
القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعل�ن ش�يخ األزه�ر يف م�ر، أحم�د 
الطي�ب، أن�ه س�يزور الع�راق يف بداي�ة 
ش�هر ترشين الثاني املقبل، حيث تشمل 
الزيارة النجف وبغ�داد واملوصل وأربيل.
وق�ال الطي�ب يف تري�ح صحف�ي: إن 
ع�ل��ى  ع�زي��ز  ب�ل��د  “ال��ع���راق 
ق�ل�ب�ي وات�م�ن�ى زي�ارت�ه وال�ت�ق�ي 
ش�ع�ب�ه ال�ك�ري�م”، م�ش�ي�را إل��ى 
أن “ه�ن��اك م�ش��ت�رك�ات ك�ث�ي�رة 
ب���ن ال��ع��راق وم��ص��ر، وه�م�ا 
قطب�ان مهم�ان يف العالم االس�امي”.
وقال س�فر ال�ع�راق ف�ي ال�ق�اه�رة، 
احمد ناي�ف الدليمي: “لق�د ات�ف�ق�ن�ا 
م��ع م�ش��ي�خ�ة االزه����ر ع�ل�ى 
ت�رت�ي�ب ه�ذه ال�زي�ارة املهمة ال�ت�ي 
سيكون لها ب�رن�ام�ج واس�ع وفقرات 
وفعاليات مهمة، وتجري االس�تعدادات 

ع�ل�ى ق��دم وس���اق الس��ت�ق�ب�ال 
ال��ع���راق”. يف  االزه����ر  ش��ي�خ 
ولفت الدليمي اىل “اه�ت�م�ام مش�يخة 
األزه��ر ب العراق ودوره املهم يف القضاء 

عىل االرهاب”.

بغداد/ الزوراء:
أكدت رشك�ة التس�ويق النفطية )س�ومو(، 
امس الس�بت، أن حكوم�ة إقليم كردس�تان 
لم تس�لم أي كمیات من النف�ط الخام، فيما 
أشارت إىل اآللیة املعتمدة يف تخصیص كمیات 
النف�ط الخام إىل الرشكات العاملیة املش�ریة، 
مبين�ة أس�باب ع�دم اعتم�اد أس�لوب الدفع 
لتصدي�ر النفط الخام. وقال مدير عام رشكة 
تس�ويق النفط )س�ومو(، عاء اليارسي، يف 

تريح صحف�ي: إن “وزارة النفط العراقیة 
املتمثلة برشكة تس�ویق النفط قامت بدعوة 
ال�رشكات املتعاق�دة ل�رشاء النف�ط الخ�ام 
العراق�ي والرشكات التي تمتلك عقود خدمة، 
وھي يف مجملھا من كربیات الرشكات العاملیة 
لتجھیزھ�ا  النفطی�ة،  الصناع�ة  مج�ال  يف 
بكمی�ات محددة م�ن النفط الخ�ام العراقي 

.”)Prepayment( بأسلوب الدفع املقدم

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة، ام�س الس�بت، 
تس�جيل انخفاض كبري بأعداد املراجعن 
إىل مستش�فياتها م�ن امللقحن املصابن 
الخفيف�ة،  اعراضه�م  بس�بب  بالوب�اء 
بنس�بة وصل�ت إىل 1 باأللف.وق�ال مدير 
الصحة العامة، ري�اض الحلفي، يف بيان 
اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء”: إن “املراقبن 
يس�تبعدون  ال  والخ�رباء  والوبائي�ن 
حدوث موجات جديدة من الوباء بس�بب 
التغي�ريات التي تطرأ ع�ىل الفريوس، الن 
كورون�ا الي�زال فع�اال ونس�بة التغطية 
باللقاحات قليل�ة بعض اليشء”.وأضاف 
الحلف�ي أن “الوزارة تعول عىل اللقاحات 

الن االج�راءات الوقائي�ة اصبح�ت غ�ري 
فعالة بس�بب ع�دم الت�زام املواطنن بها 
وع�دم إمكاني�ة إجباره�م ع�ىل ارت�داء 
الكمامات”.ولف�ت إىل أنَّ “ع�دد الداخلن 
إىل املستش�فيات م�ن امللقح�ن انخفض 
إىل نس�بة 1 باأللف وبإصاب�ات خفيفة، 
باس�تثناء ش�خص تويف وهو ملقح بالغ 
م�ن العمر 80 عاما من مجموع أكثر من 
4 ماي�ن ملقح، وه�ذا يعن�ي أن اللقاح 
ذو فعالية عالية”.واش�ار إىل أنَّ “العراق 
م�ن  كب�رية  بكمي�ات  تجهي�زه  ينتظ�ر 
اللقاحات خال االشهر الثاثة املقبلة عن 

طريق مرفق كوفاكس ورشكة فايزر”.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
ت�ويفيّ الرئي�س الجزائ�ري الس�ابق، عب�د 
العزي�ز بوتفليق�ة، ع�ن عم�ر ناه�ز 84 
عاماً. وس�يحفظ التاريخ لهذا الرجل أنه 
نج�ح عندما وص�ل إىل الرئاس�ة يف وضع 
حديّ لحرب أهلي�ة دامية.وأعلن التلفزيون 
الحكومي الجزائري، فجر امس الس�بت، 
وفاة الرئيس السابع للباد، منذ استقالها 
ع�ن فرنس�ا س�نة 1962، بع�د أن ت�وىل 
الحكم سنة 1999، وأعيد انتخابه لدورات 

الحقة.وبع�د س�اعات ع�ىل إع�ان رحيل 
الرئيس الس�ابق عب�د العزي�ز بوتفليقة، 
قررت السلطات الجزائرية السبت تنكيس 
األعام ثاثة أيام اعتبارا من السبت بقرار 
من الرئيس عبد املجيد تبون. فيما اكتفت 
املحط�ات اإلذاعي�ة والتلفزيوني�ة بذكره 
بش�كل موجز دون تخصيص أي برنامج 
ل�ه. وواصل�ت اإلذاع�ات ب�ث املوس�يقى 
وبرام�ج ترفيهية كما تفع�ل يف أي نهاية 
أس�بوع عادية، فيما اس�تقبال الش�ارع 

الجزائ�ري رحي�ل بوتفليق�ة بالتعليقات 
املش�حونة.ففي عام 1999 توىل الرئاسة 
بينم�ا كان البلد ممزيّقاً بح�رب أهلييّة، ثميّ 
أعي�د انتخاب�ه يف 2004 و2009 و2014.

كما أنه ترشح لوالية خامسة عام 2019، 
رغم مرض كان أقعده قبل س�تيّ سنوات.

إال أنه أعلن تنحيه، بعد تظاهرات حاشدة 
ضديّ الوالية الخامس�ة، واعتكف بعيداً عن 
ز طبيّياً  األنظار، يف عزلة بمقريّ إقامته املجهيّ
يف زرالدة يف غ�رب الجزائر العاصمة.يذكر 

أن “بو تف” كما يسميه الجزائريون لعب 
دورا كب�ريا يف إع�ادة الس�ام إىل الجزائ�ر 
بع�د وصوله إىل الرئاس�ة، إثر حرب أهلية 
اس�تمرت عقدا من الزم�ن وأوقعت قرابة 
مئتي ألف قتيل.إذ أصدر يف أيلول/سبتمرب 
ل قانون عفو عن املسلحن الذي  1999، أويّ
كانوا يقاتلون القوات الحكومية وُنس�بت 
إليه�م جرائ�م واس�عة، مقاب�ل تس�ليم 
أس�لحتهم. وأعق�ب ذلك استس�ام آالف 
املتشددين، بحسب ما نقلت وكالة فرانس 

برس.بع�د انط�اق م�ا ع�رف ب�”الربيع 
العربي” يف عدد من الدول العربية، استبق 
بوتفليقة العاصفة عرب رفع حال الطوارئ 
الت�ي كانت معلنة يف الب�اد منذ 19 عاما، 
ورفع األجور مستفيدا من عائدات النفط 
يف الب�اد الغني�ة بامل�وارد النفطية.لك�نيّ 
الوضع االقتص�ادي بقي س�ييّئاً والبطالة 
مسترشية، السييّما بن الشباب، ما ساهم 
يف تغذي�ة االحتجاجات ض�ده عندما قرر 

الرشح لوالية خمسة.

الزوراء / يوسف سلمان:
بع�د توق�ف غ�ري قص�ري اس�تم�ر لنح�و ش�هرين ، 
يس�تأنف مجلس النواب عقد جلساته االعتيادية يوم 
غد االثنن الس�اعة الواحدة بعد الظهر ، بالتزامن مع 
ق�رب موعد اج�راء االنتخابات املق�ررة يف العارش من 
شهر ترشين االول املقبل.. وس�يتضمن جدول اعمال 
الجلسة استكمال التصويت عىل مقرح قانون االندية 
الرياضي�ة واملتبق�ي  13 مادة من�ه ، والتصويت عىل 
ثاث�ة مقرحات قوان�ن منها مق�رح قانون حماية 

املوظف الحقوق�ي، ومقرح قان�ون نقابة املربمجن 
ومق�رح قانون تعدي�ل اقامة االجانب ث�م التصويت 
عىل مرشوع قانون انضمام العراق اىل بروتوكول قمع 
االعم�ال غ�ري املرشوع�ة 2005 ضد س�امة املنصات 
الثابت�ة يف الجرف القاري. وازاء ذلك ، افصحت اللجنة 
القانوني�ة النيابي�ة ع�ن جانب من تفاصيل مس�ودة 
مق�رح قان�ون حماية املوظ�ف الحقوقي ل�ن يلقى 
معارض�ة نيابية يف طريق ترشيعه.وقال عضو اللجنة 
النائب س�ليم همزة ل�« الزوراء »: ان » مقرح قانون 

حماي�ة املوظف الحقوقي تمت قراءته مرتن س�ابقا 
يف مجلس النواب، ويهدف اىل احتساب بدل مهنة عدم 
ممارس�ة املحاماة للموظفن القانوني�ن يف الوزارات 
والهيئ�ات غ�ري املرتبط�ة ب�وزارة«. مش�ريا اىل وجود 
جملة امتيازات أخرى منها تس�هيل اكمال للدراسات 
العلي�ا للموظف القانوني وانتخ�اب 2% من املوظفن 
الحقوقي�ن كقض�اة يف املحاك�م املختص�ة وحقوقي 
الوزارات.واض�اف ان » مجل�س النواب اس�تحصل يف 
وقت س�ابق موافقة الحكوم�ة التنفيذية عىل ترشيع 

هذا القانون وعدم معارضته او الطعن به بعد اقراره 
»، مبينا ان » هناك أمرا واحدا قد يعيق ترشيع القانون 
وهو اعراض ممثل الحكومة الحالية يف مجلس النواب 
لوجود جنب�ة مالية يف مقرح القان�ون ».واوضح ان 
»األحاديث املتداولة بش�أن ع�دم تمرير مقرح قانون 
حماي�ة املوظ�ف الحقوق�ي غ�ري صحيحة«. مش�ريا 
اىل ان »قان�ون حماي�ة املوظف الحقوق�ي من املؤمل 
أن يس�تحصل ع�ىل تصويت كمق�رح قانون، لغرض 

التصويت عليه بوقت الحق كقانون رسمي ».

كابل/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س ال�وزراء الباكس�تاني، 
عم�ران خ�ان، أن باده ب�دأت حواراً 
م�ع حركة طالبان م�ن أجل حكومة 
أفغاني�ة ش�املة، فيم�ا اس�تهدفت 
سلس�لة من ثاثة انفجارات سيارات 

تابع�ة لحرك�ة طالب�ان يف عاصم�ة 
والي�ة ننغره�ار رشقي أفغانس�تان، 
أف�اد  م�ا  بحس�ب  الس�بت،  ام�س 
ش�هود عيان.وق�ال رئي�س ال�وزراء 
الباكس�تاني، عمران خان، يف تغريدة 
ع�رب توي�ر: ان اجتماع�ات جرت يف 

دوش�نبه عاصمة طاجيكس�تان مع 
قادة دول جوار أفغانس�تان. مضيفاً 
أنه وبعد مناقشات طويلة مع رئيس 
طاجيكستان إمام عيل رحمان أطلق 
الحوار.وتاب�ع: أن املفاوضات تهدف 
إىل حكوم�ة تضم الطاجي�ك والهزارة 

واألوزبك من أجل استقرار أفغانستان 
الذي اعتربه يصب يف صالح استقرار 
املنطقة.فيم�ا أت�ت ه�ذه التطورات 
بعدما طالبت األمم املتحدة، الجمعة، 
حكوم�ة  بتش�كيل  طالب�ان  حرك�ة 
جامع�ة ذات صفة تمثيلية، تش�ارك 

فيه�ا النس�اء.ومدد مجل�س األم�ن 
الدويل، يف قرار صدر بإجماع أعضائه 
ال�15، ملدة 6 أشهر، حتى 17 مارس/
آذار 2022، عمل بعثته السياس�ية يف 

أفغانستان.

جملس النواب يستأنف انعقاد جلساته االعتيادية غدا االثنني

باكستان: بدأنا حوارا مع طالبان لتشكيل حكومة شاملة تضمن السالم واالستقرار

بعد توقف استمـر لنحـو شهرين

3 انفجارات تستهدف سيارات تابعة للحركة يف ننغرهار

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت ق�وات الدعم الرسي�ع يف الس�ودان ضبطها 
شحنة أس�لحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا.
ونقل�ت ق�وات الدعم الرسي�ع يف بيان له�ا عن قائد 
قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية، املقدم الركن 
عيل أحمد محمود عووجه، تريحه للصحفين بأن 
وحدة “متحرك درع الصح�راء” املنترشة عند حدود 
السودان مع مر وليبيا أرسلت دوريات إىل منطقة 
س�يف الباريل عن�د املثلث الح�دودي، عق�ب تلقيها 
معلومات أن أنشطة عصابات لتجارة الساح هناك.
وتاب�ع الضاب�ط: أن دوري�ات قوات الدع�م الرسيع 

اش�تبكت عىل بعد ثاثة كيلومرات عن تلك املنطقة 
م�ع العصابات املذك�ورة ونفذت عملي�ة ملطاردتها 
 GMC تمكنت خالها من مصادرة سيارتن من نوع
عىل متنهما 36 بندقية كاشنيكوف وصندوق قنابل 
يدوي�ة م�ن ط�راز “كورن�ت”، باإلضاف�ة إىل مدفع 
“دوشكا” وسبع قاذفات “أر بي جي” وعدد كبري من 
الذخائر املختلفة.وأكدت قوات الدعم الرسيع توقيف 
أربعة من عنارص تلك اإلصابات خال العملية، بينهم 
مواطن�ان ليبيان. مضيف�ة أنه ت�م التحقيق معهم 
وتسليمهم للجهات املختصة الس�تكمال اإلجراءات 

القانونية بحقهم.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اعتذر وزير الدفاع األمريكي، لويد أوستن، عن 
غ�ارة بطائرة مس�رية يف العاصم�ة األفغانية 
كاب�ول أس�فرت عن مقتل ع�رشة مدنين عن 
طريق الخطأ، بينهم أطفال، خال االنس�حاب 
املايض.وق�ال  الش�هر  الفوض�وي  األمريك�ي 
أوستن يف بيان: “أقدم تعازي الحارة ألفراد أرس 
القتىل الذي�ن لقوا حتفهم.. نعتذر وسنس�عى 
للتعل�م من ه�ذا الخط�أ الف�ادح”، يف إش�ارة 
إىل الرضب�ة االس�تباقية، يوم 29 أغس�طس/ 
آب، ق�رب مط�ار كاب�ول والتي كان�ت تهدف 

إىل القض�اء عىل تهديد إرهاب�ي محتمل تزامنا 
م�ع عمليات إجاء موس�عة تجريه�ا الواليات 
املتح�دة األمريكية.وأض�اف: “قم�ت بتكليف 
بإجراء مراجعة ش�املة للتحقيق الذي أكملته 
للت�و القي�ادة املركزية األمريكي�ة.. لقد طلبت 
ذل�ك لتحديد م�دى أخ�ذ التحقي�ق يف االعتبار 
كل الس�ياق واملعلومات املتاحة”.وأردف وزير 
الدف�اع األمريكي بالقول إن�ه “ال يوجد جيش 
يف العال�م يعمل بج�د أكثر منيّا لتف�ادي وقوع 

خسائر يف صفوف املدنين”.

الرتبية لـ           : نتجه إىل الدوام احلضوري يف العام الدراسي املقبل ونتائج السادس اإلعدادي ستعلن قريبا
أكدت أن موضوع تلقيح الطلبة راجع إىل وزارة الصحة

الزوراء/ حسن فالح:

اعلن�ت وزارة الربي�ة التوج�ه اىل 

الدوام الحضوري يف العام الدرايس 

املقبل، وفيما اش�ارت اىل ان نتائج 

الس�ادس االعدادي س�تعلن قريبا، 

اك�دت ان موض�وع إل�زام الطلبة 

والتامي�ذ ع�ىل التلقي�ح راجع اىل 

وزارة الصحة.

وقال املتحدث باسم وزارة الربية، 

حيدر فاروق، يف حديث ل�”الزوراء”: 

ان الوزارة اىل اآلن لم تعلن عن آلية 

الع�ام ال�درايس الجدي�د. مؤك�دا: 

امل�داوالت واملقرح�ات مازالت  ان 

موج�ودة بالرغم من ان الكثري من 

اآللي�ات ق�د اكتمل�ت إال ان هن�اك 

الكث�ري من االمور التي تحدد موعد 

العام الدرايس منها املوقف الوبائي 

واملوق�ف اللقاح�ي .واض�اف: انه 

عندم�ا تكون هناك اعداد كبرية قد 

اتجهت نحو اللقاح واخذت اللقاح 

فهذا يعط�ي باملقابل بن النس�بة 

والتناس�ب بأن تنحرس البقع التي 

فيها الفايروس ويحد من انتشاره، 

ويعط�ي االم�ل ب�أن تع�ود الحياة 

والعملي�ة  الطبيع�ي،  ش�كلها  اىل 

التعليمية والربوي�ة هي جزء من 

حياة املجتمع بشكل كامل. مؤكدا: 

ان وزارة الربي�ة تتج�ه اليوم بأن 

يك�ون هنال�ك دوام حض�وري، إال 

انه اىل اآلن لم يعلن بش�كل رسمي.

واش�ار اىل: ان التعلي�م الحضوري 

موج�ود وااللكروني ايضا موجود 

وم�ا يتطلبه االم�ر س�يتم اللجوء 

اليه. مبينا: ان الوزارة تضع جميع 

الخي�ارات املناح�ة امامها ويمكن 

اللج�وء اليه�ا م�ع م�ا تقتضيه�ا 

املصلح�ة العام�ة س�واء يف الدوام 

او غ�ري ذلك.وبش�أن امكانية اخذ 

اللقاحات للطلب�ة، قال فاروق: ان 

كل ما يخ�ص لقاحات كورونا هو 

من اختصاص وزارة الصحة. مبينا: 

انه من�ذ بدء تف�يش الوب�اء كانت 

التوجيه�ات بأنه ال يمك�ن اعطاء 

اللقاحات ملن هو دون ال� 18 عاما، 

اما حاليا فننتظر توجيهات وزارة 

الصح�ة بذلك.ولف�ت اىل: ان هناك 

توجها من قبل املوظفن والكوادر 

الربوية ع�ىل اخذ اللقاحات، وهذا 

يشء ايجاب�ي بأن يتكاتف املجتمع 

الوباء.وحول  انحس�ار  م�ن اج�ل 

نتائج الس�ادس االع�دادي، اوضح 

ف�اروق: ان�ه اىل اآلن ما زالت لجان 

الفحص يف طور عملية التصحيح. 

مؤك�دا: ان ال يمك�ن الحديث حول 

نسب النجاح لكون التصحيح غري 

مكتمل لكون هناك رزما ممكن ان 

ترفع نس�بة النج�اح او تخفضها، 

وأي تريح يخص نس�ب النجاح 

ممك�ن ان يس�بب ح�االت احباط 

اضاف�ة  .وتاب�ع:  املجتم�ع  ل�دى 

النج�اح اآلن تك�ون  اىل ان نس�ب 

غ�ري حقيقية لك�ون هن�اك طلبة 

ل�م ي�ؤدوا امتحانات ال�دور األول. 

مؤك�دا: ان�ه قريبا س�يتم االعان 

عن نتائج االمتحان�ات متى ما تم 

استكمال تصحيح وتدقيق الدفاتر 

ال�وزارة  ان  االمتحانية.واك�د: 

تتمن�ى ان يتم اس�تكمال عمليات 

التصحي�ح والتدقي�ق بوقت مبكر 

لكي يتم االعان عن النتائج إلجراء 

امتحان�ات ال�دور الثان�ي والتهيؤ 

للعام الدرايس الجديد.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار 
ببغداد. الرئيسية  البورصة  يف  السبت،  امس  العراقي، 

املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة  إن  مصدر  وقال 
مقابل  عراقي  دينار   147400 امس  صباح  سجلت، 
100 دوالر أمريكي.. وهي األسعار نفسها التي سجلت 
صباح يوم الخميس املايض.وأشار املصدر اىٕل أن اسعار 
باالٔسواق  الصريفة  محال  يف  استقرت  والرشاء  البيع 
عراقي  دينار   148000 البيع  سعر  بلغ  حيث  املحلية 
الرشاء  أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  دوالر   100 لكل 

147000 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي. 

الدوالر يسجل استقرارا 
يف البورصة الرئيسية

شيخ األزهر يزور العراق مطلع 
تشرين الثاني املقبل

سومو: إقليم كردستان مل يسلم أي 
كميات من النفط اخلام

الصحة: نسبة إصابة امللقحني بكورونا 
وصلت إىل “1 باأللف”

السودان يضبط شحنة أسلحة ومتفجرات 
قادمة من ليبيا

وزير الدفاع األمريكي يعتذر عن قتل 10 
مدنيني يف أفغانستان باخلطأ 

السيد الصدر مينع التصريح أو الظهور اإلعالمي اخلارج عن نطاق مركزية العمل

االخريةابتكار كْلية صناعية حيوية قابلة للزرع ينهي عهد غسيل الكلى لألبد

ص 8

األعرجي: ال تنازل عن حقوق العراق املائية 

العراق يفعل مذكرة مع تركيا تتيح 
احلصول على حصة مياه كاملة

بغداد/ الزوراء: 
أك�د وزير املوارد املائية، مهدي رش�يد 
الحمداني، امس السبت، تفعيل مذكرة 
مع تركي�ا تتيح الحص�ول عىل حصة 
مي�اه كامل�ة، فيما ش�دد مستش�ار 
األم�ن القومي، قاس�م األعرجي، عىل 
أنه ال تنازل عن حقوق العراق املائية. 
وق�ال الحمداني يف كلمة له يف »مؤتمر 
األم�ن املائ�ي م�ن أه�م ركائ�ز األمن 
إن  »ال�زوراء«:  تابعت�ه  القوم�ي« 
»ال�وزارة تمكن�ت من تفعي�ل مذكرة 
التفاهم مع تركيا ، والتي تم توقيعها 
يف الع�ام 2009 وعدل�ت الع�ام 2014 
وهي تتيح للعراق الحصول عىل حصة 
كامل�ة«، الفت�اً اىل أن »هن�اك لجن�ة 
مش�ركة مع تركيا مقره�ا يف العراق 
للتنسيق بمس�ألة املياه«.ونوه اىل أن 
»املي�اه القادمة من اي�ران وإن كانت 
نس�بتها  % 15 ك�واردات مائي�ة تؤث�ر 
بش�كل كبري عىل محافظ�ة دياىل، ألن 
تغذية املحافظة بشكل كامل من مياه 
ايران«.وأضاف أن »أزمة املياه ليست 
أزمة وزارة، وإنما هي أزمة بلد بشكل 
كام�ل ،ونأمل ب�أن يس�تمر االهتمام 
بمل�ف املي�اه ل�دى الجمي�ع«، مؤكداً 
»هناك إج�راءات تنفيذية وبروتوكول 

ص�وت عليه مجلس ال�وزراء من أجل 
تحدي�د حص�ة املي�اه القادم�ة م�ن 
»دول  أن  الحمدان�ي  تركيا«.وتاب�ع 
املنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 
2003 وانش�أت الكثري من املش�اريع، 
خاص�ة أن أكثر من  % 90  م�ن املوارد 
املائية منابعها خارج العراق«، مشرياً 
اىل أن »التطور الكبري والزيادة يف النمو 
الس�كاني حمل أعباء إضافية للوزارة 
والزراع�ة«. ال�رشب  مي�اه  بتأم�ن 

وأوض�ح أن »األمن واملي�اه مرتبطان 
بش�كل كب�ري، وأن التعام�ل مع ملف 
أن  اىل  املي�اه حس�اس ج�دا«، الفت�ا 
»الوزارة وضعت دراس�ة اسراتيجية 
باالشراك مع جميع مؤسسات الدولة 
ولغاية 2035 وهذه الدراس�ة تحتاج 
اىل أموال كثرية، والوضع املايل للدولة ال 
يتحمل ذلك«. من جهته، أكد مستشار 
األمن القومي، قاس�م األعرجي، أنه ال 
تنازل عن حق�وق العراق املائية.وقال 
األعرجي يف كلمة له خال مؤتمر األمن 
املائ�ي تابعت�ه »ال�زوراء«: إن »وزارة 
امل�وارد املائية تعمل بش�كل جدي من 
أجل موارد الع�راق املائية، ألنها تدخل 

يف جميع شؤونه الحياتية«.

وفاة الرئيس اجلزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما
الرئيس عبد اجمليد تبون يقرر تنكيس األعالم ثالثة أيام 

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
حالة.  5082 وشفاء  وفاة  حالة  و36  جديدة  اصابة   1959 تسجيل  اكدت  فيما  العراق،  يف 

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 19840 ، 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 14946506، مبينة انه تم تسجيل 1959 اصابة جديدة و36 
حالة وفاة وشفاء 5082 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 1857873 )%94.2(، 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 1972705، أما عدد الحاالت التي تحت العاج: 93057، 
يف حن ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 609، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 21775، 

الفتة اىل ان عدد امللقحن ليوم امس: 18904 ، ليصبح عدد امللقحن الكيل: 4363963.

تراجع كبري بإصابات ووفيات كورونا يف العراق 
وعدد امللقحني يتخطى الـ 4 ماليني 

بعد تسجيل 1959 إصابة و36 حالة وفاة

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



األعرجي: ال تنازل عن حقوق العراق املائية

العراق يفعل مذكرة مع تركيا تتيح احلصول على حصة مياه كاملة
سومو: إقليم كردستان مل يسلم أي 

كميات من النفط اخلام

وزير الدفاع األمريكي يعتذر عن قتل 10 مدنيني يف أفغانستان باخلطأ 

بغداد/ الزوراء: 
أكد وزير املوارد املائية، مهدي رشيد الحمداني، 
تتيح  تركيا  مع  مذكرة  تفعيل  السبت،  امس 
شدد  فيما  كاملة،  مياه  حصة  عىل  الحصول 
عىل  األعرجي،  قاسم  القومي،  األمن  مستشار 

أنه ال تنازل عن حقوق العراق املائية. 
وقال الحمداني يف كلمة له يف “مؤتمر األمن املائي 
من أهم ركائز األمن القومي” تابعته “الزوراء”: 
التفاهم  مذكرة  تفعيل  من  تمكنت  “الوزارة  إن 
 2009 العام  يف  توقيعها  تم  والتي   ، تركيا  مع 
وعدلت العام 2014 وهي تتيح للعراق الحصول 
لجنة  “هناك  أن  اىل  الفتاً  كاملة”،  حصة  عىل 
للتنسيق  العراق  يف  مقرها  تركيا  مع  مشرتكة 

بمسألة املياه”.
ونوه اىل أن “املياه القادمة من ايران وإن كانت 
تؤثر بشكل كبري  نسبتها  % 15 كواردات مائية 
عىل محافظة دياىل، ألن تغذية املحافظة بشكل 

كامل من مياه ايران”.
وأضاف أن “أزمة املياه ليست أزمة وزارة، وإنما 
يستمر  بأن  ،ونأمل  كامل  بشكل  بلد  أزمة  هي 
أن  مؤكداً  الجميع”،  لدى  املياه  بملف  االهتمام 
صوت  وبروتوكوالً  تنفيذية  إجراءات  “هناك 
عليه مجلس الوزراء من أجل تحديد حصة املياه 

القادمة من تركيا”.
استغلت  املنبع  “دول  أن  الحمداني  وتابع 
الكثري  وانشأت   2003 بعد  ما  العراقي  الوضع 
من  من  % 90   أكثر  أن  خاصة  املشاريع،  من 

املوارد املائية منابعها خارج العراق”، مشرياً اىل 
السكاني  النمو  يف  والزيادة  الكبري  “التطور  أن 
حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمني مياه الرشب 

والزراعة”.
وأوضح أن “األمن واملياه مرتبطان بشكل كبري، 
وأن التعامل مع ملف املياه حساس جدا”، الفتا 
اسرتاتيجية  دراسة  وضعت  “الوزارة  أن  اىل 
ولغاية  الدولة  مؤسسات  جميع  مع  باالشرتاك 
كثرية،  أموال  اىل  تحتاج  الدراسة  وهذه   2035

والوضع املايل للدولة ال يتحمل ذلك”.

قاسم  القومي،  األمن  مستشار  أكد  جهته،  من 
األعرجي، أنه ال تنازل عن حقوق العراق املائية.

األمن  مؤتمر  خالل  له  كلمة  يف  األعرجي  وقال 
املائي تابعته “الزوراء”: إن “وزارة املوارد املائية 
تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق املائية، 

ألنها تدخل يف جميع شؤونه الحياتية”.
حقوق  عن  التنازل  يمكن  “ال  أنه  وأضاف 
تكون  أن  يجب  بالحقوق  املطالبة  وأن  الشعب، 
ثقافة”، مؤكداً أنه “يجب أن تكون هناك ثقافة 
مجتمعية للحرص عىل املياه ،ويجب العمل عىل 

ترشيد االستهالك”. 
وشدد عىل أن “مستشارية األمن القومي داعمة 
عن  الدفاع  ويجب  املائية  املوارد  وزارة  لجهود 

االستحقاق الوطني”.
اىل ذلك، أكد وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، 
دعم  اىل  بحاجة  الغذائي  واألمن  املياه  ملفي  أن 

الدولة.
وقال الخفاجي، يف كلمة له خالل مؤتمر “األمن 
تابعته   “ القومي  األمن  ركائز  أهم  من  املائي 
وثيق  ارتباط  له  الغذائي  “األمن  إن  “الزوراء”: 
باألمن املائي، وأنه من دون وجود أمن غذائي ال 
اىل  الفتاً  للدولة”،  سيادة  هناك  تكون  أن  يمكن 
أن “موضوع االهتمام بالجانب االروائي واالمن 

الغذائي بحاجة اىل دعم الدولة”.
جديداً  واقعاً  فرضت  كورونا  “ازمة  أن  واضاف 
يتعلق بتحقيق االمن الغذائي، وهناك تطور كبري 
يف تحقيق جزء من االمن الغذائي سواء بالدواجن 
تخصيصات   “ أن  مبيناً  الغذائية”،  السلة  او 
العامة  املوازنات  يف  واملوارد  الزراعة  وزارتي 
حيث   2010 العام  حتى  هامشية  نسبها  كانت 
انطلقت املبادرة الزراعية وكذلك االهتمام باألمن 

الغذائي”.
واشار الخفاجي اىل أن “العراق يمكن ان يستمر 
املياه  االقتصادي كورقة ضغط يف ملف  الجانب 
التجاري  التبادل  موضوع  تضمني  خالل  من 
واالستثماري ضمن ملف التفاوض مع الجانبني 

الرتكي وااليراني”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

لويد  األمريكي،  الدفاع  وزير  اعتذر 

يف  مسرية  بطائرة  غارة  عن  أوستن، 

أسفرت  كابول  األفغانية  العاصمة 

طريق  عن  مدنيني  عرشة  مقتل  عن 

الخطأ، بينهم أطفال، خالل االنسحاب 

األمريكي الفوضوي الشهر املايض.

تعازي  “أقدم  بيان:  يف  أوستن  وقال 

لقوا  الذين  القتىل  أرس  ألفراد  الحارة 

للتعلم  وسنسعى  نعتذر  حتفهم.. 

إشارة  يف  الفادح”،  الخطأ  هذا  من 

 29 يوم  االستباقية،  الرضبة  إىل 

كابول  مطار  قرب  آب،  أغسطس/ 

عىل  القضاء  إىل  تهدف  كانت  والتي 

مع  تزامنا  محتمل  إرهابي  تهديد 

تجريها  موسعة  إجالء  عمليات 

الواليات املتحدة األمريكية.

بإجراء  بتكليف  “قمت  وأضاف: 

مراجعة شاملة للتحقيق الذي أكملته 

لقد  األمريكية..  املركزية  القيادة  للتو 

طلبت ذلك لتحديد مدى أخذ التحقيق 

واملعلومات  السياق  كل  االعتبار  يف 

املتاحة”.

بالقول  األمريكي  الدفاع  وأردف وزير 

يعمل  العالم  يف  جيش  يوجد  “ال  إنه 

بجد أكثر مّنا لتفادي وقوع خسائر يف 

صفوف املدنيني”.

سبب  لدينا  يكون  “عندما  وتابع: 

بريئة،  حياة  قتلنا  قد  بأننا  لالعتقاد 

هذا  كان  وإذا  ذلك،  يف  نحقق  فإننا 

صحيحا، نعرتف به، لكننا نحتاج أيضا 

الجدية لضمان عدم  العمل بنفس  إىل 

تكرار أحداث كهذه، بغض النظر عن 

االستخباراتية  املعلومات  أو  الظروف 

أو الضغوط التي نعمل يف ظلها”.

يأتي ذلك، بعدما كشف تحقيق أجراه 

مدنيني،   10 مقتل  عن  البنتاغون 

بينهم سبعة أطفال، يف هجوم بطائرة 

 29 يف  كابول  عىل  أمريكية  مسرية 

أغسطس، وأعلن قائد القيادة املركزية 

ماكنزي،  كينيث  الجنرال  األمريكية، 

عن اعتذاره عن هذا الخطأ.

التحقيق  عىل  “بناًء  ماكنزي:  وقال 

أنا  الوكاالت،  بني  املشرتك  والتحليل 

 10 عن  يقل  ال  ما  بأن  اآلن  مقتنع 

أطفال،  سبعة  بينهم  من  أشخاص، 

الغارة  تلك  يف  مأساوي  بشكل  قتلوا 

الجوية”.

اإلدارة  أدركت  قوله،  وبحسب 

غري  من  أنه  األمريكية  العسكرية 

املرجح أن تكون رضبة بطائرة بدون 

أغسطس  نهاية  يف  كابول  يف  طيار 

أشخاص  عىل  القضاء  يف  نجحت  قد 

مرتبطني بتنظيم داعش.

“أعرب  العسكري:  املسؤول  وقال 

وأصدقاء  لعائالت  تعازي  أعمق  عن 

وأنا  خطأ  كان  لقد  حتفهم،  لقوا  من 

يتحمل  أنه  وأضاف  بصدق”.  أعتذر 

“وعن  حدث  عما  الكاملة  املسؤولية 

نتائجه املأساوية”.

بغداد/ الزوراء:
النفطية  التسويق  رشكة  أكدت 
)سومو(، امس السبت، أن حكومة 
إقليم كردستان لم تسلم أي كمیات 
إىل  أشارت  فيما  الخام،  النفط  من 
اآللیة املعتمدة يف تخصیص كمیات 
العاملیة  الرشكات  إىل  الخام  النفط 
املشرتیة، مبينة أسباب عدم اعتماد 
النفط  لتصدير  الدفع  أسلوب 

الخام. 
تسويق  رشكة  عام  مدير  وقال 
اليارسي، يف  النفط )سومو(، عالء 
ترصيح صحفي: إن “وزارة النفط 
تسویق  برشكة  املتمثلة  العراقیة 
الرشكات  بدعوة  قامت  النفط 
الخام  النفط  لرشاء  املتعاقدة 
تمتلك  التي  والرشكات  العراقي 
عقود خدمة، وھي يف مجملھا من 
العاملیة يف مجال  كربیات الرشكات 
لتجھیزھا  النفطیة،  الصناعة 
الخام  النفط  من  محددة  بكمیات 
املقدم  الدفع  بأسلوب  العراقي 

.”)Prepayment(
الدفع  أسلوب  “اعتماد  أن  وأضاف 
املوارد  دعم  ألغراض  جاء  املقدم 
املالیة لخزینة الدولة العراقیة التي 
من  كبیرة  بصورة  تعاني  كانت 
للمیزانیة  املالیة  اإلیرادات  تراجع 
العامة نتیجة لرتاجع أسعار النفط 
جائحة  بسبب  جداً  متدنیة  لحدود 

كورونا”.
حینھا،  يف  اإلحالة  تتم  “لم  وتابع: 
الخام  النفط  أسعار  شھدت  حیث 
منظمة  ملقررات  نتیجة  تعافیاً 
بتخفیض  وحلفائھا   )OPEC(

اإلنتاج”.
يف  املعتمدة  “اآللیة  أن  إىل  وأشار 
الخام  النفط  كمیات  تخصیص 
املشرتیة  العاملیة  الرشكات  إىل 
وفقاً  تكون  العراقي،  الخام  للنفط 
للكمیات املتاحة للتصدیر التي یتم 
النفط،  وزارة  قبل  من  بھا  إعالمنا 
والتي تتغیر سنویاً طبقاً ملجموعة 
واللوجستیة  الفنیة  العوامل  من 
وبما ینسجم مع اتفاق دول منظمة 
حصة  بخصوص   )OPEC( أوبك 
حیث  العاملي،  اإلنتاج  من  العراق 
تقوم رشكة تسویق النفط باتخاذ 

لترصیف  الالزمة  الخطوات  جمیع 
املعدة  الخام  النفط  كمیات  كامل 

للتصدیر”. 
النفط  تسویق  “رشكة  أن  وأوضح 
بالشفافیة  تتمیز  آلیات  لها 
ترصیف  یضمن  وبما  والنزاھة 
للتصدیر  املتاحة  الكمیات  كامل 
محكمة  تسویقیة  خطة  وفق 
تستھدف األسواق الواعدة، وبصورة 
تضمن أكرب عائد مايل للبلد وبشكل 

مستدام”. 
يف  نجحت  “الرشكة  أن  وأكد 
سوقیة  حصص  عىل  االستحواذ 
الخام  النفط  أسواق  أھم  يف  كبیرة 
العاملیة خاصة يف السوق اآلسیوي، 
محققة  والصین  الھند  ومنھا 
اعتمادیة  ناحیة  من  األوىل  املراتب 

تلك الدول عىل نفوطنا”. 
العاملیة  املصادر  “أھم  أن  اىل  ونوه 
 S&P Global( ومنھا  االخباریة، 
العراق  نجاح  اىل  أشارت   )Platts
سوقیة  حصص  عىل  االستحواذ  يف 
استھالك  أسواق  أھم  يف  جیدة 

النفط الخام”. 
من  أي  “بإمكان  أنه  إىل  ولفت 
الرشكات العاملیة املرموقة واملسجلة 
املعتمدة  العاملیة  املصادر  يف 
أن  تصفیة،  لقدرات  بامتالكھا 
الخام  النفط  لرشاء  بطلبھا  تتقدم 
بالنفط  املتاجرة  عدم  یضمن  وبما 
أنواعه  باختالف  العراقي  الخام 
االسرتاتيجية  قیمته  والحفاظ عىل 
تلك  تكون  أال  برشط  والسوقیة، 
يف  الواقعة  الرشكات  ضمن  الجھة 
التي  للرشكات  السوداء  القائمة 

یمنع التعامل معھا”.
كردستان  إقلیم  “حكومة  أن  وأكد 
النفط  من  كمیات  أي  تسلم  لم 
رشكة  قبل  من  لتسوق  الخام 
أقیام  تسلیم  أما  النفط،  تسویق 
یعود  فإنه  املالیة،  الكمیات  تلك 
ملا  وفقاً  االتحادیة  املالیة  وزارة  اىل 
ورد يف قانون املوازنة الذي یتوجب 
كردستان  إقلیم  حكومة  عىل 
ال  كمیات  أقیام  بتسلیم  االلتزام 
تقل عن 250 ألف برمیل یومیاً من 
الخام بسعر رشكة تسویق  النفط 

النفط”.

تعلُن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية )وفقاً للوثيقة القياسية( وكما مبني ادناه:۔

وبالرشوط التالية :-
1- يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بتطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فأنه س�يتم 

استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
2- يلتزم مقدموا العطاء بملئ القسم الرابع من الوثيقة القياسية والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة )word( ثم تقدم ورقياً 
بع�د ختمها بالخت�م الحي الخاص بالرشكة املقدمة العطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم اس�تبعاد العطاء وحس�ب 

التعليمات.
3- يت�م بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 مائتان وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابل لل�رد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص 
لرشكتنا )مرصف الرافدين( الفرع الرئييس ورقم الحساب هو )90956( اال يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد 

تقديم طلب من قبله.
4- عىل الرشكات الراغبة باملش�اركة )اجنبية، عربية، عراقية( تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )ش�هادة 
تأسيس حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة، ومن مسجل الرشكات 
لل�رشكات العراقي�ة، ب�راءة ذمة ص�ادرة من الهيئ�ة العامة للرضائب تتضم�ن الرقم الرضيبي، وان يك�ون الحد االدنى ل�رأس مال الرشكة 
)2000000( اثن�ان ملي�ون دينار عراقي وال يقل الحد االدنى لرأس م�ال الرشكة املحدودة عن )1000000( مليون دينار وال يقل الحد االدنى 
لبقي�ة الرشكات عن )500000( خمس�مائة الف دينار عراقي  -الهوية التجارية الناف�ذة( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات 
التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترافق مع العرض املقدم يف حال عدم تقديمها س�ابقاً، بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم 

احدى املستمسكات التالية:-
-نس�خة واضحة من ش�هادة تأس�يس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأس�يس مع نس�خة مرتجمة باللغة 

العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة.
-نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات )مصادق اصوليا(.

5- يت�م فت�ح العروض )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤج�ل اىل اليوم التايل وباإلمكان حضور ممثيل الرشكات اىل 
مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )30( ادناه.

6- يت�م تقدي�م االس�عار بعملة الدوالر- يورو- دينار عراق�ي )DDP + بوليصة تأمني لصالح رشكتنا واص�ل بغداد/مخازن مصفى الدورة( 
وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.

7-  يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسم 
الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض 

التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
8- يج�ب تحدي�د فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالع�رض وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب 

ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوماً(.
9- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات .

10- يت�م تقدي�م تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املس�اهمني يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العروض عىل ش�كل 
)خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( نسخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم )5( من الوثائق القياسية 
وكاف�ة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياس�ية وتطلق هذه التأمين�ات يف حالة –عدم احالة الطلبية عليكم 
وتهم�ل الع�روض التي لم ترف�ق بها التأمينات االولية. ترفض التأمين�ات االولية الصادرة من املصارف العراقية ال�واردة يف صفحة رقم )5( 
م�ن الوثيقة القياس�ية ويج�ب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تق�ل عن )120( يوماً وتهمل العطاءات إذا كانت التأمينات عىل ش�كل 

سويفت. 
11- تحديد فرتة التنفيذ باأليام وال يجوز تثبيت عبارة )من-اىل(.

12- تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها األعىل نس�بة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف 
العقد.

13- تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ )حرصا( للعقد بنسبة )5%( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ 
بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم )9( خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما ويف حالة التأخر، تهمل اإلحالة 
ويح�ال املجه�ز إىل لجنة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد أو تمديده عن�د تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان، يف حالة 
وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حسن األداء بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف 

العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا.
14- الش�حن للمواد دفعة واحدة )تم حجز نس�بة )10%( من قيمة العقد الكلية )للمبالغ املتحققة( التعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة 
من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة( الشحن للمواد عىل شكل دفعات ) يتم 
حجز نس�بة )2.7% من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تس�ديد املستحقات عىل شكل دفعات ويتم حجز نسبة )10%( من قيمة الدفعة 
االخرية التعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارس�الها اىل الهيئة 

املذكورة(.
15- تستقطع نسبة )0.003( من مبلغ العقد کرسم طابع. 

16- يتم اس�تقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل الس�نة من الرشكات العراقية او املس�جلة يف العراق نظري استحصال 
صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.

17- )للمواد الكيماوية حرصاً( س�يتم اس�تقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة )الرشكة 
العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية(.

18- االلتزام بتقديم ش�هادة املنش�أ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية 
التجارية العراقية او السفارة يف الخارج سواء كان )بلد املنشأ او بلد املجهز ام يف بلد الشحن(. 

19- س�يتم اس�تقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنس�بة لطلبيات املواد 
الكيماوية (.

20- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.
21- منش�أ املواد ينبغي أن يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناش�ئ املطلوبة وثابت )لن يتغري ألي س�بب كان( مع تحديد طريقة وميناء 

الشحن ونقطة الدخول.
22- يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة - املدينة - الش�ارع - البناية - العنوان الربيدي والهاتف( واس�م املدير العام للرشكة او من 

يخولهم يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
23- تقدي�م كت�اب تخوي�ل من الرشكات املصنعة مصدق�ة من وزارة الخارجية او الس�فارة أو القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنش�أ 

)نسخة اصلية( وحسب التعليمات لطلبيات ) تجهيز املواد املتخصصة(.
24- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها ) 150 دوالر (.

25- تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء 
العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بأن املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف اآلخر.

26- يف طلبيات املواد الكيماوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله.
27- يتوج�ب ع�ىل الرشكات التي ترغب باملش�اركة يف اي طلبي�ة والتي تطلب أي معلومات فنية رشاء الطلبي�ة ويتم ارفاق وصل الرشاء مع 
الرس�الة وقبل مدة مناس�بة من تاريخ الغلق وس�تقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عن استفسارات املشرتكني يف 

املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم 2021/10/4.
28- ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط االعتماد )يف حال عدم 

قبول الطرف األول للخالفات يف مستندات الشحن(.
29- تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 12 / 10 /2021 .

30- كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت.
31- سيتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية املخصصة ألغراض االحالة.

32- للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )1450( دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
33- سيتم استقطاع )1000( الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.

 مالحظة: يمكن االطالع ورشوط  تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔
www.oil.gov.iq 

www.mrc.oil.gov.ig
مع التقدير

د.عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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بغداد/ متابعة الزوراء:
توقع نائب نقي�ب أصحاب الش�احنات، نائل 
الذياب�ات، البدء بعملي�ة التصدي�ر إىل العراق 

بنظام  )Door To Door(، امس السبت.
وقال الذيابات إن “النقابة أصدرت تأش�رات 
ل��200 صهريج لنقل النفط، و200 تأش�رة 

لسائقني عراقيني”.
وأض�اف “أن�ه م�ن خ�ال النقاب�ة ت�م أخ�ذ 
موافق�ات أمنية ل�� 4 آالف س�ائق منذ األحد 
امل�ايض”... “نظ�ام )Door To Door( ي�رع 
وص�ول البضاع�ة إىل بل�د املقصد وه�و وأقل 

تكلفة، فتشجع املنتج األردني أن يصل للعراق 
بأقل تكلفة”، وفق الذيابات.

وأوض�ح: أن�ه قبل جائح�ة ف�روس كورونا، 
كان يدخ�ل األردن 500 ش�احنة عىل األقل إىل 

العراق.
وتاب�ع “الحكوم�ة األردنية أعط�ت امتيازات 
للش�احنات العراقية وتخفيضات يف مؤسسة 
باملناول�ة وبع�ض االمتي�ازات ع�ىل  املوان�ئ 
أساس تش�جيع أي مستورد عراقي بحيث أن 
يستورد من خال ميناء العقبة أو الصناعات 

األردنية”.

www.alzawraapaper.com3 تقارير

بدأت خطة التلقيح الساند وأكدت جتاوز العراق حمددات املنظمة العاملية

3 انفجارات تستهدف سيارات تابعة للحركة يف ننغرهار
باكستان: بدأنا حوارا مع طالبان لتشكيل 

حكومة شاملة تضمن السالم واالستقرار

كابل/ متابعة الزوراء:

الباكس�تاني،  ال�وزراء  رئي�س  أعل�ن 

عم�ران خان، أن باده ب�دأت حواراً مع 

حركة طالبان من أجل حكومة أفغانية 

ش�املة، فيما اس�تهدفت سلس�لة من 

ثاثة انفجارات س�يارات تابعة لحركة 

طالبان يف عاصمة والية ننغرهار رشقي 

أفغانس�تان، امس الس�بت، بحسب ما 

أفاد شهود عيان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران 

خان، يف تغريدة عرب تويرت: ان اجتماعات 

جرت يف دوشنبه عاصمة طاجيكستان 

مع قادة دول جوار أفغانستان. مضيفاً 

أنه وبعد مناقش�ات طويل�ة مع رئيس 

طاجيكس�تان إمام عيل رحم�ان أطلق 

الحوار.

وتابع: أن املفاوضات تهدف إىل حكومة 

تض�م الطاجيك واله�زارة واألوزبك من 

أجل اس�تقرار أفغانس�تان الذي اعتربه 

يصب يف صالح استقرار املنطقة.

فيما أتت ه�ذه التطورات بعدما طالبت 

األم�م املتحدة، الجمع�ة، حركة طالبان 

بتش�كيل حكوم�ة جامع�ة ذات صفة 

تمثيلية، تشارك فيها النساء.

ومدد مجلس األمن الدويل، يف قرار صدر 

بإجم�اع أعضائه ال�15، ملدة 6 أش�هر، 

حتى 17 مارس/آذار 2022، عمل بعثته 

السياسية يف أفغانستان.

كما ش�دد يف قراره عىل أهمية تش�كيل 

حكومة جامع�ة وذات صف�ة تمثيلية، 

مطالب�اً بمش�اركة كاملة ومتس�اوية 

وذات دالل�ة للنس�اء، واح�رتام حقوق 

اإلنسان وبينها حقوق النساء واألطفال 

واألقلي�ات.. الجدي�ر ذك�ره أن�ه وبع�د 

م�رور أكث�ر من ش�هر عىل اس�تيائها 

عىل مقاليد الحكم يف أفغانس�تان، بدأت 

حركة طالبان تواجه مهمة هائلة تتمثل 

بإرساء الس�ام يف صفوفها، وإدارة بلد 

يقف عىل شفر الخراب.

وعقب ميض حوايل أسبوعني عىل إعان 

الحكومة املؤقتة التي س�تقود الباد، لم 

تعرتف أي من الدول الخارجية بالسلطة 

الجدي�دة ع�ىل الرغ�م من أن ع�دة دول 

أوضح�ت أن هن�اك حاجة للح�وار مع 

قاطني القرص الرئايس الجدد يف كابل.

ثاث�ة  اس�تهدفت  اخ�ر،  س�ياق  ويف 

لحرك�ة  تابع�ة  س�يارات  انفج�ارات 

طالبان يف عاصمة والية ننغرهار رشقي 

أفغانس�تان مخلفة ، بحس�ب ما نقلت 

وكالة أسوش�ييتد برس، ثاثة قتىل عىل 

األقل و 20 جريًحا.

فيم�ا لم يتضح عىل الف�ور ما إذا كان 

هن�اك مس�ؤولون م�ن طالب�ان ب�ني 

القتىل والجرحى.

ويف ح�ني ل�م يعل�ن أح�د ع�ىل الف�ور 

مسؤوليته عن الهجمات يف مدينة جال 

أب�اد، إال أن تنظيم داعش، الذي يعد من 

أع�داء الحرك�ة الجدد، يتخ�ذ من رشق 

أفغانستان مقرا رئيسا له.

أف�اد  فق�د  كاب�ل،  العاصم�ة  يف  أم�ا 

مسؤولون يف الرشطة بأن قنبلة الصقة 

انفج�رت صباح�ا، م�ا أدى إىل إصاب�ة 

شخصني.

فيما نقلت قناة طلوع املحلية عن شهود 

عيان قولهم إن االنفجار أتى جراء عبوة 

ناسفة بدائية الصنع.

يأتي هذا االنفج�ار، يف وقت تعيش فيه 

الب�اد عامة، والعاصم�ة خاصة أجواء 

اس�تنفار أمني وتوتر، وس�ط انتش�ار 

لعن�ارص حركة طالبان التي س�يطرت 

عىل الب�اد ودخلت العاصم�ة منتصف 

الشهر املايض.

وكانت كابل ش�هدت يف 26 أغس�طس، 

هجوم�ني داميني أوقعا ع�رشات القتىل 

والجرح�ى، بينه�م 13 جندي�ا أمركيا. 

ووقع االنفج�ار األول يف محيط املطار، 

يف م�ا هز االنفجار الثان�ي أحد الفنادق 

القريبة من مطار حامد كرزاي أيضا.

والحقا أعلن تنظيم داعش مس�ؤوليته 

عن الهجوم�ني الدامي�ني اللذين حصدا 

أكثر من 100 قتيل وجريح.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصحة، امس الس�بت، 
بأع�داد  كب�ر  انخف�اض  تس�جيل 
م�ن  مستش�فياتها  إىل  املراجع�ني 
بالوب�اء بس�بب  امللقح�ني املصاب�ني 
اعراضهم الخفيفة، بنسبة وصلت إىل 

1 باأللف.
وق�ال مدير الصح�ة العام�ة، رياض 
علي�ه  اطلع�ت  بي�ان  يف  الحلف�ي، 
“ال�زوراء”: إن “املراقب�ني والوبائيني 
والخرباء ال يستبعدون حدوث موجات 
جديدة من الوباء بسبب التغيرات التي 
تطرأ عىل الفروس، الن كورونا اليزال 
فع�اال ونس�بة التغطي�ة باللقاح�ات 

قليلة بعض اليشء”.
وأض�اف الحلف�ي أن “ال�وزارة تعول 
ع�ىل اللقاحات الن االجراءات الوقائية 
اصبحت غر فعالة بس�بب عدم التزام 
املواطنني بها وعدم إمكانية إجبارهم 

عىل ارتداء الكمامات”.
إىل  الداخل�ني  “ع�دد  أنَّ  إىل  ولف�ت 
املستش�فيات من امللقح�ني انخفض 
إىل نسبة 1 باأللف وبإصابات خفيفة، 
باس�تثناء ش�خص تويف وه�و ملقح 
بالغ من العم�ر 80 عاما من مجموع 
أكث�ر من 4 مايني ملق�ح، وهذا يعني 

أن اللقاح ذو فعالية عالية”.
واش�ار إىل أنَّ “الع�راق ينتظر تجهيزه 

بكمي�ات كب�رة من اللقاح�ات خال 
االشهر الثاثة املقبلة عن طريق مرفق 

كوفاكس ورشكة فايزر”.
مبينا أن “نس�بة امللقح�ني حاليا تبلغ 
18 % م�ن الفئ�ات املس�تهدفة وهم 
االعم�ار 18 عام�ا فم�ا ف�وق البال�غ 
عدده�م 24 ملي�ون ش�خص، وهدف 

ال�وزارة الوص�ول إىل 20 مليون ملقح 
نهاي�ة الع�ام الح�ايل، يف ح�ال التزام 
الع�راق  املنتج�ة بتجهي�ز  ال�رشكات 

باللقاحات”. 
من جانب متصل، أكدت وزارة الصحة 
والبيئة أن الع�راق تجاوز الهدف الذي 
وضعت�ه منظمة الصح�ة العاملية من 

خال تلقيح 4 مايني شخص قبل املدة 
املحددة، فيما أشارت إىل أنها انتهجت 
خطة التلقيح الساند من خال تشكيل 
ف�رق تلقيحي�ة ميدانياً وفت�ح منافذ 

تلقيحية يف األماكن العامة.
يف  التحص�ني  برنام�ج  مدي�ر  وق�ال 
لوكال�ة  املوس�وي،  ف�راس  ال�وزارة، 

األنب�اء العراقي�ة )واع(: إن “الع�راق 
تجاوز اله�دف التي وضعت�ه منظمة 
الصحة العاملي�ة لكل البل�دان بتلقيح 
10 باملئة لنهاية ش�هر أيلول”، مؤكداً 
أن “الع�راق تمكن يف ي�وم 8 أيلول من 
الوص�ول اىل هذا الهدف، ومس�تمرون 
يف العم�ل للوصول اىل االهداف املرجوة 

للسيطرة عىل هذه الجائحة”.
وأضاف أن “الجهود التي بذلتها وزارة 
الصح�ة أمكن�ت من تلقي�ح أكثر من 
4 ماي�ني ش�خص يف الع�راق، والذين 
يمثلون أكثر من 10 باملئة من النسبة 

السكانية”.
وأش�ار إىل أن “العراق تمكن من توفر 
كمي�ات جي�دة م�ن اللقاح لح�د هذا 
اليوم، وهي لقاح فايزر وأس�رتازنيكا، 
وكلها معتم�دة من الصح�ة العاملية، 

ومتوفرة يف كل مراكزنا الصحية”.
وأوضح أن “الش�هر الثال�ث من العام 
الحايل ب�دأت ال�وزارة ب��661 منفذا، 
لكن اآلن هنال�ك أكثر من 1300 منفذ 
تلقيحي يف عموم محافظات العراق”.

خط�ة  انتهج�ت  “ال�وزارة  أن  وأك�د 
التلقيح الساند من خال تشكيل فرق 
تلقيحي�ة ميداني�ا وكذلك فت�ح منافذ 
تلقيحي�ة يف االماك�ن العامة، حيث أن 
نس�بة اللقاحات يف تصاعد ومستوى 

االصابات يف تنازل”.

الصحة: نسبة إصابة امللقحني بكورونا وصلت إىل “1 باأللف”

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئ�ة األنواء الجوية، امس 
الس�بت، حال�ة الطق�س يف الباد 
لأليام املقبلة، فيما توقعت ارتفاع 

درجات الحرارة مجدداً.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء”: 
أن “الطقس لليوم األحد س�يكون 
صح�واً، ودرجات الح�رارة ترتفع 

قلي�ًا يف املناطق الش�مالية، أما يف 
األقسام الجنوبية فتنخفض قلياً 
، ويف املنطقة الوسطى فلم تسجل 
وأن  الح�رارة  درج�ات  يف  تغي�راً 
درجة الح�رارة يف بغداد س�تكون 
41 درج�ة مئوية، فيما ستس�جل 
درج�ة   44 والنارصي�ة  الب�رصة 

مئوية”.

وأضاف أن “يوم غد االثنني سيكون 
الحرارة  الطقس صحواً، ودرجات 
يف املنطق�ة الوس�طى والجنوبي�ة 
املنطق�ة  أم�ا  قلي�ًا،  تنخف�ض 
درج�ات  تتغ�ر  فل�ن  الش�مالية 
الحرارة وهنال�ك تصاعد للغبار يف 

بعض االقسام الجنوبية”.
وأشار إىل أن “الطقس يوم الثاثاء 

س�يكون صح�واً يف عم�وم الباد، 
املناط�ق  يف  الح�رارة  ودرج�ات 
الجنوبية والشمالية ترتفع، أما يف 
املناطق الوسطى فا يوجد تغر يف 

درجات الحرارة”.
ولفت إىل أن “يوم االربعاء سيكون 
الطقس صحواً، وال تغر يف درجات 

الحرارة يف عموم الباد”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت الهيئة الوطنية لاس�تثمار، 
امس الس�بت، اطاق مب�ادرة لدعم 

الشباب بقيمة 30 مليار دينار.
وذكر بيان للهيئ�ة تلقته “الزوراء”: 
انه “برعاية رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، أطلقت الهيئ�ة الوطنية 
لاس�تثمار مب�ادرة لدع�م الش�باب 
العراق�ي تح�ت ش�عار )اس�تثمر يف 
الش�باب( به�دف ط�رح ع�دد م�ن 
املبتك�رة  االس�تثمارية،  املش�اريع 
من قبل عدد من الش�باب عىل لجنة 
مختص�ة م�ن أس�اتذة يف ال�وزارات 
واملؤسس�ات املعني�ة وبحضور عدد 
من الوزراء واملسؤولني عن القطاعني 
الع�ام والخاص بهدف الحصول عىل 

الدعم املايل لتنفيذ تلك املشاريع “.
الوطني�ة  الهيئ�ة  رئي�س  وقال�ت 
لاستثمار، سها داود نجار، بحسب 
تأت�ي  املب�ادرة  “ه�ذه  إن  البي�ان: 
يف إط�ار دع�م الش�باب للدخ�ول يف 
العلمية االس�تثمارية القائمة حاليا 
يف الع�راق بأفكار جدي�دة تطويرية 
يف مختل�ف القطاعات االقتصادية”. 
مبين�ة “ان الهيئ�ة س�تمنح ه�ؤالء 
الشباب فرصة لطرح أفكارهم أمام 

أنظار القطاع العام املتمثل بحضور 
عدد من الس�ادة الوزراء واملسؤولني 
يف املؤسسات ذات العاقة، اضافة اىل 
عدد من املستثمرين ورجال األعمال 

املهتمني بدعم هذه املبادرة” .
واش�ارت نجار اىل ان “ه�ذه األفكار 
اىل  تتح�ول  ان  ممك�ن  املطروح�ة 
مش�اريع اس�تثمارية مهم�ة تدعم 
االقتص�اد العراق�ي، وتوف�ر ف�رص 
عمل للقضاء عىل ج�زء من البطالة 
يف العراق”، مشددة عىل “عزم الهيئة 
لدع�م الش�باب وإيص�ال أفكاره�م 
للداعمني من القطاع الخاص إلقامة 
تلك املشاريع عىل أرض الواقع وضخ 
دماء جدي�دة للعملية االس�تثمارية 
يف الع�راق تس�تكمل النجاحات التي 
حققه�ا كب�ار املس�تثمرين وتكون 

امتدادا حقيقيا لهم “.
م�ن جهت�ه، أكد وزي�ر املالي�ة، عيل 
“هن�اك  ان  كلمت�ه:  يف  ع�اوي، 
إمكانيات فكرية لدى الشباب تسعى 
ال�وزارة اىل دعمها من خال انش�اء 
صندوق خصص له 30 مليار دينار، 
كم�ا س�تعمل ال�وزارة ع�ىل اطاق 
مب�ادرات جدي�دة لدع�م ال�رشكات 
الش�بابية وخاص�ة يف مجال القطاع 

الرقم�ي الت�ي يقوده�ا الش�باب “، 
داعياً املؤسسات الدولية املختصة اىل 
“املساهمة يف توسعة مبلغ الصندوق 
للوصول اىل 50 مليار خال الس�نتني 
املقبلتني بأرشاف ومشاركة عدد من 

الوزارات” . 
هذا وقام املشاركون الشباب يف هذه 
املب�ادرة بط�رح أفكار مش�اريعهم 
القطاع�ني  م�ن  املجتمع�ني  ع�ىل 
الع�ام والخ�اص والت�ي تضمن�ت 8 

مش�اريع بأف�كار مبتك�رة ش�ملت 
االقتصادي�ة  القطاع�ات  مختل�ف 
منه�ا )صناعي�ة، تقني�ة، صحي�ة، 
تجاري�ة، تعليمي�ة(، وحظيت بدعم 
من الرشكات االستثمارية واملصارف 
التابع�ة للقط�اع الخ�اص، حيث تم 
االتف�اق ع�ىل عقد لق�اءات مبارشة 
بني املستثمرين الش�باب والداعمني 
ملشاريعهم لوضع الخطوات النهائية 

لتنفيذها عىل أرض الواقع.

بغداد/ الزوراء:
أوضحت املفوضية العليا املستقلة لانتخابات، امس 
الس�بت، آلية مش�اركة ناخبي الخارج يف االنتخابات 
النيابي�ة املقبلة، فيما أكدت عدم إمكانية اس�تخدام 
بطاقاتهم من قبل أقاربهم املتواجدين داخل العراق.

وق�ال عضو إع�ام املفوضي�ة، مهن�د مصطفى، يف 
ترصي�ح صحف�ي: إن “الناخبني يف الخ�ارج، ونظراً 
إللغاء انتخابات الخارج يف العملية االنتخابية املقبلة، 
يح�ق لهم املش�اركة من خ�ال الحض�ور إىل العراق 
والتواج�د يف مناط�ق س�كناهم والذه�اب إىل املراكز 

االنتخابية للمشاركة يف استحقاقهم االنتخابي”.

وأض�اف مصطف�ى: أن “م�ا يتم الحدي�ث عنه حول 
اس�تخدام بطاقاته�م االنتخابية من قب�ل آخرين قد 
يكون�ون اخوته�م أو أقاربهم املتواجدي�ن يف العراق، 
نؤك�د أنه ال يمكن االس�تفادة من تل�ك البطاقات إال 

بوجود األشخاص أنفسهم”.
وبش�أن الحمل�ة االنتخابي�ة للمرش�حني، أوضح أن 
“الحمل�ة اإلعامي�ة الخاص�ة بالكيانات السياس�ية 
انطلق�ت يف التاس�ع من تموز امل�ايض، أي بعد قرعة 
أس�ماء املتنافس�ني يف االنتخابات، وستس�تمر إىل ما 
قبل 24 ساعة من االقرتاع الخاص، أي يف السابع مع 

شهر ترشين املقبل”.

وأك�د أنه “يف الس�ابع م�ن ترشين املقبل س�تتوقف 
الدعاية االنتخابية بالنس�بة للكيانات، ويبدأ الصمت 
االنتخاب�ي الذي يمنع ممارس�ة الدعاي�ة االنتخابية 

بأي شكل من األشكال بالنسبة لألحزاب”.
ولف�ت إىل أن “رصد املخالفات لتل�ك الدعاية يتم من 
خ�ال لج�ان رص�د يف مكات�ب املحافظ�ات ومن ثم 
ترفع بعد رصدها وتوثيقها بش�كل رسمي اىل مكتب 
املحاف�ظ، وم�ن ثم إىل املكت�ب الوطن�ي، حيث هناك 
لج�ان مختص�ة للبت به�ا وإباغ الكيان أو املرش�ح 
برضورة إزالة هذه املخالف�ة، ومن ثم التعامل معها 

يف حالة عدم إزالتها من قبل املرشح”.

األردن يبدأ عملية التصدير إىل العراق بنظام “دور تو دور”

األنواء: ارتفاع جديد بدرجات احلرارة

هيئة االستثمار تطلق مبادرة لدعم الشباب بقيمة 30 مليار دينار

املفوضية توضح آلية مشاركة ناخيب اخلارج يف االنتخابات املقبلة

No: 7567   Sun   19     Sep    2021العدد:   7567    االحـد    19    ايلول     2021

د. آمنة املري

                 

ماذا بعد زيارة الكاظمي 
إليران؟

ال ش�ك ان الزي�ارة، التي قام بها رئي�س الوزراء العراق�ي مصطفى الكاظمي 
اىل العاصمة االيرانية طهران، هي اس�تكمال أله�داف انعقاد املؤتمر االخر يف 
العراق، ومحاولة بغداد تقريب وجهات النظر بني الجهات املتصارعة إقليمياً. 
وتنظر طهران اىل الدور االيجابي الكبر الذي يلعبه الكاظمي يف محاولته لفتح 
أبواب الحوار بني إيران واململكة العربية السعودية من خال الجهود التي بذلتها 
بغ�داد مؤخراً لعقد اجتماع دول الجوار العراقي يف العاصمة، ووضع الكاظمي 

نفسه كوسيط أسايس يف فتح مجاالت الحوار بني طهران والرياض. 
لذل�ك من الواضح ان حركة الرئي�س الكاظمي االخرة بهذا االتجاه عززت من 
موقعه، وهو بالتايل يحاول توظيف هذه الحركة النشطة ليثبت نفسه كاعب 
أس�ايس يمكن ان يمس�ك منفرداً بطاولة الوس�اطة العراقية من جهة وفرض 
نفسه يف الداخل العراقي عىل انه الخيار االهم يف موقع رئاسة الوزارة العراقية 

لدورة جديدة تبقيه رئيساً للحكومة ألربعة أعوام جديدة. 
إذن، تأتي الزيارة ضمن اطارين: اإلطار األول هو املؤتمر الحواري الذي ال يزال 
محط قراءات وتحليات، واإلطار الثاني وهي االنتخابات النيابية العراقية التي 
س�تجري يف العارش من ترشين والتي س�تفرز تغرات معين�ة، وان كانت عىل 

مستوى االفراد يف اعادة تموضع جديد للسلطة الحالية. 
وال ش�ك ان الدور االيراني يف العراق كبر جداً، بحيث يرغب أي مرش�ح لرئاسة 
ال�وزراء يف أن يك�ون حاصاً عىل دع�م ايراني، ولعل املراق�ب لزيارة الكاظمي 
للعراق يلحظ الرتحيب والحفاوة بالضيف الكاظمي، وباستقبال رسمي خاص 

من قبل الرئيس االيراني. 
يف املقاب�ل تنظر بعض الجهات العراقي�ة اىل ان الزيارة تذهب اىل أكثر من ذلك، 
فاملرحلة السياس�ية يف العراق يف الفرتة املقبلة عىل مستوى الرئاسات ستتحدد 
بداي�ة من نتائج االنتخابات النيابية وما يمكن ان تس�فر من تحالفات جديدة 
من جهة، وحركة التموضع الجديدة لألحزاب والجهات السياس�ية، ثم العامل 

الثاني وهو الدور االيراني، وثالثاً ما الذي تريده الواليات املتحدة االمركية. 
وال ش�ك ان العراق يحتاج اىل ش�خصية تس�تطيع ان تفتح عاقات جيدة مع 
كل م�ن طهران وواش�نطن عىل حد س�واء، خصوصاً بعد االتف�اق الذي يمكن 
ان يش�كل فعا خروجاً امركياً من العراق مع مطلع العام املقبل، لذلك تتطلع 
الواليات املتحدة االمركية لوجود ش�خصيات قادرة عىل ضبط االيقاع العراقي 
إن كان داخليا ام من خال الحركة الوسيطة مع الجوار من جهة، ومع املحيط 
العربي من جهة اخرى، واالهم بالنسبة لها شخصية تكون قادرة عىل التفاهم 

معها. 
ويب�دو الع�راق اليوم يف حالة ترقب ملا س�تفرزه االنتخاب�ات النيابية، وبالتايل 
النظر ايضاً اىل ما سيحققه التيارات السياسية، وال سيما الصدريني من نتائج 
وتأثره�م يف حال اس�تطاعوا الحصول ع�ىل حصة نيابية اك�رب ام ال، وبالتايل 

الدور الذي يلعبونه يف تسميه رئيس الوزراء. 
يف املحصلة يمكن طرح مجموعة من التساؤالت، أبرزها هل استطاع الكاظمي 
فعا تثبيت العراق كوس�يط بني الدول املتنازع�ة يف املنطقة، وهل حاول خرق 
حالة الغليان عىل مستوى العاقات العربية االيرانية، وهل استطاع فعا تعزيز 
الدور العراقي يف املنطقة واعادة بغداد للعب دورها العربي، هل سيتحقق فعا 
الخ�روج املرتقب لألمركي�ني، وأي ثمن يمكن أن تدفعه بغداد، كيف س�تكون 

االنتخابات النيابية املرتقبة ووفق أي اتجاه؟
ال ش�ك ان املتغرات متسارعة يف العراق، واالحتماالت مفتوحة عىل عدة أبواب، 
ونأمل ان يس�تطيع العراق من جديد اعادة ترتيب اوضاعه الداخلية بما يخدم 

مصالحه ومصالح العراقيني. 
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امن ومجتمع

كربالء/ متابعة الزوراء:
مقهى السيد مجيد وس�ط مدينة كربالء جنوب 
بغ�داد، يق�ع يف منطق�ة الب�ارودي الت�ي تع�ّج 
باملقاهي واملطاعم الشعبية والفنادق، ولكن ما 
يميزه ليس قدمه أو الش�اي الذي يقدمه فقط، 
بل إرصار مالكيه عىل منع لعب الدومينو والنرد 

وحظر األرجيلة، كما ال يوفر اإلنرتنت.
ويمتاز املقهى بكونه قديما أنش�ئ قبل أكثر من 
70 عام�ا وال يزال يحافظ حتى اآلن عىل ش�كل 
أرائكه الخش�بية القديمة ول�م يتحّول إىل مقهى 
ع�ىل الط�راز الحديث، وق�د حصل عىل ش�هادة 
أفضل مقه�ى تراثي يف الع�راق.. ويحرص كبار 
السن واملثقفون عىل ارتياده، كما يمتاز برخص 

أسعار ما يقدمه.
يف خمس�ينيات القرن ال�20 املايض ارتأى السيد 
مجيد عطا أن يكون له مقهى يكسب منه قوته 
ويكون مكانا للقاءات، فاختار منطقة العباسية 
-التي كانت عبارة عن منطقة بس�اتني وال تبعد 
عن مرقد اإلمام الحس�ني بن عيل وأخيه العباس 

إاّل بضع مئات من األمتار- مكانا للمقهى.
يق�ول الباحث حس�ني أحمد اإلم�ارة: إن مقهى 
السيد مجيد يعد أحد أهم املقاهي يف املدينة وأحد 
6 مقاه�ي كان�ت يف منطقة العباس�ية الغربية 

)االسم السابق لحي البارودي(.

وقّس�م الباح�ث املقاه�ي إىل مقاه�ي لألي�دي 
العاملة، وتعد مقرات له�م، يتجمّعون فيها من 
أج�ل االتفاق ع�ن التفاصي�ل املتعلّق�ة بالعمل، 
ومقاه�ي الش�باب، وه�م يف الغال�ب يحول�ون 
املقاهي إىل مق�رات للفرق الش�عبية الرياضية، 
ومقاهي فئة كبار السن وأغلبهم ممن يتعاطون 
األرجيلة وه�م أصدقاء ومعارف من أهل الديرة، 
وتكون عالقتهم حميمية وتدور نقاشاتهم حول 

أيامهم التي خلت.
ويم�ي بقول�ه يف تقس�يم املقاه�ي، فيق�ول: 
هن�اك مقاهي األس�واق، وه�ي يف الغالب تكون 
صغرية الحجم ال تّتسع للجلوس فيها إاّل لبضعة 
أش�خاص وتتكّف�ل بإيصال الش�اي إىل أصحاب 

املحال وضيوفهم.
ويضيف اإلم�ارة: لهذه املقاهي م�ا أطلق عليه 
»مقاهي النخب�ة«، وهي أماكن لتجّمع املثقفني 
من الكتاب والشعراء واألدباء والفنانني وموّظفي 
الدولة، ونقاشاتهم ترتكز يف الغالب يف هذا الفلك 

وتشاهد املجالت والجرائد منترشة فيها.
وأخ�ريا يذك�ر: أن هن�اك مقاهي ق�د ال توجد يف 
املدن األخرى وهي مقاهي الوجهاء التي يجتمع 
فيه�ا وجهاء املدين�ة وساس�تها وأصحاب املال 
واألعم�ال، وغالب�ا ما ي�دور الحدي�ث فيها عن 
حال البالد السياس�ية واالقتصادية وإبداء اآلراء 

واملقرتحات واألفكار الالزمة ملعالجتها.
وع�ن مقهى مجي�د، يقول اإلم�ارة: إنه يعد من 
أقدم املقاهي يف كربالء، وكان صاحبه ذا شعبية 
كبرية ورائحة ش�ايه تحيط بمنطق�ة البارودي 
كله�ا. وعّده م�ن املقاهي الرتاثي�ة التي حافظ 
عليه�ا األبناء لتكون واجه�ة تراثية تحافظ عىل 

رونق وسمعة وشاي املقهى.
مقه�ى مجيد حصل عىل جوائز عديدة من خالل 

مش�اركته يف مهرجانات تقيمها رابطة املقاهي 
الرتاثي�ة، ومنها جائ�زة تقديرية م�ن مهرجان 
مس�ابقة املقاه�ي الرتاثية الذي أقي�م يف مدينة 
كفري بالس�ليمانية يف إقليم كردس�تان العراق، 
والجائ�زة األوىل كأفض�ل مقه�ى يف محافظ�ة 

كربالء يف مهرجان الرتاث العراقي.
يقول أحمد مجيد، ابن صاحب مؤس�س املقهى 
والذي تس�لم إدارته بعد رحيل والده عام 2007: 

إن املقهى كان عبارة عن جرداغ )املكان املصنوع 
من القص�ب( ويتكون من مقهى بس�يط يقّدم 
الش�اي عىل الفحم، وفيه حديق�ة خلفية تكون 
الس�رتاحة ال�رّواد، ولكنه�ا تحّولت بع�د ذلك إىل 
مقهى بأرائك من الخيزران ثم الخش�ب والتي ال 

تزال عىل حالها ولم تتغرّي.
ويؤكد أحمد: أن املقهى يعد من املقاهي الرتاثية، 
حيث تم الحفاظ عىل بنائ�ه وأدواته القديمة إىل 
جانب أس�لوبه األصي�ل يف طريقة عمل الش�اي 
الذي تختلف عن أي شاي يقّدم يف أماكن أخرى.

ويعود مجيد بذاكرته إىل الوراء، ويقول: إن املقهى 
كان يشهد الكثري من النقاشات السياسية التي 

تدور بني السياسيني واملثقفني واألدباء.
وعّما يميز املقهى يف الزمن الراهن، يقول: إنه تم 
من�ع لعبة الدومينو والطاول�ة وأّية لعبة أخرى، 
مثلما يمنع تقديم األرجيلة، إىل جانب عدم توفري 
خدمة اإلنرتن�ت. معتربا أن اله�دف من ذلك »أال 

تكون الجلسة للمجتمعني يف املقهى مّيتة«.
وتابع: أن النقاش�ات يف املقهى بني الرواد تشمل 
املواضي�ع التي ته�م املجتمع. مؤك�دا: أنه يمنع 

التنابز والطائفية والتفرقة وما يخّل بالعادات.
والم أحم�د مجي�د الجه�ات الحكومي�ة لع�دم 
اهتمامها باملقاهي الرتاثية عىل عكس ما يحدث 
يف دول أخرى ال سيما دول الجوار، معتربا أن من 

واجب الدولة الحفاظ عىل الرتاث.
وأشار يف ختام حديثه إىل احتفاظ املقهى بصور 
تعود إىل ف�رتات تاريخية تراثية مختلفة، وصور 
الش�خصيات  وبع�ض  والرياضي�ني  للعم�الت 
الكربالئية.وع�ن ال�رواد، يق�ول الش�اعر مال�ك 
ال�رشع -وه�و أح�د رواد املقه�ى ويعد نفس�ه 
م�ن القليلني من جيل الش�باب الذي�ن يرتادون 
ه�ذا املقهى-: »حني نجلس نش�عر أننا يف مكان 
تراثي يعيدنا إىل األشياء التي افتقدناها، وأهمها 
العالق�ات الحميمي�ة وكذلك األم�ان والصدق«.
ويرى أن هذا املكان تجمع لكل فئات الشعب وال 
يقترص ع�ىل طبقة بعينها، مضيف�ا: أن املقهى 
م�كان اجتماعي وثقايف.وع�ن الالفت يف املقهى، 
يق�ول ال�رشع: أبرز م�ا يلف�ت هو النقاش�ات 
الح�ادة والتي تتناول أحوال الع�راق والعالم من 
ماضيه إىل حارضه. مش�ريا إىل: أن كل مجموعة 
معينة من ال�رواد تجلس عىل أرائ�ك متقابلة أو 
جانبية تخوض يف موضوع ما، فتس�مع نقاش�ا 
ع�ن الوض�ع يف أفغانس�تان، وه�روب األرسى 
الفلس�طينيني م�ن أح�د س�جون االحت�الل، أو 
الحرب العراقية اإليرانية، أو حتى الحياة يف العهد 
امللكي، فضال عن نقاش ارتفاع أس�عار الطحني 
واالنتخاب�ات، ب�ل حتى الجرائ�م التي تحصل يف 

املجتمع يجري تحليلها.

للحفاظ على تراثه الذي أنشئ قبل 70 عاما 

مقهى يف كربالء مينع األرجيلة ولعب الدومينو وال يوفر اإلنرتنت

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مفتش�ية اثار ذي قار، امس 
الس�بت، عن إكم�ال املرحل�ة األوىل 
م�ن م�رشوع س�ومريون لتطوي�ر 
مدين�ة اور االثاري�ة بنصب املمايش 

والعربات الكهربائية.
وق�ال مدي�ر املفتش�ية، عام�ر عبد 
 UUP �ال�رزاق: ان »منظمة جرس ال
االيطالي�ة نفذت املرحل�ة االوىل من 

اور  ملدين�ة  س�ومريون  م�رشوع 
االثاري�ة وال�ذي اس�تمر ملدة س�تة 

اشهر«.
واشار اىل ان »هذه املرحلة تضمنت 
نص�ب مم�رات خش�بية للزائري�ن 
للمدين�ة، م�ع تأس�يس منظوم�ة 
مياه وجل�ب عربات كهربائية لنقل 
الس�ائحني من مدخل املدينة وحتى 

بناية الزقورة«.

بغداد/ الزوراء:
اف�اد مص�در امن�ي يف قي�ادة رشطة 
محافظ�ة االنبار، امس الس�بت، بأن 
الق�وات االمنية تمكن�ت من اإلطاحة 
امني�ة  بعملي�ة  “دواع�ش”  بثالث�ة 

استباقية يف مدينة الفلوجة .
وقال املص�در يف ترصيح صحفي: ان 
” الق�وات االمنية نصب�ت كمينا حال 
ورود معلومات اس�تخباراتية افادت 
بتواجد 3 من اب�رز عنارص عصابات 
داعش االجرامية يف احياء مختلفة من 
مدينة الفلوجة، تمكنت من اعتقالهم 

دون وقوع أي مقاومة تذكر “.
واض�اف املص�در، ال�ذي فض�ل عدم 

الكش�ف ع�ن هويت�ه: ان” املعتقلني 
يع�دون م�ن اب�رز عن�ارص التنظيم 
االجرامي هربوا اثناء معارك التحرير 
س�كناهم  مناط�ق  اىل  ع�ادوا  ث�م 
معلوم�ات  ان”  مبين�ا  املح�ررة”، 
اس�تخباراتية مكنت الق�وات االمنية 
ورص�د  املطلوب�ني  اعتق�ال  م�ن 
حركتهم ح�ال تواجده�م يف املناطق 

املستهدفة”.
وأوض�ح ان “الق�وات االمني�ة نقلت 
املعتقلني الصادرة بحقه اوامر قبض 
وفق املادة 4/ ارهاب وسط اجراءات 
امنية مشددة اىل احدى املراكز االمنية 

للتحقيق معهم “.

بغداد/ الزوراء:
نفذت قوة أمنية من الحش�د، امس السبت، عملية استباقية يف جرف النرص 

لتأمني الزيارة األربعينية.
وذك�ر بي�ان إلعالم هيئة الحش�د، تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه: ان »قوة 
مش�رتكة من قي�ادة عمليات الجزيرة والبادية وفوج عاش�وراء يف الحش�د 
الش�عبي، امس الس�بت، عملية اس�تباقية يف ج�رف النرص لتأم�ني الزيارة 

األربعينية.
وأضاف أن »القوة طهرت خالل الس�اعات األوىل من العملية 3 كم2، وعثرت 
عىل عدة مضافات تضم مواد لوجس�تية للدواعش يف منطقتي هور حس�ني 

والخنافسة يف جرف النرص«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات كربالء، امس الس�بت، موعد تنفي�ذ الخطة الخاصة بالزيارة 
االربعيني�ة داخ�ل املحافظة، فيما أش�ارت إىل تأمني ح�دود املحافظة.وقال الناطق 
باس�م عملي�ات كرب�الء، العميد فاه�م الكريط�ي، يف ترصيح صحف�ي: ان »قيادة 
العمليات نفذت عمليات اس�تباقية ش�ملت صحراء االنبار وصحراء كربالء وبادية 
النج�ف ابتداًء من ج�رف الصخر حتى منف�ذ عرعر الحدودي بمس�افة 400 كيلو 
م�رت«، مبينا انه »تم تأمني محافظة كربالء من الخارج بكل القطعات العس�كرية، 
باإلضاف�ة اىل ل�واء الرشطة االتحادية«. واش�ار إىل ان« العمليات االس�تباقية تمت 
بناًء عن جهد اس�تخباري ع�اٍل ومعلومات دقيقة«.وبني الكريط�ي ان »القطعات 
العس�كرية توافدت من القطعات كافة اىل داخل املحافظة والرد الرسيع، فضال عن 
مف�ارز الكالب البوليس�ية واملرور واملفارز الصحية التابع�ة اىل وزارة الدفاع، حيث 
نرشت عىل كافة املحاور )بغداد - كربالء و بابل - كربالء والنجف - كربالء( .وأضاف 
أن »الوحدات استقرت داخل املدينة وسيتم املبارشة بتنفيذ الخطة الخاصة بالزيارة 

االربعينية ابتداًء من اليوم األحد ليكون انتشارهم يف الشارع الستقبال الزائرين«.

إكمال ُأوىل مراحل »سومريون« 
لتطوير أور األثرية

كمني يطيح بـ3 “دواعش” 
بعملية استباقية يف الفلوجة

عملية أمنية يف جرف النصر 
لتأمني الزيارة األربعينية

عمليات كربالء تعلن موعد اخلطة 
اخلاصة بالزيارة األربعينية
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العدد: 3951/ ش/ 2021 جمهورية العراق                
مجلس القضاء االعىل                                               التاريخ : 2021/9/15                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه )شحات مصطفى عيل(
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأري�خ 2017/8/24 وبالع�دد االضب�ارة )3951/ش/2017( اص�درْت ه�ذه 
املحكمة حكما غيابيا اقتىض )حضورك ملحكمة االحوال الش�خصية يف النارصية( 
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض حس�ب رشح املبلغ القضائي 
)       ( علي�ه تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميت�ني  بالحكم املذكور اعاله 

وبإمكانك االعرتاض خالل مده عرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن. 
                                     القايض

ضياء قاسم الهاليل



بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، امس الس�بت، توقعاتها بش�أن عدد سكان العراق يف 
األعوام املقبلة، وفيما أرشت تراجعاً يف معدالت نسبة النمو السنوية للسكان، 
كش�فت عن تفاصي�ل خطتها الخاصة برس�م السياس�ات الس�كانية بعيدة 

املدى.
وقال املتحدث باس�م وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، بحس�ب الوكالة 
الرس�مية، إن “توقعات الوزارة تش�ر إىل أن عدد سكان العراق يف العام 2030 
سيصل إىل 50 مليون نسمة يف ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون 
بمعدل 850 ألفاً إىل مليون نس�مة يف الس�نة الواحدة بنس�بة النمو الس�نوية 
البالغ�ة 2.6”، الفت�اً إىل أنه “يف عام 2050 ربما يقرتب س�كان العراق من 80 

مليون نسمة”.
وأضاف الهنداوي أن “الس�نوات الثالثني املقبلة ربما تشهد تراجعاً يف معدالت 
النمو الس�نوية اس�تناداً إىل رصد ال�وزارة الذي أرش تراجعاً يف معدالت نس�بة 
النمو السنوية للسكان”، منوهاً بأنه “مع استمرار هذا االنخفاض قد ال نصل 

اىل توقعات الوصول إىل 80 مليون نسمة يف عام 2050”.
ولفت إىل أن “الوزارة وضعت سابقاً خطة مسبقة يف رسم السياسات السكانية 
بعيدة املدى، وهناك تحديث عىل مس�ارات ه�ذه الخطة من خالل ادماج البعد 
الس�كاني يف الخط�ط التنموية والرتكيز عىل آليات اس�تيعاب ه�ذه الزيادة يف 
عدد الس�كان وتحويلها من عبء اىل محركات تنموية فاعلة من خالل تمكني 
الش�باب اقتصادياً عرب توفر ف�رص العمل وتحقي�ق رشاكات ودعم القطاع 
الخ�اص من أجل توفر فرص العم�ل والنهوض بقطاعات الصحة والس�كن 
والتعلي�م يف إط�ار سياس�ة التنمي�ة البرشي�ة”، مؤك�داً أن “وزارة التخطيط 

تضطلع بإعداد هذه الخطة من خالل دائرة التنمية البرشية”.
وفيم�ا يتعلق باالنخفاض املس�تمر للطلب ع�ىل النفط، أوض�ح الهنداوي أن 
“الس�بب هو التوجه نح�و تفعيل قطاعات التنمية األخ�رى غر النفطية من 
أجل تنويع مصادر الدخل كالزراعة والصناعة والس�ياحة وباقي القطاعات، 
وفتح آفاق واس�عة لالستثمار من أجل خفض نسب الفقر والبطالة وتحسني 

املستوى للسكان يف مجاالت الصحة والتعليم والسكن”.

بغداد/ الزوراء:
االتحادي�ة،  النزاه�ة  هيئ�ة  كش�فت 
امس الس�بت، عن حجم األم�وال التي 
قام العراق باس�رتدادها خ�الل الفرتة 
املاضية من عدة دول بينها دولة جارة. 
وفيما اعرب وزير سابق، عن استغرابه 
من انعقاد مؤتمر إلعادة االموال املهربة 
اىل الخارج قبل انطالق االنتخابات بأقل 
من ش�هر، أكد ع�دم جدية الحكومة يف 

انهاء امللف.
وقال مدير عام دائرة االس�رتداد، نائب 
رئيس “صندوق اسرتداد أموال العراق” 
بهيئة النزاهة، معت�ز فيصل العبايس، 
يف ح�وار اطلع�ت عليه “ال�زوراء”: إن 
“الصندوق واجه العديد من التحديات، 
منه�ا عدم توف�ر املوازن�ة إال منتصف 
م�دة  خ�الل  واس�تطاع   ،2021 ع�ام 
تأسيسه أن يس�رتد من االردن 65 ألف 
دوالر بالتع�اون مع الجه�ات املختصة 
والقانوني�ة، إضافة إىل اس�رتداد قرابة 
12 مليون يورو من إس�بانيا بالتعاون 

مع الجهات املختصة القانونية”.
“الصن�دوق  أن  إىل  العب�ايس  ولف�ت 
استطاع وبجهد آخر اسرتداد قرابة 26 
مليون دوالر م�ن أملاني�ا بالتعاون مع 

الجهات املختصة”.
لألم�م  اتفاقي�ة  “هن�اك  أن  وأوض�ح 
املتحدة ملكافحة الفس�اد عىل املستوى 
ال�دويل واالتفاقي�ة العربي�ة ملكافح�ة 
الفس�اد وتن�ص آلياتهما ع�ىل كيفية 

اسرتداد االموال والحصول عليها”. 
م�ن جهته�ا، ح�ددت لجن�ة النزاه�ة 

النيابية طرق اس�رتداد األموال املهربة 
إىل خارج العراق، فيما قس�مت األموال 

املهربة للخارج إىل قسمني.
وق�ال عضو اللجن�ة، صب�اح طلوبي، 
يف ترصي�ح صحف�ي: إن “هنالك لجنة 
حول موضوع اسرتداد األموال املنهوبة 
ومع�زز بإص�دار قان�ون )م�ن اين لك 
ه�ذا؟( ال�ذي كان ل�ه وقع�ة مهمة”، 
مبيناً أن�ه ”يف املرحلة املقبلة س�يكون 
من القوانني املهمة يف الكثر من االمور 

الت�ي تخص ام�وال الداخل، أم�ا أموال 
الخارج فتقس�م اىل قس�مني: أموال ما 
قب�ل العام 2003 ، وأموال ما بعد العام 

.”2003
وأضاف أن “األموال ما قبل العام 2003 
م�ن الصعب جداً اس�تحصالها، كونها 
خرج�ت م�ن الع�راق عائ�دة ملواطنني 
عراقيني خرجوا يف زمن النظام السابق، 
بأس�مائهم  عاملي�ة  لبن�وك  وخرج�ت 
الش�خصية، لذل�ك م�ن الصع�ب ج�داً 

مالحقة هذه األموال، باعتبارها أمواالً 
شخصية لدى شخص عادي”.

وتابع: “نحتاج اىل كش�فها عن طريق 
الهوي�ات  تجدي�د  مث�اًل  ع�دة،  أم�ور 
باعتباره�م لديه�م أكث�ر من جنس�ية 
فتجديده�ا ورجوعه�م اىل العراق ومن 
املمك�ن يف ه�ذه الحالة تحري�ك قضايا 
ودع�اوى ضدهم، لكن لألس�ف تفتقر 
واألدل�ة  البيان�ات  اىل  الدع�اوى  ه�ذه 
وصعوب�ة إثب�ات أن األم�وال عائدة اىل 

الحكوم�ة العراقي�ة، باإلضاف�ة اىل أن 
لدينا أموراً أخرى مثل السفن املوجودة 

يف بعض املوانئ وغرها”.
وأش�ار إىل أن “األموال بعد العام 2003 
واملهرب�ة خارج الب�الد، تحتاج اىل جهد 
حقيق�ي ومحققني عىل مس�توى عال 
وتدخل فعيل للمخاب�رات، ومن املمكن 
مالحقتهم ومتابع�ة عوائلهم، باعتبار 
أن ه�ؤالء أش�خاص كان�وا يش�غلون 
العراقي�ة  الحكوم�ة  داخ�ل  مناص�ب 

وهربوا بهذه األموال”.
من جهة متصلة، اعرب الوزير السابق، 
وائل عب�د اللطيف، امس الس�بت، عن 
اس�تغرابه من انعق�اد مؤتم�ر إلعادة 
االموال املهرب�ة اىل الخارج قبل انطالق 
االنتخابات بأقل من شهر، مؤكدا عدم 

جدية الحكومة يف انهاء امللف.
وقال عب�د اللطيف يف ترصيح صحفي: 
إن “هن�اك ف�وىض يف عم�ل ال�وزارات 
تقدي�م  ع�دم  بس�بب  واملؤسس�ات 
حس�ابات ختامي�ة، وان الحكومة غر 

جادة يف انهاء ملف الفساد”.
واضاف ان “موعد انعقاد املؤتمر الدويل 
قبل ش�هر واحد مثر لالس�تغراب، وال 
يدل عىل وجود الجدية كما هو الحديث 
والخطابات التي كانت يف املؤتمر بشأن 

انهاء الفساد”.
واش�ار عب�د اللطي�ف اىل ان ” الع�راق 
بحاج�ة اىل ترشيع قانون ينظم كيفية 
معرف�ة االم�وال املنهوب�ة”، الفت�ا اىل 
أن “الع�راق غر قادر حت�ى اليوم عىل 

احصاء االموال املنهوبة”.

النزاهة تبني حجم األموال املسرتدة من اخلارج.. واللجنة النيابية حتدد طرق إرجاعها
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وزير سابق يؤكد عدم جدية احلكومة يف إنهاء هذا امللف

شددت على دور الرقابة الشعبية يف متابعة آليات التجهيز 

بغداد/ الزوراء:

احم�د  ع�الء  التج�ارة،  وزي�ر  أعل�ن 

الجبوري، امس الس�بت، البدء بتوزيع 

الوجبة الثانية مفردات السلة الغذائية 

يف عموم محافظات البالد.

وق�ال الوزير الجب�وري، يف بيان تلقت 

“ال�زوراء” نس�خة من�ه: إن “مخازن 

اي�ام  من�ذ  تس�تقبل  التج�ارة  وزارة 

كميات كب�رة من امل�واد الغذائية ذات 

النوعي�ة الجي�دة م�ن مفردات الس�لة 

الغذائية وهي الزيت والسكر والحمص 

والفاصولي�ا ومعجون الطماطم والرز 

البسمتي الهندي”.

وأض�اف أن “ال�وزارة ب�دأت بتوزي�ع 

مفردات الس�لة الغذائية ضمن الوجبة 

الثاني�ة ع�ىل وكالء امل�واد الغذائي�ة يف 

املحافظ�ات كافة لغ�رض ايصالها اىل 

املش�مولني بنظام البطاق�ة التموينية 

من املواطن�ني، ليتم توزيعه�ا أوال بني 

العوائل األكثر فقرا”.

مؤك�دا ان “مف�ردات الس�لة الغذائية 

تختلف من حيث النوعية عن سابقاتها، 

حي�ث ستس�تلم العوائ�ل تح�ت خ�ط 

الفقر املواد املوجودة باألسواق املحلية 

وتحظى بتقبل شعبي”.

واشار الجبوري اىل “اهمية دعم االعالم 

الوطن�ي املنص�ف لجه�ود الحكوم�ة 

الغذائي�ة  الس�لة  وانج�اح  ايص�ال  يف 

للمواطنني”.الفتا اىل ان “املرحلة املقبلة 

تتطلب بذل الجهود لتس�ليم املواطنني 

اس�تحقاقاتهم من املف�ردات الغذائية 

واالهتمام بها كما” ونوعا”.

 وش�دد الجب�وري ع�ىل “دور الرقاب�ة 

الش�عبية يف متابع�ة آلي�ات التجهي�ز 

واالب�الغ ع�ن املخالفات الت�ي تحصل 

ل�دى املخ�ازن ووكالء امل�واد الغذائي�ة 

اثن�اء عملي�ات التجهي�ز م�ن خ�الل 

تدقيق املواطن باستحقاقاته من حيث 

الكمية والنوعية، فضال عن الحكومات 

املحلي�ة يف متابع�ة التجهي�ز والتدقيق 

بعم�ل ال�وكالء، خاص�ة ان م�رشوع 

السلة الغذائية يتطلب تعاون مجتمعي 

إلنجاحه وتحقيق االمن الغذائي لعموم 

رشائح املجتمع “.وكان وزير التجارة، 

ع�الء الجب�وري ق�د أعل�ن، الجمع�ة، 

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  موافق�ة 

الكاظمي، عىل تجهيز محافظة كربالء 

الغذائي�ة،  الس�لة  مف�ردات  بجمي�ع 

استثناًء من ضوابط الخطة التسويقية 

فيما يخص تجهيز هذه املواد.

التجارة تعلن البدء بتوزيع الوجبة الثانية من مفردات السلة الغذائية

التخطيط: سكان العراق سيبلغ 
80 مليون نسمة يف 2050 موقع عاملي يقارن تكلفة املعيشة بني 

أربيل والبصرة

النقد الدولي يتوقع اخنفاض نسبة 
الدين يف العراق لـ 70 %

بغداد/ الزوراء:

 انخفضت أس�عار الذه�ب “االجنبي والعراقي” يف األس�واق املحلية، امس 

السبت.

وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 

  بغ�داد س�جلت للمثق�ال الواحد عي�ار 21 م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي 

واألوربي سعر بيع 360 الف دينار، فيما بلغ سعر الرشاء 354 الفاً.

واش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 330 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 325 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 

الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 360 الفاً دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و335 الف دينار.

ويس�اوي املثق�ال الواحد من الذهب )خمس�ة غرامات(.. وكانت أس�عار 

الذه�ب “االجنب�ي والعراق�ي” يف األس�واق املحلية، قد س�جلت انخفاضا 

الخميس املايض.

بغداد/ الزوراء:

حقق س�عر خام البرصة ارتفاعا خالل األس�بوع املايض بعد توقف 30% 

م�ن إنتاج الواليات املتحدة من النفط الخام نتيجة إعصار “ايدا”، مما زاد 

الطلب عىل النفط لربح خام البرصة 1.24 دوالر يف أسبوع.

ورغم انخفاض خام البرصة يف آخر جلسة له قبل إغالقه، الجمعة، بمقدار 

30 س�نتا ليص�ل اىل 74.47 دوالراً، إال أنه حقق مكاس�ب أس�بوعية بلغت 

1.24 دوالر او ما يعادل نسبة 1.69% .

وانخف�ض خ�ام برنت يف اخر جلس�ة له بنس�بة %0.44 ليصل اىل 72.92 

دوالرا، إال ان�ه ايض�ا حق�ق ارباحا بلغ�ت 2.42 دوالر او ما يعادل نس�بة 

%3.32 يف اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكس�اس الوسيط األمركي عىل انخفاض ايضا 

بنس�بة %0.88 ليصل اىل 71.97 دوالراً للربميل ليس�جل ارباحا اسبوعية 

بلغت 2.25 او ما يعادل نسبتها 3.23%.

بغداد/ متابعة الزوراء:

كش�ف موقع expatistan العاملي، امس الس�بت، ان تكلفة املعيش�ة يف 

اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، أرخص بنح�و %16 منها يف محافظة 

البرصة.

ويق�ارن املوق�ع يف تصنيفاته بني تكاليف املعيش�ة يف دول ومدن العالم 

باالعتماد عىل أسعار املأكل واملسكن وامللبس واملواصالت، ومستحرضات 

العناية الشخصية، واألنشطة الرتفيهية.

ووفقا للموقع يف أحدث تصنيف له لعام 2021، اطلعت عليه “الزوراء”، 

فإن “ما يدفعه السكان يف اربيل من مبالغ عىل الطعام أقل بنسبة 14% 

مما يدفعه السكان يف البرصة، حيث تبلغ قائمة طعام الغداء األساسية 

)بم�ا يف ذلك مرشوب( يف الحي التج�اري يف اربيل 15 ألفاً و500 دينار يف 

حني تبلغ تلك القائمة يف البرصة 16 الفا للشخص الواحد”.

واش�ار اىل ان “قائمة الطعام يف البرصة ترتفع بما يخص اسعار البيض 

والتف�اح والخبز، يف حني تنخف�ض يف البرصة اس�عار الدجاج والحليب 

والطماطم مقارنة باألسعار يف اربيل”.

وبني ان “س�كان اربيل يدفعون عىل السكن اعىل بنسبة %8 مما يدفعه 

السكان يف البرصة، كما ان سكان اربيل يدفعون عىل املالبس اقل بنسبة 

%14 مما يدفعه سكان البرصة”.

ونوه املوقع إىل أن “سكان اربيل يدفعون عىل املوصالت اقل بنسبة 47% 

مما يدفعه سكان البرصة”، مبينا ان “سكان اربيل يدفعون عىل العناية 

الش�خصية اقل بنسبة %20 مما يدفعه س�كان البرصة، ويدفع سكان 

اربيل عىل الرتفيه اعىل بنسبة %8 مما يدفعه سكان البرصة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
توق�ع صندوق النقد الدويل، امس الس�بت، أن يالمس نس�بة الدين العام 

للعراق اىل الناتج املحيل االجمايل %70 خالل عام 2021.
وق�ال الصن�دوق يف جدول له اطلع�ت عليه “الزوراء”: إن “نس�بة الدين 
الع�ام اىل النات�ج املحيل االجمايل للعراق بل�غ %81.2 خالل عام 2020”، 

متوقعاً “انخفاضه للعام الحايل 2021 اىل 69.7%”.
وأض�اف أن “انخف�اض الدين يف الع�راق يأتي بعد ارتفاع اس�عار النفط 
عاملي�ًا بع�د انخفاضها خ�الل العامني املاضي�ني، مما مك�ن العراق من 

تسديد جزء من ديونه العامة”.
وأش�ار الصن�دوق إىل “احت�الل الس�ودان املرتب�ة االوىل عربي�اً يف اع�ىل 
نس�بة للدين مقارنة بالناتج املحيل االجمايل لها بتس�جيلها %262.5 يف 
ع�ام 2020، تليه�ا لبنان ثانياً بنس�بة %154.4 ومن ث�م البحرين ثالثا 

ب�132.9%”.
وتابع أن “مرص جاءت رابعاً بنس�بة ديون تبلغ %90.2 مقارنة بالناتج 
املحيل االجمايل لها، وتأتي االردن خامس�ًا بنسبة %88.5 ، ومن ثم تأتي 

تونس سادساً بنسبة %87.6، ومن ثم اليمن بنسبة83.2 والعراق”.
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بغداد/ الزوراء:
كش�فت الرشكة العام�ة للفوس�فات يف االن��ب���ار ع�ن 
ت�وف�ر اح�ت�ي�اط�ي�ات هائلة من الصخور الفوس�فاتية 
غر املس�تثمرة، مؤكدة انها تبلغ بحدود )2 مليار طن( مع 

وجود كميات غر مؤكدة تتجاوز )7( مليارات طن.
وق��ال م�ع�اون م�دي�ر ال�ش��رك�ة، إح�س��ان ع�ل�ي 
ص�ال��ح، يف ترصي�ح صفح�ي: ان “عملية اس��ت�ث�م�ار 
ه���ذه ال��ث���روة ب�ي��د ال�ح�ك�وم�ة، وه�ي صاحبة 

القرار، ولم نبلغ بيشء بهذا الخصوص”.
ال�ف�وس��ف�ات  ث���روة  “ح�ج��م  ان  واوض����ح 
فالصخ�ور  ه�ائ��ل،  ال�ق�ائ��م  منطق�ة  ف��ي 
ال��ف��وس��ف��ات��ي��ة ت��ت��رك��ز ف��ي ت�رس�ب�ات 
ف��وس��ف��ات ع��ك��اش��ات وف�ي�ه�ا خمسة محاجر 
او م�ق�ال��ع، ويبل�غ االحتياط�ي املؤك�د 700 مليون طن 
حس�ب التقارير الفنية والخرائ�ط الطوبوغرافية واملقاطع 
الجيولوجي�ة الت�ي اعدته�ا رشك�ة املع�ادن ال�وط�ن�ي��ة 
 Meniere union س��اب�ق�ا واك�دت�ه�ا ش�رك�ة NIMCO
البلجيكي�ة، بضمنه�ا مقل�ع رق��م )5( ال�واق��ع ق��رب 
امل��خ��ي��م ال��س��ك��ن��ي امل���ؤق���ت ال��خ��اص 
ك�ي�ل�وم�ت��رات  ب�ض�ع��ة  وي�م�ت��د  ب�امل�ن�ج��م 
غربا ويض�م )88 ملي�ون ط��ن( حس�ب ال��خ��رائ��ط 
الجيولوجية  وامل��ق��اط��ع  ال��ط��وب��وغ��راف��ي��ة 
ال�ت��ي ق�ام�ت بها الرشك�ة العامة للمس�ح الجيولوجي 

والتعدين عام 1989”.
وادي  ت��رس���ب��ات  “ه��ن���اك  ان  واض����اف 
ال��ه���ري ال��ت���ي ت�ق�ع ع�ل�ى م�س��اف�ة 15 - 20 
ك�م م�ن ع�ك�اش��ات، وت�ض�م مقلعا ي�م�ت�د ع��ل��ى 
م��س���اح��ة 40 ك�ي�ل�وم�ت�را مربعا ويضم احتياطيا 

يق�در ب�� 195 ملي�ون ط�ن م�ن خ��ام الفوس�فات عايل 
النوعية يمكن تركيزه بطرق فيزيائية بسيطة”.

وبني صالح: “ان االنبار تحتوي عىل “ترس�بات صواب التي 
تبعد عن منجم ع�ك�اش�ات م��ن 20 - 30 ك��م، وت�ض�م 
اح�ت�ي�اط�ي�ا ك�ب�ي�را ج��دا م��ن ال�خ�ام�ات ت�ص�ل 
ال��ى أك�ث�ر م��ن 800 م�ل�ي�ون ط�ن م�غ�ط�اة بطبقة 
س�ميكة م�ن الصخور ت��ص��ل ال����ى أك��ث��ر م��ن 
20 م��ت��را وان استغاللها يف الوقت الحارض مكلف ج��دا 

بسبب س�م�ك ال�غ�ط�اء الصخري ووعورة املنطقة”.
وتابع ان “الثروة تش�مل ايضا ترس�بات الگع�رة التي تقع 
عىل مس�افة 50 كم جنوب غرب عكاشات، وال تتوفر لدينا 
اي معلوم�ات عن االحتياطي وأولياته�ا م�ت�وف�رة ل��دى 

ال�ش�رك�ة ال�ع�ام�ة للمسح الجيولوجي”.
ولف�ت صال�ح ال�ى ان “التحري�ات الت�ي ق��ام��ت ب�ه�ا 
ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�م�س�ح ال�ج�ي�ول�وج�ي 
ع��ام��ي 1987 - 1988 اث�ب�ت�ت ه��ذا االح�ت�ي�اط�ي 

امل�ث�ب�ت عىل الخرائط واملقاطع الجيولوجية”.

األنبار تكشف عن احتياطيات هائلة من الفوسفات غري املستثمرة

بغداد/ الزوراء:
أك�دت عضو لجن�ة الخدم�ات النيابية، النائ�ب منار عبد 
املطلب، امس الس�بت، أن مرشوع املدن الحديثة يف العراق 

سرى النور العام القادم 2022.
وقال�ت عب�د املطلب يف حدي�ث صحفي: ان” الع�راق يمر 
بأزمة س�كن خانقة ناتجة عن تراكمات اخطاء مستمرة 
منذ اكثر من 40 س�نة بس�بب عدم وج�ود خطة واضحة 
املعال�م من اج�ل اس�تيعاب الزيادة يف الس�كان ورضورة 
توفر م�دن حديثة قادرة عىل احت�واء الطلب املتزايد عىل 

الوحدات السكنية ملختلف الرشائح”.
واضافت عبد املطلب ان “مرشوع بناء املدن الحديثة يف 15 
محافظة عراقية سرى النور العام املقبل 2022 ، خاصة 

ان املوافق�ات الخاص�ة باألرض وبقية االف�رازات االخرة 
وصلت اىل مراحل نهائية يف اغلب املحافظات”. مؤكدة “ان 
عدد الوحدات يف كل مدينة تتباين بني محافظة واخرى”.

واش�ارت اىل ان “االس�تثمار وتوزي�ع االرايض م�ع وجود 
الق�روض هي الحل االمثل يف حل االزمة، خاصة ان العراق 
يحت�اج حاليا اىل مئات االالف م�ن الوحدات من اجل خلق 
توازن يف سوق الس�كن يف كل املحافظات، والسعي إلنهاء 
تم�دد العش�وائيات والتج�اوزات ع�ىل االراض الحكومية 

والزراعية يف ان واحد”.
ويعاني العراق منذ عقود من ازمة سكن خانقة مستمرة 
من�ذ 40 س�نة م�ا ادى اىل ب�روز التجاوزات ع�ىل االرايض 

واالمالك العامة.

اخلدمات الربملانية: مشروع املدن احلديثة سريى النور قريبا
اخنفاض جديد بأسعار الذهب 

يف األسواق احمللية

خام البصرة حيقق
 مكاسب أسبوعية
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نفط ميسان يفقد مثانية العبني يف 
مباراة االفتتاح

بغداد/ متابعة الزوراء
يعاني نفط ميس�ان من غياب 8 العبني عن مباراة االفتتاح أمام النفط، يوم غد اإلثنني، 

عىل ملعب الصناعة، ضمن انطالق منافسات الدوري املمتاز.
وقال مدرب نفط ميسان، ثائر جسام: »نفقد خدمات 8 العبني، 4 منهم بسبب اإلصابة، 
أم�ا الرباعي املحرتف فلم يلتحق بالتدريبات حتى اآلن«.وأضاف: ان نفط ميس�ان جاهز 
لخ�وض اللقاء رغم الغيابات.وش�دد »البداي�ة مهمة يف الدوري، وله�ا تأثري معنوي عىل 
الفريق، وبالتايل نسعى بكل قوة للخروج بنتيجة إيجابية«.ونوه أن الفريق استعد للدوري 

بشكل مثايل من خالل املعسكر يف مدينة أربيل، وخوض عدد من املباريات الودية.

أصفر وأمحر

يونس حممود يباشر عمله مشرفاً على املنتخب الوطين

التشيكي سوكوب يطلب معسكًرا حتضريًيا لألومليب قبل غرب آسيا

بغداد/ متابعة الزوراء
تمكن�ت إدارة نادي الطلبة الريايض من الحصول عىل بطاقة الالعب 

وكاع رمضان من نادي النفط.
وق�ال مصدر مقرب م�ن إدارة الطلبة: إن املفاوض�ات الطويلة بني 
النادي�ني انته�ت برشاء بطاق�ة رمضان بقيم�ة 50 ملي�ون دينار، 

لينتقل رسميا إىل الطلبة بعقد يمتد ملدة موسمني.
وأش�ار إىل: أن الالع�ب انضم للتدريبات املس�ائية للطلبة اليوم تحت 

إرشاف املدرب قحطان جثري.
كم�ا التحق بالفري�ق الالعب محم�د زامل قادما من الق�وة الجوية 

لتكتمل صفوف الطلبة.
وأوض�ح أن الجهاز الفني ينتظر التح�اق الالعبني املحرتفني بعد أن 

أكملت اإلدارة إجراءات إصدار تأشريات الدخول.
وأك�د: أن التح�اق املحرتف�ني بالفريق قبل انطالق املوس�م س�يمثل 

إضافة مهمة قبل افتتاح الدوري أمام الرشطة.

رمسيا.. الطلبة يتعاقد مع 
املهاجم وكاع رمضان

قاسم: النفط يسعى حلصد النقاط الثالث من لقاء نفط ميسان

علي فائز يصل الكويت متهيداً لالنضمام إىل القادسية

بغداد/ متابعة الزوراء
ب�ارش نائب رئيس االتح�اد العراقي بكرة 
الق�دم، يونس محمود، بعمله مرشفاً عىل 

املنتخب الوطني.
وقال املنس�ق االعالمي للمنتخب الوطني 
هش�ام محم�د إن “نائب رئي�س االتحاد 
يونس محم�ود بارش بعمل�ه مرشفاً عىل 

املنتخب الوطني بكرة القدم”.
م�ع  س�يتواجد  “محم�ود  ان  واوض�ح 
املنتخ�ب الوطني ابتداًء م�ن مباراة لبنان 

 ،2022 العال�م  كأس  تصفي�ات  ضم�ن 
حيث س�يكون قريباً من الالعبني والكادر 

التدريبي”.
وقرر االتحاد العراقي بكرة القدم تقس�يم 
مهامه بني االعضاء خالل املرحلة املقبلة.

وقال مصدر يف االتحاد ان “االتحاد وخالل 
اجتماع�ه االول ق�رر تقس�يم امله�ام بني 
جمي�ع اعضائه، حي�ث س�يتوىل الكابتن 
داخلي�اً  االتح�اد  ادارة  درج�ال  عدن�ان 

وخارجياً”.

واوضح ان “النائب االول عيل جبار سيتوىل 
عملي�ة اإلرشاف ع�ىل لجن�ة املس�ابقات، 
فيما سيتوىل النائب الثاني يونس محمود 

مهمة اإلرشاف عىل املنتخب الوطني”.
واضاف ان “احمد املوس�وي سيتوىل ادارة 
لجن�ة االع�الم والعالق�ات، فيما س�يتوىل 

فراس بحر العلوم ادارة لجنة التسويق”.
يذكر ان االنتخابات اجريت يوم االس�بوع 
امل�ايض وفاز به�ا عدنان درجال برئاس�ة 

االتحاد.

بغداد/ متابعة الزوراء

طال�ب م�درب املنتخ�ب األوملب�ي بكرة 

بإقام�ة  التش�يكي س�وكوب،  الق�دم، 

تجمع للفري�ق يف مدينة أربيل، تحضريا 

للمش�اركة يف بطولة غرب آس�يا )دون 

23 س�نة(، والتي ستستضيفها اململكة 

العربية الس�عودية مطلع ترشين األول 

املقبل.

وقال املنسق اإلعالمي للمنتخب األوملبي 

العراق�ي، ع�يل إس�ماعيل: إن امل�درب 

التش�يكي طال�ب بتجم�ع للفري�ق يف 

الثام�ن والعرشين من الش�هر الجاري، 

ع�ىل أن يس�افر املنتخ�ب يف الثاني من 

الشهر املقبل، بش�كل مبارش من أربيل 

إىل السعودية.

وأوضح إس�ماعيل: أن امل�درب لم يعلن 

إىل اآلن تش�كيلة املنتخب األوملبي، الذي 

س�يخوض منافس�ات غرب آس�يا، من 

أج�ل منح فرص�ة لالعبني، ومش�اهدة 

الجوالت األوىل من الدوري املمتاز.

وأشار إىل: أن املدير اإلداري سيقدم طلب 

سوكوب إىل االتحاد، إذ أن توقيت تجمع 

الالعب�ني ق�د ال يتعارض م�ع مباريات 

الدوري.

 الفتا إىل: أن املنتخب األوملبي بحاجة إىل 

هذا التجمع، من أجل تحقيق املزيد من 

االنسجام قبل البطولة.

محد: إصرار الالعبني وراء التتويج بالسوبر ومجاهري النوارس تستحق الفرحة
خلف يقدم استقالته من تدريب الصقور

بغداد/ متابعة الزوراء

علق م�درب فريق ك�رة القدم بنادي 

الزوراء، عصام حمد، عىل فوز فريقه 

بلقب بطولة كأس السوبر العراقي.

وق�ال حم�د إن “فريق ال�زوراء لعب 

بش�كل جي�د يف مباراة الس�وبر أمام 

الالعب�ني  وارصار  الجوي�ة  الق�وة 

وخربته�م ع�ىل جل�ب اللق�ب كانت 

العالمة الفارقة يف املباراة”.

واوض�ح ان “جمه�ور ال�زوراء ه�و 

املحف�ز االول للفري�ق، قب�ل انطالق 

املب�اراة آزروا الفري�ق وتواج�دوا يف 

جمي�ع الوح�دات التدريبية، نأمل ان 

نقدم لهم موسماً ناجحاً يليق باسم 

الفريق”.

ومن جهته، ق�دم املدرب أحمد خلف 

اس�تقالته من قيادة الق�وة الجوية، 

بع�د خس�ارة الفريق أمام ال�زوراء، 

يف بطولة كأس الس�وبر، بهدف دون 

رد.

وق�ال مصدر مق�رب م�ن اإلدارة إن 

النادي قبل اس�تقالة خلف وفاوضت 

مدربني لتويل املهمة.

شنيش�ل  رايض  امل�درب  أن  وب�ني: 

اعتذر عن عدم قيادة الفريق، ونصح 

ب�رورة منح امل�درب الجدي�د وقتا 

كافي�ا، بدلي�ل أن الفريق يف املوس�م 

املايض احتاج تس�ع جوالت لتستقر 

نتائجه ويتوج بالثنائية بعدها.

وأش�ار إىل أن اإلدارة اتفق�ت مبدئي�ا 

مع املدرب السابق أيوب أوديشو.

يش�ار إىل أن أحم�د خلف ق�اد القوة 

الجوي�ة يف مباراة واح�دة، هي كأس 

السوبر أمام الزوراء، وخرس نتيجتها 

بهدف دون رد.

وت�وَج فريُق الزوراء بكأس الس�وبر 

العراق�ي ملوس�م 2021، وذل�ك بع�د 

فوزه عىل فريق القوة الجوية بهدٍف 

نظيف سجله الالعب )مازن فياض( 

يف املباراة التي جمعت الفريقني  عىل 

ملعب الش�عب الدويل، وقادها طاقٌم 

تحكيم دويل بقيادة مهند قاسم.

وقل�َد رئي�س االتحاد العراق�ي لكرة 

القدم، عدن�ان درجال، فريق الزوراء 

الس�وبر  ل�كأس  البط�ل  بميدالي�ة 

العراق�ي، يف املب�اراة الت�ي ش�هدت 

حض�وَر ع�دٍد م�ن أعض�اء االتحاد 

العراقي، وكذلك ضيوف الرشف. 

ودخَل فريُق القوة الجوية بتش�كيلة 

مؤلف�ة م�ن فه�د طال�ب لحراس�ة 

املرمى، وإحس�ان ح�داد )مصطفى 

مؤي�د( والغان�ي ويلس�ون أكاكب�و 

وأحمد إبراهيم وميثم جبار ورضغام 

إس�ماعيل )هم�ام ط�ارق( وصفاء 

هادي) س�امح س�عيد( ومحمد عيل 

عب�ود وحس�ني جبار)رشي�ف عب�د 

الكاظ�م( وإبراهيم باي�ش وحمادي 

أحمد )أحمد زامل(،

بينما دخ�ل فريق الزوراء بتش�كيلة 

مؤلف�ة م�ن ع�يل ياس�ني لحراس�ة 

املرمى، وعالء مهاوي وزاهر ميداني 

وعباس قاسم وحسام كاظم )أحمد 

حس�ن مكنزي( وس�عد عب�د األمري 

وأحم�د فاضل)محمد رضا( ومحمد 

صال�ح ومه�دي كام�ل )مؤي�د عبد 

الباس�ط( وم�ازن في�اض) منتظ�ر 

محم�د ج�رب ( والجزائ�ري له�واري 

الطويل )الحسن حبيب(. 

وش�هدت منافس�ات الش�وط األول 

بعض التحف�ظ ع�ىل أداء الفريقني، 

بينم�ا كان القوة الجوي�ة قريباً من 

تسجيل الهدف األول بعد أن سنحت له 

فرصتان للتسجيل عن طريق الالعب 

رضغام إس�ماعيل والتي اصطدمت 

بالقائ�م األيمن ملرمى ال�زوراء، قبل 

أن يهدر زميله الالعب حس�ني جبار 

فرص�ًة محقق�ًة للتس�جيل، بعد أن 

واجه املرمى قبل أن يسدد الكرة أعىل 

املرمى. 

وبادَر فريق الزوراء إىل البداية القوية 

يف الش�وط الثان�ي، وش�ن هجم�اٍت 

خط�رة ع�ىل مرم�ى الق�وة الجوية، 

قبل أن ينجح الالعب مازن فياض يف 

تسجيل الهدف األول بالدقيقة )52( 

بع�د دربكة للك�رة يف منطق�ة جزاء 

الق�وة الجوي�ة، لتع�ود إلي�ه ويضع 

الكرة يف الشباك.

وأج�رى مدرب فريق الق�وة الجوية، 

أحمد خل�ف، ثالثة تبديالت هجومية 

عىل دفع�ٍة واحدٍة، يف محاولة للعودة 

للمباراة، بينما أجرى مدرب الزوراء، 

عصام حمد، تبديلني يف خط الوسط، 

وذلك لغلق املساحات عىل فريق القوة 

الجوية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدرب كرة النفط، باسم قاسم، أن فريقه جاهز تماما النطالق 

منافسات الدوري املمتاز، املقرر يوم 20 أيلول الجاري.
وق�ال قاس�م: ان الفريق أكم�ل تحضرياته بش�كل نهائي النطالق 
منافس�ات ال�دوري املق�ررة اإلثن�ني املقبل.وأضاف: “س�نخوض 
املباراة األوىل أمام نفط ميس�ان يف ملع�ب التاجي، ونأمل أن نحقق 
بداية جيدة ونكس�ب النقاط الثالث”.وأوضح: “أن مواجهة الفرق 
النفطي�ة فيما بينها، دائما ما تكون ندية، وتش�هد تنافس�ا كبريا، 

وس�بق أن العبنا نفط ميسان يف معسكرنا بمدينة أربيل، حيث يعد 
من الفرق املنظمة وهو منافس عنيد”.

وتاب�ع: “املباراة ل�ن تكون س�هلة، لكن نطمح لحص�د نقاطها”.
وأشار إىل أن الالعبني بحالة بدنية ممتازة، والفريق مكتمل ال يوجد 
أي غيابات.وختم: “الالعبون الجدد استقروا مع الفريق والتدريبات 

أثناء األعداد جعلت الفريق بحالة انسجام ممتاز”.
يشار إىل أن النفط تعاقد مع 9 العبني محليني يف املوسم الحايل، وال 

يوجد أي العب محرتف.

بغداد/ متابعة الزوراء
وض�ل مداف�ع املنتخ�ب الوطن�ي بكرة 
الق�دم، عيل فائ�ز، إىل الكوي�ت، تمهيداً 
القادس�ية  صف�وف  اىل  النضمام�ه 

الكويتي.

وذكر النادي يف بيان مقتضب عرب موقعه 
الرس�مي أن “ع�يل فائز وص�ل الكويت 

تمهيداً لالنضمام إىل القادسية”.
مص�در  اوض�ح  متص�ل،  س�ياق  ويف 
مقرب م�ن فائ�ز أن “فائ�ز حصل عىل 

كت�اب االس�تغناء الخ�اص به م�ن قبل 
نادي الرشط�ة، بالتايل س�يكون جاهزاً 

للمشاركة يف قادم االستحقاقات”.
يذك�ر ان فائز لعب أساس�ياً يف مباراتي 

العراق امام كوريا الجنوبية وإيران.

إعالمنا الرياضي
نعت االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية، 
املص�ور الري�ايض املع�روف علوان الس�وداني 
الذي تويف يوم الخميس املايض، إثر نوبة قلبية 

مفاجئة.
ويعد الس�وداني أح�د أبرز املصوري�ن يف تأريخ 
الرياضة العراقية، إذ وثق عىل مدى عرشات السنني 
ص�ور املنتخب الوطن�ي العراقي يف أب�رز بطوالت�ه وانجازاته، وخاصة 

خالل حقبة الثمانينيات.
وح�از الس�وداني ع�ىل جائزة أجم�ل صورة لح�ارس مرم�ى املنتخب 

السعودي محمد الدعيع يف بطولة كأس الخليج العربي عام 1984.
ش�غل منصب املصور األول يف صحيفة البعث الريايض ومجلة الرش�يد، 
ووثق خالل مس�ريته الفنية صورا فنية مهمة لعدد من الفنانني الكبار 
اب�ان الثمانينيات والتس�عينيات، وأبرزهم الفنان كاظم الس�اهر الذي 

ارتبط معه بعالقة فنية وانسانية.
جدير بالذكر أن املصور الصحفي الريايض علوان السوداني، بدأ التصوير 
الريايض يف ثمانينيات القرن املايض، إذ شارك يف تغطية مباريات الدوري 
العراقي لكرة القدم وااللعاب الرياضية االخرى، اضافة اىل مش�اركته يف 
تغطية مباري�ات املنتخب الوطني العراقي، وراف�ق املنتخبات العراقية 

ألكثر من 27 عاما يف مختلف املحافل العربية واالسيوية والدولية.
حصل املصور السوداني عىل اكثر من  15 جائزة محلية ودولية، وغادر 
للعم�ل يف قطر  مدة تجاوزت 5 اعوام، س�افر بعدها اىل اليمن، وأس�س 

هناك صحيفة تعنى بالسياحة واالثار.
وعمل ل�دى عودته اىل العراق مصورا يف جريدة الصباح التابعة لش�بكة 

اإلعالم العراقي.



أعماله  ووكيل  لربشلونة،  الفني  املدير  كومان،  رونالد  الهولندي  تحدث 
روب يانسن، عن كواليس الخالف الذي حدث بني خوان البورتا، رئيس 
تأكيدات من  قليلة.وكان هناك  الهولندي، منذ أشهر  برشلونة، واملدرب 
قبل البورتا نفسه، بأنه يبحث عن مدرب جديد ليتوىل املسؤولية بدالاً من 
كومان، وهو ما تحدث عنه املدرب الهولندي ووكيله يف الفيلم الوثائقي 
الفيلم:  باسم »فورزا كومان«.وقال كومان خالل  يذاع يف هولندا،  الذي 
»كنا نسري بشكل جيد، وبعد ذلك، قال يل الرئيس )ما زال لدي شكوك، 
نحتاج إىل مزيد من الوقت وسنبحث عن خيارات أخرى ملنصب املدرب، ال 

يمكننا توضيح أي يشء آخر(«.
أما وكيل املدرب الهولندي، فقال: »البورتا قال إنه يحتاج إىل أسبوعني أو 
ثالثة أسابيع للعثور عىل مدرب جديد، وإذا لم يتمكن من العثور عليه، 

فيمكن لرونالد أن يظل يف منصبه«.
وأضاف: »لقد كان قراراًا مجنوناًا، ال يعتمد عىل أي يشء سوى مشاعره 
تجاه رونالد«.وأكمل: »لم أتحدث مع البورتا منذ ذلك الوقت، لكن لحسن 
أمام  البورتا  خرج  لذلك  كومان،  عىل  لإلبقاء  حوله  من  تدخل  الحظ، 
وسائل اإلعالم ليعلن أن كومان مستمر يف برشلونة، وأنهم أصدقاء، هذا 

هو النفاق رفيع املستوى«.
من  طلب  أنه  كومان  أوضح  جانبه،  من 

ا وأن يعرب عما  البورتا أن يكون واضحاً
ا بشأنه. يفكر فيه حقاً

الرئيس،  هو  »الرئيس  وقال: 
وهو هنا التخاذ القرارات، 

طلبت منه أن يخربني 
بأنني لست جيداًا 

يكفي  بما 
يب  ر لتد
 ، يق لفر ا

حتى 
من  نتمكن 

هذه  إنهاء 
يرتكني  وال  القصة، 

وسط إمكانية خروج أنباء تفيد 
بأنه يبحث عن مدربني جدد«.

القدم،  لكرة  السعودي  االتحاد  أعلن 
أن منتخبه النسائي للصاالت سيقيم 
معسكرا تدريبيا يف كرواتيا، من أجل 
الخليجية  للمنافسات  االستعداد 

واآلسيوية املقبلة.
الرسمي،  موقعه  عرب  االتحاد  وذكر 
مدينة  إىل  وصل  النسائي  املنتخب  أن 
امس  صباح  الكرواتية،  بوريتش 
تدريبي  معسكر  إلقامة  السبت، 

الشهر  من   30 يوم  حتى  يستمر 
املحيل  معسكره  أنهى  بعدما  الحايل، 
أستمر  والذي  الرياض،  بالعاصمة 

ملدة 6 أيام.
السعودية  منتخب  صفوف  وتشهد 
بعض  تواجد  للصاالت،  النسائي 
مواهبهن  أظهرن  الالتي  الالعبات 
مستوى  عىل  املحلية  البطوالت  يف 
الرياض  دوري  مثل  املناطق، 

كاملهاجمة  املجتمعي،  والدوري 
اململكة،  فريق  من  الحمدان  منرية 

وتالة  جفري  فرح  والالعبتني 
الغامدي من فريق جدة إيجيلز، 
والالعبة تقية رشوان من فريق 

ِمراس.
السعودي  املنتخب  وكان 

النسائي للصاالت، قد ظهر عىل 
يف  مرة  ألول  الرسمي  املستوى 
منافسات  خاض  عندما   ،2019
املرأة  لرياضة  السادسة  الدورة 
بالكويت،   2019 الخليجية 
امليدالية  بحصده  انتهت  والتي 
االتحاد  الربونزية.ويسعى 
لتأسيس  القدم  لكرة  السعودي 
حيث  للعشبي،  نسائي  منتخب 

عن  املايض  الشهر  خالل  أعلن 
تعاقده مع املدربة األملانية، مونيكا 

أسبوعني  قبل  كشف  كما  ستاب، 
عن استعداده إلطالق دوري رسمي 

يف  للعشبي،  النسائية  القدم  لكرة 
غضون األشهر القليلة املقبلة.

أحد  مع  للتعاقد  برشلونة  نادي  يسعى 
مانشسرت  صفوف  يف  البارزين  الالعبني 

سيتي، خالل املريكاتو الشتوي املقبل.
وحسب صحيفة »سبورت«، فإن برشلونة كان 
قريباًا من الحصول عىل خدمات رحيم سرتلينج، 
نجم مانشسرت سيتي، يف الصيف املايض.وأشارت 
لربشلونة،  الريايض  املدير  أليماني  ماتيو  أن  إىل 
سافر إىل مانشسرت، وكاد يحسم الصفقة يف املريكاتو 
مكانه  سرتلينج  فقد  أن  بعد  املايض،  الصيفي 

القيود  جوارديوال.وبسبب  بيب  املدرب  تشكيلة  يف 
سبيل  برشلونة ضم سرتلينج عىل  االقتصادية، حاول 
أنطوان  مع  تبادلية  صفقة  يف  إقحامه  أو  اإلعارة، 
لكن  روبريتو،  أو سريجي  ديمبيل  أو عثمان  جريزمان 
لم تنجح خطة البارسا.وذكرت الصحيفة اإلسبانية أن 
برشلونة سيعود بقوة ملحاولة ضم رحيم سرتلينج يف 
سيتي  مانشسرت  أن  املقبل.ونوهت  الشتوي  املريكاتو 
لن يمانع بيع العبه اإلنجليزي، بعدما بات لدى الفريق، 

العديد من الخيارات البديلة يف خط الهجوم.

طوكيو،  ماراثون  تنظيم  عىل  القائمون  قال 
املقبل،  آذار  حتى  السباق  تأجيل  قرروا  إنهم 
حالة  بسبب   2022 يف  السباق  نسخة  وإلغاء 
اليابانية،  العاصمة  يف  املطبقة  الصحية  الطوارئ 
كورونا. بفريوس  العدوى  تفيش  استمرار  ظل   يف 

ماراثون طوكيو عرب موقعها  وأوضحت مؤسسة 
الرسمي، أن السباق الذي كان من املقرر إقامته يف 17 
 ترشين أول املقبل، تأجل إىل السادس من آذار 2022.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية لألنباء عن تاداكي 
صدق  بكل  »أود  قوله  السباق  مدير  هايانو 
واملتطوعني،  للعدائني  فقط  ليس  االعتذار، 
الحدث«. ينتظر  كان  من  لكل   لكن 

ماراثون  يتأثر  التوايل،  عىل  الثاني  وللعام 
بعد  كورونا،  جائحة  باستمرار  طوكيو 
عىل  املايض  العام  يف  السباق  اقترص  أن 

عدائي الصفوة.

                         

أعلنت مجلة فوربس األمريكية، قائمة أكثر 10 أشخاص حول 
العال�م يحصلون ع�ىل إعجابات عىل منش�وراتهم عرب تطبيق 

“إنستجرام”. 
ولم يكن مفاجئا ألحد، أن النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو 
يتص�در القائم�ة، كونه الش�خص األكثر تكلف�ة لإلعالن عرب 
حس�ابه عىل “إنس�تجرام”، حيث يملك أكثر م�ن 344 مليون 

متابع.
كما أوضحت املجلة، أن رونالدو يحصل عىل 1.6 مليون دوالر، 

مقابل أي صورة يقوم بنرشها عرب حسابه.
ويأت�ي خلف رونال�دو كالاً من، املمثل دواين جونس�ون، كاييل 

جينر، أريانا جراندي.
ويف املركز الخام�س، يقبع األرجنتيني ليو مييس، نجم باريس 
سان جريمان، الذي يتقاىض 1.1 مليون دوالر، مقابل نرش أي 

صورة عرب حسابه، ويملك 265 مليون متابع.

تع�ادل نيوكاس�ل م�ع ضيف�ه لي�دز يونايت�د 1-1، ضم�ن 
منافسات املرحلة الخامسة من الدوري اإلنجليزي.

وتق�دم لي�دز يونايتد ع�ن طريق العب�ه الربازي�يل رافينيا يف 
الدقيق�ة 13، قب�ل أن يدرك آالن س�انت ماكس�يمني التعادل 

لنيوكاسل يف الدقيقة 44.
ورفع ليدز يونايتد رصيده إىل 3 نقاط يف املركز السادس عرش، 
حي�ث ظل ب�ال فوز بعد م�رور خمس مراحل من املس�ابقة، 
وينطبق األمر ذاته عىل نيوكاسل صاحب املركز الثامن عرش 

برصيد نقطتني.

ترتكز األنظار مجددااً عىل النجم الربتغايل 
كريستيانو رونالدو بعد خسارة فريقه 
يونغ  أمام  املفاجئة  يونايتد  مانشسرت 
بويز السويرسي يف دوري أبطال أوروبا 
»الشياطني  مع  يحاول  إذ  القدم،  لكرة 
عىل  الحلول  لدى  التعويض  الحمر« 
املرحلة  يف  األحد  اليوم  وستهام 
لكرة  اإلنجليزي  الدوري  من  الخامسة 
بعرش  الرتتيب  يونايتد  ويتصدر  القدم. 
نقاط، متساويااً مع تشيليس وليفربول 

وإيفرتون.
وتربز مواجهة تشيليس بطل أوروبا مع 
الذي  توتنهام  اللندني  وجاره  مضيفه 
يحاول تعويض سقوطه أمام كريستال 

باالس بعد ثالثة انتصارات افتتاحية.
طالب النرويجي أويل غونار سولسكاير 
العبيه باللعب أفضل وتقديم رد رسيع، 
شكلتها  التي  اإليجابية  األجواء  برغم 
عودة املخرضم رونالدو إىل ملعب »أولد 
ريال  مع  طويلة  رحلة  إثر  ترافورد« 
اإليطايل.  ثم يوفنتوس  اإلسباني  مدريد 
خمس  العالم  يف  العب  أفضل  وقدم 
مرات أداءاً رائعااً خالل الفوز األخري عىل 
نيوكاسل، كما هز الشباك باكرااً يف برن، 
إال أن طرد آرون وان - بيساكا أدى إىل 
اهتزت  أن  بعد  األحمر  الفريق  خسارة 
إثر تمريرة  القاتلة  اللحظات  شباكه يف 

خاطئة من املهاجم جييس لينغارد.
املعنوي  الوضع  عىل  سولسكاير  علق 
انتكاسة،  إنها  تعلمون،  »كما  للفريق 
ولدينا  أفضل،  نتيجة  نحقق  أن  علينا 

النقاط  هذه  عىل  لنحصل  مباريات   5
بحاجة  نحن  التي  ال�12  أو  العرش 
عن  عرش  الستة  دور  لبلوغ  إليها« 
املجموعة السادسة التي تضم فياريال 
)تعادال  اإليطايل  وأتاالنتا  اإلسباني 
أنها ليست  املؤكد  2(. وتابع »من   - 2
جيد  فريق  لكننا  أردناها  التي  البداية 
مجددااً«.  توازننا  استعادة  وبإمكاننا 
يستغرب  لم  أنه  سولسكاير  وأوضح 
بعد  إليه  وجهت  التي  االنتقادات 
إىل  مشريا  بويز،  يانغ  أمام  الخسارة 
التدريبي.  النتائج تميل عليه نهجه  أن 

النرويجي  للمدرب  انتقادات  ووجهت 
طرد  بعد  للمباراة  السيئة  إدارته  بعد 
يف  بيساكا   - وان  أرون  األيمن  الظهري 
قبل  سولسكاير  وقال  األول.  الشوط 
املعتاد  »يف  يونايتد:  وستهام  مواجهة 
من  أكثر  النتائج  عىل  بناء  الحكم  يتم 
العناوين...  تحدد  النتائج  النوايا. 
أو  مذهلة  مباراة  تكون  أن  النادر  من 
نعلم  وذاك.  هذا  بني  ما  لكنها  سيئة 
املزيد  ونتوقع  مرتفعة  التوقعات  أن 
جيدا  يكن  لم  األداء  أيضااً،  أنفسنا  من 
تكون  لن  الورق،  ملعايرينا«.عىل  وقفا 
كونه  سائغة،  لقمة  وستهام  مواجهة 
جيد  بشكل  الجديد  املوسم  استهل 
كما  وتعادلني،  فوزين  بتحقيقه  أيضااً 
من  املجموعات  دور  يف  مشواره  بدأ 
عىل  بفوزه  ليغ«  »يوروبا  مسابقة 
صفر   -  2 الكرواتي  زغرب  دينامو 
مجددااً  الفريقان  ويتواجه  الخميس. 
األربعاء املقبل لكن هذه املرة يف »أولد 
ملسابقة  الثالث  الدور  ضمن  ترافورد« 
املهاجم  الرابطة.سيقارع  كأس 
العائد  لوكاكو،  روميلو  البلجيكي 
لتوتنهام  الدويل  الهداف  تشيليس،  إىل 
هاري كني، يف مواجهة لندنية منتظرة 
اليوم األحد. يحقق لوكاكو، القادم من 
إنرت ميالن بعد قيادته إىل لقب الدوري 
اإليطايل، بداية رائعة يف »الربيمري ليغ«، 
 135 مقابل  تشيليس  استعاده  بعدما 
مليون دوالر. سجل أربع مرات يف أربع 

مباريات، بينها رأسية يف مرمى زينيت 
دوري  يف  األسبوع  منتصف  الرويس 

أبطال أوروبا.
التسجيل  من  ال�»بلوز«  معاناة  وبعد 
نهاية املوسم املايض، أقر املدرب األملاني 
البلجيكي  تألق  أن  توخيل  توماس 
لفريق  هواء  نسمة  شكل  لوكاكو 
كنا  الذي  الالعب  »هو  العاصمة  غرب 
متواضع.  أيضااً  »هو  وتابع  نفتقده«. 
منفتح دومااً للجميع وهذا يمنح طاقة 

وأجواء نفخر فيها«.
أيامه،  أجمل  لوكاكو  يعيش  وفيما 
يخوض كني موسما جديدااً مع توتنهام 
انتقاله إىل مانشسرت  بعد فشل صفقة 
شمال  فريق  هداف  يزال  ال  سيتي. 
بعد  ألقابه  أول  إلحراز  تواقااً  العاصمة 
رئيس  لكن  توتنهام،  مع  سنة   13
النادي دانيال ليفي رفض تلبية رغباته 

بالرحيل.
مع  املتعادل  توتنهام  يسعى  وفيما 
رين الفرنيس 2 - 2 يف مباراته األوىل يف 
املستحدثة  للمسابقة  املجموعات  دور 
»كونفرس  األوروبي  املؤتمر  دوري 
أمام  املذلة  خسارته  لتعويض  ليغ«، 
سيداوي  الدوري،  يف  باالس  كريستال 
كني جراحه بحال افتتح عداد تسجيله 
تشيليس  سيبدأ  وبينما  املوسم.  هذا 
املواجهة أمام توتنهام باعتباره األكثر 
ترشيحا للفوز، سيعرف نونو إسربيتو 
أي مدى من  إىل  توتنهام  مدرب  سانتو 

الجاهزية وصل فريقه عندما يصطدم 
بفريق املدرب توخيل بطل أوروبا.

باألرقام: لوكاكو يتفوق عىل كني قبل 
الصدام املرتقب

يتفوق روميلو لوكاكو مهاجم تشيليس، 
كني،  هاري  توتنهام،  يف  نظريه  عىل 
وذلك قبل صدام الفريقني، اليوم األحد، 
من  الخامسة  الجولة  مباريات  قمة  يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
لوكاكو  أن  صن  ذا  صحيفة  وذكرت 
يتفوق عىل كني يف سباق الحذاء الذهبي 
واملراوغات  املرمى  عىل  والتسديدات 

وعدد ملسات الكرة والثنائيات.
هذا  مباريات   3 يف  العب  كل  وشارك 
لوكاكو،  تهديف  معدل  وبلغ  املوسم، 
 3 تسجيله  بعد  مباراة،  كل  ا  هدفاً

أهداف.
أما هاري كني لم يهز الشباك يف الدوري 
هذا املوسم، وبدا متأثراًا بعدم انتقاله إىل 

مانشسرت سيتي هذا الصيف.
املرمى  عىل  كرات   5 لوكاكو  وسدد 
مقابل تسديدتني فقط لهاري كني، كما 
يتفوق املهاجم البلجيكي يف عدد ملسات 
الكرة والتي وصلت إىل 102 ملسة مقابل 

91 ملسة فقط لكني.
بالثنائيات  الفوز  يف  لوكاكو  ونجح 
فقط  مرات   10 مقابل  مرة   16 بواقع 
 5 البلجيكي  وأنهى  كني،  لهاري 
مراوغات   4 مقابل  بنجاح  مراوغات 
لنجم السبريز، وهو العدد ذاته للثنائي 

يف التمريرات املفتاحية.
مهاجمه  عىل  كثرياًا  تشيليس  ويعول 
التتويج  نحو  الفريق  قيادة  يف  لوكاكو 
بلقب الربيمريليج، بعد عودته إىل قلعة 
ا  قادماً الصيف  هذا  بريدج  ستامفورد 

من إنرت مقابل 97.5 مليون إسرتليني.
للسبريز،  األبرز  النجم  فهو  كني  أما 
تسجيل  يف  مسريته  خالل  ونجح 
يف  خاضها  مباراة   420 يف  ا  هدفاً  250
الدوريات املختلفة، بينما سجل لوكاكو 

ا يف 523 مباراة. 263 هدفاً
 41 كني  سجل  الدويل،  الصعيد  وعىل 
بقميص  خاضها  مباراة   64 يف  ا  هدفاً
ا  هدفاً  67 لوكاكو  سجل  بينما  إنجلرتا، 

يف 100 مباراة دولية مع بلجيكا. 
وصافة  يحتل  تشيليس  أن  يذكر 
بفارق  نقاط،   10 برصيد  الربيمريليج 
يونايتد  مانشسرت  عن  فقط  األهداف 
املتصدر، بينما يتواجد توتنهام يف املركز 

السابع برصيد 9 نقاط.
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ثروة طائلة لرونالدو من “إنستغرام”

التعادل حيكم مواجهة نيوكاسل 
وليدز يف الدوري اإلجنليزي

اعالم الكرتوني قمة ساخنة بني تشيلسي وتوتنهام... ويونايتد خيوض 
رحلة حمفوفة باملخاطر إىل وستهام

برشلونة يطارد جنم مانشسرت سييت سرتلينج يف الشتاء

 تأجيل ماراثون طوكيو بسبب كورونا

وكيل كومان: البورتا منافق رفيع املستوى

منتخب السعودية النسائي للصاالت يعسكر يف كرواتيا
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غزة/متابعة الزوراء:
يواجه خريج�و تخصص الصحافة 
واإلعالم يف قطاع غزة أزمة حقيقية 
يف الحص�ول ع�ى ف�رص عم�ل يف 
ارتف�اع  م�ع  األخ�رة  الس�نوات 
مع�دالت البطال�ة ون�درة التوظيف 
ع�ى صعي�د املؤسس�ات اإلعالمية 
املحلية وتوقفها بشكل شبه كيل يف 

املؤسسات الحكومية.
الجه�از  إحصائي�ات  وبحس�ب 
الفلس�طيني،  لإلحص�اء  املرك�زي 
ف�إن مع�دل البطال�ة لألف�راد ب�ن 
)20 إىل 29 عام�ًا(، الحاصل�ن عى 
مؤه�ل علمي يف تخصص الصحافة 
واإلعالم يف فلس�طن يبلغ 56% بن 
الذك�ور واإلناث، أم�ا يف قطاع غزة، 

فتبلغ نسبة البطالة %76.3.
خريج�ي  أن  إىل  البيان�ات  وتش�ر 
يف  واإلع�الم  الصحاف�ة  تخص�ص 
فلس�طن يحتاجون عادة إىل 12.1 
ش�هرا للحص�ول عى فرص�ة عمل 
بعد تخرجه�م، يف حن ترتفع هذه 
النس�بة يف صفوف الذكور إىل 15.5 
ش�هراً، وتنخفض يف صفوف اإلناث 

إىل 9.1 أشهر.
ورغ�م االرتف�اع الواض�ح يف معدل 
برام�ج  ع�دد  أن  إال  البطال�ة، 
ع�ى  املحس�وبة  التخصص�ات 
الصحاف�ة يف القط�اع ال يق�ل ع�ن 
22 برنامجاً وقس�ماً تخرج سنوياً 
عرشات الطلبة من حملة ش�هادتي 
الدبلوم املتوس�ط أو البكالوريوس، 
فيما شهدت األعوام األخرة افتتاح 
تخصصات صحفية جديدة. وترجع 
الجامعات أسباب افتتاح تخصصات 
بالصحاف�ة  عالق�ة  ذات  جدي�دة 
ملواكب�ة التط�ور الرقم�ي الحاصل 

وإكس�اب الخريجن مه�ارات أعى 
من تل�ك املوج�ودة يف التخصصات 
التقليدي�ة، أم�اًل يف زي�ادة فرصهم 
يف الحص�ول ع�ى وظائ�ف مقارنة 

بالتخصصات القديمة.
الصحفي�ن  نقي�ب  نائ�ب  يق�ول 
الفلس�طينين تحس�ن األسطل إن 
عدد الصحفين املسجلن يف النقابة، 
س�واء العاملن منهم أو املتعطلن، 
وصحفي�ة،  صحف�ي   900 يبل�غ 
غر أن نس�بة من يحملون ش�هادة 
الصحافة واإلعالم منهم ال تزيد عن 
30% فقط. ويؤكد األسطل، أنه يجب 
إعادة النظر يف جميع أقسام اإلعالم 
يف الجامع�ات املحلية، ع�ى اعتبار 
أن م�ا يجري بحق الطلبة »كارثة«، 
جراء عجز هذه األقس�ام والكليات 
عن إلزام الجهات الحكومية بإيجاد 
تعري�ف واض�ح للمه�ن الصحفية 

كما باقي املهن األخرى.
املؤسس�ات  جمي�ع  تش�رط  وال 
الصحفية املحلي�ة أن يكون املتقدم 
لش�غل وظيفة الصحف�ي أو املحرر 
حامالً لش�هادة الصحافة واإلعالم، 
ب�ل يكف�ي أن يك�ون م�ن حمل�ة 

وأن  اإلنس�انية  العل�وم  ش�هادة 
يك�ون مكتس�باً لجمي�ع امله�ارات 
اإلعالمي�ة املطلوب�ة لش�غل ه�ذه 
الوظيف�ة. ووف�ق تقدي�رات نائ�ب 
نقي�ب الصحفين، فإن هناك قرابة 
25 قسماً وبرنامجاً لتدريس اإلعالم 
يف الجامع�ات ع�ى صعي�د درجتي 
البكالوريوس والدبلوم، فيما ال تقل 
أع�داد الخريجن من ه�ذه الربامج 
عن 200 س�نوياً، تلتحق فئة كبرة 
منه�م باملتعطلن عن العمل. ويرى 
األس�طل أن املطلوب إصدار قانون 
يوضح من يمارس مهنة الصحافة 
ويقرصها عى خريجي التخصصات 
الصحفية واإلعالمية من الجامعات 
كم�ا باق�ي التخصص�ات العلمي�ة 
األخرى، وهو الحل الذي من ش�أنه 
أن يخفض نسبة البطالة يف صفوف 

الخريجن.
ويعت�رب تخص�ص اإلع�الم يف أغلب 
الجامع�ات والكلي�ات املحلي�ة من 
التخصص�ات املتاح�ة أم�ام جميع 
الطلبة عى صعيد الدبلوم املتوسط، 
مع�دل  ع�ى  الحص�ول  رشيط�ة 
50%، ومع�دل ال يق�ل ع�ن 65% يف 

ش�هادة الثانوي�ة العامة، يف حن ال 
يخضع املتقدم لهذا التخصص ألي 

اختبارات مسبقة الختياره.
يف م�وازاة ذل�ك، يرى رئيس قس�م 
الجامع�ة  يف  واإلع�الم  الصحاف�ة 
أن  وايف  أم�ن  غ�زة  يف  اإلس�المية 
الواقع الذي يعيش�ه القط�اع ألقى 
بظالل�ه ع�ى تخص�ص الصحافة 
كما باقي التخصصات يف ظل وجود 
مجتم�ع ش�اب ومنغل�ق، ع�دا عن 
تبعات الحصار اإلرسائييل املفروض 
وعدم وجود التواصل مع املؤسسات 
اإلعالمي�ة، إىل جانب ت�وزع األعباء 
اإلعالمي�ة لعدة تخصص�ات أخرى. 
ويق�ول وايف، إن م�ن ب�ن العوامل 
التي ألق�ت بظاللها ع�ى تخصص 
الصحاف�ة ه�و تع�دد املؤسس�ات 
الت�ي تمتهن تدري�س التخصصات 
اإلعالمية، وهو ما أدى الرتفاع أعداد 
الخريجن، إذ يعترب قسم الصحافة 
اإلس�المية  الجامع�ة  يف  واإلع�الم 
ه�و األول من حيث التأس�يس عام 

.1992
الفلس�طيني،  األكاديم�ي  ووف�ق 
ف�إن قس�م الصحاف�ة يف الجامعة 
عن�د  مقص�وراً  كان  اإلس�المية 
تأسيس�ه عى تخصص يتعامل مع 
قراب�ة 30 إىل 40 طال�ب وبالع�دد 
أم�ا حالي�اً  الطالب�ات،  ذات�ه م�ن 
فإن هن�اك أكث�ر م�ن 22 برنامجاً 
والكلي�ات  الجامع�ات  يف  لإلع�الم 
إىل  وايف  ويش�ر  غ�زة.  يف  املحلي�ة 
أن إجم�ايل التخصص�ات اإلعالمية 
املوجودة داخل جامعت�ه حالياً هو 
6 تخصص�ات، منه�ا برنام�ج ت�م 
إطالقه قب�ل قرابة عام�ن ويطلق 
عليه اس�م »اإلعالم الرقم�ي«، عدا 

عن برنامج الدراس�ات العليا، الذي 
يعترب هو الوحي�د يف القطاع والذي 

تم افتتاحه عام 2010.
من جانبه، يعتقد عميد كلية اإلعالم 
يف جامعة األقىص الحكومية يف غزة 
أحمد مغاري أن أحد أبرز األس�باب 
يف  البطال�ة  مع�دالت  ارتف�اع  وراء 
صفوف الخريجن يعود الس�تقبال 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة خريجن من 
الجامعي�ة  التخصص�ات  مختل�ف 
للعمل ضمن طاقمها اإلداري والفني. 
ويقول مغاري، إن املسؤولية تتوزع 
عى عدة أطراف م�ن بينها الطالب، 
الذي عليه السعي الكتساب املهارات 
املطلوب�ة، باإلضاف�ة إىل الجامعات 
وكلي�ات اإلعالم، التي ب�ات مطلوباً 
منه�ا تقنين بعدد الطلبة امللتحقن 
يف التخصص�ات الصحفي�ة، بحيث 
يك�ون هن�اك ق�در م�ن املقاب�الت 
بم�ا  الطلب�ة  لقب�ول  واملس�ابقات 
يساهم يف تقليل أعداد الخريجن من 
ه�ذا التخصص. ويش�ر األكاديمي 
الفلسطيني إىل أن الجامعات ليست 
مس�ؤولة عن حالة االنتشار الكبر 
لتخصصات وبرامج الصحافة، عى 
اعتبار أن من يتحمل املسؤولية هي 
املؤسسة الرئيسة املخططة للتعليم 
واملتمثل�ة يف وزارة الربية والتعليم، 
كونه�ا املس�ؤولة عن ضب�ط العمل 
بسياس�ات علي�ا. وبحس�ب عمي�د 
كلي�ة اإلع�الم يف جامع�ة األق�ىص 
الحكومي�ة يف القطاع، ف�إن إجمايل 
الطلبة الخريجن من هذا التخصص 
يف الجامع�ة ال يقل ع�ن 100 طالب 
وطالبة سنوياً، فيما تستعد الجامعة 
حالي�اً لفتح برنامج�ن جديدين يف 

مجال الصحافة واإلعالم.

بروكسل/ا.ف.ب:
قدمت املفوضية األوروبية، سلسلة توصيات 
س�يما  وال  الصحفي�ن،  حماي�ة  لتحس�ن 
أثناء التظاهرات، ولك�ن أيضاً عرب اإلنرنت، 
معربة ع�ن قلقها من زي�ادة الهجمات عى 
وسائل اإلعالم يف السنوات األخرة، يف االتحاد 

األوروبي.
وقالت نائبة رئي�س املفوضية فرا جوروفا: 
»ندع�و الي�وم ال�دول األعض�اء إىل التح�رك 
بحس�م، لجع�ل االتح�اد األوروب�ي مكان�اً 
أكث�ر أمان�اً للصحفين«، مش�رة إىل اغتيال 
الصحفي�ة املالطي�ة دافني كاروان�ا غاليزيا 
عام 2017، والس�لوفاكي يان كوتشياك عام 

.2018
وأفادت بأن »أكثر من 900 صحفي وإعالمي« 
وقع�وا ضحايا هجمات يف االتح�اد األوروبي 
وش�تائم،  جس�دية،  اعت�داءات   :2020 يف 

ومضايقات عرب اإلنرنت، وتدمر معدات.
وذك�رت ف�را جوروف�ا أن ال�دول األعض�اء 
لحماي�ة  خ�اص  اهتم�ام  إلي�الء  مدع�وة 
الصحفي�ات، مؤك�دة أن »73 يف املائة منهن 
تعرض�ن للعنف ع�رب اإلنرن�ت يف عملهن«. 

واعت�ربت أن »العن�ف اللفظ�ي غ�ر مقبول 
بتاتاً أو عرب تغريدات قادة سياسين«.

ال�وزراء  رئي�س  إىل  موج�ه  تلمي�ح  وه�و 
ال�ذي ال ي�ردد  الس�لوفيني ياني�ز جانس�ا 
يف إهان�ة الصحفي�ن ع�ى مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي. وتت�وىل ب�الده حالياً الرئاس�ة 
الدوري�ة لالتح�اد األوروبي. وكانت رئيس�ة 
املفوضية األوروبية، أورس�وال فون ديرالين، 
ذكرته بمبدأ حرية الصحافة، بمناسبة توليه 

الرئاسة يف يوليو/تموز.
وقال�ت فرا جوروف�ا »األم�ر ال يقترص عى 
س�لوفينيا فق�ط«. وأضافت »نش�هد خطاباً 

عدوانياً للغاية يف دول أخرى«.
بش�أن التداب�ر غ�ر امللزم�ة قانون�اً للدول 
األعض�اء، أق�رت بمخاط�ر »أن تؤخ�ذ هذه 
التوصية بجدية أكرب يف البلدان التي تقل فيها 

املشاكل«.
يف تقريره�ا الس�نوي حول س�يادة القانون 
يف االتح�اد األوروب�ي ال�ذي ن�رش يف يوليو/

تموز، تشعر املفوضية بالقلق إزاء الضغوط 
السياس�ية والتهدي�دات الس�تقالل وس�ائل 
ومالط�ا  تش�يكيا  جمهوري�ة  يف  اإلع�الم 

وسلوفينيا وبولندا وبلغاريا واملجر.
كذل�ك، دعت ال�دول الس�بع والع�رشون إىل 
تحس�ن س�المة املراس�لن الذي�ن يغطون 
االحتجاجات. وأش�ارت املس�ؤولة التشيكية 
إىل أن واحدة من كل ثالث حوادث تس�تهدف 

الصحفين تسجل يف هذه املناسبات.
وتدع�و املفوضية ال�دول األعضاء إىل »توفر 
تدريب منتظم لهيئ�ات إنفاذ القانون«، وإىل 
»تطوير أس�اليب فعال�ة ومناس�بة لتحديد 
الصحفين«، خالل هذه التظاهرات. وتحث 
املفوضية الدول األعضاء خصوصاً عى دعم 
إنشاء خدمات تقدم حلوالً قانونية ونفسية 

وأماكن إيواء للصحفين املعرضن للتهديد.
وتعّد املفوضية األوروبية أيضاً قانوناً لحماية 
استقاللية وس�ائل اإلعالم، باإلضافة إىل نص 
يه�دف إىل حماية الصحفين م�ن املالحقات 

القانونية التعسفية )أمر منع النرش(.
ووصف�ت منظم�ة »مراس�لون ب�ال حدود« 
التوصي�ات الت�ي قدم�ت بأنه�ا »خط�وة يف 
االتج�اه الصحي�ح«، ودع�ت رؤس�اء الدول 
والحكوم�ات إىل بذل كل ما يف وس�عهم »لكي 

ال تبقى حرباً عى ورق«.

القاهرة/متابعة الزوراء:
كش�فت مص�ادر صحفية مرصية 
عن أن »الهيئة الوطنية للصحافة«، 
برئاس�ة مهن�دس الكهرب�اء عب�د 
س�تعقد  الش�وربجي،  الص�ادق 
اجتماعاً هاماً خ�الل األيام القليلة 
املقبلة، إلعالن قرارات جديدة بدمج 
بعض املؤسسات الصحفية القومية 
للدولة(، اس�تجابة منها  )مملوكة 
لتوجيهات الحكومة بش�أن ترشيد 
أوجه اإلنفاق، واستغالل أصول تلك 
املؤسس�ات التاريخي�ة يف تقلي�ص 
مديونياته�ا لدى مصلحة الرضائب 

وهيئة التأمينات االجتماعية.
الهيئ�ة  إن  املص�ادر،  وقال�ت 
س�تتخذ قرارات هام�ة منها دمج 
مؤسس�ة »دار اله�الل« التي يعود 
 ،1892 ع�ام  إىل  إنش�ائها  تاري�خ 
إصداراته�ا مج�الت  أش�هر  وم�ن 
و«الكواك�ب« و«حواء«،  »املصور« 
مع مؤسس�ة »األهرام« الصحفية 
)تأسس�ت ع�ام 1875(، وما يتبع 
ذل�ك م�ن ه�دم للمبن�ى التاريخي 
ل��«دار الهالل« يف ش�ارع املبتديان 
يف منطق�ة املنرة يف قل�ب القاهرة، 
للبي�ع.  املؤسس�ة  أرض  وط�رح 
وأضافت املصادر أن قرارات الهيئة 
املرتقب�ة ستش�مل دمج مؤسس�ة 
»دار املع�ارف«، وأش�هر إصداراتها 
حالياً مجلة »أكتوبر«، مع مؤسسة 
»أخبار الي�وم«، وه�دم مبنى »دار 
املعارف« املطل عى كورنيش النيل، 
وط�رح األرض املق�ام عليها للبيع، 
وه�ي الدار الت�ي أنش�أها اللبناني 
نجيب مري عام 1890، وأدت دوراً 
مهماً يف ن�رش الثقاف�ة والتنوير يف 
العالم العربي، من خالل طبع آالف 
املؤلف�ات لكب�ار الكت�اب. وتابعت 
ب�أن مخطط الدمج س�يطال كذلك 
القومية  مؤسس�ات مثل »الرشكة 

للتوزي�ع«، املس�ؤولة ع�ن توزي�ع 
الصحف خ�ارج البالد، والت�ي ُيَعّد 
املمي�زة يف  املنش�آت  مبناه�ا م�ن 
شارع قرص العيني وسط القاهرة، 
و«دار روز اليوس�ف« التي خرجت 
إىل النور ع�ام 1925، وتصدر عنها 
اليوس�ف«  »روز  صحيف�ة  حالي�اً 
اليومي�ة، ومجلتا »روز اليوس�ف« 

و«صباح الخر«.
نقاب�ة  تلت�زم  فيم�ا  ه�ذا  يأت�ي 
الصم�ت  املرصي�ن  الصحفي�ن 
املطبق، منذ إع�ادة انتخاب نقيبها 
إبريل/نيس�ان  يف  رش�وان  ضي�اء 
منصب�اً  يش�غل  ال�ذي  امل�ايض، 
حكومياً هو رئاسة »الهيئة العامة 
لالستعالمات«، متخلية عن دورها 
األس�ايس يف التصدي ألي إجراءات 
بصناع�ة  املس�اس  ش�أنها  م�ن 
الصح�ف، وحق�وق العاملن فيها، 
وهو ما أث�ار حالة من الغضب بن 
جم�وع الصحفين، الذين طالبوها 

باتخاذ موقف إزاء مخطط الدمج.

م�ن جانب�ه، ن�رش عض�و مجلس 
نقابة الصحافي�ن، محمود كامل، 
بيان�اً ع�ى صفحته الش�خصية يف 
موقع »فيسبوك«، قال فيه: »أكتب 
إليكم بمناس�بة مرور 94 يوماً منذ 
انعقاد آخر اجتماع ملجلس النقابة، 
وبعد أن طلبت عقد االجتماع بشكل 
رس�مي، ومن قبلها بش�كل ودي«، 
مس�تطرداً »أذّك�ر نف�ي قب�ل أن 
أذّكركم بأننا انتظرنا طويالً الدعوة 
الرس�مية لالنعق�اد م�ن النقي�ب، 
ولك�ن االنتظار قد ط�ال«. وأضاف 
كام�ل: »قانون نقاب�ة الصحفين 
فرض علينا اجتماعاً واحداً شهرياً، 
ول�م يكن ه�ذا كافي�اً أب�داً ملتابعة 
طلبات أعض�اء الجمعية العمومية 
للنقابة. وأذكركم بأن مبنى النقابة 
)املكفن( منذ شهور طويلة يحتاج 
إىل ع�رض تفاصي�ل آخ�ر تطورات 
ترميم�ه البط�يء بش�كل عاج�ل، 
بخالف مئ�ات الطلبات التي تلقاها 
املجل�س، ولجانه، عى م�دار ثالثة 

أش�هر من زمالء يحتاجون التدخل 
الرسيع لحل مشكالتهم«. وأضاف: 
»لجان املجلس التي اس�توىل عليها 
البعض تحتاج إىل تنش�يط عملها، 
عرب عرض تقرير واٍف وش�اٍف عى 
املجلس ملناقش�ة م�ا ت�م إنجازه، 
والتع�رف إىل م�دى رض�اء أعضاء 
الجمعية العمومية عنها. وأذكركم 
ب�أن الس�كرتر الع�ام للنقابة هو 
املس�ؤول ع�ن إع�داد محارضه�ا، 
الدع�وات،  وتوجي�ه  وحفظه�ا، 
الش�ؤون  يف  الداخ�يل  والتنس�يق 
اإلداري�ة للنقابة، وهي الصالحيات 
التي أضاف إليها الس�كرتر الحايل 
مهام االنفراد ب�كل مقادير النقابة 

واللجان«.
يف السياق نفسه، رشعت مؤسسات 
صحفي�ة مرصي�ة يف خط�ة بي�ع 
»الهيئ�ة  لطل�ب  تلبي�ة  أصوله�ا 
وبمبارك�ة  للصحاف�ة«،  الوطني�ة 
من رؤس�اء مجالس إداراتها الذين 
ب�«التواط�ؤ  اتهام�ات  يواجه�ون 

مع الحكومة« م�ن جانب العاملن 
فيه�ا، ومنه�ا مؤسس�ة »األهرام« 
العريق�ة، التي باعت بالفعل س�ت 
وحدات س�كنية يف منطقة »غاردن 
القاهرة،  الراقي�ة وس�ط  س�يتي« 
ومثلها يف ش�ارع مراد يف بمحافظة 

الجيزة.
املؤسس�ة،  إدارة  مجل�س  وواف�ق 
املحس�ن  عب�د  الكات�ب  برئاس�ة 
سالمة، عى تحويل املبنى التاريخي 
لها املطل عى ش�ارع الجالء وسط 
القاهرة، إىل مجمع للبنوك ورشكات 
املال واألعمال، إثر االتفاق مع بنوك 
حكومية، وخاصة عى إنشاء فروع 
لها يف الدورين األول والثاني للمبنى 
»األه�رام«  بإص�دارات  الخ�اص 

األسبوعية والشهرية.
واتخذت »الهيئة الوطنية للصحافة« 
قراراً يف يوليو/تموز املايض، بوقف 
طباعة ثالث صحف مسائية قومية، 
وه�ي »األهرام املس�ائي« الصادرة 
عن مؤسس�ة »األهرام«، و«األخبار 
املس�ائي« الص�ادرة عن مؤسس�ة 
»أخبار اليوم«، و«املساء« الصادرة 
عن مؤسس�ة »دار التحرير للطبع 
والن�رش«، وتحويله�ا إىل إصدارات 
إلكروني�ة، مع احتف�اظ العاملن 
فيه�ا بوظائفهم، وحقوقهم املالية 

من أج�ور ومزاي�ا مالي�ة أخ�رى.
وع�ارض صحفيون تل�ك القرارات 
تراج�ع  رغ�م  صدوره�ا،  بمج�رد 
معدالت ق�راءة الصحف الورقية يف 
مرص بشكل كبر عى مدار السنوات 
املاضية، وال سيما بعد قرارات رفع 
أس�عار الصحف الورقية املتعاقبة، 
ألنه�ا تخف�ي وراءها نية مس�بقة 
بوق�ف طباعة املزيد من اإلصدارات 
خط�ة  م�ع  تماش�ياً  الصحفي�ة، 
التطوي�ر الت�ي تبنته�ا الحكوم�ة، 

وتعتمد عى »مبدأ الدمج«.
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االحتاد األوروبي يقدم توصيات لتعزيز محاية الصحفيني

السيد الصدر مينع التصريح او الظهور االعالمي 
اخلارج عن نطاق مركزية العمل االعالمي

صحفيو كركوك يبحثون جهود دعم 
االنتخابات وملف االراضي

قناة اجلديد تقاطع القصر الرئاسي 
وتقاضيه ملنع مراسلتها من التغطية

اقرتاب دمج مؤسسات صحفية قومية يف مصر

خرجيو الصحافة يف غزة األكثر بطالة

 النجف /نينا:
حذر زعيم التيار الصدري الس�يد مقتدى 
الصدر من الترصيح او الظهور االعالمي 
الخارج عن نطاق مركزية العمل االعالمي 

سواء من السياسين او غرهم .
وقال السيد الصدر يف جواب له عى تساؤل 
قدم�ه املس�ؤول ع�ن املكت�ب االعالم�ي 
الخ�اص ب�ه حي�در الجابري:«يمن�ع أي 
ترصي�ح وأي ظه�ور إعالمي خ�ارج عن 

نطاق مركزية العمل اإلعالمي.
وحذر الس�يد الص�در من مخالف�ة املنع 
بقول�ه » بل ومن يفعل ذلك فهو ال يمثلنا 
وعليكم بمعاقبته إداريا فهو يفس�د بذلك 

وال يصلح«.
وش�دد ع�ى، ان » العم�ل اإلعالم�ي عام 
يش�مل حتى مواقع التواصل االجتماعي 

وغرها .

كركوك /نينا:
عق�د فرع كركوك لنقابة الصحفي�ن العراقين اجتماعا ل�الرسة الصحفية يف كركوك 
واعض�اء اللجن�ة التحضري�ة لف�رع النقابة واعض�اء الهيئ�ة العام�ة و العاملن يف 
الفضائيات والصحف ومراس�يل الوكاالت االخباري�ة املحلية العاملة يف مدينة كركوك ، 
يف مكتبة كركوك املركزية العامة.وتم خالل االجتماع مناقش�ة جهود الصحفين بدعم 
االنتخابات وضمان عمله�م وحريتهم الصحفية و ملف ارايض الصحفين التي مضی 
علی اس�تحقاقهم لها احد عرش عاما دون نتيجة .وتحدث عباس البياتي رئيس الفرع 
وكالة عن الدور الذي لعبته نقابة الصحفين العراقين فرع كركوك منذ احد عرش عاما 
يف س�بيل ني�ل الزمالء الصحفين يف املحافظة حقهم الرشع�ي ويف مقدمتهم محاوالت 
لتخصي�ص االرايض اس�وة ببقية محافظ�ات العراق .وم�ن ثم تحدث م�روان العاني 
عضو اللجنة التحضرية عن الجهود يف ديوان محافظة كركوك يف ايصال استحقاقات 
الزمالء الصحفين الی الجهات املعنية ، مؤكدا ان محافظ كركوك راكان الجبوري كان 
واليزال الداعم الرئيي لغرض منح االرايض لحملة االقالم اصحاب الكلمة امللتزمة وفق 
السياقات االصولية يف استحصال موافقة وزير البلديات بهذا الصدد .واختتم االجتماع 
بارسال مطالب االرسة الصحفية يف كركوك الی مؤيد الالمي نقيب الصحفين العراقين 

لغرض مفاتحة وزير البلديات مجددا يف حسم ملف االرايض لصحفيي كركوك .

بروت/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت قناة “الجديد” اللبنانية مقاطعتها تغطية نش�اطات القرص الرئايس “بعبدا” وعدم 
إرس�ال مندوب�ن واالكتفاء بما يرد عى اإلعالم الرس�مي إذا كانت هن�اك رضورة، عى إثر 
منع مراس�لة القناة من دخ�ول القرص.وقالت القناة يف بيان ردا ع�ى ما قالت إنه نصيحة 
م�ن القرص بانتداب صحايف آخر بدال من ليال س�عد، إنها وأمام هذه الحالة “تجد نفس�ها 
مضطرة إىل رفع دعوى قضائية ضد املعنين يف قرص بعبدا والذي يُعترب قرصا لكل الشعب«.

وأضافت “يرسنا أن نبلغ بدورنا قرص بعبدا بأن قناة الجديد ليس لديها أي فرع آخر.. ولن 
تنتدب أي زميل ينوب مكان ليال س�عد، مع أن زم�الء عديدين من الكفاءات املهنية العالية 
ق�ادرون اليوم عى التغطية وتعبئة الهواء بفضل م�ا يتمتعون به من خربات يف هذا املجال 
عى مدى س�نوات”.وكانت املراس�لة ليال س�عد قد تش�اجرت مع أحد ضباط لواء الحرس 
الجمهوري بعدما سمعها تسأل “عون بدو يحكي؟”، من دون أن ترفق اسمه بلقب فخامة 
الرئي�س. واعتربت ليال حينه�ا أن الضابط قام باعتداء لفظي عني�ف ضدها وانهال عليها 
بالرصاخ والتهجم، قائال لها “وال كلمة، يال من هون يال من القرص«.واعتربت قناة الجديد 
أن »األم�ر لم يعد يتعلق ببديل بل هي معرك�ة أصبحت يف صميم الحريات وتحويل بعبدا إىل 
أداة لقمع الكلمة والوجود«.وس�خرت القناة من البيان ال�وزاري الذي صدر قبل أيام قليلة 
عن الحكومة التي ش�كلت حديثا، قائلة “يُنصح يف هذا املج�ال بتعديل بنود البيان الوزاري 
ليتضمن فقرة عن هذا القمع املدمر الذي ال يتقّبل إال الصورة النمطية التقليدية عى شاكلة 

يحيا الزعيم املفدى”.
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حوار / نهاد احلديثي
نرجس حيدر عمران ش�اعرة دمشقية  توصف بداياتها 
بمرحلتني - بداياتي مع الشعر كانت بدايات ثانوية غري 
جادة عندم�ا كنت ألجأ إىل كتابت�ه للتعبري عن موهبتي 
األدبية يف املدرس�ة وحص�ص اللغة العربي�ة ومواضيع 
اإلنش�اء وحتى يف مرحلة املراهق�ة أو النضج العاطفي 
كانت مجرد محاوالت غري جادة إنما اقتضتها رضورات 
التعب�ري عن الش�عور واألحاس�يس الت�ي تنتابنا يف هذه 
املراح�ل ويتفن�ن كل منا كعاش�ق او كمغرم – وتضيف 
/ بدايات�ي الجادة جاءت من خالل ويف أثناء فرتة الحرب 
التي ش�هدتها بالدي هذه املؤامرة التي جعلتنا نس�تنفذ 
كل ما لدينا من قدرة عىل التحمل لنصبح جنودا مجندين 
يف مجال الدفاع عن األرض والقضية والوطن واإلنسانية 
والقي�م، جعل�ت قضي�ة وطن�ي قضيتي األه�م فكانت 
روحي هي الدواء الذي أبلسم فيه جراحه - وكان سبييل 
لذلك هو النت رغم صعوبته بس�بب انقطاعه عن بالدنا 
لفرتات مس�تمرة لكن�ه كان املنرب األس�هل للوصول إىل 
أك�رب رشيح�ة يف أقرص وقت لذلك حرص�ت عىل التواجد 
حس�ب املتاح أكرب وقت ممك�ن يف املجموعات املختلفة 
كي أن�ر وجعي ووجع بل�دي ..وأترحم عىل ش�هدائنا 
الكرام وأس�اند األس�ري واملري�ض واألرمل�ة واليتم وكل 

صاحب وجع يف وجعه
العدي�د م�ن  وع�ن مش�اركاتها تق�ول / ش�اركت يف 
النش�اطات املحلي�ة يف ع�دة مراك�ز ثقافي�ة وفعاليات 
ومهرجات أدبية وثقافية وفني�ة يف مختلف املحافظات 
الس�ورية يف طرطوس والالذقية وحمص والشام ... أما 
املش�اركات الدولي�ة ...فكان�ت قليلة ع�ىل أرض الواقع 
بسبب ظروف الحرب هذه .. منها مشاركتي يف مهرجان 
ساكب,الدويل يف األردن الشقيق .. وغريها من مشاركات 

ج�اءت دولي�ة وبس�بب حظ�ر الكورونا وغريه�ا تمت 
الفعالي�ة واملش�اركات إلكرتونيا منه�ا مهرجان اإلبداع 
واملبدع�ني يف ليبيا مهرجان رفق�ا بالقوارير يف األردن .. 

ومهرجان عشتار .. وغريها - _
حدثيني عن تجربتك مع الكلمة املغناة؟

دوم�ا أج�د يف األغنية مي�زة تنفرد بها دون س�واها من 
الفن�ون األدبية األخرى فهي تمل�ك القدرة عىل الوصول 
ملختلف املس�تويات الفكري�ة وإيصال الكلم�ة والفكرة 
بطريق�ة واضحة تروق كل الطبق�ات العلمية أو األدبية 
وحت�ى باخت�الف الفئ�ات العمري�ة الكب�ار والصغ�ار 
يحس�نون ت�ذوق الكلم�ة املغناة وبوس�ع ه�ذه الكلمة 
االس�تقرار طويال وربما أبدا يف األذهان عداك أن السامع 
يس�تعذب م�ا يس�مع ويغ�ذي روح�ه - فأنا أس�تطيع 
أن أكت�ب الغنائ�ي واملحكي,والب�دوي .. حت�ى باللهجة 
املرصي�ة أو اللبناني�ة وه�ذا لي�س بالصع�ب فالدرام�ا 
واملحطات الفضائي�ة يف بيوتنا يف كل لحظة وأصبح من 
الس�هولة فهمها وحتى الحدي�ث بها ,, فحدث أن طلبها 
من�ي بعض امللحن�ني والفنانني وفعال أرس�لت نصوصا 

الق�ت قب�وال وأصب�ح لدي 
العدي�د من األغاني وأخرها س�جلت يف مرص الش�قيقة 
باط�الع او إرشاف الكب�ري, حلمي بكر وص�وت, الفنانة 

ارسار الجمال وألحان رامي مارديني ... وكلماتي
كيف تنتظرين لقضية املرأة السورية والعربية عموما؟ 
أج�د أن املرأة نص�ف املجتمع وحقيقة امل�رأة كيان قادر 
ع�ىل الص�رب والعط�اء والوفاء التق�ل عن الرج�ل أبدا ال 
ش�جاعة وال إرادة وال حت�ى ثقافة وه�ي مثابرة ومنها 
تنطلق الحضارات .ألنها هي من تؤس�س البنية السليمة 
أي األرسة املثالي�ة وه�ي الن�واة ملجتمع س�ليم وبالتايل 
لحض�ارة عريقة بعض املجتمع�ات العربية أدركت هذه 
الحقائ�ق ففكت القيود عن املرأة لتصبح حرة ذات كيان 
وش�خصية مس�تقلة وعاملة يف ميادين الحياة املختلفة 
وبع�ض املجتمعات مازال�ت تفك هذه القي�ود بالتدريج 
ويف بعضها لألس�ف مازالت مقيدة... أجد أن قضية املرأة 
رضورية وملحة وطرحها يف كل املحافل أمر واجب وفعال 

حقيقة كي ننهض بأي مجتمع نحو الرقي واملثالية
وال بد ان نذكر انه لها ثالثة مجموعات شعرية _ 

_ أجراس النرجس 
بصمات عىل أوراق النرجس 

_والنرجس إذا بكى
) قيد الطباعة ( 

ومجموعة شعرية اإللكرتونية مرتجمة لألمازيغية 
_عىل أثري النرجس 

مجموعة شعرية إلكرتونية 
باقة نرجس 

و مجموعات شعرية إلكرتونية 
لوعة ، مملكة النرجس ، نرجسيات ،ا

شعرية ورقية مشرتكة عربيا 
_همس�ات ع�ىل أجنح�ة البحر، مل�وك الياس�مني ،نداء 

الروح 
رسائل حب من طرطوس، 
ملة شمل ، الجنائن املعلقة ،

املعجم املبسط للمبدعني العرب،
شهرزاد يف بغداد 

همسات املطر عىل تقاسيم الوتر 
كت�اب عن الس�رية الذاتي�ة ونصوص يف املقال والش�عر 

والقصة بعنوان 
_ امللكة وعيون املدينة 

مجموعة قصصية ورقية 
_ يف سفر املوت

الحائ�زة عىل املركز األول يف مس�ابقة الني�ل والفرات يف 
مرص الشقيقة 

مجموعة قصصية مشرتكة عربيا 
أحىل القصص ،عىل ضفاف الرافدين 

أضواء خافتة ...مجموعة قصصية 
فائزة لهذا العام ايضا يف مرص الحبية  رواية 

ماجد احلجامي 
  أقود س�يارة كب�رية الحجم احيان�اً )فان( 
ُصمِم�ْت لنق�ل ذوي الهمم الذي�ن يتنقلون 
عىل كريس متحرك، إذ تزال املقاعد التي تقع 
خلف الس�ائق ليك�ون املكان كافي�اً لتثبيت 
الكريس  بينما تبقى املقاعد الخلفية للزبائن 

اآلخرين  .
  إعت�اد رجل اربعيني عىل اس�تئجاري مراراً 
، فه�و يذه�ب بولده الذي يس�ري ع�ىل عربة 
صغرية إىل املستش�فى عرص كل يوم جمعة 
ترافق�ه زوجت�ه أحياناً ، كنت أش�عر بيشء 
من الحزن والشفقة عىل ذلك الصبي العاجز 
كلم�ا رأيت رأس�ه املائ�ل ويديه املقوس�تني 
وس�اقيه املتدليتني وما يعاني�ه من صعوبة 

النطق .
     خرج إيلّ يوماً مع زوجه التي كانت تس�ري 
خلف�ه وهو يدفع بولده متجهاً إىل س�يارتي 
مرسعاً ، أخذته من يده برفق ،  قمت بتثبيت 
العربة داخل السيارة بإحكام ، تحدث بوجه 
ف�رح تظهر عىل مالمحه البهجة والس�عادة 
عندم�ا اتجهنا غرب�اً إىل مستش�فى امللكة ) 

فكتوريا( قائالً :
-أن�ا و)ماريا( س�عداء جداً ه�ذا اليوم ، لقد 
اس�تطاع ولدنا أن يقول )أبي( وقال  )أمي( 

أيضاً بنطق سليم هذه املرة .
- خرب سار حقاً ، لكن هل حاولتما معه كي 

يقول اسمه ؟
- قال�ه مرة أو مرتني بصعوبة عندما س�أله 
الطبي�ب بإلح�اح  ، يش�عر بالخج�ل عندما 

يسأله شخص آخر .
  أوقفُت سيارتي جانباً ، غمزُت ألبيه ، التفت 
اىل الصبي قائالً : س�وف لن أبرح مكاني هذا 

إال بعد أن تخربني باسمك .
نظ�ر إليه وال�ده قائالً : هيا يا بني س�اعدنا 
أرجوك إنه س�ائق عنيد سوف يرتكنا هنا إن 

لم تجبه .
 رفع رأس�ه ش�يئاً فش�يئاً، ثم ق�ال بصوت 

مرتفع فاجئنا جميعاً : )راني( .
  وضعت أمه يداها عىل وجهها وفتحت فمها 

وهي تنظر اليه مبتهجة ، خاطبني والده :
-أش�كرك كثرياً لق�د قمت بعمل ذك�ي ، إنه 
ولدي الوحي�د الذي كنا ننتظ�ر قدومه ألحد 

عر عاماً ، كانت فرحتنا بقدومه ال توصف 
حتى بعد أن علمن�ا بإعاقته قبل خروجه إىل 
هذه الدني�ا ، كانت حياتنا قبل أن يش�اركنا 
فيه�ا مليئ�ة باملل�ل والخصام والش�جار بل 
أوش�كنا عىل االنفص�ال مراراً ، أش�كر الرب 
كثرياً عىل هذه الهدية الثمينة ، انش�غالنا به  
جعلنا نقرتب من بعضنا أكثر وأصبح )راني( 

سبباً كبرياً أن نعيش حوله سعداء.
-أتمنى أن يكون س�ليماً مع�اىف عندما يكرب 
حتى يجد رشيكة حياته التي ستهتم به بعد 
أن ترح�ل عن هذه الدني�ا بعد عمر طويل إن 

شاء الله .
-أتمن�ى أن يك�ون صالح�ا لل�زواج يوم�اً ، 
لكنني لست قلقاً عىل مستقبله بعد أن نرتك 
له الدنيا إطالق�ًا، لقد َمَن الرب علينا ببلد لن 

يضيع فيه  هؤالء .
طلبون�ي إىل منزلهم بعد عدة أس�ابيع خرج 
األب واألم الت�ي كان�ت تدف�ع العرب�ة بحذر 
وبط�يء  وه�ي تضع غط�اء ع�ىل العربة ، 

أخذتها من يدها إىل السيارة بهدوء ،
 جل�س عىل املقعد الخلفي هذه املرة  دون أن 

ينظ�ر إىل أي أح�د منا ،تح�دث  بوجه حزين 
وعينني دامعت�ني وصوت ضعي�ف قائالً: إىل 
مدين�ة األلعاب رج�اًء . التف�ت إىل أمه التي 
رفع�ت الغط�اء ع�ن العرب�ة ، كان وجهه�ا 

س�عيداً ضاح�كاً وهي تتح�دث إىل صغريها 
قائلة : هل اس�تيقظت يا عزي�زي ؟ ال تقلق 
س�وف نص�ل  املدينة  بعد دقائ�ق . أما وجه 

)راني( فلم يكن بينهما .      

أ.د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي 

ص�ار من املأل�وف عند الش�اعر قيس لفته 
مراد  أن يكتب نصوص سريته الذاتية التي 
تصور أحاس�يس ش�خصيته،   وانفعاالته 
يف أثناء عرض�ه لتاريخها املايض ،  والتبس 
األم�ر أكث�ر عندم�ا راح الش�عراء يدونون 
مذكراتهم ،  وسريهم الذاتية املتخيلة شعرا 
يف بناء فن�ي تتداخل فيه األجن�اس األدبية   
،   وش�كل حض�ور ف�ن الس�رية يف املدونة 
اإلبداعي�ة الحديث�ة مس�ارا جدي�دا ملعاينة 
األجن�اس األدبي�ة وفنون ال�كالم اإلبداعي،   
ونتيجة لصلتها الحميمة ب��)أنا( الشاعر يف 
تجربة الحياة والكتابة وهمومها وشؤونها 
وشجونها وشواغلها،   فقد حظي هذا الفن 
باهتمام متميز من طرف مجتمع القراءة ،   
وصار الفن األدبي األكثر مقروئية تقريبا ،  
وقد أس�هم هذا اس�هاما إجرائيا حقيقيا يف 
تطور األنواع الس�ريية وانفتاحها الحر عىل 
م�ا هو متاح من الفنون املجاورة ،  تغذيها 
وتتغذى منه�ا يف آن معا ،  وقادت يف الوقت 
نفس�ه إىل انفتاح الرؤية النقدي�ة الحديثة 
نح�و الرتكي�ز عىل ه�ذا التط�ور، وفحص 
مقوماته داخل النصوص،   عىل النحو الذي 
أنت�ج مصطلحا جديدا مهجنا هو مصطلح 
القصيدة الس�ري ذاتية  ،  ويف ابسط مفهوم 
لقصيدة الس�رية الذاتية يرى حاتم الصكر 
أنه�ا تقديم رواي�ة الحياة منظومة ش�عرا 
بن�اء عىل تش�غيل الذاكرة بأق�ى طاقتها  
،  وه�ذا املفهوم ال يعطي لهذا النوع األدبي 
س�وى أن القصي�دة الس�ري ذاتي�ة تكت�ب 
ش�عرا كما أنها ال تش�ري ع�ىل نحو رصيح 
امل�ايض بوصفه�ا  إىل  زمني�ا  انتمائه�ا  إىل 
قصة اس�تعادية ،   واإلش�ارة إىل الذاكرة يف 
التعري�ف ال يعن�ي بال�رورة امل�ايض الن 
الذاكرة تعني انس�ياب حركة الزمن املايض 
إىل الحارض الذي سيتوغل مع املستقبل عرب 
جدلي�ة التط�ور وديناميكي�ة التفاعل عىل 
صعيد الحياة واألدب  ،  والشاعر قيس لفته 
مراد العراقي املظلوم الذي لم تس�لط عليه 
األضواء اإلعالمية ألنه بسيط ،   ومتواضع ،   
فهو يرسد لنا معاناته  العاطفية بريش�ته 
الفنية ،   ويتح�دث لنا عن جذوره بمدينته 

النارصية فنراه يقول :- 
أنا من أور من بقايا حنني 

حني تسرتجع الطفولة أور 
أنا بقيا العشاق والشعراء
ادخرتها من الليايل الدهور

وألن التخل�ص م�ن الحارض لحظ�ة كتابة 
الس�رية لي�س إال وهم�ا والكاتب ألس�ريي 

مهما 
فعل ال يستطيع التخلص من الحارض الذي 
يكتب في�ه ليلتحم باملايض ال�ذي يرويه   ،  
وكأن ف�ن الس�رية ال يق�وم إال ع�ىل ه�ذه 
االس�تعادة الزمني�ة م�ن منطل�ق الحارض 
وليس من س�بيل لتلقيها كفن مس�تقل إال 
عرب فهمه�ا كاس�تعادة بوس�اطة الذاكرة 
الت�ي تعني بداه�ة أن فعل التذك�ر يتم من 
الحارض ذهابا إىل امل�ايض بطريقة االنتقاء 
واالختيار ،   والشاعر قيس لفته مراد مزج 
ب�ني املايض ،  والحارض ع�رب الزمن الخيايل 
الطلي�ق ليتح�دث ع�ن حبيبت�ه عادلة عرب 

تسلسل الزمن العمري لها ،  فنراه يقول :
كان اسمها عادلة 

صبية شاحبة االهاب
كأنها صيغت من الضباب

وكان بني بيتنا وبيتهم
اقل من عر من األبواب

تركتها صغرية تلعب بالحى وبالرتاب
كم�ا أن ه�ذا املفه�وم يغفل أيضا مس�الة 
مهمة البد من توافرها يف أي نص سري ذاتي 
ه�و التطابق  املفرتض بني أنا املؤلف ،   وأنا 

الس�ارد ،  وأنا الش�خصية املركزي�ة ،  التي 
أكد عليها لوجون يف تعريفه للسرية الذاتية 
بأنها قص�ة اس�تعادية نثرية ي�روي فيها 
ش�خص حقيقي قص�ة وج�وده الخاص،   
ش�خصيته بالخصوص  ،   وتمنى الش�اعر 
قيس لفته مراد أمنية لو تحققت له،   وهي 
الرحي�ل عن ه�ذه الدنيا التعيس�ة  ،  فنراه 

يقول :
        عشت عرين إلف يوم وليل

لم أذق راحة بها أو سالما  
        كيف قاومت عبء تلك الليايل

والليايل اعبأ وها تتنام���ى  
        كل لي���ل يأت��ي أق��ول لنفس�ي

ليت لييل هذا يكون الختاما         
 ولهذا تصبح التجربة املرآوية لفن الس�رية 
الذاتية تجرب�ة تنطلق منها ال�ذات لتجوب 
العالم ،  واآلخرين ،  ولكن لرتاهم من خالل 
األنا،  فهناك ارتداد باستمرار إىل األنا ،  ووعي 
بأن اآلخر الذي نبحث عنه ليس س�وى األنا 
الذي يمارس التجربة ،  وبذلك يصبح اآلخر 
أشبه بصورة مرآوية لألنا تتحقق من خالل 
الكتابة،  ومن هنا تستطيع مرآة السرية أن 
تقدم ص�ورة حقيقية للذات ال تقترص عىل 
مظهرها الخارجي فحس�ب ،  وإنما تتعدى 
ذلك لتصل إىل داخلية النفس اإلنس�انية بما 
يغمره�ا م�ن مش�اعر وأحاس�يس ،   وما 
يحيط بها من حاالت ،  فتعكس خيبة األمل 
،   واإلحب�اط ،  والضع�ف ،  مثلم�ا تعكس 
الف�رح ،  واألمل والثقة   ،   ويرتبط مفهوم 

الس�رية الذاتية عند قيس لفته مراد عموما 
بمفه�وم تأمل ال�ذات فقد تناول الش�اعر 
جوانب كبرية من سريته الذاتية يف دواوينه 
الش�عرية ،  وقد تجس�دت الس�رية الذاتية 
عنده من خالل النص الش�عري الذي أصيب 

به بالضعف ،  واإلحباط ،  فنراه يقول :- 
كالنا شاحبان عىل هزال

أحزنك مثل حزني يف الليايل
وهل عانيت ما عانيت منها

سواء يف صباي أو اكتهايل
وعشت مخاض لييل .. كل ليل

إذا آل النهار إىل الزوال
ورهبة كل مفردة ورائي

تطاردني ومفردتي انفعايل
أقلبها يمينا أو شماال 

فتأبى أو تطيع عىل دالل 
كالنا شاحبان انحن بقيا 

ألبناء املجاعات الخوايل  
و تش�غل الذاك�رة عند الش�اعر قيس لفته 
فعالي�ات  يف  األهمي�ة  بال�غ  حي�زا  م�راد 
اإلنس�ان الجوهرية ،  واألساس�ية ،  وتكاد 
تهيم�ن هيمن�ة ش�به كلي�ة ع�ىل معظ�م 
نش�اطاته الحيوية عىل األصعدة اللسانية ،  
والشعورية كافة إذ أن اإلنسان ينفق الجزء 
األعظ�م م�ن وقته متمث�ال فض�اء الذاكرة 
ومس�توحيا طاقاتها الوجداني�ة وماكثا يف 
منزلها،  ألن الذاك�رة عىل وفق هذا املنظور 
تعاي�ن بوصفه�ا  ،  مس�تودعا أو مخزن�ا 
يختزن فيه الفرد جميع الصور االجتماعية 

والعرفانية والعقلية التي تمر أمام مخيلته 
خ�الل حياته يف هذا العال�م املتطور رسيعا 
نح�و النمو واالرتق�اء  ،   لكنه�ا ال تتوقف 
بأي�ة حال م�ن األحوال عند ح�دود الحفظ 
واألرش�فة والخ�زن ،  ب�ل تتج�اوز ذلك إىل 
تفج�ري إمكان�ات موجوداته�ا،  ع�رب فتح 
آلي�ة الحفظ عىل حرك�ة الحواس،  وتفعيل 
العالقات املتجاورة ،  واملتناوبة،  بني غياب 
الص�ورة يف املحس�وس وتحري�ض آلي�ات 
الذاكرة عىل اس�تعادة الش�عور بها ذهنيا ،  
ونلحظ ذلك عند ش�اعرنا قي�س لفته مراد  
عندم�ا يتح�اور مع امرأة جميل�ة لم تجده 
بالهيئ�ة املحببة عند النس�اء ،   ولم تصدق 
بش�عرية هذا الش�اعر الفقري ال�ذي يرتدي 

املالبس القديمة  ،  فنراه يقول:- 
تقولني يحكي الناس انك شاعر

وشكلك ال يوحي بأنك شاعر 
والبد من أمرين أن يخطئ الورى 

بما زعموا أو أن تخون املظاهر
ترين ثيابي أو رثاثة مظهري 

وما املرء إال حسه واملشاعر 
  اعتمد الش�اعرقيس لفته مراد  عىل القوة 
الت�ي تق�وم بحف�ظ ص�ور املحسوس�ات 
واملعاني الجزئية املدركة منها،  وتستعيدها 
  ، املحسوس�ات  غي�اب  عن�د  الش�عور  يف 
مركب�ة  س�يكولوجية  وظيف�ة  والذاك�رة 
تشرتك يف القيام بها جميع الحواس الباطنة 
تقريب�ا وهذا ما يراه الدكتور محمد عثمان  
،  وتأخ�ذ كل حاس�ة نصيبه�ا م�ن الفعل 

والتأث�ري والتأليف حس�ب حاجة الش�عور 
املس�تدعى وصلته التش�كيلية بجوهر هذه 
الحاس�ة ،  تنفت�ح حركة الذاك�رة بعد ذلك 
عىل نهر الزمن لتحرر صفتها املاضوية من 
فك�رة الغي�اب مؤكدة حضوره�ا الباهر يف 
املستقبل،  ولتبعث يف مخزوناتها ألق الحياة 
القابل للتجديد واالستمرار  فشاعرنا قيس 
لفت�ه م�راد ي�رسد لن�ا الزمن امل�ايض عرب 
حركة شعرية متميزة من خالل حديثه مع 

حبيبته التي رد عليها بقوله :- 
تشكني أني شاعر وقصائدي 

مزامري عشق ما حوتها املزاهر
انأ ابن ارق املفردات وأعذب ال���

القوايف واني إذ اغنيك ساحر
أجوب بك الدنيا عوالم من رؤى

وكرم خيال كم تمناه عارص
وقد ألهمتني الجن احيل غنائها 

فبيني وبني الجن ثم أوارص
أحس بها يف كل ليل تحيط بي 

فتنثال منها ملء قلبي الخواطر
واشعر أيديها تالمس جبهتي 

كما مس قط�ر م�ن ن�دى الصب�ح عاط�ر
تشاركني ملا أنام وسادتي

ويف حلمي الطيف الذي هو عابر 
  وربما كانت الذاكرة الش�عرية هي الذاكرة 
اإلبداعي�ة األعم�ق واألكثر فاعلي�ة يف إيقاد 
رشارة اإلبداع يف صلب هذا املخزون الثر،  وال 
ش�ك يف أن حركة الحداثة الش�عرية بالذات 
ابتك�رت مس�احات جدي�دة لعم�ل الذاكرة 
وتفعي�ل آلياتها وتثم�ري طاقاتها الخالقة ،  
يف الطريق إىل انج�از قصيدة جديدة تتنكب 
أدوات الحداث�ة وتس�ترف آفاقه�ا الحرة 
،  وه�و ما يراه الدكت�ور محمد صابر عبيد  
،   استطاع ش�اعرنا قيس لفته مراد كتابة 
القصي�دة ،  وامللحم�ة ،  واملرسحية ،   وكل 
أنواع الش�عر يف مجاميع شعرية مخطوطة 
،  ومطبوعة وكانت نهاية فلسفته تقول : 

م����ا خ�����لد املب����دع تمث���اله
أو حج����ر يع����ىل عل���ى قب���ره

أو كات�����ب يس�����رد تاريخ�ه
أو ناق����د يكت���ب ع���ن شع���ره

يخلد املبدع إبداعه يف عرصه
أو ف��������ي س����وى عص����ره 
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ثقافية

من أدب الرحالت

ي وآمايل وما أِجُد ما بنَي َشكِّ

أنِت اليقنُي عىل اآلماِل ينَعِقُد

يا أنِت يا كبدي يا نشوًَة بدمي

أنِت الصالُة وأنِت الروُح والكِبُد

يف وج�ه�ِك الن�وُر آي�اٌت ُمب�ارك�ٌة

ترتلْت ، فاحتواها القلُب والجسُد

عيناِك ليٌل وصمٌت باَت يسكُنني

م�نُه�نَّ يم�َت�دُّ ل�ي  إش�راق�ٌة ويُد

ُسبحاَن َمن خلََق العيننِي يف َحَوٍر

ب�رّاَق��ٌة  وس�واُد اللَّي�ِل  يح�َت�ِش�ُد

ِمن ل�ؤل�ٍؤ ناِص�ٍع  أْم أّنها َقَب�ٌس

ِمن ُمهَجتي وبلَيِل الشوِق يتَِّقُد ؟

�ها َف�َرٌح عين�اِك لي�لُة ُع�رٍس َضمَّ

دِق تنَفرُِد ُثمَّ احتوتها ُدُموُع الصِّ

عيناِك ُحلٌم إىل النسياِن يأخُذني 

وكْم َتِخيُب ُظُنوٌن حيُث نعتِقُد

عيناِك أميس ويومي وانتظاُر َغدي

وك�ْم يُج�وُب بتلباِب الُف�ؤاِد َغ�ُد

كأنما ِرح�ل�ُة األّي�اِم   تُ�خ�ب�ُرنا :

_«قلُب املُِحبِّ عىل ترحالِه كِمُد«

وراَء ُك�لِّ ع�ظي�ٍم ُسلطُة ام�رأٍة

يف عينها نشوُة األّي�اِم َتتَِّح�ُد

ساَءلُت أميس وما أميس سوى َعَدٍد

وْه�َي الي�ق�ي�ُن ِب�آٍت م�ا ل��ُه َع��َدُد

ياربُّ .. تح�ف�ُظها ِم�ن ُك�لِّ ش�اِئب�ٍة 

وتح�تويها .. بَع�طٍف كلُّ�ُه َرَغ��ُد

يف ُمعَجِم العشِق  آياٌت ُم�رتَّل��ٌة

والشوُق يف أسطِر املعنى لها َمَدُد

أقسمُت بالله إّني لْن أكوَن سوى 

َحبيبها ، رج��الً ع�لي�ِه تع�َت�ِم�ُد

يقيين
منذر الورد

قصيدة السرية الذاتية يف شعر قيس لفته مراد
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الحفاظ عىل الرس وأن نكون أشخاصاً 
كتومني حلم يراود الكثريين ، فما هي 
النصائ�ح الت�ي نحتاجها ك�ي نصبح 

كتومني؟
-1 تخيل نفس�ك مكان الشخص الذي 
رسك  ال�رس  كان  ول�و   ، رسه  تف�ي 
فتخيل نفس�ك تسلم عنقك بنفسك إىل 

شخص أخر.
-2 مش�كلة إفش�اء ال�رس ناجمة عن 
عدم قدرتك عىل تحمل ضغطه وتوتره 
، هذا األمر س�هل قم بالحديث بصوت 
ع�ال مع نفس�ك لتتخلص من ضغطه 
وإن كتبت أو رس�مت حوله يكون هذا 

مساعداً.
-3 اس�أل نفسك ببس�اطة : ملاذا أقول 

الرس لألخر؟
-4 تذكر أن من قيم اإلنس�ان النبيل أن 

يحافظ عىل رس األخرين.
-5 دائم�ا وأن�ت تغس�ل وجه�ك ذك�ر 

نفس�ك بأنك س�تحفظ األرسار .. كرر 
هذا وسوف ترى النتيجة.

-6 انتب�ه مل�ؤرشات الرس فه�ي بداية 
ح�ول  الحدي�ث  تح�اول  ال   ، كش�فه 
القص�ة فيضغ�ط عليك الن�اس حتى 
تتكل�م ...انتبه لكل كلم�ة كي تحافظ 

عىل الرس.
-7 ح�اول تغي�ري الحديث م�ع الناس 
كلما كان الكالم ي�دور قريباً من الرس 

الذي تعرفه أو الرس املتعلق بك.
-8 لو أصبح ال�رس ال يطاق احتماله ، 
قم بإخبار شخص مستحيل أن يعرف 
بتفاصي�ل الرس مهما ج�رى ، مثال لو 
كان لك صديق م�ن دولة أخرى أخربه 
وأنه�ا  تفاصي�ل  دون  م�ن  بالقص�ة 
حصل�ت م�ع ش�خص غ�ريك وعندها 
ترت�اح ... البعض يق�ول إنها كذب قم 
باس�تخدام كلم�ات ال تجعل�ك كاذباً ، 

مثل أعرف شخصاً فعل وفعل !.

لطلة ابهى....

اكتشفي أهم فوائد معجون االسنان للبشرة
ق�د تعتقدين أن اس�تخدام معجون 
تنظي�ف  ع�ىل  يقت�ر  األس�نان 

فوائ�ده  أن  إال  فحس�ب،  األس�نان 
تتع�دى ذلك لتش�مل بع�ض الفوائد 

التجميلي�ة والصحية للبرشة.  تعريّف 
مع ياس�مينة من خ�الل ما ييل عىل 
مجموعة من فوائد معجون األسنان 

للبرشة.
عالج�ي الحبوب والبث�ور بمعجون 

األسنان:
طّبقي القليل من معجون األس�نان 
البث�ور  أو  الحب�وب  منطق�ة  ع�ىل 
لتس�اعديها ع�ىل الجف�اف برسعة. 
يعمل معجون األسنان عىل تجفيف 
الحبوب من خالل امتصاص الزيوت 
الت�ي تفرزه�ا. أما إن كن�ت تعانني 
م�ن الب�رشة الحساس�ة ج�داً فقد 
تصيبك هذه الطريقة بتهّيج البرشة 

واحمرارها.
روائ�ح  يزي�ل  األس�نان  معج�ون 

البرشة:
تق�وم مكّون�ات معج�ون األس�نان 
مم�ا  الف�م  م�ن  الروائ�ح  بإزال�ة 
يمك�ن أن يك�ون فّع�االً أيض�اً عىل 
اليدي�ن والب�رشة. فإن ل�م تتمكني 

م�ن إزال�ة رائح�ة معّينة ع�ن يديك 
بفضل الصاب�ون، طّبقي القليل من 
معجون األسنان لتصبح رائحة يداك 

منعشة.
مبّيض للبقع الداكنة:

قد يبدو األمر غريباً بعض اليء، إال 
أنه يمكن ملعجون األس�نان أن يقوم 
بتفتيح البقع وتبييضها وإزالة آثار 
الحب�وب. يحتوي معجون األس�نان 
للبكتريي�ا  ع�ىل مكّون�ات مض�ادة 
ومبّيض�ة تعم�ل ع�ىل التخلّص من 
بظه�ور  تتس�بب  الت�ي  البكتريي�ا 
الحب�وب والبق�ع الداكن�ة.  طّبق�ي 
القلي�ل من معج�ون األس�نان عىل 
البق�ع الداكن�ة واتركيه�ا مل�دة 30 
دقيق�ة ث�م اغس�يل برشت�ك بامل�اء 

البارد.
معج�ون األس�نان ملعالج�ة الطفح 

الجلدي:
م�ن  األس�نان  معج�ون  يعت�رب 
املس�تحرضات املنزلي�ة املوجودة يف 

متن�اول الجمي�ع والتي تس�اهم يف 
معالج�ة الطف�ح الجل�دي. طّبق�ي 
معجون األس�نان الذي يحتوي عىل 
خالصة النعن�اع فه�و باإلضافة إىل 
الرتطيب الذي سيفوره لبرشتك، من 
ش�أنه أيضاً أن يقوم بتوفري الربودة 
الالزم�ة لها لك�ي تتجنب�ي الحكاك 

واحمرار البرشة وتهّيجها. 
حروق البرشة:

إىل  األش�خاص  م�ن  الكث�ري  يلج�أ 
معج�ون األس�نان ملعالج�ة حروق 
البرشة الطفيفة إال أنه هناك رشوط 
يف�رتض بك معرفته�ا يف حال أردت 
معالجة الح�روق رسيع�اً بما توفر 
لديك يف املنزل. لذلك ننصحك بغس�ل 
املنطقة املحروقة بامل�اء البارد ومن 
ثم تطبي�ق معجون األس�نان عليها 
بخّفة. يمك�ن ملعجون األس�نان أن 
يخفف األلم وتهّيج الجلد كما يمنع 
انتف�اخ الب�رشة والتهابه�ا نتيج�ة 

الحرق.
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حنو مستقبل افضل...هلا
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كيف حنافظ  على السر؟
كل يوم معلومةحنو مستقبل افضل...هلم

سلوكيات

نوافذ الطائرات مستديرة.. فهل تعلم السبب؟

هلذه االسباب دعي طفلك يلعب بالطعام!

لتحضري الكفتة البانية الهش�ة، 
نحتاج إىل املقادير التالية:

نصف كيلو لحم مفروم
 2ثمرة بصل مفروم كبرية

بقدونس مفروم
ثالثة بيضات

ملعقة بهار لحم
ملح و فلفل

بيكينغ بودر معلقة كبرية
بقسماط

زيت للقيل
الكفت�ة  تحض�ري  طريق�ة  أم�ا 

البانية الهشة
 قومي بوضع البيض و البقدونس 
و بع�ض امللح و الفلفل حس�ب 
رغبت�ك و البيكنج بودر و البهار 

و البصل عىل اللحم املفروم
 قومي بعجن اللحم مع املكونات 
يتجان�س  حت�ى  جي�د  بش�كل 

الخليط تماماً
 ش�كيل الكفت�ه أق�راص أو كور 

حسب رغبتك
 ضعي الكفته يف البقسماط بعد 

تشكيلها
 س�خني ق�در به زي�ت غزير ثم 

قومي بقيل الكفتة
 أخرجيه�ا ع�ىل طب�ق ب�ه ورق 
كي تتخل�ي من الزي�ت الزائد. 
و  س�اخنة  ه�ي  و  قدميه�ا 
اس�تمتعي بالطع�م الرائ�ع مع 

أرستك.

كش�فت دانا يل س�ميث كاتبة 
الصحية  بالتوعي�ة  ومختص�ة 
عن  األطعمة واملرشوبات التي 
يج�ب التخيل ع�ن تناولها بعد 

سن الثالثني.
واملعلق�ة  الكاتب�ة  وتنص�ح 
التعليم�ات  بن�رش  املختص�ة 
والتوعي�ة الصحي�ة، قب�ل كل 
يشء باالمتناع عن لبن الزبادي 
ذي النكهات املختلفة، والنسبة 
العالي�ة من الس�كر، تعادل ما 
يف اآلي�س كري�م. وتنطبق هذه 
الكع�ك والفطائر  القاعدة عىل 
الفط�ور  وجب�ة  يف  والخب�ز 

الصباحية.
املرشوبات  “تحت�وي  وتق�ول: 
الغازية ع�ىل صبغات يمكن أن 
تكون مرسطن�ة، وهي مصدر 
النظ�ام  يف  الرئي�س  الس�كر 

الغذائي”.
قائم�ة  يف  س�ميث  وأدرج�ت 
الت�ي  واملرشوب�ات  األطعم�ة 
يج�ب التخ�يل عنه�ا بعد س�ن 
الثالثني، امل�واد التالي�ة: اللحم 
بق�رشة مقرمش�ة، صلص�ات 

فول الصويا واألجبان، النقانق 
والس�المي، رقائ�ق البطاطس 
النباتي،  الس�من  )التش�بس(، 
الخب�ز األبيض، لح�م الخنزير 
املق�دد، امل�واد املحتوي�ة ع�ىل 
مبيدات اآلفات، القهوة املثلجة 
واآلي�س كري�م املحت�وي ع�ىل 
النبات�ي،  الربغ�ر  الكافي�ني، 

الفواكه املعلبة.
وتنصح س�ميث، باالمتناع عن 
والكوكتي�الت،  الجع�ة  تن�اول 

ألن الكح�ول يمكن أن يس�بب 
األرق، والرغب�ة بتن�اول املزي�د 
م�ن الطع�ام يف الي�وم الت�ايل، 
كما أن الجل�د مع مرور الوقت 
يفقد مرونته ونضارته وتظهر 

التجاعيد.
وتق�ول، التخيل عن تناول هذه 
األطعم�ة واملرشوبات يس�مح 
بالعم�ر  بالتق�دم  للش�خص 
بمظه�ر  واالحتف�اظ  بأم�ان 

ولياقة بدنية جيدة.

املطبخ ..

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

الكفتة البانية اهلشة

أطعمة ال ينصح بتناوهلا بعد
 سن الثالثني

م�ن  العدي�د  ع�ىل  الزيت�ون  زي�ت  يحت�وي 
الفوائ�د الصحي�ة املختلف�ة، وينب�ع ذلك من 
القي�م الغذائية الخاص�ة به�ذا الزيت، حيث 
يحتوي زي�ت الزيتون عىل األحماض الدهنية 
والفيتامين�ات واملع�ادن الرضوري�ة لصحة 
الجس�م، فم�ا أهم فوائ�د زي�ت الزيتون عىل 

الريق هذه؟
-1 إطالة العمر

يف بعض املناطق هناك أناس يعيشون أعمارا 
أط�ول بس�بب اتباعه�م للحمية املتوس�طية 
الغنية بزيت الزيتون، وقد درس العلماء فوائد 

زيت الزيتون، خاصة زيت الزيتون البكر.
وفيم�ا يتعلق بهذه الظاه�رة، يقول الدكتور 
نيل ش�يبيل: “ إن زيت الزيت�ون دهن أحادي 
غري مش�بع وغني بم�ادة البوليفينول، وهي 
مادة معروف عنها أنها عنر مهم يف النظام 
الغذائي الصح�ي ومكافح لألمراض املرتبطة 
بتقدم العمر، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض 

القلب” .
-2 مكافحة السكتة الدماغية 

واحدة من الوس�ائل لخفض مخاطر السكتة 
الدماغي�ة لدي�ك ه�ي إضافة املزي�د من زيت 
الزيتون إىل نظامك الغذائ�ي، ويقول الدكتور 
ش�يبيل: “ إن هناك دراس�ات عدي�دة تؤيد أن 
االستخدام املنتظم لزيت الزيتون البكر املمتاز 
يمكن�ه أن يقلل من خطر اإلصابة بالس�كتة 

الدماغية”.
-3 صحة القلب

م�ن ب�ني الفوائ�د األخ�رى لزي�ت الزيت�ون 

تأث�ري  ه�ي  الدموي�ة  باألوعي�ة  والخاص�ة 
األحماض الدهنية األحادية غري املشبعة التي 
يمكن أن تس�اعد يف جعل قلبك يعمل بصورة 

جيدة.
ويق�ول الدكتور ش�يبيل: “ إن دراس�ة أخرى 
أجري�ت مؤخرا اس�تطاعت أن تربهن عىل أن 
اس�تخدام زيت الزيتون، خاص�ة البكر منه، 
له عالق�ة بانخفاض مخاطر أمراض األوعية 
الدموية والوفيات لدى األش�خاص املعرضني 

ملخاطر كبرية يف األوعية الدموية”.
-4  شعر ناعم

إىل  أيض�ا  تمت�د  الزيت�ون  زي�ت  فوائ�د  إن 

االس�تخدامات الجمالي�ة، حي�ث يعترب زيت 
الزيتون بمثابة عالج طبيعي للش�عر الجاف، 

حاول تدليكه مبارشة يف األطراف الجافة.
وتقول الريس�ا إراخيتا مديرة الجودة برشكة 
ديوليو الرشكة األم لبريت�ويل وكارابييل لزيت 
الزيتون: “ إن هناك طريقة أخرى يمكنك بها 
االس�تفادة من زي�ت الزيتون وذل�ك بإضافة 
بضع�ة مالع�ق من�ه إىل الش�امبو، وتضيف 
الريس�ا أن ه�ذه الطريق�ة ستس�اعدك عىل 

تقوية وتنعيم شعرك”.
-5 كوليسرتول أفضل

أحد األس�باب الت�ي تجعل من زي�ت الزيتون 

البكر مفيدا يف عالج أمراض األوعية الدموية، 
ه�و أنه يخفض من مس�توى الكوليس�رتول 
ال�ذي يعيق جري�ان الدم باألوردة، ويس�اعد 
زي�ت الزيتون عىل إزالة الكوليس�رتول الضار 

من مجرى الدم، وفقا للدكتور شبييل.
-6 مسكن لاللتهابات

ربم�ا يس�اعد زي�ت الزيت�ون ع�ىل خف�ض 
االلتهاب�ات املرتبط�ة بالعدي�د م�ن الحاالت 
الطبية، ويقول الدكتور شيبيل إن البوليفينول 

يف زيت الزيتون مضاد لاللتهابات.
-7 ترطيب البرشة

زي�ت الزيت�ون هو واح�د من مكون�ات قناع 
ال�رأس فائق�ة التهدئ�ة التي تلط�ف البرشة 
الجافة يف فصل الش�تاء، فزيت الزيتون رائع 
ج�دا للب�رشة بم�ا يحتوي�ه من مس�تويات 
 )E( )عالية م�ن البوليفينول وفيتام�ني )إي
والت�ي تعمل كمض�ادات أكس�دة ومضادات 
لاللتهابات عىل حد س�واء، كم�ا قالت خبرية 

التجميل الطبيعي واملكياج جيسا بيدز.
-8 مضاد لشيخوخة الجلد

مضادات األكس�دة املوجودة يف زيت الزيتون 
الجل�د،  لش�يخوخة  مض�اد  كع�الج  تعم�ل 
وذلك بتنش�يط الجلد األقدم عند اس�تخدامه 
موضعي�اً، وتحتوي مضادات األكس�دة هذه 
عىل فيتام�ني إي والبوليفينول التي تس�اعد 
عىل تجميع وتحييد الجذور الحرة التي يمكن 
أن تدمر الجلد، ومن ثم تعجل بظهور عالمات 
الش�يخوخة، كم�ا أف�ادت بذل�ك الدكت�ورة 

إليزابيث تانزي.

طبيبك يف بيتك

ما عجائب زيت الزيتون؟

هل الحظت يوًما أن نوافذ الطائرات 
دائًما تكون مستديرة الشكل؟ وذلك 
ليس خدم�ة للتصميم، بل لس�بب 
علم�ي تماًم�ا. فنواف�ذ الطائ�رات 
ليس�ت مس�تطيلة وال مربعة، مع 
العل�م أنه مع بداي�ة عر الطريان 

كانت كلّها مستطيلة. 
ولكن م�ع تطّور القط�اع وتقدمه، 
الطائ�رات تحلّق بش�كل  أصبح�ت 
أرسع وع�ىل ارتف�اع أع�ىل، به�دف 
وكمّي�ات  االرتجاج�ات  تخفي�ض 
الفيول. ومع ارتفاع رسعة التحليق 
أصب�ح م�ن ال�رضوري أن تتحقق 
نس�بة متوازن�ة م�ن الضغ�ط بني 
الهواء خارج الطائ�رة وداخلها، لذا 
تنّبه الخرباء إىل أهمية شكل النافذة 
ال�ذي يس�اهم يف تقس�يم الضغ�ط 

بشكل أكثر انسيابية عىل الطائرة.
كذلك، كشفت الدراسات أن النوافذ 
املربع�ة تش�كل نقط�ة ضع�ف يف 

ع�ىل  تحت�وي  إنه�ا  إذ  الطائ�رة، 
أربع�ة زواي�ا، بالتايل أربع�ة نقاط 
ضع�ف محتمل�ة، ما قد ي�ؤدي إىل 
تحطمها يف ح�ال تعرضها لضغط 
هوائي، فتتحط�م الطائرة، ما دفع 
إىل االس�تعاضة عن ذل�ك التصميم 
التقلي�دي بالش�كل البيض�اوي أو 

الدائري الحايل.
يش�ار إىل أنه كان للطائ�رات نوافذ 
 1953 ع�ام  ويف  الش�كل،  مربع�ة 
س�قطت طائرتان من هذا الطراز، 
ولقي 56 شخصاً مرعهم، وتبني 

أن النوافذ كانت السبب يف ذلك.

هل ُيح�اول طفلِك مالمس�ة طعامه 
بامللعق�ة؟ ه�ل ُيح�اول ع�ره بني 
يدي�ه ورميه عند جانب الكريس؟ هل 

ُيفرحه اللعب بالطعام؟
األرج�ح أن تجيب�ي ب�”نع�م” ع�ىل 
األس�ئلة أع�اله. وإجابت�ك بري�ح 
العبارة متوقع�ة ويف محلّها، باعتبار 
كل ه�ذه الس�لوكيات ج�زءاً طبيعياً 
األكل  مه�ارة  األطف�ال  تعلّ�م  م�ن 

وتطويرها.
صّدقي أو ال تصّدقي، األكل الفوضوي 
جزٌء ال يتجزأ من س�لوكّيات األطفال 

ما بني عمر سنة وثالث سنوات.
ويف ما ييل األسباب التي ألجلها تجوز 

الفوضاوية يف األكل عند األطفال!
-ُيس�هم األكل الفوض�وي يف تطوير 
الطف�ل ع�ىل تغذي�ة نفس�ه  ق�درة 
بنفس�ه، حيث يتيح ل�ه التعرف عىل 
قوام األطعمة املختلفة ونكهاتها عىل 

طريقته الخاصة.
دوراً  الفوض�وي  األكل  -يلع�ب 
أساس�ياً يف تطوير ق�درة الطفل عىل 
تنس�يق الحركة ب�ني عينيه ويديه يف 
الوق�ت الذي يس�تمتع فيه ويتس�ىل 
باستكش�اف أش�ياء مختلف�ة، عىل 

غ�رار ه�رس الب�ازالء ال�ذي يجعلها 
مس�ّطحة ورمي الّطع�ام أرضاً الذي 

ُيسّبب اإلزعاج لألم أحياناً كثرية!
-ُيعت�رب األكل الفوض�وي ش�كالً من 
أش�كال اللعب الحيّس الذي يمكن أن 
يس�اعد الطفل يف معالجة املعلومات 
مالمس�ته  بمج�رد  يتلقاه�ا  الت�ي 

الطعام وتحريكه واللعب فيه.
ويف ه�ذه املرحلة، قد تهرع�ني غريزياً 
لتنظي�ف وج�ه طفل�ك ويدي�ه. لك�ن 
األفض�ل اال تفعيل ذلك وأن ترتكيه عىل 
سجّيته، اذ ُيمكن لتّرفك العفوي هذا 
ان يؤثر يف تجربته الحسية والتعلمية.

وبناًء عليه، ننصحك بتجّنب:
•تنظي�ف وج�ه طفل�ك ويدي�ه عىل 

امتداد الوجبة.
•مس�ح الطاولة أو صيني�ة الكريس 

العايل حتى انتهاء الوجبة.
والحرص عىل:

•السماح لطفلك بأن يكون فوضوياً 
طاملا أن م�ا يفعله ال يؤث�ر يف قدرته 

عىل الرؤية او إطعام نفسه.
•انتظ�ار طفل�ك حت�ى ينته�ي م�ن 
وجبت�ه لُتنّظفيه وُتنّظفي املكان من 

حوله.

مالي�ني م�ن البرش ح�ول العال�م يعيش�ون بكىًل 
مريض�ة، ولكن معظمهم ال يعلم�ون بذلك، ألنهم 
يجهلون العالمات التي تش�ري إىل تل�ك اإلصابات. 
فما هي أبرز هذه العالمات؟ وكيف يمكن التعرف 

ع�ىل أع�راض تده�ور وظائ�ف ال�كىل؟
هن�ا نس�تعرض معك�م 10 عالمات تش�ري إىل أن 

اإلنسان مصاب بمرض يف الكىل:
-1 الصعوب�ة يف الن�وم: عندم�ا تعج�ز الكىل عن 
تأدي�ة دوره�ا يف التنقية والتصفية بش�كل جيد، 
تبقى س�موم )توكس�ني( يف ال�دم، وال ُتطرح مع 
البول، وهذا يقود بدوره إىل صعوبات يف النوم. كما 
أن هناك ربطا بني السمنة وأمراض الكىل املزمنة. 
وأيض�ا يعان�ي املصاب�ون غالبا م�ن صعوبات يف 

التنفس.
-2 اإلرهاق الدائم وقلة الرتكيز: تراكم التوكس�ني 
)أو الذيفان( يف الدم يؤدي إىل ش�عور دائم بالتعب 
والضعف العام، ويقود أيضا إىل تراجع القدرة عىل 

الرتكيز.

-3 الجل�د الج�اف والحك�ة: وه�ذه تعت�رب عالمة 
ع�ىل مرحل�ة متقدم�ة م�ن أم�راض ال�كىل، ألن 
الكلي�ة بات�ت عاجزة عن تأدي�ة دورها يف تحقيق 
التوازن الصحيح للمعادن يف الدم، كما ذكر موقع 

“هفنغتون بوست” اإللكرتوني.
-4 الشعور برضورة التبول، وخاصة يف الليل.

-5 ظهور الدم يف البول: الكىل السليمة تحافظ عىل 
خاليا الدم يف الجس�م، عندما تنقيه من الفضالت، 

فيتش�كل البول. ولكن عندم�ا تمرض الكىل تختل 
وظائفها، وتنتقل خاليا الدم إىل البول.

-6 البول ذو رغوة: وذلك بس�بب تش�كل فقاعات 
كثرية يف املثانة، بسبب كثرة الربوتني املترسب من 

الدم إىل البول.
-7 ورم يف العني: وهذا يعود أيضا إىل ترسب كميات 
كب�رية من الربوت�ني إىل البول، بدال م�ن أن تنتقل 
من الدم إىل أجزاء الجس�م الت�ي تحتاج للربوتني. 

فتنتفخ املنطقة املحيطة بالعني لقلة الربوتني.
-8 تورم القدمني ومفاصلهما: وهذه من العالمات 
الش�ائعة. ولكنه�ا قد تك�ون عائ�دة إىل مرض يف 

الكبد.
-9 ضع�ف الش�هية: وهذا عرض عام له أس�باب 
عديدة. ولكن قد يكون السبب هو تراكم التوكسني 

)الذيفان(.
-10 الش�د العضيل: وهذا يحدث بسبب مشاكل يف 
الكىل. وأيضا بسبب انخفاض مستوى الكالسيوم 

وكذلك الفوسفور يف الجسم.

10 مؤشرات تدل على اإلصابة بأمراض الكلى!
نصائح طبية
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هيا، أطلقي العنان ملخيلتك وقويل 
أّي ألوان الش�عر تحبني. األس�ود، 
الربتق�ايل،  األحم�ر،  األبي�ض، 
املوّش�ح، البني...؟ ج�دي ضالتك 
واكتش�في م�ن خالله�ا بع�ض 
جوانب ش�خصيتك وحيات�ك. إذاً، 
قويل أّي لون شعر تختارين أقل لك 

من أنت من خالل هذا االختبار.
-1 البني

يف ح�ال أردت للبني أن يكون لوناً 
لش�عرك، فهذا يعني أنك ش�خص 
يمكن الوثوق ب�ه واالعتماد عليه 
املهم�ات،  م�ن  بالكث�ر  للقي�ام 
وه�ذا ما يعرفه جيداً األش�خاص 
املحيطون بك. وقد أظهرت نتائج 
دراسة أجريت حديثاً أن %67 من 
النساء اللواتي يخرتن اللون البني 
إنما يشغلن مراكز مهمة يف أمكنة 
عملهّن. إذاً، ابدئي باالستفادة من 
مهاراتك القيادية يف مجالك املهني 
كما يف ما يتعلق بش�ؤون منزلك. 
فق�د يؤثر هذا إيجاب�اً يف اآلخرين 

ويجعل منك نجمة يف أعينهم.
-2 األسود

ه�ل اخرتت الل�ون األس�ود؟ هذا 
يش�ر إىل أّنك تتمتع�ني بالعمق يف 
ما يتعلق بأف�كارك. وأنت تلجئني 
إىل هذه الصفة ح�ني يتعلق األمر 
وعالقات�ك  صداقات�ك  باختي�ار 
مولع�ة  أّن�ك  كم�ا  االجتماعي�ة. 
بعال�م األرقام وتميل�ني إىل العمل 
يف املج�ال امل�ايل. إذاً، أن�ت ماهرة 
عىل صعي�د إيج�اد اإلجابات عىل 
األس�ئلة الكثرة. وهذا ما يجعلك 
يف  استش�ارتها  يمك�ن  صديق�ة 
الكثر من األمور. وانتبهي! فثمة 
ش�خص ينتظر لق�اءك والتعرف 

إليك دائماً.  
-3 األحمر

هل يعت�رب اللون األحم�ر مفضالً 
بالنس�بة إليك؟ هذا يعني ما ييل: 
أن�ت تفخري�ن بقدرات�ك وتثقني 
أّن�ك، يف املقاب�ل،  بنفس�ك. كم�ا 

ش�خص عاطف�ي ج�داً. وهكذا 
فإنك ُتقبلني عىل الحياة بش�غف 
وثقة، األمر الذي يحظى بإعجاب 
اآلخري�ن. وع�ادة م�ا تؤث�ر تلك 
الثقة وذل�ك الش�غف إيجاباً عىل 
عمل�ك حيث تحقق�ني النجاح يف 
خوض معظ�م التج�ارب. لَم ال؟ 
فأن�ت ال ترتددي�ن ح�ني يتعل�ق 
األم�ر بتحقي�ق أهداف�ك. لك�ن، 
احذري وال تدعي الغرور يتس�لل 
إىل نفسك، فقد ينعكس هذا سلباً 

عىل عالقاتك.
-4 البنفسجي

ه�ل تحبني ه�ذا اللون؟ ه�ذا يدّل 
ع�ىل أن�ك تتمتعني بخيال واس�ع 
وبحساس�ية بالغة وباالنس�جام 
مع ذاتك ومع مشاعرك وباالتزان 
ع�ىل املس�توى العق�يل والنفيس. 
إال أّن اتس�اع خيال�ك ق�د يش�كل 
نعمة ونقمة بالنس�بة إليك، فهو 
قد يس�اعدك عىل اكتشاف الكثر 
من األم�ور املخفية وع�ىل ابتكار 
األف�كار املميزة. غر أن�ه قد يثر 
يف  العم�ل  يف  مس�ؤوليك  غض�ب 
ح�ال تخط�ى الح�دود املعقولة. 

فانتبهي!
-5 األزرق

نع�م، ق�د تختاري�ن األزرق لون�اً 
ام�رأة  فأن�ت  ال؟  ل�َم  لش�عرك، 
وأن  املغام�رات  خ�وض  تح�ب 
تك�ون موضع إعج�اب اآلخرين. 
وبالفعل، حني تتحدثني، تالحظني 
أن اآلخري�ن يصغون إليك بإمعان 
ويهتمون ملا تقولني وحني تدعني 
صديقات�ك أو زميالت�ك لحض�ور 
حدث ما، فإنهّن رسعان ما يلبني 
النداء. إذاً، أنت محاطة بأشخاص 

يكرتثون ألمرك حقاً وفعالً.
-6 األومربيه

ه�ل اخرتت الش�عراألومربيه؟ أي 
متع�دد األلوان؟ إًذ، أنت تتس�مني 
بش�خصية معق�دة ومركب�ة، إذ 
ال يس�ع األش�خاص املحيطني بك 

فهم ما تريدين بوضوح. بل إنهم 
ق�د يعتقدون أّنك  ذات ش�خصية 
مزدوج�ة. إال أّن ه�ذا ليس باألمر 
الس�لبي، فف�ي حال تع�رّف إليك 

فإنه�م  جي�د،  بش�كل  اآلخ�رون 
س�يحبون كّل جوانب شخصيتك 
اح�ريص  لك�ن،  وس�يتفهمونها. 
دائماً ع�ىل أن تتقاس�مي أوقاتك 

وتتفق�ني  تحبينه�م  وأش�خاص 
وأمزجتهم وتطلعاتهم.

-7 األشقر
يف حال اخرتت هذا اللون املرشق، 
فاعلم�ي أّنك تتمتع�ني بالجاذبية 
وأن الكثر من االشخاص املحيطني 
بك يرغب�ون يف التعرف إليك وبناء 
الصداقات معك وتقديم املساعدة 
لك يف أّي شأن من الشؤون. تولني 
الكثر م�ن العناية ملظهرك، إال أّن 
هذا ال يعني أّنك ال تتحلني بالذكاء 
والفطنة، بل إنك تتسمني بالجرأة 
أيضاً وعادة م�ا تحققني األهداف 
التي تس�عني إليها. لكن، عليك أن 
تح�ريص ع�ىل التأكد م�ن صحة 
أف�كارك وعمقها قب�ل أن تقومي 

بطرحها لكي تحققي النجاح.
-8 الرمادي 

اختي�ار جريء وهو ي�دل عىل أنك 
ع�ىل  والق�درة  باألناق�ة  تتحل�ني 
عرصي�ة  ام�رأة  فأن�ت  التط�ور. 
وتواكب�ني آخ�ر وأح�دث صيحات 
املوض�ة. وه�ذا م�ا يث�ر إعجاب 
األشخاص املحيطني بك. لكن، عليك 
أن تح�ذري الغرة الت�ي قد ُيبديها 
بعضه�م تجاه�ك وأن تتوجهي إىل 
هؤالء بال�كالم الجي�د واإليجابي، 
فهذا قد يدعوه�م إىل تغير وجهة 
نظره�م ومش�اعرهم. لي�س هذا 
فحس�ب، بل إن�ك تتمتع�ني أيضاً 
بالقدرة عىل مساعدة اآلخرين، ما 

يجذب إليك الصداقات. 
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مهني�اً: يزول بعض االلتباس ابتداًء من اليوم، لكن ُكن 
حذراً ج�ّداً وال ُتقدم ع�ىل جديد قبل ني�ل موافقة أرباب 

العمل وأصحاب الخربات
عاطفياً: قد تضطّر إىل الدفاع عن نفسك أو تمّر بعالقة شخصية 

مهّددة وتواجه بعض النزاعات مع الرشيك لكنك تتغلب عليها
صحي�اً: بادر إىل ممارس�ة امليش واس�تفد من الطق�س الجميل 

للتنزه عىل الشاطئ

مهني�اً: انتبه م�ن مواجهات وح�روب وال تتوّرط يف 
قضية ش�ائكة، بل راِجع أوراقك ومستنداتك، وانتظر 

بعض ردود الفعل املتعلّقة بقضية مالية
عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحس�ن تدريجياً ما يش�عرك 
بالراحة وأنت قرب الحبيب، فتنىس هموم الدنيا وتس�تعيد معه 

أجمل اللحظات
صحياً: ال تالزم املنزل الكثر، بل اخرج واستفد من أوقات فراغك 

ورّفه عن نفسك

مهني�اً: حيويتك ما ت�زال يف أوجها وتنجز الكثر من 
األعم�ال وتحقق نتائج غر مس�بوقة تبه�ر الجميع 

وتأتيك بغر املتوقع أو املنتظر
عاطفي�اً: ي�دور يف ذهنك الكثر من التس�اؤالت عن الحبيب 
وتح�اول أن تجد له�ا إجابات إما منه مبارشة أو من أش�خاص 
مقربني منه جداً صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك ومنهار وتحاول 

التخلص من الوضع الذي أنت فيه وتنجح

مهني�اً: حضورك القوي مهم ج�داً يف الفرتة املقبلة، 
لك�ن الحذر واجب أحيان�اً وال س�يما يف األوقات التي 

تشهد بعض التوترات املهنية
عاطفياً: الغرة تهّدد العالقة مع الرشيك، والسبب هو بعض 
الريب�ة يف ترصفاتك، فحاول القيام بما يس�اهم يف التخلص من 
تلك الغرة صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يس�توجب 

متابعة دائمة وغر مرحلية

مهني�اً: ال تخضع للضغوط والت�زم تنفيذ التعليمات 
املوجهة إليك فقط، وال تبتكر ما قد ييسء إىل جهودك 

يف العمل
عاطفي�اً: الح�وار اله�ادئ هو الس�بيل األفض�ل لتنعم مع 
الرشي�ك بحياة هادئ�ة، فتجد أن األمور أكثر س�هولة مما كنت 
تتوق�ع صحياً: ال تجعل اآلخرين يس�تفزونك ويثرون عصبيتك 

بغية إصابتك بعارض صحي

مهني�اً: ارتب�اك األج�واء يف العم�ل وس�وء تفاه�م 
وعدائية، املصارحة ال تعطي ثمارها، بل تنقلب عليك 

وتنغص حياتك املهنية بعض اليشء
عاطفي�اً: الغوص يف بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه 

ليس الهدف املحّدد لعالقتك املقبلة للوصول إىل الغاية املنشودة 
صحي�اً: تواصل تنفيذ حميت�ك الغذائية املرتافقة مع ممارس�ة 

الرياضة بانتظام

مهنياً: القمر املكتم�ل يف برج الجدي يجعلك مرتاحاً 
للتطور وليناً يف التعامل وقادراً عىل بث الحماس�ة يف 

قلوب املحيطني بك 
عاطفياً: عالقة ممت�ازة وإرشاق وانفتاح، فّكر يف أمنية ما 

واعلم اّنها ستتحقق خالل األيام املقبلة
صحي�اً: بع�ض التورمات يف القدم�ني قد تخيف�ك وتقلقك، فما 

عليك سوى زيارة الطبيب املختص

مهني�اً: عليك أن تدافع برشاس�ة عن إنجازاتك، 
حت�ى تتمّكن من تس�جيل خط�وة إضافية نحو 

املستقبل
عاطفي�اً: ق�رار املواجهة مع الرشيك ليس س�هالً، وقد 

تكون له تبعات وذيول ترتك مزيداً من االنشقاق بينكما
صحياً: مارس الرياضة قدر ما يسمح لك وقتك، وال ترتدد 

يف القيام بنزهات يف الطبيعة

مهنياً: تتمل�كك رغبة صادق�ة يف التقرب من بعض 
املترّضري�ن من ترصفات�ك، وهذا يتطل�ب منك جرأة 
الفتة  عاطفياً: تشعر باالطمئنان العاطفي، وإذا شعرت 
برغب�ة يف تطوير عالقتك بالرشي�ك، فبادر إىل التكلم معه يف 
املوضوع صحيا: قد تواجه بعض األلم يف عنقك أو ذراعيك، عليك 
التخفيف م�ن الجلوس طويالً أمام شاش�ة الكمبيوتر، والقيام 

بالتمارين الرياضية الالزمة

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مس�اعدة قيمة تتلقاها 
م�ن قب�ل أحد الزم�الء ألن الطاق�ة املطلوب�ة إلنجاز 

أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية
 عاطفي�اً: مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها كافية 

للرد عىل جميع متطلبات الرشيك وتنفيذها
 صحي�اً: تطل�ب مس�اعدة اآلخري�ن لدعم�ك يف تنفي�ذ الحمية 

وتشجعيك والشعور معك

مهني�اً: معنويات�ك مرتفع�ة وقدرت�ك ع�ىل االنفتاح 
مهّمة وواس�عة جّداً، األمر ال�ذي ينعكس إيجاًبا عىل 

مختلف الصعد
عاطفياً: شخص ما يف العمل يلفت انتباهك وتحاول التقرب 

منه لتتعرف إليه أكثر عىل أمل البدء بعالقة جديدة
صحياً: بعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد حل 

مفيد إذا ترافق مع حمية جدية
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مهني�اً: القم�ر املكتمل يف ب�رج الجدي ق�د يعرضك 
التهام ما. إذا أردت إط�الق فكرة أو مرشوع، فافعل 

ذلك، القرار النهائي مطلوب 
منك للحد من الخسائر الكبرة

عاطفياً: تفهم الرشيك لك مهم لالثنني معاً، لكّن التساهل أحياناً 
يعقد الوضع ويوصلكما إىل الطريق املسدود

صحياً: تطور األجواء إيجاباً يش�عرك بالراحة وتنعكس األجواء 
عىل الصعد كافة

1914 - اإلنجلي�ز ينصبون حس�ني كامل 
اب�ن الخدي�وي إس�ماعيل س�لطاًنا ع�ىل 
م�رص وذلك بعد أن قام�وا بخلع ابن أخيه 

الخديوي عباس حلمي الثاني.
1941 - ق�وات أملانيا النازية تس�تويل عىل 
كيي�ف عاصمة أوكرانيا الس�وفيتية وذلك 

خالل الحرب العاملية الثانية.
الهاجان�اة  عصاب�ات  ارتكب�ت   :  1947
)عصاب�ات من اليه�ود الب�دو( مجزرة يف 
حق س�كان قرية القص�اص قضاء صفد 

بفلسطني، وقتل عرشة فلسطينيني.
1952 : ق�دم الرئي�س اللبنان�ي بش�ارة 
الخوري اس�تقالته وأس�ند الحك�م لفؤاد 

شهاب قائد الجيش .
1957 - الوالي�ات املتح�دة تق�وم ب�أول 
اختبار لتفجر قنبلة نووية تحت س�طح 

األرض.

1959 - من�ع الزعي�م الس�وفيتي نيكيتا 
خروتشوف من زيارة ديزني الند.

1962 - محم�د الب�در حمي�د الدين يتوىل 
حكم اململكة املتوكلية اليمنية خلًفا لإلمام 

أحمد بن يحيى.
1971 - س�لطنة عم�ان تنض�م لجامعة 

الدول العربية.
1973 - تنصي�ب األم�ر كارل غوس�تاف 
مل�ًكا ع�ىل الس�ويد خلًف�ا لج�ده املل�ك 
غوستاف السادس أدولف وذلك تحت اسم 

كارل السادس عرش غوستاف.
1988 -الكي�ان الصهيون�ي يطل�ق القمر 
الصناع�ي “أف�ق 1” عىل مت�ن الصاروخ 

“شافيت”.
متع�ددة  الس�الم  حف�ظ  ق�وة   -  1999
الجنس�يات التابع�ة لألمم املتح�دة تصل 
إىل تيم�ور الرشقية يف محاولة الس�تعادة 

النظام والقانون يف املنطقة.
2002 - اش�تعال الح�رب األهلية يف كوت 

ديفوار.
مقتل خمس صهاينة يف هجوم عىل حافلة 

يف تل أبيب.
2004 - محكم�ة س�عودية تحك�م ع�ىل 
األكاديم�ي س�عيد ب�ن زعر بالس�جن 5 
س�نوات إلدانته بإث�ارة الفتن�ة والخروج 

عىل والة األمر.
2004 : مجلس األمن يحّث سوريا عىل سحب 

قواتها )14 ألف جندي( من لبنان .
2006 - الجي�ش التايلن�دي ينقل�ب ع�ىل 
الس�لطة بعد عدة أزمات سياسية ويعلن 

حالة الطوارئ.
2007 - اغتي�ال النائ�ب يف مجلس النواب 
اللبنان�ي أنط�وان غان�م وذل�ك بتفج�ر 

سيارته يف منطقة سن الفيل.
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غزل عراقي

ؤراي����������ه  حب�����������ي  عل��م  ارف��ع  ال��ك 
وراي����������������ه  أح��د  حت��ب  ال  ؤاح��ذرك 
ؤراي����������ه  اي��ه  الق��ران  ن��زل  م��ن  بح��ق 
بي������������������ه نف��س  آلخ��ر  أحب��ك  أض��ل 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ب�ي��ه ن�ع�ت���رف  م����ن  االس���ف  ش���ي�ف�ي�د 
نصلح��ه نك��در  م��ا  الغل��ط  اع�ل��ه  ومن�ش���ي 
الع�ش���اك ب�ظ�ل�م���ة  ل�ي���ل  ن�اط���ور  م�ث���ل 
ص�بح��ه ي�ه���ل  وم���ا  للص�ب���اح  ي�ن�ط�����ر 

يس�تخدم هذا املثل للتعب�ر عن أهمية 
اختيار الجران قبل اختيار املنزل، فإذا 
كان الجران صالحني س�يقفون جنبك 
داًئما وس�تعيش يف سالم بينهم، أما إذا 
كانوا ذوي طبع سيئ ستذوق الويالت، 
وتعاني من عدد كبر من املش�اكل، لذا 
داًئما ما نقول (اخرت الجار قبل الدار...

أما ع�ن قصة املثل فهي تع�ود إىل زمن 
بعي�د، حي�ث كان يعيش رج�ل صالح 
يعرف باسم )أبو دف البغدادي(، وكان 
لهذا الرجل جارا فقرا، يعاني من ضيق 
الحال وكثرة الديون، ومع سوء الوضع 
ق�رر هذا الرجل بي�ع داره حتى يتمكن 
من تسديد ديونه، واالنفاق عىل أرسته.

وق�د عرض ه�ذا الرجل منزل�ه مقابل 
1000 دينار، وتعجب الجران كثًرا من 

هذا االمر، فإن س�عر املنزل 500 دينار 
فق�ط، إذا ف�إن هذا الرق�م مبالغ فيه، 
لذا ل�م يقبل أحد ع�ىل رشائه، ونصحه 
الجران بتخفيض ه�ذا املبلغ الباهظ، 

ولكن�ه رف�ض وأرص ع�ىل موقف�ه.
حتى جاء له )أبو دف( ليقنعه، وأخربه 
أن قيم�ة املنزل 500 دين�ار فقط، وأن 
الس�عر ال�ذي يطلب�ه ال يتناس�ب مع 
قيمت�ه الحقيقي�ة، وهن�ا ج�اءه الرد 
الص�ادم من الرجل حيث ق�ال له )إني 

أبيع املنزل ب�
500 دين�ار وأبي�ع الج�ران ب�� 500 
دينار(، فتعجب )أبو دف( من هذا الرد 

وأخذ يستفرس منه.
فحك�ى ل�ه الرجل ع�ن مدى تحس�ن 
العالقات بينه وبني جرانه، وأخربه أنه 

عندما اشرتى املنزل منذ عرشين عاًما، 
ل�م يفكر س�وى يف الصحب�ة الصالحة 
والج�ران ال�ذي يقدره�م كث�ًرا، ل�ذا 
عندم�ا ت�زوج أبنائه ورحل�وا لم يفكر 
يف ت�رك املنزل، ويعز عليه بيع داره االن 

بعد أن اشتد به الحال.
اندهش )أبو دف( كثًرا من عالقة هذا 
الرج�ل بجران�ه، وقرر أن يس�اعده يف 
تسديد ديونه دون الحاجة إىل بيع داره، 
حتى يتمكن من العيش وسط أصدقائه 
الذي عاش معهم س�نوات طويلة، وبدأ 
الن�اس يتداول�ون ه�ذه القص�ة فيما 

بينهم قائلني )الجار قبل الدار(.
ومن�ذ ذلك الحني، ويردد الكثرون هذه 
املقولة يف عدة مواقف مختلفة للتعبر 

عن أهمية الجرة الصالحة.

قصة مثل

اختبارات شخصية

الجار قبل الدار

اختاري لون الشعر الذي تحبين.. لنقول لك من أنِت؟

حدث يف مثل هذا اليوم

كلمات متقاطعة
رأيس

1مذاق محبب o وقع وعقد صفقة
2مدينة أثرية يف موريتانيا o قل وغال

3حضارتهم كان فيها االسبوع عرشة ايام
4مخرتع البنسلني

5ستة عرش بحرا بال ماء
6مشاعر تحدث يف املسابقات o فرتة من الزمان

7-
8فيها أكرب تجمع للرباكني يف العالم

9قاهر الصليبيني
10كاملستجر منها بالنار o يبني ويوضح بالكالم

أفقي
1ح�رص يف م�كان ضي�ق o مفرقعة )باالجنبي�ة( o حزم 

شيئا يف القماش
2حرف نصب o ضمر متكلم o احساس يسبب الضيق

3نهض أو أمسك عن امليش o ناضلوا )متفرقة(
4يحرك الطر جناحيه o جبل يف املدينة سميت به معركة 

يف التاريخ االسالمي )معكوسة(
5خط يستوي عنده الليل والنهار

6أرسة )بالعامية( o خذ واحصل عىل اليشء
7النقاط الداكنة عىل الجلد o تقال لألعىل رتبة

8من برعاهم امللك )معكوسة( o حسام
 oمن ألعاب التس�لية عىل الطاولة o 9م�ن آله�ة الفراعنة

يحدد بالكلمة والنص
10حالة الشخص النفسية o أم البرشية
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عـين على العالم

الزوراء / دبي/ ظافر جلود:
أطلق املطرب الشاب »سيف نبيل« أغنية خاصة 
بإعالن لرشكة كوكا كوال العاملية.. بعنوان »عليّ 
إيقاعك«، حيث يظهر سيف يف األغنية وهو يغني 
بحماس كبري، خاصة أن األغنية إيقاعية بحت، 
برصية،  بتأثريات  اإلعالن  مشاهد  تميزت  فيما 

ُنفذت بتقنية وتكنولوجيا عرصية.
التواصل  مواقع  عىل  كبريا  تفاعال  العمل  القى 
بالعمل  سيف  محبو  أشاد  حيث  االجتماعي، 
منذ  الخاصة  صفحاتهم  عىل  اإلعالن  وتداولوا 

اللحظات األوىل إلطالقه. 
يذكر أن هذا التعاون بني سيف وكوكا كوال هو 
ليس األول من نوعه، فقد شارك سابقاً بإعالنات 
ضخمة مع الرشكة تركت بصمة خاصة يف عالم 
اإلعالنات، ليؤكد بذلك مرة أخرى أن نجاحه لم 

يكن وليد الصدفة عىل كل األصعدة.
الوطن  يف  نجمه  ملع  عراقي  فنان  نبيل  وسيف 

مميز  غنائي  بأسلوب  الجمهور  ولفت  العربي، 
المس قلوب من يعيشون الحب بكل جمالياته 
وانكساراته.. ومنذ بداية انطالقه حتى اآلن وهو 
ترسدها  عاطفية  بحكايات  الجمهور  يفاجئ 
حنجرته املخملية، التي ورثت جمال صوت بالد 

الرافدين .
ونرش الفنان العراقي سيف مؤخرا عرب صفحاته 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  الرسمية 
مقطعا ترويجيا من كليب أغنيته الجديدة »ما 

أقدر أنساك«  عرب املحطات الفضائية.
عن  قال  نبيل،  سيف  الشاب،  العراقي  املطرب 
 : أعوام  بدأ قبل 10  الذي  الفني  بداية مشواري 
طموح  أي  دون  الفن  أحب  كنت  الطفولة  منذ 
من  جزءاً  كانت  املوسيقى  ألن  بل  للتميز، 
وكلما  الدراسة،  أيام  من  الحياة  يف  يومياتي 
كربت كنت أشعر بشغف كبري بالغناء. كما أن 
أن  األمر، لكنهم طلبوا مني  لم تعارض  أرستي 

أنهي دراستي املدرسية والجامعية أوالً، ومن ثم 
يل حرية االختيار. 

قررت  حيث  الجامعة،  يف  البداية  وكانت  مبينا: 
الفن، كل خطوة  أبدأ خطوتي األوىل يف عالم  أن 

وتخطيط،  دراسة  نتيجة  كانت  عليها  أقدمت 
إضافة إىل أن الدعم النفيس واملعنوي من األهل 
واألصدقاء كان حافزاً جعلني أتميز يف مشواري.. 
يف البدايات قدمت أغنية »هاي السنة«، ولقيت 
شعبية كبرية عىل إثرها قدمت أعماالً مجموعة 

ساهمت يف انتشاري عربياً.
فهو  ليس سهالً،  الفن  : طريق  ويضيف سيف 
ملء بالصعوبات والعثرات.. لكن كل خطوة لم 
أتعلم منها  أو غري ناجحة، كنت  تكن متكاملة 
وأدرس خطواتي املقبلة.. ونحن كبرش بطبيعة 
الحال نصبح أكثر قدرة عىل تجاوز االنتكاسات 
والتكيف معها، كلما كنا أكثر مرونة وتسامحاً 

مع أنفسنا وتقبلنا فكرة أن القادم أفضل.
ويف سؤال عن بداياته والفنان الذي رغب يف أن 
يصل لقيمته الفنية والجماهريية، ويرى نفسه 
: أرى نفيس يف كاظم الساهر،  له؟ قال  امتداداً 

فهو ملهمي.

* وهل تتمنى لحناً من كاظم الساهر؟
- ومن يقول ال، فكاظم فنان كبري، ورشف أن 

أغني قصيدة من ألحانه.
* هل يمكن أن نسمعك مستقبالً تقدم القصيدة 

الغنائية؟
غنائي  لون  لكل  ألن  اآلن،  ليس  لكن  ال؟  ولم   -

زمنه ووقته.
الشهرة  حقق  بعدما  بالسينما  اهتمامه  وعن 
الواسعة كمطرب، قال: أهم يشء عندي وجود 
وقادراً  موهوباً  الشخص  كان  فإذا  املوهبة، 
ويضيف  استثنائي  بشكل  دور  أي  تقديم  عىل 
العديد  عليّ  عرض  وقد  معه،  فأنا  والسمه  له 
يكن  لم  لكن  مختلفة،  ألعمال  النصوص  من 
فيها الدور الذي أجد نفيس فيه.. لست صعباً يف 
االختيار، ولكنني أبحث عن الدور الذي أشعر أنه 
سيكون تكملة ملا أقدمه يف املوسيقى، وال أقبل 

شيئاً ال يضيف يل.

دور«  »موريكس  مهرجان  يف  تواجدها  أثناء 
ألكسندر  املمثل  زوجها  برفقة  املوسيقي، 
رياض  رحمة  العراقية  املطربة  فقدت  علوم، 
الذين  الحضور  وسط  وعيها،  مفاجئ  بشكل 

تجمهروا حولها من أجل املساعدة.
عىل  فيها  أغمى  التي  اللحظات  وخالل 
محاوالً  بجانبها  زوجها  كان  الشابة  الفنانة 
اإلسعاف، حيث  إىل سيارة  ونقلها  مساعدتها 
إلسعافها. اللبناني  األحمر  الصليب  حرض 

وذكرت صاحبة »الكوكب« ملوقع ET بالعربي 
وقلة  الشديد  اإلرهاق  هو  سقوطها  سبب  أن 
املطار  من  وصلت  ألنها  األكل،  وعدم  النوم 
بحالة  باتت  أنها  مؤكدة  فوراً،  الحفل  إىل 
أفضل.يذكر أن رحمة رياض كانت قد أعلنت 
خطوبتها إىل املمثل العراقي األمريكي ألكسندر 
صفحتها  عرب  ونرشت  املايض،  مايو  يف  علوم 
يف موقع »إنستغرام«، صورة لها مع خطيبها، 
وكتبت »باركويل«.كما نرش علوم صورة له مع 
عليها  وعلق  صفحته،  عرب  الشهرية  النجمة 

قائاًل: »وعد مني وعد وأخذتها.. باركويل«.

ألكسندر  العراقي  األمريكي  املمثل  اسم  وبرز 
علوم بشكل كبري يف شهر رمضان 2021 بعد 
عرض مسلسل »أم بديلة« الذي قام ببطولته 

إىل جانب عدٍد من نجوم لبنان والعراق.

الواليات  يف  أزياء  كعارض  الفنية  حياته  وبدأ 
ألهم  إعالنات  يف  وشارك  األمريكية،  املتحدة 
يجد  أن  قبل  العالم،  يف  التجارية  العالمات 

طريقه إىل عالم التمثيل.

أحدث  فتحي،  بلقيس  قدمت، 
أعمالها الغنائية باللهجة السعودية 
تحت عنوان »جنوب الدرب« لتحتل 
وعدد  السعودية  يف  الرتند  صدارة 
منصات  عىل  العربية  الدول  من 
وصلت  حيث  ميديا،  السوشيال 
مليون  إىل  األغنية  مشاهدة  نسبة 

مشاهدة يف أقل من 24 ساعة.
أغنية  يف  فتحي  بلقيس  اختارت   
باللوك  تظهر  أن  الدرب«  »جنوب 
املالبس  ارتدت  حيث  البدوي، 

الخاصة  التقاليد  إلظهار  البدوية 
التي  العريقة  املنطقة  هذه  بأهل 
الرتاث  من  كبرياً  تاريخاً  تمتلك 

والفلكلور.
األماكن  عىل  الضوء  وسليّطت 
هناك،  الجنوب  منطقه  يف  الجذابة 
من  العديد  تمارس  وهي  وظهرت 
والرتفيهية  الرياضية  األنشطة 
التي رويّجت من خاللها للسياحة يف 

منطقة الجنوب السعودي.
أغنية  يف  فتحي  بلقيس  وتعاونت 

»جنوب الدرب« مع كل من الشاعر 
واملوزع  الرشيف  تركي  وامللحن 
ومكس  سلطان،  محمد  املوسيقي 
عصمت،  محمد  املهندس  وماسرت 
كليب  الفيديو  إخراج  توىليّ  فيما 

املخرج سلطان العبد املحسن.
طرحت  قد  فتحي  بلقيس  وكانت 
أخرياً أوىل أغنياتها باللهجة املرصية 
وحققت  »دبلومايس«،  بعنوان 
نجاحاً كبرياً ونسبة مشاهدة عالية 
يف  مشاهدة  ماليني   8 من  اقرتبت 

يوم  يف  طرحها  منذ  شهر  من  أقل 
20 أغسطس املايض.

أغنية  يف  فتحي  بلقيس  وتعاونت 
فيها  تغازل  التي  »دبلومايس« 
من  كل  مع  املرصي،  الجمهور 
عزيز  وامللحن  الغنائي  الشاعر 
يجمعهم،  تعاون  أول  يف  الشافعي 
واملوزع املوسيقي جالل الحمداوي، 
يف  كليب  الفيديو  مشاهد  وُصويّرت 
أبو  عل  املخرج  قيادة  تحت  مرص 

طالب.

رمحة رياض تسقط وتفقد وعيها يف مهرجان 
»موريكس دور«

أبل توقف بيع آيفون XR وآيفون 
12 برو بعد إعالن السلسلة الجديدة
 XR كش�فت تقرير حديث عن أن رشكة أبل أوقفت بيع هواتف ايفون

وايفون 12 برو بعد اإلعالن عن قدوم السلس�لة الجديدة التي تتألف 
م�ن 4 هواتف، هي ايف�ون 13 وأيفون 13 مين�ي وايفون 13 برو 

 .MacRumors وايفون 13 برو ماكس، وذلك بحسب موقع
وال تزال هواتف ايفون 12 وايفون 11 وايفون SE متوفرة للبيع 
يف متاج�ر أبل ضمن الخي�ارات ذات الكلفة األقل ارتفاعاً، حيث 
انخفضت أسعارها وأصبحت تبدأ من 399 دوالراً، وتعد عملية 
إيقاف بيع الهواتف الس�ابقة مألوفة لدى رشكة أبل، خصوصاً 
بالنس�بة للهواتف الرائدة ضمن فئة Pro، حس�بما قال موقع 

Gizmo China.وكان�ت أب�ل قد أعلنت عن سلس�لة 
الهوات�ف الجديدة أيفون 13 التي ش�هدت عدة 

تحديثات م�ن ضمنها تصغري حج�م النوتش 
يف الشاشة. كما ش�هدت فئة Pro أول أيفون 
بس�عة تخزين 1 ت�ريا بايت، وكذلك شاش�ة 
بمعدل تحديث 120 هريتز، وهو األمر الذي 

طال انتظاره من مستخدمي أيفون.

حظ�ي “م�رشوع ال�كىل”، ع�ىل 
جائ�زة قدره�ا 650 أل�ف دوالر، 
 ،”Kindey X“ مؤسس�ة  م�ن 
ألول  انموذج�ا  ابتكاره�ا  بع�د 
كلي�ة صناعي�ة قابل�ة لل�زرع يف 
جس�م اإلنس�ان.وتعمل مؤسسة 
“Kindey X” بالتعاون مع وزارة 
اإلنس�انية  والخدم�ات  الصح�ة 
األمريكي�ة والجمعي�ة األمريكي�ة 
ألمراض الكىل، عىل دعم مبادرات 
االخرتاع�ات  لترسي�ع  ترم�ي 
الس�اعية للوقاي�ة م�ن أم�راض 

الكىل وتشخيصها وعالجها.
ال�كىل” ثم�رة  ويع�د “م�رشوع 
تعاون بني جامعت�ي كاليفورنيا 
وفاندربيل�ت األمريكيتني، ويقوم 
عىل دمج الجزأين األساسيني من 
م�رشوع ال�كىل الصناعي�ة الذي 
كان�ا يعمالن علي�ه كل عىل حدة، 
وهما “مرش�ح ال�دم” و”املفاعل 
الحي�وي”، لصن�ع كلي�ة حيوية 

بحجم هاتف متحرك صغري.
واخت�رب م�رشوع ال�كىل بنج�اح 

مرشح الدم، الذي يزيل الفضالت 
والس�موم م�ن ال�دم، واملفاع�ل 
الحيوي، الذي يكرر وظائف الكىل 
األخرى، مث�ل توازن الش�وارد يف 

الدم.
باحث�ي  م�ن  فريق�ان  وعم�ل 
الجامعت�ني عىل دم�ج الوحدتني 
ال�كىل  م�ن  نس�خة مصغ�رة  يف 
االصطناعي�ة، وقييّم�وا أداءها يف 
تج�ارب رسيري�ة أثبت�ت نج�اح 
الجه�از يف العمل مدعوما بضغط 
ال�دم وح�ده، ودون الحاج�ة إىل 
تس�ييل ال�دم أو األدوي�ة املثبطة 

للمناعة.
وم�ن ش�أن االخ�رتاع الجديد أن 
يس�اهم يف دعم مالي�ني املصابني 
بالفش�ل الكل�وي ح�ول العال�م، 
زي�ارة  إىل  يضط�رون  والذي�ن 

عيادات غسيل الكىل بانتظام.
بدي�ال  االخ�رتاع  س�يوفر  كذل�ك 
لتربعات الكىل م�ن أجل الزراعة، 
والت�ي ي�زداد الطل�ب عليها عىل 

نحو مستمر.

دعت رشكة غوغل )Google( مس�تخدمي 
متصفح كروم )Chrome( الخاص بها، إىل 

رضورة تحديث الربنامج دون تأخري.
وذك�ر التحذي�ر أنه يجب عىل أي ش�خص 
يس�تخدم متصف�ح “ك�روم” التأك�د من 
اس�تخدام أحدث إصدار دون تأخري، حيث 

كش�فت أنه�ا ب�دأت عملية تحدي�ث مهمة 
محاول�ة  يف  للغاي�ة،  الش�هري  لربنامجه�ا 

ملن�ع تهدي�د أمن�ي م�ن اس�تهداف مليارات 
املستخدمني.ويعمل التحديث الجديد، املسمى 

)93.0.4577.82(، ع�ىل إص�الح ما مجم وعه 
11 ثغ�رة أمنية، وم�ا يجعل ه�ذا التحديث أمرا 

مهما هو اكتشاف أن اثنني من األخطاء املوجودة 
-z )يف “ك�روم” صنفتا ك�”هج�وم يوم الصفر “ 

ro-days(.ويعد “هجوم يوم الصفر” أس�وأ كابوس 
ملالكي األجهزة، ألنه من املحتمل جدا، أن املش�كلة التي 

وجدتها غوغل مؤخرا معروفة للمتسللني ويتم استغاللها 
بنش�اط يف الوقت الحايل، ولهذا الس�بب سارعت “غوغل” 

إىل إصدار التحديث وطلبت من املستخدمني تنزيله برسعة 
كبرية.ومن املحتمل أن املشكلة التي وجدتها غوغل مؤخرا 

معروفة للمتسللني ويتم استغاللها بنشاط يف الوقت الحايل 
)مواقع التواصل( كيفية التحديث، ويف رشح أكثر عىل مدونة 

“ك�روم”، قالت الرشكة األمريكية “للقي�ام بالتحديث، ما عليك 
سوى تش�غيل املتصفح، وتوجه إىل كروم يف رشيط القائمة وانقر 

ع�ىل اإلعدادات، ث�م اخ�رت أيقونة مس�اعدة )Help( ث�م عن كروم 
)About Chrome(، وسرتى بعد ذلك إصدار كروم الذي تقوم بتشغيله 

وما إذا كان متصفحك جاهزا للتحديث أم ال”.

ابتكار كْلية صناعية حيوية ينهي 
عهد غسيل الكلى لألبد

“غوغل” تحذر مستخدمي 
متصفح “كروم” وتطلب 

منهم تحديثه فورا

سيف نبيل يطلق أغنية »علّي إيقاعك« اخلاصة بشركة »كوكا كوال«

بو  ماغي  اللبنانية،  الفنانة  شاركت 
ومتابعيها،  جمهورها  غصن، 

عرب  وذلك  سعيداً،  خرباً 
عىل  الشخيص  حسابها 
انستقرام، بحصولها جائزة 
عن  دور«  »موريكس 
بدور  ممثلة  أفضل  فئة 
يف  قدمته  الذي  »سحر« 

الذي  »للموت«  مسلسل 
يف   mtv شاشة  عرضته 

موسم رمضان الفائت.
مجموعة  غصن،  بو  ونرشت 

وعلقت  الحفل،  من  لها  صور 

كاتبة: »جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل 
للموت«.

من  »للموت«  مسلسل  أن  يشار 
دانيال  غصن،  بو  ماغي  بطولة 
خالد  األحمد،  محمد  رحمة، 
القيش، باسم مغنية وغريهم من 

نخبة من نجوم سوريا ولبنان.
حول  املسلسل  أحداث  تدور 
تقرران  وسحر،  ريم  هما  فتاتني 
بسبب  األغنياء  الرجال  أموال  رسقة 
أن  اىل  املايض  يف  الفقر  من  معاناتهما 
تتزوج ريم وتنشأ عالقة غري رشعية بني زوجها 

وبني سحر لتتواىل األحداث والرصاعات.

ماغي بو غصن حتصل على جائزة أفضل ممثلة من »املوريكس دور«

بلقيس فتحي ترند السعودية بالبدوي

  

إنتاجات  أحدث  أييّام  منذ  انطلق 
حل  برنامج  األصلية،   OSN
تطبيق  عىل  »الشيفرة«  األلغاز 
حيث   ،OSN Streaming
»الشيفرة«  يستضيف 
مشاهري  أبرز  من  ثنائيات 
يتنافسون  الذين  النجوم 
تحفل  غرف  من  للخروج 
ومحاولتهم  باملغامرات 

فك الشيفرة. 
املؤلف  الربنامج،  خالل  وسيتحدد 
 24 فيه  ويشارك  حلقات  ست  من 
الخروج  مهام  املشاهري،  من  نجماً 
من  ثنائي  لكل  األلغاز  غرف  من 
تحديات  سيواجهون  الذين  النجوم، 
لحل  وسيضطرون  استثنائية، 
اختبار  أمام  سيضعهم  ما  األلغاز، 
وحسن  لشجاعتهم  حقيقي 

تخطيطهم ومهاراتهم اإلبداعية. 
ون  وقالت الفنانة العراقية شذى حسيّ
أنا  الربنامج:  يف  املشاركات  بني  من 
واأللغاز  التحديات  أحب  بطبعي 
وأحب خوض التجارب الغريبة، علماً 
أني من محبي أفالم الرعب، لكن لم 
األجواء  هذه  أعيش  أن  أتوقع  أكن 
عىل أرض الواقع، لقد كانت لحظات 
ممزوجة بني خوف وضحك وإرصار 

عىل النجاح. ووصفت التجربة بثالث 
عبارات )خوف وتحديّ ونجاح(. 

ال� مظلة  تحت  العمل  ان  وأضاف: 
وكبرية  جديدة  إضافة  ُيعد   OSN
التي  الربنامج  طبيعة  حيث  من  يليّ 
وخوض  التحديات  غرابة  جمعت 
للجانب  كان  حيث  مخيفة،  تجارب 
من  الشدائد  عند  املتماسك  القوي 
هذه  نجاح  يف  كبري  دور  شخصيتي 

عن  عامر،  أيتن  الفنانة،  أعربت 
تلقيها  بسبب  الشديد  استيائها 
الفرتة  خالل  كثرية  تهديد  رسائل 
تستنجد  جعلها  ما  املاضية، 

بجمهورها.
وكتبت عرب “فايسبوك”: “أنتم غري 

التهديد  رسائل  ترسلوا  أن  قادرين 
أنيّ  تعرفون  ألنكم  مرص  داخل  من 
وتلجأون  قانون،  وفيها  كبرياً  لها 

لفعل ذلك من الخارج”.
قانون  فيه  “البلد  قائلًة:  وتابعت 
ومايش صح، ومن له حق سيأخذه 

بينفع  منصب  ال  َمن،  عند  كان  لو 
عاٍل  الحق  صوت  فلوس،  وال 

ومسموع”.
أنيّ الفنانة املرصية تشارك يف  ُيذكر 
مسلسل  من  قبلت”  “وأنا  حكاية 
البطولة  ويشاركها  القمر”،  “زي 

عناني،  عابد  قمر،  مصطفى  تيام 
عبدالله،  أسامة  منصور،  محسن 
رشيف  زين،  عزت  ونس،  لبنى 
وحوار  وسيناريو  قصة  الغريب، 
معتز  وإخراج  الصواف،  أيمن 

حسام.

 اطالق بعض املسؤولني لتصرحيات   
ــني ماحصل يف  ــدف املقارنة ب به
ــن أن حيصل  ــتان وما ميك افغانس
ــحاب القوات  يف العراق عند إنس
ــبه  بصّفارات  االمريكية منه، أش
ــدف اىل تربير  ــذار ُخلَّبية ته إن
بقائها..  العراق ليس افغانستان 

ــل  ثقة  ــوا حم ليس ــكان   واالمري
وعجيب مِمّن مل َيِعي الَدْرَس ُرغم بالغته .

ــية يف  ــة السياس ــت املنظوم  بذل
العراق جهداً كبرياً على مدى عقد 
الدميقراطية  ــراغ  إلف ــف  ونص
من  ــلطة  للس ــلمي  الس والتداول 
ــة  ــرد آلي ــا جم ــا، وجعله حمتواه
ــني  ــي ب ــداورة الكراس ــكلية مل ش
ــون  يأت ــهم.. ثم  أنفس ــاء  الزعم
ــوم ليقولوا لك إن االنتخابات  الي

هي بّوابة التغيري.. تغيري املزاج رّبا !

تغريدات
احمد سعداويعزت الشابندر

يرى نفسه يف كاظم الساهر.. فهو ملهمه

شذى حسون: مل أتوّقع أن أعيش هذه اللحظات

أينت عامر تتلقى تهديدات بالقتل وتستغيث جبمهورها
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جرب اخلواطر 

غيابك،  وقت  يصونك  مقابل،  بدون  يحبك  صديق  الحياة  يف  ما  أجمل 
أحب  فأنا  االوفياء..  إال  يعرفها  ال  فالصداقة  تخطئ،  عندما  يسامحك 
ان  واحاول  بخطأي،  اعرتف  أخطأت  وإذا  االخرون،  يحبني  لكي  الناس 
فهل  االخرين..  بخاطر  اجرب  ان  وشعاري  بشجاعة،  البني  ذات  أصلح 
تعرفون ما الخاطر؟.. الخاطر هو القلب، وجربه وعدم كرسه هو خلق 
كلمة  الجرب  ان  الخلق  هذا  جمال  ومن  كبري،  ثواب  لها  وعبادة  عظيم 
مأخوذة من اسماء الله الحسنى.. الجبار، فهو سبحان الله وتعاىل يجرب 
بخاطرنا بالرزق وباملال بعد الفقر وضيق الحال.. بالصحة بعد املرض.. 
بالتوفيق والنجاح بعد الخيبة والفشل.. باألمان واالطمئنان بعد الخوف 
والفشل والحزن.. لذلك نقول بالعامية »جرب الخواطر عىل الله«، والنبي 
واغفر  ارحمني  »اللهم  بالسجود  يقول  كان  والسالم«  الصالة  »عليه 
اىل  أحب  الناس  »اي  وارزقني«، وعندما سأله رجل  واجربني  واهدني  يل 
الله«، قال » انفعهم للناس«، وأحب االعمال اىل الناس رسور تدخله عىل 
الناس  والرسور عىل  والفرح  السعادة  ادخال  الخواطر هو  مسلم.. جرب 
وهو من أعظم االعمال يف الدنيا.. ويدل عىل سمو النفس وسالمة القلب 
أنبل  هناك  وليس  املعدن..  واصالة  وسالمة  الخلق  ونبل  الصدر  ونظافة 
الناس وخاطره مكسور.. يالطف  وال أخلص من شخص يجرب خواطر 
هذا ويبتسم لهذا، يقيض حاجة هذا، ومن جمال هذا الخلق وروعته انه 
ال يتطلب ان تكون قويا او غنيا.. االعتذار جرب خاطر.. الكلمة الطيبة.. 
السالم، االبتسامة، الهدية.. قضاء مصالح الناس، التزاور، زيارة املريض، 
تقديم واجب العزاء ألهل املتوىف.. السؤال والنصيحة الطيبة، املواساة يف 
الحزن، كلمات التهنئة يف الفرح، حتى الدعاء للغري هو جرب خاطر.. كلنا 
يف حاجة ملن يجرب بخاطرنا ويحتاج دائما لكلمة طيبة وابتسامة تسعده 
وتدفعه اىل االمام.. فلن نخرس شيئا إذا جربنا بخواطر بعضنا.. إذا جربنا 
دامعة..  وعني  حزين  قلب  صاحب  وكل  ومكروب  مكسور  كل  بخاطر 
عند  لهم  هنيئا  االجر..  هذا  وفضل  بقيمة  عليه  الله  َمنَّ  َمن  لكل  هنيئا 
بخاطرهم  جرب  من  كل  سيجدون  حينها  ألنه  خاطرهم،  لجرب  حاجتهم 
يوما ولو حتى بابتسامة، سيجدونهم حولهم لجرب خواطرهم بكل حب 
بكل ما استطاعوا من فعل او قول.. وقبل هذا كله هنيئا لهم بوجود الله 

اىل جانبهم.. جرب الخواطر باب خري اىل رضا الله وتوفيقه.
إن يف جرب الخواطر لذة ال يعرفها إال من جربها، كما ان فيها من تفريج 
الناس جابرا  الله، فمن سار بني  إال  الكرب وتيسري االمور ما ال يعلمها 

للخواطر أدركه الله يف جوف املخاطر.

سعد حمسن خليل 


