األمن الوطين خيرتق «واليتني رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
داعشيتني» يف كركوك
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني القبض عىل ( )5عنارص
ارهابية يف محافظتي كركوك واالنبار.وقالت الخلية
يف بيان ورد لـ «الزوراء» :إن مفارز جهاز األمن
الوطني يف كركوك تمكنت من االطاحة وفق مذكرة
قضائية بخلية مكونة من ثالثة ارهابيني ينتمون
لعصابات داعش االجرامية ،احدهم عمل عنرصا ً
استخباريا ً ضمن ما يسمى والية كركوك».وأشار
البيان إىل «تمكن املفارز األمنية يف محافظة االنبار
بعد استحصال املوافقات القانونية من إلقاء القبض
عىل اثنني من العنارص املنتمني لعصابات داعش،
عمال بصفة مقاتلني فيما تسمى بوالية الفرات».

صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع
التضخم يف العراق

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
توقع صندوق النقد العربي ارتفاع التضخم السنوي يف العراق خالل العامني الحايل
واملقبل.وقال صندوق النقد العربي يف تقرير له اطلعت عليه «الزوراء» :انه من املتوقع
ان «يتأثر العراق عىل املستوى العام لألسعار بأثر تفيش وباء كورونا عىل مستوى
االمدادات من السلع ،اضافة اىل اثر التغريات يف اسعار السلع املستوردة ،السيما ان العراق
يعتمد بشكل كبري عىل العالم الخارجي يف تغطية حاجاته من السلع والخدمات».وتابع
ان «هذا االمر من شأنه ان يبقي االقتصاد العراقي عرضة للتقلبات املتوقعة يف العالم
سلبا او ايجابا ،فضال عن اثر التغريات يف قيمة العملة املحلية عىل قيمة تلك السلع
والخدمات خاصة يف ظل تراجع القوة الرشائية للدينار العراقي».وتوقع الصندوق اىل
ان «يبلغ معدل التضخم السنوي يف العراق حوايل  2.8باملئة خالل عام  2021وسريتفع
اىل  3.1باملئة خالل عام .»2022

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7566 :الخميس  16ايلول 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7566 Thu 16 Sep 2021

انطالق املؤمتر الدولي السرتداد األموال املنهوبة يف بغداد مبشاركة دولية واسعة
أبو الغيط :نقف مع كل املؤسسات اليت تعمل على مكافحة الفساد واسرتداد األموال

الكاظمي :اللجنة العليا ملكافحة الفساد أفصحت عن ملفات مل تكشف منذ  17عاماً

بغداد /الزوراء:
انطلقت ،أمس األربعاء ،اعمال املؤتمر
ال�دويل السترداد األم�وال املنهوبة يف
بغداد بمشاركة دولية واسعة ،وفيما
اكد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،ان لجنة مكافحة الفس�اد
افصح�ت عن ملفات لم ُتكش�ف منذ
 17عاماً ،اش�ار االمني العام لجامعة
الدول العربية اىل ان الجامعة العربية
تويل اهتماما ً كبريا ً بمكافحة الفس�اد
وتنسيق املواقف املشرتكة.
وق�ال الكاظم�ي ،يف كلمت�ه خلال
املؤتم�ر تابعت�ه “ال�زوراء”“ :أرحب
بك�م أيها األش�قاء يف مؤتمركم املهم
عن استرداد االموال املنهوبة بس�بب
الفس�اد ،ضيوف�ا ً كرام�ا ً يف أرض
الرافدي�ن يف بغدادك�م الت�ي عان�ت
ما عان�ت بس�بب الفس�اد ،وتهريب
خيرات الع�راق ونهبه�ا على امتداد
العق�ود املاضية” ،مبينا ان “الفس�اد
ٌ
مرض خط ٌ
ُ
يصيب
ري
وتهريب األموال
أي مجتم�ع ،وأي دول� ٍة اذا ل�م يت�م
ُ
امل�رض
مخاط�ر ه�ذا
التعام�ل م�ع
ِ
ِ
خلال اتخاذ
بجدية ومس�ؤولية ،من
ِ
اإلجراءات الكفيلة بمكافحة الفس�ا ْد
والقضاء عىل منافذ التبديد والتهريب
واالس�تهتار بمق�درات الش�عوب”.
ِ
وأض�اف“ :نعرتف أن هذا الداء أصاب
َ
ٌ
ملي�ارات من
دولتن�ا لعق�ود ،فهناك
ُ
ال�دوالرات تم�ت رسقته�ا وتهريبها
ِ

السيسي يؤكد للحلبوسي حرص مصر على
تطوير آليات التعاون الثنائي مع العراق

يف عه�د النظام الدكتاتوري الس�ابق،
ولألسف ما بعد العام  ،2003سمحت
ُ
التأسيسية يف تفاقم الفساد
األخطا ُء
َ
ُ
البعض
واستغل
وبنحو أكثر خطورة،
ٍ

َ
َ
َ
القانونية
والثغ�رات
األمنية
الفوىض
ِ
الش�عب ونقلِه�ا إىل
أم�وال
رسق�ة
يف
ِ
ِ
ِ
خارج العراق” ،مشريا اىل ان “الفساد
واسترداد أم�وال الش�عب العراق�ي

املهرب�ة إىل خ�ارج الع�راق يمثلان
أولوية للحكوم�ة الحالية”.وتابع ان
“الفس�اد واإلره�اب وجه�ان لعملة
قدرات
واحدة ،كما ان الفساد وتبديد
ِ

الدول�ة وإمكانا ِته�ا إره�اب رصيح،
َ
لعصابات
الطري�ق
وقد مهد الفس�اد
ِ
لتدنيس أرض العراق”.
داعش
ِ

تفاصيل ص3

رئيس احتاد الكرة  :جلنة دولية ستزور العراق للنظر يف رفع احلظر عن مالعبنا

ص6

أبل تكشف عن سلسلة موبايل  iPhone 13اجلديدة وأسعارها

االخرية

املفوضية تقرر إلغاء املصادقة على نائبة إيزيدية لـ
مرشحة لشرائها بطاقات ناخبني

بغداد /الزوراء:
ق�رر مجل�س املفوضين يف املفوضي�ة
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات إلغ�اء
املصادق�ة عىل مرش�حة ورف�ع دعوى
ضدها لقيامها برشاء بطاقات ناخبني.
وذكر بيان ملفوضي�ة االنتخابات تلقته
“ال�زوراء” :ان مجل�س املفوضين يف
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات

ق�رر إلغ�اء املصادق�ة على املرش�حة
(أش�واق فهد عبود الغري�ري) وحجب
األص�وات الت�ي تحص�ل عليه�ا ي�وم
االقتراع ،وذل�ك لوجود دع�وى جزائية
ضده�ا ع�ن قيامه�ا بشراء بطاقات
ناخبني.واضاف :ان القرار قابل للطعن
أمام الهيئة القضائية لالنتخابات خالل
( )٣أيام تبدأ من اليوم التايل للنرش.

الكهرباء :سنبقى حباجة للغاز اإليراني
لعشرات السنوات

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزي�ر الكهرب�اء وكال�ة ،ع�ادل
كريم ،ان الوزارة ستبقى بحاجة للغاز
اإليراني لعرشات السنوات املقبلة.وقال
كري�م يف ترصيح صحفي :لدينا س�وء
تفاهم مع إيران يف عدة قضايا مرتبطة
بعقود الغ�از والكهرباء وتوقف اإلمداد
اإليران�ي م�ن الكهرباء أث�ر عىل خطط
التموي�ن” .وأض�اف “لدين�ا مش�اكل
فنية وتقنية وتأخر يف دفع مستحقات
الطاقة إليران” .مشريا اىل انه “توصلنا
إىل طاق�ات إنتاجية قياس�ية للكهرباء
يف الصي�ف املايض”.وكش�ف كريم عن
“خطط طموحة جدا يف إنتاج الكهرباء
س�نلعن عنه�ا قريب�ا” .الفت�ا اىل ان
“رشكات عاملي�ة عمالق�ة ستس�تثمر

 :اتفاقية سنجار ما زالت حربا على ورق وجيب إعادة النازحني إىل القضاء
النيابية تش�كيل قوة اتحادية لتس�لم امللف االمني
يف قضاء س�نجار بمحافظة نينوى.وقالت النائبة
ع�ن املك�ون االيزي�دي ،خال�دة خلي�ل ،يف حدي�ث
لـ»الزوراء» :ان االتفاقية االمنية الخاصة بسنجار
لم تطبق حتى اآلن ،ومازالت حربا عىل ورق ،وحان

األوان لتطبيقها واعادة النازحني من اهايل سنجار
اىل القض�اء ،الن ال ح�ل لديه�م س�وى الع�ودة اىل
منازله�م ،بعد تركها يف املخيمات ملدة  7س�نوات.
وأضافت :ان اساس االتفاقية هي اعادة النازحني
الن عودته�م مهمة جدا ،الن هن�اك قرارات دولية

تلح عىل العراق .الفتة اىل :ان هناك أطرافا يف بغداد
كان�ت عائقا يف تنفيذ االتفاقي�ة ،ونأمل بعد هذه
التهدئ�ة التي حصل�ت يف العراق ألن�ه ايضا هناك
اتفاق بأن ترتك سنجار ألهلها.

تفاصيل ص2

تعيني ليز تروس وزيرةً للخارجية

رئيس الوزراء الربيطاني جيري تعديال وزاريا مشل كبار الوزراء

لندن /متابعة الزوراء:
أج�رى رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي،
ً
تعديلا وزاري�اً،
بوري�س جونس�ون،
ً
وزيرة للخارجية
حيث عني ليز ت�روس
يف اململك�ة املتح�دة وأقال وزي�ر العدل
روب�رت باكلن�د ،ووزي�ر الرتبية غافني
وليامسون ،وكذا وزير اإلسكان روبرت
جنري�ك كم�ا أق�ال وزي�ر الخارجي�ة
دومني�ك راب وعينه وزي�را للعدل.وبدأ
رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي ،بوري�س

جونس�ون ،إجراء تعديل وزاري ،امس
األربع�اء ،يش�مل كبار ال�وزراء ،أولهم
وزي�ر التعلي�م ،على أمل إع�ادة تركيز
اهتم�ام الحكومة عىل رفع مس�تويات
املعيش�ة بع�د جائح�ة كوفي�د.19-
وعرقلت الجائحة مس�اعي جونس�ون
لحل مش�كلة عدم املساواة بني املناطق
من�ذ أن ف�از يف انتخاب�ات  2019بأكرب
أغلبي�ة لح�زب املحافظين يف الربمل�ان
منذ فرتة حك�م مارجريت تاترش.وقال

مصدر يف مكتب جونس�ون إنه سيعني
وزراء «مع الرتكيز عىل تحقيق الوحدة
واملس�اواة يف البلد بأكمله».كان جافني
وليامس�ون أول م�ن ق�ال إنه س�يرتك
منصبه كوزير للتعلي�م ،بعدما تعرض
النتق�ادات بس�بب تعامله مع مس�ألة
إغلاق امل�دارس واالمتحان�ات أثن�اء
الجائحة.واته�م معارضون جونس�ون
بأنه اخت�ار ،امس األربعاء ،لإلعالن عن
التعدي�ل الوزاري ليغط�ي عىل تصويت

مزم�ع لح�زب العم�ال املع�ارض يف
الربمل�ان عىل قرار الحكوم�ة إلغاء دعم
إض�ايف للأرس منخفض�ة الدخل جرى
اس�تحداثه أثناء الجائحة ،وهي خطوة
عبر بعض نواب ح�زب املحافظني عن
قلقه�م بش�أنها أيضا.وجل�س وزي�ر
املالية ،رييش سوناك ،بجوار جونسون
يف الربملان أثناء حض�ور رئيس الوزراء
جلس�ة األس�ئلة واألجوبة األسبوعية،
لك�ن وزي�ر التعليم وليامس�ون ووزير

الخارجي�ة دوميني�ك راب ،الذي ترددت
أقاوي�ل أيض�ا بأن�ه ضم�ن ال�وزراء
الراحلني ،لم يكونا جالسين يف املقاعد
األمامية.ويواجه جونس�ون دعوات إىل
إقالة راب بعدما أمىض وزير الخارجية
عطل�ة يف كري�ت أثن�اء تق�دم حرك�ة
طالب�ان ص�وب العاصم�ة األفغاني�ة
كاب�ل ،ووس�ط مزاعم بتجاه�ل قراءة
آالف الرسائل اإللكرتونية من أشخاص
يطلبون املساعدة ملغادرة أفغانستان.

برنت يتجاوز الـ 75دوالراً للمرة األوىل الرئيس التونسي يتعهد مبحاربة “املافيا اليت حتكم البالد”
منذ  6أسابيع
قريب�ا يف إنت�اج الكهرب�اء بالع�راق،
وأبرمنا اتفاقيات إلنت�اج الكهرباء مع
رشكات توتال ومصدر وسيمنس”.

تفاصيل ص5

بعد تسجيل  3895إصابة و 35حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا ملحوظا بإصابات
ووفيات كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،فيما اكدت
تس�جيل  3895اصاب�ة جدي�دة و35
حال�ة وفاة وش�فاء  5725حالة.وذكرت
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
عدد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ، 33193ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،14863362مبينة انه تم تسجيل 3895

الزوراء /حسني فالح:
اكدت النائب�ة عن املكون االيزي�دي ،خالدة خليل،
ع�دم تنفي�ذ االتفاقية االمني�ة الخاص�ة بقضاء
س�نجار ،وفيم�ا دع�ت اىل رضورة تس�هيل عودة
النازحين اىل القضاء ،اعلنت لجن�ة االمن والدفاع

بغداد /الزوراء:
اك�د الرئيس املصري ،عبد الفتاح الس�ييس،
خلال لقائه رئي�س مجلس الن�واب ،محمد
الحلبويس ،امس االربع�اء ،حرص بالده عىل
تطوي�ر آليات التع�اون الثنائي م�ع العراق.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الربملان يف بيان
تلقته «ال�زوراء» :ان «رئيس مجلس النواب،
َ
رئي�س جمهورية
محم�د الحلب�ويس ،التقى
مرص العربية ،عبد الفتاح الس�ييس ،يف قرص
االتحادي�ة ،وبحث اللقاء العالق�ات املتنامية
بين البلدي�ن الش�قيقني ،وأهمي�ة العم�ل
لتعزي�ز آفاق التعاون االستراتيجي».وأعرب
الحلبويس ،خلال اللقاء ،ع�ن تقديره العايل
لجهود الرئيس السييس يف دعم العراق ،مثمنا ً
دور مصر الداع�م يف اس�تعادة االس�تقرار
بالع�راق ،مؤك�دا تطلع�ه لتطوي�ر التع�اون
بني البلدين الش�قيقني عىل املس�توى الثنائي
وتعزيز وتفعيل التعاون الثالثي بني األش�قاء

(الع�راق ومرص واألردن)».واش�ار إىل أهمية
التعاون النيابي يف املحافل العربية واإلقليمية
والدولية.م�ن جهت�ه ،أك�د الرئي�س املرصي
حرص بالده عىل اس�تمرار تطوي�ر التعاون
مع الع�راق يف جميع املج�االت وعىل مختلف
األصعدة ،س�واء عىل املس�توى الثنائي أو من
خالل آلي�ة التعاون الثالثي مع مملكة األردن
الشقيقة ،واستعداد مرص الكامل لنقل خربة
تجربتها التنموية إىل العراق ،من أجل تحقيق
استقراره واستعادة مكانته التاريخية ودوره
العربي واإلقليمي الفاعل وترسيخ موقعه يف
العالم العربي .كما رَّ
عب الس�ييس عن األهمية
البالغة لالنتخابات الربملانية القادمة يف رسم
مالمح الفرتة املس�تقبلية يف العراق ،وتقوية
ً
فضلا عن رفض مرص
مؤسس�اته الوطنية،
َ
جميع التدخالت الخارجية يف شؤون العراق،
مع االلتزام بمبادئ االحرتام املتبادل لس�يادة
الدول وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية.

اصاب�ة جدي�دة و 35حالة وفاة وش�فاء
 5725حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت
الش�فاء ال�كيل،)93.7%( 1840395 :
بينم�ا ع�دد ح�االت االصاب�ات ال�كيل:
 ،1963264أم�ا عدد الح�االت التي تحت
العالج ،101238 :يف حني ان عدد الحاالت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة ،650 :وعدد
حاالت الوفيات ال�كيل ،21631 :الفتة اىل
ان ع�دد امللقحني لي�وم امس، 110310 :
ليصبح عدد امللقحني الكيل.4261149 :

بغداد /الزوراء:
صع�دت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام برن�ت ،امس
األربع�اء ،لتتج�اوز  75دوالرا ً للم�رة األوىل
منذ  6أس�ابيع ،بينما ارتفع�ت العقود اآلجلة
للخ�ام األمريك�ي يف وقت س�ابق ملس�تويات
فوق  71.46دوالرا للربميل.يف تداوالت سابقة
ارتفعت العق�ود اآلجلة لخام غرب تكس�اس
الوسيط يف نيويورك بنحو  ،0.5%بعد أن أفاد
معه�د البترول األمريكي املمول م�ن القطاع
بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار
 5.44ملي�ون برميل ،بينم�ا انخفض البنزين

والديزل م ًع�ا بحجم مماثل.تالش�ت املخاوف
بش�أن تهدي�د اإلعص�ار نيكوالس إلم�دادات
النفط الخام يف خليج املكس�يك ،حيث لم تؤثر
العاصف�ة االس�توائية على اإلنت�اج البحري
يف الخلي�ج األمريك�ي ،وأدى انقط�اع التي�ار
الكهربائي بسبب العاصفة إىل إغالق أكرب خط
أنابيب للبنزين يف البالد والذي يرسل الوقود من
هيوستن إىل الشمال الرشقي لفرتة وجيزة.تم
تداول العقود اآلجل�ة للخام األمريكي بالقرب
من  70دوالرًا للربميل معظم هذا الشهر.

تفاصيل ص2

تونس /متابعة الزوراء:
تعهد الرئيس التونيس ،قيس س�عيّد ،بمحاربة “املافيا التي
تحك�م تون�س” عبر س�يطرتها يف الخفاء عىل مس�ؤولني
سياس�يني فاس�دين يف البلاد ،على ح�د قوله ،مؤك�دا أن
الصالحي�ات االس�تثنائية الت�ي منحه�ا لنفس�ه بموج�ب
الدس�تور هدفها تمكينه من شن هذه الحرب.ورصح سعيّد
خالل استقباله يف القرص الرئايس عددا من أساتذة القانون
الدستوري “يف تونس هناك نظامان ،نظام ظاهري يتجسد
يف املؤسس�ات ونظ�ام فعلي يتجس�د باملافي�ا الت�ي تحكم
تونس” .موضحا بحسب رشيط فيديو لجانب من االجتماع
نرشته الرئاس�ة التونس�ية عىل صفحته�ا يف فيس بوك أنه
“ثمة أناس يحكمون يف الخفاء ،هم ال يظهرون ولكن يجب
أن يك�ون هناك أناس أصحاب ق�رار يخدمون مصلحتهم”.
كم�ا أكد الرئي�س التونيس أنه “ال للتعام�ل مع اللصوص”.

مجددا التأكيد عىل أن التدابري االس�تثنائية التي اتخذها قبل
حوايل ش�هرين ال تمت إىل االنقالب بصل�ة ،كما يتهمه بذلك
خصوم�ه ،وقال “م�رة أخرى أري�د أن أقول لجمي�ع أولئك
الذين ب�دأوا يتحدثون ه�ذه األيام عن انقلاب .كيف يمكن
الحديث عن انقالب بناء عىل الدس�تور؟ بناء عىل الفصل 80
من الدستور؟”.وأضاف س�عيّد أن هذا الفصل يخول رئيس
البالد اتخاذ هذه التدابري عندما يكون هناك خطر داهم عىل
الدولة ،يف حني أن “اليوم الخطر جاثم عىل الدولة التونسية”.
ويتي�ح الفصل  80من الدس�تور لرئي�س الجمهورية اتخاذ
تدابري اس�تثنائية يف ح�ال وجود “خطر داه�م مهدد لكيان
الوطن وأمن البالد واس�تقرارها” .ويف  25يوليو/تموز لجأ
س�عيّد إىل هذا الفصل إلقالة رئي�س الحكومة وتعليق عمل
الربمل�ان  30يوما قب�ل أن يعلن يف  25أغس�طس/آب تمديد
تعليق عمل الربملان “حتى إشعار آخر”.

إعفاء كبري املفاوضني يف امللف النووي اإليراني من مهامه الوزارية

طهران /متابعة الزوراء:
أعفت إيران نائب وزير الخارجية ،عباس
عراقج�ي ،وه�و أيضا كبير املفاوضني
يف املل�ف النووي م�ن مهام�ه الوزارية،
بحس�ب ما أعلن�ت الخارجي�ة اإليرانية.
واص�در وزي�ر الخارجي�ة االيران�ي،
حسين امير عبداللهيان ثالث�ة قرارات
عين بموجبها ثالثة مس�اعدين جدد له

يف الش�ؤون السياس�ية والدبلوماس�ية
االقتصادي�ة والش�ؤون االدارية واملالية.
وبموجب ه�ذه القرارات ت�م تعيني عيل
باق�ري مس�اعدا للش�ؤون السياس�ية
خلف�ا ل�ـ عب�اس عراقج�ي  ،ومه�دي
صفري مس�اعدا لش�ؤون الدبلوماسية
االقتصادي�ة ،خلف�ا لـ رس�ول مهاجر،
ومحم�د فتحعلي مس�اعدا للش�ؤون

اإلدارية واملالية خلفا لـ عيل أبو الحسني.
واع�رب امير عبداللهي�ان ع�ن أمل�ه يف
تحقيق سياسات واسرتاتيجيات الجهاز
الدبلومايس ،وخاصة السياسة املتوازنة
والفاعلة والنشطة والذكية والتنسيق و
التعاطي مع املساعدين واملدراء والخرباء
لتحقي�ق النج�اح يف أداء امله�ام املوكلة
إليهم من خلال التوكل على الله تعاىل،

واتباع توجيهات قائد الثورة االسلامية.
ويف قرارات اخرى عين امري عبداللهيان
املس�اعدين الس�ابقني عب�اس عراقجي
وعلي أب�و الحس�ني ورس�ول مهاج�ر
مستش�ارين لـوزير الخارجي�ة ،معربا
ع�ن تقدي�ره لجهودهم.يأت�ي التعدي�ل
الوزاري بعد أيام عىل اتفاق تم التفاوض
عليه بني إي�ران والوكالة الدولية للطاقة

الذرية بشأن مراقبة منشآت ايرانية ،ما
أثار آماال باس�تئناف وش�يك للمحادثات
يف العاصمة النمساوية.وبدأت محادثات
يف أبري�ل يف فيين�ا لكنها متوقف�ة حاليا
بني إيران والقوى الخم�س الكربى التي
ال ت�زال موقعة عىل االتف�اق الدويل حول
امللف النووي االيراني يف محاولة إلفساح
املجال أمام عودة الواليات املتحدة إليه.
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األمن النيابية :تشكيل قوة احتادية لتسلم امللف األمين يف سنجار

الالمي يوجه بشمول خرجيي كليات
اإلعالم باملنحة التشجيعية

بغداد /الزوراء:
وجه نقيب الصحفيين العراقيني،
رئي�س اتح�اد الصحفيين العرب،
مؤي�د الالم�ي ،بش�مول خريج�ي
كليات االعالم باملنحة التشجيعية.
وذك�ر بي�ان لنقاب�ة الصحفيين
العراقيين تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
“نقي�ب الصحفيين ،مؤيد الالمي،
أوع�ز بش�مول خريج�ي كلي�ات
االعالم باملنحة التشجيعية املقدمة
للصحفيني”.وش�دد الالم�ي على
ش�مول خريج�ي كلي�ات االعلام
باملنحة رشيطة أن يكونوا من غري
املوظفني ،وان يكونوا من الحاملني
لهوية االنتماء اىل نقابة الصحفيني
مج�ددة لع�ام  .٢٠٢١وأضاف :ان
املستمسكات املطلوبة هي كاآلتي:

 -١هوي�ة نقاب�ة الصحفيين
العراقيني مجددة لعام .٢٠٢١
 -٢وثيق�ة او تأيي�د تخ�رج م�ن
الكلية معنون اىل نقابة الصحفيني
العراقيني.
 -٣ملء استمارة التقديم عىل الرابط
يف املوق�ع االلكرتون�ي لصحيف�ة
الزوراء ونقابة الصحفيني .

العراق يتسلم دعوة رمسية للمشاركة يف
معرض الرياض الدولي للكتاب

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزير الثقافة والسياحة واآلثار،
امس األربعاء ،تسلم وزيرها حسن
ً
دعوة من وزير الثقافة السعودي
ناظم،
األمري بدر بن عبد الله بن فرحان آل
سعود نقلها نائب السفري السعودي
يف بغداد بندر بن تركي الحميدي
بخصوص مشاركة العراق ضيف رشف
ملعرض الرياض الدويل للكتاب للعام
الحايل املقرر اقامته يف شهر ترشين
األول القادم .وأشارت الوزارة يف بيان
تلقته “الزوراء” إىل أن “وزير الثقافة
ىف اململكة العربية السعودية األمري بدر
بن عبد الله بن فرحان ،كان أعلن عن
اختيار جمهورية العراق ضيف رشف
الدورة الجديدة من معرض الرياض
الدويل للكتاب بتنظيم وإرشاف هيأة
األدب والنرش والرتجمة” .وقال بن
فرحان عىل صفحته الشخصية عىل
تويرت والصحف السعوديةَّ :
إن “اختيار
العراق يأتي ىف سياق العالقات األخوية
التى تجمع الشعبني الشقيقني السعودى
والعراقي  ،وىف إطار الجهود املشرتكة
من البلدين لتعزيز التعاون يف جميع
املجاالت التنموية ،ومنها املجال الثقايف،
منوها ً بالثقافة العراقية وعمقها
وتنوعها وهو ما س ُيثرى فعاليات
معرض الرياض الدويل للكتاب يف دورته
املقبلة ،حيث سيسهم اختيار العراق
ضيف رشف املعرض يف خلق مساحة

تفاعلية كبرية بني الجمهور السعودى
وبني املثقفني العراقيني وإنتاجاتهم
الفكرية واإلبداعية” .وذكرت وزارة
الثقافة والسياحة واآلثار ،أنه” بهذه
املناسبة أطلقت الوزارة وسم العراق
ضيف رشف معرض الرياض”.
ولفتت إىل أن” برنامجها للمشاركة
يف املعرض يتضمن جلسة خاصة
لوزير الثقافة والسياحة واآلثار حسن
ناظم عن الثقافة وبناء الدولة يف
ثاني أيام املعرض فضالً عن مشاركة
املالك املتقدم يف الوزارة والذي سيضم
ً
عراقية متميزة من كل األجيال
اسما ًء
واألشكال الثقافية يف مجاالت الشعر
والقصة والرسد والنقد”.
وأضافت أنه “سترتكز فعاليات العراق
باعتباره ضيف رشف عىل مشاركة
كل فرقها الفنية يف املرسح واملوسيقى
موزعة عىل إمتداد األيام العرش للمعرض
وبمشاركة دور املأمون للرتجمة والنرش
 ،الشؤون الثقافية ،الثقافة والنرش
الكردية ،ودوائر السينما واملرسح،
ثقافة االطفال ،العالقات الثقافية،
والفرقة الوطنية للرتاث الشعبي،
وفرقة الخشابة البرصية ،وفرقة
املقام العراقي ،بالتعاون مع الجهات
املسؤولة يف وزارة الثقافة السعودية
وإدارة معرض الرياض ،وسيتضمن
املعرض ايضا ً عرضا ً مرسحيا ً للمخرج
الكبري جواد األسدي”.

 :اتفاقية سنجار ما زالت حربا على ورق
نائبة إيزيدية لـ
وجيب إعادة النازحني إىل القضاء
الزوراء /حسني فالح:
اكدت النائبة عن املكون االيزيدي،
خالدة خليل ،عدم تنفيذ االتفاقية
االمنية الخاصة بقضاء سنجار ،وفيما
دعت اىل رضورة تسهيل عودة النازحني
اىل القضاء ،اعلنت لجنة االمن والدفاع
النيابية تشكيل قوة اتحادية لتسلم
امللف االمني يف قضاء سنجار بمحافظة
نينوى.
وقالت النائبة عن املكون االيزيدي،
خالدة خليل ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ان االتفاقية االمنية الخاصة بسنجار
لم تطبق حتى اآلن ،ومازالت حربا عىل
ورق ،وحان األوان لتطبيقها واعادة
النازحني من اهايل سنجار اىل القضاء،
الن ال حل لديهم سوى العودة اىل
منازلهم ،بعد تركها يف املخيمات ملدة 7
سنوات.
وأضافت :ان اساس االتفاقية هي
اعادة النازحني الن عودتهم مهمة جدا،
الن هناك قرارات دولية تلح عىل العراق.
الفتة اىل :ان هناك أطرافا يف بغداد كانت
عائقا يف تنفيذ االتفاقية ،ونأمل بعد
هذه التهدئة التي حصلت يف العراق
ألنه ايضا هناك اتفاق بأن ترتك سنجار

ألهلها.
واشارت اىل :ان الوضع االمني ال يزال
غري مستقر ،والقصف الرتكي ما زال
مستمرا بسبب وجود اطراف خارجية
بالقضاء .مؤكدة :ان هناك رصاعا
سياسيا داخل سنجار.

الصحة تعلن التوجه لتنفيذ قانون
الضمان الصحي على  3مراحل
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ،امس األربعاء ،توجهها لتنفيذ قانون الضمان
الصحي عىل  3مراحل ،فيما أوضحت تفاصيلها ،فيما أوضحت
تفاصيلها.وقال املكلف بإدارة وزارة الصحة ،هاني العقابي ،يف مؤتمر
صحفي ،بمشاركة النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي
ورؤساء النقابات الصحية والطبية تابعته “الزوراء” :إنه “اقيمت امس
ورشة يف مجلس النواب لتسليط الضوء عىل قانون الضمان الصحي،
وهو من القوانني املهمة الذي رشع يف الدورة الربملانية الحلية “ ،مبينا
ان” القانون تم التصويت عليه ونرش يف جريدة الوقائع العراقية يف شهر
شباط املايض ،ودخل حيز التنفيذ يف شهر آب “.
وأكد إن” وزارة الصحة اخذت عىل عاتقها القيام بتنفيذ القانون وشكلت
هيئة الضمان الصحي بكل أعضائها ومن مختلف الوزارات التخطيط
واملالية والعمل والنقابات األطباء والصيادلة واألسنان والعمال وغرفة
تجارة بغداد وغريهم من الخرباء”.ولفت إىل أن “القانون سينفذ عىل
ثالث مراحل “ .موضحا ان” املرحلة األوىل من القانون تتضمن تسجيل
املواطنني املوظفني وبصورة إلزامية لشمولهم بالضمان الصحي
وبعدها بمرحلة ثانية تسجيل كل املواطنني بصورة اختيارية ،وبعدها
بعدة أشهر عندما يبدأ تنفيذ القانون سوف يسجل كل املواطنني يف
املرحلة الثالثة” .وأشار اىل ان” القانون معني بزيادة مستوى الخدمات
الصحية وتقديم خدمات افضل مما موجود اآلن”.

جملس األمن يصوّت على التجديد للبعثة األممية يف ليبيا

نيويورك /متابعة الزوراء:
صوت مجلس األمن عىل التجديد للبعثة األممية
يف ليبيا ملدة شهر واحد.
وكانت مصادر دبلوماسية أفادت ،يف وقت
سابق ،امس األربعاءّ ،
أن روسيا ه ّددت
باستخدام ّ
حق النقض يف مجلس األمن الدويل
ملنع التصويت عىل مرشوع قرار يج ّدد لعام
واحد والية البعثة السياسية لألمم املتحدة يف
ليبيا.
وأوضحت املصادر ّ
أن اعرتاض روسيا لم
يكن عىل التجديد للبعثة بعينه بل عىل اللغة
التي استخدمها مرشوع القرار الذي أع ّدته
بريطانيا ،للمطالبة بانسحاب القوات األجنبية
واملرتزقة من ليبيا وتحديد دور املبعوث األممي
إىل هذا البلد.
وانتهت والية بعثة األمم املتحدة إىل ليبيا مساء
امس األربعاء.
ور ّدا ً عىل سؤال بشأن هذه املعلومات ،رفضت
البعثة الدبلوماسية الروسية لدى األمم
بأي تعليق ،مكتفية بالقول ّ
املتحدة اإلدالء ّ
إن
املفاوضات ال تزال جارية.
وخالل آخر جلسة عقدها مجلس األمن الدويل
بشأن ليبيا ،أرصّ ت روسيا عىل ّ
أن ّ
أي انسحاب
للقوات األجنبية من هذا البلد يجب أن يت ّم
بطريقة متوازنة حتى ال يتسبّب بخلل يف توازن
القوى الراهن.
ويف تقرير صدر أخرياً ،أوصت األمم املتحدة
بإنهاء العمل باإلدارة املزدوجة لبعثتها إىل ليبيا
واملعمول بها منذ مطلع  ..2021وهذه اإلدارة
املزدوجة التي أجربت الواليات ّ
املتحدة بقية

أعضاء مجلس األمن الـ 14عىل إقرارها ،رغم
ّ
أنهم كانوا ض ّدها ،تقوم عىل وجود مبعوث يف
جنيف (هو اليوم السلوفاكي يان كوبيتش)
ّ
ومنسق مقرّه يف العاصمة الليبية طرابلس
(هو اليوم رايسيدون زينينغا املتح ّدر من
زيمبابوي).
وأوصت األمم ّ
املتحدة بأن يكون هناك مبعوث
أممي واحدة مقرّه يف طرابلس ،تماما ً كما كانت
عليه الحال يف املايض.
وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف

املتواصل منذ سقوط نظام معمر القذايف
ومقتله يف  ،2011وذلك بعدما ت ّم التوصل يف
صيف  2020إىل اتفاق عىل وقف دائم إلطالق
النار وتشكيل حكومة انتقالية تحت إرشاف
األمم املتحدة مهمّتها قيادة البالد إىل االنتخابات
الرئاسية والترشيعية املفرتض أن تجري يف 24
ديسمرب.
ّ
لكن االنقسامات يف البلد الغني بالنفط ما لبثت
أن عاودت الظهور ،األمر الذي يجعل حصول
االنتخابات يف موعدها أمرا ً مستبعداً.

برنت يتجاوز الـ 75دوالراً للمرة األوىل منذ  6أسابيع

بغداد /الزوراء:
صعدت العقود اآلجلة لخام برنت ،امس
األربعاء ،لتتجاوز  75دوالرا ً للمرة األوىل منذ
 6أسابيع ،بينما ارتفعت العقود اآلجلة للخام
األمريكي يف وقت سابق ملستويات فوق 71.46
دوالرا للربميل.
يف تداوالت سابقة ارتفعت العقود اآلجلة لخام
غرب تكساس الوسيط يف نيويورك بنحو ،0.5%
بعد أن أفاد معهد البرتول األمريكي املمول من
القطاع بأن مخزونات النفط الخام انخفضت
بمقدار  5.44مليون برميل ،بينما انخفض
البنزين والديزل م ًعا بحجم مماثل.
تالشت املخاوف بشأن تهديد اإلعصار نيكوالس
إلمدادات النفط الخام يف خليج املكسيك،
حيث لم تؤثر العاصفة االستوائية عىل اإلنتاج
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البحري يف الخليج األمريكي ،وأدى انقطاع التيار
الكهربائي بسبب العاصفة إىل إغالق أكرب خط
أنابيب للبنزين يف البالد والذي يرسل الوقود من
هيوستن إىل الشمال الرشقي لفرتة وجيزة.
تم تداول العقود اآلجلة للخام األمريكي بالقرب
من  70دوالرًا للربميل معظم هذا الشهر.
وقالت وكالة الطاقة الدولية ،الثالثاء ،إن العالم
سيتعني عليه االنتظار حتى أكتوبر للحصول
عىل إمدادات نفطية إضافية ،حيث تقيض
خسائر اإلنتاج من إعصار آيدا عىل زيادات
أوبك.+
وانخفض الطلب العاملي عىل النفط منذ يوليو،
حيث أدت حاالت كوفيد -19املتزايدة إىل فرض
ً
وفقا لوكالة الطاقة
قيود عىل التنقل يف آسيا،
الدولية.

نيكوالس ،الذي رضب الشاطئ باعتباره إعصارًا
من الفئة األوىل وفقد قوته منذ ذلك الحني ،انتقل
إىل الرشق من منطقة هيوستن بحلول منتصف
الصباح بالتوقيت املحيل ،مما سمح ملصايف
التكرير وصناع املواد الكيميائية والصناعات
األخرى بتقييم آثار األمطار والرياح.
من ناحية أخرى ،قالت الصني إنها ستجري
أول عملية بيع للنفط من احتياطياتها
االسرتاتيجية يف  24سبتمرب ،بعد إعالن الخطوة
التاريخية األسبوع املايض .وقالت اإلدارة
الوطنية للغذاء واالحتياطيات االسرتاتيجية
يف بيان الثالثاء ،إن املزاد األويل سيكون لنحو
 7.38ماليني برميل من الخام .يأتي هذا وسط
تكهنات بأن السلطات عىل وشك تخصيص
املزيد من حصص االسترياد للرشكات.

وتابعت :انه حتى اآلن لم يتم تشكيل
القوة من اهايل سنجار التي نصت
عليها االتفاقية ،ونأمل االستعجال
بهذه الخطوات وعودة االهايل رسيعا،
ويجب ان ترتك اىل الرشطة املحلية
لتأمني سنجار.

من جهته ،قال عضو لجنة األمن والدفاع،
النائب بدر الزيادي ،لـ”الزوراء” :انه تم
تشكيل قوة اتحادية خاصة تتوىل املهام
األمنية يف املدينة ،ومن دون تدخل قوات
أخرى .مبينا :ان اتفاقية سنجار تعد يف
غاية األهمية ،وإن لجنة األمن والدفاع

تابعت املوضوع بشكل حثيث ،وإن
الحكومة العراقية أخذت عىل عاتقها
تنفيذ املوضوع ،وكانت هناك زيارات
مهمة من قبل رئيس الحكومة ووزير
الدفاع واملسؤولني يف قيادة العمليات
للمدينة حتى تم انجاز االتفاقية.
وأضاف :أنه تم تشكيل قوة اتحادية
خاصة مسؤولة عن امللف األمني يف
املدينة ،تعمل بالتنسيق مع باقي
القوات األمنية األخرى التي ستكون
متواجدة خارج قضاء سنجار ،وأن
عنارص القوة الخاصة سيكونون حرصا
من أبناء سنجار .عازيا ً ذلك اىل قطع
الطريق عىل كل من يسعى الستغالل
املوضوع ملصالح سياسية ،السيما أن
سنجار تتمتع بأهمية كبرية ،فضالً عن
موقعها الجغرايف عىل خط الحرير.
وختم إىل :أن تأخر تنفيذ اتفاقية
سنجار جاء بسبب توفر توافق سيايس
عىل مستوى األطراف كافة ،وهذا من
الصعب تحقيقه يف فرتة قصرية ،وذلك
ما ّ
أخر من تنفيذ االتفاقية رسيعاً،
لكن ويف الوقت الحايل أصبح الوضع
ممكنا لتنفيذها ،وهذا ما أدخلها حيز
التنفيذ.

م( /املناقصة املرقمة ) 25L /2021
(جتهيز مولدات عدد)3 /
يرسُ (وزارة النفط /الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم
عطاءاتهم (رشاء مولدات عدد )3 /وبكلفة تخمينية مقدارها ( )1,044,500,000فقط مليار واربعة واربعون
مليون وخمسمائة الف دينار فقط ال غريها من حساب املوازنة الرأسمالية ويراعا عند تقديم العطاء ان يتضمن
سعر تجهيز املولدات تثبيت تكاليف التدريب املطلوبة بالقسم السادس بصورة منفصلة مع مالحظة مايأتي:
 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (الرشكة العامة لتعبئة
وخدمات الغاز) عن طريق الربيد االلكرتوني  . pd.taji@gfc.oil.gov.iqجميع ايام االسبوع .
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة :مطابق ملا موجود يف الوثيقة القياسية (قانونية ،فنية ،مالية).
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري صادر من الرشكة مع نسخة
مصورة من هوية غرفة تجارة نافذة وتخويل باسم املخول باملراجعة مع نسخة من هوية االحوال املدنية للمخول
اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء ،وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( 400,000اربعمائة الف دينار)
نقدا او عىل شكل صك مصدق صادر من مرصف الرافدين حرصا غري قابلة للرد.
 -4تقديم تأمينات اولية البالغة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني
يف الرشكة بموجب عقد مشاركة بمبلغ ( )10,445,000فقط عرشة ماليني واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار
ال غري عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد من البنك املركزي وحسب نرشة
البنك املركزي ومعتمد من وزارة النفط ،وان تكون التأمينات نافذة بعد  28من نفاذ العطاء.
 -5يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (بغداد/التاجي /مقابل مديرية رشطة التاجي) الساعة الواحدة ليوم
الغلق ( ،)2021/10/17العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (مقر الرشكة) يف الزمان يف اليوم التايل للغلق ( )2021/10/18وال
يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا ويتم تقديم العطاء بالدينار العراقي.
 -6اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة.
 -7يعقد مؤتمر فني لالجابة عىل االستفسارات الفنية قبل سبعة ايام من يوم الغلق اعاله يف مقر الرشكة العامة
لتعبئة وخدمات الغاز /التاجي /بغداد ،واعالمنا يف حال حضوركم املؤتمر الفني ليتسنى لنا اعداد كادر متقدم من
مهندسني مختصني يف املواصفة الفنية للمناقصة لالجابة عىل االستفسارات الفنية.
 -8للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات
املصلحة العامة ،وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
 -9مدة نفاذية العطاء  120يوم من تأريخ غلق املناقصة.
 -10يتم استبعاد العطاء يف حالة عدم التزام الرشكة بما منصوص بالوثيقة القياسية بكافة اقسامها.
 -11يتم ملئ القسم الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوبة يف الوثيقة القياسية سيتم استبعاد
العطاء.
 -12يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.
 -13باالمكان االطالع عىل الوثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط ( )www.oil.gov.iqوموقع
رشكة تعبئة الغاز (. )www.gfe.gov.iq
 -14عىل مقدمي العطاءات ابداء املوافقة عىل كافة الرشوط املذكورة يف الوثائق القياسية وتثبيت ذلك يف عطاءاتهم
املتقدمة.
أنمارعيل حسني
املدير العام
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وزير العدل الكوييت :تضافر اجلهود حنو حترير اجملتمعات من الفساد خطوة مهمة
بغداد /الزوراء:
انطلق�ت ،أمس األربع�اء ،اعمال املؤتمر
ال�دويل السترداد األم�وال املنهوب�ة يف
بغداد بمش�اركة دولية واس�عة ،وفيما
اك�د رئيس مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،ان لجن�ة مكافحة الفس�اد
افصحت عن ملفات لم ُتكش�ف منذ 17
عاماً ،اش�ار االمني العام لجامعة الدول
العربي�ة اىل ان الجامع�ة العربي�ة ت�ويل
اهتماما ً كبريا ً بمكافحة الفساد وتنسيق
املواقف املشرتكة.
وقال الكاظم�ي ،يف كلمته خالل املؤتمر
تابعت�ه “ال�زوراء”“ :أرح�ب بك�م أيها
األش�قاء يف مؤتمركم املهم عن اسرتداد
االموال املنهوبة بس�بب الفساد ،ضيوفا ً
كرام�ا ً يف أرض الرافدين يف بغدادكم التي
عانت ما عانت بس�بب الفساد ،وتهريب
خيرات الع�راق ونهبه�ا على امت�داد
العق�ود املاضي�ة” ،مبين�ا ان “الفس�اد
ٌ
مرض خط ٌ
ُ
يصيب أي
ري
وتهريب األموال
ُ
مجتمع ،وأي دول ٍة اذا لم يتم التعامل مع
املرض بجدية ومس�ؤولية،
مخاطر هذا
ِ
ِ
م�ن خلا ِل اتخ�اذ اإلج�راءات الكفيل�ة
بمكافحة الفس�ا ْد والقض�اء عىل منافذ
واالس�تهتار بمقدرات
التبديد والتهريب
ِ
الشعوب”.
وأض�اف“ :نعترف أن هذا ال�داء أصاب
َ
ٌ
ملي�ارات م�ن
دولتن�ا لعق�ود ،فهن�اك
ُ
رسقتها وتهريبها يف عهد
الدوالراتِ تمت
النظ�ام الدكتاتوري الس�ابق ،ولألس�ف
ما بعد الع�ام  ،2003س�محت األخطا ُء
ُ
وبنح�و
التأسيس�ية يف تفاق�م الفس�اد
ٍ
َ
َ
ُ
أكثر خطورة ،واس�تغل البعض الفوىض
َ
َ
القانوني�ة يف رسق� ِة
األمني�ة والثغ�راتِ
الشعب ونقلِها إىل خارج العراق”،
أموا ِل
ِ
مشيرا اىل ان “الفساد واسترداد أموال
الشعب العراقي املهربة إىل خارج العراق
يمثالن أولوية للحكومة الحالية”.
وتاب�ع ان “الفس�اد واإلره�اب وجهان
لعمل�ة واحدة ،كم�ا ان الفس�اد وتبديد

ق�دراتِ الدول�ة وإمكانا ِته�ا إره�اب
َ
الطري�ق
رصي�ح ،وق�د مه�د الفس�اد
لتدنيس أرض العراق”.
لعصاباتِ داعش
ِ
موضحا ان “الفساد كان حارضا ً عندما
رصاع
الزج باملجتم�عٌ يف
تمت محاول�ة
ِ
ِ
مزي�فُ ،
هدفه األول واألخري هو
طائفي
ٍ
ٍ
ً
ُ
نهب األم�وال ،وكان الفس�اد حارضا يف
إضعاف مؤسس�اتِ الدول�ة ،ويف اختيار
املكان املناسب
الشخص غري املناسب يف
ِ
ِ
يف ك ِل املؤسس�ات ،مثلم�ا كان الفس�ا ُد
تنظيم داعش وظه َ
بطش
توأم
ريه وهو َي ِ
ِ
بالعراقيني”.
“نتحدث عن َ
ُ
عف البنى التحتي ِة
وبين
ض ِ
امل�دن العراقي�ة فنشير إىل الفس�ا ِد
يف
ِ
وتهري�ب األم�وال وه�در املق�درات،
ُ
ُ
ُ
نتح�دث ع�ن
نفس� ُه عندم�ا
والح�ال
انتشار العش�وائيات ،والبطالة ،وتراجع
ِ
املؤسس�اتِ الصحي�ة والتعليمية بعد أن
ً
ُ
ُ
َ
متقدم�ة يف
مواق�ع
يحت�ل
الع�راق
كان
الصح� ِة والتعليم” ،الفت�ا اىل “اننا نقول
بشجاعة ورصاحة ،إن الطريق إىل الدولة
الرش�يدة يبدأ من املصارحة مع ش�عبنا
األم�راض الت�ي ق�ادت إىل تراجع
ح�ول
ِ
وأس�ايس يف املنطقة
وتأريخي
عظيم
بلد
ٍ
ٍ
ٍ
والعالم مثل العراق”.
ومضى بالق�ول“ :وضعنا من�ذ البداية
محارب�ة الفس�اد،
هدفن�ا األس�ايس يف
ِ
ً
لجنة خاص�ة ملكافحته قامت
وش�كلنا
بواجبه�ا مع هيئ� ِة النزاه�ة ،والجهاتِ
ِ
القضائية ،ووزارة العدل ،والرقابة املالية
عام واحد ملفاتِ فسا ٍد
وكش�فت خالل ٍ
لم ُتكش�ف ط�وال  17عاماً ،واستردت
ً
أمواالً
منهوب�ة من الخ�ارج” .موضحا
ان “اللجنة تعرضت يف املقابل إىل هجوم
ُ
َ
إحباطها
اله�دف
واتهام�ات باطلة كان
وإحب�اط عمله�ا ،لك�ن عندم�ا يك�ونُ
َ
ٌ
مكان لإلحباط
واجب وطني فال
أمامكم
والرتاجع”.
وذك�ر “أحي�ي ه�ذه الجه�ود الوطني�ة
َ
دائرة االسترداد يف هيئة
املباركة ،وأدعو

النزاه�ة بالعم�ل الج�اد وال�دؤوب م�ع
وزارة الع�دل ملتابع�ة األم�وال املنهوبة،
َع رْ
ْب� فتح دعاوى قانوني� ٍة ضد األطراف
وترسيع عملية إعادة األموال
املتورط�ة،
ِ
إىل العراقيين” ،داعيا “ال�دول الصديقة
والش�قيقة إىل مساعد ِة العراق السرتداد
أموالِه ،ونح�ن يف املقابل منفتحون عىل
أقىص درجاتِ التع�اون مع كل الدول يف
هذا الشأن”.
وش�دد على رضورة “أن ال يكون هناك
أي مالذ آمن لألموال املنهوبة والرسقات،
َ
والرساق
ويجب أن ال يش�ع َر الفاسدون
ً
مأوى للم�ا ِل املرسوق من أي
بأن هناك
بل�د” ،الفتا اىل ان�ه “عىل الفاس�دين أن
َ
األموال س�تعو ُد إىل
ُيدرك�وا جيدا ً أن هذه
ُ
َ
ُ
َ
أصحابه�ا ،مهما ط�ال الوق�ت وبعدت
ِ
املس�افة ،وس�يواجهون القان�ون بم�ا
ارتكبت أيديهم من جرائم”.
وتاب�ع “بإرصارن�ا على إع�اد ِة األموال
املهرب�ة ،وبجهودك�م وأفكاره�م

حلماية االقرتاع ونزاهته وتأمني الفرص املتكافئة للمرشحني

رئيسا اجلمهورية واحلكومة وممثلو قوى
سياسية ّ
يوقعون “وثيقة السلوك االنتخابي”

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت رئاس�ة الجمهوري�ة ،ام�س االربع�اء،
توقي�ع ق�ادة وممثيل الق�وى السياس�ية عىل
وثيق�ة الس�لوك االنتخاب�ي م�ن أج�ل حماية
االقتراع ونزاهت�ه وتأمين الف�رص املتكافئة
للمرشحني.
وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئي�س الجمهورية يف
بي�ان تلقته “ال�زوراء” :ان رئيس الجمهورية،
بره�م صالح ،ضيف ،يف قرص بغ�داد ،اجتماعا ً
ّ
موس�عا ً ضم رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،وق�ادة وممثيل القوى السياس�ية،
ورئي�س وأعض�اء املفوضي�ة العليا املس�تقلة
لالنتخابات واملمثلة الخاصة لألمني العام لألمم
املتحدة يف العراق جينني هينيس بالسخارت.
وأض�اف :ان االجتم�اع ش�هد التوقي�ع على
وثيق�ة الس�لوك االنتخابي املُق َّدمة من رئاس�ة
الجمهوري�ة بش�أن القواع�د الواج�ب االلتزام
بها من قبل األحزاب السياس�ية العراقية خالل
العملي�ة االنتخابي�ة ،م�ن أج�ل الحف�اظ عىل
سالمها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم ،حيث
ّ
أك�دت املدوَّن�ة عىل تجن�ب الرصاع�ات وزيادة
الدع�م الجماهيري للممارس�ة االنتخابي�ة،
وحماي�ة املرش�حني وتكاف�ؤ الف�رص ،على
أن ُتط�رح املدونة للنق�اش الع�ام والفعاليات
االجتماعية ويف كل املحافظات من أجل ترصني
العملية االنتخابية.
وق�ال الرئيس بره�م صالح ،خلال االجتماع،
بحس�ب البي�ان :إن هذه االنتخاب�ات مفصليّة
وتاريخية وتس�تند عىل قرار وطن�ي بإجرائها
ّ
مبكرا ً م�ن أجل تجاوز األزمة السياس�ية التي
شهدها البلد .مشيرا ً إىل أن العملية االنتخابية
ُتمث�ل فرصة تاريخي�ة وثمينة لتقويم املس�ار
وتصحي�ح املسيرة واالنطلاق نح�و مرشوع
اإلصلاح الحقيق�ي ال�ذي يلبّ�ي للعراقيين
طموحاتهم وتطلعهم يف حياة كريمة.
وأش�ار إىل :أن مدوّنة الس�لوك االنتخابية تؤكد
احرتام الدس�تور واللوائ�ح القانوني�ة وإيجاد
بيئة آمنة ومس�تقرة لالنتخابات وخلق تكافؤ
فرص للمرشحني وااللتزام بتعليمات مفوضية
ٍ
االنتخابات ،ومنع الظواهر الس�لبية التي تؤثر
عىل قرار الناخب ،من استخدام املال السيايس،
وترهيب املواطنني والتالعب وغريها.

ولف�ت الرئيس إىل :أن التزام القوى السياس�ية
باملدوّن�ة سيس�اهم يف ضب�ط إيق�اع العملي�ة
االنتخابية التي س�تكون له�ا تبعات مفصليّة.
مشيرا ً إىل أن الش�عب العراق�ي يراقبنا وكذلك
املجتمع الدويل ،ونأمل اإليفاء بهذه املس�ؤولية،
وأن تك�ون االنتخاب�ات أنموذج�ا ً ديموقراطيا
نحتكم بها للتداول السلمي للسلطة.
وق�ال الرئي�س بره�م صال�ح :إن االنتخاب�ات
هي فرص�ة تاريخي�ة وثمينة نتمن�ى منها أن
ً
بداية لتقويم املس�ار وتصحيح املسيرة
تكون
واالنطالق نحو مرشوع اإلصالح الحقيقي الذي
يلب�ي للعراقيني طموحاته�م وتطلعهم للحياة
الحرّة الكريمة.
وقدم الش�كر ملفوضي�ة االنتخابات وجهودها
املبذول�ة على تنظي�م االقتراع ،مؤك�داً :أن
دع�م اس�تقالليتها ه�ي مس�ؤولية الجمي�ع،
وكذل�ك تمكينها من أداء دورها الدس�توري يف
انتخاب�ات نزيهة بعيدا ً ع�ن التالعب .كما ثمّن
الس�يد الرئيس دور بعثة األم�م املتحدة يف دعم
املفوضي�ة والعملية االنتخابي�ة من أجل توفري
ظروف مالئمة إلجرائها وإنجاحها.
م�ن جانب�ه ،أك�د رئي�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،أن مدونة الس�لوك االنتخابي وثيقة
مهمة وتس�تحق الدعم واإلس�ناد ،وهي وثيقة
ضمير يجب أن نلت�زم بها جميعاً .مشيرا ً اىل:
أن�ه ال خيار أمام العراقيني س�وى االنتخابات،
ويج�ب أن نتعاطى م�ع نتائجها بحس�ن نية.
مشيرا ً اىل أن الحكوم�ة ل�ن تنح�از إال إلرادة
الناخبني.
وأضاف رئيس الوزراء :أن مفوضية االنتخابات
قام�ت ب�دور كبير يف التحضير لالنتخاب�ات
تس�تحق عليه الثن�اء .مشيرا ً إىل أن الحكومة
أوف�ت ب�كل التزاماتها تج�اه املفوضي�ة .الفتا ً
إىل رضورة التعاط�ي م�ع نتائ�ج االنتخاب�ات،
وأمامنا جميعا مس�ؤولية يف الخدم�ة العامة،
وعدم تكرار األخطاء املاضية.
كما أكد قادة وممثلو القوى السياسية رضورة
االلت�زام بمدوّنة الس�لوك االنتخابي�ة ،والعمل
على تعاض�د الجه�ود لتوفير بيئ�ة انتخابية
آمنة ومس�تقرة ،ودعم مفوضية االنتخابات يف
إنج�اح مهمتها وتأمني حق الناخبني يف اختيار
ممثليهم بحريّة.

واملس�ؤولي ِة األخوي�ة الت�ي تجمعن�ا،
ُ
سنحارب آفة الفس�اد وتهريب األموال،
ً
ُ
بيئة آمنة نزيهة لش�عوبنا”،
وس�نخلق
مختتما حديث�ه بالقول“ :كفى فس�ادا ً
وتدميرا ً وتخريبا ً يف الع�راق ويف كل بلد،
كف�ى اس�تهتارا ً بمق�درات الش�عوب
وحقوقها ،كفى تنكيالً بشعوبنا ،ورسقة
ألموالها ،وتدمريا ً القتصادياتها”.
م�ن جهت�ه ،أكد األمين الع�ام لجامعة
ال�دول العربي�ة ،احم�د ابو الغي�ط ،أن
مواجهة الفس�اد معقدة للغاية تستلزم
تعاونا ً مس�تمراً ،مبينا ً أن هذه الظاهرة
الخطرية تشكل تهديدا ً لالستقرار.
وق�ال أبو الغي�ط ،يف كلمة خالل انطالق
فعاليات مؤتمر اسرتداد األموال املنهوبة،
تابعت�ه “الزوراء” :إن “ه�ذا املؤتمر يعد
فرصة مهمة ملكافحة الفساد واسرتداد
األم�وال” ،مبين�ا ً أن “ه�ذه الظاه�رة
الخطرية تشكل تهديدا ً لالستقرار”.
وأض�اف أن “األخط�ر م�ن الفس�اد هو

ش�يوع ظاهرة الفس�اد وه�ذه الثقافة
مشاعة يف بالدنا”.
وأش�ار إىل أن “أهم انج�از تحقق يتمثل
باتفاقية عربية بمكافحة الفس�اد عام
 ،”2010مؤك�دا ً أن “الجامع�ة العربي�ة
ت�ويل اهتماما ً كبيرا ً بمكافحة الفس�اد
وتنسيق املواقف املشرتكة”.
وأوضح أن “االتفاقي�ة العربية ملكافحة
الفس�اد تعزيز التفاقية األم�م املتحدة،
وصادقت  14دولة عربية عىل االتفاقية”.
الفت�ا إىل أن “مواجه�ة الفس�اد معقدة
ّ
ولدي
للغاية وهو يلزم تعاونا ً مس�تمراً،
اقتناع بأن التع�اون العربي هو تضييق
عىل الفساد”.
واخت�م بالق�ول“ :كل الش�كر للوزارات
والهيئ�ات الت�ي تعم�ل على مكافح�ة
الفس�اد واسترداد األم�وال املنهوب�ة”،
مؤك�دا ً أن “جامعة ال�دول العربية تقف
م�ع كل املؤسس�ات الت�ي تعم�ل على
مكافحة الفساد واسرتداد األموال”.

م�ن جانبه ،أك�د وزير الع�دل الكويتي،
عبد الله يوسف ،أن تضافر الجهود نحو
تحري�ر املجتمع�ات من الفس�اد خطوة
مهمة.
وق�ال الوزير يف كلمة خلال املؤتمر :إن
“تضافر الجهود االقليمية والدولية نحو
تحري�ر املجتمع�ات من الفس�اد خطوة
مهم�ة” ،مشيرا ً اىل أن “الكويت قامت
بكثري من االجراءات ملكافحة الفساد”.
وأش�اد بـ”الجه�ود والتنس�يق عالي�ة
املس�توى لوزارة الع�دل العراقية” ،الفتا
اىل ان “املؤتمر يعد مرتكزا هاما السرتداد
االموال املنهوبة ومنع تداعياته”.
اىل ذل�ك ،أعلن وزي�ر العدل ،س�االر عبد
محم�د ،وج�ود صعوب�ات تح�ول دون
تطبيق اسرتداد االموال املنهوبة.
وق�ال وزير العدل ،سلار عبد محمد ،يف
كلمت�ه خلال مؤتم�ر استرداد األموال
املنهوب�ة املنعق�د يف بغ�داد تابعت�ه
“الزوراء” :إن “املؤتمر يهدف السترداد
األم�وال املنهوب�ة بالتع�اون م�ع الدول
ومواجهة رساق املال العام” ،مشيرا ً إىل
أن�ه “بالرغم من انضم�ام العراق ضمن
اتفاقية استرداد املنهوب�ة ،إال أن هناك
ضعف�ا ً للجه�ود الدولي�ة وع�دم اتخاذ
اإلجراءات الكافية”.
وأض�اف“ :هناك صعوب�ات تحول دون
تطبيق استرداد االموال” ،مشددا ً “كما
نجحن�ا بالقض�اء على اإلره�اب علينا
مواجهة الفس�اد ،وال بد من استرجاع
األم�وال املنهوب�ة م�ن خلال اتفاقيات
ثنائية واتفاقات دولية”.
وتابع أن “العراق ال يعرف أغلب األموال
املنهوب�ة م�ا قب�ل  ،”2003الفت�ا ً إىل ان
“دور وزارة الع�دل ه�و تمثي�ل الع�راق
يف املؤتم�رات الدولي�ة واقام�ة الدعاوى
القضائي�ة واستردادها إىل خزين�ة
الدولة”.
وبني أن “املؤتمر يعد رس�الة مهمة بأن
اسرتداد األموال املنهوبة يحظى باهتمام

الدول�ة ،ورفضنا ع�دم استردادها من
قبل ال�دول ووضع اليد عليه�ا” ،مؤكدا ً

أن “الع�راق بل�د  7آالف س�نة قادر عىل
استرداد اموال�ه وإعادت�ه إىل نصاب�ه
والحكوم�ة عازمة عىل استرداد أمواله
كافة من الخارج”.
من جانب�ه ،أعلن رئيس هيئ�ة النزاهة،
رئيس صندوق اسرتداد األموال املنهوبة،
علاء ج�واد ،أن العراق يعان�ي من عدم
تعاون دول تعد حاضنة للفس�اد ،مؤكدا ً
أن ازدواجية الجنس�ية يلجأ اليها بعض
املسؤولني باالستثمار والفساد.
وقال جواد خالل كلمته يف املؤتمر تابعته
“ال�زوراء” :إن “املؤتم�ر خط�وة مهمة
السترداد األم�وال املنهوب�ة بالتع�اون
م�ع ال�دول العربي�ة ،ونأم�ل أن يفيض
بتوصي�ات إع�ادة االم�وال ،وان نض�ع
حل�والً مع ال�دول الت�ي تمنع استرداد
األموال والتي تعد حاضنة”.
وأض�اف “نحت�اج اىل تضاف�ر الجه�ود
م�ع هيئة النزاهة ،ومنه�ا االدعاء العام
ووزارة العدل والخارجية والبنك املركزي
والقضاء العراق�ي وغريها من الجهات،
م�ن أج�ل مس�اعدة العراق يف استرداد
األموال املنهوبة” ،مشيرا اىل أن “بعض
الدول تعد حاضنة للفس�اد وتقف عائقا ً
يف عدم إعادة األموال”.
وأوض�ح أن “العراق تمكن من استرداد
األم�وال ،وم�ن بينه�م مس�ؤولون يف
الدولة” ،مؤكدا ً أن “ازدواجية الجنس�ية
يلجأ اليها بعض املس�ؤولني باالستثمار
والفس�اد ،والع�راق ال ي�زال يعاني عدم
تعاون بعض الدول يف اسرتداد األموال”.
ه�ذا وانطلق�ت يف بغ�داد ،صب�اح امس
األربعاء ،فعاليات املؤتمر الدويل السرتداد
األموال املنهوبة من العراق برعاية رئيس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،وبمشاركة
رئيس الجامعة العربية أحمد ابو الغيط
ووزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات
مكافحة الفساد يف الدول العربية.

وزير املالية :مع ّدل قسط التأمني للفرد العراقي يبلغ  630ديناراً شهرياً
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير املالية ،عيل عالوي ،امس األربعاء،
ع�دد رشكات التأمين العامل�ة يف الع�راق
حالياً ،فيما أشار اىل أن معدل قسط التأمني
للفرد العراقي يبلغ  630دينارا ً شهرياً.
وقال وزي�ر املالية ،عيل عب�د األمري عالوي،
يف كلمة له باملؤتمر العلمي الدويل الس�نوي
األول تحت شعار ((إصالح قطاع التأمني يف
العراق ..تحديات الواقع وفرص املستقبل))
تابعته “ال�زوراء” :إن “قط�اع التأمني ُي َع ُّد
ركنا ً مهما ً وأساس�يا ً يف التنمية االقتصادية
وتط�ور القط�اع الخاص وتخفي�ف العبء
الواقع عن الدولة”.
وأوض�ح أن “العراق تع�رض اىل ظروف من
حروب وحظر اقتص�ادي ونحوها؛ ما أثرت

بش�كل كبير على ه�ذا القطاع وتس�ببت
برتاجع�ه بش�كل مخيف” ،مبين�ا ً أنه “أخذ
بالظهور والع�ودة اىل الواجه�ة بعد أحداث
الع�ام  2003نتيج�ة االنفت�اح على دول
العال�م املختلفة ومش�اهدة التط�ور الكبري
الحاصل يف هذا القطاع ؛ ما ّ
حث املس�ؤولني
عىل تنش�يط ه�ذا القطاع ،فق�د تم ترشيع
قانون تنظيم أعمال التأمني رقم  10لس�نة
 ،2005وتأس�س بموجب�ه دي�وان التأمين
ليكون الجهة املسؤولة عن تنظيم ومراقبة
وتطوير قطاع التأمني يف العراق”.
وأشار اىل أن “سوق التأمني العراقية تتألف
م�ن رشكات القطاع الع�ام والخاص ،إذ ان
عدد الرشكات املمنوحة لها إجازة ممارسة
أعمال التأمني من دي�وان التأمني يف العراق

منذ بداية تأسيس�ه ولغاي�ة اآلن هي ()41
رشكة ،إال أن الشركات العاملة حاليا ً منها
واملس�توفية للشروط القانونية تبلغ ()29
رشكة”.
وتاب�ع أن “أقس�اط التأمين للع�ام 2019
بلغ�ت نحو  287ملیار دین�ار ،وهذا مؤرش
مهم جدا ً نِّ
يبي أن معدل قس�ط التأمني لكل
فرد عراقي يبل�غ نحو  630دينارا ً ش�هريا ً
لكل مواطن ،وهذا الرقم إذا ما قورن بحجم
االقتص�اد العراق�ي وحجم الش�عب ،يظل
ً
ضئيلا ج�داً ،من جه�ة ،ويشير من جهة
اخ�رى اىل الف�رص املس�تقبلية الكامنة يف
السوق العراقية”.
ولف�ت اىل أن “الف�رص الكامنة يف الس�وق
العراقية مس�تق َبالً تكم�ن باتجاهني :األول

يتعلق بزيادة عدد املستفيدين من الخدمات
التأميني�ة الحالي�ة ،والثان�ي يف زي�ادة عدد
الخدم�ات التأميني�ة ،وخصوص�ا ً فيم�ا
يتعل�ق باملنتجات العدي�دة كمنتجات تأمني
الس�يارات والق�روض والحي�اة والحري�ق
واالعتم�ادات املس�تندية واألم�وال املنقولة
وغري املنقولة وغريها”.
وأكد أن “الرغبة يف تطوير قطاع التأمني البد
له من أن يصاحب برؤية واضحة وعميقة،
تس�تند إىل منهجي�ة س�ليمة لإلصلاح تبدأ
بتشخيص الواقع الحايل ومشكالته لتحديد
األه�داف املرج�وة م�ن أج�ل وض�ع آليات
وإجراءات اإلصالح موضع التنفيذ ،وهذا ما
ت ّم انتهاجه يف الورق�ة البيضاء التي أقرتها
الحكومة العراقية بجزأيها األول والثاني”.

جملس النواب :تطبيق قانون الضمان الصحي يف مؤسسات الدولة كافة
الزوراء /يوسف سلمـان:
اعلن مجلس النواب دخول قانون
الضمان الصحـ�ي حيز التنفيذ يف
مؤسس�ات الدولة ،منذ ش�هر اب
املايض ،مشيرا اىل تش�كيل هيئة
الضم�ان الصحي يف وزارة الصحة
لتنفيذ القانون .
وقال نائ�ب رئيس مجلس النواب،
حس�ن الكعبي ،يف مؤتمر صحفي
مشرتك مع مسؤويل وزارة الصحة
والنقاب�ات املهني�ة ،تابعت�ه”
ال�زوراء” :ان “اص�دار القان�ون
وبرشاك�ة الحكومة واملؤسس�ات
النقابي�ة الصحي�ة م�ع القامات
العلمي�ة وخبراء وزارة الصح�ة،
يمضي لخدم�ة املواط�ن الفقير
للتخفيف عن كاهله يف دفع اجور
العمليات الطبية “.
واوض�ح ان “ اغل�ب املواطنين،
ومنهم امليسورون ،يذهبون خارج
الع�راق او اىل مستش�فى خ�اص
للحص�ول على الخدم�ة الصحية
مقاب�ل مبلغ م�ايل ،وبالت�ايل هذه
الكلف�ة تزي�د م�ن وط�أة الوضع
املع�ايش واالقتص�ادي للمواطنني
“.
واض�اف “ لق�د رشعن�ا القانون
وبدأن�ا مرحل�ة التطبي�ق عبر
تش�كيل هيئ�ة الضم�ان الصحي
يف وزارة الصح�ة ،بالض�د م�ن
بع�ض االب�واق التي كان�ت تروج
س�ابقا لعدم قب�ول وزارة الصحة
ترشيع القانون بذريعة انه يسلب
صالحياتها والعموالت املالية “.
واكد الكعبي ان “ ترشيع القانون
وتطبيق�ه سيس�اعد الن يأتي أي
زائر اجنبي ليلمس جودة الخدمة
الطبية يف العراق ،وإيصال رسائل
اىل رشيح�ة الفقراء ب�أن املواطن
امليسور سيسهم مع اخيه املواطن

البس�يط ،ب�دءا م�ن املوظفين
وبدرجات تباعا “.
وعن سقف االستقطاعات املالية،
اوض�ح الكعب�ي ان “ املس�ؤولني
الكب�ار والدرج�ات الخاص�ة
س�يدفعون  100الف دينار سنويا
 ،ثم تت�درج اىل االدنى درجة منهم
يدفع�ون مبالغ اقل وهكذا تباعا ،
حتى تص�ل اىل اق�ل موظف يدفع
س�نويا عرشة آالف دينار فقط “،
مبينا ان “هذا املبلغ الزهيد سينقذ
حياة رشائح واسعة بحاجة للعالج
الصحي وال يكلف الذهاب اىل دول
اخرى خارج العراق للعالج .
من جانبه ،اكد املكلف بإدارة وزارة
الصحة ،هاني العقابي ،يف املؤتمر
الصحف�ي :ان “ قان�ون الضم�ان
الصحي من القوانني املهمة ونرش
يف جريدة الوقائع العراقية يف شهر
شباط ودخل حيز التنفيذ يف شهر
اب املايض “.
واوض�ح ان “ال�وزارة تبنت تنفيذ
القانون وش�كلت هيئ�ة الضمان
الصح�ي ب�كل أعضائه�ا وم�ن
مختل�ف ال�وزارات التخطي�ط
واملالي�ة والعم�ل ونقابات األطباء
والصيادل�ة واالس�نان والعم�ال
وغرفة تجارة بغ�داد وغريهم من
الخرباء “.
واكد العقابي ان “ القانون سينفذ
عىل ثلاث مراح�ل ،األوىل تتضمن
تس�جيل املوظفين وبص�ورة
إلزامية ،ث�م كل املواطنني بصورة
اختيارية بعد عدة اش�هر ،وعندما
يبدا تنفيذ القانون س�وف يسجل
كل املواطنني تباعا “.
وتاب�ع الق�ول ان “وزارة الصحة،
وم�ن خلال تنفيذ القان�ون الذي
رشع يف ال�دورة الربملانية الحالية،
ستقدم الخدمة الطبية وسرتاقب

م�ن قب�ل اقس�ام إدارة الج�ودة
وتقوي�م األداء التابع�ة ل�وزارة
الصحة والوزارات األخرى “.
وعد املكلف ب�إدارة وزارة الصحة
ان “ تطبيق القان�ون ليس باألمر
الس�هل واليسير ،وانم�ا بحاجة
اىل تظاف�ر جه�ود كبيرة من قبل
العاملني علي�ه وتعاون املواطنني،
ونأم�ل بحلول نهاي�ة العام الحايل
ان يطب�ق باإلج�راء األول ال�ذي
س�يأخذ م�ن وزارة الصحة س�نة
واحدة لتنفيذه ،وبعد ذلك ننتقل اىل
االجراء الثان�ي ،وبتعاون الجميع
س�يطبق القان�ون ،وتتحس�ن
الخدم�ة الصحي�ة والطبي�ة
للمواطنني “.
ب�دوره  ،اك�د نقي�ب الصيادل�ة،
مصطف�ى الهيت�ي :ان “ القانون
يل�زم ان يك�ون ال�دواء مفحوصا
ومسعرا من قبل وزارة الصحة “.
واوضح ان “ عملية رصف الوصفة

الطبي�ة س�تكون الكرتوني�ة عرب
جه�از الحاس�وب يف كل صيدلية،
بع�د تزويده�ا بأجه�زة خاص�ة
لبطاقة الضمان الصحي “.
واض�اف ان “ باإلم�كان رصف
وصف�ة العلاج م�ن اي صيدلي�ة
ولي�س من م�كان مح�دد بعينه،
وذل�ك للقضاء عىل ظواهر ش�اذة
ش�هدها املجتمع الطبي مؤخرا “،
مبينا ان “ االدوية التي اس�عارها
مرتفعة ،سيدفع املوطن  20%من
سعرها فقط “.
وتاب�ع الهيت�ي الق�ول ان “ وقت
التش�خيص س�يكون كافي�ا
للمري�ض  ،وس�يكون العلاج
مضمون�ا “ .الفت�ا اىل ان “ كل
مواط�ن س�تكون لديه س�جالت
إحصائية ،أي قاعدة بيانات ،لدى
مراجع�ة اي طبيب يف اي منطقة
بالعراق يمكنه االطالع عىل سجله
الطبي للعالج الدوائي “.

من جانبه ،اكد عضو لجنة الصحة
والبيئ�ة النيابية ،جواد املوس�وي:
ان “ املرحل�ة األوىل لتطبيق قانون
الضم�ان الصح�ي ،امده�ا س�تة
اش�هر بدأت منذ شهر اب املايض،
وحالي�ا يجري تطبيقه�ا من قبل
وزارة الصح�ة وهيئ�ة الضم�ان
الصحي” ،مشيرا اىل ان “ املرحلة
الثانية مدتها س�تة اش�هر أخرى
تبدا يف شهر شباط .“ 2022
واضاف ان “ لجان مجلس النواب
تتاب�ع تطبي�ق قان�ون الضم�ان
الصحي لضم�ان تقدي�م الخدمة
الطبي�ة لكاف�ة رشائ�ح املجتم�ع
وخصوص�ا الرشائ�ح الفقيرة “.
مبينا ان “ الضمان الصحي يضمن
استخدام الكتلة النقدية املوجودة
واملتحققة من االستقطاعات لكل
موظفي الدولة ويستخدمها ألجل
تقدي�م الخدم�ة الصحي�ة لجميع
أبناء الشعب العراقي”.
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التخطيط تكشف عن نسبة األمية
يف البلد

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة التخطيط عن نسبة األمية يف العراق.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،عبد الزهرة الهنداوي ،ي ترصيح صحفي :ان «نسبة
األمية بالعراق تراجعت بش�كل ملحوظ بسبب االلتحاق بالتعليم االبتدائي وصل اىل
 %٩٤فضال عن فتح صفوف ملحو األمية الذي التحق بها العديد من كبار السن».
وأش�ار اىل ان «الوزارات نفذت حملات خاصة ملحو األمية ،حيث أصبحت الوزارات
خالية من املوظفني األميني من الذين يعملون بمجال الخدمات وغريها».
ونوه اىل ان «الفئة النسوية أعىل بارتفاع األمية فيها بمعدل  %١٨عن الرجال الذين
تبلغ من  %١١ - ١٠بسبب الوضع االجتماعي».

الرتبية تفتح باب التقديم على
منصب مدير قسم اإلشراف الرتبوي

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة /املديري�ة العام�ة
لإلرشاف الرتبوي عن فتح باب الرتش�يح
االلكرتون�ي لت�ويل منص�ب {مدير قس�م
االرشاف االختصايص  /الرتبوي}.

وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :ان التقديم يكون «م�ن غري املثبتني
بأوامر وزارية ومعاوني مديري االقس�ام
للإرشاف االختص�ايص والرتب�وي وفق�ا
لالستمارة االلكرتونية».

االستخبارات تضبط خمازن حلليب
األطفال منتهي الصالحية

alzawraanews@yahoo.com

العمل تطالب شركات التشغيل خبلق فرص عمل للعمالة الوطنية
بغداد /الزوراء:
طالبت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية،
امس األربع�اء ،رشكات التش�غيل املرخصة
بخلق فرص عمل للعمالة الوطنية من خالل
تش�غيلهم بدالً عن العمالة األجنبية ،مؤكدة
ان أع�داد الباحثني عن العمل تتجاوز املليون
و 600ألف عاطل مسجلني.
وق�ال مدي�ر دائرة العم�ل والتدري�ب املهني
يف ال�وزارة ،رائ�د جب�ار باه�ض ،يف ترصيح
صحفي :إن “التنسيق مستمر وبشكل فاعل
مع دائرة اإلقامة والجنسية يف وزارة الداخلية
يف ما يتعلق بعملية منح الس�مات لألجانب،
ومتابع�ة العمال�ة األجنبي�ة غير املرخصة
وترحيلها واتخاذ االج�راءات القانونية بحق
أصحاب العمل من قبل الوزارة وإحالتهم اىل
القض�اء ومحكمة العم�ل ،باإلضافة اىل رفع
التنس�يق بني دائرة اإلقامة ودائرة العمل من
أجل تس�هيل سير معامالت إج�ازات العمل

القبض على  10متسللني اجتازوا
احلدود العراقية

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،امس االربعاء،
القبض عىل  10أش�خاص اجتازوا الحدود
العراقية
وذك�رت الخلي�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه» ان�ه «م�ن خلال املراقب�ة
واملتابع�ة ملف�ارز ش�عبة االس�تخبارات
العس�كرية يف الفرق�ة  - ١٥احد مفاصل
مديرية االس�تخبارات العسكرية يف وزارة
الدفاع  -واالستعانة بالكامريات الحرارية
تم مشاهدة عددا من االشخاص يحاولون
اجتياز الحدود العراقية عرب قرية مشريفة

التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى».
واضاف البيان انه» تم نصب كمني محكم
له�م من قب�ل املفارز االس�تخبارية وقوة
بري�ة من الف�وج االول لواء املش�اة  ٧١يف
القري�ة ذاته�ا وت�م القبض عليه�م حال
اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به ،حيث
تبني انهم عائلة عراقية مكونة من عرشة
اش�خاص نس�اء واطفال هربوا اىل إحدى
الدول املجاورة اثناء معارك التحرير».
واش�ارت الخلي�ة بحس�ب البي�ان اىل انه
«تم�ت احالته�م للجهات املعني�ة التخاذ
االجراءات القانونية بحقهم».

اعتقال متهم بسرقة قطعة أثرية
يف العاصمة

بغداد /الزوراء:
افادت وكالة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة ،ام�س االربعاء ،القبض عىل متهم
برسقة قطعة أثرية يروم بيعها مقابل  ١٠٠الف دوالر يف بغداد.
وذكرت الوكالة يف بيان ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «قوة من مديرية مكافحة
اجرام بغداد /قس�م مكافحة جرائم االتج�ار بالبرش /الرصافة ،تمكنت من القاء
القبض عىل متهم كان يروم بيع قطعة أثرية مرسوقة (فانوس زيتي)».
وبين�ت املديرية أن «عملي�ة القبض تمت بعد توافر معلومات عن وجود ش�خص
بحوزت�ه آث�ار مرسوقة من املتحف الوطن�ي العراقي ،وقد تم اس�تدراجه من قبل
املف�ارز ع�ن طري�ق رشاء القطع�ة األثرية مقابل مبل�غ ق�دره ( )١٠٠ألف دوالر
أمريك�ي ،حيث تم القبض عىل املتهم وضبط بحوزته املربز الجرمي ودونت أقواله
باالعتراف ابتدائيا وقضائيا ،وقرر قايض التحقيق توقيف�ه وفق أحكام املادة ٤٤
من قانون اآلثار والرتاث».
إىل ذل�ك ،نفذت مفارز مكافحة اإلجرام أوامر القاء القبض بحق عدد من املتهمني
لقيامهم برسقة مبالغ مالية وحقائب نس�ائية ومحالت تجارية ومنازل س�كنية
ودراج�ات نارية ومتهمني آخرين بالتزوي�ر ومطلوبني بقضايا جنائية مختلفة يف
العاصمة بغداد ،حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إىل القضاء
لينالوا جزاءهم العادل.

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرقم
 872097يف 2021/6/16
والصادر من بلدية النجف،
بإس�م (س�امي جمي�ل
موحان وحيدر فالح عبيد)،
فعىل من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار.

املرخصة”.
وأضاف باه�ض أن “الوزارة طالبت رشكات
التشغيل املرخصة بخلق فرص عمل للعمالة

الوطنية وتش�غيلهم يف الرشكات التي تطلب
العمال�ة األجنبي�ة بغي�ة الح�د م�ن ظاهرة
البطالة” ،مبينا أن “الوزارة تعمل عىل تقديم

الخدم�ات للباحثين ع�ن العم�ل ،ال س�يما
دعمه�م بالدورات التدريبية التي تقيمها من
أجل إكس�ابهم مه�ارات تس�اعدهم يف فتح
مش�اريع م�درة للدخل تقضي بدورها عىل
البطال�ة من جه�ة وتدعم القط�اع الخاص
م�ن جه�ة أخرى ملا ل�ه من أهمي�ة كبرية يف
االقتصاد الوطني”.
وأشار إىل أن “الوزارة تعمل عىل زج الباحثني
عن العمل يف جميع املش�اريع االس�تثمارية
والشركات النفطي�ة ،الس�يما ان أع�داد
الباحثين ع�ن العمل تتج�اوز املليون و600
ألف عاطل مسجلني يف قاعدة بيانات الوزارة،
اىل جانب األعداد غري املسجلة”.
وبين باه�ض أن “هن�اك جماع�ات ت َّدع�ي
ارتباطها بدائرة العمل والتدريب املهني تقوم
باس�تيفاء أجور من أصح�اب العمل وهي ال
تمث�ل الدائ�رة ،لكون الف�رق التابع�ة لها ال
تستويف مبالغ أو أجورا من أي جهة”.

إطالق االستمارة اخلاصة بتعيينات جملس اخلدمة االحتادي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت اللّجن�ة العلي�ا للحكوم�ة
اإللكرتوني�ة ،بالتع�اون م�ع مجل�س
الخدمة االتحادي ،امس األربعاء ،إطالق
االستمارة الخاصة بتوظيف املشمولني
بالتعديل الثالث لقانون َتدرُّج ذوي املهن
الطبية والصحية رقم ( 6لس�نة 2000
املعدل) (ذوي املهن الصحية الساندة)،

بواقع ( )7050درجة وظيفية.
وأش�ارت اللّجنة يف بيان لألمانة العامة
ملجل�س ال�وزراء تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه إىل :أن «مجل�س الخدمة
َح� ّدد ع�ددا م�ن االختصاص�ات
للمتقدمين على التعيين م�ن حمل�ة
ش�هادات (البكالوريوس واملاجس�تري
والدكت�وراه) ،كم�ا وض�ع معايير

ضبط  3شاحنات
خمالفة يف مجرك
املنطقة الشمالية

بغداد /الزوراء:
ضبط�ت وكالة االس�تخبارات ،ام�س االربعاء ،ثالث�ة مخازن للغ�ش الصناعي يف بغداد
بداخلها كمية كبرية من حليب األطفال منتهي الصالحية
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «وكالة االستخبارات تمكنت من
ضب�ط ثالثة مخازن يف منطقة العبيدي ببغداد تحتوي كميات كبرية من حليب األطفال
منتهي الصالحية داخل علب».
واضاف البيان ان «العملية جاءت وفقا ً ملعلومات اس�تخبارية دقيقة ،وبعد اس�تحصال
املوافق�ات القضائي�ة وكسر األقفال الت�ي كانت عىل أب�واب هذه املخ�ازن التي كانت
تستخدم أيضا ً يف عمليات الغش وتغيري صالحية املادة وإعادة تعبئتها من جديد».
وتابعت انه «تم التحفظ عىل هذه املخازن واملضبوطات التي بداخلها ،التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحق املخالفني من قبل الجهات املختصة».
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بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك ،ام�س
األربع�اء ،ضب�ط  3ش�احنات مخالف�ة يف
جمرك املنطقة الشمالية.
وذك�رت الهيئ�ة ،يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة منه :أنها ضبطت «ثالث ش�احنات
مخالف�ة للضواب�ط والتعليم�ات م�ن قبل
قسم التحري ومكافحة التهريب يف مديرية
جمرك املنطقة الشمالية».
وأضاف�ت أن «الش�احنات تحت�وي على
(اجهزة اتصاالت والصق سرياميك)» ،الفتا
إىل «اتخ�اذ كافة االج�راءات القانونية بحق
املخالفني».

إحباط حماولة تسلل
“داعشي” يف الفلوجة
بغداد /الزوراء:
أفاد مص�در امن�ي يف قيادة عملي�ات محافظة
االنبار ،ام�س االربعاء ،بإحباط محاولة تس�لل
لعنرص بارز يف تنظي�م “داعش” االجرامي اثناء
محاولته الدخول اىل مدينة الفلوجة .
وق�ال املصدر يف ترصيح صحف�ي :ان ” القوات
االمني�ة احبط�ت محاولة تس�لل لعنصر بارز
من عن�ارص عصاب�ات داعش االجرامي�ة اثناء
محاولته الدخول اىل مدينة الفلوجة“.
واضاف املص�در ان” القوات االمنية تمكنت من
اعتقال املس�تهدف بعد رص حركت�ه ومراقبته
اس�تنادا ملعلومات اس�تخباراتية ح�ال وصوله
اىل س�يطرة الصقور منفذ الفلوجة الرشقي مع
بغداد دون وقوع أي مقاومة تذكر”.
وأش�ار املص�در اىل أن “املعتق�ل يع�د م�ن ابرز
املطلوبني للق�وات االمنية بتهم تتعلق باإلرهاب
ومهاجمة القطعات العس�كرية اثن�اء عمليات
التحرير “.

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة
 5084الص�ادرة من نقابة
الصحفيين العراقيين،
باس�م (انعام كريم مصلح
العبي�دي) ،فعلى من يعثر
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار.

شملت (معدل التخرج ،وسنة التخرج،
والتسلس�ل ،وال�دورات التدريبي�ة،
واملش�اركة يف النش�اطات التطوعية يف
مجال اختصاصه ،وغريها) ،وس�يقوم
النظ�ام اإللكرتون�ي باحتس�اب نقاط
املفاضل�ة بين املتقدمين بش�كل آيل؛
ليتم اعتم�اد تلك املعايير الختيار أكثر
املتقدمني مالئمة للوظيفة العامة».

وأضاف�ت اللّجنة أن «التقديم س�يكون
مُ تاحا للجميع ،كما سيراعي النس�ب
القانوني�ة املنص�وص عليها بالنس�بة
لقن�وات (ضحايا اإلرهاب ،والش�هداء،
والناجيات اإليزيديات).
ُيذك�ر أن النظام يتك�ون من مرحلتني:
األوىل من خالل التقديم عىل االس�تمارة
اإللكرتوني�ة وتس�تمر مل�دة ( 20يوما)

بدءا م�ن تاري�خ  2021/9/15ولغاية
 ،2021/10/4فيم�ا تش�مل املرحل�ة
الثانية االختبار اإللكرتوني الذي يستمر
ملدة أسبوعني؛ ليتم بعد ذلك إعالن نتائج
التوظيف للذين سوف يشغلون الدرجات
بشكل أصيل وأسماء االحتياط ،وتعتمد
بش�كل نهائي يف كانون األول من العام
الجاري .2021

صحة كربالء تنتهي من وضع خطتها اخلاصة بزيارة األربعني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت دائ�رة صحة كربالء االنته�اء من وضع
خطتها الخاصة بزيارة االربعني.
وقال املتحدث باس�م الدائرة ،عدي السالمي ،يف
ترصيح صحف�ي :ان “دائرة الصحة انتهت من
وضع خطته�ا الخاصة بزي�ارة االربعني والتي
س�تطبق قبل عرشة ايام من الزيارة ،وتتضمن
توزيع  60عجلة إس�عاف داخل املدينة القديمة
والطرق الخارجية وتهيئة  25مفرزة طبية”.
واضاف السلامي انه “تم التنس�يق مع طبابة
الحش�د الش�عبي لفت�ح  8مف�ارز طبي�ة عىل
مح�اور املدينة القديمة ودع�م مراكز الطوارئ
باملالكات البرشية”.
واشار اىل :ان املؤسسات الصحية ستتوىل إجراء
املس�حات والتحاليل لجمي�ع املراجعني ملتابعة
اية حالة يشتبه إصابتها بفريوس كورونا.

االتصاالت :أجنزنا عمليات الصدمة اهلجرة تصرف الوجبة  13من
وإحالة مهربي االنرتنت للقضاء منحة العائدين من النزوح الطارئ
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة االتصاالت ع�ن انجاز مهمة عملي�ات الصدمة الخاصة
بإيقاف تهريب سعات اإلنرتنت التي انطلقت منذ العام املايض.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة ،رع�د املش�هداني ،يف ترصيح صحفي:
«ال�وزارة أنجزت املهمة وتمت إحالة عدد كبري من مهربي االنرتنت اىل
القضاء بينهم موظفون حكوميون».وأضاف «تعرضنا لضغوط كبري
إليق�اف عمليات الصدمة وغلق ملفها بالكامل» .وأكد املش�هداني انه
«ال يمك�ن ألي جه�ة ان تحقق أي نتيجة من خالل الضغط الس�يايس
لغلق مل�ف عمليات تهريب االنرتنت ونثق بالقضاء العراقي املس�تقل
الذي يحقق بهذا امللف الخطر الذي تس�بب به�در املليارات من خزينة
الدولة».وكان�ت وزارة االتصاالت أطلق�ت يف حزيران من العام املايض
بالتعاون ما بين الوزارة والقوات األمنية وجه�ازي املخابرات واألمن
الوطن�ي عملية أس�متها بـ»الصدم�ة» ملنع تهريب س�عات االنرتنت
ورصدت خاللها العديد من املخالفني واحالتهم إىل القضاء.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس االربعاء ،رصف الوجبة الثالثة عرشة
من منحة املليون ونصف املليون دينار للعائدين اىل مناطقهم املحررة.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه :ان «ذل�ك يأتي بعد
املتابعة الحثيثة من قبل وزيرة الهجرة واملهجرين ،إيفان فائق جابرو ،مللف
املنح املخصصة للعائدين إىل مناطقهم املحررة».
واوضحت ان «الوجبة ش�ملت  6500عائلة بحس�ب األس�بقية واألولوية «،
مبينة أن «املنحة تش�مل النازحني العائدين من الن�زوح الطارئ إىل املناطق
املح�ررة يف محافظ�ات نين�وى ،واألنبار ،وصلاح الدين ،وكرك�وك ،ودياىل،
وحزام بغداد «.
وأش�ارت ال�وزارة اىل أن «العوائل العائدة املش�مولة باملنحة يمكنها تس�لم
املبال�غ املالية ع�ن طريق البطاقة الذكية اعتبارا م�ن تاريخ نرش الخرب عىل
موقع الوزارة الرس�مي « ،مؤكدة «حرصها على رصف املنح املالية لجميع
العائدين اىل منازلهم بعد تأمني التخصيصات املالية للدفعات القادمة».

النفط تعلن بدء أعمال املسح الزلزالي مبشروع ساسان – تلعفر

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط ،ام�س األربع�اء ،ب�دء
أعمال املس�ح الزلزايل ألول مرة يف قضاء تلعفر

فقدان هويات
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من
رشكة توزي�ع املنتجات النفطية،
بإس�م (حم�زة باس�م محم�د
جلعوط) .كما فقدت مني البطاقة
الشخصية املوحدة ،بإسم (حمزة
باس�م محمد جلعوط) ،فعىل من
يعثر عليهما تسليمهما اىل جهات
اإلصدار.

بمحافظة نينوى.
وقال مدير عام رشكة االستكش�افات النفطية
وكال�ة ،باس�م محم�د خضير ،بحس�ب بيان

لل�وزارة تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه :إن
«الفرق�ة الزلزالي�ة الثامن�ة ب�ارشت بأعم�ال
املس�ح الجيولوج�ي ثنائ�ي وثالث�ي األبع�اد يف
مرشوع ساسان – تلعفر ( )75كم شمال غرب
محافظة نينوى».
وأشار خضري إىل أن «عملية املسح الزلزايل تأتي
يف اط�ار الخط�ة االستكش�افية النفطية لعام
 2021بعد إقراره�ا من قبل ادارة رشكة النفط
الوطني�ة وتوجي�ه وزي�ر النف�ط إحس�ان عبد
الجبار اس�ماعيل باملبارشة باألعمال املوكلة يف
هذا اإلطار».
وكشف خضري عن أن «الفرقة الزلزالية الثامنة
تعتم�د يف عمله�ا عىل أحدث االجه�زة واملعدات
املتطورة والحديثة ،كانت قد أجرت االختبارات
الحقلية يف آب املايض ،وبدأت بأعمالها االنتاجية
مطلع أيلول الجاري».
وكان�ت وزارة النف�ط قد اقرت خطة خمس�ية
تتضمن تكثيف النش�اط االستكش�ايف يف انحاء
العراق ومنها الصحراء الغربية.

تفكيك شبكة تتاجر باملخدرات يف بغداد واعتقال أفرادها

بغداد /الزوراء:
تمكن�ت معاوني�ة االس�تخبارات
واملعلومات يف هيئة الحش�د الشعبي،
ام�س االربع�اء ،م�ن تفكيك ش�بكة
إجرامية تقوم بتج�ارة املواد املخدرة
يف بغداد.
وذك�ر االس�تخبارات يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نس�خة منه :ان «املعاونية
ب�ارشت بع�د اس�تكمال اإلج�راءات
القانوني�ة باعتق�ال عدد م�ن اخطر
افراد الش�بكة حي�ث ضبطت كميات
م�ن املواد املخ�درة كان�ت بحوزتهم،
وكان م�ن املق�رر ان يت�م توزيعه�ا

يف مناط�ق العاصم�ة بغ�داد وكذل�ك
اس�لحة غري مرخصة يس�تخدمونها
خالل عملياتهم االجرامية».
كم�ا دع�ت معاوني�ة االس�تخبارات
واملعلومات يف الحش�د الشعبي جميع
املواطنني لإلبالغ عن جميع الشبهات
والجهات والعنارص التي تعبث بأمن
الدول�ة ومواطنيها عرب الرقم املجاني
الساخن .٤٨١
م�ن جان�ب متص�ل ،ألق�ت مف�ارز
مديرية مكافح�ة املخدرات واملؤثرات
العقلية ،امس االربع�اء ،القبض عىل
( )26متهما يف عدد من املحافظات

وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان «املفارز
العام�ة ملكافحة املخ�درات واملؤثرات
العقلي�ة الق�ت القب�ض على ()26
متهما يف محافظات (البرصة ،وبابل،
وذي قار ،واملثن�ى ،واألنبار ،وكربالء،
وكركوك) ،وضبط�ت بحوزتهم مادة
الكريس�تال وحبوب مخدرة متنوعة
إضافة إىل أدوات تستخدم للتعاطي».
وبين�ت املديري�ة ان�ه «تم�ت إحال�ة
الجمي�ع إىل القض�اء وف�ق أح�كام
امل�واد القانوني�ة الخاص�ة بمكافحة
املخدرات».

أسواق
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بغداد والرياض تتفقان على
تنشيط منفذ عرعر احلدودي

بغداد /الزوراء:
اتفق العراق والسعودية ،أمس االربعاء ،عىل امليض يف خطوات جديدة لتنشيط
عملية التبادل التجاري يف منفذ عرعر الحدودي بني البلدين.
وقال�ت هيئة املناف�ذ الحدودية العراقي�ة يف بيان ورد إىل “ال�زوراء” :إن لجنة
النق�ل واملنافذ الحدودية برئاس�ة رئيس الهيئة عم�ر الوائيل والوفد املرافق له
عقدت ،أمس ،اجتماعا يف منفذ عرعر الحدودي ،بحضور الس�فري الس�عودي
يف الع�راق ،مع الجانب الس�عودي برئاس�ة املحافظ لهيئة ال�زكاة والرضيبة
والجم�ارك ورئيس هيئة النقل والوف�د املرافق لهم” ،مبينا ً أن “االجتماع يأتي
استكمالاً الجتماع الرياض”.
وأك�د الوائلي ،وفق البي�ان :أنه تم وضع نق�اط لحلحلة كاف�ة املعوقات التي
تواج�ه عملي�ة التبادل التج�اري يف املنفذ من اجل زيادتها وتس�هيل إجراءات
دخ�ول البضائع لكال البلدين.كما تم االتفاق ،بحس�ب البيان ،عىل فتح مكتب
خاص لتصديق ش�هادات املنشأ بعد موافقة وزارة التجارة وإعطاء تسهيالت
واولوي�ة للمس�توردين العراقيين واملصدري�ن عىل ح�د سواء.واش�ار البيان
إىل “زيارة س�احة التبادل التج�اري وحث العاملني عليه�ا بالرسعة يف عملية
املناول�ة والتبادل واكمال املس�تلزمات املطلوبة”.وأوضح أنه “تم تكليف إدارة
املنفذ بوضع خطط محكمة مع االجه�زة األمنية والدوائر العاملة باملنفذ بما
يضمن تفتيش البضائع ومنع مرور اي مواد خارج الضوابط”.وبحسب البيان
فقد “طالب الجانب الس�عودي بدعم املنفذ وزيادة التجارة وتفعيل الرتانزيت
بأقرب وقت ممكن ،وتس�مية منس�قني بني املنفذين الستكمال الطرق املزمع
انجازها من قبلهم بما يؤمن انسيابية دخول وخروج الشاحنات”.

التخطيط :سنقلل االقرتاض
اخلارجي إىل أدنى مستوياته

بغداد /الزوراء:
قال وزير التخطيط ،خالد بتال النجم ،امس االربعاء ،ان سياسات الوزارة
وتوجه�ات الحكومة ،تسير باتجاه تقلي�ل االقرتاض الخارج�ي اىل ادنى
مستوياته ،بهدف تقليل اعباء القروض عىل االقتصاد الوطني.
ج�اء ذل�ك خالل ترؤس�ه اجتماع�ا موس�عا ،ض�م ممثلي وزارات املالية
والكهرباء واالعمار واالس�كان والبلديات والنقل وامل�وارد املائية والزراعة
وامانة بغداد وصندوق إعادة إعمار املناطق املحررة ،مع ممثل البنك الدويل
يف العراق رمزي نعمان ،وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.
وق�ال الوزير ،خلال االجتماع :إن االقرتاض الخارجي س�يكون للرضورة
القص�وى ،ويف حالتني فقط ،االوىل ،اهمي�ة املرشوع الكبرية ،والثانية عدم
توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا املرشوع.
وشدد عىل :ان الوزارة لن تدرج او توافق عىل اي مرشوع ،ما لم يكن متوافرا
عىل جميع املتطلبات ،ويف مقدمتها دراسة الجدوى .داعيا الوزارات املعنية
التي لديها مشاريع ممولة من قرض البنك الدويل ،اىل االرساع يف انجاز هذه
املشاريع ،واالستفادة من اموال القروض املتوفرة حاليا.
وجرى ،خالل االجتماع ،مناقش�ة املش�اكل واملعوقات الت�ي تواجه تنفيذ
املش�اريع املمولة من قبل البنك الدويل ،والرتكيز عىل املشاريع ذات النسب
املتدنية يف التنفيذ ،واسباب تأخر انجازها.
ووجه الوزير بتش�كيل لجنة مشتركة تضم ممثلني عن وزارة التخطيط،
والبن�ك ال�دويل والجهات ذات العالق�ة ،تتوىل متابعة تنفيذ تلك املش�اريع،
ووضع االليات واملقرتحات التي تسهم يف رسعة االنجاز.

اخنفاض مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف س�وق العراق لألوراق املالية ،امس االربعاء ،منخفضا
بنسبة (.)0.17%
وج�اءت مؤرشات التداول لس�وق الع�راق لألوراق املالية لي�وم امس كما ييل:
بلغ عدد االس�هم املتداولة ( )270.798.486سهما ،بينما بلغت قيمة االسهم
( )394.766.552دينارا .واغلق مؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة امس عىل
( )595.23نقطة منخفضا بنس�بة ( )0.17%عن اغالقه يف الجلسة السابقة
البالغ ( )596.27نقطة.وتم تداول اسهم ( )32رشكة من اصل ( )103رشكة
مدرج�ة يف الس�وق ،واصبح عدد الشركات املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق
املالي�ة لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )20رشكة.وبلغ عدد االس�هم
املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق مليون سهم بقيمة بلغت ()5
ماليني دينار من خالل تنفيذ ( )9صفقات عىل اس�هم رشكتني.يذكر ان سوق
العراق لألوراق املالية قد اس�تخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي
منذ عام  ،2009ويس�عى إلطلاق نظام التداول عرب االنرتنيت للمس�تثمرين،
وينظ�م خمس جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد اىل الخمي�س ،ومدرج فيه
 105رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة
والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

تراجع مبيعات مزاد العملة
لـ 216مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي ،امس األربعاء ،لتس�جل  216مليون
دوالر.وذك�ر مص�در أن البنك املركزي ش�هد خالل مزاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريك�ي ،انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة  5.26%لتصل إىل  216مليوناً ،و817
الفا و 105دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اساس بلغ  1460دينارا ً
ل�كل دوالر ،مقارنة بي�وم امس الثالثاء ،التي بلغت املبيع�ات فيه  228مليونا
و 530الفا و 840دوالرا أمريكيا.
وذهب�ت املشتريات البالغ�ة  174مليون�ا ً و 287الف�ا و  105دوالرات لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات ،فيما ذه�ب املبلغ املتبقي
البالغ  42مليونا ً و 530ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر ا ٕىل أن  36مرصفا ً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و  14مرصفا لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مشاركة  20رشكة رصافة.
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املركزي لإلحصاء يسجل ارتفاعا جديدا بأسعار املواد اإلنشائية
بغداد /الزوراء:
س�جلت وزارة التخطيط العراقية ،امس
االربعاء ،زيادة جديدة طرأت عىل أسعار
املواد االنش�ائية لشهر آب املايض ،عازية
س�ببها إىل ارتف�اع س�عر رصف الدوالر
االمريكي مقابل الدينار.
وس�بق أن أعلن�ت وزارة التخطي�ط
العراقي�ة ،يف حزيران املايض ،عن ارتفاع
أس�عار امل�واد اإلنش�ائية يف األس�واق
املحلية.
وقال الجه�از املركزي لإلحص�اء التابع
لل�وزارة يف تقري�ر ل�ه ،اطلع�ت علي�ه
“ال�زوراء” :إن “ارتف�اع س�عر رصف
ال�دوالر يف االس�واق املحلي�ة ادى بدوره
إىل رفع اس�عار املواد االنش�ائية املحلية
واملس�توردة يف القط�اع الخاص بنس�ب
متفاوتة عىل مس�توى املحافظات كافة
ما عدا اقليم كردستان” ،مبينا ً أنه “تمت
متابعة وتسجيل  64مادة بناء يف األسواق
املحلية ومقارنتها بأسعار شهر ترشين
الثاني الذي ارتفع فيه سعر الدوالر”.
وأض�اف أن “أهم املؤرشات للمواد االكثر
اس�تخداما ً وتأثيرا ً يف األس�واق كان�ت
لثالث مواد ش�ملت الطابوق والس�منت
والحديد”.
وأش�ار إىل أن “مع�دل س�عر الطاب�وق
العادي لش�هر آب املايض بل�غ  174الف

دينار لكل  1000طابوقة مسجالً ارتفاعا ً
بلغ  24%عن معدل س�عر شهر ترشين
الثان�ي للعام  ،2020وال�ذي كان قد بلغ
 140الف دينار لكل  1000طابوقة ،فيما
بلغ س�عر الطاب�وق الجمهوري لش�هر
آب  185ال�ف دينار ل�كل  1000طابوقة

مس�جالً ارتفاعا ً بنسبة  15%عن معدل
س�عر شهر ترشين الثاني الذي بلغ 161
الف دينار ل�كل  1000طابوق�ة” ،مبينا ً
أن “معدل س�عر طابوق الثرمس�تون يف
آب امل�ايض بلغ مليونين و 95الف دينار
مسجال ارتفاعا بنس�بة  13%عن شهر

وضع احلجر األساس لـ 7معامـل للزجـاج والسرياميـك فـي األنبار
بغداد /الزوراء:
َ
وضـع وزير الصناعة واملعادن ،منهـل
عزيـز الخبـاز ،امس األربعاء ،الحجر
األس�اس إلنش�اء وتأهي�ل وتش�غيل
س�بعة معامل للزجاج والسرياميك يف
محافظة االنبار.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان “عق�د
االس�تثمار اب�رم بني الرشك�ة العامة
للزجاج والحراريات يف قضاء الرمادي
بمُ حافظ�ة األنب�ار واتح�اد الرشكات
الروسية” ،مشرية إىل ان “العقد يشمل
معمل األلواح الزجاجية بطاقة ( ١٢٠
) طن /ي�وم ومعمل القنان�ي الطبية
بطاق�ة (  ) ٩٥ط�ن /ي�وم ومعم�ل
القناني والجرار بطاقة (  ) ١٧٥طن/
ي�وم ومعمل الزجاج املُس�طح بطاقة
(  ) ٧٠٠ط�ن /ي�وم ومعم�ل كايش
الج�دران بطاق�ة (  ) ٦٠٠٠مرت مُ ربع
 /يوم ومعمل كايش األرضيات بطاقة
(  ) ١٢٠٠٠متر مُ رب�ع  /يوم ومعمل
األدوات الصحي�ة بطاق�ة ( ) ٥٠٠٠
طن /سنويـاً”.
وق�ال الوزير :ان “حض�ور الرشكات
األجنبية خري دليل على ان العراق بدأ

باالس�تقرار وان الحكوم�ة العراقي�ة
جادة يف استقطاب الرشكات ورؤوس
األموال من أجل إعادة إحياء الصناعة
العراقيـة”.
ً
قائلا :ان “ه�ذا اإلنجاز
واس�تطـرد
ُج�زء من عملية أخذناه�ا عىل عاتقنا
إلع�ادة إحي�اء املصان�ع املُتوقف�ة
ً
واملُدمرة” ،مُ
عرب�ا عن أمله أن “يكون
هذا املرشوع الكبري بداية خري ومحبة
ل�كل مُ حافظ�ات الع�راق” ،مُ تمني�ا ً
ُ

للعراق “املزيد من االنتصارات والزهو
والتق ُدم وان يبقى العراقيون شامخني
مرفوع�ي ال�رأس ليعي�دوا إىل الحي�اة
معنى الحيـاة”.
واك�د ان “ال�وزارة ماضي�ة يف إع�ادة
الحي�اة إىل كافة املعام�ل واملصانع يف
عم�وم الع�راق” ،مُ هنئا ً “أه�ل األنبار
والرمادي والرشكة بهذا اإلنجاز الكبري
ومُ تمنيا ً ان تع�ود الصناعة كما كانت
تليق بالعـراق”.

الكهرباء :سنبقى حباجة للغاز اإليراني لعشرات السنوات
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير الكهرباء وكالة ،عادل كريم ،ان الوزارة ستبقى
بحاجة للغاز اإليراني لعرشات السنوات املقبلة.
وقال كريم يف ترصيح صحفي :لدينا سوء تفاهم مع إيران
يف ع�دة قضايا مرتبطة بعق�ود الغ�از والكهرباء وتوقف
اإلمداد اإليراني من الكهرباء أثر عىل خطط التموين”.
وأض�اف “لدين�ا مش�اكل فني�ة وتقني�ة وتأخ�ر يف دفع
مس�تحقات الطاق�ة إليران” مشيرا اىل ان�ه “توصلنا إىل
طاقات إنتاجية قياسية للكهرباء يف الصيف املايض”.
وكش�ف كريم عن “خطط طموحة جدا يف إنتاج الكهرباء
س�نلعن عنها قريبا” الف�ا اىل ان “رشكات عاملية عمالقة
ستس�تثمر قريب�ا يف إنت�اج الكهرب�اء بالع�راق وأبرمن�ا

اتفاقي�ات إلنت�اج الكهرباء م�ع رشكات توت�ال ومصدر
وسيمنس”.
ولف�ت اىل ان “داع�ش هاجم أكثر م�ن  71برجا كهربائيا
خلال الصيف” مؤكدا ان “كل أب�راج الطاقة التي فجّ رها
داع�ش ت�م إعادته�ا إىل الخدم�ة” منوه�ا اىل ان “إنت�اج
الكهرباء تضاعف السنوات املاضية بـ  4مرات”.
وأك�د وزي�ر الكهرباء وكال�ة “أنه ت�م رصف أكثر من 81
مليار دوالر يف قطاع الكهرباء السنوات املاضية”.
واعل�ن عن “اتفاق عىل اس�ترياد الكهرباء من الس�عودية
عرب معرب عرعر وربطه بمحطة اليوسفية” مؤكدا “نحن
يف مفاوض�ات متقدم�ة جدا م�ع دول خليجية الس�ترياد
الكهرباء”.

ترشين الثاني الذي بلغ معدل السعر فيه
مليونا ً و 852الف دينار”.
وأوضح أن “معدل سعر السمنت العادي
دينار
لش�هر آب امل�ايض بل�غ  103آالف
ٍ
للط�ن الواحد مس�جالً ارتفاعا ً بنس�بة
 14%عن معدل سعر شهر ترشين الثاني

للعام  ،2020بس�عر  90الف دينار للطن
الواحد ،فيما بلغ معدل س�عر الس�منت
املق�اوم لش�هر آب بلغ  123ال�ف دينار
للط�ن الواحد مس�جالً ارتفاعا ً بنس�بة
 10%ع�ن مع�دل س�عر ش�هر ترشي�ن
الثان�ي الذي كان بس�عر  112الف دينار
للط�ن الواحد ،فيما بلغ س�عر الس�منت
االبيض لش�هر آب  227الف دينار للطن
الواحد مسجالً ارتفاعا ً بنسبة  22%عن
معدل سعر شهر ترشين الثاني الذي بلغ
السعر فيه  186الف دينار”.
نّ
وبي أن “أس�عار الحديد (الش�يش) من
املنش�أ األجنبي لش�هر آب بلغ�ت مليونا ً
و 289ال�ف دينار للطن الواحد مس�جالً
ارتفاع�ا ً بنس�بة  65%عن معدل س�عر
ش�هر ترشي�ن الثان�ي بس�عر  779الف
دين�ار للط�ن الواح�د ،فيما بل�غ معدل
س�عر الحديد (الش�يلمان) لشهر آب 22
الف دينار للمرت الواحد مس�جالً ارتفاعا ً
بنس�بة  47%ع�ن مع�دل س�عر ش�هر
ترشي�ن الثان�ي الذي بل�غ  15الف دينار
للمرت الواحد”.
يذك�ر أن الربملان العراق�ي صوت يف (31
آذار  ،)2021على املادة األوىل من قانون
املوازن�ة ،الت�ي تضمن�ت اعتماد س�عر
رصف ال�دوالر  1450دين�ارا ً ل�كل مئ�ة
دوالر.

اقتصادي :اإلرادات السياسية قادرة
على إرجاع األموال املهربة

بغداد /نينا:
أك�د املخت�ص يف الش�أن االقتص�ادي،
رضغ�ام محمد علي ،ان توفر االرادات
السياسية املحلية والدولية هي وحدها
الت�ي يمك�ن ان تعي�د ام�وال الع�راق
املهربة.
وق�ال عيل يف ترصي�ح للوكالة الوطنية
العراقي�ة لألنب�اء (نين�ا) :ان “مؤتم�ر
اس�تعادة االم�وال املنهوبة ل�ن يكون ذا
قيمة إذا لم تكن هناك ارادة سياس�ية محلية حقيقية السترجاع االموال
وارادة دولي�ة ممثلة بالواليات املتح�دة االمريكية التي تحكم قبضتها عىل
القرار الس�يايس العاملي واالقتصادي وجديتها يف ارج�اع االموال العراقية
املنهوبة”.
وبني ان” معظم السياس�يني الحاليني واذنابهم السابقني هم من ساهموا
بنهب البلد ومن املستبعد ان يكونوا عنرصا ايجابيا يف اعادتها”.
مشريا اىل “ان خطوات االعادة يجب ان تمر باالستعانة برشكات محاسبة
وتحقق دولية لغرض تدقيق االموال وصيغتها وكيفية اس�تعادتها بعدها
يأت�ي دور الدول واهمها الواليات املتحدة االمريكية التي هي الفاعل االول
يف النظ�ام االقتص�ادي العاملي والت�ي يقع أكثر من نص�ف اقتصاد العالم
ضمن منطقة النفوذ الدوالري”.

الدوالر يرتاجع أمام الدينار يف
بغداد واإلقليم

بغداد /الزوراء:
تراجعت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدين�ار العراقي ،امس
االربعاء ،يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وإقليم كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
امس  147350دينارا عراقيا مقابل  100دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف مح�ال الصريفة
باالٔسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  148000دينار عراقي لكل
 100دوالر امريكي ،بينما بلغ سعر الرشاء  147000دينار عراقي لكل 100
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد ش�هدت اس�عار
ال�دوالر انخفاض�ا ايضا ،حيث بلغ س�عر البيع  147600دين�ار لكل 100
دوالر امريكي ،الرشاء بواقع  147300دينار لكل  100دوالر امريكي.

بعكس أقرانه ..خفيف البصرة ينخفض مبقدار  4سنتات

العراق جيري خفضاً حاداً على أسعار نفطه اخلام إىل السوق األمريكي
بغداد /الزوراء:
أج�رى الع�راق تخفيضات ح�ادة عىل
س�عر نفط�ه الخ�ام إىل عمالئ�ه يف
الوالي�ات املتحدة ،يف خط�وة وصفتها
وكال�ة بلومبيرغ االقتصادي�ة بأنه�ا
ملفتة للنظر.
وقالت الوكالة إن خام البرصة الخفيف
بيع يف أكتوبر بخصم قدره  1.15دوالر
للربمي�ل للمشترين يف األمريكيتين،
مقارن�ة مع خصم طفيف ( 15س�نتا
للربمي�ل) لنف�س الخ�ام يف ش�هر
سبتمرب.
وأش�ار التقري�ر إىل أن ه�ذا التس�عري
للنفط العراقي يش�كل نأيا غري مألوف
عن العرف الس�ائد يف الرشق األوس�ط
حيث تراعي معظ�م الدول ما تقوم به
اململك�ة العربي�ة الس�عودية يف مجال
التسعري ،ونادرا ما تبتعد عنه.
ففي وقت سابق من هذا الشهر ،أبقت
اململكة على خامها الرئي�س -العربي
الخفي�ف -عن�د  1.35دوالر مع عالوة
 15س�نتا للربميل لش�هر أكتوبر ،دون
تغيري عن سبتمرب.
لك�ن الع�راق يخف�ض اآلن األس�عار
للمشرتين يف كل مكان ،باستثناء نفط

كرك�وك الذي ُيباع من ميناء عىل البحر
األبيض املتوسط ،حيث ظل سعره دون
تغيري.
وترجح الوكالة أن يكون هذا التخفيض
يف أس�عار النف�ط العراق�ي ،نتيج�ة
للرتاج�ع األخير يف حج�م املشتريات
األمريكية.
وتظه�ر بيان�ات تتب�ع الناقلات أن

الش�حنات تراجعت يف يوني�و ويوليو،
حي�ث ارتفعت لفترة وجي�زة قبل أن
تنخفض مرة أخرى يف الجزء األول من
سبتمرب.
وأظهرت بيانات بلومبريغ تقلّص إنتاج
النف�ط يف خلي�ج املكس�يك يف الواليات
املتحدة بش�كل حاد يف أعق�اب إعصار
“إيدا” ،الذي تسبب يف توقف جزء كبري

من إنتاج املنطقة.
وق�ال مكتب السلامة واألم�ن البيئي
آنذاك إن “رشكات النفط والغاز أخلت،
 290منشأة بحرية ،وأوقفت  91باملئة
من إنتاجها البحري املعتاد قبل وصول
العاصفة”.وأش�ارت بيان�ات املكت�ب
إىل أن “الرشكات خفض�ت أيضا 1.89
ملي�ار ق�دم مكعب�ة م�ن إنت�اج الغاز

الطبيعي ،أو  85باملئة من اإلنتاج”.
من جهة متصلة ،انخفض س�عر خام
البصرة الخفي�ف بمقدار  4س�نتات،
امس االربعاء ،بعد قرار اتخذه العراق.
وانخف�ض خام البرصة املصدر آلس�يا
 4س�نتات وبنس�بة تغيري بلغ نس�بته
 0.05%ليص�ل اىل  73.69دوالرا ،فيما
س�جل خ�ام البصرة الثقي�ل ارتفاعا
بمق�دار  0.46دوالرا او م�ا يع�ادل
 0.69%ليصل اىل  67.31دوالرا.
وارتفع�ت جميع الخام�ات يف منظمة
أوب�ك ،حي�ث س�جل الخ�ام العرب�ي
الس�عودي الخفي�ف  74.11دوالرا ً
للربمي�ل ،فيما بلغ س�عر مزي�ج إيران
الثقي�ل  68.35دوالرا ،ومزي�ج مربان
اإلمارات�ي  73.08دوالرا ً للربمي�ل،
ومزي�ج س�هران الجزائ�ري 73.21
دوالرا ،يف حين س�جل بون�ي الخفيف
النيجيري  72.15دوالراً ،وجرياس�ول
االنغويل  72.63دوالراً.
وق�رر الع�راق ،ي�وم ام�س االربع�اء،
تخفي�ض س�عر البيع الرس�مي لخام
البرصة إىل عمالئه يف آس�يا خالل شهر
أكتوبر/ترشين األول املقبل ،بانخفاض
 1.40دوالرًا عن الشهر السابق.

الرياضي

أصفر وأمحر

املوت يغيّب العب منتخب ألعاب
القوى السابق شريكو فارس

بغداد /متابعة الزوراء
تويف الالعب الكوردي السابق بألعاب القوى ،شريكو فارس ،يف مدينة السليمانية.
وقالت منظمة الرياضيني القدامى يف الس�ليمانية إن «الالعب الكوردي الس�ابق شيركو
فارس تويف يف مدينة السليمانية».
وقدم الراحل خدمات كبرية لنادي السليمانية ولعب لسنوات مع النادي وعمل بعد ذلك يف
املجال االداري ،وكان عضوا لفرتة طويلة يف الهيئة االدارية ونائب رئيس نادي السليمانية.
كما كان الالعب الراحل احد مؤسسي منظمة الرياضيني القدامى يف السليمانية ورئيسا
التحاد كوردستان للقوس والسهم.

العدد 7566 :الخميس  16ايلول 2021

6

No: 7566 Thu 16 Sep 2021

www.alzawraapaper.com

يونس حممود يطالب بإنصاف العيب الوطين

رئيس احتاد الكرة  :جلنة دولية ستزور العراق للنظر يف رفع احلظر عن مالعبنا
بغداد /متابعة الزوراء
عق�د االتح�اد العراقي لك�رة القدم،
اجتماع�ه األول ،ام�س األربع�اء،
برئاس�ة عدن�ان درج�ال ،وحض�ور
أعض�اء املكت�ب التنفي�ذي لالتح�اد
الجديد.
وذكر مصدر يف االتحاد أن “االجتماع
ش�هد مناقش�ة جملة م�ن القضايا
التي تخص مش�وار االتحاد للمرحلة
املقبلة”.
وأض�اف املصدر أن “أب�رز ما نوقش
يف االجتماع مشوار املنتخب العراقي،
ومباريات�ه املقبل�ة يف التصفي�ات
املؤهل�ة ل�كأس العال�م ،فضلا عن
مناقشة ملف الدوري العراقي املمتاز
وجاهزي�ة األندية ،باإلضافة إىل أمور
تخ�ص املنتخبات األخ�رى ،واللجان
العاملة يف االتحاد”.
وكش�ف رئي�س اتح�اد ك�رة القدم،
عدنان درجال ،ع�ن زيارة مرتقبة يف
وقت الحق من الشهر الجاري للجنة
دولي�ة إىل العراق الس�تطالع مالعب
البالد بغية اتخاذ قرار بش�أن الحظر
املفروض عىل إقامة املباريات عليها.
وقال درجال ،وهو أيضا ً وزير الشباب
والرياضة :ان “اللجن�ة أبلغتنا بأنها
ستبدأ عملها يف  27من الشهر ولغاية
 30من الشهر ذاته؛ تستطلع خاللها
الوضع الع�ام وجاهزية املالعب قبل
اتخاذ القرار”.
وأض�اف أن “مالعبن�ا يف بغ�داد وكل
املحافظات مس�تعدة الس�تقبال أي
مب�اراة رس�مية وودي�ة مهم�ا كان
حجمه�ا كونه�ا جاه�زة م�ن كل
النواحي”.
وأب�دى درج�ال تفاؤل�ه بش�أن رفع
الحظر عن مالعب العراق يف ضوء ما
ستتمخض عنه الزيارة املرتقبة عىل
امل ان تحمل املقررات االيجابية التي
تعود من خاللها املالعب الس�تضافة
املباريات الدولية الرسمية.
ويف�رض اتح�اد ك�رة الق�دم الدويل

“فيفا” حظ�را ً عىل إقام�ة املباريات
الدولي�ة على املالع�ب العراقية ،منذ
نهاية  2019بسبب األوضاع األمنية،
والتظاه�رات الكربى التي ش�هدتها
البالد.
وم�ن جانب�ه ،اك�د النائ�ب الثان�ي
لرئيس االتح�اد العراقي لكرة القدم،
يونس محمود :أن االتحاد بتش�كيله
الجدي�د س�يويل اهمي�ة خاص�ة يف
اع�داد املنتخب العراق�ي قبل خوضه
للمباريات الثماني ضمن التصفيات
اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم.
وقال محمود “ال تقس�وا عىل الالعب
العراقي ف�إن التصفيات لم تنت ِه بعد
واملش�وار م�ازال يف بدايت�ه” ،مبديا ً
“استغرابه بش�أن االنتقادات املؤثرة
تجاه الالعب العراقي”.
وتاب�ع “قبل لق�اء اي�ران كان هناك
مديح لالعبني مل�ا قدموه امام كوريا

العميدي  :االحتاد الدولي لكرة
السلة يعضد خطوات احتاد اللعبة
بغداد  /متابعة الزوراء
اختتم�ت بطولة أندي�ة العراق املفتوحة  3x3لكرة الس�لة يف
مدينة الفلوجة ضمن محافظة األنبار.
وأس�فرت نتائج املنافس�ات عن تتويج فريق الفهود باملركز
األول ،فيما حل فريق النجوم باملركز الثاني ،بينما جاء فريق
نجوم عنه ،باملركز الثالث.
وقال رئيس االتحاد حسين العميدي :إن “االتحاد قرر إقامة
البطول�ة التي أطلق عليها بطولة (فلوج�ة الصمود) بمدينة
الفلوجة بمش�اركة ( )12فريقاً” .موضح�اً :أنها تقام ألول
م�رة يف ه�ذه املدينة الصام�دة من أجل نرش اللعب�ة يف انحاء
العراق.
وأض�اف العمي�دي أن “االتحاد الدويل بارك لن�ا هذه الخطوة
وق�ام ألول مرة بنقل املباراة مبارش عىل موقع االتحاد الدويل
دعم�ا ً منه للعراق ليطلع العالم عىل أن العراق واحدا ً ال يتجزأ
وانه قادر عىل إقامة البطوالت رغم الظروف الصعبة”.

الجنوبية لكن بعد الخسارة من ايران
ن�رى انتقادهم بش�كل غير مقبول
وقايا ٍ عىل الالعب العراقي”.
وبين ان “هؤالء العبينا قدموا كل ما
لديهم لكنهم لم يوفق�وا ولم يكونوا
باملستوى املطلوب ،علينا الوقوف اىل
جانبهم وندعمهم ونصحح األخطاء
والوقوف عليها ومعالجتها”.
وق�ال محم�ود إن “مباراتن�ا ام�ام
لبنان س�تعيد الثقة بنفوس العبينا،
وان هنالك  8مباريات مقبلة فالوقت
مازال مبكرا وس�نعمل كاتحاد لدعم
املنتخ�ب بكل يشء ليع�ود اىل وضعه
فلي�س م�ن الصع�ب علي�ه بل�وغ
النهائيات ،وهذا يتحقق باالبتعاد عن
التسقيط لالعبنا العراقي عرب مواقع
التواصل وبتضافر كل الجهود الخرية
يتحقق حلم التأهل ملونديال قطر”.
وم�ن جهت�ه ،أك�د عض�و املكت�ب

التنفي�ذي الجدي�د لالتح�اد العراقي
لك�رة القدم ،كوفند عب�د الخالق ،أن
امل َّدة املقبلة ستش�هد تطورا ً واضحا ً
على صعي�د ك�رة الق�دم م�ن خالل
التكاتف والعمل بروح واحدة.
وقال عبد الخالق إن” االتحاد الجديد
أمامه تحديات كبرية ،وهو قادر عىل
تجاوزه�ا من خلال التكاتف العمل
بروح واحدة”.
مضيف�ا ً أن” التخطي�ط للمرحل�ة
املقبلة س�يكون بع�د االجتماع األول
بالجمعية العمومية لرسم الخطوط
األساس�ية للعمل ،واالرتق�اء بواقع
كرة القدم العراقية”.
وبخصوص فوزه يف انتخابات اتحاد
الكرة ،أوضح عبد الخالق أن” الهيئة
العامة كانت مساندة له ،وقد قدمت
دعم�ا ً كبيرا ً وس�أكون عند حس�ن
ظنهم” ،مشريا ً إىل أن مهمته الجديدة

ل�ن تتأثر بعمله يف االتحاد اآلس�يوي
وس�يبقى س�اعيا ً لخدم�ة الك�رة
العراقية ونق�ل أجمل صورة عنها يف
املحافل املحلية واآلسيوية .
وأك�د املرشف على انتخاب�ات اتحاد
الك�رة ،اي�اد بني�ان :أن م�ا قدمت�ه
الهيئة التطبيعي�ة خالل مدة إدارتها
الكرة العراقية سيكون أساسا ً لعمل
االتحاد الجديد.
وق�ال بني�ان إن” الهيئ�ة التطبيعية
خالل م�دة تصديه�ا ملهامه�ا بذلت
ما بوس�عها للخ�روج بنتيجة طيبة
وتنه�ض بواقع الك�رة العراقية بعد
الفرتة العصيبة التي مرت باللعبة”.
مبينا ً أن” الجميع أ َّدى عمله بصورة
صحيح�ة وم�ا قدمت�ه الهيئة خالل
م َّدة إدارتها للكرة العراقية س�يكون
أساسا ً لعمل االتحاد الجديد”.
وبخص�وص االنتخاب�ات ،أوض�ح

حمكمة كاس ترد دعوى سرمد عبد اإلله ضد رئيس احتاد السباحة
بغداد /حسني عمار
رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)
الدعوى الذي تقدم بها رسمد عبد االله ضد
رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان واالتحاد
الدويل للعبة ،عىل خلفية ايقافه من رئاسة
االتحاد العراقي .

وقال رئيس االتحاد العراقي للسباحة خالد
كبي�ان إن” محكم�ة التحكي�م الرياضية
(كاس) رفض�ت الدع�وى التي تق�دم بها
رسم�د عب�د االل�ه م�ن تاري�خ تقديمه�ا
يف الس�ابع والعرشي�ن م�ن اي�ار يف الع�ام
املايض”.

وكان رسمد عبد االله قد تقدم بشكوى اىل
محكمة التحكيم الريايض (كاس) للطعن
بق�رار إيقاف�ه كرئي�س التحاد الس�باحة
والتش�كيك برشعي�ة االنتخاب�ات الت�ي
اس�فرت عن تنصي�ب خالد كبيان رئيس�ا ً
التحاد اللعبة .

الطلبة متدد عملها لثالثة أشهر
وجتهز فريقها للدوري املمتاز

بغداد /متابعة الزوراء
أعلن�ت الهيئ�ة املؤقت�ة لن�ادي الطلب�ة
الري�ايض لك�رة القدم عن تمدي�د عملها
لثالثة اشهر .
وقال أمني رس الهيئة وصفي الكناني :إن
الهيئ�ة العامة لنادي الطلبة قررت تمديد
عملن�ا للم�رة الثانية كهيئ�ة مؤقتة ملدة
ثالثة اشهر.
وأوض�ح :أن الهيئة تتواص�ل يف عملها يف
التعاق�دات م�ع الالعبين وادارة الن�ادي
للمرحل�ة املقبل�ة .مشيرا ً إىل تس�مية

إعالمنا الرياضي
اكد نجل عض�و الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي
للصحاف�ة الرياضي�ة ،الالع�ب الدويل الس�ابق
ش�دراك يوس�ف ،السيد زيا ش�دراك ،ان صحة
وال�ده يف تحس�ن مس�تمر ،حيث م�ازال يرقد
يف اح�دى املستش�فيات يف مدينة اربي�ل بأقليم
كردستان العراق لتلقي العالج املناسب بعد االزمة
الصحية التي تعرض لها.
يش�ار ان الالعب الدويل السابق ش�دراك يوسف مر بفرتة صحية حرجة
بع�د اجرائه عملية جراحية تصنف فوق الكربى الس�تئصال املس�تقيم
وج�زء من القول�ون وتمت ازالة املقعد بالكامل يف مستش�فى س�وران
األهلي يف اربيل وتح�ت ارشاف الدكت�ور رافل عبد الوه�اب اختصايص
الجراحة التنظريية قبل مدة زمنية ليست بالقصرية.
**************
ال�ف مب�ارك نقوله�ا للزمي�ل العزي�ز محم�د
الخفاجي ،عضو املكتب االعالمي للجنة االوملبية
الوطنية العراقية ،بع�د اجتيازه بنجاح املرحلة
االوىل يف دراس�ته بقس�م االعلام يف الجامع�ة
املس�تنرصية بع�د ان حص�ل على تقدي�ر جي�د،
الخفاجي يملك سرية مميزة يف االعالم من خالل عمله
مراسلا لربنامج (صدى املالعب) الذي يبث من عىل شاشة قناة (ام بي
يس) وكذلك عمله مراسال لقناة الرشقية.

بني�ان :أن” األم�ور جرت بس�هولة
وسالس�ة وكانت انتخاب�ات ناجحة
وجرت بكل ش�فافية ،فقد أس�فرت
ع�ن والدة مكت�ب تنفي�ذي جدي�د
بدماء جديدة خصوصا ً بدعم االتحاد
اآلس�يوي ال�ذي كان ح�ارضا ً معن�ا
خطوة بخطوة”.
ً
الفت�ا اىل أن“ :التغيير يحم�ل مع�ه
ً
زخما ً كبريا وأتمنى املوفقية لالتحاد
الجديد يف عمله ملواصلة ما نجحنا به
وتجاوز األخطاء التي وقعنا فيها “.
ُ
الهيأة العام�ة التحاد كرة
واخت�ارت
ً
ً
القدم مكتب�ا ً تنفيذيا جدي�دا لقيادة
الكرة العراقية ألربع س�نوات قادمة،
يف املؤتم�ر االنتخاب�ي ال�ذي أقي�م يف
قاعة عشتار بفندق بابل يف العاصمة
بغ�داد ،بحض�ور ممثلي االتحادين
اآلسيوي والدويل.
وفاز عدنان درجال بمنصب الرئيس

بعد حصوله عىل  48صوتا ً مقابل 16
صوتا ً للمرش�ح الثان�ي عىل منصب
الرئيس رشار حيدر.
وف�ا َز عيل جب�ار بالتزكي�ة بمنصب
النائ�ب االول لرئيس االتحاد العراقي
لكرة القدم ،كم�ا فاز يونس محمود
بالتزكي�ة أيض�ا ً بمنص�ب النائ�ب
الثاني.
وف�از بمنص�ب عضوي�ة املكت�ب
التنفيذي كل م�ن كوفند عبد الخالق
مس�عود()48صوتاً ،ورحي�م لفت�ة
( )41صوتا ً وأحمد عودة زامل ()37
صوت�اً ،وفراس بح�ر العل�وم ()34
صوتاً ،ومحمد نارص ش�كرون ()31
صوت�اً ،وغالب عباس م�وىس ()31
ويحي�ى زغير ()29صوت�اً ،وخلف
جلال ( )37صوت�اً ،وغان�م عريبي
( )29صوت�اً ،ورش�ا طال�ب (كوت�ا
النسوية).

الدكت�ورة ايم�ان صبي�ح ملنص�ب نائب
رئيس الهيئة املؤقتة بعد استقالة النائب
السابق باسم عباس السباب خاصة .
وتاب�ع :أن ادارة الن�ادي جه�زت فري�ق
الطلبة لل�دوري املمتاز وانجزت تعاقداته
ً
موضح�ا أن الفريق يتدرب
مع الالعبني.
تح�ت ارشاف امل�درب قحط�ان جثير
استعدادا ً للدوري املمتاز.
وأكد الكناني :أن االدارة وفرت كل وسائل
النج�اح للفري�ق بغية الظهور بالش�كل
االمثل يف الدوري املمتاز.

قانونيان  :منصب الوزير ال مينع درجال من ترؤس احتاد الكرة
بغداد /متابعة الزوراء
علق خبريان يف القانون عىل قضية تويل
وزير الشباب والرياضة ،عدنان درجال،
رئاسة االتحاد العراقي لكرة القدم.
وقال الخبير القانوني ،جمال االس�دي
إن “منصب الوزير هو منصب وظيفي،
لكنه لم يرد له توضيح يف قانون انضباط
موظف�ي الدولة رق�م  14لس�نة 1991
املعدل”.
وأضاف أن “قانون االتحادات الرياضية
الح�ايل ل�م يمن�ع اي موظ�ف حكومي
م�ن ت�ويل رئاس�ة األندي�ة الرياضية أو
االتح�ادات الرياضي�ة ،وبالت�ايل قانونا

يج�وز لهم تويل هذه املناص�ب يف الوقت
الحايل “.
من جانبه ،علق الخبري القانوني ،فيصل
غازي ،عىل رأي الخبير القانوني طارق
ح�رب بش�أن ع�دم ج�واز الجم�ع بني
الوظيفتني.
وقال غازي إنه “س�بق ملجلس الدولة ان
افت�ى  -بنا ًء عىل طل�ب مجلس النواب-
بع�دم ج�واز ترش�يح وزي�ر الش�باب
والرياضة لش�غل منصب رئيس االتحاد
العراقي لكرة القدم ألس�باب وجيهة ،إال
ان الخبير القانوني (ط�ارق حرب) ويف
ترصيح إلحدى الصح�ف املحلية اضاف

اليها س�ببا آخر ،وهو ان الوزير موظف
حكوم�ي يل�زم بأح�كام امل�ادة ( )5من
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
العام لسنة  1991املعدل”.
وتابع “لنا عىل االضافة املذكورة وحولها
املالحظات اآلتية:
إن الوزي�ر اليع�د موظفا لع�دم انطباق
تعري�ف املوظف ال�وارد يف امل�ادة الثانية
م�ن قانون الخدمة املدنية لس�نة 1960
املع�دل وتعريف املوظف ال�وارد يف املادة
(/1ثالثا) من قان�ون انضباط موظفي
الدولة والقطاع العام لسنة  1991املعدل
ع�دم انطباقهما عليه والت�ايل لذلك فإنه

يعد مكلفا بخدمة عامة فهو لم يش�غل
وظيفة داخلة يف املالك الن عنوان (وزير)
لم يرد ضمن الوظائف التي نصت عليها
الج�داول امللحق�ة بقانون املالك لس�نة
 1960املعدل”.
وق�ال “علم�ا ان املادة (/2س�ابعا) من
قانون التقاعد املوحد لسنة  2014املعدل
ادخلته ضمن تعريف املوظف ،إال ان هذا
التعري�ف محلي أي انه يطبق لتس�هيل
تنفيذ اح�كام القانون املذكور وال يجوز
تجاوزه لتطبيق القوانني األخرى”.
وتابع ايضا ” تن�ص املادة (/5اوال) من
قانون االنضباط املذك�ور اعاله ،عىل ان

يحظر عىل املوظف الجمع بني وظيفتني
بصف�ة اصلي�ة او الجمع بين الوظيفة
وبين عم�ل آخ�ر إال بموج�ب اح�كام
القانون ،هذا واملالحظ ان الحظر يتعلق
باملوظف والوزير لي�س موظفا كما انه
ال يش�غل وظيف�ة ب�ل منصبا سياس�يا
وبالنتيجة فإنه ال يج�وز قطعا باليقني
تطبيق احكام املادة املذكورة بحقه”.
وأنهى فيصل حديثه بالقول :إن “الوزير
اليعد موظف�ا بل مكلف�ا بخدمة عامة،
ولذلك فإن االضافة التي جاء بها الخبري
القانوني لتس�بيب مجلس الدولة عارية
عن السند القانوني الذي تتكئ عليه”.
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دوري أبطال أوروبا

اعالم الكرتوني

برشلونة يسقط يف عقر داره أمام العمالق البافاري ويونغ بويز يفاجئ مانشسرت
عاد بايرن ميونيخ األملاني بفوز كبري
من معقل برشلونة اإلسباني «كامب
نو» بعدما تغلّب عليه -3صفر يف الجولة
األوىل من منافسات املجموعة الخامسة
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتناوب عىل تسجيل أهداف الفريق
البافاري كل من توماس مولر ()34
والبولندي روبرت ليفاندوفسكي ()56
و(.)85
ً
ً
ارتدت املباراة طابعا ثأريا بالنسبة
لربشلونة بعد خسارته بنتيجة قياسية
أمام بايرن ميونيخ  8-2يف الدور ربع
النهائي للمسابقة ذاتها يف  14آب/
أغسطس  2020عىل ملعب النور يف
الربتغال (ألغي آنذاك نظام الذهاب
واإلياب بسبب جائحة كوفيد.)19-
وخاض النادي الكاتالوني املسابقة
القارية األم للمرة األوىل منذ  17عامً ا من
دون نجمه التاريخي األرجنتيني ليونيل
مييس املنتقل حديثا ً إىل باريس سان
جريمان الفرنيس هذا الصيف.
وضمن ذات املجموعة حسم التعادل
السلبي نتيجة مباراة دينامو كييف
األوكراني وضيفه بنفيكا الربتغايل.
وقلب يونغ بويز السويرسي الطاولة
عىل ضيفه مانشسرت يونايتد اإلنكليزي
وحصد انتصارا ً غاليا ً  1-2يف الجولة
األوىل من منافسات املجموعة السادسة
لدوري أبطال أوروبا.
وسجل كريستيانو رونالدو هدف
يونايتد ،بالدقيقة  ،13مستغالً تمريرة
رائعة للغاية من مواطنه برونو فرينانديز
بالقدم من الخارج.
وهو الهدف األوّل لرونالدو بقميص
«الشياطني الحمر» عىل الصعيد األوروبي
منذ هدفه االخري عىل ملعب «اإلمارات»
يف أرسنال يف نصف نهائي عام ،2009
عندما سجّ ل ثنائية قبل أن ينضم إىل ريال
مدريد اإلسباني.
وتعرض فريق املدرب النرويجي سولشار
لرضبة قوية بطرد العبه آرون فان
بيساكا الذي تدخل بشكل عنيف عىل
كريستوفر مارتيميز .35
وعادل أصحاب األرض يف الشوط الثاني
بواسطة الكامريوني نيكوالس مومي
نغيمالو الذي تابع كرة سليفان هيفتي
برباعة .66
وضغط يونغ بويز بقوة يف الدقائق التي
تلت هدف التعادل ،مستغلني النقص
العديد يف صفوف منافسهم ،وكان لهم
ما أرادوا بهدف قاتل يف الدقيقة 5+90

عن طريق األمريكي جوردان سيباتشيو
الذي استغل خطأ فادحا ً بالتمرير من
قبل البديل لينغارد.
ولم يسبق لفريق يونغ بويز أن فاز عىل
يونايتد يف مباراتيه السابقتني يف دوري
األبطال ،حيث خرس يف دور املجموعات
يف موسم  ،2019-2018خالل املشاركة
اليتيمة للفريق يف املسابقة األم حني
استهل مغامرته االوروبية بخسارة عىل
أرضه أمام «الشياطني الحمر» بنتيجة
.3-0
وفشل يونايتد يف املحافظة عىل عاداته
يف مبارياته االفتتاحية يف دوري االبطال،
حيث لم يخرس سوى مرة واحدة يف 21
مباراة (قبل هذه األمسية) ،كانت أمام
أيندهوفن الهولندي  2-1موسم -2015
 2016بإدارة الهولندي لويس فان غال،
مقابل  13فوزا ً و 7تعادالت.
ودفع مدرب يونايتد النرويجي أويل
غونار سولشاير بالعب الوسط الهولندي
دوني فان دي بيك أساسيا ً للمرة الوىل
هذا املوسم عىل الجهة اليرسى للهجوم،
يف حني ّ
حل املدافع السويدي فيكتور
ً
ليندلوف بدال من الوافد الجديد الفرنيس
رافايل فاران والربازييل فريد بدالً من
الرصبي نيمانيا ماتيتش يف الوسط.
واستهل فياريال اإلسباني عودته إىل
دوري األبطال للمرة األوىل منذ  10أعوام
بتعادله مع مضيفه أتاالنتا االيطايل 2-2
يف أوّل لقاء يجمع بينهما يف مسابقة
أوروبية ،وذلك يف الجولة األوىل من

منافسات املجموعة السادسة لدوري
أبطال أوروبا.
افتتح أتاالنتا التسجيل بعد  6دقائق من
صافرة البداية إثر تمريرة من املهاجم
الكولومبي دوفان زاباتا داخل منطقة
الجزاء تابعها الدويل السويرسي ريمو
فرولر تسديدة قوية بقدمه اليمنى،
مسجالً هدفه الثاني يف  16مباراة يف
املسابقة القارية األم.
وأدرك حامل لقب مسابقة «يوروبا ليغ»
فياريال التعادل بعد عرضية من ألفونسو
بيدراسا حولها مانويل تريغريوس
من مسافة قريبة يف شباك الحارس
األرجنتيني خوان موسو )39(.
وكاد أتاالنتا يسجل الثاني لكن العارضة
تصدت لتسديدة زاباتا يف الدقيقة
 ،53قبل أن يتقدم فريق «الغواصات
الصفراء» بالهدف الثاني للوافد الجديد
الدويل الهولندي دانجوما غرونيفيلد الذي
دخل من عىل مقاعد البدالء يف الدقيقة
 60بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة
من جريار مورينو )73(.
وهو الهدف الثاني يف ثالث مباريات يف
دوري أبطال أوروبا يف املسرية االحرتافية
للمولود يف نيجرييا غرونيفيلد والذي وصل
هذا الصيف إىل فياريال من بورنموث
مقابل  23مليون يورو.
وسجل أتاالنتا هدف التعادل يف الدقيقة
 83بفضل األملاني روبن غوسنس
بتسديدة من قدمه اليرسى ،قبل أن يطرد
الحكم بعد دقيقة العب وسط فياريال

البديل الفرنيس فرانسيس كوكلني
ببطاقة صفراء ثانية.
وتعادل إشبيلية اإلسباني مع ضيفه
زالتسبورغ النمساوي  1-1عىل ملعب
«رامون سانشيس بيخوان»  ،يف مباراة
شهدت  4ركالت جزاء وحالة طرد يف
الجولة األوىل من منافسات املجموعة
السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
وبعد  4ركالت جزاء يف  45دقيقة ،وهو
رقم قيايس يف دوري األبطال االوروبي
منذ موسم  2004-2003بحسب «أوبتا»
لالحصاءآت ،منها  3للضيف ،خرج
إشبيلية بأعجوبة متعادالً من الشوط
األوّل ،فيما تأسف زالتسبورغ عىل إهداره
للعديد من الفرص وركالت الجزاء.
استهل زالتسبورغ املباراة مهاجماً،
فتحصل عىل ركلة جزاء بعد عودة حكم
املباراة إىل تقنية الحكم املساعد «»var
الحتساب خطأ من املدافع الربازييل
دييغو كارلوس عىل املهاجم األملاني كريم
أدييمي الذي سددها بنفسه وأهدرها إىل
جانب القائم )9(.
ومرة جديدة وقع إشبيلية ضحية
األخطاء وعىل الالعب ذاته أدييمي الذي
تعرض هذه املرة لعرقلة من خيسوس
نافاس داخل منطقة الجزاء ،فتصدى
لها الكرواتي لوكا سوسيتش وسددها
إىل يسار الحارس الدويل املغربي ياسني
بونو )21(.
ومرة جديدة كان أدييمي مصدر الخطر

رومينيجه :برشلونة يعاني  ...والريال قد يضم مبابي وهاالند

أعرب كارل هاينز رومينيجه ،الرئيس
التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ ،عن
سعادته بالفوز الكبري ،الذي تحقق عىل
حساب برشلونة.
واكتسح بايرن مضيفه برشلونة بثالثية
نظيفة ،مساء أول أمس الثالثاء ،عىل ملعب
كامب نو ،ضمن مباريات الجولة األوىل
ملرحلة املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال رومينيجه يف ترصيحات لصحيفة
سبورت بيلد األملانية ”:بايرن لعب بشكل
رائع وفاز بجدارة ،الفريق ظهر بشكل
جيد للغاية ،لكن من املبكر الحديث عن
املرشحون للقب ،تبدأ التوقعات الحقيقية يف
مرحلة خروج املغلوب”.

وأضاف“ :برشلونة يمر بأوقاتٍ صعبة
بدون مييس ،ظهروا وكأن أرواحهم تمزقت
من الناحية التكتيكية”.
وعن تألق روبرت ليفاندوفسكي وتسجيله
لهدفني ،قال“ :هو ماكينة أهداف ،لقد
غازل ريال مدريد يف البداية ،لكننا أخربنا
أنه بإمكانه الفوز بدوري األبطال مع بايرن
ميونيخ”.وأكمل“ :توماس مولر سجل ً
هدفا
ً
محظوظا ألن
مهمًا بتوقيت هام ،لقد كان
تسديدته غريت مسارها”.
وأكد“ :مولر كان أحد أكرب املستفيدين من
االنتقال من كوفاتش إىل فليك ،إنه العب
ذو قيمة كبرية للغاية”.وتابع“ :يملك
ألفونسو ديفيز رسعة كبرية ،لكن من
الناحية الفنية ،ال يزال بإمكانه التحسن
قليلاً ”.أما عن رأيه يف التعاقد مع دايوت
أوباميكانو ،قال“ :صفقة رابحة للغاية ،إنه
رسيع ،عدواني ورائع بدن ًيا”.وعن الخالف
بني بايرن ودورتموند ،علق رومينيجه“ :يف
كرة القدم املضايقات تحدث كث ً
ريا ،وهذا
دليل عىل أن بايرن يرى دورتموند منافسا
عىل البطولة”.وعن إمكانية التعاقد مع
النرويجي إيرلينج هاالند ،مهاجم بوروسيا
دورتموند ،قال“ :ليفاندوفسكي هو أفضل
مهاجم يف العالم حال ًيا ،وهاالند هو ثاني
أفضل مهاجم ،أعتقد أن بايرن مهتم
ببقاء ليفاندوفسكي بعد انتهاء عقده يف

إيقاف ساري ملباراتني عقب أحداث مباراة ميالن والتسيو

عام .”2023
وأردف“ :هاالند استثمار رائع ،ال أعتقد أنه
سيذهب إىل ليفربول ،لكني لن أستبعد ريال
مدريد ،من املمكن أن يفتحون خزائنهم يف
الصيف وربما يحصلون عىل هاالند وكيليان
مبابي م ًعا”.
وختم رومينيجه ترصيحاته بالتعليق عىل
عودة كريستيانو رونالدو إىل مانشسرت
يونايتد ،وقال“ :إنه ظاهرة! يبلغ من
العمر  36عامً ا ويلعب عىل
نفس املستوى
20
منذ
عامً ا”.

أوقف ماوريسيو ساري مدرب نادي التسيو
اإليطايل لكرة القدم ملباراتني بعد مهاجمته أحد
العبي ميالن مبارشة بعد صافرة نهاية املباراة
التي خرسها فريقه  0-2عىل ملعب “سان
سريو” ،ضمن إطار املرحلة الثالثة من منافسات
الدوري اإليطايل.وكان ساري قد تلقى بطاقة
حمراء بعد أن توجه إىل العب وسط ميالن
البلجيكي أليكيس ساملاكرز ،قبل أن يدخل يف
نقاش مع زميله املهاجم السويدي زالتان
إبراهيموفيتش.وأوقفت اللجنة التأديبية
يف الدوري اإليطايل ،املدرب البالغ  62عامً ا،
ملباراة بسبب محاولته ترهيب العب ميالن
والتوجه له بكلمات تهديد .فيما عاقبته ملباراة
بـ
ثانية لنيله بطاقة حمراء بعد اعرتاضه عىل قرار الحكم
“كلمات وعبارات نابية” يف النفق املؤدي إىل غرف املالبس.وسيغيب
بالتايل مدرب نابويل ويوفنتوس السابق عن مواجهتي كالياري
وتورينو يف املرحلتني الرابعة والخامسة توالياً ،قبل ان يعود إىل
دكة املدربني يف “دربي” العاصمة املرتقب أمام الجار روما.

7

لفريقه إذ تحصل للمرة الثالثة عىل
ركلة جزاء بعدما انطلق يف ظهر الدفاع
اإلسباني ،ما ّ
حتم عىل الحارس بونو
عرقلته ليتوجه الحكم إىل عالمة الجزاء
التي وقف أمامها سوسيتش للمرة
الثانية ولكن من دون أن يكون النجاح
حليفه اذ تصدى القائم األيمن لتسديدته
بقدمه اليرسى (.)37
واحتكم الحكم مرة جديدة إىل تقنية الـ
« »VARالحتساب ركلة جزاء لصالح
رجال املدرب خولن لوبيتيغي بعد خطأ
من املدافع ماكسيميليان فوبر عىل
املهاجم الدويل املغربي يوسف النصريي،
فتقدم الكرواتي إيفان راكيتيتش وحولها
بالقدم اليمنى خادعة إىل يسار الحارس
فيليب كون )42(.
مع بداية الشوط الثاني ،تلقى إشبيلية
رضبة موجعة إثر طرد الحكم مهاجمه
النصريي الذي حاول خداعه بعدما رمى
نفسه داخل منطقة الجزاء ،ليحصل عىل
بطاقة صفراء ثانية تحولت إىل حمراء
)50(.
ومع النقص العددي ضغط زالتسبورغ
عىل مضيفه من دون أن يتمكن من
اضافة هدف الفوز ،لينتهي اللقاء
بالتعادل يف حني خرج إشبيلية الفائز
بـ «يوروبا ليغ»» ست مرات والذي لم
يتجاوز الدور ربع النهائي من املسابقة
األم راضيا ً بنقطة التعادل.
وضمن املجموعة ذاتها ،تعادل ليل
الفرنيس سلبا ً مع ضيفه فولفسبورغ
األملاني.
وعاد يوفنتوس اإليطايل بفوز كبري من
أرض مضيفه ماملو السويدي بنتيجة
-3صفر يف الجولة األوىل من مباريات
املجموعة الثامنة ضمن منافسات دوري
أبطال أوروبا.
سجّ ل للـ»بيانكونريي» الربازييل أليكس
ساندرو ( )23واألرجنتيني باولو ديباال
( 45من ركلة جزاء) واإلسباني ألفارو
موراتا )1+45(.
وواصل تشيليس اإلنكليزي بدايته
االيجابية هذا املوسم واستهل مشوار
الدفاع عن لقبه يف دوري أبطال
أوروبا بفوزه عىل ضيفه زينيت سان
بطرسبورغ الرويس  ،0-1يف الجولة االوىل
من مباريات املجموعة الثامنة.
عىل ملعب ستامفورد بريدج ،سجّ ل
هدف الفوز لتشيليس املهاجم البلجيكي
روميلو لوكاكو العائد اىل الـ «بلوز» من
إنرت االيطايل)69(.

كلوزه يعلن تعافيه من جلطة يف الساق

أعل�ن النج�م األملاني الس�ابق مريوسلاف كل�وزه تعافيه من
جلطة يف الساق ،مؤكدا جاهزيته لبدء مسريته التدريبية.
وذك�ر الهداف التاريخي لكأس العالم أنه يف حالة صحية جيدة
حالي�اً ،بعد معاناته لنحو ش�هر ونصف من مش�اكل صحية،
مضيف�ا ً ّ
أن�ه حصل على الضوء األخضر من الطاق�م الطبي
للعودة وممارسة مختلف أنواع الرياضة.
وكان كلوزه أعلن يف شهر مايو املايض ّ
أنه سيحصل عىل راحة
بع�د تبني إصابته بالجلطة ،لريحل عن دوره التدريبي يف بايرن
ميونيخ.
ويأمل كلوزه يف استئناف مسريته التدريبية ،حيث ارتبط اسمه
ببعض أندية الدرجة الثانية ،كما رش�حته وسائل إعالم للعمل
يف الطاقم التدريبي للمنتخب األملاني الذي يقوده فليك.

بيليه يغادر وحدة العناية املركزة

غادر أس�طورة كرة القدم الربازيلي�ة بيليه ( 80عاماً) وحدة
العناية املركزة يف مستشفى ساو باولو حيث يعالج بعد إزالة
ورم يف القولون ،بحسب ما جاء يف التقرير الطبي األخري.
وأوض�ح مستش�فى ألربت أينش�تاين حي�ث أدخ�ل “امللك”
بيلي�ه يف  31آب/أغس�طس “يم�ر املريض إدس�ون أرانتيس
دو ناس�يمنتو بحالة رسيرية جيدة وقد غ�ادر وحدة العالج
املكثف .سيتابع تعافيه يف غرفة”.
وكانت كييل ناس�يمنتو نجلة بطل العالم ثالث مرات (1958
و 1962و )1970أعلن�ت أن والدها “مس�تعد” ملغادرة وحدة
العناي�ة ،وقال�ت عىل حس�ابها يف إنس�تغرام مرفقة بصورة
لوالده�ا مبتس�ماً“ :إن�ه يتعاىف بش�كل جيد م�ن العملية .ال
يعاني من األلم” ،مضيفة مازحة“ :إنه يف حالة مزاجية جيدة
(فقط منزعج قليالً ألنه ال يستطيع سوى تناول الجييل لكنه
سيثابر!)”.

موراتا :مل نشعر بالقلق من تأخرنا يف الكالتشيو
أكد اإلسباني ألفارو موراتا ،مهاجم يوفنتوس،
أن النتائج التي حققها فريقه يف بداية مشواره
يف الكالتشيو هذا املوسم «لم تقلقه» ،وذلك
عقب الفوز عىل ماملو السويدي يف دوري أبطال
أوروبا.
ً
عريضا عىل مضيفه ماملو،
وحقق يوفنتوس فو ًزا
بثالثية نظيفة ،مساء أمس الثالثاء ،سجل فيها
موراتا الهدف الثالث.
وقال موراتا يف ترصيحات عقب املباراة« :كان من املهم أن
نفوز أمام ماملو ،وأن نبدأ دوري األبطال بانتصار».
وأضاف« :قدمنا أدا ًء قو ًيا ،وهناك العديد من
اإليجابيات التي يمكننا البناء عليها ،ليس فقط

الليلة ،ولكن يف املباريات املاضية ً
أيضا».
وتابع« :يف بعض األحيان ،تسري كرة القدم عىل هذا النحو،
ً
فرقا بني الفوز أو التعادل أو
يمكن لألخطاء أن تحدث
الهزيمة  ،لكننا لم نشعر بالقلق» يف إشارة إىل التعثرات
التي حدثت يف الكالتشيو.
وأكمل« :لقد مررت بمثل هذه املواقف عدة مرات يف
ً
أيضا ،أعلم أن األمر يكون صع ًبا يف بعض
يوفنتوس
ً
األحيان ،ولكن علينا جميعا أن نكون إيجابيني ،النادي،
الالعبون ،املشجعون ،والعمل عىل ما يحتاج إىل تحسني».
وتضم مجموعة يوفنتوس وماملو إىل جوارهما ناديي
تشيليس وزينيت ،حيث حقق البلوز فو ًزا صع ًبا عىل
ضيفه الرويس بهدف سجله روميلو لوكاكو.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7566 :الخميس  16ايلول 2021

«طالبان» تعتقل اإلعالمي داوود تبان
جنوب أفغانستان

كابل /متابعة الزوراء:
اعتقلت حرك�ة «طالب�ان» اإلعالمي داوود
تبان الذي كان يعمل س�ابقا ً مراسالً إلذاعة
«الح�رة» ،يف مدين�ة كرديز عاصم�ة والية
بكتي�ا الجنوبية ،يف أفغانس�تان .ولم تعلق
الحركة عىل الخرب إىل اآلن.
وقال�ت أرسة تبان ،لصحفيين محليني ،إن
«طالبان» تعتقل�ه منذ  3أيام ،وال خرب عنه
حتى اليوم.
وأفادت «لجنة الدفاع عن حقوق اإلعالميني»
يف أفغانس�تان ،يف بي�ان ،ب�أن تب�ان «كان
م�ن اإلعالميني املش�هورين ،وكان يعمل يف
وس�ائل إعالم مختلفة من�ذ  15عاماً ،بكل
حيادية ومهنية» .وطلبت اللجنة من حركة
«طالبان» إطلاق رساح اإلعالمي ،وإعطاء

معلومات حول دوافع اعتقاله.
وق�ال إعالمي مقرب من تب�انّ ،
فضل عدم
الكش�ف عن هويت�ه ،إن تب�ان كان مقربا ً
من وزير الدفاع األفغاني الس�ابق أسد الله
خالد ،وكان أحد مستشاريه ،لكنه يف الفرتة
األخرية ترك العمل ل�دى الحكومة ،وعاد إىل
نشاطه يف وسائل اإلعالم.
وأش�ار املص�در نفس�ه إىل أن عالق�ة تبان
بوزير الداخلية قد تكون سبب اعتقاله.
ومن�ذ س�يطرة «طالب�ان» على العاصمة
األفغاني�ة كاب�ل ،يتع�رض الصحفي�ون
والناش�طون لضغوط�ات واعت�داءات
متكررة ،على الرغم من زع�م الحركة أنها
تؤم�ن بحرية اإلعالم ولن تم�ارس أي نوع
من الضغوط عىل العاملني يف املجال.

رويترز تنتظر معرفة سبب طرد مراسلها

طرد صحفيني من لبنان يثري قلق املنظمات
الدولية على مصري حرية الصحافة
بريوت/متابعة الزوراء:
دعت منظمة «مراسلون بال حدود» ومؤسسة
«سمري قصري» السلطات اللبنانية إىل الرتاجع
ع�ن قرارها بطرد مراس�ل رويترز من لبنان
دون أي س�بب وجيه ،مع التحذير من عواقب
هذه الس�ابقة الخطيرة التي ق�د تطال أهل
املهنة يف البالد مستقبال.
ومازال�ت وكال�ة رويرتز ومراس�لها يف األردن
وس�وريا س�ليمان الخالدي بانتظ�ار معرفة
س�بب طرده من لبنان يف أغس�طس املايض،
حين ت�م اس�تدعاء الخال�دي لتعزي�ز طاقم
رويرتز يف بريوت قبيل الذكرى الس�نوية األوىل
النفج�ار املرفأ ،لك�ن الصحف�ي األردني مُ نع
م�ن دخول البالد لدى وصول�ه إىل مطار رفيق
الحري�ري قب�ل نقل�ه إىل مكت�ب األم�ن العام
لالستجواب.
ورف�ض الخال�دي يف الثان�ي م�ن أغس�طس
أم�ر الضب�اط بتس�ليم أجهزت�ه اإللكرتونية
للتفتي�ش ،فت�م احتجازه لعدة س�اعات قبل
إخط�اره بقرار ترحيله من البلاد .وبعد عدة
أس�ابيع م�ن املراسلات ،تلق�ت رويترز ردا
م�ن وزارة الداخلية اللبنانية يشير إىل “قرار
سيادي” وراء اتخاذ هذا اإلجراء.
وكان الخال�دي ق�د دخ�ل لبن�ان يف ع�دة
مناس�بات ،طوال فرتة اش�تغاله م�ع رويرتز
الت�ي اس�تمرت  27عاما ،حيث غط�ى العديد
م�ن األحداث يف مناطق الحرب ،وس�بق أن تم
اعتقاله ثم ترحيله من سوريا يف بداية الرصاع
عام  ،2011قبل أن يفوز بجائزة سمري قصري
لحرية الصحافة يف .2012
واعتبرت املؤسس�تان املعنيت�ان بحري�ة
الصحاف�ة أن م�ن ش�أن مثل ه�ذه الخطوة
أحادي�ة الجان�ب ،وم�ا تخلله�ا م�ن محاولة
لتفتي�ش متعلق�ات الصحف�ي الش�خصية،

أن تش�كل س�ابقة خطيرة للصحفيين يف
املستقبل.
وق�ال أيمن مهن�ا املدي�ر التنفيذي ملؤسس�ة
س�مري قصري “إن ترحي�ل س�ليمان الخالدي
يش�كل عقب�ة أخ�رى أم�ام حري�ة اإلعالم يف
لبنان”.
وأض�اف أن “مؤسس�ة س�مري قصير تحذر
م�ن مثل هذه الق�رارات ،يف وق�ت يعتمد فيه
اللبناني�ون عىل الصحفيين أكثر من أي وقت
مضى للتعبير ع�ن معاناته�م والتحقيق يف
أسباب االنهيار االقتصادي”.
وقالت صابرين النوي مسؤولة مكتب الرشق
األوس�ط يف مراس�لون بال حدود “إنن�ا ندعو
الس�لطات اللبناني�ة إىل الس�ماح لس�ليمان
الخال�دي بممارس�ة عمل�ه امليدان�ي بحرية.
أم�ا إذا ل�م تتمك�ن م�ن تقديم س�بب واضح
ومقبول ،فإن الق�رار يصبح يف جوهره قرارا
تعس�فيا إىل أبعد الحدود وبالتايل سيكون من
الواجب الرتاجع عنه”.و ُيذكر أن هذه ليس�ت
املرة األوىل التي ُيمنع فيها صحفي من دخول
لبنان .فوفقا ملا أفصحت عنه مؤسسة سمري
قصير ،ت�م إبع�اد كل من الصحف�ي املرصي
– األمريك�ي أيم�ن محي�ي الدين مذي�ع قناة
“إن.ب�ي.يس” والكويت�ي – األمريك�ي أحم�د
شهاب الدين مخرج أفالم وثائقية لـ”فويس
ني�وز” يف  2016و 2018على الت�وايل ،لك�ن
الس�لطات يف ذلك الوقت قدمت س�ببا واضحا
يف كلتا املناس�بتني ،جواز سفر يحمل تأشرية
إرسائيلية على خلفية إنجاز مه�ام صحفية
سابقة يف إرسائيل واألرايض الفلسطينية.
ويحت�ل لبنان املرتبة  107م�ن أصل  180بلدا
عىل جدول التصنيف العاملي لحرية الصحافة
ال�ذي نرشته “مراس�لون بال ح�دود” يف وقت
سابق هذا العام.
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صحفيو السودان ..احتجاجات ال تنتهي
الخرطوم/متابعة الزوراء:
م�ع ّاتس�اع هام�ش الحري�ة
الصحفي�ة ،بع�د عامني على نجاح
الث�ورة يف الع�ام  ،2019يواص�ل
الصحفي�ون الس�ودانيون رحل�ة
كفاحه�م واحتجاجاته�م ،لتثبي�ت
ركائ�ز الحري�ة تل�ك ،وانت�زاع م�ا
تبقى من حق�وق .آخر تجليات تلك
االحتجاج�ات موقفه�م الصارم ،يف
األس�ابيع املاضي�ة ،تج�اه االعتداء
عىل زميلهم الصحفي عيل الدايل من
قب�ل عن�ارص تابعة لالس�تخبارات
العس�كرية ،حيث ق�رر الصحفيون
باإلجم�اع مقاطع�ة أخبارالجي�ش
كلي�ا ً ملدة  3أي�ام ،مع تنفي�ذ وقفة
احتجاجية أمام مجل�س الصحافة
واملطبوع�ات وأخرى أم�ام مجلس
ال�وزراء ،مطالبين بضمان�ات أكرب
لحماي�ة الصحفيين يف املس�تقبل.
وتأخ�ذ احتجاج�ات الصحفيين
حاليا ً أش�كاالً أخرى ،منها مساندة
زمالئه�م الذي�ن تعرض�وا ملالحقات
قضائية ،مثل ما حدث مع الصحفية
س�عدية الصديق ،التي ألق�ت نيابة
املعلوماتية القبض عليها عطفا ً عىل
نرشها موضوعا ً بصحيفة «التيار»،
وكذلك ما حدث للصحفي بصحيفة
«الحداثة» راش�د عبد الوهاب ،الذي
ألق�ت نيابة الصحاف�ة واملطبوعات
القب�ض علي�ه يف بلاغ جنائ�ي من
رشطة والي�ة الخرطوم بعد تغطيته
ملوكب احتجاجي يف املدينة.
ولم تتوقف االحتجاجات عىل حجب
املعلوم�ات عن الصحاف�ة عن قصد
أو ب�دون قص�د .ويق�ول كثير من
الصحفيني الس�ودانيني إنه كثريا ً ما
ُتغلق األبواب يف وجوههم ،وأن بعض
املسؤولني يرصحون لقنوات وصحف
أجنبي�ة أكثر م�ن الحديث لوس�ائل
اإلعالم املحلية ،ويشددون عىل تعديل
الترشيعات بما يلزم كل املس�ؤولني
بتمكين الصحفيين م�ن الحصول
على املعلوم�ات ،إال تل�ك املصنف�ة
بالرسية بموجب قان�ون .وأصدرت
عدة أجسام صحفية بيانات حذرت
فيها من عودة املمارسات ذاتها التي

كان يقوم بها النظام الس�ابق ،كما
أعلن�ت رفضها لقان�ون املعلوماتية
امل�وروث من النظام الس�ابق والذي
«يكرس للقمع ،ويعمل عىل إسكات
الصحفيين ،ومنع حري�ة التعبري»،
طبق�ا ً لبي�ان ص�ادر ع�ن ش�بكة
الصحفيني السودانيني.
قن�اة «أم درمان» اململوكة لحسين
خوجلي املحس�وب على النظ�ام
الس�ابق ،عبرت ع�ن احتجاجه�ا
بطريقة مختلفة ،حينما توقفت عن
ً
مشرية يف بيان
البث وأغلقت أبوابها،
له�ا ،األس�بوع امل�ايض ،إىل أن املناخ
الس�يايس واالقتص�ادي واإلعالم�ي
يف الس�ودان ما عاد يس�مح بالعمل
اإلعالم�ي ،وأوضح�ت أنه�ا «ظل�ت
تعاني منذ  3س�نوات م�ن مقاطعة
رس�مية يف مجال اإلعلان والرعاية
وخدم�ات اإلنت�اج م�ن خص�وم
يجيدون الحديث عن الحريات جهرا ً
ويغتالونها رساً» ،عىل حد ما جاء يف
بيانها.
وداخل املؤسسات الصحفية نفسها،
ي�دور احتجاج مس�تمر على تردي
بيئة العمل وضع�ف األجور ،خاصة
إذا م�ا قورنت بالوض�ع االقتصادي
املتدهور وغالء أسعار معظم السلع
والخدمات .وبرزت أصوات صحفية

تنادي بتحسني األجور وتطوير بيئة
العم�ل على أن ُيضمّ�ن ذل�ك ضمن
قانون الصحاف�ة واملطبوعات الذي
يجري اإلعداد إلجازته.
يف الس�ياق ذات�ه ،يق�ول الصحف�ي
عم�رو ش�عبان ،الس�كرتري الع�ام
للجن�ة التمهيدية لنقابة الصحفيني
الس�ودانيني ،وهو جس�م نش�أ بعد
الث�ورة ،إن الصحفيين تمتعوا بعد
الثورة بنس�بة كبيرة م�ن الحرية،
لك�ن هن�اك ممارس�ات قديمة كان
يق�وم به�ا النظ�ام البائ�د ال ت�زال
مس�تمرة ،مث�ل تعطي�ل أعم�ال
الصحفيني ،واالعتداء عليهم ،والحد
من حرياتهم ،م�ع وجود تقاطعات
كبيرة يف القوانني الت�ي تحكم عمل
الصحاف�ة ،مث�ل قان�ون الصحافة
واملطبوع�ات وقان�ون املعلوماتي�ة
والقانون الجنائي .يضيف ش�عبان،
أن املن�اخ الصحف�ي الح�ايل يرتبط
بش�كل أس�ايس صع�ودا ً وهبوط�اً،
باستيعاب الجهاز التنفيذي بمكونيه
العس�كري واملدن�ي لوض�ع اإلعالم
وأهمي�ة دوره يف املرحلة االنتقالية،
وحساس�ية ع�دم التدخ�ل يف العمل
اإلعالم�ي ،وتج�اوز عقلي�ة التحكم
املوروثة من العهد البائد ،مشيرا ً إىل
عدم وج�ود إط�ار متف�ق عليه بني

الحكومة واملجتم�ع الصحفي حول
تعريف األمن القوم�ي ،وهي واحدة
م�ن اإلش�كاالت الحالي�ة الت�ي يتم
توظيفها يف بع�ض األحيان من قبل
السلطة .وال يس�تبعد شعبان عودة
الص�دام بني الحكوم�ة والصحفيني
يف أي لحظ�ة ،إذا ما تصاعدت وترية
محاوالت تعطيل الصحافة ومالحقة
الصحفيني وتجاوز دورهم يف عكس
قي�م الث�ورة ومراقب�ة الحكومة إذا
تجاوزت قي�م الثورة ،كما ّ
يحذر من
بروز الص�دام والعودة لكل أش�كال
االحتجاج�ات ،بما يف ذل�ك التظاهر
والوقفات االحتجاجي�ة ،واإلرضاب
ع�ن العم�ل ،وحت�ى اإلرضاب ع�ن
الطعام ،إذا اس�تمر تدخل الحكومة
ولجن�ة تفكي�ك نظ�ام الثالثين من
يوني�و /حزيران يف العم�ل النقابي،
اس�تنادا ً إىل قانون االتحادات املهنية
 2004املعيب.
أما الصحف�ي وليد الن�ور ،فريى أن
حري�ة الصحاف�ة يف الس�ودان تمر
بأفض�ل حاالته�ا بعد نج�اح الثورة
السودانية ،مستش�هدا ً بعدم صدور
ق�رار حكوم�ي مطلق�ا ً بتوقيف أو
مص�ادرة أي مؤسس�ة صحفية ،أو
حظر النرش يف أي من القضايا مهما
كان�ت درجة حساس�يتها ،مبينا ً أن
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املن�اخ الحايل مؤاتٍ تماما ً ملمارس�ة
مهني�ة مس�تقلة ،وأن م�ا ينق�ص
ذل�ك ه�و توفرياملعلوم�ات لتمارس
الصحاف�ة مهمته�ا يف عكس الواقع
والتوعي�ة واملراقب�ة ،كم�ا أك�د أن
الصحفيني السودانيني قادرون عىل
التعبير عن أنفس�هم والدف�اع عن
حقوقهم بكل الس�بل متى ما تطلب
األمر .وينبّه الن�ور ،إىل وجود حاجة
ملحة لتجوي�د األداء بزيادة جرعات
التدريب للصحفيني وتبادل الخربات،
وااللت�زام أكثر ب�كل القي�م املهنية،
وتطوير املؤسسات الصحفية ،حتى
يكتمل دور الصحافة .كما أش�ار إىل
انش�غاالت أخ�رى للصحفيين ،من
بينها واقع األجور الضعيفة وهضم
حقوقهم وعدم وجود تأمني صحي،
ويف بع�ض املؤسس�ات ع�دم وجود
تأمين اجتماع�ي ،رافض�ا ً بش�دة
مزاع�م وج�ود تضيي�ق إعالني عىل
وسائل اإلعالم.
أم�ا رئي�س تحري�ر صحيف�ة «آخر
لحظة» السابق أس�امة عبد املاجد،
فيشير م�ن جانب�ه إىل أن املح�ك
الحقيقي ال�ذي تواجه�ه الصحافة
هو تجاهلها م�ن الجانب الحكومي
وع�دم االلتفات ملا تكت�ب وملا تؤرش
إلي�ه من مواط�ن خلل ،الفت�ا ً إىل أن
ذل�ك يح�دث رغ�م الحدي�ث املتكرر
للمس�ؤولني الحكوميني ،بمن فيهم
رئي�س ال�وزراء عب�د الل�ه حمدوك،
ع�ن أهمية اإلعالم يف الفرتة الحالية.
ويضيف عب�د املاجد ،أن تعدد مراكز
القرار يف الحكوم�ة يف حد ذاته يقف
كمشكلة من املشكالت التي تواجهها
الصحاف�ة واإلعلام عام�ة ،حي�ث
يظهرتض�ارب كبير يف معلوماتها.
كم�ا يؤكد عبد املاج�د وجود إقصاء
ناعم للكتاب والصحفيني املحسوبني
عىل النظام الس�ابق الذي�ن غابوا أو
غيب�وا خل�ف الكواليس عن املش�هد
الصحفي كلياً ،مرجحا ً أن سبب ذلك
يع�ود إىل أن إدارات الصحف الحالية
أو بع�ض منه�ا ال تري�د الدخ�ول يف
حرج مع مؤسسات الدولة يف الوقت
الراهن.

أخطاء البث التلفزيوني تستفز السعوديني

ناشدوا وزير الرياضة بالتدخل إليقاف ما وصفوه بـ»مهزلة البث التلفزيوني»
الرياض/متابعة الزوراء:
تصدر هاش�تاغ #أوقفوا_مهزلة_قنوات_ssc
الرتند الس�عودي عىل موقع تويرت ،رّ
عب ضمنه
السعوديون عن غضبهم واستيائهم من النقل
التلفزيون�ي للبطوالت املحلي�ة والقارية ،التي
كانت قد حصلت شبكة قنوات “أس.أس.يس”
 SSCالفضائية ،عىل حقوق نقلها يف البالد.
وتمتل�ك ش�بكة قن�وات “أس.أس.يس”
الفضائية ،حقوق نقل املسابقات والبطوالت،
مثل كأس خادم الحرمين الرشيفني ،ودوري
كأس األمير محمد ب�ن س�لمان للمحرتفني،
وكأس الس�وبر ،للموس�م الري�ايض املقب�ل
 ،2021/2022إضاف�ة إىل األح�داث الرياضية
العاملية التي قد تستضيفها السعودية.
كم�ا تمكن�ت الش�بكة م�ن الحص�ول على
الحق�وق الحرصي�ة لجميع بط�والت االتحاد
اآلس�يوي لكرة القدم ،بما يف ذل�ك التصفيات
اآلس�يوية املؤهلة ملونديال كأس العالم 2022
يف قطر ،ونهائيات كأس آسيا  2022يف الصني

ومسابقات دوري أبطال آسيا وغريها.
ودش�ن مغ�ردون هاش�تاغ #أوقفوا_مهزلة_
قن�وات_ sscلالعرتاض عىل انقطاع بث مباراة
الهالل مع االس�تقالل اإليران�ي ،يف دور الـ16
ب�دوري أبطال آس�يا أكثر من مرة ،واش�تكى
املغردون من عدم قدرتهم عىل متابعة املباراة
رغم اشرتاكهم يف الخدمة.
وناش�د الس�عوديون وزي�ر الرياض�ة األمير
عبدالعزي�ز الفيص�ل بالتدخ�ل إليق�اف م�ا
وصف�وه بـ”مهزل�ة الب�ث التلفزيون�ي”،
معتربين ما يحدث اس�تفزازا للمشاهد وعبثا
بقيمة ومكانة الكرة السعودية.
وكان�ت مجموع�ة القن�وات قد أعلن�ت يف 23
أغسطس املايض عن تراجعها عن قرار تشفري
محطاتها ،وقررت إتاحة بث املباريات بش�كل
مجاني.
وبدا أن مغردين يقودون حملة عىل الهاشتاغ
للرتويج لقنوات بي.إن سبورت القطرية.
وكان�ت وكال�ة “رويترز” لألنب�اء ،كش�فت

يناير املايض عن قرار س�عودي جرى اتخاذه
بش�أن ش�بكة “ب�ي.إن س�بورت” الرياضية
القطري�ة يقيض بعودتها للب�ث التلفزيوني يف
السعودية.

وأوضحت أن السعودية قررت السماح ملكاتب
الرشكة القطرية بالعمل يف املناطق السعودية
وبيع أجهزتها رسميا ،وذلك بعد أكثر من ثالث
سنوات من منعها.

الوصول إىل القراء الصغار ليس سهال

جملة «ماجنا العربية للصغار» تستثمر شهرة الفن العاملي جلذب الناشئني العرب
الرياض/متابعة الزوراء:
ص�در مؤخ�را الع�دد األول من مجل�ة “مانجا
العربي�ة للصغ�ار” مجان�ا بنس�خ مطبوع�ة
ش�هرية وأخرى إلكرتونية عبر تطبيق رقمي،
مس�تفيدة من ش�هرة ف�ن املانج�ا عامليا وولع
األطفال بش�خصياته ،يف تقدي�م محتوى عربي
وآخر مرتجم من اللغة اليابانية.
وأصبح�ت الي�وم الحاج�ة ملحة إىل اس�تعادة
مجالت األطف�ال العربية دورها عرب مش�اريع
تتم�اىش مع تح�والت النرش وما ش�هده عالم
األطف�ال م�ن تغريات بفع�ل األجه�زة الرقمية
الحديثة ،إىل جان�ب الرتكيز عىل القضايا املهمة
التي يجب توعية األطفال بها خصوصا األفكار
املتطرف�ة ،نظ�را إىل تأثر أفراد ه�ذه الرشيحة
العمرية بما يش�هدونه وبأبطالهم املفضلني يف
عالم الرسوم املتحركة.
وتوف�ر “مانج�ا العربي�ة للصغ�ار” محت�وى
مناس�با لألعمار م�ا بين  10و 15عاما ،وذكر
بي�ان للمجموعة الس�عودية لألبح�اث واإلعالم
أن املجل�ة تتوف�ر أيض�ا بنس�ختيها املطبوع�ة
والرقمي�ة مجان�ا لكاف�ة امل�دارس االبتدائي�ة
واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية يف إطار
مذكرة تعاون مع وزارة التعليم السعودية ،مما
يسهل انتشارها بني الجمهور.
وأتاح�ت اإلمكاني�ات املالية الجي�دة لـ”مانجا
العربية للصغار” ت�دارك نقاط الضعف الكثرية
الت�ي تواجه املجلات العربية حي�ث تعاني من
ضعف املحت�وى اإلبداع�ي وقلة الدع�م املادي،
وع�دم مواكبته�ا للمزاي�ا التي تتيحها وس�ائل

التكنولوجي�ا الحديث�ة ،وعدم تحقي�ق التوازن
املطلوب للجودة بني الشكل واملحتوى ،لالقرتاب
من كافة أفراد األرسة.
لكن املس�ألة املهم�ة هي قلة اهتم�ام األطفال
بالقراءة عموما بوجود عدد كبري من املسلسالت
وأفالم الرس�وم املتحركة ،حيث نرشت صحيفة
“الغاردي�ان” دراس�ة عاملية خلص�ت إىل أن 26
يف املئ�ة فقط من األطفال تحت س�ن  18س�نة
يق�رأون يف بعض األي�ام وهذه مع�دالت قراءة
أق�ل من أي جيل مضى ،إىل جان�ب أن الغالبية
من النس�بة السابقة تس�تمتع بالقراءة بشكل
أقل من أي جيل س�ابق وتجده�ا ً
عبئا بطريقة

أو بأخرى.
وهذه النس�بة ترتاجع يف العالم العربي باعتبار
أن جمه�ور الق�راء م�ن البالغين يف العال�م
العربي محدود ،ولذلك انعكاس�ه عىل الناشئني
واألطف�ال ،وعن�د الحدي�ث عن وض�ع مجالت
األطفال العربي�ة أو املحتوى املوجه لألطفال يف
العموم ،تربز التحدي�ات التي تواجه هذا املجال
وس�ط الع�دد الهائ�ل م�ن األطفال املمس�كني
باألجهزة اللوحية.
ويحس�ب للقائمني عىل مجل�ة “مانجا العربية
للصغار” أنهم اس�تطاعوا مواكبة روح العرص،
حي�ث اعتم�دت املجل�ة الحديثة على التقنيات

املتطورة والشخصيات العاملية الشهرية كركيزة
أساس�ية لج�ذب األطفال وإضافة ش�خصيات
عربية تالئم الجمهور العربي والسعودي بشكل
خاص.
كما سدت الثغرة املتمثلة يف عدم وجود دراسات
أكاديمي�ة تس�تهدف الس�وق واحتياجاته�ا
واملواق�ع الت�ي م�ن املفترض أن توج�ه إليها
املجلات ،بتوزيعه�ا عىل امل�دارس الس�عودية،
وتدارك�ت مس�ألة التف�اوت الكبير يف الفئات
العمرية التي تستهدفها عموما مجالت األطفال
العربي�ة والتي تصل إىل  18عاما يجعل أهدافها
غير واضح�ة املعالم ،م�ن دون أن تكون هناك
رؤية مس�تقبلية تش�كل وج�دان كل طفل عىل
حسب املرحلة العمرية التي ينتمي إليها.
ويعتبر تنوع املحتوى من أكبر التحديات أمام
املحت�وى املقدم للطفل ،إذ تجد مجالت األطفال
يف العالم منافس�ة رشس�ة من اإلنرتنت ،فطفل
الي�وم لم تع�د تغري�ه املجلة املكتوب�ة بقدر ما
يغريه تطبي�ق املجلة عىل الهاتف الذكي واللوح
الرقمي ،ما جعل فرص صمود املجالت املطبوعة
املوجهة لألطفال تتضاءل تدريجيا.
كم�ا أن مجلات األطف�ال املوج�ودة حالي�ا ال
تتم�اىش م�ع نس�بة األطف�ال يف املجتمع�ات
العربية والتي أضحت بحاجة إىل أساليب عديدة
ومتنوع�ة لحمايتها م�ن التدخلات الخارجية
التي تستهدف السيطرة عىل عقولهم.
وأغلق�ت العرشات من املجلات العربية أبوابها
ول�م تعد موجودة مثل مجالت عرفان والرياض
ولم تب�ق إال املجلات املمولة من قب�ل الجهات

الرس�مية يف ال�دول العربي�ة .وإح�دى املجالت
القليلة التي اس�تطاعت البقاء واالستمرار هي
مجل�ة “ماج�د” العريقة ،وذلك عبر تطويرها
وتحديثه�ا ودعمه�ا بمنص�ة رقمي�ة وقن�اة
تلفزيونية.
وحرضت مجالت األطفال يف العالم العربي بقوة
يف فرتة سبعينيات القرن العرشين وحتى بداية
األلفية الثالثة ،لكنها ما لبثت أن أغلقت الواحدة
تلو األخ�رى ،وأعلن نارشوها توق�ف إصدارها
لع�دة أس�باب منها ضع�ف التوزي�ع ،وارتفاع
تكلف�ة اإلنتاج ،وعدم القدرة عىل املنافس�ة مع
التط�ور التكنولوجي وإتاحة ش�بكة اإلنرتنت،
وأيضا عدم وجود تشجيع لألطفال عىل القراءة
يف معظم البلدان العربية.
وترف�ع الظ�روف املثالي�ة املتوف�رة للمجل�ة
م�ن ف�رص نجاحه�ا ،فف�ي تعليق له�ا قالت
جمانا الراش�د ،الرئيس�ة التنفيذية للمجموعة
الس�عودية لألبحاث واإلعلام ،إن إطالق مجلة
“مانجا العربي�ة للصغار” يمث�ل املرحلة األوىل
من مشروع “مانج�ا العربية” ،ويع�د خطوة
واعدة ضم�ن استراتيجية املجموع�ة للتحول
والتوس�ع والنم�و ،وتمكين صناع�ة املحتوى
اإلبداع�ي العربي ،ونشر ثقافة ق�راءة وكتابة
الخي�ال العلم�ي والواقع�ي ،إضاف�ة إىل تمكني
األجي�ال العربية وتحفي�ز خياله�ا وإبداعاتها
لصناعة املستقبل.
وج�اء اإلعلان ع�ن إطلاق املجل�ة يف حف�ل
تدشين أقي�م يف مدين�ة الري�اض يف اململك�ة
العربية الس�عودية بحضور إعالميني ومثقفني

وشخصيات اعتبارية.
وأضافت جمانا الراش�د أن “فن املانجا يحظى
بش�هرة عاملية واس�عة ،بلغت قيمته يف السوق
الياباني�ة نح�و  5.77ملي�ار دوالر أمريك�ي يف
الع�ام املايض ،ونح�ن عىل أتم االس�تعداد اليوم
لالس�تثمار يف هذا النوع من املش�اريع الواعدة
الت�ي ّ
توفرها اإلنتاج�ات الثقافي�ة واإلبداعية،
س�واء كان ذلك بدعم املواهب املحلية وتدريبها
وصق�ل مهاراتها وتزويدها بأح�دث التقنيات،
أو بعق�د الرشاكات مع أب�رز دور النرش املحلية
والعاملية”.
وتشري اإلحصاءات إىل أن عدد سكان السعودية
من الفئ�ة العمرية األقل من  15س�نة يصل إىل
نح�و  5.8ماليين نس�مة .ووصل إجم�ايل عدد
الطلب�ة الذين هم عىل مقاعد الدراس�ة إىل أكثر
من  6ماليني طالب وطالبة.
وتأتي مجلة “مانجا العربية للصغار” بتصميم
ّ
ج�ذاب وأل�وان يف الغلاف ،وتتأل�ف م�ن 244
صفحة تروي قصصا مثرية وهادفة ومتنوعة،
بع�ض صفحاتها مرس�ومة باللونين األبيض
واألسود وأخرى ملونة.
ويتضم�ن مشروع “مانجا العربي�ة” مجلتني
عربيتين؛ إحداهما “مانج�ا العربية للصغار”،
وهي موجه�ة إىل األعمار م�ن  10إىل  15عاما،
والثاني�ة “مانج�ا العربية” ،وه�ي موجهة إىل
جمي�ع الفئ�ات العمري�ة األكبر م�ن  15عاما
والتي س�تطلقها املجموعة السعودية لألبحاث
واإلعلام يف الفترة املقبل�ة وس�تتوفر ش�هريا
بنسختيها املطبوعة والرقمية مجانا أيضا.
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الروائية السعودية أمرية املضحي يف ضيافة ثقافية الزوراء
الزوراء  /خاص:
تمت�از الروائي�ة أميرة حبي�ب املضحي
بمهارة عالي�ة يف خلق الفض�اء الروائي
من خالل تش�ابك االزمن�ة واالمكنة مع
الحدث وش�خصياتها الروائي�ة  ،تجتهد
يف خل�ق صياغة مناطق االن�ارة واالثارة
م�ن خلال عن�ارص التش�ويق يف لغة ال
تخلو من التحريض ع�ن طريق التلميح
او الترصيح .
رواياتها لها نكهة خاصة بسبب الحفاظ
عىل الحبكة واالبتعاد ع�ن حاالت الرتهل
والتقريري�ة واالس�فاف  ،فه�ي مدرك�ة
لوظيفة الوصف الذي يضفي عىل ابطالها
يف الرواية س�حر اللون ومعرفة ما يختلج
يف نفوسهم  ،وهي تضع اهمية الحوار يف
كرس رتابة الرسد والحفاظ عىل رش�اقة
النص الروائي .
هن�اك حالة م�ن الرشعية بين املنظومة
اللغوي�ة واملنظوم�ة الداللي�ة يف رواياتها
تتجلى بوض�وح م�ن معرف�ة االس�لوب
الرسدي واكتشاف النس�ق املضمر داخل
جسد النص.
صدر لها :
* رواي�ة “ وغابت ش�مس الح�ب “ ،دار
الكف�اح للنشر والتوزي�ع ،الطبعة األوىل
2005م ،الطبعة الثالثة 2012م
*رواي�ة “ امللعون�ة “ ،دار الكفاح للنرش
والتوزي�ع ،الطبعة األوىل 2007م ،الطبعة
السادسة 2016م
*رواي�ة “ أنث�ى مفخخ�ة “ ،مؤسس�ة
االنتشار العربي ،الطبعة األوىل 2010م
*رواي�ة ( يأت�ي يف الربي�ع) دار الكف�اح
للنرش والتوزيع ،الطيعة األوىل 2016
*عدد مقاالت يف جريدة العرب اللندنية.
ُكتب عن رواياتها العديد من النقاد العرب
 ،منهم :
 قراءة هادئ�ة يف رواية «يأتي يف الربيع»للكاتبة أمرية املضحي ،د .خرضخرض
 «يأت�ي يف الربي�ع» ألميرة املضحي ...رحيل وخيبة أمل ،طاهر الزارعي
 أميرة املضح�ي فـ�ي أنث�ى مفخخ�ة ..نف�ي الذات فـ�ي فضاء بدي�ل ،جميل
الشبيبي ،مجلة نزوى
ـ امللعونة رواية أدبية ،إبراهيم العاشور،
جريدة اليوم
دخلن�ا بي�در الروائي�ة الس�عودية أمرية
املضحي وخرجنا منه بهذا العطاء :
* كي�ف تنظري�ن إىل مس�تقبل الرواي�ة
العربية؟

ـ الرواي�ة العربي�ة الت�ي بدأت م�ع بداية
عصر النهض�ة العربي�ة أوائ�ل الق�رن
العرشي�ن ،موج�ودة بخفر على خارطة
العال�م األدبي�ة ،وترتجم بخف�ر أيضا ً إىل
اللغ�ات األخرى كاإلنجليزية والفرنس�ية
وغريه�ا .لكن ه�ذه الرتجم�ات ال تصنع
أدب�ا ً عاملياً ،يتجاوز امل�كان ويصمد أمام
الزم�ن ،ودائم�ا ً هن�اك جدلي�ة بالنس�بة
لألدب العربي لكي يص�ل إىل العاملية ،من
حي�ث أي أدب ه�و الذي يص�ل و ُيرتجم.
أن�ا أعتقد ب�أن الرواية وبقي�ة الفنون يف
العالم العربي س�تظل حبيس�ة األس�قف
املنخفضة للحريات ،فالفن واإلبداع أبناء
الحري�ة والوعي .وهذا هو امل�أزق الكبري
لكتاب العالم العربي ،فإما أن تتصالح مع
الرقابة التي س�تطبق عىل أنفاسك ،وإما
أن تواجه منع كتاب�ك هنا أو هناك ،وإما
أن تكون منافقا ً وتبيع كلمتك وقلمك ألي
بائع أو تقول كلمتك وال تنتظر ش�يئا ً من
أحد.
* يكت�ب البع�ض ع�ن التحدي�ات الت�ي
تواجه الرواية الس�عودية ..م�ا أهم هذه
التحديات؟
الرواي�ة يف الس�عودية بدأت مبك�راً ،عام
 1930عندما ألف عبد القدوس األنصاري
رواية التوأمان وطبعت يف دمشق ،ومرت
بنق�اط تح�ول وتحدي�ات عدي�دة منه�ا
الخمس�ينات واملد الن�ارصي ،عام 1979
والثورة اإليرانية وظهور الصحوة ،بعدها
حادثة  11سبتمرب ،والتي أعتربها مرحلة
مفصلية يف الرواي�ة ،ونقلتها من مرحلة
املهادنة إىل مرحل�ة املواجهة فحازت عىل
اهتمام العالم.
الرواية يف السعودية واجهت تحديا ً مهما ً
وتغلب�ت علي�ه عندم�ا تط�ورت وأثبتت

فوق مجر املستحيل

نفس�ها عىل خارط�ة األدب العربي ،بعد
أن تج�اوزت م�ا يع�رف بنظري�ة املركز
واألط�راف ،واآلن تواج�ه تحدي�ا ً ككل
الفنون يف العالم العربي ،بحاجة إىل سقف
مرتفع من الحريات.
* أس�همت امل�رأة الس�عودية يف تطوي�ر
الرواية الس�عودية كما تجل�ت يف روايات
نس�ائية ،حدثين�ا باختص�ار ع�ن ه�ذا
املوضوع؟
الكاتبة واألديبة السعودية كانت شجاعة،
تح�دت القي�ود االجتماعي�ة وس�لطة
الظالميين ،فكتب�ت باس�مها الرصي�ح
وظهرت يف الصحف واملنتديات وملتقيات
املجتم�ع املدن�ي ويف التلفزي�ون ورفعت
صوته�ا عالي�ا ً بمش�كالتها ،وواجه�ت
حملات املن�ع والتش�ويه أب�ان الصحوة
املدمرة التي أصابتنا ،الروائية الس�عودية
ب�رزت يف ظ�روف صعبة وهام�ش حرية
ضي�ق ج�داً ،وص�در ع�دد م�ن الروايات
الجي�دة واملتمي�زة للكثيرات وبعضه�ن
حصل عىل جوائز أدبية كرجاء عالم.
* يق�ال إن الروائ�ي الكبري عب�د الرحمن

منيف قد وض�ع بصمته على الكثري من
األعم�ال الروائي�ة يف الس�عودية ،فم�اذا
تقولني؟
ـ الروائ�ي عب�د الرحمن مني�ف من أهم
األس�ماء األدبي�ة يف الس�عودية والعال�م
العربي ،لم يلق ما يليق به من تقدير ملزجه
األدب بالسياس�ة .لكن�ه ترك أث�را ً مهما
بأعمال�ه األدبية والفكرية ،وبالنس�بة يل
كتابي�ه رحلة ض�وء والكاتب واملنفى من
أهم الكتب العربية حول الرواية والكتابة
األدبية.
* ما أفضل الروايات السعودية لديك؟
ـ هن�اك ع�دد م�ن الرواي�ات الفارق�ة يف
املش�هد الروائ�ي الس�عودي ،منه�ا عىل
س�بيل املث�ال ال الحرص :م�دن امللح لعبد
الرحم�ن مني�ف ،ش�قة الحري�ة لغ�ازي
القصيبي ،القندس ملحمد حس�ن علوان،
مالم�ح لزينب حفني ،الح�زام ألحمد أبو
دهم�ان ،جاهلية ليلى الجهن�ي وثالثية
تركي الحمد ،وغريها الكثري.
* ما قراءتك للمش�هد الثق�ايف يف اململكة
العربية السعودية اليوم؟

اشرف قاسم

ـ يج�ب أن نقرأ املش�هد الثقايف بعالمتني
فارقتين األوىل قب�ل وبع�د أح�داث 11
س�بتمرب ،هناك الكثري م�ن األمور تغريت
مجتمعيا وأثرت ثقافيا أيضا .لقد أصابت
بالدنا موجة تسونامي الرواية والتأليف،
يف بداية األلفية ويكفي أن يروج لعمل ما
بأنه يطرح املسكوت عنه داخل السعودية
حتى يالقي انتشارا ،والبعض يتعمد إثارة
اللغ�ط والج�دل .لكن األمور إىل تحس�ن
وغربلة ،فهناك أعمال جادة وهناك أعمال
فازت بجوائز مهمة.
والثانية قبل وبعد تأسيس وزارة للثقافة
ضمن رؤية اململكة  2030لتكون الثقافة
ج�زءا ً من حي�اة الن�اس وإح�دى قواها
الناعمة .الوزارة تق�وم بمبادرات وتضع
تنظيم�ات وكله�ا تبق�ى تح�ت س�قف
املؤسس�ة ،وال�دور األهم يق�ع عىل عاتق
املش�تغلني بالثقاف�ة وش�ؤونها ليقودوا
املشهد دون انتظار العمل املؤسيس.
* كي�ف تنظري�ن اىل املش�هد النق�دي
لديكم؟
ـ النق�د األدبي يف الس�عودية اليوم عاجز
عن مواكبة الس�احة األدبية واإلصدارات
الروائية ،كما يف العالم العربي أيضاً ،لكنها
جزء من املش�كلة الكربى .لدينا مش�كلة
يف النشر والتوزيع والرقاب�ة والصحافة
األدبي�ة ،فال أح�د يقوم ب�دوره ال الكاتب
وال الناق�د وال الن�ارش .وس�أحدثك ع�ن
دور الكات�ب ألني مطلعة به ،يكتب عمله
ويبحث عمن يحرر ويصحح ،ويتفاوض
م�ع الن�ارش ال�ذي يجحف حق�ه ،وعليه
مسؤولية تس�ويق عمله الروائي وإهداء
روايت�ه للنق�اد أو املهتمين يف الصحافة
ومتابع�ة عمل�ه يف مع�ارض دور النرش،
الخ..
* ما الذي يدهشك يف الرواية؟
ـ أحب الرواية الصادقة املنمنمة بالتفاصيل
الشخصية ،واملُحرضة عىل التفكري واألسئلة
والتي تالمس مشاعري ،دون نسيان اللغة
الجميل�ة الرصينة .أنا مؤمن�ة بأن الرواية،
كأي عم�ل فن�ي أخ�ر ،تكم�ن أهميته�ا
يف قدرته�ا على التحري�ض ،وأقص�د هن�ا
التحريض عىل التفكري والتس�اؤل ،التفكري
خ�ارج نط�اق األف�كار املعلب�ة واملجترة.
الرواية ق�ادرة بكل تأكيد عىل إحداث تغيري
يف طريقة تفكري األف�راد ،عندما تبعث بني
شخوصها بتساؤالت مهمة .قد تحرك املياه
الراك�دة ،وتبع�ث التس�اؤالت ح�ول أفكار
بالية أو معشعشة يف األذهان.

املرأة قطب الشعر اآلخر ..
الشاعرة كاللة نوري امنوجا
علوان السلمان
للشاعرة ..الشعر اسلوب حياة قبل ان يكون حروفا وعبارات..
ـ الشعر مساحات الحرية التي نفقدها هنا وهناك رغما عنا..
ـ الشعر تواصل مع الذات الجمعي اآلخر بوضوح..
ـ الشعر عرض راق للحياة بالوانها وقتامتها..
ـ الشعر تنفس حني تقرتب االحالم من االختناق..
وأنا من قلب كالكروم
عناقيد تتسلق خالياك
انت ابتسامة فرح..وأنا يقظة فجر مهجور
وكالنا زيت..ورساج صوب هذا الحب
فالن�ص يكش�ف ع�ن ق�وة التدف�ق العاطف�ي وتكثي�ف الرؤي�ا
باس�تخدام االلفاظ املجازية املحققة لالنزياح الشعري..فضال عن
تأطير عتباتها الوجدانية املتداخلة بتم�اه وحس وجداني متفاعل
ومظاهر الطبيعة التي توظفها املنتجة(الش�اعرة) توظيفا نفسيا
وفكريا بوحدة موضوعية..
ونحن نرى..ان الشعر تفاعل اللفظ واملعنى بلغة وجدانية..الفاظها
موحية..منغمة بنربة العاطفة واالنفعال..
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حريق زهرة
املبارك من
والرما ُد
ِ
فالبن�اء النيص يتوزع ما بني الرسدية الش�عرية والحركة الدرامية
بب�وح منولوج�ي بني(االن�ا) الذات..واالن�ا اآلخر(االن�ت) تنبث�ق
م�ن التعالق بني الص�ورة الش�عرية املتمي�زة باالنزي�اح والفكرة
والتناغ�م الداليل واللغ�ة اليومية املرنة التي تغلب عليها االس�اليب
الفنية كالتكرار والتنقيط واملجاز واالس�تعارة لالرتقاء بالنص اىل
فعل التخييل الذي هو ش�كل من اش�كال الوع�ي ونوعا من االرادة
املتجاوزة للزمكانية..
سأعرف كل يشء ..تلك السنونوات البيض يف البقع السود لقلبك
تلك األزقة التي تصنع ضوضاءك هنا وهناك،
جذور األشجار التي تحك قناعاتك بأوراقي
ال تتكلم أبدا
بل حتى ال تتلفت نحوي
ابتسم وحدك ،واغرق كما اآللهة يف جناحني
ال أقول أنك سوف تنىس العالم معي
فلست سوى كواللة نوري
فالشاعرة تعتمد غنائية الذات والذات اآلخر والوجود الكوني والطبيعة
ببوح درامي متمي�ز بخصوصية زاوية الرؤية املحددة ملوقف انس�اني
يتجىل يف كونها ترسب دهشتها اىل املستهلك(املتلقي) دون عناء فتحرك
خزين�ه الفكري الس�تنطاق تراكيبها الصوري�ة املرتقية بدالالت النص
اىل املس�توى الذي يحق�ق انزياحا يف تكثيف الصورة الش�عرية وتجاوز
ط�رق التعبري التقليدية والزمكانية بالخروج عن النمطية واالنتقال اىل
جمالية النسج البنائي املوحي ..لقد تميزت نصوص املنتجة(الشاعرة)
بنسجها الصوري املركب بتطويع املفردات الصانعة لصورها الشعرية
الت�ي ه�ي وليدة خياله�ا بتفجير افكارها..كون الصورة ه�ي املعيار
الذي يكش�ف عن اصالة التجربة الش�عرية..فضال عن انها تعد اساس
الخلق الش�عري بصفتها تش�كيل جمايل ونفيس تتخل�ق من التقاطات
املنتجة(الشاعرة) للمدركات الحسية وتشخيص املعاني..

رواية (خفافيش كورونا) للروائي إبراهيم رسول ..اجلائحة اليت عطلّت احلياة
علي لفته سعيد
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نافذة

ً
عنوانا
يف روايته الرابعة الت�ي حملت
َ
ملفت�ا (خفافي�ش كورون�ا) والت�ي
ص�درت طبعته�ا الثاني�ة م�ن مرص
بع�د ّ
أقل من أربعة أش�هر عىل صدور
الطبعة األوىل من بغداد يحاول الروائي
ً
ملمحا مهمًّا
إبراهيم رسول أن يقدم
ّ
ظ�ل الجائحة،
م�ن مالم�ح الحياة يف
ليس بمعناه االجتماعي فحس�ب ،بل
من خلال نق�د الحالة الت�ي أوصلت
البرشي�ة إىل م�ا وصلت إلي�ه يف أزمة
الوب�اء ,من انهي�ار وتعطي�ل للحياة
العام�ة ..وقد ب�دأ العام�ل النقدي أو
التغلغ�ل للحي�اة من خالل م�ا أطلق
علي�ه بطريق�ة الجم�ع (خفافيش)
ً
ً
مضم�رة ُتحاك يف
دسيس�ة
ليجعلها
الظالم لتدمري البرشية ،مثلما جعلها
نق ًدا للسياسات التي ُاتخذت يف األزمة,
وما رافقها من انهيار اقتصادي كان
متوق ًعا بحس�ب رؤي�ة الكاتب والذي
جاء نتيجة حتمي�ة لالنهيار الصحي
على الصعي�د االجتماع�ي أو ال�دول
املتقدمة.
تراجيديا الحزن
يق�ول املؤلف رس�ول الذي س�بق أن

أص�در ثالث رواي�ات (الحب الطموح
) 2017و(طب�ول الظلام )2019
و(الرج�وع الص�ادم  )2020إن
الرواي�ة تسرد” يومي�ات أف�راد هم
أعض�اء يف ال�كادر الطب�ي وفنيين،
وتكش�ف خي�وط اس�تغالل تج�ار
األزم�ات واملنتفعني ملعان�اة الفقراء
والبسطاء” ويصف حبكة الرواية من
أنه�ا” تراجيدية ،تنضح بموس�يقى
حزين�ة تبتز العواطف ،مدعومة بلغ ٍة
ش�اعري ٍة س�ادت يف معظ�م مواطن
الرواي�ة” ويتح ّدث عن ش�خصياتها

فيق�ول إنه�م” ش�خصيات متع ّددة,
منه�ا س�يف ,مرتضى ,ولي�د ول�كل
منه�م أحداث�ه الخاصة” ويشير اىل
إن” سيف هو الباحث ,القلق ,املرتدد,
ال�ذي يتقل�ب يف أوج ٍه ش�تى ,ويف ّ
كل
حيات�ه كان يوجه األس�ئلة مقابل ما
يحاك من دس�ائس ض ّد اإلنس�ان من
قب�ل تجّ �ار ال�دم وس�مارسة البرش,
وكيف انترش الوباء وكيف كانت رؤية
العالم واالنظمة السياس�ية أمام هذا
الكائن الغري�ب الصغري جداً” وتحفل
الرواي�ة بالنقد اىل الدول�ة والحكومة

العراقي�ة عرب نق�د ظاه�رة االنهيار
الصح�ي حي�ث إنه�ا” تق� ّدم نق� ًدا
ً
مبارشا للطبقة السياس�ية الحاكمة
وغرقها يف الفساد والجهل واستغالل
كل يشء حتى رشاء األدوية واألمصال
واللقاح�ات” كم�ا تنتق�د الرواي�ة”
طريقة تعام�ل املراكز الطبية املحلية
مع الحاالت املرضية ،وكيفية تعاطي
مؤسسات الدولة مع الجائحة .وعمّا
تثريه الرواية قال رس�ول إنها تهدف”
إلثارة سؤال كيف وملاذا” وعن عنوان
الرواي�ة بالخفافيش قال إنه” الطائر
الذي” ال يطري إلاّ يف الظالم وهو معادل
موضوع�ي لعتمة املوق�ف وضبابيته
وجهل الجميع به” ويميض بقوله إنه
ً
ّ
مراوغا ما بني
النص السردي
جعل”
النقد املب�ارش وبني ما ي�راد للمتلقي
متابعت�ه بم�ا ورد م�ن دالالت داخل
الحكاية”
مهارة العنوان
ه�ذه الرواية أخذت حيّ� ًزا من النقد..
فالناق�د األكاديم�ي الدكتور مصعب
مكي زبيبة يقول أن من أهم العتبات”
كان العنوان الذي اشتغل عليه الروائي
بمه�ار ٍة كون�ه جم�ع كلمتين هما،

خفافيش التي يعتقد أنها الس�بب يف
نق�ل الوباء إىل البشر ،وكورونا وهو
اس�م الوباء الذي أرع�ب العالم” ولذا
فالرواي�ة من وجهة نظ�ر زبيبة” لم
تميّ�ز ً
فئة دون أخرى ،فش�مل الوباء
الفق�راء واألغني�اء على ح ّد س�واء.
وص�ورت لن�ا دالئ�ل متع� ّددة منه�ا
الرعب ال�ذي خلّفه الوب�اء ،وصوّرت
أيضا خفافيش البرش التي اعتاش�ت
عىل هذا الوباء” ويميض الناقد بقوله
أن ما يحسب للرواية أنها” عىل جانب
م�ن املح�اكاة الرسيعة له�ذا الحدث
امل�دوي ،الذي أوق�ف الحي�اة ،وربما
كان�ت هذه الرواية من أوائل الروايات
التي عالجت هذا الوباء أدب ًيا ،فأعطى
ً
انطباع�ا بالريادة
العن�وان الفرع�ي
يف الكتاب�ة يف هذا الوب�اء الطارئ عىل
البرش”.
الرسديات ومحنة العالم
الرواي�ة أرادت االقتراب م�ن ضمري
اإلنس�ان يف ّ
كل بقاع األرض وإن كان
امل�كان يف العراق ال�ذي لم يختلف عن
رسع�ة انتش�ار الوباء .يق�ول الناقد
العراق�ي ظاه�ر حبي�ب إن الرواية”
تناوب�ت فيها ضمائر املتكلّم والغائب

على ت�وايل لتمث�ل رسدي�ات محن�ة
العال�م يف مواجه�ة الوب�اء فكان�ت
الشخصيات تتبارى يف تويل الحكاية”
ويبينّ إن ضمري املتكلّم عرب شخصية
الس�ارد املش�ارك نجد فيها” تجليات
الحرمان النفسي والعاطفي طاغية
عليها كونها رسدت محطات التوجّ ع
واألىس واملرض” ويرى إن سيف تمثل
املعادل املوضوعي و” أيقونة للشباب
املح�روم واملتطلّ�ع للعش�ق واملحب�ة
الطموح املكتنز بالرغبات اإليروسية
والنفس�ية والجسدية وأنه أتقن لعبة
املراوغ�ة م�ع اللص�وص املرتبصين
بالوط�ن” وي�رى ايض�ا ان الروائ�ي
ناق�ش طريق�ة” القفز والث�راء عرب
س�حق العظام التي نخرته�ا األوبئة
واالمراض بصفقات رمادية القتومة
تشوبها سحنة التمرد والجشع لكون
األرض وم�ا عليه�ا يف حالة مجهولية
امللكي�ة قب�ل الوباء وبع�ده” ويعتقد
الناق�د إن الكات�ب ّ
تمكن م�ن” جعل
السرد بضمير املتكل�م يش�كل قر ًبا
نفس َيا وكشفا متوال ًيا لألحداث ضمن
تش�كيل عن�ارص الخط�اب الرسدي
واملحايث لتجلياتها”

قراءة يف املنجز السردي للقاص “هيثم اجلاسم” ..مَ ُّ
ديح القصة  ..كوة ضوء توسع ضيق العتمة

عقيل هاشم

الكتاب�ة ليس�ت فقط وس�يلة تدوين وتواصل م�ع اآلخرين،
وليست تقييدا للوقائع وليست معادال للذاكرة ،إنها أكرب من
ذلك ،وليست مجرد حلم بل هي أوسع ألنها عالم تتحقق فيه
األماني والطموحات ،وفيها يبني الكاتب وطنا له خاصا به،
عاملا افرتاضيا يوازي العالم الواقعي.
فالكتاب�ة ال تع�ادل الواق�ع وال تغيره ألنه�ا متعالية عليه،
ومختلف�ة عن�ه ،وإنما تنش�ئ عامل�ا موازيا متخيلا يجمل
امل�ايض وال يتج�اوزه ،وال ينتصر على قي�وده فه�و مجرد
“خط�اب فوقي” ذي بنية متعالي�ة ال تقول “الحقيقة” إنما
تقول حقيقتها ه�ي واملختلفة عن الحقيقة املاثلة يف الواقع
وحياة الناس.
تظل تجربة القاص “هيثم الجاسم” -من التجارب املهمة يف
املش�هد القصيص العراقي التي تزداد ثراء ،وغنى ،و من أهم
ما يميز هده التجربة -القصصية -حفاظها الدائم عىل البناء
الدرامي املصنوع من مفردات ‘رشطنا االنس�اني’ الذي يمور
بأس�ئلة الهوية ،أس�ئلة املايض والحارض ،أس�ئلة املفارقات
اليومي�ة والتي تمس املصري االنس�اني لهذا العرص ومظاهر
العنف واالستالب والتي تناسلت يف مجتمعاتنا ،والتي لم يجد

الكاتب أمام أوضاعها املأساوية ،سوى الرصد والتدوين..
يف مجاميعه القصصية املميزة  -ظل الكاتب مخلصا ألسلوبه
يف فضح وتعرية األوجه الخفية لكل انواع السلطة “سياسية
اجتماعي�ة دينية” -الكتابة كش�ف الوجه الظاهر ،والخفي
لالستبداد بمختلف دالالته .
ه�ذه املجامي�ع وألهميتها فقد اخ�ذت نصيبا م�ن البحوث
والدراسات الجامعية  ،بسبب تنوع يف موضوعاتها ،وأساليب
الكتابة فيها من مستويات الرسد الفني والجمايل.
والش�ك أن تجربة ‘هيثم الجاسم ’ هي نتاج تجربة حياتية-
وفكري�ة -غني�ة تفاعل�ت فيها محط�ات من ه�م الوطن -
االنسان  .وجعلها “ظاهرة” ورسدها بتقنية الرسد الحكائي
للظاه�رة ،بلغة مس�نونة ،ورضبات عنيفة أش�به برضبات
فرش�اة والحف�ر املع�ريف واالس�تبطان اله�ادئ للعالق�ات
االنس�انية ،واالنطالق يف تقشير أقنعتها املزيفة التي تحكم
مختل�ف مس�لكياتها يف مختلف املج�االت .ورصد التحوالت
االجتماعية والفكرية  ،رسد نصوصه بلغة تقوم عىل التحليل
العمي�ق ،من جهة ،وعلى املزاوجة بني املحك�ي واملوصوف،
سواء تعلق األمر برسد الذاتي /املوضوعي معا ..
ّ
تمس الش�غاف عاطفياً،
املجامي�ع القصصي�ة التي امامن�ا

وتس�تثري العقل فكريا ً وتس�تعيد املعنى البك�ر لفن القص..
نصوص جديرة بأن ُتروى وبأن يصغي إليها املتلقي بتعاطف
ولهف�ة .وفيم�ا تفيد ه�ذه الحكايا من تع�دد املنظور يف فن
ّ
الق�ص بذكاء ،فإنها نص�وص متميزة رسدها بإخالص كيل
ّ
يش�ع من غياهب الذات ..رس�ائل عديدة يحملها الكاتب
ملا
للمجتمع ،وتس�لط الضوء عىل عذابات متوارية ،كأنه يسعى
إىل تفجير قنابل األل�م  .أن ما يهم الكاتب هو اإلنس�ان وما
يش�عر به وما يفكر ب�ه وما ُيقلقه ،رسد مصائر مأس�وية،
تن�وس هموم االخرين .أراد كاتبه�ا ،الذي عاش عىل مقربة
منها بني التفاؤل واإلحباط ،وببحث دؤوب ليدونها وبأشكال
كتابية موائمة ،م�ن القص -الومضة واالقصوصة والقصة
القصرية جدا...وبإتقان العارف بصنعته  ..مؤكدا ً أن القصة
الحقيقة تبدأ باإلنسان وتنتهي به ،وبخالصة القول الكاتب
أراد أن يك�ون ،مجددا ً فيما يكت�ب ان كان يف مجال االدب او
يف الصحاف�ة واملزاجة بينهما  ،كون�ه كاتبا مثقفا حني أعلن
يف مجاميع�ه القصصية عن وحدة األدي�ب واملثقف ،ذلك أن
املثقف هو الذي يسائل أحوال قضيته  -الدفاع عن االنسانية
والنصرة اىل االه�داف الوطني�ة ،وان يك�ون الكات�ب املجدد
والذي يثري أسئلة جديدة تهم الوجود .
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سلوكيات

افضل...هلا
حنو مستقبل افضل...له

ابين يسألين عن معنى كلمة gay

كيف ميكن للمال أن يفسد احلياة بني الزوجني؟
يلع�ب امل�ال دورا مهما يف حي�اة املرء
اليومية ،وعلى الرغم من دوره ذاك إال
أن امل�ال ق�د يصبح مش�كلة لصاحبه
خصوصا لو أثر س�لبا عىل الحياة بني
الزوجني.
ولتتع�رف م�ا إذا كان املال يؤثر س�لبا
يف حيات�ك مع زوجتك فاس�أل نفس�ك
األس�ئلة التالي�ة ،علم�ا بأن األس�ئلة
موجه�ة للطرفين ولي�س طرفا دون
آخر:
*هل امل�ال أهم من زوجت�ك؟ لو كنت
مم�ن يضع�ون امل�ال يف أعلى س�لم
أولوياتهم فاعلم بأن زوجتك سترتاجع
يف ذلك الس�لم مهما حاولت أن تعدل يف
اهتمامات�ك .فاليشء ال�ذي تركز عليه
وتمنح�ه طاقتك هو نفس اليشء الذي
س�تناله ،لذا فل�و وجه�ت اهتماماتك
نح�و زي�ادة ثروت�ك دون االلتف�ات
لحاجات ومتطلبات زوجتك فاعلم بأن
حيات�ك العائلية س�تعاني .املال نعمة
وج�دت لنس�تفيد منها ال أن تس�يطر
علينا وتجعلنا ال ندور إال بفلكها!
* هل اخرتت زوجت�ك بناء عىل غناها
امل�ادي؟ ال أحد يمك�ن أن ينكر الفوائد
التي يمكن للمال أن يحققها لصاحبه
ولك�ن مثلم�ا ذك�رت من�ذ قلي�ل فال
يجب أن ندع امل�ال يقودنا .لذا لو قمت

باختي�ار زوجت�ك بن�اء على أنها من
عائلة غني�ة ويمكن أن توف�ر لك املال
املطل�وب لتنفي�ذ ذل�ك املشروع الذي
لطامل�ا حلمت به فعلي�ك أال تتوقع أبدا
أن تش�عر بالح�ب والتفاه�م معه�ا.
فزواج املصالح ستختفي بهجته شيئا
فشيئا وسيرتك لك شعورا بالخواء من

الداخل ،فاملال ال يمكنه رشاء املش�اعر
التي تعد العامل األسايس األهم بنجاح
الحياة بني الزوجني.
*ه�ل تعي�ش بمنافس�ة م�ع رشيكة
حياتك حول من يملك األجر الش�هري
األعىل؟ اعلم بأن رشيكة حياتك ليست
منافس�ة ل�ك ،وال يوجد س�بب إلعالن

اسم صاحب األجر األعىل يف املنزل .فلو
كنت تمل�ك وظيفة تمنح�ك أجرا أعىل
من األجر ال�ذي تحصل علي�ه زوجتك
وتفاخرت بهذا ،فإنك تمنحها االنطباع
بأن�ك ال تق�در م�دى الجه�د والتع�ب
ال�ذي تبذله يف وظيفته�ا .اعلم بأنكما
تشكالن وحدة واحدة معا وعليكما أن

تكونا متعاونني ال متنافسني.
* ه�ل تش�عر بالضي�ق ك�ون زوجتك
تنف�ق من مال�ك؟ يفض�ل م�ن بداية
حياتكما معا أن تحددا قوانني لالنفاق
والتوفير ألن تأخير ضبط ه�ذا األمر
سيؤدي مستقبال للكثري من املجادالت
التي قد تتس�بب برشخ يف العالقة بينك
وبين زوجتك .فضال عن ه�ذا فعندما
ينشأ الزوج يف بيئة تختلف عن زوجته
فس�نجد ب�أن كل طرف س�يتوقع من
الطرف اآلخ�ر أن يتعامل مع املال كما
كان والدي�ه يتعامل�ون ب�ه ،ل�ذا فمن
املناس�ب أن يعرف كل ط�رف الخلفية
املالي�ة إن ج�از يل التعبير ع�ن عائلة
الط�رف اآلخ�ر بحي�ث يتمكن�ان من
تجاوز االختالفات بنظرتهما للمال إن
وجدت.
* ه�ل لديك أرسار مالي�ة تخفيها عن
زوجت�ك؟ يف ح�ال أردت أن تكس�ب
ثق�ة زوجتك فعلي�ك أن تتجنب إخفاء
األرسار عنه�ا ،فه�ي رشيك�ة لحياتك
وأن�ت رشي�ك لحياته�ا وبالت�ايل فإنه
ال م�كان لألرسار بينكم�ا ،وخصوصا
األرسار املالي�ة نظ�را لحساس�ية مثل
ه�ذه املواضي�ع ولكون املش�اكل التي
تتعل�ق بوجود أرسار حول هذا الجانب
يصعب تجاوزها رغم مرور الزمن.

لطلة ابهى....

قناع املوز باملايونيز للحصول على شعر ناعم وقوي

الش�عر الق�وى والصح�ي ه�و ت�اج املرأة
الجميلة ،األمر ال�ذي يجعل كل امرأة تبحث
عن وصفات طبيعية عديدة أو مستحرضات
تجميل ،لتحصل يف النهاية عىل الشعر الذي
تحل�م به ،ش�عر قوي خ�ال من التس�اقط
والتقصف.
ان كنت ترغبني يف ش�عر صحي والمع وذو
نعومة فائقة ،فعليك باس�تخدام قناع املوز
واملايونيز

املكونات:
 ٢ثمرة م�وز ٣ +ملعقة صغيرة مايونيز+
ملعقة صغرية زيت زيتون +قطرات بسيطة
من أي زيت عطري مفضل لديك.
اما خطوات صنع القن�اع كما يحددها عبد
العال فتتمثل يف:
 قشري ثمرت�ي امل�وز ث�م اهرس�يهم يفالخالط الكهربائي.
 -ضع�ي امل�وز املهروس يف طب�ق واضيفي

علي�ه املايوني�ز وزي�ت الزيت�ون والزي�ت
العطري ليحد من رائحة املايونيز.
 اترك�ي القن�اع على ش�عرك مل�دة ثالثنيدقيقة وغطيه بغطاء الرأس البالستيك.
 اغسلي ش�عرك بامل�اء الداف�ئ ،ويمكنكإضافة أحد الزيوت العطرية التي تفضلينها
إىل املاء.
والفضل النتائج،البد من املواظبة عىل عمل
قناع املوز مرة واحدة كل أسبوع.

طبيبك يف بيتك
الفيتامين�ات هي م�واد عضوية
أساس�ية للحف�اظ على جمي�ع
وظائف الجس�م املهم�ة .قاعدة
تسري على جمي�ع الفئ�ات
العمري�ة .ولك�ن بعض�ا منه�ا
يحظى بأهمية قصوى مع تقدم
العمر .ومن هذه الفيتامينات:
 فيتامين ب  12أو كوباالمين:مهم جدا لتقسيم الخاليا وتكوين
ال�دم الجدي�د .ويمك�ن أن يؤدي
نقص هذا الفيتامني إىل فقر الدم
والش�لل واالضطرابات الحس�يّة
وضع�ف الرتكي�ز والتغيرات
النفسية.
ّ
أش�عة الشمس هي
 فيتامني د:مصدر هذا الفيتامني الذي له دور
أس�ايس يف بناء العظام واألسنان
وتقوية العضلات ،كما أنه يعزز
دم�ج الكالس�يوم ويس�اعد عىل
امتص�اص الحديد واألوكس�جني
وامتصاص الدم.
 حمض الفوليك :أو فيتامني ب 9كم�ا كان يطلق عليه س�ابقا،
مه�م لتكوي�ن ال�دم وانقس�ام
الخالي�ا ،وهو ً
أيض�ا مكوّن مهم

فيتامينات ال غنى عنها بعد سن اخلمسني!

للمعلوم�ات الوراثي�ة يف ن�واة
الخلي�ة .ويؤدي النق�ص منه إىل
إضعاف دفاع الجسم ضد العدوى
وقد يتسبب يف فقر الدم.
 حم�ض اليود :األس�ايس لعملالغ�دة الدرقي�ة والت�ي تس�اهم
بدوره�ا يف تط�ور ونم�و الخاليا
باإلضاف�ة إىل عملي�ة األي�ض.
ويف ح�ال نقصان�ه تح�دث
زي�ادة مفاجئ�ة لل�وزن متعلقة
باضطراب�ات يف الغ�دة الدرقي�ة،
تورم إىل غري ذلك.

على

ه�ذه

أي�ن نحص�ل
الفيتامينات؟
الخضروات الطازج�ة والفواكه
واألعش�اب ومنتج�ات الحب�وب
الكاملة ،أهم مصادر الفيتامينات
املغذية.الخرب الس�ار يكمن يف أن
النظ�ام الغذائي املت�وازن يغطي
بشكل كبري االحتياجات الغذائية
املتزاي�دة لألش�خاص الذين تزيد
أعماره�م عن  50عامً �ا  -بما يف
ذل�ك احتياجات حم�ض الفوليك
واليود.

يجب فق�ط الحرص على نظام
غذائي مت�وازن ومتنوع يحتوي
عىل الكثري من الخضار والفواكه
والسلطات واألعشاب ومنتجات
الحب�وب الكامل�ة والبقولي�ات
واملنتج�ات الحيواني�ة الخالي�ة
من الده�ون .كما ي�ويص خرباء
التغذي�ة بش�كل خ�اص بنظ�ام
البحر األبيض املتوس�ط الغذائي
(حمية البحر األبيض املتوسط)،
كم�ا يطل�ق على مطب�خ دول
الح�وض املتوس�ط املعتم�د عىل
زيت الزيتون والس�مك واألطعمة
الطازجة عموما.
يف ح�ال تع�ذر الحص�ول على
الخضروات الطازج�ة يمك�ن
اعتم�اد الخضروات املجم�دة.
وال بد م�ن طهيه�ا بلطف وعدم
التمادي يف ذلك ،مع الحرص عىل
تناولها نيئة ق�در اإلمكان .فعىل
س�بيل املثال عىل شكل سلطات.
أض�ف دائمً�ا كمية صغيرة من
الزيت إىل س�لطتك ،ومن األفضل
زي�ت الزيت�ون أو ب�ذور اللف�ت
أو الكت�ان أو زيت الج�وز ،حتى

يتمك�ن جس�مك م�ن امتصاص
الفيتامين�ات الت�ي ت�ذوب يف
الدهون.
هل املكمالت الغذائية رضورية؟
كقاع�دة عام�ة ،يمك�ن تغطية
االحتياج�ات اليومي�ة م�ن
الفيتامين�ات بنظ�ام غذائ�ي
مت�وازن وط�ازج دون الحاج�ة
إىل املكملات الغذائية الصناعية.
لكن هناك من األطباء من ينصح
الفئات الت�ي ت�زداد احتياجاتها
للفيتامين�ات لتن�اول ه�ذه
املكملات ،من بينها كبار الس�ن
والرياضيني واملدخنني والحوامل
واملرضع�ات أو حت�ى أولئك الذي
يعانون من التوتر.
لكن هناك أطباء آخرون يحذرون
من تن�اول هذه املكملات ،ألنها
حسب رأيهم تسبب آثارا ً جانبية
غير مرغوب فيه�ا ،خاص�ة إذا
م�ا تعل�ق األم�ر بالفيتامين�ات
التي ت�ذوب يف الدهون والتي ويف
ح�ال بالغنا يف تناوله�ا ترتاكم يف
الجس�م ،كما هو الحال بالنسبة
لفيتامني د.

صينية البطاطا بالشاورما

 1/2كوب بقدونس مفروم ناعم
 2قرن فلفل أخرض مفروم ناعم
 2ملعقة كبرية زبدة لينة
1/2كوبحليب
طريقة التحضري
 .1س�خني الفرن اىل درجة حرارة 180مْ ،ثبتي
الرف األوسط.

 .2احرضي طبق فرن واس�ع.
 .3الشاورما :يف مقالة واسعة سخني  2ملعقة
سمن عىل نار متوسطة ،اضيفي اللحم و قلبي
اىل ان يجف ماؤه .ضعيه يف طبق الفرن
 .4يف نف�س املقالة ،ضعي البص�ل الثوم ،قلبي
على ن�ار متوس�طة اىل ان يصبح ل�ون البصل
ذهبي .وزعيه فوق اللحم

لألس�ف الش�ديد فق�د غ�زت
مجتمعاتن�ا العربي�ة اإلسلامية
بع�ض املصطلح�ات الغريب�ة عن
تعاليمن�ا وقيمن�ا ،فب�ادر الصغار
ً
نقلا ع�ن ألس�نة
باس�تخدامها
الكب�ار ،وأصب�ح م�ن الطبيعي أن
يشتم أحدهم صديقه بعبارة :أنت
شخص  gayوهو ال يعرف أنه يضخ
بالس�موم لعق�ول أوالدن�ا خاصة
أنه�م يف س�ن املراهق�ة ،يمتازون
بالفض�ول وحب االس�تطالع الذي
قد يودي بهم إىل التهلكة.
إح�دى األمه�ات تق�ول إن ابنه�ا
املراه�ق يش�تم إخوت�ه الصغ�ار
مس�تخدما ً ه�ذه الكلم�ة ،وحين
نهته عن ذلك قال إنه س�معها من
زمالئه يف املدرسة ،يف حني أن إحدى
األمهات اش�تكت من أن ابنها وهو
يف الرابعة عرشة من عمره قال لها:
أريد أن أكون  gayوهو ال يعرف إن
كان هذا األمر سيئا ً أو جيداً.
وه�ذا املصطل�ح لألس�ف نج�ده
منتشراً ،ومطبوع�ا ً على مالبس
وألع�اب وحت�ى أغطي�ة الهوات�ف
األدوات
وبع�ض
النقال�ة،
املنزلي�ة ومطبوع�ا ً ربم�ا على
بع�ض املنش�ورات ،والجه�ل يولد
االس�تخدام ،وعلى األم أن تفسر
هذا املفه�وم ،وتنه�ى أوالدها عن
اس�تخدامه ،وذل�ك باتب�اع الطرق
التالية:
• يجب أن تخرب األم ابنها أن معنى
الكلم�ة أوالً ه�و كالت�ايل :خلي�ع،
مستهرت إذا قالها بدون أن يرفقها
بكلمة أخرى وهي بذلك شتيمة.

• يجب أال تفاجئ ابنها بأن الكلمة
تعني «املثليون الجنسيون».
• كلم�ة  gay manتعن�ي أنه رجل
مثيل.
• بالنس�بة لتفسير كلم�ة املثلي
فيجب أن تفرس البنها معنى رباط
الزواج الذي أقره اإلسلام ،وتقبلته
الطبيع�ة البرشية ،وه�و االرتباط
بني ذكر وأنثى.
• كل عالق�ة بين رج�ل ورج�ل أو
أنثى وأنثى قد يش�وبها ش�بهة إذا
كانت يف الخف�اء ،وهذا ما يجب أن
يفهم�ه املراهق؛ ألنه حتى اللحظة
ال يستطيع أن يكتش�ف الزميل أو
الصديق الشاذ مثالً.
• يجب أن يرتافق الرشح بتفسير
ع�دة وس�ائل يس�تطيع االب�ن أن
يكتشف بها املتحرش.
• املتحرش ربما يكون مثلياً ،ويريد
عالقة مع شخص من جنسه.
• يجب عىل األم أن تنبه ابنها إىل أن
نظام «الشلة» يف املدرسة ،أو النادي
أو الحي يجب أن يتم اختياره جيداً؛
ألن هن�اك مجموعات ش�اذة تضم
لها أفرادا ً جددا ً كل حني ،ويجب أن
تخىش األم عىل ابنها.
• ليس بالرضورة أن يكون املراهق
على عل�م بالجم�اع ،أو العالق�ة
الحميم�ة بق�در أن يع�رف أنه�ا
وسيلة للتناسل أوالً وأخرياً ،وأيضا ً
إح�دى ط�رق األن�س واأللف�ة بني
الزوجني تحت مظلة األرسة.
• وأخيرا ً يج�ب أن تعلم�ه مبادئ
اإلسلام ،وبأن املس�لم ال يسب وال
يشتم وليس لعانا ً وال طعاناً.

تدبري منزلي

املطبخ ..

مقادير الوصفة
500جرام لحم مقطع رشائح طويلة
 4ملعقة كبريةسمن
 1ملعقة صغريةملح
 1/4ملعقة صغريةفلفل أسود
 2ملعقة صغريةبهار مشكل
 1حبة كبرية بصل مقطع جوانح
 6فص ثوم مهروس البيشاميل
 4ملعقة كبرية زيت
 2ملعقة كبرية سمن
 6ملعقة كبرية دقيق
 3كوب حليب
1ملعقة صغرية ملح
 1كوب جبن موزاريلال مربوش
 2ملعقة كبرية زبدة مقطعة
 2ملعقة كبرية بقسماط
 1/2ملعقة صغرية بابريكا (فلفل حلو) خليط
البطاطا
 4حبة كبرية بطاطا مسلوقة ساخنة
 2ملعقة صغرية ملح
 1/4ملعقة صغرية فلفل أسود
1ملعقة صغرية كزبرة ناعمة
1ملعقة صغرية ثوم بودرة
 4ملعقة كبرية جبن بارميزان أو روم�ي ناع�م
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 .5البطاط�ا :ضع�ي البطاط�ا يف طب�ق عميق،
فتتي بالشوكة اىل تصبح قطع صغرية جدا.
 .6اضيف�ي املل�ح ،الفلف�ل ،الكزب�رة ،الث�وم،
الجبن ،البقدونس والفلفل وقلبي لتختلط املواد
مع البطاطا.
 .7اضيفي الزبدة والحليب وقلبي اىل ان تحصيل
عىل عجينة ناعمة و متماسكة.
 .8بللي باط�ن يديك بقليل من الزيت و ش�كيل
البطاط�ا اىل ك�رات متوس�طة الحجم.ضعيها
متالصقة عىل خليط اللحم يف الطبق.
 .9البيش�اميل :يف قدر سميك القاعدة ،متوسط
الحجم ضع�ي الزيت ،الس�من ،والدقيق ،قلبي
بملعقة خشبية عىل نار متوسطة اىل ان يصبح
لون الدقيق ذهبي فاتح.
 . .10اضيفي الحليب بالتدريج وقلبي بمرضب
شبك يدوي عىل نار متوسطة اىل ان تحصيل عىل
صلصة ناعمة سميكة .اضيفي الجبن وقلبي.
 . .11وزع�ي البش�اميل على ك�رات البطاط�ا
لتتغطى تماما.
 . .12وزعي قطع الزبدة  ،البقسماط ،والبابريكا
عىل البيشاميل.
 . .13ادخلي الطبق اىل الفرن  30-40دقيقة اىل
ان يكتسب لون ذهبي مشهي.
 . .14دعيه يربد قليال قبل التقديم.

 4استخدامات للزبدة يف التدبري
ال يقتصر اس�تعمال الزب�دة
على إعداد وجب�ات األطعمة،
بل ه�ي تفيد يف أعمال التدبري
املنزيل ،من خالل اآلتي:
 1التخلّ�ص م�ن أص�واترصي�ر األب�واب املزعجة من
خالل ده�ن القليل من الزبدة
عىل مفاصل األبواب.
 2إزال�ة بقع الحرب املوجودةعلى الـ”بالس�تيك” ،وذل�ك
بده�ن القليل م�ن الزبدة عىل
قطع�ة م�ن القم�اش وفرك
البقعة املراد إزالتها ،ثم غسل
قطع�ة الـ”بالس�تيك” باملاء
وتجفيفها جيداً.
 3التخلّ�ص م�ن التص�اقاللب�ان بالس�جاد ،إذ يمك�ن
وض�ع القليل م�ن الزبدة عىل
اللب�ان ،م�ع االنتظ�ار مل�دة
عشر دقائق ،مما يس�اعد يف

تليني اللب�ان ،وبالتايل وإزالته
بس�هولة ب�دون إلحاق رضر
بالسجادة.

 4ن�زع امللصق�ات ع�ناألغراض بس�هولة بدون ترك
أي أثر أو تشويه األشياء.

نصائح طبية

كيف تعرف أنك مصاب مبرض اإلنرتنت
 ..و ما هي أعراضه؟
يشكل استعمال الجوال بكثرة
رضرا ً كبيرا ً م�ن الناحي�ة
االجتماعي�ة والنفس�ية ،ولكن
هل كنتم تعرف�ون ان هاتفكم
الذك�ي قد يس�بب لك�م رضرا ً
جسديا ً أيضاً؟
اذا كنت تش�عر بالغثيان وعدم
االس�تقرار أثن�اء اس�تخدام
هاتفك املحم�ول فأنت مصاب
بمرض أطلق عليه العلماء اسم
“مرض االنرتن�ت” وهي حالة
مرضي�ة يصاب به�ا  80%من
س�كان األرض ال�ذي يملك�ون
هواتف ذكية وحواسب لوحية،
وم�ن أعراض ه�ذا املراض هو
الغثيان وعدم االستقرار وتنتج
هذه األعراض عن مرور املواقع
االلكرتوني�ة والحركة الرسيعة
على الشاش�ة التي تش�هدها
عيوننا.
وأض�اف العلماء ،أن�ه اذا كان
املحت�وى النظري واقعي�ا ً جدا ً
وق�د يقص�دون هن�ا ثالث�ي

األبعاد ،فت�زداد فرصة االصابة
بم�رض االنرتن�ت ،وبحس�ب
أخصائي عل�م النف�س املعريف
سيريال ديلز “ إنها اس�تجابة
طبيعية للبيئة ضد الطبيعة”.
أعراض أخرى:
أما عن أعراض مرض االنرتنت
فه�ي ،آالم ال�رأس والغثي�ان
واالرتب�اك وحاج�ة ماس�ة اىل
الجل�وس بع�د الش�عور بعدم

االس�تقرار ،ويظن الناس أنهم
مصاب�ون بضغ�ط نفسي أو
اره�اق يف العينين ولكن�ه يف
الواقع مرض االنرتنت.
من يصاب بهذا املرض؟
أثبتت الدراسات أن النساء أكثر
عرض�ة لالصابة به�ذا املرض،
كذل�ك األش�خاص الواثقين
بأنفسهم ،ولم يتم الكشف عن
األسباب.

مرفأ
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

گابلن��ي حبيب��ي وخ��ل أغ��ازل بيــــــــــــــــك
ي��ا محله الغ��زل وي��ه إلنحبهـــــــــــــــــــــم
گابلن��ي حبيبي وخ��ل نگض��ي الليـــــــــــــل
أن��ه وي��اك م��وش إنس��ان ح��ب إنس��ـــــــــــان
أن��ه وي��اك روح وي��ه اجلس��د تلتــــــــــــــــ��م
أجي��ك و ّ
كل��ي لهف��ه و أرد أحاچيــــــــــــــ��ك
و ش��و ب��س أص��ل ميّ��ك آن��ه أتلعثــــــــــــــــم
و أصي��ر أگل��ب حچ��ي و أگل��ب بع��ض كلمـ��ات
و من تبع��د عل��ي يالغال��ي أتنـــــــــــــــــــ ّدم
و أض��ل أح��رگ بروح��ي و آن��ه أج��ر حس��رات
و ص�� ّدگ م��ن ت��روح ه��واي أتــــــــــــــــأل��م

انتقل اىل املشاريع املميّزة وال تحزن أبدا ً ملا سبق

أن حصل..
ُ
انتب�ه اىل الف�رص الت�ي تتاح ل�ك .انقل أف�كارك اىل
زمالئ�ك وحاول أن رّ
تغي طريقتك يف التعامل مع البعض
و إال أبعدتهم عنك.

الثور

تش�عر بقليل من امللل بس�بب سير األحداث
بشكل عادي دون حدوث أي تغيريات .شعورك
بامللل يجعلك ال تس�أل وال تهتم بأي يشء .تضطر
إىل فتح بعض املوضوعات الش�ائكة هذا املس�اء مع
الرشي�ك .يج�ب علي�ك أن تهت�م بصحتك ه�ذه الفرتة
بالتحديد.

خاطرة..

الجوزاء

ال تنتظر حبيباً باعك ..وانتظر ضوءا ً جديداً ميكن
ّ
يتسلل إلى قلبك احلزين ،فيعيد أليامك البهجة
أن
ويعيد لقلبك نبضه اجلميل.

أنت اليوم ال تس�تطيع تحديد وجهتك إىل أين،
وماذا س�وف تفعل ،الكثري م�ن األمور تحدث
حولك ،مما يجعلك تش�عر بأنك تائه وخصوصا يف
فرتة الظهرية ،لذا انتبه وال تتخذ أي قرار .أما يف فرتة
م�ا بعد الظهر علي�ك االهتمام أكث�ر بصحتك ،وإعطاء
نفس�ك القليل م�ن الراح�ة .اقض وقتك يف املس�اء مع
العائلة يف املنزل.

من الفيسبوك

السرطان

قد يحدث بعض التغيريات يف حياتك العاطفية
ولذلك س�تحاول أن تتعام�ل معها بجدية .كن
مستعدا للدفاع عن نفسك عند حدوث أي مشكلة
ولك�ن دون تهور أو انفعال.خطط ونظم ملس�تقبلك
به�دوء وال تغض�ب إذا انتقدك ش�خص م�ا واقبل منه
النصيحة.

األسد

رس س�عادتك الي�وم يكمن يف قدرت�ك عىل أن
تك�ون عملي�ا بق�در املس�تطاع .رك�ز وفكر
وخطط ولكن عىل أرض الواقع .األشخاص الذي
يحلم�ون دائما ويكتف�ون برؤية أحالمه�م يف عالم
الخي�ال لن يتقدموا ولو خطوة إىل األمام .اجتهد واعمل
لكي تحقق أهدافك وطموحاتك

العذراء

تبدو اليوم متوترا ولس�ت عىل م�ا يرام .عىل
الرغ�م من هذه الحالة الت�ي تمر بها اليوم إال
أنك س�تبدأ مرشوع عمل جديدا وم�ن املتوقع أن
يك�ون ناجحا .اليوم من أهم األيام التي تتمكن فيها
من تعديل خططك املستقبلية فال تقلق من حدوث تغري
مفاجئ.

الميزان
ال تجع�ل مش�اكلك العاطفية تؤث�ر يف ادائك يف
العمل .س�تحقق نجاحا غري مسبوق إذا وضعت
حدودا ومس�افات بينك وبني م�ا تريد تحقيقه .من
األفضل أن تكون حياديا يف بعض األمور فهذا األس�لوب
س�يجعلك تتعامل مع مشاكلك بش�كل أكثر فعالية .لديك
طاقة وقوة وال بد أن تستغلهما يف السيطرة عىل نفسك.

العقرب

ستالحظ اليوم رسعة يف وترية األحداث ،ولكن
ه�ذا ال يعن�ي أنك نجح�ت يف تنفي�ذ خططك.
نجاحك الحقيقي ه�و تحقيق أهدافك وأحالمك.
اجم�ع املعلومات التي تحتاجها هذه الفرتة وانطلق
لتحقيق أحالمك.اس�تعن بمس�اعدة أحد األصدقاء وال
تكن انتهازيا .ابذل كل جهدك حتى تكون أفضل شخص
بني زمالئك يف العمل.

القوس

ربما تشعر بالحب والطمأنينة بقرب الحبيب
منك .ال تندهش إذا ش�عرت أن األمور ال تسري
حس�بما تريد .انفعال�ك س�يزداد عندما تتعرض
ملواق�ف محرجة .س�اعد م�ن حولك حت�ى تجد من
يس�اعدك وق�ت الش�دة .كل ش�خص يتع�رض ملواقف
صعبة ،واألفضل من يتغلب عليها بذكائه.

الجدي

ال تخ�ش م�ن مواجهة التحدي ،كن مس�تعدا
وق�دم أفض�ل ما لدي�ك .قد تش�عر أنك محبط
وحزين بسبب ظروف ما يف العمل ،وتراودك بعض
األف�كار الغريبة ،وتعيش لحظات من التش�اؤم .أعد
قراءة حس�اباتك املالية يف فرتة املساء فهي فرتة هادئة
ومناسبة لهذا األمر.

الدلو
أنت شخص حساس وهادئ ،وما يحدث اليوم
غير مالئم لش�خص مثل�ك ىف الحقيقة ،ولكن
عليك االنتباه إىل أن الفوز اليوم س�يكون لألقوى،
ولصاحب الص�وت األعىل ،واألس�لوب العدواني الذى
يتبعه اآلخرون س�يؤثر فيك بش�كل كبير ،فربما تكون
منفعال إىل حد ما ،ولك�ن من الحكمة أن تظل بعيدا عن
هذه الفوىض.

الحوت

تحت�اج ملزيد م�ن الوقت لقضائ�ه مع رشيك
الحي�اة خاصة م�ع تغيبك الدائم عنه بس�بب
انشغالك بالبحث عن الذات ،قد يكون من املناسب
اآلن التفكير يف القي�ام برحلة معا لك�ي تبتعدا فيها
ع�ن أنظار اآلخرين .عالقتكما قوية ولكن أنتما بحاجة
إىل مزيد من التفاهم.
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حدث يف مثل هذا اليوم
 1400املتمرد الويل�زي أوين غليندور يعلن
نفسه أمريا ً لويلز.
 1776وقوع معركة مرتفعات هارلم إحدى
معارك حرب االستقالل األمريكية.
 1810استقالل املكسيك عن إسبانيا.
 1916أول دباب�ة تدخ�ل إىل س�احة القتال
عىل أي�دي الربيطانيني وذلك ض�د األملان يف
معركة السوم إحدى معارك الحرب العاملية
األوىل.
 1931الق�وات اإليطالي�ة تع�دم املجاه�د
الليبي عمر املختار.

مشاكل وحلول

 1945استسلام الق�وات الياباني�ة يف
هونغ كونغ لألدمريال الربيطاني سيس�يل
هاركورت.
 1955انقلاب عس�كري يطي�ح بالرئيس
خوان بريون يف االرجنتني.
 1959الرئي�س الفرنسي ديغ�ول يعترف
للجزائريني بحق تقرير مصريهم.
 1963تأس�يس ماليزي�ا م�ن اتح�اد املاليا
وس�نغافورة وبورنيو الشمالية الربيطانية
ورساوق.
 1975باب�وا غيني�ا الجدي�دة تحص�ل عىل

استقاللها من أسرتاليا.
 1978س�تون ال�ف قتي�ل ج�راء زل�زال يف
إيران.
 1982ق�وات االحتلال االرسائيلي ترتكب
مجزرة صربا وشاتيال يف لبنان.
 2004إعصار إيفان يرضب فلوريدا ويسبب
دم�ارا هائلا ليصب�ح رابع أق�وى إعصار
يرضب الواليات املتحدة يف تاريخها.
 2014انطالق اجتماعات الدورة التاس�عة
والس�تني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف
نيويورك.

أحب رجال متزوجا وال أريد أن أظلم زوجته ..كيف أتصرف؟

عندي مش�كلة تؤرقني جداً ،عم�ري  28وعمره ،38
في�ه كل م�ا أتمن�ى ،ويفّ كل م�ا يتمنى ،أحب�ه جداً،
ويق�ول إن�ه يحبن�ي ج�داً ،وال يتخيل ش�كل حياته
بدوني ،املشكلة إنه متزوج وعنده أطفال ،لهذا اتفقنا
على عدم هدم بيته؛ من أج�ل األوالد ،وهذا ما أريده،
لكن�ي يف املقاب�ل أموت من الغيرة ،وعندما يكون يف
بيته ال نتحدث ،ويكون التواصل نادراً ،علمت زوجته
وطلبت الطالق ،فاتفقنا عىل عدم هدم البيت ،ولذلك
هو رف�ض وأنا أيدته ،وقررنا االرتب�اط بدون علمها
للحفاظ عىل مصلحة األوالد ،أهله علموا أيضا ً وقالوا
ل�ه ال تهدم بيت�ك ،ال أريد انفصالها لك�ي ال أظلمها
وأوالدها ،لكني أموت من الغرية ،عندما يكون عندها،
ويقل اهتمامه أو ال يس�تطيع االهتمام بي ،وأش�عر
أن أش�ياء كثرية تأخذه مني ،وأن يل فيه قليل القليل،
وه�ي تحاول أن تك�ون معه طوال الوق�ت ،وتتابعه
باالتصال والرسائل؛ لتمنعه من االقرتاب مني؛ ألنها
تعل�م أنه يحبني ،أخاف أن يس�تمر هذا الوضع ،هو
يقول :كل يشء يأت�ي بالتدريج ،وأنا أخاف أال يأتي،

وأظل عىل هامش حياته .أحبه جداً ،وأبكي شوقا ً له
وحباً ،وأش�عر بحبه يل ،وال أعلم ما أفعل ،أس�تمر أم
ال؟ أخ�اف إذا لم أكمل أال أجد ه�ذا الحب بعد ،وأظل
نادمة ،وجدت فيه ما لم أجده وال أشعره ،وهو أيضا ً
يقول يل ذلك ،هذه حريتي.
الحلول والنصائح:
إن الرتاجع اآلن سيكون ألف مرة أسهل من الغد ،هذا

إذا كنت ستس�ألني نفس�ك األس�ئلة التالية وتجيبني
عليها بكلمة «ال».
اس�أيل نفس�ك :هل س�أميض عمري يف هذا االرتباط
الخف�ي؟ هل يمكن أن أكتفي منه بزيارات خاطفة؟
ه�ل أري�د أن أتخىل عن حق�ي يف األموم�ة؛ ألن لديه
أطف�االً م�ن امرأة أخ�رى؟ كيف س�أكون بعد عرش
س�نوات يف هذا االرتباط؟ هل سيظل يحبني وكيف؟
أين أنا حني يكرب أوالده وينشغل بزواجهم وأوالدهم؟
وه�ل أبقى من دون بيت زوجية وال أبناء وال معارف
وال أصدقاء؟
إجابتك ستس�اعدك على مصارحة نفس�ك ،والقرار
ينبغي أن يكون من عندك ،وليس من أي طرف.
تذكري أيضا ً أن حرصكما عىل أال يهدم بيته ليس حالً
كما يبدو؛ ألن هذا الواقع هو كذبة كربى تشتركون
فيه�ا أنتم الثالث�ة ،فالزوجة تعلم أن�ه يحبك ،لكنها
تتجاهل م�ا دام ارتباطه رسياً ،وه�و يتنقل بينكما
بحج�ة األب الش�هم ال�ذي ال يري�د أن يخ�رب بيت�ه
وحياة عائلته ،ويف الوقت نفس�ه يتمتع معك بالوقت

الضائع!
وأن�ت تحاولني تقمص حي�اة الحبيبة املظلومة التي
نقرأ عنه�ا يف الروايات ونش�اهدها يف األفالم ،ونرى
حت�ى يف اإلب�داع الذي ال يخل�و من خي�ال ،نهاياتها
املحزنة!!
هذه حقائق ربما تخدشك أو تزعجك ،لكنها الحقيقية
 ،فال تزين�ي الحقائق املرة باألوهام واألحالم .فواقع
الحي�اة الزوجية يفرض رشاك�ة يف الرساء والرضاء،
ويف�رض تحم�ل مس�ؤولية ،ويتطل�ب التزام�ا ً من
جميع األطراف.
ربم�ا له�ذه األس�باب رشع دينن�ا اإلسلامي تع�دد
الزوجات ووضع الرشط األهم ،وهو العدل يف التعامل
وليس يف املش�اعر ،له�ذا أيضا ً نصيحتي األساس�ية
ه�ي مواجهة وضعكما بجرأة وص�دق ،واتخاذ قرار
رصيح؛ ألن الوضع الحايل ال يعني التضحية من أجل
أال يخرب بيت الزوجية ،بل هو لألس�ف وضع مزيف
تكذبون به عىل أنفسكم ،وهنا تذكري دائما ً أن حبل
الكذب قصري ،ولو كان عىل النفس!!

اختبارات شخصية

فراشة شهر ميالدك تكشف اسرارك

يف كل ثقافات العالم الفراشات هي
رمز االمل والتغيريات والحرية.
الفراشات تعترب التمثيل األكثر قوة
ودقة للحياة بشكل عام ولكل شهر
من أشهر السنة بشكل خاص .فما
ال�ذي تخربه فراش�ة ش�هر ميالدك
عن صفات شخصيتك؟
يناير /كانون الثاني
تملكين قلب�ا ً ودودا ً كم�ا أن�ك من
الن�وع ال�ذي يس�تمع اىل الجمي�ع.
محيط�ك يك�ن ل�ك كل التقدي�ر
واإلعجاب وذلك النك تملكني الكثري
من الطاقة اإليجابية والتفاؤل .أنت
جميل�ة وحرة كما الفراش�ة تماما َ
ويمكنك نرش الس�عادة يف أي مكان
تتواجدي�ن فيه .لعلك ل�م تالحظي
ذلك ولكن محيط�ك بالتأكيد يعرف
تأثريك اإليجابي عليهم.
فرباير/شباط
أنت من النوع ال�ذي يجذب االنتباه
إلي�ه .صحيح أن�ك ال تقومني بذلك
بش�كل متعمد ولكن حضورك طاغ
لدرج�ة أنه بمج�رد دخول�ك اىل أي
مكان فجميع العيون تكون موجهة
علي�ك .تملكني الكثري من الس�حر
والكاريزما وطبعا ً الكثري من الثقة
بالنف�س وكل ه�ذه العوامل تجعل
االخري�ن إما يحبونك أو يكرهونك..
فال مكان محايد معك.
مارس/آذار
أن�ت من النوع ال�ذي عادة ال يعرف
كي�ف يخ�رج نفس�ه م�ن املواقف
الصعبة ولكن ذلك ل�م يمنعك يوما ً
م�ن املحاولة مرة تل�و االخرى .ويف
الواق�ع إرصارك وعدم استسلامك
من أجمل الخص�ال التي تملكينها.
تملكين حدس�ا ً قوي�ا ً وه�و عادة
يس�اعدك عىل معرفة أي�ن تقفني..
صحي�ح أن�ه أحيان�ا ً تعانين ك�ي
تخرجي نفس�ك م�ن مأزقك ولكنك
تملكين الكثير م�ن التصمي�م
والعزيم�ة يض�اف اىل ذلك واقع أنك
تملكني ش�خصية عميق�ة وبعيدة
كل البعد عن السطحية.

أبريل /نيسان
عاطفية جدا ً وال تخافني من إظهار
ذلك .محيطك يقدر جانبك الحساس
ويف الواق�ع ه�ذا ه�و الس�بب الذي
يجعله�م يحبون�ك .ق�د ال تصدقني
ب�أن تأثريك كبري ج�دا ً عىل االخرين
ولكنه كذل�ك ،انت م�ن النوع الذي
يجع�ل العال�م مكانا ً أفض�ل وأكثر
سالماً.
مايو/أيار
تمل�ك ش�خصية مذهل�ة ..ولك�ن
ش�كلك الخارج�ي يجع�ل اآلخرين
يتخوفون منك ،وال نقصد بذلك أنت
تملكني ش�كالً
ً
خارجي�ا مخيفاً ،بل
عىل العك�س مالمحك جميل�ة جدا ً
وه�ذا ما يجعل االخري�ن يتعاملون
معك بحرص.
الذين يعرفون ما انت عليه يحبونك
ملا أنت عليه ولكن الذين ال يعرفونك
جيدا ً يظنون بأنك تملكني شخصية
مهيمنة تح�اول فرض س�يطرتها
عىل كل يشء.
يونيو /حزيران
ش�خصيتك مس�املة للغاي�ة وأن�ت
بالفعل نس�مة م�ن اله�واء العليل
الذي يجعل كل يشء أفضل وأجمل.
حساس�ة وتملكين حدس�ا ً قوي�ا ً
وعليه فأنت يمكنك توفري ما يحتاج
الي�ه محيط�ك قب�ل أن ي�درك بأنه
يحت�اج له�ذا االم�ر أو ذاك .وطبعا ً
ال ننسى بان�ك الرشيك�ة املثالية يف
العالقات ،س�واء كانت الصداقة أو
الحب أو الزواج.
يوليو /تموز
ش�خصيتك قوي�ة للغاية كم�ا أنك
ش�جاعة جدا ً وال يوج�د الكثري من
األم�ور الت�ي يمكنه�ا ان تخيف�ك.
ولكن هذا ال يعني انك قاس�ية النك
أيضا ً تملكني جانبا ً حساسا ً ولكنك
نادرا ً ما تظهرين هذا الجانب.
وم�ع ذل�ك أن�ت دائم�ا ً الش�خص
املحترم الذي يعرف ح�دوده والذي
يتعام�ل م�ع االخري�ن ب�كل لباقة
ولطافة واحرتام.

أغسطس /آب
أن�ت م�ن النوع الص�ادق ج�داً ..ال
يمكن�ك الك�ذب وال حت�ى تحبين
الذي�ن يقوم�ون بالك�ذب .تملكني
مي�زة إضافي�ة تجعل�ك تربزي�ن
وهي قدرتك على االعرتاف بالخطأ
حني تخطئين ..وهذا املي�زة نادرة
بالفعل.
وألن�ك تملكين كل ه�ذه الخص�ال
فأنت من النوع الذي يمكنه كس�ب
ثقة االخرين بسهولة تامة.
سبتمرب /أيلول
أنت من النوع الفضويل جداً ..ولكن
فضولك هو للمعرفة وليس للثرثرة
والقيل والقال .تملكني خياالً خصبا ً
وأحيان�ا ً تميلني اىل أحلام اليقظة.

حتى حني ال تسير االم�ور كما هو
مخط�ط له�ا ،يمكنك دائم�ا ً إيجاد
املخ�ارج البديل�ة الت�ي تمكنك من
تحقيق ما تريدين تحقيقه.
أكتوبر /ترشين األول
أن�ت م�ن الن�وع ال�ذي يواج�ه أي
مش�كلة تصادف�ه بالكثير م�ن
التصمي�م والعزيم�ة والطاقة .من
النوع الذي يمكن�ه تحقيق التوازن
يف حيات�ه وبالتايل هن�اك الكثري من
الراحة النفسية .تملكني قلبا ً كبريا ً
كما انك مس�تعدة ملساعدة الجميع
يف حياتك ..حتى الذين ال يستحقون
ذلك.
نوفمرب /ترشين الثاني
هناك دائما ً مئات االفكار التي تدور

كلمات متقاطعة

يف رأسك ..أنت من النوع الذي يالحظ
التفاصيل التي عادة ال يالحظها اي
ش�خص اخر ولكنك يف الوقت عينه
تبدي�ن لالخري�ن وكأن�ك منفصلة
تماما ً عما يحدث حولك .ويف الواقع
ه�ذا ه�و الح�ال ..انت تعيشين يف
عاملك الخاص حيث تملكني افكارك
الخاص�ة وأحالمك الخاص�ة ولكن
هذا ال يعني ان�ك منفصلة كليا ً عن
الواق�ع .فف�ي الوق�ت ال�ذي يكون
فيه رأسك يف الس�حاب فإن قدميك
ثابتتني عىل األرض.

ديسمرب /كانون األول
يمكن القول وبكل راحة ضمري بأن
ما تم تحقيقه حتى االن كبري جداً..
ولكنك من النوع الذي ال يتوقف عند
حدود ما ،هن�اك دائما ً املزيد ..وهذا
لي�س باألم�ر اليسء ألن�ك طموحة
للغاي�ة .ولكن ما يج�ب الحذر منه
هن�ا ه�و أن الطم�وح م�ع جانبك
الحس�اس أحيان�ا ً ق�د يتح�وال اىل
ً
أحيان�ا يجب التمهل
قوة تدمريية.
والتقاط االنفاس قبل السير قدما ً
مجدداً.

رأيس
1حيت�ان صغيرة يف قمة ال�ذكاء o
صوت الضحك
2طير صغير مهاج�ر يصط�اد
على ش�واطئ املتوس�ط oمح�ب
(معكوسة)
3يف الس�لم املوس�يقي  oأثر الضوء
 oقط
4األماكن التي تخفى فيها األش�ياء
 oافتداء
5طير ال يطير يعي�ش يف الق�ارة
القطب�ة الجنوبي�ة  oاص�اب اآلخر
بحيث لم يقو عىل الحركة
6حي�وان ضخم يبيت فرتة الش�تاء
 oيف الس�لم املوسيقي  oحرفان من
كراج
7حيث تدخل (معكوسة)  oحروف
كروان (مبعثرة)
8طائر ال يقوى عىل الطريان ألوانه
زاهية خالبة  oوحدة قياس الطاقة
9هرب  oثعبان ش�ديد الس�مية ذو
أوداج منتفخة كان من مقدس�ات
قدماء املرصيني
10حي�وان أفريق�ي ضخ�م ل�ه
قرنان من الش�عر الكثيف oحيوان
اسطوري يف الرتاث الصيني

أفقي
1حرم الله قوله�ا للوالدين o
عوضا عن  oطري اس�طوري
يف قصص السندباد
2حي�وان بح�ري يم�وه يف
محيطه له ثالثة قلوب
3دار دورانا  oيابس�ة  oضوء
ضعيف
4نصف س�وار  oنصف ايوب
 oعصفور
5طائ�ر اس�طوري يحترق
ويعود يبعث من جديد
6نص�ف واعد  oع�دم القدرة
عىل البيع لظروف الس�وق أو
السلعة (معكوسة)
7قلما  oزوائد ابرية يف النبات
 oثلثا حوت
8زهرة تحية الصباح  oاالسم
االنجليزي لعصفور سمي به
شخصية انجليزية اسطورية
9طائ�ر منقاره طويل ذكر يف
القرآن الكري�م  oطائر مغرد
وغالب�ا اصفر اللون س�ميت
به جزر قرب املغرب
10ق�رد م�ن الطبق�ة العليا
موطنه جنوب رشق آسيا

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
فايبر يطلق خاصية استخدام
الفالتر في العراق

أعل�ن تطبي�ق فايرب اململ�وك لرشكة راكوتين اليابانية وأح�د التطبيقات
الرائ�دة يف العالم للتواصل عرب الرس�ائل واملكاملات املجاني�ة واآلمنة ،عن
إطالق خاصية اس�تخدام فالتر الواقع املعزز ( )ARيف العراق .يأتي إطالق
ه�ذه الخاصي�ة من خالل عقد رشاكة مع رشكة ( Snapس�ناب ش�ات).
تتيح هذه الرشاكة اس�تخدام أدوات مطورة من قبل رشكة ( Snapسناب
ش�ات) بما يف ذل�ك  Camera Kitو  Creative Kitو  Bitmojiباإلضافة إىل
توفري صور  Bitmojiيف تطبيق فايرب.
ت�م إطالق هذه الخاصية الجديدة وذلك إلضاف�ة املزيد من املتعة للتواصل
بني املس�تخدمني وجعل الدردش�ات أكثر تش�ويقا .تتي�ح الفالتر فرصة
للمستخدمني للتعبري عن أنفسهم بسهولة وسالسة أكرب خالل الدردشات.
تع�د تقنية الواق�ع املعزز طفرة هائل�ة يف عالم االتص�االت حيث تتفاعل
الفالتر املدعمة بتقنية الواقع املعزز مع حركات الوجه؛ يمكنك أن تبتس�م
ً
مضيفا ملس�ة إبداعية
أو تغم�ز وس�يقوم الفلتر بتكرار ح�ركات وجهك
للحرك�ة والتجربة بصورة عامة .ميزة اس�تخدام الفالتر اآلن متاحة عىل
نظامي  iOSو .Android
رشي�ط الفالت�ر وال�ذي يربز عند فت�ح الكامريا على تطبي�ق فايرب يقدم
مجموع�ة رائعة ومتنوعة من الفالت�ر ذات التأثريات املختلفة مثل الفالتر
التجميلي�ة وفالت�ر الحيوانات والفض�اء وغريها الكثري م�ن فالتر الواقع
املع�زز .مع إطالق الخاصية يف العراق س�يتم اتاح�ة فالتر خاصة تعكس
تراث وثقافة املستخدم العراقي واملناسبات الوطنية والدينية .سيتم إطالق
فالتر خاصة باأللبسة الرتاثية وفالتر ملؤازرة املنتخب الوطني لكرة القدم.
كما سيتم طرح املزيد من الفالتر الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7566 :الخميس  16ايلول 2021

يواصل فريق عمل مسلسل «الهيبة»
تصوير مشاهد املسلسل الذي يحمل عنوان
«الهيبة – جبل» تمهيدا ً لعرضه قبل نهاية
العام الحايل ،حيث تقرر عرضه يف موسم
درامي خارج املوسم الرمضاني.
فقد أكد مصدر خاص أن شهر اكتوبر هو
املوعد املبدئي النطالق أوىل حلقات املوسم
الخامس من سلسلة الهيبة عرب شاشة الـأم
بي يس  ،1وذلك بعد قرار الرشكة املنتجة
بعرض العمل خارج املوسم الرمضاني.
وكان قبل أيام قد انطلق أحد األفيشات
الخاصة باملوسم الجديد حيث ظهرت فيه
إيميه صياح بجوار بطل امللحمة تيم حسن
يف بوسرت غري رسمي للعمل لحني اإلفراج
عن البوسرت الخاص باملوسم الجديد،
وظهرت إيميه بلوك مختلف من أجل
شخصيتها ضمن األحداث الذي سيضم
أبطال املوسم ،خاصة بعد وجود عبد املنعم
عمايري يف أحداث الجزء الخامس من
املسلسل.

تامر حسين وبسمة
بوسيل جيهزان مفاجأة
صادمة للجمهور

فاج�أ الفن�ان املصري تام�ر حس�ني
وزوجت�ه بس�مة بوس�يل جمهورهم،
وذلك بعد إطالق عطر يحمل توقيعهما،
حيث تعاقدا معا ً عىل أول إنتاج مشرتك
بينهما يف عالم العطور الفرنسية.ومن
املقرر أن يتوجّ ه تامر وبسمة إىل فرنسا
األسبوع املقبل ،لعقد اجتماع خاص مع
الرشك�ة ّ
املنفذة واالتفاق على مواعيد
ط�رح أول إصداراتهم�ا ،وتفاصي�ل
الحمل�ة اإلعالني�ة والدعائي�ة العاملية،
والتي من املقرر أن تغزو الوطن العربي
يف الفرتة املقبلة.ومن املرجّ ح أن يستقر
حس�ني وزوجت�ه ،على مناس�بة عيد
الح�ب املقبل لط�رح أول إنت�اج خاص
للجمهور.
بهم�ا
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مطر ساخن
ّ
صناع العمل
وعىل صعيد آخر ،يستعد
للفيلم السينمائي الذي سيبدأ تحضريه فور
إنهاء تصوير مشاهد املوسم الخامس من
املسلسل الذي يشهد نهاية مواسم الهيبة
الدرامية ،عىل أن يكون استكماالً ألحداث

امللحمة بالفيلم السينمائي.
إىل ذلك ،ذكر أن املوسم الخامس سينتهي
نهاية مفتوحة ،عىل أن تكتمل أحداثه يف
العمل السينمائي الذي ُي رّ
حض له حاليا ً لبدء
تصويره قبل نهاية العام.

سينتيا صاموئيل وخطيبها يف «اجلحيم»
يف بي�ان صحف�ي ،أعلن�ت رشكة
«الصب�اح لإلنت�اج» ع�ن إنه�اء
تصوير مسلس�ل «باب الجحيم»
ال�ذي أرشف على إخراج�ه أمني
درة الحائ�ز ع�دة جوائ�ز عاملي�ة
س�ينمائية ،وكشفت الصباح عن
اإلمكاني�ات التي وُضعت بترصف

فريق العمل كي يخرج املسلس�ل
بالص�ورة الباه�رة الت�ي يريدها
املنت�ج وفري�ق املسلس�ل ،وه�ي
بالطبع ستكون جديدة يف مفهوم
الدراما العربية من خالل جرعات
التش�ويق الواضح�ة يف اإلعلان
األول لهذا املسلسل.

أغلق�ت النجم�ة ،ياس�مني رئي�س ،مي�زة
التعليق�ات على حس�ابها الرس�مي
بمنصة انستغرام ،وذلك بعد كمية
التعليق�ات الت�ي جاءته�ا م�ن
حس�ابات مجهول�ة املصدر
ته�دف إىل توجي�ه
املراهقني والشباب
لترصف�ات غير
سليمة.
رصّ حت ياسمني
قائلة« :اعتذر بشدة
من جمه�وري املخلص
الذي دائماً ما يشجعني يف كل أعمايل،
ولكنني اضطررت إلغالق التعليقات
عىل حسابي عىل منصة انستغرام
بسبب الحسابات املجهولة املصدر
الت�ي تس�تغل صفح�ات النج�وم
عىل املنص�ة يف الرتويج لترصفات
مش�بوهة ،مس�تهدفة بذل�ك

بدأ عرض املسلسل قبل يومني عىل
منصة شاهد ،وهو يجمع إضافة
إىل بكري وصاموئيل مجموعة من
املمثلني اللبنانيين والعرب منهم
س�عيد رسحان ،الورق�ة الرابحة
الجديدة لرشك�ة الصباح ،وفادي
أبي سمرا وغريهم.
يجم�ع «ب�اب الجحي�م» املمثل�ة
اللبنانية س�ينتيا صاموئيل ،التي
تبنت موهبتها رشكة الصبّاح منذ
ثالث سنوات إىل جانب الفلسطيني
آدم بكري الذي اختارته صاموئيل
قب�ل بداي�ة تصوي�ر املسلس�ل
عريس�ا ً للمستقبل ،وأعلن يف آب/
أغس�طس امل�ايض خطوبتهم�ا
رس�ميا ً يف فيديو ظهر فيه بكري
وه�و يق�دم خات�م الخطوب�ة
لس�ينتيا ،فضالً عن قيامه بوشم
اسم حبيبته أسفل رقبته.

املراهقني والشباب ،وتسعى إىل تحريضهم
ألفع�ال غير س�ليمة ،لذل�ك أناش�د
مس�ؤويل إنس�تغرام إيجاد سياسة
للحد من هذه الصفحات ،حتى ال
ُتس�تخدم املنصة بهذه الطريقة
غري األخالقية».
وم�ن الناحي�ة الفني�ة ،تنتظ�ر
ياس�مني رئيس إطالق مسلسلها
 60دقيق�ة عىل منصة ش�اهد vip
ي�وم الخمي�س  16س�بتمرب املقبل،
كم�ا تنتظر الع�رض األول لفيلمها قمر
 14ضمن فاعليات الدورة الخامسة ملهرجان
الجونة الس�ينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي أنهت
تصويره منذ فرتة حيث تعود بهما إىل البطولة السينمائية
بعد نجاحها الكبري خالل موس�م رمضان بشخصية فاتن
يف مسلس�ل «ملوك الجدعنة».ومن املفرتض أن يش�اركها
بطول�ة املسلس�ل الس�وري محم�ود نصر يف أول تجربة
درامية ل�ه يف الدراما املرصية ،حيث من املقرر أن يجس�د
شخصية زوجها ضمن األحداث.

املثقف العراقي
وسياسة التهميش

أمحد اجلنديل

عندما يحارص الكاتب بموجة من الخيبة واإلحباط يهرع اىل قلمه
ليكتب عن معاناته رغم معرفته بأن ما يكتبه ال يحرك جناح
بعوضة ،وال يلتفت إليه أحد ،فالقوم يعيشون يف عالم آخر ال يمت
بصلة اىل الكاتب وال اىل ما يعاني منه.
عىل شفتي يتمدد سؤال طاملا وضعني يف متاهات الحرية والتأمل
وأنا أتابع أثر املثقف والثقافة يف حياة الشعوب ،فاألمم تقاس
بدرجة وعيها وإبداعها ،والشعوب تتفاخر برموزها الثقافية،
والدنيا أخذ وعطاء ،إبداع متواصل ،حركة ايجابية باتجاه األمام،
سعي جاد يف ترسيخ القيم العليا للحياة ،وال أحد يستطيع خلق
النموذج األفضل غري املثقف امليضء والثقافة املرشقة.
األمم تتفاخر برجالها الذين أناروا دروب املعرفة ،وفتحوا لألجيال
صفحة التواصل ،ومع رحيلهم ظلت الشعوب وفية لهم ،تقيم
لهم التماثيل ،وتحتفل بذكراهم ،وتعقد الندوات لرشح أفكارهم،
وتشجع الصغار والكبار عىل االقتداء بسريتهم ،وظل املبدعون
أحياء يف نفوس وضمائر الشعوب ،بينما لم يبق ذكر مللك أو وزير
طواه املوت ،وبعض امللوك تدفن ذكراهم ساعة رحيلهم عن
الدنيا ..ظل شكسبري خالدا من دون أن يعرف أحد صاحب الفخامة
والزعامة الذي كان يحكم يف زمن شكسبري ،ورحل دستوفسكي
عن الدنيا لكنه لم يرحل من نفوس عشاق األدب واإلبداع ،وأخذ
املوت أرواح املبدعني لكنه لم يستطع أخذ أقالمهم ،وظلت الدنيا
تردد إبداعهم.
كل الدول تحرتم مثقفيها إال نحن ،وكل املبدعني ينالون االحرتام
والتقدير من حكوماتهم إال نحن ،فاملبدع يف وطني أما أن يأكل من
فضالت الخليفة ويعيش مرتفا بعدما يغادره اإلبداع الحقيقي ،أو
يعيش يف دائرة اإلهمال والتهميش من دون أن يلتفت إليه أحد.
إنها محنة املثقف عندما يجد يف بلد الغربة من يحتضنه ويرعاه،
وال يجد هذه الرعاية يف بلده ،إنها فجيعة اإلبداع عندما يجد نفسه
خارجا عن دائرة االهتمام والرعاية ،إنها كارثة القلم عندما ينزف
تألقا ،ويموت صاحبه وال أحد يهتم به.
الحياة الحرة الكريمة قائمة عىل عطاء املبدعني الصادقني،
والتقدم يف كل مجاالت الحياة ال يتحقق إال بالعقول املضاءة بوهج
املعرفة.
هيبة الدولة تتحقق من هيبة مبدعيها ،والنخب الواعية املثقفة
وحدها القادرة عىل خلق التغيري املطلوب ،والبلد الذي يفرط
بمبدعيه ال يمكن له من الوقوف عىل قدميه وسط البلدان التي
ترعى العلوم والفنون واآلداب.
ما زال السؤال يكرب عىل شفاهنا ،ونحن نرى هذا التهميش للمبدع
العراقي ،وما زال السؤال حزينا ونحن نرى أن املبدعني العراقيني
يتمتعون باالحرتام والتقدير خارج بلدانهم.
إىل اللقاء...

ما احلدث الضخم الذي حتضر له ديانا حداد؟
أطلقت الفنانة ديانا حداد فيديو كليب
«عشق ضميان» وهي أغنية سعودية
اللهجة واللون واإليقاع ،شاركتها فيها
شاعرة األغنية نهى نبيل واملمثلة
غدير السبتي (هما من الجنسية
الكويتية) واملمثلة شيالء سبت
(من البحرين) وعارضة األزياء
مودل روز (سعودية الجنسية)،
واليوتيوبر نور ستارز (سورية
الجنسية) وكانت تجمعها أصالً
صداقة معهن.
وقالت ديانا حداد أن «الهدف

قميص ذكي لقياس معدل ضربات
القلب

قام باحثون من جامع�ة ( )Rice Universityبتطوير ألياف أنابيب
م�ن النانو الكربونية املرنة والتي تس�تطيع اعط�اء قراءات دقيقة
لتخطيط ومعدل رضبات القلب عند نسجها يف القماش.
يش�ار إىل أن ه�ذه الخامة الجدي�دة ناعمة كالقط�ن وقوية ،كما
وأنها موصلة للكهرباء مثل عدد من املعادن وقد تكون مس�تقبل
األجهزة القابلة لالرتداء ،ويمكن ارتداء وغس�ل هذه األلياف مثل
املالبس العادية ،كما أنها أقل عرضة للكرس عندما يكون الجسم
يف حالة حركة.وأف�اد الباحثون بأن االختبارات أكدت أن نس�يج
ه�ذه األلياف كان أفضل يف جمع البيانات من جهاز مراقبة حزام
الصدر القيايس ،وأفضل من أجهزة املراقبة التي تعتمد عىل األقطاب
الكهربائي�ة يف أخذ مخطط لكهربائية القلب.وقال�ت لورين تيلور ،طالبة
الدراسات العليا يف جامعة (رايس) واملؤلفة الرئيسية للدراسة ،يف بيان لها:
“انه يجب أن يكون القميص محكمًا عىل الصدر” ،وأضافت “يف الدراس�ات
املستقبلية ،س�نركز عىل استخدام األجزاء األكثر كثافة من خيوط األنابيب
النانوية الكربونية بحيث تكون هناك مساحة أكرب للتالمس مع الجلد”.

أعلن�ت رشك�ة التواص�ل االجتماعي (في�س بوك) يف مناس�بات ع�دة أن تطبيق
(إنس�تغرام) التابع لها ،يتس�بب يف أرضار مختلفة لعدد من املراهقني.وكش�فت
دراس�ة أجرتها (فيس بوك) نفس�ها عىل مدى الس�نوات الثلاث املاضية فحصت
كيفي�ة تأثري تطبي�ق الصور والفيديوهات الش�هري عىل قاعدة مس�تخدميها من
الش�باب ،م�ع تعرض الفتي�ات املراهقات لألذى بش�كل ملحوظ.وذك�رت بيانات
الدراس�ات أنه من بين املراهقني الذين أبلغوا عن أف�كار انتحارية ،فإن  13%من
املس�تخدمني الربيطانيني و 6%من املس�تخدمني األمريكيني أرجعوا املش�كلة إىل
(إنس�تغرام).كما أن  32%من الفتيات املراهقات قلن إنه عندما يش�عرن بالسوء
تجاه أجسادهن ،فإن التطبيق جعلهن يشعرن بسوء أكرب ،حسبما ذكر الباحثون،
فيم�ا ق�ال  14%م�ن األوالد يف الوالي�ات املتح�دة قال�وا إن (إنس�تغرام) جعلهم
يش�عرون بالس�وء تجاه أنفس�هم.بينما خلصت (فيس بوك) إىل أن نس�بة كبرية
م�ن املراهقني ال يترضرون س�لبا م�ن التطبيق ،فإن امليزات الت�ي حددتها رشكة
وس�ائل التواصل االجتماعي عىل أنها األكثر رضرا هي جزء من أدواتها الرئيسية.
وفقا للتقرير ،حذر الباحثون من أن صفحة االستكش�اف عىل (إنستغرام) ،والتي
تقدم مشاركات منسقة للمستخدمني من مجموعة واسعة من الحسابات ،يمكن
أن تدفع املس�تخدمني إىل محتوى يمكن أن يكون ضارا.املس�تخدمون الشباب هم
مفتاح نجاح التطبيق الشهري ،حيث أن أكثر من  40%من مستخدمي (إنستغرام)
تبلغ أعمارهم  22عاما أو أقل ،ويف منش�ور بمدون�ة الرشكة ،ردت كارينا نيوتن،
رئيس�ة السياسة العامة يف (إنستغرام) ،عىل التقرير وقالت إن الرشكة تبحث عن
طرق لجذب املس�تخدمني بعيدا عن الرتكيز عىل أنواع معينة من املنش�ورات.
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يامسني رئيس :أعتذر من مجهوري

نس�خة  512GBبسعر 999
دوالر.
هاتف :iPhone 13
نس�خة  128GBبسعر 799
دوالر.
نس�خة  256GBبسعر 899
دوالر.
نس�خة دوالر512GB
بسعر  1099دوالر.
هاتف :iPhone 13 Pro
نس�خة  128GBبسعر
 999دوالر.
نس�خة  256GBبسعر
 1099دوالر.
نسخة  512GBبسعر 1299
دوالر.
نسخة  1TBبسعر  1499دوالر.
هاتف :iPhone 13 Pro Max
نسخة  128GBبسعر  1099دوالر.
نسخة  256GBبسعر  1199دوالر.
نسخة  512GBبسعر 1399دوالر.

(فيس بوك) تكتشف ميزة مدمرة
على المراهقين في (إنستغرام)

07810090003

شهر أكتوبر موعد انطالق «اهليبة  -جبل» عرب
شاشة الـ “أم بي سي”

أبل تكشف عن سلسلة iPhone
 13الجديدة وأسعارها
كش�فت أبل عن سلس�لة أيفون 13
الجدي�دة ،حيث أعلن�ت الرشكة عن
وج�ود نس�خة بمس�احة تخزينية
تص�ل إىل  1تيرا بايت م�ن التخزين
الداخلي ،وكم�ا ه�و متوق�ع ،هذا
الخي�ار محجوز لط�رازات  Proبما
يف ذل�ك  iPhone 13 Proو iPhone
 ،13 Pro Maxوم�رة أخرى كما هو
متوقع ،فهذه ه�ي أغىل أجهز ة Pi
 honeعىل اإلطالق.
ويبدو أن س�عة التخزي�ن الداخلية
املتوف�رة التي تبل�غ  1تريابايت مع
ط�رازات  iPhone 13 Proالجدي�دة
ه�ي أح�د الجوان�ب القليل�ة الت�ي
تميزه�ا ع�ن أجه�زة iPhone 13
العادي�ة و  ،iPhone 13 miniوفيما
ييل نعرض أس�عار نسخ ايفون 13
املختلفة كما ييل:
هاتف :iPhone 13 mini
نسخة 128GB :بسعر  699دوالر.
نسخة  256GBبسعر  799دوالر.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

من وراء هذا الفيديو كليب هو زرع
الفرح والبسمة والبهجة لدى الناس،
فالفن ليس عرضا ً للمشاكل ،صوّرت
األغنية بطريقة (مهضومة) وبسيطة،
راق وجميل فجاء
واجتمعنا فيها بشكل ٍ
العمل متميزا ً ومختلفاً».
ولإلشارة فإن األغنية من ألحان فايز
السعيد ،ومن إخراج نهلة الفهد.
ولفتت الفنانة اللبنانية إىل أن فكرة
الغناء باللهجة السعودية تالزمها دائماً،
وهي تحبّذ هذا اللون الغنائي ،وقد سبق
وغنت عدة أغان سعودية من بينها «من

غبت»« ،يا صغيرّ » و»قايس» ،باإلضافة
إىل أغنيات سعودية متنوعة املواضيع
تعاونت فيها مع املوسيقار طالل.
تابعت يف ذات السياق أنها تستعد إلصدار
أعمال فنية جديدة ،وهناك تعاون مع
ّ
تترشف
شعراء وملحنني سعوديني
يف التعامل معهم ،كما ُتحرض لحدث
«ضخم» جدا ً وملشاريع جديدة تتحدث
عنها يف حينها.
وقدمت أيضا ً أغنية مغربية «سالت
الحكاية» كشارة للمسلسل املغربي
«سالمات أبو البنات» الجزء الثالث،

تضمنت كالما ً ولحنا ً جميلني «ولو أن
التيرت كان حزينا ً عىل حد قولها».
تعترب حداد أنها أصبحت فنانة و»نجمة»
من نجوم الصف األول ،ولطاملا كانت
تحلم بالفن والنجاح منذ الصغر وتسعى
إليه دائماً ،وحققته بمجهودها وتعبها
وبفضل فريق العمل واألشخاص الذين
تعبوا معها وبفضل ملحنني وشعراء،
وهي حصدت من خالل مشوارها الفني
أيضا ً نجاحات وشهرة ،لكن األهم يبقى
االحرتام املتبادل واملحبة بينها وبني
الجمهور ،كما قالت.

كندة علوش وإجني املقدم وتارا عماد بطالت «بيت املعادي»
قال املخرج محمد سالمة إنه انتهى من
تصوير نصف مشاهد مسلسل «بيت املعادي»،
الذى تقوم ببطولته كل من الفنانات كندة علوش
وإنجي املقدم وتارا عماد ،مشريا إىل أن املسلسل
سيعرض عىل أحد املنصات الرقمية يف  12حلقة

.وأكد سالمة أنه اتفق مع صناع املسلسل عىل تغري
اسم املسلسل إىل بيت املعادي» ،بدال من اسم «الستات
بتعرف تقتل» ،مشريا إىل أن املسلسل مأخوذ من
فورمات مسلسل أمريكي.ويف السياق ذاته ،كشف
سالمة أن املسلسل ينقسم عىل  3قصص ،ولكل قصة

تغريدات

فالح المشعل

إذا مل تنتخ��ب فه��ذا خي��ارك  ،وإذا
ق��ررت املش��اركة باالنتخابات فاختار
الش��خص النزيه املع��روف مبواقفه
واخالقه ونواياه الوطنية .

زيدان الربيعي

مرحل��ة التناف��س االنتخاب��ي انتهت بني
عدن��ان درجال و ش��رار حي��در وجيب أن
تب��دأ مرحلة التع��اون بينهم��ا من أجل
خدم��ة الكرة العراقية ..رس��الة صادقة
اوجهها اىل الطرفني.

خط درامي مختلف ،والقصة األوىل بطولة كندة علوش
وأحمد وفيق ،والقصة الثانية إنجي املقدم وصربي
فواز ،والقصة الثالثة تارا عماد وإنجي كيوان .يذكر
أن املخرج محمد سالمة قدم خالل السباق الرمضاني
املايض ،مسلسل «موىس» ،بطولة محمد رمضان،

سمية الخشاب ،عبري صربي ،رياض الخويل ،محمد
أحمد ماهر ،سيد رجب ،صربي فواز ،منذر رياحنة،
هبة مجدي ،فريدة سيف النرص ،عارفة عبدالرسول،
أمري صالح الدين ،ضياء عبدالخالق وعدد آخر من
الفنانني ،ومن تأليف نارص عبدالرحمن.

دانيال كريج يتحدى جائحة كورونا وينتهي من
تصوير Knives Out 2
كشفت عدة تقارير أجنبية عن انتهاء
القائمني عىل فيلم 2 Knives Out
بطولة النجم العاملي دانيال كريج من
تصوير الجزء الثاني من السلسلة ،بعد
طول انتظار وعمليات تأجيل متكررة
بسبب تفيش جائحة كورونا التي أثرت
بشكل كبري عىل صناعة السينما بشكل
عام.
ونقل إن الكاتب واملخرج ريان
جونسون ،أعلن انتهاء القائمني عىل
الفيلم من عملية التصوير ،مؤكدا ً عىل
عدم وجود توقيت محدد لعرض الجزء
الجديد ،مضيفا ً ان الفرتة القادمة
ستشهد عدة لقطات من الجزء الجديد
فور االنتهاء من عمليات املونتاج.
وتفاصيل الحبكة الدرامية غري معروفة

يف الوقت الحايل ،بخالف عودة كريج
لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبرية
من املشتبه بهم ،ومن غري املعروف
ً
أيضا من سيلعب أدوار أخرى يف الفيلم

الذى من املقرر أن يبدأ إنتاجه هذا
الصيف يف اليونان ،والعمل سيكون من
إنتاج رشكة  ، Lionsgateويدور الفيلم
يف إطار جريمة ودراما وكوميديا.

