العراق رئيسا ملؤمتر حظر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
القذائف العنقودية الدولي
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية إنتخاب املُمثل الدائم لجمهوريّة
العراق لدى مكتب األمم املُتحدة يف جنيف ،السفري
عبد الكريم هاشم مصطفى ،ملنصب رئيس ملُؤتمر
الدول األطراف الحادي عرش إلتفاقية حظر الذخائر
العنقودية ( )CCMللفرتة من .2023 - 2022واتفاقية
القذائف العنقودية تم توقيعها خالل مؤتمر دبلن
الدبلومايس يف  30أيار /مايو  ،2008وهي معاهدة
دولية ملزمة تحظر استعمال وإنتاج وتخزين ونقل
الذخائر العنقودية وهي تتوافق مع القانون الدويل
لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني.

بعد تسجيل أكثر من  2900إصابة و 38حالة وفاة

 12تراجع طفيف بإصابات كورونا يف العراق
صفحة
والوفيات تالمس الـ  22ألفا

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،فيما اكدت تسجيل  2906اصابات جديدة و 38حالة وفاة وشفاء  4989حالة.وذكرت
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس ، 26269 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية ،15049850 :مبينة انه تم تسجيل  2906اصابات جديدة و 38حالة
وفاة وشفاء  4989حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل ،)%94.6( 1877261 :بينما
عدد حاالت االصابات الكيل ،1984399 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج ،85189 :يف حني ان
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،613 :وعدد حاالت الوفيات الكيل ،21949 :الفتة اىل ان
عدد امللقحني ليوم امس ، 97667 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.4545873 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7571 :الخميس  23ايلول 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7571 Thu 23 Sep 2021

أعلنت إحباط خمططات إرهابية الستهداف الزائرين املتوجهني إىل كربالء

العمليات املشرتكة تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت قي�ادة العملي�ات املشتركة
ع�ن تفاصي�ل خطتها االمني�ة الخاصة
بزي�ارة اربعيني�ة االمام الحسين (ع)،
وفيم�ا اكدت انها تختلف عن س�ابقتها
م�ن الخط�ط ووج�ود مرون�ة عالية يف
تطبيقه�ا ،اعلن�ت احب�اط مخطط�ات
ارهابية الس�تهداف الزائرين املتوجهني
اىل كربالء املقدسة.
وق�ال املتحدث باس�م قي�ادة العمليات
املشتركة ،الل�واء الطي�ار تحسين
الخفاج�ي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
خطة تأمين زيارة االربعني يف هذا العام
تختل�ف ع�ن س�ابقاتها م�ن الخطط ،
حيث ان هناك مرونة عالية يف تطبيقها،
ول�م يتم التطرق اىل قط�ع الطرق وعزل
االحياء حتى اآلن عكس ماكان يحدث يف
السابق.واضاف :نحاول ان نؤمن مسري
ال�زوار حس�ب الزخم والكت�ل البرشية،
كلم�ا زادت هذه الكتل نحدد لهم طريقا
يك�ون بمأمن من�ه .مبينا :ام�ا يف حال
االس�تمرار بهذا العدد فنحن مسيطرون
اآلن وقواتنا منترشة ومسيطرة ،ولديها
مرون�ة عالي�ة يف التعام�ل م�ع املواقف
الحساس�ة وانتش�ارها كثي�ف ج�دا.
واش�ار اىل :ان القوات االمنية تعمل عىل
مكافحة الش�ائعات ،وهذا امر رضوري
خالل الزيارة .مؤكدا :ان عملية االنتشار
االمني يف املواكب وقرب الحاالت الصحية
وت�م تخصي�ص طائرة ممك�ن ان تنقل

يف اح�وج الظروف واس�تعداد قوات رد
الرسيع للتدخل ف�ورا يف حال حدوث اي
خ�رق .وتاب�ع :ان قواتن�ا االمنية بالزي
املدني انترشت بشكل كثيف جداالفتا اىل
ان هناك عمليات اس�تباقية تم تنفيذها
تم خالله�ا احباط مخططات لعصابات
داع�ش االرهابية وقتل على عدد منهم
والق�اء القب�ض على اخري�ن .ومضى
بالقول :انه اىل اآلن العمليات االستباقية

تفاصيل خطتها األمنية لزيارة األربعني وتؤكد وجود مرونة يف تطبيقها

الت�ي حس�مناها والت�ي ته�دد الزيارة
كثرية ج�دا لكن الت�زال اليقضة والحذر
مطلوبين .وبش�أن الوض�ع الصح�ي،
اوضح الخفاجي :انه تم نرش مفارز من
العس�كريني بالتعاون مع وزارة الصحة
ووفرنا عجالت من وزارة النق،ل وكذلك
من االجه�زة االمني�ة .مضيف�ا :نعتقد
لحد ه�ذه اللحظة ان خطتن�ا واطواقنا
التي نرشناها ناجحة جدا ومس�تمرون

بالعمل .وتابع :نعتقد ان كثافة الزائرين
س�تزداد بعد ي�وم الجمعة اس�تمرارا اىل
يوم الثالثاء  ،سنوفر جميع وسائل النقل
وكذلك الوسائل الصحية التي تمكننا من
مواجهة الجائحة .مؤكدا احباط املخطط
االرهابي يف شمال بابل وتم خالله القاء
القب�ض على ارهابي كان لدي�ه احزمة
ناس�فة وعبوات ناسفة ،نرشنا مفارزنا
واكدن�ا للزائرين وطمناهم ب�أن قواتنا

االمني�ة متواجدة .ومضى بالقول :امنا
الطريق بش�كل كامل وزدنا العدد يف تلك
املنطق�ة ،ونسير حتى اآلن وس�نتمكن
من احباط اي محاولة.ويف وقت س�ابق،
رشع�ت قيادة عمليات كربالء املقدس�ة
بتنفي�ذ الخطة األمني�ة الخاصة بزيارة
أربعيني�ة اإلم�ام الحسين وأخي�ه أبي
الفضل العباس (عليهما السلام).وقال
قائ�د عملي�ات كربالء الل�واء الركن عيل
الهاش�مي يف ترصيح صحفي :إن “هذه
الخطة اشتركت فيه�ا جمي�ع القوات
األمنية والعس�كرية م�ن وزارتي الدفاع
والداخلي�ة إضاف�ة اىل طيران الجي�ش
والق�وة الجوية” ،مشيرا اىل أن “قيادة
عمليات كربلاء أكدت عىل الس�يطرات
الخارجية بالتفتيش الدقيق واس�تخدام
(الكي ناين) وأجهزة كش�ف املتفجرات
للحيلول�ة دون ح�دوث أي خرق أمني”.
وأض�اف أن “الخطة األمنية ه�ذا العام
مرن�ة وتختلف ع�ن س�ابقاتها بكونها
تتضمن فتح جميع الطرق والسيطرات
أمام الزائرين لضمان وصولهم اىل املراقد
املقدس�ة وأداء الزي�ارة بيسر وأمان”.
مبين�ا“ :اعتمدن�ا يف ه�ذه الخط�ة عىل
الطوق الخارجي لكربالء ،فأوكلت مهمة
حمايت�ه اىل الجيش والحش�د الش�عبي
وأفواج م�ن الرشطة ،اما داخ�ل املدينة
فق�د تم رفع اغلب الس�يطرات الفرعية
واعتمدنا على املتطوعني املدنيني وافراد
من الرشطة لتأمينه”.

وزارة املالية تكشف عن أول صندوق اقتصادي من نوعه يف العراق
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احملكمة االحتادية تنظر اليوم يف دعوى
الطعون احلكومية باملوازنة العامة

الزوراء /يوسف سلمـان:
م�ن املؤمل ان تنظـر املحكم�ة االتحادية،
اليوم الخميس  ،يف دعوى الطعن بقانون
املوازن�ة العام�ة االتحادي�ة  ، 2021فيما
دافع�ت اللجان النيابية ع�ن الفقرات التي
ادرجها مجل�س النواب يف قان�ون املوازنة
العام�ة ج�اءت بالتنس�يق م�ع مس�ؤويل
وحدات اإلنفاق يف مؤسس�ات الدولة ،لكن
الحكوم�ة اعرتضت عليه�ا بالطعن .وقال
عض�و اللجنة املالي�ة ،النائب احمد الحاج
حمه رش�يد ،لـ” الزوراء” :ان “ الحكومة
طعنت ببعض فقرات املوازنة بذريعة انها
تتع�ارض م�ع املنه�اج ال�وزاري وتخالف
فق�رات الدس�تور املتعلق�ة بآلي�ة ترشيع
القوانني ذات الجنبة املالية “.واوضح ان “

مجلس الن�واب رد عىل الطعون الحكومية
يف قان�ون املوازنة ،وأن الفق�رات املضافة
تم�ت مناقش�تها قب�ل تمريره�ا بحضور
جميع مس�ؤويل وحدات اإلنفاق الحكومي
يف الوزارات واملؤسسات الرسمية “.واضاف
ان “ هن�اك مخ�اوف ل�دى الكثريي�ن بأن
هذا الطعن سيس�هم يف ع�دم تنفيذ العديد
م�ن الفق�رات رغ�م أن الدس�تور ال يجيز
ذل�ك اإلجراء “ ،مبين�ا ان “ مجلس النواب
استخدم صالحياته الدستورية يف التعامل
مع القانون من خالل التخفيض واملناقلة،
وحت�ى الزيادة التي يج�ري الحديث عنها،
تم�ت بالتنس�يق واالجتماع م�ع الجهات
التنفيذية املعنية “.

تفاصيل ص2

املفوضية حتدد موعد نهاية فرتة
الدعاية االنتخابية

بغداد /الزوراء:
أص�درت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،ام�س
األربع�اء ،ق�رارا ً بش�أن فترة الدعاي�ة
االنتخابية.وقال�ت الناط�ق اإلعالم�ي،
جمان�ة الغلاي ،للمفوضي�ة يف بي�ان
تلقته “الزوراء”َّ :
إن “مجلس املفوضني،
قرَّر الس�ماح للمرش�حني املصادق عىل
أس�مائهم النتخاب�ات مجل�س الن�واب
العراق�ي  2021بالدعاي�ة االنتخابي�ة
لغاية الس�اعة السادسة من صباح يوم

السبت املوافق .”9/10/2021واضافت
أن “الق�رار ج�اء اس�تنادا ً إىل أح�كام
امل�ادة  22من قان�ون انتخابات مجلس
الن�واب العراق�ي رق�م  9لس�نة 2020
نصت على َّ
الت�ي َّ
أن الدعاي�ة االنتخابية
ٌ
الح�رَّة ٌّ
مكف�ول للمرش�ح بموجب
حق
أح�كام ه�ذا القان�ون تب�دأ م�ن تاريخ
املصادقة عىل قوائم املرش�حني من قبل
املفوضية وتنتهي قبل  24ساعة من بدء
االقرتاع”.

االتصاالت :إطالق أول قمر صناعي
عراقي يف “القريب العاجل”

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة االتص�االت ،ام�س
األربع�اء ،اس�تحصال املوافق�ات عىل
إطالق أول قم�ر صناعي عراقي.وقال
املتحدث الرسمي باس�م الوزارة ،رعد
املش�هداني ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“ممثل رئيس الوزراء وزير االتصاالت
أركان ش�هاب الش�يباني أعل�ن يف
مؤتم�ر األم�ن الس�يرباني العراق�ي
الثاني أن العراق س�وف يطل�ق قريبا ً
أول قم�ر صناع�ي عراق�ي يف األجواء

العراقية”.وأض�اف أن “ه�ذه اإلنجاز
بدع�م وتوجي ٍه من رئيس الوزراء
جاء
ٍ
مصطفى الكاظم�ي الذي أكد مواكبة
التطور التكنولوجي الحاصل يف قطاع
االتص�االت الجديد”.وأعلن�ت وزارة
االتص�االت ،اول أم�س الثالث�اء ،ع�ن
أهمي�ة القم�ر الصناعي للع�راق ،من
حي�ث القن�وات العراقي�ة الفضائي�ة
والرتددات اإلذاعية اضافة اىل ما يتعلق
بالخدم�ات التكنولوجي�ة املتط�ورة
والحديثة التي تخدم الوزارة.

أعلن جناح احملاكاة الثالثة للعملية االنتخابية

الكاظمي :لن نسمح لسطوة احملسوبية بتزوير
االنتخابات وأحذر من شراء أصوات الناخبني

بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
عىل منع تأثري س�طوة املحس�وبية والتزوير
والفس�اد على نتائ�ج االنتخاب�ات املقبلة،
مح�ذرا من رشاء اص�وات الناخبني بالوعود
الكاذبة ومغريات الوظائف وقطع االرايض،
عن نجاح املحاكاة الثالثة للعملية االنتخابية،
فيما اشار اىل ان الجهاز الحكومي أتم توفري
جمي�ع متطلب�ات إنج�اح االنتخابات.وقال
الكاظمي ،خالل جلسة مجلس الوزراء التي
عقدت امس برئاس�ته ،بحس�ب بيان ملكتبه
تلق�ت « ال�زوراء» نس�خة من�ه  :إن «إغراء
املواطنني باالدع�اءات الكاذبة أمر مرفوض
تماماً ،ويج�ب عدم االنجرار إليها ،وس�تتم

ّ
«أحذر من أي
مراقبتها من قبلنا».وأض�اف
محاولة لرشاء األصوات عرب تعيينات وهمية
أو توزي�ع قط�ع أراض ،فهي وع�ود كاذبة
وعىل املواطنني عدم تصديقها» ،مشددا «لن
تكون هنالك س�طوة للمحس�وبية والتزوير
والفس�اد مهم�ا كلف األمر».وتاب�ع بالقول
«نعق�د جلس�تنا  ،ونح�ن عىل ُبع�د أيام من
إجراء االنتخابات املقبلة ،وكلنا ثقة وتفاؤل
بأن تكون هذه االنتخابات ،س�ابقة عراقية
يف النزاهة واختيار األفضل لش�عبنا».وأردف
«أنجزنا بنحو ت�ام جميع متطلبات العملية
االنتخابي�ة أمني�اً ،ولوجس�تياً ،ومالي�اً ،وال
يفصل بيننا وبني إجرائها إال الوقت».

تفاصيل ص2

خبري قانوني :الكتلة الفائزة يف االنتخابات وحدها تستطيع تشكيل احلكومة
الزوراء /مصطفى فليح:
أك�د الخبري القانوني ،طارق حرب ،ان الكتلة الفائزة
باالنتخابات وحدها تس�تطيع تشكيل الحكومة ولن
تتك�رر مهزلة الكتلة األكرب التي حدثت يف االنتخابات
السابقة ،فيما اشار اىل ان قانون األحوال الشخصية
أفض�ل بكثري م�ن التعديل ال�ذي ينادي ب�ه البعض،

مس�تبعدا تمري�ره يف الربملان.وقال ح�رب يف حديث
ل�ـ «الزوراء» :ان «قان�ون االنتخابات ُحدد وال يجوز
االنتق�ال بين الكتل الفائ�زة حتى تش�كل الحكومة
وبعدها يمكن االئتالف بني الكتل» .مستبعدا «حصول
أزمة الكتلة األكرب عىل حس�اب الكتلة الفائزة كما يف
االنتخاب�ات الس�ابقة « نّ
.وبي حرب انه «يف الس�ابق

كان بإم�كان الكت�ل االئتلاف فيما بينه�ا للحصول
على مقاع�د اكثر تمكنه�ا من تش�كيل الحكومة «،
مضيف�ا «كما ال يمك�ن اآلن انتقال أي مرش�ح فائز
اىل أي كتلة قبل تش�كيل الحكومة».واكد انه «بمجرد
اعلان النتائ�ج ف�إن القائم�ة الحاصل�ة على اكثر
األصوات تمنح مدة شهر الستكمال إجراءات تشكيل

الحكومة».وأش�ار الخبير اىل ان «القان�ون متع�دد
الدوائ�ر خدم الكتل الصغرية الن القانون القديم كان
يتيح جمع االص�وات القليلة للمرش�حني واعطائها
ملرش�ح اخر ويذهب اىل الربملان ،أم�ا القانون الجديد
فال يتيح إعطاء األصوات او اخذها من املرشحني».

تفاصيل ص2

يف مهمة تستغرق تسعة شهور

ألفا جندي أمريكي إىل العراق يف إطار عملية «العزم الصلب» لتوفري األمن واحلماية
واشنطن /متابعة الزوراء:
ذكرت صحيفة «ذي غازيت» االمريكية
ان نحو الفي جن�دي أمريكي توجهوا
من «قاعدة كارس�ون» العسكرية ،اىل
العراق للمش�اركة يف مهمة تس�تغرق
تسعة شهور لتوفري األمن والحماية.
ونقل�ت الصحيف�ة يف خبر ع�ن قائد
الل�واء األول ،العقيد اندرو س�تيدمان،
أن جن�ود «قاع�دة كارس�ون»

س�يخدمون يف الع�راق ،ويف ثالث دول
اخرى على االقل ،ويتمرك�زون يف 15
موقعا عس�كريا .وأش�ارت الصحيفة
إىل أن�ه «عىل الرغم م�ن انتهاء الحرب
يف العراق ،فإن الواليات املتحدة تستمر
يف عملية تناوب عدد صغري من القوات
كج�زء م�ن عملي�ة الع�زم الصل�ب،
وس�يكون جن�ود قاع�دة كارس�ون،
الق�وة االمريكي�ة االساس�ية للبلاد

بأكملها» .وقال العقيد ستيدمان «انه
تحد وفرصة ألننا سنتمكن من اختبار
أجزاء مختلفة من جهاز األمن العراقي
ويف أجزاء متنوع�ة ثقافيا واجتماعيا
يف البل�د» .ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن
جنود قاعدة كارسون سيحلون مكان
فريق لواء املش�اة القت�ايل  256التابع
للح�رس الوطن�ي لجي�ش لويزيان�ا.
وقبل توجههم اىل الع�راق ،نظم اللواء

احتفاال عس�كريا حي�ث تم طي اعالم
الل�واء والكتيبة ،مما يرمز اىل االنتقال
من مهمة الحامي�ة إىل مهمة الخدمة
القتالية .وبحسب الصحيفة ،فإنه اىل
جانب توفري األم�ن والحماية للقواعد
واألف�راد العس�كريني ،ف�إن ال�دور
األسايس للواء سيكون تقديم املشورة
واملس�اعدة لق�وات األم�ن العراقي�ة،
وتدري�ب الق�وات الرشيك�ة وتأمين

الحماية الجوية ،واالس�تعداد للقتال.
وتابع�ت؛ أن م�ا يقرب م�ن  25اىل 30
 %م�ن جن�ود الق�وة االمريكي�ة ،كان
جرى نرشهم يف مهمات عس�كرية يف
الس�ابق .وقال س�تيدمان «نحن نهتم
بش�عبنا ،ونح�ن مس�تعدون للقت�ال
والفوز .حان الوق�ت اآلن للقيام بذلك
يف خدم�ة اآلخري�ن» وفق�ا للصحيفة
االمريكية.

حفرت يكلف رئيس أركانه بقيادة اجليش أفغانستان :مقتل  5أشخاص بإطالق نار و 4تفجريات يف مدينة جالل آباد
الوطين اللييب مؤقتا ملدة  3أشهر

بنغازي /متابعة الزوراء:
لم تهدأ البلبلة التي أثريت خالل الساعات
املاضية يف الش�ارع الليبي حول استقالة
رئيس الربملان ،عقيل�ة صالح ،التي تبني
بعده�ا أنه دخل يف إج�ازة إىل حني موعد
االنتخابات املقررة يوم  24ديسمرب ،حتى
أفادت وسائل إعالم ليبية ،امس األربعاء،
أن قائ�د الجيش الليب�ي خليفة حفرت قد
كلّف الفريق عبد الرزاق الناظوري بمهام
القائد العام للجيش ملدة  3أشهر.وأضافت
املعلوم�ات أن تكليف قائد الجيش الليبي
الجديد ينتهي يف الـ  24ديس�مرب أي يوم
االنتخاب�ات املقرر.وبحس�ب وثيقة قرار

م�ن القي�ادة العام�ة للق�وات املس�لحة
بقيادة حفرت  ،تم تكليف الفريق أول عبد
ال�رزاق الناظوري بمه�ام القائد العام...
لفرتة ثالثة أشهر تبدأ من 23/9/2021
وتنته�ي .”24/12/2021وتشير مادة
يف قان�ون االنتخاب�ات الرئاس�ية ال�ذي
أص�دره الربملان قبل أكثر من أس�بوعني،
إىل إمكانية ترش�ح أي عسكري أو مدني
ملنصب الرئيس رشط “التوقف عن العمل
وممارس�ة مهامه قبل موعد االنتخابات
بثالثة أش�هر” ،أي قبل بع�د غد الجمعة
 24سبتمرب.

تفاصيل ص3

كابل /متابعة الزوراء:
أفادت وسائل إعالم أفغانية بمقتل  5أشخاص ،امس األربعاء ،جراء
هجوم بإطالق نار و 4تفجريات هزت مدينة جالل آباد ،عاصمة والية
ننكرهار رشق أفغانس�تان.وذكرت قناة “طلوع نيوز” أن مجموعة
مس�لحني فتحوا النار يف منطقة قاع�دة القوات الحدودية للحكومة
السابقة ما أسفر عن مقتل  3أشخاص.كما شهدت مناطق متفرقة
م�ن املدينة تزامنا مع ذل�ك  4تفجريات أودت بحياة ش�خصني كما
أدت إىل إصابة  3آخرين.وأشارت القناة إىل أن هدف الهجوم لم يتبني

حت�ى اآلن ولم تعلن أي جهة مس�ؤوليتها ع�ن العملية ،بينما أكدت
س�لطات والية ننكرهار أن كل القتىل واملصابني سقطوا من املدنيني
وال أح�د بينهم ينتمي لحرك�ة “طالبان”.وتمثل والية ننكرهار أكرب
معق�ل لتنظيم “داع�ش  -والية خرس�ان” ،الذي يعترب ع�دوا لدودا
لحرك�ة “طالبان”.وس�بق أن ذكرت مصادر محلية أن  3أش�خاص
عىل األقل قتلوا يوم  18س�بتمرب جراء سلسلة تفجريات هزت جالل
آباد ،فيما أدى تفجري آخر استهدف سيارة لـ”طالبان” يف شريزاد إىل
مقتل طفل.وأعلن “داعش” عن مسؤوليته عن كال الهجومني.

ترامب يقاضي ابنة شقيقه و”نيويورك تاميز”

واشنطن /متابعة الزوراء:
رفع الرئي�س األمريكي الس�ابق ،دونالد
ترامب ،دعوى قضائية عىل ابنة شقيقه
ماري ترامب ،وعلى صحيفة “نيويورك
تايمز” بس�بب مقالة نرشت عام ،2018
تزعم “مش�اركته يف مخططات رضيبية

مش�كوك فيها”.والدع�وى القضائي�ة
رفع�ت يف محكم�ة مقاطعة دوتش�يس
يف نيوي�ورك  ،وتزع�م أن م�اري ترام�ب
وصحيفة “نيوي�ورك تايمز” وعىل األقل
 3م�ن مراس�ليها “تورط�وا يف مؤام�رة
خبيث�ة ،للحصول عىل س�جالت ش�ديدة

الرسية والحساس�ية” ،تتعلق بالشؤون
املالية للرئيس األمريكي الس�ابق.ووفقا
للدع�وى القضائية ،تكب�د دونالد ترامب
أرضارا ال تق�ل ع�ن مائ�ة ملي�ون دوالر
أمريكي ،نتيجة اإلجراءات املزعومة.

تفاصيل ص8

بعد احملادثة اهلاتفية مع بايدن بشأن أزمة الغواصات

ماكرون يقرر عودة السفري الفرنسي إىل واشنطن “ األسبوع املقبل “

باريس /متابعة الزوراء:
ق�رر الرئي�س الفرنسي ،إيمانوي�ل
ماك�رون ،ع�ودة س�فري بلاده ل�دى
الوالي�ات املتح�دة فيلي�ب إتي�ان إىل
واش�نطن “األس�بوع املقب�ل” ،بع�د
تواصل�ه هاتفيا مع نظيره األمريكي
ج�و باي�دن بش�أن أزم�ة الغواصات،

بحس�ب بي�ان مشترك ص�ادر ع�ن
اإلليزي�ه والبي�ت األبي�ض .ورك�زت
املكاملة عىل ظروف فسخ أسرتاليا قبل
أسبوع “عقد القرن” لرشاء غواصات
فرنس�ية ،إثر قي�ام تحالف “أوكوس”
االستراتيجي الجدي�د بين الوالي�ات
املتحدة وأستراليا وبريطانيا.وأعلنت

باريس الجمعة اس�تدعاء سفرييها يف
الواليات املتحدة وأسرتاليا ،يف قرار غري
مسبوق تجاه حليفني تاريخيني ،عقب
إلغاء كانبريا العقد الضخم مع باريس
لرشاء غواصات وإبرامه�ا آخر جديدا
مع واشنطن للغرض نفسه.
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أعلن جناح احملاكاة الثالثة للعملية االنتخابية
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الكاظمي :لن نسمح لسطوة احملسوبية بتزوير االنتخابات وأحذر من شراء أصوات الناخبني

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،عىل منع تأثري سطوة
املحسوبية والتزوير والفساد عىل
نتائج االنتخابات املقبلة ،محذرا
من رشاء اصوات الناخبني بالوعود
الكاذبة ومغريات الوظائف وقطع
االرايض ،عن نجاح املحاكاة الثالثة
للعملية االنتخابية ،فيما اشار اىل ان
الجهاز الحكومي أتم توفري جميع
متطلبات إنجاح االنتخابات.
وقال الكاظمي ،خالل جلسة مجلس

الوزراء التي عقدت امس برئاسته،
بحسب بيان ملكتبه تلقت “ الزوراء”
نسخة منه  :إن “إغراء املواطنني
باالدعاءات الكاذبة أمر مرفوض
تماماً ،ويجب عدم االنجرار إليها،
وستتم مراقبتها من قبلنا”.
ّ
“أحذر من أي محاولة لرشاء
وأضاف
األصوات عرب تعيينات وهمية أو
توزيع قطع أراض ،فهي وعود كاذبة
وعىل املواطنني عدم تصديقها”،
مشددا “لن تكون هنالك سطوة
للمحسوبية والتزوير والفساد مهما

كلف األمر”.
وتابع بالقول “نعقد جلستنا  ،ونحن
عىل ُبعد أيام من إجراء االنتخابات
املقبلة ،وكلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون
هذه االنتخابات ،سابقة عراقية يف
النزاهة واختيار األفضل لشعبنا”.
وأردف “أنجزنا بنحو تام جميع
متطلبات العملية االنتخابية أمنياً،
ولوجستياً ،ومالياً ،وال يفصل بيننا
وبني إجرائها إال الوقت” ،مضيفا
“اطلعنا اليوم عىل إجراء املحاكاة
الثالثة لعملية االقرتاع ،التي كانت

ممتازة وناجحة بكل املقاييس”.
وقال الكاظمي “سوف نخرج
بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية
يف االنتخابات املقبلة” ،مشددا “من
ّ
نحث الجميع عىل الذهاب
هنا
لصناديق االقرتاع ،وإنهاء حقبة من
الفساد آذت عراقنا الحبيب”.
كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس االربعاء ،عن نجاح
املحاكاة الثالثة للعملية االنتخابية،
فيما اشار اىل ان الجهاز الحكومي
أتم توفري جميع متطلبات إنجاح

استبعد مترير تعديل قانون األحوال الشخصية يف الربملان

خبري قانوني :الكتلة الفائزة يف االنتخابات
وحدها تستطيع تشكيل احلكومة
الزوراء /مصطفى فليح:
أكد الخبري القانوني ،طارق حرب ،ان الكتلة
الفائزة باالنتخابات وحدها تستطيع
تشكيل الحكومة ولن تتكرر مهزلة الكتلة
األكرب التي حدثت يف االنتخابات السابقة،
فيما اشار اىل ان قانون األحوال الشخصية
أفضل بكثري من التعديل الذي ينادي به
البعض ،مستبعدا تمريره يف الربملان.
وقال حرب يف حديث لـ “الزوراء” :ان
“قانون االنتخابات ُحدد وال يجوز االنتقال
بني الكتل الفائزة حتى تشكل الحكومة
وبعدها يمكن االئتالف بني الكتل”.
مستبعدا “حصول أزمة الكتلة األكرب عىل
حساب الكتلة الفائزة كما يف االنتخابات
السابقة “ .
وبينّ حرب انه “يف السابق كان بإمكان
الكتل االئتالف فيما بينها للحصول عىل
مقاعد اكثر تمكنها من تشكيل الحكومة

“ ،مضيفا “كما ال يمكن اآلن انتقال أي
مرشح فائز اىل أي كتلة قبل تشكيل
الحكومة”.
واكد انه “بمجرد اعالن النتائج فإن
القائمة الحاصلة عىل اكثر األصوات تمنح
مدة شهر الستكمال إجراءات تشكيل
الحكومة”.
وأشار الخبري اىل ان “القانون متعدد
الدوائر خدم الكتل الصغرية الن القانون
القديم كان يتيح جمع االصوات القليلة
للمرشحني واعطائها ملرشح اخر ويذهب
اىل الربملان ،أما القانون الجديد فال يتيح
إعطاء األصوات او اخذها من املرشحني”.
ويف سياق اخر يتعلق بتعديل قانون
األحوال الشخصية ،رأى حرب ان “القانون
الحايل أفضل بكثري من التعديل الذي
ينادي به البعض لكونه يضع الحضانة
عند االم ويتيح للرجل إقامة دعوى

واسقاط الحضانة عنها يف حال اساءت
استخدامها” .مشريا اىل ان “الحكم
الرشعي يف عدد من الدول العربية وحتى
إيران ينص عىل بقاء الطفل لدى والدته
حتى يبلغ سن الرشد”.
وأضاف ان “وضع الطفل يف حضانة االم
يف العراق نادر التطبيق ويخضع للعديد
من االعتبارات ،منها الحالة املعيشية
لعائلة االم التي قد تتسم بالفقر وتدفع
االم اىل إعطاء الحضانة لالب ،أضف اىل ذلك
األعراف العشائرية التي تقيض بعائدية
الطفل اىل االب “.
واكد حرب ان “ قانون التعديل ال يمكن
ان يمرر يف الربملان والحديث عن وقوف
النساء فقط ضد التعديل غري دقيق ،بل
ان هناك رشيحة كبرية من الرجال يف
العراق مع بقاء الحضانة لالم وهم ضد
التعديل”.

احملكمة االحتادية تنظر اليوم يف دعوى الطعون
احلكومية باملوازنة العامة

الزوراء /يوسف سلمـان:
من املؤمل ان تنظـر املحكمة االتحادية،
اليوم الخميس  ،يف دعوى الطعن
بقانون املوازنة العامة االتحادية
 ، 2021فيما دافعت اللجان النيابية
عن الفقرات التي ادرجها مجلس
النواب يف قانون املوازنة العامة جاءت
بالتنسيق مع مسؤويل وحدات اإلنفاق
يف مؤسسات الدولة ،لكن الحكومة
اعرتضت عليها بالطعن .
وقال عضو اللجنة املالية ،النائب احمد
الحاج حمه رشيد ،لـ” الزوراء” :ان “
الحكومة طعنت ببعض فقرات املوازنة
بذريعة انها تتعارض مع املنهاج
الوزاري وتخالف فقرات الدستور
املتعلقة بآلية ترشيع القوانني ذات
الجنبة املالية “.
واوضح ان “ مجلس النواب رد عىل
الطعون الحكومية يف قانون املوازنة،
وأن الفقرات املضافة تمت مناقشتها
قبل تمريرها بحضور جميع مسؤويل
وحدات اإلنفاق الحكومي يف الوزارات
واملؤسسات الرسمية “.
واضاف ان “ هناك مخاوف لدى
الكثريين بأن هذا الطعن سيسهم يف

اعالن

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة
من نقابة الصحفيني العراقيني
بالرقم  ٣٢٩٢باسم هناء عبد
الجبار سبع /عضو متمرس
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار

االنتخابات.
وذكر مكتبه االعالمي يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان “الكاظمي ،اطلع
عىل سري تنفيذ عملية املحاكاة
الثالثة واألخرية للعملية االنتخابية،
التي جرت يف مقر املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات”.
واوضح ،انه “جرى خالل عملية
املحاكاة ،تقديم عرض تفصييل
ورشح شامل أمام لجميع فقرات
تنفيذ العملية االنتخابية التي
ستجري يف العارش من شهر ترشين

األول املقبل”.
وأكد الكاظمي ،أن “الهدف من هذه
املحاكاة هو الخروج بانتخابات
نزيهة ،تعكس تطلع العراقيني إىل
مستقبل أفضل ،وأن تعرب نتائجها
بشكل حقيقي عن إرادة الشعب”،
مشيدا “بعملية املحاكاة التي ظهرت
بمستوى ناجح ومطمنئ”.
وشدد ،أن “هذا النجاح سيكون
للمواطنني
مهمة
رسالة
والسياسيني ،مع حرصنا عىل تاليف
أي نسبة خطأ مهما كانت صغرية”،

مبينا ان “الجهاز الحكومي أتم
توفري جميع متطلبات إنجاح
االنتخابات ،سواء من الجانب األمني
أو تقديم الدعم اللوجستي ،وغريها
من األمور التي طلبتها مفوضية
االنتخابات”.
من جانبه قدم رئيس مفوضية
االنتخابات ،شكره لرئيس مجلس
الوزراء ،عمّ ا بذلته األجهزة الحكومية
من جهود مضنية وتسهيالت،
إلنجاح االنتخابات وإجرائها يف
موعدها وتهيئة سبل نجاحها.

فقدان
فقدت مني الهوية الصحفية
املرقمة  ٤٠٦٧باسم زهرة
محمد صالح عضو متمرس
فعىل من يجدها تسليمها اىل
جهة االصدار.

عدم تنفيذ العديد من الفقرات رغم أن
الدستور ال يجيز ذلك اإلجراء “ ،مبينا
ان “ مجلس النواب استخدم صالحياته
الدستورية يف التعامل مع القانون
من خالل التخفيض واملناقلة ،وحتى
الزيادة التي يجري الحديث عنها،
تمت بالتنسيق واالجتماع مع الجهات
التنفيذية املعنية “
باملقابل  ،جدد العضو االخر يف اللجنة
املالية النيابية  ،جمال كوجر ،التأكيد
عىل ان املواد املطعون بها يف قانون
املوازنة العامة  2021سارية املفعول
وقابلة للتنفيذ .

وقال كوجر لـ” الزوراء” :ان “ اللجنة
النيابية تتابع مع وزارة املالية والوزارات
األخرى دعوى الطعن يف بعض املواد
املتعلقة باملوازنة ،وقد طالبنا الوزارة
باعتبار قانون املوازنة قانونا ً حاكما ً
وكل املواد التي وردت فيه مواد ملزمة
التطبيق”.واضاف ان “مجلس الوزراء
ق َّدم طعنا يف املادة املتعلقة بقضية
مجلس الخدمة االتحادي ،لكنه
استفهم الحقا بعدها عدم وجود تبعات
مالية  ،بل يتعلق بإعادة ربط للدوائر
املماثلة لعمل مجلس الخدمة االتحادي
وربطهما باملجلس لضمان انسيابية

قضايا التعيني واالبتعاد عن التدخالت
الحزبية “ .مبينا ان “املادة املتعلقة
بقضية البرتودوالر توقفت عىل خالف
بني وزارتي املالية والنفط مع وجود
تبعات مالية تتعلق بقيد محاسبي
للسيطرة عىل اإليرادات غري النفطية
التي ترد اىل املحافظات ومراقبتها “.
وكان رئيس املحكمة االتحادية ،القايض
جاسم محمد  ،اعلن ،يف ترصيح صحفي:
ان “ ت َّم تحديد الـتاسع والعرشين من
الشهر الحايل موعدا ً لصدور قرار الطعن
الخاص باملوازنة العامة “.
وكانت املحكمة االتحادية قررت ،يف
الرابع عرش من ايلول ،تأجيل البت يف
طعون املوازنة العامة االتحاديـة 2021
اىل التاسع عرش من ايلول الحايل ،للمرة
الثالثة عىل التوايل  ،ليكون موعدا ً جديدا
للنظر بتلك الطعون .
وكانت املحكمة االتحادية العليا ،قررت
يف 24 ،آب املايض ،تأجيل النظر يف
الطعون بقانون املوازنة العامة 2021
إىل أيلول الحايل ،بعد ان قررت سابقا ،
يف تموز املايض ،تأجيل موعد النظر يف
الطعن بقانون املوازنة العامة االتحادية
للسنة املالية  ،2021اىل  24اب املايض .
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خالل استقباله الرئيس القربصي ورئيس الوزراء الكوييت يف نيويورك

احتاد الصحفيني العرب ينعى وزير
الدفاع املصري السابق حممد طنطاوي
بغداد /الزوراء:
نع�ى االتحاد الع�ام للصحفيين العرب وزير
الدف�اع املصري الس�ابق محم�د حسين
طنطاوي.
وذك�ر بي�ان لالتح�اد تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
“االتح�اد الع�ام للصحفيين الع�رب ينع�ى
ببال�غ الح�زن واآليس املرحوم املشير محمد
حسين طنط�اوي وزي�ر الدف�اع واالنت�اج
الحربي ورئيس املجلس العس�كري الس�ابق
بجمهوري�ة مرص العربي�ة  ،ويتقدم بخالص
العزاء اىل الرئيس عبد الفتاح الس�ييس رئيس
الجمهورية والشعب املرصي ”.
وأضاف :ان “املرحوم املشير محمد حسين
طنط�اوي كان احد رموز مصر االبرار وأحد
ابط�ال ح�رب اكتوب�ر املجي�دة ،وق�اد مرص
اىل ب�ر االم�ان ىف مرحل�ة من اصع�ب مراحل

صاحل يؤكد أهمية التنسيق الدولي ملواجهة حتديات اإلرهاب والصحة والبيئة

تاريخها الحديث “ .الفتا اىل “ان االتحاد العام
للصحفيين العرب يدعو الل�ه -عزو جل -أن
يتغمد الفقي�د العظيم بواف�ر رحمته وينزله
فس�يح جناته ،ويلهم ارست�ه ومحبيه الصرب
والسلوان” .

جلنة عراقية أردنية فرنسية
حتضر ملؤمتر بغداد املقبل

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة ،عن تش�كيل لجنة
وزاري�ة ثالثيّ�ة م�ن وزراء خارجيَّ�ة العراق،
واألردن ،وفرنسا إلكمال التحضريات املُتعلقة
بمُ ؤتمر بغداد املقبل املُ ُ
زمع عقده يف العاصمة
األردنيّة عمان.
وقال�ت الخارجي�ة يف بيان ،إن�ه “ترأس وزير
الخارجيَّة فؤاد حسني اجتماع وزراء خارجيَّة
ال�دول املُش�اركني ملُتابعة مُ خرج�ات مُ ؤتمر
بغداد للتعاون والرشاكة ،يوم الثالثاء املُوافق
 ،21/9/2021يف مق�ر املُمثلي�ة الدائم�ة
لجمهوريّ�ة الع�راق ل�دى األم�م املُتح�دة يف
نيوي�ورك ،وبحض�ور وزير خارجيّة فرنس�ا

ومُ س�اعد األمني العا ّم لألمم املُتحدة للشؤون
السياسيّة وبناء السالم ،واألمني العا ّم لجامعة
ال�دول العربيّة ،واألمني العا ّم ملُنظمة التعاون
اإلسلامي ،واملُمثل األعىل للشؤون الخارجيَّة
ّ
األوروبي”.
والسياسة األمنيّة لالتحاد
ّ
وقد اختتم االجتماع ،وف�ق البيان“ ،باالتفاق
عىل تش�كيل لجن�ة وزارية ثالثي�ة من وزراء
خارجيَّ�ة الع�راق ،واألردن ،وفرنس�ا إلكمال
التحضيرات املُتعلقة بج�دول أعمال وأهداف
املُؤتم�ر املقب�ل املُ ُ
زم�ع عق�ده يف العاصم�ة
ُ
األردنيّة عم�ان ،واعتمد املجتمعون باإلجماع
البي�ان الختام�ي ال�ذي رش�ح ع�ن اجتماع
السادة الوزراء”.

بعد استقالة رئيس الربملان عقيلة صاحل

حفرت يكلف رئيس أركانه بقيادة اجليش
الوطين اللييب مؤقتا ملدة  3أشهر
بنغازي /متابعة الزوراء:
ل�م ته�دأ البلبل�ة التي أثيرت خالل الس�اعات
املاضية يف الش�ارع الليبي حول استقالة رئيس
الربملان ،عقيلة صالح ،التي تبني بعدها أنه دخل
يف إج�ازة إىل حني موع�د االنتخابات املقررة يوم
 24ديس�مرب ،حتى أفادت وس�ائل إعالم ليبية،
ام�س األربع�اء ،أن قائد الجي�ش الليبي خليفة
حفرت ق�د كلّف الفري�ق عبد ال�رزاق الناظوري
بمه�ام القائ�د الع�ام للجي�ش مل�دة  3أش�هر.
وأضاف�ت املعلوم�ات أن تكلي�ف قائ�د الجيش
الليبي الجديد ينتهي يف الـ  24ديس�مرب أي يوم
االنتخاب�ات املقرر.وبحس�ب وثيق�ة ق�رار من
القيادة العام�ة للقوات املس�لحة بقيادة حفرت
 ،تم تكلي�ف الفريق أول عبد ال�رزاق الناظوري
بمهام القائد العام...لفرتة ثالثة أش�هر تبدأ من
 23/9/2021وتنتهي .”24/12/2021وتشري
مادة يف قانون االنتخابات الرئاسية الذي أصدره
الربمل�ان قبل أكث�ر م�ن أس�بوعني ،إىل إمكانية
ترش�ح أي عس�كري أو مدني ملنص�ب الرئيس
رشط “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل
موعد االنتخابات بثالثة أشهر” ،أي قبل بعد غد
الجمع�ة  24س�بتمرب.ما يعني بداي�ة أن صالح
الذي يقود الربملان الليبي منذ  7س�نوات ،توقف
عن ممارسة مهامه قبل  3أشهر من االنتخابات،
به�دف التمك�ن م�ن الرتش�ح واملنافس�ة عىل
منص�ب رئيس ليبي�ا القادم ،وتلاه اآلن حفرت.
وكان مجلس النواب الليبي ،قد س�حب ،يف وقت
سابق الثقة من حكومة الوحدة الوطنية املؤقتة
برئاس�ة عبد الحمي�د الدبيبة بأغلبي�ة  89نائبا
من أصل  113نائبا حرضوا الجلس�ة.وبموجب
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س�حب الثقة تصب�ح حكومة الوح�دة الوطنية
املؤقت�ة “حكوم�ة ترصي�ف أعم�ال” حتى يتم
اختيار رئي�س حكومة جدي�د.إال أن هذا القرار
وض�ع عقيلة صالح والنواب املصوتني بـ”نعم”
يف مرم�ى االنتقادات م�ن قب�ل املعارضني لهذا
الخط�وة ،الذي�ن اعتبروا أنه�ا تش�كل تهديدا
لعملية السلام املس�تمرة منذ ع ّدة أشهر.ورغم
الغموض الذي يلف مصري االنتخابات الرئاسية،
وم�ا إذا كانت س�تجرى يف موعده�ا املحدد يوم
 24ديس�مرب املقبل أو س�تؤجل ،ب�دأت حمالت
انتخابي�ة مبكرة م�ن قبل بعض الش�خصيات
الت�ي يعتق�د أنها سترتش�ح له�ذه االنتخابات،
على رأس�هم وزي�ر الدخلي�ة بحكوم�ة الوفاق
الس�ابقة فتحي باش�اغا ،الذي يقود منذ أشهر
نش�اطا مكثفا يف الداخل والخارج لحشد الدعم
ولف�ت االنتباه ،من أجل العودة إىل الس�لطة من
جديد.يض�اف إلي�ه قائد الجي�ش الليبي خليفة
حفرت ،الذي خلع بدلته العس�كرية وأصبح أكثر
ظهورا باللباس املدن�ي يف التظاهرات الرياضية
والنش�اطات املدني�ة ،بالت�وازي م�ع ظه�ور
صفح�ات عىل مواقع التواصل االجتماعي تحت
ش�عار “كمّل مش�وارك” ،تروّج عىل ّ
أنه املرشح
املناس�ب لرئاس�ة البالد.وكان�ت البعثة األممية
قد دع�ت مجل�س الن�واب وجميع املؤسس�ات
والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة يف ليبيا،
إىل الرتكيز عىل استكمال إعداد اإلطار الدستوري
والترشيع�ي لالنتخاب�ات الربملاني�ة املقررة ،يف
 24كان�ون األول /ديس�مرب املقب�ل ،فضال عن
االمتن�اع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية
االنتخابية ووحدة البالد وأمنها واستقرارها.

بغداد /الزوراء:
اكد رئي�س الجمهورية ،بره�م صالح ،خالل
لقائه نظريه القربيص نيكوس اناستاسيادس،
ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح
خالد الصباح ،امس االربعاء ،أهمية التنسيق
ال�دويل ملواجهة تحدي�ات اإلره�اب والصحة
والبيئة.
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئي�س الجمهورية
تلقته “الزوراء” :ان رئيس الجمهورية برهم
صال�ح ،اس�تقبل يف مقر إقامت�ه يف نيويورك
الرئي�س القبريص نيكوس اناستاس�يادس،
وجرى ،خالل اللق�اء ،بحث العالقات الثنائية
وس�بل تعزيزها يف املجاالت كافة ،وخصوصا
الجوان�ب االقتصادية والتجارية واالس�تثمار
يف القطاع�ات املختلف�ة ،وأهمي�ة التنس�يق
ملواجه�ة التحدي�ات املختلف�ة الت�ي تواج�ه
املنطق�ة والعال�م ،ويف مقدمته�ا اإلره�اب،
وتعزي�ز التع�اون الدبلوم�ايس واالقتص�ادي
والثقايف ،واإلشادة بما تق ّدمه قربص لعد ٍد من
الالجئني العراقيني.
وقال صالح ،بحس�ب البي�ان ،إن العراق يويل
أهمي�ة لحماية س�يادته وأمنه واس�تقراره،
وتعزيز التعاون والرتابط يف مجاالت االقتصاد

والتج�ارة ،ونب�ذ الرصاع�ات ،منوه�ا ً إىل أن
األزمات االقتصادية وانتش�ار جائحة كورونا
والتغري املناخي تس�توجب من املجتمع الدويل
بذل املزيد من الجهود والتنس�يق لتجاوز هذه
األوض�اع س�عيا ً لرتس�يخ دعائم االس�تقرار
والسلم وتحقيق االزدهار للشعوب.
م�ن جهت�ه ،أكد الرئي�س القبريص نيكوس
اناستاسيادس ،تطابق وجهات النظر مع ما
طرح�ه الرئيس برهم صال�ح ،الفتا اىل تطلّع

بالده لدعم العراق يف مختلف املجاالت ،وتعزيز
التعاون الثنائي يف مختلف الجوانب.
ويف س�ياق اخر ،اس�تقبل رئيس الجمهورية
بره�م صال�ح ،يف مق�ر إقامت�ه يف نيويورك،
رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح خالد
الصباح ،وجرى خالل اللقاء ،اإلشادة بالتطور
الكبري الذي تشهده العالقات األخوية العراقية
الكويتي�ة وهي اآلن يف أفضل حاالتها ،كما تم
التأكي�د عىل تعزيز عالقات التعاون املشترك

يف مختل�ف املجاالت السياس�ية واالقتصادية
والتجاري�ة والثقافي�ة ،إىل جان�ب تنس�يق
املواقف لدعم أمن واستقرار املنطقة.
ّ
وأك�د صالح حرص العراق على بناء عالقات
وثيقة مع الكويت ،وتعزيز التعاون املشرتكة
ملا فيه مصلحة البلدين والشعبني الشقيقني،
ّ
منصبة عىل
مشيرا ً إىل أن الجه�ود العراقي�ة
دعم أمنه واستقراره من خالل دعم استقرار
املنطقة وتحقيق سالمها عرب التنسيق العربي
واإلقليمي والدويل.
من جانبهّ ،
أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ
صباح خالد الصباح مساعي بالده نحو تعزيز
العالق�ات الثنائية يف مختل�ف املجاالت ودعم
أمن واس�تقرار العراق ،مش�يدا ً بال�دور الذي
يق�وم به العراق يف تخفي�ف توترات املنطقة،
ومؤك�دا ً وق�وف الكويت إىل جان�ب العراق يف
هذه املساعي الحميدة.
و ثمّن الش�يخ صب�اح الصب�اح ،دور العراق
يف تدعيم ركائز االس�تقرار ال�دويل واإلقليمي،
مؤك�دا ً ح�رص دول�ة الكويت الش�قيقة عىل
تعزي�ز أوارص العمل املشترك ،وص�والً نحو
تحقيق التكامل االقتصادي ،وخفض مصادر
التوتر وعدم االستقرار يف املنطقة.

بعد احملادثة اهلاتفية مع بايدن بشأن أزمة الغواصات

ماكرون يقرر عودة السفري الفرنسي إىل واشنطن “ األسبوع املقبل “
باريس /متابعة الزوراء:
ق�رر الرئيس الفرنسي ،إيمانويل
ماكرون ،عودة س�فري بالده لدى
الوالي�ات املتح�دة فيلي�ب إتي�ان
إىل واش�نطن “األس�بوع املقبل”،
بع�د تواصل�ه هاتفيا م�ع نظريه
األمريك�ي جو بايدن بش�أن أزمة
الغواصات ،بحس�ب بيان مشرتك
صادر عن اإلليزيه والبيت األبيض.
وركزت املكاملة عىل ظروف فسخ
أسرتاليا قبل أسبوع “عقد القرن”
لرشاء غواصات فرنسية ،إثر قيام
تحال�ف “أوكوس” االستراتيجي
الجدي�د بين الوالي�ات املتح�دة
وأسرتاليا وبريطانيا.
وأعلنت باريس الجمعة اس�تدعاء
س�فرييها يف الوالي�ات املتح�دة
وأستراليا ،يف قرار غري مس�بوق
تج�اه حليفين تاريخيين ،عقب
إلغ�اء كانبيرا العق�د الضخم مع
باريس لرشاء غواصات وإبرامها
آخر جديدا مع واش�نطن للغرض
نفسه.
وتواف�ق ماك�رون وباي�دن خالل
املكاملة عىل أن إجراء “مش�اورات
مفتوح�ة بين الحلف�اء كان من
ش�أنه تفادي” أزم�ة الغواصات،
وفق بيان مشرتك لإلليزيه والبيت
األبيض .وأورد البيان أن “الرئيس
باي�دن أبل�غ (ماك�رون) التزامه
الدائ�م يف هذا الص�دد” مضيفا أن
الرئيسين األمريك�ي والفرنسي
اللذين سيلتقيان “يف أوروبا نهاية
ش�هر أكتوبر/ترشي�ن األول”،
“قررا إطالق عملية تشاور معمق
ته�دف إىل تأمين الظ�روف التي

تضمن الثقة”.
كما اعترب بايدن أن “من الرضوري
أن يك�ون الدف�اع األوروبي أقوى
وأكثر كفاءة” للمساهمة يف األمن
عرب املحيط األطليس وإكمال “دور
الحل�ف األطليس” ،وذل�ك يف بيان
مشترك مع إيمانوي�ل ماكرون.
وأضاف البيان أن الواليات املتحدة
“تؤك�د مج�ددا أن التزام فرنس�ا
واالتح�اد األوروب�ي يف منطق�ة
املحيطين الهن�دي واله�ادىء له
أهمية اسرتاتيجية”.
وكان املتح�دث باس�م الحكوم�ة
الفرنس�ية غابرييل أتال قد أشار
يف وق�ت س�ابق األربع�اء ،إىل أن
املحادث�ات ستركز على األزم�ة
املفتوح�ة بني باريس وواش�نطن
حول فسخ أسرتاليا “عقد القرن”
لرشاء غواصات فرنسية ،حسبما
أعل�ن املتح�دث باس�م الحكومة
الفرنسية غابرييل أتال.
وقال أتال يف ختام اجتماع ملجلس
ال�وزراء إن ماك�رون وباي�دن
س�يقومان خالل مكامل�ة هاتفية
ل�م يح�دد توقيته�ا بـ”تب�ادل
توضيح�ات” من أج�ل “توضيح
الظ�روف الت�ي تق�رر بموجبه�ا
إص�دار اإلعلان وأيض�ا لتوضيح
رشوط إع�ادة انخ�راط أمريكا يف
عالقة حلفاء”.
م�ن جهته ،أش�ار قصر اإلليزيه
إىل أن املكامل�ة س�تجري “بطل�ب
م�ن رئي�س الوالي�ات املتح�دة”.
وأوضح�ت الرئاس�ة أن ماكرون
يتوقع الحصول عىل “توضيحات
حول الخيار األمريكي باس�تبعاد

حليف أوروبي من مبادالت أفضت
إىل تع�اون يف منطق�ة املحيطين
الهندي والهادئ”.
وأفادت الرئاس�ة الفرنسية ههنا
“نتوقع من حلفائنا أن يقروا بأن
املب�ادالت واملش�اورات الت�ي كان
يجدر إجراؤها لم تحصل وأن ذلك
يطرح مس�ألة ثقة يعود إلينا اآلن
أن نستخلص العرب منها معا”.
ه�ذا وينتظر ماك�رون “الرشوع
على ه�ذا األس�اس يف عملي�ة
متين�ة محدودة يف الزم�ن وعالية
املستوى تس�مح بإحالل الرشوط
لعودة الثقة عبر األفعال وتدابري
ملموس�ة وليس ال�كالم وحده”.
وأوض�ح اإلليزيه ههن�ا بأن “هذا
يتعلق بص�ورة خاص�ة باألهمية
االستراتيجية لاللت�زام الفرنيس
واألوروب�ي يف منطق�ة املحيطني

الهندي والهادئ ،واالعرتاف الكامل
من حلفائن�ا األمريكيني برضورة
تعزيز السيادة األوروبية ،وأهمية
الت�زام األوروبيني املتزايد من أجل
دفاعهم وأمنهم ،وااللتزام املشرتك
يف مكافحة اإلرهاب”.
وتج�ري املكامل�ة يف وق�ت أب�دت
فرنس�ا اس�تياءها الش�ديد بع�د
اإلعالن يف  15س�بتمرب/أيلول عن
قي�ام تحال�ف استراتيجي جديد
بين الوالي�ات املتحدة وأستراليا
واململك�ة املتح�دة يع�رف باس�م
“أوكوس” ،ما أدى إىل فس�خ عقد
ضخ�م لبي�ع غواصات فرنس�ية
لكانبريا.
يف املقاب�ل ،دع�ا رئي�س ال�وزراء
الربيطان�ي بوري�س جونس�ون
األربعاء فرنس�ا إىل اله�دوء ،وقال
لوس�ائل إعلام بريطاني�ة خالل

زيارته واشنطن “أعتقد أن الوقت
ح�ان لبع�ض أع�ز أصدقائن�ا يف
العالم ليتمالكوا أنفس�هم بش�أن
هذه املسألة برمتها”.
وأض�اف معلق�ا على تحال�ف
“أوك�وس” إنه “بش�كل أس�ايس
تقدم كبري من أجل األمن العاملي.
إنهم ثالثة حلفاء يتقاسمون فعال
القي�م ذاته�ا ،يرص�ون الصفوف
وينشئون رشاكة جديدة لتقاسم
التكنولوجيا”.
وتاب�ع املس�ؤول الربيطان�ي بأن
الرشاك�ة “ليس�ت حرصي�ة ،وال
تح�اول إقص�اء أي كان .ال تهدف
إىل التص�دي للصين على س�بيل
املث�ال ،ب�ل ته�دف إىل تكثي�ف
الرواب�ط والصداقة بني ثالث دول
بشكل س�يكون مفيدا برأيي لكل
ما نؤمن به”.

أصدر قرارات عدة إلنشاء مدن جديدة متطورة

جملس الوزراء يصوت على آلية توزيع قطع األراضي للمواطنني ضمن مبادرة “داري”
بغداد /الزوراء:
ص�وت مجلس الوزراء ،ام�س االربعاء،
عىل آلية توزيع قطع االرايض للمواطنني
ضم�ن مب�ادرة “داري” ،فيم�ا اص�در
ق�رارات عدة تخص انش�اء مدن جديدة
متطورة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان رئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،ت�رأس
الجلس�ة االعتيادية السادسة والثالثني
ملجلس الوزراء ،ناقش فيها مس�تجدات
األوض�اع يف البلاد ،وبح�ث املوضوعات
املدرج�ة على ج�دول األعم�ال ،وأصدر
القرارات والتوصيات الالزمة بشأنها.
وأضاف أن الجلسة ش�هدت استعراض
التقري�ر الوبائ�ي لجائح�ة كورون�ا،
ومستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات
الحكومية يف مجاالت الوقاية والسيطرة
الصحي�ة التوعوي�ة؛ للحد من انتش�ار
الفيروس ،ومناقش�ة جه�ود وزارة
الصحة وإجراءاتها الصحية والوقائية،
ملواجهة الجائح�ة ،ويف توفري اللقاحات
للمواطنين عرب مناف�ذ التلقيح ،وكذلك
اس�تعدادات ال�وزارة يف تقديم الخدمات
ملواك�ب الزائري�ن يف مسيرة أربعيني�ة
اإلمام الحسني (عليه السالم).
وناق�ش مجل�س ال�وزراء يف جلس�ته،
بحس�ب البيان ،مش�كلة الس�كن التي

يعاني منها العراق منذ عقود.
ومن أجل إيجاد الحلول الالزمة لها ،من
حيث تأمني الس�كن الالئ�ق للمواطنني،
واس�تحداث مدن جديدة يف املحافظات،
أصدر مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
 1تت�وىل وزارة اإلعم�ار واإلس�كانوالبلدي�ات واألش�غال العام�ة ،توزي�ع
األرايض الس�كنية لجمي�ع املواطنني يف
امل�دن الجدي�دة الت�ي تفرزها ال�وزارة،
بموجب قرار مجلس الوزراء ( 70لسنة
 ،)2019يف جمي�ع املحافظات العراقية
عدا اإلقليم ضمن مبادرة (داري).
 2عدم شمول املواطنني الذين سبق أنحصلوا عىل قطعة أرض بموجب قوانني
أو قرارات نافذة بأحكام هذا القرار.
 3اعتم�اد الربنام�ج اإللكرتون�ي الذيتشرف عليه هيئة املستش�ارين ،كآلية
للتفاضل بين املواطنين للحصول عىل
قطع�ة األرض واختي�ار املش�مولني،
واإلعلان ع�ن أس�مائهم على أس�اس
مجم�وع النقاط التي حصل�وا عليها يف
كل محافظة ،وعىل ش�كل وجبات وفقا ً
لقطع األرايض التي تستكمل تهيئتها.
 4تت�وىل وزارة اإلعم�ار واإلس�كانوالبلدي�ات واألش�غال العام�ة ،تألي�ف
لج�ان فني�ة يف كل محافظ�ة ،لتدقي�ق
بيان�ات املواطنني املتقدمني ،ومن خالل
الناف�ذة الت�ي س�تخصص ل�كل لجن�ة

ضمن الربنامج اإللكرتوني.
 5تت�وىل وزارة اإلعم�ار واإلس�كانوالبلديات واألش�غال العامة ،بالتنسيق
بينه�ا والهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار أو
هيئات االستثمار يف املحافظات ،اإلعالن
عن الفرص االس�تثمارية لتطوير املدن
الجدي�دة ،وإنش�اء البن�ى التحتية فيها
واملراف�ق الخدمية والرتفيهي�ة كافة يف
هذه املدن.
 6تت�وىل وزارة اإلعم�ار واإلس�كانوالبلديات واألش�غال العام�ة ،بالتعاون
مع هيئة املستشارين إعداد اآلتي:
أ -آلي�ات اس�تقطاب املطوري�ن أو
املس�تثمرين ل�كل مدين�ة جدي�دة ،بما
يضم�ن جعله�ا مدن�ا ً جاذب�ة للس�كن
متكامل�ة البن�ى التحتي�ة ،والخدمي�ة،
والرتفيهي�ة ،والصحية ،وغريها ،تتوافر
فيها أش�كال فرص العم�ل دون تحمل
خزينة الدولة أعباء مالية.
ب -ضواب�ط تل�زم املطور أو املس�تثمر
بتنفي�ذ املراف�ق الخدمي�ة العامة كافة
ضم�ن امل�دن الجدي�دة ،وتس�ليمها إىل
الجه�ات القطاعية املعني�ة ،وتمنحهم
ح�ق االنتف�اع م�ن املناط�ق التجارية،
الصناعي�ة الخدمية ،ج�زءا ً من األرايض
السكنية ،ونس�بة ال تزيد عن  30%من
امل�دارس الواقعة ضمن امل�دن الجديدة،
وفق�ا ً ألح�كام قان�ون االس�تثمار رقم

( 13لسنة  ،)2006وتعديالته واألنظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه.
 7تلت�زم وزارت�ا املالي�ة والزراع�ة،باس�تكمال إجراءات نقل ملكية أرايض
امل�دن الجدي�دة الت�ي تم�ت املصادق�ة
على تصاميمه�ا ،م�ن املديري�ة العامة
للتخطي�ط العمران�ي والواقع�ة خارج
ح�دود التصمي�م األس�اس ،إىل أق�رب
مؤسس�ة بلدية تمهيدا ً إلدخالها ضمن
التوس�ع املس�تقبيل لتل�ك البلدي�ة ،أو
اس�تحداث بلديات أخ�رى وفقا ً ألحكام
قان�ون إدارة البلديات رقم ( 165لس�نة
 )1964املعدل.
 8تتوىل وزارة العدل عرب دوائر التسجيلالعق�اري ،فت�ح مالحظيات للتس�جيل
العق�اري خاصة بامل�دن الجديدة ،وأخذ
اإلج�راءات الالزم�ة إلص�دار س�ندات
طاب�و لقط�ع األرايض املف�رزة يف ه�ذه
امل�دن بأس�ماء املواطنني الذي�ن أُعلنت
أسماؤهم.
 9تت�وىل املؤسس�ات البلدي�ة يفاملحافظات ،فتح قسم بلدي خاص بهذه
املدن الجديدة ،لتسهيل إجراءات تسجيل
األرايض الس�كنية بأس�ماء املواطنين
وتقديم الخدمات البلدية لهم.
 10يت�وىل املرصف العق�اري وصندوقاإلسكان أخذ اإلجراءات الالزمة؛ لتوفري
قروض ميرسة طويلة األمد للمواطنني،

لبن�اء وحداته�م الس�كنية يف امل�دن
الجديدة.
واس�تكمل مجل�س ال�وزراء مناقش�ة
املوضوع�ات األخ�رى املدرج�ة على
جدول األعمال ،وأص�در القرارات اآلتية
بشأنها:
أوالً /إق�رار توصي�ة املجل�س ال�وزاري
للطاق�ة ( 131لس�نة  )2021بش�أن
تعديل ق�رار املجل�س ال�وزاري للطاقة
( 117لس�نة  ،)2021ليكون بحسب ما
يأتي:
 1استمرار وزارة النفط /رشكة توزيعاملنتجات النفطية ،بتس�ديد مستحقات
رشكت�ي (كار وقي�وان) ع�ن العقدي�ن
الثالثية ،بحس�ب قرار مجل�س الوزراء
( 144لس�نة  ،)2021وق�رار املجل�س
ال�وزاري للطاقة ( 88لس�نة  ،)2021يف
ظل ش�حة التخصيص�ات املالية لوزارة
الكهرباء إىل  31كانون الثاني .2021
 2يض�اف رشط وج�ود الج�دوىاالقتصادية لالستمرار بالعقود املبينة يف
الفقرة ( ،)2من القرار املذكور آنفا ً عند
نهاية فرتة التمديد من وزارة الكهرباء.
 3ت�ويل وزارة الكهرب�اء تهيئ�ةالتخصيص�ات املالية الكافية ،لتس�ديد
مس�تحقات رشاء الطاقة م�ن مختلف
العق�ود ،وتحقي�ق تخصيص؛ لتس�ديد
الديون املرتتب�ة بذم�ة وزارة الكهرباء،

ملصلح�ة وزارة النفط ع�ن قيمة ما قد
س�دد خالل الفرتات الس�ابقة ،بحسب
قرارات مجلس الوزراء واملجلس الوزاري
للطاقة ذات العالقة.
ثاني�اً /املوافق�ة عىل تخصي�ص وزارة
املالي�ة ( )250000000دين�ار ،فق�ط
مئت�ان وخمس�ون ملي�ون دين�ار ،إىل
وزارة الهج�رة واملهجرين من احتياطي
الطوارئ ،اس�تنادا ً إىل أحكام املادة ()5
من قان�ون املوازن�ة العام�ة االتحادية
لجمهورية العراق للسنة املالية،2021/
وإضافته�ا إىل ب�اب اإلغاث�ة واملعون�ة
االجتماعي�ة أو أب�واب موازن�ة الوزارة
املذكورة آنفا ً كمصاريف إدارية.
ثالث�اً /املوافق�ة على إه�داء امل�واد
املتضررة والتالف�ة املثبت�ة يف محارض
الش�طب ،املرفقة ربط كتاب املفوضية
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات املرق�م
بالع�دد (خ /21/ر .م )195/املؤرخ يف
 18أيل�ول  ،2021املوج�ودة يف مخ�ازن
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات
يف بغ�داد واملحافظ�ات ،والبالغ قيمتها
الدفرتية ( )5701821348ديناراً ،فقط
خمس�ة ملي�ارات وس�بع مئ�ة وواحد
مليون وثمان مئة وواحد وعرشون ألفا ً
وثالث مئة وثماني�ة وأربعون ديناراً ،إىل
هيئ�ة التصني�ع الحربي ،وذل�ك لحاجة
الهيئة املذكورة آنفاً ،بحس�ب ما جاء يف

كتابها املرقم بالع�دد (ق )700/املؤرخ
يف  16أيلول .2021
رابع�اً /الت�زام وزارة املالي�ة بقان�ون
املوازن�ة العام�ة وقان�ون اإلدارة املالية
االتحادي�ة ( 6لس�نة  ،)2019وقرارات
مجلس ال�وزراء عند إعداده�ا تعليمات
تنفي�ذ قانون املوازنة لالع�وام القادمة،
على أن تتضم�ن التعليم�ات املذك�ورة
نصوص�ا ً قانونية تس� ّهل فق�ط تنفيذ
نص�وص قانون املوازن�ة ،دون معالجة
األم�ور الخارج�ة عن نص�وص املوازنة
وبضمنها موضوع اإلهداء ،عىل أن تنظم
هذه األم�ور الخارجة بتعلميات موحدة
ثابت�ة تجنبا ً لتكرارها يف تعليمات تنفيذ
املوازنة يف كل عام.
خامساً/
 املوافق�ة على تعدي�ل ق�رار مجل�سال�وزراء ( 163لس�نة  )2021بش�أن
اعتم�اد خط األس�اس للبح�ر اإلقليمي
العراق�ي الجديد ،واعتماد اإلحداثي ()R
ب�دالً من اإلحداث�ي ( )8املتف�ق عليه يف
محضر االجتم�اع املنعق�د بتأريخ 21
حزيران  ،2021يف مقر وزارة الخارجية؛
ليتس�نى لوزارة الخارجي�ة إيداعه لدى
األمم املتحدة.
 توجي�ه تنبي�ه للجنة الفني�ة املكلفةبرس�م خ�ط األس�اس للبح�ر اإلقليمي
العراقي لتوخي الدقة يف عملها.

أمن ومجتمع
العدد 7571 :الخميس  23ايلول 2021

الداخلية :خطة زيارة األربعني دخلت
حيز التنفيذ

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلية ان الخط�ة االمنية الخاصة بزيارة أربعينية اإلمام الحسين {ع}
دخلت حيز التنفيذ.
وقال املتحدث باس�م الوزارة اللواء خالد املحنا ،يف ترصيح صحفي :ان «الخطة الخاصة
بالزيارة االربعينية دخلت حيز التنفيذ والقوات األمنية انترشت يف القواطع األمنية فضال
عن تجهيز قوة احتياطية تستخدم يف حاالت الطوارئ».
وأش�ار اىل ان «الخط�ط الخدمي�ة وف�رق الدف�اع املدني انتشرت يف مواقعه�ا وكل بدأ
بالخطة».
ويش�هد العراق منذ أيام توافد حش�ود الزائرين من داخل وخ�ارج العراق صوب مدينة
كربالء املقدس�ة إلحياء زيارة األربعني التي تصادف الثالثاء املقبل وس�ط اتسنفار أمني
وخدمي وصحي.

القوة اجلوية توجه ضربات مدمرة
لداعش يف كركوك
بغداد /الزوراء:
وجه�ت الق�وة الجوي�ة العراقي�ة،
رضبات مدم�رة عىل فلول عصابات
داع�ش االرهابي�ة يف وادي الش�اي
بمحافظة كركوك.
وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلعلام األمني
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه:
«بتخطيط وإرشاف م�ن قبل قيادة
العمليات املشتركة ،وبتنيس�ق مع
االس�تخبارات العس�كرية وخلي�ة
االس�تهداف التابع�ة اىل قي�ادة

alzawraanews@yahoo.com

النزاهة تنفذ عمليات ضبط حلاالت تالعب وتزوير ورشى يف كربالء
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت دائرة التحقيق�ات يف هيأة النزاهة عن
قي�ام مالكاتها بتنفيذ سلس�ل ٍة م�ن عمليَّات
وتزوير ورش�و ٍة يف عد ٍد
تالعب
ضب�ط لحاالت
ٍ
ٍ
ٍ
من دوائر مُ حافظة كربالء.
وأش�ارت الدائ�رة إىل َّ
أن فري�ق عم�ل مكت�ب
تحقيق الهيئة يف محافظة كربالء ،الذي انتقل
إىل مُ ديريَّ�ة الزراع�ة يف املحافظة ،قام بضبط
أرض تبلغ قيمتهما التقديريَّة
أوليَّات قطعتي
ٍ
دينار ت� َّم التالعب بها وبيعها عىل
 200ملي�ار
ٍ
أراض س�كن َّي ٍة خالف�ا ً للغ�رض
قط�ع
ش�كل
ٍ
ً
املُ َّ
مُ
خصصة له ،بيّنة أن القطعتني عائدتان إىل
وزارة املاليَّ�ة ومُ َّ
خصصت�ان ألغراض اإلصالح
الزراعي.
ِّ
وأضاف�ت َّ
إن القطعتين تقعان على الطريق
الراب�ط بني مركز املُحافظة وقض�اء الهنديَّة،
وم�ؤرش عليهم�ا أس�ماء أصح�اب العق�ود
ً
الفتة إىل
الزراعيَّ�ة وفق قانون�ي ( 117و،)35
أن مُ َّ
َّ
خطط اإلفراز الحديث املُ َع ّد من قبل دائرة
ُ
ِّ
ْ
َ
التس�جيل العق�اري يف الحس�ينيَّـة ،أد ِرج�ت

في�ه معلومات مُ خالفة ملا موجو ٌد يف الخارطة
املُعتم�دة لدى مُ ديريَّة زراع�ة كربالء منذ عام
.1942
أن الفريق َّ
َّ
وأكدت َّ
تمكن يف عمليَّـتني مُ نفصلتني
يف مُ ديريَّة الرتبية يف املحافظة وبلديَّة الحر من

َّ
سين بالجرم املش�هود
فين مُ تل ِّب
ِ
ضب�ط مُ وظ ِ
بتس�لُّم الرش�وة من عد ٍد م�ن املُواطنني؛ بعد
قيامهما بالنصب واالحتيال عليهم ،وإيهامهم
بالتعيين يف مديريَّة الرتبية ،وإنج�از مُ عاملة
عق�ار خالف�ا ً للقان�ون والتعليم�ات ،وع�دم
ٍ

استحصال الرسوم الحكوميَّة.
ويف عمليَّة أخرى ،ق�ام الفريق ،الذي انتقل إىل
دي�وان محافظة كربالء -قس�م الحس�ابات،
بضبط أوليَّات السلفة املتسلَّمة من قبل لجنة
صيانة آليات موكب املُحافظ املُ
َّ
تس�لمة يف عام
 ،2016ولم تتم تس�ويتها لغاية اآلن ،فيما ت َّم
يف عمل َّي ٍة خامس ٍة ضبط مُ َّ
ف يف دائرة العمل
وظ ٍ
والش�ؤون االجتماعيَّة؛ لقيام�ه بالتواطؤ مع
مُ َّ
وظفين يف املرصف الصناع�ي -فرع كربالء
ُ
باس�تغالل املعم�ل العائ�د ألح�د املواطنين؛
ق�رض من املرصف بقيمة 100
للحصول عىل
ٍ
مليون دينار.
وبيَّـنت الدائرة أنه ت َّم تنظيم خمسة محارض
ضب�ط يف العمليَّ�ات ،الت�ي ُن ِّف َ
�ذت بن�ا ًء عىل
ٍ
مُ َّ
َّـ�ة ،وعرضه�ا على ق�ايض
ي
قضائ
�رات
ذك
ٍ
ٍ
ُ
َّ
محكم�ة تحقي�ق كربلاء املختص�ة بقضايا
النزاه�ة؛ الذي قرَّر توقي�ف املُ َّتهم يف القضيَّـة
األخيرة وفق أحكام امل�ا َّدة ( )295من قانون
العقوب�ات بداللة امل�ا َّدة ( )298م�ن القانون
أعاله.

الثقافة تعلن استعادة لوح «حلم كلكامش» من واشنطن
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الثقاف�ة ،امس األربعاء،
أنها ستتس�لم لوح «حل�م كلكامش»
اليوم الخميس خالل حفل رس�مي يف
واشنطن.
وذكر بيان للوزارة :أن «اليوم الخميس
ستجرى يف واشنطن عملية تسلُّم لوح
كلكام�ش رس�مياً ،وبش�ك ٍل قانوني
بحض�ور وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة

العمليات املشتركة ،نفذت طائرات
القوة الجوية العراقية ثالث رضبات
مدم�رة يف وادي ش�اي ضمن قاطع
عمليات كركوك ،بواس�طة طائرات
الس�وخوي  25اس�تهدفت خالله�ا
أوكار لإلرهابيني».
وأضاف «فيما نفذت طائرات أف 16
رضبات أخرى ،أجهزت فيها عىل ما
تبقى من هذه األوكار ،وقد شوهدت
اعم�دة الدخ�ان تتصاع�د واصوات
انفجرات مدوية يف املكان».

واآلثار حس�ن ناظ�م ،ورئي�س هيأة
اآلث�ار والتراث الدكتور ليث حسين
مجيد بالتعاون م�ع وزارة الخارجية
العراقي�ة ،والس�فارة العراق�ي يف
الواليات املتحدة».
وأض�اف أن «منظم�ة اليونس�كو
ستقيم حفالً رسمياً؛ بمناسبة إعادة
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة (ل�وح
حلم كلكامش) أق�دم األعمال األدبية

األمن حيبط تهريب
 160طنا من الطحني
خارج بغداد

إيقاف  3حاالت ابتزاز الكرتوني يف
حمافظتني
بغداد /الزوراء:
اوقف�ت مفارز الرشطة املجتمعية ،امس االربع�اء ،ثالثة حاالت ابتزاز اثنان منها
يف محافظتي االنبار وبابل
وذك�رت املجتمعي�ة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان « مف�ارز املجتمعية
يف دائ�رة العالقات واإلعالم ب�وزارة الداخلية أوقفت ( )٣ح�االت ابتزاز الكرتوني،
اثن�ان منها يف األنبار والثالثة يف محافظة باب�ل ،حيث أظهرت التحقيقات األولية
التي أجرتها الرشطة املجتمعية عن تورط شخصان من محافظة االنبار بعمليات
ابتزاز لفتاتني من املحافظة ،فضال عن تورط ش�خص من محافظة بابل بابتزاز
فتاة من محافظته من خالل استغالل حساب واتس آب لشخص تم رسقة هاتفه
الشخيص».
واضافت ان «املبتز هدد الثالثة ضحاياهم بنرش صورهن الش�خصية عىل مواقع
التواص�ل االجتماعي مقابل مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة ،ويف األثناء
اتخ�ذت الرشطة املجتمعية اإلج�راءات الالزمة بحق املبتزي�ن وحذفت محتويات
االبتزاز ،وأمنت حسابات الفتيات».
كما دعت املجتمعية املواطنني خصوصا النس�اء والفتيات اىل تأمني حس�اباتهم
الشخصية ،والحذر من العالقات القائمة عرب الفضاء االلكرتوني ومواقع التواصل
االجتماعي.

يف التاري�خ ـ�ـ إىل الع�راق» ووصفت
املنظمة الخط�وة بـ «االنتصار الكبري
يف مجال مكافحة االتجار غري املرشوع
باملمتلكات الثقافية».
وأش�ار إىل أن «لوح حل�م كلكامش (
لوح طيني) تجاوز عمره  3500عام
يحتوي عىل نقوش باللغة الس�ومرية
ألجزاء من ملحمة كلكامش الشعرية،
تمَّ�ت رسقته من العراق س�نة 1991

والتداول به يف املزادات العاملية».
وتاب�ع البي�ان «ويف الع�ام  ،2007تم
إدخاله إىل س�وق الف�ن األمريكي .ويف
الع�ام  ،2019صادرت�ه وزارة الع�دل
األمريكية».
وبني أن «اليونس�كو وصف�ت عملية
استعادة هذه القطعة األثرية القيمة
بأنه�ا تتويج لعقود م�ن التعاون بني
دول مث�ل الوالي�ات املتح�دة والعراق

وكليهم�ا م�ن ال�دول املوقع�ة على
اتفاقية اليونسكو للعام  ،1970والتي
تزود البلدان باإلطار القانوني والعميل
ملنع االتجار غري املرشوع باآلثار».
ولفت إىل أن «عودة لوح حلم كلكامش
إىل الحش�د ال�دويل األوس�ع م�ن قبل
الدول واملنظمات مثل اليونسكو تمثل
منع التج�ارة غري املرشوعة يف القطع
األثرية القديمة والتصدي لها».

العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة يف احلوجية
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة الرشطة االتحادية ،امس االربعاء،
عن تنفيذ عمليات اس�تباقية تعثر خاللها عىل
قناب�ر ه�اون وعبوات ناس�فة ضم�ن قاطع
عمليات كركوك.
وقال�ت القي�ادة يف بيان ورد لـ «ال�زوراء» :ان
«قطع�ات الرشطة االتحادية تواصل عملياتها
األمنية املستمرة لتطهري قواطع املسؤولية من
مخلفات العصابات اإلرهابية املهزومة والبحث

ع�ن املطلوبني ،حيث ّ
نفذت قوة مشتركة من
مق�ر الفرق�ة والل�واء الح�ادي عشر الفرقة
الثالث�ة رشطة اتحادية باالشتراك مع مفارز
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية
مس�نودة بالجهد الهنديس ومف�ارز الطائرات
املسرية ،عملية أمنية لتفتيش وتطهري مناطق
(القاهرة ،ربزة ،القريشية ،الخزيفي) بقضاء
الحويج�ة يف محافظ�ة كرك�وك ت�م خالله�ا
العث�ور على  4قنابر ه�اون مختلف�ة االنواع

وعبوة ناسفة اسطوانية الشكل  ،تم تفكيكها
وأتالفها من قبل مفارز الجهد الهنديس «.
واضافت انه «يف الس�ياق ذات�ه نفذت قوة من
اللواء اآليل الثالث الفرقة اآللية رشطة اتحادية
بأالشتراك مع مف�ارز كتيبة هندس�ة ميدان
الفرق�ة عملي�ة تفتيش يف منطق�ة (وادي ابو
خناج�ر ) بكرك�وك لتجفيف مناب�ع اإلرهاب
وتأمين املناط�ق م�ن التح�ركات املش�بوهة
والبحث عن املطلوبني».

إحباط حماولة تهريب {حليب القبض على متهم بتزييف سند عقاري
بـ  5مليارات دينار
جمفف} يف منفذ الشالجمة
بغداد /الزوراء:
أحبطت مفارز األمن االقتص�ادي التابع لجهاز
األم�ن الوطني محاول تهري�ب عرشات األطنان
من مادة الطحني اىل خارجة العاصمة بغداد.
وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :ان «مف�ارز األم�ن االقتص�ادي
تمكنت م�ن تنفيذ عملية أمنية اس�تمرت ثالثة
أيام ملن�ع املتالعبني بقوت الش�عب العراقي من
تحقيق مأربهم الدنيئ�ة ،وضبطت خاللها ثالث
عجالت محملة بمادة الطحني املخصصة ضمن
مفردات البطاقة التموينية من مخازن منطقة
جميل�ة وه�ي تحمل نح�و  ١٦٠طنا ً م�ن مادة
الطحني معدة للتهريب خارج العاصمة».
وأضاف «تم إلقاء القبض عىل سائقي العجالت
وضبطها يف بغداد».

أعلن تعقب بقايا اإلرهاب يف املناطق الغربية

احلشد حيبط تسلال “داعشيا” الستهداف الزوار يف جرف النصر

بغداد /الزوراء:
احبط�ت ق�وة م�ن ل�واء عاش�وراء يف الحش�د
الش�عبي ،امس األربعاء ،عملية تس�لل لعنارص
داع�ش الس�تهداف زائ�ري األربعيني�ة يف جرف
النرص شمايل بابل.
وقال آمـ�ر لواء عاش�ـوراء ،محمد العاش�ور،
يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :انه ” بعد
ورود معلومات اس�تخبارية ُتفيد بعملية تسلل
ملجموعة من العنارص اإلرهابية يف إحدى املناطق
التابع�ة لناحي�ة جرف النصر الواقع�ة ضمن
قواطع مس�ؤولية لواء عاش�ـوراء والتي تعترب
إحدى املناطق املتاخمة ملحافظة كربالء املقدسة،
رشعت قوة من مجاهدي اللواء وبإرشاف السيد
آمـر لواء عاش�ـوراء يف ساعة متأخرة من الليل
ً
مس�نودة
بالتوجّ �ه اىل م�كان االحداثية الواردة
برسيّ�ة م�ن قن�ايص الل�واء املزودي�ن بأجهزة
استشعار حراري لتحركات العدو ونواظري ليلية
ّ
لتفقد تلك املنطقة والكش�ف عن أي
متط�ورة،
تحركات مش�بوهة فيها السيما وأن هذه األيام
تشهد توافد الزائرين الكرام صوب مدينة كربالء
املقدس�ة إلحياء ذكرى أربعينية اإلمام الحسني
(عليه السالم).
وأك�د العاش�ور “أنن�ا تلقين�ا االحداثي�ات التي
رصدته�ا إحدى نقاطنا األمني�ة املرابطة يف أحد
قواط�ع املس�ؤولية بناحي�ة ج�رف النرص عرب
بحرص ش�ديد،
الكامريات الحرارية ،وتابعناها
ٍ
إذ وجهن�ا قوة من مجاهدينا مدعومة بقوة من
القناصين وبارشافن�ا إىل مكان التس�لل للقيام
بعملية تمشيط أمني ّ
مكثف بحثا ً عن التحركات
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بغداد /الزوراء:
إحبط�ت هيئة املناف�ذ الحدودي�ة ،امس االربع�اء ،محاولة
تهري�ب ( )٢عجل�ة مخالف�ة للضوابط يف منفذ الشلامجة
الحدودي
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء» نس�خة منه :ان
«هي�أة املنافذ الحدودية بجهودها الرقابية الخاصة يف منفذ
الشالمجة الحدودي تمكنت من ضبط عجلتني خارج الحرم
الجمركي معدة للتهريب».
واضاف�ت انه»من خالل الكش�ف تبني وجود م�ادة (حليب
مجفف) وعند تدقيق املعامل�ة الكمركيه مع البضاعه تبني
عدم توفر شهادة املطابقة وهذا يعد مخالفة كمركيه».
وتابع�ت انه»تم تنظي�م محرض ضبط أص�ويل واحالتها اىل
القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

بغداد /الزوراء:
تمكن�ت مفارز مديري�ة مكافحة اجرام بغداد ،امس االربع�اء ،القبض عىل متهم
بتزييف سند عقاري بقيمة  5مليارات دينار يف بغداد
وذكر بي�ان للمديرية تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان «مف�ارز مديرية مكافحة
إجرام بغداد  -مكتب إجرام باب الشيخ تمكنت من إلقاء القبض عىل متهم لقيامه
بتزوي�ر س�ند عقاري بقيمة خمس�ة مليارات دين�ار ،حيث تم اتخ�اذ اإلجراءات
القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام املادة  ٢٩٨ ،٢٩٢من قانون العقوبات».
وم�ن جان�ب آخر ،نفذت املفارز ذاتها أوامر إلق�اء القبض بحق عدد من املتهمني
لقيامه�م برسق�ة مبالغ مالي�ة ،وحقائب نس�ائية ،ومحالت تجاري�ة ،ومتهمني
آخري�ن مطلوبني بقضايا جنائي�ة مختلفة ضمن مكاتب مكافح�ة إجرام بغداد
الجدي�دة ،والك�رادة ،واملنص�ور ،والحري�ة ،والحبيبي�ة ،والق�دس ،والخضراء،
والغزالية ،والدورة ،وحس�ينية املعامل ،تم توقيفهم وتقديمهم إىل القضاء لينالوا
جزاءهم العادل.

اهلجرة تعد خطة لتشجيع العودة الطوعية للعراقيني الالجئني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين،
ام�س األربعاء ،ع�ن وضع خطة
لتش�جيع الع�ودة الطوعي�ة
للعراقيين الالجئين ،مؤك�دة
س�عيها لزي�ادة الدع�م املق�دم
م�ن االتحاد االوروب�ي للرشيحة
املذكورة.
وق�ال الوكي�ل االداري بال�وزارة،

كري�م الن�وري ،يف ح�وار اطلع�ت
عليه «الزوراء» :إن “الوزارة تتطلع
اىل توفير دع�م اكرب م�ن االتحاد
االوروبي لدعم االرس النازحة داخل
املخيم�ات املتبقي�ة ،والعم�ل عىل
تهيئة الظ�روف املالئمة إلعادتهم
اىل مناطقه�م االصلي�ة ،اضافة اىل
املس�اهمة بترسي�ع اعادته�م اىل
مناطقهم املحررة”.

وأض�اف الن�وري أن “ال�وزارة
ترك�ز حالي�ا الع�ادة العراقيين
غير الحاصلين على اللج�وء يف
الدول االوروبية” ،مؤكدا “رفض
ال�وزارة االع�ادة القرسي�ة لهم،
خاص�ة بع�د التوج�ه الحكومي
الع�ادة اعم�ار امل�دن املتضررة
وتحقيق االستقرار واعادة الحياة
الطبيعية لها”.

وكش�ف عن “تنسيق الوزارة مع
منظمة الهج�رة الدولية ()IOM
لوضع اآللي�ات والخطط الكفيلة
ملعرف�ة احتياج�ات النازحين
داخ�ل املخيمات ودع�م عودتهم
الطوعي�ة م�ن خلال املش�اريع
امل�درة للدخل بم�ا يضمن تأمني
حياة كريمة له�م عقب عودتهم
اىل مناطقهم”.

الرتبية تعد خططاً للحد من تسرب التالميذ والتدريس اخلصوصي

والتسلالت اإلرهابية فيها”.
وأشار اىل ان “جميع قطعات مجاهدي لوائنا يف
َ
مس�تنفرة وعىل أتم الجهوزية
الحـشد الشعبي
ل�ردع اي تح�ركات أو تس�لالت إرهابي�ة يف تلك
املناط�ق تح�اول العبث بأمن وسلامة الزائرين
الكرام ومدينة كربالء املقدسة”.
من جهته ،اعلن امر اللواء االول للحشد الشعبي
يف محافظ�ة االنب�ار العمي�د ،صلاح فاض�ل
العيساوي ،امس االربعاء ،عن اقتحام منطقتي
االب�ار والهزيم�ات لتعقب بقايا خالي�ا ارهابي
داعش يف املناطق الغربية.
وقال العيس�اوي يف ترصيح صحف�ي :ان” قوة
امني�ة من قيادة عمليات االنبار مس�نودة بقوة

من الحش�د الش�عبي اقتحمت منطقت�ي االبار
والهزيمات وسط قضاء العامرية جنوبي مدينة
الفلوج�ة ،لتعقب بقايا خالي�ا ارهابي داعش يف
املناطق املستهدفة “.
واض�اف ان” الق�وات االمني�ة اغلق�ت بالكامل
املناطق املستهدفة ورشعت بحملة دهم وتفتيش
واس�عة النط�اق لتعق�ب بقايا خالي�ا داعش”،
مبينا ان” القوات االمنية استندت عىل معلومات
اس�تخباراتية يف عملي�ة اقتحام تل�ك املناطق يف
خطوة تهدف لتأمينها بشكل كامل”.
وأش�ار العيس�اوي اىل أن “العملي�ة تأتي ضمن
خط�ة القيادات االمني�ة تعقب الخالي�ا النائمة
لعنارص التنظيم االجرامي”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس األربعاء ،عن اعداد
مح�اور عم�ل اس�تباقية ملعالجة مش�كلتي
التسرب من امل�دارس والتدريس الخصويص
م�ع ق�رب ب�دء الع�ام ال�درايس ( 2021ـ�ـ
.)2022
وقال مدير ع�ام تربية الك�رخ الثانية ،قيس
الكالب�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن “ال�وزارة
اعدت محاور عمل استباقية ملعالجة مشكلة
تسرب الطلب�ة والتالمي�ذ من امل�دارس ،من
خالل تش�كيل لجان مشتركة بالتنسيق مع
الرشطة املجتمعية ومنظمات املجتمع املدني
اضاف�ة اىل مختيص املديري�ة ومدراء املدارس
والتي س�تعمل ميدانيا ملتابعة ترسب التالميذ
والطلبة يف االحياء الس�كنية ضمن نطاق كل
مدرسة”.
واضاف أن “الجهات االمنية املعنية ،س�تدعم
اللجان من خالل جوالتها امليدانية عىل النوادي
واملقاه�ي التي يقصدها املراهقون خالل بدء
الدوام باملدارس ،وتحديدا اثناء وقت التدريس
بهدف الح�د من هذه الظاه�رة التي تؤثر يف

مستواهم العلمي “.
وبش�أن ظاه�رة التدريس الخص�ويص ،بني
الكالب�ي :أن�ه “س�تتم معالجته�ا بتطبي�ق
االجراءات القانوني�ة الرادعة بحق املخالفني
للضواب�ط الص�ادرة م�ن وزارة الرتبية بهذا
الصدد” ،الفتا اىل “وجود قوانني صارمة بحق

املعلمني واملدرسين ممن ال يعطون الدروس
حقها يف املدرسة ليعتمد الطالب والتلميذ عىل
تدريس�هم الخصويص ،به�دف تحقيق الربح
املادي عىل حس�اب الطلبة الفقراء وستكون
هن�اك لجان تتابع هذا االمر لرصد املدرسين
املخالفني”.
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املالية تكشف عن أول صندوق
اقتصادي من نوعه يف العراق

بغداد /الزوراء:
كش�ف وزير املالي�ة ،عيل عالوي ،عن قرب العمل ب�أول صندوق اقتصادي
من نوعه يف العراق.
وش�دد علاوي خالل كلم�ة له يف مؤتم�ر املالي�ة والخدم�ات املرصفية يف
الع�راق ،عىل ان “تقوم وزارة املالية بالرتوي�ج ألول صندوق لدعم الرقمنة
االقتصادية الذي سيتم العمل به خالل األسابيع املقبلة”.
وأض�اف “يتعني عىل العراق ان ينهض باقتصاده او مايسمى بـ{االقتصاد
األخرض}”.
وأوض�ح عالوي ان�ه “ال يمكن فصل الع�راق عىل التغييرات التكنولوجية
خصوصا يف زمن التحول اىل االقتصاد التكنلوجي” مضيفا ً “نطمح ان تبدا
املص�ارف الحكومية بالرقمنة ودعم جميع أصحاب االعمال وأنظمة لدفع
الرقمية”.
ولفت اىل ان “الدولة تعتمد عىل االقتصاد غري املتنوع الريعي” منوها ً اىل ان
“معايري الحوكمة غري مستقرة وأرتفاع نسب الفساد كلها تعرقل االصالح
االقتصادي”.
وأش�ار وزير املالي�ة اىل ان “إطالق مرشوع بناء الف�او الكبري وصفقة مع
توتال تشمل حقن املياه والغاز واملياه للبرصة وغريها من املبادرات الكربى
التي اطلقتها الحكومة” ،مؤك�دا ً ان “هناك استثمارات كربى اسرتاتيجية
تخضع الستشارة إدارة املشاريع الدولية”.
ً
وبين إن “العراق يشهد انتعاش�ا جي�دا يف عام  ،”٢٠٢١الفت�ا اىل ان “دعم
صن�دوق البنك الدويل برنامجنا االصالح لكن الورق�ة البيضاء سيكون لها
التاثري الكبري عىل املسار االقتصادي”.

التجارة تطلق دفعة جديدة من
مستحقات الفالحني

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزير التجارة ،عالء الجبوري ،امس االربع�اء  ،وصول دفعة جديدة من
مستحقات الفالحني واملزارعني.
وق�ال الجبوري يف بيان لل�وزارة :إن “وزارة املالية خصصت  100مليار دينار
كمستحقات جديدة للفالحني واملزارعني من مسوقي محصول الحنطة ضمن
املوسم التسويقي .”2021وأضاف أن “وزارة التجارة حولت املبلغ إىل الرشكة
العامة لتجارة الحبوب لغرض رصفها للفالحني وحسب التعليمات والضوابط
املعمول بها بالرشكة”.

خام البصرة اخلفيف يرتفع
والثقيل يرتاجع
بغداد /الزوراء:
ارتف�ع سع�ر خام البرصة الخفيف ،ام�س األربعاء ،ليسجل ف�وق  73دوالراً،
فيما انخفض الثقيل بمقدار  44سنتا.
وارتف�ع خام البصرة املصدر آلسي�ا  5سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.07%
ليص�ل اىل  73.33دوالرا ،فيم�ا سجل خ�ام البرصة الثقي�ل انخفاضا بمقدار
 0.44دوالر او ما يعادل  0.65%ليصل إىل  67.58دوالراً.
ً
وسجل�ت الخام�ات النفطية االخ�رى يف منظمة اوبك اسع�ارا مختلفة حيث
سج�ل الخام العربي السعودي الخفيف  73.72دوالرا ً للربميل ،فيما بلغ سعر
مزي�ج إي�ران الثقي�ل  68.29دوالراً ،ومزيج مرب�ان اإلمارات�ي  74.06دوالرا ً
للربمي�ل ،ومزيج سهران الجزائري 73.45دوالرا ،يف حني سجل بوني الخفيف
النيجريي  72.55دوالراً ،وجرياسول االنغويل  72.88دوالراً.
وقرر العراق خالل االسبوع املايض تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البرصة
إىل عمالئها يف آسيا خالل ش�هر أكتوبر/ترشين األول املقبل ،بانخفاض 1.40
دوالر عن الشهر السابق.

اخنفاض الدوالر يف بغداد
واستقراره يف اإلقليم
بغداد /الزوراء:
انخفضت أسع�ار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
االربع�اء ،يف البورص�ة الرئيسي�ة بالعاصم�ة بغداد ،فيما استق�ر يف إقليم
كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
امس  147150دينارا ً عراقيا ً مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
وأش�ار ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء انخفض�ت يف محال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغ�داد ،حيث بلغ سع�ر البيع  147500دين�ار عراقي لكل 100
دوالر امريك�ي ،بينما بلغت أسعار الرشاء  146750دينارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان ،فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا،
حي�ث بلغ سع�ر البيع  147400دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي ،والرشاء
بواقع  147000دينار لكل  100دوالر امريكي.

جلنة اخلدمات :ال حل للكهرباء إال
بسحب امللف من الشركات األمريكية
بغداد /الزوراء:
اكدت لجنة الخدمات النيابية ،امس االربعاء ،ان ازمة الكهرباء املستعصية أمر
مقص�ود من قبل االمريكان للهيمنة على االقتصاد العراقي ،خاصة وان ملف
الكهرب�اء ترتبط فيه كافة القطاعات الرئيس�ة يف الزراعة والصناعة وغريها،
مبين�ة انه الحل الزمة الكهرباء اال بسحب امللف من الرشكات االمريكية وعدم
رهن امللف بيد تلك الرشكات .
وقال عضو اللجنة ،النائب جاسم موحان ،يف ترصيح صحفي :ان “ما عرضته
لجن�ة املراقبة من معلومات خطرية عن العقود الفاسدة وهدر األموال للعقود
االحتكاري�ة يف مج�ال الكهرباء بحاجة اىل إرادة سياسي�ة لسحب امللف من يد
الرشكات االمريكية وعرضه للتنافس مع الرشكات العاملية الرصينة ” .
وأضاف ان ” الجانب األمريكي وخالل األعوام السابقة منذ االحتالل واىل اليوم
يمن�ع الحكومات من اجراء أي تعاقدات مع رشك�ات غري أمريكية لحسابات
سياسية ”  ,مطالب�ا الحكومة املقبلة بـ”الوقوف بحزم العادة النظر بالعقود
االحتكارية للكهرباء لكون الكهرباء عص�ب الحياة ومحرك لكافة القطاعات
الحيوية كالزراعة والصناعة وغريها”.
وكان رئيس لجنة مراقبة تنفي�ذ الربنامج الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي
ح�ازم الخال�دي عقد االثنني مؤتم�را صحفيا ،كشف فيه اه�م العقود املربمة
مع رشك�ة ( ) GEاالمريكية ووزارة الكهرباء مع كشف اقيام األموال التي تم
رسقتها من قبل الرشكة .
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الـنـهـريـن اإلســالمــي يصدر تعليماته ملشاريع مبادرة املركزي
بغداد /الزوراء:
أصـــدر مــصــ�رف الـنـهـريـن
االســالمــ�ي الحكوم�ي تعليم�ات
مرابحة املشاريع الصغرية واملتوسطة
والكبيرة ضم�ن مـبـ�ادرة البن�ك
املـركـزي العراقي التي ترتاوح بـني
مليون ومـلـيـار ديـنـار بحسب كل
مرشوع.
وقــ�ال مـصـ�در مـسـ�ؤول فـي
املـصـ�رف إن “مـبـ�ادرة البن�ك
املـركـ�زي وبــالــتــعــ�اون
مـــع مــصــرف الــنــهــريــن
تــهــ�دف
االســـالمـــ�ي
الــــ�ى املــســاهــمــة فـــي
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة
االقــتــصــاديــ�ة واالجتماعي�ة
الوطني�ة
املنتج�ات
ودعـ�م
وتـشـغـيـل الـقـ�وى الـعـامـلـة
ذات املـهـارة املتميزة.
واض�اف :ان التعليم�ات ش�ملت
املرابحات التي ال تزيد عن واحـد مليار
تتضم�ن ان يـكـون عم�ر الـزبـون
يـزيـ�د عـ�ن ( )18عام�ا واالولوية
تكون لحاميل شهادات البكالوريوس
والعاطلني ع�ن العمل وان ال يـكـون
حـاصـلا على تموي�ل مشاب�ه من
مصرف اخـ�ر وان ال تتج�اوز م�دة
الـسـ�داد ( )5سـنـ�وات ويمك�ن
ان تص�ل الـــ�ى ( )7ســنــ�وات
بــعــ�د اسـتـحـصـ�ال موافق�ة
البنك املركزي العراقي مسبقاً.

وأوض�ح :ان عىل الزبون تقديم كفيل
م�ن دوائر الدول�ة املدني�ة او كفيلني
متقاعدين يغطي صايف انصاف راتبه
(راتبيهما) الـقـسـ�ط الـشـهـري
مـع االلــتــزام بتقديم شهادة حياة
بداي�ة كل سنة م�ن التقاع�د” مبينا ً
ان “الـضـمـانـ�ات االلـزامـيـ�ة
مـع كل تـمـويـ�ل يـقـدم طـالـب
الـتـمـويـ�ل كمبيال�ة المراملرصف
حين طل�ب مبل�غ التموي�ل وبـمـا
اليـتـجـ�اوز ( )% 125مــ�ن مبلغ
التموي�ل على ان تك�ون بتوقي�ع
الزب�ون او الـزبـ�ون وكـفـالئـ�ه
العينيني اصح�اب العقارات املرهونة

والشخصين (الكفال�ة الشخصي�ة
التضامنية).
واكد املصدر قبول الكفالة التضامنية
للموظفين الـحـكـومـيـين او
املتقاعدي�ن بـضـمـنـهـ�م وزارة
الــدفــ�اع والــداخــلــيــ�ة
املوطن�ة رواتبه�م م�ع املصرف
وبإمك�ان الكفي�ل صاح�ب الرات�ب
املرتفع ان يكفل اكـثـر مـن زبــون
ش�ـرط تغطي�ة (نصف راتب�ه الكيل
الشه�ري) القس�اط مكفولي�ه بع�د
طرح التزاماته.
واش�ـار الـ�ى :ان تقدي�م الطلب�ات
يت�م عبر االســتــمــ�ارة

الزراعة توجه مبنع دخول حمصولني إىل البلد
بغداد /الزوراء:
دع�ا وزير الزراع�ة ،محمد كري�م الخفاجي ،ام�س األربعاء،
املناف�ذ الحدودي�ة والسيط�رات االمني�ة كاف�ة اىل تشدي�د
اجراءاتها بمنع دخول محصويل البطاطا والعنب وذلك لوجود
انت�اج محيل يغطي االستهالك اليوم�ي للمواطنني ،مشريا إىل
قي�ام الوزارة بمن�ح اجازات لتصدير البطاط�ا لوجود فائض
محلي منها وخاصة بعد تحقيق االمن الغذائي و للعام الثاني
على التوايل.وق�ال الناطق الرسمي لل�وزارة ،حميد النايف ،يف
بي�ان امس :إن الوزي�ر الخفاجي اش�ار اىل ان املخازن املربدة

اآلن فيه�ا خزين فائ�ض من محصول البطاط�ا وخاصة بعد
ان قدم�ت الوزارة الدعم لزراعة ه�ذا املحصول االسرتاتيجي،
وخاصة يف مجال منع استرياده وحمايته محليا.
كما ش�دد الخفاج�ي عىل عدم دخ�ول فاكهة العن�ب لوجود
تحقي�ق ام�ن غذائي من ه�ذا املحصول ،وال سيم�ا ان العنب
ه�و من املحاصيل املمنوعة من االسترياد بشكل دائمي .داعيا
املناف�ذ الحدودية كاف�ة بتطبي�ق الروزنام�ة الزراعية وعدم
دخول املحاصي�ل املوفرة محليا واملمنوعة م�ن االسترياد من
املنافذ الحدودية من اجل حماية املنتج املحيل .

االلــكــتــرونــيــ�ة وفـــ�ي
حــ�ال تـجـ�اوز مبل�غ املـنـ�ح
مـلـيـارديـنـار تس�دد املـرابـحـة
فـي سـنـ�وات الـسـمـ�اح مقدما
بـدايـ�ة كـل سنة وفـ�ي سـنـوات
التسدي�د تضم�ن مـ�ع الـقـسـ�ط
الـشـهـ�ري وتشم�ل الـضـوابـ�ط
تـقـديـ�م ضـمـانـ�ات حكومي�ة
سيادية.
وبــين املــصــ�در :إذا كــ�ان
مـبـلـغ التمويل يرتاوح بني ()1-20
ملي�ون دين�ار ،ف�ان نسب�ة مرابحة
املـصـرف تك�ون  % 2,9وبـشـكـل
تـنـاقـصـي وان عـمـولـة الـبـنـك

املــركــ�زي تـبـلـ�غ  5بـااللـ�ف
وملــ�رة واحــ�دة وبم�دة تمويل 5
سنوات بمدة سماح  6أشهر.
وتابع “أمــ�ا اذا تـــراوح مـبـلـغ
املـرابـحـ�ة بــني  21مــلــيــون
ولــغــايــ�ة  100مــلــيــ�ون
ديــنــ�ار فتك�ون نسب�ة مرابح�ة
املصرف للسن�ة الــواحــ�دة
مـتـنـاقـصـ�ة  % 3,4وعـمـولـة
الـبـنـ�ك املــركــ�زي  5بـااللـ�ف
ملــ�رة واحــدة واستحصال موافقة
البنك املركزي اذا تجاوزت مدة السداد
 5سنوات وبمدة سماح  6أشهر.
وأش�ـار إلـ�ى :ان مبل�غ التمويل اذا
تـ�راوح بـين  100مـلـيـون و500
مـلـيـ�ون ديـنـ�ار فـسـتـكـ�ون
نـسـبـة مــرابــحــة املــصــرف
بـالـسـنـ�ة
الـتـنـاقـصـيـ�ة
الــواحــدة .% 3,4
وتكون عمولة البنك املركزي  5بااللف
مل�رة واحـ�دة واستحص�ال موافق�ة
البنك املــركــ�زي اذا تــجــاوزت
مــ�دة الــســ�داد  5سـنـ�وات،
منوها بـانـه فـي حـال تجاوز مبلغ
التموي�ل الـ�ـ  500ملي�ون وصـوال
الـ�ى ملي�ار ديـنـ�ار تك�ون نسب�ة
مرابح�ة املصرف  % 3,4وعمول�ة
البن�ك املرك�زي  5بــااللــف ملــرة
واحـــ�دة واسـتـحـصـال موافقة
البنك املركزي اذا تجاوزت مدة السداد
خمس سنوات.

شركة بريطانية :العراق الرابع
عربيا بأكرب احتياطيات الغاز

النقل تربم عقدا مع شركة عاملية لتطوير الشحن اجلوي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النقل ،امس األربعاء ،عن
ابرامه�ا عق�دا للتشغي�ل املشرتك مع
رشكة طريان عاملي�ة رصينة لتطوير
قطاع الشحن الج�وي وفق املقاييس
العاملية ،بينما اكدت عزمها خالل املدة
املقبلة افتتاح مكاتب جديدة للخطوط
الجوية العراقية ضمن عواصم عربية
واجنبية.
وق�ال املتحدث باس�م الرشكة العامة
للخط�وط الجوي�ة العراقي�ة ،حسني
جليل ،يف بيان اطلعت عليه “الزوراء”:
إن “الرشك�ة اع�دت برنام�ج عم�ل
متكامال لتطوير قطاع الشحن الجوي
به�دف منافس�ة رشك�ات الطيران
العاملي�ة الت�ي تقدم ه�ذا الن�وع من
الخدم�ات ،إذ تم�ت اضافة مساحات
جدي�دة تضم مخازن مربدة وساحات
وآليات بأنواعه�ا املختلفة ،فضال عن
ادخ�ال التقني�ات الحديث�ة يف العمل،
ومنه�ا نظام (سيت�ا) الخاص بتسلم
وارسال اشعارات الشحنات للطائرات
واملحطات بمختلف دول العالم”.
واض�اف جلي�ل ان “اعم�ال التطوير
تتضمن ايض�ا اعتماد نظ�ام التعقب
(ب�ي ار اس) لخدم�ات االمتعة خالل

مراح�ل الشح�ن وف�ق آلية االرش�فة
االلكرتوني�ة وتحديد موق�ع الشحنة
وعدم فقدانه�ا” ،عادا الشحن الجوي
“م�ن االقس�ام الحيوي�ة يف رشك�ة
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة لكون�ه
يسهم بتنظيم عملي�ة ادخال واخراج
البضائع”.
وبين ان “الرشك�ة ويف ه�ذا السياق،
ابرم�ت عق�دا للتشغي�ل املشترك
م�ع رشك�ة طيران عاملي�ة رصين�ة
ومعتم�دة لدى اتح�اد النق�ل الجوي
الدويل (االياتا) ،به�دف تفعيل نشاط
الشحن الجوي بش�كل اوسع ليشمل
مختل�ف دول العال�م” ،كاش�فا ع�ن

“ارتفاع عمليات الشحن الجوي خالل
النصف االول من العام الحايل مقارنة
باالعوام املاضية برغم ظروف جائحة
كورونا”.
وأوض�ح جليل ان “الرشكة فعلت اداء
مكاتبها ضم�ن بغداد واملحافظات اىل
جان�ب تطوي�ر عمل نظريته�ا خارج
البالد ،والسيما ضم�ن دول :االمارات
واالردن واي�ران وتركي�ا ومصر ،من
خلال تقدي�م الخدم�ات والع�روض
التنافسي�ة عىل مدار السن�ة” ،مؤكدا
“وج�ود خط�وات الفتت�اح مكات�ب
جدي�دة ضمن عواصم عربية واجنبية
خالل املدة املقبلة”.

بغداد /الزوراء:
اعلنت رشكة بي بي الربيطانية،
ام�س األربعاء ،ان الع�راق احتل
املرتب�ة الرابع�ة عربي�ا بأكبر
احتياطيات الغ�از املؤكدة خالل
عام .2020
وقالت الرشكة يف جدول لها لعام
 2021اطلع�ت علي�ه “الزوراء”:
ان “العراق احت�ل املرتبة الرابعة
عربيا باكبر احتياطي�ات الغاز
املؤكدة خالل عام  2020وبواقع
 124.6تريليون قدم مكعب ،وهي
تمث�ل  1.9باملئة من احتياطيات
العالم من الغاز املؤكدة “.
واضافت ان “قط�ر جاءت االول
عربي�ا باحتياط�ي مؤك�د للغاز
يبلغ  871.1تريليون قدم مكعب،
تليه�ا ثاني�ا السعودي�ة بمقدار
 212.6تريلي�ون ق�دم مكع�ب،
فيم�ا ج�اءت االم�ارات ثالث�ا
باحتياطي يبلغ  209.7تريليون
ق�دم مكع�ب ،وم�ن ث�م جاءت

أعلن خصم حواالت اخلزينة  2020و 2021لتمويل وزارة املالية

الجزائر خامس�ا باحتياطي غاز
موك�د يبل�غ  80.5تريليون قدم
مكع�ب وج�اءت مصر سادسا
باحتياطي غاز مؤكد يبلغ 75.5
تريلي�ون قدم مكعب” ،مبينة ان
“احتياط�ي دول الرشق االوسط
م�ن الغ�از املؤك�د يبل�غ 40.3
باملئة م�ن احتياطي الغاز املؤكد
العاملي”.
عاملي�ا وحس�ب رشك�ة بريتش
برتولي�وم ف�ان “روسي�ا جاءت
باعىل احتياطي للعالم من الغاز
املؤك�د وبواق�ع  1320.2ال�ف
تريليون قدم مكعب ،تليها ايران
وبواق�ع  1133.6ال�ف تريليون
قدم مكعب ،وم�ن ثم تاتي قطر
ثالثا وبواق�ع  871تريليون قدم
مكعب ومن ثم تاتي تركمنستان
رابع�ا وبواق�ع  480.3تريلي�ون
ق�دم مكع�ب وتات�ي الوالي�ات
املتحدة االمريكية خامسا بواقع
 445.6تريليون قدم مكعب”.

املركزي يتحدث عن صندوق سيادي لألجيال القادمة ويفعل نظام املدفوعات
بغداد /الزوراء:
اك�د محافظ البن�ك املركزي العراق�ي ،مصطفى
غالب مخيف ،امس االربعاء ،اننا نحتاج إىل تضافر
إجراءات الدولة بتخفيف وتقليل من خالل اطالق
اسرتاتيجي�ة واضحة املعال�م والبدء بالسلع التي
بها مي�زة مثل املنتجات الزراعي�ة ،مشريا اىل انه
اليخفى على الجميع ما يقوم ب�ه البنك املركزي
من دور مهم بتحقيق الت�وازن االقتصادي الكيل
بظل الظروف الت�ي مرت منذ العام  2019وحتى
االن.
وقال مخي�ف ،يف كلمة له خلال مؤتمر املعرض
السن�وي للمالي�ة والخدمات املرصفي�ة :انه “ال
يخفى عىل الجميع ما يقوم به البنك املركزي من
دور مهم بتحقيق التوازن االقتصادي الكيل بظل
الظ�روف التي مرت منذ الع�ام  2019وحتى االن
م�ن خالل أدوات السياسة النقدية املختلفة ،فقد
واجهتن�ا تحديات عديدة اهم�ا انخفاض أسعار
النفط والناتج املحيل وارتفاع عجز املوازنة للدولة
وارتفاع حجم الدين العام الداخيل”.
واضاف انه “لتحفيز النشاط االقتصادي وتقليل
البطال�ة اطل�ق البنك مب�ادرة بمبل�غ يزيد عن 5
تريليونات دين�ار اىل جانب املبادرة السابقة التي
اطلقت يف العام  2015لتحفيز القطاعات املختلفة
الصناعي والزراعي والخدمات واإلسكان بصورة

متوازنة وباسعار فائ�دة مخفضة واحيانا بدون
فائ�دة كم�ا يف قطاع اإلسك�ان بتحقي�ق نهضة
اقتصادية”.
وبين محاف�ظ البن�ك املرك�زي اننا “نحت�اج إىل
تضافر إج�راءات الدولة بتخفيف بتقليل واطالق
اسرتاتيجي�ة واضحة املعال�م والبدء بالسلع التي
بها ميزة مثل املنتجات الزراعية”.

وبين :ان “البن�ك املرك�زي قام بخص�م حواالت
الخزين�ة  2020و 2021لتموي�ل مستحق�ات
وزارة املالي�ة على الرغم من زي�ادة الدين واالثر
السلبي�ة ولكن رضورة تاريخية للوقوف عىل حل
االزم�ة املالية التي مرت به�ا البالد والعبور اىل بر
االمان”.
واكد ان “البن�ك املركزي العراقي يعمل مع وزارة

املالي�ة عىل اصلاح املصارف الحكومي�ة ،وكذلك
تفعي�ل نظم املدفوعات من خالل تفعيل الشمول
امل�ايل ووصول الخدم�ات إىل جمي�ع املواطنني اذ
تضاعف�ت ع�دد الحسابات م�ن  3ماليني يف عام
 2019إىل  6ماليني حساب يف العام  ، 2020وكذلك
ازداد عدد البطاقات االلكرتونية من  10ماليني إىل
 12مليون بطاقة”.
واش�ار اىل :ان�ه “يف اط�ار سع�ي البن�ك املركزي
العراقي ملكافحة غس�ل األموال وتمويل اإلرهاب
 ،ق�د نج�ح يف تأسي�س منظوم�ة متكامل�ة من
خلال اصدار قانون مكافح�ة غسل األموال رقم
 39لسن�ة  2015وانش�ئ مكت�ب مكافحة غسل
األم�وال وتموي�ل اإلره�اب واصدر ع�دة قرارات
ساهم�ت يف خروج العراق م�ن املنطقة الرمادية
الت�ي تصدره�ا فات�ك  ،ويسع�ى البن�ك املركزي
العراقي النشاء صندوق سيادي لألجيال القادمة
تسه�م فيها مؤسس�ات الدولة وعائ�دات النفط
وجود الصندوق السي�ادي يخفف حجم املخاطر
املحتملة يف ظل تقلب�ات أسعار النفط ويسهم يف
بناء مستقبل امن لألجيال القادمة”.
وفيما يخص موضوع التحول الرقمي اكد محافظ
البن�ك املركزي ،ان “البنك يعمل عىل تطوير البنى
التحتي�ة التقني�ة واالم�ن السيربان�ي ،واتمت�ة
الخدماتووضعوفت�حاملحاف�ظااللكرتون�ي”.

الرياضي

أصفر وأمحر
اعتبار الديوانية خاسرا امام
النجف
بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن حكم مباراة النجف والديوانية ،امس األربعاء ،خس�ارة األخير بنتيجة  ،3-0لعدم
وصول إش�عار من االتحاد اآلسيوي بتسديد الديوانية ما بذمته .وجاء قرار الحكم ،لعدم
تأكيد تس�ديد نادي الديوانية مستحقات العبيه ،حيث لم يس�مح بنزول العبي الديوانية
إىل أرضي�ة امللعب .وقال عض�و إدارة الديوانية ،حيدر عبد الحسين  ،إن «نادي الديوانية
س�دد جميع الديون ،إال أن الرفض اس�تمر لنزول الفريق إىل أرضي�ة امللعب ،وقد رفضت
لجنة املس�ابقات إقامة املباراة بني الديوانية والنجف إال بعد وصول إش�عار االستالم من
االتحاد الدويل».
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محيد الشيباني لـ

منشآت البصرة جاهزة الستضافة خليجي  25وزياراتنا اىل العراق مستمرة
بغداد  /امري رسول
قال عضو املكتب التنفيذي التحاد كأس
الخليج العربي لكرة القدم رئيس اللجنة
املكلفة بمتابعة خليجي  25يف البرصة ،
اليمني حميد الشيباني ان تأجيل بطولة
خليجي  25إىل ش�هر كانون الثاني من
الع�ام  2023وعدم اقامتها يف موعدها
املح�دد ج�اء العتب�ارات عدي�دة منها
زحم�ة األجن�دة وانش�غال املنتخب�ات
الخليجي�ة بالتزاماته�ا الدولية و ايضا
ملنح الفرصة للعراق الش�قيق من اجل
انج�از جمي�ع األعم�ال و املتطلب�ات
املطلوب�ة إلخ�راج البطول�ة الت�ي من
املقرر ان تق�ام يف البرصة بصورة تليق
بمكانته�ا الكبيرة والغالية ل�دي دول
منطقة الخليج والعراق واليمن .
واض�اف ق�ي حوار خص ب�ه صحيفة
( ال�زوراء) ان اللجن�ة املكلفة بمتابعة
بطولة خليجي  25س�تواصل زياراتها
امليداني�ة اىل مدين�ة البصرة لالطلاع
عىل سير االعمال حس�ب ما هو متفق
عليه بين اتح�اد كأس الخلي�ج والبلد
املس�تضيف الع�راق .مبين�ا انه وخالل
الزي�ارات االخيرة اىل مدين�ة البصرة
وج�دت ان البني�ة التحتي�ة متوفرة يف
املحافظ�ة وش�اهدنا التط�ور الكبير
يف املنش�ات الرياضي�ة فيه�ا بش�كل
ع�ام ،وفيما يخص املنش�ات الخاصة
بالبطول�ة فه�ي موج�ودة ومعظمه�ا
جاه�ز ،وبقي بعض املنش�آت ما زالت
تحت االنش�اء ونتمنى ان يت�م االنتهاء
منها وابرزها ملعب امليناء الس�يما وان
العراق بل�د غني عن التعري�ف ويمتلك
كوادر متميزة وبإمكانه استكمال باقي
املتطلبات خالل الفرتة القادمة بغية ان
تق�ام البطولة يف موعده�ا املقرر خالل
شهر كانون الثاني من العام . ٢٠٢٣
وتاب�ع ان امللعبين الرس�ميني للبطولة
هم�ا ملع�ب البصرة ال�دويل وملع�ب
املين�اء فقط القام�ة مباريات خليجي
 ، 25وبالنس�بة مللعب الفيحاء فيمكن
االس�تفادة من�ه للوح�دات التدريبي�ة
الخاص�ة املنتخب�ات او الح�كام اثناء
منافس�ات بطولة خليجي  25موضحا
يف الوق�ت ذاته ان�ه يطمئن الجماهري
العراقي�ة الرياضي�ة م�ن ان خليج�ي

 25س�يقام يف مدين�ة البصرة بتنظيم
عراق�ي رصف و تح�ت ارشاف اتح�اد
كأس الخلي�ج العربي لكرة القدم كونه
االتحاد املختص لتنظيم جميع بطوالت
كأس الخليج ويف نهاية االمر نتمنى كل
التوفيق والنجاح لالش�قاء العراقيني يف
تنظيم بطولة مميزة من كافة النواحي
وتكون حديث جميع الجماهري يف بلدان
الخليج العربي وبقية الدول العربية.
وعن منافس�ات بطولة العرب التي من
املقرر ان تستضيف فعالياتها العاصمة
القطري�ة الدوح�ة نهاية الع�ام الحايل
اكم�د الش�يباني ان كأس العرب تعرب
ع�ن الهوية والوحدة العربية  ،وعودتها
يش ايجاب�ي لتعزيز الرتابط العربي من
خلال تجم�ع االش�قاء وكذل�ك للرفع

لؤي صالح :مباراة الشرطة
اختبار حقيقي للكهرباء
بغداد /متابعة الزوراء
قال مدرب الكهرباء ،لؤي صالح إن فريقه مطالب باملزيد من العطاء يف
الج�والت املقبلة من الدوري املمتاز ،بعد ف�وزه عىل أمانة بغداد بهدفني
دون رد يف الجول�ة األوىل.وأوضح صالح “ قدمنا مباراة جيدة أمام أمانة
بغ�داد ،والالعب�ون التزموا تكتيك ًيا بش�كل كبري ،لكن ه�ذا االنتصار ال
يعني أن كل يشء يسير بش�كل صحيح ،بل عىل العكس علينا مراجعة
املب�اراة ،وتصحيح بعض النقاط التي ش�خصها الطاقم الفني”.وتابع:
“الفري�ق مطالب ب�أداء تصاعدي ،ال س�يما أن األدوار املقبلة ستش�هد
اكتم�ال صفوفه ،بالتحاق املحرتفني الخمس�ة يف ق�ادم األيام”.وأردف:
“الكهرباء س�يخوض مباراة مهمة يف الجولة املقبلة أمام الرشطة ،عىل
ً
محكا حقيق ًي�ا لالعبينا ،ونحن مطالبون
ملعب التاجي ،حيث س�تكون
بالحفاظ عىل الصورة الطيبة ،التي قدمناها يف املواجهة األوىل”.

اعالمنا الرياضي
الدكت�ور عدنان لفتة الذي يش�غل منصب نائب
رئي�س االتحاد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية
قدم اس�تقالته من العمل مديرا لقناة ش�باب
س�بورت ،حيث اكد لفتة يف صفحته الرس�مية
عىل موقع التواصل االجتماعي (فيسبوك)،أعلن
انتهاء عميل مع قناة ش�باب س�بورت  ،احتجاجا
عىل سياس�ة رشكة االضواء للموسم الجديد التي تتجه اىل نقل أقل عدد
م�ن املباريات وهو ما ارفضه تماما وال يليق بالعمل الريايض الحقيقي
يف تغطية االنشطة املختلفة .
واض�اف ان الرشك�ة قامت بتقليل ك�وادر العمل التي هي يف االس�اس
االقل بني جميع القنوات العراقية ،وعدم موافقتهم عىل تعيني الكفاءات
االعالمي�ة التي نرغ�ب يف وجودها لصالح القناة والعم�ل مبينا حفاظا
عىل اس�مي وعالقتي م�ع الجميع لن اكون طرفا يف املش�اكل الدائرة أو
الرصاعات التي تدخل بها الرشكة ،و كان هديف من البداية ان نعمل من
أج�ل صناعة قن�اة رياضية متطورة  ،ووفقنا بحم�د الله يف عرض عدد
كبري من املباريات يف املوس�م االول والتغلب على كل التعقيدات رغم ان
القن�اة بال مكان خاص بها وال تملك اس�توديوهات ومع هذا وصلنا اىل
الجمه�ور بدرجة مقبولة وكنا نطم�ح اىل ان نكون بصورة افضل وفق
خطة ومتطلبات تم تقديمها اىل الرشكة ولم تتم املوافقة عليها.
وقالوا ان الظروف ستتحس�ن يف املوسم الثاني بمجرد االنتقال اىل مكان
خاص بنا ،ولالس�ف املكان الجديد يسء واالس�توديوهات غري موجودة
ورشك�ة االضواء ه�ي من تحدد نق�ل املباريات والقن�اة مجرد عارضة
لها فهي تنقاد اىل سياس�ة الرشكة غري واضحة املالمح والتوجهات وال
يمك�ن تحمل املزيد من الضغوطات وتحمل تبع�ة اخطاء االخرين التي
ليس للقناة اي ذنب فيها ،لذلك أعلن نهاية عميل مع هذه القناة وشكرا
للع�دد القليل من العاملني فيه�ا الذين تحملوا معي كل الصعوبات دون
اي كلمة شكر من اي احد.

املس�توى الفن�ي للكرة العربية بش�كل
عام.
وكان وزير الش�باب والرياضة ورئيس
االتح�اد العراق�ي املركزي لك�رة القدم
الكابت�ن عدنان درجال ق�د اكد يف وقت
س�ابق ان تأجيل بطولة خليجي  25اىل
مطلع ع�ام  ، 2023لم يكن يتعلق باي
ظرف او طل�ب من العراق ب�ل العكس
هو الصحيح وقرار رؤس�اء االتحادات
الخليجية مع ان تكون البطولة عراقية
برصي�ة داعي�ا الجماهير الرياضي�ة
واالعالم الري�ايض اىل ادامة زخم الدعم
واالس�تمرار بالتحضري لتك�ون بطولة
عىل اعىل املس�تويات بمنشات رياضية
كبرية وجماهري هادرة نتوقع ان يكون
حينها الحضور بنسبة هائلة.

درجال  :مقبلون على رفع كامل
للحظر عن مجيع مالعب العراق

بغداد /الزوراء
أك َد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن الوزارة تسعى إىل تفعيل دور الشباب
للمشاركة الفاعلة يف املجتمع ،وتنمية طاقاتهم ،كونهم يمثلون النسبة األكرب برتكيبة
املجتمع العراقي بنسبة فاقت الـ ، %٦٥جاء ذلك خالل زيارته إلحدى القاعات الرياضية
الخاصة ببناء األجسام ولعبة الجوجيستو بجانب الكرخ وتحدي ًدا بمنطقة الدورة
ً
مضيفا أن الفرتة املقبلة ستكون واعدة ج ًدا بعد ٍد كبري من املشاريع الشبابية التي
تستوعب أكرب عدد ممكن خالل تنظيم مدننا العديد من الفعاليات العربية واإلقليمية
مثل بغداد عاصمة الشباب العربي والدورة العربية الرياضية والتجمع املركزي للعمل
الكشفي والتطوعي وغريها من الفعاليات .ور ًدا عىل سؤال عن إقامة البطوالت
الرياضية واستضافتها  ،أك َد درجال أن جميع املعطيات والوعود التي حصلنا عليها
من أطراف دولية تؤكد لنا بجالء أن العام الحايل واملقبل سيشهدان انتهاء الحظر عىل
املالعب العراقية تمامً ا لجميع املدن يضاف لها سعينا إلكمال جميع املنشآت ً
أيضا .

ترحيل سبعة العبني من الرديف
والشباب اىل الفريق االول للصقور
بغداد /عالء محمد
قررت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية
الريايض ترحيل سبعة العبني للفريق
االول من فريقي رديف وشباب النادي بعد
توقيعهم ملدة خمس سنوات.
وذكر امني رس الهيئة االدارية لنادي القوة
الجوية محمد صوب الله أن « االختيار
وقع عىل حارس مرمى رديف الصقور
عبد الله عبد االمري واملدافع حسني جاسم

سوادي والعب الوسط احمد تقي والجناح
االيمن عيل حسن واملهاجم عيل ماجد
اضافة اىل مدافعي فريق شباب النادي
حيدر كاظم فليح وليث صالح».
وأضاف صوب الله أن « هذه الخطوة
تأتي لضخ دماء جديدة يف صفوف العريق
لالهتمام باملواهب املوجودة يف الفئات
العمرية لنادي القوة الجوية واالستفادة
منها خالل املرحلة املقبلة».

علي صباح :مهميت يف تصفيات كأس العامل مسؤولية كبرية
بغداد /حسني عمار
أك�د الحكم ال�دويل العراقي علي صباح
عزمه عىل تقديم مستوى يليق بالصفارة
العراقية يف مهمته اآلسيوية املقبلة.
وق�ال صب�اح ،إن” مهمت�ه املقبل�ة يف
تحكيم مباريات تصفي�ات كاس العالم
تع�د مهم�ة حاس�مة ومفصلي�ة ،نظرا ً
ً
“مبين�ا ،أن” اختياره
ألهمي�ة املباريات
من قبل االتحاد اآلس�يوي يعد مسؤولية

كبيرة ،كون�ه أول حك�م عراق�ي يت�م
اختي�اره كحكم رئيس لغرف�ة (فار) يف
التصفي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة ملونديال
قطر . ”2022
وأضاف صباح ،أن” هذه املهمة س�تفتح
الب�اب أم�ام الع�راق الس�تخدام تقني�ة
الـ(ف�ار) يف مباريات ال�دوري املمتاز يف
ً
الفت�ا إىل أن” تطبيق
املواس�م املقبل�ة “،
ه�ذه التقني�ة لي�س باألم�ر املس�تحيل

ولكنه�ا تحت�اج اىل امل�ال وتنس�يق م�ع
رشك�ة النق�ل لتجهيز كام�رات حديثة،
باإلضافة إىل إقامة دورات تدريبية لفرتة
التقل عن أربعة أش�هر التق�ان التعامل
مع هذه التقنية الجديدة”.
وتاب�ع صباح ،أن” وص�ول اي حكم اىل
كأس العال�م يتوقف على دعمه من قبل
الحكومة واالتحاد واللجنة األوملبية لكون
الحكم يمثل البلد يف املحافل الخارجية”.

حبت :غياب احملرتفني وقلة اخلربة سببان وراء اخلسارة امام اجلوية
بغداد /متابعة الزوراء
برر مدرب القاس�م سامي بحت ،الخسارة
م�ن القوة الجوي�ة به�دف دون رد ،يف أوىل

ج�والت الدوري ،بع�دم التح�اق املحرتفني
وقلة خربة العبيه مقارنة باملنافس.
وق�ال بحت علين�ا االعرتاف بواق�ع الحال،

فريقنا ش�بابي بكامل صفوف�ه كنا نعول
عىل التح�اق املحرتفني قبل انطالق الدوري
لكن تأشرية الدخول حالت دون ذلك ،ونأمل
أن يصلوا قريبا لينخرطوا بالتدريبات”.
وبين أن “القوة الجوي�ة فريق يضم خرية
العب�ي املنتخ�ب الوطني ،والعبينا ش�باب
وتغيرت أغل�ب الخط�وط بعد مغ�ادرة 9
العبين م�ن التش�كيلة األساس�ية ،ونحن
بحاجة للوقت ملزيد من االنسجام”.
وأش�ار “رغم الفوارق لكننا صعبنا املهمة
على الق�وة الجوي�ة واله�دف الوحيد جاء
م�ن ركلة حرة وليس م�ن جملة تكتيكية،
ألننا أغلقنا املنافذ بأس�لوب جيد ،القاس�م
س�يظهر بش�كل مختلف بعد مرور خمس
جوالت ،والتحاق املحرتفني”.

ماجد ثامر  :عدد من األندية سلمت تعهدات للجنة الرتاخيص بايفاء ديونها
بغداد /امري الداغستاني
أك�د مدي�ر لجن�ة الرتاخي�ص يف االتحاد
العراق�ي لك�رة القدم ماج�د ثامر ،ي ان
عددا من االندية س�لمت بش�كل رس�مي
تعهداتها للجنة الرتاخيص.
وق�ال ثام�ر إن “تقدي�م التعه�دات م�ن
قب�ل االندية والتي تخص استرداد ديون
الالعبني واملدربني وحل متعلقاتهم املالية

قبل نهاية شهر ترشين األول املقبل وهو
املوعد النهائي للتس�ديد  ،وس�يبعد خطر
العقوبة عن اغلب االندية املمتازة املهددة
وعددها  16نادياً”.
واض�اف ،أن “عىل االندي�ة ايجاد الحلول
الرسيع�ة فاملوق�ف خطير والب�د م�ن
استرداد املبال�غ الت�ي بذمته�ا لالعبين
واملدربين الذي�ن رفع�وا ش�كواهم ض�د

االندية املعنية”.
وتاب�ع ثام�ر“ ،يف ح�ال ع�دم التس�ديد
يف املوع�د ال�ذي ح�دد وه�و الخام�س
والعرشين من الش�هر املقبل فان االتحاد
االسيوي سيسحب الرتاخيص من االندية
املقرصة”.
واوض�ح ان “اللجنة س�تضطر الرس�ال
اس�ماء االندية التي لم تس�دد بعد انتهاء

الوق�ت املح�دد الن�ه يف ح�ال ع�دم رفع
االس�ماء فان االتحاد العراقي س�يعاقب
من قبل االتحاد االسيوي”.
واش�ار ثام�ر ،اىل ان “هنال�ك تح�ركات
جادة من قب�ل وزير الش�باب والرياضة
الكابت�ن عدنان درجال لح�ل هذه االزمة
م�ن خلال متابعاته املوض�وع وايصاله
للحكومة العراقية بغية التدخل واالسهام

يف التسديد”.
يذك�ر ان مجم�ل الدي�ون املرتاكم�ة عىل
االندية التي بذمتها م�ن مبالغ بلغت 17
مليار دينار ولنادي الطلبة حصة االس�د
كونه اكثر نادي مطلوب لالعبني واملدربني
بين االندي�ة وال�ذي بل�غ ارب�ع مليارات
وستمائة وثمان وخمسون مليون دينار
عراقي .
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كأس الرابطة االجنليزية

بداية مميزة حلامل اللقب مانشسرت سييت وليفربول يتخطى نوريتش بسهولة
اكتس�ح حامل اللقب مانشستر س�يتي
ضيف�ه ويكوم�ب ون�دررز م�ن الدرج�ة
الثاني�ة  6-1وعبر إىل راب�ع أدوار كأس
رابطة املحرتفني اإلنكليزية.
ويأم�ل س�يتي حام�ل لقب املس�ابقة يف
آخر أربع نس�خ االنف�راد بالرقم القيايس
إذ يتش�ارك راهن�ا ً مع ليفرب�ول بثمانية
ألقاب ،علما ً بأن فري�ق الـ “ريدز” أحرز
آخر القابه يف عام .2012
واعتم�د مدرب “س�يتيزنس” اإلس�باني
بيب غوارديوال عىل خط دفاع ش�اب فيما
دفع بمعظم العبي�ه النجوم يف املقدمة يف
مباراة اعتربت يف غاية الس�هولة ،فكانوا
عند حس�ن ظنه برغم أن الضيف س�جل
ه�دف التق�دم عبر برن�دون هانلان يف
الدقيقة .22
ولم يدم تقدم ويكومب سوى  7دقائق اذ
أدرك س�يتي التعادل عرب البلجيكي كيفن
دي بروين ( ،)29ليبدأ املسلسل التهديفي
مع ال�دويل الجزائري ري�اض محرز الذي
س�جل الهدفين الثان�ي والخام�س يف
الدقيقتين  43و ،83فيم�ا أض�اف في�ل
ف�ودن الثالث ( )45+1واالس�باني فريان
توري�س الرابع ( ،)71ليختتم البديل كول
باملر املهرجان التهديفي يف الدقيقة .88
ويف أب�رز املباريات ،س�قط إيفرتون عىل
يد كوينز ب�ارك رينجرز من الدرجة األوىل
ب�ركالت الرتجي�ح  8-7إث�ر نهاية الوقت
األصيل .2-2

وواصل إيفرت�ون بقيادة امل�درب الجديد
اإلس�باني رافاي�ل بينيتي�ث عروض�ه
املهزوزة بعد خس�ارته القاس�ية األخرية
ام�ام أس�تون فيلا يف ال�دوري املحلي
3صفر السبت املايض.كذلك و ّدع واتفورد الوافد الجديد إىل دوري
النخب�ة املس�ابقة عىل يد س�توك س�يتي

(درجة أوىل) بخسارته بنتيجة .1-3
واحتاج س�اوثهامبتون لركالت الرتجيح
ليف�وز على ش�يفيلد يونايت�د املناف�س
بالدرج�ة األوىل  4-2بع�د انته�اء املباراة
بالتعادل .2-2
وفاز لي�دز يونايتد أيضا بركالت الرتجيح
 6-5على ملعب فولهام (درجة أوىل) بعد

انتهاء املباراة بدون أهداف.
بلغ ليفرب�ول الدور الرابع يف كأس رابطة
املحرتفني اإلنكليزي�ة بفوزه عىل مضيفه
نوريتش سيتي بثالثية نظيفة.
افتت�ح اليابان�ي تاكوم�ي مينامين�و
التس�جيل مبك�را ً لليفرب�ول يف الدقيق�ة
الرابعة وأضاف البلجيكي ديفوك أوريجي

الهدف الثاني يف الدقيقة  50قبل أن يسجّ ل
مينامينو هدفه الشخيص الثاني والثالث
لفريقه يف الدقيقة  80من عمر املباراة.
كلوب يكيل املديح لثنائي ليفربول
أش�اد يورج�ن كل�وب م�درب ليفرب�ول
بقوة ش�خصية تاكومي مينامينو بعدما
تعاىف الالعب الياباني الدويل من مش�اكل
اإلصاب�ات وس�جل هدفين خلال الفوز
 3-0عىل نورويتش سيتي يف كأس رابطة
األندية اإلنجليزية لكرة القدم.
وش�ارك الالع�ب البالغ عم�ره  26عاما،
وال�ذي قضى املوس�م امل�ايض مع�ارا يف
س�اوثهامبتون قب�ل التع�رض إلصابة يف
الفخذ هذا الش�هر ،ألول مرة مع ليفربول
هذا املوس�م وس�جل هدفني بينما أضاف
ديفوك أوريجي هدفا.
وق�ال كل�وب للصحفيني“ :إن�ه يف لحظة
رائع�ة .أع�رف أنه ل�م يلعب كثيرا لكنه
أصيب يف الوقت اليسء ،وعاد وتعاىف”.
وأض�اف“ :هذا ليس س�هال لكنه صاحب
ش�خصية قوية واس�تمتع باملباراة .هذا
مه�م من أجل�ه وهذا مهم م�ن أجلنا ،لذا
سنس�اعده وسيس�اعدنا”.وأجرى كلوب
تس�عة تغيريات عىل التشكيلة األساسية
وأرشك الش�ابني كايد ج�وردون وكونور
براديل ،كما دفع بالع�ب األكاديمية تايلر
مورت�ون بين الشوطني.وأش�اد امل�درب
األملاني كثريا بأداء العب الوس�ط املهاجم
جوردون البالغ عمره  16عاما.

انرت يقلب الطاولة على فيورنتينا ويتصدر الدوري االيطالي
قل�ب إنرت ميالن ،الطاول�ة عىل مضيف�ه فيورنتينا ،وحول
تأخ�ره إىل فوز بنتيجة  ،3-1عىل ملعب أرتيميو فرانكي ،يف
خامس جوالت الدوري اإليطايل.
تقدم ري�كاردو س�وتيل لفيورنتينا بالدقيق�ة  ،23قبل أن
يحرز ماتيو دارميان وإيدين دجيكو وإيفان برييس�يتش،
أهداف إنرت بالدقائق  52و 55و.87
ورفع إنرت ميالن رصي�ده إىل  13نقطة باملركز األول ،بينما
تجمد رصيد فيورنتينا عند  9نقاط باملركز الخامس.
وفرض جنوى التعادل  2 / 2عىل مضيفه بولونيا يف املرحلة
الخامسة من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وانتهى الش�وط األول بالتعادل الس�لبي ثم تق�دم بولونيا
بهدف عن طريق املدافع األس�كتلندي الش�اب آرون هيكي
يف الدقيق�ة  49لك�ن بع�د س�ت دقائ�ق فق�ط أدرك ماتيا
ديسترو التع�ادل لجنوى.وحص�ل بولوني�ا على رضب�ة
ج�زاء ترجمه�ا املهاجم النمس�اوي مارك�و ارناوتوفيتش
إىل ه�دف التقدم ألصح�اب األرض قبل خم�س دقائق من
من
النهاية.ولك�ن قب�ل دقيق�ة واح�دة

ليفاندوفسكي يتسلم احلذاء الذهيب ويشكر زوجته احملفز األوّل له

تس�لم مهاجم باي�رن ميوني�خ البولن�دي روبرت ليفاندوفس�كي
جائ�زة الحذاء الذهبي التي تكاف�ئ منذ عام  1968أفضل هداف يف
الدوريات األوروبية ،شاكرا ً زوجته التي يعتربها “مدرب التحفيز”
األوّل بالنسبة له.
وس�جل هداف النادي البافاري ،البالغ  33عاماً ،يف املوس�م املايض
 2020-2021يف الـ “بوندس�ليغا”  41هدف�ا ً يف  29مباراة ،ليحطم
الرق�م القيايس لعدد األهداف املس�جلة يف موس�م واحد واملس�جل
بإس�م “املدفعجي” الس�ابق لبايرن الراحل غيرد مولر والذي كان
حققه يف موسم  1971-1972مع  40هدفاً.
وتابع أفضل العب يف العالم عام  2020عىل املنوال ذاته منذ انطالق
املوسم الجديد ملنافسات الدوري املحيل حيث يحتل فريقه الصدارة
مع  13نقطة متس�اويا ً مع فولفس�بورغ ولكن مع فارق األهداف
لصالح�ه ،اذ بلغ رصيده  7أهداف بعد  5مراحل ليرتبع عىل صدارة
الهدافني متساويا ً مع مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ
هاالند.قال ليفاندوفس�كي خالل الحفل الذي أقيم يف متحف بايرن
يف ملعب “أليانتس أرينا” يف ميونيخ“ :يتوجب ّ
عيل ش�كر عقيلتي،
فهي س�ند كبير بالنس�بة يل وأفضل حاف�ز عندما تس�وء األمور
قليالً”.وتهتم آنا ليفاندوفس�كا أخصائية التغذية والتي س�بق لها
أن مارس�ت رياضة الكاراتيه على الصعيد الدويل ،بالنظام الغذائي
لزوجها الهداف.
ً
قائلة“ :أنا فخورة به للغاية ،إنه ش�خص
ردت آن�ا التحية لزوجها
استثنائي كريايض وكرشيك وكصديق وكزوج”.
يف املقاب�ل ،أثنى مدي�رو بايرن ورئيس الن�ادي هريبرت هاينر عىل
مزايا القناص ليفاندوفكيس واحرتافيته وروحه الجماعية.
م�ن ناحيته ،أكد ليفاندوفس�كي الذي ُيق�ارن بالعميل الربيطاني
الش�هري جيم�س بوند (“العمي�ل  )”009أنه ال ين�وي التوقف عند
ً
قائلا“ :األمر لم ينته بعد ،ما زلنا متعطشين لأللقاب”
ه�ذا الحد
يف إش�ارة إىل رغبته يف الفوز بمس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا للمرة
الثانية بعد عام .2020
وب�ات البولن�دي ثاني العب فق�ط يف الدوري األملان�ي يحرز جائزة
الحذاء الذهبي بعد مولر بالذات ( 1970و  ،)1972فيما أحرز النجم
األرجنتين�ي ليوني�ل مييس الجائزة س�ت مرات مقاب�ل أربع مرات
للنج�م الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو .وتتضمن الئح�ة الفائزين
اس�ماء هدافني من العي�ار الثقيل كالهولندي ماركو فان باس�تن
والربازييل رونالدو والربتغايل أوزيبيو.
وت�م اعتماد منذ ع�ام  1997نظ�ام جديد للفائز بالح�ذاء الذهبي

يمن�ح األفضلي�ة للبط�والت الكربى .حي�ث يس�اوي كل هدف
يس�جل يف البطوالت الخمس الكربى يف ترتيب االتحاد األوروبي
لكرة القدم “ويفا” (إنكلرتا ،إس�بانيا ،إيطاليا ،أملانيا وفرنسا)
نقطتين .فيم�ا يحص�ل الهداف�ون يف البط�والت املصنفة بني
املركزين الس�ادس والـ  22عىل  1.5نقطة عن كل هدف ،مقابل
نقطة واحدة يف البطوالت األخرى.
كان يشيد بعقلية ليفا
ـ أش�اد أوليف�ر كان ،الرئي�س التنفي�ذي لباي�رن ميونيخ،
بعقلية البولن�دي روبرت ليفاندوفس�كي ،مهاجم
الفري�ق البافاري ،بعد ف�وزه بجائزة الحذاء
الذهبي لعام .2021
وس�جل روبرت ليفاندوفس�كي 41
ً
هدف�ا يف ال�دوري األملاني املوس�م
امل�ايض ،وت�وج بجائ�زة الحذاء
الذهب�ي الت�ي تمن�ح ألفض�ل
هداف يف الدوريات األوروبية.
وق�ال كان يف ترصيح�ات
للموق�ع الرس�مي لباي�رن
“روب�رت
ميوني�خ:
ليفاندوفس�كي ه�و
أفض�ل الع�ب يف العالم
لهذا العام لس�بب ما،
أهداف�ه تق�ول كل
يشء واستمراريتها
هي تعبري عن مدى
صعوب�ة عمله كل
يوم”.
وأض�اف“ :لق�د
صن�ع التاري�خ يف
باي�رن ميونيخ ،س�واء
مع فريقه أو ش�خص ًيا ،هو
مث�ال جي�د آخر عىل كيفي�ة عثور
كبار الالعبين الدوليني عىل موطن ريايض
يف بايرن ميونيخ ،وقضاء أفضل س�نوات
حياته�م املهنية هن�ا ،والف�وز بالعديد
من األلقاب”.وج�اء النجم األرجنتيني
ليوني�ل ميسي ،املت�وج بالجائ�زة 6
مرات ،يف املركز الثاني برصيد  30هدفا
سجلها لربش�لونة اإلسباني يف املوسم
املايض ،قبل أن ينتقل إىل باريس سان
جريمان الفرنيس.
وتلاه النج�م الربتغايل كريس�تيانو
رونالدو برصيد  29هدفا ،س�جلها
ليوفنت�وس اإليطايل ،قبل أن ينتقل
إىل مانشسرت يونايتد اإلنجليزي.
وكان تشيرو إيموبيلي الع�ب
التس�يو اإليطايل ،قد ف�از يف العام
املايض بالجائزة.

النهاي�ة حصل جن�وى أيضا عىل رضبة جزاء س�جل منها
املداف�ع املخضرم دومينيك�و كريش�يتو ه�دف التع�ادل
القاتل.
ورفع بولوينا رصيده إىل  8نقاط يف املركز الس�ادس مقابل
أربع نقاط لجنوى يف املركز الرابع عرش.
يف املب�اراة الثانية يف برغاموّ ،
حق�ق أتاالنتا فوزا ً مهما ً عىل
ضيفه ساسوولو بنتيجة .2-1
سجل أهداف اللقاء الثالثة يف الشوط األوّل ،فافتتح أتاالنتا
التس�جيل عرب االملاني روبن غوزنس بع�د ثالث دقائق من
صافرة البداية ،وأضاف دافيدي تساباكوستا الهدف الثاني
( ،)37فيما سجّ ل للضيوف دومينيكو برياردي )44(.
واظه�ر أتاالنت�ا ال�ذي حقق ف�وزه األوّل هذا املوس�م عىل
أرضه بعد تعادل وخس�ارة ،بعضا ً من املستوى الذي قدمه
يف املوسم املايض ،وجاء الش�وط االول مميزا لفريق املدرب
جيانبيريو غاسبرييني فأثمر هدفني.
وتمك�ن برياردي من تقليص النتيجة لساس�وولو يف أواخر
أن اتاالنت�ا حافظ عىل تقدم�ه ملحقا ً
الش�وط االوّل ،غير ّ
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اعالم الكرتوني

سواريز يقود أتلتيكو مدريد
النتزاع فوز صعب من خيتايف

نج�ح أتلتيكو مدريد يف اقتناص فوز بال�غ الصعوبة بهدفني مقابل
هدف من مستضيفه خيتايف يف افتتاح املرحلة السادسة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.وافتتح ستيفان ميرتوفيتش التسجيل لخيتايف
يف الدقيقة  45من الشوط األول ،وتمكن لويس سواريز من اقتناص
التع�ادل ألتلتيك�و يف الدقيق�ة  ،78قبل أن يواص�ل تألقه مع حامل
اللق�ب وينجح يف إحراز الهدف الثان�ي يف الدقيقة  )90+1(.وارتقى
أتلتيك�و مدريد إىل الصدارة بع�د أن رفع رصيده إىل  14نقطة بعد أن
حقق انتصاره الرابع يف املس�ابقة مقاب�ل تعادلني ،ويتفوق أتلتيكو
بف�ارق نقطة وحيدة عىل ريال مدريد الثاني والذي اس�تضاف ريال
ماي�وركا أمس األربعاء.من جانبه واص�ل خيتايف نتائجه املتواضعة
بعد أن تلقى خسارته السادسة عىل التوايل.

مستشار البورتا يهاجم كومان وبيكيه

تحدث إنريك ماس�يب ،مستشار خوان البورتا ،رئيس برشلونة ،عن
وضعية املدرب الهولندي رونالد كومان ،املدير الفني للفريق ،يف ظل
ما ت�ردد مؤخرًا.وارتبط اس�م كومان بالرحيل عن برش�لونة عقب
التع�ادل أم�ام غرناطة ( ،)1-1قب�ل يومني ،عىل ملع�ب كامب نو،
ضمن مباريات الجولة الخامس�ة لليجا.وقال ماسيب يف ترصيحات
نقلته�ا صحيفة “مون�دو ديبورتيفو” اإلس�بانية“ :كومان ال يزال
يمل�ك رصي� ًدا يف مكان�ه ،إذا كان امل�درب م�ا زال يف منصب�ه ،فمن
املفهوم أنه يجب منحه الثقة لتحسني األوضاع”.وأضاف“ :بالطبع،
س�بق وأن أش�ار البورتا يف حملته االنتخابية ،ألن كل يشء سيعتمد
عىل النتائج ،وكذلك عىل األداء ،إحد املقدمات هو أن يستمتع الناس
بفريقهم”.وبس�ؤاله“ :هل ب�دأ البورتا يقلق م�ن الوضع الحايل؟”،
أجاب“ :عندما ترى األمور تسير به�ذه الطريقة ،فمن الطبيعي أن
تقلق ،هناك قلق بش�أن النتائج بالطبع”.وعن احتمالية تويل تشايف
تدري�ب البارس�ا ،قال“ :ذات يوم س�ينتهي به األم�ر بالتدريب هنا،
وكذلك مع البورتا ،لكن كومان موجود اآلن”.وانتقد ماسيب عبارة:
“ه�ذا م�ا لدينا” ،الت�ي اتفق فيها جيرارد بيكيه ورونال�د كومان،
عقب الخس�ارة بثالثية أمام بايرن ميونيخ يف دوري األبطال ،وقال:
“عندم�ا تتعرض ملث�ل تلك النتيجة ،ال يمكنك التفكير يف أنه لم يعد
هن�اك املزيد ،من يدافع عن قميص برش�لونة ،علي�ه أن يبذل كل ما
لديه عىل أرض امللعب ،فعندما يشعر الجمهور بذلك ،سيدعمونك وال
يطلقون الصافرات عليك”.

جوارديوال :دي بروين حيتاج إىل الوقت
قال بيب جوارديوال مدرب مانشسرت
س�يتي إن صانع اللع�ب كيفن دي
بروين يس�تعيد مس�تواه بعد عدة
إصابات لكنه يحت�اج إىل املزيد من
الوقت لدخول التش�كيلة األساسية
بانتظ�ام ،وذلك رغم مس�تواه القوي
خلال الفوز عىل ويكوم�ب واندرارز يف
كأس رابط�ة األندي�ة اإلنجليزي�ة لكرة
القدم.وعانى دي بروين ( 30عاما)،
والذي يعد بني أفضل العبي
الوسط يف العالم ،من
إصاب�ة يف وجهه
خالل خس�ارة
س�يتي أمام

تشيليس يف نهائي دوري أبطال أوروبا يف مايو
أيار ،وش�ارك مع بلجيكا خالل الهزيمة أمام
إيطاليا يف دور الثمانية لبطولة أوروبا 2020
وتع�رض إلصابة يف أربطة الكاحل.ودخل دي
بروين التشكيلة األساسية للمرة الثانية فقط
هذا املوسم ،وسجل هدفا واستمر  90دقيقة
ليساعد س�يتي حامل اللقب عىل الفوز 6-1
على ويكومب لكن جوارديوال ق�ال إن العبه
الب�ارز كان يحت�اج إىل “فرتة إعداد مناس�بة
قبل املوس�م”.وقال جواردي�وال للصحفيني:
“بطول�ة أوروب�ا ل�م تك�ن مثالي�ة وبعد أن
تعرض لإلصابة مع املنتخب الوطني ،يحتاج
إىل أن يك�ون الئق�ا وأن يك�ون مس�تعدا من
الناحية البدنية”.

وأض�اف“ :ولهذا الس�بب كان رائع�ا جدا ما
فعل�ه حيث أنه لم يص�ل إىل الحالة املثالية...
لكن�ه يتحس�ن بش�كل تدريجي”.وأب�دى
جواردي�وال س�عادته بمس�اهمة دي بروين
الدفاعي�ة أيضا.وقال مدرب س�يتي إن العب
الوس�ط فيل ف�ودن ،الذي هز الش�باك أيضا
وصنع هدفني ،يسري يف طريقه نحو استعادة
لياقته بعد إصابته خلال اللعب مع منتخب
إنجلرتا.
وأض�اف“ :في�ل كان مصابا ملدة ش�هرين.
إن�ه ال يحت�اج إىل عدد كبير م�ن املباريات
الس�تعادة مس�تواه ألن�ه ش�خص يعي�ش
 24س�اعة يف الي�وم من أج�ل اللعب وحالته
البدنية رائعة”.

بيليه :سأعود قريبًا إىل سانتوس

واصل أسطورة كرة القدم الربازيلية ،إيدسون
أرانت�س دو ناس�يمنتو “بيلي�ه” ،برنام�ج
العالج الطبيعي باملستشفى ،حيث يرقد منذ
الجراح�ة التي خضع لها الس�تئصال ورم يف
القولون.
ونشر بطل العالم مع منتخب الربازيل ثالث
م�رات ،عرب حس�اباته االجتماعية ،مقطع
فيدي�و جدي�د يظهر في�ه ب�روح دعابة،
بينم�ا يزاول تمرينات بذراعيه وس�اقيه
عىل متن دراجة.
ومزح بيليه قائلا“ :عرب التبديل هكذا
سأعود قريبا إىل سانتوس” ،يف إشارة
إىل الفريق ال�ذي أمىض معه  18عاما
م�ن مسيرته الكروي�ة الالمعة ،بني
.1956-1974
وكش�ف األس�طورة صاحب الـ80
عام�ا أنه “مح�اط بالحب والدعم،

كي يشعر بأنه أفضل كل يوم”.
كان بيلي�ه قد دخل املستش�فى يف  31أغس�طس/آب
امل�ايض ،إلجراء فحوصات دوري�ة أظهرت وجود ورم
يف القول�ون ،ليخض�ع لجراح�ة يف الرابع من الش�هر
الجاري ،ويبدأ بعدها فرتة نقاهة.
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رابطة الصحفيني األملان تدين اعتداءات
الشرطة على مراسلني

برلني/أسوشييتد برس:
دان�ت رابط�ة الصحفيين األمل�ان ،هجم�ات
الرشطة عىل املراسلني الذين غطوا احتجاجات
يمينية متطرفة يف مدينة اليبزيغ رشقي البالد،
السبت املايض.
وقال�ت الرابط�ة ّ
إن ثالث�ة صحفيين تعرضوا
لالعت�داء البدني م�ن قبل أفراد رشط�ة ،بينما
قال عدة مراس�لني آخرين إنهم لم يتمكنوا من
أداء عملهم بس�بب الرشطة بالرغم من إظهار
هوياتهم الصحفية.
ودانت رئيسة الرابطة يف والية سكسونيا ،إينه
ديبمان ،الهجمات “بأش�د العبارات املمكنة”،
وعربت ع�ن األس�ف إزاء وقوعه�ا بالرغم من
“العديد من الح�وارات التي أجريناها مع قادة
الرشطة خالل الشهور والسنوات املاضية”.
وذكرت الرابط�ة ّ
أن أحد املصورين املس�تقلني
س�قط على األرض بع�د أن دفعت�ه الرشط�ة

بمعدات مكافحة الشغب يف شارع صغري.
وقال املصور كونال كريني الذي يعمل يف برلني،
إنه كان يصور راشقي الحجارة عندما تدخلت
الرشطة .وأخرب “أسوشييتد برس” قائالً “كان
واضح�ا ً للغاي�ة أنن�ي م�ن الصحاف�ة ،لكنهم
عندم�ا ركض�وا تجاه�ي ،دفعن�ي أحده�م إىل
السيارة ولكمني آخر يف مؤخرة رأيس”.
وأض�اف أن معداته دم�رت يف الهجوم فاضطر
إىل فت�ح حس�اب عىل موق�ع “غو فان�د مي”
ملس�اعدته يف تغطي�ة تكالي�ف اس�تبدالها
وإصالحها.
وقالت رشطة اليبزي�غ ّ
إن  7من أفراد الرشطة
أصيب�وا بعد االحتجاج ال�ذي ُنفذ للتضامن مع
جماعة يسارية متطرفة وتحول إىل العنف.
وأضاف�ت الرشط�ة أنه�ا تفح�ص املقاط�ع
املص�ورة التي تعرض الهجمات عىل مراس�لني
وتسعى إىل الحصول عىل إفاداتهم.

بسبب تقرير عن تهربه الضريبي

ترامب يقاضي ابنة شقيقه وصحيفة “نيويورك تاميز”
نيويورك /متابعة الزوراء:
رفع الرئي�س األمريكي الس�ابق دونالد ترامب
دع�وى قضائية عىل ابنة ش�قيقه ،م�اري إل.
ترام�ب ،وعلى صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز”،
ّ
تفصل مزاعم
بسبب مقالة نرشت عام ،2018
“مش�اركته يف مخطط�ات رضيبية مش�كوك
فيها ...وبينها االحتيال املبارش” ،ما س�مح له
بالحص�ول عىل  413ملي�ون دوالر أمريكي من
وال�ده ،فرد ترام�ب ،عرب تخفيض�ات رضيبية
مخالفة.
الدعوى القضائية رفع�ت يف محكمة مقاطعة
دوتش�يس يف نيويورك ي�وم الثالثاء ،وتزعم أن
م�اري ترام�ب وصحيف�ة “نيوي�ورك تايمز”
وعىل األقل  3من مراسليها “تورطوا يف مؤامرة
خبيثة ،للحصول عىل س�جالت شديدة الرسية
والحساسية” ،تتعلق بالشؤون املالية للرئيس
ً
وفق�ا للدع�وى القضائية،
األمريكي الس�ابق.
ً
تكب�د دونالد ترام�ب أرضارا ال تق�ل عن مائة
ملي�ون دوالر أمريك�ي ،نتيج�ة اإلج�راءات
املزعومة ،وفق ما كش�فه موقع “دييل بيست”
امس األربعاء.
يطل�ب ترام�ب من الق�ايض منع اإلف�راج عن
اإلق�رارات الرضيبي�ة ،وينتق�د وزارة العدل يف
إدارة الرئيس الحايل جو بايدن ،للس�ماح بهذه
الخطوة.
وترام�ب ،عىل عكس املرش�حني الرئاس�يني يف
الواليات املتحدة يف التاريخ الحديث ،رفض نرش
سجالته الرضيبية.
“نيوي�ورك تايمز” ومراس�لوها الثالثة الواردة
أس�ماؤهم يف الدع�وى القضائي�ة ،وهم ديفيد
بارس�تو وس�وزان كريغ وراس بيوتنر ،فازوا
عام  2019بجائزة “بوليتزر” ،يف فئة “التقارير
التفسيرية” ،عن تحقيقهم الذي استغرق 18
شهراً ،وتوج باملقالة املذكورة.

عندم�ا نشرت املقال�ة ،رفض ترام�ب ما جاء
فيها ،ووصفها بـ”اململة”.
وتزع�م دع�وى دونال�د ترام�ب أن “نيوي�ورك
تايم�ز” أث�رت عىل م�اري ترامب ،ملس�اعدتها
يف الحص�ول عىل وثائق رسية ،على الرغم من
اتفاق التس�وية الذي وقعته بعد طعن قانوني
يف وصي�ة فرد ترام�ب .يف كتاب م�اري ترامب
لعام  ،2020وعنوان�ه Too Much and Never
 ،Enoughذك�رت بالتفصي�ل كي�ف س�اعدت
املراس�لني يف الحص�ول على الس�جالت املالية
لدونالد ترامب.
ع�ام  ،2020رفعت ماري ترام�ب أيضا ً دعوى
قضائية ضد دونالد ترامب واثنني من أشقائه،
قائلة إنهم احتال�وا عليها بعرشات املاليني من
ال�دوالرات األمريكي�ة قبل عقود ،عبر التالعب
املزعوم بقيمة املمتلكات والكذب عليها بش�أن
قيمة مرياثها.
وقال�ت متحدث�ة باس�م “نيوي�ورك تايم�ز”،
لصحيفة “واش�نطن بوس�ت” ،امس األربعاء،
إن تغطي�ة الصحيف�ة لرضائ�ب دونالد ترامب
“س�اعدت يف إعلام املواطنين ،عبر تقاري�ر
دقيق�ة ،عن موض�وع يهم املصلح�ة العامة”.
وأك�دت“ :ه�ذه الدع�وى محاول�ة إلس�كات
املؤسس�ات اإلخباري�ة املس�تقلة ،ونخط�ط
للتصدي لها بقوة”.
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جدل حول نقل التلفزيون الرمسي خطاب الرئيس التونسي
تونس/متابعة الزوراء:
أث�ار الخطاب الذي ألق�اه الرئيس التونيس
قيس س�عيد ،م�ن محافظة س�يدي بوزيد
بالوسط الغربي التونيس الكثري من الجدل
يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي يف تونس.
الجدل لم يتعلّق فق�ط بما ورد يف الخطاب
بل تعداه إىل مستوى التغطية لهذا الخطاب
ال�ذي نقل�ه التلفزي�ون الرس�مي التونيس
بش�كل مبارشّ ،
لكن التغطية أيضا ً ش�ابها
الكثير م�ن األخط�اء التقني�ة م�ن حيث
وضوح الصورة واالنقطاع املتواصل للكالم
وانقطاع الصورة يف أكثر من مناسبة.
البعض حمّل التلفزيون التونيس املسؤولية
عن رداءة الصوت والصورة ،فكتب أس�تاذ
اإلعلام بمعه�د الصحافة وعل�وم األخبار
بتونس ،محمد قنطارة“ :تلفزيون الهواة،
ال يكف�ي أن البث املبارش كان مهنيا عنوان
أضف إىل ذلك أنه كان من املفروض
فش�لِ ،
الرج�وع باألخبار والتحلي�ل للخطاب .كل
هذا يببن أن التلفزة ليس�ت تلك املؤسس�ة
التي قضيت فيها ثالث س�نوات من عمري
تذكرت الليلة كتاب صديقي األستاذ الجليل
فتحي لسري دولة الهواة” .وهو رأي شاركه
فيه عبد السالم الونييس الذي كتب“ :رداءة
الصوت وع�دم تصوير الجمهور يف خطاب
الرئيس الليلة ،أكرب حماقة ترتكبها التلفزة

منذ تأسيس�ها .ال ندري بماذا س�يتعللون،
لك�ن ال يشء يغف�ر ه�ذا الخط�أ القاتل”.
وكتب النارش والشاعر الحبيب الزغبي“ :يف
القرن الواحد والعرشين ،يف السنة الواحدة
والعرشين بعد األلفني ،تلفزة وطنية تعجز
عن تأمين نقل مبارش عىل بع�د  200كلم
من مقرها بينم�ا كان األمر ممكنا بهاتف
نقال فقط”.
البع�ض اآلخ�ر وج�د أع�ذارا ً للعاملين يف
التلفزي�ون ومنهم رئيس إح�دى النقابات
بالتلفزيون التونيس ،وليد منرص ،الذي أكد
أن الخطأ ال يتحمله التلفزيون التونيس بل

مصالح اإلعالم بالرئاس�ة التونس�ية حيث
كتب“ :تم إعالم التلف�زة الوطنية بخطاب
رئيس الجمهورية يف حدود السابعة والربع؛
وهي مدة غري كافية لتنقل الحافلة عىل عني
املكان للقيام بتصوير الخطاب ولكن يبدو
كذل�ك أن قناة عربية أخرى كانت موجودة
يف س�يدي بوزيد وقامت بالتصوير ،يف هذه
الحال�ة كان أمام التلف�زة الوطنية خياران
إما التنس�يق مع القن�اة العربي�ة والقيام
بب�ث مشترك وإال ب�ث الخطاب مس�جالً
بع�د األخبار ،لتفادي الصورة املخجلة التي
وصلت إىل العال�م؛ التلفزة تعج بالكفاءات

وأصغر مخرج كان ينجم يقوم بهذه املهمة
على أحس�ن وج�ه” .وأض�اف ّ
أن “أولوية
العاملين يف الرئاس�ة التونس�ية البث عىل
صفحة فيس�بوك للرئاس�ة التونسية ولم
يفكروا يف جمهور التلفزيون التونيس لذلك
تحصل مثل هذه األخطاء”.
وهو رأي ش�اركه فيه املدير العام الس�ابق
للتلفزيون التونيس إبراهيم الفرييض الذي
قال“ :لس�ت يف موقع الدفاع عن مؤسس�ة
التلف�زة الوطني�ة وق�د صبّ عليه�ا أغلب
املتابعين ج�ام غضبهم بع�د فضيحة بث
خط�اب الرئيس من س�يدي بوزي�د ،ولكن
وددت فق�ط اإلس�هام ببع�ض املالحظات
األولي�ة ومنه�ا خاص�ة أن الزي�ارات
“الفجائي�ة” ع�ادة م�ا يق�ع اإلع�داد لها
مسبقا مع وس�ائل اإلعالم التي يتم عليها
االختيار لتغطية الحدث ،بما يسمح بتوفري
التجهي�زات التقني�ة الخاص�ة وتس�خري
األقم�ار الصناعي�ة والخط�وط الهاتفي�ة
املطلوب�ة فضلا ع�ن امل�وارد البرشي�ة
الالزمة”.
يذك�ر أن التلفزي�ون التونسي يعان�ي من
موجة م�ن االنتقادات ،يربطه�ا الكثريون
بين املضامين الت�ي ينتجه�ا والرس�وم
الشهرية التي يدفعها املواطن التونيس لهذا
التلفزيون وقد طالب الكثريون بإلغائها.

تلفزيون املستقبل اللبناني يبدأ “ورشة العودة”
بريوت/متابعة الزوراء:
ب�دأت ورش�ة العم�ل م�ن أجل
ع�ودة تلفزي�ون املس�تقبل
اللبنان�ي إىل الس�احة اإلعالمية،
بعد تعليق العم�ل فيه وتصفية
حق�وق العاملني والعامالت منذ
سبتمرب/أيلول  2019إثر األزمة
ن�ي به�ا رئي�س
املالي�ة الت�ي مُ َ
ال�وزراء األس�بق ومال�ك القناة
س�عد الحريري ،وانعكست عىل
كل مؤسساته.
وأكد الصحفي والقيادي يف “تيار
املس�تقبل” عبد الله بارودي ،أن
“الرئيس الحري�ري اتخذ القرار
بش�كل نهائ�ي بإع�ادة فت�ح
َ
يستأنف البث
التلفزيون ،عىل أن
مبدئيا ً خلال ش�ه َريْن أو ثالثة
تقريباً ،تبعا ً ملس�ار التحضريات
التقنية واللوجستية التي بدأت،
وهناك ورش�ة مكثف�ة لالنتهاء
منها”.ولف�ت ب�ارودي إىل أن
“ال معلوم�ات وافي�ة بع�د ع�ن
التوظيف�ات الجدي�دة ،بانتظار
انته�اء التحضيرات وتحدي�د
ش�بكة الربامج ،وبالتايل اكتمال
املشهد من الصعد كافة”.
يذك�ر أن “ع�ودة التلفزي�ون يف
ّ
ظ�ل األزمة االقتصادي�ة الحادة
ويف
لبن�ان،
به�ا
ر
يم
الت�ي
وقتٍ
ّ
ال ت�زال هن�اك حق�وق مادي�ة
للموظفين والعاملني يف ش�بكة
املستقبل لم تط َو صفحتها بعد،
هدفها األسايس انتخابي ملواكبة
االس�تحقاق النياب�ي املرتقب يف
مايو/أيار .”2022
وه�ذا خصوص�ا ً “بع�د تراج�ع
رصي�د الحري�ري سياس�يا ً
وش�عبياً ،ما يحت�م عليه وجود
وسيلة إعالمية تدعمه بالكامل،
ع�دا ع�ن مخطط�ه اإلعالم�ي

عام لتعزيز حملة تياره
بش�كل ٍ
االنتخابي�ة ،منه�ا فت�ح املنابر
على أوس�ع نط�اق وتغطي�ة
النش�اطات ،وهي خط�وة تلجأ
إليه�ا كل الق�وى السياس�ية
والش�خصيات املرش�حة م�ن
رج�ال أعمال وآخرين من حملة
األموال ،يف حني تضيّق املس�احة
عىل الناشطني املدنيني الراغبني
يف تغيير الطبق�ة الحاكم�ة
والوجوه التقليدية”.
تج�در اإلش�ارة إىل أن ش�قيق
رئي�س “تي�ار املس�تقبل” بهاء
خص�ام
الحري�ري ،وه�و على
ٍ
ومواجهة سياس�ية معه ،دخل
بق�وّة الس�احة اإلعالمي�ة عبر
“صوت بيروت إنرتناش�ونال”،
الت�ي اس�تعانت بكوكب�ة م�ن
واإلعالميين
الصحفيين
املعروفني عىل الساحة اللبنانية
من أجل دعم انطالقة مرشوعه،
وال�ذي بات ل�ه ثقل�ه اليوم مع
مواكبت�ه كل األح�داث اليومي�ة
وعبر الب�ث املب�ارش ومختل�ف

وسائل التواصل االجتماعي.
ول�م َي ِغ�ب تلفزيون املس�تقبل،
ال�ذي انطل�ق ع�ام  ،1993كليا ً
عن الساحة اإلعالمية حتى عام
 ،2019كونه اعتمد عىل ترش�يد
برامج�ه وإعطاء الحي�ز األكرب
لألرش�يف القدي�م قب�ل ح�وايل
الس�نتني م�ن تاري�خ االقف�ال،
يف ظ�ل إرصاره على البق�اء،
وذل�ك نتيج�ة األزم�ة املالي�ة
الت�ي انعكس�ت على املوظفني
والعاملني.
لك�ن بع�د ذل�ك ،اقتصرت
“إطالالت�ه” عىل املش�اهدين يف
س�نوية ذك�رى اغتي�ال رئي�س
الوزراء األس�بق رفيق الحريري،
أي يف  14فرباير/ش�باط من ّ
كل
عام ،ليفتح الهواء للمس�ؤولني
يف تيار املستقبل والحلفاء الذين
يس�تعرضون أحداث االغتيال يف
املايض والحارض ومس�ار امللف
مستقبالً.
أخبار كثيرة دائما ً ما ترت ّدد عن
ع�ودة البث ،بي�د أن اإلعالن عن

ذلك ل�م يحصل يوم�اً ،والتأكيد
كان ينحصر دائما ً يف أن الفكرة
واردة يف ّ
كل وقتٍ .
وقد أدى قرار إقف�ال التلفزيون
رصف أكث�ر من  300موظف
إىل
ِ
وعامل ،لتتجدد معركة املطالبة
بالحق�وق املادي�ة م�ن خلال
سلس�لة تح�رّكات نف�ذت على
األرض وأم�ام مبن�ى القن�اة يف
منطقة سبريز– بريوت ،وانتهت
ع�ام باتفاق عىل
قبل أكث�ر من
ٍ
تقس�يط الرواتب عىل  25شهراً،
فجرت املماطل�ة كثريا ً بالعملية
لتأخير الدفعات الش�هرية قبل
البد ِء بها ،ومنها حجج ارتبطت
بفريوس كورونا وبدء انتشاره يف
لبنان يف فرباير/شباط .2020
ويف ه�ذا الس�ياق ،أكد ع�د ٌد من
العاملني س�ابقا ً يف القناة ،أنهم
حت�ى اللحظ�ة تلق�وا  17دفعة
من أصل  ،25وهي تس ّدد شهريا ً
بالعمل�ة الوطني�ة وبحس�ب
س�عر الرصف الرسمي ،أي ألف
وخمس�مائة ليرة لبناني�ة ،أما

املوظ�ف الح� ّر وعق�ده بالدوالر
األمريكي فيتقاضاه باللرية وعىل
سعر  ،3900مع العلم ّ
أن املبالغ
فق�دت أكث�ر من تس�عني باملئة
م�ن قيمتها وما عادت تس�اوي
ش�يئاً ،خصوصا ً بعدم�ا تجاوز
س�عر رصف الدوالر يف الس�وق
الس�وداء عتب�ة  23أل�ف ليرة،
وارتفع�ت معه أس�عار مختلف
الس�لع والبضائع وعلى صعيد
كل القطاع�ات ،ولم تش�هد أي
انخفاض حتى بعد تراجع سعر
الصرف إب�ان تش�كيل حكومة
جديدة.
وق�ال ه�ؤالء ّ ،
إن ال معلوم�ات
لديه�م ح�ول إع�ادة فت�ح
التلفزيون ،والحديث يقترص مع
املراجع اإلدارية ح�ول الدفعات
الش�هرية عندم�ا تصرف لهم،
ً
أصلا بالع�ودة
وال ني�ة لديه�م
حتى لو طلب منهم ،فمنهم من
بدأ العم�ل يف مؤسس�ات أخرى
لبنانية ويف الخارج.
وبحس�ب مصادر مطلعةّ ،
فإن
غالبية املوظفني لم ُيبلغوا بقرار
اس�تئناف بث القن�اة ،وبرأيهم
س�تكون هن�اك ورش�ة كامل�ة
تأتي بأس�ما ٍء جديدة ،خصوصا ً
أن قس�ما ً م�ن “القدام�ى”
انتقل إىل مؤسس�ات أخرى ولم
تع�د قناعات�ه السياس�ية ه�ي
نفس�ها للعودة إىل قناة حزبية،
خصوص�ا ً بع�د انتفاض�ة 17
أكتوبر/ترشي�ن األول ،2019
ع�دا ع�ن أن الحريري ل�م يكن
راضي�ا ً تمام�ا ً عن مس�ار عمل
التلفزيون ،وقد يستعني ببعض
“القدام�ى” ،وتحديدا ً اللصيقني
جدا ً به ،س�واء يف القسم اإلداري
أو التقني واإلعالمي.

تضارب يف اآلراء واملصاحل

خطأ مهين يشعل صراعا أيديولوجيا على أعمدة الصحف اجلزائرية
الجزائر/متابعة الزوراء:
ثار جدل إعالمي واس�ع يف الجزائر بعدما حذفت
صحيفة “الوطن” الجزائرية الناطقة بالفرنسية
منارة مس�جد الجزائر األعظم من صورة جنازة
الرئي�س األس�بق عبدالعزي�ز بوتفليق�ة م�ن
صفحتها األوىل لعدد االثنني املايض.
ُ
وتظه�ر الصورة األصلية مدرعة عس�كرية تجر
عربة عليها جثمان الرئيس الراحل ،عىل الطريق
امل�ار بجان�ب الجام�ع األعظم والراب�ط بمقربة
العالية ،وبجانب الطريق تنتصب املنارة شاهقة،
خلف عمارة سكنية.
ويعتبر الجام�ع األعظ�م يف الجزائ�ر ثالث أكرب
مس�جد يف العال�م ،بعد املس�جد الح�رام يف مكة
واملس�جد النبوي يف املدينة ،كما ّ
أنه أكرب مسجد
يف أفريقي�ا ومئذنته هي األطول يف العالم إذ يبلغ
ارتفاعها  267مرتاً.
والجامع املع�روف محليا باس�م جامع الجزائر
هو مشروع للراحل بوتفليقة بلغت كلفته أكثر
من مليار دوالر واستغرق بناؤه سبعة أعوام.
وأقيمت الصالة األوىل يف الجامع يف أكتوبر 2020
بع�د عام من تنحّ �ي بوتفليقة عن الس�لطة إثر
ّ
الرتشح لوالية رئاسية
احتجاجات ض ّد محاولته
خامس�ة .وتوفيّ الرئيس األسبق الجمعة عن 84
عاماً.
وأقدم�ت الصحيفة بعملية تقنية بس�يطة عىل
حذف منارة املسجد بالكامل من خلفية الصورة.
وكان�ت الص�ورة األصلي�ة اعتمدته�ا مختل�ف
الصحف ووضعتها عىل صدر صفحتها األوىل.
وتعرضت الصحيفة إىل انتقادات واس�عة أخذت
منحى أيديولوجيا .ولم يجد مسؤولو الصحيفة

مخرجا من هذه الورطة س�وى ح�ذف الصورة
املعدلة واستبدالها بالصورة األصلية.
ودخل�ت وزارة االتص�ال على الخ�ط منتق�دة
الس�لوك “غري املهني” للصحيف�ة ،كما اعتربت
طمس منارة جامع الجزائر األعظم الذي يشكل
رمزا من رموز الدولة الجزائرية “ترصفا غريبا”
ّ
وذك�رت بالقوانني واملراس�يم الت�ي تحمي هذا
الرصح ومحيطه وتضبط حدوده وقواعده.
ويف بيان لها ع ّدت ال�وزارة ما قامت به الجريدة
“اعتداء صارخا عىل هذه القوانني ،وتشويها لهذا
الرصح الكبري واملعلم الديني ،وخرقا ألخالقيات
املهن�ة وانحراف�ا عن قواع�د االحرتافي�ة” ،كما
ق�ررت االحتف�اظ بحقه�ا الكام�ل يف املتابع�ة

القضائية.
ودع�ا وزي�ر االتص�ال الجزائري عم�ار بلحيمر
جريدة “الوطن” إىل “التحيل باالحرتافية املطلوبة
وااللتزام بضوابط املس�ؤولية الذاتية والقانونية
وب�آداب وأخالقيات املهنة يف ظل تعرض الجزائر
لهجمة سيربانية ومخططات ممنهجة لتشويه
صورتها وقيمها املقدسة”.
وأضاف الوزير أن “الحذف املفاجئ ملنارة جامع
الجزائر أثار اس�تياء واس�تغرابا كبريين ملا لهذا
التصرف الغري�ب وغير املبرر من حساس�ية
الرتباط املوض�وع بوجدان األم�ة ممثلة يف أبرز
رم�وز ومقوم�ات الهوي�ة الوطني�ة ومكونات
الشخصية الجزائرية املستهدفة بمختلف الطرق

والوسائل”.
وقالت وزارة الش�ؤون الديني�ة يف ردها “إن مثل
ه�ذه االنتهاكات ح�ري أن تفضي إىل متابعات
إداري�ة وإج�راءات قضائي�ة” .وأضاف�ت أن
“جام�ع الجزائ�ر رصح دين�ي ومعل�م ثق�ايف
وعلم�ي وحض�اري ،ي�ؤرخ لجزائر االس�تقالل
ويقدم رس�الة وفاء للش�هداء ،برمزية تاريخية
وثقافية دينية ،تؤسس لتاريخ ومستقبل شعب
رفض مخططات االستعمار ،وتمسك بمقوماته
الديني�ة وموروثات�ه الثقافي�ة ،يف بقعة حولتها
جزائر االس�تقالل من ‘الفيج�ري’ إىل املحمدية،
وم�ن جمعية اآلباء البيض التبشيرية إىل جامع
الجزائر”.
م�ن جانبه�ا آخر أطلق�ت صحيف�ة “الرشوق”
الجزائرية حملة ضد صحيفة “الوطن” ونرشت
مق�اال منتقدا مل�ا فعلت�ه تحت عن�وان “عدوان
مهني وأخالقي”.
وقالت صحيفة “الرشوق” منتقدة نظريتها إنها
“تعترب من بني الصحف التي شنت حملة شعواء
عىل مشروع بناء املس�جد األعظ�م عندما كان
يف بدايات�ه ،حيث اعتربت تش�ييده تبذيرا ألموال
ومق�درات الجزائريين ،يف س�جال أخ�ذ يومه�ا
الطابع األيديولوجي بني معسكرين متنافرين”.
واتهمت “الرشوق” صحيف�ة “الوطن” بالقيام
ب�دور رأس الحرب�ة يف اس�تهداف مشروع بناء
الجام�ع األعظ�م من�ذ البداي�ة ،مؤك�دة أنه�ا
“اس�تضافت يف س�ياق حملته�ا وعبر أعمدتها
مختصني ش�ككوا يف جدوى املشروع ،وطالبوا
باس�تبداله بمش�اريع أخ�رى رأت أنه�ا أفض�ل
للجزائر يف تقديرها”.

وتابعت “رافقت تلك الحملة عىل املسجد األعظم
وسائل إعالم فرنسية ،وعىل رأسها قناة ‘فرانس
 ’24الت�ي خصص�ت مقاال مطوال عبر موقعها
على اإلنرتنت ،تحت عن�وان ‘حملة ضد مرشوع
بن�اء مس�جد الجزائ�ر الكبري’ ،يف الع�ام ،2012
تحدث�ت من خالل�ه عن عرائض لناش�طني ضد
بناء املس�جد ،كما نقلت آراء بع�ض املختصني،
عربوا عن مخاوفهم من انهيار املس�جد األعظم
بسبب تشييده عىل أرضية هشة”.
وسلطت صحيفة “الرشوق” الضوء عىل ما قاله
مراقبون -لم تس�مهم -بش�أن ت�ورط جزء من
اإلعالم الفرنيس يف الهجوم عىل املس�جد األعظم،
لكون�ه ش�يد يف منطق�ة املحمدية ،وه�و املكان
الذي كان يحمل خلال حقبة االحتالل الفرنيس
اسم “الفيجري” ،نسبة إىل كبري أساقفة الجزائر
ش�ارل الفيجري ،قائد حمالت التبشير لفرض
الديانة املسيحية عىل الجزائريني.
كما ّ
ذك�رت الصحيفة بقول الرئي�س عبداملجيد
تبون ،حينم�ا كان حينها وزيرا للس�كن يف عام
 ،2016إن “رشك�ة فرنس�ية ه�ي م�ن تحرّض
بع�ض وس�ائل اإلعالم الفرنس�ية على الجزائر
بعدم�ا فش�لت يف أخذ املشروع” .وتع�د جريدة
“الشروق” اليومية ،التي ت� ّم بعثها عام 1990
تح�ت مس�مّى “الشروق العرب�ي” ،يف طليع�ة
ً
ّ
وتأثيرا يف الرّأي
الصح�ف املعرّبة األكث�ر مبي ًعا
الع�ام ،النتهاجه�ا ًّ
خط�ا يداف�ع ع�ن مكانة ما
يس�مّى يف الجزائ�ر بثواب�ت األم�ة ،منه�ا اللغة
العربية ،حتى أن س�حبها يبلغ مليون نسخة يف
بعض املفاصل املتميزة بأحداث جاذبة لالهتمام
العام.

م�ن جانبها نرشت صحيفة “الوطن” الجزائرية
بيانا جاء فيه إن ما حدث “خطأ تقني مؤس�ف
ال عالقة له بأي طاب�ع أيديولوجي تدعيه بعض
األط�راف املعروف�ة بمعاداته�ا للصحيف�ة”،
مضيفة أنها تقدم اعتذارها للقراء.
وهذه ليس�ت املرة األوىل التي تثري فيها صحيفة
“الوط�ن” الجدل إذ حرمت العام املايض يف نفس
التوقيت م�ن اإلعالنات العامة بعد نرشها مقاالً
ع�ن ثروة اثنني م�ن أبناء رئي�س أركان الجيش
الراحل أحمد قايد صالح.
وق�ال مدي�ر الصحيف�ة الطيب بلغي�ش حينها
“أؤكد أن الصحيفة ُحرمت من اإلعالنات العامة
بعد نرش هذا املقال” .وأضاف “األمر يش�به أيام
عبدالعزيز وس�عيد بوتفليقة (الرئيس األس�بق
املخلوع وشقيقه) .هذه ضغوط وعمليات ابتزاز
ال تطاق”.
ويأتي ه�ذا الج�دل يف إطار مناخ ع�ام يتعرض
فيه صحفيون للقمع .كما أن العديد من وسائل
اإلعلام اإللكرتونية محجوبة حال ًيا عىل األرايض
الجزائرية.
وشجبت منظمة “مراسلون بال حدود” استمرار
“الضغط عىل وس�ائل اإلعالم” ودعت السلطات
إىل “احرتام حرية التعبري”.
والدولة ه�ي أكرب مُ علن يف الجزائ�ر ،حيث يُعهد
باإلعالنات الخاصة باإلدارات واملؤسسات العامة
بموج�ب القانون حرص ًيا إىل املؤسس�ة الوطنية
للنرش واإلعالن.
وقد تعرضت املؤسس�ة النتقادات بسبب دورها
كـ”أداة سياس�ية” تختار وس�ائل اإلعالم ليس
وفقا لجمهورها وإنما ً
ً
وفقا لخطها التحريري.
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متظهرات احلب وآليات اشتغاله يف قصة القلعة
للقاص مجال نوري ..
د.باسل مولود يوسف
ن�ص جمي�ل منفت�ح على أحداث
جميل�ة ،اقول لق�د غمر التي�ار املعني
بالعواط�ف الذاتي�ة اغل�ب قص�ص
جم�ال ن�وري فاهت�م كثيرا ً بالتعبري
ع�ن عواطف الحزن ،والح�ب وتقلبات
الوج�دان بني الي�أس والرج�اء  .وكما
ش�غلته عالق�ة الرجل بامل�رأة يف نظام
ال�زواج ،واش�تق منها مش�اعر القلق
والخ�وف والحيرة والخيب�ة ،ش�غلته
ه�ذه العالق�ة م�رة أخ�رى ،ولك�ن يف
أق�وى العواط�ف التي يمك�ن أن تقوم
بني الرجل واملرأة ،وه�ي الحب .وينبع
نمو عاطفة الحب لدى جمال نوري يف
جمي�ع فرتات حياته األدبية وهذا يعود
لتأثره بالقصة العربية وخاصة االفالم
التي تعرض بالتلفاز ذا القناتني االسود
واالبيض الذي يع�رض افالمه الجمعة
والخمي�س  ،وبخاص�ة القص�ص
املرصية التي تنقله�ا االفالم  -فالحق
أن عاطف�ة الح�ب ق�د تط�ورت كثريا ً
يف مجامي�ع جم�ال ن�وري وه�و رجل
مثق�ف وانتق�ل يف ش�بابه اىل توس�يع
مدارك�ه يف االطلاع اىل املج�ال االرحب
،مثل( قصص ب�ول وفرجيني ،وتحت
ظالل الزيزفون ،وسيرانودي برجراك،
وآالم فرتر ورافائيل  .ومثال هذا الحب
الرومانيس موجود يف كتابات وقصص
كب�ار كت�اب الجيل امل�ايض مثل قصة
زينب لهيكل ،وكثري من قصص تيمور،
وعودة الروح لتوفيق الحكيم وإبراهيم
الكاتب وفرج ياسين ومحمد خضري )
( )1وهذه القص�ة من قصص الحب
الرومانيس التي نرشتها جريدة (اغاريد
االلكرتوني�ة ) بتوقي�ع جم�ال ن�وري
 .وه�ذه القص�ة تتميز ع�ن القصص
التي قدمها س�ابقا ونرشها بكثري من
السمات الفنية الناضجة . .
وتصور هذه القصة كيف يجول الحب
يف ص�در فتاة جميل�ة ويتهادى مع كل
آماله�ا حت�ى يصب�ح حلمه�ا الكبري .

ولكنها ال تكاد تشعر بتفتح هذا الحلم
حتى تأت�ي صدفة قاه�رة تقتلعه من
داخلها وأم�ام ناظريها .ويقف الكاتب
طويالً مع بطل القصة (فيصف مظهر
الش�خصية بدق�ة متناهي�ة ،وكذل�ك
صورة حبيبته بما هي عليه من جمال
ورقة  ،ويصورها الكاتب ،ويثري قضيه
مهم�ة الفراق االجتماع�ي ،أو الطبقي
وال يعب�أ الكاتب بهذا الف�ارق الطبقي
بني ذلك املحب الحالم صاحب الطموح
الكبير ،ألنه يري�د أن يس�مو بعاطفة
الحب س�موا ً كبرياً ،ترتفع فيه عن ذلك
الف�ارق .وحي�ث أن البيئ�ة املحلية لم
تكن تتيح اللقاء بني الرجل واملرأة فإن
الكاتب يلجأ تخلصا ً من ذلك إىل تصوير
الح�دث يف القص�ة ويجم�ع ش�تات
اف�كاره وبقية همته لبناء ذلك القرص
اوتل�ك القلعة املنيعة  ،هذا املوقف بني
انبثاق الحلم الذي يمثله البطل  ..وبني
تس�لل الحزن الذي يهيم�ن عليها من

أعماق يائسة بسبب مشاعر رومانسية
دفين�ة نابعة من ع�دم اهتمام حبيبته
به�ا ،وم�ا إن تص�ل إىل القرص املش�يد
ال�ذي وصفه الق�اص بدق�ة متناهية
وي�كاد ان يجعل من كلماته قرصا اخر
حتى يس�تقبل حبيبته من بني جميع
الفتيات ويهي�ئ لها مكانا ً جميال يليق
بها ،ويبدي لها حماسا ً وحبا ً  .فتدهش
حبيبت�ه وتنتابه�ا ه�زة عنيف�ة م�ن
البهجة والس�عادة .وقد أراد الكاتب أن
يجع�ل لتلك املصادفة نوعا ً من االنبهار
واأللق بحيث تكس�ب الح�دث النهائي
الرسيع  ..ساعة فرح وتمنى ان تكون
سعادة دائمية
وقد هي�أ الكاتب له�ذا اللقاء انس�يابا ً
يش�به انس�ياب الحلم ،فقد اس�تغرق
الجان�ب األكبر م�ن القص�ة لتصوير
تراق�ص الحلم يف قلبها ،فهي س�عيدة
بحبيبه�ا ولقائ�ه ونلم�س م�ن خالل
ه�ذا الوصف الذي قدمه الكاتب صورة

فنتازيا
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ُ
تحلمني كثريا ً  ،واألصبع الصغري
يبحث عن خاتم س�ليمان  ،وهواجسكِ
َ
ُ
ليخل�ق لكِ املعجزات ،
توهمكِ بامتالكه س�اعة العش�ق
ويض�ع أمانيكِ
الكبرية عىل طوق الياس�مني  ،ليقدمها لكِ كبري العفاريت س�اعة فيض
الظالم .
أن�تِ تحلمني كثيرا ً  ،تخطيتِ عال�م ُ
الحلم إىل محيط�ات الهذيان  ،وأنا
خلفكِ كطفل ملتصق بثياب أمه لحظة انفجار األهوال  ،دون أن تلتفتي
صوبي  ،رغم يقينكِ ّ
أني الخاتم السحري  ،وما عداي محض هراء .
ُ
كنت أحل ُم بكِ حورية ناضجة ش�هيّة وصلتني من معابد البحار املعلقة
ُ
ُ
أدفع برأيس إىل مدافن الوهم وحاضنات االعتقاد  ،رغم
وكنت
يف الهواء ،
يقيني أنكِ خرافة أفرزتها مخيلتي املسكونة بالخيبة واإلحباط .
عق ْدن�ا الق�ران معا ً عىل الوهم  ،ودفعنا بأحالمن�ا الصغرية إىل العفريت
األرعن ليباركها  ،بعد ّ
كل العري الفاضح الذي ّ
كنا نمارس�ه يف محرابه ،
ّ
يلقننا أصول الخداع .
وهو
قيح العفريت وهو يس�قيني ماء التعتيم الس�اخن  ،وكنتُ
ُ
ُ
أتجرع َ
كنت

راقص�ة للمش�اعر التي تض�ج يف قلب
بطل�ة القص�ة وبطلها ايض�ا  ،وترتدد
جوانبه�ا بين الحل�م  ..واإلحس�اس
بالحزن الداخيل  .ولكن ال يلبث الكاتب
أن يفتح دائرة الحلم ويتسع بها عندما
تلم�ح الحبيبة بوادر ح�ب للبطل لها .
فيتوارى ذلك اإلحساس الحزين
ورغم أن الكاتب يلجأ إىل املصادفة كما
يلجأ الرومانس�يون إليه�ا غالبا ً عندما
يجعلون منها عامالً من عوامل السقوط
والتداعي للمش�اعر الفردية املتفتحة،
فق�د حرص عىل أن يمي�ز الوصف لديه
بق�درة وعناي�ة تنق�ل لن�ا الكثير من
املظاه�ر املحلي�ة لتل�ك املنطق�ة وذلك
القرص ليصبح مزارا س�ياحيا الحقا ال
لكي يصور واقعا ً اجتماعيا ً رثاً ،بل لكي
يضفي جوا ً رومانسيا ً حاملاً ،متسلالً من
الخ�ارج ليعانق مش�اعر بطلة القصة
 ..وإذا كان�ت الصدف�ة ق�د اصطبغ�ت
هن�ا بموقع ع�ريض وميلودرامي وهي

كل ّ
أس�مع رصخاتكِ عندما تكونني يف مخدعه  ،وم�ع ّ
تنفس صبح ّ
ُ
كنا
ّ
نم�ارس لعبة العزف عىل أوتار الخيال  ،رغم أن اللعبة بدأت تتفس�خ يف
َ
داخلن�ا  ،واألحالم تتعف�ن أمام أعيننا  ،إال ّ
انتهك
أن املاء الس�اخن الذي
عذرية دمائنا كان األقوى يف صياغة الوهم الذي غرقنا فيه .
كانت اللعبة أك َ
رب من مقومّ ات االكتش�اف  ،وكنتِ مأخوذة بس�حرها ،
ُ
وكنت مأخوذا ً بنرجسيتكِ  ،وعملنا أنا وأنتِ عىل تبادل أدوار خداع الذات
ّ
تحثنا عىل مواصلة اللعب واالستمرار
مرّة وجلدها أخرى  ،وأبخرة املعبد
.
ّ
أدمنا تعاطي الوهم  ،ومارس�نا أعماالً ُتخجل العقالء ومروجّ ي الفهم ،
َ
َ
عصارة فتوّتنا  ،أدركنا ْ
أن ليس ثمّة عقالء يف عاملنا
خطف الزمن
وعندما
 ،وال أثر للفهم ّ ،
وكل ما فعلناه كان مش�هدا ً من مش�اهد لعبة سمجة
صنعتها أصابع العفريت لكي نتعرى أمامه ّ
كل مساء .
يف َ
تلك الليلة التي كان القمر فيها طفالً  ،سمعتكِ تنشجني  ،ومع صخب
نشيجكِ  ،وصلني صوتكِ مذعورا ً:
ُ
يرشب دمي ؟!!.
ــ مَ ْن ينقذني من هذا الخزي الذي
َ
ُ
ُ
الرشيان البدوي يف رأيس  ،ورصخ�ت كعنرتة وهو يرى إطاللة
انتف�ض

علوان السلمان
للشاعرة ..الشعر هو مزيج من االحاسيس واملشاعر والتناغم
م�ع العال�م والوج�ود ،يف نس�يج لغ�وي يطم�ح إىل أن يحلق يف
فض�اءات الجمال ومهارة التعبري ،ان�ه موهبة تمتزج بالتجربة
والحرفي�ة الت�ي تنت�ج ع�ن وع�ي الش�اعر وثقافت�ه وطبيعة
تعامله م�ع القصيدة ،انه نت�اج معريف يالمس هم�وم املجتمع
ويعيد صياغة التعبري عنها بأس�لوب يرفع�ه عن الكالم اليومي
العادي..
انا اترقب تمتمة شفتيك
وهما تهمسان يل
فانا مثلك يا حبيبي
اشعر بالظمأ
فالن�ص يعتم�د الرؤي�ة التي ت�زاوج بني ما هو ذات�ي وما هو
موضوع�ي باعتم�اد الح�وار وتصوير ال�ذات يف رصاعاتها مع
كينونتها..بتطوي�ع اللغة يف انزياحاتها عن مس�اراتها املألوفة
ك�ي تمنح الن�ص جمالي�ة وعمقا مضموني�ا يس�تفز الذاكرة
املستهلكة(املتلقية)...
ونحن نرى..ان الش�عر وجود متفرد قادر عىل ان يجعل (الحياة
جدي�رة ب�ان تعاش)...بتوظي�ف لغ�ة موحية تس�تجيب الفق
التجربة وتعرب عن جوهر الفكرة..
قال يل بهمس :كل قمصانك تصلح لليل
االصفر:يربكني كثريا ..النه ياخذني لنجم بعيد
االحمر:ايقاع النار ..يضع قلبي عىل كفي
فأرى السنة تتصارع ..لرتسم عىل جبهتي وشما من الرتقب
االسود:ما يخبئه الجمر ..وما يغلف الصباح
واالزرق..امواج تزحف عىل شاطئ
االبيض:طفولة مرحة
االخرض:االخرض دائما حقول..
فالش�اعرة تتخ�ذ م�ن املناج�اة النفس�ية تقني�ة له�ا عبر
درامية(االن�ا والهو) فتكش�ف ع�ن خزينها الفك�ري الخاضع
لسلطة اآلخر..اضافة اىل توظيفها اللون الذي يبتعد عن محوره
البصري ليالمس املنظوم�ة الصوتية ..ليش�كل ملمحا جماليا
ومح�ورا رمزيا بدالاللت�ه التي تدور حولها عوال�م النص.كونه
عنصرا من عنارص البناء الفني بما يحمله من دالالت نفس�ية
واجتماعية مقرتنة بالرؤية الش�عرية الكاش�فة عن احس�اس
املنتجة(الش�اعرة) والتعبير ع�ن العم�ق العاطف�ي والجوهر
الفكري..ل�ذا فه�ي توظف الل�ون نتيجة تأثيره الفيزيولوجي
عىل الذات والذات الجمعي اآلخر(االصفر داللة الفرح واالبتهاج
يف عل�م النفس وهو يمثل قمة التوه�ج ..واالحمر داللة الحرية
واالبيض داللة السلام واالزرق داللة الحكمة والصفاء والتأمل
واالخضر داللة الطبيع�ة الحية والخصب والنماء واالسترخاء
النفيس ..اضافة اىل قدسيته بدالالته الدينية..اما االسود فداللته
الحزن..
وبذلك قدمت الشاعرة نصوصا تعكس الحالة الوجدانية بتلمس
الواقع والتعبري عن متناقضاته وفق رؤية واعية س�اعية لخلق
مضمون مكتنز بانسانيته..

عبلة تلمع عىل صفحة مرآة س�يفه امللطخ بنزيف الثأر  :لبيكِ  ..لبيكِ ،
فانا العفريت الخارج من خاتم سليمان .
ُ
اكتش�فت أن�ا اآلخر مثلكِ غارق
وم�ع فورة النخوة التي مألت عروقي،
ً
ُ
يف عم�ق الخزي ،ولكي أداري خجيل خوف�ا من الفضيحة ،أدرت ظهري
ُ
ُ
وبدأت أقاتل الهواء .
وامتشقت سيفي
للعفريت،
ً
ُ
ُ
ّ
يلقح ابتس�امتكِ امل�رّة املنزلقة من
ينبث�ق الب�كا ُء لزجا من داخيل وهو
َ
داخل�كِ كالع�واء  ،وخي�وط الذهول تنس�ج خيم�ة الظالم ال�ذي يفزع
ُ
ويصبح التميي�ز بني الخرافة
بوصالت اإلرش�اد عىل إرس�ال إش�ارتها،
والحقيقة رضبا ً من املستحيل  ،وفق منطق البحار .
أم�ا َ
حان الوقت لكي نفس�خ العقد  ،ونرج�ع الخاتم إىل إصبع خالقه ؟
ُ
يملك س�حرا ً  ،دعينا نعق�د القران مرّة أخرى عىل الرصاخ رغم
فما عا َد
ّ
ّ
معرفتنا بأن الجميع مشغول برصاخه  ،إال أن رصاخنا سيفتح الشهيّة
عىل سماع رصاخ الجميع .
ُ
ُ
ُ
وأسفح دمي
وس�أغرس سيفي يف صدري ،
س�أعلن الهدنة مع الهواء ،
ورأيت عىل بريقه ّ
ُ
ُ
كل
ش�فتي العفريت ،
رأيت دمكِ املموس�ق عىل
 ،فقد
ّ
عاملنا الغارق يف الخرافة .

نسق اهلوية يف مسفونية ( ليلة يف بغداد )

على جمبل املليفي
محزة فيصل املردان
مهدي هندو الوزني

ُ
وجه َك بال وطن
 ملاذا
ُ
أجراس َك بال فض ٍة
ملاذا
َ
ُ
ولحنك بال ذخرية
ُ
أحزان َك بال أزرار
ملاذا
وجن ُد َك بال تراب
يامثقال بالقبائل
ومتشحا بالخصوم
آه كم طال شتاء الرصاص
آه كم تب َّدد من زيت املرسّات
ُ
أش�تاق اىل وط�ن بال أق�دام كي ال
إله�ي إني
يتبعني
موالي إني بقدر ماحملت من الرايات
غدوت بال قضية

تس�تلب وجود الحلم والتدفق العاطفي
يف بطل�ة القص�ة ولكنها تنشر آثارها
امليلودرامية ،فرتس�م بها صورة بالغة
لالنهيار ال�ذي يعقب الحل�م وعواطف
الحب .
ً
فالقصة تصور حب�ا نما بني حبيبني ،
حتى كربا  .ولقي الفتى نجاحا ً يف حياته
االجتماعية بعد خيبات متكررة،
والكات�ب يصر على أن يتس�ع األث�ر
امليلودرام�ي بع�د اثارة عام�ل عاطفة
الحب حيث يربز لن�ا ما تثريه الصدمة
بس�بب متاعب الحياة وقلة الحيلة بعد
أن تنتكس املش�اعر الصافية واملجنحة
وترت�د إىل الحل�م الكبير والتح�ول،
ولع�ل توغ�ل الخيب�ة يف بع�ض مراحل
القص�ة هنا ال يأتي من ب�زوغ الحدث
امليلودرام�ي بق�در م�ا يأتي م�ن عدم
الق�درة عىل االس�تمرار يف حياة تداعت
فيه�ا القي�م الش�امخة واملث�ل الت�ي
أدان�ت بش�دة وجود الح�ب واالفتتان
العاطفي بني ش�خصيتي القصة  .فقد
كانا يعيش�ان يف تقارب روحي وتفاعل
س�ما بمش�اعرهما ووحد بينهما ،من
كل ما س�بق ندرك مدى ما يفعله الحب
والتصمي�م واالرادة تحق�ق أس�بابا ً
خاصة لسعادة الفرد ،ألنها ال تأتي إال يف
سياق وجودها العريض ،فتجعل البطل
أمام قوى غامض�ة يف حني أن األحداث
املحركة لس�عادة البط�ل أو ضياعه ال
تظه�ر عىل أنه�ا مصادف�ة ،إذ أنه البد
م�ن إيجاد الرضورة التي تبطل مفعول
الصدف�ة ،تل�ك الت�ي تتأل�ف يف حلق�ة
معقدة م�ن العالقات الس�ببية ،بحيث
تكف الصفة العرضية لألحداث ،وتأتي
بها يف خضم تفاعلات عديدة ملتحمة
تقود إىل النهاية املحتمة  .فما من يشء
يفس�ح مجاالً واسعا ً للمصادفة بحيث
تصبح مثمرة من الناحية الفنية سوى
تلك التفاعالت املتعددة املفعمة بالغنى
والخصوب�ة التي تفق�د املصادفة كلية
من خالل صفتها العرضية.

نافذة
املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة منال احلسن امنوذجا
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ل�م يك�ن التألي�ف املوس�يقي الس�مفوني يوم�ا»
بالعملية الس�هلة فه�و يتطلب املوهبة والدراس�ة
وثقاف�ة التخصص والثقافة العام�ة ووعي ودراية
تامة باألش�كال أو القوالب املوس�يقية الغربية من
مثل السوناتة والكونشيرتو والقصيد السيمفوني
والس�يمفونية وغريه�ا  ،وكذل�ك عل�م الهارموني
و( )counterpointكونرتبوين�ت ومعرف�ة ب�اآلالت
املوسيقية ومدياتها  ،ومن املعروف أن هذه األشكال
أو القوال�ب املوس�يقية هي نتاج اإلبداع املوس�يقي
الغرب�ي  ،وبم�ا أننا يف صدد الس�مفونية فقد نش�أ
ه�ذا النوع م�ن التأليف املوس�يقي يف القرن الثامن
عرش وتبلور بعدها البناء العام للسمفونية ليتحدد
بأربعة حركات  ،واليوم ظهرت إىل النور س�مفونية
عراقية م�ن تأليف املبدع ( قي�س حارض ) وجاءت
محكم�ة البن�اء الفن�ي وعىل نم�ط الس�مفونيات
الغربي�ة أي أن�ه الت�زم قوانين التأليف املوس�يقي
الس�مفوني بحركاته األربعة ول�كل حركة طابعها
الخ�اص بها حتى أن�ه تماهى م�ع ( بيتهوفن ) يف
رضباته القدرية يف س�مفونيته الخامسة واملسماة
س�مفونية الق�در  ،فنلح�ظ أنه ابتداء س�مفونيته
يف الحرك�ة األوىل برضبتين رش�يقتني  ،وال أري�د
الدخول يف تحليل السمفونية ألنها استوفت رشوط
التأليف الس�مفوني ه�ذا أوال» وثانيا» أن موضوعة
هذه الورق�ة تهتم بجانب آخر غير الجانب الفني
املتعل�ق بعنرص البن�اء امليلودي والبن�اءات األخرى
يف الس�مفونية  ،وإنما موضوع نس�ق الهوية التي

تمظهر يف نسيجها ،
لق�د عنون�ة املؤل�ف املوس�يقي ( قي�س ح�ارض )
س�مفونيته ب( ليل�ة يف بغداد ) وه�ذا العنوان يظم
يف جنبات�ه إش�ارة إىل زمن وم�كان متمثلة بكلمتي
الليلة وبغداد  ،وهذه الفك�رة الزمكانية هي إحدى
فروع الفلس�فة املهتمة بخصائ�ص الزمن واملكان
 ،ربم�ا أراد املؤل�ف املوس�يقي ( قي�س حارض ) أن
يرب�ط مابين الزمن ال�ذي ه�و عبارة ع�ن أحداث
مستمرة تتمثل يف املايض والحارض واملستقبل وبني
تدف�ق النغمات يف تآلفات صاع�دة وهابطة بزمنها
املوس�يقي وهي تحكي هذه األح�داث التي مرت يف

ه�ذه الليلة البغدادية  ،أما عن املكان والذي تمثل يف
كلمة بغ�داد ربما أراد به املؤلف املوس�يقي  ،املكان
غير الواقع�ي امل�كان التخييلي لهذه املدين�ة التي
كت�ب عنها الش�عراء والكتاب أح�داث كثرية ومنها
أح�داث غرائبي�ة من مث�ل ألف ليل�ة وليل�ة  ،فأراد
مح�اكاة هذه األحداث من خالل موتيفات اعتمدت
ببنائه�ا وتكنيكها علم الهارمون�ي  ،أوربما أراد به
امل�كان الواقعي املكون من أبعاد هندس�ية حقيقية
استوعبت هذه األحداث املستمرة فحاكا هذا املكان
الواقع�ي من خلال القوانني الرياضية املوس�يقية
الت�ي ينض�وي فيها كل ش�كل أو قالب موس�يقي
وبالت�ايل كان عن�وان الس�مفونية ال�ذي اخت�اره
املؤلف املوس�يقي ( قيس حارض ) هو العتبة األوىل
لدخول عوالم نس�ق الهوية  ،فل�و رجعنا إىل عنوان
السمفونية وإىل بغداد املكان الجغرايف فنجد أن هناك
ارتباط وثيق بينه وبني مؤلف السمفونية الذي ربما
اس�تحرض وحفز الذاكرة يف استعادة أحداث معينة
مر بها يف هذه الليلة وبهذا املكان الذي أصبح عالمة
دالة على انتمائه وهذا االنتماء هو جوهر تش�كيل
نس�ق الهوية التي تأتي من عدة دالالت منها األمان
والراح�ة والطمأنين�ة والحب لهذا امل�كان وهذا ما
نلحظ�ه يف بداي�ة الس�مفونية حيث البن�اء النغمي
اله�ادئ بدء» من الدقيقة  1وحتى الدقيقة  1و، 58
معربا ‘عن انتمائه وحبه لبغداد الخري والجمال ،
لقد اش�تغل املؤلف املوس�يقي ( قيس حارض ) عىل
أن تك�ون س�مفونيته متماثل�ة مع الس�مفونيات
الغربي�ة م�ن حيث الش�كل والبن�اء الفن�ي  ،لكنه
حرص عىل أن تكون س�مفونيته مختلفة من حيث

املضمون فكان أن اشتغل عىل نسق الهوية الفردية
من خالل تعميق روح املوس�يقى العربية يف نس�يج
س�مفونيته وكما نلح�ظ ذلك بدء» م�ن الدقيقة 2
وحتى الدقيقة 2و ، 30فكان البناء امليلودي يتقارب
مع بناء القالب املوس�يقي العربي ( ألس�ماعي ) يف
بعض ترتيب جمله املوسيقية وبالتحديد يف الدقيقة
 2حت�ى الدقيقة  2و 11ثانية ‘ حيث تمظهرت روح
املوسيقى العربية لتشكل نس�ق الهوية املتفرد بها
 ،كذل�ك اش�تغل املؤل�ف املوس�يقي ( قيس حارض
) عىل إظهار نس�ق الهوية عبر موتيفات مختلفة
ش�كلت أنس�اق متعددة منها اجتماعي�ة وثقافية
وس�يكلوجية متغلغل�ة يف نس�ق جم�ايل مضمر يف
البناء الفني للس�مفونية ويف خط�اب نغمي يحقق
التواص�ل مع املس�تمع الذي يش�عر أن موس�يقى
هذه الس�مفونية ليس�ت مجردة وإنما موس�يقى
له�ا هوية مش�ابهة لهويته وبالتايل يرس�م صورة
ذهنية مشحونة بالعاطفة التي كونها نسق الهوية
وكم�ا نلحظ ذلك يف الدقيقة 11و 34وحتى الدقيقة
12و 11ثانية من زمن السمفونية 0
وأخيرا» اش�تغل املؤلف املوس�يقي املب�دع ( قيس
حارض ) عىل إظهار نسق الهوية الثقافية يف التأكيد
على عدم وجود ثقاف�ة عاملية واح�دة وإنما وجود
ثقاف�ات متع�ددة ومتنوع�ة على مس�توى األفراد
وكذل�ك الجماعات لها نس�ق هوية متف�رد ومميز
يأطر األش�كال أو القوالب املكتس�بة واملأخوذة من
هنا أو هناك و رغم أنها األوىل يف تأليفه الس�مفوني
إال أنه�ا س�مفونية رائعة ومميزة ومتفردة بنس�ق
هويتها العربية العراقية.
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...له

أمر قد ال تتوقعه قد حيصل
عند كتمان العطس!

 9أخطاء متنعك من أن تصبح غنيا
نق�دم لك�م  9م�ؤرشات تؤك�د أنك لن
تصب�ح ثري�ا يف يوم م�ن األي�ام ،طاملا
تمس�كت بعادات�ك القديم�ة وتفكريك
التقلي�دي يف م�ا يخ�ص التعام�ل مع
دخلك.
 .1تركي�زك املفرط عىل ادخ�ار املال ال
عىل كس�ب املزيد منه يسبب هذا األمر
تفوي�ت ف�رص مهم�ة .وعك�س ذلك
يس�تثمر األثرياء جهدا أكبر يف كيفية
تكبري الثروة ال تخزينها.
 .2لم تبدأ االستثمار بعد  ..إن االستثمار
هو م�ن أمثل الط�رق لزي�ادة األموال،
والصحيح هنا أنه كلما كان ذلك أرسع،
كان أفضل.
 .3اعتم�ادك عىل راتب ش�هري منتظم
فقط عادة أن يك�ون لدى األثرياء عدد
من املشاريع الربحية الخاصة.
 .4تشتري أش�ياء غالية جدا بالنسبة
لدخلك حتى إن كنت صاحب دخل كبري
فه�ذا ال يعني أنه يج�ب عليك أن تنفق
أكثر .وإن كن�ت من الذين ينفقون بما

ال يتناس�ب مع ما يكسبون من أموال،
فهذا سيجعلك بعيدا عن الثراء.

 .5تتعقب أحالم اآلخرين ال أحالمك أنت
إن كنت تريد أن تكون ناجحا ،عليك أن

تحدد ما هو الذي تحبه وتحلم به أنت.
 .6تخشى الخ�روج م�ن ن�وع م�ن

االستقرار الذي تعيشه حاليا إن الخوف
من عدم االس�تقرار عائق يف طريقك إىل
األمام ،بينما الشقاء والقلق واملخاطرة
كثيرا ما تراف�ق الناجحين ،خاصة يف
بداية مشاريعهم.
 .7ال تتوف�ر لدي�ك أه�داف الس�تخدام
نق�ودك األم�وال ل�م تطب�ع م�ن أجل
التباه�ي به�ا ،ب�ل للعمل به�ا .ولكي
تبني ثروتك ال ب�د أن يكون لديك خطة
واضح�ة بأهداف محددة تخص كيفية
إنفاق األموال.
 .8تنف�ق وتحتف�ظ بما تبق�ى إن هذه
استراتيجية خاطئة يف طريق الوصول
للثراء .هذا يعني أنه عليك أن تخصص
نس�بة من دخلك للخزن قب�ل أن تنفق
عىل أي يشء آخر.
 .9تعتقد أن تحقيق الثراء أمر مستحيل
بدال من التحرس عىل ما ليس لديك كلما
رأيت ثريا ،عليك أن تس�أل نفسك :ملاذا
لي�س أنا؟ وث�م عليك أن تفكر بش�كل
أوسع.

املطبخ

طريقة كنافة بالقشطة
املكوّنات
عجينة كنافة  300 -غرام
زبدة مذوّبة  200 -غرام
ملوّن طعام أصفر  -بحسب الرغبة
قطر جاهز  -بحسب الرغبة
لتحضري القشطة:
توست طري أبيض  7 -قطع
دقيق ذرة  -نصف كوب
ماء  -نصف كوب
حليب  -كوبان
كريمة  3 -أكواب
سكر  3 -مالعق كبرية
ماء زهر  -ملعقة كبرية
ماء ورد  -ملعقة كبرية
طريقة العمل

 1لتحضري القش�طة :أزيلي أطرافالتوس�ت ث� ّم ّ
قطع�ي الل�ب واتركي�ه
جانباً.
 2يف وعاء ،ذوّبي دقيق الذرة باملاء. 3اس�كبي الحلي�ب  ،الكريمة ،دقيقالذرة املذوّب والسكر.
 4اخفق�ي املكوّن�ات جي�دا ً حت�ىتتجانس ث ّم ضع�ي املزيج عىل حرارة
ّ
متوسطة.
 5اضيف�ي قط�ع الخب�ز وحرّك�يباستمرار حتى يشتد املزيج.
 6اخفق�ي املكوّن�ات برسعة لحوايلدقيقة ث ّم ارفعي القدر عن النار.
ّ 7نكه�ي بم�اء الزه�ر وم�اء الورد
واتركي القشطة يف الثالجة حتى تربد

تماماً.
ّ 8فتت�ي العجينة يف وعاء واس�كبي
فوقها ملوّن الطعام والزبدة.
 9اخلط�ي جي�دا ً حت�ى تتجان�ساملكوّنات ث ّم و ّزعي نصف كمية املزيج
يف صينية فرن مربّعة.
 10ادخلي الصيني�ة إىل فرن محمّىمسبقا ّ حتى تتحمّر.
 11اعي�دي الكرة مع الكمية املتبقيةمن العجينة.
 12ضع�ي طبق�ة م�ن العجينة عىلطب�ق التقدي�م وادهن�ي القش�طة
عليها.
ّ 13غط�ي القش�طة بطبقة العجني
الثانية.

ّ 14قطعي الكنافة إىل مربعات ،زيّني
وجهه�ا بالقليل من الفس�تق الحلبي

املطح�ون وق ّدميه�ا عىل س�فرتك إىل
جانب القطر.

نصائح طبية

أن تكون الكحة طبيعي�ة عند األطفال إذا
ل�م تتجاوز العرش م�رات يوميا ً مع التأكد
من خلو الطفل من أي مرض .
أسباب الكحّ ة
م�ن األمراض التي قد تتس�بب يف الكحة :
انزالق السوائل األنفية من األنف إىل الحلق
و قد تسبب يف الشعور يف االستفراغ  .الربو
أو الحساس�ية م�ن أي م�واد مهيج�ة أو
بعض أنواع الحيوان�ات والطيور واألزهار
وتلوث الهواء والتدخني .
الته�اب القصب�ات الهوائي�ة .االرت�داد
املريئي فرج�وع الطعام عن طريق املريء
إىل الحلق ،قد يس�بب تهيجا ً ملنطقة الحلق
مما يؤدي للسعال الالإرادي .

بع�ض األس�باب النفس�ية الت�ي تس�بب
السعال  .التليف الكييس cystic fibrosis
مضاعف�ات الكحّ �ة الش�عور باإلغم�اء .
األرق  .االستفراغ  .احمرار العني واإلفتاق
والتب�ول الالإرادي الناتج عن زياد الضغط
الداخل للجسم .
علاج الكحّ �ة يعتم�د علاج الكح�ة عىل
تحديد السبب ،فمثالً يف حاالت نزالت الربد
األطف�ال الذي�ن تق�ل أعمارهم عن س�ت
سنوات ال يفضل إعطاؤهم أدوية السعال
ألن األدوية تحتوي عىل آثار جانبية  ،لذلك
يفضل اس�تخدام ط�رق وقائية يمكن من
خاللها مكافحة نزالت الربد التي تصيبهم،
والراح�ة بالرسي�ر لذلك الوقاي�ة خري من

العالج ،فهناك وصفات من األعشاب التي
يمكن أن تقي طفلك من نزالت الربد وهذه
بعض منها :لألطفال الذين تزيد أعمارهم
ع�ن  6أش�هر يج�ب اإلكث�ار م�ن تن�اول
السوائل والرّضاعة لألطفال الرضع سواء
الطبيعي�ة أو الحلي�ب االصطناعي عكس
املعتق�دات الخاطئة ب�أن الحليب يزيد من
تكون املخاط.
أدوية السعال وتختلف حسب نوع الكحة
جاف�ة أو رطب�ة و تختل�ف كمي�ة الدواء
حسب عمر الطفل و وزنه.
مكمالت الزنك .فيتامني  .Cإذا كان السبب
نتيجة اللتهاب رئوي بكتريي يلجأ الطبيب
الستخدام املضاد الحيوي ،ال تعطي مضا ّدا ً
حيويّ�ا ً لطفل�ك دون مراجع�ة الطبي�ب
ّ
ألن�ه قد يك�ون الس�بب فريوس�يا ً وليس
ً
بكتريي�ا .هناك أع�راض مصاحبة للكحة
مثل الح�رارة واأللم ،فيجب إعطاء الطفل
خافض ح�رارة ومس�كنا ً لأللم املناس�ب
لسنه ووزنه infant paracetamol
تس�اعد التباخري يف تقليل م�ن الكحة  .إذا
كان عمر الطفل أكثر من سنة فاملرشوبات
الدافئ�ة مث�ل رشاب العس�ل والليمون ،و
ال ينصح بإعطاء ه�ذه املرشبات لألطفال
الذين هم أقل من سنة .اللجوء إىل الطبيب
إذا كان عمر الطفل أقل من  3أشهر.

سر االعشاب..؟؟؟

تنشقوا هذه النبتة لتحسنوا ذاكرتكم بنسبة 75باملئة !
إكلي�ل الجب�ل هو م�ن النباتات
العطرية الت�ي لها فوائد صحية
عدي�دة ،ولدي�ه بالفعل ش�عبية
كبيرة لخصائص�ه الطبي�ة،
وخصوص�ا ً بالنس�بة للدم�اغ.
اكتش�فوا كي�ف ينش�ط إكلي�ل
الجبل ذاكرتكم.
إكلي�ل الجب�ل هو نبت�ة متعددة
الفوائد تس�اعد يف عالج مشاكل
صحية عديدة :
• يق�ي م�ن تش�كل الحصى يف
الكىل بفضل تأثريه املدر للبول
• يقي م�ن الروماتيزم ويخفف
من آالمه
• يح�ارب التع�ب والضغ�ط
النفيس
ّ
يحسن الهضم
•
• يكاف�ح ش�يخوخة الخالي�ا
بفض�ل خصائص�ه املض�ادة
لألكسدة

• ينظ�ف الج�روح وااللتهابات
الجلدية
لقد تبني أن إكليل الجبل يحتوي
مادة اسمها الكولني وهي تنظم
مس�توى الدهون يف الكبد ،تقي
من الروماتيزم وتحسن الهضم.
تساعد خصائصها املعقمة أيضا ً
يف تنظيف البرشة والجروح.
كي�ف ينش�ط إكلي�ل الجب�ل

الذاك�رة ؟ قد يبدو هذا مدهش�اً،
ولك�ن إكليل الجبل فع�ال جدا ً يف
تنش�يط الذاكرة .أثبتت دراس�ة
قامت به�ا جامع� ة mNorthu
 briaيف نيوكاس�ل وأرشف عليها
الدكت�ور م�ارك م�وس ،أن زيت
ّ
يحسن أداء
إكليل الجبل العطري
الذاكرة وينشطهاّ .
قسم الدكتور
 66متطوع�ا إىل مجموعتين يف

تس�معها كث ً
ريا “ال تكتم العطس” لكنك ال ُتلقي بالاً لتلك النصيحة،
ربم�ا تعتقد أنه رضب م�ن املبالغة فقط .لك�ن الحقيقة التي قد ال
تدركها أخطر من ذلك!
قب�ل أن نتع�رف عىل مخاط�ر كتمان العط�س ،نتعرف على فائدة
العطس وآلية عمله
يح�دث العطس حين تدخل جزيئ�ات مهيّج�ة إىل تجوي�ف األنف،
ولتحدي�د واستكش�اف تلك الجزيئ�ات غري املرغوب�ة ،توجد يف أنفك
ش�عريات صغيرة تس�مى أه�داب ،والتي تعم�ل بمثابة مجس�ات
وه�ي دائمًا يف حال�ة تأهب ألي مهيّجات وتق�وم بطردها عىل وجه
الرسعة.
حين تقوم تلك األهداب بتنبيه الجس�م بوجود ملوثات معينة ،فإنه
يس�تجيب بموج�ة من اله�واء التي تعم�ل عىل تنقية األن�ف واملمر
الهوائ�ي ،هذه العملي�ة ُترتجم بالعط�س حيث يتم ط�رد الجراثيم
املزعج�ة من األنف .وبعد العطس تبقى تل�ك األهداب متأهبة ،وهو
ً
ما يفسرّ
أحيانا سبب تتابع العطسات.
ً
ضغطا إىل رأس�ك ،وهو ما
حين تقوم بكتم�ان العطس فأنت تدفع
ق�د يؤدي إىل إحداث إصابة قوية يف طبلة األذن .كما أن بعض الناس
ممن يعانون من مش�اكل صحية كامنة قد تتطور لديهم إصابة إن
قاموا بكتم العطس ،كإصابة يف الحجاب الحاجز ،واألوعية الدموية
للعين والدماغ .وعىل الرغم م�ن أن تلك اإلصابات نادرة الحدوث ،إال
أنه ُينصح بعدم كتم العطس ،ألننا ال نعرف إن كانت لدينا مش�اكل
صحية كامنة.
هن�اك الكثري من الخرافات الش�ائعة واملتعلقة بالعطس ،كتلك التي
تقول بأن العطس املتتابع يؤدي لتوقف القلب ،لكن هذا غري صحيح
ً
وفقا لألطب�اء ،العطس يؤدي إىل رفع معدل رضبات القلب ،وهو ما
يشعرك بأن قلبك قد تخطى نبضة ،إال أن النبضات الكهربائية تبقى
يف القل�ب كما هي .كم�ا أن هناك خرافة ش�ائعة مفادها أن كتمان
العطس يؤدي إىل بروز العينني ،هذا األمر يؤدي لتش�كيل ضغط عىل
العينني ،لكنه لن يؤدي إىل بروزهما كما ُيشاع.
يف النهاية ،العطس أمر صحي ج ًدا لجس�مك ،حيث يساعد عىل طرد
الجزيئ�ات الضارة قبل أن تدخ�ل إىل رئتيك .وكتم العطس عرب األنف
أو أي طريق�ة أخ�رى أمر خطري ،لذا حرر عطس�تك وال تكتمها بعد
اآلن!

تدبري منزلي

عالج الكحة عند االطفال
الكحة أو الس�عال هي عم�ل ال إرادي ويف
بعض األحيان يكون إراديا ً مفاجئا ً متكررا ً
لتفريغ املجاري التنفس�ية العلوية ،سواء
كان من املخاط أو من ّ
أي يش ٍء آخر نتيجة
وجود مش�اكل مختلفةّ ،
إن أسباب الكحة
عن�د األطف�ال عدي�دة فقد تك�ون ناتجة
ع�ن تهيج نات�ج عن إصاب�ة يف ميكروب؛
س�واء كان فريوس�يا ً أو بكترييا ً أو التهابا ً
ّ
التنفيس العلوي أو الس�فيل ،أو
يف الجه�از
بلعه ّ
ألي جس�م غريب أو االرت�داد املعدي
املريئي.
أن�واع الكح�ة وتصن�ف الكح�ة إىل جافة
ورطب�ة وقد تك�ون الكحة مرافق�ة أيضا ً
لصوت صفير ،والذي قد يعن�ي تضيق يف
القصب�ات الهوائية الذي ينتج عن أمراض
عدة منها؛ االلتهاب الرئوي والربو ،وأيضا ً
تكون الكحة بش�كل عام مرافقة ملخاط،
لكن معظم األطفال تحت ّ
س�ن الثامنة ال
يس�تطيعون إخراج هذا املخاط فيقومون
ببلعه ،وقد يلجؤون إىل االستفراغ للتخلّص
من هذا املخاط.
وتصنف الكحة حس�ب م�دة اإلصابة بها
ف�إذا اس�تمرت مل�دة تق�ل عن  3أس�ابيع
تصن�ف بأنه�ا ح�ادة وإذا اس�تمرت هذه
صنف ّ
الكح�ة ألكثر من  8أس�ابيع ُت ّ
بأنها
كحة مزمنة ،وعند الطفل الس�ليم ممكن

10

غرفتين ،إحداهما كانت معطرة
بزيت إكلي�ل الجبل العطري .بعد
قضاء بع�ض الوق�ت يف الغرفة،
كان على املتطوعين أن يج�دوا
أش�يا ًء مخبأة .اولئك الذين كانوا
يف الغرف�ة املعط�رة ل�م يج�دوا
صعوب�ة يف العثور عىل األش�ياء،
والح�ظ الباحثون وجود نس�بة
عالي�ة م�ن م�ادة eucalyptol
 )(1,8-cinéoleيف دمه�م ،وهي
م�ادة موج�ودة يف زي�ت إكلي�ل
الجب�ل العطري .يق�ول الدكتور
م�وس إن األوكاليبت�ول يس�اعد
عىل تحسني املزاج واألداء العقيل.
يف ع�دة دراس�ات الحق�ة تدع�م
ه�ذه الدراس�ة ،الح�ظ الباح�ث
أن إكلي�ل الجب�ل كان ي�ؤدي إىل
تحسين أداء الذاك�رة بنس�بة
ق�د تص�ل إىل ! 75%يمكنك�م أن
تس�تعملوا إكليل الجب�ل طازجا ً

ومجفف�ا ً يف أطباقك�م ،ولك�ن
يجب أن ال تفرطوا يف استعماله.
تس�تطيعون أن تحضروا نقيعا ً
من�ه بإضاف�ة  3أوراق من إكليل
الجب�ل املجف�ف إىل  150ملل من
املياه املغلي�ة .اتركوه  10دقائق.
تس�تطيعون أن ترشب�وا حتى 3
أكواب يف اليوم .يمكنكم أيضا ً أن
تضعوا زيت إكليل الجبل العطري
عىل جس�مكم لعالج الروماتيزم
ولتنشيط الدورة الدموية ،برشط
أن تخففوا نقط�ة أو نقطتني يف
زيت نبات�ي ،أو ضعوا  6نقاط يف
البانيو قبل الحمام.
انتب�اه  :ال ينص�ح بإكليل الجبل
للأوالد أقل م�ن عمر  12س�نة،
لألش�خاص الذي�ن يعان�ون من
م�رض يف الكب�د أو م�ن حصى
املرارة .ال ينصح بهذه النبتة أيضا ً
للنساء الحوامل واملرضعات

 4استعماالت للخيار يف املنزل
يحوي الخيار مجموعة م�ن الفيتامينات الرضورية
للجس�م ،إال أن اس�تعماله ال يقتصر على الناحي�ة
الغذائي�ة ،ب�ل يحمل فوائ�د منزلية تس�اعد يف عملية
التنظيف.
نطلع�ك عىل فوائد الخيار املنزلي�ة ،التي قد لم تخطر
يف بالك سابقاً:
 .1يلينّ مفاصل األبواب :قومي بدعك مفاصل األبواب
برشيحة من الخيار ،لتتخليص من رصيرها املزعج!
ّ
نظفي الحمّام بدقيقتني
 .2يلم�ع خام�ات الجل�د :قوم�ي بمس�ح أي قطعة
من الجلد ،ال س�يما األحذي�ة والحقائب برشيحة من
الخيار ،لتنظيفها واستعادة ملعانها.
 .3يمحي خربش�ات األطف�ال عن الج�دران :ادعكي
رس�ومات طفلك امللونة عىل الج�دران بقرشة الخيار
الخارجي�ة .ك�رّري العملية م�رات ع�دة ،للتأكد من

اختفاء الخربشات كلياً.
 .4يزيل الصدأ عن الصنابري :قومي بفرك صنابري املاء
بقطع الخيار ،مما يزيل الصدأ عنها ويعيد ملعانها.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

احذر من بعض االطعمة اذا كنت متعافيا من (كورونا)
أعلن خبري رويس عن عدد من املواد
الغذائي�ة الت�ي يجب التخلي عنها
يف حال�ة اإلصابة بمتالزم�ة ما بعد
(كوفي�د ،)-19ويمكن أن تس�تمر
أعراض فريوس (كورونا) املس�تجد
ً
أحيانا ملدة أشهر بعد التعايف.
وأش�ار الربوفيس�ور ،ميخائي�ل
غينس�بورغ ،مدي�ر معهد س�امارا
ال�رويس لبح�وث التغذي�ة والعالج
بالتغذي�ة ،إىل أن ه�ذه املتالزم�ة
تشير إىل زيادة النش�اط االلتهابي
يف الجس�م ،لذلك يجب اتب�اع نظام
غذائي فعال ومضاد لاللتهابات.
وقال“ :من الضروري قدر اإلمكان
التخيل عن السكر واألطعمة بمؤرش
س�كر مرتفع ،مثل منتجات الدقيق
األبيض املنخول ،والبطاطس واألرز،
و كذل�ك التخلي ع�ن زي�ت النخيل
وعباد الش�مس وال�ذرة وزيت فول
الصويا والس�من النبات�ي واللحوم
الحمراء واللحوم املعالجة”.
وأض�اف بأن�ه مقاب�ل ذل�ك يج�ب
إضافة مواد غذائية غنية باألحماض
الدهنية إىل النظام الغذائي ،مش�د ًدا
على أهمية زي�ادة نس�بة األطعمة
الغني�ة بـ”أوميغ�ا ”-3واألحماض
الدهني�ة ،مث�ل األس�ماك البحري�ة
وزيت ب�ذور الكتان وزي�ت الزيتون
والخرضاوات والثمار والخرضاوات
الورقي�ة والفواك�ه املحتوي�ة على
نسبة منخفضة من السكر.
وكذل�ك يج�ب إدراج منتج�ات
األلب�ان املخم�رة م�ن دون س�كر
والكربوهيدرات املعقدة مثل الحنطة

السوداء والشوفان والخبز بالنخالة
إىل الوجبات اليومية.
و ُيذك�ر أن معظ�م م�ن يصاب�ون
بمرض فيروس (كورونا) يتعافون
برسعة خالل بضعة أسابيع ،و لكن
بعض األشخاص ،حتى أولئك الذين
تكون أعراضهم خفيفة ،يستمرون
بالش�عور باألع�راض بع�د التع�ايف
املبدئي.
“حاملون مستمرون للمرض”
ويصف هؤالء األش�خاص أنفسهم
ً
أحيانا بأنهم “حاملون مس�تمرون
للمرض” وقد س�ميت هذه الحاالت
بمتالزمة م�ا بعد (كوفي�د )-19أو
“كوفيد  19طويل األمد” ،وتس�مى
ً
أحيان�ا
ه�ذه املش�كالت الصحي�ة
حاالت ما بعد (كوفيد ،)-19وينطبق
ه�ذا الوصف بش�كل عام على آثار
(كوفيد )-19التي تستمر ألكثر من
أربعة أسابيع بعد تشخيصه.
كبار السن واألشخاص الذين لديهم
عدة حاالت طبية خطرية هم األكثر
عرضة لإلصابة بأع�راض (كوفيد-

 )19طويل�ة األم�د ،ولك�ن حت�ى
الش�باب واألش�خاص األصحاء قد
يش�عرون بالتوعك ألسابيع أو حتى
أشهر بعد اإلصابة.
و تش�مل العالم�ات واألعراض التي
يشيع بقاؤها مع مرور الوقت:
• اإلرهاق.
• ضي�ق َ
الن َف�س أو صعوب�ة يف
التنفس.
• السعال.
• ألم املفاصل.
• ألم الصدر.
• مش�اكل يف الذاك�رة أو الرتكيز أو
النوم.
• ألم العضالت أو الصداع.
• رضب�ات القل�ب الرسيع�ة أو
القوية.
• فقدان حاسة الشم أو الذوق.
• االكتئاب أو القلق.
• الحُ مّى.
• الدوخة عند الوقوف.
ُ
تفاق�م األع�راض بع�د األنش�طة
•
البدنية أو الذهنية.
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غزل عراقي

الحمل

ّ
التصرف والقدرة عىل
مهني�اً :تس�تعيد الحري�ة يف
املن�اورة ،وتح�ل قضايا مالية أو تخ�وض مفاوضات
مع مؤسسة أو مرجع كبري
ّ
تشكل عبئا ً عليك ،ووضع ح ّد
عاطفياً :باتت مطالب الرشيك
لذلك افضل بكثري
صحياً :عوارض بسيطة سببها القلق ،فال ترتدد يف استشارة
الطبيب لرتتاح أكثر

اليكره��ون
مي
بغ��رب
عم��ري
خل��ص
ومااظ��ن العم��ر ل��و راح ه��م يرجــ��ع
تع��ال ب��كل وك��ت تلكان��ي موجــــــ��ود
ب��س كون��ك جت��ي م��و ماجتينــــــــ��ي
واذا ماجيتن��ي ه��م تنحس��ب جــــ��اي
الن موج��ود ان��ت بوس��ط عينــــــ��ي

الثور

مهني�اً :نج�اح كبير وغير متوق�ع يف العم�ل ،بعد
القرارات الحاسمة التي اتخذتها لدعم املشاريع التي
طرحها بعض الزمالء
عاطفياً :الش�فافية هي عنوان العالق�ة الجديدة بالرشيك،
وه�ذا يخلق بينكم�ا أجواء من الراحة والس�عادة والتفاهم عىل
كل يشء
صحي�اً :الخ�وف م�ن اإلصاب�ة بالتهاب�ات حادة يس�يطر عىل
نفسيتك ،لكن األمر ال يتطلب الخوف إىل هذا الحد

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء

مهني�اً :تق�وم بأعمال�ك باندفاع وحماس�ة ما
يشجع املحيطني بك عىل العمل بجهد أكرب
عاطفياً :تقع يف ش�باك أحد األش�خاص من الطرف
اآلخر وتشعر بأنك ال تستطيع االفرتاق عنه أبدا ً
صحياً :ال تخف من التعبري عن أوجاعك ومصاعبك ،الخطأ
مكلف ولن يكون سهالً

السرطان

مهني�اً :تتخل�ص من بع�ض اإلرب�اك بس�بب كثرة
الضغ�وط يف العم�ل ،وتتمتع بقدرات الفت�ة لتجاوز
الصعاب مستفيدا ً من عامل الوقت
عاطفي�اً :أجواء مريح�ة جدا ً تخيّم عليك وعلى الرشيك ما
يفتح الطريق أمامك نحو مستقبل أفضل
صحياً :تقرتب شيئا ً فشيئا ً من الكمال الصحي بفضل التمارين
الرياضية اليومية التي تمارسها ،فهنيئا ً لك

األسد

مهنياً :تحصل عىل معلومات أو يهمس لك ببعض
األرسار ،ح�اول أن تصغي اىل ما ُيقال لك من دون
ردود فعل
حساس ّ
عاطفياً :تعامل مع الرشيك بهدوء ،فهو ّ
لكنه يف
الوقت نفسه صعب املراس وعنيد
صحي�اً :احذر امليل إىل العدائية والعن�ف واضبط أعصابك وال
تنفعل أمام ّ
أي يشء

العذراء

مهني�اً :ق�د يول�د هذا الي�وم مش�كلة يف العمل
تعانيه�ا وتعي�دك إىل أج�واء كن�ت تعتق�د أن�ك
تخلصت منها
عاطفي�اً :قد تكون االبتس�امة هي مفت�اح كل األمور
املستعصية مع الرشيك ،وهذا يكون ملصلحتكما حتما ً
صحياً :احذر املتاعب الصحية واحرص عىل سلامة املنزل
والعائلة لتبقى األجواء هادئة

الميزان

مهنياً :تنطلق يف مشاريع تد ّر عليك استثمارات
جديدة وتكسبك أرباحا ً كبرية
عاطفياً :مشكالتك مع الرشيك يف طريقها إىل الزوال
فكن صبورا ً ومتفائالً
رّ
وحض له مفاجأة سارّة
صحي�اً :تراودك بني الحني واآلخ�ر هواجس تبقيك يف قلق
دائم يحرمك النوم ليالً

العقرب

رتب أوضاعك وانتبه ملصاريفك وكن واعيا ً
مهنياًّ :
ملسؤولياتك وواجباتك
عاطفياً :ابن عىل قواعد صلبة وابتعد عن املواجهات
وحب السيطرة ،وال تعمل من دون إبالغ الرشيك
ّ
ت�دع أن انش�غاالتك املهني�ة والعاطفي�ة تأخذك
صحي�اً :ال
من ممارس�ة نش�اطات تع�ود عليك بالفائدة على الصعيد
الصحي

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1459وق�وع معرك�ة بل�ور هي�ث إحدى
مع�ارك ح�رب الوردتني والت�ي فيها انترص
جيش أرسة يورك.
 - 1817إس�بانيا وإيطالي�ا توقع�ان على
اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.
 - 1846اكتش�اف كوكب نبت�ون يف املرصد
الفلكي لربلني وذلك بفضل مالحظات العالم
الفلكي الفرنيس أوربان لوفرييي.
 - 1856بدأ العمل يف أول خط سكك حديدية
بمرص بني القاهرة واإلسكندرية.
 - 1928يوغوسلافيا تنس�حب م�ن حلف
وارسو الذي يقوده االتحاد السوفيتي.
 - 1932توحي�د اململكة العربية الس�عودية
عىل يد امللك عبد العزيز آل س�عود.
 1948ـ تش�كيل حكوم�ة عموم فلس�طني
برئاس�ة أحمد حلمي عبد الباقي.

الجدي

مهنياً :تجتمع اليوم ببعض زمالء املهنة وتتناقش
وإياهم يف سبل تطور العمل
عاطفياً :عليك التفكير بإيجابية نحو الرشيك ،وتاليا ً
إبعاد نظرية الخيانة التي أطلّت برأسها أخريا ً
صحي�اً :تتفق مع الزملاء يف العمل عىل اس�تغالل فرصتكم
السنوية للس�فر وخوض املغامرات يف الخارج للقيام ببعض
الحركة املفيدة

الدلو

مهنياً :تنتظرك املكافآت واملفاجآت السارّة ،وتزداد
األرباح والتس�ويات واالنفراجات ،فما عليك سوى
اقتناص الفرص لحظة وصولها
عاطفي�اً :تب�ادل الرأي م�ع الرشيك قد يس�اهم يف تغيري
الوقائع ،وذلك يكون ملصلحتكما من دون أدنى شك
صحياً :تنش�ط اللقاءات وتلب�ي عددا ً ال بأس به من الدعوات
التي تريح أعصابك

الحوت

مهنياًّ :
يدق النجاح بابك مجددا ً وبانتظارك مرشوع
عمل كبري يعرض عليك سيغيرّ مجرى حياتك
ّ
تفضل
عاطفياً :تعيش عالق�ة عاطفية جديدة ولكن
أن تبقي األمر رسا ً عن العائلة واألصدقاء
صحياً :تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صالبة أعصابك،
ك�ن جاهزا ً ملواجهة األم�ور بهدوء وتنبّه ،وتش�عر باإلرهاق
والتعب

همسات ..

نح�ن النح�ب حني ننبه�ر  ..نح�ب حني نطمئن ونجدالسعادة واالهتمام والسكينة .
تاك�د يا حبيبي بل كن واثقا انك مهما غبت فلن يختفيأثرك يف قلبي وحياتي .
أصبحت أميل لك حبيب�ي وحدك النك غايل عىل قلبي اوالوالنك تسمح يل أن أكون أنا ثانيا .
اتيت اىل عاملي الصغري فرتبعت عىل العرش فيه واخرجتمنه جماال لم اكن اعرف انه موجود فيه اصال .
فقط انت الوحيد يف العالم كله الذي منحني نفسا اخرىلذلك انت الوحيد الذي يستحق كل الحب .

مشاكل وحلول

وصلنا إلى الطالق؛ ألن الحياة مع أهل زوجي ال تطاق!

انا فتاة عمري  18سنةّ ،
لدي طفلة عمرها أربعة أشهر .أعيش مشكلة
م�ع عائلة زوجي .لديه أخت كبرية وليس�ت متزوجة وهي تغار مني
ألني صغرية ومتزوجة وس�عيدة بزواجي .منذ س�نة وهي تحاول أن
تخلق مش�اكل بيني وبني زوجي مثالً :يف اللباس ..الخروج… أبس�ط
حاجة تخلق منها قصة .املشكلة أيضا ً أن زوجي ال يترصف ويوقفها
عند حدها .وهي تفتعل املش�اكل بينه وبني أبيه ،وأبوها يوافقها مع
أن�ه يعرف أنها غلطت يف حقن�ا؛ لكنه يخاف منها ألنها ترصف عليه.
املهم أن هذه املش�اكل كلها أث�رت عىل عالقتي بـزوجي لدرجة فكرنا
يف الطلاق .هذا ما وصلنا إليه؛ ألن والده لم يس�مح لنا بأي حل .قلنا
َ
فانس ِني تماماً .زوجي
له نس�كن وحدنا ،قال البنه إذا عش�ت لوحدك
ال يري�د إزع�اج أبيه ألنه مريض .مند س�نة ونحن نعيش يف املش�اكل
نفسها ،حتى أني أمضيت أكثرها عند أمي .أجد ال معنى لهذه الحياة؛
لك�ن حني وصل األمر إىل الطلاق لم أقدر عىل الفراق ال أنا وال زوجي،
وتراجعن�ا ورجعن�ا للموضوع نفس�ه .وإىل اآلن لم نج�د الحل .ماذا
سنفعل؟.
النصائح والحلول:
 1ال تكوني مثل النعامة التي تخبئ رأس�ها يف الرمال وتظن أن أحدا ًلن يراها!!!
 2-أقول لك هذا ألنك ما زلت صغرية ،ويبدو أن تعاملك مع اإلزعاجات

اليومية العائلية يحمل الكثري من املبالغة ،كيف وملاذا؟؟!!
3ه�ل يعقل أن تكون أخت زوجك غوالً ال ش�أن لها إال هدم س�عادةأخيها وتقويض ش�خصية أبيها ،وبث املش�اكل التي توصلك وزوجك
إىل الطالق دون أن يكون لكما دخل بها؟
 4العقل يقول إن املش�كلة ال تقع إال بني طرفني ،وال بد أن يتس�بباالثن�ان بوقوعها ،لكن الح�ق مع من منهما؟ أو على من؟ يمكن أن

يكون نس�بياً ،فأحيانا ً يكون الحق معك ومع زوجك ،وأحيانا ً ال بد أن
يكون مع شقيقة زوجك!!
5لو كنت مكانك لجعلت من شقيقة زوجي أما ً ثانية يل أو أختا ً كربىأعامله�ا باحترام وألجأ إليها ،وأش�عرها بأني بحاج�ة إىل نصائحها
وأش�اركها همومها ،وأحاول أن أش�عرها بأهميته�ا؛ كونها ترصف
عىل العائلة!!!
 6إذن ب�دالً من أن أقول إنها تغار مني ألني األصغر واملتزوجة وهياألكبر والعزباء (وهذا أمر واضح ومفهوم) أقول لنفيس إني األقوى،
وبإمكان�ي مس�اعدتها ،وأب�دأ بتغيير تعاميل معها ،ب�ل وأطلب من
زوجي ووالده أن نهتم بها ونشعرها بقيمتها بيننا!!
 7نصيحت�ي واضحة ،وه�ي أن بإمكانك بمس�اعدة زوجك أن تلعبادور عصف�وري الف�رح والس�عادة ،فتتغاضيا عن املش�اكل وتقدما
املس�اعدة لألب واألخ�ت الكربى ،بل إن وجود طفل�ة صغرية يف البيت
يمك�ن أن يكون س�ببا ً قويا ً إلضفاء البهجة وامل�رح ،فابدئي بتحفيز
قل�ب عمة ابنتك عىل الحنان ،قدمي لها هدية ولو بس�يطة بأنها من
ابنة أخيها واحتفيل بعيد ميالدها ،وكوني لها أختا ً صغرى تصارحها
وتتقرب منها وتأكدي أن الله سيس�اعدك؛ ألنك س�تكونني سباقة إىل
الخري وسوف يلهمها لتعاملك بالحسنى بإذنه تعاىل .وال تنيس الدعاء
فإنه أكرب بوابة لألمل.

اختبارات شخصية

ترتيبك بالعائلة ممكن أن يؤثر يف شخصيتك !

القوس

مهنياً :تعالج مسألة مستحقات ديون أو رضائب
متأخرة ،وتجرب عىل مواجهة واقع ال يروقك
عاطفياً :الكالم اللطيف وحده ال يوصلك إىل أي مكان،
ّ
لتتمك�ن من فرض
فح�اول أن تنظ�ر إىل األم�ور بجدية
وجودك عىل الرشيك
صحياً :ال تس�تمع إىل القيل والقال الت�ي قد تقض مضجعك
وتوتر أعصابك وتثري انفعالك

 - 1973الرئيس األرجنتيني الس�ابق خوان
بيرون يع�ود إىل األرجنتني بع�د  18عامً ا يف
املنفى.
 - 1983مقتل  111شخصا يف تحطم طائرة
تابعة لرشكة طريان الخليج يف أبوظبي.
 - 1992الجمعية العامة لألمم املتحدة تطرد
االتحاد اليوغساليف الجديد من عضويتها.
 - 1997املس�لحون يف الجزائر يقتلون 280
ويصيبون مئات حول الجزائر العاصمة.
محكمة الخرب الرشعية بالس�عودية تحكم
عىل املمرضتني اإلنجليزيتني «ديبورا باري»
و«لوس�يل ماكلوجلان» باإلع�دام للأوىل
والسجن  8سنوات و 500جلدة للثانية وذلك
بتهمة قت�ل زميلتهما املمرضة األسترالية
«إيف�ون جيلف�ورد» ،وقد ألغ�ي الحكم بعد
دفع دية  1.2مليون دوالر لشقيقة القتيلة.

ً
رئيسا للحزب
 - 2007انتخاب ياسو فوكودا
الليربايل الديمقراطي الياباني ويصبح بذلك
ً
رئيسا لوزراء اليابان.
 - 2009ملك اململكة العربية السعودية عبد
الله بن عبد العزيز آل س�عود يفتتح جامعة
امللك عب�د الله للعلوم والتقنية بحضور عدد
من رؤساء دول العالم.
 - 2011رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة
لدولة فلسطني يف األمم املتحدة.
 - 2015اس�تقالة رئي�س مجموع�ة
ڤولكس�ڤاغن األملانيَّ�ة لصناعة الس�يَّ ارات
مارت�ن ڤينرتك�ورن على أث�ر فضيح�ة
ح�ركات املغشوش�ة ،التي اتخ�ذت أبعا ًدا
املُ ِّ
عامليَّة ،وخرست املجموعة بسببها مليارات
الدوالرات يف البورصة.

إن كن�ت األكبر بين أش�قائك يف
العائل�ة ،فمؤك�د أنك س�معت أنك
األكث�ر مس�ؤولية بين اآلخري�ن.
تمامً �ا كم�ا يس�مع آخ�رون ليس
لديه�م أش�قاء أنه�م أناني�ون يف
طبعهم ومتطلبون!
فهل ً
حقا أن ترتيبك يف العائلة يؤثر
يف شخصيتك ؟
ظهرت ه�ذه النظري�ة للمرة األوىل
يف أواخر ع�ام 1920م م�ع ألفريد
أدلر ،وهو صديق س�يغموند فرويد
وزميله يف السكن .إذ اعتقد أدلر أن
الرتتيب ال�ذي وُلدت عليه يف أرستك
ينعكس عىل شخصيتك وتتأثر به.
وجاء تحليله لش�خصية كل فرد يف
العائلة حس�ب موقعه بني األشقاء
كالتايل:
الطفل األول (األكبر)ً :
وفقا ألدلر،
فيمي�ل الطفل األكبر إىل أن يكون
ً
محافظ�ا ،لدي�ه مس�ؤولية كبرية
اً
وميال للقيادة .ألنه يف
تجاه السلطة
كثري من األحيان يتحمل مسؤولية
ٍ
أش�قائه األصغر يف غياب الوالدين.
كما أن ش�خصيته أكثر اس�تعدا ًدا
ليكون أ ًبا أو أمً ا يف املستقبل.
ً
عادة ،فإن اإلخوة
الطفل األوس�ط:
ُ
يف الوس�ط ُيكافح�ون ليظه�روا
ش�خصيتهم ويتج�اوزوا س�لطة
األخ األكبر .غال ًبا م�ا يميل الطفل
ً
طموح�ا
األوس�ط ليك�ون أكث�ر
ونادرًا ما يكون أنان ًيا .كما أنه أكثر
عرضة لوضع أهداف صعبة أمامه
ً
معرض�ا للفش�ل عدة
م�ا يجعل�ه
مرات .لكنه أكث�ر قدرة عىل تحمل
مصاعب الحياة لتعويد نفسه عىل
األصعب دائمًا.
الطف�ل األصغر :كم�ا هو معروف،
فإن أصغر طفل يمي�ل ليأخذ أكرب

قدر م�ن الحنان والح�ب من اآلباء
واألش�قاء الكب�ار وحت�ى األجداد.
ً
خربة يف
هذا الس�بب يجعلهم األقل
املستقبل والحياة بني اإلخوة األكرب
ً
وع�ادة ما يملك الطفل األخري
منه.
ً
ً
نجاحا كبريا عندما
الحافز ل ُيحقق
يكبر و ُيثب�ت نفس�ه يف العائل�ة.
كما أن من يأت�ي يف املرتبة األخرية
بني أش�قائه يمي�ل بطبع�ه إما إىل
الفكاهة واالجتماعية الكبرية أو إىل
قل�ة االعتماد عىل النفس والتفاهة
يف بعض األحيان.
الطف�ل الوحي�د :بم�ا أن�ه ال يملك
أشقاء ،فغال ًبا ما يتنافس الطفل
الوحيد م�ع والديه .الدالل املُفرط
الذي يحصل علي�ه والحماية من
الجمي�ع يجعالنه أق�ل قدرة عىل
التفاع�ل م�ع م�ن يف مثل س�نه
وأكث�ر أنانية يف أش�يائه الخاصة
وحتى أش�ياء اآلخري�ن .لكن من
صفاته�م التصميم على تحقيق
أهدافه�م مهما كان�ت والوصول
إىل درجة الكمال.
دراسة أخرى..
دراسة أخرى قدمت دليلاً إضاف ًيا
على ارتب�اط ترتي�ب العائل�ة
بش�خصية كل ف�رد .وذل�ك بع�د
تحليل س�مات ش�خصية لـ 377
ألف طالب من مدارس الثانوية يف
الواليات املتحدة األمريكية.
واكتش�ف الباحث�ون أن الطف�ل
ً
س�نا يمي�ل عمومً �ا إىل أن
األكرب
ً
يكون أكثر صدق�ا وهيمنة .ومع
ذل�ك ،فهو أيض�ا أق�ل اجتماعية
وأق�ل مقاوم�ة لإلجه�اد .الطفل
الوس�ط يمي�ل إىل أن يك�ون أكثر
وع ًيا واجتها ًدا .أما الطفل األصغر
فم�ن األرج�ح أن يك�ون أكث�ر

اجتماعي�ة من اآلخري�ن .األطفال
كثري
الذين لي�س لديهم أش�قاء يف
ٍ
م�ن األحي�ان يميل�ون للعصبي�ة،
لكنه�م ميال�ون ملع�ارشة الن�اس
ولديهم صفات اجتماعية.
ماذا عن مستوى الذكاء ؟
هن�اك نظرية تربط بين ترتيبك يف
أرست�ك والذكاء ال�ذي ينعكس عىل
شخصيتك .بعض الباحثني رفضوا
ه�ذه النظرية تمامً �ا ،لكن البعض
اآلخ�ر اعتربوها مقبولة وقد ُت رِّ
فس
بعض الحاالت.
وكان باحث�ون من جامعة اليبزيغ

وجامعة يوهانس غوتنربغ ماينتس
(وكالهم�ا يف أملانيا) بدراس�ة أكثر
من  20000من البالغني يف الواليات
املتح�دة ،اململكة املتح�دة ،وأملانيا.
يف ه�ذه الدراس�ة ،ق�ام الباحث�ون
بمقارن�ة ترتي�ب األش�قاء داخ�ل
األرس بمستويات ذكائهم.
ووج�د الباحثون أن األطفال األكرب
ً
سنا أظهروا بشك ٍل عام مستويات
أداء أعلى يف اختب�ارات الذكاء .ويف
نف�س الدراس�ة ،ل�م يج�د العلماء
عالقة بني الرتتي�ب يف األرسة وبني
االستقرار العاطفي أو املخيلة.
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ستار سعد من شجن العراق يُبدع بأداء «لبريوت»
إطاللة النجم العراقي ستار سعد لم تكن عادية ضمن فعاليات
جائزة «املوريكس دور» التكريمية ،وهو الفنان الشاب العراقي
الوحيد الذي كان يمثل العراق يف هذا املهرجان العريق.
َّ
غنى بريوت بسالم ،فأهداها أغنيتها الخالدة «لبريوت» بصوته
ً
القوي وإحساسه العايل ،بنفحة تشبه شجن العراق مجسدا معالم
السالم والثورة والحب والحنني.
وتألق ستار ببذلة من تصميم املصمم اللبناني العاملي نمر سعادة،
ستار الذي يكن حبا ً خاصا ً للبنان وبريوت عىل وجه الخصوص
قدم هذه االغنية بصوته الرائع وبتوزيع جديد عىل وقع لوحة
تعبريية عاملية قدمها فريق «مياس» عىل رأسهم مؤسسها املبدع
نديم رشفان ،الذي حصل عىل جائزة افضل كوريوغرايف الذي جسد
معالم التاريخ والحب لبريوت والثورة والغضب يف رقص تعبريي
استحوذ عىل اعجاب الحضور واملشاهدين .رشفان ويف كلمة له
دعا الشباب اىل التسلح بالصرب والقوة والكرامة للدفاع عن االرض
للبقاء وعدم الرحيل.
إشارة أخريا ً إىل أن ستار يحصد نجاح أغنيته «احساس صفر»
والتي صورها عىل طريقة الفيديو كليب بطريقة جديدة أيضا ً يف
لبنان بحضور الصحافة ونخبة من الوسط الفني تحت إدارة رشكة
 Mimlوحققت أصداء متميزة عرب مواقع التواصل االجتماعي.
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مطر ساخن

االنتخابات القادمة
والتحديات الكبرية
امحد اجلنديل

هاني شاكر يثور على حممد حسن الرداد يتسلم درع تكريم الراحلني مسري
رمضان ويهدده على العلن
غامن ودالل عبد العزيز

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت “سامس�ونج املرشق العرب�ي”؛ عن افتت�اح واحدة م�ن أكرب وأفخم
صاالت عرض رشكة بياد ،أحد وكالء سامس�ونج اليكرتونيكس املعتمدين يف
العاصمة العراقية بغداد ،حيث س�توفر صالة العرض هذه والتي تعد محطة
واحدة للتس�وق ،قائمة واس�عة النطاق من منتجات “سامسونج” املتنوعة
تح�ت س�قف واحد.وتتيح صالة الع�رض الجديدة الفرص�ة للعمالء لتجربة
منتج�ات “سامس�ونج” املتنوعة وتجربته�ا والتعرف إليها ع�ن قرب ،وذلك
قب�ل اتخاذ قرار الرشاء.وتقع صال�ة العرض الجديدة يف بغداد  -كرادة خارج
 ق�رب تقاط�ع املس�بح ،ويمكن للعمالء زي�ارة املوق�ع اإللكرتوني الخاصبـ “بي�اد” من خالل الرابط الت�ايل www.samsungbayad.com :ومش�اهدة
منتجات سامس�ونج املتوفرة يف صاالت العرض.وتعترب رشكة بياد أحد وكالء
سامس�ونج اليكرتونيكس املعتمدين ملنتجات “سامس�ونج إلكرتونيكس” يف
دول�ة العراق ،حيث تمتل�ك  9صاالت عرض منترشة يف جمي�ع أنحاء العراق
وموزع�ة عىل املناط�ق التالية  :بغ�داد ،البرصة ،كرك�وك و املوصل ومنطقة
كردستان (السليمانية ،اربيل ،دهوك) ،حيث تسري “بياد” نحو خطة ّ
توسعية
للوص�ول اىل  12صال�ة عرض مع نهاي�ة عام .2021ويف هذه املناس�بة ،قال
تش�انغ سب يل ،املدير العام لسامسونج إلكرتونيكس املرشق العربي”:يرسنا
افتت�اح أكرب صالة عرض ملنتجات سامس�ونج يف العاصمة بغداد ،نرغب بأن
يحظى عمالؤنا بتجربة تس�وق فريدة ورائع�ة عىل اإلطالق”.وأضاف“ :نحن
عىل ثقة بأن صالة العرض الجديدة ،س�توفر تجربة التسوق األفضل واألكثر
تميزاً ،و ستس�هم يف تعزيز مكانتنا يف السوق العراقي”.تشكل صالة العرض
الجدي�دة لرشكة بياد يف بغداد محطة واح�دة ال مثيل لها ،حيث تتيح للعمالء
الوصول لقائمة كبرية من منتجات سامس�ونج املختلفة .كما ستوفر صالة
العرض الجديدة لجميع العمالء نظرة شمولية لقائمة منتجات “سامسونج”
الكاملة التي تلبي جميع احتياجات فئات املجتمع.

كشف نقيب املوس�يقيني الفنان هاني
ش�اكر ،أنه ل�ن يُقام أي حف�ل غنائي
يف جمهوري�ة مصر العربي�ة ب�دون
أن تصحب�ه فرق�ة غنائي�ة مكونة من
ثماني�ة عازفني على األق�ل ،مؤكدا ً أن
هذا القرار سيعود بالنفع عىل املطربني
والنقاب�ة واملوس�يقيني.وعن حفلات
محم�د رمضان التي ُتق�ام دوما ً بدون
موس�يقيني ،أوض�ح ش�اكر أن ال أحد
فوق القانون ،وأن أي حفل ألي مطرب
أو فنان مهما عال شأنه ،لن يُقام بدون
فرقة غنائية ،ومَ �ن يخالف هذا القرار
س�يتعرض لعقوبة من النقابة ،مثلما
ح�دث م�ع الفن�ان أحمد س�عد ،الذي
ت�م تغريمه  20ألف جني�ه الصطحابه
أربعة عازفني فقط يف حفله ،وإذا ّ
غنى
رمضان بدون فرقة فسوف يتم تطبيق
القان�ون عليه.وكان ش�اكر قد أوضح
أن مؤ ّدي املهرجانات حس�ن شاكوش،
لن يكون له مكان جديد يف النقابة بعد
مش�كلته وإس�اءته اىل ع�ازيف اإليقاع.
وص�در ض� ّد ش�اكوش قرار بس�حب
ترصي�ح الغناء الس�نوي الخ�اص به،
ورغ�م تقديمه تظلم�ا ً عىل الق�رار اىل
مجل�س النقاب�ة ،إال
أن املجل�س ل�م
يناقش ذلك
ا لتظل�م
بعد.

ابتكار طالء ذكي قادر على تبريد
المنازل
ط�ور باحث�ون أمريكي�ون طالء
يؤك�دون أن�ه س�يكون بديلا
ملكيف�ات اله�واء يف املس�تقبل
بش�كل فع�ال ،وق�د يس�اهم يف
إنق�اذ كوكب األرض ،وعىل الرغم
من أن الطلاء الذي طوره علماء
م�ن جامع�ة ب�وردو يف الواليات
املتح�دة األمريكي�ة يتس�م بلون
ممل وه�و األبي�ض ،إال أنه دخل
مؤخ�را موس�وعة “غيني�س”
لألرقام القياس�ية لكونه ش�ديد
البي�اض باملقارنة م�ع أي طالء
أبيض آخر.
ويتمي�ز الطلاء بأنه ق�ادر عىل
عك�س  98.1%م�ن اإلش�عاع
الشميس ،بينما ينبعث منه أيضا
ح�رارة األش�عة تح�ت الحمراء،
وذلك ألن�ه يمتص حرارة أقل من
الشمس مما ينبعث منها ،وبذلك
يكون الس�طح املغط�ى بالطالء
مبرد إىل درج�ة ح�رارة أقل من
درجة الحرارة املحيطة.
يشار إىل أن هناك دهانات حالية
مصنوع�ة لعكس الحرارة ،لكنها
ال تعك�س أكث�ر م�ن  90%م�ن

ضوء الش�مس ،كما أنها
ال تربد األس�طح ،ويكمن
السر وراء ق�درة الطلاء
الجدي�د ش�ديد البياض يف
استخدام نس�بة عالية من
مادة “كربيت�ات الباريوم”،
وهو مركب يتواجد غالبا يف
مستحرضات التجميل وورق
الصور.
ويلع�ب الطلاء دورا مهما يف
مكافحة التغري املناخي ،وذلك
بالتقليل من اس�تخدام تكييف
الهواء يف بعض املنازل أو إلغائه
تماما ،خاصة يف املناطق الدافئة
ذات أش�عة الش�مس الواف�رة،
وه�و م�ا س�يرتتب علي�ه تقليل
االنبعاث�ات واس�تهالك الطاق�ة،
وق�د يوف�ر بع�ض امل�ال يف أي�ام
الصيف الحارة.
ويعت�زم الباحث�ون يف جامع�ة
بوردو األمريكية تسويق طالئهم
الجديد ،مشريين إىل أنهم تعاونوا
مع رشكة إلنتاجه بكميات كبرية
وبيع�ه ،وقدموا بالفع�ل براءات
اخرتاع.

كلها كانت مرتبط�ة بوالديها حتى
بع�د الزواج.يذكر أن الفنان حس�ن
ال�رداد حرض حفل افتتاح مهرجان
الفضائي�ات العربي�ة يف دورت�ه
ال�ـ  ،12نائب�ا ع�ن زوجت�ه إيم�ي
وش�قيقتها دنيا وتسلم درع تكريم
الراحلني س�مري ودالل عبد العزيز،
وظهر الرداد بلحية طويلة عىل غري
عادته واكتس�ت مالمح�ه بالحزن،
وتق�دم باعت�ذار م�ن كل الحضور
ومنظم�ي املهرج�ان بع�د غي�اب
زوجته إيمي وشقيقتها دنيا ،وقال
إنه كان يتمنى أن يرى س�مري غانم
ودالل عب�د العزيز يف ه�ذه اللحظة
ويش�اهد تكريمهما وهما عىل قيد
الحياة.

سريين عبد النور األوفر حظاً
يب�دو أن رشك�ة الصب�اح ل�ن ته�دأ
هذا املوس�م وس�تظل تش�غل بال
املتابعني حيال بعض اإلنتاجات
الدرامي�ة الت�ي ينتظره�ا
الجمه�ور ،لك�ن م�ا
حص�ل قب�ل أي�ام يف
حف�ل «مورك�س
دور» كان تح�والً
تس�اؤالت
أث�ار
ح�ول غي�اب املمثل�ة
نادي�ن نس�يب نجيم عن
الدراما الرمضانية هذا املوس�م،
وترصيحه�ا بأنه�ا س�تتفرغ أكث�ر
إلع�ادة ترتيب حياته�ا والتقرب من
ولديه�ا ،وتلف�ت معلوم�ات اىل
هناك أسبابا ً أخرى حملت
نادي�ن التخ�اذ الق�رار
باالبتعاد عن املنافسة
لسنة واحدة.
لكن الالفت يف الحفل
نفس�ه ترصي�ح
املنت�ج ص�ادق

الصب�اح ع�ن مع�اودة العم�ل م�ع
النجمة سريين عبد النور ،وتؤكد
املعلوم�ات أن دراس�ة ج�ادة
وُضعت عىل طاولة «الصباح»
حيال اتخاذ قرارات حاسمة
بإمكانية االتفاق مع سريين
عب�د الن�ور على مسلس�ل
خ�اص بالش�هر الكري�م
ليع�وّض الرشكة غي�اب نادين
نس�يب نجيم وتيم حسن الذي لم
ُيع�رف حت�ى الس�اعة إن كان أمامه
فرصة ملسلسل آخر بعد إنهائه تصوير الهيبة،
وبالتايل لن تقف رشكة الصباح عند مسلسل واحد
يجم�ع بين عابد فه�د ومعتصم النهار «ش�تي يا
بريوت» إلييل السمعان وكتابة بالل شحادات.
ووفق املعلومات أيضاً ،فإن حظ سريين عبد النور
يرتف�ع إىل عودتها يف مسلس�ل بعدم�ا كان مقررا ً
قيامها ببطولة مسلسل قصري خاص باملنصات.
يف انتظ�ار خل�ط األوراق مج�ددا ً وتف�ادي غي�اب
النجوم عن موس�م الدراما الرمضاني ،يبدو شهر
اكتوبر حاس�ما ً لجهة األسماء والتنافس املفرتض
عىل موسم رمضان األقوى يف الدراما العربية.

جنالء بدر :لن أكرر العمل مع حممد سامي ألنه جيامل زوجته مي عمر
أعلنت الفنانة نجالء بدر ،أنها
لن تعمل مع املخرج محمد
سامي ،يف ظل وجود زوجته
مي عمر ومشاركتها يف نفس
العمل الفني.
وهاجمت الفنانة نجالء بدر

املخرج ،أن يكون عصبي ،لكنها
تلتمس له العذر ،لكونه عنيداً ،ويريد
أن يظهر العمل بالشكل الذي يف
مخيلته ،يف وقت ضيق.
ويف حوارها أكدت نجالء بدر أنها لن
تكرر تجربة العمل مع محمد سامي

املخرج املرصي بترصيحات غري
متوقعة ،وقالت نجالء بدر يف حوار
صحفي لها ،إن أعمال املخرج محمد
سامي لن يتذكرها أحد يف املستقبل
برغم تحقيقها النجاح التجاري
املطلوب ،موضحة أن أسوأ ما يف

يف ظل مشاركة زوجته يف نفس العمل،
مرجعة ذلك إىل تصادمه الدائم مع
العاملني معه ،كما أنه يجامل زوجته
مي عمر ،واشرتطت نجالء بدر أنها
ستقبل العمل معه مجددا ً حال عدم
وجود زوجته داخل العمل.

جنوم اخلليج وحكايات صراع املال واحلب يف «حيب الباهر»
أنهت رشكة Eagle Films
لصاحبها جمال سنان تصوير
مسلسل «حبي الباهر» يف
الكويت ،وهو عمل من ٣٠
حلقةُ ،
صوّر مع املخرج خالد
ّ
جمال ،الذي تأنى يف تنفيذه
وتجسيد حكاية الكاتبة علياء

(تويتر) تستعد لدفع أكثر من 800
مليون دوالر
كش�ف موقع التغريدات األمريكي (تويرت) عن موافقته عىل سداد
 809.5ملي�ون دوالر ،م�ن أج�ل تس�وية دع�وى جماعي�ة رفعها
أصحاب األسهم ضده يف عام .2016
وزع�م املس�تثمرون يف دعواه�م الجماعية أن (تويتر) أخربهم أن
نمو الرشكة متباط�ئ ،بينما قام املديرون التنفيذيون من ورائهم،
بما يف ذلك الرئيس التنفيذي الس�ابق ديك كوس�تولو ،واملؤسس�ان
املش�اركان إيفان ويليامز والرئيس التنفيذي الحايل ،جاك دوريس،
ببيع أسهم “بمئات املاليني من الدوالرات من األرباح الداخلية”.
واتهمت الدع�وى القضائية (تويرت) ،ومديريها التنفيذيني بانتهاك
قانون األوراق املالية لعام .1934
م�ن ناحيته�ا ،قالت رشكة (تويتر)“ :إن التس�وية املقرتحة التي
ل�م توافق عليها املحكمة بعد“ ،تحل جمي�ع املطالبات املؤكدة ضد
“تويرت” واملتهمني اآلخري�ن املذكورين دون أي اعرتاف أو تنازل أو
اكتش�اف أي خطأ أو مس�ؤولية أو مخالفة من قبل الرشكة أو أي
مدعى عليه”.
كما نفت رشكة (تويرت) يف بيانها وكذلك جميع األش�خاص املدعى
عليهم يف الدعوى الجماعية ارتكاب أي مخالفات.
ويخطط موقع (تويرت) الستخدام النقد املتوفر لديه من أجل سداد
التس�وية ،وم�ن املتوقع أن يتم دف�ع املبلغ مع حل�ول نهاية العام
الحايل.

تناق�ل رواد مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي أنب�اء ح�ول اعت�زال
الفنان�ة دني�ا وإيمي س�مري غانم
العم�ل الفني ،خاص�ة وأن األخرية
غري قادرة عىل التخلص من أحزانها
بعد وفاة والديها عقب رصاع طويل
مع فريوس (كورونا) ومضاعفاته.
ج�اء ذل�ك بع�د االعت�ذار املفاج�ئ
للفنانتين دني�ا وإيم�ي ع�ن عدم
حض�ور حفل افتتاح «أيام القاهرة
للدراما العربية» رغم التأكيد سابقا
عىل املشاركة واس�تالم درع تكريم
نْ
الفناني الراحلني سمري غانم ودالل
عب�د العزيز ،ومن قبل�ه الغياب عن
حفل افتتاح مهرج�ان الفضائيات
العربي�ة يف دورته ال�ـ .12و قامت

إدارة مهرج�ان «أي�ام القاه�رة
للدراما العربية» ،بنفي أنباء اعتزال
دنيا وإيمي جملة وتفصيال ،وأكدت
أن النجمتين لديه�ن تعاقدات عىل
بطول�ة عدة أعم�ال فنية ،وس�يتم
البدء بتصويرها قريبا ،وكان هناك
اتفاق بالفعل عىل حضورهن حفل
االفتتاح ولكن ظروفهن النفسية لم
تسمح.وأشارت ملعاناة إيمي ودنيا
من فكرة الخروج مرة أخرى للناس
ومواجهة مشاعر الحزن والشفقة،
الفت�ة إىل أن إيمي تص�ارع أحزانها
ولكنه�ا حت�ى اآلن غري ق�ادرة عىل
استعادة حياتها الطبيعية ،وتحتاج
للمزي�د م�ن الوق�ت للتأقل�م على
الوضع الجدي�د خاصة وأن حياتها

االنتخابات القادمة عىل األبواب  ،واألطراف الداخلة يف هذه االنتخابات
تواصل الليل بالنهار  ،وتنفق األموال  ،وتجند الطاقات ،وتدهن حناجر
الخطباء  ،وتقدم اإلغراءات بطريقة غريبة دون ان يقدم طرف للناس
برنامجه االنتخابي القائم عىل إعطاء صورة واضحة ملرحلة مما بعد
االنتخابات .
كل الربامج والسيناريوهات املقدمة عبارة عن خطابات ووعود قائمة
عىل عبارات مستهلكة كثريا ما رددها اطراف املشهد السيايس منذ
احتالل العراق وحتى يومنا هذا  ،ومن يتأمل يف طبيعة ما يحصل
يجد االختالف بيننا وبني االمم والحكومات التي سبقتنا يف ممارسة
الديمقراطية .
ما يالحظ اليوم ،ونحن نقف عىل ابواب االنتخابات ،ان ظاهرة التخوين
والطعن قائمة بكل قوتها وكل طرف يحاول النيل من الطرف اآلخر
عرب وسائل االعالم حتى وصل االمر اىل تمزيق صور املرشحني وحصول
احتكاك بني انصار هذا الطرف او ذاك  ،وممارسة ديمقراطية من هذا
النوع ال تنجب غري وضع معاق ال يختلف عن االوضاع السابقة  ،يضاف
اليه ارتفاع يف اسعار املواد الغذائية من خالل ارتفاع الدوالر الذي بدأ
يلقي بظله الثقيل عىل حياة الناس وبدأ الرضر يلتهم الكثري من حياة
العوائل التي لم يرزقها الله غري راتب ال يكفيهم إال أليام .
ما يأخذ عىل االنتخابات القادمة ،وهذا ما يرصح به الكثري ،انها
اتت بوجوه معروفة ومجربة والبعض منهم خلع صفته الحزبية
التي اوصلته اىل الربملان باألمس القريب بصفة أخرى قائمة عىل
االستقاللية ،وهذا االسلوب ال اظنه يجدي نفعا للناخب الذي بدأ يعرف
الكثري من ارسار اللعبة االنتخابية ،وبعد مسرية شاقة عانى منها
الويالت واالنتكاسات .
االنتخابات باتت قريبة جدا  ،وهي تحمل يف احشائها الكثري من
املفاجآت ،وقد تكون مفاجآت من النوع الثقيل ،فهي لم تكن مثل
االنتخابات السابقة بسبب اختالف الوضع السيايس واالقتصادي الذي
يمر به العراق ونتيجة للتحالفات التي بدأت واضحة لعموم املنطقة
وما تفرزه من نتائج عىل مستقبل العراق وشعبه  ،فالعراق ليس
بمعزل عما يدور من احداث عىل سطح هذا الكوكب .
االطراف التي تعيش التنافس االنتخابي مطالبة اليوم بوضع منهج
واضح ودقيق لخروج العراق من جميع املشاكل واالختناقات التي
يعاني منها ،وان يضع شعب العراق بكل اطيافه وتحقيق الحياة الحرة
الكريمة التي تشكل االطار واملضمون لشعب العراق  ،وان يتخلص من
سياسات الخنادق والبنادق وعقد الصفقات يف الفنادق الراقية .
االنتخابات القادمة تحمل الكثري من املخاطر ،وإذا ظلت العقلية
السياسية التي حكمت البالد سابقا كما هي وبنفس السياقات
واالوهام ،فعىل الجميع االستعداد ملواجهة مرحلة اكثر خطورة من
جميع املراحل التي مرت عليه ،وعندها يتحمل الجميع مسؤولية ما
قد يحصل .
حفظ الله العراق وحفظ شعبه وثبت أقدام ساسته عىل طريق الخري
والصالح .
اىل اللقاء ...

تغريدات

فالح المشعل

اليسا

يف العامل احلر يتنافس املرشحون لالنتخابات بربامج
اجتماعيةواقتصادية،يف بالدنا يتجه املرشح لرشوة
الناخب،احليت��ان يدفعون أمواال،مرش��ح يوزع بعض
قط��ع فاكهةوآخر يضع لباس داخلي(اندرويل)وثالث
يض��ع دجاجةم��ع صورته،اهلدايا وفق عل��م النفس
ترتبط بداللةغاطس��ة يف ذات املرشح وعادة ماتأتي
بنتائج عكسية.
أحر التمنيات القلبية بالعيد الوطين الس��عودي
هلالبل��د العزي��ز الل��ي كان إل��ي احل��ظ إلتقي
بأهل��و وناس��و أكرت من م��رة بالس��نوات املاضية.
بتمنالكن دوام االس��تقرار والتقدم ،وراحة البال
والطمأنينة ،على أم��ل اللقاء الدايم على الفرح
واألمل .كل احلب .

الكاظمي ،وهو ثاني تعاون لهما
مع إيغل فيلمز بعد «جمان» الذي
حقق نجاحا ً ساحقاً .وقد تعاونت
الرشكة مع رشكة دايتونا /عبدالله
سيف.
املسلسل يجمع نخبة من نجوم
الخليج وهم حمد اشكناني ،فوز

الشطي ،زهرة الخرجي ،نارص
الدورسي ،ابراهيم الحربي ،جاسم
النبهان ،باسمة حمادة ،ايمان
الحسني ،يف الرشقاوي ،محمد
الدورسي ،انوار املنصور وغريهم
من أبرز نجوم الدراما.
أما قصة املرشوع فهي اجتماعية

بحتة ،تتناول حكايات الطبقية
املدمّ رة يف املجتمع بأسلوب مشوّق
ودرامي مؤثر لقصص الفتة ،كما
ّ
تغوص يف رصاعات املال والحب،
وجشع االنسان ،وسعيه الدائم
خلف الجاه والسلطة ولو عىل
حساب أقرب املقربني منه.

ستيفاني صليبا تدخل الدراما اخلليجيّة وتنضم
ملسلسل «سنوات اجلريش»
ّ
وقعت النجمة ستيفاني صليبا عقد تعاون
الفني» لتنض ّم
مع رشكة «الفهد لإلنتاج
ّ
بذلك إىل مُ سلسل «سنوات الجريش»
،املُ ّ
الرمضاني
توقع عرضه خالل السباق
ّ
للعام  ،2022إىل جانب سيّدة الشاشة
الخليجيّة حياة الفهد.
هذا ،وستبدأ عجلة تصوير مُ سلسل
«سنوات الجريش» خالل األشهر القليلة
املُقبلة بني دولة اإلمارات العربيّة املُ ّتحدة
ودولة أوروبيّة لم يت ّم تحديدها بعد.
تاريخي يتناول فرتة
درامي
املُسلسل
ّ
ّ
الحرب العامليّة الثانية وإنعكاساتها عىل
عدد من الدول العربيّة ،وتدور أحداثه
عام  1940وينقل الواقع املرير واملُعاناة
التي عاشتها الشعوب يف تلك الفرتة.
وهو من تأليف محمّد النابليس وإخراج
مناف عبدال وإنتاج رشكة» الفهد لإلنتاج

الفني» وبطولة نخبة من نجوم الدراما
ّ
الخليجيّة والعربيّة.
عبرّ ت النجمة ستيفاني صليبا عن
سعادتها الكبرية للمُ شاركة يف هذا العمل

بخاصة ّ
ّ
أنه باب واسع لها تدخل من
خالله للمرّة األوىل الدراما الخليجيّة بعد
أعمال رمضانيّة ع ّدة ناجحة إن يف الدراما
العربيّة املُشرتكة أو الدراما املرصيّة .
وعن إختيار النجمة ستيفاني صليبا ،قال
الفني ومدير أعمال السيّدة حياة
املُنتج
ّ
الفهد السيّد يوسف الغيث»:إختيارنا
للنجمة ستيفاني صليبا جاء طبعا
بالتشاور مع السيّدة حياة الفهد ومع
مُ خرج العمل مُ ناف عبدال إذ وجدنا
ّ
وكل
فيها الشخصيّة الجميلة والرائعة
املُقوّمات املطلوبة التي تتناسب مع الدور
الذي ُ
ستؤ ّديه يف املُسلسل» .وأضاف»:دور
ّ
عسكري ،واملعروف
ستيفاني له طابع
عنها ّ
أنها رياضيّة أيضاً ،لذا إجتمعت
ّ
كل العوامل فيها إن لناحية األداء أو
الشخصيّة.

