
بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
ام�س الثالث�اء، اتخ�اذ إج�راءات أمنية 
مكثفة ملنع محاوالت التدّخل يف العملية 
االنتخابية، فيما أش�ار اىل الوقوف بقوة 
أم�ام أي محاول�ة تأث�ر ع�ى أص�وات 
الناخبني.وقال الكاظمي، يف كلمته خالل 
جلسة مجلس الوزراء تابعتها “الزوراء”: 
“زرن�ا االثن�ني مفوضي�ة االنتخاب�ات، 
وت�م إج�راء املح�اكاة الخامس�ة، وهي 
املرة األوىل الت�ي تجرى بها محاكاة بهذا 
الع�دد قب�ل االنتخابات، وكان�ت تجربة 
ناجح�ة”. مبين�اً: “أننا نعم�ل جاهدين 
ونبذل مس�اعي كبرة من أجل أن تكون 
االنتخاب�ات فرص�ة للمنافس�ة العادلة 
إجراءات  “اّتخذن�ا  والنزيهة”.وأض�اف: 
أمني�ة مكثفة ملنع مح�اوالت التدّخل يف 
العملي�ة االنتخابي�ة”، مش�راً اىل “أنن�ا 

للمفوضي�ة  املتطلب�ات  جمي�ع  وّفرن�ا 
وقي�ادة العملي�ات املش�ركة م�ن أجل 
القي�ام بمهامه�م يف إج�راء انتخاب�ات 
سليمة ونزيهة”.وجدد الكاظمي الدعوة 
“لجمي�ع فئ�ات الش�عب اىل املش�اركة 
الواس�عة”، مثنيا عى “موقف املرجعية 
العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية 
التي دع�ت الناخبني إىل املش�اركة، وأنه 
ال خيار لنا لبناء عراق مس�تقر ومزدهر 
إال عن طري�ق صنادي�ق االقراع”.ودعا 
الكاظمي “جميع الجهات السياسية اىل 
االلتزام بمنافسة مهنية وفق القوانني”، 
الفت�ًا اىل “أنن�ا س�نقف بق�وة أم�ام أي 
محاولة تأث�ر عى أص�وات الناخبني”.
وش�دد الكاظمي عى رضورة “استمرار 
الوزراء بالعمل بالوترة نفسها وللحظة 
األخ�رة م�ن عم�ر الحكوم�ة لتقدي�م 

الخدمة للمواطنني”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الخارجيَّ�ة، امس الثالثاء، 
تضامن العراق مع س�لطنة ُعمان جرّاء 
إعص�ار ش�اهني.وذكر املُتحدث باس�م 
وزارة الخارجيَّة، أحمد الصّحاف، يف بيان 
تلقته “ال�زوراء”: أن “وزي�ر الخارجيَّة 
فؤاد حس�ني أج�رى اتص�االً هاتفياً مع 

البوس�عيدي”. ب�در  الُعمان�ي  نظ�ره 
وأض�اف أن “الوزير أع�رب عن تضامن 
حكوم�ة وش�عب الع�راق مع س�لطنة 
ُعمان ج�رّاء إعصار ش�اهني الذي وقع 
يف ع�دة واليات ُعمانية مخلفاً أعداداً من 
القتى والجرحى”، مش�را اىل انه “ابدى 

املواساة لعائالت الضحايا”.

بغداد/ الزوراء:
نظ�م محتج�ون، ام�س الثالث�اء، س�ت 
تظاهرات يف مناطق متفرقة من العاصمة 
بغ�داد منادية بع�دة مطالب.وقال مصدر 
أمن�ي : إن “متظاهرين يطالبون بالتعيني 
عى مالك وزارة الداخلية كونهم تم اجرائهم 
الفحوص�ات الطبية لهم س�ابقا ولم تتم 
مبارشتهم لحد اآلن ضمن مقربات وزارة 
الداخلية “.وأضاف أن “متظاهرين نظموا 
وقف�ة ام�ام مبن�ى وزارة التعلي�م العايل 
الدراس�ية”. املقاعد  للمطالب�ة بتوس�عة 
واشار املصدر اىل أن “متظاهرين من قراء 
املقايي�س املطالبني باس�تحقاقات مالية 
وكذلك أصحاب الشهادات العليا املطالبني 
بش�مولهم بالدرج�ات الوظيفي�ة نظموا 
وقفته�م األحتجاجي�ة امام مبن�ى وزارة 

م�ن  “متظاهري�ن  أن  اىل  املالية”.ولف�ت 
عقود وزارة اإلس�كان املطالبني بتثبيتهم 
عى املالك الدائم، وكذلك تم توفر الحماية 
خالل تظاهرة اخرى ملتظاهري معتصمي 
الع�الوي الذي�ن يطالب�ون بالتعي�ني وتم 
التواجد معهم ضمن وقفتهم األحتجاجية 
يف تقاط�ع دمش�ق بجان�ب الك�رخ م�ن 
بغداد”.وتاب�ع املصدر أن “متظاهرين من 
أرسى ح�رب الخلي�ج لع�ام 1991 نظموا 
تظاهرة يف ساحة التحرير وسط العاصمة 
بغداد”.وبني ان “متظاهرين من خريجي 
السياس�ية  والعل�وم  واالقتص�اد  االدارة 
والهندس�ة م�ن مختل�ف االختصاص�ات 
خ�الل وقفته�م االحتجاجي�ة للمطالب�ة 
للدرجات  امل�ايل  بالتعي�ني وبالتخصي�ص 

الوظيفية”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قال�ت رشك�ة “فيس�بوك” إن ضب�ط 
اإلعدادات الخاطئ الذي أدى إىل توقف 
جميع خدماتها عى اإلنرنت لساعات 
يف الي�وم امل�ايض ال يع�ود ل�”وج�ود 
نشاط خبيث”.ولم توضح الرشكة، يف 
وقت س�ابق، ما إذا كانت التغيرات يف 
اإلعدادات قد خطط لها أو أن ش�خصا 
ما ق�د تدخل عمدا يف خوادمها.وكانت 
“فيس�بوك” ع�زت العطل ال�ذي حال 

دون دخ�ول مس�تخدميها، وعدده�م 
3.5 ملي�ار مس�تخدم، ع�ى خدماتها 
و”إنس�تغرام”  آب”  “وات�س  مث�ل 
تغي�ر  يف  خط�أ  إىل  و”ماس�نجر” 
اإلعدادات.وكانت “فيس�بوك” كشفت 
ع�ن األس�باب الت�ي أدت إىل انقط�اع 
“فيس�بوك،  منصاته�ا  خدم�ات 
الرشكة  وواتسآب”.وقالت  إنستغرام، 
يف بي�ان نقلته وكالة “روي�رز”: إنها 
تعتق�د أن الس�بب الرئي�ي النقطاع 

خدم�ة االتص�ال ه�و تعدي�ل خاطئ 
يف إع�دادات أجهزة الراوتر الرئيس�ية 
تسبب بحدوث مشاكل أدت إىل انقطاع 
خدمة االتصال”.وأضافت أنه “ال دليل 
لديها عى تعرض بيانات املستخدمني 
لالخراق نتيجة لهذا العطل يف خدمات 
النقطاع  “نأس�ف  االتصال”.وتابعت: 
الخدمة يف منصاتنا، وعملنا بأقىص ما 
يف وس�عنا الستعادة الخدمة وأنظمتنا 
مهندس�و  للعم�ل”.كان  ع�ادت  اآلن 

الرشكة التقنيني قالوا، يف وقت سابق، 
عرب تغريدة عى موق�ع “توير”: “إىل 
املجتمع الضخم من الناس والرشكات 
يف جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون 
علينا: نحن آس�فون”.وأضافوا: “لقد 
عملن�ا بج�د الس�تعادة الوص�ول إىل 
تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا اإلبالغ 
عن عودتها للعم�ل عرب اإلنرنت اآلن. 
ش�كرا لك عى تحمل�ك معنا”.بدوره، 
اعت�ذر الرئي�س التنفيذي لفيس�بوك، 

م�ارك زوكرب�رغ، ع�ن العط�ل الذي 
لحق بتطبيقات “فيس�بوك، واتسآب، 
إنس�تغرام” ودام لح�وايل 6 س�اعات.
“ع�ادت  زوكرب�رغ:  م�ارك  وق�ال 
و”واتس�آب”  “فيس�بوك”  منص�ات 
و”إنس�تغرام” للعم�ل م�ن جدي�د”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لفيس�بوك: 
“أعتذر عن االنقطاع الذي حدث.. أعلم 
مدى اعتمادك عى خدماتنا للبقاء عى 

اتصال مع األشخاص الذين تحبهم”.

الزوراء/ يوسف سلمان: 
مع دخول العد التنازيل لالقراع االنتخابي العام 
املق�رر ي�وم االح�د املقب�ل، طمأن�ت مفوضية 
السياس�ية  والكيان�ات  الكت�ل  االنتخاب�ات 
والناخبني بضمان س�المة اصواتهم يف العملية 
االنتخابية املقررة يوم العارش من ترشين االول 
الحايل، مؤكدة ان الصمت االنتخابي س�يبدأ عند 

الس�اعة السادسة من صباح يوم السبت املقبل 
التاس�ع م�ن ترشي�ن االول .وقال مدي�ر دائرة 
العالقات واالتص�ال الجماه�ري يف املفوضية، 
حسن سلمان العبويس، ل�«الزوراء«: ان » نظام 
الحم�الت االنتخابية رقم 5 ، الخ�اص بالئح�ة 
قواعد السلوك االنتخابي بني االحزاب والكيانات 
املتنافس�ة، يش�م�ل خ�رق الدعاي�ة االنتخابية 

وخرق الئحة قواعد السلوك االنتخابي«، واشار 
اىل وج�ود حزمة اجراءات ض�د مرتكبي تمزيق 
االنتخابي�ة  الحم�الت  يف  املرش�حني  دعاي�ات 
.واوضح ان�ه » يف حالة وجود ش�كوى عن ذلك 
االم�ر م�ن قب�ل املت�رر او الح�زب او راص�د 
ميداني او اي مواطن، س�تأخذ مداها القانوني 
عرب االجراءات املتعلق�ة بعمل املفوضية وتحال 

املخالف�ة عى قس�م الش�كاوى والطع�ون، ثم 
يتخذ القرار بش�أنها من قبل مجلس املفوضني 
». مش�را اىل ق�رار مجل�س القض�اء االعى عن 
تمزيق دعايات املرشحني ووضعها تحت طائلة 
الجريمة االنتخابية واتخاذ االجراءات القانونية 

الرادعة بحق املخالفني .

بروت/ الزوراء:
الع�ديل يف قضي�ة  املحق�ق  اس�تدعى 
انفج�ار مرف�أ بروت الق�ايض طارق 
الحكوم�ة  رئي�س  مج�ددا،  بيط�ار، 
السابق حس�ان دياب والنواب الوزراء 

الس�ابقني عيل حس�ن خلي�ل وغازي 
زعير ونهاد املش�نوق للتحقيق، فيما 
أعل�ن الجيش يف بيان�ه أنه ضبط نحو 
28 طن�ا من م�ادة ني�رات األمونيوم 
محط�ة  داخ�ل  لالنفج�ار  القابل�ة 

محروق�ات يف بل�دة عرس�ال رشق�ي 
البالد.وحدد القايض بيطار 12 أكتوبر 
الح�ايل موعدا الس�تجواب خليل ويوم 
األربعاء يف 13 الحايل موعدا الستجواب 
زعير واملش�نوق و28 الش�هر الحايل 

موعدا الس�تجواب دياب.وقرر بيطار 
إبالغه�م لصق�ا عى م�كان إقاماتهم 
ولدى مخت�ار املحلة ل�كل منهم وعى 
ب�اب مكتب املحقق العديل.هذا وقررت 
محكمة االستئناف يف لبنان رد طلبات 

ال�رد املقدمة من قبل ع�دد من النواب 
املتعلق�ة  البيط�ار،  الق�ايض  بح�ق 
بتحقيقات انفجار مرفأ بروت، شكال 

ل�«عدم االختصاص النوعي«.

املفوضية لـ         : جاهزون للسباق االنتخابي وأصوات الناخبني مؤمنة بالكامل

لبنان .. القضاء يستدعي جمددا حسان دياب و3 وزراء حول انفجار مرفأ بريوت

أكدت استبعاد 9 مرشحني ملخالفتهم قواعد السلوك االنتخابي

ضبط حنو 28 طنا من نيرتات األمونيوم القابلة لالنفجار 

الكويت/ متابعة الزوراء:
ق�ررت محكمة ال�وزراء يف الكويت إخالء س�بيل رئيس مجلس 
الوزراء الس�ابق، الش�يخ جابر املبارك، بكفال�ة 10 آالف دينار 
)ح�وايل 33 ألف دوالر(، وذلك بعد س�جنه ع�ى ذمة تحقيقات 
بالفس�اد.وجاء إخ�الء الس�بيل بن�اًء ع�ى الطلب املق�دم من 
املحام�ي إبراهيم محم�د الكندري، بصفته وكي�ال عن املبارك، 
لتحديد جلسة الستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش 
واإلف�راج عنه.ويأتي قرار إطالق رساح املبارك، يف أول جلس�ة 
ملحكمة ال�وزراء بعد إعادة إنتداب رئيس�ها الجديد املستش�ار 

نرص آل هيد.

طرابلس/ أ ف ب:
أعل�ن املجلس األع�ى للدول�ة يف ليبيا، ال�ذي يعد 
بمثاب�ة غرف�ة ثاني�ة للربمل�ان، رفض�ه قان�ون 
االنتخابات الترشيعية ال�ذي صادق عليه مجلس 
النواب يف جلس�ة أم�س االول.وكت�ب محمد عبد 
النارص، املتحدث باس�م املجلس األعى للدولة، يف 
تغري�دة عرب توير إن “املجل�س يرفض خروقات 
مجلس النواب املستمرة لالتفاق السيايس املضمن 
يف اإلع�الن الدس�توري آخره�ا إصدار ما أس�ماه 
قانون انتخاب الربمل�ان، دون االلتزام بنص املادة 
23 من االتفاق السيايس” التي تستوجب التوافق 
بني املجلس�ني حول هذا القانون. وكان يش�ر إىل 
االتفاق الس�يايس الليبي الذي وقع يف الصخرات 
باملغرب ع�ام 2015.وأضاف عب�د النارص “يؤكد 
مجلس الدولة عزم�ه والتزامه بموعد االنتخابات 
يف ال�� 24 من ديس�مرب القادم”.الفت�ًا إىل تحميل 
مجلس النواب وأعضائه املسؤولية، يف حال حدوث 
أي “تأجي�ل” أو “تعطي�ل” ملوع�د االنتخاب�ات، 

بس�بب الترصف�ات “أحادي�ة الجانب”.وص�ادق 
مجلس النواب ع�ى قانون االنتخابات الترشيعية 
املق�ررة نهاي�ة الع�ام الجاري بعد أقل من ش�هر 
م�ن املصادقة عى قان�ون االنتخابات الرئاس�ية 
املث�ر للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح من دون طرح�ه للتصويت، ما أثار موجة 
اس�تياء بني عدد كبر م�ن األطراف السياس�ية.
وأثارت املادة 12 من قانون االنتخابات الرئاس�ية 
انتق�ادات ح�ادة كونها تنّص عى إمكان ترش�ح 
مس�ؤول عس�كري ب�رشط التوقف “ع�ن العمل 
وممارس�ة مهام�ه قبل موع�د االنتخابات بثالثة 
أشهر، وإذا لم ُينتخب يعود لسابق عمله”.وبدا أن 
امل�ادة صيغت لتالئم املش�ر خليفة حفر، الرجل 
الق�وي يف رشق ليبي�ا، ال�ذي ب�ادر يف 23 أيلول/

س�بتمرب إىل “تجمي�د مؤقت” ملهامه العس�كرية 
ونق�ل قي�ادة قوات�ه إىل الفري�ق أول عب�د الرزاق 
الناظوري الذي يش�غل أيضا منصب رئيس أركان 
للقوات التي يقودها.ودفع الخالف حول القوانني 

االنتخابي�ة والس�يما الرئاس�ية مجل�ي النواب 
واألعى للدولة إىل عقد اجتماع تشاوري يف املغرب 
نهاية األسبوع املايض لبحث التوافق بشأن إقرار 
القوانني االنتخابية.تعيش ليبيا يف فوىض ودوامة 
عن�ف ورصاعات ب�ني القوى املتنافس�ة يف رشق 
الب�الد وغربه�ا منذ س�قوط نظام معم�ر القذايف 
عام 2011.ولكن الوضع تحّسن نسبيا منذ بداية 
العام مع التوصل اىل وقف إلطالق النار وتش�كيل 
حكومة وحدة وطنية برئاس�ة رجل األعمال عبد 
الحمي�د الدبيبة مهمته�ا إدارة الف�رة االنتقالية 
وص�وال اىل االنتخابات.وصل�ت حكوم�ة الدبيب�ة 
الت�ي اختاره�ا ملتقى الحوار الليب�ي يف جنيف يف 
ش�باط/فرباير عى ثقة مجلس الن�واب يف آذار/
مارس، يف تصويت ُوصف بأن�ه “تاريخي”.كذلك 
اخت�ر أعضاء املجلس الرئايس وهو أعى س�لطة 
تنفيذية من ثالثة أعضاء وُكلّف توحيد املؤسسات 
وإخراج البالد من الرصاعات واإلرشاف عى عملية 

املصالحة الوطنية بني األطراف املتصارعة.

سلطة الطريان املدني لـ           : تعليق الرحالت اجلوية يف مجيع املطارات العراقية خالل يوم االقرتاع
حددت أسباب الرتيث بتطبيق الشهادة الدولية للتلقيح

الزوراء/ حسني فالح:
اعلن�ت س�لطة الط�ران ال�دويل تعليق 
الرحالت الجوية )الداخلية والخارجية( 
يف جمي�ع املط�ارات العراقية خالل يوم 
االق�راع، وفيما حددت اس�باب الريث 
بتطبي�ق الش�هادة الدولي�ة للتلقي�ح، 
اك�دت ان بعض ال�دول تطالب بفحص 

)بي يس ار( فقط.
وقال املتحدث باس�م س�لطة الطران، 
جه�اد الديوان، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
انه حس�ب قرار مجلس الوزراء االخر 
فإن�ه س�يتم تعلي�ق الرح�الت الجوية 
خ�الل  العراقي�ة  املط�ارات  جمي�ع  يف 
ي�وم االق�راع يف االنتخاب�ات الربملانية، 
ابت�داًء م�ن الس�اعة 9 مس�اء من يوم 
الس�بت ولغاية الس�اعة 6 صباحا من 
ي�وم االثنني املقبل، وبش�أن ش�هادات 
التلقي�ح الدولية، اوضح الديوان: ان تم 
الري�ث بقرار تطبيق الش�هادة الدولية 
اىل  املس�افرين  جمي�ع  ع�ى  للتلقي�ح 
االول م�ن ترشين الثان�ي املقبل، لكون 
ع�دد امللقحني م�ازال قلي�ال. مبينا: ان 
قرار الريث ج�اء من قبل اللجنة العليا 
للصحة السالمة الوطنية.واشار اىل: ان 
هن�اك دوال تطال�ب بالش�هادة الدولية 
واخ�رى تكتفي بالفحص )بي يس ار(.
ويف وقت س�ابق، أعلن�ت اللجنة األمنية 
العلي�ا لالنتخاب�ات توجيه�ات جديدة 
تتعل�ق بي�وم االقراع، فيما أش�ارت اىل 
ان التوجيهات تخص املطارات واملنافذ 

والدراجات.وقال املتحدث باسم اللجنة، 
ترصي�ح  يف  العطي�ة،  غال�ب  العمي�د 
صحفي: إن “اللجنة األمنية لالنتخابات 
أص�درت توجيه�ات وأوام�ر إىل اللجان 
الفرعية يف املحافظات كافة”. مبيناً أنه 
“س�يتم تحديد الحركة بني املحافظات 
واملناف�ذ  املط�ارات  جمي�ع  وإغ�الق 

الحدودية من التاس�ع من ترشين األول 
إىل صب�اح الح�ادي ع�رش من الش�هر 
نفس�ه”.وأضاف أن “تل�ك اإلج�راءات 
ج�اءت لتأم�ني الحماي�ة الكامل�ة إىل 
العملي�ة االنتخابية”، الفت�ًا إىل أنه “تم 
أيض�اً من�ع حرك�ة الدراج�ات النارية 
داخ�ل امل�دن )والس�توتات(، وإتاح�ة 

الحركة لبقية العجالت من أجل تسهيل 
تنق�ل حركة الناخبني م�ن منازلهم إىل 
املراك�ز االنتخابية”.وأكد أنه “تم اتخاذ 
إج�راءات أخ�رى لتس�هيل حركة ذوي 
الخاصة واملعاقني وتقديم  االحتياجات 
املراك�ز  إىل  للوص�ول  له�م  املس�اعدة 
تج�ري  أن  املق�رر  االنتخابية”.وم�ن 

االنتخابات الترشيعية يوم األحد املوافق 
الع�ارش م�ن ترشي�ن األول، إذ أعلن�ت 
في�ه الحكوم�ة واملفوضية اس�تكمال 
واللوجس�تية  الفني�ة  االس�تعدادات 

واألمنية إلقامتها.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، قد اصدر 6 توجيهات للقوات 
االمني�ة بش�أن االنتخاب�ات تمثلت بما 

ييل:
1.عى القوات األمني�ة تفعيل الجهدين 
األمني واالستخباري، ومنع التأثر من 

قبل أي جهة عى الناخبني.
2. رفض اس�تغالل الق�وات األمنية من 
أي طرف س�يايس، وس�تتم املحاس�بة 
أش�كال  م�ن  ش�كل  أي  ع�ى  بش�دة 
االلت�زام  الق�وات  وع�ى  االس�تغالل، 

بالحيادية الكاملة.
3. يمن�ع منع�اً باتاً غلق الط�رق يف أي 
دائ�رة انتخابي�ة، بقص�د التأث�ر ع�ى 

الناخبني لصالح أي طرف سيايس.
4.التعاون مع املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاب�ات وم�ع املرشف�ني الدوليني، 

وتسهيل مهامهم.
5. ُيمن�ع قي�ام الضباط بممارس�ة أي 
تأثر عى الجن�ود واملراتب عند إدالئهم 

بأصواتهم، لصالح أي طرف سيايس.
تس�جيلها،  س�يتم  التج�اوزات  كل   .6
االنتخاب�ات  مفوضي�ة  إىل  وس�رفع 
كان  مهم�ا  قانوني�اً  معه�ا  للتعام�ل 

مصدرها.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
الوزراء، حسن ناظم،  أعلن املتحدث باسم مجلس 
اإلسكان  صندوق  مال  رأس  زيادة  عى  املوافقة 
العراقي بمبلغ تريليون دينار لدعم مرشوع داري.

وقال ناظم يف مؤتمر صحفي تابعته »الزوراء«: إن 
»رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى امس عدداً 
من الشباب الذين أصيبوا بالشلل الكيل والنصفي يف 
تظاهرات ترشين«. وأضاف أن »مجلس الوزراء قرر 
تحمل تكاليف العالج خارج العراق للمصابني«.ويف 
شأن آخر، أكد ناظم أنه »تمت املوافقة عى زيادة 
رأس مال صندوق اإلسكان العراقي بمبلغ تريليون 

دينار لدعم مرشوع داري«.

زيادة صندوق اإلسكان مببلغ 
تريليون دينار لدعم مشروع داري

الكاظمي: اختذنا إجراءات ملنع حماوالت 
التدخل يف العملية االنتخابية

العراق يعلن تضامنه مع سلطنة ُعمان 
جّراء إعصار شاهني

انطالق ست تظاهرات يف مناطق 
متفرقة من بغداد

إطالق سراح رئيس الوزراء 
الكوييت السابق بعد سجنه 

على ذمة التحقيقات 

اجمللس األعلى للدولة يف ليبيا يرفض قانون االنتخابات الصادر عن الربملان

احتاد الصحفيني العرب ينعى الدكتور حميي الدين تيتاوي رئيس احتاد الصحفيني السودانيني

االخريةأبل ستضاعف مساحات التخزين يف موبايل iPhone 14 إىل سعة 2 تريابايت 

ص 3

 

القضاء يصدر 55 أمَر قبٍض واستقداٍم 
لذوي الدرجات العليا بينهم وزيران

املرور توجه مبحاسبة سائقي املركبات 
الذين ال حيملون إجازة سوق

على خلفية قضايا وملفات حققت فيها النزاهة

الزوراء/ مصطفى فليح:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، امس 
الثالثاء، أوامر القبض واالستقداٍم الصادرة 
ذة بح�قِّ ذوي الدرجات العليا خالل  واملُنفَّ
ش�هر آب املُنرصم، ُمبّينًة أنَّ مجموع تلك 
األوام�ر بلغ )55( أمراً.دائ�رة التحقيقات 
يف الهيئ�ة أفادت يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: أنَّ »الجه�ات القضائيَّ��ة 
أصدرت )55( أمر قبٍض واس�تقداٍم بحق 
ذوي الدرج�ات العليا؛ ع�ى خلفيَّة قضايا 
قت فيه�ا الهيئة وأحالتها إىل  اٍت حقَّ وملفَّ
القضاء خالل ش�ه�ر آب املُنرصم، ُمشرًة 
إىل ص�دور )9( أوام�ر قب�ٍض، و)46( أمر 
اس�تقداٍم للُمدَّة من)1 -2021/8/31(«.

القب�ض  »أوام�ر  إنَّ  الدائ�رة  وأضاف�ت 
واالس�تقدام شملت )7( أعضاء يف مجلس 
الن�وَّاب، فض�اًل عن وزي�ٍر س�ابٍق ووزيٍر 
أس�بق، و)3( وكالء وزي�ر س�ابقني، كما 
شملت تلك األوامر )4( محافظني سابقني 
و)5( محافظني »أسبقني«، و)9( مديرين 
�ني حاليِّ�ني و)9( س�ابقني ومديريِن  عامِّ
نِي أسبقني، و)14( عضواً من أعضاء  عامَّ
الهيئة قد  املحافظات«.وكان�ت  مجال�س 
أعلنت، يف تقريرها النصفي للعام الجاري، 
ع�دد أوام�ر القب�ض الص�ادرة بن�اًء عى 
تحقيقاته�ا، م�ؤكدة ص�دور )858( أمَر 
قب��ٍض، فيما بل�غ عدد أوامر االس�تقدام 

خالل املدة ذاتها )3208( أوامر.

بغداد/ الزوراء:
وجه�ت مديرية امل�رور العامة، امس 
الثالثاء، بتشديد املحاسبة عى سائقي 
املركبات الذين ال يحملون إجازة سوق 
أو إج�ازة س�وق غ�ر نافذة.وقال�ت 
مديرية املرور يف بيان تلقته »الزوراء«: 
إن«مفارزه�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات 

ستقوم بتشديد املحاسبة عى سائقي 
املركب�ات الذي�ن ال يحمل�ون إج�ازة 
س�وق أو إجازة س�وق غ�ر نافذة«.
ودع�ا البيان » املواطن�ني اىل مراجعة 
مديرية املرور إلكم�ال معامالت منح 
أو تجدي�د اإلج�ازة لتجنب املحاس�بة 

القانونية« .

فيسبوك: ال يوجد” نشاط خبيث” وراء االنقطاع وال أدلة على تعرض بيانات املستخدمني للخطر

بغداد/ الزوراء:
املستجد يف  اليومي لفروس كورونا  الوبائي  املوقف  الثالثاء،  ، امس  الصحة  اعلنت وزارة 
العراق، فيما اكدت تسجيل 2470 اصابة جديدة و28 حالة وفاة وشفاء 3243 حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 22574 ، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 15313653، مبينة انه تم تسجيل 2470 اصابة جديدة و28 حالة 
 ،)%95.8(  1928896 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   3243 وشفاء  وفاة 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 2014104، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: 62788، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 404، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 22420، 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 71142 ، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 4888217. 

إصابات كورونا يف العراق تتخطى املليونني 
والوفيات تصل إىل )22420(

بعد تسجيل 2470 إصابة و28 حالة وفاة

جين أكثر من 7 أطنان من متور خنيل يف كربالء 

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



ي�ر رشك�ة نفط ذي قار أن تعلن عن املناقصات العامة املدرجة تفاصيلها ادن�اه للمرة الثانية، فعىل الرشكات الراغبة 
واملؤهلة من ذوي الخربة واالختصاص باالش�راك يف هذه املناقصة مراجعة )القس�م التجاري/ ش�عبة العقود والوثائق 
القياس�ية( للحصول ع�ىل وثائق ورشوط املناقصة واالستفس�ارات املتعلقة بها وحس�ب وثائق العطاءات القياس�ية، 
مستصحبني معهم طلب تحريري لرشاء الوثائق القياسية املوضح ثمنها ادناه وغري قابل للرد، مع مالحظة ومراعاة ما 

يأتي:
1 - املستمسكات املطلوبة :

- شهادة تأسيس للرشكة املجهزة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة لعام 2021.
- كت�اب ع�دم ممانعة االش�راك باملناقصات م�ن الهيئة العام�ة للرضائب معن�ون اىل رشكة نفط ذي ق�ار للمقاولني 

العراقيني.
- الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة يف العراق.

- حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء. 
- تثبيت جهة اتصال وعنوان الرشكة والشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات يف العطاء العتماده يف املراسالت.

2 - متطلبات التأهيل املطلوبة :
- معايري التأهيل كما مبينة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية. 

- جميع الفقرات املطلوب تنفيذها يجب ان تكون كما مثبتة يف القسم السادس واملخططات يف الوثيقة القياسية.
- عىل مقدم العطاء أن ال يكون ضمن القائمة السوداء.

3 - املناقصات ممولة من املوازنة التشغيلية. 
4 - تكون العطاءات نافذة ملدة 120 يوم من تاريخ الغلق املحدد عىل أن تكون مصحوبة بتقديم التأمينات االولية باملبلغ 
املذكور يف الجدول ادناه لكل مناقصة وعىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف عراقي 

معتمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي عىل ان تكون نافذة طيلة فرة نفاذية العطاء.
5 - يتم عقد مؤتمر للرد عىل االستفسارات يف )رشكة نفط ذي قار( قبل )7( ايام من موعد غلق املناقصة .

6 - تس�لم العطاءات اىل )رشكة نفط ذي قار –لجنة فتح العطاءات( يف موعد اقصاه تاريخ غلق املناقصة املبني ازاء كل 
منها والعطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 

يف املوعد نفسه. 
7 - ع�ىل املش�اركني باملناقص�ة اعادة الوثيقة القياس�ية املصدقة من قبل رشكة نفط ذي قار بع�د مصادقتها بالكامل 
وبالخصوص القسم الرابع يجب ان يملئ ويوقع ويختم، وبخالف ذلك سيتم اهمال جميع الوثائق مع ارفاق وصل رشاء 

وثائق املناقصة االصيل.
8 - يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية فأنه سيتم استبعاد عطاءاتهم، ولرشكة نفط ذي 

قار الحق بإلغاء املناقصة يف أي مرحلة قبل االحالة وبدون إشعار مسبق والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 
9 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن وتسديد الرسوم الواجب سدادها بموجب القانون العراقي. 

 Ctoc.office@gmail.com: 10 - للمزيد من املعلومات يرجى التواصل معنا عىل الربيد االلكروني

ع�/مدير عام رشكة نفط ذي قار 
عيل مهدي جلود 
                                           مدير القسم التجاري

شركة نفط ذي قار )شركة عامة(
إعالن مناقصات / دعوة عامة )إعالن ثاني(

م/1 - مناقصة جتهيز بدالة الكرتونية )9027/21/40(
2 - مناقصة جتهيز رؤوس التسميت وملحقاتها )2003/21/02(

سياسة

2 اعالنات
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أكدت استبعاد 9 مرشحني ملخالفتهم قواعد السلوك االنتخابي

الزوراء/ يوسف سلمان: 
لالقتراع  التنتازيل  العتد  دختول  متع 
االنتخابي العام املقرر يوم االحد املقبل، 
الكتل  االنتخابتات  طمأنتت مفوضيتة 
والكيانات السياسية والناخبني بضمان 
ستالمة اصواتهم يف العملية االنتخابية 
املقتررة يتوم العارش متن ترشين االول 
الحتايل، مؤكتدة ان الصمتت االنتخابي 
سيبدأ عند الساعة السادسة من صباح 
يوم الستبت املقبل التاستع من ترشين 

االول .
وقتال مدير دائترة العالقتات واالتصال 
الجماهريي يف املفوضية، حسن سلمان 
نظتام   “ ان  لت”التزوراء”:  العبتويس، 
الحمتالت االنتخابيتة رقتم 5 ، الخاص 
بالئحتتة قواعد الستلوك االنتخابي بني 
االحزاب والكيانات املتنافستة، يشمتل 
خترق الدعاية االنتخابيتة وخرق الئحة 
قواعد الستلوك االنتخابي”، واشتار اىل 
وجتود حزمتة اجتراءات ضتد مرتكبي 
تمزيتق دعايات املرشتحني يف الحمالت 

االنتخابية .
واوضح انه “ يف حالة وجود شكوى عن 
ذلك االمر من قبل املترضر او الحزب او 
راصتد ميدانتي او اي مواطن، ستتأخذ 
مداها القانوني عرب االجراءات املتعلقة 
بعمتل املفوضيتة وتحتال املخالفة عىل 
قستم الشتكاوى والطعتون، ثتم يتخذ 
القرار بشأنها من قبل مجلس املفوضني 
“. مشريا اىل قرار مجلس القضاء االعىل 
عن تمزيق دعايات املرشحني ووضعها 
تحت طائلة الجريمة االنتخابية واتخاذ 
بحتق  الرادعتة  القانونيتة  االجتراءات 

املخالفني .

واضتاف ان “ معظتم املخالفتات التي 
وصلت للمفوضية هتي مخالفات تكاد 
مستتوى  اىل  الترقتى  بستيطة  تكتون 
مخالفتات كبترية ، وصتل عددهتا اىل 
200 مخالفتة حتتى اآلن “، مبينا ان “ 
املخالفتات الكبترية منها اتختذ القرار 
3 مرشتحني،  بشتأنها وتتم استتبعاد 
احدهتم عتن بيتع البطاقتات واالختر 
ملرشحني اثنني عن جريمة خرق قواعد 
الستلوك االنتخابي والتعدي عىل سلطة 

القضاء بطريقة مهينة “ .
واكتد العبويس ان “ مجلتس املفوضني 
اخريتن  مرشتحني   6 استتبعاد  قترر 

ألستباب قانونيتة مختلفتة متن اصل 
3249 مرشتحا مشتاركا يف االنتخابات 
“. مبينتا ان “املرشتحني الستتة قدموا 
القضائيتة يف  الهيئتة  اىل  اعراضاتهتم 
املفوضية، وستيتم البت بهتا خالل 10 

ايام من تاريخ تقديم الطلب “. 
وشتدد رئيس دائرة العالقات واالتصال 
الجماهريي يف املفوضية عىل ان” كل من 
يشتري بطاقة االنتخاب لن يستتطيع 
التصويتت يف يوم االقتراع العام نهائيا 
“، داعيتا املواطنتني للتوجته اىل مراكز 
املفوضية لتسلم بطاقاتهم االنتخابية .

وحتول جتدوى عمليات املحتاكاة التي 

اجرتهتا املفوضية، اوضتح العبويس ان 
“ املحتاكاة هتي اجراء عمليتة انتخاب 
مشابهة تماما ليوم االقراع، وقد اجرت 
املفوضيتة 3 عمليات محتاكاة “. مبينا 
ان “ املحتاكاة االوىل ارشت فيهتا بعض 
التوقفتات والعقبات، وتتم تجاوزها يف 
العملية الثانية وكانتت ناجحة 100% 
بعد تدختل الرشكة االملانيتة الفاحصة 
والرشكة الكورية املصنعة كذلك “. الفتا 
اىل ان “ عملية املحتاكاة الثالثة ناجحة 
بنستبة اكثر من سابقتها، وكل اصوات 
الناخبتني وصلت خالل املدة القياستية 

املحددة لوقت االقراع “.

العراق وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون يف 
اجملال العسكري

احتاد الصحفيني العرب ينعى الدكتور حميي الدين 
تيتاوي رئيس احتاد الصحفيني السودانيني

توقيت سياسي سيء لألردن إلعالن قائمة باندورا

ضبط حنو 28 طنا من نيرتات األمونيوم القابلة لالنفجار 

الديوان امللكي: معلومات مغلوطة تهدد سالمة 
امللك عبداهلل وأسرته

لبنان.. القضاء يستدعي جمددا حسان دياب 
و3 وزراء حول انفجار مرفأ بريوت

املفوضية لـ          : جاهزون للسباق االنتخابي وأصوات 
الناخبني مؤمنة بالكامل
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تعلتُن رشكة غاز الشتمال )رشكة عامة( عن املناقصة العامة والخاصة بت )تجهيز ستيارة كرين حمولة 50 طن( وحستب 
الترشوط واملواصفتات املذكورة يف اصل الطلب، فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشتاركة مراجعة امانة الصندوق يف 
الرشكتة الكائتن عىل طريق كركوك/ بيجتي للحصول عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قترص )CD( لقاء مبلغ قدره 
)300,000( فقتط ثالثمائة الف دينار عراقي غري قابل للرد. وستيتم عقد اجتمتاع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتأريخ 
الغلتق وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويستقط حق املتخلف من الحضور يف االعراض بقترار اللجنة وتقدم العطاءات يف 
صنتدوق العطاءات واملوجود يف استتعالمات الرشكة علمتا ان تاريخ غلق املناقصة يوم )االحد( املوافتق 2021/10/17 واذا 
صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال عليه املناقصة دفع اجور االعالن علماً ان الكلفة التخمينية 
تقدر بمبلغ )825,000,000(  ثمانمائة وخمستة وعرشون مليون دينار عراقي وستيتم عقتد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 
استفستارات مقدمي العطاءات  يف الستاعة العارشة من يوم )الثالثاء( املوافتق 2021/10/12 وبحضور املختصني وذلك يف 

استعالمات رشكتنا.
                                                                             معاون املدير العام

مالحظة:-
1. يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq عىل مواقع التواصل االجتماعي.

2.  يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.

شركة غاز الشمال ش.ع 
اعالن املناقصة املرقمة )13-2021( االعالن االول

جتهيز سيارة كرين محولة 50 طن
طلبية الشراء املرقمة 2021/692

ضمن ختصيصات املوازنة الرأمسالية لسنة/2021
تبويب املشروع ح/113

بغداد/ الزوراء:
بحتث وزيتر الدفتاع، جمعتة عنتاد 
ستعدون، والستفري الفرنيس، إيريك 
شتوفاليه، تعزيتز التعتاون يف املجال 

العسكري.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”: 
إن”وزير الدفاع جمعة عناد استتقبل 

سفري الجمهورية الفرنسية يف بغداد 
إيريتك شتوفاليه والوفتد املرافق له، 
وحترض االستتقبال العديتد من كبار 

ضباط وزارة الدفاع”.
وأضاف أن”الطرفتني بحثا العالقات 
بتني  املشترك  والتعتاون  الثنائيتة 
البلدين وستبل تعزيزها ، الستيما يف 

املجال العسكري خصوصاً أن فرنسا 
هي إحدى دول التحالف التي تستاند 
العراق يف حربه ضد اإلرهاب”، مشريا 
اىل أنه “تمت مناقشة زيادة مستوى 
العراقيتة  املستلحة  للقتوات  األداء 
من ختالل زيادة الوحتدات التدريبية 

لهم”.

بغداد/ الزوراء:
نعى االتحاد العتام للصحفيني العرب، بكل حزن وأىس، 
الدكتتور محيتي الديتن تيتتاوي، رئيس االتحتاد العام 

للصحفيني السودانيني السابق.
وقتال رئيس االتحتاد العتام للصحفيني العترب، مؤيد 
الالمي، يف بيان تلقته “الزوراء”: أنه “ُتويف، صباح امس 
الثالثاء، الدكتتور محيي الدين تيتتاوي، رئيس االتحاد 
العتام للصحفيني الستودانيني الستابق، وعضو األمانة 
العامة واألمني املستاعد التحتاد الصحفيني العرب لعدة 
دورات، ورئيس اتحاد صحفيي رشق افريقيا الستابق، 

ورئيس اتحاد الكتاب االفرو اسيوي”.
وأضتاف “أن املرحتوم كان أستتاذا للصحافتة بجامعة 
الخرطوم، وألّف كثريا متن الكتب بينها كتاب “ مؤامرة 
تقسيم السودان “ وكتاب بعنوان “ مواقف “ عن الفرة 
ما بني االنتفاضة عام 1985 واإلنقاذ عام 1989 وبعض 

املؤلفات األخرى”.
واشتار اىل “ان وفتاة املرحتوم الدكتتور محيتي الديتن 

تيتاوي تعد خستارة كبرية لإلعالم الستوداني والعربي، 
داعيتا اللته عزوجتل ان يتغمتد الفقيد بواستع رحمته 
وينزله فستيح جناتته ويلهم ارسته وزمتالءه ومحبيه 

الصرب والسلوان”.

عمان/متابعة الزوراء:
أردنيتة  سياستية  أوستاط  عتزت   
االنزعاج الرسمي من الوثائق املرسبة، 
التي تحدثت عتن ثروة العاهل األردني 
امللتك عبداللته الثانتي وحجتم إنفاقه 
الخارجتي، إىل أنهتا تأتتي يف وقت غري 
مالئم بالنستبة إىل امللك التذي كان قد 
نجتح يف تطويق “الفتنتة” وما خلفته 
قضيتة األمتري حمتزة متن أزمتة مع 
العشائر، معتربة أن إثارة هذه الوثائق 
اآلن يمكتن أن تعيتد األردن إىل املربتع 

األول.
وكشتف تحقيق نرشه االتحتاد الدويل 
للصحفيتني االستتقصائيني أن الكثري 
متن قتادة الدول، متن بينهتم العاهل 
األردنتي، أخفوا املاليني متن الدوالرات 
عترب رشكات خارجيتة )أوفشتور( يف 
مالذات رضيبية، وهو ما أثار انزعاجا 
أردنيا عىل مستتوى عتال حيث وصف 
بيتان للديتوان امللكي هتذه املعلومات 
بأنهتا مغلوطتة وتهتدد ستالمة امللك 

عبدالله وأرسته.
وجتاء يف هتذه الوثائق أن امللك أستس 
سلستلة من الترشكات يف الخارج، 30 
منهتا عتىل األقتل يف بلتدان أو مناطق 
تعتمد نظاما رضيبيا متستاهال. ومن 
خالل هذه الرشكات اشرى 14 عقارا 
فخمتا يف الواليتات املتحتدة واململكتة 
املتحتدة بقيمة تزيد عتن 106 ماليني 

دوالر.
وقالت األوستاط السياستية ذاتها إن 
الحديتث عن ممتلتكات امللتك عبدالله 
الثاني يف الخارج بهذا الحجم ستيمس 
متن صورة امللك نفسته، ومن الصورة 
العامتة للمملكة الهاشتمية، وخاصة 
الفستاد،  عتىل  للحترب  حمالتهتا 
وتعهداتها بتوفري الخدمات الرضورية 
للمواطنتني، وهتي تعهتدات كانت قد 
نجحتت يف امتصتاص االحتجاجات يف 
الستنوات املاضية، وخاصة بعد تحرك 

العشائر يف األزمة األخرية.
وأشتارت هتذه األوستاط إىل أن هتذا 
للمواطتن  صدمتة  بمثابتة  ستيكون 
األردنتي الذي يدعم حكومته يف تطبيق 
قانون الكسب غري املرشوع الذي أقره 
مجلس األمة مؤخترا، والذي يهدف إىل 
تدعيم نظم النزاهة ومحاربة الفستاد 

يف األردن.
ومن شتأن خروج هذه الوثائق يف هذا 
الوقتت أن يهتز الثقة يف عمتل اللجنة 
امللكية لتحديث املنظومة السياستية، 
التتي أنهتت عملها منتذ أيتام، ويثار 
شك حول ستبل تنفيذ التوصيات التي 
حملتهتا يف ظتل صفتها االستشتارية 
وإمستاك امللتك عبداللته الثانتي بكل 

تفاصيل امللف السيايس.
وقتال الديتوان امللكتي األردنتي ، إن 
املعلومتات التتي نترشت استتنادا إىل 
عقتارات  بشتأن  بانتدورا”  “وثائتق 
امللتك عبداللته الثانتي “غتري دقيقة” 
نترش  أن  معتتربا  و”مغلوطتة”، 
عناوينها يشّكل “تهديدا لسالمة امللك 

وأرسته”.
وأفاد البيتان بأن التقاريتر الصحفية 
التي نترشت حتول عدد متن عقارات 
امللتك يف الواليتات املتحتدة وبريطانيا 
“احتوى بعضها معلومات غري دقيقة، 
وتتم توظيف بعض آخر من املعلومات 
بشتكل مغلوط، شتوه الحقيقة وقدم 
مبالغتات وتفستريات غتري صحيحة 

لها”.
وأضاف أن “ما قامت به بعض وسائل 
اإلعالم من إشهار لعناوين هذه الشقق 
والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد 
ألمتن وستالمة جاللتة امللتك وأفتراد 
أرستته”، مشتريا إىل أن امللتك تحّمتل 

شخصيا كلفة عقاراته يف الخارج.
وأوضح الديوان امللكي ، أن عدم اإلعالن 
عتن العقتارات الخاصة بامللتك “يأتي 
من بتاب الخصوصية وليتس من باب 

الرسيتة أو بقصد إخفائهتا”، مضيفا 
أن “إجراءات الحفاظ عىل الخصوصية 
أمر أستايس لرأس دولة بموقع جاللة 

امللك”.
وأشتار إىل أن هناك “اعتبتارات أمنية 
أساسية تحول دون اإلعالن عن أماكن 
إقامة جاللته وأفراد أرسته، خاصة يف 

ضوء تنامي املخاطر األمنية”.
وأكد كذلتك أن امللك “يمتلتك عددا من 
الشتقق والبيتوت يف الواليتات املتحدة 
واململكة املتحدة، وهذا ليس بأمر جديد 
أو مخفي”. وتابع أنه يستخدم “بعض 
هذه الشتقق أثنتاء زياراته الرستمية 
ويلتقي الضيوف الرسميني فيها، كما 
يستتخدم وأفراد أرسته البعض اآلخر 
يف الزيتارات الخاصتة”. وأوضتح أنته 
“تم تستجيل رشكات يف الخارج إلدارة 
شؤون هذه املمتلكات وضمان االلتزام 
القانونيتة  املتطلبتات  التتام بجميتع 
واملاليتة ذات العالقة”. وذكر البيان أن 
“كلفة هذه املمتلكات وجميع التبعات 
املاليتة املرتبتة عليها تمتت تغطيتها 
عتىل نفقة جاللتة امللتك الخاصة، وال 
يرتب عىل موازنتة الدولة أو خزينتها 

أي كلف مالية”.
ويقول متابعون للشأن األردني إن مثل 
هتذه التقاريتر قد تؤثر عىل مستاعي 
مستاعدات  عتىل  للحصتول  األردن 
خارجيتة يف ظل الوضتع الصعب الذي 
تعيشته البالد، كما قد يطتال تأثريها 
عودة التدفء إىل العالقات مع الواليات 

املتحدة.
ورفض الديوان امللكي “أي ادعاء يربط 
هتذه امللكيات الخاصتة باملال العام أو 
املستاعدات”، معتتربا أن “كل األموال 
العامتة واملستاعدات املاليتة للمملكة 
تخضع لتدقيق مهني محرف، كما أن 
أوجته إنفاقها واستتخداماتها موثقة 
بشتكل كامل من قبل الحكومة، ومن 

قبل الدول والجهات املانحة”.

بريوت/ الزوراء:
استتدعى املحقتق العتديل يف قضيتة 
انفجتار مرفأ بتريوت القايض طارق 
الحكومتة  رئيتس  مجتددا  بيطتار، 
السابق حسان دياب والنواب الوزراء 
الستابقني عيل حستن خليل وغازي 
زعير ونهاد املشنوق للتحقيق، فيما 
أعلتن الجيش يف بيانه أنه ضبط نحو 
28 طنتا من مادة نيترات األمونيوم 
محطتة  داختل  لالنفجتار  القابلتة 
محروقتات يف بلتدة عرستال رشقي 

البالد.
وحتدد القتايض بيطتار 12 أكتوبتر 
خليتل  الستتجواب  موعتدا  الحتايل، 
ويتوم األربعتاء يف 13 الحتايل موعدا 
الستتجواب زعيتر واملشتنوق و28 
الحتايل موعتدا الستتجواب  الشتهر 

دياب.
وقترر بيطتار إبالغهتم لصقتا عتىل 
مكان إقاماتهم ولتدى مختار املحلة 
لتكل منهم وعىل بتاب مكتب املحقق 

العديل.
هتذا وقتررت محكمة االستتئناف يف 

لبنان رد طلبات الرد املقدمة من قبل 
عدد من النواب بحق القايض البيطار، 
املتعلقتة بتحقيقتات انفجتار مرفأ 
بريوت، شتكال لت”عتدم االختصاص 

النوعي”.
مرفتأ  بانفجتار  التحقيقتات  وكان 
بريوت توقفت بانتظار قرار محكمة 
االستتئناف ومجلتِس القضاء األعىل 
لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض 
آخر، وستط مطالبات أهايل الضحايا 

باستمرار عمل املحقق العديل
الجيتش  أصتدر  اختر  ستياق  ويف 
اللبنانتي، بيانا كشتف فيته عن أمر 
خطري للشتعب التذي يعانتي أزمات 

عديدة منذ انفجار مرفأ بريوت.
وأعلن الجيش يف بيانه أنه ضبط نحو 
28 طنتا من مادة نيترات األمونيوم 
محطتة  داختل  لالنفجتار  القابلتة 
محروقتات يف بلتدة عرستال رشقي 
البالد، مشريا إىل فتح تحقيق مع عدد 

من املوقوفني.
وتعترب نيرات األمونيوم مركبا شديد 
االنفجار يستخدم يف تصنيع القنابل 

واملتفجرات التي تستخدم يف املناجم 
لسهولة اشتتعاله لوجود األكسجني 

الوفري يف الجزيئات.
ونيترات األمونيتوم هي املتادة التي 
تسببت يف االنفجار الهائل الذي وقع 
يف مرفأ بريوت يف الرابع من أغسطس 
إىل  أدى  والتذي  املتي،  العتام  متن 
مقتل 214 شتخصا، وإصابة 6500 
بجتروح، وترشيتد 300 ألف نستمة 
لفرة مؤقته، وترضر 73000 شتقة 

سكنية.
ونفتذ أهتايل ضحايتا انفجتار مرفأ 
أكتوبتر/   4 االثنتني  امتس  بتريوت 
الشتهرية   وقفتهتم  األول،  ترشيتن 
أمتام الباب رقم 3 ملرفأ بريوت، تحت 

عنوان “حقيقة، عدالة، محاسبة”.
وتزامنت الوقفة متع قرار صدر عن 
محكمتة االستتئناف يف بتريوت برد 
الطلتب املقدم من ثالثة نواب شتغلو 
“نهتاد  ستابقا،  وزاريتة  مناصتب 
املشتنوق، عيل حستن خليتل، خليل 
زعيتر”، لكف يد قتايض التحقيق يف 

قضية انفجار املرفأ طارق البيطار.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء
أكدت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، أن 
اإلقبال عىل التلقيح س�جل طفرة نوعية خالل 
األسابيع املاضية يف عموم البالد، وفيما أشارت 
إىل اقرتابه�ا من اتمام تطعيم خمس�ة ماليني 
مواطن، أكدت أن املوجة الثالثة لكورونا كانت 
األخط�ر من س�ابقاتها.وقال املتحدث باس�م 
الوزارة، س�يف البدر، يف ترصيح صحفي: إن« 
اإلقب�ال ع�ىل التطعيم جيد جداً وش�هد طفرة 
نوعية خ�الل األس�ابيع املاضية واالس�تمرار 
بعملي�ات التطعيم بش�كل موس�ع أهم رشط 
لتقلي�ل ال�رر م�ن ظه�ور موج�ة وبائي�ة 
جديدة«.وأض�اف أن »الوزارة وظفت التطعيم 
بأفضل طريقة من خ�الل مضاعفة الكميات 
املس�توردة من مختلف أنواع اللقاحات، وهي 
تق�رتب حالي�اً م�ن تطعي�م خمس�ة مالي�ني 

عراقي«.وأض�اف أن« ح�دوث موجات وبائية 
جديدة أم�ر واقع ألن الوباء يمت�از بأن يكون 
عىل ش�كل موجات وبائي�ة وموجته الثالثة يف 
العراق كانت األخطر«. مبيناً أن »الوزارة تعمل 
عىل تقليل رضر أي موج�ة مقبلة واحتوائها، 
وه�ذا يكمن م�ن خالل زيادة نس�بة امللتزمني 
باإلج�راءات الوقائي�ة وتلق�ي اللقاحات وهذا 
هو األس�اس يف تقلي�ل الرر«.وأعلنت وزارة 
الصحة، يف وقت س�ابق، ارتفاع عدد املصابني 
بكورونا يف البالد منذ دخول الوباء إىل مليونني 
و 11 ألف�اً و 634 حال�ة، وإتم�ام تطعي�م 4 
ماليني و845 ألفاً و 750 مواطناً، ويس�تخدم 
الع�راق ثالثة أن�واع من اللقاح�ات هي فايزر 
وس�ينوفارم واس�رتازينيكا، وتؤك�د ال�وزارة 
مأمونيته�ا وقدرتها عىل توف�ر حماية تمنع 

حدوث إصابة شديدة بكورونا.

بغداد/ الزوراء
أكدت وزارة املالية، امس الثالثاء، 
إن تغير س�عر الرصف أس�هم يف 
زي�ادة االحتياطيات األجنبية لدى 
البنك املركزي العراقي إىل 60 مليار 
دوالر يف ش�هر نيسان 2021، بعد 
أن كان 54 ملي�ار دوالر يف ش�هر 

كانون األول 2020.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
إنه�ا  من�ه:  نس�خة  »ال�زوراء« 
م�ؤرشات  وباس�تمرار  »تابع�ت 
أم�ام  العمل�ة  قيم�ة  تخفي�ض 

الدوالر وعىل مدار تس�عة أش�هر 
املاضي�ة، وتبني امل�ؤرشات إىل أن 
تغير سعر الرصف أسهم يف زيادة 
االحتياطي�ات األجنبية لدى البنك 
املرك�زي العراق�ي إىل 60 ملي�ار 
دوالر يف ش�هر نيسان 2021، بعد 
أن كان 54 ملي�ار دوالر يف ش�هر 
كانون األول 2020، جاء ذلك بعد 

تطبيق إجراءات اإلصالح«.
وأضافت »كما س�اعد تغير سعر 
الرصف عىل انخفاض الطلب عىل 
ايجابيا  العملة االجنبية وانعكس 

عىل انخفاض االسترادات وزيادة 
اإلنتاج املحيل«.

وتابعت الوزارة »وبينت املؤرشات 
النش�اط  يف  واض�ح  تحس�ن  إىل 
التس�عة  األش�هر  يف  التج�اري 
املاضية م�ن العام الح�ايل 2021 
يف ظ�ل أزم�ة انتش�ار فاي�روس 
يف  س�اعد  كم�ا   19-COVID
إيقاف اس�تباحة السوق العراقية 
وإغراقها بالس�لع الرخيصة التي 
تكبح مح�اوالت االرتقاء باإلنتاج 

املحيل«.

وأشارت إىل أن »الوزارة تعمل عىل 
إي�رادات األموال  إعادة اس�تثمار 
قاع�دة  بن�اء  به�دف  املتحقق�ة 
إنتاجية مستهدفة خارج القطاع 
النفطي، واالعتماد عىل القطاعات 
األخرى والتي ستسهم بانخفاض 
الطلب عىل الدوالر نتيجة تعويض 
بعض السلع املنتجة والتي جعلت 
انحس�ار نس�بة االس�ترادات إىل 

االستهالك املحيل«.
تبن�ت  »ال�وزارة  أن  إىل  ولفت�ت 
من�ذ تش�كيل الحكوم�ة الحالية 

وض�ع الخط�ط وااللي�ات للعمل 
املالي�ة  السياس�ة  إص�الح  ع�ىل 
للع�راق وتكللت باعتم�اد الورقة 
البيض�اء  الورق�ة  اإلصالحي�ة 
التي رس�مت خطوات السياس�ة 
املس�تقبلية  واملالية  االقتصادي�ة 
املحيل وتقليل  باإلنت�اج  للنهوض 
االسترادات للبلد، كما ساهم هذا 
اإلجراء يف تحس�ني وضع املوازنة 
االس�ترادات  وتقلي�ل  العام�ة 
والتوج�ه نح�و تش�جيع املنت�ج 

املحيل وتوفر فرص العمل«.

ميسان/ الزوراء
أعل�ن محافظ ميس�ان عيل دواي، 
ام�س الثالث�اء، ش�مول مناط�ق 
التنموي�ة  بالخط�ط  األه�وار 
للمحافظة، مؤكداً قرب االعالن عن 
الفندق العائم يف االهوار عن طريق 
االستثمار، مشراً إىل تحويل بعض 
املشاريع االس�رتاتيجية لألقضية، 
كاش�فاً عن وجود تنسيق عال مع 
الهيئة الوطنية لالس�تثمار لتنفيذ 

مرشوعني مهمني يف االهوار.    
 وقال دواي يف ترصيح صحفي: إن 
»هنالك مشاريع للسكان املحليني 
لألهوار س�واء كان�ت االهوار التي 
دخل�ت اىل الئحة ال�رتاث العاملي او 
االه�وار االخرى، إذ إن هنالك ثالثة 
مح�اور لأله�وار: ه�ور الحوي�زة 

املسمى ب�)االهوار الرشقية( الذي 
تعترب ضم�ن الئحة الرتاث العاملي، 
وه�ور ع�ودة باتج�اه امليمون�ة، 
وااله�وار الوس�طى الت�ي تك�ون 
مش�رتكة ما بني محافظة ميسان 

والنارصية«.
وأض�اف أن »أغلب مناطق االهوار 
مش�مولة ضمن الخطط التنموية 
ملحافظ�ة ميس�ان، منه�ا ايصال 
الطرق الريفية لها وايصال خطوط 
الكهرباء التي تتضمن ربط شبكات 
الكهرب�اء باملناط�ق املوجودة عىل 
مح�اذاة االه�وار، وكذل�ك خط�ط 
لرتبية الثروة الحيوانية مثل إنشاء 
مرك�ز لتجمي�ع الحلي�ب باعتبار 

أنهم يعانون من هذا املوضوع ».
وأش�ار إىل أنه »تم تنفيذ ش�بكات 

ملناط�ق  لل�رشب  صال�ح  م�اء 
ابتدائية  االهوار، وإنش�اء مدارس 
ومتوس�طة يف املناط�ق التي فيها 

كثافة سكانية عالية«.
املش�اريع  »بع�ض  أن  وأوض�ح   
االسرتاتيجية تحولت اىل االقضية، 
من أج�ل ع�دم اضطرار الس�كان 
النائية  املحليني لاله�وار واملناطق 
مرك�ز  يف  الخدم�ة  تبح�ث  ان 
ب�ذل  دون  وللحيلول�ة  املحاف�ظ، 
الجهد والتكلفة املادية لسكان تلك 

املناطق«.
املش�اريع  »بع�ض  أن  وتاب�ع 
املهم�ة الت�ي تحول�ت اىل االقضية 
ه�ي مستش�فى الكح�الء، الواقع 
واملناط�ق  الكح�الء  بمح�اذاة 
النائية حتى ال يضطر الس�اكنون 

يف املناط�ق املحيط�ة للذه�اب اىل 
مرك�ز محافظة العم�ارة ملعالجة 

مرضاهم«.
ولف�ت إىل أن�ه »ت�م ط�رح االهوار 
هيئ�ة  ضم�ن  خ�اص  بش�كل 
االس�تثمار يف محافظ�ة ميس�ان، 
ولدينا تنس�يق مع الهيئة الوطنية 
لالس�تثمار يف الوقت الحايل لتنفيذ 
مرشوع�ني مهم�ني وه�و الفندق 
العائ�م داخل االه�وار، لكي يكون 
هنالك تش�جيع لتنش�يط الجانب 
السياحي، وكذلك مرىس الزوارق«.
وأكد »وجود تنس�يق م�ع منظمة 
)الهبيتات( لتنفيذ مرىس الزوارق، 
وكذلك س�يتم االعالن ع�ن الفندق 
العائ�م داخ�ل االهوار ع�ن طريق 

الهيئة الوطنية لالستثمار«.

مع اقرتابها من تطعيم مخسة ماليني مواطن

الصحة: طفرة نوعية يف اإلقبال على اللقاح خالل األسابيع املاضية

املالية: سعر صرف الدوالر أسهم يف زيادة االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي 

مشول مناطق األهوار باخلطط التنموية حملافظة ميسان

 النجف/ الزوراء
أعل�ن مطار النجف ال�دويل، امس الثالث�اء، زيادة يف عدد الرح�الت الجوية يف 
مط�ار النجف ال�دويل بالتزامن مع الزيارة املليونية بمناس�بة وفاة الرس�ول 

محمد )ص(.
وقال مدير مطار النجف الدويل، الكابتن احمد حكمت، يف ترصيح صحفي: إن 
»عدد الرحالت بلغ اليوم )أمس( 30 رحلة جوية«، مبينا »أن أغلب الوافدين هم 

من إيران ولبنان وبعض الدول األخرى إلحياء ذكرى وفاة الرس�ول )ص(«.
وأوض�ح: أن�ه تم تبليغ الحم�الت الوافدة إىل الزيارة بأن مطار النجف س�وف 
يغلق يوم التاس�ع من الشهر الجاري يف الساعة التاسعة مساًء بتوقيت بغداد 
واىل ي�وم الحادي عرش حتى الس�اعة السادس�ة صباحاً، بس�بب االنتخابات 
الربملاني�ة يف العراق ي�وم 10/10 ». ودعا حكمت الوافدين اىل أخذ االحتياط يف 

إجراءات السفر.
ويحج مئات اآلالف من املس�لمني الش�يعة إىل مرقد اإلمام عيل بن أبي طالب 

)ع( يف مدينة النجف إلحياء مناسبة وفاة الرسول محمد )ص(.

بغداد/ الزوراء
أفادت مديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع، امس الثالثاء، القاء القبض 

عىل املسؤول عن حفر الخنادق والسواتر لداعش االرهابي يف القائم باالنبار.
وقالت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: إن »مفارز شعبة االستخبارات 
العسكرية يف الفرقة السابعة - احد مفاصل مديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة 
الدف�اع- وبالتعاون مع قوات برية من لواء املش�اة 28 واثر معلومات اس�تخبارية 

دقيقة القت القبض عىل احد االرهابيني يف قضاء القائم باالنبار«.
وأوضحت أن »املتهم كان مس�ؤوالً عن حفر الخنادق والس�واتر لداعش االرهابي يف 

القضاء من خالل شفل كان يمتلكه« .
وكان�ت املديرية قد أعلنت، يف وقت س�ابق م�ن يوم امس، أنه�ا »القت القبض عىل 
املحقق الخاص ملا يس�مى السجن العس�كري لداعش، وعىل ارهابي يشغل منصب 
املس�اعد االول ملدير ما تس�مى )الرشطة العس�كرية( يف القائ�م يف محافظة األنبار 
غربي العراق كما عمل مسؤوال عن التوابني للمنتسبني واملواطنني وهو من املطلوبني 

للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب« حسب البيان.
إىل ذلك عثرت قوة من اللواء 12 بالحش�د الش�عبي، امس الثالثاء، عىل مخبأ يحتوي 
عبوة ناسفة معدة للتفجر ومواد غذائية ومعدات لداعش يف قضاء الطارمية شمايل 

بغداد.
وقال الحشد يف بيان: ان القوة عثرت عىل املخبأ اثناء عمليات الدهم والتفتيش التي 

تنفذها منذ ال�13 من آب املايض.

بغداد/ الزوراء
عق�دت وزارة الصحة، امس الثالثاء، اجتماعا موس�عا ملناقش�ة مس�تجدات تفعيل قانون 

الضمان الصحي يف البالد.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان »االجتم�اع عقد يف مقر الهيأة بحضور 
النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي والنائب جواد املوسوي واملتحدث الرسمي 
لوزارة الصحة سيف البدر وايهاب عبد الكريم خلف مدير مديرية الرقابة والتدقيق وحسني 
عيل تركي مدير املديرية الفنية واعضاء مجلس االدارة واملديريات ملناقش�ة اهم مستجدات 

تفعيل قانون الضمان الصحي وذلك لتخفيف االعباء املالية عن كاهل املواطن العراقي«.
وبحس�ب البيان، اوضح املتحدث الرس�مي لوزارة الصحة، س�يف البدر: ان »هيأة الضمان 
الصحي ناقش�ت ع�دد من املحاور الهامة الت�ي تهدف اىل تطوير الواق�ع الصحي يف العراق 

والتي تصب بمصلحة وفائدة كربى للمواطن«. 
واض�اف البدر »كما تم التأكيد عىل اهمية الجانب اإلعالمي التوعوي حول الضمان الصحي 

واهميته الكربى للمواطنني يف تخفيف االعباء املالية التي تقع عىل عاتقهم«.
وم�ن جانبه، اش�ار مدي�ر مديرية الرقابة والتدقي�ق يف الهيأة اىل ان »الفئات املس�تثناة من 
االس�تقطاع هي )جرحى القوات األمنية، املش�مولني يف الرعاي�ة االجتماعية، االطفال دون 

سن الخامسة ، املعاقني جسديا او ذهنيا، واستثناءات اخرى(. 

الصحة تناقش مستجدات تفعيل قانون 
الضمان الصحي

اعتقال ثالثة مسؤولني مهمني بداعش 
يف األنبار

النجف الدولي: زيادة الرحالت اجلوية 
بالتزامن مع زيارة مليونية

 
ذي قار/ الزوراء

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، 
امس الثالثاء، بإصدار محكم�ة جنايات املحافظة 
بينه�ا  الجدي�دة  القضائي�ة  األح�كام  م�ن  ع�ددا 

إلرهابيني.
وذك�ر املص�در يف ترصي�ح صحف�ي: أن »محكمة 
الجناي�ات يف منطقة اس�تئناف ذي ق�ار االتحادية 
أص�درت 4 أحكام قضائية جدي�دة تضمنت الحكم 
عىل إرهابيني اثنني أحدهما بالسجن املؤبد والثاني 
بالس�جن 15 عاما وهو الحك�م الثالث ضد األخر، 
حيث حكم س�ابقا بحكم�ني قضائي�ني بواقع 15 
س�نة يف كل حكم«.وتاب�ع املص�در أن« املتهم�ني 
تم�ت إدانتهم�ا بجرائ�م تهجر وقت�ل مواطنني »، 
الفت�ا إىل أن »الحكم بحقهم صدر اس�تناداً إلحكام 
امل�ادة 4 من قان�ون مكافحة اإلرهاب«.وأش�ار إىل 
أن« املحكم�ة أصدرت أيضا حكما بس�جن تاجري 
مخدرات، أحدهما بالس�جن عام�ني وهو مفوض 
يف رشطة م�رور املحافظ�ة، بينما الس�جن عرشة 
أع�وام بحق املته�م الثان�ي«، مبين�ا أن« حكمهما 
صدر استناداً إلحكام املادة 28 من قانون مكافحة 

تجارة املخدرات واملؤثرات العقلية ».

العراق/ الزوراء
كشفت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، عن تأهل مدرسة 
املوهوبني / نينوى ممثلة ع�ن العراق والعرب ضمن 
فئ�ة املدارس الثانوي�ة العاملية ، اىل املرحل�ة النهائية 
لنيل لقب »جائزة زايد لالستدامة« لدورة 2022 ، عن 

.)Calm green( مرشوعهم املوسوم
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان 
»لجنة التحكيم الخاصة ب�«جائزة زايد لالس�تدامة« 
الت�ي تضم رؤس�اء دول ووزراء وش�خصيات عاملية 
ب�ارزة يف قط�اع األعم�ال، اخت�ارت قائم�ة م�ن 30 
مرش�حاً نهائياً سيتنافسون لنيل عرش جوائز ضمن 
خمس فئات تش�مل الصحة والغذاء والطاقة واملياه 
واملدارس الثانوية العاملي�ة .وكانت الجائزة قد تلقت 
هذا العام اكثر من 4000 طلب مشاركة محققًة بذلك 
زي�ادة مقارن�ة بال�دورة املاضية يف حني اس�تقطبت 

مشاركات من 151 دولة عربية وعاملية. 

 بغداد/ الزوراء
بارشت قيادة عملي�ات البرصة، امس الثالثاء، 
مسك املراكز االنتخابية ضمن مركز املحافظة 

وتوابعها.
وق�ال قائ�د العملي�ات، اللواء الرك�ن عيل عبد 
الحسني املاجدي، يف بيان ورد ل� »الزوراء«: إن 
»القوات األمنية رشعت منذ الساعات األوىل من 
صباح اليوم )أمس( بمس�ك املراكز االنتخابية 
ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية وبمش�اركة جميع 

القطعات األمنية«.
وأض�اف »ناقش�نا تأم�ني الحماي�ة للدوائ�ر 
االنتخابي�ة ومراكز االقرتاع العام والخاص من 
خ�الل توزيع القطع�ات األمنية بش�كل يؤمن 
الحماي�ة للمراك�ز االنتخابية وننتظ�ر النتائج 

اإليجابية للوحدات املشاركة بالواجب ».
وأش�ار قائ�د العمليات اىل أن »الق�وات األمنية 
قام�ت خ�الل الف�رتة القليل�ة املاضي�ة بأربع 

ممارس�ات أكمل�ت م�ن خالله�ا جاهزيته�ا 
القتالي�ة واالس�تعداد الكامل لنج�اح خطتها 

األمنية الخاص�ة بتأمني الحماي�ة للناخبني يف 
العارش من الشهر الحايل«.

ميسان /الزوراء
أص�درت خلية االع�الم الحكومي، 
امس الثالثاء، بياناً بشأن التجاوز 

عىل ناظم الكحالء.
وقالت خلية اإلع�الم الحكومي يف 
بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه 
إن »ناظ�م الكح�الء يف محافظ�ة 
ميس�ان تع�رض إىل هج�وم م�ن 
قب�ل ع�دد م�ن املندس�ني بحجة 
الحفاظ عىل األهوار ومربي الثروة 
الحيواني�ة، وحاول�وا العبث بآلية 
تش�غيله وإرباك الخطط اإلروائية 
املص�ادق عليه�ا م�ن قب�ل وزارة 

املوارد املائية«. 
وأض�اف أن »وزارة املوارد اتخذت 
مجموعة من االجراءات القانونية 
بالتنس�يق مع  املهاجم�ني  بح�ق 
الجه�ات األمنية املعني�ة، ضد كل 
من تس�ول له نفسه العبث يف أمن 

وممتلكات البلد«.
وتاب�ع أن »ال�وزارة تعمل جاهدة 
عىل تنفيذ خطة إروائية مدروس�ة 

وعادل�ة، تنظ�ر م�ن خالله�ا إىل 
املحافظ�ات  جمي�ع  مصال�ح 
نظ�رة مهنية ش�املة، وتقف من 
واح�دة،  مس�افة  ع�ىل  الجمي�ع 
واضع�ة أم�ام أعينها م�ا خلفته 
تجربة ع�ام 2018، الت�ي أدت اىل 
جفاف األهوار، واستنزاف الخزين 
الس�رتاتيجي للبلد، ما أدى بدوره 
إىل كارثة بيئي�ة رضبت محافظة 

البرصة، وتسببت يف إصابة الكثر 
من أهلها بالتس�مم، وهددت أمن 

واستقرار البلد الصحي«.
وبني أن »ال�وزارة تحتفظ بحقها 
القانوني�ة  اإلج�راءات  اتخ�اذ  يف 
الدع�اوى  إقام�ة  يف  املناس�بة 
القضائي�ة ض�د كل م�ن يح�اول 
م�ن  اإلروائي�ة،  الخط�ط  إرب�اك 
أجل مكاسب ش�خصية، محاولة 

اس�تغالل حاج�ات فردي�ة لفئ�ة 
محددة من أهايل املنطقة يف تأجيج 

واثارة الرأي العام«.
وش�دد البيان عىل أن »أي محاولة 
للعبث بمنشآت السيطرة املركزية 
كالنواظم والسدود والسدات يؤدي 
إىل عدم الس�يطرة ع�ىل توزيعات 
وحص�ول  ع�ادل  بش�كل  املي�اه 
كارث�ة بيئي�ة يف تل�ك املناط�ق«. 
مؤك�دا ان »الوزارة ع�ىل التزامها 
يف الحف�اظ ع�ىل األهوار، ونس�ب 
االغم�ار املح�ددة وف�ق الدراس�ة 
اإلدراج  ومتطلبات  االس�رتاتيجية 
عىل الئحة الرتاث العاملي، وتطمنئ 
املهتم�ني بالش�أن املائ�ي للعراق 
األه�وار  ب�أن  ال�دويل،  واملجتم�ع 
بنظامه�ا  محتفظ�ة  زال�ت  م�ا 
اآليكولوج�ي، وأن نس�ب االغمار 
جيدة ج�داً، عىل الرغم من ظروف 
الش�ح املائي الذي تمر به منطقة 
ح�ويض دجل�ة والف�رات عموم�ا 

والعراق بشكل خاص«.

أحكام قضائية بينها 
إلرهابيني متورطني 

بالقتل والتهجري

العراق يتأهل لنيل 
جائزة زايد لالستدامة 

لدورة 2022

عمليات البصرة تباشر مسك املراكز االنتخابية يف احملافظة وتوابعها

اإلعالم احلكومي تعلن إجراءات قانونية حبق املتجاوزين 
على ناظم الكحالء

ضمن خطتها األمنية اخلاصة بتأمني احلماية للناخبني  
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بغداد/ الزوراء:

وج�ه مجل�س ال�وزراء، ام�س الثالثاء، 

ع�الج  تكالي�ف  ب�رف  املالي�ة  وزارة 

جرح�ى التظاه�رات، فيما ص�ادق عىل 

ق�رارات تس�تهدف تعظي�م  مجموع�ة 

قدرات إنتاج النفط والغاز.

وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالم�ي لرئيس 

ال�وزراء تلقت�ه “ال�زوراء”: ان رئي�س 

مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 

الثامن�ة  االعتيادي�ة  الجلس�ة  ت�رأس 

والثالثني ملجلس ال�وزراء، جرى خاللها 

مناقش�ة مس�تجدات األحداث يف البالد، 

إىل جانب املوضوعات املدرجة عىل جدول 

األعمال، وإصدار الق�رارات والتوصيات 

بشأنها.

واض�اف، ان�ه ج�رى خ�الل الجلس�ة، 

اس�تعراض التقري�ر الوبائ�ي لجائح�ة 

كورونا، ومس�تجدات عمل لجنة تعزيز 

اإلجراءات الحكومية يف مجاالت الوقاية، 

والس�يطرة الصحية التوعوية؛ للحد من 

انتشار الفريوس، وجهود وزارة الصحة 

يف مواجهة الجائح�ة، وتوفري اللقاحات 

عرب منافذ التلقيح.

وتاب�ع: ان�ه بع�د مناقش�ة املوضوعات 

املدرج�ة ع�ىل ج�دول األعم�ال، أص�در 

مجلس الوزراء القرارات اآلتية:

أوالً/ قي�ام وزارة املالي�ة ب�رف )3( 

ملي�ارات دين�ار إىل وزارة الصح�ة م�ن 

تخصيصات احتياطي الطوارئ للس�نة 

املالي�ة/2021، ككل�ف عالجي�ة؛ لعالج 

عدد من جرحى التظاهرات يف املستشفى 

م�ن  اس�تثناًء   ،)Vivants( األملان�ي 

الضواب�ط والتعليمات النافذة، وبرنامج 

االستقدام، واإلخالء الطبي.

ثاني�اً/ املوافق�ة ع�ىل زي�ادة رأس مال 

بمبل�غ  العراق�ي  اإلس�كان  صن�دوق 

)1000000000000( دينار، فقط واحد 

تريليون دين�ار ليكون رأس امل�ال الكليّ 

)2000000000000( دينار، فقط اثنان 

تريليون دينار، يس�دد من وزارة املالية، 

بحس�ب ما ج�اء يف قرار مجل�س أمناء 

صن�دوق اإلس�كان، اس�تناداً إىل أحكام 

امل�ادة )1/ثاني�اً(، من قان�ون صندوق 

اإلسكان العراقي )32 لسنة 2011(.

ثالث�اً/ إق�رار توصية املجل�س الوزاري 

للطاقة )137 لسنة 2021( .

رابعاً/

- املوافق�ة ع�ىل قي�ام رشك�ة النف�ط 

الوطني�ة بالدخ�ول كرشي�ك ممول مع 

رشكة )توت�ال( يف مرشوعها العمالق يف 

البرة. 

- دع�م قي�ام رشك�ة النف�ط الوطني�ة 

بممارس�ة النش�اط التج�اري؛ لتعظيم 

للموازن�ة  املالي�ة  والعوائ�د  اإلي�رادات، 

العامة.

ق�رارات  مجموع�ة  ع�ىل  املصادق�ة   -

تس�تهدف تعظي�م قدرات إنت�اج النفط 

والغاز، من قبل رشكة النفط الوطنية يف 

الحقول الجنوبية.

خامس�اً/ اس�تثناء مرشوع م�اء تازة 

يف محافظ�ة كرك�وك م�ن اإلج�راءات 

املبين�ة يف ق�رار مجلس ال�وزراء )259 

لس�نة2021(، الخ�اص بتوجيه دعوات 

اإلعم�ار  وزارة  رشكات  إىل  مب�ارشة 

واإلس�كان والبلديات واألشغال العامة؛ 

لألس�باب املثبتة يف كتاب وزارة اإلعمار 

واإلس�كان والبلديات واألش�غال العامة 

املرقم بالعدد )م.خ/679( املؤرخ يف 29 

أيلول2021.

صّدق على جمموعة قرارات تستهدف تعظيم قدرات إنتاج النفط والغاز

جملس الوزراء يوجه املالية بصرف تكاليف عالج جرحى التظاهرات

جمهورية العراق             العدد: 4810/ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل      التاريخ : 2021/10/11
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
اىل املدعى عليه / عقيل جليل فرحان

م/ تبليغ
قامِت املدعية )رس�ل سيف مكي( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله والتي تطل�ب فيها تصدي�ق الطالق 
وبالنظر ملجهولية محل اقامته حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافع�ة املوافق 2021/10/11 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                القايض
ضياء قاسم الهاليل

عبدالل�ه(  رزاق  )ماج�دة  الرشي�ك  اىل 
اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان 
الكائ�ن يف النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشي�كك )ظافر 
عباس عبيد( بالبناء حصته املشاعة يف 
القطعة املرقمة )3/21163( املقاطعة 
)4/حي الن�ر ( ح�دود بلدية النجف 
ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخل 
العراق وش�هر واحد خ�ارج العراق من 
تاري�خ ن�رش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل      العدد : 860 / ش/2021

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة       التاريخ :2021/10/4

اىل املدع�ى علي�ه )عب�اس رس�ول مه�دي( مجه�ول محل 
االقامة 

م/ اعالن 
اقام�ت املدعية )جنان جبار كري�م( الدعوى املرقمة 
860/ش/2021 وموضوعها نفقة ماضية ومستمرة 
وان موعد املرافعة فيها يوم 2021/10/13 الساعة 
الثامنة صباحا وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني يوميت�ني ويف حالة 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول .
                                                              القايض 

باسم يوسف الزيادي 

اىل الرشكاء/ميسون هاشم اسماعيل
هاش�م  وافتخ�ار  اس�ماعيل  هاش�م  وس�اهرة   
اس�ماعيل وامال هاشم اس�ماعيل وعذراء هاشم 
اسماعيل وزهراء هاش�م اسماعيل وزينب هاشم 
اس�ماعيل ودنيا هاش�م اس�ماعيل وام�ري حميد 
محم�د حمي�د ومحمد حمي�د محم�د حميد وعل 
حمي�د محم�د حمي�د ون�ورا حميد محم�د حميد 
وم�رره حميد محمد حميد وصف�اء حميد محمد 

حميد وفاطمه حميد محمد حميد.
توجب حضوركم اىل صندوق االس�كان العراقي /
فرع النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك�م باملوافقة عىل 
قيام الرشيك )عالء هاش�م اسماعيل( بالبناء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 1600/93 
علوة الفحل خالل مدة 15 يوم داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق وبخالف�ه س�تتم االج�راءات دون 

حضوركم .

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ                                    رقم االضبارة :860/ش/2021
مديرية تنفيذ املشخاب                         التاريخ : 2021/9/30

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل سهام املدين يف القطعة املرقمة 313 م7 يف املشخاب العائد للمدين 
حس�ن حس�ني عل لقاء طلب الدائن س�مري ابراهيم عليوي البالغ 15,000,000 دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 

عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 
ثائر كناوي حمود 

املواصفات 
1-موقعه ورقمه : مشخاب راك الحصوة

2-جنسه ونوعه : بستان يسقى سيحا 
3-حدوده واوصافه : تقع مشخاب راك الحصوة 

4- مشتمالته :��������
5- مساحته : فقط حصة املدين 

6- درجة العمران : ���������
7- الشاغل : قسم من الرشكاء 

8- القيمة املقدرة : 20,000,000 عرشون مليون دينار فقط .

اعالن
تعل�ن مديري�ة زراعة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة ع�ن توفر املس�احات املدرجة 
اوصافها ادناه لغرض تأجريها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون 21لس�نة 2013 للتعاقد 
حسب قانون 35 لسنة 1983 فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية 
مس�تصحبني معهم التأمين�ات االولية البالغة 20% م�ن القيمة املقدرة للدونم الواحد وس�وف 
تجري املزايدة بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة خامس�ا من القانون اعاله والبالغة 
ثالث�ون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل لنرش االع�الن ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرا ويف 

تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن.
التاريخ 2021/9/13 العدد : 13011                          

مواصفات االرض 

منعم شهيد حسني 
مدير زراعة النجف االرشف/ وكالة

اعالن
تعل�ن مديري�ة زراعة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة ع�ن توفر املس�احات املدرجة 
اوصافها ادناه لغرض تأجريها باملزايدة العلنية وفقا الحكام القانون 21لس�نة 2013 للتعاقد 
حسب قانون 35 لسنة 1983 فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية 
مس�تصحبني معهم التأمين�ات االولية البالغة 20% م�ن القيمة املقدرة للدونم الواحد وس�وف 
تجري املزايدة بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة خامس�ا من القانون اعاله والبالغة 
ثالث�ون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل لنرش االع�الن ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرا ويف 

تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن.
التاريخ 2021/9/12 العدد : 12933       

مواصفات االرض 

منعم شهيد حسني 
مدير زراعة النجف االرشف/ وكالة
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حرة مباشرة

أمينا األوملبية .. 
النهج اجلديد 

د.هادي عبد اهلل

أحس�ن النجم رعد حم�ودي، رئيس اللجنة األوملبي�ة، وزمالؤه يف 
املكت�ب التنفيذي، يف اختي�ار إثنني من موظف�ي اللجنة االوملبية 
املش�هود لهما بالخربة ملنصبي األمانة .. األمني العام وهو السيد 
هيث�م عبدالحمي�د واألمني املايل وهو الس�يد احم�د صربي، وكل 
منهما له باع يف املمارسة الرياضية عىل املستوى الفني واإلداري، 
وبذل�ك تكون األوملبية قد تخلصت م�ن عبء تويل هذين املنصبني 
أعض�اء م�ن املكت�ب التنفيذي وما يق�ود اليه ذلك  م�ن متاهات 

التأويل والتشكيك وارباك العمل .
انها خطوة جريئة عىل الطريق الصحيح تحس�ب للمكتب الجديد 
ال�ذي يبدو انه قد عق�د العزم عىل ان يكون متميزا عمن س�بقه 
مستفيدا من وضوح صورة ما يجب ان تنهض به اللجنة األوملبية 

من أعمال .
الشك ان املهمة صعبة جدا عىل االمينني بل لن نبالغ اذا وصفناها 
بأنه�ا “مجازفة “ ولكنها مجازفة تس�تحق القي�ام بها من اجل 
الرياضة العراقية يف مس�توياتها العليا، ونستعمل لفظ املجازفة 
يف ه�ذا املقام باملعن�ى اإليجابي لثقتنا بق�درات االمينني ورجائنا 
ب�أن  يحظي�ا بالدعم املطل�ق من الس�يد رئيس اللجن�ة األوملبية 
واملكتب التنفيذي ..ولن نفصل اش�كال الدعم وانما نشري اىل ابرز 
نقط�ة فيه وهي ع�دم التدخ�ل يف قراراتهما اإلداري�ة التي ترتب 
الش�ؤون التفصيلي�ة، وكذلك تجنب الضغ�ط عليهما من غري ان 
يعن�ي هذا عدم محاس�بتهما ولك�ن املعنى الدقي�ق هو منحهما 
املجال الرحب للتحرك واالبداع وتقديم املبادرات بعيدا عن الروتني 

والبريوقراطية التي كبلت حركة من سبقهم .
ان االمين�ني كل منهم�ا امىض زمن�ا يف ميدان عمل�ه وصار ملما 
بالتفاصيل وهذا جوهر النجاح املنش�ود، ل�ذا نتمنى عىل كل من 
يعني�ه ام�ر التعام�ل معهم�ا ان ال يضيق ذرعا يف مناقش�ة هذه 
التفاصي�ل ولكن من غري تعوي�ق لعملية االبداع او عىل حس�اب 

الرسعة يف اإلنجاز .
واذا كان�ت من كلمة توج�ه اىل االمينني فهي انكم�ا امام اختبار 
صعب والبد ان تدركا حجم هذا االختبار واهمية ما ستسفر عنه 

التجربة من نتائج .. ان مبادئ الحوكمة هي :
الرؤي�ة و االس�راتيجية .. الديمقراطية .. الكفاءة واالس�تقامة 
العالق�ات   .. املش�اركة   .. التطوي�ر   .. واملس�اءلة  ..الش�فافية 

املنسجمة مع كل اهل العالقة .
ه�ذه العناوي�ن الت�ي تنطوي عىل مف�ردات وتفاصي�ل تضمنها 
كت�اب الحوكم�ة الذي صدر ع�ن االكاديمي�ة األوملبي�ة العراقية 
 للخبري، الدكتور تريس عوديش�و، من شأنها ان تقود االمينني اىل

 النجاح بعد التوكل عىل الله تعاىل، واس�تحضار كل عنارص الثقة 
بالنفس .. وبالتوفيق.

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7575   Wed   6     Oct    2021العدد:   7575    االربعاء    6    تشرين االول     2021

الرباط الصلييب حيرم منتخبنا من 
خدمات مهند علي لستة أشهر

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي بكرة القدم غياب هداف املنتخب الوطني مهند عن مباريات التصفيات 
ملدة س�تة أشهر بسبب االصابة.وقال املنس�ق االعالمي للمنتخب الوطني هشام محمد إن 
“الفح�وص الطبية لالع�ب، مهند عيل، ظهرت بع�د تعرضه لإلصابة خالل ملب�اراة فريقه 
االخ�رية يف الدوري اليوناني”.واوضح ان “الفحوص أك�دت اصابة الالعب بقطع يف الرباط 
الصليبي، بالتايل س�يغيب عن املالعب ملدة س�تة أش�هر، حيث من املقرر ان يعود الالعب اىل 
املالعب خالل ش�هر نيس�ان املقبل”.يذكر ان مهند عيل اش�رك كبديل مع آريس سالونيكا 

وخرج من امللعب بعد خمس دقائق بعد احتكاك عنيف مع احد العبي الخصم.

أصفر وأمحر

إختتام بطولة أندية العراق بالكيوكوشنكاي للمتقدمني

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
رأس رعد حمودي، رئيس اللجن�ة االوملبية الوطنية العراقية، إجتماعاً 
آخر خصص ملناقش�ة مش�اركة العراق بدورة األلعاب اآلسيوية داخل 
الص�االت يف بانكوك والتي من املؤمل إنط�الق فعالياتها يف العارش من 
ش�هر آذار من العام املقب�ل اضافة لدورة االلعاب االس�يوية يف مدينة 
هان�زو الصيني�ة واملق�رر اقامتها يف ايل�ول من الع�ام املقبل. وحرض 
االجتم�اع عضو املكت�ب التنفيذي للجن�ة االوملبية، رئي�س اتحاد كرة 
الس�لة الدكتور حسني العميدي واألمني العام للجنة األوملبية هيثم عبد 
الحميد، باالضافة ملمث�يل االتحادات كل من رئيس إتحاد العاب القوى 
الدكتور طالب فيصل، ورئيس إتحاد الرماية السيد صبيح مراد، ونائب 
رئيس إتح�اد الكاراتيه عيل ش�اهني، ورئيس إتحاد الش�طرنج ظافر 
عبداالم�ري، وأمني صن�دوق اللجن�ة األوملبية أحمد صربي ومستش�ار 
رئيس اللجنة األوملبية للش�ؤون الفنية الدكتور تريس عوديشو. وشدد 
حمودي لتكون املش�اركة العراقية يف ال�دورة املقبلة بحجم التطلّعات 
املرج�ّوة ع�ىل ان يك�ون املعيار يف املش�اركة هو ما يمك�ن ان يحققه 
الرياضي�ون او املنتخب�ات م�ن نتائ�ج وأرق�ام باملقارنة ملنافس�يهم 
اآلس�يويني. وأصغى حمودي القرحات ومس�تلزمات االتحادات التي 

يمكن ان تحقق نتائج تليق بالرياضة العراقية.

محودي يواصل اجتماعاته مع االحتادات 
املشاركة يف دورة بانكوك  

اريان علي يتوج بلقب نهائي العراق 
بالشطرنج للمرحلة األوىل

االتفاق على عقد بروتوكول تعاون مشرتك بني العراق واإلمارات برياضة الركيب

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
عدسة/ قحطان سليم

بحضور النائب األول لرئيس اللجنة األوملبية 
الوطنية، إياد نجف، اختتمت بقاعة الشعب 
يف العاصم�ة بغ�داد بطول�ة أندي�ة الع�راق 

بالكيوكوشنگاي.
أعل�ن ذل�ك للمكتب االعالمي رئي�س االتحاد 
العراقي للكيوكوشنگاي السيد عمار عدنان 
وهي�ب، مبيناً: ان ٢٦٥ العب�اً مثلوا ٣٢ نادياً 
م�ن مختل�ف محافظ�ات البالد ش�اركوا يف 

منافسات البطولة. 

وخت�م وهيب حديث�ه مبيناً: ان ن�ادي آليات 
الرشط�ة حقق املرك�ز األول يف البطولة فيما 
حل نادي س�امراء ثانياً ت�اركاً املركز الثالث 
لنادي الحش�د، والثالث مكرر لنادي الصحة 

والبيئة.
االش�ارة تجدر اىل ان اتحاد اللعبة س�يعتمد 
نتائ�ج البطول�ة معي�اراً لتس�مية منتخ�ب 
الع�راق ال�ذي سيش�ارك يف االس�تحقاقات 
الخارجي�ة املقبل�ة، وأهمها بطول�ة هولندا 
الدولية منتصف الشهر املقبل وبطولة العرب 

يف لبنان منتصف شهر كانون األول املقبل.

خمتصون: اجملازفة سالح ادفوكات الوحيد وال جمال لالجتهادات الشخصية 
قبل لغاء الغد أمام لبنان 

بغداد / محمد البطاط 
ستش�هد املرحلة املقبل�ة ملنتخبنا الوطني 
مب�اراة صعبة جدا، يحت�اج فيها اىل الفوز 
وتحقي�ق نتيج�ة إيجابي�ة ض�د املنتخ�ب 
اللبناني، إذ يع�ول الجمهور العراقي كثريا 
عىل خربة وحنكة املدرب الهولندي لتحقيق 
نتيجة إيجابي�ة للكرة العراقي�ة.. عن هذا 
املوض�وع تح�دث لن�ا عدد م�ن املختصني 
الذي�ن حلوا ضيوفا عىل صحيفة )الزوراء( 
الريايض، فكان مدرب حراس نادي الزوراء 
عماد هاشم أوىل محطاتنا اذ استهل حديثه 
بالقول: مازالت حظ�وظ منتخبنا الوطني 
قائمه حتى اآلن، عىل الرغم من تعادلنا مع 
املنتخب الكوري وخس�ارتنا م�ع املنتخب 
االيران�ي، وحصلن�ا عىل نقط�ة واحدة من 
مجموع الس�ت نقاط يف املباراتني، فإذا ما 
اردنا الصعود اىل كأس العالم فعلينا تحقيق 
الفوز عىل اقل تقدي�ر عىل الفرق التي هي 
ع�ىل مس�توى اقل م�ن مس�توى منتخبنا 
الوطن�ي وه�ي منتخب�ات لبنان وس�وريا 
واإلم�ارات  ،ولكن من وجه�ة نظري هذه 
الف�رق ايضا تطورت، وأصبحت تلعب كرة 
قدم حديثة، فالتفكري بكأس العالم يسبقه 
التفكري بكيفية تحقيق الفوز يف املبارايات 
القادمة ويف جميع املبارياة للمنافسة عىل 
بطاقتي التأه�ل االوىل والثانية.. وعن رأيه 
بمس�توى الفريق اللبناني والذي س�بق ان 
خضن�ا مع مب�اراة يف س�نة ٢٠١٩، أجابنا 
بالق�ول: املنتخ�ب اللبناني تطور بش�كل 
كبري عن مستواه يف س�نة ٢٠١٩ ، وأصبح 
يلع�ب كرة قدم حديث�ة وجميلة اضافة اىل 
وج�ود العديد من املغرب�ني اللذين أضافوا 
ال�ي الكثري للمنتخ�ب اللبنان�ي، واعتقد 
انه س�يكون ندا قوي�ا للمنتخ�ب الوطني 
العراق�ي، إذ أظه�ر للجمي�ع ان�ه منتخب 
مح�رم ج�دا يملك لعب�ا فردي�ا وجماعيا 
جيدا جدا، وأتمنى عىل منتخبنا الوطني ان 
يتعام�ل معه بالجدي�ة املطلوبة الن جميع 
الفرق أخ�ذت بالتطور وتقدم مس�تويات 
عالية، فأتمنى ع�ىل العبينا ان يكونوا عىل 
ق�در املس�ؤولية وع�ىل املوعد ايض�ا، النه 
وبرصاح�ة اذا ما اس�تطعنا الفوز عىل تلك 
الف�رق ف�ال اعتقد انن�ا نس�تحق الصعود 

لكأس العالم.  
اما م�درب نادي أمانة بغ�داد، جمال، عيل 
فقد تحدث عن مباراة منتخبنا مع املنتخب 

اللبنان�ي بالق�ول: مباراتن�ا م�ع املنتخب 
اللبنان�ي ق�د تك�ون االس�هل ع�ىل الورق 
مقارن�ة بمبارات�ي كوري�ا وإي�ران، ولكن 
هذا اليمنع خلوها م�ن بعض الصعوبات، 
شأنها شأن اي مباراة اخرى يف التصفيات، 
فاملنتخ�ب اللبناني يلعب ك�رة قدم جميلة 
وحديثة يمتل�ك خط دفاع متمي�زا اضافة 
اىل امتالك�ه حارس مرمى جيدا جدا، ولكن 
يف ض�وء االمكانات التى رأيتها يف املباريات 
الس�ابقة ارى ان البطاقتني االوىل والثانية 
س�تكونان م�ن حص�ة منتخب�ي كوري�ا 
وإيران، وسيكون األمل موجودا لباقي فرق 
املجموع�ة بخطف بطاقة التأه�ل الثالثة. 
أما عن رأيه باملنتخب اللبناني الذي س�بق 
ان خضنا معه مباراة يف بطولة غرب اس�يا 
٢٠١٩ واختالف مستواه الفني يف التصفيات 

الحالية، أجابنا بالق�ول: اعتقد ان الوضع 
الخايل مختلف جدا باختالف قيمة البطولة 
الحالية الن تصفي�ات كاس العالم تختلف 
بالتأكي�د عن بطول�ة غرب اس�يا، وفارق 
االس�تعداد  اكيد مختلف يف البطولتني، الن 
الفريق اللبناني فريق متطور جدا باملرحلة 
الس�ابقة ومبارات�ه  مع كوري�ا وصعوبة 
خس�ارته دلي�ل عىل صحة كالم�ي، يمتلك 
تنظيم�ا دفاعيا جيدا وح�ارس مرمى هو 
األمي�ز ع�ىل اإلط�الق يف ه�ذه التصفيات، 
خصوص�ا ونحن نمر بنف�س الظروف من 
ناحي�ة احتياجن�ا للف�وز، لذلك س�تكون 
مباراة مفصلية لكال املنتخبني إذا ما ارادوا 
املحافظة ع�ىل حظوظهم يف الحصول عىل 

بطاقة التأهل الثالثة.
ام�ا الالع�ب ال�دويل الس�ابق، حي�در عبد 

ال�رزاق، فقد تحدث لنا عن املباراة القادمة 
م�ع املنتخ�ب اللبناني وحظ�وظ منتخبنا 
منه�ا بالقول: اعتقد أن الحظوظ متكافئة 
اآلن بني جميع الفرق، الن فارق النقطة او 
الثالث نقاط ليس كبريا بكرة القدم وجميع 
االحتم�االت مازالت قائمة حت�ى اللحظة، 
وما زل�ت اؤمن بقدرة العبين�ا عىل العودة 
م�ن خالل بوابة منتخب�ي لبنان واإلمارات 
ان ش�اء الله. وعن رأي�ه باملنتخب اللبناني 
حاليا وفرقه عن منتخب لبنان الذي قابلناه 
يف تصفي�ات غرب اس�يا ٢٠١٩، اجاب عبد 
الرزاق : بالتأكي�د هنالك اختالف جذري يف 
مس�توى الفريق الحايل عن الذي قابلناه يف 
بطولة غرب اسيا االخرية، فالتطور ملحوظ 
م�ن ناحية طريقة اللعب واالس�لوب، فهو 
اآلن يمل�ك العب�ني جيدي�ن عىل مس�توى 

الدفاع، وحارس مرمى متميزا جدا، اضافة 
اىل امتالك�ه كادرا تدريبي�ا جيدا اس�تطاع 
بناء فريق متمي�ز يف جميع الخطوط، وما 
ش�اهدناه من مس�توى متميز يف مباراتيه 
االخ�رية مع منتخب كوري�ا واإلمارات هو 
خري دليل عىل ماذكرته. واختتم عبد الرزاق 
حديث�ه بالق�ول: اعتق�د ان�ه ع�ىل املدرب 
الهولندي ادفوكات املجازفة اكثر هجوميا، 
الن خس�ارة مزيد من النق�اط يف مباراتي 
لبن�ان واإلمارات ليس بصالحن�ا أبدا، فإذا 
ما اردنا الفوز ونحيي النقاط الثالث إلبقاء 
املنتخب يف دائرة املنافس�ة، فال خيار لدينا 
س�وى اللعب الهجومي والتق�دم اىل االمام 
مع املحافظة ع�ىل الجانب الدفاعي لتلقي 
اي ه�دف، لك�ي ال تتعق�د األم�ور اكثر ان 

شاء الله.

بغداد/رافد البدري
املنسق االعالمي التحاد اللعبة

ت�وج الالعب اري�ان عيل احس�ان ببطولة 
نهائ�ي العراق للمرحلة االوىل بالش�طرنج 
والت�ي اختتمت ي�وم ام�س يف قاعة فندق 
االنر ببغ�داد بمش�اركة 34 العبا يمثلون 
اغل�ب محافظ�ات الع�راق، واحت�ل اريان 
عيل احس�ان العب محافظة الس�ليمانية 
املرك�ز االول برصي�د 7 نق�اط، وجاء بطل 
الع�راق الس�ابق احم�د عب�د الس�تار عبد 
الوهاب م�ن م�ن محافظة دي�اىل باملركز 
نقط�ة، وبنف�س   )6.5( برصي�د  الثان�ي 
الرصيد) 6.5( حصل العب محافظة اربيل 
نوح عيل حس�ني الع�ب املنتخ�ب الوطني 
العراقي الس�ابق عىل املركز الثالث، والذي 

تخلف بفارق نقاط الطاوالت عن منافسه 
صاحب املركز الثاني.

 وتحدث رئيس االتحاد العراقي للشطرنج 
ظافر عبد االمري عن البطولة قائالً: شهدت 
البطول�ة تنافس�اً رشس�اً ب�ني الالعب�ني 
املش�اركني والذين مثل�وا اغلب محافظات 
العراق نظراً لتقارب مستواهم، إذ ان اغلب 
الالعبني املتواجدي�ن يف البطولة هم ابطال 
الع�راق الس�ابقون، ويمتلك�ون تصنيف�اً 
دولياً عالياً وخربًة كبرية جعلتهم يتفوقون 
ع�ىل اقرانه�م، اضافًة اىل الطم�وح الكبري 
يف الحص�ول ع�ىل اح�د املراك�ز االوىل ومن 
ث�م حجز م�كان يف املنتخ�ب الوطني الذي 

تنتظره مشاركات عربية وقارية ودولية.
عب�د االمري اوض�ح: ان 5 العبني انتقلوا اىل 

املرحلة االخرية من نهائي العراقي والذين 
احتلوا املراكز الخمس�ة االوىل وهم: اريان 
عيل احس�ان متصدر الرتيب برصيد )7( 
نق�اط ، واحمد عبد الس�تار عب�د الوهاب 
صاحب املركز الثاني برصيد )6.5( نقطة، 
ونوح عيل حسني الذي احتل املركز الثالث 
برصيد )6.5( نقطة  ايضاً ، والالعب ربيع 
صب�اح نوري ال�ذي اح�رز املرك�ز الرابع 

برصي�د)6( نق�اط، متفوقاً ع�ىل الالعب 
احمد جزا جمال صاحب الرتيب الخامس 
برصي�د )6( نقاط، متخلف�اً عن صاحب 
املركز الراب�ع بفارق نقاط الط�اوالت، اذ 
ان هؤالء الالعبني الخمس�ة سيتنافسون 
م�ع العبي املنتخب الوطن�ي للعام املايض 
لي�ث  ايض�اً، وه�م: ع�يل  وعدده�م )5( 
واكار ع�يل صال�ح وحس�ني عيل حس�ني 

وزوزك ص�الح ونم�ري محمد اس�ماعيل، 
حي�ث يكتمل الع�دد ليصب�ح 10 العبني، 
يتنافس�ون فيما بينهم بطريق�ة الدوري 
م�ن مرحلة واح�دة الختيار بط�ل العراق 
للرجال، واعضاء املنتخب الوطني العراقي 
والذي يتكون من 5 العبني والذين يحتلون 
املراك�ز الخمس�ة االوىل حي�ث تنتظره�م 

مشاركات واستحقاقات كثرية.

 بغداد/ محمد الجزائري
اس�تقبل الش�يخ محمد ب�ن مكتوم ب�ن جمعة 
ال مكت�وم، رئيس االتحاد االمارات�ي للركبي يف 
مجلسه الدكتور فريق هزاع رئيس لجنة الركبي 
العراقي بحضور س�عادة قيس الظالعي رئيس 
االتحادين العربي االسيوي ونائب رئيس االتحاد 
االماراتي للركبي، وجاء اللقاء خالل زيارة هزاع 
اىل االم�ارات العربي�ة املتح�دة لعق�د اتفاقيات 

تعاون مع الجانب االماراتي واالسيوي.
وع�رب رئيس لجنة الركب�ي العراقي فريق هزاع 
ع�ن س�عادته بزي�ارة بل�ده الثان�ي االمارات�ي 
وحفاوة االس�تقبال من قبل الش�يخ محمد بن 
مكت�وم بن جمع�ة ال مكت�وم وس�عادة قيس 

الظالعي واعضاء االتحاد االماراتي للركبي .
وق�ال ه�زاع: ان اللق�اء كان ممي�زا واثمر عن 
اتف�اق بعق�د بروتوك�ول تع�اون وتوائم�ه بني 

االتحادين العراقي واالماراتي قريب جدا ، حيث 
س�يتكفل الطرف االماراتي بإقامة معس�كرات 
تدريبية للمنتخبات العراقية للرجال والنساء يف 

االمارات.
واض�اف : ان االتح�اد االمارات�ي للركب�ي ابدى 
دعمه بإقام�ة دورات تدريبي�ة دولية يف العراق 
ع�ىل نفقت�ه من اج�ل تطوي�ر ون�رش اللعبة يف 

العراق.

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة االس�تاذ محمد ابراهي�م زغري، قرر 
ترك عمله كس�كرتري تحرير صحيفة الريايض 
ألس�باب خاص�ة، امنياتنا بالتوفي�ق والنجاح 

للخلوق زغري   يف حياته ومشواره املهني.
 *******************

مدير قس�م االع�الم واالتصال الحكوم�ي يف وزارة 
الش�باب والرياضة، الزميل ع�يل العطواني، اكد 
تعرض ش�قيقه ألزم�ة صحية حرج�ة جعلته 
يرق�د يف احدى مستش�فيات العاصم�ة بغداد ، 
خالص االمنيات لشقيق زميلنا العزيز بالشفاء 

التام وان يلبس�ه رب العزة واالجالل ثوب الصحة 
والعافية.

  ****************
الف مبارك نقولها للزميل العزيز غيث الرشيفي 
مراس�ل برنامج )س�بورت تايم( الذي يبث من 
عىل شاش�ة قناة )ب�الدي ( الفضائي�ة، محمد 
الخفاجي بعد اجتيازه بنجاح دراس�ته بقس�م 
التقني�ة  الجامع�ة  االلكروني�ة م�ن  التقني�ات 
الوس�طى- معهد اع�داد املدربني التقني�ني.. امنياتنا 

الصادقة للخلوق الرشيفي بمواصلة النجاحات يف مسريته املهنية.



أك�د االتح�اد األوروب�ي أن الفرق التي س�تلعب املرحلة النهائية م�ن دوري األمم، 
س�تكون قادرة عىل إجراء تغي�ريات غري محدودة يف قوائمها قب�ل مباراتها األوىل، 
س�واء بسبب إصابة خطرية أو مرض، وأن املباريات س�تقام طاملا لدى الفرق 13 
العًبا، يف ذلك حارس مرمى واحد عىل األقل.وس�تقام املرحلة األخرية من املسابقة 
يف ميالنو وتورينو، حيث يجمع نصف النهائي بني إيطاليا وإسبانيا اليوم األربعاء، 
وب�ني بلجيكا وفرنس�ا يف اليوم التايل.وكان�ت اللجنة التنفيذي�ة لليويفا، قد قررت 
األس�بوع املايض توس�يع املعايري املحددة املتعلقة بجائحة كورونا، لضمان حسن 
س�ري البطولة، كما هو مقرر ملسابقات املنتخبات الوطنية األخرى.وتسمح لوائح 
املس�ابقة للف�رق، بعد تقدي�م قائمة من 23 العًب�ا، بإجراء عدد غ�ري محدود من 
التبدي�الت يف حالة اإلصاب�ة أو املرض الخطري قبل املب�اراة األوىل، برشط أن يكون 
البدالء حاصلني عىل ش�هادة طبية.ويمكن استبدال الالعبني الذين ثبتت إصابتهم 

بكورون�ا يف االختبارات التي أجريت قبل املب�اراة األوىل لفريقهم 
الوطن�ي أو الذي�ن ت�م اإلعالن ع�ن أنهم “ع�ىل اتص�ال وثيق” 
بش�خص ثبتت إصابته، بموافق�ة إدارة اليويفا.ويف حالة وضع 

مجموع�ة من الالعبني من فريق ما يف الحج�ر الصحي اإللزامي 
أو الع�زل الذات�ي بقرار من س�لطة مختصة، س�يتم لع�ب املباراة 

كما هو مق�رر، برشط أن يكون متاًحا عىل األقل 13 العًبا )بما يف ذلك 
ح�ارس مرم�ى واحد كحد أدن�ى(.وإذا كان اتح�اد ما، غري 

قادر عىل تقديم قائمة تضم 13 العًبا )بما يف ذلك 
حارس مرمى واح�د عىل األقل(، فقد يتم 

إعادة جدولة املباراة من قبل االتحاد 
األوروب�ي يف غض�ون 24 س�اعة 

م�ن التاري�خ املق�رر مبدئًيا إن 
أمكن.وسيتمتع اليويفا أيًضا 

بصالحية إقامة املباراة املُعاد 
جدولتها يف مكان بديل.وإذا 
تعذر إعادة جدولة املباراة، 
فإن لجنة املراقبة واألخالق 
التابع�ة  واالنضب�اط 
لليويف�ا، س�تتخذ ق�راًرا 
وس�تعترب  األمر،  بش�أن 
الفري�ق املس�ؤول ع�ن 
خارسا  إقامته�ا  ع�دم 

بنتيجة 0-3.

يمكن التماس العذر لجماهري كرة القدم 
الدولية إذا لم تج�ذب أنظارها مواجهات 
ب�ني 4 من كب�ار منتخب�ات أوروب�ا هذا 
األس�بوع عن�د التنافس ع�ىل لقب دوري 

األمم.
لك�ن ربم�ا تبرش ه�ذه املواجه�ات، التي 
تس�تضيفها إيطالي�ا بع�د أس�بوع م�ن 
منافسات دوري أبطال أوروبا ومباريات 
ترافقه�ا تصفي�ات كأس  محلي�ة كم�ا 

العالم، ببعض اإلثارة.
أوروب�ا م�ع  إيطالي�ا بطل�ة  وس�تلتقي 
إس�بانيا اليوم األربعاء يف س�ان سريو يف 
تك�رار ملباراة قب�ل نهائي بطول�ة أوروبا 
2020 ويصع�د الفائ�ز للنهائي يف ميالنو 
يوم األحد املقبل لخ�وض مواجهة أخرى 

مشوقة.
ويوم غد الخميس يطم�ح الجيل الذهبي 
لبلجيكا إلنهاء انتظار طويل لحصد لقب 

عندما يواجه فرنسا بطلة العالم.
وكان م�ن املف�رض أن تق�ام النس�خة 
الثاني�ة من البطول�ة يف يوني�و حزيران، 
لكنه�ا تأخرت بعد تأجي�ل بطولة أوروبا 

ملدة عام بسبب وباء كوفيد19-.
ورغ�م أن مباري�ات دوري األمم ال تجذب 
مباري�ات  ع�ن  بعي�دا  كب�ريا  اهتمام�ا 
املواجه�ات  س�تكون  ال��4  املنتخب�ات 
القادمة األكثر تشويقا بالتأكيد يف الفرة 

الدولية هذا األسبوع.

وتتطل�ع إيطالي�ا بقيادة امل�درب روبرتو 
مانش�يني لتقليد الربتغال التي نالت لقب 
النسخة األوىل من دوري األمم عىل أرضها 
يف 2019 عق�ب تتويجه�ا ببطولة أوروبا 

.2016
ويتمس�ك مانش�يني بالتش�كيلة الفائزة 

بلقب بطولة أوروبا عىل حس�اب إنجلرا 
يف ويمب�ي يف يولي�و تم�وز امل�ايض، رغم 
غي�اب املهاجم تش�ريو إيموبي�ي، بينما 
يعود الجناح والظهري األيرس لورينتس�و 
بليجريني الذي غاب عن النهائي لإلصابة.
وخرست إس�بانيا ب�ركالت الرجيح أمام 

إيطالي�ا يف لن�دن، ويمل�ك فري�ق امل�درب 
لويس إنريك�ي فرصة رسيعة للثأر، رغم 
أن خطط�ه ت�ررت م�ن إصاب�ة العبي 

الوسط ماركوس يورينتي وبيدري.
يف  محبط�ة  مس�رية  فرنس�ا  وخاض�ت 
 16 أوروب�ا وخرج�ت م�ن دور  بطول�ة 

ع�ىل يد س�ويرسا، لكن رغ�م غياب العب 
الوسط نجولو كانتي املصاب بكوفيد19- 
س�يتطلع املدرب ديدييه ديشامب إلعادة 

الربيق ألبطال العالم.
ويعود كيفن دي بروين لتش�كيلة بلجيكا 
بع�د الغياب ع�ن تصفي�ات كأس العالم 
الشهر املايض، ومن املنتظر أن يلعب نجم 
خط وسط مانشس�ر سيتي بجوار إيدن 
ه�ازارد وروميلو لوكاك�و بفريق املدرب 

روبرتو مارتينيز.
وكان�ت املواجه�ة األخ�رية ب�ني بلجي�كا 
وفرنسا يف كأس العالم 2018، حني تفوق 
فريق ديشامب قبل الفوز يف النهائي عىل 

كرواتيا يف موسكو.
وتوق�ع ديدييه ديش�امب مدرب فرنس�ا 
“معرك�ة” ض�د بلجي�كا يف قب�ل نهائ�ي 
دوري األم�م األوروبي�ة لك�رة القدم يوم 
غد الخميس لكنه ش�دد عىل أن كل فريق 

يحرم اآلخر.
وواص�ل: “يف 2018 كان�ت لديهم فرصة 
للوص�ول لنهائ�ي كأس العال�م مثلنا. لم 
ينجحوا يف ذلك لك�ن مباراة غدا الخميس 

لن تغري شيئا”.
ورغ�م أن مكانة دوري األم�م ال تضاهي 
بطول�ة أوروب�ا أو كأس العال�م ترق�ب 
بلجي�كا، التي ل�م تحقق أي م�ن اللقبني 
الكبريي�ن، مكاف�أة بالتأكيد م�ن جيلها 

الذهبي بعد طول انتظار.

يلتق�ي منتخب إس�بانيا الي�وم األربعاء، 
نظ�ريه اإليط�ايل، يف نصف نهائ�ي دوري 
األم�م األوروبي�ة، وس�ط غياب�ات كثرية 
أجربت م�درب “ال روخا”، لويس إنريكي، 
عىل استدعاء قائمة ثورية شهدت العديد 

من األسماء الجديدة.
ويطمح إنريك�ي لتخطي عقب�ة منتخب 
إيطالي�ا، الذي أطاح بهم من نصف نهائي 

يورو 2020 عىل ملعب )ويمبي(.
دان�ي  دون  املب�اراة  إنريك�ي  ويخ�وض 
ع�ىل  يورينت�ي  ومارك�وس  كارفاخ�ال 
الجان�ب األيمن وج�وردي ألبا وخوس�يه 
لوي�س جاي�ا ع�ىل الجانب األي�رس وقلب 
الدفاع سريخيو راموس، املصاب منذ عدة 
شهور، والعب الوسط راؤول ألبيول، الذي 
تع�رض لإلصابة مؤخ�را وال يعرف موعد 

عودته.
كما تش�هد قائمة إس�بانيا ع�دة غيابات 
أخ�رى مهم�ة بداعي اإلصابة، م�ن بينها 
بيدري، العب وسط برشلونة الذي كان أبرز 
العب يف تش�كيلة إنريكي خالل منافسات 
الي�ورو، وكارلوس س�ولري، باإلضافة إىل 

س�ريجيو كاناليس وبرايس مينديز، الذي 
عانى من الت�واء يف الكاحل قبل س�اعات 
قليل�ة من انضمامه إىل معس�كر املنتخب 

الوطني.
وهناك غيابات مهمة كذلك يف خط هجوم 
ال روخا، بس�بب اإلصابة، كألفارو موراتا 

وجريارد مورينو.
وغ�ادر منتخ�ب إس�بانيا بطول�ة اليورو 
املاضي�ة م�ن الب�اب الكب�ري، حيث خرس 
يف نص�ف النهائي عىل ي�د إيطاليا بركالت 
الج�زاء الرجيحي�ة، وق�دم الالعبون كرة 
ق�دم جي�دة يف تل�ك املب�اراة، كان�ت ه�ي 

األفضل بالنسبة لهم يف البطولة.
وابتس�م الحظ آنذاك للمنتخب اإلس�باني 
واس�تطاع الوص�ول إىل نص�ف النهائ�ي، 
ولكن ه�ذا الحظ أدار له ظهره اآلن، حيث 
س�يخوض مباراة إيطاليا القادمة بنفس 
الهوي�ة ولك�ن بأس�ماء مختلفة بس�بب 

إصابة العديد من الالعبني املهمني.
ويف تلك املب�اراة التي أُقيم�ت يف 6 يوليو/

ز  قدم�ت تم�و امل�ايض، 
إسبانيا أفضل 

أداء له�ا يف البطولة، حي�ث أغلق الالعبون 
املس�احات ع�ىل العب�ي الخص�م، الذي�ن 
تمركزوا يف وس�ط ملعبهم، وتوغل بيدري 
ب�ني الخط�وط، وتس�بب أومل�و يف خلخلة 
ثنائي قلب الدف�اع )بونوتيش وكيلليني(، 
كم�ا كان جوردي ألب�ا بمثابة ش�وكة يف 

ظهر إيطاليا من الجانب األيرس. 
وُتع�د ه�ذه الغيابات الثالث�ة األكثر تأثريا 

عىل خطط لويس إنريكي.
ويف مرك�ز الظه�ري األي�رس يبدو أن س�ريجيو 
ريجيلون هو الحل األمثل لدى مدرب ال روخا، 
وميكي�ل مريينو يف خط الوس�ط، كم�ا أنه قد 
يراهن عىل جابي، العب وسط برشلونة البالغ 
م�ن العمر 17 عاما، والذي يتمتع بقدر ضئيل 
من الخ�ربة التي حصل عليها من مش�اركاته 

املاضية يف مباريات فريقه.
ويعاني خط هجوم إسبانيا من غياب مهاجم 
رصي�ح، وبالتايل ف�إن إنريكي ق�د يعول عىل 
بابل�و س�اربيا، ال�ذي غاب عن مب�اراة نصف 
نهائي اليورو، بس�بب إصابت�ه يف مباراة ربع 
النهائ�ي، يف الخ�ط األمام�ي بجان�ب ميكي�ل 

أويارزابال وفريان توريس.

7الرياضي
اعالم الكرتوني إسبانيا تطمح للثأر من إيطاليا ... وديشامب يسعى إلعادة بريق فرنسا

الغيابات تصعب مهمة إنريكي يف االنتقام من إيطاليا

ع�ربرّ روبرت�و مانش�يني، املدي�ر الفن�ي إليطاليا، ع�ن رغبته يف 
قي�ادة بالده للف�وز بلقب دوري األمم األوروبية، مش�دًدا عىل أن 
األمر لن يكون سهال.ويس�تعد منتخب إيطاليا ملواجهة إس�بانيا 
الي�وم األربعاء، بملعب س�ان س�ريو، يف إطار منافس�ات نصف 
نهائي دوري األمم.وقال مانش�يني يف ترصيحات ملوقع اليويفا: 
“إس�بانيا كان�ت هي الفري�ق الذي عانين�ا كثريًا ض�ده يف يورو 
2020، إنه فريق جيد ويمتلك العبني جيدين”.وأضاف: “ستكون 
مب�اراة جيدة، هم جيدون يف تمري�ر الكرة عىل األرض، ونحن لم 
يكن لدين�ا الوقت إلتقانها، س�يكون األمر مختلًف�ا هذه املرة”.
وتابع: “س�يكون م�ن املدهش الفوز بدوري األم�م مبارشة بعد 
بطولة أوروبا، وس�يكون من الرائع التأهل لكأس العالم مبكرًا، 
لك�ن األمر لن يك�ون بهذه الس�هولة”.وزاد: “كل مب�اراة مليئة 
بالصعوب�ات، عندم�ا نلعب ضد فرق أصعب يك�ون من الصعب 
اللعب، ألنهم يركزون ببس�اطة عىل الدفاع، ليست هناك طريقة 
واحدة للفوز، إذا تمكنا من الفوز باللعب الجيد فهذا أفضل، لكن 
هناك الكث�ري من الطرق للفوز”.وختم: “تصور املنتخب اإليطايل 
قد تغري، لكن ال يمكننا أن ننىس أن إيطاليا فازت بكأس العالم 4 

مرات، ونحن أبطال أوروبا ولدينا تاريخ كبري”.

كاراسيف حكما ملباراة ايطاليا واسبانيا

مانشيين: هدفنا لقب دوري األمم

قرار مهم من اليويفا قبل استكمال دوري األمم

مفكرة الزوراء

فرنسا  منتخب  عن  االبتعاد  يف  فكرت  مبابي: 
بعد اهدار ركلة اجلزاء أمام سويسرا

يدير الحكم الرويس س�ريجي كاراس�يف، مواجهة نصف نهائي 
بطول�ة دوري األم�م األوروبية لكرة القدم ب�ني منتخبي إيطاليا 

وإسبانيا اليوم األربعاء عىل ملعب سان سريو يف ميالنو.
وأعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن طاقم التحكيم 

ألول مباراة يف نصف نهائي البطولة بقيادة كاراسيف.
وس�تعد املواجهة، تكراًرا بني لقاء املنتخبني يف نصف نهائي أمم 
أوروبا األخ�رية الصيف املايض والتي فازت به�ا إيطاليا بركالت 
الرجي�ح، لتت�وج الحق�ا باللقب عىل حس�اب إنجل�را بركالت 
الرجي�ح أيًضا.كان كاراس�يف، 42 عاًما، ق�د أدار نهائي كأس 
الس�وبر األوروبي بني تش�يليس وفياريال يوم 11 أغسطس/آب 
املايض والذي انتهى لصالح “البلوز” بركالت الرجيح بعد انتهاء 

الوقت االصي للمباراة بالتعادل 1-1.
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ر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جريمان، مفاجأة، باإلشارة  فجَّ
إىل تفك�ريه يف االبتع�اد عن منتخب فرنس�ا بعد الخ�روج املبكر من 

بطولة يورو 2020.
وقال مبابي يف حوار أجرته معه صحيفة ليكيب: 
“م�ا ح�دث يف اليورو إخفاق ت�ام للمنتخب 
قياًس�ا بأنن�ا ودعنا البطولة م�ن الدور 
الثاني أم�ام منافس يصن�ف أنه أقل 
منا، ورغم تقدمنا يف النتيجة )3-1( 

حتى الدقيقة 80”.
ركل�ة  إه�دار  “نع�م  وأض�اف: 
الرجي�ح بمثابة نقطة س�وداء 
يف مس�ريتي. لقد خرست أيًضا 
األبط�ال، لك�ن  نهائ�ي دوري 
الثان�ي  ال�دور  م�ن  الخ�روج 
أم�ام س�ويرسا يعد األس�وء، 
يف  اإلج�ازة  م�ن  واس�تفدت 
اللحظ�ات  ه�ذه  تج�اوز 

الصعبة”.
وكشف كيليان: “نعم فكرت 
املنتخ�ب،  ع�ن  االبتع�اد  يف 
املنتخ�ب  وضع�ت  لطامل�ا 
ف�وق كل يشء. ل�م أحصل 
أبًدا عىل ي�ورو واحد للعب 
وس�ألعب  املنتخ�ب،  م�ع 
دائًما م�ع منتخبي الوطني 
مجاًن�ا. ل�م أرغب أب�ًدا يف أن 

أكون مشكلة”.
وفرس: “ش�عرت بأنني مش�كلة داخل الفريق، 
وقي�ل إن غروري س�بب اإلخف�اق، وأنني أريد 
مساحة أكرب، وبدوني كان بإمكان الفريق أن 

يتوج باللقب”.
وأش�ار: “لق�د التقي�ت رئيس اتح�اد الكرة 
نويل لو جريه. لقد أراد مقابلتي بعد اليورو 
مب�ارشة، ولكن تأج�ل اللقاء بع�د العودة 
من إجازتي، وكان�ت مقابلة رسية، لكنه 
كش�فها لوس�ائل اإلعالم، ولم أفهم سبًبا 

لذلك، لكن بالتأكيد لديه أسبابه”.
وأوضح: “نقلت له الش�كوى من تعريض 
لإلهان�ة، ووصف�ي بالقرد ملج�رد إهدار 
ركل�ة ترجيح، إال أنني ل�م أنقل له رغبتي 
يف االبتعاد عن املنتخب، بل تناقشنا سويا 
للتأك�د ه�ل أن تواج�دي يمثل مش�كلة 
للمنتخ�ب، ال ول�ن أرغب أن أكون س�ببا 

للمشاكل”.
واستدرك: “لم أتحدث يف األمر مع املدرب 
ديدي�ه ديش�امب، فالحدي�ث بيننا فقط 
ع�ن الخط�ط واملباري�ات، لك�ن إذا أراد 

املدي�ر الفني الحديث معي، لن أمانع، وإجماال لقد تجاوزت املوقف 
وأصب�ح خلفي، ما صدمني فقط أن ينادوني بالقرد بس�بب إهدار 

ركلة ترجيح”.
وأردف: “كان بإم�كان الجماه�ري أن تدعمن�ي بعد اللق�اء، لكن لم 
أطلب ذلك، ألنني كنت س�ببا يف إفساد مسرية املنتخب، وحينها كان 
الكل يشعر بالحزن وخيبة األمل، إال أن زمالئي عقب اللقاء أحاطوا 

بي يف غرفة املالبس”.
وتاب�ع ضاح�كا: “لقد تعرض�ت لصاف�رات االس�تهجان يف جميع 
مالع�ب الدوري الفرنيس بس�بب ركل�ة الرجيح، وكذل�ك بعد تعثر 

صفقة رحيي”.
واس�تطرد: “ال، لم نتأثر بنش�وة الفوز بكأس العالم، ألننا حًقا كنا 
جائع�ني للفوز. كنا نعل�م أننا كنا يف فرة يمكنن�ا فيها حًقا فرض 
مس�توى من الهيمنة، لعبنا اليورو بقائم�ة مختلفة عن املونديال، 
كان هن�اك العب�ون ل�م يف�وزوا ب�أي يشء بخ�الف ع�ودة كري�م 

بنزيما”.
واصل: “مقتنع دائما ب�أن الالعبني الرائعني صنعوا للعب مًعا. عىل 
مس�توى الن�ادي. ألعب مع مييس ونيمار، وعندم�ا عاد كريم، قلت 
لنف�يس )رائع، إنه س�الح جديد وإضاف�ة قوية لن�ا(، األمر مروك 
للمدرب لتفس�ري س�بب عودت�ه، لكن بنزيم�ا أدى ما علي�ه، وكان 

هدافنا يف البطولة ب� 4 أهداف”.
وأشار مهاجم سان جريمان: “الخالف بيني وبني أوليفييه جريو أثر 
نس�بيا عىل األجواء داخل الفريق، ألنه أثار ضجة يف وسائل اإلعالم، 
كنت غاضبا للغاية، لكن تحدثت مع جريو واألمر انتهى بعد يومني، 
ولم يثر مش�كلة بل خالف يف الرأي، وتحدثت يف األمر علنا ألنه بكل 

بساطة بدأ أمام الجميع”.
وأكم�ل: “ليس لديَّ أي مش�كلة مع جريو، أتمنى ل�ه التوفيق، لقد 
بدأ بش�كل جيد مع مي�الن، إذا عاد إىل املنتخب، س�أرحب به بأذرع 
مفتوح�ة. لق�د كان قريًبا ج�ًدا من تحطيم الرق�م القيايس لتيريي 
هن�ري، س�يكون م�ن الع�ار إذا ل�م يتم منح�ه فرصة لك�رس هذا 

الرقم”.
ونوه: “لقد اختلفت التوقعات بشأني قبل 3 سنوات، لم ُيطلب مني 
الفوز بكأس العالم، ولك�ن يف كرة القدم، البد من تحمل االنتقادات 
وردود األفع�ال الغاضب�ة عن�د اإلخف�اق، والتعاي�ش مع الفش�ل، 

ألستفيد مستقبال”.
وأوضح: “لقد تجرأ املنافس�ون علينا، وأصبحنا نس�تقبل األهداف. 
لقد هاجمنا منتخب س�ويرسا وسجل يف مرمانا 3 أهداف. لقد رأينا 
اإليجابيات يف مونديال 2018، والس�لبيات يف يورو 2020، لذا علينا 

مراجعة أنفسنا”.
وبش�أن ما يحتاجه الديوك للنهوض مجددا، قال املهاجم الش�اب: 
“الب�د م�ن الف�وز بلقب جدي�د، دوري األم�م األوروبية عىل س�بيل 
املث�ال، فالف�وز عىل بلجيكا وإيطاليا أو إس�بانيا س�يكون رس�الة 
قوية للجمي�ع، ففي البداية قيل إنها بطولة ودية، ولكن رأينا كيف 

استفاد منتخب الربتغال من الفوز بها”.
وختم: “أبلغ 22 عاما ولعبت 50 مباراة دولية مع املنتخب، ال ألتفت 
ملا يقال عني، بل أركز يف امللعب فقط، أحب األرقام القياسية، وأعلم 
أن ليليان تورام األكثر مشاركة ب�142 مباراة، إنه رقم ضخم، لكن 

أمامي الكثري من املباريات، امسكوا الخشب”.



واشنطن/متابعة الزوراء: 
يكاد ح�راك وس�ائل اإلع�ام، العريقة منه�ا والحديثة، 
ال يتوق�ف يف البح�ث ع�ن مخ�ارج وحل�ول للتكيف مع 
التغيريات التقنية الهائلة التي رضبت األس�س والتقاليد 
الكاس�يكية، وذل�ك م�ن أج�ل صناعة الخ�ر وتقديمه 
للقراء أو املش�اهدين أو املستمعني. ولعل تجربة اإلعام 
األمريك�ي ال�ذي ش�هد، وال ي�زال موج�ات متتالي�ة من 
عمليات البيع واالس�تحواذ يف الس�نوات األخرية، تشكل 
نموذجاً الفتاً. وهنا، يحرك هاجس بقاء تلك املؤسس�ات 
ع�ى قيد الحي�اة وتحقيق أرب�اح مجدية ظاه�رة تبديل 
العنارص واالس�تعانة بخرات جدي�دة وتطوير املهارات 
التقني�ة، تحت عناوين متعددة، كالكام عن التكيف مع 
اإلعام الرقمي واالس�تعانة بالفيديو والصور واملقاطع 
القص�رية، وغريها م�ن االقرتاحات، أو حتى االس�تفادة 
م�ن بعض النم�اذج الناجحة لع�دد من وس�ائل اإلعام 
الحديث�ة،. هذا الهاجس ال يقض مضاجع نوع واحد من 

اإلعام فقط، بل يشمل كل أشكاله.
يف اآلون�ة األخ�رية، كان الفتاً خ�ر اس�تحواذ مجموعة 
»أكسل شرينغر« اإلعام األملانية الضخمة عى صحيفة 
»بوليتيك�و« اإللكرتونية، بمبلغ ملي�ار دوالر، بعد نجاح 
األخرية يف تأكيد حضورها العباً مهماً يف اإلعام األمريكي. 
بالطبع هذا مبلغ ضخم يدفع ثمناً ملؤسسة إعامية ولدت 
فق�ط عام 2007. يف حني دف�ع امللياردير جيف بيزوس، 
صاحب رشكة »أم�ازون«، أقل من ثلث هذا املبلغ عندما 
اس�تحوذ عى صحيفة »واش�نطن بوس�ت« عام 2013. 

التي تفوق »بوليتيكو« سناً بعرشات العقود.
يف الواقع، يناقش القّيمون عى اإلعام »التقليدي« راهناً 
أس�باب صعود هذا النوع من الصحف اإللكرتونية، التي 
اس�تطاعت خال سنوات قليلة من منافسة مؤسساته. 
وم�ن املتوقع عى نطاق واس�ع أن تنض�م صحيفة »ذي 
هيل« ه�ي األخرى، إىل قائمة الصح�ف اإللكرتونية ذات 
الحضور الكبري واملتابعة الواسعة، لدى النخبة السياسية 

والرأي العام عى حٍد سواء.
ويف حني تش�ري إحص�اءات ُتعنى بمتابع�ة دخول القراء 

عى املواقع اإللكرتونية، إىل أن »بوليتيكو« تحظى بدخول 
يساوي تقريباً مجموع حركة دخول القراء عى موقعي 
»نيويورك تايمز« و»واش�نطن بوست«، تجري مناقشة 
األس�اليب التي اتبعته�ا تلك الصحيفت�ان اإللكرتونيتان 
الناجحت�ان - أي »بوليتيكو« و»ذي هي�ل« - حتى اآلن، 
مكنتهما من الحصول عى موطئ قدم حقيقية يف سوق 

اإلعام.
ال ش�ك أن رأس امل�ال املوّظف يلع�ب دوراً كبرياً يف نجاح 
أي وسيلة إعامية أو فشلها. وحني نتحدث عن صحيفة 
إلكرتوني�ة، م�ن الواض�ح أنن�ا ال نتحدث ع�ن »املواقع 
اإللكرتوني�ة« اإلخبارية، الرائجة خصوص�ًا يف منطقتنا 

العربية.
فالصح�ف اإللكرتونية التي تخلت ع�ن الطبعة الورقية، 
صح�ف حقيقية ب�كل ما للكلمة من معنى، من أقس�ام 
ومصحح�ني...  ومراس�لني  ومحقق�ني  ومتخّصص�ني 
والنج�اح الذي تحققه تلك الصحف يرتكز يف تكيفها مع 

»العرص«.
وكأي متاب�ع ع�ادي، يمك�ن للم�رء أن ياح�ظ رسع�ة 
وبساطة وتنّوع الخر الذي يجري نرشه يف تلك الصحف. 
لك�ن هن�اك أيضاً رسع�ة تطوي�ره التي تتي�ح لكل من 
الق�ارئ والكات�ب تحدي�ث الخ�ر وتلقيه. وهن�ا يقول 

متخصصون إعامي�ون إن »بوليتيكو«، بالذات، نجحت 
يف التصدي ملشكلتني عانت منهما الصحافة السياسية يف 

ذلك الوقت: البطء واألخبار السياسية اململة.
وملواجهة هاتني املشكلتني تبّنت رسيعاً ما يعرف بأسلوب 
صحاف�ة »األبارتيد« أو الفضائح السياس�ية، بعدما بدا 
واضح�اً أن الجمه�ور يهوى ه�ذا النوع م�ن األخبار. يف 
ذل�ك الوقت كان�ت »بوليتيكو« تنرش م�ا يقوم به موقع 
»تويرت« اليوم، الذي بات مصدر »املعلومة« أو »املوقف«، 

خصوصاً عندما يكون مصدره أحد صناع الرأي.
صحيف�ة »ذي هيل«، ت�ؤدي حالياً دوراً مش�ابهاً، لكنه 
يعتم�د عى اإلرس�ال املكّثف للخر عر مختلف وس�ائل 
التواصل االجتماعي، واستخدام الريد اإللكرتوني بشكل 
كبري، بجان�ب رسعة تطوير الخر والتحقق من صحته. 
ومعل�وٌم، أن الن�رش اإللكرتون�ي، مع تح�ّول أي مواطن 
ع�ادي إىل وكال�ة أنب�اء أو مص�در خ�ر يف ظل انتش�ار 
الهواتف الذكية، بات يش�ّكل منافسة كبرية، ليس فقط 
للصحاف�ة التقليدي�ة، بل أيض�اً لوكاالت األنب�اء املحلية 
والعاملي�ة، التي تواجه تحدياً آخر يتعلق بالتأكد من دقة 

الخر من أجل الحفاظ عى صدقيتها.
كذلك، يبدو اليوم أن خطوط تقس�يم وسائل اإلعام، بني 

مرئية ومسموعة ومكتوبة، قد اختفت.

ص�ارت محط�ة التلفزي�ون تبث ع�ى اله�واء مبارشة، 
وتن�رش الخر عى موقعه�ا اإللكرتوني، وتش�اركه عى 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي. وه�و م�ا تفعل�ه أيضاً 
الصحف، س�واء كانت إلكرتونية أو تقليدية، بعدما نجح 
بعضها يف التحول إىل »محطة تلفزيونية«، إذ باتت تنرش 
الخر مقروءاً عى صفحاتها الورقية واإللكرتونية وعى 
مواقع التواصل االجتماع�ي... وبالتايل، اختفت الفوارق 

ملصلحة تبني عرص »الديجيتال«.
الصح�ف  تل�ك  أس�باب أخ�رى لعب�ت دوراً يف صع�ود 
األمريكية، عى رأس�ها حدة االنقسام والتحيز السيايس، 
وقل�ة التنوع العرق�ي بني الصحفيني، بحس�ب البعض. 
ويضيف هؤالء، أن تركيز األخبار عى متابعة فئة معينة، 
كان محاولة الس�رتضاء جمهور، بدا واضحاً تململه من 
التغي�ريات التي طرأت عى الس�لطة يف الواليات املتحدة، 
مع تويّل أس�ود هو باراك أوباما، رئاسة الباد. وبدالً من 
أن يفتتح هذا التطور املهم يف تكوين السلطة السياسية 
األمريكية مس�اراً تصالحياً، جاءت نتائجه معاكس�ة، إذ 
ازدادت حدة االنقس�ام، وش�ارك اإلعام بكل أش�كاله يف 

تأجيجه وتعميقه.
عندم�ا بدأت الصح�ف اإللكرتوني�ة مس�ريتها، لم تكن 
مختلف�ة ج�داً ع�ن املعتق�دات السياس�ية والصحفي�ة 
الس�ائدة يف الصحافة التقليدي�ة. غري أن خراء إعاميني 
يؤك�دون اليوم أنه�ا تمكنت م�ن هجر تل�ك املعتقدات، 
بعدم�ا نجح�ت أوالً يف ابتكار أس�لوب جدي�د يقوم عى 
نس�خة أرسع وأكثر جذباً لاهتم�ام حول كيفية تغطية 

أخبار السياسة.
ومع تنويع »بوليتيكو«، وغريها من الصحف اإللكرتونية 
الحديث�ة، الخلفي�ة العرقية ملوظفيها بما يتناس�ب مع 
طبيع�ة الحدث الس�يايس، انتقل�ت العدوى إىل وس�ائل 
اإلع�ام السياس�ية التقليدي�ة »املنحازة« أساس�اً، التي 
باتت تغط�ي الحدث بالطريقة نفس�ها. أي بتضخيم يف 
»املعلوم�ة« م�ن دون التضحية بصدقيته�ا، واملزيد من 

نرش األقاويل والهمس والترسيبات.
غري أن التنافس الس�يايس مع تغ�ري اإلدارات األمريكية، 

غالب�اً م�ا كان ه�و مصدر ترسي�ب تلك األخبار، س�واًء 
كانت عن السياس�ة املحلية أو الخارجية. وهذه حقيقة 
معلوم�ة رغ�م نفي السياس�يني له�ا، يف ظ�ل »تصنيف 
تقسيمي« سيايس واضح لوسائل اإلعام األمريكية، بني 

تياري املحافظني والليراليني.
اليوم باتت اإلدارة السياس�ية يف واشنطن، أكثر انكشافاً 
»وشفافية«، مع كل التحفظ عى التوصيف األخري. وهو 
م�ا ش�هدنا فصوله املكثف�ة إّبان رئاس�ة دونالد ترمب، 
ال�ذي وصف عه�ده بأن�ه كان األكثر انكش�افاً وعرضة 
للترسيب�ات... التي تنق�ل أخبار خافات رج�ال إدارته. 
ورغ�م إظه�ار »بوليتيك�و« وغريها من وس�ائل اإلعام 
اإللكرتونية »وجود س�وق قابلة للحياة، ومتعطشة لكل 
التفاصيل السياس�ية والش�ائعات«، عى حد قول نيكي 
أورش، أس�تاذة الصحاف�ة يف جامعة إيلين�وي، الصحيح 
أيض�اً أن السياس�يني ربم�ا يكون�ون أكثر تعطش�اً من 
غريه�م لنرش »أخباره�م«... التي تصن�ع حيثيتهم لدى 

جمهورهم.
يعد باراك أوباما أحد أوائل الرؤس�اء األمريكيني يف مجال 
اس�تخدام وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي للتخاطب مع 
جمهوره والرتويج لخطابه. وهو فعل ذلك حتى من قبل 

أن يفوز يف انتخابات الرئاسة عام 2008.
إال أن »الث�ورة« التي أحدثه�ا دونالد ترمب يف نرش الخر 
و»ترسيب�ه«، فاقت رسع�ة وقدرة أي وس�يلة أو وكالة 
أنب�اء. ب�ل إن تغريداته ع�ى »تويرت« أس�قطت احتكار 

الخر والترصف به وبيعه.
ومن ث�م، مع انزي�اح اإلعام الس�يايس التقلي�دي نحو 
التواص�ل  ووس�ائل  اإللكرتوني�ة  الصحاف�ة  أس�اليب 
االجتماع�ي، بدا واضح�اً أن أهم القصص يف السياس�ة 
األمريكي�ة هي عم�ق اس�تقطاب الناخب�ني األمريكيني 
عى أس�س ثقافي�ة وعرقية. وراهناً، يتص�ارع الحزبان 
الجمه�وري والديمقراط�ي م�ع مؤسس�ات مماثل�ة يف 
كليهما ويتنافس�ان ع�ى الناخبني املتأرجح�ني، بعدما 
صار من الصعب اخرتاق الكتلة الش�عبية لديهما لتغيري 

والءاتها. )عن/صحيفة الرشق االوسط(

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

»أكسل شربينغر« األملانية تدفع مليار دوالر لالستحواذ على »بوليتيكو«
الصحافة »اإللكرتونية« تفرض حضورها على وسائل اإلعالم التقليدية

القاهرة/متابعة الزوراء:
أكدت مصادر حقوقية مرصية اس�تمرار الكاتب الصحفي 
عبد النارص س�امة، يف إرضابه املفت�وح عن الطعام داخل 
حبس�ه االنفرادي بس�جن العقرب، احتجاج�اً عى أوضاع 

الحبس املزرية، والذي بدأه يف 25 سبتمر/أيلول املايض. 
وكان رئيس تحرير “األهرام” الس�ابق قد رشع يف إرضابه 
ع�ن الطع�ام، احتجاج�اً عى حبس�ه االنفرادي يف س�جن 
العقرب ش�ديد الحراسة داخل زنزانة ال تتعدى مرتاً مربعاً، 
شاكياً من عدم رؤيته الشمس منذ اعتقاله يف يوليو/تموز 

املايض، ومنعه من الزيارة وإدخال األدوية الازمة.
وكان�ت قوات األمن املرصية ق�د اعتقلت الكاتب الصحفي 
عبد النارص س�امة، فجر يوم 17 يوليو/تموز املايض من 
منزله بمحافظة اإلس�كندرية، عى خلفي�ة نرشه مقاالت 
صحفي�ة تطالب بالحف�اظ عى الحق�وق التاريخية ملرص 
يف مياه النيل، محماً الرئيس املرصي مس�ؤولية ضياعها. 
ولم يعرض الكاتب عى النيابة س�وى مرة واحدة، ويجري 
تجديد حبس�ه غيابياً بش�كل دوري م�ن دون مثوله أمام 

النيابة.
واقتحم�ت الرشط�ة املرصية، من�زل س�امة واقتادته إىل 
جهة غري معلومة، بس�بب املقال الذي بدأه بعبارة “سيادة 
الرئيس افعلها وتنحى”، ملقياً فيه اللوم عى السودان الذي 

اتهمه بخذالن مرص يف قضية س�د النهضة، وذلك بضغوط 
من الوالیات املتحدة.

وقال�ت مص�ادر مقربة م�ن الكاتب الصحفي إن س�امة 
تعرّض ملضايق�ات أمنية وتهديدات مؤخراً يف أعقاب مقال 
نرشه عى حس�ابه الش�خيص بموقع التواصل االجتماعي 
“فيس�بوك”، طال�ب في�ه الرئيس عب�د الفتاح الس�ييس، 
بالتنحي بس�بب الفش�ل يف إدارة ملف قضية س�د النهضة 
اإلثيوب�ي، يف ظل قرب انتهاء إثيوبياً من امللء الثاني للس�د 

من دون التوقيع عى اتفاق ملزم.

الرباط/متابعة الزوراء:
مش�اركة اإلذاعة العمومية بدورها، 
الوطني�ة  الرتبي�ة  وزارة  تواص�ل 
حض�ور  دائ�رة  توس�يع  مس�اعي 
اإلنجليزية، بإطاقها برنامجا إذاعيا 
يحس�ن مع�ارف األطف�ال ومختلف 
الرشائح املستمعة عى مستوى هذه 

اللغة.
وس�تكون خطوة الرنام�ج اإلذاعي 
املس�تمعني،  ج�ذب  ره�ان  أم�ام 
رقع�ة  انحس�ار  أم�ام  خصوص�ا 
االس�تماع إىل “الرادي�و” يف صف�وف 
األطف�ال، واالنتش�ار الكب�ري ال�ذي 
تعل�م  وقن�وات  منص�ات  تش�هده 
وس�ائل  مختل�ف  ع�ى  اإلنجليزي�ة 

التواصل االجتماعي.
الوطني�ة  الرتبي�ة  وزارة  وأنه�ت 
الوزارة إىل عل�م التلميذات والتاميذ، 
وأمهاتهم وآبائهم وأولياء األمور، أنه 
سيتم ابتداء من يوم اإلثنني الرشوع 
يف ب�ث برنام�ج إذاعي جدي�د لتعلم 

اللغة اإلنجليزية.
ومن�ذ س�نة 2015، أص�در املجل�س 
األع�ى للرتبي�ة والتكوي�ن توصي�ة 
ب�إدراج اللغ�ة اإلنجليزية يف الس�نة 
الرابعة م�ن التعليم االبتدائي، يف أفق 
نهاية الس�نوات العرش الجارية، من 
أجل توفري املدرس�ني واس�تكمال ما 

تتطلبه من عدة بيداغوجية.
من جهتها، بقي�ت طروحات اللجنة 
الخاص�ة بالنم�وذج التنم�وي ع�ى 
املس�توى اللغوي منحرصة يف إعادة 
املوجود بالدفاع عن اللغات الوطنية، 
والدف�اع ع�ن االنفت�اح ع�ى اللغات 
األجنبي�ة؛ وه�ي توصي�ات تقليدية 
طرح�ت ع�ى مس�توى مؤسس�ات 

عديدة.
أن�ه  إىل  وتش�ري معطي�ات رس�مية 
س�نة 1995، عند افتتاح الجامعات 
كان  باملغ�رب،  األنجلوساكس�ونية 
م�ا ب�ني 10 و15 يف املئة م�ن الطلبة 
يلج�ون الجامع�ة دون الحاج�ة إىل 
تقوية لغوية، فيم�ا تغيب املعطيات 

الدقيقة بالنسبة للوقت الراهن.
يف  وباح�ث  أس�تاذ  باح�و،  حفي�ظ 
س�لك الدكتوراه بكلية علوم الرتبية، 
سجل أنه “ال أحد ينكر أن منظومتنا 
الرتبوي�ة املغربي�ة تعان�ي من عجز 
لغ�وي يعتمد ع�ى اللغة الفرنس�ية 
اللغ�ات  مقاب�ل  يف  كب�ري،  بش�كل 

األجنبية األخرى”.
وأضاف باحو أن الفرنس�ية لم تعط 
اإلضاف�ة املرج�وة منها طيل�ة أكثر 
م�ن نص�ف ق�رن، إذ ت�م اعتمادها 
كلغة أجنبية أوىل، “وبالتايل أصبحت 
الدوائر الرس�مية بالباد تفكر جديا 
يف تنويع العرض البيداغوجي للغات 
التدريس، من خال اعتماد بكالوريا 

إنجليزي�ة، وإعط�اء حي�ز زمن�ي ال 
ب�أس به لهذه اللغة، وإن لم يرق بعد 
إىل الطموح�ات”، مردفا بأن “وزارة 
التعلي�م العايل فرض�ت عى الباحثني 
مقال�ة  ن�رش  الدكت�وراه  س�لك  يف 
علمية محكمة باإلنجليزية يف إحدى 
املجات املصنفة دوليا قبل مناقش�ة 

األطروحة”.
ويرب�ط خط�وة ال�وزارة والرشك�ة 
الوطني�ة لإلذاع�ة والتلف�زة بفعلية 
محاوالت املنظومة الرتبوية املغربية 
تنوي�ع لغ�ات تدريس�ها، واالعتماد 
ش�يئا فش�يئا عى اللغة اإلنجليزية، 

باعتبارها لغة حية.
كما اعت�ر باحو أن “املغرب يخوض 
التنمي�ة  تحقي�ق  نح�و  الس�باق 
دويل متس�م  املنش�ودة، ويف س�ياق 
بالتعقيد، لكن يف الوقت نفسه يراهن 
ع�ى لغة فرنس�ية منهكة بش�هادة 
متس�ائا:  أنفس�هم”،  الفرنس�يني 
“ملاذا مازال املغ�رب يراهن عى هذه 

اللغة؟”.

الصحفي املصري عبد الناصر سالمة يواصل 
إضرابه عن الطعام لليوم التاسع

هل يتم إنهاء هيمنة الفرنسية؟

اللغة اإلجنليزية على أثري اإلذاعة املغربية

بغداد/متابعة الزوراء:
تع�د االنتخاب�ات حدًث�ا مفصلًي�ا 
ل�ه أهمية قصوى ل�دى املواطنني، 
الذي�ن  الصحفي�ني  ل�دى  وكذل�ك 
يتطلّع�ون لتغطية الوقائع والذين 
تقع عليهم مسؤولية تبيان آليات 
التعام�ل مع هذا املوض�وع وبكل 

شفافية ومهنّية.
فيما ييل، تقّدم ش�بكة الصحفيني 
الدوليني عدًدا من الخطوات الازمة 
س�يغّطون  الذي�ن  للصحفي�ني 

االنتخابات العراقّية: 
ماذا ينبغي عى الصحفي فعله؟

أواًل، قبل االنتخابات:
1(  التعري�ف بقان�ون االنتخابات 
والفق�رات الت�ي يتضّمنه�ا وعدم 
االكتفاء بم�ا تطرحه جهات ربما 
تك�ون ه�ي املس�تفيد األك�ر من 

ثغرات القانون.
االنتخابي�ة  الدوائ�ر  2(   تحدي�د 
وأعداده�ا وآلية التقس�يم ومركز 

االقرتاع وكيفية التصويت.
3(  مراقبة الحمات اإلعامية وما 
تنتجه أحياًن�ا من محاوالت إيهام 
الناخبني برضورة اختيار مرش�ح 
وبأش�كال  أخ�رى  دون  لجه�ة 

مختلفة منها الرتهيب.
اق�رتاع يوج�د  4(  يف كل عملي�ة 
جه�ات ديني�ة تلب�س التصوي�ت 
ثوًبا عقائدًيا للس�يطرة عى إرادة 
الجمهور، وهن�ا يأتي دور اإلعام 
بتسليط األضواء عى حقيقة األمر 
وموازنة املعادلة االنتخابية بشكل 

سليم.
املرش�حني  برام�ج  وض�ع    )5
املي�زان  يف  السياس�ية  واألح�زاب 
وتمك�ني الجمهور من تش�خيص 
الط�رح  وواقعي�ة  مصداقي�ة 
الدعائ�ي، وكما ه�و معتاد يطرح 
مرش�حون الكث�ري من املش�اريع 
مثل تعبيد الشوارع وبناء املساكن 
وتوف�ري الوظائ�ف وغ�ري ذلك من 
وعود ليس�ت من ضم�ن صاحية 
الرملان ألّن دوره ترشيعي ورقابي 
ع�ى عك�س الحكوم�ة ذات الدور 
التنفي�ذي وه�و م�ا يع�د خديعة 

كرى للناخبني. 
)الرش�وة  الس�يايس  امل�ال   )6
االنتخابي�ة( وما يت�م تقديمه من 
وع�ود أو مبال�غ مالي�ة أو أم�ور 
األص�وات  رشاء  غايته�ا  مادي�ة 
وضمان كسب الناخب بشكل غري 

مرشوع.
 7( تذك�ري الن�اس بأنه�م الثق�ل 
األكر يف ه�ذه العملية وأال يكونوا 
االنتهازية والنفعية  لعبور  وسيلة 

عى حساب مستقبلهم.
التج�ارب  اىل  االنظ�ار  لف�ت   )8
االنتخابي�ة الس�ابقة وتش�خيص 

مواطن الخلل.
بانتظ�ار  ثانًي�ا، مهم�ات كب�رية 

الصحفيني يف يوم االنتخابات
ع�ى الصحفي�ني مراع�اة رغب�ة 
املواطن�ني بمعرف�ة كي�ف تجري 
األمور يف مراكز االقرتاع، ومستوى 
التنظيم، وطريقة تعامل القائمني 
ع�ى العملية االنتخابي�ة، وما هي 
الت�ي  املمارس�ة  ه�ذه  تفاصي�ل 
يف�رتض أن تكون بمس�توى عال 
م�ن الش�فافية والنزاه�ة، وه�ل 
هناك تأثري عى استقالية االختيار 
وردود أفع�ال املواطن�ني حول تلك 
االجراءات، ويف الجهة املقابلة ال بد 
من متابعة املؤتمرات التي تعقدها 
االحزاب والكيانات وإعداد التقارير 
السياس�يني  ترصيح�ات  ع�ن 
واألح�زاب واملرش�حني بما يخص 
الخروق�ات، بم�ا فيه�ا األمنية يف 
ح�ال حدوثه�ا، وتعقيباته�م عى 
س�ري االنتخابات وصوال اىل عملية 
اغاق صنادي�ق االقرتاع واملبارشة 
بالعد والف�رز األويل داخ�ل املراكز 
تل�ك  بنق�ل  وم�روًرا  االنتخابي�ة 
للوص�ول  وتأمينه�ا  الصنادي�ق 
اىل مراك�ز التجمي�ع الخاصة بها 
بشكل مثايل وترقب ساعة اإلعان 
النهائ�ي ألعداد أص�وات الناخبني 

واملرشحني الفائزين.
ثالًثا، ما بعد إعان النتائج

حتى وإن تّم االنتهاء من التصويت 
والنتائ�ج، ف�إّن دور الصحف�ي ال 
ينتهي عند هذا الحد، بل س�تكون 
الق�وى  م�ع  أخ�رى  وجه�ة  ل�ه 
الفائزة وما جديدها وكيف ستفي 
بوعودها االنتخابية وهل ستكتفي 
بتقدي�م مصلحة ناخبيه�ا أم أنها 
س�تعمل كجه�ة تمثل السياس�ة 
الترشيعي�ة للب�اد، وبالتوازن مع 
ذل�ك ما ال�ذي س�يتغري يف الوضع 
السيايس للباد، فضًا عن متابعة 
املس�تقبلية  وال�رؤى  التص�ورات 
التي من املمكن أن تطلقها مراكز 

القرار السيايس كخطة عمل.

 نصائح يمك�ن للصحفيني العمل 
بها خال تغطياتهم الصحفية:

  االط�اع عى القان�ون االنتخابي 
ودليل الحمات االعامية.

  االس�تقالية اواًل، ألن�ك صحفي 
ولي�س موظفا يف حزب س�يايس، 
مي�ول،  لدي�ك  كان�ت  وإن  حت�ى 
فاألوىل تغليب املهنية عى قناعاتك 

الشخصية.
   تجن�ب اللغة االنفعالية والتي قد 
ت�ؤدي اىل العن�ف االنتخابي وعدم 
املس�اس بمش�اعر الناخبني حتى 

وإن كانوا ال يمثلون كتلة كبرية.
   عدم تغافل صوت العامة بس�بب 
السياس�يني  بمتابع�ة  االنش�غال 

وترصيحاتهم.
  اللغ�ة املنحازة واملس�يئة ليس�ت 
من أخ�اق الصحفيني ب�ل عليهم 

مواجهتها بكل أخاقيات املهنة.
وع�دم  الحقائ�ق  يف  التدقي�ق     
االنجرار خل�ف ما تروجه منصات 
لتس�قيط  ستس�تخدم  ممول�ة 

الخصوم.
   االعتم�اد ع�ى أكثر م�ن مصدر 
لصناع�ة قصتك الخري�ة والحذر 
كل الح�ذر م�ن األخب�ار املضلل�ة 
وع�دم اللج�وء اىل خي�ار املصادر 
املجهول�ة من قبي�ل رصح مصدر 
مقرب أو مطلع أو رفض الكش�ف 

عن اسمه.
  تبس�يط املعلوم�ات وتلخيصه�ا 

بشكل ال يؤثر يف دقتها.
مراعاة حقوق االقليات ومكونات 

املجتمع العراقي.
ترش�ح النس�اء له اهمية كبرية يف 
تمكينه�ا من املس�اهمة بالعملية 

السياسية ألن ذلك حق دستوري.
هن�اك اعام يتب�ع لكيانات تمتلك 
الس�اح واملال والنفوذ الس�يايس 
ق�د يلع�ب دورا س�لبيا م�ن خال 

التشويش عى الناخب.
االنس�انية  للقص�ص  االنتب�اه 
ومتابع�ة مش�اركة ذوي االعاق�ة 

وكبار السن.

التقليدي�ة  غ�ري  الزواي�ا  اختي�ار 
واملمي�زة لبناء قص�ة تثري اهتمام 
الجمهور وس�ط زخم من االخبار 

التي تتناول يوم االقرتاع.
ع�دم اس�تباق النتائ�ج النهائي�ة 
للتصوي�ت بتكهنات ال تس�تند اىل 

وثائق او اعان رسمي.
مقتطفات م�ن قانون االنتخابات 

النيابية العراقية  
االنتخاب�ات  قان�ون  يقّس�م 
الجدي�د، الذي ص�ادق عليه رئيس 
الجمهوري�ة العراق�ي يف 5 ترشين 
الثاني/نوفمر املايض، املحافظات 
إىل دوائ�ر انتخابي�ة صغ�رية عى 

أساس األقضية واملدن.
خص�ص مقعًدا برملانًي�ا لكل 100 
أل�ف نس�مة، ويف ح�ال ق�ّل ع�دد 
أل�ف   100 القض�اء ع�ن  س�كان 
يدمج م�ع قضاء مج�اور لتجنب 

تلك املشكلة.
امل�ادة 22 م�ن قان�ون انتخاب�ات 
مجل�س الن�واب العراق�ي رق�م 9 
لس�نة 2020، التي نص�ت عى أن 
الدعاية االنتخابية الحرة هي حق 
مكفول للمرش�ح بموجب أحكام 
ه�ذا القان�ون، تب�دأ م�ن تاري�خ 
املصادق�ة ع�ى قوائم املرش�حني 
من قبل املفوضية العليا املس�تقلة 
لانتخابات وتنتهي قبل 24 ساعة 

من بدء االقرتاع.
يتنافس 3242 مرشًحا، مقسمني 
ما بني مرشحني مستقلني وآخرين 
تابعني ل�21 تحالفا و109 أحزاب 
وحركة سياسية، لنيل 329 مقعًدا 
يف مجل�س الن�واب العراق�ي، عر 
خامس انتخابات نيابية تش�هدها 

الباد منذ عام 2003.
بحسب إحصائيات املفوضية يبلغ 
ع�دد العراقي�ني الذي�ن يح�ق لهم 
التصويت يف االنتخابات الحالية 24 
ملي�ون و29 ألف و927 ش�خًصا، 
موزعني ع�ى 8 آالف و273 مركزا 
انتخابي�ا يف عموم أنح�اء العراق. 
)عن/شبكة الصحفيني الدوليني(

االنتخابات العراقية اقرتبت.. هذا ما ينبغي 
على الصحفيني فعله
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أمحد رجب شلتوت 
عطي�ة،   رض�ا  الدكت�ور  كت�اب   يذكرن�ا 

»العائش يف الرسد« بداية من عنوانه برواية   

»العائش يف الحقيق�ة«، عن إخناتون الذي 

ع�اش حياته داعي�ا إىل الحقيق�ة ، وكذلك 

الروائي العربي األشهر، نذر حياته للرسد، 

فع�اش فيه و له، لذا يظهر لنقاده كل يوم 

جديدا يف رسده يمكن تناوله بالدرس، رغم 

مئ�ات املقارب�ات النقدي�ة  و األطروحات 

األكاديمية التي تناولت أدب نجيب محفوظ 

منذ بداية رحلته ش�ديدة الث�راء وحتى ما 

بعد رحيله. 

       وق�د كان الناق�د واعي�ا بتلك الحقيقة 

لذا ب�دأ كتابه بطرح الس�ؤال: م�اذا يبقي 

م�ن نجيب محفوظ ؟ ،ويس�تعري من جاك 

دريدا مقولته عن النص وأنه آلة تنتج عدًدا 

م�ن اإلحاالت ال حرص له�ا، فالنص عالمة 

مرتحل�ة أب�ًدا وطامل�ا أّن ال نص محس�وم 

الدالل�ة وأن املعنى مرجأ أبًدا س�يبقى أدب 

نجي�ب محفوظ جدي�رًا ب�كل درس نقدي 

وإع�ادة قراءته باس�تمرار، فض�اًل عن أن 

هن�اك عديدا من النص�وص املحفوظية لم 

تنل حقها من القراءة النقدية.

وهو يعترب املبدع الكبري

خلية حية من نسيج الوجدان

 الجمعي للش�خصية املرصية والعربية بل 

للش�خصية اإلنس�انية عموًم�ا، و يرى أن 

كتابات نجي�ب محفوظ  س�تبقى رشياًنا 

رئيس�ًيا يف جس�د األدب العربي واإلنساني 

ككل. فق�د مارس فنوًن�ا جمالية عدة؛ من 

كتابة الرواية إىل عطاءاته املتنوعة يف القصة 

القص�رية، و تجارب�ه ىف كتاب�ة امل�رسح؛ 

باإلضافة إىل إسهاماته يف كتابة السيناريو 

الس�ينمائي واملقال. وكما تشعب محفوظ 

نوعًي�ا يف ممارس�ة مختلف أل�وان الكتابة 

فقد تميز كيًفا وتنوع أس�لوًبا يف تكنيكات 

كتابات�ه يف كل جن�س إبداعي خاض غمار 

الكتابة فيه، كم�ا تعاظم إنتاجه كًما فيما 

يناه�ز الس�تة والخمس�ن كتاًب�ا.  تتبعت 

كتاب�ات محفوظ الش�خصيَة املرصيَة منذ 

مراحل تكوينها الجنينيي ىف مس�تهل فجر 

الحض�ارة اإلنس�انية، ث�م واص�ل تطوافه 

ع�رب مرحلة الحض�ارة العربية اإلس�المية 

باس�تلهامه نماذجها الرتاثية وإفادته من 

حكيها الش�عبي كألف ليلة وليلة؛ ليستمر 

رصده للش�خصية املرصي�ة حتى العرص 

الحديث بكل تحوالته الفكرية والسياسية، 

كما ت�رسي يف أدب محف�وظ روح ثورية، 

تطلع متناٍم للتغ�ري لبلوغ األفضل، التخاذ 

العل�م طريًقا للحي�اة ال يلغ�ي الدين، إنما 

يس�دد احتياج�ات العقل الب�ري، فأدب 

محفوظ يسعى إلرساء توافق بن الروحاني 

وامل�ادي، والس�ماوي واألريض. وبق�در ما 

كان أدبه يحتف�ظ لكتابته ببصمة إبداعية 

تميزه بقدر ما كان 

طليعًي�ا يمتلك رؤية اس�ترافية. وتكمن 

فرادة أدب محفوظ وعبقريته يف أنه »يقدم 

أدًبا متعدًدا يف طبقاته الداللية، ال يقف عند 

مستوى سطحي للحكي الدرامي، فما يلبث 

أن يحل�ق يف آفاق رمزية، فهو أدب يتجاوز 

كل ح�دود الزمان وامل�كان، ليقوم بتخليق 

النماذج الكونية الكربى وحكايات الوجود، 

فيس�تعرص جوهرها ويقدمه�ا مقطرة يف 

قنينة رمزية وقوارير أمثولية«.

رسديات األصوات املتعددة

يخص�ص الكت�اب  باب�ه األول لتن�اول ما 

يع�رف برواي�ة وجهة النظ�ر أو »رسديات 

األص�وات املتع�ددة«  وهي تقني�ة رسدية 

تعتمد ع�ى تعدد الرواة وتن�وع منظورات 

الرؤي�ة والحكي، في�درس يف الفصل األول 

رواي�ة »مريام�ار«)1967( ، الت�ي بلورت 

رؤي�ة محف�وظ لث�ورة يولي�و وانتق�اده 

لبعض س�لبياتها،  حيث يقدم األحداث من 

خالل أربع�ة رواة مختلفن يمثل كل منهم 

جي�ال مختلف�ا، وكذل�ك لكل منه�م رؤيته 

الخاصة وتكوينه الفكري ، وبالتايل يختلف 

منظ�وره ألحداث ثورة 1952، وبهذا تقدم 

الرواي�ة رؤي�ة بانورامية متع�ددة األبعاد 

للواق�ع وأحداث�ه، فالرواي�ة وه�ي تتخ�ذ 

موقفا ناقدا للش�مولية كان البد أن تطرح 

أكث�ر م�ن ص�وت  بدال م�ن االعتم�اد عى 

صوت رسدي واحد يف شموليته.  ثم يتناول 

الفص�ل الثاني رواية »ي�وم ُقِتل الزعيم« ) 

1985(، ويمكن اعتبارها بمثابة محاكمة 

روائية لنظام السادات، فيتبادل الرسد فيها 

ثالث شخصيات عيل نحو مختلف، إذ يقدم 

ال�راوي األول الح�دث من خ�الل منظوره 

الخاص، ثم نتلقى الحدث نفسه من وجهة 

نظ�ر أخرى يقدمه�ا ال�راوي الثاني، وهو 

بدوره يضي�ف إىل ما س�بق أحداثا جديدة 

، بينم�ا ال�راوي الثالث يعيد م�ن منظوره 

تقدي�م كل األح�داث مضيف�ا له�ا أحداث�ا 

جديدة ، فيما يس�ميه الناقد »لولبية الرسد 

وتقنية األصوات املتعددة«. 

الرسد الفسيفسائي  

الب�اب الثاني من الكت�اب خصصه الدكتور 

رض�ا عطي�ة لدراس�ة م�ا أس�ماه »الرسد 

الفسيفسائي«، وهو نوع من القص الحداثي 

يتج�اوز كل التعريف�ات التقليدي�ة لألن�واع 

األدبية حيث يش�كل يف الكتابة عرب النوعية 

نس�يجا كتابيا تتش�ابك فيه خيوط الرسدي 

بالش�عري والقصة القصرية بقصيدة النثر. 

كذلك «يتش�كل النص من وحدات قصصية 

الذات�ي،  اس�تقاللها  منه�ا  ل�كل  قص�رية، 

لكنه�ا تتض�ام بنائيا عن طري�ق آليات مثل 

التج�اور والت�وازي والتزامن لتش�كل لوحة 

جدارية كربي تتكون م�ن وحدات منفصلة 

ومتصل�ة«. ويدرس الفص�ل الثالث »أصداء 

الس�رية الذاتي�ة وقد ص�درت يف كتاب خالل 

ع�ام« 1995« وإن كان قد نرها صاحبها 

يف جري�دة األهرام قبل ذلك بأكثر من س�بع 

املتموِّج�ة  س�نوات، بتكويناته�ا الرسدي�ة 

وتنوع القوال�ب التي تس�تخدمها، فأصداء 

الس�رية تتكون من وح�دات قصصية يغلب 

عليه�ا الق�رص ترص�د ومض�ات م�ن حياة 

الكاتب، تتحرر من التتابع الزمني املتصاعد، 

معتمدة عى صوت س�اردها الذي تتداعي يف 

وعيه لقطات مكثفة من الذكريات واألحالم 

وشذرات من املايض البعيد، وقد ينطق النص 

أحيانا بلسان شخصية خيالية مثل عبد ربه 

التائ�ه ال�ذي هو ص�وت الحكم�ة والحدس 

بم�ا وراء الغي�ب، وه�و الصوت ال�ذي يكاد 

يتماه�ى مع صوت محفوظ ذاته. و الفصل 

الرابع  يتن�اول املجموعة القصصية »صدى 

النس�يان«  وه�ي تض�م نصوص�ا قص�رية 

قديم�ة ت�م نرها يف ع�ام9991،  لم يش�أ 

نجيب محفوظ نرها وقت كتابتها، فإنها 

تحمل قس�مات أعمال أخ�رى حيث  الحارة 

ذات ال�دور املح�وري ، بينم�ا تغل�ب تيمات 

محفوظي�ة أثرية مثل الفق�د ودوران عجلة 

الزمن والوقوف عى طل�ل املكان، باإلضافة 

إىل تكرار وجود شخصيات بعينها مثل شيخ 

الحارة وإم�ام الزاوية. غ�ري أن رضا عطية 

يرى أن الحضور املتكرر يف نصوص املجموعة 

يس�هم  املحوريت�ن  الش�خصيتن  لهات�ن 

يف تالح�م حلقات الق�ص مش�كلة متوالية 

رسدية، تتسم بالتشابك وبالتكامل البنيوي 

املرتبط بخيوط تمتد من تلك الشخصيات إىل 

بقية سكان الحارة. كذلك يلتفت  رضا عطية 

إىل خصائ�ص رسدية تميز ه�ذا العمل مثل 

اتباع أسلوب كتابة السيناريو السينمائي يف 

بعض املش�اهد القصصي�ة من حيث رسعة 

اإليقاع او إبطائه تحريا لدقة تصوير دقائق 

الحالة النفسية للشخصية القصصية .

الحديقة الخلفية

 خص�ص الكات�ب الب�اب الثالث م�ن كتابه 

لدراس�ة رسديات الحلم عند نجيب محفوظ 

عرب النصوص الرسدية التي تدور بالكامل يف 

فضاء الحلم، بما للحلم من تمثيل لالش�عور 

ينعك�س عى لغة الرسد الحلمي وش�فراتها 

الرمزية، فيدرس الفصل الخامس مجموعة 

»رأيت فيما يرى النائم« الصادرة عام 1982، 

يف حن يتناول الفصل السادس »أحالم فرتة 

النقاهة« 2004، حيث تنحو النصوص نحو 

» إقامة عوالم رسدية عى ضفاف الغرائبية 

التي تك�رس مرايا املأل�وف« وتفارق املنطق 

الس�ببي وفق املعتاد يف حال�ة الصحو.   ويف 

الفص�ل األخ�ري »الحديقة الخلفي�ة لنجيب 

محف�وظ«، يتن�اول الناق�د كت�ب »األحالم 

األخرية«، وهو الجزء الثاني من »أحالم فرتة 

النقاه�ة«، 5102 ،رموز الحل�م ويفكيكها، 

وصوالً إىل اكتشاف أمنيات الحالم أو الراوي، 

مؤكداً أنه�ا يف الغالب رؤى أكث�ر من كونها 

أحالما.
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ثقافية

مازال لدى جنيب حمفوظ ما يستدعي النقد

 

قصيدة

نهى الغزي
نقشت حروف اسمِك 

فوق جبال العشق 
عله يكون أحد نياشيني 

عند املشيب 
أوجزت لِك هناك 

تأريخا .. كتبت فيه 
كنت أنا بن أضالعِك 
وها أنا راحل لقلبِك 

فال تظني رحييل 
يبعد وجودي فأنا بن 

العقل والقلب
ذكراي ترسي

أقسم لِك بتلك النبضة 
التي رأيتِك فيها 

فتسارعت لِك واحتضنتك
ميثاق مودتنا عند الجبال 

تلوح .. 
مدي بيدِك وأميض عليه 

عهودِك ووعودِك 
وإياِك أن تنقيض ما أمضيت 

سأسمح لِك بحذف حرف 
من حروف أسمي 
رشط اكتمال فيه

عنوان عشقنا 
دوني عدد املسافات 

التي حملت بها حقائب 
نبضاتي وأتيت إليِك فيها 

رحيق وردِك ما كان يبقي يل 
نفٌس أللوذ بن عطرِك وأثمل 

ماذا فعلِت عند بوابة قلبي 
أتيِت بخفة الليل أم أطللِت

عند نافذتي ك قمٍر
أنار يل طريق حبي 

كلما فعلِته أنِت
ال يصدق .. أنِك نائمة 

أسقطِت عروش إمرباطوريتي 
وتقولن أنِك نائمة 

كيف ؟ 
أنِت قمٌر وهكذا استعمرت 

جوف صدري 
ماذا لو كنِت شمساً ؟

أعلم أنني ..
عند إرشاقتك أهزم .

أمريتي النائمة  

حوراء شهيد حسني 
    طاملا اتش�حت القصائد الحربية بخيالها الواس�ع 
وصورها الحية املرتجمة عرب ألفاظها وس�ياقاتها إذ 
يرتاءى  جيش�ا املعركة بص�ورة حركية  يمتزج فيها  
القتل  مع س�قوط األبطال رصعى مثخنن بالجراح 
باإلضافة إىل  ألس�نة الن�ريان والدخان املتصاعد الذي 
يحول دون بزوغ أش�عة الش�مس  مستلهما الشاعر 
من تل�ك الصور مجتمع�ة النتاج املعن�وي للنرص يف 
املعركة ، وقوة الجيش املنترص، وكياسة قائد املعركة 
، بيد أنَّ ذلك النفس الوصفي أخذ بالتاليش يف الش�عر 
املع�ارص فل�و يمننا أبصارن�ا صوب دي�وان ) كاهن 
الخذالن ( بجزئه الثاني لألديب » عيل الشيَّال«  وجدنا 
بونا شاسعا يف كيفية تناوله ملوضوع الحرب ، فراحت 
نصوصه تكشف محنة الكاهن ، ورهاب أسئلته عند 
عتب�ات الحروب والطغيان واالحت�الل واملوت ليكون 
ذل�ك الديوان محطات  الخذالن املرعة عى الفجائع 
والس�خريات الفادح�ة ، وب�إزاء ه�ذا املعط�ى باتت 
ومضات الش�اعر  التي كانت أوىل التحوالت الثقافية 
يف القصائد الحربية تس�طر السأم من أزلية الحروب 
والي�أس من نهايتها ) حينم�ا زادت / ذنوبي الربيئة 
/ عدمن�ي الوطن / بحرب ال تنته�ي( ، وبهذا النص 
نلحظ  مرجعيات جديدة بما بدى حارضاً ومستحوذاً 

عى مخيلة الش�اعر محوالً الرسور الذي كان يش�عر 
به الش�اعر القدي�م إىل خ�وف ورصاع حتى أصبحت 
قصي�دة الحرب الحديثة تش�اطر » دانتي » بجحيمه 
) املعلمة : ماذا تريد أن تكون يف املس�تقبل؟ / التلميذ 
: جندي / املعلمة : ملاذا ؟ / التلميذ : كي استش�هد / 
املعلمة : وملاذا ؟ / التلميذ : كي أشاهد أبي يف الجنة / 
وأبصق بوجهه . ( ، عند التمعن جيداً يف النص نجده 
ينهض عى عملية تش�ويش داليل متعمد من الشاعر 
ع�ى القصد الكالمي تحديدا يف املقطع ) أش�اهد أبي 
يف الجنة / وابصق يف بوجهه( فقد رأى فيه الش�اعر 
وسيلة مثى إليجاز الكالم الذي يشعر به عن مخلفات 
الحروب ، فعالقة التضاد بن الدخول للجنة ، والبصق 
بوجه األب ، تش�كل منبهاً سياقياً للمتلقي ، ومحفزاً 

لالنتقال إىل الدالالت الثقافية الجديدة ومنها:-
 �� يتفق املايض والحارض عى أنَّ الرصعى يف الحروب 

يدخلون الجنة .
�� عن�د تتبع الس�ياقات النصية األخ�رى يف الديوان 
نلح�ظ أنَّ الجن�دي األب  ق�د خ�رِس عم�ره من أجل 
الوط�ن م�ا ه�و إال وهماً كش�ف حقيقت�ه  الجندي 
األب�ن ،فالوطن ُمباع مبس�قاً ) الَعلم الذي أستش�هد 
/ م�ن أجل�ه نصف الش�عب / كانت زوج�ة الرئيس 
/ تس�تخدمه ألغ�راض خاصة / يف رسير / الس�ائق 

الش�خيص ( . لق�د خي�ب النص الح�ارض أفق توقع 
الق�ارئ ، إذ حل�ت نظ�رة األبن ) النظ�رة املعارصة(  
محل األب ) نظرة املايض( يف كشف ماهية الحروب ، 
فالح�رب ما هي إال غوالً أكوالً التهم الجميع وال يزال 
يتطلع للمزيد ) الحرب جائعة يا أبتي / ولم يتبَق من 

جسدي / شيئا ليطعمها( .
    ولعل له�ذه التحوالت الثقافية إرهاصات ارتبطت 
بعالق�ة التفاعل بن القادة والجن�ود ، فلم ُيعد هناك 
م�ن يبايل بالجندي ومس�توى معيش�ته  حي�اً ) باع 
أنواط الش�جاعة / وأوس�مة النرص / لريتق حذاءه 
املمزق�ة( ، ومس�توى معيش�ة عائلته بع�د وفاته ) 
السماء رحيمٌة جداً / ألنها تسمح للشهداء / برؤية 
أطفالهم يتس�ولون (  ، وبذلك ص�ارت الحروب رمزاً 
للضي�اع وفقدان الحقوق بدل اس�رتجاعها . وأصبح 
األطف�ال يف تل�ك املجتمع�ات مردي�ن مهزومن ال 
يجيدون ش�يئاً إال َعْد قب�ور املوتى ) أطفال قريتي / 

يجيدون عدَّ القبور/ أرسع من فيثاغورس ( .
  ويف الخت�ام ش�كلت تل�ك النصوص وغريه�ا مما ال 
يتسع املجال لذكرها تعبرياً رامزاً ألفكار مبدع النص 
ومشاعره , وعملت عى تشفري بعض رؤاه ومواقفه 
تج�اه القضايا اإلجتماعي�ة والّسياس�ية والثقافية 

تبعاً لثنائية الذات املوضوع .   

التحوالت الثقافية يف بنية القصيدة احلربية قراءة يف ديوان » كاهن اخلذالن«

 اياد خضري
س�ؤال بعد االخري احدى قصص املجموعة 
والت�ي تحت�وي ع�ى )8( قص�ص قصرية 
) 14( قص�ة قص�رية ج�دا و) 82( القصة 
الومض�ة، سأس�لط الض�وء ع�ى بع�ض 
القصص القصرية، اضاءة متواضعة، أجاد 
الق�اص هيثم الجاس�م برس�م ص�ورة أو 
فك�رة كل قصة تختلف عن االخرى بحبكة 
مرتاصة تساعد القارئ عى تذوقها كونها 
بعي�دة عن الغموض، وألن�ه يمتلك قدرة او 
خربة يف الكتابة القصصية جعلها ذات لغة 
س�هلة ومتنوع�ة، تيار الوع�ي / الخيال / 
رمزية / بعضها قريبة من الواقع، اسلوبها 
بارز للمتلقي يقول الناقد الفرنيس ) مايكل 

ريفاتري(:
 ) االس�لوب هو الربوز الذي تفرضه بعض 
لحظات تعاقب الجمل ع�ى انتباه القارئ 

فاللغة تعرب واالس�لوب يربز(
قصة ويبدأ عهد جديد 

قصة تحكي عن ملك يصاب بمرض رسطان 
امل�خ وكانت هن�اك بغلة تعب�ث بالحديقة 
تقضم االزهار والورود مسببة حزن شديد 
للملك�ة تتجنب  غضب امللك، عندما وصلت 
حال�ة امللك لحد اليأس أمرت امللكة الطبيب 
ان يقط�ع راس البغ�ل ويرك�ب ب�دل راس 
امللك، حت�ى يبقى الحاكم ثابتاً للبالد، لكنه 
صار سخرية ملك براس بغل، القاص هيثم 
الجاس�م أعتمد عى التناص مع الحكايات 
املرصي�ة التي تبتعد ع�ن الواقعية، فنتازيا 
م�ع الخي�ال أس�تطاع الق�اص أن يتفاعل 
م�ع القارئ بعن�رص التش�ويق، الحضارة 
الفرعوني�ة فيه�ا الكث�ري من الرس�ومات 

والتماثيل التي تجسد انسان برأس حيوان، 
لكن الحقيقة ان املرصين كانوا يقصدون 
من هذا التجسيد شيئاً دينياً، االله أنوبيس 
ه�و تمث�ال بوج�ه كل�ب أو ذئب وجس�م 
انس�ان، عندم�ا وص�ل الحال اىل انش�غال 
امللك�ة وقيام الوزراء بس�لب خ�ريات البلد 
وكثرة الرضائب التي اثقلت كاهل االنسان 
وعم الفقر يف البالد، حدثت ثورة، تظاهرات 
كبرية بأس�قاط النظام، وطالبوا باس�تالم 
راس امللك، انتبهت امللكة اىل ش�خص يقود 
التظاهرات ليدخل معها حوار، أخرياً امرت 
امللكة الطبيب ان يقطع راس البغل ويسلم 
للمتظاهرين، وقطع راس قائد التظاهرات 
ووضع عى جس�د املل�ك ب�دل راس البغل، 
قض�ت ع�ى التظاه�رات ألنه�م ش�اهدوا 

ممثلهم ملكا.

) كانت الجماهري تطالب براس امللك واطل 
الزعيم حامالً لهم رأسه والقاء اىل الحشود، 
تالقفته االيدي بالرصاخ وهي تحمل الرأس 
عى رنح، بينما الجماهري منش�غلة باللعب 
خارج االس�وار انقضت ايدي الحاشية عى 
الزعي�م ليدفع ثم�ن جرأت�ه وتطاوله عى 
أس�ياده، أمر رجال املجلس الطبيب بقطع 
راس الزعي�م لتقديم�ه كقرب�ان والء ابدي 

للملك.. وهكذا بدأ عهد جديد.( ص28
قص�ة كن�ت احل�م بالبطول�ة

القص�ة تحك�ي ع�ن ش�خص ش�اخ بدنه 
وتق�دم ب�ه العم�ر، كان يحل�م بالبطولة، 
يتذكر اي�ام طفولت�ه وصب�اه، كان دائماً 
االول يف الس�باقات الرياضي�ة والخريي�ة، 
يتذكر العس�كرية والطائرات واالنفجارات 
وكان ينق�ذ االطف�ال م�ن النار اذا س�مع 

رصاخ او عويل يرسع يلبي الطلب.
القاص هيثم الجاسم يشد املتلقي بالحبكة 
املرتاصة، القصة من قصص تيار الوعي او 
تداعي الذاك�رة، من خالل صياغته االفكار 
بصيغ�ة كتابية وهذه االفكار اما ان تكون 
محادث�ه داخلي�ة غ�ري مرتابط�ة او تكون 
مرتبط�ة بأفعال الش�خص، وقد عرف هذا 
الن�وع باس�م املنول�وج الداخ�يل، يف هذه 
القصة يصور لنا القاص االفكار واملشاعر 
املتدفقة بش�كل س�لس ومتماس�ك يش�د 

املتلقي.
) انهار الس�لم وس�قطنا يف موق�د ملتهب 
م�ن النار حتى الطاب�ق االريض، فاصطلت 
رصاخاتنا املدوية املكوية بالنار، فانكفأت 
ع�ى وجه�ي م�ن أع�ى الرسي�ر اىل ب�الط 
االرضي�ة وكدم�ة زرق�اء توش�م جبين�ي، 
ضحك�ت فرحا حتى عال صوت�ي يف ارجاء 
الغرف�ة ومل�ا تجم�ع حم�يل أف�راد أرستي 
متس�ائلن، قل�ت له�م بفخر : كن�ت احلم 

بالبطول�ة. ( ص17�18   
قصة سؤال بعد االخري     

القص�ة تتمحور حول موق�ف من املواقف 
الحياتية عرب القاص عما يعانيه االنس�ان 
من قلق وانهيار من املواقف التي س�يطرة 
عى مصريه م�ن تناقضاته�ا ورصاعاتها 
م�ع ذاته ومجتمع�ه، تج�د يف القصة نربة 
مأس�اوية تربط ما بن امل�وت والجوع من 
خ�الل الص�ورة القاس�ية للحص�ار صور 
واقعي�ة عش�ناها يف الحص�ار االقتصادي 
الجائر الذي ف�رض عى العراق، الزمن يمر 
وتتحط�م امنيات الفقراء عى صخور دون 
ان يحدث تغيري هذا االمر يضطر االنس�ان 

ان يبي�ع كل يشء من اجل الق�وت اليومي 
ام س�هالً،  ويعم�ل اي عم�ل كان صعب�اً 
تركزت القصة عى االنس�ان الكادح املتعب 
الذي يتهم بأنه سارق رسير، أتهم من قبل 
أمرأه التي بدأت ترصخ مسك من قبل رجال 
الرطة واودع بالس�جن عدة ايام قضاها 
م�ع املجرم�ن وهو انس�ان س�وي، أخريا 
تأخذ الرسي�ر الذي تدع�ي رسيرها مقابل 
اسقاط الدعوة، يف القصة استعمل القاص 
هيثم الجاسم االسلوب الحواري الذي يتيح 
له املجال إلبراز مش�اكل ومعوقات العيش 
الصعبة، كلمات تدفع اىل التأمل والتفكري. 
) قلت مهدئا صديقي: هل ترغب بأن تقوم 

بزيارته معا؟
قال بامتناع: ال داعي لذلك لقد اس�تطاعت 
عائلته اس�رتضاء املرأة بعد ان قىض سبعة 
اي�ام يف الس�جن الق�ى الوي�ل هن�اك م�ع 

املنحرفن والشواذ( ص46  
 إن املجموعة القصصية س�ؤال بعد االخري 
من خ�الل قراءتن�ا التأويلي�ة املنتجة لها، 
اكتشفنا فيها الكثري من االيحاءات املمتعة 
بلذة جمالية تبعث الدهش�ة واملتعة كونها 
متنوعة املواضيع حافلة باألبداع  فهي تشد 
القارئ إىل أحداثه�ا وتجعله يف حالة ترقب 
دائ�م ويف وضع ذهن�ي ممتع م�ن التأهب 
للمفاج�آت يف تط�ور األح�داث، القص�ص 
قسم منها قصص واضحة وقسم بمسحه 
فلس�فية، وقصص ملغزة وقصص قصرية 

جدا وقصص الومضة، كوكتيل جميل .
يذكر ان املجموعة منشورات احمد املالكي 
بغداد / ش�ارع املتنبي بواق�ع 90 صفحة 

من الحجم املتوسط .
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هناك الكثري من النظريات التي تتحدث 

عن أرسار العالقات الزوجية السعيدة. 

صحيح أن السعادة من األمور النسبية 

التي تختلف لناحية املفهوم أو التطبيق 

م�ن ش�خص آلخ�ر لكن هن�اك بعض 

النظريات التي تنطبق عىل الجميع.

س�بب نجاح هذه النظري�ات يكمن يف 

واقع أن ترتبط بطبيعتنا كبرش، وعليه 

فإن ردات الفعل متشابهة بغض النظر 

ع�ن الظ�روف املحيط�ة. 

واح�دة م�ن ه�ذه النظري�ات ترتب�ط 

باملديح وتأثريه الكبري جداً عىل السعادة 

الزوجية. فما الرس هنا؟

املديح وتأثريه السحري عىل الدماغ 

أي ثنائ�ي يم�ر يف مرحلة يش�عر فيها 

بأن اآلخر بال�كاد يالحظ وجوده وذلك 

الحي�اة  بتفاصي�ل  اإلنهم�اك  بس�بب 

أولوي�ة،  يصب�ح  يشء  كل  اليومي�ة. 

االوالد، املال، الصح�ة، النظام الغذائي 

وغريها، بإستثناء تصبح العالقة التي 

تصبح أسفل الالئحة.

 املدي�ح هن�ا يجعله�ا ت�درك بأن�ك ال 

تعتربه�ا من املس�لمات  فح�ن تقوم 

بأمر ما مهما كان بسيطاً قم بمدحها، 

مث�اًل ع�دت اىل املن�زل والحظ�ت بانه 

مرتب أو بأنها قام�ت بتحضري طبقك 

املفض�ل ق�م بمدحه�ا عىل م�ا فعلته 

الدوبامن  فذل�ك س�ريفع مس�تويات 

واإلوكيتوسن عندها. هذه املستويات 

املرتفع�ة س�ترتجم برواب�ط عاطفية 

أقوى ومزاج أفضل. 

املديح املحدد 

كي يكون للمديح تأث�ريه الكبري عليك 

ان تبتعد ع�ن الصورة العامة والرتكيز 

ع�ىل التفاصي�ل.  ليس بال�رورة أن 

تك�ون رشيكتك ق�د قام�ت بعمل آني 

يجعلها تس�تحق املديح فهناك مالين 

االمور التي قامت بها س�ابقاً تستحق 

الثناء.

مث�اًل يمكن�ك وم�ن دون مناس�بة ان 

تبلغه�ا بأن تقدر كثرياً واقع انها تهتم 

باالوالد وبأنها تحرص عىل س�عادتهم 

وع�ىل قيامه�م بواجباتهم املدرس�ية. 

تري�د ش�كرها ال تعتمد كلمة »ش�كراً 

حبيبت�ي« بل كن أكثر تحديداً »ش�كراً 

حبيتي بسبب االمر الفالني«.

الرتكي�ز ع�ىل التفاصي�ل يجع�ل تأثري 

املدي�ح أق�وى الن�ه يجعله يب�دو أكثر 

صدقاً. 

املديح واملشاعر ..قوة ال يستهان بها

علم�اء النف�س يؤك�دون ب�أن املديح 

يصبح تأثريه أقوى بأش�واط حن يتم 

ارفاق�ه باملش�اعر. مث�اًل تمدحها عىل 

امر ما ثم تضيف بأن ذلك جعلك تشعر 

بالسعادة أو الفخر أو الراحة.

ردة فعله�ا س�تكون أيض�اً مختلف�ة، 

الن ما قمت به للتو هو جعلها تش�عر 

بش�كل افضل حيال نفسها، وأظهرت 

لها تقديرك الكبري وربطتها بمشاعرك 

ما جعل جملة بس�يطة تقوي الروابط 

العاطفية بش�كل كب�ري ج�داً وبالتايل 

باتت تشعر بانها محبوبة جداً وقيمتها 

كبرية عندك. 

ثقتها بنفسها.. ستتضاعف

زوجة تعاني من إنعدام الثقة بالنفس 

ال تعان�ي بمفرده�ا فقط، بل س�تؤثر 

بش�كل كب�ري ع�ىل العائلة كله�ا وعىل 

نوعي�ة العالقة التي تربطك بها. املديح 

املتكرر س�يجعل ثقتها بنفسها أقوى 

واحياناً وان قمت بذلك بشكل صحيح 

ويف التوقيت املناس�ب ستشعر وكأنها 

ال تقه�ر. لي�س بال�رورة أن تق�وم 

بعم�ل يس�تحق الثن�اء املحاولة فقط 

أحياناً تكفي. 

التأكيد واإلثبات 

التأكي�د م�ن االم�ور املهم�ة ج�داً يف 

العالقات النك تثبت له�ا بأنها ما تزال 

محبوبة بغض النظر عن كل الشوائب 

الت�ي ق�د تك�ون ج�زءاً م�ن العالقة. 

بطبيع�ة الح�ال ال يوج�د اي عالق�ة 

مثالية، واملش�اجرات وتقلب�ات املزاج 

من االمور الطبيعية.

لكن املوازنة بن السلبي وااليجابي هو 

الرس للسعادة واملديح الذي يتطلب اقل 

م�ن دقيقة من وقتك س�يخلق التوازن 

املطلوب.

يحسن التواصل 

تميل العالق�ات اىل الدخ�ول يف مرحلة 

الصمت القاتل مع مرور الس�نوات إما 

الن كل طرف يش�عر بانه لم يعد يملك 

ما يقوله لالخ�ر أو الن االحاديث غالباً 

م�ا ت�ؤدي اىل املش�اجرات. لك�ن حن 

يك�ون املديح يوم�ي فإن تأث�ريه عىل 

امل�دى القصري وحت�ى البعي�د إيجابي 

لناحية التواصل.

كل واح�د منكما س�ينطلق من مكان 

أفضل اذ انكما حالياً تشعران بالروابط 

القوية وبالحب والتقدير، واي مناقشة 

تنطلق من مش�اعر إيجابية ال يمكنها 

أن تتحول اىل السلبية. 

يمكنك املطالبة باملديح 

االمر لي�س مهمة خاصة بك وحدك بل 

عليه�ا أيض�اً أن تقوم بدوره�ا أيضاً. 

بشكل عام حن تمدحها من املفرتض 

أن تقوم باملثل بشكل تلقائي عاجالً أم 

آجالً. لكن يف حال كانت من النوع الذي 

ال يق�وم بذلك ال خج�ل يف املطالبة بما 

هو حق لك.

لك�ن حاول اال تك�ون مقاربتك عدائية 

الجمل�ة  تعتم�د  ال  اي  غاضب�ة   أو 

الش�هرية »ال احد يقدر م�ا اقوم به «.. 

بل قم وبكل ه�دوء الطلب منها تقدير 

م�ا تقوم ب�ه وخالفاً مل�ا يظنه البعض 

مطالبته�ا باملدي�ح ال يصنف كضعف 

يف الش�خصية بل يف الواقع القيام بذلك 

يدل عىل ثقة كبرية بالنفس. 

املديح والعالقة الحميمة

من املع�روف بأن العالقة الحميمة هي 

الداء والدواء.. فهي تحل املشاكل لكنها 

تخلقه�ا أيض�اً . لذل�ك ان كان حيات�ك 

الجنسية تشهد التقلبات أو ان كانت يف 

أسوأ مراحلها حلك هو املديح والصرب.

مديحك هنا يرتبط بش�خصيتها، لذلك 

ع�ىل أن تتعامل مع االم�ر بحذر. اخرت 

الجمل التي تجعلها تشعر بشكل أفضل 

حيال نفس�ها وطبعاً علي�ك، كما قلنا، 

ربطها بمش�اعرك. يف البداي�ة ال تربط 

املدي�ح بالفعل الجن�ي، اي ان ابلغتها 

بأنه�ا جميلة وبأنها ما زالت بالنس�بة 

الي�ك االكث�ر إث�ارة ال تق�م باملب�ادرة 

بعده�ا.. اي ال تربط املديح بالفعل الن 

ذلك سيبعد صفة الصدق عنه.

دع املش�اعر ترتاك�م وحن تش�عر بأن 

املدي�ح ترك أثره املطلوب حينها يمكنك 

املبادرة.

10واحة
املديح سر احلياة الزوجية السعيدة

حنو مستقبل افضل...هلم

alzawraanews@yahoo.com

يح�اول بع�ض األبن�اء يف مرحل�ة 
املراهق�ة الدخول إىل عال�م الكبار 
وإثبات أنفسهم، إالّ أنهم ال يدخلون 
من األب�واب التي ُتثب�ت رجولتهم 
الحقيقية بل يدخل�ون من النوافذ 
الخلفية باقرتاف سلوكيات خاطئة 
ٌتجل�ب له�م العدي�د م�ن األرضار 
الصحي�ة واملجتمعي�ة كممارس�ة 
التدخ�ن، فماذا يجب عىل الوالدين 
واألرسة حينم�ا يج�دون أّن ابنهم 
أصبح يمارس هذا السلوك دون أي 

خجل، وكيف عليهم حمايته.
كيف تتعامل مع املراهق املدخن:

• ابتعد عن الذعر والتهديد
ألن ذلك من شأنه أن يستدعي ردة 
فع�ل عنيفة وح�ادة م�ن املراهق 

وميل للتخفي عوضاً عن االقالع.
• اعرف جذور املشكلة

املراه�ق  م�ع  التواص�ل  فينبغ�ي 
بفض�ول وإنص�ات، وس�ؤاله عن 
بداية األمر واألس�باب التي دفعته 
إىل اتخاذ قرار التدخن، مع الحرص 
ع�ىل املحافظ�ة ع�ىل ني�ة الدع�م 
والتوص�ل للحلول وينبغي أن تعلم 
أن “ني�ة الف�وز يف الح�وار” تعني 

خسارة االبن يف نفس املعركة.
• اصنع بيئة تشعره باالنتماء

وذل�ك بالتق�رب من االب�ن املراهق 
والتعرف عىل عامله باهتمام وبدون 
إطالق األح�كام عىل “جيل اليوم”، 
إضافة اىل إعطائه شعوراً بأهميته 
كف�رد يف العائلة وإرشاكه يف اتخاذ 

القرارات العائلية.
• اعرف حدود قدرتك عىل التغيري

فأنت لس�ت بقادر ع�ىل منعه من 
التدخن، وأخ�ربه بذلك فهو كفيل 
أن يقل�ل من حدة عناده ورغبته يف 

اثبات ذاته.
• اجع�ل م�ن ق�رار االق�الع ع�ن 

التدخن عملية سهلة
بأن تناقش�ه يف حج�م انفاقه عىل 
التدخن اسبوعياً، ثم أجعله يقارن 
بع�ض  بقيم�ة  املنفق�ة  القيم�ة 

اهتماماته الحالية.
• أمنحه التحفيز والدعم

س�اعده عىل إيجاد نق�اط القوة يف 
شخصيته فذلك يس�اهم يف قدرته 
ع�ىل التغي�ري، وقدم ل�ه إثبات من 
خربات�ه املاضي�ة أن�ه ق�ادر ع�ىل 
تحقي�ق أهداف�ه املس�تقبلية، ث�م 
ق�م بدعم�ه حت�ى يح�دد أه�داف 
وخط�وات اإلقالع بش�كل واضح، 
قابل للقياس ومحدد بفرتة زمنية 

محدودة.
• تعامل مع االنتكاس�ات بطريقة 

صحيحة
لهدف�ه  الوص�ول  يف  فش�ل  ف�إذا 
املتمث�ل يف إقالع�ه ع�ن التدخ�ن، 
ع�ن  وح�اوره  به�دوء  ناقش�ه 
أس�باب هذا االنتكاس )مجالس�ة 
املدخن�ن، ضغوط�ات الدراس�ة(، 
وأيض�اً يج�ب أن تك�ون نيتك عند 
السؤال مساعدته عىل معرفه ذاته 
والتقليل من احتمالية االنتكاس�ة 

مرة أخرى.
• ال تفرتض بديهيات غري بديهية

دّرب ابنك عىل االس�تجابة لضغط 
وال  صحيح�ة،  بطريق�ة  األق�ران 
تفرتض أنه عىل دراية تامة بأدوات 
التعامل معهم، كأن تشاركه بعض 
الجم�ل الت�ي يمكنه اس�تخدامها 
)ش�كراً م�ا أدخ�ن، بطل�ت الحمد 
لل�ه(، ع�ىل أن يكون ذل�ك بصوت 

واثق وجاد. 

سلوكيات
كيف تتعامل مع املراهق املدخن؟
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 Hearing Health أش�ارت إحصاءات أجرته�ا مؤسس�ة
Foundation أّن 48 مليون أمريكي يعانون من مشكلة يف 

السمع بسبب استخدامهم للسماعات.
وإىل ذلك اش�ريأن االس�تماع إىل موسيقى مرتفعة بواسطة 
س�ماعات األذنن قد يؤذي الس�مع. لكّنه لف�ت إىل أن ذلك 
ليس الس�بب الوحيد لذلك.وقال إن بعض األطفال يفقدون 
سمعهم بس�بب هواية الرماية مثالً.ان السبب الذي يجعل 
الس�ماعات خطرة ع�ىل صحة األذن�ن. ولإلجابة عىل هذا 

الس�ؤال نقل عن الدكتور تش�ارلز ليربمان، االختصايص 
يف مج�ال النطق والس�مع من جامع�ة “هارفرد مديكال 
س�كول”، قوله إّن التأثر باألصوات يختلف بن ش�خص 
وآخر بحس�ب ق�وة األذن أو ضعفها.وأض�اف أنه يمكن 
تحديد الصوت املناسب من خالل اتباع هذه الحيلة: إنزع 
السماعات من أذنيك، فإذا سمعت طنيناً، أو إذا لم تتمكن 
من سماع أصوات األشخاص املحيطن بك، فهذا يعني أّن 
عليك خفض مستوى الصوت كي ال تعرض أذنيك لألذى.   

إن الحص�ول عىل قصة ش�عر جدي�دة ليس 
أم�را عبثي�ا أو بديهي�ا كما يعتق�د الجميع، 
فهذه الخطوة تتطل�ب تقنية عالية ومعدات 
أساس�ية، إضاف�ًة اىل قرار صائ�ب وتوقيت 
مناسب.وألن الشعر يمر بالعديد من املراحل 
االنتقالية، بينها الجفاف والتس�اقط والنمو 
وغريها، ما هو الوقت األفضل لقص الش�عر 
واالس�تفادة م�ن ه�ذه ال�رورة الجمالية 
لزيادة طوله واس�تعادة صحته؟ وأي ش�هر 
من الس�نة يعترب الشهر املثايل للحصول عىل 

قصة جديدة للشعر؟
بناًء عىل رأي الخرباء، والتقاليد القديمة التي 
كانت تعتمدها جداتنا يف الس�نوات املاضية، 
ف�إن فص�ل الربيع هو الفص�ل املالئم لقص 
الش�عر والتخل�ص م�ن األط�راف املزدوجة 
والتالفة.وذل�ك ألن الطبيعة تكون يف مرحلة 
تجدد وحياة يف هذه الفرتة، وهذا ما ينعكس 
باملثل عىل جسم االنسان ويؤدي اىل تفعاعله 
بشكل كبري مع التغريات الخارجية املحيطة 
يف الطبيعة.وبالت�ايل فإن الش�هر الذي يتميز 

ع�ن س�ائر األش�هر بتأث�ريه االيجاب�ي عىل 
ش�عرك ه�و ش�هر آذار أو م�ارس، وتحديداً 
الفرتة املمت�دة بن األس�بوع الثالث من هذا 
الش�هر وصوالً حتى بدايات ش�هر نيس�ان 
أو أبريل.لذل�ك، وانطالق�اً مل�ا ورد أع�اله، ال 
تتأخ�ري ع�ن ق�ص ش�عرك يف ه�ذا الوقت 
م�ن الس�نة ولو لبض�ع س�نتيمرتات فقط، 
وذلك من لتس�تفيدي من أهمية هذه الفرتة 
ع�ىل ش�عرك، وتتمكني من اس�تعادة طوله 

وصحته يف الوقت نفسه!

اكتش�ف باحث�ون أن حجم بؤبؤ 
الع�ن يتغ�ري بطريق�ة واضحة 
عندم�ا نضطر ملواجه�ة مهمات 

متعددة وتغريات غري متوقعة.
وتشري النتائج إىل أن مجرد النظر 
إىل عن الشخص، قد يتيح معرفة 
مدى حدة حالة اإلجهاد التي يمر 

بها.
ويأم�ل الباحثون يف أن يؤدي ذلك 
إىل تطوي�ر أداة يمك�ن ألصحاب 
ملراقب�ة  اس�تخدامها  العم�ل 
موظفيهم وحمايته�م من بلوغ 

مرحلة اإلجهاد الحاد.
جامع�ة  يف  الباحث�ون  ودرس 
كي�ف  ب كولومبي�ا،  ميس�وري 
يؤث�ر اإلجهاد يف الحال�ة الذهنية 
للش�خص، ورك�زوا ع�ىل كيفية 
تأث�ري ع�بء العم�ل املرتفع عىل 
الجس�م مثل التس�بب يف مشاكل 

الظهر.
وق�ال املع�د الرئي�س، الدكت�ور 
جونغ هيوب كيم، إنه عىل الرغم 
من ع�دم وجود قياس للس�المة 

أن�ه  إال  العقلي�ة لش�خص م�ا، 
وأف�راد فري�ق البحث وج�دوا أن 
“حج�م بؤب�ؤ الع�ن يمك�ن أن 
يك�ون املفت�اح الرئي�س لقياس 
الحالة العقلية لش�خص ما أثناء 

قيامه بمهام متعددة”.

وتعق�ب الباحث�ون املتطوع�ن، 
من خالل تقني�ة التقاط الحركة 
وتتبع العن بينما كانوا يجلسون 
يف غرفة التحكم يف مكان يحاكي 

محطة لتكرير النفط والغاز.
وكان عىل املشاركن أن يستجيبوا 

للتغي�ريات غ�ري املتوقع�ة، مث�ل 
اإلن�ذارات، بينم�ا يرشف�ون عىل 

مراقبة شاشتن.
وأظه�رت النتائ�ج خ�الل املهام 
أع�ن  ح�ركات  أن  البس�يطة، 
إىل  متوقع�ة  كان�ت  املش�اركن 

ح�د م�ا، ولكنه�ا أصبح�ت غري 
منتظم�ة عندما حدث�ت تغريات 

غري متوقعة.
وقارن فريق البح�ث نتائجه مع 
النتائج التي توصلت إليها دراسة 
أجرتها وكالة ناس�ا حول كيفية 
تغري بؤبؤ العن لدى رواد الفضاء 

استجابة لإلجهاد.
وتبن أن جميع النتائج تكش�ف 
أن حجم بؤبؤ العن يتغري بشكل 

غري طبيعي عند اإلجهاد.
كم�ا يأم�ل الباحث�ون يف أن يتم 
اس�تخدام تم�دد بؤب�ؤ الع�ن يف 
يوم م�ن األي�ام، ملراقب�ة كيفية 
تعامل املوظفن م�ع بيئة العمل 
املستش�فيات  مث�ل  املرهق�ة، 

واملكاتب واملصانع.
لتك�رار  الباحث�ون  ويخط�ط 
م�ن  متطوع�ن  م�ع  التجرب�ة 
مختل�ف األعمار، وكذل�ك تقييم 
كيفي�ة تغ�ري نبض�ات قلوبه�م 
وإش�اراتهم الدماغية وتفاعالت 

عضالتهم استجابة لإلجهاد.

ال ترفضن الذهاب إىل املطعم بن 
الحن واآلخر، كما ال ترتددين يف 
خرق قواعدك الصحية من خالل 

تناول البطاطا املقلية.
ف�ال يمكن�ك أن تقاوم�ي طعم 
قطعها املقرمشة اللذيذة. لكنك 
تتس�اءلن عن كيفي�ة تحضري 
طبق مماث�ل يف املنزل. واإلجابة 

هي هذه الخطوات:
- لتحص�ي عىل بطاط�ا مقلية 
مقرمش�ة، اختاري نوع بطاطا 
مخصص لذل�ك. قرشي الحبات 
أع�واد بس�ماكة  إىل  وقطعيه�ا 

نصف سنتيمرت.
- بعد غس�لها، إنقعي القطع يف 
املاء البارد م�ع بضع نقاط من 
عص�ري الليمون والقليل من خل 
التف�اح وامللح. ضع�ي الوعاء يف 

الثالجة ملدة 30 دقيقة.

- بعد ذلك، صفي قطع البطاطا 
وضعيها يف الزيت الس�اخن عىل 
الن�ار. إنزعيها من الزيت عندما 
يصبح لونه�ا ذهبي�اً، وضعيها 
امتص�اص  يمكن�ه  ورق  ع�ىل 
الزي�ت، واتركيه�ا ت�ربد قبل أن 

 15 مل�دة  الثالج�ة  يف  تضعيه�ا 
دقيقة.

قب�ل أن تقدميها ألف�راد عائلتك 
أو مدعوي�ك، ضعيه�ا يف الزيت 
الس�اخن مج�دداً إىل أن تنض�ج 

تماماً.

حتى تبعدي شبح السمنة عن 
ابنك، إليك أفكار عدة لتشجيع 
الطف�ل ع�ىل تن�اول الخضار 
الت�ي يج�ب أن تش�كل نصف 

كمية الطعام يف طبقه:
ابن�ك  اصطح�اب  يج�ب   -
ليخت�ار  الس�وبرماركت  إىل 
الخضار بنفسه. بعدها يمكن 
بنفس�ه  تدعي�ه يغس�لها  أن 
ويقرشه�ا ويقطعها ويختار 

طريقة طهوها.
- يمكن تش�جيع الطفل عىل 
تزين الخضار بطريقة مرحة 
وتقطيعه�ا ع�ىل طريقت�ه يف 

الطبق.
- يمكن إطالق تسميات مرحة 
ك�»الش�جر«  الخض�ار  ع�ىل 
و»الدم�اغ«  للربوك�ويل 
يجعله�ا  فه�ذا  للملف�وف، 

محببة أكثر لدى الطفل.
الخض�ار  تقطي�ع  يمك�ن   -
فتصب�ح  صغ�رية  بأحج�ام 

مرغوبة أكثر لدى األطفال.
- ع�دم تأنيب الطف�ل يف حال 
لم يرغ�ب يف تن�اول الخضار، 
أن  االختصاصي�ون  يؤك�د  إذ 

إجباره ع�ىل تناولها يدفعه إىل 
تجنبها أكثر فأكثر، فريفضها 
تمام�اً حت�ى م�ع تقدم�ه يف 

السن.
- ننصح األم بتحضري صلصة 
شهية يمكن أن يتناولها طفلها 
مع الخضار، فتصبح ش�هية 
أكثر بالنس�بة الي�ه، رشط أال 

تحتوي الصلصة عىل املايونيز 
والدهون والوحدات الحرارية. 
يمك�ن تقديم الج�زر مثالً مع 
صلص�ة ش�هية، خصوصاً أن 
األطف�ال يعش�قون تناول أي 
طع�ام يمس�كونه بأصابعهم 
ويغمس�ونه يف الصلص�ة قبل 

تناوله.

دراسات حديثة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

لطلة ابهى....

حجم بؤبؤ العني يكشف حالتكم ومشاكلكم!

هل تؤذي السماعات أذنيك؟ إليكم احلقيقة

لتزيدي من طول وحيوية شعرك قصيه يف شهر آذار أو مارس !

املطبخ ..

طبيبك يف بيتك

أفضل طريقة لتحضري بطاطا مقلية مقرمشة كما يف املطاعم... 

حيل سهلة وبسيطة لتشجيع طفلك على أكل اخلضار



 أنا مشكلتي نفسية باألساس؛ ألني 
رغم الظروف املادية الصعبة فأنا ال 
أهتم بها، وأرى أن الصحة النفسية 
هي األه�م. باختصار أن�ا لدي عدة 
مشاكل عائلية، فنحن نعيش يف بيت 
العائل�ة يعني مع عمت�ي وزوجها، 
األمر الذي حرمني من خصوصيتي 

ويقلقني جداً.
األم�ر الثاني عقدت�ي يف الحياة هي 
أبي، أنا ال أشعر بأي حب أو اهتمام 
من طرف�ه، وأيضاً تجاه�ه وكمان 
هو خان أمي وتزوج عليها، وتركنا 
لحالنا بدون س�ند، فأصبحت أخاف 
أن أت�زوج ويخونن�ي زوج�ي كم�ا 
فعل أبي، ليس ل�دي ثقة بأحد. لقد 
تراكمت ع�ى الهواج�س وال أعرف 
م�اذا أفعل،عم�ري 20 س�نة، وأن�ا 

طالبة جامعية.
النصائح وحلول:

1 لن أقول إن األمر بسيط وأنه يمكن 
أن تتج�اوزي هذه الهواجس واآلالم 
باألمل والصرب، فأنا أعلم مدى عمق 
الجرح الذي يسببه أب البنته يف مثل 

هذه الحاالت واملواقف.
2 كلنا نعرف أن األب قدوة وأن االبنة 
تعتمد يف تقديم نفسها اجتماعياً عى 
س�معة أبيها ووضع�ه االجتماعي، 
وكث�ر م�ن البن�ات واألبن�اء أيضاً 
يخجل�ون كثراً حني يك�ون آباؤهم 
متورطني بمش�اكل أو ل�م يحققوا 

نجاحاً أو فقراء أو غالبة.
3 ه�ذه حقيقة، لك�ن الكثرين من 
هؤالء البنات واألبناء أيضاً يشتغلون 
ع�ى أنفس�هم ويق�وون عزيمتهم 
واالجته�اد  والدراس�ة  باإليم�ان 
واالعتماد عى النفس، بحيث تصبح 
ش�خصيتهم ه�ي األق�وى، وتصغر 
النف�ي عى  الحاج�ة العتماده�م 

األب.
4 أعتق�د أن�ك من ه�ذه الفئة، ومن 
حس�ن حظك أنك ما زل�ت يف مقتبل 
العمر وبإمكانك تخطي هذه األزمة 
خاصة أنى ملس�ت لديك وعياً وقدرة 

عى تفهم املشكلة.
ليس�ت  واآلالم  الهواج�س  أن   5
مش�كلة، ب�ل ه�ي عام�ل مس�اعد 
لتفريغ ش�حنة الغض�ب واالنفعال، 
رشط أن تسيطري عليها حني تكون 
لديك مهمات ومسؤوليات كالدراسة 
والشؤون العائلية، وهنا أقول لك إن 
بي�ت العائلة املزدحم الذي تعيش�ني 
به هو نعمة؛ ألنه يشغلك عن الغرق 
يف هموم�ك الش�خصية، ونصيحتي 
أن تدع�ي أحزانك تنفل�ت بني وقت 
وآخر فتبكني أو تتذمرين، وثقي أنه 
مع الوقت سوف تجدين نفسك أكثر 

قوة وعزيمة.
6 يؤك�د علماء النف�س أن املصائب 
والش�دائد والصدمات واألحزان لها 
جوان�ب إيجابية أهمه�ا أنها تمنح 
من يص�اب بها املناعة، وتعزز قوته 
وثقت�ه خاص�ة إذا ما تعام�ل معها 

بوعي.
7 امله�م أال تخ�ايف م�ن ال�زواج، بل 
أن تعتم�دي الح�ذر يف اختي�ار زوج 
املس�تقبل، وه�ذا جان�ب إيجاب�ي، 
وتذك�ري دائما أن الل�ه خلق الناس 
مختلف�ني كم�ا أصابع الي�د، فكلها 
أصاب�ع ولكنه�ا تختل�ف بالش�كل 
وال�دور ال�ذي تق�وم ب�ه، فع�ززي 
إيمانك واجتهدي بدراستك وتمتعي 
بصب�اك وأحبي م�ن حولك فتحمني 
نفس�ك وتجدين الح�ب والطمأنينة 

بإذن الله.

من خالل مراقبة خطوط اليدين، 
يمكنك تقدير أّي مهنة تناس�بك 
أكثر، وه�ذا ما سنكتش�فه من 

خالل الرسومات التالية:
راقبي خطوط باطن يدك جّيداً:

-1 خ�ّط ال�رأس وخ�ط القل�ب 
يلتقيان معاً

يمكنك دائماً اإلعتماد عى ذكائك 
الح�اّد، وأنت تملك�ني ما يكفي 
من الحكمة الّتخ�اذ القرارات يف 
أّي موق�ف تجدين نفس�ك فيه. 
بمجرّد أن تتكّون لديك فكرة ما، 
ال ترتّددي�ن يف إبداء رأيك، واّتخاذ 
القرار املناس�ب، ث�م العمل عى 
ه�ذا األس�اس، وه�ذا م�ا يدعو 
ش�خصّيتك  وص�ف  إىل  الن�اس 
بالعملّية. لديك القدرة عى إدارة 

رشكتك أو مؤّسستك الخاّصة.

-2 خ�ّط ال�رأس ينتهي أس�فل 
قّمة مارس

تفّكري�ن كث�راً وتعتمدي�ن عى 
النظرّي�ات، وه�ي م�ن صفات 
الناجحة، أو صاحبة  املهندس�ة 

أّي مهن�ة تتطلّب مهارات تقنّية 
عالية.

3 -خّط الرأس ينتهي يف القس�م 
األعى من قّمة القمر

األكث�ر  بالش�خصّية  تتمّتع�ني 

احتكامه�ا  جه�ة  م�ن  إّتزان�اً 
وكذل�ك  والنظرّي�ات،  للمب�ادئ 
العواطف. تفّكري�ن ملّياً قبل أن 
تقوم�ي بأّي عم�ل. بإمكانك أن 
ترتأيّس أّي فريق تجدين نفس�ك 
ضمن�ه، وهذا يوّجه�ك مهنّياً إىل 
أّي وظيفة أو عمل يفرض عليك 
التعام�ل مع العدي�د من الناس. 
لدي�ك  إّن  أيض�اً  الق�ول  يمك�ن 
ش�خصّية مغاي�رة تتكّي�ف مع 

مختلف الظروف.
-4 خّط الرأس ينتهي يف القس�م 

األسفل من قّمة القمر
أنت ذات شخصّية فّنانة، ولديك 
رؤي�ا فريدة ع�ن كّل يشء يطرأ 
أمامك. ستنجحني أكثر يف مهنة 
يف مج�ال الجم�ال والعناي�ة أو 

التصميم.
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أبـــــــراج

    1787 - القائ�د العثمان�ي حس�ن باش�ا 
جزاي�ريل يغادر مرص بعد فش�له يف القضاء 

عى املماليك.
    1927 - عرض أول فيلم ناطق يف الواليات 

املتحدة.
    1973 - نشوب حرب أكتوبر وذلك عندما 
قامت القوات املرصية بعبور قناة السويس 
والق�وات الس�ورية لخط آل�ون يف الجوالن، 
وكانت إرسائيل وقتها تحتفل بعيد الغفران، 
وقد حقق�ت الجي�وش العربي�ة انتصارات 
كب�رة حي�ث ت�م تحرير رشي�ط ضيق عى 
الضفة الرشقية لقناة الس�ويس من أرايض 
س�يناء وجزء م�ن الجوالن بع�د احتاللهما 

عام 1967.
الثان�ي  الباب�ا يوحن�ا بول�س   -  1979    
يس�تقبل يف البي�ت األبيض ليك�ون أول بابا 

يستقبل فيه.
    1981 - اغتي�ال الرئي�س املرصي محمد 
أن�ور الس�ادات خ�الل العرض العس�كري 
املق�ام بمناس�بة ذكرى ح�رب أكتوبر، قام 
بتنفيذ العملية خالد اإلس�المبويل الذي أعدم 

يف وقت الحق.
    1994 - العراق يحش�د قواته العس�كرية 
عى الحدود مع الكويت يف تكرار لألزمة التي 
ب�دأت يف 2 أغس�طس 1990 عندم�ا احتلت 

قواته الكويت.
    2000 - استقالة رئيس رصبيا سلوبودان 
املظاه�رات  ميلوس�يفيتش تح�ت ضغ�ط 

الشعبية.
        استقالة نائب رئيس األرجنتني كارلوس 

ألفارز استنكاًرا لقضايا الفساد والرشوة.
    2014 - ج�ون أوكي�ف وماي بريت موزر 

وإدوارد م�وزر يف�وزون بجائ�زة نوب�ل يف 
الطب لسنة 2014.

    2015 - جائ�زة نوب�ل يف الفيزي�اء ُتمنح 
مناصفة بني عاملي الفيزياء الياباني تاكاكي 
كاجيت�ا والكن�دي آرث�ر ماكدونال�د، وذلك 

الكتشافهما ظاهرة تذبذب النيوترينو.
    2017 - منظم�ة الحمل�ة الدولي�ة إللغاء 
األس�لحة النووية تحصل ع�ى جائزة نوبل 

للسالم.
    2019 - اختت�ام بطول�ة العال�م أللع�اب 
القوى 2019، والتي أُقيم�ت فعالياتها عى 
اس�تاد خليفة الدويل يف العاصم�ة القطرية 

الدوحة.
    2020 - منح جائزة نوبل يف الفيزياء لكل 
من أندري�ا جيز وروج�ر بن�روز وراينهارد 

جنزيل لعملهم املتعلق بالثقوب السوداء.

قالت الجدة العجوز ألحفادها يوما ما : “أنا لم أركب قطاراً طوال 
حياتي” وعربت لهم عن رغبتها يف ذلك.

فقام�وا عى الفور ب�رشاء تذكرة لها كي تس�تقل قط�اراً متجهاً 
ملدينة قريبة كي تزور صديقة لها.

ركبت السيدة العجوز القطار وجلست عى أحد املقاعد، ورسيعا ما 
الحظت أن غطاء املقعد ممزق ، فجمعت متعلقاتها وهي غاضبة 

وانتقل�ت إىل مقعد آخر 
بالق�رب م�ن مقدم�ة 
عرب�ة القط�ار ، لكنها 
أيضاً  انزعج�ت هن�اك 
م�ن طف�ل يبك�ي عرب 
مم�ر العربة ، فانتقلت 
هذه املرة اىل آخر العربة 
أن  وج�دت  لكنه�ا   ،
الش�مس س�اخنة جداً 
يف هذا املكان ، فجمعت 
متعلقاته�ا م�ن جديد 
الجان�ب  اىل  وانتقل�ت 
 ، االخ�ر وه�ي منهكة 
يف  اس�تغرقت  وأخ�راً 
تأم�ل الري�ف الجمي�ل 

وألوانه املبهجة ....
اللحظة  تل�ك  ولك�ن يف 

نادى املرشف، عى اسم املدينة التي ستنزل فيها.
فجلست السيدة املسكينة لربهة قصرة يف حرة شديدة ثم قالت: 
“ل�و كنت أعل�م أن الرحلة قصرة جداً هك�ذا ، ملا كنت قضيت كل 
ه�ذا الوقت أش�كو وأعيب ، وأتضجر ، بل كنت جلس�ت اس�تمتع 

بالتأمل يف جمال الطبيعة من أول مقعد جلست عليه”.
الحكمة:

إن مأس�اة الحياة أخوتي ليس�ت أنها تنتهي برسع�ة ، ولكن أننا 
ننتظر طويالً ألمور كثرة يتوقف عليها ش�عورنا بالسعادة وربما 

ال تأتي.
فال تبحث عن الكمال بل ابحث عن الجمال فيما تملك، حتى ترتاح 
وتتقبل األش�ياء التي ال تس�تطيع تغرها، ولتبدأ باإلس�تمتاع بما 

حولك من نعم الله عليك .. فالرضا ملن يرىض ...

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
اقلي���������������م           وللبح��ر  روح��ي  ياخارط��ة 

والغي�������������������ره الصب��ر  جب��ال  ياقم��ة 

احلل�������������وات عيون��ك  محي��ط  ويااكب��ر 

دي�����������������ره وللف��رح  بحي��رة  يااجم��ل   

الش��ال وش��عرك  مضي��ق  خص��رك  اح��س 

حي�����������ره ونظرت��ك  هض��اب  وخ��دودك 

اجمله��������ول       وخ��دودك  لغ��ز  تضاريس��ك 

تفس��ي��������ره صع��ب  اس��تواءك  خ��ط  الن 

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

خيانة أبي حطمت آمالي 
بالزواج.. كيف أتغير؟

اعرفي مهنتك المثالية من خطوط يدك
فاطم�ة جن�اح )30 يولي�و 1893 - 9 
يولي�و 1967( جراحة أس�نان وكاتبة 
سر وسياس�ية وأحد القادة املؤسسني 
لباكس�تان.بعد حصولها عى ش�هادة 
ط�ب األس�نان م�ن جامع�ة كلكوت�ا، 
أصبح�ت مقرب�ة ومستش�ارة ألخيها 
األكرب محمد عيل جناح الذي أصبح أول 

حاكم عام لباكستان.
منتقدة بشدة للحكم الربيطاني، برزت 

كداعي�ة لنظري�ة الدولتني وعضو بارز يف الرابطة مس�لمي عموم الهند. بعد 
استقالل باكستان، شاركت يف تأسيس جمعية املرأة الباكستانية التي لعبت 
دورا أساس�يا يف تس�وية وضعية املهاجرين يف البالد. بعد وفاة ش�قيقها، لم 
تبق نش�طة سياسيا حتى عام 1965 عندما شاركت يف االنتخابات الرئاسية 
ضد الدكتاتور العس�كري أيوب خان، إال أنها خ�رست االنتخابات التمهيدية 
بسبب تزوير الجيش لها.بعد معركة رصاع طويل مع املرض، توفيت فاطمة 
جناح يف كراتيش يوم 9 يوليو 1967. وال تزال واحدة من أكثر القادة رشف يف 
باكستان. ويرتبط إرثها بدعمها للحقوق املدنية ونضالها يف حركة باكستان 
وحبها الشديد ألخيها. يشار إليها بعدة ألقاب مثل مادر ملت )“والدة األمة”( 
وخاتون باكس�تان )أي “س�يدة باكس�تان”(، وتحمل العديد من املؤسسات 

واألماكن العامة اسمها ترشيفا لها.

فاطمة جناح
شخصيات من التاريخ

قصة وعربة

صــــورة و حــــدث

حدث يف مثل هذا اليوم
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ذكاؤك يكف�ل لك الخ�روج من امل�آزق الصعبة دائما، 
فال تقلق طاملا تجيد استخدام عقلك. احتفظ برتكيزك 

الي�وم ل�و كن�ت تقود الس�يارة، حت�ى ال تتع�رض لحادث 
مروري.

فك�ر يف الخروج لزيارة أصدقائك واالس�تمتاع بوقتك معهم. انتفع 
من ه�ذا التناغ�م يف تقوية عالقات�ك والروابط القائم�ة بينك وبني 
اآلخري�ن للتس�لح يف األوق�ات العصيب�ة التي تكون فيه�ا الظروف 

واألحوال ليست لصالحك.
اليوم ليس يوم حظك، تحيطك الكثر من العقبات واملزاج السيئ، ال 
تقلق، س�تتمكن من التعامل مع العقبات دون ان تتأثر بأي ش�كل. 
إذا كن�ت عى عالقة مع مولود برج الرسطان فرغم التجاذب الكبر 
بينكم�ا إال هن�اك خالف�ا دائما يحول مس�ار العالق�ة لعالقة باردة 

فاترة.

لو كان مزاج�ك متعكرا اليوم، فاألفضل أال تقبل دعوة 
لقضاء الوقت مع األصدقاء. لم ال تأخذ بنصيحة يقدمها 
لك مخلص؟ لو نويت القيام برحلة قريبا، فحاول االستعداد 

لها جيدا
-ال تتعام�ل مع الن�اس بتكرب وحاول أن تك�ون متواضعا حتى 
تكس�ب حبه�م واحرتامهم. بقليل م�ن الثقة بالنف�س، يمكنك 
مفاجأة اآلخرين بطرٍق شتى. ستتلقى أيًضا عددا من املقرتحات 

التي يجب أن تأخذها عى محمل الجد.
-تعيش يوما رائعا مع الحبيب، مليئا بالحب والشغف فاستمتع 
ب�كل اللحظات. عالقتكما هادئة ولكنها خيالية. إذا كان حبيبك 
من مواليد برج الدلو فهو شخصية نشيطة ومتفائلة وعالقتكما 

تتميز باإلثارة إذا فهم كل منكما احتياجات االخر.

اهت�م أكثر بعمل�ك، قبل أن ي�ؤدي إهمال�ك إىل ما ال 
تحم�د عقباه. تعلم ادخار القليل من راتبك الش�هري 
لتتجن�ب الوقوع يف األزم�ات املالية. اس�تعلم عن صحة 

صديقك املقرب، وتواجد بجواره عندما يحتاجك
لديك ش�خصية مفعم�ة باألمل كما أنك مهت�م باألصالة ومحب 
للتجربة. م�ن املحتمل أن تنقلب عليك األمور التي لم تحس�مها 
بعد عندما ال تتواجد الفرص السانحة والظروف املبرشة املتاحة 

اآلن، فكن عى استعداد.
تش�عر اليوم بحماس وانس�جام رائع مع الحبيب، استمتع بكل 
لحظة من يومك. هل تشعر بالتوافق واالنسجام مع مولود برج 
العق�رب؟ فذل�ك الن التفاه�م بينكما يف اعى درجات�ه والعالقة 

جيدة ولكن كن حذرا.

رشي�ك حيات�ك يس�تحق منك بع�ض االهتم�ام، وكذلك 
الوال�دان. ربما حان الوقت لتحي�ا ببعض الجدية وتكف 
ع�ن العبث واالس�تهتار. ابتعد ع�ن أصدقاء الس�وء لتنعم 

بحياتك
هل أصبح�ت متعبا من الجلوس يوميا أم�ام التلفيزيون ؟ يمكنك 
أن تكرس املل�ل وتتصل بأصدقائك وتدعوه�م لزيارتك وقضاء وقت 
ظريف معك. س�وف يقدرك الناس ويعاملون�ك بمودة إذا كنت تكن 

لهم االحرتام والتقدير وتعاملهم برفق.
تعاملك الس�طحي مع الحبيب يثر املخاوف والخالفات بينك وبينه 
ح�ان الوقت الن تدخله عاملك الخاص بش�كل عميل وان تكش�ف له 
م�ا يخيف�ك دون قلق. إذا كنت عيل عالقة مع مول�ود برج الجوزاء، 
فعالقتكما شائكة غر مستقرة وذلك بسبب طبيعة الحبيب الجادة 

زيادة عن الالزم وهذا أمر ال يحتمل بالنسبة لطبيعتك املرحة.

الحمل

األسد
ق�درات التواصل لديك ممتازة الي�وم، لذا فلن تكون 
لديك أي مش�اكل م�ع اآلخرين عى األرجح. اس�تغل 
ه�ذه الحال�ة الجميلة، وح�اول االلتق�اء باألصدقاء بعد 

انتهاء العمل
أحالمك بالرومانسية س�تتحقق الليلة وهذا سيعطيك األمل ألن 
تسعى دائما نحو هدفك وتحاول تحقيقه. ادخل روًحا جديدة إىل 
عالقاتك من خالل األفعال غر التقليدية والعفوية، وسوف ترى 
أن هذا ليس بصعب.النجوم اليوم تش�جعك عيل رضورة التعبر 
ع�ن احتياجاتك العاطفي�ة للحبيب. إذا كان حبيب�ك من مواليد 
برج العذراء، فعالقتكما متوافقة وهادئة وتش�كالن ثنائيا رائعا 
كل م�ا عليك هو التقرب منه أكثر من ذلك لزيادة معدل التفاهم 

والتعاون والحب بينكما.

ل�و توترت العالق�ة بينك وبني رشيك حياتك بس�بب 
انغماسك الش�ديد يف العمل، فربما عليك اليوم إعادة 
ترتيب مواعيدك وأولوياتك قبل فوات األوان. يف كل أمور 

حياتك، استفت قلبك وإن أفتوك
ال بد من أن تس�يطر عى مش�اعر الغرة حتى ال تفقد بس�ببها 
أق�رب الناس إليك. ال تدع الفرص�ة تفوتك، فيجب عليك االنتفاع 
م�ن هذه الفرص�ة وبذل مجهود لتصل إىل م�ا تريد، ألن الفرص 

الجيدة ال تتكرر بسهولة.
تس�ود عالقتك حالة من التوتر بس�بب مزاجك الس�يئ، ال تقلق 
الحبيب قادر عيل اخراجك من تلك الحالة ان سمحت له بالتقرب 
من�ك. وقوع�ك يف حب ب�رج الرسط�ان أمر غر مس�تحب وفيه 

توقعات كثرة بالفشل.

عن�د العودة للمنزل، انس تمام�ا ما حدث يف العمل. 
حافظ عى هدوئك وامنح احتياجات اآلخرين االهتمام 
الواجب، ألن الرتابط األرسي هو الس�بيل للخروج من أي 

مشكلة تمر عى املنزل
روحك املتوهجة تدفعك لتحقيق املستحيل والسعي وراء ما تريد 
حتى النهاية. أنت عى وفاق وانس�جام تام مع محيطك، س�واء 
عى املس�توى الش�خيص أو املهني فاس�تفد من ه�ذه الفرصة 

لتحقق املزيد من النجاحات التي تتمناها.
النجوم اليوم تحيطك بطاقة إيجابية تجعلك أكثر اندفاعا وعطاء 
يف عالقتك العاطفية، خاصة بعد األحداث املؤملة التي مررت بها. 
أجل كل مشاريعك او قراراتك ان كنت عيل عالقة مع مولود برج 

الجدي، فالعالقة تشكل خطرا كبرا عليك.

حب�ك وتقدي�رك لذاتك ال يعيب�ك، لكن اإلف�راط يف ذلك 
س�يجعلك يف نظر اآلخرين أنانيا فيبتعدون عنك. الفارق 

ش�عرة صغ�رة، فكن ع�ى حذر حت�ى ال تخرس أش�خاصا 
مهم�ني يف حياتكتش�عر أنك يف حال�ة مزاجية جي�دة ولكن من 
األفض�ل أال تجل�س يف املن�زل بمفردك هذا املس�اء. ق�د تمر بفرتة 
اختبار، فتعامل معها بتفاؤل وثق يف إمكاناتك الذاتية. قد تكتشف 

فرصة أو فرصتني لتحسني األمور، فكن منتبها.
النجوم اليوم تش�جعك ع�يل التفكر بتأن قبل اتخ�اذ اي إجراءات 
رسمية بشأن عالقتك العاطفية الحالية، عليكما التقارب اكثر من 
ذل�ك. إذا كنت عيل عالقة مع مولود برج الدلو ، فهناك اضطرابات 
بس�يطة ته�دد عالقتكم�ا، كن صب�ورا وح�اول تصوي�ب األمور 

مجددا.

الفش�ل لي�س نهاي�ة العال�م. فكر يف أس�باب فش�لك 
به�دوء وموضوعية، وانطلق منها نحو النجاح يف املرة 

القادمة. لكن لو أضعت وقتك ومجهودك يف ندب حظك، فال 
أمل يف نجاح مستقبيل

حافظ عى هدوئك وال تجعل إحساس�ك بالوحدة يفقدك السيطرة 
عى أعصابك. كل من حولك يحفزك إيجابًيا مما يساعد عى تقدمك، 
ويأت�ي هذا الدعم من لطف األهل واألصدقاء من جهة، واالنفتاح يف 

تعاملك مع اآلخرين من جهة أخرى.
قد تشعر برغبة شديدة يف تطوير عالقتك مع الحبيب بسبب رغبتك 
يف الشعور بنوع مختلف من العواطف، لكن خوفك الشديد سيوقعك 
يف بع�ض األخطاء. إذا كنت ع�يل عالقة مع مولود ب�رج الرسطان، 
عليك التفكر كثرا قبل اتخاذ اي قرارات مصرية، فالعالقة بينكما 

قد ال تستمر طويال.

ال ترب�ح املال الوفر، وتخرس يف مقابل�ه أهلك وأحبابك. 
اس�تمع لوجهة نظر املقربني منك يف املرشوع الذي تنوي 
املش�اركة فيه، فربما كانوا يرون م�ا ال تراه أنت ألنك تركز 
فق�ط عى الرب�ح املادي املنتظ�ر، وال ترى املغام�رة الكبرة يف 
األمرإذا كنت ق�د اتخذت قرارك برتك حياة العزوبية، فالبد أن تكون 
اجتماعيا أكثر من ذلك. يمكنك التحرر من األغالل القمعية واألنماط 
التقليدية وترك زمام األمور لشخصيتك كي تترصف بالطريقة التي 

تناسبك.
الي�وم ي�وم حظك، ح�اول االس�تمتاع به ق�در ما يمكنك واس�تغل 
الشغف والتناغم الشديد بينك وبني الحبيب يف تحقيق بعض اآلحالم 
الحميمية املثرة. إذا كنت عيل عالقة مع مولود برج األسد فعالقتكما 
يسهل كرسها بس�بب غرور الحبيب مما يضعف عالقتكما وتكون 

اقرب للفشل منها للنجاح.

أنت من النوع امللتزم صاحب اإلرادة، لذا فمن السهل 
أن تنجح يف خسارة الوزن الزائد لو قررت ذلك بحزم. 

حافظ عى صحت�ك ولياقتك، وال مانع من الحصول عى 
بعض الرتفيه من حني آلخر.

ال تفك�ر يف خالفات�ك القديمة مع اآلخرين حت�ى ال تعكر صفو 
يومك بدون فائدة. ال تتأثر بآراء اآلخرين وال تجعلها تحيدك عن 
معتقداتك وبدالً من ذلك، استخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم 
الحجج املؤيدة ملواقفك.النجوم تش�جعك عيل رضورة اس�تعادة 
التناغ�م الداخ�يل بينك وبني الحبيب بفض�ل قدراتك الهائلة عيل 
االقن�اع وحل املش�اكل بش�كل عم�يل وعقالني. العالق�ة تمتاز 
بالتواف�ق والرشاكة الجيدة مع مولود ب�رج الثور، وذلك بفضل 

طريقتك الحذرة يف التعبر عن افكارك وآرائك مع الحبيب .

قد يفاجئك صديق قديم اليوم بزيارة غر متوقعة. لو 
حدث خالف يف العمل بس�بب سوء فهمك لنوايا بعض 
الزم�الء، فعليك إع�ادة التفك�ر وتغليب حس�ن الظن، 

لتنتهي املشكلة رسيعا
ال تس�مح لسحر الحب أن يختفي من حياتك وابذل ما يف وسعك 
حتى تحافظ عليه. إذا كنت ترغب يف النجاح ويف تحقيق يشء ذي 
قيم�ة، فحان الوقت أن تتحالف م�ع اآلخرين، الذين قد يكونون 

أقرباء أو أصدقاء أو زمالء يف العمل.
النجوم اليوم ستش�جعك عيل كشف جوانبك العاطفية للحبيب. 
االمور تس�ر بشكل رائع اس�تمتع باألمر. العالقة جيدة ورائعة 
إذا كنت مرتبط�ا مع مولود برج الج�وزاء، فالرغبات واملصالح 

تتالقى بينكما.
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الجدي

الحوت



يف  حفلتها  نجاح  كرم،  نجوى  الفنانة،  ملست 
مهرجان ”جرش“، والذي اعتمد خطة تقليص 
عدد الجمهور للحد من انتشار وباء كورونا، 
التي  األوىل  العربية  املهرجانات  من  ليكون 

تعاود فعاليتها بعد أشهر الحجر واإلقفال.
جرش“  يف  كرم  ””نجوى  هاشتاغ  وتصدر 
موقع ”تويرت“ أليام عدة بعد الحفلة، ما دفع 
لجمهورها  القلب  من  شكر  توجيه  اىل  بكرم 
محبة  لها  ويقدم  ذهبت  أينما  يرافقها  الذي 

الفتة.
يف  التصويت  يف  ستشارك  كانت  إذا  وعّما   
االنتخابات النيابية املقبلة، أكدت نجوى كرم 
األفضل  هو  ملن  وتقرتع  ستصّوت  حتماً  أنها 
يف االنتخابات النيابية املقبلة، وملن تعرف أنه 
مصلحة  لتحقيق  متطورة  بخطوات  سيقوم 
أن  اللبناني. وتابعت: “وعلينا جميعاً  الشعب 

ننتخب وأن نعرف جميعاً من نختار”.
شمس  أعلنت  ترشيحاً،  مشاركتها  وعن 

وليست سياسية  فنانة  أنها  اللبنانية  األغنية 
“وأكيد ما برتّشح! مني انا حّتى إترّشح؟؟”.

جنوم الفن يرحبون بتوقف فيس بوك وإنستجرام

الفنانة »هاجر« تدخل العناية املركزة بعد 
إصابتها بكورونا

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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جلني عمران 
تلتقي كاردي بي

التواص�ل  مواق�ع  رواد  ت�داول 
االجتماعي مقطع فيديو ُيظهر 
لقاء اإلعالمية الس�عودية لجني 
عمران بالنجمة العاملية كاردي 

بي يف باريس.
وقد نال الفيديو نسب مشاهدة 
عالية، وظهرت لجني بفس�تان 
أس�ود اللون، أما كاردي ارتدت 

فستان بنفسجي.
وكان�ت كش�فت لج�ني عمران 
مؤخ�را ع�ن تعرضه�ا لعملية 
نص�ب واحتي�ال بس�بب إعالن 
نرشت�ه يف صفحاته�ا الخاصة 
عىل موقع التواصل االجتماعي.
ونرشت لجني فيديو بحس�ابها 
م�ع  تجربته�ا  في�ه  ش�اركت 
املتابعني وروت ما حصل معها، 
وأك�دت أن أهلها ال يعلمون بما 

حصل.
وقال�ت عمران: “لجأت لرشطة 
دب�ي ألخ�ذ حقي من ش�خص 
يعتق�د أن االحتي�ال ع�ىل املرأة 
وج�ود  وتن�اىس  س�هل،  أم�ر 
دولة القانون”، التي ش�كرتهم 

لتعاونهم معها.

عـين على العالم

تصوير  بداية  من  األوىل  الصور  نمري  ليليان  املمثلة  نرشت 
مشاهد الجزء الثاني من مسلسل »للموت«، والواضح أن ليليان 
بصلة  يتصلون  الذين  الشعبي  الحي  سكان  ستشارك  نمري 
بالبطلتني ماغي بو غصن، ودانييال رحمة وُعلم أيضاً أن نمري 
تدير عصابة داخل الحي وستقوم بدور معقد جداً ُكتب خصيصاً 
عند سؤالها عن  بو غصن  ماغي  املمثلة  أعلنت  ما  لها بحسب 

مشاركة نمري يف الجزء الثاني من »للموت«.
ليليان  به  ستظهر  الذي  اللوك  فإن  املعلومات،  بعض  وبحسب 
لم  الذي  لبنان  يف  لجمهورها  بالنسبة  مفاجأة  يشكل  نمري 

يألفها بمثل هذه األدوار.
املشاهد األوىل ُصّورت يف الحي الشعبي الذي يشغله أحمد الزين 
معهم  نمري  ليليان  والتقطت  اللحام،  وختام  كعدي  ورندة 
مجموعة من الصور التي نرشتها عىل صفحتها ملواقع التواصل 

االجتماعي.
أمام »للموت« ما ال يقل عن ستة أشهر إلنهاء التصوير وبداية 
معظم  تجاوز  من  املسلسل  سيمّكن  ذاته  بحد  وهذا  العرض، 
العثرات وإنهاء التصوير مبكراً ليتسنى لفريق العمل أخذ الوقت 

يف املونتاج والتسليم للعرض بداية نيسان/أبريل املقبل.

كارمن بصيبص: ممتّنة جداً لـ»عروس بريوت«

بداية تصوير مسلسل »للموت 2« 

أمحد سعد يطلب حضور مسية اخلشاب حللف اليمني بتسلم املؤخر

جنوى كرم: علينا مجيعا أن ننتخب ونعرف من خنتار 

أحدهم من أصل عربي.. عالمان أمريكيان 
يحصدان جائزة نوبل للطب

ف�از العاملان األمريكيان، ديفيد جولي�وس وأرديرم باتابوتيان )لبناني 
األص�ل(، بجائزة نوب�ل للطب للعام 2021 تقديرا الكتش�افاتهما عىل 
صعيد مستقبالت الحرارة واللمس، عىل ما أعلنت اللجنة املسؤولة عن 

ه�ذه املكافآت العريق�ة يف س�توكهولم، االثنني.وقالت اللجنة: 
“االكتش�افات الرائ�دة... للفائَزي�ن بجائ�زة نوبل ه�ذا العام 

س�محت لنا بفه�م كيف يمك�ن للح�رارة وال�رودة والقوة 
امليكانيكي�ة أن تحف�ز النبض�ات العصبية التي تس�مح لنا 
ب�إدراك العال�م والتكيف معه”.وذك�رت األكاديمية امللكية 
السويدية للعلوم أن اكتش�افاتهما غري املسبوقة “أتاحت 
لن�ا فهم الكيفية التي يمكن بها للح�رار والرودة والقوة 
امليكانيكي�ة إطالق إش�ارات األعص�اب التي تس�مح لنا 

بإدراك العالم فيما حولنا والتكيف معه”.
وأضاف�ت: “ه�ذه املعرفة تس�تخدم يف تطوي�ر عالجات 
ملجموع�ة كب�رية من الح�االت املرضية م�ن بينها األلم 
املزمن”.والجائزة التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان 
تمنحه�ا األكاديمية وتبلغ قيمتها عرشة ماليني كرونة 

سويدية )1.15 مليون دوالر(.

ع�ادت مواقع التواصل االجتماعي اىل العمل بعد تعطل دام س�اعات اليوم 
االثنني.ومن املواقع التي عادت يف عدد من دول العالم اىل العمل الواتس�اب 
والفيس�بوك وإنس�تغرام.وتعطلت تطبيقات تابعة لرشكة “فيس�بوك”، 
منه�ا موقعه�ا للتواص�ل االجتماعي الذي يحمل االس�م نفس�ه ومنصة 
مش�اركة الصور الشهرية “اس�نتغرام” وتطبيق املراسلة “واتساب”.وبدأ 
تعطل موقع فيس�بوك وتطبيقي إنس�تغرام وواتس�اب، يف حوايل الساعة 
16:44 بتوقيت غرينتش يوم االثنني، وأثرت عىل املستخدمني عىل مستوى 
العالم.كان من املمكن أن يؤدي انهيار خدمات “فيس�بوك” و”إنستغرام” 
و”واتس آب” إىل تدمري عالم املشاهري، والذي غالبا ما يستخدمون مواقع 
التواص�ل االجتماعي ه�ذه لنرش كل ما يتعل�ق بحياتهم.لذل�ك عندما بدأ 
انقطاع هذه املواقع يف جميع أنحاء العالم واعتذرت رشكة “فيسبوك” عن 
ذلك الحقا، كانت هناك مخاوف من أن الغياب املطول قد يثري جنون بعض 
املشاهري وهم يحدقون يف شاشاتهم بانتظار عودة املواقع إىل الحياة.ودفع 
العط�ل املفاجئ الجميع للتح�ول إىل منصة “تويرت” كبدي�ل للتواصل مع 
متابعيهم، فيما رحب املوقع الرس�مي بالجميع، وقال يف تغريدة: “مرحبا 
بالجمي�ع حرفيا”، يف إش�ارة إىل اإلقبال الكثيف ع�ىل املنصة يف ظل تعطل 
“فيس�بوك”.وعلق نجوم مثل ريس ويذرسبون وسنوب دوغ وأديل وحتى 
دول�ي بارتون وآخرون س�اخرين م�ن االنقطاع الكارث�ي يف جميع أنحاء 
العالم، ووص�ف البعض ما يحصل بالجائحة.ون�رشت النجمة دولي، 75 
عاما، ميما لها وهي تمر عر أبواب الصالون املتأرجحة معلقة: “الجميع 
ذه�ب إىل توي�رت الي�وم بينما فيس�بوك وانس�تغرام ووات�س آب معطل”.

فيم�ا ش�جع مغني ال�راب س�نوب دوغ متابعيه عىل التدخ�ني من خالل 
التغري�د قائ�ال: “هناك عطل.. لف�ة واحدة وكن منتجا”.وبعد 4 س�اعات 
من االنقطاع، بحثت املمثلة كاثرين تيلديس�ي عن طريقة مثالية لتوحيد 
متابعيها، فقررت تصنيف شخصياتها يف املسلسالت التليفزيونية. وغردت 
املمثلة: “شخصية فف فريندز ؟؟؟”، ورسعان ما غمرتها مئات اإلجابات.

وتس�اءل النجمة تامزان أوثويت يف تغريدة: “ال انستغرام، ال واتس اب، ال 
بنزين.. هل يحدث يشء أكر هنا؟”.وكان لدى نجمة الواقع الحامل لورين 
جودجر أفكار حول ما سيحدث إذا حدث انقطاع التيار الكهربائي يف أكثر 

اللحظات غري املناسبة عىل وسائل التواصل االجتماعي.

Pi  ال ي�زال هناك ح�وايل عام متبق�ي قبل إصدار سلس�لة
hone 14، لكن الشائعات حول أجهزة أبل من الجيل التايل قد 

بدأت بالفعل يف االنتش�ار، آخرها تدعي أن أبل س�تضاعف سعة 
التخزين يف سلس�لة iPhone العام املقبل. وضاعفت أبل بالفعل الحد 

 Pro و Pro 13 هذا العام، ويأتي طرازا iPhone 13 األقىص للتخزين عىل
Max بس�عة تخزين داخلية 1 تريابايت بينما تم تحديد س�عة التخزين يف 

سلس�لة iPhone 12 بس�عة 512 جيجا بايت. وذكرت GSMArena أن 
تش�كيلة أبل 14 القادمة قد تأتي بس�عة 2 تريابايت من وحدة تخزين 
فالش QLC، وتم تقديم خيار التخزين الجديد كنتيجة مليزات الكامريا 
الجديدة ، مثل ProRes ملقاطع الفيديو، والتي ستتوفر يف وقت الحق 
 4K وكذلك لقطات ،ProRes من هذا العام. وتش�غل مقاطع فيدي�و
60FPS امللتقط�ة ع�ىل iPhone، مس�احة أكر بكث�ري من مقاطع 
الفيديو القياس�ية، وجاء قرار أبل بزيادة الحد األقىص للتخزين عىل 

 GSMArena العام املقبل غري معروف حتى اآلن، لكن iPhone أجهزة
تتوقع أن ميزات الكامريا الجديدة هي أحد أسباب االرتفاع يف سعة التخزين.

يعمل علماء من اقليم ياقوتبا بروس�يا عىل تطوي�ر تكنولوجيا خاصة بصناعة 
)األزياء الذكية(، التي تقوم بحماية اإلنسان من درجات الحرارة املنخفضة جدا، 
والت�ي تمتاز به�ا مناطق القطب الش�مايل.أفاد بذلك املكت�ب الصحفي لجامعة 
)آموس�وف( يف ش�مال رشق روس�يا وق�ال:” املقص�ود باألمر هو املنس�وجات 
اإللكرتونية التي تم إنتاجها عىل أساس أكسيد الغرافني، وتصلح تلك املنسوجات 
لظ�روف املناخ الش�مايل القايس، وإنه�ا مقاومة للضغط امليكانيكي وبس�يطة 
االس�تخدام ورخيصة اإلنتاج.وقال الباحث يف مختر )تكنولوجيات الغرافني( يف 
جامعة ش�مال رشق روس�يا، راخار يفس�ييف:” إن غالبية األزي�اء التي تباع يف 
املتاجر ال تصلح للمناخ الشمايل القايس، لكنها مطلوبة جدا من قبل َمن يعملون 
يف منطقة القطب الش�مايل وأفراد األجهزة األمنية بصورة خاصة”.وأشار إىل أن 
أكس�يد الغرافني بحاجة إىل تطوير مواصفاته بالطبع، إذ أنه ال يس�تطيع البقاء 
يف األقمش�ة ملدة طويلة، لكن التكنولوجيا التي تقوم عليه لها مس�تقبل إنتاجي 
كبري.وأوض�ح يفس�ييف:”بفضل إضاف�ة م�واد النانو يب�دأ النس�يج يف امتالك 
خصائص األجهزة املختلفة حيث يمكن أن يراقب عمل أعضاء اإلنس�ان ويقيس 

مواصفاتها، كما يمكن أن يسخن من تلقاء نفسه”.

بعد توقفها لساعات.. عودة مواقع التواصل إلى 
العمل.. وموجة سخرية عارمة تجتاح “تويتر”!

أبل ستضاعف مساحات التخزين في 
iPhone 14 إلى 2 تيرابايت 

علماء روس يخترعون بدالت للحماية من 
البرد الشديد

  

تغريدات

بهاء االعرجي

شيماء عماد زبير

ــرص كثريه وال  ــاة منتصفه ومتنحنا ف ــد أن احلي  أج
ــب  بأس بعدالتها.. ولكن ماذنبها لتعامل بكثرة الس
ــم الفرص اجلديده  ــان حيط واللوم اذا كان اإلنس
ــروره وتذمره  ــا يف نار غ ــأس أخطائه ويرميه بف
وتشبثه حبماقاته .. ما ذنب احلياة إذا كنت حمدود 

القدرات الفكريه والتميز واالحساس بالفرصه!؟

 ال تتوقعوا اإلصالح من كثري من األحزاب والكتل 
اليت تعدكم به؛ فاملشاركة الواسعة يف انتخابات 
ــبيل الوحيد  ــر من تشرين األول هي الس العاش

للتغيري الذي من خالله يكون اإلصالح.

حل وآني أحل

هامش

حراك  متطلبات  من  كجزء  مبكرة  إنتخابات  إجراء  عن  اإلعالن  عند 
مجلس  يف  املمثلة  السياسية  والكتل  األحزاب  أمام  برزت  ترشين 
اىل ترصيف  الحكومة  الرملان وتحويل  النواب والحكومة مشكلة حل 
سياقات  هناك  سنوات  أربع  كل  الدورية  اإلنتخابات  يف  يومية..  أمور 
طبيعية حددها الدستور، منها حل الرملان قبل نهاية الدورة الرملانية 
بشهرين فتتحول الحكومة اىل ترصيف األعمال اليومية، ويصدر رئيس 

الجمهورية مرسوما يعلن فيه إجراء اإلنتخابات يف غضون 60 يوماً.
اإلنتخابات األربعة املاضية جرت طبقا لهذه اآللية الدستورية.. لكن 
بعد اإلنتفاضة الجماهريية يف ترشين األول عام 2019 وما ترتب عليها 
من نتائج ومعطيات تم اإلتفاق بعد إقالة الحكومة السابقة )حكومة 
مصطفى  )حكومة  إنتقالية  حكومة  تشكيل  عىل  املهدي(  عبد  عادل 
الجماهريية  إنتخابات مبكرة طبقا لإلرادة  الكاظمي( مهمتها إجراء 
مثلما أعلنت الكتل السياسية.. ليس هذا فقط، فإن الكتل السياسية 
أعلنت إنها سوف تغري قانون اإلنتخابات طبقا لإلرادة الجماهريية، فتم 
ترشيع القانون الحايل )أبو الدوائر املتعددة والفوز بأعىل األصوات(.. 
للحراك  العدد  وكهدية  املعهود  السياسية  الطبقة  كرم  من  وكجزء 
للحراك  اإلستجابة  يف  بعيدا  تذهب  سوف  إنها  أعلنت  الجماهريي، 
بمفوضية  واإلتيان  بل  املفوضية،  قانون  بتغيري  وذلك  الجماهريي، 

جديدة بالكامل. 
كل هذا جرى، وإن كان من طرف واحد، فإن الحراك الجماهريي بقي 
مرصا عىل مواقفه حيال الطبقة السياسية، وهو عدم اإلعرتاف بأي 
مخرجات تصدر عنها أيا كانت.. الطبقة السياسية مضت يف مسعاها 
إليها  يرش  لم  التي  املبكرة  لإلنتخابات  التحضري  يف  وبرملاناً  حكومًة 
الدستور.. وبما أن الطبقة السياسية تعاملت مع الحراك الجماهريي 
بكل هذا الكرم الحاتمي، فإنها انقسمت عىل نفسها يف كيفية تعاملها 
حل  الحل..  موضوع  وهو  لها  إنجازا  بوصفه  به  تفتخر  ما  مع  هي 
الرملان أوال لكي تتحول الحكومة بعد حله اىل حكومة ترصيف أمور 

يومية. 
هنا سكبت كل العرات وجر الجميع املزيد من الحرسات، وإنتهت كل 
الهمبالت وكل ما هو آت آت »عىل كولة« قس بن ساعدة اإليادي.. بدل 
الهمبالت حلت التساؤالت .. من يقول إنه إذا حل الرملان نفسه تحل 
الضمانات؟  هي  ما  نفسها..  تحل  والعباس  عمي  نفسها؟  الحكومة 
تلعب  الجواب )ماكو هيج ركة  يأتيك  ما  ذلك.. رسعان  يقول  املنطق 
شناو(.. ملاذا؟ ألن الحكومة تريد أن تبقى؟.. طيب ألستم خري من ركب 
املطايا .. )آسف هاي وين رحت آني(.. ألستم أنتم من جاء بها؟ نعم.. 
وصفقتم لها؟ نعم.. وقرأتم الفاتحة لها؟ نعم.. فما عدا مما بدا؟ ال 
توجد ثقة.. ملاذا إذن الفاتحة والتصفيق؟ »جفيان رش مال عليوي«.. 
لفتة«..  »مو  اسمي  همزين  سكتة«  »خليها  عليوي؟  مال  هو  من 
رجليها..  عىل  رجلنا  يعني  تحل..  والحكومة  نحل  تقرتحون؟  ماذا 
أيام فقط.. نحل يوم 7 والحكومة تحل  متى؟ قبل اإلنتخابات بثالثة 
الحد.. إسأل  الثقة مفقودة اىل هذا  يوم 7 واإلنتخابات يوم 10.. ملاذا 

بالسخارت.

محزة مصطفى

حلقات  أوىل  أيام  قبل  انطلقت 
تخوض  الذي  »الريئة«  مسلسل 
أوىل  من خالله كارمن بصيبص 
القصرية  الدراما  يف  تجاربها 
شاهد  منصة  شاشة  عر 
الحلقة األوىل  اإللكرتونية، ومنذ 
نجحت كارمن بشخصية »ليىل« 
ملتابعة  الجمهور  تجذب  أن 
ستكشفها  التي  أرسارها 

حلقات املسلسل.
بصيبص  كارمن  تحدثت 
تصوير  كواليس  هامش  عىل 

مسلسلها الدرامي الجديد »الريئة« 
املسلسل  العمل وشخصيتها يف  عن 
فقالت إن ليىل شخصية تكافح دائماً 
بتفكريها وبالعمل الذي تمارسه يف 
الجمعية املنضمة إليها، فلها قضية 
السجن،  دخولها  قبل  عنها  تدافع 
ومن خالل 8 حلقات درامية تحاول 

ليىل البحث عن براءتها.
ليىل  عالقة  أن  كارمن  وذكرت 
التي  الحبكة  هو  زوجها  وهادي 
يدور حولها املسلسل، الفتًة إىل أنها 
بريوت«،  ل�«عروس  جداً  ممتنة 

العمل  هذا  بعد  تبحث  كانت  وأنها 
فنية  رغبة  يشبع  دور  عن  الضخم 

بداخلها.
الذي  ليىل  لوك  أن  كارمن  وذكرت 
حلقات  معظم  يف  به  ستظهر 
املسلسل هو لوك امرأة خرجت من 
الحبس بعد مرور ثماني سنوات، كل 
والعثور  براءتها  إثبات  يشغلها  ما 
فهي  لذلك  الوحيدة،  ابنتها  عىل 
تبدو يف حالة سيئة جداً، وساعدها 
مالمح  تحديد  يف  حنا  رامي  املخرج 

الشخصية. 

به  ظهرت  الذي  الشبابي  اللوك  أما 
مشاهد  فهي  املشاهد،  بعض  يف 
وكشفت  فقط،  باك  الفالش 
تماماً  بعيد  املسلسل  أن  بصيبص 
عن الرومانسية ويعتمد عىل اإلثارة 

والغموض طوال األحداث.
عالقتها  عن  كارمن  وكشفت 
بشخصية فاديا ضمن األحداث التي 
تجسدها تقال شمعون حيث أكدت 
ليىل،  لشخصية  األول  الداعم  انها 
كما لديها هي األخرى لغز تكشفه 

أحداث املسلسل.

إحالة  األرسة  محكمة  قررت 
محكمة  إىل  سعد،  أحمد  الفنان  طلب 
يف  للنظر  اإلسكندرية،  استئناف 
سمية  للفنانة  اليمني  حلفان  جلسة 

الخشاب.
ضد  بطعن  تقّدم  قد  سعد  كان 
سمية  لصالح  الصادر  الحكم 
حضورها  وطلب  الخشاب، 

الحاسمة  اليمني  لحلفان  شخصياً 
بشأن تسلّمها قيمة املتعة واملؤخر.

أقامت  عندما  الواقعة،  بداية  تعود 
الفنانة سمية الخشاب دعوى قضائية 
أمام   2019 لسنة   2241 الرقم  تحمل 
محكمة أرسة سيدي جابر ضد طليقها 
الفنان أحمد سعد للحصول عىل املؤخر 

الخاص بها واملتعة.

الفنانة  محامي  لطفي،  عماد  وطالب 
سمية الخشاب، يف دعواه بإلزام املّدعى 
قيمة  بسداد  سعد  أحمد  الفنان  عليه 
 500 وقدره  بالقسيمة  املوّثق  املؤخر 
مايل  مبلغ  بدفع  وإلزامه  جنيه  ألف 

وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.
يف  جابر  سيدي  أرسة  محكمة  وألزمت 
مبلغ  بسداد  عليه  املّدعى  اإلسكندرية، 

مع  الصداق  مؤخر  جنيه  ألف   500
إلزامه باملصاريف وأتعاب املحاماة.

دعوى  يف  األرسة  محكمة  قضت  كما 
الخشاب  سمية  للفنانة  والعّدة  املتعة 
جنيه،  ألف   270 وقدره  مايل  بمبلغ 
ثالثة  مدة  عن  جنيه  ألف   30 بواقع 
آالف عن كل  شهور عدة ومبلغ عرشة 

شهر خالل 24 شهراً للمتعة.

عل�ق ع�دد من النج�وم ع�ىل انقطاع 
خدمات مواقع التواصل اإلجتماعي 

أم�س والتي امتدت ألكثر من 6 
بالعالم،  متواصل�ة  س�اعات 
معرين ع�ن ترحيبهم بذلك 
وسعادتهم لرجوع التواصل 
وليس  التقليدي  االجتماعي 
اإلفرتايض خ�الل تلك الفرتة 

القصرية.وكتب الفنان أحمد 
العويض عر حس�ابه بموقع 

»فيس بوك«، عقب عودة العمل 
عىل التطبيق�ات مرة أخرى:« أحىل 

6 س�اعات«، ل�ريد حس�اب منس�وب 
لياس�مني عبدالعزي�ز ع�ىل منش�وره بصورة 

من كوميكس روبي الش�هري »يا وال«.فيما كتبت 
الفنانة هن�ا الزاه�د تجربتها مع تعط�ل املواقع 
عر حس�ابها بموقع »فيس بوك«، قائلة :«ست 
س�اعات بعيد ع�ن الدوش�ة و املنظ�رة. روحت 
الن�ادي مع مام�ا وصاحبتها و كن�ا قاعدين و 
التليفونات سايبنهم يف الشنط و قاعدين نتكلم 
بج�د من غري كل ش�وية ح�د يمس�ك تليفونه 
اتبس�طنا اوي. وبج�د حس�يت بأي�ام الن�ادي 
زمان.. راحة نفس�ية رهيبة.. اتمنى أن نتمكن 
م�ن العودة م�رة أخرى للعيش بدون وس�ائل 

التواص�ل االجتماعي«.أم�ا الفنان أحمد 
فهمي فس�خر من لجوء مستخدمي 
فيس بوك وانستجرام ملوقع تويرت 
وال�ذي ظ�ل يعمل خ�الل توقف 
باق�ي املواق�ع، ع�ر حس�ابه 
ون�رش ص�ورة ل�ه ع�ر م�ن 
فيلمه »سمري وشهري وبهري«، 
وعل�ق عليه�ا قائ�ال »دلوقتي 
بقي�ت الريمو«.فيم�ا اعرتفت 
املطرب�ة رنا س�ماحة، بإدمانها 
السوش�يال ميديا، موجهة رسالة 
لجمهوره�ا ع�ر ع�ودة التطبيق�ات 
قائلة:« مس�ا مس�ا عىل حبايب�ي مدمنني 
السوش�يال ميديا، والي طلعت واح�دة منهم الحمد 
لله«.ومن جانبها طرحت الفنانة كندة علوش تسائل 
ملتابعيها عر حس�ابها بموقع تويرت عن ش�عورهم 
يف حال�ة التوقف الدائم ملواق�ع التواصل اإلجتماعي، 
حيث كتبت :« بعد العطل ايل صاير لل #الواتس�اب و 
#إنستغرام و #فسيبوك بتمنى من قلبي يصري عطل 
عام لكل االپليكيش�نز ومنصات التواصل االجتماعي 
وناخد بريك ملدة ش�هر نرجع فيه�ا لحياتنا القديمة 
بتفاصي�ال الصغرية الحل�وة وبحميميت�ا قبل جنان 
وادم�ان السوش�ال ميدي�ا وتطبيق�ات التواص�ل.. 

بتتمنوا هاليش؟ وقديش بتتحملو؟«.

كش�ف نقيب املمثلني املرصيني، 
الفن�ان أرشف زك�ي، تفاصي�ل 
الحالة الصحية للفنانة الش�ابة 
تعرضه�ا  بع�د  أحم�د  هاج�ر 

لإلصابة بفريوس كورونا.
وأعلنت هاجر أحمد مرضها من 
خ�الل نرشه�ا ص�ورة لذراعها 
ع�ىل  محالي�ل  فيه�ا  مرك�ب 
حس�ابها ع�ىل موق�ع التواصل 
”انس�تغرام“،  االجتماع�ي 
وعلق�ت عىل الص�ورة: يا إلهي، 
اسمك ش�فائي، وذكرك دوائي، 
وقربك رجائ�ي، وحّبك مؤنيس، 
ورحمت�ك طبيب�ي ومعين�ي يف 
الّدنيا واآلخرة، وإّنك أنت املعطي 

العلي�م اللهم اش�فني واش�في 
ي�ارب  ام�ني  مرضان�ا جميع�ا 
العاملني“، دون أن تعلن تفاصيل 

مرضها.
وق�ال أرشف زك�ي: »إن الفنانة 

هاج�ر أحمد مصاب�ة بفريوس 
الصحي�ة  وحالته�ا  كورون�ا، 
صعب�ة للغاي�ة، حي�ث تتواج�د 
بأح�د  املرك�زة  بالعناي�ة  اآلن 
املستشفيات الخاصة ب القاهرة، 
وذلك لنقص نس�بة األكس�جني 
بالدم«، مش�رياً إىل من�ع الزيارة 
االن  تخض�ع  حي�ث  عنه�ا، 
لروتوك�ول الع�الج املخص�ص 
كورون�ا.  ف�ريوس  ملصاب�ي 
وأضاف نقيب املمثلني املرصيني: 
أن النقاب�ة ع�ىل تواص�ل دائ�م 
بزوجه�ا، ولن تتوان�ى يف تقديم 
الدعم له�ا يف أي لحظة، مطالباً 

الجمهور بالدعاء لها.
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