العمل 50 :ألف دينار مكافأة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
شهرية للعمال املتقاعدين
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
صوت مجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان
االجتماعي للعمال التابع لوزارة العمل والشؤون
االجتماعية ،امس الثالثاء ،عىل استمرارية املكافأة
الشهرية للعمال املتقاعدين بواقع  50ألف دينار .وذكر
املكتب االعالمي لوزارة العمل يف بيان تلقته «الزوراء»:
أن «مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان االجتماعي
للعمال ،عقد يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
جلسة طارئة ترأسها وكيل الوزارة احمد حميد
العلواني ،جرى خاللها التصويت عىل استمرار املكافأة
البالغة  50ألف دينار شهريا ،وتضمينها بموازنة
 ،2022بسبب عدم إقرار القانون الجديد لحد االن».
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صفحة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،فيما اكدت تسجيل  4400اصابة جديدة و 46حالة وفاة وشفاء  5802حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس، 32748 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية ،14830169 :مبينة انه تم تسجيل  4400اصابة جديدة و46
حالة وفاة وشفاء  5802حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل،)%93.6( 1834670 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل ،1959369 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج،103103 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،680 :وعدد حاالت الوفيات الكيل،21596 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ، 130135 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.4203578 :

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

سلطة الطريان املدني لـ

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

باإلضاف�ة اىل بطاقة التلقيح.واش�ار اىل:
ان�ه يف الس�ابق كان املس�افر يخضع اىل
فح�ص ح�راري إال انه يف الوق�ت الراهن
س�يتم االقتص�ار على بطاق�ة التلقيح
وفح�ص الب�ي يس ار.وكان�ت اللجن�ة
العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت
اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،ملناقش�ة التوصيات
املرفوعة من قبل وزارة الصحة وعدد من

 :سيتم اعتماد بطاقات التلقيح الدولية جلميع املسافرين ابتدا ًء من الشهر املقبل
ال�وزارات املختصة ،والت�ي تتعلق بجملة
إج�راءات الحت�واء الجائح�ة ،والحد من
خطورته�ا وانتش�ارها ،وق�د ت�م اتخاذ
القرارات اآلتية:
 -1املوافق�ة عىل دخول ( )30000ثالثني
ألف زائر من جمهورية ايران اإلسلامية،
و( )10000عشرة آالف زائ�ر م�ن دول
الخليج العربي وبقية الدول األخرى ألداء
مناسك الزيارة األربعينية ،وعرب املطارات

العراقية الدولي�ة (حرصاً) عىل أن يجلب
الزائ�ر ش�هادة فح�ص ( )PCRس�الب،
أجري خالل ( )72س�اعة قب�ل دخولهم
العراق.
-2تعدي�ل الفق�رة ( )5من ق�رار مجلس
الوزراء املرقم ( )158لس�نة  ،2021عىل
النحو اآلتي:
االكتفاء بجل�ب العراقيين الوافدين من
الهند فحص ( )PCRس�الب أجري خالل

حريق يلتهم احد خمازن شركة ادوية سامراء

( )72ساعة قبل دخولهم العراق ،مع أخذ
تعه�د بحجره�م منزليا ً مل�دة ( )10أيام،
والتأك�د من خلوهم من أع�راض املرض
قبل الس�ماح لهم بمخالطة اآلخرين.ويف
وقت سابق ،وجه رئيس مجلس الوزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،بزيادة التأشيرات
املمنوحة لزائري االربعني من دول الخارج.
وذكر املكتب اإلعالم�ي لرئيس الوزراء يف
بيان  :أن “الكاظمي وجه بمضاعفة عدد
التأشيرات املمنوحة للزائرين من الدول
اإلسلامية الذين يرومون زي�ارة العراق،
عن العدد الذي تم إقراره س�ابقا ً بس�بب
جائح�ة كورون�ا وظروفه�ا القاه�رة،
وليزداد العدد من ( )40ألف زائر إىل ()80
أل�ف زائ�ر” .وأض�اف أن “ه�ذه الزيادة
تأت�ي مع ق�رب زي�ارة أربعيني�ة اإلمام
الحسين بن علي (عليهما السلام)؛ ملا
تمثل�ه من أجواء روحاني�ة دينية مؤمنة
خالصة؛ وليتس�نى ألكرب عدد ممكن من
الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء سيد
الشهداء (عليه السالم) ،مع التزام جميع
الوافدين برشوط اللقاح واختبار املسحة
وااللتزام�ات الصحي�ة األخرى”.وتاب�ع:
“وبإذنه تعاىل وعرب االلت�زام باإلجراءات
الصحية ،سترتاجع حدة جائحة كورونا؛
لنرى ضيوفنا األع�زاء يف األعوام القادمة
من جمي�ع الدول ،وهم ي�زورون عراقنا
الحبي�ب قادمين م�ن كل بق�اع العالم،
وه�م مطمئن�ون م�ن خط�ر اإلصاب�ة
بالجائحة”.

انتخاب النجم عدنان درجال رئيسا جديدا الحتاد الكرة للسنوات األربع املقبلة
“واتسآب” يطلق قريبا ميزة حتويل الرسائل الصوتية إىل نصية

االخرية

اليوم ..بغداد حتتضن مؤمتراً دولياً
وسعاً السرتداد األموال املنهوبة
ُم َّ

مجال�س قض�اء وهيئات مكافحة فس�اد
عرب.وذكر بيان للهئي�ة تلقته “الزوراء”:
أن “املؤتمر س�ينطلق يف العاصمة العراقيَّة
بغداد يومي الخامس عرش والسادس عرش
من ش�هر أيلول الج�اري فعاليَّ�ات وقائع
املُؤتمر الدويلِّ السرتداد األموال املنهوبة”.

تفاصيل ص2

أوبك :العراق األعلى بني أعضاء
املنظمة يف رفع إنتاجه خالل آب

بغداد /الزوراء:
أعلنت منظمة أوب�ك التي تتألف من 13
دولة ان العراق كان األعىل من بني أعضاء
املنظمة يف رفع انتاجه النفطي يف ش�هر
آب املايض.وقالت املنظم�ة يف تقرير لها
اطلعت عليه “الزوراء” :ان “إنتاج الدول
األعض�اء يف منظم�ة أوب�ك م�ن النفط
ارتفع بنحو  151ألف برميل يوم ًيا خالل
الشهر املايض ،ليصل اىل  26.762مليون
برميل يوم ًيا بدعم زي�ادة اإلمدادات من

العراق والس�عودية واإلم�ارات وانغوال.
واضافت ان “الزيادات األكرب جاءت من
الع�راق إذ ارتفع إنتاج�ه النفطي بنحو
 91أل�ف برميل يوم ًي�ا ،ليصل إىل 4.056
مليون برميل يوم ًيا ،بعد ان كان 3.965
يف تموز املايض ،تاله الس�عودية مسجلة
زي�ادة قدره�ا  69أل�ف برمي�ل يومي�ا
ليصل إنتاجه�ا إىل  9.488مليون برميل
يوميا”.

تفاصيل ص5

املرور تدعو املواطنني الراغبني بشراء
األرقام املميزة للتوجه إىل مديرياتها

بغداد /الزوراء:
دعت مديرية املرور العامة ،امس الثالثاء،
املواطنين الراغبني برشاء األرقام املميزة
للتوج�ه إىل مديرياتها.وقالت املديرية يف
بي�ان تلقته “ال�زوراء” :إن “مدير املرور
العام اللواء الحقوقي (طارق إس�ماعيل
الربيعي) وجه مديري املحافظات بتسلم
طلب�ات املواطنني الراغبين برشاء أرقام

ممي�زة فيما يخ�ص أرق�ام املحافظات
بخص�وص رشاء الرقم املمي�ز (الرباعي
والخمايس) فقط حيث بإمكانهم التوجه
ملديرية م�رور املحافظة التي يس�كنون
بها وتقديم طلب رس�مي ملدير املحافظة
حصرا ً به�ذا الخصوص”.وأضاف�ت،
أن “ذل�ك ج�اء من أج�ل تقلي�ل الروتني
وتخفيف العبء عن كاهل املواطنني”.

اخنفاض الدوالر ببغداد واستقراره
يف كردستان

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت أس�عار رصف ال�دوالر
األمريك�ي مقاب�ل الدين�ار العراق�ي،
امس الثالث�اء ،يف البورصة الرئيس�ية
بالعاصم�ة بغ�داد ،فيم�ا اس�تقرت
يف اقلي�م كردس�تان.وقال مص�در ا ٕن
بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف
بغداد س�جلت ،صباح امس 147400
دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
وبني أن اسعار البيع والرشاء استقرت
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أصدرت تعميما جلميع املطارات بشأن الزيارة األربعينية
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بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة النزاهة ،امس الثالثاء ،ان بغداد
س�تحتضن الي�وم االربع�اء مؤتم�را ً دوليا ً
مُ َّ
وس�عا ً السترداد األموال املنهوب�ة ،فيما
اش�ارت ان املؤتمر س�يعقد برعاية رئيس
ال�وزراء مصطفى الكاظمي ،وبمش�اركة
رئيس الجامع�ة العربية ووزراء ورؤس�اء

العراق يسجل ارتفاعا جديدا بإصابات
كورونا واخنفاضا طفيفا بالوفيات

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

العدد 7565 :االربعاء  15ايلول 2021

الزوراء /حسني فالح:
اعلن�ت س�لطة الطيران املدن�ي اعتماد
بطاق�ات التلقي�ح الدولي�ة لجمي�ع
املس�افرين الوافدي�ن واملغادري�ن ابتدا ًء
من االول م�ن ترشين االول املقبل ،وفيما
اك�دت إل�زام جمي�ع املس�افرين بإجراء
فح�ص (الب�ي يس ار) ،اص�درت تعميما
إلدارات جميع املطارات املحلية بتس�هيل
دخ�ول الوافدي�ن اىل الزي�ارة االربعيني�ة
واتخاذ االجراءات الوقائية.
وق�ال املتح�دث باس�م س�لطة الطريان
املدن�ي ،جه�اد الدي�وان ،يف حدي�ث
لـ”ال�زوراء” :ان�ه حس�ب ق�رار مجلس
الوزراء الصادر يف  8حزيران  2021سيتم
اعتماد بطاقات التلقي�ح الدولية لجميع
املس�افرين س�واء الوافدين او املغادرين
ابتدا ًء من  .2021/10/1مبينا :ان الكود
املوجود يف البطاقات س�يعمم عىل جميع
مط�ارات العال�م ،بحي�ث عندم�ا يدخل
االس�م يف الحاس�بة يظهر بأن الشخص
ملقح.وبش�أن الزيارة االربعينية ،اوضح
الدي�وان :ان�ه حس�ب توجيه�ا مجل�س
الوزراء ورئيس سلطة الطريان املدني تم
تعميم كت�ب اىل ادارات جمي�ع املطارات
املحلية برضورة تس�هيل اجراءات دخول
الزائرين م�ن الدول العربية واالسلامية
والج�وار م�ع االخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار
االجراءات الوقائية .مؤكدا :انه س�يطلب
من جميع املس�افرين جل�ب فحص (بي
يس ار) قبل موعد الرحلة بـ  72س�اعة،

بعد تسجيل  4400إصابة و 46حالة وفاة

يف محال الصريف�ة يف بغداد ،حيث بلغ
س�عر البي�ع  148000دين�ار عراق�ي
ل�كل  100دوالر امريك�ي ،بينما بلغت
أس�عار الرشاء  147000دينار عراقي
ل�كل  100دوالر امريكي.أما يف اربيل ،
فقد شهدت اس�عار الدوالر استقراراً،
حيث بلغ س�عر البي�ع  147700دينار
ل�كل  100دوالر امريك�ي ،والشراء
بواق�ع  147500دينار لكل  100دوالر
امريكي.

نقابة الصحفيني تدعو أعضاءها إىل مراجعتها
لتحديث استمارة املكافآت التشجيعية

بغداد /الزوراء:
دع�ت نقاب�ة الصحفيين العراقيني،
ام�س الثالثاء ،أعضاءه�ا اىل مراجعة
النقاب�ة لتحدي�ث اس�تمارة املكافآت
التش�جيعية.وذكر بي�ان لنقاب�ة
الصحفيين تلقت�ه «ال�زوراء» :ان
«نقاب�ة الصحفيين العراقيين تدعو
الزملاء اعض�اء النقاب�ة املج�ددة
هوياته�م لع�ام  2021اىل مراجعتها
لغ�رض اكم�ال اس�تمارة املكاف�آت
التش�جيعية خالل الفترة من 9/15
ولغاي�ة  ،2021/10/1على أن ترفق

مع االس�تمارة نس�خة مص�ورة من
هوي�ة النقابة املج�ددة «.وأضاف انه
«بإمكان الزمالء سحب االستمارة من
موقع النقابة وإكمالها وتسليمها اىل
ادارة النقابة» .الفتا اىل ان «الزمالء يف
فروع النقابة يتم تس�ليم االس�تمارة
ونس�خة من الهوية اىل الزميل رئيس
الف�رع وتأييده�ا م�ن قبله ،وس�يتم
اهمال أية اس�تمارة خالي�ة من تأييد
الف�رع» .وش�ددت النقابة ،بحس�ب
البي�ان ،على الجميع التع�اون معها
وتوخي الدقة يف املعلومات .

تأجيل النظر بدعوى الطعون احلكومية يف موازنة  2021إىل األحد املقبل
الزوراء /يوسف سلمان:
ق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة إرج�اء جلس�ة النظر يف
دعوى الطعون املقدمة من الحكومة بقانون املوازنة
العامة االتحادية  ، 2021للمرة الثالثة عىل التوايل  ،اىل
يوم االحد املقبل التاس�ع عرش من شهر ايلول الحايل

ليك�ون موعدا ً جدي�دا ً للنظ�ر بتل�ك الطعون.وكانت
املحكم�ة االتحادي�ة العليا ،ق�ررت يف  24آب املايض،
تأجي�ل النظ�ر يف الطع�ون بقان�ون املوازن�ة العامة
 2021إىل أيلول الحايل  ،بعد ان قررت سابقا ،يف تموز
املايض ،تأجيل موعد النظر يف الطعن بقانون املوازنة

العام�ة االتحادي�ة للس�نة املالي�ة  ،2021اىل  24اب
املايض .باملقابل ،جددت اللجنة املالية النيابية التأكيد
على ان املواد املطع�ون بها يف قان�ون املوازنة العامة
 2021س�ارية املفع�ول وقابلة للتنفي�ذ .وقال عضو
اللجنة ،النائب جمال كوجر ،لـ»الزوراء» :ان « اللجنة

النيابي�ة تتاب�ع م�ع وزارة املالية وال�وزارات األخرى
دع�وى الطعن يف بعض املواد املتعلق�ة باملوازنة ،وقد
طالبنا الوزارة باعتبار قان�ون املوازنة قانونا ً حاكما
وكل املواد التي وردت فيه مواد ملزمة التطبيق».

تفاصيل ص2

وزير لبناني يبكي أثناء تسليمه الوزارة وخليفته يعطيه منديال

للمرة الثانية ..القضاء اللبناني يصدر مذكرة جلب حبق رئيس احلكومة السابق حسان دياب
بريوت /متابعة الزوراء:
أص�در املحقق الع�ديل يف قضي�ة انفجار
مرف�أ بيروت الق�ايض ط�ارق بيط�ار،
للم�رة الثانية ،مذكرة جل�ب بحق رئيس
الحكومة الس�ابق حس�ان دي�اب ،فيما
أظه�ر مقط�ع فيدي�و وثق�ه اإلعلام
اللبناني ،وزير االقتصاد الس�ابق ،راوول
نعم�ة ،ينهار بالب�كاء ،عن�د حديثه عن
ضحاي�ا الوزارة يف انفج�ار مرفأ بريوت،
خالل تس�ليم الوزير الجديد ،أمني سالم،

مهامه.وأح�ال الق�ايض البيط�ار على
النيابة العامة التمييزية مذكرة اإلحضار
بعد تش�كيل الحكوم�ة الجديدة ،وبالتايل
تعديل م�كان إقام�ة دي�اب ،أي الرسايا
الحكومية ،املدرج يف مت�ن املذكرة األوىل.
وب�دوره ،أحال املحامي الع�ام التمييزي
الق�ايض غس�ان الخ�وري املذك�رة عىل
املديري�ة العام�ة لق�وى األم�ن الداخلي
للتنفيذ ،علما أن البيطار كان حدد جلسة
استجواب لدياب يف العرشين من سبتمرب

الحايل.يذك�ر أن االدع�اءات على دي�اب
وال�وزراء الس�ابقني الثالثة عيل حس�ن
خليل وغ�ازي زعيرت ويوس�ف فنيانوس
كان قد س�طرها املحقق العديل الس�ابق
الق�ايض فادي ص�وان وتبناه�ا القايض
البيط�ار ،بتهم�ة اإلهم�ال والتقصير
والتسبب بوفاة وجرح مئات األشخاص،
وذل�ك بع�د التثبت م�ن إحالة مراسلات
خطية ع�دة اىل املدعى عليه�م تحذر من
املماطل�ة وع�دم القي�ام بأية إج�راءات

واشنطن :اإلرهاب الدولي ينبع من اليمن وسوريا
والعراق وليس أفغانستان

واشنطن /متابعة الزوراء:
اعتبرت مديرة االس�تخبارات الوطني�ة األمريكية ،أفريل
هاين�ز ،أن التهدي�د األكبر لبالدها م�ن اإلره�اب الدويل
ينبع م�ن دول مثل اليم�ن والصومال وس�وريا والعراق،
ولي�س أفغانس�تان.وقالت أفري�ل يف مؤتمر ح�ول األمن
القومي يف ضواحي واشنطن“ :عىل الرغم من أن مسؤويل
االس�تخبارات األمريكيني يراقبون عن كث�ب ما إذا كانت
الجماعات اإلرهابية ستعود للظهور يف أفغانستان ،إال أنها
ل�م تعد مصدر القلق يف ما يتعلق بإيواء إرهابيني يمكنهم
تنفيذ هجومهم داخل الواليات املتحدة”.وأضافت“ :نحن
ال نض�ع أفغانس�تان يف ص�دارة قائم�ة األولوي�ات ،ب�ل
ننظ�ر إىل اليمن والصومال وس�وريا والعراق ..هناك نرى
التهدي�دات األخطر”.وتابع�ت“ :عىل الرغ�م من ذلك فإن
هناك “تركيزا كبريا” من أجهزة االس�تخبارات األمريكية

ملراقبة إمكاني�ة قيام الجماعات اإلرهابية بإعادة تكوين
نفس�ها يف أفغانس�تان”.ولفتت إىل أن “جم�ع املعلومات
االستخباراتية داخل أفغانستان قد تراجع منذ االنسحاب
األمريكي”.وكان وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن،
أك�د االثنني ،أن واش�نطن حققت أهدافها يف أفغانس�تان
بمقت�ل بن الدن وتدهور ق�درات القاعدة ،مشيرا إىل أنه
ل�م يكن م�ن خيار أم�ام الرئيس جو بايدن س�وى إنهاء
الح�رب أو التصعيد.وأوضح أن بلاده عىل اتصال مبارش
مع األمريكيين املوجودين يف أفغانس�تان ،وقال “غالبية
األمريكيني خرجوا من أفغانس�تان بحلول  31أغس�طس
املايض”.كذل�ك أك�د أن واش�نطن لن تتكل على تعهدات
طالب�ان وس�تحافظ على قدراتها يف مكافح�ة اإلرهاب،
مؤك�دا أن الواليات املتحدة قدمت للش�عب األفغاني 330
مليون دوالر خالل العام الحايل.

لنق�ل مادة نيترات األموني�وم من حرم
مرفأ بريوت.ويف سياق اخر أظهر مقطع
فيدي�و وثق�ه اإلعلام اللبنان�ي ،وزي�ر
االقتص�اد الس�ابق ،راوول نعم�ة ،ينهار
بالب�كاء ،عند حديثه ع�ن ضحايا الوزارة
يف انفج�ار مرف�أ بيروت ،خالل تس�ليم
الوزي�ر الجدي�د ،أمني سلام ،مهامه.ويف
لحظة البكاء التي وثقها مقطع الفيديو،
أجه�ش راوول نعمة بالبكاء أثناء حديثه
ع�ن ضحاي�ا ال�وزارة يف انفج�ار مرف�أ

بريوت ،ما دفع خليفت�ه ،الوزير الجديد،
أمني سلام ،إىل التفاعل مع هذا املش�هد،
فأخ�رج منديلا وريقي�ا وأعط�اه إياه،
وس�ط مؤتم�ر صحفي بحضور وس�ائل
اإلعالم وبعض املسؤولني.هذا وتداول عدد
م�ن رواد مواقع التواص�ل االجتماعي يف
لبنان مقطع الب�كاء ،وعلقوا عليه ،حيث
ق�ال أحده�م« :وزي�ر االقتصاد الس�ابق
راوول نعم�ة ،يبكي متأث�را عىل إنجازاته
الخرافية يف الوزارة ،حدا يقلو مريس».

اجلزائر تنفي أي وساطة إماراتية
مع املغرب

الجزائر /متابعة الزوراء:
نفى مس�ؤول يف وزارة الخارجية الجزائرية
وج�ود أي�ة وس�اطة إماراتية بين الجزائر
واملغرب ،ووصف الحديث عن هذه الوساطة
بـ”الش�ائعات” ،وكانت الجزائر قد قطعت
عالقاته�ا الدبلوماس�ية م�ع املغرب.وق�ال
مس�اعد وزير الخارجي�ة واملبعوث الخاص
ل�دول املغ�رب العرب�ي والصح�راء ،عم�ار
بالني ،يف ترصيح صحفي :إن التقارير التي
تتحدث عن طلب الجزائر وس�اطة إماراتية
إلع�ادة العالقات مع الرباط هي باألس�اس
مجرد ش�ائعات .مضيفا ً “هذه الش�ائعات
تق�ف وراءها جهات مغربي�ة” ،معتربا ً أنها
تستهدف تش�ويه املواقف املبدئية للجزائر،

وتندرج ضمن مخطط الح�رب اإللكرتونية
الرشس�ة التي تش�نها الج�ارة الغربية منذ
سنوات” ،عىل ح ّد تعبريه.ويف  24أغسطس/
آب املايض ،أعلن وزير الخارجية الجزائري،
رمط�ان لعمام�رة ،قط�ع بلاده العالقات
الدبلوماس�ية مع املغرب بس�بب ما وصفه
بـ”اس�تفزاز اململكة املغربي�ة للجزائر الذي
بلغ ذروته” ،بعد أس�بوع من اتهام املجلس
األمن القومي يف الجزائر املغرب بدعم حركة
انفصالي�ة ،تدع�و لفصل منطق�ة القبائل،
والتحريض ضد الجزائر ،وأكد لعمامرة بقاء
عم�ل القنصلي�ات يف البلدي�ن لتجنب تأثري
القرار عىل حي�اة الرعايا املقيمني يف كل من
الجزائر واملغرب.

أكد أن استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر

السيسي حلفرت وصاحل :متمسكون مبنع التدخالت وإخراج املرتزقة من ليبيا

القاهرة  /الزوراء:
استقبل الرئيس ،عبد الفتاح السييس،
كالً من عقيل�ة صالح رئيس مجلس
النواب الليبي ،واملشير خليفة حفرت
القائد العام للقوات املسلحة الليبية،
وذلك بحض�ور الوزير عب�اس كامل
رئيس املخابرات العامة.وقال السفري

بس�ام رايض ،املتح�دث الرس�مي
باسم رئاس�ة مرص :ان اللقاء تناول
التباح�ث ح�ول آخر التط�ورات عىل
الس�احة الليبية يف ض�وء خصوصية
العالق�ات املتميزة الت�ي تربط مرص
بليبيا وش�عبها ،والسياسة املرصية
الراس�خة باعتب�ار اس�تقرار ليبي�ا

على املس�تويني الس�يايس واألمن�ي
ج�زءا ً م�ن اس�تقرار مرص.ورح�ب
الرئي�س املصري بالق�ادة الليبيني،
مثمن�ا ً حرصهم�ا الدائم على إنفاذ
إرادة الش�عب الليبي الشقيق وصون
مصالح�ه الوطني�ة ،وذل�ك به�دف
اس�تعادة األمن واالس�تقرار يف ليبيا،

إىل جانب الحفاظ عىل سيادة ووحدة
الدولة الليبية.وأكد السييس مواصلة
مصر جهودها للتنس�يق م�ع كافة
الليبيين خلال الفترة املقبل�ة ،بما
يس�اهم يف ضم�ان وحدة وتماس�ك
املؤسس�ات الوطني�ة الليبية ،وصوالً
إىل إجراء االستحقاق االنتخابي املهم

برملانيا ً ورئاسيا ً املنتظر بنهاية العام
ً
فضلا عن من�ع التدخالت
الج�اري،
الخارجي�ة الت�ي ته�دف باألس�اس
إىل تنفي�ذ أجنداته�ا الخاص�ة على
حس�اب الش�عب الليبي ،وكذا إخراج
كل الق�وات األجنبي�ة واملرتزق�ة من
األرايض الليبية.

سياسة
العدد 7565 :االربعاء  15ايلول 2021

جملس اخلدمة يطلق استمارة
التوظيف لذوي املهن الطبية

بغداد /الزوراء:
أطلق مجلس الخدمة ،امس
الثالثاء ،استمارة التوظيف لذوي
املهن الطبية.
وحسب وثيقة حصلت عليها
“الزوراء” :فإن “مجلس الخدمة
االتحادي ،أطلق استمارة التوظيف

للمشمولني بقانون تدرج ذوي
املهن الطبية والصحية”.
وأضاف أن “رابط التقديم يكون
عرب املوقع االلكرتونيhttp://
ap p ly. f p s c . g ov. i q / l og i n .
 phpمبينا ً أن “آخر فرتة للتقديم
.”2021/10/4

مقرتح لتشديد العقوبات حبق
متعاطي املخدرات

بغداد /الزوراء:
أحصت املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف وزارة
الداخلية ،امس الثالثاء ،عدد تجار املخدرات ومتعاطيها الذين ألقي
القبض عليهم خالل عام ونصف العام ،فيما أشارت اىل رفع مقرتح
لتشديد العقوبات النافذة بحق املتعاطني.
وقال عضو املديرية العقيد بالل صبحي ،يف ترصيح صحفي :إن
“هناك عقوبات بحق متعاطي وتجار املخدرات وفق املادة  27من
قانون مديرية مكافحة املخدرات التي تحكم باإلعدام ملن يستورد
ويصنع املخدرات” ،مبينا ً أن “املادة  28خاصة باالتجار باملخدرات
وحكمها يرتاوح بني املؤبد واملؤقت ،وهناك عقوبات للمتعاطني
ترتاوح بني السنة والثالث سنوات بحسب حكم القضاء “.
وأضاف صبحي ،أن “املديرية العامة ملكافحة املخدرات رفعت مقرتحا ً
لزيادة العقوبة بحق املتعاطني” ،داعيا ً وزارتي العمل والصحة إىل
“إيجاد مراكز إلعادة تأهيل املدمنني ومعالجتهم وتخريجهم أشخاصا ً
صالحني للمجتمع”.
ولفت إىل أن “بعض املتعاطني دخلوا اىل السجون وخرجوا مروجني
للمخدرات ،ألنهم لم يدخلوا اىل إعادة تأهيل وإصالح”.
وأشار إىل أن “هناك احصائيات سنوية ونصف سنوية وتقارير
يومية تقدم اىل الوزير من قبل املديرية العامة” ،مبينا ً أنه “خالل
سنة ونصف السنة تمكنت املديرية العامة من إلقاء القبض عىل أكثر
من  11ألفا ً من مروجي وتجار املخدرات منهم  5آالف متعاط ،وهذا
مؤرش خطري”.
ودعا صبحي املواطنني إىل “االتصال بالخط املجاني الساخن للمديرية
العامة ( )178عند وجود أي حالة لتجارة املخدرات أو ترويجها”،
مؤكدا ً أن “املديرية لديها قاعدة بيانات ومراقبة وتحر وتأخذ موافقة
القضاء قبل إلقاء القبض عىل املتهم “.
وتابع أن “هناك تعاونا ً مع وزارة الصحة والهيأة الوطنية برئاسة
وزير الصحة ووكيل وزارة الداخلية ،وهناك أعضاء من األمن الوطني
ووزارة العمل والهجرة ،وأغلب دوائر الدولة ،ولكن هناك قلة بمراكز
معالجة اإلدمان” ،مشددا ً عىل “رضورة أن يكون يف كل مستشفى
مركز مختص ملعالجة املتعاطني من املخدرات”.

alzawraanews@yahoo.com

مبشاركة أبو الغيط ووزراء ورؤساء جمالس قضاء عرب

وسعاً السرتداد األموال املنهوبة
اليوم ..بغداد حتتضن مؤمتراً دولياً ُم َّ
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة النزاهة ،امس الثالثاء،
ان بغداد ستحتضن اليوم االربعاء
مؤتمرا ً دوليا ً مُ َّ
وسعا ً السرتداد
األموال املنهوبة ،فيما اشارت ان
املؤتمر سيعقد برعاية رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،وبمشاركة
رئيس الجامعة العربية ووزراء
ورؤساء مجالس قضاء وهيئات
مكافحة فساد عرب.
وذكر بيان للهئية تلقته “الزوراء”:
أن “املؤتمر سينطلق يف العاصمة
العراقيَّة بغداد يومي الخامس عرش
والسادس عرش من شهر أيلول
الجاري فعاليَّات وقائع املُؤتمر
الدويلِّ السرتداد األموال املنهوبة”،
مبينا ان “املُؤتمر سيعقد برعاية
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
وبمشاركة رئيس الجامعة العربيَّة
أحمد أبو الغيط وعد ٍد من وزراء العدل
ورؤساء مجالس قضا ٍء وأجهز ٍة
رقاب َّي ٍة ،فضالً عن عد ٍد من مُ مثيل
َّات ومُ َّ
َّات
مات ،وشخصي ٍ
نظ ٍ
جمعي ٍ
قانون َّي ٍة وأكاديم َّي ٍة وإعالم َّي ٍة عرب َّي ٍة
ذات صل ٍة بموضوعة مُ كافحة
الفساد ،يُؤمَّ ُل أن يعالج مواضيع
مُ همَّ ة تتعلق بقضايا اسرتداد األموال
املنهوبة واألصول املُهرَّبة ،وإيجاد
السبل الكفيلة بتيسري عمليَّات
اسرتدادها ،ومنع توفري البيئات
واملالذات اآلمنة لها”.
واضاف ان” هيئة النزاهة االتحاديَّة
ووزارة العدل تتوىل مهمَّ ة تنظيم
املُؤتمر ،الذي سيشهد عقد ورش

عم ٍل مُ شرتك ٍة وتقديم أوراق
عم ٍل بحث َّي ٍة تتناول أبرز املُعوّقات
والعراقيل التي تواجه الجهات
الرقابيَّة الوطنيَّة يف مسألة اسرتداد
املُدانني واألصول واألموال التي
ُتهر َُّب خارج حدود بلدانها ،وماهيَّة
الحلول واملُعالجات التي ُيمكن أن
سهم يف إلزام الدول الحاضنة لتلك
ُت ِ
األموال واألصول واملُدانني بجرائم

الفساد بقرارات االتفاقيَّات األمميَّة
والقوانني واملواثيق واألعراف الداعية
للتعاون يف إعادتها إىل بلدانها
األصليَّـة”.
وبني “يسعى القائمون عىل املؤتمر
الخروج بجمل ٍة من املُقرَّرات

وتحدثت عن عمليات املسح التي
تقوم بها األمم املتحدة لرشكات
ً
موضحة أن
القطاع الخاص،

الزوراء /يوسف سلمان:
قررت املحكمة االتحادية إرجاء جلسة النظر
يف دعوى الطعون املقدمة من الحكومة بقانون
املوازنة العامة االتحادية  ، 2021للمرة الثالثة
عىل التوايل  ،اىل يوم االحد املقبل التاسع عرش
من شهر ايلول الحايل ليكون موعدا ً جديدا ً
للنظر بتلك الطعون .
وكانت املحكمة االتحادية العليا ،قررت يف 24
آب املايض ،تأجيل النظر يف الطعون بقانون
املوازنة العامة  2021إىل أيلول الحايل  ،بعد
ان قررت سابقا ،يف تموز املايض ،تأجيل
موعد النظر يف الطعن بقانون املوازنة العامة
االتحادية للسنة املالية  ،2021اىل  24اب
املايض .
باملقابل ،جددت اللجنة املالية النيابية التأكيد
عىل ان املواد املطعون بها يف قانون املوازنة

العامة  2021سارية املفعول وقابلة للتنفيذ
.وقال عضو اللجنة ،النائب جمال كوجر،
لـ”الزوراء” :ان “ اللجنة النيابية تتابع
مع وزارة املالية والوزارات األخرى دعوى
الطعن يف بعض املواد املتعلقة باملوازنة ،وقد
طالبنا الوزارة باعتبار قانون املوازنة قانونا ً
حاكما ً وكل املواد التي وردت فيه مواد ملزمة
التطبيق”.
َّ
واضاف ان “مجلس الوزراء قدم طعنا يف املادة
املتعلقة بقضية مجلس الخدمة االتحادي،
لكنه استفهم الحقا بعدها عدم وجود تبعات
مالية  ،بل يتعلق بإعادة ربط للدوائر املماثلة
لعمل مجلس الخدمة االتحادي وربطهما
باملجلس لضمان انسيابية قضايا التعيني
واالبتعاد عن التدخالت الحزبية “ .مبينا ان
“املادة املتعلقة بقضية البرتودوالر توقفت

“األمم املتحدة تنفذ عمليات مسح
للمؤسسات املتناهية الصغرى
والصغرية واملتوسطة كجزء من

رشاكتنا مع وزارة التخطيط والهدف
منها وضع تصور يساعد الحكومة
عىل وضع خطة لتنمية القطاع
الخاص” ،مبينة أن “املسح أسايس
ملعرفة التحديات والفرص املتاحة
للمؤسسات العراقية املتناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة”.
واشارت اىل انه “تم مسح حوايل 2000
مؤسسة عراقية يف ثالث محافظات
وهي بغداد والبرصة ونينوى وتبني
لنا احتياجاتها الرضورية وماهي
املوارد املتوفرة والتحديات التي
تواجهها” ،موضحة أن “نتائج املسح
سوف تسهم يف وضع اسرتاتيجية
لدعم املؤسسات كحركة اقتصادية
من الرضوري دعمها لتعزيز موارد
االقتصاد العراقي”.

األنواء :ارتفاع يف درجات احلرارة بدءاً من اجلمعة

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس
الثالثاء ،عن حالة الطقس يف البالد
لأليام املقبلة ،فيما توقعت ارتفاعا ً
جديدا ً يف درجات الحرارة بدءا ً من
الجمعة.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء”:

أن “الطقس ليوم األربعاء سيكون
صحواً ،وال تغري يف درجات الحرارة،
وستكون درجات الحرارة يف بغداد
 40درجة مئوية ،فيما ستكون
درجات الحرارة يف محافظتي
البرصة وميسان  43درجة
مئوية”.

والتوصيات والنتائج واملُبادرات التي
تحض البلدان املُشاركة (حضورا ً
ُّ
ً
أو افرتاضيا)عىل التعاون وإبداء
املُساعدة القانونيَّة فيما بينها
السرتداد األموال املُهرَّبة وعوائد
َّ
تمكن املُفسدون من
الفساد التي
تهريبها خارج حدود بلدانها،
ضغط
تحالفات وجماعات
وتأليف
ٍ
ٍ
ض َّد البلدان التي ُت ِّ
وف ُر البيئات
اآلمنة والجنات الرضيبيَّة لها عىل
والعربي الدويلِّ”.
العربي
املُستويني
ِّ
ِّ
ً
واشار اىل ان”العراق مُ مثال بهيئة
النزاهة كان قد شارك يف األسبوع
املُنرصم يف اجتماعات الفرق العاملة
يف إطار اتفاقية األمم املُ َّتحدة ملُكافحة

الـفـساد املُنعـقدة يف العاصمة
النمـساويَّـة فـيـينا ،الفتا اىل
ان”رئيس الهيئة طلب فيها املجتمع
الدويل االلتزام ببنود االتفاقية
َّ
الخاصة
األمميَّة ملكافحة الفساد
باسرتداد األموال واملُدانني وتذليل
الصعوبات أمام جهود اسرتداد
شخصا ً
األموال واألصول املُهرَّبة ،مُ ّ
العراقيل والْمُ َعو َِّقات التي تقف حائالً
أمام إنجاح جهود األجهزة الرقابيَّة
والقضائيَّة الوطنيَّة ،رغم ماتبذله
مساع وتدابري كبريةٍ ،مشريا ً إىل
من
ٍ
“بعض منها كازدواج الجنسيَّة،
وصعوبة إثبــات الصــلة بــني
املوجودات واألموال املُهرَّبة والجريمة

َّ
تتأتى تلك املوجودات من جرَّاء
التي
ارتكابها ،واندماج تلك األموال يف
اقتصاديَّات تلك البلدان ،مُ عرباً”
عن أمله أن ُت َّ
ذلل تلك العقبات وأن
ال تحول دون نجاح تلك الجهود ،ال
سيما مسألة ازدواج الجنسيَّة التي
يلجأ إليها بعض الفاسدين عرب
باستثمارات يف تلك البلدان
قيامهم
ٍ
الحاضنة”.
واوضح انه”عىل هامش مشاركة
رئيس الهيئة القايض (عالء جواد
الساعدي) “رئيس الشبكة العربيَّة
للنزاهة ومُ كافحة الفساد”يف
اجتماعات فيينا  ،عقد ع َّدة
اجتماعات ،كان أبرزها االجتماع
ٍ
بعميد األكاديميَّة الدوليَّـة ملكافحة
الفساد (توماس ستيلزر) ،ورئيس
الهيئة الجزائريَّة الوطنيَّة للوقاية
من الفساد ومكافحته (طارق
كور) ،تخلل تلك االجتماعات
االتفاق عىل عقد مُ َّ
تفاهم بني
ذكرة
ٍ
األكاديميَّـتني الدوليَّـة والعراقيَّـة
ملُكافحة الفساد ،واالتفاق املبدئي
عىل إبرام مُ َّ
تفاهم مع الهيئة
ذكرة
ٍ
الجزائريَّـة”.
وتابع ان” هيئة النزاهة االتحاديَّة
تمثل العراق يف االتفاقيَّتني األمميَّة
والعربيَّة ملُكافحة الفساد ،وأُ َ
نيطت
بها مهمَّ ة ُت ِّ
مث ُل العراق فيهما
واملُشاركة يف املُؤتمرات واالجتماعات
التي تعقدانها ،فضالً عن تمثيلها
العراق يف الشبكة العربيَّة لتعزيز
النزاهة التي يرتأس العراق دورتها
الحاليَّـة.

تأجيل النظر بدعوى الطعون احلكومية يف موازنة  2021إىل األحد املقبل

األمم املتحدة تعلن مشروعا لدعم مخس حمافظات يف العراق

بغداد /الزوراء:
أعلنت األمم املتحدة ،امس الثالثاء ،عن
مرشوع لدعم املحافظات الخمسة
املحررة نينوى واألنبار وصالح الدين
وكركوك ودياىل ،فيما حددت أهداف
املسح الخاص باملؤسسات الذي
أجري يف ثالث محافظات.
وقالت مديرة الربنامج االنمائي
لألمم املتحدة يف العراق ،زينة عيل
احمد ،بحسب الوكالة الرسمية :إن
“ الربنامج االنمائي لألمم املتحدة
ينفذ حاليا ً مرشوعا ً رائدا ً يسهم
يف وضع مساعدات تقنية ومادية
للرشكات املتناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة التابعة للقطاع الخاص
ويتم تنفيذها يف املحافظات الخمس
املحررة “.
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وأضاف أن “الطقس ليوم الخميس
سيكون صحواً ،وال تغيري يف
درجات الحرارة ،والرياح شمالية
غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة
( )10-20كم/س ،وتنشط نهارا ً
اىل ()20-30كم/س،ومدى الرؤية
( )8-10کم يف عموم البالد”.
وأشار إىل أن “الطقس ليوم الجمعة
سيكون صحوا ً ،وال تغري يف درجات
الحرارة  ،يف املناطق الوسطى
والشمالية ،والرياح شمالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة (10-
 )20کم/س ،ومدى الرؤية ()8-10
کم ،فيما سيكون الطقس يف
املنطقة الجنوبية صحوا ً ودرجات
الحرارة ترتفع قليالً ،والرياح
شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة
الرسعة ( )10-20کم/س ،تنشط
نهارا ً خاصة يف األقسام الرشقية

منها اىل()30-40كم /س،مسببة
تصاعد الغبار يف بعض األماكن
،ومدى الرؤية ()8-10كم،ويف
الغبار ()4-6كم.
ولفت إىل أن “الطقس يوم السبت
سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة
ترتفع قليالً يف املناطق الوسطى
والشمالية ،والرياح شمالية غربية
خفيفة إىل معتدلة الرسعة (10-
 )20کم/س،ومدى الرؤية()8-10
كم،فيما سيكون الطقس يف املنطقة
الجنوبية صحواً،ودرجات الحرارة
ترتفع قليالً ،والرياح شمالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة(10-
)20كم/س تنشط نهارا ً خاصة
يف األقسام الرشقية منها اىل(30-
)40كم/س ،مسببة تصاعد الغبار
يف بعض االماكن ،ومدى الرؤية
()8-10كم ويف الغبار ()4-6كم”.

عىل خالف بني وزارتي املالية والنفط مع
وجود تبعات مالية تتعلق بقيد محاسبي
للسيطرة عىل اإليرادات غري النفطية التي ترد
اىل املحافظات ومراقبتها “.
واوضح ان” املادة املتعلقة بدعم املزارعني
والفالحني لزيادة أسعار املحاصيل بخمسني
ألف دينار طعنت بها الحكومة “.
وكانت العضو االخر يف اللجنة املالية النيابية،
اخالص الدليمي ،افصحت عن تفاصيل
الطعون الحكومية بقانون املوازنة العامة
االتحادية . 2021
وقالت الدليمي لـ”الزوراء” :ان “ املحكمة
االتحادية ستبت يف الطعون القانونية والفنية
املتعلقة بعمل الوزارات والهيئات ،أما الطعون
املتعلقة بالجنبة املالية فليس للمحكمة
صالحية تحديد املبالغ او تغيريها “.

واضافت ان “ املحكمة ستحكم لصالح
الحكومة والوزارات باألمور املالية مثل زيادة
تخصيصات درجات الحذف واالستحداث ،إذ ان
من حق الوزارات الطعن بها وللمحكمة النظر
بها وايقافها ،ألنه توجد فيها تخصيصات
اصال يف املوازنة العامة  ،ال تكلف الحكومة
جنبة مالية وال تؤثر 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  ،واملبلغ الذي حدده الربملان للوزارة
تم توزيعه حسب احتياجات القطاعات،
وبالتايل للوزارة حق الطعن القانوني “.

شركة غاز الشمال ش.ع
إعالن املناقصة املرقمة ( )2021-7االعالن الثاني
جتهيز اهليكل احلديدي ملشبكات مفاعالت الكربيت
طلبية الشراء املرقمة 2021/324
ضمن ختصيصات املوازنة التشغيلية لسنة2021/
تبويب املشروع ح323/

ُ
تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) عن املناقصة العامة والخاصة بـ
(تجهيز الهيكل الحديدي ملشبكات مفاعالت الكربيت) وحسب الرشوط
واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب ،فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط
املشاركة مراجعة امانة الصندوق يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك /
بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص ( )CDلقاء
مبلغ قدره ( )200000فقط مائتان الف دينار عراقي غري قابل للرد .وسيتم
عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتأريخ الغلق وبحضور
ممثيل اصحاب العروض ويسقط حق املتخلف من الحضور يف االعرتاض
بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود يف استعالمات
الرشكة علما ان تاريخ غلق املناقصة يوم (االربعاء) املوافق 2021/9/29
واذا صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال
عليه املناقصة دفع اجور االعالن علما ً ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ
( )265,000,000فقط مائتان وخمسة وستون مليون دينار عراقي وسيتم
عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات يف الساعة
العارشة من يوم (االربعاء) املوافق  2021/9/22وبحضور املختصني وذلك
يف استعالمات رشكتنا.
معاون املدير العام
مالحظة-:
 .1يمكنكم االطالع عىل موع رشكتنا  WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iqعىل
مواقع التواصل االجتماعي.
 .2يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل
موقعياً.
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ح ّدد موعد إطالق خدمة االستمارة االلكرتونية للحجج والقسامات الشرعية

أفكـــار ناخـــب
صبيح فاخر
ال تفصلن�ا عن موعد االنتخابات الربملانية التي من املقرر ان تجرى يوم 10/10
إال اي�ام قالئ�ل  ،وقد أصبح املرش�ح والناخب على بينة من أمره�م واتضحت
الص�ورة جلية للمش�هد الربملاني يف البلاد وما تطرحه الكتل واملرش�حون من
برام�ج انتخابي�ة اس�تطيع ان أصفها بأف�كار او مقرتحات او حل�ول وأحيانا
تمني�ات للمرش�حني يف مواجهة املش�هد الس�يايس الذي نعيش�ه والت�ي تؤكد
جميعها يف الظاهر طبعا عىل بناء العراق وإعادة هيبة الدولة وتحقيق السعادة
والرفاهية لشعبه وبناء مستقبله الزاهر .
بن�اء العراق وفق منظور حضاري متطور لي�س أمرا صعبا اذا ما توافرت لدى
البناة النوايا الحس�نة واملس�ؤولية التاريخية ،وتلك لعمري تجعل من اإلنس�ان
مبدع�ا باتج�اه ط�رح الرؤى الصحيح�ة التي من ش�أنها ان تحق�ق الطموح
املنشود يف بناء الدولة العرصية واملجتمع املتطور وبلوغ الحضارة املنشودة .
فالحضارة تعد عالمة مميزة يف س�جل البرشية منذ خلق االنس�ان  ..وهي حالة
من التقدم اإلنس�اني الزمته من�ذ الخليقة ،وبالتايل فإنها ليس�ت وليدة يوم او
شهر او بضع سنني .
الحض�ارة تعن�ي التطور والتقدم للخروج من العتمة والتيه اإلنس�اني اىل حالة
الوع�ي والتق�دم الفك�ري والثقايف الذي س�اعده عىل اس�تعمال اآلل�ة واملوارد
االقتصادية عىل أكمل وجه .
الحض�ارة اإلنس�انية ال تتحقق إال من خلال دولة قوية تتوف�ر فيها مقومات
البناء والتقدم والرقي ووجود رجال اشداء يعملون عىل تحقيقها ويف ذات الوقت
يدافعون عنها  ،ويف التاريخ ش�واهد كثرية  ..فكم من دولة صغرية اس�تطاعت
ان تحمي نفس�ها وتطور من نهجها عرب السنني اىل ان وصلت اىل مصاف الدول
الكبرى  ،فه�ل يا ترى نس�تطيع نح�ن يف العراق إخ�راج بلدنا م�ن حالة التيه
واالنحلال اىل حالة الوعي والتقدم الفكري والحض�اري ،وهو الذي يمتلك ما ال
تمتلك�ه دول اخرى من حي�ث اإلمكانات والثروات املادي�ة والبرشية ،وفيه من
الطاق�ات املبدعة والعقول النرية ما يجعله دول�ة متقدمة وكبرية تضاهي دول
العالم املتقدمة .
أنا عندما اضع الش�عارات االنتخابي�ة التي جاءت بها الكت�ل الربملانية ،ومعها
شعارات املرشحني ،اجد اننا سنجعل من العراق بلدا قويا آمنا مزدهرا وهو امر
نتمن�اه جميع�ا لبلدنا  ..إال ان التمنيات رسعان ما تتب�دد من أفكارنا كون تلك
الشعارات واألهداف التي تطلق اليوم هي نفس الشعارات التي اطلقت من قبل
ويف اكثر من ممارس�ة انتخابية ش�هدها العراق ولم يتحقق منها يشء إال النزر
القليل  ..االمر الذي جعل املواطن غري مكرتث بما يطرح اليوم .
فهل يا ترى نستطيع كسياسيني وبرملانيني تحقيق وبناء دولة تسودها العدالة
وتحكمها سلطة القانون ونعيش حياة هادئة مستقرة وينعم أطفالنا وأجيالنا
بمستقبل افضل ؟
والج�واب عىل كل ذلك ليس أمرا صعبا فثمة من يعمل اليوم جاهدا عىل تحقيق
ذل�ك من اجل الحفاظ عىل العراق ودعوة الجميع للمش�اركة يف بنائه والخروج
به اىل بر االمان .
وهنا ارجو ،وان يس�مح يل املرش�حون ،بأن أضع بعض االفكار والحلول للواقع
العراق�ي املؤل�م الذي عش�ناه لعق�ود من الزم�ن ضاعت معها ف�رص التطور
والتقدم الحضاري ومن بني تلك األفكار:
 -1ح�دود العراق  :البد ان تفكر النخبة السياس�ية الت�ي تحكم العراق بخطط
دقيق�ة للس�يطرة عىل الح�دود الخارجي�ة للعراق ذل�ك الن األعم�ال اإلرهابية
واإلجرامية التي ش�هدها العراق وال يزال ينفذها انتحاريون من دول أخرى وال
بد للحكومة ان تنهي هذا امللف القذر  ،ويجب ان ال يفهم هذا املقرتح بأنه غلق
للحدود او االنعزال عن املحيط اإلقليمي والعربي .
 -2ب�ات من املؤكد ان العراق دولة مهمة يف انت�اج وتصدير النفط من خالل ما
تمتلكه من ثروات نفطية هائلة وسيصل إنتاج النفط -حسب وزارة النفط -اىل
أربعة ماليني برميل يوميا ما يجعله يجني أمواال طائلة من هذا االنتاج .
وبما ان عائدات وأموال االنتاج النفطي تش�كل مبالغ طائلة فال بد من التفكري
بتحوي�ل املبال�غ الفائضة عن الحاجة اىل ذهب بهدف تعزي�ز االقتصاد العراقي
واعتقد ان املختصني بالشؤون االقتصادية لديهم رؤية اكرب يف هذا الجانب .
 -3نعتقد ان مفهوم وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب هو انجع السبل
باتجاه معالجة الخلل الواضح يف بعض مفاصل الدولة وخاصة تلك التي تحتاج
اىل معالجات جذرية ،وبذلك تضمن نتائج ايجابية تخدم املصلحة العامة .
 -4يف دراس�ة تحليلية نرشتها احدى املجالت العربية قبل اكثر من (  ) 20عاما
اعتبرت فيه ،وهي تس�تعرض الصراع العرب�ي االرسائييل ،ان الح�رب املقبلة
ستكون حرب املياه يف الرشق االوسط .
وق�د الحظنا كيف س�عت تركيا فيم�ا بعد لبناء س�د اتاتورك الضخ�م للتحكم
بمي�اه نهري دجلة والفرات ما اثر ذلك عىل ش�ح املي�اه الواصلة للعراق ،فضال
ع�ن املتغريات املناخي�ة وانحس�ار اإلمطار وقلته�ا ،فإن الحاج�ة باتت ملحة
ورضورية لبناء سد ضخم يف محافظة البرصة لخزن مياه نهري دجلة والفرات
واالستفادة منها يف مجاالت الزراعة وغريها .
تلك االفكار وغريها هي افكار ناخب يقرتب ش�يئا فش�يئا من صناديق االقرتاع
ليضع ورقته االنتخابية يف املكان الصحيح.
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القض��اء يؤكد دقة املعلومات يف تنفي��ذ مذكرات القبض تالفياً
لالشتباه باألمساء
بغداد /الزوراء:
أك�د مجل�س القضاء األعلى ،امس
الثالث�اء ،دق�ة املعلوم�ات يف تنفي�ذ
مذك�رات القب�ض تالفيا ً لالش�تباه
باألس�ماء ،فيما ح� ّدد موعد اطالق
خدم�ة االس�تمارة االلكرتوني�ة
لطل�ب اس�تمارة الحج�ج الرشعية
والقسامات الرشعية.
وبحس�ب وثيقة صادرة عن القضاء
تلقتها “الزوراء” ج�اء فيها“ :بغية
تلايف ح�االت التوقي�ف لالش�تباه
باالس�م وما يس�ببه ذل�ك من رضر
مادي ومعنوي ملن تم توقيفه ملجرد
االش�تباه بكون�ه مطلوب�ا ً بس�بب
تش�ابه األس�ماء ،نؤك�د م�ا ج�اء
بإعمامينا املرقمني ( /910مكتب/
 )2018و ( 269مكت�ب )2020
املؤرخين  2018/9/16و /11/3
 - 2020مرافق�ة  -بخص�وص عدم
ج�واز تنفي�ذ مذك�رات القبض غري
مس�توفية االسم الكامل أو البيانات
الت�ي أوج�ب القان�ون توفره�ا يف
مذكرة القب�ض واملنص�وص عليها
يف امل�ادة ( )93م�ن قان�ون أص�ول
املحاكمات الجزائية”.
ويف سياق اخر ،ح ّدد مجلس القضاء
األعلى ،امس الثالث�اء ،موعد اطالق
خدم�ة االس�تمارة االلكرتوني�ة
لطل�ب اس�تمارة الحج�ج الرشعية
والقسامات الرشعية.

وذك�ر مجل�س القض�اء األعلى يف
بيان تلقته “ال�زوراء” :أن “القضاء
ح� ّدد موع�دا ً الطلاق االس�تمارة
االلكرتونية لطلب اس�تمارة الحجج
الرشعي�ة والقس�امات وغريها من
الخدمات االلكرتونية التي س�تكون
متاحة أمام املواطنني بدءا ً من شهر
ترشين األول املقبل” ،مبينا ً أن”هذه
الخدمة س�تكون متاحة للمواطنني
يف جميع محاكم األحوال الشخصية

التابعة لرئاسات محاكم االستئناف
الرصافة والكرخ االتحاديتني”.
وأض�اف أن “مرك�ز التكنولوجيا –
قس�م تحليل وتطوير األنظمة نظم
ي�وم االثنني املواف�ق 2021 /9 /13
ورش�ة خاصة بنظام بوابة القضاء
العراق�ي االلكرتوني الت�ي أقيمت يف
معهد التطوير القضائي”.
وتاب�ع أن” نظ�ام بواب�ة القض�اء
العراق�ي االلكرتوني تعن�ى بتقديم

الخدم�ات للمواطنني التي س�توفر
اطالق خدمة االستمارة االلكرتونية
للحج�ج الرشعي�ة والقس�امات
الرشعي�ة واس�تعالمات املحكم�ة
االتحادي�ة ودليل املحامين وخدمة
الخارط�ة القضائي�ة( تحديد مكان
كل محكم�ة) ،إضاف�ة اىل البيان�ات
املفتوح�ة التي تعن�ى باالحصائيات
وتخ�ص الطلبات املقدم�ة واملنجزة
ً
فضلا عن
م�ن قب�ل كل محكم�ة ،

اطلاق نظ�ام ( ) ) chat – boot
الدردش�ة الذكي�ة) الت�ي س�تكون
حلق�ة وصل بني املحكم�ة واملواطن
لالستعالم عن أي استفسار أو سؤال
دون حضور املواطن إىل املحكمة”.
وبين أن”الورش�ة انطلق�ت الي�وم
وكان�ت ملوظف�ي الحج�ج الرشعية
وتس�تمر مل�دة ثالث�ة أي�ام  ،فيم�ا
ستنطلق الورش�ة الثانية يوم األحد
املقبل التي تس�تمر أيض�ا ً ملدة ثالثة
أيام والخاصة بموظفي القس�امات
الرشعية “.
ولفت إىل أن “آلية الدخول للمواطنني
ل�كل اس�تمارة س�تكون بفت�ح
الصفحة الرس�مية ملجلس القضاء
األعلى – عبر تبوي�ب الخدم�ات
االلكرتوني�ة أو ع�ن طري�ق محرك
البح�ث ( – )Googleبواب�ة القضاء
العراقي االلكرتوني”.
وأش�ار إىل أن “تس�جيل الدخ�ول
س�يكون عبر حس�ابه الش�خيص
(للمواط�ن) املرتب�ط برق�م الهاتف
ال�ذي يمكنه من االس�تعالم وعرض
الطلبات الخاصة به ،مبينا ً “أن تقديم
الطلب س�يكون بص�ورة الكرتونية
بعد استكمال كافة اإلجراءات داخل
املحكمة وبعدها يتم ارسال (رسالة
للمواط�ن) بالحض�ور للمحكم�ة
إلكمال إج�راءات املعامل�ة الخاصة
بالحجج والقسامات الرشعية “.

زيارة وزير الدفاع األمريكي للسعودية أُرجأت ومل تلغ
واشنطن/ميدل ايست اونالين:
أعل�ن البنتاغون ّ
أن وزير الدف�اع األمريكي لويد
أوس�تن الذي ألغى األس�بوع املايض زيارة كانت
مق�رّرة إىل الس�عودية“ ،يأم�ل” لق�اء ويل العهد
السعودي األمري محمد بن سلمان.
وزار أوس�تن الخلي�ج األس�بوع امل�ايض لش�كر
حلف�اء الواليات ّ
املتحدة عىل الدع�م الذي ق ّدموه
للجرس الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد
الس�قوط املفاجئ للحكومة األفغانية واستيالء
طالبان عىل السلطة يف كابول يف أغسطس/اب.
وشملت جولة الوزير األمريكي الخليجية كال من
قطر والبحرين والكويت وكانت تتضمّن محطة
يف السعودية ّ
لكن هذه الزيارة أرجئت يف اللحظات
األخرية إىل أجل غري مسمّى.
وأت�ى إلغاء الزي�ارة يف الوق�ت الذي تش�هد فيه
العالقات بني الواليات ّ
املتحدة واململكة فتورا منذ
تس�لّم الرئيس الديمقراطي ج�و بايدن مفاتيح
البيت األبيض.
وقال املتح ّدث باس�م البنتاغ�ون جون كريبي ّ
إن
زيارة أوس�تن إىل الس�عودية “لم تحدث ألسباب
تتعل�ق بالج�دول الزمن�ي للجانب الس�عودي”،
مشيرا إىل ّ
أن الزي�ارة ت� ّم أساس�ا الرتتي�ب لها
ّ
عىل عج�ل ،مضيفا “كنا نأم�ل خصوصا ،خالل
ه�ذه الزيارة ،لق�اء ويلّ العهد فه�و وزير الدفاع
الس�عودي ونحن لدينا رشاك�ة دفاعية قوية مع
الس�عودية” ،مضيف�ا “نأمل يف إع�ادة جدولة”
أنها “أُرجأت ولم َ
الزيارة ،مش ّددا عىل ّ
تلغ”.
وكان بايدن قد أمر يف الربيع املايض بنرش تقرير
اس�تخباراتي أمريكي خلص إىل “استنتاج مفاده

ّ
أن ويل عهد اململكة العربية الس�عودية محمد بن
سلمان أجاز عملية يف اسطنبول ،برتكيا ،العتقال
أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
ورفضت السعودية “رفضا قاطعا” ما ورد يف هذا
التقرير األمريكي ،يف حني امتنعت واش�نطن عن
ف�رض عقوبات عىل ويل العهد الس�عودي ،بينما
أكدت هيئات أمنية أمريكية وس�عودية أن تقرير
‘يس اي ايه’ مبني عىل استنتاجات ال عىل أدلة.
وتعترب اململكة رشيكا اسرتاتيجيا مهما للواليات
املتح�دة ودعمت بقوة جه�ود مكافحة اإلرهاب،
فيم�ا تتمت�ع بثق�ل إقليم�ي يف إرس�اء األم�ن
واالس�تقرار ومواجه�ة التهدي�دات واألنش�طة
املزعزعة لالستقرار يف املنطقة.
وتأت�ي رغبة وزي�ر الدفاع األمريك�ي يف لقاء ويل
العهد الس�عودي فيما ترددت أنب�اء مؤخرا تفيد
بأن الواليات املتحدة س�حبت يف األسابيع األخرية
بطاريات صواريخ “باتريوت” من السعودية.
وقالت وكالة ‘أسوش�يتد برس’ األمريكية السبت
امل�ايض إن ص�ورة فضائي�ة التقطته�ا رشك�ة
“بالنيت البز” الخاصة تظهر أن الواليات املتحدة
سحبت ،يف األس�ابيع األخرية ،بعض منظوماتها
الدفاعي�ة املتطورة بما فيه�ا بطاريات صواريخ
“باتري�وت” رغ�م مواصلة الحوثيين هجماتهم
عىل أهداف مدنية واقتصادية يف اململكة.
وأضاف�ت الوكالة أن س�حب األنظم�ة الدفاعية
من قاعدة األمري س�لطان الجوية خارج الرياض
“جاء يف الوقت الذي يراقب فيه حلفاء أمريكا من
دول الخليج بقلق االنس�حاب الفوضوي للقوات
األمريكية من أفغانستان”.

كما تأتي ه�ذه التطورات بعيد إعالن األس�طول
الخامس األمريكي األسبوع املايض ّ
أنه أطلق قوة
جديدة تس�تخدم الطائرات املسيرة وغريها من
الوس�ائل التي ال تحت�اج إىل عنرص برشي بهدف
تعزيز “ال�ردع” يف منطقة الخليج ،وذلك وس�ط
توترات ال تهدأ مع إيران.
ويتخ�ذ األس�طول الخامس األمريكي م�ن املياه
اإلقليمي�ة املقابل�ة للبحرين قاعدة ل�ه ويصفه

خبراء أمريكيون بأنه أكثر األس�اطيل األمريكية
اإلسرتاتيجية أهمية يف منطقة الخليج العربي.
وأص�درت القي�ادة املركزي�ة للق�وات البحري�ة
األمريكي�ة بيان�ا قال�ت في�ه إن الق�وة الجديدة
ستعتمد عىل “الرشاكات اإلقليمية والتحالفات”،
مضيف�ة أن “الهدف األس�ايس م�ن قيامنا بذلك
ه�و تعزيز وعين�ا باملجال البح�ري وثانيا زيادة
الردع”.

قبل أسبوعني من االنتخابات  ..مرشح مريكل يسعى لقلب الطاولة على خصومه
فرانكفورت/متابعة الزوراء:
ش�هدت ثان�ي مناظ�رة متلف�زة بني
املرشحني ملنصب املستشارية يف أملانيا
شن مرش�ح املستشارة أنجيال مريكل
هجوما حادا ضد خصومه يف مس�عى
منه الستعادة شعبيته لكنه لم ينجح
بعد يف ذل�ك ،حيث يواص�ل وزير املال
أوالف ش�ولتز من الحزب االشتراكي
الديمقراطي تصدر نتائج استطالعات
الرأي بفارق كبري عن الشيت.
ويسعى مرش�ح املستش�ارة األملانية
أنجيلا ميركل واملعس�كر املحاف�ظ
أرمين الش�يت لقل�ب الطاول�ة على
خصوم�ه قب�ل أس�بوعني م�ن إجراء
االنتخابات.
وش�ن الش�يت هجوما عىل منافس�ه
الرئيسي م�ن يس�ار الوس�ط خلال
مناظرة انتخابيّة متلفزة مساء األحد،
ّ
يتمكن من توجيه “رضبة
من دون أن
قاضي�ة” لخصمه الذي يواصل تصدر
نتائج استطالعات الرأي.
وقبل أس�بوعني من االنتخابات ،واجه
الش�يت املع�روف بارتكاب�ه ال�زلاّ ت،
َ
منافس�يه وزي�ر امل�ال أوالف ش�ولتز
م�ن الحزب االشتراكي الديمقراطي،
وأنالينا بريب�وك من حزب الخرض ذي
امليول اليس�اريّة ،يف مناظرة ثانية من
ّ
املرشحني.
أصل ثالث مقرّرة بني
َ
وب�دا ش�ولتز ال�ذي غالبا م�ا يوصف
ّ
يتمتع بكاريزما ،غري
خشبي وال
بأنه
ّ
منزعج خالل املناظرة ،وقاطع الشيت
فترة وجي�زة ّ
التهام�ه بـ”تحري�ف

الحقائق” عندما سعى األخري لتسليط
الضوء على “إخفاقات” ش�ولتز عىل
خلفيّ�ة مخالف�ات يف رص�د جرائ�م
ماليّة.
وأعطت ّ
كل اس�تطالعات ال�رأي التي
أعقب�ت املناظ�رة ،األفضليّة لش�ولتز
الذي اعتربه  41يف املئة من املستطلَعني
“األكثر إقناعا” ،متق ّدما عىل الش�يت
( 27يف املئة) وبريبوك ( 25يف املئة).
وقالت صحيفة “بيلد” اليومية األكثر

مبيعا يف أملانيا ّ
إن الش�يت كان بحاجة
إىل الظهور بمظه�ر املنترص ،للحفاظ
على فرصه يف خالفة ميركل .وكتبت
“حص�ل تبادل عنيف لِلّ َكمات ،لكن لم
يسقط أحد”.
وتحوّلت أوّل انتخابات عامّ ة يف حقبة
ما بع�د مريكل إىل منافس�ة محمومة
ّ
متوقع�ة يف أكبر اقتص�اد يف
غير
أوروبا.
وأظهرت اس�تطالعات الرأي ّ
أن تأييد

ّ
لتكت�ل يمني الوس�ط الذي
الناخبين
ّ
تنتم�ي إليه ميركل ويجم�ع االتحاد
ّ
واالتح�اد
الديمقراط�ي املس�يحي
الديمقراط�ي االجتماع�ي يف بافاري�ا
قد تراجع إىل مس�تويات دنيا تاريخيّة
بنح�و  20يف املئ�ة ،م�ا أفس�ح املجال
أمام الحزب االشتراكي الديمقراطي
ليتق ّدم بنحو  26يف املئة.
ّ
فحقق نس�بة  15يف
أمّ ا حزب الخرض
ّ
املئة ،فاتحا املجال أمام كل االحتماالت

لتشكيل ائتالفات.
ويعتبر مراقب�ون ّ
أن ف�رص الش�يت
آخ�ذة يف التلايش رسيعا .ول�م يقتنع
املش�اهدون بأداء الش�يت يف املناظرة
األوىل الش�هر املايض ،عندما تم إعالن
شولتز فائزا بها.
وب�دأت أس�هم الش�يت رئي�س وزراء
والي�ة الراي�ن – فس�تفاليا ،بالرتاجع
بشكل كبري بعد ارتكابه سلسلة زلاّ ت
بينها التقاط ص�ورة له ضاحكا أثناء
تكريم ضحايا فيضانات قاتلة رضبت
أملانيا يف يوليو.
ويف مقاب�ل ذل�ك ،ق�اد ش�ولتز حملة
خالية من األخطاء.
وبصفته نائبا للمستشارة ووصيا عىل
الش�ؤون املالية للبالدّ ،
نصب ش�ولتز
البالغ  63عاما نفسه الوريث الطبيعي
ّ
ومرش�ح االس�تمراريّة،
إلرث ميركل
رغم انتمائه إىل حزب منافس.
وكتبت مجلة “دير شبيغل” األسبوعيّة
ّ
أن التحالف املحاف�ظ الذي هيمن عىل
سياس�ة أملاني�ا بع�د الح�رب يواج�ه
اآلن “كارث�ة تاريخيّ�ة” يف الس�ادس
والعرشين من سبتمرب.
ّ
ّ
ش�ن
التوت�ر املتزاي�د،
ويف إش�ارة إىل
املحافظ�ون هجوم�ا على ش�ولتز
ّ
واتهم�وه برك�وب موج�ة ميركل يف
محاولة لتوجيه أملانيا إىل اليسار.
ّ
وحتى ميركل التي كانت ق�د تع ّهدت
بعد  16عاما يف الس�لطة البقاء خارج
املعرك�ة االنتخابيّة ،ع�ادت لتنض ّم إىل
هذه املعركة.

فق�د اصطحبت الش�يت معه�ا خالل
زيارة ّ
تفقدي�ة للمنطقة التي رضبتها
ّ
الفيضان�ات ،واس�تغلت خطابا لها يف
لتصوّره عىل ّ
الربملان هذا األس�بوع ُ
أنه
الخي�ار األفض�ل لخالفته�ا ،قائلة إنه
يؤيّد “االستقرار” و”الوسطيّة”.
كما نأت املستشارة التي ال تزال تتمتع
بش�عبيّة كبرية ،بنفس�ها من شولتز،
منتق�دة إيّاه لعدم اس�تبعاده بش�كل
قاط�ع إقامة تحالف م�ع حزب لينكه
ّ
بحل
اليس�اري املتط�رف الذي ين�ادي
حلف شمال األطليس.
وحصل لينكه عىل  6يف املئة يف استطالع
ّ
يش�كل جزءا
حديث ،ونظريا يمكن أن
من تحالف ثالثي مع الحزب االشرتاكي
الديمقراطي وحزب الخرض.
ّ
وش�ن الش�يت خالل املناظرة هجوما
على التحالف املحتمل ال�ذي يمكن أن
ّ
يشكله ش�ولتز مع اليس�ار املتطرّف،
قائلا ل�ه “إذا منح�ك ذل�ك األغلبي�ة،
فسوف تشكل تحالفا مع اليسار!”.
وكان الش�يت قال أمام مؤتمر ّ
االتحاد
االجتماعي املسيحي السبت ّ
إن تحالفا
كهذا س�يؤ ّدي إىل “أمن ّ
أقل” ويعرّض
النم�و االقتص�ادي يف أملاني�ا للخط�ر
م�ن خالل زيادة الرضائ�ب واملزيد من
البريوقراطية.
كما أثار الشيت البالغ  60عاما الجدل
بقول�ه ّ
إن االشتراكيني الديمقراطيني
كان�وا “يف الجانب الخط�أ” يف لحظات
مهمة من تاريخ أملانيا بعد الحرب.
وأثارت هذه الترصيحات ردا فوريا من

الح�زب االشتراكي الديمقراطي الذي
قال إنها كش�فت عن “ذعر” الش�يت
من تراجعه يف استطالعات الرأي.
وق�ال األمين الع�ام للح�زب الرس
ّ
إن تحال�ف االتح�اد
كلينغبي�ل
الديمقراط�ي املس�يحي واالتح�اد
االجتماعي املسيحي “فقد احرتامه يف
ظل الشيت”.
وقلّل الشيت من أهمية مناظرة األحد،
قائلا ّ
إن املعرك�ة على املستش�ارية
ستستم ّر حتى يوم االقرتاع.
لك�ن قد يتقرّر مصري الش�يت يف وقت
أق�رب بس�بب ّ
توق�ع أرق�ام قياس�يّة
للتصوي�ت عبر الربيد ج�راء كوفيد –
.19
ّ
وعىل الرغم من ّ
سجل
أن الش�يت لديه
ّ
متوقعة
حافل يف انتزاع انتصارات غري
يف اللحظة األخرية ،إال ّ
أن مجلة شبيغل
“لم ترجّ ح” هذا األمر هذه املرة.
كم�ا تط�رّق الش�يت خلال املناظرة
إىل مس�ألة املداهم�ات الت�ي ُنفذت يف
التاسع من سبتمرب يف إحدى الوكاالت
االتحادية التابعة لوزارة املال ،من أجل
ّ
يشن هجوما عىل شولتز.
أن
ّ
و ُيشتبه يف أن األجهزة التابعة لشولتز
تقاعس�ت ع�ن بع�ث معلوم�ات إىل
القضاء تتعلق بعمليات غسيل أموال.
وقال الشيت موجها حديثه لشولتز يف
تصر َ
ّ
ف وزير ماليّتي
ه�ذا اإلطار “إذا
ّ
مثلك ،سنكون أمام مشكلة جدية”.
لك�ن ش�ولتز اته�م الش�يت بتوجيه
“اتهامات باطلة” إليه.

امن ومجتمع
العدد 7565 :االربعاء  15ايلول 2021

النقل :ألف حافلة ستنطلق لنقل
زائري األربعينية اجلمعة املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النقل ،امس الثالثاء ،أنها س�ترشك أكثر من  1000حافلة وعجلة مختلفة
لنقل زائري أربعينية االمام الحسني (ع) عرب محاور ع َّدة بداية من يوم الجمعة املقبل.
وقال مدير رشكة النقل الربي ،مرتىض الشحماني ،يف ترصيح صحفي :إن “وزارة النقل
ش�كلت غرفة عمليات خاصة بزيارة اربعينية االمام الحسني (ع) برئاسة الوكيل الفني
عبد الله بايش ومدراء رشكات املس�افرين والوفود والنقل الربي والنقل الخاص وتنفيذ
املشاريع”.
وأض�اف أن “غرف�ة العمليات عقدت اجتماعات عدة إلنجاح خطة النقل التي س�تطبق
يف الزي�ارة ب�إرشاف وزير النقل نارص الش�بيل والتع�اون مع محافظ كربالء املقدس�ة
والعمليات املشرتكة التي تنظم سري ومرور جميع العجالت”.
واشار الشحماني إىل “زج اكثر من الف حافلة وشاحنة بأحجام مختلفة لنقل الزائرين
بداية من الجمعة املقبل”.

احلج تعلن تفويج  ٢٦٥٣معتمرا إىل
الديار املقدسة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العلي�ا للح�ج والعم�رة،
امس الثالث�اء ،تفويج  ٢٦٥٣معتمرا من
املطارات العراقية اىل الديار املقدسة.
وقالت الهيئة يف بيان لها تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :انها « فوجت  ٢٦٥٣معتمرا
من املط�ارات العراقية اىل مط�ار املدينة
املن�ورة بالتع�اون م�ع س�لطة الطريان
املدن�ي عبر طائ�رات الخط�وط الجوية
العراقية».

واش�ارت اىل انه تم «نق�ل  ١٧٨٩معتمرا
عرب مطار بغداد و  ١٥٦معتمرا عن طريق
مط�ار اربي�ل و  ٤١٤معتم�را عرب مطار
النجف االرشف و  ٢٩٤معتمرا بواس�طة
مطار البرصة اىل الديار املقدسة».
واضافت ان « التفويج يسير بانسيابية
عالية وفق الجداول واالوقات املخطط لها
 ،كما ان املعتمري�ن ملتزمون بالضوابط
واإلج�راءات االحرتازي�ة والتعليم�ات
الصحية الالزمة.

إطالق محلة مشرتكة للقضاء على
ظاهرة اجلزر العشوائي
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة البيئة االتفاق مع الجهات املعنية إلجراء حمالت مشتركة للقضاء
عىل ظاهرة تربية االغنام والجزر العش�وائي والتي انترشت بكثرة يف بعض احياء
العاصمة.
وقال وزير البيئة وكالة ،جاس�م الفالح�ي ،يف ترصيح صحفي« :يف اآلونة االخرية
شهدت تزايدا بظاهرة تربية وبيع قطعان االغنام والجزر العشوائي لها يف مناطق
عدة من العاصمة ،برغم الحمالت املستمرة لرفع تجاوزاتها ومصادرة االغنام».
وأك�د «االتفاق م�ع الجهات املعنية إلجراء حمالت مشتركة إلزالة هذه املظاهر،
كونه�ا تؤثر س�لبا يف البيئة والصح�ة العامة ،كما انها تش�وه املظهر الحضاري
لبغداد».
واضاف ان «مديرية بيئة بغداد ،بارشت بمتابعة ظاهرة الجزر العش�وائي ضمن
ع�دد م�ن مناطق العاصمة» ،مشيرا اىل «قيامها بالكش�ف املوقعي عىل عدد من
املواقع للحد منها ،بما يف ذلك عمليات ايواء وبيع االغنام».

فقدان هوية
ْ
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن
نقاب�ة الصحفيين العراقيين بأس�م
(هبة محمد مالك الس�وداني ) فعىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
جمهورية العراق /وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
فقدان
ْ
فق�دت من�ي البطاق�ة الوطني�ة املوح�دة املرقم�ة
( ،)198738117275بإس�م (حسني خضري عباس)
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

العدد/3320 :ش2021 /
جمهورية العراق
التاريخ 2021/9/13 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
الش�خص الثالث (علي وليد عبد الحس�ن س�باهي) اىل
جانب املدعى عليها (جنات محمد عبيد) أضافة اىل تركة
املتويف (وليد عبد الحسن سباهي)
م /تبليغ
قامتِ املدعية (زينب محس�ن كاظ�م) الدعوى الرشعية
املرقم�ة اعلاه والت�ي تطل�ب فيه�ا تصحيح القس�ام
الرشع�ي وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامته حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ لذا تق�رر تبليغك بصحيفتين محليتني
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة
املوافق  2021/9/23الساعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
عباس معني كاظم
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النزاهة :مشول املوظفني املتضخمة أمواهلم بكشف الذمة املاليَّة
بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئة النزاهة عن ش�مول املُوظفني
املتضخمة أموالهم بتقديم اس�تمارة كش�ف
الذمَّ ة املاليَّة ،مؤك�دة َّ
أن قانونها املعدل نص
ُ
عىل تكليف اي موظف بذلك يف حال ترد بحقه
معلومات تشري إىل الكسب غري املرشوع.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة الوقاي�ة يف هيئ�ة
النزاهة ،عيل قاس�م ،يف حدي�ث صحفيَّ :
إن
«دائرته تقوم بإعداد جداول دوريَّة بالتحرّي
يِّ
والتقص عن األم�وال املنقولة وغري املنقولة
للمُ كلفني املشمولني بتقديم استمارة كشف
ّ
َّ
خاصة»،
تقص
الذمَّ ة املاليَّة من خلال فرق
مشيرا إىل َّ
أن هذه االجراءات تتم بالتنس�يق
مع الجهات الرسميَّة ذات العالقة.
واض�اف َّ
أن اعم�ال التقصي والتح�ري تتم
مقاطع�ة نتائجه�ا م�ع املعلوم�ات املُرصَّ ح
بها من قبل املُكلَّف يف اس�تمارة كشف الذمة
املاليَّ�ة ،منوه�ا َّ
َّ
بأن هن�اك ش�عبة مُ
ختصة
الفن�ي
بالتدقي�ق والتحلي�ل وإب�داء ال�رأي
ِّ
ُّ
تضخ ٍم يف األموال
النهائي بش�أن وجود حالة
ِّ
من عدمه.
واش�ار إىل َّ
أن دائرته تتبع اآلليَّة نفس�ها مع

املُوظفين غري املش�مولني بتقديم اس�تمارة
كش�ف الذمَّ ة املاليَّ�ة ،ويت�م « التكليف» بعد
استحصال موافقة رئاسة الهيئة يف حال تر ُد
ُّ
تضخ ٍم يف
بحقه�م معلومات ُتشير إىل حالة
أمواله�م ،موضح�ا َّ
أن « التكلي�ف « يتضمن
إق�رار بالكش�ف ع�ن ذمَّ ت�ه املاليَّة؛
تقدي�م
ٍ
ً
اس�تنادا لقانون هيئة النزاهة والكسب غري

املرشوع رقم ( 30لسنة  )2011املُع َّدل.
ً
وتاب�ع َّ
ثاني�ا) م�ن قانون
أن «امل�ا َّدة (/16
َّ
النزاهة املعدل تنص عىل أن للهيئة تكليف أي
موظ�ف أو مُ
كلف بخدم ٍة عام ٍة ترى رضورة
ٍ
ٍ
ً
إخبار
على
ء
بنا
املالي�ة
ذمت�ه
عن
الكش�ف
ٍ
كس�ب غري
مقترن بأدل� ٍة معتبرة بحدوث
ٍ
ٍ
مشروع يف أمواله أو أموال زوج�ه أو أموال
ٍ

أوالده ال ينس�جم مع مواردهم االعتيادية»،
منبه�ا ً إىل َّ
أن للهيئ�ة تكلي�ف من ُيش�ت َب ُه يف
حصوله عىل أموال باالشتراك م�ع املكلفني
املنصوص عليهم يف البند (س�ابعاً) من املادة
( )1من هذا القانون.
َّ
ب�أن بإم�كان الهيئ�ة
ون�وه علي قاس�م
باالس�تناد إىل املادة ( /17ثانياً) االستفسار
من املُكلف عن بع�ض املالحظات بخصوص
أمواله املنقولة وغير املنقولة ويلتزم املُكلف
باإلجاب�ة عن مالحظات الهيئ�ة خالل ()60
يوم�ا ً م�ن تاريخ إش�عاره به�ا ،مبين�ا أنه
اذا وقف�ت الهيئة عىل زياد ٍة كبير ٍة يف أموال
املُكلَّف أو أموال زوجه وأوالده بما ال يتناسب
م�ع موارده�م االعتياديَّة فيت ّم اس�تدعاؤه؛
إلعالم�ه بذلك ،وإيضاح الزي�ادة التي وقفت
عليها استنادا ً
ّ
لنص املا َّدة ( /17سادساً) .
واك�د مدي�ر ع�ام دائ�رة الوقاي�ة يف هيئ�ة
النزاه�ة أنه يف حال عدم اقتناع دائرة الوقاية
باملُ ّ
بررات املُق َّدم�ة م�ن قبل املُكلف بش�أن
الزي�ادة يف أمواله تت ّم إحال�ة املُكلف إىل دائرة
التحقيقات؛ لع�رض املوضوع أمام القضاء؛
التخاذ القرار املُناسب بشأنه.

ناقشت انضمام العراق لعضوية اهليئة الدولية لالختبارات

الرتبية :ضرورة استعادة احلياة الطبيعية للمدارس عرب الدوام احلضوري
بغداد /الزوراء:
أك�د وزي�ر الرتبي�ة ،علي الدليمي،
امس الثالثاء ،عىل رضورة استعادة
الحي�اة الطبيعي�ة للم�دارس عبر
الدوام الحضوري.
وقال الدليم�ي يف برقية تهنئة لوزير
الرتبي�ة يف اقلي�م كردس�تان ،ئ�االن
حمه س�عيد ،بمناسبة انطالق العام
ال�درايس الجدي�د  :2022-2021إن

«ب�دء الع�ام ال�درايس يف ظ�ل هذه
الظروف االس�تثنائية الت�ي يمر بها
العال�م أجم�ع ،يمث�ل انج�ازا ً مهما ً
يغالب التحديات بإرصار عايل».
وأضاف ان «وزارة الرتبية االتحادية
تج�دد موقفه�ا الرام�ي بضرورة
اس�تعادة الحياة الطبيعية للمدارس
عبر ال�دوام الحضوري مع تش�ديد
االج�راءات الوقائي�ة خلال الع�ام

حصول موافقات أولية
على إنشاء متحف
يف أور
بغداد /الزوراء:
أعلنت مفتش�يَّة آثار وتراث محافظة ذي قار،
امس الثالثاء ،عن حصولها عىل موافقات أولية
إلنش�اء متحف اور الذي يتوقع أن يكون االهم
يف الرشق االوسط .
وق�ال املدير العام عامر عب�د الرزاق يف ترصيح
صحفي :إن “االمني العام ملجلس الوزراء حميد
الغزي وافق بش�كل مبدئي عىل انش�اء متحف
اور ،وبص�دد الحص�ول على باق�ي املوافقات
الرسمية من مجلس الوزراء قريبا”.
واض�اف عبد الرزاق أن “متح�ف اور يتوقع أن
يكون االه�م بالرشق االوس�ط ،اذ يحتوي عىل
قاعات كبرية للعرض ،وورش لصناعة وتأهيل
وترميم القطع االثارية ،كما سيشغل ما يقارب
 5000ش�خص من ش�باب محافظ�ة ذي قار،
اغلبهم خريجو االثار “.
وأوض�ح أن “املتح�ف س�يحتوي على القطع
االثري�ة العائ�دة إىل مدين�ة اور ،فضلا ع�ن
الس�عي للتعاون م�ع املتاحف العاملي�ة إلعادة
االث�ار الخاصة باملدين�ة إىل جانب ما تكش�ف
عن�ه عمليات التنقي�ب التي تجريه�ا البعثتان
املشرتكتان االمريكية واالملانية”.

العدد/1023/ب2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/9/14 /
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
اىل املطلوب تصحيح الخطأ املادي ضده (يارس
خضري عبد)
بن�اءا على طلب تصحي�ح الخطأ امل�ادي املقدم من
قبل وكيلة املدعي (عارف محس�ن عليوي) املحامية
(افراح خضري الرشيفي) بخصوص تصحيح الخطأ
املادي الوارد يف اسمك ،وملجهولية محل اقامتك تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفتين محليتني عىل
موعد املرافعة املوافق . 2021/9/20
القايض
حسني عبد حاتم

الدرايس املقبل» .مؤكدا ً «ان الجميع
ب�ات ُيدرك ان هذا الوب�اء اقل خطرا ً

من انتشار الجهل».
م�ن جان�ب اخ�ر ،كش�فت وزارة
الرتبية ،ام�س الثالثاء ،ع�ن توجيه
دعوة للوفد العراق�ي الذي يمثلها يف
هولندا لزي�ارة مقر الهيئ�ة الدولية
لالختب�ارات يف (اله�اي) ،ملناقش�ة
انضمام العراق ضم�ن قائمة الدول

ال�ـ 65االعض�اء يف الهيئ�ة الدولية
املشاركة.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ،ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :إن «الدع�وة تأت�ي
اس�تكماالً لتوقيع اتفاقية املشاركة
يف اختب�ارات االتجاه�ات الدولي�ة
للعل�وم والرياضي�ات «،»TIMSS
التي تجريها الهيئ�ة الدولية لتقييم
املنج�زات الرتبوية ،وتش�مل مرحلة

ً
فضلا ع�ن
(الراب�ع االبتدائ�ي) ،
مناقش�ة آلي�ة تس�ديد أج�ور تل�ك
املشاركة».
وأضاف�ت أن «االتفاقي�ة ستكش�ف
ع�ن موق�ع الع�راق العلم�ي على
الخارط�ة التعليمي�ة عاملي�ا ،وم�ن
املؤمل ان تس�هم يف تحسين نوعية
التعليم املقدم ألبنائنا الطلبة وزيادة
قدراتهم عىل املنافسة الدولية».

االتصاالت تنذر أصحاب أبراج االنرتنت املتجاوزة
بغداد /الزوراء:
ضم�ن حمل�ة (عبري الع�راق) الخاص�ة بإزالة
التجاوزات ،ان�ذرت وزارة االتص�االت اصحاب
ابراج االنرتن�ت املتجاوزين على البنى التحتية
التابعة لها ببغ�داد واملحافظات ،بإزالتها خالل
 72س�اعة ،م�ع اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة
بحقهم.وقال مدير العالقات واالعالم يف الرشكة
العامة لالتصاالت واملعلوماتية بالوزارة ،ناطق
احم�د ابراهي�م ،يف حوار صحف�ي :ان «الوزارة
تعمل عىل ازالة اي تج�اوزات يف البنى التحتية،
الس�يما يف ظ�ل حمل�ة (عبير الع�راق) الت�ي
اطلقتها االمانة العام�ة ملجلس الوزراء وامانة
بغداد إلزالة التج�اوزات عىل االمالك الحكومية
او العائدة اىل جهات رسمية».
وكانت مديرية اتصاالت الكرخ ،قد اجرت كشفا
ميداني�ا عىل البنى التحتية لالتصاالت وش�بكة
الكابل الضوئي بمناطق الكرخ ،ونجحت بإزالة
جمي�ع التج�اوزات به�دف الحد م�ن اي رضر
مستقبيل بالشبكة الضوئية.

واض�اف ابراهي�م انه «تم يف الس�ياق نفس�ه،
تشكيل لجان فرعية بمديرية اتصاالت الرصافة
إلن�ذار اصح�اب االب�راج املتج�اوزة بقطاع�ي
 ٤٤و ٤٣يف مدين�ة الص�در ،وش�ملت املناط�ق

املش�مولة بمشروع ( )FTTXلخدم�ة الكابل
الضوئ�ي ،تمهيدا ً إلزالة جمي�ع التجاوزات عىل
مرشوع الكابل الضوئي يف املدينة وباقي احياء
العاصمة».

اعتقال  18مطلوباً وجمموعة خمالفة لشروط اإلقامة يف بغداد

بغداد /الزوراء:
تمكنت قي�ادة عمليات بغداد ،امس
الثالث�اء ،القب�ض على  18مطلوبا ً
للقضاء ومجموعة مخالفة لرشوط
اإلقامة يف محافظة بغداد
وافادت خلية االعالم االمني يف بيان
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان
«قوة م�ن اس�تخبارات وأمن بغداد
ومديري�ة اس�تخبارات ومكافح�ة

إره�اب بغداد وبالتع�اون مع القوة
املاس�كة للقاطع تمكن�ت من القاء
القبض عىل متهم وفق املادة ()1/4
إرهاب بعد رصد تواجده يف منطقة
الزعفراني�ة واملطل�وب اىل رئاس�ة
محكمة استئناف دياىل».
ويف س�ياق متصل ،تمكنت الوكاالت
االس�تخبارية املتواجدة يف س�يطرة
بوابة الراشدية وباالشرتاك مع قوة

من لواء املشاة الـ( )44فرقة املشاة
الحادي�ة عرش ومف�رزة من رشطة
نج�دة الزه�ور من رص�د مجموعة
اش�خاص ملحاولته�م الدخ�ول اىل
محافظ�ة بغ�داد وعبور الس�يطرة
بش�كل غري قانوني ،تم مطاردتهم
والق�اء القبض عىل ( )9اش�خاص
يحمل�ون الجنس�ية العربي�ة حيث
تبني انهم مخالفني لرشوط اإلقامة.

فـــــ�ي حين تمكن�ت الق�وات
األمني�ة فـــــ�ي فرق�ة املش�اة
الحـــادية عشر والفرقتني (األول
والثانية) رشط�ة اتحادية من القاء
القب�ض على ( )8مطلوبين وف�ق
مواد قانوني�ة مختلفة بينهم متهم
بحيازة وتعاطي مواد مخدرة ،وتمت
إحالة امللقى القب�ض عليهم واملواد
املضبوطة إىل الجهات املختصة.

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل
املرق�م ( )872097يف
 2021/6/16والصادر من
بلدية النجف ،بإسم (سامي
جمي�ل موح�ان) فعىل من
يعثر عليه تسليمه اىل جهة
االصدار.

اعالن
اىل الرشي�ك (ي�ارس مال�ك حس�ن) اقتضى
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف
النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قي�ام رشيكك (ن�ور مك�ي ع�وده) بالبناء
على حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة
( )66/16املقاطع�ة ( 32االغا) حدود بلدية
النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبالً.

اعالن
اىل الرشيك (سوادي بريع غثيث)
اقتىض حضورك اىل بلدية النجف
االرشف لغرض اصدار اجازة البناء
للرشي�ك (صربية رش�يد غازي)
للقطع�ة املرقم�ة ()3/66734
يف النج�ف حي الن�داء مقاطعة 4
خالل عرشة ايام وبخالفه س�تتم
االجراءات دون حضورك.

احوال النجف
بنا ًء عىل طلب املواطن (جاس�م محمد عيل
جعف�ر) الذي يروم في�ه تبديل لقبه وجعله
(املياح�ي) ب�دال من(الزرف�ات) فم�ن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف .2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العدد /28:استمالك2021 /
جمهورية العراق
التاريخ2021/9/13:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
إعالن
اىل /املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم (زهية وشهية بنات
عباس كريم وساهي وراهي وعباس وعبد وعدنان اوالد فاضل
عبد زيد وحسني عيل عويز وجنان جاسم محمد وحسن عيل
عويز)
أقام املدعى محافظ النجف /اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة
اعلاه وال�ذي يطلب فيه�ا اطفاء ح�ق الترصف على جزء من
القطع�ة املرقم�ة ( )2/56مقاطع�ة  1بحر النجف وبمس�احة
10م عرضا و 1400م طوالً وهي مساحة الخط الناقل للمجاري
الثقيلة والعائدة للمطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم ،وبالنظر
لتبلي�غ اثنني م�ن املطلوب اطف�اء حق التصرف ضدهم قررت
ه�ذه املحكم�ة تبليغكم اعالن�ا ً بصحيفتني رس�ميتني يوميتني
محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف
 2021/9/21الس�اعة الثامنة صباحاً ،ويف حال عدم حضوركم
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا ً س�وف تجري املرافعة بحقكم
غيابيا ً وعلنا ً وفق االصول.
القايض
عيل حميد الحيدري

اعالن
اىل الرشيك�ة (فاطم�ة عبيد حم�د) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قي�ام رشي�كك (ميث�م جبار عبار جاس�م)
بالبن�اء على حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة
املرقم�ة ( )1/5676املقاطع�ة ( 4ح�ي
الق�دس) ح�دود بلدي�ة النج�ف ولغ�رض
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر
واحد خارج الع�راق من تاريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض
مستقبالً.

أسواق
العدد 7565 :االربعاء  15ايلول 2021

مظهر حممد :ارتفاع اإليرادات النفطية وغري
النفطية أساس إلنهاء العجز
بغداد  /نينا:
اك�د املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء ،مظهر محم�د صال�ح ،ان ارتفاع
االيرادات النفطية وغري النفطية اساس إلنهاء العجز باملوازنات املقبلة .
وق�ال للوكال�ة الوطني�ة العراقية لألنب�اء /نين�ا :/ان االلتزام بالس�قف
اإلنفاقي نفس�ه بموازنة عام  ٢٠٢٢وعىل نحو مماثل ملوازنة العام ٢٠٢١
بمتوسط اسعار نفط سنوي ال يقل عن  $٦٥للربميل مع ارتفاع االيرادات
غري النفطية اىل الضعف سيؤدي إلنهاء العجز.

الزراعة تكشف عن سبب ارتفاع
أسعار البيض

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الزراعة عن سبب ارتفاع أسعار البيض يف األسواق املحلية.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،حميد النايف ،يف ترصيح صحفي”:لدينا لجنة
خماسية تراقب ارتفاع األسعار واملواد املتوفرة محليا والشحيحة واذا كان
هنالك نقص يف اي محصول فانه سيتم اتخاذ االجراءات وتدارك األمر”.
وبين ان “انتاج البيض موج�ود محليا ويف ذات الوق�ت يدخل املهرب منه
وبكمي�ات كبيرة لك�ن دون ان يخف�ض من األس�عار وهذا دلي�ل عىل ان
مرتفعة عامليا فضال عن تأثري املواد األولية من األعالف الخاصة بالدواجن
وغريها”.
ودعا النايف “املواطنني اىل مراقبة األسعار عامليا ً ومعرفة ارتفاع اسعارها
التي تؤثر يف االنتاج”.
يش�ار اىل ان أس�عار البيض يف األس�واق املحلي�ة العراقية تش�هد ارتفاعا ً
ملحوظا ً حيث تبلغ الطبقة الواحد بني  6آالف اىل  7آالف دينار.

النهرين اإلسالمي يصدر تعليمات
التمويالت الشخصية امليسرة

بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف النهرين اإلسالمي ،امس الثالثاء ،عن اصدار تعليمات التمويالت
الشخصية امليرسة ملوطني الرواتب لديه.
ونقل عن مصدر مس�ؤول باملصرف قوله بترصيح صحف�ي“ :االيام القليلة
املاضية ش�هدت اصدار تعليمات القروض امليرسة ملوطني الرواتب يف املرصف
حرصا تلبية ملبادرة البنك املركزي العراقي لدعم العاملني يف م ٔوسس�ات الدولة
املستمرين بالخدمة”
وأضاف ان “التعليمات تش�مل منح التموي�ل للموظفني املوطنة رواتبهم لدى
املصرف ،وأن الح�د االعىل ملبل�غ التمويل  15ملي�ون دينار ،ويتم اس�تقطاع
عمولة ادارية ملرة واحدة قدرها  % 4من مبلغ التمويل املمنوح موزعة بنسبة
 % 2لصالح البنك املركزي العراقي ونسبة  % 2لصالح املرصف”.
وأش�ار البيان اىل أن “الحد االعىل ملدة التمويل خمس س�نوات وبما يتالءم مع
الس�ن القانوني�ة لإلحالة عىل التقاعد عىل أن يس�تحق القس�ط االول بعد 30
يوم�ا من تاريخ تس�لم التمويل ،وأن يش�مل بالتمويل م�ن ال يتجاوز اجمايل
راتب�ه بضمنها جميع املخصصات التي يتقاضاها مبلغ مليون دينار ،وتكون
االولوية اىل املوظفني ذوي الرواتب املنخفضة ويشترط ان ال يتجاوز القس�ط
الشهري نسبة  % 50من صايف راتب الزبون بعد طرح التزاماته”.

اقتصادي :مشروع دعم املنتج الوطين
مل يأ ِت بنتائج إجيابية

بغداد /الزوراء:
اك�د الخبري االقتصادي ،وس�ام التميمي ،امس الثالث�اء ،ان مرشوع دعم
املنت�ج الوطني الذي تق�وم به الحكومة ل�م يأتِ بنتائج ايجابية ،بس�بب
ارتفاع س�عر ذلك املنتج عىل عكس منافس�ه االجنبي ،الفتا اىل ان املواطن
وقع ضحية القرارات غري املدروسة من قبل الحكومة.
وق�ال التميم�ي يف ترصيح صحف�ي ان “توج�ه الحكومة إلغلاق املنافذ
الحدودي�ة عىل بعض املنتج�ات الغذائية والخرضوات ،كان س�ببا يف رفع
س�عرها داخلي�ا بذريعة حماية املنت�ج الوطني ،اذ يتوج�ب ان يرافق ذلك
تحديد لألس�عار داخل السوق كي ال يستغل التجار تلك االوضاع يف تحقيق
االرباح عىل حساب املواطن”.
واضاف ان “اجراءات الحكومة ستبعد الدول عن التصدير للعراق ،يف وقت
يكون فيه البلد بأمس الحاجة للمنتجات الغذائية الزراعية والحيوانية”.
وأوض�ح التميمي ان “السياس�ة االقتصادية مازال�ت ناقصة ،إذ ال يمكن
اتخاذ قرارات من دون ان يرافقها اجراءات صارمة يف الس�وق تلزم جميع
التجار بااللتزام باألسعار ،حيث ان جميع القرارات التي تتخذها الحكومة
والتجار يف آن واحد يقع ضحيتها املواطن ،خصوصا ان هناك من اس�تغل
ارتف�اع ال�دوالر لزيادة س�عر الس�لعة اىل الضع�ف رغم ان قيم�ة الزيادة
الحقيقية ال تتجاوز الـ  30باملئة”.

العراق يرتاجع بقائمة الدول
األكثر شرا ًء للمنازل يف تركيا
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة اإلحصاء الرتكية ،امس الثالث�اء ،ان العراقيني جاؤوا باملرتبة
الثانية كأكثر الش�عوب رشاء للعقارات يف تركيا خالل شهر آب املايض بعد
أن تصدروا القائمة خالل األشهر الثالثة املاضية.
وقالت الهيئة يف تقرير اطلعت عليه “الزوراء” :ان “مبيعات املنازل يف تركيا
لألجانب ارتفعت بنسبة  50.6٪يف آب املايض  2021مقارنة بالشهر نفسه
م�ن العام الس�ابق وأصبحت  5االف و 866منزلاً  ،حصلت اس�طنبول عىل
أعلى حصة بواقع  2.729م�ن مبيعات املنازل ،وج�اءت انطاليا يف املرتبة
الثانية بمبيعات  976منزلاً  ،ثم انقرة بواقع  400منزال ،مرسين بمبيعات
 242منزل واخريا يالوفا بـ  233منزال”.
واضافت ان “تركيا باعت خالل الفرتة من كانون الثاني ولغاية آب  30ألفا
و 849منزال لألجانب وبنسبة ارتفاع بلغت .”47.6%
واش�ارت إىل ان “االيرانيين تصدروا باقي الدول يف األكث�ر رشاء للعقارات
يف تركيا خالل آب وبع�دد  911منازل” ،وجاء العراق باملرتبة الثانية حيث
اشرتوا  900منزالً ،وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ  451منزال ،وأفغانستان
رابعا بعدد  313منزال ،والكويت خامسا وبعدد  264منزال”.
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الدولة عاجزة عن إجياد بديل للنفط

حسابات العراق يف متوز تنذر خبطر كبري على مستقبل البلد
بغداد /الزوراء:
أظهرت أرقام حسابات الدولة العراقية
لش�هر تموز املايض عن الس�نة املالية
 ،2021االعتم�اد عىل النف�ط كمصدر
دخل رئي�س ويكاد يك�ون الوحيد ،ما
يش�كل خط�ورة كبرية عىل مس�تقبل
العراق.
وتابعت “ال�زوراء” البيانات والجداول
الت�ي أصدرته�ا وزارة املالية يف ش�هر
أيلول لحس�ابات ش�هر تموز املايض،
والتي بينت إىل أن النفط ال يزال يشكل
املورد الرئي�س ملوازنة الع�راق العامة
بالرغم من انخفاضه بنس�بة  1%عن
الع�ام املايض إال أن�ه يبقى فوق 90%
من ميزانية العراق .األمر الذي يش�كل
خط�را على مس�تقبل الع�راق يف ظل
محاول�ة الحكوم�ة العراقي�ة الحالية
إلصلاح االقتص�اد العراق�ي ضم�ن
الورق�ة البيض�اء الت�ي قدمها مجلس
الوزراء ملجلس النواب.
وم�ن خلال ج�داول املالي�ة يتبني ان
اجمايل االي�رادات النفطية بلغت لغاية
ش�هر تموز  43تريليون�ا و 282مليارا
و 383مليون�ا و 790ألفا و 920دينارا
وه�ي تمث�ل نس�بة  92%م�ن اجمايل
االي�رادات ،يف حين بلغ�ت اجم�ايل
االيرادات غير النفطية  3تريليونات و
 982ملي�ارا و 211مليون�ا و  238ألفا
و 585دين�ارا وه�ي تش�كل  8%م�ن
اجم�ايل االي�رادات ،فيم�ا بل�غ اجمايل
االي�رادات النفطية وغير النفطية 47

تريليون�ا و 264ملي�ارا و 595مليون�ا
و 29ألف�ا و 504دنانير وه�ي أعلى
بواقع  16تريليون�ا و 72مليارا و191
مليون�ا و 353ألف�ا و 634دين�ارا من
نفس الفترة من الع�ام املايض 2020
نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وحس�ب تقرير املالية؛ ف�إن اإليرادات
غير النفطي�ة جاءت م�ن اإلي�رادات
الجاري�ة املتمثل�ة بالرضائ�ب على
الدخول والث�روات بواق�ع  981مليارا

و 501مليونا و 142ألفا و 565دينارا،
وج�اءت ايضا من الرضائب الس�لعية
ورس�وم اإلنت�اج بواق�ع  631ملي�ارا
و 925مليونا و 911ألفا و 784دينارا،
وج�اءت أيضا من الرس�وم التي بلغت
 556ملي�ارا و 72مليون�ا و 835الف�ا
و 328دينارا ومن حصة أرباح القطاع
العام وبواق�ع  68مليارا و 686مليونا
و 643ألفا و 672دينارا ومن اإليرادات
التحويلي�ة التي بلغ�ت تريليونا و121

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا
بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف س�وق العراق
لألوراق املالية ،امس الثالثاء ،منخفضا
بنس�بة (.)0.26%وج�اءت مؤرشات
التداول لس�وق العراق للأوراق املالية
لي�وم امس كما ييل :بلغ عدد االس�هم
()24.542.509.503
املتداول�ة
أس�هم ،بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االس�هم
( )36.547.016.148دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار  ISX 60يف
جلس�ة ام�س على ( )596.27نقطة
منخفضا بنسبة ( )0.26%عن اغالقه
يف الجلسة الس�ابقة البالغ ()597.81
نقطة.وت�م تداول اس�هم ( )30رشكة
م�ن اص�ل ( )103رشك�ة مدرج�ة يف
السوق ،واصبح عدد الرشكات املوقوفة
بق�رار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ()20
رشكة.وبلغ عدد االس�هم املشرتاة من
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
ملي�ون س�هم بقيم�ة بلغ�ت مليوني

دين�ار من خالل تنفي�ذ صفقة واحدة
عىل اس�هم رشك�ة واحدة.بينم�ا بلغ
عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين
غير العراقيني يف الس�وق ( )575الف
س�هم بقيمة بلغ�ت ( )838الف دينار
م�ن خلال تنفي�ذ ( )4صفق�ات عىل
اس�هم ( )4رشكات.يذك�ر ان س�وق
الع�راق للأوراق املالي�ة قد اس�تخدم
انظم�ة الت�داول االلكرتون�ي وااليداع

املرك�زي من�ذ ع�ام  ،2009ويس�عى
إلطلاق نظ�ام التداول عبر االنرتنيت
للمس�تثمرين ،وينظم خمس جلسات
تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس،
ومدرج في�ه  105رشكات مس�اهمة
عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف
واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة
والتـأمني واالس�تثمار املايل والسياحة
والفنادق.

ملي�ارا و 196مليونا و 283ألفا و106
دينارا ،ومن ايرادات اخرى بواقع 589
ملي�ارا و 828مليونا و 557ألفا و848
دينارا.
وايضا جاءت من اإليرادات الرأسمالية
الت�ي بلغ�ت  23ملي�ارا و 999مليون�ا
و 864الفا و 382دينارا.
وكان وزي�ر املالي�ة ق�د أك�د يف حديث
صحف�ي يف ( 26آب امل�ايض) ان
“ع�دد االش�خاص الذي�ن يتقاض�ون
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روات�ب واس�تحقاقات بالدول�ة م�ن
موظفني ومتقاعدين وشبكة الحماية
االجتماعي�ة م�ا بني  6.5ملي�ون إىل 7
ماليني ش�خص ،وهذه الرواتب تشكل
 65باملئة من موازنة العراق العامة.
وم�ن ع�دم القدرة على كب�ح جماح
املرصوف�ات وال س�يما الروات�ب
والدعوم�ات ،األم�ر ال�ذي من ش�أنه
إثارة الش�كوك حول إمكانية الحكومة
االس�تمرار على ه�ذا النه�ج وإصالح
االقتص�اد ،مع عدم الق�درة لغاية اآلن
على تنوي�ع االقتص�اد والخ�روج من
االقتصاد الريعي.
وعزا مستشار رئيس الوزراء للشؤون
املالي�ة ،مظهر محمد صالح ،يف حديث
صحف�ي يف ( 2آذار  )2021أس�باب
بق�اء االقتصاد ريعي�ا إىل أن “الحروب
وفرض الحصار خالل الحقبة املاضية
وم�ا نش�هده الي�وم م�ن الرصاع�ات
السياس�ية ،أدت اىل تش�تيت للم�وارد
االقتصادية”.
إن اس�تمرار الدولة العراقية باالعتماد
على النفط كمص�در وحي�د للموازنة
العام�ة يجع�ل الع�راق يف خط�ر م�ن
األزمات العاملية التي تحدث بني الحني
واآلخر لتأثر النفط بها ،مما يجعل البلد
يتج�ه يف كل م�رة لتغطي�ة العجز عرب
االس�تدانة من الخارج او الداخل وهو
بذلك يشير إىل عدم الق�درة عىل إدارة
أموال الدولة بشكل فعال ،والعجز عن
إيجاد حلول تمويلية بديلة.

خفيف البصرة يسجل أعلى
األسعار يف أوبك
بغداد /الزوراء:
ارتفع س�عر خام البرصة الخفيف ،امس الثالثاء ،ليسجل اعىل االسعار داخل
منظم�ة أوبك.وارتفع خام البرصة املصدر آلس�يا  0.50دوالرا ً وبنس�بة تغيري
بلغت  0.68%ليصل إىل  73.73دوالرا ،فيما سجل خام البرصة الثقيل ارتفاعا
ايضا بمقدار  1.59دوالر او ما يعادل  2.44%ليصل اىل  66.85دوالرا.
وسجل خام البرصة اعىل االسعار داخل منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي
الس�عودي الخفيف  72.92دوالرا ً للربميل ،فيما بلغ س�عر مزيج إيران الثقيل
 68.08دوالرا ،ومزيج مربان اإلماراتي  72.58دوالرا ً للربميل ،ومزيج س�هران
الجزائري  72.99دوالرا ،يف حني س�جل بوني الخفيف النيجريي  72.00دوالراً،
وجرياسول االنغويل  72.50دوالراً.

اخلدمات النيابية حتدد أمرين
لنجاح املشاريع املتلكئة

املعدن األصفر يرتفع طفيفا يف األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أس�عار الذه�ب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق
املحلي�ة بش�كل طفي�ف ،ام�س الثالثاء.وق�ال مص�در ا ٕن
أس�عار الذهب يف أسواق الجملة بش�ارع النهر يف العاصمة
بغداد س�جلت للمثقال الواحد عيار  21من الذهب الخليجي
والرتكي واألوربي س�عر بيع  367الف دينار ،فيما بلغ سعر
الرشاء  362الفاً.واشار ا ٕىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار

 21من الذهب العراقي س�جل ارتفاع�ا ايضا عند  337الف
دين�ار ،يف حين بل�غ س�عر الشراء  332ألفا.وفيما يخص
أس�عار الذه�ب يف مح�ال الصاغة ،فإن س�عر بي�ع مثقال
الذهب الخليجي عيار  21يرتاوح بني  365الف دينار و370
ألفاً ،فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 335
الف�ا ً و 340الف دينار ..ويس�اوي املثقال الواحد من الذهب
(خمسة غرامات).

مبيعات مزاد العملة تسجل حنو  228مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البن�ك املرك�زي
العراقي بش�كل كبري ،ام�س الثالثاء،
لتسجل  228مليون دوالر.
وذكر مص�در أن البنك املركزي ش�هد
خلال م�زاده لبي�ع ورشاء ال�دوالر
االمريكي ،ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة
 15.15%لتصل إىل  228مليوناً ،و530

الفا و 840دوالرا أمريكيا غطاها البنك
بسعر رصف اساس بلغ  1460دينارا ً
لكل دوالر ،مقارنة بيوم امس االثنني،
الت�ي بلغت املبيعات في�ه  198مليونا
و 324الفا و 379دوالرا أمريكي.
وذهبت املشرتيات البالغة  170مليونا ً
و 290الف�ا و 840دوالرا لتعزي�ز
األرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت

واعتمادات ،فيم�ا ذهب املبلغ املتبقي
البال�غ  58مليون�ا ً و 240أل�ف دوالر
بشكل نقدي.
وأش�ار ا ٕىل أن  36مرصفا ً قامت بتلبية
طلب�ات تعزيز االرص�دة يف الخارج ،و
 14مرصف�ا لتلبية الطلب�ات النقدية،
إضاف�ة اىل مش�اركة  20رشك�ة
رصافة.

بغداد /الزوراء:
ح�ددت لجنة الخدم�ات واإلعمار النيابية أمرين لنجاح املش�اريع املتلكئة
بع�د االنتخاب�ات النيابية املبكرة.وق�ال رئيس اللجنة ،وليد الس�هالني ،يف
ترصي�ح صحفي“ :نحت�اج يف الفرتة املقبلة اىل سياس�ة دول�ة صادقة يف
معالجة املش�اريع وفقا لنقاط أساس�ية تخص تش�خيص طبيعة الخلل
فضال عن توفري التخصيص�ات املالية”.وأضاف “هنالك دالالت عىل جملة
من املشاريع املتلكئة يف املحافظات الجنوبية مثل شبكة مجاري الديوانية
ومرشوع ماء السماوة” مؤكداً ،ان “ضعف املراقبة واملتابعة يف تعزيز دور
محاسبة الفساد أدى اىل هذا التلكؤ”.وبني السهالني ان “تعزيز دور الدولة
املقبل�ة والحكومة الجديدة ومجلس النواب من املمكن ان يكون ناهضا يف
الخدمات والجهد الخدمي إذا ما وجدت ادارات ناجحة”.

أوبك :العراق األعلى بني أعضاء املنظمة يف رفع إنتاجه خالل آب
بغداد /الزوراء:
أعلنت منظمة أوب�ك التي تتألف من
 13دول�ة ان الع�راق كان األعلى من
بني أعض�اء املنظمة يف رف�ع انتاجه
النفطي يف شهر آب املايض.
وقالت املنظم�ة يف تقرير لها اطلعت
علي�ه “ال�زوراء” :ان “إنت�اج الدول
األعض�اء يف منظمة أوب�ك من النفط
ارتف�ع بنح�و  151أل�ف برمي�ل
يوم ًي�ا خالل الش�هر امل�ايض ،ليصل
اىل  26.762ملي�ون برمي�ل يوم ًي�ا
بدعم زي�ادة اإلم�دادات م�ن العراق
والسعودية واإلمارات وانغوال.
واضاف�ت ان “الزيادات األكرب جاءت
من الع�راق إذ ارتفع إنتاجه النفطي
بنح�و  91أل�ف برميل يوم ًي�ا ،ليصل
إىل  4.056ملي�ون برمي�ل يوم ًيا ،بعد
ان كان  3.965يف تم�وز املايض ،تاله
السعودية مس�جلة زيادة قدرها 69
أل�ف برميل يوميا ليص�ل إنتاجها إىل
 9.488مليون برميل يوميا”.

وتاب�ع ان “اإلم�ارات ج�اءت ثالث�ا
بزي�ادة قدره�ا  55أل�ف برميل ومن
ثم جاءت انغ�وال رابعا بزيادة قدرها

 43ألف برميل يوميا وجاءت الكويت
خامس�ا بزيادة بلغت  17ألف برميل
يومي�ا ،الجزائر سادس�ا ب�ـ  9االف

برميل يوميا ،وليبيا بـ  5االف برميل
يومي�ا الغاب�ون بمقدار أل�ف برميل
يوميا.

واش�ار التقرير اىل ان “أكرب انخفاض
ج�اء من نيجريي�ا ،حي�ث انخفضت
الش�حنات منه�ا بمق�دار 114
أالف برمي�ل يوم ًي�ا ،تليه�ا الكونغ�و
بانخف�اض بلغ  14االف برميل يوميا
وش�هدت ايران انخفاض�ا يف انتاجها
بمق�دار  8االف برميل يوميا ،يف حني
ابق�ت فنزويلا وغيني�ا االس�توائية
انتاجهما النفطي دون تغيري يف اب”.
وتتأل�ف س�لة منظمة ال�دول املصدرة
للنف�ط (أوب�ك) املرجعي�ة مم�ا يلي:
مزيج الصحراء (الجزائر)  ،جرياس�ول
(أنغ�وال)  ،دجين�و (الكونغو)  ،زافريو
(غيني�ا االس�توائية)  ،ربي�ع الي�ت
(الجابون)  ،إي�ران الثقيلة (جمهورية
إي�ران اإلسلامية) إي�ران)  ،البصرة
الخفي�ف (الع�راق)  ،الكويت للتصدير
(الكوي�ت)  ،إس س�در (ليبي�ا)  ،بوني
الي�ت (نيجرييا)  ،عرب الي�ت (اململكة
العربية الس�عودية)  ،مربان (اإلمارات
العربية املتحدة) ومريي (فنزويال).

الرياضي

أصفر وأمحر

عباس عبيد :مهمة األومليب يف
غرب آسيا صعبة

بغداد /متابعة الزوراء
وص�ف عباس عبيد ،امل�درب املساعد للمنتخب األوملبي العراق�ي ،مهمة الفريق يف بطولة
غرب آسيا بالصعبة نتيجة الظروف التي مر بها.
وق�ال عبيد «جمي�ع املنتخبات يف املجموعة مستقرة منذ فرتة طويل�ة ،وبالتايل املهمة يف
غرب آسيا ليست سهلة يف ظل حداثة تشكيل املنتخب األوملبي مقارنة باملنتخبات األخرى
املوج�ود معن�ا بالقرعة».وأتم« :يصعب علين�ا املنافسة يف بطولة غرب آس�يا ،وعلينا أن
نفك�ر يف إعداد أفضل لنهائيات آس�يا من خلال زج الفريق يف بطوالت ودية يف أوروبا ويف
مناطق مختلفة لتكوين منتخب قادر عىل املنافسة».
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محودي يهنئ التشكيلة الفائزة

انتخاب النجم عدنان درجال رئيسا جديدا الحتاد الكرة للسنوات األربع املقبلة
بغداد /الزوراء
ُ
الهي�أة العام�ة التح�اد كرة
اخت�ارت
الق�دم مكتب�ا ً تنفيذيا ً جدي�دا ً لقيادة
الكرة العراقية ألربع س�نوات قادمة،
يف املؤتم�ر االنتخابي ال�ذي أقيم امس
الثالث�اء املواف�ق ()14/9/2021يف
قاعة عشتار بفندق بابل يف العاصمة
بغ�داد ،بحض�ور ممثلي االتحادي�ن
اآلسيوي والدويل.
وافتت�ح املؤتم�ر االنتخاب�ي بق�راءة
س�ورة الفاتحة على شه�داء العراق
والرياضة ،وقراءة النشيد الوطني ،قبل
أن يرحب أمين رس الهيأة التطبيعية،
محمد فرحان ،بممثيل الهيأة العامة،
وتدقي�ق ع�دد الحارضي�ن واكتم�ال
النصاب القانوني إلقامة االنتخابات،
َ
اس�تعرض رئي�س الهي�أة
وم�ن ث�م
التطبيعية ،إياد بني�ان ،أبرز املنجزات
الت�ي تحققت خلال الفترة املاضية
على صعيد دع�م املنتخب�ات الوطنية
وإقامة دوري الفئات العمرية ،وكذلك
التعاق�د م�ع رشك�ات الرعاي�ة ،لتتم
املصادقة عىل جدول األعمال للمؤتمر
االنتخابي.
لتب�دأ بعدها عملي�ة صناديق االقرتاع
بالتصويت عىل منصب رئيس االتحاد
العراق�ي لك�رة القدم ،ليف�وز عدنان
درجال بمنص�ب الرئيس بعد حصوله
على  48صوت�ا ً مقاب�ل  16صوت�ا ً
للمرش�ح الثاني على منصب الرئيس
رشار حيدر.
وف�ا َز علي جب�ار بالتزكي�ة بمنصب
النائ�ب االول لرئي�س االتحاد العراقي
لك�رة القدم ،كما ف�از يونس محمود
بالتزكية أيضا ً بمنصب النائب الثاني.
وف�از بمنص�ب عضوي�ة املكت�ب
التنفي�ذي كل من كوفن�د عبد الخالق
مسعود()48صوتاً ،ورحيم لفتة ()41
صوت�ا ً وأحمد عودة زامل ()37صوتاً،
وف�راس بح�ر العل�وم ( )34صوت�اً،
ومحمد ن�ارص شك�رون ()31صوتاً،
وغال�ب عب�اس م�وىس ( )31ويحيى

ً
()29صوت�ا ،وخلف جالل ()37
زغري
صوت�اً ،وغان�م عريب�ي ( )29صوتاً،
ورشا طالب (كوتا النسوية).

افتتاح الدورة التدريبية
اآلسيوية فئة ( )Cيف األنبار

واك�د عدن�ان درجال ،رئي�س االتحاد
العراق�ي لكرة الق�دم :أن أول اجتماع
س�يعقد ملجلس إدارة االتح�اد الجديد

اليوم األربعاء .
وقال درج�ال :إن أول اجتماع لالتحاد
الجديد س�يعقد اليوم ملناقشة األمور

املستعجلة كاف�ة يف اتحاد الكرة منها
الدوري وكأس السوبر.
مؤك�دا :أن الدوري س�ينطلق بموعده

املحدد .
واضاف :ان مساء اليوم س�يتم إجراء
قرعة ال�دوري املمتاز بغية اس�تعداد

الفرق وعدم التأخري .
ولف�ت اىل :ان االس�ماء الت�ي خرست
كلها محرتمة ولها قيمتها يف الوس�ط
الري�ايض وس�نستفيد م�ن خرباتهم
كون االتحاد بحاجة إىل إمكانياتهم يف
خدمة للكرة العراقية .
وختم درجال ترصيح بالقول إن “أمام
االتحاد الجديد مهام عديدة ،وسنعمل
وفق برنامجنا املعد ومن خالل تسخري
جهودنا لتذليل كل الصعوبات واعادة
الكرة العراقية للسكة الصحيحة”.
ومن جهته ،هنأ رئيس اللجنة األوملبية
الوطني�ة العراقي�ة ،رع�د حم�ودي،
عدنان درجال ملناس�بة فوزه برئاسة
االتحاد العراقي املرك�زي لكرة القدم
بع�د املؤتم�ر االنتخابي ال�ذي عقدته
الجمعي�ة العام�ة لالتح�اد بفن�دق
باب�ل يف العاصمة بغ�داد صباح امس
الثالثاء.
كم�ا ق�دم حم�ودي تهاني�ه لبقي�ة
أعض�اء مجلس إدارة االتح�اد متمنيا ً
لهم التوفي�ق بمسؤوليته�م يف قيادة
الكرة العراقية وإعادة بريقها السابق
يف املش�اركات واملناس�بات الكروي�ة
العربية والدولية.

إدارة القوة اجلوية تتعاقد مع الالعب صفاء هادي
بغداد /الزوراء
أعل�ن نادي الق�وة الجوية ،ام�س الثالثاء،
التعاقد مع العب املنتخب الوطني العراقي
صفاء هادي.

وق�ال النادي يف بيان :انه “ت�م التعاقد مع
الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي صفاء
هادي ملوس�م واحد قادما من نادي كريليا
فيستوف الرويس”.

عادل جالل يتوج بلقب بطولة شبه
نهائي العراق بالشطرنج
االنبار /حليم املنيس
عدسة /إبراهيم العيد
افتتحت مطلع األسبوع الحايل فعاليات الدورة التدريبية االسيوية فئة () C
بكرة القدم يف مقر االتحاد الفرعي لكرة القدم والتي يقيمها االتحاد العراقي
املركزي  /اللجنة الفنية والتطوير بالتعاون مع اتحاد فرع االنبار وبإرشاف
االتحاد اآلس�يوي و املحارض اآلس�يوي انور جسام ،حيث س�تستمر الدورة
لغاي�ة الخامس والعرشي�ن من شهر أيل�ول الحايل وبمش�اركة  24مدربا..
وحرض حفل االفتتاح ممثل محافظ االنبار صفاء ابو ريشة معاون محافظ
االنبار لشؤون الشباب و الرياضة ومدير الشباب والرياضة عماد املشهداني
ورئي�س اتحاد كرة الق�دم يف املحافظة عماد ياسين والدكتور مبدر مطلب
ونخبة كبرية من اإلعالميني والرياضيني الرواد.

إعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضية واالعالمي�ة والصحفية قدمت
تعازيه�ا الح�ارة اىل مسؤول القس�م الريايض يف
صحيف�ة الصب�اح الجدي�د الزميل فلاح النارص
وذلك لوفاة عمه  ...س�ائلني الله العيل القدير ان
يتغم�د الفقي�د برحمته الواس�عة ويسكنه جنات
الفردوس وي�رزق اهل�ه ومحبيه الصبر والسلوان
وانا لل�ه وانا اليه راجع�ون .كما تقدمُ االتح�اد العراقي
للصحافة الرياضية بأحر التعازي وخالص املواساة إىل عضو الهيئة العامة
لالتح�اد (فلاح النارص) لوفاة (عم�ه) ،مبتهلني إىل الب�اري جل يف عاله أن
يتغم�ده بواس�ع رحمته ،ويغف�ر له ويسكن�ه فسيح جنات�ه ،ويلهم أهله
وذويه الصرب والسلوان ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
*******************
ألف مبارك نقولها للزميل العزيز احسان املرسومي،
املح�رر يف صحيف�ة الصب�اح ،بعدم�ا ت�م قبول�ه
بجامعة الجن�ان -كلية االعالم -قسم الصحافة/
الدراس�ات العلي�ا للع�ام ال�درايس 2021-2022
يف العاصم�ة اللبنانية بيروت ،امنياتن�ا الصادقة
للمجتهد املرس�ومي بنيل درجة املاجستري ومواصلة
تحقيق النجاحات يف مسريته املهنية.

بغداد/رافد البدري
املنسق االعالمي لالتحاد
توج الالعب عادل عيل جلال بلقب بطولة
شب�ه نهائ�ي الع�راق بالش�طرنج والت�ي
اختتم�ت منافساتها عىل قاعة فندق االنرت
ببغداد بمش�اركة  86العباً ،واحرز الالعب
ع�ادل علي جلال املرك�ز االول برصي�د 7
نق�اط جمعها من  9ج�والت ،وحل الالعب
طالب س�الم حات�م باملرك�ز الثاني بنفس
الرصيد م�ن النقاط ،ولكن�ه تخلف بفارق
نق�اط الطاول�ة ،وبنف�س الطريق�ة جاء
الالع�ب اريان علي حسني باملرك�ز الثالث
برصيد  7نقاط ايضاً ،وحصل  9العبني عىل
( )6.5نقطة احتلوا فيها املراكز من الرابع
وحت�ى الثاني عرش  ،بعد ان حسمت نقاط
الط�اوالت النتيج�ة ،وهم على التوايل:عيل
غات�ي وجب�ار ن�ارص عيسى وعم�ار عبد
الجبار عليوي ومحمد حمزة عباس وجواد
مجي�د جبر وريباز نصير جم�ال وحليم
حسين الجيباوي وس�جاد عب�اس خضري
وزيد عالء جاسب،

منافسات شرسة

وتح�دث رئيس االتحاد العراقي للش�طرنج
ظافر عبد االمري عن البطولة قائالً :شهدت
البطول�ة منافسات قوية ج�دا ً بني الالعبني
املش�اركني بالنظ�ر لتق�ارب مستواه�م،
وتمكن الالعب عادل عيل جالل بطل العراق
السابق من حسم النتيجة لصالحه متسلحا ً
بخربته الكبيرة يف عالم اللعبة .مضيفاً :ان
البطول�ة ج�رت وف�ق النظ�ام السويرسي
م�ن  9جوالت  ،زم�ن الجولة  75دقيقة مع
اضافة  30ثانية لكل نقلة منجزة،

فرصة جديدة

عبد االمير اوضح :ان االتح�اد قرر فرصة

جدي�دة لالعبني من خلال صعود  12العبا
اىل نهائ�ي الع�راق للمرحل�ة االوىل بدالً من
 10العبين ،بع�د ان وج�دوا ان اصح�اب
املراكز الحادي عشر والثاني عرش جمعوا
نف�س الرصي�د م�ن النق�اط الت�ي حصل
عليه�ا الالعبني م�ن الرابع وحت�ى العارش
( )6.5نقط�ة ،لذلك ومن باب االس�تحقاق
والتش�جيع له�م تم إلحاقه�م بالصاعدين
اىل نهائي الع�راق للمرحلة االوىل إلعطائهم
الفرص�ة يف التواج�د يف ه�ذا املحف�ل املهم
من بطولة نهائي الع�راق .مبيناً :ان هؤالء
الالعبني ( )12س�يتنافسون م�ع  5العبني
وه�م النازل�ون م�ن بطولة نهائ�ي العراق
ً
اضاف�ة اىل الالعب محمد
للموس�م املايض،
علي الكناني ال�ذي ل�م تسعفه املش�اركة
يف البطول�ة بسب�ب اصابته بوب�اء كورونا،
باالضاف�ة اىل بط�ل شب�اب الع�راق وبطلة
شباب العراق ليصبح العدد  20العباً ،يلعبون
فيما بينهم الختيار  5العبني يمثلون ابطال
العراق للمرحلة االوىل ،وبدورهم يتنافسون
م�ع العبي املنتخ�ب الوطني للع�ام املايض
وعددهم  5العبني ايضاً ،ليجتمعوا يف بطولة
نهائ�ي الع�راق والت�ي تضم اق�وى العبي
الع�راق باللعبة الختي�ار الالعبني الخمسة
االوائ�ل الذين س�يمثلون املنتخ�ب الوطني
العراقي بالشطرنج للعام الحايل  2021/يف
االستحقاقات والبطوالت العربية والقارية
والدولية،

املشرفون واحلكام

عب�د االمري اك�د :ان البطولة لعبت بإرشاف
رئيس لجنة الحكام اسعد اسماعيل توفيق
وضمري جبار عضو االتحاد العراقي للعبة،
اما حك�ام البطولة فهم كل من اس�ماعيل
دلشاد ورضا عبد السادة وعيل احمد.

الشرطة يتغلب على الطلبة بثالثية نظيفة يف لقاء ودي
بغداد /الزوراء
ً
مريحا عىل
حقق فريق نادي الرشط�ة فو ًزا
فري�ق ن�ادي الطلب�ة بثالثة أه�داف مقابل
اليشء يف املب�اراة الت�ي جمعتهما عىل ملعب
التاجي يف إطار تحضريات الفريقني ملباريات

الدوري املمتاز وقادها الحكم أحمد كاظم.
الرشط�ة دخل املباراة بتش�كيلة مميزة ج ًدا
ضم�ت احمد باس�ل لحراس�ة املرمى وكرار
عامر ووليد س�الم ومصطف�ى محمد معن
وفيص�ل جاس�م للدفاع ورزاق قاس�م وعبد

املجيد ابو بكر ومحمد قاسم وفهد اليوسف
للوس�ط ومحمود املواس وعالء عبد الزهرة
للهجوم.
الش�وط األول م�ن املب�اراة شه�د س�يطرة
خضراء على ارج�اء امللع�ب إقترب فيها
األخضر م�ن تسجيل ه�دف التف�وق األول
ال�ذي لم يدم طويلاً اذ اس�تثمر املواس كرة
ثابت�ة خارج منطقة الج�زاء ليضعها رائعة
عىل يمين الح�ارس الطالبي ليع�ود بعدها
فه�د اليوس�ف ليعلن تق�دم الرشطة بهدف
ثان انتهت به احداث الشوط االول.
ٍ
الشوط الثاني من املباراة جاءت بدايته بذات
ما انتهى أول�ه ليضيف الكابتن وليد س�الم
اله�دف الثال�ث وس�ط صيح�ات الجماهري
املحتشدة ح ًبا بالقيثارة  ،بعدها لجأ مدربي
الفريقني اىل إجراء عدد من التبديالت اخطر
فيه�ا الطالب مرمى أحمد باس�ل يف الدقائق
االخيرة ردتهم�ا العارضة والقائ�م لتنتهي
بفوز ثمني باداء جميل نال إستحسان
املباراة
ٍ
الجماهري املوجودة يف ملعب التاجي.
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ميالن يدشن عودته املرتقبة لدوري األبطال مبواجهة ليفربول
يعود ميالن اإليطايل هذا األسبوع إىل
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم بعد فرتة غياب طويلة سيدشنها
بخوض واحدة من أقوى املواجهات يف
دور املجموعات ،عندما يحل ضيفا
عىل ليفربول اإلنكليزي اليوم األربعاء
ضمن منافسات املجموعة الثانية يف
سعيه إىل الحلم مرة أخرى بالتتويج
باللقب.
تجمع قمة «أنفيلد» بني فريقني رفعا
الكأس ذات األذنني الطويلتني  13مرة،
ولكن يف حني أن الفريق اإلنكليزي
أصبح أحد أكثر الفرق املرعبة يف القارة
العجوز تحت قيادة مدربه األملاني
يورغن كلوب الذي قاده إىل لقبه
السادس واألخري يف املسابقة القارية
العريقة عم  ،2019فإن الفريق
اإليطايل سيخوض أول مباراة له يف
دور املجموعات منذ موسم -2013
 2014عندما و ّدع من ثمن النهائي عىل
يد أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ويدخل ميالن مباراة الغد بمعنويات
عالية وثقة كبرية بعد بدايته القوية
يف الدوري اإليطايل وتحقيقه العالمة
الكاملة يف املراحل الثالث األوىل.
ويملك مدرب ميالن ستيفانو بيويل
الذي لم يفز بأي لقب كبري يف مسريته
التدريبية حتى اآلن ،فريقا واعدا حقق
تطورا كبريا ً منذ استالمه مهام إدارته
الفنية عام  2019والذي وتوجه األحد
املايض بحسمه القمة أمام ضيفه
التسيو بثنائية نظيفة.
وردا عىل سؤال عما إذا كان فريقه

يحلم باالنتقال إىل مستوى كبري يف
أوروبا ،قال بيويل« :يجب أن نحلم
فقط يف الليل ،ويف النهار نحتاج إىل
العمل بجد لتحقيق هذه األحالم».
كانت السنوات الثماني املاضية قاحلة
بالنسبة لبطل أوروبا سبع مرات الذي
لم يفز بلقب دوري الدرجة األوىل يف
إيطاليا منذ عقد من الزمن ،ويعود لقبه
األخري يف املسابقة القارية العريقة إىل
عام  2007عندما تغلب عىل ليفربول
يف املباراة النهائية يف أثينا.
كان هذا هو آخر لقاء بني الفريقني
وجاء بعد عامني من إلحاق الـ»ريدز»

بواحدة من أكثر الهزائم املؤملة يف
تاريخ ميالن ،عندما قلب تأخره أمام
تشكيلة الـ»روسونريي» ،املرصعة
بالنجوم وقتها ،بثالثية نظيفة يف
الشوط األول من املباراة النهائية
التاريخية لنسخة  2005عىل ملعب
«أتاتورك» يف إسطنبول ،إىل تعادل 3-3
يف الثاني قبل أن يتوج باللقب بركالت
الرتجيح ..2-3
منذ ذلك الحني ،فشل ميالن ،الفريق
ً
نجاحا يف أوروبا ،يف
اإليطايل األكثر
تجاوز ربع نهائي مسابقة دوري
أبطال أوروبا ويف عام  ،2018بينما

كان يتعاىف من مشاكل مالية كبرية
بسبب امللكية الصينية الكارثية ،فشل
يف تخطي دور املجموعات ملسابقة
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» رغم
أنه كان املرشح األبرز يف مجموعته
التي ضمت دوديالنج اللوكسمبورغي
وأوملبياكوس اليوناني وريال بيتيس
اإلسباني.
هذا العام تعترب املجموعة أكثر صعوبة
كونها تضم أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا
وبورتو الربتغايل ،لكن مدرب ميالن
األسطوري أريغو ساكي قال لوكالة
فرانس برس إن املدرب الحايل ستيفانو

بيويل يسري عىل الطريق الصحيح.
وأكد ساكي املتوج باللقب القاري
مرتني« :ميالن لديه مجموعة صعبة
وهو ما سيكلفه خسارة بضع نقاط
يف الدوري .لكن اليشء املهم هو الفوز
يف هذه البطولة».
وأضاف« :لقد عرفت بيويل منذ فرتة
طويلة ،ألنه من بارما حيث عملت
لبضع سنوات .يف ذلك الوقت كان
بالفعل مدربا ً تكتيكيا ً ممتازاً ،لكنه لم
يكن قادرا ً عىل نقل الهوية إىل الفرق
(التي أرشف عىل تدريبها)».
وتابع« :لقد انتقل إىل املستوى التايل
اآلن ،ألن فريقه لديه أسلوب».
لم يكن العمالق السويدي زالتان
إبراهيموفيتش قد بدأ حتى فرتته األوىل
يف ميالن عندما توجوا ملوكا ألوروبا يف
املرة األخرية ،حيث كان وقتها يقود
جاره وغريمه إنرت إىل لقب الدوري
اإليطايل.
ومع ذلك ،سيكون النجم السويدي
الذي يقرتب من سن الـ 40ويدافع عن
ألوان ميالن للمرة الثانية يف مسريته
االحرتافية ،ركيزة أساسية يف تشكيلة
بيويل بعد هزه شباك التسيو األحد
املايض بعد سبع دقائق من عودته إىل
املالعب عقب غيابه أربعة أشهر بسبب
إصابة يف الركبة.وقال بيويل« :لديه هذا
الشغف .أعتقد أنه برصف النظر عن
موهبته الواضحة ،فإن الشغف والنار
التي يحملها بداخله تجعل التدريب
متعة بالنسبة إليه ..عندما تكون هكذا
ال تشعر بالسنوات املتقدمة».
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اعالم الكرتوني

هازارد خارج موقعة دورمتوند وبشكتاش

يفتقد بوروس�يا دورتموند ،جه�ود املهاجم ثورج�ان هازارد،
أمام مضيفه بش�كتاش ،اليوم األربع�اء ،يف افتتاحية مبارياته
ب�دور املجموعات ببطول�ة دوري أبطال أوروب�ا ،ولكن تأكدت
جاهزية املدافع ماتس هوميلز للمشاركة يف اللقاء.
ولم يتع�اف البلجيكي ه�ازارد من إصابته بكدم�ة يف الكاحل،
وانضم لقائمة الغائبني ،عن رحلة الفريق إىل إس�طنبول ،والتي
تضم جيوفاني رينا ،وإيمري تشان ،ونيكو شولز.
ولك�ن تعاىف هوميلز 32 ،عام�ا ،من اإلصابة التي تعرض لها يف
الركبة وش�ارك يف املب�اراة املثرية التي فاز فيه�ا دورتموند عىل
باي�رن ليفرك�وزن  3 / 4يف الدوري األملاني (بوندس�ليجا) يوم
السبت املايض ،وانضم لقائمة املسافرين.
ويلتقي فري�ق أياكس الهولندي الفائ�ز باللقب أربع مرات مع
سبورتنج لشبونة يف ذات اليوم أيضا ضمن منافسات املجموعة
الثالثة ،التي تضم دورتموند وبشكتاش.

غائب وحيد عن اليبزيج أمام
مانشسرت سييت

فيليكس :أدائي عاد إىل ما كان عليه
أكد الربتغايل جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد
أن أداءه «بدأ يعود إىل ما كان عليه» قبل اإلصابة
التي خضع عىل إثرها لعملية جراحية يف كاحله
األيمن يف يوليو/تموز ،وهو ما تجىل يف املباراة
التي خاضها أمام إسبانيول ،حيث شعر أنه يف
حالة «جيدة».
وقال فيليكس البالغ من العمر  21عاما يف
ترصيحات قدمها النادي« :شعرت أنني يف حالة
جيدة ،لم أشعر أنني بحالة جيدة منذ فرتة
طويلة».
وتابع« :أصبحت أتمتع بالحرية يف القيام بحركات
لم تكن تؤملني من قبل واآلن ال تؤذيني .يعود أدائي
وأتمنى أن أكون أكثر استعدادا من أي وقت مىض
للمشاركة يف هذه البطولة».

وكان مهاجم «األتلتي» يشعر بآالم يف كاحله
األيمن منذ عدة أشهر حتى انتهى به األمر إىل
إجراء عملية جراحية يوم  2يوليو /تموز يف
بورتو ،بعد إنهاء مشاركته يف بطولة أمم أوروبا
مع املنتخب الربتغايل.
ويف هذا الصدد ،قال الربتغايل« :ليس من السهل
اللعب عندما ال تكون عىل ما يرام ،لكنني فعلت
ذلك بإرادتي ومحاولة مساعدة الفريق .اآلن
أنا بصحة جيدة وتعافيت وأركز فقط عىل هذا
املوسم واملباراة التالية».
وتأتي عودة النجم الشاب قبل خوض أتلتيكو أول
مباراة له يف دوري أبطال أوروبا ضمن مجموعة
تضم ثالثة أبطال أوروبيني :ليفربول اإلنجليزي
وبورتو الربتغايل وميالن

شيفتشينكو :ليفربول وأتلتيكو غري سعداء مبواجهة ميالن
يعتقد األوكراني أندريه شيفتشينكو،
نجم ميالن السابق ،أن ليفربول
وأتلتيكو مدريد ،لم يريدا الوقوع يف
ً
واصفا
مجموعة واحدة مع ميالن،
تلك املجموعة بـ”األصعب” يف دوري
األبطال.
وحقق ميالن  3انتصارت متتالية مع
انطالق الدوري اإليطايل هذا املوسم،

عىل حساب سامبدوريا وكالياري
والتسيو ،ليتصدر الكالتشيو مبكرًا.
وقال شيفتشينكو يف مقابلة مع
صحيفة “الجازيتا ديلو سبوت”
اإليطالية“ :إنهم (ميالن) فريق
مفعم بالحيوية ويملك رسعات
كبرية ،فريق يسعدك بمشاهدته،
يلعب بسهولة ويمكنه شن هجمات
رائعة”.
وأضاف“ :إنهم يبدعون ويحاولون
دائمًا التحكم يف نسق املباريات
ولديهم العديد من الحلول ،أنا أحب
هذا الفريق ،سيحاولون الفوز
باإلسكوديتو حتى الرمق األخري”.
أما عن منافيس ميالن ،فقال“ :اإلنرت
تغري كث ً
ريا ،لكنه يظل قادرًا عىل
املنافسة ،نفس األمر بالنسبة لنابويل
وروما ويوفنتوس”.وتابع“ :لقد بدأوا
بشكل يسء لكنهم يعرفون دائمًا
ً
توازنا كب ً
ريا
كيف يستيقظون ،أرى
يف املنافسة”.وعن مجموعة ميالن
يف دوري األبطال ،قال“ :مجموعتهم
هي األصعب عىل اإلطالق ،وإذا لم

يتأهلوا منها فال يعترب ذلك
“الفريق
فشلاً ”.وأكمل:
تنافيس ولديه فرصة للميض
قدمً ا ،ثم دعونا نلقي نظرة
عىل األمر من جانب الخصم،
فوجود فريق بحجم ميالن يف
التصنيف الرابع أمر مؤسف
بالنسبة لهم”.
وزاد“ :الفريق جاهز للعب
من أجل التأهل عن
تلك املجموعة ،لكن
األبطال
دوري
يختلف عن أي
مسابقة أخرى”.
وختم“ :الحماس
للعودة بعد سنوات
دفعة
سيعطي
إضافية ،أي يشء يمكن
أن يحدث ،قبل كل يشء،
يف مباريات بهذه القوة،
ينمو الالعبون ويزدادون
وع ًيا ويشعرون بأنهم
أقوى وأقوى”.

مفكرة الزوراء

اإليطايل.
وقال جواو عن املباراة املرتقبة األربعاء أمام بورتو
عىل ملعب واندا مرتوبوليتانو« :لدينا مجموعة
صعبة ،فرق هي األفضل يف بالدها ،وستكون
دائما مباريات متقاربة للغاية وسنقوم بعملنا
للحصول عىل النقاط الثالث».
وعن الخصم ،ذكر فيليكس« :أعرف الفريق جيدا
وخصائصه وطريقة لعبه ،لذا فأنا مستعد لهذه
املباراة».
وستكون مباراة اليوم األربعاء األوىل للنجم
الربتغايل مع «الروخيبالنكوس» يف ظل حضور
جمهور عىل ملعب واندا مرتوبوليتانو منذ الفرتة
السابقة للوباء ،وهو ما يثري شغفه كثريا بحسب
ترصيحاته.

يدخ�ل اليبزيج مبارات�ه االفتتاحي�ة يف دور املجموعات ببطولة
دوري أبطال أوروبا ،أمام مانشسرت سيتي ،املقرر إقامتها اليوم
األربعاء ،بفريق مكتمل باس�تثناء غياب األملاني الدويل مارسيل
هالستنبريج لإلصابة.
ول�م يتعاف هالس�تنبريج 29 ،عاما ،من إصاب�ة يف الكاحل ولن
يسافر مع الفريق أمس الثالثاء لخوض املباراة التي تقام ضمن
منافس�ات املجموعة األوىل مع بطل الدوري اإلنجليزي ووصيف
البطولة يف النسخة املاضية.
ويتواج�د يف ذات املجموع�ة أيض�ا فريق باريس س�ان جريمان
الفرنيس ،وصيف نسخة  ،2020وكلوب بروج البلجيكي.

ليفربول يغري ماني براتب فان دايك
كشف تقرير صحفي إنجليزي ،عن رغبة
ليفربول يف تجديد عقد مهاجمه السنغايل
ساديو ماني حتى صيف  ،2025ما يعني أنه
سيبقى يف آنفيلد حتى يبلغ من العمر  34عامً ا.
وحاول ليفربول خالل العامني املاضيني،
إقناع ماني بالتجديد ،مع
تقديم  200ألف جنيه

إسرتليني رات ًبا أسبوع ًيا ،إال أن الالعب تصدى
لتلك املحاوالت.
وبحسب صحيفة «صن» الربيطانية ،فمع قيام
ليفربول بتجديد عقد كل من أليسون بيكر،
فريجيل فان دايك ،أندي روبرتسون ،ألكسندر
أرنولد ،جورادن هيندرسون ،فابينيو ،هناك
رغبة لتأمني باقي العنارص األساسية يف الفريق،

بتجديد عقدي محمد صالح وماني.
وأضافت الصحيفة ،أن الريدز يستعدون لتقديم
عرض ملاني بنفس قيمة راتب فريجيل ،الذي
يتقاىض  220ألف إسرتليني يف األسبوع.
أما بالنسبة لصالح ،فيستهدف ليفربول منحه
أعىل راتب يف الدوري اإلنجليزي املمتاز ،بقيمة
 500ألف إسرتليني يف األسبوع.

ميسي يتأهب خلوض باكورة مبارياته القارية مع سان جريمان
يخوض النجم األرجنتيني ليونيل مييس أوىل
مبارياته مع باريس سان جريمان الفرنيس يف
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم األربعاء،
ّ
يحل ضيفا ً عىل بروج البلجيكي بعد
عندما
انتقاله من برشلونة اإلسباني.
بعد نحو عقدين من الزمن حقق فيهما
املجد تلو اآلخر ،انتقل أفضل العب يف
العالم ست مرات إىل الفريق البارييس
ليل ّم الشمل مجددا مع زميله السابق
الربازييل نيمار.
وأعلن النادي تشكيلته التي تحل عىل
بروج ،وتضم إىل مييس ( 34عاماً) ونيمار
أغىل العب يف العالم ،إضافة إىل الهداف الشاب كيليان
مبابي الذي بقي مع الفريق البارييس رغم محاوالت
ريال مدريد اإلسباني ضمه قبل إغالق فرتة
االنتقاالت الصيفية.
ويخوض سان جريمان أسهل مبارياته عىل
الورق اليوم األربعاء ،كونه وقع يف مجموعة
نارية تض ّم مانشسرت سيتي بطل إنكلرتا
ووصيف البطولة القارية باإلضافة إىل
اليبزيغ األملاني اللذين يلتقيان عىل أرض
األول.
وستكون مواجهتا الدور األول بمثابة
بروفة قبل قمة مبكرة يف الثانية ،تجمع
سان جريمان وسيتي يف باريس.
وكان فريق املدرب اإلسباني بيب
غوارديوال قد أقىص سان جريمان من
نصف نهائي النسخة املاضية.
وقال مدرب سان جريمان
األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو:
«من املميز دوما ً (مواجهة سيتي)
ألنه أحد أفضل األندية يف أوروبا».
ويفتقد بوتشيتينو العبه وسطه
اإليطايل ماركو فرياتي

املصاب بركبته مع منتخب بالده بطل أوروبا .ويغيب
فرياتي «عرشة أيام عىل األقل» بحسب سان جريمان.
وإىل فرياتي يفتقد متصدر الدوري الفرنيس ،الجناح
األرجنتيني أنخل دي ماريا إليقافه وقلب الدفاع املخرضم،
الوافد الجديد ،اإلسباني سريخيو راموس إلصابة بربلة
ساقه.
وبحسب سان جريمان ،عاد مدافع ريال مدريد السابق إىل
التمارين الفردية يف أرض امللعب.
ويحقق سان جريمان بداية نارية يف الدوري املحيل حيث
يسعى إىل استعادة لقبه من ليل ،إذ فاز خمس مرات من
أصل خمس مباريات ليبتعد بفارق أربع نقاط عن أنجيه
الثاني.
من جهته ،يخوض الطرف الثاني القوي يف املجموعة
مانشسرت سيتي ،مواجهة اليبزيغ بعد تعويضه دعسته
الناقصة مطلع الدوري املحيل وخسارته أمام توتنهام
بثالثة انتصارات متتالية وضعته يف املركز الخامس.
وخالفا للموسم املايض عندما ّ
حل وصيفا لبايرن ميونيخ يف
الدوري األملاني ،تراجع اليبزيغ كثريا وخرس  3مرات يف أول
أربع مباريات ،بعد فقدان مدربه يوليان ناغلسمان والعب
وسطه وقائده الدويل النمساوي مارسيل سابيترس وقطب
دفاعه الدويل الفرنيس دايو أوباميكانو لبايرن ميونيخ.
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توقيف الصحفي اجلزائري حممد مولوج
بعد تفتيش بيته

الجزائر /متابعة الزوراء:
أوقفت مصالح األم�ن الجزائرية الصحفي
محمد مولوج ،العامل يف صحيفة «ليربتي»
الص�ادرة بالفرنس�ية ،بحس�ب م�ا أفادت
«الرابط�ة الجزائري�ة للدف�اع ع�ن حقوق
اإلنسان» ،االثنني ،وكما أكد أحد زمالئه.
وكتب�ت الرابط�ة على صفحته�ا على
«فيس�بوك»« :تم توقي�ف الصحفي محمد
مول�وج العامل بيومي�ة ليربتي مع تفتيش
بيته يف الجزائ�ر العاصمة ...ما زال موقوفا ً
تح�ت النظر».وبينم�ا لم يص�در أي تعليق
عن الصحيفة التي يعمل فيها منذ نحو 10
س�نوات ،أكد زميله الصحفي عيل بوخالف،
لوكال�ة «فرانس برس» ،خرب التوقيف ،لكن
دون توضيحات أكثر.
وبحسب بوخالف ،فإنه سبق ملولوج البالغ
 42س�نة ،أن «تع�رّض قب�ل عدة س�نوات
ملش�كالت مع األجهزة األمني�ة التي حرمته
ج�واز س�فره لع�دة أش�هر .كذل�ك ُ
اعت ِقل
ع�دة مرات».واألح�د ،أمر القض�اء بحبس
الصحف�ي واملداف�ع ع�ن حقوق اإلنس�ان
حسن بوراس قيد التحقيق يف تهم «االنتماء
إىل منظمة إرهابية وتمجيد اإلرهاب والتآمر
ضد أمن الدولة بهدف تغيري نظام الحكم»،
كما ذكر محاميه.
ووف�ق تصني�ف منظم�ة «مراس�لون بلا
ح�دود» لحري�ة الصحاف�ة تحت�ل الجزائر
املركز الـ  146عىل قائمة تضم  180بلداً.
من جه�ة ثاني�ة ،أعل�ن ال�درك الجزائري،
مس�اء االثنني ،توقيف  16ش�خصا ً يشتبه
يف انتمائه�م إىل «م�اك» ،االس�م املختصر
لـ»حرك�ة تقري�ر مصري منطق�ة القبائل»

الت�ي ّ
صنفته�ا الس�لطات يف مايو/أي�ار
ً
«منظمة إرهابية» ،مشيرا إىل ّ
أن توقيفهم
جرى يف إطار التحقيقات الجارية يف حرائق
الغابات األخرية وما تخلّلها من جريمة قتل
بشعة راح ضحيتها شاب بريء.
وسبق للسلطات أن ّاتهمت «ماك» بالضلوع
يف حرائ�ق الغاباتّ ،
لكن الحرك�ة ،ومقرّها
باريس ،رفضت هذه ّ
االتهامات.
وم�ن بين املوقوفني صحف�ي لم ُي َ
كش�ف
عن هويته.ونقلت وكال�ة األنباء الجزائرية
الرس�مية عن ال�درك قول�ه ّ
إن التحقيقات
«توصلت كذلك إىل ثبوت تورّط  11مش�تبها ً
ّ
فيهم آخري�ن يف الوقائع ،من بني املوقوفني
س�ابقا ً يف قضي�ة قت�ل املرحوم جم�ال بن
إس�ماعيل» .وأوقف حت�ى اآلن أكثر من 80
مش�تبها ً فيه به�ذه القضي�ة.ويف منتصف
أغسطس/آب ،شهدت الجزائر حرائق غابات
أوقعت  90قتيالً واحرتق فيها عرشات آالف
الهكت�ارات من الغاب�ات ،وتخلّلتها جريمة
قتل بش�عة راح ضحيتها الش�اب جمال بن
إس�ماعيل ،ال�ذي مُ ِّثل ّ
بجثت�ه بعدما ّاتهمه
ّ
سكان خطأ ً ّ
بأنه أشعل حرائق يف منطقتهم.
ً
وكان بن إسماعيل البالغ  38عاما ،قد ذهب
طوعا ً إىل بلدة األربعاء نايث إيراثن يف شمال
البالد ،للمساعدة يف إطفاء الحرائق ،وعندما
علم ّ
بأن الناس يشتبهون يف تورّطه بإشعال
لكن حشدا ً
النريانّ ،
س�لم نفس�ه للرشطةّ ،
من الناس طوّقوا سيارة الرشطة وسحبوه
م�ن داخلها وانهالوا عليه رضب�ا ً ثم قتلوه
وأحرقوا ّ
جثته ،فيما كان عدد منهم يلتقط
صور «سيلفي» أمام الجثة.
(فرانس برس)

رئيس «رويرتز» مايكل فريدنربغ يرتك
منصبه يف ديسمرب
لندن/رويرتز:
قال رئي�س «رويترز» ،ماي�كل فريدنربغ،
إن�ه س�يرتك الرشك�ة يف ديس�مرب/كانون
األول.وقال�ت رشك�ة «تومس�ون رويترز
كوربوريش�ن» ،الرشك�ة األم لـ»رويترز»،
إن البحث س�يبدأ قريبا ً
يف مذك�رة داخلي�ةّ ،
ع�ن رئي�س جدي�د لـ»رويرتز».يأتي رحيل
فريدنربغ عن الرشكة تتويجا ً لثالث سنوات
له يف املنصب شملت تعيني أليساندرا غالوني،
أول امرأة تتوىل رئاس�ة التحرير يف املؤسسة
اإلخباري�ة الت�ي ب�دأت العم�ل قب�ل 170
عاماً ،وإعادة تدشين موقع «رويرتز دوت
كوم» ،وتحس�ن إيرادات الرشكة اإلعالمية
وأرباحه�ا ه�ذا العام.وتعرض�ت جه�ود
فريدنبرغ للتحول إىل نظام االشتراكات يف
«رويترز دوت ك�وم» ،يف يونيو/حزي�ران،
النتكاس�ة عندما قوبلت الخطوة بمعارضة
م�ن «رفينيتي�ف» ،أكبر عمي�ل منف�رد
لـ»رويرتز».وكت�ب فريدنبرغ ( 54عاماً)
يف مذك�رة للعاملني يقول« :رويرتز يف وضع

قوي ،سواء تحريريا ً أو تجارياً ...وإذ نتطلع
لألمامّ ،
فإن الوقت قد حان لتس�ليم الراية،
والسماح بانتقال سلس ،يف وقت تتقدم فيه
رويرتز بقوة».وقال س�تيف هاس�كر ،الذي
توىل منصب الرئيس التنفيذي لـ»تومسون
رويترز» يف م�ارس/آذار  ،2020إن�ه يريد
أن تك�ون الرشك�ة مجموع�ة تكنولوجي�ة
تركز عىل املحتوى.ولم تذكر الرشكة س�بب
رحيل فريدنربغ عنها ،لكنها قالت ّ
إن قسم
األخبار جزء رئييس من «تومسون رويرتز».
وردا ً عىل أس�ئلة الصحفيني ،قال هاس�كر:
«رويرتز ليست للبيع».
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وزير اإلعالم اللبناني «يربّر» تصرحياته :نريد نفحة أمل وعلى اجلميع أن يساهموا معاً
بريوت /متابعة الزوراء:
ش�دد وزير اإلعالم اللبناني ،جورج قرداحي،
على أن ترصيح�ه يف مط�ار رفي�ق الحريري
ً
«واضح�ا وال يقبل أي
ال�دويل يف بيروت كان
اجتهاد أو تأويل» ،عىل حد قوله.
ويف معرض رده عىل أس�ئلة الصحفيني ،بعد
تالوته بيان الجلسة األوىل ملجلس الوزراء التي
عق�دت االثنني يف قرص بعبدا ،أوضح قرداحي
أنه لم يس�تخدم كلمة «من�ع» ،بل تمنى عىل
وسائل اإلعالم أن تمتنع عن استقبال الضيوف
ٌ
ذاهب إىل الخراب،
الذي�ن يصوّرون وكأن البلد
مش�ددا ً عىل أنن�ا «نريد نفحة أم�ل ونريد من
الجميع أن يس�اهموا معا ً ألن لبنان يحتاج إىل
جهدنا جميعاً».
وربط وزير اإلعالم اللبناني الجديد ترصيحات
الضي�وف الذي�ن قصده�م بكالم�ه بأجندات
أمور
ورزنام�ات معين�ة ق�د تدفعهم لق�ول
ٍ
ال تم�ت للواق�ع بصل�ة ،داعي�ا ً الصحفيين
واإلعالميني إىل «أن يتحلوا بالوعي كما عهدهم
دائماً» ،حسب تعبريه.
وأكم�ل قرداحي تربيراته بع�د الحملة القوية
ّ
ش�نت عليه بالق�ول« :يف جمي�ع أنحاء
الت�ي
العال�م تعط�ى الحكومة عند تش�كيلها فرتة
س�ماح مئة يوم ،لكن هنا ب�دأوا بها (قاصدا ً
تهجموا عليها) قبل تأليفها وخالل ذلك».
وختم قرداحي كالم�ه بهذا اإلطار« ،تمنوا لنا
التوفيق ألن الش�عب يتمنى لنا التوفيق ويريد

لن�ا النج�اح» ،علم�ا ً ّ
أن كالم الوزير يتعارض
مع حقيق�ة ما يريده الش�ارع اللبناني الذي
بغالبيته نزل إىل الس�احات وانتفض إلسقاط
يع�ط الثق�ة
املنظوم�ة الحاكم�ة ،وه�و ل�م
ِ
لحكوم�ة نجيب ميقات�ي الذي تح�وم حوله
الكثري من الشبهات بملفات فساد.
كم�ا أن الكثير م�ن الناش�طني املعارضين
للس�لطة السياسية يضعون حكومة ميقاتي
يف خان�ة كل الحكوم�ات املتعاقب�ة التي تأتي
لتعوّم الطبقة الفاسدة التي نهبت املال العام
والخاص ،وأغرقت البلاد يف اإلفالس والعجز

واالنهيار.
ترصي�ح ل�ه من مطار بيروت الدويل
ويف أول
ٍ
ل�دى عودته إىل لبنان لتس�لّم مهامه الوزارية
توجه قرداحي ،األحد ،إىل من أسماهم «بعض
الجهابذة واملحللني الذين ظهروا عرب شاشات
الوس�ائل اإلعالمية خالل اليومين املاضيني،
وحلل�وا تش�كيل الحكوم�ة واملحاصص�ة»،
بالق�ول« :فليس�محوا لن�ا وليه�دأوا قليالً»،
و»تمنى» قرداحي عىل وس�ائل اإلعالم «عدم
استضافتهم ألن الحكومة حديثة الوالدة».
وق�ت يح�اول في�ه وزي�ر اإلعلام تلميع
ويف ٍ

ص�ورة الحكومة م�ن حيث طريق�ة والدتها
وتش�كيلها ،ليس خافيا ً على أحد وحتى عىل
لس�ان املعنيني بالتأليف أن الوالدة كانت بعد
مخ�اض عسير ،ورصاع على الحصص بني
األحزاب والقوى السياس�ية انتهى بتسويات
وتنازالت وبعوامل خارجية.
واعتبر ناش�طون وصحفي�ون أن توضي�ح
قرداحي ل�ن ي ّ
ربئه أو يبعد عنه تهمة محاولة
طمس الحقيق�ة والتعمي�ة وتحديد محتوى
الربامج والضيوف ،حيث إن عىل وزير اإلعالم
أن يدع�و ويخاطب بحرية الصحافة والتعبري
وال�رأي ،ال أن يطلب ولو من باب التمني عدم
اس�تضافة محللني ينتقدون الحكومة ،سواء
طريقة تشكيلها أو عملها وأدائها الحقاً.
ّ
وذكر هؤالء وزير اإلعالم اللبناني بأن املحللني
ٌ
ذاهب
ليس�وا ه�م من ص�وّروا البل�د وكأن�ه
إىل الخ�راب ،ب�ل رئي�س الجمهوري�ة قاله�ا
ٌ
ذاه�ب إىل جهنم» ،كما أن
حرفي�ا ً بأن «لبنان
ترصيح�ات املس�ؤولني اللبنانيين وحت�ى يف
الخارج الذي يطلب لبنان مس�اعدته تحدثت
عن غرق البلد وانهياره ،ومشاهد الذل اليومية
على محطات الوق�ود واألف�ران والصيدليات
واألزمات الصحية املعيش�ية االجتماعية خري
ترجمة لذلك.
وعبرّ ناش�طون عن خش�يتهم م�ن االنتقال
إىل مرحلة جديدة م�ن القمع ،وهذه املرّة من
بوابة وزارة اإلعالم.

بعد فصل  79موظفاً و تفكيك املنظومة

إنهاء سيطرة اإلخوان على وكالة السودان لألنباء
الخرطوم /متابعة الزوراء:
أعلنت الس�لطات الس�ودانية فصل
 79موظفا ً يف وكالة السودان لألنباء
الحكومي�ة ،ألن تعيينهم تم يف عهد
النظ�ام الس�ابق ويتجاوز األس�س
واللوائ�ح ،وذل�ك يف إط�ار تفكي�ك
املنظومة اإلعالمية املخرتقة من قبل
العنارص اإلخوانية.
وج�اء الق�رار عبر لجن�ة تفكي�ك
نظ�ام الثالثين م�ن يوني�و ،وه�ي
لجن�ة حكومي�ة معني�ة بمالحق�ة
نظام الرئيس املعزول عمر البشير
وتفكيك�ه ،والت�ي عق�دت مؤتم�را ً
صحفيا ً ُك ِش�ف فيه ع�ن جملة من
القرارات.
وذك�رت وكال�ة الس�ودان لألنب�اء
“سونا” ّ
أن عدد املوظفني املفصولني
يمث�ل  27يف املئ�ة م�ن الع�دد الكيل
للعاملين بالوكال�ة ،والبال�غ 290
صحفيا ً وموظفا ً ومهندسا ً وعامالً،
وأش�ارت إدارة الوكال�ة إىل أنه�ا لم
َّ
تتلق بعد أسماء املفصولني.
وتأسس�ت وكال�ة الس�ودان لألنباء
يف الع�ام  1971بق�رار م�ن الرئيس
األس�بق جعف�ر محم�د النميري،
وتق ّدم خدمات إخبارية متنوعة.
وق�ال مق�رر لجن�ة تفكي�ك نظام
الثالثين م�ن يونيو وج�دي صالح
ّ
إن الوكال�ة ل�م تفتح ب�اب التقديم
للوظائف من�ذ العام ّ ،2007
وأن كل
الوظائ�ف يتم ش�غلها بط�رق غري
قانوني�ة عرب منحها ملنارصي حزب
املؤتمر الوطني ،حزب البشري.
وتعم�ل الس�لطات الس�ودانية عىل
محاولة تفكيك املؤسس�ات التابعة
لإلخ�وان من�ذ عامين ،فق�د أعفى
رئي�س ال�وزراء الس�وداني عبدالله

حمدوك إبراهيم البذعي من منصب
مدير هيئة اإلذاعة والتلفزيون وقام
بتكلي�ف وكي�ل أول وزارة اإلعلام
رش�يد س�عيد يعقوب بتسيري مهام
الهيئة بداية يناير .2020
وقامت لجنة تفكي�ك نظام الثالثني
من يونيو يف ديس�مرب املايض بإنهاء
خدم�ة  60م�ن العاملين يف الهيئة
القومي�ة لإلذاع�ة والتلفزيون ً
وفقا
لقرار أصدره يعقوب يف الثالثني من
يناير .2020
كم�ا ت�م تكلي�ف آخري�ن م�كان
العن�ارص الذي�ن ت�م إعفاؤه�م من
مناصبهم ،وكان�وا مديرين إلدارات
مختلف�ة بهيئة اإلذاعة والتلفزيون،
ً
وفقا للقرار.
وقض�ت القرارات الت�ي صدرت من
قب�ل لجن�ة تفكي�ك نظ�ام الرئيس
الس�ابق عمر البشير بحجز بعض
املؤسس�ات اإلعالمي�ة ،للتحقيق يف
ملكيته�ا ومص�ادر تمويلها ،وليس
لسياس�اتها التحريري�ة؛ السترداد
أموال الشعب السوداني املنهوبة.
وكان النظام الس�ابق يعترب اإلعالم
بوابته للعبور نحو العمل يف الصحف

والقنوات الحكومية والخاصة؛ لذلك
ش�كلت وزارة اإلعلام لجنة لحفظ
ملفات العاملني بالوحدات واألقسام
اإلداري�ة بالتلفزي�ون وحرصه�ا
وترتيبه�ا وتصنيفه�ا وإخضاعه�ا
للمراجعة.
ونفذ صحفي�ون س�ودانيون مرارا
وقف�ات احتجاجي�ة ،للمطالب�ة
بخطوات حاس�مة م�ن أجل تحرير
اإلعلام م�ن قبض�ة ك�وادر النظام
السابق ،بناء عىل دعوات من شبكة
الصحفيين الس�ودانيني ،وردد
الصحفي�ون املحتج�ون ش�عارات
الث�ورة الس�ودانية ،وحملوا الفتات
تدعو إىل تفكيك املؤسسات اإلعالمية
لنظام البشري.
ويف منتص�ف يناي�ر  2020أصدرت
لجن�ة تفكي�ك نظام اإلنق�اذ وإزالة
التمكين ومحاربة الفس�اد قرارات
بوض�ع يدها عىل مجموع�ة قنوات
“طيب�ة” البالغ�ة  12قن�اة ،وقن�اة
الشروق ،وصحيفت�ي ال�رأي العام
والس�وداني ،وإذاعة القرآن ،وحجز
ممتلكاته�ا ومقراته�ا فضًل�اً ع�ن
مراجعة حس�ابات جامع�ة أفريقيا

العاملية.وقال رش�يد س�عيد يعقوب
إن لجنة تفكيك نظام اإلنقاذ وإزالة
التمكين لديها وثائ�ق تؤكد تمويل
“قن�اة الشروق” من�ذ تأسيس�ها
بعشرات املاليني م�ن اليوروات عرب
“وح�دة تنفي�ذ الس�دود” التابع�ة
لرئاس�ة الجمهوري�ة ،وأنه�ا ظلت
تتلقى ميزانية تس�يري س�نوية من
القصر الرئ�ايس ط�وال الس�نوات
املاضية ،منذ إنش�ائها حتى إيقافها
بقرار من اللجنة.
كم�ا أن رشك�ة األندل�س لإلنت�اج
اإلعالم�ي تمل�ك مجموع�ة قن�وات
“طيبة” ،والرشكة مملوكة لشخص
يدعى عبدالحي يوسف اإلمام ،وهو
ش�خصية إعالمية معروفة بقربها
من قي�ادات اإلخ�وان يف الس�ودان،
فضلاً ع�ن مالحقت�ه قضائيًّا بتهم
م�ن بينه�ا اس�تغالل امل�ال الع�ام
والدعوة إىل التطرف.
وتنتشر املؤسس�ات اإلخواني�ة يف
السودان ،ومنها مؤسسات إعالمية
وتربوية واقتصادية كانت متحالفة
ً
س�ابقا
مع املؤتمر الوطني الحاكم
يف البالد.
يش�ار إىل أن�ه يف العه�د اإلخوان�ي
البائد يف السودان ،أنشأ جهاز األمن
الوطن�ي واملخاب�رات العدي�د م�ن
املؤسس�ات اإلعالمي�ة ،وتم توظيف
املئات من املوالني واملحس�وبني عىل
الحرك�ة اإلسلامية بالس�ودان يف
القن�وات والصح�ف؛ م�ا حوّلها إىل
منصات ترويجية للبشري.
وذكرت ش�بكة الصحفيين يف بيان
سابق لها أنها ترفض حالة السيولة
يف املؤسس�ات اإلعالمي�ة الرس�مية
والخاصة واستمرار أدوارها السلبية

والنمطي�ة والديوانية التي دجن بها
النظام البائد كل املؤسسات.
وأضاف�ت أن فل�ول النظ�ام البائ�د
يف اإلعلام يعمدون إىل تش�ويه قيم
الثورة وتطويع املؤسس�ات لطمس
مضامينه�ا امللهم�ة مس�تغلني
مساحات الحرية الحالية.
وطالب�ت الش�بكة باتخاذ ق�رارات
عاجلة منه�ا تش�كيل لجنة تقيص
حقائ�ق ملراجع�ة ملكي�ات وأصول
املؤسس�ات اإلعالمي�ة كاف�ة .كم�ا
طالب�ت باإليقاف الف�وري والكامل
ل�كل املؤسس�ات اإلعالمي�ة التابعة
للهيئ�ات واملؤسس�ات العس�كرية
واألمنية والتجهيز ملؤتمر عام لوضع
اسرتاتيجية إعالمية لخمسني عاما ً
وإع�ادة هيكل�ة مؤسس�ات اإلعالم
الرسمية وإعادة تأسيسها ملصلحة
أن تكون مؤسسات للمجتمع.
من جهته تعهد وكيل وزارة الثقافة
واإلعالم بتنفيذ تل�ك املطالب ،داعيا ً
إىل تشكيل لجنة بني الوزارة وشبكة
الصحفيين الس�ودانيني للمزيد من
التنسيق يف املوضوع.
وقص�د النظ�ام الس�ابق تكبي�ل
الصحاف�ة طوال فترة حكمه حتى
يعيقه�ا ع�ن لعب دوره�ا التوعوي
والرقابي.
وواج�ه اإلعالم الس�وداني تحديات
جم�ة مع تأث�ره باألزم�ات الثقيلة
الت�ي أمل�ت بكاف�ة مناح�ي الحياة
يف الس�ودان خلال العق�ود الثالثة
املاضي�ة ،فيم�ا يبح�ث الكثير من
الخبراء والصحفيني ع�ن إمكانية
تحدي�د خارطة طري�ق للخروج من
األزمة يف ظل الظروف الجديدة التي
تعيشها البالد.

ماذا تنشر وماذا تتجنّب خالل تغطية قضايا األطفال؟
باريس/متابعة الزوراء:
إن كان�ت الصورة ُتغني عن أل�ف كلمة ،فما
ح�ال تل�ك الصورة الت�ي يتم نرشه�ا يف غري
مكانها وإن كانت تع�ادل ألف كلمة ،نتحدث
هنا ع�ن صور األطف�ال يف مناط�ق الحروب
والنزاع�ات وخاص�ة تل�ك التي تك�ون وليدة
لحظة الحدث.
ويع�ود بعض هذه الص�ور الت�ي ربما كنت
واحدا ً ممن صادفها عىل منصات السوشيال
ميديا أو بع�ض الوس�ائل اإلعالمية ،ألطفال
قتل�وا أو ربم�ا أصيب�وا بس�بب قص�ف م�ا،
ّ
مرضجني بالدماء والغبار.
لكن ملاذا علي�ك أن تفكر مرتني قبل أن تنرش
أو تعيد نرش هذه الصور؟
يف الع�ام  2015وم�ن داخ�ل أجم�ل حدائق
العاصم�ة البلغاري�ة خرج�ت أقسى الصور
لصب�ي يف السادس�ة عشر من عم�ره وجد
مرميا ً عىل أح�د مقاعد حديقة «بوريس�وفا
غرادين�ا» التي ع�ادة ما يقصدها الس�كان
املحليني لالسرتخاء.
نشرت حينها يف وس�ائل إعالم رائ�دة وعدد
م�ن املواق�ع اإللكرتونية الص�ور التي يمكن
للمش�اهد أن ي�رى من خالله�ا الجروح عىل
وجه وجسد الصبي املقتول ،والتي تكشف يف
الوقت نفسه عن هويته.
أن ما حصل من نرش يعترب انتهاكا ً
إضافة إىل ّ
وفق�ا ً ملدونة األخالقي�ات يف اإلعالم البلغاري،
ّ
فإن ما حص�ل اعتربته منظمة اليونيس�يف

يف دليله�ا «األطف�ال واإلعلام» مث�الاً على
ىّ
املتوف» عىل
«املعاملة املهينة لذك�رى الصبي
ح ّد وصفها ،ألن ما حصل من انتشار للصور
زاد من آالم عائلته وأقاربه وأصدقائه.
باختص�ار ال ينبغ�ي «التغطية املثيرة» ملثل
ه�ذه األحداث املأس�اوية ،ألن ذلك س�يكون
س�ببا ً إلح�داث صدم�ة ألصدق�اء الضحاي�ا
وأقرانهم الذي يتعاطفون مع املأساة.
واين ويليامز ،نائب رئيس مكتب يس بي يس
نيوز يقول« :يجب التعامل مع هذه القصص
بحساسية مع أخذ وضع األرسة يف االعتبار».
بالنس�بة إىل ويليامز ،ف�إن تقليل الرضر هو
«مس�ألة كيفية التعامل مع الصورة ،وليس
ما إذا كان ينبغي القيام بنرشها أم ال».
هن�اك بعض الوس�ائل اإلعالمي�ة مثل CTV

تعتق�د ّ
أن التلفزيون لديه الق�درة عىل تقليل
تأثير الصورة من خلال بثها لفترة زمنية
ثوان .لكن س�واء تم
قصرية ،ال تتجاوز ثالث ٍ
ثوان أو طباعتها يف
ع�رض الصورة ملدة ثالث ٍ
الجزء الخلف�ي من الورقة ،فس�تكون هناك
صورة يمك�ن رؤيتها .ويتطلّ�ب األمر جهداً،
لكن يجب أن نضع أنفسنا يف مكان األطفال،
ونتخيّ�ل كي�ف يش�عرون أو كي�ف س�تؤثر
أفعالنا عىل مش�اعرهم ،وكلنا كنا أطفاالً لذا
يمكننا أيضا ً االعتماد عىل تجربتنا الشخصية
والعاطفية.
م�ن جانبه�اّ ،
تؤك�د منظم�ة األم�م املتحدة
للطفول�ة «اليونيس�يف» يف «الدليل األخالقي
لتغطية قضايا األطف�ال» أنه يجب الحصول
عىل موافقة الش�خص املس�ؤول عن الطفل

من أجل إظهار الطفل يف مادة إعالمية.
لكن ماذا عن نرش صور والكشف عن هويّات
أطفال تورًطوا يف حادثة ما؟ النتيجة :انتحار
أحدهم!
يف ع�ام  ،2017اصطدم صبي يبلغ من العمر
 16عام�ا ً كان يقود س�يارة والده بخمس�ة
أش�خاص يف حادث بالقرب من قرية تريغراد
(جن�وب بلغاري�ا) ،وأصيب بع�ض الضحايا
بجروح خطرية وتم نقلهم إىل املستشفى.
اختف�ى الصبي فور وق�وع الحادث ،يف األيام
التالي�ة ،انتشرت عدد م�ن امل�واد اإلعالمية
التي تصفه بـ»املشاغب الصغري» وتستخدم
معلومات من ملفه الش�خيص عىل فيسبوك،
حتى أن بعض وسائل اإلعالم نرشت تكهنات
بأن عائلته أخفته هربا ً من العدالة.
بعد أس�بوعني من الحادث عثرت األرسة عىل
جثة الصبي الذي انتحر!
بعد جولة قمنا بها يف دليل أصدرته اليونيسف
يف العام  2018حول األطفال واإلعالم ،جمعنا
لك�م مجموع�ة م�ن املصطلح�ات الخاطئة
والبديل عنها:
ّ
إن اس�تخدام الكلم�ات الت�ي تؤك�د الصورة
النمطية لألقليات قد تكون مسيئة لألطفال.
دعون�ا نس�تخدم :الطفل الذي تع�رّض ،نجا
من العنف ،الطفل يف حالة االستغالل ،الطفل
الذي شهد العنف ،طفل الجئ ،طفل مهاجر.
ك�ن ح�ذرا ً عند اس�تخدام كلم�ات وعبارات
مثل :األطفال املحرومون من رعاية الوالدين،

واأليت�ام ،واألطف�ال املتخىل عنه�م ،األطفال
الذي�ن ال أح�د يرعاه�م ،واألطف�ال الذي�ن
ترعاهم الدولة.
هذه التعريف�ات قد تزيد من حزنهم وتخلق
شعورا ً بالدونية والوصمة واإلقصاء.
اس�تخدم عوضا ً عنها :األطفال يف املؤسسات
العامة ،األطفال يف الرعاية الرسمية ،األطفال
يف دور الرعاية الطبية واالجتماعية ،األطفال
الذين تمّت تربيتهم يف مرافق رعاية بديلة.
يفضل عند تغطية قضايا عن هؤالء األطفال
أن يت�م تقديمه�م كأش�خاص تمكن�وا يف
التعام�ل مع حياته�م بدون آب�اء ،ورغم كل
املصاع�ب واألم�راض والصدم�ات األخ�رى،
هذه هي الطريقة التي تويص «اليونيسيف»
بتصويرهم ومن ثم لن يشفق عليهم الناس.
عند الحديث ع�ن األطفال ال�ذي يعانون من
إعاقات جس�دية وذهنية ،دعونا نس�تخدم:
األطف�ال الذي�ن يعانون من متالزم�ة داون،
األطفال الذي�ن يعانون م�ن اضطرابات ،وال
تستخدم األطفال املتخلفني عقلياً!
وعند الحديث مع الطفل نفس�ه ال ينبغي أن
يكون الحديث عن موضوع اإلعاقة ،يجب أن
يتحدث الطفل عن أي يشء غري اإلعاقة ،يجب
أن نك�ون قادرين على رؤية الطف�ل أوالً ثم
اإلعاقة.وأخريا ً عن�د ارتكاب طفل ما جريمة
أو تورّطه يف أمر مخالف للقانون ال تستخدم
«اللصوص ،املجرم ،مثري الشغب».
اس�تخدم :طفل يف ن�زاع مع القان�ون ،طفل

مرتكب انتهاك ،طفل مرتكب جريمة.
وأخيرا ً وقب�ل أن تنرش مادت�ك اإلعالمية عن
الطف�ل ،اط�رح عىل نفس�ك األس�ئلة التالية
وضعه�ا يف قائم�ة للتدقي�ق يف كل م�رة قبل
النرش وهي:
 -1ه�ل تأكدنا م�ن أننا ال ننشر بيانات عن
الطفل أكثر مما يفرتض؟
 -2ه�ل تأكدنا من عدم كش�ف هوية الطفل
يف الحاالت غري املرغوب فيها «أطفال ضحايا
الجرائم ،األطفال املخالفني للقانون».
 -3هل حصلنا عىل كل التصاريح الالزمة من
البالغني املسؤولني عن الطفل؟
 -4هل س�يتم فهم الرسالة التي نرسلها عرب
وسائل اإلعالم بشكل صحيح؟ وكيف ستؤثر
فيي الطفل؟
 -5التأكد من ّ
تجنب التفسيرات الخاطئة أو
الخادعة.
 -6ه�ل نحن عىل يقني أننا ال نقلل من كرامة
الطف�ل ال�ذي نرشك�ه يف تقري�ر للتواصل يف
قضية خريية؟
 -7هل تأكدنا عند التحدث عن إعاقة طفل ما
أنه لن يكون له تأثري سلبي عىل تقدير الطفل
لذاته يف املستقبل؟
 -8هل تأكدنا من اهتمامنا بسلامة األطفال
الذين نظهرهم يف موادنا اإلعالمية؟
 -9إذا ترددنا بش�أن موضوع م�ا ،هل هناك
شخص مختص يمكننا طلب النصيحة منه؟
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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ِّ
النص بنيَ ِّ
ُّ
زي الشع ِر وأزياء الشعريّة

د .صباح التميمي
َ
ٌ
تباين ح�ا ٌّد يف طبيعة التكوّن والنمو
ثمة
والتأطري الجنيس بني (الش�عر) بوصفه
زيّ�ا ً رس�ميّا ً ال ُيمكن خ�رق برتوكوالته
يف الثقاف�ة العربيّ�ة ،وبين (الش�عرية)
ّ
تتمت�ع
بوصفه�ا مقول�ة دبلوماس�ية
بمس�احة انفتاح وحرية رحب�ة ،فاألوّل
– والحدي�ث هن�ا ع�ن الن�ص الش�عري
العربي – ال يتقبّل االستبداالت والتحوّالت
الجذري�ة بس�هولة؛ ّ
ّ
مؤس ٌ
�س عىل
ألن�ه
ً
ّ
قاعدة ُ
عميقا يف
تجذرت أساساتها
صلبة
منظومة العقل الجمعي العربي املعياري
الذي ال ُيغادر املوروث ب ُيرس؛ لذا فهو عند
الشاعر العربي ((يجري عىل اللسان كما
يجري ف�رس الرِّه�ان)) مثلما ق�ال أبو
عثم�ان – رحم�ه الله  ،-وم�ن َ
ذاك صا َر
رأسه ّ
جموحاً ،ال يثني َ
لكل راكب ،يف حني
ُتم َِّث ُل األخرى – أعني الش�عرية – صورةً
ّ
تسرب إلينا م�ن ثقافة اآلخر
لبعض ما
الغرب�ي مع موضات املصطل�ح وأزيائه،
الت�ي وصلت إلين�ا مُ علّ ً
بة من ( َب�رَّا َدات)
الثقافة األدبية الغربية بال مواد حافظة،
ُ
ّ
تصل�ح – بمفهومها
لكنه�ا – مع ذلك –
الع�ام  -للتن�اول بع ِّده�ا طبق�ا ً مفي�دا ً
لبعض النص�وص املفتوحة العصيّة عىل
مقاييس الج�ودة املعيارية العربية أو ما
ُيمكن أن أُسمّيه بـ(اآليزو الشعري) .
ربّما أري�د أن ألفت النظ�ر يف هذا املدخل
املُريب  -تقريبا ً – إىل مسألة محو الهوية
األجناسية التي تقرتفها بعض النصوص،
حني تمارس لعبة تكوينها خارج أس�وار
مضم�ار (الش�عر العرب�ي) ،بحرك�ة
(ردة فع�ل) ّ
فني�ةُ ،ت َغ ِّي ُ
�ب فيه�ا ُهوي َّتها
َ
ومالمحه�ا الجمالية مع س�بق اإلرصار،
وتصبح هالمية ،أو تقرتب من (التخنيث)

فتجمع بني ذكورية الشعر وأنوثية النثر،
بال مب�االة مُ تع ّمدة ،وه�ذا – يف الحقيقة
ٌ
ل�ون من أل�وان الحرية والتم�رّد ،الذي
يخرج بالتجربة من القيد إىل كرس القيد،
ومن الفضاء املكاني الضيّق إىل فضاءات
ُ
نماذج
الرحابة ،وهي ممارسات دشنتها
(قصيدة النث�ر) املُ ِّ
بكرَة كم�ا هو معلوم
عند امل َ ْع ِنيني.
ُ
ممارس
وم�ا يعنيني هنا ،ه�و أن ينته َز
ه�ذا النمط من النص�وص فرصة ضعف
الرقاب�ة الصحّ ي�ة األجناس�ية ،فيحاول
ممارس�ة (كتابة الجم�ال) دون افتعال
نصوص َ
�ك َّ
َ
لب ُ
زي
س
ضجّ �ة فنيّ�ة ،فلِ� َم ُت ِ
ُ
تخلع عليها أس�ما ًء
الش�عر عنوة ،ولِ� َم
ِ
َ
َ
س�مَّ يتها َ
أنت وآباؤك ما أنزل الش�ع ُر بها
من س�لطان ،واألح�رى َ
ب�ك واألجدى أن
ُتدخلَه�ا رصح�ا ً ممرّدا من (ش�عرية) ال
تخ�ف من�ه وال ت ّدعي�ه ،وال تكش�ف عن
س�اقها فيه ،ب�ل تطفو هن�اك يف فضاء
رحب ال تجوع فيه وال تعرى .
ّ
يذهبن بك الظن بأني – يف مقامي هذا
وال

(بئر برهوت..القط عنرت وقصة
الزرازير أمنوذجا)..
مجال نوري
إخت�ار القاص جاب�ر محمد جابر
عن�وان إح�دى قصص�ه عنوان�ا ً
مركزي�ا ً ملجموعته م�ع أن القصة
ال تنط�وي عىل ما يلفت أو يشير
إىل رمزي�ة أو قصدي�ة ما ،والقصة
بح�د ذاته�ا مح�ض خبر حي�ث
يكلف رئيس التحرير أحد محرريه
بالكتاب�ة ع�ن ه�ذا البئر وأعطى
بع�ض التفاصي�ل البس�يطة ع�ن
البرئ ومواصفات�ه وأبعاده ..كتابة
القص�ة القصيرة جدا ً تس�تدعي
جه�دا ً اس�تثنائيا ً ومضاعف�ا ً لكي
يس�تطيع القاص أن يمتلك أدواته
ويتق�ن الوس�ائل الفني�ة الت�ي
س�تعطيه بالنتيجة قصة ناجحة،
وه�ذا ال يعني أنني ل�م أتوقف عند
العديد من قص�ص املجموعة التي
سجلت قدرا ً محس�وبا ً من النجاح
واالب�داع ول�م أرغ�ب يف تش�تيت
قراءت�ي على الكثري م�ن النماذج
ولكنني اخرتت قصة واحدة ألنطلق
يف قراءة تقاناتها وفكرتها ولغتها
ومما سجلته يف مطالعة القصص
توظي�ف اللغ�ة الش�عرية التي قد
تخ�دم خيط الرسد أو تربكه مثلما
يفع�ل الوصف أحيان�ا ً حني يرهل
النص ويفقده وحدته املوضوعية..
كتابة هذا اللون الرسدي تستدعي
توظي�ف لغ�ة مكثف�ة تمي�ل إىل
االقتص�اد يف صياغ�ة العب�ارة
والتخلص من الزوائ�د والتفاصيل
املقحم�ة قرساً ،ولهذا حس�ب أجد
أن مهم�ة كاتب هذا اللون الرسدي
مهم�ة ش�اقة جدا ً وقد يستس�هل
بعض الكت�اب كتابته�ا معتقدين
أنها محض أس�طر قليل�ة ال غري،
واألمر يختلف كثيراً ،إذ أن القصة
القصيرة الناجحة تصدر من عقل
ووع�ي مختل�ف ومغاي�ر وإالّ م�ا
الجدوى من كتابة واجرتار قصص
ظلت األقالم تلوكها..
يف قصة القط عنرت وقصة الزرازير
كش�ف العن�وان ع�ن مجري�ات
الح�دث مس�بقا ً وذلك عبر عالقة
الطيور بالقط الشره الذي ينتظر
وجبة دس�مة من طيور تنتظر من
يحرره�ا ويطلقه�ا إىل الفض�اء..
إن املتع�ة املكتس�بة م�ن تحري�ر
االنس�ان ألي مخلوق م�ن هيمنة
وسلطة الظالم يعد أمرا ً باعثا ً عىل
الراحة لهؤالء الذين يمارسون هذا
الطق�س االحتفايل واالس�تعرايض
أمام اآلخرين وهم بذلك يشيرون
اىل حج�م االس�تالب والج�ور الذي
يتعرضون له ،وقد تعد هذه اللعبة
متنفس�ا ً له�م لك�ي يتح�رروا من
ضغط الواقع وكوابيس�ه ..يختار

القاص بذكاء مكانا ً يضج بالحركة
الدائب�ة للباع�ة والعم�ال والطلبة
والس�يدات واملوظف�ات ،وه�و
به�ذا اخت�ار دون قصدي�ة رشائح
مختلف�ة تتع�رض إىل التهمي�ش
واالقص�اء ضم�ن مسيرة الحياة
اليومي�ة املتأزمة ..طلبة تطاردهم
ش�تى ان�واع الكب�وات ،س�يدات
مهموم�ات مثقلات بمتطلب�ات
الحياة القاسية ينشدن الخالص..
ويف نهاي�ة القصة اجترح القاص
املفارق�ة األخيرة الت�ي نجحت يف
صن�ع الصدم�ة وأحال�ت أفكارنا
إىل عنتر ال�ذي لم يك�ن إالّ محض
ق�ط مترف يعي�ش يف بحبوحة يف
كنف سيده الذي يشتري الزرازير
بكمي�ات كبيرة واالش�ارة هن�ا
واضح�ة وجلية وه�ي تيش بحجم
الب�ؤس ال�ذي نعيش�ه ونتض�ور
وجع�ا ً م�ن تفاصيل�ه وأبع�اده.
وربما أتقن القاص توظيف املكان
وتفعيل�ه ضم�ن س�ياق السرد..
ثمة م�كان واس�ع ورح�ب يضج
باألصوات ودبيب الحياة املتواصلة
بديناميكي�ة متصاع�دة يقابله�ا
رج�ل خمس�يني يمتطي س�يارة
فارهة ..يركنها ويشرتي بمبلغ ال
يس�تهان به عرشات الزرازير التي
أودعها صندوقا بالستيكيا ً لتتحول
إىل مائدة يومية دسمة للهر عنرت..
الصندوق الذي يحبس الطيور ومن
ثم الس�يارة التي هي أشبه بعلبة..
اشتغل القاص بذكاء عىل معطيات
املكان واستطاع أن يوظفه بطريقة
الفته بحيث أن املكان نفسه ارتقى
إىل مستوى االيحاء والتشفري لكي
يخت�م القص�ة بس�لطة املفارق�ة
الت�ي تبتكر دالالت أوس�ع وأرصن
يف بن�اء قص�ة جابر محم�د جابر
التي يبذل يف تقديمه�ا جهدا ً رائعا ً
وهو يس�تقرئ ويحلل ويسترشف
ويقتن�ص املفارقة وش�عريتها يف
ابتكار الدهشة الدائمة...

ُ
َ
أنتقص من التجارب الجادة
أح�اول أن
–
عكس
على
بل
الكتاب�ي،
النم�ط
ه�ذا
يف
ِ
ِّ
ظنك تماماً ،أس�عى س�عيا ً حثيثاً ،إىل أن
تس َ
ري مع ركب ثقافتنا وعاداتنا الفنيّة –
وإن لبس�ت أزياء مستوردة  -؛ فتكون يف
ُ
وتخلع َ
ثوب األضداد .
مكانها الصحيح،
ُ
ّ
ّ
إن (الشعرية) – وأنا هنا أتبنى فه َم أستا ِذ
أس�اتيذِنا العراقي الراح�ل الدكتور أحمد
مطل�وب رحم�ه الله – ه�ي يف حقيقتها
ش�عو ٌر بالجمال وإحس�اس بعمقه حني
يتخلّ�ل أوردة العواطف ويلمس ش�غاف
ال�روح ،أو ه�ي – كما يق�ول رحمه الله
– ((الطاق�ة املُ َت َفجّ �رَة يف ال�كالم املتميّز
بقدرته عىل االنزياح ،والتفرّد ،وخلق حالة
ّ
ّ
َ
تتوت ُر – مثيل أو ربما
فأنت
التوتر))،
م�ن
َ
عنوان ٍّ
نص للراح ِل الشاعر
ال  -حني تقرأ
العراق�ي (م�روان عادل حمزة) ُيس�مّيه
ُ
األرصفة ض ً
ُ
س�ا آخر) ،وهو
تخل�ع
( :إذ
رِ
م�ن العناوين املرتكزة على آلية االنزياح
ً
ش�اعرية
ال�داليل التي ُتضفي عليه أبعا ًدا
ً
ُ
تجعله ينزاح بعي ًدا عن التقريرية
خيالية

واملبارشة ،وهو عنوان عالمي بارز رّ
يؤش
– من�ذ البداي�ة – الثيم�ة املركزي�ة التي
تق�ومُ عليها داللة النص من خالل الدوال
ّ
املش�كلة ملركزية هذه الدالل�ة يف العنوان
وهي ( :الخلع ،الرضس ،األرصفة) ،فدال
(الخلع) يحيل عىل مداليل ( :املوت ،الفناء،
السقوط ،األخذ عنوة  ، )...ودال الرضس
يحي�ل على (الش�خص الكبير صاحب
املنزلة العالية يف الوس�ط الذي يعيش فيه
) بحسب السياقات االجتماعية العراقية،
ىّ
َ
ش�يخ عشيرة ما أو أحد
يتوف الل ُه
فحني
ّ
املع�ول عليهم كثيرا يف أمورها،
أفرادها
تقول الناس ( :م�ات لهم رضس) كناية
ع�ن عظيم مكانت�ه بني أفراد العشيرة،
رّ
مؤش عالمي
وأم�ا دال (األرصفة) فه�و
ّ
ش�كل بؤرة الفاعلية املهيمن�ة يف تركيب
العنوان وهو معادل موضوعي للـ(ضياع،
ّ
التشتت ،العوز ،الغربة ،)...وحني تجتمع
ّ
ُّ
كل ه�ذه الدوال لتش�كل الداللة العامة يف
ّ
العنوان؛ يصبح موجّ ها موازيا يدل املتلقي

– بوس�اطة أنظمة العالم�ات فيه – عىل
بؤرة الداللة يف املتن الش�عري ،والس�يما
حين ُي َ
م�واز آخر تعاضد
لت َفت إىل عنرص
ٍ
ُ
م�ع العنوان إلنتاج الدالل�ة املرَمَّ زة الدالة
عىل ثيم�ة النص الرئيس�ية ،وهو عنرص
(اإلهداء) الذي وجّ هه الش�اعر لشخصية
مثقف�ة ّ
ّ
تمثلت بالش�اعر املغرتب (هادي
السيّد).
ّ
ويف ضوء كل هذه املعطيات املس�تحصلة
م�ن دوال العن�وان ،واإله�داءّ ،
يتضح أن
(الرضس) الذي تعرّض للخلع = (املوت)
هو (هادي الس�يّد)ّ ،
وأن الثيمة املركزية
يف العن�وان تدور عىل تأبين�ه ورثائه بعد
رحيله ،ويتجلىّ هذا يف النص ومنه قوله:
الذين
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ُ
َ
َ
تن�امُ
عرائ�س م�ن
األرصف�ة
تحته�م
كونكريت ّ
مؤنث
هاربين م�ن أحض�ان عارض�ات أزي�اء
السياسة ...
ألحضان شوارع باردة ....
َّ
مالمحهم
حافات
متكوّرين عىل
ِ
ُ
ُ
تتساقط عنهم عالماتهم الفارقة
ٌ
عجالت ملدارس أدبية...
رؤوسهم
مراك ُز ألكوان بال إله...
ً
لقمر أن ي ّدعي سقفا عليهم
ليس
ٍ
الوطن ُكرها ً
َ
وال أكتمُ
أن تغلِّ َفهم أخريا ً
لفكر ِة ْ
ُ
قرشته الجاحدة.
ّ
يضج بش�عرية املجاز
فالن�ص – هن�ا –
ّ
املتأتي من صوغ الجمل بطريقة محرتفة،
وهو يحيلنا مبارشة عىل الضياع الجمعي
الذي يظهر يف ضمائر الجمع املس�تعملة
ّ
التش�تت
(ه�م) ،الت�ي تخت�زن معان�ي
والغرب�ة والعوز والفاقة التي عانى منها
– على نح�و جماعي  -أدب�ا ٌء ومثقفون
عراقي�ون ُكث�ر ومنه�م (هادي الس�يّد)
ال�ذي قىض نحب�ه مغرتبا ً ضائع�اً ،وهنا
ّ
ُ
وتتكش�ف قوّتها،
أوارص الرتابط،
تتجىل
بين العن�وان والن�ص من خالل ش�بكة
الدوال املشتركة بني املُ َكو َْي�نِّْن ( :العنوان
ّ
ونصه) .
َ
إىل هن�ا نتس�اءل  :هل توت�رت اآلن؟ هل
َ
شعرت بما كان يشعر به مروان – رحمه
الله – ؟
إذا كان جواب�ك باإليج�اب فلا تكترث
ُ
نغرق معا ً يف شعرية
للتسميات إذن ،ودعنا
نصوص�ك املفتوح�ة ،وإن كان�ت األخ�رى
فدعك من حرفة األدب كلّها ،واطلب ّ
توترك
فيم�ا تج�ده مُ دغدغ�ا ً لدواخل�ك ،مُ نعش�ا ً
إلحساس الذئب النائم فيك .

أُ ُف ٌق و حياة
امساعيل خوشناو

أُ ُف ٌق
عىل َ
لوح ِة َجبي ِن ِه
َت ُ
رق ُ
ص
ْ
رِس ٌ
ْب مِ ن إِشاراتٍ
َن َظ ٌ
رات
َ
بات ْت ُت َغر ِْب ُل
لآْ
َ
مِ ن ا ما ِل آهاتٍ
ال الْ َق َم ُر
صةً
ُي َدو ُِّن ِق َّ
وال الْلَ ُ
يل
َي ُهمُّ ُه إ ِ ْنصاتي
ُ
طوات إِرا َد ٍة
َخ
ُت َن ِّز ُل
ْ
ْ
س
الع ال َيأ ِ
مِ ْن ِق ِ
راياتٍ
َك َتب ُْت َع ْهدي
والْ َع ْه ُد َي ْك ُت ُبني
ْ
وما زالَ ْت عىل رَق َ
ص ِتها
غايا ِتي
َم َع الأْ ُ ُف ِق
ُ
َ ٌ
عاشنا
قرا َبة ُي رِ
ُ
َ
ون َتبا َدل فيما بيننا
ِفرْشاتي
ِني ٌَّة
َ
َب َدأ َ ْت مسريتها
و ال َت َتوانى
َ
ص َب
إِىل أ ْن َن ْن ِ
عىل الأْ ُ ُف ِق راياتٍ

بعد صراع الكتابة ..أمثة انطفاء؟
خلود البدري
عن الكتابة ،تقول إيزابيل الليندي” الكتابة مثل
الش�عوذة :ال يكفي إخراج أرنب من القبعة ،بل
يج�ب عمل ذلك بأناقة وطريق�ة ممتعة .وهذا
ما يطمح إلي�ه كل كاتب .فالكتابة حياة املبدع
ورصاعه ،وهنا نتساءل :الرصاع مع من؟!
مع نفس�ه ،موهبته ،كيف ُينمي املبدع قدراته،
ويعمّق من تجارب�ه ،أو مع محيطه املجتمعي
والعائلي ،وم�ع محبط�ات ُتوض�ع وتعترض
طريق�ه .للكات�ب حياة خاصة ي�دور يف فلكها
كغيره من البرش ،والكتابة بالنس�بة ملن حوله
ً
أحيان�ا يشء ط�ارئ! ،للبعض طب ًع�ا ،وخاصة
بالنس�بة للمرأة ،من قبل ال�زوج ،أو األبناء ،أو
حت�ى األق�ارب! يف مجتم�ع رشقي ل�ه معايري
تختلف عن غريه.
وقد تتعارض مس�ؤوليات الكاتب الحياتية مع
اس�تمراريته يف الكتابة؛ فيصعب والحالة هذه
من تحقي�ق املواءمة بين ما ُيطل�ب منه ،وما
يرغ�ب يف إنجازه! عوائ�ق كثرية ُتكبل�ه ،تلتف
ّ
تشكه كلما رام اإلفالت منها.
حوله
يحص�ل كم�ا ح�دث مع�ي مؤخ�را :فبعدم�ا
انتهيت من كتابة روايت�ي الثانية ،بارشت قبل
أي�ام برس�م مخط�ط لرواي�ة جدي�دة .اخرتت
موضوعها ،وكذل�ك النمط الرسدي الذي قررت
ّ
تش�تت
اتباع�ه ،لكنني كلما فتحت حاس�وبي
أفكاري ،فرتاجعت .كانت تكفني ملس�ة حروف
لوح�ة الكمبيوتر ،له�ا فعل الس�حر يف نفيس،
وتذيب أصابعي فيهاُ ،
تأرسن�ي ُ
فترسقني ممن
حويل .أما اآلن ال يوجد يف داخيل ش�غف الكتابة
كالسابق .تحوم فوق رأيس غربان امللل ،بسبب
معانات�ي بعد اصابة ابنت�ي بكوفيد  19وقلقي
عليها.
الي�وم أخيل مكان�ي ،أروح وأج�يء يف رقعتي
املخصص�ة للكتابة كجندي ش�طرنج مهزوم؛
بع�د اإلكب�اب وال�دأب ألكثر من س�نة ونصف
السنة ،بمواظبة ،وبعدد ساعات مخصصة لكل
يوم ،وبتكاليف حازمة إلنجاز روايتي الثانية.
الي�وم تس�تأثر بي األف�كار املض�ا ّدة ،ترتبّع يف
رأيس ،كمث�ل االبتع�اد ،والس�فر لوجه�ة م�ا،
وتعويض عائلتي ،عن س�اعات انشغايل عنهم

بالقراءة والكتابة!
ال أنك�ر أن يف كل كت�اب انج�زه _على قلته�ا_
أش�عرني مُ تعبة ،مُ س�تنزفة ،فال م�ردود مايل
يكافئ تعب س�نوات من الجهد واالنكباب عىل
الكتاب�ة والتنقيح ،وال دعم معنوي .وأراني مع
ه�ذا انغمر م�ع الكتابة أكثر ،مُ نهكة يف س�بيل
اتمام ما بدأت .متخوفة من جريان وقتي دون
طائل .فأراوح بني قراءة أو انهماك يف الكتابة.
أدرك ما ُيس�تبد ب�ي حينها ،وم�ا يتوجب عيل:
ّ
امليض أكثر يف ساعات مخصصة لذلك ،وتوظيف
ليّ
الكلمات بعبارات رشيقة ،استشفاف وتج ثر
لالرتقاء بها ،واس�تبقاء األنس�ب منها .مُ لزمة
نفيس بم�لء إرادتي ،خاضعته�ا لوقت محدد.
اش�حذ همتي ومع ذلك يساورني شك أن زمني
لي�س ب�كاف إلنجاز م�ا أطم�ح إليه .أعش�ق
ّ
ّ
وتتجس�د
بتأن،
الكلم�ات حني ُتعان�ق بعضها
أم�ام ناظري ،إم�ا فرحي برؤيته�ا حني تزين
صفحاتي فال ُيضاهيه فرح آخر .لكن أرى ذلك
عىل حس�اب أمومتي! أن تعتزل الناس لتواصل
رحلت�ك فال ب�أس ،لك�ن الكتابة تتطل�ب منك
اعتزال ارست�ك أيضا لبعض الوق�ت ،بل ألغلب
ساعات نهارك ،فأنا امرأة نهارية.

أن تمتلك عاطفة جياش�ة بكل هذا الحب ،فهي
شعلة النور ،وسيكون حتمًا اسلوبك يف الكتابة
الض�وء املنبعث منه�ا .بعض األحي�ان ُتصيب
بعضن�ا حال�ة انقطاع ع�ن الكتاب�ة لفرتة من
الزمن ،قد تطول أو تقرص ،أو ُنصاب باالنطفاء،
فهل يضمحل الخيال اإلبداعي حينئذ؟
يف اللغ�ة ويف معج�م املعاني الجام�ع ،انطفاء:
مصدر انطفأ .انطفاء ّ
النار :خمودها ،خفوتها.
انطفاء ش�علته :انتهاؤها .ه�ذا يف اللغة .فماذا
تعني هذه الكلمة للمبدع ،ولَ ِم يخافها؟
ولإلجابة عن تس�اؤيل هذا ،اس�تدل هن�ا ،أوال،
بما كتبه الكاتب والروائي عيل الش�وك يف كتابه
“ الكتاب�ة والحي�اة سيرة ذات “ ع�ن نقصان
الض�وء املنبع�ث ”:االنطف�اء “ أو اضمحلال
الكتاب�ة لدي�ه يف س�نواته األخيرة ومعانات�ه
بس�ببها .يكت�ب يف صفح�ة  “ 267أن�ا اآلن لم
أع�د أجد ل�ذة يف القراءة .وه�ذه الظاهرة بدأت
تالزمن�ي م�ع احس�ايس باالنطفاء .ول�م أكن
أتصور أن االنطفاء س�يطال الق�راءة أيضاً .أنا
منط�ف اآلن ،ألس�باب بايولوجي�ة .وهذا يشء
ٍ
ب�ات يورث عندي أفدح أن�واع الكآبة .فأنا أريد
أن أكتب حتى النفس األخري ...لكن الش�علة أو

الج�ذوة منطفئة .وه�ذا يشء غري عادل باملرة.
أن ال تس�تجيب إيلّ طاقاتي يف الكتابة “ . .فهل
يح�ق يل اآلن القول :أنه مَ رَق يف س�ماء االبداع،
َخ ّط مساره وترك بيننا نوره ،ثم انطفأ.
يأخ�ذ بع�ض املبدعين بالبحث ع�ن دم جديد
يس�تمد منه طاقة ايجابية يف الكتابة .بالنسبة
للرج�ل “ املرأة “ طاقة ايجابية ومحرك مهم يف
إبداعه .يقال أن الكتابة صنعة البحث عن روح
جديدة ،عن أفكار جديدة.
يف الف�ن كذل�ك ،يق�ول “ كوليير “ يف الف�ن
والش�عور اإلبداع�ي ترجم�ة منير األصبح�ي
ع�ن توقف املب�دع عن العط�اء لوقت م�ا “ ...
يج�د عقله خاوي�ا ،واإلحس�اس املوضوعي أو
املحرض من الخارج معطال بأكمله .يف مثل هذا
الفراغ يصبح فعل الرس�م أو التش�كيل “ وفق
نموذج معني “ نموذجا ال صياغة لألفكار فيه،
يشبه السبات ”..كما أن هناك من املبدعني من
ذاع صيتهم ،كأب�ن زريق البغدادي وقصيدته “
ال تعذلي�ه “ وهي م�ن أروع القصائد يف ديوان
الع�رب .م�ات بعده�ا كم�دا وحسرة .انطفأ
بامل�وت ،ليس ألنه لم يس�تطع الكتاب�ة ولكنه
الفناء ،االنطفاء األعظم.
ُ
ّ
تم ُّر ببعض الش�عراء والكتاب لحظات انقطاع
ع�ن الكتابة ،لعدة اس�باب  .فقد كتب غابريال
غارس�يا ماركي�ز يف مقدمة :مل�اذا اثنتا عرشة
وملاذا قصص قصرية وملاذا مهاجرة .يف القصص
القصرية الكاملة ،والتي ترجمها صالح علماني
عن منش�ورات دار املدى .يف صفحة  330يقول
“ عندم�ا ب�دأت كتابة قصة موت معلن ،س�نة
 ، 1979تبين يل أنن�ي أفق�د مرون�ة الكتابة يف
االستراحة بني كتابني ،وأنني أجد مشقة أكرب
فأكبر يف البدء م�ن جديد .وله�ذا ،فرضت عىل
نفيس ما بني ترشي�ن األول  1980وآذار 1984
 ،مهمة كتابة مقالة صحفية أس�بوعية ،كانت
ُتنشر يف صح�ف بلدان عدي�دة ،وذل�ك كنظام
انضباطي للحفاظ عىل سخونة يدي.“ .
هك�ذا وجدتن�ي اس�تلهم الدرس م�ن صاحب
الواقعية العجائبية ،عبقري املوهبة واالسلوب.
فأُس�خن ي�دي ببع�ض مق�االت ،إىل أن يحين
موع�دي للب�دء م�ن جديد م�ع رحل�ة الحرف
الشاقة واملمتعة يف نفس الوقت.

طه حسني واملعارك االدبية
اعداد  /د .مقداد اجلبوري

تعد املعركة التي وقعت بني الدكتور زكي مبارك
وعميد األدب العربي الدكتور طه حسين ،أكرب
معرك�ة أدبي�ة وقع�ت يف تاري�خ األدب العربي
املع�ارص ،حيث امت�دت وقائعها خلال الفرتة
م�ن ع�ام  1931وحت�ى ع�ام  ،1940وب�دأت
بعودة زكي مبارك إيل مرص يف عام  ،1931وبعد
حصوله عىل الدكتوراه من الس�وربون يف «النثر
الفن�ي يف الق�رن الراب�ع الهج�ري» ،حيث عينّ
بعقد للعم�ل يف الجامعة املرصي�ة ،فلما نما إىل
علم الكافة بمصر ما وقع من خالف رأي بينه
وبين املس�ترشقني يف الس�وربون ،ذلك الخالف
الذي واصله زكي مبارك حتى بعد عودته ملرص،
وتوّج�ه بكتاب عنوان�ه «النثر الفن�ي يف القرن
الراب�ع الهج�ري» ،الذي لقي م�ن النقد الكثري،

حتى إن طه حسين أهمل�ه تماما ً وأعرض عن
التحدث عنه ،وهو ما يستدل عليه من إشارة د.
طه إىل الكتاب ومؤلفه بقوله« :كتاب من الكتب
ّ
الكتاب»!
ألفه كاتب من
فمعرك�ة مثل التي دارت بين األديب مصطفى
ص�ادق الرافع�ي وعمي�د األدب العرب�ي ط�ه
حسني ،بدأت عند صدور كتاب الرافعي “تاريخ
آداب العربية” وانتقده الدكتور طه حسني عام
 ،1912واش�تدت املعرك�ة حني أص�در الرافعي
كتابه “رسائل األحزان” ،وانتقده ً
أيضا الدكتور
طه حسني بشدة قائال“ :إن كل جملة من جمل
هذا الكت�اب تبعث يف نفيس ش�عورا قويا مؤملا
بأن الكات�ب يلدها والدة وه�و يقايس من هذه
الوالدة ما تقايس األم من آالم الوضع”.
ب�دأت معركة العقاد مع طه حسين ،من خالل

رسالة الغفران ،حول فلسفة أبي العالء املعري،
حني كتب العقاد عن الخيال يف رسالة الغفران،
“إن رسالة الغفران نمط وحدها يف آدابنا العربية
وأسلوب شائق ونس�ق طريف يف النقد والرواية
وفك�رة لبق�ة ال نعل�م أن أح� ًدا س�بق املع�ري
إليه�ا ،ذلك تقدير ي موجز لرس�الة الغفران”.

واستفزت هذه الكلمة طه حسني ،فكتب يقول:
“ولكن الذي أخالف العقاد فيه مخالفة ش�ديدة
ه�و زعم�ه يف فصل آخ�ر أن أبا العلاء لم يكن
صاحب خيال يف رس�الة الغف�ران ،هذا ُنكر من
القول ال أدري كيف تورط فيه كاتب كالعقاد”،
ثم أصدر بعدها “بواعث الصمت”.
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افضل...هلم
مستقبل افضل...هلا
حنو مستقبل
حنو

تعريف على رغبات خفية للرجل ينتظر حتقيقها منك
تعتق�د الكثير م�ن النس�اء أن
الرجل يتمت�ع باالنفتاح يف األفكار
واملش�اعر مث�ل امل�رأة ،و لك�ن
على العك�س تمامً ا ،فه�و يخفي
مشاعره ورغباته خشية أن يظهر
ضعفه ،وم�ع ذلك ف�إن الرجل له
رغبات يود لو أن زوجته تستطيع
قراءة أفكاره لتحققها له.
ويف م�ا ييل  5رغبات خفية للرجل،
تعرّيف إليها وحققيها لزوجك:
الرج�ل يرغ�ب يف الش�عوربأهميته:
يفع�ل زوج�ك الكثري من األش�ياء
من أجل�ك ومن أج�ل األرسة حتى
يش�عر أن له أهمية ،وأنكِ تقدرين
وجوده ،ل�ذا ال تأخذي م�ا يقدمه
كأم�ر مس�لّم ب�ه ،واح�ريص عىل
أن تش�كريه وتثن�ي على جهوده
وتظهري االمتنان على ما يقدمه
من أجل األرسة.
الرجل يرغب يف االحرتام:زوجك يريد أن يشعر باحرتامك له،
ليس فقط عبر اختي�ار الكلمات
اللطيفة ،ولكن عرب ع�دم انتقاده

املطبخ

باس�تمرار ،وع�دم التش�كيك يف
قراراته وأف�كاره طوال الوقت ،أن
تجعليه يش�عر باحرتامك ملشاعره

وأفكاره وقراراته.
 الرجل يرغب يف اإليجاز:تش�كو الكثري من النساء من عدم

اس�تماع زوجه�ا لها ،وق�د يكون
الس�بب يف أس�لوب الزوجة ،حيث
إن الرج�ل ال يح�ب التفاصي�ل

واألحادي�ث الطويلة ،ل�ذا احريص
على أن تختصري حديث�ك م�ع
زوجك ،وتتحدثي معه بإيجاز عمّ ا
تريدين أن يستمع له جيداً.
الرجل يرغب يف املغفرة:الجميع يخطئون ،رجاالً ونس�اء،
قد يخط�ئ زوجك ولك�ن ال يكون
الخط�أ مقص�وداً ،وعندم�ا يعتذر
ل�كِ  ،فإن�ه يحت�اج إىل املغف�رة
والتس�امح ،وعدم حمل الضغائن
له ،أو اس�تخدام تاريخ أخطائه يف
كل مرة يحتدم النقاش بينكما.
الرجل يرغب يف الدعم:ال�زوج والزوج�ة ُخلق�ا ليكم�ل كل
واحد منهما اآلخر ،ال ليتنافس�ا معاً،
فال�زواج عالق�ة رشاك�ة ،وأه�داف
األرسة مشتركة ،وكذلك النجاح ألي
منكما يكون نجاحا ً لألرسة بأكملها،
لذلك فإن زوجك يرغب يف أن تدعميه،
س�واء عندما يتعني عليه اتخاذ قرار
صع�ب ،أو عندم�ا يفق�د وظيفت�ه،
أو عندم�ا يواج�ه أزم�ة م�ا ،دعمك
لزوجك يجعله يش�عر أنكِ معه طوال
الطريق.

طريقة عمل ارز بالدجاج واللحم املفروم

املكوّنات
لسلق الدجاج:
ّ
مقطع إىل  8قطع – 1
دجاج كامل
بصل متوسط الحجم – 1
ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود – نصف ملعقة صغرية
ورق غار – 1
قرفة – عود
لتحضري األرز:
زيت نباتي – ملعقتان كبريتان
أرز بسمتي –  3أكواب
ملح – ملعقة صغرية
قرفة – نصف ملعقة صغرية
فلفل أسود – نصف ملعقة صغرية

ّ
معصج –  200غرام
لحم مفروم
للتقديم:
صنوبر محمص –  100غرام
لوز محمص –  100غرام
فستق حلبي –  100غرام
طريقة العمل
ّ
نكهي قطع الدج�اج بامللح والفلفلاألسود وضعيها يف قدر.
أضيفي البصل�ة ،عود القرفة وورقالغار.
أغم�ري املكوّن�ات بامل�اء واطه�يالدجاج حتى ينضج تماماً.
ارفعي القدر عن النار ،أزييل الدجاجّ
صفي املرق واحتفظي به.

لتحضير األرز ،حمّ�ي الزيت يف قدرّ
متوسطة.
عىل حرارة
أضيف�ي االرز وقلّب�ي لدقيقتينث� ّم ّ
مكه�ي باملل�ح ،الفلف�ل األس�ود
والقرفة.
أس�كبي  6أكواب من م�رق الدجاجفوق األرز.
عندم�ا يغلي املزي�ج ،خفف�ي النارواطه�ي االرز حتى يترشب الس�وائل
وينضج.
أس�كبي االر يف طبق تقديم ،أضيفياللحم املعصج وقطع الدجاج.
زيّن�ي الوج�ه باملكسرات وق ّدم�يً
مبارشة عىل سفرتك.
الطبق

لطلة ابهى..

ألصحاب البشرة اجلافة إليك أفضل طريقة للعناية بها
صاحب�ات البشرة الجافة ،إليك
أفضل روتني للعناية للبرشة.
روتني العناية بالبرشة الجافة
املفت�اح األس�ايس لالهتم�ام
بالبشرة الجاف�ة ه�و اعتم�اد
روتين عناي�ة بالبشرة موجّ ه
نح�و إصلاح حاج�ز الجل�د،
وذل�ك باالبتع�اد عن اس�تخدام
أن�واع الصاب�ون الت�ي تحت�وي
عىل درجة حموض�ة قلوية ،ألن
صاحب�ات البشرة الجافة أكثر
عرض�ة لإلصاب�ة باضطراب�ات
الحموضة.

تعان�ي الكثير من النس�اء ،من
مش�كلة جفاف البشرة ،حيث
يح�دث الجف�اف عندم�ا تق�ل
كمية املاء يف طبقات الجلد ،كما
تحت�وي هذه النوع م�ن البرشة
عىل ع�دد أقل من الغ�دد املنتجة
للزيوت.
ً
ع�ادة لعدة
ويتع�رض الجس�م
عوام�ل تؤث�ر فيه س�لبا ً وتؤدي
إىل جفاف برشت�ه ،ومن أهمها:
العوام�ل الجوية كبرودة الجو،
واآلثار الجانبية لبعض األدوية،
وغريه�ا الكثير ،ف�إذا كنت من

ولذل�ك م�ن امله�م البح�ث ع�ن
غس�ول لطي�ف للوج�ه تتطابق
درج�ة الحموض�ة في�ه م�ع
الطبق�ة الحمضي�ة للبشرة،
واستخدام كريم مرطب للبرشة
الجافة غني بالسيراميد ،وذلك
بع�د تنظي�ف الوج�ه مب�ارشة،
وال تنسي أهمية سيروم الوجه
الغن�ي بحم�ض الهيالوروني�ك،
ال�ذي يكاف�ح س�حب الرطوبة
م�ن حاجز الجلد ،ويؤخر ظهور
التجاعي�د ،مم�ا يمن�ح البرشة
ملمسا ً ناعما ً ومظهرا ً ممتلئاً.

نصائح طبية

احذر من خفقان القلب السريع ..قد يكون مؤشرا صحيا خطريا
يعاني كثري من األشخاص من عدم
انتظام رضبات القلب ،فهذه املشكلة
ً
مؤرشا عىل مشكلة صحية
قد تكون
خطيرة ،فما هذه املش�كلة؟ وكيف
تزي�د من خط�ر الس�كتة الدماغية
وقصور القلب؟
و تع�رف ه�ذه املش�كلة باس�م
“الرجف�ان األذيني”( ( latrial fibri
 ،)lationوهي حالة تتميز بنبضات
قلب رسيعة ورجف�ة ،وقد تؤدي إىل
مضاعف�ات خطيرة مثل الس�كتة
الدماغية وقصور القلب.
و مع أن عدم انتظام رضبات القلب
ق�د ال يك�ون م�ؤرشا عىل مش�كلة
صحي�ة خطيرة إذا كان وجي�زا أو
نادر الح�دوث ،ينبغي زيارة الطبيب
للتأكد من أنك غري مصاب بالرجفان
األذيني.
و قال�ت الكاتب�ة ل�ورا إنتي�س عن
أستاذ أمراض القلب بجامعة “نورث
وسترن فاينبرغ” يف ش�يكاغو،
روب�رت بون�و“ :الرجف�ان األذين�ي
يس�بب تس�ارعا وع�دم انتظ�ام يف
نبضات األذين ،مما يؤدي إىل إرسال
الدم إىل البطني بش�كل أقل كفاءة ،و
يمكن أن تستمر النوبة بضع دقائق
أو عدة س�اعات ،وقد ي�ؤدي ذلك إىل
خفق�ان القل�ب وال�دوار واإلجه�اد
وضيق التنفس ،وبم�رور الوقت قد
يصب�ح اضطراب الرجف�ان األذيني
مزمنا”.
التقدم يف العمر
إن التقدم يف العمر من العوامل التي
تزي�د مخاط�ر اإلصاب�ة باضطراب
الرجف�ان األذيني ،ال�ذي يؤثر يف ما
يق�رب م�ن  10%م�ن األش�خاص
الذين تزيد أعمارهم عىل  75عاما.

وتش�مل العوامل األخ�رى ،العوامل
الوراثية والسمنة والسكري وارتفاع
ضغط الدم وتعاطي الكحول والتبغ،
كما يرتبط هذا االضطراب بالعدوى
الفريوس�ية ،بم�ا يف ذل�ك فيروس
كورونا.
تحديد املشكلة
إذا كن�ت تعان�ي من أعراض تش�به
أعراض اضطراب الرجفان األذيني،
س�وف يس�تمع الطبيب إىل نبضات
قلبك ومن املرجح أن ينصحك بإجراء
الفح�ص املع�روف بـ”تخطي�ط
كهربية القلب” ،وهو اختبار يسجل
النشاط الكهربائي للقلب.
و يمكن لجهاز “هولرت” ،وهو جهاز
محمول يتم ارتداؤه ملدة  24س�اعة
أو أكثر ،أن يكش�ف ع�ن عدد مرات
حدوث نوبات الرجفان األذيني ومدة
استمرارها.

وحس�ب س�وميت تش�وغ مدي�ر
مرك�ز الوقاي�ة من توق�ف القلب يف
معهد “س�يدارز س�ايناي” يف لوس
أنجلوس ،نحو  25%من األشخاص
الذين يعانون من الرجفان األذيني ال
يش�تكون من أي أعراض ،لذلك فإنه
غالبا ما يتم تشخيص اإلصابة بهذا
االضط�راب عن طري�ق الفحوصات
الروتيني�ة ،مث�ل فح�ص تنظير
القولون.
كيف يمكن عالج هذا االضطراب؟
إن العدي�د م�ن األبحاث تش�دد عىل
أهمي�ة اتب�اع نم�ط حي�اة صحي،
بممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة،
وااللتزام بتن�اول األطعمة الصحية،
والح�د م�ن تعاطي الكح�ول لعالج
الرجفان األذيني.
واعتم�ادا عىل العمر واألعراض التي
تعان�ي منها ،قد يصف ل�ك الطبيب

بعض األدوية للمس�اعدة يف التحكم
بمع�دل رضب�ات القلب ،على غرار
“حارصات بيتا” مثل “ميتوبرولول”
( ،)Metoprololومضادات اضطراب
النظم ،ومنه�ا “الفليكاينيد”( ( eFl
.)cainide
و ق�د تحت�اج أيض�ا إىل تقويم نظم
القل�ب الكهربائي( ( relectrical ca
 ،)dioversionوه�و إج�راء يخضع
له املرىض عن طريق إرس�ال صدمة
كهربائي�ة للقل�ب الس�تعادة إيقاع
النبضات الطبيعي.
و أصب�ح االس�تئصال بالقس�طرة
(- )Catheter ablationعملي�ة
ته�دف إىل إح�داث ن�دوب يف منطقة
صغيرة م�ن أنس�جة القل�ب الت�ي
تسبب عدم انتظام النبضات -عالجا
منترشا استنادا إىل أدلة علمية أثبتت
أنه إجراء آمن ويس�اعد عىل تنظيم

إيق�اع رضب�ات القل�ب وتخفي�ف
أع�راض الرجف�ان األذين�ي ،و ق�د
ثب�ت أن ه�ذه العملية آمن�ة وفعالة
لألشخاص يف عمر  75عاما أو أكثر،
ولك�ن يظل تعاطي األدوية رضوريا
بعد ذلك.
وإذا كن�ت معرض�ا لخط�ر اإلصابة
بس�كتة دماغي�ة ج�راء اضط�راب
الرجف�ان األذين�ي ،ق�د يص�ف ل�ك
الطبي�ب دواء تجل�ط ال�دم ،و يقول
طبي�ب القل�ب يف عي�ادة كليفالن�د،
داني�ال كانتيل�ون ،إن اله�دف ه�و
“عالج القلب لحماية الدماغ”.
و يف امل�ايض ،كان “الوارفاري�ن”
( )warfarinال�دواء الوحي�د املت�اح
على نط�اق واس�ع -يف مث�ل هذهالحاالت ،ويتطلب مراقبة مس�تمرة
ع�ن طري�ق إج�راء اختب�ارات الدم
بانتظ�ام ،و لك�ن حالي�ا يتم وصف
مضادات التخثر التي ثبتت فعاليتها
يف الوقاي�ة من الس�كتات الدماغية،
وتش�مل هذه األدوية “أبيكسابان”
( )Apixabanو”ريفاروكس�يبان”
(.)Rivaroxaban
ويؤك�د تش�وغ أن�ه باس�تطاعة
معظم األشخاص الذين يعانون من
الرجفان األذيني أن يواصلوا حياتهم
بش�كل طبيعي ويمارسوا األنشطة
التي يرغبون فيها باتباع نمط حياة
معتدل واملواظبة عىل العالج.
و يمك�ن إج�راء فح�ص من�زيل
باس�تخدام جه�از “آب�ل واتش” أو
أجه�زة “فيتبي�ت” الت�ي صادق�ت
عليها إدارة الغذاء والدواء األمريكية
للمساعدة يف اكتشاف نوبة الرجفان
األذيني.
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كيف تربني ابنك يف بلد االغرتاب؟

م�ن الواج�ب على اآلب�اء واألمهات
االهتم�ام الدائ�م بأبنائهم وحس�ن
تربيتهم ،لكن هذا االهتمام والتأديب
والحف�اظ عليه�م يج�ب أن يص�ل
للدرجة القصوى يف بالد الغربة ،وذلك
ألن تربية النش�أ عىل أس�س وقواعد
متين�ة ه�و الح�ل األنج�ح ملش�كلة
االندماج يف بلد االغرتاب.
فما ه�ي اآلثار املرتتبة عىل نفس�ية
وس�لوكيات األطفال واملراهقني عند
العيش يف املجتمعات الغربية؟ وكيف
يمكن أن نربي أبنائنا هناك؟
عي�ش األطف�ال واملراهقين يف
املجتمعات الغربية له األثر الكبري عىل
نفس�ياتهم مالم ُيهيئوا لهذا الحدث.
فهن�اك الكثري من املش�اكل التي من
املمكن أن يتعرضوا لها؛ كاختالطهم
بأصح�اب الديان�ات املختلف�ة يف
امل�دارس ،إال أن أه�م مش�كلة ق�د
تواجهه�م وتدفع به�م اىل الخجل أو
االنطواء والعزلة هي مش�كلة اللغة،
فإن لم يكونوا مهيئني مسبقا ً لتعلم
لغ�ة البلد الذي سيعيش�ون فيه فقد
يتعرضون ملشاكل نفسية كبرية.
كي�ف يمكن تهيئة األبن�اء للعيش يف
الغربة؟
أوضحت الرحييل أنه يجب عىل اآلباء
واألمه�ات تهيئ�ة وإع�داد أبنائه�م
قبل الس�فر للخ�ارج ،وذل�ك لن يتم
إذا اقتصر األمر فق�ط عىل توضيح
الص�واب وم�ا يناس�بهم وم�ا ال
يناس�بهم كـ مُ سلمني ،وقالت “إنما
يج�ب القي�ام بتعزيز ال�ذات لديهم،
ألن�ه حت�ى ل�و ت�م تعلي�م األطفال
واملراهقين أه�م مب�ادئ املس�لمني
والع�رب فأنهم لن يصم�دوا أمام ما

يرونه أمامه�م مالم تكن لديهم ثقة
عالي�ة بأنفس�هم وتقدي�ر لذاته�م،
وبالت�ايل يتع�ودون عىل ع�دم تقليد
كل ما يرونه وإنم�ا يكتفون بالنظر
إليه نظرة ع�دم الرغبة فيه ألنه أمر
ال يناسبهم”.
كيف نعزز الذات عند أبنائنا؟
• جعل األبناء يعتمدون عىل أنفسهم
يف أم�ور حياته�م املختلفة من األكل
والرشب ،االستذكار ،امللبس واللعب.
• إعط�اء االب�ن املزيد م�ن االهتمام
والح�ب واش�عاره بأن�ه مرغ�وب
واالنصات إليه عندما يتكلم.
• تنمية مهارة حل املشكالت واتخاذ
القرار لديهم ،فإذا حدثت مشكلة ما
للطفل مع أحد أصدقائه ينبغي عدم
تقديم الحلول ل�ه فوراً ،وإنما نرتكه
يوج�د الح�ل بنفس�ه بع�د النقاش
معه ،وحتى إن فش�ل يف إيجاد الحل
ف�إن مج�رد املحاولة ترف�ع وتقوي
احرتامه لذاته.
• استخدام أساليب وعبارات إيجابية
لتوجيه الطفل.
• ترك املس�احة واتاح�ة الفرصة له
ليق�وم بمس�اعدة الكب�ار يف انج�از
بعض األعم�ال ،األمر الذي يرفع من
معنوياته ويعزز تقديره لذاته.
• مدح الطفل أمام اآلخرين ،فهو من
أكرب األمور التي تجعله يشعر بقيمة
نفسه ويعطيه الثقة.
أن اس�تخدام هذه األساليب الرتبوية
يف تعزيز الذات لدى األبناء هو بمثابة
الوقاية لهم عند معايش�ة أوضاع لم
يعت�ادوا عليها يف بالدهم ،فريفضون
األخطاء يف تلك البالد برغبتهم وليس
باإلجبار واإلكراه.

كل يوم معلومة

ملاذا يكون وزننا أقل يف الصباح؟

إذا ُكن�ت مُ عت�اد على الوقوف
على املي�زان بش�كل مس�تمر
ورؤي�ة تقدم�ك ومجهودك من
الرياضي�ة وتماري�ن اللياق�ة
والحمي�ات الغذائيّ�ة ،فإنك قد
تتفاجأ عن�د مُ قارنة م�ا رأيته
عىل شاش�ة املي�زان يف الصباح
مع املس�اء ،بحيث سترى بأن
وزنك يكون أق�ل مما هو عليه
يف نهاية أو منتصف اليوم .لكن
ما الرس وراء ذلك؟
يحدث هذا األمر ألنك ال تزال عىل
قيد الحياة! نعم إذ إن التفاعالت
الكيميائيّة التي ُتحافظ عىل ُكل
ما تحتاجه للبقاء بحالة جيدة
تتطلب الطاقة ،وعىل الرغم من
أنك ال تأكل خلال نومك ،إال أن
العمليات األيضيّة ال تزال تحوّل
جزيئ�ات الجلوك�وز إىل ثان�ي
أكسيد الكربون  CO2وماء.

يحت�وي اله�واء الذي تتنفس�ه
على  4%م�ن ثان�ي أكس�يد
الكرب�ون ويتم تش�بيعه ببخار
امل�اء .خلال الن�وم النموذجي
مل�دة ثمان�ي س�اعات س�وف
يس�تهلك الزفري  2,100لرت من
اله�واء وهو ما يحتوي عىل 27
ج�رام من امل�اء ،وً 84
لترا من
ثاني أكسيد الكربون ،الذي يزن

 42جرام.
يف حين أن  69ج�رام يف الليل ال
تبدو كبرية ،إال أنك تفقد الوزن
ً
أيضا من خلال العرق الخاص
ب�ك ،باإلضاف�ة إىل اللعاب الذي
ً
أحيان�ا على الوس�ادة،
تج�ده
وكذلك من رقائ�ق الجلد .وهذا
ه�و الس�بب يف أن�ك بحاجة إىل
تغيري الفراش مرارًا وتكرارًا.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

للسيدات ...احذرن هذا اخلطر الذي
يعادل تدخني  20سيجارة
يف مفاج�أة تع�د صادم�ة ،حذرت
دراس�ة حديث�ة م�ن أن تنظي�ف
املن�زل يمث�ل خط�را ً يه�دد صحة
الجه�از التنفسي للم�رأة ،حي�ث
يع�ادل الخطر ال�ذي يمثله تدخني
 20سيجارة يومياً.
وأوضح�ت الدراس�ة الت�ي نقل�ت
نتائجه�ا صحيف�ة “ديلي مي�ل”
الربيطاني�ة ،أن خط�ر اس�تخدام
املنظف�ات املنزلي�ة يقتصر على
النس�اء فقط ،وال يؤث�ر يف الرجال
إطالقاً.
وخلال الدراس�ة ،ق�ام الباحثون
بفح�ص وتقيي�م حال�ة الرئتين،
ً
رجلا وام�رأة ،م�ع
لنح�و 6235
طرح عدة أسئلة عليهم حول ما إذا
كان�وا يقومون بتنظي�ف منازلهم
بأنفس�هم أو كان�وا يعمل�ون
كعم�ال نظافة ،وعن ع�دد املرات
التي يس�تخدمون فيه�ا منتجات
التنظيف السائلة و البخاخات.
ووجدت الدراسة أن النساء الالتي
يقم�ن بتنظي�ف منازله�ن ،ول�و
مرة واحدة يف األس�بوع ،تنخفض
لديهن كفاءة الرئة بشكل ملحوظ،
بينما ال يؤث�ر التنظيف عىل صحة

الرجال.
وأش�ار القائم�ون على الدراس�ة
بقيادة باحثني م�ن جامعة برغن
النرويجي�ة ،إىل أن هذا االنخفاض
يف كف�اءة الرئتني هو نفس�ه الذي
يح�دث عن�د تدخني  20س�يجارة
يوميا ،مؤكدي�ن أن تنظيف املنزل
قد يؤدي إىل أرضار كبرية يف الشعب
الهوائي�ة ،إذ إنه يس�بب تهيجا يف
األغشية املخاطية املبطنة للشعب
الهوائي�ة ،وم�ن ثم يش�كل خطرا
عىل صحة الجهاز التنفيس للنساء
عىل املدى الطويل ،حيث يعرضهن
لإلصابة بالتهاب الش�عب املزمن،
أو الرب�و وغريه�ا م�ن أم�راض

الجهاز التنفيس.
أم�ا عن عدم تأثري م�واد التنظيف
على صحة الذك�ور ،فق�د أوضح
الباحث�ون أن الس�بب يف ذلك ربما
يرج�ع إىل أن رئت�ي الرج�ال أكثر
مقاومة للرضر الناتج عن مختلف
مس�ببات الحساس�ية ،بما يف ذلك
دخان التبغ والغبار.
ونصحت الدراسة النساء بالتقليل
م�ن اس�تخدام امل�واد الكيمياوية
يف عملي�ات التنظي�ف ،وخاص�ة
الت�ي تحت�وي على املبيض�ات،
ومادة األموني�ا الضارة ،واالكتفاء
باس�تخدام املي�اه فق�ط يف عملية
التنظيف.
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غزل عراقي

الحمل

*بال��ك تظ��ن واتگ��ول عش��رتنه م��ده
ب��اب الگل��ب مفت��وح هيه��ات اس��ده

مهني�اً :تحقق رغبات�ك أو رّ
تعب عنها الي�وم بالطريقة
التي تراها مناس�بة وتريحك نفس�ياً ،وتكون قادرا ً عىل
استقطاب التأييد من أكرب املراجع
عاطفي�اً :تبح�ث يف بداية عالق�ة او نهايتها وتقيم حس�ابات
رّ
تحض ملرشوع رسّي
للمستقبل او
صحي�اً :تناول الطعام خالل مش�اهدة التلفزي�ون ال ينصح به
أخصائيو التغذية ألنه مرض

ّ
امل��ك
*ال تظ��ن ي��وم انس��اك واگ��در
ومابي��ه حي��ل ف��راگ م��ن هس��ه اگل��ك
*ط��گ گلب��ي والعب��اس كل��ش عليك��م
م��و مش��ي ميك��ن راح دق�لات اجيك��م .

الثور

مهنياً :يجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه جيدا ً ملصاريفك،
وخصوصا ً أن أي خس�ارة من شأنها أن تعقد األمور
مهنيا ً وتتسبب بخالفات غري متوقعة
عاطفياً :الجرأة يف القرارات الحاسمة مطلوبةّ ،
لكن الترسّ ع
مرفوض ،وال سيما ّ
أن مستقبلك العاطفي عىل املحك
صحياً :ال تته�ور وال تقرر امليض يف ما أنت عليه صحياً ،النتائج
السلبية تظهر قريبا ً

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء

ً
عاملا إيجابيا ً
مهنياً :تكون النقاش�ات ه�ذا اليوم
لتبدي�ل بع�ض األم�ور التي تل�وح يف األف�ق ،واتخاذ
قرارات مصريية حاسمة بشأن بعض األشخاص
عاطفياً :اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي ،عليك بذل
جهود أكرب لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك
صحياً :يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسني طبيا ً بسبب
آالم ظهرك ورقبتك

السرطان

ّ
يتمتع
مهني�اً :ق�د تس�مع كالم�ا ً غير مقن�ع أو ال
بمصداقية ،اهدأ وال تأخذ عىل عاتقك مسألة تصحيح
مسار العالم
عاطفياً :إي�اك واملغامرات العابرة يف ه�ذا اليوم الدقيق من
حياتك ،ادرس الخطوات والعواقب التي قد ترتتب عىل ذلك
صحياً :املحافظة عىل الصح�ة جيدة هي عنوان املرحلة املقبلة،
وهذا ليس جديدا ً عليك وفقا ً ملا عرفت به سابقا ً

األسد

مهنياً :تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعرتاض،
لكن بعض التحدي�ات القانونية أو اإلدارية قد تكون
عابرة وال تؤثر يف األجواء املهنية إطالقا ً
عاطفياً :رّ
حض نفسك ليوم من الغليان حيث تعيش خالله
معاناة عاطفية وتتعرّض لخيانة ثقة او إلهمال غري متعمّد
صحياً :تمالك نفسك ألن االنهيار العصبي واملعنوي أسوأ من أي
انهيار آخر

العذراء

مهني�اً :أحادي�ث حول بع�ض املش�اريع الجديدة
والتغييرات اإليجابي�ة ،فتق� ّدم أف�كارا ً مميّ�زة
وتخوض تجارب ناجحة أيضا ً
عاطفياًّ :
توق�ع يف هذا اليوم أن يتحرّك يشء ما يف حياتك
العاطفية بعد زمن من مراوحة املكان
صحياً :مغريات الحياة كثرية وال سيما تلك املرضة بالصحة،
تحاشاها قدر اإلمكان

حدث يف مثل هذا اليوم
 1830ـ افتتاح خط سكة الحديد بني ليفربول
و مانشسرت.
 1864ـ توقيع اتفاقية س�بتمرب بني الحكومة
اإليطالية ونابليون الثالث
 - 1894الياباني�ون يلحق�ون بالصني هزيمة
عسكرية كبرية يف «معركة بينغ يانغ».
 - 1916استخدام الدبابات ألول مرة يف التاريخ
من قب�ل الجيش الربيطاني يف معركة الس�وم
أثناء الحرب العاملية األوىل.
 - 1928الطبي�ب الربيطاني ألكس�ندر فلمنج
يكتشف البنسلني.
 - 1935الزعي�م الن�ازي أدول�ف هتل�ر يصدر
مجموعة من القوانني العنرصية عرفت باسم
«قوانني نورمبرغ» ،وتضمنت حرمان اليهود
األمل�ان من ح�ق املواطنة وتبني عل�م الصليب
املعقوف شعار رسمي ألملانيا النازية.
 - 1950ب�دأ معرك�ة إنش�ون أثن�اء الح�رب
الكورية.
 - 1952األمم املتحدة توافق عىل ضم إرتريا إىل
إثيوبيا بعد انتهاء اإلدارة الربيطانية لها.

قصة مثل

قصة مثل ثلثين الولد لخاله
وأصل القصة :
ً
رجلا كان متزوج�ا ً م�ن
يحك�ى أن
امرأتين ول�دت إحداهما ولدا ً أس�ماه
أحمد
وول�دت األخرى بنفس الس�نة أيضا ً ولدا ً
أسماه (محمداً)
وملا كربا ادخلهما املدرسة معا لتقاربهما
يف الس�ن فكان املعلم يعتق�د أنهما توأم،
ويف ذات يوم قدم أحمد إىل مدير املدرس�ة
لكسله وملشاكسته
وصادف أن كان املعلم جالسا ً فاستغرب
وقال له أو ليس محمد شقيقك
فلماذا ال تكون مؤدبا ً مطيعا ً ش�اطرا ً

الميزان

مهني�اً :ق�د يدفعك ه�ذا الي�وم إىل التفكري الس�ليم
والتخطيط املستقبيل الجيد ،وتقرر مع بعض الزمالء
رضورة التصدي لكل من يضع العيص يف دواليب املشاريع
عاطفياً :الش�فافية ه�ي الطريق األس�هل اىل قلب الرشيك،
وتذليل املصاعب مهما يكن حجمها
صحياً :الش�عور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من اإلرهاق
املتزايد الذي تعرض نفسك له

العقرب

مهنياً :تكون مدعوا ً هذا اليوم إىل االنفتاح والتطوّر
واالتص�ال بالخ�ارج لتحقي�ق املش�اريع املرجوة،
والتخطيط ملجموعة من املشاريع املستقبلية الكبرية
عاطفي�اً :رغب�ة صادق�ة من قبل�ك إلصلاح األمور مع
الرشيك ،وهذا يتطلب منك جرأة الفتة
صحياً :ال تدع الوزن الزائد يتغلب عليك ،فمضاعفاته مزعجة
عىل املدى املنظور

القوس

مهنياً :تعيش انفعاالت ش�ديدة ابتدا ًء من اليوم،
ّ
لكن�ك تفكر يف نرش أو إعلان مفيد ،وتقوم بعمل
تواصيل مع بعض الفئات
عاطفياً :مارس سحرك وتقرّب من الحبيب وال ترفض
له طلبا ً حتى لو كان صعب التنفيذ
صحياً :عوامل متعددة تثري عصبيتك وانفعالك ،فحاول قدر
اإلمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك

الجدي

مهني�اً :يفرض عليك هذا الي�وم أن تكون حياديا ً
وال تتدخ�ل يف أم�ور اآلخري�ن ،فقد تس�مع ما ال
يعجبك ويبقيك يف حال من االنزعاج
عاطفياً :تتوق اىل االرتباط وتأسيس أرسة برفقة رشيك
ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك
صحي�اً :ك�ن على ثق�ة تام�ة بالتماري�ن الرياضي�ة التي
تمارسها ،فهي حتما ً تأتي بالنتائج املرجوة

الدلو

مهنياً :عليك أن تعمل بجهد أكرب لتصل إىل املركز
املناس�ب الذي طاملا تمنيت توليه ،إنما بانتظارك
مسؤوليات جسام ستثبت أنك قادر عىل توليها
عاطفي�اً :علي�ك أن تكون لينّ الجان�ب يف التعاطي مع
ّ
الحساسة
الرشيك وال سيّما يف النقاط
صحي�اً :اعتم�اد نظ�ام غذائي مح� ّدد ،يحمي�ك من خطر
التعرّض ألزمات صحية

الحوت

مهنياً :تتعدد املسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض،
أنصح لك عدم االستسلام ،بل املواجهة بحزم ووعي،
وتسجيل األهداف يف مرمى الخصوم
عاطفياً :تصطدم برشيك يحاول سحقك ويطرح التحديات،
لطي صفحة من املايض
فتجد نفسك وسط ازمة طارئة وتتجرأ
ّ
بعد تجارب قاسية
ً
نش�يطا ذهنيّ�ا ً وجس�ديّاً ،ول�ن تتأخ�ر يف ب�ت
صحي�اً :تب�دو
املوضوعات التي أقلقتك

 - 1963انتخاب أحمد بن بلة رئيسا ً للجزائر.
 - 1974صدور مرسوم إنشاء وكالة املخابرات
املركزية األمريكية.
 - 1982إرسائي�ل تحت�ل العاصم�ة اللبناني�ة
بريوت بش�كل كامل يف أعقاب اغتيال الرئيس
املنتخب بشري الجميّل.
 - 1983رئيس الوزراء اإلرسائييل مناحم بيجن
يستقيل من منصبه.
 - 2009اإلفراج عن الصحفي العراقي منتظر
الزيدي الذي اكتسب شهرة عاملية بعدما رشق
الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش بحذائه.
 - 2011محكم�ة جناي�ات القاه�رة تقضي
بالسجن مدة عرش س�نوات عىل رجل األعمال
املرصي أحم�د عز ،وإلغ�اء ترخيص رشكتني
إلنتاج الحديد مملوكتني له.
 - 2015مالكول�م تورنبول يخلف طوني آبوت
يف رئاس�ة الحزب الليربايل ُ
األسترايل ورئاس�ة
وُزراء أسرتاليا.
إعالن نتائج تحقيق س�قوط الرافعة يف الحرم
املكي الذي نفى الشبهة الجنائية وأكد أن سبب

الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية.
محكم�ة الجناي�ات الكويتية تقيض بإعدام
سبعة أشخاص مدانني يف قضية تفجري مسجد
اإلمام الصادق ُ
وت ِّ
ربئ أربعة عرش آخرين.
 - 2017وق�وع تفجير يف محط�ة بارس�ونز
غرين يف العاصمة الربيطانية لندن يس�فر عن
ً
شخصا عىل األقل.
إصابة 22
إنه�اء مُ همة مس�بار كاس�يني-هويجنز يف
ً
طوعا إىل قلب
نظام زحل ع�ن طريق إرس�اله
غالف زحل الجوي.
 - 2019الناخب�ون التونس�يون يتوجه�ون
إىل مكات�ب االقتراع الختيار الرئيس الس�ابع
للجمهورية التونس�ية بوجود  26مرش�حا ،يف
ثاني انتخابات رئاسية تقام بعد الثورة.
ف�وز املُنتخ�ب اإلس�باني بنهائ�ي بطول�ة
كأس العالم لكرة الس�لة  2019بعد تغلُّبه عىل
املُنتخب األرجنتيني ِبنتيجة .75 - 95
 - 2020توقيع اتفاقيت�ا تطبيع العالقات بني
إرسائيل م�ع اإلمارات والبحرين يف واش�نطن
العاصمة.

مثله؟
فأج�اب املدير إن�ه ليس ش�قيقه بل
أخاه من أبيه
وإن أمه بنت فالن
فقال املعلم حقا ً فإنه مش�ابه ألخالق
خاله فالن وأصدر هذا القول:
ثلثا الولد عىل الخال،فذهب قوله مثالً
يرضب ملش�ابهة الولد صفات خاله
وق�د ط�ورت العام�ة صيغت�ه
بقولهم(ثلثينالول�دعلىخال�ه)
واتس�ع استخدامه فصار يرضب عىل
اختيار الزوجة الرشيفة لكونها تورث
ابنها صفات أخواله.

اختبارات شخصية

قبل أن يقودك االكتئاب الى الجنون  ..اختبري نفسك !!
مش�احنات العم�ل والضغ�وط
االقتصادية والنفس�ية واألرسية
أمور تساعد عىل اإلصابة بنوبات
اكتئ�اب بس�يطة بين الحين
واآلخر.
وخاص�ة حين تتس�لل الطاق�ة
الس�لبية إىل حياتك وتصل لكِ من
كل م�ن حولك األمر الذي يش�كل
خطرا على الصحة العامة ،حيث
أك�د باحث�ون منظم�ة الصح�ة
العاملي�ة أن أث�ر االكتئ�اب على
حياة املري�ض أخطر من أمراض
الضغط والسكري والربو والخناق
والته�اب املفاص�ل ،خاص�ة إذا
ارتب�ط باالكتئ�اب م�رض مزمن
آخر.
إذا كنتِ تش�عرين بتس�لل الحزن
إىل نفس�ك ال تستس�لمي للطاقة
الس�لبية الت�ي تتخل�ل بداخل�ك،
وملعرفة إذا ما كنتِ يف حاجة لبذل
مزي�د م�ن الجه�د للتخلص من
نوبة االكتئاب التي تنتابك س�واء
كانت بس�يطة أو كن�تِ يف خطر
يحت�اج ملس�اعدة املتخصصين،
إلي�كِ اختب�ار يمكنك م�ن خالله
تش�خيص حالت�ك أو م�دى
اس�تعدادك لإلصاب�ة باالكتئاب،
فق�ط ضعي عالمة أم�ام العبارة
التي ترشح حالتك التي تش�عرين
بها معظ�م الوق�ت ،وتذكري أنه
لي�س م�ن الطبيع�ي أال تضع�ي
عالمة عىل أي من هذه العبارات.
االختبار:
 أش�عر بالح�زن أو باالحب�اطبصورة مبالغ فيها.
 أمي�ل للتش�اؤم ،والتفكيريف النتائ�ج الس�لبية أكث�ر م�ن
اإليجابية.
 أفضل االنس�حاب والوحدة عناالختلاط بمجموع�ة كبيرة من
الناس.
 -يصفن�ي الناس بأن�ي متوترة،

ومتقلبة املزاج.
 غالب�ا ً م�ا أش�عر بالن�دم علىامل�ايض ،وه�ذا األم�ر ال يتلاىش
بسهولة.
 اش�عر كثيرا بع�دم الثق�ةبالنفس.
 يف وق�ت م�ا فك�رت يف امل�وت،وبدت يل هذه الفكرة مقبولة.
 لم أعد أضحك بسهولة وبساطةكما كنت يف املايض.
 نومي أصب�ح مضطرباً ،أو أجدصعوب�ة بالدخ�ول يف الن�وم،أو
أس�تيقظ مبكرا ً أكث�ر من الالزم،
أو أنام كثرياً.
 ش�هيتي للأكل اختلف�ت  ،إماباألكل كثريا ً أو قليالً
 ل�م تعد يل القدرة عىل تكملة أيعمل للنهاية.
 تركي�زي انخفض كثريا ً عن ذيقبل.
 ال أس�تطيع التخلص بس�هولةمن مش�اعر الفق�د والحزن عىل
ما فاتني.
 أش�عر بالرغب�ة يف الب�كاء أكثرمن ذي قبل.
 هذه األيام أفكر كثريا ً يف األشياءالتي أكرهها أو تغضبني.
 أش�عر إني س�جينة يف مشاعرالواجب وااللتزام.
 أش�عر بالرف�ض والهج�ر م�نالناس.
 أنا غري واثقة أن أحدا ً سيهتم بيلو شاركته بمشاعري الحزينة.
اآلن اجمعي العالمات ملعرفة مدى
اس�تجابتك للضغ�وط وللتع�رف
عىل كيفي�ة التعام�ل معها فيما
بع�د .كل اجاب�ة “نع�م” تمنحك
عالمة.
  5عالمات أو أقل :أن�تِ بحاج�ة إىل أن تكون�ي
أكث�ر أمان�ة يف االعتراف بآالمك
وجروحك.

 10 : 6عالمات :أن�تِ تعرض�ت لفرتات س�يطر
علي�كِ فيه�ا االكتئ�اب  ،ولكن
باس�تطاعتك التعام�ل م�ع
الحياة.
  15 :11عالمة :أن�تِ معرض�ة لإلصاب�ة بنوبة
اكتئ�اب عظم�ى  ،ال تتجاهيل
ه�ذا  ،ألنك بحاج�ة إىل التعامل
جي�دا ً م�ع مش�اعرك ،وأن
تفحيص نمط حياتك وعالقاتك
بمساعدة املحيطني بكِ .
  16عالمة أو أكثر:ال ج�دال يف أن�ك تحتاجين
ملس�اعدة متخصصة باإلضافة
للمشورة.

كلمات متقاطعة

قصة وعربة

الغضب يجعلك غبيا
كان هناك ش�اب يس�تعد للتخرج م�ن الجامعة .كانت تعجبه س�يارة
رياضية جميلة لدى معرض تاجر الس�يارات وكان يعلم أن والده يملك
امل�ال ال�كايف لرشائها له،
فأخربه أن تلك الس�يارة
هي كل ما يريد .وعندما
اقترب ي�وم التخ�رج،
انتظ�ر الش�اب عالمات
رشاء تل�ك الس�يارة من
قبل والده.
ن�اداه وال�ده يف صب�اح
يوم التخري�ج إىل مكتبه
الخاص .قال له والده كم
هو فخور به وكم أحبه.
أعطى الوالد البنه هدية ملفوفة يف علبة .أثار الفضول الشاب يف البداية
لكن أمله قد خاب يف النهاية عندما فتح العلبة ووجد بها كتاباً.
غضب الش�اب من والده فرفع صوته يف وجهه وقال “رغم كل ما تملك
م�ن مال أعطيتني كتاباً؟” فخ�رج من البيت يمأله الغضب بعد أن ترك
الكتاب يف مكتب والده.
لم يتصل الش�اب بوالده لفرتة طويلة .مرت الس�نني ونجح الش�اب يف
عمله وامتلك منزالً جميالً وعائلة رائعة ،لكنه أدرك أن والده كان طاعنا ً
يف الس�ن ففكر بأن يذهب إليه .لم ير االبن والده منذ يوم التخرج الذي
غض�ب فيه .وقبل أن يتمكن من القي�ام برتتيبات الزيارة لوالده ،تلقى
نبأ وفاته ووصية بأنه ترك له كل ما يملك.
انطلق الشاب إىل منزل والده الراحل عىل الفور .وعندما وصل إىل املنزل،
انتاب�ه حزن مفاجئ وغم�ر الندم قلبه .بدأ الش�اب يفتش بني األوراق
الهامة لوالده ووجد ذلك الكتاب وما زال جديدا ً كما تركه قبل س�نوات
خل�ت .وبدموعه املنهمرة ،فتح الش�اب الكتاب وب�دأ يقلب صفحاته.
فج�أة س�قط مفتاح س�يارة من ظرف ملص�ق بالجه�ة الخلفية من
الكت�اب .وجد الش�اب على املفتاح اس�م التاجر ال�ذي كان يمتلك تلك
السيارة الرياضية التي رغب بها ،وكان عىل الورقة املرفقة مع املفتاح
تاريخ تخرجه ومكتوب عليها “الثمن مدفوع بالكامل”.

هـــــل تعلــــــم

– ان عندم�ا تتح�رك خطوة واحدة تحت�اج لتحريك  200عضلة يف
جس�مك – أن امل�رأة املتوس�طة الطول أقرص من الرجل املتوس�ط
الطول بنحو  5بوصات.
– أن االصب�ع الكبري يحت�وى عىل عظمتني يف حين تحتوى بقية
االصابع تحتوى عىل ثالث عظمات .
– أن القدمني يحتويان عىل  250ألف غدة عرقية.
– أن الحامض باملعدة قوى بدرجة كافية الذابة شفرة حالقة .
– أن العقل البرشى يس�تطيع االحتفاظ بمعلومات تعادل خمسة
أمثال ما يف دائرة املعارف الربيطانية .
– أن الطعام يس�تغرق نحو سبع ثوان
ليصل من الفم اىل املعدة .
– أن الحل�م يس�تغرق نح�و ثانيتني اىل
ثالث ثوان يف املتوسط .
– أن الجس�د البشرى يش�ع ح�رارة يف
نصف س�اعة تكفى لرفع درجة حرارة
جالون من املاء اىل درجة الغليان .
– أن أس�نانك تب�دأ يف النم�و قبل س�تة
أشهر من مولدك .

رأيس
1قارن يف الحجم لريى مدى التطابق  oسقوط
2جعل اآلخر رشيكا  oنظام نقل الرسائل
3مشاركة يف األفكار حول موضوع ما  oما بعده.
4مجم�وع احتياجات املكتب من الورق واألقالم وغري ذلك oحرفان
من كلمة (كزبرة).
5نصف مركز  oوضع اليشء يف الركن وبمعنى اعتمد عليه
6كريه الرائحة  oمتشابهات
7طيب الطعم والرائحة  oعاصمة اوربية (معكوسة)
8نصف يرجو  oحمام بخار حديث  oنصف تايل.
9املرأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي ال زوجة له oخالون من النجاسة.
10فاكهة كالخوخ  oزناد (مبعثرة).
أفقي
1قائل العبارة “ :البحر من ورائكم والعدو أمامكم
2أعطى رأيا خبريا  oإعادة تدوير املواد الطبيعية
3البلد الوحيد يف العالم الذي ال يضع اسمه عىل طوابع الربيد  oحرف نفي.
4نصف قارب  oنصف أرسل
5مرسحية سياسية قدمها دريد لحام
6هوادة  oنصف ناشط
7مدينة أس�بانية يف أفريقيا محاطة بأراض مغربية oيقرتب كثريا
يف القيمة أو العدد
8خلف (بالعامية)  oمناسبة تعود بشكل مستمر oنصف راجع
9رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة لونسكي
10مدينة ترفيهية امريكية كبرية منها نسخة يف فرنسا

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بريطانيا تبدأ أكبر تجربة في
العالم الختبار الدم

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7565 :االربعاء  15ايلول 2021

تبدأ هيئة الصحة الوطنية التابعة
للدولة يف بريطانيا أكرب تجربة يف
العال�م الختب�ار ال�دم “غالريي”
الرئيس من إنتاج رشكة “غريل”
الذي يمكن استخدامه يف اكتشاف
أكثر من  50نوع�ا من الرسطان
قبل ظهور األعراض.
ويفحص اختبار غالريي الحمض
الن�ووي (دي .إن.إي�ه) يف دم
املريض لتحديد ما إذا كان مصدر
أي منه خاليا مصابة بالرسطان.
ويؤدي التش�خيص املبكر ملرض
الرسطان لزيادة معدالت الشفاء
بشكل كبري.وذكرت هيئة الصحة
الوطني�ة أنه�ا تري�د  140أل�ف
متط�وع يف بريطاني�ا لرتى مدى
كفاءة االختبار كجزء من تجربة
مراقب�ة عش�وائية .وس�يتم عىل
الفور فحص عينات الدم لنصف
املشاركني باختبار غالريي.
وق�ال بيتر ساس�يني أس�تاذ
الوقاي�ة م�ن أم�راض الرسطان
يف جامع�ة كينغز كولي�دج لندن
“نحتاج لدراس�ة اختبار غالريي
بدقة ملعرفة م�ا إذا كان يخفض

ب�دأت النجم�ة اللبناني�ة ماج�دة
الروم�ي تحضرياته�ا وبروفاته�ا
اس�تعدادا للمش�اركة يف مهرجان
ج�رش للثقاف�ة والفن�ون بدول�ة
األردن يف دورته الـ  ،35تحت شعار
“ج�رش مزين�ة بالف�رح” ،لتفتح
أوىل فعالي�ات املرسح الجنوبي يوم
 22س�بتمرب الجاري ،حيث تستمر
فعاليات املهرج�ان حتى  2أكتوبر
املقبل.ويأت�ي اس�تعداد الروم�ي
وفرقتها املوسيقية لتقديم برنامجا ً
غنائيا ً يليق باملهرجان وجمهورها
األردن�ي والعرب�ي ،خاص�ة أن
حفالتها عىل مدار السنوات األخرية
كانت قليل�ة للغاية ،وهن�اك حالة
اش�تياق لها م�ن قب�ل جمهورها.
وغازل�ت النجم�ة ماج�دة الرومي
مؤخ�را جمهوره�ا بجمل�ة م�ن
التغري�دات كان أبرزها “إىل جرش
....اش�تقنا إىل عمان وأهل عمان”،
والقت التويتة تفاعال كبريا من قبل
الجمهور.

هامش

أسئلة االنتخابات

ديانا كرازون وزوجها يتغزالن مبناسبة عيد
الزواج األول
احتفل�ت الفنانة األردني�ة ،ديانا
كرازون ،بعي�د زواجها األول من
زوجه�ا اإلعالمي مع�اذ العمري،
ونرشت صورة من حفل زفافهما
عرب حسابها بموقع «انستجرام»،
مصحوبة بتعليق»:مثل اليوم من
س�نة رصن�ا لبعض..س�نة مرت
رسيعة س�نه كله�ا احرتام وحب
وزاد خوف�ك علي وحب�ك اول ما
خربت�ك إني حامل ..احس�اس ال
يوص�ف كمي�ة الحب واملش�اعر
يلي كان�ت بهذي اللحظ�ة كبرية
..دموعن�ا دم�وع ف�رح واجتن�ا

س�لمى ييل كملت هالح�ب ..الله
ال يحرمن�ي من�ك ويخليلي ي�اك
انت وس�لمى ونضل لبعض طول
العمر..بحبك ابو سلمى «.
فيم�ا وج�ه له�ا زوجها رس�الة
عرب حسابه بموقع «انستجرام»
به�ذه املناس�بة ،قائلا  »:كل
مشروع بالدني�ا ربح وخس�ارة
واعتبار الزواج مرشوع زي باقي
املشاريع فهو أكيد معرض للربح
والخسارة».
وتاب�ع »:ال�زواج م�ا بش�به أي
مرشوع بحيات�ك هو حياة مبنية

حص�دت النجم�ة حن�ان مطاوع
جائ�زة أفضل ممثل�ة عن فيلم
«قابل الكسر» من مهرجان
األمل السينمائي الدويل الذي
أقي�م بدولة الس�ويد ،والذي
عرض العام املايض ،وشارك
حنان مطاوع يف بطولته كل
من رانيا شاهني وفاطمة
عادل وخالد خطاب.
وعبرت حن�ان
ع�ن
مط�اوع
س�عادتها بالنج�اح
ال�ذي حققت�ه مؤخ�رًا يف
الكثير من األعم�ال الفنية
الت�ي قدمته�ا س�واء عىل
املس�توى التليفزيون�ي او
السينمائي ،مؤكدة فرحتها

عىل االحرتام والحب هدفها تكوين
أرسة جديدة بهدوء وسالم ..حياة
تفاصيله�ا كثيرة من عند ستر
وغطا على بعض لعن�د عالحلوة
واملرة مع بعض .ونيال البيت اليل
بطلع من�ه بيت» ،واختتم كالمه:
«كل س�نة وأنتِ زوجتي ورشيكة
حيات�ي أم س�لمى األصيلة وربنا
يجعل كل أيامنا هدوء وسالم «.
يأتي هذا فيما رزقت الفنانة ديانا
كرزون بطفلتها األوىل من زوجها
اإلعالم�ي مع�اذ العمري ،ش�هر
يوني�و امل�ايض ،وال�ذي أعلن عرب
حس�ابه بموقع «فيس بوك» عن
والدة طفلتهما ،حيث نرش صورة
لهم�ا ،مصحوبة بتعليق« :الحمد
لله رب العاملين الذي بنعمته تتم
الصالح�ات ،الي�وم رصن�ا ثالثة
ونورت حياتنا طفلتنا األوىل ،حمد
لله عىل سلامة زوجت�ي الغالية،
ربنا يقدرني أكون لعيلتي الس�ند
والع�زوة واألم�ان» ،وف�ور نرش
الص�ورة انهالت عليها الكثري من
تعليقات التهنئة واملباركة.

بحصده�ا جائ�زة أفض�ل ممثلة من
مهرج�ان دويل ع�ن فيل�م «قابل
للكسر» ،وذل�ك م�ن مهرجان
األمل الس�ينمائي الدويل الذي
أقي�م يف س�توكهولم بدول�ة
السويد.
وقال�ت إله�ام ش�اهني يف
الفيدي�و« :الجاي�زة دى أن�ا
لسه مس�تلماها لحبيبة قلبي
الفنانة الجميلة حنان مطاوع،
دلوقت�ي حاال حصلت على جائزة
أفض�ل ممثلة عن فيل�م «قابل للكرس»
للمخرج أحمد رشوان ،بمهرجان األمل السينمائي
الدويل يف الس�ويد ،حنون مربوك مربوك مربوك ،أنا
سعيدة إن فيلم مرصي بياخد جائزة من مهرجان
دويل ،وسعيدة ألنك انتي اليل بتحصيل عىل الجايزة
دي ،ألنك بجد تستحقيها».

محزة مصطفى
بدأ العد التنازيل لالنتخابات املبكرة ..هل هي مبكرة فعال؟ ال طبعا..
االنتخابات املبكرة ال تجرى قبل ستة شهور من املوعد الدستوري
إلجرائها ..إذن ماذا يمكن أن نطلق عىل هذا النوع من االنتخابات؟
إسأل أهل الحل والعقد؟ أين أجدهم؟ بالفضائيات ..طيب هل جرى
الرتتيب لها ـ االنتخابات املبكرة ـ طبقا للدستور؟ ال طبعا ..الدستور
يقول إن االنتخابات يجري حسمها طبقا ملرسوم جمهوري يحدد املدة
بـ  60يوما ..وخالل هذه املدة يحل الربملان نفسه وتتحول الحكومة
اىل حكومة ترصيف أعمال ..وهل هذا ما جرى عندنا؟ هل أنت جاد
أم تريد «تغشم روحك»؟ ال والله جاد ..إذا جاد وينطبق عليك املثل
الشهري «يا غافلني الكم الله» لم يجر أي يشء عندنا من هذا القبيل..
قالوا مبكرة قلنا مبكرة ..كيف ومتى وعىل أي أساس وماهي الرشوط
والضمانات ال أحد يريد الدخول يف التفاصيل ..ملاذا؟ أنت مرص عىل إنك
تريد «تغشم روحك».
كيف؟ ألم تعلم أن الشيطان الذي دخل يف تفاصيل التفاصيل بني أبينا
آدم وأمنا حواء وأخرجهم بـ «ليلة ظلمة» من الجنة يمكن أن يدخل
يف تفاصيل تفاصيلنا ونحن تفاصيلنا مكشوفة ويلعب بينا طوبة،
خصوصا أن مييس ترك برشلونة بليلة ظلمة أيضا؟ ..إذن كيف نجري
انتخابات يف موعدها كما تقولون ولم يحصل موعد قبل  60يوما ولم
يحل أحد نفسه؟ ألم أقل لك إنك ال تستطيع معي صربا؟ ألم أقل لك إنك
ليس غشيما فقط بل أنت «كمش»؟ ملاذا؟ صار اتفاق «جنتلمان» بأن
الربملان يحل نفسه يوم  7بالشهر القادم ،أي قبيل  3أيام من موعد
إجراء االنتخابات؟ أيبااااه ..والله صارت زحمة ..طيب والحكومة؟
الحكومة هي األخرى تتحول مشكورة «ما قرصيتي» قبل  3أيام
وتصبح حكومة ترصيف أعمال.
هل أفهم من هذا أن الشعب العراقي ..شعب الحضارات ..أول شعب
علّم العالم الكتابة ..شعب كلكامش وأنكيدو وحمورابي وعشتار «مو
شرياوتون» وبابل وأكد وأور وأريدو ومال عبود الكرخي وكعك السيد
ورشبت حاج زبالة ،راح يبقى  3أيام بدون برملان وبدون حكومة؟
هل هذا يمكن أن يحصل يف أرض السواد وبال ما بني النهرين والنخيل
الذي يجرف واقفا بينما «اليسوه واملا يسوه» من دول العالم عندها
«علم ودستور ومجلس أمة» حتى لو كان «كل عن املعنى الصحيح
محرف»؟
هل تقبل ضمائركم ذلك؟ هل يمكن أن أستيقظ صباحا ويف طريقي اىل
فرن الصمون وبسطية القيمر والكاهي «الحمد الله ما أزالوها» لجلب
«الريوك» بينما كل يشء يميض بهدوء ..ال سيطرات ..وال مرابطات..
وال دوريات ..ال حزام أمان ..وال إجازة سوق؟ إذن ما هو الفرق بني
الحل والال حل ..بني األعمال وترصيف األعمال؟ طيب وماذا بعد األيام
الثالثة التي يتعايش فيها الحمل والذئب احرتاما للمصلحة الوطنية
العليا؟ وهل هذه تحتاج «روحة للقايض»؟ نعم ..ملاذا؟ لنعد اىل املربع
األول أحسن ..ملاذا؟ دخت.

مريهان حسني تعود لفرتة الستينيات يف مسلسل «بيت املعادي»
تبدأ الفنانة مريهان حسني تصوير
دورها يف مسلسل «بيت املعادي»
الذي كان يحمل اسم «الستات بتعرف
تقتل» قبل تغيريه ،حيث تعود مريهان
خالل األحداث إىل فرتة الستينات
السيما أن قصة العمل تعتمد عىل
التنقل بني فرتات زمنية ،من خالل

(انستغرام) يسهّل عملية البحث تماماً
لخدمتك فقط

قصص مختلفة عن املرأة وعالقتها
بالرجل.
ويستعد املخرج محمد سالمة،
الستئناف تصوير مشاهد املسلسل
خالل األيام املقبلة وذلك بعد انتهائه
من املشاهد األوىل التي دارت يف الفرتة
املعارصة وجمعت بني تارا عماد وإنجي

كيوان ورشيف حافظ ،حيث تم وضع
خطة لتصوير كل فرتة زمنية بشكل
متتايل ،السيما وأن ذلك يحتاج ديكورات
ومالبس مختلفة تتناسب مع الفرتات
الزمنية.
مسلسل «بيت املعادي» مأخوذ من
فورمات أجنبي ويعرض يف  12حلقة عىل

احدى املنصات الرقمية عىل االنرتنت،
وهو بطولة كندة علوش ،إنجي املقدم،
مريهان حسني ،أحمد وفيق ،صربي
فواز ،تارا عماد ،انجي كيوان ،رشيف
حافظ ،إضافة إىل ظهور عدد من الفنانني
كضيوف رشف والعمل سيناريو وحوار
محمود عزت ،إخراج محمد سالمة.

تامر حسين يتجاهل زواجه ويفاجئ مجهوره
انترشت العديد من
الشائعات حول توتر
العالقة بني تامر حسني
وزوجته نجمة ستار
أكاديمي بسمة بوسيل ،األمر
الذي جعلهما يقرران االنفصال
مجدداً ،ولكن ما حقيقة هذه
األخبار والشائعات التي انترشت
وجعل من اسم الثنائي ترند عرب تويرت
خالل الساعات املاضية.

رغم انتشار األخبار حول خالف تامر
حسني مع زوجته بسمة بوسيل بسبب
زواجه بفنانة شابة ،إال أن تامر وبسمة
لم ينشغال بالرد عىل هذه الشائعات التي
اعتاد عليها الثنائي طوال فرتة زواجهما.
وأكد مصدر خاص أن هذه األخبار ربما
خرجت من بعض الحاقدين عىل نجاح
تامر؛ خاصة بعد ظهوره مع بسمة أخريا ً
يف أكثر من مناسبة ونرش فيديوهات
خاصة تجمعهما سويا ً وبدت عالقتهما

تغريدات

قوية أمام الجميع خاصة يف آخر حفل له
بعد أن تشاركا الغناء عىل خشبة املرسح
احتفاال بعيد ميالده .
ويستعد تامر حسني لختام موسم
حفالته الصيفية يف أحد أشهر الفنادق
باإلسكندرية واملقرر أن يكون الحفل يف 26
سبتمرب الحايل.
وكان تامر حسني قبل أيام قد نرش فيديو
خاص عرب صفحاته الرسمية عىل مواقع
التواصل االجتماعي من داخل األستديو

الخاص به ليشارك العزف مع غناء آيتن
عامر التي قدمت أغنية «عيونه دار « عرب
صفحتها؛ وهو ما تفاجأت به آيتن أثناء
تواجدها للتصوير يف بريوت حيث تشارك
يف بطولة مسلسل «دقيقة العرشين « امام
كاريس بشار.
ووعدت آيتن جمهورها بالكشف عن
أعمالها الغنائية التي قامت بتسجيلها
قبل فرتة وتنتظر املوعد املناسب لطرحها
للجمهور.

صبا مبارك ورحلة جناح جديدة

السيد عمار الحكيم

النزاهة والش��فافية يف إعالن نتائج
اإلنتخاب��ات وس��رعة إعالنها خطوة
مهم��ة لإلس��راع بتش��كيل احلكومة
املقبلة.

موفق عبد الوهاب

احلي��اة حتتاج احيان��ا اىل جتاهل ..
أحداث  ،اش��خاص  ،افعال  ،اقوال ..
لذا عوّد نفسك على التجاهل الذكي
فليس كل امر يستحق وقوفك ! .

“واتسآب” يطلق قريبا ميزة تحويل
الرسائل الصوتية إلى نصية

يعمل تطبيق املحادثات األش�هر ”واتس�آب“ عىل تطوير ميزة ”ترانس�كرايب“
والتي تعني نس�خ الكالم املوجود بالرس�ائل الصوتية بش�كل تلقائي ،وتحويله
إىل ملف�ات نصي�ة؛ تمهي� ًدا إلطالقها قري ًبا.ويه�دف تطبيق واتس�آب من وراء
إطلاق تلك املي�زة ،إىل جعل الوصول للرس�ائل الصوتية أكثر س�هولة ومالءمة
للمس�تخدمني.وقد تك�ون الرس�ائل الصوتية مناس�بة للمس�تخدمني الذين ال
يرغبون يف الكتابة ،لكنها قد تكون مزعجة بعض اليشء لآلخرين ،ال س�يما إذا
كان�وا يف اجتماع أو يف مكان عام ،ألنها تحتاج إلضافة سماعة.وس�تقوم امليزة
الجديدة -وهي قيد التطوير حال ًيا -بنسخ محتوى الرسائل الصوتية املرسلة من
قبل مس�تخدمني آخرين ،إىل محتوي نيص ،عبر تقنية التعرف عىل الكالم.هذه
امليزة س�تكون اختيارية ،وس�تتطلب ً
ً
خاصا من األجهزة التي تعمل بنظام
إذنا
آي أو إس (.)iOSوس�يظهر اإلش�عار الت�ايل عندما يحاول املس�تخدم الوصول
إىل املي�زة ألول مرة ”يرغب تطبيق واتس�اب يف الوصول إىل خاصية التعرف عىل
الكالم“.وبمجرد منح اإلذن املطلوب ،سيتم نقلك لتجربة الخدمة الجديدة.

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

حنان مطاوع تفوز جبائزة أفضل ممثلة يف
مهرجان األمل الدولي

تخطط منصة  Zoomلتوسيع دعمها للنصوص املبارشة التلقائية مع
إضافة النس�خ املبارش (تحويل ال�كالم إىل نصوص مكتوبة) ،وتحويل
مي�زة الس�بورة البيضاء إىل تطبي�ق كامل امليزات ،من بين العديد من
التغيريات األخرى التي أعلنت عنها الرشكة يف مؤتمر  .Zoomtopiaوتم
اإلعلان عن توفري النس�خ املبارش التلقائي أو التس�ميات التوضيحية
املغلق�ة باللغ�ة اإلنجليزية لحس�ابات املنصة املجانية يف ش�هر فرباير
 2021وفق�ا مل�ا نقلته العربي�ة نت .وتق�ول املنص�ة اآلن إنها تخطط
لتوفري النس�خ يف الوقت الفعلي (ملا يصل إىل  30لغ�ة إضافية) بحلول
نهاي�ة العام املقبل .وكجزء من هذه الدفعة ،تقدم املنصة ً
أيضا خدمات
النس�خ للحسابات املدفوعة ،مع خطة لدعم النسخ يف الوقت الفعيل عرب
ما يصل إىل  12لغة بحلول نهاية العام املقبل .ولم تكن املنصة قادرة عىل
مشاركة تفاصيل حول اللغات التي يتم دعمها ومتى .ولكن قالت إن هذه
التحسينات هي نتيجة مبارشة لخربة التعلم اآليل التي اكتسبتها من خالل
االس�تحواذ عىل رشكة النس�خ األملانية .Kitesوقالت الرشكة :تعمل امليزة
عىل توصيل املس�تخدمني يف جميع أنحاء العالم .ويس�اعد هذا التوسع يف
ميزات النسخ لدينا يف التغلب عىل حاجز اللغة الذي يمكن أن يمنع التواصل
والتع�اون الديناميكيني.ويص�ل التغيري الرئييس اآلخر إىل ميزة الس�بورة.
وتتيح لك املنصة حال ًيا إنش�اء ومش�اركة ألواح الكتابة أثناء االجتماعات
للرس�م م ًع�ا أثناء التحدث .ولكن التوس�يع املخطط ال�ذي يتم إطالقه يف
مرحلة تجريبية يف وقت الحق من هذا العام يجعل السبورة متاحة خارج
االجتماعات يف تطبيقات املنصة لألجهزة املحمولة ونسخة الويب.

كشفت منصة تطبيق تبادل الصور
(انس�تغرام) ع�ن جمل�ة جدي�دة
م�ن املزاي�ا والخصائ�ص ،وذلك يف
ظ�ل التغيير الكبري ال�ذي طرأ عىل
املنص�ة خلال الس�نوات األخيرة،
بعدما كان�ت الش�بكة االجتماعية
مخصص�ة فق�ط ملش�اركة الصور
قبل أن تستحوذ عليها (فيس بوك)
يف ع�ام  2012يف مقابل مليار دوالر
أمريكي.وتحول�ت إىل منصة تواصل
اجتماع�ي متكامل�ة م�ع خ�واص
التواصل بني املستخدمني ،استخدام
نس�خة املتصفح بفعالية أكرب ،وإىل
جان�ب كل ما س�بق فقد تحس�نت
خ�واص البحث واالستكش�اف عىل
انس�تغرام إىل ح�د كبير ،حي�ث إن
املنصة ستكون أكثر ذكاء يف إيصال
املستخدم ملا يبحث عنه فعل ًيا ،وذلك
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ضجت مواقع التواصل االجتماعي بخرب
اعتداء الفنان العراقي ،سيف نبيل ،عىل
حبيبته اللبنانية ،إثر خالف وقع بينهما.
وقد تحدث عن هذه القصة االعالمي إييل
باسيل يف فيديو قال خالله إنه تم إلقاء
القبض عىل سيف قبل أسبوع تقريباً ،بعد
ان رفعت حبيبته ،دعوى قضائية ضده،
وخضعت للفحص الطبي إلثبات التهمة.
وقال إييل إن سيف ممنوع من الخروج من
االرايض االماراتية إىل أن ينتهي التحقيق.
وبعد انتشار هذه االخبار ،نرش سيف نبيل
مقاطع فيديو عرب صفحته الخاصة بموقع
التواصل االجتماعي إنستغرام ،ظهر فيها
وهو حر طليق لينفي بطريقة غري مبارشة.

زووم تخطط إلضافة النسخ المباشر
لتحويل الكالم إلى نصوص

حس�ب ما أوضح مدير انس�تغرام،
آدم م�ورسي ،يف تدوين�ة حديث�ة.
يهت�م التحديث األخير للبحث عرب
انس�تغرام بإيص�ال املس�تخدم مل�ا
يبحث عن�ه فعليا م�ع حمايته من
أي محت�وى مزيف أو غري مناس�ب
له.وعن�د البحث عىل كلم�ة ما عرب
املنصة فأول ما س�يحدث هو إعادة
ترتي�ب نتائ�ج البح�ث بن�ا ًء على
عالقتها باملستخدم نفسه ،وتعتمد
املنصة على كم كبري م�ن البيانات
الت�ي تمتلكه�ا ع�ن مس�تخدميها
لتحسن من هذه الخاصية.وتح ّدث
م�ورسي عن بع�ض العوام�ل التي
تدخ�ل يف ترتي�ب نتائ�ج البح�ث،
والعام�ل األول واألكث�ر أهمي�ة
بالطبع ه�و النص الذي يتم كتابته
يف خانة البحث.

07810090003

سيف نبيل ينفي بطريقة غري مباشرة خرب اعتقاله

ماجدة الرومي تواصل
بروفاتها استعدادا
ملهرجان جرش
ع�دد اإلصاب�ات بالرسط�ان
التي يت�م تش�خيصها يف مرحلة
متأخ�رة بصورة كبيرة ،ويمكن
أن ُيحدث االختبار تغيريا هائال يف
االكتشاف املبكر للرسطان ونحن
متحمس�ون لكوننا الرواد يف هذا
البحث املهم”.
ويع�د رسط�ان الرئة حت�ى اآلن
هو الس�بب األكثر شيوعا للوفاة
بم�رض الرسط�ان يف اململك�ة
املتح�دة حيث يق�ف وراء ُخمس
الوفيات بسبب الرسطان.
وأف�ادت هيئة الصح�ة الوطنية
ب�أن رسط�ان الرئ�ة واألمع�اء
والربوس�تاتا والث�دي مس�ؤول
عن  45%م�ن الوفي�ات الناتجة
عن م�رض الرسط�ان يف اململكة
املتحدة.
وأعلن�ت رشكة إلومينا األمريكية
الش�هر امل�ايض أنه�ا أكمل�ت
االس�تحواذ على غري�ل بصفقة
قيمتها  7.1مليار دوالر.
وأشارت إلومينا إىل أنها ُ
ستشغل
غري�ل على نح�و منفص�ل عن
رشكتها الحالية.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

بعد نجاحها القوي بفيلم أمرية الذي
شاركت به صبا مبارك ضمن مهرجان
فينسيا ،تستعد لرحلة نجاح جديدة
بالجونة ،حيث يشهد الفيلم القصري
عرنوس لصبا مبارك واملخرج سامر
البطيخي عرضه األول عامل ًيا ،وذلك
ضمن فعاليات النسخة الخامسة
من مهرجان الجونة السينمائي (14
–  22أكتوبر  /ترشين األول) ،حيث
ينافس يف مسابقة األفالم القصرية.
أحداث الفيلم تجري يف يوم عادي
داخل أحد املجمعات التجارية يف
عمان ،حيث يستعد سامي الفتى
الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي،
لتنفيذ خطتهما املُحبكة لرسقة هدية
غري تقليدية من متجر مالبس داخلية،
ليهديها سامي لحبيبته وتجسدها
صبا مبارك ضمن األحداث ،ولكنهما

لم يأخذا بعني االعتبار دناءة أصحاب
املحالت التجارية ما قد يعطل سري
خطتهما.
الفيلم من تأليف وإخراج سامر
البطيخي ،وبطولة صبا مبارك،
أحمد العمري ،زياد بكري ،فادي
حدادين ومحمد إدريس ،وإنتاج
 Pan East MediaوSierra Bravo
MAD
وتتوىل
،Productions
 Solutionsمهام توزيع للفيلم يف
العالم العربي.
وتحاول صبا حاليا ً إنهاء ارتباطاتها
الفنية قبل موعد عرض الفيلم
بالجونة بعد أسابيع حيث لديها
أكثر من مرشوع فني جديد تعود به
للجمهور خالل الفرتة القادمة بداية
من فيلم الرسب ألحمد السقا حتى
فيلمها الجديد مع محمد ممدوح.

