العراق يطالب الصليب األمحر مبساعدة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
العراقيني العالقني على احلدود البولندية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
طالبت وزارة الخارجية ،امس السبت ،الصليب
االحمر بمساعدة العراقيني العالقني عىل الحدود
الرشقية لبولندا.وقال املتحدث باسم الوزارة احمد
الصحاف يف بيان تلقته «الزوراء» :ان «سفارة
جمهورية العراق يف بولندا تطالب منظمة الصليب
األحمر البولندي بالوصول إىل طالبي اللجوء من
العراقيني العالقني عىل الحدود الرشقية لبولندا
مع بيالروسيا ،وتقديم املساعدات العاجلة إلنقاذ
حياتهم ،وتمكني وفود السفارة من استكمال
إجراءات أثبات الرعوية وإصدار الجوازات املؤقتة
لهم لتسهيل عودتهم الطوعية إىل العراق».

جامعة بغداد تكشف عن خطة الستيعاب
أكثر من  100ألف طالب

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
كشف رئيس جامعة بغداد،امس السبت ،عن خطة الستيعاب أكثر من  100ألف طالب
من خريجي اإلعدادية للعام الدرايس الحايل.وقال رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتور
منري السعدي يف ترصيح صحفي :إن «الجامعة تتوقع خالل العام الدرايس الحايل أن
تستقبل أكثر من  100ألف طالب من خريجي الدراسة االعدادية» .مشريا ً اىل أن «هذا
الرقم فوق الطاقة االستيعابية للجامعة».وأضاف أن «هذا األمر يتطلب جهودا ً غري
طبيعية وتنظيما ً جديدا ً لتوزيع الطلبة» ،الفتا ً اىل أن «هناك خططا ً وضعت الستيعاب
هذا العدد ومن ضمنها توزيع الطلبة عىل أساس محافظات سكناهم».وأكد السعدي
أنه «تم تأهيل األقسام الداخلية والقاعات يف الكليات مع النظر اىل اعتماد آليات
جديدة ،منها التعليم املدمج ،أي الكرتوني وحضوري ملواجهة هذه الزيادة».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7580 :االحـد  17تشرين االول 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7580 Sun 17 Oct 2021

كتل تشكك بنزاهة االنتخابات وتطالب بعَ ٍّ
ـد وفرز يدوي جلميع احملطات

 :استحقاقنا االنتخابي أكثر من  85مقعدا وسنمضي يف تشكيل احلكومة

الكتلة الصدرية لـ

الزوراء /حسني فالح:
أك�دت الكتلة الصدرية أن اس�تحقاقها
االنتخابي اكثر م�ن املعلن والذي يفوق
الـ  85مقعدا ،مؤكدة مضيها يف تشكيل
الحكوم�ة ،وفيما اب�دت كتل خارسة يف
االنتخابات رفضه�ا لنتائج االنتخابات،
مش�ككة بنزاهته�ا ،طالب�ت بإج�راء
العد والفرز الي�دوي يف جميع املحطات
االنتخابية.
وقال عض�و الكتل�ة الصدري�ة ،النائب
الس�ابق ب�در الزي�ادي ،يف حدي�ث
لـ”ال�زوراء” :نح�ن غير راضين عىل
نتائ�ج االنتخاب�ات ألن التي�ار الصدري
يس�تحق اكثر م�ن  85مقع�داً ،لكننا ال
نشكك باملفوضية ألنها عملت بجد عىل
انجاح هذه االنتخابات ،باالضافة اىل ان
االنتخاب�ات كانت تح�ت ارشاف اممي
ودويل ،غير أن الخارسي�ن يربرونه�ا
بحج�ج عديدة.واض�اف :ان التي�ار
الص�دري لن يتن�ازل ع�ن أي صوت او
مقعد ،اما ال�ذي لديه اعرتاضات فيجب
تقديمه�ا عن طريق القوانين ،والكتلة
الصدرية ماضية يف تش�كيل الحكومة.
الفت�ا اىل :أن مفوضية لالنتخابات ايضا ً
ال تس�تجيب ألي ضغ�وط او تهديدات.
م�ن جهته ،ق�ال عضو تحال�ف الفتح،
فال�ح الخزعيل ،لـ”ال�زوراء” :ان هناك
إشكاالت رافقت العملية االنتخابية ،من

خالل ضغوط مورس�ت على املواطنني
وعىل املراكز من جهات سياسية .وشدد
على رضورة اج�راء ع� ٍّد وف�رز ي�دوي
لوجود مش�اكل حقيقية بالنتائج التي
ظهرت ببع�ض املراكز ،مع العطل الذي
رافق بعض املحطات االنتخابية .مؤكدا:

ان�ه من أج�ل إزالة الش�كوك فنحن مع
الرأي ال�ذي يذهب باتج�اه العد والفرز
الي�دوي .ويف وق�ت س�ابق ،رأى تحالف
عزم أن نتائج االنتخاب�ات التي أعلنتها
املفوضي�ة “غير منطقي�ة وال يتقبلها
العق�ل” ،مشيرا ً إىل أنه طال�ب بإجراء

العد والف�رز اليدوي لنتائج االنتخابات،
والذي “سيفيض لنتائج غري متوقعة”.
وق�ال القي�ادي بتحال�ف ع�زم ،رياض
الس�امرائي :إن�ه “ل�و تع�اد نتائ�ج
الدائ�رة االنتخابي�ة كلها بالع�د والفرز
الي�دوي ،لخرجت نتائ�ج مخيفة وغري

متوقع�ة” ،عادا ً “النتائ�ج التي خرجت
بها املفوضي�ة غير حقيقية”.وأوضح
الس�امرائي أن “هنالك خط�أ ما ،نأمل
ان تعرف�ه الدولة” .مردفا ً أن “كل دائرة
لديه�ا جمه�ور ونع�رف جمهورن�ا يف
املناطق التي رش�ح عنها تحالف عزم”.
واضاف“ :قدمنا طعون�ات باملفوضية،
وطالبن�ا بالع�د والفرز الي�دوي”.وكان
رئي�س الوزراء األس�بق رئي�س ائتالف
النصر ،حيدر العب�ادي ،ق�د طالب ،يف
وقت س�ابق ،املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات بحس�م جميع اإلش�كاالت
التي ش�ابت العملية االنتخابية واربكت
الوض�ع الع�ام ،مؤك�دا ً دعم�ه لجميع
الدعوات الداعية اىل التهدئة والتضامن.
وق�ال العب�ادي يف بي�ان“ :نطال�ب
املفوضية بحسم اإلشكاالت التي أربكت
الوض�ع الع�ام ،وندعم جمي�ع دعوات
التهدئة والتضامن”.وأكد ّ
أن “األهم من
الربح والخس�ارة اإلنتخابية ،هو السلم
والوح�دة الوطني�ة ،وسلامة وصلاح
النظام الس�يايس املمثل للشعب” .الفتا ً
اىل أن “االصطفاف�ات السياس�ية ،التي
ته�دد وح�دة الش�عب وسلامة النظام
الع�ام ،مرفوضة”.وتاب�ع“ :إنن�ا نعمل
مع الجميع لتج�اوز األزمة ،ونعتقد ّ
أن
الدولة تسع الجميعّ ،
وأن بناء أو انهدام
الدولة مسؤولية مشرتكة”.

الطلبة يتغلب على الزوراء بهدفني نظيفني يف دوري الكرة املمتاز
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الداخلية تعلن املباشرة بإصدار
اجلواز اإللكرتوني مطلع 2022

بغداد /الزوراء
قال�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س الس�بت،
انه�ا بمطل�ع الع�ام املقب�ل س�تصدر
الجواز االلكرتوني بالتنس�يق مع وزارة
االتصاالت.وقال مدير ش�ؤون الجوازات
العام�ة يف ال�وزارة الل�واء احم�د عب�د
الستار يف ترصيح صحفي :ان “املديرية
س�تبدأ باالص�دار بع�د ان انجزت جميع
االمور اللوجس�تية املتعلق�ة باملرشوع،

إذ ابرمت بهذا الس�ياق عق�دا مع وزارة
االتص�االت لتس�هيل اصداره”.واض�اف
ان “الجواز االلكرتون�ي يمتاز باحتوائه
عىل رشيحة الكرتوني�ة تضم املعلومات
الكامل�ة لصاحب الج�واز” ،منوها بأن
“البوابات االمنية يف املطارات ستفتح يف
ح�ال مطابقة املعلوم�ات املوجودة عىل
الرشيحة.

تفاصيل ص4

الغنام 3600 :اسم مزور يف معامالت
مؤسسة الشهداء مبحافظة األنبار

االنبار /الزوراء:
كش�ف قائ�د عملي�ات االنب�ار ،الفريق
الرك�ن ن�ارص ّ
الغنام ،عن وج�ود 3600
اس�م م�زور يف معاملات مؤسس�ة
الش�هداء بمحافظة االنبار ،فيما بني ان
جميع من وقع عىل ه�ذه الكتب املزورة
سيحاس�ب قانونيا.وقال ّ
الغنام يف لقاء
تلفزيوني ،نرش مقطع منه عىل صفحته
يف فيس�بوك ،اطلعت عليه “الزوراء” :إن
“قيادة العمليات خاطبت رئاسة الوزراء
بخصوص ش�كاوى قدمت من مواطنني
يف األنبار ح�ول وجود تزوير يف معامالت
الش�هداء ،وتم تش�كيل لجنة برئاستي،
وتم الكشف عن وجود  3600اسم مزور
يف معامالت مؤسسة الشهداء بمحافظة
االنبار”.وأضاف الغنام أن “ ٧٠٠إىل ٨٠٠
ارهابي مطل�وب اىل الجهات االمنية من
بينهم انتحاريين ومقاتلني ضد القوات

السيسي :فوجئت بوجود بطاقة
متوين بامسي وأن شخصا يستخدمها

القاهرة /متابعة الزوراء:
شدد الرئيس املرصي ،عبدالفتاح السييس،
عىل “أهمي�ة الرقمنة ملا له�ا من دور يف
ضمان وصول الدعم ملستحقيه” ،مؤكدا
“أهمية ضبط البطاقات التموينية”.ويف
كلمته خالل افتت�اح عدد من مرشوعات
اإلس�كان البدي�ل للمناط�ق غير اآلمنة
بمدينة  6أكتوبر ،قال الرئيس الس�ييس:
“ع�دم وج�ود رقمن�ة للدول�ة املرصي�ة
خالنا مش شايفني كويس ،بياناتنا مش
واضح�ة ،فحص�ل اس�تقرار لواقع غري
دقي�ق ،وبه الكثري من الفس�اد” ،منوها
إىل أنه نتيجة لهذا الوضع ،فوجئ بوجود

بطاقة تموين تحمل اس�مه يف محافظة
املني�ا ،ويتم رصف امل�واد التموينية بها.
وأوضح الس�ييس أنه “عندما اطلق بناء
مدن جديدة تم ش�ن حملة من مغرضني
س�واء كان هدفه�م التش�كيك وع�دم
الثق�ة” ،وأض�اف ”:واللي م�ش فاه�م
قضيته معانا”.وأكمل متسائال ”:يا ترى
بعد امل�دة دي ،مازلتم ش�ايفينا مهتمني
فق�ط باألغني�اء والطبق�ة املتوس�طة
وال بالكل؟”واس�تطرد الس�ييس“ :مش
بش�وف اليل اتعمل..أنا بش�وف اليل لسة
متعامل�ش يف مرص..أنا بحلم بـ 3مليون
وحدة سكنية زي دول”.

خبري اقتصادي :تعليمات البنك املركزي
اجلديدة ستحد من غسيل األموال
وتهريب العملة الصعبة

الزوراء /مصطفى فليح:
اكد الخبري االقتص�ادي ،صفوان قيص،
ان التعليم�ات الت�ي اصدره�ا البن�ك
املرك�زي بش�أن بي�ع العمل�ة االجنبية
س�تحد عىل املدى املتوس�ط من غس�يل
االم�وال وتهرب�ب العمل�ة الصعب�ة من
البلد ،فيما اكد ان الدوالر سريتفع نتيجة
ه�ذه االج�راءات ثم يع�اود االنخفاض.
وق�ال الخبري يف حدي�ث لـ”الزوراء” :ان
البن�ك املركزي عمليا يحاول تتبع حركة
االم�وال لكي يكون هناك تدفق للس�لع
مقابل هذه االموال الت�ي يبيعها بصفة
اعتمادات مس�تندية او بصفة حواالت،
فإذا كان التاجر النظامي يتبع السياقات
النظامي�ة نفس�ها يف عملية االس�ترياد
فالبن�ك املرك�زي يوفر العمل�ة الصعبة
لهذا التاجر” .مشريا اىل ان “هناك تجارا
غري نظاميين يقومون بإدخال الس�لع
بط�رق بعي�دة ع�ن املناف�ذ الرس�مية،
وبالتأكي�د هؤالء يمتلك�ون الدينار ولن
يستطيعوا الحصول عىل العملة الصعبة
نفس�ها بالس�ياقات الس�ابقة” .واك�د
“نع�م ق�د يك�ون هن�اك ارتفاع لس�عر
الرصف يف الس�وق املوازي ،أي (السوق

غير النظام�ي) ،وعلى ه�ؤالء التجار
غير النظاميين ان ينظم�وا أنفس�هم
لك�ي يس�تطيعوا الحصول على الدوالر
من نافذة بيع العملة بالس�عر الرسمي
 1470دينارا”.واض�اف ان “هذا االجراء
سيحد من عملية غسيل االموال وتهريب
ال�دوالر العراقي اىل الخارج بدون دخول
السلع والخدمات ،ونأمل ان يكون هناك
تعاون بين رشكات الصريفة واملصارف
الخاصة واملص�ارف العامة ومنافذ بيع
العملة من اجل ان ال يكون هناك ارتفاع
ح�اد يف س�عر الس�وق امل�وازي” .وعن
مدى االرتفاع ،قال قيص :إن “العراقيني
يمتلك�ون مدخ�رات من ال�دوالر خارج
النظ�ام املصريف ،وباعتق�ادي عندم�ا
يرتفع هذا السعر خارج النظام املرصيف
س�يقوم املواطن�ون ببيع ه�ذا الدوالر،
فلا اعتق�د ان هن�اك ارتفاعا ح�ادا”.
وبينّ “ قد يص�ل اىل  1500دينار يف فرتة
قصرية ،ولكن تدريجيا سيرتب التجار
غري النظاميني وضعهم الس�ترياد سلع
بالطرق الرسمية والحصول عىل الدوالر
بسعر مخفض”.

تفاصيل ص3

«اإلطار التنسيقي» يستبق إعالن النتائج النهائية لالنتخابات ويعلن رفضه الكامل هلا

املفوضية :أكملنا تدقيق  3681حمطة حمجورة ونتائج االنتخابات على موقعنا االلكرتوني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات ،امس
الس�بت ،نشر كام�ل نتائ�ج االنتخاب�ات الربملانية
املبكرة على موقعه�ا االلكرتوني التي ج�رت األحد
املايض،فيم�ا اعل�ن االطار التنس�يقي (الش�يعي)،
رفض�ه لنتائ�ج االنتخاب�ات ،محملا مفوضي�ة
االنتخابات املسؤولية الكاملة عن فشل االستحقاق

االنتخابي.وقال رئيس مجلس املفوضني يف املفوضية
عدن�ان جليل خلف بمؤتمر صحف�ي  :إن املفوضية
أكملت تدقيق املحطات املحج�ورة وعددها .»3681
وأض�اف أن نتائج املحط�ات املحج�ورة أضيفت إىل
النتائ�ج األولية املعلنة س�ابقا ،مشيرا إىل ان كامل
النتائ�ج نرش على املوق�ع االلكرتون�ي للمفوضية.
وأشار خلف إىل أن هذه النتائج أولية ويمكن الطعن

فيها.وقال إن املفوضية لم تتأثر باي رصاع سيايس،
مردف�ا «ملتزمون بالوقوف عىل مس�افة واحدة من
جميع القوى السياس�ية».من جانبه استبق االطار
التنسيقي (الشيعي) ،نتائج االنتخابات ليعلن رفضه
لنتائ�ج االنتخاب�ات ،محملا مفوضي�ة االنتخابات
املس�ؤولية الكاملة عن فشل االستحقاق االنتخابي.
وذكر بيان لالطار التنس�يقي تلقته «الزوراء»« :كنا

نأم�ل من مفوضية االنتخاب�ات تصحيح املخالفات
الكبرية التي ارتكبتها اثناء وبعد عد االصوات واعالن
النتائج».وأض�اف :أن�ه «بع�د ارصارها على نتائج
مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج
ونحم�ل املفوضي�ة املس�ؤولية الكامل�ة عن فش�ل
االستحقاق االنتخابي وس�وء ادارته مما سينعكس
سلبا ً عىل املسار الديمقراطي والوفاق املجتمعي».

ع ّدت مشاركة العراق خطوة باجتاه تعزيز العالقات اإلعالمية والثقافية

وزارة اإلعالم السعودية لـ
الزوراء /خاص:
أع�رب وكي�ل وزارة االعلام الس�عودية
للعالق�ات االعالمي�ة الدولي�ة ،الدكت�ور
خال�د عبد القادر الغامدي ،عن س�عادته
باس�تجابة االعلام العراق�ي لدع�وات
اململكة لحضور مع�رض الرياض الدويل
للكت�اب ،فيم�ا ع� ّد مش�اركة الع�راق

 :سعيدون حبضور اإلعالم العراقي ملعرض الرياض الدولي للكتاب

خطوة باتجاه تعزيز العالقات االعالمية
والثقافية.وقال الغامدي يف حديث خاص
لـ»الزوراء» :ترشفن�ا جدا بقبول الدعوة
نقي�ب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد
الصحفيني العرب مؤي�د الالمي لحضور
مع�رض الرياض للكتاب ،ونحن س�عداء
بتواجده يف اململكة.واضاف :نحن سعداء

للمرة األوىل منذ أكتوبر 2018

االمني�ة جميعه�م تس�لموا م�ن املبالغ
الت�ي خصص�ت للرشيح�ة املضحي�ة”.
وإش�ار الغن�ام إىل أن “جمي�ع من وقع
عىل هذه الكتب املزورة يجب ان يحاسب
بالقان�ون” .مؤك�دا ً أن “أح�د الضب�اط
الكب�ار يف محافظ�ة االنبار م�ن الدرجة
االوىل ،اربع�ة م�ن عائلت�ه يمتلك�ون
شهادات مزورة ويستلمون مستحقات
(شهداء)”.

أكد أن ارتفاع الدوالر سيكون لفرتة قصرية

ايضا باستجابة االعالم العراقي للدعوات
الت�ي قدمتها اململكة ،حي�ث كانت هناك
مش�اركة واس�عة م�ن كب�ار االعالميني
والصحفيني ورؤساء التحرير .مؤكدا ان
ذلك يعد خطوة باتج�اه تعزيز العالقات
االعالمية والثقافية بني العراق واململكة.
واش�ار اىل ان املعرض يف هذا العام يتميز

أسعار النفط تصعد فوق مستوى الـ 85
دوالرا للربميل

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار النف�ط ،خلال التعامالت،
وصعد مزيج “برنت” فوق مستوى  85دوالرا
للربميل ،وذلك للمرة األوىل منذ أكتوبر .2018
وبحل�ول الس�اعة  10:55بتوقيت موس�كو،
ارتفعت العقود اآلجلة ملزيج “برنت” بنس�بة
 1.04%إىل  85.02دوالرا للربمي�ل ،وبذل�ك
يك�ون املزيج ق�د س�جل أعىل مس�توى منذ
أكتوب�ر .2018فيما تم تداول الخام األمريكي
“غرب تكساس الوس�يط” عند  82.09دوالرا
للربمي�ل ،بزيادة نس�بتها  0.96%عن س�عر
اإلغالق الس�ابق ،وفقا ملا أظهرت�ه التداوالت.

ويأت�ي االرتف�اع وس�ط دالئ�ل متزاي�دة عىل
ش�ح املعروض خالل األش�هر القليلة املقبلة،
م�ع زي�ادة التوقع�ات بالتح�ول إىل املنتجات
النفطي�ة يف ظ�ل االرتفاع الش�ديد يف أس�عار
الغ�از الطبيع�ي والفحم.وانتعش الطلب عىل
النفط م�ع التعايف م�ن جائح�ة كوفيد،-19
فضال عن تحول الصناع�ة عن الغاز والفحم
باهظي الثمن إىل زيت الوقود والديزل من أجل
الحصول عىل الطاقة.كذلك أش�ار محللون إىل
انخف�اض حاد يف مخزونات النفط يف منظمة
التع�اون االقتصادي والتنمية ،لتس�جل أدنى
مستوى لها منذ .2015

باملش�اركة الواس�عة من قبل دور النرش
وكذلك املس�اهمة االقتصادي�ة الفاعلة.
مبينا :انه من ضم�ن رؤية امللكة اهداف
تتبن�ى زي�ادة ج�ودة الحياة م�ن ناحية
زيادة وعي الجمهور واطالعهم من خالل
الق�راءة والثقاف�ة وهذه املناس�بة احد
مخرجات ه�ذا العمل.وتابع :ان املعرض

يعد منفذا لجميع العرب للمشاركة حيث
هناك نارشون من مختلف الدول العربية
وعىل راس�هم العراق كون�ه من القيادات
العربي�ة يف مج�ال الثقافة.ه�ذا واقي�م
معرض الرياض الدويل للكتاب للفرتة من
( )10-1ترشين االول الجاري بمش�اركة
دولية واسعة ومن ضمنها العراق.

هلع يف األردن ..حاالت تسمم بسبب جرثومة
الشيغيال املعدية
عمان /متابعة الزوراء:
الهلع يجتاح األردن بعد إعالن وزارة الصحة دخول 9
أطفال إىل مستشفى جرش ،بعد االشتباه بإصابتهم
بجرثوم�ة الش�يغيال.إىل ه�ذا ،ق�ال وزي�ر الصح�ة
األردني ،ف�راس الهواري ،خالل زيارته مستش�فى
ج�رش الحكومي ،الس�بت ،لالطمئن�ان عىل صحة
األطف�ال :إن احتم�ال أن تكون جرثومة الش�يغيال
الس�بب يف التس�مم.وأوضح أن ه�ذه الجرثوم�ة
تعترب م�ن الجراثيم املعدية ،واألطفال وكبار الس�ن
هم األكث�ر عرضة لإلصابة بها.كم�ا أوضح أنه من
املرجح شفاء املصابني بهذه الجرثومة خالل  3أيام
من اإلصابة ،الفتا إىل أنه ال حاجة للعالج باملضادات
الحيوي�ة إال نادرا.وتنش�ط الجرثومة عادة يف فصل

الخريف ،وتنتقل لإلنس�ان عن طريق امل�اء والغذاء
ح�ال وجودها فيهم�ا ،كما تنتقل من جس�م آلخر
عن طريق التالمس ،بحسب وزارة الصحة األردنية.
ُ
وتعد إجراءات السلامة وغس�يل األي�دي والخضار
والفواكه من أهم ركائز الس�يطرة عىل انتشار هذه
الع�دوى بعد ح�دوث التس�مم األويل.واتخذت وزارة
الصحة اإلجراءات الالزمة لفحص املصادر املحتملة
للعدوى ،وأخذت عين�ات من جميع مصادر املياه يف
املنطقة.م�ن جهت�ه ،أعلن مدير مستش�فى جرش
الحكومي ،ص�ادق العتوم ،الجمع�ة ،خروج جميع
الحاالت املش�تبه بتس�ممها من املستش�فى ،والتي
كانت تتلقى العالج.

تفاصيل ص2

يف ظل خالفات متصاعدة بني الشقني املدني والعسكري

اخلرطوم  ..مسرية تطالب بتشكيل حكومة كفاءات وتفويض اجليش لتـسلم السلطة

الخرطوم /متابعة الزوراء:
يف وق�ت يواج�ه الس�ودان أكبر أزم�ة
سياس�ية يف مرحلته االنتقالي�ة املمتدة
لعامني ،تجمع آالف املحتجني من جناح
اإلصالح يف الحرية والتغيري (املنشق عن

الحري�ة والتغيري والذي يض�م عددا ً من
الحركات املس�لحة ،واملمثل�ة عرب وزراء
يف الحكومة أيضا) أمام القرص الرئايس
يف العاصم�ة الخرط�وم ،امس الس�بت.
كم�ا هت�ف املتظاهرون ال�ذي يدعمون

القوات األمنية “تسقط تسقط حكومة
الجوع”.بينما نادى اآلخرون باالصالح،
وتوس�يع قاع�دة املش�اركة ل�كل قوى
الث�ورة !ورف�ع املحتج�ون معظمهم يف
الخرط�وم ش�عارات تطال�ب بتش�كيل

حكومة كفاءات وتفويض الجيش لسلم
الس�لطة؛ يف ظل خالفات متصاعدة بني
الشقني املدني والعس�كري يف الحكومة
االنتقالية.ومن�ذ س�اعات الصباح األوىل
دخل�ت إىل الخرطوم عشرات الحافالت

الس�فرية حاملة س�كان مناطق ريفية
معظمهم من صغار الس�ن للمش�اركة
يف املسيرة الت�ي دع�ت له�ا أح�زاب
ومجموعات موالية لنظام البشري.

تفاصيل ص3

سياسة
العدد 7580 :االحـد  17تشرين االول 2021

الدفاع تكرم نقيب الصحفيني بدرع
اإلبداع والتميز الصحفي واإلعالمي

بغداد  /نينا :
كرمت مديرية صنف اإلعالم
والتوجيه املعنوي يف وزارة الدفاع
نقيب الصحفيني العراقيني،
رئيس اتحاد الصحفيني العرب،
مؤيد الالمي ،بدرع االبداع والتميز
الصحفي واالعالمي.
جا َء ذلك خالل احتفالية
نظمتها املديرية برعاية وزير
الدفاع جمعة عناد ،تحت شعار
(التوجيه املعنوي العسكري..
املرآة العاكسة للنرص والسالم)،

وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة
لتأسيس الصنف .

الصحة حتدد آلية استرياد األدوية
وتكشف عن إجراءاتها حبق املخالفني

بغداد /الزوراء:
حددت وزارة الصحة ،امس السبت ،آلية استرياد األدوية واملستلزمات
واألجهزة الطبية ،فيما أشارت إىل رصدها عمليات استرياد غري رشعية.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،سيف البدر يف ترصيح صحفي :إن “عملية
استرياد األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية تنظم من قبل وزارة الصحة،
ومن خالل قنوات معروفة وحسب القانون تبدأ من دائرة االمور الفنية
وبتحديد االحتياجات واملناىشء العاملية الرصينة”.وأضاف أن “الجهة التي
تود أن تستورد حسب الضوابط العراقية تقدم من خالل وزارة الصحة ومن
ثم الدوائر والجهات املعنية يف داخل الوزارة يف رشكة كيماديا ودائرة االمور
الفنية وجميع االقسام املعنية وتتم عملية االسترياد حسب هذه الضوابط
وبالتنسيق مع الجهات األخرى”.وبشأن دخول األدوية واملستلزمات الطبية
بطريقة غري رشعية ،أوضح البدر أن “وزارة الصحة غري مسؤولة عن
اي تهريب” ،الفتا إىل أن “الوزارة رصدت مثل هذه الحاالت بتداول لم يمر
بالقنوات الرشعية القانونية وتعمل عىل محاسبتهم باالشرتاك مع الجهات
األمنية األخرى لكن بالدرجة األوىل نحن نتابع االسترياد الذي يتم بشكل
قانوني ورشعي اما التهريب فالجهات األمنية االخرى يف البالد هي املعنية،
باالشرتاك مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغريها من الجهات”.

تراجع ملحوظ إلصابات كورونا يف العراق
وعدد الشفاء يالمس املليونني
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ،امس السبت،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،فيما
اكدت تسجيل  1077اصابة جديدة
و 25حالة وفاة وشفاء 3007
حاالت.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ، 16051 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،15521023 :
مبينة انه تم تسجيل  1077اصابة

جديدة و 25حالة وفاة وشفاء 3007
حاالت.واضافت :ان عدد حاالت
الشفاء الكيل،)96.6%( 1964673 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل:
 ،2033737أما عدد الحاالت التي
تحت العالج ،46326 :يف حني ان عدد
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة:
 ،262وعدد حاالت الوفيات الكيل:
 ،22738الفتة اىل ان عدد امللقحني
ليوم امس ، 11759 :ليصبح عدد
امللقحني الكيل.5218682 :
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أكدت تسلمها أكثر من  360طعنا بنتائج التصويتني العام واخلاص
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عن إجراءاتها القانونية للنظر
املفوضية تكشف لـ
يف الطعون والشكاوى
الزوراء /يوسف سلمـان:
اكدت مفوضية االنتخابات تسلمها
مئات الشكاوى والطعون للتصويت
العام واالقرتاع الخاص ،كما افصحت
عن سري االجراءات القانونية والفنية
للتعامل مع تلك الطعون والشكاوى .
وقال مدير االجراءات والتدريب يف
املفوضية ،داود سلمان ،لـ”الزوراء”:
ان “املفوضية تسلمت اكثر من 360
طعنا للتصويت العام والتصويت
الخاص” .
واضاف انه “ يحق للناخب واملرشح
ووكيل الحزب او التحالف تقديم
الشكوى يف املكتب الوطني للمفوضية
او هيئة انتخابات االقليم او املكتب
االنتخابي يف املحافظة ،مركز التسجيل
ومركز االقرتاع “ .مبينا ان “ الشكاوى
املتعلقة بيوم االقرتاع العام انتهى موعد
تقديمها مع نهاية الدوام الرسمي يوم
 11ترشين االول “.
وتابع القول ان “ رشوط تقديم
الشكاوى ان تكون تحريرية موقعة
من مقدمها وتتضمن البيانات اسم
املشتكي وعنوانه وتوقيعه واملعلومات
الالزمة لالتصال به ،وان يكون املشتكي
هو من شهد الواقعة بتأييد من مدير
املحطة او منسق املركز يف يوم االقرتاع،
عىل اصل الشكوى “ ،مبينا ان “ ملجلس
املفوضني سلطة تقديرية يف حال ورود
الشكوى خالية من تأييد مدير املحطة
او منسق املركز االنتخابي “.

واكد مدير االجراءات والتدريب يف
املفوضية :ان “ استمارة تقديم
الشكوى تتضمن اسم ومعلومات
املشكو منه لالتصال به إن وجدت  ،مع
الوصف املفصل للمخالفة املفرتضة بما
فيها الوقت والتأريخ واملكان والظروف
املحيطة بالحادثة مع اسماء الشهود
إن وجدت ،وأية وثائق وادلة اخرى
تدعم الشكوى “.
وبشأن مراحل تقديم الشكوى،

أوضح :ان “ الشكوى تتضمن التسلم
والتسجيل واالرسال  ،حيث ترسل من
قبل مكتب املحافظة اىل املكتب الوطني
خالل  24ساعة “ .مبينا ان “ اجراء
التحقيقات واعداد التوصيات يتم عرب 4
فرق تضم كال منها مجموعة محققني
إلجراء التحقيق ورفع التوصيات،
ويكون قرارها حرصا من قبل مجلس
املفوضني ،مع النرش علنا خالل 3
ايام من صدور القرار ،وبالطريقة

التي يراها مجلس املفوضية مناسبة
وباللغتني العربية والكردية “.
ومىض اىل القول ان “ الطعن امام
الهيئة القضائية لالنتخابات يكون
خالل  3ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش
القرار “.
وحول جهة النظر بالشكوى ،ذكر
سلمان :ان “ ملجلس املفوضني السلطة
الحرصية للنظر يف الشكوى ،ويكون
قسم الشكاوى والطعون هو املختص

بمتابعة اجراءات حسم الشكاوى
ورفع التوصيات اىل مجلس املفوضني،
وترتبط به لجان الشكاوى يف مكاتب
املحافظات االنتخابية “.
وعن العقوبات املرتتبة عىل الشكوى،
أوضح :ان “ ملجلس املفوضني فرض
عقوبات انضباطية وغرامات مالية
يف حالة تعلق الشكوى بأحد موظفي
املفوضية وثبوت تقصريه ،او الطلب
من الوزارات املعنية اتخاذ االجراءات
القانونية الالزمة يف حال كون الشكوى
تخص احد منتسبيها ،مع استدعاء
املشتكي او الشهود او املشكو منه إذا
تطلب االمر ذلك “.
واكد مدير االجراءات الفنية والتدريب
يف املفوضية :ان “ امكانية تحريك
الدعوى الجزائية إذا كان الفعل املرتكب
ينطوي عىل عنرص جزائي ،مع عدم
التعاقد مستقبال والحرمان من املكافأة
املالية للمتعاقدين باالجر لليوم الواحد
يف مراكز االقرتاع ،او إلغاء اعتماد وكيل
الحزب او التنظيم السيايس او فريق
املراقبة ،او إلغاء نتائج املرشح او
الحزب السيايس وحرمانه من الرتشيح
يف االنتخابات املقبلة لدورة واحدة ،او
الغاء املصادقة عىل التحالف السيايس
او الحزب او املرشح ،واعادة التحقيق
إذا تطلب االمر ذلك “ .مبينا انه “ يف
حال افتقار الشكوى للرشوط الشكلية
واملوضوعية او عدم إثبات صحتها
يكون ملجلس املفوضني ردها “.

هلع يف األردن ..حاالت تسمم بسبب جرثومة الشيغيال املعدية
عمان /متابعة الزوراء:
الهلع يجتاح األردن بعد إعالن وزارة الصحة
دخول  9أطفال إىل مستشفى جرش ،بعد االشتباه
بإصابتهم بجرثومة الشيغيال.
إىل هذا ،قال وزير الصحة األردني ،فراس الهواري،
خالل زيارته مستشفى جرش الحكومي ،السبت،
لالطمئنان عىل صحة األطفال :إن احتمال أن تكون
جرثومة الشيغيال السبب يف التسمم.
وأوضح :أن هذه الجرثومة تعد من الجراثيم
املعدية ،واألطفال وكبار السن هم األكثر عرضة
لإلصابة بها.
كما أوضح أنه من املرجح شفاء املصابني بهذه

الجرثومة خالل  3أيام من اإلصابة ،الفتا إىل أنه ال
حاجة للعالج باملضادات الحيوية إال نادرا.
وتنشط الجرثومة عادة يف فصل الخريف ،وتنتقل
لإلنسان عن طريق املاء والغذاء حال وجودها
فيهما ،كما تنتقل من جسم آلخر عن طريق
التالمس ،بحسب وزارة الصحة األردنية.
ُ
وتعد إجراءات السالمة وغسيل األيدي والخضار
والفواكه من أهم ركائز السيطرة عىل انتشار هذه
العدوى بعد حدوث التسمم األويل.
واتخذت وزارة الصحة اإلجراءات الالزمة لفحص
املصادر املحتملة للعدوى ،وأخذت عينات من جميع
مصادر املياه يف املنطقة.

من جهته ،أعلن مدير مستشفى جرش الحكومي،
صادق العتوم ،الجمعة ،خروج جميع الحاالت
املشتبه بتسممها من املستشفى ،والتي كانت
تتلقى العالج.
وقال يف ترصيح سابق ،األربعاء ،إن  58حالة راجعت
املستشفى غادر معظمها ،وجميعهم لديهم اشتباه
بالتسمم ،ويعانون من األعراض نفسها (قيء،
وإسهال ،وارتفاع بدرجات الحرارة).
يشار إىل أن العدوى بهذه الجرثومة تحدث عندما
تبتلع بكترييا الشيغيال بالخطأ ..قد يحدث هذا األمر
يف حاالت ملس الفم من خالل املخالطة املبارشة بني
ً
شيوعا النتشار
األشخاص وهي الطريقة األكثر

شركة النفط الوطنية /شركة نفط ذي قار (شركة عامة)
إعالن مناقصة  /دعوة عامة (إعالن أول)
م /طواقم رؤوس اآلبار عدد ( )30مع ملحقاتها

ُ
يرس رشكة النفط الوطنية  /رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن املناقصة العامة
املرقم�ة ( )74/21/9015الخاصة بـ(تجهيز طواقم رؤوس االبار عدد ()30
مع ملحقاتها) فعىل الرشكات الراغبة واملؤهلة من ذوي الخربة واالختصاص
باالشرتاك يف هذه املناقصة مراجعة (القسم التجاري/شعبة العقود والوثائق
القياسية) للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة واالستفسارات املتعلقة بها
وحس�ب وثائق العطاءات القياسية مستصحبني معهم طلب تحريري لرشاء
الوثائق القياسية البالغ ثمنها (( )300ثالثمائة الف دينار) غري قابل للرد مع
مالحظة ومراجعة ما ييل :
 - 1املستمسكات املطلوبة :
 ش�هادة تأس�يس للرشكة املجهزة مصدقة من مس�جل الرشكات يف وزارةالتجارة لعام . 2021
 كتاب عدم ممانعة االشرتاك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنوناىل رشكة نفط ذي قار للمقاولني العراقيني .
 الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة يف العراق. حجب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب حس�ب تعليمات االمانةالعامة ملجلس الوزراء.
 تثبي�ت جه�ة اتص�ال وعن�وان الرشكة والش�خص املس�ؤول ع�ن متابعةاالستفسارات يف العطاء العتماده يف املراسالت.
 - 2متطلبات التأهيل املطلوبة:
 معايري التأهيل كما مبينة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية . جميع الفقرات املطلوب تنفيذها يجب ان تكون كما مثبتة يف القسم السادسمن الوثيقة القياسية.
 عىل مقدم العطاء ان ال يكون ضمن القائمة السوداء . - 3الكلفة التخمينية للمناقصة هي (( )1,900,000,000مليار وتسعمائة
مليون دينار عراقي) عىل املوازنة التشغيلية.
 - 4تك�ون العط�اءات نافذة مل�دة ( )120يوممن تاريخ الغل�ق املحدد عىل ان

املرض.كما تحدث اإلصابة بالعدوى يف حالة عدم
غسل اليدين جي ًدا بعد تغيري حفاضات طفل مصاب
بعدوى الشيغيال.
كذلك ،تناوُل أطعمة ملوثة ،ويمكن أن يتسبب
املصابون بالعدوى ويتعاملون مع األطعمة يف
نقل البكترييا إىل األشخاص الذين يتناولون هذه
األطعمة .يمكن أن يكون الطعام ً
أيضا مصدرًا
للعدوى ببكترييا الشيغيال إذا نمت مكوناته النباتية
يف حقل ُيروى بمياه الرصف الصحي.
أيضا قد يكون املاء مصدرًا للعدوى ببكترييا
الشيغيال إذا اختلط بمياه الرصف الصحي أو سبح
فيه شخص مصاب بعدوى الشيغيال.

تك�ون مصحوبة بتقديم التأمين�ات االولية البالغة (( )19,000,000تس�عة
عرش مليون دينار عراقي) عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة
صادرة من مرصف عراقي معتمد حس�ب النرشة الصادرة من البنك املركزي
العراقي عىل ان تكون نافذة طيلة فرتة نفاذية العطاء.
 - 5يت�م عق�د مؤتم�ر لل�رد على االستفس�ارات يف (رشك�ة نف�ط ذي قار-
املجم�ع النفطي -هيئة العمليات) يف تمام الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم
(.)24/10/2021
 - 6تسلم العطاءات اىل ِ(رشكة نفط ذي قار – لجنة فتح العطاءات) يف موعد
اقص�اه تاريخ غلق املناقص�ة يف ( )31/10/2021يف تمام الس�اعة (12:00
ظه�راً) والعطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املوعد نفسه.
 - 7عىل املشاركني باملناقصة اعادة الوثيقة القياسية املصدقة من قبل رشكة
نف�ط ذي قار بعد مصادقته�ا بالكامل وبالخصوص القس�م الرابع يجب ان
يملئ ويوقع ويختم وبخالف ذلك سيتم اهمال جميع الوثائق مع ارفاق وصل
رشاء وثائق املناقصة االصيل.
 - 8يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية فأنه
سيتم اس�تبعاد عطاءاتهم ولرشكة نفط ذي قار الحق بالغاء املناقصة يف اي
مرحلة قبل االحالة وبدون اش�عار مس�بق والرشكة غير ملزمة بقبول أوطأ
العطاءات.
 - 9يتحم�ل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش االعالن وتس�ديد الرس�وم
الواجب سدادها بموجب القانون العراقي.
 - 10للمزيد من املعلومات يرجى التواصل معنا عىل الربيد االلكرتوني:
Ctoc.office@gmail.com
عـ /مدير عام رشكة نفط ذي قار
عيل مهدي جلود
مدير القسم التجاري
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حدد سبع نقاط خلروج العراق من التبعية

أكد أن ارتفاع الدوالر سيكون لفرتة قصرية

السيد الصدر :على أمريكا التعامل مع
احلكومة العراقية باملِثل وعلى األصعدة كافة
بغداد  /الزوراء:
حدد زعي�م التي�ار الصدري ،الس�يد مقتدى
الصدر ،امس الس�بت ،س�بع نق�اط لخروج
الع�راق م�ن التبعي�ة ألي أح�د ،فيما ش�دد
عىل الوالي�ات املتحدة التعام�ل مع الحكومة
العراقي�ة بامل ِثل دبلوماس�يا وعلى األصعدة
كافة .
وق�ال الس�يد الص�در يف تغري�ده ل�ه تابعته
“الزوراء” :إنه لعل من أهم ما ينتظره العالم
يف تس�نم التيار الصدري رئاسة الوزراء ،هو
موقفن�ا من (امري�كا) او (االحتلال) ،فهنا
اق�ول :لنا بع�ض النقاط املهم�ة التي تخرج
الع�راق من التبعي�ة الي احد كم�ا ييل  :عىل
امريكا:
أوالً :التعام�ل م�ع الحكوم�ة العراقية بامل ِثل
دبلوماس�يّا ً وعلى كاف�ة األصعدة،بمعن�ى:
تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة.
ّ
يخص بقاء
ثانياً :الحوار الجا ّد والفاعل يف ما
قوّاتها ومعس�كراتها وطائراته�ا وبوارجها
ّ
وتدخالتها يف العراق.
ثالثاً :ثورات الشعب ومظاهراته شأن داخيل،
وأم� ٌر ال يعنيه�ا ال من قريب وال م�ن بعيد..
وكله�ا ثورات وطنيّة ،يج�ب أن تكون خالية
من التأثري الخارجي.
رابعاً :إبعاد العراق أرضا ً وجوّا ً وبحرا ً وشعبا ً
ع�ن رصاعاته�ا اإلقليميّ�ة أيّ�ا ً كان�ت ..ولن
نسمح بغري ذلك من الجميع.

خامس�اً :نح�ن عراقيّ�ون ،ال رشقيّ�ون وال
غربيّ�ون ..نري�د العي�ش بسلام ..وكل م�ا
ُيعارض ذلك فلنا َر ٌد مناسب.
سادس�اً :س�نتعامل معها إقتصاديّ�ا ً أو عىل
أص ِع� َدة أخرى إذا م�ا َت َح َق َق�ت النقاط آنفة
الذك�ر ..وإال فال ُيمك�ن ّ
أن نرضخ للضغوط
َ
والت َبعيّة.
ً
س�ابعا :يف حال ع�دم تحقق ما َ
س� َبق ،فهذا
يعن�ي ّ
أنها دولة مُ عادية للع�راق ،وال تريد له
اإلس�تقالل والس�يادة واإلس�تقرار ،فكما ّ
أن
الح�وزة واإلس�تعمار ّ
رضت�ان ال تجتمعان،
ّ
فإن العراق واإلحتالل َعدوّان ال يجتمعان.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوية ،امس الس�بت،
حال�ة الطق�س يف البالد لألي�ام املقبل�ة ،فيما
توقع�ت أن تك�ون درج�ات الح�رارة دون الـ
 40مئوي�ة يف عم�وم العراق.وذكر بيان للهيئة
تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “درجات الح�رارة ليوم
األحد س�تنخفض عدة درجات يف عموم البالد،
أما الطقس فسيكون صحوا ً إىل غائم جزئي يف
املناطق الوسطى ،وسيكون الطقس صحوا ً مع
بعض الغيوم يف املناطق الشمالية والجنوبية”.
وأضاف البيان أن “طقس يوم االثنني سيكون
صحوا ً م�ع بعض الغي�وم ،ودرج�ات الحرارة
ً
قليلا يف جمي�ع مناط�ق البلاد”.
تنخف�ض
وأش�ار إىل أن “ي�وم الثالثاء س�يكون الطقس
صحوا ً مع بعض الغيوم يف املناطق الوس�طى،

أم�ا الطق�س يف املناطق الش�مالية فس�يكون
غائما ً جزئيا ً مع فرصة لتس�اقط زخات مطر
خفيفة يف أقس�امها الش�مالية ،أما الطقس يف
املنطقة الجنوبية فس�يكون صح�واً ،وال تغري
يف درج�ات الحرارة يف عم�وم البالد”.ولفت إىل
أن “طق�س ي�وم األربعاء س�يكون صحوا ً مع
بعض الغيوم يف املناطق الوسطى ،أما الطقس
يف املناطق الش�مالية فس�يكون غائم�ا ً جزئيا ً
مع فرص�ة لتس�اقط زخات مط�ر خفيفة يف
أقسامها الشمالية يتحسن تدريجيا ً نهاراً ،أما
الطقس يف املنطقة الجنوبية فسيكون صحواً،
أم�ا درجات الح�رارة فس�تكون مقاربة لليوم
الس�ابق يف األقس�ام الش�مالية والوسطى من
البالد ،بينما س�تنخفض درجات الحرارة قليالً
يف القسم الجنوبي”.

األنواء :درجات احلرارة دون الـ 40
يف عموم العراق

جملس األمن يدين اهلجوم على مسجد
يف أفغانستان ويدعو حملاسبة املتورطني
بغداد /متابعة الزوراء:
دان مجلس األمن الدويل بشدة الهجوم اإلرهابي،
الذي وق�ع يوم الجمعة عىل مس�جد للش�يعة يف
مدين�ة قندهار بجنوب أفغانس�تان وأس�فر عن
مقت�ل العشرات ،ودع�ا إىل رضورة محاس�بة
مرتكب�ي هذه الجريمة.وقال مجلس األمن الدويل
يف بي�ان إن الهجوم الذي وق�ع يف قندهار يأتي يف
أعقاب ع�دة هجمات أخ�رى اس�تهدفت مؤخرا
أماك�ن دينية يف أفغانس�تان ،بما فيه�ا الهجوم
الذي وقع األس�بوع املايض عىل مس�جد يف مدينة
قندوز الشمالية.
وأعرب أعضاء املجلس عن تعازيهم ومواس�اتهم
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ألرس الضحاي�ا ،وش�ددوا عىل رضورة محاس�بة
مرتكب�ي ه�ذه األعم�ال اإلرهابي�ة ومنظميه�ا
ومموليها ورعاتها ،وتقديمهم للعدالة.
كما حث أعضاء مجل�س األمن جميع الدول عىل
التعاون الفعال مع كاف�ة الجهات ذات الصلة يف
هذا الصدد ،وعىل رضورة أن تكافح جميع الدول
بشتى الوسائل التهديدات للسلم واألمن الدوليني
من جراء األعمال اإلرهابية.
وخل�ف الهج�وم االنتح�اري ال�ذي اس�تهدف،
الجمع�ة ،مس�جد اإلمام برق�ة بمدين�ة قندهار
بجنوب أفغانس�تان أكثر م�ن  60قتيال وعرشات
املصابني.
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خب�ير اقتصادي :تعليمات البنك املركزي اجلديدة س��تحد
من غسيل األموال وتهريب العملة الصعبة
الزوراء /مصطفى فليح:
اك�د الخبري االقتص�ادي ،صفوان
قيص ،ان التعليمات التي اصدرها
البن�ك املركزي بش�أن بيع العملة
االجنبية ستحد عىل املدى املتوسط
من غسيل االموال وتهربب العملة
الصعب�ة م�ن البلد ،فيم�ا اكد ان
ال�دوالر سيرتفع نتيج�ة ه�ذه
االجراءات ثم يعاود االنخفاض.
وق�ال الخبير يف حدي�ث
لـ”ال�زوراء” :ان البن�ك املرك�زي
عملي�ا يحاول تتبع حركة االموال
لك�ي يكون هن�اك تدفق للس�لع
مقاب�ل هذه االموال الت�ي يبيعها
بصف�ة اعتم�ادات مس�تندية او
بصفة حواالت ،ف�إذا كان التاجر
النظامي يتبع السياقات النظامية
نفسها يف عملية االسترياد فالبنك
املركزي يوفر العملة الصعبة لهذا
التاج�ر” .مشيرا اىل ان “هن�اك
تج�ارا غير نظاميين يقوم�ون
بإدخال الس�لع بطرق بعيدة عن
املنافذ الرسمية ،وبالتأكيد هؤالء
يمتلكون الدينار ولن يس�تطيعوا
الحص�ول على العمل�ة الصعب�ة
نفسها بالسياقات السابقة” .
واكد “نعم قد يكون هناك ارتفاع
لس�عر الرصف يف السوق املوازي،
أي (السوق غري النظامي) ،وعىل
ه�ؤالء التجار غير النظاميني ان
ينظموا أنفس�هم لكي يستطيعوا
الحصول على الدوالر م�ن نافذة
بي�ع العمل�ة بالس�عر الرس�مي
 1470دينارا”.
واض�اف ان “هذا االجراء س�يحد
من عملية غسيل االموال وتهريب
ال�دوالر العراق�ي اىل الخ�ارج

ب�دون دخول الس�لع والخدمات،
ونأم�ل ان يك�ون هن�اك تع�اون
بين رشكات الصريفة واملصارف
الخاصة واملصارف العامة ومنافذ
بي�ع العملة من اج�ل ان ال يكون
هناك ارتفاع حاد يف سعر السوق
املوازي”.
وعن م�دى االرتفاع ،ق�ال قيص:
إن “العراقيني يمتلكون مدخرات
من الدوالر خارج النظام املرصيف،
وباعتق�ادي عندم�ا يرتف�ع هذا
الس�عر خ�ارج النظ�ام املصريف
س�يقوم املواطن�ون ببي�ع ه�ذا
ال�دوالر ،فلا اعتق�د ان هن�اك
ارتفاع�ا حادا” .وبّي�نّ “ قد يصل
اىل  1500دين�ار يف فترة قصرية،
ولكن تدريجيا سريتب التجار غري
النظاميني وضعهم السترياد سلع

بالطرق الرس�مية والحصول عىل
الدوالر بسعر مخفض”.
وعن نجاح هذه اإلج�راءات ،أكد
الخبير “نح�ن مع ضب�ط حركة
االم�وال ق�در املس�تطاع وضبط
حرك�ة الس�لع الن اله�در بامل�ال
الع�ام وخ�روج ال�دوالر العراقي
ب�دون اس�ترياد س�لع بأس�عار
مح�ددة أرض بقطاع�ات االنتاج
الحقيقية ،واعتق�د أنه عىل املدى
املتوس�ط والبعي�د فاإلج�راءات
صحيح�ة ،لكن عىل املدى القصري
فاملضارب�ون س�يحاولون ارب�اك
املش�هد ،خاص�ة مع ع�دم وجود
حكومة كاملة الصالحيات ،ولكن
نأم�ل ان تق�وم دائ�رة الجرائ�م
االقتصادي�ة يف وزارة الداخلي�ة
بالحد من تذبذب سعر الرصف يف

السوق املوازي”.
وع�ن تركي�ز االج�راءات على
محاربة غس�يل األم�وال ،اوضح
قائال ”:البنك املرك�ز يبيع الدوالر
ملن يمتل�ك الدينار ،وه�ذا الدوالر
يخرج من الع�راق اىل دول البنوك
املراس�لة كاإلم�ارات واالردن
والتجار غير النظاميني يقومون
برشاء هذا الدوالر من تلك املنافذ،
وال يقوم�ون بإدخ�ال الس�لع
م�ن املناف�ذ الرس�مية ،ويبيعون
ه�ذه الس�لع بالس�وق العراقية،
ويحصلون عىل الدينار العراقي”.
وتاب�ع “يخرج ه�ذا الدين�ار من
خلال رشاء الدوالر م�ن الخارج
واالتيان بسلع بأسعار مضخمة،
يعني عندما تشرتي سلعة بسعر
دوالر تس�جل بخمس�ة دوالرات

وتدخل عىل انها خمسة دوالرات،
فيبقى هناك اربعة دوالرات يقوم
التاجر غري النظامي برشائها”.
واش�ار اىل ان “نتائ�ج ه�ذه
االج�راءات س�تظهر على امل�دى
املتوسط وسيتحفز االنتاج املحيل
لتغطية الطلب املحيل من الس�لع
التي يس�تطيع انتاجه�ا ،وكذلك
عىل امل�دى البعيد هن�اك امكانية
لتقوي�ة الدين�ار العراقي ،خاصة
عندم�ا تنخف�ض املبيع�ات على
الدينار العراقي بالس�عر الرسمي
باعتبار ان التجار ال يس�تطيعون
رشاء ال�دوالر من ه�ذه النوافذ إال
إذا ت�م ادخ�ال س�لع نظامي�ة”.
ومضى بالق�ول “وعلى امل�دى
القصري فاملضاربون س�يحاولون
افش�ال هذا الق�رار ،لك�ن إذا تم
االرصار على هذا االس�لوب فعىل
املدى املتوس�ط والبعيد س�تكون
االج�راءات يف صال�ح االقتص�اد
العراقي ،ويف ضبط حركة االموال
والسلع “.
يذك�ر ان البنك املرك�زي قد أصدر
يوم 26 ،ايلول امل�ايض ،تعليمات
جدي�دة لبي�ع ورشاء العمل�ة
االجنبي�ة للمص�ارف املج�ازة
ورشكات التوسط والتي ستطبق
ابت�دا ًء م�ن  17ترشي�ن الح�ايل،
مبين�ا ان الهدف من وراء ذلك هو
املحافظ�ة عىل اس�تقرار أس�عار
رصف العملة وااللتزام بمتطلبات
قان�ون مكافح�ة غس�ل االموال
وتموي�ل اإلره�اب ،وعلى أثره�ا
أبدت ع�دد من مكات�ب الصريفة
تخوفه�ا من ارتفاع س�عر رصف
الدوالر.

يف ظل خالفات متصاعدة بني الشقني املدني والعسكري

اخلرطوم ..مسرية تطالب بتشكيل حكومة كفاءات وتفويض اجليش لتـسلم السلطة
الخرطوم /متابعة الزوراء:
يف وقت يواجه الس�ودان أكرب أزمة سياس�ية
يف مرحلت�ه االنتقالية املمت�دة لعامني ،تجمع
آالف املحتجين من جن�اح اإلصالح يف الحرية
والتغيري (املنش�ق عن الحرية والتغيري والذي
يض�م عددا ً م�ن الحركات املس�لحة ،واملمثلة
عبر وزراء يف الحكوم�ة أيضا) أم�ام القرص
الرئايس يف العاصمة الخرطوم ،اليوم السبت.
كما هتف املتظاه�رون الذي يدعمون القوات
األمنية“ ،تسقط تسقط حكومة الجوع”.
بينما نادى آلخرون باالصالح ،وتوسيع قاعدة
املشاركة لكافة قوى الثورة !
ورف�ع املحتج�ون معظمه�م يف الخرط�وم
ش�عارات تطالب بتش�كيل حكوم�ة كفاءات
وتفوي�ض الجي�ش الس�تالم الس�لطة؛ يف
ظ�ل خالفات متصاع�دة بني الش�قني املدني
والعسكري يف الحكومة االنتقالية.
ومن�ذ س�اعات الصب�اح األوىل دخل�ت إىل
الخرطوم عرشات الحافالت الس�فرية حاملة
س�كان مناط�ق ريفية معظمه�م من صغار

الس�ن للمش�اركة يف املسيرة الت�ي دعت لها
أحزاب ومجموعات موالية لنظام البشري.
وتجمع�ت الحافلات القادم�ة م�ن خ�ارج
العاصمة وضواحيها أمام مس�جد “الشهيد”
القريب م�ن مجلس الوزراء والذي كان طوال
فرتة حكم اإلخوان يش�كل بؤرة الجتماعاتهم
وأنشطتهم.
ومنذ أكثر من ثالثة أس�ابيع تعيش الس�احة
الس�ودانية حال�ة من القطيعة بين املكونني
املدني والعسكري.
ويس�ود قلق واسع يف الش�ارع السوداني من
مخططات تخريبية واس�عة يعت�زم اإلخوان
ومجموعات متحالف�ة معهم تنفيذها لقطع
الطريق أمام استكمال الفرتة االنتقالية.
وكشفت رس�ائل مرسبة تداولها نشطاء عىل
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي الخمي�س عن
خطة تقوم عىل خلق الفوىض وتنفيذ عمليات
قتل وحرق وتخريب لتهيئة الظروف املناسبة
إلعالن حالة الطوارئ يف البالد.
ويف حني ش�دد الجي�ش الحماية حول مقاره؛

نقل بيان صادر يف الس�اعات األوىل من صباح
السبت عن أيمن نمر وايل الخرطوم القول بأن
مجموعات عس�كرية منعت الق�وات األمنية
من وضع الحواجز التأمينية يف الطرق املؤدية
إىل املقار واملنش�آت الحكومية الحساسة بما
فيها مجلس الوزراء.
وكانت ق�وى الحرية والتغيري جناح اإلصالح،
دعت يف بي�ان ليل الجمعة إىل تس�يري مواكب
باس�م استرداد الثورة ،على أن تتج�ه نحو
مجلس ال�وزراء ،م�ن أجل االعتص�ام ،حيث
س�يتم توقيع ميث�اق التواف�ق الوطني ،الذي
تلت�ه القوى املنش�قة ع�ن الحري�ة والتغيري
األسبوع املايض.
تأتي تل�ك التح�ركات فيما تش�هد الس�احة
السياس�ية يف الس�ودان انقس�اما ً ح�ادا ً بني
مكونات الحكم االنتقايل عقب إحباط محاولة
انقالبي�ة الش�هر املايض (س�بتمرب) ،تصاعد
بسببها الرتاشق اإلعالمي بني املكونني املدني
والعس�كري ،لح�د توقف�ت في�ه اجتماعات
مجلس الس�يادة واالجتماعات املشتركة مع

مجلس الوزراء.
يف وقت أعلن�ت فيه قوى سياس�ية منضوية
تحت لواء ق�وى الحرية والتغيري طرح ميثاق
جدي�د ،يضم�ن مش�اركة كل ق�وى الث�ورة،
ويوس�ع قاع�دة املش�اركة دون إقص�اء كل
املكونات األخرى.
وكان رئي�س ال�وزراء الس�وداني ،عبدالل�ه
حم�دوك ،أعل�ن يف خط�اب موج�ه للش�عب
الس�وداني ،وض�ع خارج�ة طري�ق إلنه�اء
األزمة ،مش�ددا ً على رضورة إنهاء الش�قاق
بني مكونات الثورة ،وتوس�يع قاعدة االنتقال
الستيعاب كل مكونات قوى الحرية والتغيري.
كما أش�ار إىل أن األزمة التي يمر بها السودان
وحالة االستقطاب الحاد بني مكونات الفرتة
االنتقالي�ة ،وخالف�ات الحاضنة السياس�ية
خطيرة جدا.كذلك ،أوضح أن الصراع الدائر
يف البلاد ه�و رصاع بين معس�كر االنتق�ال
الديمقراطي ومعس�كر االنقالب عىل الثورة،
مؤك�دا ً أنه ال يقف وس�يطا ىف األزم�ة ،وإنما
منحازا ً لدعاة االنتقال املدني الديمقراطي.

العنصرية تالحق القادمني من مستعمرات فرنسا السابقة

خالفات باريس مع مستعمراتها السابقة حتيي جدال حول اهلوية واهلجرة
باريس/متابعة الزوراء:
يحيي اإلرث االستعماري لباريس من حني
إىل آخر النقاش حول قضايا الهوية والهجرة
واالنقسام ،حيث احتدت النقاشات مؤخرا
بش�أن ه�ذه القضايا بالتزام�ن مع اقرتاب
موع�د انعق�اد االنتخاب�ات الرئاس�ية ،إذ
يطال�ب اليمين املتطرف باملزي�د من تقييد
حرك�ة الهج�رة القادمة من املس�تعمرات
الفرنسية الس�ابقة ،يف حني مازال الرئيس
الفرنسي إيمانوي�ل ماك�رون يح�اول منذ
س�نوات إيج�اد ف�رص تقارب جدي�دة مع
املس�تعمرات األفريقية تمك�ن يف ظاهرها
ّ
لك�ن
م�ن تج�اوز الذاك�رة االس�تعمارية،
باحثني يقول�ون إنها مح�اوالت ال تتجاوز
فك�رة كونها اس�تعراضا للنف�وذ الفرنيس
هناك.
وق�دم ماكرون نفس�ه عىل مدار الس�نوات
املاضية ،مرارا وتكرارا ،عىل أنه راع ملعالجة
حقب�ة االس�تعمار الفرنسي ،وعام�ل عىل
تسوية ملف الذاكرة املشرتكة الذي تشرتط
املس�تعمرات الفرنس�ية الس�ابقة -ويف
مقدمته�ا الجزائ�ر -أن يك�ون م�ن خالل
االعرتاف بالذن�ب والتعويض املادي وإعادة
اآلثار املنهوبة.
وأكد الرئيس الفرنيس موقفه بإعالن عزمه
إحي�اء الذك�رى الس�نوية الس�تني ملذبحة
باريس يف الس�ابع عرش م�ن أكتوبر 1961
التي ُ
صمِت عنها طويال ،والتي تحل ذكراها
اليوم األحد.
ووقع�ت هذه املذبحة الش�هرية ُقبيل نهاية
ح�رب الجزائر ،التي كافح�ت فيها الجزائر
من أجل االستقالل عن فرنسا ،خالل الفرتة
م�ن ع�ام  1954حت�ى ع�ام  ،1962حيث
فرضت فرنسا حظر تجوال عىل الفرنسيني

املسلمني املنحدرين من الجزائر.
ويف الس�ابع عرش من أكتوب�ر  1961دعت
هذه الفئة إىل مقاطع�ة يف هيئة مظاهرات
س�لمية ،تعرض�ت للقمع بش�كل مُ م َْنهج.
وألق�ت الرشطة حينها القب�ض عىل حوايل
 12أل�ف جزائ�ري ،ورضب�ت العدي�د منهم
حتى املوت ،وقتلت آخرين رميا بالرصاص.
وتم العث�ور الحقا عىل بعض الجثث يف نهر
السين .وال يزال العدد الدقيق للضحايا غري
معروف.
وتشير التقدي�رات يف بع�ض األحي�ان إىل
س�قوط ح�وايل  200ضحي�ة .ويتح�دث

متحف تاري�خ الهجرة يف باري�س عن أكثر
عملي�ات القمع دموية يف غ�رب أوروبا بعد
الحرب العاملية الثانية.
ويف مقاب�ل وعود ماكرون ت�دور يف باريس
خلال هذه الفرتة نقاش�ات محتدمة حول
الهوي�ة وبش�أن فك�رة املجتم�ع الفرنيس
املج�زأ ،وهم�ا م�ن آث�ار مرحل�ة م�ا بعد
االس�تعمار التي ال يمكن معالجتها ببضع
إشارات.
وتق�ول املؤرخ�ة مليكة رحال ّ
إن “فرنس�ا
ظل�ت لفرتة طويل�ة صامتة ع�ن ماضيها
االس�تعماري .ورغم توف�ر املعلومات فإن

التجاهل كان هو السائد”.
وت�رى رح�ال أن “النق�اش ح�ول م�ايض
باري�س االس�تعماري صار أكث�ر وضوحا
اليوم ،لكن مقاومته صارت أقوى أيض�ا”.
فالحقب�ة االس�تعمارية ال ت�زال تؤثر عىل
مُ جريات األمور يف فرنس�ا ،عىل سبيل املثال
يف ما يتعلق بقضية االنتماء ،وفق ما يؤكده
عالم االجتماع أحمد بوبكر.
ّ
ويوضح بوبكر “نحن بص�دد تكوين رؤية
عن املواطنة تقوم عىل أساس العرق واألصل
الثقايف” ،مشريا إىل أن “التعامل من منطلق
املس�اواة ال ُيطب�ق عىل بعض الفرنس�يني،

حي�ث يتم تصوير األش�خاص الذين لديهم
تاري�خ هجرة م�ن فرتة ما بعد االس�تعمار
بش�كل متزايد على أنهم مختلف�ون ويتم
التمييز ضدهم”.
وبالنس�بة إىل بوبك�ر تختلط هن�ا القضايا
االجتماعي�ة بقضاي�ا م�ا بعد االس�تعمار،
وق�ال “الن�اس الذي�ن يعان�ون م�ن أكث�ر
األوضاع خط�ورة هم أولئ�ك املوجودون يف
الضواح�ي ،ويف الضواحي يوج�د يف الغالب
أن�اس لهم تاري�خ هجرة من فترة ما بعد
االستعمار”.
ويوض�ح بوبك�ر أن الكثير م�ن الش�باب
القادمني من مس�تعمرات فرنسية سابقة
أو جذورهم من هن�اك يواجهون صعوبات
يف التعل�م ،كم�ا أنه�م على هامش س�وق
العم�ل ،ويتعرض�ون للعنرصي�ة حت�ى يف
أوقات فراغهم .ويرى بوبكر أن عدم وجود
ح�ل له�ذا األمر حت�ى اآلن يرج�ع أيضا إىل
رفض التذكري بالحقبة االستعمارية.
وخلال حملت�ه االنتخابية الس�ابقة أبدى
ماك�رون -وه�و أول رئي�س فرنسي ول�د
بعد الح�رب -عزمه عىل حلحل�ة هذا امللف
ومحاول�ة تهدئ�ة العالق�ات املتقلب�ة منذ
ً
ً
وثيقا
ارتباطا
عقود بني البلدي�ن واملرتبطة
بالتاري�خ منذ غزو الجزائ�ر واحتاللها عام
 1830إىل حرب االستقالل.
ويف فرباي�ر  2017زار الرئي�س الفرنسي
الجزائ�ر يف خض�م حملت�ه لالنتخاب�ات
الرئاسية ،ورصح للتلفزيون الجزائري بأنه
“من غري املقبول تمجيد االس�تعمار” الذي
“يمثل ج�زءا من التاري�خ الفرنيس” ،وهو
“جريمة ضد اإلنسانية”.
وق�د لقيت تلك الترصيحات انتقادا واس�عا
من خص�وم ماكرون اليمينيني يف فرنس�ا،

بينما احتفظت بها األوس�اط السياسية يف
الجزائ�ر ملواجه�ة ماكرون يف ح�ال رفضه
تقديم اعتذار رسمي.
وعلى عك�س ذل�ك ُيث�ار اآلن يف الحمل�ة
التمهيدية لالنتخابات الفرنس�ية الرئاسية
املق�ررة يف أبري�ل املقبل موض�وع آخر عىل
نح�و مكثف ،أال وهو الهج�رة؛ حيث تروّج
ماري�ن لوبان -من ح�زب التجمع الوطني
اليمين�ي املتط�رف -فكرة إجراء اس�تفتاء
للحد من الهجرة.
وهناك مطالبة أيضا من املعسكر املحافظ،
ال�ذي يتص�دره كزافيي�ه برتران�د وفالريي
بيكريس وميش�يل بارنيي�ه ،بتطبيق نظام
الحصص (الكوت�ة) ومنح الدولة املزيد من
السيطرة.
وعلى الضف�ة اليميني�ة املتطرف�ة ينافس
الشعبوي ،إريك زمور ،لوبان يف الترصيحات
املتعلق�ة بط�رد األش�خاص الذي�ن لديهم
تاريخ هجرة أو سن قانون ُيلزم بأن يكون
االسم األول للمواليد فرنسيا.
وي�رى بوبك�ر أن األم�ر ال يتعل�ق غالب�ا
باملهاجري�ن ،بل بالفرنس�يني الذين لديهم
تاري�خ هجرة.وبالنس�بة إىل رح�ال يعكس
ه�ذا الج�دل الت�وق الجلي إىل إمرباطورية
فرنس�ية قوية يغلب عليه�ا عنرص البيض
واملسيحيني.
ويعيش يف فرنس�ا ع�دد كبري م�ن الجالية
املغاربية واألفريقية من بني نحو  67مليونا
و 500ألف ساكن ،فضال عن املهاجرين غري
النظاميني الذين يقيمون يف فرنسا بطريقة
غري قانونية والذين ارتفعت أعدادهم بوترية
متصاعدة منذ العام املايض ،مما دفع فرنسا
إىل البح�ث ع�ن آلي�ات للتص�دي لعملي�ات
الهجرة غير النظامية ،وارت�أت مؤخرا أن

تفرض قيودا مشددة عىل إجراءات الدخول
إىل أراضيها من تونس والجزائر واملغرب ردا
عىل رفض الدول الثالث استعادة مهاجرين
من مواطنيها ،وهو ما فاقم التوترات بينها
وبني الجزائر.
وترى رحال أن الج�دل الحايل حول الهجرة
متش�ابك ج�دا بالتزامن مع التس�اؤل عن
موضع املايض االس�تعماري يف فرنس�ا من
املعالجة.
ويبدو أن ماكرون مهتم أيضا بهذا التساؤل؛
فف�ي الس�نوات األخرية حاول م�رارا بناء
جس�ور مع املايض الفرنيس واملستعمرات
الس�ابقة وأحف�اد األجي�ال التي عاش�ت
االس�تعمار.وخالل فرتة رئاس�ته صدرت
تقارير عن دور فرنسا يف الجزائر ورواندا،
ووعدت الدولة بإع�ادة املقتنيات الثقافية
املنهوبة ،كما وعد ماكرون مؤخرا بتقديم
تعويضات للمقاتلني الجزائريني السابقني
الذين قاتلوا لصالح فرنسا.
وت�رى املؤرخ�ة فلورنس برين�و أن هناك
إرادة صادقة ملعالجة هذا امللف لم تشهدها
م�ن قبل لدى أي رئي�س دولة فرنيس آخر.
لكنها ترصد أيضا اتجاها نحو استعمارية
جديدة يتجىل يف محاولة ماكرون اإلش�ارة
باس�تمرار إىل أن فرنس�ا هي دائما الفاعل
الرئيسي ،وأن إعادة هيكل�ة العالقات مع
املس�تعمرات السابقة س�تعمل يف النهاية
عىل إضف�اء رشعية عىل النف�وذ الفرنيس
هناك.
ويف الراب�ع م�ن أكتوب�ر الج�اري ُعق�دت
يف مدين�ة مونبليي�ه الفرنس�ية القم�ة
األفريقية – الفرنس�ية الثامنة والعرشون
بمش�اركة  3آالف ش�اب وناش�ط من 54
دولة أفريقية.
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الصحة :أكثر من مخسة ماليني مواطن
تلقوا اللقاح املضاد لكورونا
بغداد /الزوراء
كش�فت وزارة الصحة العراقية ،امس الس�بت ،عدد العراقيني الذين تلقوا اللقاح املضاد
لفريوس كورونا منذ بدء حملة التطعيم ولغاية االن.
وقالت عضو الفريق االعالمي الساند يف الوزارة ربى فالح ،يف ترصيح صحفي ،ان «اكثر
من خمس�ة ماليني مواطن تلقوا اللقاح املض�اد لفريوس كورونا منذ بدء حملة التلقيح
ولغاية االن ،وهو ما يس�هم يف انخفاض ش�دة اإلصابة بالساللة الجديدة يف حال وصلت
إىل العراق».
وبينت ان «هناك انخفاضا نس�بيا يف عدد الوفيات واالصابات خالل الفرتة الحالية وهذا
ما يتضح من خالل املوقف الوبائي اليومي» ،مشرية اىل ان «هناك إمكانية ظهور سالالت
جدي�دة من الفريوس قد تكون أش�د خطورة ،ولهذا عىل املواطنين االلتزام بالتعليمات
الوقائية والتي تسهم يف خفض أعداد اإلصابات».
وأضاف�ت عضو الفريق االعالم�ي ان «اللقاح يهدف بالدرج�ة األوىل إىل تخفيف أعراض
اإلصابة بالفريوس ،األمر الذي تم تس�جيله من خالل مالحظة انخفاض نس�بة الحاالت
الحرجة من متلقي اللقاح يف مراكز الحجر الصحي».
وش�هد العراق يف اآلونة األخيرة انخفاضا ً ملحوظا ً يف أع�داد اإلصابات بفريوس كورونا
ليسجل قبل أيام دون األلف إصابة وهو انخفاض لم يبلغه البلد منذ شهور عدة.

خوشناو :أزمة الوقود ستنتهي قريباً
يف أربيل
اربيل /الزوراء
أكد محافظ أربيل أوميد خوش�ناو ،امس
السبت ،أن أزمة الوقود ستنتهي قريبا ً بعد
االتف�اق الذي أجرته الحكوم�ة مع وزارة
النفط االتحادية.
وقال خوش�ناو يف مؤتمر صحفي عقد يف
أربيل تابعت�ه «ال�زوراء» :إن»أزمة نقص
وارتفاع أس�عار قناني غ�از الطبخ وقتية
،وسيتم حلها خالل األيام املقبلة « ،مشريا ً
اىل أن»املش�كلة ه�ي نق�ص تزوي�د الغاز
للمصان�ع  ،وس�يتم اتخاذ إج�راءات بهذا
الخصوص،من خلال مراقبة عمل وكالء

توزي�ع الغ�از ،وس�يكون مع كل س�يارة
تبي�ع الغاز أح�د أف�راد الرشط�ة ملراقبة
عملية البيع بالسعر املحدد».
وأض�اف أن»املحافظ�ة س�تحافظ على
األس�عار ،وستتم محاس�بة من تسول له
نفسه برفع السعر عن املحدد».
وأكد خوش�ناو أن»املحافظة ستعمل مع
وزارة امل�وارد الطبيعية يف حكومة اإلقليم
عىل عدم ارتفاع أس�عار البنزي�ن» ،مبينا ً
أن»حكوم�ة اإلقلي�م لديها اتفاق س�ابق
م�ع وزارة النفط االتحادية يقيض بتزويد
اإلقليم بحصة من البنزين».

احلشد الشعيب يطلق عملية أمنية يف الطارمية

بغداد /الزوراء
اعلن الحش�د الش�عبي ،امس الس�بت ،ع�ن إنطالق عملي�ة أمنية يف الطارمية ،ش�مايل
بغداد.
وذكر الحش�د ،يف بيان ورد «الزوراء» ،أن «قوة من اللواء  12يف الحش�د الش�عبي نفذت
السبت ،عملية أمنية ملالحقة فلول داعش يف الطارمية شمايل بغداد».
وأض�اف البيان ،أن «العملي�ة جاءت بناء على معلومات اس�تخبارية لتفتيش املناطق
املش�تبه به�ا يف الطارمية والت�ي تتخذها عن�ارص داعش م�أوى لها ومنطلق�ا لتنفيذ
عملياتها االجرامية ضد املدنيني».
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الداخلية تعلن املباشرة بإصدار اجلواز اإللكرتوني مطلع 2022
بغداد /الزوراء
قال�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س الس�بت ،انها
بمطل�ع الع�ام املقب�ل س�تصدر الج�واز
االلكرتوني بالتنسيق مع وزارة االتصاالت.
وق�ال مدي�ر ش�ؤون الج�وازات العام�ة يف
ال�وزارة اللواء احمد عبد الس�تار يف ترصيح
صحف�ي ان «املديرية س�تبدأ باالص�دار بعد
ان انجزت جميع االمور اللوجستية املتعلقة
باملشروع ،اذ ابرمت بهذا الس�ياق عقدا مع
وزارة االتصاالت لتسهيل اصداره».
واض�اف ان «الج�واز االلكرتون�ي يمت�از
باحتوائ�ه على رشيح�ة الكرتوني�ة تض�م
املعلومات الكامل�ة لصاحب الجواز» ،منوها
ب�ان «البواب�ات االمنية يف املطارات س�تفتح
يف ح�ال مطابق�ة املعلوم�ات املوج�ودة عىل
الرشيح�ة ،م�ع املثبت�ة بالحاس�بة املركزية
والتي يستحيل التالعب بها».

واشار عبد الستار اىل ان «الجواز االلكرتوني
س�يغني ع�ن اس�تخدام البطاق�ة املوح�دة

كونه يحمل نف�س معلوماتها ،وبالتايل فأنه
يف ح�ال تجديد الج�واز اليحت�اج املواطن اىل

املستمس�كات الرس�مية كونه�ا موج�ودة
فيه».
وكشف عن «انجاز املديرية دراسة متكاملة
لتقديم دراسة جدوى عن الجواز االلكرتوني
الذي س�يكون بنفس ش�كل املستخدم حاليا
واملعتم�د م�ن منظم�ة (االكاو) للطيران،
منوها بان «املديرية ستمكن املواطنني كافة
م�ن اقتنائ�ه وفق املستمس�كات الرس�مية
االصولية».
وذك�ر مدي�ر ش�ؤون الج�وازات العام�ة ان
«املديرية نجحت ومن خالل الحقيبة املتنقلة،
باصدار الج�وازات للجالي�ات بجميع انحاء
العالم ،فضال عن اصداره للحاالت االنسانية
خالل  24س�اعة فقط وضم�ن عرشة فروع
موزعة يف بغداد» ،كاش�فا عن «التنسيق مع
وزارة العمل ملنح الجوازات لاليتام واملس�نني
يف دور االيواء».

صولة أمنية جديدة يف ثالث حمافظات

اعتقال  30متهما جبرائم قتل واجتار بالبشر وإثارة النزاعات العشائرية
بغداد /الزوراء
اعلن�ت وزارة الداخلية ،امس الس�بت،
القب�ض على  30متهم�ا يف مناط�ق
متفرقة بمحافظات عدة.
وقالت الوزارة يف بيان ورد « الزوراء» ،
ان «مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد
تمكنت م�ن إلقاء القبض عىل متهمني
اثنين الرتكابهم�ا جرائ�م قت�ل ضمن
قواطع مكاتب مكافحة إجرام الحبيبية
وحس�ينية املعام�ل ،حي�ث ت�م تدوين

أقوالهم�ا ابتدائيا وقضائي�ا باالعرتاف
وق�رر قايض التحقي�ق توقيفهما وفق
أحكام املادة  ٤٠٦من قانون العقوبات
لين�اال جزاءهما الع�ادل ،إىل ذلك ألقت
مف�ارز لجنة مكافحة جرائ�م االتجار
بالبشر الرصاف�ة القبض على متهم
لقيامه املتاجرة بالبرش ،حيث تم اتخاذ
اإلج�راءات القانونية بحق�ه وتوقيفه
وف�ق أحكاماملادة  ٦من قانون االتجار
بالبرش».

فيم�ا ذك�رت يف بيان اخ�ر ،ان «مفارز
قس�م مكافح�ة إج�رام دياىل ،وقس�م
رشط�ة الخال�ص وجل�والء التابع�ة
اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة دي�اىل
واملنش�آت ،رشع�ت بحمل�ة تفتي�ش
واس�عة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة
بح�ق املطلوبين للقض�اء وف�ق مواد
قانونية مختلفة
وتابع�ت إن «الحمل�ة أس�فرت ع�ن
القبض على ( )25متهم�ا يف مناطق

متفرق�ة م�ن املحافظ�ة وأودعته�م
التوقيف ،لحني عرضهم أمام القضاء
لينال�وا جزائه�م الع�ادل ،فضلا عن
ضب�ط عجل�ة ن�وع س�لفادور م�ن
قبل مفارز قس�م ش�ؤون السيطرات
والط�رق الخارجية ،محمل�ة بأدوية
ال تحم�ل أوراق�ا ثبوتي�ة ،تم تس�ليم
العجلة مع الس�ائق واملواد املضبوطة
اىل مديري�ة االس�تخبارات ومكافحة
إره�اب دي�اىل التخ�اذ اإلج�راءات

القانونية بحقهم».
ويف ميسان ،اوضحت ان «مفارز اللواء
الراب�ع التاب�ع اىل فرق�ة ال�رد الرسيع
وزارة الداخلي�ة وبالتعاون مع ش�عبة
اس�تخبارات اللواء ألق�ت القبض عىل
اثنني من املطلوبني للقضاء بتهمة إثارة
النزاع�ات العش�ائرية يف ناحي�ة العدل
بمحافظ�ة ميس�ان ،حي�ث ت�م ضبط
سلاح نوع ( )16mكان بحوزتهم ،تم
تسليمهم اىل جهة الطلب أصوليا».

نقابة األطباء تعلن إجراءات لتفتيش العيادات ومراقبة أسعار الكشفيات للسنة الثانية ..جامعة دياىل تدخل
التصنيف الربيطاني العاملي

بغداد /الزوراء:
أكدت نقابة األطباء ،امس السبت ،أن
قانونها يتضمن وجود لجان تفتيشية
داعم�ة لقان�ون الضم�ان الصح�ي
ولجان تفتيشية أخرى ملراقبة ارتفاع
أس�عار الكش�فيات الطبية فضالً عن
لجان انضباطية تعالج الشكاوى ضد
األطباء املبتزين للمرىض.
وقال نقي�ب األطباء جاس�م العزاوي
يف بي�ان اطلعت عليه « ال�زوراء» ،إن
“هناك لجن�ة تفتيش يف كل محافظة
عراقية تعنى باالرشاف عىل العيادات،
وتمارس عملها بشكل مستمر وتتابع
الش�كوى الت�ي تص�ل إليه�ا وتعالج
الش�كاوى ض�د األطب�اء املس�تغلني
للمرىض باالس�تقصاء م�ن املواطنني
عىل أس�عار الكش�فيات أو االس�اءة

للمهن�ة كأن يتعام�ل م�ع أي جه�ة
اخ�رى ،لذلك تعتم�د اللجن�ة عىل أي
ش�كوى يقدمها املواطن�ون لتعطيها
الحق القانوني يف متابعتها”.
وأضاف الع�زاوي ،أن “قانون االطباء
أس�س لجن�ة انضباط تتضم�ن (11
م�ادة) الس�نادها وملن�ع أي ابت�زاز
وإس�اءة لألخلاق واملهن�ة وتتضمن
عقوب�ات إداري�ة بس�يطة وغرامات
واقص�اء م�ن مزاول�ة املهن�ة مل�دة 6
أش�هر أو س�نة لح�د الش�طب م�ن
العيادة وهناك الكثري من االطباء تمت
معاقبتهم من خالل هذا القانون”.
وأوض�ح َّ
أن “أعىل مبلغ س�يدفع من
قب�ل املواطنني (املوظفين)  100ألف
دينار س�نوياً ،وتعف�ى منه مجموعة
من الفئات وهم املعاقون واملواطنون

تحت خط الفقر واملشمولون بالرعاية
االجتماعي�ة وس�يوفر له�م القانون
خدمة صحي�ة عىل طول الس�نة بعد
اشتراكهم يف القان�ون ال�ذي يمث�ل
عملية تضام�ن بني الش�عب والدولة
بأخ�ذ مبل�غ م�ن الجميع ع�دا فئات
مح�ددة لتوفير الخدم�ات الصحي�ة
للجميع”.
وأش�ار اىل أن “القان�ون ضمن تعاقد
االطب�اء مع صن�دوق الضم�ان وعند
مراجعة املواطنني لعياداتهم يوقعون
يف الكارت الخاص بهم ويتسلم االطباء
كش�فياتهم م�ن الضم�ان الصح�ي،
وهو س�يقيض عىل اس�تغالل املريض
والكش�فيات العالي�ة وإرس�اله إىل
مختربات وفحوص�ات محددة ويقيم
الضمان املبالغ املدفوعة للطبيب”.

دياىل /الزوراء:
دخلت جامعة دياىل  ،للسنة الثانية  ،التصنيف الربيطاني العاملي للجامعات
العربية  2022 QS ARABICالذي يش�كل احد متطلبات الربنامج الحكومي
ل�وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي .وقال رئي�س جامعة دياىل عبد املنعم
عب�اس يف بيان تابعته «ال�زوراء»  »:ان جامعتنا منذ تأسيس�ها عام 1999
 ،دخل�ت للم�رة الثاني�ة التصنيف الربيطان�ي العاملي املخص�ص للجامعات
العربي�ة  ،ال�ذي يعد نتاجا ليس كعمل فردي او جه�د مقتضب  ،بل هو دليل
على ان جامعة دياىل اس�تطاعت عىل مدى عقدين ان تؤس�س بيئة تعليمية
وعلمية متفردة وبدأت تؤتي ثمارها بسواعد جيلها املتميز الذي يعد الركيزة
االساس�ية ملواصلة العطاء ودعم االنجازات التي تحققت عىل ارض التعايش
«.من جانبه اكد مسؤول وحدة التصنيفات العاملية يف الجامعة خالد غضبان
 »:ان التصنيف الربيطان�ي يعد احد ارقى التصنيفات العاملية املعروفة دوليا
،و يعتمد يف تصنيفه عىل الس�معة االكاديمية والبنى التحتية  .وان ماتحقق
م�ن تطور يف الواق�ع االكاديمي للجامعة خالل الس�نوات املاضية اس�هم يف
دخول الجامعة التصنيف العاملي «.

جمهورية العراق
			
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
التاريخ 2021/10/13 :
		
محكمة بداءة الكوفة
اعالن
اىل املدعى عليه  /باسل مهدي شمس الدين
اق�ام (مدير بلدية الكوفة اضاف�ة لوظيفته) ضدك الدعوى البدائية املرقمة /1اس�تمالك 2021/طلب فيها
(استمالك القطعة املرقمة  3/34مقاطعة  7السهيلية وفق احكام القانون  ،) 80وذلك لغرض تنفيذ التصميم
االس�ايس واس�تعمالها للنفع العام ،لذا اطلب دعوتكم للمرافعة وتقدير مس�احة القطعة املراد اس�تمالكها
والبالغة واحد دونم و  12اولك و  50مرت نقل ملكية القطعة املرقمة اعاله املراد استمالكها اىل دائرة موكيل،
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية منطقة الكوفة السهيلية 1
املدع�و عبد الكريم مهدي الجب�وري ،فقد تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة يف
موعد املرافعة املوافق  2021/10/21الساعة التاسعة صباحا ،وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب عنك
قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فس�وف تجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
محمد كامل كرماشة

جمهورية العراق
العدد/785:ش2021/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة التاريخ 2021/10/13 :
اىل املدع�ى علي�ه (ح�ارث وادي محم�د) مجه�ول محل
االقامة
م /اعالن
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم /785ش 2021/يف
 2021/9/27وموضوعه (تفريق قضائي) املدعية فيها
(منار علوان عزيز) ،وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني يوميتني ويف حالة
عدم حضورك خالل ثالثون يوما من تاريخ صدور القرار
يف  2021/9/27ويس�قط حقك يف االعرتاض عىل الحكم
الغيابي ،وان قرار الحكم يكتس�ب بع�د ثالثون يوما من
تاريخ تبليغك .
القايض
باسم يوسف الزيادي

اىل الرشي�ك (عب�اس فالح عس�ل عبود)
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان
الكائ�ن يف النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك (محمد ازهر
م�وىس) بالبناء عىل حصته املش�اعة يف
القطعة املرقم�ة ( )338/100املقاطعة
( /44املرية) حدود بلدية النجف ولغرض
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخلال مدة
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق
وش�هر واحد خ�ارج العراق م�ن تاريخ
نرش اإلعالن ،وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك يف االعرتاض مستقبال.

اىل الرشي�ك (اي�اد محم�د رض�ا
عب�ودي) اقتضى حض�ورك اىل
مديري�ة بلدي�ة النج�ف االرشف
لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء
للرشي�ك (هن�اء هات�ف عبادي)
للقطع�ة املرقم�ة (3)/55655
يف النج�ف حي الن�داء مقاطعة 4
خالل عرشة أيام ،وبخالفه ستتم
االجراءات دون حضورك .

اىل الرشيك (رباب عبد الحسني عيل
وام�ال عب�د عبود محم�د) اقتىض
حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف
االرشف لغرض اصدار اجازة البناء
للرشي�ك (مع�ن عب�د ال�رزاق عبد
الرحيم) للقطعة املرقمة 2116/2
يف النجف حي الحسين مقاطعة 2
خالل عرشة أيام ،وبخالفه س�تتم
االجراءات دون حضورك .

أحوال النجف
بنا ًء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(حسين منج�ي كاظ�م) طلب�ا لغ�رض
تبدي�ل لقب�ه وجعله (الفيخران�ي) بدل من
(نومه) فم�ن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خلال مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف
بنا ًء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(كاظم جواد باقر) طلبا لغرض تبديل لقبه
وجعله (الفيخراني) بدل من (كنومه) فمن
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاق�ة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف
بنا ًء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(رضا جواد باق�ر) طلبا لغرض تبديل لقبه
وجعله (الفيخراني) بدل من (كنومه) ،فمن
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاق�ة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف
بنا ًء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(مش�تاق ناج�ي كاظ�م) طلب�ا لغ�رض
تبدي�ل لقب�ه وجعله (الفيخران�ي) بدل من
(نومه) ،فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خلال مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف
بن�ا ًء عىل طل�ب املواط�ن (م�وىس عبدالله
حسين) الذي يروم فيه تبديل لقبه وجعله
(املياح�ي) ب�دال م�ن (زريف) فم�ن لدي�ه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف
بنا ًء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(هادي جواد باقر) طلبا لغرض تبديل لقبه
وجعله (الفيخراني) بدل من (كنومه) فمن
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاق�ة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف
بنا ًء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي
(زهير منجي كاظ�م) طلبا لغ�رض تبديل
لقبه وجعل�ه (الفيخراني) بدل من (نومه)
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خلال م�دة اقصاه�ا خمس�ة عشر ي�وم
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف
الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مؤشر البحث العراقي يرتفع يف سكوبس والصدارة لبغداد
بغداد /الزوراء
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث
العلمي،ع�ن ارتف�اع م�ؤرش البح�ث
العراق�ي يف س�كوبس اىل أكثر من 79
ألف بحثا.وقالت ال�وزارة يف بيان ،ورد
ل�ـ «ال�زوراء» ،إنه «عمال بسياس�تها
املعتم�دة يف مج�ال البح�ث العلم�ي
وحرص�ا على التفاع�ل األكاديم�ي
ملؤسساتها الجامعية عىل أوسع نطاق
عاملي ممكن تعلن وزارة التعليم العايل
والبحث العلم�ي ارتفاع وزيادة مؤرش
بحوث الجامعات العراقية املنشورة يف
مس�توعبات سكوبس العاملية اىل تسع
وسبعني ألف وسبعة وتسعني بحثا».

ويف ه�ذا الس�ياق ،أك�د وزي�ر التعليم
نبي�ل كاظم عب�د الصاحب يف رس�الة
اىل الجامع�ات والكلي�ات الحكومي�ة
واألهلي�ة على «رضورة النرش العاملي
واالرتق�اء باملجلات العراقي�ة وتعزيز
حضوره�ا يف املس�توعبات العاملي�ة
وتمكني الجامعات من تطوير مواقعها
التنافس�ية يف التصنيف�ات العاملي�ة
وتأمين الشراكات الدولي�ة يف حقول
البحث العلم�ي املتنوع�ة واإلفادة من
نتائجه�ا وتوظيفها باتج�اه املجاالت
الت�ي تواك�ب وتس�تجيب ملتطلب�ات
التنمية الشاملة».
وبهذا الصدد ،وثق مستوعب سكوبس

صدارة جامعة بغداد التي حققت نرش
ستة عرش ألفا ومئتني وستة وسبعني
بحثا عىل مس�توى الجامعات العراقية
الحكومية ،فيما حققت كلية املستقبل
الجامعة نرش أربعمئ�ة وثمانية عرش
بحث�ا عىل صعيد الجامع�ات والكليات
األهلية العراقية يف النرش العاملي.
جدي�ر الذك�ر أن البواب�ة املختص�ة
باملجالت وامل�ؤرشات العلمية الخاصة
بتصني�ف ال�دول ق�د أظه�رت العراق
باملوق�ع الخام�س واألربعين عاملي�ا
والس�ادس يف الرشق األوس�ط والثالث
عربي�ا ً بنشر البح�وث العلمي�ة ،وفق
بيان التعليم.
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أسواق
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النزاهة تكشف عن حجم املبالغ املسرتدة من
الداخل واخلارج حتى نهاية 2020

بغداد /الزوراء
كشفت هيئة النزاهة ،عن مجموع األموال املُسرت َّدة من داخل العراق وخارجه
حتى نهاية العام املايض.
وقال املدير العام لدائرة االسرتداد يف الهيئة معتز العبايس ،يف ترصيح صحفي ،إن
“مجموع االموال املُسرتدة من داخل العراق وخارجه ،فضال عن االموال املحكوم
باستردادها واملحجوزة بلغ�ت ( )1,417,900,842دوالرا ،و()33,582,725
ي�وروا ،و( )2,329,521جنيه�ا استرلينيا ،و( )951,428,263,286دين�ارا
عراقي�ا ،و( )720,529دينارا أردنيا ،و( )3,652فرنكا س�ويرسيا ،فضالً عن
حصص يف رشكاتٍ مُ تنوِّع ٍة”.
الحجز عىل ( )14أربعة عرش عقاراً ،و()5
ٍ
َّ
وبَّي�نَّ العبايسَّ ،
قار ُب
أن “دائرة االسترداد يف الهيئة تمكنت من استرداد ما ُي ِ
( )17,700,000دوالر ،فيم�ا َّ
تمكن�ت م�ن حج�ز أم�وا ٍل يف دو ٍل أخ�رى ُتق َّد ُر
ب�ـ ( )4,170,000دوالر ُي َ
نتظ� ُر استردادها قريباً” ،الفتا ً إىل “س�عي الدائرة
ُ
دوالر ُتمثل األم�وال التي صدرت
السترداد ما مجموع�ه ()2,200,000,000
ٍ
ٌ
قرارات قضائي ٌَّة باسرتدادها عن املحاكم العراقيَّة”.
يذك�ر َّ
أن الهيئ�ة أعلن�ت مطلع أيل�ول امل�ايض تقريرها نصف الس�نوي لعام
 2021وال�ذي أش�ار اىل َّ
اسُت�رُ ْ ِج َعت وص�درت أحكامٌ
أن األم�وال العامَّ �ة التي ْ
قضائي ٌَّ�ة بر ِّده�ا وتمَّ�ت إعادتها إىل حس�اب الخزين�ة العامة بل�غ مجموعها
( )253,586,273,259دينارا عراقيا ،و( )4,920,096,137دوالرا.

مبناسبة املولد النبوي الشريف

سوق العراق لألوراق املالية
يوقف نشاطه يوما واحدا

www.alzawraapaper.com

وفقا ملتبنيات الورقة البيضاء

املالية تقر حزمة إجراءات إصالحية ختص مصرف الرافدين
بغداد /الزوراء
أق�رت وزارة املالي�ة ،حزم�ة م�ن
اإلجراءات االصالحي�ة املتعلقة بإعادة
هيكلة مرصف الرافدين وفقا ملتبنيات
الورقة البيضاء.
وقالت الوزارة يف بيان ،ورد “الزوراء”،
إن “حزم�ة االصالح�ات تتأل�ف م�ن
مح�اور عدي�دة منه�ا :تهيئ�ة نظ�ام
داخلي جديد للمصرف يمتثل اىل دليل
الحوكم�ة الص�ادر عن البن�ك املركزي
العراق�ي تك�ون في�ه ادارة املجل�س
مس�تقلة عن إدارة املصرف وتعضيد
اس�تقاللية عمله ،ودع�م جهود اتمام
تطبيق النظام املرصيف الشامل ،اضافة
اىل تعزي�ز عالقة املصرف مع مقدمي
الخدمات املرصفية وتنظيمها”.
وشملت حزمة اإلجراءات ،وفق البيان،
“إع�ادة النظ�ر بسياس�ات وإجراءات

رأى هبوط النفط مادون الثمانني دوالرا

خبري نفطي :ارتفاع أسعار النفط
مرهون بقرارات “اوبك“+
بغداد /الزوراء
اك�د الخبير يف الش�ان النفط�ي حم�زة
الجواه�ري  ،ان ارتف�اع اس�عار النف�ط
واس�تمراره مرهونان بق�رارات “ اوبك+
“.
وق�ال الجواهري يف ترصي�ح صحفي ان
“ ارتفاع اس�عار النفط مرهون بقرارات
يف  /اوب�ك ، / +وه�ي التي س�تقرر متى
يتوق�ف هذا االرتفاع الن املخزون لدى ال�دول الكربى قارب عىل النفاد واخرى
قد نفد مخزونها بالفعل” ،مشيرا اىل  ”:ان املضاربني والتجار ال احد يعلم كم
ه�ي الكميات التي يحتفظون بها ،بعد ان اختفوا بالظل وينتظرون ايضا اين
ستصل االسعار برحلة الصعود التاريخي هذه”.
واض�اف  “ :هناك متغريات اخرى مثل ف�رض حالة التعايش مع وباء كورونا
والع�ودة إىل إطالق عجلة اإلنتاج بأعىل رسعته�ا ،لكن بظل هذه الحقائق عىل
األرض اعطى منتجو ومطورو الطاقة النظيفة فسحة أمل واسعة للتنافس يف
اس�واق الطاقة ،وهناك عامل آخر هو السياسات العليا للدول الكربى  ،فربما
تتغيير بعد ان تعجز عن تس�ديد فواتري الطاقة  .وه�ذا االمر يختلف من دولة
اىل اخرى”.
واوض�ح الخبير  ”:ان هذه العوام�ل مجتمعة  ،ه�ي التي س�يكون لها األثر
األكرب عىل اس�عار النفط يف القادم من االيام ،التي س�تكون مليئة باملتغريات
واملفاج�آت .والدول الكربى ال تمتلك ادوات كثرية يف ح�ال تخلت عنها امريكا
التي هجرت السياس�ة الرتامبية  /يف اشارة لسياس�ة الرئيس السابق ترامب
ورأى الجواهري  ”:ان س�عر النفط س�وف يهبط إىل م�ادون الثمانني دوالرا ،
ولكن�ه س�يجد مقاومة كبرية ج�دا فوق التس�عني دوالرا ألس�باب اقتصادية
واخرى سياس�ية ،أما انعكاس�ات هذا عىل املوازنة فانها كبرية وجيدة بحيث
انها قد تغطي العجز الكبري فيها”.

اجلمعيات الفالحية:البدء بتصدير
متور دياىل” اىل أسواق  15دولة

دياىل  /الزوراء
اعل�ن رئي�س االتحاد املحلي للجمعي�ات الفالحية يف دياىل رع�د مغامس ،عن
بدء تصدير التمور اىل اس�واق  15دولة.وقال مغامس يف ترصيح صحفي ان”
تمور دياىل والتي تعد من اجود االصناف عىل مستوى العراق بدات اول مراحل
تصديرها الس�واق  15دولة ببعضها اوربي واسيوي من خالل رشكات وتجار
عرب املنافذ البحري�ة جنوب البالد”.واضاف مغام�س،ان” التوقعات تدلل بان
حجم ما س�يجري تصديره ربما يكون االكرب يف الس�نوات املاضية خاصة مع
وج�ود رغبة كبرية يف الحصول عىل التمور العراقية القادمة من دياىل بس�بب
تنوعها وجودتها العالية”.واش�ار اىل ان” كميات كبرية جاهزة حاليا للتصدير
يف دياىل خاصة مع انتهاء موسم الجني يف اكثر من  30منطقة تشتهر بزراعة
النخيل”.وتنتشر يف دياىل بس�اتني تزيد مس�احتها عن  70ال�ف دونم للنخيل
تنتج اكثر من  100نوع من اجود انواع التمور”.

املصرف وجعله�ا اكث�ر مواكب�ة
لتطورات النظام املصريف الحديث بما
يكفل تقديم افضل الخدمات واجودها

عبر اعتم�اد نظ�ام تقن�ي لتس�هيل
العمليات املرصفية والقيام باالنشطة
املرصفي�ة ذات الج�دوى االقتصادي�ة

التمويل الدولي  :العراق حباجة لسعر  64دوالرا
لربميل النفط لتحقيق التوازن املالي

بغداد /الزوراء
ّ
توق�ع معه�د التموي�ل ال�دويل ،ان
الع�راق بحاج�ة لس�عر  64دوالرا
لربمي�ل النف�ط خلال الع�ام املقبل
لتحقيق التوازن املايل.
وذكر املعه�د يف تقرير له أن “جميع
ال�دول املنتج�ة للنف�ط ستش�هد
انخفاض�ا يف س�عر النف�ط لتحقيق
التعادل أو التوازن املايل لدى موازنات
الدول املص�درة للخام وب�دون عجز
يذكر” ،مبينا أن ذلك يعود إىل “ارتفاع
إنتاج النفط والغ�از لدى هذه الدول
مقابل محدودية تخفيضات اإلنفاق
الحكومي”.
ً
ووفق�ا للتقري�ر  ،س�يكون س�عر

التعادل او الت�وازن املايل للنفط لدى
الع�راق -ثان�ي أكبر منت�ج للنفط
يف أوب�ك -عن�د  62دوالرًا للربمي�ل يف
ً
انخفاضا من  63دوالرًا
ع�ام ،2022
للربميل خالل العام الجاري.
بغداد /الزوراء
اعلن س�وق العراق لألوراق املالية ،امس الس�بت ،عن إيقاف نشاطه ملدة يوما
واحدا.
وق�ال الس�وق يف بيان له ورد “الزوراء” ،انه “اس�تنادا لق�رار مجلس الوزراء
بإعلان عطلة رس�مية اعتبارا م�ن يوم االثنني املقبل ملناس�بة مول�د النبوي
الرشيف فإنه لن تنظم جلسات التداول لذلك اليوم”.
واضاف انه “سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من الثالثاء
املقبل وحسب توقيتاتها الرسمية”.
يذكر ان الس�وق ينظم خمس جلس�ات تداول أسبوعيا من االحد اىل الخميس،
ومدرج فيه  103رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت
والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.
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ويف ال�دول االخ�رى املنتج�ة للنف�ط
والغ�از ف�ان موازنة قطر ستش�هد
نقط�ة تع�ادل م�ايل عن�د  44دوالرًا
للربمي�ل خالل الع�ام املقب�ل ،وذلك
ً
انخفاض�ا م�ن  52دوالرًا للربمي�ل
خالل .2021
وستشهد البحرين التي ُتوصف بأنها
أصغر منتج للنف�ط يف الخليج -هي

األخرى تعادال مالي�ا ،عند  76دوالرًا
للربمي�ل خلال  ،2022مقاب�ل 82
دوالرًا للربميل يف .2021
ويف املقاب�ل ،س�تنخفض نقط�ة
التعادل املايل لدى موازنة الس�عودية
أكرب مصدر للنفط يف العالم -إىل 67دوالرًا للربمي�ل يف  ،2022مقاب�ل 75
دوالرًا للربميل يف عام .2021

خفيف البصرة يرتفع ليحقق مكاسب بنسبة % 7

البرصة /الزوراء
ارتفع س�عر خ�ام البرصة الخفيف بمق�دار  1.04دوالرا
ليصل اىل  83.78دوالراً.
وارتف�ع خام البصرة الثقيل  91س�نتا ليصل اىل 78.26
دوالرا ليس�جل مكاسب اس�بوعية بلغت  5.17دوالرات ،
ما يعادل .7.07%

وارتفع أيضا خام برنت بنسبة  1.02%ليصل اىل 84.86
دوالرا ،وحق�ق ارباحا بلغت  2.47دوالر ما يعادل نس�بة
 3%يف اسبوع.
وجرت تس�وية خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي
عىل ارتفاع ايضا بنس�بة  1.19%ليصل اىل  82.28دوالرا ً
للربميل ليسجل ارباحا اسبوعية بنسبة .3.69%

العمل تطلق حتذيرا :أغلب االنشطة االقتصادية تهدد حياة العاملني فيها
بغداد /الزوراء
ح�ذرت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،ام�س الس�بت ،م�ن
افتق�ار اغلب االنش�طة االقتصادية
للقطاعين الخ�اص والع�ام رشوط
الصح�ة والسلامة ،فيم�ا اكدت ان
ذلك يهدد حياة العاملني فيها.
وق�ال مع�اون مدير املرك�ز الوطني
للصحة والسلامة املهني�ة بالوزارة
مشرق عبدالخال�ق ،ان “ف�رق
التفتي�ش التابع�ة للمرك�ز رصدت
حوادث وإصابات نتيجة افتقار بيئة
العم�ل بالقطاعني الخ�اص والعام،

اىل رشوط الصح�ة والسلامة وقلة
الوعي بأهمي�ة توفرها حفاظا عىل
حياة العاملني فيها”.
وأض�اف عب�د الخال�ق ،ان “رص�د
وتس�جيل اصابات العمل يف مختلف
القطاع�ات واالنش�طة االقتصادية،
يت�م من خالل التع�اون مع الجهات
الصحي�ة املخول�ة بموج�ب قان�ون
العمل”
وذك�ر عب�د الخالق ان “نشر ثقافة
الصحة والسلامة املهنية ،من شأنه
تقليل االصابات للحفاظ عىل عنارص
االنتاج ويف مقدمتها العنرص البرشي،

بي�د ان اغلب املش�اريع ال تعري لهذا
الجانب االهمية املطلوبة ،ما يعرض
حياة العاملني اىل الخطر”.
وأوضح ،أن “محافظة بابل س�جلت
اعىل نسب اصابات بواقع  199خالل
النص�ف األول من العام الحايل ،تليها
بغداد بواقع  179إصابة منها  104يف
الكرخ ،و 75يف الرصافة” ،مشريا اىل
أنه “تم تسجيل  56إصابة بمحافظة
واس�ط ،و 48إصابة يف دي�اىل ،فيما
سجلت ميسان  54إصابة ،وبلغت يف
نينوى  33إصاب�ة ،وكانت يف كربالء
املقدسة .”13

يف القطاع�ات املختلف�ة وبم�ا يخ�دم
النش�اط االقتص�ادي ويضمن حقوق
املودعني واصحاب املصالح”.
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وأشارت الوزارة إىل “دعم امكانية نقل
بيانات عمالء املرصف املوطنة رواتبهم
ل�دى املصرف وممن تقاضوا الس�لف
والقروض من الجهة املقدمة للخدمات
اىل النظام املرصيف الشامل”.
وفيم�ا يتعلق بامل�وارد البرشية ،أكدت
“الحزم�ة اإلصالحي�ة على رضورة
التعاقد م�ع ذوي الخربة واالختصاص
يف القطاع املرصيف واملايل لتعزيز جانب
الخبرات الهادف�ة اىل رف�ع مس�توى
الخدمات املرصفية ذات الجودة عالية،
وانس�جاما م�ع األداء املتطور للقطاع
املرصيف عىل مستوى العالم”.
وتأت�ي إج�راءات الهيكل�ة ،بحس�ب
البي�ات“ ،يف إطار اإلصالحات املصممة
لجع�ل القط�اع املصريف الحكوم�ي
ً
متوافق�ا م�ع معايير حوكم�ة البنك
املركزي العراقي”.

تكلفة املعيشة يف أربيل أرخص
بـ % 50عنها يف دبي

بغداد /الزوراء
كش�ف موقع “ ”expatistanالعامل�ي الذي يعنى بتصني�ف دول العالم ،امس
السبت ،أن اربيل عاصمة اقليم كردستان ارخص يف تكلفة املعيشة من مدينة
دبي يف االمارات العربية املتحدة بنسبة .50%
ويقارن املوقع يف تصنيفاته بتكاليف املعيشة بني دول العالم واملدن باالعتماد
على أس�عار املأكل واملس�كن وامللب�س واملواصلات ،ومس�تحرضات العناية
الشخصية ،واألنشطة الرتفيهية.
ووفق�ا ً ألح�دث تصني�ف نشره املوقع للع�ام الح�ايل  ،2021واطلع�ت عليه
“الزوراء” ،فإن ما يدفعه الس�كان يف اربيل من مبالغ عىل الطعام أقل بنس�بة
 50%مما يدفعه السكان يف دبي.
وبني ان “قائمة طعام الغداء األساسية (بما يف ذلك املرشوب) يف الحي التجاري
يف اربيل للشخص الواحد تبلغ  15آالف دينار بما يعادل  38درهما ً اماراتياً ،يف
حني تبلغ تلك القائمة يف دبي  61درهما للشخص الواحد”.
واش�ار اىل أن “سكان اربيل يدفعون عىل الس�كن أموالً أقل بنسبة  ،50%مما
يدفعه الس�كان يف دبي” ،مضيفا ً أن “س�كان اربيل يدفعون عىل املالبس أموالً
اقل بنسبة  36%مما يدفعه سكان دبي”.
وأوضح املوقع أن “زوج واحد من الجينز (ليفيس  501أو ما ش�ابه) س�عره
يف اربيل  44الف دينار ويعادل  111درهما ً اماراتيا ً يف حني يبلغ س�عره يف دبي
 221درهما ً اماراتياً”.
ولف�ت إىل أن “س�كان اربي�ل يدفعون عىل املواصلات اقل بنس�بة  63%مما
يدفعه س�كان دبي” ،مبينا ً أن “س�كان اربيل يدفعون عىل العناية الشخصية
أقل بنس�بة  30%مما يدفعه سكان دبي ،ويدفع سكان اربيل عىل الرتفيه اقل
بنسبة  38%مما يدفعه سكان دبي”.

أرقام قياسية للصادرات الرتكية جتاوزت 200
مليار دوالر خالل األشهر الستة املاضية

اسطنبول  /الزوراء
س�جلت الصادرات الرتكية رقما قياسيا تخطت به حاجز الـ  200مليار دوالر
خالل االشهر الستة املاضية وهو الرقم الذي وضعته الحكومة الرتكية كهدف
من�ذ مطلع العام.وذكرت بيانات حكومية نرشت امس الس�بت أن الصادرات
الرتكي�ة بلغ�ت  212ملي�ار دوالر يف النص�ف األول م�ن العام الج�اري ..فيما
س�جلت الصادرات الرتكية  20.8مليار ،بارتفاع نس�بته  30%بالنسبة للفرتة
لنفس الش�هر م�ن العام املايض.ووف�ق محللني مختصين باالقتصاد الرتكي
فإن أداء النمو يف االقتصاد الرتكي يعتمد عىل التصدير واإلنتاج ،وهو ما يعزز
مكانة تركيا كمركز جديد يف مجال التصدير.وتعمل الرشكات الرتكية املصدرة
على تلبية احتياجات الطلب�ات الخارجية من خالل عمل اس�تثمارات جديدة
وزيادة فرص التشغيل.وقال إسماعيل غولة ،رئيس جمعية املصدرين األتراك
يف ترصي�ح صحفي “ :يتم العمل عىل تنمية االقتصاد الرتكي وتطويره ليكون
ً
منافسا عىل مستوى العالم ،ويعتمد عىل الصادرات ذات القيمة املضافة”.
وأض�اف غول�ة”“ :نعترب أنفس�نا يف دوري جديد يف عالم الص�ادرات ،بصفتنا
مصدرين أتراك أو باألحرى كجنود ميدانيني لدبلوماسية االقتصاد وقد نجحنا
يف تحقي�ق نس�بة تجاوزت  20ملي�ار دوالر ،األرقام مبرشة ً
أيض�ا بما يتوافق
م�ع توقعاتنا ألكتوبر الجاري”.وأش�ار إىل وجود زيادة يف الطلب عىل املنتجات
الرتكية يف ش�تى القطاعات“ ،والزيادة أكس�بت العالمة التجارية الرتكية قوة
حيث تصل الصادرات الرتكية اىل  218دولة حول العالم ،ويعمل رجال األعمال
حاليا عىل تأس�يس “جمعية تركيا الصاعدة بالص�ادرات حيث تخطط تركيا
لتحقيق رقم  300مليار دوالر من الصادرات بحلول عام 2026

بيتكوين تتخطى مستوى قياسياً

العمالت الرقمية تقرتب من  2.5تريليون دوالر
بغداد /الزوراء
واصلت العملات الرقمية مكاس�بها
لتقف�ز قيمته�ا الس�وقية اإلجمالي�ة
مقرتب�ة م�ن مس�توى  2.5تريلي�ون
دوالر ،مدعوم�ة باملكاس�ب الكبيرة
التي حققته�ا غالبية العمالت بقيادة
“بيتكوين”.
على صعيد التداوالت وخلال تداوالت
األس�بوع األخير ،ارتفع�ت القيم�ة
الس�وقية اإلجمالية للعمالت الرقمية
بنس�بة  8%رابحة نحو  183.4مليار
دوالر ،وذل�ك بعدم�ا ارتفع�ت القيمة
الس�وقية املجمع�ة م�ن مس�توى
 2316.2مليار دوالر يف تعامالت بداية
األس�بوع املايض إىل مستوى 2499.6
مليار دوالر يف تعامالت امس الس�بت.
بالنس�بة لـ”بيتكوين” ،فقد س�جلت
مكاس�ب أس�بوعية بنس�بة 12.6%
رابح�ة نح�و  6910دوالرات ،وذل�ك
بعدم�ا ارتف�ع س�عرها من مس�توى
 54910دوالرات إىل نحو  61820دوالرا
يف تعامالت اليوم.
كما قفزت قيمتها الس�وقية املجمعة
بنس�بة  12.7%رابح�ة نح�و 131.4
ملي�ار وذل�ك بعدم�ا قف�زت قيمته�ا

الس�وقية اإلجمالي�ة م�ن مس�توى
 1034.1مليار دوالر إىل نحو 1165.5
ملي�ار دوالر ،لتس�تحوذ “بيتكوي�ن”
عىل نحو  71.6%من إجمايل مكاسب
السوق خالل تداوالت األسبوع الحايل.
وس�جلت عملة “إيثري�وم” التي حلت

يف املركز الثاني يف قائمة أكرب العمالت
املش�فرة من حيث القيمة الس�وقية،
مكاس�ب أس�بوعية بلغ�ت نس�بتها
 6.6%رابح�ة نح�و  239دوالرا ،وذلك
بعدم�ا ارتف�ع س�عرها من مس�توى
 3606دوالرات إىل مس�توى 3845

دوالرا.
كما قفزت قيمتها الس�وقية املجمعة
بنسبة  6.8%رابحة نحو  28.9مليار
دوالر وذلك بعدما قفزت من مس�توى
 424.9ملي�ار دوالر إىل نح�و 453.8
ملي�ار دوالر ،لتس�تحوذ على نح�و

 15.7%من إجمايل مكاس�ب الس�وق
خالل تعامالت األسبوع الحايل.
فيم�ا حل�ت عمل�ة “بينان�س كوين”
يف املرك�ز الثال�ث بين أكبر العمالت
املش�فرة من حيث القيمة الس�وقية،
فق�د س�جلت العملة مكاس�ب خالل
ت�داوالت األس�بوع األخير بنس�بة
 12.8%مع مكاس�ب خالل الساعات
املاضية بنسبة  2.7%ليجري تداولها
اليوم عن�د مس�توى  477دوالرا .كما
صعدت قيمتها الس�وقية املجمعة إىل
مستوى  80.46مليار دوالر.
س�جلت عملة “كاردانو” التي حلت يف
املركز الرابع بني أكرب  10عمالت رقمية
م�ن حي�ث القيمة الس�وقية خس�ائر
خالل ت�داوالت األس�بوع األخري ،بلغت
نس�بتها  2.2%مقابل ارتفاع بنس�بة
 0.8%خلال الس�اعات املاضي�ة ليتم
تداولها اليوم عند مستوى  2.21دوالر.
كما صعدت قيمتها الس�وقية املجمعة
إىل مستوى  72.78مليار دوالر.
جاءت عملة “تيزر” يف املركز الخامس،
بعدما استقر سعر العملة عند مستوى
 1دوالر .كما سجلت قيمتها السوقية
اإلجمالية نحو  68.54مليار دوالر.

الرياضي

أصفر وأمحر

العب النوارس “جنم شوان” جيري تداخال
جراحيا يف أملانيا

بغداد /حسني عمار
كش�فت إدارة نادي الزوراء الريايض عن آخر مس�تجدات إصابة العب فريق الكرة ،نجم ش�وان ،الذي
تعرض لخلع يف مفصل الورك خالل وحدة تدريبية يف العاصمة بغداد تحضريا ً ملباريات الدوري املمتاز.
وق�ال عضو الهيئة اإلدارية والناطق اإلعالمي باس�م ن�ادي الزوراء ،عبد الرحمن رش�يد :إن» الالعب
نجم ش�وان س�يجري عملية جراحية يف منطقة الورك بأحد مستش�فيات املانيا «  .مبينا ً أن « اإلدارة
استحصلت عىل سمة الدخول الخاصة بالالعب ليكون موعد السفر يف الثامن عرش من الشهر الحايل».
وأضاف رشيد« :ان شوان سيعود بعد اجراءه العملية اىل قطر للدخول يف مرحلة التأهيل ،ونتمنى له
العودة بأرسع وقت اىل الفريق بوصفه من الالعبني املهمني واملؤثرين يف كتيبة النوارس».
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الشرطة يعود من البصرة بثالثة اهداف وثالث نقاط

الطلبة يكسب قمة الزوراء بهدفني وزاخو يواصل نتائجه االجيابية بالدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /عباس احمد  -ياسني عامر
ف�از ن�ادي الطلبة على ال�زوراء بهدفني
مقاب�ل ال يشء يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت
عىل ملع�ب الش�عب امس الس�بت بآخر
مباري�ات الجولة الرابع�ة يف دوري الكرة
العراقي املمتاز.
وقدم الطلبة مب�اراة جميلة فكان األكثر
تنظيما و خطورة ،و تبادل العبوه الكرات
القصرية وهجموا عىل مرمى الزوراء عدة
م�رات إىل أن س�جل املحترف الس�نغايل
إدريس نيانك هدف الطلبة األول بالدقيقة
 25براس�ية جميلة اس�تقبلها من ركنية
نفذها محمد زامل.
و به�ذا الهدف انتهى النصف األول بتقدم
الطلب�ة عىل الزوراء بهدف واحد مقابل ال
يشء.
ويف الش�وط الثاني لم تكن هناك ردة فعل
تذكر للزوراء واستمر أداء الطلبة واضاف
محم�د زامل الهدف الثان�ي بالدقيقة 55
بك�رة من منتصف امللعب معلنا تس�جيل
أجمل أهداف الدوري.
وانتهت املباراة بفوز الطلبة عىل الزوراء،
ليص�ل الطلبة للنقطة التاس�عة من ثالث
انتصارات و خس�ارة وحي�دة فقط أمام
الرشطة بافتتاح الدوري.
وخي�م التع�ادل الس�لبي على مواجه�ة
املين�اء والنفط التي أقيمت مس�اء امس
السبت ،يف ملعب الفيحاء بمدينة البرصة،
لحس�اب الجول�ة الرابع�ة م�ن ال�دوري
العراقي املمتاز.
وحاول النفط عرب مهاجمه موىس س�تار
لكن حارس امليناء أحب�ط املحاولة ،فيما
رد املين�اء عبر املحترف اليمن�ي ن�ارص
محمدوه.
ولم ترتق املباراة يف شوطها األول ملستوى
الطموح وغابت الخطورة لينتهي الشوط
األول بالتعادل السلبي.
وه�دد النف�ط مرمى امليناء بك�رة لالعب
ولي�د كريم وأخ�رى لكرار علي بري لكن
محاوالتهما افتقدت للدقة.
بينما أض�اع ذو الفقار عايد كرة برأس�ه
علت العارضة ولم تثمر املحاوالت لتنتهي
املباراة بالتعادل السلبي.
ورف�ع النفط رصي�ده إىل  4نقاط باملركز
الع�ارش ،فيم�ا رف�ع املين�اء رصي�ده إىل
النقطة الثانية باملركز السابع عرش.
وحس�م التعادل ( )1-1مواجهة القاسم
وسامراء ،مساء امس السبت ،عىل ملعب
الكفل لحساب الجولة الرابعة ايضا .

وكان القاسم الطرف األكثر مبادرة ،لكنه
أهدر فرصة التق�دم ،بعدما أضاع الالعب
عالء محيسن ركلة الجزاء ،التي احتسبها
الحكم يف الدقيقة العارشة.
ويف الش�وط الثاني فاجأ سامراء مضيفه
بإح�راز اله�دف األول ،يف الدقيقة  51عرب
حسني عيل.
وضغط القاس�م من أجل العودة ،ليتمكن
عب�اس عب�د يف الدقيق�ة  72م�ن إدراك
التعادل ،بواسطة ركلة جزاء.
ورفع القاس�م رصي�ده به�ذا التعادل إىل
النقطة الثانية ،يف املركز الس�ادس عرش،
بينم�ا حصد س�امراء أوىل نقاطه ،محتال
املركز التاسع عرش.
وحقق فريق زاخو فوزا مهما عىل ضيفه
أمانة بغداد بهدفني مقابل هدف ،مس�اء
امس السبت ،عىل ملعب زاخو.
ورف�ع زاخو رصي�ده إىل النقطة العارشة
باملرك�ز الثالث ،فيما تجم�د رصيد بغداد
عند النقطة الرابعة يف املركز العارش.
فريق زاخو دخل املباراة بقوة وتمكن من
تس�جيل ثنائية رسيعة ،عرب الالعب أمجد
ولي�د()3ومحم�دج�واد(.)7
أما أمانة بغداد فحاول الخروج من وضعه
الصعب ودخول املباراة ،ونجح يف تقليص
النتيجة بواس�طة املحرتف صامويل إيكو
(.)38
ويف الشوط الثاني ،فشلت محاوالت أمانة
بغداد يف الع�ودة للمباراة ،بعد أن اصطدم
بالدف�اع املنظ�م لفري�ق زاخ�و ،لتنتهي
املواجهة (.)2-1
ويف الجول�ة ذاتها ،عم�ق الكهرباء جراح
الديواني�ة ،بع�د أن هزم�ه مس�اء ام�س
بهدفني دون رد ،بملعب التاجي.
ورف�ع الكهرب�اء رصي�ده إىل  7نق�اط يف
املرك�ز الخام�س ،بينم�ا تجم�د رصي�د
الديواني�ة عن�د نقط�ة واح�دة يف املرك�ز
التاسع عرش.
الكهرب�اء ضغ�ط بق�وة على الديواني�ة
وتمكن سجاد خليل من التقدم يف الدقيقة
.40
ورغم محاوالت الديوانية لتعديل النتيجة،
إال أن مهيم�ن س�ليم قتل املب�اراة بهدف
ثاني للكهرباء يف الدقيقة .73
وس�جل الرشطة ،فو ًزا كب ً
ريا عىل مضيفه
نفط البرصة ( )3-1عىل ملعب الفيحاء.
املباراة بدأت رسيعة ،وتمكن نفط البرصة
من تس�جيل هدف مبك�ر يف الدقيقة ()7
عبر حيدر عبد الرحي�م ،وحاول الرشطة
الع�ودة ،وكاد محم�د قاس�م أن يع�دل

اجليش يتوج بلقب كأس السوبر
بكرة اليد على حساب كربالء
بغداد  /حسام عبد الرضا
ت�وج فريق الجيش لكرة اليد بطال
لكأس الس�وبر العراقي لكرة اليد
للموس�م  2021-2022بعد فوزه
عصر ام�س الس�بت على فريق
كربلاء بـ  30هدف�ا مقابل  24يف
املباراة التي أقيمت عىل قاعة نادي
الك�رخ الري�ايض وس�ط حضور
جماهيري غفري وتغطية إعالمية
متمي�زة م�ن القن�اه العراقي�ة
الرياضية.
وق�اد املب�اراة الثنائ�ي التحكيمي
الدويل خالد ش�اكر وفاضل كاظم للس�احة والثنائي االتحادي محمد
سعد ومؤمن عبد الكريم للطاولة
حيث ش�هدت يف الختام توزي�ع الجوائز وال�دروع التقديرية من قبل
رئيس االتحاد العراقي لكرة اليد محمد هاشم األعرجي عىل الفريقني
والضيوف .

اعالمنا الرياضي
الزمي�ل العزيز جليل العبودي ثمّن كل من حرض
مراسم عزاء شقيقه او اتصل او ارسل برقيات
التع�ازي ،ويلتمس العذر لكل من لم تس�عفه
الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب ،س�ائال
العلي القدي�ر ان يحفظ الجمي�ع ويجنبهم مع
عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
******************
يقي�م قس�م اإلعلام واإلتص�ال
الحكومي يف وزارة الشباب والرياضة
دورة يف التصوي�ر الفوتوغرايف اليوم
األحد املقبل املوافق السابع عرش من
ش�هر ترشين االول الحايل وتس�تمر
ملدة خمس�ة أيام يف الساعة العارشة
صباحا عىل القاعة املركزية بدائرة العالقات والتعاون الدويل.
******************
عض�و الهيئة العام�ة لالتحاد العراق�ي للصحافة
الرياضي�ة الزميل العزيز س�امي عيىس ،احتفل
بعيد ميالده قب�ل ايام قليل�ة ،خالص االمنيات
للزميل الخل�وق بالعمر املديد ومواصلة النجاح
يف حياته ومشواره املهني.

النتيجة ،لكن كرته علت العارضة وس�دد
فه�د اليوس�ف ك�رة أخ�رى تص�دى لها
الحارس.
وأض�اع مصطفى هادي ،فرص�ة بعد أن
أخط�أ ح�ارس الرشط�ة يف إبع�اد الكرة
لكن تس�ديدته مرت بجوار القائم لينتهي
الش�وط األول بتقدم نفط البرصة بهدف
دون رد.
ويف الش�وط الثاني ،ضغط الرشطة بقوة
م�ن أجل العودة وتمك�ن البديل عالء عبد
الزه�رة م�ن معادل�ة الكف�ة يف الدقيقة
( ،)54فيما استفاد املحرتف السوري فهد
اليوس�ف من التمريرة العرضية ليس�جل
منها الهدف الثاني ويف الدقيقة (.)81
وأضاف املحرتف الس�وري اآلخر محمود
املواس ،الهدف الثالث ،فيما أضاع جاكوب
ك�رة من ركلة حرة عىل مش�ارف الجزاء،
بع�د أن س�ددها بج�وار القائ�م لتنتهي

املباراة بفوز الرشطة (.)3-1
وألغيت مباراة نوروز والقوة الجوية التي
كانت مقررة يف ملعب السليمانية .
وقال م�درب ن�وروز ويل كري�م إن تدفق
الجماهير إىل ملع�ب املب�اراة ج�اء وفق
ترصيح�ات وزي�ر الش�باب والرياض�ة
ورئيس االتحاد عدنان درجال التي نقلها
املوقع الرسمي التحاد الكرة بالسماح لـ
 30%من الجماهري بدخول امللعب.
وأوض�ح “بالت�ايل إدارة الن�ادي طرح�ت
بطاق�ات الدخ�ول للبي�ع بالع�دد املحدد
ونفدت قبل املباراة بيوم واحد”.
وأض�اف “فوجئنا بقرار مشرف املباراة
بضرورة إخ�راج الجماهري م�ن امللعب،
وهذا األمر صعب يف ظل دخول الجماهري
التي قطعت تذكرة الدخول”.
وأش�ار إىل أن مشرف املب�اراة أبلغهم أن
قرار من�ع الجماهري صدر يف وقت متأخر

من ي�وم الخميس املايض وه�ذا أمر يثري
االستغراب”.
وانتق�د كريم موقف ن�ادي القوة الجوية
الذي امتنع عن اللعب بسبب الجمهور.
وش�دد على أن “مب�اراة النف�ط كان�ت
مش�ابهة ودخل الجمه�ور وفريق النفط
ل�م يعرتض ألنه ي�درك أن الجماهري تزيد
متعة املنافسة ،لكن يبدو أن القوة الجوية
كانوا متخوفني من اللقاء”.
وكان�ت إدارة ن�ادي ن�وروز ق�د أرس�لت
خطاب�ا رسيعا التحاد كرة القدم من أجل
إعادة املباراة يف وق�ت الحق ألنها لم تكن
متسببة يف دخول الجماهري.
ولفت إىل أن ترصيحات االتحاد الرس�مية
هي التي دفعت الجماهري للحضور.
وخيم التعادل السلبي عىل مواجهة أربيل
وضيفه النجف باس�تاد فرانسو حريري
بمدينة أربيل.
رغم مح�اوالت الطرفني الظف�ر بالنقاط
الثلاث ،وتصحي�ح املس�ار بع�د البداي�ة
غير املرضي�ة ،إال أن الهجم�ات ل�م تكن
بالفعالية الكافية.
وح�اول أربيل عبر العبه الدويل شيركو
كري�م ،إال أن كرت�ه مرت بج�وار القائم،
قبل أن يرد حارس النجف تسديدة شافيو

موماني.
وكان�ت أخطر مح�اوالت النجف رأس�ية
رساج الدين صب�اح ،التي علت العارضة،
لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
ول�م يتغري الوضع يف الش�وط الثاني رغم
إجراء املدربني بعض التغيريات.
ومرت تس�ديدة أحمد كون�ي بجوار قائم
أربي�ل ،فيما س�دد ب�ارزان شيرزاد كرة
قوية علت العارضة.
ويف الوقت بدل الضائع ،تلقى العب النجف
املغربي س�فيان طالل البطاقة الحمراء،
لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي
وحق�ق فري�ق نفط ميس�ان ف�وزا كبريا
عىل ضيف�ه الصناع�ة ،بنتيج�ة (،)3-1
يف املب�اراة الت�ي أقيمت يف ملعب ميس�ان
األوملبي.
واستثمر العب نفط ميسان جعفر نارص
أح�دى الفرص ليرتجمها إىل هدف لريجح
كف�ة فريقه يف الدقيقة  ،22وحافظ نفط
ميس�ان على تقدم�ه إىل نهاية الش�وط
األول.
ويف بداي�ة الش�وط الثان�ي حص�ل فريق
الصناعة عىل ركلة جزاء نجح يف تسجيلها
إيهاب كاظم ليعدل الكفة.
وضغ�ط نف�ط ميس�ان بق�وة م�ن أجل

تس�جيل ه�دف التق�دم وأضاع ع�دد من
الفرص.
ويف الدقائ�ق األخيرة م�ن املباراة س�جل
سجاد رعد الهدف الثاني يف الدقيقة .82
ودف�ع الصناع�ة رضيب�ة فت�ح خطوته
ليستقبل هدف ثالث يف الدقيقة  85سجله
س�اجد جب�ار ،لتنته�ي املب�اراة ()3-1
ملصلحة نفط ميسان.
وواصل فريق نفط الوس�ط انتصاراته يف
الدوري املمت�از ،بفوزه عىل الكرخ بهدف
دون رد ،يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب
الساحر أحمد رايض بنادي الكرخ .
وتمكن نفط الوس�ط م�ن الحصول عىل
ه�دف يف الدقيق�ة  24عرب اله�داف مهند
عبد الرحيم.
وح�اول الك�رخ الع�ودة إىل املب�اراة لكنه
اصط�دم بدف�اع منظ�م يق�وده الالعبان
رسالن حنون وسامال سعيد.
ويف الش�وط الثاني س�دد عماد محس�ن
ك�رة علت عارضة نفط الوس�ط ،وحاول
حس�ن عبد الكريم لك�ن كرته اصطدمت
باملدافع.
فيما رد حارس الكرخ كرة لعمر املنصوري
لتنتهي املباراة بفوز نفط الوس�ط بهدف
دون رد.

مهند عبد الرحيم يقرتب من العودة لصفوف الوطين
بغداد /متابعة الزوراء
اقترب مهاجم نادي نفط الوس�ط ،مهند
عب�د الرحي�م ،م�ن الع�ودة إىل صف�وف
املنتخب الوطني يف تصفيات كأس العالم.
وق�ال مص�در يف اتحاد الك�رة إن “املدرب
املس�اعد ،رحي�م حمي�د ،بع�ث تقري�را

للهولن�دي دي�ك ادف�وكات ،طل�ب في�ه
اس�تدعاء الالع�ب مهن�د عبدالرحم�ن
لصف�وف املنتخ�ب الوطن�ي يف مبارات�ي
سوريا وكوريا الجنوبية”.
واوض�ح ان “الطلب جاء بع�د تألق مهند
عبد الرحيم مع عندليب الفرات وحس�مه

نتائج أغلب املباري�ات ،كان آخرها التألق
ام�ام الكرخ يف الجول�ة الرابعة من دوري
الكرة املمتاز”.
يذكر ان عبد الرحيم غادر صفوف الزوراء
يف االنتق�االت الصيفية بس�بب خالفه مع
جماهري الفريق.

منتخب الكيك بوكسينغ يشارك ببطولة العامل يف ايطاليا

بغداد /متابعة الزوراء
اعل�ن االتحاد العراقي للكيك بوكس�نغ وصول املنتخ�ب الوطني إىل
إيطاليا للمش�اركة يف بطولة العالم الت�ي من املقرر ان تنطلق اليوم
االحد يف مدينة فينيس�يا.وقال رئيس االتحاد قاس�م الواس�طي :انه
بعد رحلة شاقة ومتعبة من مطار بغداد اىل اسطنبول وانتظار ألكثر
من تس�ع ساعات ،وصل أخريا ً وفد املنتخب الوطني العراقي بالكيك
بوكس�نغ اىل ايطاليا للمشاركة يف بطولة العالم التي ستنطلق اليوم
االحد يف مدينة فينيسيا.وبني :ان الوفد العراقي “ضم رئيس االتحاد
اللواء قاس�م الواس�طي ،وثالثة مدربني لألنظمة التي ستش�ارك يف

البطولة ،وهم رعد زاجي ،واحمد كريم ،ومالك املحمداوي ،باإلضافة
إىل الحك�م ال�دويل رائد محمد”.وأش�ار إىل أن الوفد يض�م “الالعبني
عبد الخالق صبي�ح ( ،)K-1وعيل محمد مجبل ( ،)K-1وذو الفقار
محمد عمران ( ،)K-1وحسين س�امي ( ،)K-1وحسني كريم عبد
الزهرة (اليت كونتاك) ،وامري شهاب (فول كونتاك) ،وريكان لطيف
(فول كونتاك) ،ويوس�ف لوكك ،وعيل كريم سمي (كونتاك)”.وبني
الواس�طي ان “املنتخ�ب العراقي يطم�ح يف هذه البطول�ة للظهور
بمس�توى مرشف وتحقيق نتائج ايجابية يف املنافسات ،السيما انه
يضم العبني عىل مستوى عال تم اعدادهم بشكل جيد”.

منتخب السباحة يصل إىل االمارات للمشاركة يف بطولة العرب
بغداد /متابعة الزوراء
اكد رئيس اتحاد السباحة ،خالد كبيان:
ان “ابطال املنتخب العراقي للس�باحة
االوملبي�ة وصل�وا إىل اإلم�ارات العربية
املتحدة للمش�اركة يف البطولة العربية
االوىل للمجرى القصري التي س�تقام يف

ابو ظبي االماراتية يف الرابع والعرشين
من الشهر الجاري”.
واض�اف “لقد أق�ام االتحاد معس�كرا
تدريبي�ا لس�باحي املنتخ�ب الوطن�ي
يف عاصم�ة اقلي�م كوردس�تان اربي�ل
كخط�وة م�ن خط�وات االس�تعداد

للمشاركة يف البطولة العربية االوىل”.
واش�ار كبي�ان اىل ان “س�باحي
الع�راق عازم�ون على تحق�ق نتائج
طيب�ة يف املنافس�ات الت�ي ستش�هد
مش�اركة واس�عة لخرية ابطال العرب
بالسباحة”.

درجال :مالعب العراق قادرة على استضافة أكرب البطوالت العاملية
بغداد /الزوراء
اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،عدنان
درج�ال ،ان العراق مقبل على ان يكون
يف طليعة بل�دان املنطق�ة بامتالكه اكرب
واح�دث املنش�آت الرياضية االم�ر الذي
يضع�ه يف مقدم�ة البلدان الق�ادرة عىل
استضافة اكرب البطوالت العاملية .
وبني :ان اختيار موقع بس�ماية لغرض
إقام�ة املدين�ة الرياضي�ة امله�داة م�ن
الس�عودية س�يكون اضافة كبيرة جدا
للمنش�آت الرياضية وهو ما ينعش امال
جماهرين�ا والرياضيني معا بأن نكون يف

مصاف اكث�ر دول العالم تقدما يف مجال
البنى التحتية الرياضية .
وأضاف :ان تويل وزارة الش�باب الرياضة
اإلرشاف على مرشوع املدين�ة الرياضية
بالتنسيق مع الجانب السعودي من خالل
املجلس التنس�يقي العراقي الس�عودي،
سيضعنا امام مس�ؤوليات كبرية وعمل
اكبر للنج�اح به�ذه املهم�ة فضلا عن
تس�عة مالعب يج�ري العمل به�ا حاليا
ويوشك بعضها عىل االنجاز التام .
وتاب�ع “تول�ت وزارة املالي�ة تخصيص
قطعة األرض املرقمة ( 1/974مقاطعة

 8كرزية) البالغ مساحتها ( )631دونما ً
إىل وزارة الش�باب والرياض�ة؛ لغ�رض
إنشاء املدينة الرياضية ،واملقررة رسميا
من مجل�س ال�وزراء بن�ا ًء على الطلب
املق�دم م�ن وزارة الش�باب والرياض�ة.
وتعه�د درجال بأن تعم�ل مالكات وزارة
الش�باب باقصى طاقتها إلتم�ام العمل
امل�وكل اليه�ا يف هذا امللف االستراتيجي
الذي س�تكون ل�ه م�ردودات اقتصادية
مس�تقبلية كبرية جدا م�ع توفريه الالف
فرص العمل لش�بابنا وانع�اش املنطقة
اقتصاديا .
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هوفنهايم يقسو على كولن وليفركوزن متحفز للصمود أمام بايرن ميونيخ
مني كولن بهزيمته الثانية خالل املوسم الحايل
وجاءت بنتيجة كاسحة عىل يد مستضيفه
هوفنهايم صفر 5-يف افتتاح املرحلة الثامنة من
الدوري األملاني لكرة القدم.
ودخل كولن اللقاء عىل خلفية خمس مباريات
متتالية من دون هزيمة ،لكنه عاد من ملعب
هوفنهايم وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة
الثانية للموسم الجاري بعد التي تعرض لها يف
املرحلة الثانية بصعوبة بالغة عىل أرض بايرن
ميونيخ حامل اللقب واملتصدر الحايل بنتيجة .3-2
وفرط كولن بهذه الهزيمة التي مني بها بخماسية
تناوب عىل تسجيلها التوغويل إيالس بيبو (31
و )49والنمساوي كريستوف باومغارتنر ()51
ودينيس غايغر ( )74والنمساوي اآلخر شتيفان
بوش ( ،)87بفرصة اللحاق ببوروسيا دورتموند إىل
املركز الثالث ولو مؤقتا وتراجع إىل املركز السابع
املهدد أيضا ً بعدما تجمد رصيده عند  12نقطة.
ويف املقابل ،حقق هوفنهايم فوزه الثالث للموسم
الحايل قبل زيارته السبت املقبل مللعب بايرن
ميونيخ ،ورفع رصيده إىل  11نقطة وبات ثامنا ً
مؤقتا.
ويدخل فريق باير ليفركوزن مباراته أمام بايرن
ميونيخ اليوم األحد يف الجولة الثامنة من الدوري

األملاني (بوندسليجا) ،وهو يحمل الكثري من
االحرتام ملنافسه.
ويف نفس الوقت لدى ليفركوزن الطموح الجارف
لتحقيق الفوز عليه لكي يتصدر جدول الرتتيب.
ويتصدر بايرن ميونخ بفارق األهداف.
ورحب جرياردو سيواني مدرب ليفركوزن،
بالتحدي الذي سيقام أمام  30ألف مشجع.

وقال سيواني« :نتطلع لهذه املباراة والستاد
ممتلئ .نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لكن لدينا
طموح أن نصمد أمام الفرق الكربى».
وأضاف« :خرسنا أمام دورتموند ،لكننا نريد أن
نحقق نتيجة أفضل أمام بايرن ميونيخ».
وخرس ليفركوزن مباراة واحدة فقط يف الدوري
هذا املوسم ،كانت أمام دورتموند  4-3الشهر

اعالم الكرتوني

املايض ،ومع ذلك يواصل ليفركوزن محاوالته
للتتويج بأول ألقابه يف الدوري.
وقال سيواني« :مباريات مثل هذه مرحب بها
إلظهار املكان الذي يتعني علينا تحسينه .نحن يف
مرحلة تطوير».وأضاف« :نعلم أن بايرن هو أفضل
فريق يف أملانيا .لكننا ندرك أن بإمكاننا تحقيق
نتيجة جيدة يف يوم جيد».
وقبل  10أشهر انتزع بايرن فوزا صعبا 1-2
يف ليفركوزن ،الذي فقد صدارة الرتتيب بهذه
الخسارة األوىل يف املوسم ،يف الجولة  ،13ويف نهاية
املوسم اكتفى باملركز السادس.
وقال املدافع جوناثان تاه« :أنا متأكد من أن هذا
لن يحدث لنا مرة أخرى هذه املرة».
وقال سيواني« :لست مع الرأي أن مباراة واحدة
يمكنها أن تكون نقطة تحول لفريق بغض النظر
عن نتيجة مباراة اليوم األحد».
وقبل عام فاز ليفركوزن عىل بايرن  1-2يف
ميونيخ وكانت هذه هي الخسارة األوىل للمدرب
الجديد وقتها هانز فليك ،الذي يدرب املنتخب
األملاني حاليا.ويدخل ليفركوزن املباراة بعد فوزه
 0-4عىل سلتيك وبيلفيد قبل فرتة التوقف الدويل،
بعكس بايرن الذي تلقى هزيمته األوىل عىل أرضه
أمام آينرتاخت فرانكفورت .2-1

غالتييه يردّ على بلماضي بشأن قضية ديلور

ر ّد مدرب نيس الفرنيس كريستوف
غالتييه عىل ما صدر عن مدرب منتخب
الجزائر جمال بلمايض من اتهامات عىل
خلفية قرار املهاجم أندي ديلور بتعليق
مسريته الدولية مؤقتا وعدم املشاركة
مع بالده يف كأس األمم اإلفريقية ،قائالً:
«ليهتم بفريقه وليدعنا نعمل».
وانتقد بلمايض بش ّدة ديلور ألنه ّ
فضل
ناديه عىل املشاركة يف صفوف منتخب
بالده يف كأس األمم اإلفريقية املقررة
مطلع العام املقبل يف الكامريون.
وقال بلمايض يف مؤتمر صحايف بالقرب
من الجزائر العاصمة« :قبل أربعة أو
خمسة أيام ،بعث يل الالعب برسالة نصية
مفادها أنه باالتفاق مع ناديهّ ،
فضل
هذا األخري عىل املنتخب الوطني ألنه يريد
النجاح يف التحدي الذي يخوضه وبالتايل
يريد وضع مشاركاته يف صفوف املنتخب
بني مزدوجني ملدة عام فقط ،وبالتايل لن
يشارك يف كأس األمم اإلفريقية».
وكشف بلمايض أنه كان قد تلقى هذه
املعلومات من شخص ثالث قبل نحو
ّ
«وقع عىل
شهر أعلمه بأن ديلور كان
بند يف عقده (مع نيس) يؤكد فيه عدم
مشاركته يف كأس األمم اإلفريقية».
ولم يكن غالتييه راضيا ً عما صدر عن
بلمايض من اتهام بحق نيس ،قائالً عن

مدرب الجزائر« :عرفت جمال بلمايض
كالعب كرة قدم شاب .كان مندفعا ً
ومتهوراً .ما زال كذلك».
ونصح املدرب الجزائري أن «يهتم بفريقه
وليدعنا نعمل ...نحن نخلق مناخا ً غري
صحي وخطري حول نادينا .من السهل
جدا ً القول إن النادي ال يريد إرسال
الالعبني للمنتخبات الوطنية .ربما ينبغي

أن نتساءل عن األسباب التي تقف خلف
قرار الالعب».
وكان ديلور ( 30عاماً) حصل عىل
الجنسية الجزائرية قبل النسخة األخرية
من كأس األمم اإلفريقية  2019ودافع
عن ألوان منتخب «الخرض» وتوج معه
بلقب البطولة القارية.
ولم يفرض ديلور نفسه من الركائز

األساسية يف تشكيلة بلمايض ،ما دفعه
عىل األرجح إىل الرتكيز حاليا ً عىل مسريته
مع نيس الذي تعاقد معه هذا املوسم
قادما ً من مونبلييه.
ورأى بلمايض يف ترصيح لراديو مونتي
كارلو أن ديلور «يقبل املنافسة يف
نيس ويقاتل لكنه ال يقبلها يف املنتخب
الجزائري .هذا أمر غري منطقي عىل

وكيل دميبلي يعرقل خطة برشلونة

واصل الفرنيس عثمان ديمبيل ،جناح
برشلونة ،سياسة املماطلة مع النادي
الكتالوني بشأن تجديد عقده.
وينتهي عقد ديمبيل مع البارسا يف
صيف  ،2022ويحظى الالعب باهتمام
العديد من األندية الكبرية يف أوروبا.
وكان خوان البورتا ،رئيس برشلونة،
رصح أن هناك مفاوضات مع ديمبيل
من أجل التجديد ،مشريا إىل أن الالعب

يريد البقاء.لكن صحيفة موندو
ديبورتيفو اإلسبانية ،تؤكد أن ديمبيل
يرفض الجلوس حال ًيا عىل طاولة
املفاوضات مع برشلونة.وأشارت إىل
أن آخر اتصال بني مديري برشلونة
وموىس سيسوكو ممثل ديمبيل ،يعود
إىل يوم األربعاء املايض.
وأوضحت أن االتصال لم يحمل أي
إشارة إيجابية ،حيث رفض سيسوكو

التفاوض مع برشلونة ،وأبلغ النادي
بتأجيل أي محادثات لحني عودة
ديمبيل من اإلصابة.وذكرت أن
ديمبيل يحظى باهتمام مانشسرت
يونايتد وليفربول وتشيليس ،كما أن
لديه عرضا من يوفنتوس منذ أكثر
ً
مجانا يف 2022
من عام لضمه
مقابل مكافأة انتقال
جيدة.

فيريا :ال جمال للعواطف عند مواجهة آرسنال

قال باتريك فيريا ،مدرب كريستال باالس ،إن عودته لناديه
السابق آرسنال ،ستكون لحظة مفعمة بالعواطف بعد 9
سنوات ناجحة قضاها مع الفريق اللندني يف أوج مسريته
كالعب ،لكنه سينحي املشاعر جان ًبا ً
بحثا عن نقاط املباراة
الثالث.وقاد فيريا ،آرسنال ،إىل  3ألقاب للدوري اإلنجليزي
املمتاز ،و 4لكأس االتحاد اإلنجليزي كالعب ،واشتهر
بقيادة الفريق الذي توج بلقب الدوري املمتاز بدون هزيمة
يف موسم  2003-2004قبل أن ينهي  9سنوات مع النادي
اللندني يف العام التايل.وقال فيريا للصحفيني“ :أتطلع بشدة
لهذه العودة .ترشفت باللعب لهذا النادي لـ 9سنوات.
وصلت لهذا النادي صب ًيا ياف ًعا وغادرته رجالً
ً
ناضجا”.
وأضاف“ :هذا النادي شهد أفضل سنوات مسريتي ،لذلك
ستكون العودة إليه لحظة مفعمة بالعواطف ،لكني

سأنحي املشاعر جان ًبا؛ ألننا نركز عىل
األداء جيدا للحصول عىل نقاط”.وعرب
ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عن أمله
يف أن تستقبل الجماهري أسطورة
النادي السابق فيريا بحفاوة عندما
يزور املدرب الفرنيس استاد اإلمارات
يوم غد اإلثنني ألول مرة منذ تويل
قيادة كريستال باالس.وقال فيريا
إن هناك بعض التشابه بني مسرية
املدرب اإلسباني أرتيتا وديدييه
ديشامب مدرب فرنسا الفائز
بكأس العالم الذي تحول إىل عالم
التدريب أيضا بعد اعتزال اللعب.
وقىض أرتيتا فرتات مع باريس
سان جريمان وريال سوسييداد
وإيفرتون وأرسنال.وقال فيريا:
“منذ أن كان العبا توقع الكثريون أن
يتحول ديدييه لعالم التدريب وأعتقد
أن أرتيتا يملك نفس القدرات .كان أرتيتا ال عبا
ممتازا ومسريته كانت رائعة .اكتسب خربة كبرية قبل
تدريب أرسنال .أعتقد أنه يقوم بعمل رائع”.وأضاف:
“يتحىل بالهدوء ورباطة الجأش تحت الضغط  ..الطريقة
التي يتعامل بها مع املكسب والخسارة تعرب عن شخصية
رائعة تسيطر عىل كل أدواتها”.

الدوري اإلنكليزي:ال مكان للعنصرية

أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز ،أن جميع املباريات املقامة
يف الفرتة من السادس عرش وحتى الرابع والعرشين من أكتوبر
الجاري ،ستخصص لحملة “ال مكان للعنرصية”.
وناشدت الرابطة يف بيان لها َّ
كل الجماهري برضورة اإلبالغ عن أي سلوك
عنرصي ،مضيفة أن املشجعني يستطيعون لعب دور رئييس يف هذه الحملة.
وأكدت الرابطة أنه اعتبارا من بداية املوسم الحايل فإن ّ
كل املدانني بالعنرصية
سواء بترصفات داخل املالعب أو يف منصات التواصل االجتماعي سيتم حرمانهم
من دخول كل املالعب.
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اإلطالق» ،ساخرا ً من قرار الالعب برتك
املنتخب يصارع يف التصفيات اإلفريقية
املؤهلة إىل مونديال  2022ويف الدفاع
عن لقبه بطالً إلفريقيا ثم يعود إليه
للمشاركة معه يف نهائيات كأس العالم،
معتربا ً ذلك «نكتة العام».
وكان بلمايض حازما ً بشأن عودة الالعب
إىل املنتخب ،بالقول« :لن ُيستدعى من اآلن
وصاعدا ً إىل التشكيلة .ربما بعد عام ،ربما
مع مدرب آخر ،ال أدري ،لكن بالنسبة يل
األمور حسمت».
وأسف بلمايض للطريقة التي أبلغه فيها
ديلور بقراره بقوله« :هذه األمور ال
تناقش عرب رسائل نصية وقد تحدثت
إليه بذلك .لقد كان حديثنا عاصفاً .قلت
له إنه لم يكن يتعني عليه الترصف بهذه
الطريقة أنت مدين تجاه دولة فتحت لك
ذراعيها ،لقد قمت بتوبيخه هو وناديه».
وانتقد بلمايض بشدة املسؤولني يف نيس
الذين «ال يريدون من الالعبني األفارقة
الذهاب» إىل كأس األمم اإلفريقية.
لكن غالتييه ر ّد عليه ،مؤكداً« :نيس احرتم
دائما ً القوانني ولم يمتنع يوما ً عن ترسيح
الالعبني للعب مع املنتخبات الوطنية.
إذا كانت هناك بطولة يف العالم تحرتم
إفريقيا فهي الليغ ( 1دوري الدرجة األوىل
الفرنيس)».

باريس سان جريمان يتجاوز
عقبة أجنيه بنجاح

تجاوز باريس سان جريمان عقبة ضيفه أنجيه بصعوبة
بفوزه عليه بهدفني لواحد يف املرحلة العارشة من منافسات
الدوري الفرنيس لكرة القدم.
ّ
ووقع الربتغايل دانيلو برييرا ( )69وكيليان مبابي ( 87من
ركلة جزاء) هديف الفريق البارييس يف حني سجّ ل أنجيلو
فولغيني هدف أنجيه الوحيد )36(.
ونجح باريس سان جريمان يف تدارك عثرته يف املرحلة املاضية
قبل أسبوعني أمام رين ( )2-0محققا ً فوزه التاسع يف
املسابقة املحلية هذا املوسم.
وخاض فريق العاصمة الفرنسية املواجهة يف غياب نجومه
األمريكيني الجنوبيني النشغالهم مع منتخبات بالدهم يف
تصفيات كأس العالم  FIFAقطر  ™2022وعىل رأسهم
األرجنتيني ليونيل مييس والربازييل نيمار.
ورفع فريق املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو رصيده
إىل  27نقطة يف صدارة الـ»ليغ  »1يف حني تجمّد رصيد أنجيه
عند  16نقطة يف املرتبة الرابعة مؤقتاً.

غياب توريس عن صفوف
مانشسرت سييت

كشف مدرب مانشسرت سيتي بيب غوارديوال أن فريان
توريس من املتوقع أن يغيب عن صفوف بطل إنكلرتا لفرتة
ترتاوح ما بني  10و 12أسبوعا ً بسبب إصابة تعرّض لها مع
منتخب إسبانيا.توريس كان قد أصيب بكرس يف القدم خالل
املباراة التي فاز فيها منتخب بالده إسبانيا عىل إيطاليا يف
نصف نهائي دوري األمم األوروبية األسبوع املايض ،قبل أن
يعترب الئقا ً للمشاركة يف النهائي أمام فرنسا.وقد أشارت
الفحوصات الطبية األولية إىل أنه سيغيب عن املالعب
ملدة ستة أسابيع لكن غوارديوال أكد يف مؤتمر صحفي أن
الالعب قد ينتظر حتى العام املقبل قبل أن يعود إىل صفوف
«السيتيزنزس».

رابطة األندية اإلجنليزية حتقق أمنية جوارديوال
حققت رابطة األندية اإلنجليزية ،أمنية بيب جوارديوال ،مدرب
مانشسرت سيتي ،بعدما أعلنت عن سماحها بإجراء  5تبديالت يف
مباريات كأس رابطة األندية اإلنجليزية املحرتفة هذا املوسم.
وطالب جوارديوال برضورة السماح بإجراء  5تبديالت منذ فرتة،
مش ً
ريا إىل أن إنجلرتا هي الدولة الوحيدة التي تسمح بإجراء
 3تبديالت فقط يف املباريات ،يف ترصيحات له عقب اإلطاحة
بويكومب يف األدوار السابقة للبطولة.
وأضاف“ :هذه القرارت هي السبب وراء اإلصابات.
نخوض مباريات كل  3أيام بدون تحضري
وبدون فرتة إعدادية للموسم”.
كما سبق وأن أعرب يورجن كلوب،
مدرب ليفربول ،عن دعمه لزيادة
عدد التبديالت قائلاً “ :هذه ليست
أفضلية ،بل رضورة بنسبة
 .100%كل الدول األخرى
تعتمد  5تبديالت ،وبالتايل
األمر بحاجة إىل محادثات
مرة أخرى”.
وأرسل  14ناد ًيا من

األندية الـ 16املتبقية يف البطولة مقرتح بشأن رضورة زيادة
عدد التبديالت ،معربني عن قلقهم من ازدحام جدولة املباريات يف
الشهور املقبلة.
وسيبدأ العمل بالقرار الجديد بد ًءا من الدور املقبل (الرابع) ،والذي
تجرى مبارياته هذا الشهر ،بعد اعتماد القرار عقب مناقشة بني
رابطة األندية اإلنجليزية ورابطة الربيمريليج ،إضافة إىل الناديني
اللذين لم يقدما املقرتح.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
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الوكالة الوطنية العراقية لالنباء« نينا» تتلقى املزيد من برقيات التهنئة
بغداد/الزوراء:
هنأ رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح
الوكال�ة الوطنية العراقي�ة لالنباء//
نين�ا /بالذك�رى السادس�ة عشرة
لتاسيسها.
وق�ال صالح يف برقي�ة التهنئة :اتقدم
إلدارة وكادر الوكالة الوطنية العراقية
لالنباء /نين�ا /بالتهنئ�ة والتربيكات
بمناس�بة الذك�رى  16النطالقته�ا
متمني�ا له�ا وللقائمين عليه�ا املزيد
م�ن االبداع والعطاء يف خدمة مسيرة
االعالم العراقي الوطني.
ويف الس�ياق ذات�ه هن�أ رئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي نقيب
الصحفيين العراقيين رئيس مجلس
ادارة الوكالة الوطنية العراقية لالنباء
 /نين�ا  /مؤي�د الالم�ي  ،بمناس�بة
الذك�رى السادس�ة عرشة لتأس�يس
الوكالة .
وق�ال الكاظم�ي يف برقي�ة تهنئ�ة
 »:يطي�ب يل بمناس�بة الذك�رى 16
لتأس�يس الوكال�ة الوطني�ة العراقية
لالنب�اء /نينا /الغ�راء ،ان اتقدم لكم
وللعاملني يف وكالتكم بالتهنئة واصدق
التربيكات ،متمنيا ً لجهدكم الصحفي
واالعالمي دوام االستمرار والعطاء».
واض�اف  »:يس�عدني ان اؤك�د بهذه
املناس�بة الدعم واالس�ناد لكل منافذ
الصحافة الوطنية املهنية واملوضوعية
الخادم�ة للحقيق�ة واملع�ززة للنه�ج
الديمقراطي يف عراقنا الحبيب».
م�ن جانبه هن�أ نائب رئي�س مجلس
النواب الس�ابق حس�ن كريم الكعبي،
الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لالنباء/
نين�ا /بمناس�بة الذك�رى السادس�ة
عرشة لتأسيسها.
وق�ال الكعبي يف برقية تهنئة »:نتقدم
باس�مى التهاني والتربي�كات للكادر
الفن�ي واالداري يف وكال�ة  /نين�ا /
االخبارية بمناس�بة الذكرى السنوية
لتأسيس�ها  ،متمنين له�م املزيد من
العطاء واالبداع واالس�تمرار عىل نهج
املهنية والحيادية».
واض�اف »:ان وكال�ة /نين�ا /م�ن
وس�ائل االعلام املتمكنة الت�ي اثبتت
حضورا ً متميزا ً طوال الفرتة الس�ابقة
 ،اذ كان له�ا دور اس�تثنائي يف دع�م
الدول�ة ومؤسس�اتها وتعزي�ز النهج
الديمقراطي يف البالد».
هذا وهن�أ وزي�ر الدفاع جمع�ة عناد
الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لالنباء /
نين�ا /بمناس�بة الذكرى «السادس�ة
عرشة» لتأسيسها .
وق�ال عن�اد يف برقي�ة التهنئ�ة :
بمناس�بة حل�ول الذك�رى السادس�ة
عشرة لتأس�يس الوكال�ة الوطني�ة
لألنباء(نين�ا) ،يس�عدني أن أتق�دم

بأجم�ل عب�ارات التهان�ي وخال�ص
التربي�كات ،متمني�ا له�ذه الوكال�ة
الوطني�ة املعط�اء ،املزي�د م�ن التألق
والعط�اء يف مسيرتها اإلعالمي�ة
املهنية ،التي واكبت انتصارات القوات
املس�لحة عىل داعش االرهابي وكانت
خري س�اند للق�وات االمني�ة يف جميع
املعارك واملواقف  ،داعيا اىل اس�تمرار
العم�ل والتالق بنق�ل االحدات بمهنية
وحيادية وتعزيز اللحمة الوطنية.
اىل ذل�ك ق�دم وزي�ر الداخلي�ة عثمان
الغانمي التهنئ�ة اىل نقيب الصحفيني
العراقيني رئيس مجلس ادارة الوكالة
الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  /مؤيد
الالمي  ،بمناس�بة الذكرى السادس�ة
عرشة لتأسيس الوكالة .
واشاد الغانمي بالدور املتميز للوكالة
يف نق�ل املعلوم�ة الصحيح�ة بدق�ة
ومهنية عاليتني  ،واملس�توى االعالمي
املتمي�ز للعاملين فيه�ا  ،متمني�ا لها
املزي�د م�ن التق�دم لخدم�ة الع�راق
وشعبه.
فيم�ا هن�أ وزي�ر التعلي�م الع�ايل
والبح�ث العلمي الدكت�ور نبيل كاظم
عبدالصاحب ،الوكالة الوطنية العراقية
لالنباء/نين�ا /بمناس�بة الذك�رى
«السادسة عرشة» لتأسيسها.
وق�ال عبدالصاح�ب يف برقية تهنئة»:
بمناس�بة حل�ول الذك�رى السادس�ة
عشرة لتأس�يس الوكال�ة الوطني�ة
العراقي�ة لالنباء/نين�ا /املوقرة نهنئ
االرسة الصحفية فيها  ،ونبارك املسار
الذي انتهجته الوكالة منذ تأسيس�ها
اىل يومن�ا ه�ذا ال�ذي اتس�م باملهني�ة
واملصداقي�ة والحيادي�ة يف العم�ل
الصحف�ي ،متمنين للعاملين فيه�ا
النجاح واملوفقية يف اداء مهامهم بكل
مهنية ومواصل�ة عطائهم الثر خدمة
لبلدنا العراق وشعبه الكريم «.

وتقدم وزير الرتبية عيل حميد الدليمي
بالتهنئ�ة اىل الوكالة الوطنية العراقية
لالنب�اء /نين�ا /بمناس�بة الذك�رى
«السادسة عرشة» لتأسيسها .
وق�ال الدليم�ي يف برقي�ة تهنئ�ة « :
يطيب لن�ا ان نقدم التهنئ�ة الخاصة
له�ذه الوكال�ة الغراء  ،وه�ي تطفئ
ش�معتها الـسادس�ة عرشة  ،راجني
لها مزي�دا ً من التألق واالب�داع  ،وهي
تخطو بثب�ات يف مسيرتها االعالمية
املكلل�ة بالنجاح خدم�ة لبلدنا العزيز
وشعبنا الكريم «.
واك�د الدليم�ي اهمي�ة االس�تمرار يف
نق�ل الرس�الة االعالمي�ة الهادفة بما
يعزز م�ن الروح الوطنية وقيم االخوة
والتس�امح والتعاي�ش الس�لمي بين
املكون�ات واعتماد الخط�اب الوطني
الجامع .
كما هن�أ قاس�م االعرجي مستش�ار
االم�ن القوم�ي  ،الوكال�ة الوطني�ة
العراقي�ة لالنب�اء (نين�ا) بالذك�رى
الـسادسة عرشة لتأسيسها.
وقال االعرجي يف تهنئته  »:بمناس�بة
حل�ول الذك�رى السادس�ة عشرة
لتأس�يس الوكال�ة الوطني�ة العراقية
لالنب�اء  /نينا  ، /يس�عدني ان اتقدم
باجم�ل عب�ارات التهان�ي وخال�ص
التربي�كات ،متمني�ا له�ذه الوكال�ة
الوطني�ة املعط�اء ،املزي�د م�ن التألق
والعط�اء يف مسيرتها االعالمي�ة
املهني�ة ،خدمة للحقيقة وبن�اء بلدنا
الع�راق ،وتعزي�زا للرس�الة الوطني�ة
ودعما للوحدة وقيم االخوة والتعايش
السلمي».
وتقدم عبد الغني االسدي رئيس جهاز
االم�ن الوطن�ي العراق�ي بالتهنئة اىل
نقي�ب الصحفيين العراقيين رئيس
مجلس ادارة الوكالة الوطنية العراقية
لالنب�اء  /نينا  /مؤي�د الالمي  ،وكادر

لعدم اكتمال النصاب القانوني

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيني األردنيني

عمّان/متابعة الزوراء:
أدى ع�دم اكتم�ال النص�اب القانون�ي يف اجتماع
الهيئ�ة العام�ة لنقاب�ة الصحفيين األردنيني ،إىل
تأجي�ل انتخاب النقيب ونائبه ومجلس النقابة إىل
الجمعة املقبل.
وأعل�ن القائم بأعمال نقي�ب الصحفيني األردنيني
ين�ال الربم�اوي ،يف ترصيح�ات صحفي�ة ،ع�ن
تأجيل انتخابات النقابة حتى يوم الجمعة املقبل،
لعدم تحقي�ق النصاب القانوني ،وأف�اد بأن عددا ً
الحارضي�ن بل�غ  416صحفي�اً ،يف حني يس�تلزم
اكتمال النصاب حضور .572
ووفق�ا ً للقانون ،يشترط لعق�د اجتم�اع الهيئة
العامة للنقابة حضور نصف أعضائها  ،1+لغايات
النصاب القانوني ،وبعدها تجرى االنتخابات .ويف
حال لم يكتمل النص�اب القانوني يؤجل االجتماع
إىل ي�وم الجمع�ة الذي يلي�ه ،ويعق�د بمن حرض،
بغض النظر عن العدد.
واألس�بوع املقب�ل ينتخ�ب أعضاء الهيئ�ة العامة
لنقاب�ة الصحفيين األردنيين مجل�س نقابته�م
الجدي�د ،واملك�ون م�ن نقي�ب ونائ�ب نقي�ب و9
أعضاء.
وأغلق�ت نقاب�ة الصحفيين ،م�ع انته�اء الدوام
الرسمي ليوم االثنني املايض ،باب الرتشح ملركزي
النقي�ب ونائب النقيب وعضوي�ة مجلس النقابة.
وبلغ عدد املرشحني ملركز النقيب  ،3وهم النقيبان

السابقان طارق املومني الذي توىل املوقع لدورتني
متتاليتين (دورة  2011ودورة  ،)2014وراكان
الس�عايدة (دورة  2017الحالي�ة قب�ل اس�تقالته
م�ن منصبه قب�ل نحو س�تة أش�هر) ،إضافة إىل
الصحفي�ة فلحة بريزات ،وهي أول امرأة ترتش�ح
للمنص�ب .يف حين ترش�ح ملركز نائ�ب النقيب 5
صحفيني ،وهم جمال اشتيوي ،وسعد حرت ،وفايز
عضيبات ،وماج�د القرعان ،ومحمد عمار صالح،
الذي أعلن انس�حابه الخميس .وترش�ح لعضوية
املجلس  30صحفياً.
ً
ويح�ق ل�ـ 1143صحفي�ا املش�اركة يف االقرتاع،
وهم املس�ددون اللتزاماتهم املالية واشتراكاتهم
الس�نوية ،واملدرج�ون يف س�جل الصحفيين
املمارسني حتى نهاية دوام يوم  21سبتمرب/أيلول
املايض.
وأنه�ت النقاب�ة التحضيرات الالزم�ة إلج�راء
االنتخاب�ات ،بتوفير متطلب�ات السلامة العامة
والحرص عىل التباعد وتوفري مس�تلزمات التعقيم
والكمامات وتوفري أجهزة قياس درجة الحرارة.
ويل�زم الربوتوك�ول املرش�حني أو املقرتعين
بالحص�ول عىل اللق�اح املضاد لفيروس كورونا،
أو م�رور  21يوما ً على الجرع�ة األوىل عىل األقل.
ويف حال�ة غير الحاصلين على اللق�اح ،يلزمهم
الربوتوك�ول بإحضار فحص «بي يس آر» س�الب
النتيجة ،ساري املفعول ملدة  72ساعة.

الوكالة  ،بمناس�بة
الذك�رى السادس�ة عرشة لتأس�يس
الوكالة .
وقال االسدي يف برقية تهنئة  »:نتقدم
لكم باحر التهاني والتربيكات بمناسبة
عيد تأسيس وكالتكم السادس عرش،
متمنين لك�م دوام النج�اح والتأل�ق
ومزيدا ً من االب�داع واالرتقاء يف مجال
االعالم الرصني «.
م�ن جانبه هنأ رئي�س اركان الجيش
الفري�ق أول الرك�ن عبد األمري رش�يد
يارالل�ه الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة
لألنب�اء (نين�ا) بالذك�رى ال�ـ 16
لتأسيسها.
وق�ال يارالل�ه يف برقي�ة التهنئ�ة
»:بمناس�بة حلول الذكرى السادس�ة
عشرة لتأس�يس الوكال�ة الوطني�ة
العراقي�ة لالنباء  /نينا  ، /يس�عدني
ان اتـق�دم باجمل عبـ�ارات التهاني
وخال�ص التربي�كات  ،متمني�ا لهذه
الوكال�ة الوطني�ة املعط�اء ،املزيد من
التألق والعطاء يف مسيرتها االعالمية
املهني�ة التي كانت خري س�اند لقوات
الجي�ش العراق�ي الباس�ل يف جمي�ع
معـارك التحرير .
فيم�ا ق�دم مستش�ار رئيس ال�وزراء
للش�ؤون املالية مظه�ر محمد صالح
التهنئ�ة لنقيب الصحفيين العراقيني
مؤي�د الالم�ي وكادر الوكالة الوطنية
العراقي�ة لالنب�اء  /نين�ا  ، /بالذكرى
السادسة عرشة لتأسيسها .
وق�ال محمد صالح يف برقية تهنئة « :
يرسني بمناسبة الذكرى  16لتأسيس
الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء
 /نين�ا  /ان اعبر ع�ن بال�غ اعجابي
ب�ادارة الوكال�ة ،الت�ي ضم�ت بح�ق
جيالً صحفيا ً واعالميا صادقا ً اتس�م
باملوضوعية واالس�تقاللية والوطنية
يف التعاط�ي مع الش�أن املحيل والدويل

وهموم بالدنا وآمالها وتطلعاتها «.
وهن�أ نائب قائد العمليات املشتركة،
رئيس اللجنة االمنية العليا لالنتخابات
 ،الفري�ق االول الرك�ن عب�د االمير
الش�مري نقيب الصحفيني العراقيني
رئيس مجل�س ادارة الوكالة الوطنية
العراقي�ة لالنباء  /نينا  /مؤيد الالمي
والعاملني يف الوكالة بمناسبة الذكرى
السادسة عرشة لتأسيسها .
وتمن�ى الش�مري للوكال�ة املزيد من
التق�دم والنج�اح يف اداء رس�التها
ودوره�ا االعالم�ي املتمي�ز يف نق�ل
الحقيقة بمهنية واستقاللية .
كم�ا هنأ الناطق باس�م القائ�د العام
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رسول،
الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لالنباء /
نين�ا  /بالذك�رى الـسادس�ة عشرة
لتأسيسها.
وق�ال رس�ول يف تهنئته  »:بمناس�بة
حل�ول الذك�رى السادس�ة عشرة
لتأس�يس الوكال�ة الوطني�ة العراقية
لالنب�اء  /نينا  ، /يس�عدني ان اتقدم
باجم�ل عب�ارات التهان�ي وخال�ص
التربي�كات ،متمني�ا له�ذه الوكال�ة
الوطني�ة املعط�اء ،املزي�د م�ن التألق
والعط�اء يف مسيرتها االعالمي�ة
املهني�ة ،خدمة للحقيقة وبن�اء بلدنا
الع�راق ،وتعزي�زا للرس�الة الوطني�ة
ودعما للوحدة وقيم االخوة والتعايش
السلمي».
ويف ذات السياق تقدم جهاز مكافحة
االرهاب بالتهنئة اىل نقيب الصحفيني
العراقيني رئيس مجلس ادارة الوكالة
الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  /مؤيد
الالم�ي  ،وكادر الوكال�ة  ،بمناس�بة
الذكرى السادسة عرشة لتأسيسها .
وق�ال الجه�از يف برقي�ة تهنئ�ة»:
بمناس�بة الذك�رى السادس�ة عرشة
النطلاق الوكال�ة الوطني�ة العراقية

لالنب�اء (نين�ا ) نتق�دم بالتهان�ي
والتربي�كات ل�كادر الوكالة ،فهي من
املؤسس�ات االعالمي�ة الرصين�ة التي
عرف�ت بمصداقيته�ا ومهنيته�ا يف
تناول االحداث على جميع االصعدة ،
حيث خطت خطوات كبرية يف ترسيخ
دعائم االعالم الوطني املهني».
وتمن�ى الجه�از للعاملين يف الوكالة
واملس�ؤولني فيه�ا مزيدا م�ن العطاء
والتقدم والرقي يف خدمة بلدنا الحبيب
بما يتالءم ومتطلبات املرحلة الراهنة
.
يف االط�ار ذاته ق�دم محافظ واس�ط
محم�د جمي�ل املياح�ي التهان�ي
والتربي�كات اىل نقي�ب الصحفيين
العراقيني رئيس مجلس ادارة الوكالة
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء  /نين�ا /
مؤيد الالمي وكادر الوكالة  ،بمناسبة
الذكرى السادسة عرشة لتأسيسها .
وق�ال املياح�ي يف برقية تهنئ�ة  »:ان
 /نين�ا  ، /م�ن خلال عمله�ا املهني
عىل مدار الس�نوات املاضية  ،اتسمت
باملصداقية يف نق�ل الوقائع واالحداث
بعيدا عن االنحياز الي جهة باستثناء
املصلح�ة الوطني�ة واملهني�ة يف نق�ل
مايجري على ارض الواقـ�ع اعتمادا
عىل املصـادر الرسمية «.
واض�اف  »:وبمناس�بة الذك�رى
السادس�ة عشرة النطالقته�ا نتمنى
ل�كادر الوكال�ة مزي�دا م�ن العط�اء
والتقدم لخدمة العراق وشعبه .
كم�ا هن�أ محاف�ظ كرك�وك راكان
الجب�وري الوكال�ة الوطني�ة العراقية
لالنب�اء /نين�ا /بمناس�بة الذك�رى
«السادسة عرشة» لتأسيسها .
وق�ال يف برقي�ة التهنئة  ،»:يس�عدني
أن أتق�دم الرسة نينا بأجم�ل عبارات
التهان�ي وخال�ص التربيكات بأس�م
ادارة املحافظ�ة ومواطنيها يف كركوك

جوهرة العراق متمني�ا لكم املزيد من
التالق.
فيم�ا ق�دم محاف�ظ دي�اىل مثن�ى
التميمي التهاني والتربيكات اىل نقيب
الصحفيين العراقيين رئيس مجلس
ادارة الوكالة الوطنية العراقية لالنباء
 /نين�ا  /مؤيد الالم�ي وكادر الوكالة
 ،بمناس�بة الذكرى السادس�ة عرشة
لتأسيسها .
وق�ال التميمي يف بريق�ة تهنئة  »:ان
 /نين�ا  ، /م�ن خلال عمله�ا املهني
عىل مدار الس�نوات املاضية  ،اتسمت
بالوطنية واالس�تقاللية واملوضوعية
يف التعاط�ي م�ع االح�داث املحلي�ة
والدولية ونقل الحقائق بكل مصداقية
وش�فافيه « ،متمني�ا ل�كادر الوكالة
مزي�دا م�ن العط�اء والتق�دم لخدمة
العراق وشعبه .
وهنأ س�عيد نعمة الجيايش مستشار
الش�ؤون الستراتيجية بمستش�ارية
االم�ن القوم�ي ،الوكال�ة الوطني�ة
العراقي�ة لالنب�اء /نين�ا /بمناس�بة
الذك�رى «السادس�ة عشرة»
لتأسيسها.
وق�ال الجي�ايش يف برقي�ة تهنئ�ة»:
اتق�دم الدارة وكادر الوكال�ة الوطنية
العراقي�ة لالنب�اء /نين�ا /الغ�راء،
بالتهنئة والتربيكات بمناسبة الذكرى
السادس�ة عرشة ألنطالقته�ا ،متمنيا ً
لها وللقائمين عليها املزيد من اإلبداع
والعط�اء يف خدم�ة مسيرة االعلام
العراقي الوطني».
واكد الجيايش »:ان /نينا ،/من خالل
عمله�ا عىل م�دار الس�نوات املاضية،
اتس�مت باملوضوعي�ة والحيادي�ة
واالستقاللية ،يف التعاطي مع االحداث
املحلي�ة والدولي�ة بمصداقي�ة يف نقل
الحقيقة».
كم�ا هنأ قائ�د حرس ح�دود املنطقة
الرابع�ة الل�واء خل�ف لفت�ة الب�دران
الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لالنباء/
نين�ا /بمناس�بة الذكرى الـسادس�ة
عرشة لتأسيسها.
وق�ال الب�دران يف برقي�ة تهنئ�ة »:
نتق�دم بالتهنئ�ة اىل نقيب الصحفيني
العراقيني رئيس مجلس ادارة الوكالة
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء  /نين�ا /
مؤي�د الالم�ي و العاملين يف الوكال�ة
،واىل االرسة الصحفي�ة واالعالمي�ة يف
العراق  ،بخال�ص التهاني والتربيكات
بمناس�بة مرور  ١٦عاما عىل تأسيس
الوكالة «.
واض�اف  »:لق�د اثب�ت العامل�ون يف
ه�ذه الوكالة  ،وعىل رأس�هم رئيس
مجلس االدارة  ،انهم فرس�ان الكلمة
يف املي�دان بنق�ل الحقائ�ق م�ن اجل
عراقنا العظيم «.

وكالتا األنباء الفرنسية واجلزائرية تدخالن على خط األزمة السياسية بني البلدين
الجزائر /متابعة الزوراء:
هاجمت وكالة األنباء الجزائرية
الحكومية نظريتها الفرنس�ية،
بعد نشر األخرية خربا نقال عن
بيان لحركة “انفصالية” محلية
مصنف�ة على أنه�ا “إرهابية”
لدى الجزائر.
ونشرت الوكال�ة الجزائري�ة،
يف وق�ت متأخ�ر م�ن مس�اء
الخميس ،مقاال بعنوان “وكالة
األنباء الفرنس�ية تعلن نفسها
ناطق�ا باس�م حرك�ة إرهابية
انفصالي�ة تخط�ط للقي�ام
بعمليات إجرامية”.
وج�اء املق�ال ردا على خبر
نرشت�ه وكال�ة “فرانس برس”
الحكومي�ة الفرنس�ية ،منقول
ع�ن بي�ان لحرك�ة “اس�تقالل
القبائ�ل” املعروف�ة اختص�ارا
بـ”م�اك” ينف�ي في�ه قادته�ا
أي ضل�وع للحرك�ة يف مخطط
لش�ن هجم�ات مس�لحة يف
الجزائر .ونقل�ت وكالة فرانس
ب�رس يف باري�س ع�ن أكس�يل
أمزيان املتحدث باسم “أنافاد”
(حكومة القبائل املؤقتة) وهي
جمعية أسس�تها الحركة قوله
إن “األشخاص الـ 17ليست لهم
أي عالقة مع امل�اك” .ووصفت
الوكال�ة الجزائرية نشر البيان
بـ”السقطة الخطرية”.
وذك�رت أن “الطريق�ة الغريبة
الت�ي لجأت إليها وكال�ة األنباء
الفرنس�ية لإلش�ادة باملنظم�ة
اإلرهابي�ة تتن�اىف مطلق�ا م�ع
أخالقي�ات مهن�ة اإلعلام ،إىل
درجة التح�ول كمنبر بامتياز
ملنظمة مصنفة ضمن الحركات
اإلرهابية الخطرية”.
ونشرت الوكال�ة الفرنس�ية
بيان “م�اك” دون تحليل باللغة
الفرنسية أوال ثم نرشته يف اليوم

التايل باللغة العربية.
ويف الثال�ث عشر م�ن أكتوب�ر
نرشت الوكالة الفرنس�ية خربا
مفاده إعلان املحكمة اإلدارية
بالجزائر العاصمة ،حل جمعية
“تجم�ع – عم�ل – ش�بيبة”
املعروف�ة اختص�ارا ب�ـ”راج”
الت�ي كان�ت يف طليع�ة الحراك
الش�عبي تحت عنوان “الجزائر:
منظم�ة غري حكومي�ة رائدة يف
الحرك�ة املؤي�دة للديمقراطية
ت�م حله�ا” .ونقل�ت وس�ائل
إعالم فرنس�ية مث�ل صحيفتي
“لومون�د” و“لوفيغارو” الخرب
نقال ع�ن الوكالة الفرنس�ية يف
وق�ت أفردت قناة “فرانس ”24
حلقة من برنامج “وجه لوجه”
ّ
“حل جمعية
لألمر تحت عنوان
طي لصفحة الحراك”؟
راجٌّ :
وت�رى الجزائ�ر أن نرش أي نوع
من املواضيع التي تهم املنظمات
الت�ي تصنفه�ا الس�لطات
“مش�بوهة” أو “خارج�ة ع�ن
القان�ون” أو “إرهابي�ة” ،حتى
وإن كان�ت محاي�دة وتتضم�ن
فق�ط نقلا لبيانات ه�و إثارة

لقضية واصطفاف يف جانبها.
وتضعها السلطات الجزائرية يف
خان�ة فتح الجبه�ات اإلعالمية
ضده�ا خاص�ة أن فرنس�ا
تمتلك آل�ة إعالمية مؤثرة عامليا
يف مواجه�ة اآلل�ة اإلعالمي�ة
الجزائري�ة املوجه�ة داخلي�ا
فقط.
ورأت الوكال�ة الجزائري�ة يف
هذا الس�ياق أن نقل هذا البيان
اإلعالم�ي يؤك�د “ت�ورط بعض
جماعات الضغ�ط التي تتحكم
يف املعلوم�ات املوجه�ة نح�و
زعزعة اس�تقرار بعض البلدان،
والسيما الجزائر التي يستهدفها
املتآمرون”.وأضافت أن “خطوة
الوكالة الفرنسية تأتي بعد أيام
قليل�ة م�ن ترصيحات س�افرة
كم�ا يصفها املتتبع�ون ،جاءت
على لس�ان الرئي�س الفرنيس
إيمانوي�ل ماكرون ،اس�تهدفت
األم�ة الجزائري�ة قاطب�ة،
الضاربة جذورها يف عمق تاريخ
حاف�ل باملقاوم�ات والبطوالت
واألمجاد”.
ومساء األربعاء ،أعلنت مديرية

األم�ن الوطن�ي الجزائري�ة
(الرشط�ة) “توقي�ف 17
عنصرا من حركة ‘م�اك’ كانوا
يخطط�ون لعمل مس�لح داخل
الجزائر بدعم من إرسائيل ودولة
بش�مال أفريقيا (لم تسمها)”،
وفق بيان لها.
و”ماك” منظم�ة جزائرية ذات
توج�ه انفص�ايل تأسس�ت عام
 ،2002ويرأسها فرحات مهني،
املوج�ود يف فرنس�ا م�ع معظم
قادته�ا ،بحس�ب الس�لطات
الجزائرية.
وأواخر سبتمرب املايض ،أصدرت
الجزائر مذك�رات توقيف دولية
بح�ق “مهن�ي” .كم�ا طال�ب
الرئي�س الجزائ�ري عبداملجي�د
تبون الس�لطات الفرنسية ،قبل
أي�ام ،بتس�ليم مس�ؤول حركة
“ماك”.
الوكالة الفرنس�ية نرشت بيان
«م�اك» دون تحلي�ل باللغ�ة
الفرنسية أوال ثم نرشته يف اليوم
التايل باللغة العربية.
ويتزام�ن هج�وم الوكال�ة
الجزائري�ة على نظريته�ا

الفرنس�ية مع أزمة دبلوماسية
متصاعدة بين البلدي�ن ،عقب
اس�تدعاء الجزائ�ر س�فريها يف
باريس للتش�اور ومن�ع تحليق
الطيران العس�كري الفرنسي
يف أجوائه�ا ردا على ترصيحات
ماكرون األخرية.
وتعترب وس�ائل إعلام جزائرية
أن وس�ائل إعالم فرنسية تقدم
“مش�هدا جدي�دا م�ن مش�اهد
التصعيد يف حربها اإلعالمية ضد
الجزائر” ،وتضيف وسائل إعالم
حكومي�ة أن�ه “يف كل مرة تلجأ
الس�لطات الجزائرية لالحتجاج
على ه�ذا االنغم�اس والتورط
يف التفتين واله�دم ،تتخف�ى
س�لطات باري�س وراء يافط�ة
حرية التعبير وحرية اإلعالم”.
وتضي�ف أن “اليافط�ة تختفي
عند مقاربة مس�ائل سياس�ية
أخرى”.
وكان تب�ون ق�د أرص قب�ل أيام
خالل لقاء مع ممثيل الصحافة
الوطني�ة على أن “كرام�ة
الجزائر” خط أحمر وأن “الدولة
الجزائرية بمؤسس�اتها وقوتها
وجيش�ها واقتصادها ش�عبها
يسجدون لله وحده”.
وال ينسى الرئيس الجزائري كل
مرة إقح�ام “نظري�ة املؤامرة”
ض�د بلاده إذ س�بق أن تحدث
بش�كل علن�ي ورصي�ح ،ع�ن
“وجود لوبي يف دواليب السلطة
بفرنس�ا ،ال يس�عده اس�تقالل
القرار الجزائري ويسعى إلحياء
أمج�اد الق�وة االس�تعمارية
سابقا بأي وسيلة”.
م�ن جانبه�ا تق�در الصحاف�ة
الجزائرية أن األزمة بني الجزائر
وفرنس�ا “م�ن املحتم�ل أن
تط�ول” ،مؤكدة على الطبيعة
“غري املسبوقة” لهذا الخالف.
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زمنية السرية الذاتية يف كتاب ( لو كان يف العمر بقية) أ.د .ابتسام مرهون الصفار
أ.د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي
يب�دو واضحا أن املؤلفة الدكتورة ابتس�ام
الصفار تعي�د تركيب بعض األفكار املعلن
عنه�ا يف العالق�ة بين سيرتها الذاتي�ة ،
ومفهوم الزمن ،حيث يخلص إىل القول بان
الذاك�رة والديموم�ة تع�دان األداتني اللتني
يتفق حولهما الزمن النفيس ،والفلس�في
للأدب ،فإذا كان�ت الديمومة ه�ي التدفق
املس�تمر للزمن ،فإن الذاكرة ليست سوى
مس�تودع أو خ�زان للمس�جالت  ،واآلث�ار
الثابتة لألحداث املاضية يش�به الس�جالت
املحفوظة يف الطبقات الجيولوجية غري أن
الفكرة الرئيس�ة التي لم تتوسع املؤلفة يف
رشحها تتمثل
يف تصوره�ا ح�ول التداخ�ل الدينامي ،أن
العالقة املتفاعلة بني الزمن  ،والذات ،وهو
م�ا يفرز لنا م�دى الرتكيز على الرتابطات
الزمني�ة الت�ي ال يت�م ترتيبه�ا بانتظام يف
السيرة الذاتي�ة ،مما يعنى كسر العالقة
بني الس�ابق ،والالحق  ،كما تكش�ف عنها
األحداث يف الطبيعة  ،لقد تم تقسيم الحيز
النيص إىل ثالثة عرشة نصا  ،كل نص يحمل
اس�م ظرف زمان داال على الرتتيب أو عىل
امل�دة  ،و قد وردت كاالتي ( قبل  ،للحظة ،
لربهة  ،ثانية  ،الساعة  ،اآلن  ،عندما  ،يوم
 ،من�ذ  ،قبي�ل  ،الليلة  ،حين  ،وقت ) وهي
الكلمات األوىل التي وردت يف بداية كل نص،
نلح�ظ أن توظيـف هذه املفـ�ردات الدالة
على الظرفي�ة الزماني�ة لم يك�ن توظيفا
اعتباطي�ا م�ن قبل املؤلفة  ،ب�ل إن ذلك قد
أعطى للسيرة الذاتية بن�اء زمنيا متداخال
متش�ابكا ال يق�وم البت�ة على التسلس�ل
الزمني األفقي  ،و هذا ما تطرحه السيرة

الذاتية املع�ارصة التي تطرح فيها املؤلفة
عن قص�د املرج�ع الزمن�ي منظم�ا نصه
السريي ال بحسب تسلسل أحداث الحكاية
بل باالعتماد على تصور جمايل أو مذهبي
يجعل�ه يترصف يف تنظي�م هذه األحداث يف
نط�اق نصها السيري  ،ولع�ل افتتاحية
الكتاب ( لو كان يف العمر بقية ) تحاول أن
تعرف الزمن بمعناه املتعدد ،والس�يما عند
برجسون يف تصويره للزمن النفيس أي ذلك
الزمن املعطى مبارشة يف الوجدان ،وبرتكيز
أكثر عىل مفهوم الزمن عند برتراند رس�ل
يف ربط�ه للوج�دان بالخبرة ،والذاك�رة،
وكذل�ك منظ�ور القديس أوغس�طني الذي
يركز على االختبار اللحظ�ي ،فيحدث ذلك
التق�ارب الذي افرزته السيرة الذاتية عند
الدكتورة ابتس�ام الصفار إذ يشكل التذكر
ملمحا بارزا ،فهو أحد املقومات الس�ياقية
الرئيس�ة يف تشكيل السيرة الذاتية عامليا ،
أما السبب املبارش يف تقارب مفهوم الزمن

النفيس عند برجس�ون من املفهوم األدبي
فريجع إىل االعتماد عىل الحاالت الشعورية
 ،والنفس�ية ،م�ن حي�ث االقتران لي�س
بالوج�دان املبارش ،ب�ل أيض�ا بالديمومة،
الت�ي يعبر عنها التتاب�ع والتغيير ،وابلغ
تعبري ع�ن ذل�ك كتاب�ات فرجيني�ا وولف
وبروس�ت  ،ويف كت�اب السيرة الذاتي�ة (
ل�و كان يف العمر بقية) نجد أنفس�نا أمام
مجموع�ة م�ن التداعي�ات ،و الذكري�ات
املتعلقة بطفولة دكتورة ابتسام  ،و كذلك
و االجتماعية،
عالقاتها األرسية ،
و النفس�ية ،و كذا موقفها من الحياة ،و
الناس و السلطة  ،غري أن هذه املدة الزمنية
تطرح هي األخرى بدورها زمنا أطول عىل
مس�توى الخط�اب الروائي ال�ذي يخضع
ملجم�وع النص�وص  ،و األح�داث الجزئية
املكون�ة للسيرة الذاتي�ة ككـ�ل  ،فنراها
تق�ول  :كنت قد بدأت بكتابة السيرة قبل
عرش س�نوات حني كنت أستاذة يف جامعة

جدارا  ،وأس�ميته (لو كان يف العمر بقية)
واحتج كل من سمع بالعنوان وتشاءم منه
 .وقد اقرتح احد اإلخوة عدة أس�ماء منها ،
حدي�ث النفس  ،مرآة النفس  ،مع األيام ،
وغريها وقد راجعت نفيس  ،واسترشتها ،
فوجدته�ا ميالة إىل العنوان األول  ،األعمار
بيد الله ال يقدمها اس�م كتاب وال يؤخرها
 ،تناول�ت دكت�ورة ابتس�ام الزم�ن بكل
أبعاده يف خل�ق النص عن طري�ق ذاكرتها
للم�ايض يف نق�ل أحداث سيرتها الذاتية ،
وهذا الكالم يدحض الرأي القائل برضورة
الرتتيب الكرونولوجي التصاعدي يف ترتيب
األحداث يف النص السير ذات�ي  ،ألنه كأي
نص رسدي آخر محكوم بمب�دأ االنتقائية
النابعة م�ن زاوية نظر املؤلف�ة  ،ورؤيتها
لحياة مض�ت  ،وانفلتت من بني يديها ولم
يعد بإمكانها مهما فعل�ت أن تعيدها كما
جرت دون أن ينالها النس�يان ،أو يشوبها
الوه�م ،أو يعسر الب�وح ،والكش�ف عن
جوانب منها  ،فضال عن أن هذه الحياة إذا
ما أرادت املؤلفة أن ترويها بحسب تسلسل
وقوعها من دون هدف  ،فأنها ستحتاج إىل
مجلدات ضخمة وزمن طويل لتدوينها كما
أن من شان هذا النوع من التدوين أن يباعد
بين الح�وادث ،واألف�كار ،ويبعثرها بني
الس�نني  ،فيفقد النص حيويته اإلنسانية
الكاش�فة عن ال�ذات املسرودة يف النص ،
وإذا كانت هذه الطريق�ة ترسي بقانونها
عىل النصوص السيرة الذاتية بشكل عام ،
فإنها تكون أكثر فاعلية يف النص السيري
عن�د الدكت�ورة ابتس�ام  ،فنراه�ا تقول :
م�ا مر عىل العائل�ة العراقية من ظروف ال
يمك�ن أن يتخيله العرب  ،فقل�ة ذات اليد
ش�ملت معظ�م العوائل  ،اذكر أن أس�تاذا

من األس�اتذة األفاضل م�ن بيت علم وجاه
 ،س�حقته أي�ام الحصار الت�ي كنا نتداول
تفصيالتها يف ساعات االسرتاحة  ،حدثني
يوم�ا عن ابن�ه الوحيد  ،وكيف انه يش�عر
بالحص�ار قاتال وخائف�ا  ،وان له بيت أخ
يتمن�ى أن يزورهم مع ابنت�ه  ،وزوجته ،
لكنه يخشى أن يكلفهم مؤونة الضيافة .
إن اعتم�اد املؤلفة على الزمن الداخيل هو
ال�ذي خلف ت�وارد جمي�ع أحداث السيرة
الذاتي�ة باعتب�ار أن الفاع�ل م�ن ملفوظ
السيرة الذاتي�ة يعيش حال�ة الصدمة ،و
األل�م ،ويلج�أ إىل اس�تحضار امل�ايض عرب
األحلام ،و الذكري�ات لتفتي�ت ه�ذا األلم
 ،و إحلال محله الل�ذة  ،والسيرة الذاتية
عند دكتورة ابتس�ام تكتشف عن دخولها
التحدي عن طريق إثبات وجودها باللجوء
إىل امل�ايض  ،و التص�ور املس�تقبيل  ،فيقع
بذلك تج�اوز للزمن الخارجي  ،وما يطبعه
من رتابة يولدها تسلسل األحداث الرسدية
تسلسال خطيا  ،واملؤلفة تنطلق من اآلن إىل
امل�ايض ثم  ،إىل املس�تقبل عرب الحارض إىل
زم�ن ينتقل فيه الرسد بني مختلف األبعاد
الزمنية بكل حرية دون اعتبار ملا قد يحدث
ل�دى القارئ من تداخ�ل بني األحداث  ،وما
قد يجده من عرس يف إدراك رباطها املنطقي
 ، .ويف إط�ار ه�ذا الزمن الداخيل املتش�ابك
يربز الزمن الكائ�ن املتصل بمايض املؤلفة
 ،و حاضــرها ،وما يتس�ــم كالهما من
الت�أزم املرتبط بعالقة انفص�ال ،الوعي /
الالوعي كما يربز الزمن املمكن وهو يومئ
إىل املس�تقبل  ،وما يمكن أن تفعله الكتابة
املضادة التابعة من كيان األستاذة املثقفة
ال�ذي ي�درك أحقيه ه�ذه الكتاب�ة يف تغري
الوضع الكائن .

يوتوبيا الذات يف جمموعة «ما يف ّسره البياض» للشاعر سالم البنّاي

د.عمّار إبراهيم الياسر ّي

منذ املهادات الفلس�فيّة األوىل ،بحث
ّ
واملفك�رون ع�ن عوال�م
الفالس�فة
س�امية بعي�دة تن�أى بذاته�ا ع�ن
العن�ف والظلم؛ بل بعي�دة عن ّ
كل ما
ينتمي لعوالم (الديس�توبيا) املقيتة،
وم�ا جمهوريّ�ة أفالط�ون ومدين�ة
الفارابي الفاضل�ة إال من تجلّياتهما
املائزة ،ومع نش�وء نظريّة األجناس
األدبيّ�ة أضحت فلس�فة (اليوتوبيا)
م�ن ّ
تمثالته�ا الجماليّ�ة ،فنصوص
مث�ل “داغس�تان بل�دي” و”م�دن
ال مرئيّ�ة” و”برصياث�ا” س�عت إىل
تش�كيل أماكنه�ا املتخيّل�ة الضاجّ ة
بالحي�اة املس�وّرة بالجم�ال ،وق�د
ّ
تش�ظى مفه�وم (الدس�توبيا) على
ّ
خارجي تتش�كل فيه
نس�قني :األوّل
ّ
الفضاءات عن طريق إعادة تش�كيل
ّ
ّ
يتش�كل عن
داخيل
امل�كان والثان�ي
طري�ق التعالق�ات م�ع األ ّم والبي�ت
وما يحيط بهم�ا ،إذ تعمد الذات عىل
إعادة محاكمة الوجود وبناء عواملها
ّ
الخاص�ة عبر التداعي�ات واألس�ئلة
الوجوديّ�ة والتأمّ �ل ،فعالم الش�اعر
ال يش�به إلاّ ذات�ه بعده�ا يعم�د عىل
تناف�ذ الداخل نحو الخ�ارج ،وما بني
ّ
يتش�ظى
(يوتوبيا) الخارج والداخل
الخيال وتتغاير الرؤى.
ُ
تخ�ل مجموع�ة “م�ا يفّس�رّ ه
ل�م
ّ
البياض” للش�اعر سلام البناي من
تراكي�ب لغويّة تش�تغل عىل صياغة
مدينة مختلف�ة وقريبة من حموالته
القبليّة والبعديّة املسوّرة بالخسارات
والرغبات املؤجّ لة واألمنيات املنتظرة،
فالش�اعر يعلنه�ا من عتبته�ا األوىل
من(ح�ذف) ّ
أن البياض ه�و املفسرّ

لألسئلة الوجوديّة التي حاقت بالذات
ّ
يتش�ظى امل�كان
الش�اعرة ،ومن�ه
املأل�وف نح�و عوالم تتمأس�س بني
ّ
املتش�كل،
الواقع�ي املعيش واملتخيّل
وقد تنوّعت (يوتوبيا) الشاعر ما بني
ّ
والداخيل ،فاملدينة
الخارج�ي
املحيط
ّ
والبس�تاني وبائعو الخبز
والش�جرة
ّ
والحل�وى من جهة واألرسة من جهة
أخ�رى ه�ي امل�ا ّدة الخ�ام للمحاكاة
الخالص�ة التي يرنو له�ا ،ولو تابعنا
ّ
نصه املعنون “يف مواس�م اخرضارها
نتأمّ
ل حنني املاء” نلحظ أن الش�اعر
ّ
يؤس�س للمدين�ة املتخيّل�ة بوصفها
الحاضن�ة لصريورت�ه وكينونت�ه
ومنظومته العالئقيّة مع املوجودات،
والس�ؤال ال�ذي يتب�ادر ،م�ا املدين�ة
الفاضلة التي ّ
يؤس�س لها الش�اعر؟
لنج�د الج�واب يف الصفح�ة الثامنة
والثالثني حينما يقول:

ّ
مناص من عشقها
املدينة التي ال
نستند عليها كلّما نجوع
وتلوذ أحالمنا عند تخومها
ّ
التناصات
للوهل�ة األوىل نلحظ ظالل
ّ
الن�ص ،فاألدبيّ�ات
الدينيّ�ة يف بني�ة
الالهوتيّ�ة تذه�ب إىل أن الخب�ز ه�و
عم�اد العب�ادة؛ ب�ل عم�اد الوج�ود،
ظ�ل االحرتاب الس�يايسّ والثقايفّ
ويف ّ
ّ
واالجتماعي يؤس�س الشاعر ملدينته
ّ
الت�ي تهب الخبز للجمي�ع ،ليس هذا
فحس�ب ،بل هي موئل األحالم ومالذ
املهمّشين القابعني تحت ّ
ظل مقولة
ً
فلسفة االستهالك “أنا أستهلك إذا أنا
موجود” يف عالم أضحى فيه اإلنسان
عبارة عن آلة منتجة متى ما أصابها
العطب تركن مع الخردوات ،فالشاعر
هنا يقوّض فلسفة االستهالك املقيتة
نح�و (يوتيوبي�ا) متخيّلة تضمّه مع
املتعبني واملهمّشني.

حسن املوسوي

عىل الرغم من انتهاء املعارك
بنرص مزعوم
و عودة جميع املقاتلني
بأحالم مكسورة
إال انني كنت
يف ذلك اليوم الحزين
الشخص الغريب
يف تلك املدينة البائسة
صحيح ان اصدقائي
قد بالغوا يف استقبايل
و شيعوني اىل باب داري
إال ان الذي عاد
كان شخصا آخر
نعم لم أكن انا
مع من عاد اىل الديار
ربما اكون قد أصبت
عىل سواتر القتال
و بقيت أنزف
آلخر قطرة من أحالمي
ولم يسعفني أحد
لغاية يف نفس يعقوب
إال انني لم اكن
مع من عاد اىل الديار
أو ربما قد وقعت يف األرس
مع تلك املجموعة
التي سأمت الحروب
و تقيأت وعود الجنراالت
يف حاوية امليدان
و اعلنت براءتها
من تلك اللعبة القذرة
إال انني لم أكن
مع من عاد اىل الديار
او ربما اكون قد قتلت
يف آخر جولة لنا
حينما عانقت
تلك الشظايا املتمردة
جسد عاشق حالم
لفظ و بكل عناد
دسائس السياسة و عهرها
إال انني لم أكن
مع من عاد اىل الديار
صحيح ان الشخص العائد
يف ذلك الصباح اليتيم
كان يشبهني اىل حد كبري
و يحمل نفس اسمي
و نفس احالمي
و نفس معاناتي
إال انه لم يكن
يف يوم من األيام
انا

التنوع والتلون يف  ...الد ّجال

دراسة نقدية
يوسف عبود جويعد
رواي�ة (الدجّ �ال) للروائ�ي التونيس ش�وقي
الصليع�ي ،تحيلن�ا يف تفاصيله�ا الفنية ،اىل
تقنيات صنع�ة الرواية الحديث�ة وعنارصها
وأدواتها املس�تحدثة ،فقد أعتم�د الروائي يف
هذا النص السردي عىل املروي�ات واملرئيات
والش�يئيات وجعلها من العنارص الطاغية يف
املسيرة الرسدية ،فهي الفض�اء الذي غطى
األح�داث ومجري�ات العم�ل الفن�ي ،حي�ث
ب�دت لنا صاخب�ة مليئة به�ذه العنارص ،من
أجل أن يجع�ل منها لوحة تش�كيلية ضاجة
بالحرك�ة ،هذا بعد أن ترتبط وتتصل وتتوحد
م�ع العن�ارص واالدوات الفني�ة األخرى التي
تدخل يف فن صناعة الرواية ،كاملكان والزمان
والش�خوص واألحداث والثيم�ة ،والرتكيبات
والتوظيف�ات املالزمة ملثل ه�ذا العمل الفني
أضاف�ة اىل اس�تخدامه للغة رسدية ش�عرية
حس�ية ،تتلاءم وتنس�جم م�ع الس�ياقات
الفنية التي تتطلبها حركة الرسد واالنتقاالت
الكبيرة ،م�ن البادي�ة اىل املدين�ة اىل املناطق
الجبلي�ة حي�ث ت�دور األح�داث ،كم�ا ينقلنا
الروائي اىل عالم األدب والصحافة واألنش�طة
واألدبي�ة ،وكذل�ك اىل عال�م النق�د وأهميته،
وه�ي الب�ؤرة الرئيس�ية التي س�وف ننطلق
م�ن خاللها اىل هذا امل�د والطوفان الكبري من
السرد ،وكذل�ك أس�تخدم الروائ�ي الواقعية

ً
نصوص�ا
وق�د تضمّن�ت املجموع�ة
ّ
ّ
الخاصة،
أسست رؤية الشاعر لعوامله
ّ
فبع�د املدين�ة تع�ددت الش�طائر
الحياتيّة ،ففي ّ
نص “ش�جرة التني”
يخت�ار الش�اعر الش�جرة بوصفه�ا
داللة ش�موليّة ع�ن املتخيّ�ل حينما
يصفه�ا عىل ّ
إنه�ا أوّل ش�جرة نزلت
على األرض لتصبح البني�ة العميقة
الت�ي تتعالق معها املوج�ودات ،إذ ّ
أن
صاحب املخبز يس�قيها بدموعه قبل
ّ
أن يوقد ّ
استظل العاشق
تنوره ،فيما
ً
بفيئها مخبّئا قصائد عشقه واتخذها
األطف�ال مظلّة تس�وّر حيواتهمّ ،
إن
التح�وّالت الصوريّ�ة الت�ي أحاط�ت
بالبنية العميقة الشجرة( هل تحتاج
الشجرة األلف و الالم؟ أذا كانت مبتدأ
جديدا تحت�اج و نضع قبلها فارزة و
إال نحذف األلف و الالم و نضع حرف
جر {للشجرة} ) جعلت منها سريورة

النماء ،فخبز ّ
التنور وذكريات املراهق
وصخ�ب الطفولة تؤس�س عاملًا من
النم�اء والخص�ب والديموم�ة ،ول�م
يكتف الشاعر بتشكيل عوالم البياض
من املدينة والشجرة ،بل عمد إىل خلق
شخصيّات تجوس وسط فضاءاتها،
والش�خصيّات الت�ي ابتكرها مخيال
ّ
تنفك من أحالم الطفولة،
الش�اعر لم
لذا ج�اءت املح�اكاة املثاليّ�ة مع ّززة
بالص�دق ّ
الفن�ي حينما يص�ف بائع
الحل�وى يف الصفح�ة العرشي�ن من
ّ
نص بائع الحلوى:
وحني أم ّد نظراتي يف علبة عنائه
أجدها فارغة إلاّ من وجه الرب
فالبائ�ع ال�ذي كان حض�وره أقىص
أمنيات الطفولة املس�تلبة ،عانى هو
اآلخر من الح�زن يف مدينة الحقيقة،
ّ
ّ
التناص�ات
لك�ن الش�اعر وعبر
الالهوتيّ�ة جعل من�ه قري ًبا من وجه
ال�رب ،فالفق�راء أحباب الل�ه ،وهنا
أن (يوتوبي�ا) ّ
نلح�ظ ّ
البن�اي تقرتب
م�ن ص�ورة اإلل�ه ال�ذي ل�م ُتش�وَّه
عبر الرصاع�ات واأليديولوجيّ�ات
الت�ي يخوضها الطغاة ممّ�ن ّ
نصبوا
أنفس�هم وكالء عن�ه ،ول�م يختل�ف
البستاني يف صورته النصيّة عن بائع
ّ
الحلوى ،فق�د ّ
خصه الش�اعر بعتبة
نصيّ�ة يف الصفح�ة الس�ابعة عرشة
ّ
لتش�كل داللة مركزيّ�ة تتماهى مع
تداعياته الحرّة حينما يقول:
ليتني رافقت ُه منذ زمن بعيد
وهو ُيعبّد طريق خريطة الرتاب
ً
ضاحكا بني يديه املاء.
ليم َّر
فالبس�تاني حس�ب الش�اعر يعي�د
ّ
تش�كيل خريط�ة التراب بوصف�ه
الوطن املس�تلب يف ذهن الشاعر ،لذا

كان ّ
يمني النفس بمعرفته منذ زمن
حت�ى يرمّ �م الخيب�ات الت�ي رافقته
منذ السيرورة األوىل ،فهو املس ّدد من
الرب لبياضه ،لذا يم� ّر املاء بني يديه
ً
ضاحكا.
ُ
تخ�ل املجموع�ة م�ن املحيط
ول�م
الداخلي املحي�ط بالش�اعر،
فالفض�اءات الخارجي�ة تت�آزر مع
فض�اءات البي�ت عىل وف�ق مخيال
الش�اعر الباح�ث عن مدينت�ه التي
ُترب ُّت عىل روحه املستلبة ،لذا جاءت
األم بوصفها الحاضن�ة األوىل تحت
عنون�ة مركزيّة “س�يّدة البياض”،
فمنه�ا ينبثق البي�اض واليها يعود،
ّ
الن�ص نلح�ظ البالغة
ول�و تابعن�ا
ّ
املوظفة التي جعلت منها (يوتوبيا)
خالصة مثل “بمحراث مواس�مها”
و”بسواد أيّامها” و”بعباءة صربها”
و”أط�راف نعاس�ها” ،فمن محراث
موس�مها َتش�طب جوعه وبعباءة
صربها َتلفعه ع�ن الرشور املحدقة
به ،فاأل ّم هي املدينة املثاليّة املُ َتخيَّلة
ألوّل وهلة ،ومنها تتمرحل الرغبات
ّ
والخارجي عىل
الداخلي
إىل املحي�ط
ّ
ً
س�ابقا لتحقيق
وفق م�ا ت ّم ذك�ره
(اليوتوبيا) التي ينش�دها الش�اعر
يف مجموعته ،لتشرق بعدها مآالت
العتبة الرئيسة للمجموعة.
ل�م تك�ن نص�وص مجموع�ة “م�ا
يفّس�رّ ه البياض” س�احة رصاع بني
مفارق�ات االنتماء للواق�ع ورغبات
تجس�يد املُ َتخيّل فحس�ب؛ ب�ل كانت
بني�ة جماليّ�ة ّ
وفني�ة ّ
متس�قة بين
عاملين مختلفين ،العال�م املوج�ود
والعال�م املتخيّ�ل ،ب�رع يف صياغتها
الشاعر سالم ّ
البناي.

غريب عن الديار

السحرية نمطا ً متبعا ً ملتن النص.
وهكذا نلج األحداث لندخل عالم األدب لتظهر
الش�خصية الرئيس�ة لهذه الرواية الش�اعرة
مري�م التي س�طع نجمه�ا وغزت الس�احة
األدبية بقصائدها الحديثة التي أثارت الجدل
بين االوس�اط األدبي�ة ،حي�ث أنبرى الناقد
غ�ازي اي�وب ليكت�ب عنه�ا ،وهك�ذا تظهر

الش�خصيات تباع�ا ً أمها الرس�امة املعروفة
ش�ارلوت ،وأختها حذام ،وصاحبة الصحيفة
ش�مس األدب الناقدة ن�وال الحامدي ،وهكذا
وكما أن محور ومس�ار حرك�ة الرسد يعتمد
عىل العن�ارص التي تم ذكره�ا وهي املرئيات
والش�يئيات واملروي�ات وبنم�ط الواقعي�ة
الس�حرية ،فأنه�ا أيضا ً ضاجة بالش�خوص

كم�ا هو الح�ال يف بقية العن�ارص ،لنتقل اىل
حي�اة الش�خوص ونك�ون مع حي�اة الناقد
غازي أيوب يوم والدته:
(  -ل�م تش�هد املدين�ة يوم�ا ً عاصف�ا ً كيوم
مول�د الصحف�ي غ�ازي أي�وب ،كان�ت ريح
صف�راء مُ حملة ُ
بالغبار تعص�ف مُ نذ الفجر
وأش�جار الكالبتيس العمالقة تنوح مُ طلقة
صفريا ً مُ دويا ً بأغصانه�ا التي تحطمت عىل
الطرق�ات ،متس�ببة يف خراب هائ�ل وكانت
أم�ه املس�كينة وق�د فاجأها الطلّ�ق ،تنزف
مً رشفة عىل الهالك وهي توش�ك أن تضعه)
(ص )25
وب�ذات الس�ياق الصاخ�ب املليء باألحداث
من كل جان�ب ومن كل صوب وحدب ،نتابع
حياة شارلوت ام مريم عندما كانت يف برلني،
وانتقالها اىل منطقة س�كن زوجها رحمن يف
أح�د م�دن تون�س ،ووفاته بعد بل�وغ مريم
س�نتها الثالث�ة عشر واضطرار ش�ارلوت
العم�ل م�ن أج�ل اس�تمرار الحي�اة ،وهكذا
ت�دور األح�داث داخ�ل أكثر من دائ�رة وأكثر
من هالة تظه�ر فيها هذه العنارص س�الفة
الذك�ر جلي�ة واضح�ة ،إذ ل�م نج�د األحداث
مجردة تقليدية ،بل إنها مليئة بهذه العنارص
املكملة واملحيطة بحركة الرسد والتي تضفي
جمالية مبه�رة لحركة االح�داث ،التي بدأت
تتصاعد نح�و حبكتها ،ليظهر هاش�م الذي

اندفع بشجاعة ليدافع عن مقتنيات املعرض
التشكييل للفنانة ش�ارلوت وقدرته عىل صد
الجماعة املس�لحة وامللثمني الذي�ن اقتحموا
املعرض وولوا هاربين ،ومن هنا بدأت قصة
حب تولد بني هاشم ومريم.
إن األح�داث الدائ�رة يف ه�ذا الن�ص تتل�ون
وتتش�كل وتأخ�ذ طبيع�ة البيئ�ة والزم�ان
واملكان التي تنتقل له ،فتأخذ كل صفاته وما
يحيط به من أشياء ،ثم ننتقل اىل مربوك وهو
ش�خصية مركبة غريبة األط�وار حيث يقود
ثلة من املتسولني املرشدين ويعمل حارسا ً يف
مجلة شمس األدب:
(قضى مبروك س�نوات طويل�ة مشردا ً يف
أورب�ا ،يف طوف لم ينج من�ه غري القليل ممّن
حالفهم الحظ ،وأش�باح املوت�ى طافية عىل
امل�وج تط�ارده يف كل م�كان ،فانغم�س يف
الرذيلة وبيع املخدرات ومعاقرة الخمرة وعاد
أخريا ً مط�رودا ً مُ عدما ً لم يتمك�ن من العثور
عىل لقمة يس�د بها رمق�ه ،فتوجه اىل رفيقه
القدي�م يطلب من�ه العون ،فل�م يبخل عليه
وق�اده اىل مق�ر الصحيف�ة ،حيث تل�ك املرأة
املهيب�ة الناضج�ة نقية الرسي�رة التي كانت
تنىس أو تناس�ت كل أذى س�ببّه لها عشيقها
القديم غازي ايوب) (ص) 163
وه�ذه االنتقال�ة تله�ب االح�داث وتنقلنا اىل
حي�اة املرشدي�ن ودخولهم خض�م االحداث،

ونتابع حياة مربوك ال�ذي يجد مغارة ويعثر
على وثائق قديم�ة ومخطوط�ات مهمة ،ثم
نتابع نمو وتطور العالقة بني مريم وهاشم،
ونتاب�ع ايضا ً حياة ن�وال وتطوره�ا ،تتخلل
ه�ذه االحداث موجات متتابع�ة من االحداث
املرتبط�ة ،م�ع اس�تمرار العملي�ة الوصفية
الس�احرة لحرك�ة السرد ،وكذل�ك تخلل�ت
االح�داث االنتق�ال اىل عال�م االدب والش�عر
والنش�اطات االدبي�ة واملس�ابقات االدبي�ة،
وهن�اك انتق�االت اىل عالم البادية وس�حرها
وعاملها وجمالها وصحرائها وابلها وخيامها
وطقوس ابنائها ،وكذلك انتقاالت اىل املناطق
الجبلية ووديانها وكهوفها وقممها وحياتها
القاس�ية ،وانتق�االت لعال�م االدب واالدباء،
وكذل�ك حفلت الرواي�ة بكوابيس حلمية نقل
الروائي من خاللها سحر الوصف.
إن الروائي ش�وقي الصليعي ق�دم من خالل
روايت�ه (الدجّ ال) عمالً يعتم�د عىل التقنيات
الفني�ة الحديثة ،من خلال توظيف عنارص
وادوات جدي�دة حديثة ،وهو يف ذلك يؤكد عىل
أن العم�ل الروائ�ي يعتمد على الجهد الفني
الكبري الذي يوظف داخل متن النص.
شوقي الصليعي قاص وروائي من تونس
من اص�دارات دار زينب للنشر والتوزيع 26
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

افضل...هلا
حنو مستقبل افضل...له

سوء استخدام العدسات يسبب العمى

احذر من إدمان اهلاتف خالل عالقتك الزوجية
يعد العصر الحايل ،هو عصر التقدم
والتط�ور والتكنولوجيا ،وهناك الكثري
م�ن األدوات الحديث�ة الذكي�ة الت�ي
أصبحنا مدمنني عليها كاإلنرتنت.
و هذا يفرض علينا استخدام الهواتف
الذكي�ة كثيراً ،ولكن األمر ق�د يتعدى
ح�دود االس�تخدام املس�موح ب�ه،
ليتح�ول إىل تعل�ق م�ريض أو إدم�ان،
ويف ه�ذه الحال�ة يتس�بب اس�تخدام
الهاتف بإضع�اف الكثري من العالقات
االجتماعي�ة ،وأهمه�ا العالق�ة بين
األزواج ،والتي قد تنتهي بسبب التعلق
املريض ألحد الطرفني بالهاتف.
أوالً ما عالمات إدمان الهاتف؟
 .1التوق�ف عن النش�اط لنرش صورة
عىل أح�د التطبيقات ،مثل التوقف عن
تن�اول العش�اء مع زوج�ك ،فقط من
أج�ل تصوي�ر الطعام ونشر الصورة
عىل إنستغرام.
 .2التوق�ف عن التواصل البرصي أثناء
املحادثة ،من أجل تفقد الهاتف.
 .3الرد عىل رسالة نصية أثناء الحديث
مع زوجك أو مع أي شخص.
 .4تفقد وس�ائل التواص�ل االجتماعي
عندما يك�ون هناك لحظ�ات هدوء يف
املحادثة.

 .5ممارس�ة لعب�ة عىل الهات�ف أثناء
مشاهدة فيلم أو عرض تلفزيوني مع
زوجك.
ثانيا ً ما هو مدى الرضر الذي يس�ببه
إدمان الهاتف ،عىل العالقة الزوجية؟
الواق�ع أن املزج بني محادثة حقيقية،
والنظ�ر إىل الهاتف ،فكرة غري ناجحة،

فقد وجدت دراس�ة من جامعة بايلور
أن اإلف�راط يف اس�تخدام الهوات�ف
املحمول�ة ي�ؤدي إىل تقلي�ل ال�رىض يف
العالق�ات ،حت�ى إخراج هاتف�ك أثناء
محادثة ش�خصية يؤثر سلبا ً يف جودة
املحادثة ويقلل من مش�اعر التقارب،
وبم�ا أن األزواج بحاج�ة إىل إظه�ار

مش�اعرهم بش�فافية أثن�اء الحديث
معاً ،فإن الهواتف الذكية تمنع تحقيق
اله�دف م�ن املحادث�ات الزوجي�ة ،ما
يحدث رضرا ً يف العالقة.
واألس�وأ م�ن ذلك أنها حلق�ة مفرغة،
فهل س�بق لكِ أن خرجتِ مع صديقة،
وتجاهلتكِ فجأة إلرسال رسالة نصية

أو الرد عىل الربيد اإللكرتوني ،ثم شعرتِ
أن�تِ أيضا ً بالحاج�ة إىل تفقد هاتفك؟
يحدث هذا ألنكِ تش�عرين باالس�تبعاد
والتجاه�ل ،ويف نفس الوقت يش�عركِ
تفقد هاتفك بأنكِ مشمولة باالهتمام،
ولك�ن يف الواقع بتفق�دكِ الهاتف أنتِ
أيضا ً تنجرفني إىل دائرة إدمان الهاتف،
واحتم�ال كبير أن تصبح�ي يف امل�رة
القادم�ة صاحب�ة املب�ادرة ،وتنقلين
اإلدمان لش�خص آخر ،وهذا هو الفخ
باختصار.
أخريا ً كيف يمكنك أنت وزوجك التوقف
عن التعلق بالهاتف؟
أوقف إش�عارات الهاتف ،فهي بمثابة
رس�ائل تذكير تهمس يف أذن�ك لتنظر
إىل الهات�ف باس�تمرار ،و عند الخروج
مع زوجك اترك أحد الهاتفني يف املنزل،
ويمكن�ك وض�ع اآلخر داخ�ل حقيبتك
حت�ى ال يك�ون النظ�ر إلي�ه اختي�ارا ً
متاحاً ،أو عىل األقل ليس سهالً.
و كلم�ا ش�عرت بالرغب�ة يف تفق�د
الهات�ف ،تح�دث مع زوج�ك ،حتى لو
كان الحدي�ث ع�ن رغبت�ك يف النظر إىل
الهاتف ،س�وف يدعم كل منكما اآلخر
للتوق�ف عن التعل�ق بالهات�ف ،ألن ال
يشء أهم ،أو يضاهي تواصلكما معاً.

املطبخ ..

كيفية طبخ تبسي مسك

املقادير:
٢بصلة كبرية .
ملعقة ملح حسب الحاجة .
كيل�و قط�ع س�مك ( أي نوع
تفضيل ) .
٣مالعق معجون طماطم .
 ٤-٣فص ثوم .
ملعقة صغيرة كزبرة خرضة
أو مجففة .
القلي�ل م�ن الليم�ون األس�ود

املجف�ف،أو ملعقتين كبيرة
عصري ليمون حسب الرغبة .
طريقة التحضري:
قومي بقيل السمك حتى يصبح
لونه أحمر وضعيه عىل جنب .
قوم�ي بعم�ل البص�ل رشائح
وضعي�ه يف ق�در أو مقلاة
كبرية.
ش�وحي البص�ل يف الزيت ومن
ثم ضعي الثوم وامللح والكزبرة

والليمون .
ضع�ي املعج�ون انترضي�ه و
قومي بتحريكهم سويه.
قومي بوضع الس�مك يف القدر
و أضيفي إليه لرت ماء تقريبا .
انتظريه نصف س�اعه عىل نار
متوسطة .
يصبح جاهزا ً .
بامكانك تقديمه مع طبق رز أو
خبز و بصل منقوع بالخل .

مكون غذائي جيب عليك جتنبه خلفض
ضغط الدم؟

ضغط ال�دم ،فهن�اك تغيريات
أساسية يف نمط الحياة يمكنك
إجراؤها لعكسه ،وتشمل هذه
اتب�اع نظ�ام غذائي مت�وازن،
وممارس�ة الرياض�ة بش�كل
أكبر ،والح�د م�ن الكح�ول
واإلقالع عن التدخني.
ولكن ،هناك طع�ام واحد عىل
وج�ه التحدي�د يج�ب علي�ك
تجنب�ه عندم�ا يتعل�ق األم�ر
بارتف�اع ضغط ال�دم ،ويمكن

أن ي�ؤدي تن�اول الكثير م�ن
املل�ح يف نظام�ك الغذائ�ي إىل
ارتف�اع ضغ�ط ال�دم وزي�ادة
خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب
والس�كتة الدماغية ،واحتفاظ
الجسم بالسوائل.
وتقول  NHSإن البالغني يجب
أال يأكل�وا أكثر م�ن  6غرامات
م�ن املل�ح يومي�ا ً ( 2.4غ�رام
صودي�وم) أي ح�وايل ملعق�ة
صغرية واحدة.

دراسات حديثة

سقوف الغرف العالية حتفز الدماغ وتشجع التفكري

كشفت دراسة كندية حديثة السبب
ال�ذي يدف�ع الكثريي�ن إىل اختي�ار
الس�كن يف املن�ازل ذات الس�قوف
العالي�ة على الرغ�م م�ن ارتف�اع
أسعارها ،حيث أن السقف املرتفع
يحفز الدم�اغ عىل التفكري واإلبداع
ويزيد من الشعور بالحرية.
تعتق�د املختص�ة بعل�م النفس أن
الغرف�ة الت�ي تجمع بني تش�جيع
التفكير الح�ر وتحفي�ز الحواس
هي الخي�ار املفضل لدى الكثريين،
وتتوف�ر ه�ذه املي�زات يف الغ�رف
ذات الس�قوف العالية التي تشجع
االستكش�اف البصري ،وتوف�ر
يف نف�س الوق�ت مس�احة أكبر
للتفكري.
وبنت الكدتورة اس�تنتاجاتها عىل
أبح�اث أجريت على مجموعة من
املتطوعني ،نظ�روا إىل صور لحوايل
 200غرف�ة نصفه�ا ذات س�قوف
عالية ،وطل�ب منهم تحديد الغرف
األجمل.
وأظه�ر الفح�ص بجهاز املاس�ح

ٌتق�دم العدس�ات الالصقة لضعاف البصر رؤية واضح�ة دون ارتداء
النظ�ارة الطبي�ة ،لكنها يمكن أيضا أن تجعله�م أكثر عرضة لإلصابة
بالعم�ى ،إذا ل�م يتبعوا الوس�ائل الصحية الس�ليمة للعناي�ة بها قبل
ارتدائها.
وح�ذرت دراس�ة طبي�ة أجراها خبراء باملراك�ز األمريكية للس�يطرة
على األم�راض والوقاي�ة منها من أن العدس�ات الالصقة املغشوش�ة
واالس�تخدام غري املالئم لها ،يتس�بب يف التهابات العني بني املاليني من
األمريكيني.
وأوضحت الدراس�ة -التى نرشت الس�بت ضمن تقري�ر جديد للمراكز
يرص�د مش�اكل اإلصاب�ة بااللتهاب�ات القرني�ة -أن س�وء اس�تخدام
العدسات الالصقة ووضعها لفرتات طويلة ،باإلضافة إىل عدم تنظيفها
بالطرق السليمة والصحية ،يتسبب يف وقوع ما يقرب من مليون حالة
إصابة بااللتهابات القرنية يف الواليات املتحدة سنويا.
كم�ا أظهرت الدراس�ة أن هناك أكث�ر من  38ملي�ون أمريكى يرتدون
العدس�ات الالصقة ،وأن أنظمة الرعاي�ة الصحية تتكبد أكثر من 175
ملي�ون دوالر س�نويا لعلاج اآلث�ار الناجمة عن س�وء اس�تخدام تلك
العدسات.االستعمال األمثل
وقالت أس�تاذة علم األوبئة باملراكز األمريكية للس�يطرة عىل األمراض
والوقاية منها الدكتورة جنيفر كوب إن العدسات الالصقة تقدم العديد
من الفوائد لكنها ليست خالية من املخاطر.
وأش�ارت إىل أن التهاب�ات القرني�ة يمكن أن تكون ع�دوى مخيفة ،إال
أنه يمك�ن الوقاية منها باتباع الضوابط الصحية الالزمة للحفاظ عىل
العدسات وطرق تعقيمها وتنظيفها.
ووفقا للدراسة الجديدة فإن التهابات القرنية هي العدوى التي تصيب
قرنية العني ،وتس�بب آالما واحمرارا ىف العني ،وىف الحاالت املتطورة قد
تصل باملريض إىل فقدان البرص.
ووضع�ت الدراس�ة عدة ضواب�ط للحد من اآلثار الس�لبية للعدس�ات
الالصق�ة ،أهمه�ا نزع العدس�ات الالصق�ة عند النوم ،وغس�ل اليدين
باملاء والصابون وتجفيفها جيدا قبل ملس العدس�ات الالصقة ،ووضع
العدس�ات الالصق�ة يف محلول تعقيم ،عند كل مرة تق�وم بإزالتها عن
العني.
كم�ا نبهت إىل رضورة اس�تخدام املحاليل املعقمة امل�وىص بها لحفظ
العدس�ات ،ونزع العدسات قبل االس�تحمام أو نزول حمام السباحة،
واس�تبدال العدس�ات القديمة بأخرى جديدة كل ثالثة أش�هر ،وزيارة
الطبيب املعالج مرة كل عام عىل األقل للمتابعة.

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

يع�د ارتف�اع ضغط ال�دم من
األمراض الشائعة الذي يصيب
غالبي�ة األش�خاص ،ويمك�ن
معالجت�ه م�ن خلال اتب�اع
نظام غذائي ،ولكن ما الطعام
الوحيد الذي يجب عليك تجنبه
لخفض ضغط الدم؟
ويمكن أن يكون ارتفاع ضغط
ال�دم خطيرا ً ج�دا ً ألن�ه حالة
صامت�ة ،ما يعني ع�دم وجود
أع�راض يف كثري م�ن األحيان،
وق�د يعاني بعض األش�خاص
م�ن أع�راض مث�ل الص�داع
ونزيف األنف أو ضيق التنفس،
ومع ذلك ،س�تحتاج إىل اختبار
لتشخيص ارتفاع ضغط الدم.
وعندما تك�ون مصابا ً بارتفاع
ضغ�ط ال�دم ،تكون ق�وة الدم
عىل جدران الرشايني عالية وقد
يؤدي ذلك إىل مش�اكل صحية.
وإذا كن�ت تعان�ي م�ن ارتفاع
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األمراض الشائعة اليت ميكن عالجها بالغرغرة

يقوم الكثري من األشخاص بعملية
الغرغ�رة ،والت�ي تتكون م�ن املاء
وامللح فقط ،حيث تعد هذه العملية
ح�ل للكثري م�ن املش�اكل الصحية
الت�ي تواجهه�م ،وذلك ألن�ه عالج
فع�ال وال يكل�ف املري�ض تكاليف
باهظة وأيضا إلمكانية إعطائه ألي
فئة عمرية دون رضر.
لذل�ك تع�رف على فوائ�د صحي�ة
للغرغرة باملاء وامللح.
تس�اعد على التخل�ص م�ن
األحماض املوج�ودة يف الحلق الذي
تنتج�ه البكرتي�ا املوج�ودة يف الفم
مم�ا يحاف�ظ على ت�وازن الرق�م
الهيدروجيني الصحي يف الجسم.
محل�ول املل�ح واملاء مفي�د أيضا يف
تحي�د الحمض املفرط ال�ذي تقوم
البكرتي�ا بإف�رازه يف الحلق ويمكن
منع ذلك عن طري�ق الغرغرة باملاء
املالح.
نزالت الربد
تس�اعد عىل طرد البكترييا الضارة
والفريوس�ات من الحلق الذي يقلل
م�ن االلتهاب واالحتق�ان لتخفيف
ن�زالت البرد وإزالة انس�داد األنف
الذي يحدث.
يف كثير م�ن األحي�ان ُيطل�ب من�ا
الغرغرة باملاء املالح لتخفيف نزالت
الربد وإزالة انسداد األنف واملساعدة
يف إزال�ة املخ�اط ال�ذي يرتاك�م يف
األن�ف والجه�از التنفسي ويعطي
الراحة لإلنسان ويقلل من االلتهاب
واالحتقان الذي يريح الحلق.

محل�ول امل�اء وامللح مفي�د أيضا يف
تخفيف آالم الحلق التي تحدث أثناء
انس�داد األنف يف كثري من الحاالت،
باإلضافة إىل طرد البكترييا الضارة
والفريوسات من الحلق.
الجهاز التنفيس والهضمي
الغرغ�رة بامل�اء املال�ح  3م�رات
يف الي�وم ،تقل�ل مخاط�ر اإلصاب�ة
بالعدوى والفريوس�ات بالجهازين
التنفسي والهضم�ي بنح�و  40يف
املئة.
الغرغرة بمحلول املاء وامللح يساعد
على التغل�ب على الته�اب الحلق
ومش�اكل الجه�از التنفسي الت�ي
تح�دث يف الج�زء العل�وي منه مما
يقلل م�ن خطر اإلصاب�ة بالعدوى
والفريوس�ات بالجهازين التنفيس

والهضمي إىل حد ما.
التهاب اللوزتني
يمكن ع�ن طري�ق الغرغ�رة باملاء
املالح أن تخفف من أعراض التهاب
اللوزتني والتي تتسبب يف األلم أثناء
بلع أي نوع من الطعام.
مش�كلة الته�اب اللوزتين تحدث
لكثري م�ن الناس وه�ي مؤملة جدا
حي�ث يلته�ب الج�زء الخلف�ي من
الحل�ق بس�بب ع�دوى بكتريي�ة
وفريوس�ية ،م�ا يتس�بب يف وجود
تكتلين يف مؤخ�رة الحلق يس�ببان
األلم أثناء بل�ع أي نوع من الطعام
والغرغ�رة بامل�اء املال�ح يمك�ن أن
تقل�ل م�ن ه�ذا األل�م وتخفف من
أعراضه.
رائحة الفم الكريهة

يفضل الغرغرة مرتني يف اليوم باملاء
املالح للتخلص من الرائحة الكريهة
املنبعثة من الفم.
مش�كلة رائح�ة الف�م الكريهة من
النق�اط الخطيرة ألنه�ا يمك�ن
أن تؤثر بش�كل س�لبي يف نفس�ية
األش�خاص وعلى نم�ط حياته ،و
أيض�ا أثبت�ت الدراس�ات عالقته�ا
بااللتهاب�ات البكتريية أو املش�اكل
املتعلقة بالجهاز الهضمي أو الفم.
لذل�ك ينص�ح بالغرغ�رة مرتين يف
الي�وم بامل�اء املال�ح للتخل�ص من
رائح�ة الفم الكريهة لعدم مواجهة
أي مش�اكل اجتماعي�ة والتخلص
م�ن االلتهاب�ات البكتريي�ة الت�ي
بدورها تقلل من اإلصابة بمش�اكل
األسنان.

تقرحات الفم
تحتاج إىل الغرغرة باملاء املالح 3-4
م�رات يف الي�وم ،لعلاج تقرح�ات
الفم وتقليل األل�م املصاحب لها يف
غضون أيام قليلة.
تقرحات الفم تتس�بب يف مش�كلة
أثناء تناول الطعام أو التحدث أكثر
من املعتاد وهي مؤملة للغاية ،ولكن
الغرغ�رة باملاء املال�ح فعالة ج ًدا يف
عالجها وتقليل األلم املصاحب لها،
وترسع من عملية التئام القرحة.
مشاكل اللثة واألسنان
ينص�ح معظ�م أطب�اء األس�نان
بالغرغرة باملاء املالح بش�كل يومي
لتقليل مش�اكل اللثة والتخلص من
وجع األسنان إىل حد كبري.
مش�اكل األس�نان املختلف�ة يمكن
أن تس�بب يف ألم كما ينتج عن ذلك
أيضا نزيف اللث�ة ،وينصح األطباء
بالغرغرة بامل�اء املالح لوقف نزيف
اللث�ة وتطهريها وللتغلب عىل وجع
األسنان إىل حد كبري.
الحساسية
تخفف من الحساسية التي تسببها
املم�رات األنفي�ة يف غض�ون أي�ام
قليلة.
تتس�بب املم�رات األنفي�ة أحيانا يف
حدوث الحساس�ية والتي تؤدي إىل
انتف�اخ الحل�ق وهي من املش�اكل
الصحية املزعجة جدا لألش�خاص،
ولذلك فإن محلول املاء املالح عالج
فع�ال لتقلي�ل الت�ورم النات�ج عن
الحساسية وتخفيف آالم الحلق.

كل يوم معلومة

ملاذا يتمتع البدناء خبفة الدم؟ إليك  5أسباب..

الضوئ�ي للرنين املغناطيسي أن
املتطوعين وج�دوا الغ�رف ذات
السقوف العالية أكثر جاذبية ،كما
كشفت دراس�ة نشاط الدماغ لدى
املتطوعين ،أن النظر إىل الس�قوف
العالية يحفز منطقتين يف الدماغ
مرتبطتني باالستكش�اف البرصي
بحس�ب م�ا أوردت صحيفة داييل
ميل الربيطانية.
ودفعت ه�ذه النتائ�ج املختصة يف
الدراسة ،إىل االعتقاد أن الغرف ذات
الس�قوف العالية ،تحفز الحواس،

وتش�جع قاطنيه�ا على التفكير
واستكش�اف الفض�اء والعال�م
املحيط من حولهم.
إال أن الفحوص�ات بالرنين
املغناطيسي ل�م تظه�ر أي تأثير
الرتف�اع الس�قف على املناط�ق
املرتبط�ة بالل�ذة والعاطف�ة ،لذلك
فإن الدراس�ة التي نرشت يف مجلة
عل�م النفس البيئي ل�م تتمكن من
الربط بني ارتفاع السقف يف الغرفة
وتحس�ن امل�زاج ل�دى القاطنين
فيها.

هل الحظت من قبل أن معظم البدناء الذين قد تصادفهم
يف حياتك يتمتعون بخفة دم وروح دعابة عالية؟
دعونا نس�تعرض بعض النقاط التي لخصها العلماء يف 5
نقاط ،قد تكون هي األسباب الرئيسية التي تجعل البدناء
ظرفاء وخفيفي ظل:
 )1من الناحية النفسية يرى باحثون أن بعض الدراسات
أك�دت أن البدن�اء يتمتع�ون بخف�ة ال�دم وروح الدعابة
العالية ،نتيجة رغبتهم يف الحصول عىل القبول االجتماعي
من املحيطني بهم ،سواء يف محيط األرسة أو العمل.
 )2الس�منة بش�كل ع�ام تس�بب ألصحابه�ا إحباط�ات
ومش�اكل نفس�ية وصحية عدي�دة ،وذل�ك ينعكس عىل
س�لوك البدناء ويجعلهم يترصفون بط�رق تطغى عليها
خفة الظ�ل إلظهار س�عادتهم ،وذلك لتعويض الش�عور
بالح�رج واإلحباط ال�ذي يضعهم تحت ضغوط نفس�ية
كبرية بسبب مظهرهم البدين.

 )3خلص�ت بعض الدراس�ات الس�لوكية إىل اس�تنتاج أن
البدناء عادة يميلون إىل املشاركة يف املناسبات االجتماعية،
س�واء يف املحيط األرسي أو محيط العمل ،وعادة ما تقدم
يف تلك املناس�بات أطيب األطعم�ة واملرشوبات من خالل

أج�واء مرحة ،وهو م�ا يناس�بهم تماماً ،ل�ذا تكون تلك
املناسبات فرصة لهم إلظهار خفة ظلهم.
 )4األشخاص املحيطون عادة ما يتقبلون سماع النكات و
املواقف املضحكة من الشخص السمني أو صاحب الوزن_
الزائد ،سواء كان رجالً أو امرأة ،أكثر من أي شخص آخر،
بحسب بعض الدراسات السلوكية ،مما يشجع الشخص
البدين على دوام الظهور بمظهر الطراف�ة وخفة الظل،
لتأكده أن املحيطني به سوف يتقبلون.
 )5بعض الدراسات تميل إىل اإلشارة إىل أن خفة الظل التي
يتمتع بها البدناء تعود إىل أنواع األطعمة التي يتناولونها..
فالش�خص البدين يميل إىل اإلكثار من تناول الشوكوالتة
و امل�وز والبطاطا واملرشوبات املحالة ،وكلها أطعمة تزيد
من هرمون السريوتونني  ،Serotoninوهو الهرمون الذي
يع�رف بـ” هرمون_الس�عادة “ ،حيث إنه يحس�ن املزاج
ويمنع االكتئاب ويعطي إحساسا ً بالسعادة.
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صــــورة و حــــدث

الحمل

أصح�اب برج الحمل حظك للي�وم مهنياً:إن كنت
تبح�ث عن النجاح عليك أن تعم�ل بجد أكثر وأن ال
تعتمد عىل الفرص وحدها عاطفياً:الحبيب يحتاج منك
أن تظهر له املزيد من الحب فال تبخل عليه بمشاعرك.

الثور

أصح�اب برج الث�ور حظك للي�وم مهنياً:تطلع
الي�وم على الكثري م�ن املعلومات الت�ي تجعلك
ترتاجع عن مرشوع كنت قد خططت له عاطفياً:ال
تكن كثري الجدال مع الحبيب وتحىل باملرونة.

الجوزاء

أصح�اب برج الج�وزاء حظ�ك للي�وم مهنياً:ال
ينصح�ك الفلك اليوم ب�أن تقوم بأي�ة مغامرات
مادي�ة وكن ح�ذرا ً عاطفياً:ملاذا ال تظهر مش�اعرك
للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك.

هذه اللوحة بعنوان ( رمبا مل
أعطيك كل ما تريد ،لكين
أعطيتك كل ما أملك) لقد
صنع متثال االبن من القطع
املأخوذة من األب ،وكأن النحات
يريد أن يوصل فكرة عطاء
األب وبناء األفضل البنه من
راحته وتعبه وجسده.

السرطان

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم مهنياً:أخريا ً
تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفرتة القادمة
عاطفياً:ال تش�عر أن الحبيب يق�در ما تقوم به وما
تبذله من جهد يف سبيل إرضائه.

األسد

أصحاب برج األس�د حظك للي�وم مهنياً:تفكر
يف االنتقال اىل قس�م جديد تش�عر أنه سيزيد من
خربتك عاطفياً:ابتعد عن املواضيع الحساس�ة التي
تزعج الحبيب.

الميزان

أصحاب برج امليزان حظ�ك لليوم مهنياً:تحرز
كل ي�وم تق�دم يف العم�ل وتنجز الكثير بفضل
اجتهادك عاطفياً:ال تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك
أم قلبك؟ كن حذرا ً يف قراراتك.

العقرب

أصح�اب برج العق�رب حظك للي�وم مهنياً:أنت
قري�ب ج�دا ً م�ن تحقي�ق أحالم�ك فق�ط تحىل
بالصبر وانتظر الفرص�ة املناس�بة عاطفياً:تؤجل
قرار ارتباطك بمن تحب بسبب أزمة مادية.

القوس

أصحاب ب�رج القوس حظك لليوم مهنياً:تحدث
الكثير م�ن املفاج�آت املفرحة يف العم�ل والتى
تش�عر بالطمأنين�ة واألم�ان عاطفياً:ح�اول أن
تس�تمتع ب�كل لحظة مع الحبيب فأن�ت تدرك أن هذه
اللحظات ال تعوض.

الجدي

أصحاب برج الجدي حظك للي�وم مهنياً:تحاول
أن تنه�ي مهم�ة تش�كل عائ�ق بالنس�بة ل�ك
عاطفياً:تنتاب�ك ش�كوك تج�اه الحبيب وتش�عر أنه
غامض.

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:قد تواجه
اليوم الكثري من املعارضة من قبل أرباب العمل
تحلى بالصرب عاطفياً:الحبيب مش�تت وال يعرف
مصريه معك كن أكثر وضوحاً.

الحوت

أصحاب برج الحوت حظ�ك لليوم مهنياً:تواجه
خالل هذه الفرتة الكثري من املنافسين يف العمل
ك�ن ح�ذرا ومس�تعدا ً عاطفياً:الضغوط�ات الت�ي
تتعرض لها تجعلك تترصف بقس�وة م�ع الحبيب كن
حنونا ً معه.

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

 1456ـ تأس�يس جامع�ة
غرايفس�فالت ،لتك�ون الثانية
يف الرتتي�ب بني أق�دم جامعات
شمال أوروبا.
 - 1610تتوي�ج لوي�س الثالث
عشر ملً�كا على فرنس�ا يف
ريمس.
 - 1662تش�ارلز الثان�ي مل�ك
إنجلرتا يبيع دونكريك لفرنس�ا
مقابل  40ألف جنيه.
 - 1698انطلاق س�فارة عبد
هلال بن عائشة إىل فرنسا.
 - 1777الق�وات االمريكي�ة
ته�زم الربيطانيين يف معرك�ة
س�اراتوجا وذل�ك أثن�اء حرب
االستقالل االمريكية.
 - 1800بريطاني�ا تس�تويل
على مس�تعمرة كوراس�او
الهولندية.
 - 1912ان�دالع ح�رب البلقان
االوىل.
 - 1914الدولة العثمانية تعلن
الحرب عىل بلغاريا والعرب.
 - 1918قي�ام مملك�ة
يوغوسالفيا رسمًيا بالبلقان.
 - 1961الرشط�ة الفرنس�ية
تقت�ل ح�وايل  300مغترب
جزائري وذلك بإلقائهم يف نهر
السين يف باريس وذل�ك عقب

قصة وعربة
فت�اة اس�مها فاطمة عيد س�ويلم م�ن إحدى
قري محافظ�ة املنصورة ،يتيمة االبوين ،ربتها
عمته�ا التي لم يكن عندها أوالد .وعندما كربت
واصبحت يف س�ن الزواج ،تقدم لخطبتها شاب
من القري�ة ،لكن أمه رفض�ت الن البنت يتيمة
وال ع�زوة لها .فتاثرت البنت ،و ذهبت إىل عمدة
القري�ة ،راجية منه أن يك�ون وكيلها عند عقد
قرانها ،فس�خر منها ..ذهب�ت إىل مأمور املركز
أيضا ،فرفض .
فكتبت إىل جمال عبد النارص ترشح له قصتها،
و ترج�وه أن يطل�ب م�ن العم�دة أن يكون ويل
أمرها.
وكانت عادة الراحل الرئيس عبد النارص أن يقرأ
بنفس�ه الرسائل التي تأتيه من الناس ،ويطلب
من س�كرتريه الشخيص محمود الجيار حل أي

مش�كلة ،لكنه عندما قرأ رسالة فاطمة ،أتصل
بمحاف�ظ املنصورة ،و طلب من�ه أن يذهب إىل
القرية حيث تس�كن الفت�اة ،و يأخذ معه عدد
من ش�خصيات املحافظ ،و يطل�ب من العمدة
نصب صيوان ف�رح و ينتظر هناك و من معه،
الن مندوب من رئاس�ة الجمهورية سيحرض يف
ذلك اليوم بعد صالة الظهر.
ث�م اتص�ل عبد النارص بش�يخ االزه�ر و طلب
منه الحضور اىل القرص الجمهوري صباح ذلك
اليوم .و كان محمود الجيار قد اشترى قطعة
ذه�ب بقيمة  25جنيها دفع عبد النارص ثمنها
م�ن جيبه الخاص .وعند صالة الظهر كان عبد
النارص و ش�يخ االزهر و محم�ود الجيار أمام
بيت العمدة .و عندما ترجل من الس�يارة صعق
املحافظ و م�ن يف صحبته  ،وطلب عبد النارص

كلبي من أمس واليوم مايل أهد بيه
مدري انشد الجريان لو صوت عليه
*****
حيل أفرح أبملكاك يل مكبلك عيد
وصار الكلب بجفاك تنور اجاويد
*****
يمته األحبها اليوم تتالكه وياي
أخربها كلبي يذوب وبطرة جالي
*****
أيد ارتجي عل كاع ويد بدلييل
أنهض مابياش وكفه عل حييل
*****
مر الدهر ال صار اصرب وباريه
بلشت كلبي وياه وأدريبه ياذيه

من العمدة ش�خصيا أن يذهب و يحرض الفتاة
 ،و خطيبه�ا و أمه  ،و وق�ف عبد النارص وقال
للش�اب أنا وكيل و ويل أم�ر فاطمة ،فهل تقبل
زواجها ؟؟
ت�م عق�د زواجه�ا  ،الوكي�ل عب�د الن�ارص،
والشاهدين محمود الجيار و محافظ املنصورة،
و املأذون شيخ االزهر .

شخصيات من التاريخ

الصحفي ( أرثر أوين )خمرتع الكلمات املتقاطعة
حكاي�ة الكلم�ات املتقاطعة بدأت
بس�يطة بع�ض الشيء ،وتع�ود
بدايته�ا اىل العقد الثاني من القرن
املايض ،عندما رغبت احدى الصحف
االمريكي�ة ( نيوي�ورك وورلد ) يف
تضمين نس�ختها اليومية بإحدى
االلعاب املس�لية والت�ي تعمل عىل
جلب جمه�ور القراء اليها ،فكانت
ان كلفت احد الصحفيني العاملني
لديه�ا بالبح�ث ع�ن اح�دى هذه
االلع�اب القابلة ان تك�ون خطية
ضمن الصحيفة وان تكون مسلية
ج�دا ،لغاي�ات اجت�ذاب اكبر عدد
م�ن الق�راء والجمه�ور ،فلم تكن
سياس�ة تلك الصحيف�ة ان تكون
فقط اخبارية سياسية ،فقام هذا
الصحفي والذي يدعى ( أرثر أوين
) وهو باملناس�بة بريطاني االصل

ولكن�ه ق�ام بالهج�رة اىل الواليات
املتحدة االمريكية والعيش والعمل
هن�اك ،فق�ام بالبحث ع�ن بعض
االلع�اب التي ق�د تكون مناس�بة
مل�ا ترغ�ب الصحيف�ة بتضمينها،
وعندما لم يجد ما يشعره بالرضا،
ق�ام بمحاول�ة االختراع والت�ي
تفتقت عنه�ا عبقريته حتى وصل

اختبارات شخصية

م�ن املمك�ن ان يت�م تحلي�ل
الش�خصية م�ن االس�م وتحديدا ً
م�ن خالل عدد احرفه .فقد يكون
مؤلفا ً من حرفين او اكثر .وبنا ًء
على ه�ذا يمك�ن تحدي�د بع�ض
الطب�اع والصف�ات الش�خصية
التي يتم التمي�ز بها .وتعترب هذه
الطريقة من اكثر الطرق سهولة.
اذا ً م�ن امله�م م�ن اآلن وصاع�دا ً
التع�رف اكث�ر على ال�ذات م�ن
خلال ع�دد احرف االس�م .وهذه
اذا ً طريقة تحليل الش�خصية من
االسم بحسب عدد احرفه.
اذا ً يمك�ن اللج�وء اىل تحلي�ل
الشخصية من االسم وتحديدا ً من
خالل ع�دد االحرف الت�ي يتكون
منها .فهو ق�د يتألف من حرفني
مثل مي او م�ن ثالثة احرف مثل
لين او م�ن اربع�ة مث�ل عبري او
اكثر.
االسم من حرفني
يمك�ن ان ي�دل تكون االس�م من
حرفين على التمتع بش�خصية
هادئ�ة ومتوازن�ة .وه�ذا يعن�ي
الق�درة على التفكير باملش�اكل
بطريقة عقالنية وهادئة وبعيدة
كل البع�د عن االنفع�ال العاطفي
ال�ذي يس�بب ارت�كاب االخط�اء
غالباً .كما قد يشري هذا اىل القدرة
على التخلص من امل�آزق برسعة
وم�ن دون طل�ب املس�اعدة م�ن
اآلخرين يف معظ�م االحيان .وهذا
يكش�ف الثقة بالذات وبالقدرات
الخاصة والتمكن من استخدامها
بالشكل الصحيح.
االسم من  3احرف
يمك�ن ان يشير ه�ذا اىل التمت�ع
بال�ذكاء وق�وة الش�خصية .كما
ق�د يكش�ف التحلي بالصبر
والق�درة على تحم�ل املصاع�ب

مظاهرات ش�اركوا بها تح ًديا
لقان�ون حظ�ر التج�ول الذي
يمنع الجزائريني من الخروج.
 - 1979االعلان ع�ن فوز االم
تريزا بجائزة نوبل للسالم وذلك
ً
نظ�را لجهوده�ا االنس�انية يف
مساعدة فقراء الهند والعالم.
 - 1980إليزابيث الثانية ملكة
اململك�ة املتحدة تق�وم بزيارة
تاريخي�ة للفاتي�كان ،حي�ث
أصبح�ت أول ملكة تزور الحرب
االعظم.
 - 1999مجل�س ال�وزراء
الكويت�ي يقرر إيق�اف جريدة
السياس�ة ع�ن الص�دور مل�دة
خمس�ة أي�ام وذل�ك بس�بب
تعرضها لالمري.
 - 2001اغتيال وزير السياحة
االرسائيلي رحبع�ام زئيف�ي،
والجبه�ة الش�عبية لتحري�ر
فلسطني تعلن مسؤوليتها عن
الح�ادث انتقاًم�ا ملقتل أبوعيل
مصطف�ى على ي�د الق�وات
االرسائيلية.
 - 2001تأسيس رابطة الكتاب
الس�وريني يف املنفى بلندن.
 - 2013الس�عودية ترف�ض
العضوية غري الدائمة يف مجلس
االم�ن ،وعلل�ت ذل�ك بعج�ز

املجل�س ع�ن حل ع�دة قضايا
أهمه�ا القضية الفلس�طينية
واالزم�ة الس�ورية والسلاح
النووي يف الرشق االوسط.
 - 2013مقتل اللواء الس�وري
جام�ع أثناء مع�ارك دير الزور
يف الحرب االهلية السورية.
 2016انطلاق شنتش�و ،11سادس مهمة فضائية مأهولة
للصني وعىل متنها رائدي فضاء
يف مهمة مدتها  30يوًما.
ب�دء العملي�ة العس�كرية
الستعادة السيطرة عىل مدينة
املوص�ل يف ش�مال الع�راق من
مسلحي تنظيم داعش.
 - 2019انطلاق سلس�لة من
االحتجاج�ات الش�عبية يف
بيروت وعدة مدن لبنانية ّ
تندد
بالفساد وتردي الواقع املعييش
وفشل الحكومة اللبنانية
يف ح�ل املش�اكل االقتصادي�ة،
واملتظاهرون يطالبون برحيل
الرئاس�ات الثالث :الجمهورية
والحكومة واملجلس النيابي.
 - 2020ف�وز بأغلبية واضحة
لح�زب العمال بقيادة رئيس�ة
وزراء نيوزيلن�دا جاس�يندا
أردي�رن يف االنتخاب�ات العامة
النيوزيلندية .2020

غزل عراقي

جرب اخلواطر

العذراء

أصحاب ب�رج الع�ذراء حظك للي�وم مهنياً:ثق
بنفس�ك أكثر هذه هي نصيح�ة الفلك لك لليوم
فأنت تمتلك القدرات ولكنك ال تعرف كيف تستغلها
عاطفياً:ال�كالم وحده ال يكفي عليك أن تثبت باألفعال
مدى محبتك للحبيب.

حدث يف مثل هذا اليوم

11

اىل ه�ذا الناتج الجمي�ل ،ويف البدء
كان�ت الكلم�ات املتقاطع�ة على
ش�كل معني وليس مربعا ،وكانت
كاف�ة املربع�ات يف داخلها بيضاء،
فل�م يك�ن يوج�د فيه�ا اي مربع
اس�ود ،ولكن�ه ونظ�را للضرورة
تم تغيري ش�كلها بحي�ث اصبحت
ضم�ن الش�كل الحايل ،ام�ا تاريخ
ميالد هذه الكلمات املتقاطعة فقد
كان - 21كانون االول –  1913أما
الطري�ف يف االمر وانه م�ع ازدياد
ش�عبية ه�ذه اللعب�ة فق�د كانت
هناك بعض الصح�ف والتي تنظر
اىل هذه اللعبة عىل انها ال تس�تحق
ان توجد فيها  ،فهي ليس�ت جادة
كفاي�ة ،وليس�ت مفي�دة بل فقط
مضيعة للوقت ،ومن هذه الصحف
( نيويورك تايمز) ،والتي اضطرت

الحقا اىل تعدي�ل موقفها ،فقامت
بتخصيص مساحة من صفحاتها
لهذا اللغز املتقاطع.
وخلال الح�رب العاملي�ة الثاني�ة،
و ّزع الجي�ش األمريكي عىل ماليني
الجن�ود الذي�ن حارب�وا يف أوروب�ا
كتيب�ات الكلمات املتقاطعة لحلها
أثناء فرتات الهدنة .وكان االعتقاد
الس�ائد أنه�ا ترف�ع م�ن ال�روح
املعنوية للجنود.
وشكت مكتبة نيويورك العامة من
أن «الرصعة» الجديدة التي تسمى
الكلم�ات املتقاطعة دفعت باملئات
إىل املكتب�ة م�ن أج�ل االس�تعانة
بالقوامي�س واملوس�وعات لح�ل
ألغ�از الكلم�ات؛ ما عرق�ل جهود
طلاب العل�م م�ن االس�تفادة من
خدمات املكتبة.

من الفيسبوك

acebook

حتليل الشخصية حبسب عدد أحرف االسم

والنتائ�ج الت�ي يمك�ن ان ترتتب
عليه�ا .ويمك�ن ان يعن�ي ايض�ا ً
ق�وة االرادة وهو ما يس�اعد عىل
اح�داث التغيريات االيجابية يف كل
املناس�بات والظ�روف .ويدل عىل
التف�اؤل واىل االبتع�اد غالب�ا ً عن
االفكار السلبية.
االسم من  4احرف
م�ن املمك�ن ان يدل االس�م الذي
يتألف من  4احرف عىل شخصية
غري تقليدي�ة .فصاحبته مختلفة
تمام�ا ً ع�ن محيط�ه .والس�بب
انه يتس�م بطباع فري�دة ويطلق
اف�كارا ً ال يتش�اركه مع�ه اح�د.
وه�و م�رن ولين يف التعامل مع
الجمي�ع .وله�ذا يحظ�ى غالب�ا ً
بالكثير م�ن الش�عبية ويحصل
عىل محبة الجمي�ع .كما انه ويف
ومنتظ�م وم�ؤدب اىل حد يدهش
الكثريين.
االسم من  5احرف
يعني هذا التمتع بالطموح الكبري
والسري الدائم عىل طريق تحقيق
االحلام .اال ان�ه يمكن ان يشير
ايضا ً اىل املي�ل اىل التذمر والتعبري
عن ع�دم ال�رىض تج�اه الواقع.
وه�و م�ا ق�د يزع�ج الكثريي�ن
ويس�بب البع�د ع�ن املجتم�ع
والعزلة .ويدل االسم املؤلف من 5
احرف ايضا ً عىل القدرة عىل بناء
الخطط الناجحة من اجل ضمان
عيش مستقبل مميز.
االسم من  6احرف
يمك�ن ان يشير ه�ذا االس�م اىل
العناد وعدم الرتاجع عن املواقف
واآلراء وان كانت خاطئة بسهولة.
كما يدل عىل عدم االنس�جام مع
الذات بس�بب الطب�اع العصبية.
فصاحبة هذا االسم غالبا ً ما تعرب
عن الرأي وض�ده يف مدة قصرية.

ولهذا ال يثق بها الكثريون.
االسم من  7احرف
اذا كان االسم مكونا ً من  7احرف،
فه�ذا ي�دل على التمت�ع بالجرأة
والش�جاعة وعىل امتلاك القدرة
عىل خوض املغام�رات وان كانت
غري محس�وبة النتائ�ج كما عىل
القي�ام بالخط�وات الجديدة غري
املس�بوقة .وه�ذا يعن�ي تحقي�ق
النج�اح يف معظ�م املهم�ات التي
يتم القيام بها.

االسم من  8احرف واكثر
يشري تحليل الشخصية من االسم
وخصوص�ا ً اذا كان ع�دد احرف�ه
 8او اكث�ر ،اىل التمتع بش�خصية
غامضة وغري عادي�ة .ولهذا فهو
يثير اهتم�ام الكثريين ويس�بب
طرح العديد من التس�اؤالت .كما
يمكن ان يعني هذا الخجل والتحيل
باالخالق الرفيعة .اذا ً حان الوقت
إلج�راء تحلي�ل الش�خصية م�ن
االسم للتعرف اكثر عىل الذات.

كلمات متقاطعة

أفقي

1هضبة سورية محتلة
2دولة جارة لسوريا
3منطقة سياحية سورية  oهزار ولعب
4شخص بالغ  oلن نرضخ
5جسم سماوي  oبمعنى سوى (مبعثرة)
6الم يف األعىل  oترأس
7نهر صغري  oنقلم القلم
8أرض س�بخة مليئة باملاء والنباتات  oقرية س�ورية قرب
الحدود اللبنانية
9للنفي  oوحدة عملة اجنبية
10مدين�ة س�ورية جن�وب جبال ط�وروس ق�رب الحدود
الرتكية
رأيس
1ساحة الشهداء وسط دمشق  oأهال (بالعامية)
2ملل  oموبايل
3األساس واملنبع
4الشخص الذي يتوىل األمور  oيف السلم املوسيقي
5ثياب  oالالحرب
6حرف ناصب  oصنف
7الكاتب أو الخطاط املنمق لكتابته  oنزيل الوسخ باملاء
8شاعر عربي سوري راحل
9مملكة سورية قديمة
10أهم أسواق سوريا

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
يمتلك بندقية قنص خاصة

تطوير “كلب آلي” قد يغير مستقبل الحروب!
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أول بساط حمام ذكي يساعد على
مراقبة الحالة الصحية
ب�دأ التط�ور التقن�ي يف الوص�ول
لجميع األدوات الت�ي لم تكن ذكية
أب� ًدا ،إذ إن املنبه�ات ،والس�اعات،
وحتى أقف�ال األبواب ق�د أصبحت
ذكية وقادرة عىل تقديم اس�تفادة
أكرب للمس�تخدمني ،ويأت ي lBBa
 anceالس�تكمال هذا التطور وهو
بس�اط حم�ام ذك�ي يس�اعد عىل
مراقبة الحالة الصحية.
وقد ت�م تطوير ه�ذا البس�اط من
ط�رف رشك�ة ناش�ئة فرنس�ية
كابتكار مميز يستغل أداة موجودة
يف كل من�زل ،أال وه�و البس�اط
أو الس�جادة املوج�ودة أم�ام باب
الحمام.
ويأتي بساط الحمام الذك ي lBBa
 anceمن تصميم رشكة Baracoda
 .Daily Healthtechوهو قادر عىل
التعرف عىل “بصمة القدم” ،حيث
إن البس�اط يتعرف عىل املس�تخدم
الواقف فوقه ،وعليه فإنه مناس�ب
لجمي�ع أف�راد العائل�ة م�ع فصل
بيانات كل فرد عن اآلخر.

ويقدم هذا البس�اط إضافة مميزة
ملنتج�ات املن�زل الذك�ي ،وتجرب�ة
االس�تخدام بس�يطة وال تحت�اج
لتدخل املستخدم ،وذلك ألن البساط
يعم�ل تلقائ ًي�ا بمج�رد أن يخ�رج
املس�تخدم من الحمام ويقف فوقه
لتجفيف قدميه.
ويق�دم بس�اط  BBalanceدعمً�ا
لتقني�ات بلوت�وث وواي-فاي كما
أن�ه ق�ادر على االتص�ال بتطبيق
مخصص مت�اح لهواتف أندرويد و
 ،iOSومن خالل هذا التطبيق يمكن
تتب�ع جميع القياس�ات التي يقوم
بها البساط.
ويتمكن بس�اط  BBalanceالذكي
م�ن قي�اس ال�وزن ،وتركي�ب
الجس�م ،وم�ؤرشات الحال�ة
الصحي�ة العام�ة ،إىل جانب
حال�ة الجس�م م�ن حي�ث
الوضع وطريقة الوقوف.
كم�ا يق�وم البس�اط
بحس�اب ك�م أكرب من
البيانات املتخصصة.

أنه�ت الفنان�ة بشرى ،مدي�ر
العملي�ات بمهرج�ان الجون�ة
الس�ينمائي ال�دويل ،خالفها مع
الفن�ان محم�د رمض�ان ،بع�د
تقديمها باقة زهور له.
وتفاجأ الفن�ان محمد رمضان،
بالهدي�ة التي قدمتها له الفنانة
برشى ،وق�ال“ :الصل�ح خري”،
وقام بتقبيلها عىل الهواء.
الجدي�ر بالذك�ر أن ال�دورة
الخامس�ة من مهرجان الجونة
انطلق�ت مس�اء الخمي�س،
بحض�ور ع�دد كبري م�ن نجوم
الفن.

كش�فت رشك�ة التواص�ل
االجتماعي (فيس بوك) أن النسخ
االحتياطية املشفرة من طرف إىل
طرف ملنصة (واتس�آب) لنظامي
التش�غيل  iOSوأندرويد أصبحت
متاحة ،أمس الخميس.
وقدم�ت الرشك�ة التش�فري
الش�امل للمحادث�ات لس�نوات،
ولك�ن مع ه�ذا التغيير الجديد،
يمكن�ك الحص�ول عىل املس�توى
نفس�ه من التش�فري مع النسخ
االحتياطي�ة الخاص�ة بك.ويت�م
ط�رح املي�زة ببطء لألش�خاص

مسؤوليتنا يف املرحلة
املقبلة

حماولة جديدة للصلح بني أصالة وأنغام
ال يزال الثنائ�ي ،أنغام وأصالة،
يف حالة خصام رغ�م محاوالت
أصالة للصلح بينهما ،لكن األمر
لم ينجح حتى وقتنا الحايل.
حي�ث عل�م أن نيش�ان يحاول
مجددا ً للصلح بني أنغام وأصالة
وأن�ه ع�رض األمر على أصالة
التي رحبت بالخطوة كثرياً .أما
انغ�ام فينتظ�ر نيش�ان الوقت
املناسب للتحدث معها.
كذل�ك يتردد أنه يف ح�ال نجاح
ذلك ،س�تكون خطوته الجديدة
أن يجمعهم�ا مع�ا ً يف حلق�ة
تلفزيوني�ة خاصة عرب شاش�ة
الـأم بي يس.

وكان�ت أصالة ق�د حاولت قبل
فرتة إنه�اء الخالف�ات بينهما،
خاص�ة بع�د انفصاله�ا ع�ن
طارق العري�ان وانفصال أنغام
عن أحم�د إبراهيم أيض�اً ،لكن
تج�ن ثمارها ،إذ
محاولته�ا لم
ِ
أن أنغام لم تقبل عودة الصداقة
بينهما كما كانت من قبل.
ب�دأ نيش�ان بع�رض حلق�ات
برنامجه الجديد «جلسة عمر»
الذي عاد به إىل شاشة تلفزيون
الـأم بي يس ليجمع عددا ً كبريا ً
م�ن نج�وم الع�رب يف لق�اءات
خاصة يكش�فون م�ن خاللها
عن أرسار ألول م�رة ،وقد أنهى

سعد حمسن خليل

نيش�ان بالفعل تسجيل حلقات
الربنام�ج م�ع كل م�ن راش�د
املاجد وس�لطان الطرب جورج
وس�وف ومحمد عب�ده وماجد
املهندس.
وس�تضم حلق�ات الربنام�ج
مفاجآت وأرسارا ً يكش�ف عنها
ضي�وف نيش�ان للم�رة األوىل
للجمهور خالل سنوات الشهرة
والنجومية والنج�اح لكل فنان
ّ
يحل ضيفا ً عىل «جلس�ة عمر»
لنيشان.
كذلك ستتناول الحلقات الحديث
ع�ن أه�م محطاته�م الفني�ة
وتقييمهم لتجاربهم بشفافية.

جديد الفنانة املغربية فاتي مجالي حصرياً على أنغامي
أصدرت الفنانة املغربية ،فاتي جمايل،
أغنية جديدة تحت عنوان TabTab
حرصيا ً عىل تطبيق أنغامي.
األغني�ة م�ن كتاب�ة عاط�ف
زينايش وفات�ي جمايل ،ومن
إنتاج عاط�ف زينايش ،فيما
أُخرج�ت م�ن ط�رف حمزة
غونين ،و ،Tab Tabس�تكون
مزيج�ا ً بين اللهجتني املرصية
والفرنسية.
وأعرب�ت الفنانة املغربية فاتي جمايل
عن س�عادتها بهذا املول�ود الغنائي الجديد،
حي�ث رصّ حت بأنها ألول م�رة تختار أغنية تكون
كلماته�ا مزيج�ا ً بني لهجتني مختلفتين ،آملة أن
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تنال إعجاب متابعيها.
ُيش�ار إىل أن النجم�ة املغربي�ة
حص�دت نجاح�ا ً كبيرا ً خالل
األغنيتين الس�ابقتني الت�ي
أصدرتهم�ا ،وه�ي «غلط�ة
كبرية» و»عفواً».
الجدي�ر بالذك�ر أن أنغام�ي
هي منصة رقمية للموسيقى
متوف�رة على كل أنظم�ة
التش�غيل واألوىل م�ن نوعه�ا يف
الشرق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا،
بمكتبتها املوس�يقيّة الضخمة الّتي تحتوي
على أكثر م�ن  50مليون أغني�ة و  4ماليني فنان
وأكثر من  70مليون مستخدِم.

عىل بركة الله انتهت قبل ايام االنتخابات النيابية ،وتنافس عىل اشغال
عضوية املجلس يف دورته القادمة آالف املرشحني ،وبعد ظهور النتائج
فالسؤال الذي يتداوله كل مواطن عراقي محب لهذا الوطن هو :ماذا
سيقدم النائب الجديد من انجازات لخدمة العراق املنهك ،وهل سيكون
الفائز نائب وطن ام نائب خدمات؟ ...وكلنا بعد ما شاهدناه من تردي
الخدمات والفساد املايل واالداري نتمنى ان تكون الدورة الحالية دورة
متميزة يف العطاء ،وان يتمتع النائب الفائز بقسط وافر من املسؤولية
ويراعي احتياجات املواطنني وليس احتياجاته الخاصة ،وان يكون
عىل تواصل حقيقي مع املواطن بعد فوزه ،وان يكون نظيف اليد
ويقدم خدماته للجميع من دون استثناء ،وان يتواصل مع قاعدته
االنتخابية بعد فوزه ،ال ان يغلق بابه بوجه ناخبيه ،وان يعمل ضمن
خطة طوارئ محكمة من خالل التنسيق مع كل الخريين يف هذا البلد.
أما عن دورنا نحن كمواطنني ،فال بد ان نضع امام اعيننا معضالت
الوطن اوال قبل كل يشء ،وعندما تكون خياراتنا يف هذا االتجاه نكون
قد أسهمنا يف خدمة الوطن واوصلنا اىل املجلس النيابي مَ ن هم ٌ
أهل
للتمثيل الصحيح ،ونعني هنا انه عندما اخرتنا ان نذهب اىل صناديق
االنتخابات نكون قد حكمنا ضمائرنا وعواطفنا الشخصية ،واخرتنا
مَ ن هو االصلح واالجدر واالقدر عىل تمثيلنا كون تجارب االنتخابات
السابقة جعلت مواطننا يعرف حق املعرفة مَ ن هو اهل ليكون يف
املجلس النيابي وتحت قبة الربملان ،ويف كل االحوال فاملطلوب من
النائب الفائز ان ال يخيب ظننا به ،وان يكون معيارا لألهلية العلمية
واالخالقية والوطنية ،وان تكون النزاهة من اهم الصفات التي تالزم
اخالقه ..ويف كل االحوال نقول اننا ال نريد نائبا بمستوى عقلية املهاتما
غاندي او نلسن مانديال ،وال بمستوى نزاهة الزعيم عبد الكريم قاسم
الذي قتل وهو ال يملك غري بضع دنانري يف جيبه وال يملك دارا او قرصا
فارها مثلما يملكه اصحاب الوجاهة واملعايل والخشم العايل ..وختاما
نقول للنائب ال تضيع ظننا يف االختيار ،وكن اكثر مسؤولية ودراية يف
تأدية واجبك ،ولتكن خري مَ ن يمثلنا يف حب الوطن قبل حب القبيلة
او العشرية ،وليكن شعار النائب الجديد املنتخب :عشريتنا هي العراق
وال يوجد يشء اسمى من حب العراق.

تعرض دوللي شاهني للضرب املربح من قبل جمهولني
كشف ،عصام ميالد نرص الله ،املستشار
اإلعالمي للفنانة دوليل شاهني،
عن تعرضها للرضب املربح من
قبل مجهولني ،ونقلت عىل
أثره للمستشفى ،دون أن
يكشف تفاصيل أكثر عن
الواقعة وأسبابها.
وقال عصام نرص الله ،عرب
صفحته الرسمية عىل موقع

«فيس بوك»« :سندريال لبنانية ،دوليل
شاهني تتعرض للتعنيف ،ربنا يشفيكي
السندريال اللبنانية دوليل شاهني».
ونقلت مجلة الجرس اللبنانية عن مدير
أعمالها أن دوليل تعاني من حالة نفسية
سيئة ،وال تستطيع الحديث حال ًيا ،مش ً
ريا
إىل أنها ستكشف تفاصيل الواقعة،
واملعتدين عليها فور تحسن حالتها
الصحية والنفسية.

ومن جهة أخرى ،تجسد الفنانة دوليل
شاهني ضمن أحداث مسلسل «املماليك»
شخصية ناني خبرية أبراج ،حيث انتهت
من تصوير أكثر من نصف مشاهدها يف
عدد من األماكن بطريق املنصورية ،ومن
املقرر عرضه يف شهر ديسمرب املقبل.
من ناحية أخرى ،يواصل فريق عمل
مسلسل «املماليك» تصوير عدد من املشاهد
بأحد استوديوهات مطنقة شربامنت ،حيث

بعد سريين عبد النور ومايا دياب

نادين جنيم وجلني عمران يف
التجربة نفسها

قررت ،نادين نسيب نجيم ،أن
تكثف وجودها يف مرص خالل
الفرتة األخرية ،فبعد حضورها
فعاليات مهرجان الجونة
السينمائي الذي كانت تعتذر
عنه خالل دوراته املاضية
الرتباطاتها املستمرة ،يبدو أن
هذه املرة ستشارك يف أكثر من
حدث .
بتاريخ  29أكتوبر ،تبدأ فعاليات
مهرجان «سوشياليستا» الجديد بعد
نجاح دورته املاضية التي انطلقت يف
مرص قبل شهور ،وشهدت مشاركة
كبار نجوم العالم العربي كضيوف رشف
املهرجان ،بداية من الهضبة عمرو دياب

وسريين عبد النور وأصالة نرصي ومايا
دياب والسوبر ستار راغب عالمة ونيليل
كريم ،وهذه املرة ستطل نادين نسيب نجيم
كضيفة رشف للمهرجان ،حيث وافقت
عىل املشاركة يف الحدث؛ وهو األمر الذي
أكدته مصادر خاصة ،حيث جرى االتفاق
معها وستطل عىل جمهورها املرصي يف
دورة «سوشياليستا» القادمة.وأعلنت إدارة
«سوشياليستا» استضافتها للجني عمران يف
دورتها الجديدة ،باإلضافة إىل مي عمر التي
ستشارك أيضا ً يف فعاليات الحدث املنتظر.
الجدير بالذكر أن كالً من جيهان عالمة
وداليدا عياش شاركن يف الدورة املاضية
لـ»سوشياليستا» التي حققت نجاحا ً واسعا ً
قبل أشهر قليلة.

اسامة النجيفي

عدنان الطائي

انتهى أبطاله من تصوير مايقرب من %75
للحاق بعرضه يف شهر ديسمرب املقبل.
ويتوىل بطولة العمل الفنانني رانيا يوسف
وبيومي فؤاد ودوليل شاهني ونانيس صالح
وسيدرا ورامي وحيد وعمر حسن يوسف
وحنان سليمان وعفاف رشاد ،وينتمي
مسلسل «املماليك» ،إىل نوعية األعمال
الطويلة التي تدور أحداثها يف  60حلقة،
وهو عمل اجتماعي تشويقي.

ريهام تكشف عن مشاركتها إياد
نصار يف مسلسل جديد
أعلنت الفنانة ،ريهام عبد الغفور ،عىل
هامش مهرجان الجونة يف دورته الخامسة
أنها تشارك الفنان إياد نصار يف مسلسله
الجديد من إخراج مريم أبو عوف ،وينتمي
لنوعية الـ 10حلقات ،ومن املقرر عرضه
عىل إحدى املنصات اإللكرتونية ،ولم
يستقر صناعه عىل اسم نهائي له ،وجارى
التعاقد مع باقي فريق العمل خالل الفرتة
املقبلة.
وتابعت ريهام ،يف ترصيحات تليفزيونية
لها ،أثناء تواجدها عىل ريد كاربت مهرجان
الجونة :أنها تستأنف تصوير مشاهدها
يف مسلسل «الغرفة  ،»207بعد انتهاء
مهرجان الجونة ،وتقع أحداثه داخل فندق
أرص مالكه عىل بقاء الغرفة  207رغم
األهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة،
حيث تودي بحياة كل من يقطنها ،إذ إن
الكثريين دخلوا الغرفة  207لكن قليلني

فقط استطاعوا النجاة منها.
والعمل مأخوذ عن مجموعة قصصية
للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تحمل
اسم «الغرفة  »207صدرت يف البداية
عام  2008وأعيد نرشها يف طبعة جديدة
عام  ،2017وتدور أحداثه يف  10حلقات
للعرض عىل إحدى املنصات الرقمية خالل
الفرتة املقبلة.
مسلسل «الغرفة  »207سيناريو وحوار
السيناريست تامر إبراهيم ،وإخراج تامر
عرشي ،وتعتمد أحداثه عىل  3شخصيات
رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد
الغفور وناردين فرج ،مع ظهور فنان
وفنانة كضيف رشف يف كل حلقة من
حلقات العمل الذي يشارك فيه مراد مكرم،
مريم الخشت ،يوسف عثمان ،أحمد
مجدي ،مها أبو عوف ،أحمد خالد صالح،
إنجي أبو زيد.

حسني اجلسمي« ..دق القلب» لألغنية العراقية

تغريدات

(واتسآب) يطرح النسخ االحتياطية
المشفرة منه
الذين يس�تخدمون أحدث إصدار
م�ن التطبي�ق ،واتخ�ذت املنصة
ه�ذه الخط�وة إلغلاق إح�دى
الط�رق الصعبة الت�ي يمكن من
خاللها اختراق االتصال الخاص
بين األف�راد عبر التطبيق.كذلك
يجري تخزين نس�خ (واتس�آب)
االحتياطي�ة يف آي�كالود أو غوغل
دراي�ف ،غير أن ه�ذا يعن�ي أنه
يمكن لرشكة آبل أو غوغل تسليم
النسخ االحتياطية إىل الحكومات
أو س�لطات تطبي�ق القان�ون إذا
اضطرت لذلك.
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أحيا نجم الغناء العراقي والعربي (كاظم
الساهر) حفلة يف ساحة الوصل ،القلب
النابض إلكسبو  2020يف دبي .
عاد الساهر املتألق ليشعل املرسح بعد سنتني
من التباعد ويفتتح يف حفلته سلسلة من
الحفالت املبهرة بعنوان «أمسيات خالدة»
تستمر لستة أشهر ويحييها أملع النجوم يف
عروض لم يسبق لها مثيل.
عشاق كاظم الساهر استمتعوا مع أجمل
األغاني الخالدة لهذا املوسيقار ،وتفاعلوا
معه بشكل كبري.
غني عن التعريف
العربية
قيرص األغنية
ّ
وألبوماته من األكثر مبيعا ً عاملياً.

تطوير تقنية مذهلة تتنبأ
بحوادث المرور
ط�ورت مجموعة من العلماء تقنية تعمل بال�ذكاء الصناعي ،للتنبؤ
بالنق�اط التي يمكن أن تحدث فيها ح�وادث مرورية وبدقة جغرافية
عالية.ويمك�ن لنظام الذكاء الصناعي ه�ذا أن يتنبأ بعدد الحوادث خالل
إط�ار زمن�ي معني يف نطاقات بدق�ة  5أمتار ،وهو ما يكف�ي لتحديد مكان
وق�وع الح�وادث بوضوح.ويق�ول الباحث�ون القائم�ون على التقنية ،إن
خرائط النقاط الس�اخنة الس�ابقة غير دقيقة إىل حد كبير ،وال تظهر إال
أماك�ن وقوع الح�وادث يف املايض.ويوفر نظ�ام الذكاء الصناع�ي الجديد،
ق�درة تنبؤية عالية الدقة خالل فرتة زمنية معينة يف املس�تقبل ،مع تحديد
ع�دد الحوادث يف نق�اط جديدة حيث لم تكن هناك ح�وادث من قبل.واألمر
األكث�ر إث�ارة لإلعج�اب ،هو أن نظ�ام التنبؤ يعم�ل يف أي مدين�ة أو طريق
حت�ى لو لم يكن لدي�ه بيانات عن الحوادث املاضية.ط�وّر علماء من مخترب
عل�وم الكمبيوتر والذكاء الصناع�ي يف معهد ماساتشوس�تس للتكنولوجيا،
نظ�ام التعلم الجدي�د ،من خالل الجمع بني كمية كبرية م�ن بيانات الحوادث
التاريخية ومس�ارات  GPSاملس�جلة يف الس�يارات ،والخرائط ،وصور األقمار
الصناعية عالية الدقة.وبمجرد تدريب املهندسني عىل بيانات من عامي 2017
و ،2018توقع�وا جمي�ع الح�وادث يف  2019و 2020يف مدن ،مث�ل :نيويورك،
وشيكاغو ،وبوسطن ،ولوس أنجلوس.وعند مقارنة نتائج الباحثني بالبيانات
ً
ناجحا يف التنبؤ
الحقيقية خالل تلك السنوات ،أظهرت النتيجة أن النظام كان
بالحوادث يف نقاط جديدة عالية الخطورة ،عىل الرغم من أنه لم يتم تس�جيل
ً
املرحلة.ووفقا للباحثني ،يمكن اس�تخدام هذا النموذج
حوادث س�ابقة يف تلك
لالس�تدالل عىل خريطة الح�وادث حتى يف غياب بيانات الح�وادث التاريخية،
وهو أمر يمكن اس�تخدامه لتخطيط املدينة ،واتخاذ القرارات.ويمكن للتقنية
الجديدة أن تمكن السائقني من تجنب الحوادث املحتملة يف الوقت الفعيل ،كما
ستكون رشكات التأمني قادرة عىل إنشاء نماذج تنبؤية تساعد بضبط تحليل
املخاطر الذي سيؤثر بدوره عىل أسعار البوليصة.
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النجم كاظم الساهر حييي «ليالي أمسيات خالدة»
يف إكسبو  2020دبي

قبلة وباقة زهور
تنهي خالف حممد
رمضان وبشرى
أصبحت ”الكالب الروبوتية“ تمتلك بندقية قنص خاصة بها ،ما يس�لط
الض�وء عىل مس�تقبل الح�روب وتكنولوجي�ا التحكم عن بع�د ،بعد أن
صممت رشكة ” “SWORD Defense Systemsاألمريكية هذا السالح.
وتقول الرشكة ،التي تتمثل مهمتها األساسية يف تصنيع أنظمة أسلحة
متطورة ،إن البندقية ذات األغراض الخاصة ” “SPURيمكن استخدامها
مع العديد من املنصات غري املأهولة التي يتم التحكم فيها عن ُبعد.
وعرض�ت الرشكة البندقية املثبت�ة عىل الكلب الروب�وت ”“Vision-60
رُباعي األرجل الذي أنتجته رشكة ”.“Ghost Robotics
ُ
وتشير الرشك�ة إىل أن بندقي�ة القنص تتمي�ز بمجموع�ة متنوعة من
ُ
املستش�عرات والكامريات التي تمكنها من العمل يف العديد من الظروف
املُختلف�ة ،بم�ا فيه�ا العم�ل يف اللي�ل أو الظالم بش�كل ع�ام .ويمكن
لـ“ “SPURاصطياد األهداف حتى مدى  1200مرت.
وباستطاعة املشغل عن ُبعد تحميل البندقية من مسافة آمنة ،باإلضافة
إىل املي�زات التي تس�مح له أيضا بإزالة األعطال وتفريغ السلاح ،حيث
ُتمكن هذه األسلحة البرش من البقاء عىل مسافة آمنة بعيدا عن القتال،
بدال من إرسالهم إىل بيئة خطرة.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

االنتخاب��ات وس��يلة متثل حق��ا وواجبا هدفها
محل رس��الة الش��عب الجناز تطلعات��ه ،ومهما
كانت النتائج فإن الوالء للشعب ومحل تطلعاته
ال يتوقف أمام وس��يلة واحدة ،ذلك أن الدفاع
عن حق الشعب وإرادته شرف ال ميكن التخلي
عنه ،أو ربطه بوسيلة واحدة .

إذا مجعن��ا مقاع��د الكت��ل ال�تي يعتق��دون
حبصوهلم عليها وفقا لتصرحياتهم س��يكون
لدين��ا برملان من  500مقع��د !! الن اجلميع
طلعوا فايزين ولديه��م مقاعد مغيبة ! هاي
اشلون تنحل ؟

أغنية جديدة من اللون الغنائي العراقي،
طرحها سعادة الفنان اإلماراتي حسني
الجسمي «السفري املفوض فوق
العادة» بعنوان «دق القلب» ،يتعاون
بها مع الشاعر العراقي رامي العبودي،
متضمنة كلمات عاطفية تحمل
أحاسيس العاشق الذي يصف عشقه
بأسلوب متميز مختلف ،حيث أتقن أداء
اللهجة العراقية املحببة لدى الكثري يف
بلدان الوطن العربي.
ويتعاون الجسمي باألغنية الجديدة «دق
القلب» مع الفنان العراقي نور الزين
يف التلحني ،ويجدد تعاونه يف التوزيع
املوسيقي ومكساج وماسرت مع الفنان
حسام كامل ،وقد تميز اللحن والتوزيع
باستخدام اآلالت الغربية إىل جانب
اإليقاع الخليجي املمزوج بالعراقي.
هذا وقد ُطرحت أغنية «دق القلب» من

خالل قناة حسني الجسمي الرسمية
يف موقع  ، YouTubeإىل جانب
جميع اإلذاعات الخليجية والعربية

وجميع املكتبات املوسيقية واملنصات
اإللكرتونية املتخصصة يف عرض
األغنيات.

