني
ماسايا أوكوغاوا  )45+1(.كما حقق هرتا برلني فوزه األول
للموسم وجاء عىل حساب مضيفه بوخوم.

الشعراوي يهدي مورينيو انتصاره الثالث وصدارة الكالتشيو
منح ستيفان الشعراوي ،العب
فريق روما ،مدربه الربتغايل
جوزيه مورينيو انتصاره الثالث
تواليا يف الدوري اإليطايل لكرة
القدم «السريي آ» عىل حساب
ساسولو.
وانترص روما عىل ساسولو

بهدفني لهدف يف لقاء الجولة الثالثة
الذي احتضنه ملعب (األوملبيكو).
وافتتح التسجيل ألصحاب األرض بريان
كريستانتي يف (ق )37وعادل الضيوف
الكفة عن طريق فيليب ديوريتشيتش
يف (ق.)57وخطف الشعراوي النقاط
الثالث بهدفه الذي أحرزه لفريق روما

يف (ق.)90وبانتصاره حافظ روما عىل
صدارة ترتيب الدوري اإليطايل بالعالمة
الكاملة من  3مباريات ،وبفارق
األهداف عن ميالن ونابويل.
يف املقابل توقف رصيد ساسولو عند
النقطة  4محتال املركز التاسع يف
جدول الرتتيب.
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تونس ..شركة خدمات إعالمية تتعرض
ملداهمة من قبل قوات األمن دون إذن قضائي

تونس /متابعة الزوراء:
تعرضت رشكة «إنستالينغو» ( )Instalingoالتونسية ملداهمة من قبل قوات أمن بزي
مدني دون إظهار إذن قضائي ،وتم احتجاز معدات الرشكة.
وقال هيثم الكحييل -وهو مؤسس رشكة إنستالينغو ورائد أعمال تونيس -يف بيان عىل
صفحته يف «فيس�بوك» ( )Facebookإنه «بعد أشهر من التحريض والرتهيب تعرضت
رشكة إنستالينغو لعملية مداهمة من قبل قوات أمن بزي مدني ،دون االستظهار بأي
إذن قضائ�ي ،وتم احتجاز مع�دات الرشكة املتمثلة يف أجهزة حاس�وب ،كما تم إرغام
كل موظف�ي الرشكة ،مرتجمني وصحفيني وإداريين ،عىل الحضور قرسا طيلة  3أيام
لعرشات الس�اعات لدى إحدى الجهات األمنية ليت�م التحقيق معهم دون تمكينهم من
حضور محام مع القيام باالستيالء عىل هواتفهم النقالة».
وأض�اف «بعد أس�بوع كامل م�ن التحقيق�ات املاراثونية وبعد اس�تنفار كل الوحدات
األمني�ة بكل أصنافها وخاصة الفنية منها ،انتهت األبحاث إىل ال يشء ،حيث لم يعثروا
عىل أموال طائلة ال س�ائلة وال يف حس�ابات بنكية ،ولم يعثروا عىل أي يشء من ش�أنه
أن يدي�ن الرشك�ة وال أي موظف م�ن موظفيها بما ورد يف الئحة االته�ام التي لم يقع
توجيهها إال مس�اء (أمس) الجمعة والتي اتهم�ت عددا من موظفي الرشكة بتهم من
قبيل تبييض األموال والتآمر عىل أمن الدولة وما إىل ذلك من القوالب الجاهزة».
وقال «يهم رشكة إنس�تالينغو أن توضح أنها رشكة تونس�ية رائ�دة يف العالم العربي،
تنش�ط منذ سنة  ،2014وتشغل أكثر من  90موظفا كلهم من حاميل الشهادات العليا
وم�ن املتميزين يف أح�دث االختصاصات ،وأكثر من  %80منهم من النس�اء ،فضال عن
تحصل مئات التونس�يني عىل فرص التدريب والحصول عىل خربات حديثة داخل هذه
الرشكة ،وذلك وسط احرتام تام للمعايري املهنية واألخالقية واملواثيق والقوانني».
وأوضح البيان «أصبحت إنس�تالينغو من بني أه�م رشكات ترجمة املحتوى الرقمي يف
املنطق�ة ،وترتجم ش�هريا أكثر من مليون كلمة ،فضال ع�ن دورها يف صناعة املحتوى
الرقم�ي ب�كل أنواع�ه ،وذل�ك يف إطار رؤيتها املس�تقبلية التي تس�عى م�ن خاللها إىل
جع�ل تونس مرك�زا دوليا لصناع�ة املحتوى الرقمي وري�ادة األعم�ال ،لتكون وجهة
ل�كل املؤسس�ات اإلعالمية العاملية الراغب�ة يف االنتقال من اإلعلام التقليدي إىل اإلعالم
الجديد».
وقال الكحييل «تتعامل إنستالينغو مع كربيات املؤسسات اإلعالمية الرائدة يف العالم ،يف
الواليات املتحدة األمريكية والعالم العربي ،ويف أوروبا ،وكل معامالتها يف إطار القانون
وال غبار عليها ،ونحن منفتحون ومس�تعدون لتقديم كل املعطيات للجهات القانونية
املعنية ،كما كنا دائما ،وليس لدينا يشء نخفيه ،بل إننا نعترب أن رشكتنا عىل مس�توى
عال من الشفافية واالنضباط لقواعد املمارسات السليمة املتصلة بها».
وتابع «لهذا ،وبعد أن انتهت األبحاث التي اس�تمرت ألش�هر وش�ملت التنصت عىل كل
منتسبي الرشكة وإرسال سيارات لتتبعهم حيث ما حلوا ،باإلضافة إىل معطيات أخرى
يف غاية من الخطورة نتحفظ عن الخوض فيها أو بيانها حاليا ألسباب قانونية ولكنها
موثقة بمحارض رس�مية ،فإننا رشكة إنستالينغو نحمل رئاسة الجمهورية التونسية
املس�ؤولية الكاملة عن السلامة الجس�دية لكل موظفي الرشكة وكل املتعاونني معها
وعائالته�م ،وتطالب الس�يد رئيس الجمهوري�ة بالتدخل لوضع ح�د لحالة التحريض
الهمجية التي انطلقت من قبل أنصاره ضدنا».
كم�ا دع�ا البي�ان النقاب�ة الوطني�ة للصحفيين التونس�يني ومنظمة العف�و الدولية
و»مراس�لون بال ح�دود -الرشق األوس�ط» إىل التدخل العاجل للدف�اع عن  22صحفيا
يعمل�ون يف الرشكة تم انتهاك كل حقوقهم املهنية من االس�تحواذ عىل هواتفهم وعىل
حواس�يبهم إىل إخضاعه�م إىل تحقيق�ات دون حضور محاميه�م أو محامي الرشكة،
وس�ؤالهم عن جزئي�ات يف صميم عملهم الصحفي وال عالقة له�ا ال من قريب وال من
بعيد بالتهم موضوع البحث.
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تهمة اإلرهاب تتصيد الصحفيني املعارضني يف اجلزائر
الجزائر /متابعة الزوراء:
ق�ررت الس�لطات القضائي�ة الجزائري�ة
إي�داع الصحف�ي الجزائ�ري واملداف�ع ع�ن
حقوق اإلنس�ان حس�ن بوراس ره�ن الحبس
االحتياط�ي ،التهام�ه خصوص�ا بـ»تمجي�د
اإلرهاب» ،حس�بما ق�ال عبدالغن�ي بادي أحد
محاميه.
وأوض�ح ب�ادي أن ب�وراس اته�م بـ»االنتماء
إىل منظم�ة إرهابية (حركة رش�اد) ،وتمجيد
اإلره�اب والتآمر ضد أم�ن الدولة بهدف تغيري
نظام الحكم».
والصحفي ال�ذي أودع الحبس بعدما اس�تمع
إلي�ه ق�ايض تحقيق يف محكمة س�يدي محمد
بالجزائ�ر العاصم�ةُ ،يحاك�م أيض�ا بتهم�ة
«اس�تخدام وس�ائل تقني�ة وإعالمي�ة لتجنيد
أفراد ضد س�لطة الدول�ة» ،وتعد ه�ذه التهم
خطيرة وتص�ل عقوبتها إىل  15س�نة س�جنا
حسب املحامي.
وكانت الس�لطات اعتقلت بوراس يف السادس
من سبتمرب وفتش�ت منزله يف منطقة البيّض
(ش�مال غ�رب) ألس�باب مجهول�ة ،حس�بما
أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان التي
ينتمي إليها.
ويف الثامن والعرشين من نوفمرب  ،2016أُحيل
ب�وراس إىل محكمة البي�ض االبتدائية ،وكانت

تلك املرة الثانية الت�ي يدينه القضاء الجزائري
بسبب نش�اطه ،وقضت املحكمة بسجنه ملدة
سنة ،بتهم «إهانة الحكومة» ،و»التواطؤ عىل
إهانة الحكومة» ،و»ممارسة مهنة الصحافة
دون ترخيص».
ووصفت منظمة العف�و الدولية يف ذلك الوقت
ب�وراس بأن�ه «س�جني رأي» ،قائلة إن�ه أدين

«بس�بب تس�جيل فيدي�و ملواطنين ي�روون
فيه كي�ف يتلقى مس�ؤولون كب�ار يف الجهاز
القضائي واألمني رشاوى».
ويتع�رض بوراس منذ الع�ام  2003للمالحقة
القضائي�ةُ ،
وحكم عليه بالس�جن ملدة عامني،
وفرضت علي�ه الرشطة وق�ف عمله الصحايف
املتعلق بـ»القضايا السياسية» ،وفق ما ذكره

موقع «الكرامة» الجزائري.
ويف الثان�ي م�ن أكتوب�ر ُ ،2015
اعتق�ل م�رة
أخ�رى بتهم�ة «إهان�ة رئي�س الجمهورية»،
و»التحريض عىل العصيان» واحتجز يف سجن
البيض ،ولم يتم اإلفراج عنه إال يف الثامن عرش
من يناير  ،2016أي بعد مرور ثالثة أشهر عىل
االعتقال الذي وصفه محاموه بـ»التعسفي»،
وخاض خاللها عدة إرضابات عن الطعام.
ويف م�ارس  ،2021تلق�ى ب�وراس اس�تدعاء
للمث�ول أم�ام محكم�ة الجناي�ات يف محكمة
البي�ض الجزائرية ،ملحاكمت�ه بثالث تهم منها
جناي�ة تحري�ض املواطنني عىل حمل السلاح
ض�د س�لطة الدولة والت�ي تص�ل عقوبتها إىل
اإلع�دام ،وجنحتا إهانة هيئة نظامية ،وإهانة
رئيس الجمهورية.
وتزاي�دت خلال األش�هر املاضي�ة املالحقات
القضائية واإلدانات بحق الصحفيني واملدونني
واملعارضني السياسيني والناشطني يف الحراك.
وت�م اتهام بعض الصحفيين بالتحريض عىل
االنقس�ام يف البل�د وتهديد املصلح�ة الوطنية
والعمل لصالح «جهات أجنبية».
وبحسب اللجنة الوطنية لإلفراج عن املعتقلني،
ال يزال نحو  200شخص موقوفني عىل خلفية
الحراك الذي منعت السلطة مسرياته منذ مايو،
أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية.

بعد حكم بالسجن  15عاماً

قوات حفرت تفرج عن املصور اللييب إمساعيل الزوي بـ»عفو خاص»
طرابلس/ا.ف.ب:
أفرج�ت الق�وات التابعة للمشير خليف�ة حفرت ع�ن املصور
الصحفي والناش�ط املدني إس�ماعيل الزوي املحكوم بالسجن
 15عاماً ،بعد صدور قرار عسكري بـ»عفو خاص» عنه.
وق�ال مص�در مس�ؤول يف االدع�اء العس�كري بق�وات حفرت
لـ»فران�س برس» إن «الصحفي إس�ماعيل ال�زوي الذي صدر
بحقه حكم قضائي بالسجن ملدة  15عاما ،أطلق رساحه رسميا ً
بموجب قرار عسكري من القيادة العامة للقوات املسلحة» ،من
دون اإلدالء ب�أي معلوم�ات إضافية.وأكدت الباحثة يف منظمة
هيوم�ن رايتس ووتش حنان صالح نبأ إطلاق الزوي ،وكتبت
عىل حس�ابها عىل تويرت «اإلفراج املتأخر عن املصور الصحفي
إس�ماعيل الزوي بعد ثالث س�نوات من االعتقال التعس�في».
واعتقل إس�ماعيل بوزريبة الزوي عام  2018يف مدينة إجدابيا

رشق ليبيا ،ومثل أمام محكمة عس�كرية يف بنغازي ثاني أكرب
مدن البالد.ودانت املحكمة الزوي يف مايو/أيار  ،2020وحكمت
علي�ه بالس�جن  15عام�ا ً بته�م «التخابر» ودع�م «اإلرهاب»
والعمل لصالح قوات إعالمية أجنبية «بدون ترصيح».
وأث�ار الحكم عىل املص�ور الليبي أمام القضاء العس�كري بدالً
م�ن املدني ،ردود فعل وانتقادات واس�عة لقوات املشير حفرت
التي تتهم بممارسة تضييق واسع بحق الصحفيني رشق البالد
وعدم منحهم «أذونات» ملمارسة العمل بشكل رسمي هناك.
ويتع�رض الصحفي�ون يف مختلف أنح�اء ليبي�ا عمومً ا لقيود
وضغ�وط م�ن الس�لطات املحلي�ة ،إىل جان�ب تأخ�ر منحهم
التصاري�ح الالزم�ة ملمارس�ة عمله�م ب�دون تقديم أس�باب
موجبة.وغرق�ت ليبي�ا يف ف�وىض من�ذ عقد كامل ،اتس�مت يف
الس�نوات األخيرة بوجود قوى متنافس�ة يف الشرق والغرب،

قب�ل نجاح الفرقاء الليبيني يف ش�باط/فرباير املايض يف توحيد
السلطة السياسية وتشكيل حكومة موحدة «موقتة» مهمتها
التحضري لالنتخابات نهاية العام الجاري.

وعود طالبان باحرتام حرية الصحافة تتالشى يف أول اختبار

صحفيان أفغانيان يتعرضان للتعذيب الشديد على أيدي عناصر احلركة
كابل/متابعة الزوراء:
كش�ف صحفي�ان أفغاني�ان أنهما
اعتقلا رُ
ُ
وضب�ا على أي�دي عنارص
طالبان بسبب تغطيتهما احتجاجات
كابل مطلع األس�بوع الج�اري ،بعد
أق�ل من ش�هر على إطلاق الحركة
املتش�ددة لتطمينات بع�دم التعرض
لإلعالميني.وق�ال الصحفيان نعمت
نقدي ومتقي دريابي املتخصصان يف
الفيديوهات إنهم�ا تعرضا لالعتقال
عندم�ا كان�ا يغطي�ان احتجاج�ات
نس�ائية ش�هدتها كابل األربعاء ضد
تدخل باكس�تان يف أفغانستان ،ومن
ُ
املرأة.ونظمت
أجل منارصة حق�وق
املظاهرات يف محي�ط مركز رشطة،
وأكد نق�دي ودرياب�ي أنهم�ا اقتيدا
إىل داخ�ل املرك�ز وتعرض�ا لضرب
مربح.وعل�ق األمين الع�ام لالتحاد

ال�دويل للصحاف�ة أنتون�ي يبالنجري
عىل تع�رض الصحفيني للعنف قائال
“خطاب�ات طالب�ان املطمئن�ة حول
احرتامها لحري�ة الصحافة جميعها
كان�ت هراء” .وأض�اف “هناك رغبة
يف إس�كات الصحفيني وم�ن املتوقع
أن تحظر طالبان وسائل اإلعالم غري

الحكومي�ة الحقا”.وتواصل�ت قناة
“يس.إن.إن” م�ع الصحفيني اللذين
أوضح�ا ما جرى لهم�ا ،وقال نقدي
“لق�د رضبوني بق�وة مفرطة حتى
ظنن�ت أنها نهاية حيات�ي ،تعرضت
عيني اليرسى لضرر بالغ إىل درجة
أن بها احمرارا حت�ى اآلن ،وأنا قلق،

ألنني ال أس�تطيع سماع يشء بأذني
اليرسى ،فيها صوت ضوضاء مزعج،
تلقيت أربع أو خمس صفعات قوية
ج�دا على وجهي”.وأض�اف “لق�د
دهسوا عىل رأيس من الجهة األخرى
وكانوا يضغطون بأقدامهم ،لقد كان
رأيس عىل أرضية من املوزاييك ،وكنت
أحاول س�حب نفيس من ش�دة األلم
وأن أطل�ب منهم رضب�ي عىل جميع
الجه�ات وعدم توجي�ه الرضبات إىل
منطقة الظهر فحس�ب ،لق�د أدموا
وجهي”.وتاب�ع نقدي “اس�تخدموا
العن�ف إىل درج�ة أن أحده�م كان
يس�حبني من رأيس ووجهي والثاني
يجذبني م�ن خارصتي ،قي�دوا ّ
يدي
وقدم�ي ودف�ع أحده�م قدم�ي و
ّ
انتابني شعور بأن رقبتي قد ُتكرس،
أو أن ظه�ري ق�د ُيكرس”.من جانبه

ق�ال دريابي “عندم�ا اعتقلتنا قوات
طالب�ان وأخذتن�ا إىل مركز الرشطة،
عذبونا باستمرار ملدة  10دقائق رغم
أنن�ي لم أكن بحالة تس�مح يل بتذكر
الوق�ت بالضبط ،لق�د رضبوني بكل
م�ا وق�ع بين أيديهم”.وتاب�ع “من
املحتم�ل أن ته�دد وتع�ذب طالب�ان
الصحفيني من اآلن وصاعدا ،استمرار
ترصفاتهم هذه سيشكل خطرا عىل
حكومتهم”.وأض�اف درياب�ي “لقد
أعلن�وا للصحفيني يف مؤتمر صحفي
بأنهم س�يمنحونهم إذنا باالستمرار
يف ممارس�ة عمله�م لك�ن ضم�ن
األحكام اإلسلامية فق�ط ،أعتقد أن
ه�ذه التهديدات ال تزال موجودة ،لن
يتوقف الصحفي�ون ،إنهم جزء آخر
من املجتمع ،وهم أش�خاص يعربون
عن صوت الشعب”.

اإلعالم اللبناني حيتاج تفاؤل أكثر إلخراجه من عنق الزجاجة

قرداحي يدعو وسائل اإلعالم لإلجيابية واستبعاد املتشائمني عن الشاشات
بريوت/متابعة الزوراء:
دع�ا وزير اإلعلام اللبنان�ي الجديد
جورج قرداحي ،وس�ائل إعالم بالده
إىل ب�ث روح التف�اؤل واإليجابي�ة
للجمه�ور اللبناني وعدم اس�تضافة
سياس�يني ومحللني يبشرون لبنان
بـ”الجحي�م” ،رغ�م جمي�ع األزمات
الت�ي تم�ر بها البلاد وأثرت بش�كل
واضح عىل اإلعالم وقدرته عىل القيام
بعمله.
وجاء ترصي�ح قرداح�ي للصحفيني
بمطار بيروت ،فور وصوله إىل لبنان
قادما م�ن اإلمارات ،عقب يومني من
إعلان تش�كيل الحكوم�ة اللبناني�ة
الجديدة ،حيث أثار خرب تعيينه ضجة
واس�عة وه�و من بين القالئ�ل من
الوزراء الذين عينوا يف منصب يناسب
اختصاصهم.
وانتقد الترصيحات اإلعالمية لعدد من
املحللين التي تناول�وا فيها الحكومة
وتشكيلها واملحاصصة فيها ،مشددا
على أن الحكومة حديث�ة الوالدة وال
يمك�ن الحك�م عليها .وش�دد عىل أن
الحكومة س�تحاول القي�ام بيشء يف
ظل الظروف الراهنة.
وق�ال قرداح�ي “بع�ض الجهاب�ذة
واملحللني الذين ظهروا عرب شاش�ات

وس�ائل اإلعلام خلال اليومين
املاضيين وحلل�وا تش�كيل الحكومة
واملحاصصة ..فليس�محوا لنا بالعمل
ويهدأوا قليال”.
وأض�اف “لبنان كم�ا وصفها رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي بأنها كطائرة
تهب�ط اضطراري�ا” ،واصف�ا بع�ض
التعليق�ات على تش�كيل الحكوم�ة

الجديدة بـ”املخزية واملعيبة”.
ورغ�م حم�اس قرداح�ي لتحسين
األوض�اع وع�دم االلتف�ات للآراء
الس�لبية ،إال أن األوض�اع يف لبن�ان
تحت�اج إىل أكثر من التف�اؤل ،فأزمة
انقط�اع الوق�ود الذي عرق�ل تغطية
وس�ائل اإلعلام املحلي�ة لألح�داث
واملس�تجدات أكبر من أن يت�م حلها

بالنظرة اإليجابية للمعلقني واملحللني
عىل الشاشات اللبنانية.
ودفع�ت أزم�ة املحروقات الح�ا ّدة يف
لبنان املؤسس�ات اإلعالمية إىل اتخاذ
إج�راءات اس�تثنائية تفاوت�ت تبع�ا ً
لإلمكان�ات واالحتياط�ات وتوح�دت
حول االس�تمرارية والصمود يف ّ
شتى
الوس�ائل إلبق�اء تغطياته�ا قائم�ة

لوقائع كوارث اقتصادية ومعيش�ية
غري مسبوقة يف تاريخ البالد.
كما أن قانون اإلعالم الذي ُيعمل عليه
منذ س�نوات ،لم يس�تطع رؤية النور
بالرغم من الخطابات املتتالية لوزيرة
اإلعلام الس�ابقة من�ال عبدالصم�د
وتفاؤلها بقرب إنجازه ،دون الحديث
عن الحري�ات اإلعالمية والدفاع عنها
يف مواجهة الخروقات واالستدعاءات
واالعت�داءات على اإلعالميين خالل
العامني املاضيني.
وأك�دت عبدالصم�د يف ترصيح�ات
س�ابقة ،أن حرية الصحافة والتعبري
تراجع�ت يف لبنان من�ذ  2010وليس
منذ  ،2015وفق�ا ً للمعطيات الواردة
لديها.وأوضحت أن هذا الرتاجع سببه
عدة عوامل ،أبرزها عدم وجود قوانني
تحم�ي الصحفيني ،يف ظل الرصاعات
الداخلية التي تجعل كل شخص لديه
رأي مختل�ف ،مُ ح�ارب م�ن الطرف
اآلخر.وقدمت وزارة اإلعالم منذ أشهر
تعديالت جوهرية عىل اقرتاح “قانون
اإلعلام” لحماية جمي�ع الصحفيني
واإلعالميين ،بانتظ�ار إقراره�ا يف
مجلس النواب ،لكن لم يتم إقرارها.
وتعزز التعديلات حماية الصحفيني
واإلعالميين من أي انتهاك أو تضييق

ق�د يتعرض�ون ل�ه ،وتلغ�ي محكمة
املطبوعات ،بحيث ُتحال أفعال اإلعالم
أمام محكمة مختصة باإلعالم.
كم�ا تتي�ح التعديلات إدراج املواقع
اإللكرتوني�ة الصحفي�ة م�ن ضم�ن
وسائل اإلعالم التقليدية (التلفزيون،
اإلذاع�ة ،الصحيف�ة) وبالتايل تنطبق
عليها الحقوق والواجبات ذاتها.
وتتوسع االنتهاكات بحق الصحفيني
والناش�طني م�ن خلال حملات
تحريض وتهديد عىل مواقع التواصل،
واستدعاءات أمنية ودعاوى قضائية،
وكله�ا ته�دف إىل الحد م�ن الحريات
ونقل الحقيقة ،بحسب شحرور.
ويف الح�ادي والعرشي�ن م�ن أبري�ل
املايض ،قالت منظمة “مراس�لون بال
ح�دود” ،يف تصنيفه�ا الس�نوي ،إن
لبنان اس�تمر يف مس�اره االنحداري
الذي بدأه عام  ،2015مرتاجعا ً مرتبة
إضافي�ة ،إذ ح�ل يف املرك�ز  102من
أصل  180دولة.
وأش�ارت املنظمة إىل استخدام جهاز
القضاء يف لبنان كأداة ملالحقة وسائل
اإلعلام والصحفيني الذي�ن يتابعون
وينتقدون الشخصيات السياسية أو
الدينية ذات النفوذ.
وأضاف�ت املنظم�ة أن ذل�ك يش�مل

املدوّنين والصحفيين الذين يعملون
يف مواق�ع إلكرتوني�ة ،إذ يمك�ن أن
تكلفه�م منش�وراتهم على منصات
التواص�ل االجتماع�ي اس�تدعا ًء من
مكتب مكافحة الجرائ�م املعلوماتية
عقب تلقي ش�كوى من جهات بارزة
لها صلة بالحكومة.
وم�ن امللفات الت�ي تنتظ�ر قرداحي
م�دى ق�درة اإلعلام اللبنان�ي على
ممارس�ة دوره املهني يف الرقابة عىل
الس�لطات وكشف الفس�اد ومتابعة
التحقيق�ات يف القضاي�ا الكبرى،
يف حين أن�ه يتع�رض للضغ�ط الذي
تمثله االتهامات املسبقة والتهديدات
العلني�ة ،ومح�اوالت إرهاب�ه أمني�ا
ورس�مياً ،يف محاولة للس�يطرة عىل
الس�لطة الرابعة التي ال تزال السلطة
الفاعل�ة الوحي�دة الت�ي تم�ارس
دورها بينما ترضب باقي الس�لطات
ويسيطر عىل قرارها وينعدم دورها.
وقرداح�ي ( 71عام�ا) ش�خصية
إعالمي�ة معروف�ة يف لبن�ان والوطن
العرب�ي ،وعم�ل صحفي�ا يف إذاع�ة
مونت كارلو يف باريس ،لكن ش�هرته
الواسعة اكتسبها من تقديم برنامج
املس�ابقات الش�هري “م�ن سيربح
املليون” عىل فضائية “أم.بي.يس”.
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السرية الغريية يف( رواية إذا األيام أغسقت)  :د .حياة شرارة
أ.د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي
تع�د السيرة الغريية من أقدم أش�كال
التعبري األدب�ي ،والتي تس�عى إىل إعادة
تش�كيل حي�اة املرتجم�ة ،والناق�دة
الدكت�ورة حي�اة رشارة م�ن خلال
الكلمات ع�ن طريق املنظ�ور التاريخي
،أو الش�خيص للمؤلف�ة ،إذ تعتم�د عىل
جميع األدلة املُتاحة؛ كاألدلة املحفوظة
يف الذاك�رة ،أو املكتوب�ة ،أو الش�فهية،
فضال ع�ن امل�واد التصويري�ة ،وهذا ما
قامت به بلقيس رشارة ،وهي تروي لنا
السرية الغريية لألدبية الراحلة الدكتورة
حياة رشارة وكيفية رسد األحداث املؤملة
ع�ن ش�قيقتها التي اغتلي�ت باعتقادي
له�ذه الرواي�ة الفاضح�ة الت�ي صورت
حياة األس�تاذ الجامعي املهان يف الزمن
املايض ،والعقبات التي كانت يف طريقها
قب�ل الكتاب�ة عنه�ا يف مقدم�ة روايتها
( إذا األي�ام أغس�قت) تغيرت مالم�ح
حي�اة عما تركناها من�ذ عامني  ،بربيق
عينيه�ا الواس�عتني ،وش�عرها الطويل
الكس�تنائي اللون ،وحمرة الصحة التي
كس�ت وجنتيها ،وكان�ت طليقة الكالم
باللهج�ة اللبنانية ،ع�ادت معنا بعد أن
قضينا الصيف يف ربوع لبنان  ،والتحقت
بالروضة بمدينة الحلة و تشكل السرية

الغريي�ة سلس�لة من األح�داث املكتوبة
الت�ي تتح�دث ع�ن املرتجم�ة الدكتورة
حياة رشارة عىل ش�كل رسد يعرب زمنيا ً
م�ن خالل مراح�ل حياته�ا،و تركز عىل
التجارب ،واألحداث الرئيسة  ،فهي عمل
قصيص انتقائ�ي لبع�ض جوانب حياة
املرتجمة ،وال تحت�وي عىل التحريف ،أو
املعلومات املغلوط�ة املتعلقة بحياتها ،
وتنق�ل لن�ا بلقي�س رشارة قصة حياة
بالتفصي�ل الكامل،وهي تحتاج إىل وقت
وجه�د أكرب من كتابة السير الذاتية ،و
تتحدث عن ش�خصية حقيقية ،وليست
من وحي الخي�ال ،حيث ال يمكن إدخال

جوان�ب خيالي�ة إليه�ا  ،عندم�ا عادت
حي�اة بعد ثورة الرابع عرش من القاهرة
 ،التحق�ت بكلي�ة اآلداب  ،قس�م اللغ�ة
االنكليزية  ،إلكم�ال تعليمها الجامعي ،
ألقى الحزب الشيوعي عىل عاتقها أعمال
ومهمات حزبية كثرية  ،كانت تنوء تحت
عبئها الثقيل أدت بها إىل إهمال الدراسة
وال�دوام الج�دي يف الجامع�ة أنها كانت
مسؤولة عن تنظيم املظاهرات والتوعية
بين الن�اس  ،وحض�ور االجتماع�ات
الحزبية املتواصلة .
استطاعت بلقيس رشارة رسد األحداث
املاضي�ة ع�ن الدكت�ورة حي�اة رشارة

بص�ورة ش�عرية ،وش�اعرية  ،وأعطتنا
ص�ورا فوتوغرافي�ة بأس�لوبها املتميز
على الكتابة ،والرسد ،من خالل طرحها
اآلراء ،ومناقش�تها بص�ورة نقدي�ة
متميزة ،يعرفها الناقد الحاذق ،واملتلقي
املت�ذوق للنص�وص السيرية املكتوبة ،
وتمتلك الكتابة السيرية س�حرا خاصا
يجعله�ا تنفرد بني أنواع الرسود األخرى
بامتالكها خاصيتي الذاتي ،واملوضوعي
بكفين متوازتني  ،الذات�ي حني تتطابق
هوية الكاتبة مع الساردة  ،واملوضوعي
حني تفرتق أنا الكاتبة  ،وتحتجب خلفها
الشخصية ،وتس�ترت بظلها لتربز هوية
الس�اردة واضحة الش�خصية  ،والهوية
األوىل الذاتي�ة ه�ي الت�ي تمي�ز السيرة
الذاتية والسير بنحو ع�ام ،قضت حياة
س�تة أع�وام يف موس�كو ،وكان بعثتها
لخمس�ة أع�وام ،فاحتاج�ت إىل منح�ة
للس�نة األخرية لتكمل كتابة أطروحتها
عن ( تولستوي فنانا) ولكنها لم تحصل
على املنح�ة املطلوب�ة م�ن الس�لطات
الس�وفيتية العتباره�ا غير متعاون�ة
م�ع الحزبيين الش�يوعيني املس�ؤولني
ع�ن الطلب�ة العراقيين  ،فاضطرت إىل
العم�ل يف الرتجم�ة يف مؤسس�ة (تاس)
وباعت معظم مالبس�ها لكي تكمل تلك
الس�نة وتحصل عىل ش�هادة الدكتوراه

 ،و السيرة الغريي�ة حياة ش�خص تم
كتابتها بواس�طة ش�خص آخ�ر ،وهي
ً
عادة
شكل من أشكال األدب ،والتي تعد
غري خيالي�ة ،ويتمحور موضوعها حول
املرتجمة الدكت�ورة حياة ،وق�د تناولت
الكاتب�ة بلقي�س رشارة كل تفاصي�ل
ش�قيقتها حي�اة  ،وعندما رفضت حياة
االنتماء إىل حزب البع�ث  ،لرتكها العمل
الس�يايس منذ ع�ام  ، 1961نقلت بأمر
إداري م�ن كلي�ة اآلداب  ،بالرغ�م م�ن
كونها بدرجة أستاذ  ،إىل وزارة الصناعة
 ،وم�ن ث�م نقلته�ا وزارة الصناع�ة إىل
مدين�ة الديواني�ة كمرتجم�ة يف اح�د
املش�اريع الروس�ية  ،ول�وال مواجه�ة
حي�اة للرئيس مل�ا كان بإمكانها العودة
إىل الجامعة ،وكتابة السيرة الغريية فن
ّ
تتكفل في�ه الكاتبة برواية أحداث
أدبي
حي�اة الش�خصية الت�ي تكت�ب عنه�ا ،
ويج�ري الرتكيز فيها على املجال الذي
تتميّ�ز فيه ش�خصيتها الحيوي�ة ،كأن
يك�ون املج�ال الفن�ي ،أو االجتماع�ي ،
أو األكاديم�ي ،كلّم�ا كان ذلك رضوريا ً
وممكناً ،وتسعى يف ذلك النتخاب حلقات
ّ
مركزة من سرية الدكتورة حياة،
معيّنة
ّ
خاص�ة تضم�ن
وحش�دها بأس�لوبية
له�ا صناع�ة ن�ص رسدي متكام�ل ذي
ٍّ
ومس�ل ،وتحاول
مضمون مقنع ومثري

الكاتب�ة اإلفادة من ّ
كل اآلليات الرسدية
لتطوير ّ
نصها ،ودعمها ما أمكن بأفضل
الرشوط الفنيّة ،مرت حياة بفرة عصيبة
 ،ال تدري كيف تجابه هذا الواقع الجديد
عليها  ،وكيف تتغلب عىل هذه املش�كلة
الت�ي قلب�ت حياتهم رأس�ا على عقب ،
فانغمس�ت يف الكتاب�ة وقض�اء وقته�ا
بني الكلي�ة ومكتبة الجامع�ة  ،وما زاد
الحال�ة تعقيدا  ،وفاة والدي املفاجئ  ،يف
 11تموز  /يولي�و ، 1979 ،وهو الحدث
ال�ذي لم يك�ن احد من�ا يتوقع�ه  ،فقد
اح�دث فراغا كبريا يف حياتنا .لقد عانت
الدكت�ورة حي�اة رشارة يف حياته�ا م�ن
الظلم ،واالضطه�اد  ،واملرض  ،وفقدها
والديه�ا ،وزوجه�ا الدكت�ور محم�د ،
وهجرة ش�قيقتها بلقي�س إىل الواليات
املتحدة األمريكية جعلها تشعر بالوحدة
،والغربة  ،واالغرتاب ،والكآبة التي دمرت
حياتها  ،ويف رواية ( إذا األيام أغس�قت)
للدكتورة حياة رشارة تجمع بني مزيتني
األوىل كونها سيرة ذاتية ألستاذ جامعي
عانى من الظلم ،واالضطهاد ،والحصار
الجائ�ر  ،والح�روب ،والع�وز امل�ادي
،والعلمي  ،فضال عن كونها سرية غريية
إذ قامت شقيقتها الست بلقيس برواية
سيرة الدكتورة حي�اة يف بداية الراوية ،
وهي الرواية التي قتلت صاحبتها .

الشخصيَّة الثابتة رِّ
واملتغية يف رواية فتاح فال
للروائي عباس احلداد

تأمالت
ناهض اخلياط

إبراهيم رسول

* ُ
عظيم ذلك الذي اقرتفت ُـ ُه
إثم
ٍ
أي ِ
برشود ذهني
شاعر
و أنا ق ُـبال َـة
ٍ
ْ
قصائده !
يقرأ يل
ْ
َ
* الصغا ُر يقطفون األزها َر بعنف !
التقاطع
* ليس الشاعر إشارة ضوئية يف
ِ
ألنه أُف ُـق املح َـل ِّـق ْ
ني !
ُ
أتساءل فقط
*
هل يتخلص الحاق ُد من حقدهِ يف املنا ْم !
ُ
مقاييس الزالزل كلها
* تتحط ُم
ٌ
حني ُي ْ
صف َـ ُع وجه كري ْم !
الكلمات السافلةُ
ُ
*
ُ
تنطلق من ماسور ِة الحنجرة !
ُ
ُ
املنقوشة عىل الفستانْ
الزهرة
•
ً
ُ
تميس عابقة عىل جس ِد الفتاة !
أراها
حني َّ
نصبوا الحكيم
•
أقرتب من كرسيه  ،وقال :
ً
هل َ
ترك الذي َ
كان قبيل وصية يل ؟
قالوا  :ال !
قال  :إذن !
كان غطا ًء يحمي هذا الكريس من الغبا ْر ! ...

ً
موضوع
عادة ،م�ا تكون الكتاب�ة يف
ٍ
ِّ
س�يايسٍّ
نظ�ام يحبس األنفاس
بظل
ٍ
ٌ
تبعات كبرية وخطرية
تعد مغامرة لها
عىل الكاتب ،لكن هناك رمزيات يبثها
الكات�ب الح�ذق لك�ي يتخل�ص م�ن
سطوة الرقيب ،إن ما نقرأه يف رواية (
نوع آخر.
فتال فال) قد تعد كتابة من ٍ
ُ
نظام
العراق الذي عان�ى الويالت من
ٍ
حك�م بالحدي�د والنار ،قام�ت الثيمة
له�ذه الرواية عىل التغيير يف الثيمات
الكالسيكية ،والش�خصية الرئيسة (
سعدون) كانت شخصية محاكة وفق
نس�يج بنائي ل�ه دالالت كثيرة إبان
تلك الحقب�ة ،فمثالً هذه الش�خصية
ُتبرص النور وهي محاطة بالتس�اؤل
عن أولئك الذين قتل�وا والده ( الذي ال
يعرف الله حس�ب تعبري أم س�عدون
عندما كانت ُتوبخ زواجها يف األوقات
ً
ثملا)
الت�ي يرج�ع فيه�ا إىل البي�ت
لكن أم س�عدون ت�ردد عب�ارة أثارت
التس�اؤل يف ش�خصية الولد سعدون
عندم�ا ش�اهدت زوجه�ا مقت�والً (
عملوه�ا امليخافون الل�ه صفحة)33
قد تك�ون ه�ذه مفارقة بين قوليني
لهذه الزوجة ،فهي تقول ذات الكلمة
لزوجه�ا وللذين قتل�وه ! هذه الحرية
تتبدد ب�أن الكاتب يري�د أن يقول :إن
شخصية أم سعدون شخصية متزنة،
صارم�ة ،ثابتة املوق�ف ،إال إن ولدها
س�عدون كانت ش�خصيته متذبذبة،
ضعيف�ة ،منكرسة من الداخل ،تعاني
م�ن ازدواجي�ة واضحة ،ه�ذه البناء
ُيراد من�ه االثار النفس�ية التي كانت
قد أثرت عىل الولد س�عدون ،سعدون
الش�خص الطيب ،ال�ودود ،يتحول إىل
ش�خصي ٍة أخرى ،س�بب ه�ذا التغري
ُ
النص
هو املحي�ط الذي يعيش في�ه.
ً
ً
واضحة ،وهي أنه
مفارق�ة
هنا يبدي
مث�ل بالقري�ب ليقص�د البعي�د ،مثل
بالظاهر ليشير إىل املضمر ،شخصية
س�عدون ل�م تتغير إال ألنه�ا وجدت
نفس�ها بحاج ٍة ماس� ٍة له�ذا التغري،
لقي�م ق�د ال يؤمن بها
وه�و االنتماء
ٍ

اإلنس�ان ،انتم�ى إىل الس�لطة ب�ل إىل
حزب الس�لطة لكي يخفف من ش�دة
الضغ�ط النفسي الكبري ال�ذي يعاني
من�ه من مجتمع�ه ومحيطه ،فكانت
ردة الفع�ل طبيع�ة وواردة هنا ،وأراد
م�ن االنتم�اء إىل الس�لطة ليتق�وى
َ
لي�ؤدب كل م�ن أهان�ه ،الكاتب
به�ا
هن�ا يمارس نق�ده للمجتم�ع وليس
للش�خصية ،فه�و أعط�ى مس�وغا ً
واضحا ً لتحول الش�خصية الطيبة إىل
رشيرة بس�بب املجتمع وأثره السلبي
يف نفسية الشخص ،فكانوا يسخرون
من�ه بقوله�م صفح�ة  ( :57ج�اء
القروي ،أت�ى الولد س�عدون األملط،
هذا س�عدون ابن رشيفة أم الخرضة.
الكني�ة والالزم�ة الت�ي كانت تس�بق
اس�مي دوم�ا ً يف الش�ارع واملدرس�ة
والح�ي ،وحت�ى يف األحلام ،كن�ت
أش�عر بيشء من الدونية ) .وإش�ارة
الكات�ب ( وحت�ى يف األحالم) تدل عىل
أن الش�خصية كانت مريضة نفس�يا ً
من ج�راء ما تس�مع وتش�اهد ،هذه
النظرة القاس�ية التي صوبها املحيط
لش�خصية قد فعل�ت فعلها الس�لبي
وأثرت كثريا ً عىل الس�لوك الش�خيص،
فكان�ت ردة الفع�ل تجس�دت بق�ول
س�عدون ألمه ليربر لها سبب تطوعه
( وكلم�ة تطوعه هي رغب�ة ملحة يف

االنتقام من املجتمع املريض والظالم)
فهو يعلل ألمه الس�بب بقوله صفحة
 ( :57يا أمي  ،تطوعت ليكون يل سند،
وسطوة أستطيع أن أرفع رأيس بهما
بني الناس).
اهت� َم الروائ�ي بثنائي�ة الش�خصية
وواحديته�ا وق�دم نموذج�ا ً واضحا ً
ل�كل منهما ،مسيرة س�عدون كانت
محاطات حافلة باملتغريات عىل كافة
ُ
الصعد ،فش�خصيته ق�د حيكت وفق
رؤي�ة مغاي�رة لنمطية قديم�ة ،الذي
ي�روق لهذه الح�االت أن املتلقي يقف
إزاءه�ا مبه�ورا ً ومذه�والً ،فالقارئ
تأخذه الش�فقة والعاطفة وهو يرى
كيف صنعت األح�داث ببطل الرواية،
وال ُيخف�ى أن للرواي�ة أس�ماء كثرية
وعديدة إال إنها بدت ثانوية أو ثانوية
ً
ج�دا ً
مقارن�ة بش�خصيتي س�عدون
وأم�ه ،الت�ي اتخذناهم�ا نموذج�ا ً
مل�ا نح�ن بص�دد الكش�ف والتحلي�ل
والقراءة الجوانية لنفس�يتهما .الذي
أث�ار القارئ هو حقيقة التغريات وما
َ
نت�ج عنه�ا م�ن ردة فعل كثيرة عىل
مستوى الشخص العام.
لع�ل كثرة الش�خصيات أعط�ى زخما ً
كبيرا ً يف أن تتطور األحداث تبعا ً لتعدد
هذه ال�رؤى ،إذ ل�كل ش�خصية رؤية
تنطلق وفقها وعليه�ا ،فبالتايل نلحظ
أن الكات�ب تماه�ى يف بع�ض األحيان
مع ش�خصياته وتعاطف معها ،فنراه
يربر الكثري من االزدواجية لش�خصية
س�عدون ،كونه قد عانى ما عانى من
توبيخ واحتقار املجتمع له ،فهذه كلها
تعطي للمتلقي تس�اؤالت كثرية تدور
حول كيفي�ة التربير وعال َم هذا التربير
إذ كان�ت الش�خصية قد تم�ردت عىل
كاتبها وفرضت نفسها عىل كاتبها!
الواقعية التي مثلتها الشخصيات هي
واقعية حية مجس�دة يف الش�خصية
العراقية ولها أمثلة واضحة يف الكثري
ممن يعيشون الواقعية يف كل حياتهم
ويف كل ترصفاتهم ،هذه الواقعية التي
يعرب عنها الناقد جاكوبس�ون حينما
يتحدث عن األدب الواقعي االشرتاكي

ق
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ما العامل؟

ال�ذي ه�و أدب يعتم�د أساس�ا ً على
الكناية كما يرصح جاكوبسون كثريا ً
يف مقاب�ل األدب الرم�زي والطليع�ي
الذي يتكئ عىل االستعارة وأخواتها (
صالح فضل ،أساليب الرسد يف الرواية
العربية ط 1ص .)58
ُ
ُ
تضج باالندفاع الحركي الذي
الرواي�ة

يح�رك الرسد بطريق� ٍة تجعله يميض
إىل األمام مع استدراكات طفيفة يلجأ
إليه عرب تقنية الفالش باك التي تريح
أطراف املثلث ( الس�ارد ،الش�خصية،
املتلق�ي) ه�ذه التقني�ة تعي�د لن�ا
القراءة يف تأمل حركية الش�خصيات
وف�ق مفه�وم الواقعي�ة االشتراكية
وكي�ف كان الكاتب يقدم الش�خصية
عىل غاي�ة من الدق�ة ليجع�ل الثابت
واملتح�ول ضم�ن مفارق�ة واضح�ة
وممي�زة ،فالصع�ود يف الحركي�ة
والسكون يف الثبوت كان متناقضا ً إىل
درج ٍة ق�د يفلت بناء الش�خصية من
قلم الس�ارد إال إنه رسع�ان ما يبادر
ليف�رض س�طوته الرسدي�ة وقلم�ه
ليقول للشخصية إياك والخروج عما
ُخ َ
طط لكِ  ،هذه ق�د تكون مهارة وقد
تكون ومثلبة إذ الشخصية يف الرواية
كائن حي (وف�ق تصور املتلقي) فهو
يتفاع�ل معه�ا ويعي�ش بوجدانه�ا
ويكاد يتدخل يف الرؤية التي تتخذها،
والش�خصيات كانت تعرب ع�ن أمثل ٍة
واقعيّ� ٍة موجودة يف املجتمع العراقي،
الس�ارد وظ�ف الش�خصية العراقية
بكل م�ا عليها وم�ا له�ا ،وتجرد عن
فرض س�طوته يف (املي�ول االخالقية
والطبائ�ع البرشي�ة) فلم نلم�ح أثرا ً
للس�ارد عىل س�لوك الش�خصية وفق
ً
ميزة
ما تراه يمثلها ،كانت االس�لوب
ً
معلومة للش�خصية لذا نراها تتحرك
دون إملاءات يفرضه�ا الكات�ب عىل
ش�خوصه ليف�رض أيديولوجيت�ه أو
آيديولوجي�ة معين�ة عليه�ا فكان�ت
حرة طليقة تتحرك بفضاءات واسعة
ومتناقض�ة ،كل ه�ذه التناقض كان
بمقدم�ات داللية
الس�ارد يقدم له�ا
ٍ
ليربر السلوك الفردي للشخصية.

الزوراء  /خاص
ترمجة الدكتور امحد محادي
قصي�دة للش�اعر والروائي والكات�ب املرسحي
النمس�اوي هوغو فون هوفمانستال ( -1874
 ) 1929ال�ذي ُيع� ُّد واحدا ً من اه�م ممثيل أدباء
حداثة فيين�ا واألدب الناط�ق باالملانية يف نهاية
القرن التاسع عرش.
ما العالم ؟
ما العالم ؟ قصيدة أبدية ،
ّ
تش ُع منها روح األلوهية وتتوهج ،
يفور منها نبيذ الحكمة ويتطاير ،
ويخاطبنا صوت الحب.
ونفس كل شخص تتغري ،
إنها شعاع يتدفق من هذه الشمس ،
ٌ
ٌ
منسوجة يف ألف آية ،
آية
تم�ر دون أن يالحظه�ا أح�د تتلاىش ،ينته�ي
تأثريها ،تذبل .
ومع ذلك فهو عالم منفرد أيضا ً،
ميلء ب�األرسار الحلوة واالنغام التي لم ُتس�مع
قط .
موهوب بجمال خاص غري مدنس .
وليس انعكاسا ً لصدى آخر ،
وحتى لو كنت تعرف كيف تقرأه ،
فهو كتاب لن تفهمه يف الحياة.

جربا ابراهيم جربا  ..الروائي والفنان واملرتجم
اعداد/عبد املنعم اجلنابي
ول�د يف بي�ت لح�م درس يف الق�دس
وإنجلترا وأمريكا ثم انتق�ل للعمل
يف جامع�ات الع�راق لتدريس األدب
اإلنجلي�زي وهناك حي�ث تعرف عن
ق�رب على النخب�ة املثقف�ة وعق�د
عالق�ات متين�ة م�ع أه�م الوج�وه
األدبية مث�ل الس�ياب والبياتي .يعد
من أكثر األدباء العرب إنتاجا وتنوعا
إذ عال�ج الرواي�ة والش�عر والنق�د
وخاص�ة الرتجم�ة كما خ�دم األدب
كإداري يف مؤسسات النرش .عرف يف
بعض األوساط الفلس�طينية بكنية
“أبي س�دير” التي استغلها يف الكثري
م�ن مقاالت�ه س�واء باإلنجليزية أو
بالعربي�ة .ت�ويف جبرا إبراهيم جربا
سنة  1994ودفن يف بغداد.
ق�دم جبرا إبراهي�م جبرا للق�ارئ

العربي أب�رز الكتاب الغربيني وعرف
باملدارس واملذاه�ب األدبية الحديثة،
ولع�ل ترجماته لشكس�بري من أهم
الرتجمات العربية للكاتب الربيطاني
الخالد ،وكذلك ترجماته لعيون األدب

الغربي ،مثل نقل�ه لرواية «الصخب
والعن�ف» الت�ي ن�ال عنه�ا الكاتب
األمريك�ي وليم فوكنر جائ�زة نوبل
للآداب .وال يقل أهمي�ة عن ترجمة
هذه الرواية ذل�ك التقديم الهام لها،

ولوال هذا التقديم لوجد قراء العربية
صعوب�ة كبيرة يف فهمه�ا .أعم�ال
جبرا إبراهي�م جبرا الروائية يمكن
أن تقدم صورة قوية اإليحاء للتعبري
عن عمق ولوجه مأساة شعبه ،وإن
على طريقته التي ال ت�رى مثلبا ً وال
نقيص�ة يف تقديم رؤي�ة تنطلق من
حدقتي مثقف ،مره�ف وواع وقادر
عىل فهم روح ش�عبه بحق .لكنه يف
الوق�ت ذاته ق�ادر عىل فه�م العالم
املحيط به ،وفه�م كيفيات نظره إىل
الحياة والتطورات.
يف الش�عر لم يكتب الكثري ولكن مع
ظهور حركة الشعر النثري يف العالم
العربي خاض تجربته بنفس حماس
الشعراء الشبان.
يف الرواي�ة تمي�ز مرشوع�ه الروائي
بالبح�ث عن أس�لوب كتاب�ة حداثي

يتج�اوز أجي�ال الكتاب�ة الروائي�ة
الس�ابقة م�ع نكه�ة عربي�ة .عالج
بالخصوص الشخصية الفلسطينية
يف الش�تات من أهم أعماله الروائية
“الس�فينة” و”البح�ث ع�ن ولي�د
مس�عود” و”عال�م بلا خرائ�ط”
باالشرتاك مع عبد الرحمن منيف.
يف النق�د يعد جبرا إبراهيم جربا من
أكث�ر النق�اد حض�ورا ومتابع�ة يف
الس�احة الثقافي�ة العربية ولم يكن
مقتصرا على األدب فق�ط بل كتب
ع�ن الس�ينما والفنون التش�كيلية
علما أنه مارس الرسم كهواية.
يف الرتجم�ة م�ا زال إىل الي�وم جبرا
إبراهي�م جبرا أفض�ل م�ن ترج�م
لشكس�بري إذ حاف�ظ على جمالية
الن�ص األصلي�ة م�ع الخض�وع
لنوامي�س الكتاب�ة يف اللغ�ة العربية

كم�ا ترجم الكثري من الكتب الغربية
املهمتم�ة بالتاري�خ الرشق�ي مث�ل
“الرم�ز األس�طورة” و”م�ا قب�ل
الفلسفة”.
تجربة جربا إبراهيم جربا الش�عرية
كان�ت تجرب�ة جبرا إبراهي�م جربا
الش�عرية منطلق�ة م�ن ازده�ار
الش�عر العرب�ي الحدي�ث ،وظه�ور
حركة الش�عر النث�ري باإلضافة إىل
الصداقات املتينة التي عقدها األديب
الفلس�طيني الراح�ل م�ع ثل�ة من
أفضل ش�عراء عرصه وم�ن أهمهم
بدر ش�اكر الس�ياب والبياتي ،وهذا
م�ا جعل�ه يقبل على كتابة الش�عر
بحم�اس كبير حي�ث أص�در ثالث
مجموع�ات ش�عرية ت�م جمعها يف
ديوان اش�تمل عىل أعماله الشعرية
الكاملة وذلك يف عام  ،1990ويف ذات

العام أصدر مجموعة شعرية رابعة،
وكانت معظم هذه األعمال الشعرية
يت�م نرشه�ا يف مجل�ة “بي�ادر” يف
تون�س ،ليك�ون نتاج�ه األدب�ي يف
الشعر العربي يتألف من املجموعات
الشعرية اآلتية:
مؤلفات جربا إبراهيم جربا
هن�اك العدي ُد م�ن املؤلف�ات لألديب
الفلس�طيني الراحل ،وقد وصل عدد
ه�ذه األعم�ال األدبية إىل م�ا يقارب
ً
عملا أدب ًي�ا توزعت بين أعمال
70
روائي�ة والكتب املؤلف�ة واملرتجمات
باإلضاف�ة إىل املجموعات الش�عرية،
وق�م تم ترجمة أعماله إىل ما يقارب
 12لغة بسب قيمتها األدبية ،و ُيشار
إىل ّ
أن أعمال�ه النقديّ�ة ُجمعت كافة
يف كتاب عنوان�ه “أقنعة الحقيقة ..
أقنعة الخيال”.
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

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

 10أخطاء يرتكبها معظم الرجال
يف حالقة الذقن

إليك أهم الطرق لدعم زوجك الطموح
يع�د طم�وح ال�زوج من الس�مات
الشخصية اإليجابية ،إذا كان زوجك
طموح�ا ً فأن�تِ ام�رأة محظوظ�ة
ألن�ك مرتبط�ة برج�ل يس�عى إىل
ِ
األفض�ل دائم�اً ،ويض�ع أهدافا ً من
أجل تحسين مستوى األرسة املادي
واالجتماعي.
و لك�ن لهذا الطم�وح وجه آخر من
التضحي�ة بالوقت والجه�د الكبري،
وواجب�ك أن تدعمي طم�وح زوجك
وأن تس�اعديه عىل تحقيق األفضل،
وهذا عرب الطرق التالية:
ّ 1وفري له الوقت
ال تس�تهلكي وق�ت زوج�ك بأم�ور
ليس�ت رضوري�ة ،فهو يحت�اج إىل
الوق�ت من أج�ل املزيد م�ن العمل،
احرتمي جدوله الزمني وال تفسدي
عليه مواعيده بأشياء تهدر وقته وال
تعود بفائدة عىل خططه لألرسة.
 2ال تثقيل عليه باملشاكلبالتأكي�د يجب أن يش�اركك زوجك
مش�اكلك ،ولكن إذا كانت املش�كلة
بسيطة ويمكنكِ تويل أمرها بنفسك،
فال تثقلي عليه حتى ال تعطليه عن

عمله بأفكار تشتته ،و لكن إذا كانت
املش�كلة كبيرة وتحت�اج إىل تدخل
منه ،اطلبي منه التدخل طبعاً.
 3-ال تقتحمي مشاعره الخاصة

املطبخ
مقادير الوصفة
500جرامكنافة طازجة
1كوب سمن مذاب
1ملعقة صغرية لون كنافة الحشو
500جرام جبن موزاريلال طازج
1ملعقة صغرية مستكة مطحونة للتقديم
قطر (رشبات ،شرية)
للتزيني
فستق حلبي مطحون إضافة اىل قائمة التسوق
طريقة التحضري
 .1احضري صيني�ة مس�تديرة مق�اس ١٢
بوصة.

س�وف يتع�رّض زوج�ك لإلخف�اق
أحيان�اً ،ربما يظهر هذا يف مش�اعر
مفاجئ�ة كالح�زن أو العصبي�ة ،ال
تح�اويل اقتحام مش�اعره الخاصة،

امنحي�ه وقت�ا ً خاص�ا ً يعي�د في�ه
ترتي�ب أف�كاره ،ويس�تعيد خالل�ه
هدوئ�ه ،فقط ادعمي�ه بدون تدخل
مب�ارش ،كتحضري يشء يس�عده ،أو

تغيري روتين اليوم من أجل تخفيف
مشاعره السلبية.
 4اظهري فخرك بهعندم�ا يحق�ق زوج�ك هدف�ا ً م�ن
أهداف�ه ،علي�كِ إظه�ار فخ�رك به،
احتفيل بانتصاراته ،وتحدثي بفخر
عن مجهوده ونجاح�ه ،هذا يحفزه
لب�ذل املزيد ،ويش�عره أن�كِ تقدرين
م�ا يفعله ،ويش�عره بالنجاح ،وهو
الشعور الذي يحتاج إليه كل إنسان
طموح.
 5كوني طموحةالش�خص الطموح يحتاج إىل رشيك
حي�اة طم�وح مثل�ه ،يدفع�ه نحو
تحقي�ق أهداف�ه ،وال يقل�ل منها أو
يشعره بعدم الجدوى ،أو يحبطه.
 6ضعي أهدافا ً لنفسكيف خض�م رحلة دعم�ك لطموح زوجك
ال تنيس نفس�ك ،ضعي لنفسك أهدافا ً
وحققيها ،الشخص الطموح يحب أن
تكون رشيكة حياته طموحة وناجحة
مثله ،كما أن هذا يضمن لكِ مس�تقبالً
أفضل ،ويمنع مشاعر الغرية أو الرثاء
بالتسلل إىل نفسك.

كنافة اجلنب الطازج

 .2يف طبق عميق ضعي الكنافة.
 .3يف قدر متوس�ط الحجم ضعي الس�من ولون
الكنافة .ضعي القدر عىل نار متوس�طة ليذوب
السمن فقط.
 .4اسكبي نصف كمية السمن يف الصينية.
 .5اس�كبي بقية السمن عىل الكنافة وقلبي مع
تقطيع الكنافة إىل شعريات صغرية جدا.
 .6ضع�ي ثلث�ي كمي�ة الكناف�ة يف الصيني�ة
واضغط�ي عليها بقوة لتتماس�ك وتكون طبقة
مستوية.
 .7وزع�ي رشائ�ح الجب�ن وانث�ري املس�تكة
املطحونة.

 .8ضعي صينية الكنافة عىل نار هادئة وإبداي
بتحري�ك الصينية بش�كل دائري على النار ملدة
 ٢٠إىل  ٣٠دقيق�ة إىل أن تب�دأ الح�واف تصب�ح
ذهبية اللون ويمكن تحريك الكنافة يف الصينية
بسهولة.
 .9يمكنك خبز الكنافة يف فرن عىل درجة حرارة
١٨٠م مل�دة  ٢٥دقيق�ة ثم قلبه�ا يف صينية اكرب
واعادته�ا يف الف�رن مل�دة  ٥إىل  ٧دقائق لينضج
القاع.
 . .10اقلب�ي الكناف�ة عىل طبق واس�ع للتقديم
واسكبي الشرية مبارشة.
انثري الفستق وقطعي الكنافة للتقديم.

كل يوم معلومة

هل تعاني “رهاب الكالب” ..تعلم كيف تواجه الكالب املفرتسة؟
م�ن ذلك.ويقول الطبي�ب النفيس
يوهاناس روتر لـ (دويتشه فيله)،
“إن تعرق اليدين وتسارع رضبات
القل�ب والتنفس يمك�ن أن تكون
جميعها عالم�ات عىل االضطراب،
والتجمد أيضا ً عند اقرتاب كلب هو
رد فعل نموذجي لرهاب الكالب”.
وأض�اف“ ،ع�ادة ال ت�درك الكالب
نفس�ها ه�ذا الن�وع م�ن الخوف
الش�ديد ،ولك�ن نظ�را ً ألن الكالب
تتفاع�ل م�ع س�لوك الش�خص
وإيماءات�ه ،يج�ب أن يضع املرء يف
االعتبار عددا ً من القواعد”.
عند مواجهة كلب:
واصل التنفس بشكل طبيعي.
ال تب�دأ يف الصراخ ب�أي ح�ال من

يعاني الكثري من الناس من “رهاب
ال�كالب” ،ويتمث�ل ه�ذا الخ�وف
بمجموع�ة أعراض منها تس�ارع
رضب�ات القلب والتنف�س ،وتعرق
اليدي ،ه�ذه املخ�اوف ينجم عنها
ردات فع�ل قد تثري حفيظة الكالب
وتجع�ل لقاء اإلنس�ان بالكلب ذي
نتائج سيئة.
ونتيجة لـ”ره�اب الكالب” يخىش
بعض األش�خاص السري يف الطرق
الت�ي يوج�د به�ا كالب ضخم�ة،
بينما ال يبايل آخ�رون ،ويف حني أن
الكثريين من األش�خاص يشعرون
بقدر بسيط من الخوف عند وجود
ٍ
الحيوان�ات التي يمك�ن أن تعض،
يكون األم�ر يف بعض األحيان أكثر

األحوال،
فالحف�اظ على الهدوء ه�و قطعا ً
أفض�ل خي�ار ،إذا م�ا ح�اول املرء
الف�رار فربم�ا يعتق�د الكل�ب أنه
يلعب معه.
تجن�ب كل االتص�ال البرصي وإال
قد يفرسه الحيوان على أنه دعوة
لالقرتاب.
حافظ عىل مسافة من الكلب.
ويقدر الطبيب أن “رهاب الكالب”
يب�دأ يف الطفول�ة فيم�ا يس�تمد
األطف�ال الخوف م�ن آبائهم ،عىل
س�بيل املثال ،أو من رؤية شخص
يفر من كلب .ولكن روتر يقول إن
الخبرات الصادمة مث�ل التعرض
لعضة كلب نادرة.

طبيبك يف بيتك

ماذا يفعل الكاجو بصحة اإلنسان؟
يع�د الكاج�و م�ن أكث�ر املكرسات
الش�عبية يف الوالي�ات املتح�دة،
باإلضاف�ة إىل مذاقه اللذي�ذ واآلثار
الصحية التي تنت�ج عنه ،فالكاجو
يحتوي عىل نسبة عالية من الدهون
الصحي�ة والربوتني واأللياف وأيضا ً
يحت�وي عىل مجموعة واس�عة من
الفيتامينات واملعادن التي يمكن أن
تفيد جسمك بعدة طرق مختلفة.
إليك�م بع�ض اآلثار الت�ي يمكن أن
تتوقعها من تناول الكاجو:
.1يس�اعديفخس�ارةالوزن
على عكس ما يفرتض�ه الكثري من
الن�اس م�ن أن املكسرات تس�اعد
عىل زي�ادة الوزن ،ألنه�ا غذاء غني
بالسعرات الحرارية وعايل الدهون،
كشفت دراس�ة أجريت عام 2017
أن األش�خاص الذي�ن يتناول�ون
املكسرات بانتظام هم أكثر عرضة
للحف�اظ عىل وزن صحي من أولئك
الذي�ناليتناولونه�ا.
ق�د يك�ون ه�ذا بس�بب إش�باع
املكرسات بش�كل ال يصدق (بفضل
مزي�ج قوي من الربوتين واأللياف
والده�ون) ،وبالت�ايل تعزيز فقدان
الوزن.
بينما طعم الكاج�و فائق الثراء قد
تتفاج�أ عندما تعلم أن�ه يحتوي يف
الواقع عىل دهون وسعرات حرارية
أق�ل بقليل من العديد من املكرسات
الشعبية األخرى ،مثل اللوز والفول
الس�وداني والجوز ،وتحتوي حصة
واحدة م�ن الكاجو عىل حوايل 137
سعرة حرارية يف املتوسط.

 .2يساعد يف خفض ضغط الدم
يعان�ي أكث�ر من  100ملي�ون بالغ
يف أمري�كا أو م�ا يق�رب من نصف
الس�كان البالغني من ارتفاع ضغط
ال�دم ،وفق�ا لدراس�ة أجري�ت عام
 2019ف�إن تن�اول الكاج�و يرتبط
بانخفاض ضغط الدم.
وت�م ربط اس�تهالك الكاج�و ً
أيضا
بمس�تويات منخفضة من الدهون
الثالثي�ة وه�ي ن�وع م�ن الدهون
يف ال�دم يمك�ن أن تزي�د م�ن خطر
اإلصاب�ة بالس�كتة الدماغي�ة
والنوب�ات القلبية وأم�راض القلب
عندم�ا تكون املس�تويات مرتفعة،
لك�ن ،لي�س كل الكاج�و متكافئ�ا
يف ه�ذا الص�دد ،ويأت�ي العديد من
الكاجو املعبأ مملح�ا ،وقد تم ربط
األطعمة التي تحتوي عىل ملح زائد
بارتفاع ضغط الدم.
 .3يحسن مستوى الكوليسرتول
هن�اك نوعان م�ن الكوليسترول:
الربوتني الدهن�ي منخفض الكثافة
( ،)LDLوه�و الن�وع الذي يس�بب
تراك�م الدهون الض�ار يف الرشايني،
و( ،)HDLوه�و الن�وع الذي يمكن
أن يحم�ي قلبك بالفع�ل عن طريق
حمل كوليسترول الربوتني الدهني
منخف�ض الكثاف�ة بعي�دا ع�ن
الرشايني ونحو الكبد.
وجدت دراس�ة نرشت ع�ام 2017
أن دمج الكاج�و يف نظامك الغذائي
يمكن أن يقلل الكوليسرتول الضار
 ،LDLليس ذلك فحسب ،بل أظهرت
دراس�ة أجريت عام  2018أن اتباع

نظام غذائي غني بالكاجو يزيد من
مس�تويات الكوليسترول الحمي�د
(الجيد).
 .4يحسن صحة القلب بشكل عام
أمراض القلب هي الس�بب الرئيس
للوف�اة يف الوالي�ات املتحدة بش�كل
يفوق الس�كتة الدماغي�ة وأمراض
الجهاز التنفيس والس�كري ومرض
الزهايمر مجتمعة.
وجدت مراجعة نشرت عام 2007
أن خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب
كان أق�ل بنس�بة  37%بالنس�بة
ألولئ�ك الذي�ن يتناول�ون املكرسات
أكث�ر من أرب�ع مرات يف األس�بوع،
لكن الكاجو ،عىل وجه التحديد ،قد
يكون له ميزة هنا.
ووجدت دراس�ة نرشت عام 2018
أن�ه عندم�ا تن�اول األش�خاص
املصاب�ون بداء الس�كري من النوع
الثان�ي  30غراما من الكاجو النيء
غير اململح يوميا ملدة  12أس�بوعا،
فق�د ش�هدوا انخف�اض يف عوامل
خط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب
واألوعية الدموية.
السبب املحتمل وراء ارتباط الكاجو
بانخفاض خط�ر اإلصابة بأمراض
القل�ب واألوعي�ة الدموية ه�و أنه
مص�در جي�د لألحم�اض الدهني�ة
األحادية غري املشبعة واملتعددة غري
املش�بعة ،والت�ي يمكن أن تس�اعد
يف تقليل مس�تويات الكوليسترول
الضار.
 .5الس�يطرة عىل نس�بة الس�كر يف
الدم
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يبدأ الرجل بحالق�ة الذقن يف مرحلة
مبكرة من الش�باب للظهور بش�كل
الئق بعد التخلص من ش�عر الوجه،
باستخدام الشفرة ومعجون الحالقة
أو املاكينات الكهربائية.
ويرتك�ب العدي�د من الرج�ال بعض
األخط�اء أثناء حالق�ة الذقن تؤثر يف
مظهرهم ،وفيما ييل أهمها:
1غسل الوجه باملاء البارديجب قب�ل تطبيق معج�ون الحالقة
غس�ل الوج�ه بامل�اء الداف�ئ ال�ذي
يس�اعد عىل فت�ح مس�امات الجلد،
ويجعل عملية الحالقة أكثر سهولة.
 2إهمال تهيئة الوجه للحالقةيجب قبل حالقة الذقن تهيئة الوجه
بش�كل جيد ،وذلك ع�ن طريق تدليك
البشرة بزي�ت خ�اص يترك لبضع
دقائق.
 3استخدام رغوات الحالقةعلى الرغم م�ن أن رغ�وات الحالقة
تس�اعد على إزال�ة الش�عر من عىل
الوج�ه ،إال أن األنواع الرخصية منها
يمك�ن أن تس�بب احم�رار البشرة
واإلصاب�ة بااللتهاب�ات الجلدية ،ألن
ه�ذه الرغ�وات ال تحتوي على املواد
الت�ي ترط�ب الجل�د وتخف�ف م�ن
االلتهابات.
 4الحالق�ة بعك�س اتج�اه نم�والشعر
خطأ شائع يقع فيه الكثريون ،حيث
يلجأ معظ�م الرجال إىل حالقة الذقن
بعك�س اتج�اه نم�و الش�عرة ،لكن
األطباء ينصحون أن تتم الحالقة مع
اتجاه نمو الشعرة ،لتجنب االحمرار
وااللتهاب�ات وخاص�ة ل�دى ال�ذي
يعانون من البثور وحب الشباب.

 5تقصري السوالفمن املناسب أن ترتك السوالف طويلة
بع�ض الشيء لرتب�ط بين الش�عر
ً
والذق�ن ،وتعط�ي مظه�را ً
جميلا
للوجه.
 6إغفال حالقة شعر العنقيعان�ي البعض من كثافة الش�عر يف
بع�ض مناطق الجس�م وم�ن بينها
العنق ،ويجب أن تتم حالقة الش�عر
من عىل العنق خالل حالقة الذقن.
 7الضغط الشديد عىل الشفرةكلم�ا زاد الضغط عىل الش�فرة أثناء
الحالق�ة ،ازداد التف�اوت بني ارتفاع
طبقات الجلد ،مم�ا يؤدي إىل ظهور
البث�ور واالندفاع�ات الجلدي�ة غير
املرغوبة.
 8استخدام الشفرة لوقت طويلشفرة الحالقة مصنوعة من املعدن،
وتتع�رض للت�آكل بعد اس�تخدامها
مرات عديدة ،وينتج عن ذلك اإلصابة
بالجروح أثناء الحالقة ،لذلك ينصح
بتبديل الشفرة كل  3إىل  5مرات.
 9تجاهل اللمسات األخريةيصعب أثن�اء الحالقة وعندما يكون
الكريم عىل الوج�ه مالحظة املناطق
التي لم تتمم إزالة الشعر فيها ،لذلك
يج�ب بع�د غس�ل وتجفي�ف الوجه
بشكل جيد تفقد جميع املناطق.
 10استخدام الكحول بعد الحالقةعلى الرغم من أن اس�تخدام س�ائل
ما بع�د الحالق�ة الذي يحت�وي عىل
الكح�ول يمنح الش�عور باالنتعاش،
إال أن�ه يس�بب تهيج�ا ً واحم�رارا ً
للجلد ،لذلك يفضل استخدام محلول
مصنوع م�ن مكون�ات طبيعية بعد
الحالقة.

سلوكيات

نصائح توعوية للوالدين ملتابعة أبنائهما إلكرتونياً
فيما ييل بعض النصائح التوعوية
للوالدي�ن ملتابع�ة أبنائهم�ا يف
األلع�اب اإللكرتونية والش�بكات
االجتماعية:
تقنني س�اعات اتصال األطفالباإلنرتنت.
ع�دم مش�اركة الرق�م الرسيالخاص بالراوتر “املودم” معهم.
تحذيره�م م�ن مش�اركةاملعلومات الشخصية مع الغرباء
أي�ا ً كان�وا ،ويف حال�ة الرغب�ة يف
املش�اركة أخذ األذن املس�بق من
أحد الوالدين.
متابع�ة األبن�اء وتوجيهه�مح�ول نوعي�ة املعلوم�ات الت�ي
ينرشونها عىل ش�بكات التواصل
االجتماعي.
محاورة األبناء بش�كل مستمرعم�ا حصل معه�م أثن�اء لعبهم
إلكرتونياً ،أو وجودهم يف شبكات
التواصل االجتماعي.
-الح�رص على اللع�ب يف مكان

مفتوح مع وجود أحد البالغني.
التقيد بالعمر املوجود يف اللعبة،وع�دم تحمي�ل األلع�اب يف حال
عدم التوافق مع العمر.
ع�دم تحمي�ل أي لعب�ة جديدةإال بع�د االطلاع على تفاصيلها
واألهداف منها.
مش�اركتهم اللع�ب دوم�ا ً منخالل حساباتهم.

تفعيل خاصي�ة التحكم األبوي Parent controlعلى أجه�زة
األبناء ،مثل :الجوال ،أو األيباد ،أو
الكمبيوتر املحمول والشخيص.
فت�ح حس�ابات يف مواق�عالتواص�ل االجتماع�ي لألبن�اء يف
حال�ة الرغبة ،بوج�ود الوالدين،
ويت�م إدخ�ال أقل م�ا يمكن من
املعلومات.

دراسات حديثة

دراسة تكشف الفئة األكثر عرضة
للوفاة بـ (كوفيد)19-
يمكن أن يك�ون إلضافة الكاجو إىل
نظامك الغذائ�ي تأثري إيجابي كبري
عىل نسبة السكر يف الدم.
ويف إحدى الدراسات التي ُنرشت عام
 ، 2019كان األش�خاص املصابون
بداء الس�كري م�ن الن�وع  2الذين
يس�تهلكون  10%م�ن س�عراتهم
الحرارية اليومية من الكاجو لديهم
مس�تويات أنس�ولني أقل من أولئك
الذين لم يأكلوا الكاجو.
ويس�اعد الحفاظ عىل مس�تويات
األنس�ولني يف إدارة نسبة السكر يف
الدم ،وقد يكون هذا بسبب حقيقة
أن الكاجو يحتوي عىل نسبة عالية
من األلياف ،والتي يمكن أن تساعد
يف من�ع ارتف�اع الس�كر يف الدم عن
طري�ق إطلاق الجلوك�وز بب�طء
وثبات يف مجرى الدم.
 .6الحص�ول عىل جرعة صحية من
النحاس
يلعب النحاس دورا ً مهما ً يف وظائف

مختلفة يف جميع أنحاء الجسم ،بما
يف ذل�ك تنظيم معدل رضبات القلب
وضغ�ط ال�دم ،وإنتاج خالي�ا الدم
الحم�راء ،وتطوير العظام واألوعية
الدموية والنسيج الضام ،وتنشيط
جهاز املناعة.
وتخيل ماذا؟ تحتوي أونصة واحدة
م�ن الكاجو عىل  70%م�ن القيمة
اليومي�ة للنح�اس الت�ي يحتاجها
الجسم.
 .7يحمي الخاليا من التلف
تشتهر املكرسات والبذور بمحتواها
الرائ�ع م�ن مض�ادات األكس�دة،
ومضادات األكس�دة ه�ي مركبات
يمكنه�ا تحيي�د الج�ذور الح�رة
املس�ببة للرضر يف جسمك ،وبالتايل
حماية جسمك من األمراض وتقليل
االلتهاب بشكل عام ،والكاجو ،عىل
وج�ه الخص�وص ،مص�در ممت�از
لنوعين م�ن مض�ادات األكس�دة:
البوليفينول والكاروتينات.

كش�فت دراس�ة أمريكي�ة أن األش�خاص غير
املطعمني ض�د فريوس(كورونا) كانوا أكثر عرضة
للوف�اة باملرض  11مرة ،وأكث�ر عرضة للدخول إىل
املستشفى بـ 10مرات إن التقطوا الفريوس.
ونظ�رت الدراس�ة يف  600أل�ف حال�ة إصاب�ة
بـ(كوفي�د )-19يف  13والي�ة أمريكية خالل الفرتة
املمتدة بني أبريل إىل منتصف يوليو املاضيني.
ويف ه�ذا الص�دد ،قال�ت مدي�رة مراك�ز مكافح�ة
األم�راض والوقاي�ة منه�ا روش�يل والينس�كي:
“خالص�ة القول ه�ي :لدين�ا األدوات العلمية التي
نحتاجها للتعامل مع هذا الوب�اء .والتطعيم فعال
وس�يحمينا م�ن املضاعفات الخطيرة لـ(كوفيد-
.”)19
وأك�دت والينس�كي أن غير امللقحين كان�وا أكثر
عرضة لإلصابة بـ(كوفيد )-19بحوايل  4.5مرة.
وم�ع وجود أكثر من  75ملي�ون أمريكي مؤهل لم
يتلقو التطعيم بعد ،وإجهاد املستشفيات يف العديد
من الوالي�ات ،واملخ�اوف من أن الح�االت اإلصابة
يمك�ن أن ترتف�ع أكثر يف الخريف ،يس�عى الخرباء
واملسؤولون إلبطاء جائحة (كوفيد.)-19
وم�ن جهته ق�ال مدير املعه�د الوطن�ي األمريكي
للحساس�ية واألم�راض املعدي�ة الدكت�ور أنتون�ي

فاوتشي“ :األم�ر الوحي�د ال�ذي نعرفه على وجه
اليقني هو أن  160ألف حالة إصابة يف اليوم ليست
حيث نريد أن نكون” ،مضيفا ً إنه ولسوء الحظ هذا
هو املكان الذي نحن فيه اآلن”.
وأش�ار فاوتشي إىل أن قم�ع الفريوس يع�د نهاية
اللعب�ة للجائحة ،وم�ن الناحية املثالية س�تحصل
الوالي�ات املتحدة على أقل عدد ممك�ن من حاالت
اإلصابة ،ولك�ن الهدف املعقول ه�و الحصول عىل
أقل من  10آالف إصابة يوميا ،عىل حد قوله.
ويف منتص�ف يوني�و امل�ايض ،قب�ل ارتف�اع ع�دد
اإلصاب�ات بس�بب متح�ور (دلت�ا) األكث�ر قابلية
لالنتق�ال ،وصلت الوالي�ات املتحدة إىل متوس�ط 7
أيام بحوايل  11ألف إصابة جديدة يومياً.
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حدث يف مثل هذا اليوم

الحمل

 - 786ه�ارون الرش�يد يت�وىل
الخالفة بعد مقتل أخيه الهادي.
 - 1812نابلي�ون بوناب�رت
يتمك�ن من احتالل موس�كو أهم
مدن اإلمرباطورية الروسية.
 - 1901ثي�ودور روزفلت يتوىل
رئاس�ة الوالي�ات املتح�دة ً
خلف�ا
للرئي�س ويليام ماكينيل الذي تويف
متأثرًا بجراحه بعد تعرضه لعملية
اغتيال يف  6سبتمرب.
 - 1917إعالن النظام الجمهوري
يف روسيا.
 - 1960الع�راق وإي�ران
والس�عودية والكوي�ت وفنزويلا
يؤسس�ون منظمة الدول املصدرة
للنف�ط (أوبك) وذل�ك باجتماعهم
يف بغداد.
 - 1967انتح�ار املشير عب�د

سرتاقب عقارب الساعة اليوم .من الصعب
اليوم الرتكيز يف أي مهمة يف الوقت الذي تفكر
فيه يف الراحة واالسرتخاء.
هن�اك بع�ض األطعم�ة الت�ي ال تفضله�ا ،ولك�ن
س�تضطر لتناوله�ا الي�وم م�ن أجل الحف�اظ عىل
صحتك.

الثور

الي�وم لديك مقابلة عمل مهم�ة قد تنقلك إىل
مس�توى جديد .ح�اول أن تبحث عن أش�ياء
مشرتكة تجمعك بمن تحب.
ح�اول الي�وم أن ال تق�وم ب�أي اس�تثمارات مادية
فالحظ لن يس�اعدك .عليك أن تعتاد عىل طباع الرشيك
من اآلن.

الجوزاء

ه�ل تعلم أن عقل اإلنس�ان ال يس�تطيع التفكري
والرتكي�ز بش�كل متواص�ل أكث�ر م�ن خمس�ة
وأربعني دقيقة كأقصى حد يف الوضع الطبيعي،
أما لو س�اد التوتر والقلق؛ فلن يستطيع الرتكيز
أكثر من خمسة عرش دقيقة؟
هل تعلم أن الذباب يكره اللون األزرق ويتجنبه؟
لذلك تده�ن جدران غ�رف األطفال به�ذا اللون،
حتى ال يعكر الذباب نومهم.
ه�ل تعلم أن وزن الطفل الذك�ر عند الوالدة أكرب
حجما ً من وزن الطفل األنثى يف الوضع الطبيعي

السرطان

األسد

س�تالحظ اليوم أن كل من حولك يتناقش�ون
يف أم�ور غريبة وغير متوقعة  .م�ن املعروف
عنك أنك تنظر للمش�كلة من جميع الزوايا ولكن
اليوم قد يكون األمر مختلفا ،فعليك توخي الحذر .قد
يحول أحد األش�خاص موقفا بسيطا إىل مشكلة كبرية،
فمن األفضل أن ال تتدخل.

العذراء

يب�دو وكأن�ك تقف أم�ام مش�كالت ال يمكن
التغل�ب عليه�ا ،فال تيأس! فق�ط عليك تغيري
منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ س�وف تب�دو الحلول
واضحة .ال تخف من طلب النصيحة! حياتك الخاصة
متقلب�ة بش�دة يف الوقت الح�ايل .يج�ب أن تتعامل مع
التقلبات غري املتوقعة بهدوء.

الميزان

أن�ت اآلن يف رصاع م�ن أجل تحقيق السلام
واألم�ان .يف الوقت الذي تح�ارب فيه من أجل
تحقيق السلام ،تجد من حولك ال يؤيدونك .عليك
أن تب�ذل كل جه�دك من أج�ل تحقيق أهداف�ك .كلمات
الرشي�ك ومش�اعره قد تخف�ف آالم�ك .ال تتجاهل من
يساعدك أو من يهتم بك.

العقرب

يبدو يف الوقت الح�ايل أنك تواجه عددا متزايدا
من التعقيدات غري املتوقعة.
ال تل�ق باللوم عىل من حول�ك – يف بعض األحيان
ق�د تكون أنت املخطئ .حاول أن تظل هادئا وأن ترى
العقبات املوجودة يف طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل
جديدة.

القوس

يبحث عنك اآلخرون يف كل مكان ليسألوك عن
أمور خاصة بالعمل .تس�تطيع أن تجيب عىل
كل األس�ئلة واالستفس�ارات التي تطرح أمامك.
ثق يف نفسك أكثر من ذلك.
لدي�ك أفكار جديدة إن لم تس�تغلها اليوم ،لن تتذكرها
فيما بعد.

الجدي

قد تكون مخاوف�ك غري مربرة أو مبالغ فيها،
لذلك اصرب واترك لنفسك مجاال للتحرك .الحظ
يحالفك الفرتة املقبلة فكن صبورا .ال تكن س�لبيا
واستفد من تجارب اآلخرين.
قد تس�مع خربا س�ارا يف األيام املقبلة فهل أنت مستعد
الستقبال هذه األخبار؟

الدلو
ك�ن إيجابي�ا وال تترصف بطريق�ة متهورة أو
عش�وائية .تواصل م�ع اآلخرين وش�اركهم يف
إنج�از بعض املرشوع�ات الصغرية .أنت ش�خص
موهوب جدا ولكنك ال تستثمر هذه املواهب جيدا .عىل
الرغم من أنك أحيانا تفضل العزلة ،إال أنك اليوم ستكون
أكثر سعادة إذا قضيت معظم الوقت مع أصحابك.

الحوت

تتذمّ ر بسبب شعورك باالرتباك وتعيش بعض
الهواج�س واملخ�اوف لكن التخل�ص من هذه
املش�اعر غري مس�تحيل .فال تترسع بإلقاء اللوم
عيل أحد أو الترصف بطريقة عدائية.
تج�د الحلول املناس�بة يف األي�ام األكثر حظ�ا ،فاصرب
وتكيف مع األجواء.

هجومين اس�تهدفا مطعمً�ا عىل
أط�راف مدين�ة النارصي�ة جنوب
العراق.
 - 2018إعص�ار فلورنس يصل
البر الق�اري األمريك�ي ويرضب
والية كاروالينا الش�مالية مُ تسب ًبا
ً
شخصا.
ِبمقتل 32
 - 2019اس�تهداف معملين
تابعني لرشكة أرامكو الس�عودية
يف منطقتي بقيق وهجرة خريص
بمجموع�ة طائرات مُ رَّ
سَّي�ة ّأثرت
عىل  50%من إنتاج الرشكة هناك،
والحوثيون ّ
يتبنون الهجمات.
ُ - 2020علم�ا ٌء فلكيُّون ُيعلنون
اكتشاف غاز الفوسفني يف الغالف
الجوي لِكوكب ال ُزهرة ،ممَّا أش�ار
إىل احتماليَّة وج�ود حياة ُعضويَّة
عىل الكوكب املذكور.

هل تعلم

األنش�طة الجماعية التي تش�ارك فيها اليوم
قد تكون س�ببا يف التقائك بش�خص ما لم تره
من�ذ فرتة طويلة .لن يكون لدي�ك وقت كاف للرد
على املكاملات الهاتفي�ة التي تصلك الي�وم .ركز عىل
املهام التي توليتها الي�وم .تناول كمية كافية من املياه
حتى تحافظ عىل صحتك.
ق�د تم�ر بتجرب�ة قاس�ية تجعلك مندهش�ا
وتجعلك تظ�ن أيضا أنك تعي�ش وحدك .تبدو
متوترا ال تحسن االختيار.
ال تدخ�ل يف نق�اش غري مج�د مع الرشي�ك ،ألنك إذا
حاولت معرفة األس�باب ،س�تضطر إىل تقديم االعتذار
علنا.

الحكيم عامر بتناوله السم.
 - 1982اغتي�ال رئي�س
الجمهوري�ة اللبناني�ة املنتخ�ب
بشير الجميّل وذلك قبل تس�لمه
ملهامه بأيام.
 - 2003الس�ويد ترف�ض يف
استفتاء عام اعتماد اليورو عملة
لها.
 - 2015فري�ق ليغ�و يرصد أول
موجات جاذبية نتجت عن اندماج
ثقبني أس�ودين ،ما يثبت جزء من
نظرية النسبية العامة ألينشتاين.
 - 2016انتخ�اب الس�لوفيني
ألكسندر تشيفرين رئيسا لالتحاد
ً
خلف�ا
األوروب�ي لك�رة الق�دم
للفرنيس املوقوف ميشيل بالتيني.
 - 2017مقت�ل  84ش�خصا
عىل األق�ل وإصاب�ة  93آخرين يف
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قصة مثل ..

غزل عراقي

السبع ملّا يشيب  ..تقشمره الواوية

يرضب للش�خص ت�زول عنه قوته وش� ّدته ،
ويفارقه بأس�ه ويذهب عنه سلطانه وجاهه
 ،فيتجرأ عليه الس�فهاء  ،وستخف به الرعاع
واألوباش  ،ويتطاول عليه السفلة والتافهون
.
أصله:
كان األس�د يعي�ش يف إح�دى الغابات عيش�ة
س�عيدة  ،راضي�ة  ،هانئ�ة  .وكان يالزمه ابن
آوى يخدمه ويقضي حوائجه  ،ويتقوّت عىل
م�ا يفضل من طعام األس�د مم�ا يصيده من
حيوان�ات الغابة  .حتى مىض على ذلك وقت
ّ
أس�ن خالل�ه األس�د وأصاب�ه الهرم
طوي�ل ،
والضع�ف  ،فلم يع�د قادرا على الصيد  ،كما
كان يفع�ل يف أيام قوته وفتوّته  .ويف ذات يوم
أصبح األس�د جائعا لع�دم تمكنه من الصيد ،
فجاع اب�ن آوى لجوعه  ،فلم�ا أضحى النهار
لم ي�ر ابن آوى ب ّدا من أن يخ�رج فيبحث عن
الطعام بنفس�ه وإالّ مات جوعا  .فرأى غزاال
كبريا س�مينا  ،يرد امل�اء يف ناحية من الغابة .
فعاد إىل األسد مرسعا  ،وقال له  (( :أيها امللك
 ..لق�د وجدت غزاال كبريا س�مينا ي�رد املاء يف

طرف الغابة  ..وسأذهب آلتيك به  ..فاحرص
عىل أالّ يفلت منك  . )) .فاس�تع ّد األس�د للقاء
الغ�زال  ،وذهب ابن آوى إىل الغزال  ،فقال له :
(( أس�عدت صباحا أيها الغزال الجميل  .أراك
ترد امل�اء هنا  ,وقد ترك�ت وراءك تلك املزرعة
الكبرية التي تحتوي عىل ما لذ وطاب من أنواع
الخرض الطري�ة  ،وأصناف الفاكهة الش�هية
 ،والب�د أن�ك جائع كم�ا أنت ظم�آن فلماذا ال
تتفض�ل فتأتي معي إىل تلك املزرعة  ،فتصيب
مم�ا فيها من الخرض والفاكه�ة  ،تأكل منها
م�ا تش�اء  ،وتأخذ منه�ا معك لعش�ائك )) .
فس�أله الغزال  (( :وأي�ن هي تلك املزرعة أيها
األخ الش�فيق الناصح ؟ )) فقال ابن آوى (( :
اتبعن�ي ألدلك عليها  )) .فتبعه الغزال  ،فقاده
اب�ن آوى إىل حي�ث يكمن األس�د  .فلما اقرتب
الغ�زال م�ن مكمن األس�د  ،وثب عليه األس�د
وثب�ة رسيع�ة  ،ورضبه رضبة ش�ديدة قىض
بها عليه  .ثم قال البن آوى  (( :البد من غسل
اليدي�ن قبل الطع�ام  ،فاجلس هن�ا لتحرس
ّ
ي�دي  .وإياك أن
الغزال  ،حتى أذهب فاغس�ل
تقترب منه أثناء غيابي )) .وملا ذهب األس�د

عمد ابن آوى إىل الغزال  ،فأكل لسانه  ،وأذنيه
 ،وقلبه  ،ودماغه  .ثم جلس يف مكانه .
ثم أن األس�د ع�اد بعد ذلك  ،فس�أل ابن آوى :
(( أين لس�ان الغزال ؟ )) فق�ال ابن آوى (( :
موالن�ا امللك  ..لعله كان أخرس  )) .فس�أله :
وأي�ن أذناه ؟ )) فق�ال  (( :لعله كان أص ّم ))
 .فق�ال  (( :وأي�ن قلب�ه ؟ )) فق�ال  (( :لعله
كان أعمى القلب  )) .فسأله  (( :وأين دماغه
؟ ))  ،فق�ال اب�ن آوى  (( :موالن�ا املل�ك  ..لو
كان لهذا الغ�زال دماغ  ..أكان يص ّدق ما قلته
له ع�ن وجود مزرع�ة كبرية تح�وي أصناف
الخرض وأنواع الفاكهة  ،وهو يعلم أننا نعيش
يف ناحية م�ن الغابة الجرداء  ،ال ماء فيها وال
ش�جر  )) .فقال األس�د  (( :ولك أب�و الويو ..
دتش�وف اش�لون دتقش�مرني ؟ ))  (( .ل�و
جن�ت بأيام ش�بابي وقوتي  ..ج�ان تجسرّ ت
وقش�مرتني ؟ )) ثم هجم عليه  ،وقبض عىل
عنق�ه  ،ولم يرتكه حت�ى أصبح جثة هامدة .
ثم ذاع ذلك الحديث بني الناس  ،فقالوا فيه ((
السبع ملّا يشيب  ..تقشمره الواوية )).
وذهب ذلك القول مثال

ماذا يقوله زوجك عنك ؟ اختيارك هلذا املفتاح يكشف عنه
دائم�ا ً م�ا تتس�أيل م�اذا يقوله
زوج�ك عن�ك ؟ اختي�ارك له�ذا
املفتاح يجيب عىل تس�اؤل ماذا
يق�ول زوجك عنك عندما يتواجد
م�ع األخري�ن  .بالرغ�م من أن
ه�ذه النتائ�ج ق�د تختل�ف من
ش�خص ألخ�ر ولك�ن س�تكون
النتائج مفاجأة إلي�ك بالتأكيد .
كل ما عليك ه�و اختيار املفتاح
ال�ذي ين�ال إعجاب�ك م�ن ه�ذه
املفاتيح فهو يعبر عن الالوعي
الخاص بزوجك .ويثري دهش�تك
بما يكفي  .ولكن من الرضوري
أن تخت�اري مفت�اح واح�د من
ه�ذه املفاتيح فق�ط وليس أكثر
من ذل�ك لتعبري عن النتائج التي
ترغبي فيها .
املفتاح األول :
اختي�ار ه�ذا املفت�اح يرم�ز
للبس�اطة وأنكي من أكثر أنواع
النساء بس�اطة  .هذا النوع من
النس�اء منترش بكثرة ألنه يعرب
عن الش�خصية البسيطة  .يري
زوج�ك بأنك امرأة بس�يطة جدا ً
ال تح�ب كث�رة التزيين بأدوات
املكي�اج بل تعتمد علي جمالها
الطبيع�ي  .حت�ى أن الخالف�ات
بينكم تتمكني من حلها بسهولة
وبدون أي تعقيدات ألنك تعتمدي
فيها عىل العق�ل والحكمة لكي
تتج�اوزي الصعاب م�ع زوجك
 .يق�در الزوج ه�ذا الترصف وال
يعتقد بأن ه�ذا الترصف ضعف
منك بل ألنك زوجة حكيمة .
املفتاح الثاني :
عن�د اختي�ار املفت�اح الثان�ي،
فإن زوجك يري بأنك ش�خصية
يمكن االعتماد عليه�ا يف الكثري
من األم�ور يف الحي�اة فهو يثق
يف قدرت�ك عيل التصرف عندما
تواجه�ي املش�اكل  .وهذا يعني
بأنك ش�خصية قوية ومستقلة
ومن الس�هل جدا ً الحصول عىل
م�ا تريديه يف حيات�ك  .حتى أنك
عندما تقطعي الوعود ،تتمكني
م�ن الوف�اء بها لرشي�ك حياتك
وهذا ما يجعلك متميزة يف نظره
.
املفتاح الثالث :
هذا املفتاح له ش�كل غري معتاد
ومتمي�ز  .يكش�ف ب�أن زوج�ك

يجي وكت العتب واتعاتب اويــاك
واخليهن بديك اذنوبك اويــــــــاي
انا الشلتك جمر يحرك بالجفــــوف
واضل خايف عليك يلوحك املـــاي
أثر سهم املىض منك أداويـــــــــه
وأحرضيل مكان لسهمك الجـــــاي
أتلكه الحزن منك وأهم بيــــــــــــك
ويا ملكه اليرسك مثل ملكـــــــــــاي
مثل صبريه أموت من العطش موت
أرشب دمعتي وما أخرسك املـــــاي
وكل روحي صرب واتحمل جـــروح
اجرح التخاف اتحمل اهــــــــــواي
صبريه وصديقي العطش يفـــــالن
حسبالك أذل من تكطع املــــــــاي ؟

اختبارات شخصية
يقول عليك بأنك تتمتعي باملزيد
م�ن الثق�ة بالنف�س  .حتى أنك
تقومي بتجربة الكثري من األمور
بدون الخ�وف من املخاطر وذلك
بس�بب روح املغام�رة  .كما أنه
يرى بأن زوجتك دائما ً ما تتمتع
بالكثير م�ن األف�كار املمتع�ة
والق�رارات الجريئ�ة حت�ى أنك
تتقلبي التحديات بدون الوقوف
للتفكير فيه�ا  .ي�ؤدي ذل�ك إىل
القب�ول ب�أي فك�رة يطرحه�ا
ال�زوج خصوص�ا ً تل�ك األف�كار
املرتبطة بقضي�ة وقت جيد معا ً
مث�ل الذهاب للتن�زه مع األرسة
فهي م�ن أفضل األنش�طة التي
تسعى للقيام بها .
املفتاح الرابع :
يب�دو ش�كل ه�ذا املفت�اح مثل
الزه�ور التي تمتلك أربعة أوراق
يمكن�ك مالحظ�ة ه�ذا الش�كل
بالتفصي�ل عن�د التدقي�ق م�رة
أخ�رى يف صورة املفت�اح  .يرمز
ه�ذا املفت�اح إىل أن الزوج يقول
علي�ك بأن�ك ش�خصية مرح�ة
ومتفائلة كثريا ً ال تفضيل الحزن
أبدا ً  .تحاويل التخلص من الحزن
ورؤية الجانب املرشق يف األمور
 .يف بع�ض األحي�ان يجعلك هذا
التفاؤل شخصية مندفعة وينتج
ً
قليلا وهذا
عن�ه تش�تت الذهن
م�ا يجعل�ك تقع�ي يف املش�اكل
بسهولة بدون أن تدركي ذلك .
املفتاح الخامس :
اختيار املفتاح الخامس ،يكشف
بأن زوجك يقول بأنك شخصية
رومانسية للغاية وتفضل سماع
القصص الرومانسية منه .وهذا
ما يعن�ي أنك حاملة جدا ً بش�أن
عالقاتكم معا ً وترغبي الوصول
بها إىل أقيص مراحل الحب  .ألن
خيالك العاطفي يتميز باالبتكار
والبحث عن األفكار التي تس�عد
زوج�ك  .ولكن ي�رى زوجك بأن
ترصفات�ك يف بع�ض األحي�ان
يس�اء األخري�ن فهمها بش�كل
خاطئ .
املفتاح السادس :
يمك�ن أن يك�ون اختي�ار ه�ذا
املفت�اح ه�و األس�وأ م�ن بين
املفاتي�ح الس�ابقة ألن�ه يرم�ز
ب�أن زوج�ك يق�ول علي�ك بأنك

املعتاد.
هل تعلم أن املعكرونة ال تزرع؛ وإنما يتم إنتاجها
وصناعته�ا من حبوب القمح؛ كمثل أنواع أخرى
من الحبوب ،منها :الشعريية ،والفريكة ،والربغل
أيضاً..وأن أش�هر الدول إنتاج�ا ً للمعكرونة هي
إيطاليا.
هل تعلم أن الكلية تغس�ل نفس�ها ستة وثالثني
مرة يف اليوم الذي يتناول فيه اإلنسان املرشوبات
الغازية؟ لذا أنصحكم بعدم اإلكثار من تناول تلك
املرشوبات حفاظا ً عىل أبدانكم.

ش�خصية كالس�يكية تفض�ل
األش�ياء القديم�ة وال تس�عي
الختي�ار األش�ياء الجدي�دة يف
حياتك مما يجعله يش�عر بامللل
من عالقاتكم العاطفية  .بالرغم

من الفيسبوك

acebook

من ذلك فهو ي�رى أن هذه املرأة
مخلصة ج�دا ً يف حياتها ودائما ً
م�ا تتوق�ع الخير م�ن األخرين
املحطني به�ا وال تتوقع أي غدر
يمكن أن يصدر منهم .

كلمات متقاطعة

الكلمات االفقية
 1+2من األسماء التي أطلقتها العرب عىل املحيط األطليس عبدة النار3مدينة أملانية  -ضمري متصل  -وثب 4للنداء  -يف الوجه 5من أسمائه “ هيرص أبو ُلبد”ُ 6غلظ ِ -نعم (م)
 7االنتفاخ  -سهل االنقياد 8أول م�ن لج�أ إىل االختبار يف اختي�ار املتقدمني للوظائفالحكومية
ّ 9تمنى  -مسافات (م)
 10نظر من خالل ثقب الباب  -أقوى مضخة يف الوجودالكلمات العمودية
 1مدينة عراقية  -متشابهان 2حرف نداء للندبة  -برر 3ظهر  -خرق يف السرت ونحوه عىل قدر العني ُينظر فيهّ 4فك  -قضبان النخلة
 5أصلح البناء  -للنهي  -للجر 6أنواع و أصول  -يرشدحام
 7عاصمة إفريقية ِ - 8رمز جربي  -الحذاء 9ملكي  -متشابهان 10-قسمة غري عادلة  -وعاء

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
آيفون  13المرتقب بسعة  1تيرا
بايت ..واإلعالن عنه اليوم

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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ماجد املهندس يطرح أحدث أغانيه بعنوان
«يا جاينب راسي»

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

طرح الفنان ماجد املهندس ،أحدث أغانيه عىل موقع الفيديوهات
الشهري «يوتيوب» والتي تحمل اسم «يا جايبن رايس» وهي من
كلمات قوس ،ألحان محمد غازي ،توزيع مدحت خميس ،ميكس
وماسرت جاسم محمد.
وطرح مؤخرًا املطرب ماجد املهندس أغنية بعنوان «نصاب» عىل
موقع الفيديوهات «يوتيوب» ،واألغنية من كلمات بهاء الدين
محمد ،وألحان محمود الخيامي ،وتوزيع املوسيقي محمود
الشاعري.
كان ماجد املهندس ،طرح أغنية مؤخرا باللهجة اللبنانية تحمل
اسم «كيفك» ،عىل موقع الفيديوهات يوتيوب واألغنية من كلمات
سمر هنيدي ،وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.
يذكر أن املطرب ماجد املهندس قد أنتهى من تسجيل أحدث أغاني
ألبومه الجديد يف  ،2021وكانت آخر األغاني التي تم تسجيلها
«الفاتنة» من ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع سريوس ،واألغنية
األخرى «مسكني» من كلمات فيصل الشعالن وألحان محمد
الطويحي وتوزيع سريوس ،ومن املتوقع طرح األلبوم صيف هذا
العام .2021

مطر ساخن

سخونة التجاذبات
واملنطق املعتدل

فائق حسن يتغزل بأصالة بعد إعالن زواجهما
كشف تقرير جديد من محلل أبل
الش�هري مينغ تيش كو ،قبل يوم
من حدث أبل للكشف عن سلسلة
الهواتف الجدي�دة آيفون  ،13أن
تطرح أبل س�عات تخزين جديدة
يف هواتفها الرائدة آيفون  13برو
وآيفون  13برو ماكس ،تصل إىل
 1تريابي�ت ،وفقا ً مل�ا ذكره موقع
“.”The Verge
وق�ال ك�و ،أيض�ا ً إن آيف�ون13
وآيف�ون 13مين�ي س�يحتويان
على ذاك�رة تخزي�ن تبل�غ 128
جيجاباي�ت و 256جيجاباي�ت
و 512جيجاباي�ت ،ول�ن يك�ون
هناك خيارات  64جيجابايت مرة
أخرى.
كما توقع كو ،أن تكشف أبل عن
 AirPods 3يف حدث يوم الثالثاء،
لك�ن أبل م�ن املحتم�ل أن تبقي
 AirPods 2متاح�ة ..ويحذر من
أن آيف�ون  13ق�د يتأث�ر بنقص
سلس�لة التوري�د ،كم�ا ح�دث
س�ابقاً ،لكن�ه توق�ع أن يك�ون

التأثري محدودا.
وينطلق حدث الخريف يف الساعة
 1مس�ا ًء بالتوقي�ت الرشق�ي
للواليات املتحدة يف  14س�بتمرب،
وس�يكون حدثا ً افرتاضيا ً يتدفق
من .Apple Park
وأش�ارت الترسيبات والشائعات
الس�ابقة إىل تش�كيلة آيفون 13
التي ستتضمن  4طرازات بنفس
أحج�ام موديالت الع�ام املايض.
وم�ن املتوقع أن تك�ون الهواتف
الجدي�دة م�زودة بكاميرات
ّ
محس�نة تش�مل وض�ع ص�ورة
الفيدي�و ووضع التصوي�ر اللييل
وعدس�ة فائق�ة االتس�اع وزوم
برصي أفضل لتسجيل الفيديو.
وتتنب�أ ش�ائعات أخ�رى ح�ول
ساعة أبل  ،7بوجود معالج أرسع
وتصمي�م جدي�د لألجه�زة ،بم�ا
يف ذلك شاش�ات أكبر وواجهات
مراقب�ة جديدة .وم�ن املتوقع أن
يحص�ل آيب�اد ميني على إعادة
تصميم كبرية أيضاً.

رد الشاعر فائق حسن ،مدير
أعمال الفنان ماجد املهندس،
عىل كالم زوجته النجمة أصالة
نرصي ،التي أعلنت من خالله
بكلمات
رسم ًيا
ارتباطها
رومانسية ،حيث علق قائالً:
«عندما يجتمع الذوق مع الحس
يتحول اإلنسان من شخص عادي
إىل استثنائي عندها يكون الجمال
فوق مستوى الوصف أبعد من
الخيال بقليل ال ينافسه سوى
موهبة من الخالق وذكاء مفرط
ممزوج بخفة دم خرافية «.
وتابع« :ذلك جزء بسيط من
شخصية طيبة حنونة مفرطة
يف الحب حد الروعة متلك انت يا
هدية السماء لن أوعدك بأقل من
أحالمك يا أيتها املرأة الحلم ولنبدأ
م ًعا أجمل ما تمنيناه».
وكانت النجمة السورية أصالة
نرصي ،حرصت عىل مشاركة
متابعيها وجمهورها ،بصورة
تجمعها مع زوجها الشاعر
العراقي فائق حسن ،عرب حسابها

منها كورونا ..تطبيق جديد على الهاتف
يشخص األمراض بمجرد سماع السعال

نادين جنيم تعيد أويس خملّالتي إىل الصبّاح
يب�دو أن النجم�ة ،نادي�ن
نس�يب نجي�م ،صالح�ت
املمث�ل الس�وري أويس
مخلالت�ي م�ع رشكة
ص�ادق الصباح التي
تنتم�ي لها ،ه�ذا ما
رصّ ح ب�ه مخلالت�ي
يف أحد اللق�اءات قائالً
إن�ه التقى نجي�م يف دبي
أخيرا ً وأخربه�ا س�بب
الخلاف أو االختلاف
بوجه�ات النظ�ر بينه
وبني رشك�ة الصباح ،وقامت
بمب�ادرة خاص�ة ل�ردء
الص�دع بين الطرفني
وإع�ادة الصداق�ة
عىل األق�ل التي

يقدم العلم كل يوم الجديد ملس�اعدة البرش عىل االستمتاع بحياة أفضل
وأكثر ً
أمنا ،وذلك من خالل الكثري من االخرتاعات والتطبيقات الحديثة،
وأخرها ما يعمل عليه عدد من العلماء بالوقت الحايل ،حيث يطورون
تطبيقا ً يمكنه تش�خيص األمراض أو املش�اكل الصحية التي يعاني
منها األشخاص من خالل االستماع إىل أصوات سعالهم.
والتطبيق الذي يطوره علم�اء تابعون لرشكة  ،Hyfe Incومقرها
والي�ة ديالوي�ر األمريكي�ة ،يعمل ط�وال اليوم على الهاتف،
ويق�وم بتس�جيل أي ص�وت س�عال ينبعث م�ن صاحب
الهات�ف أو أي ش�خص يجلس بالقرب من�ه ،وبعد ذلك
يق�وم التطبي�ق املعتمد عىل ال�ذكاء الصناعي بتحديد
املرض أو املشكلة الصحية التي يشري إليها السعال.
وأك�د العلم�اء أن التطبيق م�ا زال يف مرحل�ة إجراء
تج�ارب موس�عة للتأك�د م�ن دقت�ه يف تش�خيص
األم�راض املختلف�ة ،بم�ا يف ذل�ك أم�راض الرب�و
وااللته�اب الرئوي ومرض االنس�داد الرئوي املزمن
وحتى فريوس كورونا.
وأوضح س�مول أن الذكاء الصناعي قد يكون قادرا ً
عىل التقاط أنماط الس�عال التي ال يستطيع البرش
اكتش�افها بمجرد الس�مع ،مشيرا إىل أن التطبيق
س�يكون أرسع من زي�ارة الطبيب ألن�ه يمكن أن
يفح�ص مئات املرىض يف ي�وم واحد ،وأرخص ألنه
س�يكون مجاني�اً ،ولن يضطر الن�اس إىل دفع أي
أموال لرؤية اختصايص رعاية صحية.
ولفت العلماء إىل أنهم حني ينتهون من تجاربهم،
س�يقومون بالتأك�د من حف�اظ التطبيق عىل
خصوصية األشخاص وبياناتهم.

تجمعهم�ا بعدم�ا ش�ارك مخلالتي
يف أربع�ة أج�زاء م�ن مسلس�ل
«الهيب�ة» ومسلسلات أخرى
ّ
شكلت بالنس�بة إليه شهرة
واس�عة يف أوس�اط العال�م
العربي.
ويب�دو أن املصالح�ة تمّت
بالفع�ل وربم�ا س�يكون
مخلالتي عىل الئحة اإلنتاجات
الخاص�ة برشك�ة الصب�اح يف
املوسم املقبل.
يف الس�ياق حت�ى الي�وم ل�م تفص�ح
رشك�ة الصباح عن أي مرشوع جديد كمسلس�ل
م�ن بطولة نادين نس�يب نجيم ملوس�م رمضان
 ،2022يف وق�ت يق�ال إن هناك مرشوع�ا ً ال يزال
ط�ور القراءة بين األط�راف ،وإن ج�اء التوافق
عليه سيبدأ تنفيذه بداية ترشين الثاني/نوفمرب

ال يوجد قانون ثابت يرسم مسار االحداث يف السياسة  ،وال غرابة يف
قفز االحداث فوق جدار التوقعات والتكهنات  ،فال توجد يف السياسة
خرائط تقاس باملساطر وال معادالت تتحكم فيها االرقام وال نتائج
تخرج من رحم املنظور واملبارش .
ما يزيد املشهد تعقيدا كثرة الوجوه التي تحدد مسارات ما حصل
وما سوف يحصل وتجتهد يف رسم سيناريوهات خارج حدود املنطق
السائد  ،وكثرة االقالم املفتوحة شهيتها عىل التحليل الساذج املرتهل
وعىل اطالق الخطابات النارية الجوفاء وعىل وضع االصبع عىل مناطق
ابعد ما تكون عن مناطق الرصاع وأسباب التجاذبات السياسية الدائرة
يف العراق .
ال غرابة يف كل هذا طاملا ان املشهد متشابك ومعقد وساخن  ،و التدخل
من جميع االطراف الخارجية املحيطة باملشهد تعمل بقوة من اجل
دفع االمور لصالحها  ،وطاملا ان ما يحصل يعد جزءا من عملية شاملة
يتأثر سلبا وايجابا وفق بوصلة التجاذبات الكربى التي تشهدها عموم
املنطقة .
وال غرابة أن تجد فعل الالعبني عىل الحبال  ،والقافزين من خندق
اىل آخر  ،والالهثني وراء هبات أويل االمر  ،أصحاب الرؤوس املتعددة
واأللسن املتفرعة واألقالم الرمادية وهم يتصدرون الواجهات برسعة
ويختفون برسعة أكرب  ،ففي االزمات الحادة يكرش النفاق عن انيابه ،
وعليك ان تتحصن بالهدوء امام هؤالء فهم نتاج طبيعي تفرزه طبيعة
االختناقات التي يمر بها البلد  ،فهم يشبهون الدم الفاسد أثناء عملية
الوالدة وهذا ما يحدث يف كل مكان ويف كل عرص أثناء الوالدات الكربى
وعىل مر صفحات التاريخ القريب والبعيد .
ما يثري الغرابة حقا ان جميع األطراف املتنافسة للجلوس عىل العرش
تحشد كل امكانياتها للفوز بما تتمنى  ،وأن جميع التيارات املتصارعة
يف ميدان السباق تجند كل ما لديها للحصول عىل الكأس  ،وان البعض
وبدافع االغراء يستخدم كل االساليب للوصول اىل الهدف ..وما يثري
الغرابة أكثر أن املتصارعني يدركون جيدا ان كأس الفوز من نصيب
طرف واحد  ،وأن العرش ال يجلس عليه غري واحد .
الرصاع سيأخذ مسارا أكثر سخونة يف االيام القادمة ،والتنافس
سيكون عىل أشده كلما اقرتب موعد االنتخابات  ،والوعود املغرية
والخطابات النارية والقصائد املتوجة بصنوف البالغة ما عاد بريقها
يفعل فعله بعد هذه املسرية الطويلة التي رافقتها الكثري من األخطاء
الكبرية والتي ألحقت الرضر الفادح بسمعة العراق واستقالله وبشعب
العراق الذي عانى من االختناقات .
الشعب يتطلع اليوم اىل منهج سليم  ،واىل اسرتاتيجية جديدة  ،واىل
رؤية واضحة ملعالجة االزمات  ،واىل همّة صادقة قائمة عىل العدل
واالنصاف  ،وال يتطلع اىل الطرف الفائز أو الجهة التي تجلس عىل
العرش .
اىل اللقاء

رانيا يوسف تنتهي من تصوير مشاهد السجن يف مسلسل «املماليك»
نتهت
ا
الفنانة رانيا
يوسف من تصوير
مشهد دخولها السجن
ضمن أحداث مسلسل املماليك
الذي تصوره تلك األيام استعدا ًدا
لعرضه يف املوسم الشتوي املقبل ،وينتمي

لنوعية مسلسالت األكشن الرومانيس،
وتجسد رانيا شخصية «هند» تحمل
بداخلها جانبان الخري والرش م ًعا.
مسلسل املماليك» ،ينتمي لنوعية الـ 60
حلقة ،من بطولة بيومي فؤاد ،ورانيا
يوسف ،ودوليل شاهني ،وتشارك فيه
مجموعة كبرية من الفنانني ،ومنهم

محمد لطفي ،فيدرا ،رامي غيط ،رامي
وحيد ،محمد سليمان ،نانيس صالح ،حنان
سليمان ،وعفاف رشاد ،وتأليف هشام
هالل ،وإخراج حازم فودة ،ومن املفرتض
أن ُيعرض يف املوسم الشتوي.
وتنتظر رانيا يوسف عرض املوسم الثاني
ملسلسل «الحرامي» الذى تقوم ببطولته

مع بيومي فؤاد ،أحمد داش ،رنا رئيس،
كارولني عزمي عبد الرحمن القليوبي وعدد
من ضيوف الرشف ،وإخراج أحمد الجندي،
وتدور أحداث العمل يف  10حلقات ومقرر
عرضه خالل األسابيع القليلة املقبلة عىل
إحدى املنصات الرقمية عرب اإلنرتنت.

منة شليب وغادة عبد الرازق يف أزمة واحدة

مايكروسوفت تحذر
من هجوم يستخدم
ملفات أوفيس
ح�ذرت رشك�ة مايكروس�وفت م�ن أن
املهاجمني يس�تغلون بنش�اط ثغرة أمنية
يف تنفي�ذ التعليم�ات الربمجي�ة ع�ن بع�د
باس�تخدام ملف�ات  Office 365و Office
 2019الضارة عرب ويندوز .10
ويمك�ن الخل�ل يف  ،MSHTMLمح�رك ع�رض
ً
أيض�ا مس�تندات
املتصف�ح ال�ذي تس�تخدمه
أوفيس.
وتؤثر الثغرة األمنية املعروفة باسم  CVE-2021-40444يف خوادم
وين�دوز م�ن اإلص�دار  Windows Server 2008وحت�ى Windows
 Server 2019و  Windows 8.1إىل ويندوز  10ولها مستوى خطورة
يبلغ  8.8من الحد األقىص .10
وتدرك عمالقة الربمجيات الهجمات املستهدفة التي تحاول استغالل
ً
خصيصا
الثغرة األمنية من خالل إرس�ال مس�تندات أوفي�س املعدة
للضحايا املحتملني.
وقال�ت الرشكة :يمك�ن للمهاجم أن يصنع عنصر تحكم ActiveX
ضارًا ليتم استخدامه بواسطة مستند أوفيس الذي يستضيف محرك
ع�رض املس�تعرض .ويضطر املهاج�م بعد ذلك إىل إقناع املس�تخدم
بفتح املستند الضار.
وم�ع ذل�ك ،يت�م إحب�اط الهج�وم إذا كان أوفيس يعم�ل بالتكوين
االفرتايض ،حيث يتم فتح املس�تندات من الويب يف وضع Protected
 Viewأو  Application Guardلـ .Office 365
ويع�د وضع  Protected Viewبمثابة وضع للقراءة فقط يتم خالله
تعطيل معظ�م وظائف التحرير .بينما يق�وم Application Guard
بعزل املس�تندات غري املوث�وق بها ،ويمنعها من الوص�ول إىل موارد
الرشكة أو اإلنرتانت أو امللفات األخرى املوجودة عىل النظام.

الشخيص بموقع «إنستجرام»،
ّ
«من وقت عرفته وهو
وكتبت:
األقرب لنفيس كصديق غايل بحملّ
لّه ّ
كل االحرتام وكتري من الثقة،
ولحظة حوّلت مشاعرناّ ..
كل يش
بيننا مشرتك وعالقتنا مبنيّة عىل
صداقتنا املتينة وحب صادق..
إني بخري ّ
حسيت ّ
ّ
ألنه متل
معه
ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني
بدون رشح وبفهمه بدون تكلف

هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن
معا نبدأ وكاننا نولد للتو».
وأضافت« :نحرتم معا ً جميع
مسؤولياتنا ونعلم تماما ً ّ
أن
خري مانعطيه هو الحُ بّ سنعلّم
أوالدنا كيف تستم ّر الحياة
وتحلو باألمل والعزيمة واملحبّة
واإلخالص وسنعطيهم ّ
من هذا
ّ
نتمنى
الشعور الطيّب مؤونة لغد
ّ
أن يكون دون ّ
أي رضر ،أشكر

قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت يل
وبي».
وتابعت« :وأدعو الله ّ
أن أكون
دائما ً مصدر سعادة وطمأنينه
ألحبّتي وأصدقائي وجميع من
حويل  ..وللغايل الحبيب والصديق
والّيل قدر يكون عالم أنا عم عيش
من خالله زوجي (فائق حسن
) ّ
كل ماجمعته من شعور فيه
ُحبّ كبري وأمان وسعي إلسعادك
ماحبيت ..وبعرف ّ
إنك بتبادلني
ذات الشعور وذات العهد».
واختتمت حديثها« :وألوّل مرّة
أعلن ق ّدام املحبّني عظيم محبّتي
لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي
ّ
ّ
بتمناه للناس
وبتمنى إلنا اليل
..
الطيبني كلهم نعيش بسالم حياة
حلوه نقيّه تكون لبكره القريب
ّ
قصه حلوه وبتحىل
والبعيد
تنحكى دائما ً بابتسامه ما يكون
فيها لحظة وجع ،ع ّم عيش أيّام
ّ
وبتمنى تعيشوا
تمنيتويل ياها
متلها».

امحد اجلنديل

أكثر من نجمة تستعد ملشاركتها
الرمضانية ملوسم درامي جديد عام
2022؛ فالكل بدأ يضع أقدامه عىل أوىل
خطوات عمله الدرامي الجديد قبل بداية
السباق بفرتة ليست قصرية .ولكن هناك
بعض العقبات التي واجهت نجمات
الدراما الرمضانية القادمة يف التحضريات
األوىل ألعمالها الدرامية.
انسحاب مريم نعوم كانت األزمة األوىل
لتجربة منة شلبي الدرامية الجديدة

املقرر أن تعود بها إىل املنافسة الرمضانية
بعد غياب سنوات طويلة وتركيزها عىل
السينما وأعمال املنصات اإللكرتونية فقط،
ولكنها قررت أن تعود إىل الجمهور بعمل
درامي جديد خالل املوسم الرمضاني القادم
عرب شاشة الـأم بي يس ،وكان من املفرتض
أن تتوىل مريم نعوم كتابة العمل منذ البداية،
خاصة بعد نجاحهما معا ً يف مسلسلها األخري
«ليه أل» الذي قدمته منة عرب شاشة منصة
شاهد اإللكرتونية قبل شهور وحققت من

خالله نجاحا ً واسعا ً وقت عرضه.
وكانت مريم نعوم قد تعاقدت قبل أيام
عىل كتابة مسلسل منى زكي الجديد الذي
ستخوض به املنافسة الرمضانية القادمة
مع الجهة املنتجة التي قدمت معها
مسلسلها الرمضاني األخري «لعبة نيوتن»،
ما جعل منة يف أزمة للبحث عن فريق كتابة
جديد ليتوىل مهمة كتابة عملها الرمضاني
القادم.
ومن املفرتض أن تتفرّغ منة للعمل الرمضاني

فور إنهاء تصوير فيلمها السينمائي الجديد
«من أجل زيكو» أمام كريم محمود عبد
العزيز واملخرج بيرت ميمي.
أما أزمة غادة عبد الرازق فهي البحث عن
قصة مختلفة تعيدها إىل املنافسة بقوة،
خاصة بعد عدم تحقيقها النجاح املتوقع
يف مسلسلها الرمضاني األخري «لحم غزال»؛
األمر الذي جعلها تؤجل التعاقد مع الجهة
املنتجة لحني االستقرار عىل قصة العمل
الذي تقدمه يف رمضان املقبل.

جنوى كرم حتيي ليلة غنائية يف مهرجان جرش  23سبتمرب

تغريدات

د .هاني عاشور

بع��ض املرش��حني لالنتخاب��ات العراقية
اليعرف��ون مهمته��م  ،ويتحدث��ون ع��ن
مشاريع وخطط كربى  ،وكأنهم يتنافسون
على منصب رئيس الوزراء  ( ،للتنبيه ).

علي نوري

الفيف��ا ليس لدي��ه اعرتاض على ترش��ح عدنان
درجال لرئاس��ة احتاد الكرة  ،واالحتاد اآلس��يوي
كذلك  ،فمن أين جاءت «خزعبالت» عدم السماح
له بالرتشيح !!
هناك ش��خصيات عربي��ة وآس��يوية كثرية متلك
اكث��ر من منصب رياضي وسياس��ي يف بلدانهم وال
يوجد هناك من يعرتض على ذلك.

تستعد النجمة اللبنانية ،نجوى كرم،
إلحياء ليلة غنائية ضمن حفالت
مهرجان جرش للثقافة والفنون يف
دورته الـ  ،35بولة األردن ،والتي تنطلق
فعالياته من  22سبتمرب اىل  2من شهر
أكتوبر املقبل ،وتحيي نجوى كرم حفلها
الغنائي ثاني ليايل املهرجان وتحدي ًدا يوم
الخميس املوافق  23سبتمرب ويشاركها
يف الحفل الفنان األردني زين عوض.
وطرحت املطربة اللبنانية نجوى
كرم أحدث أغنياتها التي تحمل اسم
«ساحر قلوب» ،عىل موقع الفيديوهات
«يوتيوب» ،والتي صورتها عىل طريقة
الفيديو كليب ،واألغنية من كلمات عامر
الوند ،الحان عىل حسون ،توزيع دانى
حلو.
كما طرحت نجوى كرم مؤخرًا ،أغنية
بعنوان «مغرومة  ،»2عىل موقع يوتيوب،

والتي صورتها عىل طريقة الفيديو كليب
بتوقيع املخرج حسن غدار ،وحمل
الكليب مفاجأة للجمهور وهو ظهور
الفنان السوري معتصم النهار ضيف
رشف بنهايته.
وكانت نجوى قد نرشت مؤخرا البوسرت

الرسمي لألغنية عرب حساباتها عىل
مواقع التواصل االجتماعي ،حيث أشارت
إىل أن هذه األغنية هي الجزء الثاني
لألغنية التي أصدرتها يف العام ،1998
والتي حققت نجاحا ً وانتشارا ً كبريا
قائلة – 1998« :كانت ..اليوم 2021
ولكل العمر».
أغنية «مغرومة  »2من كلمات وألحان
نبيل الخوري ،وتوزيع دانى حلو ،وهي
الجزء الثاني من أغنيتها التي طرحتها
عام  1998أي منذ  23عاما ،والتي حملت
اسم «مغرومة» وهي من كلمات عصام
زغيب ،وألحان جوزيف جحا ،وحققت
األغنية شهرة واسعة يف ذلك الوقت.
يذكر أغنية «مغرومة  ،»2ستكون ضمن
أغاني البوم نجوى كرم الجديد والذي
سيحمل نفس اسم األغنية ،وسيتم طرح
أغنياته تباعا خالل الفرتة املقبلة.

