اخنفاض طفيف للدوالر مع رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
إغالق البورصة يف بغداد
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر امام الدينار العراقي
بشكل طفيف ،امس السبت ،مع إقفال البورصة
الرئيسية يف بغداد.وقال مصدر ا ٕن بورصتي الكفاح
والحارثية املركزية اقفلتا يف بغداد عىل 147850
دينارا عراقيا مقابل  100دوالر.فيما سجل الدوالر
صباح االمس  147900دينار مقابل  100دوالر.
واشار املصدر ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف
محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ
سعر البيع  148500دينار عراقي ،بينما بلغت اسعار
الرشاء  147500دينار لكل  100دوالر امريكي.

 12إصابات كورونا يف العراق تواصل االخنفاض
صفحة
والوفيات تالمس الـ  23ألفا

الزوراء /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة ،امس السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،فيما اكدت تسجيل  1064اصابة جديدة و 36حالة وفاة وشفاء  2207حاالت.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس، 14853 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية ،15660404 :مبينة انه تم تسجيل  1064اصابة جديدة و36
حالة وفاة وشفاء  2207حاالت.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل،)%97.0( 1984439 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل ،2045027 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج،37651 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،231 :وعدد حاالت الوفيات الكيل،22937 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ، 13160 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.5521236 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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مظهر حممد يكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�ف املستش�ار املايل لرئي�س الوزراء،
مظه�ر محمد صالح ،ع�ن توجه الدولة
إلنش�اء صن�دوق الث�روة الس�يادية
لألجي�ال املقبلة يخصص لالس�تثمارات
يف الداخل ،وفيما اقرتح تمويل الصندوق
م�ن مبيع�ات النف�ط واس�تثمار امل�واد
االولي�ة (الخام) وعوائد تش�غيل القطاع
الصناعي ،اكد وجود جدل ترشيعي حول
املرشوع.
وقال صال�ح يف حديث لـ”ال�زوراء” :ان
صنادي�ق االجيال عادة تنش�أ يف ظروف
فوائ�ض كثيرة بميزاني�ات مدفوعاتها
خلال االع�وام الس�تني املاضي�ة ،إال ان
العراق عاش خلال الـ  40عاما املاضية
استنزافا وحروبا ورصاعات ،ولم يتمكن
من انش�اء صندوق لألجيال .الفتا اىل :ان
هناك أسس�ا لنهضة الصندوق السيادي
يف العراق من خالل التوجه للداخل ،حيث
مازال�ت هناك مواد خام غري مس�تثمرة
يف الع�راق والذي يعد تاس�ع بلد يف العالم
بمواد االولية الخام.وأض�اف :انه يمكن
اس�تثمار امل�واد االولي�ة الخ�ام ،كذل�ك
تفعيل القطاع الصناعي العراقي بشقيه
العام والخاص وخل�ق رشاكات بينهما.
مؤكدا :انه يف حال اس�تثمار املواد االولية
وعوائد تش�غيل القط�اع الصناعي العام
والخ�اص بش�كل مشترك وبشركات
قابضة مشتركة بني الحكومة والقطاع
الخ�اص س�يكون هناك نهض�ة تنموية

بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة و 36حالة وفاة

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

اقرتح متويله باستقطاع  % 3من مبيعات النفط واستثمار املواد األولية

عن توجه الدولة إلنشاء صندوق للثروة السيادية خيصص لالستثمارات الداخلية

وصن�دوق ث�روة س�يادية .وأوض�ح :ان
صفات هذا الصن�دوق ان يكون موجها
اىل الداخ�ل ،وال مان�ع ان تك�ون هن�اك
صناع�ات م�ع الخ�ارج ،أي م�ع دول
صناعي�ة قادم�ة برشكاته�ا الن العراق
بحاج�ة اىل التكنلوجيا لكونه تأخر كثريا
بهذا املج�ال ،هذه الرشكات تمتد اذرعها
اىل اس�تثمار دويل مع دول متطورة مثل
الياب�ان والهند وكوريا وغريها .مشيرا

اىل :ان�ه م�ن حي�ث املب�دأ ص�ار هن�اك
اس�تعداد ذهن�ي وفكري للدولة للسير
باتج�اه انش�اء صن�دوق لألجي�ال وهو
صن�دوق ادخاري.وتابع :انه دعا يف اكثر
م�ن مناس�بة اىل ان تعويض�ات الع�راق
للكوي�ت تقدر بـ  3%من عائدات النفط
وسيتم اس�تيفاؤها خالل االشهر الستة
املاضي�ة ،ويمك�ن جمع ه�ذه االموال يف
صندوق سيادي ادخاري لألجيال املقبلة

وتوظيفه�ا بالداخل ،نظرا لوضع العراق
االقتص�ادي ،إذ ان بل�دان العج�ز يمكن
ان توظ�ف الصنادي�ق يف الداخ�ل إلعادة
تش�غيل التنمي�ة والبن�ى التحتي�ة ع�ن
طريق خلق رشاكات بني القطاع الخاص
س�واء كان محليا او اجنبيا ،وتأس�يس
رشكات قابض�ة له�ا الق�درة للحرك�ة
والتموي�ل والبن�اء والتس�ويق .واش�ار
صال�ح اىل :ان الع�راق مقبل على افكار

مع بدء اخلريف  ..مشاتل بغداد حتقق مبيعات كبرية للزهور

جديدة ومهمة .مؤكدا :ان بلدان الفائض
أنش�أت صناديق الفائض سموا البعض
منها طويلة االمد كثروة سيادية واخرى
اس�تثمارات قصرية االمد بوصول سائلة
لدعم املوازنة عندما تتعرض لفجوات او
هبوط او مشكالت ،أي االستدامة املالية
عندم�ا تتعرض لفجوة او نكس�ة وهذه
الصناديق تمولها ،وتس�مى االس�تقرار
وهي ايضا صندوق ثروة سيادية طبيعته
يكون عادة سائلة ومخاطره قليلة .ولفت
اىل :ان صندوق ثروة س�يادية بعيد املدى
تكون وصوله عالية املخاطر الن عائداته
تكون اكرب عرب اس�هم وسندات عقارية
او اوراق مالي�ة واس�تثمارات مختلفة.
مبين�ا :ان هن�اك ح�وايل  40صن�دوق
ثروة س�يادية بالعالم ،لكن كل صندوق
يختل�ف ع�ن االخر حس�ب كل ظرف اي
بلد.وبني :انه حدث هناك نوع من الجدل
بأن�ه ما ه�ي املرجعي�ة القانونية لهكذا
مشروع ،واآللي�ة الترشيعي�ة العراقية
صعبة وفيها تعقيدات كثرية .مس�تدركا
يف الق�ول :لدينا يشء مؤس�س يمكن ان
نع� ّده ن�واة للصنادي�ق الس�يادية وهو
صندوق العراق للتنمي�ة الخارجية الذي
اس�س يف الس�بعينات ،وفيه استثمارات
خارجي�ة بح�دود  2اىل  3ملي�ارات دوالر
بوقته�ا لشركات عربي�ة ،وه�ذا ايضا
يع�د صن�دوق ثروة س�يادية م�ن حيث
املنطق ،ومؤسس بقانون يمكن ان نع ّده
مرجعية للصناديق.

اليوم  ..برشلونة يستضيف ريال مدريد يف كالسيكو الدوري االسباني

ص7

للمرة الثانية على التوالي  ..راكان السعايدة يفوز مبنصب نقيب الصحفيني األردنيني

ص8

خالل افتتاحه املرحلة األوىل لطريق بغداد – احللة

الكاظمي :العراق حيتاج إىل حشد مجيع
اجلهود إلجياد حركة إعمار شاملة

بغداد /الزوراء:
افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي ،ام�س الس�بت ،املرحل�ة
األوىل لطري�ق بغ�داد – الحل�ة ،فيم�ا
اكد ان العراق يحتاج إىل حش�د جميع
الجه�ود الحكومي�ة ،وجه�ود القطاع
الخ�اص؛ إليجاد حركة إعمار ش�املة
يف مختلف املجاالت.وذك�ر بيان تلقته
“الزوراء” :أن “الكاظمي افتتح طريق
بغ�داد -حلة ،وقد ت�م الجزء األول منه
بنجاح ،والعمل مس�تمر إلكمال باقي
األجزاء ،وس�نتابع التنفيذ عن كثب”.

وق�ال الكاظم�ي بحس�ب البي�ان“ :
أطلقن�ا خالل الفترة القصيرة لهذه
الحكوم�ة مش�اريع مهم�ة يف مج�ال
الطرق والجسور ،ومنها هذا املرشوع،
والطري�ق امل�ؤدي إىل مدينة بس�ماية،
وعدة جس�ور يف النارصي�ة واملوصل،
ً
فضلا ع�ن وض�ع الخطط ملش�اريع
مهمة ،أبرزها الطري�ق الحلقي ملدينة
بغداد ،ومحافظات أخرى”.وأضاف“ :
نتطلع إىل إكمال هذه املش�اريع خالل
العام املقبل.

تفاصيل ص3

الزراعة تعتزم توقيع عقد مع
السعودية حلل مشكلة املياه يف العراق

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة ،امس السبت ،قرب
زيارة وزيرها ،محمد كريم الخفاجي،
إىل الس�عودية لتوقيع عقد يهدف لحل
مش�كلة ش�ح املياه املخصصة للسقي
يف العراق ،وفيما أفصحت عن تفاصيل
العق�د ،كش�فت يف الوق�ت نفس�ه عن
تش�كيل فري�ق عم�ل م�ن املختصين

ملعالجة ظاهرة نفوق األس�ماك.وقال
وكي�ل ال�وزارة ،مه�دي الجب�وري ،يف
ترصي�ح صحف�ي :إن “ال�وزارة لديها
عقد مع رشكة خريف الس�عودية لحل
مش�كلة ش�ح املياه وس�يتواجد وزير
الزراع�ة يف اململكة العربية الس�عودية
قريبا ً لتوقيع العقد”.

تفاصيل ص2

األنواء :اخنفاض بدرجات احلرارة
بدءا من غد االثنني

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجويَّ�ة ،ام�س
الس�بت ،حال�ة الطقس يف البلاد لأليام
املقبل�ة ،فيم�ا توقع�ت انخفاض�ا ً
بدرجات الحرارة يف املنطقتني الش�مالية
والجنوبية بدءا ً من يوم غد االثنني.وذكر
بيان للهيئة تلقته “الزوراء” :أن “طقس
الي�وم األحد س�يكون صح�وا ً مع بعض
الغيوم يف املناطق الش�مالية والوسطى،
فيما سيكون الطقس صحوا ً يف املنطقة
الجنوبية ،أما درجات الحرارة فستكون
مقارب�ة لليوم الس�ابق يف عموم مناطق
البالد”.وأض�اف :أن “طقس يوم االثنني
املقبل س�يكون صحوا ً مع بعض الغيوم
يف عم�وم مناط�ق البلاد ،أم�ا درج�ات
الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق
يف املنطقة الوس�طى ،فيما س�تنخفض
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ً
قليلا يف األقس�ام
درج�ات الح�رارة
الش�مالية والجنوبية من البالد”.وأشار
إىل أن “ي�وم الثالث�اء املقب�ل س�يكون
الطق�س صح�وا ً م�ع بع�ض الغيوم يف
املنطق�ة الوس�طى والجنوبي�ة وغائما ً
جزئي�ا ً يف املنطق�ة الش�مالية ،ودرجات
الحرارة مقاربة لليوم السابق يف املنطقة
الوسطى والجنوبية ،أما درجات الحرارة
فستنخفض قليالً يف املنطقة الشمالية”.
وأوضح البي�ان أن “طقس يوم األربعاء
س�يكون صح�وا ً يف املنطقة الش�مالية،
فيما س�يكون الطقس صحوا ً مع بعض
الغيوم يف املنطقة الوس�طى والجنوبية،
أما درج�ات الحرارة فس�تكون مقاربة
للي�وم الس�ابق يف املنطق�ة الش�مالية
والجنوبي�ة ،بينم�ا س�تنخفض درجات
الحرارة قليالً يف املنطقة الوسطى”.

بعد  7سنوات ..إلغاء جزئي للتحذير
املفروض على أجواء العراق

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لخدم�ات املالحة
الجوي�ة ،التابع�ة لوزارة النق�ل ،إلغاء جزء
من التحذي�ر الجوي ال�ذي فرضته منظمة
الطيران الفيدرالية « »FAAعام  2014عىل
الفض�اء الج�وي اب�ان الحرب على تنظيم
داعش.وق�ال مدي�ر قس�م إدارة الحرك�ة
الجوية جاسم عبد عيل يف بيان »:بعد تنفيذ
توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حسني
الش�بيل ،والتنس�يق العايل م�ع كل الجهات
املعنية والجهود املبذولة لالرتقاء بمس�توى
الخدم�ات املالحي�ة املقدم�ة واملش�اركة يف
االجتماعات والن�دوات العديدة مع منظمة
الطريان املدني الدويل (ايكاو) وجمعية النقل
الج�وي (اياتا) والشركات العابرة للفضاء
الج�وي العراقي تم إلغاء ج�زء من التحذير

الج�وي ال�ذي ت�م فرض�ه منذ ع�ام 2014
على الفضاء الج�وي العراقي اب�ان الحرب
على تنظي�م داعش».واوض�ح ان «تقليص
التحذير عىل الفضاء الجوي العراقي خطوة
ايجابية لها ابع�اد اقتصادية واضحة تؤدي
اىل زي�ادة ع�دد الطائ�رات العاب�رة للفضاء
الج�وي العراق�ي ،وبالت�ايل ترف�ع واردات
امليزاني�ة العام�ة للدولة».وأض�اف عيل أن
«إدارة الطريان الفيدرالية  FAAقامت برفع
اعالن الطيارين  NOTAMالخاص بالفضاء
الج�وي العراقي ال�ذي كان يعد األجواء غري
آمنة وخطرة على نواقل الطريان االمريكية
وملدة ثماني س�نوات تم اس�تبدالها بإعالن
جدي�د يع�د االرتفاع�ات العالي�ة م�ن فوق
 32000ق�دم كارتفاع�ات آمن�ة وصالح�ة
ملرور وعبور رشكات الطريان».

عودة مجيع النازحني وإغالق املخيمات
الشهر املقبل يف نينوى
نينوى/الزوراء:
اعلن محافظ نينوى ،نج�م الجبوري ،ان
جميع النازحني يف عموم محافظة نينوى
س�يعودون اىل مناطقه�م االصلي�ة خالل
شهر ترشين الثاني املقبل.وقال الجبوري
يف ترصي�ح صحفي  »:ت�م االتفاق خالل
اجتم�اع اللجن�ة العلي�ا لتنفي�ذ الخط�ة

الوطنية الع�ادة النازحني ،الذي ترأس�ته
وزي�رة الهج�رة واملهجرين ايف�ان فائق،
عىل اعادة كل النازحين وغلق املخيمات،
بضمنه�ا مخي�م الجدعة ،مطلع الش�هر
املقب�ل ،بالتع�اون م�ع ال�وزارات املعنية
والجهات املختصة االخ�رى يف هذا املجال
ومنظمات االمم املتحدة «.

املفوضية تواصل حسم الشكاوى وتدقيقها من قبل اللجان الفنية واإلدارية
الزوراء  /يوسف سلمان:
تواصل مفوضية االنتخابات دراسة الطعون املقدمة
إليه�ا وتدقيقها م�ن قبل اللج�ان الفني�ة واالدارية
املختصة ،حيث يجري حاليا النظر يف جميع الطعون
تباعا ً لحني اكمالها تماما ،فيما اكدت انها س�تعتمد
نتائ�ج االنتخابات األولية يف حال لم تغريها الطعون

.وقال رئي�س دائرة االعلام واالتص�ال الجماهريي
يف املفوضية ،حس�ن س�لمان ،ل�ـ» ال�زوراء « :ان «
الطعون التي ردها مجلس املفوضني لم تكن مسندة
بأدل�ة واثباتات كافية « .مشيرا اىل قبول املفوضية
س�بعة طعون تحدثت عن حصول ف�وارق بأرشطة
أص�وات املحط�ات عن النتائ�ج املعلنة ،وس�يتم عد

وف�رز أصوات املحط�ات الس�بع يدوي�ا ً للتأكد مما
ورد يف الطع�ون «.واضاف ان «املفوضية تعتمد عىل
األرشطة املسلمة داخل املحطات لحساب األصوات «،
مبين�ا ان « عملية عد وفرز أصوات مجمل املحطات
املقب�ول الطع�ن بنتائجه�ا بعد اكم�ال بحث 1400
طع�ن الكلي�ة يتطلب وقت�ا «.واوض�ح ان « مجلس

املفوضني ش�كل أكثر من فريق الس�تيعاب الطعون
من القانونيني واإلداريني ،وس�نعمل عىل حسم ملف
الطع�ون يف وقت قليل» ،الفتا اىل «انه لن يتم فتح أي
صندوق يعاد ف�رز أصواته يدويا ً دون حضور وكالء
وممثلني عن جميع املرشحني».
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أبرزهم األمريكي والفرنسي واألملاني والسويدي

أردوغان يأمر بطرد سفراء  10دول غربية ملطالبتهم بإطالق كافاال

انقرة  /متابعة الزوراء:
أك�د الرئي�س الرتك�ي ،رج�ب طي�ب
أردوغان ،امس السبت ،إنه أمر وزارة
الخارجية بطرد سفراء  10دول ،بينها
الواليات املتحدة وأملانيا وفرنس�ا عىل
اعتب�ار أنهم «أش�خاصا ً غري مرغوب

فيه�م» ،لدعوته�م لإلف�راج عن رجل
األعمال ،عثمان كافاال.وقال أردوغان
بخصوص بيان الس�فراء العرشة عن
كافاال« :سيعرفون ويفهمون تركيا،
يف الي�وم الذي ال يعرف�ون أو يفهمون
في�ه تركي�ا ،س�يغادرونها».ونقلت

وكال�ة األناض�ول عن أردوغ�ان قوله
«أصدرت تعليمات إىل وزير الخارجية،
إلعالن السفراء العرشة أشخاصا غري
مرغ�وب به�م ب�أرسع وق�ت» ،وذلك
عىل خلفي�ة مطالبتهم بإطالق رساح
رج�ل األعمال عثم�ان كاف�اال املتهم

لن نصوت على رئيس وزراء من األحزاب

حركة امتداد :سنشكل احلكومة إذا متكنا
من الوصول إىل الكتلة األكرب
الزوراء /مصطفى فليح:
أك�دت عضو حركة امت�داد ،آالء اليارسي ،عدم
وجود مانع من تشكيل الحركة للحكومة املقبلة
إذا تمكن�ت م�ن الوصول اىل الكتل�ة األكرب ،ويف
حني نفت تصويت الحركة عىل أي رئيس وزراء
يأت�ي عن طريق األح�زاب ،اش�ارت اىل االتجاه
نحو املعارضة القوية.وقالت اليارسي يف حديث
لـ”ال�زوراء” :ان “املباحث�ات م�ع املرش�حني
الفائزين من املس�تقلني حاليا مس�تمرة ،ومع
الن�اس الذين مبادئه�م مثل مب�ادئ الحركة”.
وأضافت “ال توجد أي بوادر للتحالف مع الكتل
السياس�ية واألحزاب الس�ابقة” .وعن تشكيل
الحكوم�ة ،قال�ت الي�ارسي”:إذا اس�تطعنا ان
نأتلف مع املس�تقلني ونك�ون الكتلة األكرب فال

يوج�د مانع من تش�كيلها ،ونحن اما ان نأتلف
مع املس�تقلني ونشكل الحكومة او املعارضة”.
وأش�ارت يف “حال خي�ار املعارضة فلن نصوت
على رئي�س وزراء م�ن األحزاب” ،مس�تدركة
بالق�ول” لكل حادث حديث ،نحن ال نعلم حاليا
من س�يكون رئيس�ا للوزراء حتى نقرر يف هذا
االم�ر” .مؤك�دة “س�نكون معارض�ة قوية يف
حال عدم تمكننا من تشكيل الحكومة “.يشار
إىل ان حرك�ة امتداد حصلت عىل تس�عة مقاعد
نيابي�ة ع�ن أربعة محافظ�ات ،وه�ي ذي قار
بواقع خمسة مقاعد ،وبابل بمقعدين ،والنجف
والقادس�ية بمقع�د نياب�ي لكل منهم�ا ،وذلك
بواقع نح�و  300ألف صوت بعموم املحافظات
التسع التي رشحت فيها.

بالت�ورط بمحاول�ة انقالب.وكان�ت
الخارجي�ة الرتكية اس�تدعت الثالثاء
سفراء  10دول  -هي الواليات املتحدة
وأملاني�ا والدنم�ارك وفنلندا وفرنس�ا
وهولن�دا والس�ويد وكن�دا والنرويج
ونيوزيلندا  -بس�بب ما وصفته ببيان

«غير مس�ؤول» يدعو إىل ح�ل عادل
ورسيع لقضية كافاال املس�جون منذ
أواخ�ر ع�ام  2017التهام�ه بتمويل
احتجاج�ات واملش�اركة يف انقلاب
فاشل وهو ما ينفيه كافاال.
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انتخابات ليبيا تقرتب ..والربملان حييل القوانني للمفوضية
ليبيا /متابعة الزوراء:
أح�ال الربملان الليب�ي قوانين االنتخابات الرئاس�ية
والربملانية اىل املفوضي�ة العليا لالنتخابات العتمادها
رس�ميا ً كن�ص دس�توريُ ،تج�رى على أساس�ه
االنتخابات املرتقبة بعد ش�هرين ،يف خطوة مهمة قد
تزي�د من فرص تنظيم هذا االس�تحقاق االنتخابي يف
موعده.وأرس�ل الربملان قوانني االنتخابات بعد تعديل
بعض موادها بطلب من املفوضية العليا لالنتخابات،
لتصبح ه�ذه القوانني نافذة ،رغ�م معارضة املجلس
األعلى للدول�ة له�ا ،احتجاج�ا ً على ع�دم ترشيكه
ّ
صياغتها.وع�دل الربمل�ان امل�ادة ال�ـ 12الخاص�ة
يف
بالتوقف عن العمل للرتش�ح للرئاس�ة وامل�ادة الـ16
بش�أن تحديد ي�وم االقرتاع وامل�ادة ال�ـ 20املختصة
بإبالغ املرتش�ح بإخالله بأحد الشروط واملادة الـ22
بش�أن التنازل عن الرتش�ح وامل�ادة ال�ـ 50الخاصة
بالطع�ن يف االنتخابات.وواف�ق الربمل�ان كذل�ك على
املالحظ�ات ال�واردة يف القان�ون رق�م  2لع�ام 2021
بش�أن انتخاب مجلس النواب باستثناء نقطة واحدة
متعلق�ة بتعدي�ل املادة ال�ـ 24من القان�ون الخاصة

بالسماح بالتصويت باملراس�لة.وبذلك يكون الربملان
ق�د اس�تكمل مهمت�ه وأنج�ز الرتتيبات الدس�تورية
والقانوني�ة الالزم�ة لتنظي�م االنتخاب�ات الربملاني�ة
والرئاسية القادمة ،وهي خطوة مهمة ،من شأنها أن
تعزز من فرص إج�راء االنتخابات الليبية يف موعدها
ّ
يع�ول عليها الليبيون
يوم  24ديس�مرب املقبل ،والتي
كثريا ً الختيار س�لطة منتخبة وإنه�اء حالة الفوىض
واالنقس�ام يف بالده�م.ويف األثناء ،تس�تمر املفوضية
العليا لالنتخابات ،يف التحضريات الفنية واللوجستية
لالنتخاب�ات بع�د انتهاء مرحل�ة تس�جيل الناخبني،
حيث من املتوقع أن يش�ارك يف عملية التصويت نحو
 3ماليين ناخ�ب ليبي داخ�ل البلاد وخارجها ،وهي
تس�تعد لتوزيع بطاقات االنتخ�اب عىل الناخبني عرب
مراكز االقرتاع التي س�جلوا بها.ومن املتوقع أن تعلن
املفوضية خالل األيام القادمة عن فتح باب الرتش�ح
لالنتخابات الربملانية والرئاسية ،والتي من املرجح أن
تش�هد مشاركة واس�عة من كل األطياف السياسية،
وتنافسا ً شديدا ً بني شخصيات بارزة يف املشهد الحايل
عىل منصب رئيس ليبيا القادم.

احلكومة تنفي وجود اتفاق على حل جملسي السيادة والوزراء

السودان  ..حمتجون يقتحمون مقر “سونا” ملنع “قوى احلرية والتغيري” من عقد مؤمتر صحفي

الخرطوم /متابعة الزوراء:
نفت الحكومة االنتقالية يف السودان
االتف�اق م�ع مجل�س الس�يادة
االنتق�ايل عىل حل املجلسين ،يف ظل
التوترات بين رشيكي الحكم املدني
والعس�كري وان�دالع احتجاج�ات
مطالبة بإس�قاط الحكوم�ة ،فيما

اقتحم�ت مجموعة م�ن املحتجني،
امس الس�بت ،مق�ر وكال�ة األنباء
الس�ودانية الرسمية “س�ونا” قبل
مؤتم�ر صحف�ي مق�رر لوف�د من
“قوى إعالن الحرية والتغيري”.ونفى
بي�ان ملجل�س ال�وزراء الس�وداني،
ام�س الس�بت ،املعلوم�ات “الت�ي

نشرت وتحدثت ع�ن موافقته عىل
حل مجلس الوزراء ،ووصفها بأنها
غير دقيقة يف إيراد مواقف األطراف
املختلفة”.وأك�د أن “رئيس الوزراء
ال يحتك�ر ح�ق التقري�ر يف مصير
مؤسس�ات االنتقال ،وأنه متمس�ك
بالنقاط التي أوردها يف خطابه يوم

الجمع�ة  15أكتوب�ر كمدخ�ل لحل
األزم�ة بمخاطب�ة كل جوانبها عرب
حوار يشارك فيه الجميع”.وأكد أن
حمدوك يواصل “اتصاالت ولقاءات
بمختلف أطراف الس�لطة االنتقالية
والق�وى السياس�ية لبح�ث س�بل
معالجة األزمة السياس�ية بالبالد”.

وق�ال إن لقاءات�ه األخيرة باملكون
العس�كري باملجل�س الس�يادي
وممثلي املجل�س املرك�زي للحرية
والتغيير هدف�ت إىل “حماية عملية
االنتقال املدني الديمقراطي وحماية
أمن وسالمة البالد”.
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الزراعة تعتزم توقيع عقد مع
السعودية حلل مشكلة املياه يف العراق

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة ،امس السبت،
قرب زيارة وزيرها محمد كريم
الخفاجي ،إىل السعودية لتوقيع
عقد يهدف لحل مشكلة شح
املياه املخصصة للسقي يف العراق،
وفيما أفصحت عن تفاصيل العقد،
كشفت يف الوقت نفسه عن تشكيل
فريق عمل من املختصني ملعالجة
ظاهرة نفوق األسماك.
وقال وكيل الوزارة ،مهدي
الجبوري ،يف ترصيح صحفي:
إن “الوزارة لديها عقد مع رشكة
خريف السعودية لحل مشكلة
شح املياه وسيتواجد وزير الزراعة
يف اململكة العربية السعودية قريبا ً
لتوقيع العقد” ،موضحا ً أن “العقد
سيكون مدعوما ملدة  10سنوات
مع مرشات مدعومة لتوصيل
 50%من الحصة املائية إضافة
اىل زيادة اإلنتاجية بنسبة 60%
تقريبا”.
ولفت كذلك إىل أن “وزارة الزراعة
أقرت توزيع بذور الحنطة من الرتب
العليا وهي بذور عراقية تتالءم
مع البيئة” ،مبينا ً أن “التوزيع

سيكون بحجم  45كيلوغراما
للدونم الواحد للمساحات املزروعة
ومضمونة االمطار واآلبار”.
وأوضح الجبوري ،أن “الوزارة
ستبدأ بتوزيع األسمدة خالل
اليومني املقبلني” ،داعيا ً املزارعني
اىل “تسلم البذور واالسمدة لبدء
املوسم الزراعي الذي سينطلق
يف املحافظات الجنوبية ومن ثم
محافظات الوسط ومن ثم الغربية
خالل األيام القادمة إضافة اىل
توزيع املبيدات بشكل مجاني
بنسبة  100%عىل املزارعني”.
وحول مشكلة نفوق األسماك،
أكد الجبوري ،أن “نفوق األسماك
يحصل مع تغري األجواء وهذا
يتكرر يف العراق للموسم الرابع
وخالل فرتة قصرية ال تتجاوز
 20يوما ً ويحدث عند االقفاص
العائمة” ،مضيفا ً أن “الوزارة
شكلت فريق عمل من املختصني
باإلضافة اىل دائرة الثروة الحيوانية
والبيطرة والجامعات والقطاع
الخاص ومنتجي األسماك لتوفري
اللقاحات الالزمة ملواجهة هذه
الظاهرة”.
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املفوضية تواصل حسم الشكاوى وتدقيقها من قبل اللجان الفنية واإلدارية
الزوراء  /يوسف سلمان:
تواصل مفوضية االنتخابات دراسة
الطعون املقدمة إليها وتدقيقها من
قبل اللجان الفنية واالدارية املختصة،
حيث يجري حاليا النظر يف جميع
الطعون تباعا ً لحني اكمالها تماما،
فيما اكدت انها ستعتمد نتائج
االنتخابات األولية يف حال لم تغريها
الطعون .
وقال رئيس دائرة االعالم واالتصال
الجماهريي يف املفوضية ،حسن
سلمان ،لـ” الزوراء “ :ان “ الطعون
التي ردها مجلس املفوضني لم
تكن مسندة بأدلة واثباتات كافية
“ .مشريا اىل قبول املفوضية سبعة
طعون تحدثت عن حصول فوارق
بأرشطة أصوات املحطات عن النتائج
املعلنة ،وسيتم عد وفرز أصوات
املحطات السبع يدويا ً للتأكد مما ورد
يف الطعون “.
واضاف ان “املفوضية تعتمد عىل
األرشطة املسلمة داخل املحطات
لحساب األصوات “ ،مبينا ان “
عملية عد وفرز أصوات مجمل
املحطات املقبول الطعن بنتائجها

بعد اكمال بحث  1400طعن الكلية
يتطلب وقتا “.
واوضح ان “ مجلس املفوضني شكل
أكثر من فريق الستيعاب الطعون من

القانونيني واإلداريني ،وسنعمل عىل
حسم ملف الطعون يف وقت قليل”،
الفتا اىل “انه لن يتم فتح أي صندوق
يعاد فرز أصواته يدويا ً دون حضور

وكالء وممثلني عن جميع املرشحني”.
وكان مجلس املفوضني أوىص برد ٢٩٤
ً
ً
طعنا عرضت عىل
طعنا ،من اصل ٢٩٥
مجلس املفوضني ،يوم الجمعة ،وبعد

استكمال اإلجراءات التحقيقية الالزمة
يف ضوء األدلة والتوصية املرفوعة،
ألسباب مختلفة ،أهمها خلو الطعن
من الدليل أو مخالفته ألحكام املادة
/ ٣٨أوالً من قانون انتخابات مجلس
النواب العراقي النافذ ،إذ ان الطاعن
لم يحدد املحطة او املركز الذي يطعن
بنتائجه ،وطلبه فتح جميع محطات
الدائرة االنتخابية أو لثبوت تطابق
النتائج املعلنة ،وسرتسل هذه الطعون
مع التوصية اىل الهيئة القضائية
لالنتخابات للبت فيها وفقا للقانون.
وقرر مجلس املفوضني املوافقة عىل
إعادة العد والفرز اليدوي لبعض
املحطات االنتخابية املطعون بها بنا ًء
عىل طعن أحد املرشحني يف محافظة
كركوك كونه جاء مدعمًا باألدلة،
وسيقوم املجلس بتقديم التوصية
املناسبة بشأنها بعد استكمال
إجراءات العد والفرز اليدوي ،مبينا
ان “فرز األصوات وعدها يدويا ً يكون
بحضور ممثيل املرشحني املتنافسني يف
هذه املحطات وفق مواعيد وإجراءات
وآليات يتم تحديدها الحقا ً والتبليغ
بها قبل مدة مناسبة “.

أبرزهم األمريكي والفرنسي واألملاني والسويدي

أردوغان يأمر بطرد سفراء  10دول غربية ملطالبتهم بإطالق كافاال

انقرة  /متابعة الزوراء:
أكد الرئيس الرتكي ،رجب طيب أردوغان،
امس السبت ،إنه أمر وزارة الخارجية
بطرد سفراء  10دول ،بينها الواليات
املتحدة وأملانيا وفرنسا عىل اعتبار أنهم
“أشخاصا ً غري مرغوب فيهم” ،لدعوتهم
لإلفراج عن رجل األعمال ،عثمان كافاال.
وقال أردوغان بخصوص بيان السفراء
العرشة عن كافاال“ :سيعرفون
ويفهمون تركيا ،يف اليوم الذي ال يعرفون
أو يفهمون فيه تركيا ،سيغادرونها”.
ونقلت وكالة األناضول عن أردوغان قوله
“أصدرت تعليمات إىل وزير الخارجية،
إلعالن السفراء العرشة أشخاصا غري
مرغوب بهم بأرسع وقت” ،وذلك عىل
خلفية مطالبتهم بإطالق رساح رجل
األعمال عثمان كافاال املتهم بالتورط
بمحاولة انقالب.
وكانت الخارجية الرتكية استدعت الثالثاء
سفراء  10دول  -هي الواليات املتحدة
وأملانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا
والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا -
بسبب ما وصفته ببيان “غري مسؤول”
يدعو إىل حل عادل ورسيع لقضية كافاال
املسجون منذ أواخر عام  2017التهامه
بتمويل احتجاجات واملشاركة يف انقالب
فاشل وهو ما ينفيه كافاال.
واستدعت وزارة الخارجية الرتكية
سفراء عرش دول ،من بينها الواليات
املتحدة وأملانيا وفرنسا ،عىل إثر بيان
مشرتك طالبت فيه باإلفراج عن رجل

األعمال عثمان كافاال ،وفقا ملا نقلته
وكالة “األناضول” الرسمية.
ويف البيان الذي شاركته بعض هذه
السفارات ،ذكرت الدول أن قضية كافاال
“تلقي بظلها عىل احرتام الديمقراطية”
يف تركيا.
وشمل البيان كال من كندا والدنمارك
وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا
ونيوزيلندا والواليات املتحدة وفرنسا
وأملانيا ،حسب وكالة “األناضول”
الرسمية.
ويذكر أن كافاال اعتقل منذ أربع سنوات
دون أن تتم إدانته.
ويف أكتوبر/ترشين األول الجاري ،مثل
كافاال ،رجل األعمال والناشط الحقوقي
الرتكي ،ملحاكمة هي الثالثة خالل أربع
سنوات من االحتجاز بتهمة التآمر عىل
الحكومة ،ووصفتها منظمة العفو
الدولية بأنها “هزلية”.
ويف سياق اخر أعلن وزير الدفاع الرتكي
خلويص أكار عن بدء األعمال الفنية
بخصوص توريد طائرات حربية من طراز
إف -16إىل بالده من الواليات املتحدة
عالوة عىل تحديث مقاتالتها الحالية.
جاء ذلك يف ترصيح للصحفيني بمقر
البعثة الدائمة لرتكيا لدى حلف شمال
األطليس (الناتو) يف بروكسل ،عقب
مشاركته يف اجتماع وزراء دفاع الحلف
خالل اليومني املاضيني.
وأضاف أكار أن معدل التوطني يف
صناعات الدفاع لبالده اقرتب من  80يف

املئة.
وأوضح قائال“ :نحن قادرون عىل تلبية
العديد من احتياجاتنا العسكرية محل ًيا،
و لدينا احتياجات أخرى ينبغي تلبيتها
ً
أيضا”.
وأضاف“ :بدأ العمل الفني مع حليفتنا
االسرتاتيجية وصديقتنا الواليات املتحدة
األمريكية لتوريد طائرات من طراز “blok
 ”70 Viper F16وتحديث املقاتالت التي
لدينا”.

وأشار إىل أن تقوية الجيش الرتكي تعني
ً
أيضا تعزيز القوة الدفاعية لحلف شمال
األطليس “الناتو”.
وردا عىل سؤال حول كيفية سري اجتماعه
مع وزير الدفاع األمريكي لويد جيمس
ُ
“ستعقد قمة القادة
أوستن  ،قال أكار ،
يف روما يف  30أكتوبر .وسيلتقي رئيسنا
بالسيد (جو) بايدن .نحاول املساهمة
خالل لقاءنا هنا بقدر ما نستطيع لكي
يكون اللقاء املقبل بني الرئيسني بنا ًء

احلكومة تنفي وجود اتفاق على حل جملسي السيادة والوزراء

السودان ..حمتجون يقتحمون مقر “سونا” ملنع “قوى احلرية
والتغيري” من عقد مؤمتر صحفي

الخرطوم /متابعة الزوراء:
نفت الحكومة االنتقالية يف السودان االتفاق مع
مجلس السيادة االنتقايل عىل حل املجلسني ،يف ظل
التوترات بني رشيكي الحكم املدني والعسكري
واندالع احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة،
فيما اقتحمت مجموعة من املحتجني امس
السبت مقر وكالة األنباء السودانية الرسمية
“سونا” قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من
“قوى إعالن الحرية والتغيري”.
ونفى بيان ملجلس الوزراء السوداني ،امس
السبت ،املعلومات “التي نرشت وتحدثت عن
موافقته عىل حل مجلس الوزراء ،ووصفها بأنها
غري دقيقة يف إيراد مواقف األطراف املختلفة”.
وأكد أن “رئيس الوزراء ال يحتكر حق التقرير يف
مصري مؤسسات االنتقال ،وأنه متمسك بالنقاط
التي أوردها يف خطابه يوم الجمعة  15أكتوبر
كمدخل لحل األزمة بمخاطبة كل جوانبها عرب
حوار يشارك فيه الجميع”.
وأكد أن حمدوك يواصل “اتصاالت ولقاءات
بمختلف أطراف السلطة االنتقالية والقوى
السياسية لبحث سبل معالجة األزمة السياسية
بالبالد”.
وقال إن لقاءاته األخرية باملكون العسكري
باملجلس السيادي وممثيل املجلس املركزي للحرية
والتغيري هدفت إىل “حماية عملية االنتقال املدني
الديمقراطي وحماية أمن وسالمة البالد”.
ويف السياق ،قال وزير االتصاالت السوداني
املهندس هاشم حسبو ،لصحيفة “السوداني” إن
الحديث عن وجود اتفاق بني حمدوك والربهان
عىل حل مجليس السيادة والوزراء“ ،مجرد
هراء”.
وأضاف أن الحديث اآلن عن تسليم السلطة

للمدنيني فقط ،ويف مواقيتها املعلومة.
ويف سياق اخر اقتحمت مجموعة من املحتجني
امس السبت مقر وكالة األنباء السودانية
الرسمية “سونا” قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد
من “قوى إعالن الحرية والتغيري”.
وأكدت وسائل إعالم محلية أن نحو  150من
املشاركني يف االعتصام أمام القرص الجمهوري
واملطالبني بحل الحكومة املدنية وتسليم السلطة
إىل العسكريني اقتحموا مقر الوكالة قبل بدء
املؤتمر الصحفي ،وسط تصاعد التوتر يف املوقع.
وحملت “قوى الحرية والتغيري” يف بيان لها
“مجموعات تتبع للفلول واعتصام القرص”
املسؤولية عن اقتحام مقر الوكالة بغية منع
املؤتمر ،متعهدة بأن املؤتمر سيعقد “بعد الفراغ

من بعض الرتتيبات”.
وكان من املفرتض أن يشارك يف مؤتمر “قوى
الحرية والتغيري” كل من يارس عرمان وصديق
الصادق ومحمد ناجي االصم وإبراهيم زريبه.
ويأتي ذلك عىل خلفية اندالع أزمة سياسية جديدة
يف السودان وتنظيم مظاهرات مؤيدة للحكومة
املدنية وأخرى تطالب بتسليم مقاليد الحكم إىل
العسكريني يف الخرطوم.
وتعيش العاصمة السودانية حالة من الرتقب
ملا يمكن أن تؤول إليه األوضاع يف ظل اتساع
رقعة الخالف بني الشقني العسكري واملدني يف
الحكومة االنتقالية.
ويعيش السودان عىل وقع أزمة سياسية بشأن
انتقال الحكم يف الفرتة االنتقالية.

وإيجابيا ً ويتمخض عنه حل املشاكل
العالقة”.
ويف  17أكتوبر/ترشين األول الجاري، ،
أشار الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
إىل أن ملف مقاتالت “إف ”-16له صلة
بمقاتالت إف ،-35وأن العرض بهذا
الخصوص صدر من الجانب األمريكي
وليس من تركيا.
وبني أن املوضوع الذي يهم تركيا هو أنها
دفعت مليارا و 400مليون دوالر ،ملرشوع

مقاتالت إف ،-35وما تناقلته وسائل
اإلعالم هو عرض أمريكي لبيع تركيا 40
مقاتلة من طراز إف -16مقابل ذلك.
يشار إىل أن واشنطن لم تسلم تركيا
مقاتالت “إف ”-35رغم دفع ثمنها،
بذريعة تزود أنقرة بمنظومة إس400 -
الروسية للدفاع الجوي وذلك بعدما
أحجمت الواليات املتحدة عن تزويد تركيا
بمنظومات باتريوت.
وحول لقائه مع نظريه اليوناني
نيكوالوس باناجيوتوبولوس قال أكار:
“عقدنا لقا َء إيجابيا َ وبنا َء مع وزير
الدفاع اليوناني ،نتوقع أن نرى النتائج
اإليجابية لهذا االجتماع يف الفرتة
املقبلة”.
وردا عىل سؤال حول تقييمه للمشاكل
مع اليونان يف بحر إيجة ،ورشق املتوسط
 ،وقربص  ،أكد أكار مجد ًدا أن تركيا تؤيد
حل املشاكل من خالل الحوار يف إطار
حسن الجوار.
وتابع أكار ”:قلنا دائمًا أن اإلجراءات
والخطابات االستفزازية التي تزيد
من التوترات لن تكون مفيدة ،و إن
بعض الالعبني السياسيني واألشخاص
يتصدرون هذا املوضوع وأكدنا لنظرائنا
عىل رضورة منع ذلك”.
وأشار أكار إىل أن بعض الدول (لم
يسمها) تقوم بأنشطة استفزازية
وتشجع اليونان عىل التسلح ،مبيناً”:
نريد أن يعرف الجميع إن هذه التحركات
ليست ذات فائدة عىل املدى املتوسط

والطويل .ملاذا؟ ألننا نسعى جاهدين
للعيش م ًعا يف عالقات حسن الجوار،
واالستفادة من الثروات م ًعا ،وضمان أن
تعيش بالدنا يف أمان ورخاء”.
وأضاف“ :ويجب أن يعلم الجميع أن
البحث عن بعض التحالفات خارج
الحلف عىل الرغم من العضوية فيه،
سيرض بالناتو والعالقات الثنائية،
وسيقوض الثقة”.
وأوضح الوزير الرتكي أن حلف الناتو
“هو أقوى منظمة دفاعية اليوم ويف
التاريخ ولذلك يجب أن يرى الجميع أن
مساعي التحالف األخرى ليست مناسبة
أثناء وجودهم ضمن هذا الحلف”.
وزاد“ :إذا كان هناك تحالف منفصل بني
الحلفاء بخالف الناتو ،فهم ً
أيضا ضد
رؤية الحلف لعام  .2030والناتو يركز
عىل الوحدة والعمل الجماعي ،ومخالفة
هذه األمور تعني ترضره”.
وعن “سباق التسلح” الذي دخلت فيه
اليونان يف الفرتة املاضية  ،ذكر أكار أن
املسؤولني اليونانيني يقولون إن التسلح
ليس ضد تركيا ،متسائالً“ :إذن ضد
من؟”.
وأكد أن تركيا لم تكن أب ًدا تهدي ًدا
لحلفائها ورشكائها ،وإن بالده حليف
موثوق وقوي وفعال ،وهذا يجب أن
يعرفه الجميع.
وأشار إىل أن اليونان تعاني من مشاكل
اقتصادية ،ودخولها يف مغامرات التسلح
سيجعل حياة الشعبها أصعب.

إعالن املناقصة املرقمة ( )2021-12اإلعالن الثاني
جتهيز سيارة نفايات سعة  12مرت مكعب
طلبية الشراء املرقمة 2021/695
ضمن ختصيصات املوازنة الرأمسالية لسنة2021/
تبويب املشروع ح112/
ُ
تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) عن املناقصة العامة والخاصة بـ (تجهيز
سيارة نفايات سعة  12مرت مكعب) وحسب الرشوط واملواصفات املذكورة يف اصل
الطلب ،فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشاركة مراجعة امانة الصندوق
يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك /بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات
مطبوعة عىل قرص ( )CDلقاء مبلغ قدره ( )150000فقط مائة وخمسون
الف دينار عراقي غري قابل للرد .وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف
اليوم التايل لتأريخ الغلق وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويسقط حق املتخلف
من الحضور يف االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات
واملوجود يف استعالمات الرشكة علما ان تاريخ غلق املناقصة يوم (االثنني) املوافق
 2021/11/1وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ويتحمل من
تحال عليه املناقصة دفع اجور االعالن علما ً ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ
( )400,000,000اربعمائة مليون دينار عراقي للسيارات ذات املنشأ (السويد
–املانيا – اليابان) و( )350,000,000ثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي
للسيارات ذات املنشأ (كوريا الجنوبية) وسيتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل
استفسارات مقدمي العطاءات يف الساعة العارشة من يوم (االربعاء) املوافق
 2021/10/27وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
معاون املدير العام
مالحظة-:
 .1يمكنكم االطالع عىل موع رشكتنا  WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iqعىل
مواقع التواصل االجتماعي.
 .2يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعياً.
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خالل افتتاحه املرحلة األوىل لطريق بغداد – احللة

أكد أن القناعة بالنتائج ستفيء على العراق وشعبه باألمن واالستقرار

السيد الصدر يشيد بتأييد جملس
األمن لنتائج االنتخابات وحيذر من
جر البلد إىل الفوضى
بغداد /الزوراء:
أش�اد زعيم التي�ار الصدري ،الس�يد مقتدى
الص�در ،امس الس�بت ،بتأيي�د مجلس االمن
ال�دويل لنتائج االنتخاب�ات العراقي�ة ،وفيما
حذر من جر البلد اىل الفوىض ،اكد ان القناعة
بالنتائج س�تفيء عىل العراق وشعبه باألمن
واالستقرار.
وقال الس�يد الصدر يف تغري�دة له عىل تويرت،
تابعته�ا “الزوراء” :إن “تأيي�د مجلس األمن
ّ
وتبني نزاهتها
لنتائ�ج االنتخابات العراقي�ة
بل القول بأنها فاقت س�ابقاتها فنيا ً يعكس
صورة جميل�ة عن الديمقراطية العراقية من
جه�ة ،ويعطي األم�ل إلذعان األط�راف التي
تدع�ي التزوي�ر يف تلك العملي�ة الديمقراطية
من جهة أخرى”.
وأض�اف :أن “جر البل�د إىل الفوىض وزعزعة
الس�لم األهيل بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم
االنتخابي�ة لهو أم�ر معيب يزيد م�ن تعقيد
املشهد الس�يايس والوضع األمني ،بل يعطي
تصورا ً س�لبيا ً عنهم وهذا ما ال ينبغي تزايده
وتكراره”.

وتاب�ع“ :وم�ن هنا فإن�ه ال ينبغ�ي الضغط
على مفوضية االنتخابات املس�تقلة أو بعمل
القض�اء واملحكم�ة االتحادي�ة أو التدخ�ل
بعملها ،ب�ل البد من خلق أج�واء هادئة لتتم
املفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما
شاكل ذلك”.
وخت�م بالقول“ :وليعلم الجمي�ع أن القناعة
بالنتائ�ج االلكرتوني�ة س�تفيء على العراق
وشعبه باألمن واالستقرار وهو أهل لذلك”.

نقيب الصحفيني يعزي بوفاة
الشاعر مسري صبيح

الكاظم��ي :العراق حيتاج إىل حش��د مجي��ع اجلهود إلجياد
حركة إعمار شاملة
بغداد /الزوراء:
افتت�ح رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطفى الكاظمي ،امس السبت،
املرحل�ة األوىل لطري�ق بغ�داد –
الحل�ة ،فيما اكد ان العراق يحتاج
إىل حشد جميع الجهود الحكومية،
وجه�ود القطاع الخ�اص؛ إليجاد
حركة إعم�ار ش�املة يف مختلف
املجاالت.
وذكر بي�ان تلقته “ال�زوراء” :أن
“الكاظم�ي افتتح طري�ق بغداد-
حل�ة ،وق�د ت�م الج�زء األول منه
بنج�اح ،والعمل مس�تمر إلكمال
باقي األج�زاء ،وس�نتابع التنفيذ
عن كثب”.
وق�ال الكاظم�ي بحس�ب البيان:
“ أطلقن�ا خالل الفترة القصرية
لهذه الحكومة مش�اريع مهمة يف
مجال الط�رق والجس�ور ،ومنها
ه�ذا املشروع ،والطري�ق املؤدي
إىل مدينة بس�ماية ،وعدة جسور
يف النارصي�ة واملوصل ،فضالً عن
وض�ع الخط�ط ملش�اريع مهمة،

أبرزه�ا الطري�ق الحلق�ي ملدينة
بغداد ،ومحافظات أخرى”.
وأضاف “ :نتطل�ع إىل إكمال هذه
املش�اريع خلال الع�ام املقب�ل،

وعلى الحكوم�ة املقبل�ة العم�ل
على إنش�اء مش�اريع جدي�دة
يف مج�ال الط�رق والجس�ور؛
لتس�هيل حركة املواطنين داخل

املحافظ�ات وخارجه�ا ،ونأم�ل
من جمي�ع العاملني العمل بجدية
ورسعة إلتمام املش�اريع املعمول
فيها ،نحن يف س�باق م�ع الوقت،

ومس�ؤوليتنا أن نس�لّم الع�راق
لألجي�ال املقبل�ة بأفض�ل صورة
ممكنة”.
وتابع أن “العراق يحتاج إىل حشد
جميع الجهود الحكومية ،وجهود
القط�اع الخ�اص؛ إليج�اد حركة
إعمار شاملة يف مختلف املجاالت،
والس�يما الط�رق الت�ي تمث�ل
العصب الرئييس للتج�ارة والنقل
يف أي بل�د ،وعلين�ا تأس�يس بنية
تحتي�ة استراتيجية للمواصالت،
م�ن ط�رق ،وجس�ور ،وغريه�ا،
بمواصف�ات عاملي�ة ،واألخذ بعني
االعتب�ار أن تك�ون عىل مس�توى
طموح�ات األجي�ال املقبل�ة،
فموقعن�ا الجغ�رايف االس�تثنائي
يفرض عمالً استثنائياً؛ لنعزز من
قيمة موق�ع بلدن�ا كحلقة وصل
وتواصل بني محيطنا”.
وأش�ار الكاظم�ي اىل أن” العراق
يستحق منا جميعا ً بذل املزيد من
الجه�ود ،ويتعينّ على الجميع أن
يكونوا عىل مستوى الطموح”.

وزير البيئة :العراق خامس أكثر دولة يف العامل تأثراً بالتغريات املناخية
بغداد /الزوراء:
لخ�ص وزي�ر البيئ�ة ،جاس�م الفالح�ي،
امس الس�بت ،أهمية فوز العراق بعضوية
املكتب التنفيذي للوزراء العرب املس�ؤولني
عن ش�ؤون البيئ�ة ،فيما أكد وج�ود دعم
كبري من رئيسي الجمهورية برهم صالح،
ومجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي،
ملواجهة التحديات البيئية.
وق�ال الفالح�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“العراق شارك كعادته يف كل عام باجتماع
املكت�ب التنفيذي ل�وزراء البيئ�ة العرب”،
ً
الفت�ا إىل أن “الع�راق م�ن مؤسسي ه�ذا

بغداد /الزوراء:
ع ّزى نقيب الصحفيين العراقيني،
رئي�س اتح�اد الصحفيين العرب،
مؤيد الالمي ،بوفاة الش�اعر سمري
صبي�ح ال�ذي ُت�ويف اول ام�س اثر
ح�ادث مؤس�ف.وقال الالم�ي يف
تغري�دة له على “تويتر” تابعتها
“ال�زوراء”“ :رح�م الل�ه الصدي�ق
والش�اعر س�مري صبيح الذي رحل
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اث�ر ح�ادث سير مؤس�ف  ،كان
مث�ال اإلب�داع والخلق”.واض�اف:
“ادع�و الله أن يمن علي�ه برحمته
الواس�عة ،ويلهم أهل�ه وأصدقاءه
الصرب والس�لوان  ..إنا لله وإنا إليه
راجعون”.يش�ار اىل ان الش�اعر
الشعبي س�مري صبيح ُتويف صباح
الجمعة املايض اثر حادث مؤس�ف
عىل طريق بغداد – كوت.

التجم�ع املهم الذي يتب�ع مجلس الجامعة
العربية”.
وأض�اف أن “اجتم�اع مجل�س املكت�ب
التنفي�ذي لل�وزراء العرب املس�ؤولني عن
ش�ؤون البيئ�ة ،يع�د اجتماعا ً مهم�ا ً جدا ً
خصوصا ً يف هذا التوقيت كونه يسبق مؤتمر
التغريات املناخية املقبل يف كالسكو يف األول
من ترشي�ن الثاني من هذا العام ،وهو من
االجتماع�ات املهم�ة التي تق�ام يف اململكة
املتح�دة ويعتبر االجتماع (قم�ة الكوكب
 قم�ة االرض) ،ويأت�ي م�ن أج�ل وض�عالق�رارات الواقعية لتطبي�ق اتفاق باريس
للتغريات املناخية وإقرار اآلليات التموينية
العاملي�ة لدعم جهود ال�دول النامية واألقل

نم�وا ً لتطبي�ق املعايري الخاص�ة بمقررات
اتفاق باريس”.
ولف�ت إىل أن “عضوية العراق تع�د إنجازا ً
دبلوماس�يا ً كبيرا ً وتص�ب يف خدم�ة البلد
خصوص�ا ً وأن الع�راق يواج�ه تحدي�ات
جدي�ة يف املجاالت البيئية كونه يعد خامس
أكث�ر دول�ة يف العال�م تأث�رت بموض�وع
التغيرات املناخية م�ن التل�وث والتصحر
والجف�اف والعواص�ف الغباري�ة وتناقص
االيرادات املائية ،ما يؤثر عىل األمن الغذائي
واملائي بش�كل كبري وبالنتيج�ة عىل األمن
الوطني”.
وأكد أن “عضوية العراق ستكون عامل رفد
يف حصولنا عىل الدعم العربي ملا نواجهه من
تحديات جدية وبالنتيجة إقرار سياس�ات
عربي�ة داعم�ة للع�راق إلقام�ة مش�اريع
ملواجه�ة التحديات خصوص�ا ً يف موضوعة
مواجه�ة العواص�ف الغباري�ة والرملي�ة
والتصحر وتدهور األرايض واالستفادة من
الخبرات ملعالجة التل�وث بمختلف أنواعه
وخصوصا ً التلوث املائي والهواء”.
وأش�ار إىل أن “نج�اح الع�راق يف انت�زاع
عضويت�ه يف املكت�ب التنفيذي بعد س�نني
طويلة من عدم أخذ اس�تحقاقنا يدلل عىل
وجود اعرتاف عربي بالدور املهم الذي يلعبه
البلد يف املحافل الدبلوماسية وما بذلناه من

جه�ود من أج�ل تقديم رس�الة واضحة يف
مواجه�ة التحديات الجدي�ة والدعم الكبري
ال�ذي تلقاه وزارة البيئة من رئييس مجلس
الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،والجمهورية
برهم صال�ح ،وبقية الرئاس�ات ،من أجل
تطبيق سياسة واقعية قادرة عىل مواجهة
كل التحديات”.
ونوه إىل أن “واحدا ً م�ن أهم املنجزات التي

تحقق�ت ه�ي املصادق�ة على املس�اهمة
العراقي�ة يف اتف�اق باري�س ومصادق�ة
مجلس ال�وزراء على املس�اهمة الوطنية
التي سنش�ارك فيها كوثيقة ضمن مؤتمر
التغريات املناخية يف كالسكو ،باإلضافة اىل
موافقة مجلس الوزراء من حيث املبدأ عىل
مب�ادرة انع�اش وادي الرافدين التي تقدم
بها رئيس الجمهورية”.

من يريد حربا باردة مع الصني؟

أمن العامل ال يهم ..املهم أن تظل واشنطن يف الصدارة !
واشنطن/متابعة الزوراء:
عندم�ا أعل�ن الرئيس ،جو باي�دن ،ورئيس
ال�وزراء األسترايل ،س�كوت موريس�ون،
ورئي�س ال�وزراء الربيطان�ي ،بوري�س
جونس�ون ،ع�ن تحال�ف أوك�وس ،رك�زت
معظ�م وس�ائل اإلعلام على ج�زء صغري
نس�بيا  -رغم أنه ليس مهما -من الصفقة:
بيع الواليات املتح�دة الغواصات التي تعمل
بالطاقة النووية إىل أسرتاليا وإلغاء أسرتاليا
املتزامن عقد  2016لشراء غواصات تعمل
بالديزل من فرنسا.
ووص�ف وزي�ر الخارجي�ة الفرنسي ،جان
إي�ف لودريان ،يف مواجهة خس�ارة عرشات
امللي�ارات م�ن اليوروهات ،الصفق�ة بأنها
“طعنة يف الظهر” .واس�تدعت فرنسا لفرتة
وجيزة س�فريها من واش�نطن ألول مرة يف
التاري�خ ،حت�ى ان املس�ؤولني الفرنس�يني
ألغ�وا حفال كان هدفه االحتف�ال بالرشاكة
الفرنس�ية – األمريكية التي تعود إىل هزيمة
بريطانيا العظمى يف الحرب الثورية.
وبع�د أن فوجئت إدارة بايدن بالضجة حول
التحالف واملفاوضات الرسية التي س�بقته،
اتخ�ذت خط�وات إلصلاح العالق�ات على
الف�ور ،ورسع�ان ما عاد الس�فري الفرنيس
إىل واشنطن .ويف منظمة األمم املتحدة أعلن
الرئي�س بايدن يف س�بتمرب أن آخر ما يريده
هو “حرب باردة جديدة أو عالم منقسم إىل
كتل جامدة” .لكن لألس�ف تشير ترصفات
إدارته إىل غري ذلك.
ويقول ديفي�د فاين أس�تاذ األنثروبولوجيا
بالجامع�ة األمريكية “إننا نحتاج أن نس�أل
أنفسنا سؤاال حاسما قبل فوات األوان :هل
نريد حربا باردة جديدة مع الصني حقا؟ ألن

هذا هو املكان الذي تأخذنا إليه إدارة بايدن.
وإذا كن�ت بحاجة إىل دلي�ل لتصدق ،فاطلع
على إعلان الش�هر امل�ايض ع�ن التحالف
العس�كري أوك�وس (أستراليا ،اململك�ة
املتحدة ،الواليات املتحدة) يف آسيا”.
هل حق�ا نريد مس�تقبال من الخ�وف؟ هل
نري�د أن ته�در الوالي�ات املتح�دة وعدوه�ا
املفرتض مرة أخ�رى تريليون�ات الدوالرات
على النفق�ات العس�كرية م�ع إهم�ال
االحتياجات اإلنسانية األساسية ،بما يف ذلك
الرعاية الصحية الش�املة والتعليم والغذاء
واإلس�كان ،ناهيك ع�ن الفش�ل يف التعامل
بشكل مناسب مع تغري املناخ ،وهو التهديد

الوجودي اآلخر الذي يلوح يف األفق؟
كيف س�يكون شعور مس�ؤويل إدارة بايدن
بش�أن اإلعلان ع�ن تحال�ف بين فنزويال
وروسيا والصني ..وكيف سيكون رد فعلهم
على حش�د القواع�د العس�كرية الصيني�ة
واآلالف م�ن الق�وات الصيني�ة يف فنزويال.
و رد فعله�م على عملي�ات نشر منتظمة
لجميع أنواع الطائرات العس�كرية الصينية
والغواصات والس�فن الحربي�ة يف فنزويال،
لزيادة التجسس وقدرات الحرب اإللكرتونية
املتزايدة و”األنشطة” الفضائية ذات الصلة،
فضال عن التدريبات العسكرية التي تشارك
فيها اآلالف من القوات الصينية والروس�ية

يف فنزويلا ويف مي�اه املحي�ط األطليس عىل
مس�افة قريبة من الوالي�ات املتحدة .كيف
سيكون ش�عور فريق بايدن حيال التسليم
املوعود ألس�طول من الغواصات التي تعمل
بالطاق�ة النووي�ة إىل ذلك البل�د ،بما يف ذلك
نق�ل التكنولوجي�ا النووي�ة واليوراني�وم
املستخدم يف صنع األسلحة النووية؟
ل�م يحدث أي من ه�ذا ،ولكن هذه املبادرات
س�تكون مماثل�ة “ملب�ادرات وض�ع القوة
الرئيس�ية” الت�ي أعل�ن عنه�ا مس�ؤولون
أمريكيون وأستراليون وبريطانيون لرشق
آس�يا .ومن غري املفاجئ أن يصور مسؤولو
أوك�وس تحالفه�م على أن�ه يجع�ل أجزاء

من آس�يا “أكثر أمن�ا وأمان�ا” ،بينما يبني
“مس�تقبل سلام وفرصة لجميع ش�عوب
املنطقة” .ومن غير املحتمل أن ينظر قادة
الواليات املتحدة إىل حش�د عس�كري صيني
مماث�ل يف فنزويلا أو يف أي م�كان آخ�ر يف
األمريكتين عىل أن�ه وصفة مماثلة للس�لم
والسالم.
ْ
ف�إن ح�دث ذل�ك س�تكون الدع�وات إىل رد
عس�كري وتحالف مماث�ل رسيعة .أال يجب
أن نتوق�ع من الق�ادة الصينيني أن يتفاعلوا
مع هذا األمر بنس�ختهم الخاصة؟ يف الوقت
الح�ايل اقترح متح�دث باس�م الحكوم�ة
الصيني�ة أن عىل حلفاء أوك�وس “التخلص
م�ن عقلية الحرب الباردة” و”عدم بناء كتل
إقصائية تستهدف أو ترض بمصالح األطراف
الثالثة” .وقد يكون التصعيد األخري من قبل
الجي�ش الصيني للمن�اورات االس�تفزازية
بالقرب من تايوان ردا إضافيا.
كم�ا أن لدى القادة الصينيني س�ببا إضافيا
للش�ك يف الني�ة الس�لمية املعلن�ة ألوك�وس
بالنظ�ر إىل أن الجيش األمريكي لديه بالفعل
س�بع قواعد عسكرية يف أسرتاليا وما يقرب
من  300أخرى منترشة يف جميع أنحاء رشق
آس�يا .وعلى النقيض من ذل�ك ليس للصني
قاعدة واحدة يف نصف الكرة الغربي أو يف أي
مكان بالق�رب من حدود الوالي�ات املتحدة.
و يف العرشي�ن س�نة املاضي�ة يتمتع حلفاء
أوكوس بسجل حافل من الحروب العدوانية
واملشاركة يف رصاعات أخرى من أفغانستان
والعراق وليبيا إىل اليمن والصومال والفلبني،
من بني أماكن أخرى ،بينما كانت آخر حرب
للصني خارج حدودها مع فيتنام ملدة ش�هر
واحد يف . 1979

بسحب القوات من أفغانس�تان تكون إدارة
بايدن ق�د رشعت نظريا يف إبع�اد البالد عن
سياس�ة القرن الحادي والعرشي�ن املتمثلة
يف الح�روب التي ال نهاية لها .ومع ذلك يبدو
الرئيس باي�دن اآلن مصمما عىل الوقوف إىل
جانب أولئ�ك املوجودين يف الكونغرس الذين
يضخمون بش�كل خطري التهديد العسكري
الصين�ي ويدع�ون إىل رد عس�كري عىل قوة
هذا البلد العاملية املتنامية.
وبالنظ�ر إىل  20عام�ا من الح�رب الكارثية
التي أعقبت إعلان إدارة جورج دبليو بوش
عن “ح�رب عاملية على اإلره�اب” وغزوها
أفغانس�تان يف  ،2001م�ا ه�ي األعم�ال
التجاري�ة الت�ي تمتلكه�ا واش�نطن لبن�اء
تحال�ف عس�كري جديد يف آس�يا؟ أال ينبغي
إلدارة بايدن ب�دال من ذلك أن تبني تحالفات
مكرسة ملكافحة االحتباس الحراري واألوبئة
والج�وع واالحتياج�ات اإلنس�انية امللح�ة
األخرى؟ مل�اذا يحاول ثالثة زعماء بيض من
ثالث دول ذات أغلبية بيضاء الس�يطرة عىل
تلك املنطقة بالقوة العسكرية؟
ويف حين رح�ب ق�ادة بع�ض ال�دول هناك
بأوك�وس أب�رز الحلف�اء الثالث�ة الطبيع�ة
االستعمارية العنرصية والرجعية لتحالفهم
من خالل اس�تبعاد الدول اآلس�يوية األخرى
من ناديهم األبيض .ومن ش�أن جعل الصني
هدفا واضح�ا وتصاعد التوت�رات عىل غرار
الحرب الباردة أن يؤججا العنرصية املتفشية
بالفعل ضد الصني وآسيا يف الواليات املتحدة
وعىل مستوى العالم.
ويق�ول فاين إنه ينبغي أن يش�عر الناس يف
جمي�ع أنحاء العالم بقلق عميق بش�أن بيع
واش�نطن الغواص�ات الت�ي تعم�ل بالدف�ع

الن�ووي .ويقوض االتفاق الجه�ود املبذولة
لوقف انتشار األس�لحة النووية ألنه يشجع
على نرش التكنولوجيا النووي�ة واليورانيوم
عايل التخصيب املس�تخدم يف صنع األسلحة،
واللذي�ن س�تحتاج الحكومت�ان األمريكي�ة
والربيطاني�ة إىل توفريهما ألستراليا لتزويد
الغواصات بالوقود .كما يوفر االتفاق سابقة
تس�مح لدول أخرى غري نووي�ة مثل اليابان
باملضي قدم�ا يف تطوي�ر األس�لحة النووية
تحت س�تار بن�اء غواصات تعم�ل بالطاقة
النووية .فما الذي يمنع الصني أو روسيا من
بيع الغواصات الت�ي تعمل بالطاقة النووية
واليوراني�وم املس�تخدم يف صن�ع األس�لحة
إليران أو فنزويال أو أي دولة أخرى؟
قد يزع�م البع�ض أن عىل الوالي�ات املتحدة
مواجه�ة قوة الصين العس�كرية املتنامية،
والت�ي كثريا م�ا ت�روج لها وس�ائل اإلعالم
األمريكي�ة .وكان الصحفي�ون واملحلل�ون
والسياس�يون هن�ا ي�رددون بش�كل غير
مس�ؤول الص�ور املضللة للقوة العس�كرية
الصينية عىل نحو متزايد.
ويؤدي مثل هذا التخويف بالفعل إىل تضخم
امليزاني�ات العس�كرية يف ه�ذا البل�د ،بينما
يؤجج س�باقات التس�لح ويزي�د التوترات،
تمام�ا كم�ا ح�دث خلال الح�رب الب�اردة
األصلي�ة .واملقل�ق -وفقا الس�تطالع أجراه
مجلس ش�يكاغو للش�ؤون العاملية مؤخرا-
ه�و أن الغالبي�ة يف الواليات املتح�دة تعتقد
اآلن أن الق�وة العس�كرية الصينية تس�اوي
قوة الواليات املتح�دة أو تفوقها .ويف الواقع
تتجاوز قوتنا العس�كرية قوة الصني بشكل
كبير ،والتي ال تقارن باالتحاد الس�وفييتي
القديم.
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إلدارة املياه يف موسم اجلفاف

بشرى سارة لذوي الشهداء

النائلي :توزيع البدل النقدي بني
العوائل املستحقة
بغداد/الزوراء:
وجه رئيس مؤسس�ة الش�هداء ،عبد االله النائيل ،مديريات املؤسس�ة بتقديم قوائم
بعوائل الشهداء املستحقة بدل الوحدة السكنية.
وبينت املؤسس�ة يف بيان لها :أن «رئيس املؤسس�ة تبنى هذا املوضوع -توزيع البدل
النق�دي -بعد االنتظار الطويل بس�بب الظروف املالية يف الس�نوات الس�ابقة ،فضالً
عن قلة تخصيص االرايض باملحافظات ،مما دعا اىل تبنيه واالمضاء به ،علما ً س�يتم
تجزئته اىل دفعات ،حس�ب التخصيصات التي ستوفرها وزارة املالية خالل السنوات
القادمة الستكمال مستحقات ذوي الشهداء».
وأوضحت أن «رشائح ذوي الش�هداء كافة مش�مولون بالبدل النقدي ،عدا املستلمني
اراض واملنح العقارية ،وس�يجري االمر بانس�يابية
س�ابقا ً وكذلك املتس�لمني قطع
ٍ
عالية عن طريق املديريات بجميع محافظات العراق خالل الشهر املقبل».

جملس اخلدمة ينفي إطالق استمارة
التوظيف اخلاصة بثالث دوائر
بغداد/الزوراء:
نف�ى الناط�ق الرس�مي ملجل�س الخدمة
العامة االتح�ادي وس�ام اللهيبي ،اطالق
استمارة التوظيف الخاصة بمجلس الدولة
وبيت الحكمة وديوان الرقابة املالية.
وقال اللهيبي يف بيان :ان «مجلس الخدمة
وافق خالل جلس�ته السادسة والعرشين
على اطالق اس�تمارة التوظي�ف الخاصة

به�ذه املؤسس�ات وتحديد نهاية الش�هر
الجاري إلطالقها».
واض�اف ،ان»م�ا ت�م نشره يف مواق�ع
التواص�ل االجتماع�ي بش�أن االس�تمارة
ع�اري عن الصحة وليس ل�ه دقة» ،داعيا
الخريجين اىل «عدم تصدي�ق هكذا اخبار
مزيفة واعتماد االخبار من موقع املجلس
الرسمي».

حلبجة  :شرط التطعيم باللقاح
للموظفني مقابل صرف رواتبهم
حلبجة/الزوراء:
فرضت مديرية الصحة العامة يف محافظة حلبجة رشط التطعيم باللقاح عىل موظفيها
مقابل رصف املرتبات الشهرية لهم.
وقال املدير العام لصحة حلبجة ،آزاد مصطفى ،يف بيان أطلعت عليه “الزوراء” :إن “أي
موظف لم يتلق لقاح كورونا لن يتقاىض مرتبه الشهري”.
وأض�اف أنه “س�يتم اعتم�اد بطاقة اللقاح كدلي�ل عىل تطعيم املوظ�ف” ،مؤكدة عىل”
رضورة تسجيل البطاقة يف قسم اإلحصاء”.

حويزي :سنتخذ قراراً بشأن ارتفاع
إصابات كورونا يف كردستان

اربيل/الزوراء:
أك�د املتح�دث باس�م وزارة الصح�ة
يف حكوم�ة إقلي�م كردس�تان ،آس�و
حويزي ،امس السبت ،أنه سيتم اتخاذ
قرار حكومي بشأن ارتفاع اإلصابات
والوفيات بفريوس كورونا.
وقال حويزي يف ترصيح صحفي :إنه
“س�يتم اتخاذ بقرار بش�أن الكوادر
التعليمية والتدريس�ية لضمان تلقي
أكبر ع�دد منه�م للقاح ،كم�ا هناك
ضوابط ستصدر بخصوص العاملني
يف القطاع الخاص”.

املوارد املائية تضع خططا مستقبلية الستخراج مياه
السهل الرسوبي وحتليته
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية ،امس الس�بت،
إعداد خطة إلدارة املياه يف موس�م الجفاف،
فيما بين�ت أنها وضعت خططا ً مس�تقبلية
الستخراج مياه السهل الرسوبي وتحليته.
وقال مدير عام املرك�ز الوطني إلدارة املوارد
املائي�ة حات�م حمي�د التميم�ي يف تصرح
صحف�ي إن «التغريات املناخي�ة التي طرأت
بالعالم خالل الس�نوات العرشة األخرية ،أدت
اىل حص�ول كوارث وتط�رف مناخي كبري يف
بع�ض املناطق ،حيث نج�د هنالك فيضانات
عارم�ة يف فصلي الصيف والش�تاء يف بعض
املناط�ق يف العالم ،ونجد هناك ش�ح يف املياه
ق�اس قد ي�دوم لس�نتني أو ثلاث يف مناطق
أخ�رى ،وبالت�ايل ف�إن الع�راق يق�ع ضمن
املناطق األكثر هشاش�ة يف التغريات املناخية
باتجاه الجفاف».
وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة اسرتاتيجية
ملوارد املي�اه واالرايض يف العراق عام ،2014
أخ�ذت يف مضمونه�ا وض�ع خط�ة إلدارة
الجفاف ،لتقس�يم الخزي�ن املائي عىل ضوء

الخزي�ن املتحق�ق يف الخزان�ات ،يض�اف اىل
توقع�ات االي�رادات املائي�ة خلال املوس�م
الشتوي الذي يليه ،تأخذ بنظر االعتبار تلبية
االحتياجات املائية بالدرجة االوىل ملياه الرشب
لكافة محافظ�ات العراق الواقعة عىل نهري
دجل�ة والفرات ،إضاف�ة اىل تلبي�ة االحتياج
البيئي ملحافظة البرصة والجنوب».

وأشار إىل أن «مياه الرشب ليس فيها نقص،
لكن يوجد نقص يف مياه الزراعة التي تشكل
 %85من استهالك املياه يف العراق ،اضافة اىل
االهوار التي تشكل  % 10من استهالك املياه
يف الع�راق ،لذل�ك نرى الخزي�ن املائي املتوفر
يف الخزان ،ثم نضع الس�يناريو إلدارة املوارد
املائية ،وفقا ً لإليرادات ،ونعرف كيف نخفض

م�ن الخط�ة الزراعي�ة ،بالنس�بة للزراع�ة
الصيفية والشتوية».
وأوض�ح أن «املي�اه الجوفي�ة املتواج�دة يف
الس�هل الرس�وبي ،معروفة بانها مياه غري
صالحة للشرب وغري صالح�ة للزراعة ،أما
املياه الجوفية املوج�ودة يف محافظات دياىل
وش�مال بغداد وصلاح الدي�ن واملحافظات
الش�مالية واالنب�ار والبادي�ة الغربي�ة م�ن
الس�ماوة والنج�ف وكربلاء ،ففيه�ا مياه
بنوعي�ة جيدة ،وم�ن املمكن أن نس�تثمرها
للزراعة».
وبني أن «مياه الس�هل الرسوبي ،مياه غري
صالح�ة للزراع�ة ،وتحت�اج اىل االس�تخراج
ث�م التحلي�ة» ،مؤك�دا ً أن «هنال�ك خطط�ا ً
مستقبلية بهذا االتجاه».
ولفت إىل أن «توقعات املوس�م القادم س�واء
االمريكي�ة او االوروبي�ة او حت�ى توقع�ات
االنواء الجوية العراقية ،تشير اىل انه موسم
جفاف ،لهذا تم إعداد س�يناريو إلدارة املوارد
املائي�ة ،خلال املوس�م الش�توي والصيفي
القادم بناء عىل هذا االساس».

اعتقال  15متهماً بـ»الدكة العشائرية» وضبط أسلحة خمتلفة يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت قي�ادة عمليات بغداد ،امس
الس�بت ،القبض عىل ( )15متهما ً
بالدك�ة العش�ائرية ،وأط�راف
مشاجرة وضبط أسلحة مختلفة.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :أن «األجه�زة األمني�ة
وال�وكاالت االس�تخبارية تواص�ل

وأض�اف أنه “لم نتخذ ق�رار بالعودة
لل�دوام اإللكرتوني أو تقلي�ل الدوام،
ولكن سيتم رصد مدى التزام الكوادر
الرتبوية باإلجراءات الوقائية وبعدها
سنتخذ القرارات لضمان عبور األزمة
الحالية لتزايد اإلصابات”.
وتش�هد مدن إقليم كردس�تان تزايد
باإلصاب�ات والوفي�ات بفيروس
كورون�ا ،م�ا دع�ا الحكوم�ة لعق�د
اجتماع بني الصحة والرتبية لضمان
ع�دم تزاي�د اإلصاب�ات يف صف�وف
الطلبة.

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة ( )٦٠١٩والصادرة
م�ن نقاب�ة الصحفيين العراقيين ،بإس�م
(هديل هشام إبراهيم) عضو متمرس ،فعىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

جهوده�ا يف مالحق�ة الخارجين
على القان�ون ،وف�رض هيب�ة
الدولة ،والحد من ظاهرة السلاح
املُنفل�ت ،وتروي�ع املواطنين،
وبتنسيق عال املس�توى مع قسم
اس�تخبارات وأمن عملي�ات بغداد
ووكالة االستخبارات والتحقيقات
االتحادي�ة ،إذ تمكن�ت ق�وة م�ن

كربالء تضع اللمسات
األخرية الستقبال العام
الدراسي اجلديد

كربالء/الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة تربي�ة كربلاء ،امس الس�بت،
وضع اللمس�ات االخيرة للخط�ة الخاصة لبدء
العام الدرايس الجديد الذي سينطلق يف االول من
الشهر املقبل.
وقال مدير عام الرتبية ،عباس عودة ،يف ترصيح
صحفي :انه “يف ظل الظروف االس�تثنائية التي
مر بها البلد يف الس�نوات املاضية ،والذي انعكس
س�لبا عىل الواقع التعليمي بشكل عام ،وضعت
وزارة الرتبي�ة خطة تربوية وتعليمية س�تطبق
مع بداية العام الدرايس الجديد”.
وأضاف عودة ان “تنس�يق بين مديرية الرتبية
ودائ�رة الصح�ة يف املحافظ�ة يج�ري بص�ورة
متكاملة لوضع كل ما يحتاجه الطالب من امور
صحية رضورية سيتم توفريها يف املدارس ،بغية
الحفاظ عىل الطلبة من خطر االصابة بفريوس
كورونا”.
واكد ع�ودة ان “ع�دد امل�دارس الحكومية التي
ستس�تقبل الطلبة مع بداية العام الدرايس يبلغ
 850مدرسة يف عموم املحافظة”.

حلسم مصري  40ألف دومن  ..سلة خبز دياىل تطرق أبواب بغداد

دياىل /الزوراء:
دع�ا مس�ؤول حكومي س�ابق يف محافظة
دياىل ،امس الس�بت ،وزارة الزراعة لحس�م
مصري  40الف دونم فيما اسماها سلة خبز
املحافظة.
وقال رئيس مجل�س ناحية العظيم (60كم
ش�مال بعقوبة) محمد العبيدي يف ترصيح
صحف�ي :ان” العظيم تعد س�لة خبز دياىل
بس�بب غ�زارة انت�اج محص�ول الحنط�ة
س�نويا قياس�ا ببقية املناطق” ،الفتا اىل ان
“املزارعني عمدوا اىل حراثة وزراعة اكثر من
 40ال�ف دون�م باالعتماد عىل االب�ار ومياه
نهر العظيم القريبة من مناطقهم وقرابهم
لكنهم تفاجئوا بقرار وزارة الزراعية بإلغاء
الخطة للموسم الشتوي”.
واض�اف العبيدي ان “مصير  40الف دونم
بعد ق�رار وزارة الزراعة بات مجهوال داعيا
الوزارة اىل اعادة النظر واستثناء مناطقهم
ألنها م�وارد املياه متوفرة م�ن االبار ونهر
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العظي�م لتف�ادي تكبده�م خس�ائر مادية
كبرية خاصة وان اسعار الحراثة واالسمدة
والبذور مرتفعة جدا”.

واشار اىل ان “الغاء خطة الزراعة يف العظيم
تعني كارثة بتعبري دقيق الن اعتماد االهايل
عىل الزراعة كيل يف تامني مصادر رزقهم”.

الل�واء الثاني رشط�ة اتحادية من
اعتق�ال متهم بالدكة العش�ائرية
يف منطق�ة البلدي�ات .وضبط ()6
بن�ادق مختلف�ة ،و( )52مخ�زن
عت�اد ،و( )250إطالق�ة عت�اد،
خالل عمليات البحث والتفتيش يف
منطقة الفضيلية رشقي بغداد».
وأض�اف ان «قوة م�ن اللواء ()42

فرقة املشاة الحادية عرشة تمكنت
من فض نزاع عش�ائري ،واعتقال
طريف املش�اجرة ،اصيب عىل أثرها
أربع�ة اش�خاص يف مدينة الصدر،
فضالً ع�ن اعتق�ال ( )10متهمني
وفق م�واد قانونية مختلفة ضمن
قاطع الرصافة».
ويف السياق نفس�ه« ،اعتقلت قوة

من الل�واء الخامس الفرقة الثانية
رشط�ة اتحادي�ة طريف مش�اجرة
والحيلول�ة دون تط�وره إىل ن�زاع
عشائري يف منطقة الشعلة».
واش�ار البي�ان اىل ان�ه «ت�م إحالة
امللق�ى القب�ض عليه�م وامل�واد
املضبوط�ة إىل الجه�ات ذات
االختصاص».

تو ّجه لتوحيد قانون املرور بني احلكومة االحتادية وكردستان
بغداد/الزوراء:
تعت�زمُ مديرية املرور العام�ة تعديل وتوحيد
قانون املرور بني الحكومة االتحادية واالقليم
ضمن مسودة قانون جديد.
وق�ال مدي�ر املرور ،الل�واء طارق اس�ماعيل
الربيع�ي ،للصحيف�ة الرس�مية ان «املديرية
بص�دد اص�دار مس�ودة قان�ون موح�د بني
الحكوم�ة املركزية وحكوم�ة االقليم وتعديل
قانون رقم  8لسنة .»2019
وبني ان «مس�ودة القانون الجديد ستتضمن

تعليم�ات مروري�ة موحدة بش�أن الغرامات
والرسوم والتسجيل».
واش�ار الربيعي اىل «تش�كيل لجنة برئاس�ة
املديري�ة إلع�داد املس�ودة التي ستركز عىل
تخفي�ف اعب�اء اصح�اب املركب�ات الذي�ن
يعان�ون من تس�جيل مركباته�م التي تحمل
ارقام محافظات االقليم ودفع الغرامات التي
تتضاع�ف يف حال عدم دفعها ،وبالتايل تقليل
عناء الذه�اب واالياب ألصح�اب املركبات اىل
كردستان».

واض�اف الربيع�ي ان «ورق�ة العم�ل الت�ي
اع�دت م�ع حكوم�ة االقلي�م ستس�هم يف
تسهيل اجراءات تسجيل املركبات واستيفاء
الغرام�ات ،اذ س�يتم منح وص�والت مديرية
امل�رور العامة للحكوم�ة املركزي�ة اىل مرور
االقلي�م لغ�رض ف�رض غرام�ات ألصح�اب
املركب�ات املخالف�ة وبالعك�س ،وعلي�ه يتم
اس�تيفاؤها بش�كل انس�يابي دون عن�اء،
وس�يتم العمل بتلك االلية خلال املدة القليلة
املقبلة».

الشرطة اجملتمعية تنقذ شابا من االنتحار املصادقة على توزيع  4000أرض
سكنية ملنتسيب صحة النجف
يف ميسان وحتبط ابتزازا يف كربالء
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ان الرشطة املجتمعية منعت شابا من االنتحار
يف محافظة ميسان واحبطت محاولة ابتزاز يف محافظة كربالء.
وذكرت الوزارة يف بيان »:ان مفارز الرشطة املجتمعية تمكنت من انقاذ
ش�اب من محاولة االنتحار لسوء حالته الصحية واملادية يف محافظة
ميس�ان ،كما احبطت محاولة ابتزاز س�يدة يف كربالء املقدسة .حيث
اس�تطاعت الرشطة املجتمعية من اقناع الش�اب بالعدول عن فكرته
باالنتحار والتمس�ك بالحياة ،كما قدمت الدع�م النفيس واملعنوي له،
فضال عن حث ذويه عىل رعايته واالهتمام به».
وأضاف�ت »:ان الرشط�ة املجتمعية بكربالء كش�فت ع�ن قيام إحدى
النس�اء بتصوي�ر س�يدة يف إحدى حفالت ال�زواج الخاص�ة ،وتحويل
صوره�ا اىل اح�د األش�خاص ال�ذي ق�ام بابتزازه�ا وتهديدها بنرش
صورها الشخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي ما لم تدفع له املال
أو ترض�خ لرغباته الدنيئة ،مشيرة اىل ان الرشط�ة املجتمعية اتخذت
اإلج�راءات الالزمة بحق املبتزين بعد أن حذفت محتوى االبتزاز وأمنت
حساب املرأة».

النجف /الزوراء:
ص�ادق محاف�ظ النجف االرشف ،ل�ؤي الي�ارسي ،امس الس�بت ،عىل
التصميم القطاعي لدائرة صحة النجف بمساحة تزيد عن  500دونما.
وق�ال الي�ارسي ،يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :أن “الحكومة
املحلي�ة صادقت اليوم عىل التصميم القطاعي لقطع االرايض الس�كنية
ملنتسبي مديرية صحة النجف أبطال خط الصد االول الجيش األبيض”،
مشيرا اىل ان “املصادقة ش�ملت أكثر من  4000قطعة ارض بمساحة
اجمالية تزيد عن  500دونما”.
وأضاف أن “االرايض تقع يف شمال املحافظة يف منطقة النقابات ويشمل
املجم�ع مختل�ف املرافق الخدمية وهناك متابعة مس�تمرة الس�تكمال
باقي االجراءات مع دائرة عقارات الدولة ووزارة املالية إلكمالها بش�كل
رسيع “.
وتاب�ع الي�ارسي أن “العم�ل مس�تمر لش�مول بقية رشائ�ح املجتمع
م�ن موظفني بمختل�ف الدوائ�ر والنقابات واملواطنني وس�يكون هناك
عملية توزيع بعد اس�تكمال االج�راءات القانوني�ة واالدارية االتحادية
واملحلية”.

محلة أمنية جديدة حبثا عن األسلحة واملخدرات يف بغداد
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س الس�بت،
تفاصيل حملة أمنية للتفتيش عن األس�لحة
واملخدرات يف العاصمة بغداد.
وقالت ال�وزارة يف بي�ان ورد «ال�زوراء» :إن
«مف�ارز الرشط�ة االتحادي�ة ضم�ن قاطع
مسؤولية اللواء السابع الفرقة الثانية رشطة
اتحادية باالشتراك مع مفارز اس�تخبارات
الل�واء التابع�ة لوكال�ة االس�تخبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة تمكنت م�ن إلقاء
القبض على اثنني متهمني بتعاطي وترويج
امل�واد املخ�درة يف منطق�ة (البي�اع) جنوب
غرب�ي العاصمة بغ�داد وضب�ط بحوزتهما
كيس صغير يحتوي على مادة الكرس�تال
املخدرة ،بايب ملوث للتعاطي ،قداحة هيرت،
آلة جارحة».
وأضافت أن «قوة من اللواء السادس الفرقة
الثانية رشطة اتحادية باالشرتاك مع مفارز
اس�تخبارات الفوج الثالث تمكنت من إلقاء
القب�ض على ثالث�ة متهمين بتج�اوز عىل
اراض تابع�ة للدول�ة يف منطق�ة (الدي�وان)
ٍ

جن�وب غربي بغ�داد ،تم إحالته�م مع املواد
املضبوط�ة اصولي�ا ً اىل الجه�ات املختص�ة
إلكم�ال اإلج�راءات القانوني�ة والتحقيقية
الالزمة بحقهم».
وعىل صعي�د منفصل« ،نفذت قوة من اللواء
الس�ادس الفرق�ة الثاني�ة رشط�ة اتحادية
باالشتراك م�ع مف�ارز اس�تخبارات اللواء

التابعة لوكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات
االتحادي�ة عملي�ة تفتيش عىل السلاح غري
املرخص يف منطقة (الدي�وان) جنوب غربي
بغ�داد ،ت�م خالله�ا العثور عىل مسدسين،
 27إطالق�ة مس�دس 3 ،كراب مس�دس ،الة
جارح�ة (حرب�ة) ع�دد  ،2تم ضب�ط جميع
املواد والتعامل معها اصولياً».
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ارتفاع التبادل التجاري يف منفذ
مندلي إىل % 200

بغداد /الزوراء:
اعلن مصدر حكومي يف دياىل ،امس الس�بت ،ارتفاع معدل التبادل التجاري يف
منفذ منديل الحدودي مع ايران اىل  ،200%مشيرا يف الوقت نفسه اىل استمرار
الخروقات وغياب السيطرة عىل عمليات التبادل.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :ان “معدل توافد وخروج الشاحنات واملركبات
م�ن منف�ذ منديل رشقي دي�اىل ارتفع من  50ش�احنة كم�ا كان عليه اىل 150
شاحنة يوميا وسط غياب للسيطرة الرقابية من قبل الجهات املختصة”.
وبني ان “املنفذ عاد اىل اوضاع ما قبل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
اواسط عام  2020اىل االنفالت وضعف االجراءات الكمركية”.
وتض�م محافظة دياىل منفذي�ن حدوديني للتبادل التجاري م�ع ايران االول يف
املنذري�ة رشقي خانقين ،والثاني رشقي ناحية منديل  95ك�م رشق بعقوبة،
واغلق�ت الحكوم�ة العراقي�ة املنفذين خالل جائح�ة كورونا م�ن اذار لغاية
تموز.2020

خفيف البصرة حيقق  81سنتا
أرباحاً يف أسبوع

بغداد /الزوراء:
أفادت بيانات س�وق النف�ط العاملية ،امس الس�بت ،بأن س�عر نفط البرصة
الخفيف حقق ارباحا بلغت  81س�نتا للربميل الواحد خالل األس�بوع املايض،
م�ع ارتفاع خامات النفط بعد النقص الذي حصل يف الطلب ،وارتفاع أس�عار
الغاز والفحم ،مما جعل اسعار النفط اقل تكلفة.
وارتفع خام البرصة يف اخر جلس�ة له قبل إغالقه ،الجمعة ،بمقدار  70س�نتا
ليصل اىل  84.59دوالرا ،وحقق مكاس�ب اسبوعية بلغت  81سنتا ً او ما يعادل
نسبة ..97%
ورغ�م انخفاض خام البصرة الثقيل يف اخر جلس�ة له بمق�دار  1.26دوالرا
ليصل اىل  78.47دوالرا إال انه س�جل مكاس�ب اس�بوعية ايضا بلغت  21سنتا
او ما يعادل ..0.27%
وارتف�ع ايضا خام برنت يف اخر جلس�ة له بنس�بة  1.09%ليص�ل اىل 85.53
دوالرا ،وحقق ارباحا اس�بوعية بلغت  67س�نتا او ما يعادل نسبة  0.79%يف
اسبوع.
وجرت تس�وية خام غرب تكساس الوسيط األمريكي عىل ارتفاع ايضا بنسبة
 1.53%ليصل اىل  83.76دوالرا للربميل ليس�جل ارباحا اس�بوعية بلغت 1.48
دوالر او ما يعادل نسبتها .1.8%

األنبار تطلق  9مشاريع حيوية جديدة
لتحسني الواقع اخلدمي
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أوضحت سد االستهالك اليومي وحتقيق األمن الغذائي منه

الزراعة تعلن حتقيق االكتفاء الذاتي من البطاطا وتشدد على منع دخوهلا
بغداد /الزوراء:
دعت وزارة الزراعة االتحادية االجهزة
االمنية يف املنافذ الحدودية والسيطرات
كافة اىل منع دخول محصول البطاطا
الذي يدخل تهريبا.
ّ
ورصح املتحدث باس�م الوزارة ،حميد
الناي�ف ،يف بي�ان ورد اىل “الزوراء” :أن
الكمي�ات املنتجة محلي�ا من محصول
البطاط�ا تس�د االس�تهالك اليوم�ي
وتحق�ق األم�ن الغذائ�ي ووصل�ت اىل
االكتف�اء الذات�ي ،فضال ع�ن الدخول
يف مج�ال التصدي�ر اىل دول الج�وار
اإلقليمي.
وأش�ار اىل :ان انت�اج ه�ذا املحص�ول
االسرتاتيجي بدأ يتنامى ويزداد بوترية
متصاع�دة نتيج�ة دع�م ال�وزارة من
خالل حماية املنتج املحيل واعتبار هذا
املحصول اسرتاتيجيا.
مبين�اً :أنه اآلن معظ�م املخازن املربدة
مملوءة به�ذا املحص�ول والتي جاءت
نتيج�ة حماي�ة املنت�ج املحلي ومن�ع
االسترياد وللعام الثاني عىل التوايل.
ونوه النايف اىل :أن الوزارة أعدت خطة
وبالتع�اون م�ع عدد من املس�تثمرين

ألج�ل ايج�اد تعاق�دات م�ع منتج�ي
البطاطا الكبار بغية تصديرها اىل دول
الخلي�ج العربي وس�هلت كل إجراءات
التصدير.

وأوض�ح :أن بوادر ه�ذا التصدير بدأت
من خالل الس�ماح لرشكة نهار االوراد
لتجارة البطاطا واملستلزمات الزراعية
بتصدير أول ش�حنة ملحصول البطاطا

دعا احلكومة إىل االستفادة من هذا االرتفاع

مظهر حممد :أسعار النفط قد تصل إىل  100دوالر للربميل
بغداد /الزوراء:
دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصاديَّة ،مظهر
محم�د صالح ،ام�س الس�بت ،الحكومة إىل االس�تفادة
م�ن ارتفاع أس�عار النفط ،الذي قد يص�ل إىل  100دوالر
للربمي�ل ،إىل أن يك�ون هن�اك احتياطي للموازنة وس�د
العجز والقضاء عليه.
وق�ال صالح يف حوار اطلعت عليه “ال�زوراء” :إنه “بناء
املوازنة املقبلة عىل س�عر  60دوالرا يعد معقوالً جداً ،وبه
رؤية مستقرة وهو يقلل العجز بنسبة  ،”% 75موضحا ً
َّ
أن “العراق بهذه األس�عار سيس�د كل العج�ز يف املوازنة
ً
حتى لو كان تخطيطيا”.
وأض�اف َّ
أن “هن�اك مش�كلتني ،األوىل تتمث�ل بإي�رادات
الع�راق غري النفطية التي ال تص�ل إىل أهدافها وال تغطي
تكاليفها ،وبالتايل هذه تس�بب عج�زا فعليا أيضاً ،وهذه
ً
أصلا لوج�ود خل�ل يف التخطي�ط امل�ايل
املش�كلة تع�ود
لإليرادات غري النفطية من خالل وجود خلل مؤسس�اتي
فيها وتقني وكذلك الفساد املسترشي فيها”.
وتاب�ع صالح “أما املش�كلة الثانية فهي أن�ه كلما زادت
أس�عار النفط يجب أن يتم تش�غيل املشاريع املتلكئة ،إذ
َّ
إن لدينا  6آالف مرشوع قس�م منها تم البدء بها وقس�م
وص�ل إىل النص�ف ،وهذه تحت�اج إىل إع�ادة تنفيذها من
قبل متعهدي�ن ومقاولني أي إنها بحاجة إىل كلفة إلعادة
البناء وه�ي من مخلفات تعطل االقتصاد ،ولكن بصورة

عامة تعد أمرا إيجابيا كون االس�تثمارات سوف تتوسع
ويفرتض أن تقلل البطالة”.
وعن ارتفاع أسعار النفط إىل  100دوالر للربميل أو أكثر،
أوضح صالح أن “ارتفاع أس�عار النف�ط أكثر من الحايل
يمك�ن الحكومة من االس�تفادة من�ه بمختلف الجهات،
منها َّ
أن الحكومة يجب أن يكون لديها احتياطي يس�مى
اس�تقرار املوازنة ،أي إنه يف ح�ال تعرض املوازنة لهبوط
وعج�ز ال تذهب نح�و االقرتاض وإنما نح�و االحتياطي
الذي لديها ،لذلك هذه األموال يجب أن تكون يف احتياطي
املوازن�ة وفيها أوج�ه تخصيص مختلفة وتبدأ الس�حب
منها لالس�تثمار ألنه ه�و من يوفر ف�رص عمل ويرفع
النمو ويقلل البطالة والفقر”.

التخطيط تكشف اخنفاض معدل التضخم الشهري وارتفاع السنوي
بغداد /الزوراء:
اعل�ن مدي�ر دائ�رة بلدية جب�ة بمحافظة االنب�ار ،قطري العبي�دي ،اطالق 9
مرشوع متنوع للنهوض بالواقع الخدمي للمناطق الغربية .
وقال العبي�دي يف ترصيح صحفي :ان ” محافظ االنبار ،عيل فرحان الدليمي،
وبالتنسيق مع املنظمات االنسانية ،اوعزت بإطالق  9مشاريع حيوية جديدة يف
ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي االنبار ،تتضمن انشاء مشاريع تقام ألول
م�رة ،فضال عن اعادة اعمار ما تبقى من املش�اريع املترضرة جراء العمليات
االرهابية ضمن خطة الحكومة املحلية ،وبدعم من املنظمات االنس�انية دعم
جهود االعمار يف املناطق املترضرة بعد استقرار االوضاع االمنية “.
واض�اف ان” محافظ االنبار عيل فرح�ان الدليمي اوعز اىل كل الجهات املعنية
تذليل كافة املعوقات من اجل ديمومة االعمار وعدم توقف املش�اريع تحت اي
سبب كان ،وانهاء العمل فيها وفق التوقيتات الزمنية املحددة”.
مبين�ا ان” انطلاق حزم�ة من املش�اريع الخدمية يف املناطق الغربية س�وف
يساهم يف االرتقاء بالواقع الخدمي واالقتصادي وتشغيل االيدي العاملة “.
يشار اىل ان املناطق الغربية تعاني من نسب دمار كبرية يف البنى التحتية جراء
تفجريها والعبث بمحتوياتها ابان س�يطرة التنظيم االجرامي عىل مس�احات
واسعة من مدن االنبار.

خمتص :جيب إلزام الشركات األجنبية
بدفع الضرائب على عملها يف العراق
بغداد  /نينا:
أك�د املخت�ص يف ادارة االزم�ات االقتصادية
يف جامع�ة هارف�ارد االمريكي�ة ،علي جبار
الفريج�ي ،رضورة إلزام الشركات االجنبية
بدفع الرضائب عىل عملها يف العراق.
وق�ال الفريجي يف ترصي�ح للوكالة الوطنية
العراقي�ة لألنب�اء  /نين�ا ”: /كان�ت هن�اك
فرصة إلعادة صياغة تفاصيل عقود الخدمة
(جوالت الرتاخي�ص  ، )2009وذلك يف عامي
 2016و  2017من خالل قانون املوازنة لعام
 ،2016واملادة  ،38واملادة  48يف قانون موازنة
 2017التي تلزم الرشكات االجنبية بدفع رضيبة للعراق”.
مشيرا اىل “اختفاء ه�ذه الفقرات يف املوازنات لألعوام الت�ي تلتها ،وان اعداد
املوازنات للسنوات االخرية كان خاليا من إلزام الرشكات االجنبية من اجراءات
استحصال قيم الرضائب عىل الرشكات العاملة يف العراق”.
واضاف ان” العراق س�دد م�ا قيمته  20مليار دوالر من ديون واس�تحقاقات
الرشكات النفطية االجنبية العاملة يف هذه العقود”.
واوض�ح الفريجي انه  ”:كما هو متع�ارف عليه ،فالرشكات االجنبية ال تقدم
بياناته�ا للحكومة العراقي�ة ،والحكومات العراقي�ة ال تراقب معدالت االرباح
وخصومات الرشكاء ،واالهم اس�تيفاء مع�دالت الرضيبة من ارباح الرشكات
االجنبية بحجة قانون االس�تثمار واالعفاءات مرة وحج�ج اخرى مرة ثانية،
والت�ي املف�روض ان تك�ون بمع�دالت متفاوتة حس�ب كلف االنتاج ونس�بة
الحصص”.
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بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،امس الس�بت ،ع�ن انخفاض
مع�دل التضخ�م الش�هري لش�هر ايلول املايض بنس�بة
 0.7%وارتفاع السنوي بنسبة .7.3%
وق�ال الجهاز املرك�زي لإلحصاء التابع لل�وزارة يف بيان
ورد “لل�زوراء” :إن “معدل التضخم لش�هر ايلول املايض
انخف�ض بنس�بة ( ،)0.7%مقارن�ة بش�هر آب ال�ذي
سبقه”.
مبين�ا أن “معدل التضخم الس�نوي باملقارنة مع ش�هر
أيلول من العام املايض  ،2020شهد ارتفاعا بنسبة بلغت
(.”)7.3%
وأضاف :ان الجهاز املركزي لإلحصاء ،ومن خالل قس�م
األرقام القياس�ية ،يقوم بإعداد تقرير االرقام القياسية

ألس�عار املستهلك ،شهريا ،والتي تشمل املتابعة امليدانية
ملتغيرات األس�عار ،ألكثر م�ن ( )333س�لعة وخدمة يف
جمي�ع املحافظات ،تمثل ( ،)88%من حجم إنفاق الكيل
لألرسة العراقية عىل السلع والخدمات.
واش�ار البيان اىل :ان املجاميع السلعية التي كانت االكثر
ارتفاعا يف االسعار الشهرية لشهر أيلول عن آب من العام
 2021فقد س�جل قسم الصحة وقسم املطاعم والفنادق
ارتفاع�ا ق�دره  0.2باملئة ،كما س�جل قس�م التجهيزات
واملعدات املنزلية والصيانة نس�بة ارتفاع بس�بب ارتفاع
مجموع�ة االجه�زة املنزلية بنس�بة  0.3باملئ�ة يف معدل
التغيري الشهري.
ولف�ت اىل :ان س�جل قس�م املالب�س واالحذي�ة والرتفيه
والثقافة ارتفاعا بلغ .0.1%

إىل دول�ة اإلمارات العربي�ة املتحدة عن
طريق ميناء ام قرص.
مشيرا ً اىل اًن هن�اك تفاهم�ات
س�تجرى خالل األي�ام القادم�ة لفتح

آفاق مس�تقبلية للتصدير للمحاصيل
الزراعي�ة الفائضة ع�ن الحاجة كافة
ومنه�ا البطاط�ا ،وألجل إدام�ة زيادة
االنت�اج وتش�جيع الفالحين البد من
تش�ديد إج�راءات من�ع دخ�ول ه�ذا
املحصول تهريبا من املنافذ الحدودية.
وأك�د املتح�دث باس�م ال�وزارة :أن
ال�وزارة وم�ن خلال املتابع�ة أرشت
عىل عدد م�ن املنافذ الت�ي يدخل منها
محصول البطاط�ا املهرب وهي منافذ
(س�ومر واملنذرية ومهران و زرباطية
وباشماخ).
ودعا النايف األجهزة األمنية والسيطرات
واملناف�ذ الحدودية اىل تش�ديد عمليات
من�ع دخ�ول البطاطا املهرب�ة من هذه
املنافذ تحديدا ألجل حماية املنتج املحيل
وتشجيع منتجي البطاطا عىل مواصلة
ً
فضلا ع�ن تعزيز
الزراع�ة واإلنت�اج،
إي�رادات الدول�ة م�ن العمل�ة الصعبة
وفتح افاق جديدة لس�حب البطالة من
خلال توفري ف�رص العم�ل ،إضافة اىل
تحقيق االمن الغذائي للمواطنني ،فضالً
عن جعل القطاع الزراعي رقما مهما ً يف
االقتصاد الوطني .

الكهرباء تعلن إعداد خطة مخسيَّة
إلنتاج  50ألف ميغاواط

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،امس الس�بت ،عن اعداد خطة خمس�يَّة بمديات
قصيرة ومتوس�طة وطويلة للوص�ول إىل قرابة  50الف ميغ�اواط ،بينما
طالبت الحكومة بتوفري حصتها من املوازنة.
وقال الناطق الرس�مي للوزارة ،أحمد موىس العبادي ،يف ترصيح صحفي:
إن “الوزارة تعمل عىل إضافة ما بني  5إىل  6آالف ميغاواط يف السنة املقبلة
على امل�دى القريب بحس�ب الخطة ،وإنش�اء خطوط نقل طاقة رئيس�ة
والعمل عىل تدعيم شبكات التوزيع التي تواكب الطلب عىل الطاقة”.
وأض�اف العبادي أن “ال�وزارة تطالب الحكومة بتوفري مبالغ اس�تثمارية
تخصص إلنش�اء محط�ات كهربائية وبنى تحتي�ة جدي�دة” .منوها ً َّ
بأن
“الوزارة أعدت خطة خمس�ية بمديات متوسطة إلضافة  12الف ميغاواط
واملدى البعيد تصل إىل قرابة  50الف ميغاواط”.
وأوض�ح “الوزارة ماضية بمش�اريع الطاقة النظيف�ة والربط الكهربائي
واملضي بإعداد دراس�ة متكاملة ع�ن الجباية االلكرتونية” .مشيرا ً إىل َّ
أن
“ال�وزارة ماضية بقرارات حكومية بش�أن الطاق�ة النظيفة لتوفري طاقة
كهربائية بحجم  7.5آالف ميغاواط”.
وبني َّ
أن “الوزارة تعاقدت بش�كل فعيل عىل توفري طاقة نظيفة بحجم 3،2
ً
ميغ�اواط وبمعزل عن (رشكة باور ش�اينا)” .مطالب�ا “الحكومة بتزويد
ال�وزارة بمبال�غ املوازنات التي أقرتها املوازنة لصال�ح الوزارة ،وحتى اآلن
ال�وزارة تعاني عدم اطالق التخصيصات الخاص�ة بها ،وهي من املفاصل
الحيوية واملهمة وينبغي أن تطلق لها األموال الكافية”.
وأش�ار العب�ادي اىل أن “مش�اريع الطاق�ة الشمس�ية التي ت�روم الوزارة
االعتم�اد عليها يف توفري طاقة نظيفة ومس�تدامة ل�ن تكلف الدولة مبالغ
كبرية ،مع العلم َّ
أن الوزارة وقعت اتفاقية مع رشكات تقوم عىل اس�تثمار
الطاقة”.الفتا ً إىل َّ
أن “الوزارة طالبت الحكومة من خالل موازنة عام 2021
بتوفري مبالغ تصل إىل  22مليار دوالر تم تخفيضها من قبل مجلس النواب
إىل  10ملي�ارات دوالر اس�تقطع منه�ا قرابة ملي�ارا دوالر لصالح الصحة
والداخلية ،ويف ما عدا ذلك لم تتسلم الوزارة حصتها بشكل كامل عن قيمة
املوازنة االستثمارية لصالح وزارة الكهرباء”.

أطلقت دفعة جديدة من مستحقات الفالحني واملزارعني

التجارة تستكمل طبع البطاقة التموينية االلكرتونية للمشمولني بشبكة احلماية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التج�ارة اس�تكمال
إجراءاته�ا للمب�ارشة بطب�ع البطاقة
التمويني�ة االلكرتوني�ة للمش�مولني
بشبكة الحماية.
وذكر بي�ان للوزارة تلقت�ه “الزوراء”:
أنها “اس�تكملت إجراءاته�ا للمبارشة
بطبع البطاقة التمويني�ة االلكرتونية
للمشمولني بشبكة الحماية االجتماعية
بغية اس�تالم مفردات الس�لة الغذائية
والطحني” .
وأوضح البيان أن “الوزارة بارشت عىل
املرشوع م�ع برنامج األغذي�ة العاملي
التابع لألمم املتح�دة وبإرشاف األمانة
العام�ة ملجل�س ال�وزراء ،وم�ن خالل
دائ�رة التخطي�ط واملتابع�ة حي�ث تم
اختيار عدد من املراكز التموينية بعدد
من املحافظات لغرض تطبيقه عىل فئة
املشمولني بشبكة الحماية االجتماعية
الستالم املفردات التموينية” .
وأش�ار اىل أن “العم�ل به�ذه البطاق�ة
امل�زودة برق�م رسي (ك�ود) يكون من
خالل تثبيت تطبيق قارئ عىل الهواتف
املحمول�ة للوكالء ،حي�ث يقوم الوكيل
وعرب هذا التطبيق يت�م قراءة البطاقة
والتحق�ق ع�ن طري�ق ادخ�ال الرق�م

الرسي حي�ث تظهر كمي�ات املفردات
وع�دد األفراد لغ�رض تجهي�ز العائلة
وبنف�س الوق�ت س�يصل إش�عار اىل
الحاس�بة املركزية واملراك�ز التموينية
بعد استالم املواطن للمفردات”.
وأض�اف أنه “تم اختي�ار مركز تموين
الص�در ببغ�داد ومراك�ز تموي�ن م�ن

محافظات ذي ق�ار واألنبار والديوانية
وميس�ان والنج�ف األرشف وكرك�وك
ً
منوه�ا بأن “املرحلة
ودياىل ونينوى”.
األوىل طبق�ت على فئ�ة املش�مولني
بشبكة الحماية االجتماعية ومن بعده
س�يطبق عىل الفئات األخرى املشمولة
بنظام التموين” .

وتاب�ع أن “املشروع ج�اء لتس�هيل
اإلج�راءات وتبس�يطها على املواطنني
يف اس�تالم املف�ردات الغذائي�ة وال�ذي
يأت�ي تماش�يا ً م�ع متطلب�ات املرحلة
الحالي�ة الت�ي تش�هد طف�رة نوعية يف
ً
فضلا ع�ن كونه
عال�م التكنولوجي�ا،
يقيض عىل حاالت التالعب والفس�اد يف

هذا الجانب” .يذكر أن الوزارة أطلقت،
يف وقت س�ابق ،برنامج�ا ً تموينيا ً عىل
الهواتف الذكية يف محافظة النجف بعد
إصدار البطاقات التموينية االلكرتونية
لحاملي البطاق�ة الوطني�ة املوح�دة
وبالتعاون م�ع برنامج األغذية العاملي
لرتويج معاملات البطاق�ة التموينية
من النقل والش�طر واإلضاف�ة ،وكذلك
دفع أجور الجباية من خالله.من جانب
اخر ،أعلن وزير التجارة ،عالء الجبوري،
امس الس�بت ،وصول  149.800مليار
دين�ار دفع�ة جدي�دة من مس�تحقات
الفالحني واملزارعني املسوقني ملحصول
الحنطة خالل العام الحايل .2021وقال
الجب�وري ،يف بيان ورد “لل�زوراء” :إن
“وزارة املالية خصصت  149.800مليار
دين�ار كمس�تحقات جدي�دة للفالحني
واملزارعين م�ن مس�وقي محص�ول
الحنط�ة ضم�ن املوس�م التس�ويقي
.”2021وأضاف أن “التنس�يق مستمر
م�ع وزارة املالي�ة لغ�رض لتحوي�ل
املبلغ لحس�اب الرشك�ة العامة لتجارة
الحب�وب حيث س�تقوم الرشكة بعدها
بإجراءاته�ا بتقس�يم املبال�غ للمواقع
وحس�ب التعليمات والضوابط املعمول
بها بالرشكة”.

الرياضي

أصفر وأمحر

حرمان نادي النجف من املشاركة
اآلسيوية

بغداد /حسني عمار
أكد نادي النجف الكروي إلغاء مشاركته يف امللحق اآلسيوي بسبب ملف الرتاخيص.
وق�ال مدي�ر املكتب اإلعالمي لنادي النجف ،طه شير :إن «عضو املكتب التنفي�ذي التحاد الكرة
فراس بحر العلوم قد أبلغ ادارة نادي النجف بإلغاء املشاركة يف امللحق االسيوي بعد انتهاء الوقت
الخاص بإكمال املتعلقات االسيوية ،وسيحرم النادي من املشاركة».
وأضاف أن «النادي بانتظار كتاب رس�مي يف حال تم منحنا مهلة خاصة او س�يتم ارشاك فريق
اخر» .وأشار اىل أن «الفريق وصل امس السبت اىل محافظة دهوك ملواجهة فريق زاخو وسيقود
الفريق مساعد املدرب حيدر العبودي بعد استقالة مدرب الفريق هاتف شمران.
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يونس حممود يقنع مريام بالعدول عن قرار االعتزال

درجال يبحث مع انفانتينيو ملف عودة العراق الستضافة املباريات على أرضه
بغداد /الزوراء
عق�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،رئيس
االتح�اد العراق�ي املرك�زي لك�رة القدم،
عدن�ان درج�ال ،اجتماع�ا مهم�ا م�ع
رئيس االتحاد ال�دويل لكرة القدم جياني
انفانتينو ،لبحث رفع الحظر عن املالعب
العراقية واس�تضافة املباريات الرس�مية
عىل مالعبنا.
واكد مدير اعالم وزارة الشباب والرياضة
علي العطوان�ي :ان “وزي�ر الش�باب
والرياض�ة ،عدنان درجال ،املتواجد حاليا
يف قط�ر لحضور نهائ�ي كأس امري قطر
بني الس�د والريان الت�ي اقيمت اول امس
الجمع�ة ،التق�ى رئي�س االتح�اد الدويل
لحس�م ملف استضافة العراق للمباريات
الدولي�ة على ارض�ه ورف�ع الحظ�ر عن
املالع�ب العراقية ،فضال عن توجيه دعوة
رس�مية لزي�ارة البصرة يف الوق�ت الذي
يخت�اره رئيس االتحاد ال�دويل مع تقديم
واف ع�ن املالع�ب والبن�ى التحتية
رشح ٍ
الرياضي�ة الحديث�ة يف الع�راق ورغب�ة
الجماهري الرياضي�ة بتواجد انفانتنيو يف
البرصة .
واضاف :ان االجتماع اتسم بالروح الودية
وتفاعل رئيس االتحاد الدويل مع املطالب
املرشوع�ة للع�راق وتفهم�ه اهمية رفع
الحظر ع�ن املالعب العراقي�ة ومردودها
االيجابي للجماهري العراقية التي وصفها
بالرائعة
ويف س�ياق منفص�ل ،حدد النائ�ب الثاني
لرئي�س اتحاد كرة القدم ،يونس محمود،
موع�د بدء مهمته الرس�مية مع املنتخب
الوطني.
وق�ال محمود إنه “تحدث ش�خصيا ً
مع الع�ب املنتخ�ب الوطني جس�تن
مريام” ،مبينا “وج�ود قناعة بعدوله
ع�ن قرار االعتزال والع�ودة للمنتخب
الوطني”.
وأض�اف :كان هن�اك خط�أ يف إيص�ال
معلومات غري دقيقة عن جستن مريام”،
الفت�ا اىل إن “م�درب املنتخ�ب الوطن�ي
أدفوكات سلمه قائمة تضم  7العبني من

محودي حيضر اجتماعات مجعية
اللجان األوملبية الوطنية
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
حرض رئيس اللجنة األوملبية الوطنية
العراقية ،رعد حمودي ،إجتماعات
جمعية اللجان األوملبية الوطنية ،آنوك
 ،ANOCالتي انطلقت أعمالها بمدينة
كريت اليونانية يف الحادي والعرشين
من الشهر الجاري وتستمر حتى
السادس والعرشين منه.
ويتدارس ممثلو اللجان األوملبية
لجميع دول العالم املشهد األوملبي
العاملي ،وتفعيل دور الرياضة األوملبية
عاملياً ،وكيفية االرتقاء بأداء ونتائج
الرياضيني ،وعددا ً من القضايا
األوملبية األخرى املطروحة يف جدول
أعمال إجتماعات آنوك.
كما تشهد االجتماعات دراسة الفعل
األوملبي خالل العامني املاضيني يف
خضم رصاع االنسانية مع وباء كورونا

وإسقاطات ذلك عىل التجمعات
والنشاطات والدورات األوملبية القارية
والدولية.
كما جرت العادة يف إجتماعات آنوك
سيتم تكريم عدد من الشخصيات
األوملبية العاملية والرياضيني من
الجنسني ،باالضافة للنجوم من
املدربني واالداريني واالعالميني.

نادي امليناء ينهي تعاقده مع املدرب
قصي منري بالرتاضي
الدوري الس�تدعائهم للمنتخ�ب الوطني
وهو أمر جيد”.
وأش�ار إىل أن “مهمت�ه الرس�مية م�ع
املنتخب الوطني ستبدأ من املباراة املقبلة
للمنتخ�ب امام س�وريا ضم�ن تصفيات
كأس العالم يف قطر”.
ونف�ى محمود وج�ود خالف مع باس�ل
كوركيس ،موضحا أن “قرار ابعاده اتخذ
قبل الذهاب مع املنتخب الوطني لخوض
مباريات التصفيات”.
وكش�ف ع�ن وجود “نية إلج�راء العديد
من التغيريات يف طواقم املنتخب الوطني،

العب النوارس جنم شوان
خيضع لعملية جراحية يف أملانيا
بغداد /الزوراء
َ
خضع العب فريق الزوراء ،نجم شوان ،لعملية
جراحية ناجحة يف املانيا بعد اإلصابة التي تعرض
لها مع الفريق خالل التدريبات قبل انطالق الدوري
الكروي املمتاز.
وتعرض شوان لإلصابة عىل مستوى الورك .واثنى
الكادر الطبي االملاني عىل الجهود التي بذلها دكتور
الفريق عيل فاروق يف ارجاع الخلع إىل وضعه الطبيعي
مما كان سببا ً يف عدم تفاقم االصابة.
وبدأ الالعب نجم شوان بالعالج الطبيعي بدأ من يوم
السبت وذلك من اجل العودة الرسيعة للفريق.
امس
ٍ

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي للصحافة
الرياضية الزميل ساجد املهداوي اعلن انتصاره
على فاي�روس كورونا ال�ذي اصاب�ه قبل مدة
ليس�ت بالقصيرة ،وثم�ن امله�داوي تواص�ل
املؤسس�ات الصحفي�ة واالعالمي�ة والرياضية
م�ن اجل االطمئنان عىل صحت�ه ،خالص االمنيات
لزميلنا العزيز بالشفاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة
والعافية.
*****************
اختت�م قس�م اإلعلام واإلتص�ال الحكوم�ي يف
وزارة الش�باب والرياض�ة دورة (التصوي�ر
الفوتوغرايف) ،واستمرت ملدة خمسة أيام ،وذلك
يف قاعة االحتفاالت املركزي�ة يف دائرة العالقات
والتع�اون ال�دويل ،بمش�اركة عدد م�ن موظفي
القس�م ومس�ؤويل الش�عب والوح�دات اإلعالمية يف
دوائر وأقس�ام الوزارة ،واملهتمني بهذا الش�أن ،وحارض فيها مس�ؤول
شعبة التصوير يف القسم إبراهيم خالد.
وش�هد اليوم الختامي مراجعة ش�املة لكل ما تم التط�رق إليه يف أيام
ً
امتحانا تحرير ًيا للمش�اركني فيه�ا ،للوقوف عىل
ال�دورة ،وأعقب ذلك
مستوى االستفادة املتحققة لهم جراء مشاركتهم فيها.
وثمن مدير قس�م اإلعالم واإلتص�ال الحكومي ،علي العطواني ،جهود
املح�ارض وما قدمه طوال أي�ام الدورة من معلومات قيم�ة ،مع ً
ربا عن
ش�كره وتقدي�ره لكل املش�اركني ،وستس�هم ال�دورة يف تطوير خربات
قدرات املتلقني يف فن التصوير وكل ما هو مرتبط به.

وه�ي م�ن صالحياتي وحق�ي كمرشف
للمنتخ�ب الوطني أن اخت�ار الكادر الذي
ننسجم معه”.
وبش�أن ما أثري م�ن احاديث حول حجز
غرف�ة لتحويلها اىل مقه�ى ،نفى محمود
ه�ذه االحادي�ث بالق�ول “إنها س�تكون
غرفة لالسرتاحة ال غري”.
وم�ن جهة اخرى ،يخوض وف� ُد منتخبنا
األوملبي لكرة القدم يوم غ ٍد االثنني مباراته
ّ
االوىل ام�ام ج�زر املالدي�ف يف التصفيات
اآلس�يوية املؤهل�ة لنهائيات آس�يا تحت
 23عام�ا ً الت�ي س�تقام يف أوزبكس�تان

الع�ام املقب�ل حيث تس�تضيف العاصمة
البحريني�ة املنامة منافس�ات التصفيات
القارية .
األوملب�ي يف املجموع�ة
ويلع�ب منتخبن�ا
ّ
الثالثة للتصفيات اآلسيوية تحت  23عاما ً
إىل جانب منتخبات البحرين (مستضيفة
املجموعة) وجزر املالديف وأفغانس�تان،
للفرتة من ( 25-10إىل  ،)31-10حي.
وتضم قائمة األوملبي  23العباً ،من بينهم
ُ
ثالثة حراس مرمى ،وهم ٌ
كل من :حس�ن
أحم�د (الطلب�ة) وعماد عيسى (زاخو)
ومصطف�ى ع�ذاب (الديواني�ة) ،بينم�ا

ُ
قائمة الالعبني :منتظر محمد جرب
ضمت
وأحم�د رستيب (الزوراء) ،وزيد تحسين
ووكاع رمض�ان (الطلب�ة) ومنتظ�ر عبد
األمري وحسن رائد (القوة الجوية) ،وعمار
غال�ب وصادق زام�ل (الرشطة) وعباس
ي�اس (امليناء) ،وراف�د طالب ومصطفى
وليد وحس�ن عبد الكريم (الكرخ) ،وعيل
محس�ن وصهيب رعد (النف�ط) وعباس
بدي�ع ونه�اد محم�د (نف�ط ميس�ان)،
ومحمد الباقر كري�م (الديوانية) ومؤمل
عبد الرض�ا ورضا فاضل (أمان�ة بغداد)
وحسني عمار (نفط البرصة).

بغداد /متابعة الزوراء
قررت إدارة امليناء ،خالل اجتماعها الطارئ ،إنهاء التعاقد مع املدرب قيص منري،
وكادره املساعد بالرتايض.
جاء قرار إدارة امليناء بإنهاء التعاقد مع قيص منري وجهازه املساعد ،بعد النتائج
املخيبة يف الفرتة األخرية ،حيث حصد نقطتني من  5جوالت هي عمر الدوري
املمتاز ،يحتل بهم املركز الـ ،18كأقرب املهددين بالهبوط باملسابقة.
وأعربت اإلدارة عن شكرها للمدرب ،خالل فرتة قيادته للفريق ،متمنية لهم
التوفيق يف مسريتهم التدريبية ،حيث بذل املدرب كل ما بوسعه لكن التوفيق لم
يحالفهم.
يف سياق متصل ،كلفت اإلدارة ،املدرب املساعد إحسان هادي بقيادة الفريق
لحني تسمية مدرب جديد ،حيث تناقش اإلدارة عد ًدا من السري الذاتية للتعاقد
مع مدرب جديد.
وسيكون أول تحد إلحسان هادي ،عندما يواجه يوم الثالثاء ،القوة الجوية يف
الجولة السادسة من الدوري املمتاز.

األوسي  :لن يكون هنالك توقف جديد ملباريات الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
حس�مت لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد
الك�رة العراقي لكرة القدم الجدل بش�أن
توقف�ات ال�دوري املمتاز ،وق�ررت عدم
توقف البطولة حتى إن شارك املنتخب يف
بطوالت ومباريات دولية.
وقال عضو لجنة املسابقات ،نجم األويس
إن “اللجن�ة حازم�ة يف قراره�ا بش�أن
ع�دم التأجي�ل الس�يما بع�د ان اتفاقها
مع رئي�س االتحاد عدن�ان درجال بعدم
تأجي�ل ال�دوري مهم�ا كان�ت األس�باب
وكان بتأجيلها يف الجولة الرابعة لس�بب
استثنائي هو مشاركة ثالثة منتخبات يف

استحقاقات مختلفة”.
وأض�اف األويس أن “اللجن�ة كان�ت
ق�د وافق�ت على تأجي�ل الدور الس�ابق
واشرتطت عدم تأجيل أي دور يف الجوالت
املقبلة بعد ذلك ليتس�نى للدوري السير
بش�كل صحيح وانتهاء مدته حس�ب ما
خطط له”.
وأوض�ح أن “االتف�اق جرى بين اللجنة
من جهة ورئيس االتح�اد عدنان درجال
م�ن جه�ة أخ�رى” .مؤك�دا ً أن “الدوري
سيس�تمر حت�ى وإن خ�اض املنتخ�ب
الوطني لقاءه املرتقب امام سوريا وبعده
مع كوريا الجنوبية”.

سيدات أربيل ميثلن العراق يف بطولة
األندية العربية لكرة اليد
بغداد /حسام عبد الرضا
يغادرن�ا ،الي�وم األح�د ،وف�د ن�ادي أربيل
للس�يدات لك�رة الي�د إىل جمهورية تونس
للمش�اركة يف البطول�ة العربية الخامس�ة
لالندية أبطال الدوري للسيدات.
واك�د م�درب الفريق ،زياد امري ،اس�تعداد
الفري�ق وجاهزيت�ه للبطول�ة بالرغم من
استالم املهمة يف وقت متأخر حيث بارشنا
باالع�داد البدني والفن�ي ،وهناك دعم غري
مح�دود من قب�ل اإلدارة .مبينا :ان الفريق

دع�م صفوف�ه بالعبتين محرتفتين م�ن
تون�س ُه�ن حارس�ة مرمى راني�ة توفيق
وصانع�ة االلع�اب ايناس محمد س�يكون
لهن تأثري جيد عىل نتائج الفريق .
ويتأل�ف وف�د الن�ادي من بيج�ان ابراهيم
رئي�س الوف�د ورسك�وت محس�ن مرشف
الفري�ق وزياد أمري م�درب الفريق ومحمد
خرسو مدربا مس�اعدا ودارا عبد الله جابر
إداريا وربين رمزي اعالمي�ا وعبد الخالق
محمد احمد دكتورا.

والالعب�ات (ايم�ان مغديد محمد وشيراز
عرفان وسيو نبي هستو وهاوزين رسدار
حسني وبريا سليمان عثمان ومه هره بأن
علي وكازينو عمر حسين وئ�ا ال ديدوان

باملناسبة

ش�د وف�د منتخبن�ا االوملبي بك�رة القدم
رحاله اىل البحرين للمشاركة يف تصفيات
آس�يا التي ستقام هناك حيث سيالقي يف
اوىل مبارياته منتخب املالديف يف الس�ابع
والعرشي�ن م�ن الش�هر الح�ايل على ان
يخوض مباراته الثانية امام افغانس�تان
يف التاس�ع والعرشي�ن منه ،ثم س�يالعب
منتخ�ب البحري�ن يف  31م�ن الش�هر
نفسه .االنظار تتجه نحو فريقنا االوملبي
الذي س�بق ل�ه الظه�ور بمس�توى الئق
ومشرف يف الدم�ام بالس�عودية مؤخرا
رغم خس�ارته امام السعودية ،فالفريق
مر بظ�روف صعب�ة من االع�داد وبفرتة

قصرية استطاع تحت قيادة مالك تدريبي
كفء بقيادة املدرب التشيكي مريوسالف
س�وكوب اىل جان�ب عباس عبيد وس�عد
حافظ وابراهيم سالم.
الفري�ق االوملب�ي خ�اض وح�دة تدريبية
بملعب الشعب الدويل قبل سفره للبحرين
حيث تتجه االنظار اليه ،فهو يضم عنارص
ش�ابة اك�دت حضوره�ا يف الدم�ام وهم
االمل والتفاؤل يف هذه املشاركة االسيوية
من التصفيات املؤهلة للنهائيات .
فلقد عودنا منتخبنا االوملبي يف البطوالت
الس�ابقة تح�ت قي�ادة اكثر م�ن مدرب
عراقي الظهور املرشف يف بطوالت اس�يا

منتخبنا األومليب
أمل وتفاؤل

عدنان اجلبوري

خورش�يد وكازي�ن خوزن�ده ط�ه وبه ناز
حس�ن فرج وش�وخان نور الدين وديارى
احم�د محم�د وس�انا مغديد علي وله نيا
ادري�س واملحرتفتني راني�ة توفيق وايناس
الس�ابقة ،وها هو االوملبي بوجوه ش�ابة
جديدة ومالك تدريبي متمكن يتطلع نحو
نهائيات اسيا ،وها هو يخوض التصفيات
بمالقاة فرق عليه ان يحس�ب كل حساب
خاصة فريق البحرين الشقيق .
نعم منتخبن�ا االوملبي هو االمل والتفاؤل
لكرتن�ا العراقية التي يمثله�ا هذا الجيل
م�ن العن�ارص الش�ابة الذي�ن اك�دوا
حضوره�م يف الدمام بالس�عودية مؤخرا
رغم فترة االع�داد لفرتة وجي�زة ..نعم،
االنظار تتج�ه اآلن نح�و الفريق االوملبي
الذي نأمل فيه خريا ويؤكد ويثبت جدارته
يف ه�ذه التصفي�ات ،وان يك�ون الجميع

محمد ) .
وس�بق لفريق أربيل لكرة اليد النس�وي ان
حص�ل عىل لقب الدوري العراقي النس�وي
يف آخر موسمني .
بمس�توى املس�ؤولية ،لذلك ف�إن فريقنا
االوملبي عليه الظه�ور املرشف والالئق يف
هذه التصفيات الذي يجب ان يحسب كل
حس�اب وتصحيح االخطاء التي حصلت
خلال وجوده يف الدم�ام ،ونحن كلنا ثقة
به�ذه الوجوه الش�ابة وامللاك التدريبي
ال�ذي اس�تفاد م�ن املش�اركة االخرية يف
السعودية ،ويف مالعب الدمام .
نعم ..انه منتخ�ب التفاؤل واالمل ،ونحن
واثق�ون بش�باب واس�ود الرافدي�ن مع
االمنيات بتحقيق الهدف أال وهو الوصول
اىل نهائي�ات اس�يا بإذنه تع�اىل  ..قلوبنا
معكم .
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قبل الكالسيكو اليوم

كومان جيهز مفاجأة لريال مدريد  ...أنشيلوتي حيدد مفتاح الفوز على برشلونة
يجهز الهولندي رونالد كومان ،املدير
الفني لربشلونة ،مفاجأة لريال مدريد،
اليوم األحد ،يف موقعة الكالسيكو ضمن
الجولة العارشة من الدوري اإلسباني،
عىل ملعب «كامب نو» ،بحسب تقرير
صحفي كتالوني.
فقد ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو،
أن كومان قرر الدفع بالنجم الشاب،
أنسو فاتي ،يف قلب الهجوم وليس كجناح
أيرس.
وأوضحت أن كومان يريد زيادة فاعلية
هجوم برشلونة يف الكالسيكو ،لذا يرى أن
فاتي أفضل من يشغل مركز املهاجم يف
املجموعة الحالية ،من أجل إنهاء الفرص
بشكل صحيح.
وأشارت الصحيفة إىل أن فاتي ،سبق له
القيام بهذه املهمة يف املوسم املايض،
ً
هدفا خالل خسارة البارسا
عندما أحرز
أمام ريال مدريد ( ،)1-3يف كالسيكو
الدور األول من الدوري اإلسباني.
وذكرت موندو ديبورتيفو أن هجوم
البلوجرانا سيضم أيضا النجم الهولندي،
ممفيس ديباي ،بينما لم يستقر كومان،
حتى اآلن ،عىل من سيشغل مركز الجناح
األيمن.
ويفاضل املدرب بني األمريكي سريجينو
ديست ،واإلسباني سريجي روبريتو،
والربازييل فيليب كوتينيو ،للعب هذا
الدور.
أنشيلوتي يحدد مفتاح الفوز
بالكالسيكو
ـ حدد اإليطايل كارلو أنشيلوتي املدير
الفني لريال مدريد ،مفتاح الفوز بمباراة
الكالسيكو املرتقبة اليوم األحد ضد الغريم
التقليدي برشلونة.

ويستضيف برشلونة يف معقله «كامب
نو» غريمه التقليدي ريال مدريد ،يف إطار
منافسات الجولة العارشة من بطولة
الدوري اإلسباني «ال ليجا».
ورصح أنشيلوتي لقناة ريال مدريد
الرسمية« :مباريات الكالسيكو دائما
خاصة ،وهي موجودة يف كل بلد ،مثل إنرت
ضد ميالن ،وتشيليس ضد توتنهام ،وبايرن
ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند».
وأضاف« :إنها مباراة خاصة إلسبانيا،
والكالسيكو أهم مباراة للجماهري ،فهي
ليست مواجهة عادية ،وطريقتي يف
التحضري له يكون بأقىص درجات الهدوء
والرتكيز».
وتابع« :أحب االلتزام الذي رأيته من

جميع الالعبني ،وأراه كل يوم يف التدريب.
الالعبون متحمسون ومركزون بشكل
كامل ولديهم الحافز للتدرب كل يوم».
وأردف« :كنا يف أفضل حاالتنا ضد شاختار
دونيتسك ،حيث عملنا بشكل جيد ،وعلينا
مواصلة السري يف هذا الطريق».
واستكمل محددا مفتاح الفوز
بالكالسيكو« :أهم يشء بالنسبة لنا هو
الدفاع الجيد ،ومن األسهل بالنسبة لنا
الدفاع املتأخر ،نظرا ألن الهجوم املرتد
يكون أكثر خطورة علينا يف املساحة».
وأوضح« :الدفاع الجيد هو مفتاح كل
يشء ،وفزنا يف كل مباراة حافظنا فيها
عىل شباكنا نظيفة».
وعن أكرب أزمات الريال الفنية ،أوضح:

«مشكلتنا ليست يف عدم تسجيل األهداف،
بل يف عدم تلقي األهداف ،لهذا السبب
أحاول الرتكيز عىل الدفاع (للحفاظ عىل
نظافة الشباك)».وعن أفضل ذكرى له يف
الكالسيكو ،أجاب« :اختياري سهل ،هدف
بيل يف نهائي كأس امللك عام .»2014وأتم:
«لقد كانت مباراة صعبة وكريستيانو
رونالدو لم يلعب بسبب اإلصابة ،ودافعنا
جي ًدا ،لكن هذا ال يعني أننا لم نكن
مضطرين للهجوم».
أجويرو كان يشجع برشلونة يف
الكالسيكو
ـ أكد األرجنتيني سريجيو أجويرو،
مهاجم برشلونة ،أنه كان يشجع البارسا
يف مباريات الكالسيكو ،قبل أن يوقع مع
النادي الكتالوني.
وانضم أجويرو إىل برشلونة يف صفقة
مجانية الصيف املايض ،قادما من
مانشسرت سيتي.
وقال أجويرو ،يف ترصيحات أبرزتها
صحيفة سبورت اإلسبانية« :سأستمتع
بالكالسيكو عىل أكمل وجه بعد أن انتقلت
إىل برشلونة .إن القدرة عىل الفوز بهذه
املباراة أمر مميز للغاية ألنها ستبقى يف
ذاكرتك ،وهذا ما أبحث عنه».
وأضاف« :كلما رأيت الكالسيكو قبل
القدوم هنا كان لدي شعور جميل
ومختلف ،وأعرتف بأنني أردت دائمًا أن
يفوز برشلونة ،من أجل مييس».
وتابع« :تحويل الفرص املتاحة لك
إىل أهداف ،يعد مفتاح الفوز يف هذه
املباريات».وواصل« :هذه املباراة مهمة
ج ًدا ،بعي ًدا عن النقاط الثالث ،ألنها تمنح
الفرح للناس .إنه الكالسيكو لذا إذا فزت

كلوب :صالح قوة ليفربول وأمتنى أن يستمر معنا
أشاد األملاني يورجن كلوب ،مدرب ليفربول ،بقدرات املرصي محمد
صالح ،نجم الريدز ،يف املراوغة وإحراز األهداف.وقال كلوب ،يف
ترصيحات أبرزها موقع ليفربول إيكو الربيطاني“ :صالح محرتف
بشكل رائع .إنه ً
حقا أول العب يصل هنا وغال ًبا ما يكون األخري
يف املغادرة بني جميع الالعبني”.وأضاف“ :صالح مهتم دائما بكل
األشياء التي يستطيع القيام بها أو يتعني عليه القيام بها ،للحفاظ
عىل مستواه أو تحسينه .أعتقد أنه ال يزال لديه الكثري ليمنحه
للفريق بنسبة .”100%وتابع“ :هذه األمور تساعد صالح بالتأكيد،
واألمر كذلك يتعلق بالفريق الذي يلعب معه يف ذلك الوقت ،وآمل أن
ً
محظوظا
يكون معنا يف املستقبل”.وواصل“ :صحيح أنني كنت
بالعبني رائعني خالل فرتة وجودي ،لكن مو مختلف”.وأردف“ :هدف

صالح ضد أتلتيكو؟ عندما مرت الكرة فوق جميع الالعبني يف
هذا الهدف ،كان عىل صالح أن يركض برسعة كبرية للحصول
عليها ،قبل خط التماس ثم تغيري وضع جسده”.وأكمل“ :هذه
اللعبة لم تكن تبدو يل أنها فرصة مناسبة لتسجيل هدف ،لكن
صالح تطور إىل هذا املستوى من خالل تح ٍد وراء آخر ،وهذا الفرق
بني اللحظة التي ال تكون فيها القوة الكبرية يف فريقك ،وعندما
تكون القوة يف فريقك”.واستطرد“ :األمر كله يتعلق بجودة صالح يف
هذه اللحظة لتسجيل الهدف .إن عليك تخيل مدى معرفة كل العبي
أتلتيكو بقدرات مو ،وأنهم أرادوا الدفاع ضده بشكل متهور،
لكنهم ما زالوا غري قادرين عىل فعل ذلك”.وختم
املدرب األملاني“ :ما يفعله صالح أمر استثنائي

مفكرة الزوراء

فإن بعض مشجعي برشلونة املوجودين
يف مدريد يمكنهم التجول بقميص البارسا
عىل سبيل املثال».
وأكمل« :خوض الكالسيكو يف األرجنتني؟
لقد عشت ذلك كث ً
ريا عندما كنت يف فرق
الشباب ...كنت أعرف ما هو الكالسيكو
هناك وأردت الفوز ،وإذا خرست يمثل ذلك
ً
عبئا علينا ،لذا بدأت آخذ األمر عىل محمل
الجد».
وأردف« :عندما وصلت إىل املستوى
االحرتايف ،كان األمر نفسه ،حيث إنني
كنت أفكر يف الجمهور وإذا فاز الفريق
فإنك ترتدي قميصك وتخرج ،وتقول إنني
فزت بالكالسيكو».
وختم« :أنت بذلك تمنح مكافأة للفريق
واملشجعني وال ترتدد يف ارتداء القميص،
وإذا خرست لن ترغب يف مغادرة املنزل،
هذه هي األجواء يف األرجنتني».
فالفريدي :متحفز ملباراة الكالسيكو
ـ أبدى فيديريكو فالفريدي ،العب وسط
ريال مدريد ،تحفزه الشديد لخوض
مباراة الكالسيكو ضد برشلونة اليوم
األحد ،والتي ستقام عىل ملعب كامب
نو ضمن منافسات الجولة العارشة من
الدوري اإلسباني.وأجرت قناة النادي
امللكي التليفزيونية ،مقابلة مع العب
الوسط الشاب ،الذي قال« :نحن يف حالة
جيدة ج ًدا ومتحفزون للغاية لخوض
الكالسيكو؛ حيث ندرك مدى أهمية هذه
املباراة ومسؤولية ارتداء هذا القميص،
ونشعر برغبة عارمة يف الفوز».وأضاف:
«أشعر بالتوتر واإلثارة ،باإلضافة للفخر
الشديد عند خوض مثل هذه النوعية من
املباريات ،فضال عن التحيل برغبة شديدة
يف الخروج باالنتصار».وبسؤاله عن
مفتاح حسم الكالسيكو ،أجاب« :االتحاد
واللعب كمجموعة ،هذا هو املفتاح
يف اعتقادي ،سواء من الالعبني الذين
سيشاركون لبضع دقائق أو من البداية،
فالجميع يجب أن يكون جاه ًزا يف مختلف
األحوال ،وتنفيذ ما يطلبه الطاقم الفني».
وأكد فالفريدي أن هدفه يف الكالسيكو
املوسم املايض يخطر يف ذهنه للوهلة األوىل
حال التفكري يف مواجهة برشلونة ،وكذلك
االنتصار الذي تحقق يف ملعب كامب
نو ،مضيفا« :من الرائع دومً ا أن تسجل
وتنترص؛ حيث تكون السعادة مضاعفة».
وأتم« :إحراز األهداف يف مثل هذه
املباريات أجمل يشء يف كرة القدم ،لكني
أتذكر سوء حالتي مع صافرة النهاية،
حيث أصبت بدوار خالل املباراة ،وعندما
عدت إىل املنزل وجدت آالف الرسائل عىل
هاتفي ،سواء من األرسة أو األصدقاء،
وكانت ليلة خاصة».
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أرسنال يعود لسكة االنتصارات

عاد أرسنال إىل سكة االنتصارات يف الدوري اإلنكليزي املمتاز
بفوزه عىل ضيفه أستون فيال الذي تواصلت معاناته.
وانترص أرسنال عىل أستون فيال  1-3يف افتتاح مباريات
الجولة التاسعة من الدوري اإلنكليزي ليحسن موقعه مؤقتا ً
عىل جدول الرتتيب.
ووقع الغاني بارتي عىل الهدف األول ( )23قبل أن يضيف
الغابوني أوباميانغ الهدف الثاني بعد إهداره لركلة جزاء
 6+45ومن ثم وقع سميث رو عىل الهدف الثالث .56
ونجح البديل الواعد جاكوب راميس ( 20عاماً) يف تسجيل
الهدف الرشيف ألستون فيال )82(.
وهذا االنتصار األول ألرسنال بعد تعادلني بينما تلقى أستون
فيال هزيمته الثالثة توالياً.
ورفع أرسنال رصيده إىل  14نقطة يف املركز التاسع مؤقتا ً
فيما تجمّد رصيد الخارس عند  10نقاط يف املركز الثالث عرش
مؤقتا ً أيضاً.

سامبدوريا ينهي سلسلة نتائجه السلبية

انترص سامبدوريا بصعوبة عىل ضيفه سبيزيا  1-2يف
املرحلة التاسعة من مسابقة الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وجاء الهدف األول لسمبدوريا بفضل الغاني غيايس
الذي سجّ ل بالخطأ يف مرمى فريقه ( )15قبل أن يضيف
كاندريفا الهدف الثاني )36(.
وذلل البديل فريدي الفارق يف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل
الضائع.
وهذا االنتصار األول لسمبدوريا يف الدوري اإليطايل منذ
فوزه عىل إمبويل  0-3يف  19سبتمرب الفائت لريفع رصيده
إىل تسع نقاط يف املركز الثاني عرش مؤقتا ً فيما توقف
رصيد الخارس عند سبع نقاط يف املركز السابع عرش مؤقتا ً
أيضاً.
ويف مباراة أخرى ارتقى تورينو للمركز العارش مؤقتا ً
برصيد  11نقطة بعد فوزه  2-3عىل ضيفه جنوى صاحب
املركز التاسع عرش مؤقتا ً برصيد  6نقاط.

رونالدو :ما زلت أغلق األفواه

تحدث الربتغايل كريستيانو رونالدو ،نجم مانشسرت
يونايتد ،عن الدور الذي يلعبه مع الشياطني الحمر يف
املوسم الحايل.وانضم رونالدو إىل مانشسرت يونايتد الصيف
املايض قادمً ا من يوفنتوس ،نظري  15مليون يورو كقيمة
ثابتة ،باإلضافة إىل متغريات تصل إىل  8ماليني يورو.
وقال رونالدو ،يف ترصيحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس”
:أعرف متى يحتاج الفريق إىل مساعدتي دفاع ًيا .لكن دوري
يف النادي يتعلق بتحقيق االنتصارات ومساعدة الفريق عىل
الفوز وتسجيل األهداف ،كما أن الدور الدفاعي جزء من
وظيفتي”.
وأضاف“ :األشخاص الذين ال يريدون
رؤية ما أقوم به؟ إنهم ال يحبونني،
ً
رصيحا أنا  36عامً ا
لكن كي أكون
وأفوز بكل يشء ،فهل سأقلق
بشأن األشخاص الذين يقولون
أشياء سيئة عني؟”.
وتابع رونالدو“ :أنام جي ًدا يف الليل.
أذهب إىل رسيري وضمريي يف حالة
جيدة ج ًدا ،واستمر يف القيام بذلك
ألنني ما زلت أغلق األفواه وأفوز
باأللقاب”.
وواصل كريستيانو“ :النقد دائمًا
ً
قلقا
جزء من العمل .لست
بشأن ذلك .وأرى أنه من الجيد

ً
رصيحا .إذا كانوا قلقني عيل أو تحدثوا عني ،فذلك ألنهم
أن أكون
يعرفون أن إمكاناتي وقيمتي يف كرة القدم ال تزال كما هي”.
ً
“حسنا .سأعطيك مثالاً  :إذا كنت يف مدرسة وكنت أفضل
وأكمل:
طالب ،عندما تذهب وتسأل أسوء طالب إذا كان يحب زميله
األفضل .سيقولون إنهم ال يحبونه”.
وأردف النجم الربتغايل“ :أعتقد أن الفكرة الرئيسية أنني ما زلت
سعي ًدا وأستمتع بكرة القدم .ال يهم عدد األمور التي فزت بها يف
ً
متحمسا”.
مسريتي .لقد فزت بكل يشء لكنني ما زلت
واختتم صاروخ ماديرا“ :أنا يف فصل جديد من حياتي ،حتى مع
وصويل إىل هذا العمر .إن محاولة الفوز وراء وجودي هنا ،وأعتقد
أن مانشسرت يحتاج أن تكون يف هذا املستوى ،وأن تفكر يف تحقيق
إنجازات كبرية ،لذا أنا هنا من أجل املساعدة”.

مدرب برينتفورد :االنتقادات قد تبعدني عن كرة القدم
توماس فرانك ،املدير الفني
كشف
لربينتفورد اإلنجليزي ،أنه لن
يرتدد يف إدارة ظهره للتدريب،
وفعل أي يشء “أكثر أهمية” ،إذا
تعرض النتقادات تتعلق بعمله
“بشكل مبالغ فيه”.
وجرى تسليط الضوء خالل
األيام املاضية ،عىل اإلساءات التي
يتعر ض لها بعض املدربني ،وذلك عقب اإلعالن عن
رحيل ستيف بروس عن نيوكاسل.
ولم يواجه فرانك انتقادات حادة أو إساءات ،خالل األعوام
الثالثة التي قضاها مع برينتفورد ،وقاد الفريق للصعود
إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز ،الذي قدم فيه بداية رائعة هذا
املوسم.
لكن املدرب الدنماركي ،الحاصل عىل درجة البكالوريوس يف
الرتبية البدنية ،مقتنع بأنه يف حالة تغري هذا الوضع ،يمكنه
الرتاجع خطوة إىل الوراء بسهولة ،بل وتغيري مهنته.
وقال فرانك ،خالل حديثه قبل مباراة فريقه املقررة أمام ليسرت
سيتي ،اليوم األحد“ :من السهل للغاية هذه األيام أن تنتقد
املدرب ..يف العرص الحديث ،قد تحتاج إىل االنتقاد كجزء من عملك،
إن لم تكن األمور عىل ما يرام”.
وأضاف“ :لهذا تفكر أحيانا وتتساءل ،هل يستحق األمر هذا

حقا؟ أعشق العمل مع الناس ،وأعشق العمل يف كرة القدم ..ترشفت
يف مسريتي املهنية بالعمل مع أشخاص جيدين ،هناك صعود وهبوط
يف هذا املسرية ،هو عمل صعب ..لذا ربما أرى أحيانا أن هناك أشياء
أخرى ،تكون بحاجة لفعلها يف حياتك”.
وتابع“ :يتعلق األمر بإدراك ما هو اليشء األكثر أهمية يف الحياة..
كرة القدم مهمة ،فهي تعني الكثري بالنسبة للعديد من الناس ،لكن
هناك أشياء أخرى يف الحياة أهم منها بكثري”.

السلطة الرابعة
العدد 7584 :االحد  24تشرين االول 2021

اإلعالمي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان يكشف
هوية فنان دفع نفقات دراسته يف سويسرا
بريوت /متابعة الزوراء:
كش�ف اإلعالم�ي اللبنان�ي ،نيش�ان
ديرهاروتيونيان ،أن الفنان راشد املاجد دفع
له تكاليف دراسته للماجستري يف سويرسا يف
عام .2011
وخالل اس�تضافته ،الفنان السعودي راشد
املاجد يف برنامج «جلس�ة عمر» عىل شاشة
«إم بي يس ،»1فجر نيشان مفاجأة مدوية،
وأعلن أن راشد املاجد دفع له تكاليف دراسته
للماجستري يف سويرسا يف عام .2011
وأض�اف أنه اتصل مع ماجد وأخربه أنه أخذ
إج�ازة م�ن العمل من أج�ل متابعة الدراس�ات العليا يف جامعة س�ويرسية ،ليجد عند
وصوله إليها أن األقس�اط قد دفعت بالكامل م�ن دون أن يعلم من الدافع ،ولكنه ربط
األحداث واتصل بالنجم الخليجي الذي أوصاه بالتفوق يف الدراسة.
وش�كر نيش�ان ،املاج�د على دعمه للعلم وس�عيه ملس�اعدة محب�ي العل�م يف التفوق
واالجتهاد.
وتداول رواد مواقع االجتماعي الفيديو الذي نال الكثري من التفاعل والتعليقات املعجبة
بكرم راشد املاجد وطيبة قلبه وصفاء نيته ،باإلضافة إىل دعمه للعلم واملتعلمني.
ويف املقابلة أيضا ،نفى ماجد ،حقن خدوده بالبوتوكس ،وأكد أنه يحب األكل كثريا مما
يتس�بب له بالوزن الزائد ،وقال بطرافة« :ما تش�وف يا نيشان خدودي كربانة ،خاصة
يف شهر رمضان ،هو شهر عبادة وشهر أكل» ،وتابع مازحا« :أحس إن رأيس ثقيلة من
خدودي ،لكن إن شاء الله أحاول أخس ،ألني أحس إني أوفر وأصدقائي قالوا يل ممكن
تسوي عملية شفط».

«مشقة احلياة» تفوز بصورة العام..األمل
والسعادة يف لقطة واحدة

إسطنبول/متابعة الزوراء:
ف�از املص�وّر الرتكي محم�د أصلان بجائزة
«ص�ورة العام» التي تقدمها مس�ابقة SIPA
(س�يينا الدولية للصور) .وق�د التقط أصالن
لحظة سعادة ألب سوري يدعى منذر ،مبتور
الس�اق ،بعدما انفجرت قرب�ه قنبلة يف إدلب.
يف الصورة يحمل منذر ابنه مصطفى ،املولود
من دون أطراف بسبب اضطراب خلقي ناجم
عن األدوية التي اضط�رت والدته إىل تناولها،
بعد استنش�اقها غ�ازات س�امة أطلقت عىل
املدنيني خالل الحرب يف سورية.
وف�ازت اللقط�ة املؤمل�ة ،وعنوانها «مش�قة
الحياة» ،بصورة العام لجوائز «سيينا الدولية
للصور لعام .»2021
التقطت الصورة بعد لجوء عائلة منذر من س�ورية إىل تركيا ،التي تستضيف نحو 3.7
ماليني س�وري ،منهم ،بحس�ب آخر إحصاء لفريق «منس�قو االس�تجابة»199318 ،
شخص من ذوي االحتياجات الخاصة والحاالت الحرجة.
واملس�ابقة مفتوح�ة للمصورين من أنح�اء العالم كافة ،وقد تلق�ت آالف الصور التي
قدمها مصورون من  163دولة .وس�تعرض اللقط�ات الفائزة يف إيطاليا ابتداء من 23
أكتوبر/ترشي�ن األول ،كجزء من «مهرجان جوائز س�يينا للفنون البرصية» .ويحصل
الفائر عىل معدات تصوير قيمتها  1500يورو (نحو  1745دوالرا ً أمريكياً).
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بعد حصوله على  321صوتاً من أصل  947صحفياً وصحفية
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للمرة الثانية على التوالي  ..راكان السعايدة يفوز مبنصب نقيب الصحفيني األردنيني
عمّان/متابعة الزوراء:
ف�از الصحفي راكان الس�عايدة،
بمنص�ب نقي�ب الصحفيين
األردنيين ،للم�رة الثاني�ة على
الت�وايل ،بع�د حصوله على 321
صوت�ا ً م�ن أص�ل  947صحفي�ا ً
وصحفي�ة ش�اركوا يف انتخ�اب
النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
وأعل�ن رئي�س لجن�ة انتخاب�ات
نقابة الصحفيني األردنيني محمد
الت�ل ،نتائ�ج انتخاب�ات مجل�س
نقابة الصحفيني األردنيني.
وف�از بك�ريس نقي�ب الصحفيني
األردنيين الصحف�ي راكان
الس�عايدة بع�د حصوله عىل 321
صوتا ً من أصل  947صوتاً .وجاء
يف املركز الثاني يف منافس�ة موقع
النقي�ب الصحفي طارق املومني،
وحصل عىل  301صوت ،ويف املركز
الثال�ث الصحفية فلح�ة بريزات
التي حصلت عىل  277صوتاً.
كذل�ك أعل�ن رئي�س اللجن�ة فوز
الصحفي جمال اش�تيوي بكريس
نائب نقي�ب الصحفيني األردنيني،
بع�د حصول�ه على  403أصوات.
وج�اء يف املركز الثان�ي الصحفي

فايز عضيب�ات ،وحصل عىل 248
صوتاً ،ويف املركز الثالث الصحفي
س�عد حتر ،وحص�ل على 176
صوتاً.
وأعلن رئيس اللجن�ة فوز أعضاء
املجل�س ،وهم :إبراهي�م قبيالت،
وحصل على  455صوت�اً ،وخالد
القضاة ،وحصل عىل  402صوت،
وعيل فريح�ات ،وحصل عىل 370
صوت�اً ،وعدن�ان بري�ة ،وحص�ل
على  342صوت�اً ،وزي�ن الدي�ن
خليل ،وحص�ل على  338صوتاً،
وبلال العقايلة ،وحصل عىل 306
أصوات ،وجميل غدايرة الربماوي،

وحصل على  301صوت ،وموفق
كمال ،وحصل عىل  290صوتاً.
ول�م تنج�ح القوائ�م يف ف�رض
نفس�ها على انتخاب�ات النقابة،
إذ فاز النقيب الس�ابق الس�عايدة
والصحف�ي خال�د القض�اة م�ن
قائم�ة الهيئة العام�ة املكونة من
تس�عة أعض�اء ونائ�ب النقي�ب
والنقي�ب ،فيما ف�از عضوان من
قائمة النقابة.
وقال رئي�س لجن�ة اإلرشاف عىل
انتخاب�ات نقاب�ة الصحفيين
األردنيين محم�د التل ،إن نس�بة
التصوي�ت يف انتخاب�ات النقاب�ة

بلغ�ت  83يف املئة ،مشيرا ً إىل أنها
األعىل يف تاريخ انتخابات النقابة.
وأضاف التل ،قب�ل بدء فرز نتائج
االنتخاب�ات ،أن ع�دد م�ن يح�ق
لهم التصويت م�ن أعضاء الهيئة
العام�ة ه�و  ،1142وبل�غ ع�دد
ً
صحفي�ا
املقرتعين ال�كيل 947
وصحفي�ة ،فيم�ا بل�غ ع�دد غري
املقرتعني .195
وكانت الهيئ�ة العامة للصحفيني
قد أقرت التقريرين املايل واإلداري
ع�ن أعم�ال مجل�س النقاب�ة
لعام�ي  ،2020 - 2019وتصديق
الحس�ابات الختامية ،وإبراء ذمة
مجلس النقابة السابق.
وأق�رّت الهيئ�ة ،خلال االجتماع
الذي عقد يف «قاعة عمّان الكربى»
يف مدينة الحسين للشباب صباح
الجمع�ة ،التوصي�ة املقدم�ة من
مجل�س النقاب�ة للهيئ�ة العام�ة
بإج�راء دراس�ة أكتواري�ة على
نظام صن�دوق التعاون والضمان
االجتماعي ،وتعدي�ل النظام بنا ًء
عىل نتائجها ،مثلما جرت املوافقة
على مشروع نظ�ام «جائ�زة
الحسني لإلبداع الصحفي».

وكان اجتم�اع الهيئ�ة العامة قد
أُ ّجل الجمعة املايض ،لعدم اكتمال
النصاب القانون�ي ،وفقا ً لقانون
النقابة الذي يوجب حضور نصف
األعضاء .1+
ّ
ّ
وهنأ وزير الدولة لش�ؤون اإلعالم
والناطق الرّسمي باسم الحكومة،
فيصل الشبول ،نقيب الصحفيني
راكان الس�عايدة ونائ�ب النقي�ب
جمال اش�تيوي وأعض�اء مجلس
النقابة ،بفوزهم يف االنتخابات.
وأشاد الشبول باألجواء التي جرت
فيه�ا انتخابات مجل�س النقابة،
و»الروح اإليجابية التي غلّفتها»،
مؤكدا ً أهمية دور النقابة يف «رفع
س�ويّة مهنة الصحافة ،واالرتقاء
بواقع البيئة اإلعالمية املحلية».
وأكد ح�رص الحكومة عىل بلورة
أط�ر التع�اون والرشاك�ة م�ع
مجل�س نقاب�ة الصحفيين ،بما
يس�هم يف معالجة التح ّديات التي
تواج�ه قط�اع اإلعلام واالرتقاء
بواقعه ،وذلك عرب الحوار املستمر
والتواص�ل الدائ�م ،متمنيا ً لنقيب
الصحفيين وأعض�اء مجل�س
النقابة التوفيق والسداد.

احلكم على صحفي يف اقليم كردستان بالسجن ستة اشهر
بغداد/نينا:
ادان املرص�د العراقي للحري�ات الصحفية
يف نقابة الصحفيين العراقيني قرار الحكم
بالسجن لستة اشهر عىل صحفي كردي يف
محافظة دهوك عىل خلفية نرشه منشورا
على صفحت�ه الخاص�ة بمواق�ع التواصل
االجتماعي .
ونق�ل ممث�ل املرص�د العراق�ي للحري�ات
الصحفية يف كردس�تان صالح حسن بابان
عن املحامي ريفنك ياسني  ،وكيل الصحفي
الكردي أوميد بروشكي قوله ،ان األخري نرش
منش�ورا ً عىل موق�ع التواص�ل االجتماعي
«فيس�بوك» يف ش�هر كانون الثاني املايض
ذك�ر في�ه أن عض�و برملان كردس�تان مال
احس�ان دخ�ل االقليم ولم يخض�ع للحجر
الصح�ي ،إال أن عضو الربمل�ان رفع دعوى
قضائي�ة ض�د الصحف�ي الك�ردي بذريعة
التشهري.
وأش�ار اىل أن الصحفي الكردي عليه دعوى
قضائية أخرى  ،خاصة بالتظاهر والتشهري
من جهات حكومي�ة يف محافظته ،وبينّ »:

ان الصحف�ي الكردي طال�ب عضو الربملان
ب�ان يثبت ع�دم صحّ �ة منش�وره بأنه لم
يدخ�ل الحجر الصحي ،ويف ح�ال فعل ذلك،
س�يق ّدم اعتذاره بش�كل رس�مي ،لكنه لم
يثب�ت ذل�ك ،ورفع دع�وى قضائي�ة ضده
حس�ب املادة الثانية الخاصة بقانون سوء
استخدام وسائل االتصال».
وأك�د املحام�ي أنه�م طلب�وا م�ن املحكمة
ان يجل�ب النائ�ب الك�ردي ج�واز س�فره
باالضاف�ة اىل م�ا يثب�ت أن�ه دخ�ل الحجر
الصح�ي ،لكن�ه ل�م يفع�ل ،وأيض�ا ً قدموا
أوراقا ً ثبوتية تثبت أن أوميد صحفي وعمل
يف العدي�د من املؤسس�ات االعالمي�ة إال أنه
غير عضو يف نقاب�ة الصحفيين ،وطالبوا
بأن تكون املحاكمة باالس�تناد اىل املادة 35
الخاص�ة بالعمل الصحفي لس�نة  2007يف
االقليم وليس بحس�ب املادة الخاصة بسوء
اس�تخدام أجه�زة االتص�ال ،باالضاف�ة اىل
املطالبة بحضور ممثل عن نقابة صحفيي
كردستان ،ولكن املحاكمة رفضت وأجريت
املحاكم�ة وفق�ا ً للقان�ون الخاص بس�وء

استخدام أجهزة االتصال.
وأوض�ح  »:ان الصحف�ي الك�ردي أقيم�ت
ضده س�ت دع�اوى قضائية أخ�رى ،منها
رفع�ت من املحافظة خاص�ة بالتظاهرات،
وأيض�ا ً دع�وى قضائية أقيم�ت ضده من
املحكمة والرشط�ة  ،كل عىل حدة  ،بذريعة

التش�هري بهما.وص�در ُحك�م الس�جن من
محكمة دهوك بالس�جن ملدة س�تة أش�هر
ضد الصحفي الكردي عىل خلفية منشوره
الخاص بالنائب الكردي ،باالضافة اىل انه يف
الس�جن منذ أكثر من عام بس�بب الدعاوى
القضائية املقامة ضده.

غي مركز التحقيقات الصحفية منوذج أعماله ليناسب مجهوره؟
كيف رّ
سانياغو/متابعة الزوراء:
عندما ت ّم اختيار مركز التحقيقات الصحفية
( )CIPERيف تش�ييل للمش�اركة يف برنام�ج
فيلوس�يداد لدع�م املؤسس�ات اإلعالمي�ة
( ،)Velocidadكان برنام�ج العضوي�ة لدى
املرك�ز ال ي�زال يف مراحل�ه األوىل .ويف ع�ام
 ،2018لج�أ فريق املركز لقرائ�ه طل ًبا للدعم
بعد خسارة  %90من التمويل ،الذي كان يأتي
من مجموعة كوبيسا اإلعالمية يف تشييل.
وأثناء أوىل مراحل برنامج فيلوسيداد ،أجرى
املرك�ز تحليلاً عامً ا وب�دأ يف اتباع نهج متعدد
األوجه لتطوير نموذج برنامج العضوية لديه.
ً
خاصا باالستدامة
وهكذا أنشأ الفريق قسمًا
ووض�ع استراتيجية ملنص�ات التواص�ل
االجتماع�ي وتلق�ى التدريبات ح�ول الرسد
الرقمي وأعد خطة لتحسني الربط بمحركات
ً
ً
خاص�ا به
برنامج�ا
البح�ث ( )SEOوأطل�ق
إلدارة العالق�ات مع عمالئ�ه ( .)CRMأما يف
املرحل�ة الثانية ،فقد كان التحدي األكرب الذي
يواجه فريق املركز هو تطبيق كل هذا التقدم
املحرز وترسيخه .واألهم من ذلك ،أراد الفريق
أن يعزز مبادرات االستدامة الخاصة به.
ُتع ّد قصة مرك�ز التحقيقات الصحفية مثالاً
ح�ول كيفية قيام مؤسس�ة إعالمي�ة مبنية
عىل املش�اركة االجتماعية والصحافة عالية
الجودة بتعزيز بقائها من خالل التفكري فيما
هو أكرب من مجرد صنع املحتوى.
عندم�ا ب�دأ برنام�ج فيلوس�يداد ،كان ل�دى
املركز  1500عض�و .وأثناء املرحلة األوىل من
الربنام�ج (ما بني م�ارس/آذار وس�بتمرب/
أيلول  ،)2020ارتفع هذا الرقم بنس�بة %81
ليص�ل إىل  .2900يق�دم برنام�ج مجتم�ع
 +CIPERألعضائ�ه العدي�د م�ن املزايا ،مثل
إمكاني�ة لق�اء الصحفيين والتح�دث إىل
املتخصصني واإلش�عار املس�بق بالتحقيقات
ً
متاحا
املقبل�ة .ولك�ن يظ�ل محتوى املوق�ع
للجميع ،بما يف ذلك غري األعضاء .ومن خالل
هذا النه�ج ،يقيم فريق املرك�ز عالقة مبنية
عىل االلت�زام املتبادل مع منظم�ات املجتمع
املدن�ي والقادري�ن ماد ًيا عىل املس�اهمة من
دون وضع أي قيود عىل املحتوى.
ولكن عىل الرغم من تأمني الدعم من املجتمع
وضمان�ه ،إال أن فري�ق املرك�ز اضط�ر إىل
هيكلة برنامج العضوي�ة بحيث يضمن نمو
اإليرادات .والي�وم ،يأتي  ٪70من دخل املركز
من العضويات والدورات التدريبية ومبيعات
املحت�وى للجه�ات الخارجي�ة والتربع�ات
الكبرية.

وإلنش�اء نم�وذج عضوي�ة ناج�ح ،ينص�ح
فري�ق برنام�ج فيلوس�يداد أولاً بتخصي�ص
وظائ�ف يف الفري�ق للرتكي�ز بش�كل خاص
على االس�تدامة املالية .وهذا م�ا فعله مركز
التحقيق�ات الصحفي�ة ،حي�ث ق�ام كل من
مدير املرك�ز بيدرو رامريز ومح�ررة برنامج
مجتم�ع  +CIPERكالودي�ا أوركيت�ا بض�م
أعضاء ج�دد للفري�ق ،من بينهم مارس�يلو
س�يلفا ،الذي انضم للمرك�ز يف بداية املرحلة
األوىل من برنامج فيلوسيداد .وقد ركز سيلفا
على تطوي�ر قس�م االس�تدامة ل�دى املركز،
كم�ا عمل على التنظي�م اإلداري والتوقعات
املالي�ة .أما يف املرحلة الثاني�ة ،فقد تم تعيني
مانويل فارغاس كمدير إنتاج وفرانشيس�كا
سوتو كمس�اعدة لربنامج العضوية وروثيو
باالثي�وس كمس�اعدة إدارية .والي�وم ،يضم
املركز ستة أش�خاص يركزون يف عملهم عىل
االس�تدامة ،ويعم�ل نصفه�م ب�دوام جزئي
والنصف اآلخ�ر بدوام كام�ل .وهكذا تضمن
هيكل�ة الفريق أن يتم تقيي�م عمليات املركز
م�ن قب�ل ع�دة أش�خاص .وكما ح�دث مع
املؤسس�ات اإلعالمية األخ�رى ضمن برنامج
فيلوس�يداد ،س�مح تكوين فريق االستدامة
الجدي�د ملوظف�ي املرك�ز بمراقب�ة الش�ؤون
ً
إضاف�ة إىل زيادة
املالية بش�كل أكثر فعالية،
التخطي�ط امل�ايل وتنفي�ذه وإع�داد توقعات
مالية أكثر دقة.
وعالوة عىل زيادة عدد املوظفني ،شهد املركز
نم�وًا تكنولوج ًي�ا ،حي�ث اضط�ر الفريق إىل

إعادة تص�ور إجراءات عم�ل املركز من أجل
إدارة برنامج العضوية بشكل فعال .وتطلبت
إعادة التفكري يف الربنامج أن يتخلص الفريق
م�ن أش�كال العضوي�ة التقليدي�ة ووض�ع
نه�ج ونظ�ام جديدين .وهكذا ب�دأ الفريق يف
اس�تخدام برنامج إدارة عالقات العمالء الذي
ً
خصيصا لتلبية احتياجات املركز
تم تطويره
وجمهوره.
وللعمل عىل تطوي�ر برنامج العضوية ،تلقى
فري�ق املركز تدري ًبا يرك�ز عىل فهم مجتمعه
الداعم بش�كل أفض�ل ،وأصبح�ت التدريبات
الت�ي تركز على املقايي�س والجماهير أمرًا
أساس� ًيا ،وخاص�ة بالنس�بة لكونس�تانزا
باس�تور ،املس�ؤولة ع�ن منص�ات التواصل
االجتماعي لدى املركز.
يف هذا اإلطار ،تقول أوركيتا ّ
إن املركز لم يكن
يجري أي تحليالت بش�أن الجمهور من قبل،
«فق�د كن�ا نلقي نظرة على أع�داد متابعينا
فحس�ب ،ولكنن�ا لم نض�ع أي استراتيجية
خاصة بالجمهور» .وتضيف محررة برنامج
مجتم�ع  +CIPERأن «التفكير املتعم�د يف
أعضاء برنامجنا جعلنا ندرك مدى احتياجنا
إىل اس�تخدام البيانات الج�ادة لوضع تصور
واضح لجمهورنا وأعضائنا .ونحن اآلن نعيد
ً
خصيصا لهؤالء األعضاء».
تصميم موقعنا
إضافة إىل ذلك ،قام فريق املركز خالل برنامج
فيلوسيداد بدمج فكرة املنتج يف عملية إنتاج
املحت�وى الخ�اص ب�ه .وكجزء م�ن األعمال
الداخلي�ة ،يعق�د الفري�ق اآلن اجتماع�ات

مشتركة م�ع الف�رق األخ�رى الخاص�ة
باالس�تدامة والتواصل االجتماعي والتحرير
من أجل صياغة املحتوى بما يناسب جمهور
املركز.
واآلن ،يصاح�ب كل تحقي�ق ينتج�ه املرك�ز
استراتيجية للنشر وحملة لدع�وة األعضاء
ً
إضاف�ة إىل خط�ة توزي�ع متع�ددة
الج�دد،
املنص�ات – بما يف ذلك املقابلات التلفزيونية
أو اإلذاعة عىل س�بيل املثال – لتوسيع نطاق
التحقي�ق وتأثيره .وبعد نرش ع�دة قصص
باس�تخدام ه�ذه االستراتيجية ،انضم أكثر
م�ن  100عض�و جدي�د إىل برنام�ج مجتمع
.+CIPER
وبفضل ه�ذه الهيكلة الداخلي�ة التي أخذت
ً
إضافة
يف االعتب�ار النهج املبني عىل املنت�ج،
إىل مبدأ االستدامة واإلدارة التحريرية ،أصبح
فري�ق مرك�ز التحقيق�ات الصحفي�ة أكث�ر
فعالي�ة عند البح�ث عن أعضاء ج�دد وبناء
الثق�ة مع الجمهور لينضم�وا إىل الربنامج يف
املستقبل.
بع�د تعزيز طاقم العم�ل والرتكيز عىل جذب
املزيد من األعضاء ،وض�ع مركز التحقيقات
الصحفية لنفس�ه ً
هدفا جدي� ًدا :وهو تنويع
مصادر الدخل لتجن�ب االعتماد عىل برنامج
العضوي�ة وح�ده ،ل�ذا ق�رر الفري�ق إقامة
فعالية كبرية.
يف ه�ذا الصدد ،يق�ول خافيري بوريلي ،الذي
عم�ل مستش�ارًا استراتيج ًيا للمرك�ز أثناء
املرحل�ة الثانية م�ن برنامج فيلوس�يداد ،إن

أحد األس�ئلة الت�ي ُطرحت أثناء املناقش�ات
والتخطيط لالستدامة كان حول كيفية إدرار
املزيد من الدخل لنموذج األعمال بشكل عام،
«ل�ذا ركزن�ا عىل خبرات املرك�ز وظهوره يف
وقت التغريات االجتماعية يف تشييل لتشجيع
املناقشات حول املوضوعات الرئيسية».
و مل�دة ي�وم كام�ل يف بداية س�بتمرب/أيلول،
أقيم�ت الفعالية عبر اإلنرتنت تحت ش�عار
«تش�ييل تغير الن�ص»ُ .
وعق�د نق�اش م�ع
الجمه�ور حول أهم املوضوع�ات ذات الصلة
باألجندة السياس�ية يف تش�ييل أثن�اء موجة
التغيري التي ش�هدتها البلاد .كما تحدث 15
م�ن الخبراء والفنانني وممثلي املجموعات
االجتماعي�ة إىل فريق املركز حول موضوعات
تتعل�ق باألجن�دة السياس�ية واالجتماعي�ة
لتش�ييل ،كالرضائ�ب والقضايا الجنس�انية
وإتاحة املوارد الطبيعية واإلتجار باملخدرات.
كان للفعالي�ة هدف�ان ،وهم�ا إدرار الدخ�ل
اإلض�ايف والرتحي�ب بأعض�اء املرك�ز الجدد.
ولكن النتائ�ج فاقت توقع�ات الفريق ،الذي
كان ق�د حرض جلس�ات استش�ارية خاصة
بكيفية دعوة الجمهور وإرشاكه .فقد حرض
ً
ش�خصا وانض�م للمركز 21
الفعالي�ة 785
عض�وًا جدي� ًدا .كما تمك�ن الفريق من جمع
 3,400دوالر أمريك�ي ،أي أكث�ر م�ن املبل�غ
املس�تهدف بنس�بة  .%15وعلاوة على ذلك،
عززت الفعالية نمو املركز بعد عدة أشهر من
العمل الشاق أثناء املرحلة الثانية من برنامج
فيلوسيداد.
ولحضور الفعالية ،طبّ�ق فريق املركز نفس
املبدأ املتبع يف برنامج العضوية واالطالع عىل
املحت�وى ،إذ دع�ا الحارضي�ن إىل املس�اهمة
بأي مبلغ يناس�بهم حتى يتمكن الجميع من
الحضور بغض النظر عن قدرتهم املادية.
كما ينوّع الفريق مصادر دخل املركز من خالل
ال�دورات التدريبي�ة ،حيث ينقل�ون «تجربة
مركز التحقيق�ات الصحفية» إىل الصحفيني
واملواطنين اآلخري�ن .والتزامً �ا بتش�جيع
إتاحة املعلومات العامة واملش�اركة املدنية يف
القضايا االجتماعية ،يه�دف صحفيو املركز
دائمً�ا إىل تطبيق الديمقراطية عىل املعلومات
يف تش�ييل ،من كيفية االس�تفادة من قوانني
الش�فافية إىل كيفي�ة املطالب�ة باملعلوم�ات
حول العملي�ات الربملانية .وتوض�ح أوركيتا
أن الفريق ال يعطي األولوية إلنش�اء برنامج
ش�هادات لإلعالميني ،بل إنه يس�عى لتمكني
أي ش�خص يرغب يف إجراء األبحاث بنا ًء عىل
البيان�ات املفتوح�ة بإعطائ�ه مجموعة من

األدوات للقيام بذلك .وقد خطط املركز إلطالق
منصته الجديدة للتدريب املقدم من صحفييه
الحاليني والسابقني أثناء املرحلة األخرية من
برنامج فيلوسيداد ،أي بعد الفعالية.
من�ذ بداية برنامج فيلوس�يداد ،ركزت جهود
الفريق عىل ضمان اس�تدامة املركز من دون
التضحي�ة باملحت�وى أو املنظ�ور الصحفي.
ويشتهر املركز يف تش�ييل بتقديمه الصحافة
عالية الج�ودة ،التي تتميز بالدقة يف التغطية
والتحقيق�ات .كم�ا أن املرك�ز لدي�ه الت�زام
واض�ح تج�اه منظم�ات املجتم�ع املدن�ي
والش�فافية ومكافح�ة الفس�اد والدف�اع
عن حق�وق اإلنس�ان .ويضم الفري�ق حال ًيا
خمس�ة صحفيين اس�تقصائيني :نيكوالس
س�يبولفيدا وبنجامين مريان�دا ونيك�والس
ماس�اي وماكارينا س�يغوفيا وبولينا تورو،
بقيادة املؤس�س املشارك بيدرو رامريز .وعىل
عكس وس�ائل اإلعالم التي تركز عىل األخبار
اليومي�ة ،يرك�ز عم�ل املرك�ز على املجتمع
والحمالت االجتماعية.
ولك�ن النم�و يواج�ه تحد ًي�ا أساس� ًيا ،وهو
ضمان استمرار التقدم الذي تم إحرازه .وهنا
يتف�ق الفريقان على أن اله�دف اآلن هو أن
يعمل فريق املرك�ز وحده ملواصلة البناء عىل
اإلنجازات التي تم تحقيقه�ا أثناء الربنامج،
مع التوجيه من خرباء فيلوسيداد.
ويعترف فريق املركز بأن هناك أربعة أهداف
ً
اس�تجابة إىل هذا
مح�ددة يج�ب تحقيقه�ا
التح�دي :الحف�اظ على الفريق ال�ذي تكوّن
أثن�اء الربنام�ج والعمليات الجدي�دة التي تم
دمجها يف املركز ،وتطوير تغريات العمل التي
س�محت باإلدارة الداخلية الف ّعال�ة ،وتنويع
مص�ادر الدخل خارج برنام�ج العضوية من
خلال التدريب�ات والفعالي�ات ،والوصول إىل
 6000عضو للحفاظ عىل استمرار املجتمع.
وبش�كل عام ،يهدف فريق مركز التحقيقات
الصحفية إىل ضمان استدامة أعماله اليومية
بما يتيح له مواصلة التزاماته تجاه املجتمع
املدني وحقوق اإلنسان يف تشييل.
ويف هذا الس�ياق ،تق�ول أوركيتا أن الفريق ال
يري�د أن يعلق أو يكرر األم�ور ذاتها« ،فنحن
لدين�ا بالفعل أف�كار واستراتيجيات جديدة
نرغب يف تطويرها العام القادم».
وبع�د  14س�نة من العم�ل وإع�ادة الهيكلة
الجذرية ،أثبت مركز التحقيقات الصحفية يف
تشييل أنه خري مثال عىل املؤسسات اإلعالمية
التي ال تتوانى عن تطوير نفسها.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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احللم يف اجملموعة القصصية ( ال ليس جسدي)
للقاصة هيام علي
إبراهيم رسول
ً
تطورت األس�اليب الرسدي�ة تبعا لتطور

األدب ،ولع�ل رُق�ي الحرك�ة النقدي�ة
الحديث�ة وعمقه�ا ،جعل اإلب�داع األدبي
ُ
ينتج نصوصا ً إبداعية ،وأضحت الحركة
األدبية نش�طة بإبداعات تص�د ُر حديثاً،
الالف�ت للنظ�ر أن للتقني�ات القصصية
أش�كال متع�ددة ،وأس�اليب متنوع�ة،
والق�اص الح�كاء لديه أس�لوب واضح.
ً
ٌ
تقنية
كثير من القاصين يس�تخدمون
كثير م�ن األحي�ان إال أن
يف
متش�ابهة
ٍ
هن�اك ما يمي�ز كل قاص ع�ن غريه عرب
مرجعي�ات خاص�ة ل�كل ق�اص .الحلمُ
ً
ً
كبيرة يف األدب ،كون�ه
أهمي�ة
ُيش�كل
يعتم�د على التخيي�ل والب�وح الجواني،
كأن الق�اص يريد أن يتحرر من س�طوة
ذاته ،ليحاول أن يعرب عن رؤاه باستدعاء
الحلم ،والحلم هو ثيمة أس�لوبية قديمة
قدم األدب نفس�ه ،ولك�ن عندما يوظف
توظيف�ا ً حقيقي�اً ،ال ب َّد م�ن خلق ثيمة
مبتك�رة ،كارسة لرتاب�ة النمطية .أما يف
هذه املجموعة ( ال ليس جس�دي) نلمح
أن االش�تغال القصصي كان معتم�دا ً
على الحُ ل�م كتقني�ة قصصي�ة ،وكثافة
ه�ذا الرتكيز ت�دل عىل مبالغ�ة يف أهمية
أن يك�ون التخيي�ل يف القص�ص عنرصا ً
بارزاً ،وهنا ديموم�ة للرسد وبقاء لعمرا ً
ً
طويلا ،غل�ب على كل املجموعة صوت
الس�اردة التي تريد أن تبوح عن داخلها،
ولو تأملنا املونولوج لوجدناها تسرتسل
توقف وقد حس�نا ً فعل�ت ،إذ عندما
دون
ٍ
تتكلم النفس فإنها ال تحتاج إىل عالمات
توقف بل ال ب َّد أن ُيطلق الفضاء
قط�ع أو
ٍ
ٍ
الحكائ�ي على س�جيته وال ينبغ�ي أن
نضع فواصل أو استفهامات ،بل الحكي
الداخلي ال يحتاج إىل توق�ف ،وقد وجدنا
أن حديث النفس الداخيل كان عبارة عن
حال�ة من البوح املس�تمر ال�ذي يريد أن

يس�تمر بالتكلم دون أي ِة موانع تعرقله.
القص�ة األوىل الت�ي عنونته�ا القاص�ة
بعنوان (املهرج) والذي يشري العنوان إىل
مرسحة القصة عرب ش�خصيات مرسح
أق�رب منها قصة ،ألن تمثيل املوقف كان
بص�ورة حركية ال تكون إال عرب خش�بة
املسرح ،القصة من أولها حتى املفاجئة
األخيرة وه�ي ب�أن يقت�ل االب�ن وال�ده
ليتضح يف الس�طر ال�ذي يليه أن�ه حلمٌ ،
لك�ن ما داللة حل�م مقت�ل األب والبيت،
وتقول الجملة( :أفقت عىل صوت زوجي
ما رأي�ك يف البيت هل نشتريه) ،املتلقي
ً
مغزى آخر
س�يلمح أن القاصة ترمي إىل
غري م�ا أفصح عن�ه النص ،ول�و تأملنا
لوجدن�ا أن عناوين القص�ص كان ترمز
إىل الحلم بصور ٍة ظاهرة أو مضمرة مثل
قصة (طبيبي النفيس ،الجلسة الرسية،
أضغ�اث أحلام )...فاالش�تغال الرسدي
عبر الحل�م كان ُيش�كل س�مة واضحة
املعال�م عىل كل املجموع�ة .يقول األديب
ب�ول س�وديه :األدب ضمير اإلنس�انية
والنق�د ضمير األدب .ل�و تأملن�ا ه�ذا
القول وطبقن�اه عىل العمل األدبي ،فإننا
س�نكون أمام مس�ؤولية وضمير ،لذا،

يتحتم عىل الناقد أن ُيمعن يف النص جيداً،
ويرى اإلب�داع واالبتكار في�ه ،املجموعة
تعول على طريقة بنائي�ة واحدة ،وهي
الرسد بلغة ذات نربة واحدة ،فلم نش�هد
ً
حماس�ة يف الن�ص ،وجرينا ً
تصاع�دا ً أو
وراء ع�ادة كثير م�ن الكت�اب ،أنه�م
ينصه�رون بش�خصياتهم القصصي�ة،
وبين ذاتيته�م ،فرتى أن هن�اك تصادما ً
يك�ون بين نزع�ات ش�خصية الكات�ب
وشخصية قصتهَّ ،
لعل ما مي َز املجموعة
هذه أكثر ،ه�و أن خطابها خطاب يأخذ
اتجاه�ا ً وعظياً ،وه�ذا كان واضحا ً عرب
خطاب كل القصص أو اغلبها ،فنتساءل
ع�ن رس هذا الرتكي�ز واالهتمام بالقيمة
الوعظي�ة وإن عىل حس�اب فني�ة العمل
األدب�ي ،وقد ش�كل الحلم ركي�زة مهمة
يف ب�ث النص القي�م التي تري�د أن تبثها
ً
وس�يلة لرتس�ل
القاص�ة ،اتخذت الحلم
رس�ائل نصية للمتلق�ي ،فعملية التبادل
بين املنتج واملتلق�ي والناق�د كانت عرب
رس�ائل مبطنة عبر اللج�وء إىل االحالم
أو ما يقاربه�ا ويماثلها ،الرس�ائل التي
بثته�ا عرب االيح�اء الرمزي وعبر داللة
كل قصة تعط�ي انطباع�ا ً أن هناك لغة

بئر برهوت ...اشكالية التجنيس !
للسارد جابر حممد جابر
شوقي كريم
اختلط�ت االجن�اس االدبي�ة
والفني�ة بعضه�ا ببعض،محاولة
تقدي�م مايتفق ومفاهي�م التجديد
س�واءكان ه�ذا التجدي�د مبتك�را
حقيقي�ا يضيف لتاري�خ الرسد ما
يدفع باملتلق�ي متابعت�ه وااليمان
به،كأرث انس�اني يؤثر يف منظومة
الحياةالجمعي�ة،اوذاك ال�ذي وجد
ثم�ة طريق س�هل لنق�ل البنى من
تجارب اخرى،فراح ينقلها بحرفية
تقليدي�ة متقن�ة،او اح�داث بعض
التعديالت غير املهمة،ولكنها كما
يعتقد هو،خوف ان ال يتهم ويشار
إلي�ه بما اليري�د وال يرغب،تلك هي
محن�ة الرسدي�ات العراقية،من�ذ
بداياته�ا االوىل،لكنها ازدادت خرابا
وسوء،بعد مايسمى تغيريا،وظهور
طبق�ة م�ن الرساد،اطلق�ت على
وجوده�ا املهمشين ،والتهمي�ش
هنا بحسب ما يعلنون هو االبتعاد
االرادي او القسري ال�ذي ح�دث
تح�ت ارشاف النظ�ام الدكتاتوري
وارادته،لك�ن اولئ�ك الذين فاضت
قرائحه�م رسادا،ل�م يس�تطيعوا
تقديم رسديات خ�ارج املألوف،بل
نج�د ان ثمة الكثريم�ن الرتاجعات
داخ�ل ف�وىض النرش،.مس�تثنني
بع�ض االس�ماء الت�ي اوج�دت
له�ا مكانا واضح�ا ومهم�ا داخل
مس�احة الرسدي�ات العراقية،تلك
االش�كالية اوقع�ت البع�ض يف هم
الوج�ود واالس�تمرارية،وتقديم
م�ا يمك�ن ان ي�ؤرش حضوره�م
االبداعي،وم�ن ه�ؤالء الش�اعر
الس�ارد جابر محمد جابر،الذي بدأ
منذ منتص�ف الثمانينيات ش�اعرا
وس�ط ضجيج الش�عرية العراقية
ان�ذاك ،واختلاط مفاهيمه�ا
بين اكث�ر م�ن اتجاه،ولكنه�ا يف
عمومها،كان�ت تسير وتوجه من
خالل االتجاه السيايس الذي وجد يف
الشعر وس�يلة قتالية فاعلة كانت
خط�وات جابر بطيئ�ة وتحتاج اىل
تأم�ل وتدقي�ق واختي�ار اللحظ�ة
املناس�بة من اجل ول�وج قادر عىل

الثبات،وه�ذا م�ا فعل�ه الش�اعر
فعال،حي�ث اس�تطاع بعد س�نوات
تأكيد وج�وده الش�عري ،واتضاح
تجربته،م�ع االبق�اء على حصيلة
مهم�ة اليمك�ن ان يكون الش�اعر
منتجا مهما دونها،وهي التأمل،لم
يجد الش�اعر ان مس�احات الشعر
كافي�ة ملا يختلج يف أعماقه وازدياد
تجارب�ه حدة،بل وقس�وة يف مرات
كثرية،له�ذا اراد تجري�ب الرسدية
الروائية من خالل رسديته( ساللم
الصحو)الت�ي س�جلت حض�ورا
طيبا،لكن�ه ضم�ن واق�ع ضم�ن
منظومة االعتياد الشعري،وهاهو
يع�ود ثاني�ة،اىل تقدي�م تجرب�ة
مغاي�رة اذ يق�دم ملتلقيه مجموعة
من القص�ص القصرية جدا حملت
عتب�ة عنواني�ة مثيرة للتأمل( برئ
برهوت)ولك�ن هذا الن�وع الكتابي
الصعب جدايجب يتوافر رشوطات
اهمه�ا واوله�ا االيج�از والتكثيف
مكانيا وزمانيا،م�ع لغة مقتصده
وخواتي�م مغي�ارة تحم�ل رضب�ة
رسدي�ة ايقاظي�ة ،والن الش�اعر
ج�اء منطق�ة اش�تغال رسدي�ة
دقيقة،ظلت مرسوداته حائرة بني
ش�عريته،ورشوط السرد القصري
جدا،وهذا ما جعله يبتعد بقدر من
يستطيع عن ذاته الشعرية،مرتديا
مفاهي�م الرسد،حت�ى وان كان�ت
هذه املفاهيم بس�يطة،وهذا الفعل

منحه قوة فاعلة يف ولوج البساطة
يف اللغ�ة والثي�م الت�ي ماخرج�ت
ع�ن الواق�ع املع�اش واش�كالياته
السياسية واالجتماعية ظل السارد
يالح�ق مواجع�ه النفس�ية الت�ي
اختزن�ت الكثير ليق�وم بتدوينها
مش�هديا،بفعل توثيق�ي ممك�ن
االفادة منه يف قابل االيام،تلك املهمة
ارشن�ا اليها كثريا،وه�ي قصديات
تحول الرسدي�ة العراقية،اىل مهمة
التوثيق التاريخي،وهو دور ومهمة
ب�دأت تتضح من�ذ س�نوات،وتظل
قصص بئر بره�وت فاعلة ضمن
االع�م الس�ائد لكنه�ا ال تخلو من
رسديات قصيرة متميزة( محاولة
ارسق�ة امرأة ،الل�ص الثمل ،احالم
مؤملة) وس�واها،وثمة سؤال يراود
مخيلتي منذ زم�ن طويل ،ما الذي
يدفع بالكاتب سواء كان ساردا او
ش�اعرا االنتقال من مكان اشتغال
اىل آخ�ر هل ه�ي محاول�ة تحدي
ال�ذات ودف�ع اىل خط�اب مع�ريف
مغاي�ر،ام ه�و الح�اح التج�ارب
الت�ي تعاظمت حتى ف�اض كيلها
فاحتاجت اىل امكنة رصاخ جديده
تس�هم يف تبديد االح�زان وتوثيقها
ايضا؟
يف بئر برهوت،عم�ل جاب�ر محمد
جابر،عىل توثيق تجارب ذاته ،التي
ازدادت زحم�ة  ،فاوجد لها س�بال
للتدوين الذي يراه مناسبا.

ثاني�ة وخطابا ثاني�ا للناقد ،ه�ذه اللغة
موجهة للناق�د القارئ أو القارئ الناقد،
الذي يكون عينا ً مراقبة ملا ُيعرض أمامه
من نصوص ،الكاتبة تستخدم االيماءات
وعال�م الالوع�ي ليش�كل قلم�ا ً ملهم�ا ً
ألفكاره�ا الرسدية ،لنق�رأ لها يف قصة (
غروب الش�وق) إذ تقول فيه�ا :أنا أؤمن
بأن األرواح تتالق�ى ،وإن كانوا عىل بعد،
وإن ل�م ي َر أحده�م اآلخر م�ن قبل .هذا
الن�ص الذي انحرف عن الب�وح يف املنام،
ليك�ون االلهام عبر الالوع�ي ،وطريقة
ٌ
تنظير ال واعياً،
الحكاي�ة كانت كأنه�ا
و ُي�راد م�ن الحكاي�ة أن تلت�ز َم الصمت
إزاء السرد ،وليهيم�ن خط�اب الكاتب�ة
على الخط�اب القصصي ،فش�خصية
ً
متس�لطة وبقو ٍة عىل نزعة
الكاتب كانت
الش�خصية ،إذ لم تدعها تتحرك وفق ما
ه�ي عليه ،إن بن�اء الح�دث كان يتطلع
أو يتم�اىش مع أدلجة خط�اب القاصة،
فطريقة القص واحدة وإن تعدد األوجه،
ه�ي ذاتها عرب اللجوء إىل االحالم أو عالم
ُ
الق�راءة األوىل للن�ص تبني أن
الالوع�ي.
االنش�غال الرم�زي عرب هذه االس�لوبية
كان وراءه غرض�ا ً يتض�ح عن�د نهاي�ة
املجموع�ة وهو الخ�ط الواحد واملس�ار

الواضح ،لم تكن هناك منعطفات رسدية
وال عقبات متعثرة تعرقل مسرية القص
ً
جذوة
أثناء تط�وره ،التش�ويق كان أقل
ً
وحرقة من الحدث ،املوقف يس�تدعي أن
يكون الس�لوك أقوى من هذا ورد الفعل
يك�ون أكثر جرأة وحماس�ة مم�ا نراه،
ُ
امللمح الذي تشري إليه اتخذ قصد الوعظ
واالرشاد باس�تخدام لغة االحالم ،وحتى
طريقة رسد الحلم أثناء وبعد رسده ،هنا
ش�كل رسدية الحلم طريقة يف القص ،إذ
القاصة تحول�ت إىل صاحبة حكاية عرب
عملي�ة استرجاعية ،كأنه�ا تق�ص نبأ
الحل�م عىل أخرى ،وبه�ذه الطريقة كان
السرد يف كل املجموع�ة ،الالف�ت للنظر
وال�ذي يس�تدعي أن نتأم�ل في�ه هو أن
اللغة كانت بنفس الوترية التي انسجمت
وتأقلمت مع النزعة الشخصية للمنتجة،
فبين املنتج�ة وأحداث قصصه�ا عالقة
وش�يجة ،انتقلت إىل ال�ورق عرب االيحاء
املبارش والقصد الواضح ،الذين اش�تغلوا
عىل تقني�ة الرسد بلغة الحل�م عليهم أن
يعط�وا للتخييل قيمة أكبر وأرفع حتى
ال يكون الرسد مس�تهلكاً ،ألن اللغة هي
فكر والفكر ال يك�ون بعقل واحد موزع
عىل أجسام متعددة ،لنساير لغة القاصة
ولنمضي معه�ا ،س�نجد أن خط�اب
املجموع�ة كله�ا ينس�جم م�ع طبيع�ة
النزع�ة األيديولوجي�ة الت�ي تتخذه�ا،
وبعيدا ً عن موت املألف وبعيدا ً عن الذاتية
التي تهيمن عىل النص ،فإننا نلمح بهذه
املجموعة القصصية ( ال ليس جس�دي)
خطابا ً وراءه الكثري من املقاصد ،فالنص
يحم�ل أوج ًه متع�ددة ،وما ه�ذا الرتكيز
والتكثيف عىل أس�لوب الق�ص ولغته إال
لقيم ٍة تختلج يف ذاتية الكاتبة ،وأطلقتها
عىل ش�كل قصص وشخصيات وأحداث،
ً
نزعة ُتمث�ل املُنتج�ة ،التي
كون�ت كله�ا
أبدعت يف رسديتها الجديدة.

صدى تغريدات!..
د .وليد جاسم الزبيدي

بني بيتي ،وعينيكِ
ُ
الجرس املمت ّد
برزخ
ِ
نياط قلبي حتى رموشك
من
ِ
َ ُ
ّ
ُ
رق
تتعق ُب
تتوه خطوتي،
أجراس ط ٍ
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ٌ
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الشمس ،وآخ ُر نحو
درب نحو
ِ
ِ
ً
ُ
جريدة  ،عىل وسائد ليل
وضعت حنيني
أهمل ِته�اّ ،
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العاطلني
ُ
بطرق ُبدائي ٍة عىل أرصف ٍة
كتبت قصائدي..
ٍ
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َ
فكنتِ تهوين الحداثة يف التواص ِل
بني املرئي والالمرئي
ٌ
ْ
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فكرة
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ِ
ُّ
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ِ
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ُ
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ٌ
ْ
حروف ،وقصائ ُد،وصو ُر
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الجبّ ِح ٌ
ْ
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ْ
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ّ
عط ْ
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تحمل ال فتاتِ
ٍ
ُ
عشق
تبتهل نغماتِ
ٍ
عىل صدى( :تغريدات نخلة)!..

فاعلية مديات التلقي بني النصوص الشعرية و الرؤى األدبية
يف كتاب(رؤى ادبية) ،للمرتجم باسم العودة
قراءة :عبد الكريم عيسى
يتع�رض املفك�ر (بول ريك�ور) يف كتابه(عن
الرتجم�ة)  ،اىل ان عم�ل الرتجم�ة ه�و خدم�ة
سيدين”:الغريب داخل عمله ،و القارئ و رغبته
يف التملك .ويشري اىل ان املرتجم بني نارين :رغبة
الوفاء وشكوك الخيانة ،و يقرتح ريكور تسمية
الرتجم�ة بالضياف�ة اللغوي�ة و ماتحم�ل ه�ذه
العبارة من دالالت لغوية.
وعلى العم�وم  ،ان املرتجم (باس�م العودة)
ب�ذل جه�ودا كبيرا يف تمكنه من نق�ل املكافآت
اللغوية بش�تى مستوياتها وعنارصها اىل جانب
امعانه النظر يف نقل املكافآت االنفعالية الكامنة
يف البطانة الس�يميائية للغة و اشتغلت الرتجمة
لدي�ه بنق�ل اللس�اني_الثقايف عرب ثنائي�ة اللغة
املنقول منها و املنقول اليها  .فالثقافة لديه هي
بنية تحتي�ة لهذا النقل الثنائ�ي  .لذا حرضت يف
ترجماته البيئة األدبية و النفس�ية و الثقافية و
التداعيات لشتى النشاطات اإلنسانية للمجتمع
اإلنكليزي يف الثلث األخري من القرن الثامن عرش
و النص�ف األول للقرن التاس�ع عرش من خالل
اش�عار الشعراء الرومانس�يني من أمثال كولرج
وورد سورث وكيتس و شييل.
وق�د ن�ور ذهنية املتلقي من خلال انتقائه و
اضافته لرؤى و مداخلات نقدية ،مفعال عملية
الفه�م و االفهام للنصوص الش�عرية املرتجمة.
مما جعل من هذه الس�ياقات التي أوردها قوى
تم�ارس تأثرياتها يف اختي�ارات املكافآت يف فعل
الرتجمة.وعىل س�بيل املثال ،التبادلي�ة التأثريية
ملديات االتصال و التلقي للرؤى األدبية و النقدية
الت�ي أورده�ا لتعزيز فهم قصي�دة (غنائية عىل
جرة االغريقي) للش�اعر (جون كيتس) يف مايو
،1819فيورد ،مثال  ،باإلشارة اىل اللوحة الخالدة
عىل هذه الجرة ”:يصور واحدا بثالث شخصيات
يمث�ل الح�ب و الطموح والش�اعر وم�ن هؤالء
الثالثة،ت�م دم�ج الحب والش�اعر يف ه�ذا العمل
مع الرتكيز عىل الكيفي�ة التي تكون فيها الجرة
،كمنش�أة فني�ة إنس�انية ق�ادرة على االرتباط
بفك�رة الحقيقة .تهدف ص�ور الجرة املوصوفة
يف القصي�دة اىل تصويره�ا بوض�وح لالنش�طة
املشتركة :محاول�ة الت�ودد ،وصنع املوس�يقى
واألنشطة الدينية “...اىل مورد اخر حيث يتفاعل
ال�راوي مع الجرة بطريقة تش�به الطريقة التي
سيس�تجيب به�ا الناقد للقصي�دة  ،والتي تخلق
الغم�وض يف الخطوط النهائية للقصيدة الجمال

هو الحقيقة جمال الحقيقة.ص175-176
و تعم�ل املديات االثرائية للموجهات النقدية
لهذ الرؤى املالزمة لالش�عار على تحفيز ذهنية
تلقي جمهور املرتجم (باس�م العودة) و جعلهم
يدرك�ون قصديات�ه يف جع�ل ه�ذا الرتجم�ات
تتموضع متواشجة مع تداعيات واقعهم الراهن
:
“من هوالء القادمون اىل القربان ،
اىل أي مذبح اخرض ،أيها الكاهن الغامض،
انت تقود تلك البقرة الصغرية اىل السماوات
وكل جوانبها الحريرية مزينة بالوان الزهور؟
ماهذه البلدة الصغرية بجوار النهر او البحر
او جبل بني مع قلعة هادئة ،
هل افرغت من قومها هذا الصباح الديني؟
وبلدة صغرية ،شوارعك اىل االبد
سوف تصمت و ال روح تقول
ملاذا انت مهجورة يمكنك العودة ص173
فنالح�ظ تماهيا وتحايثا و تناظ�را يف التمثيالت
الش�عرية بين م�ا يح�دث للش�اعر يف عرصه و
جمهوره و مايح�دث للمرتجم يف واقعه املعارص
الراهن و مافيه من تداعيات نفسية و مجتمعية
وروحية وغريه�ا ؛ و يغذي ذلك من خالل الرؤى
األدبي�ة النقدي�ة الت�ي تعمل كموجه�ات قراءة
فاعلة يف استفزاز ذائقة التلقي.
فنالح�ظ رحلة استكش�افية كونية من خالل
الرسي�ة الحيوي�ة الكامنة قي ال�روح األبدية ملا
ه�و حيس لعنارص ه�ذه اللوحة الفني�ة الخالدة

املنقوش�ة عىل الجرة االغريقية ،وما تبثه تداوليا
من ش�فرات و رس�ائل عدي�دة و م�ا توفره من
دروس إنس�انية كونية ممتدة عرب حركة الزمان
و املكان .
وبن�اء على ذل�ك ،تنس�حب الي�ات التبادلية
التاثريية لفاعلية مدي�ات االتصال و التلقي بني
النص�وص الش�عرية و ال�رؤى األدبي�ة املالزمة
له�ا بمس�تويات متفاوت�ة يف الفه�م و االفهام
و التوصيل على جميع امل�واد املرتجمة يف كتاب
(رؤى أدبية ) لالديب و املرتجم باس�م العودة .
و أخيرا وليس اخرا ،وإن حصل هدم هنا او
هناك او وقوع املرتجم يف التقريرية او االنشائية
بمواضع معينة يف ترجماته النثرية او الش�عرية
يف هذا الكتاب ،بيدا ان السمة الغالبة عىل ترجمة
ه�ذه امل�واد حافظت عىل الس�مات الش�عرية يف
املوائم�ة بين األص�وات والرتش�يق واالختزال و
التكثي�ف وخل�ق متمم�ات مجازي�ة تعويضية
للخس�ارات يف املجازات و موس�يقى الشعر التي
امتلكه�ا الن�ص األصيل اثن�اء عملي�ة الرتجمة
.وت�دل العدي�د من املواض�ع الش�عرية بوضوح
على ان هنالك ش�اعر يتخفى وراءه�ا ويتدخل
يف الصياغ�ات انطالقا من ذائقته الش�عرية وما
لها من تواش�جات وتح�اور منتج مع النصوص
الشعرية يف لغتها االم .
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سلوكيات

افضل...هلم
مستقبل افضل...هلا
حنو مستقبل
حنو
التحك�م بالنفس ليس أمرا ً س�هالً ،ب�ل هو ربما
أصعب يشء يف هذه الحياة ،ومن ينجح بذلك فهو
يحقق ما وصفه الفالسفة باملهمة املستحيلة.
فيم�ا يلي بع�ض النصائح املس�اعدة على ذلك
وبشكل يفيدك:
 1إجبار نفس�ك عىل قراءة مل�دة معينة يوميا ً ،فمثالً لنقل أنك ترى مدة  30دقيقة هي املناسبة
وم�ن هناك تبدأ بإجبار نفس�ك عىل هذه القراءة
مهم�ا كان�ت الظ�روف املحيط�ة  ....حت�ى ل�و
كان اإلجب�ار  10دقائق عىل الق�راءة فاملوضوع
مقبول.
 2رف�ض العم�ل بأم�ر واحد أس�بوعيا تحب أنتقوم ب�ه  ،مثالً لو كنت ممن يذهب إىل الس�ينما
أس�بوعيا ً ال تش�اهد فيلم يف أحد األس�ابيع  ،ويف
األس�بوع الت�ايل عندم�ا ترى ش�يئا جميلا مثل
نوع من الحلويات تطلب�ه النفس ال تقم برشائه
وهكذا .
 3النوم يف ساعة محددة يف يوم معني  ،لنقل مثالًأنك تريد النوم الس�اعة  9مسا ًء كل ثالثاء ويجب
منذ تحديد ذلك اليوم والساعة ثم أن تلتزم.
 4إجبار نفس�ك على نوع طع�ام يف يوم معنيً
مثلا ال تأكل إال خض�ار وفواكه
خالل الش�هر ،

طبيبك يف بيتك

نص�ح طبي�ب األطف�ال يفغين�ي
تيماكوف بأنه يج�ب إعطاء األطفال
(فيتامني د) يف حال�ة ضعف املناعة،
وأنه إذا مرض الطفل ملدة ال تزيد عن
ثالثة إىل خمسة أيام ،حتى مع ارتفاع
يف درج�ة الحرارة ،فإن ه�ذا ال يعني
عىل اإلطالق مشاكل يف املناعة.
وأوض�ح أن هذا األمر رد فعل طبيعي
للجس�م ،وأن�ه ال توج�د مضاعفات
يف ش�كل الته�اب الجي�وب األنفي�ة
والته�اب األذن الوس�طى والته�اب
الشعب الهوائية.
وقدم طبيب األطفال بعض النصائح
حول كيفية حماية الطفل من نزالت

 10نصائح كي تسيطر على نفسك

 5تصرفات أكثر تأثريًا من الصراخ حني خيطئ طفلك!
يف أول أيام الش�هر مهما كان نوع الطعام األخر
املتوفر.
 5املشي مل�دة  10دقائ�ق يوميا ً فق�ط  ،الفرتةليس�ت طويلة لكن أجرب نفسك عليها يوميا ً ولو
لم يكن لديك سوى هذه الدقائق.
 6الخ�روج م�ن بيت�ك ملش�وار معني م�ن دونالهات�ف الخل�وي م�رة واح�دة يف الش�هر ،هن�ا
س�تدخل يف رصاع كبري مع نفس�ك وقلقك لكنك
مع الزمن ستصبح أكثر سيطرة...مرة واحدة يف
األس�بوع قم بهذا وأخربنا عن النتائج
 7مش�اهدة برنامج ممل جدا ً على التلفاز ملدة 10دقائق.
 8القيام بنش�اط يومي من�زيل ال تقوم به عادةومفيدة  ،مثل تمارين الصباح أو تنظيف األسنان
بالفرش�اة بعد كل وجبة أو حل�ق الذقن كل يوم
 ..أو جلي الصحون ل�و كنت رجالً أو مش�اهدة
مباراة كرة قدم لو كنت امرأة!.
 9ح�اول أن تكتب ما يجري مع�ك كل يوم ملدةش�هر فقط يف دفرت خاص ولو مالحظات.
 10اجلس صامتا ً عرش دقائق مرة يف األسبوع،من دون تلفاز وبهاتف مغلق ومن دون كومبيوتر
أو جهاز لوحي طبعاً.

فيتامينات حتمي األطفال من (كورونا)

الربد املتكررة.
وقال“ :اآلن ،عىل خلفية ارتفاع معدل
اإلصاب�ة بعدوى فيروس (كورونا)،
إذا كان الطفل يمرض بشكل متكرر،
فم�ن املعق�ول مس�اعدة املناع�ة
الطبيعية باس�تخدام إنرتفريون ألفا
املؤتلف عن طريق األنف.
كما الحظ الطبيب ،عندما يبدأ الطفل
يف الذهاب إىل روضة األطفال أو يأتي
هناك بعد اسرتاحة طويلة ،فإن نزالت
الربد أمر ال مفر منه تقري ًبا.
كيف يكون مرض الطفل؟
إذا كان مجرد س�يالن باألنف وسعال
وحمى ملدة ال تزيد عن ثالثة إىل خمسة
أيام ،ثم عاد الوضع إىل طبيعته ،فهذه

استجابة مناعية جيدة قياسية.
وأوض�ح الخبير أن�ه إذا ل�م يتمكن
الطفل من الخروج م�ن املرض لعدة
أس�ابيع ،وتحول إىل التهاب الش�عب
الهوائي�ة والته�اب األذن الوس�طى
والته�اب الجيوب والتهاب�ات قيحية
ومضاعف�ات أخ�رى ،فه�ذا يشير
بالفع�ل إىل أن مناع�ة الطف�ل ق�د
انخفضت.
وتاب�ع“ :ارتفاع درجة الح�رارة ملدة
ثالثة إىل خمس�ة أي�ام من املرض أمر
طبيعي ،ويف هذا الوق�ت ،يزداد إنتاج
اإلنرتفيرون وعوامل املناعة األخرى،
ً
ووفقا لذل�ك ،ال ينبغي خفض درجة
الح�رارة الت�ي تص�ل إىل  38.5درجة

لدى الطفل العادي (وليس الرضيع)،
وهذه ه�ي اس�تجابة درج�ة حرارة

احصلي على شعر مموج بسرباي ماء البحر

الجس�م للع�دوى عندم�ا يت�م قت�ل
الفريوسات”.

خلفض ضغط الدم ..عليك باستخدام خلطة التوابل العجيبة

فريق الباحثني س�يواصل املزيد من
التج�ارب واملراقب�ة على حيوانات
املختبر قب�ل املضي قدمً �ا إلجراء
تجارب رسيرية عىل البرش.
وأوضح دكتور ثانيكاتشاالم قائلاً :
“لقد اختربناها بنجاح عىل املعدالت
الناتج�ة ع�ن حالة ارتف�اع ضغط
ال�دم ولك�ن اله�دف الحقيقي هو
العمل عىل املرىض املزمنني”.
و يتكهن الباحثون بأن الخصائص
املضادة لألكس�دة يف خلط�ة توابل
گ�رم مصالح�ه ه�ي الس�بب وراء
خف�ض ضغ�ط ال�دم ومس�تويات
الكوليسرتول يف الدم.

و ُيعتقد ً
أيض�ا أن هذه الخصائص
نفس�ها للبهارات تس�اعد يف تقليل
االلتهاب�ات يف الجس�م ،والت�ي تعد
واحدة من الس�مات املميزة للعديد
م�ن األمراض ،حيث قال الباحثون:
“إنهم يرغب�ون يف تطوير البهارات
إىل أدوي�ة يمك�ن إعطاؤه�ا ملرىض
ارتف�اع ضغط ال�دم كبديل لألدوية
السائدة”.
أوراق الكاري
تضي�ف الدراس�ة أدلة إىل سلس�لة
م�ن األبحاث الت�ي تدافع عن فوائد
تناول التوابل الرتف�اع ضغط الدم،
حيث أش�ارت دراسات س�ابقة إىل

أن تن�اول أوراق ال�كاري يمكن أن
يفي�د صحة القلب عن طريق زيادة
تدفق ال�دم وتعزيز وظائف األوعية
الدموية.
ولك�ن تؤك�د أراء أخ�رى أن هن�اك
حاج�ة إىل مزيد من البح�ث لتأكيد
تأثريات خف�ض أوراق الكاري عىل
ارتفاع ضغط الدم.
الكركم
و أف�ادت دراس�ات أخ�رى تناولت
بالبح�ث آث�ار الكركمين والكركم
عىل ضغط الدم ب�أن تناول الكركم
أدى إىل خف�ض مس�تويات ضغ�ط
الدم االنقبايض ،ولكن ليس الضغط

االنبساطي.
و خل�ص الباحث�ون يف إح�دى
الدراس�ات إىل أن التحلي�ل التل�وي
الح�ايل يشير إىل أن تن�اول الكركم
يمكن أن يس�هم يف تحسين ضغط
الدم االنقب�ايض عند تناوله لفرتات
طوي�ل ،ولك�ن مازال هن�اك حاجة
إىل مزيد من الدراس�ات لتأكيد هذه
النتائج.
و عندم�ا يتراوح ضغ�ط الدم بني
 80 /120و ،90 / 140فربم�ا
يعن�ي ذل�ك أن الش�خص مع�رض
لخطر ارتفاع ضغ�ط الدم ويحتاج
إىل اتخ�اذ خط�وات ملن�ع املزيد من
املضاعف�ات ،و نادرًا م�ا ينتج عن
ارتفاع ضغط الدم أعراض صارخة،
مم�ا يعني أن الحال�ة غال ًبا ما تمر
دون أن يالحظها أحد حتى تتسبب
يف إلحاق رضر كبري بالجسم.
و أوض�ح جون مينجاي ،مس�ؤول
يف مؤسس�ة القلب الربيطانية قائلاً
أن هذا هو الس�بب يف اإلشارة إليها
(ح�االت ارتف�اع ضغط ال�دم) عىل
ً
مشيرا إىل أنه
أنه�ا قاتل صام�ت،
من املهم أن يتم فحص ضغط الدم
بشكل دوري ،خاصة إذا كان هناك
تاري�خ عائلي م�ن أم�راض القلب
والدورة الدموية.
و يف الح�االت الن�ادرة الت�ي تظهر
فيها أع�راض ارتفاع ضغ�ط الدم،
فإنه�ا عادة م�ا تش�مل الصداع يف
الصباح الباك�ر ونزيف األنف وعدم
انتظ�ام رضب�ات القل�ب وتغريات
الرؤية والطنني يف األذنني.

نصائح طبية

إليك كل ما تريد معرفته عن مشاكل ضروس العقل املدفونة

تعتبر آالم األس�نان مع الته�اب يف اللثة
وع�دم الق�درة على تن�اول أي مرشوب
س�واء كان دافئ�ا أو باردا ،م�ن عالمات
اإلصابة برضوس العق�ل املدفونة والتي
يجب فيها تدخل الطبيب.
كي�ف تعرف أن هناك مش�كلة يف رضس
العقل؟
تظه�ر بعض األع�راض التي تس�اعد يف
اكتشاف هذا األمر.
 .1أل�م يف الف�ك العل�وي أو الس�فيل هو
أول عالم�ة على أن رضوس العق�ل ب�ه
مشكلة.
 .2تشعر بإحس�اس بالضغط يف مؤخرة
فمك.
 .3يف بعض األحيان تصبح أنس�جة اللثة
حول رضس العقل حساس�ة ومنتفخة

وملتهبة.
ه�لخل�عرضسالعق�لرضوري؟
إذا تأث�رت رضوس العق�ل وأصبح�ت
غير ق�ادر على تنظفيها بس�بب األلم،
فف�ي ه�ذه الحالة يجب علي�ك التخلص

منه�ا ،وأيض�ا يف حالة التع�رض لبعض
املش�اكل كظهورها بشكل غري صحيح،
ولذا تخل�ص منها عيل الفور ،أو يف حالة
التعرض لدفنه داخل اللثة.
م�ا أس�باب اإلصاب�ة بضرس العق�ل

ق�د يك�ون الصراخ م�ن ردود الفعل
البديهي�ة ل�دى األه�ل لتأني�ب الطفل
عندما يخطئ وتحذيره من عدم إعادة
ه�ذا الخطأ مرة أخ�رى .لكن الرصاخ
ناهي�ك عن أنه قد يؤدي إىل مش�كالت
نفس�ية لدى طفلك والتي تظهر معه
ّ
الس�ن ،ق�د ال يك�ون
م�ع تقدم�ه يف
وسيلة مقنعة للتحذير والتوجيه دائمًا
وبخاصة إذا كان طفلك عني ًدا.
لذلك وتأكي� ًدا ّ
منا عىل أهمية التواصل
والنق�اش ّ
البن�اء بني األه�ل والطفل،
جئناك ببع�ض الترصفات التي تفوق
الرصاخ تأث ً
ريا يف الطفل ،تعرّيف إليها يف
هذا املقال:
أرس�مي حدو ًدا ل�ه لترصفاته وضعي
األنظم�ة ليتبعه�ا :أوالً ال يمكن�ك
الصراخ عىل طفل�ك وتأنيبه من دون
وضع�ك لقوانني تحفزين�ه عىل التقيد
بها .لذلك فرسي لطفلك ما هي األمور
املسموحة واألخرى املمنوعة باإلضافة
إىل النتائج السلبية التي تنجم عن عدم

التقيد بها.
ً
هادئ�ا طيل�ة
حافظ�ي على صوت�ك
الوق�ت :علّم�ي طفلك من�ذ صغره أن
يفهم من كلم�ة أو حتى نظرة واحدة
لكي ال تضطري يومً �ا للرصاخ عليه.
لذا فمجرّد نظ�رة تكفي ليفهم أنه قد
أخطأ يف مكان ما.
علّمي طفلك أهمية النقاش :وعامليه
ً
أيضا وكأنه راشد ،قويل له مثلاً الكبار
ال يفعلون ذلك وه�و بالطبع لن يكرّر
ذل�ك الخطأ ّ
ألنه يح�بّ أن يكون كب ً
ريا
يف نظرك وس�يكون بمستوى آمالك يف
املرة املقبلة.
ق�ويل له أنك س�تحزنني إذا لم يس�مع
كلمت�ك :وه�و بالتأكيد ل�ن يقوم بأي
يشء يحزن�ك فم�ن أغلى على قلب�ه
منك؟
قومي بتقوية عالقتك بطفلكّ :
ألن هذا
األمر سيجعله يحرتمك وال يتمرّد عليك
فأنتما صديقان مقرّبان ولن تحتاجي
يف املرة القادمة للرصاخ عليه!

لطلة ابهى....

سر االعشاب..

يعتبر م�رض ارتفاع ضغ�ط الدم
حال�ة مزمن�ة يمك�ن أن ت�ؤدي
إىل مجموع�ة م�ن أم�راض القل�ب
واألوعية الدموية ،من بينها النوبات
القلبية والسكتة الدماغية.
و تحتوي التوابل عىل مجموعة من
الخصائ�ص التي يمكن أن تس�اعد
الجس�م على التعامل م�ع ارتفاع
ضغط الدم وارتفاع الكوليسرتول.
و يف إحدى الدراس�ات ،التي أجرتها
جامع�ة رسي راماتش�اندرا يف
تش�يناي عاصم�ة والي�ة تامي�ل
الهندي�ة ،أظه�ر الباحث�ون أن
مجموع�ة تواب�ل تش�مل الزنجبيل
والهيل والكمون والفلفل ،يمكن أن
تخفض ضغط ال�دم املرتفع ،وقال
الباحثون“ :إن مزيج التوابل يمكن
أن يس�اعد يف علاج ضغ�ط ال�دم
بشكل طبيعي”.
و يطلق عىل مجموعة خليط التوابل
الح�ارة اس�م“  “ agaram mas
 ”laأو “گ�رم مصالح�ه” ،وتعن�ي
گ�رم “الح�ارة” يف اللغ�ة الهندي�ة
ومصالحه تعني “خليط”.
و يف هذا الس�ياق ،فق�د قال دكتور
ثانيكاتش�االم“ :تس�تخدم ه�ذه
التواب�ل بكمي�ات معين�ة يف أجزاء
كثيرة من والية تامي�ل نادو لعالج
ضغ�ط الدم ولكن ال يوجد إثبات أو
بحث علمي”.
و أض�اف” م�ن خلال الدراس�ة،
الت�ي قام به�ا وزملاؤه الباحثني،
تم التوص�ل إىل “نتائ�ج هائلة عىل
ً
مشيرا إىل أن
فئران التج�ارب”،
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املدفون؟
 .1صغ�ر حج�م الف�ك يع�د م�ن أب�رز
األسباب.
.2عوام�لوراثي�ةيفالعائل�ة.
م�ا أع�راض اإلصاب�ة بضرس العق�ل
املدفون؟
 .1اإلصابة بالصداع.
 .2تورم يف الفك.
 .3رائحة الفم الكريهة.
 .4عدم القدرة عيل التحدث.
ما عالج رضس العقل املدفون؟
الجراحة تعد ه�ي الخيار األمثل يف حالة
وج�ود رضس العقل مدفون داخل اللثة،
أما يف حالة وجود مش�كلة سطحية فيه
فتكون إزالت�ه والتخلص منها هي الحل
األمثل.

ن كن�ت م�ن الفتيات الالتي تعش�ق
الش�عر املم�وج ،فه�و يش�عرها
بالنش�اط والحيوي�ة واإلنطالق ،كما
أنه يظهر الش�عر بش�كل أكثف مما
ه�و عليه .سبراي م�اء البح�ر من
الخلط�ات الطبيعية البس�يطة التي
ستس�اعدك يف الحص�ول عىل ش�عر
مم�وج دون ح�رارة .فق�ط اتبع�ي
الخطوات األتية:
املكون�ات الت�ي س�تحتاجينها لعمل
سرباي ماء البحر:
 ١كوب ماء دافئ
 ١ملعقة صغرية ملح البحر
 ١ملعقة صغرية زيت جوز الهند
 ١/٢ملعق�ة صغيرة ج�ل أو حمام

كريم
بخاخ
طريق�ة عم�ل سبراي م�اء البح�ر
للشعر املموج:
 -١ضعي املاء الساخن يف البخاخ.
 -٢اضيف�ي املكون�ات الس�ابقة إىل
العبوة ورجيها جيدا.
 -٣انث�ري الرزاز عىل ش�عرك الجاف
أو املبت�ل قليال وافركيه برفق إىل أعىل
حت�ى تحصيل على تمويجة الش�عر
التي ترغبني فيها.
يمكنك وضع السرباي بعد االستحمام
أو قب�ل الخروج من املنزل وسترين
كيف أصبح ش�عرك مموج�ا وكثيفا
دو انتفاش مزعج.

املطبخ ..

حلى املكونني
املكوّنات
ّ
مقطع -
ش�وكوالتة س�وداء
لوحان
ّ
مقطع  3 -علب
بسكويت
نصائح
جربي تحضري هذه الحلويات
الس�هلة بوصفاتنا:الرباوني�ز
بالجوز أو البان كيك.
طريقة العمل
 ضع�ي الش�وكوالتة علىحمام مائي ثم قلّبيه من وقت
اىل آخر حتى يذوب تماماً.
 ابع�دي الق�در ع�ن النار ثماسكبي الشوكوالتة فوق قطع
البس�كويت واخلط�ي جي�دا ً

حتى تتجانس املكونات.
 و ّزعي خليط البس�كويت يفقالب مغلّف بورق الزبدة.
 ادخلي القال�ب اىل الثالج�ةواتركي�ه لح�وايل س�اعة عىل

األقل حتى يجمد.
 اخرج�ي القال�ب م�نالثالجة ثم قدمي البس�كويت
بالش�وكوالتة مب�ارشة على
سفرتك.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

حتذير من احتواء أمحر الشفاه على مواد ضارة بالصحة

أكدت الهيئة األملانية الختبار السلع من احتواء بعض
مستحرضات أحمر الشفاه عىل مواد ضارة بالصحة،
وجاء ذلك بعدما قامت الهيئة بإجراء اختبار شمل 17
منتجاً.
وأوضحت الهيئة أن بعض مستحرضات أحمر الشفاه
تحت�وي عىل م�ادة ثاني أكس�يد التيتاني�وم ،التي قد
يؤدي ابتالعها بانتظام أثناء تطبيق أحمر الش�فاه إىل
ح�دوث تلف باملادة الجيني�ة للخاليا ،ومن ثم اإلصابة
بالرسطان.
ويمك�ن معرفة ما إذا كان أحمر الش�فاه يحتوي عىل
ثاني أكسيد التيتانيوم من خالل الكود (،)CI 77891
والذي غالبا ما ُيضاف إليه ثاني أكسيد التيتانيوم.
وم�ن املواد الض�ارة بالصحة يف بعض مس�تحرضات
أحم�ر الش�فاه ما يع�رف بالزي�وت املعدني�ة ،والتي

يش�ار إليها أيضا باسم مكونات ( )Moshأو (الزيوت
املعدنية املشبعة بالزيوت الهيدروكربونية).
ويش�كل ابتالع هذه املواد بانتظام خطرا ً عىل الصحة،
حيث ُيعتقد بأنها مواد مرسطنة.

تدبري منزلي

 5نصائح للتخلّص من فوضى املطبخ

تس�بب الفوىض الش�عور بالتوتر لدى رب�ات املنازل،
خصوصا ً يف حال اجتاحت الكراكيب املطبخ .لذا نقدم
يف السطور اآلتية  5نصائح ملنع الفوىض من االنتشار
يف املطبخ ،والحفاظ عىل هذا الحيّز منظماً:
ّ
يفض�ل جمع العل�ب والقواري�ر الفارغ�ة القابلة
.1
لالس�تخدام م�رّة أخ�رى ،م�ع حفظه�ا يف صنادي�ق
محكمة عوضا ً عن بعثرتها يف أرجاء املطبخ.
 .2يس�تدعي حوض الجلي العناية ،من خالل تنظيف
األطب�اق من بقايا األطعم�ة قبل وضعها في�ه؛ علما ً
بأنها قد تتسبب يف انسداد الحوض.
ُ .3يستحسن تخزين البهارات يف علب تحمل أسماءها
لتوضي�ح محتوياته�ا ،وترتيبها عىل الرفوف حس�ب
النوع واالستخدام.
ُ .4ينصح بتخصيص خزانة لحفظ األدوات الكهربائية

املس�تعملة أثن�اء الطه�ي ،كالخالط والعص�ارة ،مع
الح�رص على إعادة كل غ�رض منه�ا إىل مكانه فور
االنتهاء من تنظيفه.
 .5تفيد االس�تعانة بالحامل املعدن�ي لألواني ،لرتتيب
املالعق وأدوات الطهي.
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غزل عراقي

الحمل

ردت طيف��ك يل��وح بي��وم م��ا لــــــــــ��ح
وطع��م ف��ركاك ص��ار ه��واي مالـــــــ��ح
بع��د م��اادز رس��اله وم��ا الـــــــــــــــ��ح
الن كلم��ا ادز مت��رد عليـــــــــــــــــ��ه
اذا راي��د عش��ك ش��د روح��ك بغربــــي��ل
م��وش به��زه وح��ده تطي��ح م��ن عنــ��ده
م��كان الب��ي كعدن��ه زرع��ت ب��ي عاك��ول
حت��ى لغي��ر واح��د م��ا تص��ح كعــــ��ده !!

تكث�ر املطالب واملس�ؤوليات هذا الي�وم ،ولذلك
تش�عر بالضغ�ط واالكتئ�اب .تش�عر أن الزمالء
يس�تغلون اجتهادك .هذا األمر قد يدفعك للتفكري يف
ب�دء مرشوع خاص بك .هذه فك�رة جيدة ولكن الوقت
غري مناس�ب لتنفيذه�ا .انتظر أياما قليل�ة حتى ترتب
أمورك.

الثور

الظروف التي تمر بها اليوم قد تجعلك تشعر
أنك مضغ�وط جدا .تخاف من الناس بطريقة
غريب�ة الي�وم ،ولك�ن ننصح�ك ب�أال تترك هذا
الخوف يس�يطر علي�ك .ال تهرب م�ن الواقع بل كن
صامدا وواجه مش�اكلك وتحداها .ابتع�د عن الكافيني
والكحوليات.

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء

الوق�ت مناس�ب ج�دا لتنفي�ذ الخط�وات
الرضورية واملس�اعي من أجل تثبيت موقعك،
أو قط�ف ثم�ار جه�ودك الس�ابقة ،أو الحصول
عىل منصب يلي�ق بك .تولّد الثق�ة املتبادلة يف حياتك
الش�خصية مش�اريع مشتركة مع الحبي�ب أو الزوج
ونش�اطات تترك ذكري�ات .تس�وّي كل م�ا كان يعيق
انسجامك مع الطرف اآلخر.

السرطان

هل اتبعت من قبل برنامجا غذائيا معينا؟ إذا
كنت قمت بأحد الربامج بالفعل ،ربما تنظر إىل
نفسك يف املرآة اليوم ،وألول مرة ترى أنك أصبحت
أقل وزنا .ترتفع معنوياتك اليوم بسبب هذه النتائج
املرضي�ة .ال تجعل النتائج تصيبك بالغرور ،بل اس�تمر
واتبع النصائح.

األسد

إذا لم تفكر من قبل يف الرس�م أو الغناء أو أي
نوع من أنواع الفن ،فقد حان الوقت للمشاركة
يف بعض األنش�طة الفنية .إذا لم تشارك من قبل
يف مثل هذه األنشطة ،ننصحك بالبحث عرب االنرتنت
عن املعلومات التي تحتاجها أو باملش�اركة يف أي ورشة
عمل قريبة من منزلك.

العذراء

خ�ذ بزمام األم�ور بيديك وال تتردد يف فرض
وجه�ة نظ�رك يف العم�ل  .تدع�و الرشي�ك إىل
رفقتك وقضاء أوقات ممتعة لتنس�يه األلم الذي
س�ببته له .إذا كنت تس�أل من املس�ؤول عن تدهور
وضع�ك الصح�ي ،فالجواب ه�و أنت ،بس�بب إهمالك
وعدم اتباعك لنصائح الطبيب.

الميزان
من الس�هل عليك اليوم التعبري عن مشاعرك
لش�خص م�ا .إذا كنت فكرت يف أم�ر ما خالل
األي�ام املاضي�ة ،س�يكون لدي�ك الج�رأة للتعبري
عن�ه بال�كالم .أنت قادر عىل رس�م صورة ملش�اعرك
الحقيقية.عرب عن نفسك بكل ثقة وإال ستجد نفسك ال
حول لك وال قوة فيما بعد.

العقرب

ق�د تعث�ر على الح�ب ال�ذي تبحث عن�ه مع
األصدق�اء .أن�ت ش�خص رسي�ع البديه�ة
بطبيعت�ك ،ولذل�ك ربما تس�تطيع ق�راءة أفكار
أصدق�اء ومعرف�ة مطالبه�م ورغباته�م دون أن
يتحدث�وا عنه�ا .ال تتعجب إذا أصبح�ت أكثر قربا ممن
حولك .ربما يمدك األطفال بقدر من الدفء والحب.

القوس

يوم مش�حون باالتص�االت .تتلق�ى إيميالت
ورس�ائل م�ن أقرب الن�اس إليك .ربم�ا ترتب
أو تنظ�م اجتماع�ا أو حفل�ة مفاجئة .ستش�عر
بالتف�اؤل والحماس وس�تؤثر يف املحيطين بك .كما
أنك تتميز اليوم بأنك تس�تطيع أن تستش�عر ما يحدث
مع من حولك وتساعدهم.

الجدي

تش�عر بأنك تلمس مش�اعر وقل�وب اآلخرين
دون أن يتحدث�وا أو يخبروك عم�ا بداخله�م.
تحقق النجاح يف عملك اليوم.
ال وج�ود لحزن وكآب�ة يف يومك هذا ،ولك�ن يا ترى
م�ا الس�بب؟ ربما لن تج�د س�ببا واضحا له�ذا التغري
املفاجئ.

الدلو
تش�عر أنك محب للحياة ولديك رغبة يف تجديد
عالقتك مع الحبيب ولذلك تفكر يف السفر معه
إىل مكان هادئ يف بلد آخر.
يوم مناسب لرتتيب س�هرة مختلفة مع صديق لك.
كل الدالالت الفلكية تشري إىل أن هذا الصديق مخلص لك
ويبادلك نفس املشاعر.

الحوت

ت�زورك الي�وم مجموعة من األصدق�اء الذين
ال يهتم�ون إال بق�راءة الكت�ب النفس�ية
وامليتافزيقي�ة .س�تناقش معه�م العدي�د م�ن
املوضوع�ات املهمة التي من املمك�ن أن تغري نظام
حيات�ك بالكامل .ال تنزعج اليوم إذا وجدت انك تس�مع
أكثر مما تتكلم.

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1795اقتسام بولندا ما بني االمرباطورية
الروسية والنمسا وبروسيا.
 - 1917قي�ام ثورة أكتوبر يف روس�يا والتي
أدت إىل إعتالء البالشفة سدة الحكم.
 - 1929انهيار مؤرش وول ستريت ،واعترب
ذلك كأول خطوة لالزمة االقتصادية العاملية
يف ثالثينيات القرن العرشين.
 - 1934مهاتما غاندي ينسحب من املؤتمر
الوطني الهندي.
 - 1940زعي�م الدولة الفرنس�ية املارش�ال
فيلي�ب بيت�ان يلتق�ي م�ع الزعي�م النازي
أدولف هتلر.
 - 1945انضم�ام أكثر من  26دولة إىل االمم
املتحدة منها الس�عودية ومصر والواليات

املتحدة والصني وسوريا ولبنان.
 - 1954إعالن حالة الطوارئ يف باكستان.
 - 1956توقي�ع بروتوك�ول س�يفرز بين
إنجلرتا وفرنس�ا وإرسائيل والذي رسم دور
كل دولة خالل العدوان الثالثي عىل مرص.
 - 1964اململك�ة املتح�دة تمنح االس�تقالل
لزامبيا.
 - 1970الكونغرس يف تشييل يختار سلفادور
أليندي ذو االتجاه ماركيس لرئاسة البالد.
 - 1980رئي�س إرسائي�ل إس�حاق ناف�ون
ي�زور مرص عقب معاهدة السلام املرصية
االرسائيلية وزي�ارة الرئيس املرصي محمد
أنور السادات للقدس.
 - 1987انفج�ار يف مكات�ب رشك�ة طريان

بان أمريكان يف الكويت ،ولم يؤد الحادث إىل
وقوع خسائر برشية.
 - 2003آخر رحلة لطائرة كونكورد الطائرة
الوحيدة ف�وق الصوتية م�ن نيويورك نحو
فرنسا.
 - 2012الس�ودان يته�م إرسائي�ل بقصف
مصن�ع لالس�لحة يف العاصم�ة الخرط�وم
باس�تخدام أرب�ع طائرات عس�كرية ،وهو
ْ
مواطنين وإصابة ثالث
ما تس�بب يف مقتل
بجروح خطرية.
 - 2013اعالن اكتش�اف مجرة زد  8جي أن
دي ، 5296وهي أبعد مج�رة معروفة حتى
االن؛ حي�ث تبعد  1,13مليار س�نة ضوئية
عن االرض.

اختبارات شخصية

حقق السعادة من خالل طريقة المرآة!!

نتع�رف يف هذا املوضوع على كيفية تحقيق الس�عادة وتحويل األعداء
إىل أصدق�اء باس�تخدام طريق�ة امل�رآة وذلك بحس�ب م�ا تبينه خبرية
التنمي�ة الذاتية ،كارين إلري ،وتعني طريقة املرآة ،وضع نفس�ك مكان
عدوك أو الش�خص ال�ذي يتعمد إيذائك وإزعاجك ،لي�س بمعنى تقديم
مربر له ،بل بمعنى فهم نفسك أكثر ،ونزع صفة العداوة البرشية عنه،
وجعله أقرب ليشء أو حادث ال تشعر نحوه بتوتر أو غضب كبري ،وذلك
بالخطوات التالية:
• اكتب يف ورقة أمامك أمرا ً قام به شخص ألذيتك وإقالقك أو استفزازك،
واسمه ،حلل األمر وافهم السبب الذي أغضبك أو أشعرك باألذى منه.
• قم بش�طب اس�مه ،واكتب اس�مك عوضا ً عن ذلك ،تب�دأ هنا بوضع
أس�اس طريقة امل�رآة ،وعلي�ك الرتكيز على تصور نفس�ك يف الوضع
املعاكس عوضا ً عن أن تكون املتعرض لألذى ،فأنت كأنك تقوم به.
• حاول أن تس�أل نفس�ك ،ملاذا فعلت م�ا فعلت ،وكأن�ك أنت من قام
بالفع�ل ال�ذي ضايقك باألس�اس ،عليك عي�ش فكرة أن�ك أنت هو يف
ترصف�ه ،وكن رصيحا ً من نفس�ك ملحاولة اإلجاب�ة املنطقية عىل هذا
السؤال.
• تخيل ما الذي يمكن أن تقوله لش�خص مقرب إن قام بنفس الفعل،

قصة وعربة

يجعلك هذا أكثر إحساسا ً وتفهما ً للموضوع.
• اكت�ب ما تعلمته مما س�بق من الخط�وات ،وردد ما تعلمته يف رسك
ملرات متعددة يومياً ،تس�اعدك هذه الطريق�ة عىل تثبيت ما تعلمته يف
ذهنك ،والتعامل الذكي مع األمور عوضا ً عن الشحن العاطفي.
• يف النهاية ،اشكر عدوك يف رسك ،كونه ساعدك عىل رؤية نفسك بشكل
أعمق ،وفهم ما يجب تغيريه ،عليك نزع الصفة الش�خصية عن عدوك،
واعتباره فكرة أو تحدياً ،وهنا فقط عليك شكره يف رسك بصدق.

الى الذين باعوا ضمائرهم (قصة حقيقية)
أثناء وجود االستعمار الربيطاني
يف الهند ،حدث أن ضابطا بريطانيا
صفع مواطن�ا هنديا عىل وجهه،
فكانت ردة فع�ل املواطن الهندي
أن صف�ع الضابط ب�كل ما يملك
من قوة وأسقطه أرضا .
ومن هول الصدمة املذلة انسحب
الضابط من املكان وهو يستغرب
كي�ف تج�رأ مواط�ن هن�دي عىل
صفع ضابط يف جيش امرباطورية
ال تغي�ب عنه�ا الش�مس ،واتجه
إىل مرك�ز قيادت�ه ليحدثه�م بم�ا
حصل ،ويطلب املس�اعدة ملعاقبة
هذا املواط�ن الذي ارتكب جرما ال
يغتفر .
لكن القائ�د الكبري هدأ من روعه،
وأخ�ذه إىل مكتبه ،وفت�ح خزينة
ممتلئ�ة بالنق�ود وق�ال للضابط
 :خ�ذ من الخزينة خمس�ون الف
روبية ،واذهب إىل املواطن الهندي
واعت�ذر من�ه عىل م�ا ب�در منك،
وأعطه هذه النقود مقابل صفعك
له.
ج�ن جن�ون الضاب�ط وق�ال
مس�تنكراً :ان�ا م�ن ل�ه الح�ق يف
صفع�ه وإذالل�ه ،لق�د صفعن�ي
وهو ال يملك الحق ،هذه أهانة يل،
ولك ،ولجيش صاحبة الجاللة ،بل
أهانه لصاحبة الجاللة نفسها.
ق�ال الضاب�ط الكبير للضاب�ط
الصغري  :اعترب هذا أمرا ً عس�كريا ً
علي�ك تنفيذه دون نق�اش ،امتثل
الضابط ألوامر قائده ،وأخذ املبلغ
وذهب إىل املواطن الهندي وعندما
عثر عليه قال له:
 ارج�و أن تقب�ل اعت�ذاري ،لقدصفعت�ك ورددت يل الصفع�ة،
وأصبحن�ا متس�اويني ،وه�ذه
خمس�ون ال�ف روبي�ه هدية مع
اعتذاري لك.
قب�ل املواط�ن الهن�دي االعت�ذار
والهدية ونيس انه ُ
صفع عىل تراب
وطنه من مستعمر يحتل أرضه.
كانت الخمسون الف روبيه يف تلك

الفرتة تعترب ثروة طائلة ،اشترى
املواط�ن الهندي بج�زء من املبلغ
منزال ،وج�زء احتفظ ب�ه ،وجزء
اشترى به “ركش�ة”( ،الركش�ة
وس�يلة نق�ل أج�ره بثلاث عجل
يس�تخدمها الهنود يف تنقالتهم)،
واس�تثمر ج�زء يف التج�ارة ،ويف
وس�ائل النقل ،وتحسنت ظروفه،
واصب�ح م�ع م�رور الوق�ت من
رجال األعم�ال ،ونسي الصفعة،
لك�ن اإلنجلي�ز لم ينس�وا صفعة
الهندي للضابط.
وبع�د فرته م�ن الزمن اس�تدعى
القائ�د االنجلي�زي الضابط الذي
ُ
صفع وقال له:
 أتذك�ر املواط�ن الهن�دي ال�ذيصفعك ؟؟.
قال الضابط :كيف أنىس ؟؟!!.
ق�ال القائد  :ح�ان الوقت لتذهب
وتبح�ث عن�ه وب�دون مقدم�ات
اصفع�ه أم�ام أكبر حش�د م�ن
الناس.
ق�ال الضاب�ط  :لق�د رد الصفعة
وهو ال يملك ش�يئا ،أما اليوم وقد
اصب�ح م�ن رج�ال األعم�ال وله
أنصار وحراس ،فهو لن يصفعني
فقط بل سيقتلني.
ق�ال القائد لن يقتلك ،اذهب ونفذ
األمر بدون نقاش.
امتث�ل الضاب�ط ألوام�ر قائ�ده
وذه�ب إىل حي�ث الهن�دي ،كان
حول�ه أنصاره وخدمه وحراس�ه

وجم�ع م�ن الن�اس ،فرف�ع يده
وب�كل م�ا يمل�ك من ق�وة صفع
املواطن الهندي على وجهه حتى
أسقطه أرضا.
لم تبدر من الهن�دي أي ردة فعل،
حت�ى أنه لم يجرؤ عىل رفع نظره
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هـــــل تعلــــــم
هل تعلم
1الس�مك :انه إذا ش�مه الس�كران رجع إليه عقل�ه وزال عنهسكره .
2الجمل :ليس للجمل مرارة  ،،،ومن عجيب أمر الجمل ان كلالحيوان�ات لها م�رارة ـ إال االبل و لذلك يكثر صربها س�بحان
الله.
3شجرة الدخان :يف مدينة أونومن اليابانية شجرة عجيبه إذاغابت الشمس خرج من جوفها دخان.
4من مكتشفات العلم :ان فوق ظهر الباعوضة تعيش حرشةصغيره الترى بالعني املجرده ـ ( أن الله اليس�تحي أن يرضب
مثالَ مابعوضه فما فوقها ).
5الخنزير :هو املخلوق الوحيد الذي اليستطيع النظر للسماء6التفاحة :للتفاحة خاصية مؤثرة أكثر من الكافيني يف ابقاءالشخص مستيقط حتى الصباح.

سودوكـــو

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

يف وجه الضابط االنجليزي.
انده�ش الضابط وعاد مرسعا إىل
قائده .
ق�ال القائ�د للضاب�ط  :إن�ي ارى
على وجه�ك عالم�ات الدهش�ة
واالستغراب ؟؟.
قال :نعم يف املرة األوىل رد الصفعة
بأقوى منه�ا ،وهو فقري ،ووحيد،
والي�وم وه�و يملك م�ن القوة ما
ال يمل�ك غريه لم يج�رؤ عىل قول
كلمه فكيف هذا ؟
ق�ال القائ�د االنجلي�زي  :يف املرة
األوىل كان ال يمل�ك إال كرامت�ه
ويراه�ا أغلى م�ا يمل�ك فداف�ع
عنها...أما يف املرة الثانية وبعد ان
باع كرامته بخمسين ألف روبيه
فهو لن يداف�ع عنها فلديه ماهو
أهم منها.

كلمات متقاطعة
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ألول مرة على مسرح سندباد الند يف بغداد

إليسا بعد حفلها :من أمجل وأحلى احلفالت «شك ًرا بغداد»

عـين على العالم
السيارات الكهربائية تستحوذ على
“خمس” المبيعات في االتحاد األوروبي

اس�تحوذت الس�يارات الكهربائي�ة عىل “خم�س” املبيع�ات يف االتحاد
األوروب�ي وذل�ك خالل الربع الثال�ث من العام الجاري ،حيث اس�تمرت
املبيع�ات يف االرتف�اع بينما تراجعت س�يارات الوقود األحف�وريً ،
وفقا
لبيانات املبيعات الصادرة من قبل منظمة تجارية.
وقال�ت الرابط�ة األوروبية ملصنع�ي الس�يارات  ،أو  ، ACEAالتي تمثل
كربى رشكات تصنيع الس�يارات والش�احنات والحافالت يف أوروبا :إن
مبيعات الط�رازات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالكهرباء يف جميع
أنحاء االتحاد األوروبي شكلت ما يقل قليالً عن  19٪من إجمايل املبيعات،
وقد قفزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة
 57٪تقري ًبا لتصل إىل أكثر من  212000وحدة  ،بينما ارتفعت املوديالت
الهجين�ة املوصول�ة بالكهرباء بنس�بة  43٪تقري ًبا لتص�ل إىل أكثر من
 197000وحدة.
وه�ذه وترية نمو أبط�أ مما كانت عليه يف ع�ام  2020عندما تضاعفت
املبيعات ثالث مرات تقري ًبا من قاعدة منخفضة ،لكنه يقارن بانخفاض
بنس�بة  35٪يف مبيعات الس�يارات التي تعمل بالبنزي�ن  -والتي ال تزال
األكث�ر مبي ًعا وتمثل ما يقرب من  40٪من إجمايل املبيعات  -وانخفاض
بأكثر من  50٪لسيارات الديزل خالل الربع.

أحيت النجمة ،إليسا ،حفال غنائ ًيا،
الجمعة ،يف بغداد ،ألول مرة عىل مرسح
سندباد الند ،وقدمت إليسا خالل الحفل
باقة من أجمل أغانيها ،ونرشت إليسا
فيديو عرب حسابها عىل إنستجرام من
الحفل ،وكتبت عليه ،قائلة« :من أجمل
الحفالت ..شكرًا بغداد».
كما تحيي النجمة ،إليسا ،حفالً غنائ ًيا
عىل مرسح أوملبيا يف باريس يوم  6نوفمرب،
وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عرب
حسابها عىل انستجرام« :للمرة الثالثة يف
أوملبيا ال يمكنني االنتظار ألراكم جميعا».
ووقفت إليسا عىل مرسح أوملبيا للمرة
األوىل يف العام  2017واملرة الثانية كانت
يف العام  ،2019وحققت حفالتها وقتها
نجاحا كبريا ،وتستعد للمرة الثالثة للوقوف
عىل املرسح نفسه يف نوفمرب.
كما شوقت النجمة ،إليسا ،جمهورها

أثارت النجمة اللبنانية ،نادين
نسيب نجيم ،جدالً واسعا ً قبل
أيام بسبب ترصيحها األخري يف
مهرجان «الجونة» ،وتعبريها
بكلمة «خرائية» عن سؤال عن
ثان من
إمكانية تجهيز جزء
ٍ
مسلسل «عرشين عرشين».
ورغم محاولة
ا إل عال مي
تصحيح
ا لكلمة ،
أرصّ ت نجيم

أعل�ن الرئيس األمريكي الس�ابق،
دونال�د ترام�ب ،إطالق�ه لتطبيق
جديد خاص به للتواصل االجتماعي
باسم “تروث سوش�يال” (Truth
 )socialالذي قال“ :إنه س�يتحدى
رشكات التكنولوجي�ا الكربى مثل
(تويرت) و(فيس بوك) التي منعته
من التفاعل عرب منصاتها.
ووفق�ا ملا ج�اء يف بي�ان صحفي
وزعت�ه مجموعة ترام�ب لإلعالم
والتكنولوجيا اململوكة له ورشكة
ديجيتال وورلد أكويزش� ن iDig
 ،tal World Acquisitionوه�ي
رشك�ة اس�تحواذات خاصة ،فإن
التطبي�ق الجديد ستنش�ئه رشكة
جديدة تش�كلت بموجب االندماج
بني الرشكتني.
وق�ال ترام�ب يف بي�ان مكت�وب:
“نعيش يف عالم أصبح فيه لطالبان

ابتكار أسرع جهاز للكشف عن سموم
تلوث المواد الغذائية
ابتك�ر االختصاصيون يف جامع�ة األورال الفدرالية الروس�ية ،بالتعاون
م�ع العلماء ال�روس اآلخرين ،أرسع طريقة يف العالم للكش�ف عن مادة
النيرتوبنزول ،والتي تعد سما شديد الخطورة قد يلوث العسل وغريه من
املواد الغذائية.وحسب باحثي الدراسة ،فإن الطريقة الجديدة تتميز بدقة
غري مسبوقة وقدرة فائقة عىل التحليل.يذكر أن النيرتوبنزول هو مركب
ش�ديد الخطورة وله تأثير قوي مرسط�ن ويصعب تحيي�ده كيميائيا،
وإنه يس�تخدم عىل نطاق واس�ع يف الصناعة الكيميائي�ة كمادة مذيبة.
وتعد مراقبة محتوى تلك املادة يف املواد الغذائية والبيئة ،حس�ب العلماء
الروس ،جزءا هما لعملية املراقبة البيئية.ويعد العسل أحد املواد الغذائية
األكث�ر عرض�ة للتل�وث بالنيرتوبنزول ،وذلك بس�بب اس�تخدام مبيدات
الحشرات املس�تخدمة لحماية النحل وخالي�ا النحل من القراد.وأش�ار
العلم�اء إىل أن غالبية الطرق الخاصة بقياس مس�توى النيرتوبينزول يف
امل�واد الغذائي�ة بحاجة إىل إجراء بحوث مختربي�ة طويلة ،لذلك ال يمكن
اس�تخدامها للتحليل الرسيع خارج املخترب .وأوض�ح العلماء أن اخرتاع
أجهزة تحليلية صغرية الحجم تكتسب أهمية بالغة يف الوقت الراهن.

(فيس بوك) تتعرض للهجوم
واالنتقاد من مجلس اإلشراف
ل�م تس�تطع رشك�ة التواص�ل
االجتماعي (فيس ب�وك) أن تنجح
بتقدي�م تفاصي�ل مهم�ة ح�ول
برنامج ( )Cross-Checkالذي يقال
إنه قام بحماية ماليني املستخدمني
من كبار الش�خصيات من القواعد
املعت�ادة لتعدي�ل املحت�وى ملنص�ة
التواص�ل االجتماعي.وقال مجلس
اإلرشاف يف تقري�ر“ :إن عمالق�ة
التكنولوجيا لم تكن واضحة بشكل
كامل بش�أن ( ،)Cross-Checkويف
بعض املناس�بات ،فش�لت الرشكة
يف تقدي�م املعلوم�ات ذات الصل�ة
إىل مجل�س اإلرشاف ،بينم�ا كانت
املعلوم�ات التي قدمته�ا يف حاالت
أخ�رى غير كاملة”.وتس�تخدم
الرشكة برنام�ج ()Cross-Check
ملراجع�ة قرارات املحت�وى املتعلقة
باملس�تخدمني البارزي�ن ،مث�ل
السياسيني واملشاهري والصحفيني،
وق�د انتشر الربنامج ليش�مل 5.8
ماليين مس�تخدم يف ع�ام .2020
ويعد مجلس اإلرشاف عىل محتوى
فيس�بوك بمثابة كي�ان مكون من
خرباء يف مجاالت مثل حرية التعبري

وحق�وق اإلنس�ان ،ويت�م تعيينهم
م�ن قبل الرشك�ة ،ولك�ن يعملون
بش�كل مس�تقل.وغال ًبا ما يوصف
مجل�س اإلرشاف بأن�ه ن�وع م�ن
املحكمة العليا للرشكة ألنه يسمح
للمس�تخدمني بالطع�ن يف قرارات
املحت�وى عبر املنص�ات اململوك�ة
للرشكة ،ويف تقرير نرش يف الش�هر
امل�ايض ،اس�تخدمت صحيفة وول
سرتيت جورنال مستندات الرشكة
الداخلي�ة إلظه�ار أن (Cross-
 )Checkيحمي الشخصيات املهمة
من عمليات اإلرشاف العادية.وهذا
يعن�ي أن املش�اركات الت�ي تنتهك
قواعد الرشك�ة ال تت�م إزالتها عىل
الفور أو أن بعض األفراد يتمتعون
بالحصانة من إج�راءات اإلرشاف،
حي�ث تظه�ر الوثائ�ق ،يف بع�ض
األحيان ،أن ( )Cross Checkقد قام
بحماي�ة الش�خصيات العامة التي
تحتوي منشوراتها عىل مضايقات
أو تحري�ض على العن�ف ،وه�ي
ً
عادة
انتهاكات من شأنها أن تؤدي
إىل فرض عقوبات عىل املستخدمني
العاديني.

ألعمالها الجديدة بشكل مختلف ،حيث
غردت عىل تويرت ،واكتفت فقط بكتابة:
«جاهزين للمهمة التالية» ،ليدخل عدد

ً
مؤكدة أن
عىل التلفظ بها مجدداً،
بعض التعابري تقولها هكذا عىل
الطريقة اللبنانية ،األمر الذي أثار
جدالً واسعا ً يف األوساط املتابعة،
وكذلك عىل مواقع التواصل
االجتماعي ،وأبرز التعليقات
كانت التمني عىل نجيم االعتذار
وتوضيح قصدها من وراء
الكلمة.
وذكر أن نجيم اتصلت بعد
الترصيح» املشكلة» برشكة
الصبّاح وأوضحت لها قصدها
من وراء الفكرة حتى ال
ُي رَّ
فس كالمها بأنه إساءة
للرشكة التي تعاونت معها
ألكثر من تسع سنوات،
وكانت القاعدة األساسية
النطالقتها ونجاحها يف
التمثيل.
يذكر أن نجيم ستغيب يف
موسم الدراما الرمضاني
وهي تعمل عىل مشاريع
تجارية خاصة بها بحسب
ما رصّ حت ،عىل أن تعود
مطلع عام  2023بعمل
درامي جديد.

كبري من متابعيها يعلقون عىل تغريدتها،
ويخمنون أنها تستعد لطرح أغنية
جديدة.

أثار اإلعالمي ،إييل باسيل ،جدالً واسعاً
منذ تلميحه بخرب طالق الفنانة نانيس
عجرم من زوجها الطبيب فادي
الهاشم ،عرب حسابه الشخيص عىل
انستقرام ،وهو ما تسبب يف إثارة حالة
من الجدل الواسع عرب مواقع التواصل
يف
االجتماعي،

سريين عبد النور ورامي
عياش يف مسلسل واحد
بداية الشهر املقبل تبدأ رشكة صادق الصباح
بتصوير مسلسل درامي قصري خاص
باملنصات يجمع للمرة األوىل بني النجمة
سريين عبد النور والفنان اللبناني
رامي عياش ،ليست املرة االوىل التي
يدخل فيها رامي عياش عالم
الدراما والتمثيل ،فهو قدم
أعماالً سينمائية ودرامية
خاصة قبل سنوات ،وظهر
يف الحلقات االوىل من
مسلسل « »2020هذا
املوسم ،ليقع الخيار
عليه ويكون بطالً إىل
جانب عبد النور يف مسلسل
خاص بدأت املخرجة اللبنانية رنده
علم اإلعداد له ،إذ ستتوىل اإلخراج بعد
إرصار عبد النور عىل مشاركة علم يف
تنفيذ املسلسل.
يأتي املسلسل ليضع حدا ً حول الكالم عن أن
رشكة الصباح مختلفة مع عبد النور ،وأنها
لم ترشكها يف إنتاجها الدرامي ،وبذلك تطوي
مساحة من الشائعات التي شغلت الوسط
حول عدم مشاركة عبد النور يف مسلسالت
درامية خاصة برشكة صادق الصباح ،ولو أن
تعاونها األخري كان لصالح «ايغل فيلمز» يف
مسلسل «دانتيل» إنتاج .2020
فهل يشكل تالقي سريين عبد النور ورامي
عياش ثنائيا ً جيداً؟ هذا ما تكشفه األيام
القليلة املقبلة ،حيث من املتوقع عرض
املسلسل نهاية رأس السنة امليالدية عىل
منصة شاهد.

تغريدات
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تاريخ الصحافة
العراقية

تصريح نادين جنيم بشأن فادي اهلاشم يعلّق على خرب طالقه
مسلسل  2020يثري اجلدل من نانسي يف تسجيل صوتي

ترامب يطلق منصة جديدة للتواصل
االجتماعي
حض�ور هائل على تويتر ،بينما
يجري إس�كات رئيسكم األمريكي
املفضل ،وهذا غري مقبول”.
وحس�بما ج�اء يف البي�ان ،ف�إن
مجموعة ترامب ورشكة ديجيتال
وورلد ستندمجان يف رشكة ُتطرح
للتداول العام إذا وافقت الجهات
التنظيمية واملساهمون.
ويعتزم تطبيق تروث سوش�يال
أن يجري إطالقا تجريبيا لضيوف
تت�م دعوتهم يف نوفمبر /ترشين
الثان�ي املقب�ل ،يتبعه ط�رح عىل
الصعيد الوطني يف الربع األول من
عام .2022
ول�دى الرشك�ة الجدي�دة أيض�ا
خط�ط لط�رح خدمة اشتراكات
فيدي�و حس�ب الطل�ب تع�رض
برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات
صوتية.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

يف أور ،ملسات مرحية للزائرين بقدر ما تسمح
ب��ه تعليمات إدراجها يف الئحة الرتاث العاملي.
نس��تم ّر يف العناي��ة باملوق��ع ومعنا مؤسس��ات
حكومي��ة يف بغ��داد (األمان��ة العام��ة جمللس
ال��وزراء وهيأة اآلثار وال�تراث) وحمافظة ذي
قار لتنفيذ رؤية سياحية يستحقّها املكان.

الس��عودية اخلضراء مبادرة اطلقتها اململكة لزراعة
 450ملي��ون ش��جرة ضم��ن مب��ادرة  ، ٣٠-٢٠بينما
مجاعتن��ا جرف��وا البس��اتني احمليط��ة ببغ��داد
واحالوها لقطع سكنية ،وآخرها البساتني احمليطة
خبط سريع الدورة وبساتني السيدية وغريها !؟
فالح المشعل والتجريف جار يف احملافظات أيضاً !؟

الساعات املاضية.
تلقى فادي اتصاالً من الصحافة
واإلعالم وأبرز الصفحات الخاصة
بالفنانة نانيس عجرم ،لريد عىل تلك
الشائعة ،ورسعان ما نفى شائعات
االنفصال من خالل تسجيل صوتي
أرسله إىل إحدى معجبات زوجته،
والتي بدورها قامت بنرشه.
وقال فادي« :كذا فان بعتيل أنا
بستغرب إن طلعت الخربية أنا
طالع البيت اشوف املوضوع
ده ...أكيد نانيس أمانة ...انتوا
كلكن أمانة بتعقدوا انتوا».
وأحيت عجرم ،يوم الثالثاء
املايض ،حفل افتتاح الدورة
الحادية والعرشين من
«املهرجان العربي لإلذاعة
والتلفزيون» يف تونس تحت
شعار «التواصل والتجديد».
وارتبط الهاشم وعجرم يف عام
 ،2008وانجبا طفلة يف نفس
يوم ميالدها  16أيار (مايو)
من عام  2009سمّياها ميال،
وأنجبا ابنتهما الثانية إيال يف 23
نيسان (أبريل) من عام  .2011ويف
 30كانون الثاني (يناير) من عام
 ،2019وُلدت ابنتهما الثالثة ليا.

سعد حمسن خليل

بعيدا ً عن السياسة وقرف السياسيني ورصاعهم املحموم الحتالل
املناصب وتحقيق املكاسب ،سنخرج عن املألوف ونكتب عن تاريخ
الصحافة العراقية باعتبارها من مفردات عملنا املهني ..حيث أهداني
الدكتور عبد املنعم الشمري كتابه املوسوم «الصحافة العراقية يف
مرحلة االحتالل االمريكي»  ،وقد تمعنت يف قراءة الكتاب واستمتعت
به ملا يحتويه من مادة علمية ال غنى عنها ألي صحفي ان يطلع عليه،
حيث جعل املؤلف كتابه وبما يحتويه من مادة دسمة سفرا خالدا
لجميع من امتطى صهوة االقالم الجامحة وامتهن هذه املهنة التي
ّ
وقسم الباحث كتابه اىل اقسام
اسماها البعض «مهنة املتاعب»..
بدأت منذ مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق عام  ٢٠٠٣واطلق
عليها مرحلة االحتالل املمتدة من  ٩/٤/٢٠٠٣ولغاية ٣٠/٦/٢٠٠٤
 ،والتي اطلق عليها مرحلة االحتالل االمريكي موثقة فيها الصحف
الصادرة يف تلك املرحلة ثم مرحلة مجلس الحكم او ما يطلق عليها
مرحلة ادارة الدولة والتي تمتد من  ١/٧/٢٠٠٤واىل حني كتابة
الدستور وإقراره ،ثم ينتقل الكاتب اىل مرحلة سيادة الدستور عىل
نظام الحكم وتحول النظام السيايس اىل نظام برملاني ..ووثق الكاتب
بشكل علمي دقيق جميع الصحف الصادرة منذ بداية اصدارها وجهة
تحريرها ونوع صدورها وهويتها ..ويؤكد الباحث يف كتابه ،الذي
يعد مرجعا ال غنى للصحفي من االطالع عليه اضافة جديدة للمكتبة
العراقية ..ان هذا النموذج من التوثيق والذي رافقه تحليل نيص عن
كل ما ورد فيه من تفاصيل سوف يشكل متغري اطمئنان للباحث
االعالمي او السيايس او الباحث عن التاريخ عىل اعتبار ان ما نرش
فيه من حقائق مسلمات علمية يف املجال املوضوعي للبحث االكاديمي
للصحف يف مختلف االختصاصات اإلنسانية ،وقد سلط الدكتور عبد
املنعم يف كتابه الضوء عىل اهم حقبة من حقب تاريخ العراق ،ويعد
الكتاب يف منهجه واسلوبه دعوة لكل الباحثني وملختلف اختصاصاتهم
لالطالع عليه واعتباره مرجعا توثيقيا للنشاط االعالمي والثقايف
واملعريف بكل تفاصيله ،ولجميع مناطق العراق من بداية االحتالل
االمريكي وحتى املراحل التي تلته عىل وفق املنهج او االسلوب الذي
اتبعه الباحث ..ويدلل الكتاب استنادا ملعطياته املعلوماتية عىل بعض
الحلول االنسانية املتعلقة بأهداف املصالحة الوطنية وأسس العفو
العام لبعض السجناء واملوقوفني إذا ما تم التحقق من مصدر هذه
الحلول ..والكتاب هو يف كل االحوال خزين للمكتبة العراقية ال يمكن
بتأن ملعرفة تاريخ الصحافة العراقية يف مرحلة
االستغناء عن قراءته
ٍ
االحتالل وما مرت به من تطورات ..وهو جهد قدمه الباحث لينري
الطريق ألي باحث عراقي او عربي او اجنبي يسعى لالستنارة يف هذا
املجال ،وأنصح كل صحفي بقراءته قراءة متأنية لالستنارة من هذا
املرجع الثقايف.

غادة عبد الرازق تفاجئ اجلمهور خبطوة
بعيدة عن التمثيل
قبل فرتة بدأت ،غادة عبد
إىل
العودة
الرازق،
السوشيال ميديا مجددا ً
بعد فرتة غياب طويلة
لتعود للجمهور بطريقة
خاصة.
ّ
ورغم أنها كانت تخطط
ّ
خاص بها
إلطالق خط أزياء
وبابنتها الوحيدة روتانا؛ وهو
املرشوع الذي أجّ لته أكثر من
مرة النشغالها بأعمالها الفنية،
قرّرت غادة عبد الرازق أن تدخل
عالم البيزنس بمرشوع جديد تماماً،
حيث اتفقت مع أحد أشهر الفنانني التشكيليني
عىل أن تشاركه يف إطالق خط إنتاج مجموعة
من قطع األثاث املميزة التي ستحمل لوحات
فنية خاصة وتطلق عليها اسمها.
وهو ما جعل غادة تحذف كل صورها

شريين عبد الوهاب تلتزم
الصمت وتفضل العزلة
الجميع داخل الوسط الفني يعرف مدى أهمية األصدقاء يف حياة
شريين عبد الوهاب ،وذلك قبل زواجها بحسام حبيب ،حيث كانت
دائما ً برفقة صديقاتها ..ولكن هل فضلت شريين العزلة بعد
زواجها؟
رغم العالقة القوية التي جمعت بينهما خالل بداياتها الفنية ،حيث
كان من املعروف عالقة الصداقة التي ربطت نوال الزغبي وشريين
عبد الوهاب قبل سنوات ،ما جعل البعض ُيصدم بترصيح نوال
الزغبي أنها أصبحت ال تعرف عنها شيئا ً حتى إنها أصبحت ال ترد
عىل مكاملاتها ،األمر الذي جعل البعض يؤكد داخل الوسط الفني
أن شريين عبد الوهاب أصبحت تعيش يف عزلة بعيدا ً عن أصدقائها
من داخل الوسط الفني بعد زواجها بحسام حبيب ،حيث كانت
أيضا ً عىل عالقه قوية ّ
بمنة شلبي التي ابتعدت عنها هي األخرى
ولم تعد عالقتهما كما كانت خالل السنوات املاضية.
جدير بالذكر أن شريين عبد الوهاب عادت إىل الجمهور يف
حفل غنائي ضخم يف جدة يف اململكة العربية السعودية ،والحظ
الجمهور حالة القلق والتوتر التي بدت عليها أثناء الحفل والتي

من صفحتها الرسمية عىل موقع التواصل
االجتماعي اإلنستغرام وتنرش صورا ً خاصة
من جلسة التصوير الجديدة التي أجرتها
يف الفرتة األخرية برفقة روتانا ،ودعت
مجموعة من الصحفيني واملصورين
لنقل كواليسها التي شهدت العديد
من املواقف خاصة لخجل ابنتها
روتانا من الكامريات.
عىل خط آخر ،تستعد غادة للعودة
مجددا ً للوقوف عىل خشبة املرسح من
خالل عرض مرسحي ضخم يجري حاليا
وضع التحضريات األوىل له لبدء الربوفات
خالل الفرتة القادمة.
الجدير بالذكر أن غادة تنتظر عرض أحدث مشاريعها
ّ
تجسد من خالله شخصية امرأة تدعى
السينمائية حفلة  9الذي
«روز» كانت تعمل «بالريينا» تعاني من عدم اإلنجاب ،وكان
من املقرر طرحه خالل املوسم املايض ولكن تأجل عرضه حتى
إشعار آخر.

بررتها بتعرض والدتها لوعكة صحية مفاجئة.
عىل صعيد آخر ،التزمت شريين عبد الوهاب الصمت تماما ً تجاه
ترصيحات النجمة الذهبية نوال الزغبي يف برنامج «املجهول»،
ّ
وفضلت أن تستمر يف غيابها عن كل صفحاتها عىل السوشيال
ميديا ،باستثناء األحداث املهمة التي تخرج فيها متوجهة إىل
جمهورها بترصيحات بسيطة ،حيث كان آخر ظهور لها يوم
ميالدها قبل أسابيع.

