بال كفيل ..الرافدين مينح رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 50مليوناً قروضاً للموظفني
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
حدد مرصف الرافدين ،امس االثنني50 ،
مليونا ً
كقروض للموظفني ،بال كفيل.
ٍ
وذكر بيان للمرصف ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن «مرصف الرافدين
منح قروض  50مليونا للبناء والرتميم
للموظفني».وأكد البيان أن «هذه
القروض بدون كفيل وبضمانة « املاسرت
كارد».

« 12الزوراء» تهنئ العراقيني واألمة
صفحة اإلسالمية باملولد النبوي الشريف

تتقدمُ أرسة تحرير جريدة «الزوراء» بأحر التهاني وأزكى التربيكات
اىل الشعب العراقي واألمتني العربية واالسالمية بمناسبة ذكرى مولد
الرسول االعظم محمد «صىل الله عليه وآله وسلم».
مس�تذكرين م ًعا يف عيد املولد النبوي الرشيف سيرة رسولنا الكريم
العطرة وأخالقه العظيمة وصفات�ه الكريمة ،ونجعله قدوتنا ً
دوما..
س�ائلني امل�وىل  -عز وجل -بهذه املناس�بة أن يمن على بلدنا العراق
وبالد املسلمني بالخري والسالم واألمان.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م
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العراقيون حييون الذكرى العطرة ويبتهلون إىل اهلل أن حيفظ البالد من البالء والوباء

حتت شعار “حممد قدوتنا” ..جامع اإلمام األعظم حيتضن حفال بهيجا مبناسبة املولد النبوي الشريف

الزوراء /خاص:
احتضن جامع االمام ابي حنيفة النعمان
يف منطقة االعظمي�ة ببغداد حفال بهيجا
بحض�ور مئ�ات االالف م�ن املواطنني و
ش�خصيات سياس�ية ودينية بمناس�بة
مولد النب�ي محمد (صىل الل�ه عليه وآله
وس�لم) ،وفيما ابتهل املحتفل�ون اىل الله
ان يحفظ البلاد من البلاء والوباء ،دعا
رئيسا الجمهورية والوزراء اىل رضورة ان
تكون هذه املناسبة فرصة لتوحيد الصف
الوطني وتغليب لغة الحوار.
ٌ
ٌ
بهيج مس�اء اول امس األحد
حفل
وأقيم
يف جام�ع اإلم�ام أب�ي حنيف�ة النعم�ان
بمناس�بة ذكرى املولد النب�وي الرشيف،
وتح�ت ش�عار (محمد قدوتن�ا) ،وحرض
الحف�ل رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي  ،ووزير الثقافة حس�ن ناظم
ووزير الداخلية عثم�ان الغانمي ،وجمع
غفري من الدبلوماسيني العرب واملسلمني
وشخصيات دينية .وألقى رئيس الوزراء،
ً
كلم�ة يف الحف�ل
مصطف�ى الكاظم�ي،
جاء فيهاَّ :
إن رس�ولنا األعظم هو رسالة
أخالق وعمل وتضام�ن ،والقيم املحمدية
ه�ي قيم العدل واملس�اواة والنزاهة وعىل
هذا الطريق سنميض معا ً لخدمة األجيال
القادمة .وأضاف :أننا نقف هنا اليوم بني
أهلنا وأحبتنا لنحتفي معهم باملولد النبوي
الرشيف يف مدين�ة األعظمية العزيزة عىل
القل�ب .وتاب�ع :أنن�ا نختصر جملة من
املعاني اإلنسانية السامية التي اتصف بها

الرسول ،وكانت جوهر رسالته التي دائما ً
ما نقول إنها بدأت برجل واحد وأصبحت
أم�ة .مشيرأ إىلَّ :
أن بع�ض تل�ك املعاني
بحاجة إىل تذكري دائم ،فالفاس�د مثالً هو
من تخىل عن قيمه األخالقية والسياس�ة
ه�ي الت�ي تعن�ي يف الحقيق�ة خدم�ة
الن�اس ،وقيادته�م لألفض�ل ،ورعايتهم،
وح�ل نزاعاته�م ومش�اكلهم .الفت�ا ً اىل:
َّ
أن السياس�ة أصبح�ت تعني لدى البعض
مفاهي�م االبت�زاز والك�ذب ،والتدلي�س،

والرصاع ،وخ�داع الناس.وأكد :أننا اليوم
نفي بعهدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات
نزيه�ة مبك�رة ،والن�اس اخت�ارت م�ن
يمثلها ،وهؤالء النواب الجدد سيمارسون
دوره�م يف مجلس الن�واب الجديد .مبيناً:
َّ
أن النواب الج�دد عليهم واجبات أخالقية
ووطنية تجاه ش�عبهم ،بل عليهم واجب
إع�ادة ثق�ة الن�اس بالعم�ل الس�يايس،
وإع�ادة الثق�ة بالديمقراطية.وخت�م
كلمت�ه بالق�ول  :إننا اليوم أم�ام مرحلة

جديدة نس�تلهم فيها كل العرب والدروس
املاضي�ة ،وعلين�ا أن نضع أيدين�ا بأيدي
بعضنا ،ونتج�اوز الخالفات واالجتهادات
الحزبية ،أو الش�خصية للعبور ببلدنا إىل
ب�ر األم�ان ،وتوفري ما يس�تحقه ش�عبنا
من رفاه واس�تقرار وبن�اء .وقدمت فرقة
األناش�يد الديني�ة التابعة للوقف الس�ني
ً
مجموع�ة من األناش�يد التي تغنت بحب
س�يد الكائن�ات ورس�ول الرحم�ة محمد
(ص).واهدى رئيس ديوان الوقف السني،

سعد حميد كمبش ،إىل رئيس الوزراء أكرب
لوحة فنية للخطاط (جاسم حميد) والتي
ترم�ز اىل مول�د النبي الرشي�ف باإلضافة
لعب�اءة إسلامية .ويف خت�ام الحفل ،قام
رئي�س ال�وزراء برفق�ة وزي�ر الثقاف�ة
بزيارة مرق�د اإلمام أبي حنيف�ة النعمان
واالطالع عىل بع�ض املعروضات الرتاثية.
من جهته ،هن�أ رئيس الجمهورية ،برهم
صال�ح ،ام�س االثنين ،الش�عب العراقي
بمناس�بة ذكرى املولد النب�وي الرشيف،
معتبرا ً أنها مناس�بة عظيمة الس�تلهام
القيم ّ
النبيلة وال�دروس والعرب من عطاء
وسيرة الرس�ول يف االنتص�ار للسلام
واملحبة والتآخي بني البرش.وقال الرئيس
برهم صال�ح ،يف برقي�ة التهنئ�ة تلقتها
“ال�زوراء” :إن البل�د يم�ر بظ�رف دقيق
وأمامه تحديات جس�يمة واس�تحقاقات
وطني�ة كبرى ،تس�توجب توحيد الصف
الوطن�ي وتغلي�ب لغ�ة الح�وار وتقدي�م
مصالح البلد العليا ،واالنطالق نحو تلبية
اس�تحقاقات البل�د وتطلع�ات العراقيني
يف الحي�اة الح�رة الكريمة.وأض�اف :أن
احرتام إرادة الشعب والعملية الدستورية
واملسار السلمي يف البلد هو واجب وطني،
وإن االعرتاض�ات عىل نتائ�ج االنتخابات
حق مكف�ول يؤك�ده الدس�تور واللوائح
والقوانني االنتخابي�ة ،وأن التعامل معها
يكون يف الس�ياق القانوني والسلمي من
دون التعرّض إىل األم�ن العام واملمتلكات
العامة وسالمة البلد.

اللجنة العليا للصحة والسالمة توافق على دخول اجلمهور إىل املالعب
فيسبوك تصنّف الصحفيني شخصيات عامة حلمايتهم من املضايقات

ص6
ص8

الالمي يتسلم نسخة من تقرير بعثة االحتاد
األوربي ملراقبة االنتخابات يف العراق

بغداد /الزوراء:
تس�لم نقيب الصحفيني العراقيني ،مؤيد
الالمي ،نس�خة م�ن تقرير بعث�ة االتحاد
األورب�ي ملراقبة االنتخابات الربملانية التي
ج�رت يف الع�راق يف الع�ارش من الش�هر
الجاري.وذكرت نقابة الصحفيني يف بيان
تلقته «ال�زوراء» :أن «نقي�ب الصحفيني
العراقيين ،مؤيد الالمي ،تس�لم نس�خة
من تقرير بعث�ة االتحاد األورب�ي ملراقبة
االنتخاب�ات الربملانية التي جرت يف العراق
يف العارش من الشهر الجاري ،وذلك خالل
اس�تقبال نقي�ب الصحفيين للمس�ؤول
اإلعالم�ي لبعث�ة االتح�اد األورب�ي ،االن
شابو» .وأكد الالمي ،خالل اللقاء ،بحسب
البي�ان :أن «نقابة الصحفيين العراقيني
لعبت دورا بارزا يف تسهيل عمل اإلعالميني
والصحفيني ي�وم االقرتاع ،حيث تواجدت

وس�ائل اإلعلام يف العدي�د م�ن مراك�ز
االقرتاع لتغطية سري االنتخابات الربملانية
« .مشريا اىل «التنس�يق العايل بني النقابة
واملفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات
األم�ر ال�ذي أدى إىل انس�يابية التغطي�ة
اإلعالمي�ة» .من جانبه ،أش�اد املس�ؤول
اإلعالم�ي لبعث�ة االتحاد األورب�ي بالدور
البارز والجهد املتمي�ز لنقابة الصحفيني
العراقيني يف التغطية اإلعالمية وتس�هيل
عم�ل الصحفيين والك�وادر اإلعالمية يف
ي�وم االقتراع .وكان املس�ؤول اإلعالم�ي
لبعث�ة االتح�اد األورب�ي ق�د زار نقاب�ة
الصحفيين العراقيين قبي�ل االنتخابات
واطل�ع على إج�راءات النقاب�ة والتهيئة
وحمالت التوعية الت�ي قامت بها النقابة
وفروعه�ا يف املحافظات لح�ث املواطنني
عىل املشاركة الفعالة يف االنتخابات.

قرب توزيع الوجبة األوىل من األراضي للمستحقني
اعتقال املسؤول عن تفجري الكرادة الدامي مستشار الكاظمي يكشف لـ
وحيدد الفئات املشمولة
الزوراء /حسني فالح:
كشف مستش�ار رئيس الوزراء لش�ؤون االعمار،
صب�اح عبد اللطيف ،عن قرب اطالق الوجبة االوىل
م�ن قط�ع االرايض للمس�تحقني ضم�ن مرشوع
«داري» ،وفيم�ا ح�دد الفئ�ات الت�ي جمعت اعىل
النق�اط لش�مولها باملرشوع ،اكد تف�اوض وزارة
االعمار واالس�كان مع رشكات استثمارية لتوفري

بغداد /الزوراء:
أعلن القائد العام للقوات املسلحة ،رئيس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،اعتقال
املسؤول عن تفجري الكرادة الدامي.وقال
الكاظمي يف تغريدة عىل حس�ابه بموقع
تويرت وتابعتها “الزوراء” :انه “بعد أكثر
من خمس س�نوات على جريمة تفجري
الك�رادة الت�ي أدم�ت قل�وب العراقيني،
نجح�ت قواتن�ا البطل�ة ،بع�د مالحق�ة
ّ
معق�دة خ�ارج الع�راق ،يف
مخابراتي�ة
اعتقال اإلرهابي غزوان الزوبعي ،امللقب

ب�ـ (أبو عبي�دة بغ�داد) ،املس�ؤول عن
ه�ذه الجريمة وجرائ�م أخرى”.وأضاف
أن “محاس�بة املتورّطين بدم�اء أبنائنا
ٌ
واجب وطني ل�ن نحيد عنه ،وقد وجّ هنا
نص�ب يخلّد
إلنش�اء
مس�ابقة
بتنظي�م
ٍ
ضحاي�ا تفجري الكرادة كجز ٍء من الوفاء
ل�كل تضحيات العراقيين ،ما ضاع حق
وراءه مطالب”.ونفذت عصابات داعش
اإلرهابية تفجريا ً دمويا ً يف  3تموز 2016
أك�دت وزارة الصح�ة أن حصيلته بلغت
 324شهيداً.

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة ،ام�س االثنين،
املوق�ف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املس�تجد يف العراق ،فيما اكدت تس�جيل
 1559اصاب�ة جدي�دة و 29حال�ة وفاة
وش�فاء  2851حالة.وذك�رت الوزارة يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربي�ة ليوم ام�س ،20990 :ليصبح
عدد الفحوص�ات الكلي�ة،15561904 :
مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل  1559اصاب�ة

جدي�دة و 29حال�ة وفاة وش�فاء 2851
حالة.واضاف�ت :ان عدد حاالت الش�فاء
ال�كيل ،)96.7%( 1970713 :بينما عدد
حاالت االصابات ال�كيل ،2037012 :أما
ع�دد الحاالت التي تحت العالج،43514 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املركزة ،242 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
 ،22785الفت�ة اىل ان عدد امللقحني ليوم
ام�س ، 78904 :ليصب�ح ع�دد امللقحني
الكيل.5320795 :

واشنطن  /متابعة الزوراء:
ُت�ويف ،ام�س االثنين ،وزي�ر الخارجية
األمريكي الس�ابق ،كولن باول ،بس�بب
إصابته بفريوس كورونا ،عن عمر ناهز
 84عاما.وأعلن�ت أرسة وزير الخارجية
الس�ابق يف بي�ان على “فيس�بوك” :أن
“الجن�رال كولين ب�اول  ...ت�ويف صباح
امس االثنني بس�بب مضاعف�ات تتعلق
بكوفيد.”-19وأضافت األرسة يف البيان:
أن ب�اول ت�م تطعيمه بالكام�ل باللقاح
املض�اد لفيروس كورون�ا ،وأعربت عن
ش�كرها للطاقم الطب�ي يف مركز “والرت
ريد”.وقال�ت“ :لقد فقدنا زوج�ا رائعا،

وأبا ،وجدا ،وأمريكيا عظيما”.توىل كولن
ب�اول منصب وزي�ر خارجي�ة الواليات
املتح�دة يف يناي�ر  2001كأول وزير من
أصل إفريقي يصل إىل هذا املنصب.وتقلد
باول عديد املناصب يف اإلدارة األمريكية،
يف وزارت�ي الدف�اع والخارجي�ة ،إال أن
الدور ال�ذي لعبه يف غزو العراق وتدمريه
كان “نقطة س�وداء” يف مسريته ،حيث
س�عى جاهدا لحشد التأييد لشن الحرب
على الع�راق ،من خلال تقدي�م تقارير
لألمم املتح�دة حول أدلة مزعومة لتربير
ذل�ك ،وقد اتضح بعد الح�رب أنها كانت
خاطئة.

تراجع طفيف بإصابات كورونا يف العراق وعدد
امللقحني يتعدى الـ  5ماليني و  320ألفا

وفاة كولن باول بعد إصابته بكورونا

البن�ى التحتية والفوقية للمناطق التي توزع فيها
االرايض.وقال عب�د اللطيف يف حديث لـ»الزوراء»:
ان رئي�س ال�وزراء كان رأيه بأن ال يمكن ان توزع
اراض غير مخدوم�ة اىل املواطنين .الفت�ا اىل :ان
ٍ
هناك رشكات اس�تثمارية تقدمت بطلبات لتوفري
البنى التحتية من مشاريع ماء وكهرباء ومجاري
وغريه�ا وبن�ى فوقي�ة متمثل�ة بأبني�ة صحي�ة

ومدارس وغريها ،مقابل منحها جزءا من االرض.
واض�اف :ان وزارة االعم�ار واالس�كان اآلن يف
مرحل�ة التف�اوض م�ع الشركات االس�تثمارية
لغ�رض املب�ارشة يف توفير الخدم�ات .مبينا :ان
هناك  17موقعا مخصص�ا لتوزيع االرايض ،منها
 8مواق�ع جاه�زة ،واملواق�ع املتبقي�ة يف مرحل�ة
الجهوزية.واش�ار اىل :ان هن�اك مواق�ع انج�زت

وس�يتم يف القري�ب العاج�ل االعالن عن االس�ماء
املش�مولة .موضحا :ان املرشوع بدأ التقديم عليه
م�ن خلال بواب�ة الكرتوني�ة إلدخ�ال املعلومات
الخاص�ة باملس�تفيدين ،وم�ن خالل�ه يت�م جمع
النقاط للمس�تفيدين ،واآلن وصلنا ملرحلة تقاطع
املعلومات لجميع املحافظات.

تفاصيل ص2

رحبت بإجراء االنتخابات الربملانية العراقية

إيران :املفاوضات مع السعودية ودية وجادة واالتصاالت مستمرة بني البلدين
طهران /متابعة الزوراء:
أعلنت الخارجية اإليرانية أن طهران
ترح�ب بإجراء االنتخاب�ات يف إطار
العملية التطورية واملدنية يف العراق،
فيم�ا اكد املتحدث باس�م الخارجية
االيرانية ،س�عيد خطيب زادة ،اجراء

 4ج�والت من املفاوضات لغاية اآلن
بني الجمهورية االسلامية االيرانية
والس�عودية يف اج�واء ايجابي�ة
وودي�ة.ويف مؤتم�ره الصحف�ي
األس�بوعي ،ق�ال املتح�دث باس�م
الخارجي�ة اإليرانية ،س�عيد خطيب

زادة« :نرح�ب بإج�راء االنتخاب�ات
يف اط�ار العملي�ة التطورية واملدنية
يف العراق».وأض�اف زادة« :إن م�ا
يج�ري يف ه�ذا البل�د ش�أن داخلي
يرتبط بالش�عب العراقي واألحزاب
هناك ،لكن املهم بالنسبة إليران هو

أن االنتخاب�ات العراقية هي خطوة
يف تطوي�ر العالق�ات الدبلوماس�ية
على الس�احة الدولية».ويف س�ياق
اخر ،اعلن املتحدث باسم الخارجية
االيرانية ،س�عيد خطيب زادة ،اجراء
 4ج�والت من املفاوضات لغاية اآلن

بني الجمهورية االسلامية االيرانية
والسعودية يف اجواء ايجابية وودية،
فيم�ا رح�ب بإج�راء االنتخابات يف
اط�ار العملية التطوري�ة واملدنية يف
العراق.

تفاصيل ص2

أسعار النفط تكسر حاجز أعلى مستوياتها روسيا جتمد عالقاتها مع حلف األطلسي على خلفية
يف  3سنوات
قضية جتسس

بغداد /الزوراء:
تواص�ل أس�عار النف�ط صعوده�ا ،خلال
تعامالته�ا امس االثنني ،حي�ث ارتفع مزيج
“برن�ت” ف�وق مس�توى  86دوالرا للربميل،
وذل�ك للم�رة األوىل من�ذ ديس�مرب .2018
وصع�دت العق�ود اآلجل�ة ملزي�ج “برن�ت”
خلال التعاملات الصباحية فوق مس�توى
 86دوالرا للربمي�ل ،لكن نمو األس�عار تباطأ
بع�د ذلك وس�جلت بحل�ول الس�اعة 07:06
بتوقي�ت موس�كو ،مس�توى  85.77دوالرا
للربميل ،بزيادة نس�بتها  1.14%عن س�عر
اإلغالق الس�ابق.فيما ارتفعت العقود اآلجلة
للخام األمريكي “غرب تكس�اس الوس�يط”
بنس�بة  1.42%إىل  82.89دوالرا للربمي�ل.

ويأت�ي االرتف�اع يف ظ�ل زي�ادة الطلب عىل
م�وارد الطاقة ،وقال محلل�ون من بنك “إيه
إن زد” يف مذك�رة ،ام�س االثنين :إن�ه “من
املرجح أن يس�اعد تخفيف القيود (كورونا)
ح�ول العال�م يف انتعاش اس�تهالك الوقود”.
وأضافوا“ :األخب�ار التي أفادت بأن الواليات
املتح�دة س�تفتح حدودها أمام املس�افرين
األجان�ب الذي�ن ت�م تطعيمه�م باللقاحات
الشهر املقبل دعمت س�وق وقود الطائرات.
وتبع ذلك تحركات مماثلة يف أستراليا وعرب
آسيا”.كذلك أش�اروا إىل أن التحول من الغاز
إىل النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز
الطلب بما يصل إىل  450ألف برميل يوميا يف
الربع الرابع من .2021

موسكو /متابعة الزوراء:
أعلن�ت روس�يا تعليق عم�ل بعثتها لدى حلف ش�مال
األطلسي وإغلاق مكت�ب االرتب�اط التاب�ع للحلف يف
موس�كو بعد س�حب أوراق اعتماد ثماني�ة من أعضاء
البعث�ة الروس�ية لدى الحل�ف بتهمة التجس�س ،فيما
اش�ارت اىل تعليق عمل مكتبها ل�دى الناتو اعتبارا من
 1نوفمبر ..هذا القرار يش�كل دليال جدي�دا عىل التوتر
الش�ديد السائد منذ س�نوات بني روسيا والغربيني ،من
العقوب�ات اىل تبادل عمليات طرد دبلوماس�يني وصوال
اىل اتهامات بالتدخل يف انتخابات وبالتجسس وهجمات
معلوماتية نسبت اىل موسكو.من جهتها ،تأخذ روسيا
على الحل�ف األطليس طموح�ه بالتوس�ع اىل حدودها
عرب ض�م اىل صفوفه اوكرانيا وجورجيا ،الجمهوريتني
السوفياتيتني الس�ابقتني اللتني تعدهما موسكو جزءا

م�ن دائ�رة نفوذها.وق�ال وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس،
سيرغي الفروف“ :إثر بعض االج�راءات التي اتخذها
حلف ش�مال األطليس ،لم تعد الظروف األساسية لعمل
مشترك متوفرة” .موضح�ا :ان هذه القرارات س�يبدأ
تطبيقها يف  1ترشين الثاني/نوفمرب.

تفاصيل ص3

السودان ..األمن يطلق الغاز املسيل واحملتجون مصرون على التصعيد
الخرطوم  /متابعة الزوراء:
أغلق�ت قوات األمن الس�ودانية الطرق
املؤدي�ة ملقر رئاس�ة الحكوم�ة بعدما
أعلن محتجون موالون ملجلس السيادة
عزمه�م على إغلاق مق�ر الحكوم�ة
لحني قي�ام رئيس الوزراء الس�وداني،
عبدالله حم�دوك ،بحلها.واطلق األمن
الس�وداني الغ�از املس�يل للدموع ملنع

محتجين من دخ�ول مق�ر الحكومة.
وذكرت “س�كرتارية اعتص�ام القرص
أنه�م قرروا مواصل�ة التصعيد وإغالق
محي�ط مجل�س ال�وزراء” ،موضحني
أن “مطلبن�ا واضح وهو حل الحكومة
التنفيذي�ة” ،وأك�دوا أنه�م متجهين
ملجلس ال�وزراء ملطالب�ة حمدوك بحل
الحكوم�ة” .وأص�درت “ق�وى إعلان

الحرية والتغيري” بيانا قالت فيه إنه “يف
اليوم الثالث من إعتصام القرص ،وبعد
أن شهد امليدان تزايدا يف أعداد الوافدين
بالس�احة ،وتم�دد رقع�ة اإلعتص�ام
وتوس�عه ،قرر الثوار السلميون تسيري
موك�ب إىل رئاس�ة مجل�س ال�وزراء،
والتي تبعد مس�افة قصرية من ميدان
اإلعتص�ام ،لزي�ادة تأثير اإلعتص�ام

وصوته يف اإلعالم الداخيل ،ولكن املوكب
الس�لمي تم ردعه والتعامل معه بعنف
مفرط أدى إىل أكثر من خمس إصابات
باملوكب ،باإلضافة إىل حمالت التشويه
والتخوين اإلعالمي التي اتهمت املوكب
بني�ة الهجوم على مجلس ال�وزراء”.
ودان املعتصم�ون ،يف بيانه�م ،م�ا
تعرض�وا له م�ن عنف من قب�ل رجال

األم�ن ،وأكدوا أنه ت�م “تمديد إعتصام
القرص ليش�مل كل البالد ،وسنمأل كل
الس�ودان بإعتصامات تطالب بإصالح
الس�لطة وتوس�عتها بما يشمل جميع
املكون�ات للحري�ة والتغيير ،وإبع�اد
األحزاب األربعة من مركزية صنع قرار
تنفيذ السالم ،والعدالة اإلنتقالية”.

تفاصيل ص3

سياسة
العدد 7581 :الثالثاء  19تشرين االول 2021

أكد تفاوض وزارة اإلعمار مع شركات استثمارية لتوفري البنى التحتية والفوقية

قرب توزيع الوجبة
مستشار الكاظمي يكشف لـ
األوىل من األراضي للمستحقني وحيدد الفئات املشمولة

الزوراء /حسني فالح:
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون
االعمار ،صباح عبد اللطيف ،عن قرب
اطالق الوجبة االوىل من قطع االرايض
للمستحقني ضمن مرشوع “داري”،
وفيما حدد الفئات التي جمعت اعىل
النقاط لشمولها باملرشوع ،اكد تفاوض
وزارة االعمار واالسكان مع رشكات
استثمارية لتوفري البنى التحتية والفوقية
للمناطق التي توزع فيها االرايض.
وقال عبد اللطيف يف حديث لـ”الزوراء”:
ان رئيس الوزراء كان رأيه بأن ال يمكن
ان توزع اراض غري مخدومة اىل املواطنني.
الفتا اىل :ان هناك رشكات استثمارية
تقدمت بطلبات لتوفري البنى التحتية
من مشاريع ماء وكهرباء ومجاري
وغريها وبنى فوقية متمثلة بأبنية صحية
ومدارس وغريها مقابل منحها جزءا من
االرض .
واضاف :ان وزارة االعمار واالسكان
اآلن يف مرحلة التفاوض مع الرشكات
االستثمارية لغرض املبارشة يف توفري
الخدمات .مبينا :ان هناك  17موقعا
مخصصا لتوزيع االرايض منها  8مواقع
جاهزة ،واملواقع املتبقية يف مرحلة
الجهوزية.

واشار اىل :ان هناك مواقع انجزت وسيتم
يف القريب العاجل االعالن عن االسماء
املشمولة .موضحا :ان املرشوع بدأ التقديم
عليه من خالل بوابة الكرتونية إلدخال
املعلومات الخاصة باملستفيدين ،ومن
خالله يتم جمع النقاط للمستفيدين،
واآلن وصلنا ملرحلة تقاطع املعلومات
لجميع املحافظات.
واوضح :ان االلية التي تمت من خاللها
جمع النقاط للمستفيدين تتمثل
بالفئات االجتماعية واالقتصادية ،اي
عوائل الشهداء واالرامل التي يقودن
عوائل وأيتاما وكذلك الفقراء ،فضال عن
الرياضيني الرواد واالعالميني .مؤكدا :ان
االفضلية بالنقاط ستكون لهذه الفئات.
ولفت اىل :ان البنك املركزي قبل فرتة زاد
من قروض االسكان اىل  3تريليونات
دينار ،ستوزع قروض من خالل صندوق
االسكان الوطني وايضا من خالل
املرصف العقاري الذي زاد قرضه ايضا
اىل  125وربما يصل اىل  150مليون دينار،
لتوزيعها بني املواطنني لغرض بناء
اراضيهم.
وتابع :انه بعد االنتهاء من مرحلة تقاطع
املعلومات سيتم االعالن عن اسماء الوجبة
االوىل للمستحقني ضمن مرشوع داري.

ويف تموز املايض أعلن رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،إطالق منصة داري
لتوزيع قطع األرايض يف عموم البالد.
وقال الكاظمي يف تغريدة له عىل منصة
التواصل تويرت“ :بعون من الله ،وبعد
جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم
برنامج اإلسكان (داري) وعرب منصة
شفافة ،وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد
معايري منصفة”.
وتابع“ :نطمح إىل أن تكون هذه الخطوة
بداية لحل أزمة السكن ،وبناء مدن جديدة
حديثة” .مضيفا “وعدنا شعبنا وأوفينا”.
ويف اب املايض ،أعلن رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،إكمال التسجيل
عىل قطع األرايض ضمن مرشوع (داري)
السكني.
وقال الكاظمي ،يف كلمته خالل جلسة
مجلس الوزراء“ :نعلن إكمال التسجيل
عىل قطع األرايض ضمن مرشوع (داري)
السكني”.
وأضاف أن “اإلعالن عن أسماء املستحقني
الذين سجلوا يف املوقع اإللكرتوني سيتم
خالل شهر” .الفتا إىل أن “عدد االستمارات
املستوفية للرشوط عرب املوقع اإللكرتوني
ملرشوع داري بلغت ( 3ماليني و 463ألفا ً
و )921استمارة”.

رحبت بإجراء االنتخابات الربملانية العراقية

إيران :املفاوضات مع السعودية ودية وجادة واالتصاالت
مستمرة بني البلدين

طهران /متابعة الزوراء:
أعلنت الخارجية اإليرانية أن طهران
ترحب بإجراء االنتخابات يف إطار العملية
التطورية واملدنية يف العراق ،فيما اكد
املتحدث باسم الخارجية االيرانية،
سعيد خطيب زادة ،اجراء  4جوالت من
املفاوضات لغاية اآلن بني الجمهورية
االسالمية االيرانية والسعودية يف اجواء
ايجابية وودية.
ويف مؤتمره الصحفي األسبوعي ،قال
املتحدث باسم الخارجية اإليرانية ،سعيد
خطيب زادة“ :نرحب بإجراء االنتخابات
يف اطار العملية التطورية واملدنية يف
العراق”.
وأضاف زادة“ :إن ما يجري يف هذا البلد
شأن داخيل يرتبط بالشعب العراقي
واألحزاب هناك ،لكن املهم بالنسبة إليران
هو أن االنتخابات العراقية هي خطوة

يف تطوير العالقات الدبلوماسية عىل
الساحة الدولية”.
ويف سياق اخر ،اعلن املتحدث باسم
الخارجية االيرانية ،سعيد خطيب زادة،
اجراء  4جوالت من املفاوضات لغاية
اآلن بني الجمهورية االسالمية االيرانية
والسعودية يف اجواء ايجابية وودية ،فيما
رحب بإجراء االنتخابات يف اطار العملية
التطورية واملدنية يف العراق.
وقال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية،
سعيد خطيب زادة ،خالل مؤتمره
الصحفي األسبوعي :أن “املفاوضات مع
السعودية كانت ودية وجادة ،وعىل أساس
االحرتام املتبادل” ،مؤكدا أن “االتصاالت
مستمرة بني البلدين”.واضاف زادة“ :لم
نصل بعد إىل نتيجة واضحة يف محادثاتنا
مع الرياض ،وفور الوصول إىل هذه
النقطة سوف نعلن عن ذلك ،وهذا يشمل

موضوع استئناف التجارة بني البلدين”.
وتابع“ :ال نؤيد األنباء حول زيارة وفد
سعودي إىل إيران..يدنا ممدودة للصداقة
نحو دول الجوار وال سيما السعودية،
ولكن هذا ال يعني أن نغض النظر عن دور
الرياض يف الحرب عىل اليمن ومحاوالتها
لعرقلة االتفاق النووي”.
وكان املتحدث باسم مصلحة الجمارك
اإليرانية ،روح الله لطيفي ،قد أعلن أن
اململكة العربية السعودية عادت السترياد
السلع من إيران بعد انقطاع دام سنني.
وكان وزير الخارجية السعودي،
األمري فيصل بن فرحان ،وصف
املحادثات الجارية مع الجانب اإليراني
باالستكشافية ،والجادة.
وأوضح يف مقابلة مع صحيفة
“فاينانشال تايمز”،أن املفاوضات مع
إيران كانت “ودية واستكشافية”.

alzawraanews@yahoo.com

No: 7581 Tue 19 Oct 2021

2

تنويه
تعلن الرشكة العامة لتسويق االدوية
واملستلزمات الطبية عن اعالن ملحق رقم
( )1للمناقصة املرقمة  95/2021/57والذي
يتضمن تمديد املفاتحة اسبوعني من تاريخ
الغلق  2021/10/20والذي تم االعالن عنها
عىل موقعنا . www.kimadia.iq
رشكة الكندي إلنتاج اللقاحات
واالدوية البيطرية
إعالن
تعلن رشكة الكندي إلنتاج اللقاحات واالدوية البيطرية عن مزايدة علنية يف يوم االربعاء
املصادف  27/10/2021يف مقر الرشكة الكائن يف ابي غريب مجاور محكمة ابي غريب
لبيع مواد مستهلكة واملبينة ادناه فعىل الراغبني بدخول املزايدة والتعرف عىل وضع
املواد الحضور اىل مقر الرشكة للكشف عىل املواد قبل اسبوع من موعد املزايدة .

املدير املفوض
عيل صالح مهدي

إعالن رقم ()55
رقم الطلبية 2021/2128
تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية
عقد جتهيز (جهاز حتليل املعادن)
للم�رة (الثاني�ة) وبكلف�ة تخميني�ة مقداره�ا ( )340,000,000دين�ار عراق�ي
(ثالثمائ�ة واربع�ون مليون دين�ار عراقي) وبم�دة تجهيز ( )120ي�وم ،بموجب
املواصف�ات والرشوط الت�ي يمكن الحصول عليها من امان�ة الصندوق لقاء مبلغ
قدره ( )250,000دينار(مائتان وخمسون الف دينار ال غري) غري قابل للرد ،فعىل
املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عروض بالدينار العراقي (مع مراعاة
ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل عن ( 120يوماً) مع ارفاق
التأمين�ات االولية والبالغ�ة ( )3,400,000دينار عراقي (ثالث�ة ماليني واربعمائة
الف دينار عراقي) عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية-:
 رقم املناقصة /موضوعها تاريخ الغلق تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم تاريخ نفاذ التأمينات االولية العناوين الرصيحة للرشكة او املكتبوتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن
والطلبية يف مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم  2021/11/2ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة-:
 .1يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف
تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض
مراعاة ذلك عند التقديم.
 .2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر -:
أ -كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه .
 .3إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رس�مية يرح�ل اىل اليوم التايل بعد العطلة
مبارشة.

 .4تقدم التأمينات االولية باس�م الرشكة او مديرها املفوض او احد املس�اهمني يف
الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة.
 .5بإمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر
الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ
الغلق الساعة العارشة صباحاً.
 .6يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه باإلنذارات من القسم القانوني
يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
 .7تص�ادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االس�تجابة للمراسلات اثناء
الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات .
 .8تقدم التأمينات االولية عىل ش�كل (خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة)
ومن املصارف املعتمدة املتضمنة يف الوثيقة القياسية.
 .9ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة
االسترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية ايصال املواد اىل رشكتنا .
 .10ال تت�م املطالب�ة ب�أي تمديدات لفترات التجهيز املثبتة اعاله ألس�باب تتعلق
بإخراج املواد من املوانئ.
 .11سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  %20من الكلفة التخمينية
ألغراض االحالة.
 .12يمك�ن االطلاع على رشوط تقدي�م العط�اءات وعلى املوق�ع االلكرتوني-:
www.mrc.oil.gov.iq
 .13س�يتم اس�تقطاع ( 1000دينار) الف دينار عراقي رس�م طابع لبناء مدارس
ورياض أطفال.
 .14يتم اس�تقطاع مبلغ ( )25000الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل الس�نة من
الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.
د.عائد جربان عمران
وكيل املدير العام
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الصحة حتدد شرطاً لرفع قيود كورونا
بغداد /الزوراء:
حددت وزارة الصح�ة  ،امس االثنني ،رشطا ً
لرف�ع القي�ود املفروض�ة بس�بب جائح�ة
كورونا.
وق�ال مدير ع�ام الصحة العام�ة رياض عبد
األمير ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن “الع�راق ال
يمك�ن مغادرة ملف فاي�روس كوفيد  -19يف
الوق�ت الحايل ،النه لم يحقق نس�بة التغطية

املطلوب�ة ،حتى ترف�ع كل إج�راءات التقييد
الصحي”.
وأض�اف أن “الدول التي رفع�ت التقييد ،هي
الدول التي حققت نس�بة عالية من التلقيح،
لذلك رفعت القيود الصحية”.
وس�جلت وزارة الصح�ة ،اول أم�س األح�د
 ،انخفاض�ا ً ملحوظ�ا ً بع�دد الوفي�ات جراء
فريوس كورونا خالل آخر  24ساعة.

املفوضية :الطعون بنتائج االنتخابات
جتاوزت األلف
بغداد /الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
ام�س االثنني ،تج�اوز عدد الطع�ون بنتائج
االنتخاب�ات األلف طعن ،فيما أش�ارت إىل أن
هذه الطعون ال رّ
تغي نتائج االنتخابات.
وق�ال عضو الفري�ق اإلعالم�ي يف املفوضية
عماد جميل محس�ن يف ترصيح صحفيَّ :
إن
“الطع�ون بنتائج االنتخابات تس�تمر  3أيام
لغاية نهاية الدوام الرس�مي اليوم الثالثاء”،
مبين�اً ،أن “ب�اب الطع�ون مفت�وح الي�وم
(االمس) رغم اعتباره عطلة”.
وأضاف ،أنه “بعد ذلك س�تكون األيام املقبلة
هي عملية الرد عىل هذه الطعون ،ليأتي دور
الهيئة القضائية للنظر بها” ،مشيراً ،إىل َّ
أن

“الهيئة القضائية تصدر قرارات بهذا الشأن
والتي تكون ملزمة للمفوضية”.
وتاب�ع“ :ال أعتق�د ْ
َ
أن ُت رِّ
نتائج
غِّي� الطع�ون
االنتخابات” ،الفتا ً إىل أن “املفوضية مستعدة
والفرز لطمأنة املعرتضني”.
إلعادة الع ِّد
ِ
َّ
َ
وأكد جميل ،أن “ع�دد الطعون تجاوز األلف
طع�ن وهذا معل�وم  ،ألن جمي�ع الخارسين
سيق ِّدمون طعونهم بشكل دقيق” ،موضحاً،
أن “األرقام التي ت ّم إعالنها من قبل املفوضية
باإلم�كان مقارنته�ا باألرق�ام الت�ي نرشت
باملحط�ات نهاي�ة عملية االقتراع ،اذا كانت
مطابق�ة فتكون الطعون م�ردودة وإن كان
هن�اك ارتفاع بمجم�وع األص�وات ،فتصدر
وثيقة ملزمة للمفوضية”.

األنواء :استقرار بدرجات احلرارة
مع فرصة لتساقط األمطار
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة األن�واء الجوية ،ام�س االثنني،
عن حالة الطقس لأليام املقبلة ،فيما توقعت
تس�اقط أمط�ار الي�وم الثالث�اء واس�تقرار
بدرجات الحرارة لنهاية األسبوع.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلقت�ه “ال�زوراء” :أن
“الطق�س لي�وم الثالث�اء س�يكون صح�وا ً
م�ع بع�ض الغي�وم يف األقس�ام الوس�طى
والجنوبي�ة م�ن البالد ،فيما س�يكون غائما ً
جزئيا ً يف القسم الشمايل مع فرصة لتساقط
زخ�ات مط�ر خفيف�ة  ،وال رّ
تغّي� يف درجات
الح�رارة يف جميع مناطق البلاد  ،أما الرياح
فستكون ش�مالية غربية خفيفة اىل معتدلة

الرسعة()10-20ك�م/س وتنش�ط نه�ارا ً
يف األقس�ام الرشقي�ة من املنطق�ة الجنوبية
()20-30كم/س”.
وأض�اف البي�ان ،أن “طق�س ي�وم األربعاء
س�يكون صحوا ً ،وال رّ
تغي يف درجات الحرارة
يف جميع مناطق البالد ،أما الرياح فس�تكون
ش�مالية غربية خفيف�ة اىل معتدلة الرسعة
()10-20كم/س “.
وأش�ار إىل أن “طق�س يوم�ي الخمي�س
والجمعة املقبلني سيكون صحوا ً ،وال تغري يف
درج�ات الحرارة يف جميع مناطق البالد  ،أما
الرياح فس�تكون ش�مالية غربية خفيفة اىل
معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س”.

تهديدات فرنسا ضد بريطانيا بعد خروجها
من االحتاد األوروبي أدت إىل عزل ماكرون
لندن /بي .بي .يس:
نرشت صحيفة التلغراف مقاال افتتاحيا بعنوان
“تهديدات فرنس�ا ضد بريطاني�ا بعد خروجها
م�ن االتح�اد األوروب�ي أدت إىل ع�زل ماكرون
بشكل متزايد”.
وقال�ت الصحيف�ة إنه بع�د خ�روج بريطانيا
م�ن االتحاد األوروب�ي ،رأى الرئي�س الفرنيس
إيمانوي�ل ماك�رون أنه�ا فرص�ة لجع�ل بلده
الالع�ب الرئيسي يف التكت�ل ..ومع تأث�ر أملانيا
بتاريخه�ا وق�رب رحي�ل أنغيلا ميركل م�ن
منصب املستش�ارة األملانية ،سعى ماكرون إىل
قي�ادة االتحاد م�ن خالل اقتراح تكامل أكرب..
و”من املفارقات العميق�ة أن االتحاد األوروبي
لم يدعم الخط املتش�دد لفرنس�ا بشأن حقوق
الصيد يف القنال (اإلنجلي�زي) ،ومع ذلك ،وبدالً
من قب�ول اإلجماع ،فإن ماك�رون مصمم عىل
اتباع مسار عمل أحادي الجانب”.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن دوال أخ�رى أعضاء
رفض�ت دعم مطلب فرنس�ا بف�رض عقوبات
(على بريطاني�ا) ،ووافق�ت فقط على “مزيد
م�ن العم�ل الفني ً
وفق�ا لروح ون�ص اتفاقية

الخروج .وت�رك هذا ماكرون يبدو منعزال ،لكن
م�ع انتخابات الربيع املقبل يصعب رؤيته وهو
يرتاجع”.
وقالت التلغراف إن صيد األسماك يشكل نسبة
ضئيل�ة م�ن االقتص�اد الفرنيس“ ،لكن�ه يمثل
قضية سياس�ية مهم�ة يف املناطق الس�احلية
الش�مالية (بفرنس�ا) حيث يك�ون اليمني هو
األقوى”.وأشار املقال إىل أن الوزراء الفرنسيني
“يطلق�ون جمي�ع أن�واع التهدي�دات ،بم�ا يف
ذلك قط�ع خط الرب�ط الكهربائي بني فرنس�ا
وبريطانيا .يف خضم أزمة الطاقة س�يكون هذا
أمرًا خط ً
ريا .واآلن يهدد الصيادون الفرنس�يون
بإغالق القنال يف الفرتة التي تس�بق عيد امليالد،
وباألخذ يف االعتبار املش�اكل يف سالسل التوريد
الت�ي ش�هدناها مؤخرا ،فإن ذلك ق�د يكون له
تأثري كبير عىل واردات املواد الغذائية والس�لع
االستهالكية”.
واختتم�ت الصحيف�ة “إذا كان ماك�رون ه�و
(األوروبي الجي�د) ،كما يدعي ،فعليه ترك هذه
األمور ليتم تس�ويتها من خلال املحادثات بني
املفوضية األوروبية وحكومة بريطانيا”.

No: 7581 Tue 19 Oct 2021

www.alzawraapaper.com

أكد أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد يف املنطقة

3

وزير اخلارجية يفتتح اجلناح العراق ّي يف معرض أكسبو دبي 2020
بغداد  /الزوراء:
أفتتح وزير الخارجية فؤاد حسني،
العراقي املُش�ارك يف معرض
الجناح
ّ
أكس�بو دب�ي  ،2020فيم�ا اكد أن
الحكوم�ة العراقي�ة تنته�ج مب�دأ
خفض التصعيد يف املنطقة.
وذكر بيان ل�وزارة الخارجية تلقته
“الزوراء” :ان وزير الخارجيَّة فؤاد
العراق�ي
حسين ،أفتت�ح الجن�اح
ّ
املُش�ارك يف مع�رض أكس�بو دب�ي
 ،2020بحض�ور وزي�ر الدول�ة يف
وزارة الخارجيَّ�ة اإلماراتيّة خليفة
ش�اهني امل�رر ،ورئيس�ة هيئ�ة
االس�تثمار س�هى النجار ،وس�فري
جمهوريّ�ة الع�راق ل�دى أبوظب�ي
مظف�ر مصطفى الجبوري ،إضافة
إىل وكالء وزارتي التجارة والثقافة.
َّ
وأك�د الوزي�ر يف كلمته باملُناس�بة
بـأن ه�ذا امللتقى العاملي س�يكون
ً
فرصة لتحقي�ق املزي ِد من التعاون
فـــــ�ي مختل�ف املج�االت بين
الع�راق واإلم�ارات ،وبم�ا يخ�دم
الش�عبني ويعــــ�ود بالفائ�دة
عىل دولنا والعالم أجم�ع ،مُ ضيفاً:
ُ
نتطلع اليوم إىل رشاكة حقيقية مع
دول العال�م يف التنمية واالس�تثمار
 ،لتحقي�ق النم�و ،واضعين نصب
اع ُيننا املصالح املُ َ
شرتكة.

واش�ار إىل َّ
أن الطم�وح بمزي�د من
التع�اون ل�ن يكتم�ل إال بتحقي�ق
َ
اإلستقرارَّ ،
وأكد معاليه َّ
الحكومة
أن
العراقي�ة قامت بجُ ُهود اس�تثنائية
ّ
اإلقتص�ادي،
يف تفعي�ل الجان�ب
وس�ارعت يف إزال�ة العقب�ات الت�ي
تعرتض االستثمار يف البالد.
واجرى الوزير جولة يف أجنحة عدد

م�ن ال�دول املُش�اركة يف املع�رض،
واس�تمع إىل رشح م�ن القائمين
عليها.
هذا وحضر حفل االفتتاح عدد من
وكالء الوزرات العراقيَّة ،ومجموعة
من سفراء الدول العربيَّة واألجنبيّة
يف دولة اإلم�ارات ،إضافة إىل بعض
الشخصيات الثقافيّة واالجتماعيّة

يف دولة اإلمارات العربيَّة املتحدة.
ويف سياق اخر ،أكد وزير الخارجية
ف�ؤاد حسين ،ام�س االثنين ،أن
الحكوم�ة العراقي�ة تنته�ج مب�دأ
خفض التصعيد يف املنطقة.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لوزي�ر
الخارجية يف بيان تلقته “الزوراء”:
إن “وزي�ر الخارجيَّة فؤاد حسين،

األمريك�ي
التق�ى الي�وم املبع�وث
ّ
الخ�اص لش�ؤون إي�ران روب�رت
م�ايل يف أب�و ظب�ي ،وج�رى خلال
اللق�اء بحث التطورات السياس�يَّة
واألمنيَّة يف املنطقة وانعكاس�اتها،
ومُ ناقشة واقع العالقات األمريكيّة
وس ُ
اإليرانيّةُ ،
�بل تفعي�ل الحوارات
االستكش�افيّة التي جرت سابقا”،
الفتا اىل أن “الوزير أكد أهميّة تعزيز
ُ
�رص وآليات
االس�تقرار واألخ�ذ بف ِ
التنسيق ،س�يما وأن العراق ينتهج
مب�دأ خف�ض التصعيد وم�ا يرتتب
عليه من مصالح لكل األطراف ،وما
ّ
والس�لم يف جوار
ينعكس عىل األمن
العراق واملنطقة”.
وأض�اف ،أن “حسين تط�رق إىل
العمليّ�ة االنتخابي�ة الت�ي جرت يف
 10ترشي�ن األول  ،2021والت�ي
عكس�ت مطلبي�ة ش�عبيّة وعربت
عن اهتمام القوى الوطنيّة إلنجاح
املسيرة االنتخابية ،مُ شريا ً للجُ ُهود
الحكوميّ�ة التي ُبذل�ت إلنجاح هذه
التجربة”.
م�ن جانبه روبرت مايل أش�اد وفقا
للبي�ان ،بال�دور املُه�م للع�راق يف
املنطقة وسعيه يف بناء ومد الجسور
بين دول املنطقة لف�ض الخالفات
بالحوار والطرّق السلّميّة”.

اآلالف يتظاهرون يف السلفادور ضد تشريع عملة البتكوين
سان سلفادور /أ .ف .ب:
تظاه�ر اآلالف يف ش�وارع س�ان س�لفادور احتجاج�ا عىل
سياسات الرئيس ،نجيب أبو كيلة ،خصوصا ً ضد قراره جعل
البتكوين العملة الرس�مية الثانية للبالد.وخرج املتظاهرون
بنا ًء عىل دعوة منظمات وأحزاب سياس�ية عدة ،من اليسار
واليمين ،حاملني الفت�ات كتبوا عليها “بتكوي�ن ،االحتيال”
و”ال للدكتاتوري�ة” و”الديموقراطي�ة ال يمك�ن التف�اوض
عليه�ا ،ب�ل ُي َ
داف�ع عنه�ا” و”تس�قط الس�لطوية”.وقال
ريكاردو نافارو ،رئيس منظمة سيستا البيئية ،أحد منظمي
التظاه�رات ،لوكالة فرانس برس “الن�اس بدأوا يتعبون من

هذه الحكومة االس�تبدادية غير الديموقراطية .إنها تقودنا
إىل الهاوي�ة مع هذه األفكار الس�يئة التي تضر باالقتصاد،
مثل (عملة) البتكوين هذه”.أصبحت السلفادور يف  7أيلول/
س�بتمرب أول بل�د يف العالم ّ
يرشع عمل�ة البتكوين ،إىل جانب
الدوالر األمريكي ،رغم الرتدد الش�ديد بني السكان وانتقادات
اقتصاديين ومنظم�ات مالي�ة دولية.بالنس�بة إىل الرئي�س
وحكومته ،ستس�مح عملة البتكوين للس�لفادوريني بتوفري
 400مليون دوالر من الرس�وم املرصفية عند اس�تالم أموال
املغرتبني ،خصوصا من الواليات املتحدة التي تمثل  22يف املئة
من الناتج املحلي اإلجمايل للبالد.لكن أكثر من ثلثي س�كان

الس�لفادور البال�غ عددهم  6,5ماليني عارض�وا للمرة االوىل
ق�رار الرئيس أبو كيلة الذي يتمتع بش�عبية كبرية ،وقالوا يف
اس�تفتاءين منفصلني إنهم يريدون االس�تمرار يف استخدام
ال�دوالر األمريكي حرصا ،وهو العملة القانونية للس�لفادور
من�ذ  20عاما.وأقر الربملان الس�لفادوري ال�ذي يهيمن عليه
أنص�ار الرئيس أب�و كيلة بغالبية س�احقة من�ذ االنتخابات
الترشيعي�ة األخرية ،القانون يف تموز/يونيو الذي من ش�أنه
ترشي�ع البتكوي�ن يف الس�لفادور وإل�زام “قب�ول البتكوين
كوس�يلة للدف�ع” .وينص القان�ون عىل أن قيم�ة البتكوين
“سيحددها السوق”.

السودان ..األمن يطلق الغاز املسيل واحملتجون مصرون على التصعيد
الخرطوم  /متابعة الزوراء:
أغلقت قوات األمن الس�ودانية الطرق املؤدية
ملقر رئاس�ة الحكومة بعدم�ا أعلن محتجون
موال�ون ملجلس الس�يادة عزمه�م عىل إغالق
مق�ر الحكوم�ة لحين قي�ام رئيس ال�وزراء
السوداني عبدالله حمدوك بحلها.
واطلق األمن الس�وداني الغاز املسيل للدموع
ملنع محتجني من دخول مقر الحكومة.
وذك�رت “س�كرتارية اعتصام القصر أنهم
ق�رروا مواصل�ة التصعي�د وإغلاق محي�ط
مجل�س ال�وزراء” ،موضحين أن “مطلبن�ا
واضح وهو حل الحكومة التنفيذية” ،وأكدوا
أنهم متجهني ملجلس الوزراء ملطالبة حمدوك
بحل الحكومة”.
وأصدرت “قوى إعالن الحرية والتغيري” بيان
قال�ت فيه إن�ه “يف اليوم الثال�ث من إعتصام
القرص ،وبعد أن ش�هد املي�دان تزايدا يف أعداد
الوافدي�ن بالس�احة ،وتمدد رقع�ة اإلعتصام
وتوس�عه ،قرر الثوار السلميني تسيري موكب
إىل رئاسة مجلس الوزراء ،والتي تبعد مسافة
قصرية م�ن مي�دان اإلعتصام ،لزي�ادة تأثري
اإلعتصام وصوت�ه يف اإلعلام الداخيل ،ولكن
املوكب السلمي تم ردعه والتعامل معه بعنف
مف�رط أدى إىل أكث�ر م�ن خمس�ة إصاب�ات

باملوك�ب ،باإلضاف�ة إىل حملات التش�ويه
والتخوين اإلعالمي الت�ي اتهمت املوكب بنية
الهجوم عىل مجلس الوزراء”.
ودان املعتصم�ون ،يف بيانهم ،م�ا تعرضوا له
من عنف من قبل رج�ال األمن ،وأكدوا أنه تم
“تمدي�د إعتصام القصر ليش�مل كل البالد،
وس�نمأل كل الس�ودان بإعتصام�ات تطالب
بإصالح السلطة وتوسعتها بما يشمل جميع
املكون�ات للحري�ة والتغيري ،وإبع�اد األحزاب
األربعة من مركزية صنع قرار ،تنفيذ السالم،
والعدالة اإلنتقالية”.
هذا ويعقد حم�دوك اجتماع�ا وزاريا طارئا،
امس االثنني ،لبحث الوض�ع الراهن يف البالد،
بحسب ما ذكرت وكالة األنباء السودانية.
وتع�د مش�كالت املرحل�ة االنتقالي�ة من أهم
األزمات الت�ي تواجه الحكومة الحالية ،وكان
حمدوك أعل�ن ،الجمعة ،أن�ه “وضع خريطة
طريق مع األطراف السياسية إلنهاء األزمة”،
مشددا عىل أن “خفض التصعيد والحوار هما
الطريق الوحيد للخروج من األزمة”.
وش�هد الس�ودان ،األح�د ،اعتص�ام مئ�ات
السودانيني لليوم الثاني عىل التوايل يف الخرطوم
للمطالبة بتويل العس�كريني السلطة وحدهم
يف البلاد ،م�ا يزيد تعقي�د األزمة السياس�ية

التي وصفها رئيس الوزراء حمدوك بـاألسوأ
واألخط�ر” منذ إطاحة الرئيس الس�ابق عمر
البشري.
وقال عيل عسكوري املتحدث باسم املحتجني
واملنش�قني عن تحالف الحرية والتغيري ،الذي
قاد االحتجاجات ضد البشير ،إن “االعتصام
مس�تمر ول�ن يتم رفع�ه إال بح�ل الحكومة،
ونقص�د بذل�ك إقال�ة ال�وزراء دون رئي�س
الوزراء”.

وكان املتظاه�رون تواف�دوا الس�بت ،تج�اه
القرص الجمهوري ،مقر الس�لطة االنتقالية،
هاتفني “جيش واحد شعب واحد” ومطالبني
بـ”حكومة عسكرية” إلخراج السودان ،أحد
أفق�ر بل�دان العالم ،م�ن أزمتيه السياس�ية
واالقتصادية.
وخرج املتظاهرون تلبية لنداء فصيل منش�ق
عن تجمع الحرية والتغيري ،ويحاول الفصيل
املنشق التحالف مع العسكريني.

علقت عمل مكتبها لدى الناتو ابتدا ًء من  1نوفمرب

روسيا جتمد عالقاتها مع حلف األطلسي على خلفية قضية جتسس
موسكو /متابعة الزوراء:
أعلنت روس�يا تعليق عمل بعثتها لدى
حلف ش�مال األطلسي وإغالق مكتب
االرتب�اط التاب�ع للحل�ف يف موس�كو
بعد س�حب أوراق اعتم�اد ثمانية من
أعضاء البعثة الروس�ية ل�دى الحلف
بتهم�ة التجس�س ،فيم�ا اش�ارت اىل
تعليق عمل مكتبها لدى الناتو اعتبارا
من  1نوفمرب.
هذا الق�رار يش�كل دليلا جديدا عىل
التوت�ر الش�ديد الس�ائد منذ س�نوات
بني روس�يا والغربيني ،من العقوبات
اىل تب�ادل عمليات طرد دبلوماس�يني
وص�وال اىل اتهام�ات بالتدخ�ل يف
انتخاب�ات وبالتجس�س وهجم�ات
معلوماتية نسبت اىل موسكو.
من جهته�ا تأخذ روس�يا عىل الحلف
األطلسي طموح�ه بالتوس�ع اىل
حدودها عرب ضم اىل صفوفه اوكرانيا
وجورجيا ،الجمهوريتني السوفياتيتني
الس�ابقتني اللتني تعتربهما موس�كو
جزءا من دائرة نفوذها.
وقال وزير الخارجية الرويس سريغي
الف�روف “إث�ر بعض االج�راءات التي
اتخذه�ا حل�ف ش�مال األطلسي ،لم

تعد الظروف األساس�ية لعمل مشرتك
متوف�رة” موضحا ان ه�ذه القرارات
س�يبدأ تطبيقها يف  1ترشين الثاني/
نوفمرب.
وم�ن ثم س�تعلق روس�يا اىل أجل غري
مس�مى عم�ل بعثته�ا يف بروكس�ل

ل�دى الحل�ف االطليس وكذل�ك مكتب
االرتباط القائم يف السفارة البلجيكية
يف موس�كو والذي يتوىل التنس�يق بني
الحل�ف يف بروكس�ل ووزارة الدف�اع
الروسية.
وأعلن الف�روف أيضا “وقف أنش�طة

مكتب اإلعلام التابع لحلف األطليس”
ال�ذي يحدد الحلف مهمته “بتحسين
االطالع والتفاهم املتبادلني”.
وتاب�ع وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس أنه
من�ذ ع�ام  2014وضم روس�يا ش�به
جزيرة الق�رم “خفض حلف األطليس

بقوة اتصاالته مع بعثتنا .من الجانب
العس�كري لم يحص�ل أي اتصال منذ
ذلك الحني”.
أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس،
سيرغي الف�روف ،أن بالده س�تعلق
عمل مكتبها لدى النات�و اعتبارًا من
 1نوفمرب /ترشين الثاني.
وق�ال الفروف خالل مؤتمر صحفي:
“ر ًدا على ترصف�ات النات�و ،قمن�ا
بتعليق عمل بعثتنا الدائمة يف الناتو،
بم�ا يف ذل�ك عم�ل املمثل العس�كري
الرئييس ،وذل�ك اعتبارا من  1ترشين
الثاني/نوفمبر ،أو ربم�ا يس�تغرق
األمر بضعة أيام أخرى”.
وأضاف الفروف“ :تم إنهاء أنش�طة
املكت�ب اإلعالم�ي لحل�ف النات�و يف
موسكو ،والذي تم إنشاؤه يف سفارة
مملكة بلجيكا”.
وأك�د أن حلف األطليس “ليس مهتما
بح�وار أو عمل من الند للند” مضيفا
“ال نرى رضورة لكي ندعي بان تغيريا
ما ممكن يف مستقبل منظور”.
وتابع الفروف“ :إذا كان لدى أعضاء
النات�و أي مس�ائل عاجلة ،فيمكنهم
االتص�ال بس�فرينا يف بلجي�كا الذي

يقوم بتس�يري العالق�ات الثنائية بني
روس�يا ومملكة بلجيكا بش�أن هذه
القضايا”.
ويف وق�ت س�ابق ،أف�ادت وزارة
الخارجي�ة الروس�ية ب�أن موس�كو
أخبرت وكيل�ة وزارة الخارجي�ة
األمريكية ،فيكتوريا نوالند ،بأن نرش
البني�ة التحتية العس�كرية للواليات
املتحدة وحلف الناتو يف آسيا الوسطى
غري مقبول مطلقا بالنسبة لروسيا.
يف مطلع ترشي�ن األول/اكتوبر أعلن
حل�ف االطليس س�حب أوراق اعتماد
ثماني�ة أعض�اء يف البعثة الروس�ية
يف بروكس�ل بتهم�ة انه�م “عملاء
لالستخبارات الروسية غري معلنني”.
م�ن جان�ب آخ�ر ،وجه�ت أصاب�ع
االته�ام اىل روس�يا يف “أنش�طة
مس�يئة” متزايدة يف أوروبا بحس�ب
األمني الع�ام لحلف ش�مال األطليس
ينس ستولتنربغ.
واعتربت روسيا أن الحلف السيايس-
العس�كري الذي أسس�ه ع�ام 1949
خص�وم االتح�اد الس�وفياتي أثب�ت
رفضه لتطبيع العالقات.
وكان حل�ف األطلسي ق�رر يف آذار/

م�ارس  2018س�حب أوراق اعتماد
س�بعة أعض�اء من البعثة الروس�ية
وطرده�م م�ن بلجي�كا اثر تس�ميم
العمي�ل ال�رويس الس�ابق سيرغي
سكريبال وابنته يف بريطانيا.
وخفض ع�دد أوراق اعتم�اد أعضاء
البعث�ة الروس�ية يف بروكس�ل آنذاك
م�ن  30اىل  .20ويف  7ترشين األول/
اكتوب�ر  ،2021خف�ض ه�ذا الع�دد
بشكل إضايف ليصل اىل .10
ورغم التوتر الش�ديد ،عقدت القيادة
العس�كرية الروس�ية العلي�ا لقاءات
عدة منذ  2014مع قادة عس�كريني
من حل�ف االطلسي أو البنتاغون يف
دول أخرى.
يف شباط/فرباير  ،2020التقى رئيس
هيئة أركان الجي�ش الرويس فالريي
غرياس�يموف يف اذربيج�ان القائ�د
األعىل لقوات حلف شمال األطليس يف
أوروبا الجنرال األمريكي توم ولرتز.
ويف أيلول/س�بتمرب  ،2021التق�ى
غرياس�يموف نظريه األمريكي مارك
ماييل يف هلس�نكي يف فنلندا بعد لقاء
س�ابق عقد يف كانون األول/ديسمرب
.2019
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 22جامعة عراقية تسجل تقدما
تنافسيا يف تصنيف  QSالعاملي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،امس االثنني ،أن  22جامعة عراقية حققت
مرات�ب تنافس�ية مهمة يف تصني�ف  QSالعاملي بنس�ختها الخاصة بجامع�ات املنطقة
العربية.
وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :أن «املوقع الرس�مي للتصنيف
العاملي  QSس�جل زيادة  6جامعات عن نس�خة العام املايض ،بحي�ث تصدرتها جامعة
بغ�داد باملرك�ز  26من أصل 181جامع�ة عربية خاضت التنافس وفق معايري الس�معة
االكاديمية ونس�بة اعضاء الهيئة التدريس�ية قياس�ا بعدد الطالب ،باالضافة اىل شبكة
البحث العلمي الدولية والتأثري االلكرتوني ،ونسبة الحاصلني عىل درجة الدكتوراه».
وأض�اف البيان إن «ع�ددا ً من الجامعات الت�ي تنافس للم�رة االوىل يف التصنيف العاملي
ظه�رت يف النس�خة ،وه�ي جامع�ة الف�رات االوس�ط التقني�ة وتكنلوجي�ا املعلومات
واالتصاالت ونينوى والفلوجة ،فيما برزت جامعة الكتاب االهلية الول مرة».

البدء بتوزيع دفعة جديدة من
التعويضات بني املتضررين يف املوصل
نينوى/الزوراء:
اعلن�ت اللجن�ة املختص�ة بتعوي�ض
مترضري محافظة نينوى عن بدء توزيع
دفع�ة جديدة م�ن مبال�غ املترضرين بعد
اس�تكمال معامالته�م وتدقيقها من قبل
اللجنة املركزية للتعويضات يف بغداد .
وق�ال قائمقام املوصل ،زهري االعرجي ،يف
ترصيح صحف�ي :ان « لجنة التعويضات
بدأت برصف مبالغ لنحو ( )300مترضر،

كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن
ممتلكاته�م (من�ازل ومحال وس�يارات)
الت�ي تضررت خلال س�يطرة عصابات
داعش بايمن املوصل «.
واض�اف االعرج�ي  »:ان اللجن�ة الفرعية
يف املحافظ�ة س�تعلن خالل االي�ام املقبلة
عن وصول دفعات بأس�ماء جديدة الحقة
من بغداد وس�يتم ايضا رصف املبالغ التي
يستحقونها من التعويضات «.

القبض على ممول كبري لتجارة
املخدرات يف األنبار
االنبار/الزوراء:
أعلن�ت خلية اإلعالم األمن�ي ،امس االثنني ،القبض عىل ممول كبير لتجارة املخدرات يف
األنبار.
وقال�ت الخلية يف بي�ان تلقته «ال�زوراء» :إنه «اس�تمرارا ً ملهامه�ا يف مالحقة عصابات
الجريم�ة املنظم�ة ،وبعملية نوعي�ة ّ
نفذت وفق معلومات دقيقة لش�عبة اس�تخبارات
الفرقة الخامس�ة أحد مفاصل مديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع ،أسفرت
ع�ن اإلطاحة بأحد أكبر ممويل تجارة املخدرات يف الرطب�ة بمحافظة األنبار بعد نصب
كمني محكم له».
وأضاف�ت أن «املقب�وض عليه هو أحد املتهمني الذين اس�تهدفوا القوات األمنية س�ابقا ً
ً
مشيرة إىل أنه «من املطلوبني للقض�اء وفق أحكام املادة  28من
اثن�اء مالحقتها لهم»،
قانون مكافحة املخدرات».

alzawraanews@yahoo.com

على خلفية عقد خملفات الوقود

النزاهة :استقدام وزير الكهرباء األسبق ومسؤولني يف الوزارة
بين وزارة الكهرب�اء  -الرشك�ة العامَّ ة إلنتاج
الطاقة الكهربائية  -املنطقة الوسطى وإحدى
َّ
املختصة بالخدمات النفطية
الرشكات األهليَّ�ة
واملكلفة بمعالجة مخلفات الوقود واس�تبدالها
بم�ادة زي�ت الغ�از بنس�بة ( )%20م�ن تل�ك
املُ َخلَّ َفات».
وتج�در اإلش�ارة إىل أن اللجن�ة املؤلف�ة باألمر
النيابي رق�م ( )62املوكلة إليها مهام التحقيق
يف تعاقدات وزارة الكهرباء وبعضوية الهيئة قد
كش�فت يف تقريرها املعلن من قبل املدير العام
لدائ�رة التحقيقات عن إحصائية بعدد املتهمني
يف القضايا الجزائيَّة الخاص�ة بوزارة الكهرباء
والتي شملت ( )2654متهماً ،بينهم ( )7وزراء
و( )5وكالء وزي�ر ،و( )127مدي�را ً عام�اً ،و
( )2422موظفا ً بمنصب ادنى.

بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس االثنني،
ِّ
بحق وزير
عن تفاصيل أمر االس�تقدام الصادر
الكهرب�اء األس�بق وعدد من مس�ؤويل الوزارة،
ً
موضح�ة أن األمر جاء عىل خلفيَّ�ة املخالفات
املرتكبة يف عقد مُ َخلَّ َفات الوقود.
دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف معرض حديثها
عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها
إىل القضاء ،أشارت إىل «إصدار محكمة تحقيق
ِّ
بح�ق وزي�ر
اس�تقدام
الك�رخ الثاني�ة أوام�ر
ٍ
الكهرباء األسبق ووكيل الوزير لشؤون اإلنتاج
األس�بق ومدير مركز الوقود؛ استنادا ً إىل أحكام
املادة ( )331من قانون العقوبات».
وتابع�ت الدائ�رة أن «األم�ر ج�اء على خلفيَّة
املخالف�ات املرتكب�ة يف العقد رق�م ( )40املربم

الركابي :تعيني أمساء ألف متقدم لشغل وظيفة باحث اجتماعي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العم�ل ،امس االثنني،
تعيين أس�ماء ألف متقدم لش�غل
وظيفة باحث اجتماعي.
وق�ال وزي�ر العمل ع�ادل الركابي
يف بيان تلقت�ه «ال�زوراء» :انه «تم
تعيني اسماء ( )1000متقدم لشغل
وظيفة باح�ث اجتماع�ي بصيغة
العق�د» ،مشيرا ً اىل ان «املوازن�ة
العام�ة لعام  2021اعط�ت الهيئة

امكاني�ة توظي�ف ( )1000باحث
بصيغ�ة عقد مؤقت ملدة س�نة من
اجل س�د النقص الحاصل يف أعداد
الباحثني «.
وأض�اف أن «رشوط التعيين
واالختصاصات املطلوبة تم نرشها
عبر املوق�ع االلكرتون�ي لل�وزارة
وصفح�ات ال�وزارة الرس�مية وتم
تش�كيل خم�س لج�ان يف بغ�داد
واملحافظ�ات ملقابل�ة املتقدمين

إحباط حماولة تهريب
«دراجات نارية» يف
ميناء أم قصر الشمالي

شح املياه يهدد اخلطة الزراعية ملوسم
 2022يف ذي قار

ذي قار/الزوراء
اعلن�ت مديري�ة زراع�ة ذي ق�ار ،ام�س
االثنين ،ان وزارتي املوارد املائية والزراعة
اقرت�ا الخط�ة الزراعية للموس�م -2021
.2022
وبين�ت الدائرة يف بي�ان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه :ان «الخط�ة التي تم اقرارها

خفض�ت حص�ة ذي ق�ار اىل نص�ف
خطته�ا م�ن العام امل�ايض إس�وة ببقية
املحافظات».
ولفتت اىل ان «قرار التخفيض جاء بسبب
ش�حة املياه وانخفاض االيرادات املائية»،
داعي�ة املزارعني يف ذي قار اىل «اس�تخدام
منظومات الري لتقنني عملية السقي».

No: 7581 Tue 19 Oct 2021

4

البرصة /الزوراء:
أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية ،ام�س االثنني،
إحباط محاولة تهريب «دراجات نارية» يف منفذ
ميناء أم قرص الشمايل.
وذك�رت الهي�أة يف بي�ان ورد لـ «ال�زوراء» ،إن
«مفارزه�ا يف منف�ذ مين�اء أم قصر الش�مايل
تمكن�ت م�ن ضب�ط حاوي�ة مخال�ف لرشوط
وضوابط االسترياد وإلقاء القبض عىل أشخاص
يقوم�ون بتهري�ب مواد م�ن داخ�ل الحاويات
املتواجدة يف امليناء» .
وتابعت« ،بعد ورود معلومات من مركز الكمرك
تم الكشف والتدقيق حيث تبني وجود (دراجات
نارية) مخبأة خلف مدفئات نفطية مس�تعمله
معدة للتهريب».
واش�ار اىل ،انه «تم تش�كيل لجنة م�ن الجهات
املختصة وتنظيم محضر ضبط أصويل وإحالة
املتهمين وامل�واد التي ت�م ضبطه�ا إىل القضاء
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم».

الذين بل�غ عددهم أكث�ر من ()26
أل�ف متق�دم» .منوها ً بأن�ه «تمت
مراع�اة توزي�ع الباحثين وف�ق
االحتياج�ات الفعلي�ة يف بغ�داد
واملحافظ�ات عدا اقليم كردس�تان
من اج�ل تفعي�ل اللج�ان الفرعية
التي س�تمكن الهيئة من عدم هدر
األموال التي كان�ت ترصف كأجور
نقل واتص�االت للباحثني وإمكانية
اإلفادة منها يف مجاالت اخرى تدعم

عمل الهيئة».
واش�ار الركاب�ي ،وفق�ا ً للبي�ان،
اىل أن «التعيين�ات ج�رت وف�ق
مفاضل�ة اعتم�دت ع�دة معايير
منه�ا (املعدل+س�نة التخ�رج
+االختص�اص +الحال�ة الزوجي�ة
وعدد األطفال  +الكلية حكومية أم
اهلية) اضاف�ة اىل معايري مفاضلة
اخ�رى» .مؤك�دا ً أن «املقابلات
والتعيين�ات جرت بصورة ش�فافة

والكرتونية».
وتاب�ع أن�ه «يمك�ن للمتقدمين
مم�ن لم تظه�ر اس�ماؤهم تقديم
االعرتاضات اىل اللجنة الخاصة بذلك
والتي شكلت الستقبال االعرتاضات
لتدقيقها» .مبينا ً أن «باب االعرتاض
سيكون مفتوحا ً ملدة ثالثة أيام من
بعد إعالن األسماء وابتدا ًء من اليوم
الثالثاء املوافق  2021-10-19عرب
الرابط االلكرتوني».

الصحة تكشف خطتها التلقيحية اخلاصة بالعام الدراسي اجلديد
بغداد /الزوراء:
تحدث�ت وزارة الصح�ة ،ام�س االثنين ،ع�ن
خطته�ا التلقيحية مع انطلاق العام الدرايس
الجديد.
وقالت عض�و الفريق اإلعالمي يف الوزارة ،ربى
فالح لــ»الزوراء» :إن «الوزارة مستمرة وفقا
لجدول اللق�اح الوطني بتوفير كل اللقاحات
الت�ي يحتاجها الطالب الدخول االول والهيئات
التدريسية».
وأضافت أن «لقاحات شلل االطفال والحصبة،
فضال عن لقاح�ات حديثي ال�والدة واالطفال
من االعمار دون الـ 5سنوات جميعها متوفرة
وال يؤث�ر توفري لقاحات كورون�ا عليها ،فهي
من ضمن الجدول الوطني للقاح».
وبينت فلاح أن «بالنس�بة للقاح�ات كورونا

فإننا نتس�لمها بشكل اس�بوعي وفقا لجدول
محدد ،حيث انها متوف�رة تبعا لالعداد املقبلة

عىل اخذ اللقاح س�واء من الكوادر التدريس�ية
او الطلبة ملن اعمارهم اكثر من  18عاما».

القوات األمنية تطيح بـ»تاجر االستخبارات العسكرية تقبض على
 10سوريني حاولوا عبور احلدود
أعضاء بشرية» يف بغداد
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات بغداد ،امس االثنني ،اإلطاحة بـ»تاجر باألعضاء
البرشية» يف العاصمة بغداد.
وذك�رت القيادة يف بيان ورد لـ «الزوراء» :ان «قوة من اللواء الس�ابع
الفرقة الثانية رشطة اتحادية وباالشتراك مع مفرزة من استخبارات
وأمن بغداد ومكتب تحقيق الكرخ ملكافحة االتجار باألعضاء البرشية،
تمكنت م�ن اعتقال متهم مطل�وب وفق املادة(/5االتج�ار باألعضاء
البرشية) يف منطقة البياع».
ويف الس�ياق ذات�ه« ،تمكنت مف�رزة من جهاز االمن الوطني مس�ندة
بقوة من اس�تخبارات وامن عمليات بغداد م�ن ضبط واتالف كميات
كبيرة من امل�واد الغذائية منتهية الصالحية يف ناحية الرش�يد جنوبي
بغداد ضمن قاطع الكرخ».

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،امس االثنين ،القبض عىل 10
س�وريني حاولوا إجتياز الس�اتر الحدودي من خالل الثغ�رة األمنية مع
اقليم كردستان.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان ورد لـ «ال�زوراء» :انه «بالس�اعة  0400يوم
 ،18/10تم�ت مش�اهدة اش�خاص بواس�طة الكاميرا الحراي�ة وه�م
يحاول�ون إجتياز الس�اتر الحدودي م�ن خالل الثغرة األمني�ة مع اقليم
كردس�تان ول�دى عبورهم بإتج�اه قاط�ع ،ف 3ل مش 71ف�ق ،15تم
إعتقالهم جميعاً».
وتابع�ت املديرية :ان�ه «تبني فيما بع�د بأنهم ( )10اش�خاص يحملون
الجنسية الس�ورية حيث تم التنسيق مع قوات قسد وستتم إعادتهم اىل
دولة سوريا».

اإلعالم األمين تعلن نتائج استهداف طريان اجليش ألوكار داعش يف كركوك

كركوك/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،امس االثنني ،نتائج
العملية األمنية الت�ي نفذها طريان الجيش ضد
أوكار داعش يف وادي الشاي بمحافظة كركوك.
وذك�رت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :إن «بعد القصف الج�وي لطريان الجيش
ض�د أوكار داع�ش يف كركوك ،خرج�ت قوة من

فرقة املش�اة اآللية الثامنة لتفتيش مكان هذه
الرضبات بالكامل».
وأض�اف البيان إن نتائج العملي�ة كانت العثور
عىل وكرين مدمرين بداخلهما مالبس عسكرية
ومدني�ة وأواني طبخ ،وتدمير كهف عبارة عن
مغارة تحتـ�وي علـى مـواد طبيـ�ة وكـامريا
ومالب�س مختلفة وأوان�ي طب�خ ،والعثور عىل

(  ) 5أوكار تحتـ�وي علـ�ى مس�ـتودع طبي -
مطبخ  -مالبس أطفال  -خلية طاقة شمس�ية
– بن�ادق ع�دد (  - ) 9صـواري�خ قاذفـ�ة عدد
(  - ) ۱۷حش�وة ع�دد (  - ) ٢٦موباي�ل ن�وع
نـوكـيـ�ا عـ�دد (  - ) ۱۷رمانـة قاذفـة عـدد
(  - ) ۷أسلاك تفجري  -فتي�ل كورتكس  5مرت
 -س�بح تفجري عـ�دد (  - ) ۱۰قنربة هاون 60

مل�م عدد (  - ) 5قنربة ه�اون  81ملم عدد ( 4
)  -قداح�ات تفجري ع�دد (  - ) ۲۰رمانة يدوية
ع�دد (  - ) 5جه�از فولتيميتر  -راديو  -حزام
ناسف  -بطاريات تفجري – مخازن بندقية عدد
(  - ) 10عتاد كالشنكوف عـدد (  ) ۲۰۰طلقـة
عتاد  M4عدد (  ) ۲۰۰طلقة – ناظور بندقية -
معمل لصنع العبوات ،فضال عن مواد أخرى».

اللجنة العليا إلعادة املفسوخة عقودهم تقرر املباشرة مبلفي اجلرحى وذوي الشهداء

بغداد /الزوراء
ق�ررت اللجن�ة العلي�ا إلع�ادة
املفس�وخة عقوده�م املب�ارشة
بملفي الجرحى وذوي الش�هداء
من الدرجة األوىل.
وقال�ت مديري�ة إعلام الحش�د
الشعبي يف بيان تلقته «الزوراء»:
إن «اللجن�ة ب�ارشت مهامه�ا
للوقوف على اب�رز النتائج التي
تحقق�ت خالل االي�ام املاضية»،
الفتة اىل أن «العدد االجمايل للذين
قدموا عىل االستمارة االلكرتونية
بعد انتهاء املدة املقررة بلغ 142
ألف�ا و ،589وبع�د اكمال عملية
الف�رز االوىل أنج�زت اللجنة 59
الف�ا و 248اس�تمارة مطابق�ة
للشروط االداري�ة واملالي�ة يف
حين بلغ�ت ع�دد االس�تمارات
التي لم تستوف الرشوط االولية
 78ألف�ا و 494اس�تمارة وع�دد
االستمارات غري الصالحة  4االف
و  811استمارة».

وأضاف البيان أن «عدد الجرحى
الذي�ن قدموا للع�ودة بلغ  6االف
و 141جريح ،حيث قررت اللجنة
ش�مول الجرحى الذي�ن أنجزت
معامالته�م بالكام�ل وتطابقت
بياناتهم م�ع البيان�ات االدارية

والطبية يف حني ستتم مقابلة من
لم يت�م مطابقة اوراقه الصحية
الثبوتية ،كما قررت شمول 448
م�ن ذوي الش�هداء م�ن الدرجة
االوىل».
وأش�ارت إىل أن «االج�راءات

الخاص�ة باملفس�وخة عقودهم
م�ن ابن�اء الحش�د الش�عبي
مس�تمرة حت�ى نهاي�ة ش�هر
ترشي�ن األول الح�ايل والش�هر
املقب�ل نظ�را لكث�رة االع�داد
والتدقي�ق املس�تمر يف البيان�ات

ال�واردة حت�ى ال يت�م اهمال أي
من حق�وق ابنائنا املظلومني ،إذ
إنه م�ن املقرر املب�ارشة بالدوام
الرس�مي بحس�ب ما تم االتفاق
علي�ه مطل�ع كان�ون األول م�ن
الع�ام الحايل وس�يتم اس�تدعاء
االخوة املقبولني بحسب االسماء
يف االيام القادمة».
ولف�ت البي�ان إىل أن�ه «حضر
االجتم�اع رئيس اركان الحش�د
الش�عبي عبد العزيز املحمداوي،
حي�ث انعق�دت اللجن�ة الت�ي
ش�كلت م�ن قب�ل رئي�س هيئة
الحش�د الش�عبي فالح الفياض
برئاس�ة امني الرس وعضوية كل
م�ن مديري�ات االدارة املركزي�ة
والش�ؤون املالي�ة والطباب�ة
واالم�ن واالنضب�اط واالتصاالت
والش�ؤون القانوني�ة واالعلام،
فضال عن معاونية االستخبارات
ومعاون رئيس االركان لش�ؤون
العمليات»

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب

			
		

رقم االضبارة/26/خ2021/
التاريخ2021/10/17/

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل  84/1و  85/1الواقع يف املشخاب العائد للمدين (فاضل عيل جعفر) املحجوز لقاء طلب
الدائ�ن (عصام محمد امني) البالغ ( )1,150,000,000دينار ،فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية ،وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
ثائر كناوي حمود
املواصفات
 -1موقعه ورقمه  :مشخاب  /قرب املكتبة العامة
 -2جنسه ونوعه  :طابو رصف
 -3حدوده واوصافه:
 -4مشتمالته:
 -5مساحته120 ( :م  ) 84/1مائة وخمسة وثالثون مليون دينار ،و
( )185/1مساحة  250م مائة واثنى عرش مليون وخمسمائة الف دينار.
 -6درجة العمران :بناء قديم
 -7الشاغل  :ال يوجد شاغل
 -8القيمة املقدرة :املجموع الكيل للعقارين 247,500,000 :مائتان وسبعة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار .

أسواق
العدد 7581 :الثالثاء  19تشرين االول 2021

الزراعة تقر اخلطة الشتوية بنسبة
 % 50من خطة املوسم السابق

بغداد /الزوراء
ت�رأس وزير الزراع�ة ،املهندس محم�د الخفاجي ،اجتماعا تنس�يقيا القرار
الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي .2020 - 2021
وجرى خالل االجتماع إقرار الخطة الزراعية الش�توية للموسم 2021-2022
للمس�احات املروية (انهار ومش�اريع اروائية) بواقع 50%من خطة املوسم
الزراع�ي الس�ابق ،باس�تثناء محافظة دياىل بس�بب ش�ح املي�اه وانخفاض
اإليرادات املائية.
وأكد الخفاجي اهمية منظومات الري كونها تسهم يف االستخدام األمثل للمياه
 ،مبينا ً املنجزات التي تحققت للقطاع الزراعي وتحقيق اإلكتفاء الذاتي للسلة
الغذائية ،موضحا َ بأن الهدف األس�ايس لل�وزارة هو توفري الخدمات للفالحني
واملزارعني وتقديم الدعم الالزم لهم.
م�ن جهته ،بني وزي�ر امل�وارد املائية ان ه�دف وزارته هو العم�ل عىل تقديم
الحصص املائية بما ينسجم واالطالقات املتوفرة وان االجتماعات والتفاهمات
قائمة مع وزارة الزراعة لتوفري املياه لألرايض الزراعية.
وبح�ث االجتم�اع عددا ً م�ن املواضيع التي تس�هم يف توفري الحص�ص املائية
لضم�ان نجاح الخط�ة الزراعية الش�توية ،والعمل عىل تذلي�ل املعوقات التي
تواج�ه توفري املي�اه من اجل تقدم وتطوي�ر القطاع الزراعي بش�قيه النباتي
والحيواني  ،فضال عن دعم وتوفري املنتجات الزراعية املختلفة للمستهلك.

النفط تنظم جولة تراخيص جديدة
لنقل املشتقات النفطية

بغداد /الزوراء
نظمت وزارة النفط جولة تراخيص جديدة لنقل املشتقات النفطية بمشاركة
 ٥٧رشكة عراقية من رشكات القطاع الخاص الناقلة للوقود.
وقال وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع حامد يون�س يف بيان للوزارة “ان الوزارة
نظم�ت جول�ة تراخي�ص لنق�ل املش�تقات النفطية ملناف�ذ التجهي�ز وفروع
املستودعات يف املحافظات”.
وبين مدير عام رشكة توزي�ع املنتجات النفطية حسين طالب ان” التنافس
شمل ( )30محورا ً لعموم املنافذ التوزيعية واملستودعات “ .
يذك�ر ان ال�وزارة تنظم س�نويا جول�ة تراخيص لشركات القط�اع الخاص
املتخصصة بنقل انواع الوقود لصالح وزارتي النفط والكهرباء.

أسعار صرف الدوالر تسجل
ارتفاعا طفيفا يف البورصة احمللية

بغداد /الزوراء
ارتفعت اسعار رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي  ،امس االثنني،
يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد .
وس�جلت  100بورص�ة الكف�اح والحارثي�ة املركزي�ة يف بغ�داد ،صباح امس
 148400دينارا عراقي مقابل  100دوالر امريكي.
وكان الس�عر يف بورصة بغداد يوم أمس األح�د  148250دينارا عراقيا مقابل
 100دوالر امريكي.
فيما اس�تقرت اس�عار البيع والشراء يف محال الصريفة باالس�واق املحلية يف
بغداد ،اذ بلغ سعر البيع  148750دينارا عراقيا لكل  100دوالر امريكي ،بينما
بلغت اسعار الرشاء  147750دينارا عراقيا لكل  100دوالر امريكي.

اتروشي :بغداد ستزودنا بأكثر من
مليون لرت بنزين يومياً
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العراق يتفق على ختصيص حمطات توليدية للطاقة داخل إيران
بغداد /الزوراء
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،امس االثنني،
ع�ن إتف�اق على تخصي�ص محطات
توليدي�ة للطاقة بإي�ران مهمتها انتاج
وتصدير الكهرباء للعراق.
وذك�ر بيان لل�وزارة ،تلق�ت “الزوراء”
نس�خة منه :أن “املكل�ف بمهام وزير
الكهرباء عادل كريم استقبل يف مكتبه
بمقر ال�وزارة س�فري جمهورية ايران
االسالمية يف العراق يف زيارة إستهدفت
دع�م العراق بالطاقة الكهربائية لس�د
الطلب املتزايد عىل املنظومة الوطنية”.
وأضاف البي�ان أن “اللقاء جرى خالله
بحث تط�ورات الوضع اإلنتاجي الحايل
يف الع�راق و العالق�ات بين البلدي�ن
الصديقين  ،وأبدى الس�فري اس�تعداد
بالده للتع�اون الثنائي يف مجال التوليد
الكهربائي  ،وس�د الثغرة الحاصلة بني
العرض والطلب املحيل من خالل إيجاد
الحلول البديلة الناجحة”.
وكش�ف الس�فري اإليراني ع�ن “اتفاق

مبدئي عىل تخصيص محطات توليدية
للطاق�ة الكهربائي�ة داخ�ل االرايض

االيراني�ة مهمته�ا انت�اج وتصدي�ر
الكهرباء للعراق حرصا ً بمعزل تام عن

حكومة البصرة تناقش املشاريع اخلدمية املتوقفة
وسبل اإلسراع بإجنازها
البرصة  /الزوراء
ناقش�ت حكومة البصرة املحلية
م�ع عدد م�ن املس�ؤولني يف االدارة
املحلي�ة يف قض�اء القرن�ة وناحية
ع�ز الدين س�ليم  ،وم�دراء الدوائر
الخدمي�ة والهندس�ية  ،املش�اريع
الخدمية املتوقفة وسبل اإلرساع يف
إنجازها “.
وذك�ر النائ�ب االول ملحافظ البرصة
املهن�دس ،محمد طاه�ر التميمي يف
بي�ان ”:ان اجتماع�ا موس�عا عق�د
بحضور مدير قس�م ادارة املشاريع
بدي�وان املحافظة ،ودائ�رة املهندس
املقي�م  ،م�ع رشكة تحال�ف الرشق
االوس�ط ،تناول ثالثة محاور  ،اولها
مرشوع منطقتي الهادي والبيضان
ملعالج�ة طفح مي�اه املج�اري ،وتم
التوجي�ه باتخاذ االج�راءات الكفيلة
باكمال متعلقات تسلم املرشوع “.
واضاف  ”:ان املح�ور الثاني تطرق

اىل مرشوع ناحية الش�هيد عز الدين
س�ليم  ،املح�ال اىل عه�دة رشك�ة
همدان�ي للمقاوالت  ،والتي س�حب
العم�ل منه�ا يف الفترة االخيرة،
واإليع�از باتخ�اذ كل االج�راءات
بخصوص الي�ة تنفي�ذ ماتبقى من
املناقص�ة ،وع�رض املوض�وع امام
اللجن�ة املركزية لتحديد آلية تعرض

الحقا امام انظ�ار محافظ البرصة،
و املح�ور الثال�ث تن�اول مشروع
القرن�ة الذي احي�ل اىل عهدة رشكة
تيف�روم الرتكية  ،التي توقف عملها
الس�باب قانوني�ة وفني�ة  ،وايج�اد
السبل الكفيلة إلدخال رشكة رصينة
مع الرشكة املنف�ذة لالرساع بتنفيذ
املرشوع “.

حتذيرات للحكومة املقبلة من اهلدر املفرط يف “فائض النفط”
بغداد /الزوراء
حذر الخبري االقتص�ادي ،داود زاير،
ام�س االثنني ،الحكوم�ة املقبلة من
ع�دم اس�تغالل األم�وال الفائض�ة
الناجمة ع�ن ارتفاع أس�عار النفط
الخام داعيا اىل توظيفها يف قطاعات
افتصادي�ة مهم�ة كي تك�ون املورد
األول يف رف�د الخزين�ة العامة للدولة
بدال من االعتماد عىل املورد األحادي
وهو النفط .
وق�ال زاي�ر يف ترصي�ح ترصي�ح
صحف�ي :إنه “اصبح واجب�ا ولزاما
على الحكوم�ة املقبل�ة االبتعاد عن
اله�در املف�رط لالم�وال الفائض�ة
الناجمة ع�ن ارتفاع أس�عار النفط
ووضعه�ا يف م�كان يعظ�م م�وارد
الدولة االقتصادية ”
وأض�اف ان “اس�تغالل األم�وال
الفائضة يف مجال الصناعة وتطوريها
وتوس�يع قاعدتها وبمج�ال تطوير

قطاع�ي االتصاالت والنق�ل واملوانئ
كذل�ك القطاع الزراع�ي والعمل عىل
االكتف�اء الذان�ي يف كل املحاصي�ل
والثروة الحيوانية س�يؤدي اىل إيجاد
م�وارد كبيرة س�تتجاوز واردات
العراق االتية من بيع النفط ” .
ودع�ا زاير الحكومة املقبلة اىل “بناء

قاع�دة استش�ارية مهني�ة لها وان
تبتعد عن تعيني الفاشلني والخارسين
يف االنتخاب�ات كمستش�ارين إرضاء
له�م والحزابهم ،وان يكون ترش�يح
املستش�ار وفق اختصاص�ة وبعيدا
عن السياسة والسياسيني ،وإال فإن
الحال سيرتاجع اكثر ” .

توقيع اتفاقية بني العراق واإلمارات لتشجيع ومحاية االِستثمار

ابو ظبي /الزوراء
َّ
وقعت الحكومتان العراقية واإلماراتية ،امس االثنني ،عىل
ا ِتفاقية تش�جيع وحماية االستثمار يف مقر وزارة املالية
اإلماراتي�ة بابوظبيووقع االتفاقية ع�ن الجانب العراقي
رئيس�ة هيئة االس�تثمار س�هى النج�ار ،وع�ن الجانب

اإلماراتي وكيل وزارة املالية يونس حاجي الخوري.
وحضر مراس�م التوقيع س�فري جمهورية الع�راق لدى
دولة اإلمارات مظفر مصطفى الجبوري ومن املتوقع ان
تسهل االتفاقية عمليات االستثمار والتعاون االقتصادي
بني البلدين.

املنظومة الكهربائية اإليرانية”.
وبني أن “هذا س�يتطلب ب�دوره توقيع

عق�ود واتفاق�ات ،م�ع األخ�ذ بنظ�ر
اإلعتبار رضورة عقد مفاوضات أولية
حول األس�عار التي يج�ب ان تصب يف
مصلحة الطرفني ،وس�تكون جميعها
عوامل مساعدة تعمل عىل تعزيز الثقة
والتعاون بني البلدين”.
م�ن جانبه ،اعرب املكل�ف بمهام وزير
الكهرب�اء ،ع�ن “اس�تعداد الع�راق يف
توقيع عقد مماثل وملدة خمس سنوات
فق�ط وذل�ك إلمتلاك الع�راق خططا ً
إنتاجي�ة تطويرية قصرية ،متوس�طة
وطويل�ة األمد تعتم�د يف حيثياتها عىل
مش�اريع الطاق�ات النظيف�ة والربط
الكهربائي مع دول الجوار”.
واش�ار إىل “رغب�ة ال�وزارة الدائم�ة يف
تعزيز و تطوير واق�ع الطاقة العراقي
من خالل اس�تمرارية التعاون و الدعم
بام�دادات الغ�از االيران�ي م�ن خلال
االتفاقي�ات الستراتيجية والت�ي تع�د
ً
رضوري�ة إلدام�ة حيوي�ة محطاتن�ا
التوليدية”.

استقرار أسعار الذهب يف
االسواق العراقية

بغداد /الزوراء
استقرت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األسواق املحلية ،امس االثنني.
وس�جلت أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة بش�ارع النه�ر يف العاصمةبغداد
س�جلت للمثقال الواحد عيار  21من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر
بيع  363الف دينار ،فيما بلغ سعر الرشاء  359الفاً.
وس�جل س�عر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي استقرارا ايضا
عند  333الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  329ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة ،فان س�عر بي�ع مثقال الذهب
الخليج�ي عي�ار  21يرتاوح بني  365الف دينار و 370ألفاً ،فيما تراوح س�عر
البيع مثقال الذهب العراقي بني  335الفا ً و 340الف دينار.
ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

متأثرا بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة
التوريد ..االقتصاد الصيين يتعثر!

بكني /متابعة الزوراء
سجل االقتصاد الصيني أبطأ وترية للنمو خالل عام يف الربع الثالث من 2021
 ،متأث�را بنقص الكهرب�اء واختناقات سلس�لة التوريد والتقلبات الرئيس�ية
يف س�وق العقارات.وأظه�رت بيانات نرشت ،امس االثنين ،نمو الناتج املحيل
الصيني اإلجمايل بنس�بة  4.9يف املئة يف الفرتة من يوليو إىل سبتمرب من 2021
من مستواه السابق ،يف أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام  ، 2020ومخالفا
للتوقعات.ويواجه ثاني أكرب اقتصاد يف العالم العديد من التحديات الرئيس�ية،
بم�ا يف ذلك أزمة دي�ون مجموعة “إيفرغراند” الصينية ،والتأخري املس�تمر يف
سلس�لة التوريد ،وأزمة كهرباء طاحنة  ،مما أدى إىل انخفاض إنتاج املصانع
إىل أضعف مستوي منذ أوائل عام  ،2020عندما كانت قيود كوفيد -19الثقيلة
سارية.وقال املتحدث باسم املكتب الوطني لإلحصاء يف الصني ،فو لينغوي ،يف
مؤتم�ر صحفي يف بكني امس االثنين إن “االنتعاش االقتصادي املحيل ال يزال
غري مستقر وغري منتظم”.

األمن الغذائي ملصر مهدد بارتفاع أسعار القمح عامليا

القاهرة /متابعة الزوراء
واصلت أس�عار الدقيق ،امس االثنني ،ارتفاعها يف مرص ،بسبب ارتفاع أسعار
القمح ،ترافقا مع أزمة الطاقة التي ألقت بظاللها عىل سالسل إمدادات السلع
حول العالم.وتحت ضغط نقص املعروض وارتفاع األسعار بشكل “غري عادي”،
اضط�رت الحكومة املرصية إىل إلغاء مناقصة لشراء القمح ،قبل أيام ،للمرة
الرابعة خالل العام الجاري ،طبقا لوكالة بلومبريغ ( )Bloombergاألمريكية.
وأضافت الوكالة ،نقال عن الهيئة العامة للسلع التموينية يف مرص ،أنها “ألغت
مناقص�ة الثالثاء املايض ،حيث جاءت العروض أعىل من املتوقع” ،مشيرة إىل
أن “املشرتيات متأخرة بالفعل بشكل كبري عن وترية العام املايض”.
وانعكس ارتفاع أسعار السلع الغذائية عىل معدالت التضخم يف مرص ،التي تعد
أكرب مس�تورد للقمح بالعالم ،والتي تس�تورد أكثر من  60%من احتياجاتها،
وس�ط توقعات بزيادة أس�عار جميع الس�لع الغذائية املرتبط�ة بالقمح مثل
الخبز واملخبوزات بأنواعها ،واملعكرونة بأنواعها ،والحلوى.

النقل تكشف تفاصيل مشروع القناة اجلافّة وحتدد نسب إجناز ميناء الفاو

اربيل/الزوراء
أعلن وزير الثروات الطبيعية يف إقليم كردس�تان ،كمال اترويش ،امس اإلثنني،
شأزم�ة الوقود يف اإلقليم فنية ،فيما أش�ار إىل أن بغداد س�تزود اإلقليم بأكثر
أن
م�ن مليون لرت بنزي�ن يومياً.وقال أترويش يف مؤتم�ر صحفي عقب اجتماعه
بوزي�ر النفط إحس�ان عبد الجب�ار ،تابعته “الزوراء” :إن “املش�كلة يف نقص
االنت�اج للمحروق�ات باإلقليم فنية بس�بب عط�ل يف محطة تكري�ر بازيان”،
مشيرا ً إىل أنه “تم االتفاق مع وزارة النفط يف الحكومة االتحادية عىل إصالح
الخلل الفن�ي يف املحطة”.وأضاف أن “وزارة النف�ط االتحادية تعهدت بتزويد
اإلقلي�م مليونا ً و 80ألف لرت بنزين يوميا” ،الفتا ً إىل أنه “تم االتفاق عىل تزويد
اإلقلي�م باملحروقات األخرى يوميا ً وكما ييل 150:مليون لرت نفط أبيض عىل 3
مراحل بس�عر  400دينار للرت املرحلة األوىل  50مليون لرت نفط أبيض س�يتم
تزويده للق�رى يف املناطق الحدودية و الجبلية النائية والبعيدة.املرحلة الثانية
 50مليون لرت نفط أبيض لألفضي�ة والنواحي واملدن الصغرية.املرحلة الثالثة
 50مليون لرت نفط أبيض ملراكز املدن واملحافظة.

بغداد /الزوراء
أعلن�ت وزارة النق�ل ع�ن تفاصي�ل
َّ
الجاف�ة ،فيما ح َّددت
مشروع القناة
نسب إنجاز ميناء الفاو الكبري.
وذكر أعالم وزارة النقل :إن “مرشوع
َّ
الجافة ه�و الخط الربي الدويل
القناة
ال�ذي يربط جن�وب العراق بش�ماله،
إذ إن املوان�ئ العراقية املتمثلة بوزارة
النقل ترغب بربط مين�اء الفاو بهذه
القن�اة ،حت�ى تس�تطيع أن تنق�ل
البضائ�ع الواص�ل من الهن�د ورشق
آس�يا والخلي�ج العرب�ي والتي تضع
بضائعه�ا داخ�ل ميناء الف�او الكبري
لنقله�ا اىل ش�مال الع�راق ومن ثم اىل
تركيا وبعده�ا اىل املخزن األوروبي يف
املانيا”.
وأضاف أن “الرشكة املسؤولة تسعى
ال نج�از الط�رق الداخلي�ة ،حيث بلغ

اإلنج�از اآلن يف نفق املخم�ور أو نفق
الحرير إىل اكثر من  %٧٥أي اىل مرحلة
الص�ب” ،مشيرا ً اىل أن “ه�ذا النف�ق
يعتبر ه�و األول من نوع�ه يف الرشق
األوس�ط ،الذي يربط الفاو الكبري بأم
قرص ومنه�ا إىل الخط الدويل او الخط
الرسيع الواصل اىل شمال العراق”.
وأش�ار إىل أن “مرشوع الف�او الكبري
هو من املشاريع التي وقعت عقودها
مع وزارة النقل الرشكة العامة ملوانئ
العراق وبدأت بالتنفيذ ،واآلن وصل اىل
مراحل متقدمة باإلنجاز”.
وأك�دت وزارة النقل الرشك�ة العامة
ملوان�ئ الع�راق ،يف وق�ت س�ابق ،أن
املش�اريع املدرج�ة ضم�ن مشروع
ميناء الفاو الكبري س�توفر بني (10-
 )15أل�ف فرصة عم�ل للعاطلني عن
العمل.

الرياضي

أصفر وأمحر

حكيم شاكر :اهلولندي ادفوكات
فشل يف تطوير أداء الوطين

بغداد /متابعة الزوراء
دعا املدرب األس�بق للمنتخب العراقي ،حكيم ش�اكر ،اتحاد الكرة إلدارة اللعبة يف العراق
بشكل صحيح إلنقاذها من الرتاجع الذي حدث يف وقت التطبيعية السابقة.
وقال ش�اكر :إن عىل رئيس وأعضاء اتح�اد الكرة الجلوس مع الهيئة العامة واملختصني
بمجال اللعبة ملناقشة جوانب ونقاط مهمة تقود كرتنا وتعيدها لوضعها الطبيعي ،وذلك
من خالل تش�خيص االخطاء واملس�ببات التي اوصل�ت اللعبة اىل هذا املس�توى املرتاجع
الس�يما يف التصفيات االخرية.وبني شاكر ان «الجميع يتفق بأن ادفوكات لم يرتك بصمة
فنية واضحة عىل األداء العام للمنتخب الوطني».
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احتاد الكرة حيل جلانه العاملة

اللجنة العليا للصحة والسالمة توافق على دخول اجلمهور إىل املالعب
بغداد /الزوراء
اس�تحصل االتحاد العراقي لكرة القدم
موافقة اللجنة العليّا للصح ِة والسالمة
الوطنية عىل الس�ماح بع�ود ِة الجمهور
الكريم إىل املالعب وفقا ً
لرشوط محدد ٍة،
ٍ
َ
غي�اب ط�ال أكثر من س�ن ٍة
وذل�ك بعد
ٍ
ونصف الس�نة بس�بب جائحة فريوس
كورونا.
َ
ُ
العراقي لكرة القدم،
وثمن رئيس االتحاد
ّ
َ
عدن�ان درج�ال ،موافقة اللجن�ة العليا
للصح� ِة والسلامة الوطنية بالس�ماح
بعودة الجمه�ور للمالعب العراقية ،مع
تطبيق رشوط السلامة ،مقدما ً شكره
وتقديره العاليني إىل رئيس اللجنة العليا
للصحة والسلامة الوطنية دولة رئيس
الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،الذي كان
حريصا ً عىل العودة التدريج ّي ِة للجماهري
لدخو ِل املالعب من جديد.
َ
ُ
العراقي
الناط�ق اإلعالمي لالتحاد
وقال
ّ
لكر ِة القدم ،أحمد املوس�وي :إن اللجنة
الس�ماح بع�ودة
العلي�ا وافق�ت على
ِ
الجمه�ور للمالع�ب ب�دءا ً م�ن الجولة
الخامس ِة للدوري املمتاز وبنسبة30%
بع�د جهود كبيرة بذلها وزير الش�باب
والرياضة رئي�س اإلتحاد العراقي لكرة
القدم عدنان درج�ال الذي انهى صباح
ام�س تواصله مع اللجن�ة العليا باقرار
املوافقة .
َ
ً
ً
وأضاف :أن هناك فرقا جوالة ستتواجد
انطالق
ساعات من
يف املالعب قبل ثالث
ٍ
ِ
املباراة ،لتطعيم الجماهري بلقاح كوفيد
 ،19بينما سيت ُم السماح بالدخول للذين
سابق ،برشط جلب
تلقوا اللقاح يف وقتٍ
ٍ
كارت التلقيح أثناء حضور املباريات.
ُ
َ
الناطق اإلعالمي لالتحاد ،أحمد
وأوضح
ُ
تطبي�ق اإلج�راءات
املوس�وي :س�يتم
االحرتازي�ة والتباع�د االجتماع�ي أثناء
مباري�ات الدوري
حض�ور الجمهور إىل
ِ
ِ
املمت�از ،ويف جمي�ع املالع�ب الت�ي عىل
إداراتها تهيئة مستلزمات نجاح عملية
التباعد ،لضمان سالم ِة املشجعني .
وق�رر االتحاد العراقي لك�رة القدم حل

منتخب بغداد يتوج بلقب بطولة
اجلمهورية بالتجذيف

بغداد /اعالم اللجنة االوملبية
نظم االتحاد العراقي بالتجديف بطولة الجمهورية ملنتخبات املحافظات بمشاركة
 8محافظات هي البرصة ،ذي قار ،الديوانية النجف ،بابل ،بغداد ،نينوى ،السليمانية
واستمرت البطولة ملدة يومني ،وذلك يف املركز التدريبي عىل نهر دجلة مقابل القشلة
بقوارب الفردي والزوجي لفئة املتقدمني والشباب ملسافة  ٢٠٠٠مرت.وقال رئيس اتحاد
اللعبة بعد السالم خلف :ان منافسات البطولة اسفرت عن فوز بغداد باملركز األول برصيد
 ٢٨نقطة والديوانية ثانيا برصيد  ١٦نقطة وذي قار ثالثا برصيد  ١٣نقطة .واضاف:
ان النتائج الفردية اسفرت عن فوز بكر شهاب من بغداد بسباق فردي متقدمني وحل
العب الديوانية حسني عباس باملركز الثاني ومحمد قاسم من البرصة ثالثا ،ويف سباق
زوجي متقدمني فاز ثنائي بغداد احمد عبدالرحمن وعمر اسماعيل باملركز األول وحل
ثنائي الديوانية حسني عباس وأمري سلمان باملركز الثاني ،وجاء ثالثا ثنائي البرصة ماجد
كيطان ومحمد قاسم.وبني رئيس اتحاد التجذيف :ان منافسات فئة الشباب اسفرت عن
فوز خطاب خالد باملركز األول بالفردي وحل ثانيا عيل محمد من ذي قار باملركز الثاني
وعبدالله اركان من الديوانية ثالثا أما يف سباق زوجي شباب احرز ثنائي بغداد محمد
جعفر وخطاب خالد باملركز األول وجاء ثانيا عيل فاضل وعيل محمد رزوقي من ذي قار،
أما املركز الثالث فذهب لثنائي محافظة بابل مهدي احمد وعبد الرحمن ابراهيم.

مكتبه االعالمي واقالة باسل كوركيس
من منصب�ه مديرا للمنتخ�ب العراقي.
وذك�ر بيان لالتح�اد أن اجتماع االتحاد
العراق�ي لكرة الق�دم خ�رج بمقررات
جديدة .وأشار البيان إىل ان من ابرز تلك
املقررات ح�ل جميع اللج�ان باالضافة
اىل املكتب االعالمي عىل ان يكون عملها
مؤقتا ً لحني تش�كيل لج�ان جديدة مع
امكاني�ة االبق�اء على بع�ض االعضاء
باالعتم�اد على تقاري�ر لجن�ة التقييم
واعتماد معايير جديدة الختيار اعضاء

مدرب القاسم :عانينا من غياب احملرتفني
ونسعى للفوز على نفط ميسان

بغداد /متابعة الزوراء
أكد س�امي بحت ،مدرب فريق القاس�م :أن فريق�ه مُ طالب بحصد النقاط
الثلاث يف مواجهة نفط ميس�ان والتي س�تقام يوم غ�د األربعاء يف ملعب
الكفل لحس�اب الجولة الخامسة من الدوري املمتاز.وقال بحت :إن فريقنا
عان�ى من تأخ�ر التحاق املحرتفين وبالتايل نحتاج إىل بع�ض الوقت لخلق
مزيد من االنسجام بني الالعبني خصوصا أن آخر الالعبني امللتحقني اليمني
جالل الجالل مازال يحتاج إىل بعض التدريبات ملشاركة زمالئه.وأضاف :أن
الالعب الس�نغايل داودا هو اآلخر لم يلتحق وننتظ�ر وصوله خالل اليومني
املقبلني لتكتمل صفوف الفريق ،مع ذلك مواجهة نفط ميس�ان تعد تحديا
من أجل تحقيق أول االنتصارات ،الس�يما املباراة ستكون يف ملعبنا.وأشار
س�امي إىل :أن الفري�ق بدأ تحضريات�ه للمباراة منذ انته�اء الجولة الرابعة
ونعلم أن فريق نفط ميس�ان ليس باملنافس السهل ،خصوصا بعد فوزه يف
الجول�ة املاضية عىل الصناعة ،إال أننا عازمون عىل خطف النقاط الثلاث.

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئ�ة العام�ة لالتحاد العراق�ي للصحافة
الرياضية ،حازم محمد عيل القييس ،تسنم رسميا
منصب مدير مكتب نقي�ب الصحفيني العراقيني
الس�يد مؤيد الالمي ،امنياتن�ا الخالصة بالتوفيق
والنجاح للزميل العزيز القييس يف مهمته الجديدة
خدمة للصحفيني .
********************
نظ�م قس�م اإلعالم واإلتص�ال الحكوم�ي يف وزارة
الش�باب والرياض�ة ،اول امس األح�د ،دورة عن
(التصوي�ر الفوتوغ�رايف والفيدي�وي) ،وذلك عىل
قاع�ة االحتف�االت املركزي�ة يف دائ�رة العالق�ات
والتع�اون ال�دويل ،وش�ارك فيها عدد م�ن موظفي
القس�م ومس�ؤويل الش�عب والوح�دات اإلعالمي�ة يف
الوزارة ،واملهتمني بهذا الش�أن ،وتس�تمر ملدة خمس�ة أيام ،ويحارض فيها
مسؤول شعبة التصوير إبراهيم خالد.
وش�هد الي�وم األول منه�ا تقديم فكرة عام�ة عن بدايات نش�وء التصوير،
وكانت عىل يد العالم العربي واإلسالمي الحسن ابن الهيثم.
وقدم خال�د مجموعة من األفكار واألساس�يات ،واإلرش�ادات ،واملعلومات
املتعلقة بفن التصوير سواء عرب الكامريات االحرتافية أو الهواتف الذكية.
وأش�ار إىل بعض املعوقات التي تحدث بس�بب التصوي�ر عرب الهاتف وكيف
ً
مضيفا :أن على املصور مراعاة جوان�ب الضوء ،واألوقات
يمك�ن تجنبها.
املناسبة ،والطقس املناسب ،أثناء عملية التقاط الصور أو الفيديو.
**********************
العدد الخمس�يو من صحيفة الري�ايض التي تصدر عن
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى النور اول امس
االحد ،وتضمن العديد م�ن املقاالت واالخبار واملواضيع
الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى التي
زينت بأقلام صحفية مرموقة ،خالص االمنيات ألرسة
الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.

اللجان كاف�ة ،فضالً عن اعضاء املكتب
االعالم�ي واع�ادة تس�مية املنس�قني
االعالميين للمنتخب�ات وف�ق معايير
محددة وتعيني غيث مهن�ا مديرا ً إداريا ً
للمنتخ�ب الوطني وتس�هيل االجراءات
واكم�ال البيان�ات الخاص�ة بالالعبين
املحرتفين الذي�ن طل�ب امللاك الفن�ي
للمنتخب الوطني استدعاءهم ملباريات
التصفي�ات املقبل�ة والعم�ل عىل تأمني
متابع�ة امللاك الفني املس�اعد ملنتخبنا
الوطن�ي االول ملباريات ال�دوري املمتاز

حضوريا ً وتس�هيل االجراءات الخاصة
بض�م الالعبين الجدد وتفوي�ض لجنة
برئاس�ة النائ�ب االول لرئي�س االتحاد
علي جب�ار وعضوي�ة الس�ادة يون�س
محمود النائ�ب الثاني لرئي�س االتحاد
وغال�ب عب�اس الزاملي واحم�د عودة
املوس�وي واملستش�ار القانوني محمد
حيدر لحل اش�كاالت النق�ل التلفزيوني
ملباري�ات ال�دوري وخلال  48س�اعة،
وتقدي�م طلب رس�مي لوزارة الش�باب
والرياض�ة م�ن اجل مخاطب�ة مجلس

الوزراء لدعم اس�تضافة العراق لبطولة
غ�رب اس�يا للش�باب ،والتنس�يق م�ع
اتح�اد الصحاف�ة الرياضي�ة ورابط�ة
االعلام الريايض املرئي م�ن اجل تأمني
تواج�د املوفدين االعالميني م�ع الوفود
الرس�مية للمنتخب�ات الوطنية وتعيني
عضو االتحاد احمد ع�ودة زامل ناطقا ً
رس�مياً .كما ت�م تحديد الي�وم الثالثاء
موعدا ً نهائي�ا ً لتكييف الوضع القانوني
ألعضاء االتحاد وف�ق قانون االتحادات
رقم  24لسنة . 2021

لؤي صالح :الكهرباء يف وضع مستقر
ومواجهة األنيق ستكون صعبة
بغداد /متابعة الزوراء
يرى مدرب الكهرباء ،لؤي صالح ،أن جميع
مباريات الدوري مهمة ،مش ً
ريا إىل أن مباراة
فريقه مع الطلبة يف الجولة الخامسة من
املسابقة ،لن تكن سهلة عىل الفريقني.
وقال صالح» مواجهة غد األربعاء مهمة
كون جميع مباريات الدوري بذات األهمية
ألن باألخري محصلتها ثالث نقاط تؤثر عىل
ترتيب الفريق يف الئحة الدوري وبالتايل نستعد
لجميع املباريات بجدية عالية فما بالك عندما
ً
فريقا بحجم الطلبة».واوضح:
يكون املنافس

«فريق الكهرباء دخل مرحلة االستقرار مع
مرور املباريات وتوقف الدوري منحنا فرصة
لزج املحرتفني تدريجيا مع الفريق ،وبالتايل
صفوفنا باتت مكتملة والفريق تماسك أكثر
يف خطوطه بتواجد خيارات متعددة عىل دكة
البدالء».وأكمل« :الطلبة فريق شباب لديه
الروح يف املوسم الحايل وفوزه عىل الزوراء
منحه دفعة معنوية كبرية ،يف املقابل فريقنا
بعد الفوز عىل الديوانية حريص عىل الحفاظ
عىل تقدمه بالالئحة ،ونأمل أن نخرج من
املباراة املقبلة بالنقاط الثالث».

احتاد الصحافة الرياضية يسعى لتفعيل بروتوكوالت التعاون مع الوزارة واألوملبية والباراملبية
بغداد /الزوراء
َ
العراق�ي للصحافة الرياضية
اجتمع االتحا ُد
ّ
نقاب�ة الصحفيني العراقيني ،بحضور
مقر
يف
ِ
رئي�س االتحاد خالد جاس�م وبقية األعضاء،
ُ
االجتم�اع ط�رح العديد م�ن األمور
وتن�اول
َ
واقع عم�ل الصحافة
والقضاي�ا التي تخص
الرياضي�ة وكيفي�ة االرتق�اء بواقعه�ا نحو
مديات واسعة.
ُ
قراءة سورة الفاتحة
ويف بداي ِة االجتماع ،تمت
على روح املرح�وم الزميل (ع�ادل العتابي)،
رحمه الله وأس�كنه فسيح جناته وألهم أهله
وذويه الصرب والس�لون ،وتقدي�م التعازي اىل
األرسة الصحافية برحيله.
وتط�رق ع�د ٌد م�ن الزملاء اىل مآث�ر الزميل
العتابي وذكر أهم محطاته الصحافية النابعة
باملهنية العالية.
 -١ق ّد َم رئيس االتحاد (خالد جاسم) التهنئة
لش�عبنا الطي�ب واألمة اإلسلامية ملناس�بة
والدة س�يد الكائنات الرس�ول األعظم محمد
(صىل الله عليه وآله وس�لم) متمنيا أن تكون
ً
فرصة للتالحم والتكاتف بني
الوالدة العظمية
أبناء الشعب الواحد.
َ
العمل
 -٢طال�بَ رئيس االتحاد م�ن األعضاء
الج�اد واملخل�ص لتنفي�ذ األف�كار الواقعية
والربام�ج الهادف�ة للنه�وض بواق�ع العم�ل
الصحف�ي الذي يحت�اج اىل جه�و ٍد مضاعف ٍة
لتحقيق األهداف املرس�ومة وسط الكثري من
املعرقالت اإلدارية واملالية.

 -٣تح�دث رئي�س اللجن�ة املهني�ة (ميث�م
الحس�ني) ع�ن رضورة العم�ل على تحديث
الرس�الة الصحافي�ة وكتابته�ا بطريق�ة
تواك�ب التطور الحاصل يف اإلعالم االلكرتوني
واالبتعاد عن اآللية املتبعة سابقا.
-٤االتف�اق عىل إص�دار الهوي�ات التعريفية
الخاصة باالتح�اد ألعضاء الهيأة العامة التي
ستكون عرب إمالء استمارة خاصة أعدت لهذا
الغ�رض ،ويحدد موعد التقدي�م الحقا ً والذي
يستمر ملدة شهرين من موعد اإلعالن.
 -٥تفعي�ل توقي�ع الربوتوك�والت م�ع وزارة
الش�باب والرياض�ة واللجنتين االوملبي�ة
والباراملبي�ة بم�ا يخ�دم العم�ل الصحف�ي
ويع�زز من مكانة الصحف�ي يف اإليفادات مع
املنتخبات الوطنية كافة يف املشاركات الدولية
ملختلف األلعاب الفردية والجماعية.
 -٦أشار أمني الرس املس�اعد (سيف املالكي)
اىل أهمي�ة إقام�ة الن�دوات الرياضي�ة الت�ي
تهتم بالقضاي�ا املهمة واملصريية التي تواجه
ً
ش�هرية بما يحقق
الرياض�ة ،على أن تكون
الفائ�دة املرج�وة منه�ا ،وتس�هم يف إيج�اد
الحل�ول الناجع�ة للمش�كالت الت�ي تعتري
رياضتنا ،مع الس�عي اىل تصفري الخالفات يف
الوس�ط الريايض بإقامة الجلسات الحوارية
بين جمي�ع األط�راف او اس�تضافة إح�دى
الش�خصيات الرياضي�ة للحديث ع�ن قضي ٍة
تشغل الوسط الريايض.
َ
أوض�ح األمين امل�ايل لالتح�اد (جعف�ر
-٧

العلوج�ي) اىل رضورة التوج�ه اىل عملي�ة
التس�ويق إليجاد املنافذ املتعددة التي تس�هم
يف توفري املبالغ املالية لالتحاد وتس�اعده عىل
تطبيق األف�كار واملقرتحات والخطط املعلقة
بس�بب عدم وجود الس�يولة املالية او النثرية
لالتحاد.
 -٨تن�اول رئي�س لجن�ة املنس�قني يف
املحافظات (س�مري السعد) موضوع تعزيز
دور املنسقني وتواصله املستمر مع أعضاء
اللجن�ة يف توفير األرضي�ة الصالحة للعمل
وتس�هيل جمي�ع أم�ور الزملاء وإيص�ال
معاناته�م بتج�ر ٍد اىل املكت�ب التنفي�ذي
لالتحاد.

 -٩ط�رح رئي�س لجن�ة ال�دورات (عم�ار
س�اطع) موض�وع االهتم�ام بإقام�ة
العديد م�ن الدورات التطويري�ة يف مختلف
املحافظات ويف بغداد من خالل التعاون مع
الحكومات املحلية بتوفري مستلزمات نجاح
الدورات.
 -١٠تح�دث رئيس اللجن�ة اإلعالمية (بالل
زك�ي) عن رضورة ح�ث الزملاء يف الهيأة
العامة بنرش األخبار والنشاطات الرياضية
يف مواق�ع االتح�اد يف منص�ات التواص�ل
االجتماع�ي ،واعتبارها الناف�ذة الرياضية
التي يطل منها الزمال ُء عىل القراء.
-١١ت�م تحويل العديد من طلب�ات االنتماء

لالتح�اد اىل اللجنة املهني�ة التخاذ التوصية
املناس�بة بحقها ورفعها اىل اجتماع االتحاد
املقبل التخاذ القرار النهائي بصددها.
-١٢مناقش�ة التقري�ر املقدم م�ن الزميلني
(س�امان بريفكاني وش�اكر محمود) عما
راف�ق تغطيتهم�ا لبطولة النخب�ة الدولية
للمواي تاي التي أقيمت يف السليمانية ،وتم
االتف�اق يف االجتم�اع عىل مخاطب�ة اتحاد
املواي تاي وحل اإلش�كاالت بطريقة ودية،
ألن اتحاد الصحافة الرياضية يسعى اىل مد
جس�ور الثقة والتعاون الوثي�ق مع جميع
املؤسس�ات الرياضية بعي�دا ً عن الدخول يف
املشاكل.

رئيس نادي الدفاع اجلوي يناقش مع أعضاء اإلدارة تشكيل عدد من الفرق
بغداد /عيل عنب
التقى رئيس نادي الدفاع الجوي ،الفريق
الرك�ن مع�ن زي�د إبراهيم الس�عدي ،يف
مكتبه الخ�اص ،اعضاء الهيئ�ة االدارية
لن�ادي الدف�اع الج�وي لبحث ع�دد من
القضاي�ا املهم�ة واملتعلق�ة التي تخص
النادي .
كم�ا بح�ث س�يادته االج�راءات املتخذة
م�ن قب�ل الهيئ�ة االداري�ة إلكم�ال كل
االمور املتعلقة بمش�اركة فرق النادي يف

الدوريات والبطوالت املحلية .
ويف سياق متصل ،جرى مناقشة تشكيل
فري�ق كرة القدم وكرة الطائرة والطاولة
والشطرنج وبقية الرياضات االخرى .
وعىل الصعيد ذاته ،تمت مناقشة موضوع
تش�كيل اللج�ان الرئيس�ية يف الن�ادي
واملس�ؤولة عن الفرق الرياضية الختيار
املدربني والطواق�م الفنية وعرضها امام
س�يادته لالطلاع عليه�ا واب�داء ال�رأي
واتخاذ القرار املناسب بصددها .

الجدير بالذكر ان قائد الدفاع الجوي كان
له الدور األكرب واملتميز يف اعادة تأس�يس
النادي وصدور اجازة التأسيس الخاصة
به والتي س�تقدم لرئيس النادي وأعضاء
الهيئ�ة اإلداري�ة م�ن قب�ل مع�ايل وزير
الش�باب والرياضة يف احتفالية رس�مية
وامام وس�ائل اإلعالم العادته اىل األضواء
والواجه�ة الرياضي�ة ورف�د الرياض�ة
العراقية والقوات املس�لحة بدماء جديدة
تعيد لها الحيوية والنشاط.

الرياضي
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توتنهام يواصل صحوته ويتغلّب على نيوكاسل
فاز توتنهام عىل مضيفه نيوكاسل
يونايتد  2-3يف املباراة التي جمعت
الفريقني عىل ملعب سانت جيمس
بارك ضمن الجولة الثامنة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وواصل توتنهام بهذا االنتصار
صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا
بعد ثالث هزائم متتالية فرفع رصيده
إىل  15نقطة وصعد اىل املركز الخامس
بفارق األهداف خلف برايتون الرابع.
وعكر الفريق اللندني صفو احتفاالت
مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس
بمباراته األلف يف مسريته التدريبية،
وانتقال ملكية النادي إىل صندوق
االستثمارات العامة السعودي ،وألحق
به الخسارة الخامسة هذا املوسم دون
أي انتصار فبقي يف املركز التاسع
عرش قبل األخري برصيد ثالث نقاط.
وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل
وتحديدا يف الدقيقة الثانية عرب
املهاجم كالوم ويلسون برضبة
رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة
عرضية من املدافع االسباني خافيري
مانكيو.
لكن توتنهام رد بعد ربع ساعة عندما
مرر املدافع الدويل االسباني سريخيو
ريغيلون كرة عىل طبق من ذهب اىل

العب الوسط الفرنيس تانغي ندومبييل
غري املراقب عند حافة املنطقة فهيأها
لنفسه داخلها وسددها قوية بيمناه
يف الزاوية اليرسى البعيدة للحارس
كارل دارلو )17(.
ومنح املهاجم الدويل هاري كاين
التقدم للفريق اللندني بعد خمس

دقائق عندما تلقى كرة رائعة خلف
الدفاع من العب الوسط الدويل
الدنماركي بيار-إميل هويبريغ
فانفرد بالحارس ولعبها ساقطة من
مسافة قريبة داخل املرمى )22(.
وتوقفت املباراة يف الدقيقة  40بسبب
إصابة أحد املشجعني بأزمة قلبية يف

املدرجات ،وتحديدا يف الوقت الذي كان
فيه توتنهام يتهيأ إىل تنفيذ ركلة ركنية
عرب نجمه الدويل الكوري الجنوبي
هيونغ مني سون حيث توجه زميله
ريغيلون اىل حكم املباراة أندري مارينر
ليبلغه معاناة أحد املشجعني من أزمة
قلبية يف مدرجات امللعب ،فيما توجه

اعالم الكرتوني

زمالؤه إىل دكة بدالء فريقهم ملطالبة
جهازه الطبي بالتوجه إىل املدرجات
املقابلة إلسعاف املشجع.
وطالب الحكم أيضا الطاقم الطبي
للفريقني للمساعدة فذهب أحدهما
بجهاز إنعاش القلب ملساعدة املشجع.
وطالب الحكم الالعبني بالتجمع
بجوار دكة بدالء فريقيهما قبل أن
يطالبهم بالعودة اىل غرف املالبس.
وعاد الفريقان إىل امللعب بعد  10دقائق
عقب نقل املشجع إىل املستشفى
لتلقي العالج.
واحتسب الحكم سبع دقائق وقتا
بدل ضائع استغلها الفريق اللندني
إلضافة الهدف الثالث اثر هجمة
منسقة رائعة بدأها الربازييل لوكاس
مورا بتمريرة رائعة اىل كاين املتوغل
داخل املنطقة فمررها زاحفة تابعها
سون داخل املرمى الخايل )4+45(.
وتلقى نيوكاسل رضبة موجعة بطرد
العب وسطه جونجو شيلفي لتلقيه
االنذار الثاني ( ،)83لكن ذلك لم يمنعه
من تقليص الفارق يف الدقيقة  89بفضل
النريان الصديقة عندما حول إريك داير
كرة من ركلة حرة جانبية بركبته عىل
يسار حارس مرماه الدويل الفرنيس
هوغو لوريس.

سلسلة سلبية غري مسبوقة تهدد أنشيلوتي مع ريال مدريد
يزور ريال مدريد اليوم الثالثاء ،شاختار دونيتسك
األوكراني ،يف ثالث جوالت دور مجموعات دوري
أبطال أوروبا.
وسيكون لقا ًء مهمًا لفريق املدرب اإليطايل ،كارلو
أنشيلوتي ،بعد مفاجأة خسارته املباراة املاضية
يف عقر داره ،أمام شرييف ترياسبول املولدويف ،إىل
ً
مبارشة ضد إسبانيول يف
جانب هزيمته بعدها
الليجا.
وهو ما وضع أنشيلوتي يف موقف عاشه مرة
واحدة فقط ،خالل موسمه األول ،و 3مرات
يف موسمه الثاني ،إبان حقبته األوىل عىل رأس
اإلدارة الفنية للمريينجي.
ولم يسبق أن خرس أنشيلوتي  3مباريات متتالية
وهو مدير فني لريال مدريد ،يف حقبته األوىل التي
دامت ملوسمني.
ويحتاج ريال مدريد للفوز عىل شاختار ،الذي
تغلب عىل الفريق اإلسباني يف النسخة املاضية
من التشامبيونزليج ،يف مباراتي ذهاب وإياب
دور املجموعات ،وكان وقتها الفرنيس زين الدين
زيدان هو من يتوىل دفة قيادة امللكي.
يف املوسم األول من الحقبة األوىل ألنشيلوتي مع
ريال مدريد ،الذي حصد فيه لقب دوري األبطال

للمرة العارشة يف تاريخ النادي ،لم يتكبد الفريق
خسارتني متتاليتني حتى شهر مارس/آذار.
وكانت كلتا الهزيمتني يف الليجا ،حيث جاءت األوىل
أمام برشلونة يف مباراة احتضنها (سانتياجو
برنابيو) ،وانتهت بخسارة صاحب األرض

)3-4(.
بينما كانت الثانية بعدها بثالثة أيام ،عندما
سقطت كتيبة أنشيلوتي ( )1-2أمام إشبيلية يف
ملعب (رامون سانشيز بيزخوان).
وبعد هاتني الهزيمتني ،رد اإليطايل بقوة وانترص

سولسكاير :سنضحي بشيء ما إلعادة التوازن إىل مانشسرت يونايتد

قال أويل جونار سولسكاير ،مدرب
مانشسرت يونايتدَّ ،
إنه ربما يضطر
إلجراء تغيريات خططية لتحسني توازن
فريقه ووضع حد للمستوى السيئ بعد
الهزيمة ( )2-4أمام ليسرت سيتي ،يف
الدوري اإلنجليزي املمتاز ،يوم السبت
املايض.ووضعت خسارة يونايتد يف
ليسرت ،ح ًدا ملسريته الخالية من الهزائم

يف  29مباراة خارج الديار يف الدوري،
وزادت من الضغط عىل سولسكاير
الذي قاد الفريق لتعادل ،وهزيمتني يف
مبارياته الثالث األخرية.وعىل الرغم من
امتالكه العديد من الالعبني الكبار يف
تشكيلته ،بينهم كريستيانو رونالدو،
وجَّ ه مشجعون ومحللون انتقادات
للمان يونايتد يف األسابيع األخرية
الفتقاره للهوية.وأبلغ سولسكاير،
هيئة اإلذاعة الربيطانية“ :خالل فرتة
التوقف الدويل ،ألقينا نظرة جيدة ملعرفة
الخطأ الذي حدث يف اآلونة األخرية.
لكننا نحتاج إىل النظر يف التكوين الكامل
للفريق ،وتوازنه ،ربما يتعني علينا
التضحية بيشء ما”.ونوه“ :يف اآلونة
األخرية لم نكن يف حالة جيدة .فقدنا
الكثري من النقاط ،وهذا يشء يجب أن
ندرسه .قد نضطر للتغيري”.ويلتقي

يونايتد يف مباراته التالية مع أتاالنتا يف
دوري أبطال أوروبا يوم غد األربعاء،
وأبدى املدرب ثقته يف قدرة العبيه عىل
الرد بقوة رغم أنه ال يتوقع مباراة
سهلة.وأضاف املدرب النرويجي“ :كل
مباراة مهمة يف الدوري ودوري األبطال.
كلها مباريات كبرية .ليسرت خارج الديار
اختبار كبري مثل أتاالنتا عىل
أرضنا”.

يوفنتوس يتابع صحوته ويهزم ضيفه روما
تابع يوفنتوس صحوته بعد
بداية متعثرة ،وحقق فوزه
الرابع تواليا ً وكان عىل ضيفه
روما 1-صفر ،عىل ملعب
“اليانز ستاديوم” ،ضمن
املرحلة الثامنة من الدوري
اإليطايل لكرة القدم.
وشارك مع يوفنتوس  7العبني
إيطاليني أساسيني ،وهي أعىل
نسبة من املحليني يلعبون يف
صفوفه منذ ان بدأ ثمانية
محليني مباراته مع إنرت ميالن
عام .2015كانت الفرصة األوىل
لفريق العاصمة عندما رفع

لورنتسو بيليغريني الكرة من
ركلة حرة داخل املنطقة تابعها
املدافع جانلوكا مانشيني
برأسه لكن الحارس البولندي
فويتشيخ شتشيزني تصدى
ملحاولته براعة  )6(.وخالفا
ملجريات اللعب ،نجح يوفنتوس
يف التسجيل من الفرصة األوىل
التي سنحت له عندما مرر ماتيا
دي تشيليو كرة عرضية تابعها
مويز كني برأسه داخل الشباك
(.)16وتلقى روما رضبة قاسية
بإصابة العب وسطه نيكولو
زانيولو ،فخرج وحل بدال منه

ستيفان الشعراوي.
وسنحت فرصة ذهبية
لروما إلدراك التعادل
عندما احتسب له
الحكم ركلة جزاء
انربى لها العب وسطه
جوزدان
الفرنيس
فريتوت لكن تشيزني
تصدى ملحاولته برباعة
)44(.
وهي املرة االوىل التي
يهدر فيها فريتوت
ركلة جزاء بألوان
روما ،بعد 13
محاولة ناجحة يف
مختلف املسابقات.
ورمى روما بكل ثقله
يف ربع الساعة األخري،
لكن دفاع يوفنتوس
الثنائي
بقيادة
املخرضم جورجو
كييلني وليوناردو
بونوتيش نجح يف
قيادة املباراة اىل بر
األمان.
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برشلونة يستعيد التوازن ويهزم فالنسيا

استعاد برشلونة توازنه واستفاق عقب سقوطه مرتني
متتاليتني أمام بنفيكا يف دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد
محلياً ،وحقق الفوز عىل ضيفه فالنسيا بثالثة أهداف مقابل
هدف يف إطار املرحلة التاسعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
جاءت املباراة قوية وعامرة بالكفاح والندية من الفريقني،
وتقدم فالنسيا بهدف رائع أحرزه قائده غايا ،قبل أن ينتفض
الفريق الكاتالوني رسيعا ً ويدرك التعادل عن طريق نجمه
أنسو فاتي يف الدقيقة  ،13ثم أنهى برشلونة الشوط األول
عىل أفضل ما يكون بفضل مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي
الذي سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء يف الدقيقة .41وحاول
فالنسيا إدراك التعادل يف الشوط الثاني وكان قريبا ً جدا ً من
تسجيل الهدف الثاني حتى باغت العب وسط الربشا كوتينيو
فريق الخفافيش بتسجيله الهدف الثالث يف الدقيقة .85ورفع
برشلونة رصيده إىل  15نقطة يف املركز السابع خلف رايو
فايكانو السادس بفارق نقطة واحدة علما ً بأن فريق املدرب
الهولندي رونالد كومان خاض  8مباريات إىل اآلن وتتبقى له
مواجهة مؤجلة أمام إشبيلية من املرحلة الرابعة.وعىل الجانب

اإلصابة تهدد مشاركة ديفيز أمام بنفيكا

يف  3مباريات متتالية ،قبل الخسارة بهدفني
نظيفني أمام بوروسيا دورتموند ،يف دوري
األبطال.
وكان وضع الفريق أسوء يف املوسم الثاني
ألنشيلوتي ،إذ تكبد أول هزيمتني متتاليتني يف
الجولة الثانية والثالثة بالدوري اإلسباني (أمام
ريال سوسيداد  2-4وأتلتيكو مدريد .)1-2
ورد بعدها الفريق بقوة ،وحقق رقما قياسيا
من االنتصارات ،حيث استمرت السلسلة لـ22
مباراة.
وكانت بداية عام  2015غري جيدة لريال مدريد،
حيث بدأ بخسارتني قويتني ،األوىل أمام فالنسيا
يف الليجا ،والثانية أمام أتلتيكو مدريد يف كأس
ملك إسبانيا.
ويف مارس/آذار من نفس العام ،مر الفريق
بفرتة عصيبة وخرس ( )0-1أمام أتلتيك بيلباو،
يف الدوري اإلسباني ،وبنتيجة ( )3-4ضد شالكه
يف ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويف الحقبة الثانية ألنشيلوتي ،خرس الفريق يف
آخر مباراتني ،وبالتايل سيكون أمام إمكانية
تعثره للمباراة الثالثة عىل التوايل ،يف سابقة لم
تحدث له من قبل مع املريينجي.

تهدد اإلصابة التي تعرض لها الكندي ألفونسو ديفيز
العب بايرن ميونيخ ،بغيابه عن لقاء فريقه مع مضيفه
بنفيكا الربتغايل ،يوم غد األربعاء ،يف الجولة الثالثة ملباريات
املجموعة الخامسة بدور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وتعرض دافيز لإلصابة خالل فوز بايرن  1 / 5عىل مضيفه
بايرليفركوزن أول أمس األحد ،يف قمة مباريات املرحلة
الثامنة لبطولة الدوري األملاني (بوندسليجا).
وقال جوليان ناجلسمان مدرب بايرن« :نأمل أن يقف
الحظ إىل جواره».وأضاف ناجلسمان« :كان ديفيز يعاني
من ألم خفيف يف أوتار الركبة ونحتاج إىل معرفة ما إذا كانت
حالته ستتحسن بحلول يوم غد األربعاء».وقرر ناجلسمان
استبدال ديفيز بعد مرور  40دقيقة من اللقاء ،وقال إن
التقرير األويل من طبيب النادي ،قبل التشخيص الكامل،
يشري إىل أن الالعب ربما تجنب إصابة خطرية.

عودة هاالند متنح دورمتوند األمل يف املرحلة املثرية

واصل إيرلينج هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند ،إثبات قدرته
عىل القيام بأدوار درامية حتى بعد نهاية مباراة فريقه السبت
املايض ،عندما منح أحد جماهري الفريق ،الذي اقتحم امللعب،
صورة تذكارية (سيلفي) وقميصه.
وسجّ ل هاالند هدفني يف فوز دورتموند عىل ماينتس ( )3-1يف
الجولة الثامنة من الدوري األملاني.
وقال ماركو ريوس قائد دورتموند ،الذي سجل هدفا مذهال ولكن
طغى عليه هديف هاالند“ :إيرلينج مهم للغاية بالنسبة لنا .من
الرائع أنه سجل هدفني فور عودته .لهذا السبب تعاقدنا معه”.
وغاب هاالند عن الفريق ملا يقرب من ثالثة أسابيع بسبب إصابة
يف الفخذ ،ولكن ظهوره بشكل رائع جعله يبدو وكأنه لم يكن
غائبا .حيث سجل الهدف الثاني لدورتموند من ركلة
جزاء ليمنح فريقه التقدم  / 2صفر ثم سجل
الهدف الثاني له يف الوقت بدل الضائع ليجعل
النتيجة .1 / 3
وأكد املدرب ماركو روز إنه كان يفضل
إراحة هاالند خالل املباراة قبل مواجهة
أياكس اليوم الثالثاء يف دوري أبطال
أوروبا.
واستطاع الفريقان تحقيق
الفوز يف أول مباراتني ،وإذا
حقق دورتموند انتصاره
الثالث سيضمن بشكل كبري
التأهل لألدوار االقصائية من
املجموعة الثالثة قبل نهاية

مباريته يف دور املجموعات.
ومحليا تسري األمور بسالسة حيث يلعب هاالند دورا كبريا يف بقاء
دورتموند يف سباق املنافسة عىل لقب الدوري مع بايرن ميونيخ
وباير ليفركوزن.
وقال روز“ :إن الفوز باملباراة كان بداية جيدة يف املرحلة املثرية
حتى فرتة الروزنامة الدولية املقبلة” ،والتي تشهد خوض سبع
مباريات يف غضون  22يوما.
وأضاف“ :األسابيع املقبلة ستشهد تحديات حقيقية .أياكس،
بوندسليجا ،كأس أملانيا ،بوندسليجا ،أياكس مرة أخرى،
بوندسليجا”.
وأكمل“ :مثل هذه الجوالت قد تصنع موسما جيدا أو سيئا
للفريق”.
وسيشعر روز بالقلق من أن املباريات الثماني التي خاضها الفريق
لم يستطع خاللها الحفاظ عىل نظافة شباكه ،خاصة أن الهدف
الذي سجله ماينتس يف الدقيقة  87أظهر مرة أخرى ضعف الفريق
دفاعيا.
وقال مايكل زورك املدير الريايض لدورتموند“ :بني الحني واآلخر
نهتز قليال ألننا نتخىل عن التحكم باملباراة قليال”.
ويأمل روز أن يتمكن الفريق من تجاوز نقطة الضعف تلك.
وأكد“ :نواصل تصعيب األمور عىل أنفسنا يف الدفاع .من غري
الرضوري أن نضطر للحديث عن هذا األمر باستمرار”.
ولكن طاملا أن هاالند ،الذي سجل تسعة أهداف يف البوندسليجا
و 13هدفا يف كل املسابقات خالل ثماني مباريات ،يواصل تسجيل
األهداف ،لن يكون هذا هو املوضوع الرئييس حول دورتموند لفرتة
طويلة.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
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«نينا» تتلقى املزيد من التهاني يف
الذكرى السادسة عشرة لتأسيسها
بغداد/الزوراء:
هنأ مدير االستخبارات العسكرية اللواء الركن
فائ�ز فاض�ل املعم�وري ،نقي�ب الصحفيين
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب رئيس
مجلس الوكالة الوطنية العراقية لألنباء /نينا/
مؤيد الالمي ،بمناسبة الذكرى السادسة عرشة
لتأسيس�ها.وقال املعموري يف برقية التهنئة»:
أتق�دم بأس�مى التهان�ي والتربيك�ات ،به�ذه
املناسبة متمنيا دوام التقدم والتطور لوكالتكم
واالس�تمرار يف نصرة قضايا الوط�ن ومؤازرة
قواتنا املس�لحة يف مهامها الكبرية وهذا عهدنا
بكم ،فكل عام وأنتم بألف خري».فيما أكد محافظ
بابل وكالة حس�ن منديل أن وكالة /نينا /إضافة حقيقي�ة للصحافة الحرة واملحايدة.وقال
منديل « أن الذكرى السادس�ة عرش لتأسيس نينا هي ذكرى مميزة ألنها رمز للنجاح والدقة
والرسعة يف نقل الخرب واألحداث.واضاف أن /نينا /هي الرشيك األكرب لنا يف عملنا ويف تقييمه
والنه�وض به».كم�ا تقدم الخبري القانوني علي التميمي باحر التهان�ي والتربيكات العطرة
الدارة وكادر الوكالة الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  /بمناسبة تاسيسها .
وق�ال التميم�ي ان  :وكالة نين�ا لالنباء اثبتت طيلة الس�نوات املاضية بانه�ا من الوكاالت
املتمي�زة واملق�روءة داخليا وخارجيا.واكد ان  :اس�تمرار عمل الوكال�ة االبداعي املرشف لم
يات من فراغ ..تمنياتنا باس�تمرار عملها املتقدم لخدمة البالد.ويف الس�ياق ذاته قدم فرع
نقابة الصحفيني يف بابل الس�بت التهاني والتربيكات إىل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء/
نينا/بمناسبة الذكرى السادسة عرشة لتاسيسها واصفا الوكالة باملبنى العايل والبناء الذي
تس�تند علي�ه حرية الصحافة وعملها يف العراق وقال رئيس ف�رع نقابة الصحفيني يف بابل
يوس�ف الجم�ل» أن نينا واكبت التغريات السياس�ية عىل مر الس�نوات واعتمدت الحيادية
واملوضوعي�ة والجدية واملصلحة العام�ة يف نقل الخرب.وهنأ رئيس ف�رع نقابة الصحفيني
العراقيني يف محافظة كربالء املقدسة حسني الشمري رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية
العراقي�ة لالنباء /نينا /نقيب الصحفيني مؤيد الالمي والكادر اإلعالمي والصحفي للوكالة
بمناس�بة الذكرى السادس�ة عرشة لتأسيس�ها متمنيا للعاملني فيها دوام النجاح لخدمة
الوطن والشعب.

تشديد قواعد التصدي للمضايقات على المنصة

فيسبوك تصنّف الصحفيني شخصيات
عامة حلمايتهم

سان فرانسيسكو/متابعة الزوراء:
أعلنت رشكة فيسبوك أنها ستضم الناشطني
والصحفيين كشخصي�ات عام�ة “غير
طوعية” ،بهدف حمايته�م من املضايقات
التي تستهدف هذه املجموعات.
وقالت املنص�ة إنها س�تبدأ بإزالة املحتوى
الجنيس الذي يستهدف الشخصيات العامة،
كجزء من تحديث جديد لسياس�ات التنمّر
والتح�رش .وتشم�ل تغييرات السياس�ة
أيض�ا هجم�ات مضايق�ة منس�قة ض�د
املستخدمني.
وأضاف�ت أنه�ا س�تزيل أي حس�ابات أو
صفحات أو مجموعات أو أحداث مخصصة
إلضف�اء الطابع الجنيس على الشخصيات
العامة ،بما يف ذلك املشاهري والسياس�يون
وصناع املحتوى.
وتعم�ل الرشكة على تغيري نهجه�ا بشأن
مضايقة الصحفيني واملدافعني عن حقوق
اإلنسان ،الذين تقول إنهم يف نظر الجمهور
ش�خصيات عام�ة بس�بب عمله�م وليس
بسبب إعالنهم الشخيص.
وأوضح�ت مدي�رة السلامة يف الرشك�ة
أنتيغوني ديفيس أن هؤالء سيتمتعون من
اآلن فصاعدا بحماية “من املحتوى امليسء،
عىل س�بيل املثال الرس�ائل الت�ي تصنفهم
وفقا ملظهرهم الجسدي”.
وأضاف�ت يف تدوينه ،أن السياس�ة الجديدة
تحظر الص�ور الفوتوغرافية والرس�ومات
الجنس�ية وأي محتوى مهين يف ما يتعلق
بالوظائ�ف الجس�دية .ولفت�ت إىل أن
“الشخصيات العامة سواء كانوا سياسيني
أو صحفيين أو مشاهري أو صناع محتوى،
يس�تخدمون منصاتن�ا للتواص�ل مبارشة
م�ع متابعيهم.لقد أجرينا ه�ذه التغيريات

ألن مث�ل ه�ذه الهجمات يمك�ن أن تحول
مظهر ش�خصية عامة إىل سالح ،وهو أمر
غري رضوري وغالب�ا ال يتعلق بالعمل الذي
تمثله ه�ذه الشخصيات العام�ة” .ويأتي
إعالن سياسة فيسبوك بعد أن أدلت املبلغة
عن املخالفات فرانسيس هوجني بشهادتها
أمام الكونغرس األسبوع املايض.
وركزت جلس�ة االس�تماع االسبوع املايض
عىل سلسلة من التقارير من صحيفة وول
سرتيت جورنال ،التي كشفت أن املسؤولني
التنفيذيين يف الرشك�ة كان�وا على دراي�ة
ب�األرضار التي يمك�ن أن تلحقها منصتها
باملستخدمني ،وخاصة املراهقني.
ومن املتوقع أن تديل هوجني بشهادتها أمام
الربمل�ان الربيطان�ي يف وقت الح�ق من هذا
الشهر .ويتضمن التحديث الجديد أيضا لغة
جديدة تحظر الهجمات الكبرية واملنس�قة
عىل املس�تخدمني املعرضني لخط�ر متزايد
م�ن ح�دوث رضر يف وضع ع�دم االتصال،
حت�ى إذا كانت املنش�ورات أو الرس�ائل ال
تنتهك سياسات محتوى الرشكة.
ويتضم�ن ه�ذا التحدي�ث منش�ورات عرب
فيس�بوك وإنس�تغرام والرس�ائل املبارشة
املرسلة إىل أفراد مثل املعارضني الحكوميني
أو ضحايا الهجمات العنيفة.
وأضاف�ت منصة تويت�ش يف الشهر املايض
أدوات جدي�دة ملحارب�ة مضايق�ات صناع
املحتوى ،بم�ا يف ذلك خي�ارات التحقق من
رقم الهاتف للدردشة.
وأعلن�ت منصة البث أيضا ع�ن تغيريات يف
نظام التحقق من الربيد اإللكرتوني الخاص
به�ا .وذلك ملن�ح صناع املحت�وى املزيد من
التحك�م يف املشاهدي�ن الذين يس�تخدمون
الدردشة.
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دراسة دولية أظهرت تراجعاً ...وخرباء يراهنون على املهنية
القاهرة/متابعة الزوراء:
الثقة يف وسائل اإلعالم والسعي نحو تحقيق
املصداقي�ة واملهني�ة الجت�ذاب الجمه�ور
م�ن أحد األه�داف املهمة لوس�ائل اإلعالم،
الت�ي تتحدث بع�ض التقارير والدراس�ات
الدولية عن تراجعها خالل السنوات األخرية
املاضي�ة ،كنتيجة طبيعية النتشار وس�ائل
التواصل االجتماعي.
ويرب�ط مراقب�ون بين تراج�ع الثق�ة يف
األخبار وتدني مس�توى املهنية سعيا ً وراء
«الرتن�د» على مواقع التواص�ل ،أو تحقيق
مزي�د م�ن الق�راءات واملشاه�دات بغ�ض
النظ�ر عن مدى االلت�زام باملعايير املهنية
واألخالقي�ة الت�ي تأس�س عليه�ا اإلعالم.
بينما تجددت مطال�ب الخرباء بـ«رضورة
التمسك باملهنية والجودة وتنويع املحتوى»
كـ«أساس الستعادة ثقة الجمهور بوسائل
اإلعالم ،يف ظل املنافسة الشديدة مع وسائل
التواصل».
ووفق�ا ً لدراس�ة نرشه�ا «معه�د رويترز
لدراس�ات الصحاف�ة» التاب�ع لجامع�ة
أوكس�فورد الربيطانية يف سبتمرب (أيلول)
امل�ايض ،ف�إن «مع�دالت الثق�ة يف األخبار
تراجعت عىل م�دار العقود األخرية يف أجزاء
متع�ددة من العالم ،حي�ث أصبح اإلعالم يف
املركز من مناقش�ات العامة حول القضايا
الخالفية ،والجدلية ،والعرقية ،والسياسية،
واألوبئ�ة .ويف معظ�م األوقات تق�ود هذه
املناقش�ات إىل الهجوم عىل وس�ائل اإلعالم
واإلعالميين م�ن جانب أش�خاص يعربون
عن عدم ثقتهم يف اإلعالم».
الدكت�ورة أروى الكعلي ،أس�تاذة صحافة
البيان�ات بـ«معه�د الصحاف�ة وعل�وم
األخب�ار» يف تون�س ،تق� ّر خالل لق�اء مع
«الشرق األوس�ط» بـ«تراج�ع مس�توى
الثق�ة يف األخبار» ،لكنها تشير إىل «وجود
دراس�ات علمية أخرى تتح�دث عن ارتفاع
مستوى الثقة يف وسائل اإلعالم مع جائحة
(كوفي�د  .)19 -من بينه�ا تقرير (رويرتز)
الس�نوي لع�ام  2021الذي تح�دث عن أن
الجائحة س�اعدت يف إع�ادة بناء القليل من
الثقة املفقودة يف وسائل اإلعالم ،وساهمت
يف اتجاهه�ا أكثر إىل الفض�اء الرقمي وأبرز
تراجعا ً رسيعا ً للصحافة املكتوبة».
وتقول أروى الكعلي إنه «مع تزايد األخبار
الزائفة واملعلومات املضللة ،هناك بحث عن
املصادر التي من املمكن أن تقدم املعلومات
الدقيق�ة والصحيحة ،خاصة أن (املعطيات
املغلوط�ة املتعلق�ة بـكوفي�د  19 -ه�ي
حرفيا ً مس�ألة حي�اة أو م�وت» ،وتذكر أن
«تقرير رويرتز يف يوني�و (حزيران) املايض
رص�د ارتفاعا ً يف االتجاه نحو الدفع مقابل
الحص�ول عىل األخب�ار ،أي االشتراكات يف
وس�ائل اإلعالم الرقمية خاصة لدى البلدان
االس�كندنافية ،فهن�اك قناعة بأن وس�ائل
اإلعالم هي التي تقدم معلومات موثوقة إىل
حد ما».
هذا ،وسبق أن أش�ار تقرير «معهد رويرتز
السنوي العارش عن اإلعالم الرقمي» الصادر
يف  23يوني�و امل�ايض ،إىل «تنام�ي الثقة يف
األخب�ار لتصل إىل  44يف املائة ،بزيادة س�ت
نقاط على العام املايض .وتص�درت فنلندا
قائم�ة ال�دول م�ن حي�ث ارتف�اع معدالت
الثق�ة يف األخب�ار بني متابعيها بنس�بة 56
يف املائ�ة ،يف حين احتلت الوالي�ات املتحدة
األمريكية ذيل القائمة بنسبة  29يف املائة».
غري أن املعهد نفسه قال يف دراسته األخرية
املنشورة يف سبتمرب املايض عن أنه «رغم أن

كوفيد  19 -أعادت بع�ض القيمةّ ،
وذكرت
الناس بأهمية الصحافة واإلعالم املستقل،
وأعادت جزءا ً من الثقة يف بعض املناطق...
ف�إن كثريي�ن م�ا زال�وا ينظ�رون لألخبار
بتشكك».
وتوضح أروى الكعيل أنه «بشكل عام ،وإذا
م�ا اس�تثنينا الجائحة ،يمك�ن أن نقول إن
هناك نس�قا ً عاما ً لرتاجع الثقة يف وس�ائل
اإلعلام ،لع�دة أس�باب منه�ا :املنافس�ة
الشدي�دة الت�ي تجدها وس�ائل اإلعالم مع
وس�ائل التواصل .والصعوبات املادية التي
يمكن أن تعرتضها وهو ما يؤثر يف املحتوى.
وحال�ة النف�ور م�ن املحتوي�ات الس�لبية
الت�ي تأتي مدارس مث�ل (صحافة الحلول)
و(الصحاف�ة البن�اءة) لتح�اول أن تعطي
صورة أخرى ع�ن العالم .وه�ذا إضافة إىل
(التوجي�ه) ،ال�ذي يمك�ن أن تنخ�رط فيه
بعض املؤسس�ات اإلعالمية .واألهم من كل
ما س�بق هو (غي�اب الجودة) ل�دى بعض
املؤسس�ات اإلعالمي�ة ،فعندم�ا ال تنت�ج
وس�ائل اإلعلام معلومات وأخبار س�ليمة
ودقيق�ة تفتق�ر إىل التعم�ق والتجديد ،من
الطبيعي أن يرتاج�ع اإلقبال عىل متابعتها،
بل وتراجع الثقة فيها».
بدوره�ا أرجع�ت كارولين إلي�اس ،عضو
هيئ�ة التدري�س يف كلية اإلعلام بالجامعة
األمريكية بالقاهرة ،تراجع الثقة يف اإلعالم
إىل عدة أسباب عىل رأسها «املستوى املهني
لإلعالم» .وأشارت إلياس إىل أنه «مع تطور
وسائل اإلعالم وسيطرة اإلعالم اإللكرتوني،
أصبح الصحف�ي مطالبا ً بتقديم عدد معني
م�ن األخب�ار يومي�اً ،وتحت ضغ�ط العدد
غاب عنصرا الجودة والتحقق من األخبار،
إضافة إىل ضع�ف العائد املادي للصحفيني،
ما ال يحفزهم لبذل مزيد من الجهد لتحسني
ج�ودة القص�ة الصحفية» ،الفت�ة إىل «قلة
ع�دد دورات التأهيل اإلعالمي ،وفتح املهنة
لكل من يرغب يف العمل فيها دون تدريب».
من جهته ،يرفض الصادق أحمد عبد السالم،
الصحفي السوداني املقيم يف دولة اإلمارات
العربي�ة املتحدة« ،االدع�اء برتاجع الثقة يف
اإلعلام» .ويق�ول لـ«الرشق األوس�ط» إن
«ظهور وس�ائل التواصل االجتماعي أحدث
تغييرا ً كبيرا ً يف املشه�د اإلعالم�ي العاملي.
وهكذا أصبح يف استطاعة املاليني من األفراد
على مس�توى العال�م ،التحول م�ن خانة
املتلقي الس�لبي فقط لألخبار واملعلومات،
إىل التفاع�ل م�ع م�ا ينشر عبر وس�ائل
اإلعالم التقلي�دي بالرد والتعلي�ق واالتفاق

واالختلاف معه�ا» .ويضيف عبد السلام
أن «األم�ر تط�ور إىل إنتاج رس�ائل إعالمية
خاصة عرب وسائل التواصل االجتماعي ،أي
أنها أصبحت قنوات تنرش مادة خاصة بها،
وال تقوم فقط بالرد والتعليق عىل ما ينرش
عرب الوسائل التقليدية .وهذا ما أدى لزيادة
الثق�ة يف وس�ائل اإلعلام التقليدية خاصة
بني املتخصصني يف مجاالت اإلعالم ،واألمن،
والدبلوماسية ...وبني السياسيني ،الذين ما
ع�ادوا يتعاطون مع ما ينرش عرب وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي عىل أن�ه حقيقة ،إىل
حين التأكد من دقة املعلومة كليا ً أو جزئيا ً
بعد نرشها عرب وسائل اإلعالم التقليدية».
غري أن عبد السلام يشري إىل «غياب املهنية
كس�بب لرتاجع الثقة يف الكثري من وس�ائل
اإلعالم التقليدي�ة» ،عىل حد قوله .فيوضح
أن «الكثير م�ن وس�ائل اإلعلام ابتعد عن
املهني�ة ،وع�ن االهتمام بتحقي�ق نوع من
الحي�اد» ،مشريا ً إىل أن�ه «ال يدعو إىل الحياد
الكام�ل ،لك�ن توفير ق�در م�ن االحترام
لعق�ل القارئ واملتلق�ي وقدرته عىل تحليل
وتمحيص ما ينرش».
عودة إىل دراس�ة «معهد رويترز» األخرية،
الت�ي اعتم�دت عىل بيان�ات م�ن بريطانيا
والهند والربازي�ل والواليات املتحدة ،فنراها
تشير إىل أن «الناس يثق�ون باملصادر التي
يس�تخدمونها بما يف ذلك منصات التواصل
االجتماعي ،والعك�س ال يثقون يف املصادر
التي ال يس�تخدمونها ،ومن بينها منصات
املواقع اإللكرتونية ،كما أن كثريا ً من الناس
لديه�م تص�ورات س�لبية عن املمارس�ات
الصحفية األساسية».
ووفق الدراس�ة ف�إن «مع�دالت الثقة تقل
لدى كبار الس�ن غير املتعلمين ،والذين ال
يهتمون كثريا ً بالسياس�ة» .وأيضا ً كشفت
الدراس�ة «وجود كثري م�ن االهتمام بمدى
التغير يف نظ�رة الناس لألخب�ار ،يف أعقاب
انتش�ار مواق�ع التواصل ،واعتم�اد الناس
عليها كمصادر للمعلومات».
هنا تعلق كارولني إلياس فتقول إن «السعي
وراء الرتن�د على مواق�ع التواص�ل أفق�د
اإلعلام دوره ومصداقيت�ه ،فب�دالً من أن
يكون صانعا ً للح�دث ،ومنتجا ً للمعلومات
الصحيح�ة ،أصب�ح الهثا ً وراء م�ا يتناوله
الجمه�ور عىل مواق�ع التواص�ل ،من دون
تحق�ق أو تقديم قيمة مضاف�ة للجمهور،
وه�و ما يضعف مس�توى الثق�ة يف اإلعالم
بشكل عام» ،عىل حد قولها.
أم�ا أروى الكعلي فتشير إىل أن «وس�ائل

التواصل لها تأثري كبري عىل مستوى الثقة يف
اإلعلام ...والناس يحصلون عىل املعلومات
عبر تصفح الشبك�ات االجتماعية .ولكن،
لألس�ف فإن بعض وس�ائل اإلعالم ويف ظل
املنافس�ة الشدي�دة يف الفض�اء الرقم�ي،
س�قطت يف بعض املمارس�ات الت�ي تتناىف
م�ع أخالقي�ات املهن�ة م�ن أج�ل تحصيل
أع�داد متابعني مرتفع ،مث�ل نرش عناوين
مضلل�ة أو أخبار غري دقيق�ة ،أو اللجوء إىل
اإلثارة ،فأثقل السعي إلرضاء الخوارزميات
كاهل املؤسس�ات اإلعالمي�ة ،وطرح عليها
إش�كالية أخالقية وعملي�ة أيضاً ،وهي هل
نكت�ب ،ونصور ،ونصمم للمس�تخدمني أم
للخوارزميات؟».
ومن ث�م ،تضيف أنه «يف مقاب�ل ذلك هناك
ما يعرف بـ(تعب السوشيال ميديا) عندما
يشعر الناس بأنهم مغمورون بكمية كبرية
من املعلومات فيتجهون إىل االنس�حاب من
وسائل التواصل االجتماعي ،وهذا يؤثر عىل
وس�ائل اإلعلام الت�ي وج�دت أن عليها أن
تهاجر إىل هذه الفضاءات الجديدة».
يف املقاب�ل ،يش�دد عب�د السلام على أن
«االنتش�ار الكبير لألخب�ار عبر وس�ائل
التواصل رفع من مس�توى الثقة يف وسائل
اإلعلام التقليدي�ة م�ن صح�ف ،ومجالت،
وقن�وات تلفزيونية وإذاعي�ة وجعلها تبدو
كمراج�ع لتأكيد أو نفي صحة أي معلومة،
فضالً عن أن كل وس�ائل اإلعلام التقليدية
أصبح لها حسابات خاصة بها عرب وسائل
التواصل االجتماعي».
بحس�ب دراس�ة «معه�د رويترز» ف�إن
«بن�اء ق�در مس�تقر م�ن الثقة يف وس�ائل
اإلعلام يتطل�ب اتب�اع مناه�ج مختلف�ة
بحس�ب نوعيات الجمه�ور واهتماماتهم،
واختبار كيف يس�تجيب الجمهور للرسائل
املختلفة.
هن�ا أك�دت كارولين إلي�اس أن «الح�ل
الس�تعادة الثقة ،هو زيادة دورات التأهيل
والتدريب لإلعالميين ،والعمل عىل التحقق
من األخبار واملعلومات قبل نرشها ،وزيادة
رواتب اإلعالميني ،واألهم من ذلك كله محو
األمية اإلعالمي�ة واملعلوماتية ،وجعل هذه
امل�ادة مق�ررة على األطفال يف امل�دارس...
فم�ع التطور التكنولوج�ي أصبحت عالقة
اإلنس�ان باإلعالم تبدأ مبك�را ً من الطفولة،
وال ب�د أن نعلم أوالدنا كي�ف يتعاملون مع
وس�ائل اإلعالم ويتحققون م�ن املعلومات
املنترشة عىل الفضاء اإللكرتوني؟»( .عن/
صحيفة الرشق االوسط)

وسائل إعالم بربامج دينية فقط

صحفيون يعانون القمع وضعف التمويل يف عهد طالبان
كابول/متابعة الزوراء:
ينظ�ر املجتم�ع ال�دويل إىل املشه�د
اإلعالمي يف أفغانس�تان تحت حكم
طالب�ان على أنه مؤرش ق�وي ملدى
الت�زام الحركة املتش�ددة بتعهداتها
الت�ي أطلقته�ا عند س�يطرتها عىل
البلاد يف مج�ال الحري�ات ،ويب�دو
أن تغيري وس�ائل اإلعلام لربامجها
وتحوله�ا إىل الربام�ج الديني�ة أبرز
دلي�ل على أن طالب�ان لم تس�تطع
الخ�روجم�نجلده�اطويلا.
وكانت فرق من الصحفيني تتناوب
عىل بث نرشات األخبار يف مقر إذاعة
عروج يف فرح يف غرب أفغانس�تان،
لكن منذ عودة طالبان ،ظل إبراهيم
باره�ار وح�ده يب�ث س�اعات من
الربام�ج الديني�ة .وب�دأت إذاع�ة
“ع�روج” ،البث قبل س�ت س�نوات
م�ع مجموعة متنوع�ة من الربامج
لجمه�ور ُح�رم م�ن اإلعلام لفرتة
طويلة.
وق�ال باره�ار “كانت لدين�ا برامج
موسيقية ودينية وسياسية” مشريا ً
إىل أن�ه حت�ى قب�ل ش�هرين كانت
“عروج” ،تبث  19س�اعة يف اليوم.

ولكن عندما تولت الحركة املتشددة
السلطة يف منتصف أغسطس ،تبدل
الحال.
ورغ�م املخاوف املتزايدة بشأن قمع
وسائل اإلعالم من قبل طالبان ،عند
سيطرتها عىل البالد ،إال أن الكثريين
فضل�وا إعطاء طالب�ان فرصة قبل
الحك�م عليها ،وانتظار ما س�يؤول
إليه املشه�د بعد اإلعالن ع�ن “آلية
جدي�دة” لكيفي�ة عم�ل وس�ائل
اإلعالم ،وأنها س�تكون “أكثر حرية
ووضعه�ا أفضل مما ك�ان عليه يف
عهد الحكومة السابقة”.
وبدأت املالم�ح العامة تظهر رسيعا
يف تعام�ل طالبان م�ع الصحفيني،
ليظه�ر التف�اؤل ل�دى البع�ض أنه
مجرد وهم ،وأوض�ح بارهار البالغ
من العمر  35عاما ،بينما كان يقدم
الش�اي يف مكتبه “لألس�ف ،من بني
جميع الربامج ،لم يبق سوى واحد،
هو الربنامج الديني”.
وأض�اف “نع�د قائم�ة يف الصب�اح
ونبثه�ا ط�وال الي�وم ألن�ه ل�م يعد
هناك ب�ث مبارش” ،بع�د أن اضطر
إىل ترسي�ح جميع املوظفين البالغ

عدده�م  ،18وم�ن بينه�م ثمان�ي
نس�اء .وأش�ار إىل أن�ه “ت�م إلغ�اء
جمي�ع العق�ود واإلعالن�ات لدينا..
وإذا اس�تمر األمر هكذا ،س�نضطر
إىل اإلغالق”.
وغادر املئات من الصحفيني األفغان
البالد ،بينما بالنسبة إىل أولئك الذين
لم يتمكنوا من الرحيل أو الذين قرروا
البق�اء ،فهم يرون أس�وأ مخاوفهم
ق�د تحقق�ت م�ن خلال مجموعة
من املراسيم والرتهيب واالعتداءات

الجس�دية عليهم ،إذ فق�دت العديد
من غرف األخبار موظفيها أو جرى
إخم�اد أصواته�م أو إجباره�م عىل
فرض الرقابة الذاتية عىل أنفسهم.
وأصب�ح املشه�د اإلعالم�ي يف البالد
عند أدنى مس�توى ل�ه منذ عرشين
عاماً ،بحسب املصدر نفسه.
وج�رى اعتق�ال ما ال يق�ل عن 14
صحفيا ً ج�راء تغطي�ة احتجاجات
غير مرصح به�ا يف كاب�ول قبل أن
يطلق رساحهم الحقا بعد أن تعرض

تس�عة منهم للرضب ،وفق�ا ً للجنة
حماي�ة الصحفيين الت�ي وصفت
وع�ود طالبان الس�ابقة بالس�ماح
لوسائل اإلعالم بالعمل بحرية بأنها
“بال قيمة”.
وتق�ول منظم�ات مدافع�ة ع�ن
حري�ة الصحافة وحقوق اإلنس�ان
إنه�ا فرض�ت قواع�د جدي�دة على
الصحفيني ،بما يف ذلك حظر جميع
التقاري�ر “املخالف�ة لإلسلام” أو
“اإلس�اءة إىل الشخصي�ات العامة”
أو “املواضي�ع التي ل�م تحصل عىل
موافقة السلطات”.
وت�م إغالق أكثر م�ن  70يف املئة من
وسائل اإلعالم يف البالد ،وفقا ً للجنة
سلامة الصحفيني األفغ�ان .وقال
باره�ار ،بع�د أن ت�م “اس�تهدافه
مرتين” ،إن�ه “قل�ق ألن بع�ض
موظفيه تعرضوا للتهديد”.
وقب�ل الهج�وم األخري الذي س�مح
له�م بأن يصبح�وا يف غض�ون أيام
قليلة الحك�ام الجدد للبلاد ،قامت
طالبان بسلسلة اغتياالت استهدفت
شخصيات عامة ،بينها صحفيون.
وكانت الحكومة السابقة قد أبلغت

باره�ار ع�دة م�رات بأن�ه “ه�دف
محتمل” كما قال ،مضيفا ً “ال أشعر
باألمان”.
وقررت وس�ائل إعالم أخ�رى اتخاذ
إج�راءات ذاتية تجنب�ا ألي مشاكل
مع طالبان ،فقد اس�تبدلت ش�بكة
التلفزي�ون الخاصة األكثر ش�عبية
يف أفغانس�تان “تول�و” طواعي�ة
املسلسلات الرتكي�ة العاطفي�ة
وعروضه�ا املوس�يقية بربامج أقل
صخب�ا مصمم�ة خصيص�ا لحكام
طالب�ان الج�دد يف البلاد ،الذي�ن
أص�دروا توجيه�ات غامض�ة ب�أن
وس�ائل اإلعلام يج�ب أال تتعارض
م�ع القوانين اإلسلامية أو تضر
باملصلحة الوطنية.
وأف�اد محس�ني الرئي�س التنفيذي
للقناة املعروفة بربامجها اإلخبارية
والرتفيهي�ة ،أنه ق�رر بمفرده إزالة
الربام�ج املوس�يقية واملسلسلات
م�ن موجات األثري “ألنن�ا لم نعتقد
أنها س�تكون مقبولة ل�دى النظام
الجدي�د” .وت�م اس�تبدال الدرام�ا
الرومانس�ية بمسلس�ل تلفزيون�ي
ترك�ي يتن�اول العصر العثمان�ي،

ويع�رض ممثلات يرتدي�ن مالبس
أكثر احتشاما.
وقامت هيئ�ة اإلذاع�ة والتلفزيون
الحكومي�ة يف أفغانس�تان بس�حب
مذيعاته�ا من الب�ث .وتوقفت قناة
“زان.تي.يف” املس�تقلة التي تديرها
النساء عن عرض برامج جديدة.
ويناض�ل عدد قليل م�ن الصحفيني
للحف�اظ عىل وجود إعالم مس�تقل
يف أفغانس�تان ليتمكنوا من إيصال
ص�ورة عم�ا يج�ري للعال�م ،وقال
بالل رسواري الصحفي املخرضم يف
أفغانستان عرب قناة “بي.بي.يس”،
“علين�ا أن نتأكد من بقاء الصحافة
األفغانية عىل قيد الحياة ألن الناس
س�يحتاجونها” .وعلى الرغ�م من
أنه غادر أفغانس�تان مع أرسته ،إال
أنه اعتبر أن جيال م�ن الصحفيني
املواطنين يتمتع�ون بإمكاني�ات
أكث�ر م�ن أي وقت مضى .وأضاف
“إذا ل�م نتمكن من الع�ودة ،فهذا ال
يعني أننا س�نتخىل عن أفغانستان.
س�نعمل لصال�ح أفغانس�تان أينما
كن�ا” .االتصال العامل�ي هو الوضع
الطبيعي الجديد.
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الشاعرة رمسية حميبس ..عتبة العنوان وتأنيث النص ..شغب أنثوي ..ورهان الذات األنثوية
ماجد الحسن:
ّ
إن الشاع�رة تراه�ن على تحقي�ق ذاتها يف
نص إش�كايل ما زال مث�ارا ً للج�دل ،فقصيدة
النثر النسوية تؤسس لتكريس الطاقة الذاتية
الكامنة املحكومة بالسياق السائد موضوعيا ً
وثقافيا ً واجتماعي�ا ً وتاريخيا ً حيث (األنوثة)
تالحق إشكالية االشتغال النيص ،وانطالقا ً من
ذلك بات رهان قصيدة النثر النس�وية يدور يف
ح�دود املفاج�آت واملتناقض�ات الت�ي تكون
خالصتها مكابدات شعرية ،تسرتد من خاللها
خصوصية صوتها ،ولذلك جاءت قصيدة النثر
النس�وية بوصفه�ا حض�ورا ً وس�ؤاالً يخرتق
الس�ائد ليفك�ك مس�لمات الوع�ي التقليدي،
ومن هنا ال بد لهذه القصيدة أن تقدم نس�قها
املغاير بعيدا ً عن االنضواء أو االندماج يف كتابة
اآلخر/الرجل.
وتأسيس�ا ً عىل ما سبق يحيلنا عنوان (شغب
أنثوي) ( )1الذي يتماىش ومقاصد الشاعرة يف
تجربته�ا الوجودية بوصفها تحوالً يف النس�ق
الشعري لرؤيتها لذاتها ،لذلك تحاول الشاعرة
(رسمية محيبس) أن تتجاوز الواقع بااللتجاء
إىل ال�ذات لتبتكر وعيا ً جدي�دا ً تتخلص فيه من
معايري التذوق الشعري املألوفة التي تس�تبعد
س�لطة الهيمن�ة الذكوري�ة ،ولذل�ك لجأت إىل
تأنيث العتبة الذي يستلزم املغايرة ،فمن خالل
العن�وان ن�رى أن الوظيفة الداللي�ة الضمنية
املصاحبة  ،كانت حارضة ملا نلمسه من توافق
بني العن�وان ومضامني النص�وص الدالة عىل
عالم األنوثة كما ورد يف نص(عسل مخزون) .
التاء مربوطة برسير شهريار
والنون متهمة بإباحة دم ألف نبي
ل�م يمنحن�ا أح�د فرص�ة النظ�ر اىل أصاب�ع
الشيطان
وهو يلتهم تفاحة الشهوات غري مكرتث
بدمائن�ا الت�ي تس�يل تح�ت رسي�ره امللط�خ
بالقبل
ج�اء عنوان (عس�ل مخ�زون) لريكز يف جل
أبعاده الرؤيوية عىل تعرية األنس�اق الذكورية
من خلال التقاب�ل ال�داليل الذي رك�زت عليه
الشاع�رة فــ(التاء) الت�ي تختص بها األنثى،
وه�ي مربوطة برسي�ر الحكايات /ش�هريار،
و(النون) املمتحنة بإخراج (الرجل) من عامله
الف�ردويس ،وبين الحرفني (التاء ـ�ـ النون)،

مجال نوري
* إنها أغنية ..
حين غ�ادرت الن�وارس غ�روب املدين�ة
واودع�ت الظلام اجنحته�ا الوادعة وهي
ترف�ل بعب�ق البح�ر املتوهج اب�دا بمراكبه
وزرقت�ه اآلرسة انطل�ق بس�يارته القديمة
يشق طريقه وسط الزحام محاوال الوصول
اىل مس�كنها ألن�ه وعدها بعش�اء خرايف يف
مطع�م جدي�د افتتح قب�ل ايام ليس�تقبل
زبائن�ه من كال الجنسين ..اتصل بها لكي
تلتحق به وحني جلس�ت اىل جواره س�الته
مستنكرة  :تأخرت كثريا..
رد مؤك�دا  :لم اتأخر كثريا ..كانت الشوارع
مزدحمة جدا ..
مد كفه فاحتضنتها قائلة  :هل انت بحاجة
اىل املزي�د من الطاقة ؟ ثم انفجرا ضاحكني
يحرضهم�ا الظالم وان�وار الس�يارات عىل
فض�ح لواعجهم�ا بعد غياب طويل أس�بل
على حنينهم�ا س�تارة قاتم�ة م�ن يباب
الفصول...
قالت :اىل اين ستأخذني؟..انا لك ..بإمكانك
ان تقودني اىل حيثما ش�ئت .لن أس�ال ولن
انتظر الجواب...
قال :فليكن ..ستكون االماكن التي نقصدها
غريبة يف اجوائها وطقوسها ..سنوثق ذلك

هن�اك رغب�ة م�ن الشاع�رة يف تحدي�د هوية
ال�ذات يف إرس�اء معالم لغوية مغايرة أس�لوبا ً
وداللة عن عال�م (الرجل) ،ه�ذه املغايرة بدءا ً
م�ن العنوان تجع�ل من املتلقي متس�ائالً  :ما
الذي س�يأتي بعد هذا (العسل املخزون) ؟ ّ
أي
مغ�زى تريد الشاع�رة إيصاله به�ذا العنوان؟
لذل�ك فإن الوظيفة الداللية املتمركزة يف محنة
(امل�رأة) وه�و بمواجه�ة (الشيطان/الرجل)
وهو يلتهمها غري مكرتث بالدماء التي تسيل،
هذه املواجهة ش�كلّت حضورها الفاعل يف هذا
العن�وان ،من خالل اس�تثمار فاع�ل للخطيئة
األوىل الت�ي تمرك�زت داللته�ا يف (التفاح�ة)
لتلحقها بــ(الرسير).
ّ
إن الشاع�رة تحاول تعرية زيف العالقات مع
اآلخ�ر وهذا ما يمك�ن بيانه من عنوان نصها
(لم أك ممن):
لم أك ممن قطعن ايديهن بحرضة يوسف
ولهذا ألقي بي يف السجن
وسأمكث فيه زمنا
إذ ما عاد الحاكم يحلم
نح�اول أن نق�ف م�ن خلال عتب�ة العنوان
عند إش�كالية مجتم�ع يقبل امل�رأة ويرفضها
يف الوق�ت نفس�ه ،فالعن�وان ال�ذي اقرتحت�ه
الشاع�رة وال�ذي انطل�ق م�ن تس�اؤل (لم أك
ممن) يخضع إلجابات مفتوحة عىل احتماالت
داللية تمحورت عىل قص�ة تاريخية ،لذا صار

العن�وان ب�ؤرة تس�تجمع من خالله�ا دالالت
الن�ص ،وتكثيف املعنى ،فالشاع�رة ال تريد أن
تكون كمثل النس�وة التي قطع�ن أصابعهن،
لذل�ك جاء العنوان اآلنف بوصفه عنرصا ً فاعالً
ينط�وي على دالالت النص ومقاص�ده ،وهي
بمجمله�ا دالالت توح�ي بالرف�ض لس�لطة
الرج�ل ،التي جاءت نتيج�ة التعالق الداليل بني
معطيات النص وقصة (يوس�ف) ،التي غريت
الشاع�رة م�ن وقائعها بأن هي م�ن ألقيت يف
(الس�جن) ،ال (الرج�ل) وأي س�جن هذا؟ هذا
التس�اؤل يضعن�ا إزاء معان�اة تجس�د دونية
(املرأة) وهي س�جينة األنساق الذكورية ،لذلك
ّ
ش�كل املت�ن الشعري هو
بات التس�اؤل الذي
س�ؤال الخصوصية والهوي�ة يف بعديها الذاتي
والجماع�ي ،مما تعددت صوره�ا وتجلياتها،
وهذا ما يمكن بيانه من (استعارة):
يشتمنني بذكورة زائفة
ويشتمونني بأنوثة زائفة
وما بني االستعارتني
ّ
أحس بنخلة الروح
تساقط رطبا ً جنيا ً
يا لهذا البستان الوارف يف الروح
كلما طالته فؤوس الحطابني
تساقط ثمرا ً جنيا ً
تتجه الثقافة يف تصويرها للمرأة عىل تعميم
املث�ال الواح�د ،فامل�رأة ليس�ت ذاتا مس�تقلة

تعرب عن نفس�ها ،وتمثل فرديته�ا ،وإنما هي
نموذج ومثال عىل جنس�ها ،عىل عكس الرجل
الذي تنظر إليه الثقافة بوصفه ذاتا ً مس�تقلة،
ً
وانطالق�ا من التصور الس�ابق تق�ع الشاعرة
رس�مية محيبس رهين�ة (ثقافتين) أطلقت
عليهما (اس�تعارتني) ،ثقافة م�ن املرأة ذاتها
التي تحكم عىل الشاعرة بأنها (رجل /ذكورة
زائف�ة) ،ولقد ج�اء ه�ذا الحك�م انطالقا ً من
تصور مفاده أن االش�تغال الشعري ،اش�تغال
ذك�وري بامتياز ،وثقافة أخرى يتبناها الرجل
باتهام امل�رأة بأنوثة زائفة  ،وبني (الثقافتني/
االس�تعارتني) ،يكش�ف عن�وان الن�ص ع�ن
طبيعة الخطاب النسوي املمتحن بــ(فؤوس
الحطابني) ،وهو اس�تالب ثقايف جاء إثر تراكم
تاريخي وس�م امل�رأة بعدم تمكنه�ا من أدوات
اللغة واإلفصاح عن عواملها.
ت�رى (كلري اترشللي) أن عىل املرأة أن ترتبط
بكل م�ا يح�دث يف العالم ،وال تكتف�ي بالنظر
فقط داخ�ل أعماقها ،وإنم�ا أن تخرج الروح
ِّ
بك�ل معاناتها الت�ي يعايشها البرش
املتم�ردة
يف أنحاء كل العالم ،ومن األس�ئلة التي شكلّت
داللة العنوان هو سؤال الهوية الذي يستحرض
س�ؤال االختلاف ،ولقد ج�اءت هذه األس�ئلة
بس�بب حض�ور النس�ق الثق�ايف (الذك�وري)
وتس�ليط محظوراته على امل�رأة ،جعلها هذا
الحض�ور تم�ارس على نتاجها رقيب�ا ً داخليا ً

يقترب أو يبتعد عن تأثري الرقي�ب الخارجي،
وه�ذا م�ا يمكن تلمس�ه م�ن ن�ص الشاعرة
رسمية محيبس املوسوم بــ (أنت):
أنت تخطط لسفك دمي
وأنا أخطط لالستيالء عىل سلطة الحب
أنت بارع يف إلصاق التهم بي
وانا بارعة يف خياطة مالبس تتسع لكل العراة
قاموسك يحفل بالشتائم واالتهامات
وقامويس يضج بالث�ورات والرباكني وعناوين
القمح
التس�اؤل هن�ا يلّ�ح علينا من خلال عنوان
َ
(أن�ت) ،فالشاع�رة هن�ا اعتمدت عىل
الن�ص
قدرته�ا يف املقارنة بني َ
(أن�ت  /هو) و(هي)،
وهذه املقارنة شحنت العنوان بدفق من سرية
الشاعرة وبخاصة عندما يس�ود ضمري املتكلم
أو عندم�ا تلج�أ الشاعرة إىل ضمير املخاطب
واملخاطبة ،ومن هنا تقوم الشاعرة بتس�ليط
سيرتها الذاتية التي تأت�ي أهميتها من كونها
ّ
ّ
تشكلت يف
تشكل�ت يف ظروف قهري�ة ،أي أنها
حدود التهميش ،لذلك س�عت الشاعرة أن تربز
ذاتها ،وتقدم تجربتها عىل أنها تجربة تختص
به�ا النس�اء الت�ي يشرتك�ن معه�ا يف معاناة
الهيمن�ة والتهميش ،ومن هن�ا أصبح العنوان
أوىل العتبات املفضية إىل عالم الحقيقية النصية
بفض�ل طاقته الداللية ،وعالقت�ه الجدلية مع
الن�ص ،لذلك ك�ان العن�وان أوىل العتبات التي

قصتان قصريتان جدا

بالصور وضحكاتنا املدوية ..سنجلس ازاء
البحرية ونحتيس فناجني القهوة غري آبهني
بالضجيج من حولنا وال بكلمات املارة وهم
يس�تنكرون جلس�تنا متالصقين وحوارنا
املعطر بأجمل املشاعر واالحاسيس..
م�رة أخرى يمر الحص�ان وهو يجر العربة
محتش�دا بضجيج االطفال ونزق املراهقني
وهم يزعقون كلما ش�اهدوا صبية باذخة

الجم�ال ..التص�ق به�ا اكثر ث�م همس يف
اذنه�ا :س�تصبح ه�ذه اللحظ�ات محض
ذكريات تنري ذاكرة الكتابة ..
أجاب�ت جازم�ة  :ال تقلبه�ا نك�دا ..الحياة
قصيرة وعلين�ا ان نعيش ك�ل لحظة فيها
..هكذا يقول كانديرا..
لبطت س�مكة كبرية امامهما وهي تسخر
من ضحال�ة الضفاف ودهشة الس�ائحني

أنا ها هنا

وهم يميطون اللثام عن احالمهم وافكارهم
ومشاريعهم املستقبلية..
قال  :يكفي انك مع�ي لكي تتجدد لحظات
الش�وق وتتال�ق لغتن�ا الهامس�ة ونح�ن
نبتكر للحب الف عن�وان والف فضاء والف
جناح..
اجاب�ت بس�عادة غام�رة  :معك س�يكون
التحليق مذهال ..
هيمن الس�كون على املكان وتجلى هدير
البح�ر ملتاع�ا ينب�أ املدينة بام�واج اخرى
عالي�ة س�تغرق الضف�اف وتبل�ل العشاق
بالزب�د ال�ذي سيسترخي على امت�داد
الضفة املس�كونة بصخب االحالم ورشاقة
االمنيات..
* بكاء
كلما أينع�ت الدموع وتراقص�ت يف عينيها
همس يف اذنه�ا  :ال اريدك ان تبكي ..اعرف
جي�دا ان دموع�ك ال تمي�ز بين لحظ�ات
التعاس�ة والضي�اع ..دائم�ا ثم�ة دم�وع
بانتظار نضوج اللحظة واملوقف ..تس�حق
دمعتين صغريتين فرت�ا بالك�اد بنهاي�ة
أصابعها ثم تشيعه بابتس�امة ودودة وترد
هامسة :لن ابكي ..
طف�ق يالم�س وجهه�ا بأط�راف أصابعه
متأملا ان يحتوي االنكس�ار ال�ذي ألم بها

وه�ي بالتاكي�د محاولة مثم�رة النتشالها
من لوعة احزانها الكثرية وعذاباتها املريرة
..بذل جهدا اس�تثنائيا لتحريرها من ربقة
االس�تالب والروتني القاتل الذي قولبها عىل
نمط حياتي راكد من دون تغيري ..اومأ لها
واقرتب ..ك�ان عليه ان يح�رث هذا الوجه
الجمي�ل بقبالته املتواترة وان يستس�لم اىل
لذة الوصال ..قالت :
انا سعيدة اىل حد البكاء..
اردفناهرااياه�ا:الوق�تلدين�اللبك�اء
نهض�ت بع�د قلي�ل بقامته�ا املتناغم�ة
واتجه�ت نحو النافذة ،اطل�ت عىل الشارع
والحركة الدائبة ،لم يرتكها ،تسلل من دون
ان تدرك ،حضنها وبدا يحدثها عن املجرات
التي ينبغي اكتشافها وتجاوزها ،ضحكت
وضغطت بكفيها عىل س�اعديه ثم همست
بصوته�ا الدافئ :لم اكن يوما س�عيدة كما
انا اآلن.
حدقا طويال يف الحركة املتواصلة للسيارات
املرسع�ة وه�ي تنه�ب الش�ارع وتط�وي
فراسخه..
قال هامس�ا ..س�يحل املس�اء بعد قليل...
ث�م طف�رت دمعتان لون�ا خديه�ا بالكحل
الذي رسم عينيها واكس�بهما ذلك الصفاء
والجمال...

مسرحية (أنقذوا  ..مِن)  ..قراءة سوسيولوجية يف ثنائية السلطة والقطيع
د .ميثم فاضل عبد األمري
تشتبك فلسفة القطيع مع مفاهيم
ثقافية شتى ماتزال تعاني انزياحا ً
عن املعياري�ة املثالية واملعرفة غري
الربيئة،كـ(الهوي�ة  ,الذات  ،اآلخر،
األبوية)،وال َّ
شك َّ
أن املدلول الشائه
وغير املكتم�ل لهذه املفاهي�م قا ُّر
ٌ
ومتنف�ذ يف الوع�ي الجمعي,فه�و
متحص�ل يف الس�لوك الجماهيري
املتشب�ث باأليديولوجيات املاثلة يف
الخطاب الديني والسيايس عىل حد
س�واء،فهي تمث�ل االيديولوجيات
أح�د رهان�ات الس�لطة والصورة
املثلى َ
لتش ُّك�ل هويته�ا  .عىل وفق
ه�ذه الرؤية تأسس�ت ثيمة عرض
مرسحي�ة (أنق�ذوا  ...مِ ن)،الت�ي
ُق ِّدمَ ت على خشبة مرسح النشاط
الري�ايض وامل�دريس يف باب�ل ،
ضم�ن فعاليات مهرج�ان (ينابيع
الشهادة املرسح�ي الثامن) للفرتة
م�ن  ، 2021 / 10 / 4 1وهي من
إعداد وإِخراج َّ
الفنان (أبو الحس�ن
صلاح مهدي)  ،عن ديوان (أنقذوا
أسماكنا مِ ن الغرق) للشاعر (رعد
زام�ل)  ،وإِنت�اج نقاب�ة َّ
الفنانين
العراقيني  /فرع ميس�ان .
َّ
الن�ص الْمُ َع�د أَو(الن�ص
ٌ
ٌ
ونبش
ترشيح
االستعاري املتحول)
يف أفك�ار التطرف والتصوف ضمن

لعب�ة درامي�ة تلق�ي بظاللها عىل
أزمة االنس�انية،التي ُتلوِّح َ
بضياع
الهوية وفقدان األمل يف رأب الص ْدع
املارد،الذي استحال إىل هوة عميقة
ال تعرف ق�رار ،فالجمي�ع تائهون
يف ُلجَّ �ة َ
ُ
اس�ت َّل النص من
الضالل .
مشارب متنوعة :روايات تاريخية،
قص�ص األنبياء  ،أح�داث ترشين،
وامت�ازت ش�خصياته بوصفه�ا
ماهي�ات تمث�ل االمت�داد الطبيعي
لنماذج تجلد ذاتها بسياط التكفري،
ٍ
مثل (عطي�ة بن َ
جن�ادة) ،وأخرى
تقت�ات عىل عصير عن�ب الشام،
مثل (بالل بن طوعة) ،ويستعرض
الخيان�ات التي تناس�لت منها عرب
التاري�خ  ،واألدوار الت�ي لعبتها يف
صناع�ة املوت  ،واجتث�اث الفروع

الت�ي تحدرت من ش�جرة الشهادة
 ،وأبصرت الن�ور ،ليصب�ح (عب�د
الق�دوس) ومَ �ن هم عىل ش�اكلته
االمت�داد الطبيعي ملنه�ج اإلصالح
الذي توافر عليه آل بيت النبوة .
عْص�رْ َ َن الن�ص أس�ماء وردت
يف الق�رآن الكريم  ،مثل (يوس�ف ،
األخ�وة  ،زليخة) بأس�لوب بالغي
يعتم�د االس�تعارة والتشبي�ه ،
واجرتح مع�ادالً
موضوعي�ا راهنا ً
ً
لنم�وذج الخائن من قصة يوس�ف
مس�تحدثا ً في�ه صف�ات وكيفي�ة
القطيع،الذي يرس�ف تحت أصفاد
العومل�ة وثقاف�ة اآلخر(الدخيل) ،
وما (زليخ�ة) إال تشبيه للحضارة
الرحمية التي هيمنت عىل املجتمع
الذك�وري وأقص�ت فحولت�ه يف

العص�ور الغاب�رة  ،والي�وم أر َ
ْخت
بن�ات أفكاره�ا للعق�م الفك�ري
والعقائ�دي وثقاف�ة ال�ذات  ،فم�ا
عاد االنسان ينترص لذاته طاملا َّ
أنه
مأسور لسلطة اآلخر.
ُق� ِّد َم ن�ص الع�رض يف أرب�ع
ومض�ات متصلة  ،كان�ت الومضة
األوىل عبارة عن مشه ٍد (بانتوميم)
ً
ً
لتأسيس رؤية
موفقة
بداية
 ،وهو
ِ
جمالي�ة وفلس�فية للشخصي�ة
املضادة  ،وه�ي إحالة للنمط األويل
ْ
الغفل الت�ي ُجبل عليها
والطبيع�ة
اإلنس�ان لحظ�ة اكتش�اف ذات�ه ،
وتعضيد لاليقونوغراف  ،فقد كانت
مختزل�ة للمتوالي�ة
لغ�ة الجس�د
ِ
التاريخي�ة الت�ي حفل�ت بالثورات
املناوئ�ة للس�لطات املتعاقب�ة ،
والخيان�ات الت�ي رضب�ت عم�ق
جذورها َّ ،
جسد ذلك املمثل (مهدي)
يف حرك�ة جس�دية تن�زع باتج�اه
السلوك الحيواني  ،وهو استظهار
لبواط�ن االنس�ان غري االنس�انية
 ،وتجس�ي ٌم للغري�زة الحيواني�ة
الراس�بة يف الالوع�ي البشري ،
وق�د ِّ
وُفق املخ�رج يف صناعة الجو
النفسي الع�ام له�ذا املشه�د عرب
اشتغاله عىل املوسيقى التصويرية
املرافق�ة للحدث الدرام�ي  ،بيد َّ
أن
عص�ا االخ�راج رسعان م�ا أفلتت

يج�ب تخطيه�ا لبلوغ املتن النصي  ،والتمكن
من جوهره.
بدءا ً املتخيل هو وس�يلة الصور واألفكار ،يف
ذهن الشاعرة لتحوله إىل صور تحاكي الواقع،
حي�ث تتق�ارب أو تتقاط�ع مع�ه ،واملتخي�ل
وعالقت�ه بالشع�ر تثري إش�كالية بم�ا تحمل
من تس�اؤالت ومن الضروري أن نشري إىل أن
املتخي�ل الشع�ري بآلي�ات مختلف�ة تتحكم
فيها األبعاد السوس�يو ــ ثقافية ،لذلك برزت
ظهر يف
األنس�اق يف نصوص الشاع�رة  ،التي ُت ِ
تضادها حاالً م�ن الجدلية والرصاع الوجودي
بني طرفني ال أهمية ألحدهما بمعزل عن اآلخر،
نشآ م�ن جدلية األنا املضم�رة ،واآلخر البارز،
يف بيئ�ة فرضت معطياتها نمطين من الحياة
هم�ا :الشعور بالوجود ،والشعور بالعدم ،وما
يندرج تحتهما من ثنائيات نس�قية ،كما جاء
يف نصها املوسوم الذي اتخذته الشاعرة عنوانا ً
ملجوعتها وهو (شغب أنثوي):
ْ
تكف هذه األنثى عن مالحقتي
أال
تمسك عصا الكتابة
لتوقظ جمر الشهوات
تكمن خلف أصابعي
مصبوغة بفحم االنوثة
عاجزة عن انجاب قصيدة واحدة
إال من سفاح
انطالقا من املقط�ع الشعري يف أعاله تضعنا
الشاع�رة يف قل�ب تس�اؤل مهم وه�و  :ـ هل
امل�رأة تعيش بغريها ال بذاتها؟ ،هذا التس�اؤل
يبدأ من إعالن الشاعرة عىل أنها هذه األنثى ال
تكف عن مالحقتها ،ولذلك بات عنوان (شغب
أنث�وي) يحمل مدلوالً يعرب ع�ن املرأة وحياتها
النفس�ية والعاطفي�ة ،وكذل�ك االجتماعي�ة
إذا تص�در الخصوصي�ة عن وع�ي محدد لدى
الشاعرة من خالل مسكها لعىص الكتابة التي
لم ت ّعد حك�را ً عىل عالم الرجل ،ولذلك بات هذا
النص بعتبت�ه تشكل دالالت�ه خلخلة للهيمنة
الذكورة التي وصفتها الشاعرة بــ(السفاح)،
ومن هنا عمدت الشاعرة من خالل هذا النص
والنصوص األخرى إىل تحويل الرؤية الثقافية
والوجودي�ة إىل عالق�ات نصي�ة ،ولذل�ك ب�ات
العن�وان بوصفه عتبة تكشف لن�ا عن النص
املهم�وم باألنث�وي املس�كوت عنه وه�و الذي
يشغل الهامش.

من ي�د املخرج فتح�ول العرض إىل
مونولوج�ات مغرقة باالس�تذكار
والبوح الدرامي .

ولعل أبرز الوس�ائل املستخدمة
يف العرض هي املادة  ،فقد ش�كلت
املق�وم األكث�ر اش�تغاالً واألكث�ر
فاعلية يف عنارص التشكيل البرصي
والجمايل  ،بل ه�ي ناحية اكتشاف
واس�تفزاز للقيم�ة الفكرية لنص
العرض  ،فقد امتازت السينوغرافيا
املتقشف�ة بالديناميكي�ة والتحول
املس�تمر لتحرير املكان من هويته
الساكنة  ،فالقطعة املستطيلة تبدو
لنا يف الومضة األوىل عالمة مكشوفة
تشي بالحاج�ز الكونكريت�ي بين
الس�لطة والجماهير ،والح�دود
االصطناعية الت�ي وضعها الطرف
الثالث بني هاتني الطبقتني  ،بيد َّ
أن
املخرج يكرس أفق التوقع يف تحويل
َّ
املحنط�ة اىل منبر ،وه�و
الكتل�ة
العالم�ة الس�ائدة يف دار العبادة أو
الجامع وملاذ للتكفري عن الذنوب
واالعتراف بالخطاي�ا  ،ث�م متحف
لص�ور الشهداء على م�ر التاريخ
 ،واالمه�ات الثكلى اللواتي فجعن
بأوالده�ن  ،ورمز لس�احة الطف ،
والس�احات الت�ي تناس�لت منها .
والش�ك أن املغاي�رة املكانية كانت
ناجعة يف رص�ف التشكيل البرصي

للعرض لتحقيق اإليهام  ،وال سيما
مشه�د التحقي�ق يف الجام�ع الذي
أجهض القيمة الجمالية لفلس�فة
املق�دس والح�رام  ،فك�ل يشء
مستباح يف هذا العرص حتى األمكنة
املقدس�ة الت�ي تع�ج بالروحاني�ة
واألجواء الطقوسية  ،فهي األخرى
أصبح�ت منزوعة الهوية طاملا أنها
َمطية للطرف الثالث .

َ
َّ
س�ماجة ش�خصية (بالل)
إن
وتضخم رشاس�تها كان�ت عالمة
دالة مقروءة يف ومضات العرض ،
وإذ هي كذلك  ،فلم يتورع املخرج
ع�ن تقييده�ا لتصب�ح االمت�داد
الطبيع�ي لذاته�ا وحس�ب  ،فقد
آث�ر لعب�ة االنشطار عبر الزمن ،
وتدويره�ا لتكون رج�ل دين تارة
يتخفى تحت عباءة العرفان طاملا
َّ
أن البوصل�ة يف حيازت�ه  ،وت�ارة
أخ�رى  ،محقق تابع للوايل ( ،األب
الهجين والوريث غير الرشعي)
 ،وه�ي إحال�ة س�يكولوجية اىل
(االزدواج الوجدان�ي) الذي ينازع
القطيع بني الحرية السلبية حيث
الرك�ون إىل ايديولوجي�ا الس�لطة
للعي�ش ب�دون عن�اء  ،والحري�ة
االيجابية حيث االنعتاق من ربقة
العبودي�ة واس�تعادة الفحول�ة
هيبتها.

شيماء العلي

ّ
إني هنا من ألف بيت جارف
ُ
معتق
خمر القصائد يف الخيال
أعددت ُ للقول الشفيف معاجما ً
ما كان منه منمق  ..ومؤرق ُ

ّ
فيدب يأس ٌ يف فصول حكايتي
يغتاله حلم اللقاء الشيق ُ
من قال إن األمنيات عقيمة
وزالل طيفك يف عجايف يغدق ُ
أواه يا وجع املنايف ساعة الـ
َ
خذالن إذ ال
غيث ممّن يعشق ُ
بلقيس شبيه قصائدي
أنا عرش
ٍ
ّ
أسطورة للحاملني  ..تحلق ُ
قلبي كطفل حني فارق عيده
ُ
ُ
صوت الشهيد هنا
وصبح مرشق ُ
كم من شهي ٍد ضاع يف حرب الهوى
ٌ
ُ
فالصمت
سيف يف الشعور موثق ُ
ً
ُ
مسافة
تغيث األمنيات
كم قد
بوهم من
تنوى
َ
جنوني مطرق ُ
ٍ
رئتان يف جوف اختناقي عافتا
ُ
يشهق
وج َه الصواب فذا زفري ٌ
ٌ
ُ
عشقتها
حرة والكربياء
أنا
لن أرتيض يف الحب من يتص ّدق ُ
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افضل...هلم
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حنو مستقبل
حنو

الحي�اة الزوجية ال تسير على وترية
واح�دة ،حي�ث تش�هد فترات م�ن
االنس�جام والتفاه�م ،وفترات أخرى
تواجه تحديات ،ولكن التقييم النهائي
يك�ون بع�د م�رور س�نوات ،عندم�ا
تنظري�ن إىل حيات�ك الزوجية فتجدين
تط�ورا ً ملحوظ�ا ً ونضج�ا ً يف التعامل
بينك وبني زوجك.
وعلى الرغم م�ن أن أوق�ات الخالفات
واملشاكل يكون كل تفكريك عىل كيفية
تخطي ه�ذه األوق�ات الصعب�ةّ ،
لكن
تذكر فوائد هذه الخالفات والنعم التي
تع�ود عىل زواجك م�ن ورائها ،يجعلكِ
أكثر تقبّالً لهذه التحديات.
تابع�ي الق�راءة ،وتع�ريف إىل فوائ�د
ّ
تحس�ن
الخالف�ات الزوجي�ة ،وكي�ف
زواجك.
 الخالف�ات تس�اعدك عىل االس�تماعلزوجك
ً
ق�د تتمنين أحيان�ا ل�و كان زوجك ال
يشكو وال يتذمر وال يحاول لفت نظرك
الحتياجات�ه عرب املالحظات الس�لبية،
وبالتايل ال يحدث أي خالف بينكما.
نع�م الخالف�ات الزوجي�ة مزعج�ة،
ولكنه�ا فرص�ة لالس�تماع ملخ�اوف

اخلالفات حت ّسن زواجك بثالث طرق

زوج�ك وأف�كاره ومش�اعره ،فرص�ة
جيدة لتتع�ريف إىل احتياجاته بوضوح،
ما يس�اعدك عىل تحقيق نس�بة كبرية

من توقعاته ،فتتالىش مشاعر اإلحباط
واالس�تياء ،وبالت�ايل تصبح�ان أكث�ر
انسجاماً.

 الخالفات تساعدك عىل التكيّفالزواج ه�و تصادم نمطين مختلفني
م�ن الحي�اة ،ه�ذا التص�ادم يس�تمر

العالقات العاطفية بني املراهقني..
املقبولة واملرفوضة
فترة حتى يندم�ج روتين حياتك مع
روتين حي�اة زوجك ،وهو م�ا يتطلب
إجراء بعض التغييرات وتقديم بعض
التضحيات من الطرفني.
س�وف تنزعجين أحيان�ا ً م�ن ك�ون
أحدكم�ا يري�د ش�يئا ً يرفض�ه اآلخر،
م�ا يتعني على أحدكم�ا التن�ازل من
أج�ل اآلخ�ر ،ولكن ه�ذه املس�اومات
تساعدكما عىل التكيّف واالندماج معاً،
وم�ع م�رور الوقت يتلاىش التصادم،
وتسري حياتكما بتناغم ويرس.
 الخالف�ات تس�اعدك على التط�وروالنضج
لدينا جميعا ً مس�احة للتطور ،ودائما ً
ما زال أمامنا فرصة لنتعلم كيف نحب
رشكاءنا بطرق أفضل وأكثر صحية.
عندم�ا تكونني متواضعة وصادقة مع
نفس�ك ،فإنكِ تعلمني أنكِ غري مثالية،
وهذا يساعدك عىل تقبل إشارات زوجك
إىل نق�اط القص�ور الت�ي تحتاجني إىل
بذل الجهد فيها ،والتغيريات التي عليكِ
إجراءها حتى تصبح عالقتك الزوجية
أفض�ل ،وهك�ذا تس�اعدك الخالف�ات
والتعليق�ات الس�لبية على التط�ور
والنضج يف عالقتك بزوجك.

املطبخ ..

طريقة حتضري معكرونة بالباذجنان اللذيذة

مقادير املكرونة بالباذنجان:
مكرونة
زيت
 2باذنجان رومي مكعبات
 2فلفل ألوان مكعبات
 2جزر مكعبات
ملعقة كبرية ثوم مفروم
جرجري مفروم
صلصة
رشة جبنة رومي
طريقة تحضري املكرونة بالباذنجان:
 -نحرض حلة عىل الن�ار بها ماء مغىل

ونض�ع بها ملح فقط وننزل باملكرونة
مل�دة  7دقائ�ق ونعطيه�ا  4/3س�لق
ث�م نرفعه�ا ونضعها ىف مصف�اة دون
ش�طفها باملياه إطالقا ونضع عليها ىف
املصفاه ملعقتني زيت سندباد.
 يمكن اس�تخدام مياه سلق املكرونةىف عم�ل الصوص�ات املختلف�ة لها وىف
حالة حفظه�ا ىف الثالجة ملدة أس�بوع
نضع املكرونة املس�لوقة  4/3س�لق ىف
علب�ة جاف�ة ج�دا ،وبع�د ان نقلبها ىف
زيت ونغل�ق العلبة ونضعها ىف الثالجة
ويمكن استخدامها ملدة اسبوع .

 لتحضير الباذنج�ان املقلي ،حي�ثنق�وم بتقطي�ع الباذنج�ان مكعب�ات
ونضع�ه ىف الدقيق ونضع�ه ىف مصفاه
حت�ى نتخلص م�ن الدقي�ق الزائد وال
نضع ملح ثم نقليه ىف زيت ساخن.
 نحرض طاس�ة على النار به�ا زيتث�م ننزل بالث�وم ونضع الجزر ورش�ة
ملح ورش�ة فلفل أس�ود ،ونقلب جيدا
ث�م نضع الفلفل األلوان ،ونضع رش�ة
ملح ورشة فلفل أس�ود مرة أخرى ثم
نضع ملعقة صلصة الطماطم ،ونقلب
جيدا.

 نرتكه�ا عىل النار م�ع التقليب حتىنتأك�د م�ن تس�وية الج�زر جي�دا ثم
نرف�ع الطاس�ة من عىل الن�ار ،ونضع
املكرونة على الخض�ار ونقلبهم جيدا

ثم نضع الجرجري ،ونقلب وأخريا نضع
الباذنج�ان ونقلب به�دوء ونضعها ىف
طبق التقديم ونض�ع عىل الوجه جبنة
رومي مبشورة.

دراسات حديثة

دراسة تقدم طريقة لالستحمام قد تساعد على تكييف اجلسم مع احلرارة

وج�دت دراس�ة ،أن االس�تحمام
عن طري�ق التناوب بني امل�اء البارد
والس�اخن قد يوف�ر فوائ�د صحية
هامة للجسم.
وتشير النتائج إىل أن الشباب الذين
يش�اركون بانتظ�ام يف الس�باحة
الشتوية االسكندنافية ،التي تجمع
بني الغط�س القصري يف امل�اء البارد
وجلسات الس�اونا الساخنة ،يمكن
ألجس�امهم التكي�ف م�ع درج�ات
الحرارة القصوى.
وتوض�ح الدراس�ة الدنماركي�ة أن
الس�باحة أو الغطس بشكل روتيني
يف املاء البارد مع جلس�ات الس�اونا
الس�اخنة قد يؤثر عىل كيفية حرق
الده�ون البني�ة ،واملعروف�ة أيض�ا
باس�م األنس�جة الدهني�ة البني�ة
( ،)BATللطاقة وتنتج الحرارة.
ُ
وتعرف الدهون البنية ،أو األنس�جة
الدهنية البنية ،بأنها نوع خاص من
دهون الجس�م التي تعمل (تنشط)
عندما تبرد .وتنتج الده�ون البنية
الح�رارة لتس�اعد يف الحف�اظ على
درج�ة ح�رارة الجس�م يف الظروف
الجوية الباردة.
وتق�ول كبيرة مؤلف�ي الدراس�ة
كاميال شيل من جامعة كوبنهاغن:
“الس�باحة الشتوية االس�كندنافية
املنتظم�ة التي تجمع بين الغطس
البارد والساونا الس�اخنة قد تكون
استراتيجية فريدة لزيادة استهالك
الطاقة ،ما قد يؤدي إىل فقدان الوزن
إذا أمكن تجن�ب الزيادة التعويضية
يف تناول الطعام”.
وفحصت شيل وزمالؤها ما إذا كانت

املمارس�ة االس�كندنافية للسباحة
الشتوية مرتبطة بالتغريات يف درجة
حرارة الجس�م ،ما يؤدي إىل التأقلم
م�ع التحدي�ات الباردة والس�اخنة.
كم�ا بحث�وا ع�ن االختالف�ات يف
األنس�جة الدهني�ة البني�ة ،نظ�را
لدوره�ا يف إنتاج الحرارة اس�تجابة
للتعرض للبيئات الباردة.
وقام�ت املؤلف�ة األوىل يف الدراس�ة،
س�وزانا س�وبريغ م�ن جامع�ة
كوبنهاغ�ن ،بتجني�د ثماني�ة م�ن
الس�باحني الش�بان ذوي الخبرة يف
فص�ل الش�تاء ،الذين تناوب�وا عىل
الس�باحة أو الغطس يف امل�اء البارد
مع جلس�ات الس�اونا الساخنة كل
أسبوع ملدة عامني عىل األقل.
باإلضاف�ة إىل مجموع�ة أخ�رى من
ثماني�ة مش�اركني كان�وا يدخلون

فقط للس�اونا ،مع األخذ يف االعتبار
بأن�ه ول�م يك�ن لديه�م تاري�خ مع
السباحة الشتوية.
ويف االختب�ارات األولي�ة ،غم�ر
املشاركون إحدى أيديهم يف ماء بارد
ملدة ثالث دقائق .وبينما اس�تجابت
املجموعت�ان للتعرض للبرد ،أظهر
السباحون عالمات تحمل الربد ،مع
زيادة أق�ل يف النب�ض وضغط الدم،
وكانت لديهم أيضا درجة حرارة أعىل
للجلد ،ما يشري إىل تكيف محتمل مع
التعرض املتكرر للساونا.
ويف اختبار آخر ،اس�تخدم الباحثون
نظام�ا قابلا للتعدي�ل يتك�ون من
بطانيتين مملوءتني بامل�اء للتحكم
يف درج�ة حرارة جس�م املش�اركني
وخفضها .وهنا ،أظهر الس�باحون
أيضا زي�ادة أعلى يف درج�ة حرارة

الجلداس�تجابةللتربيد.
وق�اس الباحثون بعد ذلك تنش�يط
األنس�جة الدهني�ة البني�ة ل�دى
املش�اركني ،حي�ث تعرض�وا لدرجة
حرارة مريحة.
وعلى عك�س الس�باحني ،أظه�ر
املش�اركون الخاضع�ون للس�اونا
فق�ط عالم�ات عىل أنس�جة دهنية
بني�ة نش�طة ،كم�ا يتض�ح م�ن
امتصاص الجلوكوز.
وتقول ش�يل“ :النتائج تدعم فكرة
أن األنس�جة الدهنية البنية تضبط
درج�ة ح�رارة الجس�م إىل حال�ة
مريحة لدى الشباب .ومع ذلك ،كان
اكتش�افا مفاجئا أن الس�باحني لم
يك�ن لديهم أي نش�اط عىل اإلطالق
له�ذه األنس�جة عن�د تعرضه�م
لدرجات حرارة مريحة”.

وعن�د التع�رض للبرد ،زاد نش�اط
األنس�جة الدهني�ة البني�ة يف كال
املجموعتني .لكن السباحني أظهروا
إنتاجا أعىل بكثري للحرارة ،أو إنفاقا
للطاقة ،اس�تجابة لدرجات الحرارة
املنخفضة.
وتوضح شيل“ :السباحون يحرقون
سعرات حرارية أكثر من األشخاص
الخاضعين للس�اونا فق�ط أثن�اء
التربيد ،وربم�ا يرجع ذلك جزئيا إىل
زيادة إنتاج الحرارة”.
وأش�ار الباحثون إىل أن هناك قيودا
على النتائ�ج الت�ي توصل�وا إليها،
بينها حجم العينة الصغري للدراسة،
وغي�اب املش�اركات اإلن�اث ،وعدم
القدرة عىل اس�تخالص استنتاجات
سببية حول التأثري املبارش للسباحة
الشتوية االس�كندنافية عىل تنظيم
درجة الحرارة أو األنس�جة الدهنية
البنية.
ومع ذل�ك ،قد يك�ون للنتائ�ج آثار
صحية مهمة ،بالنظر إىل أن نش�اط
األنس�جة الدهني�ة البني�ة يرتب�ط
بانخفاض خط�ر اإلصابة بأمراض
التمثيل الغذائي.
ويف الدراس�ات املس�تقبلية ،يخطط
الباحث�ون لتقيي�م اآلث�ار املحتملة
للس�باحة الش�توية على صح�ة
التمثي�ل الغذائ�ي ل�دى املش�اركني
الذي�ن يعان�ون م�ن زي�ادة الوزن.
ويرغب�ون أيضا يف فح�ص اآلليات
الجزيئي�ة الكامن�ة وراء تنش�يط
الده�ون البني�ة ،وكي�ف تتواص�ل
الده�ون البنية مع الدم�اغ لتنظيم
سلوك التغذية.

كل يوم معلومة

فرقعة األصابع تسبب التهاب املفاصل ..معلومات صحية شائعة لكنها خاطئة

تنترش املعلومات الطبية الخاطئة بش�كل كبري ،الس�يما
مع توس�ع اإلنرتنت وزي�ادة املدونات الصحي�ة ،إذ تكثر
اإلرشادات الصحية حول النظام الغذائي واللياقة البدنية
بشكل أرسع وأوسع من أي وقت مىض.
كش�فت الطبيب�ة األسترالية جين�ي مانس�بريج ،ع�ن
املعلومات املغلوطة واألخطاء الصحية األكثر شيوعا ً التي
صادفتها يف األشهر األخرية ،عىل النحو التايل:
 فرقعة األصابع ال تسبب التهاب املفاصليعتقد كثريون أن فرقعة األصابع تسبب التهاب املفاصل،
إال أن الدكتورة مانسبرغ تق�ول إن هذا االعتقاد خاطئ،
ألن الدراس�ات يف هذا املج�ال لم تثبت أن الفرقعة س�بب
التهاب املفاصل.
 الصدمات الكهربائية ال تحيي القلبم�ن املحتمل أنك ش�اهدت أفالما ً أعيد فيه�ا إحياء القلب
بجه�از صدم�ات كهربائية ،لك�ن الدكتورة مانس�بريغ
تدح�ض الفكرة وتق�ول إن رضر الصدم�ات الكهربائية

يمكن أن يكون أكرب من فائدتها.
 األكل قبل السباحة ال يسبب التشنجاتيعتق�د كثيرون أن تناول الطعام قبل الس�باحة ُيس�بب
التش�نجات ،غري أن الطبيبة مانسبريغ تقول إن تأكيد أن
الجسم يحول الدم إىل املعدة ملساعدتها عىل هضم الطعام،
ما يؤدي إىل تش�نجات حادة يف العضالت ،اعتقاد خاطئ.
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وعلل�ت الطبيبة ادعاءها بأن الجس�م يمكنه القيام بعدة
مهام يف الوقت نفسه.
 الحالقة تجعل الشعر أكثر سماكةتقول الدكتورة مانس�بريغ إن االعتقاد السائد بأن الشعر
ينمو بش�كل أكثر س�ماكة إذا تكررت حالقت�ه ،بعيد كل
البعد عن الصواب .وأن س�بب ظهور الشعر أكثر سماكة
بع�د حالقت�ه املتكررة ،أن رأس الش�عرة يك�ون رقيقا ً يف
األط�راف وس�ميكا ً م�ن املنتص�ف ،وعند حالقت�ه تزول
األط�راف الرقيقة ويبقى نصفها الس�ميك الذي ينمو مع
الوقت.
 السكر ال ُيسبب اإلفراط يف نشاط األطفالقالت الدكتور مانسبريغ ،إنه ال يوجد ما يؤكد أن السكر
يجعل األطفال أكثر نشاطاً ،وأضافت“ :ال أشجع األم عىل
إعطاء طفلها أكواما ً من السكاكر ،ال أعتقد أن هذه فكرة
جي�دة ،ولك�ن ال يمكننا أن نلوم الس�كر وح�ده .فهنالك
عوامل كثرية تؤدي إىل فرط النشاط لدى األطفال”.

تتطلب الطبيع�ة البرشية التعامل
بين الجنسين بأش�كال متعددة،
منه�ا ما هو مس�موح به ومقبول
ديني�ا ً ومجتمعي�اً ،ومنه�ا غير
املقبول ،أو املرحَّ ب به.
العالق�ات البرشي�ة بني الجنسين
تنقس�م إىل قس�مني ،األول العالقة
املقبول�ة ،والثان�ي العالق�ة غير
املقبولة ،و ُيعرف عن فرتة املراهقة
أنها الفرتة التي تكون فيها املشاعر
متأججة ،والعقل غري مدرك تماما ً
للترصفات التي تصدر منه.
العالقة املقبولة
العالق�ة العادي�ة بني الجنسين يف
مرحل�ة الش�باب ،تش�مل القرابة،
وزمالة الدراس�ة ،وزمال�ة العمل،
والجيرة ،ويف ه�ذه الح�االت يجب
عىل الش�باب مراعاة هذا النوع من
العالقات ،وعدم التعمق يف التعامل
م�ع بعضه�م بعض�اً ،واقتص�ار
الحدي�ث بينهم على الدراس�ة ،أو
العم�ل ،أو الصحة ،أو األهل ،وعدم
تج�اوز ذل�ك ،أو الدخ�ول يف نطاق
املزاح ،أو تضييع الوقت ،أو الخوض
يف مواضيع جانبية أخرى.
العالقة املرفوضة
أم�ا العالقات املرفوض�ة اجتماعيا ً
وديني�اً ،فه�ي تل�ك الت�ي تتعل�ق
بالعواط�ف ،مثل الحب الذي يتعلق
في�ه أح�د الطرفني باآلخ�ر لدرجة
تجعل�ه ال ي�رى غيره على وج�ه
األرض ،وه�ذا النوع م�ن العالقات
ً
خاصة يف مرحلة
مرفوض تمام�اً،
املراهق�ة ،ألن الش�باب يكون�ون

يف أوج اندفاعه�م ،وتس�يطر
على ترصفاته�م الهرمون�ات ،ما
يجعله�م يحاول�ون الخ�روج م�ن
مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب
دون تفكير منطق�ي أو عقالن�ي،
باالس�تناد إىل عواطفه�م الت�ي
تحركهم يمينا ً ويساراً ،وقد يقعون
ً
رشع�ا
يف املحظ�ورات املمنوع�ة
وعرف�ا ً دون وعي منه�م ،ما يؤدي
إىل مصائ�ب كبيرة ،يصعب عليهم
حلها فيما بعد.
دور األهل
يحتاج الش�اب والفت�اة يف مرحلة
املراهق�ة إىل جرع�ات كبيرة م�ن
االهتم�ام والح�ب والحن�ان ،وعىل
األه�ل إش�عار أبنائه�م بأنه�م
يس�توعبون أفكاره�م ،ويتقبَّلون
مش�اعرهم دون س�خرية ،أو
اس�تخفاف ،والح�رص على
تخصيص وق�ت للجل�وس معهم،
والتحدث إليه�م ،ومعرفة تفاصيل
يومهم ،وإقناعه�م بأنهم أصدقاء
لهم ،وليسوا مراقبني أو حكاماً.
كذلك عىل األهل التقرب من األبناء،
وعدم تقديم النصائح لهم بش�كل
مب�ارش ،وكأنه�م مازال�وا أطفاالً،
فهذا األمر يزيد من إرصار الشباب
عىل الوقوع يف األخطاء ،كما ُيطلب
من األهل التح�دث أمام األبناء عن
جمال العالق�ات العاطفية املنتهية
بال�زواج ،وربط ذل�ك بوقت معني،
ً
خاصة
مثل تخرجه�م يف الجامعة،
البنات ،وكذلك التحدث عن رضورة
إيجاد العمل ،خاصة الشباب.

طبيبك يف بيتك

متارين سهلة لتقليل خماطر اإلصابة
بسرطان الثدي
ترتبط النجاة من رسطان الثدي
ارتباط�ا وثيق�ا بمرحلة املرض
عند التشخيص ،وكلما أرسعت
يف اكتش�افه ،زادت احتمالي�ة
بقائك عىل قيد الحياة.
وم�ع ذلك ،ف�إن الوقاي�ة دائما
أفض�ل م�ن العلاج ،وهن�اك
الكثير من األش�ياء التي يمكن
القيام بها لتقليل خطر اإلصابة
برسطان الثدي يف املقام األول.
ويع�د الحف�اظ على النش�اط
البدن�ي واللياق�ة البدني�ة أحد
الط�رق لتقليل ف�رص اإلصابة
برسطان الثدي .ويكشف موقع
“إكسبريس” ع�ن أفض�ل 11
تمرين�ا لتقلي�ل خط�ر اإلصابة
برسطان الثدي.
فالتماري�ن يمك�ن أن تقلل من
خط�ر اإلصاب�ة بمعظ�م أنواع
الرسطان بش�كل كبير ،بما يف
ذلك رسطان الثدي.
ويع�د االنخ�راط يف النش�اط
البدن�ي املنتظم مفي�دا لك لعدد
من األسباب ،من تحسني صحة
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة إىل
تحسين مزاجك ،وتقليل خطر
اإلصاب�ة برسط�ان الث�دي هو
فائدة أخرى.

وهن�اك أدلة على أن التمرينات
يمكن أن تس�اعد يف الوقاية من
رسط�ان الثدي بش�كل مبارش
وغري مبارش .ويمكن ملمارس�ة
الرياض�ة أن تعزز جهاز املناعة
لدي�ك بش�كل كبري ،ما يس�اعد
عىل الوقاية من الرسطان.
ت�ويص أبحاث الرسط�ان بـ11
م�ن التماري�ن ملس�اعدتك عىل
البق�اء نش�يطة والوقاي�ة من
رسطان الثدي:
• األعمال املنزلية.
• الرقص مع أنغام الراديو.
• البس�تنة ،على س�بيل املث�ال
الحف�ر باملجرفة أو الش�وكة أو
جز العشب.

• دروس عبر اإلنرتن�ت  -م�ن
تدري�ب الق�وة إىل الرق�ص
الرشقي.
• تلق�ي املكامل�ات الهاتفي�ة
أثن�اء الوق�وف أو أثن�اء التنقل
(اجتماعات امليش).
• اس�تخدام ال�درج ب�دال م�ن
املصعد.
• النزول من القطار أو الحافلة
يف وقت مبك�ر ،وتمضية الوقت
املتبقي يف امليش الرسيع.
• امليش الرسيع طوال رحلتك.
• السباحة.
• دروس الجمب�از أو دروس
الرقص.
• تجربة اليوغا.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

بعد اإلصابة بكورونا ...احذري ارتداء الكعب

يف تقري�ر غري�ب م�ن نوع�ه،
لف�ت الطبيب الرويس سيرغي
توكاري�ف ،كبير املتخصصين
املس�تقلني يف وزارة الصح�ة يف
منطق�ة األورال الفيدرالي�ة ،اىل
ان ال�دورة الدموية تضعف لدى
األش�خاص املصابين بع�دوى
فيروس كورون�ا ،ويمك�ن أن
يؤدي ارتداء أحذية عالية الكعب
إىل تفاقم هذا األمر.
ولف�ت الطبي�ب اىل ان املصابات
بفيروس كورونا وخلال فرتة
متالزمة ما بع�د اإلصابة ،يزداد
خط�ر اإلصاب�ة بجلط�ات الدم
بنس�بة  13يف املئ�ة ،ويمك�ن
أن ي�ؤدي الضغ�ط اإلض�ايف عىل
الس�اقني واألوردة إىل أم�راض

خطيرة يف الجه�از القلب�ي
الوعائ�ي ،بم�ا يف ذلك االنس�داد
الرئ�وي .وبالت�ايل ق�د تح�دث
السكتة القلبية والوفاة.
وأوىص توكاريف بارتداء أحذية
مريح�ة للمرىض الذي�ن يعانون

م�ن ضع�ف ال�دورة الدموي�ة
يف األط�راف الس�فلية ،وكذل�ك
الدوايل.وقال إنه أثناء التعايف من
كورون�ا ،يجب تجن�ب الرحالت
الطويل�ة ،فضًل�اً ع�ن املجه�ود
البدني املفرط.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

ضاي��ع م��ن زم��ن م��ا عن��دي ب��س عـــن��وان
بعي��ون اليتام��ه ش��وف تلگينــــــــــــــــ��ي

تشع�ر أن بداخل�ك طاقة هائل�ة ولكن رسعان
م�ا تنفد ه�ذه الطاقة مع أول مهم�ة تقوم بها.
االنفعال واإلحباط املتزايد قد يبعدانك عن األصدقاء،
واألطف�ال ،وش�خص مه�م بالنس�بة لك .يف ظ�ل هذه
الظ�روف الي�وم ننصح�ك بممارس�ة بع�ض التمارين
كاليوجا أو األيروبيكس.

وألن كن��ز القناع��ه م��و ش��رط باملـــــــ��ال
ب��س ورق��ه وقل��م م��رّات تكفينــــــــــــــ��ي
والج��يء للش��عر م��ن حي��ث ماك��و اوط��ان
تس��مع فكرت��ي وانس��ان حتوينــــــــــــ��ي

الثور

وغن��ي وابق��ى الغن��ي ب��س بالش��عر الغي��ر
وث��ورات احتراق��ي ل��ي كنـ��ز واقنـــــــ��ع

بره�ن للجمي�ع أنك تمل�ك الكف�اءة والخربة
وانطلق يف استثماراتك بشجاعة .ناقش بعض
املواضيع الحساسة والعالقة مع الحبيب وتوصال
إىل حلول إيجابية.
انظر إىل األوض�اع من حولك بطريق�ة إيجابية لتشعر
بالطمأنينة.

االحتفاالت يف املولد النبوي الشريف

الجوزاء

أنت ش�خص غيور جدا وخاص�ة اليوم .هذه
الغيرة ت�ؤدي إىل تده�ور عالقت�ك العاطفية،
بل ربم�ا تؤدي إىل نتائج عكس�ية ،لذلك حاول أن
تتجنبها من خالل التقرب والتواصل مع الحبيب .هذا
هو الوقت األنسب لتبذل جهودك كي تحول املساوئ إىل
مزايا .التصالح أفضل بكثري من البعد والغضب.

السرطان

ال يمكن�ك الحص�ول عىل أي نتيج�ة إيجابية
إذا تابع�ت االتكال على اآلخرين .عليك أن تثق
يف قدرات�ك وتعتمد عىل نفس�ك .ابتع�د عن العناد
واستمع إىل ما يقوله الحبيب فقد يكون عىل صواب.
اح�ذر من االنفع�ال وال تتف�وه بكالم ق�اس قد يجرح
املحيطني بك.

األسد

توق�ع اليوم س�ماع بع�ض األخبار الس�ارة التي
تتعلق بأوضاعك املالية .ربما تحصل عىل عالوة يف
العمل .يجب أن تتحكم يف رغبتك يف البكاء اليوم .ربما
تطرأ بعض التغريات عىل حياة صديقة لك وتنتظر دعمك
ومساعدتك .يجب أن تستمع اليوم إىل غريك بدال من أن تقدم
النصائح .يجب أن تس�يطر عىل نفس�ك وعىل أعصابك بقدر
اإلمكان.

العذراء

ال تزال تفتق�د إىل الحصانة والحماية وقد تفشل يف إكمال
عملك وربما تتعرض التهامات عشوائية أو لرتاجع يف حياتك
املهنية .تواجه رأي رشيك أو ش�خص غريب بشكل استفزازي
فك�ن ح�ذرا .تكث�ر التحديات على مختلف األصعدة الناش�طة يف
حياتك سواء كانت دراس�ية أم عاطفية أم مهنية أم اجتماعية .تشعر
بثق�ل املس�ؤوليات وتك�ون جميع تحركات�ك تحت األض�واء فال تقف
مكتوف اليدين بل سارع إىل التحالف وطلب املساعدة.

الميزان
ستكتس�ب اليوم خربات جدي�دة يف مجال العمل،
وربما تعرف بعض املعلومات من بعض األشخاص
بشكل دوري أو من خالل التليفزيون أو االنرتنت .ربما
تفكر يف األمر بجدية وتقوم بالتس�جيل يف بعض الدورات
التدريبية التي تتعلق بمجال العمل .تفهم كل ما تقرأه ولذلك
ستتقدم بشكل رسيع وغري مسبوق يف العمل.

العقرب

تحت�ل الش�ؤون املالي�ة واجه�ة اهتمامات�ك
وتكون يف س�باق م�ع الوقت .تكث�ر املشاغل
واألعم�ال والتحرك�ات ه�ذا اليوم وتتل�ون بألف
لون ،فتشهد فرتة من الديناميكية واالتصاالت الغنية
والصدف املفاجئ�ة ،والتي قد تغير اتجاهاتك وتضعك
أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة.

القوس

تحرض اليوم عي�د ميالد أو حفل زفاف تلتقي
فيه ببعض األصدقاء الذين لم ترهم منذ وقت
طوي�ل .تشعر بتحس�ن يف حالت�ك الصحية فور
رؤيته�م والتح�دث معهم .س�تعرف بع�ض األخبار
الجديدة منهم .هناك ش�خص ما حزي�ن جدا وبحاجة
إيل مساعدتك.

الجدي

تمر أحداث هذا اليوم بهدوء نس�بي ،ولهذا السبب
س�تشكو بعض التأخري يف االنطالق ،وربّما تستاء
م�ن رؤيتك تق� ّدم اآلخرين .تعاني تراجعا بس�يطا يف
حياتك العاطفية .تس�تعيد تفاؤلك أواخ�ر اليوم وتعيش
لحظ�ات جميلة م�ع الحبي�ب وتطمنئ هواجس�ك ،وتعطي
صورة حسنة ويتكون لدى الحبيب انطباع بأنك مستعد ألي
يشء يف سبيل حماية الروابط ودعمها.

الدلو
ي�وم جميل يس�اعدك عىل الدخ�ول يف مرشوعات
جديدة مع أش�خاص مميزين .االلتقاء باألصدقاء
والحبيب يس�اعدك عىل طرح أفك�ار ملشاريع جديدة
ومختلفة من شأنها أن تزيد طاقتك وحماستك .يجب أن
تفكر بجدية يف أهدافك طويلة املدى اليوم .ربما ال يتفق معك
عدد من األش�خاص ولكن ال تقلق ألن هناك مجموعة أخرى
ستتفق معك يف الرأي.

الحوت

األعمال تسيطر عىل حياتك اليوم وبشكل مكثف.
الضغ�وط تبدأ من الصب�اح الباكر وال ترتكك حتى
ساعة متأخرة لكن الجميل أنك سعيد وال تبد أي ردود
فعل من جهتك كالتذمر كما أن النجاحات ستجعلك أكثر
سعادة .يف املساء األوضاع العاطفية ال بأس بها لكنك تفضل
الخروج مع األصدقاء بدال من حبيبك.
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من الفيسبوك

حدث يف مثل هذا اليوم
1781الربيطانيون ينهزم�ون أمام االمريكيني
بقيادة جورج واشنطن يف معركة يوركتاون.
1812تراج�ع نابلي�ون بونابرت عن موس�كو
بعدما تعذر عليه احتاللها.
1863من�ح الفريد نوبل اول براءة اخرتاع له يف
السويد لتحضريه مادة النرتوجليسريين.
1872عثر يف نيوساوث ويلز باسرتاليا عىل اكرب
كتلة صلبة من الذهب يف التاريخ .
- 1907القوات الفرنس�ية تحت�ل مدينة وجدة
املغربية.
1917الربيطاني�ون بقي�ادة الجن�رال إدمون�د
ألنبي يحتلون القدس.
- 1920إعلان فيص�ل ب�ن الحسين ملًكا عىل
سورية.
1935عصبة االم�م تفرض عقوبات اقتصادية
عىل إيطاليا وذلك بسبب قيامها بغزو إثيوبيا.

- 1946الحكوم�ة الربيطانية تس�مح للنس�اء
يّ
الدبلوماس ،رشط أن يمتنعن
بالعمل يف السلك
عن الزواج.
1954جم�ال عبد الن�ارص يوقع على اتفاقية
الجالء الربيطاني عن مرص خالل  20شهر.
- 1975بداي�ة مواجه�ات بين عم�ال مجمع
صناع�ة النس�يج يف املحل�ة الكبرى يف مرص،
وقوات االمن بعد رفض الحكومة تلبية طلبهم
زيادة االجور.
- 1985اكتش�اف إصاب�ة طفل بم�رض االيدز
للمرة االوىل.
- 2003بدء الهج�وم االمريكي-الربيطاني عىل
العراق.
2004مجل�س االمن يحث س�وريا عىل س�حب
قواتها واملقدرة ب 14ألف جندي من لبنان.
2005بدء محاكمة رئيس العراق االسبق صدام

قصة وعربة
خالل حلقة نقاش لألزواج ىف إحدى الجامعات
 ،طلب أحدهم من واحدة من الزوجات الصعود
إىل املنصة  ،وسألها :
● هل زوجك يجعلك سعيدة ؟
يف هذه اللحظة  ،وقف زوجها أكثر اس�تقامة ،
مما يدل عىل ثقته الكاملة  ،فقد كان يعرف أن
زوجته س�تقول نعم  ،ألنها سعيدة دائما  ،ولم
تشتكي أبدا من أي يشء أثناء زواجهما  ،وهو
سعيد لس�عادتها ومع ذلك أجابت زوجته عىل
السؤال :الااا ،زوجي ال يجعلني سعيدة !!!
وق�ف الزوج محتارا ً  ،ولكن زوجته اس�تمرت
تقول  :زوجي لم ولن يجعلني سعيدة  ،لكن أنا
سعيدة أمَّ ا إذا كنت سعيدة أو ال  ،فهذا اليعتمد
ّ
علي أنا  ،فأن�ا الشخص
علي�ه  ،ولكن يعتمد
الوحيد الذي تعتمد عليه سعادتي لذلك اخرتت
أن أكون سعيدة يف كل حالة  ،ويف كل لحظة من
حياتي  ،وإذا كانت سعادتي تعتمد عىل شخص
آخر ،أو يشء آخ�ر ،أو حتى ظرف معني ،فهذا

ُكن سعيداً

يعني أنني يف ورطة خطرية  ،كل ماهو موجود
يف ه�ذه الحي�اة يتغري باس�تمرار  :اإلنس�ان ،
والث�روات  ،واملن�اخ  ،واألصدق�اء  ،وصحت�ي
الجس�دية والعقلي�ة والنفس�ية واالجتماعية
 ،وحت�ى املتعاطفين معي أس�تطيع أن أرسد
قائم�ة النهاية لها أن�ا بحاج�ة إىل أن أقرّر أن
أكون س�عيدة  ،بغض النظر عن أي يشء آخر

اختبارات شخصية
ه�ل تتمتعين بجبه�ة عريضة؟
متوس�طة أم صغيرة املس�احة؟
مس�تقيمة أم متعرج�ة؟ عىل أيّة
ح�ال ،اعلم�ي أن ه�ذا ق�د يحمل
بعض اإلشارات الدالة عىل جوانب
م�ن ش�خصيتك .إذاً ،اكتشف�ي
نفسك من خالل هذا الجزء األعىل
من وجهك.
 1الجبهة العريضةقد ال تحبين أن تكوني من ذوات
الجبهة العريض�ة ،كما الكثريات.
ففي ه�ذه الحال�ة ،تحتل جبهتك
جز ًءا كبريا ً م�ن وجهك .لذا ،عادة
م�ا تحاولين إخفاءها بواس�طة
ش�عرك .لك�ن ،اعلم�ي ّ
أن الجبني
ّ
ي�دل عىل ّ
أن�ك تتمتعني
العري�ض
بالذك�اء وبالقدرة على العطاء يف
الكثير من املجاالت .كم�ا أن هذا
يشري إىل ّ
أنك من األشخاص الذين
يمكنهم القي�ام بكل املهمات عىل
أكم�ل وجه ويف الوق�ت املح ّدد ،بل
قبل حلول هذا املوعد أيضاً .ولهذه
الغاي�ة ،ال تحتاجين إىل أن ّ
يت�م
رشح األم�ور لك .وأكث�ر من ذلك،
فإنك تتمتعني بالحاسة السادسة
الظاهرة.
 2الجبهة الضيّقةإذا كانت املرأة ذات الجبني العريض
تتمت�ع بالذكاء ،فه�ذا ال يعني ّ
أن
ذوات الجبه�ة صغيرة املس�احة
ّ
يتس�من بالغباء .فه�ل تالحظني
ً
أن جبهت�ك ضيّق�ة؟ إذا ،اعلم�ي
ّ
أن�ك ش�خص انفع�ايل وعاطف�ي
ً
ّ
ج�دا وه�ذا يعن�ي أنك تس�تمعني
إىل صوت قلب�ك يف معظم املواقف
واألوق�ات وتنسين االحتك�ام إىل
ّ
ي�دل جبينك الصغري
عقلك .كذلك
على ّ
أنك تحبني العزلة ،األمر الذي
ال يجعل�ك تشعري�ن بالوحدة ،وال
س�يما ّ
أن�ك تفضلني اله�روب من
الضجي�ج وتتجنبين أن تصبحي
محطا ً لألنظار.
 3الجبني املستقيمكم�ا ترين يف الص�ورة ،تطلق عىل

ه�ذا الن�وع م�ن الجبين صف�ة
املس�تقيم ّ
ألنه يشكل م�ع حدود
ً
شعرك خطا ً مستقيما .فإذا كانت
ه�ذه هي حال جبين�ك ،اعريف ّ
أنك
صاحبة ش�خصية صارمة ،حتى
ّ
أنك قد تهملني أس�باب س�عادتك
وفرح�ك وحاجات�ك الرضوري�ة
يف ح�ال كان�ت بع�ض القواع�د
تف�رض علي�ك ذل�ك .ويف املقابل،
ّ
فإنك تتس�مني باللطف والعطاء.
ّ
وبالرغ�م من ذلك ،فإنك تس�عني،
بني الحين واآلخ�ر إىل أن تحظي
ببع�ض الوق�ت الخاص ب�ك وأن
تهتمي بنفس�ك .وه�ذا ما يجعل
التواص�ل معك أحيان�ا ً أمرا ً صعبا ً
بالنس�بة إىل األشخاص املحيطني
بك.
 4الجبني املقوّسيكون جبينك مقوسا ً يف حال شكل
مع حدود ش�عرك خط�ا ً منحنياً.
وق�د يشري ه�ذا إىل ّ
أن�ك تمتلكني
ش�خصية تنح�و نح�و اإليجابية
والحيوي�ة ،األم�ر ال�ذي ينعكس
غالبا ً على محيط�ك االجتماعي،
إذ يس�عى ك�ل األش�خاص
املحيطين بك إىل التقرب منك وإن
بطريق�ة غير مقص�ودة .فأنت
أش�به باملغناطيس ال�ذي يجتذب
اآلخري�ن .ويف املقاب�لّ ،
فإن�ك قد
تعانين م�ن بع�ض االنزع�اج

ألن عن��دي القصي��ده كاملل��ح والـــــ��زاد
م��ا مله��ا وال ف��د ي��وم منه��ا اش��بـــــــــــع
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حسني يف قضية الدجيل.
ّ
الربيطاني�ة تكش�ف عن
- 2006مجل�ة تاي�م
مجزرة قتل فيه جنود مشاة البحرية االمريكية،
ً
املارينز24،مدني�ا ق�رب مدين�ة حديث�ة )260
كيلومًت�رً ا ش�مال غ�رب بغ�داد( يف  19ترشين
الثاني/نوفمبر  ،2005رًدا على مقت�ل أح�د
رفاقهم يف هجوم.
2008وزي�ر الخارجي�ة االمريك�ي االس�بق
الجمه�وري كول�ن ب�اول يعل�ن دعم�ه لباراك
أوباما مرشح الحزب الديمقراطي يف انتخابات
الرئاسة االمريكية.
2011بدأ عرشات االالف ارضابا عاما ملدة يومني
يف اليونان احتجاجا عىل اجراءات التقشف.
- 2014مذن�ب يعرب قريبا جدا م�ن املريخ وقد
ت�م رص�ده عبر مس�بارات س�طحية وأقمار
اصطناعية.

يحدث يل أنا سعيدة سواء أملك الكثري أو القليل
أنا سعيدة سواء أخرج أم أبقى يف البيت وحدي
أنا س�عيدة س�واء كنت غنية أو فقرية أنا اآلن
متزوج�ة  ،لكنني كنت س�عيدة أيض�ا عندما
كنت عزباء أنا س�عيدة لنفيس  ،وأحب حياتي
 ،ليس ألنها أس�هل من حياة ّ
أي شخص آخر ،
ولكن ألنني قرّرت أن أكون سعيدة
عندما أخذت هذه املسؤولية  ،حرّرت زوجي -
ّ
وأي شخص آخر  -من حمل ه ّم سعادتي فوق
أكتافهم  ،وهذه هي الطريقة التي كانت سببا ً
لزواجنا الناجح لسنوات عديدة ..وأقول :
التعطي ّ
أي شخص آخر الحق يف السيطرة عىل
..كن س�عيدا ً حتى لو ُكن�ت مريضا ً
س�عادتك ُ
ٌ
ش�خص ما يؤذيك
 ،أو فقيرا ً  ،وحتى لو كان
ً
ُ
ٌ
ش�خص ما اليحبك ..كن س�عيدا حتى لو
 ،أو
كنت التق ِّدر نفس�ك قرِّروا أن تكونوا س�عداء ،
فالس�عادة هي بالرضا  ،وبالقناعة ُكن سعيدا ً
ألجلك أنت فقط  ،فالحياة التنتظر أحدا ً .

خواطر ..
كنت وستبقى حبيبي ..حتى وإن لم تكن
أنت نصيبي ..فأنا أحبك وسأبقى أحبك ..وإن ِمت في
قلبي سيخلد حبّك ..بك عرفت للحياة مَعنى ..فكنت
َ
أنت أجمل معنى فيها ..وبحبـك أشـرقت شمسي
وغدت حياتي كلها مضيئة بحبك.
بهمس النفوس وبلغة العيون أردد (أحبك)..
ينبض القلب بأسمك وأنفاسي تردد حُ بك وتتساوى
الفصول برحيلك وتزهر الورود مبجيئك ..يامن أسرني
وفي مراكبه قيدني وبغرامة سلبني.
يامن علمني فنون العشق والغرام ال
تتركني ،فأنا بدونك كاجلسد املليء باآلالم ..قربني
ودعني أحكي لك عشقي املُتيم وخالي األوهام ..نبني
أحالمنا ومنضي بها إلى األمام.

شكل الجبهة يكشف من أنت

ّ
بعضهن من شعبيتك
بسبب غرية
ّ
وس�عيهن إىل التفوق عليك بشتى
الطرق.
 5-جبني عىل شكل الحرف M

أنظري جيدا ً إىل مرآتك .هل يشكل
جبين�ك ش�كل الح�رف  Mحين
يلتق�ي ونهاي�ات ش�عرك؟ إذاً ،ال
تشع�ري بالدهشة حين تعلمني

ّ
أن ه�ذا يشري إىل اتس�اع مخيلتك.
فأن�ت تعيشين يف عال�م الخي�ال
ونادرا ً ما تعودين إىل أرض الواقع
حي�ث تشعرين بامللل برسعة .ويف
ه�ذه الحال�ة ،يمك�ن الق�ول ّ
إنك
م�ن األش�خاص الذي�ن يمتهنون
أحد أن�واع الفنون واإلب�داع ،مثل
التمثيل ،الكتابة ،الرسم ،التصوير
الفوتوغرايف...،
 6جبني عىل شكل جبل فوجيه�ل يب�دو جبين�ك أش�به بجب�ل
فوج�ي اليابان�ي؟ إذا كان�ت
إجابت�ك ه�ي «نعم» ،فه�ذا يعني
ّ
أن�ك ام�رأة محظوظ�ة وتتمتعني
بخصائص ش�خصية مثل اللطف
والتهذي�ب ،فضالً ع�ن ّ
أنك تحبني
إقامة العالق�ات االجتماعية .لذا،
ّ
فإن�ك ال ترين ضيرا ً يف العمل مع

كلمات متقاطعة

اآلخري�ن .إال ّ
أن�ك ال تحبّذي�ن أن
تس�تلمي مناصب قيادية بالرغم
م�ن ّ
أنك تفضلين تب�ادل األفكار
واألرسار مع األشخاص املحيطني
بك .كذلك فإنك تعرفني ما تريدين
وكيف تبلغينه وتحققيه.
 7الجبني املتعرّجيف حال كنت تمتلكني جبهة تلتقي
وجذور شعرك وفقا ً لخط متعرج،
فإن أبرز صفاتك هي العناد .فأنت
تبذلني ّ
كل ما يف وسعك من جهود
لك�ي تسير األم�ور على النح�و
الذي تريدين .وق�د تنفذين بعض
املهم�ات ،لي�س ألن�ك تحتاجين
إىل ذل�ك ،ب�ل ّ
ألن�ك تريدي�ن تلبية
ّ
رغبتك يف القيام بذلك .كذلك فإنك
ُتظهري�ن بع�ض الس�خرية أثناء
تحدثك إىل اآلخرين.

رأيس
1بل�د املليون ش�هيد o
متشابهان
2م�ن ان�واع الشجر o
اس�مها القديم عمون
(معكوسة).
3اص�در الهاتف صوتا
 oاقول مال�م اكن اريد
قوله (معكوسة)
4ثلثا باب  oغري مهذب
 oاشتاقا
5صوت األلم
6للسؤال (معكوسة) o
صفة من صفات البرش
الحسنة أو السيئة
7ملل (مبعثرة)  oنظر
8عاصمة موريتانيا
9اس�م بن�ت بمعن�ى
غزال  oبلدة يف لبنان
10مدينة ليبية شهرية
 oاألرض املكرمة

أفقي
1عاصم�ة املغ�رب o
مسؤول
2عاصمته�ا بيروت
 oمدين�ة باس�لة يف
فلسطني
3الغالبي�ة العظم�ى o
عدم وضوح (معكوسة)
4ال�ذي يميش عىل ارجله
وبطنه  oتاجر فراء
5عاصم�ة اإلم�ارات o
فاكهة حمراء لذيذة
6خروف كبري
7اص�وات الهوات�ف o
كتكوت
8عاصم�ة عربي�ة بين
نيلني
9عاصمة تلقب بالشهباء
 oجزء من الفم
10ات�رك  oعاصمة املعز
لدين الله الفاطمي

هلدى فَالكائِ ُ
ُولِ َد ا ُ
نـــات ِضيــــا ُء”
الروح وَاملــَأَُل املَالئِ ُ
ـــك حـــَولَ ُه”
ُ
وَالعَ ُ
رش يَزهو وَا َ
حلظريَ ُة َتزدَهـي”

“وَفـَ ُم ال َزما ِن َتبَ ُّس ٌم وَ َثنـا ُء
الدنيا بِ ِه ب َ
“لِلديـ ِن وَ ُ
ُشرا ُء
“وَاملُنتَهى وَال ِسدرَ ُة العَصما ُء
أمحد شوقي

البدة لـ”البوصريي” يف مدح الرسول
قصيدة رُ
دَ َعـا إىل اهللِ فاملُسـتَم ِسـ ُكون بِـ ِه
ـق
ـق ويف ُخلُ ٍ
فــا َق النَّبينيَ يف َخ ْل ٍ
م��والي ص�� ّل وس��لّـــــم دائم��اً أب��داً
أمِ ْ
ج�يران بــ��ذي َس��ــلَم
��ن َتــ َذكِّ�� ِر
ٍ
الري��ح مِ��ن تلقــ��ا ِء كــا ِظ َم�� ٍة
َّ��ت
ُ
أَم هَب ِ
فـم��ا لِعَينـي��ك إن ُق َ
ل��ت ا ْك ُف َفـ��ا َه َمـتَ��ا
��ب َّ
الص ُّ
َّ
احل��ب ُمن َكتِــ�� ٌم
أن
أ َ
حيس��ــب َ
ل��وال اهل��وى مل ُت�� ِر ْق دمعـــ��ا عل��ى َطلِ ِل
َ
فكي��ف ُت ْن ِكـ�� ُر حب��ا بعدمـ��ا َش��ــهِدَت
��د َخ َّ
وأثبَ َ
��ت الـ َو ْج ُ
ـط��ي عَ�ْب�رَْةٍ َ
وضـنَ��ى
ُ
طي��ف مَ��ن أهـ��وى فـأَرَّ َق يِن
نَعَ��م س��ـرى
��ذرِ ِّي مَعـ��ذرَةً
يــ��ا الئِم��ي يف اهل��وى ال ُع ْ
َع َد ْت َ
ـــ��ك حال��ي ال ِس��ـرِّي مب ْ
ُس��ـتَرِتٍ
ُ
حَم ْ
مس ُع ُ
��ن لَ
َّض �ِن�يِتَ النُّ ْصَ��ح ل ِك ْ
��ه
س��ــت أ َ
��ت نصي�� َح َّ
إنِّ��ي اتَّهَ ْم ُ
الش��ـ ْي ِب فيِ َع َذلِ��ي
َّ
فـ��ان أمَّارَ ِت��ي بالس��ـو ِء مــ��ا اتَّعَ َظ��ت
وال أ َع َّ
ــ��د ْت مِ�� َن ال ِفع�� ِل اجلمي�� ِل ِق�� َرى
ُ
أعلـ��م أنِّ��ي مــ��ا أُوَ ِّق�� ُر ُه
كن��ت
لــ��و
ُ
جــ��اح مِ��ن َغ َوايتِهَــ��ا
مَ��ن ل��ي بِ�� َردِّ مِ َ
فـ�لا َت�� ُر ْم باملعاص��ي كَ ْس��ـ َر ش��ـه َوتهَا
ف��س كَال ّطف�� ِل إِ ْن ُته ِم ْل��ه ُ َش َّ
��ب َعلَ��ى
والنَّ ُ
فاص�� ِرف هواهــ��ا وح��اذِر أَن ُت َولِّيَ ُ
��ه
ْ
ْ��ي يف األعم��ال س��ـائَِم ٌة
ورا ِعهَـ��ا وه َ
كَـ��م حسَّ��ــنَ ْت لَ َّ
ـ��ذةً للم��ر ِء قا ِتلَ ً
��ة
واخ َ
��ش َّ
ْ
ج��وع ومِ��ن ِش��بَ ٍع
الد َس��ائِ َ
س مِ��ن ٍ
واس��تَف ِر ِغ الدم�� َع مِ��ن ع�ينٍ َقـ�� ِد ا ْمتَ ْ
ألت
واعصهِـ َم��ا
��ف
النف��س والش��يطا َن ِ
وخالِ ِ
َ

ُمستَم ِسـ ُكو َن حِببـ ٍل غريِ ُمن َف ِصـ ِم
ُ
لــم وال كَـ َر ِم
ع
يف
ه
و
ن
ومل يُـدَا
ُ
ِ
ٍ

عل��ى حبيب��ك خيــــ��ر اخلل��ق كله��م
مَ َز ْج َ
��ت دَمعــ��ا ج��رى مِ��ن ُمقلَ�� ٍة بِ�� َد ِم
ال�برق يف َّ
ُ
وأومَ َ
الظلمـ��ا ِء مِ��ن َ
إض�� ِم
��ض
��ك إن َ
وم��ا لقلبِ َ
قل��ت اس��ـتَ ِف ْق يَهِــ�� ِم
م��ا ب�ينَ من َس��ــ ِج ٍم من��ه و ُم ْضـ َطـ�� ِر ِم
وال أَرِ ْق َ
��ت لِــ ِذ ْك�� ِر البـ��ا ِن والعَلَـ�� ِم
ب��ه عليـ��ك ُع ُ
الدمـ��ع والسَّ��ـ َق ِم
��دول
ِ
مث�� َل البَهَـ��ارِ عل��ى َخ َّديـ��ك والعَنَـ�� ِم
وا ُ
حل ُّ
اللـ��ذات باألَلَـ�� ِم
��ب يعتَـ�� ِر ُض
ِ
مِ�ِّن�يِّ اليـ��ك ولَ��و أ ْن َص ْف َ
ـ��ت لمَ َتلُـ�� ِم
ع��ن ال ُوش��ــاةِ وال دائ��ي مبُن َح ِس��ــ ِم
املَِّ��ب َعِ��ن ال ُع َّ
إن حُ
َّ
ــ��ذا ِل يف َص َمـ�� ِم
َّ
والش��ـ ْي ُب أبعَ ُ
��ح َع�� ِن التُّهَ�� ِم
ـ��د يف ُن ْص ٍ
مِ��ن جهلِـهَ��ا بنذي��ر َّ
الش��ـ ْي ِب واهلَـ�� َر ِم
ي��ف أَلَ َّ
ـ��م برأس��ـي غ�يرَ حُمت ِش��ـ ِم
َض ٍ
ُ
كتم��ت ِس��ـرَّا بَــ��دَا ل��ي من��ه بال َكتَ�� ِم
ـج�� ِم
ج��اَ ُح اخليــ�� ِل بالُّلُ ُ
كم��ا يُ�� َردُّ مِ َ
َّ
إن الطعـ��ا َم يُق��وِّي ش��ــهوةَ النَّهِ�� ِم
��ب ال ّر َض��اع وَإِ ْن َت ْف ِط ْم ُ
ُح ِّ
��ه يَن َف ِطــ�� ِم
َّ
ُص�� ِم أو يَ ِص�� ِم
إن اهل��وى مـ��ا َتـ�� َولىَّ ي ْ
��ي اس��تَ ْحلَ ِت املَرع��ى ف�لا ُت ِس��ـ ِم
ْ
وإن ِه َ
مِ��ن ُ
��م يف َّ
��درِ أََّن ُّ
الس َّ
الد َس��ـ ِم
حي��ث مل يَ ْ
فَ�� ُر َّب خم َم َص�� ٍة َش ٌّ
��ـــر مِ�� َن التُّـ َخ�� ِم
مِ��ن املحََـ��ارِِم وا ْل�� َز ْم حمِ يَـ�� َة َالنَّـ�� َد ِم
وإن همـ��ا حَم َ
َّض َ
ـ��اك النُّص�� َح فاتَّهِـ�� ِم
ْ

��ع منهم��ا خص َم��ا وال ح َك َمــ��ا
ف�لا ُت ِط ْ
أس��تغفر اهلل م��ن ق��ول بــــ�لا عم��ل
أمرت��ك اخل�ير لك��ن م��ا ائتم��رت بـــ��ه
وال ت��زودت قب��ل امل��وت نافــــل��ة
ُ ُّ
الش ُّ
وراوَدَ ْت ُ
َ��ب
ــ��ه اجلب��ال
��ـم مِ��ن ذَه ٍ
وأكَّــ��دَت ُزه�� َد ُه فيه��ا ضرورَ ُت ُ
ــ��ه
وكي��ف تدع��و إىل الدني��ا ض��رورة م��ن
ٌّ
ُ
حمم��د
س��ـيد الكــون�ينِ والث َقلَـ�ْي�نِْ
نَبِيُّنَـ��ا اآلمِ�� ُر النَّــا ِه��ي ف�لا أَ َحــ�� ٌد
احلبي��ب الــ��ذي ُتر َج��ى ش��ـفا َع ُت ُه
ُه��و
ُ
دَ َعـ��ا إىل اهللِ فاملُسـتَم ِس��ـ ُكون بِـ�� ِه
ـ��ق
ـ��ق ويف ُخلُ ٍ
فــ��ا َق النَّبي�ينَ يف َخ ْل ٍ
ِـ��س
و ُكــلُّهُ��م مِ��ن رس��ـو ِل اهللِ ُملتَم ٌ
فَ ْه�� َو الـــ��ذي مَ َّ
ت معنــ��ا ُه وصورَ ُت ُ
��ه
ُمنَ َّ
ش��ـريك يف حما ِس��ــنِ ِه
ـ��ز ٌه عـ��ن
ٍ
دَع مــ��ا ادَّ َع ُ
ت��ه النص��ارى يف نَبِيِّهِـ�� ِم
َ
ش��ـئت مِ��ن َش��ـ َر ٍف
��ب إىل ذا ِت�� ِه م��ا
ُ
وانس ْ
فَ َّ
ــ��إن فَض�� َل رس��ــو ِل اهللِ ليـ��س ل��ه
ُ
العق��ول بـ��ه
مل ميتَ ِحنَّــ��ا مبـ��ا َتعيَــ��ا
فلي��س ُي َرى
��م معنــ��ا ُه
أعيـ��ى ال��ورى فَ ْه ُ
َ
كـالش��مس تظهَ�� ُر للعينَ�ْي�نِْ مِ��ن بُــ ُع�� ٍد
ِ
َ
وكي��ف يُــ��درِ ُك يف الدنيــ��ا حقي َقتَ ُ
��ه
ف َم ْبلَ�� ُغ العِــل�� ِم في��ه أنــ��ه بَ َش��ــ ٌر
أكــ�� ِر ْم َ
ٍّ
ن�بي زانَ ُ
ــ��ه ُخلُـ�� ٌق
خب ْلـ�� ِق
أبــ��ا َن مولِ ُ
يــ��ب ُ
عنص�� ِرهِ
��د ُه ع��ن ِط ِ

ُ
تع��رف كيـ�� َد ا َ
خلص�� ِم وا َ
حل َكـ�� ِم
فأن��ت
لقــ��د نس��بت ب��ه نس�لا ل��ذي عقـ��م
ومــ��ا اس��تقمت فم��ا قول��ي ل��ك اس��تقم
ومل أُص��ل س��وى ف��رض ومل أصـــ��م
أيـــ��ا مََ
ش�� ِم
ع��ن نف ِس��ـه فـأراه��ا مَّ َ
َّ
ُ
تعــ��دو عل��ى العِ َص�� ِم
إن الض��رورةَ ال
ل��واله مل خت��رج الدني��ا م��ن ع��دم
ـ��رب ومِ��ن َع َجـ�� ِم
والفريقـ�ين مِ��ن ُع ٍ
أبَ ُّ
ـ��ر يف َقــ��و ِل ال منـ��ه وال نَعَـ�� ِم
ل ُك ِّ
ــ��ل هَ�� ْو ٍل مِ��ن األهـ��وا ِل ُمقتَ َح�� ِم
ُمستَم ِس��ـ ُكو َن حِببـ�� ٍل غ�يرِ ُمن َف ِصـ�� ِم
لــ��م وال كَـ�� َر ِم
ومل يُـدَا ُن��و ُه يف ِع ٍ
َغ ْرفَ��ا مِ�� َن البح�� ِر أو رَش�� َفاً مِ�� َن ِّ
الديَـ�� ِم
ث��م اصطفـ��ا ُه حبيب��اً ب��ارِي ُء النَّ َس��ــ ِم
ف َجـوهَ�� ُر ا ُ
�ير من َق ِس��ـ ِم
حلس��ـ ِن في��ه غ ُ
واح ُك��م مب��ا َ
ش��ئت مَد َح��اً في��ه واحتَ ِكـ ِم
��درِهِ م��ا َ
ش��ئت مِ��ن ِع َظـ�� ِم
وانس��ب إىل َق ْ
ُ
َح ٌّ
ُ
عنـ��ه نــا ِط�� ٌق بَِف�� ِم
ـ��د فَ ُيعـ�� ِر َب
ـ��ب ومل نَهِ�� ِم
رصـ��اً علينـ��ا فل��م نر َت ْ
ِح َ
�ير ُمن َف ِح�� ِم
��ر ِب وال ُبعـ�� ِد في��ه غـ ُ
يف ال ُق ْ
صغ�يرةً و ُت ِك ُّ
ـ��ل َّ
ـ��ر َف مِ��ن أَمَـ�� ِم
الط ْ
َقــ�� ْو ٌم نِيَــ��ا ٌم َت َس��لَّوا عن��ه بـا ُ
حللُ�� ِم
وأَنَّ ُ
�ير خ ْلـ�� ِق اهلل ُكـــلِّهِ�� ِم
ــ��ه خ ُ
با ُ
حلس��ـ ِن مش��ـتَ ِم ٌل بالبِ ْش��ـ ِر ُمتَّ ِس��ـ ِم
ي��ب ُمبتَـ�� َداٍ من��ه ومخُ تَتَـ�� ِم
يـــ��ا ِط َ

حممّد  ..رسول «الرمحة املهداة»
حييى الزيدي

جانب من احتفالية املولد النبوي الشريف يف األعظمية

احتفل�ت األمّ �ة اإلسلامية والش�عب
العراقي بمولد سيد الكائنات وفخرها
وخات�م االنبياء والرس�ل النبي محمّد
«صلى الله علي�ه وآله وس�لم» والذي
يواف�ق الثاني عرش من ربيع االول من
كل عام ،وكل عىل طريقته الخاصة.
واالحتفال بمولد الرسول محمّد «عليه
الصالة والسلام»« ،الرحم�ة املهداة»،
هو استذكار لسريته العطرة ،ورسالته
العظيم�ة ،وفضائل�ه وأخالقه ..فتجد
ألس�نة الناس يف هذا اليوم رطبة بذكر
الل�ه ،والصلاة على رس�وله الكريم،
وس�ط أج�واء م�ن الف�رح والبهجة،
وس�ماع املناق�ب النبوي�ة واملدائ�ح،
واالحادي�ث الت�ي تتحدث ع�ن مكانة
رسولنا الكريم.
إن أعظم رحمة حظيت بها البرشيّة من
نبي الرحمة والهدى،
ربّها هي إرس�ال ّ
محمّ�د «صىل الله عليه وس�لم» ..قال
س�بحانه وتعاىل ،مبيّنا ه�ذه النعمة،
ْسلْ َن َ
وممتنا ً عىل عباده بها « :و ََما أَر َ
اك
إ اَّل َرحْ َم ً
�ة لِلْ َعالَم َ
ِني » ،فما من مخلوق
ِ
عىل ه�ذه األرض إال وقد نال حظا من
هذه الرحمة املهداة.
وإذا كان�ت بعثت�ه «علي�ه الصلاة
والسلام» م�ا ه�ي إلاّ رحم�ة ،فكيف
كانت رحمة َمن هو يف أصله رحمة؟!
والرحم�ة صف�ة إلهيّة ،نع�ت الله بها
نفس�ه يف مواضع من القرآن الكريم..
فه�و س�بحانه رحم�ن رؤوف ،غفور
رحي�م ،ب�ل أرح�م الراحمين ،وأخرب
سبحانه عن نفسه بأنه واسع الرحمة،
وأن رحمته وسعت َّ
كل يشء.

لقد ّ
تمثلت «الرحمة» يف رسولنا الكريم
يف أكم�ل صوره�ا ،وأعظ�م معانيها..
ومظاهر رحمته قد حفلت بها سريته،
وامتألت بها رشيعته.
والغني والفقري،
والكبري،
فرحم الصغري
ّ
والقري�ب والبعيد ،والع�د ّو والصديق،
بل ش�ملت رحمته الحي�وان والجماد،
وم�ا من س�بيل يوص�ل إىل رحمة الله
ّ
وحضهم عىل س�لوكه،
إال جاله ألمته،
وما من طري�ق يبعد الناس عن رحمة
ّ
وحذرهم منه ،كل
الله إال زجرهم عنه،
ذلك رحمة بهم وشفقة عليهم.
أما ع�ن رحمت�ه بأمّ ته ،فه�ذا يحتاج
لكت�اب ومق�االت ال تع� ّد وال تحىص،
وال تكف�ي ه�ذه العجال�ة ،وكف�ى
بقوله تعاىل « :لَ َق ْد َجا َء ُك ْم ر َُس ٌ
�ول مِ ْن
أ َ ْن ُف ِس ُ
�ك ْم َع ِزي ٌز َعلَ ْي ِه َما َع ِن ُّت ْم َح ِر ٌ
يص
ٌ
ْ
َعلَي ُْك ْم ِبالْمُ ؤمِ ِن َ
ني َر ُءوف ر َِحي ٌم » .
أقول ..لو س�ارت الش�عوب االسالمية
والعربي�ة جميعها عىل نهج ورس�الة
النب�ي محمد «صلىَّ الله عليه وس�لم»
الس�امية مل�ا ّ
اتس�عت دائ�رة العن�ف
الدموي باسم اإلسالم ،وال كثر الفساد
والنفاق.
جريمة بكلِّ
ٌ
ّ
إن قتل النفس الربيئة هو
املعايري ،مهم�ا ارت�دى الفاعل املجرم
من عباءات دينية أو طائفية.
يق�ول الله تع�اىل يف الق�رآن الكريم« :
َمن َق َت َل َن ْف ًس�ا ب َغيرْ َن ْف َ َ
ٍ
ِ ِ
س أ ْو ف َس�ا ٍد فيِ
لأْ َ
ْض َف َكأ َ َّن َما َق َت َل َّ
الن َ
اس َجمِي ًعا و ََم ْن
ا ر ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
أَحْ َي َ
اها فكأن َما أحْ َيا الن َ
اس َجمِي ًعا».
أما الحديث عن انتشار الفساد اإلداري
وامل�ايل يف بلدانن�ا االسلامية التي من
املفرتض أن تسير عىل نه�ج الحبيب
املصطفى ،فحدث وال حرج.
س�يبقى النبي محمّد «صلىَّ الله عليه
وآله وس�لم» هو “األس�وة الحس�نة”
ّ
س�يظل
للن�اس يف كل زم�ان ومكان..
ألن الل�ه تع�اىل أمرن�ا به�ذا يف القرآن
الكري�م ،قال ّ
جل ش�أنه  « :لَ َق� ْد َك َ
ان
لَ ُك ْم ر َُس�ول اللَّه أ ُْ
س َ�و ٌة َح َس َن ٌة لِ َمنْ
ِ ِ
فيِ
َك َ
ان َير ُْجو اللَّ َه وَالْ َي ْو َم آْال ِخ َر و ََذ َك َر اللَّ َه

َك ِث ً
ريا » .
أما ع�ن خلقه العظيم ،فقد ذكره الله
يف القرآن الكريم بقول�ه تعاىلَ « :وإ ِ َّن َك
َ
ُ ُ
ي�م» ..يقول س�بحانه
ل َعلى خل ٍق َع ِظ ٍ
وتع�اىل لنبيّ�ه محمّ�د «علي�ه الصالة
والسلام» ّ
وإن�ك ي�ا محمد لعلى أدب
عظيم ،وذلك أدب القرآن الذي أ ّدبه الله
به ،وهو اإلسالم ورشائعه.
وال عج�ب إذا ً أن اخت�اره الل�ه تع�اىل
خليالً ،كما ّ
اتخذ إبراهيم (عليه السالم)
َ
الرسالة والنبوّة.
خليالً ،وختم به
كت�ب الكثير م�ن العلماء والش�عراء
أجم�ل الكلمات بحق رس�ولنا الكريم،
لكن ش�اعر الرسول حس�ان بن ثابت
ق�ال يف «الرحمة املهداة» أجمل كلمات
الشعر:
وَأَحْ ْس ُن مِ ْن َك لَ ْم َت َر َق ُّط َع ْي ِني
وَأَجْ َم ُل مِ ْن َك لَ ْم َتلِ ِد َّ
الن َسا ُء
ُ َّ
ُخلِ ْق َ
ْـب
ـت مُ برََّ ًءا مِ ْن كـل َعي ٍ
كأ َ َّن َك َق ْد ُخلِ ْق َ
ـت َك َما َت َشـا ُء
واالحتف�ال باملولد النب�وي الرشيف يف
بلدن�ا الع�راق له طعم خاص ،وس�ط
أج�واء مفعم�ة بااليم�ان والف�رح..
تج�د البهجة والف�رح يف بيوت الناس،
وعىل وجوههم ،صغارا ً وكباراً ،نس�ا ًء
ورج�االً ،واأله�ايل يتبادل�ون التهاني
واطب�اق الطعام والحل�وى ،فضال عن
انتشار املناقب النبوية واألناشيد التي
تمجد رس�ولنا الكريم ،وأعالم «محمد
قدوتنا».
ّ
فتس�مى يف مثل
أما مدينة األعظميّة،
ه�ذا الي�وم بـ»ع�روس املول�د» ،الن
االحتفال املركزي يف جامع أبي حنيفة
النعمان له طعم خاص ..فتجد الناس
والعوائ�ل بكث�رة يف األعظمي�ة ،وهنا
أح�ب أن أق�ول ،بعد ما كتب�ت ،دعونا
نس�تذكر يف ه�ذه االي�ام ،وكل األيام،
الرحمة واالخالق ،واألعمال والصفات
العظيمة لرس�ولنا الكريم ،ونتمس�ك
ونقتدي به�ا ..ولنعلم أوالدن�ا وبناتنا
سريته العطرة.

