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بغداد/ الزوراء:
ق�ررت اللجن�ة العلي�ا لبن�اء امل�دارس، 
ام�س االثنني، س�حبها م�ن املحافظات 
غ�ر املهيِّئ�ة ل�أرايض املناس�بة، فيم�ا 
وجه رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، بتسهيل عملية تنفيذ مرشوع 
األبني�ة املدرس�ية.وذكر املكتب اإلعالمي 
لرئاسة الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: 
أن “الكاظم�ي ت�رأس اجتم�اع اللجن�ة 
العليا لبناء املدارس، وأش�ار يف مس�تهل 
االجتم�اع إىل أن توف�ر بيئ�ة مناس�بة 
للتعلي�م وس�ر العملي�ة الرتبوي�ة، يبدأ 
أوالً من توف�ر األبنية املدرس�ية الالئقة 
بأعداد تراعي معيار الكثافة الس�كانية، 
وأولوية املناطق املحرومة”.ووجه رئيس 

الوزراء “الوزارات والدوائر املعنية باتخاذ 
اإلجراءات الرضورية كافة التي من شأنها 
أن تس�ّهل عملية تنفيذ م�رشوع األبنية 
املدرس�ية ومتابعته، واإلرشاف عىل سر 
اإلنجاز يف مختل�ف املحافظات”.وأضاف 
البيان أن “االجتماع بحث إقرار التصاميم 
األمثل واألنس�ب لأبنية، وتس�هيل عمل 
اللجن�ة من جهة توفر األرايض، وتجاوز 
املعّوق�ات اإلداري�ة والروتينية التي تقف 
أمام امل�رشوع”. مبينا أن�ه “تقرر خالل 
االجتم�اع مبدئي�اً س�حب امل�دارس من 
املحافظات التي لم تهّيئ األرايض الالزمة 
لبناء املدارس الخاصة بها، وجعل أولوية 
البناء للمحافظات التي أكملت فرز قطع 

األرايض وانتهت من تهيئتها”.

بغداد/ الزوراء:
أك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة، عدنان 
درج�ال، ان املكتب التنفي�ذي التحادات 
دول الخلي�ج العربي ق�رر تأجيل بطولة 
خليج�ي 25 املق�ررة يف الب�رة اىل عام 

2023.وذكرت وزارة الش�باب والرياضة 
يف بيان : ان “املكتب التنفيذي لالتحادات 
الخليجية بكرة القدم عقد اجتماعا عرب 

الدائرة االلكرتونية املغلقة”.

بغداد/ الزوراء:
لالس�تثمار،  الوطني�ة  الهيئ�ة  أعلن�ت 
ام�س االثنني، فت�ح باب التس�جيل عىل 
الوحدات الس�كنية يف بس�ماية.وذكرت 
الهيئة، يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
من�ه: أنه “تم فت�ح باب التس�جيل عىل 
الوح�دات الس�كنية يف مدين�ة بس�ماية 
وبواقع ) 3000 ( وحدة سكنية ولجميع 

املساحات وللنمطني الغربي والرشقي”.
وأضاف البيان أن “ذلك س�يكون حسب 
اآللية املتبعة مس�بقاً بنظام الدفع ) 10 
% ( ع�ىل أن تتوىل املص�ارف الحكومية 
الثالث�ة ) الرافدي�ن ، الرش�يد ، العراقي 
للتج�ارة ( بعملية التس�جيل للمواطنني 
بواق�ع ) 1000 ( وح�دة س�كنية ل�كل 

مرف”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفادت جامعة جونز هوبكنز األمريكية 
بارتفاع إجمايل عدد اإلصابات بفروس 
كورون�ا يف العال�م إىل أكث�ر م�ن 228 
مليون إصابة، وإجمايل الوفيات إىل أكثر 
من 4.6 مليون وفاة.وبحس�ب بيانات 
الجامعة بلغ إجمايل اإلصابات بفروس 

 ،228.493.023 العال�م  يف  كورون�ا 
.4.691.081 الوفي�ات  وإجم�ايل 
وتصدرت الواليات املتحدة قائمة الدول 
من حي�ث عدد الوفيات جراء الفروس 
ب��673763 حالة وف�اة، وبلغ إجمايل 
اإلصاب�ات فيه�ا 42.085.963.تلته�ا 
الربازيل يف املرتبة الثانية من حيث عدد 

الوفيات ب�590752 حالة فاة، وإجمايل 
اإلصابات 21.239.783.يف املرتبة الثالثة 
تأت�ي الهند بإجمايل وفي�ات 444838، 
33.448.163.ويف  إصاب�ات  وإجم�ايل 
املرتب�ة الرابعة املكس�يك من حيث عدد 
الوفي�ات 271303 وإجم�ايل إصاب�ات 
الخامسة برو  املرتبة  3.564.694.ويف 

وإجم�ايل  وفي�ات198976،  بإجم�ايل 
إصابات 2.166.419.وسادس�ا روسيا 
بإجم�ايل وفي�ات 194671، وإجم�ايل 
إصابات 7.170.069.ويف املرتبة السابعة 
إندونيس�يا بإجمايل وفي�ات 140468، 
4.190.763.ويف  إصاب�ات  وإجم�ايل 
بإجم�ايل  بريطاني�ا  الثامن�ة  املرتب�ة 

إصاب�ات  135539وإجم�ايل  وفي�ات 
التاس�عة  املرتب�ة  7.464.791.ويف 
 ،130310 وفي�ات  بإجم�ايل  إيطالي�ا 
إصاب�ات 4.636.111.تلتها  وإجم�ايل 
يف املرتب�ة الع�ارشة كولومبيا، بإجمايل 
وفي�ات 125895، وإجم�ايل إصاب�ات 

.4.941.064

الزوراء/ يوسف سلمان:
اخف�ق مجل�س الن�واب، للم�رة الثالث�ة عىل 
الت�وايل، يف عقد جلس�اته االعتيادية التي كان 
مق�ررا ان يس�تأنف اعماله�ا، ام�س االثنني، 
بس�بب عدم تحقق النصاب القانوني ، لتقرر 
هيئ�ة الرئاس�ة تحدي�د موعد جديد للجلس�ة 
املفرتض�ة س�يعلن يف وقت الح�ق .يأتي ذلك، 

بع�د ان تداول�ت االوس�اط النيابية مس�اعي 
بعض الكتل السياسية إلدراج فقرة التصويت 
عىل قائمة مرش�حي السفراء الجدد يف جدول 
اعمال الجلس�ة والت�ي باءت بالفش�ل يف ظل 
القانون�ي  النص�اب  اس�تمرار ع�دم تحق�ق 
بس�بب انش�غال النواب املرش�حني بالحمالت 
االنتخابية استعدادا لخوض السباق االنتخابي 

يف الع�ارش من ترشين االول املقبل . يف غضون 
ذل�ك، طالبت لجن�ة النفط والطاق�ة النيابية 
الحكوم�ة العراقي�ة ووزارة البلديات بإيقاف 
اجراءات التعاقد عىل م�رشوع محطات تحلية 
املياه يف محافظة البرة، لوجود فس�اد وهدر 
بامل�ال الع�ام يقدر ب�� ۳ ملي�ارات دوالر.وقال 
عض�و اللجن�ة، النائ�ب ص�ادق الس�ليطي، يف 

مؤتمر صحف�ي تابعته »ال�زوراء«: ان »بعض 
الفاس�دين يستغلون الفرتات االنتقالية النتهاء 
الحكومات ويسارعون اىل توقيع عقود املشاريع 
االس�تثمارية والس�رتاتيجية الحيوية وتعودوا 
عىل تكبيل البلد بعقود فس�اد وهدر املال العام 

وتكون ملزمة للحكومات الالحقة ».

موسكو/ متابعة الزوراء:
تس�بب هجوم مس�لح يف جامعة برم 
الروس�ية الواقعة يف منطق�ة األورال، 
ام�س االثن�ني، يف مقت�ل 6 أش�خاص 
وإصابة عدد آخر.وخل�ف الهجوم 24 
مصابا تم نقل 7 منهم إىل املستشفيات 
لتلق�ي الع�الج أحدهم حالت�ه خطرة.
وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة الروس�ية أن 

األجه�زة األمني�ة تمكن�ت م�ن إلقاء 
القبض ع�ىل منفذ الهجوم.وكش�فت 
وس�ائل إعالم روس�ية عن أن من بني 
املصابني يف الهجوم الذي نفذه مسلح، 
صباح امس االثنني، يف »جامعة برم« 
طالب�ا  األورال،  بمنطق�ة  الروس�ية 
عراقي�ا أُصيب أثن�اء محاولته حماية 
الطال�ب  الرصاص.وق�ال  م�ن  فت�اة 

العراق�ي إن�ه وق�ف أثناء االس�رتاحة 
عند الناف�ورة، يف حرم الجامعة، ورأى 
ش�ابا يرت�دي مالب�س س�وداء يحمل 
س�الحا، وبدأ يطل�ق النار.وأوضح: أن 
فت�اة كانت تق�ف بجواره واس�تلقت 
ع�ىل األرض عندما س�معت الطلقات، 
فح�اول حمايته�ا من الرص�اص، ما 
أدى إىل إصابت�ه بطلق ناري.يف غضون 

ذلك، اك�دت وزارة الخارجية العراقية، 
ام�س االثنني، انها تتاب�ع حالة طالب 
عراق�ي تعرض إلط�الق ن�ار يف إحدى 
املتح�دث  الروس�ية.وذكر  الجامع�ات 
باسم الوزارة، احمد الصحاف، يف بيان 
تلقت�ه »الزوراء«: أن »وزارة الخارجية 
تتابع باهتمام عرب س�فارة جمهورية 
العراق يف موسكو، حالة طالب عراقي 

تع�رّض إلطالق ن�ار بجامع�ة برم يف 
الروس�ية موس�كو، خالل  العاصم�ة 
حادث وصف بأنه إرهابي«.وأضاف أن 
»وزارة الخارجية تنسق مع السلطات 
املعني�ة، للتأك�د من تط�ورات الوضع 
الصح�ي للطالب العراق�ي، اضافة اىل 
الوق�وف عىل معلومات دقيقة بش�أن 

الحادث«.

جملس النواب خيفق جمددا يف عقد جلساته االعتيادية بسبب عدم حتقق النصاب 

إصابة طالب عراقي أثناء حماولته محاية فتاة من الرصاص واخلارجية تتابع حالته
قتلى وجرحى بإطالق نار داخل جامعة بريم الروسية 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت رشكت�ا “فاي�زر” و”بايونتيك” أن 
نتائ�ج االختبارات الرسيري�ة أظهرت بأن 
لقاحهما “آمن” ومنح اس�تجابة مناعية 
“قوي�ة” لأطف�ال بني س�ن 5 و11 عاما.
”ستس�عيان  أنهم�ا  الرشكت�ان  وأك�دت 
للحص�ول ع�ىل موافق�ة عىل اس�تخدامه 
قريبا“.وأف�ادت  الناظم�ة  الجه�ات  م�ن 
الرشكت�ان، يف بيان، بأن اللقاح س�يعطى 
بجرع�ة أقل له�ذه الفئة عن تل�ك املعطاة 
لأش�خاص البالغ�ني 12 عام�ا وما فوق.
وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات 
الناظم�ة يف االتح�اد األوروب�ي والواليات 
املتح�دة وح�ول العال�م ”يف أق�رب وق�ت 
ممكن“.. وهذه أول بيانات رسيرية تصدر 
عن هذه الفئ�ة العمرية.وقال البر بورال، 
رئي�س مجل�س إدارة فاي�زر: إنه بس�بب 

انتشار املتحورة دلتا ”زادت حاالت إصابة 
األطفال بكورونا بنسبة 240 % يف الواليات 
املتحدة ما يش�دد ع�ىل رضورة التلقيح“.
وهذه نتائج جزئية لدراس�ة شملت 4500 
طفل بني س�ن الستة أش�هر و11 عاما يف 
الواليات املتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.
وتتوق�ع الرشكتان نرش النتائ�ج املتعلقة 
بالفئة العمرية 5-2 س�نوات، فضال عن 6 
أشهر-سنتني يف ”الربع األخر من السنة“.
وتجرى حاليا دراس�ة حول لقاح موديرنا 
لأطف�ال دون الثاني�ة عرشة.كانت وكالة 
األدوية األوروبية وافقت أواخر مايو/ أيار 
املايض عىل استخدام لقاح فايزر- بايونتيك 
عاما.وأف�اد   15 إىل   12 العمري�ة  للفئ�ة 
مدير اس�رتاتيجية التطعيم ل�دى الوكالة، 
ماركو كافال�ري، للصحفيني: ”كما كان 
متوقع�ا، وافقت لجن�ة األدوي�ة البرشية 

التابع�ة لوكال�ة األدوي�ة األوروبي�ة ع�ىل 
اس�تخدام لقاح فايزر- بايونتيك لأطفال 
ولليافع�ني الذين تبلغ أعمارهم ما بني 12 
و15 عاما“.وأضاف: أن بيانات االختبارات 
الرسيري�ة ”تظه�ر حق�ا أن اللق�اح يقي 
بش�كل كبر“ الفئات األصغر سنا.وأفادت 
الوكالة التي تتخذ من أمس�رتدام مقرا لها 
ب�أن األطفال قادرون عىل ”تحّمل“ اللقاح 
”بش�كل جيد“ وال توجد ”مخاوف كبرة“ 
يف م�ا يتعل�ق باآلث�ار الجانبية.كم�ا أذنت 
الوالي�ات املتح�دة وكندا، يف وقت س�ابق، 
باس�تخدام اللقاح له�ذه الفئ�ة العمرية، 
وكان اس�تخدام اللقاح الذي تنتجه رشكة 
فاي�زر األمريكية العمالقة باالش�رتاك مع 
بايونتيك األملانية مقترا عىل األش�خاص 
الذين تتج�اوز أعماره�م 16 عاما يف دول 

االتحاد األوروبي ال�27.

كابل/ متابعة الزوراء:
نقلت وكالة أنباء “خاما برس” 
الط�ران  إدارة  ع�ن  األفغاني�ة 
مط�ار  أن  الب�الد  يف  املدن�ي 
العاصم�ة األفغانية كابل افتتح 
الداخلية  أمام الرحالت  رس�مياً 
مهاب�ط  والدولية.وكان�ت 
الطائرات ومحطات املس�افرين 
أصيب�ت  ق�د  كاب�ل  مط�ار  يف 
الفوىض  بأرضار كبرة بس�بب 
يف أثن�اء االنس�حاب األمريك�ي 
ال�ذي وقع  اإلرهابي  والهج�وم 
بالق�رب من�ه يف 26 أغس�طس 

املايض.وساعد فنيون من قطر 
وتركيا عىل إعادة تشغيل مطار 
كاب�ل.. وغ�ادرت يف 4 س�بتمرب 
م�ن  الداخلي�ة  الرح�الت  أوىل 
مط�ار العاصم�ة األفغانية.ويف 
9 س�بتمرب، قام�ت أول طائ�رة 
برحلة دولية من كابل إىل الدوحة 
منذ انس�حاب القوات املس�لحة 
األمريكية، فيم�ا هبطت، يف 13 
س�بتمرب، أول طائ�رة تجاري�ة 
قادمة من إس�الم آباد يف املطار، 
منذ وصول طالبان إىل الس�لطة 

يف أفغانستان.

املفوضية تكشف لـ           عن عدد املراقبني الدوليني لالنتخابات وآلية توزيعهم بني مراكز االقرتاع
حددت عقوبات املخالفني للحمالت االنتخابية وَمن يقوم بتمزيق صور املرشحني

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت املفوضية العليا لالنتخابات 
الدولي�ني  املراقب�ني  ع�دد  ع�ن 
لالنتخابات الربملاني�ة املقبلة وآلية 
توزيعهم بني مراكز االقرتاع، وفيما 
اك�دت رصد 60 مخالف�ة للحمالت 
عقوب�ات  ح�ددت  االنتخابي�ة، 
املخالفني للحمالت االنتخابية ومن 

يقوم بتمزيق صور املرشحني.
وقال�ت مس�اعد الناط�ق االعالمي 
يف املفوضية، نرباس ابو س�ودة، يف 
حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان مفوضية 
االنتخاب�ات وقعت مذك�رة تفاهم 
مع االتحاد االوروبي عىل نرش 100 
مراق�ب يف عم�وم ارج�اء الع�راق، 
باإلضاف�ة اىل بعث�ة االم�م املتحدة 
التي س�تقوم بنرش ما يقارب 130 
البالد.واضافت:  مراقب�ا يف عم�وم 
ان آلي�ة توزي�ع املراقبني س�تكون 
بالتنسيق مع لجنة اعتماد املراقبني 
يف املفوضي�ة باالتفاق وبالتنس�يق 
م�ع هذه الف�رق الدولي�ة لكي يتم 
توزي�ع املراقبني ب�ني جميع مراكز 
االق�رتاع املنترشة يف عم�وم البالد. 
مبينة: ان املفوضية ستقوم بتقديم 
كل املعلوم�ات االنتخابية وعناوين 
انتش�ار مراكز التسجيل، وستقوم 
ه�ذه الفرق باختي�ار األماكن التي 
تغط�ي فيه�ا املراقب�ة االنتخابية.
واش�ارت اىل: ان هن�اك ايض�ا 86 

جه�ة دعته�ا املفوضي�ة لتغطي�ة 
اس�تحصال  وج�اٍر  االنتخاب�ات، 
االعتماد لبعض هذه الجهات والتي 
تتمث�ل ب�� 51 دول�ة و25 منظمة 
و10  االنتخاب�ي  بالش�أن  عامل�ة 
العالم.وبشأن  مفوضيات من دول 
تمزي�ق صور املرش�حني، قالت ابو 

س�ودة: ان تمزيق صور املرشحني 
يعد جريمة قانونية تصل عقوبتها 
اىل الس�جن ملدة ع�ام وفقا لقانون 
االنتخابات رقم )9( لس�نة 2020. 
مؤكدة: ان هناك مخالفات ليس�ت 
فقط بتمزيق الصور وانما االعتداء 
عىل املرشحني.وأوضحت: ان هناك 

مخالفات انتخابية رصدت يف عموم 
الع�راق، حيث تم تبلي�غ املفوضية 
حت�ى اآلن م�ن قب�ل لج�ان الرصد 
املنت�رشة بوج�ود نح�و 60 خرق�ا 
موج�ودا يف الحم�الت االنتخابي�ة. 
مؤك�دة: ان هن�اك مذك�رة تفاهم 
ابرمتها املفوضي�ة مع امانة بغداد 

ودوائر البلدية يف املحافظات لتحديد 
اماكن الحم�الت االنتخابية ويمنع 
مزاولة الدعاية االنتخابية يف اماكن 
محددة.وتابع�ت: انه يف حال وجود 
البلدي�ة  مخالف�ة س�تقوم دائ�رة 
واس�تحصال  املخالف�ات  بإزال�ة 
املرش�حني،  قب�ل  م�ن  الغرام�ات 
املفوضي�ة. مبينة:  بالتنس�يق مع 
انه يتم اع�الم املفوضية باملخالفة 
املرش�ح  بإن�ذار  تق�وم  وبدوره�ا 
وإذا ل�م تت�م ازالة التج�اوز خالل 
م�دة ثالثة اي�ام س�تتم إزالته عىل 
نفق�ة املخالف، باإلضافة اىل فرض 
االجراءات العقابية بحقه.ويف وقت 
سابق، اكد مستشار رئيس الوزراء 
الحسني  االنتخابات، عبد  لش�ؤون 
الهنداوي، ان العراق تس�لم طلبات 
من دول راغبة يف املشاركة بمراقبة 
يف  الهن�داوي،  االنتخابات.وق�ال 
حدي�ث متلف�ز: ان االم�م املتح�دة 
سرتسل أكثر من 130 مراقبا دوليا 
يضاف له�م مراقبون م�ن االتحاد 
االوروب�ي، فضال ع�ن مراقبني من 
الجامعة العربي�ة ومنظمة املؤتمر 
االسالمي ومن دول أخرى. الفتا اىل 
ان “العراق تسلم مجموعة طلبات 
من دول راغبة للمشاركة يف مراقبة 
التي  املقبل�ة بالرشوط  االنتخابات 
والقان�ون  املفوضي�ة  تطرحه�ا 

العراقي”.

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:
وصل وزير األشغال العامة واإلسكان األردني، يحيى 
الكسبي، امس االثنني، عىل رأس وفد حكومي إىل بغداد، 
وذلك ملتابعة مخرجات القمة الثالثية التي عقدت يف 
بيان،  بحسب  الكسبي،  العراقية.ويرافق  العاصمة 
واملقاوالت  واإلسكان  اإلنشاء  قطاع  ممثيل  من  عدد 
والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل 
حتى الخميس املقبل.وسيعقد الكسبي عدة لقاءات 
عمل مع املعنيني يف العراق، خالل أيام الزيارة، والتي 
تأتي »تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية للحكومة، 

لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها ».

وفد أردني يف بغداد ملتابعة 
خمرجات القمة الثالثية

الكاظمي يوجه بتسهيل عملية تنفيذ 
مشروع األبنية املدرسية 

تأجيل خليجي 25 املقررة يف البصرة 
إىل عام 2023

هيئة االستثمار تعلن فتح باب 
التسجيل على بسماية

إعادة افتتاح مطار كابل رمسياً أمام “فايزر” و”بايونتيك”: لقاحنا آمن لألطفال بني 5 و11 عاما
الرحالت الداخلية والدولية

الشرطة يهزم الطلبة بهدف والكرخ يتعثر على ملعبه امام نفط البصرة

االخريةشركة صينية تطور براءة اخرتاع لتقنية موبايل ملراقبة الزالزل
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إصابات كورونا يف العراق تواصل االرتفاع 
والوفيات تصل إىل )21869(

بعد تسجيل 3192 إصابة و47 حالة وفاة

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االثن�ني، 
لف�روس كورونا املس�تجد يف العراق، 
فيم�ا اك�دت تس�جيل 3192 اصاب�ة 
وش�فاء  وف�اة  حال�ة  و47  جدي�دة 
4878 حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بيان 
تلقته »ال�زوراء«: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: 27769 ، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 14996224، 
مبين�ة انه ت�م تس�جيل 3192 اصابة 

جديدة و47 حالة وفاة وش�فاء 4878 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
الكيل: 1867818 )94.4%(، بينما عدد 
ح�االت االصابات ال�كيل: 1978412، 
أم�ا عدد الح�االت التي تح�ت العالج: 
الح�االت  ع�دد  ان  ح�ني  يف   ،88725
 ،618 املرك�زة:  العناي�ة  يف  الراق�دة 
وعدد حاالت الوفي�ات الكيل: 21869، 
الفتة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم امس: 
امللقح�ني  ع�دد  ليصب�ح   ،  115113

الكيل: 4444542.

إصابات كورونا عامليا تتخطى الـ 228 مليونا والوفيات أكثر من 4.6 ماليني وفاة
الواليات املتحدة تتصدر قائمة الدول العشر األوىل

بغداد/ الزوراء:
بعودة  الخاصة  االلكرتونية  االستمارة  االثنني،  امس  الشعبي،  الحشد  هيئة  أطلقت 

املفسوخة عقودهم، فيما حددت الفئة التي ستكون لها األولوية بإعادتهم للخدمة.
وذكر بيان لهيئة الحشد تلقته »الزوراء«: أن »هيئة الحشد الشعبي أطلقت االستمارة 
االلكرتونية الخاصة بعودة املفسوخة عقودهم ابتداًء من اليوم االثنني )أمس( الساعة 
لإلجراءات  استكماالً  تأتي  الخطوة  »هذه  أن  البيان  أيام«.وأضاف   10 وملدة  عراً   4
اإلدارية السابقة وتخص حراً الذين سبق للهيئة أن تسلَّمت اضابرهم وتعد االستمارة 
املسجلة  »األعداد  أن  إىل  عقودهم«.وأشار  املفسوخة  لعودة  الوحيد  املنفذ  اإللكرتونية 
األشخاص  شمول  سيتم  لذا  ألفاً،   30 وهو  املخصص  العدد  من  بكثر  أكرب  الهيئة  يف 
املستحقني وفق معاير محددة، عىل أن تكون األولوية للجرحى، حيث ستكون هناك 

عودة رسيعة للخدمة«.

هيئة احلشد تطلق االستمارة االلكرتونية 
اخلاصة بعودة املفسوخة عقودهم
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الزوراء/ يوسف سلمان:
عىل  الثالثة  للمرة  النواب،  مجلس  اخفق 
التي  االعتيادية  جلساته  عقد  يف  التوايل، 
امس  اعمالها،  يستأنف  ان  مقررا  كان 
النصاب  تحقق  عدم  بسبب  االثنني، 
تحديد  الرئاسة  هيئة  لتقرر   ، القانوني 
موعد جديد للجلسة املفرتضـة سيعلن يف 

وقت الحق .
يأتي ذلك، بعد ان تداولت االوساط النيابية 
إلدراج  السياسية  الكتل  بعض  مساعي 
مرشحي  قائمة  عىل  التصويت  فقرة 
الجلسة  اعمال  جدول  يف  الجدد  السفراء 
والتي باءت بالفشل يف ظل استمرار عدم 
انشغال  بسبب  القانوني  النصاب  تحقق 
االنتخابية  بالحمالت  املرشحني  النواب 
يف  االنتخابي  السباق  لخوض  استعدادا 

العارش من ترشين االول املقبل . 
النفط  لجنة  طالبت  ذلك،  غضون  يف 
العراقية  الحكومة  النيابية  والطاقة 
ووزارة البلديات بإيقاف اجراءات التعاقد 
يف  املياه  تحلية  محطات  مرشوع  عىل 
وهدر  فساد  لوجود  البرصة،  محافظة 

باملال العام يقدر بـ ۳ مليارات دوالر.
صادق  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
تابعته  صحفي  مؤتمر  يف  السليطي، 
الفاسدين  “بعض  ان  “الزوراء”: 
النتهاء  االنتقالية  الفرتات  يستغلون 
عقود  توقيع  اىل  ويسارعون  الحكومات 
والسرتاتيجية  االستثمارية  املشاريع 
بعقود  البلد  تكبيل  عىل  وتعودوا  الحيوية 
ملزمة  وتكون  العام  املال  وهدر  فساد 

للحكومات الالحقة “.

واوضح ان “ املرشوع موقع بعقد رسمي 
عليه  ومصادق  الوزير  من  متكامل 
مجلس  او  الوزاري  الطاقة  مجلس  من 
القانونية  الناحية  من  ويكون  الوزراء، 
للحكومة  وملزما  املفعول  ساري  عقدا 
أو  العام  للمال  وهدر  بخسائر  ويتسبب 
تعريض الحكومة لدفع الغرامات الخيالية 

للرشكات املتعاقدة” .
البرصة  حكومة   “ ان  السليطي  واضاف 
املحلية عملت عىل اعداد الدراسات األولية 
ودراسة   2014 عام  املانية  رشكة  مع 
تجربة االمارات لنصب محطات الكهرباء 
-أي  )أم  بنظام  املاء  وانتاج  البحر  عىل 

دي(”.
رشكات  من  عرضا  هناك   “ ان  واوضح 
محطة  لنصب  مرشوع  لتنفيذ  صينية 

وانتاج  ميكاواط   ۳۰۰۰ بطاقة  كهرباء 
ماء بطاقة ۱،۲ مرت مكعب يوميا وبكلفة 
فوجئنا   “ مبينا   .“ دوالر  مليار   ۲٫5
يقوم  أن  الحكومة  هذه  عمر  نهاية  يف 
عىل  باملصادقة  للطاقة  الوزاري  املجلس 
لصالح   )Ro( تحلية  محطة  مرشوع 
وزارة البلديات وبطاقة مليون مرت مكعب 
مع محطة توليد صغرية بقدرة ۳۰۰ ميجا 
واط وبكلفة 5 مليارات دوالر، أي ضعف 
من  املقرتحة  للمحطة  املخصص  املبلغ 
القرض  من  وبتمويل  البرصة،  محافظة 

الربيطاني بفوائد6.8 % “.
واكد السليطي أن “ املرشوع األخري الذي 
للطاقة  الوزاري  املجلس  عليه  صادق 
كهربائية  بطاقة  او  املبلغ  ضعف  بمبلغ 

اقل بمقدار ۲۷۰۰ ميجا واط”.

جملس النواب خيفق جمددا يف عقد جلساته االعتيادية بسبب عدم حتقق النصاب 

يـر )وزارة النفـط/ رشكة نفط الوسـط )رشكة عامـة( بغداد/ خلف محطـة القـدس الكهربائية( بدعوة 
مقدمـي العطـاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم باملناقصة العامـة املحلية املرقمة ) ن و ع / و /  
2021/ 17 ( وكلفتها التخمينية تبلغ ) 400,200,000( اربعمائة مليون ومائتي الف دينار عراقي فقط ال غري 
الخاصـة بـ)تجهيز بطاريات ملحطات الصمامات ألنبوب )بدرة – غراف(( وفق وثائق املناقصة ضمن املوازنة 

التشغيلية.
فعىل الراغبني باالشـرتاك باملناقصة اعاله االطالع عىل وثائق املناقصـة املحملة عىل موقع رشكتنا االلكرتوني 
) www.mdoc.oil.gov.iq ( ورشاء وثائقها يف مقر الرشكة / قسـم العقود / بغداد – الراشـدية – بوب الشـام 
– خلف محطة القدس الكهربائية خالل اوقات الدوام الرسـمي من ) السـاعة 9:00 صباحا اىل الساعة 12:00 
ظهرا ( هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائر كاتب العدل او عن املدير املفوض للرشكة لقاء مبلغ قدره ) 
400,000 ( اربعمائة الف دينار عراقي، وان هذا املبلغ غري قابل للرد إال اذا ألغيت املناقصة من قبل رشكة نفط 
الوسط، وتودع العطاءات يف صندوق العطاءات رقم )۲( الكائن يف مقر الرشكة / االستعالمات الوسطية، وسيتم 
عقد املؤتمر الفني لإلجابة عىل استفساراتكم يف الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء املوافق 2021/10/5 
يف ) مقر الرشكة / هيئة نفط واسط / قسم حقل بدرة النفطي( علما ان اخر موعد الستالم العطاءات )تاریخ 
الغلـق( السـاعة الثانية عـرش بتوقيت بغداد من يوم االحـد املوافق 2021/10/17 كمـا موضحة بالتعليمات 
ملقدمـي العطاءات ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجـور النرش واالعالن ويلتزم بإكمـال اجراءات التعاقد 

خالل )14( يوم عمل من تاريخ التبليغ باإلحالة. 
وفق املتطلبات ادناه : 

1-  متطلبات التأهيل املطلوبة / الوثائق املطلوبة عند تقديم العطاءات توضع بظرف الوثائق املطلوبة :
- نسـخة ملونة واضحة من شـهادة تأسـيس الرشكة مصدقة من دائرة مسـجل الرشكات لعام 2021 وعقد 
تأسـيس الرشكة وبيان التأسـيس والنظام الداخـي للرشكة والوضـع القانوني لها، موقع التسـجيل وكافة 
محارض التعديل الخاصة بالرشكة مع كتب تأييد انجازها من دائرة مسـجل الرشكات وموقع عملها الرئييس 

)بالنسبة للرشكات(، وكتاب تخويل بالشخص املخول بتوقيع او وكالة صادرة عن كاتب العدل.

- هوية غرفة تجارة بغداد او اي محافظة اخرى نافذة لعام 2021 للرشكات واملكاتب املتقدمة.
- اجازة وهوية ممارسة املهنة الخاصة باملكاتب والرشكات املختصة بموضوع املناقصة.

- وصل رشاء املناقصة األصي.
-  تأمينـات اوليـة غري مرشوطة ) خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة ( من مـرصف معتمد لدى البنك 
املركـزي العراقي وتفضل رشكة نفط الوسـط أن يكـون يف محافظة بغداد عىل ان يكـون مثبت داخل املنصة 
االلكرتونيـة للبنـك املركـزي العراقـي وان يكون حرصا عـن طريق السـند االلكرتوني املسـتخرج من املنصة 
االلكرتونيـة الخاصة بالبنك املركـزي العراقي  ويقدم من قبل مقدم العطاء او أي مسـاهم يف الرشكة لصالح 
رشكة نفط الوسط / رشكة عامة وبمبلغ قدره ) 12,000,000( اثنا عرش مليون دينار عراقي  وبظرف مغلق 
منفصل، وان يكون واضحا من حيث املبلغ )رقما و کتابة( ويكون نافذا يغطي مدة العطاء والغرض منه قابل 
للتمديد وتصادر هذه التأمينات يف حال عدم توقيع العقد بعد )14( يوم عمل من تاريخ التبليغ باإلحالة وبعد 
انذاره رسـميا بتوقيع العقد خالل 15 يوم من دون عـذر مرشوع قانونا دون الحاجة اىل حكم قضائي او عند 
سـحب العطاء اثناء فرتة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او عند رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء الحسـابية 
يف عطاءه او عدم استكماله للبيانات املطلوبة من مقدم العطاء اثناء التحليل او تقديم وثائق وبيانات مزورة 

استنادا اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، و يهمل اي عطاء ال يحتوي عىل التأمينات األولية.
- املستمسـكات الخاصة باملدير املفوض )جنسـية / شـهادة جنسـية أو البطاقة الوطنية / بطاقة سـكن / 

بطاقة تموينية(.
- كتـاب يتضمن عدم املمانعة من االشـرتاك باملناقصات صادر من الهيئـة العامة للرضائب نافذ لعام 2021  

يتضمن الرمز الرضيبي ملقدم العطاء معنون اىل رشكة نفط الوسط.
- الهوية الرضيبية ملقدم العطاء صادرة عن الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2021 .

- تقديم عمل مماثل منجز مصدق من جهات التعاقد مع شهادات االستالم النهائي عدد )1( عىل االقل خالل 
الـ)عرشة سـنوات( االخرية قبل موعد تقديم العطـاء وبمبلغ يعادل )120,060,000( مائة وعرشون مليون 

وستون الف دينار عراقي. 
- الوثائق القياسـية الخاصة باملناقصة واملسـلمة ملقدم العطاء مع وثائق املناقصة املثبت عليها ختم قسـم 
العقـود مصدقة بختـم وتوقيع مقدم العطاء ورقية وعـىل قرص )CD( ويهمل العطاء الـذي ال يتضمن تلك 

.)CD(و )الوثائق مع ملئ القسم الرابع بشكل كامل ورقي مصدق )ختم وتوقيع
- تحديد فرتة التجهيز بشكل واضح يف العرض عدا الحاالت االستثنائية التي تحدد فيها فرتة التجهيز من قبل 

رشكة نفط الوسط.
- يكون تسليم املواد وتفريغها واصل اىل مخازن حقل بدرة النفطي / محافظة واسط.

- تحديد بلد منشـأ البضاعة بشـكل واضح وال يقبل تثبت عبارة املنشأ )اوربي او صناعة اوربية ....الخ( وال 
يمكن تغيري اسـم الصانع او بلد املنشـأ للمواد املجهزة وألي سـبب كان بعد توقيع العقد اال بعد اسـتحصال 

موافقة خطية مسـبقة من الطرف االول.
- تقديم كفاءة مالية )سـيولة مالية( املتوفرة لدى مقدم العطـاء ومن مرصف معتمد لعام 2021 وبمبلغ ال 

يقل عن )80,040,000( ثمانون مليون واربعون الف دينار عراقي   والوثائق األخرى الخاصة بالرشكة.
- تكـون جميع صفحات العرض الفني والتجاري ملقـدم العطاء موقعة ومختومة بالختم الحي الرصيح من 

قبل مقدم العطاء )املدير املفوض(.
- تقديم عقد ايجار الرشكة أو املكتب مصدق من كاتب العدل او سند ملكية باسم صاحب الرشكة أو املكتب 
يتضمن عنوان رصيح ملقدم العطاء، عىل أن يتم اشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل سبعة 

أيـام وبخالفـه يتحمـل كافـة التبعـات القانونيـة .

- تقديـم املواصفـات الفنية الدقيقـة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسـلع والخدمـات املتصلة بها 
املطلوبة بوثائق املناقصة.

-  مدة تنفيذ العقد باأليام املطلوبة يف رشوط املناقصة .
- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عىل املشمولني بالحجب.

- تقدیم کتاب صادر عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال لعام 2021 معنون اىل رشكة نفط الوسط 
يؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2015. 

- تثبيت العنوان الكامل للرشكة او املكتب املقدم للعطاء ) مدينة / شارع / عمارة / عنوان الكرتوني( عىل أن 
يتم اشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية 

.
- يف حال عدم اسـتجابة مقدمي العطاءات اىل مراسـالتنا وعدم االجابة عىل االيميالت الخاصة برشكتنا فإنه 
يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم ومنها استبعادهم من املناقصة أثناء التحليل ومصادرة التأمينات االولية 

استنادا للفقرة ) سادسا( من الضابط رقم )3( .
- تدوین اسعار فقرات جدول الكميات يف العطاء ومبلغه االجمايل باملداد وبشكل مطبوع رقما وکتابة.

- تحمـل املناقـص الفائز كافـة الرضائب والرسـوم الكمركية وغـري الكمركية املفروضة وحسـب القوانني 
واالنظمة والتعليمات العراقية النافذة.

- ال يجوز ملدير مفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد.
- تقديم منهاج تقدم العمل او مواعيد التسليم .

- تقديم رسالة العطاء املرافقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات يف الوثيقة القياسية.

مع مالحظة التايل :
1-  يكون تقديم العطاء بأربعة ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اسم كل واحدة منها وتوضع 

يف ظرف كبري يثبت عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة وعنوانها وختمها، وحسب التايل: 
أ۔ ظـرف يحتوي عىل الوثائق القياسـية املصدقة واملختومة بضمنها العرض الفنـي والتجاري املثبت ضمن 

القسم الخاص بالوثائق ) القسم الرابع (.
ب۔ ظرف يحتوي عىل مبلغ التأمينات االولية يكتب عليه )ظرف التأمينات االولية(.

ت. ظرف يحتوي عىل املستمسـكات وكافة الوثائق املطلوبة يكتب عليه ) ظرف الوثائق(. 
ث. ظـرف يحتـوي عـىل العـرض الفنـي والتجـاري ملقـدم العطـاء.

2- يتـم فتـح العطـاءات يف اليوم الذي يي يوم الغلق يف يوم االثنني املوافق 2021/10/18 السـاعة التاسـعة 
صباحـا بتوقيـت بغداد فعىل الراغبني من مقدمي العطاءات او ممثليهم الحضور يف اليوم املحدد اعاله للفتح 

.
3- يكون العرض التجاري نافذ ملدة )120( یوم من تاريخ الغلق املشار اليه اعاله ويكون قابل للتمديد.

4. الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
5. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.

6- ملئ وتصديق رسـالة تقديم العطاء املرفقة بالقسـم الخاص بمقدمي العطاءات مع ملئ القسـم الرابع 
بشكل كامل مصدقة و )CD( مع ختم كافة أوراق الوثيقة القياسية . 

7- عـىل مقدمي العطـاءات قبل تقديم العطاء مراجعـة الهيئة املالية يف رشكتنا لغـرض اعالمهم باملصارف 
املعتمدة. 

8- يحـق لجهـة التعاقد إلغـاء املناقصة قبل صدور كتـاب التبليغ باإلحالة دون تعويـض مقدمي العطاءات 
ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني. 

9- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء التعديل عليها.
10- تزويدنا بالربيد االلكرتوني الخاص بمقدم العطاء ليتم اعتماده يف كافة املراسـالت واملخاطبات وارسال 

كتاب التبليغ باإلحالة ويعترب تاريخ وصول املخاطبة هو بدء رسيان املدد القانونية.
11- يتـم اعالن نتائج املناقصة عـىل املواقع االلكرتونية الخاصة برشكتنا ووزارة النفط وارسـالها بكتب اىل 
الربيد االلكرتوني ملقدمي العطاءات ويعترب تاريخ النرش واالرسال االلكرتوني تبليغا تحريريا ورسميا استنادا 
للفقـرة )15( من الضوابط رقم )3( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض رسيان املدد القانونية 

الخاصة باالعرتاض والخاصة بتوقيع العقد.
2- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )وزارة النفط / رشكة نفط الوسط )رشكة عامة( / بغداد / خلف 
محطة القدس الكهربائية/ االسـتعالمات الوسـطية ( يف موعد اقصاه السـاعة الثانية عـرش ظهراً من يوم 
االحد املوافق 2021/10/17 العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضوركم إذا رغبتم 
بالحضور يف العنوان اآلتي )وزارة النفط / رشكة نفط الوسط )رشكة عامة( / بغداد /خلف محطة القدس 

الكهربائية( الساعة التاسعة صباحا من يوم االثنني املوافق 2021/10/18.
3- الوثائق املطلوبة عند رشاء وثائق املناقصة :

أ. تقديم شهادة تأسيس الرشكة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الرشكات.
ب. هوية غرفة التجارة نافذة لعام 2021.

ت. املستمسـكات الخاصة باملدير املفوض ) جنسـية / شهادة جنسية أو البطاقة الوطنية / بطاقة سكن / 
بطاقة تموينية (.

ث. عىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء اوراق املناقصة وتقديم العروض.
                                                               قدوري عبد سلیم
                                                              معاون املدير العام
                                                             عــــ . املدير العام

م/ إعالن للمرة األوىل للمناقصة العامة احمللية املرقمة
) ن و ع / و /  2021/ 17 (

)جتهيز بطاريات حملطات الصمامات ألنبوب )بدرة – غراف((
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دعوة رئيس جملس السيادة حلل احلكومة املدنية وتكوين جملس انتقالي جديد
استهانة يف السودان مبساعي الشرق لتقرير املصري

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 تفاعل�ت التطورات يف رشق الس�ودان 
م�ن  هن�اك  وكان  رسيع�ة،  بص�ورة 
يرتاح�ون إىل تصاع�د ح�دة األوض�اع 
بع�د اس�تمرار غلق الط�رق بني الرشق 
والعاصمة الخرط�وم لليوم الثالث عىل 
الت�وايل، ولم تتحرك الس�لطة التنفيذية 
بشقيها )مجلس الس�يادة والحكومة( 
جديا للس�يطرة عىل أزمة ق�د تؤدي إىل 

انفصال الرشق.
ويوح�ي ذهاب وزي�رة الخارجية مريم 
الصادق املهدي إىل رشق السودان األحد، 
حسب تأكيد وسائل إعالم محلية، لعقد 
لقاء مع رئيس املجلس األعىل لنظارات 
البجا محمد أحمد ترك بأن األزمة تتعلق 
بالسياس�ة الخارجي�ة ألن بحث قضية 
الرشق وتداعيات اإلغالق من مشموالت 

املسؤولني املعنيني بقضايا الداخل.
إىل  الخارجي�ة  وزي�رة  إيف�اد  ويش�ر 
استهانة ظاهرة بالبعد الداخيل وتقزيم 
لتفاعالت�ه الراهن�ة وعدم إن�كار البعد 
اإلقليمي الذي جرى التلميح إليه مؤخرا 
عىل لسان مس�ؤولني يف الرشق، بحكم 
تقاطعاته مع ث�الث دول مجاورة، هي 

مرص وإريرتيا وإثيوبيا.
ودخل�ت األزم�ة فص�ال جدي�دا عق�ب 
تصمي�م ال�رشق ع�ىل اس�تمرار غل�ق 
الط�رق ودعوة رئيس مجلس الس�يادة 
الفريق أول عبدالفت�اح الربهان إىل حل 
الحكومة املدنية وتكوين مجلس انتقايل 

جدي�د، وهي دعوة سياس�ية مقصودة 
ترمي إىل حرص األزمة مع الحكومة.

وقال رئي�س مجلس نظ�ارات البجا يف 
خط�اب موج�ه إىل الجماه�ر بمدين�ة 
س�واكن “ع�ىل الربه�ان إم�ا أن يح�ل 
الحكوم�ة ويش�كل مجلس�ا عس�كريا 
السياس�ية  الس�احة  يهيِّ�ئ  انتقالي�ا 
أن  وإم�ا  ونزيه�ة،  ح�رة  النتخاب�ات 
يس�مح لنا بتكوين حكومتنا يف اإلقليم 

الرشقي”.
ويش�ر مراقب�ون إىل أن التلوي�ح بهذه 
الورقة يضاعف من حساس�ية التعامل 

م�ع األزم�ة، فرغم أن�ه يمك�ن فهمها 
كورق�ة للضغط والتهديد فقط، إال أنها 
تكش�ف أيضا عن املدى ال�ذي يمكن أن 
تصل إليه األزمة إذا لم يتم توفر السبل 

الالزمة الحتواء روافدها السياسية.
إىل  املوجه�ة  االتهام�ات  وأخفق�ت 
املحتج�ني بأنهم ينف�ذون أجندة خفية 
تتبناها فلول نظام الرئيس السابق عمر 
البش�ر يف وق�ف التصعي�د، حيث يرى 
املحتجون أن هناك أحزابا استولت عىل 
السلطة بعد ثورة ديسمرب التي “مهرها 
ثوار غ�ر حزبي�ني بدمائه�م الغالية”، 

كمحاولة للتنصل من اس�تمرار العالقة 
بنظام البشر والعمل لحسابها.

ولم ينف ترك نفس�ه عضويته يف حزب 
املؤتم�ر الوطن�ي املنح�ل، قائ�ال “إنني 
واليت املؤتمر الوطني عن قناعة وكنت 
أختل�ف وأتف�ق معه�م وفق�اً ملصال�ح 
ش�عبي، عك�س اآلخري�ن الذي�ن كانوا 
يوالون�ه خوفاً وطمع�اً ويخدمونه عىل 
حس�اب مصال�ح أهاليه�م. أن�ا كن�ت 
أصارع املؤتمر الوطني من الداخل دون 

خوف”.
وبحس�ب مراقبني فإن األخطر من هذا 

أن ترك ناش�د األم�م املتح�دة واالتحاد 
األفريق�ي دع�م الجي�ش الس�وداني يف 
مهمة إنجاح الفرتة االنتقالية بحكومة 
كفاءات غر حزبية وتشكيل مفوضيات 
لالنتخابات والتعداد السكاني ومكافحة 
الفس�اد، األمر الذي يعني أن�ه وأعوانه 
يريدون الفصل بني الش�قنينْ العسكري 
واملدن�ي يف الس�لطة، بم�ا يدع�م فكرة 

وجود مخطط لتقسيم السلطة.
ويص�ف ممثل�و اإلقلي�م قادة مس�ار 
الرشق الذين وقع�وا عىل اتفاقية جوبا 
للس�الم العام املايض بأنهم “اختطفوا 
ال�رشق”، يف إش�ارة إىل ع�دم االهتمام 
عليه�ا  والقف�ز  الحيوي�ة  بالقضاي�ا 
لصال�ح حركات توصل�ت إىل تفاهمات 
م�ع الحكومة م�ن وراء ظهر س�كان 

املنطقة الحقيقيني.
وبدأت تحدث احتكاكات بني سكان من 
اإلقليم ولج�ان املقاومة التي تنتمي إىل 
تحالف قوى الحرية والتغير الذي يمثل 
الظهر الس�يايس للحكومة، إذ وصفت 
األخ�رة إغ�الق اإلقلي�م ومن�ع امل�رور 
بأنهم�ا “ف�وىض”، ورد الفري�ق األول 
بالقول “أين كانت هذه األجسام عندما 
رفعت ش�عارات الث�ورة بترتيس الثوار 

للشوارع حتى إسقاط البشر؟”.
ويش�كك منتم�ون إىل قبائ�ل البج�ا يف 
الس�لطة  يف  املدن�ي  الجس�م  أه�داف 
االنتقالي�ة بع�د أن دخل�وا يف ح�وارات 
إىل  ووصل�وا  الحكوم�ة  م�ع  س�ابقة 

تفاهم�ات ل�م تلت�زم بتنفيذه�ا خالل 
األش�هر املاضية، ما جعله�م ال يثقون 
فيها ويرون أن االنقسام داخلها يعرقل 
تنفيذ مطالبهم، ومن هنا جرى الرتكيز 
عىل مخاطبة الربهان كدليل عىل فقدان 

الثقة يف مكونات الحكومة.
ويق�ول متابع�ون إن تمس�ك مجل�س 
السالم بمسار الرشق املرفوض من قبل 
البج�ا يأتي خوفا م�ن مطالبات أخرى 
ألصحاب مس�ارات يف الغرب والجنوب 
يريدون فتحها أو إلغاءها إذا تم القيام 

بذلك يف مسار الرشق.
ء جراح الرشق  ويضيف املراقبون أن نكنْ
والتهدي�د بتش�كيل حكوم�ة خاص�ة 
باإلقلي�م فك�رة يمك�ن أن تتدحرج إىل 
أقالي�م أخ�رى أكثر س�خونة يف الغرب 
والجن�وب، وتتهي�أ لها ف�رص مواتية، 
يف ظل عدم تمك�ن الخرطوم من تنفيذ 
تعهداته�ا املتعلقة بالرتتيب�ات األمنية 
واس�تمرار األزمات وعدم التوافق التام 
حول دمج الحركات املسلحة يف هياكل 

الجيش.
وم�ع ارتفاع منس�وب التحدي�ات التي 
تواج�ه الحكومة عىل عدة مس�تويات 
بات�ت أزم�ة ال�رشق اختب�ارا يتجاوز 
ح�دود ه�ذا اإلقلي�م، فالطريق�ة التي 
ستتعامل بها الحكومة مع هذه األزمة 
وآليات حلها س�وف تصبح�ان مؤرشا 
ع�ىل منهجه�ا يف أقالي�م أخ�رى لديها 

مطالب وظروف مشابهة.

ويمك�ن أن يؤدي فت�ح اتفاقية جوبا 
إىل إدخ�ال قضاي�ا جديدة الس�يما يف 
إقلي�م دارف�ور م�ن جان�ب جماعات 
ت�رى أن الحركات املس�لحة املنخرطة 
يف الجبه�ة الثوري�ة الت�ي وقعت عىل 
اتفاق جوبا ال تعكس إرادتها، ما ييش 
بحجم املأزق ال�ذي تواجهه الحكومة 
التي كان�ت تراهن عىل الزم�ن ملداواة 
كش�فها  الت�ي  السياس�ية  الج�روح 

مسار الرشق.
السياس�ية  ال�رشق  أم�راض  وتث�ر 
إش�كالية ظل�ت غائب�ة ع�ن الخطاب 
الرس�مي يف اإلقلي�م ول�دى الحكوم�ة 
وال يري�د أح�د التط�رق إليه�ا وتتعلق 
بش�بح تقري�ر املص�ر ال�ذي يمكن أن 
يتزايد الحديث حوله طاملا أن الس�لطة 
التنفيذية غر ق�ادرة عىل حل األزمات 
يف الغرب وال�رشق، ناهيك عن الجنوب 

وما يكتنفه من غموض.
وح�ذرت مص�ادر أمنية س�ودانية من 
مخاطر التهاون إزاء ما يجري يف الرشق، 
ألن كل العوامل تصب يف خانة التسخني 
السيايس واألمني؛ فالبيئة العامة قبلية 
ومليئة باحتقانات تاريخية، والس�الح 
يس�مح  املواطن�ني  أي�دي  يف  املتواف�ر 
باالقتتال، كما أن الحدود املفتوحة مع 
دول الجوار توفر أجواء مناسبة لزيادة 
التصعيد الذي يمكن أن يقود إىل البحث 
عن خيارات تتجاوز ح�دود حل األزمة 

يف نطاق الحكومة املركزية.

بغداد/ الزوراء: 

وصل رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس 

االثن�ني، إىل نيوي�ورك للمش�اركة يف أعم�ال 

الجمعي�ة العمومية لألم�م املتحدة يف دورتها 
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لرئي�س  االعالم�ي  للمكت�ب  بي�ان  وذك�ر 

رئي�س  ان  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  الجمهوري�ة 

الجمهوري�ة، برهم صالح، وصل إىل نيويورك 

للمشاركة يف أعمال الجمعية العمومية لألمم 

املتحدة يف دورتها السادسة والسبعني.

ويف وقت س�ابق، أكد بيان صادر عن رئاس�ة 

س�يلقي  صال�ح  الرئي�س  أن  الجمهوري�ة 

خالل هذه املش�اركة كلمة العراق يف اجتماع 

الجمعية العمومية.

بغداد/ الزوراء:
دع�ا النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب، 
حسن الكعبي، امس االثنني، مجلس الخدمة 
االتح�ادي إلطالق اس�تمارة التعي�ني لحملة 

الشهادات العليا واألوائل.
وذكر املكتب اإلعالم�ي للنائب االول، يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “الكعب�ي، اس�تقبل 
يف مكتب�ه الي�وم االثن�ني )أم�س( 20 ايلول 
2021، ع�ددا من ممث�يل حملة الش�هادات 
العلي������ا، بحض�ور عضو لجنة الصحة 
النيابي�ة ج�واد املوس�وي، والنائ�ب ج�واد 
الس�اعدي، واملستش�ار القانون�ي للمجلس 
محمد يوس�ف، ومدي�ر عام دائ�رة التطوير 

النيابي سعد فياض”.
ودعا الكعبي، بشكل رسمي، رئاسة واعضاء 
“إط�الق  إىل  االتح�ادي،  الخدم�ة  مجل�س 
اس�تمارة التعيني املتعلقة بحملة الشهادات 
والكلي�ات  الجامع�ات  وأوائ�ل  العلي�����ا 
ليتس�نى للمش�مولني بها إكم�ال متطلبات 

اج�راءات التعي�ني والتعام�ل م�ع البيانات 
ال�واردة فيه�������ا حس�ب االختص�اص 

والشهادة”.
وخاط�ب النائ�ب األول وزارة املالية لإلرساع 
بتنفي�ذ بن�ود املوازن�ة، وتفعي�ل ع�دد م�ن 
بتوف�ر  واملتعلق�ة  الس�ابقة  مخاطبات�ه 
التخصيصات الالزمة لتعيني حملة الشهادات 
العلي�ا واألوائ�ل باعتبارها ملزم�ة التنفيذ، 
واملصادق�ة ع�ىل الدرج�ات الوظيفي�ة التي 
وردت إليه�ا م�ن كل الوزارات واملؤسس�ات 

املعنية فيما يخص تعيينهم”.
وش�دد عىل “رضورة تبني مرشوع حكومي 
حقيقي وفاعل لرعاي�ة الرشائح االكاديمية 
واصحاب الشهادات والكفاءات واالختصاص 
وتوفر كل االمكانيات إلنجاحه”. الفتا اىل أن 
“اصحاب الش�هادات العليا ثروة من ثروات 
الب�الد، وأن األم�م الت�ي تس�تثمر قدراته�م 
وعقوله�م الن�رة تع�د م�ن االم�م الناجحة 

واملتطورة”.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة الداخلي�ة، امس االثنني، قطعها 
ش�وطاً كب�راً للقض�اء ع�ىل جرائ�م االبتزاز 
االلكرتوني، وفيما ح�ددت إجراءين للحد من 
ه�ذه الجرائم، أش�ارت اىل تش�ديد العقوبات 

بشأنها.
وقال مدير قسم الشائعات يف وزارة الداخلية، 
العميد نرباس محمد، يف ترصيح صحفي: إن” 
وزارة الداخلي�ة عملت ع�ىل تقويض جريمة 
االبتزاز االلكرتوني عرب محورين، األول املحور 
التوعوي، إذ قمنا بزيارة عدد من املؤسس�ات 
وعقدن�ا معه�ا ورش عم�ل لتوعية الش�باب 
ع�ن خطورة ه�ذه الظاه�رة، وخصوصاً بعد 

انتشارها بشكل كبر وسوء استخدامها”.
وتابع أن “املحور الثاني يكون من خالل العمل 
الوظيفي امليداني وتسهيل اإلجراءات وإدخال 
املحقق�ني يف دورات متط�ورة، خصوص�ًا ان 

هناك خطاً ساخناً لالبالغ عن الجرائم”.
وأكد أن” الوزارة تمكنت من الكشف عىل عدد 

كب�ر من املنص�ات الوهمية الت�ي تقوم عىل 
باالبت�زاز االلكرتوني، إضافة إىل قطع ش�وط 
كبر للقضاء ع�ىل جرائم االبتزاز االلكرتوني، 
وهناك اع�داد كبرة تم إلق�اء القبض عليهم 

مؤخراً”.
 مش�راً اىل أن “رسية املعلومة والتحقيق من 

ال�وزارة زادت الثقة ل�دى املواطنني من خالل 
التبلي�غ عىل هكذا جرائ�م، خصوصاً أن املبتز 
كان يطم�ن بع�دم وج�ود تبلي�غ خوف�اً من 

التقاليد العشائرية والفضيحة”.
وذكر أن “الوزارة وضعت الس�بل الصحيحة 
لتك�ون هن�اك ثق�ة ب�ني املواط�ن ورج�ل 

الرشط�ة”، منوه�اً ب�أن “االب�الغ من خالل 
الخط الساخن ورسعة الوصول اىل الجريمة، 
االبت�زاز  جرائ�م  ع�ىل  القض�اء  اىل  ي�ؤدي 

االلكرتوني”.
وأوض�ح أن “هن�اك عقوب�ات ع�دة وضعت 
م�ع  الداخلي�ة  وزارة  تع�اون  خ�الل  م�ن 
مجل�س القضاء األعىل، ضم�ن قانون جرائم 
املعلوماتي�ة، والذي ننتظر ترشيعه”، الفتاً اىل 
أن “وزارة الداخلي�ة والقض�اء قام�ا بتكييف 
امل�واد القانونية بحس�ب جس�امة الجريمة، 
والت�ي ق�د تص�ل العقوب�ة اىل الس�جن عرش 
س�نوات، وهن�اك أوام�ر صدرت م�ن مجلس 
القضاء عىل تشديد العقوبات لجريمة االبتزاز 

االلكرتوني”.
وأك�دت وزارة الداخلي�ة، يف 19 اي�ار 2021، 
أن االبت�زاز اإللكرتوني تس�بب ب�� 3 مخاطر 
أث�رت يف املجتم�ع، تمثل�ت بارتف�اع معدالت 
الطالق ومعدالت االنتحار ومس�تويات العنف 

األرسي.

 كابل/ سكاي نيوز:
فيما تتواصل التحركات السياسية واإلدارية 
لتكري�س  طالب�ان  حرك�ة  تنفذه�ا  الت�ي 
حكمها يف مختلف مناطق أفغانستان، وقع 
هجومان يف مدينت�ي كابل وجالل أباد خلفا 
7 قتىل وأكثر م�ن 30 مصابا، يف أول أحداث 
عن�ف بع�د تفجر مط�ار كابل ال�دويل الذي 
ط�ال جن�ودا أمركيني ومدني�ني أفغانا قبل 

نحو شهر.
وتوحي التفجرات األخرة بإمكانية خروج 
األوضاع يف البالد عن س�يطرة طالبان، أمنيا 
عىل األقل، وسط احتماالت باندالع مواجهات 
مس�لحة بني مختلف التنظيم�ات األفغانية 
الرافضة لحكم الحرك�ة، كما حدث يف أوائل 

التسعينات من القرن املنرصم.
التفج�رات األخرة، وإن ل�م تعلن أي جهة 
عن مس�ؤوليتها عنها، ف�إن مصادر قيادية 
عليا م�ن حرك�ة طالبان رسب�ت معلومات 
لوس�ائل اإلع�الم املقرب�ة منه�ا، تق�ول إن 
وراءها فل�ول تنظيم داعش يف أفغانس�تان 
)داع�ش خراس�ان(، مضيف�ة أن الحرك�ة 

فتحت تحقيقا يف الهجمات وستدفع الجناة 
للمحاكمة.

ش�هود عيان من مدينة جالل أباد األفغانية 
عاصمة والي�ة ننغرهار رشقي البالد، ذكروا 
 4 أن  االجتماع�ي  التواص�ل  وس�ائل  ع�ىل 
تفجرات متتالية هزت املدينة، كان واضحا 
أنها منسقة للغاية، وتنتظر تجمهر السكان 
كل م�رة لتنفيذ الهجوم الت�ايل، حيث كانت 
جميعها بعبوات ناسفة موضوعة يف أماكن 

قريبة من بعضها.
الوالية التي يتهمها قادة طالبان بأنها مركز 
لتجم�ع مقاتيل تنظيم “داعش خراس�ان”، 
تعتقد أوس�اط سياس�ية محلي�ة أنها األقل 
والء وقب�وال بحكم الحركة، لتنوعها العرقي 
بوالي�ة  التاريخ�ي  وارتباطه�ا  والس�يايس 
بانشر، آخر املواقع التي وقعت بيد طالبان، 

بعد مقاومة كبرة ومعارك دامية.
حرك�ة طالبان أك�دت إن أجهزته�ا األمنية 
ألقت القبض عىل عدد من األش�خاص داخل 
كابل وج�الل أباد، مؤك�دة أن التفجرات يف 
األوىل طالت قافلة عسكرية تابعة لها كانت 

تنفذ أعمال مراقبة تقليدية.
لكن ش�هود عيان من داخل العاصمة أكدوا 
أن تفج�ر كابل إنما اس�تهدف حيا س�كنيا 
يعرف باسم داش�ت باريش بواسطة سيارة 
مفخخ�ة، وأن معظ�م الضحاي�ا كان�وا من 
األطف�ال والنس�اء ألن الهج�وم وق�ع وقت 
الظه�رة، حينم�ا كان�ت الش�وارع يف ع�ز 

ازدحامها.
الخبر األمني صقر دوبراني أحال التفجرات 
إىل واحد من تفسرين، حسبما قال يف حديث 

مع موقع “سكاي نيوز عربية”.
وأوضح “ثمة رأي عام ال يس�تهان به داخل 
أفغانس�تان، يعتقد أن طالبان ربما تفس�ح 
املجال نس�بيا للحركات املتطرف�ة ألن تنفذ 
بعض التفجرات واألعمال اإلرهابية األخرى، 
لتق�وم تالي�ا بمحاربته�ا والظه�ور كق�وة 
رشعية تح�ارب التطرف، فتن�ال بذلك نوعا 
م�ن القبول األمرك�ي واألوروبي الخارجي، 

وتوافقا داخليا برشعية الحركة”.
ويضي�ف دوبراني “عىل النقي�ض من ذلك، 
التنظيم�ات  إن  تق�ول  اآلراء  بع�ض  ف�إن 

املس�لحة داخ�ل أفغانس�تان ربم�ا ص�ارت 
تتلقى بع�ض الدع�م املايل والعس�كري من 
أجهزة اس�تخباراتية لدول مناهضة لحركة 
طالبان، وأن هذه الدول ربما ستستخدم تلك 
التنظيم�ات ملواجهة الحركة، وبمس�تويات 

أكثر كثافة يف املستقبل املنظور”.
لكن بع�ض اآلراء األخرى، ترى أن س�يطرة 
الحرك�ة عس�كريا ع�ىل مختل�ف مناط�ق 
الب�الد وبرسعة قياس�ية، بم�ا يف ذلك معقل 
املعارض�ة الرئي�ي يف والي�ة بانش�ر، ربما 
دفع التنظيمات املس�لحة إىل تغير أس�اس 
ش�كل  م�ن  طالب�ان،  لحرك�ة  مواجهته�ا 
املواجه�ة العس�كرية املبارشة إىل ممارس�ة 
به�دف  الحرك�ة،  ض�د  نوعي�ة  عملي�ات 
اس�تنزافها وإجبارها عىل الدخول يف س�لك 
التفاوض والوصول إىل حلول سياس�ية مع 

باقي القوى السياسية األفغانية.
وتذهب هذه اآلراء إىل توقعات بحدوث املزيد 
من مثل هذه العمليات، يف املناطق األفغانية 
التي تعاني فيها حركة طالبان من معارضة 

صامتة، مثل الواليات الرشقية والشمالية.

صاحل يف نيويورك للمشاركة يف أعمال 
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة

الكعيب يدعو إلطالق استمارة التعيني 
حلملة الشهادات العليا واألوائل

الداخلي��ة: قطعنا ش��وطاً كبرياً للقض��اء على جرائم 
االبتزاز االلكرتوني

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس 
االثن�ني، حال�ة الطق�س يف البالد 
لأليام املقبلة، فيما توقعت ارتفاع 
بدرج�ات الح�رارة م�ع تصاع�د 

للغبار األسبوع الحايل.
وذكر بيان للهيأة تلقته “الزوراء”: 
الثالث�اء  للي�وم  “الطق�س  أن 
سيكون صحواً، ودرجات الحرارة 
ترتفع قليالً يف املنطقة الوس�طى 
املنطق�ة  يف  ام�ا  والش�مالية، 
الطق�س  فس�يكون  الجنوبي�ة 

صحواً ودرجات الح�رارة مقاربة 
لليوم الس�ابق”، مبينا ان “درجة 
الحرارة يف بغداد والنجف االرشف 
ودياىل واالنبار واملثنى ستكون 40 

درجة مئوية”.
واوض�ح ان “الطق�س لي�وم غ�د 
االربعاء س�يكون صحواً ودرجات 
الس�ابق”،  لليوم  الحرارة مقاربة 
مش�را اىل ان “الري�اح يف املنطقة 
والش�مالية، س�تكون  الوس�طى 
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة 
الرسع�ة )20-10( كم/س، مدى 

الرؤي�ة )10-8( كم، كما تنش�ط 
نهاراً يف بعض االماكن من املنطقة 
)30-20(ك�م/س،  اىل  الجنوبي�ة 

ومدى الرؤية )10-8( كم”.
لي�وم  “الطق�س  ان  واض�اف 
صح�واً،  س�يكون  الخمي�س 
ودرجات الح�رارة ترتفع قليالً يف 
اما  الوسطى والجنوبية،  االقسام 
الري�اح س�تكون ش�مالية غربية 
خفيف�ة اىل معتدلة الرسعة )-10

20( ك�م/س، تتح�ول تدريجي�ا 
خ�الل النه�ار اىل جنوبية رشقية 

)10-20( الرسع�ة  معتدل�ة  اىل 
كم/س مع فرصة لتصاعد الغبار 
وم�دى الرؤي�ة )10-8( ك�م  ويف 
الغبار)4-2(ك�م، ام�ا يف املنطقة 
الشمالية سيكون الطقس صحواً 
مع بع�ض الغيوم ودرجة الحرارة 
مقاربة لليوم الس�ابق وس�تكون 
الري�اح متغ�رة االتج�اة خفيفة   
الرسع�ة )10-5( كم/س تتحول 
تدريجيا خ�الل النه�ار اىل جنوب 
رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
فرص�ة  م�ع  /س  )20-10(ك�م 

لتصاع�د الغب�ار، وم�دى الرؤي�ة 
)2-4( الغب�ار  ويف  ك�م   )8-10(

كم”.
وتابع ان “الطق�س ليوم الجمعة 
املقبل، س�يكون صح�واً ودرجات 
الح�رارة تنخفض قلي�اًل والرياح 
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة 
ك�م/س،   )20-30( الرسع�ة 
مس�ببة تصاع�د الغب�ار يف بعض 
االماك�ن، وم�دى الرؤي�ة )6-8( 
كم ويف الغب�ار )4-2(كم يف عموم 

البالد”.

األنواء: استمرار ارتفاع درجات احلرارة وتصاعد الغبار

هجمات كابل وجالل أباد.. تغري “قواعد اللعبة” يف أفغانستان
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بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة أنه�ا تخط�ط 
م�ل�ي��ون   20 إل���ى  للوص�ول 
م�ل�ق��ح ح�ت�ى ن�ه�اي��ة ال�ع�ام 
الحايل لتفادي تأث�رات املوجة الرابعة 

لوباء ك�ورون�ا.
وقالت عضو الفري�ق الطبي االعالمي 
الس�اند للوزارة، ربى فالح، يف ترصيح 
األرق��ام  إىل  الوص�ول  »ان  صحف�ي: 

التي تس�عى له�ا ال��وزارة بالنس�بة 
للملقح�ني يعتم�د عىل أخ�ذ املواطنني 
اللقاح فض�ال عن ال�ت��زام الرشكات 
بتوف�ر اللقاح الس�يما يف ظل تنافس 

ال�دول عىل استحصاله«.
 مبينة انَّ »نس�بة الفئات املس�تهدفة 
الت�ي اس�تحصلت ع�ىل اللق�اح 18 % 
كجرعة أوىل، ومصطلح أن يصل العراق 
إىل املناعة املجتمعية مبكر جداً السيما 

ان املناع�ة املجتمعي�ة تصب�ح يف حال 
تلقيح 50 % من الفئات املستهدفة«.

إىل  »املواطن�ني  ف�الح  ودع�ت 
ال��وقائ��ي�ة  باإلج�راءات  االلت�زام 
االج��ت��م��اع��ي  وال��ت�ب��اع��د 
وارت����داء الكمامات الس�يما ونحن 
مقبلون عىل فصل الشتاء ال�ذي تنترش 
به االم�راض االنتقالية والتنفس�ية«. 
خ�الل  ش�هد  »ال�ع��راق  انَّ  مبين�ة 

ان�خ�ف�اض  ال�س��اب�ق�ة  األي���ام 
أع���داد االص�اب�ات نتيج�ة زي��ادة 
ع��دد امللقح�ني فضال ع��ن قلة عدد 

الوفيات والحاالت الحرجة«.
وأض��اف���ت أن���ه »ف���ي ظ���ل 
ذروة  م�ن  ال��ع���راق  خ���روج 
وخطورته�ا  الثالث�ة  امل�وج��ة 
نهي�ب  الوبائ�ي،  الوض�ع  واس�تقرار 
باإلج�راءات  االلت�زام  إىل  باملواطن�ني 

الوقائي�ة فلربما يتعرض العراق إل��ى 
وأق��س���ى  أش���د  م��وج���ات 
م���ن س��اب�ق�ات�ه�ا وليس موجة 
رابع�ة فق�ط، كم�ا يمك�ن أن نش�هد 
تح�ورات أخ�رى للفروس، ل�ذا يجب 
أن تلتزًم ال�ف�ئ�ات امل�س��ت�ه�دف�ة 
ف���وق 18 ع��ام��اً، ف�ض�ال عن ان 
األطفال يع�دون أداة خط�رة النتقال 

الفروس«.

بغداد/ الزوراء:
االثن�ني،  ام�س  الع�دل،  وزارة  نف�ت 
م�ا تناقلت�ه بع�ض وس�ائل التواص�ل 
 االجتماعي ) الفيس بوك ( بشأن عرض 
فدي�و ل�ذوي املوقوفني بعدم  الس�ماح 
له�م بزي�ارة ابنائهم  يف س�جن التاجي 

املركزي .  
وقالت الوزارة يف بيان، تلقت »الزوراء« 
نس�خة نه: إن »االنباء الت�ي تم تداولها 
يف بعض  وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
الش�أن عاري�ة ع�ن  بخص�وص ه�ذا 
الصحة«، مش�رة اىل ان »ادارة السجن 
تق�وم بواجبها عىل ات�م وجه من خالل 
 الس�ماح لذوي النزالء بمقابلة ابنائهم 
وتس�هيل كاف�ة اج�راءات املقابلة  مع 
مراع�اة حق�وق االنس�ان بذل�ك، كذلك 

اك�دت ادارة الس�جن انها تق�وم  بإبالغ 
ذوي النزالء بالحض�ور يف اوقات الدوام 
الرس�مي م�ن اجل  مقابل�ة ذويهم وان 

هناك مواعيد ثابتة بذلك«. 
وأضاف�ت أن وزيره�ا »القايض س�االر 
عب�د  الس�تار محمد ق�د وج�ه يف وقت 
س�ابق بالس�ماح لذوي الن�زالء بتأمني 
 الزي�ارات لهم يف كل الس�جون العراقية 
التابع�ة ل�وزارة العدل، وفق�ا  للمعاير 
الدولية الخاصة بحقوق اإلنس�ان التي 

كفلها الدستور العراقي«.
الدق�ة  »توخ�ي  اىل  ال�وزارة  ودع�ت 
واملصداقي�ة يف نق�ل املعلومة ورضورة 
تحري  الحقيقة من مصادرها الرسمية 
قبل نرش اي خرب ال مصداقية له،  وعدم 

تصديق الشائعات بهذا الشأن«.

حذرت من موجات وبائية أشد وأقسى 

الصحة: خنطط للوصول إىل 20 مليون ملقح حتى نهاية العام احلالي 

العدل تنفي منع ذوي النزالء من 
زيارة  أبنائهم يف سجن التاجي

بغداد/ الزوراء:

اطاح�ت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة، 

امس االثنني، باثنني من تجار املخدرات يف 

محافظة ميسان

واف�ادت الوكالة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 

نس�خة منه: انه »ت�م اإلطاحة باثنني من 

تجار املخدرات بالجرم املشهود وبحوزتهم 

الكريس�تال  مادت�ي  م�ن  كب�رة  كمي�ة 

والحشيشة والحبوب املخدرة والبالغة )4 

كليو غرام( من مادة الكريس�تال املخدرة 

وكمي�ة من مادة الحشيش�ة م�ع اكياس 

حب�وب بداخلها )8( االف حبة مخدرة مع 

أدوات تستخدم للتعاطي وقنابل يدوية يف 

ميسان«. 

بغداد/ الزوراء:
اطاحت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة، امس االثنني، 

بعصابة تزور سندات عقارية ملتوفني خارج البالد
واف�ادت الوكال�ة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 
ان »مديرية مكافحة اإلجرام يف بغداد تمكنت من إلقاء 
القب�ض عىل عصاب�ة تمته�ن تزوير س�ندات عقارية 

عائدة ملتوفني أو منهم من يعيش خارج البالد«.
 وبين�ت املديري�ة إنه »بع�د توفر معلوم�ات عن وجود 
أش�خاص يقومون بتزوير س�ندات عقاري�ة عائدة إىل 
مواطن�ني متوف�ني او منه�م م�ن يعيش خ�ارج البالد 

وبيعه�ا إىل أش�خاص آخري�ن، ع�ىل الف�ور وألهمي�ة 
املوضوع تم تش�كيل فريق عمل ملتابع�ة الحادث وبعد 
التح�ري وجم�ع املعلوم�ات ت�م نص�ب كم�ني محكم 

والقبض عىل املتهمني«.
وتابع البي�ان انه »لدى إجراء التحقي�ق معهم اعرتفوا 
رصاح�ًة عن قيامهم بتزوير الس�ندات العقارية، حيث 
دونت أقوالهم باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قايض 
التحقي�ق توقيفهم وفق أحكام امل�ادة 2٩5 /28٩ من 
قانون العقوبات وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم 

العادل«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض 
عىل متهمني اثنني بتمزيق الدعايات 

االنتخابية.
تلق�ت  للعملي�ات  بي�ان  وذك�ر 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: ان�ه »ويف 
الخاص�ة  األمني�ة  الخط�ة  إط�ار 
عملي�ات  قي�ادة  وضعته�ا  الت�ي 
بغداد لتام�ني العملي�ة االنتخابية، 

ومن أج�ل ضمان اجراء ممارس�ة 
انتخابي�ة يف ج�و هادئ ومس�تقر، 
وجه الفري�ق الركن قائ�د عمليات 
الت�ي  العن�ارص  بمالحق�ة  بغ�داد 
تس�يئ إىل العملي�ة االنتخابية، من 
خ�الل تمزيق الدعاي�ات االنتخابية 

ملرشحي مجلس النواب«.
الس�ياق  ه�ذا  »ويف  ان�ه  وأض�اف 
تمكن�ت قوة م�ن الل�واء الخامس 

رشط�ة اتحادي�ة وبالتنس�يق مع 
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادي�ة م�ن الق�اء القبض عىل 
أثن�اء تمزيقهم�ا  اثن�ني  متهم�ني 
لعدد من اإلعالنات الدعائية لبعض 

املرشحني، يف جانب الكرخ«.
وأشار البيان اىل »إحالة املتهمني إىل 
الجه�ات املختصة لين�اال جزائهما 

وفق القانون«.

بغداد/ الزوراء: 
ك�ش��فت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، امس االثن�ني، عن مصادق�ة محكمة ال�تميي�ز 
االتح�اديَّ�ة ع�ىل ق�رار الحكم بالحب�س الصادر بحّق أح�د املدانني بقضية كس�ب غر 
م�رشوع، وذلك لحص�ول زيادٍة كب�رٍة يف أم�وال زوجته، وعجزه ع�ن إثبات مرشوعيَّة 

تلك الزيادة.
وأشارت الدائرة القانونيَّة يف الهيئة، بحسب بيان ورد ل� »الزوراء« إىل إنَّ محكمة التمييز 
االتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية، التي نظرت القضيَّة - بعد عدم قناعة هيئة النزاهة 
االتحاديَّ�ة وطعنها بالقرار ال�ذي أصدرته محكمة جنايات الك�رخ ومطالبتها بنقضه، 
وجدت أنَّ الطعون التمييزيَّة ُمقدَّمة ضمن املُدَّة القانونيَّة، وأنَّ قرار الحكم جاء صحيحاً 
وموافق�اً ألحكام القانون، بعد أن اعتمدت األدلة الكافية التي أظهرتها وقائع املحكمة، 

وقرَّرت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى.
وأضاف�ت: إن الهيئ�ة فاتح�ت دائ�رة التس�جيل العق�اري بغي�ة تنفيذ مضم�ون قرار 
محكم�ة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، املُتضّمن الحكم بردِّ قيمة األس�هم البالغة 24 
س�ه�ماً ُتشّك�ُل ث�الثة أرباع أس�ه�م أحد العقارات يف ب�غ�داد باسم زوجة املُدان بمبلغ 
17,250,000 مليون دوالٍر، ُمبّينًة أنَّ ذلك املبلغ ُيمثل قيمة الكسب غر املرشوع تن�فيذاً 
ألح�ك�ام املادة 1٩/ رابعاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غر املرشوع رقم 30 لسنة 

2011 املُعدَّل.
وأوضحت: أنَّ محكمة جنايات الكرخ أصدرت يف 2021/4/13 حكماً حضورياً بالحبس 
ملُدَّة سنٍة واحدٍة عىل املُدان قاٍض متقاعد استناداً ألحكام املادَّة 1٩ / ثانياً من قانون هيئة 
النزاهة والكس�ب غر املرشوع رقم 30 لس�نة 2011 املُعدَّل، فضالً عن رّد قيمة األسهم 
العائ�دة لزوجة املُدان، وهو ما ُيمثُِّل قيمة الكس�ب غر امل�رشوع البالغة 17,250,000 
مليون دوالر تن�فيذاً ألح�ك�ام املادَّة 1٩/ رابعاً من قانون اله�يئة، كما نصَّ القرار الذي 
صدر اس�تدالالً بأحكام املادَّة 3/132 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1٩6٩ املُعدَّل 

إيقاع غرامٍة ماليٍَّة مقداُرها 10,000,000 ماليني دينار بحقِّ املُدان.

القبض على تاجري خمدرات يف ميسان

اعتقال عصابة تزور سندات عقارية ملتوفني خارج البالد

متهمون بتمزيق الدعايات االنتخابية يف قبضة األمن

النزاهة حتكم حببس قاٍض سابق 
جراء كسب غري مشروع
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يرسن�ا دعوتكم لالش�رتاك باملناقص�ات أدناه والتي تتضمن تجهيز)امل�واد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علم�ا أن ثم�ن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل م�ن مليون $ هو )1,000,000( مليون دينار عراقي غر قابل للرد واملناقصات الت�ي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2,000,000( 
مليون�ني دين�ار عراقي غر قابل للرد ويتحمل من سرتس�و علي�ه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقدي�م وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمين�ات األولية والتي يجب أن 
تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة 
مرصفية ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الش�حن ) DDP ( أو حس�ب الرشوط وان 
الرشكة غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب 
ضم�ان أو كفال�ة مرصفية أو صك مصدق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املص�ارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو ال�وزارة املذكورين آنفا، علما أن 

املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2021/10/14.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

 

                                                              إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

إعالن
اىل الرشيك�ني )ايمان كاظم حس�ني ودالل 
عبد الكاظم جاس�م( اقت�ى حضورك اىل 
بلدية النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك )محمود شاكر عبد( للقطعة 
املرقم�ة )3/83137( يف النجف حي النداء 
مقاطع�ة 4 خ�الل ع�رشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك.

جمهورية العراق                                          العدد: 4056/ ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل                                    التاريخ : 20/٩/2021                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه )أحمد محمد محسن(
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأري�خ 2021/8/24 وبالع�دد اضب�ارة )4056/ش/2021( اصدرْت 
هذه املحكمة حكما غيابيا اقتى )النفقة املاضية واملستمرة( وبالنظر 
ملجهولي�ة محل اقامت�ه يف الوقت الحارض حس�ب رشح املبلغ القضائي 
)عبد الله عبد الحس�ن( عليه تقرر تبليغ�ه بصحيفتني يوميتني بالحكم 
املذكور اعاله وبإمكانك االعرتاض خالل مده عرشة ايام من اليوم التايل 

لتاريخ نرش االعالن. 
القايض
ضياء قاسم الهاليل

إعالن
اىل الرشي�ك )هادي جمع�ه زغر( اقت�ى حضورك اىل 
صندوق االسكان الكائن يف النجف، وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك )عيل حس�ني مفتن( بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة )30/21( 
املقاطع�ة )3 املن�اذرة( ح�دود بلدي�ة النج�ف ولغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق من 
تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك )حمزه عباس محمد عيل( اقتى حضورك 
اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف النجف، وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام رشي�كك )عبد الل�ه كريم 
يوس�ف( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
)3/٩1038( املقاطع�ة )4 ح�ي الن�داء( ح�دود بلدية 
النج�ف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة 
اقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخل العراق وش�هر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن، وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.



بغداد/ الزوراء:
دع�ت جمعية مصنعي الس�منت وزارة النفط للعدول عن 
قرار رفع اس�عار الوقود التي يتم تجهيز معامل السمنت 
به�ا يف مختل�ف مناطق البالد، ووصف�ت القرار باملجحف 
بح�ق الصناع�ة الوطنية بش�كل عام وصناعة الس�منت 

بوجه خاص.
وقال رئيس جمعية مصنعي السمنت، نارص ادريس مهدي 
املدني، يف بيان:” ان صناعة الس�منت استطاعت منذ عام 
2016 بع�د صدور ق�رار مجلس الوزراء بمنع االس�ترياد، 
سد الحاجة املحلية من مادة السمنت بأنواعه واملحافظة 
عىل اس�عاره بما ال يثقل كاهل املواطن العراقي، وبإنتاج 

نوعي وفق املواصفات العاملية”.
واضاف: “رغم ارتفاع سعر رصف الدوالر وارتفاع اسعار 
النفط االس�ود خالل ش�هر ش�باط من العام الجاري من 
100 اىل 150 دينارا للرت الواحد، فإن كل الرشكات حافظت 
ع�ىل تعهداتها امام مجلس الوزراء بعدم زيادة س�عر بيع 
طن الس�منت ع�ن )90 ال�ف دينار يف املعمل عىل اس�اس 
س�عر النفط االس�ود 100 دينار / لرت( واس�تمرت بس�د 

حاجة السوق املحلية”.

واك�د املدني :” ان قرار وزارة النفط بزيادة االس�عار مرة 
اخ�رى اىل )250 دين�ارا/ لرت( مثل لنا صدم�ة، االمر الذي 
يشكل خسائر جسيمة يف رشكات القطاع العام والخاص 
ع�ىل حد س�واء تق�در بماليني ال�دوالرات س�نويا ويجعل 
الرشكات امام مفرتق طرق، بني اغالق املصانع والتسبب 
بترسي�ح آالف العامل�ني فيها وت�رر عوائله�م بالبقاء 
بدون مصدر معيش�ة وتهديد تجربة االستثمار يف العراق، 
او زي�ادة اس�عار البيع عىل املواطنني بم�ا ال يقل عن )10 

دوالرات للطن الواحد( بسبب رفع سعر النفط االسود”.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األس�واق املحلية لليوم الثالث 
ع�ىل التوايل، ام�س االثنني.وق�ال مصدر إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة 
ب   ش�ارع النهر يف العاصمة   بغداد س�جلت للمثقال الواح�د عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي س�عر بيع 358 الف دينار، فيما بلغ س�عر الرشاء 
352 الفاً.واش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 
سجل انخفاضا ايضا عند 328 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 323 ألفا.

وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فان س�عر بي�ع مثقال الذهب 
الخليج�ي عي�ار 21 يرتاوح بني 360 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح س�عر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و335 الف دينار.. ويس�اوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االثنني، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت يف كردستان.
وق�ال مصدر إن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، صباح 

امس 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع والرشاء انخفض�ت يف محال الصريفة باالٔس�واق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أس�عار ال�رشاء 146750 دينارا عراقي�ا لكل 100 دوالر 
امريكي.أم�ا يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر 
ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء 

بواقع 147300 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أكد الخب�ري االقتصادي، نبيل جب�ار العيل، امس االثنني، أن الفس�اد واالنفاق 
الحكومي غري املنضبط يحول دون دفع الرائب، مبينا أن تقديرات الرائب 

ال تغذي اكثر من ٣٪ من موازنات العراق .
وق�ال الع�يل يف ترصي�ح صحف�ي: إن “ال�رر املس�تحصل من ع�دم وجود 
اتف�اق كمركي بني االقليم واملركز هو اكثر بكثري م�ن الرر الناتج من عدم 
اس�تحصال تلك الرسوم لصالح املركز”.وأضاف أن “استخدام منافذ متفاوتة 
يف قيم الرسوم الكمركية او عرب استخدام املنافذ غري الرسمية يخلق نوعا من 
الظلم االقتصادي بالنس�بة للتجار او الصناعيني بس�بب التفاوت يف الكلف”.

وأش�ار الع�يل اىل أن “الثقة املعدومة بني دافع الرائب ومس�تحصلها تحول 
دون تنفي�ذ االج�راءات الريبي�ة بس�بب الفس�اد واالنف�اق الحكومي غري 
منضبط”.وكان وزير املالية، عيل عالوي، أكد يف ترصيحات س�ابقة، ان هناك 

جزءا من الرشكات األجنبية تمارس عمليات التهرب الريبي.

بغداد/ الزوراء:
ت�درس رشكة تس�ويق النفط “س�ومو” مقرتح 
اعتم�اد خام الب�رصة يف الئحة األس�عار العامليَّة، 
بينما أك�دت أنَّ مجم�وع الكمي�ات املصدرة من 
نف�وط الب�رصة املتوس�طة تج�اوز 241 مليون 
برمي�ل من�ذ بداي�ة الع�ام وحتى 31 من الش�هر 

املايض.
وقال مدير عام س�ومو، ع�الء خر اليارسي، يف 
حدي�ث صحفي: إنَّ “الرشكة دأبت وبش�كل دائم 
ع�ىل البحث ع�ن جميع الوس�ائل واآللي�ات التي 
تدع�م تعظيم العائ�دات املالية للدول�ة من خالل 
الدراسة املستمرة لواقع السوق النفطية العاملية 
واملستجدات عليها، وتدرس الرشكة حالياً اعتماد 
نف�ط البرصة يف الئحة األس�عار العاملية ويف حال 
توصلت الدراس�ة إىل أنَّ هناك ج�دوى اقتصادية 
من اعتم�اد هذه اآللية فس�يتم اتب�اع الخطوات 
واإلج�راءات الت�ي تدع�م ه�ذا االتجاه وحس�ب 

الصالحيات ومتطلبات تعظيم االيرادات”.
وأض�اف أنَّ “النف�وط العراقية عب�ارة عن مزيج 
م�ن مجموع�ة حقول يف وس�ط وجن�وب العراق 
وأغلبها يف محافظات البرصة وميسان وذي قار، 
وأغلب هذه الحق�ول مكون من مزيج من النفط 

الخ�ام، وأنَّ الخام املتوس�ط ينتج م�ن محافظة 
البرصة والذي س�جلت نس�بة تصديره 35,05 % 
م�ن إجمايل الكمي�ات املصدرة م�ن النفط الخام 
العراقي باملقارنة مع نفطي خام البرصة )الثقيل 
والخفي�ف( خالل املدة م�ن 1/ 1/ 2021 وحتى 
31/ 8/ 2021”.وب�نينّ الي�ارسي أنَّ “مجم�وع 

الكميات املصدرة من نفط خام البرصة املتوسط 
خالل املدة من 1 /1 /2021 وحتى 31/ 8/ 2021 
بلغ 241,306,742 برميالً وكانت نس�بة املصدر 
منه إىل األسواق اآلسيوية خالل املدة نفسها 76,5 

% وبكمية 184,494,283 برميال”.
م�ن جان�ب اخر، اك�د الخب�ري االقتص�ادي، رعد 

توي�ج، ان مد انبوب بني حق�ول البرصة النفطية 
وميناء العقبة االردني موضوع غري مجد ويكلف 

العراق اعباء اقتصادية كبرية.
وقال تويج يف ترصي�ح للوكالة الوطنية العراقية 
لألنباء/نين�ا/ :” ان فكرة مد انب�وب نفطي بني 
البرصة ومين�اء العقبة فكرة قد طرحت س�ابقا 
نتيج�ة التوت�رات التي حدث�ت يف الخليج العربي، 
لك�ن هذا االم�ر اصبح غري ذي ج�دوى وذا كلفة 
عالية عىل العراق، فمن غري املنطق االقتصادي مد 
انبوب مع ميناء يبعد اكثر من 2000 كم وتكلفته 

تتجاوز املليار دوالر”.
اعب�اء  يضي�ف  املوض�وع  ه�ذا  ان  واوض�ح:” 
اقتصادية كثرية عىل العراق يمكن اس�تغاللها يف 

جوانب اخرى قد تعطي العراق منافع اكرب”.
وكان�ت الحكوم�ة ق�د اعلن�ت مؤخ�رًا تس�لمها 
عروًض�ا تجاري�ة ملدنّ انب�وب النف�ط الواصل بني 

البرصة والعقبة.
فيم�ا أعل�ن وزي�ر النف�ط، احس�ان عبدالجبار، 
خالل مؤتمر صحفي مع وزي�رة الطاقة والثروة 
املعدني�ة األردنية، هالة زوات�ي، “دخول مرشوع 
انب�وب نفط البرصة العقب�ة اىل مراحل متطورة، 

وقيد املناقشات القانونية”.

“سومو” تدرس مقرتح إدراج خام البصرة يف الئحة األسعار العامليَّة
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خبري: مد أنبوب نفطي بني البصرة واألردن يكلف العراق أعباء اقتصادية كبرية

اقتصادي: الوضع املالي مهيأ لتغيري سعر برميل النفط يف املوازنة

بغداد/ الزوراء:

رأى عضو اللجنة املالية النيابية، جمال 

كوج�ر، ام�س االثن�ني، ب�أن مرشوع 

قانون املوازنة االتحادية لس�نة 2022، 

ال ي�زال غري مكتمل ل�دى وزارة املالية، 

مؤك�داً أن امل�رشوع يج�ب أن يصل اىل 

مجل�س النواب يف الع�ارش من ترشين 

األول املقبل أي بموعد االنتخابات.

قان�ون  إن “م�رشوع  وق�ال كوج�ر: 

املوازنة االتحادية ملزم بتوقيتات زمنية 

مح�ددة بقان�ون اإلدارة املالية، بالتايل 

وض�ع اس�رتاتيجية املوازن�ة واكم�ال 

النس�خة األوىل كان م�ن املف�رتض أن 

ينتهي منتصف الش�هر الحايل ويرسل 

إىل مجلس الوزراء”.

وأض�اف أن “امل�رشوع غ�ري مكتم�ل 

لغاي�ة اآلن وال ي�زال ل�دى وزارة املالية 

دون إرساله إىل مجلس الوزراء لغرض 

الفت�ا  قان�ون”،  كم�رشوع  اعتم�اده 

اىل  يص�ل  أن  يج�ب  “امل�رشوع  أن  إىل 

مجل�س النواب يف الع�ارش من ترشين 

األول املقب�ل والذي يتزام�ن مع إجراء 

االنتخابات املبكرة”.

الح�ال  بطبيع�ة  “القان�ون  أن  وب�ني 

س�ريحل اىل ال�دورة الربملانية الجديدة، 

وس�تكون أوىل مه�ام الربمل�ان ترشيع 

قانون املوازنة”.

الخب�ري  اك�د  متص�ل،  جان�ب  م�ن 

االقتص�ادي، وس�ام التميم�ي، ام�س 

االثن�ني، ان الوض�ع املايل للع�راق جيد 

وباإلمكان تغيري س�عر برمي�ل النفط 

يف موازنة الع�ام املقبل لنحو 55 دوالراً 

ب�دال م�ن اعتم�اد الس�عر املت�داول يف 

السنة الحالية وماقبلها عند حاجز ال� 

45 دوالر للربميل.

وقال التميم�ي يف ترصيح صحفي: ان 

“حديث وزي�ر النفط ع�ن توجه اوبك 

للحفاظ عىل س�عر برمي�ل النفط عند 

حاجز ال� 70 دوالراً للربميل مؤرش جيد 

النتعاش الوضع املايل للعراق”.

واض�اف ان “تح�ركات اوب�ك تجع�ل 

م�ن املمكن ان تق�وم الحكومة املقبلة 

بتعدي�ل املوازنة قب�ل التصويت عليها 

الحتس�اب س�عر الربميل يف املوازنة ب� 

55 دوالراً ب�دال من حاج�ز االربعينات 

املعتمد يف السنة الحالية وماقبلها”.

وأوض�ح التميم�ي ان “الع�راق تجاوز 

أزمت�ه املالي�ة وتمك�ن م�ن اس�تعادة 

االحتياطي النقدي من العملة الصعبة، 

ول�م يعد هن�اك أي م�ربر لالس�تمرار 

بسعر بنفس تس�عرية برميل النفط يف 

املوازن�ة، كما انه ال يوجد س�بب مقنع 

يف  ال�دوالر  بنف�س س�عر  لالس�تمرار 

االسواق املحلية”.

املالية النيابية: مشروع موازنة 2022 غري مكتمل وسيصل مع موعد االنتخابات

لليوم الثالث.. أسعار الذهب ترتاجع يف 
األسواق احمللية

اخنفاض الدوالر يف بغداد 
وارتفاعه باإلقليم

خمتص: الفساد واإلنفاق احلكومي 
حيوالن دون دفع الضرائب للدولة

ايطاليا تكشف عن مشاريعها 
اجلديدة يف العراق

مزاد العملة يبيع أكثر من 219 
مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري يف الش�أن االقتص�ادي، صفوان 
قيص، ان منف�ذ جميمة يف محافظة املثنى، 
س�يكون نافذة رئيسة لزيادة حجم التبادل 
التج�اري ب�ني الع�راق واململك�ة العربي�ة 

السعودية.
وق�ال ق�يص يف ترصي�ح للوكال�ة الوطنية 
العراقي�ة لألنب�اء/ نين�ا/ :” ان االقتص�اد 
اقتص�اد  ع�ىل  لالنفت�اح  يتج�ه  العراق�ي 
الس�عودية يف اطار الجهود املبذولة لالتجاه 

نح�و التكام�ل االقتص�ادي، من خ�الل افتت�اح منفذ جميم�ة يف محافظة 
املثنى الذي س�يصبح نافذة رئيسة لزيادة حجم التبادل التجاري بني العراق 
واململك�ة ليصل إىل ١٠ مليارات دوالر “، مبينا انه :” يف االطار االس�رتاتيجي 
يمكن ان يك�ون العراق بموقعه الجغرايف نافذة رئيس�ة لربط اقتصاد قارة 

افريقيا بآسيا واوروبا “.
واش�ار اىل :” ان االموال املخصصة يف الصندوق املشرتك بني اململكة والعراق 
والبالغ�ة ٣ مليارات دوالر، يمكن اس�تثمارها إلقامة بنية تحتية مناس�بة 
لتحريك سوق االس�تثمار يف قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، كما سيسهم 

الربط الكهربائي مع اململكة بإعادة احياء الصناعة العراقية “.
ودعا الخبري االقتصادي اىل االرساع بربط االقتصاد العراقي مع اقتصاديات 
املنطق�ة واعادة صياغة االس�رتاتيجيات االقتصادي�ة الوطنية، لكي تكون 
متكاملة مع دول املنطقة ولإلس�هام يف خلق فرص عمل حقيقية يف القطاع 
الخاص النظامي، وتحفيز االس�تثمارات املحلي�ة والعربية والدولية للتوجه 
اىل الطاقة غري املستغلة يف العراق والتي تعطي عائدا قد يكون االفضل عامليا 
.وكانت هيئة املنافذ الحدودية قد ش�كلت لجنة لغرض اعداد دراسة جدوى 

اقتصادية وفنية لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية.
وتض�م اللجن�ة اعضاء من محافظ�ة املثن�ى، ووزارات الداخلي�ة، واملالية، 
والتخطي�ط، والنق�ل، واالعم�ار واالس�كان والبلدي�ات، وجه�از املخابرات 

الوطني، فضالً عن هيئة املنافذ.

بغداد/ الزوراء:
طالبت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، ام�س االثنني، رئيس مجلس 
ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، وحكومته باالس�تماع ملا وصفتها باملطالب 
املحق�ة التي ينادي بها الفق�راء، مؤكدة أن املواطن انهك�ه الفقر والعوز 

بسبب رفع سعر رصف الدوالر.
وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، يف ترصيح صحفي: إن “الحكومة 
الحالية ال تستمع لهموم ملعاناة الشعب عامة والفقراء خاصة”، مبينة ان 
“الحكومة تغض البرص عن سماع صوت الناس وال تشعر بالذين انهكهم 

الفقر والعوز بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر”.
وأشارت جودت إىل أن “املواطن البسيط أصبح ضحية الحكومات السابقة 
والحالي�ة نتيج�ة ابتع�اد اصح�اب القرار عن مش�اكل وهم�وم الناس”، 
مطالبة ب�رورة “نزول الكاظمي وحكومته إىل الش�ارع واالس�تماع إىل 
معان�اة املواطنني”.وكانت جودت حملت، يف ترصيح س�ابق، وزير املالية 
عيل ع�الوي ومحافظ البنك املركزي مصطفى غالب، مس�ؤولية تداعيات 

االزمة االقتصادية نتيجة رفع سعر رصف الدوالر.

بغداد/ نينا:

كش�ف الس�فري االيطايل لدى العراق، برونو انطونيو، عن حزمة املشاريع 

االقتصادية واالس�تثمارية الجديدة التي س�تنفذها الرشكات االيطالية يف 

العراق .

وق�ال انطوني��و، يف ترصيح للوكال�ة الوطنية العراقية لألنب�اء /نينا/:” 

نعم�ل حاليا م�ع وزارة النقل العراقية للوصول اىل تنفيذ مرشوعي س�كك 

الحدي�د والطريق الدويل الرسيع من الفاو اىل تركيا “، مش�ريا اىل انه “ بعد 

زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس اىل مدينة اور التاريخية، سنقوم بربط هذا 

املرشوع ليكون طريقا للسياح الوافدين من اوروبا اىل العراق “.

واض�اف : “ لدين�ا رشكات هندس�ية اخ�رى تعمل يف محافظت�ي ذي قار 

والب�رصة ، وهي تدرب حاليا مئات املهندس�ني والفنيني العراقيني ليعملوا 

ع�ىل االرض”، مبين�ا ان “ العمل يف س�د املوص�ل هو مثال رائ�ع للتعاون 

املش�رتك بني العراق وايطاليا، حيث عملنا عىل مدى ثالث سنوات ونصف، 

واآلن العراقيون هم من يقومون بالعمل الفعيل داخل السد”.

واوض�ح ان “ الرشكات االيطالية انهت عملها يف س�د املوصل، حيث دربت 

نحو 230 مهندسا عراقيا وهم يقومون بعمل رائع حالي�ا “.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة، امس االثنني، لتس�جل 

219 مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، ارتفاع�ا يف مبيعاته بنس�بة %14.06 لتص�ل إىل 219 مليوناً، 
و648 الف�ا و789 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 
1460 دين�اراً لكل دوالر، مقارنة بيوم االحد، التي بلغت املبيعات فيه 192 

مليونا و863 الفا و411 دوالرا أمريكيا.
وذهب�ت املش�رتيات البالغة 169 مليون�اً و498 ألف�ا و 789 دوالرا لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 50 مليوناً و150 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن 34 مرصف�ًا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف 
الخ�ارج، و10 مص�ارف لتلبي�ة الطلب�ات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 8 

رشكات رصافة.
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 بغداد/ الزوراء:
العامة لصناعة  كشف�ت الرشكة 
األدوي�ة واملُس�تلزمات الطبي�ة يف 
وزارة  رشكات  إح�دى  س�امراء، 
الصناع�ة واملع�ادن، ع�ن إنت�اج 
 STOP{ ُمستحر ستوب فومت
VOMIT{ الجدي�د املُضاد للغثيان 

والتقيؤ وألول مرة يف الع�راق.
ونقل بيان للوزارة تلقت “الزوراء” 
نسخة منه عن مدير عام الرشكة، 
خال�د مح�ي عل��وان قوله:” إن 
املالكات العاملة يف قس�م الرشاب 
بارشت بإنتاج املُس�تحر والذي 
ُيس�تخدم لع�الج ح�االت الغثيان 
املُصاب�ني  للم�رىض  والتقي�ؤ 
بالرسط�ان الذي�ن يتلق�ون عالج 
الكيمياوي أو اإلش�عاع وللمرىض 

بعد العمليات الجراحية”.
ولف�ت اىل ان “االنت�اج بواقع 10 
 }Syrup 100ml{ قنين�ة  آالف 
التس�ويقية  الوكال�ة  لصال�ح 

التخُصصية لغ�رض توزيعه عىل 
الصيدليات واملذاخر األهلية”.

تس�جيل  ت�مَّ  “ق�د  أن�ه  وب�ني 
املُس�تحر ل�دى وزارة الصح�ة 
يف  وطرح�ه  لتس�ويقه  والبيئ�ة 
يمت�از  حي�ث  املحلي�ة  األس�واق 
العالي�ة  اإلنتاجي�ة  بمواصفات�ه 

واالعتماد يف إنتاجه عىل مواد أولية 
من مناشئ عاملية رصينة وبشكل 
صيدالن�ي ُمتمي�ز ُيالئ�م ال�ذوق 
الع�ام”. مؤكداً “عزم الرشكة عىل 
إنتاج ُمستحرات دوائية جديدة 
لتأم�ني حاج�ة املُواط�ن العراقي 

وبأسعار ُمناسب�ة”.

أدويـة سامـراء تنتج مستحضراً جديداً ألول مرة يف البلد

مجعية مصنعي السمنت: رفع أسعار النفط األسود 
سيضر القطاعني العام واخلاص خبري: منفذ مجيمة سيزيد حجم 

التبادل التجاري مع السعودية

جلنة االقتصاد: املواطن أنهكه 
الفقر والعوز بسبب صعود الدوالر
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6 كوركيس: هناك من حياول خلط 
األوراق وإبعادي عن املنتخب الوطين

بغداد/ متابعة الزوراء
 اكد املدير االداري للمنتخب العراقي، باسل كوركيس، انه باق مع املنتخب بمنصبه 
وال صحة ألي ابعاد له كما يش�اع يف بعض وسائل اإلعالم.وقال باسل كوركيس »انا 
لم ابلغ من االتحاد باالبعاد كما انني مجرد جندي اكلف او اعفى من مهمتي متى ما 
اراد الواجب الوطني ذلك«. ولفت إىل أن »هنالك من يس�عى لتش�ويه صورتي وخلط 
األوراق وتحمي�ي مس�ؤولية أي اخفاقة بهدف تصفية الحس�ابات من قبل البعض 
الذي ال يحب الخري لباسل وال لغريه، عىل الرغم من انني لم اتسبب بأي أذى ألي أحد 

ولم اتدخل بأمور اآلخرين«.

أصفر وأمحر

جفال : جتربيت مع النجف ناجحة وجودة املالعب أبرز عوامل جناح الدوري العراقي

تسمية حممد فرحان أمينا عاما الحتاد الكرة باإلمجاع

بغداد/ الزوراء
قرر رؤساُء االتحادات الخليجية تأجيل بطولة خليجي ٢٥ املقرر إقامتها 
يف الب�رة اىل ش�هر كان�ون الثان�ي  ٢٠٢٣ م�ع االحتفاظ بح�ق العراق 
يف اس�تضافة البطولة.ج�اَء ذل�ك يف اجتم�اع  املكت�ب التنفيذي لرؤس�اء 
االتح�ادات الخليجي�ة الذي عق�د اليوم االثنني ع�ر الدائ�رة االلكرتونية 
بحضور رئيس االتحاد العراقي لك�رة القدم واالمني العام لالتحاد محمد 
فرح�ان .وق�اَل رئيس االتح�اد العراقي لك�رة القدم، عدن�ان درجال: إن 
تأجي�ل خليجي ٢٥ يف البرة جاء الس�تكمال املتطلب�ات الرضورية مع 
استمرار اللجان التفتيشية بزيارة البرة لالطالع عىل املنشآت الحيوية.

وأض�اَف: ح�دد يف االجتم�اع  اع�الن جاهزي�ة الب�رة يف موع�د أقصاه 
٣٠/٦/٢٠٢٢ واس�تكمالها لجمي�ع املتطلبات واملعاي�ري التي تم االتفاق 
عليها مسبقا .واختتَم رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، 
حديث�ه بالقول: علين�ا العمل بجٍد والتكاتف من أج�ل إظهار خليجي ٢٥ 
بأبهى ص�ورة واحتضان االش�قاء واملنتخبات املش�اركة بمحبة ومودة، 
وأقدم ش�كري اىل االتح�ادات الخليجية  واللجان التفتيش�ية عىل دعمها 

ملف البرة، وتثبيت حق العراق باستضافة البطولة.

تأجيل بطولة خليجي 25 مع 
احتفاظ البصرة حبق االستضافة 

االتصاالت حيرز لقب بطولة األندية للشباب والناشئني بالشطرنج

بغداد/ امري رسول 
قال العب املنتخب السوري بكرة القدم، عدي 
جف�ال: ان تجربته االحرتافية يف العراق والتي 
اس�تمرت 3 مواس�م كان�ت تجرب�ة ناجح�ة 
حيث كانت محطتي االوىل يف العراق مع نادي 
نف�ط الوس�ط وحققن�ا ال�دوري العراقي يف 
ذلك املوس�م وكانت محطتي الثانية مع نادي 
ال�زوراء وحققنا ايضا درع ال�دوري العراقي 
يف ذلك املوس�م مع حصويل ع�ىل افضل العب 
مح�رتف يف دوري العراق�ي يف س�نة 2015 و 
كانت محطتي الثالثة مع نادي النجف وكانت 
تجربت�ي ناجح�ة ومن اجم�ل املواس�م التي 

قضيتها كالعب .
وأضاف جفال: ان الدوري العراقي من افضل 
الدوريات العربية ومن اه�م العنارص املميزة 
يف الع�راق ه�ي املالعب، فن�رى هنالك مالعب 
جيدة يف العراق مما يؤدي اىل تطور مس�توى 
الدوري هناك واكتش�اف العبني عىل مستوى 

ع�ال، وانا اتوقع ان املوس�م الك�روي الجديد  
سيكون عىل مستوى عال .

وب�ني: ان املجموع�ة الت�ي ضمن�ت املنتخب 
الس�وري يف التصفيات النهائية من تصفيات 
كأس العال�م متوازن�ة وال يوج�د يف قاموس 
كرة القدم مجموعة سهلة ومجموعة صعبة 
لك�ن باملقارن�ة م�ع املجموعة االخ�رى هي 
االفض�ل واعتق�د ان هنالك منتخب�ات عربية 
س�تتأهل اىل كاس العالم من هذه املجموعة. 
موضح�ا يف الوقت ذات�ه: ان نظام التصفيات 
املطبق بنظام مرحلة الذهاب و االياب سيعود 
بالفائ�دة ع�ىل جمي�ع املنتخب�ات العربية يف 
التصفي�ات وفرص�ة املنتخب�ات العربي�ة يف 
التأهل لكاس العالم كبرية. موضحا يف الوقت 
ذات�ه: ان املنتخب العراقي ه�و من املنتخبات 
املرش�حة يف ه�ذه املجموع�ة للتأه�ل لكأس 
العال�م، والفريق يملك عن�ارص قوية والعبني 
محرتف�ني وال�دوري العراق�ي م�ن الدوريات 

القوية يف الفرتة االخرية. 
العربي�ة  املنتخب�ات  مواجه�ة  ان  وتاب�ع: 
الجنوب�ي  والك�وري  االيران�ي  للمنتخب�ني 
ستكون صعبة يف ملعبهم وعىل الفرق العربية 
املنتخب�ات  و  ارضه�م  النتائ�ج يف  تعوي�ض 
اللبناني واالماراتي متطورة يف الفرتة االخرية 
و حظوظ املنتخبات العربية يف التأهل ملونديال 
قط�ر كبرية. وختم جف�ال حديثه بالقول: ان 
م�درب املنتخب الس�وري ن�زار محروس هو 
م�ن املدربني املميزين وله ثق�ل كبري، واعتقد 
ان املهم�ة س�تكون صعبة لحص�ول الفريق 
عىل احد املراك�ز  املتقدمة يف املجموعة، وكلنا 
ثقة ان يكون عىل قدر املسؤولية. واضاف: ان 
فرتة قصرية لتوليد االنس�جام يف الفريق تبعا 
لتكتيك امل�درب، وان مرحل�ة الذهاب واالياب 
س�يكون فيه�ا التعويض س�هال للمنتخبات 
املؤهل�ة  النهائي�ة  التصفي�ات  يف  املش�اركة 

ملونديال قطر 2022 .

بغداد/ الزوراء

عقَد االتحاُد العراقّي لكرِة القدم اجتماعه 

الثان�ي، ام�س االثن�ني، بحض�وِر رئيس 

االتحاد عدن�ان درجال، وأعضاِء االتحاد، 

واألمني العام لالتحاد محمد فرحان. 

وقاَل الناط�ُق اإلعالمّي لالتحاد، هش�ام 

محم�د: إن االجتماَع عقَد بحضوِر رئيس 

االتحاد عدنان درج�ال وجميع األعضاء، 

وتمخض عن عدٍد من القرارات.

وأض�اَف: م�ن تل�َك الق�رارات التصويت 

باإلجم�اِع ع�ىل تس�ميِة محم�د فرحان 

أميناً عام�اً لالتحاد العراقي لكرة القدم، 

وتشكيل لجنٍة من أعضاِء االتحاِد لتقّييم 

عمِل اللجان العاملة يف االتحاد، وتشكيل 

دائ�رٍة إلدارِة املنتخب�اِت الوطنّي�ة تتألُف 

من يونس محمود مرشف�ًا عىل املنتخِب 

الوطن�ّي، وغان�م عريب�ي مرشف�اً ع�ىل 

املنتخِب األوملب�ّي واألكاديميات، ومحمد 

ن�ارص مرشف�ًا ع�ىل منتخب الش�باب، 

منتخ�ِب  ع�ىل  مرشف�اً  ج�الل  وخل�ف 

الناشئني. 

واختتَم الناطُق اإلعالمّي لالتحاد العراقي 

لكرة القدم، هشام محمد، حديثه بالقول: 

إن االتح�اد س�يواصل عق�َد اجتماعات�ه 

بصورٍة منظمٍة، والق�راراُت التي اتخذت 

اليوم جاءت بعَد دراسٍة ُمعمقٍة تهدُف اىل 

االرتقاِء بواقِع العمل من جميِع النواحي 

اإلدارّية والتنظيمية والفنية، بما يتناسب 

مع أهمي�ِة وتاريِخ االتحاد العراقي لكرة 

القدم.

الشرطة يهزم الطلبة بهدف والكرخ يتعثر على ملعبه امام نفط البصرة 
حامل اللقب يواجه القاسم اليوم بالدوري

بغداد / صالح عبد املهدي- متابعة الزوراء
عدسة/ قحطان سليم- منتظر الجابري 

خطف فريق الرشطة نقاط مباراة الديربي 
بف�وزه عىل فريق الطلبة به�دف دون رد يف 
املب�اراة التي أقيمت مس�اء امس لحس�اب 
الجول�ة األوىل من الدوري يف ملعب الش�عب 

الدويل.
ورغ�م البداية املميزة لفري�ق الطلبة والتي 
ش�هدت ضياع ث�الث فرص�ة محققة منها 
رأس�ية لالعب محمد م�وىس علت العارضة 
والثانية ملرة ارتدت من الحارس احمد باسل 
وصل�ت لعي صالل س�ددها بش�كل غريب 
فوق العارض�ة، ومرت تس�ديدة عي خليل 
بجوار القائم، بينما استغل الرشطة تمريرة 
محم�د قاس�م البينية ليرضب عم�ق دفاع 
الطلب�ة ويمررها مصطف�ى محمد معن إىل 
املح�رتف الس�وري محمد مواس ليس�جل 
منها هدف التقدم يف الدقيقة 42 من املباراة 

وينتهي الشوط األول بهذا الهدف.
ويف الش�وط الثان�ي ضغ�ط فري�ق الطلبة 
وأهدر عدد م�ن الفرص اخطرها تس�ديدة 
سليم حميد التي ابعدها الحارس ومرر عي 
صالل كرة عرضية لم تجد من يكملها داخل 
املرمى وس�دد ع�ي خليل كرة أخ�رى علت 
العارضة فيم�ا أبعد ح�ارس مرمى الطلبة 
دولف�ان مه�دي تس�ديدة لالع�ب الرشطة 
حسني يونس لتنتهي املباراة بهدف املواس.
وحصد الرشطة أول ث�الث نقاط فيما بقي 

رصيد الطلبة خاليا من النقاط.
وع�اد نفط البرة بفوز ثمني عىل مضيفه 
الك�رخ بنتيج�ة 1-2، ام�س اإلثن�ني، عىل 
ملعب الساحر أحمد رايض، لحساب الجولة 

األوىل من الدوري املمتاز.
ورغم البداية الرسيعة للكرخ، والذي افتتح 
النتيجة بعد مرور دقيقتني فقط، من توقيع 
عماد محس�ن، لكن نفط البرة تمكن من 

العودة.
وأدرك نف�ط البرة، التعادل يف الدقيقة 30 
بواس�طة أحمد عبد الكريم، لينتهي الشوط 

األول بالتعادل اإليجابي 1-1.
ويف الش�وط الثاني، تمكن الالعب مصطفى 
هادي من إحراز الهدف الثاني لنفط البرة 

يف الدقيقة 54.
يف  نق�اط   3 أول  الب�رة،  نف�ط  وحص�د 

رصيده، بينما ظل الكرخ دون نقاط.
واقتنص فري�ق زاخو فوزا قاتال من ضيفه 
فري�ق نوروز الوافد الجدي�د بهدفني مقابل 
ه�دف واحد يف املب�اراة التي أقيمت مس�اء 

امس يف ملعب زاخو.
املب�اراة كان�ت مث�رية يف تفاصيله�ا من�ذ 
بدايتها حيث حاول الفريقان تحقيق هدف 
مبكر يمك�ن أن يمنحه األريحية يف التعامل 
م�ع مفردات املباراة، ويف الدقيقة 23 حصل 
زاخ�و عىل ركلة جزاء س�جل منها املحرتف 
الرازي�ي لوكاس س�انتوس اله�دف األول 

لينتهي الشوط بهذا الهدف.
ويف الشوط الثاني شهدت املباراة إثارة أكر 
بعد أن نش�ط فريق ن�وروز وعادل الكفة يف 
الدقيقة 56 عر العب آس�و رس�تم، وأضاع 
ن�وروز فرصتني س�انحتني للتس�جيل ولم 
يس�تثمر حال�ة انف�راد لالعب آس�و عادل 
باملقاب�ل ضغط زاخ�و يف الدقائ�ق األخرية 
من املباراة وس�جل محرتفه الرازيي فرانك 
سيدرك الهدف الثاني يف الدقيقة 86 لتنتهي 
املب�اراة بفوز زاخ�و بهدف�ني مقابل هدف 
وش�هدت املب�اراة ط�رد العب ن�وروز ديار 

ياخي يف الدقيقة 51 من املباراة.
وب�ات يف رصي�د زاخ�و 3 نق�اط فيما بقي 
ن�وروز ب�دون نق�اط يف الجول�ة األوىل من 

الدوري.
وحس�م التعادل الس�لبي مواجهة الديربي 
النفط�ي بني فريقي النفط ونفط ميس�ان 

والت�ي أقيم�ت امس اإلثن�ني يف ملعب نادي 
الصناعة الريايض.

ورغم سعي الفريقان لتحقيق بداية مثالية 
خصوص�ا فريق النفط ال�ذي رمى بثقله يف 
املب�اراة إال أن الش�وط األول انته�ى ب�دون 
أهداف م�ع بعض املح�اوالت الخجولة هنا 

وهناك.
يف الش�وط الثاني س�عى النفط الس�تثمار 
عام�ل األرض والظفر بالنقاط الثالث إال أن 
دفاعات فريق نفط ميس�ان كانت محكمة 

لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.
وحصل كل منهما عىل نقطة يف رصيده من 

املباراة األوىل يف منافسات الدوري.  
وتس�تكمل  الي�وم  مباري�ات الجولة  االوىل 
لل�دوري  باقام�ة خم�س مباري�ات فيم�ا 
تختت�م  الجول�ة  يوم غ�د االربع�اء باقامة 
ديربي الفرات االوس�ط بني النجف وضيفه 

الديوانية  وهذه قراءة يف مباريات اليوم :

اجلوية – القاسم 
يس�تهل  الق�وة الجوي�ة حمل�ة الدفاع عن 
لقبه  بمواجهة  ضيفه القاسم عند الساعة 
الثالث�ة والنص�ف بام�ل الخ�روج بنتيج�ة 
ايجابي�ة يصال�ح به�ا جماه�ريه الغاضبة 
ع�ىل خلفية خس�ارة مباراة كأس الس�وبر 

ام�ام الزوراء  مع ان ذل�ك اليعني ان املباراة 
س�تكون س�هلة  امام فريق طموح فرض 
نفس�ه بجدارة ابان املوسم املايض ، الجوية 
حاف�ظ ع�ىل اغلبي�ة النجوم الذي�ن حققوا 
الثنائي�ة وعززه�م بنخبة من  اب�رز العبي 
الف�رق االخ�رى  امثال  رضغام اس�ماعيل  
ومصطف�ى مؤي�د  وصف�اء ه�ادي واحمد 
زامل  واحمد عبد الرزاق ومنتظر عبد االمري  
والتوغويل  ولس�ون اكاكبو والنيجريي ايدو 
موزيس ، اما القاس�م  ال�ذي يقوده املدرب 
س�امي بحت فقد ش�هد  هجرة  سبعة من 
نجومه  املؤثرين لكنه عوضهم باحمد عادل 
م�ن زاخ�و وامري حام�د من نفط الوس�ط 
وميث�م وعد م�ن الجوية اىل جان�ب اليمني 
ج�الل الجالل والنيج�ريي  دانيل والغابوني 

فرانك .

بغداد – الكهرباء 
ويف التوقي�ت ذاته يس�تقبل امان�ة بغداد يف 
ملعب�ه ضيف�ه الكهرب�اء  يف مواجهة تبدو 
متكافئ�ة كما  تجري يف ظروف متش�ابهة 
ب�ني الفريق�ني  الس�يما وان كليهم�ا ق�د 
اس�تبدل جهازه الفن�ي  حيث يق�ود فريق 
العاصم�ة امل�درب جمال عي  ال�ذي حافظ 
م�ع  البرشي�ة   تركيبت�ه  اس�تقرار   ع�ىل 

تعزيزه�ا بعدد من العن�ارص ابرزهم ثنائي 
نفط الوسط  خلدون ابراهيم  ونبيل صباح 
، اما الكهرباء الذي استعان يف املوسم الحايل  
بخدم�ات املدرب لؤي ص�الح  فهو االخر لم 
يفق�د  الكث�ري من العبي�ه ومع ذل�ك دخل 
س�وق االنتقاالت وخرج منه بعدة صفقات  
ابرزها عي كريم من القاس�م  وايفان خالد 
من اربيل ومحمد حس�ن من نفط الوس�ط  

والرازيي ايرتون سانتوس .

نفط الوسط – سامراء 
وعند نف�س التوقيت يحتضن ملعب النجف 
االوملب�ي  مب�اراة نفط الوس�ط  مع ضيفه 
س�امراء  العائد  ملنافسات الكبار  بعد طول 
انتظار ، واق�ل مايقال عن هذه املباراة انها  
تمثل رصاع افكار تدريبية بني  املدربني عبد 
الغني ش�هد واحم�د كاظم وكالهم�ا اثبت 
حضوره الفاعل مع فريقه ، واملتتبع ملجرى 
االح�داث يجد بان تش�كيلة  نفط الوس�ط 
ق�د ش�هدت الكث�ري م�ن عملي�ات الحذف 
واالدخال  بع�د ان غادرها اكثر من تس�عة 
العب�ني  عوضته�م ادارة الن�ادي بعن�ارص 
جدي�دة ابرزه�ا الع�ب ال�زوراء مهن�د عبد 
الرحيم والعب الكرخ محمود خليل  وهداف 
دوري الدرجة االوىل سامر محسن اىل جانب 

الس�وري خالد كردغي والتونيس  احمد بن 
عم�ار ، ام�ا س�امراء  فلم ي�رم الكثري من 
التعاقدات مع انه خرس مجهودات محرتفيه 

اليمنيني ليعوضهما بغاني واخر نيجريي .

امليناء – اربيل 
ويف ملع�ب الفيحاء  يلتق�ي  امليناء املضّيف  
باربي�ل الضي�ف يف مباراة يتوق�ع ان تكون  
عامرة باالثارة والندية السيما وانها ستقام 
يف الس�اعة السادس�ة مس�اء ، امليناء الذي 
يدربه قيص منري  شهد هجرة شبه جماعية 
طالت 11 من العبي�ه مما اضطر االدارة اىل 
تعويضه�م  بوج�وه جدي�دة  بينه�ا ثالثي 
الطلبة ع�ي لطيف وابراهي�م نعيم  وحيدر 
حس�ني وثنائ�ي بغ�داد عي فيص�ل واحمد 
جبار  والعب نفط الوس�ط ذو الفقار عايد 
وح�ارس الس�ماوة احمد حمي�د اىل جانب 
الثنائ�ي التونيس محم�د الراقوبي  وعفيف 
الجبايل  والس�رياليوني خليف�ة جابيه ، اما 
اربيل بقيادة طه ق�ادر فحافظ عىل معظم 
ركائ�زه االساس�ية لكنه  خ�رس مجهودات 
نجمه نياز محمد الذي وقع للرشطة  فجاء 
التعويض  برعد فنر العب النفط الس�ابق ، 
اما الئحة محرتيف اربيل فقد ضمت السوري 
ياس�ني س�امية والتوغ�ويل فرانك�و  م�ع 

االحتفاظ بالتونيس محمد نضال .

الزوراء – الصناعة 
اما اخر مباريات اليوم فسيحتضنها ملعب 
الشعب الدويل عند الساعة الثامنة والنصف 
ال�دوري   ال�زوراء وصي�ف  لي�ال  وتجم�ع 
بضيفه الصناعة  املتوج بلقب الدرجة االوىل 
، س�يدخل الزوراء املباراة منتشيا  باالنجاز 
الذي حققه للتو عندما احرز كاس الس�وبر 
عىل حساب غريمه القوة الجوية  وال يعاني 
مدرب�ه عصام حمد من نقص يف التش�كيل 
س�وى اصابة  نجم ش�وان  وذل�ك باالفادة 
االس�تقطابات  و  الفري�ق  اس�تقرار  م�ن 
الجديدة وابرزها رباعي الرشطة س�عد عبد 
االمري ومازن فياض وعالء مهاوي وحسام 
كاظم اىل جانب حيدر احمد العائد من نفط 
الوس�ط  واحمد رستيب م�ن النفط  ومؤيد 
عبد الباس�ط م�ن زاخ�و ومصطف�ى عبد 
الجلي�ل م�ن نفط الوس�ط  ومن�ار طه من 
الح�دود ومعهم الجزائري له�واري الطويل 
واملغرب�ي حم�زة الصنهاجي  ، م�ن جانبه  
اليب�دو الصناع�ة  خصم�ا س�هال  يف ضوء 
ماقدمه م�ن عروض يف دوري الدرجة االوىل 
تحت قي�ادة مدربه صادق حن�ون وهذا ما 

يمكن تاكيده او نفيه   يف مباراة اليوم.

بغداد/رافد البدري - املنسق االعالمي لالتحاد
احرز نادي االتصاالت لقب االندية للشباب والناشئني، بعد ان سيطر 
عىل منافسات البطولة التي لعبت من 5 جوالت وكما عودنا دائماً، 
حيث تمكن من تحقيق لقب بطولة اندية العراق لفئة الشباب دون 
20 عام�اً، بعد ان تمكن من جمع 9 نق�اط من 5 جوالت، وبنفس 
الرصيد تمكن نادي خان زاد من اربيل احراز املركز الثاني وبفارق 
نقاط الطاوالت، وحل نادي الهدفثالثاً برصيد 6 نقاط، وجاء نادي 
املستقبل املرشق رابعاً برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد من النقاط 
نال نادي القادسية املركز الخامس، وحل نادي شط العرب سادساً 
برصيد 4 نقاط، فيما حصل نادي الدفاع الجوي عىل املركز السابع 

برصيد نقطتني، ومن دون نقاط جاء نادي القيثارة باملركز الثامن.
كم�ا احرز ن�ادي االتصاالت لقب بطول�ة االندية للناش�ئني والتي 
ش�ارك فيها 8 اندي�ة، وتمكن فريق االتصاالت م�ن تحقيق اللقب 
برصي�د 10 نقاط وه�ي العالمة الكاملة، وحل ن�ادي خان زاد من 
اربي�ل ثانياً برصيد 7 نقاط، وبنفس الرصيد جاء فريق نش�تيمان 
ثالثاً، واحرز نادي القادسية املركز الرابع برصيد 6 نقاط، اما نادي 
الكاظمي�ة فقد حل باملركز الخامس برصيد 4 نقاط، وكذلك الحال 
بالنس�بة لنادي س�نجار الذي ج�اء باملركز الراب�ع برصيد 4 نقاد 
ايضاً، وحصل نادي ال بدير عىل نقطتني وضعته باملركز الس�ابع، 

ويف املركز االخري جاء نادي الفرات من دون نقاط.

إعالمنا الرياضي
التقى  وزير الش�باب والرياضة، عدنان درجال، 
يف مكتبه، زيا شدراك، نجل  عضو الهيئة العامة 
لالتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية الالعب 
الدويل السابق شدراك يوس�ف، لالطمئنان عىل 
صح�ة وال�ده ال�ذي يعاني أزم�ة صحي�ة، وأكَد  
درج�ال لزيا ش�دراك يوس�ف أن حالة وال�ده تنال 
أق�ى درجات املتابع�ة واالهتمام من أعىل املس�تويات الحكومية وعىل 
رأس�هم دولة رئيس الوزراء الذي تكفل بعالجه ومتابعة حالته الصحية. 
مشريًا اىل أنه يتابع يومًيا وبشكل شخيص الوضع الصحي ليوسف الذي 
تمن�ى له وزير الش�باب والرياضة الصحة والس�المة والش�فاء العاجل 
كون�ه يعد أحد نج�وم الرياضة العراقية، فضاًل ع�ن كونه قامة إعالمية 
قدمت خدمات جليلة للرياضة العراقية وله مكانة جماهريية متميزة . 
 من جانبِه، ثمَن زيا شدراك يوسف حفاوة االستقبال من الوزير درجال 
وس�عة ص�دره لالس�تماع إىل جمي�ع األمور الت�ي تخص وال�ده مطالبا 
الجماه�ري واملحب�ني بالدعاء له بالش�فاء العاجل لكي يع�ود إىل وضعه 

الطبيعي .
 ******************

العدد الثام�ن واالربعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النور اول امس االح�د، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخب�ار واملواضي�ع الخاصة برياض�ة كرة القدم 
وبقي�ة األلعاب األخرى الت�ي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة.. خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
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عاد الربازييل فيليب كوتينيو، صانع ألعاب برشلونة، إلثارة الجدل يف 
الفريق الكتالوني خالل املوسم الحايل.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
كوتينيو انتقل إىل برشلونة يف 2018 مقابل 120 
مليون يورو كقيمة ثابتة، باإلضافة إىل 
متغريات بقمية 40 مليوًنا.وزعمت 
أن  مجدًدا  اإلنجليزية  الصحافة 

ليفربول سيحصل عىل 20 مليون يورو من املتغريات، عندما يكمل 
داخل  املصادر  بعض  البارسا.لكن  بقميص  مباراة   100 كوتينيو، 
برشلونة، أكدت أنه ال يوجد يف عقد كوتينيو، متغريات تتعلق بعدد 
فيليب  أن  البارسا.يذكر  بقميص  الالعب  يخوضها  التي  املباريات 
كوتينيو خاض حتى اآلن، 91 مباراة بقميص برشلونة يف مختلف 
البطوالت.ويرتبط الالعب الربازييل بعقد مع برشلونة حتى يونيو/

حزيران 2023.

ت  أليغري با ماسيميليانو 
ُيحَسد  ال  وضع  يف 

بتاتاً  بعد فشل يوفنتوس عليه 
املراحل يف تحقيق أي  خالل  فوز 

بع  ر أل الدوري ا من  األوىل 
 ، يل يطا إل الرابعة ا للمرة  وذلك 

فقط يف تاريخ »السيدة العجوز«.
عىل  لالرشاف  العائد  املدرب  يحظى  ولن 
لنجم  خلفاً  أخرى  مرة  تورينو  عمالق 
بالكثري  بريلو،  أندريا  السابق  الوسط 
ومحاولة  أنفاسه  اللتقاط  الوقت  من 
إيجاد الحلول إذ أن الفريق مدعو ملواجهة 
الخامسة،  املرحلة  يف  سبيتسيا  مضيفه 
أرضه مع  بالتعادل عىل  اكتفى  بعدما  وذلك 
نجم  رحيل  أن  املؤكد  1-1.ومن  ميالن  غريمه 
فريق  أي  عن  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  مثل 
سيرتك أثره السلبي، لكن مشكلة يوفنتوس بدأت املوسم 
املايض حتى بوجود أفضل العب يف العالم خمس مرات 
وأهدافه الغزيرة، ما أدى يف النهاية إىل التنازل عن لقب 
الدوري بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم متتالية.

األول  فوزه  تحقيق  إىل  طريقه  يف  يوفنتوس  وبدا 
هذا املوسم وإلحاق الخسارة األوىل بميالن عندما 
تقدم مبكراً عرب مهاجمه الدويل اإلسباني ألفارو 
موراتا منذ الدقيقة الرابعة، لكن الكرواتي أنتي 
76.وبهذا  الدقيقة  يف  التعادل  أدرك  ريبتيش 
التعادل املخيب ضد فريق يطمح اىل استعادة 
مكانته والفوز بلقبه األول منذ 2011، فشل 
يوفنتوس يف تحقيق الفوز يف املراحل األربع 
األوىل للمرة الرابعة فقط يف تاريخه واألوىل 
منذ موسم 1961-1962.وأعتقد كثريون 
املعنوية  الدفعة  ونال  تحرر  يوفنتوس  أن 
املوسم من  يبحث عنها يف مستهل  كان  التي 
خالل فوزه يف منتصف األسبوع خارج قواعده 
اىل  أعاده  ميالن  لكن   ،0-3 السويدي  ماملو  عىل 
واقعه املرير.ولم يكن أليغري راضياً بتاتاً عما قدمه 
يوفنتوس ضد فريقه السابق ميالن، قائالً: »أنا غاضب 

جداً مما جرى. كدنا أن نخرس بعدما كنا يف سيطرة تامة. لقد خرسنا 
العزيمة واالرصار والرتكيز، انظروا للهدف الذي تلقيناه من الركنية«.

ترتك  أن  يمكنك  ال  املباراة  من  الفرتة  هذه  إىل  تصل  »عندما  وتابع: 
الخصم يسجل بهذه الطريقة. علينا أن نتحسن، عىل كل حال، أظهر 
التبديالت  يف  خطأ  ارتكبت  ألني  عيل  تقع  املسؤولية  تحسناً.  الفريق 
أكثر  أن أرشك العبني بمزايا دفاعية  التي أجريتها، كان يتوجب عيل 
ألن النتيجة كانت يف صالحنا لكني أخطأت«.وشدد: »علينا أن نتعلم 
تلعب  أن  قوياً...  تكون  أن  عليك  املباريات  هذه  مثل  يف  أن  برسعة 
برتكيز أعىل.هذا جزء من عملية النمو . كانت مباراة مهمة وكان من 
املهم أن نحصل عىل نتيجة إيجابية فيها. كانت مهمة أكثر بالنسبة 
تفوز  »كي  أنه  أكثر«.ورأى  بيننا  املسافة  ستوسع  كانت  ألنها  مليالن 
بلقب الدوري، يجب أال تنتهي مباراة مماثلة بالتعادل... لحسن الحظ 
املباراة«.وما يؤكد  النهاية وإال كنا سنخرس  أطلق صافرة  الحكم  أن 
صعوبة الوضع يف يوفنتوس أن عمالق تورينو يحل األربعاء املقبل عىل 
نقطتني  وبفارق  مراكز،  خمسة  بفارق  األخري  خلف  وهو  سبيتيسا 
ليوفنتوس، يبدو ميالن مصمماً  فقط عن سالرينيتانا األخري.وخالفاً 
أكثر من أي وقت مىض عىل الفوز باللقب الذي غاب عنه منذ 2011 
وسيكون فريق املدرب ستيفانو بيويل مرشحاً األربعاء املقبل لتخطي 
املوسم، ما سيبقيه بني  لهذا  الرابع  فينيتسيا وتحقيق فوزه  ضيفه 
ثالثي الطليعة.وعكس بيويل طموح »روسونريي« لهذا املوسم بقوله 
»يوفنتوس كان  الفوز«،مضيفاً:  أجل  إىل هنا من  املباراة: »جئنا  بعد 
وتركيزاً  تصميماً  أكثر  كنا  لكننا  األوىل  العرشين  الدقائق  يف  أفضل 
وواصلنا اللعب وقدمنا أداء أفضل يف أواخر اللقاء وحصلنا عىل فرص 

للفوز. بالتايل، كان األداء بشكل عام إيجابي«.

برهن تشيليس بشكل واضح عىل قوته وجاهزيته للمنافسة 
عىل لقب املوسم الحايل من الدوري اإلنكليزي املمتاز بعدما 
تغلب عىل مستضيفه توتنهام بثالثة أهداف دون رد ضمن 

املرحلة الخامسة من البطولة.
انتهى الشوط األول بالتعادل بدون أهداف ورضب الـ”بلوز” 
بقوة يف الشوط الثاني محرزاً ثالثة أهداف عن طريق تياغو 

ثم   49 الدقيقة  يف  رائعة  رأس  برضبة  سيلفا 
تسديدة  من  الثاني  الهدف  كانتي  نغولو  أضاف 
ثم  داير  إريك  بقدم  اصطدمت  زاحفة  أرضية 

تهادت إىل الشباك يف الدقيقة 57.
روديغر  أنتونيو  املدافع  تمكن   90+2 الدقيقة  ويف 

من إحراز الهدف الثالث بعد أن أطلق تسديدة 
فرينر،  تيمو  تمريرة  مستغالً  رائعة  أرضية 

هوغو  توتنهام  حارس  شباك  فسكنت 
لوريس.

نقطة   13 إىل  رصيده  تشيليس  ورفع 
مع  باملشاركة  الصدارة  إىل  فارتقى 
12 هدفاً ودخل  ليفربول وكالهما أحرز 
مرماه هدف وحيد، فيما استمر توتنهام 
يف املركز السابع برصيد 9 نقاط بعد أن 
قد  وكان  تواليا  الثانية  خسارته  تلقى 
أمام  ثقيلة خارج ملعبه  تكبد خسارة 

كريستال باالس .)3-0( 

                         

طمأن أسطورة كرة القدم الربازييل بيليه عشاقه بأنه “أفضل 
كل يـوم”، وذلك بعدما أملت بابن الثمانـني عاماً وعكة صحية 
جديدة ما أعاده لفرتة وجيزة إىل العناية املركزة بسبب معاناته 

من صعوبات يف التنفس.
وكتـب بيليـه عىل إنسـتاغرام بجانب صـورة له جالسـاً عىل 
كريس املستشـفى بمراقبة شـخصني من الطاقم الطبي “كما 
ترون، ألُكُم الهواء احتفاالً بكل يوم أفضل”.وأعلن مستشـفى 
أينشـتاين يف سـاو باولو حيث خضع لجراحة مطلع الشـهر 
الجـاري، يف بيان أنه تم “نقله كاجراء وقائي إىل وحدة العناية 
املركـزة، وبعد اسـتقرار حالته، تـم وضع املريـض يف العناية 
شـبه املركزة”.وأضـاف: “هـو يف حالـة مسـتقرة راهنـاً من 
ناحيـة القلب واألوعية الدمويـة والتنفس”.وكان بيليه خضع 
يف 4 أيلول/سـبتمرب الجـاري يف املستشـفى عينـه، لجراحـة 
إلزالـة ورم يف القولون، تم اكتشـافه خالل فحـوص روتينية.

وبقـي يف العناية املركزة حتى 14 أيلول/سـبتمرب قبل نقله إىل 
غرفة عادية.وبعد البيان الصادر عن املستشـفى، طمأن بيليه 
محبيه يف رسـالة عىل وسـائل التواصـل االجتماعي قال فيها: 
“أصدقائـي، ما زلت أتعاىف بشـكل جيد. اليـوم تلقيت زيارات 
من عائلتي وما زلت أبتسـم كل يوم”.ويف رسـالته إىل عشاقه، 
أضاف األسـطورة الفائز بلقب بطل العالم ثالث مرات: “املزاج 
الجيد هو أفضـل دواء ولدي الكثري منـه... وصلني الكثري من 
املـودة لدرجة أن قلبي ميلء باالمتنان. شـكراً لجميع العاملني 
الرائعني يف مستشـفى ألربت أينشـتاين!”.ونرشت ابنة بيليه، 
كييل ناسـيمنتو، صورة لها بجوار والدها يف املستشفى ضمن 
مسـعاها لطمأنة املحبني.وكتبت ناسـيمنتو عىل إنسـتاغرام 
بجوار الصورة: “هذا هو سـيناريو الشـفاء الطبيعي لرجل يف 
سنه. بعد عملية كهذه، أحياناً تخطو خطوتني لألمام وخطوة 
اىل الخلف”.وتدهـورت صحـة بيليـه، يف السـنوات األخـرية، 
وأدخل مـرات عـدة إىل املستشـفى، إحداها يف نيسـان/أبريل 
2019 يف باريـس، بسـبب التهاب حاد يف املسـالك البولية.لدى 
عودتـه إىل الربازيل، تمت إزالة حصوات من الكىل.وعانى بيليه 
يف ترشيـن الثاني/نوفمـرب 2014 من التهاب حاد يف املسـالك 
البولية، اضطره لدخول غرفة العناية املركزة وخضع لغسـيل 
الكىل، وسـط قلق كبـري حول العالم من احتمـال وفاة الالعب 
الـذي يعد من األبرز عـىل مر التاريخ.ولدى بيليـه كلية واحدة 
فقط منذ كان العباً. وتسـبب كرس إحدى الضلوع أثناء احدى 
املباريـات برضر يف كليته اليمنى والتي تمت إزالتها يف النهاية.

وسـجل بيليه، الالعب الوحيد يف التاريخ الذي فاز بكأس العالم 
ثـالث مـرات )1958 و1962 و1970(، 77 هدفا يف 92 مباراة 
بقميـص “سيليسـاو” قبل اعتزالـه يف 1977. وهـو اختري يف 
1999 من قبل اللجنة األوملبيـة الدولية، كأحد أفضل رياضيي 
القـرن العرشين، وبعدها بعام كأفضل العب يف القرن نفسـه 

من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.

مضيفه  فرانكفورت  آينرتاخت  حرم 
فولفسبورغ من استعادة صدارة الدوري 
التعادل  األملاني لكرة القدم بإرغامه عىل 

.1-1
الدويل  املهاجم  سجل  ثانية،  مواجهة  ويف 
لفريقه  جديدة  ثنائية  هاالند  النرويجي 
الفوز عىل  إىل  بوروسيا دورتموند وقاده 
ضيفه أونيون برلني 4-2 ضمن منافسات 

املرحلة الخامسة.
ويف  أرينا«،  »فولفسبورغ  ملعب  عىل 
أمسية طغى عليها اللون الربتقايل افتتح 
مهاجمه  عرب  التسجيل  فرانكفورت 
 ،38 الدقيقة  يف  المرس  سام  الهولندي 
فيغورست  فوت  مواطنه  أدرك  فيما 

التعادل يف الدقيقة 70. 
انتصارات  مسلسل  فرانكفورت  وأوقف 
توالياً  خمسة  إىل  وصلت  التي  منافسه 
يف  أربعة  منها  املسابقات،  مختلف  يف 
نقطة   13 عند  رصيده  ليتجمد  الدوري، 
ويرتاجع اىل املركز الثاني بفارق األهداف 
خلف بايرن ميونيخ بطل املواسم التسعة 
بفوزه  الصدارة  انتزع  الذي  األخرية 
السبت  بوخوم  عىل  نظيفة  بسباعية 

املايض.
الثالث  املركز  دورتموند  بوروسيا  ويحتل 

بفارق نقطة عن فريقي املقدمة.
الفوز  انجاز  حقق  فولفسبورغ  وكان 
»بوندسليغا«  يف  األوىل  األربع  بمبارياته 
مدربه  غرار  عىل  تاريخه،  يف  االوىل  للمرة 
 44( بومل  فان  مارك  الهولندي  الشاب 
تاريخ  يف  مدرب  أّول  بات  الذي  عاماً( 

النادي يحقق هذا االنجاز.
ما  الذي  فرانكفورت  سقط  املقابل،  يف 
زال يسعى خلف فوزه األّول هذا املوسم، 
يف  توالياً  الخامسة  للمرة  التعادل  فخ  يف 
الرابعة  وللمرحلة  املسابقات  مختلف 

استهل  كان  بعدما  الدوري،  يف  توالياً 
دورتموند  أمام  بخسارة  املنافسات 
2-5، لريفع رصيده إىل 4 نقاط يف املركز 

الخامس عرش.
وعىل ملعب »سيغنال بارك أرينا«، سجل 
هاالند  إرلينغ  النرويجي  الدويل  املهاجم 
بوروسيا  فريقه  رباعية  من  ثنائية 
ضيفه  عىل  للفوز  وقاده  دورتموند 

أونيون برلني 2-4.
وافتتح الربتغايل رافايل غرييرو التسجيل 
أن  قبل  العارشة،  الدقيقة  يف  لدورتموند 
والرابع  الثاني  الهدفني  هاالند  يضيف 
الثالث عرب  الهدف  )24 و83(، فيما جاء 
النريان الصديقة بفضل مارفني فريدريخ 

خطأ يف مرمى فريقه .)52( 

كروسه  ماكس  الضيف  للفريق  وسجل 
أندرياس  والبديل  جزاء(  ركلة  من   57(

فوغلسامر .)81( 
فوزه  واألسود«  »األصفر  الفريق  وحقق 
الرابع هذا املوسم والثالث توالياً يف الدوري 
ليفركوزن  وباير   2-3 هوفنهايم  بعد 
4-3 مقابل هزيمة، رافعاً رصيده إىل 12 
نقطة يف املركز الثالث، فيما تجمد رصيد 
أونيون برلني يف املركز الثامن عند 6 نقاط 

من فوز و3 تعادالت وهزيمة.
 10 بعد  بالتسجيل  البادئ  غرييرو  وكان 
االول،  الشوط  بداية  صافرة  من  دقائق 
بعد تبادل للكرة مع القائد ماركو رويس 
بتسديدة  انهاه  الجزاء  منطقة  داخل 
الزاوية  يف  اليرسى  بقدمه  الطاير«  »عىل 

املعاكسة.
التهديفية  بصمته  هاالند  ترك  وكالعادة، 
توما  البلجيكي  من  عرضية  تمريرة  بعد 
األّول  تابعها  اليمنى،  الجهة  عىل  مونييه 
يتسبب  أن  قبل   ،)24( املرمى  يف  رأسية 
فريدريخ  أربك  بعدما  بالثالث  النرويجي 
رويس،  من  عرضية  اثر  عليه  املتقدم 
شباك  يف  برلني  أونيو  مدافع  ليودعها 

حارسه أندرياس لوتيه .)52( 
من  بتسديدة  الفارق  الضيف  وقلص 
كروزه خدعت الحارس السويرسي كوبل 
ليعود   ،)57( املعاكسة  للجهة  املرتمي 
تابعها  ركنية  ركلة  بعد  الثاني  ويسجل 

فوغلسامر رأسية يف املرمى .)81( 
أنفاسه  برلني  أونيون  استعاد  وقت  ويف 

هاالند  وّجه  النتيجة،  بمعادلة  وأمله 
الرضبة القاضية ملنافسه بتسجيله الرابع 
إثر تمريرة رائعة من  بعد دقيقتني فقط 
ماتس هوملس، تابعها النرويجي بقدمه 
الحارس  فوق  ساقطة  وأرسلها  اليرسى 

لوتيه املتقدم عن مرماه.
وضمن املرحلة ذاتها صعد باير ليفركوزن 
إىل املركز الرابع بعد فوزه الثمني بعرشة 

العبني عىل مضيفه شتوتغارت 1-3.
وافتتح ثالثية ليفركوزن روبرت أندريش 
بعد دقيقتني من صافرة البداية، وأضاف 
املهاجم التشيكي باتريك شيك )19(، قبل 
بالبطاقة  األول  الهدف  مسجل  ُيطرد  أن 
من  عرقلة  إثر   31 الدقيقة  يف  الحمراء 

الخلف.
هدف  مانغاال  أورل  البلجيكي  وسجل 
أن  قبل   ،)38( األرض  ألصحاب  الرشف 
الرضبة  فريتس  فلوريان  لهم  يوجه 
القاضية بتسجيله الهدف الثالث للضيوف 

 )70(.
ورفع ليفركوزن رصيده إىل 10 نقاط يف 

املركز الرابع.
الذي  شتوتغارت  رصيد  تجمد  املقابل  يف 
الثالثة هذا املوسم عند 4  مني بخسارته 

نقاط يف املركز الرابع عرش.
أمام  هزائمه  مسلسل  شتوتغارت  وتابع 
ليفركوزن حيث لم يفز يف سوى يف مباراة 
االخرية   19 الـ  مواجهاته  من  واحدة 
و14  تعادال   4 مقابل  املحيل،  الدوري  يف 
هزيمة، علماً أن انتصاره االخري يعود إىل 

نيسان/أبريل 2018.
من ناحيته، حافظ ليفركوزن عىل سجله 
خالياً من الخسارة عىل أرض شتوتغارت 
للمباراة العارشة، حيث فاز يف 7 وتعادل 
أمامه 1-2 يف  األخرية  يف 3 منذ خسارته 

نيسان/أبريل 2010.

من  القاتل  الوقت  يف  مثرياً  فوزاً  واقتنص  بعيد  من  مدريد  ريال  عاد 
ضمن  ميستايا  ملعب  عىل  هدف  مقابل  بهدفني  فالنسيا  مستضيفه 

املرحلة الخامسة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
أن  قبل   66 الدقيقة  يف  دورو  مهاجمه  عرب  التسجيل  فالنسيا  وافتتح 
تمكن  ثم   86 الدقيقة  يف  مدريد  لريال  جونيور  فينيسيوس  يتعادل 

بنزيمة من اقتناص هدف الفوز والثالث نقاط يف الدقيقة 89.
وانتزع ريال مدريد بذلك الصدارة من جاره أتلتيكو مدريد بعد أت رفع 
رصيده إىل 13 نقطة بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 10 نقاط يف املركز 

الثالث.
وحرم إسبانيول مضيفه ريال بيتيس من مواصلة انتصاراته يف الليجا، 
بعد أن فرض عليه تعادال إيجابيا قاتال بهدفني ملثلهما، يف اللقاء املثري 
الخامسة  الجولة  )بينيتو فيامارين( ضمن  الذي جمعهما عىل ملعب 

من الليجا.
باغت الضيوف القادمون من كتالونيا أصحاب األرض، وتقدموا أوال يف 

النتيجة يف الدقيقة 16 عن طريق أليكس فيدال.
من  األخرية  العرش  الدقائق  حتى  تأخرت  األندليس  الفريق  انتفاضة 
عمر الشوط األول، حيث جاء أوال هدف التعادل يف الدقيقة 41 بفضل 

املهاجم الربازييل والوافد الجديد ويليان جوزيه.
ثم سجل النجم نبيل فقري هدف التقدم يف الدقيقة الرابعة من الوقت 

املحتسب بدال من الضائع من نفس الشوط.
VAR، وجد  املساعد  الفيديو  تقنية حكم  تدخل  الدقيقة 79 وبعد  ويف 
أن لعب منقوصا من  ريال بيتيس نفسه يف وضع ال يحسد عليه بعد 

العب بطرد خريمان بيزيال ببطاقة حمراء مبارشة.
بهدف  الخسارة  تجنب  يف  لينجح  العددي  النقص  إسبانيول  واستغل 

التعادل القاتل يف الثواني األخرية بقدم لياندرو كابريرا.
بعد  النقاط  نزيف  ملسلسل  مجددا  البيتيس  يعود  النتيجة  وبهذه 
عىل  املوسم  يف  له  انتصار  أول  وتحقيق  املاضية  الجولة  يف  استفاقته 
يف  نقاط   6 رصيده  جعلت  بنقطة  ويكتفي   ،)2-1( غرناطة  حساب 

املركز الـ11.
يف املقابل، ورغم أن إسبانيول لم يحقق أي انتصار منذ بداية املوسم، إال 
أنه اقتنص نقطة ثمينة خارج ملعبه ليصبح رصيده 3 نقاط يف املركز 

الـ16، جمعها من 3 تعادالت وخسارتني.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
التحقيق�ات  ع�ى  العم�ل  خ�ال 
االس�تقصائية، ب�اَت م�ن الواضح أّن 
أس�ماء  خل�ف  يختف�ون  املتورط�ن 
وهمية كما طّوروا األساليب يف عملية 
إخفاء الحقائق وغريها من املعلومات 

املطلوبة.
وبالرغم م�ن أّن عملي�ة البحث األويل 
الصحف�ي االس�تقصائي من  تمك�ن 
ع�ن  وخفاي�ا  معلوم�ات  اكتش�اف 
املوض�وع ال�ذي يتحقق حول�ه، إال أن 
معرف�ة املزي�د ع�ن املتورطن س�واء 
رشكات مملوك�ة أو س�جات تجارية 
وتفاصي�ل  املالي�ة  البيان�ات  وحت�ى 
التحقيق االستقصائي  إضافية تجعل 

. مكتمااً
وتش�كل املص�ادر املفتوح�ة ويش�ار 
 ،OSINT أوس�ينت  بمصطل�ح  إليه�ا 
 Open Sources وهو اختص�ار لعبارة
Intelligence، وس�يلة فعال�ة عندما 
مزي�د  ع�ن  بالبح�ث  األم�ر  يتعل�ق 
تحقيق�ات  إلنت�اج  التفاصي�ل  م�ن 

استقصائية تهم املجتمع.
وهناك العديد من الوس�ائل والنصائح 
الحديثة يف التحقيقات االس�تقصائية 
خ�ال البح�ث يف املص�ادر املفتوح�ة 
يتوج�ب ع�ى الصحفي�ن معرفته�ا 
إلكم�ال تحقيقهم الصحف�ي. ومنها 
وه�ي   2  Verification Handbook
أدوات البح�ث عرب اإلنرتن�ت وتقنيات 
التحقيق بواس�طة مَتح�رّي اإلنرتنت 
املُتميز بول مايرز، حيث ش�كل نقطة 
انط�اق للبحث عى اإلنرتن�ت. كما أّن 
موقع�ه Researchclinic أو ما يعرف 

بعي�ادة البحث غن�ي بروابط األبحاث 
والنصائ�ح  الوس�ائل  م�ن  والعدي�د 
اإلنرتن�ت  ع�ى  البح�ث  يف  الحديث�ة 

واملصادر املفتوحة.
ومن امله�م أن تكون عملي�ات البحث 
محددة ليكون التعام�ل معها ممكناًا، 
وأن�ه ال ينبغ�ي للصحفين أن ينس�وا 
أهمية محركات البح�ث اليومية مثل 
بح�ث Google وTweetDeck والت�ي 

كثرياًا ما يتّم تجاهلها.
يف هذا املقال تقدم ش�بكة الصحفين 
الخدمات واألدوات  الدولين مجموعة 
التي تساعد الصحفين االستقصائين 
يف البحث عن الحقائ�ق واملعلومات يف 

املصادر املفتوحة منها:
أدوات  مجموع�ة   Malachy Browne
ماالتيش براون، وتضم هذه املجموعة 

�ا ألدوات  املجاني�ة أكثر م�ن 80 رابطاً
اس�تقصائية مفتوح�ة املص�در م�ن 
خ�ال واح�دة م�ن أفض�ل املص�ادر 
االس�تقصائية.  للتحقيقات  املفتوحة 
وت�م إظهار ه�ذه الرشيح�ة يف نهاية 
 The ضم�ن  ب�راون  قدمه�ا  جلس�ة 
 Global Investigative Journalism
Conference املؤتمر العاملي للصحافة 
االس�تقصائية 2017 . وينصح براون 
وه�و كبري منتج�ي القصص يف فريق 
التحقيقات املرئية يف صحيفة نيويورك 
تايمز باس�تخدام ه�ذه األدوات التي 

تغني التحقيق االستقصائي.
 Archive ه�ي أداة مجانية تتخصص 
يف املواق�ع اإللكرتوني�ة والكش�ف عن 
عناوين مشغليها ومحرريها. ويمكن 
االس�تفادة منه�ا عن�د البح�ث ع�ن 

�ا يف رشك�ة ما يف  ش�خص كان موظفاً
زمن معّن، حيث س�يتيح لك أرش�يف 
اإلنرتنت أن تتصفح موقع تلك الرشكة 
كما ظهر يف تاريخ مح�دد، وهناك قد 
تج�د عناوي�ن إلكرتوني�ة ومعلومات 
مهّم�ة.Truecaller ويضم هذا املوقع 
ثاث�ة ملي�ارات رق�م ضم�ن قاع�دة 
بيان�ات هذه الخدم�ة املجانية، حيث 
يمكن�ك أن تبحث فيه ع�ن معلومات 

حول الشخص من خال رقم هاتفه.
Satellite Imagery تعترب خدمة صور 
األقم�ار الصناعية من األدوات الهامة 
الت�ي يمكن أن يس�تخدمها الصحفي 
االس�تقصائي لكش�ف تفاصيل حول 
وق�ت ح�دوث تغ�ريات ع�ى موقع أو 
 Google Maps حدث ما، كما تس�اعد
يف تحديد الزم�ان واملكان بدقة عالية، 

كذلك تحديد املعالم يف املناطق املجاورة 
للمس�اعدة يف التحق�ق م�ن املحتوى 

املرئي.
 TweetDeck  تعت�رب من أب�رز أدوات 
البح�ث ع�رب توي�رت وأرسعه�ا وهي 
األداة  ه�ذه  تس�مح  كم�ا  مجاني�ة، 
ا للتفضيات  بمشاهدة التغريدات وفقاً
التي يختاره�ا الصحفي أي من خال 
تحديد أس�ماء املس�تخدمن والوسوم 
م�ن  وغريه�ا  الرئيس�ية  والكلم�ات 

امليزات.
Document Cloud دلي�ل كامل مقّدم 
من املُدير التنفي�ذي ملنظمة املحررين 
والصحفين االستقصائين. ويتضمن 
6.1 ملي�ون وثيق�ة عام�ة ش�اركها 
الصحفي�ون، ويق�وم بتحلي�ل وإبراز 
م�ع  والتع�اون  الخاص�ة،  وثائق�ك 
اآلخرين، وإدارة س�ري عمل املستندات 

ومشاركة عملك عى اإلنرتنت.
Bellingcat Toolkit وه�ي مجموعة 
أدوات بيللينج�ات الرقمي�ة للتحقيق 
البح�ث  الخرائ�ط وعملي�ات  وتض�م 
الجغرافي�ة  املواق�ع  ع�ى  املُس�تندة 
والصور ووسائل التواصل االجتماعي 
البيان�ات  وتص�ور  النق�ل  ووس�ائل 

والخرباء وغري ذلك.
مجاني�ة  أداة  ه�ي   BeenVerified
ُتس�تخدم عندما تحتاج إىل البحث عن 
أشخاص يف س�جات اإلنرتنت العامة. 
ق�د يكون من املفيد جداًا الحصول عى 
معلوم�ات أكثر قيمة عن أي ش�خص 
ا ألمن  يف العال�م عندما تج�ري تحقيقاً
تكنولوجيا املعلوم�ات ويكون الهدف 
ا غري مع�روف. بع�د االنتهاء،  ش�خصاً

س�يتم ع�رض صفح�ة النتائ�ج م�ع 
املطابقن الس�م  جمي�ع األش�خاص 
التفاصي�ل  جان�ب  إىل  الش�خص، 
واملوق�ع الجغ�رايف ورق�م الهاتف وما 
إىل ذلك. كما يع�رض املوقع معلومات 
حول الس�جات الجنائي�ة واملعلومات 
ا. قد تتضمن  الحكومية الرسمية أيضاً
تقارير الخلفية التي تم التحقق منها 
معلوم�ات من قواع�د بيانات متعددة 
وس�جات اإلفاس والتاريخ الوظيفي 
وملفات تعريف الوسائط االجتماعية 

وحتى الصور عرب اإلنرتنت.
OSINT Framework طريق�ة مفيدة 
االس�تقصائين  للصحفي�ن  للغاي�ة 
للحص�ول ع�ى معلوم�ات قيم�ة من 
خال االس�تعام عن محركات البحث 
املتاح�ة  املجاني�ة  واألدوات  وامل�وارد 
للجمهور عى اإلنرتنت. حيث يتم جلب 
أفض�ل الرواب�ط إىل املص�ادر القيم�ة 

.OSINT لبيانات
Illegal Wildlife Trafficking االّتجار 
غ�ري امل�رشوع بالحي�اة الربي�ة: دليل 
جديد من الش�بكة العاملّي�ة للّصحافة 
 A GIJN Guide االس�تقصائّية، 
ويضم فصوالاً ع�ن كيفية العثور عى 
املص�ادر واإلب�اغ ع�ن الّصيادين غري 
الرشعين، باستخدام وسائل الّتواصل 
االجتماع�ي لاس�تقصاء عن مس�ار 
الوثائق، والقوانن التي تنّظم االّتجار 
ع�ن  واملعلوم�ات  الربي�ة،  بالحي�اة 
البيانات. كما تم تجميع جدول بيانات 
يحت�وي ع�ى قائم�ة بأه�م الّتقارير 
ح�ول االّتج�ار غري امل�رشوع بالحياة 
الربية، وأب�رز املجموع�ات العاملة يف 

هذا املج�ال، وقواعد البيان�ات املهّمة 
االس�تقصاءات، وأمثل�ة ع�ى أعم�ال 

صحفية استقصائّية مميزّة.
لبيان�ات  أوبس�اال  برنام�ج   UCDP
النزاعات: يق�دم الربنامج مجموعات 
بيان�ات خاّص�ة بالرصاع�ات وحفظ 
الس�ام بما يف ذلك اتفاقيات الّس�ام، 
والرصاع�ات املس�لحة داخل ال�دُّول، 
دول،  تقوده�ا  ال  الت�ي  والنزاع�ات 
والعن�ف م�ن جان�ب واح�د، وإنه�اء 
النزاع�ات. ويعت�رب من أه�م الربامج 
م  التي تق�دم بيانات ع�ن العنف املنظَّ
وصنع الّس�ام، والتي يمكن تحميلها 
مجاناًا من موق�ع UCDP. كما تتوفر 
مخططات توضيحية ورس�وم بيانّية 

وخرائط.
 Knight Center for Journalism
ح�ول  تدريبي�ة  دورات  مجموع�ة 
الرقمية مجانااً  التحقيقات  أساسيات 
مقدم�ة م�ن مرك�ز ناي�ت للصحافة 
االس�تقصائين  الصحفين  وتس�اعد 
يف تتب�ع املس�ار الرقم�ي لألش�خاص 
املحت�وى  يف  والتحقي�ق  والكيان�ات، 
واألشخاص ويف مواقع الويب ومواقع 

التواصل االجتماعي.
عيل اإلبراهيم هو صحفي استقصائي، 
 .SIRAJ  ورشي�ك مؤّس�س يف وح�دة
ألفض�ل   BBC جائ�زة  ع�ى  حاص�ل 
صحف�ي ش�اب ع�ام 2018، وجائزة 
أفضل الصحفين االس�تقصائين من 
GIJN، وجائزة س�مري قص�ري لحرية 
ا باحث ومدرب يف  الصحافة. وهو أيضاً
مجال الصحافة االستقصائية، وزميل 

يف مؤسسة TED العاملية.
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بغداد/ الزوراء:
هنأ نقيب الصحفين العراقين رئيس اتحاد 
الصحفين العرب مؤيد الامي، الزميلة زهرة 
الجبوري ملناس�بة نيلها ش�هادة الدكتوراه 
م�ن جامعة املنص�ورة يف مرص.وقال الامي 
يف برقي�ة التهنئة تلقتها »الزوراء«: »يرسني 
ويس�عدني ان اتقدم اليكم باجم�ل التهاني 
والتربيكات ملناسبة نيلكم شهادة الدكتوراه 
عن رسالتكم املوس�ومة )الخطاب االعامي 
التنظيم�ات  بش�أن  العراقي�ة  الصح�ف  يف 
االرهابية وعاقته باتجاهات الجمهور( من 
جامعة املنصورة يف جمهورية مرص العربية« 
.وأض�اف: »متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح 
وملا يعزز من دور وجهد املراة العراقية بشكل 

عام واملراة الصحفية بشكل خاص«.

الوالي�ات   / فرانسيس�كو  س�ان 
املتحدة: 

عندما تستسلم آبل وغوغل للضغوط 
السياس�ية تص�ري خدم�ة اإلنرتنت 
الجوال�ة بأكمله�ا يف أي�دي األنظمة 
االستبدادية، وفق ما أكده مدافعون 
عن حقوق اإلنسان بعد أن خضعت 
العماقت�ان  التكنولوجي�ا  رشكت�ا 
ملطل�ب موس�كو بس�حب تطبي�ق 

للمعارضة من منصتيهما.
ا للهاتف  وأزال�ت املجموعتان تطبيقاً
املحم�ول صممته حرك�ة املعارض 
أليك�ي نافالن�ي إلباغ  املس�جون 
املرش�حن  بأس�ماء  الناخب�ن 

املعارضن للرئيس فاديمري بوتن.
وق�ال مص�در مطلع ع�ى القضية 
إن األمر انتهى باستس�ام آبل أمام 
باالعتقال”  وتهدي�دات  “مضايقات 

ضد موظفن محلين.
رشكات التكنولوجيا حددت لنفسها 
مهم�ة الدف�اع ع�ن حري�ة التعبري 
وحقوق اإلنس�ان، لكن الواقع أكثر 

تعقيداًا
كما خضعت غوغ�ل “تحت ضغوط 
مص�در  بحس�ب  مس�بوقة”  غ�ري 
آخر. ولم يعد من املمكن اس�تخدام 
ا  التطبيق س�وى ملن حملوه س�ابقاً

ولكن بدون إمكانية تحديثه.
وقال�ت ناتالي�ا كرابيف�ا، محامي�ة 
التكنولوجيا لدى جمعية “أكس�س 
ن�او” غ�ري الحكومي�ة إن “متاج�ر 
الجديدة  الح�دود  التطبيق�ات ه�ي 
ا جديداًا  للرقاب�ة. إننا نش�هد هجوماً
طريق�ة  الرقمي�ة،  الحق�وق  ع�ى 
جديدة لتقويض أمن البنية التحتية 

وحرية التعبري. هذا مقلق جداًا”.
ونظراًا إىل أنه لم ُيس�مح تقريباًا ألي 
ش�خص مناهض لبوتن بالرتش�ح 
التي بدأت  الترشيعي�ة  لانتخاب�ات 
أي�ام،  لثاث�ة  واس�تمرت  الجمع�ة 
وضع أنص�ار نافالني اس�رتاتيجية 
ُتع�رف باس�م “التصوي�ت الذكي” 
ا  ته�دف إىل دعم املرش�ح األوفر حظاً
يف مواجه�ة مرش�ح ح�زب روس�يا 

املوحدة الحاكم.
فالتطبي�ق يتي�ح معرف�ة املناف�س 
ال�ذي ينبغ�ي اختي�اره يف كل دائرة 

انتخابي�ة. ويف امل�ايض حق�ق ه�ذا 
النج�اح خاص�ة يف  النه�ج بع�ض 

موسكو عام 2019.
وقال�ت كرابيفا التي تبقى إنه يف بلد 
تتعرض فيه وسائل اإلعام لضغوط 
مه�ددون  واملعارض�ون  كب�رية 
بالس�جن أو بم�ا هو أس�وأ من ذلك 
“يعترب الناس عمالقة اإلنرتنت آخر 
فض�اءات الحري�ة، فه�م ممتن�ون 

لهذه الرشكات ويعتمدون عليها”.
ولكن الضغوط اش�تدت يف األسابيع 
األخ�رية. وغرمت املحاكم الروس�ية 
فيس�بوك وتوي�رت وغوغ�ل لرفضها 
إزال�ة املحت�وى واتهم�ت موس�كو 
غوغل وآبل “بالتدخل يف االنتخابات”. 
لكن حتى ذلك الحن كانت الرشكات 
تقاوم. وقالت كرابيفا بأسف “هذه 
سابقة كارثية للعالم بأرسه، وليس 
“إنه�م  فقط”.وتابع�ت  لروس�يا 
يش�عرون بالخيانة فعااً لهذا القرار 
املفاج�ئ صباح أول ي�وم انتخابي، 

من دون أي تفسري”.
ويرى بعض النشطاء أن املشكلة ما 
كانت س�تكتي كل ه�ذا الحجم لو 
أن آبل وغوغل ل�م تكونا مهيمنتن. 
فمنصة أندرويد التابعة لغوغل تمثل 
نح�و 85 يف املئة م�ن تدفق اإلنرتنت 
عرب الهواتف الجوالة يف العالم بينما 
تمثل منص�ة آبل نح�و 15 يف املئة ، 
لذلك عندما تتن�ازالن عن فضائهما 

فإنهما تتنازالن عن الفضاء كله.
ا للهاتف  آب�ل وغوغل تزي�ان تطبيقاً
املحم�ول صممته حرك�ة املعارض 

أليك�ي نافالن�ي إلباغ  املس�جون 
املرش�حن  بأس�ماء  الناخب�ن 

املعارضن للرئيس فاديمري بوتن
عاوة عى ذلك ال تس�مح آبل بتنزيل 
تطبيقات من خ�ارج متجرها “آبل 

ستور”.
وقال إيفان غرير من جمعية “فايت 
فور ذا فيوترش” املدافعة عن حقوق 
الوص�ول إىل اإلنرتنت أنه ما لم تعدل 
الرشك�ة لوائحه�ا “س�يبقى متجر 
تطبيقات آبل بالنس�بة إىل الحكومة 
مي�ل  أي  لخن�ق”  س�هلة  وس�يلة 

للمعارضة.
ح�ددت  النظري�ة  الناحي�ة  وم�ن 
األمريكي�ة  التكنولوجي�ا  رشكات 
لنفس�ها مهم�ة الدفاع ع�ن حرية 
التعبري وحقوق اإلنس�ان باإلضافة 
إىل أهدافه�ا املالية. لكن الواقع أكثر 
تعقيداًا، خاصة يف الصن حيث ُتحظر 
الش�بكات االجتماعي�ة الغربية، ويف 
روس�يا وكذل�ك يف الهن�د، حيث عى 
سبيل املثال اعتمدت الحكومة لوائح 
جديدة إلجبار املنصات عى تزويدها 
بمعلوم�ات معينة يفرتض أن تبقى 

رسية.
ويح�ذر املراقبون من أن األس�اليب 
التي لجأت إليها روسيا قد تلهم دوالاً 
أخرى لتحذو حذوها. وقالت كاثرين 
ستونر أس�تاذة العلوم السياسية يف 
جامعة س�تانفورد “دعونا ننظر إىل 
الدكتاتوري�ات الناش�ئة مث�ل املجر 
الت�ي يمكنها أن تلج�أ إىل مثل هذه 

ا”. األدوات أيضاً

بعدما أصبح اإلعالم حمكوماً باللجوء إليها الالمي يهنئ الزميلة زهرة اجلبوري ملناسبة 
نيلها شهادة الدكتوراه

األداء االستبدادي آلبل وغوغل يقضي على حرية التعبري

بريوت/متابعة الزوراء: 
يش�ّكل ضيوف الربامج التلفزيونية يف لبنان عصب 
املحتوى األس�ايس للحلقات املعروضة عرب الشاشة 
الصغ�رية، فهم حاج�ة ورضورة لربنامج س�يايس 

كما لنرشات األخبار.
ثم إن من ش�أن هؤالء الضي�وف أن يلّونوا برنامجااً 
صباحيااً أو ترفيهيااً مس�ليااً. وعادة ما يلبي الضيف 
دعوة اإلعامي ويحرض شخصيااً إىل مبنى التلفزيون 
لتس�جيل أو إج�راء مقابل�ة مب�ارشة ع�ى الهواء. 
وبدوره، فإن اإلعامي يس�تمتع باس�تقبال ضيفه 
وبحضوره معه يف االس�توديو. ولكن يف ظل انتشار 
جائحة »كوفيد - 19« تبّدل املش�هد العام للحوارات 
التلفزيوني�ة، بحيث غلبت عليها االس�تضافات عرب 
تطبيق�ات إلكرتوني�ة. ولعل أكثر ه�ذه التطبيقات 

رواجااً يف هذا املجال؛ »زووم« و»سكايب«.
هك�ذا صار الضيف يطل عى املش�اهد من منزله أو 
من مكتب�ه. وب�دل أن يجلس أمام مح�اوره ينظر 
إليه ويتفاعل مع أس�ئلته وجه�ااً لوجه، صار يركز 
اهتمام�ه عى كام�ريا حاس�وبه اآليل. ومرات كثرية 
يضيع املش�اهد بن املحتوى الذي يتفوه به الضيف 
والخلفية املوجود فيها. فيتح�ّول تركيزه إىل نوعية 
. وهو ما ج�رى يف إحدى  أث�اث من�زل الضيف مث�ااً
املقابات التلفزيونية، الت�ي أطل فيها وزير الصحة 
حمد حس�ن. يومها انش�غل اللبنانيون عرب وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي بالحديث ع�ن األريكة القديمة 
الت�ي يجل�س عليه�ا. وم�رات أخ�رى يولّ�د ضعف 
االتص�ال بن الضي�ف ومح�اوره مواق�ف حرجة، 

فتنطفئ شعلة الحوار بينهما قبل أن تولد.
ج�ورج صليب�ي، مذي�ع ن�رشات األخب�ار ومق�دم 
حدي�ث  يف  ق�ال  السياس�ية  الربام�ج  الح�وارات 
ل�»الرشق األوس�ط«، إن »جائحة كورونا أس�همت 
بش�كل مبارش، يف اتباع هذا النوع من االستضافات 
التلفزيوني�ة. وجاءت أزمة الوق�ود يف لبنان لتزيدها 
رواجااً. فالتباعد االجتماعي املفروض علينا كجميع 
سكان الكرة األرضية من ناحية، وندرة مادة الوقود 
كونن�ا من س�كان لبن�ان، دفعت بن�ا كإعامين إىل 
التواص�ل مع ضيوفنا ع�رب )زووم( و)س�كايب(«. 
وتابع موضحااً: »هناك أوجه سلبية وأخرى إيجابية 
له�ذا األس�لوب يف التح�اور التلفزيون�ي. فالحضور 
وجهااً لوج�ه مع الضيف له نكهت�ه الخاصة، ويولد 
تفاعااً وحماس�ااً بن الطرفن نفتق�ده يف املقابات 
الت�ي تجري عرب )زووم(. كم�ا أن هناك عامل الغدر 
الذي يتس�ّبب ب�ه انقطاع التي�ار واإلنرتنت، فيطيح 
باملقابل�ة ويحت�ل التش�ويش وانقطاع الب�ث الدور 
الرئي�ي عى الشاش�ة. ويف رأيي ه�ذا التفاعل الذي 
يلمس�ه املحاور مبارشة مع ضيفه يف االس�توديو ال 
يمكن تعويضه وال بديل عنه برأيي. ولكن من ناحية 
ثاني�ة ه�ذا النوع م�ن املقاب�ات ه�و بمثابة خطة 
طوارئ يلجأ إليها اإلعامي لاستمرار يف برنامجه... 
أحيان�ااً كث�رية ويف ظل الجائحة، يك�ون من األفضل 
تقلي�ل ع�دد الضي�وف يف االس�توديو، واالس�تعانة 
بضيوف عرب وسائل التواصل االجتماعي. باختصار، 
لهذا األس�لوب إيجابياته وس�يئاته. إذ أحيانااً يشعر 
املش�اهد بامللل وهو يتابع حديثااً سياس�يااً من وراء 
شاش�ة صغرية، وبالكاد يرى مامح وجه الضيف«. 
وأردف أن املش�هدية التلفزيونية بش�كل عام تتأثر، 
»ولذلك نركن مرات كثرية إىل عدد أكرب من الضيوف، 
م�ن باب التنوي�ع والتعويض بالحوارات الرش�يقة. 
كم�ا أن هذه الوس�ائل حقق�ت نوعااً من التس�اوي 
ب�ن جميع الضيوف مهما عا ش�أنهم. فاليوم نرى 

سياس�يااً مث�ل وليد جنب�اط يتحدث عرب س�كايب، 
تمام�ااً كأي مواطن لبناني يش�كو همومه ملراس�لة 
األخب�ار عى األرض«. ويخت�م صليبي بالقول: »هي 
فرتة غريبة نعيشها اليوم يف العمل اإلعامي، لم أكن 

شخصيااً أتصور أنني سأصل إليها يومااً«.
من ناحيتها، تؤكد مذيع�ة األخبار ومقدمة الربامج 
»زووم«  أن  عزي�ز،  أن�دراوس  ن�دى  السياس�ية 
و»س�كايب« س�ّها العم�ل اإلعام�ي التلفزيون�ي. 
وتابعت خال لقاء مع »الرشق األوسط« القول: »يف 
أج�واء عام�ة، انقطع فيها العالم ع�ن التواصل مع 
بعضه جاءت هذه التطبيقات لتنتشلنا من وحدتنا. 
فتص�ّوروا لو كنا نعيش يف حقبة س�ابقة النتش�ار 
وب�اء ما، حيث ل�م تكن هذه التطبيق�ات متوفرة«. 
وحس�ب رأي ندى، ف�إن إيجابيات هذا األس�لوب يف 
االس�تضافات كثرية تغلب عى س�لبياته، »إذ أصبح 
التواصل مع اآلخر ومحاورة الضيف أرسع. صحيح 
أنه يفقد املشهدية التلفزيونية بشكل عام مستواها 
اإلعامي املشهور بها، ولكن يف الوقت نفسه تخترص 
املسافات والوقت. وأنا ش�خصيااً أثناء الحجر املنزيل 
مثل غ�ريي من الزماء، كنا نطل م�ن بيوتنا لتزويد 
ن�رشات األخب�ار بتحقيق�ات خاص�ة. وال ش�ك أن 
)س�كايب( و)زووم( وّف�را علين�ا ال�دََّوران يف فراغ 
قاتل، كان يف اس�تطاعته أن يح�رم حلقة كاملة من 

تلوينها بضيف«.
والواق�ع أنه لم تقترص هذه االتصاالت عرب وس�ائل 
التواصل االجتماعي عى ضيوف الربامج التلفزيونية، 
فهي كانت وس�يلة متبعة أيضااً لدى مراسيل نرشات 
األخب�ار ومقدمي نرشات الطق�س. وهنا يقول جو 
الق�ارح، وه�و مقدم ن�رشات الطق�س، ل�»الرشق 
األوسط« شارحااً: »أنا شخصيااً ال أحّبذ تقديم نرشة 
الطق�س ع�رب )زووم( أو م�ا ش�ابه. وأحرص عى 
تقديمها من االس�توديو، إذ أش�عر بالحرفية بشكل 
أك�رب وبأنني موجود يف ملعب�ي الحقيقي. فللكامريا 
واالس�توديو بش�كل عام لذتهما الت�ي ال تضاهيها 
إطال�ة ع�رب )زووم(... ث�م إنن�ي عندم�ا أطل من 
من�زيل يعرتين�ي القلق خوف�ااً من انقط�اع التيار أو 
ال�)كونيكش�ن(. كذلك تكون مسؤوليتي أكرب، إذ إن 
أس�لوب التقديم يصبح محصورااً بي فقط، بينما يف 
االس�توديو تلونه عنارص كثرية منها برنامج توزيع 
درجات حرارة الطقس، وتقارير ش�يقة عن مناطق 

لبنانية«.
يف الحقيقة، ينقس�م اإلعاميون بن مواٍل ومعارض 
لاس�تضافات التلفزيوني�ة ع�رب »س�كايب«. إال أن 
غالبيته�م ترى فيها نعمة كمدي�ر األخبار والربامج 

السياس�ية يف قناة »إم تي يف« غياث يزبك. يزبك قال 
ل�»الرشق األوس�ط« يف حوار مع�ه »إن دخول هذه 
التقني�ات عى العمل اإلعامي نعمة با ش�ك... إنها 
أسهمت يف تس�هيل التواصل، كما رّسعت يف الوقوف 
عى آراء هذا الس�يايس أو ذاك وبظرف دقائق قليلة. 
نعم هن�اك اعتاالت ترافق هذه التقنيات وتتس�بب 
يف تش�ويهات تلفزيوني�ة، كانقط�اع اإلنرتنت ومن 
ث�م الصورة والص�وت، لكنه�ا برأيي مم�ر إجباري 
يخرق النمط التقليدي ال�ذي اعتادت عليه محطات 
التلفزي�ون. وأعتق�د أن هذا التحول اآلني س�يصبح 
نهائيااً بعد س�نوات قليلة«. ويستطرد يزبك موضحااً 
رأيه، فيقول إن هذا »التزاوج بن النمط التلفزيوني 
التقلي�دي والنمط الحديث املتجدد س�يختفي تمامااً 
ليحل مكانه هذا األخري... بالتأكيد سيخرس اإلعامي 
ل�ذة اللقاءات املبارشة، لكننا إذا تصورنا أنه ال يوجد 
حل لكل هذه املش�كات اللوجيستية التي نعيشها، 
لكان األمر أسوأ. مع هذا، يف املقابل، اإلفراط باللجوء 
إىل هذه التقنية ولّد نوعااً من الكس�ل والرتاخي لدى 
البع�ض، وإن كان�ت ثغرات يمك�ن التخلص منها«. 
ويختتم يزبك قائااً: »أعتقد أنه لم يعد يف استطاعتنا 
االلتفات إىل الوراء، واستذكار ساعي الربيد ورشيط 
الكاس�يت وتلفزيون األس�ود واألبيض. األمر نفسه 
ينطبق عى املش�هدية التلفزيونية، إذ سنذهب حتمااً 

نحو التطور«.
أخ�ريااً، التقت »الرشق األوس�ط« ماغي عون، إحدى 
أب�رز املذيع�ات التلفزيوني�ات الاتي واكبن املش�هد 
املرئ�ي القديم والجديد يف لبنان، وهي راهنااً تش�ارك 
يف تقدي�م برنامج صباحي، فقالت معلقة: »ال ش�ك 
أن اللقاءات املبارشة مع الضيوف ال تعوض. فوجود 
الضيف مبارشة يف االستوديو بلغة جسده واالتصال 
بالعن، له وقعه الخاص عى املحاور واملشاهد معااً. 
كم�ا أنه هو نفس�ه تخّف وت�رية تفاعله ف�ا يعود 
يرتك االنطباع نفس�ه لدى املش�اهد ع�رب )زووم(... 
وبالنس�بة يل، كنت قاب قوس�ن من اتخ�اذ قراري 
بوق�ف مس�ريتي، خصوص�ااً أن املحط�ة التي أعمل 
فيه�ا كانت مرتددة باتباع ه�ذا النوع من االتصاالت 
يف الربام�ج. غري أن هذه التقني�ة وّفرت علينا خطر 
املواجه�ة والحف�اظ عى س�امة صحتن�ا وهذا هو 
األه�م«. وأكمل�ت: »م�ا زل�ت حت�ى الي�وم أتفادى 
اللقاءات املبارشة، وأقف مع إدارة اإلنتاج عى حاالت 
الضي�وف وإذا م�ا كان�وا ملّقح�ن أم ال. ولكن�ي يف 
النهاية اعت�دت عى هذا األمر، خصوصااً أنني أعطي 
دروس�ااً لطاب�ي الجامعي�ن ع�رب )زووم(«. )عن/

جريدة الرشق االوسط(

اسببتقبال الضيببوف التلفزيونيببني يف لبنان عببر »زووم« 
و»سكايب«... نعمة أم نقمة؟
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يوسف عبود جويعد
للروائي�ة  ه�واه(  َس�جنني  )لق�د  رواي�ة  ُتع�د 

اس�تربق جواد، واحدة من الرسدي�ات العاطفية 

الرومانس�ية، الت�ي تنقل الق�ارئ اىل عالم الحب 

والهيام والش�وق والوله، ع�رب فضاء صاف نقي 

دون أن تش�وبه أي ش�ائبة، أو يتأث�ر ب�أي م�ن 

األج�واء املحيط�ة، التي طاملا ما تأث�ر بها الكثري 

من كت�اب الرواية، مث�ل األحداث السياس�ية، أو 

الحروب وتداعياتها، وهي )وأعني الرواية( وجبة 

س�هلة الهضم وخفيفة، كون حكايات الحب ُتعد 

نادرة يف الوقت العصيب، ومن خالل بنية العنونة، 

نكتشف أن بطلة هذا النص )أسيل( تعيش تحت 

مؤث�رات عالقة عاطفية م�ن طرف واحد، وظلت 

س�جينة تل�ك العالق�ة، ورغ�م املالحظ�ات التي 

أرشت إليها يف تحليالت نقدية سابقة التي تتعلق 

باملقدمات خارج متن النص الرسدي التي ال مربر 

لها وال جدوى من وجودها س�وى إشغال القارئ 

به�ا، ومحاولة إبع�اده عن فض�اء الرواية ومتن 

النص، الذي يك�ون أجمل وأنقى وأحىل دون هذه 

املقدمات وااله�داءات واملالحظ�ات التي يضعها 

الروائ�ي كعتب�ة نصي�ة موازي�ة للن�ص االصل، 

وه�ذا م�ا وجدته يف ه�ذا الن�ص، إال أن ما ندخل 

فضاء الرواية، حتى نلتص�ق بأحداثها العاطفية 

الس�اخنة، فأس�يل نزحت من بغداد مع عائلتها 

املكون�ة م�ن االب واالم واالخ�ت لي�ىل إىل بريوت 

ليكون مس�تقر حياته�ا هناك، لتكمل دراس�تها 

وتدخل الكلية، وهناك تلتقي بالشاب أركان الذي 

كان ال يعريه�ا اهتماماً، رغ�م تعلقها به، ورغم 

انشدادها إليه، فهو شاب وسيم وجميل، ومحط 

انظ�ار زميالته يف الكلية، ويعيش عالقة عاطفية 

م�ع زميلة اخ�رى، فكان ه�ذا الح�ب من طرف 

واحد، وم�ا أصعب حياة امل�رأة عندما تعيش تلك 

العالق�ة من طرفها، دون أن تج�د أي تفاعل من 

الطرف اآلخر:

)رفع�ُت رأيس نح�و الس�ماء وأغمض�ُت َعيّن�ي 

لتتغلغل قطرات املطر الناعمة اىل وجهي 

وأنا أردد داخل قلبي “أعني يا الله عىل تحمل هذا 

األلم أجرب قلبي يا جبار الخواطر واجمعني به يف 

أقرب آن وأوان.( ص 11 

وهكذا نكتش�ف أن الزمن يس�ري بش�كل منظم، 

وأن الدراسة يف الكلية قد انتهت، وتخرجت أسيل، 

وأختف�ى أركان تماماً عن حياته�ا، اال أنها ظلت 

س�جينة هواه، وتدور االحداث بش�كلها الساخن 

الذي يميل اىل الرومانسية والعاطفية، وكان األب 

املعيل الوحيد ألرسة اسيل، وتحدث املفاجأة االوىل 

التي غريت مس�ار ال�رسد نحو الحبك�ة وبما أن 

االب يعم�ل يف الفرن، ينفجر الفرن، ويصاب االب 

بحروق شديدة ينقل عىل أثرها اىل املستشفى:

)دكتور أخربنا ما وضع أبي هل إصابته بالغة؟

س�ألت ليىل الطبيب بتلهف شديد وكانت نبضات 

قلوبنا تخفق بش�دة كاد قلب�ي أن يتوقف، أجاب 

الطبيب أنا متأسف لقد تويف والدك فحروقه كانت 

شديدة أكرر أسفي وأتمنى أن يلهمكم الله الصرب 

والس�لوان. انهارت امي وكذل�ك اختي ليىل أما أنا 

فق�د أصب�ح كل يشء ه�ادئ حويل جلس�ُت عىل 

مس�طبة من االملني�وم كانت يف املم�ر الذي توجد 

في�ه غرف�ة العمليات لم أش�عر ب�أي يشء كأنما 

انطفأ نور العالم( ص 16 

وهك�ذا فقدت هذه األرسة معيلها الوحيد، وباتت 

بأمس الحاجة ملن يقوم بدور املعيل بدالً من االب 

الذي ف�ارق الحياة، لتوفري متطلبات الحياة وهي 

كث�رية، فاضطرت اس�يل البحث ع�ن أي وظيفة 

تنقذ ه�ذه االرسة م�ن الجوع، فوج�دت وظيفة 

خادمة يف بيت أحد امليس�ورين واس�تلمت العمل 

رغم اعرتاض امها كونها تحمل شهادة جامعية، 

اال انها بارشت بمهام عملها وسط حشد كبري من 

الخدم داخل هذا القرص، وتلقت اسيل التعليمات 

من رئيسة الخدم، التي أخربتها برضورة تنظيف 

كل مراف�ق البيت عدا الغرف�ة رقم ثالثة، فإن لها 

مرافقاً خاص يقوم بكل ما يحتاجه السيد فيها، 

وبينم�ا كانت اس�يل تنظف املناط�ق القريبة من 

الغرفة رقم ثالثة، سمعت صوت نداء من داخلها 

يطلب ماء، فاستجابت الستغاثته:

)كان ش�اباً كأنه يف نهايات العرشينات أو ثالثون 

عاماً جالس�اً عىل كريس للمقعدين لم اركز عليه 

كثرياً م�أت القدح باملاء ثم قدمت�ه إليه ويف هذه 

االثن�اء أدار الك�ريس بيدي�ه ملتفتاً نح�وي حاملا 

رايته س�قط الكأ�س من يدي وتصاعدت أنفايس 

وتجمدت قدماي:

- أنِت؟ ماذا تفعلني هنا؟

- تلعث�م لس�اني وتبعثرت كلمات�ي يف جويف أعاد 

عيل السؤال مرة أخرى.

- اسيل هذه أنِت؟ ماذا تفعلني هنا؟ وملاذا ترتدين 

زي الخدم؟( ص 39 

وهكذا نكتش�ف أن هذا الش�اب املقعد هو أركان 

حبيبها وابن س�يد القرص، وت�دور االحداث نحو 

ذروته�ا، حيث يطلب س�يد القرص بع�د ان عرف 

أن اس�يل زميلته يف الدراس�ة الجامعية، أن تقوم 

برعايت�ه، وأن تكون املرافق�ة الوحيدة له لتأمني 

طلباته، اال أننا نتفاجأ برفض هذا املقرتح من قبل 

اسيل، وترك العمل يف القرص، كونها تحبه وهو ال 

يحبها وال تريده أن يشعر بأنها تحبه، فقد اعرتف 

لها يف اكثر من موطن بأنه يعّدها صديقة له وانه 

يح�ب فتاة اخ�رى، وبعد ترك العم�ل يرص اركان 

عىل مكاملتها هاتفياً للعودة، وعندما ال تستجيب 

يأت�ي بنفس�ه ليأخذها، اال انها ترف�ض بعد ذلك 

العم�ل داخل الق�رص تكتفي بزيارته، وتس�تغل 

الروائية هذه املش�اهد بع�د ان يطلب اركان منها 

التج�ول يف املناطق الس�ياحية يف بريوت للتعريف 

به�ا، وكذلك توظف الروائية الرس�ائل التي كانت 

تحتفظ بها اس�يل وتحكي لواعج الشوق والوله 

لها كونها تحب من طرف واحد.

وهكذا وبعد أن يكتش�ف أركان نوع العالقة التي 

تربط�ه باس�يل، والح�ب املس�جون داخلها الذي 

تكنه له، يطلب يدها، فيتزوجان:

)اخذن�ي ب�ني احضان�ه لتلف�ح وجوهن�ا حبات 

اله�واء الب�اردة النقي�ة املحمل�ة بأف�راح حياتنا 

القادم�ة مس�رية حيات�ي ي�دي بيده ل�ن تفرقنا 

ض�واري الس�نني ولن نس�مح بعجل الف�راق ان 

يبقى رسدي...( ص 115 

رواية )لقد َسجنني هواه( للروائية استربق جواد، 

م�ن الرسديات التي تنتم�ي اىل العالم الرومانيس 

العاطفي النقي الذي نحتاجها يف هذا الزمن.

...............

من إصدارات دار ليسزتومانيا – البرصة – القبلة 

لعام 2021

 محدي العطار
تناول الرسد الروائي والقصيص ما جرى لأيزيديني 

من قتل وس�بي واغتصاب وتهج�ري حينما احتلت 

داعش منطقتهم )سنجار( وتكمن صعوبة التعبري 

عن ه�ذه الحوادث املأس�اوية باس�تخدام الخيال، 

بل ال بد من معايش�ة الواق�ع او عىل االقل معرفته 

بصورة معمقة، وقد كتب الروائي  العراقي املغرتب  

يف النرويج روايتني عن هذه املأساة بعنوان )شظايا 

ف�ريوز( و)س�قوط ال�رسداب( كما كت�ب الروائي 

العراق�ي “وارد بدر الس�الم” رواية بعنوان ) عذراء 

سنجار ( .

*حالة شخصية بدالالت متشعبة

رواي�ة )عني ع�ىل الطريق( للروائ�ي “هونر كريم”  

وه�ي الرواي�ة الفائ�زة بمس�ابقة الراحل�ة نجيبة 

أرهون�ي ،  م�ن اص�دار دار دي�وان الع�رب للن�رش 

 187 يف  وتق�ع   2020 االص�دار  س�نة  والتوزي�ع 

صفح�ة من الحجم املتوس�ط وتض�م 32 مقطعا، 

تنفرد كنار بوظيفة الرسد لوحدها!  ترتكز املأس�اة 

تواجه االيزيدية )كنار( التي هربت من سنجار مع 

ابنه�ا )رافو( خوفا من دخول داعش اىل مدينتهم ، 

واللجوء لجبل س�نجار ومنه اىل مخيمات الالجئني، 

بينم�ا زوجه�ا )رسم�د( ال�ذي يعم�ل مضم�دا يف 

مستشفى باملوصل يختفي أثره بعد احتالل داعش 

للموص�ل، وتبقى )كنار( عينها عىل الطريق تتنظر 

عودة رسمد اليهم مع الحافالت التي تنقل الهاربني 

م�ن داعش “ أقف ع�ىل امتداد الطري�ق، ادعو الله 

ب�أن يظهر زوج�ي رسمد هذه املرة، أش�د يدي عىل 

صدري، اوشكت أنفايس أن تتقطع وأنا أميل رأيس 

عالي�ا، أحملق يف الحافل�ة القادمة..نظراتي تتوزع 

ب�ني القادم�ني، قلبي يش�تد خفقان�ا واألمل يحبو 

يف داخ�يل ب�أن يربز )رسم�د( هذه امل�رة”ص5 هذا 

االنتظ�ار الس�لبي للزوج�ة واالم قد يتك�رر بصيغ 

أخرى وس�ط تداعي�ات البطلة كنار لك�ن الروائي 

يح�اول تنوي�ع محاوالت كن�ار عرب االس�تقبال او 

الذه�اب اىل اي ش�خص ل�ه عالق�ة باملفقودين او 

كان عىل عالقة برسمد بعمله يف املستش�فى “ األخ 

ؤايف ج�اء من مكان بعيد ان يس�أل عنك؟” وايف هو 

مس�يحي من برطلة  يعمل مع رسمد يف املستشفى 

واملعلومة التي لديه كانت توضح ان داعش س�يطر 

ع�ىل املوص�ل والجيش ه�رب “ثم اتصل�ت برسمد 

ألعلمه باألمر، كان يف واجبه أثناء ذاك، هاتفته عىل 

جهازه الخاص، وإذا بي أس�مع جرس املوبايل يرن 

داخل الغرفة بجانب التلفاز، لقد نيس رسمد هاتفه 

هناك يف الشاحنة”ص21 

اذ يط�رح الروائي عىل لس�ان البطل�ة كنار حريتها 

واملها بفقدان زوجها رسمد يس�تخدم االس�رتجاع 

ليكون رسمد ليس�ت شخصية ذهنية تنتظره كنار 

ومعه�ا الق�ارئ متى س�يظهر وق�د ال يظهر حتى 

نهاية الرواية “ كنا نعيش يف منزلنا الصغري الواقع 

ش�مال مدين�ة س�نجار بمح�اذاة الجب�ل، مثل كل 

الصباحات، استيقظت عىل صوت عصفور الكناري 

الذي اش�رتاه رسمد من املوصل، فهو يعشق صوته 

ويعتني به. يجلبهم من السوق، بينهم طيور غريبة 

االش�كال، جلب�ه ليعتني به قائال بأن�ه من فصيلة 

نادرة وانه يف طريق االنقراض، كما هو عليه نحن، 

نحن ايضا مه�ددون باالنقراض يحاول�ون إبادتنا 

وإنهاء وجودنا عىل هذا األرض”ص9

ع�ىل الرغ�م م�ن ش�خصنة الرواي�ة بالرتكيز عىل 

معاناة شخصية كنار وزوجها رسمد اال ان الروائي 

هونر اس�تطاع ان يجعل الق�ارئ يفهم هذا الواقع 

الذي عاشته العوائل االيزيدية يف ظل احتالل داعش 

ملدينتهم س�نجار، فهناك ش�خصية )نازدار( التي 

تتع�رف عليها كنار اثناء لجوئهم اىل جبل س�نجار 

وم�ن ثم تس�كن معه�ا يف نف�س الخيم�ة “كانت 

– ن�ازدار- ش�اردة الذهن تفك�ر بأخته�ا )ميان( 

املخطوف�ة، أخذها داعش من س�نجار وهي كانت 

مخطوبة لش�اب يدعى )ش�مو(، أال أن ذلك الشاب 

ق�د اختفى هو ايضا ولم تس�مع نازدار عنه أي نبأ 

وال تعلم إن كان حيا أم ال”ص10 

رواي�ة )ع�ني ع�ىل الطريق( الت�ي كن�ت اتمنى ان 

تتعدد مستويات الرسد فيها ، ال يكون الرسد صوتا 

واحدا )كن�ار( فقط ومعرفة االح�داث ومصري كل 

الشخصيات من خاللها وهذا ما سوف نتوقف عنده 

يف القس�م الثاني من الدراس�ة ، مع االش�ادة بهذه 

الرواية االنس�انية وهي ليس�ت عمل س�يايس هي 

رسدية تدفع القارئ اىل الش�عور بيشء من الخجل 

والش�عور بالرعب مل�ا فعله داعش به�ذه الطائفة 

املساملة والتي تمثل احد الوان الطيف العراقي.

اقتناص اللحظات املراوغة 

تضمنت الرواية مش�اكل االيزيديني كمكون وطني 

متعايش م�ع باقي مكونات املجتمع العراقي، لكن 

الروائي حاول ان يظهر بعض خصوصية االيزيديني 

فيم�ا يخص الحي�اة االجتماعية، وع�ىل الرغم من 

عدم تأثري ذلك ع�ىل الحبكة الروائية لكن لها تأثريا  

عىل ش�خصيات الرواية ) فه�و أيزيدي ويتبني ذلك 

م�ن ش�اربه الطويل(، بينم�ا يوض�ح الروائي بإن 

االيزديني ليس�وا  طبقة دينية واحدة “كنت خائفة 

من أن يكون رسمد من طبقة )الشيوخ( أو )البري( 

وال يجوز لنا ال�زواج ..فهذا النظ�ام متعارف فيما 

بيننا، الشيخ يتزوج من الشيخ وكذلك البري يتزوج 

من البري وكذلك نحن العامة نتزوج فقط من العامة 

أمثالنا، وذلك لحفظ النس�ل لكل طبقة بمعزل عن 

االخ�رى  لبيقى ابن الش�يخ وابن البري نقيا من األم 

واألب ومن نفس الطبقة..س�ألت حنان عن طبقة 

رسم�د فأخربتني بأن�ه من العام�ة مثلنا”ص40 ، 

االيزديني فئة دينية مغلقة تجاه الزواج من ديانات 

اخ�رى، وهذا ما يتض�ح مع )نازدار( “كان ش�اب 

يدعى فاضل تاجر أقمش�ة يأتي من املوصل ويبيع 

أغراضه يف س�نجار..هناك تعرف فاضل عىل نازدار 

عندما كانت تشرتي منه األقمشة مع والدتها..كان 

الرج�ل صادقا يف النية ولم يعرف كيف الس�بيل اىل 

الزواج م�ن فتاة أيزيدية.. ذه�ب اىل منزلهم وتكلم 

مع والدها، لم يغض�ب الوالد ولم تبدر منه أية ردة 

فعل ش�ديدة وإنم�ا تعامل مع األم�ر بربود ونصح 

الرج�ل ب�أن ال طري�ق لاللتق�اء بينهم�ا وأن�ه من 

األفضل له أن ينىس األمر بتاتا ووضح له األس�باب 

ونصح�ه بال�زواج من ملت�ه عن الول�وج يف دوامة 

ال�زواج من واح�دة تختلف عنه فكيف س�يترصف 

أبناؤهما ويقررون عندما يرون والديهما منفصلني 

دينيا”ص55 وحدث ش�يئ مماثل مع كناره حينما 

اعجب بها احد الشباب االغنياء لكنه شعر باالحباط 

والهسترييا عندما علم انها ايزيديية!، كما ان هناك 

تقليدا لدى االيزدي�ني يف معتقدهم ال يجوز )الزواج 

يف ش�هر نيس�ان ألنه ش�هر ربيع( وهن�اك فقرات 

عن معبد )اللش( املوجود يف مدينة ش�يخان “وهو 

معبد يقع فوق جبل بني منحدرين، إنه معبد قديم، 

يرتاده اإليزيدية” ولم يتوس�ع الروائ�ي لبيان ماذا 

يعني.
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ثقافية

جّدلن�ي بصباٍح ناس�ٍك ُيس�قُط ع�ىل جبين�َك ُخمَر 
الجنائن..

ليتقاطَر خافت الضوء بنَي أحداِق سلسبيلَك النرِض..
خديجة أنا ُقربك ..

يغسلني وجه القمر كطفلِة فردوٍس حاملة..
أغفوَك حنَي يغلبني النعاس وكأني يف حجِر أمي..

فللقلِب رسايا تستقدُم هيبَة طالعَك امليضء..
وسوحَك!!

تنهمُر عليها شالالت انتصاراتك الفاتحة..
محطم�اً ثق�وب الذكريات التي رس�ت س�فنها عىل 

مساماِت وجهَك ..
خياالت�ي  ف�ارَق  م�ا  ال�ذي  الض�وء  ش�عاع  لتّب�َث 

املستكينة..
وقريَص املُدمج!! 

يختزُل معزوفَة احتفائي بك..
وكعهدي بَك !!

أّنَك أسري حريف وشفيعي يوَم يعلو ُصاخ األبجدية ..
وأنَك صقٌر يقتنص من أراَد ترقني قيَد أرقامي ليسمو 

..
فمنُذ زمن عالم الّذر الذي قطنتُه يوماً ..

ي�كاُد ال يفارقن�ي هم�س عب�ريَك املوغل ب�ني ثنايا 
صدري..

كلما هبَّ عيلَّ نسيم صوتَك املتوضئ بالشهادة..
وتحت سقيفِة خمائلَك الرقراقة..

يكتمُل خيط الفجر املرتع بالحنني..
تستّدله حيثيات أنجمي الثلجية قدراً ..

ليبصم الدعوات يف طريقي..
و خلف سواتر شهبَك البارقة ..

أستمُد الضوء .

القرين
ميادة املبارك

 الروائي هونر كريم يقدم: مأساة  االيزيديني  يف رواية 
)عني على الطريق(
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د. علي زين العابدين احلسيين  
اعت�اد رجال الغ�رب عىل تدوين مذكراتهم الت�ي ينطلقون فيها من 
رؤي�ٍة متعمقٍة مفادها أّن الجيل الحارض يتحتم عليه كتابة أحداث 
حياتهم؛ حتى تكون زاداً لأجيال املقبلة، وال شك أّن األجيال الناشئة 
يف الواقع املعاص تحتاج من خربة السابقني ما لم يجتمع يف أجياٍل 

قبلها، فتعّد كتابتها جزءاً متمماً لتاريخ أّي أمٍة يجب أن يدون.
كان إسماعيل صدقي باشا ينظر ملذكراته التي كتبها عىل أّنها مادة 
من الحياة العامة يج�ب تدوينها، باعتبارها حقبة زمنية من حياة 
األمة، واعرتف لجمهوره أنه لم يملك فس�حة من الوقت للكتابة عن 
نفس�ه؛ معلالً بأنه رجٌل صف أوقاته فيما ينفع ويعود بالخري عىل 
املجموع ال الفرد، فطوى خمس�ني عاماً من عمره يف ميادين العمل، 

واكتفى بالحياة العامة دون إشغال الناس بشخصه.
وُيظ�ن يف كث�ري من األوقات أن ّهن�اك مذكرات ال حاج�ة لقراءتها، 
ف�ال تعدو كونه�ا مضيع�ة للوقت، وهذا غ�ري صحي�ح؛ إذ ال تخلو 
س�رية شخصية من فائدٍة عن تجربٍة حيٍة عملية، ومما قرأته ظاناً 
أن�ه ال فائدة ترجى رس�ائل »وجيه غايل إىل ديان�ا أتهيل« املرتجمة، 
ويبدو من عنوانها أنها رس�ائل ش�خصية، وحينما قرأتها استفدت 
منه�ا فائدة جليل�ة، وهي أن املصطلحات ليس�ت حك�راً عىل أحد، 
حي�ث دأب وجيه غايل عىل إط�الق مصطلحات اصطل�ح عليها مع 
نفسه، ولكثرة اس�تعمالها أصبحت مألوفة عند اآلخرين ِمَمن كان 
يراس�لهم، وأغلبها يخرتعها ِمن عند نفسه بياناً للحالة أو األوضاع 

املحيطة به.
ومم�ا يتصل بكتب املذكرات ما تجد فيها من صاحتها ووضوحها، 
دون الحاج�ة لله�روب من الحقائ�ق، أو تزيني األعم�ال، أو إظهار 
فضل النفس، أو استجالب مدح وثناء اآلخرين، ويرجع ذلك ألسباٍب 
كث�ريٍة، م�ن أهمه�ا أّن ُكّتابها غلب عليه�م كتابتها وق�د تجاوزت 
أعمارهم س�ّن املجاملة الزائفة، فليس�وا يف حاجٍة إىل خداع الناس؛ 
ألّن�ي أحس�ب أّنهم يف ه�ذه املراحل املتأخ�رة من أعمارهم س�ئموا 

الناس والتزلف إليهم.
ِمن أمثلة هذه الرصاحة وش�جاعة الكتابة ما ذكره املمثل الش�هري 
نجي�ب الريحان�ي يف »مذكراته«، وق�د فكر الريحاني قب�ل كتابتها 
يف أمره�ا كثرياً؛ ألّنه تربى -كما أش�ار يف مقدمتها- عىل الرصاحة، 
وع�دم امل�داراة، ولذا س�ّجل يف مذكرات�ه حقائق مهم�ة، وحكايات 

عزيزة، وقصصاً معربة، وتجارب من حياته العملية.
ه�ذه الحقائ�ق مهم�ا بلغت فيه�ا اآلالم أو كمنت فيه�ا األوجاع إال 
أّنه�ا تاريٌخ يجب اإلحاطة به خصوصاً ملَ�ن كان مهتماً برصد تغري 
املجتمع�ات واختالف الثقافات، وال أحت�اج أْن أنبهك أّن بعض هذه 
اآلالم التي كتبها الريحاني هي يف حقيقتها تناله قبل أن تنال غريه، 

لكّنه رأى يف كتابتها عىل هذا النحو واجباً عملياً.
هك�ذا يجب أن ُتدون املذكرات بعيداً ع�ن التلميعات، فَيكتب كاتبها 
م�ا جرى له من أحداٍث بحلوها ومره�ا، ورشها وخريها، وإّني مع 
غريي نتفق أنه ال يكاد ش�خٌص ُيطيق أن يكمل س�رية ذاتية ُيش�ّم 
من صاحبها رائحة خداع وَتشُبع بما ليس فيه إاّل أن يكون لنقدها، 
وكم تس�تهوي الجميع تلك السري التي ُتكتب بلساِن صدٍق، ووصِف 

الحال دون زيادٍة عليه.

يا موطني! ما أراَك  اليوَم يل  سكنا
                قد كنَت روحْي فعافْت روحَي البدنا

كأنني  اليوَم  قرٌب،   هيكٌل   َخرٌِب
                  أسرُي  أحمُل فيك  النعَش   والكفنا

أعيُش  فرداً، شجيَّ  الروح مغرتباً
                      يتيَم  أرٍض كأني  فيك  لسُت  أنا

ُبحَّ النداُء: أغيثوا الّشعَب من َرَهٍق 
                     فلم  يجْد رْجُع شكوانا وال   أُُذنا

أطفاُلنا  فيك بات الجوُع نهشهم
                   فالِجلُد يف َيَبٍس والعظم قد َوَهَنا

يا موطني! كيف صار الفجُر ُمتِّشحاً
                  بعتمة  الليل،  ما  ينهلُّ   منه  سنا

كان  الحصاُد  غالالً   يف    مرابعن�ا
           صار الحصاُد  جراح�اً،  والدماُء  جنى

إن العبادة  لأوثان  معصيٌة
                   لكْن  جعلتك يف دين الهوى  وثنا

املذكرات الشخصية

مصطفى سليمانحصاد اجلراح: ) أبيات من قصيدة طويلة(



هل تعرفني كيف يمكنك مساعدة 
جس�مك ع�ى ح�رق الده�ون؟ 
نقدم لك وصفات لتحضري ثالثة 
أنواع من العصائ�ر التي يمكنها 

مساعدتك يف تحقيق هدفك.
م�ن امله�م أن ترشب�ي العصائر 
الخرضاء بش�كل خاص، لتنقية 
الس�موم وح�رق  جس�مك م�ن 
الدهون. وبسبب محتواها العايل 
والعن�ارص  الفيتامين�ات  م�ن 
املعدني�ة، فإنه�ا مثالية لتحقيق 

نتائج فعلية.
-1 كوكتي�ل الكيوي والس�بانخ 

والخس
يعط�ي مزيج هذه املواد الغذائية 
الثالثة عصرياً لذيذ الطعم وصحي 
والكلوروفي�ل  باأللي�اف  وغن�ي 
ومض�ادات األكس�دة. وتس�مح 
التي  الخصائ�ص امل�درة للب�ول 
يحتويه�ا ه�ذا العص�ري بح�رق 
كمي�ات كافية م�ن الدهون مما 
يؤدي إىل تقليل مقاس�نا وفقدان 
الكيل�وات الزائ�دة. وإضاف�ة إىل 
ذلك، فإن العنارص الغذائية التي 
يحتويه�ا هذا امل�رشوب األخرض 
الجه�از  الرائ�ع تح�ّل مش�اكل 

الهضم�ي وتعم�ل أيض�اً كعالج 
فّعال ضد اإلجهاد.

ملعقتان يومياً من هذا املرشوب 
تحرق دهون البطن فوراً

لتحض�ري ه�ذا العصري بالش�كل 
م�ن  حّب�ة  ق�رّشي  الصحي�ح، 
واغس�ي  واغس�ليها،  الكي�وي 
خمس أوراق من السبانخ وثالث 

أوراق م�ن الخس. ضعي 
يف  املكون�ات  جمي�ع 

الكهربائي  الخالط 
ك�وب  وأضيف�ي 
م�ن امل�اء املغي 
م�ن  وملعق�ة 
النق�ي.  العس�ل 

وبعد ذلك أمزجي 
حتى  معاً  املكونات 

تصب�ح متجانس�ة ثم 
وهك�ذا  العص�ري،  صّف�ي 

يصب�ح امل�رشوب جاه�زاً لك�ي 
ترشبيه.

ننصح�ك ب�رشب ه�ذا العص�ري 
ث�الث م�رات يف األس�بوع ع�ى 
األق�ل ويفضل أن يك�ون ذلك يف 

الصباح.
-2 عص�ري الكمث�رى )اإلجاص( 

والكرف�س واألنان�اس والجريب 
فروت والعسل

م�ن خ�الل م�زج جمي�ع ه�ذه 
املكون�ات، س�وف تحصلني عى 
الطع�م ويحتوي  لذي�ذ  مرشوب 
عى العديد من العنارص الغذائية 
لت�ي  ا

تعطي فوائد جيدة للجسم . كما 
انه ُيعترب مدرا طبيعيا للبول.

ارشبي هذا الكوكتيل املمتاز عى 
معدة فارغة خمسة أيام متتالية 
ث�م بع�د اس�راحة ملدة أس�بوع 
الطريقة.  أعي�دي نف�س  واح�د 

وإذا تكّيف جسمك جيداً مع هذا 
الكوكتيل استمري برشبه بنفس 
املعدل والطريقة. ولكن بحال لم 
يس�توعبه جس�مك جيداً لسبب 
أو آلخ�ر فارشبي�ه م�رة واحدة 
فقط يف األسبوع وسوف يعطيك 

النتيجة ذاتها عى أية حال.
حرّضي هذا العصري باس�تعمال 
نص�ف حبة كمثرى، عودان 
م�ن الكرف�س، وعصري 
حب�ة جري�ب فروت 
واحدة ورشيحة من 
وملعقة  األنان�اس 
العس�ل.  م�ن 
جمي�ع  امزج�ي 
يف  جي�داً  املكون�ات 
الخالط الكهربائي إىل 
أن تحص�ي عى كوكتيل 
يصب�ح  وبه�ذا  متجان�س، 

جاهزاً للرشب.
-3 عص�ري الخ�رضوات لح�رق 

الدهون
إن هذا العصري مصمم خصيصاً 
لح�رق الدهون ويفض�ل تناوله 
يف الصب�اح، تناولي�ه ملدة عرشة 
أيام ثم توقفي عرشة أيام. وهذا 

املده�ش مص�در رائع  العص�ري 
لفيتام�ني يس وب�ي6، واأللياف 
وحم�ض  الفولي�ك  وحم�ض 
األوميغا3-، كما أنه يحتوي عى 
امل�واد الت�ي تدع�ى فتوكيميكال 
أو م�واد نباتي�ة ثانوي�ة، وع�ى 

مضادات األكسدة.
لتحضري ه�ذا العص�ري، اخلطي 
أوراق  و7  الكرف�س  م�ن  ع�ود 
من الس�بانخ ونص�ف كوب من 
البقدون�س وتفاحة مقطعة مع 
قرشها، وعص�ري ليمونة ونصف 
املكون�ات  وه�ذه  خي�ار.  حب�ة 
يج�ب أن تخلط حي�داً يف الخالط 
الكهربائ�ي ويمك�ن رشب ه�ذا 

العصري فوراً.
وتذكري أن جميع هذه العصائر 
ه�ي منقية للجس�م ويجب عدم 
ومل�دة  متك�رر  بش�كل  رشبه�ا 
طويل�ة، وانتبه�ي كذل�ك إىل ردة 
ح�ني  تجاهه�ا  جس�مك  فع�ل 
ترشبينها وإذا لم تناسب جسمك 
توقفي فوراً عن رشبها ألن ردود 
فعل األجس�ام عموماً تجاه هذه 
العصائر ال تكون بالطريقة ذاتها 

رغم أنها مواد غذائية طبيعية.

نن�ى أحياناً أن الصباح ه�و نغمة لبقية 
الي�وم؛ فيمك�ن بتخصي�ص القلي�ل م�ن 
الوق�ت والجه�د، أن يحس�ن عالقتن�ا مع 
الرشي�ك، والصب�اح ليس فق�ط لتحضري 
األطفال للذه�اب إىل املدارس، أو للتحضري 
للذه�اب إىل االجتماع�ات واملهمات، والتي 
تعد أه�م األش�ياء اليومي�ة يف حياتنا؛ بل 
هن�اك أم�ر آخ�ر غاي�ة يف األهمي�ة، وهو 
عالقتن�ا األرسية، التي تعد أس�اس املنزل 

وقاعدته األساسية.
لذل�ك هن�اك بع�ض االس�راتيجيات التي 
من املمك�ن اتباعها للقيام بها يف الصباح، 
والت�ي م�ن ش�أنها تحس�ني عالقتك مع 
زوج�ك، وإضفاء جو إض�ايف من االهتمام 

والرومانسية، ومنها:
االس�تيقاظ باكراً وقضاء وقت ش�اعري: 
ه�ل تتذكرين كي�ف كان صب�اح أول يوم 
زوج�ك ل�ك؟ عليك جع�ل صب�اح كل يوم 
مثله؛ فقومي بتحضري القهوة أو الش�اي 
أو مرشوب زوجك املفضل وبعض املقبالت 
الخفيف�ة، وأيقظي�ه باك�راً قب�ل موعده 
املعت�اد ب�� 10 دقائق ليش�اركك اإلفطار، 
وأخربيه عن مدى س�عادتك بتقبله لألمر، 
وأن�ك تتمنني تك�راره يومياً؛ فذلك س�وف 

يعمل عى شحن طاقتكما من جديد.
اإليجابي�ة: اح�ذري من بدء يوم�ك بمزاج 

سيئ أو مشاجرة؛ فذلك سوف يؤثر سلبياً 
يف بقية اليوم؛ حيث يقوم بنرش الشحنات 
السلبية يف األجواء، والتي تؤثر بدورها عى 
محيط�ك الخ�اص وأرستك وزوج�ك، وقد 
يجع�ل زوجك ال يرغب يف العودة إىل املنزل؛ 
للهروب من املش�كالت؛ لذلك احريص عى 

بدء يومك بكل ما هو إيجابي.
جولة صباحية: قد يكون األمر صعباً عى 
البع�ض، لكنه مفيد للغاية؛ فهو يحس�ن 
عالقتك وجسدك وحالتك الصحية؛ فقيامك 
بجولة صباحية مع زوجك، يجدد نش�اط 
الي�وم، ويق�وي الرابط بينكم�ا، كما أنك 

س�وف تالحظني تحسناً كبرياً يف صحتكما 
البدنية والنفسية والعاطفية كذلك.

إذا  العاطفي�ة:  واملكامل�ات  الرس�ائل 
اس�تيقظ زوج�ك وذه�ب إىل العمل دون 
وداعك، ال تجعي ذلك س�بباً للشجار؛ بل 
اجعليه حافزاً له لكي يعلم مدى اهتمامك 

ب�ه؛ فقومي باالتصال به وأخربيه بمدى 
اش�تياقك إلي�ه، وبأن�ك افتق�دت قبلته 
بع�ض  بإرس�ال  وقوم�ي  الصباحي�ة، 
العبارات العاطفية والرسائل الصباحية 
الت�ي تنم ع�ن حبك وش�وقك ل�ه؛ فذلك 
س�وف يجعل�ه يت�وق دائماً للق�دوم إىل 

املنزل عوضاً عن النفور منه.
الع�ادات  م�ن  عن�اق:  ع�ى  الحص�ول 
الصباحية الهام�ة، والتي تضفي رونقاً 
خاص�اً عى الي�وم، الحص�ول عى عناق 
دافئ ميء بالحب والحنان واألمل؛ حيث 
أنه كاتص�ال بينكما، يوضح مدى الحب 
وامل�ودة التي تجمعكم�ا، ويمأل يومكما 
بالطاق�ة اإليجابي�ة، كما أن م�ن الجيد 
اإلمساك بيد زوجك بلطف أثناء اإلفطار؛ 
فكل تلك اللمس�ات تضفي رونقاً خاصاً 

عى يومك.
الصب�اح هو ب�دء إرشاقة جدي�دة ويوم 
خاٍل م�ن تعقي�دات األم�س، اجعي كل 
صب�اح بمثابة ي�وم جديد م�ن التفاؤل 
والسعادة واألمل، وال تدعي للخالفات أو 
املشاحنات مدخالً ليومك، وقدمي بعض 
التنازالت لبدء يومك بإرشاقة الش�مس، 
بعي�داً عن املش�اجرات والخالف�ات التي 
تؤث�ر س�لباً عى حيات�ك الزوجي�ة، وقد 

تنفر زوجك من املنزل.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا
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اسرتاتيجيات لصباح سعيد برفقة زوجك
سلوكياتحنو مستقبل افضل...هلا

مداعبة الطفل تكسبه مهارات التفاعل االجتماعي

املقادير 
مقط�ع  لح�م  رشائ�ح   -   4

)موزات(
1  بصل مفروم

1 كوب لوز مفروم 
نصف كوب طحني

1  كوب لبن
4  مالعق عصري ليمون

1  كوب ماء 
بهارات:

1  ملعق�ة صغ�رية )كم�ون- 
زنجبي�ل   – كرك�م   – كزب�رة 

مبشور – ثوم مبشور (
نص�ف ملعق�ة صغ�رية )هيل 
مطحون – فلف�ل أحمر بودرة 

– قرفة (
نصف ملعقة صغرية ملح

مقادير األرز
 3  كوب أرز

ماء لسلق األرز
 5  حبات هيل

نصف ملعقة صغرية كركم
طريقة الحشو:

يقط�ع اللحم مربعات يغس�ل 
وينشف ويسلق

البهارات  الطح�ني م�ع  يخلط 
وتغمس مربعات اللحم فيه

يسخن مقدار نصف كوب زيت 
وتحمر قطع اللحم

يحم�ر البصل املف�رم ويضاف 
عليه اللوز املف�روم والزنجبيل 
الكم�ون  والث�وم وقلي�ل م�ن 
والكزب�رة وتض�اف قطع الحم 

ويقلب مع بعضه
يضاف املاء ويغطى ويرك عى 
نار هادئة ح�وايل 10 دقائق ثم 
يضاف الزبادي وعصري الليمون 

ويرش بقليل من القرفة
طريقة األرز:

يوضع م�اء يف وعاء ع�ى النار 
لدرجة الغليان 

يغس�ل األرز وينقع ملدة نصف 

ساعة مع ملعقة ملح
يضاف الكركم والقرفة والهيل 
وم�ن ث�م االرز وي�رك ليطبخ 
ملدة 15 دقيقة أو لحني استواء 

األرز:
يوضع القليل من السمن البلدي 
يف ق�اع الق�در ويض�اف علي�ه 
قليل من األرز ثم يس�كب فوقه 
م�ن خليط اللح�م وهكذا حتى 
ينتهي املقدار والطبقة العلوية 
تك�ون أرز وت�رش بم�اء الورد 
املنقوع م�ع الزعفران ، يغطى 
ويدخ�ل الفرن مل�دة 20 دقيقة 
عى ح�رارة 150 درجة مئوية 

يف صحن التقديم ويقدم

قالت الجمعية الزراعية األملانية إن تقشري الجزر 
يتسبب يف فقدان بعض العنارص الغذائية املهمة.

وأوضح�ت الرابطة األملانية أن الجزر يحتوي عى 
بروفيتامني “أ”، والذي يقوم الجسم بتحويله إىل 
فيتامني “أ” بمس�اعدة الده�ون. كما يعد الجزر 

منجم�اً للفيتامين�ات حي�ث أنه غن�ي بفيتامني 
“ب1” و “ب2” و “ج” و “ه”.

ومن ناحية أخرى، أش�ارت الجمعية إىل أن الجزر 
األصف�ر أو األرجوان�ي يتمتع بم�ذاق أفضل من 

الجزر الربتقايل.

املطبخ ..

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

طريقة عمل برياني باللحم

أضرار تقشري اجلزر

مداعبة األطفال واللعب معهم تعطيهم القدرة عى التواصل االجتماعي، وتطّور 
قدراته�م الذهنية والتفاعلية، كما أنهما يس�اهمان يف بناء فرد س�ليم نفس�يا 
وق�ادر عى التفاعل م�ع محيطه.ويوضح خرباء يف علم نف�س األطفال أنه البد 
من اس�تخدام االبتس�امة واللعب للتواصل مع األبناء بدءا من األشهر األوىل من 

والدتهم، ويتدرج ذلك حسب العمر وتقديم كل الجهود للتواصل معهم.
وبينوا أنه يف األس�ابيع األوىل بعد الوالدة يب�دأ الطفل باإلصغاء إىل رنة الصوت يف 
محيطه سواء لألب أو األم ويتأمل يف الوجوه، ويتعلّم من األشخاص الذين حوله، 
ومن ثم عى اآلباء أن يس�تجيبوا رسيعا الحتياجات طفلهم، والتهدئة من روعه 

إن بكى، وتشجيعه عى تطوير مهاراته.
ويالح�ظ أن الطف�ل يصب�ح قادرا ع�ى التحّك�م يف عضالته ما بني األس�بوعني 
الخامس والثامن بعد الوالدة، ويبدأ يف إظهار تعبريات الوجه واالبتس�امة، أما يف 
الشهر الثاني فيبدأ التحديق والتأمل يف وجوه املحيطني به، الذين يتوجب عليهم 
مبادلت�ه التحديق أيضا، والنظر يف عينيه واالبتس�امة له م�ن أجل تحفيزه عى 
تطوير قدراته التفاعلية، ويف الش�هر السابع يبكي الطفل يف الغالب عند تواجده 
خارج املنزل يف مكان جديد، وهذا أمر طبيعي، ويتطلّب منحه بعض الوقت حتى 

يعتاد عى األجواء الجديدة ويبادر باالختالط باآلخرين.
ويش�ري خرباء الربية إىل أن�ه عندما يبدأ الطف�ل بالتكلّم باللغ�ة الطفولية غري 
املفهومة، يجب عى من حوله أن يبادله الحديث بلغة شبيهة، حتى يتعلّم كيفية 
الحديث والتكلّم، كذلك رضورة التحّدث إليه عن كل يشء يراه ويلمس�ه ويسمع 

عنه أو يشري إليه، أيضا تحدد له كل خطوة يقوم بها الوالدان يف املنزل.
كما يجب تش�جيعه عى اللعب والتفاعل االجتماع�ي مع أقرانه، مما يوفر لديه 
فرص�ة للتواصل مع اآلخرين، هذا إىل جان�ب دغدغته من وقت إىل آخر والضحك 
مع�ه حت�ى يتعلّم روح الدعاب�ة، ويتمّكن م�ن التمييز بني التفاع�الت البرشية 
الج�ادة وتل�ك املضحكة.الضحك مع الطف�ل يعلمه روح الدعاب�ة، ويمكنه من 

التمييز بني التفاعالت البرشية الجادة وتلك املضحكة
ويقول الدكتور تامر أبوس�الم، استشاري طب األطفال: إن التواصل مع الطفل 
واللعب معه يزيدان من قدراته عى اإلدراك، وتطّور قدراته الذهنية واالنفعالية، 
كم�ا أنهم�ا يقلاّلن من رهبته من اآلخرين، مما ينش�ئه ذا ش�خصية اجتماعية 
متفاعل�ة مع محيطها.وش�دد عى أن اللعب هو حاجة طبيعية وأساس�ية عند 
األطف�ال، ورضوري�ة لنموه�م وتطّورهم، فمن خالل�ه يتطّور الطف�ل وينمو، 
وتزداد قدرات�ه اللغوية وكذلك خياله، وبالتايل تتطّور ش�خصيته، وعى العكس 
ف�إن إهماله وعدم الجلوس معه ومداعبته يجعله انطوائيا وخجوال، وغري قادر 
ع�ى التواصل مع املجتمع، موضحا أن االبتس�امة واللعب م�ع الطفل لهما آثار 
إيجابية عى صحته ورسعة نموه ونطقه، كذلك عى ذكائه وتنشيط خاليا املخ، 

هذا إىل جانب اإليجابيات األخرى عى النواحي النفسية.
ويش�ري إىل أن التواصل والحديث معه يس�اعدانه عى اكتس�اب مهارات التعلّم، 
واستكش�اف ما حوله، حيث أن الضحك واللعب وس�يلتان يواج�ه بهما الطفل 
مشاعره السلبية بما يف ذلك مخاوفه وغضبه وحتى حزنه وكذلك فرحه. وتابع: 
اللع�ب يس�اعد الطفل عى اختيار الس�لوك املالئم لكل ش�عور دون أّي ضغوط، 
وتتطّور قدراته للتعامل مع مش�اعر مختلفة ووضعيات مش�ابهة مستقبلية، 
كذل�ك مداعب�ة األبناء تجع�ل حواس�هم يف قمة التفاعل، مس�تعدة الس�تقبال 

والستكشاف كل ما هو جديد.

كش�فت دراس�ة حديثة، ع�ن املخاطر 
الت�ي ق�د يس�ببها املنب�ه ع�ى صحة 
اإلنسان؛ حيث إنه قد يكون له مخاطر 
عى صح�ة القلب بما ي�ؤدي يف بعض 

األحيان إىل السكتة القلبية.
ويع�د املنبه ه�و ثاني اخ�راع يكرهه 

املجتمع بعد الهاتف املحمول.
أجرى مجموعة من الباحثني دراسة يف 
املعهد الوطن�ي للصحة يف اليابان، عى 
مجموعة من األشخاص، وتم إجبارهم 
عى االس�تيقاظ بش�كل مفاجئ ألكثر 

من يوم.

الدراس�ة إىل أن االس�تيقاظ  توصل�ت 
بش�كل مفاجئ س�واء باملنب�ه أو بأي 
وس�يلة أخرى يتسبب يف ارتفاع ضغط 
الدم وزيادة عدد رضبات القلب؛ حيث 
إنه يتس�بب يف ش�عور اإلنسان بالذعر 

والخوف وعدم الثقة.
وأوضحت الدراس�ة أن اإلنس�ان يكون 
ش�به مي�ت خ�الل الن�وم أي أن معدل 
رضبات قلبه وضغط الدم يكون ثابًتا، 
إال أنه�ا ترتف�ع بش�كل مبال�غ فيه يف 
حالة االس�تيقاظ بشكل مفاجئ وهو 
ما ق�د يؤدي إىل س�كتة قلبية يف بعض 

األحيان.
نصائح لتجنب خطورة املنبه

وحددت الدراسة مجموعة من النصائح 
لتجنب التعرض لهذا الخطر، من بينها 
محاولة تدريب الجسم عى االستيقاظ 
يف املوع�د املرغ�وب ب�دون أي وس�ائل 
مس�اعدة، أو م�ن خ�الل االعتماد عى 
ضوء الش�مس الذي يتس�لل إىل الغرفة 
ليك�ون عالمة عى موعد االس�تيقاظ، 
أو يف حال�ة ال�رضورة االعتم�اد ع�ى 
موس�يقى هادئة يف ضبط املنبه؛ حتى 

ال يتسبب يف اإلصابة بالفزع.

يتسبب بالسكتة القلبية... خطورة املنبه على صحتك
دراسات حديثة

طبيبك يف بيتك

ثالثة مشروبات خضراء حلرق الدهون

أعلن أنطون ياس�ريبوف، مدير 
الفض�اء  “إيكولوجي�ا  مخت�رب 
الذك�ي  الهات�ف  أن  الحيات�ي”، 
خ�الل النوم ليال، يحب أن يوضع 
بعي�دا عن الرأس مس�افة ال تقل 

عن مر واحد.
ويش�ري الخب�ري، إىل أن الكثريين 
ال يتخل�ون ع�ن هواتفه�م لي�ال 
م�ن  مقرب�ة  ع�ى  ويضعونه�ا 
مخداته�م. فمت�ى تش�كل ه�ذه 

الحالة خطورة عى الصحة؟
وفقا ل�ه، عندما ظه�رت أجهزة 
الهات�ف املحمول�ة، ع�رّب بع�ض 
م�ن  مخاوفه�م  ع�ن  األطب�اء 
األش�عة املنبعثة منه�ا، ألنها قد 
تس�بب الرسط�ان. ولك�ن الحقا 
ل�م يت�م تأكي�د ه�ذه املخ�اوف. 
ومن املفرض أالّ تسبب األجهزة 
املخ�اوف.  الحديث�ة مث�ل ه�ذه 
ألنه�ا تخضع الختب�ارات عديدة 

تؤكد ع�دم خطورتها عى صحة 
اإلنسان. ولكن مع ذلك لم يدرس 
بدرج�ة كافي�ة تأث�ري الهوات�ف 
وأنس�جة  أعض�اء  يف  الذكي�ة، 

الجسم الداخلية.
ويق�ول، “كقاع�دة عامة- يجب 
عدم الن�وم قرب الهات�ف، وعدم 
وضع�ه تح�ت الوس�ادة أو ع�ى 

الرسي�ر. ويفض�ل ع�دم وضعه 
بالق�رب م�ن ال�رأس، وأال تق�ل 
املسافة عن مر واحد بينهما، أو 

عى األقل نصف املر”.

ويضي�ف، يج�ب أن تك�ون هذه 
املس�افة يف املناطق الريفية أكرب، 
ألن انبعاث االشعاعات يزداد عند 

االبتعاد عن املحطة األساسية.
ويق�ول، “عندما تك�ون املحطة 
األساس�ية بعيدة كم�ا يف القرى 
مثال� فإن الهاتف يستهلك طاقة 
أكرب، من أجل االتصال باملحطة، 
ما يزيد من انبعاث االش�عاعات. 
لذل�ك يج�ب وضع�ه بعي�دا عن 

الجسم أثناء النوم ليال”.
ويضي�ف، عى األش�خاص الذين 
تنظي�م  أجه�زة  يس�تخدمون 
رضب�ات القل�ب، وض�ع الهاتف 
بعيدا عنهم لكي ال يسبب تداخال 

كهرومغناطيسيا.
وينصح الخبري، كل من يستخدم 
الهات�ف الذكي كثريا باس�تخدام 
لتقلي�ل  س�لكية  ال  س�ماعات 

التعرض لإلشعاع.

كل يوم معلومة

أين جيب ان نضع اجهزة “املوبايل” اثناء النوم ليال ؟
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أن�ا متزوجة ولدي ولد صغري، مش�كلتي هي أخت�ي الكربى عمرها 29 
س�نة، وهي ليس�ت متزوجة بالرغم من أنها عىل قدر كبري من الجمال، 
كم�ا أنها متعلم�ة إال أنها غري محظوظة أبًدا، كل من يتقدم لها ال يأتي 
ثاني�ة، وال يكتمل املوضوع تمت خطبتها مرتني، يحزنني وضعها كثريًا 

وأخ�اف عليها كثريًا أصبحت حزينة للغاية، أنا أهتم ألمرها كثريًا 
وأحبه�ا وأفكر بها طوال الوقت، أفكر كثريًا بمس�اعدتها لكني 

ال أعلم الكيفية وأش�عر بالعجز، كل يوم يصيبني هم أكرب مع 
تقدم عمرها، هي حساسة للغاية ماذا أفعل؟ .

النصائح والحلول:
1 لس�ت املس�ؤولة ع�ن أخت�ك. ف�ا تعذبي 

نفسك من دون طائل.
2 تذك�ري أن الل�ه ي�رزق من يش�اء ومتى 
يش�اء، ولهذا رزقك زوًجا قبل أن يرزقها، 
لكنك ال تعلمني أي نوع من الرزق يخبئه 
له�ا، فربما يك�ون العم�ل وربما يكون 

الزواج أيًضا فلماذا التشاؤم؟
3 أخت�ك يف عمر مناس�ب للزواج، هذا 
صحيح ولكن ينبغ�ي أال يكون العمر 

)غوالً( يخيفنا يف مس�ائل ال�زواج، ومن الخطأ االعتقاد أنها س�تضيع 
فرص الزواج بسبب كرب سنها.

4 تفك�ريك ه�ذا حتى لو ل�م تبوحي لها به س�ينعكس ع�ىل ترصفاتك 
وستشعر به وستتأذى، لهذا نصيحتي األساسية أن تدعي لها، ويمكنك 

من  خال األق�ارب واملعارف إىل م�ن يبحث عن فتاة التنب�ه 
طيب�ة وفاضل�ة لل�زواج فتقدميها بش�كل 

عادي وتلقائي، فربما.
يف  الزيج�ات  م�ن  الكث�ري  أن  تأك�دي   5
املجتمع�ات ويف معظم أنح�اء العالم تتم 
عن طريق ما يسمى )الزواج املرتب( سواء 
من خال الخاطب�ة أو من خال األقارب 
واملع�ارف أو الجرية، ورغ�م التحول الذي 
نش�هده وابتع�اد األجي�ال الجدي�دة عن 
التواصل االجتماعي الحقيقي، أي بعيًدا 
عن الوات�س والفايس بوك وغريها، فإن 
العقاء ما زالوا يشجعون عىل هذا النوع 
من التقارب الذي يس�اعد عىل التخفيف 
م�ن أزمة العنوس�ة س�واء للبن�ات أو 

الشباب.

ه�ل تعرف�ني أّن ط�ول أصاب�ع 
قدمي�ك يعك�س بع�ض جوان�ب 
شخصّيتك؟ قد يثري هذا دهشتك، 
لكن بالفع�ل يمك�ن اآلخرين أن 
م�ن  أرسارك  بع�ض  يكتش�فوا 
خاله�ا. فانظري إليه�ا جيداً ثّم 

تعريّف إىل أبرز صفاتك.
1 اإلصبع الكبري

إذا كان ه�ذا اإلصب�ع أكثر طوالً 
بش�كل ملح�وظ م�ن األصاب�ع 
األخرى، فهذا يعني أن شخصيتك 
تتس�م بالحيوية وأّن�ك تصبحني 
ش�ديدة الرتكي�ز عندم�ا يتعل�ق 
األمر بعملك أو بحياتك الخاصة. 
أما إذا كان هذا اإلصبع قصرياً إىل 
حّد م�ا فهذا يعني أن�ك تتمتعني 
بالقدرة عىل القيام بمهمات عّدة 
يف الوقت نفسه وتحققني نجاحاً 

ال ُيضاهى.
2 اإلصبع الثاني

إذا كان هذا اإلصبع طوياً، فهذا 
يش�ري إىل أّنك ال تتمتعني بالقدرة 
عىل وضع ح�ّد للرصاع�ات التي 
ق�د  وأّن�ك  محيط�ك  يف  تج�ري 
ُتظهرين شيئاً من العدائية تجاه 
َمن يطلقون آراًء مناقضة لرأيك.

أم�ا إذا كان ه�ذا اإلصب�ع يتمتع 
بط�ول عادي، فهذا ي�دّل عىل أّنك 
عادة م�ا تفكرين بحكمة قبل أن 
تأخ�ذي أي ق�رار وأّن�ك ال تحبني 

مواجهة املواقف االنفعالية.
3 اإلصبع الثالث

ه�و  ه�ل  جي�داً.  إلي�ه  أنظ�ري 
طويل؟ إذاً، أنت مفعمة بالطاقة 

والحم�اس وخصوص�اً يف مكان 
باملهنية  عملك. فأن�ت تتمتع�ني 
الظاه�رة وتبذل�ني الكث�ري م�ن 

الجهود من أجل بلوغ أهدافك.
أم�ا إذا كان ه�ذا اإلصبع قصرياً، 
فه�ذا يعن�ي أّنك تحب�ني خوض 
املغامرات غري محس�وبة النتائج 
وأّن�ه ال يمكن�ك أن تبق�ي لوقت 
طوي�ل يف األماك�ن املغلق�ة مثل 

غرفتك ومكتبك...
4 اإلصبع الرابع

يف ح�ال كان ه�ذا اإلصبع طوياً 
بش�كل غ�ري ع�ادي، فه�و ي�دّل 
عىل أّن�ك تحبني إقام�ة العاقات 
االجتماعية وأّن�ك ُتبدين اهتماماً 
كبرياً باألشخاص الذين يعيشون 

يف محيطك.
وعىل عكس ذل�ك، إذا كان عادياً، 
فهذا يشري إىل أّنك تفضلني البقاء 
بمف�ردك بني الح�ني واآلخر لكي 
تأخذي القرارات الصائبة بنفسك 

يف ما يتعلق بعائلتك وعملك.
5 اإلصبع الخامس

إذا كان ه�ذا اإلصب�ع أكثر طوالً 
مما يج�ب أن يك�ون عليه، فهذا 
م�ن  الج�دي  الجان�ب  يكش�ف 
أّن�ك تحبني  ش�خصيتك ويعن�ي 
تطبيق النظام يف كل أمر تقومني 
ب�ه. لذا، فأنت ال تحبني املفاجآت 

أياً كان نوعها.
أم�ا إذا كان إصب�ع قدم�ك ه�ذا 
قص�رياً ج�داً، فهو يدّل ع�ىل أّنك 
تحتفظني بطباع طفولية وتحبني 

املرح والضحك واملغامرة.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

ترك�ز الي�وم ع�ىل اتج�اه مع�ني، ولك�ن ربما 
تواجه�ك بع�ض املش�اكل املعق�دة الت�ي تتعلق 
بالقضاي�ا املطروحة اآلن. ك�ن حريصا عند التعامل 
مع األش�خاص املحيطني بك وخاصة ترصفاتك معهم. 
ال تحت�اج بالرضورة إىل تغيري أس�لوب حياتك، ولكن ال 

بأس من إجراء بعض التعديات البسيطة.

من ناحي�ة العم�ل والحياة الخاص�ة ُيفرض 
عليك بعض التعديل يف منهج عملك ومبادراتك 
الخاص�ة. ع�رب أكث�ر ع�ن ش�خصيتك لتزيد من 
التق�ارب بين�ك وب�ني املحيطني ب�ك. ُتواج�ه بعض 
مش�اكل الس�منة الناتج�ة ع�ن اإلقب�ال ع�ىل الطعام 
كتنفي�س للضغ�ط أو كتعوي�ض نف�ي عن الش�عور 

بالفراغ أو القلق.

علي�ك أن تك�ون أكث�ر ثق�ة بقدرات�ك، ع�ىل 
الرغ�م م�ن أن بعضه�م يح�اول الني�ل من�ك 
وإحباط عزيمتك. تقابل الش�خص املناس�ب هذا 
األس�بوع، وقد يش�عرك ذلك بارتياح كب�ري بعد فرتة 
صعب�ة أمضيتها أخريا. ال تهمل أو تس�تخف بتعليمات 

الطبيب.

رغبت�ك يف التطوير ق�د تواجه ببع�ض اآلراء 
املغاي�رة، لك�ن إرصارك يعيد تصوي�ب األمور 
ملصلحتك. لن يعكر املغرضون صفو العاقة بينك 
وب�ني الرشي�ك فا تقل�ق. كن من أصحاب األجس�ام 
الرش�يقة كتل�ك الت�ي تش�اهدها يف الربام�ج الخاصة 

بالحفاظ عىل صحة سليمة ورشيقة.

ال تتوق�ع أنك س�تقيض يوم�ك يف املنزل، فمن 
املحتم�ل أن تقضي�ه يف قي�ادة الس�يارة أو يف 
مكان بعي�د عن املنزل بصفة عام�ة. يجب عليك 
اليوم أن تويف بعهودك وأن تلتزم بمواعيدك. حاول أن 
تكافئ نفس�ك مهما كان الوقت ضيقا حتى تنىس تعب 

وعناء هذا اليوم.

تحب أن يش�اركك اآلخرون برأيهم يف أفكارك 
وخططك. تحب أن تهت�م بمن حولك وهذا ما 
ترك�ز عليه بالفعل اليوم. تع�ري الجميع انتباهك 
دون تفرقة بني ش�خص وآخر. اهتم بالحبيب أيضا 
فل�ه ح�ق عليك. ال تف�رط يف مس�اعدة اآلخرين لكي ال 

تشعر بالتعب واإلرهاق.

تفقد ثقتك يف نفس�ك اليوم إىل حد ما وتش�ك 
يف قدرتك. ال داع للشعور باإلحباط أو الفشل. 
مهارات�ك ممت�ازة، فح�اول أن تنظ�ر للموق�ف 
بطريقة موضوعية وركز عىل الس�بب وراء إخفاقك 
يف انج�از مس�ؤولياتك أو مش�اريعك. أن�ت مضط�رب 

نفسيا بسبب وضعك املادي املتدهور.

الضغوط العملية هي أكثر ما يكون مس�يطرا 
ه�ذا الي�وم، وخصوص�ا يف فرتة الظه�رية التي 
ستنهمك بها يف العمل املرتاكم عليك منذ فرتة، حتى 
أن�ك لن تجد الوقت للرد عىل اس�ئلة املوجودين حولك. 
يف املساء تلغي بعض مواعيدك الشخصية بسبب أعمالك 

الكثرية. قد يكون يوما مما، لكنه ليس بسيئ.

تتمي�ز اليوم بق�وة إرادة وعزيمة ال مثيل لهما. 
عندما تذهب إىل أي مكان، تشعر أن كل الظروف 
متاحة لك لتحقيق ما تريد. ال يستطيع أحد أن يقف 
يف طريقك اليوم. ربما يتهمك البعض بالكسل أو اتخاذ 
الطريق األس�هل ولكن اليوم س�يكون مختلفا وستتفاجأ 

بردود أفعالهم. كن متحمسا دائما.

تش�عر بحماس�ة ش�ديدة، وتنتقل إىل مواقع 
أكثر إيجابية واىل يوم واعد جداً. يس�هم الجو 
اإليجابي يف إح�ال الطمأنينة بينك وبني الرشيك 
وينقلكم�ا إىل أج�واء من الرومانس�ية . إذا ش�عرت 
برتاخ�ي عضاتك قم ببعض التماري�ن الخاصة بكمال 

األجسام.

تس�مع أخبارا جديدة تتعل�ق بمرشوع مهم. 
صدق�ك واس�تقامتك ق�د يؤث�ران يف اآلخرين، 
اجعل ش�يئاً م�ا يف غ�ري مصلحتك يفي�دك. منح 
الرشي�ك املزيد م�ن الراح�ة والتفكري يس�اعد جدياً 
يف ح�ل املش�اكل، وإيجاد مخرج ل�كل معضلة. وضعك 
الصحي يبقيك يف وضع مضطرب وتش�عر أن ثمة شيئاً 

غري مريح يثقل كاهلك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

قرارات مهمة عىل الصعيد املهني. التذّمر من 
ترصفات الرشي�ك يؤدي اىل بع�ض االنزعاج، 
لك�ن املعالج�ة تحت�م علي�ك القي�ام بخط�وات 

رسيعة.
 ح�رّك الطاقة يف جس�مك وفجرها بخط�وات تمهيدية 

للقيام بمرشوع صحي مفيد.

1916 - استسام الحامية الرتكية 
يف الطائف للقوات العربية.

1943 - انتخاب بش�ارة الخوري 
رئيًسا للبنان.

1959 - عبد الكريم قاس�م يأمر 
بإع�دام ضباط نارصي�ني اتهموا 

بالتآمر عليه.
ع�ن  مالط�ا  اس�تقال   -  1964

اململكة املتحدة.
1970 - الرؤساء العرب يتوافدون 
ع�ىل القاه�رة لعقد قم�ه طارئه 
حول الح�رب األهلي�ة األردنية / 
الفلس�طينية والتي عرفت باسم 

أيلول األسود.
يف  عس�كري  انق�اب   -  1979
أفريقيا الوسطى يزيح جان بيدل 

بوكاسا عن الحكم.
1982 - انتخ�اب أم�ني الجمي�ل 
رئيًس�ا للبنان وذلك بع�د اغتيال 

الرئي�س املنتخ�ب بش�ري  أخي�ه 
الجمّيل.

ش�خص   2000 مقت�ل   -  1985
نتيجه لزلزال قوي هز املكسيك.

مؤتم�ر  انعق�اد  -ب�دء   1989
الطائف بالسعودية لحل مشكلة 

الحرب األهلية اللبنانية.
لجن�ة القوات املس�لحة بمجلس 
الش�يوخ األمريك�ي تواف�ق عىل 
الرئي�س ج�ورج بوش  ترش�يح 
رئيًس�ا  ب�اول  كول�ن  للجن�رال 
ل�أركان، ليك�ون الجن�رال باول 
أول أمريك�ي م�ن أص�ل أفريقي 
يص�ل إىل هذا املنصب العس�كري 

الرفيع.
ع�ن  أرميني�ا  -اس�تقال   1991

االتحاد السوفيتي.
بعث�ة لأم�م املتحدة تب�دأ عملها 
للبحث عن أسلحة الدمار الشامل 

يف العراق.
1993 - الرئيس الرويس بوريس 

يلتسن يحل الربملان.
الجزائ�ر  يف  مس�لحون   -  1997
يذبح�ون 53 ش�خًصا يف »قري�ة 

قلب الكبري«.
1999 - زلزال شديد يقتل 2000 
يف تايوان ويصيب ويرشد اآلالف.

2001 - انتخ�اب أرنول�د روت�ل 
رئيًسا لجمهورية إستونيا.

2008 -رئيس الوزراء اإلرسائييل 
إيهود أوملرت يعلن اس�تقالته من 
منصبه وذلك بعد اتهامة بالفساد 
وإج�راء انتخابات مبك�رة داخل 
حزب كاديما الحاكم لم يرتش�ح 
موقع�ه  أخرست�ه  وبذل�ك  له�ا 

برئاسه الحزب.
س�مري جعجع يعل�ن يف كلمته يف 
مهرجان لذكرى ش�هداء القوات 

اللبناني�ة يف جونيه اعت�ذاره عن 
األخطاء الت�ي ارتكبته�ا القوات 

أثناء الحرب األهلية.
2013 - حادثة القتل الجماعي يف 
املركز التجاري وس�تغيت تخلف 
أكثر م�ن 68 قتيًا وح�وايل 175 
جريًح�ا، تبن�ى الهج�وم حرك�ة 

الشباب املجاهدين.
اتف�اق  ع�ىل  التوقي�ع   -  2014
الس�لم والرشاك�ة الوطني�ة بني 
جماعة أنص�ار الله “الحوثيون” 
إلنه�اء  اليمني�ة  والحكوم�ة 

االحتجاجات الحوثية.
2016 - غرق مركب قبالة ساحل 
منطقة رش�يد بم�رص، مما أدى 
لغ�رق أكث�ر 204 ش�خًصا كانوا 
أثن�اء محاولته�م  متنه�ا،  ع�ىل 
الهجرة خارج الباد بطريقة غري 

رشعية.

* يستخدم رجال االسكيمو الثاجات ملنع الطعام من التجمد!!
* صوت البطة ال صدى له وال احد يعلم ملاذا؟!

* من املمكن ان تصعد البقرة الدرج ولكن من املستحيل ان تنزل
هذه الجملة تستعمل كل احرف اللغة االنجليزية با استثناء

* مضغ اللبان أثناء تقطيع البصل يمنع الدموع
* القطة لها 32 عضلة يف كل أذن

* من املستحيل قتل نفسك بواسطة حبس الَنَفس
Mohammad أكثر األسماءتسميًة يف العالم هو محمد *

* كل الكائنات تحرك فكها الس�فيل عنداألكل، عدا التمس�اح فإنه 
يحرك فكه العلوي

هـــــل تعلــــــم

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
االش��كر   وحيان��ي  الي��وم  لبس��لي  اس��ود 
مرم�����ر  والركب��ة  الني��ل  نه��ر  والش��عر 

اقب��ل  ولف��ي  ي��ا  ش��متريد  واش��تم  س��ب 
تزع��ل  وماري��د  اه��واك  ان��ي  تظل��م  وال 

عن��ي  امش��ي  ك��وم  واخلي��ط  ابرت��ك  ه��اك 
هذن��ي  ش��ل  ج��ا  اجل��روح  اش��ل  بي��ة  ل��و 

مبكان��ة واك��وي  مب��وس  اكص��ة  ارد  كلب��ي 
مهان��ة كله��ن  دروب  اعل��ى  علمن��ي 

قصة مثل

نگنگ ابيتكم .. واتعّشى ْهنا

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

مشكلتي أختي الكبرى العزباء

مغامرة طفولية أم عدائية؟ 

طول أصابع قدمك يكشف أي نوع من النساء أنِت

حدث يف مثل هذا اليوم

كلمات متقاطعة
افقي

-1من الدول االسيوية املصنعة � مغارة.
 � )م(  أليم�ة  ذك�رى   � الن�ريان  -2ألس�نة 

إناء”مبعثرة”.
-3حرف مكرر � متشابهان � مدينة أسرتالية.

-4 انهض )م( � مدينة ايطالية )م( � من الطيور .
-5رضوري للحي�اة � طب�ل � مضخ�ة اله�واء يف 

الجسم.
-6 يغوي )م( � للتمني � متشابهان.

-7طليق )م( � مخلوقات نورانية )م(.
-8نجمة سينمائية عربية � من اصابع اليد )م(.

-9ذكر الدجاج � عني يف الجنة )م( � للنصب )م(.
عمودي

-1من اإلنبياء )عليهم السام( � بسط يده.
-2 صوت الحمار � تمهل.

-3أبله � فاه )م( � آخر العاج )م(.
-4أشهر موسيقيي األندلس )م(.

-5مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية � مواعظ.
-6تهديد بالعقاب � متشابهان.

-7دق � أسوة.
-8ساح قديم � يعيش يف البحر )م(.

-9تسبق العمل � ماركة سيارات .
-10 أوشك �  عظام امليت البالية.

-11عاصمة اسيوية � من مشتقات الحليب .
-12ممثلة عربية اعتزلت التمثيل .
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يرضب للش�خص ال�ذي يظهر رشاهت�ه للطعام ، فا يرتّف�ع عن تناول 
طعام غريه ، مع عدم حاجته لتناوله ، رشاهة منه ودناءة . 

أصله: 
أن رج�ا دخ�ل عىل أح�د أصحابه ، ذات مس�اء ، فوجده يتن�اول طعام 
عش�اءه . فدعاه صاحبه إىل تناول الطع�ام معه مجاملة . فقال الرجل : 
أنه تناول عشاءه يف بيته يف التو ، وأنه ال يستطيع تناول يشٍء آخر إلماء 
معدته بالطعام . فعاد صاحبه يجامله ، فقال له : )) تفضل نكنك شوية 
(( . فل�م ي�ر الرجل بدا من تلبية دعوة صاحبه ، فجلس إىل املائدة . وبدال 
م�ن أن ينگن�گ راح يأكل بش�هية عجيبة ورشاهة غريب�ة ، ويلقم لْقما 
منك�را .. حتى أت�ى عىل ما يف املائدة من طعام صاحبه . فدهش صاحبه 
م�ن ذل�ك ، وقال له : )) ما ش�اء الله . كل هاي وان�ت متعّش (( . فقال 
الرج�ل : )) إي والل�ه .. چنت متع�ّش (( فقال صاحبه : )) بس هّس�ه 
اشس�ّويت ؟( . فقال الرجل : )) إنت گلت يل أگعد نگنگ .. نگنگت شوية 
وّي�اك (( . فقال صاحبه : )) ش�وف .. مرّة الّجاي�ة .. } نگنگ ْببيتكم .. 
واتعّش�ا ْهن�ا{ . فعلم الرجل أنه قد تعدّى أص�ول الضيافة وآدابها ، والم 

نفسه عىل ذلك . وذهب ذلك القول مثا.



قررت الرشكة املنتجة لفيلم »أهل الكهف« طرحه يف شهر ديسمرب 
املقبل، حيث يتبقى له مشاهد قليلة يتم تصويرها يف املغرب، وقد 
استغل املخرج عمرو عرفة فرتة التوقف وانتهى من مونتاج معظم 

أجزاء الفيلم حتى يكون جاهزًا للعرض.
جميع  ويضم  الدعائي،  البوسرت  املنتجة،  الرشكة  طرحت  ولقد   
النبوي،  خالد  فهمي،  مصطفى  حميدة،  محمود  أبرزهم:  أبطاله، 
وهو  ممدوح،  محمد  فواز،  صربي  مصطفى،  ريم  عادل،  غادة 

سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.
الزمن،  مع  اإلنسان  رصاع  حول  الكهف«  »أهل  فيلم  قصة  وتدور 
وهذا الرصاع يتمثل يف ثالثة من البرش يبعثون إىل الحياة بعد نوم 
الزمن  أكثر من ثالثة قرون ليجدوا أنفسهم يف زمن غري  يستغرق 

الذي عاشوا فيه من قبل.
»أهل  بفيلم  دورها  أحداث  ضمن  عادل  غادة  النجمة  وتدخل 
الكهف«، يف رصاعات كبرية مع النجم خالد النبوي، حيث تقف مع 
امللك ضده، والذي يجسده الفنان مصطفى فهمي، والفيلم يتناول 

قصص وحكايات تاريخية مشوقة.
مشاهد  تصوير  من  املاضية  الفرتة  يف  انتهى  النبوي  خالد  النجم 
تدور  برصاعات  األحداث  وتتواىل  الكهف«،  »أهل  فيلم  يف  األكشن 
بينه وبني الفنان صربي فواز، الذي يجسد دور وزير رشير يحرض 
عىل القتل والفساد خالل األحداث ويقوم بقتله بطل العمل يف نهاية 

األحداث ليأخذ بثأر الجميع.

الفنان حممد هنيدي 
يكشف سر إعالنه 

اعتزال التمثيل

 يوم واحد وتنتهي الفنانة بشرى من 
فيلم »معالي ماما«

كنده علوش على »شاهد« يف جتربة خاصة

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

  07810090003هاتف هيئة التحرير

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

كش�ف الفنان املرصي، محمد هنيدي، 
عن رس إعالنه اعتزال التمثيل واتجاهه 
للغن�اء يف األفراح الش�عبية، بحس�ب 
منشور كتبه عرب حس�اباته الرسمية 
االجتماعي.وق�ال  التواص�ل  بمواق�ع 
محمد هنيدي إن “هذا املنشور ال يعدو 
س�وى مزاحا مع جمهوره ليس أكثر، 
ولكن�ه ع�اود وفجر مفاج�أة بإعالنه 
أن فكرة البوس�ت ترجع إىل استعداده 
لبطول�ة مرسحية جديدة م�ن إخراج 
خالد جالل، وسيظهر فيها بشخصية 

مطرب شعبي بحسب أحداثها”.
وأوض�ح هنيدي أنه س�يعلن تفاصيل 
هذه املرسحية عرب حساباته الرسمية 
االجتماعي.وأث�ار  التواص�ل  بمواق�ع 
الفنان امل�رصي حالة م�ن الجدل بعد 
إعالنه ع�ن اعتزال التمثي�ل، واتجاهه 
للغن�اء يف األفراح الش�عبية، بحس�ب 

ع�رب  كتب�ه  منش�ور 
حس�اباته الرسمية 

بمواقع التواصل 
 ، ع�ي الجتما ا
يؤكد  أن  قبل 
الفنان أن ما 
حدث مجرد 
م�ع  م�زاح 

جمهوره.
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عـين على العالم

Emmy املقامة حاليا عن عدد من  أعلنت إدارة جوائز ال� 
الجوائز، حيث فازت كيت وينسليت بجائزة إيمي ألفضل 
 ،Mare of Easttown ممثلة رئيسية يف مسلسل قصري عن
فيما نال إيوان مكريجور جائزة إيمي ألفضل ممثل رئييس 

.Halston يف مسلسل قصري عن
وكانت فازت جني سمارت بجائزة إيمي ألفضل ممثلة يف 
دور رئييس يف مسلسل كوميدي عن Hacks، ونال جيسون 
يف  رئييس  دور  يف  ممثل  ألفضل  إيمي  جائزة  سوديكس 
Ted Lasso، بينما نال جائزة إيمي  مسلسل كوميدي عن 
 The Queen’s لفئة أفضل إخراج ملسلسل قصري، مسلسل
ملسلسل  تأليف  ألفضل  إيمي  جائزة  وذهبت   ،Gambit

.I May Destroy You قصري إىل مسلسل
ممثلة  ألفضل  إيمي  بجائزة  وادينجهام  هانا  وفازت 
نال  فيما   ،Ted Lasso عن  كوميدي  مسلسل  يف  مساعدة 
يف  مساعد  ممثل  ألفضل  ايمي  جائزة  جولدستاين  بريت 

.Ted Lasso مسلسل كوميدي عن

نادين جنيم وخطوة جديدة تبعدها عن الدراما

إيوان مكرجيور وكيت وينسليت أفضل ممثلني 
Emmyمبسلسل قصري يف حفل الـ

طرح فيلم »أهل الكهف« يف دور العرض يف ديسمرب املقبل

شركة صينية تطور براءة اختراع 
لتقنية موبايل لمراقبة الزالزل

 iOS مستخدمو واتسآب لنظام
يحصلون على مميزات جديدة 

نرشت رشك�ة صينية متخصصة يف 
صناعة الهواتف الذكية براءة اخرتاع 
ل�� “الطريق�ة واملع�دات لتحقي�ق 
املراقبة الزلزالية لألجهزة املحمولة” 
 ،CN113406696A املنش�ور  برقم 
حيث تص�ف براءة االخ�رتاع نظاًما 
قادًرا عىل قراءة / مراقبة النش�اط 
الزل�زايل م�ن جهاز متنقل، وس�يتم 
يف  التكنولوجي�ا  ه�ذه  اس�تخدام 

الكشف عن الزالزل .
وس�يقوم “الجهاز املحم�ول” بنقل 
البيانات الرئيسية التي تم الحصول 
عليها إلرس�الها إىل مرك�ز معالجة 
الزالزل، وأض�اف التقرير أن النظام 
للمعالج األس�ايس  أيًضا  سيس�مح 
بتحدي�د وتوقع أح�داث الزلزال بناًء 
عىل قراءات متعددة، وقامت الرشكة 
يف وقت سابق بتسجيل براءة اخرتاع 

لح�ل الهات�ف الذكي القاب�ل للطي 
لتقلي�ل التجع�د يف األجه�زة القابلة 

للطي.
وس�جلت الرشك�ة ب�راءة االخ�رتاع 
هذه ل�دى CNIPA )اإلدارة الوطنية 
الصيني�ة للملكية الفكرية(، وبراءة 
االخرتاع هذه تحم�ل عنوان “هيكل 
وهي�كل  املرن�ة  للشاش�ة  الدع�م 
الشاش�ة املرنة واملعدات الطرفية”، 
التصميم  للوثائق، يش�تمل  ووفًق�ا 
عىل هيكل�ني داعمني للوحة العرض 

املرن�ة، أم�ا الهي�كل الثان�ي، 
القري�ب من الشاش�ة، قابل 
للتش�وه.. وم�ن ث�م عندما 
يكون الجهاز مغلًقا، تكون 
فرصة الشاشة منخفضة 
للتأث�ر بتجع�د أكرب عىل 

املدى الطويل.

يحص�ل مس�تخدمو واتس�آب لنظ�ام iOS ع�ىل دعم ع�رب األجهزة يف 
اإلص�دار الثابت م�ن التطبيق، حيث يتمتع مس�تخدمو واتس�اب اآلن 

بوظائ�ف متعددة األجه�زة يف إصدار iOS الثابت من التطبيق.. س�يتلقى 
مس�تخدمو أحدث إصدار 2.21.180.14 من WhatsApp لنظام التشغيل 
iOS الذي�ن اش�رتكوا يف الربنامج التجريبي رس�الة عرب األجهزة يف قس�م 

األجهزة املرتبطة يف اإلعدادات .
وبفض�ل توافقه مع أجهزة متعددة، ليس�ت هناك حاج�ة إلبقاء هاتفك 
متصالً باإلنرتنت. لتنش�يط اإلصدار التجريب�ي متعدد األجهزة عىل نظام 
التش�غيل iOS ، يرجى التحديث إىل أحدث إصدار من App Store وتحديد 
الع�رض متعدد األجهزة يف قس�م “األجهزة املرتبطة”... اآلن امس�ح رمز 

. WhatsApp Web االستجابة الرسيعة ضوئًيا بهاتفك كما هو الحال يف
باإلضاف�ة إىل ذل�ك ب�دأ WhatsApp أيًض�ا يف اختبار ميزة دلي�ل األعمال 
الجديدة يف التطبيق والتي ستسمح للمستخدمني يف الربازيل بالعثور عىل 

الرشكات والخدمات املحلية يف التطبيق.
يت�م حالًي�ا اختب�ار املي�زة يف س�او باول�و، وتخط�ط الرشك�ة لنرشها 

للمستخدمني يف الهند وإندونيسيا قريًبا.
سيشمل االختبار آالف الرشكات يف فئات مثل البقالة والتجزئة والخدمات 

املحلية يف بعض أحياء ساو باولو.
استحوذ Facebook عىل WhatsApp مقابل 19 مليار دوالر يف عام 2014 
، لكن النظام األس�ايس يفتقر إىل نموذج الس�تثمار ماليني املس�تخدمني 
النش�طني يومًيا. تبحث الرشكة حالًيا عن ط�رق مختلفة لتوليد األرباح، 

لكنها لم تستبعد اإلعالنات داخل التطبيق.

طور فريق من الباحثني الدوليني أداة ذكاء اصطناعي )AI( يمكنها التنبؤ 
بكمية األكس�جني اإلضافية التي قد يحتاجه�ا مريض COVID-19 أثناء 
الرعاي�ة يف املستش�فى، وللتحق�ق من دق�ة أداة ال�ذكاء االصطناعي، تم 

اختبارها يف عدد من املستشفيات عرب القارات الخمس.
وأظهرت النتائج أنها تنبأت باألكسجني املطلوب يف غضون 24 ساعة من 
وصول املريض إىل قس�م الطوارئ، مع حساسية 95 يف املائة وخصوصية 
تزي�د ع�ن 88 يف املائ�ة، وتم تحلي�ل نتائج ح�وايل 10000 مريض مصاب 

بفريوس كوفيد 19- من جميع أنحاء العالم يف الدراسة.
واس�تخدمت هذه التقني�ة، املعروفة باس�م التعلم الفي�درايل، خوارزمية 
لتحليل األش�عة السينية للصدر والبيانات الصحية اإللكرتونية من مرىض 
املستش�فى الذين يعانون من أعراض COVID-19، وللحفاظ عىل الرسية 
التام�ة للم�رىض، تم إخف�اء هويته تماًم�ا وتم إرس�ال خوارزمية إىل كل 

مستشفى حتى ال تتم مشاركة أي بيانات أو ترك موقعها.

يستخدم مجرمو اإلنرتنت تيليجرام منذ سنوات، ألنه مشفر 
ويس�هل الوصول إليه وفًقا لتحقي�ق حديث أجرته صحيفة 
-C  فاينانشيال تايمز ومجموعة االستخبارات اإللكرتونية

berint عىل الرغم من ذلك، كان هناك “ارتفاع بنسبة 100% 
يف اس�تخدام مجرمي اإلنرتنت لتطبي�ق Telegram” مؤخرًا. 
وتقول فاينانش�يال تايمز إن ارتفاع النش�اط اإلجرامي عىل 
التطبيق ج�اء بعد أن توافد املس�تخدمون عليه بعد تغيري يف 

سياس�ة الخصوصية يف واتس�آب .إذا كنت تتذكر فقد طلبت 
واتس�اب من مس�تخدميها قبول سياس�ة منقحة تسمح لها 

بمش�اركة البيانات مع رشكتها األم فيسبوك يف وقت سابق من 
-Wha  هذا العام. كان املستخدمون غاضبني، وكان عىل

sApp أن يوضح أنه ال يزال غري قادر عىل قراءة اتصاالتهم 
الخاصة. ومع ذلك هاجر األشخاص إىل منافسني يقدمون 
 ، Telegram إمكانات مراس�لة مماثلة آمنة - بالنسبة إىل

فقد أدى ذلك عىل ما يبدو إىل زيادة النشاط اإلجرامي الذى 
يتم إجراؤه من خالل التطبيق.وفًقا للمحققني هناك شبكة 

متضخمة من املتسللني يشاركون ويبيعون ترسيبات البيانات 
يف قن�وات تضم عرشات اآلالف من املش�رتكني. عدد املرات التي ورد 

فيه�ا ذك�ر “Email:  pass” و “Combo” يف التطبي�ق خ�الل الع�ام 
امل�ايض ارتفع بمقدار أربعة أضعاف... تحتوي بعض مقالب البيانات 
املتداولة عىل التطبيق ع�ىل 300000 إىل 600000 مجموعة من الربيد 

اإللكرتون�ي وكلمة املرور لخدم�ات األلعاب والربي�د اإللكرتوني. يبيع 
مجرم�و اإلنرتنت أيًض�ا معلومات مالية، مثل أرق�ام بطاقات االئتمان 

ونسخ جوازات السفر وأدوات القرصنة من خالل التطبيق.

تطوير أداة ذكاء جديدة للمساعدة 
 COVID-19 على عالج مرضى

تيليجرام يشهد ارتفاًعا حاًدا في 
أنشطة المجرمين اإللكترونيين

  

تغريدات

هاني عاشور

نوال الزغبي

 ثالثني سنة من النجاح والتمّيز والرقّي. 
ــالم  ــة يف االع ــة الفارق MBC العالم
ــي. ألف  ــكل مواطن عرب ــاة فخر ل مدع

مربوك وعقبال املّية.

 الدعايات االنتخابية املرتفة تكشف 
ــات بعض  ــي ، وتصرحي ــاد املال الفس
املرشحني تكشف السذاجة ، والناس 
ــول  ــوف، وتق ــي واملكش ــرأ املمح تق

)لالسف(.

مع بدء العد التنازلي..
انتخابات تشرين 2021 

ليست كسابقاتها  

يف املرآة 

لم يبَق سوى )19( يوماً عىل االنتخاباِت الترشيعّية »املبكرة »، رغم 
التقارير واآلراء يف وقٍت سابٍق عن احتمال تأجيلها،  انتشار بعِض 
انتخابياً  عرساً  وسيكون  حاٍل..  واقَع  أصبح   2021-10-10 لكن 

وصانعاً للتغيري كما يصفه الكثريون.
سابقاتها،  عن  كثرياً  تختلف  االنتخابات  هذه  أن  يعلم  جميعنا 
االحتجاجات  انطالِق  بعد  للبلد،  طبيعية  غري  ظروٍف  يف  أتت  ألنها 
الشعبّية منذ عام 2019 يف عدِة محافظاٍت، رداً عىل تردي األوضاع 
ووصلت  والبطالة،  اإلداري  الفساد  وانتشار  للبالد،  االقتصادّية 
مطالُب املتظاهرين إىل إسقاط النظام واستقالِة حكومة عادل عبد 

املهدي، وتشكيل حكومٍة مؤقتة وإجراِء انتخابات مبكرة.
نقاٍط،  عدِة  يف  سابقاتها  عن  كثرياً  اختلفت  االنتخاباُت  هذه  نعم، 
منها انها جاءت بعد احتجاجاٍت شعبيٍة عارمة هزت البالَد وشلت 
وأصيب   700 من  أكثر  استشهَد  ذلك  إثر  وعىل  ما،  نوعاً  حركتها 

اآلالف من شباب ترشين.
عبد  عادل  بحكومِة  تطيَح  أن  ترشين  احتجاجاُت  استطاعت 
املهدي، لتأتي حكومة الكاظمي »املبكرة« بعد عناٍء كبرٍي وسجاالت 
ومناكفاٍت سياسيٍة، وسط غلياِن الشارع العراقي، إثر االحتجاجات 

الكبرية التي فرضت نفسها بقوة.
مجلس  تغيرَي  احتجاجاتهم  خالل  من  الترشينيون  واستطاَع 
املفوضني يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، واختيار مجلٍس 
من القضاة ليتسلم زماَم األمور يف املفوضية، كما تم تغيرُي قانون 

االنتخابات ليصبح متعدَد الدوائر.  
نعم، لقد ظل العراُق ألكثر من خمسِة أشهر دون حكومٍة يف أعقاب 
استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد املهدي، إثر اندالع 
هذه التظاهرات، وبعد اعتذار عدنان الزريف، ومن قبله محمد توفيق 
تأييد  عىل  الحصوِل  يف  فشلهما  إثر  الحكومة،  تشكيل  عن  عالوي، 
الكتل األساسية يف الربملان، ويف خضم أشهر من االحتجاجات، كلّف 
الكاظمي،  مصطفى  الحايل  الوزراء  رئيس  صالح،  برهم  الرئيُس، 

بتشكيِل الحكومة. 
أّدى الكاظمي اليمني الدستورية يف الربملاِن العراقي بتاريخ )7 أيار/ 
الخاصة  جلسته  العراقي  النواب  مجلس  عقَد  حيث   ،)2020 مايو 
بحضور 266 نائباً، للتصويِت عىل حكومة الكاظمي، وصّوت مجلس 
الثقَة لحكومة  النواب  الوزارّي، ومنح مجلس  النواب عىل منهاجِه 
الكاظمي، وصّوت عىل أغلب وزرائه مع تأجيِل بعض الوزراء، وأّدت 
دامْت  الجموِد  بذلك حالة من  لتنتهي  الدستورية،  اليمني  الحكومة 

عدة أشهر.
االحتالل  بعد  للوزراء  رئيس  أول  الكاظمي  العراق..  يف  مرٍة  وألول 
االمريكي للبلد عام  2003 ال يرشح نفسه يف االنتخابات، وليست 

لديه قائمة انتخابية، ولن يكون طرفاً باملنافسة السياسية فيها.
معيشيٍة،  أزمٍة  من  العراُق  يعاني  فيما  االنتخابات،  هذه  وتأتي 
وانعدام بعض الخدمات األساسّية يف عدٍد من املحافظات، واسترشاء 
الفساد، السيما بعد قراِر حكومِة الكاظمي رفع سعر رصف الدوالر 
يف العراق، هذا القرار الذي لم يكن مدروساً من جميع جوانبه، وأنهك 
املواطَن اقتصادياً، األمُر الذي أدى اىل ارتفاِع االسعار يف البلد بشكٍل 
بني  البطالة  وارتفاع  االجتماعية،  الفوارق  كبرٍي وملحوٍظ، وظهور 
أوساِط الشباب، وانتشار العوز لدى الكادحني من أصحاب الدخل 

املحدود.
نتائج  به  تأتي  قد  ما  تغيري  عىل  آمالهم  يعلقوَن  ..العراقيون  نعم 
االنتخابات، ال سيما التيارات الشبابية التي ساهمت يف احتجاجات 
ترشين، عىل الرغم من أن بعض الناشطني الذين نزلوا إىل الشوارع 
منذ سنتني، أبدوا تشاؤمهم من احتماِل حصوِل أي تغيرٍي يف املشهد 

العراقي.
ويف الختام أقول: لنخرج جميعاً ونديل بأصواتنا، ونحُث الجميع عىل 
انتخابياً  عرساً  االقرتاع  يوَم  ونجعل  االنتخابات،  هذه  يف  املشاركِة 
مليئاً بالتفاؤل.. وال نعطي صوتنا ملن ال يستحق، أومن عاَث فساداً 

يف بالدنا.. فالشعوُب هي من تصنع التغيرَي يف بلدانها.
َما  ُواْ  ُيَغريرِّ َحتَّى  ِبَقوٍْم  َما   ُ ُيَغريرِّ الَ  اللَّه  إِنَّ   ﴿( وجل:  عز  الله  يقول   

ِبأَْنُفِسِهْم ﴾(. 
إذاً.. التغيرُي هو التحول من حالٍة واقعيٍة نعيشها إىل حالٍة منشودٍة 

نريُد الوصوَل إليها.

حييى الزيدي

احتل اسم نادين نسيب نجيم ترند 
فور  املاضية  الساعات  خالل  تويرت 
دور  املوريكس  حفل  يف  ظهورها 
دورها  عن  ممثلة  كأفضل  باختيارها 
 ،2020 األخري  الرمضاني  بمسلسلها 
وكشفت نادين خالل الحفل عن غيابها 

املنافسة  عن  القادم  الرمضاني  املوسم 
الخاصة  بأعمالها  النشغالها  الدرامية 
وحياتها العائلية. ولكن هل هناك مرشوع 
رّسي تخطط له نادين نجيم لتفاجئ به 

جمهورها خالل الفرتة املقبلة؟
وذكر أن نادين نسيب نجيم ُرّشحت أخرياً 

ألضخم فيلم سينمائي لعام 2022، حيث 
تلّقت عرضاً سينمائياً لتقدم بطولة فيلم 
مرشوعها  ليكون  الرعب  لسينما  ينتمي 
به  لتعود  األول يف عام 2022  السينمائي 
إىل السينما بعد غياب ما يقرب من عرش 
السينمائية  أعمالها  آخر  منذ  سنوات 

الغياب  أن قررت  »كاش فلو«، وذلك بعد 
عن املوسم الدرامي القادم.

قرارها  نادين  تحسم  لم  اآلن  وحتى 
أنها  خاصة  املرشوع،  تجاه  النهائي 
تخىش تقديم عمل سينمائي خالل الفرتة 

الحالية.

انته�ت النجم�ة ب�رشى 
يف  مش�اهدها  م�ن 

فيلم »معايل ماما« 
يوم  لها  ويتبقى 
واحد  تصوي�ر 
ع  د لت�و
لي�س  ا كو
لفيل�م  ا

رصح  حسبما 
الفيل�م  مخ�رج 

أحمد نور. وأش�ار إىل 
أن ه�ذا الي�وم يت�م تصوي�ره يف 
ش�ربامنت، وأن�ه حالًي�ا يعتكف 
االس�توديوهات  أح�د  داخ�ل 
باملهندس�ني لالنتهاء من مونتاج 
ما تم تصويره من أحداث الفيلم. 

وكان�ت أرسة فيلم »معايل ماما« قد 
أوقفت التصوير فرتة طويلة، بسبب 
إصاب�ة بطل�ة العم�ل الفنان�ة برشى 
بفريوس كورونا، باإلضافة إىل أن معظم 
املخالطني لها يف العمل قاموا بعمل مسحة 

للتأكد من خلوهم من الفريوس.
قضي�ة  مام�ا«،  »مع�ايل  فيل�م  ويناق�ش 
اجتماعي�ة، وه�ي عالق�ة األم بأطفاله�ا 

خاصة عندما يك�ون لديها 
العم�ل،  يف  مس�ئوليات 
م�ن  تع�ود  والفيل�م 
إىل  ب�رشى  خالل�ه 
الس�ينما  شاش�ة 
بع�د آخ�ر أعمالها 
»ليل داخيل«، والذي 

عرض عام 2017.
ب�رشى  وتجس�د 
تشغل  امرأة  ش�خصية 
منصًبا مهًما، وتواجه العديد 
من املواقف مع أرستها، وتستعرض 
هذه املواقف خالل األحداث، وما إذا كانت يف 

صالح األرسة من عدمه«.
يش�ارك ب�رشى البطول�ة محم�ود الليث�ي، 
وش�يماء س�يف، وس�امي مغ�اوري، وعالء 
م�ريس، ومحم�د ع�ىل رزق، وحس�ام داغر، 
ورشي�ف باه�ر، وإس�ماعيل رشف، ودع�اء 
رجب، ونور إيهاب، وس�ويل، والطفل ياسني 

نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.
مسلس�ل  يف  ش�اركت  ق�د  ب�رشى  وكان�ت 
»االختي�ار 2«، حي�ث جس�دت دور زوج�ة 
الش�هيد محم�د م�ربوك، الذي جس�د دوره 

الفنان إياد نصار.

للمرة األوىل تشارك كندة علوش 
بتجرب�ة درامي�ة خاص�ة ع�رب 
شاشة منصة شاهد اإللكرتونية 
من خالل مسلس�ل درامي جديد 
يحمل اسم »بيت املعادي«؛ وهو 
االس�م الذي اس�تقر عليه فريق 

العمل بعد تغريه أكثر من مرة.
تعود كندة عل�وش إىل مرص بعد 
أيام، حيث علم أنها تصور حالياً 
مشاهدها ضمن فيلم سينمائي 

ُيص�ّور خ�ارج م�رص،  ضخ�م 
ولكنه�ا تتكت�م ع�ن تفاصيل�ه 

لحني الوقت املناسب.
ومن املقرر أن تبدأ كندة بتصوير 
دورها يف املسلس�ل الجديد »بيت 
املعادي«، الذي حمل يف الس�ابق 
العنوان املؤقت »الستات بتعرف 

تقتل« فور عودتها.
واملسلس�ل مقرر عرض�ه قريباً 
عىل منصة شاهد ضمن سلسلة 

األصلي�ة، وُتع�د هذه  أعماله�ا 
التجرب�ة األوىل لكن�دة يف الدراما 
عرب شاشة املنصات اإللكرتونية، 
ثالث�ة  خ�الل  أحداث�ه  وت�دور 
عصور مختلفة وهي الستينيات 
والثمانيني�ات وعرصن�ا الحايل، 
يف إط�ار م�ن التش�ويق واإلثارة 
الس�وداء،  بالكوميدي�ا  املغل�ف 
ح�ول أزواج ُيقتل�ون ع�ىل أيدي 
النس�اء؛ وهو النس�خة العربية 
 Women األمريك�ي  للمسلس�ل 
Kill ال�ذي الق�ى نجاح�اً عن�د 
عرض�ه موس�مني من�ه خ�الل 

2019 و 2021.
مسلس�ل »بي�ت املع�ادي« م�ن 
إخراج محمد س�المة وسيناريو 
وح�وار محمود ع�زت، وبطولة 
املق�دم،  إنج�ي  كن�دة عل�وش، 
تارا عم�اد، صربي ف�واز، إنجي 
كيوان، ومريهان حسني، وأحمد 
وفيق باإلضافة إىل مشاركة عدد 
م�ن الفنان�ني كضي�وف رشف، 
 S واملسلس�ل م�ن إنت�اج رشكة

.Production


