كردستان تتسلم  200رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مليار دينار من بغداد
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة املالية يف اقليم كردستان ،امس االثنني،
تسلمها  200مليار دينار عراقي من الحكومة
االتحادية يف بغداد.وقالت يف بيان مقتضب ،تلقته
«الزوراء» :إنه يف اطار االتفاق املوجود بني حكومة
اقليم كردستان والحكومة االتحادية وصل (االمس)،
اىل االقليم مبلغ  200مليار دينار عراقي.وبحسب
بيان وزارة املالية الكردستانية ،فإن «االتفاق املربم
بني بغداد واربيل ينص عىل أن ترسل الحكومة
االتحادية مبلغا ً قدره  200مليار دينار لغاية نهاية
العام الجاري كسلفة لحني االنتهاء من تدقيق
واردات االقليم من قبل لجنة الرقابة االتحادية».

املالية تباشر إطالق رواتب املتقاعدين

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة املالية ،امس االثنني ،املبارشة باطالق رواتب املتقاعدين لشهر
ترشين االول.وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :انها «وجهت هيأة التقاعد
الوطنية باطالق برفع رواتب املتقاعدين املدني والعسكري لشهر ترشين االول
الجاري ابتدا ًء من يوم غدٍ».واضافت ان «عىل إدارات مرصيف الرشيد والرافدين
إستكمال إجراءات دفع رواتب املتقاعدين املدني والعسكري للشهر الحايل عرب
بطاقات الدفع االلكرتوني «.ونفت الوزارة «كل االخبار املتداوله عرب وسائل
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي بشأن تأخر اطالق الرواتب وعدم توفر
السيولة ،إذ ان التأخر تزامن مع عطله اليوم الوطني لجمهورية العراق».
ودعت «كل وسائل االعالم إىل توخي الدقة والحذر بنقل االخبار واعتمادها من
خالل موقع الوزارة االلكرتوني وصفحاتها عىل موقعي التواصل االجتماعي
الفيسبوك وتويرت».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7574 :الثالثاء  5تشرين االول 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7574 Tue 5 Oct 2021

خطة تأمني االنتخابات ..ال قطوعات للطرق وال حظر للتجوال يف يوم االقرتاع

مستشار الكاظمي لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجنة االم�ن والدف�اع النيابية
عن تفاصي�ل الخطة االمني�ة الخاصة
باالنتخابات ،وفيما اك�دت عدم وجود
قطوعات للطرق يف يوم االقرتاع ،اش�ار
مستشار رئيس الوزراء اىل ان املفوضية
س�تتخذ االجراءات القانوني�ة الالزمة
بح�ق املخالفين لشروط الحملات
االنتخابية.
وق�ال عضو لجن�ة االم�ن ،النائب بدر
الزي�ادي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
لجنت�ه حرصت على متابع�ة الخطط
الخاصة بتأمني االنتخابات مع اللجنة
االمني�ة العلي�ا لالنتخاب�ات .مبينا :ان
الخطة تتضمن وجود رجال امن يف كل
دائرة انتخابية عىل شكل اطواق لتأمني
العملية االنتخابية.واضاف :ان الطوق
االول يتأل�ف م�ن حماي�ة املنش�آت،
والثاني من الرشطة املحلية ،أما الطوق
الثالث فيتأل�ف من الجيش او الرشطة
االتحادية .الفتا اىل :ان املحافظات التي
فيها نقص للقوات االمنية تم تعزيزها
بق�وات اضافي�ة لضمان وج�ود قوات
أمنية كافية يف كل املحافظات.واش�ار
اىل :ان الخط�ة إذا تم تطبيقها بش�كل
صحيح وارشكت جميع القوات االمنية
فس�تكون االنتخاب�ات مؤمنة بش�كل
جيد .موضح�اً :أن الخطة تمنع دخول
الهاتف الج�وال اىل مكان االقرتاع حتى
ال يت�م التصوي�ر ،وكذل�ك ال تتضم�ن

 :اختاذ اإلجراءات القانونية حبق املخالفني لشروط احلمالت االنتخابية

قطوعات للطرقات والحركة س�تكون
طبيعي�ة ،لس�هولة وص�ول الناخبين
اىل مراك�ز االقرتاع.م�ن جهت�ه ،توقع
مستش�ار رئي�س ال�وزراء لش�ؤون
االنتخاب�ات ،عب�د الحسين الهنداوي،
ب�أن تكون هناك مش�اركة واس�عة يف
االنتخاب�ات املقبلة.وق�ال الهنداوي يف
حديث لـ”الزوراء” :ان جميع املعطيات
تشري اىل ان االنتخابات املقبلة ستكون

مغاي�رة ع�ن س�ابقاتها م�ن ناحي�ة
مشاركة الناخبني والنزاهة والشفافية،
حي�ث نتوق�ع أن تش�هد مش�اركة
واس�عة م�ن قب�ل الناخبني.وبش�أن
الصم�ت االنتخابي ،اوض�ح الهنداوي:
ان املرش�حني يح�ق له�م االس�تمرار
بحمالته�م االنتخابي�ة حت�ى قبل 24
س�اعة من موعد انطلاق االنتخابات،
ما يعني أن الصمت االنتخابي سيبدأ يف

تمام الساعة السادسة صباحا ً من يوم
الس�بت املوافق  .9/10/2021مشيرا ً
اىل :أن هذا التحدي�د يتوافق مع أحكام
امل�ادة ( )22م�ن قان�ون االنتخاب�ات
رقم (  ) 9لس�نة .2020وأش�ار إىل :أن
املفوضية ستتخذ اإلجراءات القانونية
الالزم�ة بح�ق كل م�ن يخالف رشوط
الحمالت االنتخابية وال يلتزم باألنظمة
والتعليم�ات الص�ادرة عنه�ا .مؤك�دا ً

وصول الدفعة االوىل من املراقبني الدوليني ملراقبة االنتخابات العراقية

رضورة االلت�زام ببنود وثيقة الس�لوك
االنتخاب�ي بش�أن القواع�د الواج�ب
االلتزام بها يف االنتخابات من قبل قادة
األحزاب السياسية العراقية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظم�ي 6 ،توجيهات للقوات االمنية
بشأن االنتخابات تمثلت بما ييل:
 .1عىل القوات األمنية تفعيل الجهدين
األمني واالستخباري ،ومنع التأثري من
قبل أي جهة عىل الناخبني.
 .2رفض اس�تغالل القوات األمنية من
أي طرف س�يايس ،وس�تتم املحاس�بة
بش�دة على أي ش�كل م�ن أش�كال
االس�تغالل ،وعلى الق�وات االلت�زام
بالحيادية الكاملة.
 .3يمن�ع منع�ا ً باتا ً غل�ق الطرق يف أي
دائ�رة انتخابي�ة ،بقص�د التأثير عىل
الناخبني لصالح أي طرف سيايس.
 .4التع�اون م�ع املفوضي�ة العلي�ا
املس�تقلة لالنتخاب�ات وم�ع املرشفني
الدوليني ،وتسهيل مهامهم.
ُ .5يمنع قي�ام الضباط بممارس�ة أي
تأثري عىل الجن�ود واملراتب عند إدالئهم
بأصواتهم ،لصالح أي طرف سيايس.
 .6كل التج�اوزات س�يتم تس�جيلها،
وسترفع إىل مفوضي�ة االنتخاب�ات
للتعام�ل معه�ا قانوني�ا ً مهم�ا كان
مصدرها.وم�ن املق�رر ان تج�ري
االنتخابات الربملانية يف يوم االحد املقبل
العارش من ترشين االول .2021

املنتخب األومليب حيقق الفوز على فلسطني يف افتتاح بطولة غرب آسيا

ص6

الفنانة اللبنانية إليسا تستعد إلحياء أول حفل غنائي هلا يف بغداد

االخرية

العراق ولبنان يوقعان مذكرات تفاهم
لرفع مستوى التبادل التجاري

بغداد /الزوراء:
أعلنت غرفة تجارة بغداد ،امس االثنني،
توقي�ع مذك�رات تفاهم لرفع مس�توى
التبادل التجاري ،فيما اكد وزير الصناعة
اللبناني ،جورج بوشكجيان ،العمل عىل
خلق تعاون اقتصادي وصناعي وتجاري
وزراعي يخدم لبنان والعراق.وذكر بيان
لغرف�ة تجارة بغداد تلقته “الزوراء” :ان
“اعمال مؤتمر االعمار العراقي اللبناني،
انطلق�ت يف العاصم�ة اللبنانية بريوت،
بحضور وزير الصناعة اللبناني وسفري
الع�راق يف بريوت وس�فري لبنان يف بغداد
ومدير عامة الرشك�ة العامة للمعارض
والخدم�ات التجاري�ة يف وزارة التج�ارة

العراقية ورئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراع�ة يف جبل لبنان وبيروت ونائب
رئيس غرفة تجارة بغ�داد بحضور عدد
كبري من الرشكات العراقية واللبنانية يف
مختلف املجاالت”.واض�اف ان “املؤتمر
يه�دف لتنظي�م املع�ارض واملؤتم�رات
االقتصادية والصناعية بني غرفة تجارة
بغداد وبيروت ،ويعمل عىل تعزيز الدور
االقتصادي بني العراق ولبنان وتنش�يط
دور القطاع الخاص بني البلدين ليشمل
القط�اع التجاري والصناع�ي والصحي
وقط�اع الس�ياحي والبيئ�ي والزراع�ي
والطاقة املتجددة”.

تفاصيل ص2

توقف مفاجئ لتطبيقات “الفيسبوك والواتسآب
وانستغرام” واالتصاالت حتدد األسباب

بغداد /الزوراء:
توقفت تطبيقات “الفيسبوك والواتساب
وانس�تغرام” بش�كل مفاج�ئ يف بعض
دول العال�م ،ومن ضمنه�ا العراق ،فيما
ح�ددت وزارة االتصاالت أس�باب توقف
خدم�ات التواص�ل االجتماعي.وق�ال
املتح�دث باس�م وزارة االتص�االت ،رعد
املش�هداني ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“خللا بمنظومة االنرتن�ت العاملية أدى
لتوق�ف العديد م�ن تطبيق�ات التواصل
االجتماعي”.وأض�اف إن “العط�ل الذي
ش�هدته تطبيقات فيس بوك وانستغرام
وواتس�آب عامل�ي ول�م يقتصر على
العراق لوحده”.وتس�بب عطل مفاجئ،
ام�س االثنين ،بوق�ف تطبيق�ات فيس

ب�وك وانس�تغرام وواتس�آب يف العراق.
وأبلغت عدة دول عربية وأجنبية بتعطل
الخدم�ات الثلاث فيه�ا أيض�ا ً بش�كل
مفاجئ ،فيما لم تنرش رشكة فيس بوك
املالك�ة للتطبيق�ات الثالث�ة أي توضيح
حتى اآلن.وأدلت رشكة فيس بوك املالكة
لتطبيق فيس بوك وانستغرام وواتسآب،
مس�اء ام�س اإلثنين ،ب�أول تعليق بعد
تعطل تطبيقاتها الثالثة.وقالت الرشكة
بتغريدة عىل موقع (تويرت) “نحن ندرك
أن بعض األش�خاص يواجهون مشكلة
يف الوص�ول إىل تطبيقاتن�ا ومنتجاتن�ا،
ونعم�ل عىل إع�ادة األم�ور إىل طبيعتها
يف أرسع وق�ت ممك�ن ،ونعت�ذر عن أي
إزعاج”.

بعد تسجيل  1956إصابة و 27حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تواصل االخنفاض وعدد
امللقحني يتخطى الـ  4ماليني و 845ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة ،ام�س االثنين،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املس�تجد يف العراق ،فيما اكدت تس�جيل
 1956اصاب�ات جدي�دة و 27حالة وفاة
وش�فاء  3184حالة.وذك�رت الوزارة يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم ام�س ، 16757 :ليصبح
ع�دد الفحوصات الكلي�ة،15291079 :
مبين�ة انه ت�م تس�جيل  1956اصابات

جدي�دة و 27حالة وفاة وش�فاء 3184
حالة .واضافت :ان عدد حاالت الش�فاء
ال�كيل ،)95.7%( 1925653 :بينما عدد
حاالت االصابات ال�كيل ،2011634 :أما
عدد الحاالت التي تحت العالج،63589 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املرك�زة ،418 :وع�دد ح�االت الوفي�ات
الكيل ،22392 :الفتة اىل ان عدد امللقحني
لي�وم ام�س ، 26378 :ليصب�ح ع�دد
امللقحني الكيل.4845750 :

صاحل يؤكد أهمية املشاركة الواسعة
يف االنتخابات والكاظمي يعلن جناح
احملاكاة االنتخابية األخرية
«العملية االنتخابية س�تخضع إلجراءات
فني�ة اس�تثنائية ملن�ع التزوي�ر وضمان
ص�وت العراقيني».وتابع أن «التنوع الذي
يزخ�ر ب�ه العراق م�ن مختل�ف املكونات
واألطياف عنرص إثراء للوضع االجتماعي
والس�يايس والثقايف ،وينبغ�ي أن يتحول
هذا التنوع إىل عنرص قوة ،وأن يتم تجاوز
مصطلح األقلي�ات إىل مصطلح املكونات
عند توصيف التنوع العراقي الكبري».وأكد
رئيس الجمهورية أن «املشاركة الواسعة
للمكون�ات العراقي�ة رضورة م�ن أج�ل
حض�ور فاعل وفعلي يف مجل�س النواب
املقب�ل لتثبيت حق�وق املكون�ات» ،الفتا ً
إىل أن «النظ�ام االنتخابي ُيضمن حضورا ً
حقيقي�ا ً للمكون�ات رغ�م أن�ه لي�س ما
نطمح له ،إىل جانب محاوالت لالستحواذ
عىل املقاعد املخصصة للمكونات».وشدد
«عىل أهمية املش�اركة الواسعة للعراقيني
يف االنتخاب�ات وخصوص�ا م�ن املكونات
للتصوي�ت مل�ن يرون�ه مناس�با وممثلا
حقيقيا عنهم».وأوضح أن «االس�تحقاق
املهم ال�ذي ينتظر البلد بعد االنتخابات إىل
جان�ب تش�كيل الحكومة هو اس�تحقاق
مراجع�ة الدس�تور ،واملكون�ات العراقية
ّ
معنية بشكل كبري يف ذلك.

بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م صالح،
امس االثنين ،ان املش�اركة الواس�عة يف
االنتخاب�ات تحق�ق التمثي�ل الحقيق�ي
إلراداة الش�عب وتقط�ع الطري�ق ام�ام
املرتبصني بها ،وفيما أعلن رئيس الوزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،نج�اح تطبي�ق
املحاكاة االنتخابية األخرية ،شكل مجلس
القض�اء االعىل لجانا للنظ�ر يف مخالفات
ي�وم االقرتاع.وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي
يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان «الرئي�س
صال�ح اس�تقبل ممثلين ع�ن املكونات
واألطي�اف العراقي�ة م�ن مختل�ف املدن
واملناطق يف عموم البالد ،حيث جرى بحث
االنتخاب�ات املقبلة وأهميته�ا للمكونات
العراقية».وق�ال صال�ح إن «العراق أمام
اس�تحقاق كبري بعد أيام قليلة يتجسد يف
االنتخابات التي س�تكون نقطة تحول يف
البلد ورس�م مس�تقبله ،ويجب أن تكون
منطلق�ا حقيقي�ا نح�و إصلاح الوضع
الحايل بم�ا يضمن الحكم الرش�يد ،و ُيق ُّر
الحق�وق والواجبات للمواطنني ،ويفرض
س�يادة القان�ون ويحفظ س�يادة البلد».
وأضاف أن «املش�اركة الواس�عة رضورة
ملن�ع املرتبصين وم�ن يح�اول التالع�ب
بأص�وات العراقيين» ،مشيرا ً إىل أن

تفاصيل ص2

اقتصادي :نسبة التضخم ارتفعت إىل % 8

املالية النيابية تستبعد تغيري سعر صرف الدوالر بعد ارتفاع أسعار النفط عامليا
الزوراء /مصطفى فليح:
اس�تبعدت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،ام�س االثنني،
تغيري سعر رصف الدوالر بعد ارتفاع اسعار البرتول
عامليا ،وفيما اكد خبري اقتصادي ان نس�بة التضخم
يف الس�وق ارتفع�ت اىل  ،%8رج�ح وص�ول اس�عار
النف�ط العاملي�ة اىل  100دوالر للربميل .وقال عضو

اللجن�ة املالي�ة يف مجل�س الن�واب ،فيصل حسين
جب�ار ،يف حديث لـ «ال�زوراء» :ان «ارتفاع أس�عار
النف�ط ال عالق�ة له بخفض س�عر رصف الدوالر يف
الع�راق؛ فرفع س�عر الرصف يأتي ضمن سياس�ة
الدولة النقدية ولن ينخفض الس�عر إال إذا تجاوزت
اإلي�رادات الداخلي�ة  % 50م�ن االنف�اق الفعيل لكل

ع�ام» ،مؤك�دا «ال أتوق�ع ان يح�دث ه�ذا يف عرش
سنوات».وعن مس�اعي مجلس النواب بهذا الشأن،
نوه جبار اىل ان «دور الربملان الحايل ينتهي األربعاء
املقب�ل» .من جانبه ،قال الخبري االقتصادي ،باس�م
أنطوان ،يف حديث لـ «الزوراء» :ان «ارتفاع أس�عار
النف�ط لن تؤدي اىل خفض س�عر رصف الدوالر الن

هذا هو نهج الحكومة ،فالورقة البيضاء مدتها من
 3اىل  5س�نوات والقرار اتخذ خالل املوازنة السابقة
ويف هذه املوازنة أيضا ،وعليه س�يكون س�عر البنك
املركزي  1450دينارا ،ويعطى للمصارف بـ 1460
دينارا ويباع للمواطن بـ  1470دينارا».

تفاصيل ص2

«أوبك» تتمسك بسياسة اإلنتاج احلالية وخام برنت يقفز فوق  81دوالراً للربميل

متابعة /الزوراء:
اتفق�ت مجموع�ة «أوب�ك ،»+ام�س
االثنني ،عىل التمس�ك بسياس�ة اإلنتاج
الحالية ،املتمثلة بزي�ادة اإلنتاج بواقع
 400ألف برميل يوميا يف ترشين الثاني
 ،2021فيم�ا قف�زت أس�عار النف�ط،
ليصل سعر مزيج برنت فوق  81دوالرا ً
للربمي�ل الواح�د بع�د ق�رار أوبك بلس

اإلبق�اء عىل الزيادة املقررة يف اإلنتاج يف
ترشين الثاني املقب�ل البالغة  400ألف
برميل.وذك�رت وكال�ة «رويترز» نقال
عن مصادر يف منظمة «أوبك» :أن لجنة
املراقب�ة الوزارية املشتركة بمجموعة
«أوب�ك ،»+التي تراقب الس�وق ،أوصت
بأن تلتزم «أوبك »+بسياس�تها الحالية
إلنت�اج النفط بزي�ادة اإلنتاج  400ألف

برميل يوميا يف ترشين الثاني املقبل.
واضافت انه «بعد ذلك ارتفعت أس�عار
النف�ط يف األس�واق العاملي�ة ،وج�رى
تداول العقود اآلجلة لخام «برنت» ،عند
 80.99دوالرا للربمي�ل بزيادة نس�بتها
 %2.16عن سعر التسوية السابق».
واش�ارت املص�ادر اىل ان�ه «ت�م تداول
العق�ود اآلجل�ة للخ�ام األمريك�ي عند

تركيا تعلن السيطرة على مقر مهم للمسلحني
األكراد مشال العراق
انقرة /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الدف�اع الرتكية ،امس االثنني ،س�يطرة
قواته�ا الخاص�ة عىل قاع�دة مهمة ملس�لحي “حزب
العم�ال الكردس�تاني” ش�مال الع�راق يف عملي�ة
أس�فرت عن تحيي�د  12م�ن عنارصه.وقال�ت وزارة
الدف�اع الرتكي�ة ،يف بي�ان عبر “تويتر” :إن قواته�ا
الخاصة وجه�ت “رضبة قوية لتنظي�م حزب العمال
الكردس�تاني /اتحاد مجتمعات كردستان اإلرهابي”
ش�مال العراق.وذك�ر البيان“ :تمت الس�يطرة عىل ما
يس�مى باملقر الرشق�ي يف أفاشني-باس�يان بمنطقة
عملي�ة مخل�ب الصاعق�ة ،ال�ذي اعتم�د علي�ه كثريا
تنظي�م حزب العمال الكردس�تاني /اتحاد مجتمعات
كردس�تان واصفا إياه بأنه من املس�تحيل الس�يطرة
عليه”.وأش�ارت وزارة الدف�اع الرتكي�ة إىل أن ق�وات
“الكومان�دوس” التابع�ة لها تمكنت م�ن الدخول إىل

الكه�ف الذي كان فيه املق�ر الرشقي حيث نفذ عملية
عسكرية ناجحة أسفرت عن “تحييد  12إرهابيا” مع
أسلحتهم.جرت العملية بالقرب من الحدود الرتكية يف
منطق�ة قتل فيها  3جنود أتراك يف أغس�طس املايض.
ونفذت القوات الرتكية ،يف الس�نوات املاضية ،عمليات
مكثفة ضد املس�لحني األكراد ،الذين تعدهم إرهابيني،
يف كل من العراق وس�وريا ،قائلة إن ذلك يأتي ردا عىل
هجمات نفذها أو خطط لشنها عنارص “حزب العمال
الكردس�تاني” ،الذي تحاربه تركيا عىل مدار  37عاما
داخل البالد وخارجها.ويش�ن الحزب حملة انفصالية
يف املنطق�ة عام  .1984ويف هذا الصراع قتل أكثر من
 40أل�ف ش�خص.ويف  23أبري�ل  ،2021أطلقت تركيا
عمليت�ي “مخلب الربق” و”مخلب الصاعقة” بش�كل
متزامن ضد التنظيم يف مناطق متينا وأفشني-باسيان
شمال العراق.

 77.42دوالار للربميل ،بزيادة نس�بتها
 %2.03ع�ن اإلغلاق الس�ابق ،وفق�ا
ملوق�ع «بلومبرغ».اىل ذل�ك ،قف�زت
أس�عار النف�ط ،مس�اء ام�س االثنني،
ليصل سعر مزيج برنت فوق  81دوالرا ً
للربمي�ل الواح�د بع�د ق�رار أوبك بلس
اإلبق�اء عىل الزيادة املقررة يف اإلنتاج يف
ترشين الثاني املقب�ل البالغة  400ألف

برميل.وذك�ر موق�ع  Oilpriceالعاملي
املتخص�ص بمراقبة أس�عار النفط أن
«خام برنت بل�غ  81.84دوالرا للربميل
الواح�د ضمن جول�ة الي�وم ،فيما بلغ
بس�عر س�لة أوب�ك  77.72دوالرا».
وأض�اف أن «نفط البصرة الثقيل بلغ
سعر الربميل الواحد منه  72.52دوالرا،
فيما بلغ سعر الخفيف  77.74دوالرا».

الكوريتان تعيدان تشغيل خط االتصال
الساخن بينهما
متابعة /الزوراء:
أعادت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشغيل
خ�ط االتصال الس�اخن بينهما عبر الحدود،
وفق ما أفادت س�يول ،حيث تبادل مسؤولون
من الجانبني أول اتصال بينهما منذ آب.ويأتي
تفعي�ل الخط الس�اخن او “الهات�ف األحمر”
بع�د أيام فقط من إثارة بيون�غ يانغ مخاوف
دولية بإجرائها سلس�لة تجارب صاروخية يف
غضون أس�ابيع ،ما دفع مجلس األمن الدويل
اىل عقد اجتم�اع طارئ.وأكدت وزارة التوحيد
الكوري�ة الجنوبي�ة ،صب�اح ام�س اإلثنين،
االتص�ال الهاتفي بني املس�ؤولني الش�ماليني
والجنوبيني.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان “م�ع
اس�تعادة خط االتصال بني الجنوب والشمال،
تع�د الحكومة يف تقييمها أنه تم توفري أرضية

الس�تعادة العالقات بين الكوريتني” ،مضيفا
أن “الحكوم�ة تأم�ل ( )...اس�تئناف الح�وار
برسعة”.وذك�رت الوكال�ة املركزي�ة الكورية
الش�مالية لألنب�اء ،يف وق�ت مبكر م�ن امس
اإلثنني ،أن الزعيم الكوري الشمايل كيم جونغ
أون “أع�رب ع�ن نيته إعادة تش�غيل خطوط
االتصاالت املقطوعة بني الش�مال والجنوب”،
مشيرة إىل أن ه�ذه الخطوة محاولة إلرس�اء
“سالم دائم” يف شبه الجزيرة الكورية.وكانت
الكوريتان قد أعطتا إشارات بتحسن مفاجئ
يف العالقات أواخر تموز /بإعالنهما اس�تعادة
االتص�االت عرب الحدود بع�د قطعها قبل أكثر
م�ن عام.لك�ن االنف�راج ل�م ي�دم طويلا ،إذ
توقفت كوريا الشمالية عن الرد عىل املكاملات
بعد أسبوعني فقط.

الربملان اللييب يقر قانون انتخاب جملس النواب ويعلن موعدا جديدا إلجراء االنتخابات
طرابلس /متابعة الزوراء:
أعل�ن مجلس الن�واب الليب�ي ،امس
االثنين ،إقرار قانون انتخاب مجلس
النواب ،خالل جلسة مناقشة القانون
يف مق�ر الربمل�ان بمدين�ة طبرق.
وقال املتحدث باس�م مجلس النواب
الليب�ي ،عبدالله بليح�ق ،يف بيان له:
إن�ه “تم إقرار قانون انتخاب مجلس

النواب يف جلسة اليوم” ،مؤكدا إتمام
إع�داد الترشيع�ات الالزم�ة لتنظيم
االنتخاب�ات الرئاس�ية والربملاني�ة.
وأض�اف بليح�ق :أن مجل�س النواب
وافق باإلجماع عىل إجراء االنتخابات
الربملاني�ة بع�د االنتهاء م�ن انتخاب
الرئي�س بثالثين يوم�ا ،والتي مقرر
له�ا يف  24ديس�مرب /كان�ون األول

املقبل ،حسب خارطة الطريق.وازداد
املش�هد يف ليبيا تعقيدا ،خاصة عقب
قرار مجلس النواب سحب الثقة من
حكوم�ة الوح�دة الوطني�ة املؤقتة،
الشهر املايض ،ومصادقته عىل قانون
انتخاب رئيس الدولة ،بطريقة رفضها
املجل�س األعىل للدول�ة الليبي.وأحال
رئيس مجلس الن�واب الليبي ،عقيلة

صالح ،يف التاسع من سبتمرب /أيلول
امل�ايض ،قانون انتخاب رئيس الدولة
وتحدي�د اختصاصات�ه إىل املفوضية
العلي�ا لالنتخاب�ات ،وس�ط رف�ض
من املجل�س األعىل للدول�ة.ويف وقت
س�ابق ،أعلن مجلس الن�واب الليبي
تش�كيله لجنة إلعداد مقرتح بقانون
انتخ�اب مجل�س الن�واب املرتقب يف

 24ديس�مرب/كانون األول املقب�ل.
وقال مجل�س النواب الليب�ي يف بيان
صحفي حصلت وكالة “س�بوتنيك”
عىل نسخة منه :إنه أصدر قرارا برقم
 6لسنة  ،2021بش�أن تشكيل لجنة
إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس
النواب.
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القضاء يشكل جلاناً للنظر يف خمالفات يوم االقرتاع

2

صاحل يؤكد أهمية املشاركة الواسعة يف االنتخابات والكاظمي يعلن جناح احملاكاة االنتخابية األخرية

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
امس االثنني ،ان املشاركة الواسعة يف
االنتخابات تحقق التمثيل الحقيقي
إلراداة الشعب وتقطع الطريق امام
املرتبصني بها ،وفيما أعلن رئيس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،نجاح
تطبيق املحاكاة االنتخابية األخرية،
شكل مجلس القضاء االعىل لجانا
للنظر يف مخالفات يوم االقرتاع.
وذكر مكتبه االعالمي يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان “الرئيس صالح استقبل
ممثلني عن املكونات واألطياف العراقية
من مختلف املدن واملناطق يف عموم
البالد ،حيث جرى بحث االنتخابات
املقبلة وأهميتها للمكونات العراقية”.
وقال صالح إن “العراق أمام استحقاق
كبري بعد أيام قليلة يتجسد يف االنتخابات
التي ستكون نقطة تحول يف البلد ورسم
مستقبله ،ويجب أن تكون منطلقا
حقيقيا نحو إصالح الوضع الحايل بما
يضمن الحكم الرشيد ،و ُيق ُّر الحقوق
والواجبات للمواطنني ،ويفرض سيادة
القانون ويحفظ سيادة البلد”.
وأضاف أن “املشاركة الواسعة رضورة
ملنع املرتبصني ومن يحاول التالعب
بأصوات العراقيني” ،مشريا ً إىل أن
“العملية االنتخابية ستخضع إلجراءات
فنية استثنائية ملنع التزوير وضمان
صوت العراقيني”.
وتابع أن “التنوع الذي يزخر به العراق

من مختلف املكونات واألطياف عنرص
إثراء للوضع االجتماعي والسيايس
والثقايف ،وينبغي أن يتحول هذا التنوع
إىل عنرص قوة ،وأن يتم تجاوز مصطلح
األقليات إىل مصطلح املكونات عند
توصيف التنوع العراقي الكبري”.
وأكد رئيس الجمهورية أن “املشاركة
الواسعة للمكونات العراقية رضورة
من أجل حضور فاعل وفعيل يف مجلس
النواب املقبل لتثبيت حقوق املكونات”،
الفتا ً إىل أن “النظام االنتخابي ُيضمن
حضورا ً حقيقيا ً للمكونات رغم أنه
ليس ما نطمح له ،إىل جانب محاوالت
لالستحواذ عىل املقاعد املخصصة
للمكونات”.
وشدد “عىل أهمية املشاركة الواسعة
للعراقيني يف االنتخابات وخصوصا من
املكونات للتصويت ملن يرونه مناسبا
وممثال حقيقيا عنهم”.
وأوضح أن “االستحقاق املهم الذي
ينتظر البلد بعد االنتخابات إىل جانب
تشكيل الحكومة هو استحقاق
مراجعة الدستور ،واملكونات العراقية
ّ
معنية بشكل كبري يف ذلك ،وحضوركم
يف الربملان املقبل ويف اللجان الدستورية
املختصة سيكون مهما”.
ولفت إىل أن “الدولة تعمل عىل وجود
تمثيل للمكونات يف جميع مفاصلها
الحكومية” ،مشريا ً إىل أن “املؤسسة
الدينية يف البلد وتحديدا املرجعية الدينية
العليا يف النجف كانت دوما منترصة

لحقوق املكونات والدفاع عنهم أكثر
من أي طرف آخر”.
وتابع أن “زيارة البابا فرنسيس للعراق
كانت فرصة لتأكيد التنوع العراقي،
وفرح بهذه الزيارة املسلمني وباقي
املكونات كما فرح بها املسيحيني”.
من جانب اخر ،ذكر مكتبه اإلعالمي يف
بيان تلقته “الزوراء” :أن “الكاظمي
َّ
اطلع ،خالل زيارته اىل املفوضية العليا

املستقلة لالنتخابات ،عىل تطبيق
املحاكاة الخامسة ،التي ُن ّفذت ُقبيل
إجراء انتخابات العارش من شهر
ترشين األول”.
وبني الكاظمي أن “نجاح تنفيذ املحاكاة
الخامسة هذا اليوم (امس)ّ ،
يدل عىل
التحضريات واالستعدادات الكاملة
إلجراء انتخابات نزيهة وشفافة ،تعبرّ
عن تطلعات العراقيني املستقبلية”.

العراق ولبنان يوقعان مذكرات تفاهم لرفع مستوى
التبادل التجاري

بغداد /الزوراء:
أعلنت غرفة تجارة بغداد ،امس االثنني ،توقيع
مذكرات تفاهم لرفع مستوى التبادل التجاري،
فيما اكد وزير الصناعة اللبناني ،جورج
بوشكجيان ،العمل عىل خلق تعاون اقتصادي
وصناعي وتجاري وزراعي يخدم لبنان والعراق.
وذكر بيان لغرفة تجارة بغداد تلقته “الزوراء”:
ان “اعمال مؤتمر االعمار العراقي اللبناني،
انطلقت يف العاصمة اللبنانية بريوت ،بحضور
وزير الصناعة اللبناني وسفري العراق يف بريوت
وسفري لبنان يف بغداد ومدير عامة الرشكة العامة
للمعارض والخدمات التجارية يف وزارة التجارة
العراقية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة
يف جبل لبنان وبريوت ونائب رئيس غرفة تجارة
بغداد بحضور عدد كبري من الرشكات العراقية
واللبنانية يف مختلف املجاالت”.
واضاف ان “املؤتمر يهدف لتنظيم املعارض
واملؤتمرات االقتصادية والصناعية بني غرفة
تجارة بغداد وبريوت ،ويعمل عىل تعزيز الدور
االقتصادي بني العراق ولبنان وتنشيط دور
القطاع الخاص بني البلدين ليشمل القطاع
التجاري والصناعي والصحي وقطاع السياحي
والبيئي والزراعي والطاقة املتجددة”.
وقال وزير الصناعة اللبناني ،جورج بوشكجيان،
بحسب البيان :ان “املؤتمر يعد انطالقا ملشوار
طويل للتجارة والصناعة وتطوير املجاالت
املتنوعة بني لبنان والعراق” ،الف وسوف نعمل
عىل متابعة كل صغرية وكبرية تهدف اىل خلق
تعاون اقتصادي وصناعي وتجاري وزراعي يخدم
البلدين”.
من جانبه ،بينّ سفري العراق يف لبنان ،حيدر شياع
الرباك :ان “هذا املؤتمر اول باكورة نشاطي بعد

تسلم مهام عمله بإدارة سفارة العراق يف بريوت
وسيعمل عىل تشجيع ومتابعة التعاون التجارين
واالقتصادي بني القطاع الخاص العراقي واللبناني
وتسهيل مهام االعمال واملجالس املشرتكة التي
تهدف اىل تعزيز العمل بني البلدين يف اكثر من
مجال”.
فيما قال سفري لبنان يف بغداد ،عيل الحبحاب :ان
“الهدف من املؤتمر جمع الرشكات من العراق
ولبنان من اجل توقع التفاهمات التي تساعد عىل
تطوير العمل التجاري والصناعي بني البلدين،
وان العمل جار مع جميع املؤسسات الحكومية
العراقية ومؤسسات القطاع الخاص من اجل
تسهيل عمل الرشكات وايجاد الطرق التي تنمي

األنواء :اخنفاض طفيف بدرجات
احلرارة خالل األيام املقبلة

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس
االثنني ،حالة الطقس يف البالد لأليام
املقبلة ،فيما توقعت تصاعد غبار
بدءا ً من الخميس.
وقالت الهيئة يف بيان لها تلقته
“الزوراء” :إن “الطقس لليوم
الثالثاء سيكون صحوا ً ودرجات
الحرارة تنخفض قليالً يف املنطقتني
الوسطى والشمالية ،اذ ستسجل
بغداد  36ومحافظات البرصة وذي
قار والديوانية وميسان  38درجة
مئوية ،فيما ستكون الرياح شمالية
غربية معتدلة الرسعة ()20-30
كم/س مسببة تصاعد الغبار يف
بعض االماكن ،ومدى الرؤية ()6-8
كم ويف الغبار ()3-5كم “ ،مبينا ً
أن “الطقس يف املنطقة الجنوبية
سيكون صحوا ً مع بعض الغيوم وال
تغري يف درجات الحرارة ،أما الرياح
فستكون شمالية غربية معتدلة
الرسعة ()20-30كم/س ،ومدى
الرؤية ()6-8كم”.
وأضافت أن “الطقس ليوم غد
االربعاء سيكون صحوا ً وال تغري يف
درجات الحرارة ،فيما ستكون الرياح
شمالية غربية  ،خفيفة اىل معتدلة
الرسعة () 10-20كم /س ومدى

الرؤية سيكون ()6-8كم /س”.
وأشارت إىل أن “الطقس ليوم
الخميس سيكون صحوا ً مع غبار
خفيف وال تغري يف درجات الحرارة،
يف املنطقة الوسطى والرياح شمالية
غربية ،معتدلة الرسعة ()20-30
كم /س ،اما يف املنطقة الشمالية
فسيكون الطقس صحوا ً مع بعض
قطع الغيوم والتغري يف درجات
الحرارة ،والرياح شمالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة (10-20
)كم /س ،فيما سيكون الطقس يف
املنطقة الجنوبية صحوا ً وال تغري
يف درجات الحرارة والرياح شمالية
غربية معتدلة الرسعة()20-30
كم/س مسببة تصاعد الغبار يف
بعض االماكن”.
وتابعت ان “الطقس ليوم الجمعة
القادم سيكون صحوا ً وال تغري يف
درجات الحرارة يف املنطقتني الوسطى
والجنوبية والرياح شمالية غربية
معتدلة الرسعة ()20-30كم/س
مسببة تصاعد الغبار يف بعض
االماكن ،اما يف املنطقة الشمالية
سيكون الطقس صحوا ً وال تغري يف
درجات الحرارة والرياح شمالية
غربية معتدلة الرسعة()20-30
كم/س ومدى الرؤية ( )6-8كم”.

وتقوي جميع االعمال بني البلدين”.
كما اوضح مديرعام املعارض يف وزارة التجارة
العراقية ،رسمد طه :ان “الوزارة تعمل عىل
توسيع افق التعاون التجاري والصناعي بني
مختلف الدول وان مؤتمر اليوم يعزز دور العراق
عىل مستوى العربي وتعزيز العمل التجاري بني
لبنان والعراق”.
بدوره ،اضاف نائب رئيس غرفة بغداد ،رعد
كاظم بريج :انه “جرى اليوم (امس) توأمة
وتوقيع مذكرات تفاهم تعزز العمل التجاري بني
غرفة تجارة بغداد ولبنان من اجل تنظيم العمل
التجاري املشرتك ورفع مستوى التبادل التجاري
بني البلدين”.

وأكد ّ
أن “الحكومة أوفت بتعهداتها التي
ّ
قطعتها أمام الشعب العراقي ،وقدمت
كل اإلجراءات التي من شأنها تسهيل
عمل مفوضية االنتخابات ،وتعزيز
التجربة الديمقراطية” ،مشريا ً إىل أن
“انتخابات العارش من ترشين األول
تع ّد فرصة تأريخية للتغيري ،وتصحيح
املسارات”.
وش ّدد رئيس الوزراء عىل “التعامل

بحزم مع أي محاولة للتزوير ،وعدم
السماح بها” ،مشددا ً عىل “املتابعة
املستمرة للتجاوزات والخروقات
من قبل املرشحني واألحزاب ،حيث
سيتم التعامل معها قانونيا ً من قبل
املفوضية”.
ويف سياق اخر ،أعلن مجلس القضاء
األعىل تشكيل لجانا ً للنظر يف مخالفات
يوم االنتخابات.
وذكر مجلس القضاء يف بيان تلقته
“الزوراء” :أن “القضاء قرَّر ،خالل
نعقاد جلسته ،تشكيل لجان قضائية
يف جميع املحاكم التي تقع ضمن
اختصاصها املكاني املراكز االنتخابية
لتلقي الشكاوى واالخبارات من قبل
اللجان األمنية املشكلة من قبل رئيس
الوزراء لحماية سالمة االنتخابات من
املخالفات القانونية التي قد ترتكب يف
(يوم االنتخابات) يف .”2021/ 10/ 10
وأضاف أن “مجلس القضاء قرر
أيضا ً توجيه املحاكم يف تشديد
االجراءات القانونية بحق من يرتكب
جريمة االعتداء عىل صور ودعايات
املرشحني النتخابات مجلس النواب
والتأكيد عىل تنفيذ ما ورد يف إعمام
سابق ملجلس القضاء األعىل بهذا
الخصوص”.
كما شدد مجلس القضاء األعىل عىل
اإلجراءات القانونية لحماية دعايات
املرشحني.
وذكر بيان ملجلس القضاء أن “مجلس

القضاء االعىل عقد جلسته الخامسة
عرشة برئاسة رئيس محكمة التمييز
االتحادية القايض فائق زيدان”.
وأضاف أن “املجلس ناقش موضوع
انتخابات مجلس النواب العراقي،
وقرر تشكيل هيئات قضائية يف كافة
املناطق االستئنافية يف يوم االقرتاع
املوافق  10-10-2021للنظر يف
الجرائم واملخالفات التي ترتكب اثناء
العملية االنتخابية ،والتأكيد عىل تشديد
اإلجراءات القانونية لحماية صور
ودعايات املرشحني لالنتخابات”.
وتابع“ :أن املجلس أقر ترقية عدد
من القضاة ومنح عدد من املناصب
القضائية التي يستوجب منحها اقرار
التشكيالت يف بعض رئاسات االستئناف
االتحادية وفق املقرتح املقدم من رئاسة
االستئناف ،كذلك تم إقرار نقل وانتداب
عدد من القضاة واعضاء االدعاء العام
بنا ًء عىل مقتضيات املصلحة العامة”.
كما ناقش املجلس وفقا للبيان
موضوع القاء القضاة محارضات يف
مادة (املحكمة االفرتاضية) يف كليات
القانون وقرر تشكيل لجنة الختيار
السادة القضاة املرشحني لها”.
وأكد املجلس االعمام السابق
بخصوص ارتداء املالبس الالئقة من
قبل منتسبي مجلس القضاء االعىل،
وأكد “رضورة املحافظة عىل املظهر
الالئق للموظف بما ينسجم مع مكانة
القضاء يف املجتمع”.

اقتصادي :نسبة التضخم ارتفعت إىل % 8

املالية النيابية تستبعد تغيري سعر صرف الدوالر بعد
ارتفاع أسعار النفط عامليا
الزوراء /مصطفى فليح:
استبعدت اللجنة املالية النيابية،
امس االثنني ،تغيري سعر رصف
الدوالر بعد ارتفاع اسعار
البرتول عامليا ،وفيما اكد خبري
اقتصادي ان نسبة التضخم يف
السوق ارتفعت اىل  ،8%رجح
وصول اسعار النفط العاملية اىل
 100دوالر للربميل.
وقال عضو اللجنة املالية يف
مجلس النواب ،فيصل حسني
جبار ،يف حديث لـ “الزوراء” :ان
“ارتفاع أسعار النفط ال عالقة
له بخفض سعر رصف الدوالر يف
العراق؛ فرفع سعر الرصف يأتي
ضمن سياسة الدولة النقدية
ولن ينخفض السعر إال إذا
تجاوزت اإليرادات الداخلية 50
 %من االنفاق الفعيل لكل عام”،
مؤكدا “ال أتوقع ان يحدث هذا يف
عرش سنوات”.
وعن مساعي مجلس النواب
بهذا الشأن ،نوه جبار اىل ان
“دور الربملان الحايل ينتهي

األربعاء املقبل”.
من جانبه ،قال الخبري
االقتصادي ،باسم أنطوان،
يف حديث لـ “الزوراء” :ان
“ارتفاع أسعار النفط لن تؤدي
اىل خفض سعر رصف الدوالر
الن هذا هو نهج الحكومة،
فالورقة البيضاء مدتها من 3
اىل  5سنوات والقرار اتخذ خالل
املوازنة السابقة ويف هذه املوازنة
أيضا ،وعليه سيكون سعر البنك
املركزي  1450دينارا ،ويعطى
للمصارف بـ  1460دينارا ويباع
للمواطن بـ  1470دينارا”.
وأضاف “ ال يمكن التالعب بسعر
الرصف بفرتات قصرية ،يحتاج
االمر من خمس اىل عرش سنوات
حتى يتم استقرار السوق”.
وتابع أنطوان “املستثمر عندما
يرى عدم استقرار يف أسعار
الرصف ال يقدم عىل االستثمار
يف العراق ،واإلجراءات املتخذة
من قبل الحكومة إشارات عىل
تثبيت سعر الرصف من اجل

استقرار العملة عىل مستوى
االجور والرواتب واألسواق حتى
عندما يستورد التاجر او املصنع
او صاحب املعمل ال تكون هناك
تقلبات بالسوق تؤدي اىل خسائر
وارضار كبرية”.
وعن اإلجراءات التي أعلنت
عنها وزارة التخطيط للحد
من التضخم يف البلد ،أشار
الخبري اىل ان “دور الدولة اآلن
مراقبة األسعار ،فعندما تدخل
إيرادات كبرية للدولة تزداد القوة
الرشائية وتتضخم ويصبح
الطلب اكثر من العرض ،وعندما
يزيد الطلب اكثر من العرض
فإن األسعار سرتتفع ،وهذه
يجب ان تقابلها عملية أخرى
هي ان تعمل الحكومة عىل
سحب النقد والعملة من السوق
بشتى السبل ،وهذا يالحظ
من خالل قيام البنك املركزي
بإطالق سندات بمبلغ نصف
مليون ومليون دينار لسحب
النقد ولتقليل الطلب” .مشريا

اىل ان “هذا سيسهم يف التخفيف
من القوة الرشائية لدى املواطن
حتى يصل التضخم اىل حد
ثابت”.
وبني ان “هناك توقعات بارتفاع
أسعار النفط ما بني  90اىل
 100دوالر وهذا سيكون عامال
مشجعا للتسوق والبذخ من قبل
املواطنني ،وبالتايل زيادة بالطلب
عىل البضائع والعرض سيكون
محدودا ،وبالتايل حدوث تضخم
نقدي”.
ووصف وصول نسبة التضخم
اىل  8%مقارنة بالعام املايض
بأنها “نسبة عالية جداً”،
واستدرك “يجب ان ال يغيب عن
البال ان تخفيض قيمة الدينار
العراقي يعد عامال أساسيا
بارتفاع األسعار ،وان رفع قيمة
الدوالر او خفض قيمة الدينار
أدى اىل حدوث خمول باألسواق،
وادى يف الوقت نفسه اىل ارتفاع
األسعار وحدوث شلل يف االسواق
املحلية “.

“إعصار شاهني” ..اإلمارات والسعودية تتخذان إجراءات احرتازية بعد أضرار ُعمان
متابعة /الزوراء:
انحرست قوة اإلعصار “شاهني” يف
سلطنة ُعمان بعد أن خلف خسائر
يف األرواح وأرضارا مادية بعدة
مناطق ،يف حني اتخذت السلطات
يف اإلمارات والسعودية إجراءات
احرتازية تحسبا ً لوصول تأثريات
اإلعصار إىل أراضيهما.
وبحسب “الجزيرة نت” ،فإن
مركز األرصاد ُ
العماني يتوقع أن
تستمر التأثريات املبارشة وغري
املبارشة لإلعصار حتى مساء امس
االثنني ،بالرغم من تراجع حدته إىل
منخفض مداري.
وأضاف أن مركز اإلرصاد أصدر
صباح امس تحذيره الثامن للسكان
يف محافظات والية شمال الباطنة
من خطورة األوضاع ،حيث ال تزال
هذه املناطق تشهد هطول أمطار
بعضها غزيرة.
وأشار إىل أن أرضارا كبرية يف البنية
التحتية تسبب بها “شاهني” يف
عدة واليات ُعمانية ،حيث غمرت
السيول الناجمة عن مياه األمطار
مناطق سكنية ،خاصة املنخفضة
منها ،يف املصنعة والخابورة
والسويق ،وتجاوز ارتفاعها يف
بعض األحيان  3أمتار.
وكان اإلعصار دخل اليابسة بني

واليتي املصنعة والسويق مصحوبا
بأمطار غزيرة ورياح شديدة تصل
رسعتها إىل  150كيلومرتا يف الساعة
قبل أن ترتاجع حدته بمرور الوقت،
وقد كانت العاصمة مسقط من بني
املناطق التي تأثرت به.

وحتى اآلن ،لقي  5أشخاص
مصارعهم بينهم طفالن توفيا
غرقا ،يف حني تويف عامالن آسيويان
جراء انهيار بمنطقة صناعية يف
مسقط ،وأحدث اإلعصار اضطرابا
يف حركة النقل الجوي ،كما تسبب يف

انقطاع الكهرباء ببعض املناطق.
وال تزال قوات من الجيش وفرق
الدفاع املدني تواصل عمليات واسعة
يف املناطق املترضرة جراء السيول،
ويشمل ذلك إنقاذ عالقني.
وتعد السلطنة من أكثر الدول

لألعاصري
تعرضا
العربية
والعواصف املدارية ،إذ تواجهُ
هذه الظواه َر الطبيعية مرة كل 3
سنوات يف املتوسط ،يليها اليمن
الذي ترضب األعاصري والعواصف،
َ
الجنوبية والجنوبية
عادة ،األجزاء
الرشقية منه.
ومع قرب خروج “شاهني” من
سلطنة عمان ،قالت السلطات
اإلماراتية إنها اتخذت إجراءات
احرتازية لضمان سالمة املواطنني
من ضمنها تسيري دوريات للرشطة
قرب الشواطئ والوديان ،حيث
ُيتوقع هطول أمطار غزيرة مرافقة
لإلعصار الذي يرضب املنطقة.
وقال املكتب اإلعالمي لحكومة أبو
ظبي إن السلطات حثت موظفي
الحكومة والقطاع الخاص يف
مدينة العني ،عىل الحدود مع
سلطنة عمان ،عىل العمل عن
بعد اليوم ،كما طالبت السلطات
السكان بتجنب مغادرة منازلهم إال
للرضورة.
ويف السعودية ،قالت وكالة األنباء
الرسمية إن الدفاع املدني دعا
املواطنني إىل توخي الحذر يف بعض
املناطق ،بدءا من اليوم وحتى
الجمعة ،نظرا لتوقع هبوب رياح
قوية وسيول بسبب اإلعصار.

تقارير
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الكعيب :االنتخابات املقبلة نقطة
حتول يف العملية الدميقراطية

بغداد /الزوراء:
اكد النائب االول لرئيس مجلس النواب،
حس�ن الكعبي ،ان االنتخاب�ات املقبلة
نقطة تح�ول يف العملي�ة الديمقراطية
داخل العراق.
وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي يف بي�ان :ان
“الكعبي استقبل السفري الرويس ببغداد،
ايلبووس كوتراش�يف ،والوف�د املرافق
له ،وجرى خالل اللقاء بحث العديد من
امللف�ات ذات االهتمام املشترك ،ومنها
ملف االنتخابات النيابية املقبلة”.
وق�ال الكعب�ي ،خلال اللق�اء :ان
“االنتخاب�ات املقبل�ة تعد األه�م كونها
تأتي وس�ط تحديات كبرية بكونها اول
انتخاب�ات مبكرة ،والب�د ان تأتي ملبية
لطم�وح الجماهير يف عم�وم البلاد،
وهن�ا بات�ت نقط�ة تح�ول يف العملية
الديمقراطية داخل العراق”.
وعبر ع�ن “ترحيب�ه بالبعث�ات كافة

والجه�ات واملنظم�ات الدولي�ة
والدبلوماس�ية واألممية التي س�تقوم
بمهم�ة مراقب�ة االنتخاب�ات” .مبين�ا
ان “ه�ذه املش�اركة س�تضيف الكثري
للعملي�ة الديمقراطي�ة وتكري�س
مب�دأ الت�داول الس�لمي للس�لطة وفق
طم�وح الجماهير” ،منوه�ا اىل “ان
االنتخاب�ات املقبل�ة قد تك�ون خطوة
أوىل ملرحل�ة واضح�ة املعال�م تتمث�ل
بمعالج�ة املش�كالت التي تواج�ه البلد
يف مختل�ف القطاع�ات س�يما األمنية
واالقتصادية”.
وناق�ش الكعب�ي مع الس�فري الرويس،
االقتصادي�ة
العالق�ات
مجم�ل
واالس�تثمارية بني البلدي�ن الصديقني،
واهمي�ة توس�يع حج�م االس�تثمارات
الروس�ية داخ�ل الع�راق والتع�اون يف
املجاالت الصناعية والزراعية والتجارية
والثقافية والعلمية.

التخطيط تعلن ارتفاع املعدل الشهري
للتضخم وحتدد إجراءات احلد منه

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطيط ،امس االثنني،
إج�راءات للح�د م�ن التضخ�م ،فيما
أش�ارت إىل ارتفاعه يف شهر آب املايض
مقارن�ة بالش�هر نفس�ه م�ن الع�ام
املايض بنسبة .8%
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،عبد
الزهرة الهنداوي ،يف ترصيح صحفي:
إن “التضخم شهد ارتفاعا ً يف معدالته
بعد تغيري س�عر رصف الدوالر يف شهر
ترشي�ن الثاني من العام املايض ،حيث
ارتفع يف البداية اىل  4%وبعد ذلك شهد
اس�تقراراً ،فهن�اك ارتفاع ش�هري يف
معدالت التضخم ولكن بدأ بالرتاجع”.
وأض�اف الهنداوي أن “التضخم ارتفع
يف الش�هر املايض بنس�بة  ،0.5%لكن
االرتف�اع الرتاكم�ي من ش�هر ترشين
الثان�ي م�ن العام املايض اىل ش�هر آب

من العام الحايل وصل اىل  6.5%بسبب
الرتاكم باالرتفاع الش�هري ،وبمقارنة
ش�هر آب من العام الح�ايل مع نظريه
يف الع�ام امل�ايض س�نجد أن االرتف�اع
بمع�دالت التضخ�م وص�ل اىل 8%
تقريباً”.
وأشار إىل أن “األسعار هي التي تؤثر يف
ارتفاع التضخم إذ من املمكن أن ترتفع
األسعار فريتفع مؤرش التضخم أي أن
اإلنس�ان بما لديه من أموال غري قادر
عىل رشاء سلعه بسبب ارتفاع األسعار
والنتيجة بسبب التضخم الشهري”.
وتابع الهنداوي أن “اإلجراءات املطلوبة
للح�د من التضخم ه�ي املحافظة عىل
األس�عار بشكل مستمر وتوفري السلع
والبضاعة يف الس�وق ،ومن جانب آخر
زي�ادة حجم االس�تثمار؛ م�ا يؤدي إىل
الحد من التضخم”.
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الثقافة تعلن التنس��يق مع الفاتيكان بش��أن زي��ارة الوفود
السياحية للمناطق األثرية
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الثقافة والسياحة،
امس االثنني ،ع�ن رؤية حكومية
لزيادة تدفق الوفود الس�ياحية اىل
العراق ،وفيما أكدت التنس�يق مع
الفاتي�كان بش�أن زي�ارة الوفود
ملنطق�ة أور األثري�ة ،أش�ارت إىل
رفع ش�كوى ضد ال�دول املمتنعة
عن إعادة اآلثار املرسوقة.
وقال املدير العام يف وزارة الثقافة،
جب�ار الش�وييل ،يف ترصي�ح
صحفي :إن “مجلس الوزراء منح
صالحيات وتخويالً لوزارة الثقافة
بإدارة جمي�ع األماكن املش�مولة
بقانون اآلثار والتراث” ،مبينا أن
“الوزارة هي الجهة املخولة بإدارة
مثل تلك األماكن”.
وأضاف أن�ه “بعد اصدار تعليمات
وضواب�ط مح�ددة له�ذه األماكن
سيتم توزيعها وفق رؤية حكومية
عىل املنظمات الجماهريية الثقافية
والش�خصيات الفنية املعتربة لدى
الحكومة العراقية” ،مشيرا اىل أن
“هناك الكثري من البيوت واألماكن
الرتاثية التي من املمكن أن تستغل
م�ن قبل ش�خصيات فنية ثقافية

او منظم�ات ثقافي�ة باختلاف
صورها الثقافية”.
وتابع أن “الوزارة لديها تنسيق مع
الفاتيكان يف مس�ألة زيارة بعض
الوفود املسيحية إىل املواقع االثرية
يف اور وكذلك بعض املناطق االثرية
يف نينوى ،فضال عن التنس�يق مع

منظمات س�ياحية لزيادة التدفق
الس�ياحي” ،الفت�ا اىل أن “االي�ام
املقبلة ستش�هد زي�ادة يف وصول
تلك الوفود اىل املناطق االثرية”.
وبش�أن اس�تعادة اآلث�ار ،بينّ أن
“هن�اك س�ياقات قانوني�ة ثابتة
للتع�اون م�ع ال�دول يف مس�ألة

استعادة القطع األثرية” ،موضحا
أن “بع�ض ال�دول تمتن�ع ع�ن
اعادة القطع االثري�ة لعدم وجود
اتفاقي�ات قانوني�ة معه�ا تتعلق
باآلثار وطريقة استعادتها”.
وأكد أن “الحكومة العراقية عاكفة
على اتم�ام بع�ض االتفاقي�ات

املتعلق�ة بهذا الخص�وص مع تلك
الدول لتتم استعادة مثل هذه اآلثار
والت�ي هي تعود باألص�ل إىل تراث
وحض�ارة العراق” ،مشيرا اىل أن
“العراق لديه شكاوى قانونية امام
املحاك�م الدولية والرشطة الدولية
(االنرتب�ول) ض�د ال�دول املمتنعة
عن اعادة االثاراملرسوقة”.
وتابع أنه “ستتم اس�تعادة اعداد
كبرية من اآلثار املرسوقة من بقية
املناطق يف العراق”.
وعن موازنة الوزارة املالية ،أش�ار
الش�وييل إىل أن “التخصيص�ات
املالية ال تلبي الطموح” ،موضحا
أن “الوزارة تحتاج اىل مبالغ مالية
كبيرة ،لذلك فإن مجل�س الوزراء
ارتأى بأن تقوم الجهات الثقافية
بإدارة االماكن الرتاثية واملحافظة
عليه�ا وتأهيله�ا وترميمه�ا
وتفعيله�ا بعي�دا ع�ن املوازن�ة
العامة”.
وأوض�ح أن�ه “ه�ذه الطريقة من
املمك�ن أن تدخ�ل املس�تثمرين
ع�ن طري�ق تأهيل البن�ى الرتاثية
او اس�تثمار بع�ض املناط�ق
السياحية”.

الربمل��ان اللييب يقر قان��ون انتخاب جملس الن��واب ويعلن موعدا
جديدا إلجراء االنتخابات
طرابلس /متابعة الزوراء:
أعلن مجلس الن�واب الليبي ،امس االثنني،
إقرار قانون انتخاب مجلس النواب ،خالل
جلس�ة مناقش�ة القانون يف مق�ر الربملان
بمدينة طربق.
وقال املتحدث باسم مجلس النواب الليبي،
عبدالل�ه بليحق ،يف بيان ل�ه :إنه “تم إقرار
قان�ون انتخ�اب مجلس النواب يف جلس�ة
الي�وم” ،مؤك�دا إتم�ام إع�داد الترشيعات
الالزم�ة لتنظي�م االنتخاب�ات الرئاس�ية
والربملانية.
وأضاف بليح�ق :أن مجلس الن�واب وافق
باإلجماع عىل إج�راء االنتخابات الربملانية
بع�د االنتهاء من انتخ�اب الرئيس بثالثني
يوم�ا ،والت�ي مق�رر لها يف  24ديس�مرب/
كان�ون األول املقب�ل ،حس�ب خارط�ة
الطريق.
وازداد املش�هد يف ليبي�ا تعقي�دا ،خاص�ة
عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من
حكومة الوح�دة الوطنية املؤقتة ،الش�هر
امل�ايض ،ومصادقت�ه عىل قان�ون انتخاب
رئي�س الدول�ة ،بطريقة رفضه�ا املجلس
األعىل للدولة الليبي.
وأح�ال رئي�س مجل�س الن�واب الليب�ي،
عقيل�ة صالح ،يف التاس�ع من س�بتمرب/

أيلول املايض ،قانون انتخاب رئيس الدولة
وتحدي�د اختصاصات�ه إىل املفوضية العليا
لالنتخاب�ات ،وس�ط رف�ض م�ن املجلس
األعىل للدولة.
ويف وق�ت س�ابق ،أعل�ن مجل�س الن�واب
الليبي تشكيله لجنة إلعداد مقرتح بقانون
انتخ�اب مجل�س الن�واب املرتق�ب يف 24
ديسمرب/كانون األول املقبل.
وقال مجلس النواب الليبي يف بيان صحفي
حصل�ت وكالة “س�بوتنيك” عىل نس�خة
منه :إنه أصدر قرارا برقم  6لس�نة ،2021
بش�أن تش�كيل لجنة إعداد مقرتح قانون
انتخاب مجلس النواب.
ومن املقرر أن يناقش مجلس النواب الليبي
قانون انتخاب الربملان ،خالل جلس�ته يوم
االثنني املقبل.
وكان املجلس األعىل للدولة يف ليبيا قد أقر،
األح�د املايض ،القاعدة الدس�تورية إلجراء
االنتخابات العام�ة ،وكذلك قانون مجلس
األمة بغرفتيه العليا والس�فىل ،معلنا عدم
اعرتاف�ه بقان�ون االنتخاب�ات الرئاس�ية
الصادر عن مجلس النواب.
ويظه�ر م�ن ذلك ،م�دى الخلاف الظاهر
بني مجليس النواب والدول�ة ،خالل الفرتة
األخيرة ،خاصة فيما يتعل�ق بالترشيعات

الخاصة باالنتخابات املقبلة.
يذك�ر أن مجل�س النواب الليب�ي ،أعلن ،يف
وقت سابق من الش�هر الجاري ،املصادقة
على قانون بش�أن انتخاب رئي�س الدولة
وتحدي�د اختصاصات�ه ،وإحالت�ه إىل
املفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات وبعثة األمم
املتح�دة لدى ليبيا وكل جهات االختصاص
الليبية.
إال أن ه�ذه الخط�وات م�ن كال الطرفين
تعكس التن�ازع بني جهات س�ن القوانني

وإصدارها يف ليبي�ا ،وهو ما يعيد لألذهان
سيناريو االنقسام بني املؤسسات.
تج�در اإلش�ارة إىل أن�ه من�ذ آذار/مارس
امل�ايض ،تس�لم املجل�س الرئ�ايس الجديد
برئاس�ة محمد املنفي ،وحكوم�ة الوحدة
برئاس�ة عب�د الحميد الدبيب�ة ،مهامها يف
ليبي�ا ،وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى
الحوار الليبي ،برعاية األمم املتحدة ،إلدارة
ش�ؤون البالد ،والتحضري إلجراء انتخابات
رئاسية وترشيعية نهاية العام.

تصرحيات منسوبة إىل ماكرون عن تبون وتاريخ اجلزائر تقود إىل أزمة
الجزائر/متابعة الزوراء:
قررت الجزائر غل�ق مجالها الجوي يف
وجه الطريان العسكري الفرنيس العامل
يف منطقة الساحل ومايل تحديدا ،وذلك
يف أعقاب اس�تدعاء سفريها يف باريس
للتشاور ،غداة الترصيحات املثرية التي
أطلقه�ا الرئي�س الفرنسي ،إيمانويل
ماكرون ،حول وضع السلطة يف الجزائر
وظروف عمل الرئيس عبداملجيد تبون،
والتشكيك يف مايض الجزائر.
ودخلت العالقات الجزائرية الفرنس�ية
يف أت�ون أزمة غير مس�بوقة يف تاريخ
البلدي�ن ،خاصة يف ظل تصاعد الغضب
الجزائ�ري م�ن ترصيح�ات ماك�رون
املش�ككة يف التاري�خ الجزائ�ري ،قب�ل
دخ�ول جيوش بلاده إليه�ا يف ،1830
وذلك من خالل الدعوة إىل طرد الس�فري
الفرنيس وقطع العالقات الدبلوماسية،
أو تفعي�ل القان�ون املجم�د يف الربملان
حول تجريم االستعمار.
وكان ق�رار غل�ق املج�ال الج�وي أمام
الطيران العس�كري الفرنسي العامل
يف م�ايل ومنطق�ة الس�احل أول رد
فعل جزائري رس�مي على ترصيحات
ماكرون املفاجئة حول مسائل داخلية
للش�أن الجزائري ،تتعلق بدور العسكر
يف الس�لطة ،ومحدودي�ة دور الرئي�س
تبون يف القرار الس�يادي ،والتشكيك يف
التاريخ الجزائري.
ولنئ تم استدعاء السفري الجزائري لدى
باريس محمد عنرت داود للتشاور فإنه

ليس من املستبعد اتخاذ قرارات أخرى
تتعلق بفس�خ عقود رشكات فرنس�ية
عاملة يف الجزائر ،لتنضم بذلك إىل فسخ
س�ابق تم خالل األشهر األخرية ،ومس
رشك�ة تس�يري املي�اه وميترو األنفاق
ومطار الجزائر الدويل ،يف خطوة لتكثيف
الضغط عىل الفرنس�يني املستائني من
انفتاح رشيكته�م التاريخية عىل قوى
أخرى كالصني وتركيا وروس�يا خاصة
يف مجال التسليح واملشاريع الكربى.
وكان الرئي�س الفرنسي ق�د ألق�ى
كلم�ة أم�ام ع�دد م�ن الش�بان الذين
ت�م اس�تدعاؤهم إىل قصر اإلليزي�ه

لـ”التش�اور” حول ما يس�مى بوثيقة
امل�ؤرخ واملستش�ار بنجامين س�تورا
املتعلق�ة بمعالج�ة “ج�رح الذاكرة”،
وكان م�ن بين ه�ؤالء أحف�اد حركى
(الحركى هم معاونو الجيش الفرنيس
من الجزائريني خالل ح�رب التحرير)،
وضب�اط فرنس�يون عملوا خلال تلك
الفرتة ،ويهود ،وحتى محس�وبون عىل
جبهة التحرير الجزائرية.
وأطل�ق الرئي�س ماك�رون ترصيحات
وصف�ت بـ”القوي�ة” و”الصادم�ة ”
ح�ول عالق�ات بلاده بالجزائ�ر خالل
الفترة األخيرة ،خاص�ة يف م�ا يتعلق

بدور ونفوذ العسكر يف املشهد السيايس
للبلاد ،ومحدودي�ة صالحي�ة تبون يف
إدارة شؤون البالد ،والتشكيك يف تاريخ
الجزائر.
وأع�رب الرئيس الفرنيس يف ترصيحاته
ع�ن “إعجاب�ه بالرئي�س تب�ون خالل
املش�اورات واالتص�االت الت�ي ج�رت
بينهم�ا ،لكن�ه واق�ع يف صل�ب دائ�رة
صلب�ة” ،يف إش�ارة إىل الحلق�ة األوىل
لضب�اط املؤسس�ة العس�كرية الذي�ن
اتهمه�م بـ”االس�تحواذ على الق�رار
السيايس يف البالد”.
وأضاف “الحراك الشعبي أتعب السلطة

يف الجزائر ،والعسكر مازالوا هم الحاكم
الفعلي للبلاد خل�ف واجه�ة مدني�ة،
والجزائريون ليس�ت لهم مش�كلة مع
فرنس�ا ،وإنما النظام الحاكم هو الذي
ّ
يحض عىل معاداة فرنس�ا” ،يف إش�ارة
إىل الخط�اب املتصاعد خالل الس�نوات
املاضية ضد النفوذ الفرنيس يف البالد.
كم�ا ل�م يف�وت فرص�ة الخ�وض يف
الجانب التاريخي بالقول إنه “يش�كك
يف تاري�خ الجزائر كأمة قب�ل االحتالل
الفرنسي” ،وعبر ع�ن انزعاج�ه من
عدم “إدانة االستعمار الرتكي للجزائر
بالشكل الذي تدان به فرنسا” ،مضيفا
أن “التاري�خ ال ب�د أن تع�اد كتابت�ه
باللغتني العربي�ة واألمازيغية إلنصاف
الحقيقة”.
وتس�اءل ماك�رون ع�ن رس “توفي�ق
األت�راك يف نيل ثقة الجزائريني وتحويل
الحقب�ة االس�تعمارية إىل تحال�ف بني
البلدي�ن” ،وهو م�ا يعرب ع�ن الرصاع
املحت�دم بني فرنس�ا وتركي�ا وتصفية
حس�اباتهما السياس�ية والتاريخي�ة
انطالقا من الجزائر.
ويف خط�وة تعك�س تح�رك امل�واالة
اإلخواني�ة لنصرة الجان�ب الرتك�ي
س�ارعت أكبر األح�زاب اإلخواني�ة
(حرك�ة مجتم�ع الس�لم) إىل التندي�د
بـ”الترصي�ح الذي أدىل ب�ه ماكرون”،
واعتربت�ه “إعلان ح�رب” ،بينم�ا
انترصت يف تدوينة رئيس�ها عبدالرزاق
مق�ري لصالح العالق�ات الجزائرية –

الرتكية.
وكانت الرئاس�ة الجزائرية قد عربت يف
بي�ان لها عن “رفضها القاطع للتدخل
غير املقب�ول يف ش�ؤونها الداخلي�ة،
مثلم�ا ورد يف ه�ذه الترصيح�ات التي
تحم�ل يف طياته�ا اعتداء غير مقبول
على ذاكرة  5.630.000ش�هيد ،الذين
ضحوا بالنفس والنفيس يف مقاومتهم
البطولي�ة ض�د الغ�زو االس�تعماري
الفرنسي ،وك�ذا يف ح�رب التحري�ر
الوطني املباركة”.
وق�ال البيان “عق�ب الترصيحات غري
املفندة التي نسبتها العديد من املصادر
الفرنس�ية إىل رئي�س الجمهوري�ة
الفرنسية ،تعرب الجزائر عن أن جرائم
فرنسا االس�تعمارية يف الجزائر ال تعد
وال تحصى ،وتس�تجيب لتعريف�ات
اإلبادة الجماعية ضد اإلنسانية”.
وأض�اف “التقدي�رات الس�طحية
ّ
املصرح بها،
والتقريبي�ة واملغرض�ة،
بخص�وص بن�اء الدول�ة الوطني�ة
الجزائري�ة ،وكذل�ك تأكي�د الهوي�ة
الوطنية ،تندرج يف إطار مفهوم هيمنة
مبتذل للعالقات بني الدول ،وال يمكن يف
أي حال من األحوال أن تكون متوافقة
مع تمس�ك الجزائر الراس�خ باملساواة
السيادية للدول”.
وم�ن جه�ة أخ�رى أع�رب الوزي�ر
والدبلومايس السابق عبدالعزيز رحابي
ع�ن أس�فه ألن “تك�ون الترصيح�ات
غير املكذبة من قبل س�لطة فرنس�ية

به�ذا املس�توى ،حي�ث تتبن�ى خطابا
ع�ن الجزائ�ر يتكي�ف م�ع كل موع�د
انتخاب�ي مم�ا يجع�ل بلدن�ا موضوع
نقاش متكرر ليصبح مشكلة سياسية
داخلية لفرنسا ،مرتجمة بذلك طابعها
االنته�ازي واالنتخاب�ي واملغال�ط
للتاريخ”.
ُ
وأض�اف “ال يزال ينظر إىل الجزائر عىل
أنها زبون ورشيك أمني خالل السنوات
األربع األوىل من العهدات الرئاس�ية ،يف
حني ينظر إليها كف ّزاعة خالل الس�نة
األخيرة ،بعدما تم هذه املرة اس�تنفاد
روافع أس�لمة التطرف من قبل النخب
السياسية واإلعالمية”.
وتابع “بنفس ّ
التوجه ،يطرح ّ
الس�ؤال
عن الحركى نفسه ،إذ يعتربهم الضمري
الوطن�ي الجماع�ي الجزائ�ري خون�ة
للوط�ن ،كما هو ح�ال اآلراء العامة يف
فرنسا ودول أوروبية أخرى ،أين ُيعترب
املتعاون�ون مع املحت�ل النازي أُ ً
ناس�ا
فقدوا الوالء ألوطانهم”.
ولف�ت املتح�دث إىل أنه “م�ن الواضح
بم�كان أننا ورث�ة ذاك�رات متناقضة
ح�ول ه�ذه املس�ألة ،الت�ي يجب عىل
كل ط�رف أن يتحم�ل تاريخه الخاص
ومس�ؤوليته يف م�ا يتعل�ق به�ا .ألن
املس�اواة يف السيادة بني الدول تتأسس
على هذا الرشط الواح�د وتبقى أفضل
ضم�ان للعالقات الس�لمية التي بحث
الرئيس�ان عبداملجيد تبون وإيمانويل
ماكرون عنها بشجاعة وتصميم”.
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الرتبية والعدل يبحثان إعادة تأهيل
احملكومني داخل السجون

alzawraanews@yahoo.com

أعلنت ان البلد يستعد ملوجة كورونا جديدة

صحة الكرخ تفتتح عدة منافذ تلقيحية
يف  3أسواق جتارية
بغداد /الزوراء:
افتتح�ت دائرة صح�ة بغداد/الكرخ ،امس اإلثنين ،ثالثة مناف�ذ تلقيحية ضد فريوس
كورونا .وقالت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «حسب توجيهات وزارة
الصح�ة وبإرشاف ومتابعة من قبل مديرة قط�اع العدل للرعاية الصحية األولية ،افتتح
قط�اع العدل للرعاي�ة الصحية األولية التاب�ع لدائرة صحة بغداد/الك�رخ ،ثالثة منافذ
تلقيحية يف األس�واق التجارية (الربيع /ابو طالل/النهري�ن) ،ضمن الرقعة الجغرافية
لتلقيح املواطنني ضد فايروس كورونا» .وأوضحت مديرة قطاع العدل للرعاية الصحية
االولية ،حنان جاس�م ،وفق البيان :أن «إجراءات التلقيح تسير بانس�يابية عالية ،وأن
املنافذ شهدت إقباالً متزايدا ً من قبل املواطنني عىل أخذ اللقاح».
وبينت أن «هذه تعد خطوة جيدة س�هلت عىل املواطنين تلقي لقاح كوفيد ،19كما تم
التأكيد عىل رضورة اتباع االرشادات الصحية الوقائية بعد تلقي اللقاح».
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خلية األزمة تكشف أسباب تأجيل العمل بالبطاقة الدولية للتلقيح
بغداد /الزوراء:
ح َّددت خلية األزمة النيابية ،امس االثنني،
أس�باب تأجي�ل العم�ل بالبطاق�ة الدولية
للق�اح كورونا ،فيم�ا توقعت موعد دخول
العراق بموجة كورونا الرابعة.
وقال مقرِّر الخلية ،جواد املوسوي ،بحسب
الوكال�ة الرس�مية :إن «تأجي�ل العم�ل
بالبطاقة الدولية للقاح هو قرار صدر من
س�لطة الطريان املدن�ي وليس م�ن وزارة
الصح�ة» ،مبين�ا ً أن «أس�باب التأجيل هو
ألن أعداد امللقحني يف العراق ليس�ت كبرية
بل إنه�ا ال تزال قليلة وبالت�ايل حتى الدول
املعتمدة عىل البطاقة الدولية هي قليلة».
وأش�ار املوس�وي إىل أن «البطاق�ة الدولية
تشمل املواطنني الراغبني بالسفر» ،مشريا ً

إىل أن «كارت اللقاح الذي يسلم اىل املواطن
مازال س�اري املفعول يف جميع التفاعالت

الفحص الساري داخل العراق واغلب الدول
العال�م» ،الفتا ً إىل «انن�ا حذرنا من موجبة
رابعة ستصل اىل العراق وهذه املوجة بدأت
يف بع�ض دول العالم م�ن املتوقع ان تصل
للعراق نهاية السنة الحالية أو بداية السنة
املقبلة».
وتاب�ع املوس�وي أن «سلاحنا الوحي�د
ملقاوم�ة ه�ذه املوج�ة هو التلقي�ح وكنا
نامل عند نهاية الس�نة تلقي�ح عىل األقل
 %50من الشعب العراقي ولكن مع األسف
ل�م نصل اىل ه�ذه العدد وإذا ل�م نصل اىل
هذا العدد ستكون املوجة مؤثرة يف الشعب
العراق�ي» ،موضح�ا ً أن «نس�بة امللقحني
وصلت اىل ما بني  %10و  %15من الش�عب
العراقي».

بالعراق».
وأك�د أن «فح�ص ال�ـ PCRالي�زال ه�و

ضبط حاالت تالعب واختالسات يف تقاعد ورعاية األنبار

بغداد /الزوراء:
استقبل وزير الرتبية ،عيل حميد الدليمي،
ام�س االثنني ،وزير العدل القايض س�االر
عبد الس�تار محمد ،وبحث الجانبان مبدأ
تعزي�ز فكرة الحياة بعي�دا ً عن االرهاب يف
نفوس املحكومني داخل السجون .
وأف�ادت وزارة الرتبي�ة يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نس�خة من�ه :أن «الدليمي أكد
خالل حديثه عىل «أهمي�ة زيادة التواصل
يف دع�م اللج�ان املشتركة خاص�ة يف
موض�وع أعادة التأهيل الرتبوي والفكري
والنفيس للمحكومني داخل الس�جون عن
طري�ق التعاون م�ع ال�وزارات والجهات

ً
الفت�ا اىل ان «وزارة الرتبية
ذات العالق�ة»،
ماضية يف فتح مراك�ز جديدة ملحو االمية
يف الس�جون لنشر ثقافة العل�م واملعرفة
للحد من آثار الجريمة يف املجتمع».
من جهت�ه ،اع�رب وزير الع�دل ،القايض
س�االر عبد الس�تار محمد ،عن «ش�كره
لوزير الرتبية إلتاحة هذه الفرصة ملناقشة
امللف�ات املشتركة الت�ي تخ�ص الجانب
التعليم�ي والتأهييل للمس�جونني ،فضالً
عن زيادة تفعيل مجلس رعاية القارصين
وايلاء االهتم�ام الكبري بمراكز س�جون
واع يبني مس�تقبل
االح�داث لخلق جي� ٍل ٍ
العراق الجديد بعيدا ً عن الجريمة».

بغداد /الزوراء:
ضبط�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة
تالع�ب يف معاملات ضحايا
ح�االت
ٍ
واختالس�ات يف املبال�غ
اإلره�اب،
ٍ
الـماليَّة الـمُ ستـر َّدة من مُ ستفيدي
عقود وزارة الرتبية.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف
مع�رض حديثه�ا ع�ن عمليَّـت�ي
الضب�ط اللتين ُن ِّفذت�ا بموج�ب
مُ َّ
ذكرتين قضائيَّتين ،أش�ارت إىل
ّ
معلوم�ات م�ن مُ ديريَّ�ة
تلقيه�ا
ٍ

جملس اخلدمة يطلق رابطا للشكوى
وآخر للخطأ يف االسم

بغداد /الزوراء:
أطل�ق مجلس الخدمة االتحادي ،امس االثنني ،رابطا للش�كوى وآخر للخطأ يف االس�م.
وذكر بيان للمجلس ،تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :أن «مجلس الخدمة االتحادي اطلق
راب�ط ملن لم يظهر اس�مه ضمن االس�ماء املرفوعة عىل املوق�ع االلكرتوني للمجلس».
وأض�اف البيان أن «بمعنى كل ش�خص لم يظهر اس�مه ضمن القوائم او كل ش�خص
ممستلم كود عليه بتقديم شكوى عىل الرابط التايل
.»https://tops.fpsc.gov.iq/prob_out_add.php?tab=35
وتابع« :ايضا تم فتح رابط شكوى بخصوص املعلومات الواردة من التقاعد ،اي بمعنى
الخريج الذي وجد اس�مه يف قوائم املتعينني وهو ليس بمتعيني يستطيع تقديم اعرتاض
عىل الرابط التايل
.»https://tops.fpsc.gov.iq/prob_taqa_list.php
العدد2021/746:
التاريخ2021/9/26:

				
جمهورية العراق
			
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي
املدعية  /رحاب محمد خضري
املدعى عليه  /عيل جبار شاكر
اىل  /املدعى عليه  /عيل جبار شاكر
اقام�ت املدعية (رحاب محم�د خضري) الدعوى املرقمة /746ش 2021/والت�ي تطلب فيها الحكم بإثبات
نسب ابنتها الطفلة (حوراء عيل جبار) ونظرا ً ملجهولية محل اقامتك استنادا ً لكتاب مركز رشطة الرفاعي
بالعدد  8364يف  2021/9/8واالشعار املصدق من مختار املنطقة يف قضاء الرفاعي املؤرخ يف 2021/9/7
قررت املحكمة تبليغك عن طريق االعالن يف صحيفتني يوميتني لغرض الحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافعة املصادف يف  2021/9/30ويف حال عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلناً.
مع التقدير...
القايض
أحمد محمود مدلول
قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

شهداء مُ حافظة األنبار تفيد بوجود
َّ
�ة بضحايا العمليَّات
معامالت
ٍ
خاص ٍ
اإلرهابيَّة َّ
ت�م إنجازها من قبل هيئة
التقاع�د الوطنيَّة – ف�رع املحافظة
خالفا ً للقانون والتعليمات ،وأن هذه
املعامالت غري أصوليَّـة.
وتابع�ت الدائ�رة :إنه�ا وبن�ا ًء على
املعلوم�ات الواردة إليها ،ألفت فريقا ً
م�ن مكت�ب تحقي�ق األنب�ار انتقل
إىل هيئ�ة التقاع�د الوطنيَّ�ة – ف�رع
املحافظ�ة ،حي�ث َّ
تمكن م�ن ضبط

احلشد يكشف تفاصيل
عملية محرين العسكرية

بغداد /الزوراء:
كش�ف الحش�د الش�عبي ،ام�س االثنين ،عنى
تفاصي�ل مهم�ة يف عملي�ة حمرين العس�كرية
شمال رشق محافظة دياىل.
وق�ال الناط�ق باس�م مح�ور دي�اىل ،ص�ادق
الحس�يني ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان” عملي�ة
حمري�ن العس�كرية يف قاط�ع غ�رب بحيرة
حمرين(70ك�م ش�مال رشق بعقوب�ة) ج�رت
من  4محاور يف آن واحد لتمش�يط اكثر من 30
ك�م  3م�ن التالل واملناط�ق املعقدة م�ن ناحية
التضاريس”.
واضاف الحس�يني ان”العملية تأتي لتحقيق 4
اه�داف يف آن واحد وه�ي تأمني الج�زء الغربي
ملناطق املحررة من اي خروقات من قبل عصابات
داعش وقط�ع الطريق ام�ام اي محاوالت آثمة
لالرضار بالعملية االنتخابية ،باالضافة اىل اعادة
تموضع قوات الحش�د الش�عبي وانتشار نقاط
مرابطة اضافية قبل  10ترشين االول”.
واش�ار اىل ان” العملية تتعقب  10اهداف مهمة
وتم تدمري مضافة داعشية حتى اآلن مع تمشيط
 7طرق نسيمية تستخدم من قبل قوات الحشد
الشعبي يف الدعم اللوجسيتي ملناطق انتشاره يف
عمق اطراف البحرية”.

أعلنت املوافقة على توسيع مصفى الديوانية

النفط :فتح حوار مع “شيفرون” لتطوير  4رقع استكشافية يف ذي قار

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة النفط ،ام�س االثنني ،أن املجلس
ال�وزاري للطاق�ة يدع�م الح�وار م�ع رشكة
“ش�يفرون” االمريكي�ة لتطوي�ر أرب�ع رق�ع
استكش�افية يف محافظة ذي ق�ار ،واملوافقة
عىل توسيع مصفى الديوانية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :إن “املجلس الوزاري للطاقة عقد جلسته
االعتيادية السادس�ة والعرشين لس�نة 2021
برئاس�ة نائ�ب رئي�س املجل�س وزي�ر النفط
احسان عبد الجبار اسماعيل”.
وأوض�ح البي�ان “بع�د مناقش�ة املجل�س
للمواضي�ع املدرجة يف ج�دول اعمال�ه ،وافق
املجلس عىل دعم جهود رشكة النفط الوطنية
لفت�ح نق�اش وح�وار م�ع رشكة ش�يفرون
االمريكية بخص�وص تنفيذ مرشوع مقاطعة
النارصي�ة إلنت�اج النفط والغ�از يف أربع رقع
استكش�افية بمحافظ�ة ذي ق�ار ،ألهميته يف
تعزي�ز وادام�ة االنت�اج الوطن�ي ،ويس�هم يف
دع�م االقتص�اد الوطن�ي ومش�اريع التنمية
املستدامة”.
وأضافت الوزارة :فيما يتعلق بمرشوع نرباس
للبرتوكيماوي�ات اوىص املجلس بدعم الجهود
املشرتكة باملىض يف تنفيذ املرشوع ،وذلك لآلثار
االقتصادي�ة والتنموية االيجابي�ة واملردودات

َّ
خاص� ٍة بضحايا
معاملات
خم�س
ٍ
اإلره�اب غري أصول َّي ٍة (مُ �زوَّرة) مع
أوليَّاتها ،مُ بي ً
ّن�ة أن تلك املعامالت ت َّم
إنجازها خالفا ً للقانون والتعليمات،
َّ
وأن القرارات املُرافقة معها (مُ زوَّرة)
ُ
أش�خاص آخري�ن غير
وتع�ود إىل
ٍ
املذكوري�ن يف املعاملات الت�ي َّ
ت�م
ضبطها.
وأضاف�ت الدائ�رةَّ :
إن فري�ق عم�ل
َّ
الخ�اص بمتابع�ة دوائ�ر
املكت�ب
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعيَّة

يف املحافظ�ة ،ول�دى قيام�ه بتدقيق
ومطابقة الـمبالغ الـمُ س�تـر َّدة من
املُس�ـتفيـدين من دائـرة الـرعايـة
االجـتماعيَّـ�ة فيـه�ا ممَّ�ن ظهرت
أس�ماؤهم ضم�ن العق�ود يف وزارة
الرتبي�ة – املديريَّ�ة العامَّ �ة لرتبي�ة
مُ حافظ�ة األنبار ،كش�ف عن وجود
نق�ص يف املبال�غ املُستر َّدة بع�د
ٍ
مطابقتها مع الصكوك.
وبيَّـن�تَّ :
أنه َّ
ت�م تنظي�م محرضي
ضب�ط بالعمليَّتين ،وعرضهما عىل
ٍ

الس�يد ق�ايض محكم�ة التحقي�ق
املُ
َّ
ختصة بقضاي�ا النزاهة يف األنبار؛
التخ�اذ اإلج�راءات القانونيَّـ�ة
املُناسبة.
وكانت الهيئة قد أعلنت يف الس�ادس
والعرشين م�ن آب املايض عن ضبط
مس�ؤول قس�م ضحاي�ا اإلرهاب يف
مالحظيَّ�ة تقاعد الفلوج�ة؛ لقيامه
َّ�ة ومُ زوَّرةٍ،
برتوي�ج
ٍ
معامالت وهمي ٍ
ورصف رواتـ�ب تقــاعـديَّ�ة
ألصحاب تلك املعامــالت.

األنبار تتخذ قراراً مهما بشأن إجراءات السكن يف احملافظة
بغداد /الزوراء:
ق�رر قائد رشط�ة محافظة االنب�ار ،الفريق
الحقوق�ي هادي رزيج كس�ار ،امس االثنني،
ع�دم الس�ماح ألي ش�خص بالس�كن يف
املحافظة بدون موافق�ات ومعلومات كامله
عنه.
وقال كس�ار ،خلال مؤتمر صحف�ي تابعته
«الزوراء»« :رضورة اخذ اقىص تدابري الحيطه
والحذر ومتابعة املطلوبين ومتابعة الغرباء
الداخلين اىل قواطع املس�ؤولية وب�ذل املزيد
م�ن الجهود ومضاعف�ة الطاقات ،خصوصا
اننا مقبلون على ابواب االنتخاب�ات والعمل
بالحس االمني من قبل الجميع».

واض�اف «التأكي�د على كل امل�دراء وام�ري
االف�واج وضب�اط املراك�ز افهام املنتس�بني
بطبيعة الواجب�ات وتنفيذها بكل حرص من
خلال البحث ع�ن املطلوبني والق�اء القبض
عليهم وافساد مخططاتهم االجرامية».
وتاب�ع «نؤكد على كل القطع�ات يف قواطع
املس�ؤولية بالبحث والتدقيق عن كل الغرباء
والدخلاء يف قاط�ع املس�ؤولية» ،مبين�ا انه
« تقرر عدم الس�ماح ألي ش�خص بالس�كن
بدون موافقات ومعلومات كامله عنه».
وذك�ر قائ�د رشط�ة محافظ�ة االنب�ار ان�ه
«تم تعزي�ز الس�يطرات الرئيس�ية بعدد من
املنتس�بني وكذلك نصب س�يطرات متحركة

يف قواط�ع املس�ؤولية والتأكيد على تكثيف
الجهد االس�تخباري ومتابعة املصادر وجمع
املعلومات».
من جانب اخر ،اعلنت قيادة عمليات االنبار،
امس االثنين ،عن فتح جسر يربط الطريق
الدويل بآخر الطريق القديم يف األنبار
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة منه :ان «قيـــــ�ادة عمليــــات
االنبــــ�ار تس�تمر بفت�ح الجس�ور ورفع
السيطرات ضمن قاطع املسؤولية».
واضاف�ت ان»فت�ح جرس ال�ـ ١٨الرابط بني
الطريق الدويل الرسي�ع والطريق القديم جاء
لتسهيل حركة املواطنني ومرور العجالت».

االحتادية تنفذ عملية أمنية واسعة وتضبط القبض على مطلوبني باالبتزاز
واملخدرات يف بغداد
أسلحة خطرية
بغداد /الزوراء:
نفذت ق�وات الرشطة االتحادي�ة عملية أمنية
واسعة يف جنوب رشق العاصمة بغداد.
وذك�ر بيان ل�وزارة الداخلية تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه :ان�ه «وضم�ن الجه�ود األمنية
املس�تمرة الت�ي تبذله�ا قطع�ات الرشط�ة
االتحادي�ة لحف�ظ ام�ن وسلامة املواطنين
واس�تقرار مناطق العاصم�ة وتكثيف الجهود
االس�تخبارية ،بعملية نوعي�ة تمكنت قوة من
الل�واء الراب�ع الفرق�ة األوىل رشط�ة اتحادية

باالشرتاك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة
لوكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية
عملية تفتيش واسعة يف منطقة {اللج} جنوب
رشق العاصمة بغداد».
وبين ان العملي�ة «أس�فرت عن العث�ور عىل
ك�دس أس�لحة يتضم�ن رمانتين يدويتين،
وخمس عبوات ناس�فة مختلفة االنواع ،بينها
مس�دس مع جهازين كاتمين للصوت و500
غرام عجينة  TNTشديدة االنفجار» .ولفت اىل
«ضبط جميع املواد والتعامل معها أصولياً».

اإلفراج عن  557نزيالً خالل أيلول املاضي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الع�دل ،امس اإلثنني ،اإلفراج عن
أكثر من  550نزيالً يف السجون العراقية خالل
شهر أيلول املايض .وقالت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إنه «تعلن دائرة اإلصالح
العراقية التابعة لوزارة العدل عن إطالق رساح
ً
نزيلا خالل ش�هر أيلول امل�ايض لعام
()557
 .»٢٠٢١وأضافت أن «دائرة اإلصالح العراقية
اتخذت كل التدابري واإلجراءات التي من شأنها

ترسيع وترية حركة التس�فري وتأمين النزالء
إمام املحاكم» .وتابعت أن «مالكات الدائرة كل
من التس�فري ونقل النزالء واللج�ان القانونية
واآلليات والحراس�ات والطوارئ تعمل بش�كل
يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي
بغي�ة متابعة القضايا والدع�اوى مع الجهات
القضائي�ة والجه�ات ذات العالق�ة للترسي�ع
بإجراءات إطالق رساح الن�زالء ،وحرصا منها
عىل إتمام العمل بالشكل األمثل».

بغداد /الزوراء:
الق�ت مف�ارز الرشط�ة االتحادي�ة ،ام�س االثنني،
القبض على مطلوبين احدهم�ا بقضاي�ا االبتزاز
االلكرتوني واخر باملخدرات يف العاصمة بغداد.
وذكرت الرشط�ة يف ،بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :انه «وفقا ً ملعلومات استخبارية وبعملية نوعية
تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية رشطة
اتحادية باالشتراك مع مفارز اس�تخبارات الفوج
الثان�ي التابعة لوكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات
االتحادي�ة ومف�رزة م�ن مرك�ز رشطة البي�اع من
القب�ض عىل املدعو(ح ،م ،ح) متهم بقضايا االبتزاز
االلكرتون�ي يف منطق�ة (االعالم) غ�رب بغداد وفق
مذك�رة قب�ض ص�ادرة بحقه م�ن ق�ايض تحقيق
محكم�ة البياع ،فيما تمكنت ق�وة أخرى من اللواء
ذاته باالشرتاك مع مفرزة من قسم مخدرات الكرخ
وم�ن خلال كمني محك�م م�ن إلق�اء القبض عىل
مته�م بتعاط�ي وترويج امل�واد املخ�درة يف منطقة
التراث ببغداد ،ضب�ط بحوزته  55غ�رام من مادة
الحشيشة».
واش�ار البي�ان اىل انه «تم�ت إحالتهم�ا اصوليا ً اىل
الجه�ات املختص�ة إلكم�ال اإلج�راءات القانوني�ة
والتحقيقية الالزمة بحقهما».

أمانة العاصمة تعتزم تأهيل  9أنفاق وإنشاء أخرى جديدة

املالي�ة املتوقع�ة ،على ان تقوم لجن�ة االدارة
املشتركة باختيار استش�اري عاملي لدراس�ة
وتقييم سعر الغاز املغذي ،للمقرتح املقدم من
قبل الرشكاء وفق النموذج االقتصادي”.
وتضمن�ت اإلجتم�اع ،أيضا ،موافق�ة املجلس
الوزاري عىل توسيع مصفى الديوانية”.
كم�ا تم�ت املوافقة على “قي�ام وزارة النفط
بتجهي�ز ادارتي مشروع ماء البصرة (قناة
البدع�ة) ومشروع ش�ط الع�رب االروائي�ة
باحتياجاته�ا من الوقود دعم�ا ً لجهود وزارة

املوارد املائية والجهات الساندة”.
وأيضا واف�ق املجلس عىل “التح�ول من الري
التقليدي اىل الري املمكنن ،ومن االرواء املفتوح
اىل االرواء املغلق”.
وبش�أن وزارة الصناع�ة واملع�ادن “واف�ق
املجلس على اكم�ال إجرائاتها بش�أن تأهيل
معامل الرشكة العامة للفوس�فات وتشغيلها
وف�ق قان�ون االس�تثمار وقانون االس�تثمار
املعدن�ي ،الهمية ذلك يف دعم قطاعي الصناعة
والزراعة واالقتصاد الوطني”.

بغداد /الزوراء:
تعت�زم أمـانـة بـغـ�داد قريبا تأهيل تس�عة
انــفــاق فــ�ي الـعـاصـمـة ،بـكـلـفـة
عـش�ـرة مــلــيــ�ارات ديــنــ�ار،
مـعـلـنـ�ة اتـمـامـهـ�ا دراس�ات إلنش�اء
اخرى جديدة.
وقـــ�ال مــعــ�اون مــديــ�ر عــ�ام
دائــرة املش�اريع والش�ؤون الفني�ة التابعة
لــالمــانــ�ة ،عــبــ�اس فــاضــ�ل
ابـراهـيـ�م ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«االمـــانـــ�ة تـعـتـ�زم املـبـاش�ـرة
قـريـبـا بـتـأهـيـل وصـيـانـة تـس�ـعـة
انـفـاق فـ�ي الـعـاصـمـة ،بكلفة كـلـيـة
تــصــل الـــى عــشــرة مــلــيــارات
ديـنـ�ار ،بعد اجــ�راء التحديثات الفنية عىل
دراس�ـاتـهـا االستش�ارية الت�ي كانت قــد
اعـــدت مـنـذ الــعــام  ،»2017مـبـيـنـا
ان «االنـفـاق التسعة املشمولة بـاملـشـروع
ه�ي :الــكــ�رادة ،ومـلـعـب الـش�ـعـب،
واملـقـاتـل ،وميس�لون ،والرستمية ،والنداء،

والطالبي�ة ،والعامري�ة ،وبغ�داد الجدي�دة،
وس�يجري تنفيذه�ا م�ن خـلال املوازن�ة
التشغيلية».
واضاف ابراهيم انه «تم يف السياق ذاته االنتهاء
من اعـداد دراس�ـات إلنش�اء انف�اق اخـرى
جدي�دة ،اعدته�ا دائ�رة التصامي�م يف االمانة

او املكات�ب االستش�ارية الـحـكـومـيـ�ة،
مـنـهـا نـفـ�ق تـقـاطـع احـمـد عـرابـي
القريب من جرس الطابقني ،والـذي س�تجري
املــبــاش�ــرة بــ�ه بـعـ�د اتــخــ�اذ
الــقــ�رارات الـالزمـ�ة لتنفي�ذه ،ووفق�ا
لدراسات مرورية حديثة».
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التخطيط والنقل تناقشان عمل الشركات
بغداد /الزوراء:العامة وآليات تنفيذ املشاريع

ناقش�ت وزارتا النقل والتخطيط واقع عمل الرشكات العامة وآليات تنفيذ
املشاريع االستثمارية.
وذكر بيان لوزارة التخطيط  ”:ان الوزارتني عقدتا امس اجتماعا مشتركا
بحض�ور الوزيرين خالد بتال النجم ونارص حسين بندر الش�بيل ،ووكييل
الوزارتين واملديري�ن العامني للشركات التابعة لوزارة النق�ل ومدير عام
دائ�رة تخطيط القطاعات يف وزارة التخطيط ،جرت خالله مناقش�ة واقع
الشركات العامة التابعة لوزارة النقل ،واملش�اريع املس�تمرة التي تنفذها
هذه الرشكات”.
واك�د وزير التخطيط ان” عمل الرشكات العامة س�واء تلك التابعة لوزارة
النق�ل او ال�وزارات االخ�رى ،ينبغ�ي ان يك�ون مجدي�ا ،وان تس�هم هذه
الشركات يف دعم الناتج املحيل االجمايل ،م�ن خالل تحقيق ايرادات مالية،
تتناسب وحجم املهام التي تؤديها” ،مشريا اىل  ”:ان املشاريع التي تنفذها
ه�ذه الرشكات يجب ان يتم تمويلها من االرباح املتحققة ،وبالتايل ،لن يتم
تخصي�ص اي تخصيصات مالي�ة لهذه الرشكات ضم�ن املوازنات العامة
للسنوات املقبلة”.
اىل ذل�ك جرت خالل االجتماع مناقش�ة مش�اريع الرشكة العامة للس�كك
الحدي�د العراقية ،من بينها مشروع قطار بغداد املعل�ق ،واهمية ادراجه
ضمن خطة العام الحايل ،بعد استكمال متطلبات االدراج.
كم�ا ناقش االجتماع مرشوع رشاء عدد من طائرات البوينغ لتطوير عمل
رشكة الخطوط الجوية العراقية.

الدوالر ينخفض يف بغداد ويرتفع
يف كردستان
بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بش�كل
طفيف ،امس االثنني ،يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ،فيما ارتفعت
يف كردستان.
وقال مصدرا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد ،سجلت صباح
امس  147600دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
ً
فيما س�جلت االس�عار صباح يوم االحد  147650دينارا مقابل  100دوالر
امريكي.
وأش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالٔسواق
املحلي�ة يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البيع  148000دين�ارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي ،بينما بلغت أس�عار الرشاء  147000دينارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد ش�هدت اسعار الدوالر ارتفاعا،
حي�ث بلغ س�عر البيع  147900دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي ،والرشاء
بواقع  147600دينار لكل  100دوالر امريكي.

جلنة نيابية تنتقد سياسة وزارة
النفط ببيع اخلام

بغداد /الزوراء:
انتق�دت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار يف الربمل�ان العراقي ،ام�س االثنني،
سياس�ة وزارة النفط ببيع النفط الخ�ام ،فيما لفتت إىل أن الحكومة تبيع
النفط للمصايف بأسعار منخفضة.
وق�ال عض�و اللجنة ،حام�د املوس�وي ،يف ترصيح صحف�ي :إن “مجلس
النواب طلب بوقت س�ابق من الحكومة ووزارة النفط برفع س�عر أسعار
النفط الخام املباع للمصايف من  3آالف دينار إىل  18ألفا ً للربميل الواحد ،إال
أن الوزارة رفضت ذلك الطلب”.
وأضاف املوس�وي“ :كان بإمكان الحكومة االستفادة من اإليرادات املالية
للنف�ط الخ�ام املصدر إىل املص�ايف والحصول على  75دوالرا ً عن كل برميل
وتسديد العجز املايل بقانون املوازنة الحالية”.
وأشار إىل أن “لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ترفض قرار وزارة النفط
رفع س�عر النفط األسود عىل املعامل واملصانع املحلية وتأثريه عىل االنتاج
املحيل”.

 4مليارات دوالر مبيعات مزاد
العملة يف أيلول املاضي

No: 7574 Tue 5 Oct 2021

www.alzawraapaper.com

حـذر مـن الـتـفـاؤل بـارتـفـاع أسعار اخلام

مظهر حممد :إصالح االقتصاد يبدأ من القطاعات املالية غري النفطية
بغداد /الزوراء:
رأى املستشار االقتصادي واملايل لرئيس الـوزراء،
مظهر محم�د صالح ،ان إصلاح االقتصاد يبدأ
من القطاعات املالية غري النفطية ،محـذرا مـن
الـتـفـاؤل بـارتـفـاع أسعار النفط.
وقـ�ال صالح يف ترصي�ح صحف�ي :إن “املالية
العام�ة معتمدة عىل إيـ�رادات النفط بنحو 93
.”%
واضــ�اف ان “هـنـ�اك أزمــ�ة طـاقـة فـي
الـعـالـ�م ،فيه�ا بـعـ�دان إيجاب�ي وس�لبي،
اإليجاب�ي ه�و احتمالي�ة أن يصل س�عر برميل
النف�ط إىل  100دوالر ،وهذا األمر ليس غريبا ألن
العراق س�بق أن ب�اع برميل النف�ط بمبلغ 143
دوالرا”.
وبـين ان “األمـ�ر الس�لبي يكم�ن بتصاع�د
أس�ـعـار الطاق�ة ،مـا يولد تضخم�ا يف العالم،
إذ م�ن املحتمل ارتفاع اس�عار الس�لع الغذائية
وغريها بش�كل مه�ول ،مما قد ي�ؤدي إىل حالة
كس�اد عامل�ي ،لذل�ك ف�إن اس�تقرار الوض�ع
االقتصادي أمر مهم جدا”.

واكـــ�د صــالــ�ح ان “مــــ�ردودات
الـنـفـط جــيــدة ،وفــي حــال االلــتــزام
بمصاريف املوازنة العامة وضبطها مع تحس�ن

أس�عار الخام ،فإن الوضع املايل للعراق ستكون
فيه استدامة”.
ولف�ت اىل “وجـ�ود مش�كلة يف كيفي�ة ضب�ط

لوجود مغاالة يف أسعارها

النزاهة تضبط معامالت شراء أدوية يف أحد
مستشفيات واسط

بغداد /الزوراء:
كش�فت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة عن ضب�ط معامالت
أدوي�ة؛ وذلك لوجود مغاال ٍة يف أس�عارها ،فيما َّ
تمكنت
رشاء
ٍ
م�ن ضبط أوام�ر إدار َّي ٍة مُ �زوَّر ٍة يف أحد املذاخ�ر األهليَّـة يف
مُ حافظة واسط.
الدائرة أش�ارت ،يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه :ان
“عمليَّتي الضبط اللتين ُن ِّف َذتا بموجب مُ َّ
ذكرتني قضائيَّتني،
إىل َّ
أن فري�ق عم�ل مكت�ب تحقي�ق واس�ط ال�ذي انتقل إىل
مُ
رصف
مُ ستش�فى العزيزيَّة العام ،قام بضبط ( )31ستند
ٍ
َّ
الخاصة برشاء األدوية ملصلحة املُستش�فى–
م�ع املُعامالت
وح�دة الحس�ابات ،لع�ام 2020؛ لوجود مغاال ٍة يف األس�عار
ومُ خالفاتٍ قانونيَّـة فيها”.
إن”فريق العمل َّ
وأضاف�ت الدائرة َّ
تمكن يف عمل َّي ٍة ثاني ٍة بأحد
مذاخ�ر األدوي�ة األهليَّة م�ن ضب�ط مُ عاملة تجهي�ز أدوي ٍة
حكومي وأوامر إداريَّة (مُ زوَّرة) مزعوم
ملصلحة مُ ستش�فى
ٍّ
صدورها ع�ن ذلك الـمـستش�فى ،فضالً
فحص
كتب
ع�ن
ٍ
لنماذج أدوي ٍة صادر ٍة عن جهاتٍ رس�م َّي ٍة ،وأختام ووصوالت
مُ زوَّرة”.

وأوضح�ت َّ
أنه”ت َّم خلال العمليَّة ضبط ثالث ٍة م�ن املُ َّتهمني
ً
َّ
الخاصة بفحص
العاملين يف املذخر ،فضال ع�ن أصل الكتب
الوطن�ي للرقابة
األدوي�ة واملنس�وب صدوره�ا عن املرك�ز
ِّ
والبحوث الدوائيَّـة”.
ضب�ط بالعمليَّـتني،
محرضي
تنظي�م
واك�د البي�ان انه”ت َّم
ٍ
ُ
َّ
وعرضهم�ا على ق�ايض محكمة تحقي�ق الك�وت املختصة
ً
وفق�ا ألحكام
بقضاي�ا النزاه�ة ،الذي قرَّرتوقي�ف املُ َّتهمني
املا َّدة ( )289من قانون العقوبات”.

مصدر :املصارف تستحوذ على  % 99من سندات احلكومة

بغداد /الزوراء:
أف�اد مصدر حكوم�ي ،ام�س االثنني،
ب�أن معظ�م الس�ندات الت�ي تطرحها
الحكوم�ة تشتريها املص�ارف عبر
احتياطه�ا النقدي ل�دى البنك املركزي
العراقي ،أما املواطنني فيكتفون بواحد
باملئة فقط من تلك السندات.

ويقوم البنك املركزي بني الحني واآلخر
بإصدار س�ندات لصال�ح وزارة املالية،
لغرض تمويل بع�ض النفقات العامة،
إذ أصدر موخرا س�ندات بناء من فئتي
 500ألف دينار ومليون دينار.
وأبلغ املص�در أن “املصارف تس�تعمل
االحتياط�ي النقدي اإلجب�اري املوجود

بغداد /الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة خالل ش�هر ايلول
املايض اكثر من اربعة مليارات دوالر.
وذكر مصدرأن البنك املركزي باع خالل ش�هر ايل�ول املايض يف مزاده لبيع
ورشاء الدوالر االمريكي 4 ،مليارات و 448مليونا و 900الف دوالر ،وبمعدل
 211مليونا و  852الفا و 394دوالرا ،منخفضة عن ش�هر اب املايض الذي
بلغ معدل املبيعات فيه  224مليونا و 438الفا و 290دوالرا”.
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل
التجارة الخارجية ،فيما بلغ سعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف يف
الخارج ،اضافة اىل البيع النقدي  1460دينارا لكل دوالر.

ل�دى البن�ك وال�ذي يرتاوح بين  35إىل
 40%م�ن رأس ماله�ا البال�غ 250
ملي�ار دين�ار لغ�رض رشاء الس�ندات
الت�ي تطرحه�ا الحكوم�ة ع�ن طريق
البن�ك املركزي”.وأض�اف املص�در ،يف
ترصي�ح صحف�ي :أن “ 99%من هذه
الس�ندات تشتريها املص�ارف وواحد
باملئة يشتريها املواط�ن” ،الفتا ً إىل أن
“رشاء الس�ندات م�ن قب�ل املص�ارف
يحق�ق أرباح�ا كبيرة لها م�ن خالل
الفائ�دة العالي�ة املطروح�ة ،كم�ا أن
املبالغ التي تشتري بها املصارف لهذه
السندات مجمدة لدى البنك كاحتياطي
ستحركها عرب رشاء هذه السندات”.
ون�وه املص�در إىل أن “الحكومة تطرح
الس�ندات بني الحني واآلخر الفتقارها
إىل الس�يولة املالي�ة لتموي�ل النفقات
العامة” ،مبينا أن “الحكومة مدينة إىل
البن�ك املركزي بأكثر م�ن  21تريليون
دين�ار نتيجة اس�تدانتها األموال خالل
الفرتة املاضية لتغطية رواتب املوظفني
والنفقات األخرى”.

أكد أن اهلدف األساس من عمله هو بناء الوحدات السكنية

املصرف العقاري :قدمنا حنو  500مليار دينار ضمن مبادرة البنك املركزي
بغداد /الزوراء:
أعلن املرصف العق�اري ،امس االثنني،
ع�ن تقديم قروض بقيم�ة  500مليار
دينار ،اس�تفاد منها أكث�ر من  12ألف
مواطن لبناء الوحدات السكنية.
وق�ال مدي�ر ع�ام املصرف العقاري،
عبد املحس�ن عل�وان ،يف بي�ان اطلعت
“الزوراء” :إن “املرصف يعمل حاليا ً عىل
قروض مب�ادرة البنك املركزي العراقي
(قروض الرشاء) لوحدات س�كنية من
املجمع�ات الس�كنية االس�تثمارية أو
خ�ارج املجمعات الس�كنية” ،مبينا أن
“قروض البناء وإضافة بناء يعمل بها
(صن�دوق اإلس�كان) ،ويف حالة تطلب
من�ا أن نعم�ل به�ا فاملصرف ل�ه باع
طويل بها”.
وأض�اف عل�وان أن “الهدف االس�اس
م�ن عم�ل املصرف تس�هيل مهم�ة
بناء الوح�دات الس�كنية للمواطنني”،
مؤكدا ً أن “مجموع املبالغ التي قدمها
املصرف ضمن مبادرة البن�ك املركزي
بلغ  500مليار وبلغ عدد املس�تفيدين
منها  12554مواطنا”.
وتابع أن “مبادرة البنك املركزي تشمل
ق�روض رشاء وح�دة س�كنية ضم�ن
املجمعات االستثمارية السكنية وقرض
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رشاء وحدة س�كنية خ�ارج املجمعات
السكنية” ،موضحا ً أن “املرصف يقدم
ق�روض رشاء وح�دة س�كنية بش�كل
مب�ارش ب�دون البن�اء رشط أن ال تقل
مساحة العقار عن  100مرت”.

وتاب�ع عل�وان أن “أع�داد املعاملات
الت�ي تنتظر اإلنج�از يف املرصف بلغت
 14127معامل�ة بالنس�بة للمجمعات
الس�كنية ،وبلغ�ت  83789بالنس�بة
لخ�ارج املجمع�ات أي الوح�دات

السكنية” ،منوها ً بأن “أعداد املعامالت
املنج�زة من قبل املصرف بلغت 1619
للمجمعات الس�كنية وبلغ�ت 10935
بالنس�بة للوحدات السكنية ،وأن أعداد
املتقدمين لشراء الوحدات الس�كنية

العمودي�ة بلغت  14127وان الس�قف
الزمني ملبادرة السكن يعتمد عىل املبلغ
املقدم من البنك املركزي العراقي كونه
صاحب املبادرة”.
وبين أن�ه “ال توج�د أي�ة صعوب�ة يف
التقدي�م على الق�روض ،اذ إن هن�اك
رابط�ا ً الكرتوني�ا يرش�د املتق�دم إىل
االس�تمارة االلكرتوني�ة أو م�ن خالل
الكتاب�ة عىل موقع املصرف العقاري
العراق�ي ال�ذي يتضم�ن االس�تمارة
االلكرتونية وفيها املعلومات املطلوبة
من أج�ل التقديم عىل القرض وبعدها
س�يتم منح (الكود الخاص) باملتقدم
بعد نج�اح املعلومات الت�ي تم ملؤها
يف االس�تمارة ،وبعد فرتة قصرية يأتي
للمتق�دم إش�عار بمراجع�ة املرصف
الكم�ال املعلومات املتبقي�ة ,ويطالب
بس�ند (عق�ار  )25على أن ال تق�ل
مس�احته عن  100مرت ،وفتح بيان يف
دائرة التسجيل العقاري”.
وأكد بالقول“ :أم�ا بخصوص الكفيل
فه�و رشط أس�اس م�ن أج�ل قب�ول
املعاملة إذا كان املقرتض كاسبا ً (غري
موظف) ،إضافة إىل حجز العقار وذلك
م�ن أج�ل املحافظة على امل�ال العام
وعدم هدره”.

النفقات العامة ،لذلك فإن اعتماد سقف اإلنفاق
يف موازن�ة العام  2022ليك�ون مماثال لـلـعـام
الـحـالـ�ي ،س�ينقل الـبـلـ�د الــ�ى وضــع
مـريـح مـالـيـا وس�يلغي العجز تقريبا ،ويتم
تحقيق بع�ض الـوفـ�رة لتحويلها للمش�اريع
االستثمارية”.
وح�ذر صال�ح م�ن “االفـ�راط يف التف�اؤل ازاء
ارتفاع أسعار النفط ،لذلك يجب أن يتم استثمار
ه�ذا االمر بالش�كل االمثل ،والس�يما أن العراق
توجد فيه نفقات استهالكية ثابتة ،وهي رواتب
املوظفني واملتقاعدين”.
وأشار إىل أن “الحد من اإلنفاق أصبح عىل حساب
املوازن�ة االس�تثمارية ،وبالت�ايل ازدادت إع�داد
العاطلني وقلت فرص التش�غيل ،وهذه مش�كلة
كبيرة نواجهها” ،موضح�ا أن “اإليـرادات غري
النفطية مشكلة بحد ذاتـهـا بسبب مـا وصفه
بـ (االنـفـالت املؤسساتي) ،إذ ال تمتلك االدارات
قدرة على التحصيل وال تدبير األمـوال لصالح
خزينة الدولة ،وحل هذا األمر صعب جدا ويأخذ
وقتا طويال أيضا”.

التجارة تستعد النطالق معرض بابل
الدولي للصناعات

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت الرشكة للعامة للمعارض والخدم�ات التجارية يف وزارة التجارة”:
ان ش�هر ترشين االول الجاري سيش�هد انطالق مع�رض بابل الدويل االول
للصناعات واالنتاج الوطني بمشاركة  23دولة”.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة العامة للمعارض ،رسمد طه س�عيد ،يف بيان :أن
“املعرض ،الذي ينظم بإرشاف وزارة الصناعة واملعادن ،س�يكون بالتزامن
م�ع انطالق فعالي�ات مهرجان بابل الدويل للمدة م�ن  ١٠/ ٢٨ولغاية / ١
.”١١
واش�ار س�عيد إىل ان “املعرض يأتي يف اطار (الورقة البيضاء) التي س�بق
ان اقرها مجلس الوزراء للتحفيز االقتصادي وترس�يخ حالة االستقرار يف
محافظات الفرات االوسط”.
واض�اف ان “املعرض يش�ارك فيه ع�دد كبري من ال�وزارات والهيئات غري
املرتبطة بوزارة تتقدمهم وزارة الصناعة واملعادن بكافة تشكيالتها  ،كما
ستشارك وزارات املالية والتخطيط والتعليم العايل والبحث العلمي والنفط
واالعمار واالس�كان والبلديات واالشغال العامة ،اضافة اىل وزارة السياحة
والثقاف�ة واالثار ووزارة الزراعة ووزارة املوارد املائية وعدد من الجامعات
والكليات االهلية “.

الذهب يشهد صعودا جديدا يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراق�ي” يف األس�واق املحلية ،امس
االثنني.وقال مصدر ان أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة بش�ارع النهر يف
العاصم�ةبغداد س�جلت للمثق�ال الواحد عي�ار  21من الذه�ب الخليجي
والرتكي واألوربي سعر بيع  360الف دينار ،بعد ان سجلت  353الف دينار
يوم الخميس املايض ،فيما بلغ سعر الرشاء  356الفاً.
واش�ار ا ٕىل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل
ارتفاع�ا ايض�ا عن�د  330الف دين�ار ،بعد ان س�جل  323ال�ف دينار يوم
الخميس املايض ،يف حني بلغ سعر الرشاء  326ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة ،فإن سعر بيع مثقال الذهب
الخليجي عيار  21يرتاوح بني  360الف دينار و 365ألفاً ،فيما تراوح سعر
البي�ع مثقال الذه�ب العراقي بين  330الفا ً و 335الف دينار ..ويس�اوي
املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

برملاني كردي :التهريب ما زال
مستمرا يف منافذ اإلقليم

بغداد /الزوراء:
أك�د النائب يف برمل�ان إقليم كردس�تان ،دياري أن�ور ،امس االثنني ،اس�تمرار
عمليات التهريب الكربى يف املنافذ الحدودية بإقليم كردستان.
وقال أنور يف حديث صحفي :إن “التهريب ال يزال مس�تمرا بالرغم من حديث
الحكوم�ة عن إرس�ال ق�وات أمنية لضب�ط املناف�ذ واصالح الوض�ع ،ولكنها
دعايات إعالمية فقط”.
وأضاف أن “عمليات تجري بشكل واسع يف جميع املنافذ التي تربط اإلقليم مع
تركيا وإي�ران ،واألموال تذهب لجيوب املتنفذين يف أحزاب الس�لطة الحاكمة،
والتعل�م به�ا حكوم�ة بغ�داد ،أو حتى حكوم�ة أربي�ل”.وكان مدي�ر كمارك
كردستان ،سامال عبد الرحمن ،قد تحدث عن وجود زيادة تصل إىل  120مليار
دينار يف إيرادات املنافذ باإلقليم ،بعد السيطرة عىل التهريب.

اإلعالن عن بدء تفعيل االتفاقيات
بني العراق ومصر

بغداد /الزوراء:
أعلن مندوب العراق الدائم يف الجامعة العربية وسفري بغداد لدى القاهرة ،احمد
ناي�ف الدليمي ،امس االثنني ،عن ب�دء تفعيل االتفاقيات بين العراق ومرص،
ضمن اللجنة العليا ومخرجات القمم التي عقدت يف كال البلدين .
وقال الدليمي يف حوار صحفي :إن “اهم مرشوعات هذه االتفاقيات ،هو الربط
الكهربائي والنقل الربي ،واملنطقة الصناعية ،واالعمار مقابل النفط” ،مشريا
اىل “الح�رص عىل نقل التجربة املرصية اىل العراق مل�ا فيها من رصانة وجودة
عالية”.وأض�اف الدليمي أن “العراق ليس قارصا بالخبرة أو الكفاءة ،بيد ان
حجم الدمار الذي حدث فيه ،يتطلب تكاتفا وتعاونا من الشقيقة مرص”.
وأوضح ان “هناك تنس�يقا فعليا بمجال األمن والدفاع واملجاالت السياسية”،
الفتا اىل ان “هناك قمما (عراقية – مرصية) جديدة يف القاهرة وبغداد ،إضافة
إىل زيارات عدة بينهما من قبل كبار مسؤوليهما”.

الرياضي

أصفر وأمحر

حمكمة املنازعات الرياضية تبطل
قانونية ادارة الطلبة

بغداد /متابعة الزوراء
ق�ررت محكمة املنازعات الرياضية ،ابطال قانونية ادارة نادي الطلبة الخالية.وبحس�ب
قرار املحكمة فإن ادارة الطلبة الحالية برئاس�ة وكيل وزارة التعليم عيل حميد و املؤقتة
برئاسة صالح الفتالوي باطلة وغري قانونية.وتقرر ايضا ً الغاء نتائج االجتماع االستثنائي
للهيئ�ة العام�ة لنادي الطلبة ونتائج�ه ومقرراته والذي عق�د يف  11اذار .2021املحكمة
قررت كذلك ،عودة الوضع االداري اىل ما قبل االجتماع االستثنائي وتعاود االدارة السابقة
مهام عمله�ا (بالقانون).بالتايل فإن أي قرارات ادارية او مالية توقع من االدارة الحالية
التي تدير النادي سيعرضها للمسائلة القانونية.
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قبل اجلولتني الثالثة والرابعة من تصفيات املونديال

اعالميون :مازال يف قوس املنتخبات العربية منزع للتأهل اىل مونديال قطر
بغداد /امري رسول
اكد االعالم�ي عيل رياح مراس�ل
قنوات بي ان س�بورت انه يتمنى
ان تك�ون املب�اراة املقبل�ة ام�ام
منتخ�ب لبن�ان ي�وم الخمي�س
املقبل فرص�ة لعودة الثقة لالعبي
منتخبن�ا الوطني من خلال اداء
مميز يح�دث انعطافة يف النتيجة
مما ق�د تغير مس�ار التصفيات
بشكل إيجابي.
وقال رياح انه البد ان يكون هنالك
توازن لالعتماد عىل الالعب املحيل
و الالع�ب املحترف او املغرتب يف
الخ�ارج وال يكف�ي ان نعتمد عىل
الالعبني املحليين وال يكفي ايضا
باملقاب�ل ان نعتم�د على الالعبني
املحرتفين او املغرتبين الب�د ان
يك�ون هنال�ك ت�وازن و حس�ب
الحاجة الفنية للمدرب يف الفئتني،
وهنال�ك العبين ش�به مؤهلني و
هنالك بع�ض الالعبني من املمكن
ان ي�ؤدوا ادوار مهم�ة يف املنتخب
له�ذا الت�وازن مطل�وب دون ان
نضع حد فاصل بني الالعب املحيل
و الالع�ب املغرتب او املحرتف لكن
باملجم�ل ان اداء الالعبني املحللني
و املحرتفني ليس وف�ق التوقعات
موضح�ا ان الع�راق على م�دى
العق�ود املاضي�ة ل�م يك�ن لدي�ه
استراتيجية او تخطيط عىل مدى
بعي�د ليكون الهدف ه�و الوصول
اىل كاس العالم نح�ن دائما نعمل
ليومن�ا و ال نفك�ر بالغ�د و ه�ذه
هي مشكلة الكرة العراقية و هذه
املش�كلة ترتب�ط بجوان�ب عامة
يف البلاد منها اقتصادي�ة و منها
سياسية و منها تنظيمية و منها
رياضي�ة و منه�ا اعالمية و حتى
االن ل�م نحق�ق كل ه�ذه العوامل
الت�ي تؤس�س منها استراتيجية
للصع�ود اىل املوندي�ال و ربم�ا
وصول الوصول اىل مونديال 1986

اس�تثناء عن ه�ذا املوضوع كون
هنال�ك مرشوع طم�وح للدولة و
للمسؤولني و تم لها االعداد بشكل
مبكر رغم الظ�روف الصعبة التي
كان يم�ر به�ا الع�راق  ,اتمنى ان
يك�ون هنالك حظ�وظ للفريق يف
ه�ذه التصفي�ات لكن بشرط ان
يستعيد الفريق العراقي وضعه و
لدينا ثمان مباريات متبقية ممكن
ان يح�دث به�ا انعط�اف للمهمة
للوصول اىل مونديال قطر.
واضاف اتوقع ان اكثر من منتخب
عربي سيتأهل لكاس العالم سواء
بالصع�ود املب�ارش او ع�ن طريق
امللح�ق خصوص�ا ان املنتخب�ات
االس�يوية القوي�ة الت�ي دائما ما
تش�ارك يف املونديال ل�م تعد بذلك
املس�توى القوي فجميع مستوى
املنتخبات هي مستويات متقاربة
فالفروقات الكربى بني املنتخبات
غري موجودة وبأمكان أي منتخب
عربي ان يحقق أي نتيجة .
وم�ن جهته�ا قالت
االعالمية اللبنانية
مراس�لة برنام�ج
صدى املالعب فاتن
أبي ف�رج ان املواجهة
املقبل�ة ام�ام املنتخ�ب
العراق�ي مهم�ة ل�كال
املنتخبني ،فالفري�ق العراقي
يض�م العبين نج�وم ونأمل ان
تكون مواجهة جيدة للطرفني.
واضاف�ت ان التصفي�ات املؤهلة
الزالت يف بدايتها و نأمل ان يتأهل
اكثر من منتخب عربي اىل مونديال
قطر العام املقبل ،ففي املجموعة
االوىل الفرق العربية ادت مستوى
جيد فالعراق تعادل يف اول مباراته
م�ع الفري�ق الك�وري على ارض
االخير ويف مبارات�ه الثانية خرس
ام�ام الفريق االيران�ي  ،لذلك ارى
ان التصفيات طويلة وال نستطيع

املسابقات جتري قرعة املرحلة
الثانية لبطولة الكأس
بغداد /الزوراء
ُ
العراقي لك�رة القدم ،ام�س االثنني قرعة
لجن�ة املس�ابقات يف االتح�اد
أج�رت
ّ
املرحل�ة الثانية من بطولة كأس العراق للموس�م الكروي  2021-2022يف مقر
ُ
لجنة
االتحاد ،بحضور رئيس اللجنة الدكتور حيدر عويف وبقية األعضاء.وأبلغت
املس�ابقات األندية املشاركة يف القرعة برضورة تقديم كشوفاتها الرسمية قبل
انطالق الدور املقبل يف الس�ابع من الش�هر الحايل كأقىص حد ،وبخالفه ُ
ستمنع
األندية من خوض مباريات بطولة كأس العراق.وأس�فرت القرعة ،التي أجريت
بحض�ور ممثيل األندي�ة ،عن املواجهات اآلتية ألندية بغ�داد :حيفا يلتقي املرور
والحش�د الش�عبي يواجه الدفاع املدن�ي والصليخ بمواجهة الحسين والحدود
يالع�ب الصناع�ات الكهربائية ،فيما س�يكون فريق الجنس�ية واملصايف بوضع
االنتظ�ار .أما قرع�ة املجموعة الجنوبية والفرات األوس�ط ،فس�يواجه خاللها
الش�طرة فريق مدينة الش�هداء ،بينما س�يلعب النارصية أمام كربالء ،ويلتقي
الدير من محافظة البرصة فريق البحري ،فيما يواجه السماوة فريق عفك ،فيما
س�يكون سوق الشيوخ باالنتظار ،ويواجه ميس�ان فريق بابل ،ويلتقي مصايف
الجن�وب نظريه املعقل ،وفريق العراق يالعب الكوفة والش�امية يالقي الصادق،
ُ
قرعة املجموعة الش�مالية
فيما س�يكون فريق املثنى باالنتظار.فيما أس�فرت
والغربية عن لقاء يجمع دهوك مع الرشقاط ،والعلم بمواجهة الرمادي ،وفريق
بابان يلتقي فريق املصىل ،ويواجه بلدية املوصل نظريه فريق الصوفية ،ويلتقي
مصايف الش�مال فريق البيش�مركة ،وفريق األمواج املوصيل مع نفط الش�مال،
بينم�ا يواج�ه الرياض فريق عن�ه ،والدجي�ل يالقي نظريه غاز الش�مال ،فيما
يلتقي شهربان فريق دياىل ،ويواجه أعايل الفرات فريق الحويجة.

اعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضية واالعالمي�ة والصحفية قدمت
تعازيه�ا الحارة اىل الصحف�ي فيصل صالح وذلك
لوف�اة كريمته  ...س�ائلني الله العلي القدير ان
يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها جنات
الفردوس ويرزق اهلها ومحبيها الصرب والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون.
******************
الزميل العزيز قيص حسن ثمن كل من حرض مراسم
ع�زاء والدته او اتصل او ارس�ل برقي�ات التعازي،
ويلتم�س الع�ذر ل�كل من ل�م تس�عفه الظروف
لتقديم التعازي بهذا املصاب ،س�ائال العيل القدير
ان يحفظ الجميع ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة
كل رش ومكروه.
******************
مراس�ل النرشة الرياضية يف القناة العراقية اإلخبارية
الزميل عبد الصمد كاظم اكد اكتسابه الشفاء التام
م�ن االزم�ة الصحية الت�ي تعرض له�ا قبل فرتة
زمنية قصيرة ،خالص االمني�ات لزميلنا الخلوق
بالشفاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب
الصحة والعافية.

ان نحك�م
على الفرق
م�ن بدايته�ا
و جمي�ع الف�رق لديه�ا طموح و
فرصة للتعويض .
و ختم�ت ان املنتخب�ات الت�ي

وصلت لهذا ال�دور من التصفيات
لديها املؤهالت الكافية والقدرات،
ومن جانبنا فالفري�ق اللبناني يف
بداية التصفيات االولية ش�كل لنا

مفاجئ�ة بالصمود ام�ام الفريق
الك�وري و خ�رج بالتع�ادل ثم يف
املب�اراة الثانية خرس امام الفريق
الكوري بنتيجة غري مس�تحقة و

نأم�ل ان يكون الفريق هو عنرص
املفاجئة يف هذه املجموعة و نعول
عىل ه�ذا املنتخب و على القيادة
الفني�ة الجدي�دة للوص�ول اىل

املوندي�ال و هذه التصفيات اثبتت
ان ال يشء مستحيل.
ومن جهت�ه اكد املعل�ق يف قنوات
أبو ظب�ي الرياضية عامر عبدالله
ان ان الجولتين الثالثة والرابعة
س�تكون مهم�ة ج�دا للمنتخ�ب
االمارات�ي ال�ذي س�يواجه فيه�ا
املنتخبين اإليران�ي والعراقي عىل
الت�وايل ،وارى ان�ه يف ح�ال ف�وز
اي�ران على املنتخ�ب االمارات�ي،
فيتوج�ب علينا نح�ن االماراتيني
التفكير فق�ط يف املنافس�ة على
بطاق�ة امللحق لكن اذا فاز الفريق
االمارات�ي على اي�ران فس�تكون
هن�اك حظ�وظ كبيرة لالبي�ض
للمنافس�ة عىل البطاقة الثانية يف
املجموعة األوىل.
واض�اف ان حظ�وظ املنتخب�ات
العربي�ة يف كلت�ا املجموعتين
للتأه�ل ملوندي�ال قط�ر متفاوتة
فف�وز املنتخ�ب العمان�ي على
الياب�ان كان مفاجئ�ة وبرأي�ي
اعتق�د ان مهم�ة املنتخ�ب
الس�عودي للتأهل للمونديال هي
يف املتناول يف تلك املجموعة مشريا
اىل ان قرع�ة التصفي�ات وجدول
املباريات مناسبني جدا للمنتخب
االماراتي الذي سيلعب مواجهتي
اي�ران والع�راق على ارضه وبني
جماهيره وبالت�ايل ه�ي فرصة
كبيرة جدا له للتأه�ل اذا ما راد
التأه�ل مب�ارشة و اعتق�د يف
حال فوز االبيض االماراتي
على الفريقين االيراني
والعراق�ي فس�يكون
مناف�س ق�وي عىل
التصفي�ات اما يف
حال�ة الخس�ارة
فستكون مبارياته
املقبل�ة لغرض تكملة املش�وار ال
غري .
محطتن�ا األخيرة كان�ت م�ع

االعالمي الس�وري م�ازن الهندي
الذي اكد ان ان املنتخب الس�وري
يستطيع مفاجئة الفريق الكوري
الجنوب�ي يف الجول�ة املقبل�ة ،وال
ننسنى ان منتخب نسور قاسيون
خاض مباراتي ايران و االمارات و
هو منقوص بالعديد من الالعبني
املصابين و عىل رأس�هم املهاجم
الس�وري عم�ر الس�ومة فتواجد
الس�ومة وعودة الغائبني و دخول
الالعبني اجواء املنافس�ة سيمنح
الفريق الس�وري الكثري من القوة
وال ننسى ان الفري�ق الك�وري
الجنوبي ليس باملنتخب الصعب .
وبين الهن�دي ان�ه وم�ن خلال
مس�تويات املنتخب�ات يف الجول�ة
املاضية ارى ان املنتخب االيراني يف
مس�توى و املنتخبات املنافسة يف
مس�توى اخر واعتقد ان املنتخب
االيراني هو من سيحس�م صدارة
املجموع�ة وام�ا الفري�ق الكوري
الجنوب�ي وعطف�ا على املباراتني
الس�ابقتني اللتين خاضهم�ا لم
يق�دم االداء املأم�ول ومن املمكن
ان تنافس�ه املنتخب�ات العربي�ة
عىل البطاق�ة الثانية يف املجموعة
وعلى بطاق�ة امللح�ق رشيطة ان
يك�ون هنالك منتخب�ا عربيا لديه
االستمرارية والقدرة عىل منافسة
املنتخب الكوري الجنوبي .
وتاب�ع ان امل�درب التونسي نبيل
معل�ول عىل م�دار ع�ام و نصف
ل�م يق�دم فيه�ا م�ا ه�و مأمول
من�ه كم�درب محترف حي�ث ان
طم�وح املنتخب ه�و الوصول اىل
كاس العال�م و خالل فرتة قيادته
للفري�ق كان�ت هنال�ك مش�اكل
تعص�ف بصفوف�ه وبع�د رحيله
واس�ناد املهم�ة اىل امل�درب املحيل
نزار مح�روس الذي اس�تطاع ان
يعيد ش�خصية املنتخب الس�وري
بعض اليش .

األومليب حيقق الفوز على فلسطني يف افتتاح بطولة غرب آسيا
بغداد /الزوراء
َ
حق�ق منتخبنا األوملبي لك�رة القدم الفو َز
بهدف من دون رد يف
عىل منتخب فلسطني
ٍ
افتتاح بطولة غرب آسيا لحساب املجموعة
الثاني�ة يف املباراة التي أقيمت مس�اء امس
االثنني على ملعب االمري محمد بن فهد يف
الدمام.
َ
ودخ�ل منتخبن�ا االوملبي مباراة فلس�طني
بتش�كيل ٍة مؤلف ٍة من حسن احمد لحراسة
املرم�ى ،ومحمد الباقر كريم وحس�ن رائد
(احم�د حس�ن مكن�زي) وعب�اس بدي�ع
ومنتظر عبد االمري ومصطفى وليد (حسن
عبد الكريم) وصادق زامل (عيل محس�ن)

ومنتظر محمد جرب واحمد رستيب وعمار
غالب(حسني عمار) ووكاع رمضان (رضا
فاضل).
َ
وس�جل هدف منتخبنا االوملبي لكرة القدم
الالعب حسن عبد الكريم بالدقيقة  ،80بعد
عرضية متقنة من الالع�ب احمد مكنزي،
ليتصدر منتخبن�ا االوملبي مؤقتا ً املجموعة
الثانية برصيد ثالث نقاط.
وس�يواج ُه منتخبن�ا االوملب�ي يف مبارات�ه
الثانية منتخب االمارات يوم غ ٍد االربعاء يف
املباراة التي ستقام عىل استاد االمري سعود
بن جلوي بتمام الساعة التاسعة والنصف
مسا ًء.

محودي يبحث مع عدد من االحتادات املشاركة
بالدورة االسيوية داخل الصاالت
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
رأس رع�د حمودي رئي�س اللجنة االوملبية
الوطني�ة العراقية إجتماع�ا ً تداوليا ً ُكرّس
ملناقش�ة مش�اركة العراق ب�دورة األلعاب
اآلس�يوية داخل الصاالت والتي من املؤمل
إنطلاق فعالياتها يف العاصم�ة التايلندية
بانكوك يف العارش من ش�هر آذار من العام
املقبل.
وحضر االجتم�اع النائ�ب الثان�ي لرئيس
اللجن�ة األوملبية حيدر الجميلي ،والنائب
الثالث الدكتور أحم�د حنون واألمني العام
هيث�م عب�د الحمي�د ،باالضاف�ة لرئي�س
إتحاد الكيك بوكس�ينغ قاس�م الواسطي،

ورئيس إتحاد املواي ت�اي مصطفى جبار
علك ،ورئيس إتحاد الجوجيس�تو الدكتور
مخل�ص حس�ن ،ورئيس إتح�اد التجذيف
عبدالسالم خلف ،و زياد شامل نائب رئيس
لجنة الصاالت يف إتحاد كرة القدم.
وأكد حمودي عىل أن تكون مشاركة العراق
يف ال�دورة املقبلة نوعية ال كمّية ومعيارها
هو م�ا يمك�ن ان يحقق�ه الرياضيون او
املنتخب�ات م�ن نتائ�ج وأرق�ام باملقارنة
ملنافسيهم اآلسيويني.
وإس�تمع حم�ودي اىل رؤى ومقرتح�ات
ومتطلبات االتحادات التي تعهدت بظهور
مُ ّ
رشف ونتائج جيدة باذن الله.

السعدي :وضعنا خططا مستقبلية للنهوض برياضات نادي الدفاع املدني
بغداد /عيل عنب
قبل اش�هر تم اعادة ن�ادي الدفاع الجوي
صاح�ب الص�والت والج�والت يف مختلف
االلعاب الرياضي�ة والذي كان احد االندية
التي دائما ترفد منتخباتنا الوطنية بعديد
من الالعبني س�واء يف االلع�اب الجماعية
او الفردي�ة ولك�ن بع�د ع�ام  ٢٠٠٣جمد
عمل النادي وبقى مهمال هذا املرفق املهم
لقي�ادة الدف�اع الجوي البطل�ة ولكن بعد
اس�تالم الفريق الركن معن زيد الس�عدي
قيادة هذه املؤسس�ة العريقة كان النادي
م�ن ضم�ن اولوي�ات عمل�ه بإعادته من
جديد للرياضة العراقية ويكون من املرافق
املهم�ة يف القي�ادة و(ال�زوراء) كعادته�ا
داعمه لجميع اتحاداتن�ا وانديتنا واجرت
اللقاء مع رئي�س الهيئ�ة االدارية للنادي
الفريق الركن معن زيد السعدي.
كيف استطعتم اعادة نادي الدفاع الجوي
من جديد ؟
منذ تس�لمنا منصب قائد الدف�اع الجوي

ع�ام  2020بارشن�ا بالنه�وض بقيادتنا
بكاف�ة املج�االت وبضمنها ن�ادي الدفاع
الج�وي كون�ه م�ن األندي�ة املؤسس�اتية
العريق�ة حي�ث اس�س ع�ام  1994وت�م
مفاتحة وزارتنا بالكتب الرس�مية معززة
باملالك املقرتح وباملتابعة املستمرة حصلت
موافق�ة وزي�ر الدفاع املحترم عىل إقرار
ملاك النادي باإلضافة إىل تش�كيل الهيئة
اإلدارية التأسيسية بتاريخ 17/7/2021
والت�ي اثمرت ونت�ج عنها إع�داد املؤتمر
التأس�ييس األول النتخاب�ات نادين�ا التي
جرت بتاري�خ  1/9/2021بوجود الهيئة
العامة التي تتألف من
(  ) 57عض�و بانتخ�اب الهيئ�ة اإلدارية
بكل ش�فافية وديموقراطية والتي أش�اد
به�ا ممثلي وزارة الش�باب والرياض�ة
واللجنة األوملبية العراقية والتي اس�فرت
ع�ن انتخاب�ي لرئاس�ة النادي م�ع باقي
االخوة املنتخبني يف الهيئة االدارية للنادي.
ما هي خططكم املستقبلية للنادي؟

تم إعداد خطة مستقبلية مدروسة وقابلة
للتطبي�ق للنه�وض بالن�ادي واالرتق�اء
للمس�توى ال�ذي يلي�ق ب�ه بإع�داد فرق
رياضية وتأهيلها للمنافس�ة ضمن أندية
الدرجة املمتازة ورف�د منتخباتنا الوطنية
بالعبين قادري�ن على تحقي�ق اإلنج�از
الري�ايض ورفع أس�م البلد عالي�ا ً يف كافة
املحاف�ل العربي�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة
وتوس�يع القاعدة البدنية والرياضية عىل
حد س�واء للمدنيين واملقاتلني وترس�يخ
مفهوم ممارس�ة كافة األلعاب الرياضية
وبن�اء منش�آت رياضي�ة حديث�ة تواكب
التط�ور العمراني لتش�كيل أكرب عدد من
الفعالي�ات الرياضي�ة وتوس�يع قاعدتها
وفت�ح مناف�ذ اس�تثمارية ترفيهي�ة
واالس�تفادة منه�ا يف إكمال املس�تلزمات
اإلداري�ة للن�ادي واس�تقطاب املواه�ب
الرياضي�ة يف الفئ�ات العمري�ة وتنميتها
وتطويره�ا لرفدها للمنتخب�ات الوطنية
وزج كافة املدربني.
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فرانكفورت ُيلحق ببايرن خسارته األوىل هذا املوسم
مُ ن�ي بايرن ميونيخ بخس�ارته األوىل هذا
املوس�م وذل�ك عىل ي�د ضيف�ه آينرتاخت
فرانكفورت الذي ّ
حقق بدوره فوزه األول
هذا املوس�م ،ضمن املرحلة الس�ابعة من
الدوري األملاني لكرة القدم.
وس�جّ ل لبايرن لي�ون غوريتس�كا هدف
التق�دم ( )29قب�ل أن يف�رض التع�ادل
لفرانكفورت النمسوي مارتن هينرتايغر
( )32ليع�ود ويقتن�ص ه�دف الف�وز
الرصبي فيليب كوستيتش )83(.
ورغ�م خس�ارته ،بق�ي باي�رن متصدرا
للرتتي�ب الع�ام برصيد  16نقط�ة ولكن
بفارق األهداف ع�ن باير ليفركوزن الذي
فاز عىل أرمينيا بيليفيلد برباعية نظيفة.
يف املقاب�ل ،تق�دم فرانكف�ورت إىل املركز
 13بعدم�ا ّ
حقق فوزه األول هذا املوس�م
وأصبح يف رصيده  8نقاط.
ودخ�ل باي�رن اىل اللق�اء وه�و يعي�ش
موس�ما مميزا بكل ما للكلمة من معنى،
إذ لم يخرس يف جميع املس�ابقات بعد قبل
هذه املب�اراة ،يف بداية قوية ملدرب الفريق
الجدي�د يولي�ان ناغلس�مان ال�ذي انتقل
للإرشاف على الفري�ق الباف�اري قادما
م�ن خصمه اليبزيغ عقب نهاية املوس�م
املايض.
فبعد افتتاحه املوسم بتعادل أمام بوروسيا
مونش�نغالدباخ ،ف�از باي�رن بمباريات�ه
التس�ع األخرية عىل الت�وايل وتلقى مرماه

س�تة أهداف ،بينما كان فرانكفورت من
دون أي فوز يف البوندس�ليغا هذا املوسم،
لكن�ه دخل اىل اللقاء منتش�يا بفوزه عىل
أنتوي�رب البلجيك�ي يف مس�ابقة الدوري
االوروبي “يوروب�ا ليغ” الخميس املايض
والتي أنهت سلس�لة من ستة تعادالت يف
جميع املسابقات.

تف�وّق باي�رن يف بداي�ة اللق�اء من خالل
ارت�داده الهجوم�ي الرسي�ع ،فتمك�ن
أصح�اب األرض م�ن انت�زع التق�دم عن
طري�ق الالعب ال�دويل ليون غوريتس�كا
( ،)29بعدم�ا خط�ف الك�رة م�ن نصف
امللع�ب اثر خطأ يف تمرير من النمس�اوي
مارت�ن هينرتايغر ،لتصل الكرة اىل النجم

البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي مهد
الك�رة لزميل�ه الذي ل�م يرتدد يف تس�ديد
كرة رائع�ة عىل يمني حارس فرانكفورت
كيفن تراب.
غير أن أفضلي�ة البافاريين لم تس�تمر
طويال وتمكن الضيوف من إدراك التعادل
بع�د ثلاث دقائق فق�ط عبر هينرتايغر

اعالم الكرتوني

( )32ال�ذي ع�وّض خط�أه ال�ذي أدى اىل
ه�دف للبايرن ،وس�جّ ل من كرة رأس�ية
إثر تمري�رة عرضية م�ن الرصبي فيليب
كوستيتش.
وفيما ضغط بايرن بكل قوته يف الش�وط
الثان�ي الس�تعادة التق�دم ،وق�ف ل�ه
فرانكفورت باملرصاد دفاعيا ،وذهب أبعد
من ذل�ك ،ليخطف هدف الفوز عن طريق
كوستيتش.
ومن جهة أخرى ،تساوى باير ليفركوزن
مع باي�رن ميونيخ يف صدارة الرتتيب بعد
ف�وز األول عىل مضيفه أرميني�ا بيليفيلد
4صفر.وسجّ ل أهداف ليفركوزن كل من الفرنيس
م�وىس دياب�ي ( ،)18التش�يكي باتري�ك
ش�يك ( 24و )57وكريم دمريباي (90+1
ركلة جزاء).
وأصب�ح يف رصي�د ليفرك�وزن  16نقطة
بالتس�اوي مع بايرن يف ص�دارة الرتتيب
م�ع أفضلية األهداف لألخير حيث يق ّدم
ليفرك�وزن أداء ممي�زا ه�ذا املوس�م من
خالل تحقيقه خمس�ة انتصارات مقابل
خس�ارة واح�دة وتعادل اىل ح� ّد اآلن منذ
انطالق الدوري.
وس�تتجه األنظار إىل املوقعة املرتقبة بني
باير ليفرك�وزن وبايرن ميونيخ واملقررة
يف  17ترشي�ن األول/أكتوبر الحايل ،عقب
انتهاء النافذة الدولية.

البورتا يغري عادته مع كومان

كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،كوالي�س ع�ودة الثنائي خوان
البورت�ا ،رئي�س برش�لونة ،ورونال�د كومان م�درب الفريق من
مدينة مدريد.
وخسر برش�لونة بثنائي�ة نظيفة أم�ام أتلتيكو مدريد الس�بت
املايض ،ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري اإلسباني.
ً
ووفقا لربنامج التشيرنجيتو اإلسباني ،فإن البورتا وكومان لم
يتحدثا خالل رحلة عودة الفريق الكتالوني من مدريد.
واعتاد البورتا يف املباريات املاضية عىل إجراء جلس�ة مع كومان
عقب النتائج الس�لبية ،ملعرفة أسباب عدم انتصار برشلونة من
املدرب.يذك�ر أن العديد م�ن التقارير تزع�م أن كومان لن يكمل
املوسم الحايل مع برشلونة ،وأن مسؤويل البارسا يفاوضون أكثر
من اسم لخالفة املدرب الهولندي عىل مقاعد البدالء.
وتراجع�ت نتائج البارس�ا بش�كل كبير يف اآلونة األخيرة ،عىل
الصعيدين املحيل واألوروبي ،حيث يحتل املركز التاس�ع يف الليجا
(ول�ه مباراة مؤجلة) ،كما خرس يف أول جولتني بدور املجموعات
يف دوري أبطال أوروبا.

أوترخيت يقطع سلسلة
انتصارات أياكس

ماركيس يواصل سيطرته على حلبة أوسنت

واصل اإلس�باني مارك ماركيس (هوندا) س�يطرته
ّ
وحقق فوزه الس�ابع
على حلبة أوس�تن األمريكي�ة
بجائزة األمريكيتني الكربى ،املرحلة الخامسة عرشة
من بطولة العالم للدراجات النارية يف فئة “موتو جي
بي” ،وتفوّق يف سباق عىل الفرنيس فابيو كوارتارارو
(ياماه�ا) ،ال�ذي يتص�در الرتتيب الع�ام بفارق 52
نقط�ة عن اإليطايل فرانشيس�كو بانيان�ا (دوكاتي)
الذي ّ
حل ثالثاً.
مع بقاء ثلاث جوالت (كل منها تس�اوي  25نقطة
للفائز) ،س�يكون لدى كوارت�ارارو فرصة أوىل للفوز
بأول لقب له يف الفئة األوىل من س�باق املوتو جي بي،
واألول ً
أيضا يف تأريخ اي متس�ابق فرنيس ،يف السباق
التايل يف حلبة ميسانو االيطالية يف  24ترشين األول/
أكتوبر الحايل.
وس�بق أن تم إلغاء نس�خة  2020من سباق الجائزة
االمريكيتين الكربى يف أوس�تن (تكس�اس) بس�بب
جائح�ة كوفي�د ،-19فيم�ا أقيم س�باق ه�ذا العام
بحضور الجمهور.
ّ
وحقق ماركيس الذي يخوض السباقات بحذر بسبب
حالته البدنية وأداء هوندا الباهت ،فوزه الس�ابع من
أص�ل ثمانية يف تكس�اس منذ النس�خة األوىل يف عام
( 2013اإلس�باني أليك�س رينس ،دراج س�وزوكي،

كسب النسخة األخرية يف عام .)2019
ويف الواق�ع ،يف الحلب�ات الت�ي يدور فيه�ا الدراجون
عكس اتجاه عقارب الس�اعة ،كان ماركيس دائمًا ال
يهزم تقري ًبا.
ويف العودة اىل حس�ابات اللقب ،ال يزال بانيانا الوحيد

حسابيا القادر عىل اللحاق بكوارتارارو.
وحق�ق ماركي�س ال�ذي انطلق م�ن املرك�ز الثاني
أفض�ل بداي�ة وتحكم يف رسعت�ه يف البداي�ة ،قبل أن
يوس�ع الفجوة بدءا ً من اللفة الخامسة ليحافظ عىل
الصدارة بشكل مريح.

صالح املبهر ينثر املتعة يف أرجاء عامل كرة القدم
ما زال النجم الدويل املرصي ،محمد صالح ،يدون اسمه بحروف من
ذهب يف تاريخ ليفربول ،وال س�يما بعد انطالقته املذهلة مع الفريق
األحمر يف املوسم الحايل ،عىل الصعيدين املحيل والقاري.
وواصل صالح ممارس�ة هوايته يف هز الش�باك ،للمباراة الس�ابعة
عىل التوايل مع ليفربول ،يف مختلف املسابقات ،عقب تسجيله هدفا
خرافي�ا خالل تعادل فريقه  2/2مع ضيفه مانشستر س�يتي ،يف
قمة املرحلة السابعة للربيمريليج.
كما ش�هد اللقاء أيض�ا صناعته لله�دف األول لليفربول ،الذي جاء
بق�دم الس�نغايل س�اديو ماني.ورف�ع صلاح ( 29عام�ا) رصيده
التهديف�ي م�ع ليفرب�ول ،يف ال�دوري اإلنجليزي هذا املوس�م ،إىل 6
أهداف ،ليتقاس�م صدارة ترتيب هدايف املسابقة مع جيمي فاردي،
مهاجم ليسرت سيتي.
وكان هذا الهدف رقم  103لصالح يف مسيرته بالدوري اإلنجليزي،
ليصبح عىل بعد هدف وحيد من معادلة الرقم القيايس ،الذي يحمله
النجم اإليف�واري املعتزل ديدييه دروجبا ،كأكث�ر الالعبني األفارقة
تسجيال لألهداف يف البطولة العريقة.
ويتص�در صالح حالي�ا ترتيب هدايف ليفربول يف جميع املس�ابقات،
برصي�د  9أهداف يف  9مباريات ،بواقع  6أهداف بالدوري اإلنجليزي
و 3أه�داف يف دوري األبط�ال ،متفوق�ا بفارق  4أه�داف عىل أقرب
مالحقي�ه ماني.كم�ا يع�د صلاح أكثر العب�ي ال�دوري اإلنجليزي
مس�اهمة يف تس�جيل األهداف ،هذا املوسم ،حيث ش�ارك يف إحراز
 9أه�داف م�ن إجمايل  17س�جلها ليفربول يف البطول�ة ،حتى اآلن،
بإحرازه  6أهداف وقيامه بثالث تمريرات حاسمة لزمالئه.
وبصف�ة عام�ة ،أح�رز صلاح  134هدف�ا وق�ام ب�ـ 50تمري�رة

حاس�مة ،خالل  212مباراة لعبها مع ليفربول ،يف كل
املسابقات.
ويأتي هذا التألق الالفت لنجم الكرة املرصية ،يف الوقت
الذي ازدادت خالله حدة التكهنات بشأن تمديد تعاقده
مع ليفربول ،الذي سينتهي يف حزيران/يونيو .2023
ويطالب (الفرعون املرصي) بزيادة راتبه األس�بوعي ،من
 200ألف جنيه إسرتليني إىل  500ألف ،بحسب تقارير صحفية،
وما زالت املفاوضات جارية بني إدارة ليفربول وممثيل الالعب.
وعقب مشاركته املرتقبة مع الفراعنة يف تصفيات كأس العالم،
ينتظ�ر صالح خوض عدد من اللق�اءآت املهمة مع ليفربول ،يف
أكثر من بطولة خالل الشهر الحايل.
وسيواجه الريدز كال من واتفورد ومانشسرت يونايتد
وبرايتون بالدوري اإلنجليزي ،وأتلتيكو مدريد
اإلس�باني يف دوري األبط�ال ،باإلضافة
إىل بريس�تون ن�ورث إين�د يف كأس
رابطة األندية املحرتفة.
ويبحث صالح ،الفائز بجائزة
أفضل العب يف إنجلرتا خالل
موس�م ،2017/2018
ع�ن تحقي�ق املزي�د من
اإلبداع يف الفرتة املقبلة،
أملا يف تعزي�ز أرقامه
القياس�ية الت�ي باتت
هوايته املفضلة.

تقارير عن شكوى من مانشسرت سييت إىل ليفربول
ذكرت وس�ائل إعالم ّ
أن مانشسرت سيتي تقدم بشكوى
إىل ليفرب�ول وادع�ى أن أح�د املش�جعني “بص�ق” عىل
الجهاز الفني املس�اعد لحامل اللقب خالل التعادل 2-2
يف أنفيل�د بال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز.وذكرت ش�بكة
سكاي س�بورتس أن ليفربول فتح تحقيقا ً يف الواقعة،
ولم يتسن لرويرتز الحصول عىل تعليق فوري من سيتي
أو ليفربول.وق�ال بي�ب غوارديوال مدرب س�يتي ّ
إنه لم
يكن عىل علم بالواقعة عند حدوثها لكن جهازه املساعد
أبلغه باألمر يف وقت الحق.وأبلغ غوارديوال شبكة سكاي
س�بورتس عقب املب�اراة“ :ال أعرف ما حدث ،س�معت

ش�يئا ً من املشجعني..
ل�م يكن ش�يئا ً لطيفا ً
نحو الجهاز املساعد،
لكن�ي ال أع�رف
بالضب�ط م�ا حدث”.
وأض�اف“ :أن�ا متأك�د
تمام�ا ً ّأنه إذا حدث ذلك،
ّ
ف�إن ليفربول ب�كل تأكيد
س�يتخذ اإلجراءات ضد هذا
الش�خص ،ليفربول أكرب كثريا ً
م�ن ه�ذا الترصف”.وتاب�ع“ :ال
يشء س�يغيرّ إعجابي به�ذا النادي،
هذه نفس قصة ما ح�دث منذ عامني
أو ثالث�ة أع�وام عندم�ا جئن�ا إىل هن�ا
ودمروا حافلتنا ..هم قلة من األشخاص
ولي�س ليفربول”.وتع�اىف س�يتي م�ن
تأخره مرتني يف النتيجة وتعادل يف أنفيلد
بفضل هديف فيل فودن وكيفن دي بروين.
ويتصدر تش�يليس الدوري برصيد  16نقطة
وبف�ارق نقطة واح�دة عن ليفرب�ول صاحب
املركز الثاني بعد نهاية الجولة السابعة.
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وهذا هو فوزه الثاني هذا املوس�م (بعد سباق جائزة
أملانيا الكربى ،وهو مس�ار آخر يج�ري عكس اتجاه
عق�ارب الس�اعة) ،بع�د أن غ�اب عن الع�ام 2020
بأكمله بسبب إصابة خطرية يف الذراع اليمنى.
مع م�رور نص�ف الس�باق ،كان ال�درّاج اإلس�باني
متقدما على كوارتارارو بأكثر م�ن ثانيتني ،قبل ان
ينهي السباق متفوقا عليه بفارق  4.679ث.
ونج�ح كوارت�ارارو يف الحص�ول عىل املرك�ز الثاني
أم�ام بانيانا الذي انطلق م�ن املركز األول ،حيث كان
أقل راحة مم�ا كان متوق ًعا لكنه تمكن من تعويض
تأخره اىل املركز السادس يف اللفات األخرية.
لكن الدراج اإليطايل ضغط بقوة يف اللفات األخرية عىل
خورخي مارتن ،ما تس�بّب بإرباك الش�اب اإلسباني
القليل الخربة ،فنال األخري عقوبة لتجاوزه املنعطف
على نح�و خاطئ ،م�ا س�مح لبانيان�ا بالصعود اىل
منصة التتويج عن املركز الثالث.
وأنهى اإلسبانيان رينس (سوزوكي) وخورخي مارتن
(دوكاتي-براماك) عىل مشارف منصة التتويج ،فيما
ّ
ح�ل اإليطايل فالنتين�و رويس (ياماها -يس أر تي) يف
ً
املرك�ز الخامس عرش ،علما بأن أس�طورة الدراجات
كان ق�د أعلن يف وقت س�ابق اعتزال�ه يف نهاية العام
الحايل يف سن الـ  42عاماً.

أوق�ف أوتريخت سلس�لة انتصارات مضيفه أياكس أمستردام
ببطول�ة الدوري الهولندي ،بعدما تغل�ب عليه ( ،)1-0يف املرحلة
الثامنة للمس�ابقة ،التي ش�هدت أيضا فوز ألكم�ار ( )3-1عىل
مضيفه كامبور.
وتجمد رصيد أياكس ،الذي تلقى خس�ارته األوىل يف البطولة هذا
املوسم ،عند  19نقطة ،لكنه بقي يف الصدارة.
فيما تقدم أوتريخت ،الذي حقق فوزه الثالث عىل التوايل ،للمركز
الثان�ي مؤقت�ا لحني انتهاء باق�ي مباريات املرحل�ة ،برصيد 17
نقطة.
وتقم�ص دجانج�و فارميردام دور البطول�ة يف املب�اراة ،عقب
تس�جيله هدف أوتريخت الوحي�د يف الدقيق�ة  ،77ليقود فريقه
إليق�اف انتص�ارات أياكس الت�ي اس�تمرت يف مبارياته الخمس
املاضية باملسابقة.

بنفيكا خيسر من بورتيمونينسي
س�قط بنفيكا يف فخ الخس�ارة أمام ضيفه بورتيمونينيس
صف�ر  ،1 /خالل املباراة الت�ي جمعتهما يف الجولة الثامنة
من الدوري الربتغايل ،والتي ش�هدت أيضا تعادل إش�توريل
مع جل فيس�نتي  2/2وفوز تونديال عىل بيلينينس�يش / 2
صفر.
ويدي�ن بورتيمونينسي بالفضل يف هذا الف�وز لالعبه لوكاس
بوسيجنولو الذي سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .66
ورفع بورتيمونينيس رصيده إىل  14نقطة يف املركز الخامس وتوقف
رصيد بنفيكا عند  21نقطة يف صدارة الرتتيب.
ويف املباراة الثانية ،تعادل إش�توريل مع جل فيسنتي ،2/2
وسجل هديف إش�توريل روي فونت يف الدقيقة 11
وأن�دري فرانك�و يف الدقيق�ة األخيرة من
الشوط األول من ركلة جزاء.
فيم�ا س�جل ه�ديف ج�ل فيس�نتي
س�امويل لين�و وف�ران ناف�ارو يف
الدقيقتني  42و.50
ورف�ع إش�توريل رصي�ده إىل 15
نقط�ة يف املرك�ز الراب�ع كما رفع
ج�ل فيس�نتي رصي�ده إىل تس�ع

نقاط يف املركز الثامن.
ويف املب�اراة الثالثة ،فاز فري�ق تونديال عىل مضيفه بيلينينس�يش / 2
صفر.
وس�جل ه�ديف تونديال بيدرو أوجوس�تو وج�ون موريل�و يف الدقيقتني
الرابعة و.66
ورف�ع تونديال رصيده إىل تس�ع نقاط يف املركز الع�ارش وتوقف رصيد
بيلينينسيش عند أربع نقاط يف املركز السابع عرش قبل األخري.

ميالن يتجاوز عقبة أتاالنتا ويرتقي إىل الوصافة
ارتقى ميالن إىل وصافة ترتيب الدوري اإليطايل
عقب ف�وزه عىل مضيفه أتاالنت�ا  3-2ضمن
املرحل�ة الس�ابعة من ال�دوري اإليطايل لكرة
القدم.وأح�رز أه�داف ميالن دافي�د كاالبريا
( ،)1س�اندرو تونايل ( ،)43والربتغايل رفايل
لي�او ( ،)78فيما س�جّ ل الكولومبي دوفان
زاباتا ( 86من ركلة جزاء) والكرواتي ماريو
باشاليتش ( )90+3هديف أتاالنتا.وبهذا الفوز
رف�ع ميلان رصي�ده إىل  19نقط�ة يف املرك�ز
الثاني ،فيما تجمد رصيد أتاالنتا عند  11نقطة
يف املرك�ز الثامن.وبدأ ميالن اللقاء بقوة ،ونجح
يف الدقيق�ة األوىل م�ن افتت�اح التس�جيل عندما

نجح كاالبريا يف متابعة كرة ثيو هرينانديز التي أبعدها
الح�ارس داخل الش�باك.ويف الدقيقة  ،43ضاعف تونايل
النتيج�ة عندم�ا انف�رد بالح�ارس ووضعه�ا بهدوء يف
املرمى.
ويف الدقيقة  ،78سجل لياو ثالث أهداف الـ”روسونريي”
بطريقة رائعة بعد هجمة مرتدة رسيعة ولعبة جماعية
ممتازة ،إذ أطلق تسديدة قوية مبارشة وبلمسة واحدة
يف زاوية صعبة.واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح
أتاالنتا ،تمكن زاباتا من تحويلها لهدف )86(.
وقلص باشاليتش النتيجة ألتاالنتا ( ،)90+3بعد هجمة
مرتدة وصل�ت إىل زاباتا الذي انطلق م�ن الجهة اليمنى
ومرر عرضية انربى لها الكرواتي وأسكنها الشباك.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7574 :الثالثاء  5تشرين االول 2021

إيقاف إعالمي تونسي بعد التحريض
على رئيس اجلمهورية وتهديده

تونس /متابعة الزوراء:
يتزاي�د مس�توى التحري�ض والهج�وم يف
املنص�ات اإلعالمي�ة التابع�ة للنهض�ة ض�د
الرئي�س التونسي قيس س�عيد ،وصلت ح ّد
الشتائم واإلساءة العلنية.
وأوقف�ت الرشطة التونس�ية إعالمي�ا ونائبا
معارض�ا للرئيس قيس س�عيد األحد بتهمة
التآم�ر عىل أم�ن الدولة ،بعد توجيه ش�تائم
مبطن�ة للرئي�س قي�س س�عيد يف برنام�ج
تلفزيوني.
وأف�اد املحام�ي والنائب الس�ابق يف الربملان
سمري بن عمر بأن اإلعالمي عامر عياد الذي
يعم�ل مقدما لربنام�ج تلفزيون�ي يف “قناة
الزيتونة” أوقف بأمر من القضاء العسكري.
وأوض�ح ب�ن عم�ر يف تدوين�ة عرب حس�ابه
يف فيس�بوك ،أن س�بب اإليق�اف م�ا جاء يف
برنامجه “حصاد .”24
وتعرف القناة القريبة من اإلسلام السيايس
بانتقاداته�ا للتدابير االس�تثنائية وتجمي�د
الرئي�س للربمل�ان وتعليق�ه معظ�م م�واد
الدس�تور وم�ن ث�م تولي�ه أغلب الس�لطات
تمهي�دا إلصالحات سياس�ية لنظ�ام الحكم
والقانون االنتخابي.
وقال مق�دم الربنام�ج عياد موجه�ا كالمه
للرئيس يف برنامجه “ليس لك س�وى نهايات
ثلاث ،نهاية أخيك هتلر الذي اختار االنتحار
على العار أو نهاي�ة مرشفة تس�تقيل فيها
احرتم�ا وإنق�اذا لدولت�ك أو سترى قريب�ا
عاصفة ال تبق�ي وال تذر تجتاح قرصك ولك
االختيار”.
واستش�هد عياد بعد ذلك بأبيات من قصيدة
للش�اعر العراق�ي أحم�د مطر يص�ف فيها
الحاك�م املس�تبد بـ”اب�ن الزن�ا” .وأوقف�ت
الرشط�ة أيض�ا النائ�ب املجم�د عبداللطيف
العل�وي ع�ن “ائتلاف الكرامة” املحس�وب
عىل اليمني الديني أحد أش�د منتقدي الرئيس
سعيد.
وكان العل�وي ضي�ف قن�اة الزيتون�ة حيث
هاجم كالهم�ا رئيس الجمهوري�ة ووصف ُه
عامر عياد “ش�قيق هتل�ر” و”يختبئ تحت
تنورة امرأة إلنقاذ انقالبه”.
ب�دوره ،ق�ال العلوي خلال الحلق�ة “نحن
نق�ول بش�جاعة ه�ذا انقلاب ونعارض�ه

ونتمس�ك بالرشعية” .وتاب�ع “نجالء بودن
تق�دم كقربان لتبييض االنقلاب هذه إهانة
للمرأة”.
وأكدت مصادر أن االعتقال تم بأمر من قايض
التحقيق لدى املحكمة العس�كرية .وبحسب
العنارص األوىل للقضية ،فإن الجريمة ترتقي
إىل مس�توى التحري�ض العلن�ي ض�د رئيس
الجمهورية قيس سعيد.
وكلّف س�عيّد األربع�اء األس�تاذة الجامعية
املتخصص�ة يف الجيولوجيا وغري املعروفة يف
األوس�اط السياس�ية نجالء بودن بتش�كيل
حكومة جديدة.
ويف الثان�ي والعرشي�ن من س�بتمرب املايض
أوقف القضاء العس�كري النائ�ب يف الربملان
املعلقة أعماله س�يف الدي�ن مخلوف رئيس
“ائتالف الكرامة” املعروف بانتقاده الش�ديد
للرئيس س�عيّدُ ،
واتهم “بالتط�اول عىل أحد
القضاة العسكريني وما يمثل ذلك من تهديد
صارخ للقضاة العسكريني”.
ويروج أعضاء حركة النهضة واملحس�وبني
عليهم يف املنابر اإلعالمية التابعة لهم ومواقع
التواص�ل االجتماع�ي مل�ا يس�مونه “الثورة
املضادة” .ويس�تهدفون ب�ه كل من ال يدور
يف فلكه�م وال تتناس�ب رؤاه م�ع نظرياتهم
يف الحكم ،يف وقت تقول فيه رشيحة واس�عة
من التونس�يني أن مصطلح “ثورة مضادة”
ينطب�ق عىل حقيقة تس�لق اإلخوان الثورات
ورسقتها وإفشالها.
كما تعرض الرئيس التونيس لهجوم إعالمي
ح�ا ّد ،من قب�ل إعالميين يف قن�اة الجزيرة،
وكت�اب عرفوا بالدفاع ع�ن جماعة اإلخوان
املس�لمني بس�بب مواقف�ه الت�ي يصفه�ا
التونس�يون بالوطني�ة التي ال تفي�د حركة
النهضة اإلسالمية.
وتصاع�دت الحمل�ة يف اليومين املاضيين
بع�د إعلان س�عيد تكليف ب�ودن بتش�كيل
حكوم�ة جدي�دة ،والت�ي أش�اد به�ا الكثري
م�ن املتابعين م�ن سياس�يني ومواطنني يف
تونس وخارجها.وتعهد الرئيس س�عيد بأنه
س�يحافظ عىل الحقوق والحريات الواردة يف
الدس�تور لكن منظمات حقوقية ومن بينها
نقابة الصحفيين وجهت انتقادات بس�بب
التضييقات التي طالت عمل الصحفيني.
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الكرملني :وثائق “باندورا” مزاعم ال أساس هلا
موسكو /متابعة الزوراء:
رفض�ت روس�يا ام�س ترسيب�ات “وثائق
بان�دورا” الت�ي انطوت ،عىل ح�د تعبريها،
عىل “اتهامات ال أس�اس لها” بعدما سلّط
تحقيق نشره االتح�اد ال�دويل للصحفيني
االستقصائيني عىل ثروات جمعها أشخاص
عىل ارتباط بالكرملني.
وأف�اد الناط�ق باس�م الكرملين دميتري
بيس�كوف “ه�ذه ليس�ت إال مجموعة من
االتهام�ات التي ال أس�اس له�ا” ،وذلك ردا
عىل اتهام�ات جاء فيها أن امرأة كانت عىل
عالق�ة بالرئي�س فالديمري بوتني ،اشترت
عق�ارا يف موناك�و بقيم�ة أربع�ة ماليين
دوالر.
ولم يرد ذكر اسم الرئيس الرويس فالديمري
بوتين مبارشة يف الوثائق إال أنه يرتبط عرب
رشكاء بأصول يف موناكو وأماكن أخرى.
وكش�فت الوثائق أن كونس�تانتني إرنست،
وه�و إعالم�ي س�اهم يف صناع�ة ص�ورة
بوتين ،وبث األخبار الدعائي�ة التي تتوافق
مع أجن�دة الكرملني منذ تس�عينات القرن

امل�ايض ُ
ونس�ب إلي�ه الفضل يف املس�اعدة
يف تكوي�ن الش�خصية السياس�ية للرئيس
الرويس.
ودافع إرنس�ت يف مقابلة صحفية س�ابقة
عن فشل القناة األوىل الروسية التي ترأسها
يف اإلبلاغ عن ثروة عائلة بوتين املزعومة.

بعد ذلك أس�ند إليه حفيل االفتتاح والختام
ل�دورة األلعاب األوملبية الش�توية يف مدينة
سوتيش.
تكش�ف الوثائق عن أن إرنس�ت حصل عىل
حص�ة رسية تبل�غ  23%يف صفقة قيمتها
مليار دوالر ،يف صفقة روسية لرشاء  39دار

سينما تعود للحقبة السوفيتية وممتلكات
أخ�رى يف موس�كو ،عن طري�ق قرض من
بن�ك قبريص ممل�وك جزئ ًيا لبن�ك مرتبط
بالكرملني ،بعد  9أشهر من األوملبياد.
بيع�ت العق�ارات يف م�زاد بنص�ف قيمتها
الخاضعة للرضيبة ،يف مزاد أدارته الحكومة
الروس�ية ،وطعن ناش�ط حقوقي رويس يف
املزاد بمزاعم شبهات فساد وأن املزاد صكك
بطريقة تهدف الستبعاد الجميع باستثناء
الرشاكة التي يمتلك فيها إرنست حصة.
كش�فت الوثائق أن البن�ك التابع للكرملني،
س�اعد يف تموي�ل الصفق�ة ،وطل�ب ع�دم
مش�اركة الس�جالت الت�ي توث�ق ارتب�اط
إرنست بالقرض مع سجالت حكومة جزر
فريجن الربيطانية.
ويس�تند التحقي�ق ال�ذي أُطلق عليه اس�م
“وثائ�ق باندورا” وس�اهم في�ه نحو 600
صحف�ي ،إىل ح�وايل  11,9ملي�ون وثيق�ة
مصدره�ا  14رشك�ة للخدم�ات املالي�ة،
وس�لط الضوء عىل أكثر من  29ألف رشكة
“أوفشور”.

احتاد الصحفيني األفغان % 70 :من وسائل اإلعالم توقفت عن العمل

كابل /متابعة الزوراء:
أك�د اتح�اد الصحفيين األفغان،
أن  70يف املائة من وس�ائل اإلعالم
األفغانية توقفت عن العمل ،بسبب
التغيرات والوض�ع االقتص�ادي
واألمن�ي يف البلاد ،مؤك�دا ً أن ما
ّ
تبق�ى من ه�ذه الوس�ائل تواجه
مخاط�ر مدوية وتحدي�ات جمة،
مطالب�ا ً حرك�ة طالب�ان بالعمل
معه م�ن أجل وضع آلية للعمل يف
املستقبل.
وقال االتح�اد ،يف مؤتمر صحفي
يف كاب�ول ام�س ،إن�ه أج�رى
إحصائي�ة يف جميع أنح�اء البالد،
شارك فيها  1500إعالمي ،بهدف
معرف�ة التحديات الت�ي يواجهها
اإلعالمي�ون يف الوق�ت الراه�ن،
باإلضاف�ة إىل تس�ليط الضوء عىل
الوضع الحايل للمنابر اإلعالمية يف
أفغانستان.
وقال املسؤول اإلعالمي يف االتحاد،

مرسور لطيف�ي ،يف املؤتمر ذاته،
إن  67يف املئ�ة م�ن اإلعالميين
والصحفيين خسروا وظائفه�م
بس�بب التحديات األخرية ،مقابل
 33منه�م ال يزال�ون يملك�ون
وظائف.
وذك�رت اإلحصائي�ة أن 40
يف املائ�ة م�ن املش�اركني أك�دوا
أنه�م يواجه�ون مخاط�ر أمنية،
وبعضهم واجه�وا تهديدات ،فيما

البع�ض اآلخر يخىش م�ن وقوع
هذه التهديدات.
وق�ال  30يف املئة إنه�م يواجهون
مش�اكل اقتصادي�ة ،وبنف�س
النسبة قال آخرون إنهم يخشون
عىل وظائفهم يف املس�تقبل ،نظرا ً
للوضع السائد.
وأضاف لطيفي “يف حكومة أرشف
غني ،ورغم املشاكل والثغرات ،إال
أن الدستور كان موجوداً ،وكانت

هن�اك آلية خاصة لنا نتفاهم عىل
أساس�ها مع الحكومة .اآلن وبعد
كل ه�ذه التغريات ،ال ن�دري ماذا
س�يحصل لنا ،وكيف نتفاهم مع
حكومة طالبان؟”.
يف األثن�اء ،خ�رج عشرات م�ن
اإلعالميين يف مظاه�رة أم�ام
محط�ة “خورش�يد” األفغاني�ة،
يطالبون بحقوقه�م املالية .وأكد
املش�اركون يف املظاه�رة أنهم لم
يستلموا الرواتب منذ ثالثة أشهر،
بينم�ا املحط�ة ال تتفاوض معهم
بهذا الشأن.
وقال عبد الحس�يب س�تانكزاي،
أحد العاملني يف املحطة ،يف حديث
له خالل املظاهرة ،إن املس�ؤولني
يف املحط�ة ال يحرك�ون س�اكنا ً
إزاء القضي�ة ،وبالتايل هم خرجوا
يف مظاه�رة وعدده�م ح�وايل 50
إعالمياً.
ويف أح�دث أعم�ال العن�ف

واالغتياالت يف صفوف الصحفيني،
قت�ل اإلعالم�ي س�يد مع�روف
س�ادات ،أمس ،يف هجوم مسلح،
يف مدينة جالل أباد ،عاصمة والية
ننجرهار رشق أفغانستان.
وقال�ت مص�ادر إعالمي�ة محلية
يف الوالي�ة لـ”العرب�ي الجديد” إن
اإلعالم�ي قتل عىل يد مجهولني يف
املدينة ،كما أصيب نجله بجراح.
وأضاف�ت املص�ادر أن املس�لحني
الذوا بالفرار بع�د تنفيذ الهجوم،
مؤكدة أن الرجل كان يش�تغل مع
العديد من وس�ائل إعلام محلية
خالل األعوام املاضية.
وكان�ت لجنة الحماية عن حقوق
اإلعالميين يف أفغانس�تان ق�د
أعربت ،يف بيان ،عن أسفها الشديد
حيال قتل الرجل ،واصفة الحادث
باملأس�اوي ،مطالب�ة حكوم�ة
طالب�ان باتخ�اذ تدابير الزم�ة
لحماية اإلعالميني يف أفغانستان.

اليمني األمريكي يتهم اإلعالم الليربالي بـ«تسييس» ملف االحتباس احلراري
واشنطن /متابعة الزوراء:
تس�ببت العاصفة «أيدا» التي رضبت أخيرا ً والية لويزيانا
بجن�وب الوالي�ات املتح�دة ،وس�واحل واليت�ي نيوي�ورك
ونيوجيرزي بش�مال رشقها ،يف تج�دد الجدل ح�ول تغري
املن�اخ ،خصوصا ً تعامل اإلعالم األمريكي مع هذه القضية.
بيد أن الج�دل أخذ هذه املرة أبعادا ً تج�اوزت النقاش حول
صحة املخاوف من تأثريات هذه الظاهرة عىل مناخ الواليات
املتح�دة وكوكب األرض عموماً ،إذ طال «الدور الس�يايس»
الذي يلعبه اإلعالم يف مناقش�ة هذه الظاه�رة ،بما يتجاوز
مهمته يف التحذير من أخطارها وتغطيتها.
ومع أن املدافعني عن نظرية تغيرّ املناخ لم يدلوا بدلوهم بعد
يف مواجه�ة تلك االنتقادات التي صدرت بأقالم «محافظة»،
عىل ما نرشته صحيفة «وول سرتيت جورنال» ،فإن الالفت
يف ه�ذا النق�اش ،هو تزامن�ه مع تقرير اللجن�ة الحكومية
الدولي�ة املعنية بتغير املن�اخ التابعة لألمم املتح�دة ،الذي
ص�در قبل بضعة أس�ابيع ،ووصفته الصحيف�ة األمريكية

املحافظ�ة بأنه «يس� ّدد رضبة الدعاءات اإلعلام األمريكي
ومبالغاته» يف هذا املجال.
يق�ول املنتق�دون إن ظاهرة التغير املناخي ليس�ت وهما ً
بالتأكي�د .إال أنه�م يرون أيض�ا ً أن التغايض ع�ن الحقائق
العلمي�ة وتضخي�م األرق�ام ،يأخ�ذ منح�ى مقلق�ا ً يجري
استغالله سياسيا ً يف أجندات االنقسام السيايس الذي يخرتق
الوالي�ات املتحدة اليوم .وأش�ار هؤالء إىل م�ا ع ّدوه «تواطؤ
خبراء املن�اخ واإلعلام والس�اعات الطويلة م�ن التغطية
اإلخبارية .وأن هذه التغطية املكثفة س�عت إىل تأكيد وجهة
نظ�ر ال تحظى بإجم�اع ،يف جدل بني :مَ �ن يحاول توظيف
الكوارث الناجمة عن املناخ يف معركة قد تكون لها تأثريات
سياس�ية واقتصادية واجتماعية .ومَ �ن يدعو إىل التأني يف
إطالق أحكام مطلقة ال تستند إىل أرقام واقعية».
وهكذا حظي�ت جولة الرئيس األمريكي جو بايدن وأعضاء
م�ن حزب�ه الديمقراط�ي لتفق�د األرضار الناجم�ة ع�ن
اإلعصار ،بتغطية مكثفة اتهم املحافظون اإلعالم فيها بأنه
يسعى ملساعدة الرئيس عىل الرتويج لخطته إلصالح البنية

التحتي�ة ،عرب التحذير من «التهديد الوجودي» لتغري املناخ.
وكان باي�دن ق�د ق�ال« :إن األم�ة والعالم يف خطر بس�بب
تغري املناخ ...هذه ليس�ت مبالغة ،ه�ذه حقيقة» .وأردف:
«األدلة واضحة .يش�كل تغري املناخ تهديدا ً وجوديا ً لحياتنا
واقتصادنا» ،مؤكدا ً أن حزمة اإلصالح البالغة  3.4تريليون
دوالر ،ستشمل ضخ اس�تثمارات إلصالح الطرق والجسور
واألنابيب ،بقيمة  1تريليون دوالر.

حتديات تشريعية وأزمات مادية تواجه املرشحني

إنهاء احملاصصة يف انتخابات جملس نقابة الصحفيني األردنيني

عمان /متابعة الزوراء:
يس�تعد الصحفيون األردنيون النتخاب مجلس جديد
لنقابتهم مع فتح باب الرتش�ح الثالثاء ،بعد ما تأخر
لع�دة أش�هر وس�ط الكثري م�ن التحدي�ات وامللفات
الساخنة التي تواجه املرشحني يف القطاع.
ووافقت الحكومة عىل عقد االجتماع السنوي للهيئة
العمومي�ة لنقاب�ة الصحفيني األردنيين يف الخامس
عشر من أكتوب�ر الج�اري ،ومع اإلعلان ألول مرة
عن الرتش�ح لالنتخابات عىل طريقة القوائم املهنية،
يق�ول صحفي�ون أردني�ون إن االنتخاب�ات القادمة
س�تنهي حقبة املحاصصة يف مجل�س النقابة ما بني
الصحف اليومية يف ضوء تنوع وسائل اإلعالم ودخول
اإلعالم اإللكرتوني إىل جانب إرصار بعض الصحفيني
يف وس�ائل اإلعالم الرس�مية بأن يك�ون لهم حضور
داخل املجلس.
ّ
يرتش�ح الصحفيون للهيئة اإلدارية
وجرت العادة أن
لنقابته�م على أس�اس مهني ومؤسس�اتي بش�كل
فردي ويعتم�د عىل األصوات الفردي�ة لكن هذه املرة
أبدى عدد من الصحفيني رغبتهم برتش�يح أنفس�هم
عىل ش�كل قوائم انتخابية ألول م�رة يف تاريخ نقابة
الصحافيني األردنيني.
واتف�ق نقي�ب الصحفيين املس�تقيل س�ابقا راكان
الس�عايدة م�ع مجموع�ة م�ن الصحفيين وأعضاء
الهيئة العامة عىل خ�وض االنتخابات املقبلة بقائمة
متكاملة باسم “كتلة الهيئة العامة”.
وس�بق للسعايدة أن اس�تقال قبل أشهر من منصبه
كنقي�ب للصحفيين األردنيني ،قائال إن�ه اكتفى من
الظل�م واإلن�كار ،دون توضيح التفاصي�ل .ويرى أن
أهم تح ٍد يواجه الواقع اإلعالمي اليوم ،يتمثل بتدهور
الوض�ع املعيشي وامل�ادي للصحفيين ،وع�دم توفر
اس�تقرار وظيفي لهم ،متس�ائالً يف هذا السياق “هل
تريد الدولة إعالما أم ال تريد”؟
واعترب الس�عايدة خالل لقاء نظم�ه ملتقى النهضة

العرب�ي الثقايف ،األس�بوع املايض ،أن املش�هد الراهن
يتطل�ب م�ن الحكوم�ة فهم رس�الة اإلعلام ودوره
الحقيق�ي يف إيصال أص�وات الناس وتش�كيل الرأي
الع�ام ،مؤكدا ً عىل رضورة أن يك�ون مجلس النقابة
مشتبكا مع الحكومة ومع جميع مؤسسات الدولة.
وأض�اف أن مجل�س النقابة بحاج�ة إىل عمل وجهد
كبريي�ن يف ه�ذه األوق�ات ،وأن يك�ون عىل ق�در من
املس�ؤولية تج�اه تصوي�ب أوض�اع الصحفيني ،مع
املطالبة بحقوقهم وحرياتهم وتحسني ظروفهم.
واختلف�ت توجهات أعضاء الهيئ�ة العمومية لنقابة
الصحفيين م�ا بني الرتكيز عىل مسيرة املرتش�حني
بغ�ض النظ�ر ع�ن وجوده�م بقوائ�م أو مس�تقلني

والدع�وة للتغيير بوج�وه جديدة يف مس�عى لتجربة
مختلفة.
وال زال هناك جدل واس�ع بشأن الرتكيز عىل املهمات
واملس�ؤوليات الت�ي س�تواجه املجلس الق�ادم والتي
تحت�اج إىل إعالميين وصحفيين أردنيين يمتلكون
القدرة الحقيقية عىل مواجهة كل التحديات.
ويواج�ه اإلعالم األردن�ي بمختلف أش�كاله تحديات
كربى منها االس�تقرار الوظيفي ،والقضايا املعيشية
املرتبطة ب�ه ،واألوضاع املالية الصعب�ة التي تعانيها
مؤسس�ات إعالمي�ة راس�خة ،إضاف�ة إىل تحدي�ات
ترشيعية تحد من دور الصحافة يف نقل املعلومات إىل
الرأي العام ،وتحديات الصمود يف الس�وق عىل أسس

تجارية.
وتعترب مواجه�ة التحديات املالي�ة واحتماالت فصل
وط�رد العديد م�ن الصحفيني ،أساس�ية يف املواجهة
االنتخابي�ة املقبلة تح�ت عنوان إنقاذ م�ا يمكن من
وظائ�ف الصحفيني واإلعالميني وصمود املؤسس�ات
املوج�ودة .ويطال�ب العامل�ون يف القط�اع أن يكون
لنقاب�ة الصحفيين دورها يف إدارة املش�هد اإلعالمي
وإع�ادة االعتب�ار ملهن�ة الصحاف�ة عبر االش�تباك
الحقيق�ي م�ع جميع التحدي�ات الت�ي تواجه قطاع
الصحافة واإلعالم بشقيه الرسمي والخاص.
ويؤك�د صحفيون على رضورة أن يكون هناك جهد
وطن�ي يجم�ع أط�راف املعادل�ة كاف�ة م�ن جهات
حكومي�ة ونقابي�ة ومؤسس�ات إعالمي�ة وإدارات
صح�ف ومواق�ع إلكرتونية للبحث ع�ن حلول دائمة
ومتطورة ملا يواجهه اإلعالم الوطني من تحديات.
ولفت�وا إىل وج�وب إع�ادة النظ�ر بقان�ون نقاب�ة
الصحفيني خصوصا املادة املتعلقة برشوط العضوية
لتس�توعب جميع العاملني بمهنة الصحافة واإلعالم
ضمن معايري وأسس تضمن جودة املخرج اإلعالمي.
وأعلن نقيب الصحفيني الس�ابق طارق املومني نيته
الرتشح لدورة انتخابية جديدة ،ويدرس تشكيل كتلة
مع صحفيني آخرين لخوض غمار االنتخابات.
وق�ال املومن�ي إن هناك اس�تهدافا ً واضحا ً لوس�ائل
ُ
اس�تكمل
اإلعالم ،وقد بدأ بالصحف األس�بوعية ،وقد
ضد املواقع اإلخبارية اإللكرتونية والصحافة الورقية،
ً
الفت�ا إىل أن هن�اك أكثر م�ن  20قانونا يرضب العمل
اإلعالمي ويعرقل تقدمه.
وأكد أن مس�ألة تعديل الترشيعات املتعلقة يف اإلعالم
يجب أن تك�ون محور عمل مجل�س النقابة القادم،
موضح�ا ً أنه ال يوج�د فهم دقي�ق للصحافة من قبل
العاملين يف هذا املج�ال والجهات املس�ؤولة عىل حد
سواء.وبحس�ب املومني ،فإن هن�اك “تحديات كبرية
تصيب الجس�م اإلعالمي ،وخصوصا ً الوضع املعييش

للزمالء ،والفصل التعس�في وعلين�ا التصدي لها من
خالل تعاون جميع املؤسسات وأجهزة الدولة”.
ويراهن البعض يف القطاع عىل دعم القامات اإلعالمية
الت�ي لها تأثريه�ا وتاريخه�ا اإلعالم�ي ،باعتبارهم
قادري�ن عىل القي�ام ب�دور يف إعادة صياغ�ة الكيان
الصحايف األردني ووضعه عىل املسار املهني.
وعق�د الصحفي�ون طيل�ة األس�ابيع املاضي�ة ع�دة
لق�اءات ش�ارك فيه�ا املعني�ون بقط�اع الصحاف�ة
واإلعالم ،به�دف خلق حالة من الحوار الوطني الجاد
بني املعنيني بتطوير اإلعالم والبحث عن حلول واقعية
تعال�ج االختالالت وتحقق االس�تقرار له�ذا القطاع،
الذي يعترب من القطاعات االستراتيجية ذات العالقة
بكافة القطاعات الوطنية.
وخلص�ت معظ�م اللق�اءات إىل أن اإلعلام يف األردن
يئن تحت وطأة القيود والترشيع�ات ،وهو ما يحمّل
الصحفيين ونقابتهم عبء االش�تباك الحقيقي مع
جميع التحديات التي تواجه الجس�م اإلعالمي .فيما
تمت اإلشارة إىل أهمية مضاعفة الجهود الحكومية،
والتنس�يق والتع�اون مع اإلعلام ،كأس�اس لعملية
االرتقاء باملجتمع وتثقيف الناس وإيصال أصواتهم.
وأك�دوا أن املصلحة الوطنية تقتضي إنقاذ الصحف
الورقي�ة التي هي العمود الفقري للصحافة األردنية،
الفتين إىل أن إدارة تل�ك املؤسس�ات ه�ي ج�زء م�ن
مشكلة اإلعالم يف الوقت الراهن.
وي�ويص اإلعالميون برضورة التزام الحكومة بتعزيز
نهج االنفتاح والتواصل مع مختلف وس�ائل اإلعالم،
وتوفير البيئة املالئمة للحريات اإلعالمية املس�ؤولة،
وتعديل الترشيعات الناظمة للعمل الصحفي.
كم�ا أن مس�ار تنمية حري�ة اإلعلام ال يتحقق دون
مس�ارات أخ�رى ،تتمث�ل بتنمي�ة املهني�ة وتطوي�ر
ق�درات املجتمع اإلعالمي عىل التنظيم الذاتي ،وإنهاء
التوقي�ف عىل قضاي�ا النرش والتعبير ،ووقف حبس
الصحفيني.
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النص الشعري احلداثي وتداخل األزمنة من خالل
ديوان«صحيفة املُتَلمِّس» للشاعر العراقي عبد األمري خليل مراد
بوزيان موساوي .ناقد مغربي.
 1ـ وص�ف املت�ن وس�ؤال
املنهجية:
صحيف�ة املُ َتلمِّ�س مجموع�ة
ش�عرية للش�اعر عب�د األمير
خليل مراد .ص�درت يف طبعتها
الثانية  2020ع�ن دار الصواف
للطباع�ة و النشر /الع�راق.
الكت�اب م�ن الحجم املتوس�ط
( 102صفحة)؛ يتضمن إضافة
ل أوراق�ه الخارجي�ة  14نص�ا
شعريا.
عىل واجهة غالف الكتاب يضع
املُؤلِّف عبد األمير كتابه ضمن
خانة جنس «الش�عر»؛ وبما أن
ُبن�ى نص�وص ه�ذه املجموعة
تخ�رج ع�ن نمطي�ة النصوص
الرسدية األدبي�ة املتداولة ،وعن
قوالب الش�عر العمودي ،وشعر
التفعيل�ة ،س�يكون م�ن ب�اب
التجن�ي على نص�وص الكتاب
مناولته�ا منهجي�ا ـ وصف�ا
وتحليلا ـ بإس�قاط « آلي�ات
نقدي�ة تطبيقي�ة « جاه�زة؛
ل�ذا نج�د أنفس�نا بع�د القراءة
الس�طرية األولي�ة االنطباعي�ة
ملجمل نص�وص املجموعة أمام
س�ؤال مح�وري :ـ كي�ف نقرأ
كتاب « صحيفة املُتلمِّس «؟
ّ
ج�ل مُ تون
تمّ�ت هندس�ة ُبنى
ه�ذه املجموع�ة على ش�كل
نص�وص طويل�ة أو متوس�طة
الط�ول (يف�وق ط�ول بعضها
 10صفحات وعىل ش�كل أجزاء
بأرق�ام تسلس�لية أو عناوي�ن
فرعي�ة) .وبذل�ك تختل�ف ع�ن
النصوص القصيرة التي غالبا
م�ا تنس�اب على ش�كل فيض
م�ن حرف ولي�د لحظة مخاض
وجداني�ة يعيش�ها الش�اعر
وينعم املٌ ّ
تلقي بتذوق جماليتها
عرب قراءة «س�طرية» عاشقة؛
نصوص هذه املجموعة تفرض
مناولة تتج�اوز «نحو الجملة»
(لتشتغل بمنطق «نحو النص»
أي دراس�ة ش�بكة العالق�ات

على املس�تويني املورفولوجي/
الرتكيبي قبل تفكيك ش�فريات
وعالم�ات األبع�اد الداللية التي
تحي�ل على إط�ارات مرجعي�ة
متع�ددة املش�ارب الش�عرية/
الخالص�ة،
اإلس�تيطيقية
و ا لفلس�فية  /ا لفكر ية ،
والتاريخي�ة ،واألخ�رى الت�ي
تفرزه�ا ظرفي�ة آني�ة حرجة.
كما تفرض علينا نصوص هذه
املجموع�ة إيقاعاته�ا الخاصة
على مس�توى الن�ص الواح�د
بمختل�ف أجزائ�ه؛ أو بتناغ�م
النص�وص برمته�ا كما الصدى
ي�ردد للتذكري الزم�ة «صحيفة
املتلم�س» (العن�وان الرئي�س
للكتاب).
نرس�م ع�ادة مس�ودة ق�راءة
ممكنة عىل ش�كل فرضيات أو
آفاق انتظار انطالقا من العنوان
الرئي�س على واجه�ة الغلاف
باعتب�اره «عتب�ة « أساس�ية.
قواميس اللغة لم تسعفنا كثريا
لتكوين فرضيات قراءة محتملة
ونحن نقرأ :ـ»مُ َتلَم ٌ
ِّس لِلْ َمع ِْر َف ِة
ْ
ْ
َ :ب ِ ٌ ْ
�اح َورَغ َب ٍة
اح�ث َعن َه�ا ِبإِل َح ٍ
َ
شدِي َدةٍ» .صحيح أن مهمة فقه
اللغ�ة هي ضب�ط املعنى الحريف
لعبارة م�ا ،غريان�ه ال يملك أيّة
س�لطة عىل املعان�ي الثانية؛ لذا

ق
ص
ي
د
ة

حل ٌم ُ
يبحث عن (يوسف)..

د .وليد جاسم الزبيدي

َ
افرتش سما َء أفكارهِ ،
حقالً  ،لحروف ِه
ُ
تحاوره عصاف ُ
الظنون
ري
ِ
تستلقي عىل ضفاف ظالل ِه
ُ
هاجس
نوارس
ٍ
ُ
ونايات خيال،
إي ٍه  ..أيّها املاسك
جم َر غضبك
متى تلقي عصا صمتك
َ
َ
كذب اآلفاق..؟
لتأكل
متى..؟
ُ
َ
تخيط أجنحتك التي
ْ
كسرّ تها ُ
ريح ضجر
ُ
ُ
الرغيف
يهطل
متى..؟
عىل أفواهِ ْ
من صل
َ
وخاف ربّه..؟
هل ستنتظ ُر مع الصابرين؟؟
سيحمل سيفا ً
ُ
ْ
هل تنتظ ُر ْ
ُ
يدافع
من
ُ
ً
وأنت ّ
َ
بسياط الهوان..؟
تتلذذ
عنك..
ِ
إي ِه ..أيها املاسك بحب ِل رقبتك
تقرأُ
ري أحالما ً
َ
عليك الطوام ُ
ُ
تبحث عن (يوسف)
عالم لم ْ
يكن (زليخا)
يف
ٍ
ولم ْ
يكن بلقيسَ
ْ
رفعت ثوبها
التي
بل
عالم َ
رفع عقريت ُه
يف
ٍ
ّ
للطغاة!..

اس�تنجدنا ب
«ورقة خارجية» (ص )5.يخربنا
فيها الش�اعر بأن «املتلمس هو
جرير ب�ن عبد املس�يح بن عبد
الل�ه ،ش�اعر جاهلي ،صح�ب
طرف�ة ب�ن العب�د يف رحلته من
الع�راق إىل البحري�ن ،غير أن�ه
قذف بصحيفت�ه يف نهر الحياة،
وراح هارب�ا إىل بن�ي جفن�ة
ملوك الش�ام ،بع�د أن عرف ما
خبئ له يف ه�ذه الصحيفة من
مصري ».أي مصري؟ ان الش�اعر
كان بصحبة الش�اعر طرفة بن
العبد حين أتاهم�ا الكتاب من
ملك الحيرة بقتلهم�ا ،ففتحه
املتلمّس ونجا ولم يفتحه طرفة
ُ ِّ
ُ
ِّس»
فقتل .وبأنه لقب ب «املتلم ِ
لبيت من شعره يقول فيه:
حي ذبابه
« وذاك أوان الع�رض ّ
ـــــــــــــــــــــــ�ـ
زنابريه واألزرق املُ َتلَمِّس».
ويبق�ى الس�ؤال مفتوح�ا :ـ
أي عالق�ة بين قص�ة املُتلَمِّس
ومحتوي�ات ه�ذه املجموع�ة
الشعرية؟ هل هو التاريخ يعيد
نفس�ه؟ وهل م�ن وظيفة لكذا
تداخل يف األزمنة واألحداث؟...
 2ـ تداخل األزمنة:
ه�ي فرضي�ة ممكن�ة ملقاربة
ه�ذه املجموع�ة الش�عرية

خصوص�ا ملا نق�رأ للش�اعر ما
يشبه استحضارا للتاريخ:
« ك ْم م ّر من األزمان
وأن�ا كصي�اد يبح�ر يف
املخطوطات
(مخطوط�ات للح�بّ وأخ�رى
للموت)
أُحصي امل�دن الباقي�ة (باب�ل،
دملون ،الحرية ،سومر ،وَأّك ْد)
واملدن الزائلة (نحن)
وتاري�خ األش�خاص (مل�وكا،
ً
غالة ،شعراء)
صعاليك،
من كلكماش إىل عبد األمري...
()...
أتأمل أنق�ايض برباءة طرفة بن
العبد
فلا أرى غير حاط�ب تلوك�هُ
حوافر
العنق�اء( »...ن�ص «صحيف�ة
املتلمس» .ص 80 .و .)81
يعي�ش الش�اعر عب�د األمري يف
«األلفي�ة الثالثة» ،ومن غياهب
ذاكرته الش�عرية تنبعث روائح
نتنة تش�به املوت ُت ِّ
ذكره بلعنة
انتمائ�ه لعصر «الجاهلي�ة
األوىل» .ما الذي تغري؟ أو ما الذي
ل�م يتغري من�ذ طرفة ب�ن العبد
إىل عهد عبد األمري؟ هو نفس�ه
الواق�ع بأل�ف قن�اع حضاري/
شري تتحكم�ه
عمران�يَ /ب ِ

قوانين «غ�اب» عبثي /رسيايل
عتيقة؛ تتكرر فيه نفس أحداث
«املحاكمة» ب�دون تهمة كما يف
مرسحي�ة كاف�كا؛ واق�ع َيلْقى
فيه الش�اعر /املثق�ف /املتمرد
الحامل للفكر الحر املتنور نفس
«نورس» دائ�م التموقع
مصير
ٍ
على مرم�ى رصاص�ة غ�ادرة
أو طائش�ة كم�ا يف مرسحي�ة
«الن�ورس» لتش�يخوف .وكأننا
كلن�ا طرف�ة ب�ن العب�د ،كلن�ا
الش�اعر «املُ َتلمِّ�س» نحم�ل
«صحائ�ف» تنطوي عىل «حكم
إعدام» .وكأن لعن�ة «الجاهلية
األوىل» قدرن�ا؛ لعن�ة انتم�اء
تتحكمه�ا جين�ات االس�تبداد
والقم�ع واالقص�اء والقبلي�ة
والطائفي�ة ...لعن�ة تالح�ق
الش�عراء والفالسفة واملفكرين
املتمردين عىل األصنام من برش
منذ س�فر التكوين إىل ال نهاية؛
نقرأ:
«قالوا:
ْ
للعشق بقايا
زالت
ـ ما
ِ
ِّ
وأُصرَ
للعشق رؤوس
ح:
ِ
تصحو والحجّ اج ُي َقلِّ ُبها
وبقارب لي ِل منحوس
لتخوم املوت األزرق
يقذفني
ِ
عين�ي كوابي�س
ُيش� ِع ُل يف
ّ
املتنبي ...سقراط...
املع�ري ...الحلاج ...الس�ياب
ودعبل»(م�ن ن�ص «الطائ�ر
املبه�وث»الج�زء 5ص.)66.
عرب نصوص املجموعة ،ال نركن
إىل توقي�ت زمني مح�دد ،ففي
الوق�ت الذي ينطل�ق فيه النص
من الحارض نجد أنفس�نا بإزاء
ماض يتس�لط عن�وة عىل .غري
ٍ
أن الزم�ن امل�ايض «املُتخيَّ�ل»
يف نص�وص ه�ذه املجموع�ة
املع�روف لدى الش�عراء باس�م
«إيحاء» ،أو «اس�تحضار» ليس
مج�رد تحدي�دات ظرفية تطبع
جدلي�ا املؤث�رات الدرامي�ة عىل
حياة الش�اعر وذلك انطالقا من
عمليات االنتقال من اللفظي إىل
الرتكيبي ،وم�ن النظام اللغوي

نافذة
املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة سوالفا الصاحلي امنوذجا

9

علوان السلمان

إىل النظ�ام ال�داليل تح�ت غطاء
وشاح النظام األدبي /الشعري،
بل يدفعنا الش�اعر عب�د األمري
عبر رب�وع ه�ذه املجموع�ة
الشعرية ويف أكثر من موقف إىل
االعتقاد ب�أن للتوظي�ف الفني
لتداخل األزمن�ة أكثر من داللة؛
فهو يعترب كما جاء عىل لس�ان
أح�د النقاد يف س�ياق مش�ابه:
َّ
«إن القصي�دة ال تح َّدد أو ُتقاس
بزمن الخطاب نفس�ه ،أو بزمن
النص ،بل بتش�ابكهما مع زمن
املوضوع ،ألن�ه يدفع بالعالقات
الغيابية إىل واجهة الحضورية»
يف حركية ق�دام /وراء كما عىل
متن أرجوحة؛ نقرأ:
«ظلاّ نا يقرتبان من العتبة
ِ
ّ
ُ
هذا يتخلق يف نهر العمر...
خ ِفيا
ُّ
واألخر يفتض تخوم الوقت...
ويميض
يت�و ّزع يف فاتح�ة الخص�ب...
فصوال
من خبز ودماء
هذا ِظلّكِ  ...أم ِظليّ ...
أم نصل قتيل
يقذفني كاألرجوحة يف الحلبة
ُ
شعر
ويل ُّم بقاياي حقوال من
ِ
ورُواء» (م�ن نص»األرجوحة»
ص.)78 .
ه�و ت�ارة زم�ن رصخ�ة داخل
ضبابية الحلم /الوهم /الجنون
ت�ذوب في�ه «األن�ا» يف ثناي�ا
َ
«االنت»؛ نقرأ:
«دعني ..أرصخ
َ
باسمك
أرصخ
من أعماقي املسكونة بالضجر
وأجير عيون�ي م�ن صورت�ك
الوهمية
التي تغزو ذاكرتي بال استئذان
()...
أنا ...أنتَ
َ
وأنت ...أنا...؟
بحلم لم ينت ِه...
وكالنا مأخوذ
ٍ
بعد( ! ...من نص «احتمالت» ـ
الجزء ( )1ص 11 .و،).12
وت�ارة ب�ل وغالب�ا م�ا يتجاوز

للشاعرة..الش�عربالفاظه املوحية ومضامينه االنس�انية تعبري
عن اال حاس�يس واملش�اعر الذاتية ..كون الذات جزء من الذات
الجمع�ي اآلخر يتف�رد بانغامه النابعة م�ن إدراك العقل ونبض
ُ
باس�لوب جمي�ل ومؤثر ،يتجدد
القل�ب ،ليص�ل إىل روح امللتقي
بمناهضة العرص ،ويتلون بغناء الروح الوجداني..
انا يف طريقي اليك احمل معي
حقيبة من الحكايات...
وصور مليئة بالذكريات
وبعض من اوجاع...
محملة بأمنيات مرتوكة عىل االبواب
فاملنتجة (الش�اعرة) تعرب عن رؤية شعرية واعية تتبنى موقفا
م�ن الحي�اة وموجوداتها بتنوع االس�اليب البنائي�ة للنص مع
توظيف تقني�ات فنية واس�لوبية كالح�وار الذاتي(املنولوجي)
والتنقيط(الن�ص الصام�ت) والتك�رار ال�دال على التوكيد مع
اهتم�ام باملبن�ى الش�عري ومعناه رؤي�ة وتش�كيال معربا عن
الفكرة الجوهرية ..باعتماد اللغة املوحية واالستعارات البالغية
كالجن�اس واالس�تعارة ..تف�رد بوعي�ه الق�ادر على اقتناص
اللحظ�ة الش�عرية الخالق�ة لحقله�ا ال�داليل املس�تفز لذاك�رة
املستهلك(املتلقي)بما تحمله من معنى..
ونحن نرى ان الش�عر مغام�رة يخوض عواملها منتج(ش�اعر)
متفرد بوعي�ه القادر عىل اقتناص اللحظة الش�عورية الخالقة
لحقلها الداليل املس�تفز لذاكرة املستهلك(املتلقي)بما تحمله من
معنى..
أقرأ كل تقاسيمي املرسومة
يف ثغر الفنجان
ُ
وألوذ بجدار الصمت
ُ
ُ
...أبحث عنك
أبحث عني
ْ
ْ
فلم أجدني ...ولم أجدك
وأرجع نحوي ..ألومُ نفيس
ألني ما ُ
زلت ابحث عنك
فالنص يمتاز بقرص جملته الشعرية والفاظه املوحية ومدلوالت
االفع�ال الخالقة للصور الش�عرية املكثفة مع تركيز عىل وحدة
املوضوع ال�ذي يتجىل من خالل�ه موقف املنتجة(الش�اعرة) يف
احتمائه�ا بالح�ب كمعادل موضوعي ووس�يلة لتج�اوز الذات
كونه�ا املح�رك التوليدي الخال�ق لصوره الش�عرية ذات العمق
الكون�ي املبن�ي عىل الجم�ال بامتالكها القدرة عىل واالش�تقاق
اللغ�وي من جهة وحافز لتحقيق الحرية التي (وعي الرضورة)
من جهة اخرى..
وبذلك قدمت الش�اعرة نصا طغت عليه البنية الرسدية ..فضال
ع�ن دينامي�ة الصورة املرس�ة لبني�ة النص واملحرك�ة إليقاعه
النفيس والداليل..
الزم�ن بع�ده النس�بي املُح� ّدد
باألرق�ام لينفلت م�ن مفهومه
امل�ادي املحس�وس ويعان�ق
مفه�وم الزم�ن الرسم�دي
املقترن بمعجزة الخل�ق ولعنة
املصرياملحتوم؛ نقرأ:
ِّ
ُ
«حتى لو غطى يف الجب سنيني
فطف�ويف خب�ز الصح�و.........
وأحمرها

كشواظ هتاف مُ ّت ِقد
ُّ
�ب املطوي�ة مُ �ذْ
الح ُج َ
يفت�ض ُ
كان ...وكان ...وكان! ...
و ُي َقل ِق ُل ملّا فا َر ّ
التنور األزمان
هذي قاف القا ِت ِل ْ
واش ُت َّق لها
املاطر أُلاّ ف
كالرضع
ِ
ِ
م�ن قابي�ل إىل اآلن( »! ....م�ن
نص «أرش�ية الطائ�ر املبهوث»
(الجزء  )4ص)65 .

الواقعية االنطباعية يف رواية تداخل احلواس للروائي اياد خضري
طارق الكناني

الواقعية االنطباعية هي مدرس�ة فنية
ظه�رت يف اوروب�ا قب�ل أكثر م�ن قرن
ونصف من الزم�ان ،بعد انزواء الحركة
الرومانس�ية الفني�ة ،لتك�ون محطتها
األوىل الف�ن التش�كييل بكاف�ة فروعه،
ومن ثم زحفت إىل جميع الفنون األخرى
ومنها الرسد ..ويمكن تعريف الواقعية
االنطباعي�ة ،بأنه�ا اتجاه يعن�ي بنقل
الواقع بكل تفاصيله الجزئية والدقيقة،
حت�ى حركات الش�خوص داخل النص،
وتجعل القارئ يف حالة من التعايش مع
االحداث بواقعية هي اقرب للحقيقة.
ويمك�ن اعتبار رواي�ة تداخل الحواس
للروائ�ي العراقي اياد خضري الش�مري
الت�ي ص�درت ع�ام  2015ع�ن دار
الجواهري للنرش والتوزيع بأنها جاءت
بأس�لوب انطباعي بسيط يحاول نقل
الص�ورة كما هي من دون عن�اء البناء
الروائي املمي�ز واملحمس دون أي فكرة
مركزية .وقد نج�ح الكاتب من خاللها
يف تجس�يد معان�اة رجل فق�د ذكورته
وس�ط مجتمع ذك�وري اورث�ه معاناة
افقدت�ه االحس�اس بالرجول�ة وه�ذا
النوع من املعاناة التي اورثتها الحروب
الكثيرة اضاف�ة اىل الح�وادث اليومي�ة

كم�ا يف روايتن�ا تداخ�ل الح�واس وما
نتج عن ه�ذه الحادثة م�ن احداث قد
تكون طبيعية يف مجرياتها فهي حادثة
تكررت خلال رحلتن�ا يف ه�ذه الحياة
فردود االفعال هي من موروثات شعبية
والت�ي ال زالت لح�د الس�اعة متواجدة
عن�د الناس واظهر الكاتب خالل روايته
تناقض آراء الناس يف حساباتهم املادية
وأموره�م الديني�ة ،فرتتيل الق�رآن ليل
نه�ار ل�م يمن�ع مجموعة الرج�ال من
ممارس�ة الزن�ا بأبش�ع ص�وره م�ن
زوج�ة جاره�م فاالحترام والتقدي�ر

الذي يظهره هؤالء االشخاص لجارهم
املخدوع لم يكن س�وى س�تار للتغطية
عىل ارتكاب الفعل الش�ائن ولم يمنعهم
العرف االجتماع�ي وال قراءتهم للقرآن
وتعبدهم من العزوف عن هذه الخيانة
املركب�ة فه�ي خيان�ة للج�ار وتع�دي
للحدود الرشعية .
فالواقعي�ة االنطباعي�ة واح�دة م�ن
األش�كال الجدي�دة للتعبري .ل�م يتعرّف
ّ
متأخ�رًا.
علي�ه الروائ�ي العرب�ي إال
وج�اءت من خلال تش�خيص النماذج
الروائي�ة مفتش�ة فيه�ا ع�ن تقني�ات

الرسد .فمص�ادر الواقعي�ة االنطباعية
يف الرواي�ة العربية :القصص الش�عبي
،جمي�ع األن�واع الرسدية بال اس�تثناء.
الحكاي�ة العجيب�ة ،الرسد الش�عبي ذو
العوال�م العجيب�ة .الحكاية الش�عبية،
القائم�ة عىل مفارقات الحي�اة اليومية
الواقعي�ة .الحكاية الخرافي�ة ،الدائر يف
عالم الطبيعة بأسلوب رمزي.
فضاء الرواية
وتنتمي روايتن�ا تداخل الحواس اىل هذا
النوع م�ن الرسديات حيث يختلط فيها
الحك�ي القصيص و التمظهرات الدينية
والنزع�ات العش�ائرية الت�ي تنتمي اىل
اع�راف وتقالي�د موروث�ة  ،فنجد كثري
م�ن االمث�ال الش�عبية باللغ�ة املحكية
جاءت لتوث�ق حدثا وتؤك�د انتماءه اىل
واق�ع معاش وحدث وقع مل�رات عديدة
حت�ى اصبح م�ن االمث�ال الش�ائعة يف
املجتمع  ،وجاءت الرواية لتكرس هذه
املنظوم�ة القيمي�ة يف املجتمع ،فعملية
اعراض األب عن (ابنه ) لم يكن بسبب
سلوكه الشاذ يف املجتمع بل لكونه جاء
م�ن زنا ،وحتى س�لوكه الغير مرغوب
ج�اء نتيج�ة حتمي�ة اق�ر به�ا الكاتب
ألنه�ا عقيدة راس�خة يف الفكر الجمعي
للمجتمع�ات الرشقي�ة وال تقب�ل هذه
املجتمع�ات أي اس�تثناءات حت�ى وان

حدث فهي ستحارب هذه االستثناءات
وتح�اول النيل منها بص�ورة او بأخرى
.ان االع�راض املتعم�د م�ن قب�ل عائلة
األبن ( اعمامه تحديدا) ،لم يكن ترافقه
رصاح�ة م�ن قبله�م حيث ظ�ل يجهل
س�بب هذا االعراض حت�ى وقت متأخر
وس�بب سؤاله بش�كل مبارش لعمه هو
كانت مش�اعره تجاه ابوه وش�عوره
الدائ�م بكره ابوه ل�ه ،وعندما بدأ يعدد
ميزاته امام عم�ه تفاجأ بأن عمه انكر
علي�ه كل هذه الصفات الت�ي يعتد بها
وكأنم�ا كان يجه�ل كل يشء حتى عن
طبيعة عمله الش�ائن يف بي�ع املخدرات
وامل�واد االخرى ،فه�و وحس�ب تربيته
البيتية وتش�جيع والدت�ه التي كان يثق
به�ا تمام�ا اش�عره باالعت�زاز بعمل�ه
ولكن رسعان ما انهارت هذه املنظومة
القيمية الت�ي كان يؤمن بها بمجرد ما
ع�رف ان امه كانت تم�ارس البغاء عىل
فراش وال�ده وهن�ا يمكنن�ا ان نطرح
عده تساؤالت :
•بحس�ب املنظومة القيمي�ة للمجتمع
ايهما اكث�ر تأثريا يف املجتم�ع البغاء ام
بيع املخدرات والبلطجة .
•ملاذا يتغاف�ل املجتمع ع�ن الرجل عند
ارتكاب�ه فع�ل الزن�ا بينما يوق�ع اكرب
العقوبات عىل املرأة وهي سلبها حياتها

،كما فعل الحقا مع البغايا .
•كيف اس�تطاع األبن يف ظ�رف يوم من
التنازل ع�ن املنظومة القيمية التي آمن
بها طوال حياته للضد منها .
•هل كان فعلا هذا التح�ول هو تنازل
ع�ن منظومته القيمي�ة ام كان التحول
ه�و للوجه اآلخر له�ذه املنظومة حيث
بدأ بمزاولة عمليات القتل .
•اإلش�ارة إىل طغي�ان النزع�ة الديني�ة
الزائفة عند بعض العراقيني .
كل ه�ذه التس�اؤالت يمك�ن للق�ارئ
اللبيب ان يس�تنتجها م�ن خالل قراءة
ما بين س�طور الرواي�ة الت�ي غلفها
الكات�ب بقي�م مجتمعي�ة س�ائدة و
بأس�لوب واقع�ي وبمش�اعر واقعي�ة
اضافت للرواية املزيد من متعة القراءة
واملتابع�ة ،حي�ث اش�ار اىل رس�وخ
هذه الع�ادات يف املجتم�ع واقصد هنا
جرائ�م القت�ل لغس�ل الع�ار الس�ائدة
يف املجتمع�ات الذكوري�ة وغريه�ا من
الع�ادات والتقاليد يف محاكمة االحداث
والقضايا التي تح�دث من وجهة نظر
عش�ائرية وبالرغم من ان املجتمع هو
من تسبب بهذه االحداث فرتك النهاية
املفتوحة يشري اىل ان الرغبة يف التطهري
املزع�وم م�ازال مس�تمرا بالرغ�م من
اعدام االب واالبن .

سوق السراي ببغداد
د .علي زين العابدين احلسيين

تمي�زت الكاتب�ة املحامي�ة والش�اعرة العراقية سلام خي�اط بج�ودة كتابتها،
وانف�ردت ع�ن غريها بقدرته�ا الفائقة على اإلتي�ان بالجديد املب�دع ،فجمعت
يف كتبه�ا ومقاالته�ا بني اإلب�داع واألصالة ،وال عجبَ يف ذلك فه�ي التي مكثت يف
مح�راب الكتابة عمرا ً طويالً ،ومارس�تها بجمي�ع أنواعها ،وقد أك�دت منزلتها
الفريدة من خالل أسلوبها البياني الناصع ،وثقافتها املتعددة.
لي�س ّ
أدل على عل ّو مكانتها م�ن كتابها الفريد الحجة يف باب�ه «صناعة الكتابة
ّ
وأرسار اللغة» ،فيعد يف صدارة الصدارة من قائمة الكتب املعنية بتحصيل الكتابة،
وقد أوجب بعض املعتنني بأمور الكتابة رضورة نظر ّ
كل مش�تغ ٍل بالكتابة فيه،
وه�و ٌ
حين آلخر؛ ّ
ألن الق�راءة الواحدة ال تكفي
حق ،ب�ل يجب االطالع عليه من
ٍ
لإلحاطة ّ
بكل ما فيه مِ ن جوانبَ معرفي ٍة مختلف ٍة.
تحدث�ت يف ثناي�ا كتابها عن مواضيع ش�تى ،ما بني حديثٍ ع�ن هاجس الكتابة
واإلب�داع إىل تأصي�ل صناع�ة الكتابة ،وكيفي�ة تأليف الكالم وترتيب األس�لوب،
وأه�م الخصائص يف ش�خصية ُ
الك ّتاب ،م�ع الكالم عن أجن�اس الكتابة األدبية،

َ
ولم َ
الحديث عمّا يتعلق بالكتابة من النرش والتسويق ،ورصحت يف املقدمة
تنس
ً
ّ
بأنها جمعت مادة كتابها من خمسين مصدرا ،وزادت عدد كلماته عىل مئة ألف
كلمة.
ّ
كل ما يف كتابها مش�وق ومفيد ،والجميل فيه ما كتبته يف اإلهداء؛ ّ
ألنه يدلل عىل
س�وق لنفائس
أعرق
«إىل
إهدائها:
يف
كتب�ت
فقد
الثقافة،
بل�دان
من
د
بل
تاري�خ
ٍ
ٍ
الكتب منذ عرص املأمون :س�وق السراي ببغداد بعد ْ
أن غاب�ت عن رفوفه كتب
«الحكمة» وعرضها العوام عىل القارعة بأبخس األثمان».
يحم�ل اإلهداء كثريا ً م�ن املعاني رغم قلة ألفاظه ،أهمها الندمُ عىل َذ َهاب أماكن
ُ
زمن كان الناس مشتغلني
الثقافة،
وغياب الوعي الكامل بأهميتها ،تتحرس عىل ٍ
في�ه بالثقاف�ة ،محتفين بالكتب ،لكنهم اس�تبدلوا بيع كتب الحكم�ة واملعرفة
بغريها ،حتى وصل الحال إىل االكتفاء ببيع الكتب املدرسية.
فإنم�ا ّ
ه�ذا إن ّ
دل ّ
يدل عىل الحالة الثقافية الراهنة التي ال تختلف كثريا ً يف ش�تى
ً
ً
معرفية هائلة،
حركة
البلدان.ش�هد «سوق الرساي» يف بغدا ِد الثقاف ِة فيما مىض
ْ
وتأسس�ت فيه كث ٌ
ري م�ن املكتبات ،اختص�ت بعضها ببيع كتب الن�وادر األدبية

واملخطوط�ات العلمية ،وكان قبلة للباحثني والدارسين واملثقفني ،فكانت ُتعقد
يف مكتبات�ه كثيرٌ من الندوات الثقافيةْ ،
واش َ
�تهرت بع�ض مكتباته يف بيع كتب
الطب والهندس�ة وغريها من العلوم الحديثة ،وتراجم األعمال األدبية الغربية إىل
أن تغري الحال.هذه الكيانات الثقافية بما فيها األسواق واملكتبات القديمة يجب
الحفاظ عليها؛ ألنها َ
قبل ْ
أن تكون تراثا ً معرفيا ً يستوجب االعتزاز واالفتخار به،
ٌ
وطني يحكي حضارة األوطان وجهود املخلصني.
تراث
فهي
ٌّ
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سلوكيات

حنو مستقبل افضل...هلا

 3نصائح لتنشئي طفالً
أكثر ذكا ًء

 5نصائح لتظلي املرأة اجلذابة اليت وقع يف حبها زوجك
ترغب كل امرأة يف أن يكون زوجها سعيدا ً
معها ،ولكن بعض الزوجات يقعن يف فخ
ب�ذل املجهود يف غير موضعه ،بمعنى أن
الزوج�ة تب�ذل مجه�ودا ً كبيرا ً ولكنه ال
يحقق هدفها ،أي ال يجعل الزوج س�عيدا ً
معها.
الجمي�ع يتغيرون ،ولك�ن االستسلام
لفكرة أنكِ تتغريين دون محاولة الحفاظ
عىل الصفات التي أحبها زوجك وشجعته
عىل االرتب�اط بكِ  ،يؤدي بكم�ا إىل طريق
غري محمود العواقب.
أن�تِ بحاج�ة إىل االهتمام بنفس�ك حتى
تظلي املرأة الجذاب�ة التي وق�ع يف حبها
زوجك ،ويمكن�كِ تحقيق هذا عرب تطبيق
النصائح التالية.
 1ما الذي جذب انتباهه إليكِ ؟يختل�ف كل رجل عن اآلخ�ر فيما يجذبه
إىل املرأة ،فهناك م�ن ينجذب إىل جمالها،
وهن�اك م�ن ينج�ذب إىل رش�اقتها ،أو
ابتسامتها أو ذكائها أو طموحها.
فك�ري يف اليشء الذي ج�ذب زوجك إليكِ
ودفع�ه لالرتباط ب�كِ  ،وحافظي عىل هذا
اليشء.
ربما تفرض عليكِ الحياة الواقعية بعض
التغييرات ،ولك�ن ال تتخلي نهائي�ا ً عن
اليشء الذي جذب زوج�ك إليكِ يف البداية،
تمسكي به قدر اإلمكان.
 2انتبهي ملا يحب ويكرهيجد بعض الرجال أن الشعر األطول أنثوي

لطلة ابهى....
تعاني غالبية النساء من الهاالت السوداء
ألس�باب عدي�دة :التع�ب ،الحساس�ية
املوسمية ،أو قلة النوم .ولجعلها تختفي
يتطل�ب ذل�ك استراتيجية صحيح�ة
وصحية.
لذل�ك ،س�نعرض ل�ك يف ه�ذا املوض�وع
 5خط�وات رسيع�ة وفعال�ة إلخفاء كل
الهاالت الس�وداء والحص�ول عىل عيون
مرشقة.
.الخطوة التحضريية
ال ش�ك يف أن املكي�اج من أس�هل الطرق
الفورية إلخفاء الهاالت الس�وداء ،ولكن
من املهم أيضا ً اس�تخدام ح�ل عىل املدى
الطويل مثل كريم العني.
فه�ذا الكريم يحت�وي عىل صي�غ فعالة

وجذاب للغاية ،بينما يحب البعض اآلخر
مظهر املرأة التي ترتدي مالبس رياضية.
إذا لم تكون�ي متأكدة مما يفضله زوجك
بالضبط ،فاسأليه ببساطة ووضوح عن
تفضيالته ،وباملثل أخربيه عن تفضيالتك
يف مظهره.

وال تترددي يف إج�راء تغييرات يحبه�ا
زوجك ،وسوف تجدين أنه يجري تغيريات
من أجلك يف املقابل.
 3إصالح نهاية اليوميواجه زوجك الصعاب والس�خافات عىل
م�دار يومه يف العمل ،كون�ي أنتِ النهاية

الس�عيدة ملعانات�ه اليومي�ة ،وذل�ك عرب
اتصال هاتف�ي رومانيس قب�ل مغادرته
العم�ل ،أو اس�تقباله بح�ب وحنان عند
عودت�ه إىل املنزل ،س�وف يش�عر بالحب
واالهتمام والتقدير ،وتصبحني أكثر قربا ً
منه ،ويحب العودة إىل املنزل ليحصل عىل

ومناسبة جداً ،وال س�يما إذا استخدمته
قب�ل الن�وم فه�و س�يمتص االس�وداد
املوجود تحت العينني.
.2اختيار لون الكونسيلر املناسب
يعترب الكونس�يلر من أهم املستحرضات
التي تخفي الهاالت السوداء فوراً ،رشط
أن تختاري اللون املناسب لك.
للبشرة الفاتح�ة :كونس�يلر بالل�ون
الوردي.
للبشرة املتوس�طة :كونس�يلر بالل�ون
الخوخي.
للبشرة الداكنة :كونس�يلر باللون البني
الفاتح.
.3متى تطبقني الكونسيلر؟
باإلضاف�ة إىل اختيار الكونس�يلر باللون

ال�وردي أو الخوخي ،ينبغي عليك اختيار
الصيغ�ة الصحيحة بسالس�ة ،وذلك من
خالل تطبيق الكونسيلر بعد مكياج العني
وقبل الش�فتني والوجنتين ،والحواجب.
وبه�ذه الطريق�ة ،يجف الكونس�يلر .يف
ح�ال ظهرت بع�ض التش�ققات ،أعيدي
مزج الكونسيلر عىل نحو سلس وطبقي
فوقه البودرة.
.كيفية تطبيق الكونسيلر
كيفي�ة تطبي�ق الكونس�يلر تعتم�د عىل
التغطي�ة الت�ي تريدينه�ا .للتغطي�ة
املتوس�طة ،علي�ك الرتكيزعلى الزواي�ا
الداخلي�ة والخارجية لعيني�ك ،ثم وضع
اللون الربتقايل عىل نحو سلس باستخدام
فرشاة ظالل عيون نظيفة ورقيقة.

أم�ا للتغطي�ة الكاملة فعليك اس�تخدام
إصبعك أو فرش�اة الكونسيلر لالستفادة
من املصح�ح يف زوايا العينين الداخلية،
ث�م ،اس�تخدمي الفرش�اة على طريقة
الرتبيت لوضع الكونس�يلر بالظل املحايد
على أن يكون أخ�ف بدرج�ة واحدة من
لون برشتك تحت منطقة العني بأكملها.
.تثبيت الكونسيلر
للتأك�د من ثبات الكونس�يلر بالضبط يف
امل�كان ال�ذي وضعته ،ننصحك س�يدتي
بوض�ع القلي�ل من الب�ودرة الش�فافة.
وللحص�ول عىل أفض�ل نتيج�ة ممكنة،
عليك تجنب استخدام املساحيق املعدنية،
والتي يمكن أن تكون المعة وبالتايل تربز
التجاعيد حول عينيك.

طبيبك يف بيتك

فوائد كثرية يكتسبها اجلسم من تناول البيض يوميا
فيما ييل نس�تعرض عددا من الفوائد
الصحي�ة ال تصدق  ..ق�د ترتتب عىل
االنتظ�ام يف تن�اول البي�ض كل يوم،
والتي يرتتب عليها يف النهاية تحسني
الصحة العامة .يع�رف البيض أيضا
بغذاء العقل.
حرق الدهون
يف دراس�ة للمجلة الدولية للس�منة،
تناول�ت مجموعتان من املش�اركني
على م�دار  8أس�ابيع فط�ار مكون
إما م�ن البي�ض أو الخبز (يف ش�كل
سندوتشات) ،والتي احتوت جميعها
على نف�س الق�در م�ن الس�عرات
الحرارية.
والنتائ�ج كان�ت مذهل�ة ،حيث كان
انخف�اض وزن الجس�م يف املجموعة
الت�ي تناولت البيض باس�تمرار أكرب
بنس�بة  65%مقارن�ة باملجموع�ة
األخ�رى ،كم�ا كان تراج�ع حج�م
الدهون أكرب أيضا بنسبة .16%
وكذلك انخفض مؤرش كتلة الجس�م
ومحي�ط الخصر بش�كل أكبر من
املجموعة الثانية بنسبة  61%و34%
عىل التوايل.
خفض مستويات االلتهاب
البي�ض غن�ي بالفوس�فوليبيدات

الحب والسالم.
 4حافظي عىل صحتكالحم�ل وال�والدة يجع�ل م�ن الصع�ب
الحف�اظ عىل وزن مثايل ،ولكن عىل األقل
كون�ي قريبة من الوزن الصحي ،س�وف
يحب�ك زوج�ك وأنتِ على أي وزن ،ولكن
الحف�اظ على وزن صحي هو مكس�ب
ل�كِ ول�ه وألرستك ،ف�األم الت�ي ال تتمتع
بصحة جيدة ،ال تستطيع مواكبة نشاط
أطفالها ،وال الحفاظ عىل سعادة أرستها
وتقدمها.
لذا اهتم�ي بالطعام الصحي ،والنش�اط
الحرك�ي ،واحصلي على ق�در كاف من
النوم يومي�اً ،وال تنسي رشب املاء كثريا ً
م�ن أج�ل الحفاظ على صحة جس�دك
ونضارة برشتك.
 5ال تتخيل عن املوضةبعض الس�يدات يستس�لمن لوضع األم،
وينسين كل ما يتعل�ق باملوضة واألزياء
الحديثة.
بالتأكي�د ليس لديكِ الوقت الكايف لالطالع
عىل أحدث اتجاهات املوضة ،وال الذهاب
املتك�رر ملراك�ز التس�وق ،ولك�ن يمكنكِ
بذل بعض الجهد م�ن أجل الحصول عىل
مظهر مناس�ب لعم�رك ،أن�تِ أم ولكنكِ
يف ريع�ان ش�بابك ،وبحاج�ة إىل الظهور
بكامل أناقتك حتى تعززي ثقتك بنفسك،
ويراكِ زوجك جذابة كما كنتِ عندما وقع
يف حبك.

 5خطوات الخفاء اهلاالت السوداء

الغذائي�ة ،وه�ي مركب�ات نش�طة
بيولوجي�ا ،أكدت الدراس�ات تأثريها
واسع النطاق عىل االلتهابات .والحد
م�ن االلتهاب�ات يرتت�ب علي�ه فوائد
صحي�ة كبرية ،تش�مل تقلي�ل خطر
اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب واألوعية
الدموي�ة ،وكذلك تعزيز قدة الجس�م
عىل تكسري الدهون ،وغريها.
تقلي�ل خط�ر اإلصاب�ة بمتالزم�ة
التمثيل الغذائي
البي�ض مص�در جي�د لرف�ع نس�بة
الربوتينات الدهنية عالية الكثافة أو
ما يعرف باس�م الكوليسرتول الجيد،
حي�ث أن األش�خاص الذين يمتلكون
مس�تويات مرتفعة من�ه ،يواجهون
مخاطر أقل لإلصابة بأمراض القلب
والسكتة الدماغية وأمراض أخرى.
يساهم يف بناء العضالت
يحت�اج الجس�م للت�زود بالربوتين
ملعالج�ة تم�زق أنس�جة العضلات
الناتج عن النش�اط الري�ايض ،ويعد
البيض وجبة خفي�ف ممتازة للقيام
بهذا الدور.
تعزيز النظام املناعي
بيض�ة واح�دة كبرية يمكنه�ا تزويد
الجس�م بنح�و  22%م�ن حاجت�ه

املوىص بها م�ن الس�يلينيوم ،والذي
يش�كل دعما لجهاز املناعة ويساعد
يف تنظي�م هرمونات الغ�دة الدرقية.
لذل�ك ينص�ح بجع�ل البي�ض ج�زءا
أساسيا من النظام الغذائي لألطفال
لحمايته�م م�ن أخط�ار القل�ب
والعظام.
زيادة مستويات الطاقة يف الجسم
يمك�ن لبيض�ة واحدة كبيرة مقلية
أن توف�ر للجس�م  18%م�ن حاجته
اليومي�ة م�ن فيتامين “ ،”B 2وهو
أح�د أفراد عائل�ة “فيتامين�ات ب”،
التي تساعد الجسم يف تحويل الطعام
إىل مصدر إلنتاج الطاقة.
جعل البرشة والشعر أكثر صحة
البي�ض غني أيض�ا بفيتامني “”B 5
و” ،”B 12وعموم�ا ف�إن فيتامينات
“ب” مهمة جدا لصحة الجلد والشعر
والعينين والكبد ،كم�ا تدعم الجهاز
العصبي وقوة العضالت.
حماي�ة العق�ل م�ن االضطراب�ات
العصبية
يرجع ذلك بش�كل أس�ايس إىل توافر
مادة “الكولني” التي تستخدم يف إنتاج
“األس�تيل كولني” وهو ناقل عصبي.
وفق�ا للدراس�ات ف�إن نق�ص هذه

املادة يرتب�ط باالضطرابات العصبية
وتراجع الوظائف اإلدراكية.
كم�ا أن وف�رة أحم�اض “أوميغا ”3
الت�ي تعد من أه�م الدهون الصحية،
تش�كل عنصرا آخ�ر يدع�م صح�ة
الدم�اغ ،والحماية من أمراض القلب
والتهاب املفاصل وهشاش�ة العظام
والزهايم�ر وتحسين اإلدراك .هناك
نح�و  225مليغ�رام منه�ا يف كل
بيضة.
التمتع بأظافر أقوى
كون�ه أحد املصادر الغني�ة بالبيوتني
– أحد أن�واع فيتامينات “ب” أيضا –
يعد البيض مس�اعدا فع�اال يف تقوية
األظافر ،وفقا لألبحاث.
خفض مستويات القلق والتوتر
كش�فت الدراس�ات أن�ه الت�زود
بالاليسني ،وهو حمض أميني أسايس
ال يمك�ن للجس�م إنتاج�ه بش�كل
مس�تقل ،قل�ل من مس�تويات القلق
والتوتر .يتوافر  455مليغرام من هذا
املكون يف كل بيضة كبرية مقلية.
وفقا ملنظم�ة الصح�ة العاملية ،فإن
املق�دار اليوم�ي املطل�وب ه�و 30
مليغرام /الكيلوغرام ،أي أن الشخص
ال�ذي يبلغ وزنه  70كيلوغراما (154
رطلا) ،يمكنه الحص�ول عىل 22%
من احتياجه عرب بيضة واحدة.
الشعور بالش�بع وتناول كميات أقل
من الطعام
س�جل البي�ض مس�تويات مرتفعة
للغاي�ة عىل “م�ؤرش الش�بع” ،وهو
مقي�اس لق�درة األطعم�ة عىل جعل
اإلنسان يشعر بالشبع.
دعم صحة العينني
يتوافر يف صفار البيض مكونني اثنني
من مضادات األكس�دة هما “لوتني”
و”زياكس�انثني” .تح�د مض�ادات
األكس�دة بش�كل كبري م�ن مخاطر
اإلصاب�ة بالتنك�س البقع�ي وإعتام
عدس�ة العين ،وهم�ا بني األس�باب
الرئيس�ية لتدهور اإلبص�ار والعمى
بني كبار السن.
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تسعى كل أم إىل جعل طفلها أكثر ذكا ًء ،أحيانا ً يبدو األمر كسباق بني
األمهات ،مَ ن تدخل طفلها الروضة مبكرا ً أكثر ،ومَ ن تشرتك لطفلها يف
أنشطة تعلمية أكثر ،حتى يبدو كما لو كان هؤالء االطفال ال يتمكنون
من عيش طفولتهم بطريقة طبيعية ،وهو ليس أس�لوبا ً صحيحا ً عىل
كل حال ،فتنش�ئة طفل أكثر ذكا ًء يمكن أن يحدث عرب بعض العادات
البسيطة .تابعي القراءة لتحصيل عىل نصائح تساعدك يف تنشئة طفل
أكثر ذكا ًء.
 1ال تنتقيل إىل مرحلة كتب الفصول والنصوص برسعةعادة ما يستمتع ويتعلم الطفل من الكتب املصورة البسيطة يف سنواته
األوىل ،ق�د تراودك فكرة أن األطفال األذكى واألكرب س�نا ً يتعلمون من
كت�ب الفص�ول والنص�وص ،تلك الكت�ب التي تحتوي على صور أقل
ومعلوم�ات أكث�ر ،ولكن انتقالك بطفلك إىل مرحل�ة كتب النصوص يف
س�ن مبكرة ،يحرمه من اكتساب مستوى أعىل من الذكاء ،وليس كما
تظنين ،فالخرباء أك�دوا أن الكتب املصورة تعتمد على طرق تعليمية
تن ّم�ي خيال الطف�ل وتحثه عىل اإلب�داع ،كما أنها تحت�وي عىل نفس
املعلوم�ات املوجودة يف كتب الفصول والنص�وص ،ولكن بصورة أكثر
إمتاعا ً للطفل ،ما يش�جعه عىل الق�راءة والتعلم ،ويصب يف النهاية يف
مصلحة نموه العقيل والفكري.
 2استبديل وقت الشاشة ،بوقت الحياة الواقعيةأظهرت الدراس�ات أن األطفال الذين يش�اهدون مقاطع الفيديو أقل
كف�اءة يف الكالم م�ن أولئك الذين ال يش�اهدونها ،ووجد الباحثون أنه
يف مقابل كل س�اعة يقضيها الرضيع ال�ذي يرتاوح عمره بني  8و 16
شهرا ً يف مشاهدة مقطع فيديو ،فإنه يكتسب يف املتوسط ،من  6إىل 8
كلمات أقل من الطفل الذي ال يشاهد الشاشات.
وتؤك�د الدراس�ات أن الرضع واألطفال الصغ�ار يحتاجون إىل تجارب
واقعية ،ألنها تحس�ن مهاراتهم الذهنية ،وليس مش�اهدة شخصيات
كرتونية ،وينطبق اليشء نفسه عىل األطفال األكرب سناً.
لذا إذا كنتِ تريدين طفالً ذكياً ،فاس�تبديل وقت الشاش�ة بوقت اللعب
الذكي أو وقت القراءة أو وقت النشاط البدني.
 3ضعي قيودا ً عىل استخدام الشاشات لألطفال األكرب سنا ًبالتأكي�د ل�ن تمنعي أطفالك م�ن اس�تخدام التكنولوجي�ا ،فهي لغة
العرص ،ولكن يجب أن تضعي قيودا ً عىل استخدامهم لها حتى يتطور
مس�توى ذكائهم ،ووفقا ً للخرباء فإن حتى األلعاب التعليمية ُتحسب
من وقت استخدام الشاشة اليومي ،وهي ليست استثناء.

املطبخ ..

طريقة عمل ايس كريم الفراولة
املكوّنات
فراولة مُ ثلّجة  3 -أكواب
موز مثلّج 3 -
لبن زبادي  -ثلثا كوب
ّ
مقطع�ة إىل قط�ع
فراول�ة طازج�ة
صغرية  -بحسب الرغبة
طريقة العمل
 يف الخالط الكهربائي ،ضعي الفراولةاملثلّجة مع املوز املُثلّج واللبن الزبادي.
 أخلطي املكونات حتى تمتزج. أسكبي الخليط يف وعاء. أضيف�ي بع�ض الفراول�ة الطازجةّ
املقطعة إىل قطع صغرية جداً.
 أدخيل الوعاء إىل الفريزر مل ّدة ساعتنيعىل األقل.

كل يوم معلومة

 10أعضاء غريبة يف اجلسم ال تعرف أنك متلكها
جسم اإلنس�ان بحر واسع من األرسار،
والعلم�اء يكتش�فون كل ي�وم أش�ياء
جديدة لم يكن أحد يعرفها يف الس�ابق،
واملثير أن هناك بعض األج�زاء الغريبة
التي ال نزال نملكها يف أجسامنا دون أن
ندرك ذلك.
وفيم�ا يلي أهم ه�ذه األجزاء بحس�ب
صحيفة مريور الربيطانية:
 الذيلجمي�ع الثديي�ات يتطور لديه�ا ذيل يف
الرحم ،لك�ن معظم البرش يفقدون هذا
الذي�ل قبل ال�والدة إال يف ح�االت نادرة،
والعصع�ص املوجود أس�فل الظهر هو
الجزء املتبقي منه.
 الجفن الثالثإذا نظ�رت بدقة يف زاوية عينيك بالقرب
من القناة الدمعية س�تجد ما تبقى من
الجفن الثالث ،ويش�كل هذا الجفن لدى
العدي�د م�ن الطي�ور والزواح�ف عامل
حماية إضايف للعينني.
 أرضاس العقلال يعل�م الكثيرون بامتالكهم ألرضاس
العق�ل إال عند التعرض آلالمها يف أواخر
س�ن املراهق�ة وأوائ�ل العرشيني�ات
من العم�ر ،و ُيعتق�د أن أسلافنا كانوا
يس�تخدمون ه�ذه األرضاس لطح�ن
النبات�ات الخ�ام ،لكنها الي�وم أصبحت
عديمة الفائدة ،وإزالته�ا من العمليات
األكثرش�يوعا ًلدىأطباءاألس�نان.

 نقطة داروينيملك نحو ربع البشر نتوءا ً صغريا ً عىل
الحاف�ة العلوية من األذن تعرف باس�م
نقط�ة داروي�ن ،وتح�دث عنه�ا العالم
تش�ارلز داروين يف كتابه ح�ول نظرية
النشوء والتطور.
 عضالت تحريك األذننيإذا س�بق وش�اهدت ش�خصا ً ما يحرك
اذني�ه فه�و يس�تخدم مجموع�ة م�ن
العضلات الضام�رة تس�مى العضالت
األذنية ،وهي العضالت التي تس�تخدها
الكالب والقط�ط والحيوان�ات لتحريك
أذنيه�ا ،وعلى الرغم م�ن أنه�ا ال تزال
موج�ودة لدى البرش لكنه�ا ضامرة وال
يمكن استخدامها.
 أنف ثانييس�مى عض�و جاكس�ون وه�و جهاز
استش�عار صغير تملك�ه الكثير م�ن
الحيوان�ات ،وتشير الدراس�ات إىل أن
البرش يملكون مثل هذا الجهاز يف الجزء
الخلف�ي م�ن األنف ،ولكن لع�دم وجود
أعص�اب تصل�ه إىل الدم�اغ فم�ن غير

املرجح أن يلعب دورا ًيف حاس�ة الش�م.
 املخلب الضاميمل�ك ح�وايل  85%من البشر عضالت
ضامرة تمتد من الكوع إىل مؤخرة اليد،
وعند القرود تس�اعد هذه العضالت عىل
تسلق األشجار.
 قبضة الحيوانحاول أن تضع جس�ما ً م�ا داخل راحة
كف طفل رضيع عمره أقل من  5أشهر،
وس�تالحظ أنه س�يضم أصابعه بشكل
تلقائي لإلمس�اك بهذا الجس�م ،ويقول
العلم�اء إن هذا املنعك�س العصبي كان
يساعد األطفال يف العصور القديمة عىل
التشبث بفراء أمهاتهم.
 عالمات القشعريرةإذا نظرت إىل جلدك عند الشعور بالخوف
أو الربد فس�تالحظ ظهور عدد كبري من
النتوءات الصغرية ،وذلك بفضل عضالت
محيط�ة ببصيالت الش�عر داخل الجلد،
وهي املس�ؤولة عن وقوف الش�عر عند
التعرض للمواقف املرعبة.
 العضلة الخلفية للركبةال يزال حوايل  10%م�ن البرش يملكون
ه�ذه العضل�ة الت�ي تقع خل�ف الركبة
مب�ارشة وترتب�ط بالكاحل ع�ن طريق
وت�ر طوي�ل ،و ُيعتقد أن أسلافنا كانوا
يس�تعينون به�ا لتثبيت أنفس�هم عىل
ج�ذوع األش�جار والتق�اط الثم�ار من
عليها.
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صــــورة و حــــدث

حدث يف مثل هذا اليوم

الحمل

 - 1582بس�بب اس�تخدام تقوي�م
جريج�وري ف�إن ه�ذا الي�وم غري
موج�ود يف ه�ذا الع�ام يف كل
م�ن إيطالي�ا وبولن�دا والربتغ�ال
وإسبانيا.
 - 1665تأسيس جامعة كيل.
 - 1789النس�اء الفرنسيات يقمن
بمظاه�رة أم�ام قصر فريس�اي
امللكي للمطالبة بالخبز والغذاء.
 - 1857تأس�يس مدينة أناهايم يف
مقاطعة أورانج بوالية كاليفورنيا.
 - 1864إعص�ار يدمر مدينة كلكتا
الهندية.
 - 1910قي�ام «ث�ورة  5أكتوبر» يف
الربتغال والتي أدت إىل إلغاء الحكم
امللكيوأعلنتقي�امالجمهوري�ة.
 - 1914الحرب العاملية األوىل تشهد
أول قت�ال جوي ينتج عنه س�قوط
ضحايا.
 - 1915بلغاري�ا تدخ�ل الح�رب
العاملي�ة األوىل يف ص�ف م�ا س�مي
بدول املركز.
 : 1933املل�ك أحم�د ف�ؤاد يص�در
مرسوما بتأس�يس وإنشاء مجمع

اهت�م الي�وم بس�ماع املوس�يقى فربم�ا ته�دأ
أعصابك وتغري الروتني الذي اعتدت عليه كل يوم
أو قد تجعلك تنىس همومك ومشاكلك حتى وإن كان
لوقت مؤقت.
كم�ا ستس�اعدك املوس�يقى على التعبري عن نفس�ك
وخاصة إذا استمعت إىل األغاني املفضلة إليك.

الثور

على الرغم م�ن أنك تح�اول تطوير نفس�ك
إال أن�ك تبدو مذهوال من رسع�ة األحداث من
حول�ك ،ولذل�ك ال تس�تطيع أن تواكبه�ا بس�بب
انشغالك بتطوير مواهبك ومهاراتك.
يوجد يف منزلك العديد من الكتب واملجالت ،لم ال تشغل
وقتك بقراءتها؟

الجوزاء

شعر الجميع برغبتهم يف التحدث معك اليوم.
يب�دو أن طريقتك يف التعام�ل معهم هي التي
تجذبهم نحوك بهذا الشكل.
لن تجد أصدق من أصدقاء طفولتك ،حاول أن تبحث
عنهم.

األسد

يش�عر الجمي�ع برغبته�م يف التح�دث معك
الي�وم .يبدو أن طريقتك يف التعامل معهم هي
التي تجذبهم نحوك بهذا الشكل.
لن تجد أصدق من أصدقاء طفولتك ،حاول أن تبحث
عنهم.

العذراء

ثقتك يف نفس�ك ت�زداد يوم�ا بعد ي�وم .ربما
تكتسب خربات جديدة يف محيط العمل تجعلك
تغري يف خطت�ك العملية عىل امل�دى البعيد ،قدرتك
عىل التعامل مع املش�كالت تجعل منك اليوم شخصا
حكيما يلجأ إليه كل من لديه مش�كلة ،ولكن احذر من
االنج�راف يف ه�ذه املش�كالت ،فأن�ت تحت�اج إىل أجواء
هادئة للرتكيز.

الميزان
اإلنص�ات واالس�تماع باهتم�ام ه�و مفتاح
تحسن عالقتك برشيكك عىل الصعيد العاطفي.
هن�اك فج�وة كبرية بينكما والش�ك ي�راودك رغم
تظاه�رك بالثق�ة والق�وة يف الوضع الح�ايل .الطريقة
الوحي�دة لتطف�ئ كل ش�كوكك ه�ي أن تتح�دث معه
وتتواصل معه بقلب مفتوح.

العقرب

ستحصل عىل فرصة جيدة األعمال املعروضة
علي�ك يف ه�ذه الفرتة فجميعها س�وف يخرج
م�ا لدي�ك من مواه�ب ال يعرف أحد عنها ش�يئا.
ال تتحام�ل عىل نفس�ك أكث�ر من ذلك فأن�ت قدمت
للحبي�ب كل ما يمك�ن أن تقدم واملش�اكل يف تزايد ،خذ
القرار بالبعد فهذا أفضل.

القوس

ان�س خالفاتك ومش�اكلك القديمة مع رشيك
حيات�ك ،واب�دأ صفح�ة جدي�دة ه�ذه األيام.
يمكنكما أن تس�افرا معا ألح�د األماكن الجديدة.
صحتك ليس�ت عىل ما يرام بسبب إهمالك ،لذا يجب
أن تهت�م بصحتك هذه األيام ،وتبتعد عن كل مس�ببات
املرض لديك ،ألن الوقاية خري من العالج.

الجدي

احرص عىل أال تدفع نفسك يف رصاعات صعبة
اليوم.
ال تضغ�ط عىل نفس�ك يف العمل طاملا أنت لس�ت
بحاجة لذلك ،وقبل أن تقدم عىل أى تحد ،ادرسه جيدا
ألن الثمن قد يكون غاليا يف حالة الخسارة.

الدلو
يم�ر أحد أقارب�ك بوعكة صحية ش�ديدة هذا
الي�وم أو بأزم�ة مالية .تب�دو قلق�ا ومرتبكا
بس�بب هذه املشكلة .تحاول االتصال به ولكنه ال
يرد عىل هاتفه .كما تقوم بإرس�ال عدة رس�ائل إليه
عبر الربيد اإللكرتوني ،ولكنه لس�وء الح�ظ ال يتفقده
باس�تمرار .كن هادئا فهذا الش�خص س�يكون عىل ما
يرام قريبا.

الحوت

اإلف�راط يف تن�اول الطعام والشراب يعرضك
للعديد من املخاطر.
اس�تغل وقت�ك بطريقة صحيحة الي�وم حتى لو
كنت بمفردك.
اذه�ب للن�وم مبك�را لكي تس�تيقظ مبك�را .ال يفضل
التفكري يف أي مشكلة قبل النوم.

 - 1992مقتل  4من قوات االحتالل
الصهيوني وإصابة  6آخرون خالل
عملي�ة نفذها حزب الله اللبناني يف
حاصبيا داخل الرشيط الحدودي يف
جنوب لبنان.
إجراء أول انتخابات برملانية ملجلس
األم�ة الكويت�ي بعد جلاء القوات
العراقية.
 - 2000مظاهرات عارمة يف مدينة
بلغ�راد أدت الس�تقالة الرئي�س
سلوبودان ميلوش�يفيتش يف اليوم
التايل.
 - 2003أحمد قديروف يتوىل رئاسة
الشيشان.
 - 2004لجن�ة الش�ؤون الخارجية
يف مجلس الشورى اإليراني تصادق
عىل مرشوع قانون يرغم الحكومة
اإليراني�ة على اس�تئناف تخصيب
اليورانيوم.
 - 2012تنظي�م القاع�دة يف بلاد
املغرب اإلسلامي يعين الجزائري
يحي�ى أب�و الهم�ام قائ�دا جدي�دا
ملنطق�ة الصحراء ،بع�د مقتل نبيل
مخلويف (أبو علقمة).

اللغة العربية بالقاهرة.
 - 1944فرنس�ا تمنح النس�اء حق
التصويت.
 - 1947ب�ث أول خط�اب متلف�ز
للرئي�س األمريكي ه�اري ترومان
من البيت األبيض.
 - 1948زل�زال يقت�ل  110آالف
ش�خص يف العاصم�ة الرتكماني�ة
عشق آباد.
 - 1962عرض فيل�م «دكتور نو»،
وه�و أول فيل�م يف سلس�لة أفلام
جيمس بوند.
 - 1964عق�د مؤتمر القمة العربي
الثان�ي يف مدين�ة اإلس�كندرية
بمرص.
 : 1981اغتي�ال الرئي�س املصري
محم�د أن�ور الس�ادات على ي�د
مجموع�ة م�ن الضب�اط يتقدمهم
خالد اإلسلامبويل املنتم�ي لتنظيم
الجهاد.
 - 1985الجندي املرصي س�ليمان
خاطر يطل�ق النار على مجموعة
م�ن الصهاينة بع�د إلقائهم بالعلم
املصريعلىاألرض.

هل تعلم
=يف الواليات املتحدة يتس�اوى ع�دد الجرذان مع
عدد السكان تقريباً.
=االفي�ال هي الحيوانات الثديي�ة الوحيدة التي ال
تستطيع أن تقفز.
=الغراب هو أذكى أنواع الطيور وأمهرها.
=يفقد الرجل حوايل  40شعرة يوميا ً يف حني تفقد
املرأة نحو  70ش�عرة ،إال أن ش�عرا ً جدي�دا ً ينمو
عادة يف مكان الشعر املتساقط.
=ارسع عضلة يف جسم االنسان هي العضلة التي

السرطان

سيش�جعك اليوم أفراد أرستك عىل الدخول يف
مرشوعات جديدة مع رشكائك يف العمل ولكن
ننصحك أن تستشري أصدقاءك فربما يقدمون لك
نصائح جديدة .أن�ت اليوم تدنو من أحالمك بطريقة
غري مسبوقة والتوقف قد يهدم كل ما حققته فاستمر
يف إتمام خططك.
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يعد املالكم حممد علي كالي أعظم مالكم يف التاريخ ،يف هذه
الصورة يتدرب حتت املاء يف فندق ”سري جون“ يف ميامي عام 1961

قصة وعربة

من الفيسبوك

هكذا يتم ترويض الشعوب

عندم�ا يق�وم الصي�ادون باصطي�اد في�ل حي
لرتويض�ه يس�تعملون حيلة للتمك�ن من الفيل
الضخ�م صع�ب امل�راس ..فيحف�رون يف طريق
مسريه حفرة عميقة بحجم الفيل ويغطونها ..
وعندما يقع فيها ال يستطيع الخروج ،كما أنهم
ال يج�رؤون عىل إخراجه حت�ى ال يبطش بهم ..
فيلج�أونإىلالحيل�ةالتالي�ة:
ينقس�مالصيادونإىلقس�مني:
قسم بلباس أحمر ..
وآخر بلون أزرق ..
وذلك لكي يميز الفيل بني اللونني..
فيأت�ي الصي�ادون الحم�ر ويرضب�ون الفي�ل
بالعصي ويعذبون�ه وه�و غاضب ال يس�تطيع
الحراك ..
ث�م يأت�ي الصيادون ال�زرق ،فيط�ردون الحمر
ويربت�ون ويمس�حون على الفي�ل ويطعمونه

ويس�قونه ولك�ن ال يخرجون�ه ،ويذهب�ون
..وتتك�ررالعملي�ة..
ويف كل م�رة يزيد الصياد الرشيك الرشير األحمر
م�ن م�دة الضرب والع�ذاب ..ويأت�ي الصي�اد
الرشي�ك األزرق (الطيب) ليطرد الرشير ويطعم
الفيل ويميض..
حت�ى يش�عر الفي�ل بم�ودة كبرية م�ع الصياد

الرشيك (الطي�ب) ،وينتظره يف كل يوم ليخلصه
من الصياد الرشيك (الرشير)..
ويف يوم من األيام يقوم الصياد الرشيك ( الطيب)
بمس�اعدة الفيل الضخم ،ويخرجه من الحفرة،
والفي�ل بكامل الخضوع واإلذعان والود مع هذا
الصياد الرشيك األزرق الطيب ،فيمضي مع�ه ..
وال يخط�ر يف بال الفيل أن هذا ( الطيب) بما أنه
يس�تطيع إخراجه ،فلماذا ترك�ه كل هذا الوقت
يتعرض لذلك التعذيب؟
وملاذا لم ينقذه من أول يوم ويخرجه؟
وملاذا كان يكتفي بطرد األرشار وحسب؟
كل هذه األس�ئلة غابت عن ب�ال الفيل الضخم..
هكذا يتم ترويض الشعوب
ثم يش�كرون من يروضهم وهم أصال س�بب ما
هم فيه م�ن ألم وبالء وما أكث�ر الصيادين هذه
األيام .

اختبارات شخصية

أي من هذه األبواب سيقودك الى السعادة؟

تمنع جيدا ً باألبواب هذه وقم برصد
كل التفاصي�ل الت�ي تتضمنه�ا،
األل�وان ،التصميم ،األش�كال .وبعد
معاينته�ا بدق�ة قم بإختي�ار الباب
ال�ذي تش�عر بان�ه س�يقودك اىل
الس�عادة .فأي باب ستش�عر بفرح
كبير بع�د أن تقوم بعب�ور عتبته..
جرب هذا االختبار؟
الباب األول(االزرق)
إختي�ار الب�اب األزرق س�يمنحك
الس�عادة ولكن رشط إمتالكك لهذه
الخص�ال ،الن الب�اب ه�ذا مرتب�ط
بنوعي�ة محددة من الش�خصيات..
وهذه الش�خصيات هي التي تعطي
أكثر مما تأخذ والت�ي تقوم بكل ما
بوس�عها من اج�ل نج�اح االخرين
ومساعد االصدقاء والتي تقوم ببناء
عالقات قوية ومتينة مع محيطها.
يف حال كانت ه�ذه الصفات تنطبق
عليك فحينه�ا العبور من هذا الباب
س�يقودك اىل الس�عادة واىل م�كان
يمكنك فيه الشعور بالسالم الداخيل
والثق�ة .هن�اك س�يمكنك التخلي
ع�ن القن�اع الق�ايس ال�ذي تضع�ه
كل ي�وم وان تك�ون على حقيقتك
م�ع مجموعة من االش�خاص التي

تكرتث لك بالفعل.
الباب الثاني(البنفسجي)
الب�اب ه�ذا يرتب�ط باملج�د والقوة
والس�عادة بانتظار فق�ط من يملك
روح�ا ً ح�رة وإرادة صلب�ة ال تلين
والذي�ن يمكنهم الس�يطرة عىل كل
مجريات حياتهم .الشخصيات التي
ستجد السعادة خلف هذا الباب هي
قوي�ة وغامض�ة وتمل�ك الكثري من
الثقة بالنفس.
خل�ف ه�ذا الب�اب س�يكون هن�اك
املس�احة الكبيرة للنم�و والنضوج
كما انه س�يوفر الق�وة التي تحتاج
اليه�ا م�ن اجل السير قدم�ا ً وعدم

االلتفات اىل الخلف .خلف هذا الباب
هن�اك السلام والهدوء والس�كينة
لش�خص امضى حيات�ه يبحث عن
املجد ويش�ق طريق�ه يف الحياة بكل
ما أوتي من قوة.
الباب الثالث(االحمر)
الباب ه�ذا يرتبط بالطاقة املتفجرة
وبحس املنافسة وعليه فان السعادة
خلف هذا الباب مخصصة فقط ملن
يملكون شخصية تنافسية ،عدائية
اىل ح�د م�ا ولكنه�ا يف الوق�ت عينه
متفائل�ة ومحب�ة للحي�اة وس�هلة
املعرش.
خل�ف الب�اب االحم�ر هن�اك الكثري

تسمح للعني بأن تطرف.
=يوليوس قيرص اول من ابتكر اس�لوب الرسائل
املشفرة.
=تتمتع اس�ماك القرش بمناعة طبيعية تحميها
من االصابة بأي مرض.
=يق�وم النح�ل بزي�ارة نحو  4ماليين زهرة كي
يتمكن من صنع كيلوغرام واحد من العسل.
=ال يزي�د ع�دد اس�نان الفي�ل األفريق�ي ع�ن 4
اسنان.

م�ن اإليجابي�ة والتف�اؤل حي�ث
يمك�ن الصح�اب ه�ذه الش�خصية
تكوي�ن العالقات املمتع�ة مع االهل
واالصدقاء .هناك سيكون باالمكان
التصرف على الس�جية وع�دم
التضحية مرة تل�و االخرى من اجل
س�عادة االخرين .هن�اك الكثري من
راح�ة الب�ال والصف�اء خلفه وهي
بانتظارك.
الباب الرابع(الخشبي)
الب�اب ه�ذا وال�ذي ه�و عىل ش�كل
بومة يجس�د التفرد وح�ب املعرفة
والحرشي�ة .الس�عادة خلفه ترتبط
بالشخصيات املس�تقلة والتي تملك
الكثري من الطاقة والتي قلبها الكبري
يتس�ع للجمي�ع .هي للش�خصيات
الت�ي تلع�ب دور البط�ل يف حياته�ا
اليومي�ة وبالت�ايل ما تنف�ك تضحي
وتنقذ وتساعد ما يعني انها منهكة
نفس�يا ً وبدني�اً .الراحة والس�عادة
كلها خلف هذا الباب وهي س�تمكن
اصح�اب ه�ذه الش�خصية م�ن
االس�تمتاع بنتائج االعم�ال الخرية
التي قام بتقديمه�ا لالخرين .خلف
هذا الباب هن�اك الثراء باالضافة اىل
السعادة وراحة البال.
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غزل عراقي

*نضح��ك باجل��ذب وهمومن��ة اش��كال
وان��ة بكلب��ي ج��روح امل��ن اش��كيها
اغم��ض عين��ي خاط��ر ماتش��وف الن��اس
ان��ا دمع��ي فضحن��ي ومايواس��يها
ان��ا بلي��اك روح��ي واصل��ة امل��وووت
اتوس��ل جتين��ي حت��ى ترضيه��ا...
اذا مال��ك جي��ة ك��ول حت��ى ارت��اح
ابقيه��ا
امل��ن
ياول��ف
روح��ي
ان��ا معان��د زمان��ي ظاه��ر تع��ود
جتازين��ي بهج��ر ول��ك ه��اي تاليه��ا

سودوكـــو

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

مشاكل وحلول

مغرم بي ولكن ال يطلب رؤييت ..ما حتليلكم؟
تعرف�ت إىل ش�اب عن طري�ق «فيس�بوك» منذ نحو س�نة ونصف ،يف
البداي�ة كنا أصدق�اء ،ثم مع م�رور الوقت أعجبن�ا ببعضنا البعض،
وبعدها صارحني بأنه مغرم بي ،الغريب أنني ال أشك يف مدى صدقه.
مش�كلتي أنه بعد مرور  7أش�هر عىل عالقتنا ،لم يطلب مقابلتي ،مع
العل�م أننا ن�درس يف نفس الجامعة .وبالرغم م�ن أنني حدثته يف هذا
املوضوع ،فإنه لم يغري شيئاً .أريد أن أضيف أنه يسأل عني باستمرار،
ويكلمني دائما ً عن مش�اريعه املس�تقبلية ،التي أنا من ضمنها ،لكن
اآلن أشك يف طبيعة العالقة فكيف اترصف؟
الحلول والنصائح:
 1باختص�ار ،تجاهلي هذه الصداق�ة الوهمية ،فواضح أن الش�ابإنسان جاد ومهتم بدراسته بالدرجة األوىل.
 2باختص�ار أيضاً ،ملاذا ال تكونني مثله؟ ومل�اذا تبذلني جهدا ً ضائعا ًيمكنك أن ترصفيه عن دراستك ،وبذلك تنجحني وتتفوقني وتصبحني
مثار إعجاب الجميع.
 3الخط�أ األكبر أن تجعيل م�ن هذا الوضع مأس�اة أو تنش�غيل بهبأكثر مما يس�تحق .قويل لنفس�ك إنه ليس أهم منك وال أفضل ،وإنك
تس�تحقني االهتمام ،ثم اهميل الحكاية وانش�غيل بم�ا يفيدك ويفيد
أهل�ك ومن حول�ك ،واملئي وقتك ،وحينها س�تجدين كل م�ا تتمنينه
يصل إليك بسهولة.
 4أخرياً ،إذا كان يشاركك يف مشاريعه املستقبلية ،فلماذا ال تشاركنيمعه أنت أيضا ً بمشاريعك؟ ملاذا ال تكونني بنظرة فتاة عاقلة ومجتهدة
ومحبوبة وخرية؛ تس�عد أهله�ا وتقدم العون لكل م�ن يحتاج إليها،
وتبادر بالعطاء الطيب ،وتش�ارك بأعمال إنسانية يف رحاب الجامعة؟

كل هذا سينس�يك االنتظار ،وسيجعل التقرب منك أمالً وحلما ً من أي
شاب محرتم ،وليس فقط من هذا الشاب.

كلمات متقاطعة

أفقي
1أعىل قمة يف أفريقيا
2يهتز  oخيالء
3جرس عىل ماء
4خص�وم اليونانيني يف قربص o
حرف عطف
5حسام  oضعف لدرجة املرض
6بحرية يف أمريكا الجنوبية األعىل
يف العالم عن سطح البحر
7ج�دة (باللهج�ة املرصي�ة) o
جمع رسير (معكوسة).
8الذه�ب البن�ي  oأش�هر ملكة
فرعوني�ة امت�از عرصه�ا
باالستقرار
9يدهش  oارتفع يف السماء
10سلس�لة قص�ص تجس�س
سينمائية كتبها إيان فلمنج

رأيس
1اسمها القديم بيزنطة
2يحل�و فيه�ا الس�مر  oعمل�ة
اليابان
3عكس حلو  oتفنن  oنصف أريج
4ماتت الحيوانات  oتقال للحبيبة
أو الحبيب
5الهاتف أصدر صوتا (معكوسة)
 oتلقى االهتمام
6يمل�ك األرض وم�ن عليه�ا  oذو
طباع حادة وغري محبوب
7ضعيف وغري مقبول
8م�ن الدواج�ن  oاملعل�م الخاص
لالسكندر املقدوني
9دع�اؤه ج�اء يف فيل�م لقصة طه
حسني
10عملة اوروبية  oاستعاد

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
دبي تستقطب أنظار العالم خالل
افتتاح إكسبو 2020

احتفلت دبي بافتتاح أكس�بو  ،2020يف حفل ضخم ويف حدث ُ
اعترب األهم
له�ذا الع�ام ،ح�رص فريق إكس�بو  2020عىل جعل�ه يليق بإنج�از دولة
اإلم�ارات التاريخ�ي يف جمع العالم على أرضها ،ويش�كل تتويجا ً لجهود
 10س�نوات من التخطيط واإلعداد الستضافة أول إكسبو دويل هو األكثر
تنوعا ً عىل االطالق يف تاريخ الحدث الدويل املمتد عىل  170عاماً.
وق�ال طارق غوش�ة ،الرئيس التنفيذي لألنش�طة الرتفيهي�ة والفعاليات
يف إكس�بو  2020دبي“ :من قلب موقع إكس�بو  2020دبي تتجىل س�احة
الوصل املستوحى تصميمها من تحفة أثرية هي خاتم ذهبي عمره 3000
عام ُعثر عليه يف موقع ساروق الحديد األثري ،وكما يعلم الجميع اكتشف
ه�ذا املوقع التاريخي صاحب الس�مو الش�يخ محمد بن راش�د آل مكتوم
نائ�ب رئي�س الدولة رئي�س مجلس ال�وزراء حاكم دبي ،وتحمل س�احة
الوصل اس�م دبي القديم ،لرتمز إىل دورها منذ الق�دم يف الربط بني الناس
والشعوب والثقافات”.
وأض�اف الرئيس التنفي�ذي لألنش�طة الرتفيهية والفعاليات“ :سيش�عر
الحضور أن قبة الوصل تحتضنهم ،وسيتفاعل الجمهور مع االستعراضات
واملوس�يقى املتناغم�ة م�ع التقنيات التي لم يس�بق لها مثي�ل يف العالم،
وسيكون حفل القرن ،وسيمتد صداه يف جميع أرجاء العالم”.

باستخدام المكياج ..باحثون ينجحون
في خداع ميزة التعرف على الوجه
وجد باحث�ون طريقة جديدة لخداع
برامج التعرف عىل الوجه من خالل
وض�ع املكياج التقليدي عىل مناطق
معينة من الوجه ً
وفقا لنمط يحدده
برنام�ج ت�م تطوي�ره باس�تخدام
الذكاء االصطناعي.
ووجدت الدراس�ة ،أنه عن�د تطبيق
نم�ط املكي�اج ال�ذي ت�م إنش�اؤه
بواس�طة خوارزمي�ات معين�ة وتم
تجاوز األنظمة بمعدل نجاح يقارب
ً
متطوعا
.100%وش�ارك عشرون
( 10رجال و 10نس�اء) يف الدراسة،
ً
مكياج�ا عىل أكثر املناطق
ووضعوا
التي يمكن تحديدها من الوجه ً
وفقا

للخريطة الحرارية التي تم إنشاؤها
بواس�طة املربمجني ،أو ت�م تطبيق
ماكياج بطريقة عشوائية.
ث�م واج�ه األش�خاص الخاضعون
لالختبار ظ�روف مراقب�ة حقيقية
م�ن خلال السير يف مم�ر مجه�ز
بكامريتني وظروف إضاءة جيدة.
تمك�ن نظ�ام املراقب�ة تحدي�د
األش�خاص م�ن إظه�ار نتائ�ج
صحيح�ة بنس�بة  1.22%فق�ط،
وقال نيتسان جوتا ،املؤلف الرئييس
للدراس�ة“ :لق�د فوجئ�ت بنتائ�ج
الدراس�ة ،توقع�ت نجاح�ا ولكن
ليس بهذه النسبة املذهلة”.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7574 :الثالثاء  5تشرين االول 2021
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بعد تأجيله هذا العام بسبب فريوس كورونا ،قررت إدارة مهرجان
بابل البدء بالتحضريات األوىل لدورته الجديدة التي ستشهد العديد
من املفاجآت وتحقق حلم رحمة رياض بعد سنوات من مسريتها
الفنية.
فقد أكد مصدر خاص أن حاتم العراقي هو املرشح األول إلحياء حفل
افتتاح مهرجان بابل يف دورته القادمة ،ليشهد عودته إلحياء حفالت
املهرجان بعد غياب سنوات طويلة تقرتب من العرشين عاماً ،حيث
كان العراقي هو النجم املفضل إلحياء حفالت املهرجان خالل بداية
انطالق املهرجان.
عىل صعيد آخر ،علم بمشاركة رحمة رياض للمرة األوىل يف املهرجان
الذي تراه رحمة من أهم أحالمها الفنية أن تشارك يف إحياء حفل من
حفالت هذا املهرجان الرتباط والدها الراحل رياض أحمد بالوقوف
عىل خشبة مرسح هذا املهرجان العريق قبل سنوات.
جدير بالذكر أن رحمة رياض وحاتم العراقي تشاركا معا ً كأعضاء
لجنة تحكيم املوسم االول من برنامج اكتشاف املواهب الغنائية يف
العراق «عراق آيدول» قبل شهور ،ومن املنتظر اإلعالن عن موسمه
الثاني خالل الفرتة القادمة.
وكانت رحمة قد حصلت عىل جائزة نجمة الغناء العربي والعراقي
كأفضل فنانة قبل أيام ضمن مهرجان املوريكس دور.

“نور إيهاب”
تنتظر عرض
فيلمها مع “بشرى”

كش�فت املمثلة ن�ور إيهاب عن
انها سعيدة بالوقوف أمام املمثلة
منى زكي من خالل مش�اركتها
يف مسلس�ل “ لعبة نيوتن” الذي
ع�رض يف رمضان املايض ،الفتة
اىل انها كانت تتمنى ان تجمعها
بها العديد من املشاهد.
كم�ا أعرب�ت ن�ور ايه�اب ع�ن
س�عادتها بما حققت�ه من عدد
كبير م�ن املتابعني عبر موقع
التواصل االجتماع�ي .واضافت
انه�ا تنتظ�ر ع�رض فيلمه�ا
الجديد ال�ذي يجمعه�ا باملمثلة
بشرى .كما انها تق�رأ عدد من
الس�يناريوهات من اجل حس�م
موقفها من املشاركة يف رمضان
.٢٠٢٢
ن�ور ايه�اب ممثل�ة ش�ابة
ب�دأت تحقق انتش�ار واس�عا ً
يف الفترة االخيرة م�ن خالل
ادوار يف عدد من املسلسلات،
وكانت نطالقتها الحقيقة من
خالل مسلس�ل “ اب�و البنات”
م�ع مصطف�ى
شعبان.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

مطر ساخن

الواقع الراهن
وصليل السيوف
أمحد اجلنديل

منى زكي تنقل جناحها من التلفزيون إىل السينما
تس�تعد منى زكي لتصوير واحد
من أه�م أعماله�ا الس�ينمائية
ومش�اريعها التي تأجل�ت أكثر
من م�رة؛ والعم�ل الس�ينمائي
الجدي�د يحمل عن�وان «القاهرة
–مكة « .
بتع�اون إنتاجي بني فيلم كلينك
(محم�د حفظ�ي)Lagoonie
 Film Productionش�اهيناز
العق�اد The Producers ،هاني
أس�امة ،والرشك�ة الس�عودية
 ،Arabia Picturesب�دأ تصوي�ر
فيل�م القاهرة  -مك�ة للمخرج
هان�ي خليف�ة واملؤل�ف محمد
رجاء ،وهو العمل الذي تنتظره
منى زك�ي قبل فترة وتراه من
أهم مش�اريعها الفنية يف الفرتة
القادمة.

وقد اس�تقر مخ�رج العمل عىل
كل م�ن محمد مم�دوح ،محمد
فرّاج للمشاركة يف بطولة العمل
بعد نجاحهما معا ً مع منى زكي
يف مسلس�لها الدرام�ي األخير
«لعب�ة نيوت�ن» ال�ذي احتل�ت
ب�ه قم�ة املنافس�ة الدرامي�ة يف

رمضان املايض.
وعلم أن أح�داث الفيلم تبدأ قبل
أيام من س�فر امرأة ذات ماض
س�يئ ألداء فريض�ة الح�ج ،يف
رحلة تسعى فيها إىل التوبة عما
ارتكبت�ه ،لكنها نفس�ها مجربة
عىل التواصل مع أش�خاص من
عامله�ا القديم لجم�ع مبلغ من
امل�ال ،لتخ�وض رحل�ة ملعرف�ة
معان�ي التوب�ة والتطه�ر م�ن
الذنوب ،واختبار ترتيب الدرجات
عىل س�لم الخطيئة ،صع�ودا ً أو
نزوالً.
ً
منى زكي موجودة حاليا يف دبي
حيث تش�ارك يف الح�دث العاملي
إكس�بو دب�ي ضم�ن نجم�ات
«لوريال» ،فه�ي الوجه اإلعالني
لها منذ سنوات.

طرح فيلم «احملكمة» لغادة عادل يف رأس السنة
اس�تقر صناع فيلم «املحكمة» للفنانة
غادة ع�ادل ،وآخرين م�ن النجوم
الكبار عىل موعد نهائي لطرحه
يف الس�ينمات حي�ث يع�رض
الفيلم يف موسم رأس السنة،
والعمل م�ن تأليف أحمد عبد
الله وإخراج محمد أمني الذى
يواصل يف مونتاج ومكساج
العم�ل ووضع املوس�يقى
التصويري�ة ليكون جاه ًزا
للعرض.
وكان أبط�ال فيل�م «املحكم�ة» ،قد
انتهوا من تصوير املش�اهد األخرية من
العمل ىف ديكور املحكمة بمدينة اإلنتاج
اإلعالم�ي من�ذ ش�هر تقري ًب�ا ،ودخل
العم�ل غ�رف املونت�اج واملكس�اج

ووضع املوسيقى التصويرية للفيلم.
يتن�اول فيل�م «املحكم�ة» العديد
م�ن القضايا املهمة ،ومن واقع
املجتم�ع ،وتس�ليط الض�وء
على الكثري من املش�كالت يف
املجتمع�ات العربية ،وجميع
األحداث ت�دور فب يوم واحد
ومكان واحد وهو املحكمة.
فيل�م «املحكم�ة» ،م�ن تأليف
أحم�د عبد الل�ه ،وإخ�راج محمد
أمين ،بطول�ة مجموع�ة كبيرة م�ن
الفنانني منهم غادة عادل ،محمود عبد املغنى،
فتحب عبد الوهاب ،صالح عبد الله ،جميلة عوض،
نجالء بدر ،أحمد خالد صالح ،كريم عفيفب ،محمد
مه�ران ،أحم�د داش ،ماي�ان الس�يد ،عارف�ة عبد
الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانني.

ما زال الرأس يركض مذعورا ً عندما يالحقه السيف البتار ،وما زال
العقل ينكفئ بكل خيباته وهو يرى صليل السيوف ترسم للحياة
قيمها ومناهجها ،ومَ ْن يريد أن يجرب العدو عىل الخوف منه عليه أن
يتقلد سيفا ً ليعيش يف سعادة وهناء ،ومَ ْن يريد اعتالء صهوة املجد
واملهابة واالحرتام عليه أن يكون فارسا ً مقداما ً ال يدانيه أحد من
خالل الرضب بالسيف ،ومَ ْن يريد أن يكون شاعرا ً تنحني له رؤوس
القوم فعليه أن ينشد للسيف ولصاحب السيف ،فإنه مفتاح النرص
املبني  ،وعنوان الحياة الرصني ،وأساس الكرامة املتني ،ووفقا ً ملا
للسيف من أهمية فقد ارتبط بحياة العرب ارتباطا ً وثيقاً ،فالعرب
يعتزون ويفتخرون بسيوفهم ،أطلقوا عليها عرشات األسماء،
تفننوا يف صياغتها ،صنعوها من الذهب والفضة والحديد ،وضعوا
عىل صدرها ُ
الحيل ،طبعوا عىل جبينها أبيات الشعراء ،علقوا رايات
الفرسان عىل بيوتهم ،تغنى الشعراء بها حتى وصلت رغبة الفارس
الهمام ،عنرتة بن شداد العبيس ،أن يقبل السيوف وهي تقطر بالدم
الطازج ألنها تبعث بريقا ً وملعانا ً كربيق وملعان ثغر حبيبته عبلة،
فعىل شفتيه يكون الحد الفاصل بني الجد واللعب ،واملتنبي ـ رحمه
الله ـ وضع نظريته يف علم السيف ،وأوضح بأن من يطلب الفتح
الجليل عليه بمفاتيح هذا الفتح ومفاتيحه هي البيض الخفاف
الصوارم ..حكايات ال تنتهي ،وقصائد ال ُتحىص ،وشعراء عىل هيئة
طوابري ،وفرسان ضجّ ت بهم صفحات التاريخ والجميع يتغنى
بالسيف ،وما أوردته جاء عىل سبيل الداللة واالستشهاد فقط.
ظل السيف حاكما ً وفارسا ً
ّ
ومع تعاقب العصور والدهور فقد
ومهندسا ً للحياة ،رغم ظهور القنبلة النووية والهيدروجينية،
ورغم صناعة الصواريخ املتطورة ،واستخدام الطائرات الحربية
املرعبة ،وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،وظلت معاركنا املتواصلة
ال تحقق انتصاراتها إال عىل صوت الشاعر وهو يتحفنا كل صباح
بصوته الهادر الثائر  ،ويشنف أسماعنا بقرقعة السيوف ،ورغم
ّ
أن عشاق السيف والفروسية قد عبرّ وا عن عشقهم وفق معطيات
ّ
مرحلتهم التاريخية  ،إال أن أطفالنا اليوم ما زالوا يمسكون السيوف
البالستيكية يف األعياد واملناسبات الوطنية ،ويتباهون بقبضاتها
وفا ًء لسرية أجدادهم العظام ،وما زال سيف بن ذي يزن سيد
جلساتنا يف ليايل الشتاء الباردة عندما يلفنا الخوف والظالم ،وما
زال املغفور له جساس يتحفنا ببطوالته الخارقة ،ورغم عشقنا
للسيف والفارس الذي الزمنا عىل طول مسريتنا ،إال أن حياتنا ظلت
تتخبط يف خنادق الهزائم والتخلف والضياع ،وبقي السيف يرشب
دماء شبابنا ،ويمتص عصارة فتوتنا ،ويحيل مستقبلنا إىل رماد،
ويدفعنا إىل تبني ثقافة الحقد والثأر واالنتقام.
إىل اللقاء...

إليسا تستعد إلحياء أول حفل غنائي هلا يف بغداد

ط�ور خبراء يف  Google DeepMindأداة جدي�دة
تعتمد عىل الذكاء االصطناعي ،يمكنها التنبؤ بدقة
بفرص هطول األمطار خالل  90دقيقة مقبلة.
تلك األداة الجديدة تستخدم بيانات قادمة من رادارات
عالي�ة الدقة يف آخر عرشين دقيقة قب�ل إصدار توقعها؛
لتقدي�ر ما إذا كان من املحتمل أن تهطل األمطار املتوس�طة
إىل الغزيرة ملدة تصل إىل ساعتني.
وأن النم�اذج الرياضي�ة الت�ي تس�تخدمها الحواس�يب
العمالقة الحالية ،للتنبؤ بالطقس عىل نطاق أوسع يوما
أو أس�بوعا ،ال تعمل بش�كل جيد مع التوقعات القصرية
مثل التي مدتها ساعتان.
وذك�رأن أداة غوغ�ل الجدي�دة حظيت باملرتب�ة األوىل يف
تقيي�م خضعت له من قبل  50خبريا بالطقس ،من حيث
الدقة والفائدة يف نحو  89%من الحاالت.
وأش�ارت إىل أن تلك األداة تفوقت على نظامني حاليني للتنبؤ
بالطقس شملهما التقييم املذكور.

نرش ت
ا لفنا نة
ليسا
إ
مقط ًعا دعائ ًيا
لحفلها الغنائي
الجديد يف العاصمة
العراقية بغداد ،وذلك عرب
حسابها الرسمي عىل موقع
تبادل الصور والفيديوهات
«إنستجرام».
وعلقت إليسا عىل الفيديو قائلة:

«قري ًبا وقري ًبا جدا ً يف بغداد ،مع كل حبي من
بريوت» ،وكان املقطع الدعائي عىل أنغام أغنيتها
ً
خاصة مقطع «واجمع كل ورود بغداد
«لعيونك»
عشان عندي الليلة معاد جوه عيونك».
ومن املقرر أن يقام حفل إليسا األول يف بغداد ،يوم
الجمعة املوافق  22من أكتوبر الجاري ،وذلك يف
إحدى املنتزهات الكربى هناك.
وكانت أحدث حفالت إليسا مع الفنان وائل
كفوري للمرة األوىل يف اململكة العربية السعودية،
وذلك خالل فعاليات االحتفاالت الغنائية الصيفية
املقامة هناك ،وذلك يف أحد الفنادق.

ً
إضافة إىل حفلها الغنائي املرتقب يف العاصمة
الفرنسية باريس ،الذي من املقرر إقامته يف نوفمرب
املقبل ،وذلك حسب ما أعلنت عرب حساباتها
الرسمية عىل مواقع التواصل االجتماعي
املختلفة.
سياق متصل ،ظهرت إليسا أخريا ً يف برنامج
ويف
ٍ
«أغاني من حياتي» ،الذي تم عرضه خالل مايو
املايض عرب قناة  ،MBCقدمت فيه مجموعة من
أغنياتها املميزة عىل مدار مشوارها الفني الذي
يمتد ألكثر من  20عامً ا ،بصحبة املوسيقي الشهري
ميشال فاضل.

«الوفاء» ..عنوان سهرة ديانا كرزون اجلماهريية يف جرش
اجتمع الوفاء والطرب واألناقة
والرقي يف حفل «السوبر ستار»
ديانا كرزون ،ضمن فعاليات الدورة
الخامسة والثالثون ملهرجان
جرش للثقافة والفنون.
ففي ظهور النجمة ديانا كرزون
الجماهريي األول منذ أن عمّ ت
جائحة كورونا العالم ،كان
املرسح الجنوبي يف املدينة األثرية
العتيقة يف جرش ،مكانا ً دافئا ً

لتسهيل عملية تصفح اإلنترنت( ..غوغل
كروم) يبحث إضافة ميزات جديدة

كم�ا ويمكن إيقاف تش�غيل ميزة (الرحالت) يف أي وقت ،ومس�ح
محفوظات البحث الخاصة بها.
وال يت�م مزامنة مجموع�ات البحث الخاصة ب�أداة (الرحالت) مع
حس�اب (غوغل) الخاص باملس�تخدم ،لذلك ال يمكن الوصول إليها
عرب الحواسيب املختلفة ،لكن قدر (غوغل) هذا يف املستقبل.
وتساعد ميزة (الرحالت) يف حال التخطيط لرحلة عىل مدى أسابيع،
أو محاولة جمع أكرب معلومات عن سيارة مرغوب يف رشائها.
ميزة أخرى يختربها متصفح (غوغل كروم) ،وهي أنه عند الضغط
عىل أي رابط ستظهر عالمة “ ”Gبجوار رشيط العنوان فوق ،وعند
الضغ�ط عليها ،س�تظهر لوحة جانبية عىل الشاش�ة تحمل نتائج
أخرى ملا يبحث عنه املستخدم.
وس�تتيح “لوح�ة البح�ث الجانبي�ة” مقارنة الصفح�ة التي يتم
تصفحه�ا بالنتائج األخرى ،دون الحاج�ة إىل فتح عالمات تبويب
متعددة ،أو التنقل ذهابا وإيابا بني صفحات البحث.

07810090003

مهرجان بابل حيقّق حلم رمحة رياض

“غوغل” تطور نظاما ذكيا للتنبؤ
بهطول األمطار

يواص�ل متصف�ح (غوغ�ل ك�روم) تطوي�ر خدمات�ه
ملس�تخدميه ،م�ع زي�ادة رسعة الحي�اة ،وتط�ور بيئة
العمل ،والحاجة ملا هو أرسع وأفضل ،يخترب حال ًيا بعض
امليزات الجديدة التي ستسهل عملية البحث عرب اإلنرتنت،
وتجعله تجربة أكثر متعة.
و بحس�ب بي�ان رس�مي م�ن (ك�روم) ،فإن إح�دى تلك
املي�زات وتدعى ( )Journeysأو (الرحلات) تقوم بتجميع
الصفحات واملعلوم�ات املتعلقة بموضوع معني بص�ورة تلقائية،
وهو ما س�يوفر عىل املس�تخدمني البحث يف السجل يدو ًيا أو إنشاء
مجلد إشارات مرجعية ( )Bookmarksبكل املواقع التي تم زيارتها
ً
سلفا.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

أللفي وخمسمئة شخص التزموا
باالجراءات االحرتازية التي وضعتها
الحكومة األردنية لزوار ومرتادي
املهرجان الذي ينص عىل حضور نصف
السعة الرسمية للمرسح للحفالت
الجماهريية.
ديانا التي أطلت بفستان أزرق ساحر،
كانت وفية لهرم الغناء األردني الراحل
متعب السقار ،فكرمته عرب تقديم
أغنيته «أردنيني وما ننضام» يف بداية

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

س��لطنة عمان وش��عبها األصيل قلوبنا
معكم وانتم تواجهون إعصار “ش��اهني”
وتأثريات��ه حفظكم اهلل ورعاكم بعينه
اليت التنام.

سعد قيس

منتخبنا يف مهم��ة وطن وعلينا مجيع��اً ان ندعمه
ونق��ف معه.نعم منتخبنا مل يظه��ر بتلك الصورة
ال�تي نطمح اليها وال��كل انتقده من باب تصحيح
االخطاء والعودة من جديد ولكن ما يعاب اليوم هو
ذلك التسقيط املغرض من دواعش الرياضة وبعض
االعالم االصفر بسبب اجندات باتت مكشوفة.

سهرتها الجرشية ،مؤكدة أن روح
متعب ستبقى حارضة يف املهرجان
حتى لو غاب جسده ،ومعتربة أن
تكريمه واجب عىل كل فنان أردني.
وقدمت كرزون مزيج من أغنيات
الدحية من الفلكلور األردني
والفلسطيني بكلمات جديدة ُت ّ
غنى
ألول مرة كتبها لها كذلك الشاعر عمر
ساري.
ومع أجواء الفرح ونشوة الحضور

َ
ألغنيتي «فرحتنا
بنجمتهم كان ال بد
الليلة» و»أردنية ها الليلة» أن تزينا
السهرة ،وهما األغنيتان اللتان رددهما
معها الجمهور عن ظهر قلب فغنوا
مع نجمة الحفل وتمايلوا معها.
وفاجأت ديانا الجمهور بوصلة غنائية
لسلطان الطرب جورج وسوف ،وهي
التي ُعرف عنها حبها وعشقها لفنه
األصيل ،قبل أن تقدم باقة من أجمل
أغانيها الخاصة .

بدء التحضريات للجزء الثاني من فيلم «ماما حامل»
للنجمة ليلى علوي
يستعد فريق عمل فيلم «ماما حامل»
لتحضري الجزء الثاني منه بعد نجاح
الجزء األول الذي طرح مؤخرًا يف
السينمات ،وشارك يف بطولته كل من
الفنانة ليىل علوي وحمدى املريغني
ونانيس صالح ،ويتم حال ًيا وضع
اللمسات النهائية استعدا ًدا للبدء يف
تصويره.
فيلم «ماما حامل» انطلق يف دور
العرض يوم  2يونيو املايض.
«ماما حامل» تدور أحداثه يف إطار
كوميدى حول أرسة ليىل علوي املتزوجة
من بيومي فؤاد ولديهما ابنان هما
حمدي املريغني ومحمد سالم أحدهما
طبيب واآلخر مخرج إعالنات ال يريدان
خوض تجربة الزواج رغم محاوالت

والديهما ،ثم تفاجأ األرسة بحمل ليىل
علوي.الفيلم يعيد ليىل علوي إىل السينما
بعد غياب  4سنوات منذ تقديمها فيلم
«املاء والخرضة والوجه الحسن» عام
 2016مع املخرج يرسى نرص الله

وشارك يف بطولته منة شلبي ،باسم
سمرة ،صابرين ،محمد فراج ،أحمد
داود ،أنعام سالوسة ،محمد الرشنوبي،
عارفة عبد الرسول ،صربي عبد املنعم،
عالء زينهم.

