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بغداد/ الزوراء:
تلقى رئيس الجمهوري�ة، برهم صالح، 
امس األربعاء، رسالة خّطية من الرئيس 
الفرن�ي إيمانويل ماك�رون، وفيما اكد 
تطل�ع العراق لتعزي�ز وتطوير العالقات 
الثنائية، ش�دد عىل رضورة عودة جميع 
إىل مناطقهم.وذكر  النازحني املسيحيني 
املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س الجمهوري�ة 
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “صال�ح 
اس�تقبل اليوم )امس( يف قرص الس�الم 
ببغ�داد، الس�فري الفرني ل�دى العراق 
إريك ش�وفالييه”.وأضاف أن “الس�فري 
شوفالييه نقل رسالة خّطية من الرئيس 

الفرن�ي إيمانويل ماك�رون إىل الرئيس 
بره�م صال�ح تضّمنْت ش�كره وتقديره 
لحفاوة اس�تقباله خالل زيارته األخرية 
لعدد من املدن العراقية، وتثّمينه للجهود 
الت�ي يبذله�ا العراق من أج�ل دعم أمنه 
واس�تقراره الداخيل ومس�اعيه الحثيثة 
إلرس�اء الس�الم يف املنطق�ة، وتخفي�ف 
توتراته�ا، حي�ث أك�د فيه�ا أن فرنس�ا 
ستبقى رشيكاً أساسياً للعراق من خالل 
التعاون املش�رك اقتصادياً وسياسياً”.
وأشار البيان إىل أن “الرئيس صالح نقل 
م�ن خالل الس�فري، تحيات�ه إىل الرئيس 

ماكرون”.

بغداد/ الزوراء
لرئي�س  االقتص�ادي  املستش�ار  رج�ح 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، مظهر 
محم�د صال�ح، ام�س األربع�اء، وجود 
ف�رص للتعيني ولكن ل�ن تكون كبرية يف 
موازن�ة 2022، نافي�ا أن “يك�ون هناك 
مس�اس برواتب املوظفني”.وقال صالح 
يف ترصيح صحفي إن “مرشوع املوازنة 
من املش�اريع املهم�ة للبلد لذل�ك يكون 
من أوىل مهام الربمل�ان املقبل”.وأضاف، 
أن “املوازنة س�تقدم قبل نهاية العام إىل 

الربملان ملناقش�تها”، متوقعا أن “يكون 
س�عر برميل النف�ط فيه�ا 50 دوالرا”.
وتاب�ع، أن “املوازن�ة إذا اس�تطاعت أن 
تحق�ق 70 دوالرا للربمي�ل عىل مدى 12 
ش�هرا م�ع إيرادات غ�ري نفطي�ة والتي 
تحق�ق م�ا مرس�وم له�ا ف�إن األم�ور 
حص�ة  جيدة”.وبخص�وص  س�تكون 
اإلقليم، قال املستش�ار املايل: “س�تكون 
مروك�ة للمفاوض�ات السياس�ية ب�ني 
الحكومة واإلقليم وهذه االمور جميعها 

مروكة أيضا للربملان”.

بغداد/ الزوراء:
حدد البنك الدويل أهداف منح العراق 100 
مليون دوالر، فيما أش�اد بحملة التلقيح 
التي اطلقته�ا وزارة الصحة العراقية يف 

آذار املايض.
وقال البنك يف بيان تابعته “الزوراء”: ان 
“املرشوع س�يدعم التلقيح ضد فريوس 
كورونا يف الع�راق من خالل منح اللقاح 
للفئات ذات األولوية بني السكان وتعزيز 
النظ�ام املؤس�ي لتمكني الن�رش اآلمن 
والفع�ال للقاح�ات عىل أوس�ع نطاق”.
واض�اف ان “ه�ذا امل�رشوع يه�دف إىل 
لي�س فق�ط يف رشاء  الب�الد  مس�اعدة 
لقاح�ات ف�ريوس كورونا، ولك�ن أيضاً 
يف تحس�ني قدرت�ه ع�ىل إدارة النفايات 
الناتجة عن أنش�طة الرعاي�ة الصحية، 
وتنفيذ جه�ود التواصل والتوعية لزيادة 

الوع�ي الع�ام بأهمي�ة تلق�ي اللقاح”.
واوض�ح البن�ك ان “امل�رشوع يبنى عىل 
املساندة الحالية التي قدمها البنك الدويل 
للحكوم�ة  اآلخ�رون  التنمي�ة  ورشكاء 
العراقي�ة دعماً لجهودها يف االس�تجابة 
لجائحة كورون�ا، وذلك يف إطار صندوق 
اإلصالح والتعايف وإعادة اإلعمار يف العراق 
)I3RF( وم�رشوع العملية الطارئة من 
أج�ل التنمية”.وب�ني ان “الع�راق اطلق 
حمل�ة التلقي�ح ضد ف�ريوس كورونا يف 
آذار 2021 حيث تمكن من زيادة تغطية 
التلقي�ح برسع�ة خالل الش�هر املايض، 
وت�م منح أكثر من 7 ماليني جرعة لقاح 
تلق�ى نح�و %11 من الس�كان الجرعة 
األوىل، باإلضاف�ة إىل تحص�ني %7 م�ن 

السكان بالكامل بجرعتني”.

سوتيش/ متابعة الزوراء:
طي�ب  رج�ب  الرك�ي،  الرئي�س  ق�ال 
الرئي�س  لقائ�ه م�ع  أردوغ�ان، خ�الل 
الرويس فالديمري بوتني يف سوتيش، امس 

األربع�اء،  إن الس�الم يف س�وريا مرهون 
بالعالق�ات الركية الروس�ية.كما أش�اد 
الرئي�س الرك�ي بالخط�وات املش�ركة 
لروسيا وتركيا يف الشأن السوري، معترباً 

أنها ذات أهمية كبرية، مؤكدا أن الس�الم 
يف ه�ذه املنطق�ة يعتم�د ع�ىل العالقات 
بني البلدين.وق�ال يف اجتماع مع الرئيس 
ال�رويس فالديمري بوتني، ام�س االربعاء: 

“الس�الم يف ه�ذه املنطق�ة يعتم�د ع�ىل 
العالقات الركية الروس�ية”، مضيفا أن 
الخطوات املشركة لروسيا وتركيا بشأن 
املش�كلة الس�ورية “ذات أهمية كبرية”.

كما أكد بوتني أن روسيا وتركيا تتعاونان 
بنجاح عىل الس�احة الدولي�ة، بما يف ذلك 

فيما يخص الوضع يف ليبيا وسوريا.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
ق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة املوافق�ة عىل س�ت 
فق�رات مطع�ون بها لصال�ح الحكوم�ة وردت 
الطعن بش�أن اربع م�واد اخ�رى ، حيث وافقت 
املحكمة االتحادية ع�ىل طعن الحكومة بإضافة 
تخصيصات لتعوي�ض رواتب املوظفني والعقود 
واألج�راء ، كم�ا وافق�ت ع�ىل طع�ن الحكومة 

برفض فرض رضائب 15 %  عىل الوقود .ووافقت 
املحكم�ة االتحادي�ة ايض�ا عىل طع�ن الحكومة 
بش�أن تكاليف جوالت الراخيص النفطية ، كما 
وافق�ت عىل طع�ن الحكوم�ة برفض تأس�يس 
صناديق الب�رودوالر للمحافظات املنتجة للنفط 
.باملقاب�ل ، اكدت اللجنة املالي�ة النيابية ان املواد 
املطع�ون به�ا يف قان�ون املوازنة العام�ة 2021 

س�ارية املفع�ول وقابل�ة للتنفي�ذ .وق�ال عضو 
اللجن�ة النائ�ب جمال كوجر ل�« ال�زوراء«: ان » 
اللجنة النيابية تتابع  مع وزارة املالية والوزارات 
األخرى دع�وى الطع�ن يف بعض امل�واد املتعلقة 
باملوازنة ، باعتبار قان�ون املوازنة قانوناً حاكماً 
وكل املواد التي وردت فيه مواد ملزمة التطبيق«.
واضاف ان  »مجلس ال�وزراء قدَّم طعنا يف املادة 

املتعلق�ة بقضية مجلس الخدمة االتحادي، لكنه 
اس�تفهم الحقا بعدها عدم وج�ود تبعات مالية 
، ب�ل يتعلق بإعادة رب�ط للدوائ�ر املماثلة لعمل 
مجل�س الخدمة االتح�ادي وربطهم�ا باملجلس 
لضمان انس�يابية قضايا التعي�ني واالبتعاد عن 

التدخالت الحزبية ».

تونس/ متابعة الزوراء:
ع�ني الرئي�س التون�ي، قيس س�عيد، 
املهندس�ة نجالء بودن رمضان، رئيس�ة 
لل�وزراء، لتصب�ح أول امرأة تش�غل هذا 
املنص�ب يف تونس، وطلب منها أن تكون 
أولوية حكومتها مكافحة الفساد وإعادة 
األمل للتونس�يني.ويأتي تكليف رئيس�ة 
لل�وزراء بعد ش�هرين من ع�زل الرئيس 
أنش�طة  الس�ابقة وتجمي�د  للحكوم�ة 
الربملان قبل أن يستأثر الرئيس بالسلطة 
التنفيذي�ة والترشيعي�ة هذا الش�هر، يف 

خط�وة وصفها خصوم�ه بأنها انقالب، 
بينما قال الرئيس إنه�ا رضورية إلنقاذ 
البل�د م�ن االنهيار.وقال بيان للرئاس�ة 
إن س�عيد »كلف... الس�يدة نجالء بودن 
حرم رمضان بتش�كيل حكومة، عىل أن 
يت�م ذل�ك يف أق�رب اآلجال«ونجالء بودن 
رمض�ان )63 عاما( هي أس�تاذة تعليم 
ع�ال يف املدرس�ة الوطني�ة للمهندس�ني 
بتون�س، مختّصة يف عل�وم الجيولوجيا، 
تشغل حاليا خّطة مكلفة بتنفيذ برامج 
البنك الدويل بوزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي.وق�ال الرئيس س�عيد يف خطاب 
تكليف نج�الء بودن رمض�ان إنه يتعني 
الحكوم�ة،  أعض�اء  اق�راح  يف  اإلرساع 
معت�ربا أن تون�س أضاعت وقت�ا كثريا.
وأش�ار س�عيد إىل أن تعيني امرأة رئيسة 
للم�رأة  ورشف  تكري�م  ه�و  لل�وزراء 
التونسية، وهو أمر تاريخي يحصل ألول 
م�رة يف تونس.وطال�ب س�عيد أن تكون 
مقاومة الفس�اد أولوي�ة الحكومة التي 
س�تواصل عمله�ا حت�ى نهاي�ة التدابري 

االستثنائية التي أقرها قبل شهرين.

احملكمة االحتادية حتكم بست فقرات مطعون بها لصاحل احلكومة يف قانون املوازنة 

الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف امرأة لتولي رئاسة احلكومة
أول امرأة تشغل هذا املنصب يف البالد

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعل�ن كبار املس�ؤولني يف البنتاغون أنهم أوص�وا البيت األبيض 
بالحف�اظ عىل تواجد عس�كري محدود يف أفغانس�تان وذلك يف 
ترصيح�ات تتناق�ض مع ما جاء عىل لس�ان الرئيس األمريكي 
جو بايدن حول القضية التي ش�غلت صناع القرار والرأي العام 
يف أمريكا.وقال قائد القيادة املركزية األمريكية كينيث ماكينزي، 
خالل جلسة اس�تماع جرت الثالثاء يف لجنة القوات املسلحة يف 
مجلس الشيوخ، إنه نصح الرئيس بايدن بإبقاء 2.5 ألف جندي 
يف أفغانستان، محذرا من أن انسحاب القوات األمريكية بالكامل 
س�يؤدي إىل انهيار الحكومة األفغانية وقواتها.وأشار ماكينزي 
إىل أنه سبق أن قدم توصية مماثلة إىل الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترمب يف خريف عام 2020، ونصح البيت األبيض حينئذ 
بإبق�اء أربع�ة آالف جندي ع�ىل األقل يف أفغانس�تان.يأتي ذلك 
فيما أكد رئيس هيئة األركان املش�ركة مارك مييل يف ش�هادته 
أيض�ا أن موقفه منذ خري�ف 2020 كان متمثال برضورة إبقاء 
2.5 ألف جندي يف أفغانس�تان مع إمكانية رفع هذا التواجد إىل 

3.5 ألف جندي، بهدف امل�ي قدما نحو “حل تفاويض”.وقال 
مييل إن الواليات املتحدة خرست الحرب يف أفغانس�تان، واصفا 
عملية انس�حاب القوات األمريكية م�ن هذا البلد بالقول: “كان 
ذلك نجاحا لوجيستيا لكنه فشل اسراتيجي”.ورد وزير الدفاع 
لويد أوس�تن خالل الجلس�ة بااليجاب عىل س�ؤال عما إذا كان 
بايدن تس�لم ه�ذه التوصيات.وجاء ذلك ع�ىل الرغم من إرصار 
بايدن ومسؤولني يف البيت األبيض مرارا عىل عدم تلقي الرئيس 
توصيات من أي قيادات عس�كريني بش�أن إبقاء قوة عسكرية 
محدودة يف أفغانس�تان.وردا عىل ترصيحات كبار املسؤولني يف 
البنتاغ�ون، نقلت املتحدثة باس�م البيت األبيض جني بس�اكي 
ع�ىل “توير” عن باي�دن قوله لش�بكة ABC إن “إنهاء الحرب 
يف أفغانس�تان” كان يف املصلحة القومية للواليات املتحدة، وإن 
التوصي�ات كان�ت متضاربة، لك�ن كان هناك تواف�ق بني كبار 
املستشارين العس�كريني عىل أن إبقاء 2.5 ألف جندي سيجلب 
تصعي�دا، يف ظ�ل الصفقة التي أبرمته�ا إدارة ترمب مع حركة 

“طالبان” يف فرباير 2020.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت الس�لطات البولندية، امس االربعاء، 
قيودا صارم�ة عىل دخول بالده�ا واالتحاد 
االوروبي، فيما حذرت من وكاالت السفر غري 
النزيهة والجماع�ات املنظمة من املتاجرين 
بالبرش.وذكرت الس�فارة البولندية يف بغداد 
الحكوم�ة  أن  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  بي�ان  يف 
البولندي�ة تحذر من “وكاالت الس�فر” غري 
النزيهة والجماع�ات املنظمة من املتاجرين 
بالب�رش - ق�د ي�ؤدي اس�تخدام خدماته�م 
إىل خس�ارة جمي�ع امل�وارد املالي�ة، مؤكدة 
ان املح�اوالت الغري القانوني�ة لعبور حدود 
االتح�اد األوروبي ت�ؤدي اىل خط�ر الحبس 
والغرام�ات الش�ديدة والرحي�ل اإلجب�اري 

وحظر الدخول إىل بولندا ومنطقة الش�نغن 
بأكملها.وتابع�ت: لن ُيس�مح لألش�خاص 
غري امل�رصح لهم بعبور الح�دود الخارجية 
لالتحاد األوروب�ي بدخول أرايض جمهورية 
بولن�دا، مؤكدة ان�ه تم تقيي�د حركة املرور 
ع�رب الحدود بني بولندا والدول املجاورة غري 
األعض�اء يف االتح�اد األوروبي.واش�ارت اىل 
ان ح�دود دولة جمهورية بولن�دا مع الدول 
املج�اورة غري األعض�اء يف االتحاد األوروبي 
تخضع للرقابة والحراس�ة الشديدة، مبينة 
ان�ه ت�م مؤخ�رًا تعزي�ز 1200 كيلومر من 
الحدود الرشقية لجمهوري�ة بولندا بحرس 

حدود إضافيني وقوات عسكرية. 

مستشار احللبوسي حيذر عرب            من استحواذ الفاسدين على الفائض املالي ويستبعد تغيري سعر الصرف
توقع ارتفاع أسعار النفط إىل أكثر من 100 دوالر للربميل يف العام املقبل

الزوراء/ حسني فالح:
حذر املستش�ار االقتص�ادي لرئيس 
مجلس النواب، همام الش�ماع، من 
الفائض  الفاس�دين عىل  اس�تحواذ 
امل�ايل املتحق�ق من مبيع�ات النفط 
بع�د ارتفاع اس�عاره عاملي�ا، وفيما 
توقع استمرار ارتفاع اسعار النفط 
العاملية لتصل اىل اكثر من 100 دوالر 
للربمي�ل يف الع�ام املقب�ل، اس�تبعد 
تغي�ري س�عر رصف الدين�ار مقابل 
الدوالر عند اس�تمرار ارتفاع اسعار 

النفط.
وقال الشماع يف حديث ل�”الزوراء”: 
انه وفق االرقام املعلنة والحس�ابات 
للس�عر االفرايض لربمي�ل النفط يف 
موازنة 2021 والس�عر الواقع لبيع 
النفط يف االسواق العاملية فإن عجز 
املوازن�ة ق�د ت�م تس�ديده بالكامل 
لكونها بنيت عىل س�عر 46 دوالرا يف 
حني اس�عار النفط تالم�س ال� 80 
دوالرا.واضاف: ان التوقعات العاملية 
تؤكد ان بداية العام املقبل ستش�هد 
عودة الطلب عىل النفط اىل مستوياته 
الس�ابقة، وانهاء اتف�اق اوبك بلس 
لخفض االنت�اج، ما يعني ان العراق 
س�يزيد صادرات�ه بمق�دار ملي�ون 
برمي�ل يومي�ا، ووفق�ا للمعطي�ات 
الحالي�ة فإن االس�عار س�تصعد اىل 

اكث�ر م�ن 100 دوالر للربميل ، مما 
ستزيد االيرادات املالية للدولة.واشار 
اىل انه وفق االرقام يفرض ان يكون 
هنال�ك س�د للعج�ز وفائ�ض مايل ، 
ولك�ن بموجب الخفاي�ا والكواليس 
نخىش م�ن ذهاب الفوائ�ض املالية 

اىل جيوب الفاس�دين. مستبعدا بأن 
يك�ون هنال�ك فائض وس�د للعجز 
الن هنال�ك أفواها فاس�دة مفتوحة 
تنتظ�ر هذا الي�وم لك�ي تعوض ما 
فاته�ا م�ن خس�ائر نس�بية نتيجة 
الجائح�ة وانخفاض اس�عار النفط 

وتراجع كمية الص�ادرات العراقية.
س�وف  الفاس�دين  ان  اىل:  ولف�ت 
ينتهزون الفرصة ليعوضوا ما فاتهم 
وسيجدون السبل املختلفة املرشوعة 
وغ�ري املرشوع�ة لالس�تحواذ ع�ىل 
الزيادات املتحققة من اسعار النفط 

والفوئ�ض الت�ي تحقق�ت بموجب 
املوازنة. مؤكدا انه من الوسائل التي 
س�تطرح س�تكون بديلة للسيطرة 
عىل ايرادات النفط هو خلق مشاريع 
وهمية او مش�اريع ذات كلف عالية 
يت�م اس�تنفاذ االموال م�ن خاللها.
وبش�أن تغيري س�عر رصف الدوالر، 
ق�ال الش�ماع: ان ق�رار تخفي�ض 
س�عر رصف الدين�ار العراق�ي كان 
قرارا مس�تعجال ومرتج�ال من قبل 
وزي�ر املالي�ة وس�وف يس�تمر بها 
اذا م�ا بق�ي بالس�لطة. مضيفا: ال 
انصح بتغيري سعر الرصف حتى لو 
عادت الفوائ�ض املالية مثلما كانت 
علي�ه قبل 2013 و2012 الن س�عر 
الرصف لي�س بأرجوحة وال يخضع 
للتقلب�ات الرسيع�ة التي ت�ؤدي اىل 
تقلب باالقتصاد العراقي، ويفرض 
ان يكون هناك ثبات بسعر الرصف.
واش�ار اىل: ان دول الخلي�ج واالردن 
ومنذ عرشات الس�نني وع�دة عقود 
لديها سعر رصف ثابت ال يتغري وهذا 
احد اسباب االس�تقرار االقتصادي. 
مؤكدا: أما العراق فال يمكن ان نغري 
س�عر رصف مع تحس�ن او تراجع 
االي�رادات، ع�ىل الرغم م�ن ان الذي 
حدث هو خطأ وجريمة بحق العراق 

والعراقيني واالقتصاد الوطني.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
باعتماد  الريث  املدني  الطريان  سلطة  قررت 
الشهادة الدولية للتلقيح للمسافرين العراقيني 
اىل الخارج.وذكر  بيان للسلطة تلقته »الزوراء«: 
تبني  أن  تود  العراقي  املدني  الطريان  سلطة  أن 
العاملة  الطريان  رشكات  ولجميع  ملسافرينا 
بإعتماد  الحارض  الوقت  يف  بالريث  البالد  يف 
 19- كوفيد  بلقاح  للتلقيح  الدولية  الشهادة 
للمسافرين العراقيني إىل خارج العراق واإلعتماد 
موعد  من  ساعة   72 قبل   )pcr( فحص  عىل 

املغادرة والقدوم .

سلطة الطريان املدني ترتيث 
باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح

صاحل يتلقى رسالة خطية من ماكرون ويؤكد 
تطلع العراق لتعزيز العالقات الثنائية

مظهر حممد: ال مساس بالرواتب 
وترجيحات بتعيينات يف موازنة 2022

البنك الدولي حيدد شروط منح العراق 
قرضا بقيمة 100 مليون دوالر 

قادة البنتاغون يكذبون بايدن أمام الكونغرس حول 
االنسحاب من أفغانستان

السلطات البولندية تعلن قيودا صارمة 
على دخول بالدها واالحتاد األوروبي

الكاظمي يوجه باستكمال إجراءات القرض الفرنسي اخلاص بإكمال إعمار مطار املوصل

االخريةاخرتاع أول جهاز لقياس مستوى السكر يف الدم من دون جراحة

ص 5

 

مكتب السيد السيستاني حيذر من انتخاب 
غري األكفاء أو املتورطني بالفساد 

أكد أن املرجعية ال تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية 

بغداد/ الزوراء:
حذر مكتب املرجع الديني االعىل الس�يد 
ع�يل السيس�تاني، م�ن انتخ�اب غ�ري 
االكفاء او املتورطني بالفساد، فيما اكد 
ان املرجعية الدينية ال تس�اند اي مرشح 
او قائم�ة انتخابي�ة ع�ىل االطالق.وذكر 
مكتب السيد السيس�تاني يف بيان تلقته 
»ال�زوراء«: إن املرجعي�ة الديني�ة العليا 
تش�ّجع الجميع عىل املش�اركة الواعية 
واملسؤولة يف االنتخابات القادمة، فإنها 
وإن كان�ت ال تخلو من بعض النواقص، 
ولكنها تبقى هي الطريق األسلم للعبور 
بالبلد اىل مستقبل يرجى أن يكون أفضل 
مم�ا مىض، وبها يتف�ادى خطر الوقوع 
يف مهاوي الفوىض واالنس�داد السيايس.
وأض�اف: ان�ه ع�ىل الناخبني الك�رام أن 
يأخ�ذوا الِع�ربرَ وال�دروس م�ن التجارب 
املاضي�ة ويعوا قيم�ة أصواتهم ودورها 
املهم يف رس�م مس�تقبل البلد، فيستغلوا 
ه�ذه الفرص�ة املهم�ة إلح�داث تغي�ري 
حقيق�ي يف ادارة الدولة وإبع�اد األيادي 
الفاس�دة وغري الكفوءة ع�ن مفاصلها 
الرئيس�ة، وه�و أم�ر ممك�ن إن تكاتف 
الواعون وش�اركوا يف التصويت بصورة 

فاعلة وأحس�نوا االختيار، وبخالف ذلك 
فسوف تتكرر اخفاقات املجالس النيابية 
السابقة والحكومات املنبثقة عنها، والت 
حني مندم. وأشار اىل ان املرجعية الدينية 
العليا تؤكد اليوم ما رّصحت بمثله قبيل 
االنتخابات املاضية من أنها ال تساند أّي 
مرش�ح أو قائمة انتخابية عىل االطالق، 
وأن األم�ر كله مروك لقناع�ة الناخبني 
وما تس�تقر عليه آراؤه�م، ولكنها تؤكد 
عليهم بأن يدّققوا يف ِس�ريرَ املرش�حني يف 
دوائرهم االنتخابية وال ينتخبوا منهم اال 

الصالح النزيه.

أردوغان: السالم يف سوريا مرهون بالعالقات الرتكية الروسية
خالل لقائه الرئيس الروسي بوتني

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
حالة.  3389 وشفاء  وفاة  حالة  و34  جديدة  اصابة   2254 تسجيل  اكدت  فيما  العراق،  يف 

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 17152 ، 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 15191078، مبينة انه تم تسجيل 2254 اصابة جديدة و34 
حالة وفاة وشفاء 3389 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 1907411 )%95.3(، 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 2000869، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: 71237، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 497، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 22221، 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 29741 ، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 4727375.

اخنفاض ملحوظ بوفيات كورونا يف العراق 
واإلصابات تتخطى املليونني  

بعد تسجيل 2254 إصابة و34 حالة وفاة

وفد “الفيفا” يتفقد منشآت املدينة الرياضية يف البصرة لغرض رفع احلظر   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   تفاصيل ص5   



شدد على ضرورة عودة مجيع النازحني املسيحيني إىل مناطقهم

صاحل يتلقى رسالة خّطية من ماكرون ويؤكد تطلع العراق لتعزيز العالقات الثنائية
أكد أن املرجعية ال تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية 

مكتب السيد السيستاني حيذر من انتخاب غري األكفاء أو املتورطني بالفساد 
بغداد/ الزوراء:

صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  تلقى 
امس األربعاء، رسالة خّطية من الرئيس 
اكد  وفيما  ماكرون،  إيمانويل  الفرنيس 
العالقات  وتطوير  لتعزيز  العراق  تطلع 
جميع  عودة  رضورة  عىل  شدد  الثنائية، 
مناطقهم.وذكر  إىل  املسيحيني  النازحني 
يف  الجمهورية  لرئيس  اإلعالمي  املكتب 
بيان تلقته “الزوراء”: أن “صالح استقبل 
السفري  ببغداد،  السالم  قرص  يف  اليوم 
شوفالييه”. إريك  العراق  لدى  الفرنيس 

وأضاف أن “السفري شوفالييه نقل رسالة 
إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  من  خّطية 
ماكرون إىل الرئيس برهم صالح تضّمنْت 
خالل  استقباله  لحفاوة  وتقديره  شكره 
العراقية،  املدن  من  لعدد  األخرية  زيارته 
العراق  يبذلها  التي  للجهود  وتثّمينه 
الداخيل  واستقراره  أمنه  دعم  أجل  من 

يف  السالم  إلرساء  الحثيثة  ومساعيه 
أكد  حيث  توتراتها،  وتخفيف  املنطقة، 
أساسياً  رشيكاً  ستبقى  فرنسا  أن  فيها 
املشرتك  التعاون  خالل  من  للعراق 
اقتصادياً وسياسياً”.وأشار البيان إىل أن 
السفري،  خالل  من  نقل  صالح  “الرئيس 
تحياته إىل الرئيس ماكرون”.وأكد صالح 
العالقات  وتطوير  لتعزيز  العراق  “تطلع 
من  املزيد  نحو  تعزيزها  وسبل  الثنائية 
يخدم  بما  املشرتك  الثنائي  التعاون 
والعمل  للشعبني،  املشرتكة  املصالح 
أن  املنطقة”.وبني  يف  السالم  إرساء  عىل 
عىل  مبنية  للعراق  املتوازنة  “السياسة 
العراق  وإعادة  واستقراره  أمنه  دعم 
املنطقة”،  يف  الفاعل  املحوري  لدوره 
التعاون  إىل  يتطلع  “العراق  أن  اىل  الفتا 
والتعاون  اإلرهاب  مكافحة  قضايا  يف 
الوثيق  والعمل  والتجاري  االقتصادي 

اآلثار  ومعالجة  البيئة  حماية  مجال  يف 
الكبرية للتغري املناخي”.يذكر أن الرئيس 
يف  بغداد  زار  ماكرون  إيمانويل  الفرنيس 
27 آب املايض للمشاركة يف اجتماع دول 
الجمهورية  رئييس  التقى  حيث  الجوار، 
برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي 
املوصل واطلع عىل  اىل  بعدها  كما توجه 
والكنيسة  النوري  جامع  اعمار  اعادة 
الطاهرة كما زار محافظة اربيل والتقى 
كردستان.ويف  حكومة  يف  باملسؤولني 
الجمهورية،  رئيس  شدد  اخر،  سياق 
جميع  عودة  رضورة  عىل  صالح،  برهم 
مناطقهم.وذكر  إىل  املسيحيني  النازحني 
يف  الجمهورية  لرئيس  االعالمي  املكتب 
اليوم )امس(  : أن “صالح استقبل  بيان 
يف قرص السالم ببغداد عدداً من مطارنة 
يف  القديمة  الرشقية  الكنيسة  وأساقفة 
يعقوب  مار  املطران  غبطة  ضم  العالم 

ونيافة  البطريركي،  الوكيل  دانيال 
األسقف  ونيافة  كوركيس،  مار  األسقف 
دانيال”. شمعون  مار  حديثاً  املرتسم 
نيافة  هنأ  صالح  “الرئيس  أن  وأضاف 
بمناسبة  دانيال  شمعون  مار  األسقف 
ومعاونا  العراق  عىل  أسقفاً  رسامته 
يف  العذراء  مريم  كاتدرائية  يف  بطريركياً 
للبيان  وفقاً  صالح  الرئيس  بغداد”.وأّكد 
البلد،  عىل أن “املسحيني مكوٌن أصيٌل يف 
ولهم إسهاماٌت كبرية يف مختلف جوانب 
باقي  من  أقرانهم  جانب  إىل  الحياة 
عودة  “رضورة  عىل  وشدد  املكونات”. 
جميع النازحني املسيحيني إىل مناطقهم، 
وضمان مشاركتهم يف الحياة السياسية 
جانبه،  والثقافية”.من  واالجتماعية 
شكره  دانيال  شمعون  مار  “نيافة  قّدم 
ومتابعته  الجمهورية  لرئيس  وتقديره 

املستمرة لشؤون املسيحيني يف البلد”.

بغداد/ الزوراء:
حذر مكتب املرجع الديني االعىل، السيد عيل 
او  االكفاء  غري  انتخاب  من  السيستاني، 
املرجعية  ان  اكد  فيما  بالفساد،  املتورطني 
قائمة  او  مرشح  اي  تساند  ال  الدينية 

انتخابية عىل االطالق.
وذكر مكتب السيد السيستاني يف بيان تلقته 
“الزوراء”: إن املرجعية الدينية العليا تشّجع 
واملسؤولة  الواعية  املشاركة  عىل  الجميع 
ال  كانت  وإن  فإنها  القادمة،  االنتخابات  يف 
تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي 
مستقبل  اىل  بالبلد  للعبور  األسلم  الطريق 
وبها  مىض،  مما  أفضل  يكون  أن  يرجى 
الفوىض  مهاوي  يف  الوقوع  خطر  يتفادى 

واالنسداد السيايس.
وأضاف: انه عىل الناخبني الكرام أن يأخذوا 

املاضية ويعوا  التجارب  والدروس من  الِعبرَ 
رسم  يف  املهم  ودورها  أصواتهم  قيمة 
مستقبل البلد، فيستغلوا هذه الفرصة املهمة 
إلحداث تغيري حقيقي يف ادارة الدولة وإبعاد 
األيادي الفاسدة وغري الكفوءة عن مفاصلها 
الرئيسة، وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون 
فاعلة  بصورة  التصويت  يف  وشاركوا 
فسوف  ذلك  وبخالف  االختيار،  وأحسنوا 
السابقة  النيابية  املجالس  اخفاقات  تتكرر 
والحكومات املنبثقة عنها، والت حني مندم. 
تؤكد  العليا  الدينية  املرجعية  ان  اىل  وأشار 
االنتخابات  قبيل  بمثله  رّصحت  ما  اليوم 
أو  مرشح  أّي  تساند  ال  أنها  من  املاضية 
قائمة انتخابية عىل االطالق، وأن األمر كله 
عليه  تستقر  وما  الناخبني  لقناعة  مرتوك 
يف  يدّققوا  بأن  عليهم  تؤكد  ولكنها  آراؤهم، 

وال  االنتخابية  دوائرهم  يف  املرشحني  ِسريرَ 
الحريص  النزيه،  الصالح  اال  منهم  ينتخبوا 
عىل سيادة العراق وأمنه وازدهاره، املؤتمن 
العليا، وحذار  عىل قيمه األصيلة ومصالحه 
أن يمّكنوا أشخاصاً غري أكفاء أو متورطني 
الشعب  بثوابت  تؤمن  ال  أطرافاً  أو  بالفساد 
العراقي الكريم أو تعمل خارج إطار الدستور 
ذلك  يف  ملا  النواب،  مجلس  مقاعد  شغل  من 

من مخاطر كبرية عىل مستقبل البلد.
القائمني  عىل  املرجعية  تؤكد  كما  وتابع: 
اجرائها  عىل  يعملوا  أن  االنتخابات  بأمر 
التأثريات  عن  بعيدة  مطمئنة  أجواء  يف 
أو  القانوني  غري  السالح  او  للمال  الجانبية 
نزاهتها  يراعوا  وأن  الخارجية،  التدخالت 
ويحافظوا عىل أصوات الناخبني فإنها أمانة 

يف أعناقهم.
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اىل/ إعالن 
اىل املدعى عليها : )فضيلة باقر جعفر(

 بن�اًء عىل الدعوى املرقمة اعاله واملقدمة من قبل 
املدعي )مرتىض دغي�م عبدالله( واملتعلقة بتجديد 
الق�وة التنفيذي�ة للق�رار الص�ادر بالع�دد 945/
ب/2012 يف 2012/5/27 )تملي�ك(، وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك�م تق�رر تبليغك�م اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني ع�ىل موعد املرافع�ة املوافق 
2021/10/4 ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك�م قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون..... مع التقدير..
القايض
جواد حسني نايف

جمهورية العراق              العدد:678/ج/2021
مجلس القضاء االعىل      التاريخ:2021/9/19

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
م/ إعالن

اىل/ املشتكي/ جبار عبد نارص بهنان السعيدي / 
يسكن/ الكرمة سابقاً/ مجهول

محل االقامة حالياً/
بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب القائم بالتبليغ 
قررت املحكم�ة اجراء املحاكمة غيابي�ًا وفق احكام 
امل�ادة 431/ من قانون العقوبات، ل�ذا تقرر تبليغك 
بالحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 2021/10/20 
وإذا صادف يوم املحاكمة عطلة رس�مية فيعتب يوم 
العمل الذي يليه موع�داً للمحاكمة، وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني وس�وف 

تتخذ االجراءات غيابياً وحسب االصول.
القايض
عالء حسني عيل

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة 
العراقي�ني،  الصحفي�ني 
حس�ني  )جن�ان  بإس�م 
نعم�ه(، فعىل م�ن يعثر 
عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة 
العراقي�ني،  الصحفي�ني 
بإس�م )انوار عبد الستار 
س�لمان(، فعىل من يعثر 
عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت منا جوازات 
بإس�م  الس�فر، 
)ف�دوة  م�ن  كٍل 
فاض�ل(  فض�ويل 
محم�د  )مين�ا  و 
فع�ىل  جمع�ة( 
عليهما  يعث�ر  من 
االتصال عىل الرقم 
. 07728020068



بغداد/ الزوراء: 

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، 

اميس األربعاء، لرئييس الجمعّية 

العاّمية لألميم املُتِحيدة عبدالليه 

شياهد أهمية االهتمام بالقضّية 

الفلسطينّية.

وذكيرت اليوزارة يف بييان تلقتيه 

“اليزوراء”: أن “وزيير الخارجيَّة 

فؤاد حسن التقى رئيس الجمعّية 

لليدورة  املُتِحيدة  لألميم  العاّمية 

اليي )76( عبدالليه شياهد، عيى 

هامش اليدورة الحالية للجمعّية 

العاّمة لألميم املُتِحدة”، مبينة أن 

“رئييس الجمعّيية العاّمية لألمم 

الخارجيَّة  املُتِحيدة شيكر وزيير 

عى دعيم العراق يف تسينمه لهذا 

األولويات  واسيتعرض  املنصيب، 

التي سييعمل عى تنفيذها خالل 

واليتيه الحالّية، يف ظيل ُمواجهة 

التحديات التيي تفرضها جائحة 

كورونا”.

وأعرب حسين وفقياً للبيان عن 

“سيعادة العيراق لتويل عبيد الله 

شياهد منصيب رئييس الجمعّية 

العاّمية لألميم املُتِحدة”، ُمشيراً 

إىل “دعيم العيراق لألولويات التي 

استعرضها عبد الله شاهد خالل 

اللقاء”.

وأكد عى “رضورة أنَّ يويل رئيس 

الجمعّية العاّمة يف سيلم أولوياته 

الفلسيطينّية  القضّية  موضيوع 

وبميا يسيهم يف إعيادة الحقيوق 

املسلوبة إىل الشيعب الفلسطينّي 

الشقيق”.

www.alzawraapaper.com3 تقارير

أردوغان: السالم يف سوريا مرهون بالعالقات الرتكية الروسية

خالل لقائه الرئيس الروسي بوتني

سوتيش/ متابعة الزوراء:

الرتكيي رجيب طييب  الرئييس  قيال 

أردوغيان، خيالل لقائيه ميع الرئيس 

اليرويس فالديمير بوتن يف سيوتيش، 

اميس األربعاء،  إن السيالم يف سيوريا 

مرهون بالعالقات الرتكية الروسية.

كما أشياد الرئيس الرتكيي بالخطوات 

املشيرتكة لروسييا وتركييا يف الشيأن 

السوري، معترباً أنها ذات أهمية كبرة، 

مؤكدا أن السالم يف هذه املنطقة يعتمد 

عى العالقات بن البلدين.

وقيال يف اجتماع ميع الرئيس الرويس 

االربعياء:  اميس  بوتين،  فالديمير 

“السيالم يف هيذه املنطقية يعتمد عى 

العالقيات الرتكية الروسيية”، مضيفا 

أن الخطوات املشيرتكة لروسيا وتركيا 

بشأن املشكلة السيورية “ذات أهمية 

كبرة”.

كميا أكيد بوتين أن روسييا وتركييا 

تتعاونان بنجاح عى الساحة الدولية، 

بميا يف ذلك فيما يخص الوضع يف ليبيا 

وسوريا.

وأشاد الرئيس الرويس فالديمر بوتن، 

يف مسيتهل أول لقياء حضيوري ميع 

نظره الرتكي رجب طيب أردوغان منذ 

1.5 عام، بواقع العالقات بن موسكو 

وأنقرة.

وذكر بوتن يف مسيتهل محادثاته مع 

أردوغان يف مدينة سيوتيش الروسيية 

أنهميا كانا عيى تواصل مسيتمر منذ 

بينهميا عقيد يف ميارس  لقياء  آخير 

2020، مضيفيا: “يرسنا أن نشير إىل 

أن عالقاتنا تتطور عيى نحو إيجابي، 

واملؤسسيات املختصة تعمل دائما مع 

بعضها البعض يف جميع االتجاهات”.

تواجيه  بيننيا  “املحادثيات  وتابيع: 

صعوبات أحيانا، لكنها تفيض إىل نتائج 

نهائيية إيجابية، وتعلمت مؤسسياتنا 

املختصية إيجاد حلول وسيط تصب يف 

مصلحة كال الجانبن”.

وتطيرق الرئييس اليرويس يف كلمتيه 

خاصة إىل التعاون بن موسكو وأنقرة 

يف ملفات دولية ملحة، قائال: “نتعاون 

بشيكل ناجح إىل حد كبر عى الصعيد 

الدويل، وأقصد بذلك سوريا واتصاالتنا 

الرامية إىل تنسيق املواقف بشأن ليبيا، 

كما يعمل بشكل نشط املركز الرويس-

الرتكيي الخياص بالرقابة عيى وقف 

إطيالق النار عند الحدود بن أذربيجان 

وأرمينييا، ويمثل هيذا التعاون ضمانا 

ملموسيا لالستقرار وتنسييق مواقف 

الطرفين بشيأن الخطيوات الجدييدة 

الرامية إىل تحقيق املصالحة”.

كما أشياد بوتين بالتعياون يف املجال 

االقتصيادي بن روسييا وتركيا، الفتا 

إىل الديناميكيية اإليجابيية يف التبيادل 

باإلضافية  واالسيتثمارات،  التجياري 

إىل ميروع خيط األنابييب “السييل 

الرتكي”.

“بطبيعية  اليرويس:  الرئييس  وتابيع 

العدييد مين املسيائل  الحيال، هنياك 

املرتاكمية، ويرسني جدا أن أرحب بكم 

يف روسييا ألنيه ال يمكن مناقشية كل 

يشء هاتفيا”.

وأضياف بوتن، قائيال للرئيس الرتكي 

رجب طيب أردوغيان: “إنه ملن دواعي 

رسورنا أيضيا أن نالحيظ أن عالقاتنا 

تتطور وتتطور بشكل إيجابي. وتعمل 

اإلدارات املعنية باسيتمرار بعضها مع 

بعض ويف جميع االتجاهات”.

واسيتضاف مدينة سيوتيش الروسية، 

امس األربعاء، لقاء قمة بن الرئيسن 

اليرويس والرتكي، يعتيرب األول “وجها 

مسيؤولن  أي  حضيور  دون  لوجيه” 

آخرين، منذ بداية منذ آذار/مارس عام 

2020، ومحيور املحادثيات، العالقات 

الثنائية واملشاكل اإلقليمية، واألوضاع 

يف سيوريا، ليبيا، أفغانستان ومنطقة 

القوقاز.

الزوراء / يوسف سلميان:
قررت املحكمة االتحادية املوافقة 
عيى سيت فقيرات مطعيون بها 
لصاليح الحكومية وردت الطعن 
بشيأن اربع ميواد اخيرى ، حيث 
االتحاديية  املحكمية  وافقيت 
بإضافية  الحكومية  عيى طعين 
رواتيب  لتعوييض  تخصيصيات 
 ، واألجيراء  والعقيود  املوظفين 
كميا وافقت عى طعين الحكومة 
برفض فرض رضائب 15 %  عى 

الوقود .
ووافقيت املحكمة االتحادية ايضا 
عى طعن الحكومة بشأن تكاليف 
جيوالت الرتاخيص النفطية ، كما 
وافقت عى طعن الحكومة برفض 
البيرتودوالر  صنادييق  تأسييس 

للمحافظات املنتجة للنفط .
باملقابيل ، اكيدت اللجنية املاليية 
النيابيية ان امليواد املطعيون بهيا 
يف قانيون املوازنية العامية 2021 

سارية املفعول وقابلة للتنفيذ .
وقال عضو اللجنية النائب جمال 
كوجر لي” اليزوراء”: ان “ اللجنة 

النيابيية تتابيع ميع وزارة املالية 
والوزارات األخيرى دعوى الطعن 
يف بعيض املواد املتعلقية باملوازنة 
، باعتبيار قانيون املوازنية قانوناً 
حاكمياً وكل املواد التي وردت فيه 

مواد ملزمة التطبيق”.
واضاف ان  “مجلس الوزراء قدَّم 
طعنيا يف امليادة املتعلقية بقضية 
مجليس الخدمة االتحيادي، لكنه 
عيدم  بعدهيا  الحقيا  اسيتفهم 
وجيود تبعيات مالية ، بيل يتعلق 
بإعادة ربط للدوائر املماثلة لعمل 
مجلس الخدمة االتحاد وربطهما 
باملجلس لضمان انسيابية قضايا 
التعيين واالبتعاد عين التدخالت 

الحزبية“.
 مبينيا ان “املادة املتعلقة بقضية 
البرتودوالر توقفت عى خالف بن 
وزارتي املاليية والنفط مع وجود 
تبعات مالية تتعلق بقيد محاسبي 
غير  اإلييرادات  عيى  للسييطرة 
النفطية التي تيرد اىل املحافظات 

ومراقبتها “.
وكانيت العضيو االخير يف اللجنة 

املالية النيابيي،ة اخالص الدليمي 
، افصحيت عن تفاصييل الطعون 
الحكومية بقانون املوازنة العامة 

االتحادية 2021 .
وقاليت الدليمي ليي” اليزوراء “:  

ان “ املحكمية االتحاديية سيتبت 
والفنيية  القانونيية  الطعيون  يف 
املتعلقية بعمل الوزارات والهيئات 
، اميا الطعيون املتعلقية بالجنبة 
املاليية فلييس للمحكمة صالحية 

تحديد املبالغ او تغيرها “.
واضافيت ان “ املحكمة سيتحكم 
واليوزارات  الحكومية  لصاليح 
زييادة  مثيل  املاليية  باالميور 
الحيذف  درجيات  تخصيصيات 

حيق  مين  ان  اذ  واالسيتحداث، 
اليوزارات الطعن بهيا وللمحكمة 
النظر بهيا وايقافهيا ، النه يوجد 
فيها تخصيصات اصال يف املوازنة 
العامية ، التكليف الحكومة جنبة 
ماليية والتؤثر عى قيرار مجلس 

النواب عموما “.
وكانت املحكمية االتحادية قررت 
ارجياء جلسية النظير يف دعيوى 
الطعيون املقدمية مين الحكومة 
بقانيون املوازنة العامة االتحادية 
2021 ، للميرة الثالثية عى التوايل 
، اىل ييوم االحد التاسيع عر من 
شيهر ايلول الحايل ليكيون موعداً 

جديداً للنظر بتلك الطعون .
وكانت املحكمية االتحادية العليا، 
قيررت يف 24 آب امليايض، تأجييل 
اللنظر يف الطعون بقانون املوازنة 
العامة 2021 إىل أيلول الحايل ، بعد 
ان قررت  سابقا ، يف تموز املايض 
، تأجييل موعيد النظير يف الطعن 
بقانيون املوازنة العامة االتحادية 
24 اب  اىل   ،2021 املاليية  للسينة 

املايض .

بغداد/ الزوراء:
أعربيت نقابية الصحفيين العراقيين 
عن شيكرها وامتنانها لجميع وسيائل 
الصحفيية والقيوات  االعيالم واالرسة 
االمنية التي اسيهمت يف انجاح الزيارة 

االربعينية.
تلقتيه  بييان  يف  النقابية  وذكيرت 
بالشيكر  “تتقيدم  انهيا  “اليزوراء”: 

واالمتنيان والعرفيان لجمييع وسيائل 
االعيالم العراقيية والعربيية واالجنبية 
لجمييع  وكذليك  العيراق،  يف  العاملية 
الصحفيين مين مراسيلن ومصورين 
وغرهم من الكوادر االعالمية الساندة 
لليدور الكبير والبيارز يف نقل مراسيم 
زييارة االمام الحسين )عليه السيالم( 
يف ذكيرى االربعينيية وابيراز الصيورة 

املرقة لتليك الزيارة وميا رافقها من 
تقديم كل اشيكال الضيافة والخدمات 
للزائريين مين مختليف  انحياء العالم 
الذيين حيروا اىل كربالء إلحيياء تلك 

الشعرة املقدسة” .
واضافيت: “كميا كان لوسيائل االعالم 
وكوادرهيا التيي اسيهمت يف التغطية 
االعالميية االثير الكبر إلبيراز التنظيم 

الذي شهدته الزيارة، فضال عما قدمته 
املواكب الحسينية من خدمات مختلفة 
للزائريين عكسيت كيرم ابنياء العراق 
وتضحياتهيم ايمانا منهيم بتضحيات 
االميام الحسين واهيل بيتيه )عليهم 
السالم( من اجل نرصة الحق والحفاظ 
عيى القيم االنسيانية التي جياءت بها 

رسالة الدين االسالمي الحنيف” .

وتابعيت: “كميا انهيا تتقدم بالشيكر 
واالمتنيان لجميع القيوات االمنية من 
قادة ومنتسبن  التي شاركت يف الخطة 
االمنيية الخاصة بالزييارة وانجاحها ، 
والننىس يف هذا الصدد الكوادر الصحية 
واصحاب املواكب الحسينية واملواطنن 
الذين  سياهموا كل مين موقعه يف هذه 

الزيارة املباركة .”

بغداد/ الزوراء:
أعلنت السيلطات البولندية، امس االربعاء، عن قيود 
صارمة عيى دخول بالدها واالتحياد االوروبي، فيما 
حذرت من وكاالت السيفر غر النزيهية والجماعات 

املنظمة من املتاجرين بالبر.
وذكيرت السيفارة البولنديية يف بغداد يف بييان تلقته 
“اليزوراء”: أن الحكومة البولندية تحذر من “وكاالت 
السيفر” غير النزيهية والجماعيات املنظمية مين 
املتاجرين بالبر - قد يؤدي اسيتخدام خدماتهم إىل 
خسيارة جميع امليوارد املالية، مؤكيدة ان املحاوالت 
الغر القانونية لعبور حيدود االتحاد األوروبي تؤدي 
اىل خطير الحبيس والغراميات الشيديدة والرتحييل 

اإلجباري وحظر الدخول إىل بولندا ومنطقة الشينغن 
بأكملها.

وتابعيت: لن ُيسيمح لألشيخاص غر امليرصح لهم 
بعبيور الحيدود الخارجية لالتحياد األوروبي بدخول 
أرايض جمهورية بولندا، مؤكيدة انه تم تقييد حركة 
امليرور عرب الحدود بين بولندا واليدول املجاورة غر 

األعضاء يف االتحاد األوروبي.
واشيارت اىل ان حيدود دولية جمهوريية بولنيدا مع 
اليدول املجاورة غير األعضياء يف االتحياد األوروبي 
تخضع للرقابة والحراسية الشيديدة، مبينية انه تم 
مؤخيرًا تعزييز 1200 كيلومرت من الحيدود الرقية 
لجمهوريية بولنيدا بحرس حيدود إضافيين وقوات 

عسيكرية. تم اتخاذ تدابر أمنية خاصة عى الحدود 
مع بيالروسيا.

واوضحيت، ان الدخيول القانونيي إىل أرايض االتحاد 
األوروبي عرب حدود جمهورية بولندا يتطلب الحصول 
عيى موافقية حيرس الحيدود، مؤكدة انيه يتم منح 
إذن الدخيول والتأشيرة البولندية فقط لألشيخاص 
الذين يسيافرون إىل بولندا لغرض مهم مثل العمل أو 
الدراسية. وبينت ان فحص الوثائق يتم بدقة شديدة، 
الفتة اىل ان محاولة اسيتخدام وثائق مزورة قد تؤدي 

إىل السجن ملدة تصل إىل 5 سنوات.
واشيارت اىل إن تقدييم معلوميات كاذبية عين البلد 
األصيل ومحياوالت الحصول عى وضيع الالجئ بناًء 

عى أسس زائفة قد يؤدي إىل اإلدانة والغرامات ايضا، 
مبينية انه يف إطار التريع األوروبي، يحق لبولندا أن 
تطلب من األشيخاص الذين يطلبيون اللجوء تغطية 
االلتزاميات املاليية املتعلقية باألحيكام االجتماعيية 

بمجملها أو جزء منها.
واكيدت انيه يتم توفير معلوميات شياملة ودقيقة 
حيول الدخيول إىل أرايض جمهوريية بولندا فقط من 
قبل القنصليات البولندية. نحن نحذر من اسيتخدام 
مصادر أخرى متاحة عى اإلنرتنت ووسائل التواصل 
االجتماعي وتطبيقات االتصال ووكاالت السفر - قد 
يخدعوكم عمًدا من أجل دفع املال للمتاجرين مقابل 

خدماتهم غر املروعة.

بغداد/ الزوراء:
أوضحت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات، اميس األربعاء، نظام 
الكوتيا يف مجلس النيواب، مؤكدة 
ان نسيبة الكوتا ثابتة تشكل اكثر 
من %25 من مجلس النواب، فيما 
بينت أن آلية توزيع املكافآت املالية 
السيتالم البطاقات االنتخابية بيد 
الحكومة.وقالت مسياعد املتحدث 
باسم مفوضية االنتخابات نرباس 
ابو سيودة يف ترصيح صحفي: إن 
“نسيبة الكوتيا يف مجليس النواب 

تشيكل أكثر مين %25 وهذا ثابت 
بالقانون، يف حال إذا فازت املرشحة 
بقيوة يف التصويت، يتم اسيتنفاذ 

الكوتة ألنه اصبح تمثيل”.
وتابعيت “إذا صعيدت امليرأة بقوة 
الصوت، فسيتم استنفاذ التمثيل، 
لكين إذا فازت أكثر من امرأة بقوة 
الصوت، ممكن واحد واثنان وثالثة 
وأربعة، فهذه تعد فائزة بقوة دون 

االعتماد عى الكوتا”. 
السيتالم  املاليية  املكافيأة  وعين 
البطاقية االنتخابيية، أوضحت أن 

“هيذه مبيادرة حكوميية أطلقها 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
حييث إن كل االميور واالجيراءات 
أن  مبينية  بالحكومية”،  تتعليق 
“املفوضيية ليس لديهيا علم بآلية 

توزيع املكافآت املالية”.
ومين املقرر أن تجيري االنتخابات 
التريعيية يف العيارش من ترين 
األول، يف وقت أعلنت فيه الحكومة 
كافية  اسيتكمال  واملفوضيية 
واللوجستية  الفنية  االسيتعدادات 

واألمنية إلقامتها.

احملكمة االحتادية حتكم بست فقرات مطعون بها لصاحل احلكومة 
يف قانون املوازنة 

نقابة الصحفيني تشكر وسائل اإلعالم إلسهامها يف إجناح الزيارة األربعينية

السلطات البولندية تعلن قيودا صارمة على دخول بالدها واالحتاد األوروبي

مفوضية االنتخابات: نسبة الكوتا يف جملس 
النواب تشكل أكثر من 25 %

خالل لقائه رئيس اجلمعّية العاّمة لألمم امُلتِحدة

وزي��ر اخلارجي��ة يؤك��د أهمي��ة االهتمام 
بالقضّية الفلسطينّية
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د. آمنة املري
ميع اقيرتاب موعد االنتخابيات النيابية املبكيرة، املزمع عقدهيا يف العارش من 
تريين األول، وصليت حيدة التنافيس االنتخابي بين املرشيحن اىل ذروتها، 
واتضحت معالم التحالفات االنتخابية السياسية، وبرزت اىل الواجهة إشكالية 

مستوى املشاركة الشعبية يف االنتخابات. 
وال شيك ان االنتخابيات باتيت أمرا مؤكدا بعيد الكثر من التشيكيك بإمكانية 
حصولها، فقد استكملت كل االمور اللوجستية من اجل الذهاب اىل يوم انتخابي 

طويل يسفر عن حياة سياسية قد تكون جديدة ومفصلية يف العراق. 
وعيى ابيواب االنتخابات تربز امامنيا العديد من الخصائيص التي تجعل هذه 
االنتخابيات ليسيت كمثيالتها يف السيابق، وبالتايل ستؤسيس لنظام سييايس 
مختليف يكيون نواة ملتغيرات كثيرة، ال سييما يف التمثيل الشيعبي العراقي، 
كما يمكين القول ان هذه االنتخابات تقوم عى أعقاب االنتفاضات الشيعبية 
املتتاليية التيي حصلت يف السينوات االخرة والتيي جعلت العيراق يذهب نحو 
مفوضية انتخابات ومحكمية اتحادية وقانون انتخابي جديد يقوم عى نظام 
أعيى األصيوات، أي نظام الصيوت الواحد غير املتحول، وبالتايل توسييع عدد 
الدوائير االنتخابية من ١٨ دائرة كبرة اىل ٨٣ دائرة صغرة، وهذا االمر أثر عى 

طبيعة املرشحن الذين كانوا يف الغالب من مرشحي االحزاب.
وتشيهد السياحة االنتخابية حالياً وجود مرشيحن فردين يشيكلون خروجاً 
عن االحزاب والتحالفات السياسيية يف البلد، ويؤسسون بال شك لعملية تحول 
يف التغير االنتخابيي يف العراق، وهذا االمر سياهم يف تقليص عيدد التحالفات 
السياسية واملرشحن، فمن يعود اىل االنتخابات الربملانية االخرة التي جرت يف 
العام ٢٠١٨ يلحظ التمدد الكبر الذي كانت تشيهده البالد للكيانات السياسية 
التيي وصل عدد مرشيحيها يف ذلك الوقيت اىل اكثر من 7 آالف مرشيح خرجوا 
مين رحم اكثير من ٣٠7 جهات وأحزاب سياسيية، وذلك الن عملية احتسياب 
االصيوات وطبيعة النظيام االنتخابي كانت تتم حسيب معادلة سيانت ليغو، 
يف حين تقلص اليوم عدد االحزاب السياسيية ليصيل اىل ١٠7 أحزاب بي ٣٢٤٣ 
مرشيحا و٢٥ تحالفا انتخابيا، يف عموم الدوائر االنتخابية، والالفت هو وجود 
7٨٩ مرشيحا مسيتقالً باإلضافة اىل تقدم النساء املرشحات بمعدل ٩٥١ امرأة 

تتنافس عى ٨٣ مقعداً.
وبالطبع ال يمكن القول إن هناك تغيرا ً جذرياً قد حصل عى مستوى التفكر 
يف النظيام السييايس يف العيراق، لكن الالفت هيو طبيعة االنتخابيات الحالية، 
باإلضافية اىل تشيكيل فريق يضيم محققن من قضياة التحقييق واملحققن 
القضائيين، وبالتعاون ميع الجهات االمنية التابعة للسيلطة التنفيذية لرصد 
أي محاولية لتزويير االنتخابات والتالعب بيإرادة الناخبين او رشاء االصوات 
ورشاء بطاقيات االنتخابات، مما ينبيئ بانتخابات اكثر نزاهة يمكن ان توصل 

اىل الربملان ١٢٩ مقعداً نيابياً. 
وعى الرغم من هذه املتغرات، ال يبدو ان الشارع العراقي متحمس للمشاركة يف 
االنتخابات ألسباب كثرة، اهمها اقتناعه بصعوبة حصول تغير عى املستوى 
القرييب، وان كانيت هناك خطوات يف سيبيل تعزييز الديمقراطيية يف العراق، 
لكنهم ينظرون اىل ان التغرات سيتكون عى مسيتوى االفراد ال عى مسيتوى 
الجماعات، وعى مسيتوى التحالفات ال عى مستوى النتائج، االمر الذي يجعل 
الشارع العراقي مقتنعا تماما ان فرص املستقلن، وان زادت اعدادهم، فهذا ال 
يعدو كونه نقطة تحول فعيل يف الذهنية السياسيية املسيتقبلية يف البالد لكنها 
يف الحقيقة لن تسيفر عى املستوى القريب يف اي تغير يمكن ان يشكل مساراً 

مختلفاً يف الربملان العراقي املقبل. 
إذاً، اميام هذا الواقع تحياول مفوضية االنتخابات النيابيية حث الناخبن عى 
املشياركة إلثبات دورها يف احداث التغير تجاه سيعيها لتحقيق الديمقراطية 
يف العملية االنتخابية من جهة، وتأمن رشعية اكرب لنتائج هذه االنتخابات، ال 

سيما ما هو مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة والرئاسات االخرى. 
ولعيل الثابيت الييوم ان االنتخابيات املقبلية يف تريين األول ستشيكل حلقة 
مصرية ضمن املسيار الديمقراطي يف العراق، وبالتايل مللمة جراح االنتفاضات 
الشيعبية والغضيب العراقي اليذي ينتظر انتخابيات نيابية تسيفر عن نتائج 
مختلفية، وبالتيايل الذهاب اىل اصالحيات فعلية ُتغر يف النظيام من جهة، ويف 
الحياة االجتماعية واالقتصادية للشعب العراقي من جهة اخرى، وبالتايل تعيد 

الثقة بن الشعب والنظام السيايس يف البلد. 
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة االتصاالت خطتها للع�ام الدرايس 
الجديد. فيم�ا أعلنت ال�وزارة توقيعها عقدا مع 
رشكة م�ر للط�ران، لنقل الربي�د العراقي اىل 

دول العالم.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، رعد املش�هداني، 
يف تريح صحف�ي: ان »ال�وزارة وضعت خطة 
خاصة لدع�م وزارتي الرتبي�ة والتعليم مع قرب 

انطالق العام الدرايس الجديد«.
وأض�اف »ت�م عقد اجتماع موس�ع بهذا الش�أن 
وجرت التوصي�ات بإعطاء أولوية ملنصة التعليم 

االلكرتوني«.
ولفت املشهداني اىل ان »هنالك خطة للتعاون مع 
وزارة الداخلية من أجل تطوير ١٠ مراكز حيوية 

وتزويدها بخدمة }الفايرب هوم{«.
وأش�ار اىل ان »وزارة االتص�االت أك�دت، يف وقت 
سابق، ان ال زيادة بأسعار كارتات االنرتنت، وانه 

ستتم محاسبة أي تالعب فيها«.
وكان مدير عام دائ�رة الصحة يف وزارة الصحة، 

ري�اض الحلفي، ق�ال ان الوزارة »س�تكون أكثر 
مرون�ة م�ن الس�نوات املاضي�ة وذل�ك لوج�ود 
اللقاح�ات وازدي�اد نس�بة امللقح�ن والوض�ع 
س�يؤمن احتم�ال ال�دوام الحض�وري وعىل أقل 

تقدير بشكل جزئي«.
من جانب اخ�ر، أعلن�ت وزارة االتصاالت، امس 
األربعاء، توقيعها عقدا مع رشكة مر للطران، 

لنقل الربيد العراقي اىل دول العالم.

وق�ال املدير العام للرشكة العامة للربيد والتوفر 
رئيس مجلس االدارة، ادريس خالد عبد الرحمن، 
يف تريح صحفي: إن “رشكة الربيد وقعت ألول 
مرة مع رشكة م�ر للطران عقدا لنقل الربيد، 
بهدف تحس�ن الخدم�ات الربيدي�ة املقدمة من 
قبلها، ولضمان رسعة وصول الربيد الصادر من 

العراق اىل جميع دول العالم”.
واضاف عبد الرحمن أن “توقيع العقد سيس�هم 
بتوفر امكاني�ات كبرة يف ايصال الربيد العراقي 
اىل مختل�ف دول العال�م، وبزمن قي�ايس تميزه 
الدق�ة واالمان، ولضمان بلوغ مدة وصول الربيد 

الصادر اىل جميع دول العالم من 3 اىل 7 ايام”.
واش�ار اىل أن “العق�د يضم�ن تجن�ب ح�االت 
التأخ�ر أو فق�دان البعائ�ث الربيدي�ة والطرود، 
م�ن خ�الل االعتماد ع�ىل نظ�ام IPS املتطور يف 
التقف�ي، إذ يتيح النظ�ام امكانية التتبع ملختلف 
امل�واد الربيدية”، واصفا ذل�ك ب�”الخطوة املهمة 
يف طريق منافس�ة الرشكات العاملية وفق احدث 

التقنيات املعمول بها”. 

بغداد/ الزوراء:
الجوي�ة  الخط�وط  رشك�ة  أعلن�ت 
العراقية انها تنتظر توجيهات جديدة 
م�ن اللجن�ة العليا للصحة والس�المة 
الس�فر  ضواب�ط  بخص�وص  العلي�ا 

والرحالت.
وقال املتحدث باس�م الرشكة، حسن 
جليل، يف تريح صحفي: »بما يتعلق 
بإج�راءات الس�فر عىل مت�ن طائرات 

الخطوط الجوية العراقية نود ان نبن 
لكل املس�افرين ب�أن الناق�ل الوطني 
يطبق جميع التعليم�ات الصادرة من 
الجه�ات العليا الس�يما اللجن�ة العليا 
للصح�ة والس�المة الوطنية وس�لطة 

الطران املدني العراقي«.
وزاد بالق�ول: »حس�ب ق�رار مجلس 
الوزراء رق�م ٢٢ يف 8 حزيران من هذا 
العام تقرر ان يكون إلزام املس�افرين 

الدولي�ة  البطاق�ة  ع�ىل  بالحص�ول 
للتطعيم وايضا نتيجة فحص ال� }بي 
يس آر{ وه�ي تك�ون س�البة«، مبينا 
ان�ه »اىل اآلن يج�ب ع�ىل املس�افر ان 
يس�تصحب معه فح�ص كورونا قبل 

7٢ ساعة من موعد السفر«. 
وأض�اف جلي�ل »نح�ن يف الخط�وط 
الجوية ننتظر توجيهات جديدة تصدر 
من قبل اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية بما يتعلق بإجراءات الس�فر 
للمغادري�ن والقادمن ب�كل مطاراتنا 

العراقية«. 
الجوي�ة  »الخط�وط  ان  اىل  ولف�ت 
العراقي�ة مقبل�ة يف االش�هر القريب�ة 
القادمة عىل اس�تالم أول طائرات من 
رشك�ة arbs الكندية، وس�يتم تس�لم 
طائرة يف الش�هر املقبل وطائرة أخرى 
يف ترشين الثاني من هذا العام وسيتم 

تسلمهما بالتعاقب«.
وات�م الق�ول: »هناك عق�د مع رشكة 
arbs الكندية ل�رشاء خمس طائرات، 
وهناك عقد س�ابق م�ع رشكة بوينغ 
للط�ران للرشاء أيضاً«. مش�راً إىل ان 
»ه�ذا العقد م�ربم منذ الع�ام ٢٠٠8، 
فيما تم رشاء 3٠ طائرة واستلم منها 
١٤ طائ�رة ونحن بصدد تس�لم العدد 

املتبقي«. 

وقعت عقدا لنقل الربيد العراقي إىل دول العامل

أعلنت موعد تسلم طائرتني من شركة كندية

االتصاالت تعلن خطتها للعام الدراسي اجلديد لدعم وزارتي الرتبية والتعليم

اخلطوط اجلوية: ننتظر توجيهات من اللجنة العليا ختص السفر والرحالت

بغداد/ الزوراء:
أكد عضو لجنة األمن والدفاع النيابية، جاسم 
جب�ارة، ام�س االربع�اء، ان تنظي�م داع�ش 
اإلرهاب�ي ق�د انتهى فعليا يف العراق، مش�را 
إىل أن م�ا تبق�ى من “داعش” اليع�دو كونها 
عصابات تختبأ يف املناطق النائية.وقال جبارة 
يف تريح صحفي: إن “هناك تهويال إعالميا 
بعودة داعش مرة أخرى اىل املناطق املحررة”، 
مش�را إىل أن “خالي�ا داع�ش التع�دو كونها 

محاوالت لرتهي�ب املواطنن بوجود داعش”.
وأض�اف أن “داع�ش انتهى فعلي�ا وما تبقى 
مجرد عصاب�ات تظهر بن الح�ن واآلخر”، 
مؤكدا أن “العراقين ق�ادرون عىل انهاء هذا 
التنظيم دون الحاجة ألي مس�اعدة دولية”.
وكان القيادي يف حشد محافظة االنبار، عواد 
الجغيف�ي أعل�ن، الثالثاء، اقتح�ام منطقتي 
الشامية والجزيرة عىل خلفية معلومات تفيد 

بوجود بقايا لعنارص التنظيم اإلجرامي.

بغداد/ الزوراء:
أص�درت وزارة الصحة، امس االربعاء، االوام�ر الوزارية الخاصة بتعين خريجي كليات 
ومعاه�د واعدادي�ات التمريض وخريج�ي اقليم كردس�تان.وذكر بيان لل�وزارة، تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: أن »وزارة الصح�ة أصدرت الي�وم، االوامر الوزاري�ة الخاصة 
بتعي�ن خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض التابعة للمركز واقليم كردس�تان 
للعام الدرايس ٢٠١9/٢٠١8 وخريجي كليات ومعاهد التمريض اقليم كردس�تان للعام 
الدرايس ٢٠٢٠/٢٠١9 واملوزعن حسب الدوائر املؤرشة ازاء كل منهم يف القوائم املرفقة 

يف الرابط ادناه:
pdf.٢66٢57967٢/https://moh.gov.iq/upload

بغداد/ الزوراء:
اكد مس�ؤول العالق�ات واالعالم يف املحور الش�مايل 
للحش�د الشعبي، عيل الحس�يني، امس األربعاء، ان 
قوات الحشد الشعبي والصنوف االخرى من االجهزة 
االمني�ة تمس�ك بامللف االمن�ي يف محافظة كركوك، 
وال تحتاج اىل اي تدخل او تواجد للبيش�مركة داخل 
املحافظة.وقال الحس�يني يف تري�ح صحفي: ان 
“الحشد الشعبي يمس�ك بمحاوره املسندة اليه، يف 
مختلف مناطق محافظة كركوك، ويواصل عملياته 

بن الحن واالخر للقضاء عىل االرهاب”.
واض�اف ان “ح�دوث االعمال االرهابي�ة بن الفينة 
واالخ�رى، اليس�تدعي تدخ�ل قوات البيش�مركة او 
االيع�از بدخوله�ا اىل كركوك، خصوص�ا انها قوات 

مكلفة بحماية امن االقليم”.
وأوض�ح الحس�يني ان “االرهابين ينف�ذون اعماال 
نق�اط تمرك�ز  اجرامي�ة يف مناط�ق قريب�ة م�ن 
البيشمركة، حيث لم تتخذ هذه القوات اي ردة فعل 
ازاء مايحدث، وبالتايل فأن كركوك ليست بحاجة اىل 

تواجد هذه القوات عىل اراضيها”. 

بغداد/ الزوراء:
ضبطت هيأة الكمارك آليتن لتنظيف الطرق ومولدا 

كهربائيا بحجم كبر مستعملة.
وقال اعالم الكمارك يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: ان عملية الضب�ط تمت »من قبل مركز كمرك 
أم ق�ر االوس�ط، وقد ت�م اتخ�اذ كل االج�راءات 
القانوني�ة بحق املخالفن حس�ب قان�ون الكمارك 

املرقم ٢3 لسنة ١98٤«.
من جانب متصل، ضبط�ت الهيئة العامة للكمارك، 
امس االربعاء، 5 ش�احنات محملة بم�واد مخالفة 

للضوابط يف مديرية كمرك املنطقة الشمالية.
ووفقا لبي�ان اعالم هيئة الكم�ارك تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان »قسم التحري ومكافحة التهريب يف 
مديرية كمرك املنطقة الشمالية ضبط )5( شاحنات 
محمل�ة )قش�طة وفحم واس�منت ابي�ض ودجاج 

مجمد( مخالفة للتعليمات والضوابط النافذة«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن مجل�س الخدمة االتحادي، امس 
األربعاء، افتت�اح امكانية التعديل عىل 

استمارة التوظيف.
وذكر بيان للمجل�س، تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: أنه »نظرا لكثرة االتصاالت 
ال�واردة للمجل�س م�ن املتقدمن من 
خالل الدعم الفن�ي واالتصال الهاتفي 
لتعدي�ل معلوماته�م الت�ي ادخلوه�ا 
س�هوا، رغ�م وج�ود مرحلت�ن م�ن 

االس�ئلة لتنبيه املتقدم عىل التأكد من 
صحة معلوماته قبل ارسال االستمارة 
اىل التدقي�ق، تم�ت اضاف�ة امكاني�ة 
سحب االس�تمارة من التدقيق واعادة 
فتحها من اجل التعديل عليها من قبل 
املتق�دم«. وأكد أن »ه�ذه العملية تتم 

ملرة واحدة فقط«.
ودعا املجلس املتقدمن إىل أن »يتأكدوا 
من املعلومات املرسلة والوثائق املرفقة 

قبل ارسال االستمارة اىل التدقيق«.

بغداد/ الزوراء:
�ذت دائرة التحقيق�ات يف هيأة النزاهة أربع عمليَّات ضبٍط بح�قِّ ُمتَّهمن يف عدٍد من  نفَّ
الدوائ�ر الحكوميَّ�ة يف الديوانيَّ�ة؛ لقيامهم باالس�تيالء عىل مبالغ صكوٍك وتس�لُّم رىش 

ورسقة ُمنتجاٍت نفطيٍَّة.
وأف�ادت دائ�رة النزاهة، يف مع�رض حديثها عن تل�ك العمليَّات، بأنَّ فري�ق عمل مكتب 
ن من ضبط  تحقيق القادس�يَّة الذي انتقل إىل أحد املصارف الحكوميَّ�ة يف الديوانيَّة تمكَّ

فن ملصلحتهم الشخصيَّ�ة. )٤7( صكاً أصلياً، تمَّ االستيالء عليها من قبل بعض املُوظَّ
�ن، يف عمليَّ�ت�ن ُمنفصلت�ن يف هيئة التقاع�د يف املحافظة  وأضاف�ت: إنَّ الفري�ق تمكَّ
م الرش�وة  فن اثنن ُمتلبِّس�ن بتس�لُّ ومستش�فى الديوانيَّ�ة التعليمي، من ضبط ُموظَّ
، خالل  بالج�رم املش�هود؛ لق�اء إنجاز ُمعامالت ع�دٍد من املواطنن، ُمش�رًة إىل أنَّ�ه تمَّ

العمليَّتن، ضبط عدٍد من املُعامالت بحوزة املُتَّهمن.
ٍف يف هي�ئة  الدائرة أش�ارت إىل قي�ام مالكات املكتب، يف عمليَّ�ٍة رابعٍة، من ضب�ط ُموظَّ
ت�وزي�ع املُ�نتجات الن�ف�طيَّة – فرع ال�ديوان�يَّة؛ ل�قيامه برسقة منتوج )زيت الغاز(، 

الفتًة إىل ضبط املُتَّهم مع قرص الكامرات واألوليَّ�ات يف مبنى الدائرة.
�راٍت قضائيٍَّة،  �ذة وفق ُمذكَّ وأوضح�ت: أنَّه ت�مَّ تنظيم محارض ضب�طٍ بالعمليَّات املُنفَّ
وعرضه�ا رفق�ة املُتَّهمن واملرُبزات املضبوطة ع�ىل ُقضاة التحقي�ق يف الديوانيَّة؛ الذين 
قرَّروا توقيف املُتَّهمن وفق أحكام القرار )١6٠لس�نة ١983( واملادَّة )٤٤٤( من قانون 

العقوبات.

األمن النيابية: عودة داعش جمرد 
تهويل إعالمي لرتهيب املواطنني

احلشد الشعيب: مسيطرون 
على الوضع يف كركوك 

ضبط آليات ومولد كهربائي 
وشاحنات خمالفة للقانون  

الصحة تصدر األوامر الوزارية 
اخلاصة بتعيني عدة فئات 

جملس اخلدمة يفتتح إمكانية 
التعديل على استمارة التوظيف

النزاهة تنفذ أربع عمليات ضبط حبق 
موظفني يف الديوانية 

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن جهاز األم�ن الوطني قت�ل ارهابين اثنن 
مما يسمى ب�«االنغماسين« يف شمال العاصمة 
بغداد.وذكر بيان إلعالم الجهاز تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان�ه »وبعملية نوعي�ة عرب كمن 
محك�م بع�د متابعة اس�تمرت ألكثر من ش�هر 
ونصف، تمكنت مفرزة من جهاز األمن الوطني 
يف بغداد باالش�رتاك م�ع فوج حش�د الطارمية 
والق�وة املاس�كة لألرض م�ن قتل انغماس�ين 
اثنن«.وأوضح انهما »كالً من }ماردين ياس�ن 
ورود  وبع�د  عثم�ان{،  كم�ال  ومحم�د  كري�م 
معلومات استخبارية للجهاز بتواجدهما داخل 
وك�راً لعصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة يف منطق�ة 
حم�د  )الب�و  بس�تان  يف  وتحدي�داً  الطارمي�ة، 
ش�هاب(؛ وبحس�ب املعلومات فان االنتحارين 
قدم�ا م�ن محافظ�ة كركوك«.وأوض�ح البيان 
ان االرهابي�ن »كانا يرومان اس�تهداف جموع 
املواطن�ن يف العاصمة اال ان عملي�ات املداهمة 
والتفتي�ش ع�الوة عىل االنتش�ار األمني حد من 

تحركاتهما وحال دون ذلك«.

بغداد/ الزوراء:
رحل�ت وزارة امل�وارد املائي�ة العم�ل بم�رشوع قناة 
البدع�ة االنبوبي�ة يف البرة اىل العام املقبل، بس�بب 

قلة التخصيصات املالية.
الرس�مي  واملتح�دث  ال�وزارة  مستش�ار  وق�ال 
ب�اس��م�ه�ا، ع���ون ذي���اب ع�ب��د ال�ل��ه، يف 
تريح صحفي: إن »امل���ش����روع ال��ه��ادف 
ال���ى تحوي�ل ق�ن��اة ال�ب�دع��ة املفتوح�ة ال�ى 
انابي�ب ناقلة، بهدف عدم ح��دوث ضائعات للمياه 
ف��ي م��س���اره��ا، ك�ان�ت ت�خ�ص�ي�ص�ات�ه 
ال�ت��ي بلغت ثالث�ة ملي�ارات دوالر، وعدت ضخمة 
ج���دا، س��ب�ب�ا ف���ي ت�أخ�ي��ر ت�ن�ف�ي��ذه، 

ب�ال�رغ��م م���ن ص�����دور ق�����رار م���ن 
م�ج�ل�س ال����وزراء للرشوع به فورا«.

واض���اف عب�د ال�ل��ه أن »ال���وزارة عمل�ت عىل 
تخفي�ض تخصيصات امل�ش��روع ال�ى ٢٠٠ مليون 
دوالر فق�ط، وتم االتفاق عىل تنفيذ الجزء االخر من 
القناة، البالغ 6٠ كم، والواقع ضمن منطقة الرميلة 
النفطية، وه�ي عبارة عن تربة رملية تحوي نس�با 
عالي�ة من مادة )الجبس(، وعند ضخ املياه بكميات 
كبرة ي�ؤدي ذل�ك اىل ذوبانه�ا وحصول تخس�فات 
وانهي�ارات بقاع القن�اة املبطنة«. منوه�ا بأنه »تم 
تحديدها بمدة قياس�ية إلنقاذ القناة من االنهيارات 
وتحويلها اىل انابيب، وايصال املياه الصالحة للرشب 

اىل البرة«.
االج�����راءات  »ج�م�ي��ع  ان  واك����د 
ال�ل�وج�س��ت�ي�ة والفني�ة الخاص�ة باملرشوع قد 
انتهت منذ م�دة، فض�ال ع�ن ت�وزي�ع ال�ق�واط�ع 
ب�ن ثالث ش�رك�ات مختصة ت�اب�ع�ة ل��ل��وزارة 
لتنفيذ امل��ش���روع«، م�ؤك��دا ان »ع��دم ادراج 
مبلغ ال�� ٢٠٠ ملي�ون دوالر، س�رجئ العمل به اىل 

العام املقبل«.
وك��ش���ف ع��ب��د ال��ل��ه ع���ن »وج����ود 
ت�ن�س�ي�ق وت��ع��اون م��ع وزارة ال�ت�خ�ط�ي�ط 
التخصيص�ات  لتأم�ن  الب�رة  وم�ح�اف�ظ��ة 

للمبارشة باملرشوع بداية العام املقبل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس األربعاء، 
يف  اإلع�دادي  الس�ادس  نتائ�ج  أن 
مرحلة التدقيق، فيما اش�ارت إىل أن 
آلية العام ال�درايس الجديد لم تصدر 

حتى اآلن.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، حيدر 
فاروق، بحسب الوكالة الرسمية: إن 

»نتائج السادس اإلعدادي حتى اآلن 
يف مرحل�ة التدقي�ق وال يمكن التنبؤ 
بموعده�ا«، مش�راً إىل أن »الوزارة 
عملي�ات  إلتم�ام  جهوده�ا  تب�ذل 
التصحي�ح واإلعالن ع�ن النتائج يف 

اقرب وقت«.
وأوضح املتحدث الرسمي أن »املدارس 
األهلية، الت�ي بارشت بالدوام، تقوم 

بمنح الطلب�ة دورس تقوية وهذا ال 
يمنحها أس�بقية يف التقدم باملنهاج 
عىل املدارس الحكومية، والسيما أن 
مواعيد االمتحانات محددة بتواريخ 
تطب�ق بجمي�ع امل�دارس الحكومية 

واألهلية«.
وأض�اف فاروق أن »الوزارة لم تعلن 
حت�ى اآلن آلية العام الدرايس الجديد 

وامكانية اعتماد امل�واد التي حذفت 
يف الع�ام امل�ايض، ألن الرتكيز يصب 
ع�ىل امتحانات ال�دور الثاني، فضالً 
ع�ن الظ�رف الذي يم�ر بالبالد قرب 
االنتخاب�ات، باإلضاف�ة إىل املوق�ف 
الوبائ�ي«. مبين�اً أن »جمي�ع تل�ك 
األم�ور ت�ؤدي دوراً يف وض�ع آليات 

العام الدرايس املقبل«.

األمن الوطين يقتل انغماسيني 
اثنني مشال العاصمة

املوارد املائية تعلن تأجيل تنفيذ مشروع حيوي اىل العام املقبل

الرتبية توضح خبصوص نتائج السادس ومناهج وآلية العام اجلديد

No: 7572   Thu   30     Sep    2021العدد:   7572    الخميس    30    ايلول     2021



بغداد/الزوراء
تراجع�ت أس�عار النف�ط، ام�س األربع�اء، م�ع ارتف�اع 
املخزون�ات االمريكي�ة، اال ان ش�حة املع�روض يح�د من 

االنخفاض.
ون�زل خ�ام برن�ت 1.04 دوالر أو 1.31 باملئ�ة إىل 78.05 
دوالراً للربمي�ل بحلول الس�اعة 05:08 بتوقيت جرينتش 
بعد أن نزل نحو دوالرين يوم الثالثاء بعد أن المس 80.75 

دوالراً وهو أعىل مستوى يف نحو ثالث سنوات.
إىل  باملئ�ة   1.4 أو  دوالر   1.02 األمريك�ي  النف�ط  ون�زل 
74.27 دوالراً للربمي�ل بعد أن هبط 0.2 باملئة يف الجلس�ة 

السابقة.
وارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطري 
يف الواليات املتحدة األس�بوع املايض ، وفًقا ملصادر السوق 
حيث اظه�رت البيانات أن مخزونات الخ�ام ارتفعت 4.1 
مليون برميل يف األس�بوع املنتهي يف 24 س�بتمرب/ ايلول، 
وارتفع�ت مخزون�ات البنزين بمق�دار 3.6 ماليني برميل 

وزادت مخزونات نواتج التقطري 2.5 مليون برميل.
وارتفعت أس�عار النفط مع تعايف االقتصادات من حاالت 
اإلغالق الوبائي وزيادة الطلب عىل الوقود، يف حني شهدت 

بعض الدول املنتجة اضطرابات يف اإلمدادات.
ويتوق�ع التجار أن تقرر منظم�ة البلدان املصدرة للبرتول 
)أوبك( وحلفاؤها ، املعروفون عادة باس�م أوبك + ، إبقاء 

اإلمدادات شحيحة عندما يجتمعون األسبوع املقبل.
ومن املتوقع أن يرتفع الطلب عىل النفط بقوة يف السنوات 
القليلة املقبلة، حس�بما توقعت أوبك يوم الثالثاء املايض، 
مح�ذرة م�ن أن العالم بحاج�ة إىل مواصلة االس�تثمار يف 
اإلنتاج لتجنب أزمة حتى مع انتقاله إىل أشكال أقل تلويًثا 

للطاقة.

باكو/ متابعة الزوراء
اتفق وزير النفط إحس�ان عبد الجبار إسماعيل، عىل تدريب الطلبة العراقيني 

بمدرسة النفط العليا يف العاصمة االذربيجانية باكو.
وذكرت وكالة األنباء األذربيجانية يف بيان، إن “وزير النفط العراقي إحسان عبد 
الجبار إس�ماعيل التقى مدير مدرس�ة النفط العليا يف باكو إملار غاسيموف”، 
مبين�ة أنه “تم مناقش�ة التعلي�م الحديث وبيئ�ة البحث التي تم إنش�اؤها يف 
الجامعة”.وأب�دى وزير النفط إحس�ان عب�د الجبار “اهتمام�ه بالتعاون مع 
مدرس�ة النفط العليا يف باكو”، مشدداً “عىل أهمية توسيع العالقات يف مجال 
التعليم بني البلدين”.وأش�ار إىل أنه “سيصدر األوامر ذات الصلة إلقامة تعاون 
ثنائي مع مدرس�ة النفط العليا يف باكو”.فيما أكد مدير مدرس�ة النفط العليا 
يف باك�و أهمية التعاون الثنائ�ي الفعال”، مش�رياً إىل أن “التبادل الطالبي مع 
جامع�ات العراق يمكن أن يكون مفيداً جداً”.وتابع رئيس الجامعة أن “طلبة 
مدرسة النفط العليا يف باكو يخضعون لتدريب عميل يف رشكات النفط والغاز 
الدولية متعددة الجنس�يات، بما يف ذلك رشكات س�وكار، حيث سيس�مح لهم 

ذلك بأن يصبحوا متخصصني يف اللغة اإلنجليزية عىل مستوى عاملي”.
وبني أن�ه “تم تعيني متخصص�ني ومعلمني محليني وأجان�ب مؤهلني تأهيالً 
عالي�اً لتنظيم التدريب يف الجامعة وفقاً للمتطلبات الحديثة، ونحن بحاجة إىل 
بذل املزيد من الجهود لتنفيذ شعار الرئيس إلهام علييف )يجب أن نحول رأس 
املال النفطي إىل رأس مال برشي(.وتم االتفاق عىل تدريب الطلبة العراقيني يف 
مدرسة النفط العليا يف باكو وتنظيم دورات تدريبية للمتخصصني العراقيني.

املوصل / الزوراء
اكد محافظ نينوى نجم الجبوري ان” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه 
اللجن�ة العليا إلعمار املوصل باس�تكمال اجراءات الق�رض الفرنيس الخاص 

بإكمال اعمار مطار املوصل.
وقال الجبوري يف ترصيح صحفي أن” اللجنة العليا إلعمار املوصل اس�تكملت 
اجراءات القرض الفرنيس الخاص بإكمال اعمار مطار املوصل وسيتم توقيع 
عقد املطار يف االيام املقبلة بعد اجتماع اللجنة مع الس�فري الفرنيس وس�لطة 
الط�ريان املدني”وطال�ب الجبوري “ بارساع وتهئية الفرق الهندس�ية العمار 
مط�ار املوصل.وكان�ت الرشكات الفرنس�ية ق�د اعلنت دعمه�ا العمار مطار 

املوصل الدويل الذي دمر خالل الحرب عىل  داعش  يف مدينة املوصل “.

طهران/ الزوراء
 أكد مس�اعد وزير النفط االيراني لشؤون الغاز، استعداد طهران لتمديد عقد 

تصدير الغاز للعراق.
وأشار مساعد الوزير االيراني مجيد تشنكي خالل اجتماعه مع كبار مسؤويل 
وزارة الكهرب�اء العراقية امس االربعاء يف طهران اىل أن “دبلوماس�ية الطاقة 
م�ن الربام�ج املعتمدة لدى وزير النف�ط االيراني جواد أوج�ي مطالبا الجانب 

العراقي بااللتزام بالعقود الجارية واالتفاقيات السابقة”.
وجدد املس�ؤول االيران�ي تأكي�ده اس�تعداد وزارة النفط االيرانية الس�تقبال 
مقرتح�ات جديدة من قب�ل وزارة الكهرباء العراقية بغي�ة تمديد عقد تصدير 

الغاز للعراق.
وكانت وزارة الكهرباء اإليرانية أعلنت عن تعليق تصدير الكهرباء إىل العراق يف 

آب املايض بشكل مفاجئ.

بغداد/ الزوراء
 حدد البنك الدويل، أهداف منح العراق 100 مليون 
دوالر، فيما أش�اد بحملة التلقي�ح التي اطلقتها 

وزارة الصحة العراقية يف آذار املايض.
وذكر البنك يف بيان، ان “املرشوع سيدعم التلقيح 
ض�د ف�ريوس كورون�ا يف العراق من خ�الل منح 
اللقاح للفئات ذات األولوية بني الس�كان وتعزيز 
النظام املؤس�يس لتمك�ني النرش اآلم�ن والفعال 

للقاحات عىل أوسع نطاق”.
واض�اف ان “ه�ذا امل�رشوع يهدف إىل مس�اعدة 
الب�الد لي�س فق�ط يف رشاء لقاح�ات ف�ريوس 
كورون�ا، ولكن أيضاً يف تحس�ني قدرته عىل إدارة 
النفاي�ات الناتجة عن أنش�طة الرعاية الصحية، 
وتنفي�ذ جه�ود التواصل والتوعية لزي�ادة الوعي 

العام بأهمية تلقي اللقاح”.
واكد البنك ان “املرشوع يبنى عىل املساندة الحالية 
التي قدمها البنك الدويل ورشكاء التنمية اآلخرين 
للحكومة العراقية دعماً لجهودها يف االس�تجابة 
لجائحة كورونا، وذل�ك يف إطار صندوق اإلصالح 
 )I3RF( الع�راق  يف  اإلعم�ار  وإع�ادة  والتع�ايف 

ومرشوع العملية الطارئة من أجل التنمية”.
وبني ان “العراق اطلق حملة التلقيح ضد فريوس 
كورون�ا يف آذار 2021 حي�ث تمك�ن م�ن زي�ادة 
تغطية التلقيح برسعة خالل الشهر املايض، وتم 
من�ح أكثر م�ن 7 ماليني جرعة لق�اح تلقى نحو 
%11 م�ن الس�كان الجرع�ة األوىل، باإلضافة إىل 

تحصني %7 من السكان بالكامل بجرعتني”.

وب�ني ان “حمل�ة التلقي�ح الش�املة واملنس�قة 
جيداً تعد عنرصاً أساس�ياً للتعايف املس�تقبيل من 
اآلثار الصحية واالقتصادي�ة املرتتبة عىل جائحة 
كورون�ا”، الفت�ا اىل ان “امل�رشوع س�يلعب دوراً 
حاس�ماً يف تمك�ني الوص�ول املتكافئ وميس�ور 
التكلفة إىل لقاح�ات كورونا يف العراق، فضالً عن 
توس�يع مظلة التغطية لتش�مل 3 ماليني مواطن 

عراقي”.
وقال املدير اإلقليم�ي لدائرة املرشق بالبنك الدويل 
س�اروج كومار جاه ، ان “هناك حاجة إىل تيسري 
س�بل الحصول ع�ىل اللقاحات للحد من انتش�ار 
الجائح�ة وتخفي�ف العبء عىل النظ�ام الصحي 
الضعي�ف بالفع�ل يف الع�راق، وم�ن ش�أن ه�ذا 
املرشوع أن يدعم العراق يف رشاء ونرش اللقاحات 
الرضوري�ة لحماي�ة األرواح، وتمك�ني البالد من 
إعادة فتح أبوابها بأمان، والبدء يف مرحلة التعايف 

االقتصادي”.
وبحس�ب بي�ان البنك ال�دويل فأن ه�ذا املرشوع 
للتأه�ب  اإلس�رتاتيجي  “للربنام�ج  يخض�ع 
 ”)SPRP( واالس�تجابة لجائحة فريوس كورونا
املراح�ل  متع�دد  الربامج�ي  النه�ج  باس�تخدام 
)MPA( ال�ذي أق�ره مجلس املديري�ن التنفيذيني 
للبنك الدويل يف ش�هر نيس�ان عام 2020؛ كما تم 
اعتم�اد التموي�ل اإلضايف لذلك الربنامج يف ش�هر 
ترشين األول عام 2020، ويش�مل املرشوع أيضاً 
منح�ة م�ن صن�دوق اإلص�الح والتع�ايف وإعادة 

. )I3RF( اإلعمار يف العراق

البنك الدولي حيدد شروط منح العراق قرضا بقيمة 100 مليون دوالر
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بعد اشادته حبملة التلقيح 

من ثاني أكربدولة حترق كميات كبرية من الغاز

بغداد/الزوراء

يشري تحليل نرشه موقع أويل برايس، 

املتخص�ص يف الطاق�ة واالقتصاد، إىل 

أن العراق قد يتج�ه إىل صفقات لوقف 

“ح�رق الغ�از” وتصدي�ره لتصبح من 

الدول املصدر للغاز والبرتوكيماويات.

ويعت�رب الع�راق ثان�ي أكربدولة تحرق 

كميات كب�رية من الغ�از يف العالم بعد 

روس�يا، فيم�ا يس�عى إىل توف�ري 200 

مليون قدم مكعب من الغاز يوميا يتم 

توليدها من حقول النفط الرئيسة.

ويقول التحلي�ل إن أي تحرك نحو ذلك 

سيس�مح للبالد باس�تثمار هذا املورد 

املحرتق والبدء يف تطوير أعمال تصدير 

الغاز الحقيقية إىل آسيا يف املقام األول. 

كما سيس�مح له�ا باس�تخدام بعض 

هذه املوارد يف توليد الطاقة الكهربائية، 

مما سيس�مح له�ا بإنه�اء اعتمادها 

ع�ىل واردات الطاقة والغ�از من إيران 

املج�اورة، وهو م�ا تضغط م�ن أجله 

الواليات املتحدة.

وتش�عل مصايف النف�ط العراقية نحو 

17 مليار مرت مكعب س�نويا من الغاز، 

بحسب أرقام العام املايض.

ووقع�ت الع�راق مؤخ�را اتفاقي�ة مع 

رشك�ة بيكر هي�وز األمريكية من أجل 

اس�تغالل الغاز، بدال م�ن حرقه، حيث 

العم�ل يف حق�ول نف�ط يف  س�تبدأ يف 

النارصية وحقول نفطية أخرى شمال 

البرصة.

وتنص االتفاقية عىل االستفادة مبدئيا 

من معالجة الغ�از يف حقول النارصية 

لالستفادة من 100 مليون قدم مكعب 

من الغاز الجاف واملسال.

وس�يذهب هذا اإلنت�اج إىل قطاع توليد 

الطاق�ة املح�يل، حيث سيس�مح الغاز 

ال�ذي يت�م تجميع�ه يف املرحل�ة األوىل 

م�ن تولي�د م�ا قدرت�ه 400 ميغا واط 

م�ن الكهرب�اء لش�بكة الع�راق، حيث 

سيحتاج املرشوع إىل 30 شهرا قبل بدء 

االستفادة فعليا من الغاز املستخرج.

اتفاقي�ة  نش�أت  الع�راق  ويف جن�وب 

ممثالة م�ع رشك�ة توتال الفرنس�ية 

حيث سيتم االستفادة من 300 مليون 

قدم مكعب من خمس�ة حقول نفط يف 

مناطق غرب القرن�ة وتوبا واللوحيس 

األوىل،  املرحل�ة  ورط�اي ومجن�ون يف 

عىل أن يتم مضاعف�ة هذه الكميات يف 

املرحلة الثانية.

العراق يتفق مع اذربيجان على تدريب 
الطلبة العراقيني مبدرسة النفط العليا 

الكاظمي يوجه باستكمال اجراءات القرض 
الفرنسي اخلاص بإكمال اعمار مطار املوصل

مسؤول ايراني يؤكد استعداد بالده 
لتمديد عقد تصدير الغاز اىل العراق
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بغداد/ الزوراء
حل الع�راق يف املرتب�ة 148 عاملياً 
الحري�ة االقتصادي�ة يف  بم�ؤرش 
العال�م لع�ام 2021، ال�ذي صدر 
أخرياً عن معهد “فريزر” الكندي، 

مسجال 5.05 نقطة.
ويقيس مؤرش الحرية االقتصادية 
ما تقدمه املؤسسات والسياسات 
يف 165 دول�ة م�ن دع�م للحري�ة 
االقتصادي�ة، فيم�ا يع�د الخي�ار 
الطوع�ي،  والتب�ادل  الش�خيص 
وحرية دخول األسواق واملنافسة، 
والعق�ارات  الف�رد،  وس�المة 
اململوكة لألفراد، عنارص أساسية 

مكونة للحرية االقتصادية.
عن�رصاً   42 املعه�د  ويس�تخدم 
لبناء املؤرش ال�ذي يقيس الحرية 
االقتصادية يف 5 مجاالت رئيس�ة، 
هي حج�م الحكوم�ة، واملقصود 
به اإلنفاق والرضائب واملش�اريع 
والهيكلة القانونية وضمان حقوق 
امللكية، واملال واألسعار، واملقصود 
بها التضخ�م ونمو األم�وال التي 
لديها القوة الرشائية ذاتها نسبياً 
مع م�رور الوقت، وحرية التجارة 
عىل الصعيد ال�دويل، والترشيعات 
املرتبطة بالتس�هيالت االئتمانية، 
وس�وق العمل، وأنش�طة األعمال 

التجارية.
وق�ال املعه�د يف تقري�ر ل�ه لعام 
للم�ؤرشات  “وفق�ا  ان�ه   2021
الفرعية، فقد سجل العراق 5.05 
نقط�ة يف حجم الحكوم�ة لتحتل 
بذل�ك املرتب�ة 156 عاملي�اً، أما يف 
النظام القانون�ي وحقوق امللكية 
محتل�ة  نقط�ة   3.18 فس�جلت 
املرتب�ة 151 يف هذا املجال”.وجاء 
الع�راق يف املرتب�ة 117 عاملي�ًا يف 
مؤرش األموال واألس�عار ب�7.71 
نق�اط، ويف مجال حري�ة التجارة 
عىل الصعيد الدويل س�جلت 5.98 

نقاط ليحتل املركز 135 عاملياً.
ووفقا لهذه امل�ؤرشات فقد احتل 
العراق املرتبة 148 عامليا يف مجال 

الحري�ة االقتصادي�ة متفوقا عىل 
دول عربي�ا مث�ل م�رص واليم�ن 
والس�ودان  والجزائ�ر  وس�وريا 
وليبيا.عربي�اً، ج�اء األردن أوالً يف 
م�ؤرش الحري�ة االقتصادي�ة ويف 
املرك�ز 50 عاملي�ًا، تلت�ه البحرين 
باملرك�ز 65، ث�م اإلم�ارات ثالث�ة 
باملركز 68 عاملي�ًا، وقطر باملركز 
91، فلبن�ان  80، ث�م الس�عودية 
وُعم�ان  واملغ�رب   ،95 باملرتب�ة 
باملرتب�ة ذاتها 102، ث�م جيبوتي 
105.أم�ا عاملي�اً، فج�اءت هونغ 
كونغ بالصدارة، تلتها سنغافورة 
ثم نيوزيلندا، وسويرسا وجورجيا 
وآيس�لندا  املتح�دة،  والوالي�ات 

وليتوانيا وأسرتاليا والدنمارك.

العراق حيل يف املرتبة 148 عاملياً مبؤشر احلرية االقتصادية

العراق قد يتحول اىل دولة مصدرة للغاز والبرتوكمياويات

أسعار خام برنت تعاود الرتاجع عامليا

بغداد/ الزوراء
اعلنت وزارة التخطيط، امس االربعاء، ان العراق لم يستصلح أراضيه منذ عام 
2016، ج�راء األزم�ة االقتصادية التي فاقمتها جائح�ة كورونا.وقال الجهاز 
املرك�زي لالحص�اء التابع للوزارة يف تقري�ر اطلعت عليه ال�زوراء ان “العراق 
لم يقم بعمليات اس�تصالح لالرايض خ�الل املدة من 2016 2020-”، مبينا ان 
“ذلك يعود إىل االزمة املالية وجائحة كورونا”.واضاف ان “مجموع املساحات 
املش�مولة باالس�تصالح بلغت 12.6 مليون دونم؛ شكلت االرايض املستصلحة 
كليا او جزئيا قبل عام 2016 بواقع 5.5 مليون دونم”، مشريا اىل ان “محافظة 
بابل كانت االكثر اس�تصالحا الراضيها وبمس�احة قدرت ب� 1.2 مليون دونم 
يف حني بلغت مس�احة االرايض قيد االستصالح فيها 0.2 مليون دونم وال تزال 
6.9 مليون دونم من ارايض املحافظات غري مستصلحة”.واستصالح األرايض 
ه�و عملية تحوي�ل أرض جرداء إىل أرض صالحة للزراع�ة، وغالباً ما يتم ذلك 
يف األرايض الصحراوي�ة عن طري�ق حفر آبار لجلب املي�اه الجوفية لزراعتها، 

ويكون الري بالتنقيط أو بالرش بحسب نوع املحصول الذي يتم زراعته.

التخطيط: العراق مل يستصلح أراضيه منذ 5 سنوات

العراق وتركيا يبحثان إعادة 
تأهيل اخلط االسرتاتيجي  

 بغداد/الزوراء
 اكد وزير املوارد املائية مهدي رش�يد الحمداني، ان الوزارة تبذل جهودا من 

اجل التوصل اىل اتفاق عادل مع دول املنبع بشأن الحصص املائية .
وذك�رت وزارة املوارد يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه:” ان الحمداني، 
ش�ارك كمتحدث يف الجلس�ة االس�تثنائية رفيعة املس�توى ملؤتمر االطراف 
التاس�ع التفاقية املياه/ هلس�نكي 1992 املنعقدة يف جنيف للفرتة من 29 

ايلول ولغاية االول من ترشين االول”.
واكد الحمداني:” ان العراق يف خطواته االخرية لالنضمام اىل اتفاقية املياه/ 
هلس�نكي 1992”، مش�ريا إىل” الجهود املبذولة من قبل وزارة املوارد املائية 

للتوصل اىل اتفاق منصف وعادل مع دول املنبع “.
واعرب الوزير عن امله بامكانية تقديم االتفاقية الدعم الالزم لتعزيز موقف 

العراق لضمان حقوقه املائية”.

بغداد/الزوراء
 ارتفع س�عر خ�ام البرصة الخفيف بش�كل طفيف، ام�س األربعاء، بواقع 
4 س�نتات ليس�جل 77.78 دوالرا، عىل الرغم من انخفاض األس�عار النفط 

عامليا.
وارتفع خام البرصة املصدر آلس�يا 4 سنتات وبنس�بة تغيري بلغت 0.05% 
ليص�ل اىل 77.78 دوالرا، فيما س�جل الخ�ام البرصة الثقي�ل ارتفاعا ايضا 

بمقدار 1.94 دوالرا او ما يعادل %2.68 ليصل اىل 74.29 دوالرا.
وتراوحت أسعار خامات منظمة اوبك بني االرتفاع واالنخفاض حيث سجل 
خام العربي السعودي الخفيف 79.36 دوالراً للربميل، فيما بلغ سعر مزيج 
إيران الثقي�ل 73.50 دوالراً، ومزيج مربان اإلماراتي 78.29 دوالراً للربميل، 
ومزي�ج س�هران الجزائ�ري 78.28 دوالرا، يف ح�ني س�جل بون�ي الخفيف 

النيجريي 77.53 دوالراً، وجرياسول االنغويل 78.36 دوالراً.
وانخفضت اس�عار النفط عامليا امس االربعاء بعد ان ارتفعت هذه االسعار 

مع بداية االسبوع الحايل، يف وقت سجل خام برنت اعىل من 80 دوالرا.

بغداد/الزوراء
بحث وزير النفط احس�ان عبد الجبار اس�ماعيل مع الس�فري الرتكي يف بغداد 
عيل رضا كوناي، تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين الجارين ورغبة الرشكات 

الرتكية يف تنفيذ املشاريع واالستثمار يف قطاع النفط والطاقة.
وذكر بيان لوزارة النفط تلقت “الزوراء” نسخة منه ان الجانبني “بحثا التعاون 
املش�رتك يف إعادة تأهيل الخط اإلس�رتاتيجي الناقل للنفط الخام بني البلدين، 
والعم�ل عىل تعزيز فرص اس�تثمار الرشكات الرتكي�ة يف العراق، باالضافة اىل 
مناقشة مرشوع الربط الخاص بخدمات نقل البضائع من الجنوب اىل الشمال 
عرب ميناء الفاو “قيد التنفيذ” وتكامل املرشوع مع طاقات الترصيف للموانئ 
الخليجية وأهمية خلق مسار آمن لخدمات النقل الربي والسكك الحديد، فضالً 

عن امكانية دور العراق يف نقل الغاز من الخليج اىل تركيا وأوروبا”.
وقال وزير النفط ان “العراق يحرص عىل توفري البيئة االس�تثمارية املناس�بة 
للرشكات العاملية” مش�ريا اىل “العالقات التاريخية املتميزة بني بغداد وانقرة” 
مؤكداً “حرص العراق عىل استمرارها وتعزيزها وبما يخدم املصالح املشرتكة 

للبلدين الصديقني”.
م�ن جانبه عرب الس�فري الرتكي عن رغب�ة حكومة ب�الده يف تطوير العالقات 
الثنائي�ة يف جميع املجاالت وخصوصا قطاع النفط والطاقة، ورغبة الرشكات 
الرتكي�ة يف العمل بالعراق وتعزيز وتطوير الفرص االس�تثمارية، والعمل عىل 

توسيع آفاق التعاون املشرتك مع العراق.

جراء األزمة االقتصادية وكورونا

املوارد املائية : العراق يسعى اىل اتفاق 
عادل مع دول املنبع بشأن احلصص املائية

رغم االخنفاض العاملي .. ارتفاع 
يف أسعار خام البصرة
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احتاد بناء األجسام ينعى البطل 
أمحد هادي النجفي

بغداد/ متابعة الزوراء
ت�ويف البط�ل العراقي العامل�ي، احمد هادي النجفي، وقال املنس�ق االعالم�ي التحاد بناء 
االجس�ام هش�ام الواني ان “اتحاد بناء االجس�ام تلقى خرباً حزيناً امس االربعاء بوفاة 

البطل العاملي احمد هادي النجفي بعد مسرية حافلة بالبطوالت واالنجازات”.
واوض�ح ان “اتحاد بناء االجس�ام اعلن الح�داد ثالثة ايام حزناً هىل وف�اة الراحل، الذي 

وضع بصمته يف مختلف البطوالت االسيوية والعاملية”.
يذك ان النجفي عمل قبل وفاته بصيانة السيارات، نظراً لالهمال الذي عانى منه وابتعاده 

عن اللعبة.

أصفر وأمحر

“الزوراء” تستذكر حمطات مهمة للنجم الراحل ناطق هاشم 

حامل اللقب يستضيف نفط ميسان والطلبة بضيافة الديوانية اليوم يف الدوري

بغداد/ متابعة الزوراء
أملح عضو االتحاد العراقي املركزي لكرة السلة، خالد نجم، إىل احتمال إلغاء 
منافس�ات البطولة التنشيطية، يف حال عدم رغبة األندية باملشاركة. وقال 
نجم إن “اتحاد اللعبة قرر الس�ماح للفرق األربعة األوائل االستعداد بشكل 
أمثل وإعطاءهم فرصة للمشاركة بشكل اوسع يف منافسات الدوي املحيل، 
والسيما بعد تعذر إقامة معسكرات خارجية بسبب الظروف املادية”، مبيناً 
أن “بعض األندية قررت إقامة معس�كر يف محافظة دهوك، والبعض اآلخر 
يف بغداد لذا ق�رر االتحاد إقامة البطولة التنش�يطية وهي بطولة مفتوحة 
ملن يرغب باملش�اركة” .وأضاف نجم: “نادي نفط الجنوب هو الوحيد الذي 
أبدى رغبته باملشاركة يف البطولة يف الوقت الذي لم تتواصل بقية األندية مع 
االتحاد لبيان موقفها من املشاركة وسننتظر حتى نهاية الشهر الحايل، ويف 
حال لم تكن هنالك مشاركات من بقية األندية فمن املحتمل إلغاء البطولة 
“.ويف شأن آخر، أوضح نجم أن “منافسات الدوري النسوي انطلقت امس 
االربعاء بمش�اركة أندية ش�هربان ونادي�ي أكاد ع�ن كاوا )AوB( ونادي 
سنحاريب ونادي الشهداء والجرحى، ونادي فتاة أربيل، ودربندخان ونادي 
أفروديت”، مش�رياً إىل أن “التجمع س�يكون يف قاعة نادي أكاد عن كاوا يف 

محافظة أربيل التي ستحتضن منافسات الدوري”.

احتاد السلة: البطولة 
التنشيطية حبكم امللغاة

سامراء/ محمد صادق السامرائي

النج�م العراق�ي ناط�ق هاش�م اح�د 

نجوم منتخبنا الوطني وهو من الذين 

ش�اركوا يف موندي�ال املكس�يك ع�ام 

1986م وبمناس�بة الذكرى الس�ابعة 

ع�ر لرحيل�ه تس�تعرض )ال�زوراء( 

للقراء االعزاء االهداف التي س�جلها يف 

مشواره مع املنتخب الوطني . 

يف عام ١٩٨١ س�جل هدف واحد وكان 

ع�ىل األردن يف لق�اء ودي إنتهت بفوز 

س�جل   ١٩٨٢ ع�ام  ويف   ٢-٠ الع�راق 

أربعة أهداف عىل ستودنتس الروماني 

يف لقاء ودي إنته�ت بفوز العراق ٤-١ 

و س�جل هدفان عىل الريموك الكويتي 

يف لقاء ودي إنته�ت بفوز العراق ٨-٠ 

وس�جل ه�دف ع�ىل يورم�ا يف الدورة 

األلعاب االس�يوية إنتهت بفوز العراق 

٤-٠

ويف عام ١٩٨٣ لم يس�جل بينما يف عام 

١٩٨٤ س�جل هدفان  حيث سجل عىل 

الس�ابعة  الخلي�ج  يف كأس  البحري�ن 

إنته�ت بفوز العراق ١-٠ وس�جل عىل 

كوري�ا الجنوبية األوملب�ي إنتهت بفوز 

س�جل   ١٩٨٥ ع�ام  ويف   ٣-٠ الع�راق 

ثمانية أهداف حيث سجل عىل هولندا 

االوملبي إنتهت بف�وز العراق ٣-١ كما 

س�جل عىل نوتنغهام فورس�ت إنتهت 

بف�وز العراق ٢-٠ وس�جل عىل كوريا 

الجنوبية إنتهت بالتعادل ٢-٢

ويف تصفيات كأس العالم 1986  سجل 

عىل لبنان إنتهت بفوز العراق ٦-٠ كما 

سجل عىل اإلمارات انتهت بفوز العراق 

الرئي�س  كأس  منافس�ات  ويف    ٣-٢

الكوري  كما سجل عىل لريز البلجيكي 

إنته�ت بف�وز العراق ٥-٢ كما س�جل 

هدف�ان عىل كندا إنته�ت بفوز العراق 

٦-١ ويف عام ١٩٨٦ سجل ثالثة أهداف  

وس�جل ه�دف ع�ىل الدنم�ارك انتهت 

بف�وز الع�راق ٢-٠ كما س�جل هدف 

عىل تريس بولس الربازييل إنتهت بفوز 

العراق ٨-٠ وس�جل هدف عىل شالكه 

األملان�ي انتهت بفوز الع�راق ٢-٠ ويف 

ع�ام ١٩٨٧ س�جل ثالثة أه�داف  كما 

س�جل هدف عىل اإلمارات يف تصفيات 

األوملبي�ة انته�ت بف�وز الع�راق ٣-٠ 

وس�جل هدف ع�ىل فول�كا الدنماركي 

ودية إنتهت بفوز العراق ٣-٠ وس�جل 

ع�ىل قطر يف تصفيات س�يؤول إنتهت 

 ١٩٨٨ ع�ام  ويف   ٣-١ الع�راق  بف�وز 

ل�م يس�جل  و يف ع�ام ١٩٨٩ س�جل 

هدفان  حيث س�جل ه�دف عىل عمان 

يف تصفيات كأس العال�م انتهت بفوز 

الع�راق ٣-١ كما س�جل ع�ىل الكويت 

ودية إنتهت بفوز العراق ١-٠ 

 ويف عام ١٩٩٠ سجل هدف واحد  حيث 

سجل هدف عىل الدنمارك األوملبي ودية 

انتهت بخسارة العراق ١-٢.

بغداد/ متابعة الزوراء
تنطل�ق مس�اء اليوم الخمي�س مباريات 
الجولة الثالثة من الدوري  املمتاز، عرب 5 
مباري�ات يف مالعب العاصمة بغداد وعدد 

من املحافظات

وتسعى عدة أندية لكرس النحس وتحقيق 
االنتصار األول يف هذه الجولة، كما ينتظر 
زاخ�رة  وجول�ة  أفض�ل  أداء  املتابع�ون 

بالتسجيل بعد جولتن فقريتن.
وس�تقام مب�اراة الديواني�ة والطلب�ة  يف 

ملع�ب االول، وهي األوىل لفريق الديوانية 
حاليا بعد أن اعُترب خارسا يف الجولة األوىل 
أمام النجف وأُجل�ت مباراته الثانية أمام 
الزوراء بسبب قرار الفيفا بإيقاف مؤقت 
للفريق لحن تسديد مستحقات املحرتف 

البوسني نيدو.
يف املقابل يواصل الطلبة مساعيه ليكون 
موس�مه الحايل موس�م الع�ودة لألضواء 
والتألق بعد س�نوات عج�اف، كما يراهن 
ع�ىل ال�روح املعنوي�ة لالعب�ن لتحقيق 
أفض�ل النتائج بعد الف�وز عىل النجف يف 

الجولة املاضية.
الصناعة وس�امراء  الفريق�ان  ويبح�ث 
ع�ن أول انتصاراتهم�ا يف ال�دوري بع�د 

صعودهما للممتاز يف املوسم الحايل.
الصناع�ة صاحب أفضلي�ة األرض، الذي 
تع�ادل يف الجول�ة املاضية مع القاس�م، 
س�يكون يف مواجه�ة س�امراء الذي قدم 

أداء جي�دا يف مباراتي�ه الس�ابقتن رغ�م 
خسارتهما.

وبالتايل يبحث س�امراء عن نفس�ه أمام 
الصناع�ة الف�ي ظ�ل تق�ارب املس�توى 
بينهم�ا. وتكم�ن أهمية املب�اراة يف بحث 

الفريقن عن تصحيح املسار.
وسيلعب النفط تحت الضغط ضد الكرخ 
بعد البداية غري املطمئنة للفريق، وتعادله 
م�ع نفط ميس�ان يف بغداد وم�ع نوروز 

الصاعد حديثا.
يف املقاب�ل كان�ت بداي�ة الك�رخ متعثرة 
وخرس من نفط البرصة يف ملعبه، قبل أن 
يتعادل مع زاخ�و، وبالتايل يبقى طموح 
ه�ذه  يف  ح�ارضا  األول  الف�وز  تحقي�ق 

املباراة.
ويس�ري نفط الوس�ط به�دوء وخطوات 
واثق�ة بع�د ف�وزه مرت�ن يف أرضه عىل 
سامراء وخارج الديار عىل نفط ميسان، 

لذل�ك يخط�ط النتص�اره الثال�ث توالي�ا 
للتمسك باملراكز األوىل مبكرا.

ويقدم ن�وروز أداء مميزا ومفاجئا حتى 
اآلن رغم خسارة املباراة األوىل أمام زاخو 
يف الرمق األخ�ري، بينما خطف نقطة من 
النف�ط يف الجول�ة الثاني�ة م�ع أفضلية 
محاوالته ع�ىل مرمى املناف�س، وبالتايل 

ستكون املباراة صعبة عىل الطرفن.
وسيكون نفط ميس�ان يف اختبار صعب 
جدا أمام حامل اللقب، الطامح يف تحقيق 
الفوز الثالث، بعدما انترص عىل القاس�م 

ثم عىل سامراء.
وبالتايل س�يكون التح�دي الصعب لنفط 
ميس�ان تجاوز خس�ارة الجولة املاضية 
يف الديرب�ي أمام نفط الوس�ط يف ملعبه، 
أم�ام الق�وة الجوي�ة يف ملعب الش�عب، 
وهنا تتضاع�ف صعوبة املهمة عىل نفط 

ميسان.

خليجي 25 يف البصرة استحقاق طبيعي ومل تعجبين شخصية أسود الرافدين يف لقاءي كوريا وإيران
النجم السعودي السابق فهد اهلريفي لـ

حوار/ امري رسول
اك�د  العب املنتخب الس�عودي الس�ابق 
 1992 اس�يا  كأس  بطول�ة  وه�داف 
النج�م فه�د الهريف�ي ان�ه كان يتمنى 
اقام�ة منافس�ات بطول�ة خليج�ي ٢٥ 
يف محافظ�ة الب�رصة العراقي�ة بوقتها 

املحدد دون اي تأجيل يذكر.
وق�ال الهريف�ي يف ح�وار خ�اص م�ع 
العدي�د  زار  ان�ه  )ال�زوراء(  صحيف�ة 
م�ن الدول ولكن�ه لم ي�زر ارض العراق  
ويتمن�ى باس�تمرار ان يطل�ع عن قرب 
عىل ارض حض�ارة وادي الرافدين وكله 
شوف لزيارة البرصة ومتابعة منافسات 
بطول�ة خليجي 25 م�ن امللعب وهذا ما 
س�أعمل عليه خالل الف�رتة املقبلة ذاته 
بع�د ان كان يمن�ي النف�س  ان يلعب يف 
الع�راق يف احدى النس�خ الس�ابقة من 
بطول�ة الخليج وهو يرتدي زي االخرض 
الس�عودي موضح�ا يف الوق�ت ذاته انه 
يأم�ل ان ي�رى الع�راق دائما واب�دا بلدا 

مزدهرا يسوده االمن و االمان. 
العربي�ة  املنتخب�ات  مس�تويات  وع�ن 
املش�اركة يف التصفيات القارية املؤهلة 
ملونديال قطر العام املقبل، اكد الهريفي  
ان مس�توى املنتخب�ات العربي�ة تتمتع 
ب�ذات املس�تويات م�ع منتخبات رشق 
اس�يا التي تعاني من هبوط يف املستوى 
الفن�ي و بالت�ايل ال ارى هنال�ك  فوارق 
كبرية بن مس�تويات الف�رق العربية و 
فرق رشق اسيا  مش�ريا اىل  ان املنتخب 
الس�عودي ش�خصت علي�ه الكث�ري من 
املالحظ�ات الفنية بالرغ�م من الفوز يف 
أخ�ر مباراتن و رغم ان�ي متفاءل جدا 
بتأهل املنتخ�ب الس�عودي اىل مونديال 
قط�ر نهاي�ة الع�ام املقب�ل عطف�ا عىل 

شخصية الالعب السعودي و قوته.
الع�راق بل�د والد للمواه�ب  وتاب�ع ان 
ويث�ري  يح�دث  م�ا  لك�ن  للنج�وم  و 
االس�تغراب واالعج�اب يف نف�س الوقت 
هو ان  ش�خصية للمنتخ�ب العراقي يف 
هذه التصفي�ات لم تعج�ب واراه فريق 
مستس�لم و مرتاجع و حتى شخصيته 
كتاري�خ و بط�والت و ق�وة و نج�وم و 
مواه�ب و كل ه�ذه االش�ياء قد كرست  
فش�خصية الفريق العراقي ضد الفريق 
س�يؤول  ارض  يف  الجنوب�ي  الك�وري 

اللق�اء  ظه�رت وكأن�ه يداف�ع ط�وال 
وه�ذه الطريقة ال تلي�ق بمنتخب حقق 
الكث�ري, اما يف مب�اراة ايران فش�اهدنا 
دف�اع منتخب اس�ود الرافدي�ن بكثافة 
عددي�ة ان فضال عن انه غري متعود عىل 
التح�ول من الدفاع اىل الهجوم و لم تكن 
الشخصية مقبولة لدى الالعب العراقي 
يف الخروج من الثل�ث الدفاعي اىل الثلث 
الهجومي وعندما س�جلت  ايران الهدف 
املبكر انه�ار املنتخب العراقي واصبحت 
هنالك عشوائية و مش�اكل للفريق بن 
ان يداف�ع او يهاجم و بالت�ايل اعتقد ان  
املنتخ�ب العراقي يحت�اج  اىل توازن بن 

الدفاع و الهجوم.
 واش�ار اىل انه املؤسسات املسؤولة عن 

الرياضة العراقية تتحمل بالدرجة االكرب 
الضع�ف الواضح يف ش�خصية املنتخب 
العراق�ي وه�ذا االمر ل�م يعودن�ا عليه 
اس�ود الرافدي�ن طوال تاريخه�م املميز 
واملس�تويات  والبط�والت  باالنج�ازات 
الكب�رية واملتميزة التي دائم�ا ما تظهر 
به�ا املنتخب�ات العراقي�ة يف البط�والت 

واملحافل الخارجية.
و خت�م حديث�ه بالق�ول ان ش�خصية 
وقوت�ه   وحماس�ته  العراق�ي  الالع�ب 
الع�راق  يف  الوض�ع  لظ�روف  ونتيج�ة 
جعلته يفك�ر يف االحرتاف خارج العراق 
للبح�ث عن ذاته وه�ذا االمر محفز ألي 
الع�ب كرة ق�دم حتى يكاف�ح ويتحمل 
الضغوطات وكل يشء من اجل االموال.

إعالمنا الرياضي
عمت الفرحة منزل مصور نادي الزوراء الريايض 
وبرنام�ج )الحك�م الرابع( ال�ذي يبث من عىل 
شاش�ة قناة )العهد( الفضائي�ة، الزميل انمار 
عبد الس�تار وحرم�ه املصون بع�د ان رزقهما 
الب�اري عز وج�ل بمولودة اس�مياها )فاطمة(، 
امنياتن�ا الصادقة للجميلة فاطمة بموفور الصحة 
والعافي�ة والس�عادة الدائمة وان يجعلها رب العامل�ن من بنات االيمان 
والذرية الصالحة ويحفظها مع عائلتها الكريمة من كل رش ومكروه.  

 *******************
املح�ررة يف صحيف�ة ال�زوراء الزميل�ة انتص�ار 
الرساج اكدت اكتسابها الشفاء التام من االزمة 
الصحي�ة الت�ي تعرضت له�ا قبل اي�ام قليلة، 
خال�ص االمني�ات لزميلتن�ا الخلوقة بالش�فاء 

الت�ام، وان يلبس�ها رب الع�زة واالج�الل ث�وب 
الصحة والعافية.

 **********************
املحرر يف القناة العراقية الرياضية الزميل العزيز، 
عيل الفرط�ويس، احتفل بعيد مي�الده قبل ايام 
قليل�ة، خال�ص االمني�ات للزمي�ل الفرطويس 
النج�اح يف حيات�ه  املدي�د ومواصل�ة  بالعم�ر 

ومشواره املهني.

بغداد/ امري الداغستاني
نادي  إدارة  قاسم،  باسم  للزوراء،  السابق  واملدرب  النفط  نادي  مدرب  هاجم   
اىل  النقل نارص حسن  املالية.ودعا قاسم وزير  لعدم رصف مستحقاته  الزوراء 
التدخل فيما يخص خالفه مع ادارة نادي الزوراء، كون الوزارة هي من تدعم نادي 
الزوراء ماديا وهي معنية لحل خالفه املايل مع ادارة النادي.وأبدى قاسم استغرابه 
لعدم تسليم مستحقاته التي تنازل عن جزء كبري منها، فبعد ان كانت 225 مليون 
دينار، تم االتفاق عىل 60 مليونا، ورغم ذلك فان االدارة استغلته وطلبت ان تعطيه 
يرفض  انه  قوله.واكد،  وفق  بالكامل،  املبلغ  وليس  عليه  املتفق  املبلغ  من  جزءا 
هذا “االبتزاز” ويدعو وزير النقل اىل التدخل بموضوعه كونه عانى ما عاناه من 
اسلوب “املراوغة” إلدارة النادي.واشار اىل ان “وزير النقل لم يقرص ورصف مبالغ 
خصصت للنادي اال ان االدارة تتحايل يف تسديد مستحقاته”.ودعا قاسم الوزير 
اىل “اتخاذ موقف بهذا الشان السيما وان النادي مديون الخرين والبد من تسديد 
مستحقات الجميع واال النادي سيكون مهدداً بايقاف نشاطاته حسب الشكاوى 
النادي  ادارة  املقدمة لالتحاد االسيوي”.من جانبه، رد عبد الرحمن رشيد عضو 
االتفاق  تم  انه  املوضوع وكل ماحدث  ابتزاز يف  واملتحدث باسمه، قائال “اليوجد 
بقناعة الكابتن باسم عىل خفض املبلغ اىل 60 مليونا. مبينا: ان النادي حالياً ال 
يمتلك املبلغ وسيتم تسديدة فور تسلم مبلغ وعدتنا به من وزارة النقل.واكد ان 
“باسم محق من ناحية تأخرينا بتسديد املبلغ لكننا النمتلك حاليا املبلغ وسيتم 

التسديد له النه صاحب حق لكننا لم ننكر عليه املبلغ”.

بغداد / حسن عمار 
السبت  يوم  األوملبي  منتخبنا  وفد  يغادر 
العربية  اململكة  إىل  متوجها  املقبل، 
غرب  بطولة  غمار  يف  للدخول  السعودية 
كاشفاً  عاماً،   ٢٣ تحت  للمنتخبات  آسيا 
عن موعد إعالن القائمة النهائية املشاركة 
للمنتخب  املساعد  املدرب  البطولة.وقال  يف 
األوملبي، سعد حافظ: إن »القائمة النهائية 
للمنتخب االوملبي الذي سيخوض منافسات 
ساعة   ٢٤ ال�  خالل  ستعلن  آسيا  غرب 
القادمة«، مبينا  أن »وفد املنتخب سيغادر 
املقبل  الشهر  من  الثاني  يف  السعودية  إىل 
يف  الفلسطيني  املنتخب  ملواجهة  تحضرياً 
الرابع من الشهر ذاته بمستهل مشاركته 
»الجهاز  أن  حافظ  البطولة«.وأضاف  يف 
التجمع  يف  صعوبة  واجه  للمنتخب  الفني 
قبل انطالق البطولة لذلك ارتئينا أن ال يكون 

السعودية،  إىل  السفر  قبل  معسكر  هنالك 
انديتهم  مع  الالعبن  بمشاركة  واالكتفاء 
يف تدريبات ومباريات الدوري املحيل«، الفتاً 
إىل أن »هذا اإلجراء غري كاف لرفع جاهزية 
العبي  معظم  باعتبار  للبطولة  الفريق 
أو  أربع  باستثناء  البدالء  من  هم  املنتخب 

خمس العبي أساس وهذا ما تيرس«.
وتابع حافظ أن »إدارة املنتخب لم تضغط 
من  لكون  الالعبن  لتفريغ  االندية  عىل 
لكون  ساعة   ٧٢ قبل  تفريغهم  الطبيعي 
البطولة ستقام يف أيام الفيفا دي«، مؤكداً 
نتائج  تحقيق  عىل  عازمون  »الالعبن  أن 
تشهد  التي  البطولة  صعوبة  رغم  جيدة 
استعدت  كبرية  منتخبات  من  مشاركة 
سنحاول  لذلك  االستحقاق  لهذا  جيداً 
العراقي  باملنتحب  تليق  مستويات  تقديم 

األوملبي«.

باسم قاسم يدعو وزير النقل بالتدخل 
للحصول على مستحقاته من الزوراء 

حافظ: األومليب يتوجه السبت اىل 
السعودية للمشاركة يف غرب آسيا



ونابويل  وليسرت  مارسيليا  وأوملبيك  التسيو  فرق  تخوض 
وبي إس يف آيندهوفن الجولة الثانية من الدوري األوروبي 

بعد إخفاقها يف الجولة األوىل والبداية املحبطة.
النقاط  حصد  عىل  قادرا  الفرق  هذه  من  أي  يكن  ولم 
األوىل، لكنها بحاجة لفعل  املباراة  الثالث يف 
عىل  للحفاظ  املقبلة  الجولة  يف  ذلك 
الصدارة  التأهل من موقع  يف  فرصها 
لثمن  املبارش  التأهل  يضمن  الذي 
النهائي، بينما يدخل املركز الثاني 
ثوالث  مع  تصفيات  يف  صاحبه 
األبطال  دوري  من  املجموعات 

وهي مخاطرة ال داعي لها.
الفرق  تتواجد  جانبها،  من 
اإلسبانية خارج هذه املشكلة 
التي  الطيبة  النتائج  بعد 
مشاركة  أول  يف  حققتها 
قارية لها حيث فاز بيتيس 
ريال  وتعادل  سيلتك  عىل 

سوسييداد مع آيندهوفن.
مانويل  املدرب  ويزور 
املجر  والعبوه  بيليجريني 
للمرة  فرينتسفارويش  ملواجهة 
األوىل. وكان بطل املجر قد خرس يف املباراة 
األوىل عىل يد باير ليفركوزن الذي ينافس 

بيتيس عىل صدارة املجموعة السابعة.
سوسييداد  ريال  يتمنى  جانبه،  من 
من  الثانية  املجموعة  صدارة  انتزاع 
الفريق  يستضيف  حني  موناكو 
الفرنيس الخميس باألرايض اإلسبانية، 
عقر  يف  آيندهوفن  مع  بتعادله  منتشيا 

داره.
الجولة  يف  فاز  الذي  موناكو،  ويتواجه 
للمرة  جراتس،  شتورم  عىل  املاضية 
األوىل مع ريال سوسييداد أوروبيا. بينما 
يستقبل ممثل النمسا بي إس يف آيندهوفن 
بطل هولندا والذي يحتاج للفوز كي يبقي 

عىل آماله يف التأهل.
تعويض بينما  التسيو  سيحاول 

جالطة  يد  عىل  سقوطه 
نتيجة  أي  ألن  رساي، 
ستعني  الفوز  خالف 
التأهل  تبخر أحالمه يف 
الفريق  يبدو  والذي 
الرتكي أقرب إليه.

يستقبل  و

مارسيليا بقيادة خورخي سامباويل، الذي سقط يف فخ التعادل 
عىل األرايض الروسية مع لوكوموتيف موسكو الجولة املاضية، 
يف  األوليمبي  امللعب  الرويس  الفريق  يزور  بينما  الرتكي،  الفريق 

روما ملواجهة التسيو.
باور،  كينج  بملعب  إنجلرتا  يف  تعادال  فقد  وليسرت  نابويل  أما 
وهو ما استغله ليجيا وارسو الذي جمع ثالث نقاط من ملعب 
الفريق  الثالثة، ويلعب  املجموعة  يتصدر  سبارتاك موسكو كي 

البولندي عىل الصدارة حني يستضيف ليسرت.
يستقبل نابويل بملعب دييجو أرماندو مارادونا منافسه الرويس، 
جالسجو  عىل  الفوز  بعد  ريادته  لتأكيد  ليون  سيسعى  فيما 
يف  تعادل  الذي  الدنماركي  بروندبي  الىن  ويستقبل  رينجرز، 
الفريق  الذي سيستقبل الخميس  الجولة األوىل مع سبارتا براغ 

األسكتلندي بقيادة ستيفن جريارد.
وتحقيق  تألق  بفرتة  يمر  أنه  إثبات  هام  وست  يحاول  كما 
تغلبه يف  بعد  فيينا  رابيد  التوايل حني يستقبل  الثاني عىل  الفوز 
الجولة املاضية عىل دينامو زغرب يف عقر دار األخري. من ناحيته 
حني  الصدارة  عىل  املنافسة  بفرصة  البلجيكي  جينك  سيتمسك 

يستقبل الفريق الكرواتي.
الرابعة مستفيدا  ويفرض أوليمبياكوس زعامته عىل املجموعة 
األول،  أرض  عىل  وفنربخشة  فرانكفورت  آينرتاخت  تعادل  من 
بينما فاز الفريق اليوناني عىل أنتويرب. ويزور الفريق اليوناني 

إسطنبول، بينما يسافر فرانكفورت إىل أنتويرب.
مجريات  عىل  األحمر  النجم  يسيطر  السادسة،  املجموعة  ويف 
األمور بعد انتصاره عىل براجا وتعادل ميتالند مع لودوجوريتس، 
بينما  لودوجوريتس،  مع  رازجراد  يف  الرصبي  الفريق  ويلتقي 
الفريق  عىل  جمهوره  وسط  الفوز  سوى  براجا  أمام  بديل  ال 

الدنماركي.

                         

ق�ال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إنه يتعني عىل فريقه تقديم 
أداء ال تشوبه شائبة أمام مانشسرت سيتي يف آنفيلد، يوم األحد 
املقب�ل، إذا أراد أن تكون لديه أي فرص�ة للفوز عىل حامل لقب 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وس�جل ليفربول 20 هدفا يف س�ت مباريات يف س�بتمرب/ أيلول 
من بينها الفوز الس�احق 1-5 عىل بورتو يف دوري األبطال، لكن 

كلوب ال يكرتث كثريا لغزارة األهداف.
وق�ال عن س�جل الفري�ق يف س�بتمرب: “اس�تقبلنا أيضا بعض 
األهداف. س�نلعب أمام س�يتي وال أدري حقا إذا كان التفكري يف 

عدد األهداف التي سجلناها سينفعنا يف هذه املباراة”.
وأكمل: “نحتاج إىل أداء ال تش�وبه شائبة أمامهم للحصول عىل 

أي فرصة للفوز عليهم”.
ويتص�در ليفربول ال�دوري املمت�از برصيد 14 نقط�ة متفوقا 

بنقطة واحدة عىل مان سيتي وتوقع كلوب مباراة صعبة.
وأضاف: “يجب أن نلعب بكل قوة. يجب أن يكون هذا نهجنا يف 

كل مباراة نخوضها. الليلة واألسبوع املايض واملباراة املقبلة”.

ق�ال الربتغ�ايل رافائيل لياو، الع�ب ميالن، إن ع�ىل الفريق 
“التعل�م” من األخطاء املرتكبة أم�ام أتلتيكو مدريد، والتي 

أدت إىل خسارته الثانية يف دوري أبطال أوروبا )1-2(.
ورصح لياو: “كنت أفضل التسجيل والفوز باملباراة.. خلقنا 

فرصا عديدة قبل أن يتعرض )فرانك( كييس للطرد”.
وتاب�ع صاحب هدف الروس�ونريي: “نح�ن محبطون، كنا 
نرغ�ب يف تحقيق الف�وز.. علينا أن نواص�ل التطور والتعلم 
م�ن تل�ك األخط�اء، والعم�ل مرفوع�ي الرأس”.وأضاف يف 
ترصيحات لش�بكة )س�كاي س�بورتس(: “نعلم أن دوري 
األبطال مس�ابقة مختلفة عن الس�ريي آ.. علينا أن نواصل 
التط�ور، وأن نق�دم أفضل ما لدين�ا يف املس�تقبل”.ويحتل 
ميالن، بطل أوروبا س�بع مرات، قاع املجموعة الثانية دون 
رصي�د، مقابل نقطة لبورتو يف املرك�ز الثالث، وأربع نقاط 

ألتلتيكو يف الوصافة، وست نقاط لليفربول يف الصدارة.

من  منترصاً  الفرنيس  جريمان  سان  باريس  خرج 
اإلنكليزي  سيتي  مانشسرت  ضيفه  أمام  مباراته 
2-0، يف الجولة الثانية من منافسات املجموعة األوىل 

لدوري أبطال أوروبا.
السنغايل  األول  جريمان  سان  باريس  هدف  ودّون 
ليونيل  األسطوري  النجم  وأضاف   ،8 غيي  إدريسا 

مييس الثاني 74.
ورفع سان جريمان رصيده إىل أربع نقاط يف صدارة 
املجموعة، متساوياً مع كلوب بروج البلجيكي الذي 
سيتي  يحتل  فيما   ،1-2 األملاني  اليبزيغ  عىل  فاز 

املركز الثالث بثالث نقاط.
ويقبع اليبزيغ يف قاع الرتتيب من دون نقاط.

وسقط ريال مدريد اإلسباني املتوج بلقب مسابقة 
دوري أبطال أوروبا 13 مرة، عىل أرضه أمام شرييف 
الجولة  ضمن   ،2-1 املتواضع  املولدويف  ترياسبول 

الثانية من منافسات املجموعة الرابعة.
بفرض  تاريخياً  انجازاً  ترياسبول  شرييف  وحقق 
نفسه يف العاصمة مدريد بعدما كان افتتح التسجيل 
قبل   ،)25( ياخشيبويف  ياسوربيك  األوزبكي  عرب 
بفضل  القاتل  الوقت  يف  الفوز  هدف  يقتنص  أن 

اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل .)90( 
التعادل  أدرك  بنزيمة  كريم  الفرنيس  املهاجم  وكان 

للريال من ركلة جزاء يف الدقيقة 65.
الصغرية  »التفاصيل  الخسارة:  أنشيلوتي عن  وقال 
لك  تدنو  عندما  املباريات  من  النوع  هذا  تحّدد 

السيطرة الكاملة، لكنها هذه املرة كلفتنا املباراة«.
وتابع: »ركلة ركنية، وخطأ ساذج، لقد دفعنا الكثري، 

واآلن نتحدث عن خسارة لم نستحقها«.
 6 مع  للمجموعة  بتصدره  األوراق  شرييف  وخلط 
نقاط بالعالمة الكاملة بعدما كان فاز عىل شاختار 
بهدفني نظيفني يف الجولة األوىل، متقدماً بثالث نقاط 
عن نادي العاصمة اإلسبانية. فيما يحتل إنرت املركز 
الثالث بنقطة متساوياً مع شاختار، لكن مع فارق 

األهداف لصالح بطل إيطاليا.
يف  مميزة  بداية  يعيش  الذي  ليفربول  وسحق 

بعد  يخرس  لم  الذي  الوحيد  كونه  »الربيمريليغ« 
ويتصدر الرتتيب، مستضيفه بورتو بنتيجة 1-5.

ووّقع أهداف الفريق اإلنكليزي كل من النجم املرصي 
محمد صالح )18( و)60( والسنغايل ساديو مانيه 

)45( والربازييل روبرتو فريمينو )77( و)83(.
يف املقابل سّجل اإليراني مهدي طارمي هدف املضيف 

الوحيد .)75( 

التوايل  السادسة عىل  للمباراة  وسّجل محمد صالح 
مع العمالق اإلنكليزي يف جميع املسابقات.

وبذلك أصبح املرصي )31 هدفاً( ثالث العب إفريقي 
أمجد  منافسات  ضمن  أكثر  أو  هدفا   30 يبلغ 
دروغبا  ديدييه  اإليفواري  خلف  األوروبية  الكؤوس 

)44( وأمام الكامريوني صامويل إيتو .)30( 
صدارة  يف  نقاط   6 إىل  رصيده  ليفربول  ورفع 

املجموعة بينما تجّمد رصيد بورتو عند نقطة يتيمة 
يف املركز الثالث.

عىل  الطاولة  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  وقلب 
عىل   1-2 بنتيجة  وغلبه  اإليطايل  ميالن  مستضيفه 
أرضية ملعب سان سريو، ضمن الجولة الثانية من 

منافسات املجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.
رافائيل  الربتغايل  الوحيد  الروسونريي  هدف  ودّون 

لياو 20 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، 
فرانك  اإليفواري  طرد  رغم  الصمود  ميالن  وحاول 
كييس 29، لكن أنطوان غريزمان املُعار من برشلونة 
أدرك التعادل بالدقيقة 84، ثم أضاف األوروغواياني 
هدف  أيضاً  السابق  برشلونة  نجم  سواريز  لويس 
ركلة  من  سيميوني  دييغو  املدرب  لفريق  االنتصار 

جزاء 7+90.
عىل  ثميناً  فوزاً  األملاني  دورتموند  بوروسيا  وحقق 
سبورتينغ لشبونة الربتغايل بهدف دون رد يف الجولة 
الثانية من مباريات املجموعة الثالثة لحساب دوري 

أبطال أوروبا.
عىل ملعب »سيغنال إيدونا بارك«، قاد الوافد الجديد 
يف  فوز  لتحقيق  دورتموند  مالن  دونييل  الهولندي 

غاية األهمية بتسجيله هدف املباراة الوحيد .)37( 
الفريق  مع  اإلطالق  عىل  األول  هدفه  مالن  وأحرز 
من  قادماً  الصيف  هذا  إليه  إنضمامه  منذ  األملاني 
أيندهوفن، بعدما استفاد من تمريرة زميله الشاب 

املتألق، اإلنكليزي جود بلينغهام.
الرباقة  نتائجه  الهولندي  أمسرتدام  أياكس  وتابع 
الرتكي  بشيكتاش  ضيفه  وغلب  وأوروبياً  محلياً 
2-0 عىل ملعب »يوهان كرويف أرينا« ضمن الجولة 
الثانية من منافسات املجموعة الثالثة لدوري أبطال 
كل  الهولندية  العاصمة  فريق  هديف  أوروبا.سّجل 
من ستيفن برغويس )17( واإليفواري سيباستيان 
نقاط   6 إىل  رصيده  دورتموند  ورفع   )43(. هالري 
الهولندي  أمسرتدام  أياكس  خلف  األهداف  بفارق 
البحث عن  املتصّدر يف حني واصل سبورتينغ رحلة 

أوىل نقاطه صحبة بشيكتاش الرتكي.

تويف الهداف اإلنكليزي روجر هانت املتوج مع منتخب »األسود الثالثة« 
بكأس العالم 1966 وأفضل مسجل يف تاريخ ليفربول يف الدوري املحيل 

عن عمر ناهز 83 عاماً، بحسب ما أعلن نادي ال�«ريدز«.
ويحمل هانت الرقم القيايس كأفضل هّداف يف تاريخ ليفربول يف الدوري 
ب� 244 هدفاً يف خالل 11 عاماً قضاها يف صفوفه، كما لعب أساسياً يف 
به عىل  إنكلرتا وفازت  الذي استضافته  النهائية ملونديال 1966  املباراة 

حساب أملانيا الغربية 4-2 يف 30 تموز/يوليو.
وكان هانت سجل يف مونديال 1966 3 أهداف يف 6 مباريات دولية بقيادة 
دولية  أهدافه 18 يف 34 مباراة  إجمايل  بلغ  ألف راميس، يف حني  املدرب 
»تويرت«  يف  حسابه  عرب  التاريخي  هّدافه  النادي،  بالده.ونعى  بقميص 

قائالً: »ننعى إليكم أسطورة النادي السابق روجر هانت«.
وتابع: »أفكار الجميع يف نادي ليفربول لكرة القدم مع عائلة وأصدقاء 
السري روجر هانت  ارقد بسالم،  الحزين والصعب.  الوقت  روجر يف هذا 

زميله  رحيل  من  أشهر  ستة  بعد  هانت  وفاة  1938-2021«.وتأتي 
جون  ساينت  إيان  االسكتلندي  ليفربول  يف  السابق  التاريخي  واملهاجم 

فتكاً  إنكلرتا  مهاجمي  أكثر  وفاة  ومن  أيام  بضعة  وبعد  عاًما،   82 عن 
جيمي غريفز )81 عاماً( يف 19 الشهر الحايل.

انضم هانت إىل ليفربول عام 1958 عندما كان يلعب يف دوري الدرجة 
الثانية، وكان يبلغ حينها 20 عاماً، قبل أن يخوض مباراته األخرية مع 

ال�«ريدز« عام 1969 لينتقل بعدها إىل بولتون واندررز لثالثة مواسم.
وحطم الهداف التاريخي لليفربول الويلزي إيان راش عام 1992 الرقم 
القيايس لعدد األهداف املسجلة للنادي يف مختلف املسابقات والذي كان 
رقمه  تجاوز  يستطع  لم  أحدا  لكن  هدفاً،   285 والبالغ  هانت  يحمله 

القيايس يف عدد األهداف املسجلة يف الدوري حرصاً مع ليفربول.
فاز هانت، املعروف ب� »السري روجر« بالنسبة لجماهري ليفربول برغم 
عدم نيله اللقب رسمياً من امللكة إليزابيت، بلقب الدوري اإلنكليزي مرتني 
-1964( واحدة  مرة  إنكلرتا  وكأس  و1966-1965(   ،1964-1963(

1965( بإرشاف املدرب األسطوري االسكتلندي بيل شانكيل.
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كلوب: كثرة األهداف لن تنفعنا 
أمام مانشسرت سييت

لياو: علينا التعلم من األخطاء

اعالم الكرتوني

فوز باريس سان جريمان على مانشسرت سييت وترياسبول ُيسقط الريال يف معقله

وفاة املهاجم اإلنكليزي الفائز بكأس العامل روجر هانت 

دوري أبطال أوروبا

بنزميا: ال توجد كلمات تعرب عن إحباطنا

مفكرة الزوراء

الكبار يرفعون حالة الطوارئ يف الدوري األوروبي

No:  7572  Thu   30  Sep  2021العدد:  7572  الخميس   30    ايلول  2021

عقب  الكبري  حزنه  مدريد،  ريال  نجم  بنزيما،  كريم  الفرنيس  أبدى 
املولدويف.وتلقى  ترياسبول  شرييف  أمام  املفاجئة  فريقه  خسارة 
ريال مدريد هزيمة غري متوقعة، أمام الفريق املولدويف الذي يشارك 
بملعبه  هدف،  مقابل  بهدفني  أوروبا،  أبطال  دوري  يف  مرة  ألول 
للمسابقة.وكتب  الثانية  الجولة  برنابيو، ضمن مباريات  سانتياجو 
أمام  ريال مدريد  انستجرام، عقب خسارة  بنزيما عرب حسابه عىل 
أملنا  أن تعرب عن خيبة  شرييف ترياسبول: “ال توجد كلمات يمكن 
يف  أفضل  ألداء  فقط  العمل  يف  سنستمر  “لكن  وإحباطنا”.وأضاف: 
ليونيل  األرجنتيني  مع  باملشاركة  بنزيما  التالية”.وأصبح  املباراة 
التاريخ،  يف  الوحيدان  الالعبان  جريمان،  سان  باريس  نجم  مييس، 
أوروبا.وتجاوز  أبطال  لدوري  متتاليا  موسما   17 يف  سجال  اللذان 
تسجياًل  العب  أكثر  رابع  ليصبح  جونزاليس،  راؤول  رقم  بنزيما 
يتفوق  هدًفا.وال   72 برصيد  أوروبا  أبطال  دوري  تاريخ  يف  لألهداف 
عىل بنزيما اآلن يف قائمة هدايف دوري األبطال عىل مدار التاريخ سوى 
الثالثي كريستيانو رونالدو )135 هدًفا(، ليونيل مييس )121 هدًفا( 
وروبرت ليفاندوفسكي )75 هدًفا(.من جهته وصف مدير العالقات 
املؤسسية يف ريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو، هزيمة الفريق امللكي 

ب�”املفاجئة”. املولدويف  ترياسبول  شرييف  ضيفه  أمام   )2-1(
الثانية من  الجولة  الفريقني، ضمن  التي جمعت  املباراة  وذلك يف 
منافسات املجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.وقال بوتراجينيو 

لكنه  خرسنا،  أننا  املفاجئ  “من  ل�)موفيستار+(:  ترصيحات  يف 
يسعنا  فال  حدث،  ما  تلخيص  علينا  كان  إذا  األبطال..  دوري 

سوى القول إن هذا هو دوري األبطال”.وأضاف: “كل 
العبني  يملكون  واملنافسون  صعبة،  املباريات 

عديدة  هجومية  مواقع  يف  كنا  جيدين.. 
لكننا  األهداف،  من  كاٍف  عدد  لتسجيل 

كانوا  واحًدا فقط، وهم  أحرزنا هدًفا 
يستحق  ال  الفريق  للغاية..  فعالني 
الخسارة”.واعترب املسؤول املدريدي 
نظن،  كنا  كما  سارت  “املباراة  أن 

الالعبني  من  الكثري  جمعوا  لقد 
جيد  بشكل  وخرجوا  الخلف،  يف 
وسجلوا  املرتدة،  الهجمات  يف 

هدفني رائعني”.



باريس/متابعة الزوراء:
تقّدر منظمة الصحة العاملية أّن أكثر من 
مليار شخص حول العالم يعانون من أحد 
أش�كال اإلعاقة. وتشري تقديرات املنظمة 
إىل أن تزاي�د عدد املتعايش�ن مع اإلعاقة 
يرجع جزئًيا إىل شيخوخة السكان وزيادة 

اإلصابة بالحاالت الصحية املزمنة.
ولذل�ك س�عت املؤسس�ات اإلعالمي�ة يف 
الس�نوات األخرية إىل زيادة نس�بة تمثيل 
األشخاص من ذوي االحتياجات الخاّصة. 
وقد كش�فت رشكة »نيلسن« املتخصصة 
يف مجال األبحاث التس�ويقية يف تقريرها 
لعام 2021 أن حجم املحتوى الذي يشمل 
األشخاص ذوي اإلعاقة زاد بنسبة تتعدى 
175% ع�ى م�دى العقد األخري. وحس�ب 
التقرير ذاته، يرى 8% من املتعايشن مع 
اإلعاق�ة أن اإلعالم يصّورهم بش�كل غري 
دقي�ق، كما يقول 7% منهم إن املحتوى ال 

يمثلهم بالشكل الكايف.
ولكن م�ن خالل زي�ادة التمثيل اإلعالمي 
وإتاحة املحتوى لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
يمكن للمؤسس�ات اإلخبارية أن توّس�ع 
نطاق جمهوره�ا وتقدم تمثياًل أكثر دقة 

ملختلف أنواع السكان حول العالم.
ملس�اعدة  النصائ�ح  بع�ض  ي�ي  فيم�ا 
الصحفين يف تحس�ن تغطيته�م لهؤالء 

األشخاص:
تذّكر أن األش�خاص ذوي اإلعاقة ليس�وا 

مجموعة موّحدة
يف ع�ام 2011، كش�فت منظم�ة الصحة 
العامل�ي يف تقريرها العامل�ي حول اإلعاقة 
أن هناك 253 مليون شخص يعانون من 
أحد أش�كال العمى وضع�ف البرص، وأن 
466 مليون يعانون م�ن الصمم وفقدان 
ملي�ون   200 يتعاي�ش  بينم�ا  الس�مع، 

ش�خص مع اإلعاقة الذهني�ة. إضافة إىل 
ذلك، يحتاج 75 مليون شخص إىل الكرايس 
املتحرك�ة يومًيا. ويف حن أن هذه األرقام 
ال تمثل س�وى اإلعاقات األكثر انتش�ارا، 
هن�اك العديد من األش�كال األخ�رى التي 

تؤثر يف األشخاص حول العالم.
وبمناس�بة اليوم الوطني الستقالل ذوي 
اإلعاق�ة، قال الناش�ط تش�يال م�ان عرب 
صفحته عى إنس�تجرام: »اسألوا كل مّنا 
ع�ى حدة عن احتياجاتن�ا«. لذا من املهم 
التح�دث إىل أعض�اء ه�ذا املجتم�ع حول 
احتياجاته�م عند محاولة جعل وس�ائل 
اإلع�الم أكث�ر إتاح�ة وش�مواًل. وُيمك�ن 
القضاء ع�ى الصور النمطي�ة من خالل 
تنوي�ع املوضوع�ات اإلعالمي�ة لتش�مل 
األش�خاص الذي�ن يعانون م�ن مختلف 
الوس�ائط  اإلعاقة.اس�تخدم  أش�كال 
املتعددة يف الرسد القصيص لجعل املحتوى 

أكثر إتاحة للجميع
لقد تطورت الصحافة بشكل هائل خالل 
القرن الحادي والعرشين بفضل اإلنرتنت 
والتقدم التكنولوجي. لذلك توفر التغطية 
الصحفية يف العرص الرقمي مساحة أكرب 
للرسد القصيص عرب الوس�ائط املتعددة، 

مقارنة بالصحافة املطبوعة وحدها.
ولجع�ل املحت�وى اإلعالم�ي أكث�ر إتاحة 
للجمه�ور م�ن ذوي اإلعاق�ة، يج�ب أن 
يدرك اإلعالمي�ون أنهم مجموعة متنوعة 
من األش�خاص وأن يضعوا اسرتاتيجيات 
متع�ددة األوج�ه للوص�ول إىل أك�رب عدد 

ممكن من الناس.
فعى س�بيل املثال، يمكن إضافة نس�خة 
صوتي�ة للمق�ال املكت�وب، مما يس�مح 
لألش�خاص الذين يعانون م�ن العمى أو 
ضع�ف الب�رص بالتفاع�ل م�ع املحتوى. 

أما بالنس�بة للمحت�وى املرئ�ي، فيمكن 
للصحفي�ن أن يضيفوا الرتجمة املكتوبة 
ع�ى الشاش�ة إلتاحته للص�م أو ضعاف 
الس�مع.وهكذا ينبغ�ي ع�ى الصحفين 
الذي�ن يهدفون إىل إنت�اج محتوى متنوع 
وأكث�ر إتاح�ة أن يستش�ريوا الجمه�ور 
ال�رسد  يف  إبداعي�ة  أس�اليًبا  ويتبع�وا 

القصيص بما يناسب احتياجاتهم.
تخل�ص م�ن الص�ور النمطي�ة املؤذي�ة 

وتفادى الرتميز
يف خارط�ة الطري�ق لتحقي�ق الش�مول، 
تسلط مؤسس�ة فورد الضوء عى بعض 
الصور النمطية الس�ائدة يف اإلعالم حول 
األش�خاص ذوي اإلعاقة، والتي تؤدي إىل 

املزيد من الوصم االجتماعي.
منظم�ة  تقري�ر  كش�ف  كم�ا 
تغي�ري  إىل  الهادف�ة   RespectAbility
نظ�رة املجتم�ع ل�ذوي اإلعاق�ة أن %23 
من الش�خصيات التي تعاني من اإلعاقة 
يف األف�الم العائلي�ة الش�هرية تقع تحت 
فئة »الخ�ارق« النمطية، حيث »تنترص« 
تل�ك الش�خصيات ع�ى إعاقاته�ا، بينما 
تتح�ّول 9% م�ن الش�خصيات إىل أرشار 

بع�د استس�المهم »للمعاناة«.وم�ن بن 
يف  األخ�رى  الس�لبية  النمطي�ة  الص�ور 
اإلعالم هي صورة الضحية، حيث يوضح 
تقرير مؤسس�ة فورد أن »الش�خصيات 
ذات اإلعاق�ة عادة ما يت�م تصويرها عى 
أنها ضحية لهذه اإلعاق�ة، والتي تصبح 
الس�مة املميزة له�م وتتح�ول إىل محور 
حياتهم، مما يجعلهم يبدون كأش�خاص 

فاشلن أو يثريون الشفقة«.
ولذل�ك ينبغي عى اإلعالمين أن يدرس�وا 
تاري�خ الصور النمطية ل�ذوي اإلعاقة يف 
اإلعالم من أجل تقييم تغطيتهم الصحفية 
ومعرفة ما إذا كانت تس�اهم يف مثل هذا 

التشويه والتنميط.
وم�ن خالل صن�ع محت�وى إعالمي أكثر 
إتاحة وش�مواًل لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
يس�تطيع اإلعالمي�ون أن يغ�ريوا الصور 
النمطي�ة م�ن أج�ل األجي�ال القادم�ة. 
ويمكننا أن نمثل جمهورنا بش�كل أفضل 
عن طريق تثقيف أنفسنا واتباع األساليب 
ع�ن  اإلعاق�ة  ذوي  وس�ؤال  اإلبداعي�ة 
احتياجاته�م وعن الصور التي يس�عون 

إليها. )عن /شبكة الصفين الدولين(

عمان/متابعة الزوراء:
 اس�تقطب برنام�ج “أندّي�ة اإلعالم” 
يف األردن املئ�ات م�ن الط�الب لفه�م 
الحقائ�ق والتفك�ري الناق�د ومحاربة 
الت�ي  واملضلل�ة  الخاطئ�ة  األخب�ار 
تزداد انتش�ارا ع�رب مواق�ع التواصل 
االجتماعي وتطبيق واتساب يف البالد.

ويهدف الربنامج الذي تنفذه منظمة 
“IREX” بالرشاك�ة مع وزارة الرتبية 
يف  األمريكي�ة  والس�فارة  والتعلي�م 
عم�ان ومبادرة “مدرس�تي”، إىل نرش 
الثقافة اإلعالمية ودعم االسرتاتيجية 
الوطني�ة املتعلق�ة بالتثقيف اإلعالمي 
واملعلوماتي، من خالل منهجّية “تعلّم 
أن تمي�ز” الت�ي تس�اعد الطلب�ة عى 
استهالك املعلومات ومعالجتها بشكل 
ناق�د، والتعام�ل معه�ا باملزي�د م�ن 
املسؤولية، واملساهمة يف وقف انتشار 
خط�اب الكراهية والقص�ص املؤذية 

والعديد من أنواع املعلومات املضللة.
وقالت مس�ؤولة التواص�ل املجتمعي 
س�وزان  األمريكّي�ة  الس�فارة  يف 

س�مانيا إن “املجتمعات ح�ول العالم 
ش�هدت ارتفاعا مقلق�ا يف املعلومات 
املضلل�ة ع�رب اإلنرتنت”، وأش�ارت إىل 
اليافع�ن  أن  يوض�ح  “الربنام�ح  أن 
عنرص حيوي ملواجهة هذه التحديات 
وتطوير حلول مبتكرة.. نحن ممتنون 
للمعلمات واملعملن الذين انتسبوا لهذا 

ليكونوا  الربنامج وش�جعوا طلبته�م 
فاعلن يف تحسن مجتمعاتهم”.

ويؤك�د خ�رباء إع�الم أن اإلش�اعات 
واألخب�ار امللفق�ة ه�ي الوق�ود الذي 
يغذي به أصحاب األجندات ُمتابعيهم 

الستقطاب الرأي العام.
وينش�غل اإلع�الم الرس�مي بالرتويج 

للسلطة وإنجازات الحكومة متجاهال 
املعلوم�ة التي يبح�ث عنها الش�ارع 
األردني، األمر الذي س�اهم يف انتش�ار 
األخب�ار الكاذبة وغ�ري الدقيقة، حتى 
باتت ظاهرة ت�ؤرق الحكومة وتبحث 

عن حلول ملعالجتها.
وجاء الربنامج بمبادرة إيجابية لتعليم 
الجي�ل الجديد أص�ول التفكري النقدي 
والبح�ث عن املعلوم�ة ذات املصداقية 
اإلش�اعات  وراء  االنس�ياق  وع�دم 

واألخبار الكاذبة.
ووصف�ت املدي�رة التنفيذي�ة ملب�ادرة 
مدرستي تاال صويص الربنامج بقولها 
“هناك لجان تحكيم من خرباء اإلعالم 
والتعليم الختيار أفضل املشاريع التي 
نّفذها الطلبة وركزت عى بناء الوعي 
بمخاط�ر الس�لوك غري املس�ؤول عرب 
اإلنرتنت وتس�ليط الض�وء عى أهمية 
التفكري النقدي واملعلومات املوضوعية 

والدقيقة لحياتنا اليومية”.
م�ن  األردني�ة  الس�لطات  وتش�تكي 
االنتش�ار الهائل للش�ائعات وتأثريها 

ع�ى تش�كيل ال�رأي الع�ام والس�لم 
األهي، كما أن ضعف اإلعالم التقليدي 
ماديا ومهنيا الس�بب الرئيس لتفيش 
االقتصادي  املجلس  الشائعات.وأطلق 
واالجتماع�ي مؤخ�را دراس�ة بعنوان 
اإلشاعة ودورها يف تشكيل الرأي العام، 
أظهرت أن 48 يف املئة من املشاركن يف 
الدراسة التي غطت جميع أنحاء البالد 
يعتمدون عى املعلومات ويس�تقونها 
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع  م�ن 
ونشطائه واملؤثرين من داخل اململكة 
وخارجها.وس�عت الدراسة إىل معرفة 
واألخب�ار  اإلش�اعة  نش�وء  أس�باب 
املضلل�ة أو املنقوص�ة ومعاين�ة آراء 
ال�رأي ونقاش�اتهم،  املؤثري�ن وقادة 
بع�د أن تعدت الش�ائعات املس�تويات 
الحكومي�ة لتط�ال املؤسس�ة األمنية 

والقوات املسلحة.
وأش�ارت الدراس�ة أيضا إىل الضغوط 
الت�ي يعاني  النفس�ية واالقتصادي�ة 
منه�ا املواطن، والت�ي أثرت عى طرق 
التفك�ري وأدوات التحلي�ل، باإلضاف�ة 

إىل ضع�ف برام�ج الرتبي�ة اإلعالمي�ة 
التي من ش�أنها صقل ق�درة رشيحة 
اجتماعية واسعة وتمكن الرأي العام 

من تمييز الغث من السمن.
وق�ال األم�ري غ�ازي بن محم�د كبري 
للش�ؤون  األردن  مل�ك  مستش�اري 
حكم�اء  مجل�س  عض�و  الديني�ة، 
املس�لمن “أن اإلع�الم يواج�ه ثالث�ة 
تحديات رئيسية وهي انتشار خطاب 
الكاذب�ة  األخب�ار  وب�ث  الكراهي�ة، 
واملزّيفة، والتنّمر وانتهاك الخصوصية 
من قبل بعض وسائل إعالم غري مهنية، 
الت�ي اس�تغلّت التط�ور املضط�رد يف 
وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال”.

وتابع خالل كلمته بمؤتمر “إعالميون 
ض�د الكراهية” ال�ذي عقد يف عمان يف 
السابع والعرشين والثامن والعرشين 
خط�اب  أن  الج�اري،  س�بتمرب  م�ن 
الكراهية اجت�اح الفضاءات اإلعالمية 
واالتصالي�ة، ف�زرع الفرق�ة والفت�ن 
تحت ش�عار حرية التعبري، وهو ليس 
كذلك، وال يم�ت للحرية بصلة، بل هو 

خطاٌب ط�ارئ بغيض ووب�اٌء يجتاُح 
مجتمعاتنا”.وال يوجد ترشيع يعاقب 
عى كل أنواع اإلشاعات يف األردن إال أن 
هناك قوانن تعاقب عى نقل أو إذاعة 
أخب�ار كاذب�ة أو مختلق�ة يف ظروف 
معينة، فاملادة 75 فقرة )أ( من قانون 
االتصاالت تنص ع�ى أن كل من أقدم 
بأي وسيلة من وسائل االتصاالت عى 
توجيه رسائل إهانة أو منافية لآلداب 
أو نقل خرب مختلق بقصد إثارة الفزع 
يعاق�ب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة 
أش�هر، وال تزيد عن سنة أو بالغرامة 
أو  م�ن 300 دين�ار إىل 2000 دين�ار 
بكلت�ا العقوبتن.وي�رى متخصصون 
أن التعويل ع�ى العقوبات فقط للحد 
م�ن الش�ائعات أو األخب�ار الكاذب�ة 
هي نظرة ق�ارصة ال يمكن أن تحقق 
نتائ�ج مرضي�ة يف هذا الش�أن، وعى 
املسؤولن التفكري بطرق لدعم اإلعالم 
ماديا ومهنيا للقي�ام بدوره يف إتاحة 
املعلوم�ة للمواط�ن األردن�ي وكس�ب 

ثقته بما يقدمه إعالم بالده.
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اكساب التالميذ فكرا ناقدا حملاربتها

حماربة األخبار الكاذبة بتدريب الطالب على التفكري النقدي يف األردن

مارس رقابة مشددة على اتصاالت اإلليزيه

بعد اتهامه بتكدير السلم العام

كركوك /نينا:
وجه قائد املقر املتقدم للعمليات املش�رتكة يف محافظة 
كرك�وك الفري�ق الرك�ن ع�ي الفريجي ،بتس�هيل عمل 
االعالمي�ن والصحفي�ن يف كركوك والعامل�ن يف نقابة 
الصحفي�ن العراقين ،والتع�اون معهم النجاح العملية 

االنتخابية .
ج�اء ذلك خالل لقائه مدير االع�الم واالتصال الحكومي 
يف محافظة كركوك م�روان ابراهيم وجرى خالله بحث 
جهود التعاون وتس�هيل عمل االعالمين والصحفين يف 
املحافظ�ة وخاصة خ�الل العملي�ة االنتخابية اىل جانب 
دعم وتس�هيل عمل االعالمين الذين سيتواجدون خالل 
اجراء االنتخابات الربملانية يف العارش من الشهر املقبل .

وق�ال نحن حريصون عى دعم واس�ناد وتس�هيل عمل 
االعالمين يف كركوك ،ووجهنا بتس�هيل عملهم لضمان 
مس�اهمتهم ومش�اركتهم وتغطيته�م لدع�م عمله�م 
وتعزي�ز الرس�الة الوطني�ة وتعاون الجمي�ع يف كركوك 

ورس�التهم يف بث وتوثيق الع�رس االنتخابي يف كركوك.
واش�اد مدير االعالم ،بتع�اون الصحفي�ن واالعالمين 
ومساندتهم الدارة املحافظة والقوات االمنية ومواطني 

املحافظة .

القاهرة/متابعة الزوراء:
ق�ّررت نيابة أم�ن الدولة العلي�ا بمرص حب�س األكاديمي 
املرموق بكلي�ة اإلعالم بجامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، 
15 يوم�اً ع�ى ذمة التحقي�ق، يف اتهام�ه ب�«ترويج أخبار 
كاذبة من ش�أنها اإلرضار باملجتمع وتكدير األمن والس�لم 
العام واإلرضار بمصالح الدولة« من خالل منش�وراته عى 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
جاء ذل�ك بعد اعتقال منصور يف ظروف غامضة بخمس�ة 

أي�ام تقريب�اً، حس�بما نرش بع�ض أصدقائه ع�ى مواقع 
التواصل االجتماعي خالل الساعات املاضية.

وقال مصدر مطلع إنه تم تقنن اإلجراءات بإصدار أمر من 
النياب�ة بضب�ط وإحضار منصور وحبس�ه أوالً 4 أيام عى 

ذمة التحقيق، ثم تجديد الحبس له.
وأضاف املصدر أن منصور املحبوس يف أحد أقسام القاهرة 
الجدي�دة ك�ان يأم�ل أن تتم تصفي�ة القضية مبك�راً قبل 
تجديد الحبس، ولذلك كان قد طلب التعتيم عى نبأ اعتقاله 
يف البداية.وك�ان منص�ور قد ُعن رئيس�اً لقن�اة »املحور« 
الفضائية العام املايض ثم تم إبعاده، ومنذ ذلك الوقت وهو 
يهاجم إدارة املخابرات العامة للمشهد اإلعالمي، كما يكيل 
االنتق�ادات للواء عباس كامل، مدير الجهاز ومدير مكتبه، 

املقدم أحمد شعبان.
ويف اآلون�ة األخ�رية دخل منصور معرك�ة علنية مع رئيس 
جامعة القاهرة، محمد الخش�ت، ونقل عى لسانه عبارات 
مس�يئة لعدد م�ن الش�خصيات العامة مثل وزي�ر التعليم 
العايل ورئيس جامعة القاهرة الس�ابق، كم�ا نقل عنه أنه 
محمي من كامل وشعبان، وأن املخابرات واألمن يتحكمان 

يف مقدرات الجامعة.

باريس/متابعة الزوراء:
 أفادت وس�ائل إعالم فرنس�ية أن 
الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون 
وزوجته قدما شكوى قانونية بعد 
عرض صورة له يف معرض بباريس 
وه�و يتزلج ع�ى امل�اء مرتديا زي 

السباحة يف عطلته.
إن   ”1 “أوروب�ا  إذاع�ة  وقال�ت 
مع�رض “رؤس�اء الجمهوري�ة يف 
أماك�ن عطالتهم” أُقيم يف س�احة 
فني�ة ق�رب ق�رص اإلليزي�ه، املقر 
يف  الفرنس�ية  للرئاس�ة  الرس�مي 
وسط باريس. وأضافت أن شكوى 
انتهاك الخصوصية ُقدمت ضد أحد 
املصورين.ويفض�ل ماكرون التزام 
الرسي�ة يف م�ا يتعل�ق بخططه يف 
العط�الت ويتجنب وس�ائل اإلعالم 
خاللها. ويمارس الرئيس الفرنيس 
رقابة شديدة عى اتصاالت اإلليزيه 
وخفض بش�كل كبري م�ن تواصله 
م�ع الصحفي�ن مقارن�ة ببع�ض 

الرؤساء السابقن.
الت�ي  األوىل  امل�رة  ليس�ت  وه�ي 
يق�ايض فيها صحفي�ا أو مصورا، 
فف�ي أغس�طس 2017 أفاد قرص 
اإلليزي�ه أن ماك�رون رف�ع دعوى 
صحف�ي  مص�ور  ض�د  قضائي�ة 
بتهمة “املضايقة ومحاولة التعدي 
الشخصية”.وحس�ب  الحي�اة  عى 
مص�در نقل�ت عنه وكال�ة رويرتز 
ف�إن “املصور الحق الرئيس يف عدة 
مناسبات وحدث يف إحداها اقتحام 
للممتلكات وه�و ما أدى إىل التقدم 

بش�كوى بتهمة اإلزع�اج وانتهاك 
الخصوصية”.

ومن�ذ انتخاب ماك�رون ألول مرة، 
ق�دم ع�دة ش�كاوى قضائية ضد 
صحفين، يف الوق�ت الذي لم يقدم 
في�ه س�لفه فرنس�وا هوالن�د أي 
ش�كوى قضائية ض�د أي صحفي 
خالل فرتة واليته.وش�هدت عالقة 
بالصحافة سلس�لة من  ماك�رون 
الح�وادث هزت الثقة وأش�ارت إىل 
تدهور العالقة بن الطرفن وكانت 
أوىل ه�ذه الحلقات لدى وصوله إىل 
مقعد الرئاس�ة، عندما أراد اختيار 
الصحفي�ن الذين رافق�وه يف أوىل 
رحالت�ه الرس�مية إىل م�ايل، بينما 
يق�ي التقليد بدعوة املؤسس�ات 
الصحفية الت�ي تقوم هي باختيار 
الصحف�ي املالئ�م لتغطي�ة الحدث 
أو الزيارة.كم�ا جرت سلس�لة من 
الحوادث والتلميحات يف ترصيحات 
رسمية، عى مدى عامن، أوضحت 
مهم�ة  يس�هل  ال  الرئي�س  أن 

الصحفين، ويجب القول إن تنظيم 
عمل الصحاف�ة يف القرص الرئايس 
تغري كث�ريا، وبعد األبواب املفتوحة 
لطلب�ات  الرسيع�ة  واالس�تجابة 
الحص�ول عى معلوم�ات أو أخبار 
أو إجراء أحادي�ث، أغلقت األبواب، 
ب�ل وذه�ب الرئي�س للق�ول علن�ا 
“لدين�ا صحافة لم تع�د تبحث عن 
الحقيقة”، ورف�ض عمليا التعامل 
م�ع الصحاف�ة التقليدي�ة مفضال 
اإلنرتن�ت،  الرقمي�ة ع�ى  املواق�ع 
صحف�ي  مؤتم�ر  أول  أن  حت�ى 
عق�ده لم يأت إال بع�د أزمة حركة 
الس�رتات الصف�راء الع�ام املايض.

واس�تدعت اإلدارة العام�ة لألم�ن 
الداخي يف فرنس�ا تسعة صحفين 
فرنس�ين للتحقي�ق معه�م حول 
التي اس�تندوا  مصادر معلوماتهم 
إليها لكش�ف الس�تار عن فضيحة 
ألكس�ندر ب�ن حال املع�اون األمني 
لرئي�س الجمهوري�ة ال�ذي اعتدى 

عى متظاهرين. 

أشاد بدورها يف احلفاظ على املسرية االعالمية الفرجيي يوجه بتسهيل عمل اإلعالميني والصحفيني يف كركوك

ماكرون يقاضي مصورا صحفيا التقط صورته بزي السباحة

حبس أستاذ اإلعالم املصري أمين منصور ندا

بغداد/ نينا:
 زار االمن العام ملجلس النواب سريوان سرييني ، 
االحد املايض ، نقابة الصحفين العراقين يف بغداد 
. والتقى نقيب الصحفين العراقين رئيس اتحاد 
الصحفي�ن العرب مؤيد الالم�ي ، بحضور محمد 
اب�و بكر مدي�ر دائرة االع�الم النياب�ي يف مجلس 

النواب.
ورح�ب نقيب الصحفين العراقي�ن مؤيد الالمي 
باالم�ن الع�ام ملجلس الن�واب ، معربا ع�ن امله 
بتعزي�ز التعاون ب�ن الجانبن وزي�ادة التواصل 

الثنائي واستمرار التنسيق املتبادل .
ب�دوره اش�اد االمن الع�ام باهمي�ة ودور نقابة 
الصحفي�ن يف الحف�اظ عى املس�رية االعالمية يف 
الع�راق ، مؤكدا اهمية دور االعالم يف منع حصول 
االجتماعي�ة  والبني�ة  الوطن�ي  الص�ف  يف  رشخ 

للشعب العراقي .
و اكد نقيب الصحفي�ن مؤيد الالمي :« ان بعض 
االح�داث تخضع ملزايدات من قب�ل اطراف معينة 
، ومحاول�ة تجيريها واس�تثمارها مل�آرب اخرى 

معروفة«.
و ق�دم االمن العام درع مجل�س النواب اىل نقيب 

الصحفين العراقين مؤي�د الالمي تقديرا لدوره 
وجهوده وادارته املتميزة لنقابة الصحفين .

طرابلس/ متابعة الزوراء:
  يشارك مجموعة من الصحفين والقانونين الليبين يف جلسات النقاش لتقريب 
وجهات النظر والبحث عن أرضية مشرتكة بن كافة الفاعلن يف قطاع الصحافة 
واإلع�الم، ضمن مبادرة وطني�ة إلعداد وصياغ�ة “وثيقة اح�رتام حرية التعبري 
واس�تقاللية وس�ائل اإلعالم”.واس�تأنف املركز الليبي لحرية الصحافة جلسات 
العم�ل لبحث املح�اوالت املتعددة خالل الس�نوات املاضية لتنظي�م قطاع اإلعالم 
الليبي، وتأثري االنقس�ام الس�يايس والنزاع املس�لح عى وس�ائل اإلع�الم العامة، 
وإيجاد تصور لتأسيس وهيكلية القطاع وفقا ملبادئ الحوكمة واملعايري الدولية.

وركز املش�اركون عى رضورة تحديد النظام الهيكي للقطاع اإلعالم واس�تيعابه 
ضمن هيكلية الدولة، بما يضمن اس�تقالليته عن الحكومة وذلك من خالل إقرار 
قانون لتأسيس املجلس األعى لإلعالم كما نص عى ذلك يف املادة الدستورية رقم 
174 بباب الهيئات املس�تقلة بمرشوع الدس�تور الليبي والتي تنص رصاحة عى 
اس�تقاللية اإلعالم.وتناول املش�اركون اإلطار القانوني ال�الزم للتنظيم الهيكي 
ورضورة حماي�ة الس�معة والخصوصية وأهمية تنظيم من خ�الل إقرار قانون 
جدي�د للصحافة والن�رش يحدد مه�ام وواجب�ات النقابة الوطني�ة للصحفين، 

وقانون الحق يف الوصول للمعلومات.ومن املزمع أن يشارك أكثر من 150 صحفيا 
وقانوني�ا ليبيا خالل جلس�ات النق�اش يف خمس مدن ليبية خ�الل الربع األخري 
للعام الجاري، بهدف إعداد بنود وثيقة “احرتام حرية التعبري واستقاللية وسائل 
اإلع�الم” والتي س�يتم جمع التوقيعات عليها الحقا من قب�ل األحزاب والكيانات 
السياسية واملرشحن يف االنتخابات الوطنية القادمة الرئاسية والربملانية “بهدف 
تعهده�م وإقرارهم بالعمل مع املجتمع املدني والصحافين إلقرار قوانن جديدة 
لتنظيم اإلعالم وإنهاء حالة الفوىض واالنفالت اإلعالمي بما يحقق االس�تقاللية 
وحرية الصحافة ويضمن الحقوق االقتصادية واالجتماعية للصحفين”.وتنتظر 
الس�احة اإلعالمية الليبية نتائج لجنة إص�الح وتطوير اإلعالم يف ليبيا، التي أعلن 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن تشكيلها يف يونيو املايض.

ومنحت اللجنة صالحية عقد حوارات موس�عة مع كل املهتمن باملجال اإلعالمي 
ومنظم�ات املجتمع املدني؛ لالس�تنارة بآرائهم يف اإلج�راءات اإلصالحية الالزمة 
لقط�اع اإلع�الم، فيما ينبغ�ي عليها تقديم تقري�ر بنتائج أعماله�ا للعرض عى 
رئيس الحكومة. وتس�تعد اللجنة إلصدار توصياتها خالل األيام القادمة، وفق ما 

أكده رئيسها عبدالرزاق الداهش.

االمني العام جمللس النواب يزور نقابة الصحفيني العراقيني

جلسات عمل لتقريب وجهات نظر الصحفيني الليبيني بشأن قانون اإلعالم

إرشادات إلنتاج حمتوى إعالمي أكثر إتاحة ومشوال
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علي لفتة سعيد
تن�درج قصص )عناقي�د الجمر( لغانم 

عم�ران املعم�وري الص�ادرة ع�ن دار 

ديوان العرب للطباعة والنرش والتوزيع 

يف م�ر تحت ف�ن القصرية ج�دا رغم 

إن�ه ل�م يضع )ج�دا( ع�ى الغ�اف يف 

محاولة الس�تمالة القارئ إن ما يقرأه 

قّص�ة محكمًة لها جنس�ها، مثلما لها 

داللته�ا ودليله�ا، ولها تأويلها، س�واء 

كان ذل�ك بطريقة االخت�زال والتكثيف 

ال�ذي يحتاجه هك�ذا نوٍع م�ن الرسد، 

أم كان بطريق�ة إلب�اس الن�ّص ثيمته 

عوام�ل  اىل  تحت�اج  الت�ي  القصصي�ة 

التدوين القصيص.

يف ه�ذه املجموعة الت�ي بلغت قصصها 

57 قص�ة وجاءت بنح�و 105 صفحة 

قس�يمني،  اىل  قس�من  صفح�ة  كل  و 

اىل  املرتج�م  والن�ّص  العرب�ي  الن�ّص 

االنكليزي�ة، الت�ي تيرّس ول�و بعد حني 

نقله�ا أّي الرتجمة م�ن مكانها العربي 

اىل امل�كان األجنب�ي اآلخ�ر، لكنه�ا هنا 

ش�ّكلت مضماًرا داللًيا عى غاية النّص 

ال�ذي يع�ّ� م�ن تدوينيت�ه العربية اىل 

عملية نقلها باللغة االنكليزية،  لذا فإن 

املتلّقي العربي ربما لن يدخل يف تفسري 

الرتجم�ة، بق�در أهمية تفكيك ش�بكة 

العاقات التي جاءت بها القصص والتي 

تحّورت يف أغلبها بجانها اإلنساني الذي 

تّتص�ل ب�ه محم�والت الهموم، س�واء 

أو  السياس�ية  أو  االجتماعي�ة  منه�ا 

الوطنية التي تري�د االنعتاق من تحّجر 

الواقع السيايس القاتل للحرية، الذي ال 

نجد فيه س�وى الكتابة إلعان الصوت 

وارتفاعه بمنسوب الحروف.

إن أوىل عامات التلّقي يكون يف محمول 

ربم�ا حم�ل  ال�ذي  الرئي�س  عنوانه�ا 

تعارضني متعاكسني متضاّدين، مكّون 

م�ن كلمت�ي )العناقيد والجم�ر( وهذا 

العنوان لم يكن قّصًة من بني القصص 

ولهذا فإنه�ا تحتوي عى اس�تنتاجات 

جميع القصص التي ضمتها املجموعة، 

جم�ر  عملي�ة  م�ن  التأوي�ل  ويأت�ي 

القصص ومس�توياتها الفكرية كونها 

تحم�ل جمرتها من تأث�ري الواقع مثلما 

تحمل الكثري من س�خرية الواقع وهي 

بالتايل)جم�رات( الق�اص/ املنتج وهو 

األم�ر الذي يجع�ل كلم�ة عناقيد ليس 

تلك املزاح�ة عن معناه�ا املتعارف، بل 

هي حاصل جمع كّل عنقود من الجمر 

املرس�ل عى كل القص�ص، وال يريدها 

أن تكون منفرط�ة/ عنقود، وهو بهذا 

اس�تغل كلمة )عناقي�د( وجعلها نكرًة 

لتك�ون مرافقة ملا يريده م�ن )الجمر( 

املعرّف�ة، لتبقى كاويًة مكتويًة محتّجًة 

معرتضًة عى ما جاءت به القصص من 

أفكاٍر وحكاياٍت مكّثفة.

إن بنية الكتاب�ة التي تعتمد عى عملية 

التدوي�ن يف هذه املجموع�ة تأخذ ثاثة 

أبعاد يف تش�كيلها النهائي. البعد األول: 

ه�و بعد العن�وان الذي كان�ت جميعها 

تتكّون من كلمٍة واحدٍة إاّل ثاث قصٍص 

تكّونت من كلمتني، وهو هنا يمنح هذا 

البعد اختزال الجن�س األدبي، باعتباره 

مكّثًف�ا فكّثف ايضا العن�وان، رغم إنه 

ليس رشًطا من رشوط القّصة القصرية 

جدا.. البعد الثان�ي: هو عملية التدوين 

لجس�د القّصة وثيمتها واستخدام آلية 

املفردات التي تنقسم ايضا اىل فرعني.. 

األول: هو املبارش يف املفردة التي تعطي 

مدل�ول الفهم العام ال�ذي ال يحتاج اىل 

لحظ�ة تفكري قدر م�ا يحتاج اىل لحظة 

مش�اركة مع فك�رة القص�ة.. والفرع 

الثاني: هو النّص الذي يحتاج اىل تأويل 

املتلّقي وقدرت�ه عى  التقرّب من تأويل 

وقصدية املنت�ج، يف لحظة القبض عى 

جمرة النهاية، ع� اس�تخدام مفردات 

غري مب�ارشة تعط�ي للمتلّق�ي فرصة 

الخ�اص،  تأويل�ه  صناع�ة  أو  لبن�اء 

حس�ب تأّثره بم�ا دّون، من خال ربط 

املستويات الرسدية مع بعضها بدًءا من 

العنوان حتى الخاتمة.. أما البعد الثالث: 

فه�و البع�د التكويني للحكاي�ة الكلية 

التي يريد املنتج إيصالها، وهي رس�ائل 

نقدي�ة انتقادي�ة تأت�ي م�رًّة بطريقٍة 

مب�ارشٍة كم�ا يف البع�د االول، وكم�ا يف 

قص�ة )ازدواجي�ة( والت�ي تمح�ورت 

عى تضارب الفك�رة يف نهايتها )الثائر 

ال�ذي حم�ل الفت�ة يف مس�رية مليونية 

يهتف كا للفس�اد والظلم وعندما عاد 

اىل داره، رسق ج�اره( وم�ّرة تأتي كما 

يف البعد الثاني وه�ي بحاجٍة اىل تفعيل 

التأوي�ل عى أوجٍه عدي�دة، ومنها مثا 

كما يف قصة )هزيمة( حيث ترك املنتج 

مجااًل للتفكري، وربط العنارص املكّونة 

لفعاليات النص )الفأر املش�اكس الذي 

ق�ى وقت�ا يف حض�رية جدت�ي، حزن 

كث�رًيا عندم�ا هجره�ا الق�ط ورحل(. 

ومرة ثالثة بحسب البعد الثالث يف قصة 

)خاتمة( حيث نج�د الفكرة مبنية عى 

جس�د القص�ة كلها )الق�ايض الطاعن 

بالس�ن ال�ذي ترّبع عى ك�ريس الحكم 

لسنني طوال، فتنته امرأة جميلة بلباس 

قصري(.

إن ه�ذه األبع�اد التي تعتم�د يف أغلبها 

وبطريق�ة  اإلخب�اري  مس�توى  ع�ى 

وحت�ى  باملخاط�ب  املغلّ�ف  الغائ�ب 

املتكلّم، باعتباره يريد الحديث للمتلّقي 

وإس�ماعه فكرت�ه الناق�دة ملا يعيش�ه 

وس�ط مجتمع�ه، وهو مس�توًى ايضا 

أي اإلخب�اري س�حب معه املس�تويات 

القصدي�ة والتأويلي�ة والتحليلي�ة التي 

تركها عى عاتق املتلّقي، ل�هنة قدرته 

ع�ى اس�تنتاج التلّق�ي، س�واء كان�ت 

القصة مبارشة أو غري مبارشة.. ألن كّل 

يشٍء مناط بفعالي�ة التكوين النقدي.. 

وهو ما احتاج يف عملية التدوين ورسم 

مش�هدية الكتاب�ة اىل ع�دم اس�تخدام 

التنقي�ط أو وض�ع الف�وارز إاّل يف حالة 

اىل قس�مني..  املت�ن  الن�ص/  تقس�يم 

االول: هو االس�تهال ال�ذي فيه عملية 

التصوير األوىل لحركة الفكرة، والثاني: 

هو النهاية التي فيها اس�تنتاج الغائية 

الت�ي تعني الوص�ول اىل عملية التأويل 

ومعرفة م�ا يقصده املنت�ج يف إختياره 

له�ذه الفك�رة أو تل�ك، والت�ي ترتب�ط 

باستخراج حكاية مرتبطة بالواقع.

إن ه�ذه املجموعة الت�ي أرادت مغالبة 

الواق�ع املب�ارش لتن�درج وف�ق صيغة 

مغالبة املخّيلة إلنت�اج واقٍع مزاٍح، تعد 

من امله�ام الصعبة التي تواجه الكاتب، 

ا قصصًيا قصريًا  وخاصة حني ينتج نصًّ

ا مكّثًف�ا وموجزًا ال  ج�دا باعتب�اره نصًّ

يقب�ل الزوائ�د وال يس�مح بالرتّه�ل أن 

يصيب أجزاءه�ا، وال يدع مجااًل لوجود 

نقص�ان، وبالتايل فإن املعم�وري أنتج 

نصوًصا قادرًة عى التفّكر مع املتلّقي: 

و املتلّق�ي ق�ادر ع�ى مس�ك خيوطها 

ومعرف�ة درج�ة حرارته�ا، وبالنتيجة 

القدرة عى مسك املستوى التأوييل لكّل 

قصة ووضعه�ا يف ترتيب العناقيد التي 

س�تتحول يف النهاي�ة اىل عناقيد الرسد 

الواقعي.

ابراهيم الديب
أصبح بطئ الخطى،  فارقته رش�اقته.. تأكد 

م�ن ذلك وه�و ين�زل درج الس�لم ال�ذي كان 

يطويه يف املايض تحت قدميه صعودا وهبوطا 

بخف�ة متناهي�ه، حت�ى خطوات�ه يف الطريق 

أصبح�ت كس�ولة بأوامر من نفس�ه العازفة 

االندم�اج واملش�اركة يف أم�ور كان�ت تدعوه 

أبس�ط منها وأتفه للمشاركة  وتأخذ بتابيب 

نفس�ه منغمس�ا يف الحي�اة حت�ى ثمالتها  .. 

فنفس�ه لم تعد تداعبها واألمان�ي األحام بدا 

كل يشء كم�ا يقول�ون قبض الري�ح وحصاد 

الهش�يم...ما كل ه�ذا االنطفاء ال�ذي  زحف 

محتل مساحات شاس�عة من صحراء نفسه 

القاحلة املرتامية األطراف؟ و التي استسلمت 

حصونه�ا دون مقاومة ... أين جيوش مقتبل 

العم�ر ودفاعاته  وصخب�ه وضجيجه ما هذا 

ال�ذي يح�دث اآلن وم�ا الذي تغ�ري ؟؟هل هو 

م�ن تبدل أم قوان�ني العمر والحي�اة هي التي 

تفرض عليه مالم يس�تعد له ويتوقعه ؟؟أين 

كان يسكن ويختفي كل هذا الهدوء والسكون 

والامب�االة والعزوف الذي يس�يطر عليه اآلن 

؟؟من أي�ن أتى كل ذلك االنطفاء الذي يس�لب 

اإلرادة ويحيد املش�اعر ويسعى س�عيا حثيثا 

متواصاً ب�ا كلل أو مل�ل أن أن تكون له اليد 

الطويل والس�يطرة عى ما تبق�ى منه ؟؟ .....

يشعر بأن الثلج يزحزح الحرارة و أن الخمول 

أصبح  بديل  االنطاق ؟؟هل هو العمر املتقدم 

نوع�ا ما. هل هو الوع�ي بحقيقة الدنيا وأنها 

ال محال�ة  فانية والبد من الرحي�ل عنها......

الغمام يحارص قرص الش�مس س�اتر نورها 

حين�ا كاش�ف عن�ه أحيان�ا أخ�رى مرس�لة 

ضوئه�ا يغمر الك�ون الفس�يح..... ثم يعاود 

السحاب وهو يف رحلة مصريه ومسريه األبدي 

مرة أخ�رى  خنق وحجب م�ا تبقى من ضوء 

ش�مس يوم يلملم م�ا تبقى من�ه .....فغض 

الطرف ع�ن لوحة الك�ون التي ب�دت قابضة  

لنفس�ه وروحه.. أخرجه من كل ذلك ضجيج  

مجموعة من الشباب صغار السن وكل منهم 

يود أن يقص أحام�ه وآماله عى اآلخرين  ما 

يش�تهي ويتمن�ى تحقيقه  يف الغ�د  كل منهم 

يحكي بش�غاف قلبه  يقص م�ن أغوار روحه  

بعمق  ما س�يحاول أن يكونه  يف املستقبل ... 

وهم منطلقون بخفة ورش�اقة ليس�ت  أكثر 

من رشاقة وجمال أفكارهم و نفوسهم وكأن 

األرض تضي�ق بأحامه�م وكأن العمر أقر 

من أمانيهم ..كانوا متجهني رشق املدينة ،أما 

هو فكان يواصل املسري يف اتجاه الغروب...

أ.د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي

�اعر ألق�ى بظالِه عى   إنَّ الواق�ع الرومان�ي الذي كان يحياُه الشَّ

إنتاجه األدبي ،  خاصًة أنَّ إنتاج الش�عراء الرومانسيني ��� مدرسة 

عراء  الديوان وأبولو وش�عراء املهجر���� كان يِجد له صدى لدى الشُّ

�باب يف الع�راق ويؤثِّر فيهم ، وكان ذلك يف مرحلة الخمس�ينيَّات  الشَّ

والس�تينيَّات ، أي امل�دة التي ش�ِهدت ُنضوج  الش�اعر جميل حيدر 

ش�عريَّاً ، وَيلحظ قارئ الش�عر العراقي الحدي�ث أنَّ أغلب القصائد 

إنَّم�ا هي قصائد حبٍّ تتأرجُح ب�ني التَّوق إىل امتاك الحبيبة والظفر 

ل إليها ، وبني الحزن والخوف والبكاء الناتج عن فقدانها  بها والتوسُّ

�عر يف تلك املدة ش�هدت ظهور ألفاظ العشق والحبٍّ  ، أي أنَّ لغة الشِّ

وما ينت�ج عنه من عواطف نتيجة الفق�دان واألىس والبكاء والفرح 

اب غالباً  اعر الروماني الشَّ فضاً عن ألفاظ الطبيعة ؛ لذلك فإنَّ الشَّ

ُد بني املرأة والطبيعة، فعرض الذات والعاطفة الجياش�ة  ما نراه يوحِّ

ومس�حة الكآبة والتش�اؤم وااللتجاء إىل الطبيعة ومشاركتها كلها 

موضوع�ات عرفها الش�عر املهج�ري وهي موضوعات رومانس�ية 

،ونلم�ح ظهور مثل تلك األلفاظ يف قصائدِه إبَّان مدة الخمس�ينيَّات 

والس�تينيَّات مثل ) الحنايا، الش�دو ، الحزن ، العبري ، اللهيب ، عطر 

ل يف نصوص الش�اعر جميل  مش�بوب ، اللظى ، لحن ، طيب ( واملتأمِّ

�اعر ُيقيم خطاباً بينه وبني نفسه من باب  حيدر الغزلية يجد أنَّ الشَّ

�داً حالًة  نج�وى الذات ، ولكن عن طريق خطاِب ش�خٍص آخر ُمجسِّ

م�ن االنصهار الروحي بينه وبني الطبيعة ، فنراه يقول يف قصيدة له 

عنوانها “ الخيال الضامر “:     

    ما بني بعدِك واقرتاب�ي

          وقف الهوى خجل التَّصابي

    شببُت فيِك عى خ��يا

             ٍل ضامِر اللمح��ات كابي

    أرتاُع منِك واشته���ي������������ 

          ِك فأنِت أنِت هوى عذابي

�اعر إىل الحبيبة بألف�اٍظ رقيقٍة وعذبٍة تش�وبها  ه�ت ذاُت الشَّ  توجَّ

اعر الذي جعَل  د مراَد الشَّ العاطفة الدافئة يف انسيابيٍة واضحٍة ُتجسِّ

الهوى يجسد سلطًة عاطفيًَّة مؤثرًة عليه، إذ يصِدُر خطاَبُه العاطفي 

�اعر من  إىل حبيبت�ِه بألفاٍظ وعباراٍت تعكُس ما يختلُج يف نفس الشَّ

تباريَح هوى العاشقني ووله ذواتهم إىل ما ُيحبُِّب نفوسهم ، وُيقرِّبها 

ا إذا كان حقيقياً أم مخرتعاً فاملرأة  م�ن اآلَخر الغزيل بغض النَّظر عمَّ

“ املحبوب�ة “ تتحد مع الذات يف خطاٍب عاطف�ي يصور رغبات األنا 

الحقيقي�ة ومتخياتها يف الاوعي، الذي يفرتض ش�كاً من أش�كال 

ة عن  ه�ذا اآلخر ولكن هذه األنا املفرتضة ليس�ت خيالي�ة ، بل مع�ِّ

اعر ال يقوى عى الرحيل وترك حبيبِتِه  متخيات الاوعي، لذا فإنَّ الشَّ

د إليها وكسب رضاها فيقول :                                     بل يستمر يف التودُّ

ليَت التي ملكت ظ���������ا           َل الُحسن تستهدي اِنسيابي

د    وَولَ�ُه الش�اعر بمحبوبِت�ِه ق�ادُه إىل التَّعب�ري عنها بمظاه�ر الصَّ

واالشتياق الذي تكلََّل بالوصف الِحيِّ لطبيعة تلك العاقة ، ولكن مع 

ها  عدم االنحراف عن الغزل الروحي إىل التغزل بمادياٍت رخيصٍة يمجُّ

اعر يجعل الطريق بينه وبني اآلخر “املرأة” موَصداً، وال  العقل ، فالشَّ

س�بيل يخرج الش�اعر من معاناِتِه وانغاقه عى ذاِتِه إالَّ أن يمارس 

انفتاحه عى اآلَخر الغزيل الذي يكمل له ما اس�تلَب منُه وكان س�بباً 

يف عزلته فالوعي الش�عري ال يمك�ن أن يوجد إالَّ يف اآلخر بأن يعيش 

انفتاح�ه عليه ؛ ألنَّ هذا االنفتاح س�بيله الوحيد لك�ي يمارس ذاته 

وفعاليته . إنَّ اآلخر” املرأة “ ُيمثِّل مرشوعاً لهذه املمارسة ألنَّه ميلء 

باملمكنات .

 ويلج�أ الش�اعر بع�د ذل�ك إىل إحاطة حبيبت�ه بمظاهر االس�تعاء 

واإلعراض والهجر يف س�بيل كس�ب ودِّ اآلَخر الذي يتغزَّل به ، يقابله 

�اعر ع�ن كل تلك األش�ياء وإب�دال مكاب�دة الحياة  تن�ازُل ذاِت الشَّ

وتعاس�تها التي تحياه�ا تلك الذات الحاملة بنظرة ودٍّ من ش�أنها أن 

تعي�د كلَّ يشء إىل مكاِنِه الطبيعي، وتس�تمر الذات املتغزِّلة يف تغليب 

تصوره�ا للعال�م العاطف�ي الذي تحي�اه، وذلك من خال اس�تمرار 

الش�اعر يف حش�د الص�ور العاطفيَّة الت�ي ُتفِصُح عن ذات�ه الوالهة 

لرؤية األحبة فيقول:                                     

لتفيَّأُت أصفى غ��������������د             يٍر ينتمي لدم الس�َّحاِب

من مدرٌك أن���������������ِّي     أذو ُب عليِك ياامرأَة الرساِب

اعر املُِحبُّ هنا كان قد استعان بامرأٍة ليس لها وجوٌد واقعيٌّ   إنَّ الشَّ

د فكرَتُه هذه يلجأ إىل توظيف املرأة “ الرساب أو الحلم “ وهي  ، وليؤكِّ

اعر لُيع�ِّ من خالها عن الحب  إحدى الوسائل التي يستحرضها الشَّ

األفاطون�ي املفقود ؛ إلبراز ص�ورة الحبيبة العالق�ة يف ذهنِه، لذلك 

�ورة والُحلم والواقع الذي يركن إليها الش�اعر  كان�ت املرأة هي الصُّ

�م  يف الحقيقة والخيال لتمأل عليه وجوُدُه ، إذ إنَّنا أمام ش�اعر يتجشَّ

كافة الصعوبات ويذللها يف سبيل لقيا من يعتقد فيه صفات الحبيبة 

، فيعم�د إىل خلق مس�احٍة م�ن التَّوافق الوجودي بين�ه وبني اآلخر ؛ 

َد  لتعويض الحرمان العاطفي الذي ترك أثرُه يف نفس�ِه ، والذي َتجسَّ

بمحبوبت�ه الغائبة وحضورها معه رساب�اً أفاطونياً، إذ تؤدِّي املرأُة 

بفعل الحبِّ دوراً فاعاً يف الحياة من خال ثنائيَّة الحضور والغياب، 

فحضوره�ا يف الحي�اة يملؤها عاطفًة وبهج�ًة ، يف حني ُيثري غيابها 

أجواء الخواء والحرمان.

�اعر ، وإنَّ أول       والغ�زُل ه�و اس�تجابة روحية تجذَّرت يف ذات الشَّ

�عور باالنجذاب نح�و اآلَخر يكون نتيجة تفتُّح الذات العاش�قة  الشُّ

اعر جميل حيدر ال يدِّخر جهداً  عى غريها وعى العالم؛ لذلك نِجُد الشَّ

يف س�بيل وصال محبوبتِه والظفر بها والبوح بعاطفته لها فنراه ي

قول:                                

وبأنَّ نهَر الشوِق يج������������        ري يفَّ من دون إنس���كاِب

ص بعُض زغ�����                   ِب الرِّيش يف همٍس مذاِب فإذا تلصَّ

تتشابُك األلواُن من�����������         ُه فيختفي لحُن ال������عذاِب

يقول يف قصيدة     “ هالة “:                                                          

الة بالعزف فدبَّ الفُن نقرا أرهفوا الصَّ

يف اِنعطاف جسديٍّ شبَّ إغراًء وسحرا

اعر بألفاٍظ غزليٍَّة تنحرف عن الغزل الروحي       هنا يظهر لنا الشَّ

ي  والعفي�ف لتنق�اَد إىل التَّغزل بماديات امل�رأة التي ُتبي�ح للمتلقِّ

وضَعه�ا تحت عن�وان الغزل الِحيِّ ، فالش�اعُر قد اخت�زن املرأَة 

يف ذاكرت�ِه فه�ي تمتلك مخيلت�ِه ، وتعيش مع�ه يف أحامِه ، األمر 

ية والحركيَّة  ور الِحسِّ الذي يعكس احتشاد النَّص وازدحامِه بالصُّ

من خال األلفاظ الدالَّة عى الحركة مثل ألفاظ انعطاف الجس�د 

واإلغ�راء والرَّق�ص ، كذل�ك األلفاظ الت�ي تدلَّ ع�ى حركة الزمن 

وتقلب�ِه من الزمن امل�ايض مثل ألفاظ “ أرهفوا ، دبَّ ، ش�بَّ “ إىل 

الزمن املضارع يف أبيات النَّص الاحقة ك “ يقرأ ، يخفت ، يغتيل “ 

ج الذات وعدم اس�تقراريتها وإبرازها بوصفها  وهذا يدلُّ عى تموُّ

عري املختمر  �اعر عى أداء املضمون الشِّ وس�يلًة يستعني بها الشَّ

ل الحبُّ وج�وداً حركياً يف حياة اإلنس�ان فهو  يف عقلِ�ِه ، إذ ُيش�كِّ

يصن�ع املعجزات وله القدرة عى مس�اعدة اإلنس�ان يف أن يتعرَّف 

عى وجودِه من خال اعرتاف اآلخر به ، فضاً عن كونه الحقيقَة 

الك��ى التي ُتعط�ي الحياَة البرشية جانباً غ�ري قليل من قيمتها 

، وم�ا ينتج عن ذلك الحب من خروج املح�ب من تمرُكزِه الذاتي ، 

وسعيِه جاهداً يف س�بيل إعطاء األولوية أو الصدارة لآلَخر، وتبدو 

�اعر جميل حيدر حبيبًة ومعش�وقًة ، يِجُد فيها  املرأُة يف حياة الشَّ

صف�ات املرأة التي تملؤ عيَنُه وقلَب�ُه ، والتي كلَّما زاَد تحديقاً بها 

ظه�رت عليها مع�اٍن جديدٌة تخلع عليها س�مَة الحداثة والجمال 

فنراُه يقول :

تها بأخرى أرَخْت الفتنُة فيِه ثم جسَّ

وبعينيها التياٌع لفنوِن الجسِم .. يقرا

كلَّما يخفُت معنى حدَّقْت فيه فأورى

�اعر إىل اآلَخر الِحيِّ بكمٍّ هائٍل من املش�اعر  ُه ذات الشَّ      تتوجَّ

الوجدانية املمتلئة بالحركة والحيوية واالنفعال ، فقد عمدت إىل 

تصوير أنثى راقصة تتمايل طرباً إلثارة الحركة يف كلِّ ما يحيط 

�دتها مجموعٌة من األفع�ال “ يف انعطاف  باملش�هد عموماً جسَّ

جسدي ، أرخت ، يخفت “ وإغراء الحضور بالداللة التي ُيثريها 

ل واالنش�غال بتل�ك الصور املرئيَّ�ة التي تدل عى  التَّخيُّ�ل والتَّأمُّ

ق م�ن تجربتِه ،  ر الش�اعر وانفعال�ه بمش�اهداٍت حيٍَّة تعمُّ تأثُّ

وُتؤثِّر فيه فكريَّاً وعاطفيَّاً ، وُتهيُِّئ الُس�ُبَل ملياد القصيدة فهي 

يف جمي�ع أحوالها تأخذ بكيان الش�اعر وعواطفه ومش�اعرِه ، 

اً ، فُتثري يف نفِسِه أفكاراً  فهي ُتؤثِّر يف الشاعر فكراً وخياالً وِحسَّ

ر يف نفِس�ِه  ل املوض�وَع الذي تدور حول�ه القصيدة فُتفجِّ ُتش�كِّ

ملكَة الخيال واملوس�يقى ، وُتنِش�ئ لها لغ�ًة خاصًة يف ألفاظها 

وتعابريها. 
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ثقافية

بادرتني رشفُتها ذاَت صباٍح
بالُبكاء والَعويل..

كانت غيمًة ُتلقي رذاَذها عى وجهي
لم أرشب قهوتي يف ذلَك الّصباح

ن سيجارتي...!! لم أدخِّ
لم أمتِط رشاعَي صوَب رشفِتها

باغتني جنوٌن بربرّي
َعربَش إىل رأيس،

وخيََّم عى وجهي
مازال فنجاُن قهوتي أمامي لم يرشِب

يدي تمتدُّ إىل علبة الّسجائر
دونما رغبٍة

وعيناَي مزروعتان عى رشفتها.

مدينٌة ... بحجم انتظاري،
وحجم جنوني،

وشهوتي
ورائحُة أنوثِتها َترضُب

ما َتبقى مْن عقيل
احتجَب القمر...!!

غبٌش أرى الكوَن من غري وجِهها
أَدخُل اللّيَل، ...

يف رسوالِِه األسود
أُعربُد يف ُدُجاه

وأَلعُن الوَقَت الذي
عَ� ذاكرتي من دونها

بارٌد هذا الّشعوُر،
با لوٍن أو أمل

سيميض نهاٌر من دون وجِهِك
الوقُت يمدُّ بندقيَته صوَب ياَسمني الّضوء

وَيرُع أزهاَره البيضاَء
َتَطؤها أقداُم العابرين إىل الوراء

خطواٌت تروح، وتجيُء...
وأُعلُن إفايَس أمام موجٍة

أعادتني إىل األمام
أخرُج من مداخن بيوِتها العتيقِة

منتظراً غيمًة تغسلني
من سواٍد علق بي

منذ بدء الخليقة
أال يمكنني أن أفقد ذاكرتي فأُولَُد

عارياً من آثامي وذنوبي،
ولعنات أقداري ؟!!

مدينة امسها الغياب
قصي عطية

شعرية الذات ومجالية اآلخر يف شعر مجيل حيدر

املستويات السردية يف قصص )عناقيد اجلمر( لغامن عمران املعموري

“السري باجتاه الغروب “
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أعلن�ت إيرينا مالتس�يفا املختصة يف 
عل�م الوراثة يف معهد الطب الوظيفي 
أن  املتح�دة،  بالوالي�ات   )IFM(
التنظي�ف الع�ام للجس�م يطيل عمر 
اإلنس�ان، وأن تجديد الخاليا البرشية 
يحدث يف عملية االلتهام الذاتي والتي 

تشبه عملية جمع القمامة.
وأضاف�ت: “ه�ذه العملية ال تفرتض 
تطهري الخلية من القمامة، بل القضاء 
عىل الخلية املشبعة بنفاياتها، أي ما 
يسمى بالعضيات الخلوية، أي عندما 
تموت الخالي�ا القديمة غ�ري القابلة 
للحياة، يبني الجس�م هياكل جديدة 

من الخاليا الجذعية، ويجدد نفسه.

الش�ائعة  األطعمة  لبع�ض  ويمك�ن 
ج�داً أن تس�اعد يف عملي�ة االلته�ام 
الذاتي، ألنها تحتوي عىل مواد ترسل 
اإلش�ارات املناس�بة إىل الخالي�ا. عىل 
س�بيل املثال، يتمتع الخيار املر بهذه 

الخاصية”.
وتابعت مالتسيفا القول: “يف أنسجة 
الخيار، يتم إنت�اج مواد خاصة مادة 
)كوكوربيتاس�ن( مرة الطعم، وهي 
التي تعطي املرارة ألجزاء جذع الخيار 
عملي�ة  يف  بدوره�ا  تس�اعد  والت�ي 

االلتهام الذاتي”.
ثم�ار  أن  إىل  املختص�ة  وأش�ارت 
aPhys )الحرنكش واسمها العلمي 

lis(، وكذل�ك الكرك�م وفول الصويا 
يمكن أن يكون لها تأثري مماثل عىل 

الجسم.
ووفقاً لها، يس�اعد النظام الغذائي 
املنتظ�م والنوم  البدن�ي  والنش�اط 
عملي�ة  إط�الق  يف  أيض�ا  الس�ليم 

التنظيف العام يف الوقت املناسب.
عملي�ة  أن  مالتس�يفا  وأوضح�ت 
تجديد الخالي�ا يمكن أن تتأثر أيضاً 
بتقيي�د تن�اول الس�عرات الحرارية 
بنس�بة ٪30-20 من املعدل اليومي 
املعت�اد، مح�ذرًة م�ن أن اإلجه�اد 
والضغ�ط النفيس، ق�د يعيق تجديد 

الجسم.

يعت�ر البه�اق من األم�راض التي تصيب فئ�ات عمرية 
مح�ددة وتتميز بظه�ور بقع بيضاء ع�ىل الجلد، ورغم 
أن املرض مصن�ف كمرض تجمييل ألنه ال يؤثر يف صحة 

املصاب به، إال أنه يسبب مشاكل نفسية.
لذلك يلجأ العديد إىل إخفائه إما بالوصفات الطبيعية، أو 
املكياج، أو األدوية املختلفة، إليك طريقة تطبيق مكياج 

للبهاق، للحصول عىل إطاللة مثالية.
تحضرية البرشة

نظف�ي ب�رشة وجهك باس�تخدام غس�ول للوجه مضاد 
للبكترييا، وجففي وجهك بمنشفة نظيفة، من ثم رطبي 
برشتك بكريم ترطيب مناس�ب لنوع برشتك، فإذا كانت 
برشتك جافة استخدمي مرطباً زيتياً، وإذا كانت برشتك 
حساس�ة اخت�اري مرطباً يحتوي ع�ىل مكونات مهدئة 
مث�ل البابونج أو الصبار، ويف ح�ال كانت برشتك دهنية 
ابحث�ي عن كري�م مرطب يحمل عالمة غ�ري زؤانية، أي 

أنه ال يس�د املس�ام، أما الخطوة األخرية فتكون بتطبيق 
الرايمر.

الكونسيلر
اختاري دائماً كونس�يلر بدرجة أغم�ق من لون برشتك، 

وضعيه عىل البقع البيضاء، وامزجيه بأصابعك بحركات 
دائرية هادئة.
كريم األساس

ضعي كريم األس�اس عىل البقع البيض�اء بعدة طبقات 
رقيقة، بشكل يكون املكياج طبيعياً قدر اإلمكان، ابدئي 
من منتصف البقعة البيض�اء من الجلد باتجاه الخارج، 
باس�تخدام أصابع�ك أو االس�فنجة أو فرش�اة كري�م 
األساس، وافردي الفاونديشن عىل بعد بضعة ملليمرتات 
م�ن البقع البيضاء، ثم اتركي طبقة واحدة لتجف ملدة 5 

دقائق قبل وضع الطبقة التالية.
بودرة األساس

بمج�رد االنته�اء م�ن وضع كري�م األس�اس الكريمي، 
ضع�ي طبق�ة من ب�ودرة األس�اس، وذلك ملن�ح برشتك 
مظهراً ناعماً وطبيعياً، ويمكنك تطبيق بودرة األس�اس 

باستخدام فرشاة مكياج متخصصة.

م�ن  زوجي�ة  عالق�ة  أي  تخل�و  ال 
اليومي�ة كونه�ا عالق�ة  املش�اجرات 
تش�اركية واحتكاك�اً بش�كل دائم ما 
ب�ن األزواج، ولكن ح�ن تصبح هذه 
الشجارات غري منطقية وبالغة الغرابة 
وتقع بصفة مستمرة وألتفه األسباب 
فهنا يدق ناقوس الخطر فقد ال يكون 
الس�بب ال�ذي وقع عليه الش�جار هو 
الس�بب الحقيقي للمشكلة وإنما هو 
س�بب ظاهري يختبئ وراءه أس�باب 

أخرى فما هي تلك األسباب؟
ك�ل البي�وت تم�ر بحال�ة م�ن الش�د 
والرخ�اء وتفه�م ذل�ك يريح ك�اًل من 
الطرفن ويعطي مس�احة من القبول 
وال�رىض، أما عن أهم أس�باب افتعال 

املش�اكل بن الزوجن:
*ع�دم القناع�ة والن�دم ع�ىل اختيار 
الرشيك املناس�ب وبالتايل فإن افتعال 
مش�كلة تكون بمثابة منف�ذ للهروب 

من املسؤولية تجاه نفسه واختياره.
*عدم الرىض واالنس�جام الجنيس بن 
الزوجن والذي ُيعتر من أهم أس�باب 
افتعال املش�كالت ألحد الزوجن تجاه 
األخ�ر كرد فع�ل طبيعي للف�ت انتباه 
الرشيك يف حن أن الرصاحة واملواجهة 

هي أفضل الحلول.
*ع�دم الت�وازن النف�يس فغالب�اً م�ا 
يبح�ث أحد الرشيكن عن منفذ نفيس 

ومش�اعري من أجل اقناع الذات بأنه 
فاشل يف اختياره وبالتايل فإن افتعاله 

مشكلة خري وسيلة لذلك.
*ع�دم وجود تواف�ق فك�ري بينهما، 
ف�ال توجد قاع�دة أو أس�اس للنقاش 
ع�ن  كالتوق�ف  بينه�م  والتف�اوض 

النق�اش يف ح�ال ارتف�ع الص�وت أو 
احتد.

*األناني�ة وتفك�ري ال�زوج أو الزوجة 
بأموره الش�خصية وتلبيه احتياجاته 
ه�و فق�ط م�ن أه�م أس�باب خل�ق 

املشاكل.

*التوقع�ات املبال�غ به�ا الت�ي تجعل 
الطرف األخر يتفنن يف افتعال مشاكل 

كرد فعل نفيس طبيعي.
*كثرة االنتقادات وخاصة إذا افتعلها 
الرشيك التي غالباً ما تكون عن األهل 
أو األصدق�اء األمر ال�ذي يزيد الفجوة 

بينهما.
*الالمب�االة بإهم�ال أحدهم�ا لآلخر 

وعدم وجود الحوار البناء بينهما.
*استخدام املقارنة كسالح استفزازي 
كمقارنة الزوج أو الزوجة بأحد فتيات 
أو ش�باب العائل�ة واألصدق�اء وذل�ك 
لالنتق�ام م�ن الطرف األخر ألس�باب 

مرتاكمة.
وع�ن س�بل ح�ل تل�ك النوعي�ة م�ن 
املشكالت فيجب أن ينتبه كال الطرفن 
أن ال يتبع تلك االفتعاالت بشكل فردي 
يف محاولة لحلها فالبناء الجيد ألسس 
الحي�اة الزوجي�ة يعت�ر أه�م قاعدة 
تأس�يس للحياة بينهما، كما أكد عىل 
واح�رتام  التف�اوض  طاول�ة  أهمي�ة 
الح�وار والرصاح�ة بينه�م وتحلي�ل 
املش�كالت، باإلضاف�ة اىل االقتناع بأن 
هذه املش�كالت ماهي إالّ زوبعة وتمر 
إذا تركناه�ا تم�ر دون اع�رتاض ف�ال 
ت�ؤذي أحد، كذل�ك ال مانع من التدخل 
املب�ارش للمختص فهو من أهم س�بل 
ح�ل املش�كالت. ومما ال ش�ك فيه أن 
اللج�وء اىل الله ورشعه ه�و أهم دليل 

ملسرية حياة أفضل.
وأخ�رياً فإنه كلما ك�ان التدخل مبكراً 
كلم�ا تجنبنا تراك�م معتقدات وأفكار 
تتح�ول اىل س�لوكيات مرفوض�ة بن 

الزوجن.
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ما السر يف افتعال األزواج والزوجات للمشكالت؟
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للحوامل.. مميزات إبرة الظهر 
وأعراضها اجلانبية

يتفاج�أ البع�ض م�ن مالك�ي 
عن�د  الجدي�دة  الس�يارات 
اس�تخدامه الس�يارة األول لها، 
أن هنالك عالمة وميض تنبيهي 
شاش�ة  يف  بطاري�ة  بش�عار 

املؤرشات أمام السائق.
وهنالك تفس�ري له�ذه الظاهرة 
التي ق�د تدف�ع مالك الس�يارة 
للبح�ث  له�ا  اس�تخدام  أول  يف 
ك�ان  إن  وم�ا  أس�بابها،  ع�ن 
ه�ذا الش�عار املض�اء يعني أن 
البطاري�ة مترضرة أم أن هنالك 

أمر آخر.
بقي�ادة  العه�د  حديث�ي  إن 
الش�عار  يف�رون  الس�يارات 
بشاش�ة  للبطاري�ة  املض�اء 
امل�ؤرشات عىل أنها أنباء س�يئة، 
كما وأنها بحاجة لالس�تبدال أو 

نفدت طاقتها.
واألمر يف غالبية األحيان ال يعني 
سوى أن املولد املتصل بالبطارية 
ال يقوم بعمله بش�كل مناس�ب 
يف ش�حن إعادة شحن البطارية، 
وهي العملية التي تتم باستمرار 

أثناء قيادة السيارة.
ويف ح�ال توق�ف البطاري�ة عن 
تلق�ي الطاق�ة عن املول�د، يقوم 
بالبطاري�ة  الخ�اص  الش�عار 
باإلضاءة، وهو ما يفر وميضه 
عن�د اس�تخدام س�يارة جدي�دة 
كلي�ا ال يفرتض أن يظهر بها أي 

عطل.
يج�ب أن ي�درك الس�ائق أنه من 
قي�ادة  يف  االس�تمرار  املمك�ن 
الس�يارة الجديدة بشكل طبيعي 
اذا م�ا أض�اء الش�عار الخ�اص 
بالبطاري�ة، ويف ح�ال مالحظ�ة 

الس�ائق له�ذه الظاه�رة ينصح 
بالقيام بهذه الخطوات.

الس�يارة  عم�ل  يف  االس�تمرار 
وتشغيل املحرك، وإيقاف املحرك 
يف حالة شك من ترضر البطارية 
أم�ر ينصح ض�ده بش�دة، نظرا 
ألن�ه يف حال�ة إيق�اف املحرك قد 
ال يعم�ل مج�ددا بس�بب عط�ل 

البطارية املحتمل.
للبطارية برتاجع  الس�ماح  عدم 
وذل�ك  كب�ري،  بش�كل  طاقته�ا 
بالرتش�يد يف عملية االس�تهالك 
للحفاظ عليها عىل املدى البعيد.

ابدأي بتوجي�ه طفلك إىل أمور 
تصق�ل ش�خصيته يف الك�ر، 
وذلك منذ عامه الرابع، والفتي 
انتباه�ه إىل نق�اط مهم�ة يف 
مأخوذة  اليومي�ة  معامالتن�ا 
م�ن الدين الس�ليم، علميه ما 
ع�ىل املؤمن أن يتح�ىل به من 
صفات، واغرس�يها يف نفسه. 
س�ندلك عىل خطوات تحذيره 

من الفتنة.
– أخريه مدى خطورة الفتنة، 
فقد ق�ال الله تعاىل يف س�ورة 
البقرة اآلية 191: “الِْفْتَنُة أََشدُّ 

ِمَن الَْقْتِل”.
– عرفي�ه أن للفتن�ة أنواًع�ا، 
ك�أن يفت�ن يف دين�ه أو يفتن 
يف أهل�ه، فمعن�ى الفتن�ة هو 
“الفس�اد”، أي فس�اد اليشء 
كفساد القلب الذي يعني فتنة 
القلب، والفساد يف الدين يعني 

فتنة الدين.
- امنعيه أال يفتن عىل إخوته؛ 

فرياقبه�م ويتجس�س عليهم 
ليبلغ�ك أخبارهم؛ ألن هذا يعد 
فتنة وفس�اًدا كبريًا؛ فقد قال 
جل وعال يف سورة املائدة اآلية 
َه�ا الَِّذي�َن آَمُن�واْ  101: “َي�ا أَيُّ
الَ َتْس�َأُلواْ َع�ْن أَْش�َياء إِن ُتْبَد 
لَُكْم َتُس�ؤُْكْم”، فال تطلبي من 

طفلك أن يفتن عىل إخوته.
– علمي�ه أن�ه ال يح�ق حت�ى 
ملعلمت�ه يف املدرس�ة أن تطلب 

من�ه أن يفتن ع�ىل أصدقائه، 
ومن آداب القرآن التي ال بد أن 
يتعلمها، أن ما يراه ويس�معه 
يخفي�ه، وال يخ�ر ب�ه أح�ًدا؛ 
ألن إط�الق لس�انه يف الحديث 
عن الغري، س�يجعله ش�خًصا 
مكروًه�ا “فتاًن�ا”، وقد يصل 
والنميم�ة،  الغيب�ة  إىل  األم�ر 
وهي أمور سيئة، حرمها الله 

علينا.

كل يوم معلومة

سلوكيات

تعرف على ماذا يرمز شعار البطارية يف شاشة مؤشرات السيارة؟

علمي طفلك خماطر الفتنة

أصبحت الوالدة ليس�ت هاجساً مرعباً يسبب الوفاة لألمهات الحوامل، بل 
هناك وس�ائل تقلل األلم واملعاناة، ومن هذه الوسائل إبرة الظهر، فما هي 

فوائدها، وماهي األعراض الجانبية التي تسببها.
تعد إبرة الظهر من وسائل تخفيف األلم حيث هي عبارة عن حقن جرعات 
متتالي�ة م�ن املخدر املوضعي يف م�كان معن من النخاع الش�وكي، والتي 
تؤدي بدوره�ا إىل تخدير األعصاب الخاصة بمنطق�ة الرحم وقناة الوالدة 
ب�دون أن يتوق�ف الطل�ق أو مراحل ال�والدة، حيث تمنع اإلحس�اس بآالم 
ال�والدة عىل الرغم من أن األم تكون يف حال�ة وعى كامل طيلة مدة الوالدة 

وحتى لحظة والدة الجنن.
مميزات إبرة الظهر

- يفض�ل التخدي�ر النصفي عن طريق إبرة الظهر ع�ن التخدير العام عند 
الوالدة.

- تفضل إبرة الظهر لتقليل حاالت الوفاة أثناء الوالدة.
- كم�ا أنها تقلل من األلم بعد الوالدة ع�ىل العكس من التخدير العام الذي 

يستخدم الوالدة القيرصية ومضاعفاتها.
- هناك بعض النس�اء ال يمكن اس�تخدام املخدر املوضع�ي أي إبرة الظهر 

لهن لوجود حساسية من التخدير النصفي.
محاذير إبرة الظهر للوالدة

- هن�اك حاالت تعان�ي فيها املرأة الحامل مما يعرف م�ن تجرثم الدم مما 
يؤدي إىل عدم اللجوء إلبرة الظهر.

- وم�ن أع�راض إبرة الظهر الصداع الذي يصيب نس�بة قليلة من النس�اء 
اللواتي يخضعن للوالدة عن طريق إبرة الظهر.

- ليس صحيحاً أن إبرة الظهر قد تسبب الشلل ما لم يقع الخطأ من طبيب 
التخدير وليس من اإلبرة ذاتها.

- يف ح�ال ح�دوث الصداع بع�د ال�والدة باس�تخدام إبرة الظه�ر، فيمكن 
استشارة الطبيب إذا ما استمر ألكثر من خمسة أيام.

- ق�د يح�دث بع�ض الهب�وط املفاجئ بضغط ال�دم يف ح�وايل 1_2 % من 
الحاالت، ولكن يتم تجنبها ومعالجتها برعة.

حاالت يمنع فيها إبرة الظهر
- يف حال ضغط الدم املرتفع.

- يف حال إصابة الحامل بأحد أمراض بالدم.
- يف حال إصابة الحامل بأحد أمراض القلب.

- يف حال معاناة الحامل من حساسية من األدوية املخدرة املستعملة.
- يف حال النساء الحوامل اللواتي أجريت لهن جراحات سابقة يف الظهر.

املقادير

3 أكواب مارشيملو

1 كوب سمن

كنافة

1 كوب شيكوالتة )نوتيال(

طريقة التحضري

نعمل عىل تقطيع الكنافة لقطع 

صغرية جداً.

ثم نضيف لها السمن ونقلب حتى 

تترشب الكنافة السمن تماماً.

ث�م يف صيني�ة دائري�ة نعمل عىل 

توزي�ع الكنافة جيداً مع الضغط 

عليها باليد.

ثم نض�ع الصيني�ة يف الفرن عند 

درج�ة ح�رارة 180 مل�دة ع�رش 

دقائ�ق أو لح�ن أن تأخ�ذ لون�اً 

ذهبياً.

ث�م ن�وزع ف�وق قاع�دة الكنافة 

النوتي�ال ث�م نوزع ف�وق النوتيال 

املارشيميلو.

ثم نضع الصيني�ة ثانياً يف الفرن 

تحت الش�واية ملدة خمس دقائق 

حتى يأخذ املارشيميلو لوناً ذهبياً 

ويسيح قليالً.

طريقة عمل كنافة باملارشيملو
املطبخ

طبيبك يف بيتك

لطلة ابهى.. 

فوائد خيالية للخيار املر

أفضل الطرق إلخفاء البهاق باستخدام املكياج

أكث�ر  كأح�د  الزنجبي�ل  ُيع�رف 
املرشوب�ات الصحية، حيث يس�اعد 
عىل خفض الوزن ومن خالل تعزيز 
عملي�ة ح�رق الده�ون، ويح�د من 
اآلالم الحتوائه عىل مضاد التهابات، 
كما أن�ه يق�وي جهازاملناعة ويقي 
األطب�اء  أن  حت�ى  األم�راض  م�ن 
الزنجبيل مض�اداً حيوياً  يعت�رون 

طبيعياً.
ورغ�م ك�ل الفوائد الس�ابق ذكرها 
إال أن اإلف�راط يف تن�اول م�رشوب 
الزنجبي�ل ل�ه أرضار ق�د ال تخط�ر 

ببالِك:
1aيسبب اإلجهاض

كما هو الحال يف القرفة فالزنجبيل 
تنطب�ق عليه نف�س القاعدة، فغري 

مس�موح للحامل بتن�اول أكثر من 
فنجان زنجبيل يومياً ألن اإلكثار من 

هذا املرشوب يزيد خطر اإلجهاض.
2aممنوع خالل الحيض

تناول الزنجبيل خالل فرتة الحيض 
يس�بب زيادة الن�زف، وهو أمر غري 
محب�ب ع�ىل اإلط�الق، ل�ذا يفضل 
تجنب مرشوب الزنجبيل خالل فرتة 

الحيض.
3a يرفع ضغط الدم

إذا ك�ان الش�خص يعان�ي بالفعل 
من اضط�راب ضغط الدم فال داعي 
لتن�اول أكثر من كوب واح�د يومياً 

من مرشوب الزنجبيل.
4a مزج الشاي بالزنجبيل

رغ�م الفائدة الصحية ملزج الش�اي 

م�ع الزنجبي�ل إال أن األطباء وجدوا 
لنف�س األم�ر أرضاراً، حي�ث أكدت 
دراس�ة حديثة أن مزج الش�اي مع 
املع�دة  انتف�اخ  يس�بب  الزنجبي�ل 

واالحتفاظ بالغازات.
5a حرقة املعدة

سواء الزنجبيل الطازج أو املسحوق 
له مذاق الذع بع�ض اليشء وهو ما 
يس�بب الش�عور بحرق�ة املعدة مع 

كثرة تناول مرشوب الزنجبيل.
ورغم كل األس�باب الس�ابق ذكرها 
بمع�دالت  الزنجبي�ل  تن�اول  أن  إال 
مناس�بة يعد اختي�اراً صحياً تجب 

املداومة عليه.

نصائح طبية

شراب الزجنبيل.. ماذا حيدث للجسم عند اإلفراط يف تناوله؟
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يمك�ن خ�وض اختب�ار ش�خصية  
س�هل ع�ن الح�ب ان يس�اعد عىل 
تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 
الت�ي تس�اعد ع�ىل نج�اح الحي�اة 
العاطفي�ة او العكس. ولهذا يكفي 
الت�ي  الخي�ارات  ببع�ض  القي�ام 
تساهم يف كشف ذلك. ومن املفيد يف 
هذا االطار تجربة اختبار شخصية 
ع�ن الح�ب م�ن خ�ال بطاق�ات 

الفصول االربعة.
يمكن خوض اختبار ش�خصية عن 
الحب باالعتم�اد عىل اختيار واحدة 

من بطاقات الفصول االربعة.
الربيع

من ابرز نقاط القوة التي يكش�فها 
ه�ذا الخي�ار الق�درة ع�ىل تحويل 
اىل  والزوجي�ة  العاطفي�ة  الحي�اة 
اىل  الدائ�م  واملي�ل  للف�رح  فرص�ة 
التخلص من اجواء التوتر والضغط 
النف�ي وخصوص�اً يف اوقات لقاء 
رشي�ك الحي�اة. كما ي�دل عىل حب 
وبن�اء خط�ط  والتجدي�د  التغي�ر 
جدي�دة من اجل التخل�ص من آثار 
ونتائج االخطاء الس�ابقة. ويش�ر 
يف املقاب�ل اىل ع�دم ام�كان التأث�ر 

بالعوامل الخارجية السلبية.
يش�ر هذا الخيار اىل امتاك موهبة 
اس�تثمار االح�داث الجيدة من اجل 
بناء حياة عاطفية وزوجية تس�ر 
دائماً نح�و االيجابية. كما يدل عىل 
االس�تعداد الدائم الضف�اء الحيوية 
ع�ىل تل�ك الحي�اة وجعله�ا تصبح 
ملج�أ مريح�اً للرشي�ك وخصوصاً 
يف ح�ال مواجهته بع�ض الظروف 
الضاغط�ة. ويعن�ي الح�رص عىل 
القيام بكل الجهود الازمة من اجل 

التخلص من تأثراتها السلبية.
الصيف

اختب�ار  يف  البطاق�ة  تش�رهذه 
الشخصية عن الحب هذا اىل امتاك 
القدرة عىل لقاء ش�خص قد يكون 
عاطفي�ة  عاق�ة  لبن�اء  مناس�باً 
وزوجي�ة ناجح�ة. كم�ا ي�دل عىل 
التمت�ع بموهب�ة اج�راء الحوارات 
املثمرة مع�ه وعىل جذبه والحصول 

عىل ثقته وبناء اآلمال املشرتكة. 
التمت�ع  الخي�ار  ه�ذا  يعن�ي 
باالس�تقالية والحاج�ة اىل العيش 
مع ش�خص يح�رتم ذل�ك ويقدره. 
كم�ا ي�دل ع�ىل التحيل بش�خصية 
قوي�ة وبموهب�ة اخذ الق�رارات يف 
الظروف الحرجة. وهو ما يكش�ف 
يف املقاب�ل ان�ه لي�س م�ن الس�هل 
العث�ور عىل ذل�ك الش�خص وعدم 
الق�درة عىل االنس�جام م�ع آخر ال 

يتمتع بالصفات املناسبة.
الخريف

يط�رح م�ن يخت�ار ه�ذه البطاقة 
الكث�ر م�ن االس�ئلة الت�ي ترتبط 
بمختل�ف اتجاه�ات الحي�اة. وعىل 
من يري�د االرتباط ب�ه ايجاد بعض 
االق�ل  ع�ىل  او  عليه�ا  االجاب�ات 
مش�اركته الحوار يف شأنها. ويشر 
اختيار هذه البطاقة ايضاً اىل التحيل 
بالص�ر وخصوص�اً اذا ك�ان واقع 

الرشيك يحتاج اىل ذلك.
 يمك�ن خ�وض اختب�ار ش�خصية 
عن الح�ب باالعتماد ع�ىل بطاقات 
الفص�ول ان يكش�ف الكث�ر ع�ن 
يف  يش�ر  وه�و  الخفي�ة.  الطب�اع 
ح�ال اختيار ه�ذه البطاقة اىل امليل 
اىل الوح�دة واالنط�واء ع�ىل ال�ذات 
والتفكر بعقانية وهدوء بعيداً عن 
الضجيج الخارج�ي من اجل ايجاد 
املخ�ارج للمواقف الصعبة. وهو ما 
قد يشكل نقطة ضعف يف ما يتعلق 

بالحياة العاطفية.
الشتاء

من املمكن ان يكش�ف ه�ذا الخيار 
ان رشي�ك الحياة املحتم�ل هو ذلك 

الذي يوفر الش�عور باالمان ويبتعد 
ق�در االم�كان عن اس�باب الخاف 
واالجواء الس�لبية كم�ا عن دواعي 

الشعور بالتوتر.
يعت�ر هذا االختبار اب�رز اختبارات 
الش�خصية عن الحب ألنه يس�اعد 
ع�ىل التع�رف ع�ىل رشي�ك الحياة 
املناس�ب. ويف حال اختيار البطاقة 
الش�توية الثاني�ة فه�ذا يعن�ي ان 
هذا الرشيك ال يميل اىل االستس�ام 
ويحرص ع�ىل التعبر بوضوح عن 
مش�اعره. كما انه عفوي ورصيح 
وال يح�ب املوارب�ة وال املماطل�ة او 
اضاع�ة الوق�ت. ولهذا م�ن املمكن 
عيش حياة مس�تقرة اىل جانبه من 
دون الشعور بالقلق او الخوف ومن 

دون الرتدد يف اخذ القرارات.

وأص�ل القص�ة : أن إم�رأة خرج�ت ذات يوم إىل 
الس�وق لقضاء بعض األشغال ..فلما فرغت من 
ذلك أرادت الرج�وع إىل البيت ، وكان معها صبي 
صغر له�ا تحمله عىل كتفها وك�ان يبكي طول 
الطريق من غر سبب معلوم ، وكلما أرادت املرأة 
أن تسّكته وتّهدأه ذهبت جهودها أدراج الرياح .

وبينما هي تسر يف أحد األزّقة وابنها مازال يبكي 
وقد بلغت أصابها العناء ،- صادفت رجا يقف يف 
جانب الطريق وبيده ش�ماغ له يلّفه عىل رأسه ، 
فتقّدمت منه وقالت ل�ه : )) الله يرحم والديك .. 

تّخوف هالولد .. حتى يسكت ! (( .
فقال الرجل : )) سهلة .. وينه هذا ؟ ((

فأش�ارت إىل ولدها ، فتقّدم الرجل منه وأمسكه 
من كا كتفيه ، ثم رفع الغطاء عن رأس�ه فبدت 

له صلعة منكرة ! ..
ثم خفض رأس�ه وجعله أمام وج�ه الصبي وهّز 
رأسه ذات اليمني وذات الشمال هزّا عنيفا وصاح 
بصوت منكر أجّش : )) ترررررررررر (( فخافت 
امل�رأة ووقع�ت أرضا ، ثم نهض�ت وأخذت ولدها 

وهربت به وهي تقول :
))جبت األقرع يوّنس�ني .. كشف راسه وخوفني 
(( . ثم ذاع ذلك األمر بني الناس فعجبوا من غباء 
الرج�ل وجهله ، وب�ادة املرأة وس�وء ترّصفها.. 

وذهب قولها مثا..

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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يحتل�ون  الفرنس�يون   -  1895
عاصمة مدغشقر »أنتاناناريفو«.

    1896 - التوقي�ع ع�ىل اتفاقي�ة 
فرنس�ية / إيطالي�ة تنازل�ت فيها 
إيطاليا عن مطالبه�ا وأطماعها يف 

تونس.
معاه�دة  ع�ىل  التوقي�ع   -  1938
ميون�خ والت�ي رضخ فيه�ا رئيس 
نيفي�ل  املتح�دة  اململك�ة  وزراء 
تش�امرلني ورئيس وزراء فرنس�ا 
إدوار دالديي�ه ملطال�ب أدولف هتلر 

وبينيتو موسوليني.
واالتح�اد  النازي�ة  أملاني�ا   -  1939
الس�وفيتي يوقع�ان ع�ىل اتفاقي�ة 

القتسام بولندا.
1947 - انضمام باكستان واململكة 

املتوكلية اليمنية إىل األمم املتحدة.
1955 - س�لطان املغرب محمد بن 
عرف�ة يتنازل عن الع�رش ملصلحة 

محمد بن يوسف.
1956 - جبه�ة التحري�ر الوطن�ي 

ب�أوىل عملي�ات  تق�وم  الجزائري�ة 
التفجر يف مقاه أوروبية يف الجزائر 
العاصمة وذلك أثن�اء ثورة التحرير 

الجزائرية.
1965 - فش�ل محاولة انقاب عىل 
الرئيس اإلندونيي أحمد سوكارنو 
الجي�ش  ب�ني  بتواط�ئ  قام�ت 

والشيوعيني.
1980 - إرسائي�ل تعتم�د الش�يكل 

عملة بديلة بداًل من الجنيه.
1989 - النواب اللبنانيون يتوصلون 
يف »مباحثات الطائف« يف السعودية 
إىل اتف�اق إلنه�اء الح�رب األهلية، 
وه�و االتف�اق ال�ذي ع�رف باس�م 

اتفاق الطائف.
1991 - انق�اب عس�كري يطي�ح 
بالرئيس ج�ان برتران أريس�تيد يف 

هايتي.
دوس  إدواردو  جوزي�ه   -  1992

سانتوش يتوىل رئاسة أنغوال.
    1993 - مقت�ل أكث�ر من 20000 

شخص يف زلزال يف والية ماهاراشرتا 
جنوب غرب الهن�د بقوة 6.4 درجة 

عىل مقياس ريخرت.
1999 - وقوع حادث نووي بمصنع 

معالجة اليوراني�وم يف توكايم�ورا.
2005 - صحيفة يوالندس بوس�تن 
م�ن  سلس�لة  تن�رش  الدنماركي�ة 
يص�ور  الكاريكاتوري�ة  الرس�وم 
أن�ه  ع�ىل  محم�د  النب�ي  بعضه�ا 

إرهابي.
    2010 - محكم�ة هندي�ة تص�در 
حكًما لصالح تقاس�م أرض مسجد 
بابري املتنازع علي�ه بني الهندوس 
واملس�لمني من�ذ عرشات الس�نني، 
عىل أن يمنح للمسلمني ثلث األرض 
ويتم تقاس�م الثلث�ني الباقيني عىل 

الجماعات الهندوسية.
2011 - مقت�ل القي�ادي يف تنظي�م 
أن�ور  الع�رب  جزي�رة  يف  القاع�دة 
العولق�ي يف غ�ارة جوي�ة أمريكية 
ع�ىل س�يارتني كانت�ا تتنق�ان بني 

محافظتي م�أرب والج�وف، وُقتل 
معه بالحادث عدد من رفاقه.

2012 - الفيضان�ات ترشد 15 ألف 
برشق نيجريا.

مايكروس�وفت  رشك�ة   -  2014
تكش�ف عن نظامه�ا وين�دوز 10 

الجديد.
بتنفي�ذ  ت�رشع  روس�يا   -  2015
رضبات جوية ضمن تدخلها كطرٍف 
إىل جان�ب النظ�ام الس�وري ضمن 
الحرب األهلية يف س�وريا، وتضارب 

حول األهداف التي أصابتها.
2016 - محكم�ة قرصي�ة تقيض 
الطائ�رة املرصية  بتس�ليم خاطف 
م�ن مط�ار ب�رج الع�رب يف مارس 

املايض.
2020 - الشيخ نواف األحمد الجابر 
الصباح يؤدي اليمني الدس�تورية يف 
جلسة خاصة عقدها مجلس األمة، 
الس�ادس  الكوي�ت  أم�ر  ليصب�ح 

عرش.

ه�ل تعلم أن الحيوان الذي اذا انقطع ذيله يموت هو الحصان هل 
تعل�م ان الحيوان الذي يغلق عني واح�دة يف نومه ويبقي االخرى 

مفتوحة هو الدلفني.
هل تعلم أن الحيوان الوحيد الذي يس�تطيع ان يحمل وزنا يفوق 

وزنها ب� 50 ضعفا هو النمل.
هل تعلم أن الحيوان الذي يبكي حينما يفرح هو التمساح.

هل تعلم أن ملك الغابة اال وهو االس�د يخاف عندما يسمع صوت 
الديك. . 

ه�ل تعلم ان بعض انواع العصافر تقوم ببناء اكثر من عش لكي 
تأتي زوجته وتختار العش الذي يعجبها اكثر .

ه�ل تعلم ان النعام�ة زوجة مخلصة فانه إذا م�ات زوجها ظلت 
حزينة عليه اىل ان تموت.

هل تعلم ان الحمار يتمكن من رؤية حوافره االربعة يف وقت واحد 
وبشكل مستمر بسبب وضعية عينياه.

هل تعلم ان النعامة تعيش مدة 75 عاما وتبقى قادرة عىل التكاثر 
حتى يف عمرها الخمسني.

ه�ل تعلم ان أصغ�ر والدين يف العالم كان�ا يف الصني عام 1910 م 
بينما يبلغان من العمر 8 و9 أعوام.

ه�ل تعل�م ان مخرتع الك�ريس الكهربائي الخ�اص يف اإلعدام من 
اخرتاع طبيب أسنان.

هل تعلم ان ذكر الثعلب يقرتن بأنثى واحدة طول فرتة حياته اما 
اذا مات�ت فانه يبقى اعزب بنيما انثى الثعل�ب اذا مات الذكر فا 

يوجد لديها مانع من االرتباط بذكر اخر
هل تعلم ان عدد س�كان نيوزالندا ح�وايل اربعة مايني بينما عدد 
االغن�ام فيه�ا يفوق عدد س�كان املدين�ة حيث يبل�غ عددها 70 

مليون.

هـــــل تعلــــــم

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
الن�����������اس ه��اي  ک��دام  بالچ��ذب  اضح��ک 
مجروح�����ه بروح��ي  ت��دري  الن��اس  خ��اف 
الف��راک صع��ب  وش��کد  مح��ب  مف��ارک  ان��ه 
نوح����ه الضح��ک  حت��ی  مح��ب  واملف��ارک 
اش��م بي��ک النف��س ی��ل م��ن زم��ان نس��ی���ت
روح�������ه لوماچان��ت  النف��س  معن��ى  ش��نو 
یش��تاک م��ن  الکل��ب  البواچ��ي  م��ن  امي��وت 
مرچوح�������ه اتس��کته  ام��ه  ومت��وت  طف��ل 
اته�������ون واک��ول  بغياب��ک  الکل��ب  اصب��ر 
مفضوح������ه بدمع��ه  صفن��ه  تغدرن��ي  ب��س 

قصة وعربة

الدين اخالق وسلوك 

حكاية مثل

اختبارات شخصية

جبت األقرع يونسني .. كشف راسه وخرعني

اختر بطاقة من الفصول االربعة لتعرف نقاط قوتك وضعفك في الحب

حدث يف مثل هذا اليوم

كلمات متقاطعة
الكلمات االفقية

1 - مدين�ة ومرفأ يف جنوب باكس�تان الغربية عىل 
بحر ُعمان 

2 – ممثلة أملانية راحلة 
 3 – عكسها علم قراءة الوجوه – زهر 

 4 – تفسرية – عكسها مىش لياً 
 5 – عاصمة أوروبية – ممثلة مرصية 

 6 – مدينة إيطالية – ملكه 
 7 – االسم الثاني لصحفي لبناني راحل 

 8 – كاتب قصة – للتنفس 
 9 – شاعر لبناني راحل .

الكلمات العمودية
1 – لعبة رياضية 

2 موسيقي إيطايل – متشابهان 
3 – حرف تنبيه ويكثر بعدها القسم – اشارات 

4 – عاصمة أوروبية – ركيزة 
5 – رششف مبعثرة – غايل الثمن 

6 – عملة اسيوية – فرح 
7 – نصف أمني – يشاهد 
8 – ممثل كوميدي عربي 

9 – أسد – متشابهة .

ذهبت إمراة )مسلمة( لزيارة جارتها املسيحية املريضة فوجدتها نائمة 
يف فراشها...

فقالت لها : دعيني أرقيك بيشء من القران الكريم فنحن نستشفي به
فقال�ت له�ا الجارة : ولكن قبل ذلك اعطيني ش�يئاً من املاء ألّني أش�عر 

بالعطش
فنهض�ت وجلبت لها املاء وس�قتها ثم طلبت منها الج�ارة أن ترفع لها 
رأس�ها عن الوسادة فرفعت لها الوسادة... ثم قالت الجارة لم آكل شيئاً 
منذ أيام وال أجد من ُيعينني..أفا أحرضِت يل ش�يئاً من الطعام ؟ فقالت 
لها املرأة : حااًل س�أجلب لك شيئاً تأكلينه ولم تمض دقائق إاّل وأتت بألذ 
وأطي�ب الطعام. وبعد أن أكملت الجارة الطعام وش�بعت قالت لها املرأة 

املسلمة : هل أقرأ لِك شيئاً من القرآن؟
عندها قالت لها الجارة : ولكّني رأيت فيِك القرآن قبل أن تقرئيه !!

الحكمة من هذه القصة :
اجع�ل الن�اس تعرف من أنت من ُحس�ن ترصفات�ك ومعاملتك وأخاقك 
قراءُت�ك للق�رآن وحفظه أم�ر مطلوب ولك�ّن األفضل من ذل�ك أن يرى 

اآلخرون القرآن يف ترصفاتك وسلوكك .-

واحد يعمل و 10 يعطون االوامر .. واقع عربي
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مهني�اً: يحم�ل ل�ك القمر املتنق�ل يف برج االس�د الصديق 
أخب�اراً جديدة تتعلق بأعمالك أو يك�ون لها صلة بمرشوع 

إعاني أو بسفر أو بوضع تربوي.
عاطفي�اً: يحمل إليك هذا اليوم رومانس�ية وحّب�اً صادقاً لم تكن 
تتوقع�ه، وتب�ادل الرشيك أجمل املش�اعر التي تش�عره أن�ك تحبه 

كثراً.
صحي�اً: تس�يطر اكث�ر عىل اعصاب�ك ويكون تأث�رك قوّي�اً جّداً يف 

املحيط.

مهني�اً: يدعمك القمر من االس�د وتق�دم لك خيارات 
جدي�دة وق�د يحالف�ك الح�ظ لانتص�ار ع�ىل كل ما 

يزعجك والتغلب عىل بعض النوايا السيئة.
عاطفي�اً: تعزي�ز العاقة م�ع الرشيك أم�ر رضوري، وهو 

يرفع منسوب الثقة بينكما.
صحي�اً: ترّس مل�ا تحصل عليه م�ن تفّهم ودع�م لتحرّكاتك عىل 

مختلف الصعد، وخصوصاً عىل الصعيد الريايض.

مهنياً: انطاقة يوم مهم نش�يط وميلء بالحماس�ة 
والتف�اؤل والثقة بالنفس ونوعية فلكية دس�مة كل 

يشء جاهز ما عليك اال تنظيم جدول اعمالك.
عاطفي�اً: تقف م�ع الحبيب يف موقف صع�ب مما يزيد من 

إعجابه وحّبه لك وشعوره بإخاصك الحقيقي تجاهه.
صحياً: ساعد نفسك قبل مساعدة اآلخرين وتوجيههم يف كيفية 

املحافظة عىل صحتهم.

مهني�اً: يفتح أمامك هذا الي�وم أبواباً كانت موصدة 
وتط�ل عىل آفاق مرشقة وواع�دة، وتضع قيد التداول 

مجموعة أفكار جديدة.
عاطفي�اً: أنت ق�ادر عىل تلطيف األجواء وتس�كني الخواطر 
بينك وبني الرشيك، فتنتعش العاقة مجدداً بعد فتور العواطف.

صحياً: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود الس�يارة، لكنك لن 
تتعرض ألي أذى.

مهنياً: ح�اذر النزاعات الح�اّدة واملواجهات فهي قد 
تثر بع�ض املتاعب وتولّد ش�عوراً باإلحباط ينعكس 

سلباً عىل معنوياتك ويظهرك عاجزاً.
عاطفياً: ال تنبش أوراق املايض فهذا لن يفيدك بيشء بل قد 

يزيد األمور صعوبة مع الرشيك.
صحياً: ال تس�تغل جميع طاقتك يف العمل، بل وّفر قس�ماً كبراً 

منها ملمارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.

مهني�اً: يحّذرك هذا اليوم م�ن تغيرات ويتحدث عن 
مجازفات وعروض وتغيرات مربكة قلياً قد تبقيك 

يف حال من الااستقرار.
عاطفي�اً: تعّر عن نفس�ك بطاقة ه�ذا اليوم، وق�د تتأثر 

بيشء من املايض يعاد عىل بساط البحث.
صحياً: حني تعود من عملك إخلع عنك همومه ومش�اكله وارتد 

مابس الرياضة وانطلق.

مهني�اً: ك�ن ع�ادالً ومنصفاً م�ع اآلخرين، وال 
تح�اول إرغامه�م ع�ىل القي�ام بم�ا ال يرغبون 

القيام به.
عاطفياً: الرشيك معنّي بما يدور يف خاطرك، فصارحه 

اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك املستقبلية.
صحياً: العصبية الزائدة ليس�ت يف مصلحتك عىل اإلطاق، 

والهدوء هو مفتاح الحل لكل املشاكل.

مهني�اً: حيويت�ك فائض�ة وتعل�ن ع�ن رشاكة ما 
وتتألق بشخصية ممّيزة وتبدو متزًنا يف خياراتك.

عاطفي�اً: مصر املس�تقبل مع الرشيك يتح�ّدد اليوم، 
لكنه رهن بما تنتج منه املفاوضات بينكما.

صحي�اً: ال ت�دع أحداً يش�وش أف�كارك ويثر قلق�ك لغاية يف 
نفسه، بغية وضعك يف موقف مزعج.

مهنياً: أوضاعك يف العمل تتحسن واألمور املالية 
تزدهر ويسر كل يشء كما هو مخطط له.

عاطفي�اً: ال داع�ي إىل الغضب وف�رّس وجهة نظرك 
للحبي�ب به�دوء فه�و حتماً س�يتفهمها ويس�توعب 

األمر.
صحي�اً: تجّنب قدر اإلمكان املأكوالت الدس�مة واخرت من 

الائحة تلك الغنية بالروتيينات.

مهنياً: أوضاع مالية وترتيبات ُتفرض عليك وتخوض 
بعض املفاوضات املهمة جّداً، والتي تتعلّق بممتلكاتك 

ومكتسباتك.
عاطفي�اً: ُتبدي اهتماماً كبراً بالرشي�ك وتّطلع عىل بعض 

االمور التي قد تبقي العاقة عىل أفضل ما يكون.
صحي�اً: ال تت�رسع يف املوافق�ة عىل اتب�اع نظام غذائ�ي قبل أن 

تدرسه من جوانبه كافة، ألن الندم قد ال يفيدك الحقاً.

مهني�اً: يحم�ل ه�ذا الي�وم تغي�راً مفاجئ�اً وطارئاً 
ويؤس�س لس�فر أو لعاق�ة م�ع الخ�ارج مهمة أو 

لتغيرات إيجابية عىل صعيد املناصب.
عاطفي�اً: تضع إصبعك عىل قضي�ة عاطفية وعىل رضورة 

إحداث تصحيحات أو االنتباه إىل ترّصف الرشيك تجاهك.
صحي�اً: ال ترتك نفس�ك تنج�رف وراء املغريات الت�ي تدفعك إىل 

اإلكثار من تناول الطعام يف املناسبات، انتبه.
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الدلو
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الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: تعي�ش يوما جي�دا جدا مع وج�ود القمر يف 
برجك فتدور أحاديث رّسية وتخىش مناورات وترّكز 

عىل قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات .
عاطفي�اً: العاقة بالرشي�ك يف أفضل أيامه�ا، وهذا مؤرش 

جيد إىل إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إرشاقاً.
صحي�اً: تابع الرامج التثقيفية ذات العاقة باالهتمام بالصحة 

فهي مفيدة جداً.



الزوراء / دبي / ظافر جلود:
إكسبو  افتتاح  حفل  الخميس  اليوم  ينطلق 
موقع  قلب  يف  الوصل  ساحة  من  دبي   2020
نجوم  من  كوكبة  بمشاركة  الدويل،  الحدث 

الفن والغناء يف اإلمارات والعالم.
الحفل الذي سيضم نخبة فنية اختريت بعناية 
يف  سيذاع  املنطقة،  يف  املواهب  تنوع  لتجسد 
محمد  العرب،  فنان  ويحييه  العالم؛  أنحاء 
عبده، وفنانة العرب، الفنانة اإلماراتية أحالم 
والفنان حسني الجسمي، سفري إكسبو 2020 
دبي وأحد أهم نجوم الغناء يف الخليج والعالم 
أملاس،  الصاعدة  اإلماراتية  والنجمة  العربي، 
واملغنية اللبنانية األمريكية ميساء قرعة، التي 

سبق وُرشحت لنيل جائزة الغرامي العاملية.
سلسلة  عن  دبي   2020 إكسبو  وسيشهد 
التي سيدشنها يف  الغنائية  »أمسيات خالدة« 
العربية  األغنية  لقيرص  غنائي  بحفل  أكتوبر 
كاظم الساهر، احتفاال بأول إكسبو دويل ُيقام 
وجنوب  وأفريقيا  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
الساهر  كاظم  العرب  قيرص  سيكون  آسيا، 
ممثال لهذه املنطقة بأكملها؛ وبصفته واحدا 
من األسماء الالمعة يف سماء املوسيقى الذين 
حققوا نجاحات كبرية يف تاريخ الفن العربي. 
العربية  املوسيقى  برتاث  القيرص  سيحتفي 
أحد  وهو  الفرص،  موضوع  ضمن  الغني 
الثالثة،  دبي   2020 إكسبو  موضوعات 
مختارة  بمجموعة  املستقبل  أجيال  وسُيلهم 
من أشهر أعماله الغنائية. وسيذاع الحفل عىل 
موقع إكسبو عىل اإلنرتنت وتلفزيون إكسبو 
عدة  عرب  العالم  أنحاء  يف  وُيبث  يوتيوب  عىل 

قنوات.
مميزا  برنامجا  دبي   2020 إكسبو  ووضع 
من  األمسيات،  من  السلسلة  لهذه  وحافال 
للحضور وجمهور  تجربة مبهرة  تقديم  أجل 
الفنون  بقدرة  مستعينا  بعد،  عن  املتابعني 

واملوسيقى عىل توحيد شعوب العالم.
وسيستعرض عددا من أبرز الفنانني املبدعني 
عىل  دبي   2020 إلكسبو  الشخصية  رؤيتهم 
منهم  كل  سُيمّثل  حيث  الحدث،  فرتة  مدى 
دبي   2020 إكسبو  موضوعات  من  موضوعا 
ُتمّثل  والتي  واالستدامة(،  والتنقل  )الفرص 

رئيسا  للتقدم يف العالم. وسيبهر محركا 

مبتكرة،  بعروض  الحضور  الفنانون  هؤالء 
مستعينني بأحدث تقنيات العروض الرتفيهية 

وقدراتهم اإلبداعية.
»أشعر  الساهر:  كاظم  قال  املناسبة،  بهذه 
سنتني  غياب  بعد  ألنني  غامرة  بسعادة 
الحدث  قلب  من  الرائع   بجمهوري  سألتقي 
يف  وذلك  دبي..   2020 إكسبو  املرتقب  العاملي 
أول ليلة من »أمسيات خالدة«. ستكون هذه 
منطقتنا  بنهضة  لالحتفال  فرصة  األمسية 
عرب  املتميزة  اإلنجازات  بتلك  العالم  وتعريف 
لغة  فاملوسيقى هي   ، العربية  املوسيقى  لغة 
واحدة تتحدث بصوت كل البرش. إنه لرشف يل 
أن أكون جزءا من هذا الحدث العاملي املبهر، 
الذي يجعلنا ننظر إىل املستقبل بتفاؤل وأمل. 

وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة«.
وإكسبو 2020 دبي يقام طوال الفرتة من 1 
أكتوبر 2021 إىل 31 مارس 2022؛ وسريحب 
الحدث الدويل بزواره لنصنع معا عاملا جديدا 
عىل مدى أشهره الستة، التي ستكون احتفاال 
وتقدمها  وابتكاراتها  البرشية  بإبداعات 

وثقافاتها. 
وسيكون الفن واملوسيقى أحد األدوات املهمة 
التي سيستعني بها الحدث الدويل، بما لها من 

قوة وقدرة عىل توحيد شعوب العالم.
يف  املشاركني  العامليني  النجوم  قائمة  وتضم 

بوتشييل  أندريا  الشهري  األوبرا  مغني  الحفل 
إييل  الربيطانية  األغاني  ومؤلفة  واملغنية 
غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت 
النغ النغ والفنانة الحائزة عىل أربع من جوائز 
الغرامي أنجيليك كيدجو، واملمثلة الحائزة عىل 
جائزة غولدن غلوب واملغنية ومؤلفة األغاني 

أندرا داي. 
يستمد حفل االفتتاح اإللهام من شعار إكسبو 
2020 دبي »تواصل العقول وُصنع املستقبل«، 
مليئة  رائعة  رحلة  يف  الجمهور  حيث سيأخذ 
باإلبهار، يستعرض عربها موضوعات الحدث 
وُيربز  واالستدامة(،  والتنقل  )الفرص  الدويل 
القيم اإلماراتية الراسخة ورؤية إكسبو 2020 
يف  بلدا   192 بمشاركة  ترحيبا  وأهدافه،  دبي 

هذا الحدث الدويل االستثنائي.
التنفيذي  الرئيس  غوشة،  طارق  وقال 
إكسبو  والفعاليات،  الرتفيهية  لألنشطة 
2020 دبي: »بينما تتجه أنظار العالم إىل دولة 
الرائعة  األمسية  تلك  يف  سنحتفي  اإلمارات، 
دبي   2020 إكسبو  بانطالق  ُتنىس  لن  التي 
وبروح التفاؤل والتعاون التي يجمع بها هذا 

الحدث الدويل العالم«.
مبينا »سنؤكد عىل التزامنا باستضافة نسخة 
العالم  تبهر  الدويل  إكسبو  من  استثنائية 

وتلهمه بغد أفضل للجميع«.

“ال تغنيلي” هدية مؤثرة من روان بن حسني إىل مجهورها

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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»شاهد«  ملنصة  جديدة  عاملية  بصمة  يف 
األعمال  خارطة  عىل  وجودها  ُترّسخ 
عمالن  حاز  العالم،  مستوى  عىل  األصلية 
ترشيحات  األصلية«  شاهد  »أعمال  من 
األكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون 
ضمن »جائزة اإليمي بنسختها الدولية« – 
International Emmy Awards لهذا العام 

 .2021
منة  النجمة  ترشحت  السياق،  هذا  يف 
 Best( ملمثلة  أداء  أفضل  فئة  عن  شلبي 
Performance By an Actress( عن دورها 
جمعة«  يوم  أسبوع  كل  »يف  مسلسل  يف 
ترشح  كما  األصلية«،  شاهد  »أعمال  من 
مسلسل »بريوت 6:07« عن فئة املسلسالت 
وهو   ،)Short Form Series( القصرية 

كذلك من »أعمال شاهد األصلية«.

الجدير ذكره أن الدراما البوليسية املشوّقة 
عن  مأخوذة  جمعة«  يوم  أسبوع  كل  »يف 
رواية الكاتب ابراهيم عبد املجيد، وهو من 
ابراهيم،  وإياد  املجيد  عبد  ابراهيم  تأليف 
وبطولة  الخضري،  شاكر  محمد  وإخراج 

منة شلبي وآرس ياسني.
»تحية  عنوان  فيحمل   »6:07 »بريوت  أما 
ويتطّرق  ُينسوا«  ولن  ولم  رحلوا  الذين  إىل 
أُريد  حيث  األليم،  بريوت  مرفأ  النفجار 
الضحايا  ألرواح  تكريماً  يكون  أن  للعمل 
اإلنقاذ  فرق  من  والشجعان  واملفقودين 
البرشية  الخسائر  عند  ووقوفاً  وسواهم، 
جرّاء  من  الهائلة  واملادية  واملعنوية 
قصرية  قصص  ضمن  وذلك  االنفجار، 
تتطرق لها كل حلقة، مستوحاة من أحداث 

واقعية وأشخاص حقيقيني.

إمييه صياح و »رقصة املطر«

عمالن من أعمال شاهد األصلية مرّشحان

 

لـ»جائزة اإلميي بنسختها الدولية«

تارا عبود: صبا مبارك سبب بطوليت يف فينيسيا

مبشاركة كوكبة من جنوم الفن والغناء يف اإلمارات والعامل

حتضريات النطالق إكسبو 2020 دبي وصوت الساهر 
سيكون حاضرا يف أول ليلة من »أمسيات خالدة«

حظر التطبيق عن هواتف “آيفون” 
وأندرويد” القديمة إلى األبد بعد شهر

صدمة لمستخدمي واتسآب 

)غوغل( تطلق خدمات جديدة لذوي 
االحتياجات الخاصة

نقلبت أحبدث التقاريبر خبربا غري 
سار للماليني من مستخدمي تطبق 
واتسآب، حيث كشفت أنه سيتوقف 
قريببا عن دعم الكثبري من الهواتف 
التطبيبق  أن  يعنبي  مبا  الذكيبة، 
سيتوقف تماما عن العمل عىل هذه 
األجهزة.ويرتقبب أن يببدأ تطبيبق 
املراسلة الشبهري يف إزالة الدعم عن 
هواتف “آيفون” وأندرويد” القديمة 
إىل األببد، مبع بداية شبهر نوفمرب، 
املسبتخدمون  سبيحتاج  حيبث 
املتأثرون إما إىل تحديث برامجهم أو 
رشاء هاتف جديد.وإذا كان الجهاز 
قديما جدا بحيبث ال يمكن تحديثه، 
سيحتاج املستخدم إىل الحصول عىل 
هاتبف جديد عبىل أي حال.ويتوقع 
أن يتأثبر أكثر من 40 طرازا مختلفا 
املوعبد  وحبدد  الذكيبة.  للهواتبف 
النهائي للتحديث بب1 نوفمرب، وبعد 
ذلك سيتوقف “واتس آب” عن العمل 
نهائيا.أمبا مسبتخدمو “أندرويد”، 
إصبدار  تشبغيل  إىل  فسبيحتاجون 
“أندرويبد 4.1” أو إصبدار أحبدث. 
وهبذا يعنبي أن مجموعة كبرية من 
الهواتف الشبهرية سبتفقد إمكانية 
الوصبول إىل “واتبس آب”، بمبا يف 
إس  غاالكبي  “سامسبونغ  ذلبك 
3” و”هبواوي أسبيند ميت”.بينما 
يجبب عبىل مسبتخدمي “آيفون”، 
 iOS أن يحصلبوا عىل نظام تشبغيل
10 أو إصبدار أحبدث، وبالتايل فإن 

مستخدمي “آيفون 4” أو أقدم، هم 
من سبيفقدون إمكانية الوصول إىل 
التطبيبق.ويف حبال لم تقبم مطلقا 
إس”   6 “آيفبون  جهباز  بتحديبث 
و”آيفبون 6 إس بلبس” و”آيفبون 
إس إي”، فستفقد إمكانية الوصول 
حتبى تقوم بتحديبث الجهاز، وذلك 
 iOS ألنهبا أطلقت بنظام التشبغيل
األجهبزة  تحديبث  9.وباإلمبكان 
الثالثبة إىل iOS 15، أحبدث إصبدار 
لنظام تشبغيل “آبل”، واالسبتمرار 
يف الوصول إىل “واتس آب”.وتتوقف 
رشكات التكنولوجيبا بانتظبام عن 
دعم األجهبزة القديمة، حيث فعلت 
“غوغبل” ذلبك تمامبا مبع هواتف 
“أندرويد” القديمة وأوقفت تشغيل 
و”خرائبط  و”يوتيبوب”   Gmail
غوغل”.وأحيانبا يرجع السببب يف 
ذلبك إىل عبدم فعاليبة التكلفبة يف 
اسبتمرار عمبل التطبيقبات عىل 

اإلصبدارات القديمبة جبدا من 
iOS أو “أندرويد”.وهبو الحال 
بشبكل خاص إذا كانت نسبة 
صغرية فقط من املستخدمني 

هبذه  بتشبغيل  يقومبون 
اإلصبدارات القديمة مبن الربامج.

ويمكن أن يمثل اسبتخدام الربامج 
القديمة أيضا مخاطر أمنية كبرية، 
لذلك عليك أن تقبوم بالتحديثات إذا 
لبم تسبتطع الحصبول عبىل هاتف 

جديد.

أضافبت غوغبل أدوات جديدة لبذوي االحتياجبات الخاصة ممن ال يسبتطيعون 
اسبتخدام هواتفهبم باالعتمباد عىل الصبوت أو اليديبن، من خبالل تطبيق يتيح 
للمستخدمني التواصل بفضل حركات الوجه.وضمن هذا التطبيق الذي يحمل اسم 
)بروجكت أكتيفايت(، ترصد الكامريا حركات الوجه، بما يشمل عقد الحاجبني أو 
فتح الفم أو االبتسبام أو النظر يميًنا أو يسباًرا، ما يتيح تفعيل خصائص محددة 
مسببقا من بينها اإلدالء بجملة أو إرسال رسالة نصية أو القيام باتصال.ويتوجه 
التطبيق خصوًصا إىل األشبخاص املصاببني بالتصلب اللويحي أو الضمور العضيل 
أو الشبلل الدماغي.وقالت ليزي ليليانفيلد، مديرة البحوث بشأن هذا املنتج خالل 
مؤتمر صحايف: “كنا نريد إنجاز يشء يعمل بصورة مستقلة عن تقنيات املساعدة 
األخرى ويكون يسبري التكلفة وقابباًل للحمل ورسيًعا”.وببات تطبيق )بروجكت 

أكتيفايت( متوفًرا باإلنكليزية يف الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا وأسرتاليا.

نالت رشكة املبادرة التكنولوجية الوطنية الروسية، براءة اخرتاع أول جهاز 
عايل الدقة لقياس مسبتوى الغلوكوز يف الدم من دون جراحة، يف الواليات 
املتحبدة والصني واليابان.ويشبري املكتبب اإلعالمي للرشكبة، إىل أن إدارة 
الرشكة تخطط لتسبويق الجهاز يف األسبواق العاملية العام املقبل.ويقول 
مصبدر يف الرشكة: “ابتكرت رشكبة )Brain Bit( جهازاً يسبمح بقياس 
مسبتوى الغلوكوز يف الدم من خالل ربط ثالثة أصابع  السبابة والوسطى 
والبنرص باملستشبعر. وقد أظهرت نتائج االختبارات الرسيرية، أن الجهاز 
يتوافق مع معايري ISO، حيث أن نسببة الخطبأ فيه ال تتجاوز %15 مثل 
أجهزة قياس مستوى السبكر يف عينة من الدم املستخدمة حالياً.والهدف 
من ابتكار هذا الجهاز هو تسهيل حياة مرىض السكري، الذين يضطرون 
إىل وخز أصابعهم عدة مرات يف اليوم لقياس مسبتوى الغلوكوز يف دمهم.

وتجبدر اإلشبارة، إىل أن الرشكبة املبتكبرة حصلت عىل ببراءة اخرتاع من 
عرشين دولة أخرى بينها بريطانيا وفرنسبا وأملانيا وإسببانيا وسويرسا 
والسبويد.ويتوقع املبتكرون، أن يسبجل الجهاز قبل نهاية العام الجاري 
كجهاز طبي يف روسبيا، وبعد ذلك يبدأ إنتاجه املتسلسبل، ويف عام 2022 

سيطرح يف أسواق آسيا وبعد سنة يف السوق األمريكية.

قبام علماء بابتكار أول قهوة تم تعديلهبا وراثيا، حيث جرى إعدادها يف 
املخترب، كما ويقول العلماء أنها تتميز بب”نكهة ومذاق تشببه القهوة 

الحقيقية”.واسبتخدم الباحثون، املقيمون يف فنلندا، عملية تسبمى 
الزراعة الخلوية والتي تتضمن استخراج الخاليا من عينة نباتية أو 

حيوانية صغرية.ويف أحدث مثال للبدائل املزروعة يف املخترب، أخذت 
عينبات من الخاليا مبن )Arabica(، مصنع قهوة شبهري يمثل 

)56(% من اإلنتاج العاملي، ثم نقلت عينات الخاليا إىل املفاعالت 
الحيوية إلنتباج الكتلة الحيوية، والتي جبرى حصادها من 

أجل التحميبص والتخمري.ومع القهوة املزروعة يف املخترب، 
يعتبرب الباحثون أن بإمكانهم معالجة قضايا االسبتدامة 
التبي تواجه صناعبة القهبوة العاملية، مثبل الحاجة إىل 
توفري مساحة لنباتات القهوة ملواكبة الطلب النهم عىل 
املرشوب يف جميع أنحاء العالم.وتبني أن الُدفعات األوىل 

التبي تنتجهبا )VTT( يف املخترب لها رائحبة وطعم مثل 
 )VTT( القهبوة التقليدية، وفقا لنتائج التحليبل الحي، وتعتمد عملية إنتاج
عىل التكنولوجيا الحالية والراسخة مثل تشغيل املفاعالت الحيوية التقليدية.

وعالوة عىل ذلك، ُقّدمت فكرة إمكانية اسبتخدام خاليا القهوة يف صنع القهوة 
يف عبام 1974 من قبل عالم النبات ب. تاونسبيل.ولكن علماء )VTT( وضعوا 
النظرية موضع التنفيذ باستخدام املرشوب املُصنع يف املخترب، والذي يعتقدون 

أنه يمكن أن يصل إىل السوق بحلول عام 2025.

اختراع أول جهاز لقياس مستوى 
السكر في الدم من دون جراحة

علماء يبتكرون أول قهوة معدلة وراثيا

  

تغريدات

مصطفى الكاظمي

اليسا

 تونس اجلميلة يف كل شيء تنتصر للمرأة 
مرة جديدة. مربوك هلذه الدولة احلبيبة 
انتصارها للمساواة عرب أول رئيسة حكومة. 

إنها نون التأنيث والنصر!

تلقينا مبسؤولية كبرية بيان مساحة املرجع األعلى، 
ــيد علي السيستاني )دام ظله(، حول االنتخابات  الس

مبضامينه الوطنية واإلنسانية العالية.
ــة العملية  ــة حبماي ــات الدول ــزام مؤسس ــد الت نؤك
ــحني إىل االلتزام بالقانون  االنتخابية، وندعو املرش
ــعة وُحسن  ــاركة الواس والضوابط، والناخبني إىل املش

االختيار.

برهم صاحل ..
 رؤية للمستقبل

هامش

سواء يف خطابه من عىل منصة األمم املتحدة أو مقابلته مع قناة »يس 
تتعلق  الرئيس برهم صالح رؤى ومعالجات  األمريكية قدم  أن«  أن 
بمستقبل إقليم الرشق األوسط السيما بعد اإلنسحاب األمريكي من 
املنطقة  لهذه  واشنطن  ترك  من  تداوله  يجري  ومابات  إفغانستان 
تحالف  كان  وإذا  وروسيا.  الصني  نحو  أولوياتها  تحولت  أن  بعد 
»أوكوس« الذي ضم الواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا وبريطانيا 
الغواصات  وماترتب عليه من غضب فرني بسبب تحويل صفقة 
من باريس اىل واشنطن أحد مؤرشات التحول اإلسرتاتيجي يف املوقف 
األمريكي. والبد أن يثار هنا سؤال وهو ما العمل »عىل كولة« لينني؟ 
اليس األوىل بدول املنطقة البحث عن صيغ ومعالجات ملستقبلها عىل 
ممن  الكبار  من  اآلخرين  إرادات  عن  بعيدا  واملستويات  الصعد  كل 
كانوا يتقاسمون  النفوذ يف هذه املنطقة من العالم أيام كان نفطها 
»يقرأ ويكتب« قبل أن ترتاجع أهميته اىل مستويات برغم التذبذب  يف 

أسعاره  صعودا وهبوطا.
العالم  العراق هو يقف مخاطبا  بقدر ماحمل هم  فالرئيس صالح 
من عىل منصة العالم األمم املتحدة فإنه حمل الهموم التي يشعر بها 
الجميع. فقد أكد »الحاجة اىل منظومة  جديدة )بني دول املنطقة( 
اإلرهاب  تحديات  ملواجهة  اإلقتصادي  والرتابط  التعاون  تستند عىل 
أن  يمكن  حيث  الرافدين«  وادي  »إنعاش  اىل  دعا  كما  والتطرف«. 
يكون ذلك »منطلقا لجميع دول الرشق األوسط بيئيا ومواجهة أزمة 
التغري املناخي وإرساء مفاهيم اإلقتصاد األخرض«. فالرئيس صالح 
إسقاط  باب  من  يعد  كالما  يقول  لكي  املتحدة  األمم  اىل  يذهب   لم 
بقدر  مهمة  مقاربات  قدم  بل  املناسبات.  هذه  مثل  يف  الفرض 
فإنه قدم  ذلك,  تدارك  يتم  لم  وإنذارات يف حال  ماتتضمن تحذيرات 

حلوال عملية ملن يريد أن يعمل قبل فوات األوان.
الدكتور  واصل  أن(  أن  الب )يس  قناة  معه  أجرتها  التي  املقابلة  ويف 
التي  واألزمات  املشاكل  لجملة  العملية  تصوراته  صالح  برهم 
تعانيها املنطقة والعالم. ومن بني ماينبغي التذكري به قوله إن درس 
البد  الدعم  كان  وأيا  عاما   20 طوال  األمريكي  والوجود  إفغانستان 
وعىل  والخالص«.  النجاح  »اليمكن  بدونه  إذ  الرشيد«  »الحكم  من 
صعيد املنطقة وماهي األولويات فإن الرئيس صالح كرر أطروحته 
يف حوار متوازن لدول املنطقة داعيا اىل »حوار برغم الخالفات وبرغم  
اىل   بحاجة  املنطقة  أن  الخصوص  هذا  يف  قدمه  ومما  القطيعة«. 
»خطط تتعلق بالبنية التحتية وتوسيع ودمج إقتصاداتنا ومكافحة 
الرعاية  الجيد,  التعليم  العمل,  »فرص  اىل  باإلضافة  املناخ«  تغري 
الصحية«. ولعل أقوى تحذير وجهه الرئيس صالح يتمثل يف املعادلة 
غري املتوازنة بني املوارد وزيادة عدد السكان. فالعراق مثال يبلغ عدد 
مليون نسمة ويف عام »2050 سيصبح نحو 80   40 اليوم  نفوسه 
ينطبق  صالح  الرئيس  رؤية  حسب  نفسه  الحال  نسمة«.  مليون 
الوظائف  »إيجاد  نظره  وجهة  من  يصعب  حيث  املنطقة  دول  عىل 
لألجيال القادمة إذا إستمرت الديناميكية الحالية من الرصاعات يف 

املنطقة«.

محزة مصطفى

بعد إنهائها تصوير مشاهدها ضمن 
الخامس من سلسلة  املوسم  أحداث 
يف  صياح  إيميه  أن  يبدو  »الهيبة«، 

طريقها لتجربة درامية جديدة.
ثابته  بخطوات  تخطو  صياح  إيميه 
الدراما، فمع قرب عرض املوسم  يف 
الخامس من »الهيبة« الذي شاركت 
سلسلة  بطالت  كآخر  إيميه  فيه 
ُرشحت  حسن،  تيم  أمام  الهيبة 

تجربة  يف  النسائية  البطولة  لتقديم 
»رقصة  عنوان  تحمل  جديدة  درامية 
صادق  رشكة  أن  علم  حيث  املطر«، 
الصباح تحدثت مع إيميه عن املسلسل 
وأبدت موافقتها عىل الدور الذي تجسده 

ضمن األحداث أمام مكسيم خليل.
جو  املخرج  إلخراجه  ُرّشح  واملسلسل 
مسلسله  حلقات  نجاح  بعد  عيد  بو 
نسيب  لنادين  زهرة«  »صالون  األخري 

شاشة  عرب  النهار  ومعتصم  نجيم 
يحتل  حيث  اإللكرتونية،  شاهد  منصة 
املركز األول بنسب املشاهدة عرب شاشة 

املنصة.
القصرية  للدراما  سينتمي  واملسلسل 
أيضاً  واملقرر عرضه عرب شاشة شاهد 

خالل املوسم الشتوي القادم. 
عرض  إيميه  تنتظر  آخر،  صعيد  عىل 
شاشة  عرب  »الهيبة«  حلقات  أوىل 

يشهد  حيث  اإللكرتونية  شاهد  منصة 
درامياً  »الهيبة«  مسلسل  أحداث  نهاية 
لُيستكمل يف ما بعد ضمن عمل سينمائي 

ضخم.
هناك  يكون  أن  مصدر  نفى  ذلك،  إىل 
للقيام  اآلن  حتى  نسائية  ترشيحات 
السينمائي  العمل  يف  البطولة  بدور 
املنتظر واملقرر البدء بالتحضريات خالل 

األسابيع القادمة.

أن  يف  عبود  تارا  األردنية  نجحت  
ضمن  واسعة  جماهريية  تنال 
فينسيا  مهرجان  فعاليات 
العرض  مع  الدويل  السينمائي 
»أمرية«  لفيلمها  األول  العاملي 
يف  جوائز  ثالثة  حصد   الذي  

املهرجان.
 وتقول تارا عبود »أمرية هي 
مراهقة،  فلسطينية  فتاة 
الشخصية  بقوة  تتمتع 
وحبها الشديد للتحدي، كما 

تحب والدها كثرياً، وتتعرض ملواقف 
نفسها  يف  تفكريها  تعيد  تجعلها 
ما  حياتها  طريقة  يف  تفكري  وتعيد 

يضعها يف أزمة نفسية.
ما  أكثر  هي  الفيلم  قصة  وتضيف 
وشجعني  الفيلم  لقبول  دفعني 
ورق  قرأت  وعندما  كثرياً،  للدور 
تغريت  وكيف  الدور  أحببت  أمرية 
األحداث،  مع  وتبّدلت  شخصيتها 
كما أن صبا مبارك هي من رشحتني 
العمل معها  الرائع  من  فكان  للدور 

ومع طاقم العمل وأبطاله خصوصاً 
دياب  محمد  بحجم  مخرج  مع 

وأبطال كبار كزمالئي يف الفيلم.
الدورقالت.. قبول  يف  ترددها  وعن 
الدور  من  متخوفة  كنت  املؤكد  من 
الفيلم  يف  أساسياً  دوراً  أخذت  ألنني 
نجوم  العمل  يف  يشاركني  وكان 
تجربة  أول  كانت  وهذه  كبار، 
أن  دائماً  أحاول  سينمائية يل فكنت 
أعطي كل ما عندي للدور لكي أظهر 
بنفس مستوى النجوم املشاركني يف 

العمل، فكان يطاردني دائماً شعور 
الحماسة طغت عىل  بالخوف ولكن 

هذا الشعور..
وصبا  دياب  مع  العمل  ان  وذكرت 
رائعاً  كان  األبطال  وباقي  وعيل 
وقد  بالدور،  كثرياً  واستمتعت  جداً 
كثرياً  دياب  محمد  املخرج  ساعدني 
وكان  الفنية  أمكانياتي  ألظهر 
العمل  وأبطال  دائماً،  يشجعني 
وكان  اإليجابية  الطاقة  أعطوني 

رشفاً كبرياً يل أني عملت معهم.

أطلقبت روان بن حسبني أغنيتها الثانية 
بعنبوان »ال تغنيبيل« مبن كلمبات 

محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، 
توزيبع نبور هاشبم، ميكس 
وماسبرتينغ طيبف عادل. 
األغنيبة ايقاعية عرصية 
شببابية تحاكبي فيهبا 
روان الحبيب بإحسباس 

وأداء متمّكن، كما أنها 
أقرب إىل السهل املمتنع 

من ناحية الكالم واللحن 
والتوزيع حيث تنقلت فيها 

من مقطع إىل آخر بسالسة وخفة. أما 

الكليبب الذي أخرجه كاتب األغنية محمد 
سبعيد حارب، فقد حاول من خالله 
أن يقبدم روان بصبورة شببابية 
عرصيبة خصوصباً مبن خبالل 
اللبوكات التبي اعتمدتهبا مبن 
الترسيحات واملكياج والثياب يف 
الديكور، عدا  مشهدية متعددة 
الغرافيكس واملعاني  عن تقنية 
التبي صّورها املخبرج من خالل 
صبورة القلبب والعيبون املتكررة، 
متجبددة  مؤثبرة  روان  متفاعلبة 
وعرصية من خالل هذا العمل الذي يشكل 

نقلة نوعية لها وسيكون بمثابة هدية ملتابعيها. 
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