الرافدين يطلق رواتب املوظفني رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
لعدد من دوائر الدولة
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،امس الثالثاء ،اطالق
رواتب املوظفني لعدد من دوائر الدولة.وقال
املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقته
«الزوراء» :انه «تم توزيع رواتب موظفي بعض
وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطني
رواتبهم لدى املرصف ومن حاميل البطاقة
االلكرتونية املاسرت كارد».واضاف ان «املرصف
مستمر برصف الرواتب وفق سياقات ومواعيد
محددة».

الزراعة تباشر استرياد بيض املائدة
لسد حاجة السوق

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
بارشت وزارة الزراعة ،امس الثالثاء ،باسترياد بيض املائدة لسد حاجة السوق املحلية.
وقال الناطق الرسمي للوزارة ،حميد النايف ،يف بيان تلقته «الزوراء» :إن»الوزارة يف الوقت
الذي تحمي فيه املنتج املحيل فإنها تحمي املستهلك ،ونظرا ً الرتفاع أسعار بيض املائدة يف
األسواق املحلية ،وألجل استقرار األسعار بشكل مناسب للمواطن بارشت من خالل الرشكة
العامة للتجهيزات الزراعية إحدى رشكات الوزارة وبشكل حرصي باسترياد بيض املائدة».
وأضاف أن»عملية التجهيز ستكون للمراكز التسويقية والجمعيات التعاونية ودوائر
الدولة،موضحا ً أن»هذا القرار سيسهم يف استقرار األسعار من جانب وحماية املنتج املحيل
من جانب آخر».وتابع أن» عملية االسترياد مسيطر عليها من قبل الوزارة وال تسهم يف
عملية اإلغراق السوقي ،وإنما فقط ال ستقرار األسعار عند الحد املناسب ،مبينا ً أن «الوزارة
ستواصل دعم قطاع الدواجن من أجل زيادة اإلنتاج وصوالً اىل االكتفاء الذاتي».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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أكدت أن العملية حتتاج إىل أكثر من  100ألف ع ّداد يف عموم احملافظات

التخطيط تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة التخطي�ط ع�ن حجم
التخصيصات الالزم�ة إلجراء التعداد
العام للس�كان ،وفيم�ا حددت رشطا
لتنفي�ذ املشروع خالل ع�ام ،2022
اكدت ان العملي�ة تحتاج اىل اكثر من
 100الف عداد يف عموم البالد.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة،
عب�د الزه�رة الهن�داوي ،يف حدي�ث
لـ”ال�زوراء” :ان وزارة التخطي�ط
قدم�ت امليزاني�ة الخاص�ة لتكالي�ف
التع�داد الع�ام للس�كان اىل مجل�س
ال�وزراء والت�ي ت�م اقراره�ا من قبل
املجلس تقدر بنحو  120مليار دينار.
مبين�ا ان التخصيص�ات س�تكون
متضمن�ة يف موازن�ة الع�ام املقب�ل.
واض�اف :ان جمي�ع األم�ور املتعلقة
بالتع�داد الع�ام للس�كان مرتبط�ة
بإق�رار املوازن�ة العام�ة للبلاد لعام
 .2022الفت�ا اىل ان اجراء التعداد من
الناحي�ة املبدئية س�يكون قبل نهاية
ع�ام  ، 2022إال ان املوعد يتحدد بنا ًء
عىل املوازنة وكل يشء متوقف عليها.
واوض�ح :ان التع�داد في�ه الكثري من
االجراءات التي تس�بق تنفيذه ،والتي
تتضم�ن الخط�وات االساس�ية التي
يج�ب تطبيقه�ا لحني تنفي�ذ مرحلة
الع�د .مؤك�دا أن التع�داد س�يكون
ً
الكرتوني�ا ،وينبغ�ي توفير أجه�زة
لوحية خاصة ،والتي تقدر الحاجة اىل

حجم التخصيصات املالية إلجراء التعداد العام للسكان وحتدد شرطا لتنفيذه

 100الف جهاز.ولفت اىل ان “من بني
االجراءات التي تس�بق عملية التعداد
العام للس�كان ،تدريب العدادين عىل
آلي�ة إج�راء التع�داد” ،منوه�ا ً إىل أن
“العملي�ة تحت�اج إىل اكث�ر من 100
ال�ف ع� ّداد ،كم�ا أن هنال�ك الحاجة
اىل انش�اء مرك�ز ملعالج�ة البيانات،

وتأمين متطلب�ات العملي�ة ،واجراء
تج�ارب تس�بق التع�داد يف ع�دد من
املناطق واملحافظات ملعرفة املعوقات
الت�ي قد تواج�ه العملي�ة ،فضال عن
تفاصيل أخ�رى كثرية ينبغي اكمالها
وتنفيذه�ا قبل اج�راء التع�داد العام
للسكان”.ويف وقت سابق وجّ ه رئيس

مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
�ي التخطي�ط واملالي�ة بت�وليّ
َ
وزارت ْ
األخيرة تضميـ�ن مشروع قان�ون
املوازنة العامـة االتحادية لجمهورية
العراق للس�ـنة املالية  ٢٠٢٢ /املبلغ
الالزم؛ إلجراء التعداد العام للس�كان
واملساكن يف موازنة وزارة التخطيط.

استمرار موسم قص التمور يف العراق

ج�اء ذل�ك بن�ا ًء على مـ�ا عرضـته
وزارة التخطيط أثناء انعقاد الجلسة
الرابعة والثالثني ملجلس الوزراء.وكان
األمين الع�ام ملجلس ال�وزراء ،حميد
نعيم الغزي ،قد أكد يف وقت سابق ،إن
الحكومة العراقية تويل اهتماما خاصا ً
بإجراء عملية التعداد العام للسكان،
ملا له م�ن أهمية بالغ�ة وإنها وفرت
اإلمكان�ات املالية والفنية بالتنس�يق
م�ع وزارة التخطي�ط والجهات ذات
العالقة.وق�ال خلال لقائ�ه بممثلة
صندوق األمم املتحدة للس�كان ،ريتا
كولومبيا ومستشار الصندوق مهدي
العلاق :إن تأخري إعلان موعد إجراء
التع�داد العام للس�كان ،جاء بس�بب
الظروف الراهنة التي يمر بها العراق
بعد ظه�ور جائحة كورون�ا ،إال إنها
عازم�ة على املضي باملشروع وقد
تبن�اه مجل�س ال�وزراء بع�د إدراجه
للتخصيص�ات املالية ضم�ن موازنة
س�نة .2021وأش�ار إىل إن الحكومة
العراقية تثم�ن الجهود االس�تثنائية
الت�ي يبذلها صن�دوق األم�م املتحدة
للس�كان م�ن خلال مواكبت�ه آلخر
املستجدات بشأن إجراء التعداد العام
للس�كان وإنه�ا مس�تعدة للتع�اون
املشرتك وتوفري اإلمكانات التي تسهم
يف إنج�اح املهمة.يش�ار إىل أن آخ�ر
تعداد سكاني أجري يف العراق كان يف
عام .1997

البنك املركزي يكشف عن مميزات مبناه اجلديد وحيدد تكلفته ونسب اإلجناز

ص3

فوز صعب حلامل اللقب على ضيفه القاسم والزوراء يتفوق بهدف يف الدوري املمتاز

ص6

على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك

صاحل وبايدن يؤكدان احرتامهما للدميوقراطية
يف العراق وسيادة القانون

أعلنت ثالث خطط للعام الدراسي اجلديد

الرتبية :نتائج السادس اإلعدادي ستعلن
خالل  10أيام والسماح للمتغيبني
بأداء امتحانات الدور الثاني

بغداد /الزوراء:
كشف وكيل وزارة الرتبية للشؤون العلمية،
عادل ناجح البصيصي ،امس الثالثاء ،عن
موعد الب�دء بالعام ال�درايس الجديد ،فيما
أش�ار اىل إعلان نتائج الس�ادس االعدادي
خلال  10أيام ،.قررت الس�ماح للمتغيبني
ب�اداء امتحان�ات ال�دور الثاني.وق�ال
البصييص ،يف ترصيح صحفي :إن «الوزارة
ج�ادة بأن يكون ال�دوام حضوريا ً يف العام
الجديد» ،مشريا ً اىل أنها «أعدت خطة للدوام
الحضوري ،وخطة ثانية يف حال كان الدوام
مدمجا ً (حض�وري والكرتوني) ،فضالً عن
خط�ة ط�وارئ إذا كان ال�دوام الكرتوني�ا ً
فقط».وأوض�ح أن «الوزارة عىل اس�تعداد
كام�ل بوض�ع خط�ة متكامل�ة وضوابط
جديدة لعم�ل املنص�ات س�واء الحكومية
أو األهلي�ة» ،مبينا ً أن «الخطة س�تتضمن
برنامج�ا ً متكامالً على التلفزيون الرتبوي
وعملي�ة ب�ث يقس�م عىل أي�ام األس�بوع
وحس�ب املراح�ل الدراس�ية ،باإلضافة اىل
منص�ات خاصة ب�اإلدارات واملدارس تتيح
التواصل مع الطالب والتالميذ».ولفت اىل أن
«تجرب�ة التطبيقي واإلحيائي ،مثلما لديها
حس�نات ،رصدت هنالك بع�ض الثغرات»،

مؤك�دا ً أن «رؤي�ة الرتبية لم تك�ن منفردة
بل باالشرتاك مع وزارة التخطيط والتعليم
العايل والبحث العلمي ،وكذلك لجنة الرتبية
الربملاني�ة ومجلس ال�وزراء ،وتلك الجهات
جميعه�ا ارت�أت اىل ق�رار الع�ودة للعم�ل
بنظ�ام العلمي واألدب�ي يف الع�ام -2022
.»2023من جانب آخ�ر ،أوضح البصييص
أن «نتائج السادس االعدادي سيتم اإلعالن
عنها فور االنتهاء م�ن عمليات التصحيح
والتدقيق ،ومن املؤم�ل االعالن عنها خالل
ً
الفت�ا اىل أنه
م�دة أس�بوع اىل عرشة أيام»،
«من املؤمل الب�دء بالعام ال�درايس الجديد
يف األس�بوع األخري من ش�هر ترشين األول
أو مطلع شهر ترشين الثاني».ويف السياق
ذات�ه ،أصدرت وزارة الرتبي�ة ،قرارا ً يخص
الصفوف غري املنتهي�ة الدور الثاني .وذكر
بيان لل�وزارة تلقته «ال�زوراء» :أن «هيئة
الرأي يف وزارة الرتبية صوتت عىل الس�ماح
لطلب�ة املراحل غري املنتهية من املتغيبني يف
درس واح�د ضمن أيام امتحان�ات «الدور
الثاني» وبضمنها يوم الس�بت ،من أدائه يف
نهاية االمتحانات يوم الخميس املوافق 23
أيلول .»2021

تفاصيل اخرى ص4

النزاهة النيابية :إقرار قانون اسرتداد عائدات الفساد سيسهم باسرتجاع أكثر من  % 30من األموال املهربة

الزوراء  /يوسف سلمان:
تج�ددت الدع�وات النيابي�ة اىل تقصي مصيـر
األم�وال العراقي�ة املهرب�ة للخ�ارج  ،وس�ط
مطالبات ج�ادة بامليض يف استرداد تلك االموال
وف�ق الس�بل القانوني�ة  ،فيم�ا اق�رت اللج�ان
النيابي�ة ان الربمل�ان مل�زم بالتصوي�ت على
مس�ودة قانون استرداد عائدات الفساد خالل

م�دة ال تزي�د على  60يوم�ا من تاريخ تس�لمه
م�ن رئاس�ة الجمهورية .واكدت لجن�ة النزاهة
النيابية ان تمرير هذا القانون بالتصويت داخل
الربمل�ان يحتاج اىل أغلبية بس�يطة  ،وتوقعت ان
يس�هم اقرار القانون يف اسرتجاع بعض األموال
املنهوبة واملهربة للخارج بنسبة تتجاوزالـ%30
.وقال مقرر اللجن�ة النائب عبد األمري املياحي،

لـ» ال�زوراء» :ان « الجهود الحكومية والنيابية
املبذولة السترداد األموال املنهوبة فإن األداء ما
زال متواضع�ا ً ولم يثمر ع�ن نتائج اكثر فاعلية
تتناس�ب مع تل�ك الث�روات يف بنوك الخ�ارج «،
مشريا اىل ان « اسرتجاع األموال املنهوبة يحتاج
إىل قرار وطني يرتافق مع أي مس�ودة أو قانون
يتعام�ل م�ع الفس�اد».واضاف ان « الغط�اء

الس�يايس لحيتان الفس�اد الكبيرة يضمن لها
البق�اء بعي�دا ً عن املحاس�بة ويوفر له�ا القدرة
عىل العبث بمقدرات البالد وهو ما يفرض اعادة
النظر يف اإلجراءات املتبعة السترداد األموال عرب
تلك الس�نوات قبل الذهاب نحو أي ترشيع جديد
يستهدف ذلك «.

تفاصيل ص2

بعد حماولة انقالب فاشلة للسيطرة على السلطة

السودان :اعتقال مجيع املشاركني يف احملاولة االنقالبية بينهم  21ضابطا

بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح،
والرئي�س االمريك�ي جوزي�ف باي�دن،
احرتامهم�ا للديموقراطي�ة يف الع�راق
وس�يادة القانون.وذك�ر البي�ت االبيض
يف بي�ان نقل�ه املكت�ب االعالم�ي لرئيس
الجمهوري�ة تلقته “الزوراء” :ان الرئيس
األمريك�ي جوزيف باي�دن التقى الرئيس
العراقي برهم صالح عىل هامش الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك ،وناقشا
مع�ا تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة وتعميق
التع�اون يف املب�ادرات الدبلوماس�ية

اإلقليمية.واك�د الرئيس بايدن عىل التزام
الوالي�ات املتح�دة باس�تقرار العراق عىل
امل�دى الطوي�ل ،كما اك�د كل م�ن بادين
وصال�ح احرتامهم�ا للديموقراطي�ة يف
العراق وسيادة القانون والجهود املبذولة
إلجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة
يف أكتوبر املقبل.وأش�اد بايدن باملبادرات
األخرية مثل قمة بغداد اإلقليمية والزيارة
التاريخي�ة للبابا فرنس�يس إىل العراق يف
وقت سابق من هذا العام باعتبارها رم ًزا
مهمًا إلس�هامات الع�راق يف االس�تقرار
اإلقليمي والتسامح بني األديان.

املرور :تسجيل مركبات األجرة املباعة
ممن جتاوزت مدة تسجيلها  5سنوات

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة امل�رور العام�ة املوافق�ة
على تس�جيل مركب�ات األج�رة املباع�ة
ممن تجاوزت مدة تس�جيلها  5س�نوات،
فيما كشفت تفاصيل تس�جيل الدراجات
والتكت�ك ،وفيما أش�ارت اىل نصب أجهزة
ال�رادارات يف محافظتين ،ح�ددت غرامة
عبور املش�اة عىل الطرق الرسيعة.وقالت

املديري�ة يف بي�ان  :إنه “بمتابع�ة وجهود
حثيث�ة م�ن مدي�ر امل�رور الع�ام الل�واء
الحقوقي (طارق اس�ماعيل الربيعي) تم
اس�تحصال املوافقة عىل تسجيل املركبات
االج�رة املباع�ة م�ن قبل الرشك�ة العامة
للس�يارات الت�ي تجاوزت مدة تس�جيلها
خمس سنوات”.

األخرى خلال فرتات الح�روب ،فغري القتىل
والجرح�ى والدم�ار ،يبق�ى فق�دان اآلث�ار
واح�دا ً من أبش�ع الكوارث.فبع�د مرور 30
عام�ا ً على اختفائه ،أعلنت اليونيس�كوّ ،
أن

العراق سيس�تعيد الخميس لوحا ً مس�ماريا ً
أثري�ا ً عمره  3500عام يحتوي عىل جزء من
“ملحمة غلغامش” تبينّ للسلطات األمريكية
ّأنه رسق من متحف عراقي يف  1991ث ّم ُهرّب
بعد سنوات عديدة إىل الواليات ّ
املتحدة.

تفاصيل ص 2

تفاصيل ص3

جملس النواب اللييب حيجب الثقة عن حكومة الدبيبة أوبك تعلن موافقتها على إقامة مؤمترها
التأسيسي يف العراق

طربق  /متابعة الزوراء:
أعلن الناطق باس�م مجلس النواب الليبي ،عبدالله بليحق،
امس الثالثاء ،أن الربملان حجب الثقة عن حكومة الوحدة
الوطني�ة بأغلبية  89صوتا ،من أص�ل  113نائبا حرضوا
الجلس�ة.وقال عضو يف مجلس النواب الليبي :إن حكومة
الوح�دة الوطني�ة ستس�تمر يف تس�يري أعماله�ا اليومية
كحكوم�ة ترصيف أعمال.وكان عبد الل�ه بليحق قد أعلن
انطلاق أعمال جلس�ة مغلق�ة للمجلس امس ،برئاس�ة
املستش�ار عقيل�ة صالح ،الفت�ا إىل حض�ور النائب األول
لرئي�س املجلس ،فوزي النوي�ري ،والنائ�ب الثاني أحميد
حومة ،إضافة إىل  113نائبا.وبحس�ب صحيفة “الوسط”
الليبية ،قرر املجلس ،يف جلسة امس االول اإلثنني ،تشكيل
لجنتين برملانيتين ،األوىل تعن�ي بالتحقيق م�ع حكومة
الوحدة الوطنية املوقتة ،والثانية لدراسة قانون انتخابات
مجل�س النواب املقبل.وكش�فت مصادر مطلع�ة أن نوابا
أرصوا عىل التصويت عىل س�حب الثقة خالل جلسة امس
الثالثاء ،بعدما اكتفى املجلس أمس بتشكيل لجنة برملانية

للتحقي�ق م�ع الحكوم�ة يف ع�دة ملف�ات ،منه�ا اإلنفاق
الحكومي.وقال الكاتب الصحفي الليبي الحسني امليسوري
إن الحكومة اآلن ستصبح حكومة ترصيف أعمال إىل حني
عقد االنتخابات املقبلة ،املقررة يف  24ديسمرب.
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بغداد /الزوراء:
أعلن�ت منظم�ة أوب�ك موافقته�ا على
إقام�ة مؤتمره�ا التأس�ييس يف العراق
العام املقبل.وقال األمني العام للمنظمة
محم�د باركين�دو يف رس�الة وجهها إىل
جميع رؤس�اء وفود ال�دول األعضاء يف
أوب�ك والدول غير األعض�اء إن”العراق
سيس�تضيف الذكرى الس�تني لتأسيس
املنظم�ة يف الرب�ع األول م�ن الع�ام
.”2022وأض�اف باركين�دو أن “وزي�ر
النفط إحس�ان عب�د الجبار إس�ماعيل
أبلغني باستعداد العراق ورغبته وقدرته
عىل اس�تضافة املؤتمر التأس�ييس ،بعد

االنتهاء من جمي�ع الرتتيبات الالزمة”.
وتاب�ع أن “األمانة العام�ة ملنظمة أوبك
تتباح�ث م�ع وزارة النف�ط لضم�ان
ترتي�ب جمي�ع املتطلب�ات اللوجس�تية
ً
الفت�ا اىل “أننا
والتحضريي�ة الالزم�ة”،
نتطلع لرؤيتك�م يف العراق بمطلع العام
.”2022وأعلن باركيندو ،يف  30حزيران
امل�ايض ،أن حكومة الع�راق وافقت عىل
اس�تضافة الذك�رى الس�تني لتأس�يس
أوبك يف  30ايلول  ،2021بقاعة الش�عب
يف بغ�داد ،إال أن وزي�ر النف�ط أعلن عن
تأجي�ل عق�د املؤتم�ر عبر خط�اب إىل
اوبك.

بايدن يلمح :سنفتح صفحة دبلوماسية يف أفغانستان
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العراق يسرتجع من أمريكا لوحا مسماريا
أثريا عمره  3500عام

بغداد /الزوراء:
ً
ل�م يكن الع�راق بعيدا عم�ا تعاني�ه البلدان

السودان /متابعة الزوراء:
بع�د أن أكدت الحكومة الس�ودانية أن األوضاع يف
البالد باتت تحت الس�يطرة ،عقب إفشال محاولة
انقالب عس�كرية للسيطرة عىل الحكم واالستيالء
عىل السلطة ،شدد رئيس مجلس السيادة االنتقايل
يف السودان ،الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان،

إثر وصوله إىل مقر سالح املدرعات ،عىل أن القوات
األمنية ستحمل وحدة البالد بكل ما أوتيت من قوة.
وقال يف كلمة وجهها إىل الضباط يف مقر املدرعات،
الذي ش�هد بوقت مبك�ر امس ،محاول�ة عدد من
األفراد والضباط االنقالب عىل السلطة ،إن الجيش
س�يحمي البلاد والوط�ن ،والعملي�ة االنتقالي�ة.

كما أوضح ،بحس�ب ما نقلت مصادر عس�كرية،
أن املعلوم�ات املتواف�رة ع�ن العملية العس�كرية
الفاش�لة لم تفض حت�ى اآلن إىل إثب�ات وجود أي
صلة للجماعة االنقالبية بأي جهة أخرى .وأوضح
أن محاولة انقالب انتهت بدون وقوع أي خسائر.
إىل ذلك ،دع�ا الربهان إىل وحدة القوى السياس�ية

وتعاونه�ا ملواجه�ة املخاط�ر ،مؤك�دا أن الجيش
وق�وات الدعم الرسي�ع تعمل معا وبتنس�يق تام.
بالتزام�ن ،أوضح الجي�ش الس�وداني يف بيان أنه
ألقى القب�ض عىل معظم املتورطين ،موضحا أن
عددهم  21ضابطا يف سالح املدرعات.

“طالبان” تعِد بعودة الفتيات إىل املدارس “يف أقرب وقت ممكن”

كابل /متابعة الزوراء:
أعلن�ت طالب�ان أنه س ُيس�مح للفتيات
األفغانيات بالعودة اىل املدارس “يف أقرب
وق�ت ممك�ن” بعدما واجه�ت الحركة
غضب�ا إزاء قراره�ا اس�تبعاد النس�اء
والفتيات من الحي�اة العامة ،فيما أكد
الرئيس األمريكي ،ج�و بايدن ،أن بالده
أنه�ت  20عاما ً من الوجود العس�كري

يف أفغانس�تان ،مشريا ً إىل أنها تريد فتح
“حقبة دبلوماس�ية” بعد نهاية الحرب
هناك.وخلال مؤتمر صحف�ي يف كابل،
ق�ال الناطق باس�م طالب�ان ،ذبيح الله
مجاهد ،بشأن عودة الفتيات األفغانيات
اىل املدارس “نحن نضع اللمسات األخرية
عىل هذه األمور ،سيحصل األمر يف أقرب
وق�ت ممكن”.وأضاف أن�ه يجب تأمني

“بيئة تعليمية آمنة” قبل ذلك.يذكر أنه
خلال نهاية األس�بوع ،أص�درت وزارة
التعليم األفغاني�ة تعميما يأمر املعلمني
والطلب�ة الذك�ور بالع�ودة اىل امل�دارس
الثانوي�ة ،لك�ن ب�دون أي ذكر للنس�اء
املعلم�ات او التلميذات.ومع اس�تكمال
إعلان الحكومة  ،لم ي�أت مجاهد عىل
ذك�ر وزارة ش�ؤون املرأة الت�ي ألغيت،

فيما لم يتم تعيني أي نس�اء يف مناصب
وزارية.ول�م يتلق العدي�د من املوظفني
الحكوميين رواتبهم منذ أش�هر ،فيما
تسجل أسعار الس�لع الغذائية ارتفاعا.
وقال مجاهد“ :لدينا املال ،لكننا بحاجة
اىل وق�ت لب�دء العملية”.كم�ا منع�ت
طالبان النس�اء من التوج�ه اىل العمل،
فيما طلب مس�ؤولون منه�ن البقاء يف

املن�ازل من أجل ضم�ان أمنهن اىل حني
تطبي�ق الفصل بني الجنسين بموجب
الرشيعة.وق�ال رئيس بلدي�ة العاصمة
بالوكال�ة أن كل املناص�ب الت�ي كان�ت
تشغلها نساء ،سيتوالها رجال ،باستثاء
الوظائ�ف التي ال يمكن االس�تغناء عن
النساء فيها.
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سياسة
العدد 7570 :االربعاء  22ايلول 2021

األعرجي وتولر يؤكدان أهمية
تفعيل اتفاقية الشراكة
االسرتاتيجية بني بغداد وواشنطن

بغداد /الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي قاسم
األعرجي ،والسفري األمريكي يف
بغداد ماثيو تولر ،امس الثالثاء،
أهمية بذل مزيد من الجهود ،لتفعيل
اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية بني
بغداد وواشنطن.
وذكر املكتب اإلعالمي ملستشار
األمن القومي يف بيان تلقته
“الزوراء” :أن “األعرجي استقبل
تولر يف مكتبه اليوم ،وبحث معه،
آخر مستجدات األوضاع السياسية
واألمنية يف العراق واملنطقة ،وسبل
تعزيز الرشاكة بني البلدين ،وأهمية
بذل مزيد من الجهود ،لتفعيل
اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية بني
بغداد وواشنطن”.
وأشار السفري األمريكي ،بحسب
البيان ،إىل :أن بالده تدرك حجم
التحديات التي تواجه الحكومة
العراقية يف الداخل والخارج ،مؤكدا
عدم رغبة الواليات املتحدة األمريكية

بأن تكون عبئا عىل الحكومة
العراقية ،بل تسعى ألن تكون عامال
مساعدا لها ،مبينا أن لدى العراق
تأريخ حافل بالحضارة والتقدم،
وهو ال يشبه أفغانستان”.
األمريكي:
السفري
وأضاف
أن بالده تريد عراقا قويا آمنا
مستقرا ،الفتا إىل أن وجود القوات
األمريكية وضمن إطار التحالف
الدويل هو بدعوة وبطلب من
الحكومة العراقية ،وأن القوات
األمريكية ليست قوات محتلة،
بل هي لتمكني ومساعدة القوات
العراقية يف مهامها ،مؤكدا احرتام
الواليات املتحدة لسيادة العراق
ومؤسساته”.
من جانبه ،أكد األعرجي :أن
“الحكومة العراقية تعمل عىل
أن تكون نقطة التقاء للجميع”،
مبينا أن العراق ينأى بنفسه عن
الرصاعات ،كونها تشكل رضرا عىل
أمنه واستقراره”.

األسدي يوجه ضباط ومنتسيب جهاز األمن
الوطين بعدم التدخل يف الشأن االنتخابي

بغداد /الزوراء:
أصدر رئيس جهاز األمن الوطني عبد الغني األسدي ،امس الثالثاء ،توجيها
لضباط ومنتسبي جهاز األمن الوطني بعدم التدخل يف الشأن االنتخابي،
فيما أشار اىل أن عصابات داعش اإلرهابية تحاول استغالل املناطق الرخوة
للتأثري يف الوضع األمني.
وقال األسدي يف بيان صدر بعد ختام زيارته اىل محافظة نينوى وتلقته
“الزوراء” :إن “زيارتي للمحافظة تأتي ضمن جوالتنا امليدانية يف املحافظات
التي أرشفنا فيها عىل الخطة األمنية للجهاز والخاصة بتأمني مراكز
االقرتاع” ،الفتا ً اىل “أهمية الوقوف بمسافة واحدة من جميع املرشحني
لالنتخابات ،ووجهنا بمنع ضباط ومنتسبي الجهاز من التدخل يف الشأن
السيايس واالنتخابي ،فضابط األمن يجب أن يعملوا للعراق فقط بعيدا ً عن
أي انتماءات”.
وشدد عىل رضورة “تكثيف الجهد االستخباري والنزول اىل الشارع لبحث
ورصد املعلومات االستباقية ،الذي سيسهم يف سد الثغرات األمنية التي يحاول
العدو استغاللها” ،موضحا ً أن “عصابات داعش اإلرهابية تحاول استغالل
املناطق الرخوة للتأثري يف الوضع األمني ،إال أن حساباتنا دقيقة بهذا الجانب
،ووضعنا اللمسات األخرية ألمن االنتخابات”.
وتابع“ :املطلوب منا كجهاز أمني أن نعمل بجهد مضاعف ،وأن نتحمل
املسؤولية بأعىل مستوياتها” ،موضحا ً أنه “من السهولة الوصول اىل القمة
،لكن من الصعوبة الحفاظ عىل البقاء فيها ،ويجب الحفاظ عىل املستوى
الجيد والتفكري بما هو أفضل”.

alzawraanews@yahoo.com

النزاهة النيابية :إقرار قانون اسرتداد عائدات الفساد سيسهم
باسرتجاع أكثر من  %30من األموال املهربة
الزوراء  /يوسف سلمان:
تجددت الدعوات النيابية اىل تقيص
مصيـر األموال العراقية املهربة
للخارج  ،وسط مطالبات جادة
بامليض يف اسرتداد تلك االموال وفق
السبل القانونية  ،فيما اقرت اللجان
النيابية ان الربملان ملزم بالتصويت
عىل مسودة قانون اسرتداد عائدات
الفساد خالل مدة ال تزيد عىل 60
يوما من تاريخ تسلمه من رئاسة
الجمهورية .
واكدت لجنة النزاهة النيابية ان تمرير
هذا القانون بالتصويت داخل الربملان
يحتاج اىل أغلبية بسيطة  ،وتوقعت
ان يسهم اقرار القانون يف اسرتجاع
بعض األموال املنهوبة واملهربة
للخارج بنسبة تتجاوزالـ. 30%
وقال مقرر اللجنة النائب عبد األمري
املياحي ،لـ” الزوراء” :ان “ الجهود
الحكومية والنيابية املبذولة السرتداد
األموال املنهوبة فإن األداء ما زال
متواضعا ً ولم يثمر عن نتائج اكثر
فاعلية تتناسب مع تلك الثروات
يف بنوك الخارج “ ،مشريا اىل ان “
اسرتجاع األموال املنهوبة يحتاج إىل
قرار وطني يرتافق مع أي مسودة أو
قانون يتعامل مع الفساد”.
واضاف ان “ الغطاء السيايس لحيتان
الفساد الكبرية يضمن لها البقاء

العراق يسرتجع من أمريكا لوحاً مسمارياً أثرياً عمره  3500عام

بغداد /الزوراء:
لم يكن العراق بعيدا ً عما تعانيه البلدان األخرى
خالل فرتات الحروب ،فغري القتىل والجرحى
والدمار ،يبقى فقدان اآلثار واحدا ً من أبشع
الكوارث.
فبعد مرور  30عاما ً عىل اختفائه ،أعلنت
أن العراق سيستعيد الخميس لوحا ً
اليونيسكوّ ،
ً
مسماريا ً أثريا عمره  3500عام يحتوي عىل
جزء من “ملحمة غلغامش” تبينّ للسلطات
األمريكية ّ
أنه رسق من متحف عراقي يف 1991
ّ
ث ّم ُهرّب بعد سنوات عديدة إىل الواليات املتحدة.
ووفقا ً للسلطات األمريكية ّ
فإن هذا الكنز األثري
سرُ ق من متحف عراقي يف  1991إبّان حرب
الخليج األوىل ،ثم اشرتاه يف  2003تاجر أعمال
فنيّة أمريكي من أرسة عربية تقيم يف لندن
وشحنه إىل الواليات املتحدة من دون أن يرصّ ح
للجمارك األمريكية عن طبيعة الشحنة.
وبعد وصول اللوح إىل الواليات ّ
املتحدة باعه
التاجر يف  2007لتجّ ار آخرين مقابل  50ألف
دوالر وبشهادة منشأ مزوّرة.
أما يف  2014فقد اشرتت هذا اللوح بسعر 1.67
مليون دوالر أرسة غرين التي تمتلك سلسلة
متاجر “هوبي لوبي” واملعروفة بنشاطها،
ّ
الكتاب املقدس يف
وذلك بقصد عرضه يف متحف

واشنطن.
لكن يف  ،2017أعرب أحد أمناء املتحف عن
قلقه بشأن مصدر اللوح ،بعدما تبينّ له ّ
أن
املستندات التي أُبرزت خالل عملية رشائه لم
تكن مكتملة.
إىل أن صادرته السلطات األمريكية يف أيلول/
قاض فيدرايل يف نهاية
سبتمرب  ،2019وص ّدق
ٍ
تمّوز/يوليو عىل إعادته إىل العراق.
ّ
فإن قيمة هذا
وعىل الرّغم من صغر حجمه،
اللوح األثري هائلة.
فقد أفادت املديرة العامة لليونيسكو أودري
أزوالي التي ستحرض يف واشنطن حفل تسليم
السلطات األمريكية نظريتها العراقية هذه
القطعة األثرية ،بأن إعادة هذا الكنز الثقايف إىل
أصحابه يمثل انتصارا ً كبريا ً عىل أولئك الذين
يشوّهون الرتاث ،وفق تعبريها.
كما أضافت ّ
أن استعادة هذه القطعة األثرية
ستتيح للشعب العراقي إعادة التواصل مع
صفحة من تاريخهم.
ويف تمّوز/يوليو أعادت الواليات املتحدة إىل
العراق  17ألف قطعة أثرية ،يرجع تاريخ
غالبيتها إىل أربعة آالف سنة ،وال سيما إىل
الحضارة السومرية ،إحدى أقدم الحضارات يف
بالد ما بني النهرين.

الجدير ذكره أن الكنوز األثرية العراقية كانت
عانت من اإلهمال والتدمري والنهب خالل
الحروب التي عصفت بالبالد يف العقود املاضية،
والسيّما يف املرحلة التي أعقبت الغزو األمريكي
يف .2003

أما اللّوح األثري التحفة ،فهو مصنوع من الطني
ومكتوب عليه باملسمارية جزء من “ملحمة
غلغامش” التي ُتعترب أحد أقدم األعمال األدبية
للبرشية وتروي مغامرات أحد امللوك األقوياء
لبالد ما بني النهرين.

األنواء :اخنفاض يف درجات احلرارة بدءاً من اجلمعة
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس
الثالثاء ،حالة الطقس يف البالد لاليام
املقبلة ،فيما توقعت انخفاض يف
درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة
املقبلة.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء”:
أن “الطقس لليوم االربعاء سيكون
صحواً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم

املرور :تسجيل مركبات األجرة املباعة ممن جتاوزت مدة
تسجيلها  5سنوات

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة املوافقة
عىل تسجيل مركبات األجرة املباعة
ممن تجاوزت مدة تسجيلها 5
سنوات ،فيما كشفت تفاصيل تسجيل
الدراجات والتكتك ،وفيما أشارت اىل
نصب أجهزة الرادارات يف محافظتني،
حددت غرامة عبور املشاة عىل الطرق
الرسيعة.
وقالت املديرية يف بيان  :إنه “بمتابعة
وجهود حثيثة من مدير املرور العام
اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل
الربيعي) تم استحصال املوافقة عىل
تسجيل املركبات االجرة املباعة من قبل
الرشكة العامة للسيارات التي تجاوزت
مدة تسجيلها خمس سنوات”.
وأضافت أن “القرار يشمل أيضا ً
مركبات األجرة ملحافظة نينوى
التي تجاوزت مدة تسجيلها الخمس
سنوات وذلك نظرا ً للظروف الخاصة
التي مرت بها املحافظة العزيزة”.
ويف سياق اخر ،أعلنت مديرية املرور
العامة ،امس الثالثاء ،تفاصيل تسجيل

بعيدا ً عن املحاسبة ويوفر لها القدرة
عىل العبث بمقدرات البالد وهو ما
يفرض اعادة النظر يف اإلجراءات
املتبعة السرتداد األموال عرب تلك
السنوات قبل الذهاب نحو أي ترشيع
جديد يستهدف ذلك “.
واوضح ان “ املهمة ليست بالسهلة،
الن أغلب تلك األموال املتواجدة خارج
العراق مسجلة بأسماء وهمية اخرى

غري من قام بتهربيها ما يصعب
املهمة لتعقبها خارج البالد “ ،مشريا
اىل ان “ اللجنة النيابية تمتلك الئحة
كاملة بشأن األموال املهربة ،فيها
أسماء األشخاص واألموال املوجودة
خارج العراق”.
واستدرك مقرر اللجنة النزاهة النيابية
بالقول :ان “التوقيت جاء متأخرا ً
ومن الصعب العبور بمسودة القانون

الرئايس إىل منصة التصويت داخل
الربملان يف ظل الظروف الحالية” ،الفتا
اىل ان “الفرتة املتبقية من عمر الربملان
تفرض عىل جميع النواب االستعداد
لالنتخابات  ،ما يصعب تحقيق جلسة
مكتملة النصاب القانوني “.
يف غضون ذلك  ،تحدثت الللجنة املالية
النيابية عن تقديرات احصائية عن
حجم األموال املهربة للخارج بنحو

 350مليار دوالر .
وقال عضو اللجنة النائب جمال
كوجر لـ” الزوراء “ :ان “األرقام
الرسمية لحجم األموال املهربة غري
متوافرة ،لكن التقديرات ترتاوح بني
 250مليار  350 -مليار دوالر كما
ذكره رئيس الوزراء السابق عادل عبد
املهدي يف إحدى اجتماعات الرئاسات
الثالث “.
واضاف ان “حتى اآلن ليست لدى
العراق آلية محددة السرتجاع تلك
األموال ،ألنه ملف سيايس بامتياز
وبحاجة إلرادة قوية وآليات حقيقية
من قبل الحكومة “ ،مبينا ان “ اآللية
األنسب لحسم ملف األموال املهربة
هي من خالل تكليف رشكات دولية
متخصصة يف هذا املجال” ،مؤكدا ان
“ اللجنة املالية اقرتحت عدة خطوات
 ،منها تتعلق بإعفاء املتورطني من
املالحقة القانونية مقابل إرجاع تلك
األموال ،وإعطاء نسبة للمخربين
عن أموال الفساد ،ومع ذلك ال وجود
إلرادة حقيقية لحسم هذا امللف”.
وكانت لجنة النزاهة النيابية اعدت
قوائم احصائية الستعادة األموال
املهربة خارج العراق  ،مؤكدة ان “
ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل
دقيق وواضح حجم االموال العراقية
التي تم تهريبها اىل الخارج “.

بعد مرور  30عاماً على اختفائه

خاطبت جملس الوزراء لتخفيض رسوم تسجيل التكتك

الدراجات والتكتك ،وفيما أشارت اىل
نصب أجهزة الرادارات يف محافظتني،
حددت غرامة عبور املشاة عىل الطرق
الرسيعة.وقال العميد محمد الزيدي
من أعالم املديرية يف ترصيح صحفي:
إن “بيانا ً صدر بشأن تسجيل التكتك
والدراجات ،حيث إن رسوم التكتك ذات
الثالث عجالت تبلغ  300ألف دينار،
أما رسوم الدراجات ذات العجلتني
بسعة أكثر من  CC 120فتبلغ 100
ألف دينار” ،داعيا ً “أصحاب التكتك
والدراجات اىل االرساع يف التسجيل
ملنحهم اللوحات والسنويات”.
وأضاف أن “املراجعات عىل التسجيل
قليلة جداً” ،مشريا ً اىل أن “أموال
الرسوم هذه خصصت لصندوق
شهداء الرشطة”.
وتابع الزيدي أنه “لكثرة املناشدات
التي وردت إلينا حول ارتفاع مبلغ
رسوم تسجيل التكتك ،وجهنا كتابا ً اىل
مجلس الوزراء لتخفيض املبلغ وننتظر
التوجيهات بشأن ذلك” ،موضحا ً أن
“التسجيل مستمر واملحاسبة مستمرة
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أيضاً”.
وأكد أن “حمالتنا مستمرة يف حجز
التكتك بدون سنوية ،حيث تم حجز
أكثر من  2100دراجة وتكتك خالل
األسبوع املايض يف جانبي الكرخ
والرصافة فقط” ،الفتا ً اىل أن “حجز
التكتك مستمر يف ساحات الوثبة
والخالني ومدينة الصدر ،حيث يحال
صاحبها اىل قايض التحقيق”.
وبشأن غرامة عبور املشاة عىل الطرق
الرسيعة ،أكد الزيدي أن “املديرية
أصدرت البيان رقم  5الذي يتضمن
منع عبور املشاة عىل الطرق الرسيعة
لكثرة حوادث الدهس” ،موضحا ً أن
“غرامة العبور عىل الطرق الرسيعة
تبلغ  25ألف دينار”.
وبشأن أجهزة الرادارات ،ذكر أن
“هناك تنسيقا ً مع أمانة بغداد بشأن
موضوع الرادارات” ،موضحا ً أنه “تم
نصب أجهزة الرادارات عىل الطرق
الرسيعة يف محافظتي ذي قار وواسط
لتحديد الرسعة والحفاظ عىل أرواح
املواطنني”.

السابق ،والرياح شمالية غربية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة ( )20 – 10كم/س
ومدى الرؤية ( )8-10كم” ،مبينا ً أن
“درجة الحرارة ليوم غد يف بغداد 40
مئوية ويف ميسان  43مئوية امام
محافظات كربالء املقدسة والنجف
االرشف والبرصة فستسجل درجة
حرارة  42مئوية”.
واوضح ،ان “الطقس ليوم الخميس

املقبل سيكون صحوا ً ودرجات الحرارة
مقاربة لليوم السابق” ،مشريا اىل ان
“الرياح يف املنطقة الوسطى شمالية
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة
( )10-20كم/س ،تتحول تدريجيا
اىل جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة
الرسعة ( )10-20كم/س ومدى الرؤية
( )8-10كم ،اما يف املنطقة الشمالية
ستكون متغرية االتجاهات تتحول

تدريجيا اىل جنوبية رشقية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س
ومدى الرؤية ( )8-10كم ،كما ستكون
يف املنطقة الجنوبية شمالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة ()10-20
كم/س ومدى الرؤية ( )8-10كم”.
وتابع ،ان “الطقس ليوم الجمعة
املقبل ،سيكون صحوا ً ودرجات
الحرارة تنخفض قليالً والرياح شمالية

اعالن

غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة (10-
 )20كم/س ،ومدى الرؤية ()8-10
كم ويف الغبار ()2-4كم يف عموم
البالد” ،موضحا ان “الطقس ليوم
السبت املقبل ،سيكون صحوا ً ودرجات
الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة
الرسعة ( )10-20كم/س ،ومدى
الرؤية ( )8-10كم”.
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املشروع يتكون من  38طابقاً وبارتفاع يقارب  180مرتاً

بعد حماولة انقالب فاشلة للسيطرة على السلطة

السودان :اعتقال مجيع املشاركني يف
احملاولة االنقالبية بينهم  21ضابطا

السودان /متابعة الزوراء:
بع�د أن أكدت الحكومة الس�ودانية أن
األوضاع يف البالد باتت تحت السيطرة،
عقب إفشال محاولة انقالب عسكرية
للس�يطرة عىل الحكم واالس�تيالء عىل
السلطة ،ش�دد رئيس مجلس السيادة
االنتقايل يف الس�ودان ،الفريق أول ركن
عب�د الفتاح الربه�ان ،إث�ر وصوله إىل
مقر سلاح املدرعات ،على أن القوات
األمنية س�تحمل وحدة البلاد بكل ما
أوتيت من قوة.
وق�ال يف كلم�ة وجهه�ا إىل الضب�اط
يف مق�ر املدرع�ات ،ال�ذي ش�هد بوقت
مبكر ام�س ،محاولة ع�دد من األفراد
والضب�اط االنقلاب على الس�لطة،
إن الجي�ش س�يحمي البلاد والوطن،
والعملية االنتقالية.
كما أوضح ،بحس�ب ما نقلت مصادر
عس�كرية ،أن املعلوم�ات املتوافرة عن
العملية العس�كرية الفاشلة لم تفض
حت�ى اآلن إىل إثب�ات وج�ود أي صل�ة
للجماع�ة االنقالبية ب�أي جهة أخرى.
وأوض�ح أن محاول�ة انقلاب انته�ت
بدون وقوع أي خسائر.
إىل ذل�ك ،دعا الربه�ان إىل وحدة القوى
السياسية وتعاونها ملواجهة املخاطر،
مؤكدا أن الجيش وقوات الدعم الرسيع
تعمل معا وبتنسيق تام.
بالتزام�ن ،أوض�ح الجيش الس�وداني
يف بي�ان أن�ه ألقى القب�ض عىل معظم
املتورطين ،موضح�ا أن عدده�م 21
ضابطا يف سالح املدرعات.
كما أش�ار إىل أن البح�ث ال يزال جاريا
عن بقي�ة املتورطني ،مؤك�دا يف الوقت
عينه أن�ه تمت اس�تعادة كافة املواقع
التي س�يطر عليها االنقالبيون فجرا.
وكان رئي�س الحكوم�ة ،عب�د الل�ه
حمدوك ،أوضح يف كلمة س�ابقة أيضا،
أن االنقلاب جرى بالتنس�يق بني عدة
جهات من داخل الجيش وخارجه.
كما شدد يف كلمة ألقاها خالل اجتماع
للحكومة ،بثت مبارشة عىل الهواء ،عىل
أن النظام الس�ابق مازال يشكل خطرا
عىل الثورة والتغيري واملرحلة االنتقالية
يف البلاد .واعترب أن تل�ك العملية التي

أحبطته�ا القوات املس�لحة تس�تدعي
مراجع�ة أعم�ال الفرتة الس�ابقة من
املرحلة االنتقالية.
إىل ذل�ك ،أك�د أن التحقيق�ات جاري�ة،
مش�ددا على أن�ه س�يتم محاس�بة
العس�كريني واملدنيين املس�ؤولني عن
ه�ذا االنقلاب الفاش�ل .وأض�اف أن
الحكوم�ة واألجه�زة املعني�ة يف البالد،
س�تواصل إجراءات تفكيك نظام عمر
البشري (رئيس البالد السابق املعزول).
وفيم�ا دع�ا الش�عب الس�وداني إىل
االلتف�اف ح�ول الس�لطات االنتقالية
يف البلاد ،أك�د أن تل�ك العملي�ة أت�ت
بع�د مح�اوالت تحري�ض مس�تمرة
ضد الحكوم�ة ،من أجل ب�ث الفوىض
والش�قاق .وق�ال“ :محاول�ة االنقالب
س�بقتها مح�اوالت إليج�اد حالة من
ع�دم االس�تقرار يف البلاد وخاص�ة يف
الرشق”.
يذك�ر أن الس�ودان كان ش�هد خلال
الفرتة املاضية حالة من التوتر ال سيما
يف الشرق ،على خلفية رف�ض بعض
املجموعات خطوات اتخذتها الحكومة،
فضلا عن ضغ�ط األوضاع املعيش�ية
واالقتصادي�ة التي تلق�ي بظاللها عىل
البالد.
وكان التلفزيون السوداني نقل يف إعالن
مقتض�ب ع�ن أب�و هاجه ،املستش�ار
اإلعالمي للقائد العام للقوات املسلحة،
قوله إنه “ت�م إحباط محاولة انقالبية
للسيطرة عىل السلطة”.
هذا وأعلن�ت وكالة األنباء الس�ودانية
“سونا” عن “اعتقال جميع املشاركني
يف املحاول�ة االنقالبي�ة وب�دء التحقيق
معهم”.
وأش�ارت الوكال�ة إىل أن “الس�لطات
األمني�ة والعس�كرية أفش�لت فج�ر
امس الثالث�اء محاولة انقالبية ،وتمت
السيطرة التامة عىل املحاولة واعتقال
جميع املتورطني” ،الفتة إىل أنه “يجري
اآلن التحقيق معهم”.
ونقل�ت “س�ونا” عن مصدر برئاس�ة
مجل�س ال�وزراء قوله إن “الس�لطات
األمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة
انقالبية فجر اليوم”.

No: 7570 Wed 22 Sep 2021

3

البنك املركزي يكش��ف عن ممي��زات مبناه اجلديد وحيدد
تكلفته ونسب اإلجناز
بغداد /متابعة الزوراء:
أفص�ح البن�ك املرك�زي ع�ن
مميزات مبناه الجديد ،وفيما أكد
أن واجهته مقاومة لالنفجارات،
وجدران�ه مقاوم�ة للحرائ�ق،
كشف عن نسب اإلنجاز وتكلفة
املشروع وأع�داد العاملين فيه
وعمر املبنى االفرتايض.
وق�ال املتح�دث باس�م املكت�ب
االعالم�ي يف البنك املركزي ،غيث
صال�ح ،لوكالة األنب�اء العراقية
(واع) :إن “بع�ض املواق�ع
والوكاالت نشرت اخبارا تغالط
الحقيقة عن بناية البنك املركزي
وتمت احالتها اىل القضاء ،التخاذ
االجراء القانوني بحقهم”.
وأكد أن “املشروع يحمل الكثري
من املميزات ،منها الحصول عىل
ش�هادة بريم لالس�تدامة ،اي أن
املبنى يعد صديق�ا للبيئة ،عالوة
على واجهته املصمم�ة مقاومة
لالنفج�ارات ،وجدرانه مقاومة
للحرائ�ق وهو مشروع ال يقبل
املقارنة مع غريه من املشاريع”،
موضحا أن “املرشوع يتكون من
 38طابق�ا ً وبواق�ع ثالث�ة تحت
مستوى االرض و 35طابقا فوق
مستوى سطح االرض وبارتفاع
يقارب  180مرتا ً وبمساحة تقدر
بحوايل  20ألف مرت مربع”.
وتح�دث ع�ن نس�ب اإلنج�از
ً
قائلا :إنه�ا بلغت 97
الحالي�ة،
باملئ�ة لالعم�ال الكونكريتي�ة،
و 70باملئ�ة للهي�كل اإلنش�ائي
الحدي�دي ،وال�ذي م�ن املؤم�ل
اكمال انجازه نهاية العام الحايل،
يف حين أن االعم�ال الكهربائية
“الكيبل ت�ري” أنجز منها قرابة
 20باملئة” ،مبينا أن “املقاول بدأ
باالعم�ال امليكانيكية ومنظومة
اطفاء الحرائ�ق والتربيد ،وتضم

البناي�ة  24مصع�دا ً من ضمنها
البانوراما املطلة عىل نهر دجلة،
واملصاع�د الداخل�ة والحم�ل
واملخصص�ة لنق�ل املكائ�ن
واملعدات مثل املولدات ومنظومة
التربيد”.
ولف�ت صال�ح إىل أن “جمي�ع
التحدي�ات املوج�ودة يف املرشوع
تم اخذها بنظر االعتبار من قبل
املصم�م منها بع�ض التغيريات
املناخي�ة كون املشروع محاطا
بنه�ر دجل�ة ،حي�ث إن الج�دار
املحيط باملبنى يصل عمقه قرابة
ال�ـ  50متراً ،اضاف�ة اىل قي�ام
املقاول باعمال تقوية الرتبة من
خالل الحق�ن بالكراوت تحقيقا
ملتطلب�ات العم�ل” ،مؤك�دا أن
“التأثيرات املس�تقبلية مأخوذة
جميعها بنظ�ر االعتبار من قبل
املصم�م واملق�اول اثن�اء عملية
التنفي�ذ ،باالضاف�ة اىل أن العمر
االفترايض للمبنى ه�و اكثر من

 100سنة”.
م�ن جانب�ه ،ذكر أح�د العاملني
م�ع فري�ق ادارة املشروع يف
البن�ك املرك�زي والحاص�ل عىل
دكت�وراه بالهندس�ة االنش�ائية
س�امر س�عدي حسين لوكال�ة
األنب�اء العراقي�ة (واع) ،أن
“الجدول الزمني الرسمي املقرر
لالنته�اء من اعم�ال مبنى البنك
املرك�زي الجدي�د  48ش�هرا ً وتم
اس�تحصال ثالثة اشهر اضافية
م�ن قب�ل املق�اول” ،مبين�ا أن
“جائحة كورونا عرقلت االنجاز،
واملباحث�ات مس�تمرة بش�أن
اس�تحصال املقاول فترة تمديد
جديدة”.
وأوض�ح أن “هناك ثالثة عنارص
مش�اركة يف املشروع ،املق�اول
وه�ي رشك�ة داك�س ،والرشكة
االستش�ارية ه�ي مينه�اردت،
وادارة مشروع البن�ك املرك�زي
املمثلة للجهة املستفيدة” ،مشريا

اىل أن “جمي�ع االعم�ال وامل�واد
املتعلقة باملشروع يتم تدقيقها
وفق املواصفات العاملية املعتمدة
من قب�ل استش�اري املشروع،
منها اعم�ال نمذجة الكونكريت
والت�ي تم�ت م�ن قب�ل قس�م
السيطرة النوعية التابع للمقاول
وبإرشاف الرشكة االستش�ارية
اذ قام�ت بفح�ص تل�ك النماذج
يف املختربات الخاصة باملرشوع،
باالضاف�ة اىل ارس�الها ملختربات
طرف ثالث املركز الوطني”.
وأضاف أن “اعم�ال املتابعة تتم
من قبل قس�م السيطرة النوعية
الخاص باملقاول والقسم الخاص
باالستش�اري اضاف�ة اىل البن�ك
املرك�زي وتض�م هذه االقس�ام
مالكات من مختلف الجنسيات،
وبنح�و  10دول مش�اركة منها
اسرتاليا ،الفلبني ،تركيا ،امريكا،
الربتغال وغريها من الدول”.
وبين ،أن “املبال�غ املخصص�ة

للمشروع قارب�ت  800ملي�ون
دوالر ،الفت�ا اىل “وج�ود معم�ل
متخصص بواجهات الكونكريت،
حي�ث يض�اف اىل التحدي�ات
املوج�ودة باعم�ال الكونكريت،
تح�دي الواجه�ات ب�ان تك�ون
مقاومة لالنفجار ،اذ تمت اعمال
فح�ص الواجه�ات يف انكلترا،
اضافة اىل التش�كيل الخاص بها
فهي خرسانة عالية االداء”.
وتاب�ع أن “الواجه�ات يف الغالب
تك�ون مس�طحة وال توج�د بها
حرك�ة ،اال أن مشروع مبن�ى
البنك املركزي الجديد مصمم من
قبل املعمارية زه�ا حديد ،والتي
أضافت ملسة تش�كيلية عىل تلك
االلواح وبالتايل تطلب عدد قوالب
كبريا لتش�كيلها وكل واحد منها
يتطلب  5اسابيع لصناعته”.
م�ن جان�ب آخ�ر ،فن�د حسين
االنباء املتداولة يف وسائل االعالم
ع�ن وجود عي�وب يف بناية البنك
املرك�زي” ،مبين�ا أن “هنال�ك
مالحظ�ات يف نس�ب ضئيلة من
االجزاء الكونكريتية وتم جدولة
تل�ك املالحظ�ات ومناقش�تها
ومعالجته�ا ،وه�و ام�ر طبيعي
ويح�دث باغل�ب املش�اريع
العاملية”.
ولف�ت إىل أن “عملي�ات املتابعة
تت�م م�ن قب�ل البن�ك املرك�زي
بشكل يومي واسبوعي وشهري
ملراح�ل تنفيذ العم�ل ومن خالل
تقارير يقدمها املقاول والرشكة
االستش�ارية” ،مشيرا اىل أن
“رشك�ة زها حديد تعم�ل حاليا
مع الرشكة االستشارية وهم عىل
اطلاع ومتابعة دائمة للمرشوع
واالجاب�ة عىل التس�اؤالت كافة
الت�ي قد ت�رد م�ن قب�ل املقاول
بشأن التصميم”.

جملس النواب اللييب حيجب الثقة عن حكومة الدبيبة
طربق  /متابعة الزوراء:
أعل�ن الناطق باس�م مجلس الن�واب الليبي،
عبدالل�ه بليح�ق ،ام�س الثالث�اء ،أن الربملان
حجب الثق�ة عن حكوم�ة الوح�دة الوطنية
بأغلبي�ة  89صوت�ا ،م�ن أص�ل  113نائب�ا
حرضوا الجلسة.
وق�ال عض�و يف مجل�س الن�واب الليب�ي :إن
حكومة الوحدة الوطنية ستس�تمر يف تسيري
أعمالها اليومية كحكومة ترصيف أعمال.
وكان عبد الل�ه بليحق قد أعلن انطالق أعمال
جلس�ة مغلق�ة للمجل�س ام�س ،برئاس�ة
املستش�ار عقيل�ة صال�ح ،الفت�ا إىل حضور
النائ�ب األول لرئيس املجلس ،فوزي النويري،
والنائ�ب الثاني أحميد حومة ،إضافة إىل 113
نائبا.
وبحس�ب صحيف�ة “الوس�ط” الليبي�ة ،قرر
املجلس ،يف جلسة امس االول اإلثنني ،تشكيل
لجنتني برملانيتين ،األوىل تعني بالتحقيق مع
حكومة الوح�دة الوطني�ة املوقت�ة ،والثانية

لدراس�ة قان�ون انتخاب�ات مجل�س الن�واب
املقبل.
وكش�فت مصادر مطلعة أن نوابا أرصوا عىل
التصويت عىل سحب الثقة خالل جلسة امس
الثالثاء ،بعدما اكتفى املجلس أمس بتش�كيل
لجن�ة برملانية للتحقيق م�ع الحكومة يف عدة
ملفات ،منها اإلنفاق الحكومي.
وق�ال الكات�ب الصحف�ي الليب�ي الحسين
امليسوري إن الحكومة اآلن ستصبح حكومة
ترصي�ف أعم�ال إىل حين عق�د االنتخاب�ات
املقبل�ة ،املقررة يف  24ديس�مرب ،ما يعني أنه
لن يتم اعتماد مرشوع امليزانية املقدمة منها
يف وقت سابق من هذا العام.
ويشير الكات�ب الصحف�ي ،يف حديث�ه إىل
“س�كاي ني�وز عربي�ة” ،إىل وج�ود بع�ض
األس�ماء املطروح�ة أم�ام املجلس م�ن أجل
تويل منصب رئيس الحكوم�ة ،لكنه ال يرجح
أن يتجه الربملان لتكليف ش�خص جديد ،عىل
أن يكتف�ي ببق�اء الحكومة الحالية لتس�يري

األعمال.وأوض�ح امليس�وري ،أن الحديث اآلن
سيكون حول مس�ألة دستورية القرار ،إذ أن
املادة  30من الالئحة الداخلية للمجلس تنص
عىل تصوي�ت  120نائبا فيما يتعلق بس�حب
الثق�ة من الحكومة ،بينم�ا حرض اليوم 113
نائبا فقط.
وباملثل ،يرى الباحث السيايس محمد قشوط،
أن يكتفى بت�ويل الحكومة ترصي�ف األعمال
خلال الفترة الحالي�ة ،حت�ى الوص�ول إىل
االنتخاب�ات يف ديس�مرب املقب�ل ،وذل�ك بما ال
يؤدي إىل تعطيل هذا االستحقاق املهم.
وأش�ار إىل س�يناريو وه�و تش�كيل حكومة
جديدة ،لك�ن هذا األمر مرتب�ط بالتمكن من
إج�راء االنتخاب�ات يف موعده�ا م�ن عدم�ه،
حي�ث يمكن أن يكون م�ن الصعوبة بما كان
استيفاء املوعد.
ويف جلس�ة االستجواب ،دافع الدبيبة عن أداء
حكومت�ه قائال إنه�ا تعمل يف ظ�ل صعوبات
كثيرة ،منها ع�دة اعتماد مشروع امليزانية

العام�ة ،كم�ا تح�دث ع�ن جه�ود بذلتها يف
قطاعات مثل الصحة والكهرباء.
وعرج الدبيبة على ملفات مهمة أخرى منها
توحي�د املؤسس�ة العس�كرية ،معللا ع�دم
تسمية وزير دفاع بعد إىل “صعوبة التوصل إىل
توافق بني الجميع” يف هذا الشأن ،كما تطرق
إىل قطاع النفط وجهود تطويره ،وطرح خطة
لتنفيذ عدد من “املرشوعات التنموية”.
يف حني وجه نواب انتقادات إىل أداء الحكومة،
مختصين بذل�ك مس�ألة اإلنف�اق الحكومي
خارج امليزانية ،وأيضا عدم إتمام ملف توحيد
املؤسس�ات ،إضاف�ة إىل التوس�ع يف املركزية
وعدم إتاحة السلطات الالزمة للنواب ووكالء
الوزارات.
وتحدث نواب عن ملف وزارة الدفاع ،منتقدين
ع�دم رصف مرتبات أف�راد الجي�ش الوطني
الليبي لش�هري يوليو وأغس�طس املاضيني،
كم�ا اتهم�وا الدبيب�ة بالتس�بب يف “أزم�ة
دبلوماسية” مع تونس.

بايدن يلمح :سنفتح صفحة دبلوماسية يف أفغانستان

“طالبان” تعِد بعودة الفتيات إىل املدارس “يف أقرب وقت ممكن”

كابل /متابعة الزوراء:
أعلنت طالبان أنه س ُيس�مح للفتيات
األفغاني�ات بالع�ودة اىل امل�دارس “يف
أق�رب وقت ممك�ن” بعدم�ا واجهت
الحرك�ة غضبا إزاء قرارها اس�تبعاد
النس�اء والفتيات من الحياة العامة،
فيما أكد الرئيس األمريكي ،جو بايدن،
أن بلاده أنهت  20عاما ً م�ن الوجود
العس�كري يف أفغانس�تان ،مشريا ً إىل
أنها تري�د فتح “حقبة دبلوماس�ية”
بعد نهاية الحرب هناك.
وخلال مؤتم�ر صحف�ي يف كاب�ل،
ق�ال الناط�ق باس�م طالب�ان ،ذبيح
الل�ه مجاهد ،بش�أن ع�ودة الفتيات
األفغاني�ات اىل امل�دارس “نحن نضع
اللمس�ات األخيرة عىل ه�ذه األمور،
س�يحصل األم�ر يف أق�رب وق�ت
ممكن”.
وأضاف أنه يجب تأمني “بيئة تعليمية
آمنة” قبل ذلك.
يذكر أنه خالل نهاية األسبوع ،أصدرت
وزارة التعلي�م األفغانية تعميما يأمر
املعلمين والطلبة الذك�ور بالعودة اىل

املدارس الثانوي�ة ،لكن بدون أي ذكر
للنساء املعلمات او التلميذات.
ومع اس�تكمال إعلان الحكومة  ،لم
يأت مجاه�د عىل ذكر وزارة ش�ؤون
املرأة التي ألغي�ت ،فيما لم يتم تعيني
أي نساء يف مناصب وزارية.

ول�م يتل�ق العدي�د م�ن املوظفين
الحكوميين رواتبه�م من�ذ أش�هر،
فيما تس�جل أسعار الس�لع الغذائية
ارتفاعا.
وق�ال مجاه�د“ :لدين�ا امل�ال ،لكننا
بحاجة اىل وقت لبدء العملية”.

كما منعت طالبان النساء من التوجه
اىل العم�ل ،فيم�ا طل�ب مس�ؤولون
منهن البقاء يف املنازل من أجل ضمان
أمنه�ن اىل حين تطبي�ق الفصل بني
الجنسني بموجب الرشيعة.
وقال رئي�س بلدية العاصمة بالوكالة

أن كل املناص�ب التي كانت تش�غلها
نس�اء ،س�يتوالها رج�ال ،باس�تثاء
الوظائف التي ال يمكن االستغناء عن
النساء فيها.
فيما لم يص�در الحكام الج�دد للبالد
سياس�ة رس�مية تمن�ع النس�اء من
العمل ،فان التوجيه�ات التي عممها
مسؤولون تصل اىل حد اقصائهن عن
العمل.
وألغ�ت حكومة طالب�ان الجمعة عىل
م�ا يب�دو وزارة ش�ؤون امل�رأة الت�ي
اس�تحدثتها الحكوم�ة الس�ابقة،
واس�تبدلتها ب�وزارة األم�ر باملعروف
والنه�ي عن املنك�ر ،يف خط�وة تذكر
بتشددها خالل فرتة حكمها األوىل.
ورغ�م اس�تمرار معاناته�ن م�ن
التهمي�ش ،إال أن النس�اء األفغانيات
كافحن واكتس�بن حقوقا أساسية يف
الس�نوات العرشين املاضي�ة ،وبرزت
م�ن بينه�ن قاضي�ات ونائب�ات يف
الربملان ومس�ؤوالت يف الرشطة ،لكن
هذا فقط يف املدن الكربى عموما.
ويف ظل الحكومة السابقة التي كانت

مدعومة م�ن الواليات املتحدة ،دخلت
مئات آالف النس�اء إىل س�وق العمل،
غالبا بدافع الضرورة ،بعدما أصبح
الكثير منه�ن أرام�ل أو يعول�ن عىل
أزواج معوقني بعد نزاع دام عقدين.
لك�ن من�ذ عودتها إىل الس�لطة يف 15
أغسطس ،لم تظهر حركة طالبان أي
نية لضمان حقوق النساء.
وعرف�ت طالب�ان بحكمه�ا املتش�دد
والقمعي من  1996حتى  2001حني
منع�ت النس�اء م�ن العم�ل او ارتياد
املدارس أو حتى من مغادرة منازلهن
بمفردهن.
ويف س�ياق اخر أكد الرئيس األمريكي،
ج�و باي�دن ،أن بالده أنه�ت  20عاما ً
من الوجود العس�كري يف أفغانستان،
مشيرا ً إىل أنه�ا تري�د فت�ح “حقب�ة
دبلوماسية” بعد نهاية الحرب هناك.
وأضاف يف كلمة ،أمام الجمعية العامة
لألمم املتح�دة يف نيويورك أن الواليات
املتح�دة لن تلجأ إىل القوة العس�كرية
إال كخيار أخري.
وأوض�ح أن عىل املجتمع الدويل العمل

من أجل مواجهة خطر اإلرهاب.
كذل�ك تطرق باي�دن إىل مواضيع عدة
يف كلمته مثل جائحة فريوس كورونا
وأزم�ة املن�اخ ،حيث أك�د أن الواليات
املتح�دة س�تضاعف جهوده�ا املالية
الدولي�ة يف إط�ار مكافح�ة التغير
املناخي.
وبش�أن االتف�اق النووي م�ع إيران،
قال الرئيس األمريكي إن بالده ستعود
بالكام�ل إىل االتف�اق يف ح�ال قام�ت
طه�ران باملث�ل ،الفتا ً إىل الت�زام بالده
بعدم امتالك إيران سالحا نوويا.
وأضاف أن الواليات املتحدة “ال تسعى
إىل ح�رب ب�اردة جدي�دة” ،يف إش�ارة
للصني.
يف موازاة ذلك ،أوضح أن أمريكا تسعى
إىل مزي�د من السلام واألم�ن للرشق
األوسط بأكمله.
وق�ال إن الدع�م األمريك�ي إلرسائيل
ال ي�زال راس�خاً ،وإن�ه يؤم�ن بح�ل
الدولتين مع الفلس�طينيني ،مشيرا ً
إىل أن الطري�ق ال يزال طويالً أمام حل
الدولتني.
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إنشاء «خط طوارئ» للقضاء على شح
املاء يف النهروان
بغداد /الزوراء:
اعلن محافظ بغداد ،محمد جابر العطا ،امس الثالثاء ،املوافقة عىل إنشاء «خط طوارئ»
لنقل املاء الخام إىل منطقة النهروان ،والقضاء عىل شح املياه يف املنطقة.
وقال املحافظ ،خالل اجتماع عقده يف ديوان املحافظة بحضور مستشار رئيس الوزراء،
لح�ل مش�كالت منطقة النه�روان ،ضم�ن األم�ر الديوان�ي ( :) 258إن «االجتماع جاء
لتحسين الواقع الصحي ،والرتبوي ،وايجاد حل ألزمة املياه يف النهروان ،وكيفية تغذية
القرى املجاورة» ،مؤكدا صدور قرارات حاس�مة بالنس�بة النش�اء خط طوارئ للماء،
ومعالجة أزمة املياه يف النهروان».
وأشار العطا بحسب بيان مكتبه ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :اىل أن «االجتماع تمخض
أيض�ا عن صدور قرار برفع جميع التجاوزات الحاصلة عىل األرايض املخصصة للمباني
مدرس�ية ،كذلك ترش�يح مس�احات أخرى للرشوع بإنش�اء مدارس جدي�دة» الفتا إىل
«الرشوع بتلك األعمال حال املصادقة عىل قرارات االجتماع».

املرور توقف حماسبة املركبات اليت
حتمل لوحات ما قبل 2003
بغداد /الزوراء:
اوقف�ت مديري�ة امل�رور العام�ة ،ام�س
الثالث�اء ،محاس�بة املركب�ات التي تحمل
لوحات ما قبل 2003
وق�ال مدي�ر امل�رور الع�ام الل�واء طارق
اسماعيل الربيعي يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :انه «وجه بأيقاف املحاسبة

عىل املركبات التي تحمل لوحات تس�جيل
قديمة قبل .»٢٠٠٣
فيما دعا بحس�ب البيان» املواطنني ممن
اكمل�و معامالت تحويل ارقامهم اىل الرقم
الجدي�د (املشروع الوطن�ي) بالتوجه اىل
مجمع�ات التس�جيل ألس�تالم لوحاته�م
وتثبيتها عىل مركباتهم».

الصحة تعلن وصول اللقاح اخلماسي

هيأة الرأي يف وزارة الرتبية تناقش ضوابط وآليات فتح املدارس الدولية
بغداد /الزوراء:
ناقش�ت هي�أة ال�رأي يف وزارة الرتبي�ة ،ام�س
الثالثاء ،برئاس�ة الوزير حمي�د الدليمي ملفات
عدة بينها ضواب�ط وآليات فتح املدارس الدولية
ودعم عمل مفوضية االنتخابات.
وجاء يف البيان الوزاري ،تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان» الدليم�ي اكد خالل ترؤس�ه الجلس�ة
االعتيادية لهيئة الرأي ،عىل رضورة االلتزام التام
بتوجيه�ات مجلس الوزراء الداعية اىل دعم عمل
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات إلنجاح
العملي�ة الديمقراطية واالس�تحقاق االنتخابي
الوطن�ي الكبري الذي س�ينطلق يف  10من ش�هر
ترشين األول املقبل».
ودع�ا الدليم�ي املديري�ات العام�ة للرتبي�ة يف
املحافظ�ات كاف�ة واملديري�ن العامين وجميع
املالكات العاملة يف املؤسس�ة الرتبوية املسجلني
ضمن عمل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
اىل» االلتزام الت�ام بالتعليمات والتوجيهات التي

أصدرتها».
واضاف البيان ان «املجتمعني ناقشوا العديد من
امللف�ات الرتبوية املهم�ة ،ويف مقدمتها ضوابط
وآليات فتح املدارس الدولية النظامية التي تقدم

بغداد /الزوراء:
اطاحت قوات الحشد الشعبي،امس
الثالث�اء ،بثالث�ة «دواع�ش» بينهم
«قي�ادي مه�م» يف ثلاث كرك�وك
وبغداد واملوصل.
وذك�رت خلي�ة اإلعلام االمن�ي يف
بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
ان�ه «م�ن خلال املتابع�ة امليدانية
وتكثي�ف الجه�ود االس�تخبارية،
تمكن�ت مديرية االم�ن واالنضباط

يف هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون
والتنس�يق الع�ايل مع اس�تخبارات
الحش�د الش�عبي وبالتع�اون م�ع
القوات االمنية املاسكة يف محافظة
كركوك وبعد اس�تحصال املوافقات
القضائي�ة م�ن الق�اء القبض عىل
عنصر ارهاب�ي منتم�ي لعصابات
داعش اإلرهابية يف ما يس�مى والية
الع�راق قاطع كرك�وك وكان يعمل
ناقل الوكار داعش يف وادي الش�اي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة  /الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية عن
وصول اللقاح الخمايس من منشأ عاملي رصني
ويف بي�ان لوزارة الصح�ة تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،انه «تم انج�از كافة االجراءات
الكمركي�ة املتعلق�ة بعقود هذه امل�واد بعد وصولها من قبل قس�م اإلخ�راج الجمركي
تمهيدا ً الستالمها من الجهات املتعاقد معها».

التخطيط تؤشر اخنفاضاً يف أسعار
العقارات
ملحوظة من الحكوم�ة والقطاع الخاص
للمجمعات السكنية».
وتاب�ع الق�ول ان «ه�ذا ل�ه تاثير على
انخف�اض االس�عار لوج�ود مجمع�ات
س�كنية جديدة تزيد من نس�بة الوحدات
املعروضة يف الس�وق وبالتايل من املؤكد ان
العرض يساهم بانخفاض االسعار».

العثور على مضافة لداعش يف ناحية
بين سعد
بغداد /الزوراء:
اعلن الناطق باس�م القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول ،امس الثالثاء ،عن
العثور عىل مضافة لداعش يف ناحية بني سعد ،فيما تم ضبط حزامني ناسفني بداخلها.
وقال رس�ول يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :انه «بنا ًء عىل معلومات اس�تخبارية
من مديرية االستخبارات العسكرية ،نفذت قوة من لواء املشاة الثاني فرقة املشاة االوىل
ضم�ن قيادة عملي�ات دياىل ،واجب بحث وتفتيش يف قرية ابو سير ضم�ن ناحية بني
س�عد اس�فرت العملية عن العثور عىل مضافة لعصابات داع�ش االرهابي تحتوي عىل
حزامني ناسفني».

بغداد /الزوراء:
احبط�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة ،ام�س
الثالث�اء ،تهريب ( )3حاوي�ات تحمل مواد
مخالف�ة لشروط وضواب�ط االس�ترياد يف
ميناء ام قرص الجنوبي
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه ،ان «هيئ�ة املناف�ذ يف منف�ذ
ميناء أم قرص الجنوبي بنا ًء عىل املعلومات
الواردة من شعبه االستخبارات والرتاخيص
األمني�ة تمكنت م�ن ضبط ثالث�ة حاويات
محمله (مالبس مستعمله والصق سرياميك
وبلي�ت املنيوم) مخالفة لشروط وضوابط
االسترياد».
واضافت انه»تم تش�كيل لجنة من الجهات
املختص�ة وتنظي�م محضر ضب�ط أصويل
واإلحال�ة إىل القض�اء التخ�اذ اإلج�راءات
القانونية بحق املخالفني.

النزاهة تضبط جهازاً إلكرتونياً ممنوع استخدامه داخل العراق

بغداد /الزوراء:
افادت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّة ،امس الثالثاء،
إلكرتون�ي يف مين�اء أم قرص
جه�از
إىل ضب�ط
ٍّ
ٍ
ممنوع استخدامه داخل العراق.
ٍ
واش�ارت دائرة التحقيقات يف الهيئة بحس�ب
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،ان «تفاصيل
عمليَّ�ة الضبط ،تمَّت بموجب مُ َّ
ذكر ٍة قضائ َّي ٍة،
َّ
وبمش�اركة لجن� ٍة فنيَّ� ٍة مُ
ختص� ٍة م�ن هيئة
ً
َّ
اإلعلام واالتص�االت» ،موضح�ة أن ملاكات
مديريَّ�ة تحقيق الهيئ�ة يف مُ حافظ�ة البرصة
َّ
َّ�ة من ضبط
َّ�ة نوعي ٍ
تمكن�ت من خلال عملي ٍ
مسموح استخدامه داخل
إلكرتوني غري
جهاز
ٍّ
ٍ
ٍ
العراق».
وتابع�ت َّ
إن»الجه�از ال�ذي تس�تخدمه إحدى
الرشكات األهليَّة النافذة للخدمات اللوجيستيَّة
العامل�ة يف املين�اء يح�وي رشيح�ة إلكرتونيَّة
ً
الفت�ة إىل َّ
أن»الجهاز
و ُيس�تخ َدمُ باالتصاالت»،
يمك�ن اس�تخدامه بعمليَّ�ات التهري�ب ونقل
املعلومات عن الش�احنات والبضائ�ع الداخلة
والخارج�ة م�ن املين�اء ،وت َّم اس�تخدامه دون
الحصول على املُوافقات الرس�ميَّة من الجهة
املُ َّ
ختص�ة (هيئ�ة اإلعلام واالتص�االت) التي
تح�رص عىل عدم من�ح إجازة اس�تخدام مثل
هك�ذا أجه�زة ملحاذي�ر أمنيَّ� ٍة واقتصاد َّي ٍة؛ إذ
يس�هل هذا الجه�از نقل املعلوم�ات من داخل
البلد إىل خارجه».

نوعي�ة مختلف�ة م�ن التعلي�م ،مؤكدين حرص
ال�وزارة عىل توفير الدعم الفني له�ذا املرشوع
كمسؤولية مجتمعية لخدمة أبناء العراق».
كم�ا ش�هدت جلس�ة هيئة ال�رأي اس�تعراض

اإلج�راءات اللوجس�تية لالمتحان�ات العام�ة
النهائية «للدور الثاني» ،ومناقشة االستعدادات
ُ
والس�بل الكفيلة
املبك�رة للعام ال�درايس القادم
بإنجاح�ه ،بهدف توحي�د الرؤى واالف�كار التي
تص�ب يف مصلح�ة ابنائن�ا الطلب�ة والعملي�ة
التعليمي�ة وتذليل املش�اكل واملعوق�ات التي قد
تعرتض سريها.
من جهتها ،اصدرت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء،
ق�رارا ً بالس�ماح لطلب�ة املراح�ل غير املنتهية
م�ن املتغيبين يف درس واح�د بأدائ�ه يف نهاي�ة
االمتحانات.
وجاء يف البيان الوزاري ،تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان «هي�أة ال�رأي يف وزارة الرتبية صوتت
على الس�ماح لطلبة املراح�ل غير املنتهية من
املتغيبين يف درس واح�د ضمن أي�ام امتحانات
{الدور الثاني} وبضمنها يوم الس�بت ،من ادائه
يف نهاي�ة االمتحانات يوم الخمي�س املوافق 23
أيلول .« 2021

اإلطاحة بثالثة «دواعش» بينهم «قيادي مهم» يف  3حمافظات

إحباط تهريب مواد
خمالفة يف ميناء أم قصر

بغداد /الزوراء:
اوضح�ت وزارة التخطيط ،امس الثالثاء،
ان هن�اك انخفاض�ا ً يف اس�عار العقارات
خالل السنوات الثالثة املاضية.
وذكر املتحدث باس�م ال�وزارة عبد الزهرة
الهن�داوي :انه»خلال الس�نوات الثالث�ة
املاضي�ة كان�ت هنال�ك ح�ركات بن�اء

No: 7570 Wed 22 Sep 2021

4

من خالل تزويده�م باملواد الغذائية
وبرشائ�ح اتص�ال واحتياج�ات
اخرى.
واضاف�ت «كم�ا تمكن�ت الق�وات
ذاته�ا من القاء القبض عىل ارهابي
آخر يعمل ضمن ما يس�مى مفرزة
عس�كرية فعال�ة يف داع�ش بم�ا
يس�مى والية العراق قاطع ش�مايل
بغ�داد ،ج�اءت عملي�ة القبض بعد
اس�تحصال املوافق�ات الرس�مية

من القايض املخت�ص بالتعاون مع
القوة املاس�كة يف منطقة الطارمية
حي�ث كان االرهاب�ي يعمل كعنرص
عس�كري فع�ال ضم�ن املف�رزة
االرهابية».
واش�ارت الخلية اىل»الق�اء القبض
أيضا ً على عنرص ارهاب�ي كان من
اه�م القي�ادات يف عصابات داعـش
االرهابية قبل العام  2014يف املوصل
وخالل س�يطرة داعش على مدينة

املوص�ل انتم�ى لداع�ش ضم�ن ما
يسمى والية املوصل.
وان�ه بع�د عملي�ات التحري�ر جدد
البيع�ة للعصاب�ات اإلرهابي�ة وعاد
للعمل ضمن ما يسمى والية العراق
قاط�ع املوص�ل ويعتبر م�ن اب�رز
االرهابيين يف الوق�ت الح�ايل ضمن
قاط�ع املوص�ل ،تم عملي�ة القبض
بالتعاون مع القوات املاسكة ضمن
القاطع».

العمل تطلق برنامج إصالح نظام احلماية االجتماعية
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية،
امس الثالث�اء ،اطالق برنام�ج اصالح نظام
الحماي�ة االجتماعي�ة للفرتة م�ن ( -٢٠٢١
.)٢٠٢٥
وبحس�ب البيان ال�وزاري ،تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه :ان�ه «وقع�ت هي�أة الحماي�ة
االجتماعية يف وزارة العمل وكل من ( صندوق
االم�م املتح�دة للطفول�ة  ،ومنظم�ة العمل
الدولية  ،وبرنامج االغذية العاملية) بالتعاون
م�ع وزارت�ي التخطي�ط والتج�ارة مذك�رة
التفاه�م الخاص�ة بإصلاح نظ�ام الحماية
االجتماعي�ة ومؤائمته مع الورقة االصالحية
البيض�اء للحكوم�ة وذل�ك ي�وم الثالث�اء

 ٢١/٩/٢٠٢١يف مقر وزارة التخطيط».
واكدت رئيس الهيأة ،هدى سجاد ان «املذكرة
وقع�ت بحضور وكيل وزارة العمل للش�ؤون
االجتماعية الدكتورة عبري الجلبي وتهدف اىل
وضع استراتيجية وخريط�ة طريق إلصالح
نظ�ام الحماي�ة االجتماعي�ة للفترة م�ن (
 )٢٠٢٥-٢٠٢١م�ن اجل االس�تجابة قصرية
االم�د لتداعي�ات كورون�ا وايض�ا لحماي�ة
املواطنين االق�ل دخال خالل واثن�اء االصالح
املايل واالقتصادي».
واش�ارت اىل ان «من اه�داف مذكرة التفاهم
ايضا ه�و تقديم املن�ح املالية ضمن ش�بكة
الحماي�ة االجتماعي�ة لالطف�ال والنس�اء
الحوامل مع وجود تنسيق وترابط بني الهيأة

القبض على عصابة خمدرات يف ميسان
بغداد /الزوراء:
اطاح�ت مف�ارز رشط�ة ميس�ان ،ام�س
الثالث�اء ،بعصابة لتجارة املخدرات بالجرم
املشهود جنوب املحافظة.
وذك�رت املديرية يف بيان ،تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه ،أن�ه «بن�ا ًء على معلوماتٍ
اس�تخبارية دقيق�ة ومتابع�ة ميداني�ة ،
تمكن�ت مفارز رشط�ة مكافحة املخدرات
واملؤث�رات العقلي�ة من إلق�اء القبض عىل
عصاب�ة لتج�ارة املخ�درات مؤلف�ة م�ن
(خمس�ة) أش�خاص يس�كنون محافظة

السماوة ومن ضمنهم ثالثة نساء».
واوضح�ت ان «العملية تم�ت خالل نصب
كمين محكم عىل طريق «عبدالله بن عيل»
وذلك بعد استحصال املوافقات القضائية»،
مبينة «حيث تم ضبطهم بالجرم املش�هود
وبحوزته�م ( 2كيلوغ�رام) م�ن م�ادة
الكريس�تال املخ�درة  ،وأدوات تس�تخدم
للتعاطي».
واش�ارت املديري�ة ،اىل «تدوي�ن اقواله�م
اصولي�ا ً واحالته�م اىل القض�اء املخت�ص
لينالوا عقابهم الالزم وفق القانون».

القبض على  ٣٩أجنبياً يف البصرة
بغداد /الزوراء:
القت مديرية شؤون اإلقامة ،امس الثالثاء،
القب�ض عىل  ٣٩ش�خصا اجنبيا مخالفني
لشروط اإلقامة.وذكرت املديري�ة يف بيان
تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان «مفارز
مديرية شؤون االقامة يف محافظة البرصة
القت القب�ض عىل (  ) ٣٩ش�خصا اجنبيا
م�ن مختلف الجنس�يات وذل�ك ملخالفتهم

رشوط قان�ون اقامة االجانب العراقي رقم
 ٧٦لسنة .»٢٠١٧
ونوه�ت املديري�ة اىل أن»جه�ود مالكاتها
مس�تمرة يف مالحق�ة االجان�ب املخالفني،
مطالب�ة يف الوق�ت نفس�ه املواطنني بعدم
ايواء االشخاص االجانب املخالفني للقانون
واالبالغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة
للصالح العام».

ووزارتي الرتبية والصحة  ،فضال عن توسيع
وص�ول العاملين الش�باب يف القط�اع غير
الرسمي اىل نظام الحماية االجتماعية القائم
عىل التوظيف يف سوق العمل النشط».
ونوه�ت س�جاد اىل ان «مذك�رة التفاه�م
ستساهم يف توحيد برنامج وسجل املعلومات
الخ�اص بهيئة الحماية االجتماعية ووزارات
الصحة والتخطي�ط والرتبية ليكون الوصول
اىل املعلومة بصورة افضل وسلسة».
واوضح�ت ان «املذك�رة ش�ددت على اهمية
التنس�يق الفاع�ل بين الجه�ات الحكومية
وغير الحكومي�ة لضم�ان التكام�ل يف
تحقي�ق مخرج�ات اصلاح نظ�ام الحماية
االجتماعية».

استخبارات كركوك تعتقل
عصابة تهديد وابتزاز

بغداد /الزوراء:
اطاحت مفرز استحابارت وامن كركوك ،امس الثالثاء،
بعصابة تهديد وابتزاز للمواطنني يف مركز املحافظة.
وج�اء يف بيان وزارة الدف�اع ،تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :ان�ه «بنا ًء على معلوم�ات اس�تخباراتية دقيقة
وبعملي�ة نوعي�ة ،تمكنت مفارز مديرية اس�تخبارات
وأم�ن كرك�وك امليداني�ة التابع�ة إىل املديري�ة العام�ة
لالس�تخبارات واألمن ،وبالتعاون والتنس�يق املشترك
مع قوة اقتحام مكتب قائ�د رشطة كركوك ،من إلقاء
القب�ض عىل عصابة مكونة من خمس�ة أش�خاص يف
منطقة الحرية مركز مدينة كركوك».
واض�اف «كان�وا يقوم�ون بتهدي�د وابت�زاز املواطنني
األبري�اء من خلال االتصال بهم وطل�ب مبالغ مالية،
باإلضاف�ة إىل تروي�ع األهايل عبر إطالقه�م للعيارات
النارية عىل منازل املواطنني يف محافظة كركوك».
وتاب�ع اىل انه «ج�رى التحقي�ق معهم بدائي�ا ً ودونت
أقوالهم وس�يتم عرضهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم
العادل».

أمانة بغداد تؤكد عدم املساس بالباعة املتجولني “البسطيات“

وتابع�ت َّ
أن»العمليَّة أس�فرت أيضا ً عن العثور
عىل العديد من األجهزة األخرى ،مثل :كامريات
مراقب� ٍة ومنظوم�ات تراس�ل (املايكروي�ف
وموتورال) لالتصاالت ،وحاس�بات وسريفرات
لم تؤخ�ذ املوافق�ات األصوليَّ�ة إلدخالها للبلد
ورس�ومها الگمرگيَّة من قب�ل الرشكة التي لم
تدفع الرس�وم املُ ِّ
رتتبة عليها كرشك ٍة للخدمات
اللوجيسيَّة يف امليناء منذ عام ٢٠١٦؛ األمر الذي
ألحق رضرا ً باملال العام».
ً
ونبَّه�ت الدائ�رة أنه�ا« ،حرصا عىل اس�تمرار

العمل داخل امليناء ،وعدم ُّ
توقف أي مفص ٍل من
ً
وعملا بتوجيهات ق�ايض التحقيق
مفاصله،
املُ
ِّ
ختص؛ أبقت األجهزة املضبوطة مكانها بعد
جرده�ا وتصويرها وتثبي�ت معلوماتها؛ بغية
اتخاذ اإلجراءات الالزمة».
وكان�ت الهيئة قد أعلنت يف ش�باط املايض أنها
َّ
تمكن�ت من إحب�اط محاول ٍة لتمرير ش�احن ٍة
قرص،
اتصاالت بميناء أ ِّم
مخب�أ ٍة بها منظومة
ٍ
ٍ
ممن�وع اس�تريادها دون موافق�ة األجه�زة
األمنيَّة.

بغداد /الزوراء:
أكدت أمانة بغداد التزامه�ا بتوجيهات رئيس
ال�وزراء بع�دم املس�اس بالباع�ة املتجولين
(البس�طيات) وعدم إزالة س�قف عن العوائل
الفقيرة وامليض بخطتها وفلس�فتها الجديدة
بإزالة التجاوزات.
وذكر بي�ان لالمان�ة تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان «أمانة بغ�داد مس�تمرة بالعمل عىل
وفق توجيهات رئي�س الوزراء وتنفيذ حمالت
ازالة التجاوزات واعداد خطط واس�عة بعدما
حظي�ت بتفاعل كبري من املواطنني وفلس�فة
امين بغداد علاء مع�ن الجديدة عبر تفعيل
وتش�جيع االزالة الطوعية التي اثبتت نجاحها
يف ع�دة مناطق مثل ش�ارعي الفلاح وصفي
الدي�ن الحلي بجان�ب الرصافة والوش�اش يف
املنصور ومناطق اخرى يف العاصمة».
وأضاف ان «ما جاء يف االجتماع الذي الدار بني
رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي والنائب
االول لرئي�س مجل�س النواب حس�ن الكعبي
ينطبق وتوجه امانة بغداد يف فلس�فتها بشأن

التجاوزات عرب عدم املس�اس بأرزاق املوطنني
الفقراء وخصوصا الباع�ة املتجولني اصحاب
البسطيات املتحركة (غري ثابتة)».
وأش�ار البيان اىل ان «حمالت إزالة التجاوزات
يف عموم مدينة بغداد تشمل تجاوزات اصحاب
املح�ال التجارية واملش�يدات الثابتة املتجاوزة

عىل الرصيف والشارع».
جار عىل إيجاد
وأكدت أمان�ة بغداد ان «العمل ٍ
س�احات نظامي�ة كبدي�ل للباع�ة املتجولين
وبتصامي�م عرصي�ة وع�دم املس�اس ب�دور
الفقراء لحني اكمال الدراس�ات والخطط التي
تتعلق بمعالجة واقعهم».
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مزاد العملة يبيع أكثر من 228
مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة ،امس الثالثاء ،لتسجل
 228مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريكي ،ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة  4.11%لتصل إىل  228مليوناً ،و530
الف�ا و 840دوالرا أمريكي�ا غطاه�ا البنك بسعر رصف اس�اس بلغ 1460
دين�ارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم امس االثنني ،التي بلغت املبيعات فيه 219
مليونا و 648الفا و 789دوالرا أمريكيا.
وذهب�ت املشرتي�ات البالغة  170مليون�ا ً و 290الف�ا و  840دوالرا لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  58مليونا ً و 240ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قامت بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج،
وأش�ار ا ٕىل أن 35
و  20مص�ارف لتلبية الطلب�ات النقدية ،إضاف�ة اىل مشاركة  23رشكات
رصافة.

خام البصرة اخلفيف يسجل
تراجعا طفيفا

بغداد /الزوراء:
انخف�ض سعر خ�ام البرصة الخفي�ف ،امس الثالثاء ،ليسج�ل  74دوالرا،
مسجال تراجعا بلغ أكثر من دوالر.
وانخفض خام البرصة املصدر آلسيا  1.19دوالر وبنسبة تغيري بلغ نسبته
 1.60%ليصل إىل  73.28دوالر ،فيما سجل الخام البرصة الثقيل انخفاضا
ايضا بمقدار  0.25دوالر أو ما يعادل  0.37%ليصل اىل  68.02دوالر.
وسجل�ت الخام�ات النفط االخ�رى يف منظمة اوبك اسع�ار مختلفة حيث
سجل الخ�ام العربي السع�ودي الخفيف  74.29دوالر للربمي�ل ،فيما بلغ
سع�ر مزي�ج إيران الثقي�ل  68.96دوالر ،ومزيج مرب�ان اإلماراتي 73.34
دوالر للربمي�ل ،ومزيج سهران الجزائري  74.22دوالر ،يف حني سجل بوني
الخفيف النيجريي  73.02دوالر ،وجرياسول االنغويل  73.56دوالر.
وق�رر الع�راق خالل االسبوع امل�ايض تخفيض سعر البي�ع الرسمي لخام
البصرة إىل عمالئه�ا يف آسي�ا خلال ش�هر أكتوبر/ترشي�ن األول املقبل،
بانخفاض  1.40دوالر عن الشهر السابق.

جلنة االقتصاد :احلكومة حاربت
الزراعة يف اجلنوب والوسط

بغداد /الزوراء
بينت لجنة االقتصاد النيابية ،امس الثالثاء ،ان البطالة يف املحافظات الجنوبية
وصل�ت اىل اعداد كبيرة دون وجود اي اهتم�ام من الحكوم�ة ،متهمة اياها
بمحاربة القطاع الزراعي هناك.وقالت عضو اللجنة ،ندى ش�اكر ،يف ترصيح
صحف�ي :ان” مشاريع الري والزراعة اهملت بشكل كامل يف مناطق الجنوب
والوس�ط ،يف الوق�ت الذي ك�ان باإلمك�ان استغاللها لرفع مست�وى النشاط
االقتص�ادي واملساهم�ة يف تموي�ل املالي�ة االتحادية”.ولفت�ت اىل ان” الكثري
م�ن الشباب الخريج وغري الخري�ج باإلمكان االستفادة م�ن خرباتهم يف هذا
املج�ال ليكون دافع�ا لتنمية بقية القطاعات االقتصادي�ة يف العراق والقضاء
عىل طوابري البطالة”.واشارت اىل ان” االوىل بالحكومة االهتمام بثروات البالد
وانقاذ الشباب من الشارع واالستفادة من طاقاتها املتعددة املختلفة”.

اخنفاض يف أسعار الدوالر يف بغداد
وكردستان

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسع�ار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
الثالثاء ،يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ،ويف كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
اليوم  147200دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
وأش�ار ا ٕىل أن اسع�ار البيع والرشاء استقرت يف مح�ال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغداد ،حيث بلغ سع�ر البيع  147750دين�ارا عراقيا لكل 100
دوالر امريك�ي ،بينما بلغت أسعار الرشاء  146750دينارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان ،فقد ش�هدت اسعار الدوالر انخفاضا
ايض�ا ،حي�ث بلغ سع�ر البي�ع  147400دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي،
والرشاء بواقع  147000دينار لكل  100دوالر امريكي.

السفيـر املصري :مشاريع اإلسكان
والكهرباء أولوياتنا يف العـراق
بغداد /نينا:

اك�د السفري املصري لدى الع�راق ،ولي�د اسماعي�ل ،ان مشاريع قطاعي
االسك�ان والكهرباء لهما االولويـة باهتمام الرشكات املرصيـة للعمـل يف
العراق .
وق�ال اسماعيل ،يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  : /اننا
“ نسع�ى لتنفي�ذ  3مشاريع سكنية جديدة يف الع�راق فضالً عن مشاريع
اخرى يف مجايل الطرق والكهرباء من قبل رشكات حكومية مرصية” .
واضاف ان “ مرشوع الربط الكهربائي املشرتك بني مرص والعراق واالردن
ل�م ير النور بعد  ،اذ يجري حاليا الربط بين العراق واالردن وبعدها سيتم
تجهي�ز  10آالف ميغاواط من مرص اىل الع�راق عرب الربط الثالثي املشرتك
“.وح�ول اج�راءات منح التأشيرة العراقي�ة للمواطنين املرصييـن ،قال
السفري املرصي انها “ اجراءات صعبة للغاية ،وهذا االمر يتعلق باجراءات
فني�ة وادارية خاصة بظروف كل بل�د “ .مبينا ان “ املواطن العراقي الوافد
اىل مصر اليواج�ه عقبات حالي�ا  ،النه عىل اطلاع كامل باللغ�ة ومواقع
السكن والتجوال والطعام “.
وع�ن التع�اون السياحي بين البلدين ،اوض�ح ان “ القط�اع السياحي يف
املنطق�ة عموم�ا تأث�ر بجائحة كورون�ا “ ،مبينا ان “مرص على استعداد
الستقب�ال السائحني وسيتم االعالن قريبا ع�ن اتفاقيات جديدة لرشكات
السياح�ة والطيران  ،بع�د ان وص�ل عدد الرحلات الجوي�ة اىل  14رحلة
اسبوعيا يف وقت سابق “.
وبشأن مشاريع املدن الصناعية واملناطق الحرة بني العراق ومرص واألردن،
اكد السفري املرصي ان “ بعض االجراءات الروتينية املعقدة ادت اىل تعطيل
العمل  ،لكن املرشوع اليزال قائما ونسعى الستكماله بارسع وقت “.
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النفط تعلن خطة “متكاملة” للنهوض باالستكشافات للرقع الغازية
بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س رشك�ة النف�ط الوطنية،
إحس�ان عب�د الجب�ار إس�ماعيل،
ح�رص الرشكة على تعظي�م املوارد
الهايدروكاربوني�ة م�ن خلال خطة
تطويري�ة متكاملة ته�دف اىل ترسيع
االنتقال بهذه الثروة من االستكشاف
والتوقع�ات الرقمي�ة على ال�ورق
اىل واق�ع االس�تثمارات امللموس�ة
على أرض الواق�ع تض�اف اىل الثروة
النفطية والغازية يف العراق. .جاء ذلك
خالل اجتماع ترأس�ه ملناقش�ة خطة
تطويري�ة متكاملة للنه�وض بقطاع
االستكش�اف للرق�ع الغازي�ة ،وفق�ا
لبيان صادر عن وزارة النفط.
وق�ال اس�ماعيل :ان االجتم�اع يأتي
ضم�ن سلس�لة م�ن االجتماع�ات
والح�وارات املكثفة لوضع اللمس�ات
النهائي�ة لخط�ة تطويري�ة متكاملة
ته�دف اىل ترسي�ع خطط االس�تثمار
االمث�ل للث�روة الهايدروكاربوني�ة يف
أنحاء العراق.
واش�ار اس�ماعيل اىل :ان الرشك�ة
تق�وم بإج�راء تقيي�م ش�امل لواقع

هذه الرتاكي�ب الهايدروكاربونية مع
توقعاتن�ا بوج�ود ث�روة وخزين كبري
وخصوصا من الغاز الحر الذي نسعى
اىل اس�تثماره من قبل الجهد الوطني
بالتع�اون م�ع الشركات العاملي�ة
الرصين�ة ،مؤك�دا ب�أن ه�ذه الخطة
سيتم عرضها عىل مجلس الوزراء من

اجل استحصال املوافقة عليها ورصد
املوازنة لها.
من جانب اخر ،أظهرت ادارة الجمارك
الصينية ،امس الثالثاء ،أن العراق جاء
باملرتب�ة الثالثة كأكبر مصدر للنفط
إىل الصني خالل شهر آب .2021
وقالت االدارة يف احصائية لها اطلعت

للشهر الثاني ..العراق يشرتي األرز
األبيض التايالندي

بغداد /الزوراء:
اشترى العراق للشه�ر الثاني
توالي�ا ً الرز االبي�ض التايلندي
بكمي�ة  44أل�ف ط�ن متري
ليضيفه ضمن مفردات السلة
الغذائية.
وقال�ت منص�ة إس آن�د ب�ي
غلوب�ال بالت�س :ان “رشك�ة
العويس التي عينتها الحكومة
قام�ت باستيراد  44أل�ف
طن متري م�ن ال�رز االبيض
التايلن�دي  100%م�ن الدرجة
الثاني�ة ( ،”)Bمبينة ان “هذه
الكمي�ة تعتبر الثاني�ة بع�د
أعق�اب رشاء  40ألف طن من
األرز األبيض التايلندي يف شهر
آب املايض”.
واضاف�ت انه “م�ن املتوقع أن
يبدأ التحميل ه�ذه الكمية من
األرز يف  28ايلول املقبل”.

واش�ارت اىل ان “عملي�ة
الرشاء تمث�ل تغريا ً حادا ً بعد 7
سنوات م�ن املقاطعة من قبل
الع�راق ،حيث اشترى العراق
األرز م�ن األمريكيتين بشكل
ش�به حصري” ،مشيرة اىل
ان “أح�د األسب�اب الرئيسي�ة
ل�ـ “املقاطع�ة” يف السن�وات
األخيرة هو أسعار تايالند غري
التنافسية”.

ونقلت وزارة التجارة العراقية
مسؤولية رشاء األرز إىل رشكة
العويس احدى رشكات القطاع
الخ�اص يف حزي�ران  /يونيو،
ومن�ذ ذل�ك الحين  ،اشترت
الرشكة أكثر من  250ألف طن
متري م�ن األرز لخطة توزيع
األرز يف الع�راق ،بم�ا يف ذلك ما
مجموع�ه  84أل�ف طن مرتي
من تايالند.

العمل تعتزم إطالق استمارة “الدخل
البديل” لألسر املتعففة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ،امس
الثالث�اء ،عن قرب استمارة (الدخل البديل) لألرس
املتعففة والفقرية ،فيما أكدت أنها تدرس تقسيط
الدي�ون املرتتبة بذم�ة املحارضي�ن املجانيني عىل
 120شهرا ممن تم تعيينهم.
وقالت رئيسة هيئة الحماية االجتماعية بالوزارة
ه�دى محم�ود سج�اد يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“استم�ارة الدخل البديل الت�ي اعدها باحثون من
حملة الشهادات العليا بالتنسيق مع الهيئة ،تخدم
الرشيحة األكرب من االرس املتعففة والفقرية ،وفقا
لقانون هيئة الحماية االجتماعية املرقم  11لسنة
 2014وبالتنسيق م�ع وزارة التخطيط والتعاون
االنمائي”.
وأضاف�ت سجاد أن “عدد االرس التي تمنح اإلعانة
االجتماعية ش�هريا ويعيلها الرج�ل ،تجاوز 996
ألفا ،بينما بلغ عدد من تعيلها املرأة ،أكثر من 431
ألفا ،اىل جانب اع�داد مماثلة لم تشمل باإلعانات،

ما دف�ع الهيئة اىل العمل إلطلاق استمارة الدخل
البديل”.وأوضحت ان “االستمارة املتواجدة حاليا
لدى وزارة التخطي�ط ،ستطلق قريبا ،من أجل أن
يتسنى لهيئ�ة الحماية املب�ارشة بإجراءات رصد
واحص�اء االرس املتعفف�ة والفقيرة بما يسهم يف
تحسني ظروفها املعاشية واالقتصادية”.وبينت يف
السياق ذاته أن “مبلغ االعانة يمنح اىل األرس التي
تعي�ش تحت خط الفقر وال تملك من سبل العيش
شيئا” ،منوهة بان “االعانة االجتماعية تهدف اىل
سد الحد االدنى من احتياجها”.
واش�ارت مديرة هيئة الحماي�ة االجتماعية اىل ان
“الدائ�رة سرتف�ع كتابا اىل االمان�ة العامة ملجلس
ال�وزراء إلطفاء الديون املرتتب�ة بذمة املحارضين
املجانيين بع�د تعيينه�م بصف�ة عق�د وكان�وا
يتقاض�ون االعان�ة االجتماعي�ة” ،مبين�ة أنه “يف
ح�ال ع�دم استحص�ال املوافقة ،سيت�م تقسيط
تل�ك الديون عىل  120ش�هرا وفق�ا لقانون هيئة
الحماية”.

عليه�ا “ال�زوراء” :ان “الع�راق جاء
ثالث�ا كاكبر مص�در للنف�ط للصني
خالل شهر اب املايض وبواقع 5.837
مليون طن مرتي من النفط الخام بما
يعادل  40.859مليون برميل ش�هريا
ويع�ادل  1.318ال�ف برمي�ل يومي�ا
مرتفعا بنس�بة  26%عن شهر تموز

امل�ايض ال�ذي بلغ�ت الص�ادرات فيه
 1.045مليون برميل يوميا ،وبارتفاع
بل�غ نس�بته  27%عن ش�هر اب من
العام املايض”.
وأضاف�ت الجم�ارك الصيني�ة “أن
الس�عودية حافظ�ت ،على تصنيفها
كأكبر م�ورد للخ�ام للصني للش�هر
التاسع عىل التوايل يف اب حيث ارتفعت
واردات النفط الس�عودي بنس�بة 53
باملئ�ة ع�ن الع�ام الس�ابق إىل 8.06
ملي�ون ط�ن أو  1.96ملي�ون برميل
يوميا مقارنة مع  1.58مليون برميل
يوميا يف تموز املايض”.
واش�ارت اىل ان “روس�يا جاءت ثانيا
بص�ادرات بلغت  6.53مليون طن ،أو
 1.59ملي�ون برميل يومي�ا ،وجاءت
عم�ان رابع�ا بص�ادرات بلغ�ت 742
الف برمي�ل يوميا ،فيما جاءت انغوال
خامس�ا بص�ادرات بلغ�ت  740الف
برميل يوميا”.
ويص�در الع�راق معظ�م خاماته من
النفط اىل رشق اسيا خصوصا الصني
والهند وبنس�بة تص�ل اىل  % 67فيما
يصدر البقية اىل اوربا وامريكا.

التخطيط تعلن إطالق خطة التمكني
االقتصادي للمرأة

بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزي�ر التخطيط رئي�س اللجنة
االستشاري�ة للتمكين االقتص�ادي
للمرأة ،خالد بتال النجم ،امس الثالثاء،
اطلاق خط�ة التمكين االقتص�ادي
للمرأة  ،٢٠٢٢-٢٠٢١مبينا ان الوزارة
تعمل على وض�ع االلي�ات التنفيذية
لهذه الخطة التي تم اعدادها بالتعاون
مع دائرة تمكني املرأة يف االمانة العامة
ملجلس ال�وزراء ،وبدعم من مجموعة
البن�ك ال�دويل ،ضمن مب�ادرة املرشق
التي تشمل العراق واالردن ولبنان.
جاء ذلك خالل ت�رؤس الوزير املؤتمر
الوطن�ي الطلاق خط�ة التمكين
االقتص�ادي للم�رأة ،٢٠٢٢-٢٠٢١
بحض�ور وزي�رة الهج�رة واملهجرين
ايف�ان فائق واملدي�ر االقليم�ي للبنك
الدويل س�اروج كومار جه�ا ،وممثلة
اقليم كردستان خ�ان زاد احمد وعدد
م�ن ال�وزارات والقط�اع الخ�اص،
ومنظم�ات املجتمع املدن�ي وعدد من
السفراء واملنظمات الدولية العاملة يف
العراق.
واض�اف الوزي�ر :ان خط�ة التمكين
االقتصادي للمرأة العراقية ،هي نتاج
عمل مشرتك ،بين الحكومة العراقية
ومجموع�ة البنك ال�دويل ،مبين�ا انها
تستن�د اىل ع�دة ركائ�ز وانشط�ة

تستهدف فئات مختلف�ة من النساء،
وص�وال لزي�ادة الف�رص االقتصادية
للمرأة يف ضوء اولويات التنمية وجهود
االصالح الوطنية.
واش�ار اىل :ان الخط�ة تسته�دف
تحسين حي�اة املجتم�ع واالرسة،
والح�د م�ن الفق�ر ،وتنمي�ة مهارات
وق�درات النساء ،فضال ع�ن محاربة
االمي�ة وتحسين املست�وى الصح�ي
للنس�اء ،واتاح�ة الفرص�ة امامه�ن
يف التعلي�م والعم�ل وتحقي�ق الدخ�ل
املناس�ب له�ن ،والوص�ول اىل انظمة
الضم�ان االجتماع�ي .مبين�ا :ان
املح�اور االساسي�ة لخط�ة تمكين
املرأة اقتصاديا ،تشم�ل بناء القدرات
يف اع�داد املوازن�ات املستجيب�ة للنوع
االجتماعي وتطوي�ر مناهج التدريب
املهن�ي وتعزيز الشمول امل�ايل للنساء
وبناء اقتصاد رعاية االطفال.
وأك�د :ان تنفي�ذ الخط�ة سيكون من
قب�ل الجهات ذات العالق�ة ،بعد ان تم
تقسيم املحاور وفق�ا الختصاص كل
جهة من الجهات املعنية.
وش�هد املؤتم�ر الق�اء كلم�ات لوزي�ر
الهجرة واملهجري�ن والبنك الدويل واقليم
كردست�ان وسفيري النروي�ج وكن�دا،
فضال عن استعراض ابرز اولويات خطة
تمكني املرأة اقتصاديا.

تتضمن آلية التوزيع واألسعار ومبلغ األقساط

الكشف عن تفاصيل جديدة بعد فتح التسجيل على شقق بسماية
بغداد /الزوراء:
كش�ف مصدر حكومي ،امس الثالثاء،
تفاصيل جديدة بعد فتح باب التسجيل
على ش�قق يف مجم�ع بس�ماية قرب
العاصمة بغداد.
وكانت وثيقة قد ص�درت ،االثنني ،عن
هيئة االس�تثمار الوطن�ي أعلنت فيها
ع�ن فت�ح ب�اب التس�جيل للمواطنني
عىل ش�قق بسماية بواقع  3آالف شقة
س�كنية موزعة تخصص  1000شقة
ل�كل م�ن مصرف الرافدين والرش�يد
والعراقي للتجارة.
وأش�ارت الوثيقة إىل أن تسليم الشقق
سيكون نهاية عام .2023
وبهذا الخصوص ،قال مصدر حكومي
يف حديث صحفي :إن “هيئة االستثمار
الوطني�ة اجتمع�ت م�ع املص�ارف
الحكومية الثالثة لوض�ع الية التوزيع
وفق التقسيط الشهري املتبع سابقا”،
الفتا اىل ان “توقف التقديم عىل الشقق
خالل الفترة املاضية ج�اء لعدم توفر
ه�ذه الش�قق”.واضاف ان “اس�عار

الش�قق س�تكون وفق اآللية السابقة
حيث تبلغ س�عر الش�قة مساحة 100
متر مرب�ع  75مليون دين�ار يتم دفع

 10%من املبلغ مقدما ويقسط الباقي
ملدة  25س�نة وبواق�ع  335الف دينار
شهريا ،واملس�احة التي تبلغ  120مرت

مربع سيكون سعرها  90مليون دينار
ويتم دفع  10%مقدما وتقس�ط ايضا
ملدة  25س�نة وبواق�ع  402الف دينار

ش�هريا ،يف حين يبلغ س�عر مس�احة
 140مرت مربع  105مليون دينار ويتم
دفع  10%من س�عر الش�قة وملدة 25
سنة وبواقع  469ألف دينار”.
واش�ار املص�در اىل ان�ه “س�يتم فت�ح
التس�جيل على ش�قق بس�ماية خالل
الفترة املقبلة ح�ال االنته�اء من بناء
ش�قق جديدة واس�تالمها من الجانب
الكوري”.وتق�ع مدين�ة بس�ماية اىل
الجنوب الرشقي من مدينة بغداد وتبعد
حوايل ( )10كم من حدود مدينة بغداد
عىل الطريق الرابط بني بغداد -كوت.
وافتتح�ت الهيئ�ة يف  25م�ن ش�هر
أيل�ول عام  2011باب التس�جيل وعرب
موقعه�ا اإللكرتوني عىل هذه الوحدات
الس�كنية ،بع�د ان بين�ت ان أولوي�ة
التسجيل س�تكون للموظفني ومن ثم
املتقاعدي�ن ومن ثم املواطنين ،وجاء
ذلك بعدما تعاقدت هيئة االستثمار مع
رشكة هانواي الكورية عىل إنشاء 100
الف وحدة س�كنية يف مجمع بس�ماية
السكني.

الرياضي

أصفر وأمحر

احتاد الكرة ميهل اعضاءه مدة شهر
حلسم موقفهم بازدواجية املناصب

بغداد /متابعة الزوراء
ح�دد االتح�اد العراقي لكرة القدم مهلة ش�هر لحس�م أعضائه موقفهم م�ن ازدواجية
املناصب.وقال عضو االتحاد أحمد املوسوي إن االتحاد مهتم بموضوع ازدواجية املناصب
يف مجل�س إدارة اتح�اد الك�رة وعليه منح مهلة ش�هر لحس�م أعضاء االتح�اد موقفهم
القانون�ي م�ن ازدواجية املناصب ،ففي حال عم�ل أحد األعضاء يف ن�اد فالبد من تقديم
اس�تقالته أما من اتحاد الكرة او من النادي.واش�ار اىل ان االتح�اد مع قانون االتحادات
ال�ذي أق�ر مؤخرا يف الربمل�ان العراقي الذي بموجبه عدم الس�ماح بالجم�ع بني منصبني
وعليه البد من تطبيق القانون والنظر بمواقف بعض االعضاء.
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فوز صعب حلامل اللقب على ضيفه القاسم والزوراء يتفوق بهدف يف الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
ف�از نادي ال�زوراء عىل ن�ادي الصناعة
بهدف لال يشء يف اللقاء الذي جرى امس
الثالثاء عىل ملعب الشعب الدويل ،ضمن
منافس�ات الجول�ة االوىل م�ن املرحل�ة
االوىل لدوري الكرة املمتاز.
ليحص�د ال�زوراء اول نقاط�ه الثالث�ة
يف مس�تهل مش�واره بال�دوري الكروي
املمتاز.
واس�تفادة الزوراء م�ن النقص العددي
لفريق الصناعة بعد طرد العب الصناعة
ماجد جواد بالدقيقة  36بس�بب تراكم
البطاق�ات ،ليس�جل املحترف لهواري
الطوي�ل براس�ية على يمين ح�ارس
الصناعة عيل مطشر ويعلن عن هدف
الزوراء الوحي�د بالدقيق�ة  ،43لينتهي
الشوط االول بتقدم الزوراء بهدف دون
رد للصناعة.
ويف الدقيق�ة  64اش�هر حك�م اللق�اء
زي�د ثام�ر البطاق�ة الحم�راء بوج�ه
العب الزوراء حم�زة صنهاجي لتعمده
اللع�ب املتعمد الخط�ر ليكم�ل الزوراء
اللق�اء بعرشة العبين ،ورغم محاوالت
الفريقان للتس�جيل اال ان النتيجة بقت
عىل حالها ويفوز ال�زوراء بهدف وحيد
دون رد للصناعة .
وخي�م التع�ادل الس�لبي على مواجهة
فريقي امليناء وضيفه أربيل والتي جرت
مساء امس يف ملعب الفيحاء بمحافظة
البرصة.
ل�م يوف�ق أربي�ل يف الش�وط األول م�ن
املباراة وردت العارضة كرة من رأس�ية
لالع�ب هيردي س�يامند ،فيم�ا أه�در
املحرتف السوري ياسني ساميه انفرادا
تاما بالح�ارس بعد أن نفذ الكرة بجوار
القائ�م ليه�در أخطر فرص�ة يف املباراة
وينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
يف الشوط الثاني اس�تعاد امليناء توازنه
وحاول الدخول بأج�واء املباراة وأضاع
العبه ذو الفقار عايد فرصة ،فيما مرت
رأسية عبد الله عبد األمري فوق العارضة
فيما سدد شريكو كريم كرة مرت بجوار

القائم لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.
وتمكن القوة الجوية من افتتاح مشوار
الدف�اع عن اللقب بتحقي�ق فوز صعب
عىل ضيف�ه فريق القاس�م بهدف دون
رد يف املباراة التي جرت مساء امس عىل
ملعب الشعب.
كان�ت الس�يطرة املطلقة لفري�ق القوة
الجوي�ة عىل املب�اراة الذي أض�اع عددا
م�ن الفرص أخطرها تس�ديدة إبراهيم
بايش التي مرت بجوار القائم ،ولحقها
رشي�ف عب�د الكاظ�م بتس�ديدة تمكن
منها حارس مرمى القاسم.
ويف الدقيقة  31تمكن رضغام إسماعيل
من افتت�اح النتيجة باله�دف األول من
ركل�ة ح�رة نفذه�ا رضغ�ام لتغال�ط
الح�ارس محمد ش�اكر وتتج�اوز خط
املرمى.

ناديا التعاون والكوفة يتأهالن
لدوري اليد املمتاز
النجف  /حسام عبد الرضا
بحض�ور محمد هاش�م األعرج�ي رئيس االتح�اد العراقي لكرة
الي�د واحمد الفتالوي ممثل محاف�ظ النجف االرشف ونخبة من
املس�ؤولني ،اختتم دوري الدرج�ة األوىل بتتويج فري�ق التعاون
ممث�ل محافظة االنبار بلقب الدوري وبفارق األهداف عن فريق
الكوفة املستضيف .
وكانت نتائج مباريات اليوم األخري للدوري قد شهدت فوز فريق
التعاون عىل فريق أوروك ب  21-27بينما شهدت املباراة الثانية
ف�وز فريق الكوفة على فريق الزبير ب  32 – 27ويف الختام تم
توزي�ع الجوائ�ز والهدايا عىل الضيوف و الف�رق صاحبة املراكز
الثالثة األوىل
حي�ث احت�ل فريق التع�اون املرك�ز األول وفريق الكوف�ة املركز
الثان�ي وفري�ق أوروك املركز الثالث وبذلك تأهل�ت فرق التعاون
والكوفة إىل مصاف فرق الدرجة املمتازة.

اعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضي�ة واالعالمي�ة والصحفي�ة
قدم�ت تعازيه�ا الح�ارة ملراس�ل برنام�ج
(الش�وط الثالث) ال�ذي يبث من عىل شاش�ة
قن�اة (الرشقي�ة) ،الزمي�ل زيد السراج وذلك
لوف�اة خالته  ...س�ائلني الله العلي القدير ان
يتغمد الفقيدة برحمته الواس�عة ويسكنها جنات
الف�ردوس وي�رزق اهلها ومحبيها الصرب والس�لوان وانا لل�ه وانا اليه
راجعون.
**************
الزميل الصحفي محمد مأمون املحرر يف صحيفة
ال�زوراء يعاني م�ن ازمة صحي�ة اجربته عىل
الرقود يف الفراش خالل األيام املاضية ،خالص
دعواتنا اىل العزيز مأمون بالشفاء العاجل وان
يمن عليه الرحمن بالصح�ة والعافية وان يعود
بأفضل حال لعمله.
************************
عض�و الهيئة العامة لالتح�اد العراقي للصحافة
الرياضية الس�يد جمال الدي�ن الطائي ،احتفل
بعيد ميلاده قبل ايام قليل�ة ،خالص االمنيات
للعزيز الطائ�ي بالعمر املديد ومواصلة النجاح
يف حياته ومشواره املهني.

فري�ق القاس�م اعتمد بش�كل كيل عىل
الهجم�ات املرت�دة وكاد أن يس�جل من
إحداها عرب البديل عالء محيس�ن ،فيما
أض�اع إبراهي�م باي�ش محاول�ة أخرى
ومرت تس�ديدة محمد علي عبود فوق
العارض�ة لتنتهي املباراة بهدف دون رد
ملصلحة القوة الجوية.
ويف مباراة أخرى تمكن نفط الوسط من
حصد النقاط الثالث من ضيفه سامراء
بعد الفوز بهدف دون رد يف املباراة التي
أقيمت يف ملعب النجف الدويل.
نف�ط الوس�ط كان�ت ل�ه األفضلي�ة
الواضح�ة وحاول بوقت مبكر برأس�ية
ملهن�د عبد الرحي�م مرت بج�وار القائم
وافتتح حس�ن داخل النتيج�ة بالهدف
األول يف الدقيقة  30من املباراة.
وأضاع س�امراء ركلة حرة عىل مشارف

منطق�ة الج�زاء نفذت ف�وق العارضة
لينته�ي الش�وط األول بتق�دم نف�ط
الوسط بهدف دون رد.
ويف الش�وط الثاني أضاع نفط الوس�ط
ع�ددا من الهجم�ات عبر املغربي عمر
املنصوري وس�جاد جاس�م ومهند عبد
الرحي�م فيم�ا ح�اول الواف�د الجدي�د
س�امراء إدراك التع�ادل لكن�ه اصطدم
بالدف�اع املنظ�م لنفط الوس�ط لتنتهي
املب�اراة به�دف دون رد ملصلح�ة نف�ط
الوس�ط ،الذي بات برصيده ثالث نقاط
بينم�ا بق�ي رصي�د س�امراء خاليا من
النقاط.
ويف ملع�ب بغداد اس�تطاع الكهرباء أن
يصعق أمان�ة بغداد يف ملعبه ويس�جل
ثنائية دون رد منح�ت الربتقايل النقاط
الثالث يف افتتاح مشواره يف الدوري.

املباراة ش�هدت س�جاال م�ن الفريقني،
الشوط األول لم يكن بمستوى املطلوب
م�ع بع�ض املح�اوالت الخجول�ة م�ن
الطرفين فحاول نبي�ل صباح من جهة
أمانة بغداد لكن تسديدته افتقدت للدقة
فيما ح�اول فرح�ان ش�كور للكهرباء
لك�ن دون جدوى لينتهي الش�وط األول
بالتعادل السلبي.
يف الش�وط الثاني انكرس نحس التعادل
الس�لبي ويف دقيقتين فق�ط تمك�ن
الكهرب�اء من الوصول إىل ش�باك أمانة
بغداد مرتني عرب املهاجم مهيمن س�ليم
الذي سجل يف الدقيقتني  67و 68ليؤمن
النتيجة لفريقه بينما فش�لت محاوالت
بغداد بالعودة إىل املباراة لتنتهي املباراة
بفوز الكهرباء بهدفني دون رد.
وحص�د الكهرباء ثالث نقاط بينما بقي

أمانة بغداد دون نقاط.
ُ
ُ
رئي�س االتح�اد
يواص�ل
وم�ن جهت�ه
العراق�ي لكرة الق�دم ،عدن�ان درجال،
ّ
محاوالت ُه الجادة والنقاش�ات املستمرة
للحص�ول على املوافق�ات النهائي�ة
م�ن اللجن�ة العلي�ا للصحة والسلامة
بخص�وص دخ�ول الجمه�ور بنس�بة
م�ن ٣٠اىل  ٥٠باملائة اىل املالعب يف األيام
املقبلة.
ُ
العراق�ي لك�رة
االتح�اد
رئي�س
وأك� َد
ّ
القدم ،عدنان درجال :إن وزارة الشباب
والرياض�ة تس�لمت كتاب�ا ً رس�ميا ً من
االتح�اد يتضم�ن طلب�ا ً للحص�ول عىل
املوافقة النهائية من الجهات الرس�مية
صاحب�ة العالق�ة لدخ�ول الجمهور اىل
املباريات.
َ
وأض�اف :تحركنا بحكم منصبنا كوزير

للش�باب للتباح�ث م�ع وزي�ر الصحة
ً
وكالة ،والذي وجدنا من�ه تفهما ً كامالً

لطلبن�ا املتضم�ن دخ�ول الجمه�ور اىل
املباري�ات وال�ذي نس�عى لتحقيق�ه يف
االيام املقبلة بع�د موافقة اللجنة العليا
للصحة والسالمة.
واجتم�ع رئي�س اتح�اد الك�رة ،عدنان
درج�ال ،م�ع املدي�ر التنفي�ذي لرشكة
األض�واء الناق�ل الحصري ملباري�ات
ال�دوري املمتاز من أجل إيج�اد الحلول
الناجع�ة لجمي�ع اإلش�كاالت الحاصلة
يف عملي�ة النق�ل التلفزيون�ي ،والتأكيد
عىل نقل أكثر ع�دد ممكن من املباريات
إلتاح�ة الفرص�ة للجمه�ور الكري�م
ملشاهدة املباريات بصورة منظمة ومن
دون صعوب�ات ،وذلك يس�هم يف تطوير
منافسات الدوري للموسم الحايل.

املكتب التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية العراقية يسمي األمني العام وأمني الصندوق
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
عدسة /قحطان سليم
ق�رر املكت�ب التنفي�ذي للجن�ة األوملبي�ة
الوطني�ة العراقي�ة باجتماع�ه ال�دوري
االعتيادي التاس�ع الذي عقد صباح امس
الثالث�اء بمق�ر اللجن�ة يف العاصمة بغداد
تس�مية هيث�م عبدالحميد امين�ا ً عاما ً و
أحمد صربي أمينا ً للصندوق.
وق�ال أحم�د حن�ون املتح�دث الرس�مي
باس�م املكتب التنفيذي إن االجتماع ُكرّس
جلّه ملناقش�ة واق�ع االتحادات املرش�حة
للمش�اركة يف ال�دورات اآلس�يوية املقبلة
لعام�ي  ٢٠٢٢و  ٢٠٢٣وتس�مية رؤس�اء
ً
فضلا ع�ن مناقش�ة جمل�ة من
الوف�ود
القضايا األوملبية أهمها مدرسة عمو بابا
الكروية والسبل الكفيلة لالرتقاء بها كي
تكون عامالً مس�اعدا ً يف صناعة جيل من
االبطال.
وأض�اف س�نعمل إتص�االت مكثف�ة مع
االتحادات املرش�حة للمش�اركة يف الدورة

اآلس�يوية املقبلة املقرر إقامتها يف هانزو
بالصني سيما وإنها محطة مهمة لتهيئة
أبطال أوملبيني لدورة باريس .٢٠٢٤
وأش�ار الدكت�ور حن�ون اىل ان إختي�ار
األمين الع�ام وأمين الصندوق ج�اء بعد
دراس�ة مس�تفيضة ومناقش�ات مكثفة
إذ ت�م إختي�ار هيثم عب�د الحميد من بني
س�تة أس�ماء مرش�حة فيم�ا لم يرش�ح
على منصب أمني الصندوق س�وى اأحمد
صربي ال�ذي يتمتع بخبرة كافية تؤهله
لشغل هذا املنصب.
وبّي�نّ إن آلي�ة االختي�ار كان�ت بمنته�ى
الش�فافية إذ ت�م فتح باب الرتش�يح ملدة
أس�بوعني إنته�ت اول أم�س االثنين يف
الس�اعة الثاني�ة ظهرا ً على الرغم من أن
صالحي�ة رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة تتيح
له ترش�يح أس�ماء وطرحها على املكتب
التنفي�ذي دون إعالن ذلك لكن الش�فافية
واملهنية ،وإجتماع اآلراء كان حارضا ً أكثر
من سواه يف التسميتني

درخشان  :العراق ال يزال ميلك فرصة التأهل للمونديال وعلى
ادفوكات معاجلة ضعف الدفاع

بغداد /امري رسول
قال الع�ب املنتخب االيران�ي ومدرب نادي
بريس�بوليس الس�ابق بكرة الق�دم حميد
درخش�ان ان املنتخب العراقي قدم مباراة

قوي�ة ام�ام الفري�ق الك�وري الجنوبي و
اس�تطاع ان يخط�ف نقط�ة ثمين�ة م�ن
ارض س�يئول لكن امام املنتخ�ب االيراني
انهار الفريق عند اس�تقباله للهدف املبكر

و تش�كيلة الفريق العراق�ي انهارت وعند
تسجيل الهدف املبكر تقدم الفريق العراقي
و ظه�رت هنال�ك فراغ�ات يف خ�ط الدفاع
وسيطر منتخب ايران عىل منطقة الوسط
واستطاع ان يسجل هدفني يف غفلة الدفاع
العراقي .
واض�اف ان املنتخب العراق�ي تحت قيادة
الس�لوفيني كاتاني�ش كان يلع�ب الفريق
بخطة دفاعية و دفاع اكثر من الالزم و كان
الفريق قوي ال يسجل عليه هدف بسهولة
 ،اما تحت قيادة الهولندي ادفوكات فيلعب
الفري�ق بخط�ة هجومية ومتق�دم و عىل
ادف�وكات تطوي�ر خ�ط الدف�اع و البد ان
يج�دد العبني خط الدفاع وعلى الفريق ان
يركز على خط الدفاع و بع�د ذلك يفكر يف
الهجوم.
و تاب�ع ان ادفوكات س�ينجح م�ع الفريق
العراق�ي فهنالك وقت كثري لدي�ه للوقوف
عىل نقاط الضعف وقوة لدى املنتخب الذي

تنتظ�ره مش�اركة يف كاس العرب مشيرا
يف الوق�ت ذات�ه اىل ان املنتخ�ب العراق�ي
يس�تطيع ان يتأهل اىل مونديال قطر كون
ان ادف�وكات لدي�ه خربه الكافي�ة لوصول
الفريق اىل املونديال .
واوضح ان مس�توى بش�ار رس�ن لم يكن
جيد و مس�تواه انخفض بش�كل كبري عند
انتقاله من نادي بريسبوليس اىل نادي قطر
القط�ري وخط وس�ط العراق ام�ام ايران
كان ضعيفا مؤكدا ان املنتخبات املرش�حة
للذه�اب ملونديال قطر هي اي�ران و كوريا
الجنوبي�ة والعراق فيم�ا ال أرى وجود اية
إمكانية امام املنتخبني الس�وري واللبناني
للمنافس�ة اما املنتخ�ب االماراتي فأعتقد
ان يس�تطيع ان يناف�س لك�ن بدرجة اقل
م�ن املنتخ�ب العراقي ال�ذي ارى انه اقوى
من الناحيتني الجس�مانية واملهارية وارى
ان املنتخ�ب العراقي ال يختلف عن املنتخب
السعودي يف املستوى.

وكاع رمضان :حسني
سعيد سهل اجراءات
انتقالي للطلبة
بغداد /متابعة الزوراء
اكد العب نادي الطلبة وكاع رمضان ،ان النجم
الدويل الس�ابق حسين سعيد ،س�هل اجراءات
انتقاله اىل االنيق
وق�ال رمض�ان ان “تمثيل ن�ادي الطلبة رشف
الي الع�ب ،ويف ذات الوق�ت تعتبر مس�ؤولية
كبرية ويجب ان نلعب من اجل القميص اوالً”.
واوض�ح ان “ارتدائ�ي للرق�م  10ضاع�ف
مس�ؤولياتي كونه رقم الالعب والنجم السابق
حسين س�عيد ،فهو لع�ب دورا ً كبيرا ً الكمال
وتس�هيل اج�راءات انتق�ايل م�ن النف�ط اىل
الطلبة”.
يذكر ان رمضان انتقل رسميا ً اىل الطلبة قادما ً
من النفط.
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برشلونة ينجو من اخلسارة أمام غرناطة
واصل برشلونة عروضه املتواضعة يف
الفرتة األخرية وتعادل يف الوقت القاتل
مع ضيفه غرناطة بهدف لهدف يف ختام
املرحلة الخامسة من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وتقدم غرناطة مبكرا ً بهدف أحرزه
دومينغوس دوارتي يف الدقيقة الثانية قبل
أن يتمكن أفضل العبي برشلونة رونالد
أراوخو من إدراك التعادل يف الدقيقة 90
من رضبة رأس رائعة.
وكان برشلونة تلقى خسارة مدوية عىل
ملعبه أمام بايرن ميونيخ بثالثة أهداف
دون رد يف دوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء
املايض.
وأصبح رصيد برشلونة بذلك  8نقاط يف
املركز السابع علما ً بأنه يمتلك مباراة
مؤجلة من املرحلة الرابعة أمام إشبيلية.
من جانبه رفع غرناطة رصيده إىل ثالث
نقاط من ثالثة تعادالت يف املركز السابع
عرش.
وجلس قطب الدفاع جريارد بيكيه املتعب
عىل مقاعد الالعبني االحتياطيني (شارك
أواخر املباراة) ،يف حني غاب الظهري
األيرس جوردي ألبا باإلضافة إىل العب
الوسط الشاب بيدري بداعي اإلصابة.
يف املقابل ،خاض صانع األلعاب الربازييل
كوتينيو أول مباراة أساسيا ً مع برشلونة
بعد إصابة أبعدته طويالً.
وكان غرناطة عاد بالفوز من آخر زيارة
له مللعب كامب نو  1-2يف  29نيسان/
ابريل املايض ،كما انه كان قاب قوسني
او أدنى من إخراج برشلونة من مسابقة
كأس إسبانيا قبل أن ينقذ الفريق
الكاتالوني املوقف ويخرج فائزا ً يف مباراة
مثرية  3-5بعد التمديد يف طريقه إلحراز
اللقب.

ولم تمض دقيقتان عىل انطالق املباراة
حتى تقدم الضيوف عندما شتت سريجيو
بوسكيتس الكرة إثر ركلة ركنية لكن ليس
بعيدا ً عن مرماه ،ليتم تمرير الكرة داخل
املنطقة مجد ًدا حيث تابعها دومينغوس
دوارتي غري املراقب عند القائم الثاني
برأسه داخل الشباك.
وسنحت فرصة أخرى لغرناطة ملضاعفة
تقدمه عندما تلقى خورخي مولينا كرة
عرضية وكان يف وضعية جيدة للتسجيل
لكنه سدد فوق العارضة )11(.
وتحرك برشلونة إلدراك التعادل وكاد
يحقق مبتغاه عندما سدد سريجي
روبرتو كرة ارتدت من العارضة )18(.
وسنحت فرصة رائعة لربشلونة مرة

جديدة عندما رفع الهولندي ممفيس
ديباي كرة متقنة داخل املنطقة من
ركلة حرة مبارشة ارتقى لها أراوخو لكن
حارس غرناطة لويس ماكسيميانو طار
لها وتصدى ملحاولته برباعة )45(.
وأجرى كومان تبديالً يف مطلع الشوط
الثاني ،فأرشك مواطنه املهاجم لوك دي
يونغ بدال من سريجي روبرتو لزيادة
فعالية خط الهجوم.
ثم زج ببيكيه أيضا ً يف ربع الساعة االخري
وأرشكه يف مركز قلب الهجوم الستغالل
طول قامته داخل منطقة جزاء الفريق
املنافس ،وبالفعل نجح األخري يف تمرير
الكرة باتجاه خايف داخل املنطقة ومنه
إىل أراوخو ليتابعها األخري رأسية داخل

الشباك يف الثواني األخرية من املباراة.
يذكر أن غرناطة لم يحقق الفوز يف أي
من مبارياته العرش األخرية يف الدوري
امتداد من املوسم املايض.
كومان :ماذا عساي أن أفعل ؟
دافع الهولندي رونالد كومان عن خططه
التكتيكية عقب التعادل القاتل واملخيب
عىل أرضه ضد غرناطة  1-1يف ختام
املرحلة الخامسة من الدوري اإلسباني
لكرة القدم ،وذلك بعد تلقيه انتقادات
لخيانة تقاليد برشلونة الهجومية.
وزج كومان بقلب الدفاع جريار بيكيه من
دكة البدالء قبل ربع ساعة من النهاية،
يف مركز هجومي إىل جانب مواطنه لوك
دي يونغ ،وطالب قلب الدفاع اآلخر
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األوروغوياني رونالد أراوخو الذي بدأ
أساس ًيا ،بالتقدم إىل الهجوم يف الدقائق
األخرية من املباراة التي مرر فيها الفريق
الكاتالوني  54كرة عرضية.
ونجح أراوخو يف إنقاذ برشلونة من
خسارة أمام ضيفه املتواضع بتسجيله
هدف التعادل يف الدقيقة  ،90بعد أن تقدم
الضيوف عن طريق الربتغايل دومينغوس
دوارتي يف الدقيقة الثانية.
وقال كومان بعد اللقاء« :غرينا أسلوبنا
قليالً .املساحات كانت موجودة عىل
األطراف ،ال يف العمق .دفعت ببيكيه ،دي
يونغ وأراوخو إىل األمام ،ومن إحدى تلك
العرضيا
بعد خيبة األمل ضد غرناطة أفلت فيها
الفريق من خسارة أوىل يف الدوري
هذا املوسم ،رأى املدرب الهولندي أن
«املشجعني كانوا أكثر غض ًبا من عدم
الفوز ،ال بسبب األداء».
وأردف العب الفريق السابق قائالً:
«مرة أخرى أقول ،برشلونة اليوم ليس
برشلونة الذي كان منذ ثماني سنوات.
إذا رأيتم قائمة الالعبني ،ماذا عساي
أن أفعل؟ نلعب تيكي-تاكا؟ تيكي-تاكا
حيث املساحات غري موجودة؟ قمنا بما
توجب علينا القيام به .حاولنا طريقة
أخرى .سأتوقف عند هذا الحد ألنه عىل ما
يبدو يجب أن أدخل يف جدال يف كل يشء».
وتابع« :ال نملك العبني بمهارات عالية يف
املواجهات الثنائية او يتمتعون برسعة
عالية».
وسبق لكومان أن أرص األحد عىل أنه
«هادئ» وال يخىش عىل مستقبله ،لكن
العالقة املتوترة مع رئيس النادي جوان
البورتا قد تكون محطة فاصلة إذا لم
تتحسن النتائج واألداء.

بيكهام االبن يسري على
خطى والده

ب�دأ روميو ابن ديفيد بيكه�ام قائد منتخب إنجلرتا لكرة القدم
الس�ابق ،السير عىل خطى والده وش�ارك يف مباراته األوىل مع
الفريق االحتياطي إلنرت ميامي يف بداية األسبوع الحايل.
ولع�ب رومي�و ،وهو واح�د من أبن�اء بيكام الـ 5م�ن زوجته
مصمم�ة األزي�اء واملغني�ة الس�ابقة فيكتوري�ا ،م�ع فورت
الودردي�ل خلال تعادله  2-2مع س�اوث جورجي�ا تورمنتا يف
دوري الدرجة الثالثة األمريكي.
وفورت الودرديل هو رديف إنرت ميامي اململوك للنجم اإلنجليزي
ديفيد بيكهام والذي يشارك يف الدوري األمريكي للمحرتفني.
وش�ارك روميو ( 19عاما) بجوار ه�اريف نيفيل ابن فيل نيفيل
مدرب إنتر ميامي .ولع�ب نيفيل وبيكهام معا يف مانشستر
يونايتد بالدوري اإلنجليزي املمتاز.

اساءآت عنصرية من مجهور
يوفنتوس

فيدرر يواصل تعافيه ويعترب أنه ختطى املرحلة الصعبة

رأى النجم السويرسي املخرضم روجيه فيدرر ( 40عاماً) أن عودته إىل
املالعب ليست قريبة لكنه اعترب أنه تخطى املرحلة الصعبة خالل تعافيه
من إصابة يف ركبته اليمنى.
وخضع فيدرر لعمليتني جراحيتني يف ركبته اليمنى قبل العودة مطلع
العام الحايل إىل املالعب ،لكنه اكتفى بخوض  13مباراة فقط قبل أن
يخضع لعملية جراحية ثالثة بعد خروجه من الدور ربع النهائي يف
بطولة ويمبلدون اإلنكليزية يف تموز/يوليو املايض.
وقال فيدرر« :أنا يف حالة جيدة ،عملية التعايف تسري خطوة خطوة».
وأضاف« :تخطيت املرحلة الصعبة وأتطلع ملا ينتظرني يف املستقبل.
عندما تعود من اإلصابة ،فإن كل يوم هو أفضل وبالتايل انا أعيش أوقاتا
مثرية« :مشريا ً اىل انه عىل الرغم من كل ما عاشه جراء العمليات املتكررة
يف ركبته فإنه لم يعان إطالقا «من الناحية الذهنية».
واعترب فيدرر الفائز ب 20لقبا كبريا ً (رقم قيايس يتقاسمه مع الرصبي
نوفاك ديوكوفيتش واالسباني رافايل نادال) والذي يحتل املركز التاسع
يف التصنيف العاملي لالعبني املحرتفني أن العودة إىل املنافسات تشكل
«تحديا» بالنسبة اليه.

واوضح بأنه يأمل يف استعادة مستواه ومعاودة التدريبات القاسية عىل
أرضية امللعب يف أرسع وقت ممكن لكنه اعرتف أن هذا االمر «يتطلب
صربا ً قليال».

ريال مدريد جيهز مفاجأة سارة لفينيسيوس
يخطط ريال مدريد لتقديم مكافأة
فورية لنجمه الربازييل فينيسيوس
جونيور ،عقب تألقه مع الفريق يف
بداية املوسم الحايل.
ونجح الالعب الربازييل ،هذا
املوسم ،يف إحراز  5أهداف وتقديم
تمريرتني حاسمتني مع ريال

مدريد.
وحصل فينيسوس مؤخرًا عىل
جائزة العب الشهر يف ريال مدريد،
ً
متفوقا عىل زميله يف الهجوم
ً
كريم بنزيما.ووفقا لربنامج
«الشرينجيتو» اإلسباني ،فإن
مسؤويل ريال مدريد يفكرون

بالفعل يف تجديد عقد
فينيسوس حتى صيف
 ،2027عقب انطالقته
القوية مع الفريق امللكي.
ويرتبط فينيسوس حال ًيا
بعقد مع ريال مدريد يمتد
حتى صيف عام .2025

رودريغيز يقرتب من الدوري القطري

أشارت تقارير إعالمية إىل
اقرتاب الكولومبي خاميس
رودريغيز من االنتقال
للدوري القطري.
التقارير أشارت إىل أن
املهاجم الكولومبي وصل إىل
الدوحة وأجرى فحوصات طبية
بمستشفى اسبيتار تمهيدا ً لاللتحاق
بأحد أندية دوري نجوم قطر ،ولم يشارك
خاميس مع فريقه إيفرتون يف أي مباراة منذ
قدوم املدرب اإلسباني رافاييل بينيتث.
ودافع هداف مونديال  2014بالربازيل عن ألوان
العديد من األندية أبرزها ريال مدريد وبايرن ميونيخ
قبل االنتقال إىل فريقه الحايل إيفرتون العام املايض.

مفكرة الزوراء

وكان فيدرر قرر االنسحاب من بطولة روالن غاروس الفرنسية عشية
مباراته يف ثمن النهائي مع اإليطايل ماتيو برييتيني من أجل التحضري
بشكل أفضل لبطولة ويمبلدون ،ولكنه تلقى رضبة موجعة بعد
خسارته يف الدور ربع النهائي عىل العشب اإلنكليزي عىل يد البولندي
هوبرت هوركاش.
وكان فيدرر اعرتف بعد احتفاله بعيد ميالده األربعني يف الثامن من
الشهر املايض بأنه أدرك حقيقة ان التأقلم مع االصابات املتتالية بات
ً
مختلفا من قبل .كانت
يتطلب وقتا اكرب من ذي قبل بقوله« :كان األمر
األسئلة بسيطة :ما هو ترتيبي يف التصنيف (العاملي لالعبني)؟ ماذا
ستكون بطولتي القادمة؟ ولكن اليوم ،األمر أكثر صعوبة :كيف أشعر
عندما أبدأ التدريب مرة أخرى؟ ما هي أهدايف؟ كيف يمكنني التوفيق بني
كل هذا مع العائلة؟ ماذا يقول باقي الفريق؟».
ويتابع« :يف السابق ،إذا كان ظهري يؤملني فقد كان ذلك يستمر لفرتة
يومني وثم يصبح كل يشء عىل ما يرام .اليوم ،يمكن أن يستغرق األمر
أسبوعني .يتعلق األمر بالتحيل بالصرب مع األلم ،مع نفسك ومع العودة
إىل امللعب».

كش�ف تقري�ر صحف�ي ،أن جمه�ور يوفنتوس وجه إس�اءة
عنرصي�ة ألحد نج�وم ميالن خلال مواجه�ة الفريقني األحد
املايض ،يف الجولة الرابعة من الدوري اإليطايل.
وأقيمت املباراة عىل ملعب “أليانز ستاديوم” معقل يوفنتوس،
وانتهت بتعادل الفريقني )1-1(.
ً
ووفقا ملوقع “كالتش�يو مريكاتو” اإليطايل ،فإن مايك ماينان،

ح�ارس ميالن ،وأحد نجوم موقعة يوفنتوس ،تعرض إلس�اءة
عنرصية من جمهور السيدة العجوز.
وأش�ار املوق�ع اإليطايل إىل فيدي�و انترش عىل مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ُ
التق�ط بهات�ف محمول يبرز إس�اءآت عنرصية
واضح�ة ملاينان من جمه�ور يوفنتوس املتواج�د يف مدرجات
“أليانز ستاديوم”.
يذكر أن تيموي باكايوكو ،العب وسط ميالن ،سبق أن تعرض
ً
أيض�ا إلس�اءات عنرصية خلال مب�اراة فريقه ضد التس�يو
بالدوري اإليطايل.

قطب ميالنو
نابولي ينفرد بالصدارة أمام يَ

انفرد نابويل بصدارة الدوري اإليطايل لكرة
القدم أمام قط َبي ميالنو باكتساحه مضيفه
أودينيزي برباعية نظيفة يف ختام املرحلة
الرابعة ،ليبقى الفريق الوحيد بالعالمة الكاملة
هذا املوسم.
وحقق النادي الجنوبي انتصاره
الرابع توال ًيا يف «سريي أ»
بفضل أهداف النيجريي
فيكتور أوسيمهن (،)24
الكوسويف أمري رحماني
( ،)35املدافع السنغايل
خاليدو كوليبايل ()52

والبديل املكسيكي هريفينغ لوسانو )84(.
واستفاد فريق املدرب لوتشيانو سباليتي عىل
أكمل وجه من تعادل ميالن مع يوفنتوس
( )1-1وخسارة روما ضد فريونا ( )2-3يف نهاية
األسبوع لينفرد بالصدارة.ورفع نابويل رصيده
ً
متفوقا بنقطتني عن قط َبي ميالنو،
اىل  12نقطة
ً
كاسحا  2-6عىل بولونيا
إنرت الذي حقق فو ًزا
السبت والروسونريي ،وثالث نقاط عن نادي
العاصمة .فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 7
نقاط يف املركز الثامن بعد خسارة أوىل للفريق
الشمايل هذا املوسم مقابل فوزين وتعادل أمام
يوفنتوس يف املرحلة االفتتاحية.

مانشسرت يونايتد خيطط لتعويض بوجبا من ميالن
وضع مانشسرت يونايتد خطة للحفاظ عىل قوة خط وسط
الفريق يف حالة رحيل الفرنيس بول بوجبا خالل املريكاتو الصيفي
املقبل.
وينتهي عقد بوجبا مع مانشسرت يونايتد يف الصيف املقبل ،وال
يوافق الالعب الفرنيس حتى اآلن عىل عروض التجديد يف «أولد
ً
ترافورد».ووفقا لصحيفة صن الربيطانية ،فإن مانشسرت
يونايتد يستهدف التعاقد مع اإليفواري فرانك كييس ،العب
وسط ميالن ،يف صفقة مجانية.
ويرى مسؤولو الشياطني الحمر أن كييس البديل
املناسب يف حالة رحيل بوجبا ،لكن النادي اإلنجليزي
يواجه منافسة يف الصفقة من باريس سان جريمان
وبرشلونة وليفربول.
يذكر أن عقد كييس مع ميالن ينتهي يف الصيف املقبل،

ولم يوافق النادي اإليطايل حتى اآلن عىل طلبات الالعب بشأن الراتب
السنوي للتجديد.

خماوف سان جريمان تدفعه لتجهيز بديل بوكيتينو

وضعت إدارة باريس سان
جريمان خطة بديلة لضبط
مسار الفريق الفرنيس يف حال
إخفاق األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو يف إدارة كوكبة
النجوم يف ملعب حديقة
األمراء.ويف هذا السياق
كشف برنامج الشرينجيتو
اإلسباني الشهري عن بعض
ما يدور يف كواليس
النادي البارييس
حاليا ،إذ أكد
أن إدارة سان

جريمان وضعت املدير الفني السابق
لريال مدريد ،زين الدين زيدان كاسم
محتمل لخالفة بوكيتينو يف حال
إقالته.وكان املدرب األرجنتيني قد
أقدم عىل قرار مثري للجدل عندما
استبدل نجمه األول ليونيل مييس
خالل مباراة ليون بالدوري الفرنيس،
فنال انتقادات واسعة ،بينما أبدى
«الربغوث» غضبه ورفض مصافحة
مدربه أثناء الخروج.يذكر أن باريس
سان جريمان يحتل صدارة الدوري
الفرنيس هذا املوسم برصيد 18
نقطة.
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اإلعالن عن الفائزين يف الدورة السابعة من
برنامج مركز التوجيه للمبادرات اإلعالمية

باريس/متابعة الزوراء:
على الرغ�م م�ن تفشي جائح�ة “كوفيد
 ،”19أطلقت ش�بكة الصحفيين الدوليني
بنسختها العربية دورة جديدة من برنامج
مركز التوجيه للمبادرات اإلعالمية الناشئة
يف الشرق األوس�ط وش�مال أفريقيا .ومن
املشرق إىل املغ�رب ،ابتك�ر املش�اركون
الثماني�ة يف دورة  2020-2021م�ن أج�ل
تعزيز ديمومة مرشوعاتهم ،بما يساهم يف
خلق مناخ إعالمي أكثر حيوية يف املنطقة.
خلال ه�ذه ال�دورة م�ن الربنام�ج ،التي
انطلق�ت يف خري�ف ع�ام  ،2020اس�تفاد
املش�اركون من التوجيه الذي قدمه املوجّ ه
رمزي تسدل ،وهو مؤسس املوقع اإلخباري
ّ
املس�تقل يف األردن “حرب” واملدير التنفيذي
ملنصة البودكاست “صوت” .وقد تم كل ذلك
يف خض�م تحديات األزم�ة الصحية العاملية
الت�ي قلب�ت العال�م ً
رأس�ا عىل عق�ب عام
 ،2020وم�ا نجم عنها م�ن ترضر صناعة
األخبار ،التي كانت تواجه بالفعل مجموعة
هائلة من العقبات يف جميع أنحاء العالم.
م�ن جانب�ه ،أع�رب تس�دل ع�ن إعجاب�ه
بمستوى املشاركني واملشاركات واملهارات
ّ
يتمتعون بها ،قائًل�اً إنه كان يتواصل
الت�ي
معهم عرب تقنيّة الفيديو ،وقال“ :ناقش�نا
تفاصي�ل القضايا والف�رص التي نواجهها
ك�رواد لإلعلام املس�تقل يف منطقة جنوب
غرب آسيا وشمال إفريقيا” .وأضاف ّ
أن “كل
مشارك تطوّر بشكل كبري خالل الربنامج”،
وأنه “متيقن من أنهم س�يحققون النجاح
خالل األشهر والسنوات القادمة”.
يق�دم مركز التوجيه جلس�ات إرش�اد عرب
اإلنرتن�ت ل�كل مش�ارك ومش�اركة على
حدة .وتركز الجلس�ات عىل تعزيز ديمومة
مرشوعاتهم اإلعالمية .ويف ديسمرب/كانون
األول ،التقى املش�اركون يف معسكر تدريب
ملدة يومني وحرضوا امللتقى الس�نوي الذي
ُتقيمه ش�بكة إعالميون م�ن أجل صحافة
اس�تقصائية عربي�ة (أريج) ،وال�ذي ُعقد
بأكمل�ه ع�ن ُبعد .كم�ا حرض املش�اركون
ويبينارات ُ
ونرشت مقاالتهم يف موقع شبكة
الصحفيني الدوليني بنسخته العربية.
وق�د منحن�ا التموي�ل األوّيل لس�بعة م�ن
املش�اركني الثمانية ه�ذا الع�ام لدعم نمو
مرشوعاتهم الواعدة.
إليك�م نظ�رة على الفائزي�ن ه�ذا الع�ام
واملرشوعات التي قادوها:
يف مرص ،قامت دينا أبو غزالة بالتوس�ع يف
منصتها اإلعالمي�ة الناش�ئة  ،Egabوالتي

حازت يف يوليو/تموز عىل التمويل من تحدي
االبتكار التابع ملبادرة جوجل لألخبار .ومع
تنمي�ة منص�ة  Egabاإللكرتونية ،تش�مل
أه�م أولويات أبو غزال�ة تمكني الصحفيني
املحليني ومكافحة الصور النمطية وتحدي
الروايات السائدة.
ً
أيض�ا يف مصر ،عمل�ت ُعال الغ�زاوي عىل
مرشوعها اإلعالمي  ،Planet Xالذي يهدف
إىل تدري�ب الصحفيين الش�باب املهتمين
بالصحاف�ة العلمية والكتاب�ة والتواصل يف
منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
ويف لبنان ،حيث ازدادت وترية االضطرابات
السياس�ية واالقتصادية منذ اإلنفجار الذي
ه ّز مرف�أ بريوت العام املايض ،اس�تطاعت
قم�ر غص�ن تعزي�ز موقعه�ا اإلخب�اري
“مناطق” ،الذي يه�دف إىل تغطية مختلف
القضايا يف لبنان واملنطقة.
ويف املغرب ،طوّر محمد الحجام موقع ه iL
 ،braBuzzالذي يركز عىل وس�ائل التواصل
اإلجتماع�ي ويغطي مختل�ف املوضوعات.
وم�ع الرتكي�ز على مش�اركة الجمه�ور،
يواص�ل الحج�ام بحثه ع�ن امل�وارد لدعم
مبادرت�ه اإلعالمية الفري�دة ماد ًيا وضمان
ديمومتها.
ويف س�وريا ،يرك�ز مشروع Tiny Hand
(يد صغيرة) الذي تديره هدي�ل عرجا عىل
تغطية قص�ص األطف�ال الذين يعيش�ون
ّ
وتخط�ط
يف مناط�ق الصراع واألزم�ات.
عرجا لإلس�تفادة من تقنيات الرسد املرئي
والوسائط املتعددة يف التغطية املنشورة عىل
موقعه�ا .ولذلك تعمل حال ًي�ا عىل مرشوع
بودكاس�ت تن�وي إطالقه قري ًب�ا .وقد حاز
هذا املرشوع ً
أيضا على التمويل من تحدي
االبتكار التابع ملبادرة جوجل لألخبار.
ويف تونس ،طورت أمل مكي من مرشوعها،
منصة “إنسان” غري الربحية و املتخصصة
بالرسد القصصي والحائزة على الجوائز.
وخلال ه�ذا الع�ام ،اس�تطاعت مك�ي أن
تتعاون مع ش�بكة أريج إلنتاج التحقيقات
االس�تقصائية من تونس .كم�ا تعاونت يف
الوقت نفس�ه مع منظمات املجتمع املدني
املحلية إلنتاج املحتوى.
ويف اليمن ،حيث انعدام االس�تقرار بس�بب
الحرب ،اس�تطاع مصطفى نرص أن يحقق
تقدمً ا كب ً
ريا يف مرشوعه اإلعالمي “املشاهد”،
والذي يسعى لنرش ثقافة السالم والتعايش
يف البلاد .ومثل بقي�ة املواقع األخرى ،يظل
الرتكيز األهم على كيفية جذب التمويالت.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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مارتن بشري مطالب بإعادة ثياب طفلة تع ّرضت جلرمية قتل

لندن/متابعة الزوراء:
ل�م يكد يميض ش�هر على اعرتاف ش�بكة
“ب�ي ب�ي يس” بفضيحة مقابل�ة اإلعالمي
مارتن بشري يف مقابلته مع أمرية ويلز ديانا
سبنرس عام  ،1995التي استخدم إلجرائها
وثائق مزورة ،حتى عاد اسمه من جديد مع
قضية أثارتها ميش�يل ه�اداوي ،األم التي
اغتصب�ت ابنتها ُ
ُ
وقتلت ،وقال�ت إن مارتن
بشري استعار مالبس ابنتها ولم يعدها.
وقالت هاداوي إن بشير أراد إجراء اختبار
الحمض النووي عىل مالبس ابنتها من أجل
أح�د برامج القناة ،لكنه لم يعد املالبس لها
ً
معتذرة عن
أبداً ،وفق م�ا ذكرت الش�بكة،
املحنة التي سببتها الواقعة لألم.
وقد تبني أن كارين هاداوي ونيكوال فيلوز،
تبل�غ كالهم�ا م�ن العمر تس�ع س�نوات،
تعرضت�ا لالعتداء الجنيس والخنق يف مدينة
برايتون اإلنجليزية عام .1986
وأضافت األم أنها اتصلت ببشري ،الذي كان
يعمل مؤخرا ً محررا ً للش�ؤون الدينية لديها
قبل استقالته يف وقت سابق من هذا العام،
عرب وكيل أعماله ،الذي قال إن بشري لم يكن
قادرا ً عىل املساعدة يف تحديد مكان املالبس.
وتزعم هاداوي أن بشير ،ال�ذي كان يعمل

ً
مراسلا يف “بي بي يس” ،زارها عام
حينها
 1991وطل�ب أخ�ذ مالبس ابنته�ا الختبار
الحمض النووي كجزء من تحقيقه يف فيلم
وثائق�ي ،لكن الربنامج لم ُيبث مطلقاً ،ولم
يرد أحد على اتصاالتها التي كانت تجريها
باملذي�ع .وقال�ت إن فحوص�ات الحم�ض
الن�ووي لم تجر وإن مالب�س ابنتها لم ُترد
إليها قط.
ويأتي بيان “بي بي يس” يف أعقاب تحقيق
نرشت�ه صحيف�ة “الديلي مي�ل” بش�أن

ترصفات بشير ،بعد انتش�ار خرب اختفاء
الفتاتين يف س�ياق م�ا ُع�رف بجرائم قتل
األطفال يف الغابة.
وتدعي الصحيف�ة أن التحقيق الذي أجرته
وحدة التحقيق�ات التابعة لبي بي يس عام
 2004ل�م يتصل باألش�خاص الذي�ن ربما
كان�وا يعرف�ون م�كان املالب�س ،مثل أرس
الفتيات املقتوالت والصحفيني الذين عملوا
يف برنامج  Public Eyeيف بي بي يس.
لك�ن “ب�ي ب�ي يس” قال�ت إن املزاعم بأن

وحدة التحقيقات ل�م تقم باالتصال بأفراد
ربم�ا يعرفون مكان املالب�س يف عام 2004
غري صحيحة.
وأضافت “تشري السجالت إىل أنه تم االتصال
بنايجل تش�ابمان (رئيس تحرير (Public
 )Eyeواملنتج املساعد تشاريل بيكيت ،خالل
تحقيق عام .”2004
وس�عت عائلت�ا الفتاتين لعقود م�ن أجل
تحقيق العدالة بع�د أن تمت تربئة قاتلهما
راس�ل بيش�وب يف البداي�ة من القت�ل عام
.1987
ويف ع�ام  ،2018أدي�ن بيش�وب بارت�كاب
جرائ�م قتل بع�د تغيير قوانين ازدواجية
الخطر ،ما سمح بمحاكمة ثانية.
ويف مقابل�ة س�ابقة م�ع برنام�ج Hour
 Woman’sعلى رادي�و ب�ي ب�ي يس ،قالت
ه�اداوي “على مر الس�نني كن�ت غاضبة
للغاية من حقيقة أن ه�ذا الرجل لم يعتذر
يل أبداً ،ولم يتصل بي أبداً”.
وأضاف�ت أنها اس�تأمنت بشير عىل “آخر
ّ
علي أن أفعل�ه بابنت�ي ،وه�و
يشء كان
مالبسها” ،مضيفة “إن عدم إعادة املالبس
إيل ،أو عدم فحص الحمض النووي لها ،أمر
مخز بعض اليشء”.

اجلزائر ..استياء بسبب حذف صحيفة “الوطن” منارة املسجد
األعظم من صورة غالفها
الجزائر/متابعة الزوراء:
عم�دت صحيف�ة “الوط�ن”
الجزائري�ة الت�ي تص� ُدر باللغ�ة
الفرنس�ية إىل تعديل صورة ملرور
موكب جنازة الرئيس السابق عبد
العزيز بوتفليق�ة ،وقامت بحذف
منارة املس�جد األعظ�م ،ما خلّف
اس�تيا ًء لدى الق�راء وتفاعالً عىل
مواقع التواصل االجتماعي ،حول
ما وُصف بـ”س�لوك غري مهني”،
فيما أش�ار آخرون إىل أنه أسلوب
معتمد يف الصحف.
ونرشت صحيفة “الوطن” صورة
غلاف تظهر لحظة مرور املدرعة
التي تحمل جثمان الرئيس السابق
يف الطريق إىل املقربة ،عىل مستوى
مس�جد الجزائر األعظم ،غري أنها
أقدم�ت عىل إدخ�ال تعديالت عىل
الصورة ،حذف�ت بموجبها املنارة
الكبيرة للمس�جد الت�ي تظهر يف
الواق�ع خل�ف عم�ارة س�كنية.
وزعم�ت الصحيف�ة ،بحس�ب
مصادر م�ن هيئة التحري�ر ،أنها
قام�ت بذلك ألج�ل إتاح�ة املكان
لكتابة العنوان الرئييس للغالف.
وق�ال عض�و جمعي�ة املصورين
الصحفيين يف الجزائ�ر جعف�ر
ّ
س�عادة،إن “منارة املس�جد أصل
ثابت يف املش�هد عند التصوير من
كل الزوايا املمكنة للتصوير يف تلك
املنطق�ة ،وال يمك�ن ألي مص�ور
ّ
تجنبها ،وإذا أخ�ذ املصور صورة
فيج�ب أن تظه�ر املن�ارة خل�ف
العمارة ،وال يمك�ن بأي حال من
األح�وال إخفاؤه�ا ،وكل الص�ور
املنش�ورة يف لحظة م�رور املوكب
الجنائ�زي م�ن نقط�ة التصوير
نفسها تظهر فيها املنارة”.
رّ
وعّب� مدون�ون ع�ن اس�تيائهم

ً
س�لوكا غير مهني
مم�ا اعتربوه
قامت ب�ه إدارة تحرير الصحيفة،
ووصفوه بـ”التزوير املفضوح”،
بس�بب خلفي�ات أيديولوجي�ة
تقدمية تحرك توجهات الصحيفة
التي ناهضت ،يف تقارير صحفية
س�ابقة ،مشروع بن�اء املس�جد
األعظ�م ،واعتربت ذل�ك جزءا ً من
الفساد يف عهد الرئيس بوتفليقة.
ووص�ف الباح�ث بلال ك�وردي
الفعلة بأنه�ا “حقد أعمى” .فيما
كتب الش�اعر عبد العايل مزغيش
“الفوتوش�وب يعك�س المهني�ة
الوط�ن ،انظ�روا إىل احرتافي�ة
ومهني�ة جريدة الوط�ن الناطقة
بالفرنسية!! حذف جامع الجزائر
األعظم يدل عىل المهنية الصحيفة
التي تالعبت بالصورة ،عيب”.
واعتبر اإلعالمي م�روان لوناس
أن مس�ح املئذن�ة م�ن الص�ورة
األصلي�ة عم�ل “ال مبرر فنيا ً وال
تقني�ا ً ل�ه .إن�ه تعبري فق�ط عن
عق�دة نفس�ية مس�تعصية”.
وعلق الصحفي أبو طالب ش�بوب
على القص�ة ،ووصفه�ا بعملية
فوتوش�وب رديئة لح�ذف صورة
صومعة مس�جد الجزائر ،واعترب
أن “جري�دة الوط�ن تريد إرس�ال
رسالة مفادها أن بوتفليقة انتهى
لألبد وال أثر له بعد اآلن ،لذا حذفوا
أي أثر للمس�جد ،باعتباره الجزء
الظاهر الباقي من إرث بوتفليقة.
لكن هذه مراهق�ة إعالمية ،تقدر
ّ
توص�ل نف�س الرس�الة ب�دون
التورط يف حذف صورة الصومعة.
ال فرق بني س�لوك جريدة الوطن
اليوم وسلوك أتفه صفحة ذبابية.
انحطاط حقيقي”.
ّ
لك�ن معلقين آخري�ن وج�دوا

مبررات فنية للصحيف�ة دفعتها
إىل إخف�اء املن�ارة .واعتبر ريان
مالل مخلوف أن الصحيفة لجأت
إىل تقطي�ع الصورة به�دف إفراغ
مس�احة الس�ماء لتظهر الكتابة
بوضوح ،وقال “األمر ليس تالعبا،
بل مجرد تفريغ لإلطار السماوي
األزرق لكي يظهر العنوان بش�كل
جيد ،واملمارسة معروفة يف عوالم
الصحافة واإلشهار واإلنفوغرافيا،
وهي تحدث يف كل الصحف بشكل
ّ
عادي”.لك�ن الصحيفة اضطرت،
بع�د س�اعات من تزايد االس�تياء
الش�عبي م�ن ح�ذف املن�ارة ،إىل
إعادة نشر غالفها على موقعها
اإللكرتون�ي ،يظه�ر الص�ورة
األصلية من دون تعديل ،تظهر فيه
املنارة.ونشرت الصحيفة اعتذارًا
عما وصفته بـ”الخطأ يف معاملة
تقني�ة مؤس�فة على مس�توى
القس�م الفن�ي للصحيفة ،جعلت
مئذنة املس�جد الكبري تختفي من

الص�ورة يف الصفح�ة األوىل م�ن
نس�خة اليوم” .وأضافت “نعتذر
لقرائن�ا ونؤك�د له�م أن الحادثة
الفني�ة بحت�ة ال عالق�ة له�ا بأي
حس�ابات أيديولوجي�ة ،كم�ا هو
الحال بالنس�بة للدوائ�ر املعروفة
بعدائها لصحيفة الوطن”.
هذا ،وهددت السلطات الجزائرية
بمالحق�ة قضائية ض�د صحيفة
“الوط�ن” .وعربت وزارة االتصال
يف بيان لها ،عن استياء واستغراب
كبريي�ن مل�ا وصفت�ه “بالترصف
الغريب وغري املربر”.
وتابع�ت أن الص�ورة “طمس�ت
منها بش�كل مريب من�ارة جامع
الجزائ�ر ال�ذي يش�كل رم�زا ً من
رموز الجزائر املس�تقلة ،ومعلما ً
بارزا ً من معالم الجزائر الجديدة”،
وه�و أم�ر بال�غ “الحساس�ية
الرتباط�ه بوج�دان األم�ة ممثلة
يف أب�رز رموز ومقوم�ات الهوية
الوطني�ة ومكون�ات الش�خصية

الجزائري�ة املس�تهدفة بمختل�ف
الطرق والوسائل”.
وأكدت أن القان�ون يمنع “حجب
الجامع بصف�ة جزئية أو كلية أو
تشويه أو إخفاء وجهه الجمايل”.
وأعلنت وزارة االتصال “احتفاظها
بحقها الكامل يف القيام باملتابعات
القضائية التي يقتضيها الوضع”.
واعتبرت أن إظه�ار الص�ورة
التي طمس منه�ا جامع الجزائر
بالش�كل الذي ظهرت به يف غالف
الصحيفة “يعتبر اعتداء صارخا ً
عىل هذه القوانني ،وتش�ويها ً لهذا
الصرح الكبير واملعل�م الدين�ي
وخرقا ً ألخالقيات املهنة وانحرافا ً
ع�ن قواع�د االحرتافي�ة” .ودعت
ال�وزارة جريدة “الوط�ن” وكافة
الصحفيني واإلعالميني إىل “التحيل
باالحرتافية املطلوبة وإىل االلتزام
بضواب�ط املس�ؤولية الذاتي�ة
والقانوني�ة وب�آداب وأخالقي�ات
املهنة”.

تضارب رواية احلكومة أعلت قيمة مواقع التواصل

األردن يريد التحول من الوعي مبخاطر اإلعالم إىل “الرتبية” اإلعالمية
عمّان/متابعة الزوراء:
رّ
عّب� األردن ع�ن اس�تعداده لتبن�ي مقارب�ة جديدة
للتعامل الش�عبي م�ع اإلعالم تتج�اوز فكرة الوعي
بأهميته وخطورته إىل مرحلة “الرتبية اإلعالمي�ة”.
وأشار وزير الدولة لشؤون اإلعالم والناطق الرسمي
باس�م الحكوم�ة األردني�ة صخر دودي�ن إىل أهمية
“تعزيز مفه�وم الرتبي�ة اإلعالمي�ة واملعلوماتية يف
ظل التط�وّر الهائل واملس�تمر يف تقنيّ�ات االتصال،
ّ
املتدفق�ة عرب الفضاء
والك� ّم الهائل م�ن املعلومات
اإللكرتوني ومواق�ع التواصل االجتماعي ووس�ائل
اإلعالم”.
وقال دودين يف افتتاح مؤتمر “لنبدأ الرتبية اإلعالمية
واملعلوماتي�ة الرقمي  ”2021االثنين إن “هذا األمر
يتطلّ�ب تكري�س الثقاف�ة الصحيح�ة للتعامل مع
هذه الوس�ائل ،وتعزي�ز قدرة األفراد على تمييزها،
وتمكينهم من نبذ اإلشاعات ،وتفنيد األخبار الزائفة،
وتعزي�زمه�اراتالتفكيرالناق�دلديه�م”.
وتعكس ترصيحات الوزير األردني قلقا رس�ميا من
س�يطرة وس�ائل التواص�ل االجتماعي عىل املش�هد
اإلعالم�ي وتراج�ع ق�درة الدولة عىل التأثير يف هذا
ّ
تجس�د مؤخرا يف قضية “املؤامرة” التي
املشهد كما
نس�بت ألخ العاه�ل األردن�ي األمري حم�زة ورئيس
سابق للديوان امللكي وعضو يف األرسة املالكة.
وتضارب�ت رواي�ات الحكوم�ة بش�كل الفت يف حني
س�ارع األردنيون إىل مصادر إعالم غربية وأخبار تم

تناقلها عىل نطاق واسع يف الشبكات االجتماعية.
وأش�ار دودين إىل أن استقاء األفراد للمعلومات بات
ّ
يرتكز بشكل أسايسّ عىل مواقع التواصل االجتماعي
وأدوات�ه “وبالتايل أصبحت ه�ذه األدوات هي األكثر
تأثريا يف أفكارهم وس�لوكيّاتهم” ،مؤكدا عىل أهمية
الحاج�ة إىل تجذير الوعي املجتمعي بكيفيّة التعامل

إيجاب�ي لخدم�ة األفراد
معه�ا ،وتوظيفها بش�كل
ّ
واملجتمعات.
وأمل�ح الوزي�ر إىل االهتم�ام امللكي بقضي�ة اإلعالم،
وأش�ار إىل رغبة العاهل األردني امللك عبدالله الثاني
منص�ات التواص�ل االجتماع�ي “صوتا ً
ّ
ب�أن تكون
مسموعا ً لنا ،وفرصا ً غري مسبوقة للتواصل ،نسلّط

الضوء من خاللها عىل القضايا املصرييّة ونناقش�ها
يف إطار حوار ّ
بناء”.
ويعط�ي األردن أهمي�ة بالغ�ة للرتبي�ة اإلعالميّ�ة
واملعلوماتيّ�ة “يف توعي�ة األجي�ال ض�د مخاط�ر
مجتمعيّ�ة عديدة ،س�اهم التطوّر التقني وانتش�ار
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي يف الرتوي�ج له�ا،
كالتط�رف والكراهية واالبتزاز واغتيال الش�خصيّة
وغريها من املمارسات السلبيّة الواجب تعزيز الوعي
بمخاطرها ،وكيفيّة التص ّدي لها”.
ويع ّد األردن من الدول املستقرة يف منطقة تتجاذبها
االس�تقطابات وهو محاط بعدد من البلدان تش�هد
حروبا أهلية ورصاعات طائفية وعرقية مختلفة.
ويع�وّل األردن على الرتبي�ة اإلعالمي�ة “يف تثقي�ف
األفراد بالقوانني والترشيعات ،من أجل تفادي بعض
املمارس�ات املخالِف�ة واملُجرَّم�ة قانوناً ،كاإلس�اءة
والتش�هري ،الت�ي تت� ّم يف كثير من األحيان بس�بب
الجهل يف معرفة القوانني”.
وأش�اد الوزير بجه�ود القائمني على املؤتمر “الذي
يأتي ّ
متسقا ً مع الجهود الوطنيّة الرامية إىل تكريس
مفهوم مهارات الرتبي�ة اإلعالميّة واملعلوماتيّة ،بما
يع� ّزز الوعي لدى األف�راد ،ويخدم املجتم�ع ،مؤكدا ً
حرص الحكومة عىل الرشاكة والتعاون مع مثل هذه
ّ
يحقق الفائدة للمجتمع”.
املبادرات الخالّقة ،بما
وتضمنت الجلسة االفتتاحية من املؤتمر الذي يستمر
على م�دار يومين كلمات لرئي�س جمعي�ة حماية

األرسة والطفولة يف محافظ�ة إربد كاظم الكفريي،
ومدير أكاديمية دويتشه فيله األملانية كارستن فون
ناهمن ،ورئيس�ة قس�م الثقافة واإلعالم يف سفارة
جمهورية أملانيا االتحادية لدى األردن ليوني لورنز،
تناولت أفكارا ً ومقرتحات عن أهمية تعزيز مفاهيم
الرتبي�ة اإلعالمي�ة واملعلوماتية لدى الش�عوب للحد
من انتشار اإلشاعات ،إىل جانب الحديث عن تجارب
ع�دد من الدول يف تعميم ه�ذه املفاهيم لدى األجيال
الناشئة والشباب.
ويتضمن مؤتمر “لنبدأ الرتبية اإلعالمية واملعلوماتية
الرقمي  ”2021جلس�ات وورش عمل يش�ارك فيها
تربويون ومعلمون ومعلم�ات من مدارس مختلفة
باإلضاف�ة إىل مدرّبين معتمدي�ن يف مج�ال الرتبية
اإلعالمي�ة واملعلوماتي�ة ،ومشريف مراك�ز ش�بابية
وممثلين عن مؤسس�ات املجتمع املدني الش�بابية
م�ن محافظ�ة إرب�د ،ويه�دف إىل ترس�يخ املهارات
واألس�اليب التعليمي�ة التفاعلي�ة ل�دى العاملني يف
القطاعات التعليمية والشبابية يف محافظة إربد.
ويتزام�ن هذا املؤتمر م�ع انعقاد املؤتم�ر اإلقليمي
للرتبية اإلعالمية واملعلوماتية الذي تنظمه أكاديمية
دويتشه فيله ،الذي يهدف إىل تقديم أفضل املمارسات
إلدم�اج مفاهي�م الرتبي�ة اإلعالمي�ة واملعلوماتي�ة
يف املناهج املدرس�ية ،وإطالق ش�بكة بين الجهات
الفاعلة يف مج�ال الرتبية اإلعالمي�ة واملعلوماتية يف
منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
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الرواية بني اخليال والواقع
جودت هوشيار
مدخل
يلقى األدب الوثائقي يف السنوات األخرية اهتماما ً واسعا ً
 ،س�واء يف األوس�اط الثقافي�ة أو ل�دى القراء يف ش�تى
بلاد العالم  .ويتمثل ذلك يف األقب�ال املتزايد عىل الرواية
الوثائقي�ة أو غير الخيالي�ة  ،واملذك�رات الش�خصية ،
وسري حياة املشاهري وبعض األنواع األخرى من الكتابة
الت�ي تدخل ضمن مفهوم ( نون فيكش�ن – واقعي أو
تغري خيايل ) .
ويمكن تفسير هذا التح�ول نح�و أدب الحقيقة  ،بأن
الق�ارئ املع�ارص يش�عر بالتعب م�ن أوه�ام الحياة ،
ومتعطش لألدب الواقعي  .وأن التقنيات الفنية للرواية
التقليدي�ة ق�د اس�تهلكت وابتذلت  ،وه�ي عاجزة عن
الوفاء بحاجة التعبري بالقوة املطلوبة والعمق املنش�ود
ع�ن األح�داث الدراماتيكي�ة لعرصن�ا الراه�ن  ،وال بد
من البحث عن وس�ائل تعبريية جديدة لتجس�يد الواقع
الجدي�د  ،الذي يتغري أم�ام أنظارنا بوتائر متس�ارعة .
وس�نحاول يف هذا البحث املركز اس�تجالء بعض أوجه
االختالف والتش�ابه بني الرواية الخيالي�ة والرواية غري
الخيالية التي يطلق عليها يف األدب العاملي اسم “ الرواية
الفنية – الوثائقية”.
ق�د يب�دو للوهل�ة األوىل أن ثم�ة تناقض�ا ً بين الرواية
الخيالي�ة  ،والرواي�ة الفنية  -الوثائقي�ة  ،حيث نجد يف
الن�وع األول إن املؤلف يتخف�ى وراء قناع الراوي العليم
ويس�تخدم مجموع�ة من التقني�ات الفني�ة التقليدية
لنسج األحداث ،ورسم الشخصيات الوهمية  ،وتصوير
م�ا تقوم به من أعمال ،والتحكم يف لغة الحوار ،وهي يف
مجملها تشغل مساحة واسعة يف الفضاء الرسدي  .أمّ ا
مؤلف الرواية الفنية  -الوثائقية فإنه ال يتدخل يف سري
األح�داث وكل يشء يف الرواية واقع�ي وحقيقي وتقوم
عىل مالحظات املؤلف وتأمالته.
إن التناقض الظاهري بني هذين النوعني من فن الرواية
يزول اذا عرفنا ان العمل األسايس للمؤلف يف كال النوعني
ه�و انتقاء امل�واد وهيكلتها وصياغتها فني�ا ً وجماليا ً .
وان كان ثم�ة اختلاف واضح يف مدى اس�تخدم عنرص
الخيال  .ولكن ليست هناك حدود فاصلة بينهما .فهما
ذات طبيعة واحدة .
عرص أدب الحقيقة :
يف السرد القصصي الخيايل يقوم املؤل�ف بتغيري املادة
الخام وتحويلها ومزجها بالخيال لصياغة مادة جديدة
 ،تختلف عن املادة الخام اىل حد كبري ،وبإختالق املواقف
والش�خصيات الوهمية والتالعب بها وتحريكها حسب

رؤيته .وقد َجر ََّب كتاب الرواية الخيالية كل املوضوعات
الحياتية والحب�كات املمكنة يف البن�اء الروائي واألنواع
الرئيس�ة م�ن الرصاع�ات  ،وخصائص الش�خصيات ،
وحتى أساليب الكتابة الروائية.
يقول الروائي اإلنجليزي البارز جون فاولز “ :انه بشعر
باالش�مئزاز م�ن ذل�ك الكذب ال�ذي ال مفر من�ه  ،الذي
يشكل اساس األدب الروائي الخيايل “.
كان القرن العرشين حافالً بأحداث دراماتيكية لم تكن
تخط�ر عىل البال  ،ولم يكن بمق�دور أي كاتب أن يتنبأ
به�ا أو يجس�دها  ،مهما كان خصب الخي�ال  .لذا فإن،
ّ
تس�نى
مؤرخي ونقاد األدب ال يزالون يتس�اءلون كيف
أليلي�ا ايرنب�ورغ أن يتنب�أ يف روايته البك�ر “ مغامرات
خوليو خرينيتو “  -الذي صدر يف عام  - 1921بظهور
الفاش�ية وصن�ع القنبل�ة الذرية  .ولكن ه�ذه الحاالت
ن�ادرة  ،ألن األدب  -على النقيض من الحياة  -منطقي
وعقالني ومنسق .
كيف يمكن تفسير ظهور النازي�ة يف بلد متحرض مثل
أملاني�ا  . -الظواه�ر غير املنطقية ال يج�وز تصويرها
بتقني�ات األدب التقليدي من قبي�ل التحليل النفيس مع
انتقال املؤلف اىل موقف البطل.
لق�د كتبت مئات الرواي�ات الفنية عن أهوال التعذيب يف
معس�كرات االعتقال الس�تالينية  ،والعم�ل القرسي يف
أصقاع س�يبرييا  ،يف ظروف قاسية  ،فوق طاقة البرش
 ،من برد وجوع وانهاك روحي وجسدي  .ومع ذلك فأن
قص�ص “ حكايات كوليم�ا “ الواقعية للكاتب الرويس
ف�ارالم ش�االموف (  ، ) 1982 - 1907التي تس�تند اىل

معان�اة الكات�ب الرهيب�ة وذكريات�ه األليم�ة عن فرتة
االعتق�ال  ،هي التي عرّت بقوة وعمق نادرين وحش�ية
النظام الستاليني  ،الذي القى بماليني األبرياء يف غياهب
الس�جون واملعتقلات الرهيب�ة  ،وقد قىض ش�االموف
نفس�ه  17عاما ً يف معتقل كوليما يف س�يبرييا  .واطلق
رساحه بعد العفو الخروش�ويف الذي شمل القسم األكرب
من الس�جناء واملعتقلين  ،الذين ظل�وا يتذكرون يف كل
ي�وم  ،ب�ل يف كل لحظة  ،وحتى آخر ي�وم يف الحياة  ،ما
عانوه من تعذيب واذالل واهانة.
ش�االموف عىل النقيض من سولجينتسين  ،يعتقد أن
التعذيب ال يط ّهر األنسان بل يجرده من انسانيته  .هذه
القصص الواقعية املرعبة يقش�عر له�ا البدن ويعترص
القل�ب لفظاعتها ،وهي أبلغ وأق�وى من آالف الروايات
الفنية املتقنة الصنع  ،وقد ترجمت “ حكايات كوليما “
اىل عرشات اللغ�ات الحية يف العالم  ،وقال عنها مؤرخو
ونق�اد األدب يف الغ�رب  ،انه�ا م�ن أفضل م�ا كتب من
قصص يف القرن العرشين .
ملحة عن تأريخ الرواية الفنية – الوثائقية :
الرواي�ات التاريخية والسير الذاتية غالبا ما تس�تخدم
الطرق الرسدية لروايات الخيال ( فيكش�ن ) يف تصوير
األح�داث الحقيقي�ة  ،كم�ا أن معظ�م كت�اب الرواي�ة
الكالسيكية اس�تخدموا تجاربهم الحياتية كمادة خام
للكتاب�ة ولك�ن من وراء قن�اع الش�خصيات  ،واختالق
املش�اهد واملواقف يف سبيل جعل النص شائقا ً وممتعا ً .
ونحن نتذكر هنا قول جوستاف فلوبري الذي تحدث عن
ً
قائلا  “ :ان ايما هي أنا “  .يف
رواي�ة “ م�دام بوفاري “

حني ان الرواية الفنية  -الوثائقية تقوم عىل املوضوعية
والحياد وقد يزيل املؤلف نفسه من الصورة تماما ً  .لقد
كت�ب العديد من الكتاب الكالس�يكيني نتاجات تس�تند
اىل أح�داث حقيقية ولكنها لم تك�ن روايات بل قصصا ً
صحفية وريبورتاجات طويلة .
كان الكات�ب والصحفي األرجنتين�ي رودولفو والش ،
أول من كتب رواية فنية – وثائقية يف العام  1957تحت
عنوان “ املذبحة “ عن جريمة قتل حقيقية  .ولكن هذه
الرواية لم تلق نجاحا ً كبريا ً .
الرواية الفنية – الوثائقية كجنس أدبي لم يتم االعرتاف
به عىل نطاق واس�ع  ،إال يف العام  1965بصدور رواية
“ بدم ب�ارد “ للكاتب األمريكي تروم�ان كابوتي  .كان
كابوت�ي ق�د قرأ يف الصحف ع�ن جريمة قت�ل  ،وأثارت
هذه الجريمة – لس�بب غري معروف – اهتمامه الشديد
 .وس�افر اىل البلدة الت�ي وقعت فيه�ا الجريمة وأجرى
مقابالت صحفية مع القاتلني ريتش�ارد هيكوك وبريي
س�ميث  .وقضى عدة س�نوات يف متابعة ه�ذه القصة
وأمىض وقتا طويال مع من لهم عالقة بها ويف االستماع
اىل التس�جيالت ومش�اهدة األفالم الخاص�ة بالجريمة،
وقراءة محارض جلس�ات املحاكم�ة  .وقال ان كل يشء
يف الكتاب مطابق للواقع..
وكان ه�ذا يعن�ي أن املؤلف قادر عىل خلق ش�خصيات
روائي�ة من الواقع  ،مما يجع�ل تفاصيل الرواية دقيقة
للغاية .كما أن الطريقة املوضوعية التي اتبعها كابوتي
ت�دل عىل أن املؤلف ل�م يغري أي يشء يذك�ر يف الظروف
املحيطة بالجريمة والتي وصفها يف روايته .

رواية “ندا ًء خفيّا“ ...للكاتبة والروائية غريبة علي

ثناي�ا الرواي�ة الت�ي تزي�د صفحاتها على ال250
صفح�ة ،مما يدل أن الروائي�ة تمتلك خياال خصبا ً

محيد احلريزي
العنوان
يع�رف أغلب النق�اد َّ
أن العنوان ه�و املفتاح األهم
ْ
ملت�ن النص وفت�ح مغاليقه ،ان لم نق�ل هو االقدر
عىل أفشاء رسه ومكنوناته للناقد وللقارئ  ..وعىل
وجه الخصوص النصوص الرسدية .
فإىل ماذا يشري عنوان رواية (نداء خفيا)؟
من املعلوم َّ
أن لكل نداء طرفني :الطرف األول املنادي
املتمثل بالش�ابة (زينب) ،والطرف الثاني املنادى،
وهن�ا يبدو يل أن املنادي هو جوهر الدين ،أو الروح
الدين�ي اإلسلامي بال�ذات ،واملنادى ه�و املهندس
(جعفر) زوج زينب ،الشخص العلماني الذي يبلغ
درج�ة الهداية يف أخر املط�اف ،وبعد تجربة مريرة
يطلق العلمانية واإلنس�انية ،ليربم عقد الحياة مع
اإلسلام والعرف االجتماعي السائد ،حيث تثبت له
زينب َّ
أن االنس�انية العلمانية عرجاء عمياء بدون
الرقيب الديني ،وان من يؤمن باإلسالم ال حاجة له
باإلنس�انية (ومن يتبع غري اإلسالم دينا ً فلن يقبل
منه).
ال نريد أن نكون طرفا يف الحوارية الفكرية والجدل
ال�ذي يدور بني العلمانيين يمثلهم (جعفر) ،وبني
اإلسلاميني املتدينين بزعام�ة (زينب) ،وس�امر،
وره�ف ،وماري�ا ...الخ .والت�ي تنتهي ب�أن يرفع
العلماني اإلنساني الراية البيضاء مستسلماً ،ملقيا ً
نفس�ه يف أحضان زينب اإلسالمية ،ليعيش األثنان
بسلام وأمان حيث حقق له�م العلم ،الذي ال أدري
أهو علماني أو إسلامي ،املعجزة التي مكنتهم من
أنج�اب طفلني توأمني ،بعد أن كان ذلك مس�تحيالً
عىل الرغم من كل الصل�وات والدعوات واالبتهاالت
والتهجدات الدينية ...ولكن فقط أود أن أشري اىل ان
لي�س كل علماني ملحداً ،وليس كل ملحد علمانياً،
وليس كل علماني يحتسي الخمرة وداعية للتهتك
واالبتذال ،وإنما مفهوم العلمانية ،يعني باختصار
ش�ديد :أن ال ترت�دي الدول�ة ال�رداء الدين�ي؛ فهي
ليست اسالمية وال يهودية وال مسيحية الخ ،وانما

ه�ي دولة املوطن بغض النظر ع�ن دينه ومعتقده
وجنس�ه ولونه ،وهي تحرتم كل األديان ،ولكنها ال
تنتم�ي ألي منها ،والش�ك انها تس�تقي الكثري من
قوانينه�ا وترشيعاتها من جوهر هذه األديان وكل
ما يدعو للمحب�ة والتضامن واالحرتام املتبادل بني
مواطنيها.
أذن ،فالرواية هي :رسالة وعظية إرشادية إيمانية
مؤدلج�ة ،تدعو الش�باب على وج�ه الخصوص،
والبشر عموم�ا -وعىل األخص من املس�لمني -اىل
عدم اإلنبه�ار واالنجرار وراء ش�عارات العلمانيني
املتحررين من االلتزامات الدينية ،والتمسك بتعاليم
وضوابط الدين اإلسلامي بوجه عام دون أن تشري
اىل أي مذهب من املذاهب اإلسلامية ،ولكنها تبدو
منح�ازة اىل املذهب الش�يعي الجعفري ،ف(زينب)
الش�خصية الرئيس�ية يف الرواي�ة -يف امل�وروثالدين�ي الش�يعي ،هي أخت االمام الحسين الثائر
عليه السلام ،زينب البطلة الت�ي احتملت مصائب
كربالء ،وش�هدت مقتل الحسين وأخي�ه العباس
وكل أنصاره ،عىل الرغم من ذلك لم تنهار ،ووقفت
بشجاعة أسطورية بوجه الطاغية يزيد بن معاوية
(خليف�ة املس�لمني ) ،وفضحته يف عق�ر داره ،وقد

كانت بمثابة وزارة أعالم للثورة الحسينية...
تمكنت الروائية من احكام حبكة الرواية والسيطرة
عىل مجريات السرد الروائي الخيطي املتسلس�ل،
فللرواية بداية ونهاية عرب تسلسل زمني لم تتخلله
انقطاعات الرسد املنساب زمنيا ،من زمن الطفولة
والصب�ا ،م�ن املدرس�ة اىل الجامعة ،م�ن بغداد اىل
أملاني�ا ،دون أن تتوقف يف توصيف املكان س�واء يف
الع�راق أو يف أملانيا ،فليس هناك أس�ما لش�ارع أو
ميدان أو س�احة أو شاخص عمراني أو ثقايف كان
يمك�ن ان يضيف املزيد م�ن الواقعية عىل األحداث
والرسد الروائي ...
هيم�ن على السرد الجان�ب الفك�ري واله�م
األيديولوج�ي ،حي�ث الح�وار والج�دل الخ�ايل من
التوصيف الصوري ،أو الحوار الداخيل للشخصيات
وخلفياته�م االجتماعي�ة والعلمي�ة ،وظهوره�م
بمظهر البس�طاء الذي�ن رسعان م�ا ينحازون اىل
اف�كار وطروح�ات زين�ب اإلسلامية ،ك (ماريا)
املس�يحية ،و (كارمن) اليهودية ،وأعجاب (لجني)
العلمانية !!
الش�ك أن هناك بع�ض املقاطع الوصفي�ة البليغة
والجميل�ة واملش�بعة بش�عرية عالي�ة مبعثرة بني

وخزينا لغويا وثقافيا ثرّا ،مكنها أن تثري به الرسد
الروائ�ي ،وتوفر املتعة الجمالية للقارئ ،وهذه هي
أهم مي�زة للفن واألدب حينما يرتف�ع عىل الجملة
الحكائي�ة أو االخبارية العادي�ة ،ويدخل الحدث يف
عالم األبداع الفني ،ولكن الروائية أمسكت بتالبيب
الراوي العليم والش�خصية الرئيسية واملحورية يف
الرواية ممثلة ب(زينب) ،ليسري ضمن خط فكري
أيديولوجي وحيد الجانب ،ولن تس�مح للشخصية
حتى باالطالع عىل ما تعكس�ه األلوان األخرى؛ ألن
ذلك يدخل يف باب اإلثم واملحرم واملمنوع ...
الروائي�ة تمثل واقعا ثقافيا واجتماعيا وسياس�يا
وأيدولوجي�ا س�ائدا ،تمثل�ه الطبق�ة السياس�ية
الحاكمة ،ويعرب عن البناء الفوقي لهذه التش�كيلة
االقتصادي�ة االجتماعي�ة املتنف�ذة ،وعىل األخص
بعد االحتلال األمريك�ي للعراق ،وتس�يد األحزاب
اإلسالمية عىل مقاليد كريس الحكم واملجتمع.
نرى أن استسالم املبدع ملجريات الواقع واالستسالم
الشتراطاته ،واالبتعاد عن تجاوزه اىل أفق أوس�ع
يتطل�ع اليه االنس�ان خ�ارج قيود الس�لطة ،مما
يقيد املبدع ويس�لبه قدرة الرتفع عىل الواقع القائم
والطموح ملا هو أفضل ،فالروائية ومن خالل الراوي
العلي�م لم تص�ادف أي م ّدع من أدعياء اإلسلام أو
متأسلم مزيف ،وقد اتخمت بهم السلطة الحاكمة،
حيث الفساد ونهب املال العالم واالستئثار بالثروة
والعيش ببذخ غري مسبوق ،وارتكاب املفاسد كلها
بأسم الدين اإلسالمي ورموزه ،سواء من قبل السنة
وأقذرهم داعش وتوابعها يف السلطة وخارجها ،أو
من أدعياء التشيع عىل مختلف املستويات ،وهم ال
يمتون لجوهر اإلسالم ال من بعيد وال من قريب...
نتمنى عىل كل روائي أو شاعر ْ
أن يكون همّه األول
الرتف�ع عىل الواقع املزي�ف؛ لريتفع ّ
بفنه اىل مراتب
علي�ا من األب�داع ،وأن ال يس�لم معصميه مطاوعا
للقيد االيديولوجي املغلق.

انا وانتم
يل الضوء
و للخفافيش العتمة
و لساكني الكهوف
عيون ال يبرصون بها
سوى حماقاتهم
يل القصيدة وسحر املعاني
وكلماتي قناديل يف ليل موحش
ولكم الهذيان يف طرقات العدم

حسن املوسوي
والثرثرة عىل موائد أشباه الشعراء
تسجدون القوايف
وقد نأت عن قواميسكم الكلمات
يل األحالم
أحلق بها فوق غيمه الربيع
و للمعتوهني كوابيس النهار
يتعثرون بها يف سكك االيام
يل الورد

يف عيد الحب أهديه
لكل الحاملني بمعانقة الشمس
ولكم رسفة مجنزرة صدئة
تدوسون بها مروج خرضاء
يل الخلود
من فم الزمان أنتزعه
ولكم العدم
و ال شاهدة قرب تدل عليكم

إن رواي�ة “ بدم بارد “  ،رغ�م أحداثها الحقيقية  ،عمل
ابداع�ي رائع ومش�وق ويتس�م بقيم�ة فني�ة عالية .،
وق�د برهن كابوت�ي إن املهارة الفني�ة يف البناء الروائي
والصياغة واألسلوب الرشيق املقتضب واملتقن هي التي
تخل�ق الرواية ذات القيمة الفنية العالية  ،س�واء كانت
خيالية أم واقعية تستمد أحداثها من الحياة اليومية .
بعد تجربة كابوتي الناجحة  ،جرّب العديد من الروائيني
األمريكيين واألوروبيين ه�ذا الجن�س األدب�ي  ،منهم
هنتر تومس�ون يف رواي�ة “ جحيم املالئك�ة “ ، 1966
ونورمان ميل�ر يف رواية “ جيوش الليل “  - 1968وهي
م�ن أفضل روايات الكاتب  ،وقد ن�ال عنها أرفع جائزة
أدبية أمريكية وهي جائزة “بوليتزر” ،مما أثار حفيظة
كابوتي الذي كانت روايته “ بدم بارد “ أفضل بكثري من
رواية “ جيوش الليل “ بش�هادة الزم�ن  -و توم وولف
يف رواية “ الفحص الكهربائي لحمض اإلس�عاف البارد
“  .وسولجنيتس�ن يف رواي�ة “ أرخبيل الغ�والغ “  .ولم
يك�ن هذا النوع من الروايات ظاه�رة عابرة أو مؤقتة ،
ألننا نرى اليوم انها أخذت تنافس بقوة الرواية الخيالية
وتزيحها عن عرش الرواية .
مفهوم الرواية الوثائقية يف األدب العربي :
مفه�وم الرواية الفنية – الوثائقي�ة يف اآلداب األوروبية
واألمريكي�ة  ،تختل�ف جذريا ً ع�ن الرواي�ة الوثائقية أو
التس�جيلية العربية  ،التي يكتفي فيها املؤلف بتسجيل
الح�وادث والع�رض املب�ارش للواق�ع ،كم�ا تفعل كتب
التأريخ  ،من دون انتقاء األحداث واملواقف و التفاصيل
الدالة ومن دون الصياغة الفنية و الجمالية للرواية .
الس�مة الرئيس�ية للرواي�ة الفني�ة – الوثائقي�ة  ،هي
رص�د الواقع عبر معالجة خالقة  ،ورس�م صورة حية
ومرشقة لألحداث  ،قد تكون اكثر تش�ويقا واثارة من
الرواية الخيالية .
ً
ن�ادرا ما نج�د يف األدب العربي اليوم عموما  ،ويف األدب
العراق�ي خصوص�ا ً  ،رواية فنية – وثائقي�ة  -باملعنى
املع�روف له�ذا املصطل�ح يف األدب العامل�ي  -ترتفع اىل
مس�توى الروايات الغربية أو الروس�ية من هذا النوع ،
رغم أن بلدان الرشق األوسط شهدت أحداثا ً دراماتيكية
مروعة تس�تحق أن يكتب عنها مئ�ات الروايات الفنية
 الوثائقي�ة  ،أم�ا محاول�ة البعض اللج�وء اىل الخياللتجس�يد تلك األحداث  ،فإن اقل ما يقال عنها أنها تثري
االس�تغراب  ،إن لم يكن االشمئزاز  ،ألن تحريف الواقع
املأس�اوي وتجميله هو تغطية لقس�وته وال انسانيته ،
مهما كان�ت نيات أصحاب مثل هذه املحاوالت حس�نة
وبريئة .

يف هذا الوقت
حيدر حاشوش العقابي

انظ ُر نجو َم الذاكرة....
َ
انترص عىل هذا الخوف
ان
َ
اعلق ما بقي من دليل قلبي
ان
عىل حبل غسيل الذاكرة...
انا مثل الخطوات عىل هذا االرض
ال ترتك سوى غبار آثارها
انا ابتسم منذ ولدتني أمي سهوا
ال تشري اصابعي للفرح...
....
الحلم
نافذة
عىل
ِ
اتذك ُر كل رحمة العشق
نحن نعشق لنحيا فقط
من اجل ان تستمر قلوبنا
بالغواية.....
.......
ُ
سيلهث معي
زمن ما
يف
ٍ
كل يشء ساخن....
اترك منامك اآلن
واوقظ هؤالء الجياع من نومهم االبدي
ليلتحقوا بك للفجر املؤجل.
فهذا الوطن ال يباع باملزاد العلني
وليمدد اقامة موته؟!
.................
يف زمن الحب
ال أحد يف قلبي
سواك انت
ُ
يتفرس بعينيك
وريشة شاعر
ساعة الغياب.
___
ُ
َ
الكلمات
اروض
ُ
احدق [بأميس الغريب
وبالوعي
ُ
يرافقني الليل يف غيابك
ُ
اتقمص ذلك الوجه
الذي يمثل الفرح
والفرح هناك
اهدأ قليال حني ارى خطوط يديك
اهدأ قليال وتتوقف الفوىض يف غيابك
***
لو كانت تحبك قليال
لجاءت مع الريح
واوقفت نزيف قلبك
يف انتظارها.....
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لطلة ابهى....

افضل...هلا
حنو مستقبل افضل...له

عدة عالمات ختربك بأن زوجتك سعيدة معك
لعلك تتساءل عزيزي الزوج عن ما إذا
كانت زوجتك سعيدة معك أم ال ،ربما
كان السبب يف ذلك حبك لها وإهتمامك
بمعرفة ذلك من عدمه ،وحرصك عىل
التأك�د م�ن س�عادتها ألنك مس�ؤول
بشكل مبارش عنها وعن سعادتها.
والحقيق�ة أن�ه وإن كان ذلك حقا ً ما
يجول برأسك ،وما يشعر به قلبك ،عليك
أن تفتخر بنفس�ك وتعت�ز برجولتك،
ألن تري�د أن تتأك�د من س�عادة أنثاك
التي تش�اركك الحياة بحلوها ومرها
وتعي�ش يف كنفك ورعايت�ك ،وهو ما
سنس�اعدك عليه لتتعرف عليه اليوم
م�ن خالل ذك�ر عدة عالم�ات تخربك
بأن زوجتك سعيدة معك.
عزيزي الزوج زوجتك سعيدة معك إذا
كانت:
تشعر باألمان معك
ش�عور زوجت�ك باألم�ان مع�ك ليس
شيئا ً بس�يطاً ،ألنه من أهم العالمات
التي تؤكد س�عادة زوجت�ك معك ،ألن
امل�رأة تس�عد بش�عورها باألمان مع
زوجها ،وبالطمأنينة التي تمأل قلبها
بسبب قربه منها.
جمالها يف إزدهار

أنت مرآة زوجتك ،وشعورها بالسعادة
معك يزيد من جمالها ويجعلها متألألة
ومزده�رة دوم�اً ،تمام�ا ً كأنها زهرة

املطبخ

متفتح�ة يف�وح عبريها يف بس�تانك
بسبب رعايتك لها وإهتمامك بها.
البسمة ال تفارق شفتاها أبدا ً

كيكة السبع كاسات

املكوّنات
دقيق -كوب
زيت -كوب
سميد -كوب
سكر -كوب
جوز الهند مبشور -كوب
حليب بودرة -كوب
لبن زبادي -كوب
قشر برتق�ال مبش�ور -ملعق�ة
صغرية
بيض4 -

بايكنغ باودر -ملعقتان صغريتان
قطر جاهز وبارد -نصف كوب
طريقة العمل
 يف وعاء متوسط الحجم ،اخلطيالدقيق ،السميد ،السكر ،جوز الهند
وحليب البودرة.
 اضيف�ي الزي�ت ،لب�ن الزب�ادي،البي�ض ،البايكن�غ ب�اودر وقشر
الربتقال.
ً
 اخلط�ي املكون�ات جي�دا حت�ىتحصيل عىل خلي�ط كيك متجانس

القوام.
 وزع�ي خلي�ط الكي�ك يف قال�بمدهون بالقليل من الزيت ومنثور
بالقليل من الدقيق.
 ادخيل قالب الكيك اىل فرن محميمس�بقا على ح�رارة  180درج�ة
مئوي�ة لح�وايل  40دقيق�ة حت�ى
ينضج.
 اخرجي الكيك من الفرن ،اسكبيالقط�ر عىل الوجه ثم اتركيها حتى
برد قبل التقديم.

متى جيب استهالك فيتامينات
الشعر؟ وهل هي آمنة؟

تعم�د كثريات من النس�اء اىل اس�تهالت فيتامينات الش�عر واملكمالت
الغذائي�ة عش�وائيا ً عندم�ا يالحظن أن ش�عرهن يتس�اقط أو ال ينمو
بالش�كل الصحي�ح .لكن هذا األم�ر ال ينصح به الخرباء ،ألن تس�اقط
الش�عر وترققه وعدم نم�وه ال ينتج دائما ً من النق�ص يف الفيتامينات
واملعادن ،وإنما هناك الكثري من العوامل التي تؤثر س�لبا ً يف الشعر ،بما
فيها اإلجهاد والتوتر الش�ديد .فمتى عليك اللجوء اىل فيتامينات الشعر
وما هي فوائدها؟ اإلجابة نرصدها يف هذا املقال وفقا ً للخرباء.
هل فيتامينات الشعر مفيدة؟
يف الع�ادة ،تحت�وي فيتامينات الش�عر عىل مكونات صديق�ة ومفيدة
للش�عر ،مث�ل البيوتني وحم�ض الفوليك والفيتامين�ات  ،D، A، Cو،E
إضاف�ة اىل األوميغ�ا ،وهي جميعها مكونات تعمل عىل تطويل الش�عر
وجعله أكثر صحة وملعانا ً وقوة ،خصوصا ً عند املواظبة عىل استخدامها
بشكل منتظم.
هل هي آمنة؟
الفيتامين�ات ليس�ت خاضعة لرقاب�ة إدارة الغذاء وال�دواء ،مما يعني
أن العالم�ات التجاري�ة املصنعة لتلك الفيتامينات ق�د تعدك بكثري من
الفوائد التي ال تك�ون واقعية يف كثري من األحيان .بالتايل ،عليك البحث
دائما ً عن فيتامينات الش�عر ذات الج�ودة العالية ،والتحدث اىل طبيبك،
فهو خري من يرشدك اىل األفضل يف هذا املجال.
متى يجب استهالك فيتامينات الشعر؟
ال يجب أن تتناويل فيتامينات الشعر بشكل عشوائي إطالقاً ،فالطريقة
الوحي�دة ملعرف�ة م�ا إذا كان جس�مك يعان�ي م�ن نق�ص يف املع�ادن
والفيتامين�ات ،هي اختبار مس�توياتها من قبل الطبيب .ألن تس�اقط
الش�عر وعدم نموه ال يحصالن نتيج�ة نقص الفيتامينات فقط ،وإنما
إيضا ً بس�بب التوتر الشديد واإلجهاد البدني أو العاطفي والقلق وسوء
التغذية.
هن�اك الكثري من الداراس�ات التي تربط انخفاض مس�توى الفيتامني D
يف الجس�م بتساقط الش�عر وعدم نموه بالبشكل الصحيح .واألمر نفسه
ينطب�ق على الحديد .بالت�ايل ،فإن اللج�وء اىل املكملات الغذائية وتناول
الفيتامينات بإرشاف الطبيب املختص هما الخطوة املثالية لكبح تساقط
الش�عر وتعزيز صحته وقوت�ه وجمال مظهره .يف املقاب�ل ،إذا لم تكوني
تعانني من نقص الفيتامينات ،وال تزالني مرصة عىل استهالك فيتامينات
الشعر لزيادة نمو ،فلألسف لن تفيدك تلك الفيتامني واملكمالت الغذائية.

طبيبك يف بيتك

سلوكيات

تعليم الطفل آداب التصرف عند زيارة اآلخرين
غال ًب�ا م�ا تتس�بب ترصف�ات
األطفال غير الالئقة يف إحراج
األمه�ات س�وا ًء كان ذل�ك عند
زيارة األغراب أو حتى األقارب.
وب�دلاً من االس�تمتاع باألجواء
االجتماعي�ة املرح�ة ،يك�ون
الشجار جليس�هم الوحيد ،من
ه�ذا املنطل�ق قررن�ا س�يدتي
مش�اركتكِ بع�ض اآلداب التي
ينبغي علي�كِ تعليمه�ا للطفل
عند زيارة اآلخرين:
أولاً  :بمج�رد وصولك�م ينبغي
عليه يف البداي�ة مصافحة أهل
املنزل عبر اس�تخدام األلقاب
والكلمات املهذبة.
ثان ًي�ا :أثن�اء القي�ام باللعب ال
ينبغ�ي الدخ�ول إىل الغرف�ات
املجاورة مهما ح�دث؛ احرتامً ا
لخصوصية أهل املنزل.
ً
ثالث�ا :بع�ض األش�خاص ال
يفضل�ون دخ�ول زواره�م
باألحذي�ة إىل داخل الش�قة؛ لذا
يفضل معرفة قواعد املنزل أولاً

علي�ك أن تعل�م عزيزي ال�زوج أن
ش�عور زوجت�ك بالس�عادة يتأتى
م�ن معاملتك له�ا وإهتمامك بها،

وم�ا يعكس�ه ذل�ك على وجهه�ا
ومالمحها ،ولذلك تعد البسمة التي
تجم�ل ش�فاة زوجتك واح�دة من
أه�م عالم�ات تخربك ب�أن زوجتك
سعيدة.
قادرة عىل إسعادك
فاقد اليشء ال يعطي�ه ،ولذلك فإذا
كان�ت زوجت�ك تح�اول جاهدة أن
تس�عدك عليك أن تعلم أنها سعيدة
ولذل�ك تس�تطيع التفكير فيم�ا
يحق�ق س�عادتك ،أم�ا إذا كان�ت
فاقدة للش�عور بالسعادة فإنها لن
تستطيع تحقيق سعادتك أبداً.
تقدر وجودك يف حياتها
يف تقدير زوجتك لوجودك يف حياتها
دالل�ة أكيدة على س�عادتها معك،
ألنها تقي�م حياتها معك ،وتس�عد
بكل التفاصيل التي تجمع بينكما.
متألقة وناجحة ومنطلقة
تألق زوجتك ونجاحها وإنطالقها،
عالم�ة مهمة من عالم�ات تخربك
بأن زوجتك س�عيدة ،ألن سعادتها
معك تدفعها لألمام دائماً ،وتجعلها
منطلقة وناجحة والرس يف عالقتك
بها وشعورها بالسعادة معك.
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وإلزامه عىل اتباعها.
راب ًع�ا :إعادة اللع�ب من تلقاء
نفس�ه إىل أماكنها مرة أخرى؛
حت�ى ال يش�وه املنظ�ر الع�ام
للمنزل.
ً
خامس�ا :التحلي باله�دوء إذا
كان هن�اك ش�خص مريض أو
كبري سن باملنزل.
ً
سادسا :إذا ُعرض عليه الطعام
يف وق�ت هو لي�س بجائع ،البد
أن يرف�ض بأس�لوب مهذب ال
يعرف التذمر.

س�اب ًعا :أم�ا إذا كان جائ ًع�ا،
فالبد من االنتظار حتى يجلس
الجميع لتناول الطعام ،وصولاً
لالس�تئذان قبل االنرصاف من
عىل املائدة.
ثامن�ا :أخربي�ه ً
ً
أيض�ا أن�ه يف
ح�ال تعرضه ألحد املواقف غري
املرضية بالنسبة له ممن هم يف
عمره ،ينبغي على الفور إبالغ
الكبار دون إجراء أي ترصفات
عدواني�ة ق�د تفضي بالزيارة
لالنتهاء فورًا.

نصائح طبية

أسباب إصابة الطفل بقصر النظر وكيفية محايته
يعان�ي الكثري م�ن األطفال من مش�اكل يف النظر،
ونج�د أن أكثر األش�ياء التي ُتثري اهتم�ام الوالدين
فيم�ا يتعلق بطفلهما ه�و صحته ،فه�م دائما ً ما
يحاول�ون االطمئن�ان عىل بقائ�ه يف أفضل حال ،و
بق�اء جميع أعضاء جس�مه بصح ٍة س�ليمة ومن
بينها صحة العينني ،والتي تشمل قدرته عىل الرؤية
طبيعي وواضح.
بشكل
ّ
لذال�ك نشرت الرابط�ة األملاني�ة ألطب�اء األطفال
واملراهقين ،تقري�را ً طبي�ا ً تحذر فيه من ش�يوع
إصاب�ة األطفال بقصر النظر ،وأش�ار التقرير إىل
األسباب التي تؤدي إىل إصابة الطفل بقرص النظر.
.قلة تعرّض الطفل ألشعة الشمس املفيدة.
.قلة النشاط الحركي للطفل.
.تعرّض عيون الطفل للشاش�ات لس�اعات طويلة
ومن مسافة قريبة.
أما عن أع�راض إصابة الطفل بقصر النظر ،فقد
أشار التقرير إىل أنها تتمثل يف تضييق الطفل لعيونه
عند النظر إىل أش�ياء بعيدة ،وطبعا ً عدم قدرته عىل
رؤية األشياء البعيدة ،وتتأكد إصابة الطفل بقرص
النظر عرب كشف النظر عند طبيب الرمد.
وألن اإلصاب�ة تتأكد بالفح�ص ،فقد أوىص األطباء
بضرورة إجراء فحص دوري لعي�ون الطفل بداية
من عمر ثالث س�نوات ،للكشف املبكر عن إصابته
بقصر النظ�ر ،وحمايت�ه م�ن التده�ور ،وعالجه

باس�تخدام نظ�ارة طبي�ة أو غريه�ا من أس�اليب
العالج التي يحددها الطبيب.
ولحماي�ة طفلك من اإلصابة بقصر النظر ،اتبعي
النصائح التالية:
اح�ريص على أن يتع�رض طفلك لضوء الش�مس
يف األوق�ات اآلمن�ة ،مث�ل الصب�اح الباك�ر أو قب�ل
الغروب .ش�جعي طفل�ك عىل النش�اط الحركي يف
أماك�ن مفتوحة وواس�عة.حددي وقتا ً الس�تخدام
طفلك األجهزة اإللكرتونية أو مشاهدة التلفزيون.
احريص عىل أال يقرتب طفلك كثريا ً من الشاش�ات،
وأن يلتزم بمساحة كافية بعيدا ً عنها.

أكثر أنواع املكسرات فائدة يف حماربة االلتهابات

تع�د املكسرات م�ن الوجب�ات
الخفيف�ة والرسيع�ة ذات الفوائد
الكبيرة ،حي�ث يت�م تقديمه�ا
غالبا إىل جان�ب بعض املرشوبات
الس�اخنة والب�اردة وتق�دم
للضيوف.
و تتمي�ز املكسرات بأنه�ا لذيذة
وصحية ويمكن تناولها ببساطة
أثن�اء التنق�ل والرحلات وخالل
فترات العم�ل الش�اق ،حي�ث ال
تحتاج إىل وقت لتحضريها وسهلة
الحمل.
وتقدم العديد من املكرسات فوائد
غذائية كبيرة ج�دا باإلضافة إىل
نكهتها املميزة ،مثل الكاجو الذي
ل�ه فوائد جي�دة جدا على القلب
والضغط ،وتقدم بعض املكرسات
فوائ�د مضادة لألكس�دة التي لها
خصائ�ص مض�ادة لاللتهاب�ات،
حيث تساعد مضادات األكسدة يف
حمايتنا من اإلجهاد التأكس�دي،
وهو األم�ر الذي يس�اهم بتدمري

الخاليا ويؤجج االلتهاب.
أفض�ل املكسرات ملحارب�ة
االلتهابات
و يعترب الجوز هو الخيار األفضل
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بالتأثيرات
املض�ادة لاللته�اب ،وتع�د ثم�رة

الجوز ،بمثابة ثم�رة قابلة لألكل
تنتم�ي إلحدى أش�جار من جنس
الجوزيات ،خاصة الجوز الفاريس
الجوز امللكي ،لكن ثمرتها الجافة
تصنف كمكرسات.
وبحس�ب الخبرية صموئيل“ :ما

يمي�ز الجوز عن باق�ي املكرسات
أنه يحتوي عىل أعىل نس�بة ALA
(حم�ض ألف�ا لينوليني�ك) ،وهو
م�ن أصن�اف أحم�اض أوميغا 3
الدهني�ة ،وله�ذا املرك�ب تأثريات
قوية جدا مضادة لاللتهابات”.

و توض�ح الخبيرة أن الج�وز
ه�و أيض�ا مص�در غن�ي ج�دا
بالفيتامينات املضادة لاللتهابات
ومضادات األكس�دة ،بم�ا يف ذلك
فيتامني ه�ـ واملغذي�ات النباتية
األخرى مث�ل األحماض الفينولية
والعفص والفالفونويدات.
و س�لطت الخبيرة الض�وء على
دراسة جديدة تؤكد أقولها ،حيث
ال توجد الكثري من الدراسات حول
عالقة الج�وز بمحاربة االلتهاب،
و وجدت دراس�ة حديثة أن تناول
الج�وز يوميا يقلل م�ن تركيزات
العدي�د م�ن امل�ؤرشات الحيوي�ة
االلتهابية.
و نوهت الخبرية إىل أن مزج الجوز
م�ع اللوز والك�رز املجفف وقطع
صغيرة م�ن الش�كوالتة الداكنة
(بنس�بة  % 72م�ن ال�كاكاو) يف
كيس صغري وتناوله عند الشعور
بالج�وع ينت�ج جرع�ة رائعة من
مضادات االلتهاب.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

منها النظافة املفرطة ..إليكم أهم العادات اليت تضعف املناعة
من املمكن أن تسبب بعض العادات السيئة،
مثل وس�واس النظافة املفرط�ة أو التغذية
غير الجي�دة وقل�ة الن�وم ،ضع�ف وظائف
املناعة لديك.
و ب�ات الكثيرون ح�ول العالم يتلمس�ون
الط�رق لتعزي�ز نظامه�م املناع�ي ،يف وقت
أصب�ح ذلك يمثل أولوي�ة قصوى منذ تفيش
جائحة (كورونا).
و لك�ن معظمنا ،على العك�س ،ال يبحثون
يف الط�رق والع�ادات اليومية الت�ي يمكنها
أن تضع�ف جهازه�م املناع�ي ،وتجعله�م
كالريش�ة يف مه�ب الري�ح ،وأكث�ر عرض�ة
لإلصابة بأي مرض أو عدوى.
ومع ذلك ،ال داعي للذع�ر ،ألن نظام املناعة
لدي�ك لي�س ثابت�ا ،بمعن�ى أن�ه إذا عالجت
املش�كالت الت�ي تجعل�ه أضع�ف ،فيمكنك
االستعداد ألي يشء قد يهاجمك.
التوتر اليوميمن منا ال يتعرض للتوتر بدرجات متفاوتة؟،
لك�ن التوت�ر الخفي�ف يعتبر أمرا جي�دا إذ
أن�ه يولد لدي�ك القدرة عىل التف�وق ويبقيك
متحمس�ا ،يف مقاب�ل التوت�ر الش�ديد الذي
يصبح جزءا من حياتك ،ما يمكنه أن يعطل
أنظمتك الجسدية ويتسبب يف أرضار صحية
خطرية ،كإضعاف جهازك املناعي.
التغذية غري الكافيةيف العصر الحديث ،وحي�ث كل يشء يحدث

برسعة ،يعاني الكثيرون من اتباع عادءات
غذائي�ة س�يئة قليل�ة املغذي�ات ،كتن�اول
وجبات رسيعة بانتظام بعد يوم عمل طويل
أو اإلف�راط يف تناول الكحول يف عطلة نهاية
األس�بوع  -يمك�ن أن تؤثر ه�ذه العادات يف
جهاز املناعة لديك.
لذل�ك ح�اول إضاف�ة املزي�د م�ن الفواك�ه
والخضروات التي تحبها يف تن�اوب الوجبة
املعت�ادة ،وإذا ل�م تتمك�ن ألي س�بب م�ن
األس�باب من الحصول على كل ما تحتاجه
م�ن خلال م�ا تأكل�ه ،ففك�ر يف املكملات
الغذائية.
-النظافة املفرطة

نظرًا للحاجة امللحة إلبقاء فريوس (كورونا)
بعي�دا عن�ا ،فق�د اعتدنا جميعا عىل غس�ل
أيدينا بشكل متكرر (خاصة عندما نكون يف
املتاجر) ،لكن هناك وجه آخر للمسألة.
و تتط�ور أنظمتن�ا املناعي�ة عبر التعرض
للعال�م من حولنا من خلال محاربة العديد
من التهديدات منخفضة املس�توى ،فتصبح
أكثر شموال.
و بمعن�ى آخ�ر ،عندم�ا تبدأ يف ب�ذل جهود
متضاف�رة لتجن�ب أي يشء متس�خ ،فإن�ك
تمن�ع جه�از املناع�ة لدي�ك م�ن اكتس�اب
الخبرات التي يحتاجه�ا للتطوير ،إذن ماذا
يج�ب أن تفع�ل؟ غس�ل اليدي�ن لي�س هو

املش�كلة أبدا ،يجب أن تغسل يديك بانتظار،
و ال تكمن املشكلة أيضا يف االستحمام كثريا
(عىل الرغم من أن ذلك ليس جيدا لبرشتك)،
املش�كلة تكمن يف قلة التعرض للبيئات التي
ال تك�ون يف الغال�ب نظيف�ة (إنها مش�كلة
خاصة باألطفال هذه األيام).
ضعف الرتطيب (الجفاف)جسمنا يتكون من املاء إىل حد كبري لذلك إذا
كنت ال تحاف�ظ عىل رطوبتك ،فمن الواضح
أن ذلك سيكون له تداعيات كبرية ،مما يؤثر
عىل صحتك بش�كل عام ويقل�ل من فعالية
جهاز املناعة لديك ،لحس�ن الحظ ،قإن قلة
تن�اول املياه هذه هي أس�هل مش�كلة يجب
معالجتها.
 قلة النومترض قلة النوم كثريا بالصحة عىل املس�توى
البدن�ي والعقيل ،ما يجعل جه�از املناعة يف
قمة معاناته.
و يمكنك تحسني فرصك يف النوم بشكل جيد
للحصول عىل  8 - 7س�اعات من النوم ،عن
طريق القيام بأشياء مثل ممارسة التمارين
الرياضي�ة الخفيف�ة يف املس�اء ،وتركي�ب
س�تائر معتم�ة ،وتقليل اس�تخدام األجهزة
اإللكرتونية إىل الحد األدنى يف غضون ساعة
قبل الذهاب إىل الفراش ،فكلما نمت بش�كل
أفضل ،ش�عرت بتحسن ،وستكافح العدوى
بسهولة أكرب.
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غزل عراقي

الحمل

ي��ا كلب��ي ب��س باللي��ل خ��ل روح��ي تنـــــ��ام
وم��ن الصب��ح للظي��م أحت��زم أحـــــــــ��زام
*
*
*
*
*
كلب��ي صب��ح فره��ود ول��كل تع��ت بيـــــــ��ه
وبالب��اب ال��ف دي��ان ح��رت آمل��ن اطيــــ��ه
*
*
*
*
*
ري��ت الكل��ب ياه��واي ينط��ر وراويـــــــ��ك
ج��ا كل��ت عفي��ه علي��ك دم وحل��م بــــــــي��ك
*
*
*
*
*
ري��ت الكل��ب ب��ي ب��اب ينط��ر تش��وفـــــــــه
ول��و ش��فت غي��رك بي��ه ح��ك م��ن تعوفــــ��ه
*
*
*
*
*
كلب��ي ارد اكص��ه أمب��وس واتالحك��ه بن��ار
خاف��ن يح��ن ويك��ول للعش��ره تذكــــــــــ��ار

تتلق�ى الي�وم بع�ض األخب�ار أو املعلوم�ات
الجديدة التي تدفعك وتحف�زك عىل معرفة املزيد
ع�ن موضوع م�ا .تهتم الي�وم باس�تخدام مهاراتك
وخربات�ك الجدي�دة يف مرشوع مع أح�د رشكائك .اتخذ
القرارات التي تتعلق بوضعك املادي اآلن فهذا هو أنسب
وقت.

الثور

س�تكون جريئا الي�وم يف ط�رح املوضوعات
والدف�اع ع�ن حق�ك ،لك�ن رشط التح�رك يف
اإلط�ار الصحي�ح .املس�اواة بينك وبين الرشيك
تك�ون ملصلح�ة الطرفين ،وه�ذا م�ا يع�زز الثق�ة
والتفاهم بينكم�ا .كثرة الضغط الذي تواجهه يف العمل
ويف محيطك تنعكس سلبا عىل صحتك ومزاجك.

الجوزاء

ح�اول أن تتخذ القرارات العاجلة بالنس�بة
لألم�ور الجوهري�ة الت�ي تواجهه�ا اآلن يف
العم�ل ،ال ترتدد فهن�اك الكثري من املرتبصني لك
ينتظرون سقوطك ،واحرص عىل الرتكيز يف العمل.
ش�عور باإلعياء قد تش�عر ب�ه اليوم ج�راء التقلبات
الجوية غري املستقرة ،أفضل ما يمكنك القيام به اآلن
هو مراقبة حالت�ك الصحية والعمل عىل حمايتها من
التدهور.

السرطان

عىل الرغم من أنك شخص ذكي وماهر ولكنك
ال تس�تطيع تفسير األحالم ،ولذلك ال تحاول
أن تفسر ملن حول�ك أحالمهم ألنك ق�د تفرسها
بطريقة خاطئة وتس�بب لهم الذعر والقلق ،إذا كان
الحل�م يخصك ش�خصيا ،اعرض�ه عىل أح�د أصدقائك
املخلصني حتى يساعدك ىف تفسريه.

األسد

األوقات التي تمر علي�ك مع الحبيب ال يمكن
تعويضها ،فال تدع أعمالك تشغلك عن االهتمام
به حت�ى ال تص�اب حياتكما باملل�ل والفتور .قد
تقوم اليوم بخطوة مميزة يف مجال العمل يحس�دك
عليها الزمالء.

العذراء

تعود اليوم من رحلة سفر طويلة جدا .ال شك
أن الس�فر س�يغري س�لوكيات البعض ويؤثر
فيه�ا ولك�ن يف حالتك أنت س�يؤثر فيك الس�فر
تأثريا نفس�يا عميقا .أنت مقب�ل عىل مرحلة صعبة
جدا ،حيث تواجهك العديد من املشكالت .إذا كنت تحب
التغيري ،فماذا تنتظر؟ ابدأ اآلن يف تغيري حياتك.

الميزان
الهدوء الذي تشعر به اليوم قد يستمر لفرتات
طويلة جدا.
م�ن املتوق�ع خالل الفترة القادمة ح�دوث تغري
ملحوظ يف عالقتك بش�خص م�ا قريب منك يف العمل.
ال يفضل أن تزعج نفس�ك بمش�اكل اآلخري�ن .اتركهم
وشأنهم اآلن.

العقرب

تب�دو رسيع البديهة اليوم ولذلك س�تفهم كل
م�ا يدور حولك دون طلب املس�اعدة أو العون
من اآلخرين.
ستس�تغل ه�ذه املي�زة الي�وم لصالحك وس�تحاول
التعرف عىل أخبار اآلخرين .قد تتعرف عىل ش�خصيات
جديدة وتكون صداقات مميزة.

القوس

ذكاؤك يفوق كل الحدود اليوم فتس�تطيع أن
تتعامل م�ع التحديات والصعوب�ات بطريقة
حكيم�ة .الوض�ع العاطف�ي غير مس�تقر هذه
الفرتة فتش�عر أن الرشي�ك غري متع�اون معك أو ال
يبادلك نفس الش�عور .حان الوقت اآلن لتقييم العالقة
من جديد.

الجدي

ربم�ا تش�عر اليوم أن�ك تنطل�ق برسعة نحو
أهداف�ك .ليس بالضرورة أن يكون النجاح يف
العم�ل فقط بل قد تنجح يف إقن�اع أرستك بفكرة
معين�ة ،أو قد تنجح مثال يف التغل�ب عىل الصعوبات
الت�ي تواجهك منذ فترة .قد تكتش�ف يف لحظة ما أنك
يجب عليك تغيري الطريق الذي تسري فيه ،واتخاذ طريق
آخر .ال تقلق فاألمر سهل جدا.

الدلو
قد يمر أحد أفراد أرستك بنوبة غضب ش�ديدة
ج�دا وربم�ا تتس�اءل عن الس�بب .ق�د تظن
بع�ض الوقت أنك الس�بب يف ذلك .األم�ر ال يتعلق
بك إطالقا .مهمتك اليوم هي إس�عاد هذا الش�خص
وحل مش�اكله .اهتم بصحتك فاملناخ غري مستقر هذه
الفرتة.

الحوت

ربم�ا تش�عر الي�وم أن�ك لس�ت محبوب�ا من
اآلخرين حتى إذا لم تجد س�ببا أو مربرا لذلك.
عالقت�ك قد تك�ون أقوى ه�ذه الفرتة فل�م تفكر
بهذه الطريقة الس�لبية .قد يكون السبب يف ذلك هو
امللل والروتني اليومي الذي ال يتغري .اذهب للتسوق اآلن
أو شاهد فيلمك املفضل مع أرستك.

من الفيسبوك
حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1862الرئيس أبراهام لينكون
يعل�ن تحرير العبي�د يف الواليات
املتحدة.
 - 1944ب�دء معرك�ة الفلبين
البحرية.
 - 1947تأس�يس منظم�ة
الكومنفورم السوفييتية.
 - 1949االتحاد السوفيتي يفجر
قنبلته الذرية األوىل.
 - 1952انتخاب كميل ش�معون
ً
رئيس�ا للجمهوري�ة اللبناني�ة
وذل�ك بع�د أي�ام م�ن اس�تقالة
الرئي�س بش�ارة الخ�وري تحت
ضغط الشارع.
 - 1956عق�د قم�ة ثالثي�ة يف
الدمام بالسعودية حرضها ملك
الس�عودية سعود بن عبد العزيز
آل س�عود ورئيس مصر جمال
عب�د الن�ارص ورئي�س س�وريا

شكري القوتيل.
 - 1960اإلعلان ع�ن اس�تقالل
مايل.
 - 1969انعق�اد مؤتم�ر قم�ة
منظم�ة املؤتمر اإلسلامي الذي
دع�ا إلي�ه مل�ك املغرب الحس�ن
الثاني لبحث اآلث�ار املرتتبة عىل
حريق املسجد األقىص.
 - 1980نش�وب الح�رب بين
الع�راق وإيران والتي اس�تمرت
 8س�نوات وعرفت باس�م حرب
الخليج األوىل.
 - 1988الرئي�س اللبنان�ي أمني
الجمي�ل وقب�ل نهاي�ة واليت�ه
بساعات يعلن تش�كيل حكومة
عس�كرية برئاس�ة قائد الجيش
العماد ميش�ال ع�ون وذلك بعد
فش�ل مجلس الن�واب بانتخاب
رئي�س للجمهوري�ة ونهاي�ة

واليته ،ويقي�ل الحكومة املدنية
والت�ي يرأس�ها بالنيابة س�ليم
الحص.
 - 1997مؤتم�ر إقليمي للحزب
الشيوعي الكوري الشمايل يويص
بت�ويل كيم جون�غ إل ابن الزعيم
الراح�ل كي�م إل س�ونغ منصب
سكرتري عام الحزب.
 - 1998الق�وات الرصبية تجدد
هجومه�ا على املتمردي�ن يف
كوس�وفو ،وقد أجبر اآلالف من
املدنيني عىل ترك منازلهم بعد أن
قامت الرشطة الرصبية والجنود
واملدنيون املس�لحون بالتدفق إىل
شمال اإلقليم.
 - 2006تجم�ع ش�عبي حاش�د
بدع�وة من أمني ع�ام حزب الله
اللبناني حس�ن نصر الله لدعم
املقاومة اإلسالمية اللبنانية ضد

إرسائي�ل واالحتف�ال باالنتصار
عليها بحرب تموز.
 - 2009وزي�رة خارجية بلغاريا
الس�ابقة إيرين�ا بوكوف�ا تفوز
بمنص�ب مدي�ر «منظم�ة األمم
املتحدة للرتبي�ة والعلم والثقافة
 /يونس�كو» عق�ب منافس�ة
حادة مع منافسها الوحيد وزير
الثقافة املرصي فاروق حسني.
 - 2016بداي�ة تش�كل إعص�ار
ماثيو.
 - 2018مس�لحون ُيهاجم�ون
ً
عرضا عس�كريًّا إيرانيًّا يف األهواز
جنوب غرب إيران ،يف ذكرى حرب
الخليج األوىل ،مم�ا أدى إىل مقتل
ً
ش�خصا وإصابة أكثر من 60
25
آخري�ن ،وتبن�ى كل م�ن تنظي�م
داع�ش وحرك�ة النض�ال العربي
لتحرير األحواز هذا الهجوم.

اختبارات شخصية

حنونة أم مستهترة؟ قيمي شكل عالقتك بوالدتك
مع اختالف مراحل االبنة العمرية
تتأرج�ح املش�اعر نح�و األم بني
الحب واالحرتام وبني التمرد وبني
الصداق�ة ،وهناك امه�ات يقبلن
ه�ذا التقلب واخريات يقابلن ذلك
بالحزم والشدة،
فأي ن�وع من األبن�اء أنتِ ؟ خذي
ه�ذا االختب�ار لتع�ريف أكث�ر عن
عالقتك بوالدتك.
االختبار:
 وأن�ت طفل�ة ،س�معت والدتكتردد التايل كثريا:
 :Aال تكربي برسعة.
 :Bمتى ستكربين!
 :Cكوني فتاة مطيعة.
 :Dأنت تفرحينني.
 يف أح�دث ص�ورة ل�ك أن�تووالدتك:
 :Aيداك تطوقانها.
 :Bيداها تطوقانك.
 :Cيداكما متشابكتان.
 :Dتقفان بجانب بعضكما.
 تطل�ب من�ك والدت�ك التحضريلوجب�ة العي�د ه�ذا الع�ام
واستضافتها يف منـزلك:
 :Aتقرتحين مطعم�ا ب�دال م�ن
ذلك.
 :Bتوقع�ت أن ه�ذا املوض�وع
سيؤول إليك يف نهاية األمر.
 :Cكن�ت قلق�ة على والدت�ك من
التوت�ر ال�ذي يصيبها ج�راء هذا
املوضوع.
 :Dتفكري�ن أنها ل�م تكن لتطلب
ذلك لوال حاجتها إليك.
 أن�ت تفكري�ن بب�دء إنش�اءعائلت�ك ،عندم�ا تأخذي�ن والدتك
بعني االعتبار:
 :Aتس�ألني نفس�ك :ه�ل ترغبني
حقا بهذا؟
 :Bه�ل ستس�اعدك والدت�ك يف
االعتناء بالطفل؟
 :Cتسألني نفسك :هل أنت بحاجة
ملزيد من املسؤولية؟
 :Dهل ستفرح والدتك؟
 تخططني إلجازة مع والدتك: :Aتدعينها تقوم بكل التخطيط.
 :Bتقومين أن�ت ب�كل التخطيط
بنفسك.
 :Cتستمرين بتأجيل املوضوع.
 :Dتخططان لألمر سوية.
 خلال مكاملات�ك الهاتفي�ة معوالدتك ،يف الغالب:
 :Aيكون الرتكيز عىل مشاعرها.
 :Bتشتكني من أمور الحياة.
 :Cتتحدث�ان عم�ا يحص�ل حاليا
ويكون ذا صلة بكما.
 :Dتثرثران.
 أنت تفكري�ن باالنتقال للعيشخارج البلد:
 :Aتقلقين أن والدت�ك ال يمكنها
تدبر أمور حياتها دونك.
 :Bبإمكان�ك االتص�ال باملنـزل يف

أي وقت للحصول عىل مساعدة.
 :Cتقلقني أن تكون والدتك وحيدة
دونك.
 :Dتتحدثين م�ع والدت�ك ع�ن
املوضوع.
 تخربين والدتك أنك حصلت عىلترقية كبرية يف عملك:
 :Aتناقشين م�ع والدت�ك دورك
ومهامك الجديدة.
 :Bتهولين م�ن األم�ر لجعله�ا
فخورة.
 :Cترغبين بمس�اعدة والدت�ك
لتنظيم أمور حياتها الخاصة.
 :Dتطمئنني والدتك أنك ستكونني
دائما موجودة ملساندتها.
 نسيت والدتك يوم ميالدك: :Aتستاءين كثريا.
 :Bتتابعني يومك كما هو مخطط
له.
 :Cتشتكني للجميع.
 :Dتفكرين أنك تذكرين أيام ميالد
الجميع.
 إن كانت والدتك عزباء ،ورغبتباالرتب�اط بم�ن هو أصغ�ر منها
عمراً:
 :Aتتمنني لها السعادة.
 :Bتتمنين أن تتمك�ن من قضاء
الوقت معك كاملعتاد.
 :Cتعتربين املوضوع غريبا ومثريا
للضحك.
 :Dتفرحني من أجلها.
النتيجة:
 معظ�م إجاباتك  :Aإىل حد ما التـزالين تعيشين دور الطفل مع
والدت�ك ،وتس�عني إىل نيل رضاها
وتس�تغلني الف�رص إلس�عادها
وجعلها فخ�ورة بك .حتى انك قد
تفتقرين إىل الثقة يف اتخاذ قرارات
مهم�ة دون الرج�وع ملش�ورتها،
فدعمها ق�د يحفزك ،كم�ا أن أي
كلمة قد تهبط من عزيمتك ،ومن
املرج�ح أنك تخافين أن ال ترتقي
ملا يج�ول يف خاطرها وما تتوقعه
من�ك ،وق�د تلجأي�ن أىل أس�اليب
أخ�رى تظهر عدم رضاك بدال من
مواجهة املوضوع فعليا.
يف طفولتك ،من املمكن أن والدتك
كانت املس�يطرة ،فأنت يف نظرها
ق�د تكونين ال تـزالين طفلته�ا
الصغرية حتى اآلن ،ولكنك تملكني

القدرة على تغيري هذا ،عربي عن
رأي�ك وإن لم تكوني س�عيدة بأي
اجراء فتكلمي.
 معظم إجابات�ك  :Bأنتِ عفويةومفعم�ة بالحيوي�ة ،ومهما بلغ
عم�رك ي�راك الجمي�ع صغيرة،
جريئ�ة واندفاعي�ة ،وال تحكم�ك
القواع�د أو الح�دود ،ق�د يتحول
حب�ك للمرح لالس�تهتار ،تدخلني
املتع�ة إىل كل املواق�ف ،وتفضلني
ترك املس�ؤوليات لشخص غريك.
ق�د تقل�ق والدتك علي�ك يف بعض
األحيان ،هل تعتنني بنفسك وهل
تأكلني جيدا؟ هل تنامني جيدا؟.
تجنب�ي االت�كال عليها عن�د أول
مشكلة وكوّني مصادرك الخاصة
وقدرت�ك على مواجه�ة تحدياتك
بنفس�ك ،حتى أنك قد تنسين أن
لدي�ك الق�درة عىل الس�يطرة عىل
حيات�ك وترين أن لوالدتك س�لطة
القدرة عىل ذلك .تذكري أن ال أحد
لديه القدرة عىل ارغامك عىل فعل
يشء أو اإلحس�اس بيشء وال داع
لتتم�ردي أو تث�وري على القيود
فلديك اإلرادة والقدرة.

 معظم إجاباتك  :Cيمكن لوالدتكأن تعتم�د علي�ك لح�ل كثير من
األمور ،فمنذ الصغر كنت ناضجة
ومس�ؤولة بش�كل يف�وق عمرك
س�واء كان ذل�ك متوقع�ا منك أو
ألن املس�ؤولية فرضت عليك .وقد
تشعرين يف بعض األحيان بشعور
األموم�ة اتج�اه والدت�ك للجوئها
ل�ك لحل كثير م�ن التعقيدات يف
حياته�ا ،كم�ا تش�عرين أحيان�ا
بثقل مسؤوليتك ،وترغبني ببعض
الحرية ،فأنت موجودة ملس�اعدة
الجميع .تجنبي الرغبة يف التدخل
وح�ل مش�اكل والدت�ك عن�د أول
اش�ارة ،فلي�س م�ن الضروري
أن تقوم�ي ب�كل يشء ،وتقبلي
املس�اعدة والع�ون م�ن اآلخرين
عندما تحتاجينها.
 معظم إجابات�ك  :Dتتبنني دورالوالدة معها من مبدأ املس�ؤولية
العاطفية ،فأي شعور بالوحدة أو
القل�ق أو الحزن من طرفها كفيل
بإقالق�ك وتش�عرين بالحاجة إىل
إصالح األمور من أجلها .قد يكون
الوض�ع تحول إىل اعتم�اد والدتك
عاطفي�ا عليك ،وأحيانا تحسين
أن ه�ذا األمر يتطل�ب منك الكثري
ويستنـزفك.
يف طفولتك ،م�ن املرجح أنك كنت
تظنين أن�ك الس�بب يف س�عادة
البع�ض وراحتهم مم�ا نتج عنه
الش�عور بالذنب يف كبرك عندما
تسعني لتلبية حاجاتك العاطفية،
وه�ذا أم�ر بعي�د كل البع�د ع�ن
األنانية.

كلمات متقاطعة

acebook

قصة مثل

كال يغني على لياله

ً
ش�خصا ما بالش�كوى من حياته
عادة ما يس�تخدم هذا املثل ،عندما يقوم
وهموم�ه ،إذ يعترب كل إنس�ان أن همومه ه�ي أكرب مش�كلة يف الحياة ،لذا
ي�ردد الناس قائلني (كال يغني عىل لياله) أو(كال يبكي عىل لياله) ،أي أن كل
شخص يهتم بمشاكله فقط وال ينظر إىل مشاكل االخرين.
أما عن قصة املثل فرتجع إىل عهد الخليفة االموي عبد امللك بن مروان ،حيث
كانت تعيش فتاة تدعى ليىل العامرية ،وكان لها ابن عم يعرف باس�م قيس
ابن امللوح ،وقد كانوا يرعون االغنام مً عا منذ صغرهم ،حتى هام بها ً
عشقا
وه ًيما.
وكان قي�س يج�ول بني الن�اس قائال الش�عر يف حبيبته ،حت�ى لقبه الناس
باسم مجنون ليىل ،وعندما كرب قيس ورغب يف الزواج من ليىل رفض أهلها،
وفرقوا بينهم ،لذا ظل ً
هائما يقول الش�عر يف محبوبته ،حتى مسه الجنون،
وأصابه الضعف ،وُعرفت قصته بني الناس أجمع ،وقد
رجح�ت بع�ض الرواي�ات القديم�ة أن قي�س ل�م يك�ن مجنون ب�ل مدعى
للجنون.
فكيف لشخص مجنون أن ينظم مثل تلك االشعار القوية ،بل هو فقط أدعى
ذلك حتى يقول ما يحلو له دون أن يفتك به أهلها ،العجيب يف االمر هو زيادة
االش�عار بني القبيلة بشكل ملحوظ ،وقد قيل أن أحد الشباب أحب فتاة فبدأ
يقول فيها الشعر وينسبه إىل املجنون.
ومع الوقت بدأ الكثريون من أبناء القبيلة يف اس�تخدام اس�م ليىل بالش�عر،
وبذل�ك يعتقد الن�اس أن املجنون هو الذي كتبه وبالت�ايل ال يفتضح أمرهم،
حتى س�أل أحد االعراب االصمعي عن مجنون ليىل ،فقال له أن هناك العديد
ممن اتهموا بالجنون وجميعهم قد قالوا الشعر يف حب ليىل.
ومع الوقت أصبح كل ش�عر مجهول يحمل اس�م ليىل ،ينس�ب إىل قيس بن
امللوح ،وبالطبع لم يعش�ق كل أبناء القبيلة ليلى العامرية ،وأ ًيضا من رابع
املستحيالت أن تحمل كل الفتيات اسم ليىل ،لذا قال العرب (إن كال يغني عىل
لياله) بمعنى أن كل شخص يستخدم اسم ليىل للتعبريعما يجول بخاطره.

سودوكـــو

وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مرب�ع من املربعات التس�عة
الصغرية  ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

الكلمات األفقية
 - 1باحث هولندي اخرتع أول
مجهر ضوئي بسيط  -بعضه
إثم
 - 2من الكحول  -صالة اإلمام
يف املسجد
 - 3خير جلي�س يف األن�ام -
للنف�ي  -أقرص نه�ر يف العالم
(م)
 - 4عاصم�ة أوربي�ة  -حطم
البناء
 - 5م�خ العب�ادة  -عاصم�ة
آسيوية
 - 6وُلد بالنمسا و كان يعيش
على منح�ة حكومي�ة إلعانة
األيتام ،ث�م أراد احتالل العالم
(م)  -متشابهان
 - 7من األنبياء عليهم السالم
 رأس قارون  -لقاح - 8طليق  -ذكور البقر
 - 9عاصم�ة آس�يوية (م) -
ظاه�رة طبيعي�ة ،تح�دث يف
الصحاري خاصة (م)
- 10إحدى أه�م املدن األثرية
عامليا،تقع يف محافظة حمص
بسوريا  -عاصمة أوربية

الكلمات العمودية
 - 1أول يشء يأكل�ه
أهل الجنة
 - 2يبتك�ر  -وع�اء
دموي
 - 3ح�رف أبجدي (م)
 ّغطى و أخفى
 - 4االس�م األول
لفيزيائ�ي فرنسي
اش�تهر بأبحاث�ه يف
النشاط اإلش�عاعي -
من جبال مكة املكرمة
ُ - 5ح�زن  -اب�ن غري
رشعي
 - 6طني  -غطاء
 - 7بغضاء  -دهر
 - 8يف السلم املوسيقي
 عالم�ة توض�ع بيناألرضين ونحوهم�ا
إلظهار حدودهما
 - 9حي�وان من ذوات
األظلاف  -جال (م) -
إرواء
 - 10طب�ل  -تمن�ي
زوال النعم�ة عن�د
الغري.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بشرى سارة لذوي النظارات

ذكرت تقارير طبية ،مؤخرا ،أن علماء صينيني تمكنوا من تطوير نظارات
مزودة بـ”حلقات” ،يف مسعى إىل كبح ضعف البرص وقرصه لدى اإلنسان.
وم�ا يع�رف بـ”الحلقات املركزة” ج�رى تصميمها يف النظ�ارات من أجل
تركيز الضوء بش�كل أفضل يف ش�بكية العني ،وذلك ألجل إضفاء مزيد من
الوضوح عىل الصورة.وعندما يحصل هذا التحول بفضل إضافة الحلقات
املركزة ،فإنه يس�اعد عىل إبطاء التغيري يف ش�كل مقلة العني ،وهذا األخري
س�مة بارزة من بني س�مات قرص النظر البرص لدى اإلنس�ان.ويف دراسة
صيني�ة ،ق�ام  167طفلا بارتداء هذه النظ�ارات عىل مدى  12س�اعة يف
الي�وم ،فكش�فت النتائ�ج أنهم اس�تفادوا بش�كل كبري.وجرت الدراس�ة
ب�إرشاف جامعة “وينزهو” الطبية يف الصين ،فلوحظ بعد عام واحد من
ارت�داء النظارات الجديدة ،أن نمو العني لدى أولئك األطفال أضحى مماثال
أو أبط�أ بقليل من نظرائهم الذين ال يعان�ون أي قرص يف البرص.وأظهرت
الدراسة أن النظارات الجديدة عملت عىل إبطاء تقدم قرص البرص لدى ما
يزي�د عن  70يف املئة من األطفال.وكش�فت النتائج أيضا أن ثلثي األطفال
املش�اركني يف الدراس�ة ،لم يحتاجوا إىل أي وصفة من أجل ارتداء نظارات
جديدة ،وهذا معناه أن مشكلتهم البرصية لم تتفاقم.

دولة تتحايل على (كورونا) بطريقة غريبة

وافق�ت تايالن�د ألطباءه�ا للبدء
يف إعط�اء جرع�ة اللق�اح املضاد
لـ(كورون�ا) تح�ت الجل�د ،ب�دال
من العضلات ،يف محاولة لتقوية
املناعة وتوس�يع إمدادات اللقاح،
رغ�م انتقادات عدي�دة حول هذه
الطريق�ة ،كونها بحس�ب خرباء
تفق�د اللق�اح فعاليته.وق�ال
وزي�ر الصحة التايالن�دي ،أنوتني
تشارنفرياكول“ :إن هذه الطريقة
التي بدأ األطباء اختبارها الش�هر
امل�ايض ،يمكن اس�تخدامها وفقا
لتقدي�ر املتخصصين الطبيين،
رشيط�ة أن تك�ون مدعوم�ة
باألدل�ة”.و ق�ال تش�الرمبونغ
س�وكونثافون ،مدير مستش�فى
فاشريا يف فوكيت“ :إن املستشفى
حص�ل على الض�وء األخضر
الس�تخدام ه�ذه التقني�ة اعتبارا
من ي�وم الجمعة ،حي�ث أظهرت
التج�ارب أنه�ا أث�ارت اس�تجابة
مناعية مماثلة للطريقة املعتادة،
مشيرا إىل أن�ه “يمكن اس�تخدام
جرعة واحدة م�ن اللقاح لخمس
حق�ن تحت الجل�د”.وكان رئيس
الخدم�ة الطبي�ة يف وزارة الصحة
التايالندية ق�ال يف حديثه للمجلة

الفرنس�ية املختص�ة يف الط�ب
“فوتورا سونتي” ،إن هذه التجربة
تظه�ر أن الحق�ن داخ�ل الجل�د
يتطلب ربع جرعة الحقن العضيل
بنفس مستوى الفعالية”.
وأوضح ،س�وباكيت سرييالك ،أن
هذه “االستراتيجية” ستس�مح
بتلقي�ح أربع�ة أضع�اف ع�دد
األش�خاص بنف�س الكمي�ة م�ن
الجرعات ،و سبق لطبيب أمريكي
أن حذر من طرق خاطئة يف حقن
لق�اح (كورونا) ،وقال إن أي خلل
قد يعطل فعالية اللقاح.
وق�ال ت�وم بيت�س ،وه�و طبيب
أعص�اب ،إن�ه ش�اهد الكثري من
حاالت حقن اإلبرة بش�كل خاطئ
م�ن خلال الضغط على اإلبرة يف
الكت�ف مب�ارشة ،وه�ي العملية
التي تس�فر عن وصول اللقاح إىل
الطبقة الدهنية تح�ت الجلد بدال
من العضلة التي يجب أن يس�تقر
فيها سائل اللقاح.
و أش�ار الطبي�ب األمريك�ي ،يف
ترصي�ح س�ابق ،إىل أن اللقاح لن
يكون فع�اال يف هذه الحالة،
مؤكدا أن مكانه الصحيح
هو العضلة.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7570 :االربعاء  22ايلول 2021

كوكبة من نجوم العالم تضم أندريا بوتشييل
وإييل غولدينغ وأنجليك كيدجو والنغ النغ
حفل االفتتاح يقام يف  30سبتمرب 2021
ويق ّدم عروضا ً باهرة بأحدث التقنيات
العاملية ساحة الوصل األيقونية أحدث
معالم دبي ودرة تاج إكسبو  2020تحتضن
الحفل الضخم .وينطلق يف الثالثني من
سبتمرب حفل افتتاح إكسبو  2020دبي من
ساحة الوصل يف قلب موقع الحدث الدويل،
بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء يف
اإلمارات والعالم.الحفل الذي سيضم نخبة
فنية اختريت بعناية لتجسد تنوع املواهب
يف املنطقة ،سيذاع يف أنحاء العالم؛ ويحييه
فنان العرب ،محمد عبده ،وفنانة العرب
أحالم والفنان حسني الجسمي ،سفري
إكسبو  2020دبي وأحد أهم نجوم الغناء يف
الخليج والعالم العربي ،والنجمة اإلماراتية
الصاعدة أملاس ،واملغنية اللبنانية األمريكية
ميساء قرعة ،التي سبق أن رُشحت لنيل
جائزة الغرامي العاملية.وتضم قائمة
النجوم العامليني املشاركني يف الحفل مغني
األوبرا الشهري أندريا بوتشييل واملغنية
ومؤلفة األغاني الربيطانية إييل غولدينغ
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هامش
وعازف البيانو الصيني الذائع الصيت
النغ النغ والفنانة الحائزة أربع جوائز من
جوائز الغرامي أنجيليك كيدجو ،واملمثلة
الحائزة جائزة غولدن غلوب واملغنية
ومؤلفة األغاني أندرا داي.وسيمثل حفل
االفتتاح فرصة مهمة إلبراز التزام إكسبو
 2020دبي بأعىل معايري الصحة وسالمة
موظفيه واملشاركني يف الحدث الدويل
وزواره ،عندما يجمع العالم يف واحدة من

املرّات األوىل التي يلتقي فيها شعوب األرض
من جديد بعد الجائحة.يقام إكسبو 2020
دبي عىل مدى الفرتة من  1أكتوبر 2021
إىل  31مارس  ،2022وهو أول إكسبو دويل
يقام يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا
وجنوب آسيا؛ وسيحتضن الحدث الدويل
أفضل عروض املوسيقى وفنون العمارة
والتقنيات والعروض الثقافية من أنحاء
العالم طوال فرتة إقامته.

بلقيس فتحي تعتذر عن ليسا جنمة  BLACKPINKتعلن موعد طرح
تكريم “موريكس دور”
ثاني كليباتها املنفردة «»MONEY
تس�اءل البع�ض ع�ن ع�دم تواج�د
الفنان�ة اليمني�ة بلقي�س فتح�ي ،يف
حف�ل “موريك�س دور” ،ال�ذي أقي�م
قب�ل أيام يف لبنان.وقال�ت بلقيس أنها
ل�م تفض�ل الظه�ور واالحتف�ال عىل
الري�د كارب�ت بينما يعان�ي لبنان من
مصاع�ب مس�تمرة وشديدة.مشيرة
إىل أنه�ا رفض�ت الدع�وة املوجهة لها
مرتين .وقالت بلقي�س فتحي يف لقاء
مع  etبالعرب�ي إن الدعوة وجهت لها
أول م�رة ورفضته�ا بس�بب الظروف
التي تم�ر بها لبن�ان .وأضافت أنها يف
املرة الثانية عندم�ا وجهت لها الدعوة
مج�ددا ً رفضته�ا وأرصت عىل رفضها
الحض�ور قائل�ة“ :ش�فت أن�ه م�ش
مناس�ب أننا نروح نحتفل على الريد
كارب�ت والناس وضعها م�ش تمام”.
واس�تكملت“ :اعت�ذرت ع�ن تكري�م
مهرج�ان “املوريك�س دور” بس�بب
األوضاع السياس�ية الصعبة يف لبنان،
وأنه�ا تتمنى أن تتغير الظروف العام
لبنا ن
املقب�ل ويع�ود
كما كان”.

ليس�ا  Lisaنجم�ة فرق�ة بلاك
بين�ك  BLACKPINKالكوري�ة
الجنوبي�ة ،كش�فت ع�ن موعد
ط�رح كلي�ب أح�دث أغانيه�ا
املنف�ردة بعن�وان «»MONEY
وهي األغنية التي طرحت ضمن
ألبومه�ا القصيرة «»LALISA
الذي يعترب أول ألبوم منفرد لها.
ليس�ا نشرت عبر خاصي�ة
القص�ص القصيرة على
انس�تجرام ،صورة من بوستر
أغنيته�ا الجدي�دة ،وأعلن�ت

خالله�ا عن موعد طرح األغنية،
حيث م�ن املقرر أن يخرج كليب
أغني�ة « »MONEYإىل النور يوم
 23س�بتمرب الجاري ،عرب موقع
يوتيوب.
وشوقت ليسا متابعيها يف أنحاء
العالم بع�رض أح�دث كليباتها
قري ًب�ا ،ومواصل�ة االحتف�ال
بظهورها املنفرد بعي ًدا عن فرقة
بالك بينك الش�هرية ،وظهرت يف
بوستر األغنية الجديدة مرتدية
مالب�س بني�ة الل�ون ،وزين�ت

ش�عرها بالضفائ�ر الحم�راء،
كم�ا توق�ع البع�ض أن األغنية
ريا ً
نجاحا كب ً
ً
أيضا
س�وف تحقق
عىل خطى أغنية  LALISAالتي
طرحتها مؤخرًا.
ً
نجاحا
وكانت ليس�ا قد حققت
كبيرا بأغني�ة  LALISAالت�ي
تخط�ت أكث�ر م�ن  182مليون
مش�اهدة على موق�ع يوتيوب،
وهو ما اعتربه الجمهور بمثابة
رق�م قي�ايس حققت�ه يف أوىل
أعمالها الغنائية املنفردة.

زين عوض :سأغين للحياة يف «مهرجان جرش»
تواص�ل «فراش�ة الغن�اء األردن�ي»
الفنانة زين ع�وض ،تحرضاتها
لإلطالل�ة على جمه�ور
«مهرج�ان ج�رش للثقاف�ة
والفن�ون» يف دورت�ه
الخامس�ة والثالثين
بحف�ل يجمعه�ا مع
املطرب�ة اللبناني�ة
نج�وى ك�رم مس�اء
املقب�ل
الخمي�س
 ،2021/9/23على خش�بة
املرسح الجنوب�ي يف املدينة األثرية
العتيقة يف جرش.
وبدأت زين بالربوفات الخاصة
بحفله�ا برفق�ة املايستر
محمد زهدي قائد فرقتها
املوس�يقية التي تضم
أمه�ر املوس�يقيني
والعازفني ،مشرية
إىل حرصها الشديد
عىل خ�روج حفلها

بأبه�ى ص�ورة ،مس�تعيدة النجاح
الكبير ال�ذي حققت�ه يف دورة
مهرج�ان ج�رش املاضي�ة،
يف الحف�ل ال�ذي جمعه�ا
باملط�رب التونسي لطف�ي
بش�ناق ،وعزفت فيه يومها
س�يمفونيات أعذب األلحان
املرتبط�ة ب�األرض والف�رح
والحب.
ع�ن مش�اركتها يف مهرجان جرش
ه�ذا العام ،تق�ول زين« :ع�ودة املهرجان
ً
أملا بعودة
ح�دث إيجاب�ي واس�تثنائي ،يعطينا
الحي�اة إىل طبيعته�ا .الن�اس تواق�ون للحي�اة
ومش�تاقون للفرح .واس�تقرار الحي�اة الوبائية
والصحية يف األردن ،عزز من فكرة إقامة املهرجان
يف الوقت الذي تغيب فيه مهرجانات أخرى .أتمنى
أن يك�ون مهرجان جرش البواب�ة التي نلج منها
إىل الف�رح والعط�اء واألم�ل وح�ب اآلخرين ،وأن
تكون اللحظات الس�عيدة التي نعيشها ،هي خري
ختام لأليام الصعبة التي عانى منها الناس جراء
فريوس كورونا».

عبد اهلادي مهودر بني
الدبابة واجلريدة
محزة مصطفى
عنوان الفت هذا الذي إختاره الزميل عبد الهادي مهودر لرسالته
للماجستري يف الصحافة وهو «إحتالل الصحافة» مع عنوان فرعي
تعريفي الفت هو اآلخر «عراق مدحت باشا ..مسل بيل  ..بول بريمر».
ومع أن الكتاب الصادر حديثا عن دار ومكتبة املرهج يف بغداد ,يتناول
طبقا للتسلسل التاريخي لإلحتالالت األجنبية يف تاريخ العراق املعارص
صحافة اإلحتالل تلك التي أصدرها املحتلون األجانب حال دخولهم
العراق «محررين الفاتحني» مثلما هي دعاواهم و»كالواتهم»
األصلية ,فإن مهودر بحذاقة وحرفنة صحفية قلب العنوان رأسا لكن
ليس عىل عقب ,بل رأسا عىل رأس إن صح القول والتعبري حني جعله
«إحتالل الصحافة» مع بقاء كل من املحتلني الثالثة ,مدحت باشا,
مس بيل ,بول بريمر .ملاذا؟ ألن مهودر إكتشف أن ثمة عالقة بني
الدبابة والجريدة.
فعىل ظهر الغالف األخري كتب مهودرقائال «للمرة األوىل أكتشف أن
ثمة عالقة بني الدبابة والجريدة ووراء كل جريدة أوىل عهد جديد
وإحتالل جديد .وكل فاتح يفتح لنا عهد صحافة جديد ,وأن الصحف
هي رسل القوم الينا لتوزع مجانا من فوق ظهور الدبابات مثل
املوت ثم يكتب عىل صدر صفحتها األوىل إنها مستقلة» .ويستمر
مهودر يف توصيفه الجميل للعالقة بني اإلحتالل عرب الدبابات وصحف
إحتالل توصف باإلستقاللية وشعب لم يعد يعرف من (بكرس امليم)
من (بفتح امليم) يستجري من الرمضاء بالنار حيث يقول «جميعهم
جاؤونا محررين ال فاتحني وال محتلني وجئناهم مستجريين من
الرمضاء بالنار ,وهي جميعا صحف الوايل املبجل ومنه واليه (طبعا
بإختالف التسميات لكن املضمون واحد) سواء كان باشا (شأن الوايل
الرتكي مدحت) أو مندوبا ساميا (شأن مس بيل وإن لم تكن مندوبا
ساميا لكن شخصيتها وأدوارها تكاد تكون إختزلت عهد اإلحتالل
الربيطاني بها) أو حاكما مدنيا (شأن بول بريمر) الذي كان كتاب
مذكراته (عام قضيته يف العراق) هو األسوأ بني كل مذكرات الغزاة
واملحتلني والهتلية واألفاقني.
ولعل أدق ماتوصل اليه الباحث عبد الهادي مهودر يف كتابه الرسالة أو
رسالته الكتاب هو إيجاده الرابط بني الصحف الثالثة التي رأى إنها
ترمز لثالثة إحتالالت (العثماني ,اإلنكليزي ,األمريكي) حيث يقول
عن شخصيات املحتلني الثالثة «وكأنهم جاءوا معا يف زمن واحد
وأجتمعوا ورسموا سياسة واحدة للصحف الثالث (زوراء العثمانية,
والعرب اإلنكليزية وبغداد اآلن األمريكية) واألخرية وهي جريدة آخر
اإلحتالالت حتى صدور هذا الكتاب» .ومع أن هذه العبارة األخرية
مؤملة جدا لكن لها داللتها العميقة لبلد برغم كل موارده وقدراته
وطاقات أبنائه خضع يف غضون قرن ونصف تقريبا اىل ثالثة إحتالالت
خلفت ماخلفت من فواجع وأزمات مجتمعية وسياسية وإقتصادية
فضال عما هو أقمش  ..أزمة هوية وأزمة مواطنة .وبرصف النظر
عن ظروف كل إحتالل فإن العربة تبقى يف الخواتيم .آمل مع صديقي
عبد الهادي أن يكون مامررنا به بعد عام  2003آخر إحتالل منظور
وغري منظور .وآمل عىل األقل أن التكون رسالة ماجستري حفيد أبو
ميثم هي «سيربانية اإلحتالل» أو «اإلحتالل السيرباني»حيث دخلنا
العرص الرقمي .فال الدبابات لها ظهور والالصحف الورقية عايشة
لكي تكشف املستور .هذا إذا بقي مستور.

يارا تطرح أغنيتها اجلديدة «أنا رحت منك»

انتق�د “نيك كليج” نائب رئيس الش�ؤون العاملي�ة يف رشكة فيس
بوك سلس�لة م�ن التقاري�ر التي نرشته�ا صحيفة وول ستريت
جورنال ،والتى أشارت إىل أن الشبكة االجتماعية عىل دراية بالعديد
م�ن املش�كالت عبر منصاتها الت�ي تس�بب رضرًا للمس�تخدمني،
ً
ش�يئا يذكر إلصالحها .وق�ال “كليج “ يف تدوينة له
ولكنه�ا ال تفعل
 ”:م�ن الرشعي أن نحاس�ب عىل كيفية تعاملنا مع بعض املش�كالت
املوضحة يف تقاري�ر الصحيفة ،ولكن القصص تحتوي عىل توصيفات
خطأ متعمدة ملا نحاول القيام به ،ومنحت دوافع كاذبة بش�كل فاضح
لقيادة فيس�بوك وموظفيها” .ونرشت صحيفة هذا األس�بوع سلس�لة
ش�املة م�ن القصص التي تم اإلبالغ عنها بش�أن املنص�ة ،وذلك بنا ًء عىل
مراجعتها للوثائق الداخلية ،وخلصت إىل أن منصات الرشكة مليئة بالعيوب
التي تس�بب الرضر ،غال ًب�ا بطرق ال تفهمها الرشك�ة تمامً ا” ،فيما تضمنت
القصص تفاصيل حول برنامج  XCheckالذي وجدته الصحيفة أنه يستثني
املش�اهري من قواعد اإلرشاف القياسية يف املنصة.وقدمت الصحيفة نظرة
عىل البحث الداخيل الذي يوضح أن منصة مش�اركة الصور إنس�تاجرام
ً
س�نا،
تمثل مش�كلة بالنس�بة للصحة العقلية للمس�تخدمني األصغر
وكيف أدت التغيريات الت�ي أجرتها الرشكة عىل الخوارزمية إىل زيادة
املشاركة ولكنها جعلت املس�تخدمني أكثر غض ًبا ،باإلضافة إىل ذلك
وفرت نظرة عىل مخاوف املوظفني بشأن كيفية استخدام منصات
الرشك�ة يف االتجار بالبرش.وكي�ف أن مبادرة الرئي�س التنفيذي
مارك زوكربريج للرتويج للقاحات  COVID-19جذبت النشطاء
املناهضني للتطعيم الذين أغرقوا املنصة بالتعليقات السلبية.

ق�رر مواطن إيطايل يبلغ م�ن العمر  52عاما ً الهروب من اإلقامة الجربية
م�ع وال�دة زوجته بمحاوالت ع�ده لجعل قوات الرشطة تق�وم باعتقاله
حتى ال يقيم معها.حدثت الواقعة يف مدينة إس�تي يف إيطاليا ،حيث حكم
بالس�جن عىل الرج�ل وذلك ملدة عامني وش�هرين ،بعد أن طل�ب نقله إىل
نظام االعتقال ،كي ال يبقى باإلقامة الجربية مع حمات.
يف البداية رفضت الس�لطات طلب الرجل الغريب ،ما دفعه إىل الهروب من
منزل�ه ،يف حني أن عمليات بحث الرشطة لم تس�تغرق الكثري من الوقت،
فقد ظهر الرج�ل مجددا ً وتوجه لقوات األمن ،وقال“ :لقد هربت ،وها أنا
هنا لتسليم نفيس ،اآلن يمكنك إلقاء القبض عيل”.
ه�ذا ليس كل يشء ،لم يكتف الرجل بالهروب ،فرجال الرشطة لم ترضخ
لطلب�ات الرجل املس�تمرة باعتقال�ه ،لذلك أقدم على ركل ولكم أحدهم،
عندها تم توجيه االتهام إىل الرجل بالعدوان عىل مسؤول عام ومقاومته،
ولهذا السبب تم القبض عليه واعتقاله.
وأع�رب الرج�ل ع�ن اعت�ذاره من ق�ايض التحقي�ق عما ح�دث ،معرتفا ً
بأنه”:بال�غ يف رشب الكح�ول ولم يتذكر ش�يئاً ،لكن�ه اآلن يأمل فقط أن
يذهب إىل السجن”.
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إكسبو دبي جتمع أحالم وحسني اجلسمي وحممد عبده

فيس بوك ينتقد االتهامات الموجهة
له بتجاهله إصالح العيوب

رجل يهرب من حماته ويختار
العيش بسجن

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

 6أغنيات من ألبومها الخليجى «غري
الناس» ،هم ،األغنية األوىل بعنوان
«غري الناس» وهى من كلمات آدم،
وألحان شميم ،وتوزيع نور هاشم ،أما
األغنية الثانية بعنوان «ما ودعونى»
من كلمات األمري عبد الله بن سعد
بن عبد العزيز ،وألحان زياد برجى،

طرحت املطربة يارا أغنيتها
الجديدة «أنا رحت منك»،
واألغنية من كلمات الشاعر
حسني السيد  ،وألحان املوسيقار
الدكتور طالل  ،وتوزيع زيد نديم ،
وإرشاف خالد أبو منذر.
وطرحت املطربة اللبنانية يارا مؤخرا،

وتوزيع عباس صباح.واألغنية الثالثة
بعنوان «عىل املكشوف» ،وهى من
كلمات خالد املريخى ،وألحان طالل،
وتوزيع زياد ناديم ،واألغنية الرابعة
بعنوان «يمرنى طاريك» وهى من
كلمات سلطان بن سهيل السلطان،
الحان أدهم ،توزيع نور هاشم.

وأغنية «سارى» وهى خامس أغنيات
ألبومها الخليجى الجديد «غري الناس»،
واألغنية من كلمات محمد سيد حرب
وألحان آدهم ،وتوزيع نور هاشم ،أما
األغنية السادسة فهى بعنوان «هال
مرحب» ،كلمات أصايل ،ألحان بحر،
توزيع حاتم منصور.

فرقة « »BTSتشعل تويرت حلضورها اجلمعية العامة لألمم املتحدة
حصلت فرقة البوب الكورية
الجنوبية «بي تي آس» عىل
جوازات دبلوماسية لحضور
الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،بصفة مبعوثني
شخصيني من الرئيس

مسية اخلشاب تثري اجلدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

تغريدات
ستبقى القراءة واملعرفة سالح األجيال وسالح الشعوب
يف أوقاته��ا الصعبة  ..وس��أبقى داعماً لكل قارىء ..
ولكل شاب يسعى للعلم  ..ولكل مشروع ثقايف معريف
ميكن أن يس��اعدنا يف اس��تئناف احلض��ارة ..والعام
محمد بن راشد آل مكتوم الدراسي القادم أمجل وأفضل بإذن اهلل.

راغب عالمة

الكوري .وقبل خطاب األمم املتحدة
انترشت عرب تويرت تغريدات يف العراق
والعالم دعما للفرقة .وتصدر الرتند
.BTSatUNGA#وتنوي
هاشتاغ
سيؤول االستفادة من شهرتهم
العاملية وقد قرّر الرئيس مون جاي-

إن تعيينهم مبعوثني خواص لألجيال
املقبلة والثقافة.وقال آر إم قائد
الفرقة خالل مراسم تسلّم الجوازات
الدبلوماسية يف مق ّر الرئاسة «إنه
لرشف عظيم يل أن أحمل هذا اللقب».
وكشف الرئيس الكوري الجنوبي خالل

املراسم أن التح ّدث عن الفرقة مع
املسؤولني األجانب هو وسيلة تسمح
له بكرس الجليد.وسينتفع أعضاء
«بي تي آس» من املزايا الدبلوماسية،
مثل الحصانة ،خالل تأدية مهامهم
الرسمية هذه.

نفس��ي أع��رف م��ن أي صنف م��ن البش��ر هؤالء
السياسيني يف لبنان ! هل هم بشر اً
فعل ؟؟؟ ونفسي
أع��رف من أي صنف من البش��ر الذين يدافعون
عنهم ؟! هل هم من صنف البشر ايضاً؟؟
ما تنسوا تنتخبوهم يف االنتخابات املقبلة..

نرشت الفنانة املرصية الخشاب
تغريدات جديدة طوال الفرتة
املاضية مدحت فيها نجم كرة
القدم العاملي ،الربتغايل كريستيانو
رونالدو ،أعقبتها بترصيحات
صحفية أثارت الجدل حولها.
و قالت سمية« :كريستيانو رونالدو
أفضل العب يف التاريخ ،فهو العب
ثابت عىل األرض» ،مرجعة ذلك
إىل قربه الشديد من الله أيا كانت
ديانته ،مضيفة« :هو حد رايض
جدا ً عن حياته بشكل غري طبيعي،
ومهتم للغاية بأرسته وأفراد
عائلته ،ولديه من الرضا والسعادة
الداخلية ما يكفي آخرين ،كما أنه
يضع كامل تركيزه عىل مهنته
كالعب كرة ،وشغال عىل نفسه
طول الوقت ،وعلشان كده ربنا
بيكرمه».

وتابعت» بشوف إن رونالدو رزقه
واسع وربنا صارفله ،وإذا ملك
امللوك وهب ال تسألن عن السبب،
وعن نفيس أتابع ترصيحاته التي
ُتظهر حالة الرضا التي تتملكه،
ودائما ً يدعو الله إنه يباركله يف
أرسته وحياته ،وهو ما يظهر طيبة
هذا الشخص التي ُترتجم لنجاح
عىل أرض الواقع».
وكانت سمية مازحت رونالدو
أثناء وجودها يف الربتغال لحضور
احتفالية مرور  30عاما ً عىل تأسيس
قنوات  ،mbcحيث وجهت له رسالة
عرب خاصية القصص املصورة
امللحقة عىل حسابها بـ»إنستجرام»
قائلة« :أنا يف الربتغال عندي شوية
حاجات هخلصها والزم نتقابل
نشوف الصفقة الجاية هتم إزاي-
كريستيانو».

