الرافدين ينفي إيقاف رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
منح السلف والقروض
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
نفى مرصف الرافدين ،امس األحد ،ايقاف
السلف والقروض ،فيما أكد عىل استمرار
منحها .وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان
تلقته “الزوراء” :ان “منح السلف والقروض
للموظفني ومنتسبي الداخلية والدفاع
واملتقاعدين مستمر” .واضاف ان “التقديم عىل
السلف والقروض عرب فروع املرصف حرصا
املنترشة يف بغداد واملحافظات” ،مشريا اىل انه
“ال صحة إليقاف السلف والقروض”.

صفحة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7707 :االثنين  25نيسان 2022

املالية النيابية لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابية
عن وجود مادة يف النظام الداخيل
ملجل�س ال�وزراء تمن�ع ارس�ال
موازن�ة ع�ام  2022اىل مجل�س
الن�واب ،وفيم�ا اش�ارت اىل ان
املوازن�ة س�تأخذ وقت�ا طوي�ا
للمنقشة يف الربملان عند ارسالها،
ح�ددت اهمي�ة ترشي�ع قان�ون
الدعم الطارئ للقطاع الزراعي.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة
النائ�ب س�جاد س�الم يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان ارس�ال املوازنة
من عدمه خاضع إلرادة الحكومة
ولك�ن هن�اك امكاني�ة قانوني�ة
بإرسال املوازنة الن املادة  42من
النظ�ام الداخيل ملجل�س الوزراء
تمنع ارس�ال املوازن�ة ،ومجلس
ال�وزراء ق�ادرا عىل تعدي�ل هذه
املادة ليتمكن من ارسال املوازنة.
واض�اف :ان جمي�ع الكت�ل ترى
رضورة ارسال املوازنة ومناقشة
واقراره�ا داخل مجل�س النواب،
الن فيها ضمانات رسمية كافية
اكثر م�ن قانون االم�ن الغذائي.
مؤك�دا :ان املوازنة عند ارس�الها
س�تاخذ وقتا طويا يف املناقش�ة
واالق�رار ونحن تجاوزنا اكثر من
ربع الس�نة املالية.واش�ار اىل :ان
قان�ون الدع�م الط�ارئ ال يمكن

الالمي يهنئ صحفيي كردستان بالذكرى
12
السنوية للصحافة الكردية

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

بغداد /الزوراء:
هنأ نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني ،مؤيد الامي ،رئيس
واعضاء مجلس نقابة صحفيي کردستان والصحفيني االكراد عموما بالذكرى
السنوية لعيد الصحافة الكردية.وقال الامي يف تهنئته« :تحل هذه االيام الذكرى
السنوية لعيد الصحافة الكردية التي تصادف يوم  ۲۲نیسان من كل عام ذكرى
صدور صحيفة کردستان التي اصدرها االمري مقداد مدحت بدرخان «.واضاف »:
بهذه املناسبة يرسني ويسعدني ان اتقدم لجميع الصحفيني يف اقلیم کردستان
واصحاب االقام الرشيفة باجمل التهاني والتربيكات ،متمنيا للجميع دوام املوفقية
والتقدم والتطور وللصحافة الكردية كل االزدهار والتقدم واملساهمة الفاعلة يف
اعاء شأن الصحافة واالعام يف العراق الجديد».

السعر  500دينار

No: 7707 Mon 25 Apr 2022

حددت أهمية تشريع قانون الدعم الطارئ للقطاع الزراعي

 :النظام الداخلي جمللس الوزراء مينع إرسال موازنة  2022إىل الربملان

ان يك�ون بديا لقان�ون املوازنة
لكنه من اجل تسيري امور الدولة
املالي�ة واالحتياج�ات الطارئ�ة
والعاجل�ة والت�ي تختص باالمن
الغذائي والتنمية ودعم املزارعني
واس�تحقاقاتهم وه�م حالي�ا
يبارشون بموس�م التسويق.من
جانبه ،قال عض�و اللجنة املالية

النيابي�ة ناظم الش�بيل يف حديث
ل�”ال�زوراء” :إن اللجن�ة تواصل
عقد اجتماعاتها إلنجاز مرشوع
قان�ون األم�ن الغذائ�ي والتنمية
كون�ه مرتبط�ا ً بحي�اة املواط�ن
وحاجات�ه والقان�ون س�يختص
بقطاعني هم�ا التجارة والزراعة
ورضورة دعمه�ا ألنهم�ا يؤثران

ع�ىل األم�ن الغذائي.وأض�اف
أن اللجن�ة املالي�ة اجتمع�ت مع
ال�وزراء واملس�ؤولني املعني�ني
به�دف الوقوف عىل أهم الفقرات
املتعلقة بتوريد امل�واد التموينية
ودف�ع مس�تحقات الفاح�ني
ورشاء محصول الحنطة.واش�ار
اىل :أن القان�ون يش�دد عىل دفع

حماضرون يتظاهرون أمام املنطقة اخلضراء مطالبني بتحويلهم اىل عقود ضمن قرار ٣١٥

مس�تحقات الفاحني خال يوم
أو اثنني بعد تسليم املحصول ولن
يك�ون هن�اك تأخ�ري ،والقانون
سيس�دد جمي�ع املس�تحقات
الس�ابقة وأيضا ً للموسم الحايل.
مبين�ا :أن الوفرة املالي�ة الحالية
املتحققة من زيادة أسعار النفط
تحتاج إىل غط�اء قانوني لرصف
األم�وال بموج�ب قان�ون األم�ن
الغذائ�ي فيم�ا س�يكون هن�اك
اس�تحقاق للمحافظ�ات املنتجة
للنف�ط تح�ت بن�د الب�رودوالر.
وش�دد عىل :أن اللجن�ة املالية لن
تضيف اجتهادات وفقرات تخرج
القان�ون من محت�واه وتؤثر عىل
تطبيق�ه ،وه�و س�يطبق حت�ى
نهاي�ة الع�ام الج�اري وس�تعيد
كتابة القان�ون عرب جداول تحدد
أب�واب الرصف وم�ا يحتاجه كل
باب.ويف وقت س�ابق ،قال النائب
االول لرئي�س مجل�س الن�واب
حاكم الزام�يل ان مجلس النواب
س�يصوت ع�ىل ال�زام الحكومة
ارس�ال موازنة  2022اىل مجلس
النواب.وفيم�ا اك�د نائب�ان يف
ترصيح س�ابق ل�”ال�زوراء” انه
ال يحق لحكومة ترصيف االعمال
ارس�ال قانوني املوازن�ة والدعم
الط�ارئ لك�ون فيهم�ا جنب�ات
مالية.

فرنسا ..إصابة قس جراء هجوم بسكني داخل كنيسة يف نيس
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النزاهة :تسجيل نسب تعاطي رشوة مرتفعة وغري مقبولة يف املؤسسات احلكومية

ص4

اهليئة السياسية للتيار الصدري تهنئ الالمي
مبناسبة إعادة انتخابه نقيبا للصحفيني
تلقى نقيب الصحفيني العراقيني
رئيس اتحاد الصحفيني العرب
مؤيد الام�ي ،باقة ورد وتهنئة
م�ن الهيئ�ة السياس�ية للتيار
الصدري ملناسبة اعادة انتخابه
نقيبا للصحفيني.
وكان نقي�ب الصحفي�ني
العراقي�ني رئي�س اتح�اد
الصحفيني العرب مؤيد الامي
قد فاز يف انتخابات النقابة التي
جرت الجمعة (،)2022/4/15
بعد حصوله عىل  1184صوتا.

الكاظمي يوجه بتقديم املساعدة إىل
منتسب أمين حاول االنتحار

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
ام�س األحد ،بتقدي�م املس�اعدة الطبية
والنفسية ملنتس�ب أمني حاول االنتحار
يف بابل.وق�ال املكت�ب اإلعام�ي لرئيس
مجلس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،استقبل منتس�با ً أمنيا ً حاول
االنتح�ار أم�ام بلدي�ة ناحي�ة جبل�ة يف
محافظ�ة باب�ل ،وبرفقت�ه اثن�ان م�ن
املنتسبني اللذين قاما بإنقاذه».واضاف
ان «الكاظمي اس�تمع إىل األس�باب التي
أدت باملنتس�ب إىل محاول�ة االنتح�ار»،
مش�ريا اىل ان�ه «وجه بتقديم املس�اعدة
الطبي�ة والنفس�ية الرضوري�ة ل�ه».يف
غض�ون ذل�ك ،اس�تقبل رئي�س مجلس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،جمع�ا ً
م�ن الفنان�ني برئاس�ة نقي�ب الفنانني

العراقيني.وق�ال املكتب اإلعامي لرئيس
مجلس الوزراء ،يف بيان تلقته «الزوراء»:
إن «رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،اس�تقبل جمعا ً م�ن الفنانني
العراقيني برئاس�ة نقيب الفنانني جبار
جودي» ،الفتا اىل أن «الكاظمي اس�تمع
خ�ال اللقاء إىل إيجاز تق ّدم به الفنانون
الح�ارضون عن واق�ع الحرك�ة الفنية
والدرامي�ة يف الع�راق ،وس�ري ظروفه�ا
واملؤث�رات والتحدي�ات التي تق�ف أمام
طموح�ات الف�ن العراق�ي وتطوي�ره،
وتحول دون أدائه لدوره كاماً».وأضاف
أن «الكاظمي اطلع عىل أوضاع الفنانني
العراقي�ني وأحواله�م ،وأه� ّم مطالبهم،
ووعد بمتابعة ما عرضوه من احتياجات
ومقرحات تسهم يف توفري بيئة تنموية
للفن وتعمل عىل إيصال رسالته السامية
يف املجتمع العراقي».

ّ
بني أن هذا نوع من أنواع اخلداع الرقمي

خبري اقتصادي يكشف عرب
الزوراء/مصطفى فليح:
كش�ف الباحث يف الش�أن االقتص�ادي ،نبيل
جب�ار الع�يل ،ان توقعات البنك الدويل بش�أن
الناتج املحيل جاءت نتيج�ة ارتفاع االيرادات
النفطية ولم يأت نتيجة سياس�ات حكومية
او غ�ري حكومي�ة ،ويف حني ب�ني ان هذا نوع

حقيقة توقعات البنك الدولي بشأن منو الناتج احمللي

من ان�واع الخ�داع الرقم�ي ،دع�ا اىل تحويل
االي�رادات اىل مش�اريع حقيقية ق�ادرة عىل
زي�ادة النم�و الحقيقي.وتوق�ع تقرير للبنك
الدويل الصادر لش�هر نيسان الحايل أن يحقق
ً
عربي�ا بأكرب نمو للناتج
الع�راق املرتبة األوىل
املحيل اإلجمايل ،وبنصيب الفرد للعام .2022

وق�ال العيل يف حديث ل�»الزوراء» :ان «النمو
نات�ج عن ارتف�اع االي�رادات النفطي�ة وهذا
بش�كل حرصي ولي�س لدينا نم�و اخر بأي
قطاع من االقتصاد العراقي وبالعكس هناك
قطاعات تش�هد نوعا من االنكماش» ،مبينا
ان «هذا نوع من انواع التوقعات للبنك الدويل

وصندوق النق�د وهذه التوقع�ات ممكن ان
تكون اكثر الن اسعار النفط قد ترتفع خال
هذه السنة» .مشريا اىل ان هذا «النمو لم يأتي
نتيجة سياسات حكومية او غري حكومية او
تحسن باالقتصاد العراقي».

تفاصيل ص2

طهران :حرب أوكرانيا ستجرب واشنطن على االتفاق معنا

برملاني إيراني يؤكد عقد جولة خامسة من احلوار مع السعودية يف بغداد

الالمي يتلقى تهنئة من مدير اخلطوط اجلوية
العراقية بإعادة انتخابه نقيبا للصحفيني
تلق�ى نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س اتح�اد
الصحفي�ني العرب مؤيد الامي ،تهنئ�ة من مدير عام
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة عب�اس عم�ران بإعادة
انتخابه نقيبا للصحفيني.واكد عمران يف تهنئته ،سعيه
لتقديم التسهيات والدعم لارسة الصحفية العراقية.
وكان نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س اتح�اد
الصحفي�ني الع�رب مؤي�د الامي قد ف�از يف انتخابات
النقاب�ة الت�ي ج�رت الجمع�ة ( ، )2022/4/15بع�د
حصوله عىل  1184صوتا.

عالوي يبعث تهنئة وباقة ورد إىل الالمي مبناسبة
إعادة انتخابه نقيبا للصحفيني
بعث رئيس ائتاف الوطنية ،الدكتور اياد عاوي ،برقية
تهنئة وباقة ورد اىل نقيب الصحفيني العراقيني رئيس
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الامي ،بمناسبة اعادة
انتخابه نقيبا للصحفيني العراقيني.
وف�از نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س اتح�اد
الصحفي�ني العرب مؤي�د الامي يف انتخاب�ات النقابة
التي ج�رت الجمع�ة ( ، )2022/4/15بعد حصوله عىل
 1184صوتا.

طهران /متابعة الزوراء:
كش�ف برملاني إيران�ي عن انعقاد
جولة خامسة من الحوار اإليراني
السعودي يف العراق ،واصفا الجولة
األخرية بأنها كانت إيجابية ،فيما

اعت�رب مستش�ار الوف�د اإليران�ي
املف�اوض يف فيينا ،محمد مرندي،
أن ال�رصاع الداخ�يل يف واش�نطن
يعوق التوص�ل إىل اتفاق يف فیینا،
إال أن�ه رأى أن تداعي�ات ال�رصاع

الرويس األوكراني ستجرب الواليات
املتح�دة يف نهاي�ة املط�اف ع�ىل
التوص�ل إىل اتفاق مع باده.وقال
الربملان�ي اإليراني املتحدث باس�م
لجن�ة األم�ن القومي والسياس�ة

الخارجي�ة يف الربمل�ان اإليران�ي،
عب�اس زاده مش�كيني ،لوكال�ة
«دانش�جو» اإليرانية إن« :الجولة
الخامس�ة م�ن الح�وار اإليران�ي
الس�عودي كانت إيجابية حس�ب

التقديرات األولية».وأضاف« :لقد
ُعقدت عىل مس�توى جيد ،ووفقا ً
آلخر املعلومات ،كانت االنطباعات
بناءة جدا».

تفاصيل ص2

 169إصابة« ..الصحة العاملية» ترصد مرضا غامضا يصيب كبد األطفال

بغداد /متابعة الزوراء:
س�جلت منظم�ة الصح�ة العاملية حال�ة وفاة
واح�دة يف األق�ل نتيج�ة لتفيش م�رض كبدي
غام�ض يصيب األطف�ال يف أوروب�ا والواليات
املتحدة.وأعلن�ت املنظمة أنه�ا تلقت حتى اآلن
تقاري�ر ع�ن  169حال�ة إصاب�ة يف األق�ل من
«التهاب الكبد الحاد مجهول املنشأ» يف  12دولة.

ووفق�ا للتقارير ،فقد تراوح�ت أعمار األطفال
املصابني بني ش�هر واحد و 16عاما ،مشرية إىل
أن  17م�ن املصاب�ني بحاج�ة إىل عمليات زرع
كبد .ولم تذكر منظمة الصح�ة العاملية الدولة
التي ش�هدت حالة الوفاة .وسجلت أوىل حاالت
اإلصابة يف بريطاني�ا ،حيث أصيب  114طفا.
وقال�ت املنظمة العاملية يف بيان «لم يتضح بعد

ما إذا كانت هناك زيادة يف حاالت التهاب الكبد،
أو زي�ادة يف الوع�ي بحاالت الته�اب الكبد التي
تحدث باملعدل املتوقع ولكن لم يتم اكتشافها».
ويرى الخرباء أن الح�االت ربما تكون مرتبطة
بفريوس مرتبط بشكل شائع بنزالت الربد ،لكن
هناك حاجة إىل املزيد من البحث.وقالت املنظمة
الصحة العاملية كذلك «رغم الفرضيات بش�أن

مس�ؤولية الفريوس الغدي ،لكن التحقيقات ال
تزال جارية بش�أن العامل املسبب» ،مشرية إىل
أنه تم اكتش�اف الفريوس يف  74حالة يف األقل.
وثبت�ت إصابة م�ا ال يقل عن  20م�ن األطفال
بفريوس كورونا.كم�ا ذكرت املنظمة أن الدول
املترضرة تكثف مراقبتها لحاالت التهاب الكبد
لدى األطفال.

نقيب الصحفيني يتلقى تهنئة وباقة ورد من الالمي يتلقى تهنئة وباقة ورد من رئيس
ديوان رئاسة اجلمهورية
حمافظ املثنى
تلق�ى نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س اتح�اد
الصحفيني الع�رب ،مؤيد الامي ،تهنئ�ة وباقة ورد
م�ن محافظ املثن�ى احم�د منفي جودة بمناس�بة
تجديد الثقة له نقيب�ا ً للصحفيني متمنيا ً له النجاح
والتوفيق عىل طريق الكلمة الصادقة والهادفة.
وكان نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س اتح�اد
الصحفي�ني الع�رب مؤي�د الامي قد ف�از يف انتخابات
النقاب�ة الت�ي ج�رت الجمع�ة ( ، )2022/4/15بع�د
حصوله عىل  1184صوتا.

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب
مؤي�د الامي ،باقة ورد وبرقية تهنئة من رئيس ديوان رئاس�ة
الجمهورية ،مهند حس�ام الدين ،ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا
للصحفيني .وقال حسام الدين يف تهنئته« :االستاذ مؤيد الامي
نقيب الصحفيني العراقيني املحرم ..بمناسبة نجاح مؤتمركم
االنتخاب�ي وتجدي�د الثق�ة بكم نقيب�ا للصحفي�ني العراقيني،
يطيب يل ان اتقدم لكم وألعضاء املجلس النقابي الجديد باجمل
التربي�كات متمن�ني لجمي�ع العامل�ني يف باط صاحب�ة الجالة
املوفقية والس�داد ،داع�ني الله تعاىل ان يرحم ش�هداء الصحافة
وجميع شهداء العراق «.
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الزاملي :نرفض تواجد أي قوة تتخذ من
أرضنا منطلقا لالعتداء على دول اجلوار
بغداد /الزوراء:
أكد النائب االول لرئيس الربملان
حاكم الزاميل ،امس األحد ،رفضه
تواجد اي قوة تتخذ من ارضنا
منطلقا لالعتداء عىل دول الجوار،
فيما دعا رئيس الكتلة الصدرية
حسن العذاري الحكومة اىل اتباع
اجراءات امنية ودبلوماسية ازاء
تكرار االستهدافات.
وقال املكتب اإلعالمي للنائب
االول لرئيس مجلس النواب يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان “النائب
االول لرئيس مجلس النواب حاكم
الزاميل ترأس االجتماع التداويل
بحضور نائب رئيس مجلس
النواب شاخوان عبد الله  ,ورئيس
الكتلة الصدرية وعضو لجنة
العالقات الخارجية النائب حسن
العذاري واعضاء لجنة العالقات
الخارجية النيابية وعدد كبري
من النواب ،مع وزير الخارجية
فؤاد حسني والكادر املتقدم يف
وزارته ،لبحث تداعيات العمليات
العسكرية الرتكية االخرية عىل
االرايض العراقية والخروقات
املتكررة للجانب االيراني”.
واكد الزاميل “ ليس هناك اي

مربرات قانونية تسوغ االعتداءات
املتكررة عىل بلدنا من قبل تركيا
او ايران” ،مشد ًدا “رفض مجلس
النواب بتواجد اي تنظيم مسلح
او قوة عسكرية تتخذ من ارضنا
منطلقا لالعتداء عىل دول الجوار
التي عليها احرتام سيادة ارضنا
واجوائنا”.
واضاف ان “هذه االستضافة
جاءت بنا ًء عىل طلب رئيس الكتلة
الصدرية الشيخ حسن العذاري
 ،مشفوعا بتواقيع اكثر من 50
نائبا” ،مبينا ً ان “لغة الحروب
والتجاوز عىل الحدود لم تعد
مجدية او مفيدة لشعوب املنطقة
التي بدأت ترفض لغة التناحر
والحروب والرصاعات ،وتبحث عن
االستقرار والرفاهية والتعاون ملا
يخدم مصالحها املشرتكة”.
من جانبه ،دعا رئيس الكتلة
الصدرية حسن العذاري بحسب
البيان ،الحكومة اىل “اتباع
اجراءات امنية ودبلوماسية ازاء
تكرار االستهدافات والتجاوزات
عىل السيادة العراقية ،واللجوء اىل
مجلس االمن والجامعة العربية
التخاذ موقف موحد”.

فرنسا ..إصابة قس جراء هجوم
بسكي داخل كنيسة يف نيس
باريس /متابعة الزوراء:
أعلن وزير الداخلية الفرنيس جريالد دارمانان أن قسا أصيب جراء
هجوم نفذ داخل كنيسة يف مدينة نيس جنوب البالد امس األحد ،مؤكدا
اعتقال املنفذ.
وذكر دارمانان عىل حسابه يف “تويرت”“ :اعتداء نفذ صباح امس داخل
كنيسة يف نيس ،وقس أصيب ،ولم يتم التشخيص الحيوي له بعد”.
وأعرب الوزير عن تضامنه مع رواد الكنيسة وشكر الرشطة التي
“اعتقلت املنفذ عىل وجه الرسعة”.
ونقلت قناة  BFMTVعن مصدر يف الرشطة تأكيده أن القس أصيب
طعنا بسكني خالل أداء القداس ،مشريا إىل أنه تعرض إلصابات يف
الساق والصدر.
وكشف مصدر القناة أن املنفذ املعتقل فرنيس يف سن  31عاما من
أبناء بلدية فريجوس ،مشريا إىل أن هذا الشخص يعاني من االضطراب
ثنائي القطب ،وال تعطي الرشطة يف هذه املرحلة من التحقيق األولوية
لفرضية اإلرهاب.
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خبري اقتصادي يكشف عرب حقيقة توقعات البنك الدولي
بشأن منو الناتج احمللي
الزوراء/مصطفى فليح:
كشف الباحث يف الشأن االقتصادي،
نبيل جبار العيل ،ان توقعات البنك
الدويل بشأن الناتج املحيل جاءت
نتيجة ارتفاع االيرادات النفطية و
لم يأي نتيجة سياسات حكومية
اوغري حكومية ،ويف حني بني ان هذا
نوع من انواع الخداع الرقمي دعا اىل
تحويل االيرادات اىل مشاريع حقيقية
قادرة عىل زيادة النمو الحقيقي.
وتوقع تقرير للبنك الدويل الصادر
لشهر نيسان الحايل أن يحقق العراق
املرتبة األوىل عربيا ً بأكرب نمو للناتج
املحيل اإلجمايل ،وبنصيب الفرد للعام
.2022
وقال العيل يف حديث لـ”الزوراء”
ان “النمو ناتج عن ارتفاع االيرادات
النفطية وهذا بشكل حرصي وليس
لدينا نمو اخر بأي قطاع من االقتصاد
العراقي وبالعكس هناك قطاعات
تشهد نوعا من االنكماش” ،مبينا
ان “هذا نوع من انواع التوقعات
للبنك الدويل وصندوق النقد وهذه
التوقعات ممكن ان تكون اكثر الن
اسعار النفط قد ترتفع خالل هذه

السنة” .مشريا اىل ان هذا “النمو لم
يأت نتيجة سياسات حكومية او
غري حكومية او تحسن باالقتصاد
العراقي”.
وعن زيادة النمو املتوقع قياسا
بالدول القريبة املنتجة للنفط ،قال
“الجواب بسيط هو ان الناتج املحيل

االجمايل معتمد  42%او اكثر عىل
القطاع النفطي والتغيري الحاصل
بالقطاع النفطي يؤثر بشكل كبري
عىل الناتج املحيل االجمايل ،يف حني
ان دولة االمارات مثالالقطاع النفطي
لم يزد اكثر من  10%من ناتجها
املحيل االجمايل فحتى لو تغري بشكل

مضاعف لن يؤثر إال بنسب محدودة
من الناتج املحيل االجمايل يعني هي
قضية بها نوع من انواع الخداع
الرقمي وهو الذي جعل االرقام تبدو
مرتفعة وتكون باملرتبة االوىل لكن هي
يف الحقيقة ليست ارقام كبرية “.
واكد :ان هذا ال يدفعنا اىل رؤية
متفائلة باالعوام املقبلة “فهذا
ليس بالرضورة وانما عىل العكس
الحتمالية انخفاض االسعار يف
السنة القادمة” ،داعيا اىل ان “تحول
هذه االيرادات اىل مشاريع حقيقية
قادرة عىل زيادة النمو الحقيقي
وليس النمو املعتمد عىل الريع
النفطي “ ،الفتا “انه يف حال انفقت
هذه االيرادات خالل املوازنة فإنها
قد تسبب مشكالت اخرى منها
التضخم”.
واكد ان “الحكومة غري قادرة عىل
املحافظة عىل نسبة النمو النها
مرتبطة بأسعار النفط ففي 2020
انخفض النمو  -15ولم تستطع
الحكومة عمل يشء وتناقص
النمو وانكمش نتيجة انخفاض
اسعار النفط واالنشطة انخفضت

ونقص نمو الناتج املحيل” ،مبينا ان
“الحكومة لم تتغري سياساتها منذ
 2020اىل اليوم وحتى الحكومات
السابقة”.
واشار اىل ان “حجم القطاع الزراعي
من الناتج املحيل االجمايل  3%ولو
عدنا اىل حجم الصناعة من الناتج
املحيل االجمايل سنجده  2.5%وهنا
الصدمة” ،مضيفا “إذا سألنا عىل
النواتج املحلية يف القطاعات الزراعة
والصناعة هنا سنعرف اننا يف تحسن
حقيقي ام هي مجرد ايرادات تدخل
العراق بالساهل ويمكن فقدانها يف
اي لحظة”.
واوضح ان “انعكاس ذلك عىل املوطن
يتعلق بموضوع االنفاق ،فالحكومة
لديها فقط االنفاق إذا زادت ايراداتها
فمن املمكن ان تزيد انفاقها كزيادة
الرواتب او الحصة التموينية وممكن
ان ال تمنح وإذا زاد االنفاق اكثر من
املوازنات ممكن ان يشكل هذا نوع
من انواع التضخم أي تزيد االسعار
وتسبب نوعا من انواع السلبية تجاه
املواطن الذي ال يرتبط اقتصاده
الفردي بالحكومة كالعامل وغريه”.

طهران :حرب أوكرانيا ستجرب واشنطن على االتفاق معنا

برملاني إيراني يؤكد عقد جولة خامسة من احلوار مع السعودية يف بغداد

طهران /متابعة الزوراء:
كشف برملاني إيراني عن انعقاد جولة خامسة
من الحوار اإليراني السعودي يف العراق ،واصفا
الجولة األخرية بأنها كانت إيجابية ،فيما اعترب
مستشار الوفد اإليراني املفاوض يف فيينا،
محمد مرندي ،أن الرصاع الداخيل يف واشنطن
يعوق التوصل إىل اتفاق يف فیینا  ،إال أنه رأى
أن تداعيات الرصاع الرويس األوكراني ستجرب
الواليات املتحدة يف نهاية املطاف عىل التوصل إىل
اتفاق مع بالده.
وقال الربملاني اإليراني املتحدث باسم لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية يف الربملان
اإليراني ،عباس زاده مشكيني ،لوكالة

“دانشجو” اإليرانية إن“ :الجولة الخامسة من
الحوار اإليراني السعودي كانت إيجابية حسب
التقديرات األولية”.
وأضاف“ :لقد ُعقدت عىل مستوى جيد ،ووفقا ً
آلخر املعلومات ،كانت االنطباعات بناءة جدا”.
وتابع أن“ :طهران ترغب دائما يف أخذ زمام
املبادرة يف تعزيز العالقات بني دول املنطقة ولعب
دور حكيم ،دون النظر إىل الخلف” ،وفق وصفه،
مشيدا بـ “جهود عمان والعراق لتوفري األرضية
املناسبة لبدء املحادثات بني إيران والسعودية”.
وأكد أن “إيران ستواصل الحوار اإليراني
السعودي حتى الوصول إىل نتيجة إيجابية ،ألن
تعزيز العالقات بني البلدين سيعود بالنفع عىل

املنطقة سياسيا ً وثقافيا ً واقتصادياً”.
وأجرت السعودية وإيران ،العام املايض 4 ،جوالت
من املحادثات يف بغداد حول تطبيع العالقات
املقطوعة وسبل حل الخالفات وسط توقعات
الستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة
من هذا الحوار قريبا.
فيما ال تزال املفاوضات بشأن إعادة إحياء
االتفاق النووي اإليراني مجمدة منذ أشهر،
ألقت طهران باللوم عىل الرصاعات األمريكية
الداخلية.
ويف سياق اخر اعترب مستشار الوفد اإليراني
املفاوض يف فيينا ،محمد مرندي ،اليوم األحد،
أن الرصاع الداخيل يف واشنطن يعوق التوصل إىل

اتفاق يف فیینا.
إال أنه رأى أن تداعيات الرصاع الرويس األوكراني
ستجرب الواليات املتحدة يف نهاية املطاف عىل
التوصل إىل اتفاق مع بالده.
كما أضاف مرندي يف ترصيحات لوكالة إرنا ،أن
واشنطن لم تتخذ القرار السيايس الالزم للتوصل
إىل اتفاق جيد يف العاصمة النمساوية.
إىل ذلك ،أكد مجددا أن قضایا مختلفة مثل
رضورة اتخاذ الغرب إجراءات أساسية يف مجال
التحقق والضمانات وإلغاء العقوبات وشطب
اسم الحرس الثوري من قائمة املنظمات
اإلرهابية “من العوامل الرئیسیة يف التوقف
املفاجئ للمفاوضات من قبل الوالیات املتحدة”.

إعالن رقم ()30
رقم الطلبية 2022/2305
تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية
(اغشية تناضح عكسي لوحدات حتلية املياه)
للمرة (األوىل) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )1,150,000,000دينار عراقي (واحد مليار ومئة
وخمسـون مليون دينار عراقي) وبمدة تجهيز ( 7يوم) بموجب املواصفات والرشوط التي
يمكـن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )500,000دينار(خمسـمائة
الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عروض
بالدينـار العراقـي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل عن
( 120يومـاً) مع إرفاق التأمينات االولية والبالغة ( )11,500,000دينار عراقي (احد عرش
مليون وخمسمائة الف دينار) عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية-:
 رقم املناقصة-موضوعها تاريخ الغلق تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم تاريخ نفاذ التأمينات االولية العناوين الرصيحة للرشكة او املكتبوتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية
يف مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ( )2022/5/12ويتحمل من ترسو عليه
املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة-:
 .1يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند
التقديم.
 .2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر -:
أ -كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه .
 .3إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.
 .4تقدم التأمينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او
الرشكات بموجب عقد مشاركة.
 .5بإمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشـرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة
لحضـور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق السـاعة
العارشة صباحاً.
 .6يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه اإلنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا
دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
 .7تصـادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االسـتجابة للمراسـالت اثناء الدراسـة

الفنية والتجارية للطلبيات .
 .8تقـدم التأمينـات االولية عىل شـكل (خطاب ضمـان او صك مصدق او سـفتجة) ومن
املصـارف املعتمدة (تعتمد جميع املصارف داخل بغداد عىل ان يكون خطاب الضمان املقدم
داخـل ضمـن املنصة االلكرتونيـة وان لم يكن خطـاب الضمان داخل ضمـن املنصة يهمل
العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي).
 .9ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسترياد
الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا .
 .10ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله ألسـباب تتعلق بإخراج املواد
من املوانئ.
 .11سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  %20من الكلفة التخمينية ألغراض
االحالة.
 .12يمكـن االطـالع عـىل رشوط تقديـم العطـاءات وعـىل املوقـع االلكرتونـي-:
www.mrc.oil.gov.iq
 .13سـيتم اسـتقطاع ( 1000دينار) الف دينار عراقي رسـم طابع لبناء مدارس ورياض
االطفال.
 .14يتم اسـتقطاع مبلغ ( )25000الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السـنة من الرشكات
العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.
 .15يتـم نرش االعالن يف صحيفة الصباح الحكومية  +صحيفتني من اآلتي (الزمان  ,املدى ,
الـزوراء  ,الصبـاح الجديد  ,البينة الجديدة  ,املرشق  ,الرشق  ,العراق االخبارية  ,كل االخبار,
املستقبل العراقي  ,املواطن  ,النهار ,الدستور  ,العدالة  ,العالم).
 .16يف حالة رسـو املناقصة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سـواء كانت عراقية او
جنبية او عربية يتم توقيع العقد يف القسم القانوني يف رشكتنا وبخالفه تلغي االحالة ويتم
اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقها.
 .17تتم االحالة وفق اقل االسـعار للعروض املسـتجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية
بنسبة ( )% 10للمنتج املحيل ويف حالة تساوي املبالغ يصار اىل تفضيل املنتج الوطني (العام
ثم الخاص) اي االحالة عىل الرشكات املنتجة للمنتوج الوطني.
 .18تقديم اثبات لتوفر سـيولة نقدية  :كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل آلخر سنة او
كفاءة مالية من خالل تسهيالت مرصفية بمبلغ ال يقل عن ( )230,000,000دينار عراقي
(مائتان وثالثون مليون دينار عراقي) وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
د .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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الالمي يتلقى املزيد من التهاني وباقات الورود مبناسبة إعادة انتخابه نقيبا للصحفيني
بغداد /الزوراء:
تلق�ى نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن رئي�س اتح�اد
الصحفي�ن العرب ،مؤي�د الالمي ،املزيد م�ن التهاني
وباق�ات ال�ورود بمناس�بة اع�ادة انتخاب�ه نقيب�ا
للصحفين.
وهنأ عضو مجلس النواب عن محافظة املثنى محمد
الزي�ادي نقي�ب الصحفي�ن العراقين مؤي�د الالمي
بمناس�بة فوزه نقيبا ً للصحفي�ن بانتخابات النقابة
. 2022
واعرب الزيادي عن سعادته بهذا الفوز ،مشيدا بالدور
الري�اديال�ذيتحتل�هنقاب�ةالصحفي�ن.
كذلك هن�أ مديرعام دائرة صحة بغداد الكرخ الطبيب
االختص�اص س�عد كام�ل الالمي ،نقي�ب الصحفين
العراقين رئيس اتحاد الصحفين العرب مؤيد الالمي
بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفين.
وقال الالمي يف برقية التهنئة“ :نتقدم بخالص التهاني
و التربيكات بمناسبة تجديد انتخابكم لرئاسة نقابة
الصحفين العراقين متمنيا لكم النجاح و املوفقية يف

عملك�م و قيادة النقابة وجمي�ع الصحفين من اجل
تعزيز و ترس�يخ النظام الديمقراط�ي و نقل الكلمة
الصادق�ة و الحقيقة بمس�ؤولية و مهنية و امانة و
حياد”.
كم�ا هنأت مؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة “ “ CHF
فيت�اس الع�راق نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن مؤيد
الالمي بمناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفين .
وقالت يف تهنئتها ”:تتقدم مؤسسة االسكان التعاونية
 CHFفيت�اس العراق ,بالتهنئة لالس�تاذ مؤيد الالمي
بمناس�بة فوزه نقيب�ا للصحفي�ن ل�دورة انتخابية
جديدة”.
كذل�ك تلقى نقيب الصحفي�ن العراقين مؤيد الالمي
تهنئ�ة قن�اة الجنوبي�ة الفضائي�ة بمناس�بة تجديد
انتخابه نقيبا للصحفين.
وذك�رت يف التهنئة  :ي�ر ارسة وادارة قناة الجنوبية
الفضائية ان ترفع اليكم اسمى ايات التهنئة والتربيك
ملناس�بة اعادة انتخابكم نقيبا للصحفين العراقين.
سائلن املوىل عزوجل أن يوفقكم إلدامة مسرية ادائكم
املتميز لتنهيض العمل الصحفي واالعالمي يف البالد...

مع خالص التقدير.
وايض�ا تلقى نقيب الصحفين العراقين مؤيد الالمي
تهنئ�ة م�ن رئيس املرك�ز العراقي للتنمي�ة االعالمية
عدنان الراج بمناسبة فوزه نقيبا للصحفين.
وق�ال يف تهنئ�ة  :باس�مي وباس�م املرك�ز العراق�ي
للتنمي�ة االعالمية نبارك لك الف�وز بنقيب الصحفين
العراقين.
واض�اف الراج  :لق�د اثبت خالل الدورات الس�ابقة
جدارتك واخالصك بعملك وتحملت املسؤوليه باقتدار
وتفان فكنت خري س�فري لبلدك وشعبك املعطاء عربيا
ودوليا ..تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح والتقدم.
كم�ا تلقى نقي�ب الصحفين العراقي�ن مؤيد الالمي
باق�ة ورد و تهنئ�ة م�ن رئي�س جامع�ة تكريت وعد
محم�ود رؤوف ،ملناس�بة اع�ادة انتخاب�ه نقيب�ا
للصحفين العراقين.
وايض�ا تلقى نقيب الصحفين العراقين مؤيد الالمي
باق�ة ورد و تهنئ�ة م�ن الجمعية العراقي�ة للتصوير
ملناسبة اعادة انتخابه نقيبا للصحفين .
كذل�ك تلقى نقيب الصحفي�ن العراقين مؤيد الالمي

باقة ورد و تهنئة من رئيس غرفة تجارة بغداد فراس
الحمداني ملناس�بة اع�ادة انتخابه نقيب�ا للصحفين
العراقين.
وكان نقيب الصحفين العراقين مؤيد الالمي قد فاز
بمنصب نقي�ب الصحفين بعد حصوله عىل ()1184
صوتا ،بعد ان تنافس عىل منصب النقيب اربعة زمالء.
و وفاز خالد جاسم بمنصب النائب األول بعد حصوله
ع�ىل  740صوت�اً ،فيم�ا ف�از محمد حن�ون بمنصب
النائب الثاني بعد حصوله عىل ( )664صوتا ً.
أما االعض�اء الفائزون بمجلس النقابة فهم :حس�ن
العب�ودي  783صوت�ا ،جب�ار ط�راد  632صوتا ،بان
القبط�ان  517صوت�ا ،س�عد محس�ن  509صوت�ا،
صادق ف�رج  506اصوات ،ناظم الربيعي  490صوتا،
وبمنص�ب أعض�اء مجل�س االحتياط كل من س�ناء
النق�اش وحصلت ع�ىل  466صوتا ،زه�رة الجبوري
453صوت�ا،وع�الءالحط�اب446صوت�ا.
اما الفائزون بعضوية لجن�ة املراقبة هم :هادي جلو
 678صوت�ا ،كاظ�م تكليف  619صوتا ،هبة حس�ن
 421صوت�ا ،أم�ا االحتياط يف لجن�ة املراقبة فكل من

محم�د جاس�م الس�اعدي  352صوتا ،وزي�اد طارق
حرب  306اصوات.
يف حن فاز بعضوي�ة لجنة االنضباط كل من :فراس
الحمدان�ي  633صوت�ا ،رعد املش�هداني  437صوتا،
كري�م كل�ش  309صوتا ،وكأعض�اء احتياط يف لجنة
االنضب�اط كل م�ن ثمن الفه�د  246صوتا ،وس�الم
تكليف  240صوتا.
وعقب اعالن نتائج االنتخابات تقدم نقيب الصحفين
العراقي�ن مؤي�د الالمي بالش�كر ل�أرسة الصحفية
لتجديد الثقة به وبمجلس النقابة .
كما ش�كر الالمي يف كلمة عق�ب اعالن فوزه بمنصب
نقي�ب الصحفين العراقين ل�دورة انتخابية جديدة ،
مجلس القضاء االعىل واملجلس القضائي الذي ارشف
عىل االنتخابات.
ووجه ش�كره ايضا لوفود االتحاد ال�دويل للصحفين
واتحاد الصحفي�ن العرب ونقيب الصحفين املغاربة
لحضورهم العرس االنتخابي.
وحيا نقي�ب الصحفين القوات االمنية التي س�هرت
عىل تأمن انجاح االنتخابات.

عدسة  /قسم التصوير في نقابة الصحفيين /كريم العبودي
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الزراعة حتدد أسباب ارتفاع أسعار
األمساك يف األسواق

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراعة ،امس األحد ،عدم
ّ
ش�ح يف األس�ماك ،فيم�ا حددت
وجود
اسباب ارتفاع أسعاره يف األسواق خالل
شهر رمضان املبارك.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة حميد
الناي�ف ،يف ترصي�ح صحف�ي إن
«ال�وزارة بدأت قبل ثالثة أش�هر بحملة
الطالق مالي�ني من صبيعات االس�ماك
باملس�طحات املائي�ة مجان�اً ،به�دف
زيادة مخزون الس�مك» ،مؤكدا ً «وجود
اكتفاء ذاتي ،ألن نسبة االطالقات بلغت

.»%200
وأضاف ،أن «صبيعات األسماك يفرض
أن تك�ون جاه�زة للصي�د بع�د أربعة
أو خمس�ة أش�هر» ،مبينا ً أن «أس�عار
األسماك يعود ارتفاعها يف األسواق خالل
شهر رمضان اىل السحب املضاعف رغم
توفره بكثرة جراء االكتفاء الذاتي».
وأش�ار إىل أن «آلي�ة إدارة الجمعي�ات
التعاوني�ة والعل�وات الخاص�ة ببي�ع
الخضار ترتب�ط حاليا ب�وزارة األعمار
وأمان�ة بغ�داد بعد أن كانت يف الس�ابق
من صالحية وزارة الزراعة».

ضبط حاويتني ملواد طبية خمالفة
للشروط يف ميناء أم قصر األوسط
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية ،ام�س األحد ،عن ضب�ط حاويتني مل�واد طبية
مخالفة للرشوط يف منفذ ميناء أُم قرص األوسط.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقته «ال�زوراء» «بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع
ومن خالل تنسيق العمل وتبادل املعلومات مع جهاز املخابرات الوطني يف منفذ
ميناء أم قرص األوسط ،تمكنت من ضبط حاويتني تحتويان مادة أولية (باودر)
يستخدم يف صناعة دواء الراسيتول مخالفة لرشوط وضوابط االستراد».
وأضاف�تَّ ،
أن «الحاويتني ق�د تجاوزتا املدة القانونية املس�موحة عىل بقائها يف
امليناء بدون مراعاة رشوط الخزن لهذه املادة ونفاذ صالحيتها» ،مش�رة اىل أن
«هذه املادة تع ُُّد عالية الخطورة النها ِّ
تؤثر بشكل مبارش عىل صحة املواطن».
وتابعت انه «تم تشكيل لجنة من الجهات املختصة وتنظيم محر ضبط أصويل
واحالة املواد عىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني».

alzawraanews@yahoo.com

دعت لتسهيل اإلجراءات وتقليل الروتني يف عمل دوائر التنفيذ

النزاهة :تسجيل نسب تعاطي رشوة مرتفعة وغري مقبولة يف املؤسسات احلكومية
بغداد/الزوراء:
أفصح�ت هيئة النزاهة ،امس األح�د ،عن نتائج
تحليل اس�تبانة قياس مُ دركات الرشوة يف دوائر
ً
مش�رة إىل تس�جيل
تنفيذ بغ�داد واملحافظات،
نس�ب تعاطي رش�وة مرتفعة وغ�ر مقبولة يف
املؤسسات الحكومية
ودع�ت الهيئ�ة يف بي�ان ورد ل�� «ال�زوراء» ،إىل
«تسهيل اإلجراءات وتقليل الروتني يف عمل دوائر
التنفيذ ،إضافة إىل تشديد الرقابة عىل مفاصلها،
نسب عالي ٍة يف تعاطي الرشوة؛ لقاء
بعد تسجيل
ٍ
إنجاز معامالت املُراجعني».
وأوص�ت الهيئة خ�الل تحليل اس�تبانة «قياس
مُ �دركات الرش�وة يف دوائ�ر التنفي�ذ يف بغ�داد
واملحافظ�ات بش�طر املُديريَّ�ات الت�ي تش�هد
زخم�ا ً كب�را ً يف أعداد املراجع�ني؛ لتأثر ذلك عىل
مُ س�توى األداء وتقديم الخدم�ة ،كما هو الحال
يف مُ ديريَّ�ة تنفيذ الكاظميَّة ،فضالً عن التنس�يق
الزراع�ي والرشكة التي تعاقد معها
مع املرصف
ِّ
املرصف؛ لغ�رض اإليفاء بااللتزام�ات التعاقديَّة
وإنجاز بطاقات (ماس�ر كارد) للمس�تفيدين؛
لتقليل الزخم واختزال إجراءات املُراجعة؛ لرصف
املُستحقات املاليَّ�ة للمُ ستفيدين».
وأضاف�ت« :دائ�رة العالقات م�ع املُ َّ
نظمات غر
الحكوميَّة يف الهيئة أش�ارت ،يف التقرير املُرس�لة
ٌ
نس�خة من�ه إىل األمان�ة العامَّ ة ملجل�س الوزراء
ووزيرالع�دل إىل رضورة إيج�اد آلي� ٍة لت�داول
األضابر عند املُراجعة ما بني مفاصل الدائرة بدل
ُّ
بتس�لم اإلضب�ارة؛ إلتمام إجراءات
قيام املُراجع
إنجازه�ا وم�ا يراف�ق ذل�ك م�ن فق�دان بعض
مُ حتوياته�ا يف بعض الحاالت بش�ك ٍل مُ تع َّم ٍد من
ً
الفتة إىل أنه تمَّت مالحظة فقدان
قبل املُس�تفيد،
األضابر التنفيذيَّة يف العديد من الدوائر ،مُ ش ِّد ً
دة
عىل أهميَّة استخدام األرشفة اإللكرونيَّة لحفظ
مُ حتويات األضابر والوثائق الرسميَّ�ة».

بغداد/الزوراء:
حددت وزارة التعليم العايل والبحث
العلم�ي ،ام�س األح�د ،توقيت�ات
االختب�ار التناف�ي واالمتحان�ات
النهائية للدراسات األولية والعليا.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل��
«الزوراء» ،أن�ه «التزاما بمتطلبات
العملي�ة التعليمي�ة يف املؤسس�ات
الجامعية وبرامجه�ا التخصصية
وتوقيتاته�ا الزمني�ة ف�إن وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي تؤكد
استعداد الجامعات والكليات كافة
ألداء االختبارات التنافسية للقبول

وكالة االستخبارات
تضبط  8ماليني حبة
خمدرة يف العاصمة
بغداد/الزوراء:
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات
االتحادي�ة ،ام�س األح�د ،ضب�ط  8ماليني حبة
مخدرة وتلقي القبض عىل حائزيها يف العاصمة
بغداد.
وذكرت الوكال�ة يف بيان ورد ل� «الزوراء» ،انه «
من خالل التنس�يق االس�تخباراتي بني االجهزة
االمنية وبعملية استباقية استندت اىل معلومات
استخباراتية دقيقة ،تمكنت وكالة االستخبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة
وباالشراك مع قوة من جهاز املخابرات الوطني
العراق�ي من ضب�ط كميات كبرة م�ن الحبوب
املخدرة تقدر بثمانية ماليني حبة مخدرة كانت
مخبأة يف عجلة نوع( لوري حمل)».
وتابع البي�ان« ،كان يف ني�ة حائزيها ادخالها
اىل العاصم�ة بغ�داد بعد ان ت�م متابعتهم من
طري�ق االنب�ار نجف ال�دويل والقب�ض عليهم
وضبط امل�واد املخدرة يف منطقة الدورة ضمن
محافظة بغداد .

شؤون األلغام تكشف عن سياسة جديدة ملعاجلة التلوث

بغداد/الزوراء:
كش�فت املديرية العامة لشؤون
األلغ�ام يف وزارة البيئ�ة ،ع�ن
سياس�ة جديدة ملعالج�ة التلوث
خ�الل  4س�نوات ،فيم�ا أحصت
مساحة املناطق املُطهرة.
وق�ال مدير عام ش�ؤون األلغام
ظاف�ر محم�ود خلف الس�اعدي

يف ترصي�ح صحف�ي ،إن «عملية
إزالة التل�وث من األلغ�ام تركز
حالي�ا ً يف املناطق املحررة وبعض
املناط�ق الجنوبي�ة ،فض�ال عن
وجود أعمال رفع للجهد الوطني
يف املناط�ق النفطي�ة جنوب�ي
البالد».
وأضاف ،أن «نس�بة إنجاز أعمال

وذكر التقرير َّ
َّ
املركزي للهيئة ،والفرق
أن «الفريق
ُ
َّ
الساندة له والفرق املؤل�فة يف مُ ديريَّات ومكاتب
التحقيق يف بغداد واملحافظات ،قامت باس�تبانة
مراج�ع يف ( )102م�ن دوائر
آراء ( )9,880آالف
ٍ
التنفي�ذ ،منه�ا ( )13دائ�رة يف بغ�داد و( )89يف
ً
زي�ارة ميداني ًَّة
املُحافظ�ات ،م�ن خ�الل ()536
ً
وضح�ة َّ
إىل دوائ�ر التنفي�ذ ،مُ
أن نتائ�ج تحلي�ل
االس�تمارات املُ َّ
تحصلة من االس�تبانة بالتعاون
مع دائ�رة التخطيط والبحوث يف الهيئة ،أظهرت
َّ
أن مُ س�توى تعاط�ي الرش�وة (إدراك) أي املُع َّدل
تعاط للرش�وة يف عموم
العام مل�ن يعتقد بوجود
ٍ
العراق بل�غ ( ،)%12,4ومُ س�توى دفع الرش�وة
فعالً (قياس) بلغ (.»)%5,6
وأوض�ح التقري�ر« ،نس�ب تعاط�ي الرش�وة يف
دوائر تنفيذ بغداد ،فبحسب مُ خرجات االستبانة
س�جَّ لت مُ ديريَّ�ة تنفي�ذ الرصاف�ة أعىل نس�ب ٍة

يف تعاط�ي الرش�وة (إدراك) وبلغ�ت (،)%27,2
تلته�ا الكرادة بنس�بة ( ،)%22,6ث� َّم املحموديَّة
( ،)%22,1فيما سجَّ لت دائرة الدورة والحسينيَّ�ة
َّ
أقل نسبة ،إذ بلغت عىل التوايل ( )%7,4و (،)%8,7
َ
ِّ
ُ
أمَّ ا أعىل نس�ب ٍة يف دفع الرشوة (قياس) فسجلت
يف تنفيذ البياع ،وبلغ�ت ( ،)%13,6تليها الكرادة
واملحموديَّ�ة بنس�بة ( )%12,4و( )%11,5ع�ىل
التوايل ،وس�جلت ال�دورة وأبو غريب أقل نس�ب ٍة
بلغت ( %3,7و.»)%4,7
ويف املحافظ�ات« ،حلَّ�ت دائ�رة تنفي�ذ املعق�ل
يف الب�رصة كأع�ىل دائ�رة يف نس��بة تع�اط��ي
ال�رش��وة (إدراك) بن�سب� ٍة وصل�ت إىل (،)%65
ث� َّم دائرتي تنفيذ الزبر وش��ط ال�عرب بنس�بة
( )% 45و( ،)%40ف�يم�ا ح�ازت دوائ�ر تنفي�ذ
ّ
األقل ،حيث
الرميثة وكركوك والحلة عىل النسب
بلغ�ت ( )%0,9و( )%1و(  )%1,1ع�ىل الت�وايل،

وس�جلت تنفيذ الزبر وشط العرب واملعقل أعىل
نسبة يف دفع الرش�وة (قياس) وبلغت ()%24,5
و(  )%19و (  ،)%16,3فيما س�جَّ لت ( )17دائرة
تو َّزع�ت عىل محافظات بابل والقادس�يَّ ة ودياىل
والنجف وصالح الدي�ن وذي قار واملثنى واألنبار
نسبة ( ،»)%0وفق التقرير.
أن «نتائج االستبانة أظهرت َّ
وأشار التقرير اىل َّ
أن
َّ
( )%51,4من املُس�تطلعة آراؤه�م يف بغداد أكدوا
َّ
أن اإلج�راءات املُعتم�دة م�ن قبل الدوائ�ر ُتؤ ِّدي
لتأخ�ر أو عرقل�ة إنجاز املُعامل�ة ،وقال ()%63
من املُراجعني الذين رصحوا بدفع الرش�وة َّ
أنهم
ً
ب�ارشة للمُ َّ
قاموا بالدفع مُ
وظف ،ويف املحافظات
ُ
َّ
ُس ِّ
�جلَت نس�بة قي�ام املوظ�ف بتأخ�ر وعرقلة
إنجاز املُعاملة نس�با ً عالية ج�داً ،بلغت يف املعقل
– الب�رصة ( )%63والديوانيَّ��ة ( )%55والزبر –
البرصة (.») %50
وبينت« :الحظ اس�تيفاء مبالغ ماليَّة (رس�وم)
أكثر من املبلغ املُ َّ
س�جل يف الوصل
الرس�مي الذي
ِّ
يت ُّم تس�ليمه للمراجع يف بع�ض الدوائر ،إضافة
إىل تق�ايض الخ�راء مبالغ ماليَّ�ة لق�اء الخدمة
املُق َّدم�ة للمُ راج�ع تتج�اوز املُق�رَّر يف تعليمات
دوائر التنفيذ والعمل كمُ ِّ
عقبني ،فضالً عن إغالق
صندوق الحس�ابات قبل الوق�ت املُقرَّر يف بعض
املُديريَّات وتقايض رسوم بوصوالتٍ ُتسجَّ ُل الحقا ً
مبلغ إضايفٍّ أكثر ممَّا مُ دوَّن يف الوصل».
مقابل
ٍ
وخل�ص التقرير إىل َّ
أن «نس�ب تعاطي الرش�وة
ً
يف دوائ�ر التنفيذ ُت َع� ُّد مُ
رتفعة وغ�ر مقبول ٍة يف
ً
عم�ل املُ َّ
ؤسس�ات الحكوميَّة» ،مُ ش�را إىل «بطء
ُ
س�ر إنجاز املعامالت التي ُّ
تت�م جميع مراحلها
ورقيا ً وس�وء التنظيم والفوىض يف حفظ وتداول
األضاب�ر ،ممَّا ُيؤ ِّدي أحيانا ً إىل فقدانها ،إضاف�ة
إىل عدم است�خ�دام الح�اسبة يف إجراءات ع�مل
الدوائ�ر؛ األمر الذي أ َّدى إىل هذا االرتفاع الكبر يف
تعاطي الرشوة».

التعليم حتدد توقيتات االختبار التنافسي واالمتحانات النهائية للدراسات
األولية والعليا

اإلعالم األمين تعلن نتائج اليوم
الثاني من عملية اإلرادة الصلبة

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمني ،ام�س األحد ،نتائ�ج اليوم الثان�ي من عملي�ة اإلرادة
الصلبة.
وذكر بيان للخلية تلقته «الزوراء» انه «ضمن املرحلة الثانية يف عملية اإلرادة الصلبة
وللي�وم الثاني ع�ىل التوايل ،وبإرشاف قي�ادة العمليات املش�ركة ،تمكنت القطعات
االمنية املشاركة يف تحقيق عدد من األهداف املرسومة لها وفقا ً ملعلومات استخبارية
دقيق�ة  ،أذ ت�م العثور ع�ىل وكر من قبل ل�واء الرد الرسيع يحتوي اس�لحة وعبوات
ناس�فة وعفش يف منطقة البو كرم�ة التابعة لقاطع دياىل» ،مش�را ً اىل أن «القوات
الخاصة نفذت مع جهاز مكافحة االرهاب ثالث عمليات انزال يف عمق الصحراء».
وأض�اف البيان أنه «ت�م العثور عىل وكر من قبل لواء  74الفرقة  5تم تدمرها ،فيما
تم العثور عىل وكر من قبل لواء  18يحتوي ارزاق واعتدة مختلفة تم تدمرها».
وتاب�ع أن «قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من العثور وضمن محور لواء  38جنوبي
كبيس�ة عىل وكر يحتوي (دراجة مفخخة و 10قنابر هاون  82ملم و 4أخرى عيار
 120ملم وصفيحتي هاون ومس�تلزمات مواد تفجر وراي�ة لداعش)» ،الفتا ً اىل أنه
«تم التعامل مع املواد املضبوطة أصوليا».
وأوضح أن «القطعات االمنية مازالت تنفذ الخطة املرسومة لها».
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إزالة التلوث تراوح بني %75-50
مع االس�تمرار بعمليات إزالته»،
مبين�ا أنه ت�م «تطه�ر  383كم
مربعا من املساحة امللوثة».
وأك�د أن «عملية إزال�ة التلوث يف
محافظة االنب�ار تجاوزت ،%60
للمناطق املس�جلة والت�ي بلغت
يف وق�ت س�ابق  600ك�م مربع،
ويف البرصة تحققت نسب عالية
جداً».
ولفت إىل أن�ه «ويف غضون األيام
القليلة املقبلة سيتم إعادة مسح
بع�ض املناط�ق غ�ر الس�كنية
بكوادر عراقية وبدعم من بعض
املنظم�ات الدولية» ،مس�تدركا ً:
«لألس�ف الدع�م ال�دويل يف إزالة
التل�وث ال يص�ل اىل مس�توى
الطم�وح نتيجة كر املس�احات
امللوثة».
وأض�اف ،أن «املديري�ة اقرحت
سياس�ة جدي�دة إلزال�ة األلغام
عىل طول مس�احة تبلغ  677كم
تشمل مناطق متعددة خالل اقل

من  4سنوات وبكلفة  500مليار
دين�ار ،ويف حال املوافق�ة عليها
ستصبح نقطة جوهرية يف ازالة
التلوث من األرايض العراقية».
وأعل�ن ممثل الع�راق باالتفاقية
الدولية إلزالة األلغ�ام أحمد عبد
ال�رزاق ،يف وق�ت س�ابق ،تطهر
أكث�ر م�ن  %53م�ن مس�احات
التل�وث باأللغ�ام واملخلف�ات
الحربي�ة منذ ع�ام  2004وحتى
مطلع شباط املايض.
وق�ال عب�د ال�رزاق يف ترصي�ح
صحف�ي إن «مس�احات التلوث
باأللغ�ام واملخلف�ات الحربي�ة
والعب�وات الناس�فة ،من�ذ ب�دء
برنامج إزال�ة األلغام عام 2004
وحتى اآلن بلغت  6022كيلومرا ً
مربعاً».
وأضاف ،أن «أكث�ر املناطق تلوثا ً
ه�ي املناط�ق الجنوبية الس�يما
محافظة الب�رصة التي تعد أكثر
املحافظات تلوثاً ،ثم تأتي بعدها،
املحافظات املحررة».

يف الدراس�ات العلي�ا واالمتحانات
النهائية الخاصة بالفصل الدرايس
الثاني للدراسات األولية والعليا».
وأضاف�ت ،أن «االمتح�ان النهائي
للدراس�ات العلي�ا س�يكون يف
 8/5/2022ضمن الفصل الدرايس
الثان�ي للع�ام ،2021/2022
واالمتح�ان التناف�ي للقب�ول
يف الدراس�ات العلي�ا للع�ام
 2022/2023يف 16/5/2022
للتخصص�ات الطبية والهندس�ية
و  17/5/2022للعل�وم الرصف�ة
والزراعي�ة والبيطري�ة واإلداري�ة

و18/5/2022
واالقتصادي�ة
للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية».
وأشارت إىل أن «االمتحانات النهائية
للدراسات األولية يف 12/6/2022
ً
مضيف�ة:
مل�دة ثالث�ة أس�ابيع»،
«نهي�ب بمجال�س الجامع�ات
والكلي�ات واألقس�ام بتوثي�ق
مؤرشات البيئة االمتحانية وقياس
مخرجاتها العلمية وربطها بخطة
وبرامج وتوقيت�ات العام الدرايس
املقبل الذي يبدأ للدراسات العليا يف
 4/9/2022وللدراس�ات األولية يف
.»2/10/2022

القبض على  6متهمني بينهم بقضايا “قتل”يف بغداد

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت قيادة الرشط�ة االتحادية،
امس االحد ،القبض عىل  6متهمني
اثنني منهم بقضاي�ا القتل وأربعة

آخري�ن بتعاط�ي املخ�درات يف
العاصمة بغداد.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان ورد ل��
«ال�زوراء» ،ان�ه «ضم�ن الجه�ود

األمنية املستمرة لقطعات الرشطة
االتحادي�ة يف مالحق�ة مرتكب�ي
الجرائ�م وتج�ار ومتعاط�ي املواد
املخ�درة ،تمكنت ام�س االحد قوة

بإم�رة آم�ر الف�وج األول الل�واء
الثامن ومف�رزة من اس�تخبارت
الفوج من تنفي�ذ أمر قبض بحق
اثن�ني م�ن املطلوبني وف�ق املادة
( 405قت�ل) يف منطق�ة ش�اطئ
التاجي شمال بغداد تم تسليمهما
اصوليا إىل الجهات املختصة».
واضاف البيان ،ان «قوة من اللواء
الس�ابع الفرق�ة الثاني�ة رشط�ة
اتحادي�ة باالش�راك م�ع مفرزة
من مكتب مكافح�ة إجرام البياع
تمكن�ت م�ن إلق�اء القب�ض عىل
أربعة اش�خاص بالجرم املشهود
بحوزته�م  50غ�رام م�ن امل�واد
املخدرة نوع كرستال ومواد أخرى
تس�تخدم للتعاطي قاموا بإطالق
الن�ار ع�ىل القوة املنف�ذة للواجب
من خالل سالح مسدس تم ضبط
املواد املخدرة والس�الح املس�تخدم
بمح�ر ضب�ط اص�ويل وإحال�ة
املتهمني للجهات املختصة» .

املوارد املائية حتذر :حبرية الرزازة يف طريقها حنو اجلفاف
بغداد/الزوراء:
ّ
حذرت وزارة املوارد املائية من تعرض

بحرة ال�رزازة بمحافظ�ة كربالء إىل
خطر الجفاف ،فيما أش�ارت إىل عدم
قدرته�ا عىل رفدها بالحصص املائية
الكافية بس�بب الشح والجفاف الذي
تعانيه البالد.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة
ع�ي رايض يف ترصي�ح صحف�ي إن
«بح�رة ال�رزازة ب�دأت تعان�ي م�ن
الجف�اف وتملح مياهها ،ما تس�بب
بنف�وق أعداد كبرة من أس�ماكها»،
مرجعا ً عدم مد الوزارة لها باملياه منذ
سنوات إىل «مواسم الجفاف املتتالية
يف الب�الد ،وقل�ة الحص�ص املائي�ة
ال�واردة م�ن دول الج�وار وقطعه�ا
لألنهر املشركة مع العراق».
وب�ني أن «تغذيته�ا باملي�اه س�ابقاً،
كانت ال تت�م إال يف حالة فيضان نهر
الف�رات أو يف ح�ال ارتفاع مناس�يب
بح�رة الحباني�ة بش�كل كبر خالل
موس�م الوفرة املائية» ،كاش�فا ً عن
أن «ال�وزارة كان�ت قد أع�دت خطة
إلحيائه�ا ،بي�د أن الش�ح املائ�ي،

أوقفها».
وكان�ت البح�رة خ�الل ثمانيني�ات
جذب سياحية
القرن املايض ،منطقة
ٍ
معروفة بمناظرها الطبيعية الجميلة
ووفرة أنواع عدة من األس�ماك فيها،
والتي اعتم�د عليها س�كان املنطقة
يف معيش�تهم ،إضاف�ة إىل إس�هامها

بتنمية القطاع الزراعي لكربالء.
وح�ول املش�كالت الت�ي تعانيه�ا
البح�رة ،أوض�ح رايض أن «أهمه�ا
هو ش�ح الحص�ص املائي�ة املجهزة
له�ا ،والتغرات املناخية من احتباس
األمط�ار ،وتعرضه�ا للتلوث بس�بب
تحويل مياه ال�رصف الصحي إليها،

إضاف�ة إىل التوس�ع الكب�ر بحف�ر
اآلبار االرتوازية العش�وائية باملناطق
املحيطة بها ووصل عددها إىل،1000
عالوة ع�ىل التوس�ع بزراعة األرايض
باس�تخدام نظ�م ال�ري القديمة ،ما
أدى إىل انحس�ار املي�اه الواصل�ة لها
الشحيحة أصالً».
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املنافذ :تطبيق األنظمة اإللكرتونية سيكون تدرجيياً
بغداد /الزوراء:
أكدت هيئة املنافذ للحدودية ،امس
األحد ،ان تطبي�ق أنظمة الحوكمة
اإللكرتونية سيكون تدريجياً ،بينما
اشارت اىل وجود  22منفذا ً اتحاديا ً
يف عموم البالد.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م

الهيئ�ة ،ع�الء الدي�ن القي�ي ،يف
بيان اطلع�ت عليه “ال�زوراء” :إن
“الحرك�ة التجاري�ة ع�ر املناف�ذ
الحدودي�ة طبيعي�ة” ،كاش�فا ً عن
“وج�ود  22منفذا ً اتحاديا ً يف عموم
الب�الد موزع�ة ب�ن ب�ري وبحري
وج�وي تعم�ل عىل م�دار ال�� 24

ساعة”.
وأض�اف القي�ي أن “امل�الكات
يف هيئ�ة املناف�ذ تعمل ع�ىل تذليل
العقبات التي تواجه العمل وس�ره
بانس�يابية عالية ،السيما بعد قرار
األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء
الخاصة بدخ�ول البضائع والتأكيد

عىل تطبيقها”.
وكش�ف ع�ن “إدخ�ال التقني�ات
الحديث�ة يف عمل املناف�ذ الحدودية
للتطبي�ق التدريج�ي للحوكم�ة
اإللكرتوني�ة خاص�ة فيم�ا يتعلق
بالرس�وم الجمركي�ة الخاص�ة
بإدخال البضائع التجارية”.

العراق يف مقدمة الدول املستوردة لألثاث املنزلي من تركيا
بغداد /الزوراء:
احت�ل الع�راق املرتب�ة الرابعة بن أكث�ر الدول
املستوردة لألثاث املنزيل من تركيا ،وفقا لبيانات
ص�ادرة ع�ن اتح�اد مص�دري األث�اث والورق
ومنتجات الغابات بإسطنبول امس األحد .
وتج�اوزت قيمة الص�ادرات الرتكي�ة يف قطاع
األثاث املنزيل ملي�ار دوالر خالل الربع األول من
العام الجاري ،مسجلة  1.1مليارا.
وذك�رت البيان�ات الص�ادرة ع�ن االتح�اد ان
صادرات القط�اع خالل الف�رتة املذكورة زادت

 27.5باملئ�ة ،مقارن�ة م�ع الفرتة نفس�ها من
العام املايض ،مسجلة  1.1مليار دوالر.
وكانت الواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا والعراق
وليبي�ا يف مقدم�ة ال�دول املس�توردة للموبيليا
الرتكية.
ونقل�ت وكال�ة “األناض�ول” ش�به الرس�مية
الرتكية عن رئيس اتحاد مصدري األثاث والورق
ومنتجات الغابات بإس�طنبول ،أركان أوزكان،
قوله :إن القطاع يساهم بمليارات الدوالرات يف
صادرات البالد كل عام.

إعالنك في

حيقق لك اإلنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com
لالستفسار 07810090003 :

اىل الرشيك (امجد محسن عبد الصاحب)
اقتىض حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان
الكائ�ن يف النج�ف وذلك لتثبي�ت إقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك (سالم غازي
كن�ان) بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف
القطعة املرقم�ة ( )3/86598املقاطعة
( /4ح�ي الن�داء) ح�دود بلدي�ة النجف
ولغرض تسليفه قرض اإلسكان وخالل
مدة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخل
الع�راق وش�هر واحد خ�ارج العراق من
تاري�خ ن�رش اإلعالن ،وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

وأضاف أن النجاحات يف اإلنتاج والتصدير مكن
القط�اع من الوصول إىل الص�دارة يف العديد من
أسواق البلدان املتقدمة.
ويه�دف قط�اع املوبيلي�ا الرتك�ي إىل تحقي�ق
ص�ادرات بقيم�ة  6ملي�ارات دوالر بنهاي�ة
ع�ام  ،2022بحس�ب االتحاد الرتك�ي ملصنعي
املوبيليا.
وتع�د والي�ات اس�طنبول وبورص�ة وأنق�رة
وقي�ري وإزمر ،يف مقدم�ة الواليات الرتكية
الرائدة يف صناعة األثاث املنزيل.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية

العدد /1081:ب2013/4
التاريخ2022/4/21:

رقم االضبارة2021/329 /
التاريخ2022/4/19 /

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ غماس العقار تسلسل 154م 38الوبله الواقع يف غماس العائد للمدين حكيمه كشيش بجاي املحجوز لقاء طلب الدائن
 ...........البالغ عرشة مالين دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا
معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
كرار عدنان هادي
املواصفات:
 -1موقعه ورقمه 154 :م  38الوبله الرشقية يف غماس
 -2جنسه ونوعه :ارض زراعية تسقى سيحا.
 -3حدوده وأوصافه :كما مؤرش يف الخارطة النهائية املرقمة  /38غماس.
 -4مشتمالته :دار سكن عدد .2
 -5مساحته 5 :دونم و 10اولك و 50مرت
 -6درجة العمران----------- :
 -7الشاغل :عماد كاظم كشيش وكاظم كشيش بجاي
 -8القيمة املقدرة :أربعة مالين وتسعمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة دينار.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ غماس

وزير املالية :الوضع املالي يف البالد “جيد جداً”
وال حنتاج لدعم خارجي
بغداد /الزوراء:
وص�ف وزي�ر املالية ،ع�ي ع�الوي ،امس
األحد ،الوضع املايل يف البالد “جيد جداً”.
وق�ال ع�الوي يف تري�ح صحف�ي :إنّ
“اللق�اءات م�ع صن�دوق النق�د والبن�ك
الدولي�ن واملؤسس�ات األخ�رى الرئيس�ة
يف العاصم�ة االمركي�ة واش�نطن كان�ت
جي�دة” ،مبين�اً“ :إننا توصلن�ا اىل اتفاقات
ع ّدة ،أهمها دع�م عملية اإلصالح وخاصة
الورقة البيضاء”.
وأض�اف أن “هن�اك اجتماع�ات قريب�ة يف
بغداد ،س�تكون بع�د عيد الفط�ر املبارك،
ليك�ون الدع�م تقنيَّ�ا ً ويك�ون هن�اك
مستش�ارون ،من أج�ل تقوي�ة امكانيات
الحكوم�ة العراقي�ة ،لكي تتق�دم وتميض
بمرشوع اإلصالح “.
وأش�ار إىل أن “الع�راق يف ط�ور تنفي�ذ
االتفاقيات مع البنك ال�دويل ،خاصة بدعم

رقم االضبارة2021/329 /
التاريخ2022/4/19 /

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ غماس العقار تسلس�ل 177م  38الوبله الرشقيه الواقع يف غماس العائد للمدين حكيمه كش�يش بجاي املحجوز لقاء طلب
الدائن ناظم كشيش بجاي البالغ عرشة مالين دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
كرار عدنان هادي
املواصفات:
 -1موقعه ورقمه 177 :م  38الوبله يف غماس
 -2جنسه ونوعه :بستان تسقى سيحا.
 -3حدوده وأوصافه :كما مؤرش يف الخارطة
 -4مشتمالته :دور سكنية محددة
 -5مساحته 3 :دونم و 11اولك و 25مرت
 -6درجة العمران----------- :
 -7الشاغل :رحيم جاري وعي كريم ونعمة عبيد ولزام نعمة وحسام نعمة
 -8القيمة املقدرة 1789800 :مليون وسبعمائة وثمانون وثمانمائة دينار

الجانب التقني ،فقد وصلنا اىل نتائج جيدة
ج�داً ،وستس�هم بتقوية الك�وادر العاملة
بالدولة” ،الفتا ً اىل أن “الوزارة بصدد تقديم
قان�ون إىل مجلس الن�واب لغرض توظيف
املكس�ب غر املتوقع�ة الناتج ع�ن ارتفاع
أس�عار النف�ط ،يف مج�االت تقوي�ة دع�م
الفئات املتأثرة بأسعار املواد األولية”.
وتاب�ع إن “القان�ون أمام مجل�س النواب
َّ
وس�يرشع ،ويعطي دعما ً قوي ً
ّ�ا اىل الفئات
املتأث�رة بارتفاع أس�عار املواد األساس�ية
وامل�واد الغذائي�ة بصورة خاص�ة وتقوية
دعام�ات وزارة املالي�ة وتقوي�ة امكانيات
توظي�ف مش�اريع التش�غيل العام�ة”،
موضح�ا ً أن “هن�اك خط�ة متكامل�ة
الستعمال فائض ارتفاع األسعار ،بالتعاون
مع مجلس النواب”.
ولف�ت إىل أن “ه�ذا الدع�م خ�ارج مفهوم
اإلص�الح للقطاع الع�ام ،ونحن نريد تقليل

الدع�م الحكومي خاص�ة للقطاعات التي
ممكن أن تنتعش ب�دون الدعم الحكومي،
لكن هذا سيكون ملرة واحدة” ،موضحا ً أن
“الحكوم�ة تق ُّر بأن بع�ض الفئات تأثرت
بارتفاع أسعار املواد األولية ،لذلك سيكون
الدعم مَ رَّة واحدة وغر متكررة”.
وذك�ر“ :لدين�ا اتفاقي�ة اس�رتاتيجية مع
الوالي�ات املتح�دة خاص�ة يف الجان�ب
االقتص�ادي ،نريد أن نفعله�ا اآلن” ،مؤكدا ً
أن “االستعدادات موجودة للتعاون عىل كل
املستويات”.
وش� ّدد ع�الوي ع�ىل رضورة “تقدي�م
مش�اريع للحصول عىل دع�م ،أو عىل نوع
من املساعدات االمركية خاصة يف الجانب
الفن�ي والتقني” ،مؤك�دا ً أن “الوضع املايل
جي�د جداً ،ولس�نا بحاج�ة اىل دعم من اي
أط�راف أجنبي�ة ،إال م�ا يتعلق بمش�اريع
معينة”.

أحوال النجف
بن�ا ًء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املواطن
(عي علوان حسن) طلبا لغرض تبديل لقبه
وجعله (الغراوي) بدل من (الرشوكي) فمن
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاق�ة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أحوال النجف
بن�ا ًء عىل طل�ب املواطن (باس�م ع�ي محمد)
ووكيل�ه املحامي (عقيل كامل الحدراوي) الذي
ي�روم تبديل لقب�ه وجعله (النم�ري) بدال من
(التم�ري) فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري
املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

اىل الرشي�ك (حيدر جعف�ر صالح) اقتىض
حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة عىل
قي�ام رشي�كك (محم�د عي عدن�ان اليف)
بالبن�اء عىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة ( )6204/116املقاطع�ة (خ�ان
الحم�اد /الحيدرية) ح�دود بلدية النجف
ولغرض تس�ليفه قرض اإلس�كان وخالل
م�دة أقصاه�ا خمس�ة عرش يوم�ا داخل
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ
نرش اإلعالن ،وبعكسه سوف يسقط حقك
يف االعرتاض مستقبال.

اىل الرشيك (صالح مه�دي كاظم) اقتىض
حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (دعاء ناجح حسن) بالبناء
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )99/78املقاطعة ( /36الشويي) حدود
بلدي�ة النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض
اإلس�كان وخ�الل م�دة أقصاها خمس�ة
ع�رش يوم�ا داخ�ل الع�راق وش�هر واحد
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش اإلعالن،
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض
مستقبال.

اىل الرشي�ك (جواد هادي عب�اس) اقتىض
حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة عىل
قي�ام رشيكك (هي�ام عبيد ن�وار) بالبناء
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )3/69051املقاطع�ة ( /4امليالد) حدود
بلدي�ة النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض
اإلس�كان وخ�الل م�دة أقصاها خمس�ة
ع�رش يوم�ا داخ�ل الع�راق وش�هر واحد
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش اإلعالن،
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض
مستقبال.

اىل الرشي�ك (عي ش�الكه محم�د) اقتىض
حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (رايض ع�راك بدري) بالبناء
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )1000/92املقاطع�ة ( /51اللهيب�ات)
ح�دود بلدي�ة النج�ف ولغ�رض تس�ليفه
ق�رض اإلس�كان وخ�الل م�دة أقصاه�ا
خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر
واحد خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن،
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض
مستقبال.

اىل الرشي�ك (عي جاس�م عل�وان عباس)
اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق اإلس�كان
الكائ�ن يف النج�ف وذل�ك لتثبي�ت إقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك (هاشم عباس
هاشم حمزه) بالبناء عىل حصته املشاعة
يف القطع�ة املرقم�ة ( )198/26املقاطعة
( /48الحرية) حدود بلدية النجف ولغرض
تس�ليفه ق�رض اإلس�كان وخ�الل م�دة
أقصاها خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق
وش�هر واحد خارج العراق من تاريخ نرش
اإلعالن ،وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال.

اىل الرشي�ك (دالل عبدالكاظ�م جاس�م
وايمان كاظم حسن) اقتىض حضورك اىل
صندوق اإلس�كان الكائ�ن يف النجف وذلك
لتثبيت إقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك
(محمود ش�اكر عب�د) بالبناء عىل حصته
املش�اعة يف القطعة املرقمة ()3/83137
املقاطع�ة ( /4ح�ي النداء) ح�دود بلدية
النجف ولغرض تس�ليفه قرض اإلس�كان
وخ�الل مدة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما
داخل العراق وش�هر واحد خ�ارج العراق
من تاريخ نرش اإلعالن ،وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ العباس�ية العقار تسلس�ل  8و 9و 91مقاطعة  20أبو ش�وره الواقع يف العباسية العائد للمدين رضا محمود طرخان املحجوز
لقاء طلب الدائن رياض جابر هاشم البالغ  43،000،000 46ثالثة واربعون مليون دينار عراقي ،فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل
مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
ثائر كناوي حمود
املواصفات:
 -1موقعه ورقمه 8 :و 9و 91مقاطعة  20أبو شوره
 -2جنسه ونوعه :ارض زراعية
 -3حدوده وأوصافه 8 :و 9و 91مقاطعة  20أبو شوره يحدها الشارع الفرعي يربط الشارع العام لناحية العباسية باتجاه طريق الشوافع
 -4مشتمالته :ال يوجد
 -5مساحته :القطعة  8مقاطعة  20أبو شوره ( )11اولك و  75مرت
القطعة  9مقاطعة  20أبو شوره ( )6دونم و 14أولك
القطعة  91مقاطعة  20أبو شوره ( )10دونم و 1أولك و 75مرت
 -6درجة العمران:
 -7الشاغل :ال يوجد
 -8القيمة املقدرة 8 :مقاطعة  20أبو شوره تساوي مبلغا ( 18،000الف دينار)
 9مقاطعة  20أبو شوره تساوي مبلغا ( 204،000الف دينار)
 91مقاطعة  20أبو شوره تساوي مبلغا ( 1،902،000مليون وتسعمائة واثنان الف دينار عراقي)

اعالن
بناءا ً عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع العقار املرقم  749الراق يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار
املذك�ور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه ،فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما ً من اليوم الثاني
لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق ألمر محكمة بداءة النجف
وصادر من مرف الرافدين رقم ( )7يف النجف ،وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخر من االعالن يف
هذه املحكمة ،وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض
حسن ابراهيم وايل
االوصاف:
العق�ار املرق�م  749براق يف النجف عبارة عن دار تقع عىل ش�ارع فرعي بعرض  2مرت وتحتوي عىل ممر صغر يؤدي اىل س�احة
مكش�وفة ولوحظ وجود باب يطل عىل عرصة خالية من البناء (خربة) علما ان املس�احة املكش�وفة يوجد فيها ثالث غرف نوم
وحم�ام وتوالي�ت ومطبخ يف الطابق األريض .أما يف الطاب�ق العلوي يحتوي عىل غرفة نوم وبيتونة وان بن�اء العقار من الطابوق
القديم مس�قف بالشيلمان والخشب يف بعض اجزاءه واالرض مبلطة باالسمنت يف جزء واالخر شتايكر قديم غر مشغول مجهز
باملاء والكهرباء خربة مساحته االجمالية  306,50مرت مربع ،وان القيمة الكلية للعقار مبلغ ( )645,650,000ستمائة وخمسة
واربعون مليون وستمائة وخمسون الف دينار عراقي ال غرها .

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ غماس

أكد أن الوزارة ستقدم قانونا جديدا للربملان يدعم الفئات الفقرية

رقم االضبارة2021/460 /
التاريخ2022/4/21 /

اىل الرشي�ك (حي�در حاف�ظ عبدالجبار)
اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان
الكائ�ن يف النج�ف وذلك لتثبي�ت إقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك (وليد عباس
ج�واد) بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف
القطع�ة املرقم�ة ( )36/41املقاطع�ة
( /51الب�زل والنيل) حدود بلدية النجف
ولغرض تس�ليفه قرض اإلسكان وخالل
م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخل
الع�راق وش�هر واحد خ�ارج العراق من
تاري�خ ن�رش اإلعالن ،وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.
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إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ غماس العقار تسلس�ل 72م  38الوبله الرشقيه الواقع يف غماس العائد للمدين حكيمه كش�يش بجاي املحجوز لقاء طلب
الدائن ناظم كشيش بجاي البالغ عرشة مالين دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
كرار عدنان هادي
املواصفات:
 -1موقعه ورقمه 72 :م  38الوبله الرشقية
 -2جنسه ونوعه :ارض زراعية تسقى سيحا.
 -3حدوده وأوصافه :كما مؤرش يف الخارطة
 -4مشتمالته------------------- :
 -5مساحته 18 :اولك و  9دونم
 -6درجة العمران----------- :
 -7الشاغل :رحيم جاري وكاظم كشيش ونعمة عبيد
 -8القيمة املقدرة 8983800 :ثمانية مالين وثمانية وتسعون الف وثالثمائة وثمانون دينار

اىل الرشي�ك (به�اء إس�ماعيل
ابراهي�م) اقت�ىض حض�ورك اىل
مديرية بلدية العباسية يف النجف
االرشف لغ�رض إص�دار إج�ازة
البناء للرشيك (زمن عبد الحمزة
علوان) للقطعة املرقمة ()10/10
يف النج�ف عباس�ية مقاطعة 46
خالل عرشة أيام ،وبخالفه ستتم
اإلجراءات دون حضورك.

جمهورية العراق
دائرة التنفيذ
الكوفة
إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلس�ل  846/87البو م�ايض الواقع يف الكوفة العائد للمدين مهران عوده عب�د زيد املحجوز لقاء طلب الدائن
صفاء باس�م نجم البالغ س�عره  46مليون و 12الف دينار عراقي ،فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة بصك مصدق ويتحمل املشرتي أجور الداللية.
منفذ العدل
كرار عماد كايت
املواصفات:
 -1موقعه ورقمه :الكوفة البو مايض 846 /87 /
 -2جنسه ونوعه :عرصه
 -3حدوده وأوصافه :بلدية الكوفة
 -4مشتمالته :العقار عبارة عن ارضه جارده ال تحتوي عىل بناء
 -5مساحته 250 :مرت
 -6درجة العمران :ال يوجد
 -7الشاغل :ال يوجد
 -8موعد املزايدة الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم األخر من اإلعالن
 -9مكان املزايدة /داخل مديرية تنفيذ الكوفة
 -10القيمة املقدرة :خمسة واربعون مليون دينار 45000

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م
( )1118539يف ()2022/1/18
والصادر من بلدية املناذرة بإسم
(حلي�م ج�واد كاظ�م) بمبل�غ
( )5030000خمس�ة مالي�ن
دين�ار وثالثون ال�ف ،فعىل من
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ غماس

رقم االضبارة2021/329 /
التاريخ2022/4/19 /

رقم االضبارة/55 /خ2022/
التاريخ2022/4/21 /

الرياضي

أصفر وأمحر

جلنة االنضباط حترم فريق زاخو من اللعب على
ملعبه حتى نهاية املوسم

بغداد /الزوراء
ُ
لجنة االنضباط من أجل تدارس بعض الحاالت السلبيّة التي حدثت يف عد ٍد من املبارياتِ  ،واتخذت اللجنة فيها
اجتمعت
ع�دة قراراتٍ  ،وكما ييل ،عند مناقش� ِة تقرير مُ رشف وحكم مباراة زاخ�و والكهرباء ضمن الدوري املُ
اطالع
وبعد
متاز،
ِ
اللجن�ة عىل التقريرين يف أعاله وما رافقهما من أحداثٍ ومخالفاتٍ جس�يم ٍة تس�ببَ به�ا جمهور نادي زاخو ،ولكون
نادي زاخو هو الفريق املضيف واملسؤول عن ترصفاتِ جماهريه وأمن وسالمة امللعب والالعبني وبقية املالكات ،عليه
قررت اللجنة ما ييلِ ،حرمان فريق نادي زاخو من اللعب عىل أرضه إىل نهاي ِة املوسم الحايل استنادا ً اىل أحكام املادة /5
وحرمان جمهور فري�ق نادي زاخو من مرافق ِة فريقه يف املبارياتِ التي تق�ام عىل أرضه املفرتضة ومُ عاقبة
انضب�اط ِ
نادي زاخو بغرامٍ ة مالي ٍة مقدارها ( )10000000عرشة ماليني دينار عراقي استنادا ً إلىل املادة  / 14انضباط.
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ظاهرة سلبية جيب احلد منها

خمتصون :التزوير خنر رياضتنا وعلى احلكومة التدخل بقوة للقضاء عليه
تحقيق /بلقيس احمد
التزوي�ر وم�ا ادراك ما التزوي�ر ،هي آفة
تعت�اش يف مجتمعن�ا الري�ايض وقنبل�ة
موقوت�ة الب�د م�ن الح�د منه�ا بش�كل
موضوع�ي وواقع�ي بعي�دا ً ع�ن املصالح
الشخصية والتشهري والتسقيط.
إن محارب�ة التزوي�ر ال تق�ل أهمي�ة عن
محارب�ة جمي�ع مفاص�ل الفس�اد يف
الرياض�ة ..وألهمية ه�ذا املوضوع ارتأت
(الزوراء) ان تدخل يف حيثيات هذا املوضوع
امله�م والخطري وتس�تطلع ع�ددا من اراء
اهل الشأن فخرجنا بهذا التحقيق.
البداي�ة كانت مع مدرب منتخب الش�باب
عم�اد محم�د ال�ذي أك�د :ان التزوي�ر افة
نخرت جس�د الكرة العراقية وقتلت جميع
املواه�ب يف البلد ومحارب�ة التزوير ال تقل
اهمية عن محاربة جميع مفاصل الفساد
يف الرياض�ة وانا ش�خصيا افتخر ان اكون
اول من حارب الصغار كي ال يقتلوا مواهب
ابنائهم .مبينا :ان االجراءات التي يجب ان
تتخذ من قبل املؤسسات املعنية بهذا االمر
ه�ي معاقب�ة الالعب وحرمان�ه من اللعب
َ
مع االندية املحلية واملنتخبات الوطنية.
ويش�اركنا يف التحقي�ق امل�درب الس�ابق
ملنتخب الشباب قحطان جثري الذي يقول:
إن االج�راء االول للح�د من ه�ذه الظاهرة
الس�لبية ه�و ما قام ب�ه االتح�اد العراقي
من خالل مخاطبة وزارة الداخلية والطلب
منه�م تش�كيل لجن�ة م�ن ال�وزارة تقوم
بفح�ص الج�وازات والتأكي�د ع�ىل صحة
الوثائق الرس�مية ،وبعد هذا االجراء انتهى
موضوع التزوير بص�ورة كبرية ،حيث بدأ
ه�ذا املوضوع بالت�اليش منذ ع�ام 2018
ونصيحتي ألولياء االمور هي عدم تشجيع
ابنائه�م عىل فعل هذا العمل الس�لبي الذي
سيؤثر يف نهاية االمر عىل ابنائهم فقط.
وم�ن جهت�ه ،اوض�ح الالع�ب الس�ابق
واالعالم�ي الدكتور موفق عبد الوهاب :أن
الرياضة العراقي�ة عانت كثريا من ظاهرة
التزوير الس�يما يف العقد األخري وخري دليل
ع�ىل ذلك العب�ي املنتخب�ات الوطنية لكرة
القدم الذين يمثلون القسم االكرب من ذوي
العالق�ة به�ذه االف�ة الخط�رية ،لذلك فإن
مس�ألة التخلص والحد من هذه الظاهرة
عالم�ة صحية تخدم رياضتنا  ،الس�يما يف
مسألة اكتش�اف املواهب وكل منهم يأخذ

حرة مباشرة
األوملبية والبيئة..
اخلطوة الكربى
د.هادي عبد اهلل

حقه حس�ب التول�د الصحيح ل� ُه وهذا لم
يك�ن يحصل يف الس�ابق وإنما كانت هناك
فئات عمرية تأخذ استحقاق فئات عمرية
أخ�رى  ،لذل�ك وصلن�ا اىل هذا الح�ال الذي
منع بع�ض الالعب�ني يف املنتخ�ب الوطني
للمش�اركة بس�بب ظاهرة التزوير س�واء
يف التولدات أو حتى يف مس�ألة املشاركة يف
اسم آخر غري االسم الحقيقي لالعب.
وبني :أعتق�د أن التخلص والح�د من هذه
الظاه�رة ه�ي مس�ألة تكاملي�ة اي أن
تظاف�ر جهود جهات ع�دة تبدأ من العائلة
ثم الن�ادي اي (املدرب) وإدارة النادي ومن
ث�م الدائ�رة املعني�ة اي (وزارة الداخلي�ة)
كذل�ك االتح�اد املعن�ي للعب�ة ،كل ه�ؤالء
يجب أن يركزوا ويش�ددوا عىل أهمية عدم
التالع�ب باألعمار أو االس�ماء ،وبالتأكيد

السليمانية حتتضن املرحلة
الثانية لدوري الدراجات
بغداد  /ساجد سليم
تحتض�ن محافظة الس�ليمانية
منافس�ات املرحل�ة الثاني�ة من
ال�دوري العراق�ي بالدراج�ات
للف�رتة م�ن الخام�س ولغاي�ة
التاس�ع م�ن ش�هر اي�ار املقبل
وبمش�اركة واس�عة للفئ�ات
االربع وهي املتقدمني والش�باب
والناشئني والنساء.
وس�يعقد املؤتمر الفني للبطولة
يف ممثلي�ة اللجن�ة األوملبي�ة يف
املحافظة بحضور رئيس وأعضاء
االتح�اد العراقي املرك�زي للعبة
وممثيل الفرق املشاركة ومدربي
وح�كام البطولة م�ن اجل وضع
آلية الس�باقات وتوزي�ع االرقام
عىل جميع االندية وكذلك تسلسل
انط�الق الس�باقات ووقته�ا،
وس�يكون انطالق الس�باق االول
ي�وم الجمع�ة املوافق الس�ادس
من الش�هر ذاته يف تمام الساعة
الثامن�ة صباح�ا الف�ردي العام
للناش�ئني لقطع مسافة  ٦0كم،
ومن ثم س�باقات النس�اء لقطع
مسافة  15كم فردي ضد الساعة

وايضا الس�باق الثالث هو فردي
ضد الساعة لفئة الشباب لقطع
مسافة  ٢0كم  .أما سباقات اليوم
الثاني فس�تكون يف تمام الساعة
الثامن�ة صباح�ا س�باق الفردي
العام للنس�اء لقطع مسافة 50
كم ،ومن ثم سباق الفردي العام
للش�باب لقطع مس�افة  ٨0كم،
وه�ذه الس�باقات س�تجري عىل
طري�ق بازي�ان ودوكاني�ان .أما
سباقات املتقدمني فسيكون لها
مؤتم�ر فن�ي لوحدها وس�يعقد
ي�وم الس�بت يف قاع�ة املمثلي�ة
ويلي�ه الس�باق االول لقط�ع
مس�افة  100ك�م للمتقدم�ني
للفردي العام وس�ينطلق السباق
يف الس�اعة الثامنة صباحا .يذكر
ان املرحل�ة االوىل تصدرها فريق
ن�ادي الصناع�ة والت�ي جرت يف
العاصم�ة الحبيبة بغ�داد ،حيث
كانت مش�اركة واس�عة لجميع
االندي�ة العراقي�ة وج�رت ع�ىل
طريق ابو غريب وعىل شارع ابو
نواس ،حيث نجحت املرحلة االوىل
نجاحا اداريا وتنظيميا وامنيا.

إعالمنا الرياضي
الع�دد الخام�س والس�بعون من صحيف�ة الريايض
الت�ي تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
رأى الن�ور امس االحد ،وتضم�ن العديد من املقاالت
واالخب�ار واملواضي�ع الخاص�ة برياضة ك�رة القدم
وبقي�ة األلعاب األخ�رى التي زين�ت بأقالم صحفية
مرموقة ،خالص االمني�ات ألرسة الصحيفة الرائعة
بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
******************
الزمي�ل الصحفي ،عالء الب�رصي ،احتفل بعيد
ميالده قبل أيام قليلة ،خالص االمنيات لزميلنا
بالعم�ر املدي�د ومواصل�ة النج�اح يف حيات�ه
ومشواره املهني.

ش�يئا فشيئا نس�تطيع الوصول إىل نتيجة
تخدم واقعنا الريايض أما بالنس�بة لالعالم
فه�و دائما الركي�زة أو العنرص األس�ايس
للمشاركة س�واء يف النجاح أو الفشل عرب
املنص�ات اإلعالمية س�واء منصات تواصل
اجتماعي أو الربامج الرياضية تم اإلش�ارة
إىل الكثري من هذه الحاالت وأيضا ً الدعوة إىل
الحد منها ومناش�دات كثرية عرب شاشات
الربامج الرياضية وع�رب املواقع الرياضية
وأيضا ال�وكاالت االخبارية من أجل إيقاف
مس�ألة التزوير كونها ترض برياضة البلد
أما الجان�ب اآلخر فحقيقة وه� َو ما النود
اإلش�ارة إلي�ه ع�ىل رغ�م من أهمي�ة هذه
الظاهرة أو نقدها بش�كل موضوعي بعيدا ً
عن التشهري أو التسقيط كون األمر معنيا
بالوطن بأكمله وليس بشخص معني ،لذلك

ندعو إىل تناول هذا األمر بشكل موضوعي
وواقع�ي بعي�دا ع�ن املصالح الش�خصية
والتشهري والتسقيط.
محطتن�ا االخ�رية كان�ت م�ع الصحف�ي
محم�د ابراهيم الذي يرى انه من الطبيعي
ج�دا ان تكون املنتخب�ات العراقية متهمة
بالتزوي�ر طامل�ا ان العديد م�ن العاملني يف
الوس�ط الك�روي ،العب�ني ،او مدربني ،او
حتى اعالميني يملئ�ون القنوات الفضائية
ووسائل التواصل االجتماعي بالترصيحات
املتواصلة عن وجود حاالت تزوير تس�مى
باالس�ماء ,،قب�ل او خ�الل او بع�د ه�ذا
االس�تحقاق او ذاك ،وق�د وص�ل االم�ر اىل
اته�ام صدر قب�ل ايام م�ن اح�د الالعبني
اش�ار فيه اىل ان اتحاد الكرة هو الذي قام
بتزوي�ر جوازه م�ن دون علمه إلرشاكه يف

احدى البطوالت ،وعادة ما يبدأ التزوير مع
منتخبات الفئات العمرية.
واش�ار ال:ى ان القض�اء ع�ىل ظاه�رة
التزوي�ر او الح�د منه�ا يتطل�ب دورا من
اعىل الجهات الحكومية عرب اصدار قوانني
صارمة تطب�ق ،وان تكون هنالك عقوبات
ش�ديدة بحق املزورين ،وع�ىل اتحاد الكرة
ان يك�ون حريصا يف البداي�ة عىل ان تكون
اعم�ار العبي الفئ�ات العمري�ة صحيحة
ل�م تمتد اليه�ا ي�د التزوير النه�م هم من
س�يواصلون تمثي�ل املنتخبات مس�تقبال،
وان تك�ون هناك تعهدات من اولياء االمور
بأن الوثائ�ق املقدمة دقيقة ،وان وجود اي
تزوير يعرضهم لش�تى العقوبات بضمنها
حرمان الالعب�ني من تمثيل املنتخبات ألمد
غري قصري يحدده اتحاد اللعبة.

إجناز األوراق الرمسية لالعب املنتخب األومليب أمني احلماوي
بغداد /الزوراء
َ
أعل�ن املُدي�ر اإلداري للمُ
نتخ�ب
ِ
األوملبي ،مهدي كري�م ،إن مُ هاجم
املنتخب األوملبي ونادي هلسنبوري
ِ
الس�ويدي (أمني الحماوي) أصبح
جاهزا ً من الناحي ِة اإلداريّة َ
لتمثي ِل
االستحقاقات املُقبلة.
املُنتخب يف
ِ
َ
وق�ال كري�م إن املُنس�ق اإلداري
لالعب�ني املُغرتب�ني زي�د الزي�دي
باملستمس�كات الثبوتيّ�ة
زودن�ا
ِ
الالزم�ة لتس�جي ِل الالع�ب ضم�ن
املنتخب األوملبي التي س�يتمُ
قائم ِة
ِ
إرسالها اىل اإلتحا ِد اآلسيوي.

َ
وأضاف :إن الفرتة السابقة شهدت
إنج�ا َز األوراق الرس�ميّة لعد ٍد من
املنتخ�ب ،وآخره�م كان
العب�ي
ِ
الثنائي مريخاز دوسكي والكسندر
اوراه�ا ،وبمتابع� ٍة مب�ارش ٍة م�ن
عضو املكتب َ
التنفيذي إلتحا ِد كرة
ِ
الق�دم ومُ �رشف املنتخ�ب األوملبي
ِ
غانم عريبي.
األوملب�ي
ويس�تع ُد املُنتخ�ب
ّ
نهائيات كأس آسيا
للمش�ارك ِة يف
ِ
تح�ت  ٢٣عام�ا ً التي تس�تضيفها
أوزبكس�تان للف�رت ِة م�ن ()1٩-1
حزيران املقبل.

توقي�ع مذكرة التفاهم املش�رتك التي ابرمتها اللجن�ة االوملبية الوطنية
العراقية مع وزارة البيئة ،الخميس املايض ،حدث ريايض كبري لم ينل ما
يستحقه من االهتمام االعالمي ش�أنه شأن الكثري من النشاطات التي
تتعلق بالجانب الثقايف من النشاط الريايض .
إن االث�ارة واخب�ار النج�وم حتى التافه منه�ا تكاد تكون هي الش�غل
الشاغل للكثري بل ألكثر وسائل االعالم عرب مناصاتها التقليدية والجديدة
تطبيقا للش�عار العقيم “ الجمهور عاوز كده “ وهو الش�عار الذي دمر
الثقاف�ة العربية وحرمها من نعمة االس�تفادة من التطور التكنولوجي
الهائل يف وسائل التواصل الجماهريي واالجتماعي عىل حد سواء .
منذ ان تغري قانونها واللجنة االوملبية الوطنية العراقية تسعى جاهدة اىل
ترس�يخ القيم التي شدد عليها امليثاق االوملبي السيما ما يتعلق برياضة
املرأة والرياضة للجميع والحوكمة الرياضية واالجتهاد يف صداقة البيئة،
وهذا هو الدور الذي البد ان تنهض به اللجنة االوملبية كونها املؤسس�ة
االكثر تأهيال للقيام بهذا الواجب بفعل حضورها املجتمعي .
من االنصاف االش�ارة اىل جهود املكتب التنفيذي للجنة االوملبية برئاسة
النجم املتجدد س�طوعا رعد حمودي مع اشارة تقدير مميزة ألمني عام
اللجنة الس�يد هيثم عبدالحميد وامينها املايل السيد احمد صربي اللذين
يسعيان منذ ش�هور بتوجيه من رئيس اللجنة اىل ترسيخ اسس جديدة
لعم�ل اللجن�ة االوملبية الوطني�ة العراقية تتواءم تماما م�ع ما جاء به
امليثاق االوملبي .
الش�ك ان الطريق طويل وش�اق غاية املش�قة فهذا الجان�ب من العمل
الري�ايض مازال يف الظل الن الثقاف�ة الرياضة عموما تراجعت منذ زمن
يف التعريف بهذا الوجه املرشق من وجوه النشاط الريايض املتعددة .
االم�ر لي�س محلي�ا وال عربي�ا وال قاري�ا انما هو ش�أن ري�ايض عاملي
تناض�ل اللجنة االوملبية الدولي�ة وكذلك االكاديمي�ة االوملبية الدولية اىل
تغيريه ،اي التخطيط ملس�احة واس�عة من االهتمام بالثقافة الرياضية
التي تس�اعد عىل بناء مجتمعات س�ليمة معافاة من آفات املنش�طات
واملخدرات والعنرصي�ة والتنمر ،وكل االم�راض االجتماعية التي تذكي
اوارها املمارسات الرياضية واالعالمية الرياضية القائمة عىل املناكفات
واملش�اجرات والش�حن العاطفي امل�ريض الذي يولد نزعات تش�جيعية
عدوانية باتت املجتمعات تدفع أثمانا باهظة ملعالجتها وما هي بقادرة
عىل التخلص منها .
م�ن هذا املنطلق تصبح خط�وة اللجنة االوملبي�ة العراقية خطوة كربى
يف قياس البناء املس�تقبيل للمجتم�ع العراقي ،ومن هذا املنطلق البد من
انتش�ار الدعوة للتأكيد عىل أهمية الثقافة الرياضية بأفقها االنس�اني
الواسع .
م�ن اجل ه�ذا اصبح ن�ادي فوريس�ت غري�ن روف�رز املتأه�ل لدوري
الدرجة الثانية يف انجلرتا يف قلب دائرة الضوء ،ليس بأس�ماء نجومه وال
ببحبوح�ة خزانته واطالق يده بالرصف وانما النه النادي االوفر حظا يف
احراز النقاط عىل مس�توى صداقة البيئة من حافلة الفريق الكهربائية
اىل املالبس اىل آلية رش العش�ب اىل اس�تخدام الطاقة املتجددة اىل توزيع
الوجبات الغذائية.
ان هذا النموذج يؤكد اهمية ما أقدمت عليه اللجنة االوملبية ووزارة البيئة
والب�د من التواصل يف نرش الخطوات الالحق�ة وتعميمها عىل االتحادات
واألندية ومؤسسات وزارة الشباب والرياضة  ..الطريق طويل وحسبنا
ان الخطوة االوىل قد قطعت.

اللجنة األوملبية تك ّرم منتخب الناشئني بألعاب القوى

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
كرّم�ت اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة
العراقي�ة العب�ي والعب�ات املنتخب
الوطن�ي بألعاب الق�وى الحائز عىل
املرك�ز الراب�ع ببطولة الع�رب التي
أقيمت يف تونس الشهر املايض.
وقال رئيس اللجنة األوملبية الوطنية
العراقي�ة ،رع�د حمودي ،انه يش�عر
بالفخ�ر عندم�ا يلتق�ي الرياضي�ني
األبط�ال من الناش�ئني والناش�ئات
الواعدين بمستقبل ريايض زاهر كما
هي وجوههم اليوم.
ولفت حم�ودي اىل :ان مبلغ التكريم
اليعن�ي القيم�ة الحقيقي�ة الت�ي
يس�تحقها الري�ايض البط�ل لكن�ه
ّ
يش�كل الس�قف األعىل وفق
بالتأكيد
اللوائ�ح الت�ي ينص عليه�ا القانون
والصالحاي�ات املتاح�ة للمس�ؤول
األوملبي.

وناش�د حم�ودي أبن�اءه الالعبني ان
يثاب�روا ويواصل�وا جديّ�ة التدريب،
وان يبتع�دوا عن الغرور ،متمنيا ً لهم
املزيد م�ن التألق والعط�اء وتحقيق
األرقام التي تؤهله�م ليكونوا أبطاالً
ّ
قاريني كما هو رئيس إتحادهم.
م�ن جانب�ه ،ثمّ�ن رئي�س االتح�اد
العراقي أللعاب القوى الدكتور طالب
فيصل حرص رئيس اللجنة األوملبية
رع�د حمودي ع�ىل حض�ور التكريم
بنفس�ه ،عا ّدا ً ذلك إشارة منه لحجم
االهتم�ام بالفئات العمري�ة واملنجز
الذي حققه منتخب العراق للناشئني
يف بطولة العرب األخرية باللعبة.
كم�ا ش�كر فيص�ل حض�ور عض�و
املكت�ب التنفي�ذي للجن�ة األوملبي�ة
الدكتور حسني العميدي واألمني املايل
للجن�ة األوملبية أحم�د صربي تكريم
منتخ�ب الع�راق للناش�ئني بألع�اب

القوى للجنسني.
ّ
ح�ل
ولف�ت فيص�ل اىل :ان الع�راق
رابعا ً يف جدول الرتتي�ب متقدما ً عىل
منتخ�ب الجزائر املع�روف بتأريخه
بألع�اب الق�وى كما ج�اء العراق يف
طليعة دول املرشق العربي التي تضم
السعودية وقطر والبحرين واالمارات
والكوي�ت وعم�ان واليمن وس�وريا
واألردن ولبن�ان وفلس�طني .مش�ريا ً
اىل :ان هذا الرتتيب يس�جل مستقبالً
واع�دا ً له�ؤالء الفتي�ان والفتيات يف
مواجهاتهم املقبلة مع إشقائهم من
عرب آسيا.
االش�ارة تجدر اىل ان التكريم ش�مل
أيضا ً عددا ً من العبي املنتخب الوطني
األول للمتقدمني ممن حققوا أرقاما ً
ً
وواع�دة ،يف بطول�ة إندي�ة
عالي�ة،
العراق بألعاب الق�وى التي أختتمت
قبل أيام.

احتاد الكرة يطمئن على سالمة املدرب عماد حممد

بغداد /الزوراء
ّ
العراقي لكر ِة القدم
د
ح�ا
االت
زا َر وف� ٌد من
ِ
ّ
مؤلف م�ن االعضاء خلف ج�الل ورحيم
لفتة ومحمد نارص ،واالمني العام لالتحاد
َ
محم�د فرحان مُ
�درب منتخب الش�باب

لالطمئنان عىل
عم�اد محم�د يف مش�فاه
ِ
س�المت ِه والتعرف ع�ىل حالت�ه الصح ّي ِة
ً
تداخ�ال جراحيا ً يف الرأس بعد
بعد إجرائه
َ
تع�رض له فجر
الح�ادث املؤس�ف ال�ذي
ِ
َ
ونق�ل عىل أثره اىل مش�فى
ام�س االحد،

الصدر يف محافظة النجف األرشف .
تحي�ات وزي�ر َ
َ
َ
الش�باب
ونق�ل الوف� ُد
العراق�ي لكر ِة
االتحاد
رئي�س
ياضة
والر
ّ
ِ
الق�دم ،عدن�ان درجال ،وأعض�اء املكتب
واألمني�ات بأن
الدع�وات
التنفي�ذي ،مع
ِ
ِ

يك�ون بأتم صح� ٍة وعافي� ٍة والعمل عىل
توف�ري جمي�ع مُ س�تلزمات الصح�ة يف
ِ
املشفى وأثناء فرتة العالج.
وكان عضوا االتحاد ،محمد نارص ورحيم
لفت�ة ،لم يفارقا امل�درب عماد محمد من

لحظ� ِة اإلصاب�ة إىل ما بع�د خروجه من
الجراح�ي والس�هر ع�ىل َتلبي ِة
التداخ� ِل
ِ
جمي�ع االحتياج�ات ،علم�ا ً أن الحال�ة
الصحيّ�ة للمُ �درب عم�اد محم�د حالي�ا ً
مستقرة .
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ريال بيتيس بطال لكأس إسبانيا وبايرن يهزم دورمتوند ويتوج بطال للدوري األملاني
توج ريال بيتيس بلقب كأس ملك إس�بانيا،
للمرة الثالثة يف تاريخه ،بفوزه عىل فالنس�يا
 4/ 5ب�ركالت الجزاء الرجيحية ،عىل ملعب
ال كارتوخا يف املباراة النهائية.
وانتهى الوقت األص�ي بالتعادل بهدف ملثله،
حي�ث تق�دم بورخ�ا إيجليس�ياس به�دف
لبيتيس يف الدقيقة  11ثم تعادل هوجو دورو
لفالنسيا يف الدقيقة .30
واحتكم الفريقان إىل وقت إضايف عىل شوطني
لكن�ه انته�ى دون أن يش�هد جدي�د ،لتكون
كلمة الفصل ع�رب ركالت الجزاء الرجيحية
التي ابتسمت يف النهاية لصالح بيتيس.
وحص�د ريال بيتيس اللقب مرتني من قبل يف
موسمي  1977/ 1976و.2005/ 2004
وت�وج فالنس�يا باللقب  8م�رات من قبل يف
مواس�م  1941 /1940و1949 /1948
و 1954/ 1953و 1967/ 1966وو1978
 1979/و 1999/ 1998و2008/ 2007
و.2019/ 2018
تعادل حمبط لتوتنهام أمام برينتفورد
� فقد توتنهام هوتس�رب نقطتني ثمينتني يف
رصاع�ه املحتدم عىل مقاع�د دوري األبطال
مع جاريه تش�يليس وآرسنال بتعادل سلبي
خارج قواعده أمام برينتفورد ،ضمن الجولة
ال� 34من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
فعىل ملعب (برينتفورد س�تاديوم) ،استمر
الفري�ق اللندني يف مسلس�ل إهدار النقاط يف
املنعط�ف األهم يف املوس�م ،لتتلق�ى آماله يف
إنهاء املوس�م يف أحد املراك�ز املؤهلة لدوري
األبطال رضبة قوية.
وكان “الس�برز” قد س�قط بشكل مفاجئ
يف الجولة املاضية عىل ي�د برايتون آند هوف

ألبيون بهدف نظيف.
واكتفى توتنهام بحصد نقطة جعلت رصيده
 58يبق�ى به�ا يف املرك�ز الخام�س ،بفارق
نقطتني خلف جاره آرس�نال ،الذي اكتس�ح
مانشس�ر يونايت�د يف وقت س�ابق (،)3-1
وبنفس عدد املباريات للفريقني.
بينم�ا بات رصيد برينتفورد  40نقطة يحتل
بها املركز ال� 11مؤقتا.
فريونا وسامبدوريا يفرتقان على التعادل
� تع�ادل هي�الس فرون�ا إيجابي�ا بنتيج�ة
( )1-1م�ع س�امبدوريا ،يف اللق�اء ال�ذي
احتضنه ملعب (م�ارك أنتونيو بينتجودي)،
ضم�ن الجولة ال� 34من منافس�ات الدوري

اإليطايل.
وأح�رز هدف التقدم للضيوف فرانشيس�كو
كابوت�و يف الدقيق�ة ( ،)44وتعادل ألصحاب
األرض جيانلوكا كابراري يف الدقيق�ة (.)78
ورفع هيالس فرونا رصيده إىل  49نقطة يف
املركز ال� ،9كما رفع س�امبدوريا رصيده إىل
 30نقطة يف املركز ال�.16
وخط�ف إنر مي�الن صدارة ترتي�ب الدوري
اإليطايل بع�د تغلبه عىل روم�ا بثالثة أهداف
له�دف ورفع رصي�ده إىل  72نقطة ،وبفارق
نقط�ة واحدة عن الوصي�ف ميالن و 5نقاط
عن صاحب املركز الثال�ث ،نابويل ،و 9نقاط
عن الرابع يوفنتوس.

بايرن بطل الدوري للمرة العاشرة تواليا
� ُت�وج باي�رن ميونخ بطال لل�دوري األملاني
للموس�م العارش عىل التوايل بعدما تغلب عىل
غريمه بوروس�يا دورتمون�د ( )3-1بملعب
أليانتس أرينا ،يف الجولة ال�.31
ثالثية الفريق البافاري جاءت بأقدام سرج
جناب�ري ،وروب�رت ليفاندوفس�كي وجمال
موس�ياال يف الدقائ�ق  15و ،34و ،83فيم�ا
س�جل إيم�ري تش�ان ه�دف دورتموند من
ركلة جزاء (د .)52
به�ذا االنتص�ار ،وصل باي�رن للنقطة  75يف
صدارة ج�دول الرتيب ،موس�عا الفارق مع
دورتمون�د (الوصيف) إىل  12نقطة ،ليضمن
التتوي�ج باللقب قب�ل  3جوالت ع�ىل نهاية
املوسم.
باريس حيسم تتوجيه بلقب الدوري الفرنسي
� تع�ادل باريس س�ان جرم�ان مع ضيفه
النس ( ،)1-1يف املباراة التي جمعت الفريقني
عىل ملعب حديقة األمراء ،ضمن منافس�ات
الجولة  34من املس�ابقة.
تقدم ليونيل مييس لباري�س يف الدقيقة ،68
وأدرك كورنت�ني جي�ان التع�ادل للضيوف يف
الدقيقة .88
رفع س�ان جرم�ان رصي�ده إىل  78نقطة،
ليحسم تتويجه رسميا باللقب قبل  4جوالت
م�ن انته�اء املس�ابقة ،بينما بق�ى النس يف
املركز السابع برصيد  54نقطة.
دخل بي إس جي أجواء اللقاء متأخرا للغاية،
ومن�ح الفرصة ملنافس�ه لتش�كيل خطورة
حقيقية عىل مرمى كيلور نافاس.
س�دد العب الوسط ،س�يكو فوفانا أكثر من
كرة فوق العارضة ،بينما كاد كيفن دانس�و

أن يه�ز الش�باك برأس�ية ،بخ�الف محاولة
أخرى ألرنود كاليمويندو.
انتبه العمالق البارييس للخطر ،وبدأ الهجوم
بمحاوالت خط�رة أضاعها حكيمي ومييس
ومبابي ونيمار بغرابة شديدة أمام الحارس
جان ليكا.
بنفيكا يتعادل مع فاماليكاو
� س�قط بنفيكا يف فخ التعادل الس�لبي عىل
ملعب�ه أمام فامالي�كاو ،يف املرحل�ة  31من
الدوري الربتغايل.
ورفع بنفيكا رصي�ده إىل  68نقطة يف املركز
الثالث ،بفارق  14نقطة خلف املتصدر بورتو
وخمس نق�اط خلف س�بورتينج لش�بونة،
كم�ا ارتفع رصيد فاماليكاو إىل  30نقطة يف
املركز الرابع عرش.
كذل�ك تع�ادل ماريتيمو مع مضيفه س�انتا

كالرا  2 / 2لرفع األول رصيده إىل  37نقطة
يف املركز الس�ابع ،مقابل  36نقطة لس�انتا
كالرا يف املركز التاسع.
وتقدم س�انتا كالرا بهدفني يف الش�وط األول
س�جلهما كيوس�وكي تاج�اوا يف الدقيقتني
الخامس�ة و 33ث�م تع�ادل ماريتيم�و يف
الش�وط الثاني بهدفني سجلهما عي عليبور
وكالوديو وينك يف الدقيقتني  64و. 85
ويف وقت س�ابق اليوم ،تغلب بورتيمونينيس
ع�ىل موريرين�يس  / 1صف�ر لرف�ع األول
رصي�ده إىل  35نقطة يف املركز الحادي عرش،
ويتجمد رصيد موريرينيس عند  26نقطة يف
املركز السادس عرش ويظل مهددا بالهبوط.
وج�اء ه�دف املب�اراة الوحي�د يف الدقيق�ة
 ،14وس�جله ويلينت�ون جوني�ور ليه�دي
بورتيمونينيس النقاط الثالث.

جوارديوال يتغنى بتألق جيسوس
أشاد اإلس�باني بيب جوارديوال ،مدرب
مانشس�ر س�يتي ،بأداء العبي�ه بعد
الف�وز ع�ىل واتف�ورد ( ،)5-1ضم�ن
الجولة ال�� 34من ال�دوري اإلنجليزي
املمتاز.
وس�جل املهاج�م الربازي�ي جابريي�ل
جيس�وس 4 ،أهداف وأض�اف رودري
هدف�ا آخ�ر ،ليتق�دم س�يتي مؤقت�ا
بالصدارة ،بفارق  4نقاط عن ليفربول،
قبل مباراة األخر أمام إيفرتون.
وقال جوارديوال يف ترصيحات لش�بكة
“سكاي سبورتس” عقب اتهاء اللقاء:
“لم ندافع جي ًدا ،ولم نكن عدوانيني بما
يكفي .لكن الالعب�ني يف املقدمة ،ليس
فق�ط جابرييل ألهدافه ال�� 4املذهلة،
لكنهم جمي ًعا كانوا رائعني”.
وزاد“ :إذا كان هناك ش�خص يستحق
األفض�ل يف الحي�اة ل�ه وألرست�ه

وأصدقائ�ه ،فه�و جابريي�ل .نح�ن يف
النادي سعداء من أجله ألنه كريم جدا.
ال يهم املركز الذي سيلعبه ،يعرف كيف
يقاتل من أجل زمالئه .إنه رائع”.
وتح�دث جوارديوال عن س�باق اللقب،
قائال“ :لم يتغر يشء .عندما فزنا عىل
برايت�ون كان الفريق متأخرًا بنقطتني
(قب�ل املب�اراة) ،نح�ن اآلن يف املقدمة
ب�� 4نقاط ،وكان لقاء برايتون بمثابة
مباراة نهائية”.
وأت�م م�درب مانشس�ر س�يتي:
“كان لدين�ا نهائ�ي آخ�ر
اليوم وفزن�ا ،اآلن لدينا
فرص�ة للع�ب نهائي
جديد ضد ليدز ..وال
يشء يتغ�ر .يجب
أن نف�وز بجميع
املباريات الخمس

أنشيلوتي يفصل يف أمر صفقة روديج
كشف تقرير صحفي إسباني عن
موق�ف املدير الفن�ي لفريق ريال،
مدريد كارلو أنشيلوتي ،من صفقة
األملان�ي أنطوني�و روديجر ،مدافع
تشيليس.وينتهي عقد روديجر (29
عامً ا) مع تشيليس ،بنهاية املوسم
الج�اري ،ول�م يتوص�ل الطرف�ان
التف�اق بش�أن التجديد.وبحس�ب
صحيف�ة “س�بورت” الكتالونية،

فإن القول الفصل يف هذه الصفقة
يع�ود للم�درب كارل�و أنش�يلوتي
الذي أعطى اإلدارة الضوء األخرض
لحس�م مل�ف روديجر.وأضاف�ت
الصحيف�ة أن ري�ال مدري�د ب�ات
وحي ًدا يف املنافسة عىل ضم املدافع
األملان�ي ،بع�د انس�حاب أندي�ة
يوفنت�وس ومانشس�ر يونايت�د
وبرشلونة ،بس�بب مطالبه املالية

املرتفعة.وأشارت الصحيفة إىل أن
ريال مدريد سيكون مطال ًبا بمنحه
رات ًب�ا يتج�اوز  9مالي�ني يورو
يف املوس�م ،وه�و الرق�م الذي
كان يتقاض�اه يف تش�يليس،
وكان عىل وش�ك الزيادة ،لكن
روديج�ر ،ه�و م�ن ق�رر ترك
ستامفورد بريدج ،بسبب عدم
االستقرار اإلداري.

خوسيه بورداالس :ال وقت للندم

أكد مدرب فالنسيا ،خوسيه بورداالس ،بعد الخسارة
بركالت الرجيح يف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال
بيتيس ،أنه “حزين لكنه فخور” ألن فريقه “فعل كل
يشء بش�كل جيد”.ورصح عقب اللقاء الليلة املاضية
أن “طريقة الخسارة كانت مؤملة ألن فالنسيا سنحت
أمامه فرص لكنها لم تكن ناجحة ونش�عر باألس�ف
للنادي وللجماهر التي أبدت دعما هائال للفريق”.
وأض�اف أن “خس�ارة نهائي هو جزء م�ن عالم كرة

القدم ،لكن ليس هن�اك وقت للندم .يجب أن ننهض
ونتطلع إىل املس�تقبل ،ونعود إىل الدوري ونحرز أكرب
ع�دد ممكن من النق�اط للبقاء يف أع�ىل الجدول قدر
اإلمكان”.وأوض�ح ب�ورداالس أن ه�ذا لي�س الوق�ت
املناس�ب للحدي�ث ع�ن املس�تقبل ،كم�ا أن�ه ليس
الش�خص الذي يج�ب أن يفعل ذل�ك ألن وظيفته
هي العمل كمدرب والركيز عىل استعادة روح
الفريق للفرة املتبقية من املنافسة.
وأوضح أنه كان صاحب قرار منفذي
ركالت الرجي�ح بن�اء عىل ما تم
مناقش�ته مع الالعبني ومعرفة
مس�توى ثق�ة كل منهم .وقال:
“لقد عملنا عليها وكانت مسألة
الثقة أساسية”.وأبرز األداء الجيد
لفالنس�يا يف بداي�ة الش�وط الثان�ي
والفرصة الضائعة من قبل كارلوس س�ولر
يف الدقيقة  90من اللقاء.

مفكرة الزوراء

لنكون أبطاالً”.
وقال جيس�وس يف ترصيحات لش�بكة
“س�كاي س�بورتس”“ :الي�وم كان
يومي ،لعبنا بشكل جيد للغاية ،صنعنا
الكث�ر من الفرص ،وهذا ما نحتاج إىل
القيام به”.
وأضاف“ :لقد قمنا بالتمريرات لصنع
الف�رص ومحاول�ة التس�جيل ،واليوم
تميزنا بجودة اللمسات األخرة”.
وع�ن أهدافه ق�ال املهاج�م الربازيي:
“كان ه�ذا أول هاتريك يل يف الدوري
اإلنجلي�زي املمت�از ،لق�د
ً
أحيانا س�جلت
حاول�ت،
هدف�ني ث�م أصب�ت
بالقائ�م أو تص�دى
املداف�ع والح�ارس
لتس�ديدتي ،لك�ن
الي�وم كان يومي ،أنا

إعالم إلكرتوني
سعيد ج ًدا بالنقاط الثالث ،الفريق قدم
أدا ًء جي ًدا واستحقينا الفوز”.
وأشاد جيسوس بزميله عن كيفني دي
بروي�ن بقوله“ :إنه العب رائع ،يحاول
دائمًا وض�ع الكرة يف منطق�ة الجزاء.
عندم�ا ألع�ب يف الجانب األيم�ن ،أفعل
ذلك ً
أيض�ا ،لكنه يفعل ذلك أفضل مني
بالطبع”“.دائم�ا عندم�ا يك�ون لديه
الكرة أحاول الذهاب إىل منطقة الجزاء
حت�ى النهاية واليوم كنت س�عيدا ألنه
ق�دم عرضية جي�دة للغاي�ة ويمكنني
تس�ديدها بالرأس”.وعن الضغط عىل
ليفرب�ول“ :علينا القي�ام بعمل خارج
املنزل  ،ولي�س النظر إليهم .نحن نعلم
أن لديهم الكثر م�ن الالعبني الرائعني
ويمكنه�م الف�وز يف جمي�ع املباريات.
نحن يف املقدمة  ،وبالطبع  ،األمر ليس
سهالً ولكن لدينا للقيام بعملنا “.

الم مستاء من هيمنة بايرن
على البوندسليجا
ي�رى فيلي�ب الم ،أس�طورة باي�رن ميوني�خ ،أن
هيمن�ة الفريق البافاري عىل ال�دوري األملاني
يف الس�نوات املاضية ،ال تصب يف مصلحة
اللعبة يف بالده.
العم�الق الباف�اري نج�ح يف التتويج
بط�ال للبوندس�ليجا ،للمرة العارشة
عىل الت�وايل بع�د فوزه ع�ىل غريمه
بوروس�يا دورتمون�د ( ،)3-1وذل�ك
قبل نهاية املوسم ب� 3جوالت.
وتح�دث الم ع�رب قن�اة “”ZDF
التليفزيوني�ة ،قائ�ال“ :تتوي�ج باي�رن
باللق�ب يف وق�ت مبك�ر ،ليس جي�دا بكل
تأكيد ،وهذا ال شك فيه”.
وأضاف“ :يجب أن تكون البوندس�ليجا أكثر
إثارة حت�ى النهاي�ة ،بدال من تحدي�د البطل
دائما قبل  4مباريات عىل انتهاء املوسم”.
يذك�ر أن صاحب ال� 38عاما س�بق له التتويج
املش�اركة يف سلس�لة بايرن القياس�ية الحالية،
عرب الفوز ب� 8ألقاب منها قبل اعتزاله.

بيلغريين :سنحاول االستمتاع
والكفاح

أكد مانويل بيليجريني ،مدرب ريال بيتيس ،أن فريقه اس�تحق
الفوز بلقب كاس ملك إس�بانيا قبل ركالت الرجيح ألنه س�دد
كرت�ني يف القائم خالل املب�اراة النهائية الت�ي تفوقوا فيها عىل
فالنسيا.وعن ركالت الرجيح التي نفذها العبون دفع بهم عىل
مدار اللقاء ،أوضح املدرب التشيي أنه وضع ترتيب املسددين يف
نهاي�ة املباراة وأن كونهم بدالء ول�م يتعرضوا لنفس القدر من
اإلرهاق ربما كان الس�بب وراء نجاحه�م يف تحويل كراتهم إىل
أهداف.وأش�ار بيليجريني إىل أن نجاح بيتيس يف الفوز بالكأس
يأتي ضمن أداء جيد هذا املوس�م يف الدوري اإلس�باني والدوري
األوروبي ،مش�ددا عىل أن هدف الفريق خالل الجوالت الخمس
املتبقية من الليجا اعتبارا من الثالثاء املقبل سيكون االستمتاع
باللقب والكفاح من أجل مركز مؤهل إىل دوري األبطال.
وأضاف“ :س�نحاول التفكر يف الوص�ول إىل أبعد مدى ممكن”،
رافضا املقارنة بني االحتفال بلقب الكأس مع بيتيس والبطوالت
التي سبق وحققها مع فياريال وريال مدريد وماالجا.
وبه�ذا الفوز العصيب ،يرف�ع ريال بيتيس اللق�ب الثالث له يف
البطول�ة ،واألول بعد غياب  17عاما ،وتحديدا عندما تغلب عىل
أوساسونا ( ،)2-1وهو اللقب الرابع إجماال يف تاريخ النادي يف
كل البطوالت ،بإضافة لقبه الوحيد يف الليجا يف موسم (1934-
.)1935واحتفل آالف من مشجعي ريال بيتيس يف وسط مدينة
إشبيلية بتتويج الفريق بكأس ملك إسبانيا عىل حساب فالنسيا
يف املب�اراة النهائي�ة بركالت الرجيح بعد انته�اء الوقت األصي
بالتع�ادل ( )1-1يف ملع�ب ال كارتوخ�ا.ويف س�احة بالثا نويبا
التي تش�هد عادة احتفاالت الفريق األندليس ،تجمع اآلالف من
جمهور بيتيس عقب انتهاء املباراة لالحتفال بأول لقب يحققه
الفريق منذ  17عاما وكان كأس امللك أيضا عام  ،2005مرددين
هتافات السعادة والدعم للفريق ومدربه مانويل بيليجريني.

راجننيك :فرصة التأهل لدوري األبطال انتهت
أعرب رال�ف رانجني�ك ،املدير الفني
لفري�ق مانشس�ر يونايت�د ،عن
خيب�ة أمل�ه من خس�ارة فريقه
أم�ام آرس�نال بنتيج�ة (،)3-1
يف الجول�ة  34م�ن ال�دوري
اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال رانجني�ك يف ترصيحات
عقب املب�اراة نقلها موقع بي
بي يس“ :أظهرنا اليوم تحسنا
يف املس�توى ،لك�ن يف النهاي�ة
عانين�ا م�ن نتيج�ة مخيب�ة
لآلمال”.
وتاب�ع“ :أعتقد أننا تفاعلنا
بص�ورة جيدة بع�د الهدف
األول املبك�ر ،وخلقن�ا عددا
هائال من الفرص عىل مدار
الشوطني”.
وأضاف “أعتقد أن الجزء
األضعف عندنا اليوم هو
أننا لم ندافع جيدا داخل
وح�ول منطق�ة الجزاء،

كما عانينا من س�وء ح�ظ يف  3لقطات
مع قرارات الفار”.
وأردف“ :هدف آرس�نال الثالث جاء من
تسلل واضح ،وهدف كريستيانو الثاني
ليس تس�لال ،ل�م نكن س�عداء بقرارات
الفار”.
وع�ن ركل�ة الج�زاء املهدرة م�ن برونو
ً
كث�را لو
فرناندي�ز“ :كان سيس�اعدنا
سجلها ،ولربما تغرت املباراة بالكامل،
لك�ن يف النهاي�ة عانين�ا من س�وء حظ
كبر”.وأه�در فرناندي�ز ركل�ة الجزاء

يف الدقيقة  57والنتيجة تش�ر إىل تقدم
آرسنال .2-1
وتزايدت التساؤالت عن سبب عدم تقدم
الربتغايل كريس�تيانو رونالدو لتس�ديد
ركلة الجزاء.
ونقل�ت صحيف�ة م�رو ع�ن رانجنيك
قوله“ :تحدثت م�ع رونالدو بعد املباراة
وس�ألته عن ذلك ،فقال يل إنه لم يش�عر
بأن�ه يج�ب علي�ه أن يتقدم للتس�ديد،
وفضل منحها لربونو”.
وع�ن ضياع ف�رص مانشس�ر يونايتد
يف املراك�ز األربع�ة األوىل املؤهلة لدوري
األبط�ال ،رصح“ :بالتأكيد ،بالنس�بة يل
حتى من قبل مباراة اليوم لم يكن األمر
قري ًب�ا ،لكن بع�د نتيجة الي�وم ضاعت
الفرصة”.وعل�ق رانجني�ك ع�ىل أفكار
إيريك تني ه�اج مدرب اليونايتد الجديد،
قائ�ال“ :هناك عم�ل كثر ينتظ�ره ،كنا
نعرف ذلك قبل املباراة ،لكننا أظهرنا كرة
القدم الت�ي يمكننا لعبها عىل الرغم من
حاجتنا للتعامل مع تأخرنا بهدفني”.

السلطة الرابعة
العدد 7707 :االثنين  25نيسان 2022

يف ظل انتقادات كبرية تعرضت هلا املنصة

تويرت حتظر اإلعالنات املشككة يف
التغري املناخي

سان فرانسيسكو/متابعة الزوراء:
حظ�رت تويرت اإلعالنات املضللة املتعلقة بالتغ�ري املناخي بهدف عدم تقويض الجهود
املبذول�ة لحماي�ة البيئة.ويأت�ي هذا القرار ال�ذي أصدرته املنصة يف “ي�وم األرض” ،يف
ظ�ل انتق�ادات كب�رية تتعرض له�ا املنص�ة العمالقة ع�ىل خلفية ثغ�رات يف اإلرشاف
ع�ىل املحتوي�ات ،إن كان من أولئك الذين يتهمونها بممارس�ة رقابة ش�ديدة أو ممّن
يلومونه�ا يف املقابل عىل الرتاخي يف إدارة املحتوى.وذكرت الش�بكة االجتماعية يف بيان
“نعترب ّ
أن التش�كيك يف التغري املناخي ال ينبغي أن يس�اعد عىل توف�ري إيرادات لتويرت،
ّ
وأن اإلعالن�ات املضللة عليها أال ترصف االنتباه عن النقاش�ات املهمة يف ش�أن األزمة
ّ
املناخية”.وأض�اف البيان أن اإلعالنات التي “تتعارض مع إجماع العلماء” حول املناخ
لن تمر بعد اآلن يف املنصة .ولتحديد أي إعالنات ينبغي منعها ،ستستند تويرت إىل بيانات
تابع�ة للهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتغري املناخي.ويف أوائل أبريل الجاري ،نرت
الهيئة الدولية تقارير جديدة تظهر ّ
أن البر “من دون ش�ك” مس�ؤولون عن االحرتار
املناخي إذ ارتفعت درجة حرارة األرض بس�بب ذلك بنحو  1.1درجة مئوية منذ عرص
م�ا قب�ل الصناعة .ومن املتوقع أن يصل هذا االرتف�اع إىل  1.5 +أو  1.6 +درجة مئوية
بحدود العام  ،2030أي قبل عر س�نوات ممّا كان متوقعا ً يف الس�ابق ،ما يرتافق مع
ُ
وخيمة.وتته�م املنصات الكبرية بع�دم التصدي للمعلوم�ات املضللة املنترة
عواق�ب
فيها ،وخصوصا ً تلك املتعلقة بمواضيع حساس�ة بدءا ً من السياس�ة وصوالً إىل املناخ،
إذ يمكن أن تكون لهذه املعلومات تداعيات مأس�وية عىل أرض الواقع.وأضافت تويرت
“ندرك أن املعلومات املضللة حول املناخ من ش�أنها تقوي�ض الجهود املبذولة لحماية
الكوكب”.واتخذت يوتيوب إجراءات مماثلة نهاية العام  ،2021بينما سلطت فيسبوك
الضوء عىل الحقائق العلمية من خالل قسم مخصص للبيئة عىل شبكتها.

مع تراجع يف حرية التعبري

نقابة الصحفيني التونسيني تعلن
تنظيم وقفات احتجاجية

تونس/متابعة الزوراء:
أعلنت النقابة الوطنية للصحفين التونسين يف بيان مساء السبت بعد انعقاد اجتماع لهيئتها
اإلدارية املوس�عة ،أن تونس تعيش يف األشهر األخرية تهديدات حقيقية قد «تنسف كل أسس
حري�ة اإلعالم من خالل جمل�ة املالحقات األمني�ة والقضائية األخرية لع�دد من الصحفين
ع�ىل خلفية أدائهم لواجبهم املهني» ،الفت�ة إىل أنه «يتم ذلك خارج إطار التريعات املنظمة
للمهن�ة ومواصلة تكريس سياس�ة اإلفالت من العقاب ورضب ح�ق الحصول عىل املعلومة
والنفاذ إليها».
واتهم�ت النقابة ،الحكومة الحالية برئاس�ة نجالء بودن ب�»التنصل من تعهداتها الس�ابقة
ومس�ؤولياتها رغم مس�اعي النقابة الوطنية للصحفين التونسين املتواصلة من أجل فتح
باب للحوار والتفاوض الجدي واملسؤول مع الجهات املعنية».
ورأت الهيئة النقابية ّ
أن الوضع الحايل الذي يعيش�ه اإلعالم التونيس يتس�م بانس�داد قنوات
الحوار و»تجاهل حق�وق الصحفين وعموم املواطنن التونس�ين وغياب مناخ ديمقراطي
يكفل الرتجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمتها الدولة التونسية منذ سنوات».
وبنا ًء عىل هذا الواقع ،لوحت النقابة بجملة من التحركات االحتجاجية تنطلق يوم  3مايو/
أيار املقبل ،بالتزامن مع االحتفال باليوم العاملي لحرية الصحافة .إذ س�تق ّدم تقريرا ً ش�امالً
عن أوضاع حرية الصحافة يف البالد ،ومن املتوقع أن يكون التقرير هذه السنة سلبيا ً بشكل
كبري ،عىل اعتبار أن هذا العام كان األس�وأ عىل الصحفين التونسين منذ إسقاط نظام زين
العابدين بن عيل عام .2011
وطالبت النقابة باحرتام مبدأ حرية اإلعالم وحق العمل النقابي املنصوص عليهما يف الدستور
ويف جميع املعاهدات واملواثيق الدولية ،داعية الحكومة التونس�ية إىل اعتماد مبدأ التشاركية
ّ
يخص القطاع.وأكد نقيب الصحافين محمد ياسن الجاليص،
والحوار يف ما يتعلق بأي قرار
أن «الوضع العام لقطاع اإلعالم يف تونس سيئ ،خصوصا ً بعدما عرفت الفرتة األخرية الحكم
بالس�جن عىل زمالء صحفين وتعرض البعض منهم للتحقيق القضائي استنادا ً إىل نصوص
قانونية غري تلك التي تنظم القطاع اإلعالمي يف تونس ،وخصوصا ً املرسوم .»115
وأضاف« :نحن نطالب بسياسة تشاركية تكون فيها العالقة أفقية بن كل األطراف املتدخلة
يف امللف اإلعالمي إىل حن التوصل إىل حلول عملية وناجعة مللفات كثرية ،مع مواصلة دفاعنا
عن حرية الصحافة والحريات الفردية والعامة».
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املوافقات األمنية واالعتقاالت تقيّد الصحفيني الكرد يف سورية
القامشيل/متابعة الزوراء:
أحيا الصحفي�ون الكرد يف س�ورية ،يوم
الصحافة الكردية ،بينما يشهد القطاع يف
البالد ترديا ً كبريا ً عىل مس�توى الحريات.
وجاءت تس�مية يوم الصحاف�ة الكردية
نس�بة إىل ذك�رى ص�دور أول صحيف�ة
كردي�ة يف القاه�رة ع�ام  ،1898وه�ي
«كردس�تان» عىل يد األمري مقداد مدحت
بدرخ�ان ،يف فرتة حك�م الخديوي عباس
حلمي الثاني.
وقال نقيب صحفيي «كردستان سورية»
عمر كوجري ،إن واقع الصحافة ش�مال
مزر ،رغم تعدد الوكاالت
ّ
رشقي س�ورية ٍ
واملواق�ع اإللكرتوني�ة .وأض�اف« :حتى
ينجز زمي�ل لنا تقريره يحت�اج اليوم إىل
موافقات عدة ،وربما يف النهاية يمنع من
نر أو إرسال تقريره إىل الجهة اإلعالمية
التي يعمل لديها .ويف املقابل ،ال تستطيع
ه�ذه الس�لطة عرقل�ة عم�ل املراس�لن
التابعن لجهات إعالمية خاصة بالنظام،
وه�م الذي�ن ين�رون التقارير املس�يئة
بحق الكرد واملنطقة بشكل عام».
ورأى الصحفي ش�فان إبراهيم ،املقيم يف
مدينة القامشيل ،أن هناك مؤرشا ً خطريا ً
تش�هده مناط�ق اإلدارة الذاتي�ة ،وه�و
فرح بع�ض الصحفي�ن باعتقال آخرين
معارضن لإلدارة الذاتية و»قوات سورية

الديمقراطي�ة» (قس�د) .وق�ال« :كل من
يسهم باعتقال صحفي ال يمكن أن يطلق
عليه صحفي ،وهذا الواقع مؤلم جدا ً مع
ذكرى يوم الصحافة الكردية».
وأض�اف إبراهيم أن اإلع�الم الكردي كان
قب�ل ع�ام  2011محلي�اً ،ول�م يخاط�ب
املحي�ط العرب�ي ،وذل�ك بس�بب القبضة
األمني�ة للنظ�ام والتش�ويه ال�ذي ط�ال
القضاي�ا الكردي�ة م�ن قبل�ه ،إضافة إىل
عدم اهتمام الجهات السياس�ية الكردية
بذل�ك ،لكن بع�د  2011اس�تطاع اإلعالم

الكردي الوص�ول أبعد من خالل الرتجمة
واالنتشار الواسع للصحافين الكرد.
وأشار إىل أن الصحفي الكردي مهدد اليوم
باالعتقال بنا ًء عىل رأيه ،وهناك مش�كلة
تتعلق بالصحافة الصفراء التي يمكن أن
تلصق أي تهمة بالصحفي يف املنطقة ،ما
يجعله مه�دداً ،وهذا يؤدي إىل عزوفه عن
العمل يف املهنة أو الهجرة.
وقالت الرئيس�ة املش�رتكة التحاد اإلعالم
الحر يف مناطق اإلدارة الذاتية ،أفن يوسف،
إن الصحاف�ة ش�هدت انفراج�ا ً بع�د عام

 ،2011واس�تطاع اإلعالمي�ون يف مناط�ق
ش�مال رشق س�ورية إيص�ال الحقيق�ة
والواقع واالنتهاكات للرأي العاملي ،بسبب
قدرتهم عىل العمل بشكل حر والتعبري عن
رأيه�م .وأضاف�ت أن هناك فرقا ً شاس�عا ً
يف الحري�ات ب�ن مناط�ق اإلدارة الذاتي�ة
واملعارض�ة والنظام ،واعت�ربت أن تجربة
اإلدارة الذاتي�ة ه�ي األكث�ر نجاح�ا ً رغ�م
االنتهاكات التي وصفتها بالفردية.
وتطال�ب اإلدارة الذاتي�ة ،املس�يطرة عىل
مناطق واس�عة ش�مال وش�مال رشقي
س�ورية ،بالتزام الصحفي�ن الراغبن يف
التغطي�ة تنفيذ بعض اإلجراءات من أجل
الس�ماح لهم بممارس�ة املهنة .وأسندت
قراراتها إىل ما أسمتها «القوانن الناظمة
للعمل اإلعالمي يف مناطق ش�مال ورشق
سورية» ،كالنظام الداخيل ملكتب اإلعالم،
ومواثي�ق ال�رف الصحف�ي ،وميث�اق
التفاهم لإلدارة الذاتية.
ويف تقري�ر أخ�ري ملنظمة «مراس�لون بال
حدود» ،تذيّلت س�ورية مرة أخرى قائمة
ال�دول الت�ي تف�رض قي�ودا ً ع�ىل العمل
الصحف�ي ،وج�اءت يف املرتب�ة ال��173
م�ن أص�ل  180بل�دا ً يف مؤرشه�ا لحرية
الصحافة لع�ام  ،2021بعدم�ا وصفتها
يف تقريرها الس�ابق بأنها «واحد من أكرب
سجون الصحفين يف العالم».

مطالبات بالكشف عن مكان اختفائها

إخفاء الصحفية املصرية صفاء الكوربيجي
القاهرة/متابعة الزوراء:
كشفت «الشبكة املرصية لحقوق
اإلنس�ان» أن مص�ري الصحفي�ة
املرصي�ة صف�اء الكوربيج�ي ال
يزال مجهوالً ،رغم مرور أكثر من
 48س�اعة من القبض عليها عىل
يد قوات األمن املرصية.
ووفق�ا ً لش�هود عي�ان ،اقتحمت
أجه�زة األمن من�زل الصحفية يف
مجل�ة اإلذاع�ة والتلفزيون فجر
الخمي�س ،واقتادته�ا إىل جه�ة
غ�ري معلومة ،ولم تحل إىل النيابة
املختص�ة رغ�م م�رور أكث�ر من
يومن ع�ىل اعتقاله�ا يف مخالفة
مل�ا نص�ت عليه م�واد الدس�تور
والقانون.
وب�دأ أعض�اء بمجل�س نقاب�ة
الصحفين املرصي�ن ،يف التحرك
ملحاول�ة معرف�ة م�كان اختفاء
الصحفي�ة صف�اء الكوربيج�ي،
عق�ب أنب�اء ع�ن اعتقاله�ا قبل
يومن.
وأثار ما تردد عن طريقة اعتقالها
تعاط�ف مغردي�ن وصحفي�ن
وصف�وا ،م�ا بلغهم ع�ن طريقة

اعتقاله�ا ،بأن�ه ت�م «جرجرتها»
(جره�ا) ع�ىل درج س�لم البناية
الت�ي تقيم يف إحدى ش�ققها مع
والدته�ا ،ث�م الق�ذف به�ا داخل
س�يارة تابع�ة للرط�ة ،نظ�را ً
إلعاقته�ا الحركي�ة الت�ي تعاني
منها.
وقالت مصادر يف نقابة الصحفين
املرصي�ن ّ
إن أعض�اء يف املجل�س
تواصل�وا مع نقي�ب الصحفين،
ضياء رش�وان ،إلج�راء اتصاالته
ملحاولة معرفة م�كان الصحفية
املختفي�ة ،إذ إنه�ا عضو يف نقابة

الصحفين وتعمل يف مجلة اإلذاعة
والتلفزي�ون الرس�مية ،ولس�ان
ح�ال اتحاد اإلذاع�ة والتلفزيون،
وحاصلة عىل عضوية النقابة من
خالل املجلة.
وقال عضو املجلس محمود كامل
ع�ىل صفحته يف «فيس�بوك» ،إنه
ع�ىل مدار ثالث�ة أيام ،من�ذ تواتر
األنباء حول اعتقالها ،فش�لت كل
محاوالت الوصول لها أو التواصل
مع أرستها.
بدوره أعلن محامي الكوربيجي،
عيل أيوب ،يف صفحته الشخصية

عىل «فيس�بوك» أنه يعت�زم رفع
دع�وى قضائي�ة عاجل�ة ض�د
وزي�ر الداخلية بصفت�ه والنائب
العام بصفته للكش�ف عن مكان
احتجازها ،ومعرفة التهم املوجهة
إليها وتمكينه من الحضور معها
تحقيق�ات النيابة العامة بصفته
ً
وكي�ال عنه�ا بموج�ب توكي�ل
قضايا .وقال أيوب ،يف ترصيحات
صحفيةّ ،
إن صفاء لم تظهر حتى
اآلن أمام النيابة.
وكانت الكوربيجي قد تجاوبت مع
مطال�ب زمالئها العاملن باملجلة
واالتحاد ،بخصوص مستحقاتهم
املالية ،والت�ي بلغت حد التجمهر
والتظاه�ر داخ�ل مبن�ى االتحاد
العريق قبل أسابيع.
وبث�ت الصحفية خالل األس�ابيع
القليل�ة املاضي�ة ع�ددا ً م�ن
الفيديوه�ات ع�ىل صفحته�ا
الشخصية يف «فيسبوك» ،تناولت
أزم�ات العامل�ن يف ماس�بريو،
ورفض س�يطرة األجهزة األمنية
ع�ىل االتحاد ،كما احت�دت يف نقد
«األزم�ات املعيش�ية العامة التي

يقاس�يها املواطنون» ،واجتذبت
طريقتها «الس�اخنة والساخرة»
أحيانا ً اهتمام آالف املتابعن.
وكان آخ�ر فيدي�و ظه�رت ب�ه
الكوربيجي قبل اختفائها تضمن
انتق�ادات للس�ماح إلرسائيلي�ن
بإقامة حفالت يف سيناء بالتزامن
مع ذك�رى العارش م�ن رمضان،
كم�ا انتق�دت فيه تعليق أس�باب
ال�رتدي االقتص�ادي يف رقب�ة
الحكوم�ة مؤك�دة أنه�ا مج�رد
«س�كرتارية» ،مطالب�ة بس�ؤال
أعضائها ع�ن القروض الضخمة
الت�ي جرى اقرتاضها وبيع أصول
الدولة.
وذك�ر املرصد امل�رصي للصحافة
واإلع�الم أن�ه ج�رى القبض عىل
الصحفي�ة صف�اء الكوربيج�ي،
وه�ي س�كرترية تحري�ر بمجلة
اإلذاع�ة والتلفزي�ون ،من منزلها
فج�ر الخمي�س اعتم�ادا ً ع�ىل
اثن�ن من األصدق�اء املقربن من
الصحفي�ة ،م�ن دون أن يتس�نى
معرف�ة م�كان احتجازه�ا وال
أسباب القبض عليها.

كيف تع ّزز احلضور الرقمي ملؤسستك اإلعالمية على السوشيال ميديا؟

باريس/متابعة الزوراء:
تس�عى املؤسس�ات اإلعالمية إىل إقامة عالقة
وثيق�ة م�ع الجمه�ور بمختل�ف رشائح�ه،
فتتحرّى الدقة يف نقل املعلومة والخرب ،وتعمل
عىل تكوي�ن فريق من الصحفي�ن للعمل عىل
القصص اإلخبارية بمختلف قوالبها ،وال ش�ك
ّ
أن أي مؤسسة إعالمية هدفها تكوين جمهور
خ�اص به�ا م�ن املتابع�ن الذي�ن تخدمه�م
إعالم ًيا .واليوم صار جمهور العالم االفرتايض
أكثر حض�ورًا وأرسع أثرًا وتجاو ًبا مع ما يقع
من أحداث عرب العالم ،وإذا كنت تدير مؤسسة
إعالمي�ة من ال�روري أن تض�ع يف أولوياتك
حضور مؤسستك يف العالم الرقمي ومكانتها،
وكيف تصل لجمهورك الرقمي وتكس�ب ثقته
ووفاءه.
ً
حارضا يف العالم الرقمي؟
ماذا يعني أن تكون
ل�م تعد صفح�ات التواصل االجتماع�ي اليوم
مج�رد م�كان للتواصل فحس�ب ،ب�ل صارت
وس�يلة حتمي�ة لن�ر م�ا تقدم�ه القن�وات
اإلعالمية بمختلف أش�كالها ،لجمهور يقيض
ج�ل وقته يتصفح ويجول ب�ن هذه املنصات
للتس�لية ولإلطالع عىل مستجدات ما يحدث يف
العالم ،ويس�مى هذا الجمه�ور ب�»الجمهور
الرقم�ي>> ،وإن كان ه�دف مؤسس�تك
اإلعالمي�ة نر هذا النوع من املحتوى ،فيعني
ّ
أن وج�ودك يف العال�م الرقم�ي رضوري ،ف�ال
تقترص روابط صفح�ات التواصل االجتماعي
املوجودة عىل موقعك اإللكرتوني عىل استقبال
انش�غاالت ومالحظات قرائ�ك أو متابعيك ،بل
صارت الواجهة األوىل ملؤسستك اإلعالمية وما
تق ّدمه للمتلقي .فال ب ّد أن يرتافق ّ
كل ما ينر
عىل موقعك اإللكرتون�ي وقناتك اإلعالمية مع
منش�ورات مش�ابهة عىل صفح�ات التواصل
ً
أحيان�ا ق�د يت� ّم النر عىل
االجتماع�ي ،ب�ل
صفحات التواص�ل االجتماعي أكثر ممّا ُينر
يف القن�اة أو املوق�ع ،باعتب�ار ّ
أن السوش�يال
ميدي�ا لديه�ا العدي�د م�ن الخصائ�ص الت�ي
تس�تهدف مختل�ف الرائ�ح م�ن الجمهور،
ً
مثال خاصي�ة القصص ،وخاصية اآلراء والبث
املبارش وغريها من الخصائص.
كي�ف تتعام�ل م�ع منص�ات التواص�ل

االجتماعي؟
يؤك�د املوجّ �ه يف برنام�ج مرك�ز التوجي�ه
للمبادرات اإلعالمية الناشئة أحمد عصمت عىل
رضورة معرفت�ك بجمهورك ،فكلما تعرفت إىل
الجمهور وخصائصه وس�لوكه ،كلّما تمكنت
من قراءة أفعاله وحتى التنبؤ بها ،ومعرفة أي
املنصات االجتماعية يستخدم ،وتعد هذه أوىل
املفاتي�ح وه�ي معرفة أين يتواج�د جمهورك
أكث�ر ،فهذا طريق�ك األول لتخاطبه وتوجه له
محتواك ،فللفيس�بوك جمه�وره مثلما يوجد
متابع�ون إلنس�تجرام ،كما يختل�ف جمهور
«تويرت» ع�ن أولئك الذين يتابعون «تيك توك»،
وه�ذا ال يمنع تواجد نف�س الجمهور عىل كل
املنص�ات ،إنما م�ا يهمنا ه�و أن ّ
نوطد عالقة
املؤسس�ة اإلعالمية بجمهورها أينما يتواجد،
ولك�ن األمر ال يتوقف هنا ،ق�د يكون محتواك
جي ًدا ولكن�ه ال يقدم بطريقة مناس�بة ،كيف
ذلك؟
تتباي�ن أذواق الجمه�ور يف تلق�ي املعلوم�ة،

وتنقس�م ب�ن م�ن يق�رأ املعلومة عىل ش�كل
نص�وص مكتوبة وب�ن من يش�اهد املعلومة
يف ش�كل صور أو فيديوهات ،ب�دون أن ننىس
الفئة التي تحبذ االس�تماع للمعلومة يف ش�كل
صوت فقط .هذه التباينات يف أذواق الجمهور
ق�د تفق�دك بعض متابعي�ك إذا ل�م تهتم بها،
لذل�ك يفض�ل أن تك�ون منش�وراتك تراع�ي
ً
مث�ال :إذا كان
توجه�ات الجمه�ور يف التلقي،
جمه�ورك يتابع�ك بش�كل كب�ري ع�ىل منصة
فيس�بوك ،ويتوق�ف ويتفاع�ل بش�كل أكث�ر
عىل املنش�ورات التي تحتوي ص�ورًا ،عليك أن
تهت�م أكثر بمحتوى هذه املنش�ورات ،أو ً
مثال
الفيديوه�ات القصرية  reelsعىل انس�تجرام،
تج�ذب الجمه�ور أكثر م�ن الص�ورة فينبغي
عليك ً
أيضا االهتمام بهذا الجانب.
ّ
ولكن
قد يبدو األمر صع ًبا ومعق ًدا للمرة األوىل
األمر يحتاج فقط إىل مراقبة ومالحظة لسلوك
الجمه�ور ،ويت� ّم ذل�ك باالس�تعانة بمواق�ع
التواص�ل االجتماع�ي نفس�ها ،ف�كل منصة

تحتوي عىل ركن تعرض فيه تقريرًا لتفاعالت
ً
مث�ال
الجمه�ور خ�الل األس�بوع أو الش�هر،
فيس�بوك يق� ّدم  facebook insightوstudio
 ،creatorلرص�د تفاعل الجمهور مع ما ينر
يف صفحت�ك من حيث اإلعجاب�ات والتعليقات
واملش�اركات ،ويمكنك عندها أخذ فكرة جيدة
عن متابعي�ك وميولهم .وإليك بعض النصائح
الت�ي تس�اعدك يف الوص�ول وكس�ب جمهور
رقمي:
*ح�اول ن�ر محت�وى يش�اركه الجمه�ور:
جميل أن تكون اإلعجابات باملنش�ورات كثرية
ً
رواجا أكثر
ولكن مش�اركات املنش�ور تجل�ب
للصفحة وبالتايل يزيد التفاعل.
*ق�م بط�رح أس�ئلة عىل جمه�ورك :أس�ئلة
تفاعلي�ة ،تفتح املجال ملتابعيك أن يش�اركوك
آراءهم واقرتاحاتهم.
*ال تس�تخف بخاصية القصص «س�توري»:
ّ
يطلع بعض املتابعن عىل ما ينر بالس�توري
أكثر مما ينر ع�ىل الصفحة ،لذلك من الجيد

أن تكون الستوري ناشطة باملستجدات.
*ق�م ببث مب�ارش من حن آلخ�ر :يعترب البث
املب�ارش نافذة مفتوحة عىل الجمهور للتفاعل
املبارش واالستماع آلرائه وتعليقاته.
*ح�اول أن يكون تواجدك يف كل املنصات التي
لها صيت بن الجمهور ،وافهم واقرأ أكثر عىل
خوارزميات كل منصة :هناك منصات تشجع
الص�ور أكث�ر ،وأخ�رى تش�جع الفيديوهات
القصرية فقط مثل تيك توك ،ومنصات خاصة
بالصوت.
أهمي�ة الش�عار اللوغ�و :إىل جان�ب اهتمامك
بمحت�وى م�ا تنر وكي�ف تنر مؤسس�تك
اإلعالمي�ة عىل السوش�يال ميدي�ا ،عليك ً
أيضا
اإلهتم�ام بش�كل ظه�ور اس�م مؤسس�تك،
فشعار املؤسسة يع ّد من الصور التي ترسخ يف
الذهن ،وينصح الخبري أحمد عصمت برورة
االهتمام بالش�عاراللوغو ،م�ن حيث االهتمام
بطريق�ة تصميم الش�عار ،واألل�وان املختارة
وداللتها بالنس�بة ملؤسستك وحتى اللغة التي
يكت�ب بها ،ون�وع الخط .ويفضل االس�تعانة
باملتخصصن يف إنجازه ،ألنه يعترب جز ًءا هامً ا
من هوية املؤسس�ة اإلعالمية وله دور يف نر
الصورة الذهنية لها.
تخطي�ط ن�ر املحتوى :يكون ن�ر املحتوى
عىل صفح�ات التواصل االجتماع�ي بنا ًء عىل
تواجد جمهورك فيها ،حتى تصل ألكرب نسبة،
لهذا وبالعودة إىل قراءة تقارير الصفحات التي
ترصد تواجد املتابعن عىل الصفحة وتفاعلهم
معها ،يمكنن�ا معرفة مواقيت ذروة الزيارات،
أو امل�دى ال�ذي يتواج�د في�ه املتابع�ون ع�ىل
السوشيال ميديا.
وم�ن ال�روري أن يك�ون هن�اك تنس�يق يف
النر عىل مختلف املنصات ،حتى ال تركز عىل
منص�ة وتن�ىس األخرى ،واألم�ر يتطلب وضع
ج�دول أس�بوعي أو ش�هري للنر ،والس�ري
عليه ،بالتوازي م�ع مراقبة التفاعلً ،
مثال :إذا
برمج�ت ً
ً
مبارشا كل ي�وم جمعة والحظت
بثا
عدم وج�ود متابع�ن ،عليك مراجع�ة توقيت
وتاري�خ البث ،وموضوع�ه ً
أيضا ،لتعرف كيف
تصحح الخلل ،باإلضافة إىل اختيار منصة البث
ً
س�ؤاال
م�ن بن املنصات األخرى ،أو إذا نرت

ً
تفاع�ال ،حاول
تفاعل ًي�ا كل صب�اح ول�م تجد
تغيري توقيته بنا ًء عىل تقارير الصفحات.
أمور ّ
تجنبها
*ال تترسع يف نر أي محتوى ،خاصة الصور
إال إذا كن�ت متأك ًدا م�ن مصداقيته�ا ،ألنه لو
حدث خطأ فسيفقدك متابعيك.
*ال تفتح ً
ً
مبارشا من دون أن تكون جاه ًزا،
بثا
من حيث ماذا س�تقدم ،وكذلك تكون عىل علم
ب�إدارة الجلس�ة تقن ًي�ا كالرد ع�ىل التعليقات
واألس�ئلة ،وإضافة املشاركن يف الجلسة ،وإال
س�يتحوّل البث لجلسة عش�وائية قد تقلل من
أهميتك كمؤسسة إعالمية.
*ال تشارك منشورًا من صفحة أخرى وتنسبه
ملؤسستك.
*ال تقع يف فخ ما هو رائج «الرتند» وتنر أي
يشء تافه ليس�ت له عالقة بالخط االفتتاحي
ملؤسستك.
*ال تقلق من ظهور منصات جديدة للتواصل،
طامل�ا الجمه�ور يس�تخدمها فه�ذا يعني أنه
بإم�كان مؤسس�تك التواجد عليه�ا ،لذلك من
الجي�د خ�وض تجربة جدي�دة أفض�ل من أن
تهمّش رشيحة من متابعيك.
*ال تتوق�ف ع�ن الن�ر ،فه�ذا يجعلك ضمن
الصفح�ات غ�ري النش�يطة ،ويصب�ح ظهور
منش�وراتك صع ًبا ،خاصة يف ظ�ل الزخم الذي
نعرفه اليوم من املتواجدين يف العالم الرقمي.
*ال تقع يف ف�خ رشاء املتابعن من أجل توثيق
حس�ابك أو من أج�ل التباهي بع�دد املتابعن،
هذا يفقدك ثقة جمهورك ويقلل من أهميتك.
قد يكون جمهور مؤسستك اإلعالمية هو ً
أيضا
جمهور مؤسس�ة إعالمية أخرى ،وهذا يفتح
مجال املنافس�ة لالس�تحواذ عىل جمهور أكرب
يف العال�م الرقمي ،لك�ن ال يفقدك تركيزك عىل
رس�التك اإلعالمية وهدف وجود مؤسس�تك يف
الساحة اإلعالمية .وكذلك االهتمام بصفحات
التواصل االجتماعي ،ونس�يان االهتمام بأداء
موقع�ك اإللكرتوني ،فال تعلم متى قد تتعرض
ه�ذه املنصات لخلل ي�ؤدي لتوقفها ،لهذا ابق
ع�ىل اس�تعداد وث�ق يف ّ
أن قيمة م�ا تقدمه يف
محت�واك اإلعالمي هي من تصن�ع جمهورك.
(عن/شبكة الصحفين الدولين)
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الكاتب املصري علي الفقي لثقافية الزوراء :
قصة «سكينة فؤاد» كانت بداية املشوار ..وقلمي ال يتنفس يف الكهوف املظلمة
حوار :أشرف قاسم

الكاتب املصري عيل الفقي عضو اتحاد كتاب
مصر ،وعضو نصادي القصة ،وهيئصة الفنون
واآلداب والعلصوم االجتماعية ،صصدرت له عدة
روايصات ،وعصدة مجموعات قصصيصة ،حصد
جائزة إحسصان عبصد القدوس ،وجائصزة نادي
القصة ،تناول النقاد تجربته بالنقد والتحليل.
حصول تجربتصه وقضايا اإلنسصان كان لنا معه
هذا الحوار...
“*رحلصة داخصل املحيصط” هصي أوىل قصصك
املنشصورة والتي أشادت بها األسصتاذة سكينة
فصؤاد كانت بدايصة رحلتك مع الكلمصة .نود أن
نلقي الضوء عىل أهم مالمح تلك البداية؟
البداية كانت مع الشصعر ،ثصم أتيحت يل فرص
القصراءة لكبصار الكتصاب مثصل إحسصان عبصد
القصدوس ونجيب محفصوظ والسصباعي وعبد
الحليم عبصد الله وغريهم مصن عمالقة الرسد،
ثصم فتنصت بيوسصف إدريصس وكتابصات جيصل
السصتينيات فاتجهت لكتابصة القصة القصرية
وقراءة األدب العاملي ،فتعرفت عىل تشصيكوف
وديستوفسصكى وهيمنجواي وماركيز ،وكنت
أمزق ما أكتب حتى أشصعر أنني أجود يف كتابة
القصصة وأحصاول أن ال أقلصد أحدا ،وشصجعني
الصديصق الشصاعر األمري كمال فرج أن أرسصل
للصحصف وكان الصديصق الشصاعر الراحل عبد
الغنى مصطفصى مفتونا بما أكتب فكان يأخذ
القصص ويكتبها عىل اآللة الكاتبة ويرسصلها
حتصى فوجئت بنرش “رحلة داخصل املحيط” يف
مجلصة الشصباب مع تقديم لألسصتاذة سصكينة
فصؤاد .وتصواىل بعد ذلك نرش قصصي يف جميع
الصحصف واملجصالت األدبية املريصة والعربية
وفوزي بالعديصد من الجوائصز يف القصة داخل
مر وخارجها.
• يف “بوابصات اللهصب” روايتصك األوىل نلمصس
االحتفصاء باملكان (بغصداد) وأحيائها من خالل
غربصة البطصل والرسصائل املتبادلصة بينه وبني
والصده ،ما رس اهتمامك باملصكان؟ وكيف تلقى
النقاد عملك األول؟

كانصت رحلتصي للعصراق يف العصام  1987حتصى
أواخر  1989فتنت بالعصراق التاريخية وبغداد
عاصمصة الخالفصة وحدائصق بابصل والبصرة
والكوفة والكاظمية .ومن خالل جوالتي وعميل
واحتكاكصي بنوعيصات مختلفة مصن العراقيني
واختصالف معتقداتهصم ومذاهبهصم وتقلبصات
الحياة السياسية يف حكم صدام حسني انتابني
شعور بأن انهيار العراق قادم ال محالة فكتبت
العديد من القصص القصرية حول هذه الرحلة
التصي تبلورت رؤية كاملصة فعكفت عىل كتابة
بوابات اللهب ورصدت فيها بأسصلوب الرسائل
مصا أردت قوله ،واسصتقبل النقد هصذه الرواية
التصي ( فازت بالعديد مصن الجوائز مراكز أوىل)
باحتفصاء وتحليل نقدي رائع مثل د .مصطفى
عبصد الغنصي وفتحي سصالمة يف األهصرام وفؤاد
حجازي ومحمد جربيل يف املساء ود .مصطفى
الضبصع يف دراسصة مطولة سصنة  2000يف أحد
املؤتمصرات األدبيصة وغريهم الكثري مصن النقاد
والصحفيني ونصرشت يف الهيئة العامة لقصور
الثقافة سنة 1999مع دراستني للناقد الراحل
محمصد محمصود عبد الصرازق والناقصد محمود
حنفي كساب ثم أعيد نرشها يف طبعة ثانية يف

أروقـة الـشعـاع
رياض العلوان
ذكرى الصديق الشاعر كمال السعدون
ألصصقصى الصصمص َصح َصجَّ َة وٱسص ْص َتصص َدارا
ُ
صصشصصيصصع اإلنصصدِحص َصارا
وم َصىض ُي
صس َت ْسلِصمص َصا ً
مُ ْ
لصلكصأس َيصخصت َص ِر ُق
ِ
َ
الصصح َصواج ِصز والصصس ِّصتصصارا
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َ
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كصانصت ُتصصساقصيص ِه الصصع ُصقصصارا
فصصت َصع َص ّ
صصن َ
صف َ
الصنصس َص ُم الصصو ُ
َديصع
لصدى كصم َصائصصمص ِص ِه ٱنصصدِثصارا
َ
صسصائصم
الصصن
صضصر
آ ٍه عصلصى ُخ
ِ
ِ
كصيف َتصصفصصت َصقص ِصد الصصث ِصمَصصصارا
ِ
َ
فصيصك الص َبصراعصص ِصم
أتصصرَهص ْصب َصن َصت
فصصه ْص َي تصأ َبصى اإلزدِهصصصارا ؟
أن َ
أ ْم َّ
َ
لصيس تصصم ْصل ِص ُك
أرض َك
ْ
أن ُتصصع َصاطصصيصهصصا ٱخ ْصصض ِصرارا؟
ُ
يصال َ
وخ َص ُ
َّ
طصوف
الصساج ِصي ي َص
صك
الصصفصجصرٱنصصبص ِصهصارا
صر
بصصخصاط
ِ
ِ
ِ
َهصيب
فصي هص َصدأ ِة الصصصصَمصتِ الصر
ِ
َقصدت مُ َّ
َ
صصشصحص َصا ً إزارا
ر
صصت ِ
َ
ومص ُص َو ِّدعصصا ً
َ
فصاف
تلصك الصصض ِص
َ
وكصنصت ُبصلص ُبصلَصصهص َصا الصصهص َصزارا
َ
شصاعصصرُهصصا الصصم ُص َغصص ِّر ُد
وألنصت
ِ
َ
فصوق أيْكصصت ِصهص َصا مص ِصرارا
ُ
كصت َ
كيكصة) قصد ب َص ْ
ُ
صك
(الصصع
َثصصكصىل
ً
َ
دمصا عىل الصب َصلصوى ُجصصبص َصارا
وٱسصت َصقصب َص َل الصصن َص ُ
جصف األشص َص ُّم
صهصصيصبَ
مَ
مَ
صبصص ِه وسص َصارا
صصوك
ِ
ِ
صال مصازالصصت ر َ
أ َ كصم َص ُ
ُؤاك
ُ
تصصعصيش خ َصالِصص َد ًة شص ِصعص َصارا

مكتبة األرسة  ،2003وكان هناك شصبه اجماع
عصىل أن هصذه الروايصة ال ترصصد حصال العراق
ومصا آلت إليه بصل ترصد أحوال العصرب جميعا
وشعوبها وحكامها.
• يف (أحالم تصطدم بالسصقف) ترسصم معاناة
اإلنسصان حني تصطدم أحالمه بصخور الواقع
الصلب حدثنا عن تلك التجربة؟
أثنصاء وبعد  25يناير توقع الشصعب أن تكون
هناك تغيصريات جذرية تريض طموحاته حول
الحريصة والكرامة والعدالة االجتماعية خاصة
بعصد نجاحصه يف إزالة عر مظلصم قىض عىل
كل ما هو جميل يف شصتى مناحصي الحياة من
الفصن والسصينما والجمال والذوق والبسصاطة
والتعاون بصني الناس وطغيان املصادة وانهيار
القيم واملبادئ...الخ فازدادت أمراض الشصعب
بدال من الشصفاء من مرضصه العضال ،وكانت
هصذه التجربة الشصخصية مع املصرض محور
فكرة الروايصة فالزوجة املريضصة رمز للوطن
الصذى كان مريضصا يبغصي الشصفاء مصع ثورة
لكن الراع الذي شصهدته البالد حول السلطة
والكصريس واتجصاه البعصض مصن املنتهزيصن
للفصرص للفوز بأكصرب املكاسصب املمكنة عىل

جثصث األبطصال الحقيقيصني وظهصور املصالح
وانتشصار الجرائم ،مما جعل األحالم البسيطة
التصي يتمناهصا املواطن البسصيط العصادي غري
موجودة ،فيصطدم بسصقف املستحيل ويعود
يف النهاية للجلوس بجوار املرض وينتظر بأمل
جديد.
*اإلنسان ورؤيته للمستقبل وأحالمه بالحرية
والعدالة االجتماعية ركائز أقمت عليها معمار
روايتك ،اىل أي مدى تسصتطيع الكلمة أن يكون
لهصا التأثصري األقصوى يف ظل واقع قصاس بحياة
االنسان؟
أنا أهتم يف كتاباتي باإلنسانية بشكل عام بكل
طموحاتها حول الحرية والعدالة االجتماعية،
وأكتب عن نماذج موجودة يف كل زمان ومكان
 .لكننصي أعتقصد أن تأثري الكتابصة األدبية عىل
القصارئ أو املتلقي هو تأثري وقتي مثل السصري
يف الجنصازات ،يتأثر الشصخص لحظصات الدفن
ثم يعصود أدراجه وطبيعته بعد هذه اللحظات،
وهذا له عدة أسباب منها عدم انخراط الكاتب
واملثقصف بصني فئصات الشصعب وعصدم اقتنصاع
املواطن العربي عىل وجه العموم بدور الكاتب
الذى يحمل همومصه وطموحاته وأحالمه عىل
كاهلصه ويعرب عنهصا يف كتاباته ،وكصذا التفات
املواطصن إىل لقمصة عيشصه وتحسصني أحوالصه
املاديصة واالجتماعيصة وانتشصار الفضائيصات
ومواقصع التواصصل التصي ألهصت املواطصن عن
القراءة وتثقيف نفسصه .أصبحت الكلمة التي
لهصا تأثري هصي الكلمصة الدينية عنصد البعض،
وكلمة الساسة عند البعض اآلخر ،وذلك أيضا
لعصدم تكاتف القصوى الثقافية وإبصراز دورها
وفكرها للقيادات السياسية.
*”الجانصب اآلخر مصن النهصر ،الذبيحة ،فوق
املظلصة ،حرج األعصرج ،بني السصماء والبحر”
خمصس مجموعصات قصصيصة صصدرت لك إىل
جانصب رواياتصك األربصع ,كيف ترى مسصتقبل
القصة القصرية يف ظل ما يروج له من أن هذا
زمن الرواية؟
القت فكرة د .جابصر عصفور من أن هذا زمن

الرواية رواجا كبريا وأحدثت صدى واسعا بني
دوائر الكتاب واملثقفني حتى أن الراحل الكاتب
والناقد محمد محمود عبد الرازق أطلق مقولة
مضصادة بأننا يف زمن القصصة القصرية ،وأرى
أن سصبب مقولة جابر عصفصور اتجاه بعض
الشصعراء للرواية لرواجها وانتشصارها وقدرة
الكتابصة الروائية عىل ترشيصح وتفتيت الواقع
أقدر من الشصعر ،لكن القصة القصرية ستظل
هي القالب األدبي األسصمى يف تفتيت اللحظة،
وانتشصار كتاب القصة القصرية أصبح واقعا
ملموسا عىل الساحة األدبية ،والقصة القصرية
هي الحيصاة القصرية التي ال تنصى والتي لها
تأثصري أقوى لدى القارئ خاصصة يف ظل وجود
القصة القصرية جدا والقصة الومضة.
• هصل القت تجربتك اإلبداعية ما تسصتحق من
الدرس النقدي؟ وهل نحن بالفعل نعاني أزمة
نقدية؟
بالنسصبة ألعمصايل القصصيصة والروائيصة فقد
كتصب عنها النقصاد املخلصصون للكتابة ،ولكن
للحصق لكي ينترش الكاتصب ال بد له من اقرتابه
مصن الحلقصات الثقافية ،وخاصصة املركزية يف
العاصمصة ،وال بصد أن يذهصب للناقصد ليعطيه
كتابصه ويتابعه للكتابة عنه ،فصال يذهب ناقد

لصرشاء كتاب ،وال يطلب من الكاتب ذلك ً
أيضا،
إال إذا كان من املشصاهري جدا ،أو يحتل موقعا
ثقافيصا أو بابا أدبيا يف جريصدة أو مجلة ،وأننا
بالفعصل يف أزمة نقد حصادة ،فالناقد يعيش يف
برج عاجي ويشصعر بالسصادية دوما ،بالطبع
هصذا ال ينطبق عىل الجميع فهنصاك من النقاد
من كرس هذه القاعدة ،وإنني بالفعل لم ألق ما
أستحق من الدراسات النقدية وقد تجاوزتني
جوائصز الدولة يف القصصة والرواية لعدم وجود
عالقات مع القائمني عىل هذه الجوائز.
• تعمصل باملحامصاة .إىل أي مصدى كان للمهنصة
تأثري عىل تجربتك االبداعية؟
بالطبع كل مهنة تنضح عىل صاحب املوهبة،
وقصد اسصتفدت مصن تجصارب كثصرية قابلتهصا
وعايشصتها أثنصاء عمصيل يف املحاكصم ،فعالصم
املحامصاة واالختصالط بنماذج عصدة ومتفاوتة
مصن البرش ال شصك أنه يثصرى الخيصال األدبي،
لكنى أبتعد قدر اإلمكان عن توضيح ذلك أثناء
الكتابة.
• ما الجديد لديك خالل الفرتة القادمة؟
أعمصل عصىل روايتصني مختلفتني أعتقصد أنهما
سصيكونان نقلصة أسصلوبية وموضوعية جادة
ومختلفة وأعد ملجموعة قصصية جديدة.

الشاعرة فرح الدوسكي يف جمموعتها الشعرية “أحاول دحرجة األيام”
ناهض اخلياط
الشاعرة ( فرح الدوسصكي ) من الشواعر الالئي
يشا ُر لهن يف ميدان الشصعر العراقي الحديث  ،ملا
تمتصاز به من اقتدار شصعري ملوهبة وثقافة تعي
أهمية الشعر ودوره يف الحياة .
ُ
واكبت الشصاعرة منصذ ديوانهصا األول ( تائه
لقصد
بذاتي |  ) 2007الذي حالفني الحظ باقتنائه مع
توقيعها عليه  ،ليتسصنى يل اسصتقراؤه  ،والكتابة
عنصه  ،فرأيت فيه موهبة شصعرية أصيلة  ،تضع
خطواتها بثقة يف طريق الشصعر العسري الطويل،
الذي غصادره الكثصري من الذيصن افتقصدوا القدرة
والصصرب عىل مواصلة السصري فيه عصرب املص ّدات
والخسارات التي يواصل الشاعر األصيل تقديمها
بأريحية وسخاء ! مسندا رأسه بكفه عىل حلم ال
ينام من يمنحني فوزا يليق بهذا الدوار
وأنا أترقب الوقت املقبل يف املرآة
أكتب بالدم واألغنيات
تقدمي بغداد ! ..
تؤكصد لنا ( فرح الدوسصكي ) أن املوهبة األصيلة
تنطصوي  ،أبصدا  ،عىل مصا يحفزهصا  ،ويدفعها إىل
التطور والتجديد املالئم للزمن الذي تعيشصه دون
تطرف  ،أو ادعاء  ،أو تقليد أعمى ملا يع ّده البعض
من سصنن الحداثة دون فهصم ملعناها  ،وقوانني
ّ
املعرب عن إرادة الحياة .
تطورها
يف هصذه املجموعصة تتعامل الشصاعرة مع واقعها
بما يفرضه االلتزام الوطني من تضحية شصاملة
 ،يف حربه وسصلمه عرب مراحل النضصال والبناء .
ولذا نجد الشاعرة تحافظ يف كتابتها عىل ما درج

عليه الشعراء من الخطاب الساخن الواضح الذي
يحقق لهم أوسصع دائرة للتأثري يف القارئ املتعلق
روحا وفكرا بمثل هذا الخطاب  ،مع القدرة عىل
إضفاء ما تتطلبه الحداثة يف صياغاتها :
أنظر إليك بارتباك
من ثقب عباءة الغرباء
أرى ممالك الفقراء مفتونة برواية
ال تستيقظوا
قبل تأذن لكم الجماجم ( ..قصيدتها ( بغداد )

مع انفرادها بخصوصيتها الشعرية املرتبطة
بتطور البنى الشصعرية عىل مستوى املضمون
والشصكل  ،يف معالجاتها اإلنسانية والوجودية
 ،ليتحقق ملضمونها الشصكل املناسصب يف هذه
املعالجصات  ،ومصا هصذه الومضصات املتألقة يف
مجموعتها إالّ دليل عىل تعلقها بالحداثة  ،وما
يميزهصا من ابتصكار يف األسصلوب الذي يخضع
فيه الشصكل ملعنصاه  ،مع ما يف ٍبنصاه من عمق
ووضصوح.

وهصذ مصا يؤكصد صصدق الشصاعرة يف التعبري عن
أحاسيسصها يف حاالتها املختلفصة  ،ووقوفها لِما
تتطلبصه الظروف الضاغطصة عليها  ،ويف ما تريد
أن تقول :
أنا كلما احتجت حرويف
أطلقوا عليها النار  ،ملؤوها ترابا
حتصى صارت قصيدة حب َ
بشصعر أبيض ) \ ص
) 36
يبدو الصدق واضحا يف ما عكسصته لنا الشاعرة
يف نصوصهصا ،وهي تظهرها امرأة  :أما وكادحة
وشاعرة :
أترمل بني وردتني
أعض الجوع
تسابقني كالب الطرق
وما بني الثعلب والضواري
الدم يوشك أن يتجمد \ ص) 7
وهصي املواطنصة التي تشصارك أخاهصا املواطن يف
معاناتصه الكبصرية يف مياديصن حياتهمصا املهددة
باألخطار واملوت يف كل آن :
آن أن أبعد الطوفان عن ضفرية القبيلة
وأوزع الحلم عىل الجهات ) \ ص)11
وتواصل الشاعرة طريقها الصعب الطويل  ،وهو
طريق ( بغداد )  ( :أعرف حزنك وأنت تعربين عىل
عواصفصك )  ،كما تثبّت قدميها  ،وتشصد ذراعيها
لتدحرج أيامها الثقيلة إىل األمام ..
فينتهصي اسصتقراؤنا إىل دقة الشصاعرة يف اختيار
العنوان ( أحاول دحرجة أيامي )  ،ليكون مدخال
واعيا ملجازات نصوصها التي صورت لنا بوضوح
ُ
عنوانها (أحاول دحرجة األيام ) ).
ما مه ّده

مؤسسة أضواء القلم الثقافيَّة حتتفي بالشاعر والكاتب األديب حممد مظلوم
لطيف عبد سامل
احتفت مُ ؤسسة أضواء القلم الثقافيَّة،
بالشصاعر والكاتصب األديب املوسصوعي
األستاذ محمد مظلوم املقيم يف سوريا.
وتأتي هصذه االسصتضافة التي جرت يف
مقر املُؤسسصة بالعاصم ِة بغداد ضمن
ِ
نشاطات املُؤسسة املُعتادة.
ا ِبتصدأت الجلسصة التصي أدارهصا رئيس
املُؤسسصة األديصب لطيصف عبد سصالم،
وحرضهصا ُجمهصور نخبوي مصن أدبا ٍء
وكتصاب وأكاديميني ورؤسصاء وأعضاء
بعصض املؤسسصات الثقافيَّصة وبعصض
جانصب
شصيوخ ووجهصاء املدينصة ،إىل
ِ
بالشأن الثقايفّ الذين التأموا يف
املهتمني
ِ
رحاب هذه املُ
برتحيب
العريقة،
ؤسسة
ِ
ِ
باألديب الضيف والحضور
مدير الحلسة
ِ
ً
ومهنئا إياهم بحلو ِل الشصهر
الكريصم،
ّ
وجل
الفضيصل ،وراج ًيا مِ ن البصاري ع ّز
َ
ْ
يحفظ العراق ويوحد كلمة شصعبه،
أن
ث َّم قدم نبذة عن السري ِة الذاتيَّة واألدبيَّة
لألديب املحتفى به مُ ش ً
أهم
ريا
ٍ
ِ
بإيجاز إىل ِ
محطات حياته ومميزات أدبه ،وبعدها
جمهصور الحارضين،
أطصل مظلوم عىل
ِ
ً
متحدثا يف مسته ِل إطاللته عن سعاد ِته

بلقا ِء هذا الجمهور النخبوي ،وشصاكرًا
ُ
مؤسسصة أضواء
الوقصت ذاتصه إدارة
يف
ِ
القلصم الثقافيَّصة التصي يعصود تاريصخ
تشصكيلها إىل عصام 2003م عىل دعوتها
إياه ،ومستذكرًا ً
أيضا حضور مؤتمرها
نهايصة شصهر تموز
االنتخابصي األول يف
ّ
ِ
مِ صن عام 2003م ،ث َّم قرأ بعض ما أنجز
نصصوص وقصائد؛ َّ
ألن ُه يجيد كتابة
من
ٍ
ِّ
شصعر الشصطرين والتفعيلصة وقصيدة
النثصر ،والتصي اختتمهصا بقصيصد ٍة عن
بغداد الحبيبة.

وتضمصن القسصم الثاني مِ ن الجلسص ِة
حواريصة شصملت ثالثصة محصاور ،أولها
بخصصوص تأثصري ُ
الغربصة يف النتصاج
ِّ
ّ
صعري واألدبصي بصصورة عامصة،
الش
ُ
وثانيها بصد ِد ميل مظلوم إىل موضوع
الرتجمصة يف املنفى وإصصداره مؤلفاتٍ
املسصار عىل الرغصم مِ ن َّ
عصدة يف هذا َ
أن
دراسصته الجامعيَّصة األوليَّصة يف بغصداد
كانصت بعيصدة َعصن اختصصاص اللغات
األجنبيَّصة ،فيما ُخصص األخري للحديثِ
ُ
صوع ِر َثصاء الزوجصات .وقبل
عصن موض ِ

الصرشوع بإبصدا ِء مداخصالت وأسصئلة
الحضصور ،قصدم مجموعة مِ صن األدباء
والباحثصني مجموعصة مِ صن مؤلفاتهصم
هدية إىل َ
صاعر محمصد مظلوم وهم
الش ِ
عىل التوايل :الروائي حسصن املوسصوي،
والشصاعر عبد األمري محسن ،والروائي
ِ
األديب سصعدي عوض ،والقاص األديب
عبد اللصه البيضاني واألسصتاذ الدكتور
فالح حسصن ،ومدير الجلسة ،فيما قدم
الشصاعر فرحصان فهيم السصامر هدية
رمزيَّصة تمثلصت بصص السصدارة البغدادية
(الفيصليَّصة) التصي تميصز بلبسصها
البغداديصونعصىلوجصهالخصصوص.
ً
تقدير مؤسسصة أضواء
وتعبصريا عصن
ِ
القلصم الثقافيَّصة لحضصور َ
الشصاعر
والكاتب األستاذ األديب محمد مظلوم،
ً
تدعيم برنامجها
وتثمينا ملُسصاهم ِته يف
ِ
ّ
الثقصايف ،قدم األديب لطيف عبد سصالم
ختام هذه الجلسة
رئيس املُؤسسصة يف
ِ
ُ
 نيابصة عصن زمالئه أعضاء املؤسسصةوالحارضيصن  -درع املُؤسسصة إىل
األديصب الضيصف الصذي أشصاد بصدوره
ِ
بفاعليص ِة نشصاطات مُ ؤسسصة أضصواء
القلصم الثقافيَّة ،وحصرص إدارتها عىل
تعزيز املشهد الثقايفّ عرب عملها الجاد،
ِ

والجهود الكبرية التي تبذلها.
يف ختصام هصذه األمسصي ِة الثقافيَّصة
الثريَّة شصكر رئيس املُؤسسصة السصادة
الحضصور ،وبخاصصة األفاضصل الذيصن
َّ
مناطق
تجش ُصموا عنصاء الحضور مِ صن
ٍ
مكان الجلسصة ،كما
بعيدة نسصب ًيا عن
ِ
تقدم بشصكره إىل إدارة مؤسس ِة العراق
الثقافيَّة؛ ملواكبتها نشصاطات مؤسسة
أضواء القلصم الثقافيَّة ،كذلك أعرب عن
ا ِمتنانه إىل إدارة املركز العراقي للثقاف ِة
واآلداب؛ إلرسال ِه مجموعة مِ ن أعضائه
حضوراألمسصية.
للمشصارك ِةيف
ِ
جديصر باإلشصار ِة َّ
أن الشصاع َر محمصد
مظلوم وُ لِص َد يف بغداد  -منطقة الكرَّادة
عصام 1963م ،حصصل عصىل شصهادة
البكالوريوس يف الدراسصات اإلسالمية
 /كليصة الرشيعة  -جامعصة بغداد عام
1987مَ ،عم َِل بعد انتهاء حرب الخليج
ً
مدرسصا للغ ِة العربية يف محافظ ِة
األوىل
أربيصل بكردسصتان العصراق ،ثص َّم غاد َر
إىل دمشصق عصرب نهصر الخابصور خريف
عصام 1991م ،وال يصزال مقيمصا ً فيها.
ً
مؤلفا
وقد صصدر له أكثصر مِ ن ثالثصني
يف مجصاالت :الشصعر ،املختصارات ،النثر
والدراسات ،التحقيق والرتجمة.
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ملاذا تتغري مشاعر الرجال مبرور الوقت ؟!
يف العدي�د م�ن األحيان يأتي ال�زواج بعد
قصة حب طويلة جمعت بني ش�خصني،
ليق�ررا بعد ه�ذه العاقة إع�ان حبهما
أمام الجميع لتتويج له�ذا الحب ،فتأتي
مرحلة الخطوبة ،ثم يعقبها الزواج الذي
ينتظ�ره الطرفان بش�غف رهيب ،ولكن
بع�د ال�زواج بف�رة يتغري كل ش�ئ بني
الزوجني ملاذا؟!
الزواج أمر مختلف
تم�ر مرحلة الخطوبة خاص�ة لدى املرأة
بأحاس�يس رائع�ة أهم�ا لهف�ة زوج
املس�تقبل عليها وإش�تياقه له�ا ،وكلما
ج�اء ملاقاته�ا ال يأتي إال وه�و يف أبهى
حلله متعطرا ومتشيكا وفرحا ملاقاتها،
ويكون س�عيدا وه�و بجانبه�ا ،يغازلها
يحدثه�ا ع�ن املس�تقبل عن املن�زل عن
األوالد وعن الحياة املنتظرة.
إال أن م�ا يص�دم امل�رأة هو التغ�ري الذي
تاحظ�ه عىل زوجها بع�د الزواج ،فتكثر
املش�اكل فيما بينهما من دون أي سبب
وتجدها تقول بأنه ليس الش�خص الذي
أحبت�ه واختارت أن تكم�ل حياتها معه،

كل يوم معلومة...

لك�ن عزيزتي عليك أن تع�ريف أن األمر ال
يتعل�ق بزوجك فحس�ب ،فه�و يظن انك
تغ�ريت وأصبحت ش�خصا آخ�ر ،وعليك

أن تع�ريف أن زوج�ك لم يتغري ب�ل أن ذلك
الش�خص ه�و نفس�ه الش�خص ال�ذي
أحببت�ه وإخ�رت العي�ش مع�ه ،إال انه

عندما يصبح هناك ش�خصان يعيش�ان
تح�ت س�قف واح�د ،فكل واح�د يصبح
مكشوفا لآلخر اكثر ،وتصبحني عزيزتي

تري�ن زوج�ك وألول م�رة ع�ىل طبيعته
ترينه وهو س�عيد وه�و حزين وهو قلق
وهو نائم ،أي انه يصبح أمامك مثل مرآة
مكشوفة ،ومع الوقت سوف تعتادين عىل
طبيعته وعىل س�لوكاته ،ما عليك سوى
تقبله وال تدعي املل�ل يترسب لعاقتكما
ليخربها وكوني دائما املاذ الذي يأوي له
زوجك بعد عناء يوم طويل.
فهم بعضكما
ال تنيس أن زوجك لي�س هو خطيبك ،لذا
حاوال فهم بعضكما ،وإال سيكون مصري
ذلك الزواج هو الفشل ،وإعلمي انه ليس
هن�اك زوج او ش�خص مثايل فل�كل منا
عيوبه ،عىل الط�رف اآلخر تقبلها ،فأنت
أيض�ا لدي�ك عيوب�ك ،الت�ي ع�ىل زوجك
محاول�ة تفهمه�ا ،وال تن�يس أن الزواج
هو مسرية طويلة كل ما مر الوقت كلما
تعرف�ت ع�ىل رشي�كك أكثر وكلم�ا قلت
النزاعات بينكما ،وتعودتما عىل بعضكما
أكثر فأكث�ر ،لذا عزيزت�ي الزوجة كوني
األم واألخ�ت لزوج�ك ،ببس�اطة كون�ي
متفهمة.

أسباب الشعور باخلمول والتعب بعد وجبة اإلفطار

يعد الخمول بعد اإلفطار من املشكات
الصحي�ة الش�ائعة الت�ي يعان�ي منها
الكث�ريون يف ش�هر رمض�ان املب�ارك.
ويع�ود ذلك ألس�باب مختلف�ة أبرزها
ث�اث هي ن�وع الطعام وحج�م وجبة
الطعام وقلة النوم يف الليل.
أن تن�اول الوجب�ات الت�ي تحتوي عىل
الكربوهي�درات والروت�ني خال وجبة
اإلفط�ار يزي�د م�ن ش�عور الش�خص
بالتعب ،وذلك بسبب إنتاج الجسم ملادة
الس�ريوتونني الكيميائي�ة الت�ي تلعب
دورا يف تنظيم املزاج ودورات النوم.
وأن كمي�ة الطع�ام الت�ي يت�م تناولها
خال وجبة اإلفط�ار ،تلعب دورا مهما
يف الش�عور بالخمول بع�د األكل ،حيث
يؤدي تناول وجبة كبرية إىل ارتفاع نسبة
الس�كر يف الدم ،ويتبع ذلك انخفاض يف
الطاقة ،كما تؤدي قلة فرة النوم خال
الليل إىل ش�عور الشخص بالتعب طوال
اليوم.

ونظرا لإلقبال عىل تن�اول الحلويات يف
رمضان فأن الحد املسموح من السكر
للشخص يقدر ب�  7ماعق صغرية من
السكر ( 34غراما يوميا).
وعن�د تع�دي الح�د املس�موح ب�ه من
املتوقع أن تش�عر بالخم�ول بعد تناول
الطع�ام ،واإلره�اق والتع�ب خ�ال
س�اعات الصيام ،والش�عور بالعطش،
وتراك�م الده�ون بالجس�م ،وارتف�اع
السكر يف الدم.
إن بع�ض الخم�ول والتعب بع�د تناول
الطع�ام أمر طبيعي لكن هناك أس�بابا
أخ�رى للخم�ول منه�ا مث�ا عملي�ة
الهض�م ،حي�ث تلع�ب دورا يف تحفي�ز
الجس�م ع�ىل إنت�اج الهرمون�ات التي
تزيد م�ن الش�عور باالمتاء والش�بع،
ونتيج�ة هذه الهرمونات يرتفع س�كر
الدم وينتج الجسم األنسولني ،للسماح
بم�رور الس�كر م�ن ال�دم إىل الخاي�ا،
إلنت�اج طاق�ة للجس�م ،مما ي�ؤدي إىل

الشعور بالنعاس.
وأح�د األس�باب ه�و إهمال ممارس�ة

التمارين الرياضية ،وينصح بممارسة
التمارين الرياضي�ة بعد وجبة اإلفطار

وتنش�يط ال�دورة الدموي�ة يف الجس�م
وتقليل أعراض التعب والخمول.
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 5عادات لتناول الطعام
تسبب اإلمساك

يحدث اإلمس�اك عندما تتحرك الفضات ببطء ش�ديد ع�ر الجهاز الهضمي ،
وال�ذي يمكن أن يك�ون ً
ناتجا عن عدد م�ن العوامل املتعلقة بع�ادات األكل أو
ال�رب ،يمكن أن يؤدي التعام�ل مع حركات األمعاء غري املنتظمة مثل هذا إىل
االنتفاخ والتش�نجات وآالم املعدة العامة ،عىل الرغم من أن اإلمس�اك العرىض
ش�ائع جدا  ،فإن بعض االش�خاص يصابون باإلمس�اك املزمن الذى يمكن أن
يتع�ارضم�عقدرته�مع�ىلالقي�امبمهامه�ماليومي�ة”.
العادات الخاطئة التى تسبب اإلمساك:
 .1أنت ال تأكل ما يكفي من األلياف:
إذا كن�ت تش�عر باإلمس�اك  ،فانت ال تتن�اول ما يكفي من األلي�اف يف نظامي
الغذائ�ي ،توجد األلي�اف يف الفاكهة والخض�ار والحب�وب الكاملة واملكرسات
والب�ذور والفاصولي�ا والبقولي�ات والع�دس ،ال تهضم األلي�اف ولكنها تعمل
كعامل مضخم للمس�اعدة يف دفع الطعام عر أمعائك  ،مما يساعد يف حركات
األمعاء املنتظمة ولهذا السبب  ،فإن عدم تناول ما يكفي من األلياف يمكن أن
يؤدي إىل اإلمساك ،والهدف هو تناول  25إىل  38جرامً ا من األلياف يوم ًيا  ،ولكن
م�عزي�ادةتن�اولاأللي�اف،فإن�كبحاج�ةإىلزي�ادةتن�اولامل�اء ً
أيض�ا.
 . 2أنت ال ترب كمية كافية من املاء:
إىل جانب الحصول عىل الكثري من األلياف  ،فإن التأكد من رشب الكثري من املاء
عىل مدار اليوم سيكون ً
أيضا أمرًا رضور ًيا للحفاظ عىل انتظام عملية الهضم،
إذا كن�ت مصا ًبا بالجف�اف  ،فقد يؤدي ذلك إىل تضخيم اإلمس�اك  ،املفتاح هو
رشب السوائل بانتظام.
 . 3أنت تقر الفاكهة:
نع�م  ،الفاكه�ة ه�ي إضافة إيجابي�ة إىل نظام�ك الغذائي  ،بغ�ض النظر عما
إذا كن�ت تقره�ا أم ال  ،ولكن بالنس�بة للعدي�د من الفاكه�ة  ،توجد األلياف
يف الق�ر ،وبم�ا أن األلياف يمكن أن تس�اعد يف منع اإلمس�اك  ،فإن الحفاظ
عىل قر الكمثرى والتفاح يمكن أن يس�اعدك عىل الحفاظ عىل انتظام حركة
األمعاء.
. 4أنت تأكل كميات كبرية من الجبن:
قد يؤدي تناول الكثري من الجبن أو منتجات األلبان إىل إصابة بعض األشخاص
باإلمس�اك،إذا كن�ت م�ن محبي الجب�ن فحاول دم�ج بعض األطعم�ة الغنية
باأللي�اف يف وجبت�ك أو وجبت�ك الخفيفة عند تن�اول الجبن  ،مثل الس�لطة أو
الحبوب الكاملة.
 . 5أنت ترب الكثري الكافيني:
املروب�ات التي تحتوي ع�ىل الكافيني مثل القهوة والش�اي والكوال لها تأثري
تجفيف عىل الجس�م  ،مما قد يس�اهم يف اإلمس�اك عن طريق زي�ادة صعوبة
حركة النفايات عر الجهاز الهضمي .

طبيبك يف بيتك...

املطبخ ...

دجاج بالكاري واخلضراوات

املكونات
دجاجة متوسطة الحجم مقطعة
 1ملعق�ة صغ�رية م�ن ال�كاري
“بودر”
 1ملعق�ة صغ�رية مل�ح وفلف�ل
أسود
 1ك�وب خ�راوات منتوع�ة أو
عىل حس�ب املت�اح ل ِك “كوس�ة ،
بطاط�س  ،باذنج�ان  ،بازي�اء،
بصل  ،فلفل أخر”
كركم
زيت زيتون
 4ماع�ق كب�رية م�ن عص�ري

الليمون.
 1كوب صلص�ة طماطم مذابة يف
كوب ماء
طريقة التحضري
قومي بتحضري الفرن مسبقا ً .
ضعي قط�ع الدج�اج املغس�ولة
جيدا ً مع الخراوات .
ث�م تب�ي الدج�اج والخ�راوات
باملل�ح والفلفل وقلبيه�م جيدا ً ،
ثم ضيف�ي باقي التتبيلة واتركيه
قليا حت�ى يترب طعم التتبيلة
.
اح�ري قال�ب الف�رن ثم ريص

الخراوات كطبقة أوىل ثم قطع
الدجاج .
ثم ضيفي ك�وب الصلصة املذاب
يف املاء والقلي�ل من زيت الزيتون
عىل الدجاج .
ادخي قال�ب الدج�اج الفرن مع
تغطيت�ه ب�ورق األلومني�وم ملدة
ساعة ونصف .
بع�د تم�ام النض�ج ارفع�ي عن
قال�ب الدجاج والخراوات ورق
األلومنيوم وضع�ي القالب تحت
الشواية حتى يأخذ اللون الذهبي
الجميل .

سر األعشاب...

زيت الكركم يعاجل التهاب املفاصل ويقلل التهابات اجللد
يس�تخدم الكركم لع�اج أمراض
مختلف�ة ،وه�ذا م�ا وضع�ه عىل
القمة باملقارن�ة بمعظم النباتات
األخ�رى عندم�ا يتعل�ق األم�ر
بالعاج�ات الطبيعي�ة ،ووفق�اً
للتقري�ر الت�اىل نق�دم لك�م فوائد
مذهلة ليس�ت ملس�حوق الكركم،
لكن لزيته:
.1لعاج التهابات الجلد
واحدة م�ن املكون�ات الرئيس�ية
لزيت الكركم ،هو “ألفا كركومني”
وه�ذا م�ا يكس�ب زي�ت الكركم
خصائص�ه املض�ادة لالتهابات،
والتى تس�اعد ىف تخفيف األلم ،كما
يستخدم لعاج التهابات الجلد.
.2يساعد ىف عاج التهاب املفاصل

التهاب املفاصل مش�كلة رئيس�ية
ابت�ىل به�ا معظ�م كب�ار الس�ن،
لك�ن مع وض�ع زي�ت الكركم عىل
املفاص�ل ت�رسع عملي�ة ش�فاء

التهاب املفاصل ،كم�ا يمكنه أيضاً
أن يساعد عىل منع التهاب املفاصل
ىف املق�ام األول ،م�ع التدليك املائم،
لوقف حدوث اآلالم ىف املفاصل.

عالجات منزلية لتخفيف سريع للحموضة ..منها املوز واليانسون
تعت�ر الحموض�ة أو ارتج�اع
الحمض مش�كلة شائعة يعاني
منه�ا الجمي�ع يف وق�ت ما من
حياته�م .يحدث ه�ذا عندما ال
يعمل الجهاز الهضمي بش�كل
صحي�ح وي�ؤدي إىل ع�ودة
األحم�اض الصفراوية أو املعدة
إىل امل�ريء أو أنب�وب الطع�ام.
هذا يس�بب التهيج الذي نعرفه
بالحموضة
ال يمك�ن هض�م الطع�ام الذي
نتناول�ه إال عندم�ا تنت�ج الغدد
املعدي�ة يف معدت�ك األحم�اض.
اإلفراط يف إنتاج هذه األحماض
ي�ؤدي إىل الحموض�ة .أكث�ر
ً
شيوعا
أعراض ارتجاع الحمض
هو الش�عور بالحرقان أس�فل
عظ�م الص�در .وم�ن املع�روف
أيضا باس�م الحموضة املعوية.
ت�ؤدي ع�ادات األكل الس�يئة إىل
حدوث هذه الحالة.
أعراض الحموضة
األع�راض الش�ائعة للحموض�ة
ه�ي األل�م والحرق�ان يف الصدر
واملعدة أو الحلق والغازات وعرس
الهضم ورائحة الفم الكريهة .قد
تعاني ً
أيضا من اإلمساك وتشعر

بالغثيان والشعور بثقل يف املعدة
بعد األكل .يف بع�ض األحيان قد
تتجشأ بشكل متكرر.
ملس�اعدتك ع�ىل التغل�ب ع�ىل
الحموض�ة املعوي�ة  ،إلي�ك ابزر
العاجات املنزلية الفعالة:
موز
يمك�ن أن يس�اعدك امل�وز إذا
كن�ت تعاني م�ن ه�ذه الحالة،
فهو مص�در غني للبوتاس�يوم

وتساعد يف الحفاظ عىل مستوى
إنت�اج الحم�ض يف معدتك تحت
الس�يطرة .تس�اعد مكون�ات
معين�ة يف الفاكه�ة ً
أيض�ا ع�ىل
زي�ادة إنت�اج املخ�اط يف معدتك
 ،مما يس�اعد عىل حمايتها من
اآلث�ار الضارة لإلف�راط يف إنتاج
األحم�اض ،تحتوي عىل نس�بة
عالي�ة من األلياف التي تس�اعد
ع�ىل ترسي�ع عملي�ة الهض�م ،

ومنع عودة الحموضة.
الحليب بارد
يحتوي الحليب عىل نسبة عالية
م�ن الكالس�يوم ال�ذي يس�اعد
ع�ىل من�ع تراك�م األحم�اض
وامتص�اص األحم�اض الزائدة
املنتج�ة  ،وبالتايل تقليل أعراض
الحموض�ة .كما أن كون�ه بار ًدا
يوفر راحة فورية من اإلحساس
بالحرق�ان الذي يش�عر به املرء
أثناء ارتداد الحمض.
اليانسون
جرب هذا العاج يف املرة القادمة
الت�ي تش�عر فيه�ا بالحرق�ان
واحص�ل ع�ىل راح�ة فوري�ة،
فل�ه خصائ�ص قوي�ة مضادة
للقرحة (بسبب الزيوت الطيارة
الت�ي يحتويه�ا)  ،مما يس�اعد
ع�ىل الهضم ويخفف اإلمس�اك،
يس�اعد عىل تري�د بطانة املعدة
 ،مم�ا يقل�ل م�ن اإلحس�اس
بالحرق�ان الذي تش�عر به أثناء
نوبة الحموضة.
القرنفل
ه�ذه التواب�ل مفي�دة للهض�م
ويمك�ن أن تس�اعد يف من�ع
ومكافحة ارت�داد الحمض ،عند

املض�غ  ،تتفاعل براع�م التذوق
لديك مع الطع�م الاذع للقرنفل
وتف�رز اللع�اب الزائ�د  ،وال�ذي
ب�دوره يس�اعد ع�ىل الهض�م
ويتغلب عىل أعراض الحموضة.
هذه التوابل لها خصائص طارد
للري�ح وتس�اعد ع�ىل تحس�ني
التمع�ج (حركة الطعام أس�فل
املعدة).
أوراق النعناع
هذا هو الحل األمثل لألشخاص
الذي�ن يعان�ون بش�كل متكرر
م�ن الحموضة،حي�ث يس�اعد
ع�ىل خفض املحت�وى الحميض
للمع�دة ويحس�ن الهض�م .ل�ه
تأث�ري تري�د يس�اعد يف تقلي�ل
األلم والحرق املرتبطني بارتجاع
الحمض.
الزنجبيل
هذا يعزز الهضم ويحافظ ً
أيضا
ع�ىل اضطرابات املع�دة األخرى
ويساعد يف امتصاص واستيعاب
العن�ارص الغذائي�ة األساس�ية
بش�كل أفضل ،كما أن�ه يحمي
معدت�ك من القرح�ة عن طريق
تعزيز إفراز املخاط وتقليل تأثري
الحمض عىل معدتك.

دراسات حديثة...

حفل زفاف منخفض التكلفة سر احلياة الزوجية الطويلة
ق�د يك�ون رس ال�زواج الطويل ه�و بدء
الحي�اة الزوجي�ة م�ع حفل زف�اف كبري
ولكن منخفض التكلفة.
وتوصل�ت دراس�ة حديث�ة إىل أن األزواج
الذي�ن ينفق�ون ع�رات اآلالف م�ن
ال�دوالرات يف حف�ل زفافه�م ،أو يدع�ون
عد ًدا قلياً من األصدقاء والعائلة هم أكثر
عرضة لانفصال.
واكتش�ف الباحث�ون أن  10يف املائ�ة من
الزيجات التي ب�دأت بحفل زفاف تكلفته
أكثر من  20ألف جنيه إسرليني ( 25ألف
دوالر) ،انهارت يف غضون ثاث س�نوات،
أي ضع�ف معدل الطاق اإلجم�ايل البالغ
خمسة يف املائة يف ذلك الوقت.
ووجدت الدراسة ً
أيضا أن  34يف املائة من
األزواج الذي�ن اس�تقبلوا ع�رة ضيوف
أو أق�ل يف حفل زفافه�م انتهى بهم األمر
إىل الطاق يف غض�ون عقد من الزمن ،أي

تقري ًبا ضعف املعدل اإلجمايل للعينة.
وظه�رت النتائ�ج يف اس�تطاع أجرت�ه
مؤسس�ة الزواج الريطانية ،وقال مدير
األبح�اث هاري بنس�ون “ه�ذه البيانات
صدى لبحوث سابقة من الواليات املتحدة
تشري إىل أن حفات الزفاف باهظة الثمن
يمك�ن أن تكون ضارة بالزيجات بس�بب
مخاط�ر الدي�ون ،لك�ن دع�وة املزيد من
الضيوف مناس�ب للزواج ألنه العروسني
يؤك�دان اختي�ار االلتزام بش�خص واحد
ويستبعدان جميع الخيارات األخرى”.
وأض�اف بنس�ون “تق�دم ه�ذه النتائج
مجتمع�ة رس�الة واضح�ة مفاده�ا أن
ال�زواج ال يج�ب أن يكلف كث�رياً ،ويجب
أن يحتف�ل األزواج بيومه�م الخاص مع
أصدقائهم وعائاتهم حيثما أمكن ذلك”.
وق�ال بنس�ون إن النتائج األخ�رية كانت
مهم�ة ألن األبح�اث الس�ابقة وجدت ان

واح� ًدا م�ن كل ثاث�ة م�ن الش�باب غري
املتزوج�ني ق�ال إنه�م س�يكونون أكث�ر

عرض�ة لل�زواج إذا كان حف�ل الزف�اف
النموذجي أرخص وأصغر.

مرفأ
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غزل عراقي

الحمل

م��ا ب��ن انتظ��ارك والصب��ر والي���ائ��س
گلب��ي م��ن القل��ق ظ��ل ي��اكل بروح�������ة
مترجحن��ي الضن��ون أعل��ه ه��دوة ن����ار
س��توني الوج��ع كل بيبان��ه مفتوح�����ة
بط��ر وبقي��د إنتظ��ارك قيدته��ا ال�����روح
س��جن گبال��ه كرس��ي وحب��ل مرجوح��ة
م��دري ش��منتظر حلض��ة عف��و أع�����دام
وجيت��ك الصح��و والطي��ف مس��موح��ة
ش��ريد أذك��ر بع��د م��ا فاه��م ال��موض��وع
طف��ل عافت��ه أم��ه وملته��ي بنوح��������ة
عج��ب ماغ��زر حري��ر أطباع��ي وي����اك؟
ب��زاد العش��رة أب��د م��ا چان��ت ملوح�����ة؟
ال ع��ذر مقن��ع ال ش��رحت أس��ب�������اب
عف��ت س��وط اجلل��د ول��ذات مطروح����ة

مهن ًيلا :ال تتهرب ملن تحمل املسلؤولية ،يثقلل عليك العمل
وتشلعر بضغلوط إضافية ،حلذار كل مجازفة مشلبوهة ألنك
تفتقلد الحمايلة والحصانلة كل ًيا.عاطف ًيا :تجنلب كل من يحاول
التعرض للرشيكّ ،
رفه عن نفسلك وتجنب االرهاق واملشاعر السلبية
وافعل ما تستطيع القيام به من دون ضغوط.صح ًيا :يكون الوضع
الصحي متقل ًبا بعض اليشء ،وتشعر بالوحدة تسيطر عليك ،وتحاول
أن تتخلص من ذلك بالخروج من املنزل إىل أحد األماكن العامة.

الثور
مهن ًيلا :ترتكز االضواء على إنجازاتك ونوعيلة عطائك ،لكن
ال تسلمح الحلد التشلكيك يف قدراتلك ،ناقش واسلتفرس عن
التفاصيل واسترش أهل االختصاص قبل ان توقع اي ورقة.
عاطف ًيلا :انتبله اىل كل كلملة تتفوه بهلا ُ
وكن حذرًا جل ًدا من األخطاء
ً
ومتحفظلا تنترص عى
واملشلاكل ،انلت يف دائلرة الخطلرُ ،كن إيجاب ًيلا
السلبيات.صح ًيا :إن كثرة التشنجات يف العضات سببها اإلرهاق املتزايد،
فحاول أن تسرتيح قدر اإلمكان وتجنب العمل لساعات طويلة.

الجوزاء
مهن ًيلا :يتحلدث هلذا اليوم علن بداية جديلدة يف حياتك
املهنيلة وتتحلرر ملن ضغلط كبر ،كملا يشلر اىل ظرف
استثنائي يكون يف مصلحتك.عاطف ًيا :تمارس جاذبية قصوى
ً
عشلقا وح ًبلا وتتمتع بحظ االسلتمرار
وتسلحر القلوب وتعيش
والثبات ،وربما تتطور قصة رومنسلية لتصبح أكثر جدية.صح ًيا:
أنت معرض هذا اليوم لكثر من الضغوط النفسية وتوتر األعصاب،
تمهل وابتعد عن كل األجواء السلبية التي قد تهدر سامتك.

السرطان
مهن ًيلا :أتلرك قلبلك وعينك مفتوحلني على االحتماالت،
وحلاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسلباب بعض
ً
مدخا إىل توضيح
التحفلظ أو البعاد.عاطفيا ً:يكون هذا اليوم
الرؤية وتثبيت االسلتقرار ،ويشلر إىل سليناريوهات عديدة ،منها
عودة اللقاء والتواصل واالجتماع أو توطيد األوارص.صح ًيا :تشلعر
بإرهاق جسلدي ،لكن إذا أصبت بأي علارض صحي فا تهتم ،أنت
قوي البنية.

األسد
مهن ًيلا :تتمتع برسعلة البديهة وبالقدرة عى مناقشلة
ً
انفتاحا
أصعب املواضيع ،يكون مزاجك صاف ًيا وتبدو أكثر
وقدرة عى تبادل الرأي.
ً
حدثا سلارًّا،
عاطف ًيا :يحمل إليك هذا اليوم سلفرًا أو انتصارًا أو
يكافئلك القلدر بانفلراج ،ال تضيع الوقلت الثمني ،بلل تحرك وخذ
املبادرة.صح ًيا :دع التشاؤم والكآبة والحزن والشعور بالوحدة عى
حدة ،وعليك االهتمام والعناية بنفسك قبل كل يشء.

العذراء
مهن ًيلا :انتقال القمر اىل برج الجدي الرتابي الصديق يسلاعدك ويعطيك
الدعم ويسلهل وييرس االمور تعرف تجارب مهنية مميزة وقد يسلتجد ما
يجعلك تعيد دراسة حساباتك وتفاوض بذكاء بعض العقود واملشاريع املهمة.
عاطف ًيلا :ملا الفائدة ملن االصطياد يف املاء العكلر؟ هل تريد االسلاءة اىل العاقة او
تهديدها بالخطر؟ ال أزمات مستحيلة وباإلمكان معالجة مختلف املسائل بموضوعية
ومُ رونة.صح ًيا :أنت تبحث عن منفذ لطاقتك ،أفضل وسليلة هي ممارسلة الرياضة
للمحافظة عى لياقة بدنية فقدتها أخ ًرا بسبب اإلفراط يف الطعام.

الميزان
ً
مرشقا وتسلاعد الحظلوظ لطرح األفكار
مهن ًيلا :تكون
وللمشلاركة يف مختلف الندوات ،وتميلل اىل إدخال تغير أو
تجديد يف حياتك الروتينية أو مظهرك الخارجي.
عليك أن تكون رحب الصدر مع الرشيك ،غض الطرف عن تجاوزاته
إذا كانت غر متعمدة ،فهو يف الكثر من األحيان ال يتقصد ذلك.
صح ًيا :الغذاء الصحي مهم ج ًدا ،لكن ذلك يسلتوجب متابعة دائمة
وغر مرحلية ،ويستتبع ذلك ممارسة الرياضة.

العقرب
مهن ًيا :تعرف لقلا ًء مهمًا أو معاودة لقاء يرتك أثرًا لديك،
ومن املمكلن ً
أيضا أن توقع عقو ًدا ماليلة وتبدو ً
فرحا بما
ً
ً
يحصل.عاطف ًيا :تبدو متحمسا وواثقا أكثر ،وتتلقى مساعدة
ً
تعاطفلا ،لكلن عليك مراجعة نفسلك وتفهم بعلض االعرتاض
أو
من قبل الرشيك.صح ًيا :تشعر بسلعادة وفرح يعمر قلبك ،النشاط
الكبر يسلاعدك عى تخطي جميلع العراقيل ،اسلتغل األيام الجيد
والعطات لتسرتيح من عناء العمل.

القوس
مهن ًيا :تشجعك الحظوظ عى االستمرار لتحقيق غاياتك
التلي تقرتب منها جدا تكون املعنويات مرتفعة جدا وتبدو
املسائل املستعصية سهلة وواضحة الحلول.عاطف ًيا :ال يكون
امللال هو الحل الوحيد الذي تنشلده يف عاقاتلك العاطفية ،بل إنك
تبحث عن الحلب الحقيقي الذي يشلعرك بجدية االستقرار.صح ًيا:
تتمتلع بصحة ممتازة وبقدرة عى مقاوملة األمراض عى أنواعها،
ولكن هذا ال يعني االبتعاد عن ممارسة الرياضة.

الجدي
مهن ًيا :سليكون بانتظلارك تغيرات كثرة اخبار سلارة
اجواء رابحة وممتازة وانفراجات وحلحلة وفرص لانتصار
يف كافلة املجاالتعاطف ًيا :سلوء تفاهم قد يسلود العاقة بينك
ً
ً
أحداثا طارئة تسلهم يف
انفصاال أو
وبني الرشيك ،ويمكن أن نشلهد
تعقلدي األمور أكثر فأكثر.صح ًيا :عليك بالرتوي وبمراعاة األوضاع
السلليمة ،كلن هلادئ األعصلاب ،والجلأ إىل االنفراد بنفسلك عند
الرضورة لكي تستجمع قواك الصحية والجسدية.

الدلو
مهن ًيلا :تفتقد الحماسلة والقلدرة عى املتابعة ،تشلعر
بالتعب النفيس وبعدم االسلتقرار ،ويصعب عليك التواصل
ملع اآلخرين بارتياح ،فتفضل االبتعاد علن األضواء.عاطف ًيا:
ً
صديقلا جي ًدا لك ،ويكلون ذا تأثر
أحلد مواليد بلرج الثور يكون
ً
وخصوصا أنه يتفهم رغباتك ومشلاعرك
فعال يف حياتك العاطفية
ويساعدك عى كل املستويات.صح ًيا :صحتك هذا اليوم تكون قوية
ً
خافا لأليام السابقة .
ج ًدا

الحوت
مهن ًيلا :يوم جيلد احتمال مناقشلة امور ماليلة ملفات
معينلة الجو الفلكي يخدم مصالحك مئة باملئة فانت قوي
جدا جدا ال احد يستطيع ان ينترص عليك
عاطف ًيلا :تتمتلع بطاقة كبلرة لتعيش حياة عاطفيلة صاخبة،
عاقات االجتماعية وصداقاتك يف توسع وتضيف اإلثارة إىل حياتك.
صح ًيا :يمكن أن تشعر بقلق نفيس واضطراب يجعانك فاقد القدرة
عى الرتكيز ،لكن ال تخف ،إنه مجرد يوم عابر.

من الفيسبوك

acebook

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1920التوقيع عى مقررات مؤتمر سلان
ريمو التي حددت مناطق النفوذ الربيطانية
والفرنسية يف املرشق العربي.
 - 1926ظهلور أول آللة بيلع آليلة لبيلع
بطاقات الدخول أملانية الصنع يف اليابان.
 - 1945مندوبلو خملس وأربعلني دوللة
يجتمعلون يف سلان فرانسيسلكو لوضلع
أسس وميثاق هيئة األمم املتحدة.
 - 1953جيمس واتسون وفرنسيس كريك
يكتشفون الدنا.
 - 1954إنتلاج أوّل خليّلة طاقة شمسليّة
ذات كفاءة عالية يف مختربات بل.
 - 1955اإلعلان علن قيلام حركلة علدم
االنحياز عى يد جمال عبد النارص وجوزيف
بلروز تيتلو وجواهلر الل نهلرو يف مؤتمر

باندونغ املنعقد يف إندونيسيا.
 - 1979التصديلق على وثائلق معاهلدة
السام بني مرص وإرسائيل.
- 1980الحكومة اليابانية تعلن مقاطعتها
للدورة األلعلاب األوملبيلة التلي أقيملت يف
موسكو.
 فشل القوات الخاصة األمريكية املسلحةيف عمليلة مخلب النرس التلي کانت هدفها
تحرير الرهائن األمريكيني فكانت النتيجة
مقتلل  8جنلود أمريكيلني وإصابلة أربعة
آخريلن بسلبب تصلادم طائرتلني خلال
العاصفلة الصحراويلة يف صحلراء مدينة
طبس اإليرانية.
 - 1982إتملام االنسلحاب اإلرسائيلي من
سيناء حسب اتفاقية كامب ديفيد.

 - 1992افتتلاح القسلم الكلردي لراديلو
صوت أمريكا.
 - 2005وفلاة  107أشلخاص يف حلادث
تحطم سكة الحديد يف اليابان.
 - 2015حلدوث زللزال يف النيبال بقوة 7.9
درجات ،يوقع أكثر من  6500قتيل ويخلف
خسائر جسيمة.
 - 2016تفجر سليارة مفخخة يف السيدة
زينلب قلرب دمشلق يلؤدي إىل مقتلل 15
شلخصا ً وجلرح  40آخريلن ،وتنظيلم
الدوللة اإلسلامية يف العراق والشلام يعلن
مسؤوليته.
ً
شلخصا
 - 2021وفلاة ملا ال يقل عن 80
وإصابة العرشات يف حريق مستشلفى ابن
الخطيب يف العاصمة العراقية بغداد.

سودوكـــو

وزع األرقلام ملن  1اىل  9داخلل كل مربع من املربعات التسلعة
الصغرة  ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

اختبارات شخصية...

إجابتك تكشف عن سبب أخذك القرارات الخاطئة
تكشلف القلرارات التلي يتلم أخذهلا يف
مختلف جوانلب الحياة الكثر من صفات
الشلخصية .لكن يتم أحيانا ً أخذ القرارات
الخاطئة والشعور بعد ذلك بالندم .ولتجنب
ذلك يمكن االسلتعانة بهذا االختبار .فهو
يساعد عى معرفة الطباع التي تسبب أخذ
تلك القرارات.
 .1املرأة العجوز
إذا اخلرتت مسلاعدة امللرأة العجوز فأنت
تتمتع باألخلاق الرفيعة وتلتلزم بالكثر
من القيلم .إال أنك لسلت عقاني ورسيع
االنفعلال وقلد تدفعلك عواطفلك إىل أخذ
بعلض القرارات غلر الناجحلة .كما ّ
أنك
تشلعر رسيعا ً باملبلل وهو ما قلد يدفعك
أحيانلا ً إىل ارتلكاب الخطلأ نفسله بهدف
التخلص من الروتني.
 .2الطفل
يكشف اختيارك الطفل ّ
أنك حساس إىل ح ّد
كبلر جلدا ً وأنلك تتعاطف برسعلة مع كل
شخص يحتاج إىل ذلك ويف أي وقت ومن دون
حساب .ويف املقابل تعتقد أن كل من يعيش
يف محيطك يتميّز باللطف مثلك تماماً .وهو
اعتقاد خاطئ وبعيلد كل البعد عن الواقع.
فبعض األشلخاص يتسمون بطباع سيئة.
ولهذا قد تأخذ بعض القرارات التي تسلبب
لك الوقوع يف األزمات.

قصة وعربة...

الكلمة الجارحة
 .3الرجل
يعنلي اختيلارك مسلاعدة الرجلل أوالً
ّ
أنلك تلفلت األنظلار دائما ً وتحلب حضور
الجلسلات املمتعة .إال ّ
أنلك ال تفضل العمل
تحت الضغط .ولهلذا من املمكن أن يدفعك
الشلعور بالتوتلر إىل أخلذ بعلض القرارات
الخاطئلة .ورغلم ذلك تعترب مثلاالً يحتذى
بالنسبة إىل الكثر من األشخاص.

 .4املمرضة
يعترب اختيارك مساعدة املمرضة أوالً دلياً
عى ّ
أنك متفائل وترى الحياة دائما ً باللون
اللوردي .إال ّ
أنك تبالغ يف هلذا أحيانا ً وهو
ملا يجعلك تأخلذ القرارات غلر الصائبة
وخصوصا ً يف األوقات الصعبة .فمن املفيد
أن تتفلاءل لكلن األفضلل أن تتوقع أيضا ً
وقوع األحداث غر السارة.

هـــــل تعلــــــم ؟

هلل تعلم أن أول من أطلق عى
ملرص لفلظ أرض الكنانة هو
الصحابلي الجليلل عملرو بن
العاص.
هلل تعللم أن نبلات النرجلس
يقتلل اعلداءه ،فهلو يقتل أي
نبات ينمو بجواره.

هلل تعللم أن الفلفلل الحلار
يحتوي عى أعى نسبة ممكنة
ملن فيتاملني يس مقارنلة
بجميع الخلرضاوات والفواكه
األخرى.
هلل تعللم أن تنلاول برتقاللة
واحلدة فقط يف اليوم يعني عى

إزاللة الجراثيلم املتواجلدة يف
جسم اإلنسان.
هلل تعللم أن أول ملن كتلب
بسلم الله الرحمن الرحيم هو
سليمان عليه السام.
هلل تعللم أن اإلنسلان البالغ
يتنفلس أكثر ملن  20ألف مرة

كلمات متقاطعة

يوميا َ.
هل تعلم أن األرض هي الكوكب
الوحيلد حاليا اللذي يمكن أن
توجد املياه يف شلكل سائل عى
سطحه.
هلل تعللم أن أسلرتاليا هلي
سادس أكرب دولة عامليا ً.

يف يلوم ملن االيلام شلعر فلاح
بالغضلب الشلديد على صديقله
واخلذ يقذفله بأبشلع الكلملات
الجارحلة املؤمللة ،وللم يلرد عليه
صاحبله أو ينطق ،ظلل ينظر إليه
يف صمت موجوعا ً من اثر كلماته،
فرتكه الفلاح وانرصف اىل منزله،
ولكلن بعلد ملدة قصلرة هلدأت
اعصابله وبدأ يشلعر بالنلدم ألنه
احزن صديقه واخذ يعاتب نفسله
ً
قائلا  :كيف خرجت هذه الكلمات
من فمي ؟! سلوف اذهب اآلن عى
الفور واعتذر من صديقي .
وبالفعلل ارسع الفلاح اىل منلزل
صديقله ويف خجل وندم شلديدين

قال له  :انا اعتذر منك يا صديقي،
ارجلوك سلامحني هلذه الكلمات
الجارحلة التلي قلتهلا للك ،تقبل
الصديق اعتذاره ،ولكن لم يشلعر
الفلاح بارتيلاح ايضلاً ،وعلاد اىل
بيته وهو يشعر بالغصه والحنق،
واخذ يعاتب نفسه ويلومها مرات
وملرات على هلذه الكلملات التي
احزنلت صديقه ،لم يسلرتح قلبه
ابدا ً من يومها .
فقلرر الفلاح ان يلتقلي بشليخ
القريلة ويعرتف له عملا بدر منه
عله يسلاعده يف هذه املشكلة التي
تؤملله وتلؤرق نومه ،قلال الفاح
للشيخ  :ارجوك سلاعدني اريد ان
تسلرتيح نفيس ويهدأ قلبي وبايل،
فإنلي الوم نفيس بشلدة عى هذه
الكلملات التي بلدرت مني يف حق
صديقي ،قال له الشليخ  :إن اردت
ان تسلرتيح وتهدأ قم بمأل جعبتك
بريلش الطيور واعرب على جميع
بيوت القرية ،وضع امام كل منزل
ريشة واحدة .
تعجلب الفلاح ملن هلذه الفكرة
ولكنله قلرر تنفيذهلا بلأي حال
من االحلوال وبالفعل قلام بتنفيذ
ملا طلبله الشليخ ،ثلم علاد إليه
ملن جديد ،قلال له الشليخ  :اآلن
اذهلب واجملع الريلش ملن امام
جميلع البيوت ،عاد الفاح ليجمع
الريلش ولكنه وجلد ان الرياح قد
حملت الريش والقت به بعيدا ً ولم
يسلتطع العثور سلوي على عدد
قليل جدا ً من الريش امام االبواب،
فعاد حزينا ً ايل الشيخ .
يف هذه اللحظة اقرتب منه الشليخ
وقال له  :كل كلمة تنطق بها أشبه
بريشله تضعها أمام بيلت أخيك،
ملا اسلهل ان تقلوم بذللك ،ولكن
ً
فعلا ان تلرد الكلمات اىل
الصعب
فمك من جديد بعلد أن بدرت عنك
مثلما يكون ملن الصعب عليك ان
تقوم بجملع الريش ،إذن عليك ان
تجمع ريلش الطيور ..او تمسلك
لسانك .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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عـين على العالم

أيفون  14حيصل على «لون»
جديد

سوانح وبوارح

اهليكالن حسني
وحسنني
أحدثت الفنانة املرصية ،مها
أحمد ،موجة كبرية وجديدة
من الجدل ،حول خالفاتها مع
َ
الفناني أحمد السقا وأمري

منذ إطالق سلسـلة أبـل iPhone
 13العـام املـايض  ،رأينـا العديـد
من الترسيبات والشـائعات حول
سلسـلة أبل  iPhone 14القادمة،
وعـىل الرغـم مـن أنـه مـن غـري
املعـروف أن تكشـف رشكـة أبـل
عـن أي تفاصيل حـول منتجاتها
القادمـة  ،إال أن مصادر سلسـلة
التوريد واملرشدين غال ًبا ما ترسب
ما يمكن أن يتوقعه املشرتون.
ويف أحـدث تقرير  ،قامت -Appl
 Trackبرتقيـة خيـارات األلـوان
للهواتـف الذكية من سلسـلة أبل
ً
ووفقـا للتقريـر ،
،iPhone 14
ستحتوي سلسلة  iPhone 14عىل
خيـارات ألوان محدثة  ،بما يف ذلك
اللون األرجواني الجديد.
وبـرصف النظر عن هذا  ،كشـف
التقريـر ً
أيضـا أن الهواتف الذكية
سـتتميز بتصميـم فـالش True
 Toneجديـد ،و كشـفت Apple-
 Trackأن املعلومـات تم الكشـف
عنهـا مـن قبـل مصـدر لـم يتم
التحقق منه.
وبالنسبة ألولئك الذين ال يعرفون
 ،يشاع أن سلسلة أبل iPhone 14
سيتكون من أربعة طرز iPhone -
 14و  iPhone 14 Maxو iPhone
 14 Proو ،iPhone 14 Pro Max

ويشـري التقرير إىل أن iPhone 14
و  iPhone 14 Maxسـيكونان
متاحي بخمسة خيارات لأللوان -
األبيض واألسود واألزرق واألحمر
واألرجواني الجديد.
ومن ناحيـة أخـرى  ،ورد أن -i
 hone 14 Proو iPhone 14
 Pro Maxسـيكونان متاحـي يف
أربعة خيارات لأللوان  -الجرافيت
والذهبـي والفـي واألرجوانـي،
ً
ووفقـا للتقريـر  ،سـيكون للون
البنفسجي الجديد يف جميع الطرز
تشطيب فريد يغري النغمة اعتما ًدا
عىل ظروف اإلضاءة.
وإذا تـم تصديـق التقريـر  ،فلـن
تكـون هذه هـي املـرة األوىل التي
تقـدم فيهـا أبـل خيـار اللـون
األرجوانـي ألجهزة أيفـون ،حيث
قدم عمـالق التكنولوجيا طرازات
 iPhone 12ذات اللـون األرجواني
يف أبريل من العام املايض.
ويشـري التقريـر كذلـك إىل أن أبل
ستغري تصميم فالش True Tone
ً
ووفقـا
يف سلسـلة ،iPhone 14
للتقريـر  ،سـيبدو الفـالش مثـل
“دائرة صغـرية يف دائـرة كبرية”،
وحال ًيـا  ،تحصـل أبـل iPhone
عـىل مصباحـي  LEDصغريين يف
نصفي كرة منفصلي.

االستجابة إلمياءات اليدين ميزة
جديدة لـ «زووم» خاصة بسطح املكتب
قـام زووم بتحديـث تطبيقـات
ماك ووينـدوز الخاصة به لدعم
اإليماءات املرئية ،حيث سيتمكن
املستخدم من رفع يده أو إبهامه
لألعىل إلرسـال رد فعل مناسـب
عرب اإليماءات عوضا ً عن األزرار.
وتعد هـذه امليزة وسـيلة لزيادة
التفاعل الطبيعي بي األشخاص
الذين يتحدثون عىل تطبيق زووم
وخاصـة يف الفصـول الدراسـية
واالجتماعات االفرتاضية.
تتطلـب امليـزة أحـدث إصـدار
مـن زووم ،ويتـم تفعيلهـا عىل
املستوى الفردي افرتاض ًيا ،ولكن
يمكن تمكينه لكل مسـتخدم أو

حساب أو مجموعة كاملة.
يأتـي التعـرف عـىل اإليمـاءات
جن ًبـا إىل جنـب مـع العديـد من
التحديثـات التـي تتضمـن أداة
تعاون زووم وايـت بورد” والتي
توجد اآلن كميزة كاملة.
كما تسـاعد أداة آداب الدردشـة
املسـؤولي يف حظـر السـلوك
الوقح أو التحذيـر منه ،وأصبح
للتطبيق اآلن ميزة “باك ستيج”
التـي تتيـح ملنطمـي الفعاليات
وأعضـاء اللجنـة التحـدث دون
الحاج ملواجهـة الجمهور ،وفق
مـا أورد موقـع “إن غادجيـت
اإللكرتوني”

سوار أمان حيذرك من تعرض
طفلك للغرق

كرارة ،وذلك بعد نرشها عرب
خاصية (الستوري) عرب
حسابها الخاص يف تطبيق
تبادل الصور (إنستغرام)،
صورة لها وجّ هت من خاللها

رسالة غامضة.
وعلقت مها عىل الصورة قائلة:
«وضعناهم عىل راسنا بس
املكان كان عايل عليهم».
وربط الجمهور بي رسالة
َ
الفناني
مها وترصيحات
أحمد السقا وأمري كرارة يف
حلقتيهما من برنامج «حرب
رسي» ،والتي أكدا فيه أنهما

جنوى كرم حتيي
عيد الفصح

أحيـت الفنانـة اللبنانيـة ،نجـوى كرم،
مناسـبة عيد الفصح ،اذ انها كتبت عىل
حسـابها الخـاص عىل موقـع التواصل
اإلجتماعـي“ :بحـق قيامتـك يا سـيّدي
يسوع املسيح تتحقق الوحدة بالكنيسة،
حتـى نعيـش جوهـر الهوتك ،املسـيح
قام”.ونال منشـورها اعجاب عدد كبري
من املتابعي ،وقد ّ
تلقت نجوى كرم ايضا
الكثري من املعايدات.

ليسا غاضبي منها ،لكن
األمور لن تعود كما كانت عليه
من قبل.
وكانت مها أحمد قد هاجمت يف
رمضان املايض السقا وكرارة
حيث كتبت عرب صفحتها يف
ً
قائلة« :عويض
«فيسبوك»
عىل الله دي الجملة اليل دايما ً
بقولها ،ملا اتصدم فأشخاص،

الحكاية يا سادة نجمي عملوا
مسلسل واتنجّ مت عليهم بنوتة
لسه ألف باء تمثيل ،وا ّديتهم
عىل قفاهم وركبت عليهم،
إىل أن أصبحت بطلة املسلسل
وبطلة الدعاية للمسلسل،
وهما راضيي رغم إن طول
عمرهم مبيعملوش كده مع
أي زميلة لهم أقربها أنا».

يامسني صربي تسحر مجهورها بإطاللة
باللون األبيض
شـاركت الفنانـة ،ياسـمي
متابعيهـا
صـربي،
صـور
مجموعـه
ومقطـع فيديـو
من أحدث جلسـة
تصويـر لهـا
عـرب حسـابها
الشـخيص عـىل
موقـع التواصل
ا ال جتما عـي
لتبـادل الصـور
و ا لفيد يو هـا ت
“انستجرام”.
وظهـرت ياسـمي صـربي
يف الصـور بإطاللـة أنيقـة باللـون
االبيض،وارتدت عباية بأكمام طويلة ،واعتمدت
عـىل ماكياج ناعـم ،وتركت شـعرها منسـدال

عـىل اكتافها  ،ممـا اثارت اعجاب
متابعيها.
يذكر أن ياسـمي صربى
كانت قـد قدمت أحدث
أعمالهـا ،مسلسـل
“فرصـة تانيـة” ىف
شـهر رمضـان قبل
املاىض ،معالجة دراما
محمـد سـيد بشـري
وتأليـف مصطفـى
جمال هاشـم وإخراج
مرقـس عادل وشـارك ىف
بطولتـه أحمد مجـدى ،أيتن
عامر ،هبة مجدى ،دياب ،إدوارد،
محمـود البزاوى ،هبة عبد الغنى ،سـارة
الشـامى ،محمد أبو داود ،أحمد الشـامى ،نهال
عنرب ،عمر الشناوى ،محمد جمعة.

للمرة األوىل ..هبة نور تكشف تفاصيل خالفها مع نسرين طافش

تصدرت
التواصل
الساعات
منسوبة

صفحات مواقع
االجتماعي خالل
الفائتة ترصيحات
عىل لسان املمثلة

السورية هبة نور وتوجيه
إساءة لزميلتها الفنانة نرسين
طافش.
وجاء يف الترصيح املتداول

الذي قيل إنه عىل لسان هبة
نور« :أداء نرسين طافش
متصنع ومبالغ به هو السبب
الرئييس يف االنتقادات التي
طالت مسلسل جوقة عزيزة،
باإلضافة إىل سلوكها األناني يف
كثري من الجوانب ،وأنا تفوقت
عليها باألداء والرقص».
وقال مصدر ان هبة نور نفت
األنباء جملة وتفصيالً وأكدت
أن الترصيحات مزيفة وعارية
عن الصحة وقالت« :حتى
لو كان لدي مشكلة مع أحد
من املستحيل أن أتحدث بهذا
األسلوب ،ومن غري املعقول
أن أقول بأني تفوقت عليها

هنادي مهنا تثري حرية متابعيها بصورة
أثارت الفنانة املرصية ،هنادي
مهنا ،حرية جمهورها ،وذلك
بعد نرش صورة حديثة لها
تظهرها وكأنها حامل ،ولم تعلق
عىل استفساراتهم ملدة ساعة
كاملة ،ليتبي الحقا أن الصورة
من كواليس الحلقة الـ 21من
مسلسلها «مكتوب عليا» الذي
يعرض ضمن املسلسالت املرصية

ملوسم رمضان من بطولة أكرم
حسني وآيتن عامر .وعلقت هنادي
عىل الصورة التي نرشتها عرب
حسابها يف تطبيق تبادل الصور
(إنستغرام) قائلة،Baby Setto« :
وتلقت التهاني مع استفسارات
حول حقيقة الخرب ،وبعدها
أضافت جملة مكتوب عليا لتؤكد
أن الصورة من كواليس تصوير

املسلسل ،لتتلقى امنيات بأن
يتحول التمثيل إىل حقيقة وترزق
بطفلها األول من الفنان أحمد
خالد صالح» .وسبق أن كشفت
هنادي مهنا ،رس تألقها ورشاقتها
يف دور سلمى ،يف مسلسل مكتوب
عليا ،والذي تشارك فيه مع الفنان
أكرم حسني ،بموسم املسلسالت
املرصية لرمضان .2022

باألداء هذا أمر غري وارد أبداً».
وأعربت نور عن استيائها
من األنباء وقالت« :املوضوع
أخذ أكثر من حجمه ال أعلم
ملاذا الناس تناست ايجابيات
العمل والتفت لهذه التفاصيل
البسيطة».
وعن حقيقة خالفها مع
نرسين طافش بعد أن تحدثت
عنه العديد من املصادر قالت
نور« :بالنسبة يل ال خالف
لدي مع أي شخص ،وال أحب
املشاكل واملشاحنات ،لكن إذا
شخص ما لديه خالف معي
هذا أمر يعود له وال يتعلق بي
إطالقاً».

طه جزاع

يروي الصحفي اللبناني كريم بريوتي يف كتابه «محمد حسني هيكل  ..قصة
حياته» ،أن سعيد عبده ،رئيس تحرير آخر ساعة ،أول من التبس عليه أمر
التشابه ،بي محمد حسني هيكل يف بداية ظهوره ،وبي الباشا املعروف
محمد حسي هيكل زعيم حزب األحرار الدستوريي يف مرص ،واألديب املعروف
صاحب رواية « زينب  ..مناظر وأخالق ريفية «  :عندما استقبله ألول مرة
يف مكتبه بعد أن أبلغته السكرترية أن محمد حسني هيكل يطلب مقابلته
فخرج إىل لقائه يف مكتب السكرترية وهو يعتقد أن (الباشا) جاء لزيارته،
ولكنه فوجيء بالشاب القصري القامة الذي قال أنه جاء للعمل يف املجلة بعد
اتفاقه مع صاحبها محمد التابعي .وتكرر ذلك أيضا ً  ،حتى عندما أصبح
ُ
واستقبل هناك
هيكل بعد سنوات رئيسا ً لتحرير آخر ساعة وذهب إىل بريوت،
ً
عىل أنه الباشا املعروف  « :وكان هيكل الصحفي املبتديء سعيدا بهذا التشابه
يف األسماء بينه وبي هيكل باشا « .
بدأ هيكل عمله الصحفي يف األربعينيات ،ويومها كان اسم الباشا محمد
حسي هيكل يمأل اآلفاق ،سيما وأن روايته الوحيدة « زينب» قد تحولت منذ
العام  1925إىل أول فيلم مرصي صامت ،كما اكتسب كتابه « حياة محمد»
شهرة واسعة يف العاملي العربي واإلسالمي منذ صدوره يف العام 1935
وتناوبت املطابع عىل إصداره بطبعات متعددة بعد نفاد طبعته األوىل ،ويف
مقدمته للطبعة الثالثة يشكر املؤلف الله عىل ما لقى هذا الكتاب من تقدير
الذين اطلعوا عليه من املسلمي وغري املسلمي .ويبدو أن « الجورنالجي»
املبتديء محمد حسني هيكل كان يشعر بالسعادة فعالً ملثل هذا التشابه يف
األسماء .و» الجورنالجي محمد حسني هيكل  ..النشأة والرصاع» هو عنوان
الكتاب الذي ألفه معارصه سمري صبحي عن زميله هيكل ،وكان األخري يحب
استخدام هذه الصفة من بي العديد من األوصاف التي اطلقت عليه ،ويف
رسالته إىل مؤلف الكتاب كتب هيكل  :كذلك جاء وصفي األثري للمهنة وهو
« الجورنالجي» أما تلك األوصاف التي أعطيناها ألنفسنا أو خلعناها عىل
بعضنا البعض من نوع ووزن « األستاذ الكبري» و» الصحفي الكبري» فكلها
فقاعات ملونة منفوخة بالهواء ال تصنع قيمة وال تؤكد مكانة .ويضيف  :إن
كل صحفي يجب أن يكون بالدرجة األوىل «جورنالجي» يتعامل مع األخبار
باعتبارها املادة الرئيسية األوىل لصناعته .وهو يستطيع أن يحسن العرض
ويجيد اللغة ،لكنه وهو يفعل ذلك ال ينبغي له أن ينىس مادته الرئيسية
األوىل.
حي تويف « الباشا « هيكل نهاية  1956وهو يف سن  68عاماً ،كان «
الجورنالجي» هيكل يف عز شبابه ،وكذلك يف بداية رحلته الناجحة إىل النجومية
والشهرة التي تعدت مرص والوطن العربي لتصل إىل مختلف األوساط
السياسية والصحفية العاملية من واشنطن إىل بكي ،وليصبح اسمه هو األول
عىل امتداد سنوات وعقود النصف الثاني من القرن العرشين بأكملها ،حتى
وافته املنية بعد عمر طويل «  « 93عاما ً  .وحي ُيذكر اسم هيكل اليوم ،فال
أحد يعني سوى محمد حسني هيكل ،فيما توارى اسم محمد حسي هيكل
ليبقى فقط يف دائرة اهتمام النخبة من القراء واالدباء والنقاد ،والباحثي
يف البدايات العفوية للرواية املرصية الحديثة ،ويف تاريخ الباشوات واألحزاب
السياسية املرصية .
ومع الشهرة الواسعة التي حصل عليها محمد حسني هيكل والسيما بعد
ثورة يوليو وصداقته وقربه من جمال عبد النارص ،فإنه لم يفكر يوما ً بأن
يكون نقيبا ً للصحفيي ،ومن املثري أن ينرش أحد كبار ُ
الكتاب املرصيي مقاالً يف
نيسان  2016بعنوان «ما عالقة هيكل بنقابة الصحفيي؟ « ملناسبة احتفال
النقابة باليوبيل املايس لتأسيسها ،وبما يشبه االستغراب أو االحتجاج يكتب
عبد الرحمن فهمي  :ال مانع  ..ولكن املهم أن من قرروا هذا ال يعلمون أن
األستاذ هيكل لم يذكر اسمه قط يف قصص الكفاح إلنشاء النقابة ولم يكن
يوما ً نقيبا ً وال رشح نفسه ،بل لم يفكر قط يف هذا – دليل احرتامه للنقابة –
بل أكثر من هذا كله ما قاله يل صحفي نقابي قديم ويتحدى  ..هيكل لم يدخل
يف حياته مبنى النقابة وال أعطى صوته قط يف أي انتخابات ويتحدى!! هذا
هو الذي تكرمه النقابة !! .
ربما ،كان ذلك دليل احرتام هيكل للنقابة ،كما يعتقد عبد الرحمن فهمي
جادا ً أو ساخراً ،وربما كان مؤمنا ً بأن النجاح يف الصحافة والشهرة الواسعة،
ال تعنيان بالرضورة النجاح يف العمل النقابي الذي يتطلب مزاجا ً خاصاً،
ويقتي توفر مهارات بعينها قد ال تتوفر يف الكاتب الكبري ،وإن كان بحجم
محمد حسني هيكل .

قريبا  ..أول بطولة مشرتكة جتمع يسرا ونيللي
كريم يف «روز وليلى»

تغريدات
 SOSwiسـوار أمـان لألطفـال
أثنـاء السـباحة يحـذر الوالدين عند
تعـرض الطفـل الحتمال الغـرق أو
املخاطـر األخرى.و سـيكون سـوار
األمان رضور ًيا بشـكل خاص خالل
فصـل الصيف ،عندما يكـون كل ما
يريـده األطفـال هـو املـرح يف املاء.
لذلـك عندما يريد األطفـال البقاء يف
املسـبح أو الشاطئ ،عليك التأكد من
أنهـم بأمـان .وإذا كانـوا ال يعرفون
السـباحة ،اعتنـي بهـم أو اجعـل
أحدهم يراقبه .والغرق سبب رئييس
للوفـاة العرضية بي األطفـال .وتم
تصميـم  SOSwimلحل املواقف التي
يكون فيها الناس ،وخاصة األطفال،
عاجزين عـن الترصف .ومـا يفعله
بسيط ،حيث يرسل إشعارا ً إىل الهاتف
الذكي لشخص بالغ إذا بدأ الطفل يف
الغرق.ويعتمد تصميم سـوار األمان

عـىل عوامـة النجـاة ،ويتضمن ذلك
األشـكال واأللـوان ،وهـو يعمل مع
تطبيـق متوافق للجوّال ،حيث يمكن
للوالدين رؤيـة التنبيهـات واالطالع
عىل القدرة الجسدية لألطفال.
ويعمـل التطبيـق أيضـا ً كمتتبـع
للياقة البدنيـة ،حيث يمكنه إخبارك
بمسـافة السـباحة لطفلك والوقت
الـذي اسـتغرقه ودرجـة حـرارة
جسمه .ويسـاعد هذا يف منع الطفل
مـن انخفاض درجة حرارة الجسـم
حيـث يمكنـك االتصـال بـه برسعة
للنزول من املاء لفرتة من الوقت.
وسيومض سوار األمان للتواصل مع
طفلك ،وتتضمـن التفاصيل األخرى
التـي يمكـن للتطبيق عرضها اسـم
الطفـل والعمـر والطول والسـمات
املميـزة ودرجـة الحرارة واملسـافة
والوقت

النائب ماجد شنكالي

سهير القيسي

شــركة مرســيدس تســيدت ســباقات الفورموال 1
لثمانية مواســم علــى التوالي ولكنها هذا املوســم
تصارع للبقاء ضمن املنافسة لذلك نقول ان الوصول
اىل القمة ليس صعباً ولكن احلفاظ عليها صعب جداً
ان مل يكن مســتحيالً مهما امتلكت من طاقات وقوة
وخربات واموال الن اجلميع سيعمل على ازاحتك.
كي ننجح يف احلياة ليس لدينا خيار سوى القوة
قــوة يف الوعي اإلجيابي  ،قــوة يف الرتكيز  ،قوة يف
خلق الســالم الداخلي  ،قوة يف اجلســد السليم  ،قوة
للمرأة يف تقدير انوثتها  ،قوة للرجل يف عزمه ..
ال خيار سوى ذلك ..

أعلنت «استديوهات  ،»MBCالذراع
اإلنتاجية ملجموعة  MBCواملتخصصة
باألعمال السينمائية والتلفزيونية
النوعية ،إطالق عمل درامي جديد
بعنوان «روز وليىل» .يض ّم العمل نخبة
من نجوم ونجمات الدراما ،ويؤدي
بطولته يرسا ونيليل كريم اللتان
تجتمعان معا ً للمرة األوىل يف بطولة
مشرتكة.يتميز مسلسل «روز وليىل»
بكونه أول سلسلة درامية عربية من
نوعها تحمل أسماء عاملية يف الكتابة
واإلخراجُ ،
وتعرض عرب «شاهد ،»VIP
فيما ُتو ّزع عامليا ً تحت إدارة رشكة Till
 .Entertainmentكتب املسلسل املؤلف

والسيناريست الربيطاني كريس كول
صاحب أعمال (« »Mad Dogsو «»Ana
و « ،)»Pelican Bloodفيما يحمل العمل
توقيع املخرج السينمائي والتلفزيوني
الربيطاني أدريان شريغولد الذي يحفل
سجلّه بأفالم مثل («»Mad Dogs
و « »Cardellaو «On the Way to
 »Denmarkوغريها) ،أما اإلنتاج فلكل
من ماجد محسن وصفاء أبو رزق.
تأتي قصة «روز وليىل» يف إطار من
سياق ميلء
الكوميديا السوداء وضمن
ٍ
باألكشن والتشويق واملغامرة ،إذ تدور
ّ
قتي مُ ستقلّ نْ
محق نْ
تي
األحداث حول
يجري التعاقد معهما لكشف عملية

احتيال مرصيف كربى ي َّ
ُخطط لها يف
مرص .وخالل سري األحداث ،تجد
املحققتان  -اللتان تفتقران إىل الكفاءة
املهنية املطلوبة – نفسيهما يف قلب
مواجهات مع شخصيات غامضة
ُتعرّض حياتهما للخطر ،فتنجرفان عرب
مسارات مغايرة ملسار التحقيق ،قبل
أن تعود الخيوط الحقا ً لتتشابك مُ قر ً
ّبة
روز وليىل خطوة بعد أخرى نحو ّ
حل
اللغز وكشف مالبسات القضية.يُعرض
العمل عىل «شاهد  »VIPيف الربع األخري
من العام الحايل  ،2022ويأتي ضمن
عرش حلقات تمتد كل منها عىل مدى
نحو ساعة تلفزيونية.

