املرور :املوافقة على تسجيل رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املركبات باسم احلائز الثالث
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة ،امس اإلثنني ،موافقة
القضاء عىل تسجيل املركبات باسم الحائز الثالث.
وذكر بيان للمديرية تلقته «الزوراء» :أن «املديرية
استحصلت عىل موافقة رئاسة محمكة استئناف
الرصافة االتحادية /بقرارها بخصوص مركبات
الحائز الثالث».وأضاف أن «املوطنني الذين لديهم
مركبات حائز ثالث بإمكانهم إقامة دعوى يف
محاكم البداءة من قبل أطراف العالقة ،وتصدر
املحكمة قرارها بهذا املوضوع ،وتسجل املركبات
باسم الحائز الثالث وفق القانون».

جملس اخلدمة يصادق على تعيني املشمولني
بقانون تدرج املهن الطبية

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
صادق مجلس الخدمة االتحادي ،امس االثنني ،عىل تعيني الوجبة الثالثة من املشمولني
بقانون تدرج املهن الطبية.وقال رئيس املجلس ،محمود التميمي ،يف بيان تلقته
«الزوراء» :إن «مجلس الخدمة العامة صادق عىل تعيني الوجبة الثالثة من املشمولني
بقانون تدرج املهن الطبية والصحية حسب القوائم التي تم إرسالها من قبل وزارة
الصحة والبيئة».وأكد التميمي ،وفقا ً للبيان« ،مصادقة املجلس عىل تعيني املشمولني
بقانون رقم ( )6لسنة ( )2000املعدل الخاص بتدرج املهن الطبية والصحية املشمولني
بأحكام املادة ( /1ثالثا ً ورابعا ً ) من القانون آنف الذكر حسب القوائم املرسلة إلينا
من قبل وزارة الصحة والبيئة».وأضاف أن «املجلس مستمر يف تعيني املشمولني وفق
قانون املوازنة العامة االتحادي بعد اكمال إجراءاتهم من قبل الجهات املعنية».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7549 :الثالثاء  24آب 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7549 Tue 24 Aug 2021

حملل أردني :العراق ينظر له كوسيط يف املنطقة وامللك عبد اهلل سيحضر إىل القمة

اخلارجية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة
النيابي�ة عن اجن�دة مؤتمر قم�ة قادة
دول الج�وار واملنطقة املزم�ع عقده يف
بغداد نهاية الش�هر الحايل ،وفيما اكدت

 :انعقاد قمة بغداد يأتي ضمن سياسة العراق اجلديدة لالنفتاح على دول العامل

ان انعقادها يأتي ضمن سياسة العراق
الجدي�دة لالنفت�اح على العال�م ،رأى
محلل س�يايس اردني ان الع�راق ينظر
ل�ه كوس�يط ومق�رب لوجه�ات النظر
باملنطقة ،مرجحا حضور امللك عبد الله

اىل القمة.وق�ال عض�و لجن�ة العالقات
الخارجية النيابية ،مثنى امني ،يف حديث
لـ”ال�زوراء” :ان انعقاد قمة لقادة دول
الج�وار واملنطق�ة يف هذا الظ�رف يأتي
ضمن سياسة العراق لالنفتاح عىل دول

العال�م كاف�ة ،والس�عي لتخفيف حدة
التوترات التي تشهدها املنطقة .مؤكدا:
ان انعق�اد القم�م واملؤتمرات س�تكون
فيها منفعة كبيرة للعراق عىل مختلف
الصعد.واضاف :ان القمة املرتقبة ستتم

فيه�ا مباحث�ة التوترات التي تش�هدها
املنطق�ة والتق�ارب يف وجه�ات النظ�ر
املختلفة ،فضال عن العالقات السياسية
واالقتصادية والثقافية وغريها.

تفاصيل ص2

إصابات ووفيات فريوس كورونا يف العراق تواصالن االرتفاع

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س االثنني،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف الع�راق ،فيم�ا اك�دت تس�جيل  7151اصابة
جديدة و 78حالة وفاة وشفاء  9142حالة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء” :ان
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس،39542 :
ليصب�ح عدد الفحوصات الكلي�ة،14037868 :
مبينة انه تم تس�جيل  7151اصابة جديدة و78
حالة وفاة وشفاء  9142حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل:
 ،)91.1%( 1668310بينم�ا ع�دد ح�االت
االصابات ال�كيل ،1832240 :أما ع�دد الحاالت
التي تح�ت العلاج ،143668 :يف حين ان عدد
الح�االت الراقدة يف العناي�ة املركزة ،969 :وعدد
ح�االت الوفيات الكيل ،20262 :الفتة اىل ان عدد
امللقحين لي�وم ام�س ،111175 :ليصبح عدد
امللقحني الكيل.2978605 :

تونس :إجراءات الرئيس «االستثنائية» تؤجج املخاوف والقلق يف األوساط السياسية والقضائية

ص3

اإلصابة تبعد حممد محيد وحممد داود عن مباراتي كوريا اجلنوبية وإيران

ص6

وزير اخلارجية يصل إىل موسكو يف
زيارة رمسية

بغداد /الزوراء:
وصل وزير الخارجيَّة ،فؤاد حسني ،إىل
العاصمة الروس�يّة موس�كو يف زيارة
رس�ميَّة.وذكرت وزارة الخارجي�ة،
يف بي�ان  :أن “وزي�ر الخارجيَّ�ة فؤاد
حسين ،وصل إىل العاصمة الروس�يّ ة
موس�كو ،ام�س االثنين ،يف زي�ارة
رس�ميَّة تس�تغرق عدة أيام”.وأضاف
البي�ان ،أن “زي�ارة الوزي�ر عىل رأس
وفد العراق ،تأتي لعقد اجتماع اللجنة
العراقـيَّة -الروسيَّة املُ َ
شرتكة ،واللقاء
باملس�ؤولني وتعزي�ز آف�اق التع�اون
املُ
َ
شترك يف املجاالت كافة ،وبحث عدد
م�ن امللفات الت�ي ته�م البلدين”.هذا

وبحث نائ�ب وزير الخارجية الرويس،
املبع�وث الخ�اص للرئي�س ال�رويس
إىل الشرق األوس�ط ودول أفريقي�ا،
ميخائيل بوغدانوف ،منتصف الش�هر
الح�ايل ،م�ع النائ�ب األول لوزي�ر
الخارجية العراقي ،نزار خري الله ،عرب
الهاتف ،تعزيز العالقات بني موس�كو
وبغداد.وجاء يف بيان لوزارة الخارجية
الروس�ية“ :ت�م التط�رق إىل بع�ض
املس�ائل امللحة لزيادة تعزيز العالقات
الروس�ية العراقية الودية تقليديا ،بما
يف ذل�ك الحف�اظ على حوار س�يايس
نش�ط حول قضاي�ا الرشق األوس�ط
ذات االهتمام املشرتك”.

افتتاح منفذ جديد يربط األنبار
بالعاصمة بغداد

بغداد /الزوراء:
افتت�ح قائ�د عمليات األنب�ار ،الفريق
الركن ن�ارص الغن�ام ،ام�س االثنني،
منف�ذا ً جدي�دا ً يرب�ط املحافظ�ة
بالعاصم�ة بغداد.وق�ال الغن�ام يف
ترصيح صحفي :إنه “تم افتتاح منفذ
يربط بني منطقتي السعدان -الفلوجة
بالعاصم�ة بغداد” ،مضيفا ً أن “املنفذ
سيقدم تسهيالت كبرية لحركة النقل

بين العاصم�ة ومحافظ�ة االنب�ار”.
وأض�اف أن “املنف�ذ يرب�ط منطق�ة
الس�عدان بمنطق�ة الش�تي ونعيمية
الفلوجة ،وس�يتم اكمال نصب جهاز
الس�ونار ليتس�نى تقدي�م تس�هيالت
اكرب لدخول العجالت من واىل االنبار”.
وتابع أن “قيادة العمليات ستس�تمر
بفتح الطرق ورفع السيطرات وتقديم
التسهيالت ألبناء األنبار”.

خام برنت يشهد ارتفاعا بعد أطول
سلسلة من االخنفاضات

رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار النفط ،ام�س االثنني،
وس�ط انتع�اش أوس�ع يف الس�وق بعد
توج أطول سلس�لة من االنخفاضات يف
أكثر من ثالث س�نوات بسبب الضغوط
االقتصادية من عودة  Covid-19وقوة
الدوالر.وارتفع�ت العق�ود اآلجلة لخام
برن�ت  1.18دوالر أو  1.82%باملئ�ة إىل
 66.93دوالرا للربمي�ل بحلول الس�اعة
 05:10بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت
أدنى مس�توى لها من�ذ  21مايو /أيار
عن�د  64.60دوالرا يف وق�ت س�ابق من
الجلس�ة.وارتفعت العقود اآلجلة لخام
غ�رب تكس�اس الوس�يط األمريك�ي

( )WTIلش�هر أكتوب�ر /ترشي�ن االول
 1.12دوالر  ،أو  ، 1.80٪إىل  63.27دوالرًا
للربمي�ل  ،منتعش�ة م�ن  61.74دوالرًا
للربمي�ل ،وه�و أدنى مس�توى منذ 21
ماي�و /أيار ،التي المس�ت يف التعامالت
اآلس�يوية املبكرة.س�جل كال الخامين
القياس�يني أكرب أس�بوع من الخس�ائر
يف أكث�ر م�ن تس�عة أش�هر األس�بوع
امل�ايض حيث انخفض برن�ت حوايل 8٪
وانخفض خام غرب تكس�اس الوسيط
بنحو  ،9٪حيث تستعد األسواق لضعف
الطلب عىل الوقود يف جميع أنحاء العالم
بسبب زيادة الوباء.

تفاصيل ص5

أكد أن الوضع يف العراق خيتلف متاما عن أفغانستان

وزير الدفاع :متكنا من إزاحة «داعش» خالل
فرتة قياسية عكس توقعات األوساط الدولية

موسكو /الزوراء:
اكد وزي�ر الدفاع العراق�ي ،جمعة عناد،
أن الوض�ع يف الع�راق يختل�ف تماما عن
الوضع الراهن يف أفغانس�تان ،فيما قال
ان الق�وات العراقي�ة تمكنت م�ن إزاحة
ه�ذا العدو خلال فرتة قياس�ية وهي 3
س�نوات و  3أش�هر بالوق�ت الذي قدرت
األوساط العسكرية الدولية ،وعىل رأسها
الواليات املتح�دة ،التي كان�ت تتوقع أن
تس�تمر الح�رب يف الع�راق ض�د داعش
ق�د لس�ت س�نوات.وقال وزي�ر الدف�اع
جمعة عناد ،املتواجد يف موس�كو بدعوة
رس�مية لحضور فعاليات منتدى (أرميا
 )2021يف ترصي�ح لوكالة «س�بوتنيك»:
ان «الوضع يف أفغانس�تان يختلف تماما
ع�ن العراق ،وذلك ألس�باب عديدة ،وعىل
رأس�ها أن حرك�ة طالب�ان ه�ي حرك�ة
تأسس�ت يف ثمانينات القرن املايض بعد
دخول االتحاد السوفياتي إىل أفغانستان،
وأنها حركة من داخل البالد وليس�ت من
خارجها أي أنها حركة أفغانية رصفة»،
مضيفا «أن طالبان قد اس�تلمت مقاليد
الحك�م يف البلاد من�ذ ع�ام -1996عام
 2001عندم�ا جاء األمريكان واس�قطوا
هذا الحكم».وأكد أن هذه الحركة تحظى
بمؤيدين من املجتمع األفغاني وأن الذي
يحكم هذا املجتمع هو نظام عش�ائري،

وطالب�ان تمتلك عمقا كبريا يف العش�ائر
األفغانية ،حس�ب تعبريه.وق�ال الوزير
العراق�ي ،املتواج�د يف موس�كو بدع�وة
رس�مية لحضور فعاليات منتدى (أرميا
« :)2021إن طالب�ان ل�م تغ�ادر البلاد
بش�كل كامل ،وأنها بقيت تقاتل القوات
األمريكية واألفغاني�ة ألكثر من عرشين
عام�ا ،وبالت�ايل ف�إن انس�حاب القوات
األمريكية مكن هذه الحركة من الدخول
والسيطرة عىل البالد» .وأشار عناد إىل أن
العراق يختلف تماما ً عن أفغانستان ،وأنه
ال يمكن مقارنتهما معاً ،ويف مقدمة هذا
االختلاف أن تنظيم «داع�ش» اإلرهابي
هو تنظيم عاملي وليس عراقيا.

تفاصيل ص2

أكد أن احلكومة ستوفر قروضاً للتنمية الزراعية

الكاظمي يعلن إطالق عملية أمنية يف الطارمية ويوجه مبتابعة االحتياجات اخلدمية بالقضاء

ومن�ع تك�رار أي خروق�ات ،وس�يتم تعزيز قوات
إضافية يف الطارمية» ،مشيرا ً إىل «رضورة العمل
بجد ومهنية عالية ،والتعاون والتنس�يق لتحسني
األداء ،وارتفاع مس�توى النتائج».ودعا الكاظمي
«أهايل الطارمية اىل االس�تمرار يف التعاون واإلبالغ
عن أي حالة تحرك مش�بوهة يف املنطقة ،ملواجهة
عصاب�ات داع�ش اإلرهابية ،فضالً عن «تش�كيل
مجلس م�ن وجهاء املنطق�ة ،للتعاطي والتواصل
مع الق�وى األمنية يف مختلف املس�تويات».وأعلن
الكاظم�ي «انطالق عملي�ة أمني�ة ،بالتعاون مع
أه�ايل الطارمية ،للقض�اء عىل الخالي�ا النائمة يف
املنطق�ة» ،مش�ددا عىل رضورة «االنتب�اه جميعا
إىل األصوات املتطرفة ،التي تبحث عن فرص لخلق
رشخ اجتماعي بني العراقيني وخلق فتن طائفية.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئيس ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي ،امس
االثنني ،إطلاق عملية أمنية يف قض�اء الطارمية،
وفيم�ا وج�ه بمتابع�ة االحتياج�ات الخدمي�ة
بالقض�اء ،اك�د ان الحكوم�ة س�توفر قروض�ا ً
للتنمية الزراعية لتوفري فرص عمل للشباب.وذكر
املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقته
«ال�زوراء» :ان «الكاظم�ي زار قي�ادة العملي�ات
العس�كرية يف الطارمي�ة واجتم�ع بالقي�ادات
األمنية».واك�د الكاظم�ي أن «مكافح�ة اإلرهاب
مس�ؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع،
والقضاء على اإلرهاب ،وتجفي�ف منابعه يحتاج
إىل عزيم�ة وقوة منكم ،وأيض�ا ً من خالل التعاون
بين الدول�ة واملواطن».وأض�اف «علين�ا إع�ادة
الخطط األمني�ة املتبعة ملواجهة الخالي�ا النائمة،

تفاصيل ص3

«فايزر» حيصل على املوافقة النهائية من هيئة الغذاء والدواء األمريكية

الصحة العاملية :الربط بني لقاحات كورونا واإلجناب ال أساس له من الصحة
بغداد /متابعة الزوراء:
منحت هيئ�ة الغ�ذاء وال�دواء األمريكية
 FDAاملوافق�ة الكامل�ة على اس�تخدام
لق�اح «فاي�زر» لألش�خاص الذي�ن تبلغ
أعماره�م  16عاما وما فوق ،مما يجعله

أول لقاح يجتاز ه�ذه العقبة التنظيمية
النهائي�ة ،فيم�ا أوض�ح الدكت�ور ،أمجد
الخ�ويل ،استش�اري الوبائي�ات بمنظمة
الصحة العاملية ،أنه قد تم نرش العديد من
الدراسات وكلها خلصت إىل عدم وجود أي

دليل عىل حدوث أي تأثري سلبي للقاحات
كوفيد 19-عىل الصحة اإلنجابية ،س�واء
من مكونات اللقاح أو األجس�ام املضادة
الت�ي ينتجها الجس�م بعد تلق�ي اللقاح،
س�واء بالنس�بة للذكور أو اإلناث.وقالت

الربملان يعِد جبلسة خاصة ملناقشة املوازنة
اجلديدة جمللس الدولة

الزوراء /يوسف سلمان:
اعلن�ت رئاس�ة مجلس الن�واب ان مجل�س النواب
سيعقد جلسة “ خاصة “ يتم فيها استضافة ممثيل
مجلس الدولة من قبل اللجنة املالية النيابية ،خالل
وصول مشروع قانون املوازنة العامة  2022لدعم

التخصيص�ات املالية ملجلس الدولة .ووجـه النائب
االول لرئيس الربملان ،حس�ن الكعبي ،خالل لقائه،
امس ،رئيس مجل�س الدولة كريم خصباك ونائبيه
وعددا ً من اعضاء مجلس الدولة.

تفاصيل ص3

مفوض�ة الهيئة باإلنابة الدكتورة جانيت
وودكوك يف بيان إن «موافقة إدارة الغذاء
وال�دواء األمريكي�ة عىل ه�ذا اللقاح هي
عالم�ة فارق�ة ،يف الوق�ت ال�ذي نواص�ل
فيه محارب�ة جائحة كوفيد  .19-يف حني

أن ماليين األش�خاص قد تلق�وا بالفعل
لقاح�ات كورون�ا بأمان ،فإنن�ا ندرك أن
موافق�ة الهيئة على اللقاح تع�زز الثقة
لدى األفراد للحصول عىل اللقاح».

تفاصيل ص3

رسالة سرية تكشف :ابن الدن خطط لقتل
أوباما وإبقاء بايدن يف رئاسة أمريكا

بغداد /متابعة الزوراء:
كش�فت رس�الة رسية مرسبة عن أن زعيم
تنظيم “القاعدة” الس�ابق ،أسامة بن الدن،
خطط لقتل الرئيس األمريكي األسبق ،باراك
أوباما يف عام  ،2010وطلب عدم قتل نائبه،

يف ذل�ك الوقت ،جو بايدن.وأوضحت الوثيقة
املنش�ورة م�ن قب�ل صحيف�ة “ريبوبل�وك
وورل�د” أن أس�امة ب�ن الدن ،طال�ب بعدم
اغتيال بايدن.

تفاصيل ص2

أكدت أنه ال حكومة جديدة حتى رحيل آخر جندي أمريكي من البالد

طالبان متنح عفوا للرئيس األفغاني ومجيع مسؤولي احلكومة السابقة

كابل /متابعة الزوراء:
أعلن�ت “طالب�ان” أنها منح�ت عفوا
لجميع مس�ؤويل الحكوم�ة األفغانية
الس�ابقة ،بم�ن فيه�م الرئيس أرشف
غني ،وأكدت لهم أن�ه يمكنهم العودة
والعي�ش يف أفغانس�تان ،وفيم�ا
ق�ال املتح�دث باس�م طالب�ان إن 31

أغسطس الجاري هو “الخط األحمر”
النس�حاب الق�وات األمريكي�ة م�ن
أفغانس�تان،أفادت مص�ادر يف حركة
طالب�ان بأن�ه “ال حكوم�ة جدي�دة يف
أفغانس�تان حت�ى رحيل آخ�ر جندي
أمريك�ي من البالد”.وقال املس�ؤول يف
حركة طالبان ،خليل الرحمن حقاني،

يف مقابلة مع قناة”جيو” الباكستانية:
إن طالبان تعفو عن الرئيس األفغاني
أرشف غن�ي ونائ�ب الرئي�س عم�رو
صالح ،وتدعوهم للع�ودة إىل البالد إذا
رغبوا يف ذل�ك“ ،ال عداوة بين طالبان
والرئي�س املخل�وع أرشف غني ونائب
الرئي�س عمرو الله صالح ومستش�ار

األمن القوم�ي حمد الله محب”.وتابع
حقاني قائلا“ :نس�امح أرشف غني
وأم�ر الله صالح و (املستش�ار األمني
للرئي�س األفغان�ي) حمد الل�ه محب.
نس�امح من جانبنا بدءا م�ن الجنرال
(كل م�ن ح�ارب ضدن�ا) انته�ا ًء إىل
الش�خص العادي”.كم�ا ح�ث ودع�ا

األفغ�ان الفاري�ن من البلاد عىل عدم
القي�ام بذل�ك (الف�رار) ،مضيف�ا أن
الدعاي�ة القائلة بأن طالبان س�تنتقم
منهم “ينرشها األعداء”.ووعد حقاني
باألمان لجميع الجنسيات التي تعيش
يف البالد.

تفاصيل ص3
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أكد أن الوضع يف العراق خيتلف متاما عن أفغانستان

2

وزير الدفاع :متكنا من إزاحة “داعش” خالل فرتة قياسية عكس توقعات األوساط الدولية

موسكو /الزوراء:
اكد وزير الدفاع العراقي ،جمعة عناد ،أن
الوضع يف العراق يختلف تماما عن الوضع
الراهن يف أفغانستان ،فيما قال ان القوات
العراقية تمكنت من إزاحة هذا العدو خالل فرتة
قياسية وهي  3سنوات و  3أشهر بالوقت الذي
قدرت األوساط العسكرية الدولية ،وعىل رأسها
الواليات املتحدة ،التي كانت تتوقع أن تستمر
الحرب يف العراق ضد داعش قد لست سنوات.
وقال وزير الدفاع جمعة عناد ،املتواجد يف

موسكو بدعوة رسمية لحضور فعاليات منتدى
(أرميا  )2021يف ترصيح لوكالة “سبوتنيك”:
ان “الوضع يف أفغانستان يختلف تماما عن
العراق ،وذلك ألسباب عديدة ،وعىل رأسها أن
حركة طالبان هي حركة تأسست يف ثمانينات
القرن املايض بعد دخول االتحاد السوفياتي إىل
أفغانستان ،وأنها حركة من داخل البالد وليست
من خارجها أي أنها حركة أفغانية رصفة”،
مضيفا “أن طالبان قد استلمت مقاليد الحكم
يف البالد منذ عام 1996-عام  2001عندما جاء

األمريكان واسقطوا هذا الحكم”.
وأكد أن هذه الحركة تحظى بمؤيدين من
املجتمع األفغاني وأن الذي يحكم هذا املجتمع
هو نظام عشائري ،وطالبان تمتلك عمقا كبريا
يف العشائر األفغانية ،حسب تعبريه.
وقال الوزير العراقي ،املتواجد يف موسكو بدعوة
رسمية لحضور فعاليات منتدى (أرميا :)2021
“إن طالبان لم تغادر البالد بشكل كامل ،وأنها
بقيت تقاتل القوات األمريكية واألفغانية
ألكثر من عرشين عاما ،وبالتايل فإن انسحاب

القوات األمريكية مكن هذه الحركة من الدخول
والسيطرة عىل البالد”.
وأشار عناد إىل أن العراق يختلف تماما ً عن
أفغانستان ،وأنه ال يمكن مقارنتهما معاً،
ويف مقدمة هذا االختالف أن تنظيم “داعش”
اإلرهابي هو تنظيم عاملي وليس عراقيا ،وأن
العراقيني املنسوبني لهذا التنظيم هم قلة قليلة،
بينما الجزء األكرب لهذا التنظيم من خارج
العراق ،مؤكدا ً أنه ال توجد جذور لهذا التنظيم يف
املجتمع وال العشائر العراقية ،وأن ما تبقى من

“داعش” هم جزء قليل جدا ال يمتلكون القدرة
العسكرية وال االمكانيات وأنهم ال يشكلون
خطر عىل البالد.
وحول قدرة الجيش العراقي للتصدي لهذا
التنظيم بعد االنسحاب األمريكي ،قال “إن
الجيش قد دخل تجربة كبرية يف القتال ضد
داعش ،والقوات العراقية بهذه التجربة تمكنت
من إزاحة هذا العدو خالل فرتة قياسية وهي 3
سنوات و  3أشهر بالوقت الذي قدرت األوساط
العسكرية الدولية ،وعىل رأسها الواليات املتحدة،

التي كانت تتوقع أن تستمر الحرب يف العراق
ضد داعش قد لست سنوات.
واختتم حواره “بأن قوات التحالف الدويل
قدمت املساعدة واالسناد خالل هذه املعركة،
ولكن النرص كان نرصا عراقيا بسواعد القوات
العسكرية العراقية” ،مشريا إىل أنه “ال يمكن
أفغنة العراق وال تكرار السيناريو األفغاني عىل
األرايض العراقية بوجود هذا الجيش العظيم
والشعب العراقي ،الذي لن يقف مكتوف األيدي
ضد أي اعتداء عىل البالد”.

حملل أردني :العراق ينظر له كوسيط يف املنطقة

اخلارجية النيابية لـ  :انعقاد
قمة بغداد يأتي ضمن سياسة العراق
اجلديدة لالنفتاح على دول العامل

الزوراء /حسني فالح:
كشفت لجنة العالقات الخارجية
النيابية عن اجندة مؤتمر قمة قادة
دول الجوار واملنطقة املزمع عقده
يف بغداد نهاية الشهر الحايل ،وفيما
اكدت ان انعقادها يأتي ضمن سياسة
العراق الجديدة لالنفتاح عىل العالم،
رأى محلل سيايس اردني ان العراق
ينظر له كوسيط ومقرب لوجهات
النظر باملنطقة ،مرجحا حضور امللك
عبد الله اىل القمة.
وقال عضو لجنة العالقات الخارجية
النيابية ،مثنى امني ،يف حديث
لـ”الزوراء” :ان انعقاد قمة لقادة دول
الجوار واملنطقة يف هذا الظرف يأتي
ضمن سياسة العراق لالنفتاح عىل
دول العالم كافة ،والسعي لتخفيف
حدة التوترات التي تشهدها املنطقة.
مؤكدا :ان انعقاد القمم واملؤتمرات
ستكون فيها منفعة كبرية للعراق
عىل مختلف الصعد.
واضاف :ان القمة املرتقبة ستتم
فيها مباحثة التوترات التي تشهدها
املنطقة والتقارب يف وجهات النظر
املختلفة ،فضال عن العالقات
السياسية واالقتصادية والثقافية
وغريها.
واشار اىل :ان ازمات دول الجوار احيانا
تسوق اىل العراق بطريقة وأخرى.
مؤكدا :ان تعزيز العالقة مع اطراف
الرصاع سيضمن عدم تسويق تلك
القضايا اىل العراق ،وعدم استخدام
العراق كساحة رصاعات وتصفية
حسابات بني الدول.
من جهته ،قال املحلل السيايس
االردني ،طارق ابو هزيم ،يف حديث
لـ”الزوراء” :ان القمة املرتقبة تأتي
يف سياق اعادة فتح العالقات وترتيبها
ضمن اطر جديدة تؤخذ من طبيعة
العالقات التاريخية التي ربطت االردن
مع العراق ،وايضا عالقته بالدول
املشاركة بهذه القمة.
مبينا :ان االبعاد تأتي يف سياق قد
ينظر له ببعض االنفراجات لبعض
امللفات السيما يف العالقات مع دول
الجوار االخرى او العالقات ببعدها
االسايس ،وهو البعد االقتصادي الذي
يعد محركا لطبيعة الرتتيبات ومن ثم
الذهاب لبعض التفاهمات السياسية

حتى يعاد صياغة العالقات االقليمية
ضمن التغريات التي تحدث يف املنطقة
العربية وعالقتها ايضا بملفات،
وعىل رأسها امللف النووي االيراني
واملفاوضات الجارية.
وتابع :انه ضمن املحاور التي رسمت
يف املنطقة العربية الذي كان االردن
جزءا يف حاالت كثرية منها ،وشهدت
نوعا من االستقطابات الشديدة ،وهذا
مما اثر عىل بعض االبعاد االقتصادية
يف االردن ،وألجل ذلك فاالردن جاد
من خالل قيادته بمزيد من التعاون
مع العراق .الفتا اىل :ان العراق ينظر
له كوسيط ايضا ومقرب لوجهات
النظر التي قد تشمل دول الجوار التي
شهدت حاالت توتر شديدة السيما مع
ايران.
ورأى ابو هزيم :ان هنالك نوعا من
املباركة لدى بعض الدول يف اطار هذه
التحركات ،ويأتي عىل رأسها الواليات
املتحدة االمريكية ،ألجل ذلك نرى ان
هناك سياقات متالحقة معتمدة عىل
لقاءات قمة جاءت بفرتات زمنية
قصرية ،وهذا يعطي مؤرشا واضحا
عىل اهمية هذه الرتتيبات .مستبعدا
ان مثل هذه الرتتيبات للقمة تأتي
دون اعداد مسبق ،وبحث يف الكثري
من املفاصل قبل ان تظهر اىل حالة
العلن.
واشار اىل :انه من املرجح ،وعىل
االغل،ب حضور امللك عبدالله يف هذه
القمة ما لم تحدث اشياء جديدة
يف املنطقة العربية ،وتكون نواته
تلك الدول ومن ثم الذهاب اىل طرق
ومساحات واسعة للوصول اىل نوع
من التعاون وتخفيف شدة وحدة
التوترات باملنطقة .مؤكدا :نالحظ ان
معظم الدول العربية وحتى الفاعلة
اما تبحث بشكل حثيث عن اعادة
رسم عالقاتها مع الكثري من الدول
التي سادها نوع من التوتر كاالمارات
وتركيا او مرص وتركيا ،وباملقابل
هناك سياقات كانت ومازالت معقدة
مع الجار االقليمي االيراني.
واستدرك قائال :سوف يكون هناك
نوع من االنفتاح االقتصادي ويتبعه
من املواقف السياسية والرتتيبات
االمنية فيما يتعلق بمواجهة االرهاب،
وايضا ملفات كثرية شائكة.

رسالة سرية تكشف :ابن الدن خطط
لقتل أوباما وإبقاء بايدن يف رئاسة أمريكا

بغداد /متابعة الزوراء:
كشفت رسالة رسية مرسبة عن أن زعيم تنظيم “القاعدة” السابق ،أسامة بن
الدن ،خطط لقتل الرئيس األمريكي األسبق ،باراك أوباما يف عام  ،2010وطلب عدم
قتل نائبه ،يف ذلك الوقت ،جو بايدن.وأوضحت الوثيقة املنشورة من قبل صحيفة
“ريبوبلوك وورلد” أن أسامة بن الدن ،طالب بعدم اغتيال بايدن.وأظهرت الرسالة
الرسية أن ابن الدن أرجع قراره إىل أن بايدن سيصبح رئيسا غري كفء للواليات املتحدة
وهو ما ستستفيد منه الجماعات اإلرهابية ،وعىل رأسها تنظيمي “القاعدة” ،وحركة
“طالبان”( ،املحظوران يف روسيا).وأراد ابن الدن أن يقود بايدن أمريكا إىل املزيد من
األزمات ،التي ستكون بمثابة انفراجة لتلك التنظيمات ،بحسب قوله.وقالت الوثيقة
الرسية“ :حدد بن الدن رغبته يف تشكيل فرقتي اغتيال ،واحدة يف باكستان واألخرى
بأفغانستان ،ستكون مهمتهما التخطيط لهجمات ضد الرئيس األمريكي آنذاك باراك
أوباما ومدير وكالة املخابرات املركزية السابق ديفيد برتيوس ،يف حالة زيارتهما ألي
من البلدين”.ورغم أن الوثيقة الرسية تم نرشها عام  ،2012إال أن الصحيفة أعادت
نرشها ،لتسليط الضوء عليها وإعطائها أهمية جديدة وسط االنسحاب األمريكي
الفوضوي من أفغانستان الذي أعاد البالد إىل طالبان.يذكر أنه يف  15آب/أغسطس
استطاعت حركة طالبان (املحظورة يف روسيا) السيطرة عىل العاصمة األفغانية،
كابول ،بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعني من بدء االشتباكات بني القوات
الحكومية ومسلحي الحركة ،فيما بقيت والية بنغشري الواقعة شمال رشقي البالد،
الوالية الوحيدة خارج سيطرتها.وجاءت سيطرة طالبان عىل معظم أرايض البالد
لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع ،تزامنا مع عملية
انسحاب القوات األجنبية بقيادة الواليات املتحدة ،واملقرر اكتمالها يف  11من الشهر
املقبل ،وبعد مغادرة الرئيس أرشف غني للبالد “حقنا للدماء”.

العدد/79:ب2017/
جمهورية العراق
التاريخ2021/8/4:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الغراف
كرس قرار /إعادة مزايدة عىل العقار
م /إعالن
نتيجة املزايدة العلنية الجارية بتاريخ  2021/7/25احيل العقار
املرق�م  678/55الغراف بعهدة الشركاء ببدل قدرة ( 34مليون
دين�ار) وبن�اء عىل كسر القرار من قبل (س�هام عبد الحسين
زاجي) حي�ث ضموا عىل العقار ببدل ق�درة  %5من بدل املزايدة
عليه قرر االعالن عن بيعه مجددا ً باملزايدة العلنية ملدة ثالثة أيام
اعتب�ارا ً من يوم التايل للنرش اذا صادف ي�وم اليوم االخري عطلة
رسمية فتكون املزايدة باليوم الذي يليه ويف الساعة الثانية عرش
ظه�را ً فعلى الراغبني بالشراء مراجعة املحكمة مس�تصحبني
معهم التأمينات القانونية  %10من القيمة املقدرة البالغه بشيك
مصدق مع تقديم هوية االحوال املدنية.
القايض
كاظم سعود جرب حسني

العدد/1323 :ب2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/8/23 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
(( اعالن ))
اىل املدعى عليه  ( :محمد جبار خليل )
بناءا عىل الدع�وى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم
م�ن قبل املدعي�ة (امل عبد الله علي ) بخصوص ( اجر
مث�ل ) وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم تق�رر تبليغك�م اعالنا
بواس�طة صحيفتني محليتني عىل موع�د املرافعة املوافق
 2021/8/31ويف حال�ة ع�دم حضورك�م او ارس�ال من
ينوب عنكم قانونا س�تجري املرافعة بحقكم غيابيا ووفق
االصول.
القايض
حسني عبد حاتم

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة
الصادرة من كلية املأمون
الجامع�ة باس�م (طيف
حس�ن حيدر) فعىل من
يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة
الصادرة من كلية املأمون
الجامعة باسم (منتظر
فاضل غي�ث) فعىل من
يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة
الصادرة من كلية املأمون
الجامع�ة باس�م (عمار
محمد عبد الزهرة) فعىل
من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.
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أكد أن احلكومة ستوفر قروضاً للتنمية الزراعية

تشكيل جلنة نيابية لدراسة وإنضاج مقرتحات ومشاريع القوانني

الكاظمي يعلن إطالق عملية أمنية يف الطارمية ويوجه مبتابعة
االحتياجات اخلدمية بالقضاء

الربملان يعِد جبلسة خاصة ملناقشة
املوازنة اجلديدة جمللس الدولة
الزوراء /يوسف سلمان:
اعلنت رئاس�ة مجل�س الن�واب ان مجلس
الن�واب س�يعقد جلس�ة “ خاص�ة “ يت�م
فيها اس�تضافة ممثيل مجل�س الدولة من
قب�ل اللجنة املالي�ة النيابي�ة ،خالل وصول
مشروع قانون املوازنة العامة  2022لدعم
التخصيصات املالية ملجلس الدولة .
ووجـه النائب االول لرئيس الربملان ،حسن
الكعبي ،خلال لقائه ،امس ،رئيس مجلس
الدول�ة كريم خصب�اك ونائبيه وع�ددا ً من
اعض�اء مجلس الدول�ة ،بتش�كيل لجنة يف
مجل�س الن�واب ُتعن�ى بدراس�ة وانض�اج
مقرتحات ومشاريع القوانني ،تضم ممثلني
عن عدد من الجهات املختصة ،عىل ان يكون
مجلس الدولة ممثالً
ً
رئيس�ا فيها  ،مشيرا
اىل رضورة تكامل العمل بني مجليس النواب
والدولة بما يسهم يف ضمان ورصانة جودة
الترشيعات .
يف غض�ون ذل�ك ،واصل�ت اللج�ان النيابية
اجتماعاته�ا الدورية مع مس�ؤويل الجهات
الحكومي�ة لبح�ث ومتابع�ة تطبي�ق بنود
فقرات قان�ون املوازن�ة العام�ة االتحادية
 2021الت�ي ص�وت عليها مجل�س النواب،
وخطط املشاريع االستثمارية للمحافظات
والوزارات املعنية .
وق�ال نائ�ب رئيس اللجن�ة متابع�ة تنفيذ
الربنامج الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي
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النيابي�ة محمد البلداوي لـ” الزوراء” :ان “
االجتماعات النيابية مع املحافظني والوزراء
واملس�ؤولني التنفيذيين وممثلي الوزارات
كاف�ة هي يف اط�ار متابعة تنفي�ذ القوانني
السارية واعداد مش�اريع القوانني الجديدة
وفق السياقات الدستورية..
واض�اف ان “ مجل�س الن�واب يتاب�ع،
وبح�رص م�ع كل ال�وزارات ،وم�ن خلال
لجن�ة مراقب�ة تنفي�ذ الربنام�ج الحكومي
والتخطي�ط االستراتيجي ،آلي�ات تطبي�ق
برنامج الحكوم�ة واالصالحات الرضورية
يف مؤسس�ات الدولة وتعزي�ز دور الوزارات
الخدمية “ ،مشيرا اىل رضورة االستمرار يف
عقد مثل هذه االجتماعات ملواصلة متابعة
الربنام�ج الحكوم�ي وآلي�ة تنفي�ذه م�ن
الوزارات املعنية .
وانتق�د نائ�ب رئي�س لجن�ة التخطي�ط
االسرتاتيجي النيابية تعطيل انعقاد جلسات
مجل�س النواب اىل الش�هر املقب�ل ،واوضح
ان “ ع�دم عق�د جلس�ات مجل�س النواب
عطل ال�دور الرقابي للربمل�ان ،حيث عرقل
اتم�ام اس�تجواب عدد من املس�ؤولني رغم
اس�تكمال اجراءات االس�تجواب الش�كلية
واملوضوعية ،فضلا عن أهمية دور اللجان
النيابية يف مراقبة رصف اموال املوازنة لهذا
العام  ٢٠٢١والتي تقدر بـ ( )١٣٠تريليون
دينار.

بغداد /الزوراء:
أعلن رئي�س الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،امس
االثنين ،إطالق عملية أمنية يف قضاء الطارمية،
وفيم�ا وج�ه بمتابع�ة االحتياج�ات الخدمي�ة
بالقض�اء ،اك�د ان الحكوم�ة س�توفر قروض�ا ً
للتنمية الزراعية لتوفري فرص عمل للشباب.
وذك�ر املكت�ب اإلعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان “الكاظم�ي زار قي�ادة
العملي�ات العس�كرية يف الطارمي�ة واجتم�ع
بالقيادات األمنية”.
واكد الكاظمي أن “مكافحة اإلرهاب مسؤولية
جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع ،والقضاء
عىل اإلرهاب ،وتجفيف منابعه يحتاج إىل عزيمة
وقوة منكم ،وأيضا ً من خالل التعاون بني الدولة
واملواطن”.
وأض�اف “علينا إع�ادة الخطط األمني�ة املتبعة
ملواجه�ة الخالي�ا النائم�ة ،ومن�ع تك�رار أي
خروق�ات ،وس�يتم تعزي�ز ق�وات إضافي�ة يف
الطارمي�ة” ،مشيرا ً إىل “رضورة العم�ل بج�د
ومهني�ة عالية ،والتعاون والتنس�يق لتحسين
األداء ،وارتفاع مستوى النتائج”.
ودع�ا الكاظمي “أهايل الطارمية اىل االس�تمرار
يف التعاون واإلبالغ عن أي حالة تحرك مشبوهة
يف املنطق�ة ،ملواجهة عصابات داعش اإلرهابية،
فضالً عن “تشكيل مجلس من وجهاء املنطقة،
للتعاطي والتواصل مع القوى األمنية يف مختلف
املس�تويات”.وأعلن الكاظم�ي “انطالق عملية
أمنية ،بالتع�اون مع أهايل الطارمي�ة ،للقضاء
عىل الخالي�ا النائم�ة يف املنطقة” ،مش�ددا عىل

رضورة “االنتب�اه جميعا ً إىل األصوات املتطرفة،
التي تبحث عن فرص لخلق رشخ اجتماعي بني
العراقيين وخلق فت�ن طائفية ،ه�ذه األصوات
مرفوضة من قبل الجميع ،فقد أثبت العراقيون
بأنه�م ل�م ينج�روا ،ول�ن ينج�روا وراء هك�ذا
خطابات مغرضة”.
وأشار إىل أن “العراق يمر اليوم بظروف حساسة
ج�داً ،وقد نجحن�ا بتفكيك الكثري م�ن األزمات
الداخلي�ة والخارجي�ة والتغلّب على العديد من
التحديات ،وأمامنا بحدود ش�هرين لالنتخابات
املبكرة التي ستأتي بحكومة جديدة ،تستمر بما
حققناه خالل العام واألشهر املاضية”.
ولف�ت إىل أن “العراقيني أم�ام منعطف تأريخي
كبير ،يجب عىل الجميع التعاون واملس�اعدة يف
عبوره ،وتحقيق املصالح الوطنية العليا” ،مؤكدا ً
“العمل عىل تأسيس دولة عراقية قوية وناجحة
ّ
يتحقق من
بمؤسس�ات فاعلة ومهنية ،وهذا ال
دون مس�اهمة واعية وفاعلة من قبل املواطنني
أنفس�هم”.كما وجَّ ه رئيس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،بمتابعة االحتياجات الخدمية لقضاء
الطارمية ،فيما َّ
حذر من اس�تغالل دوائر الدولة
ومواردها لصالح مرشحي االنتخابات.
وقال املكت�ب اإلعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان:
إن “الكاظمي زار ،قائمّقامية قضاء الطارمية،
وذل�ك يف إط�ار زيارت�ه للقض�اء والوقوف عىل
املشكالت األمنية ،والخدمية هناك”.
وأض�اف أن “الكاظم�ي اجتم�ع باملس�ؤولني
املحليني يف القضاء ،واس�تمع إىل املشكالت التي
تعاني منها نواحي الطارمية ومناطقها”.

أكدت أن  31آب هو “اخلط األمحر” لسحب القوات األمريكية

ووجّ ه بـ”متابعة االحتياجات الخدمية ،وإعطاء
األولوية ملشاريع الرصف الصحي”.
وح�ذر الكاظم�ي من “اس�تغالل دوائ�ر الدولة
وموارده�ا ومش�اريعها لصال�ح مرش�حي
االنتخابات” ،مؤكدا ً “اتخاذ اإلجراءات القانونية
بشأن ذلك”.
ودعا رئي�س مجلس الوزراء ،أه�ايل القضاء اىل
“التعاون مع قواتن�ا األمنية البطلة ،يف مالحقة
فلول داعش االرهابية ،والقضاء عىل حواضنها،
م�ن أج�ل اس�تقرار الطارمي�ة ،وتحقي�ق أمن
العوائل اآلمنة”.
ويف غض�ون ذل�ك ،أك�د رئيس مجلس ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،أن الحكوم�ة س�توفر
قروض�ا ً للتنمية الزراعية م�ن اجل خلق فرص
العمل للش�باب ،فيما أشار اىل أن الهجمات عىل
أب�راج الطاق�ة الكهربائي�ة ال تهدف س�وى إىل
الخراب.
وذكر مكتب�ه اإلعالمي يف بي�ان  :أن “الكاظمي
التق�ى ع�ددا ً م�ن ش�يوخ ووجه�اء قض�اء
الطارمية”.
وأك�د أن “الجماعات اإلرهابية تحاول املس�اس
بكرامة الن�اس عرب العبث بأمنه�م ،والخدمات
املقدمة لهم”.
وأض�اف ،أن “االرهابيين ليس�وا أبناءن�ا ،إنما
أبناؤنا من يحم�ون الحياة” ،مبينا ً أن “القضاء
لديه مطالب حقة يف الخدمات واملش�اريع ،لكن
اإلرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها”.وتابع،
أن “الطارمية فيها عشائر كريمة ،وفيها موارد
زراعية ،املطلوب حمايتها وتعزيزها” ،مشريا ً اىل

أن “اإلرهاب لن تكون له حاضنة ،ال بيننا وال يف
أي مكان من أرض العراق ،ولن نس�مح ِّ
ألي من
كان  ،أن يس�تهدف األجه�زة األمنية ،ومكافحة
اإلره�اب مس�ؤولية الجمي�ع س�واء الدول�ة أم
املواطنني”.وذك�ر “لدين�ا الجي�ش واألجه�زة
األمني�ة والحش�د الش�عبي ،الذين يوج�د فيهم
م�ن أبنائك�م ،وقد وجهن�ا كل األجه�زة األمنية
بالتع�اون مع املواطنني ،وتقديم الحماية لهم”،
ً
الفت�ا اىل أن “العراق مقبل عىل االنتخابات ،فإما
أن نخت�ار االقتت�ال والف�وىض ،وإم�ا أن نختار
التغيري والتطوير”.
وطالب “أهايل الطارمي�ة بالتعاون مع األجهزة
األمنية ،واالس�تمرار يف بناء البلد من كل زاوية،
وب�ذل الجه�ود لح�ل املش�كالت االجتماعي�ة،
وستكون االجهزة عونا لكم”.
وأش�ار اىل أن “الهجم�ات على أب�راج الطاق�ة
الكهربائية إس�اءة للعراقيني جميعاً ،واإلرهاب
ال يه�دف س�وى إىل الخ�راب ،ورأينا م�ا فعل يف
املوصل” ،مش�ددا ً على “ح�رص الحكومة عىل
تنش�يط الزراع�ة ،وس�توفر قروض�ا ً للتنمي�ة
الزراعية ،من أجل خلق فرص العمل للشباب”.
وكان رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ،قد
وصل امس االثنين ،إىل قض�اء الطارمية ،فيما
عقد اجتماعا ً مع القيادات األمنية.
وق�ال املكتب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بيان
تلقت�ه “الزوراء” :ان “الكاظمي وصل إىل قضاء
الطارمي�ة وزار مقر قي�ادة العمليات”.واضاف
انه “عقد اجتماعا ً مع القيادات األمنية بمختلف
تشكيالتها”.

“فايزر” حيصل على املوافقة النهائية من هيئة الغذاء والدواء األمريكية

طالبان متنح عفوا للرئيس األفغاني ومجيع مسؤولي احلكومة السابقة الصحة العاملية :الربط ب�ين لقاحات كورونا
واإلجناب ال أساس له من الصحة

كابل /متابعة الزوراء:
أعلنت “طالبان” أنها منحت عفوا
لجميع مسؤويل الحكومة األفغانية
السابقة ،بمن فيهم الرئيس أرشف
غن�ي ،وأك�دت له�م أن�ه يمكنهم
الع�ودة والعي�ش يف أفغانس�تان،
وفيما قال املتحدث باس�م طالبان
إن  31أغس�طس الج�اري ه�و
“الخط األحمر” النسحاب القوات
األمريكية من أفغانستان،
أف�ادت مص�ادر يف حرك�ة طالبان
بأن�ه “ال حكوم�ة جدي�دة يف
أفغانستان حتى رحيل آخر جندي
أمريكي من البالد”.
وقال املس�ؤول يف حرك�ة طالبان،
خلي�ل الرحمن حقان�ي ،يف مقابلة
م�ع قناة”جيو” الباكس�تانية :إن
طالبان تعفو عن الرئيس األفغاني
أرشف غني ونائ�ب الرئيس عمرو
صالح ،وتدعوه�م للعودة إىل البالد
إذا رغب�وا يف ذل�ك“ ،ال ع�داوة بني
طالب�ان والرئي�س املخلوع أرشف
غن�ي ونائ�ب الرئيس عم�رو الله
صالح ومستش�ار األم�ن القومي
حمد الله محب”.
وتاب�ع حقان�ي قائلا“ :نس�امح
أرشف غن�ي وأم�ر الل�ه صال�ح
و (املستش�ار األمن�ي للرئي�س
األفغاني) حمد الله محب .نسامح
م�ن جانبن�ا ب�دءا م�ن الجن�رال
(كل م�ن حارب ضدن�ا) انتها ًء إىل
الشخص العادي”.
كما ح�ث ودع�ا األفغ�ان الفارين
م�ن البالد عىل ع�دم القي�ام بذلك
(الف�رار) ،مضيف�ا أن الدعاي�ة
القائلة بأن طالبان ستنتقم منهم
“ينرشها األعداء”.
ووع�د حقان�ي باألم�ان لجمي�ع
الجنس�يات التي تعي�ش يف البالد،

وأك�د أن “الطاجي�ك والبل�وش
واله�زارة والبش�تون جميعه�م
إخواننا”.
وأف�ادت مص�ادر يف حركة طالبان
بأن�ه “ال حكوم�ة جدي�دة يف
أفغانستان حتى رحيل آخر جندي
أمريكي من البالد”.
وقال مصدر يف طالبان ُّ
“اتخذ قرار
بأنه ل�ن يتم اإلعالن عن تش�كيلة
الحكوم�ة يف ظ�ل وج�ود جن�دي
أمريكي واحد يف أفغانستان”.
ويف سياق ذاته ،قال متحدث باسم
طالب�ان إن  31أغس�طس الجاري
ه�و “الخ�ط األحم�ر” النس�حاب
القوات األمريكية من أفغانس�تان،
وإن أي تمدي�د للج�دول الزمن�ي
املتعل�ق ببقائه�ا يف البالد س�يعني
تمديد “االحتالل”.
وق�ال الناط�ق باس�م “طالبان”،

س�هيل ش�اهني ،يف مقابل�ة م�ع
قن�اة “س�كاي ني�وز” الربيطانية
يف الدوحة“ :ه�ذا خط أحمر .أعلن
الرئي�س باي�دن أنهم سيس�حبون
جمي�ع قواته�م العس�كرية يف 31
أغس�طس ،لذا إذا قام�وا بتمديده،
فهذا يعني أنهم يمددون االحتالل،
بينما ال داعي لذلك”.
وأض�اف“ :إذا طلب�ت الوالي�ات
املتح�دة أو اململكة املتح�دة مزي ًدا
من الوقت ملواصلة عمليات اإلجالء.
فالجواب هو ال ،أو س�تكون هناك
عواقب”.وتابع قائال“ :سيخلق ذلك
(التمديد) عدم ثقة بيننا .أذا كانوا
عازمني عىل استمرار االحتالل فان
ذلك سيثري رد فعل”.
يأت�ي ذل�ك يف الوقت الذي يس�تعد
في�ه بوريس جونس�ون ملناش�دة
جو بايدن ش�خصيا لتمديد املوعد

النهائي ملغ�ادرة القوات األمريكية
ألفغانس�تان ،للس�ماح ملزي�د من
الن�اس بالفرار من أفغانس�تان يف
عهد سيطرة طالبان.
وفيم�ا يخ�ص س�عي األفغ�ان إىل
مغادرة البالد وما يحصل يف مطار
كابل وس�ط الخوف من املس�تقبل
على حياتهم ،قال ش�اهني“ :أؤكد
لك�م أن األم�ر ال يتعل�ق بقل�ق أو
خ�وف ..إنه�م يري�دون اإلقام�ة
يف ال�دول الغربي�ة ،وه�ذا ن�وع
م�ن الهج�رة االقتصادي�ة ،ألن
أفغانس�تان بلد فقري ويعيش 70٪
من س�كانه تحت خط الفقر ،لذلك
يري�د الجميع االس�تقرار يف الدول
الغربي�ة ليحيوا حي�اة مزدهرة .ال
يتعلق األمر بالخوف”.
ولدى س�ؤاله بخص�وص مقاطع
الفيدي�و الت�ي تزع�م أنه�ا تظهر

عن�ارص طالب�ان وه�م يتنقل�ون
ويه�ددون الن�اس ويبحث�ون عن
موظفين حكوميين س�ابقني،
باإلضاف�ة إىل تقاري�ر ع�ن إغلاق
م�دارس للفتي�ات يف بع�ض
املقاطع�ات ،ق�ال ش�اهني“ :كلها
أخبار كاذبة ..يمكنني أن أؤكد لكم
أن هن�اك العديد م�ن التقارير من
قبل خصومنا تزعم ما ال يستند إىل
حقائق”.
وفيم�ا يخص الس�ؤال عن حقوق
النس�اء والفتيات ووضعهم يف ظل
س�يطرة طالبان قال شاهني“ ،لن
يخرسن ش�يئا .فقط إذا لم يلبسن
الحجاب ،سيلبسن الحجاب ..يجب
أن تتمت�ع امل�رأة بنف�س الحقوق
الت�ي تتمت�ع به�ا يف بل�دك ،ولكن
بالحجاب”.
وتاب�ع ش�اهني قائلا“ :اآلن،
اس�تأنفت املعلم�ات العم�ل .ل�م
يفق�دن ش�يئا .لق�د اس�تأنفت
الصحفي�ات عمله�ن ،ل�م يفقدن
شيئا”.
ومع اقرتاب تاريخ مغادرة القوات
الربيطاني�ة واألمريكي�ة وق�وات
النات�و م�ن أفغانس�تان ،س�أل
املحاور“ :ما الذي ستقوله طالبان
لعائلات أولئ�ك (يقص�د الجن�ود
األمريكيين) الذي�ن مات�وا وه�م
يحاولون مساعدة أفغانستان؟!”.
فرد املتحدث باس�م طالبان قائال:
“إنه�م احتلوا بالدن�ا  ..إذا احتلينا
بالدك ..ماذا س�تقول يل  ..لو قتلت
أهلك يف بلدك ماذا س�تقول؟ أعتقد
أن كل الن�اس عان�وا الكثري .إراقة
الدم�اء ،الدم�ار .كل يشء .لكنن�ا
نق�ول إن املايض ه�و املايض .جزء
م�ن تاريخن�ا امل�ايض .اآلن نري�د
الرتكيز عىل املستقبل”.

بغداد /متابعة الزوراء:
منح�ت هيئ�ة الغ�ذاء وال�دواء
األمريكية  FDAاملوافقة الكاملة
على اس�تخدام لق�اح “فايزر”
لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم
 16عاما وما ف�وق ،مما يجعله
أول لق�اح يجت�از ه�ذه العقبة
التنظيمية النهائية ،فيما أوضح
الدكتور ،أمجد الخويل ،استشاري
الوبائي�ات بمنظم�ة الصح�ة
العاملي�ة ،أنه قد تم نشر العديد
من الدراس�ات وكلها خلصت إىل
عدم وج�ود أي دليل عىل حدوث
أي تأثري سلبي للقاحات كوفيد-
 19عىل الصحة اإلنجابية ،سواء
من مكونات اللقاح أو األجس�ام
املض�ادة الت�ي ينتجها الجس�م
بعد تلقي اللقاح ،سواء بالنسبة
للذكور أو اإلناث.
وقالت مفوضة الهيئ�ة باإلنابة
الدكت�ورة جاني�ت وودك�وك يف
بي�ان إن “موافق�ة إدارة الغذاء
والدواء األمريكية عىل هذا اللقاح
هي عالمة فارقة ،يف الوقت الذي
نواص�ل في�ه محارب�ة جائح�ة
كوفي�د  .-19يف حين أن ماليني
األش�خاص ق�د تلق�وا بالفع�ل
لقاح�ات كورون�ا بأم�ان ،فإننا
ن�درك أن موافق�ة الهيئ�ة على
اللقاح تع�زز الثقة ل�دى األفراد
للحصول عىل اللقاح”.
وأضافت“ :هذه الخطوة تجعلنا

نقترب م�ن تغيير مس�ار هذا
الوب�اء يف الوالي�ات املتح�دة”،
مشيرة إىل أن “ه�ذه خط�وة يف
إقناع بعض األشخاص املرتددين
يف الحصول عىل اللقاح”.
ه�ذا ووجد اس�تطالع ملؤسس�ة
Kaiser Family Foundation
يف يوني�و أن  3من كل  10بالغني
غري محصنني لديهم قابلية أكثر
للحصول عىل اللقاحات ،إذا تمت
املوافقة عىل اللقاح بالكامل.
ويف أوضح الدكتور أمجد الخويل،
استش�اري الوبائي�ات بمنظمة
الصحة العاملي�ة ،أنه قد تم نرش
العدي�د م�ن الدراس�ات وكله�ا
خلص�ت إىل عدم وج�ود أي دليل
على ح�دوث أي تأثير س�لبي
للقاحات كوفيد -19عىل الصحة
اإلنجابي�ة ،س�واء م�ن مكونات
اللقاح أو األجسام املضادة التي
ينتجها الجسم بعد تلقي اللقاح،
سواء بالنسبة للذكور أو اإلناث.
وتابع الخويل :أنه قد تم تسجيل
مئات ح�االت الحم�ل بعد تلقي
الجرع�ة األوىل أو الثاني�ة م�ن
اللقاح ،ولم يتم تس�جيل أي من
اللقاحات السابقة آلثار جانبية
لها عالقة بالصحة اإلنجابية.
وأك�د استش�اري الوبائيات :أن
الربط بين اللقاح�ات والصحة
اإلنجابي�ة ال أس�اس ل�ه م�ن
الصح�ة ،وربما ين�درج يف إطار

الشائعات وإثارة مخاوف الناس
من اللقاحات.
ومن جهته ،أكد الدكتور حس�ام
حس�ني ،رئيس اللجن�ة العلمية
ملكافح�ة فيروس كورون�ا يف
ترصيحات لوسائل إعالم محلية:
أن لقاح�ات كورونا ال تؤثر عىل
الصح�ة اإلنجابية أو الجنس�ية
عن�د الرج�ل أو املرأة ،كم�ا أنها
آمنة تمام�اً ،إذ إن اللقاح عبارة
عن فريوس ميت وال يس�بب أي
عدوى لإلنسان.
وتس�بّب فريوس كورون�ا بوفاة
 4,430,846ش�خصا يف العال�م
منذ أبل�غ مكتب منظمة الصحة
العاملي�ة يف الصين ع�ن ظه�ور
امل�رض نهاي�ة ديس�مرب ،2019
بحس�ب تعداد يستند إىل مصادر
رسميّة امس االثنني.
وتأكدت إصاب�ة 211,759,090
ش�خصا ً على األق�ل بالفريوس
منذ ظه�وره .وتعاف�ت الغالبية
العظم�ى م�ن املصابين رغ�م
أن البع�ض اس�تمر يف الش�عور
باألعراض بعد أس�ابيع أو حتى
أشهر.
وتس�تند األرق�ام إىل التقاري�ر
اليومية الصادرة عن الس�لطات
الصحي�ة يف كل بل�د ،وتس�تثني
املراجع�ات الالحق�ة م�ن قب�ل
الوكاالت اإلحصائية التي تشير
إىل أعداد وفيات أكرب بكثري.

مع اقرتاب نهاية مهلة الثالثني يوما من تعليق أعمال الربملان

تونس :إجراءات الرئيس قيس سعيّد “االستثنائية” تؤجج املخاوف والقلق يف األوساط السياسية والقضائية

تونس /متابعة الزوراء:
مع اقرتاب نهاية مهلة الثالثني يوما من تعليق
الرئيس التونيس ،قيس سعيّد ،ألعمال الربملان،
عبرت ع�دة أص�وات يف األوس�اط السياس�ية
والقضائي�ة التونس�ية ع�ن مخاوفه�ا م�ن
اس�تمرار هذا الوضع لوق�ت أطول ،فيما انتقد
القضاة التونس�يون قرار من�ع بعض زمالئهم
م�ن الس�فر إىل الخ�ارج ،لك�ن س�عيّد أكد من
جهت�ه أن “حرية التنقل مضمونة بالدس�تور
ولن يتم املساس بها إطالقا”.
ول�م يق�دم س�عيّد من�ذ إعالن�ه اإلج�راءات
“االس�تثنائية” بتعلي�ق أعم�ال الربمل�ان مل�دة
ثالثين يوم�ا وإقال�ة رئيس الحكومة هش�ام
مش�ييش“ ،خارطة الطريق” التي س�يعتمدها
والتي طالبت بها العديد من املنظمات النقابية
واألح�زاب السياس�ية يف البالد فضلا عن دول
أجنبية.
وتوات�رت تبعا لذل�ك مؤرشات القل�ق ودعوات
متواصل�ة من هيئ�ات دولية من أج�ل حماية
املس�ار الديمقراطي يف البلد الوحيد يف “الربيع
العربي” الذي تمكن منذ ثورة  2011من تحقيق
انتقال ديمقراطي وتعزيز حرية التعبري.
وعّب�رّ العديد من السياس�يني ورج�ال األعمال
ونواب من الربملان الذين رفعت عنهم الحصانة
عن استيائهم من قرارات منع السفر واكتشفوا
عندم�ا حاولوا الخ�روج من البلاد عرب املطار

قرارات صدرت ضده�م تمنعهم من ذلك بدون
إعالمهم سابقا.
فضلا عىل ذلك ،دانت أصوات القرارات معتربة
أنها “عش�وائية” و”ب�دون تربير” أو أس�اس
قضائي.
إال أن س�عيّد وخالل زيارة إىل املطار ّ
ش�دد عىل
أن “حري�ة التنق�ل مضمون�ة بالدس�تور ولن
يتم املس�اس بها إطالقا” ،مؤك�دا أنها “تدابري
اس�تثنائية احرتازي�ة ته�م بعض األش�خاص
املطلوبني لدى العدالة”.
يرتكز الرئيس التونسي يف قراراته عىل الفصل
 80من دستور  2014الذي يخوّله اتخاذ تدابري
استثنائية يف مواجهة “خطر داهم”.
وتعترب أستاذة القانون الدستوري يف الجامعات
التونسية سلسبيل القليبي أن “حالة االستثناء
املبني�ة على الفصل  80م�ن الدس�تور يرتتب
عليها تعلي�ق الحقوق والحري�ات والضمانات
املرتبطة بها”.
وتابعت يف تدوينة عىل صفحتها يف موقع فيس
بوك “حالة االستثناء أخطر من حالة الطوارئ
من حيث تبعاتها عىل الحقوق والحريات”.
إىل ذلك ،تصف أس�تاذة القانون العام سناء بن
عاشور قرارات س�عيّد بـ”االنقالب” وتؤكد أن
بعضها “ضد الدس�تور” .وهي ترى أن س�عيّد
وضع البالد “أمام األمر املقيض”.
وأوضحت بن عاش�ور لوس�ائل إعلام محلية

أن�ه “يمل�ك الس�لطة ويف تقديره ه�و الوحيد
الذي يحق له تأويل الدس�تور” ويتوىل بذلك كل
السلطات يف تونس.
وينفي سعيّد أن تكون إجراءاته انقالبا ويؤكد
يف خطابات�ه أنه “س�نواصل كم�ا انطلقنا عىل
نفس املب�ادئ ونفس املنهج يف إط�ار القانون
ويتيح لنا القانون اتخاذ اإلجراءات التي تحفظ
الدولة”.
وسعيّد أس�تاذ قانون دستوري متقاعد ويردد
من�ذ توليه رئاس�ة الجمهورية إث�ر انتخابات
 2019الت�ي فاز فيها بأكثر من س�بعني باملئة
من األص�وات أنه الوحيد ال�ذي يحق له حرصا
تأويل الدستور يف غياب املحكمة الدستورية يف
البالد.
ودف�ع ذل�ك العدي�د م�ن خبراء القان�ون
والسياس�يني واملعارضين ل�ه إىل التحذير من
ظهور “انحراف سلطوي”.
وندد  45قاضيا يف بيان بقرارات حظر الس�فر
ال�ذي ط�ال ع�ددا م�ن زمالئه�م منع�وا م�ن
مغادرة تونس عرب النقاط الحدودية ،مؤكدين
“صدمتهم من االنزالق الخطري الذي تر ّدت إليه
السلطة التنفيذية”.
كما استنكروا “االعتداء الفظيع وغري املسبوق
واملجاني عىل حرية القضاة يف التنقل والس�فر
يف غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك”.
ون�دد حزب النهضة أكرب الكت�ل الربملانية (53

من أصل  217نائبا) والغريم السيايس لسعيّد،
بفرض قرار منع الس�فر عىل وزير االتصاالت
السابق أنور معروف وهو أحد قيادات الحزب.
وق�ال الح�زب يف بي�ان س�ابق إن ق�رار وزارة
الداخلية لم يكن معلّال.
ون�دد ح�زب “التي�ار الديمقراط�ي” املس�اند
للرئي�س بمن�ع أح�د أعضائ�ه من الس�فر إىل
مرسيليا حيث عائلته.

كم�ا أصدر وزير الداخلية الجمعة قرارا بوضع
الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي
الطبيب تحت اإلقام�ة الجربية إىل حدود نهاية
العام الحايل.
وأكد الطبيب يف تدوين�ة عىل صفحته يف موقع
في�س ب�وك أن القرار يش�كل “خرق�ا واضحا
لحقوقي املكفولة دستوريا وقانونيا”.
وذكرت املنظمة غير الحكومية “أنا يقظ” أن

 14نائب�ا مالحقون من قبل القضاء بش�بهات
فس�اد واحتي�ال وجرائ�م وفس�اد وتض�ارب
مصالح وتحرش جنيس.
وم�ن بني الن�واب الذين ت�م توقيفهم ياسين
العياري الذي اتهمه القضاء العسكري يف آذار/
مارس  2018بانتقاد الجيش.
كم�ا طالت الق�رارات وس�ائل اإلعلام .فغداة
اإلعالن عن التدابري االستثنائية قامت السلطات
األمني�ة بإغالق مكتب قن�اة الجزيرة القطرية
والت�ي يعتربها بع�ض السياس�يني قريبة من
حزب النهضة لكنها ترفض هذا التصنيف.
وكت�ب الوزي�ر الس�ابق والناش�ط الحقوق�ي
كم�ال الجندوبي يف صفحته على موقع فيس
ب�وك الس�بت أنه وبع�د أن تم إقص�اء النهضة
وحلفائها من الحكم “ال يجب أن يش�عر قيس
س�عيّد بأنه ح� ّر لكي يطلق رصاص�ة الرحمة
عىل الديمقراطية الفتية”.
وم�ن املرتق�ب أن يعل�ن س�عيّد خلال األي�ام
القادمة وبعد انتهاء مهلة الش�هر عن قرارات
جديدة تخص مواصلة تجميد أعمال الربملان أو
رفعها وتس�مية رئيس جديد للحكومة وفريق
عمل�ه .وتتوق�ع ب�ن عاش�ور أن يم�دد قيس
س�عيّد مدة تجميد أعمال الربملان ويعلق العمل
بالدستور ويقر قانونا مؤقتا لتنظيم السلطات
يف البالد ،مشرية إىل أن هذا “ لن يكون لشهر بل
ربما لسنوات”.

امن ومجتمع
العدد 7549 :الثالثاء  24آب 2021

االحتادية تنفذ عمليات تفتيش
وتعثر على أسلحة يف حمافظتني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قيادة الرشطة االتحادية ،امس االثنني ،ع�ن تنفيذ عمليات تفتيش والعثور عىل
قناب�ر ه�اون يف كركوك وبغداد .وقالت القيادة يف بيان ورد ل�ـ «الزوراء» :ان «قطعاتها
تواصل عملياتها األمنية يف تطهري قواطع املس�ؤولية من مخلفات العصابات اإلرهابية
املهزوم�ة ،حي�ث نفذت قوة م�ن اللواء الح�ادي عرش الفرق�ة الثالثة رشط�ة اتحادية
باالشتراك مع مفارز اس�تخبارات اللواء مس�نودة بالجهد الهنديس ومف�ارز الطائرات
املسيرة عملية تفتيش منطقة «شلاكة» بقضاء الحويجة بكرك�وك تم خاللها العثور
على  11قنربة ه�اون مختلفة االنواع «.واضافت ان «قوة من الل�واء االول الفرقة األوىل
رشط�ة اتحادية نفذت عملية تفتيش منطقة «العوادل» جن�وب رشق بغداد تم خاللها
العثور عىل  8قنابر هاون مختلفة االنواع».واشارت القيادة اىل انه «تم رفع جميع املواد
من قبل مفارز الجهد الهنديس والتعامل معها اصولياً».

التعليم العالي تصدر توجيهاً صارماً
بشأن لقاحات كورونا
بغداد /الزوراء:
أص�درت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث
توجيه�ا صارما ً
ً
العلمي ،ام�س االثنني،
يش�مل الهيئ�ات التدريس�ية والطلب�ة
بشأن لقاحات كورونا.
وج�اء يف وثيق�ة ص�ادرة عن ال�وزارة،
وردت إىل «ال�زوراء» ،إن�ه «تق�رر ع�دم
الس�ماح ب�دوام الطلب�ة والعاملين يف

الهيئات التدريس�ية يف املعاهد والكليات
والجامع�ات الحكومي�ة واألهلية كافة،
وعدهم غيابا ً إن لم يجلبوا كارت التلقيح
أو فح�ص  PCRس�الب أس�بوعيا ً لغري
املشمولني باللقاحات أو املصابني خالل
ثالث�ة أش�هر س�ابقة ،مع�ززة بتقارير
طبية من اللج�ان املخصصة بدءا ً من 1
أيلول .»2021

دياىل تعلن إنقاذ  40دومنا من
البساتني من نريان ملتهبة

alzawraanews@yahoo.com

أعلنت وصول مشروع إصدار بطاقة اللقاح العاملية ملراحله النهائية

الصحة ترهن إعطاء اجلرعة الثالثة من اللقاح مبوافقة املنظمة العاملية
بغداد /الزوراء:
رهن�ت وزارة الصح�ة اعطاء الجرع�ة الثالثة
من اللق�اح اىل املواطنني بالتحديث�ات العلمية
وموافقة منظمة الصحة العاملية ،بينما اعلنت
تجاوز العراق ذروة املوجة الثالثة للوباء ،يأتي
ذل�ك ،يف وق�ت اكدت في�ه نقاب�ة الصيادلة ان
جمي�ع لقاحات مكافحة كورونا آمنة وفعالة.
من جانب متصل ،أعلنت وزارة الصحة وصول
مشروع إص�دار بطاق�ة اللق�اح العاملي�ة اىل
مراحله النهائية.
وقال مدي�ر الصحة العامة يف ال�وزارة ،رياض
الحلفي ،يف ترصيح صحفي :إن «الجرعة الثالثة
من اللقاح لن يتم منحه�ا للمواطنني حاليا إال
يف حال�ة حص�ول تحديثات جدي�دة علمية من
قبل منظمة الصحة العاملية بش�أن زيادة عدد
الجرع�ات التي تعم�ل عىل تعزي�ز املناعة ضد
املتغريات الذي يتعرض لها الفريوس».
واضاف أن «نظ�ام الجرعتني املعمول به حاليا

التخطيط :اجلامعات احلكومية مل تعد قادرة على استيعاب املتخرجني
بغداد /الزوراء:
اك�د وزي�ر التخطي�ط العراق�ي،
خال�د بتال النجم ،ام�س االثنني ،ان
الوزارة تدعم وبقوة عملية النهوض
بالتعليم الجامع�ي االهيل يف العراق،
مل�ا يمثله هذا القطاع م�ن اهمية يف
دعم واقع التنمية.

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية الدفاع املدني يف دياىل ،امس االثنني ،عن انقاذ  40دونما من البساتني من نريان
ملتهبة.وق�ال مدير اعالم الدفاع املدني يف دي�اىل ،العقيد احمد العبيدي ،يف ترصيح صحفي:
ان” فرق االطفاء نجحت بجهود استثنائية من اخماد حريقني كبريين يف منطقتي كسريات
ق�رب قضاء بلدروز(30ك�م رشق بعقوبة) ومنطق�ة زهرة( 16كم ش�مال رشق بعقوبة)
وانقذت  40دونم من البساتني فيما احرتقت  10دونمات دون اي اصابات برشية”.واضاف
العبيدي ان” التماس الكهربائي وعبث االطفال اس�باب رئيس�ية يف تكرار الحرائق يف اغلب
مناطق دياىل خاصة االرياف خالل االشهر االخرية مؤكدا بان فرق االطفاء يف حالة استنفار
مس�تمرة منذ  4اشهر بس�بب ارتفاع معدالت الحرائق“.وتشهد دياىل معدالت غري مسبوقة
للحرائق تصل اىل  10يوميا خاصة يف االرياف بسبب تداعيات الجفاف”.

تدمري أنفاق ومواقع لداعش يف
صحراء الرطبة
صغيرة لبقاي�ا داع�ش االجرام�ي يف
املناطق املستهدفة “.
وأضاف أن “عملية التطهري اس�فرت عن
تدمير مواقعين لإلرهابيين ومقتل من
فيه�ا فضلا عن تدمير انف�اق رسية”،
مبينا ان “القوات االمنية تعمل عىل تأمني
الط�رق الصحراوية من خالل اس�تهداف
خالي�ا داع�ش االجرامية يف تل�ك املناطق
للحيلولة دون وقوع اي خرق امني “.

جاء ذل�ك خالل الكلم�ة التي القاها
الوزير يف الندوة الفنية التي عقدتها
وزارة التخطي�ط ،بالتع�اون م�ع
وزارة التعليم العايل ،واضاف الوزير:
ان التعلي�م الجامع�ي الحكومي لم
يع�د ق�ادرا على اس�تيعاب الطلبة
املتخرجين من الدراس�ة االعدادية،

بغداد /الزوراء:
أوض�ح مدير تربية الك�رخ الثانية ،عضو هيئة
ال�رأي يف وزارة الرتبي�ة ،قي�س الكالب�ي ،امس
االثنني ،بشأن مناهج العام الدرايس املقبل.
وق�ال الكالبي يف ترصيح صحف�ي :ان «املناهج
الدراس�ية متوافرة يف مخازن املديرية وال توجد
إضافة ألي منهج درايس جديد يف هذا العام».
وأك�د ان «اي تغيير يف املناه�ج ه�ذا العام غري
موجود وسيتم اعتماد املناهج السابقة ونسعى
إلعداد خط�ة متكاملة لجعل الدوام حضوري يف
العام املقبل».
وكان الوكي�ل االداري ب�وزارة الرتبي�ة ،فــالح
الـقـيـس�ـي ،رصح األحد :ان «املديرية العامة
للمناهج اتمت طبع عدد من املناهج الدراس�ية
بالنسخة الحديثة لتوزيعها بني الطلبة والتالميذ
بداية او منتصف الشهر املقبل».
واض�اف القيسي ان «الـ�وزارة طبع�ت
الـكـتـ�ب الـجـديـ�دة بـمـطـابـع اهـلـيـة
وحـكـومـيـ�ة داخــل الـبـلاد» ،موضحا ان
«عملية الطبع شملت جميع املـراحـل الدراسية
االبتدائية واملتوسطة االعـداديـة».
يذكر ان وزارة الرتبية كانت قد رجحت ان يكون
العام ال�درايس املقبل حـضـوريـ�ا فـي حـال
تلقي�ح اكـبـر نس�بة مـن الهيئ�ات التعليمية
والتدريسية.

ضبطت مسؤوالً كبرياً يف منفذ زرباطية متلبساً بالرشوة

النزاهة تضبط حاالت تزوير لبطاقات لقاح كورونا يف نينوى

بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة ع�ن ضبطها
تزوير يف بطاقات لقاح فايروس كورونا،
حاالت
ٍ
مُ بي ً
ألشخاص دون تطعيمهم
البطاقات
منح
ّنة
ٍ
باللقاح؛ لقاء مبالغ مال َّي ٍة يف محافظة نينوى.
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة ،بحسب بيان
له�ا تلقت «الزوراء» نس�خة من�هَّ :
أن «مالكات
مديريَّ�ة تحقيق نين�وى قامت بضب�ط املعاون
ّ
اإلداري يف إح�دى املُستش�فيات يف املُحافظ�ة،
ً
طـبي يف وح�دة لـقـاحات
معاون
إضافـ�ة إىل
ٍّ
ٍ
كورونا ،لـقـيامهما بتزويد املُواطنني ببطاقات
لقاح دون تطعيمهم باللقاح فعلياً».
ٍ
إن «مالكات املُديريَّة التي َّ
وأضافت الدائرة َّ
نفذت
العمليَّ�ة ضبطـ�ت بـحـ�وزة الـمُ َّ
ـتـهـمـين
«كــارتـات واس�ـتـمـارات» لـقـاح فايروس
كورونا ،وقوائم بأس�ماء املُواطنين ،فضالً عن
أمريكي».
دوالر
قرابة ( )4,000آالف
ٍّ
ٍ
ضب�ط أصويلٍّ
وتابع�ت انه «ت� َّم تنظيم محرض
ٍ
وعرضه رفق�ة املُ َّتهمني عىل ق�ايض محـكـمة
الــتـحـقـيـ�ق املُ
َّ
ختـصـ�ة بـقـضايــ�ا
الـنـزاهـ�ة يف نـيـن�وى ،الذي ق�رَّر توقيفهما؛
وفق�ا ً ألح�كام امل�ا َّدة ( )316م�ن قان�ون
العقوبات» .وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف آب
الجاري عن ُّ
تمكنها من ضبط مس�ؤول وأربعة
مُ َّ
تابع لصحَّ ة ميس�ان أقدموا
مركز
وظفين يف
ٍ
ٍ
على تزوي�د منتس�بني يف دوائر الدول�ة بتقارير
وهم َّي ٍة تتضمَّن اإلصابة بفايروس كورونا؛ بغية
منحهم إجازاتٍ مرضيَّة
بينما ضبطت ملاكات هيئة النزاهة االتحاديَّة،
امس االثنني ،مس�ؤوالً كبيرا ً يف منفذ زرباطية
الح�دودي مُ تلبّس�ا ً بالرش�وة ،فيم�ا َّ
أك�دت َّ
ّ
أن

يف البلد تجاوزت نس�بة فعاليت�ه  ،% 90وحقق
حماية عالية جدا مع رفع مس�توى االجس�ام
املض�ادة ،والوقاية من العدوى ،وهذا النظام ال

ي�زال معتمدا من قبل منظمة الصحة العاملية»
.
ويصر خرباء منظمة الصح�ة العاملية عىل أنه

ال يوجد دليل علمي عىل أن الجرعات التعزيزية
تقدم أي مناع�ة إضافية ملن يتلقاها ،وتشير
املنظم�ة أيض�ا إىل أن تنفي�ذ ه�ذه الفكرة ،يف
الوق�ت ال�ذي ينتظر في�ه ماليني البشر تلقي
الجرع�ة األوىل م�ن اللق�اح ،يع�د خط�وة غري
أخالقية.
من جانب متصل ،أعلنت وزارة الصحة وصول
مشروع إص�دار بطاق�ة اللق�اح العاملي�ة اىل
مراحله النهائية.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة ،س�يف البدر ،يف
ترصيح صحفي :ان «املرشوع س�واء ما يدخل
ضمن مهام الوزارة أو الجهات األخرى التي لها
عمل عىل البطاقة الدولية املعتمدة عامليا والتي
تثب�ت تلق�ي حاملها للق�اح املض�اد لفريوس
كورونا».
وبين أن «البطاقة س�تصدر باللغتين العربية
واالنكليزية ،ويسمح لحاملها بالسفر من وإىل
العراق وتكون معتمدة يف الدول األخرى».

أكدت دعمها لعملية النهوض بالتعليم األهلي

مسؤول تربوي :ال توجد
إضافة يف أي منهج دراسي
جديد بالعام املقبل

بغداد /الزوراء:
أفاد مصدر أمني بتدمري موقعني لعنارص
داع�ش وأنفاق بعملي�ة أمنية يف صحراء
قضاء الرطبة غربي االنبار.
وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي:
إن “عملي�ة أمني�ة انطل�ق بمش�اركة
طريان الجيش لتطهير صحراء قضاء
الرطبة غربي االنبار ،عىل خلفية ورود
معلوم�ات اف�ادت بوج�ود مجامي�ع

No: 7549 Tue 24 Aug 2021

4

الذي�ن ب�ات عدده�م يتضاع�ف يف
كل ع�ام .مبين�ا :ان حص�ة التعليم
الجامع�ي االهلي تص�ل اىل ح�وايل
٪٣٠م�ن الطلب�ة املقبولني س�نويا،
والهدف هو ان نرفع هذه النسبة اىل
 .٪٥٠مشددا عىل ان وزارة التخطيط
ل�ن تته�اون يف تحقي�ق الرصان�ة

العلمية املطلوبة للجامعات االهلية،
وتوافرها عىل املتطلبات االساس�ية
التي تحقق الرصانة املطلوبة ،ولهذا
فإن ال�وزارة لن تعط�ي اي موافقة
جديدة على االس�تحداث اال إذا كان
هذا االستحداث ذ جدوى اقتصادية.
وبني :ان التعليم الجامعي االهيل يعد

محركا مهما من مح�ركات التنمية
وجناحا اساسيا من اجنحة القطاع
الخ�اص ،الذي تح�رص الوزارة عىل
دعمه وتمكين�ه ،وصوال اىل معالجة
الفج�وات التنموي�ة ،واس�تيعاب
الزي�ادات الس�كانية الهائل�ة يف
العراق.

وفد عراقي رفيع يصل إىل ليتوانيا ملتابعة قضية العراقيني العالقني
بغداد /الزوراء:
أعل�ن املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة،
أحم�د الصحاف ،ام�س االثنين ،وصول وفد
دبلومايس-قنصلي إىل ليتواني�ا لتقديم الدعم
وتيسري عودة العراقيني من العالقني.
وق�ال الصح�اف ،يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة منه :إن «وف�دا دبلوماس�يا-قنصليا
وصل اليوم ،إىل ليتوانيا لتقديم الدعم وتيسري

عودة العراقيني من العالقني».
وأض�اف أن «الوفد ب�دأ عمله الي�وم (أمس)،
إذ التق�ى مع مس�ؤول التحقيق�ات يف مركز
املهاجري�ن االجانب يف مخيم طالب�ي اللجوء
بمنطقة بربادا ( )pabradeالحدودية توماس
سيبوفلس�كي واملستش�ار يف قس�م التعاون
الدويل لحرس الحدود مينداكوس الديكا».
وتاب�ع املتح�دث الرس�مي أن «الحدي�ث بني

الجانبين ج�رى عن أع�داد العراقيين يف هذا
املرك�ز البال�غ عدده�م ( )275بضمنه�م 14
عائلة».
وبين« :بعد اللقاء تم إص�دار جوازات مؤقتة
ملجموع�ة م�ن العراقيين الراغبين بالعودة
الطوعي�ة يف ه�ذا املرك�ز وت�م االطلاع على
ظروفه�م املعيش�ية وما يحتاجون�ه واولوية
الحاالت اإلنسانية لآلخرين».

إحباط حماولة تهريب حاويات خمالفة للشروط يف أم قصر اعتقال  4أشخاص
يتاجرون بأجهزة
الغش االمتحاني

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية ،ام�س االثنني ،عن
إحب�اط محاول�ة تهري�ب ( )٢حاوي�ات مخالف�ة
لرشوط وضوابط االسترياد يف ميناء ام قرص
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
انه «بن�ا ًء عىل املعلوم�ات والجه�ود الخاصة لهيأة
املناف�ذ الحدودي�ة يف منف�ذ ميناء أم قرص الش�مايل
ت�م ضب�ط حاويتين مخالفة مع�دة للتهري�ب بعد
اس�تحصال موافقة قايض التحقيق وتشكيل لجنة
لهذا الغرض».
واضاف�ت« :بع�د الكش�ف والتدقي�ق تبين وج�ود
(تجهيزات عس�كرية لم تنظم بها معاملة) وجميع
امل�واد املضبوطة معدة للتهري�ب ومخالفة لرشوط
وضوابط االسترياد».
وتابعت انه «تم تش�كيل لجنة خاص�ة من الجهات

املعنية واإلحالة للقضاء التخاذ اإلجراءات القانونية
بحق املخالفني».

البدء بعودة نازحي «القرية العصرية» يف قضاء بيجي
بغداد /الزوراء:
أعل�ن عضو مجل�س الن�واب ،قتيب�ة ابراهيم
الجبوري ،البدء بعودة نازحي القرية العرصية
يف ناحي�ة الصيني�ة بقض�اء بيجي ابت�دا ًء من
امس االثنني ،مؤكدا ً اس�تمرار الجهد الهنديس
لتأهيل البنى التحتية وتوفري كافة مستلزمات
العودة.
وقال الجب�وري يف بيان ورد ل�ـ «الزوراء» :أنه
«بعد جهود حثيثة دامت ألكثر من س�تة أشهر
بالتنسيق مع االخوة يف قيادات الحشد الشعبي
وتحديدا ً مع قوات (رساليون) يف قضاء بيجي،
واس�تكماال له�ذه الجه�ود ،س�تتم املب�ارشة
بإعادة أهايل القرية العرصية يف ناحية الصينية
بقضاء بيجي والتي تش�كل الرقعة الس�كانية
األكبر يف هذه الناحية ،وذلك بعد س�نوات من

النزوح واملعاناة التي كابدها األهايل».
واشار اىل أنه «سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم
بهذا الخصوص يحرضه محافظ صالح الدين
وقيادات عمليات الحشد الشعبي».
وأوض�ح الجبوري أنه «س�يتم الرشوع بتهيئة
مستلزمات االستقرار وتهيئة األرضية املناسبة
للعودة ،وقد بارش الجهد الهنديس يف املحافظة
بتهيئ�ة الط�رق والجوان�ب الخدمي�ة تمهي�دا ً
إلعادة النازحني».
وتابع «نثمن جهود االخوة يف الحش�د الشعبي
واس�تجابتهم ملطلبن�ا ،كم�ا نتق�دم بالش�كر
للمحاف�ظ الذي تفاع�ل مع هذا الح�دث املهم
وق�ام بتوجي�ه الجه�د الهن�ديس للمحافظ�ة
بالعمل بشكل مستمر إلكمال البنى التحتية «،
داعيا ً جميع االهايل اىل العودة اىل ديارهم».

بغداد /الزوراء:
تمكنت مف�ارز جهاز االم�ن الوطني،
ام�س االثنين ،اعتق�ال  4أش�خاص
يتاجرون بأجهزة الغش االمتحاني و3
طالب متورطني
وذك�رت مفارز االم�ن الوطني يف بيان
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه« :بعد
رصده�ا لصفح�ات ع�دة يف مواق�ع
التواص�ل االجتماع�ي تق�وم بتج�ارة
سماعات الغش االمتحاني يف محافظة
املثن�ى تمكنت من الق�اء القبض عىل
شخصني عرب كمني محكم وبحوزتهما
( )9سماعات».
ويف سياق متصل ،القت مفارز الجهاز
يف االنب�ار بع�د اس�تحصال املوافقات
القانوني�ة القب�ض على ش�خصني
وبالج�رم املش�هود يقوم�ان بتزوي�د
الطلاب الذي�ن ي�ؤدون االمتحان�ات
باملعلوم�ات م�ن خلال األجه�زة
الالسلكية املتصلة بس�ماعات الغش،
كم�ا اعتقل�ت املف�رزة ( )3طلاب
واخرجوه�م م�ن القاع�ة االمتحانية
بس�بب تورطهم بذلك ،إذ جرى تدوين
اقوال املتهمني اصولياً ،بعدما اعرتفوا
ببي�ع وتروي�ج س�ماعات الغ�ش،
وإحالتهم جميعا ً م�ع املضبوطات اىل
الجه�ات القضائي�ة املختص�ة التخاذ
االجراءات العادلة بحقهم.

قانوني :حل مشكلة العشوائيات حيتاج إىل تشريع نيابي
تحرّياتها ومراقبتها قادت إىل ضبط مبالغ مال َّي ٍة
كانت مُ خبَّأة من قبله.
وذكرت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة ،يف بيان لها
تلقيها بالغا ً
تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه« :إىل ّ
يفي�د بقيام ضابط ش�عبة البح�ث والتحرّي يف
ّ
الح�دودي بأخذ مبالغ مال َّي ٍة من
منفذ زرباطية
املُخلّصين الگمرگي ّـين مقابل تس�هيل خروج
عجالتهم م�ن املنفذ بصور ٍة مُ
خالف�ة للقانون،
ٍ
قضائي بضبط
أمر
ٍّ
إذ ت َّم عىل الفور اس�تحصال ٍ
املش�كو منه مُ تلبّس�ا ً بالجرم املش�هود من قبل
فري�ق مُ َّ
ف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة
ؤل ٍ
ٍ
يف محافظة واسط».
وبيَّنت الدائرة َّ
أن «املس�ؤول يق�وم بجمع هذه
ِّ
ينَّ
أسبوع بعد تقاسمها
لـيوم مُ ع ٍ من كل
األموال
ٍ
ٍ
مع أحد مسؤويل املنفذ اآلخرين (حسب البالغ)،

ٍّ
وإخف�اء َّ
خ�اص داخل
م�كان
حصت�ه منها يف
ٍ
غرفته يف املنف�ذ ،فيما يقوم بإخفاء األموال من
َّ
الخاصة؛
العملة األجنبيَّة داخ�ل بطانة حقيبته
تمهيدا ً الس�تصحاب ه�ذه األم�وال معه خالل
إجازته األسبوعيَّـة».
وتاب�ع البي�ان ان «الفري�ق تمك�ن م�ن ضبط
املُ َّتهم مُ تلبّساً؛ استنادا ً إىل أحكام القرار (/160
ثانيا ً لس�نة  ،)1983والعثور على مبالغ مال َّي ٍة
َّ
الخاصة
بالعملتني العراقيَّة واألجنبيَّة يف غرفته
داخ�ل املنف�ذ ،ويف امل�كان الذي تعمَّ�د إخفاءها
فيه».
َّ
ضبط
محرض
تنظيم
م
«ت�
انه
إىل
البيان
واش�ار
ٍ
أص�ويلٍّ بالعمليَّة ،وعرضه رفقة املُ َّتهم واملُربزات
املـضبوط�ة ،على ق�ايض التحقـي�ق املُ
ِّ
ختص؛
الذي قرَّر توقيفه عىل ذمَّ ة التحقيق».

بغداد /الزوراء:
اكد الخبري القانوني ،عيل التميمي ،امس االثنني،
حاج�ة العش�وائيات اىل ترشيع نياب�ي من اجل
حل مش�كلتها وايجاد البدائل لساكنيها ،مشريا
اىل امكاني�ة حل املش�كلة قبل الذه�اب باتجاه
ازالة تلك املناطق العشوائية.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي :ان “مش�كلة
العش�وائيات يف العراق باإلم�كان حلها بترشيع
قانون خاص يرشع برسعة داخل مجلس النواب
من اجل ان يمن�ع زيادتها وكذلك يحدد تأهيلها
أو تأجريها أو بناء املجمعات السكنية”.
واض�اف ان “م�ن الضروري ان يض�ع املرشع
فق�رة تتعلق بتخصص أموال كبيرة من الدولة
للح�ل أو صن�دوق خاص بس�بب وج�ود  ٤الف
عش�وائية حيث تص�در الع�راق دول العالم من
حيث العشوائيات”.

واوضح التميمي ان “أنواع العشوائيات هي غري
السكنية والحكومية والخرضاء واحيانا تجاوز

على التقطي�ع واملوض�وع يحت�اج إىل رسعة يف
الترشيع وإيجاد البدائل”.

أسواق
العدد 7549 :الثالثاء  24آب 2021

أسعار الدوالر ..اخنفاض يف
بغداد واستقرار باإلقليم

بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
االثنين ،يف البورصة الرئيس�ة بالعاصمة بغ�داد ،فيما اس�تقرت يف اقليم
كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
امس 147650 ،دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي ..وس�جلت أسعار
الرصف ،صباح االحد 147850 ،دينار مقابل  100دوالر.
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء انخفض�ت يف محال الصريفة
باالٔس�واق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البي�ع  148000دينار عراقي،
بينما بلغت أسعار الرشاء  147000ألف دينار لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان ،فقد شهدت اسعار الدوالر استقراراً،
حي�ث بلغ س�عر البيع  148000دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي ،والرشاء
بواقع  147500دينار لكل  100دوالر.

تراجع أسعار الذهب يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار الذهب “االجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية ،امس
االثنني.
وقال مصدر ا ٕن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغ�داد س�جلت للمثق�ال الواحد عي�ار  21م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي
واألوروبي سعر بيع  363الف دينار ،فيما بلغ سعر الرشاء  358الفاً.
واش�ار ا ٕىل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل
انخفاضا ايضا عند  333الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  358ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة ،فقد تراوح سعر بيع مثقال
الذهب الخليجي عيار  21بني  365الف دينار و 370ألفاً ،فيما تراوح سعر
البي�ع مثق�ال الذهب العراقي بين  335الفا ً و 340الف دينار ..ويس�اوي
املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

هبوط مبيعات مزاد العملة إىل
 230مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
انخفضت مبيع�ات البنك املركزي العراقي من ال�دوالر االمريكي ،امس
االثنني ،لتصل إىل  230مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البنك املركزي ش�هد خالل مزاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريك�ي ،امس ،انخفاض�ا ً يف مبيعاته بنس�بة  4.17%لتصل إىل 230
مليوناً ،و 943الفا ً و 525دوالرا ً أمريكياً ،مقارنة بيوم االحد ،التي بلغت
املبيعات فيه  240مليونا ً و 637الفا ً و 55دوالر.
ً
ً
وذهبت املشتريات البالغة  185مليونا ً و 453الفا و  525دوالرا لتعزيز
االٔرص�دة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات ،فيم�ا ذهب املبلغ
املتبقي البالغ  45مليونا ً و 490ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املصدر ا ٕىل أن  38مرصفا ً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف
الخارج ،و  17مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مش�اركة 18
رشكة رصافة.

خماوف املستثمرين من “دلتا” ترفع
أسعار املعدن األصفر عامليا

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار الذهب ،امس ،بعدما تراجع الدوالر عن أعىل مس�توى
بلغ�ه يف ع�دة أش�هر ،كم�ا زادت من جاذبي�ة املعدن األصف�ر مخاوف
املستثمرين من أن تضعف سلالة “دلتا” وترية تعايف االقتصاد العاملي.
وبحل�ول الس�اعة  06:57بتوقي�ت غرينت�ش ،صعد الذهب يف الس�وق
الفوري�ة  0.2باملئ�ة ،إىل  1785دوالرا لألونصة ،بينم�ا زاد يف التعامالت
اآلجل�ة يف الوالي�ات املتح�دة  0.2باملئ�ة أيض�ا ،إىل  1786.50دوالرا
لألونصة.
وتزامن ذلك مع انخفاض مؤرش الدوالر  0.1باملئة ،الذي تراجع عن أعىل
مستوى يف تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله األسبوع املايض.
وبالنس�بة للمعادن النفيس�ة األخرى ،زادت الفضة  1باملئة ،إىل 23.23
دوالرا لألونصة ،وصعد البالتني  1.5باملئة ،إىل  1010.53دوالرا.
وارتف�ع البالدي�وم  1.6باملئ�ة ،إىل  2311.32دوالرا ،متعافي�ا م�ن أقل
مستوى يف خمسة أشهر ،الذي سجله يف وقت سابق.

انطالق عدة مشاريع للقضاء على شح
املياه يف الفلوجة

بغداد /الزوراء:
أك�د مدير ماء قض�اء الفلوجة ،عبد الق�ادر زغيتون ،وجود مش�كالت كثرية
تعرتض إنهاء أزمة املياه يف املدينة ،فيما لفت إىل انطالق مشاريع عدة للقضاء
عىل شح املياه.
وذكر زغيتون ،خالل حديث صحفي :إن “السبب الرئيس ألزمة تجهيز مناطق
الفلوج�ة باملاء ،هو س�وء تجهيز الطاق�ة الكهربائية من املص�در الرئييس يف
بغداد ،كون هناك انقطاعات كثرية يف الطاقة الكهربائية يف الفرتة املاضية”.
وأض�اف أن “دائ�رة كهرباء األنب�ار ،وعدت بتحسين مس�توى الطاقة ،مما
س�ينعكس إيجابا ً على تجهيز املاء بش�كل جيد إىل مناط�ق الفلوجة والقرى
والنواحي التابعة لها كافة”.
وكش�ف زغيت�ون عن انطلاق عدد من املش�اريع من�ذ أيام ،تهدف لتوس�عة
ش�بكات املياه بكل املناطق التي ال تتمتع بالخدمة بشكل جيد ،وستنفذ خالل
الش�هر الجاري” ،الفتا ً يف الوقت نفس�ه إىل أن “هناك مشاريع إنشاء وتأهيل
محطات ضخ املياه يف القواطع الش�مالية والجنوبية من املدينة ،وذلك لضمان
وصول املياه إىل كافة أحياء املدينة”.
وبني أن “الس�بب الذي يدفعن�ا نحو االرساع بتنفيذ هذه املش�اريع ،هو تأخر
مشروع املي�اه املركزي ،الذي أحيل م�ن قبل وزارة البلدي�ات ،منذ عام 2004
ول�م يتم إنجازه حتى اللحظ�ة ،وذلك نتيجة ما مرت به املحافظة من عمليات
إرهابية منذ ذلك الحني”.وخالل  2019أحيل املرشوع ذاته للمرة الثالثة ،وفقا
ملدير ماء الفلوجة ،لكن “وزارة البلديات تريثت ،بسبب امتناعها عن احتساب
نسبة االندثار التي تعرض لها املرشوع ،ليتم البت به”.
وطال�ب زغيتون وزارة البلديات بإعادة العمل باملرشوع املركزي ،للقضاء عىل
أزمة شح املياه يف بعض مناطق مدينة الفلوجة واملناطق املحيطة بها.
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الكهرباء تضع خطة مخسية كربى لتحسني واقع الطاقة يف البلد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،امس االثنني،
ع�ن املش�اريع الكربى لتحسين واقع
الطاقة الكهربائية ،مبينة أنها رصدت
خط�ة خمس�ية بش�أن ذل�ك ،فيم�ا
أش�ارت إىل أن إنتاجها من الطاقة بلغ
 21145ميغ�ا واط .م�ن جان�ب اخر،
أك�دت لجن�ة الطاق�ة النيابي�ة ع�دم
توف�ر التخصيص�ات املالي�ة لتحوي�ل
قراء املقايي�س إىل عقود ،فيما رجحت
إمكانية ادراج تخصيصاتهم يف موازنة
.2022
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،أحمد
موىس ،يف ترصيح صحفي :إن “وزارة
الكهرباء تسعى للمحافظة عىل االنتاج
املتحق�ق وه�و  21145ميغا واط ،هو
رقم غري مسبوق لم تصل إليه املنظومة
س�ابقاً” ،مبينا ً أن “هنالك خططا ً ّ
لفك
اختناقات خطوط نقل الطاقة ،وانشاء
خطوط نقل طاقة جديدة”.
وأض�اف م�وىس أن “بع�ض خط�وط
نقل الطاق�ة وصل انجازها اىل ،70٪
أضاف�ة إىل أن هن�اك تدعيم لش�بكات
التوزي�ع وتغيير س�عات املح�والت
ومعالجة جمي�ع املح�والت املعطوبة
بالشبكة”.
مساع كبرية للوزارة
“وجود
واشار إىل
ٍ

تكلل�ت بنجاح جزئيات من مش�اريع
مساع اخرى
الربط الكهربائي ،وهناك
ٍ
إلحالة مش�اريع الطاقة الشمس�ية”،
موضحا ً أن “الوزارة عازمة عىل احالة
 7500ميغ�ا واط ملش�اريع الطاق�ات
املتجددة والشمسية”.
وأوضح املتحدث باسم وزارة الكهرباء:
أن “هن�اك تلك�ؤا ً كبيرا ً بإطلاق

تخصيص�ات املوازنة ،حيث إن الوزارة
لم تتس�لم أي تخصيص�ات مالية من
املوازنة املقرة لعام .”2021
وتاب�ع أن “ال�وزارة عمل�ت بتحديات
كبرية رغم التخريب ورغم االرهاب الذي
افقدها م�ا يقرب من  6آالف ميغاواط
باملناطق التي كانت محتلة من داعش
االرهابي ،والتي تقدر الخس�ائر املالية

االقتصاد الربملانية تبحث املشاريع
االستثمارية يف العاصمة بغداد

بغداد /الزوراء:
بحثت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار
النيابي�ة ،ام�س االثنين ،م�ع امني
بغداد ورئيس هيئة اس�تثمار بغداد،
عددا ً من املشاريع االستثمارية.
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان ،ورد ل�ـ
“ال�زوراء” :إنها “اس�تضافت امني
بغ�داد والكادر املتق�دم ألمانة بغداد
ورئي�س هيئ�ة اس�تثمار بغ�داد
بحض�ور رئي�س لجن�ة االقتص�اد
واالس�تثمار احم�د س�ليم الكنان�ي
وع�دد من اعض�اء اللجنة ملناقش�ة
الواقع االستثماري يف بغداد والتطرق
ألهم املشاكل واملعوقات التي تواجه
عم�ل امان�ة العاصم�ة فيما يخص
املش�اريع االس�تثمارية القائم�ة،
اضاف�ة اىل خط�ة االمان�ة لتوس�يع
املشاريع االستثمارية بالشكل الذي
يحاف�ظ على التخطي�ط العمران�ي
الس�ليم وع�دم املس�اس بما يش�وه
منظر بغداد من الناحية التخطيطية
والعمرانية”.
وقال الكناني ،وفق البيان :إن “أمانة
بغداد مس�ؤولة بش�كل مب�ارش عن
الخارط�ة االس�تثمارية يف العاصمة
بصفته�ا الجهة املس�ؤولة عن منح

املوافقات التخطيطي�ة والتصميمية
للمشاريع االستثمارية وفق القوانني
النافذة ومنها قانون االس�تثمار رقم
 13لس�نة  2006املع�دل بغض النظر
ع�ن االج�ازات االس�تثمارية الت�ي
تمن�ح للمس�تثمرين يف ح�ال كان�ت
هذه االج�ازات تتعارض م�ع قوانني
امان�ة بغ�داد م�ن ناحي�ة التخطيط
والتصميم”.
م�ن جهت�ه ،أض�اف رئي�س لجن�ة
االستثمار الفرعية يف لجنة االقتصاد
واالس�تثمار النيابي�ة ،رياض عباس
التميمي :أن “امني بغداد اكد ان االمانة
ل�م تمنح اي موافق�ة تخطيطية ألي

رشكة استثمارية يف االرايض املحيطة
بمطار بغ�داد ال�دويل” ،مبينا “ان ما
ت�م منحه م�ن موافق�ات إلج�ازات
استثمارية يف هذه االرايض يعد خرقا
لقانون االستثمار النافذ والذي سبق
ان بينا هذا الخرق يف عدة مناس�بات
وبمخاطب�ات رس�مية اىل الجه�ات
الرقابية والتنفيذية”.
ودع�ا التميم�ي اىل “املحافظ�ة عىل
املاك الدول�ة واملال العام ودراس�ة
املش�اريع االس�تثمارية بالش�كل
ال�ذي يخدم الدولة ،ويع�ود باملنفعة
عىل املواطنني س�واء كانت مشاريع
استثمارية سكنية ام تجارية”.

النفط العاملي يشهد ارتفاعا بعد أطول
سلسلة من االخنفاضات
رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار النفط ،امس االثنني ،وس�ط انتعاش أوس�ع
يف الس�وق بعد توج أطول سلس�لة م�ن االنخفاضات يف أكثر
م�ن ثالث س�نوات بس�بب الضغ�وط االقتصادية م�ن عودة
 Covid-19وق�وة الدوالر.وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت
 1.18دوالر أو  1.82%باملئ�ة إىل  66.93دوالرا للربميل بحلول
الساعة  05:10بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوى
له�ا منذ  21مايو /أيار عند  64.60دوالرا يف وقت س�ابق من
الجلسة.وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
األمريكي ( )WTIلشهر أكتوبر /ترشين االول  1.12دوالر  ،أو
 ، 1.80٪إىل  63.27دوالرًا للربميل  ،منتعشة من  61.74دوالرًا
للربميل ،وهو أدنى مستوى منذ  21مايو /أيار ،التي المست
يف التعامالت اآلس�يوية املبكرة.سجل كال الخامني القياسيني
أكرب أس�بوع من الخسائر يف أكثر من تس�عة أشهر األسبوع

املايض حي�ث انخفض برنت ح�وايل  8٪وانخفض خام غرب
تكس�اس الوس�يط بنحو  ،9٪حيث تس�تعد األسواق لضعف
الطلب عىل الوقود يف جميع أنحاء العالم بس�بب زيادة الوباء.
وتس�تجيب العديد من ال�دول يف جميع أنح�اء العالم الرتفاع
معدل اإلصابة بالفريوس التاجي ،الناجم عن متغري دلتا ،عن
طريق إضافة قيود السفر للحد من االنتشار.وفرضت الصني،
أكرب مس�تورد للنفط الخام يف العالم ،قيو ًدا مع سياسة عدم
ً
مطلق�ا مع فيروس كورونا ،مما جعله�ا تتمكن
التس�امح
من الس�يطرة عليه حيث باتت بعض املناطق املحلية فيها ال
تس�جل أي اصابة للفريوس.كما أدى ارتفاع الدوالر األمريكي
اىل أعىل مس�توياتها يف أكثر من تس�عة أشهر مقابل العمالت
الرئيس�ة اىل تأثيره عىل أس�عار النفط حيث تتحرك أس�عار
النف�ط عكس�يا إىل العملة األمريكية ،مم�ا يجعل النفط أكثر
تكلفة للمشرتين األجانب عندما يرتفع الدوالر.

بحس�ب دي�وان الرقاب�ة املالي�ة 12
مليار دوالر ،ل�و كانت موجودة لكانت
س�اعات تجهي�ز الكهرب�اء تص�ل اىل
 22س�اعة بعموم الع�راق ،الفتا ً إىل أن
“الوزارة رصدت خطة خمسية تنقسم
اىل مديات قصرية ومتوسطة وطويلة،
تقرب من  5سنوات””.
وبني أن “الش�بكة الوطنية س�تضاف

له�ا م�ن  6آالف اىل  7آالف ميغ�ا واط
بالعام املقب�ل ،لتدعيم وض�ع الطاقة
وتحسني س�اعات تجهيز الكهرباء”،
مبين�ا ً أن “هن�اك تحس�نا ً نس�بيا ً
وملحوظا ً ش�اهده املواطن بس�اعات
تجهيز الكهرباء”.
م�ن جانب اخ�ر ،أكدت لجن�ة الطاقة
النيابي�ة ،ام�س االثنين ،ع�دم توفر
التخصيص�ات املالي�ة لتحوي�ل ق�راء
املقايي�س إىل عق�ود ،فيم�ا رجح�ت
إمكانية ادراج تخصيصاتهم يف موازنة
.2022
وق�ال عض�و اللجنة ،أمج�د العقابي،
بحس�ب اإلعالم الرس�مي :إن “ أموال
الجباي�ة ال تس�د الرواتب بع�د تحويل
ق�رّاء املقايي�س إىل عق�ود الس�يما
أنه�م يتقاض�ون اآلن  150ألف دينار
شهرياً”.
وبين ان “ وزارة املالي�ة أجاب�ت عىل
الكتب التي رفعناها اىل االمانة العامة
ملجلس الوزراء بعدم إمكانية تحويلهم
اىل قرار  315طاملا ال يتوفر التخصيص
املايل يف موازنة .”2021
مس�اع إلدراج
وأش�ار إىل “وج�ود
ٍ
تخصيصات قرّاء املقاييس الذين يقدر
عددهم ب�آالف ضمن املوازن�ة العامة
لعام .”2022

العراق أكثر الدول استريادا
للبقوليات الرتكية

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت تركي�ا ،ام�س االثنين ،أن الع�راق تصدر باق�ي الدول يف اس�ترياد
البقوليات الرتكية خالل النصف األول من عام .2021
وقال�ت جمعية املصدري�ن الرتكية ان “قيم�ة الصادرات لقط�اع الحبوب
والبق�ول والب�ذور الزيتي�ة بلغ  8ملي�ارات و 32ملي�ون دوالر خالل العام
امل�ايض  ،”2020مبين�ة أن “هذا القط�اع يمثل  41يف املئة م�ن الصادرات
الغذائية الرتكية”.
واضاف�ت ان “قيمة الصادرات هذا القط�اع خالل الفرتة من كانون الثاني
ولغاي�ة تموز بلغت  4ملي�ارات و 803ماليني دوالر مرتفعة بنس�بة 18%
ع�ن نفس الفرتة من العام امل�ايض التي بلغت فيها قيمة هذه الصادرات 4
مليارات و 60مليون دوالر”.
وأشارت إىل أن “العراق جاء يف مقدمة الدول يف استرياده للبقوليات وبواقع
 777مليون دوالر يليه إيران وبواقع  156مليون دوالر ومن ثم جاءت أملانيا
ثالثا وبواقع  141مليون دوالر”.
ويس�تورد العراق معظم منتوجاته الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا
وإيران بعد أن فقد معظم معامله وصناعته الوطنية التي لم يتم لغاية اآلن
تأهيل هذه املعامل او استثمارها اال بنطاق محدود جدا.

سوق العراق لألوراق املالية
يغلق منخفضا

بغداد /الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االس�عار يف س�وق الع�راق للاوراق املالية ،ام�س االثنني،
منخفضا بنسبة (.)0.67%
وجاءت مؤرشات التداول لس�وق الع�راق لألوراق املالي�ة ليوم امس كما
ييل :بلغ عدد االسهم املتداولة ( )581.525.910أسهم ،بينما بلغت قيمة
االسهم ( )520.499.578دينارا.
واغلق مؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة امس عىل ( 529.1647نقطة
منخفض�ا بنس�بة ( )0.67%ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ
( )533.03نقطة.
وتم تداول اس�هم ( )33رشكة من اصل ( )103رشكة مدرجة يف السوق،
واصب�ح عدد الشركات املوقوفة بق�رار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )19رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق ()16
مليون سهم بقيمة بلغت ( )9ماليني دينار من خالل تنفيذ ( )4صفقات
عىل اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )61ملي�ون س�هم بقيمة بلغ�ت ( )138مليون دينار م�ن خالل تنفيذ
( )73صفقة عىل اسهم ( )6رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني
واالي�داع املرك�زي منذ عام  ،2009ويس�عى إلطلاق نظام الت�داول عرب
االنرتنيت للمس�تثمرين ،وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد
اىل الخمي�س ،ومدرج فيه  105رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات
املص�ارف واالتص�االت والصناعة والزراع�ة والتـأمني واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

العراق يرفع حيازته من السندات األمريكية إىل  21.2مليار دوالر

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الخزان�ة االمريكية ان العراق
رف�ع حيازته م�ن الس�ندات االمريكية اىل
 21.2ملي�ار دوالر خلال ش�هر حزي�ران
املايض.وقالت الخزانة يف جدول لها اطلعت
عليه “ال�زوراء” :ان “الع�راق رفع رصيده
من رشاء سندات الخزانة االمريكية بنسبة
 23.98%لتص�ل اىل  21.187ملي�ار دوالر
بع�د أن كانت  17.1ملي�ار دوالر يف كانون
االول .”2020مبين�ة أن “الس�ندات منه�ا
ضمانات طويلة االمد بمقدار  9.217مليار
دوالر وضمان�ات قصيرة األج�ل بمق�دار
 11.970مليار دوالر”.واضافت ان “رصيد
العراق من الس�ندات انخف�ض خالل العام
املايض بع�د أن كان�ت  31.9مليار دوالر يف
كان�ون الثان�ي  2020لتنخف�ض اىل 30.9
ملي�ار دوالر يف ش�باط م�ن نف�س الع�ام،
لتنخفض اىل  30.7يف آذار ولتعاود االرتفاع
يف ش�هر نيس�ان إىل  32.5ولتبل�غ يف أي�ار

 32.6ملي�ار دوالر لتنخفض مرة اخرى يف
حزيران اىل  31.6مليار دوالر ومن ثم اىل 29
مليار دوالر يف تم�وز وتنخفض مرة أخرى
يف شهر آب إىل  27.1مليار دوالر وتنخفض
يف شهر ايلول اىل  24.4مليار دوالر ومن ثم
اىل  21.6مليار دوالر يف ترشين األول ولتبلغ
يف ترشين الثاني  19.8مليار دوالر ولتختتم
الع�ام بانخف�اض وص�ل إىل  17.1ملي�ار
دوالر.واش�ارت اىل ان “اكثر ال�دول حيازة
للس�ندات االمريكي�ة هي الياب�ان وبواقع
 1.277تريليون دوالر تليها الصني وبواقع
 1.062تريلي�ون دوالر تليه�ا بريطاني�ا
وبواق�ع  453ملي�ار دوالر”.وعربي�ا تأتي
الس�عودية يف مقدمة ال�دول األكثر حيازة
وبواق�ع  127.8ملي�ار دوالر وتأتي بعدها
اإلم�ارات بواق�ع  60.8ملي�ار دوالر وتأتي
الكويت ثالثا بواقع  47.3مليار دوالر ومن
ث�م العراق بواقع  21.2ملي�ار دوالر وقطر
خامسا بواقع  8.5مليار دوالر”.

الرياضي

أصفر وأمحر

الشركة املنفذة  :ال موعد حمدداً
الفتتاح ملعب كركوك األومليب

بغداد /متابعة الزوراء
أكدت رشكة افا س�بور الرتكية عدم وجود موعد محدد الفتتاح ملعب كركوك األوملبي ،وأن نس�بة
اإلنجاز يف املرحلة األوىل س�تصل اىل  %65خالل األس�بوع الحايل  .وقال مدير املرشوع وهاب رش�يد
إن» التكهن أو الحديث عن موعد افتتاح امللعب األوملبي يف الوقت الحارض سابق ألوانه لعدم وجود
التخصيصات املالية الكافية لدى وزارة الش�باب والرياض�ة لتمويل امللعب» .موضحا ً أن «الرشكة
مطالبة بتنفيذ عدة فقرات لتصل نسبة انجاز املرشوع اىل  %65من اجل اطالق جزء من املبلغ الذي
بذمة الوزارة والبالغ أكثر من خمس�ة مليارات دينار عراقي» .وأضاف أن « الرشكة لديها القدرة
عىل إكمال امللعب خالل العام الحايل برشط ّ
توفر التخصيصات املالية الالزمة للمرشوع» .
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درجال يطمئن على البعثة الباراملبية

فاطمة وجراح يرفعان راية اهلل أكرب يف حفل االفتتاح والوفود تشارك باملؤمترات الفنية
طوكي�و  -عمار طاه�ر /موفد االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية
هش�ام الس�لمان /موف�د اللجن�ة
الباراملبية
تفتتح يف تمام الساعة الثامنة من مساء
اليوم الثالثاء بتوقيت اليابان (الس�اعة
الثاني�ة ظه�را بتوقي�ت بغ�داد) الدورة
الباراملبية بمشاركة  163دولة تتنافس
عىل  23فعالية خالل مدة  12يوما وذلك
للفترة من  24آب ولغاية  5أيلول املقبل
يف العاصمة اليابانية طوكيو.

حفل االفتتاح

ويش�ارك الع�راق حف�ل االفتت�اح يف
اس�تعراض بعث�ات ال�دول املش�اركة
بجمي�ع الالعبين البال�غ عدده�م 19
رياضي�ا إضاف�ة اىل  5اداريين يمثلون
املنتخبات املش�اركة ،فضلا عن رئيس
البعث�ة عبيد الغزي فيما س�يحمل راية
الل�ه أكبر رام�ي الثق�ل ج�راح نصار
والعداءة فاطمة فاضل بشكل مشرتك.
وق�د ت�م اختي�ار ري�ايض ورياضي�ة

لرف�ع راية البل�دان املش�اركة بنا ًء عىل
توجيهات اللجنة املنظمة اسوة بالدورة
األوملبية التي اختتمت يف طوكيو مؤخرا
حيث س�مت اللجنة الباراملبية العراقية
ج�راح نص�ار صاح�ب ذهبي�ة ري�و
إلنجازات�ه الفذة فيما تم اختيار فاطمة
فاض�ل كونها أصغر رياضي�ة يف تاريخ
املش�اركات العراقية إذ يبلغ عمرها 14
عاما فقط.
وقال رئي�س اللجن�ة الباراملبي�ة عقيل
حمي�د :ان توجيه�ات اللجن�ة املنظمة
اقترصت عىل الالعبني وعدد محدود من
اإلداريني حسب حجم البعثات املشاركة
بس�بب جائح�ة كورون�ا .مضيف�ا :ان
العبني او ربما ثالثة سوف ال يتواجدون
يف اس�تعراض حف�ل االفتت�اح نتيج�ة
مش�اركتهم يف اليوم التايل باملنافس�ات
لك�ي يتجنب�وا االجه�اد وم�ا يحدث�ه
م�ن تأثير س�لبي بس�بب ط�ول فرتة
االس�تعراض وم�ا يتطلبه م�ن انتظار
وتحضريات مسبقة.
واك�د حمي�د :ان تغيير مالب�س البعثة

العراقية من الرسمي اىل الريايض بسبب
حرارة الجو وم�ا يخلفه من ارهاق عىل
الالعبين .مبينا :ان التح�ول من البدلة
اىل املالب�س الرياضية ال يؤثر عىل منظر
البعث�ة العراقية مطلق�ا حيث تم وضع
الخي�ارات كله�ا لتمثي�ل البل�د بش�كل
مرشف.
وأض�اف حمي�د :ت�م فح�ص مالب�س
املنتخب�ات الوطني�ة م�ن قب�ل اللجن�ة
املنظم�ة وت�م االعتراض على بعضها
بس�بب وجود عالم�ات تجاري�ة معينة
وتم اج�راء الالزم من خالل اس�تبدالها
بمالب�س جدي�دة موضح�ا أن�ه ت�م
االنتهاء حاليا من تأمين جميع األمور
اللوجتسية.

متابعة وزير الشباب والرياضة

أج�رى وزي�ر الش�باب والرياض�ة
عدن�ان درج�ال اتص�اال هاتفي�ا م�ع
الوف�د اإلعالم�ي لالطمئن�ان عىل وضع
البعث�ة العراقي�ة ورف�ع معنوي�ات
الالعبني وتذلي�ل املعوقات التي تعرتض
اس�تعدادات املنتخب�ات الوطني�ة قب�ل

الرشوع باملنافس�ات وإمكانية تذليلها
وتوفري جميع سبل النجاح.
واس�تفرس درجال عن مشكلة السفارة
العراقية مع البعثة الباراملبية وأس�باب
عدم التعاون والتواصل معها وشدد عىل
اجراء االتصال مع املعنيني للوقوف عىل
حقيقة املوضوع كون ابطال الباراملبية
يمثل�ون الع�راق يف حدث ري�ايض كبري
تتج�ه إلي�ه انظ�ار العال�م بالوق�ت
الحارض.
م�ن جهته ،ش�كر رئي�س البعث�ة عبيد
الغزي وزير الش�باب عدنان درجال عىل
اهتمام�ه ومتابعت�ه ،وقال :ل�م نلمس
وجود السفارة العراقية منذ وصولنا اىل
اليابان وحتى اآلن .مؤكدا :ان من واجب
الس�فارة اس�تقبال البعث�ة الباراملبي�ة
كونها تمثل البلد
وأض�اف الغ�زي :ان تواص�ل الس�فارة
من�ذ ان كن�ا يف بغ�داد كان ضعيفا فقد
ملسنا عدم وجود رغبة حقيقية يف إبداء
التع�اون واملس�اعدة وبع�د وصولنا اىل
طوكيو لم نجد أي شخص يف استقبالنا
وتاب�ع الغ�زي بع�د وصولن�ا اىل القرية
الباراملبي�ة بعث لنا الس�كرتري الثالث يف
الس�فارة رس�الة مفادها أن واجبه هو
اس�تقبال املسؤولني وكبار الشخصيات
فقط وس�وف يق�وم من ب�اب املجاملة
باس�تقبال رئي�س اللجن�ة الباراملبي�ة
وليس البعثة العراقية.
وزاد الغ�زي :املف�روض بالس�فارة
تس�تقبل العراق كوننا يف مهمة وطنية
نترشف فيه�ا بتمثيل الوطن حالنا حال
بقية الدول التي حظيت باستقبال كبري
وتعاون منقطع النظري من قبل سفارات
بلدانها بحضور السفري وأركان السفارة
والدخول اىل صالة املطار واملس�اعدة يف
انجاز اإلجراءات الروتينية.

الوحدات التدريبية

وتواصل املنتخبات الوطنية تحضرياتها
للدخول اىل منافسات الدورة الباراملبية
حي�ث خصص�ت اللجن�ة املنظمة مدة
نصف س�اعة صباحا ومس�اءا لالعب
س�ليمان فياض والالعبة زمن حسين
للتعود عىل األدوات ومكان املنافسات.
وقالت رئي�س اتحاد القوس والس�هم
كوثر حسين :ان�ه تم فح�ص املعدات

الالعبان أمري صباح وحيدر جالوي
ينضمان ألمانة بغداد
بغ�داد /متابعة ال�زوراء :/تعاقد نادي أمانة بغ�داد مع العبني جديدين
ضمن خطة تعاقداته تحضريا للموسم املقبل.
وقال مدير املكتب اإلعالمي للنادي عدي صبار :ان اإلدارة أنهت تعاقدها
م�ع الالعبني نبي�ل صباح قادما من نفط الوس�ط وحيدر جالوي قادما
م�ن نفط البرصة .الفتا أن ضم الالعبين بتوصية من املدر الفني جمال
عيل.
وبين :أن التحاق الالعبني بالفريق تعد الصفقتني إضافة نوعية وترميم
جي�د لخط�وط الفريق ،حيث س�عى الكابتن جمال عيل عىل س�د بعض
املراكز الفارغة وتعزيز البعض االخر ممن يشعر بأن هناك ثمة ضعفا.
وأوضح :أن الفريق بارش منذ األس�بوع املايض تدريباته يف ملعب النادي
وامل�درب بات يملك فك�رة جيدة عن وض�ع الالعبني ،ونأم�ل ان تكتمل
الصفوف بشكل تام لتبدأ مرحلة األعداد البدني بشكل مكثف.

إعالمنا الرياضي
االتحاد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية قدم أحر
التعازي وخالص املواساة إىل األرسة الصحفية
واإلعالمي�ة لوف�اة الزمي�ل مزاحم ع�ايص أثر
مضاعف�ات فايروس كورون�ا اللعني ،مبتهلني
إىل الباري جل يف عاله أن يتغمده بواسع رحمته،
ويغف�ر له ويس�كنه فس�يح جناته ،ويله�م أهله
وذوي�ه الصرب والس�لوان وإنا لل�ه وإنا إلي�ه راجعون ،كم�ا نعى وزير
الشباب والرياضة عدنان درجال رحيل الصحفي الخلوق مزاحم عايص،
حيث اكد درجال يف بيان له :ببالغ االىس والحزن تلقينا نبأ وفاة املغفور
ل�ه الصحف�ي الريايض املع�روف مزاحم ع�ايص ،ندعو الل�ه ان يتغمد
الفقيد برحمته الواس�عة ويس�كنه فس�يح جنانه ويلهم اهله ومحبيه
الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
*****************
عض�و املكتب االعالم�ي لنادي الح�دود الريايض
الزميل زي�د الزيدي اعلن انتصاره عىل فايروس
كورونا املس�تجد الذي اصابه قبل مدة ليس�ت
بالقصيرة ،خال�ص االمني�ات للزمي�ل العزيز
الزي�دي بالش�فاء الت�ام وان يلبس�ه رب العزة
واالجالل ثوب الصحة والعافية ،وان يعود ملمارس�ة
عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
********************
الزميل الصحف�ي عيل الالمي ال�ذي يعمل يف دولة
قطر اعلن اصابته بفايروس كورونا املس�تجد،
امنياتن�ا الصادق�ة بالش�فاء العاج�ل للزمي�ل
العزيز الالمي وان يلبس�ه الرحمن ثوب الصحة
والعافي�ة التامتين ،وان يع�ود ملمارس�ة عمله
املهني من جديد خالل االيام املقبلة.

األرضية واألجواء مضيفا اىل ان الالعبني
ب�ارشوا حاليا يف التدري�ب عىل املالعب
املختلفة عىل حسب نوع الفعالية التي
يمارسونها مثل الرمي جلوس والرمي
وقوف واالركاض.
وذك�ر باق�ر :ان املنتخ�ب على أت�م
الجاهزية للمش�اركة والتنافس بروح
معنوي�ة عالي�ة وبدون إصاب�ات تذكر
واعدا الجمهور بالحصول عىل اوس�مة
ملونة

لقاءات باراوملبية

واألدوات املس�تخدمة يف الس�باق.
مبينة :ان الفريق بارش وحسب الوقت
املخصص له وهو ساعة واحدة لتجربة
كل م�ن ق�وس ( )Compoundوقوس
( )Recurveلضبط املس�افة والعدسة
واألوت�ار والتعود عليه�م قبل الرشوع
باملنافسات الرس�مية.وأضافت كوثر:
ان املنافس�ات الرسمية س�تنطلق يوم
 29 – 28 – 27اب الح�ايل بمش�اركة
الالعب�ة زم�ن حسين وذل�ك بفعالية
القوس ( ) Recurveوالالعب س�ليمان
فياض بفعالية القوس ()Compound
متمني�ة لهما تحقي�ق مراتب متقدمة
بالدورة.واس�تمر فريق ألع�اب القوى
باالس�تعداد للمش�اركة يف س�باقات

ال�دورة حي�ث م�ارس تدريب�ات القوة
داخ�ل القري�ة الباراملبي�ة بع�د أن لجأ
املرشف�ون على الفري�ق اىل اس�تخدام
قاع�ة الحدي�د بالقري�ة الباراملبي�ة
لتدريب الالعبين وإعادتهم اىل حالتهم
البدني�ة الت�ي تأثرت بس�بب س�اعات
الرحل�ة الطويلة.واك�د رئي�س اتح�اد
العاب الق�وى ،مهدي باقر ،عىل أهمية
اس�تعادة اللياق�ة البدني�ة لالعبني بعد
اإلره�اق والتع�ب جراء الس�ف .مبينا:
أن رفع الحمل التدريبي سيتم تدريجيا
وحس�ب توجيه�ات املدربني.وأضاف:
بع�د تمري�ن الحديد توج�ه الالعبني يف
الي�وم الثان�ي اىل امللع�ب األوملبي الذي
س�تجري علي�ه املنافس�ات لتعود عىل

عقد رئيس اللجنة الباراملبية مجموعة
من اللقاءات الثنائية مع رئيس اللجنة
املغربية ورئيس اللجنة املاليزية وتلقى
رس�الة من اللجنة الباراملبي�ة اإليرانية
وكذلك اللجنة الباراملبية السورية لعقد
اجتم�اع على هام�ش ال�دورة يبحث
في�ه الجانب�ان إقامة اتفاقي�ة تعاون
مشرتك حيث تم التواصل بني الطرفني
وس�يعقد االجتم�اع خلال اليومين
املقبلني.وذكر رئي�س اللجنة الباراملبية
عقي�ل حمي�د :ان اللق�اءات تناول�ت
البط�والت الباراملبي�ة وس�بل التعاون
فضال عن ادام�ة التواصل حيث تمتلك
اللجن�ة الباراملبي�ة الوطني�ة عالق�ات
واسعة مع نظرياتها العربية واألجنبية
والس�يما ان العراق يتبوء منصب نائب
رئيس االتحاد العربي لكافة الفعاليات
الباراملبية .وتابع حميد :ان ثمة لقاءات
عدة س�تحقق عىل هامش الدورة حيث
س�نلتقي رئي�س اللجن�ة الباراملبي�ة
االس�يوية ورئي�س اللجن�ة الباراملبية
الدولية فق�د تم تحديد املوعد مس�بقا
وذل�ك لحل بعض املعضالت التي تتعلق
بالقوانني والتعليمات والتصنيف الطبي
فضلا عن مش�كلة قان�ون االتحادات
مشريا اىل ان اللجنة الباراملبية الوطنية
س�تطرح املوضوع على طاولة اللجنة
الدولية كون بعض فقرات هذا القانون
تتعارض مع التضام�ن الدويل وقوانني
اللجنة الباراملبية الدولية.
ونفى حمي�د وجود اجتم�اع للجمعية
العمومية الباراملبي�ة يقام عىل هامش
ال�دورة ،وذك�ر ان االجتم�اع س�يعقد
يف ش�هر ترشين الثاني من ه�ذا العام
 2021يف الصني.

اإلصابة تبعد حممد محيد وحممد داود عن مباراتي كوريا اجلنوبية وإيران
بغداد /الزوراء
َ
ُ
ح�ارس منتخبنا الوطن�ي لكرة
تع�رض
الق�دم محم�د حمي�د ،والالع�ب محم�د
داود ،لإلصابة أثن�اء تدريبات املنتخب يف
معسكر تركيا ،س�تبعدهما عن مباراتي
كوريا الجنوبية وإيران ضمن التصفيات
اآلسيوية بداية الشهر املقبل.
َ
وقال املنس�ق اإلعالمي ملنتخبنا الوطني،
هش�ام محم�د :إن الفحوص�ات الطبية،
التي أجريت للحارس محمد حميد ،أثبتت
بس�حب يف الوتر األخييل
تعرضه إلصابة
ٍ
وهو بحاجة إىل راح ٍة من ( 7إىل  )10أيام،
وس�يكون خارج قائمة منتخبنا الوطني
النهائية ملباراتي كوريا الجنوبية وإيران.

َ
وأض�اف محم�د :ان امللاك التدريب�ي
ملنتخبن�ا الوطني وجه الدع�وة للحارس
(أحمد باس�ل) ليح�ل بدالً م�ن الحارس
(محمد حميد) يف قائمة الوطني ملباراتي
التصفيات اآلسيوية.
َ
وتابع املنس�ق اإلعالمي ملنتخبنا الوطني:
ان الالع�ب (محم�د داود) أصي�ب أيض�ا
بالت�وا ٍء بالكاح�ل ،وهي نف�س اإلصابة
الس�ابقة ل�ه ،ويف القدم نفس�ها ،والتي
س�بق أن أجرى لها تداخالً جراحياً ،وهو
اآلخ�ر بحاجة للراح�ة ملدة عشرة أيام،
وس�يغيب كذل�ك ع�ن القائم�ة النهائية
ملباراتي التصفيات املؤهلة ملونديال قطر
.2022

محودي وعلك يبحثان التحضريات األخرية
لبطولة النخبة الدولية باملواي تاي

تاالييتش  :فخور برتشيحي لقيادة فريق القوة اجلوية
يف املوسم املقبل
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بحث رئي�س اللجنة األوملبية الوطنية العراقية
رعد حمودي ،صباح امس االثنني ،التحضريات
األخيرة لبطولة النخب�ة الدولي�ة باملواي تاي
للمحرتفني ،مع رئيس االتح�اد العراقي للعبة
الس�يد مصطفى جب�ار علك.وأوع�ز حمودي
باهتمام إس�تثنائي باس�تقبال وإقامة الوفود
العربي�ة الت�ي ستش�ارك يف ال�دورة الثالث�ة
للبطولة التي س�تحتضنها مدينة السليمانية،
بكردستان العراق ،خالل املدة من األول ولغاية
الخامس من شهر أيلول املقبل.وقال حمودي:
ان نج�اح البطوالت الدولية ،العربية والقارية،
التي يستضيفها العراق تعيد الصورة املرشقة

للرياض�ة العراقي�ة يف عموم املش�هد الريايض
العربي.م�ن جانبه قال رئي�س االتحاد ،رئيس
اللجنة املنظم�ة للبطولة مصطفى جبار علك:
ان مش�اركني م�ن أثنت�ي عرشة دول�ة عربية
سيتنافس�ون بالعبني ،محرتفين ،حرصا ً عىل
وفق تصنيفات االتحاد العربي للمواي تاي.
وبّي�نّ علك :ان االتحاد العربي للعبة س�يتكفل
بتكاليف تذاكر س�فر الوف�ود ونفقات اإلقامة
فيما سيهيئ العراق املس�تلزمات األخرى.هذا
وستشارك  12دولة يف منافسات البطولة هي
مرص واملغ�رب والجزائ�ر وس�وريا واالمارات
واألردن ولبن�ان وفلس�طني واليم�ن وليبي�ا
وموريتانيا باالضافة للعراق.

بغداد /امري رسول
اكد املدرب الكرواتي دراغان تاالييتش انه
فخور بأن يكون مرش�حا لقي�ادة القوة
الجوية يف املوسم القادم .
واصاف :ان القوة الجوية من الفرق التي
لها تاريخ كبري يف العراق و الفريق يحوي
عىل العبني جيدين سأكون فخور بقيادة
الفريق يف املوسم القادم .
وحصل تاالييتش عىل بطولة دوري ابطال
اس�يا مع االتحاد الس�عودي سنة 2004
واملدرب الس�ابق لفريق الوحدات االردني
ونج�ح بقي�ادة الفري�ق للف�وز برباعية
تاريخية وهي درع االتحاد االردني وكأس
الك�ؤوس وال�دوري االردن�ي للمحرتفني
وكأس االردن .

وم�ن جانب�ه ،أك�د قائ�د الق�وة الجوية
ورئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الق�وة
الجوي�ة الفريق ،ش�هاب جاهد :أن األيام
القليل�ة املقبل�ة س�يتم اإلعالن عن اس�م
امل�درب ال�ذي س�يقود دف�ة الفري�ق يف
منافسات املوسم املقبل.
وق�ال جاه�د إن” الهيئة اإلداري�ة للنادي
اجتمعت امس االثنني لدراس�ة األس�ماء
املطروح�ة على طاول�ة االدارة واختي�ار
األفضل بم�ا يخ�دم النادي ويتلاءم مع
الرؤي�ة املس�تقبلية للادارة” ،مبينا ً أن”
األي�ام القليلة املقبلة س�يتم اتخاذ القرار
الحاسم الذي س�يكون يف مصلحة النادي
بالدرجة االوىل”.
واض�اف جاه�د أن” األس�ماء والعروض

كثيرة على طاول�ة االدارة وكله�ا م�ن
األسماء الكبرية واملحرتمة ولكن منها من
اليلب�ي طموح النادي ،لذا فهنالك تفتيش
وتمحي�ص دقي�ق الختي�ار من س�يقود
الفريق األول يف املوس�م املقب�ل” .الفتا ً اىل
أن” املوس�م الجدي�د ليس س�هالً وهناك
منافس�ات مهم�ة وبالت�ايل ف�إن الفريق
بحاجة اىل مدرب عارص الدوةري العراقي
واحتك ب�االدارات املحلي�ة ولديه الخلفية
الواضحة عن النادي “.
وتاب�ع جاه�د أن” الحظ�وظ متس�اوية
للمدرب االجنبي واملحيل واالختيار ملن هو
سيرَ ٌ
أفضل “ ،مشريا ً إىل أن “ االدارة لديها ِ
ٌ
ذاتية ملدربني أجانب من كرواتيا والربازيل
وهولندا باالضافة اىل مدربني محليني”.

الرياضي
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

تعادل مثري بني الريال وليفانيت وغنابري يقود بايرن لفوز صعب على كولن
انتهت مباراة ريال مدريد ومضيفه
ليفانتي املثرية بنتيجة التعادل 3-3
يف املرحلة الثانية من مسابقة الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وتناوب الفريقان عىل تبادل التفوق
بالنتيجة بأكثر من مناسبة قبل أن
تنتهي بتعادل عادل بني الطرفني.
وجاءت أهداف ريال مدريد بفضل
الويلزي غاريث بيل ( )5والبديل
الربازييل فينيسيوس جونيور (73
و ،)85فيما دوّن ثالثية ليفانتي كل
من مارتي وكامبانا وروبر ( 46و57
و.)79
ورفع ريال مدريد رصيده إىل أربع
نقاط مقابل نقطتني ملنافسه.
غنابري نجم الجولة الثانية
ـ أهدى سريج غنابري فريقه بايرن
ميونيخ فوزه األول يف الدوري األملاني
لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد يوليان
ناغلسمان ،وجاء بشق األنفس عىل
ضيفه كولن  2-3يف املرحلة الثانية.
وكان النادي البافاري استهل مشواره
يف الدوري مع املدرب السابق لاليبزيغ
الذي حل بدالً من هانزي فليك املنتقل
لتدريب املنتخب األملاني ،بتعادل مع
بوروسيا مونشنغالدباخ .1-1
لكن بايرن دخل اللقاء بمعنويات
مرتفعة بعد تتويجه بأول ألقابه
للموسم إثر تتويجه بالكأس السوبر
األملانية ،قبل أن يضيف عىل حساب
كولن الفوز الثاني بقيادة ناغلسمان.
وكان بايرن األخطر يف بداية اللقاء
وحصل عىل فرصة ذهبية الفتتاح
التسجيل عرب توماس مولر بعد تمريرة
من البولندي روبرت ليفاندوفسكي،
لكن الكرة المست القائم )8(.
وواصل النادي البافاري أفضليته
وحصل عىل فرص عدة الفتتاح
التسجيل أبرزها لنيكالس زوله بعد
لعبة فنية رائعة لكن الحارس تيمو
هورن تألق وحرمه من الوصول اىل
الشباك )24(.
وبعد معاناة كبرية يف الشوط األول،
استهل بايرن الثاني بأفضل طريقة
وافتتح التسجيل بعد خمس دقائق
بفضل البديل جمال موسياال الذي
توغل يف الجهة اليرسى وتالعب بالدفاع
قبل أن يعكس الكرة إىل ليفاندوفسكي،
فأودعها األخري الشباك )50(.
واعتقد بايرن أنه حسم الفوز عىل
كولن حني أهداه غنابري الهدف

الثاني يف الدقيقة  58بعد عرضية من
مولر عجز املدافع اإلسباني خورخي
مريي عن اعرتاضها ،لكن كولن رفض
االستسالم وقلص الفارق بعد دقيقتني
فقط برأسية من الفرنيس أنتوني
موديست بعد عرضية من يوناس
هكتور )60(.
واكتملت صدمة  20ألف متفرج يف
مدرجات «أليانتس أرينا» حني خطف
ثوان معدودة عرب
كولن التعادل بعد
ٍ
مارك أوث بعد تمريرة من النيجريي
كينغسيل أيهيزيبوي ( ،)62إال أن
غنابري فرض نفسه نجم املباراة
بإعادة النادي البافاري إىل املقدمة
بهدفه الشخيص الثاني بتسديدة قوية
بعد تمريرة من جوشوا كيميش (.)71
وكان ليفاندوفسكي قريبا ً من توجيه
الرضبة القاضية للضيوف بعد مجهود
من موسياال ومولر ،لكن الحظ عانده
بعدما ارتدت الكرة من العارضة
)74(.
تشيليس يتجاوز أرسنال دون عناء
ـ تجاوز تشيليس دون عناء مضيفه
أرسنال ليزيد معاناة كتيبة أرتيتا يف
الدوري اإلنكليزي.
ونجح تشيليس يف حسم ديربي لندن
بثنائية نظيفة يف املرحلة الثانية من
مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ولم يجد تشيليس صعوبة كبرية يف

تجاوز أصحاب األرض بهديف البلجيكي
روميلو لوكاكو وريس جيمس د (15
و.)35
وهذا الفوز الثاني ألبطال أوروبا يف
املسابقة بعد تجاوزهم كريستال
باالس  0-3يف املرحلة األوىل ،بينما
خرس أرسنال أمام برنتفورد  0-2يف
املواجهة األوىل أيضاً.
توقف مباراة نيس ومرسيليا
ـ توقفت مباراة نيس وضيفه مرسيليا
بسبب اقتحام الجماهري أرض امللعب
ومواجهة العب الخصم ديميرتي
باييت قبل اندالع اشتباكات ،يف ختام
املرحلة الثالثة من الدوري املحيل.
وأوقف الحكم املباراة بعدما اقتحم
عدد من مشجعي نيس أرض امللعب يف
الدقيقة  ،75عندما رمى العب مرسيليا
باييت نحو املدرجات واحدة من
الزجاجات البالستيكية التي كانت ترمى
عليه يف كل مرة ينفذ رضبة ركنية.
أشعل ذلك غضب جماهري أصحاب
األرض ما أدى إىل نزول البعض منهم
إىل أرض امللعب ملهاجمة باييت ،ما دفع
الحكم إىل توقيف اللقاء وإرسال الالعبني
إىل غرف تبديل املالبس.
ً
أرضا بعد أن أصابته
سقط باييت
إحدى الزجاجات قبل أن ينهض
ويرميها نحو املدرجات .توجه زمياله
اإلسباني ألفارو غونزاليز وماتيو

غيندوزي نحو املدرج الذي رميت منه
الزجاجة ملخاطبة الجماهري ،قبل أن
يتوجه إليهم ً
أيضا الربازييل دانتي قائد
نيس ملحاولة تهدئتهم.
حاول رجال األمن ذوي السرتات
الصفراء صد الجماهري ،لكن وقعت
اشتباكات باأليادي وشجار يف أماكن
مختلفة من امللعب بني العبي الفريقني
واملشجعني والعاملني.
وبدا املدرب األرجنتيني ملرسيليا
خورخي سامباويل غاض ًبا ويحاول
االشتباك مع أحدهم وحاول زمالؤه يف
الجهاز الفني إبعاده.
وقبل صافرة البداية ،دخل العب
نيس السابق كيفن أنان أرض امللعب
عىل الكريس املتحرك وسط تصفيق
الجماهري والالعبني .كان قد أصيب
بشلل جزئي يف حادث سيارة أنهى
مسريته يف عام .2013
وكانت النتيجة تشري اىل تفوق نيس
بهدف دون رد قبل التوقف سجله
الدنماركي كاسرب دولربغ بصدره
من أمام املرمى إثر عرضية من البديل
السويرسي جوردان لوتومبا الذي
وصلته الكرة من الجزائري هشام
بوداوي بعد أن افتكها من الخصم يف
منتصف امللعب )49(.
وانتهى ديربي الجنوب باعتبار
مارسيليا خارسا ً

تضارب التقارير بشأن رحيل رونالدو قبل إغالق سوق االنتقاالت
عادت قضية رحيل الربتغايل كريستيانو
رونالدو عن يوفنتوس لتطفو عىل السطح
مجددا ً قبل انطالق مباراة يوفنتوس
وأودينيزي يف الدوري اإليطايل.
وغاب رونالدو هداف الدوري اإليطايل عن
قائمة يوفنتوس األساسية التي تخوض
لقاء أودينيزي يف املرحلة األوىل من مسابقة
الدوري اإليطايل.وغرّد الصحفي فابريزيو
رومانو ّ
أن غياب رونالدو جاء بناء عىل
ً
طلبه مربرا ذلك برغبته يف إيجاد حلول يف
السوق خالل األيام املقبلة.

ور ّد التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس
يوفنتوس يف ترصيحات تناقلتها
وسائل اإلعالم ّ
أن رونالدو مستمر مع
البيانكونريي بنسبة مئة باملئة.وارتبط
رونالدو منذ أيام بالعودة إىل ريال مدريد
اإلسباني قبل أن ينفي ذلك اإليطايل كارلو
أنشيلوتي مدرب الفريق ،ليخرج رونالدو
عن صمته يف بيان مطوّل أبدى من خالله
انزعاجه إثر الزج باسمه يف العديد من
وسائل اإلعالم وأخبار االنتقاالت.وال تبدو
الخيارات كثرية يف حال رغبة رونالدو

علياء عيسى تنال شرفاً يف األلعاب الباراملبية

قالت علياء عيىس ،أوّل رياضية يف فريق الالجئني
الباراملبي ،إن مشاركتها يف ألعاب طوكيو «رشف» لها
وحثت النساء املعوقات األخريات عىل االنخراط أكثر
بالرياضة.
وستكون عيىس أحد حاملَني لعلم فريق الالجئني يف حفل
افتتاح األلعاب الباراملبية اليوم الثالثاء يف طوكيو ،بعد
تأجيلها ملدة سنة بسبب تفيش فريوس كورونا.
عيىس البالغة  20سنة واملولودة يف اليونان لعائلة
سورية ،ستنافس يف مسابقة رمي العصا وتأمل أن
تسري رياضيات أخريات عىل طريقها.
قالت يف مؤتمر صحايف« :أنصح النساء األخريات اللواتي
يعانني من إعاقات بعدم البقاء يف املنزل ،محاولة ممارسة
الرياضة كل يوم وأن يخرجن إىل العالم .آمل يف أن أكون
املثال لهن».تابعت الفتاة التي تويف والدها عندما كانت
بعمر السادسة عرشة اثر معاناته مع الرسطان« :لم
أتوقع يف حياتي أن أشارك يف األلعاب الباراملبية ،وأن أكون

بالرحيل بعد نفي ريال مدريد ،خاصة
ّ
وأن معظم األندية قد عززت صفوفها
مع بدء انطالق أبرز املسابقات األوروبية،
باإلضافة إىل املشاكل املالية التي تعاني
منها أكرب األندية بسبب جائحة كورونا.
ويملك رونالدو ( 36عاماً) شعبية كبرية يف
العالم أجمع وسيكون الحصول عىل خدماته
صفقة كبرية ألي فريق خاصة ّ
وأنه
مستمر بتقديم أداء فني
مرتفع رغم تقدمه
يف العمر.

أوّل سيدة يف فريق الالجئني
هنا يف ألعاب طوكيو .هذا
رشف كبري يل».
عندما كانت بعمر
الرابعة ،أصيبت
عيىس بمرض
الجدري الذي
ّ
أرض بجهازها
العصبي .تستخدم
متحركا ً
كرسيا ً
راهنا ً وتجد صعوبة يف
التح ّدث.
بدأت ممارسة الرياضات
الباراملبية قبل ثالث سنوات،
وتخضع لتمارين مسابقة رمي
العصا منذ سنتني.
ستحمل علم فريق الالجئني اليوم الثالثاء مع
السباح عباس كريمي الناشئ يف أفغانستان.
وهذه املرة الثانية يشارك فريق لالجئني يف األلعاب
الباراملبية ،بعد ريو .2016
قالت رئيسة بعثة الفريق إيليانا رودريغيس اليوم الثالثاء
إن ستة باراملبيني يمثلون « 82مليون نازح حول العالم»
ويريدون بعث رسالة أمل».
تحدثت رودريغيس عن «امتناننا للدول التي تأوي
الالجئني ونشجع الدول القادرة عىل دعم الالجئني
القيام بذلك».
تابعت« :نأمل أن تكون هذه رسالة قوية يمكننا
تركها أيضا ً للشعب الياباني».
منحت اليابان ،ثالث أكرب قوة اقتصادية يف العالم ،حق
اللجوء لـ 47شخصا ً عام  ،2020ما يزيد عن  %1من
طلبات اللجوء الواردة اليها ،بحسب أرقام رسمية.

بعد رفضه استئناف املواجهة مع
مضيفه نيس بعد توقفها بسبب
اشتباكات عنيفة بني أنصار نيس
والعبي مارسيليا ،وكانت النتيجة
حينها تشري إىل تقدم نيس بهدف دون
مقابل.
وبعد املشاورات توصل حكم اللقاء إىل
قرار باستئنافها لكن أوملبيك مارسيليا
رفض ذلك ليعتربه الحكم خارساً.
فريتو يمنح مورينيو البداية املثالية
ـ أحرز جوردان فريتو هدفني ليقود
روما للفوز  1-3عىل فريقه السابق
فيورنتينا يف الجولة األوىل بالدوري
اإليطايل ،يف مواجهة أنهاها كل فريق
بعرشة العبني.
ُ
وطرد بارتلومي دراجوفسكي حارس
فيورنتينا بعد تدخل عىل تامي أبراهام
الوافد الجديد لروما يف الدقيقة  ،17يف
بداية سيئة للفريق الضيف مع املدرب
فينشنزو إيطاليانو.
واستغل روما ،بقيادة مدربه جوزيه
مورينيو ،التفوق العددي باالستاد
األوملبي يف العاصمة عندما افتتح
هنريك مخيتاريان التسجيل يف الدقيقة
.26
وتحول الزخم لصالح فيورنتينا بطرد
نيكولو زانيولو يف مشاركته األوىل يف
التشكيلة األساسية لروما منذ أكثر
من عام ،بعد ابتعاده لفرتة طويلة
لإلصابة لحصوله عىل اإلنذار الثاني
بعد االسرتاحة مبارشة.
وأدرك نيكوال ميلنكوفيتش التعادل
للفريق الضيف عند مرور ساعة من
اللعب.
وزاد روما إيقاعه ومرر مخيتاريان
كرة إىل فريتو ليضيف الهدف الثاني،
قبل أن يجعل الالعب الفرنيس النتيجة
 1-3مع تبقي  11دقيقة عىل النهاية.
ويف وقت سابق ،أحرز لورينتسو
إنسيني وإلجيف إملاس هدفني ليفوز
نابويل -2صفر عىل ضيفه فينتسيا،
رغم طرد فيكتور أوسيمن مهاجم
نابويل يف الشوط األول.
وعوض بولونيا تأخره مرتني ليفوز
 2-3عىل ضيفه سالرنيتانا بفضل
هديف لورينتسو دي سيلفسرتي وهدف
ماركو أرناوتوفيتش.وأنهى بولونيا
املباراة بتسعة العبني بعد طرد روبرتو
سوريانو ويردي شوتن يف الشوط
الثاني فيما ُطرد شتيفان شرتاندبريج
العب سالرنيتانا يف الشوط األول.
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شكوك حول مشاركة ديباي أمام خيتايف

بات برش�لونة مهد ًدا بخس�ارة أحد العبيه البارزي�ن أمام خيتايف،
ضم�ن الجولة الثالثة من الليجا ،بس�بب اإلصابة ،بحس�ب تقرير
صحف�ي كتالوني.فق�د ذك�رت صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و أن
ممفيس ديباي ،مهاجم برش�لونة ،عانى من إصابة خالل التعادل
مؤخ�رًا م�ع أتلتيك بيلب�او ( ،)1-1يف الجول�ة الثانية م�ن الليجا.
وأشارت إىل أنه اشتكى من كاحله ،عقب تسجيله هدف البلوجرانا
الوحي�د يف اللق�اء ،حيث عاد إىل امللعب يعرج بع�د االحتفال بزيارة
ً
شيئا ما ال يعمل يف ساقه ،بعد تسديدة
الش�باك.وأومأ ديباي إىل أن
أخ�رى كاد أن يح�رز من خالله�ا الهدف الثاني لربش�لونة.وقالت
الصحيفة إن النادي لم يعلن رسميا طبيعة إصابة الدويل الهولندي،
ألنها “آالم بس�يطة ناتجة عن املجه�ود” ،وال ينبغي منحها أهمية
أكرب ،لكن األمر يتطلب بعض الحذر.وأضافت موندو ديبورتيفو أن
برش�لونة ال يملك عد ًدا مناس ًبا من املهاجمني ،يف ظل رحيل ليونيل
مييس وإصابة سيرجيو أجويرو وعثم�ان ديمبيل.ومن املتوقع أن
ً
حارضا مع البلوجرانا ،يف املباراة املقبلة ،كما
يكون فيليب كوتينيو
أن يوسف ديمري قد يحصل عىل فرصة البدء أساس ًيا يف الهجوم ،إذا
لم يكن ديباي جاه ًزا.

رادونيتش من مرسيليا إىل بنفيكا

انتقل املهاجم الرصبي نيمانيا رادونيتش من مرس�يليا الفرنيس إىل
بنفيكا الربتغايل عىل سبيل اإلعارة كما أعلن األخري.
وأصدر نادي العاصم�ة الربتغالية ً
بيانا أكد فيه عىل أنه “توصل إىل
اتفاق مع مرس�يليا من أجل انتقال الالعب نيمانيا رادونيتش الذي
وقع عق ًدا حتى حزيران/يونيو  2022عىل سبيل اإلعارة” مش ً
ريا إىل
أن تقديم الالعب رسم ًيا اىل وسائل اإلعالم “سيتم قري ًبا”.
وذكرت وسائل إعالم برتغالية أن عقد اإلعارة يتضمن بن ًدا إلمكانية
الشراء مقاب�ل  7ماليني ي�ورو ،وأش�ارت صحيفة “اب�وال” إىل أن
الالعب أجرى أول حصة تدريبية أمس االثنني بعد اجتيازه الفحص
الطبي.
ويأتي نبأ التعاقد مع رادونيتش بعد انتقال مهاجم بنفيكا األملاني
لوكا فالدشميدت إىل صفوف فولفسبورغ مقابل  12مليون يورو.
وانضم فالدشميدت الذي شارك يف  7مباريات دولية مع املانشافت
بعق�د ملدة أرب�ع س�نوات ،علمًا أن فولفس�بورغ سيش�ارك خالل
املوسم الحايل يف مسابقة دوري أبطال أوروبا.

زفرييف بطالً لدورة سينسيناتي وآشلي بارتي حترز لقب السيدات

توج األملاني ألكسندر زفرييف ،الخامس عاملياً،
بلقب بطولة سينسيناتي للتنس بفوزه يف
النهائي عىل الرويس أندري روبليف بمجموعتني
دون رد.وحسم األملاني املباراة أمام روبليف
السابع عامل ًيا بنتيجة .3-6 ،2-6وقال زفرييف
بعد الفوز« :قبل أسبوعني لم أكن ألقول أن هذه من
أفضل الدورات بالنسبة يل ،ولكن اآلن أصبحت حتمًا من
الدورات املفضلة وآمل أن تبقى كذلك يف السنوات الـ-10
 15املقبلة».وأضاف األملاني« :نعرف بعضنا منذ سن
الـ .11أنت تبتسم اآلن ولكن أعرف ما تشعر
به ،ولكن أنا متأكد أن االلقاب ستأتي،
ليس فقط املاسرتز ولكن غراند سالم
ً
أيضا .أنت من أقرب ،إن لم تكن
أقرب األصدقاء إىل ضمن منافسات
رابطة املحرتفني».
وقدم زفرييف انطالقة قوية
للمباراة كارسًا إرسال منافسه
يف الشوطني االفتتاحي والثالث
قبل أن يميض ويحسم املجموعة
األوىل .2-6
جدد ذلك يف الشوطني األول
والرابع من الثانية قبل أن
يتقدم  2-5وتكون الفرصة
سانحة لحسم اللقب عند
شوط إرساله .إال أنه خرس يف
أول فرصة كرس حصل عليها
الرويس يف املباراة .لكن االنتظار
لم يدم طويالً كونه رد التحية يف
الشوط التاسع حاسمًا املجموعة
.3-6ورغم أن روبليف حقق
رضبات رابحة أكثر من األملاني (18
مقابل  ،)16إال أنه ارتكب  19خطأ

ً
مبارشا مقابل  6فقط لزفرييف.
بارتي بطلة سينسيناتي
ـ أحرزت األسرتالية آشيل بارتي ،املصنفة أوىل عاملياً ،لقب
بطولة سينسيناتي األمريكية عقب فوزها يف النهائي عىل
السويرسية جيل تيخمان بمجموعتني دون مقابل.
وحسمت املصنفة أوىل عامليا ً املواجهة يف ساعة و 10دقائق
بواقع  3-6و.1-6وجاءت املجموعة األوىل متقاربة بني
الالعبتني ،إذ حافظت كل منهما عىل شوط إرسالها قبل
أن تتمكن بارتي من الكرس يف الثامن وتحسمها لصالحها
ً
مختلفا كل ًيا ،إذ
يف التاسع .3-6إال أن سيناريو الثانية كان
هيمنت األسرتالية من البداية كارسة إرسال منافستها يف
الشوط االفتتاحي قبل أن تكرر ذلك مرتني لتتقدم -5صفر
وتكون الفرصة سانحة لحسم املباراة عىل إرسالها ،إال أنها
خرست الشوط السادس ،قبل أن تحسم املواجهة عىل إرسال
منافستها .1-6وأنهت بارتي املباراة مع  28رضبة ناجحة
مقابل  12فقط لخصمتها ،كما ارتكبت أخطاء مبارشة أقل
من السويرسية ( 21مقابل .)26

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7549 :الثالثاء  24آب 2021

مصر :إخالء سبيل الصحفي عبد اهلل مجعة
وجتديد حبس خالد غنيم على ذمة القضية 558

القاهرة  /متابعة الزوراء:
أعل�ن املرك�ز اإلقليم�ي للحق�وق والحريات ،ص�دور قرار إخالء س�بيل املص�ور الصحفي
املرصي ،عبدالله جمعة ،بتدابري احرتازية عىل ذمة التحقيقات ،ىف القضية رقم  558لس�نة
 2020حرص أمن دولة.بينما قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة إرهاب ،تجديد
حبس اإلعالمي خالد غنيم ،ملدة  45يوما ً احتياطياً ،عىل ذمة نفس القضية رقم  558لسنة
 2020حصر أمن دولة عليا.وتعذر حضور خالد غنيم للمرة الثالثة ،ويتم التجديد له بدون
عرض أوراق القضية ،بعد أكثر من عام وأربعة أش�هر من حبس�ه احتياطياً ،ويواجه غنيم
يف القضي�ة املحبوس عىل ذمتها ،اتهامات ببث ونرش وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ،إس�اءة
استخدام وسيلة من وس�ائل التواصل االجتماعي فيسبوك ،ومشاركة جماعة إرهابية مع
العلم والرتويج ألغراضها.ويف وقت سابق ،روت زوجة الصحفي خالد غنيم ،معاناة زوجها
يف الحب�س االحتياطي ألكثر من عام ،إذ ُقبض عليه يف  12إبريل/نيس�ان  ،2020ومعاناته
مس�تمرة حتى اآلن بعد قرارات استمرار حبسه.وطالبت الزوجة ،بتدخل نقابة الصحفيني
يف محاول�ة إلطلاق رساحه ،وعدم الوقوف أمام كونه ليس عض�وا ً بنقابة الصحفيني ،عىل
الرغ�م من عمل�ه يف الصحافة واإلعالم منذ عام  1999وحتى حبس�ه ،بين مواقع وجرائد
وقنوات.وألق�ي القب�ض على خال�د غنيم ،بعد تلقيه ش�كوى م�ن  8أطباء يري�دون عمل
مسحات خوفا ً من إصابتهم بفريوس كورونا الجديد ،ونرش غنيم تلك الشكوى عىل حسابه
الخ�اص عىل موقع التواصل االجتماعي ،وحذفها الحقاً.بعدها مبارشة تلقى غنيم ،مكاملة
من ضابط رشطة يطالبه بالتوجه إىل قس�م الرشط�ة ،وبالفعل امتثل غنيم للطلب وتوجه
إىل هناك ،ثم ظهر بعدها بحوايل أس�بوعني يف نيابة أمن الدولة مُ تهما ً عىل ذمة القضية رقم
 558لسنة  2020أمن دولة عليا.يبلغ عدد الصحفيني واإلعالميني املرصيني يف السجون76 ،
صحفي�ا ً وإعالميا ً نقابيا ً وغري نقابي ،حس�ب آخر حرص صادر ع�ن املرصد العربي لحرية
اإلعلام (منظمة مجتمع مدني مرصية).يش�ار إىل أن مرص مازال�ت يف مرتبتها املتأخرة يف
التصنيف العاملي لحرية الصحافة ،حس�ب تقرير منظمة مراس�لون بال حدود لعام ،2021
حي�ث حافظ�ت مرص عىل تراجعها يف املركز  ،166ويقي�م التقرير الوضع اإلعالمي يف 180
بل�دا ً انطالق�ا ً من منهجي�ة ُتقيم مدى تعددية وس�ائل اإلعلام واس�تقالليتها وبيئة عمل
الصحافيني ومس�تويات الرقابة الذاتية ،فضالً عما يحي�ط بعملية إنتاج األخبار من آليات
داعمة مثل اإلطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.مراسلون بال حدود،
أشارت أيضا ً إىل أن أكثر دول الرشق األوسط «استبداداً» ،السعودية ومرص وسورية ،كثفت
ممارس�اتها القمعية املتمثلة يف «تكميم الصحافة ،لتحكم قبضتها عىل وس�ائل اإلعالم يف
سياق جائحة كورونا ،حيث جاءت األزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميقة أصالً يف
هذه املنطقة» التي ال تزال األصعب واألخطر يف العالم بالنسبة للصحفيني.

صحفي أمريكي يشيد جبهود قطر الجالء األفغان

الدوحة /متابعة الزوراء:
أشاد صحفي من قناة أمريكية بالدور الفعال الذي لعبته قطر يف التكفل بالالجئني األفغان
من مغادرتهم بالدهم حتى وصولهم الدوحة.وقال إيان بانيل كبري املراسلني يف قناة “”ABC
األمريكي�ة إن الحكومة القطرية س�اعدت بش�كل ال يصدق يف إجالء أولئك الذين يخش�ون
عىل حياتهم من كابول.ونرش الصحفي واملراس�ل الذي س�بق أن غطى العديد من النزاعات
والحروب يف العالم تغريدة عرب فيها عن إعجابه بما قامت به الدوحة.وش�ارك إيان صورة
عن التكفل بأحد األطفال األفغان ،من حس�اب وزارة الدفاع القطرية ،وأشار إىل صحافتها
على موقع تويرت.ونرشت وزارة الدفاع القطرية والق�وات الجوية األمريية القطرية فيديو
لجن�ود يقومون بإجالء العائالت األفغاني�ة من كابول وصوالً إىل قطر.كما يتضمن الفيديو
أيضا ً صورا ً للتكفل بالالجئني وتوفري كافة س�بل الراحة والرفاهية ،حد أخذهم إىل منطقة
ماله.وكانت كالريس�ا وارد كبرية املراس�لني يف قناة “يس إن إن” األمريكية،
ألعاب ومدينة
ٍ
عربت عن ش�كرها وامتنانها مل�ا قامت به قطر من جهود إلجالئها ه�ي وزمالؤها ومئات
األفغان مع عائالتهم .وأبرزت املراس�لة التي حققت ش�هرة طاغية لدى تغطيتها األحداث
يف كابول منذ س�يطرة حركة طالبان عىل الوضع ،تفاصيل الس�اعات األخرية قبل وصولها
العاصمة القطرية الدوحة.ونرشت وارد عىل صفحتها املوثقة يف موقع تويرت والتي يتابعها
نحو نصف مليون شخص ،تفاصيل عملية اإلجالء من كابول.وكان عدد من الرؤساء وقادة
الدول عربوا عن امتنانهم ملا قامت به قطر عىل مدى األيام املاضية يف دعم جهود ،وعمليات
إجلاء الرعايا األجان�ب ،واملتعاونني املحليني ،مع الهيئات األممية والبعثات الدبلوماس�ية،
والقوات األجنبية يف العاصمة األفغانية كابول.
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أزمة الوقود حت ّد من قدرة وسائل اإلعالم على تغطية األحداث اللبنانية
بريوت /متابعة الزوراء:
تأثرت املؤسسات اإلعالمية يف لبنان
بأزم�ة الوقود واضطرت إىل تقليص
تغطيته�ا اإلخباري�ة يف البلاد للح ّد
األدنى ،بس�بب عدم قدرة مراسليها
على التنق�ل خصوص�ا يف املناطق
البعيدة عن بريوت.
وب�دأت بعض القن�وات التلفزيونية
باالعتماد عىل أش�خاص مستقلني
غير ثابتني لتغطية أح�داث عاجلة
يف مناطق يقيمون فيها ،مع رفض
مراسلي العاصمة التوجه إىل مكان
الح�دث ،لع�دم ق�درة املؤسس�ات
اإلعالمي�ة على تأمين متطلب�ات
تنقلهم.
وتمتل�ك العدي�د م�ن املؤسس�ات
اإلعالميّة العاملي�ة والدولية مكاتب
لتغطي�ة األحداث يف لبنان باإلضافة
إىل س�وريا الت�ي تقيد عم�ل اإلعالم
األجنبي.
وقال�ت مص�ادر داخلي�ة يف بع�ض
وس�ائل اإلعلام إن اإلدارات بات�ت
تلج�أ إىل التعاقد مع رشكات توزيع
محروق�ات لتأمين املحروق�ات
لسياراتها وسيارات العاملني فيها،
ّ
بالب�ث ،لكنه�ا تواج�ه
لالس�تمرار
تقنية أخرى منها مش�كلة انقطاع
اإلنرتن�ت بس�بب أزم�ة انقط�اع
الكهرباء ،األمر الذي يعيق استمرار
العمل.
وأعلن�ت وزي�رة اإلعلام يف حكومة
ترصي�ف األعمال من�ال عبدالصمد

أنه�ا أج�رت مجموع�ة اتص�االت
منذ األس�بوع املايض ب�كل الجهات
املعني�ة ،والتي يمكنه�ا تأمني مادة
البنزي�ن لإلعالميني وم�ادة املازوت
لوس�ائل اإلعلام ،الفت�ة إىل أن
“التنسيق ال يزال مستمرا”.
وقال�ت عبدالصم�د يف بي�ان ،إنه�ا
“أرس�لت كتاب�ا خطي�ا الخمي�س
امل�ايض إىل قائ�د الجي�ش العم�اد
جوزي�ف ع�ون ،ناش�دته في�ه
تخصيص كمية من املواد املصادرة
لوسائل اإلعالم والجسم اإلعالمي”.

كذل�ك اتصل�ت بوزي�ري الطاق�ة
والداخلي�ة يف حكوم�ة ترصي�ف
األعم�ال ريم�ون غج�ر ومحم�د
فهمي.
وأضاف�ت أن الجمي�ع أعرب�وا ع�ن
تضامنهم وتأييدهم ملطلب الوزيرة،
ولكنهم أشاروا إىل وجود صعوبة يف
الوقت الراهن.
وأعرب�ت ع�ن تفهمه�ا مناش�دة
املؤسس�ات اإلعالمي�ة والجس�م
اإلعالم�ي لها لتأمني مادتي املازوت
والبنزين ،مؤك�دة أنها لم ولن تقف

مكتوفة األيدي وستس�تمر يف طرق
أب�واب كل املعنيين إىل حين إيجاد
حل.
وتس�ببت هذه األزم�ة بتوقف البث
يف إذاع�ة “ص�وت الش�عب” ،الت�ي
تعاني من مشكلة تأمني املحروقات
ملحط�ات البث ،كما لتوليد الكهرباء
يف مقراتها.
وأعلنت اإلذاع�ة املقرّبة من الحزب
الش�يوعي اللبنان�ي يف بي�ان ع�ن
تعلي�ق برامجه�ا “بس�بب أزم�ة
املحروقاتَ ،
وت َع ُذر وصول الضيوف

إىل اإلذاعة”.
وأب�دت أمله�ا يف منش�ور له�ا عىل
صفحته�ا يف فيس�بوك“ ،أن ُت َح ْ
�ل
ُ
عاود
األزم�ة يف القريب العاجل كي ن ِ
بثن�ا للربامج التي اعتادت أن تنطق
ِبلِس�ان ح�ال املواط�ن اللبنان�ي”.
وقالت “إىل حني قضاء هذه الفرتة،
س�وف يتم اإلعالن عن إع�ادة بثها
للربامج”.
ويش�هد اإلعلام يف لبن�ان أزم�ة
مالي�ة تاريخية ،ترتاف�ق مع األزمة
االقتصادي�ة والسياس�ية يف البالد،
والت�ي ّ
صنفها البن�ك الدويل من بني
أس�وأ األزمات التي ش�هدها العالم
منذ منتصف القرن التاس�ع عرش،
وذل�ك م�ع انخف�اض قيم�ة اللرية
اللبناني�ة وارتف�اع أس�عار الس�لع
والخدمات بشكل جنوني.
وقد أجربت هذه األزمة املؤسس�ات
اإلخباري�ة بالقي�ام بتقلي�ص
العم�ل وتقلي�ل ع�دد املوظفين،
كذل�ك فق�د اعتمدت غ�رف األخبار
وصحفيون ،ممّن تأثروا باالنفجار
عىل املس�اعدات واملن�ح الدولية من
ّ
التمك�ن من مواصل�ة العمل.
أج�ل
وي�رى صحفي�ون أن االفتق�ار إىل
التمويل السيايس واإلعالنات يف ظل
اقتصاد منهار ،يجب أن يدفع هذه
املؤسس�ات إىل إع�ادة تقييم نماذج
التموي�ل الحالي�ة والتح�ول نح�و
“الصحاف�ة املس�ؤولة واملس�اءلة”
التي يطالب بها الجمهور اللبناني.

بعد زيادة رسوم ترخيص وسائل اإلعالم وجتاهل أزمتها

مرك��ز محاية وحرية الصحفيني يف األردن يطالب احلكومة بالرتاجع
عن تعديالتها اليت ال تتوافق مع املعايري الدولية
عمان /متابعة الزوراء:
أعل�ن مرك�ز حماي�ة وحري�ة الصحفيني يف
األردن رفض�ه للتعديلات املقرتح�ة على
األنظمة املتعلقة بعمل اإلعالم.
وطالب املركز الحكوم�ة بالرتاجع عن هذه
التعديلات الت�ي تف�رض قي�ودا على عمل
وس�ائل اإلعلام ،وال تتواف�ق م�ع املعايير
الدولية لحرية التعبري والصحافة.
وقال يف بيان “إن فرض رسوم مالية جديدة
مهم�ا كان�ت مس�مياتها وغاياتها ُتش�كل
إرهاقا لوس�ائل اإلعالم املختلفة التي تعاني
م�ن تراجع إيراداته�ا يف الس�نوات املاضية،
وتفاقم أزمتها مع جائحة كورونا”.
وج�اء بي�ان املركز على خلفية ق�رار هيئة
اإلعلام إحالة مشروع نظام مع�دل لنظام
رس�وم وبدل ترخيص املطاب�ع ودور النرش
والتوزيع والدراس�ات والبحوث ودور قياس
الرأي الع�ام ودور الرتجمة ومكاتب الدعاية
واإلعالن واملطبوعات الدورية لديوان الترشيع
والرأي ،إضافة إىل نظام رخص البث اإلذاعي
والتلفزيون�ي والرس�وم املس�توفاة عنه�ا،

ونظام إجازة املصنفات املرئية واملس�موعة
ومراقبتهما.
واعتبر صحفي�ون أن ف�رض مبل�غ 500
دينار أردني كرسوم تجديد رخصة للمواقع
اإللكرتونية “مبالغ فيه” ،يف ظل تعثر تأمني
اإلعالن�ات خلال الظ�روف الحالي�ة بعد أن
كان  50دين�ارا (الدينار األردني يعادل 1.41
دوالر أمريك�ي) .وفرض رس�م قدره 2500
دين�ار عن منح رخص ب�ث الربامج اإلذاعية
والتلفزيونية عرب اإلنرتنت.
وأش�ار مركز حماية وحري�ة الصحفيني إىل
أن الحكوم�ة تتحدث يومي�ا عن أهمية دعم
اإلعالم الوطني ،ويف املمارسة تقدم تعديالت
عىل األنظمة تزيد م�ن األعباء املالية املرتتبة
عليها.
ونب�ه إىل أن التعديلات املقدم�ة إىل مجل�س
ال�وزراء تثير القل�ق واملخ�اوف ،وال يمكن
أن تس�هم يف تعزي�ز املهني�ة ،أو الح� ّد م�ن
اإلشاعات ،أو اإلساءة للسمعة.
واله�دف الذي س�تحققه يتمث�ل يف تقليص
ع�دد املؤسس�ات اإلعالمي�ة ،وه�ذا يؤثر يف

تعدديّته�ا وتنوعه�ا ،باإلضاف�ة إىل الح ّد من
فضاء اإلنرتنت ،ومواقع التواصل االجتماعي
واستخداماتها ،بحسب ما ذكر املركز.
من جهت�ه ،دافع مدير هيئ�ة اإلعالم طارق
أبوالراغ�ب ع�ن ق�رار تحوي�ل األنظمة بأن
هن�اك “انفالت�ا يف العمل اإلعالم�ي الرقمي
اإللكرتون�ي س�واء م�ن املواق�ع اإلخباري�ة

اإللكرتونية أو من خلال صفحات منصات
التواصل االجتماعي”.
ولف�ت أبوالراغ�ب يف ترصيح�ات صحفي�ة
محلية إىل أن رشكات اإلنتاج الفني أصبحت
“تتجاوز عىل عم�ل املواقع اإللكرتونية ،وتم
وقفه�ا خدم�ة لإلعلام املهني خاص�ة وأن
هناك مواقع تعمل بشكل مؤسيس”.

البث املباشر عرب «فيسبوك» ...مكاسب مادية وخماوف مهنية
القاهرة /فتحية الدخاخني:
يف خط�وة تثير املخاوف املهنية ،ش�هدت
الفرتة األخرية انتش�ارا ً الس�تخدام تقنية
«الب�ث املب�ارش» الت�ي يتيحه�ا تطبي�ق
«فيس�بوك» للصفحات الرسمية للمواقع
الصحفية واإلخباري�ة ،وأصبح الصحفي
أو املراس�ل يلع�ب دور املذيع مس�تخدما ً
هاتف�ة الجوال يف نقل الح�دث عىل الهواء
مب�ارشة ،وب�ث اللق�اءات الت�ي يجريها،
وهو ما حقق نسب مش�اهدات مرتفعة،
ووف�ر عائ�دات مالية جيدة للمؤسس�ات
الصحفية .يأتي هذا يف وقت أثار انتش�ار
اس�تخدام «الب�ث املب�ارش» مخ�اوف
مهنية ل�دى املهتمني بصناع�ة الصحافة
واإلعلام .وانتق�د متخصصون «الس�عي
وراء املكاس�ب املادية ،بعي�دا ً عن االلتزام
باملعايير املهني�ة» .وطالب�وا بـ«رضورة
تدري�ب الصحفيني عىل كيفية اس�تخدام
تقنية البث املبارش بشكل أكثر مهنية».
شامة درشول ،الباحثة اإلعالمية املغربية،
قالت لـ«الرشق األوسط» إن «فيديوهات
الب�ث املب�ارش تحظ�ى بش�عبية كبرية يف
املغرب ،وبعض املواقع الصحفية اعتمدت
ه�ذه التقني�ة ،بعدما وج�دت ضالتها يف
البث املبارش وحققت من خالله انتش�ارا ً
وش�عبية واس�عة» .وأردفت درش�ول أنه
«كان م�ن املمكن االس�تفادة م�ن تقنية
الب�ث املبارش ،وتحقيق ت�وازن بني العمل
الصحف�ي املهني واالنتش�ار ،م�ن خالل
تدري�ب الصحفيين عىل اس�تخدام هذه
التقنية ،واس�تعمالها كعامل مس�اعد يف
التغطي�ة الصحفية املهنية .ث�م قالت إن
«االنتش�ار الذي تحققه املواقع الصحفية
م�ن فيديوه�ات البث املب�ارش ال يعني أن

هذه املواق�ع قد حققت قبوالً أو أصبحت
مص�درا ً موثوقا ً للخرب؛ ب�ل عىل العكس».
وأش�ارت إىل أن «معظم املواقع التي تتبع
هذه التقنية س�قطت يف فخ الش�عبوية،
وأصبح كل همها الحفاظ عىل الجمهور،
دون أدنى اهتم�ام بالحفاظ عىل املهنية،
وهو ما تس�بب يف انقلاب الجمهور الذي
بات يتابع هذه الفيديوهات للتندر وليس
للتقدير».
وم�ن جانبه ،اس�تعرض مه�ران الكيايل،

الخبير يف إدارة وتحلي�ل بيانات وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي يف اإلم�ارات ،مزايا
ً
قائلا لـ«الرشق
تقني�ة «الب�ث املبارش»،
األوس�ط» إن «ه�ذه التقنية ه�ي واحدة
م�ن تقني�ات  real timeالت�ي تس�اعد
عىل تقلي�ص الفارق الزمن�ي بني الحدث
وتغطيته ،وتلبي طل�ب الجمهور املتلهف
للص�ورة والص�وت ،ومتابع�ة الح�دث يف
حين�ه» .وتاب�ع أن «خدمة الب�ث املبارش
على وس�ائل التواص�ل ،وباألخ�ص عىل

منصة (فيسبوك) ،من أهم الخدمات التي
تس�تخدمها الصحف والوسائل اإلعالمية
للتواص�ل املب�ارش م�ع جمهوره�ا .فهي
تتي�ح لهم التواصل املب�ارش مع الجمهور
والتفاع�ل معه�م بش�كل لحظ�ي ،كم�ا
تس�مح للجمهور بالتفاعل مع الحوار أو
الضي�ف أو املق�دم ،إضاف�ة إىل أنها تتيح
للمواق�ع الصحفي�ة واإلعالمية الحصول
على مكاس�ب مادي�ة اعتمادا ً على عدد
املش�اهدات التي حصدتها خلال البث أو

حت�ى خالل إع�ادة مش�اهدته الحقا ً من
الجمهور».
الكيايل أضاف أنه «يف اإلمارات يعتمد كثري
من الوس�ائل اإلعالمية عىل هذه التقنية،
التي تحظى بش�عبية كبيرة خصوصا ً يف
نقل وتغطي�ة األحداث املهم�ة والحفالت
واملقابالت» .واستطرد موضحا ً أنه خاض
بنفسه «هذه التجربة من قبل يف برنامج
أسبوعي كان يستضيف أطباء من مختلف
االختصاص�ات ،تعتمد فكرته األساس�ية
عىل أن يقوم املش�اهد بسؤال الطبيب عن
حالته خالل س�اعة من البث املبارش ،وقد
حق�ق الربنامج أرقام�ا ً كبرية ج�داً» .ثم
قال إن�ه «من املعروف بني املتخصصني يف
مجال التواصل االجتماعي أن البث املبارش
يج�ري دعمه من منص�ات التواصل أكثر
من املنش�ورات التقليدي�ة .وهو ما يؤدي
إىل زي�ادة ع�دد املش�اهدات يف ه�ذا النوع
م�ن الفيديوهات عن الفيديوهات العادية
عىل نف�س املنصة» ،مشيرا ً إىل أن «ميزة
الب�ث املب�ارش متاح�ة اآلن للجمي�ع من
أفراد ورشكات وبشكل احرتايف من ناحية
ج�ودة الفيديو .وتقوم منصات الوس�ائل
اإلعالمية باالس�تفادة منها بشكل واضح
وأوس�ع بس�بب توجه أغلب الجمهور إىل
التواصل االجتماعي بدالً عن التلفزيون».
ويف لق�اء لـ«الرشق األوس�ط» مع محمد
فتح�ي ،الصحفي املصري املتخصص يف
اإلعلام الرقم�ي ،رأى أن «الب�ث املب�ارش
لم يعد يتعلق فقط بالن�دوات واملؤتمرات
والتدري�ب أو الدردش�ة الش�خصية أو
ممارسة ألعاب الفيديو؛ بل أصبح مصدرا ً
للدخل الحقيقي بالنسبة للبعض ،ومهنة
ثابتة» .وأردف« :ملنافس�ة (غوغل) ،أتاح

(فيس�بوك) بي�ع اإلعالنات على املقاالت
الفوري�ة ،ث�م الفيدي�و ،ثم الب�ث املبارش
لتحقيق تنافس�ية ش�ديدة م�ع (غوغل)
بم�ا يمتلك�ه م�ن أرق�ام هائل�ة يف ع�دد
املس�تخدمني ...فف�ي ع�ام  2021كان
ل�دى (فيس�بوك)  1.84مليار مس�تخدم
نش�ط يومي�اً ،يف حين ي�رى  %67م�ن
املسوقني (فيسبوك) أهم وسائل التواصل
االجتماعي السرتاتيجيتهم».
ويف س�ياق متص�ل ّ
فصل فتح�ي أن «لدى
أكثر من  90مليون رشكة صغرية صفحات
على (فيس�بوك) ،وحصل�ت املنصة عىل
 17.44مليار دوالر من مبيعات اإلعالنات
املس�تهدفة يف الربع األول من عام .2020
وكان الهات�ف الذك�ي مس�ؤوالً عن %94
م�ن عائ�دات إعالن�ات (فيس�بوك) ،ويف
عام  2020بل�غ إجمايل عائ�دات إعالنات
(فيسبوك)  84.17مليار دوالر».
ما يس�تحق الذك�ر أن «فيس�بوك» أطلق
خدم�ة الب�ث املب�ارش يف أبريل (نيس�ان)
ع�ام  2016وكان�ت الخدم�ة يف البداي�ة
متوافرة ملجموعات معينة قبل أن يتيحها
«فيس�بوك» للجميع .ومنذ إطالقها بدأت
املواقع الصحفية واإلعالمية عىل مستوى
العالم اس�تخدامها؛ لكن اس�تخدام هذه
التقني�ة انتشر أخريا ً يف املنطق�ة العربية
م�ع مب�ارشة «فيس�بوك» من�ح عائدات
مالي�ة لن�ارشي فيديوهات الب�ث املبارش
نظير بيع�ه إعالن�ات تظه�ر يف أثن�اء
البث .وأعل�ن «فيس�بوك» يف نهاية يونيو
(حزي�ران)  2020ع�ن تنس�يق إعالن�ات
تناس�ب فيديوهات البث املب�ارش ،تظهر
خالل عرض الفيديو ،كجزء من مساعدة
منتجي املحتوى عىل جني األموال.
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مأساة الوجود وعبثية االقدار
يف قصص اياد خضري” كورونا الزمن الضائع”
حسن البصام
تثير نص�وص اي�اد خضير الرسدي�ة يف
مجموعت�ه القصصي�ة ( كورون�ا الزم�ن
الضائ�ع) آف�اق تاويلي�ة متنوع�ة وف�ق
س�ياقات النص ودالالت�ه  ،يتأتى من تنوع
اس�اليب الرسد التاثر الواضح باملدرسة او
الفلس�فة الوجودي�ة او الفك�ر الوجودي،
وال�ذي يتج�دد ليك�ون مع�ارصا الزمن�ة
متع�ددة يف االدب بش�كل ع�ام .،حي�ث
كان الروائي�ون وكت�اب القصة ه�م ادباء
فالس�فة امث�ال س�ارتر وكامو وس�يمون
دي بوفواروكذل�ك اهتم�ام االدباء باملصري
االنس�اني والش�خيص ومش�كلة الحري�ة
والش�عور بالقل�ق وتفسير امل�وت واهتم
الكثري منهم بنس�يج العالقات االجتماعية
كالحب والك�ره والتضام�ن وغريها امثال
دوستويفس�كي وكافكا وبروست وغريهم
هؤالء ه�م االدباء الفالس�فة ..وكما يقول
الدكت�ور زكري�ا ابراهي�م “ ان الوجودي�ة
هي جهد ي�راد به التوفيق بين املوضوعي
والذاتي بني املطلق والنس�بي بني الالزمني
والتاريخ�ي بين العم�ق الفك�ري والثق�ل
امل�ادي ..والكش�ف ع�ن معن�ى الحياة من
خالل املواقف واالحداث “
يف قصة (موت بطئ ) ،وعىل لس�ان الراوي
العلي�م ال�ذي خبر مش�اعر االخر ورس�م
خطوات�ه بدق�ة وفضح ارساره ومش�اعره
 ،حي�ث تحول�ت حياته اىل م�وت مع وقف
التنفي�ذ  ،هذا الش�عور رافق بط�ل القصة
املتقاع�د الذي تحولت الحي�اة اىل عدو لدود
ترتبص ب�ه “ فكان مع املوت�ى كمثل م ّيتٍ
ج�اء إىل املقربة” وبدا حيات�ه بعد التقاعد ،
كان�ه دخل مقربة “كان هناك ٌ
باب أمامه ..
موتى يوزعون األكفان عىل الداخلني ملن لم
يح ْز من الحياة  ..عىل كفن“ ،
وان الق�ارئ ق�د يعتق�د ان الكاتب قد مر
ب�ذات الظ�روف واالزم�ات الوجودية التي
مر بها بعض ش�خوصه الرسدية ويساهم
يف اندماج�ه مع احداث السرد مع الحبكة
الرسدي�ة بما تتضمنه م�ن عنارص وافكار
مرتكزة عىل ان قيمة االنسان يف حريته .
يف قصة كورون�ا الزمن الضائع التي تحمل
املجموع�ة اس�مها والتي اندث�رت عائلته

تح�ت الركام بفعل ص�اروخ طائش ..وهو
يتح�دث عن نفس�ه كيف اصب�ح االحتماء
م�ن كورونا هلع وهوس ح�د الجنون الذي
اتهمه به االخرون ،وهذا مادفعه ان يعيش
حالة الجن�ون فعلا “ اتهموني بالجنون
مم�ا دفعني ان اركض اىل الس�واقي ،أبتلت
اس�مايل وثقلت رفعتها عىل رأيس ،أصبحت
أس�طورة تحكى للغادي�ن والرائحني بانني
مسكت بالرساب”
السراب بالنس�بة له ه�ي تلك املس�احات
الحياتية التي توفر ل�ه الكنوز..وهويتامل
من يات�ي اليه س�واء كان الق�در او العقل
ال�ذي هرب منه  ،او ال�ذي اتهموه بفقدانه
لكن�ه ي�رى ان املنش�غل بربي�ق النقود هم
املجانني حقا “
ان ذاك�رة الكاتب تحول�ت اىل خزان طافح
وظف�ه القاص يف اش�تغاالته الرسدية وفق
سياقات جديدة بطاقاته التعبريية والداللية
واالس�تعارية والرمزي�ة خ�ارج م�دارات
الوع�ظ والحكم اس�تنادا اىل وقائع لصيقة
الصل�ة بالواق�ع ..وقائ�ع مروي�ة تتداخل
فيها الس�لوكيات الواقعية واملتخيلة مانحا
لذاكرته لجام العدو وهي تعيد لنا كل يشء
حي منحرفا عن التجليات املبارشة ومقرتبا
منه�ا كثيرا وص�وال اىل تش�كيل وصياغة
املضامين بوع�ي رسدي متماس�ك ..وان
توصيفات�ه اللغوية حذرة من االستنس�اخ

( ثقافة شعرية ) ...السياب
وحبور الشعر الفراهيدية

عبد اهلادى الزعر

حني أحس الس�ياب أن مس�ؤولياته الريادية حتمت عليه تطوير موسيقى الشعر
لذا بادراىل بحر الرجز ( مطية الشعراء ) فأبدع يف ( إنشودة املطر ) ومن ثم ألتفت
اىل (الواف�ر ) فكت�ب ثمان عشرة قصيدة بعده�ا ركب بحر الكام�ل باألخص يف
قصيدته الشهرية ( يف السوق القديم ) حني كان مدرسا ً يف األنبار عام  1948قبل
أن تسحب يده من الوظيفة وهنا البد من وقفه:
راح ش�اعرنا يلَوّن إيقاع شعره ويثرى موسيقاه حيث أستفاد من أبنية ( الثنائي
املضعف أو الرباعي ) الذي سماه الخليل ب ( العني ) عرب أستعماله أفعاالً ومصادر
وأسماء مثل :
كركر \غمعم \عسعس \ ذرذر \فقد أعتني بتداعي الحروف وموسيقى االلفاظ
ويفه�م من خالل االس�تقراء ان الس�ياب كتب يف  13بحرا ً عروضي�ا ً من اصل 16
بمعنى اّخر انه تجنب ( املديد واملجتث واملقتضب ) (*)
أس�تفاد الس�ياب من النقلات الرسيعة للبح�ور فمثال قصيدت�ه العمودية (فجر
السلام) والتي نرشها يف الخمسينيات من القرن املنرصم نظمها عىل أربعة أبحر
وهي البس�يط واملتقارب والرسيع والكامل واما (سفر ايوب ) بمقاطعها العرشة
فقد بنيت عىل املتقارب والرجز والوافر والبسيط والخبب -
يظه�ر ان الس�ياب وس�ع أس�تخدامه للبحورغايت�ه إغنا ًء ملسيرة الش�عر الحر
َ
وطوع البحور املركبة (*) اضافة للبحور الصافية ليكون شعره اكثر
املوس�يقية
اتساعا
ورب سائل يسأل ماملقصود بالبحور الصافية والبحور املركبه والجواب:
البحور الصافية هي :
الكامل
متفاعلن متفاعلن متفاعلن
والرجز
مستفعلن مستفعلن مستفعلن
والرمل
فاعالتن فاعالتن فاعالتن
واملتقارب
فعولن فعولن فعولن فعول
والوافر
مفاعلتن مفاعلتن فعول
ام�ا البحر املركب فيمكن التالعب بوحدته مثال \ مس�تفعلن مس�تفعلن فاعل\
لتكرار مستفعلن مرتني يسهل حذف احداها -
(املوضوع طويل حاولت أختصاره بال أمثلة شعرية ) وهو منشور يف كتابي ( بني
املضمر واملعلن ) بنسختها املعدله 2013
(*) يج�د الباحث والقارئ املجّ د معظم ما أجرتحه الس�ياب من حداثة ش�عرية
مرموق�ة ؛ يف مطوالته الش�عرية  :املوم�س العمياء \ حفار القب�ور \ غريب عىل
الخليج -
(*) البحور املركبة تسمى “ :البحور املمزوجة “ وهي ( )11بحرا ً
(*) االس�تاذ البصري محمد صالح عب�د الرضا بحث املوض�وع بعمق ونرشه يف
كتاب متفردمسلطا ً الضوء عىل اكثر جماليات وشجون السياب 2021\7\23 -

لتمثالت الواقع انما هي محاكاة فنية لواقع
متع�دد التاويالت وممت�دة افاقه اىل رحاب
فس�يح ..واحيانا يش�تغل عىل البناء الفني
الذهني نسيجه الرمز وااليحاء بتاثري عمق
انفعاله وانس�جامه مع الحدث بقصد منح
النصوص متع�ة فنية وبنفس الوقت متعة
حكائية وتلك من ركائز جماليات النص .
يف قص�ة “أي�ام ضائعة”وه�ي ت�دور
ح�ول حكاي�ة ش�خص راج�ع كل اطب�اء
االختص�اص يف االذن والحنجرة واالس�نان
الذي خلع له عدد من االس�نان ..واالعصاب
والعيون وغريهم الذين كتبوا له اكواما من
ادوية الش�فاء فيه�ا ..ولم يس�تطيعوا ان
ينقذوه من الم وطنين يف االذن ،لكنه وعن
طري�ق املصادفة اهت�دى اىل الس�بب” بعد
أن دفع�ت أصابعي إلمس�اكها مع اش�تداد
األل�م قم�ت بقلعها بتأن�ي ،كانت ش�عرة
رفيعة جدا ش�قراء ملتصقة يف وسط طبلة
األذن وملتصقة عىل الج�دار ،انتهى الدوار
والطنني”.
ان الق�اص م�ارس االنزي�اح م�ن دالالت
الن�ص الظاهرة اىل ماهو مضمر من افكار
متاصل�ة يف ذاكرت�ه وكما قلن�ا يرتاوح بني
التقري�ري وااليحائ�ي وص�وال اىل ه�دف
مرسوم ..بعيدا عن صيغة التجريد الذهني
والتي غالبا ماتتسم به الفلسفة الوجودية
 ،ومحاوالته اع�ادة الصياغة وفق مفاهيم

واقعية  ،مزاوجة بني ماهو كامن يف اعماق
الشخص مع ماهو مؤثر ومحرك النفعاالته
االنس�انية وس�لوكه ..وان قصصه اتخذت
م�ن االنس�ان مادت�ه الرئيس�ة موضوعه
املثير للج�دل وان لكل انس�ان مس�احات
تفكيره ومحددات�ه الخاصة ب�ه ..كل فرد
له ه�دف وغاية وخيار ق�د اليتفق مع اخر
وه�ذا ماذهب�ت الي�ه الفلس�فة الوجودية
التي تنفي وجود حقيقة او محددات ثابتة
تؤطر حي�اة الجميع وعىل الكل ان يس�عى
لتحقيقها ..كل فرد يمتلك حريته يف اختيار
وجه من وجوه الحياة وال احد يحدد مالمح
حي�اة االخر.كما قال “س�ورين كريكغور”
أن كل فرد وليس املجتمع أو الدين مسؤول
عن إيجاد معنى لحياته منفر ًدا ،وأن يعيش
حياته بشغف وصدق أو بأصالة”.
يف قص�ة التش�ظي ؛خليل ال�ذي يبحث عن
املجهول يف كل مكان ..املقابر والسماء التي
ه�ي نوبات خيال بعيدة ..يمس�ك الس�وط
وينهال ب�ه رضبا عىل املقاب�ر اليقاظهم..
لكنهم يرصخ�ون بوجه�ه ”:اتركونا نرقد
بسالم .. ”.ولكنه يتعثر بخيبته وهو يرى
احالمه تتمزق امام�ه وتتكرس وتتحول اىل
نثار وعبء عىل حياته وقد تحولت االحالم
اىل ق�وة عدائي�ة تطيح بصاحبه�ا  ،دفعته
سخونة االحالم اىل الذوبات والتاليش .الظل
وحده يبقى متنقال بني االحياء .

((يا وارث العدل))
رعد موسى الدخيلي

يف قص�ة (الرج�ل النص�ف) “ :وحني اتجه
نح�و مطع�م ذع�ر الجميع من�ه وهربوا “
عندم�ا وصلت باب املطعم كل األش�خاص
فرّوا مذعورين نظرت إىل جسدي تحسست
وجهي كل يشء طبيع�ي ”.لكن حني طلب
سندويش�ا من صاحب املطعم كان مرتبكا
خائفا “ قــال :أخي كيف تأكل السندويش
وأنت نصف إنسان ال توجد عندك بطن؟”..
لكن�ه انتبه على نفس�ه “ أيقظتني دورية
الرشط�ة وأن�ا نائ�م ،ممددا ً على مصطبة
إس�منتية أفق�ت وق�د خدرت رجلاي من
الن�وم العبث�ي تنبه�ت أترن�ح ذات اليمني
وذات الش�مال ثمالً أهذي بكلمات ،النصف
الزجاج�ي هو نصفي الثان�ي الذي لم أعثر
عليه بعد”.
ويف القصص الترشينية حكايا التستوعبها
العيون والتتماس�ك وتستس�لم للبوح برس
الدمع الس�اخن عىل فقدان االم البنها وهي
ت�راه غاطس�ا يف امل�اء بع�د اجتي�اح ظالم
باملدرعات وتس�اله  :يم�ه وجدت وطنك ...
حلمك الذي ترغب ان تنام فيه هادئاً!؟..
واب ي�رى س�توتة ابن�ه وعليه�ا قطع�ة
مكت�وب عليه�ا م�ن يع�رف صاح�ب هذه
الس�توتة نرجو اخبار اهله فقد استش�هد
محرتق�ا  ..وفتاة تزيح املش�يعني لتمس�ك
بالتاب�وت أزاح�ت الش�خص ال�ذي يحمل
النع�ش وحملته بدالً عنه م�ن فرط الوفاء
والصالب�ة  ..وام تذه�ب اىل ص�ورة ابنه�ا
الش�هيد يف س�احة االعتصام�ات لتقول له
 ”:اس�تيقظ ( يمه ) اليوم عرسك بعد قليل
سيصل أصدقاؤك”.
وكثير م�ن حكايا الدم�ع وحرق�ة القلب
والقل�ق الدامي ..انهم فتي�ة امنوا بوطنهم
فسقوهم املوت..
“كورون�ا الزم�ن الضائ�ع”  ..مجموع�ة
قص�ص للق�اص والروائ�ي والناق�د اي�اد
خضير؛يف طياتها قص�ص واقعي�ة مؤملة
وقص�ص غرائبي�ة ،وأخ�رى م�ن قصص
االس�اطري الش�عبية ،وقص�ص الث�ورة
الترشيني�ة ،وقص�ص عن وب�اء الكورونا،
كوكتي�ل متنوع م�ن الرسد يتي�ح للقارئ
متع�ة الق�راءة وتنوعه�ا ؛ بعيدا ع�ن امللل
واالنساق الرتيبة يف اساليب الحكي .
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( موت االسم  ...موت الذات )
عقيل الواجدي
التف�وق
الكتاب�ة أح�د أه�م دالئ�ل
ِ
للفكر البرشي عمّا س�واها
اإلبداع�ي
ِ
من مج�االت االبداع التي تبقى مقيدة
ضوابط تسير بها بتقني ٍة مؤطر ٍة
اىل
ٍ
ا ِطارا حس�ابيا وف�ق منظومة العقل
وحس�ب  ،عىل النقيض مما تحتاجه
الكتاب�ة اىل ا ِطالق جناح�ي العقل يف
�ب م�ن الخيال بتص�وراتٍ
عال�م رَحْ ٍ
ٍ
ُ
ط�ر العقلية املحضة ،
تضيق عنها األ ُ
لذا كان الكات�ب  -بجميع توصيفاته
– عىل م ِّر األزمنة بخياله الخصب َ
أداة
بأس�اليب من الجمال
ترجم� ٍة للواقع
ٍ
الرس�ول الذي يصلُ
ُ
والحكم�ة  ،وهو
األرواح دون عناء.
م�وت االس�م  :مجموع�ة قصصي�ة
للكات�ب هيث�م محس�ن الجاس�م
املطبوع�ة يف مطاب�ع دار الش�ؤون
الثقافي�ة العام�ة  ( 2010والت�ي تم
إع�ادة طباعتها ثاني�ة  )2021ضمت
مجموعة من القصص القصرية التي
اس�تطاع الكات�ب م�ن خالله�ا ا ِبراز

(
ق
ص
ص
قصري

ة جداً )

مقدرته يف محاكاة الواقع الذي كتبت
في�ه قصصه والتي يعود اغلبها اىل ما
قبل ع�ام  2003حيث يتجلىّ
بوضوح
ٍ
االنزي�اح الرم�زي ال�ذي ال غنى عنه
للكتابة آنذاك .
يف قص�ة ( م�وت االس�م ) – التي هي
ذاتها عنوان املجموعة – تجد نفس�ك
كثير حتى
ق�اص ال تحتاج اىل
أم�ام
ٍ
ٍ
تكتشف قدرته الواضحة عىل صياغة
ِّ
تش�ج ُع
الجمل بانس�يابي ٍة وسالس� ٍة
الق�ارئ عىل التواصل م�ع النص من
دون ّ
ٌ
صائغ
ِهني أو تشتت ،هو
تعث ٍر ذ ّ
ٌ
محترف بانتقاالت�ه الرصين�ة الت�ي
ُ
مفعم
فن�ي
يؤصل م�ن خاللها لبناء
ٍّ
ٍ
بالجمال.
التس�اؤل ال�ذي ا ِفتت�ح ب�ه الق�اص
نص�ه  - ( :اراك غير مس�تاء لفق�د
اس�مك ؟ ) داللة كاش�فة غري نمطية
يف ا ِن اإلجاب�اتِ س�تكون مغايرة لكل
التوقعات  ،فكان والزال االس�م يمثل
َ
أوض�ح ح�االت االعت�داد بالنف�س
 ،ا ِنحي�از االنس�ان اىل ا ِس�مه انحيازا ً

ُ
يبل�غ به مرحلة
عاطفي�ا وعنرصيا ،
القداس�ة  ،ال يرتضي االس�اءة ل�ه
بأي ش�كل من االش�كال  ،فاألس�ماء
مقدس�ة عند أصحابها وا ِْن كانت من
غري ا ِختيارهم  ،بل هي – األس�ماء –
ُ
اإلرث الذي يسعون اىل تخليده عىل م ِّر
األزمنة باختالف األساليب والطرق اىل
ذلك .
لك�ن ان تأت�ي اإلجاب�ة على غير
املتوق�ع  ،مغاي�را ً للمأل�وف يضع�ك
امام اس�تنتاجاتٍ عدة يردف بعضها
بعض�ا ً وتخمين�اتٍ مُ س�بقة تضف�ي
مس�احة م�ن الجم�ال يف اس�تدراج
مواز ليس بالرضورة
النتائج باتج�اه
ٍ
أن يلتقي مع فهم الكاتب  ،فقد اتخذ
منحى بأبعا ٍد َت ُّ
ُ
هك ِميّة ال تخلو
الكاتب
ً
من فلسفة التأويالت التي ترك الكاتب
بابها مرشعا .
واَجدن�ي أم�ام رؤي ٍة خاص�ة يف فهم
الن�ص  ،فحال�ة ع�دم االس�تياء التي
أبداها بطل القصة تجاه فقدان ا ِسمه
ما عادت حالة خاصة بل اتسع اُفقها

حت�ى أصبح�ت ظاه�رة يتس�م به�ا
املجتمع أثر حالة الفوىض التي تفشت
فأ َ
ْ
رست موازين التناقضات بديال عن
موازين املب�ادئ  ،فحال�ة العزاء التي
أبداها االخ�رون تجاه ( موت االس�م
) ول�م يكرتث�وا ( لحي�اة صاحب�ه )
دلي�ل َغلب� ِة املس�ميات دون االلتفات

اىل اية أبعاد أخرى يمكن لإلنس�ان أن
يمتلكها غري ا ِس�مه  ،وهي بحد ذاتها
�ف لحقيق� ٍة نتغاىض عنها
حالة َك ْش ٍ
ّ
ِسم
كثريا يف ا ِن االنس�ان ليس س�وى ا ٍ
وال قيمة لِما عداه يف مجتمعاتٍ تخلَّتْ
وتنص ْ
َّ
لت عن
عن الكثري من مبادئه�ا
جذورها .

ال ُتقطف الوردة من هناك !..

حسن علي البطران
* ( سحب )
تعم�ق يف قراءة املصطلح�ات الجراحية ؛ حينما
أراد أن يضمد جرحا ً وجد أمامه سورا ً عالياً..
حاول تسلقه  ،قوة خفية تمنعه !!..
* ( عتبة )
ختم زيارته بنظرات تائهة ،
ث�م ق�راءة س�ورة النصر  ..وخروج م�ن باب
خلفي !..
( سجادة نجسة )
تلوثت أنيابه  ،أغن�ام أهل القرية بقرت بطونها
 ،ىف ظهيرة صيف ملتهب يغس�ل فم كلبه من
برئ القرية !..
يبني مس�جدا ً قريبا ً من البرئ  ،يردم أهل القرية
البرئ ويرحلون !..
* ( دبيب نملة )
مازحت�ه يف غرفة العيادة ذات مس�اء  ،يف الليلة
التالي�ة أُحيل لغرفة الع�زل  ،صحته عالية ؛ أمر
م�ن الغرف�ة الداخلي�ة موثق بطالس�م خاصة

أبعدت�ه لتل�ك الغرفة غير املعط�رة ؛ ممرضته
اقرتبت منه  ،كامريا خفية رصدت ابتسامته !..
* ( تافارخ )
أحاطهم بدائرة عوجاء  ،حينما سألوه ..
أجابه�م  :إخراج الزكاة ف�رض  ،وبيع العبيد لم
يحرمه اإلسالم ،
ث�م أخ�رج وثيق�ة وأم�ر بتمزيقها  ،فأش�علت
القناديل وأُريقت دماء األبقار !..
* ( جرة من حقنة )
كحت�ه تزع�ج جريان�ه  ،أثوابه مبلل�ة  ،حرارته
يف تصاع�د  ..حين زيارته إىل العي�ادة زفت إليه
بشرى ؛ ت�م إهدائ�ك أربعة عشر يوم�ا ً قابلة
للزي�ادة ؛ تأكل حيث تش�اء  ،لكن ال ترشب املاء
البارد  ،وس�تكون بعي�دا ً عن األل�وان واألصباغ
ذات الرقص الهادىء !..
* ( رقص أعرج )
أجادت ( ندى ) العزف عىل البيانو ،
وبدأ ه�و يف تمزيق الكلم�ات املدونة عىل الجدار
األس�منتي الذي يفصل الحديق�ة إىل ربعني غري
متساويني !..

ل�م ينته م�ن مهمت�ه  ،ولك�ن الدائ�رة اكتملت
بحروف مضيئة وسط البلدة !.
* (رياضة أخرى )
اختلف�ا يف ع�دد م�رات الح�ب  ،ثلاث  ..أرب�ع
مرات.؟
ل�م يقنع أحدهم�ا اآلخر  ،لكن وريق�ات الوردة
التي أهداها أحدهما لآلخر أقنعتهما بعدد املرات
 ،فق�ررا إضاف�ة مرة واح�دة إخالص�ا لطهارة
الحب !..
* ( تيه )
تحاوره ،
يحاورها ..
يزداد حجم البالون  ،ينفجر يف وطن غريب ليس
به هواء !..
* ( طول )
يلملمان طولهما من االنحناء  ،تطل عليهما من
ٌ
عصفورة .
الرشفة
* ( التواء )
أباح�ت له رسه�ا  ،فصدمها بس�ؤا ٍل  :ما ألوان
تعثر صفحتك السمراء ..؟

 أجابت� ًه :ولقلب�ك نب�ض  ،وللعصفورة رقص،وللفراش�ات دوائ�ر متحركة ..صم�ت  ،وغادر
وبيده مزمار !..
* ( والدة ) ..
عند أرضحة بها قداسة وبياضها عميق  ،يؤدي
طقوس�ه العبادية ؛ ولم ينس�اها يف مش�اركته
طقوسه العقدية الخاصة والعامة ..
ولدتهم�ا أمٌ يف العالم الروح�ي بعيدا ً عن الدنس
ومنقص�ات الل�ون األبي�ض الهاط�ل م�ن تل�ك
األرضح�ة  ،ه�ي أخته ؛ تهمس ل�ه ويدعو لها ،
واملالئكة تصفق وتبارك لهما هذه الوالدة !!..
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل...هلا

املناديل املبللة ليست اخليار األمثل لتنظيف اهلاتف

كيف تتولني دور األب أثناء غيابه؟
لظروف املرض أو املوت ،أو االنفصال أو الطالق،
أو االعتقال والحبس ،قد يقع عىل األم حمل كبري،
تربية أبنائها تربية حسنة ،وسد فراغ غياب األب
عن القيام بمهامه.
وتكتش�ف األم أنه�ا تقوم بدوره�ا إضافة لدور
األب ،لتصبح ممارس�ة ل�دور األمومة باإلضافة
ل�دور األب�وة ،وه�و م�ا يتطل�ب منه�ا مهارات
إضافية كالحزم والشدة لتعويض غياب األب.
فعلى الزوج�ة أن تراعي املوازنة بين تأدية دور
األم مصدر الحب والحنان ،وبني الحزم والش�دة
املطلوبة لتنشئة الشخصية السوية”.
وهنا نصيح�ة توجه لكل أم“ :أبناؤك يس�تمدوا
سالمهم النفيس وقوتهم منك ،فكوني قوية قدر

اإلمكان عىل تأدية هذه املهمة التي وكلتي بها”.
ازرعي يف أبنائك أهداف ،ونمي ثقتهم بأنفسهم،
وال تكوني قاسية غليظة القلب واللسان ،وكثرية
النقد واللوم عىل أبنائك.
وال تحم�ل أوالده�ا مس�ؤولية الحي�اة الت�ي
يعيش�وها “فهم رشكاء معك يف الحياة وليس�وا
املس�ؤولني عنه�ا ،ومهم�ا اختلفتي م�ع زوجك
يف ح�االت الطالق وغريها ،ال تملأي قلب وعقل
أوالدك بك�ره أبيه�م فالتقوي ه�ي رس الربكة يف
الذرية.
واحتس�بي تعبك ومجه�ودك عن�د رب العاملني،
وج�ددي نيت�ك يف رحل�ة الرتبية ونم�ي ثقافتك
الرتبوية حتى تساعدك يف تربية أبنائك.

املكوّنات
خمرية  -ظرف
ماء دافئ للعجن  -كوب
سكر  -ملعقة صغرية
ملح  -ملعقة صغرية
زيت زيتون  -ملعقتان كبريتان
دقيق  -كوبان ونصف
للوجه:
جبن سائل  5 -مالعق كبرية
مايونيز  3 -مالعق كبرية
زيت�ون أخضر مقط�ع  -ملعقتان
كبريتان
زيت�ون أس�ود مقط�ع  -ملعقت�ان
كبريتان
طماطم مقطعة  -بحسب الرغبة
طريقة العمل
 ذوّب�ي الخمرية يف امل�اء الدافئ ثماتركي املكونات جانبا ً حتى تتفاعل.
 يف وع�اء متوس�ط الحجم ،ضعيالس�كر ،املل�ح ،الزي�ت وك�وب م�ن
الدقي�ق ث�م اخلطي املكون�ات حتى
تتداخل.

وزارة الصحة الذين شاركوا يف املؤتمر
بالعم�ل على تنفيذه�ا خاص�ة انها
صدرت بعد مناقشات وندوات شارك
فيه�ا الخبراء واس�اتذة الجامع�ات
وعم�داء كلي�ات العلاج الطبيع�ي
بمختلف الجامعات املرصية .
وطالبت برهان بالرتكيز عىل التوصية
الخاص�ة برتخيص االعش�اب الطبية
الصالح�ة لعلاج الس�منة والحد من
ظاه�رة صيدليات الرصي�ف ووضع
استراتيجية لوقاي�ة االطف�ال م�ن
الس�منة وتل�ك املتعلق�ة بضرورة
ان تق�وم وس�ائل االعلام بدورها يف
مراجعة اعالنات وسائل عالج السمنة
ومطالب�ة املس�ؤولني برتخيص هذه
االعالنات قبل بثه�ا للجمهور خاصة
ان االبح�اث اثبت�ت ان هناك منتجات
لي�س تاثيرات عالجي�ة ب�ل ت�ؤدي
ملضاعفات خطرية.

طبيبك يف بيتك

 اضيف�ي م�ا تبقى م�ن الدقيق ثماخلط�ي املكون�ات من جدي�د حتى
تحصيل عىل عجينة متماسكة.
 ادعكي العجينة عىل س�طح صلبمنث�ور بالقلي�ل م�ن الدقي�ق حتى
تصبح لينة ،غطيها ثم اتركيها جانبا ً
لحواىل  30دقيقة حتى تتخمّر.
 حمّي الفرن عىل حرارة  180درجةمئوي�ة ثم ّ
قس�مي العجينة وافردي
ّ
كل منه�ا يف صيني�ة ف�رن مدهونة
بالقليل من الزيت.
 يف وع�اء متوس�ط الحجم ،ضعيً
كل م�ن الجبن الس�ائل واملايونيز ثم
اخلطي املكونات حتى تتجانس.
 احدث�ي فج�وات يف العجين�ةبواس�طة ش�وكة ثم ادهن�ي مزيج
الجب�ن على الوجه ،انث�ري الزيتون
األسود واألخرض عىل الوجه.
 و ّزعي رشائح الطماطم عىل وجهالعجينة ثم ادخيل الصينية اىل الفرن
لحواىل  20دقيقة حتى تنضج.

نصائح طبية

بزمن (كورونا) ..أفضل كنز صحي لتقوية املناعة الطبيعية
يحرص الكثري من األش�خاص عىل
تناول املكون�ات الطبيعية واملفيدة
املتواف�رة يف زي�ت الحبة الس�وداء
أو حب�ة الربك�ة لتعزي�ز املناع�ة
ً
خوفا من اإلصابة
وتحسين أدائها،
بالفريوسات.
و يحمي جهاز املناعة جسم اإلنسان
ض�د الفريوس�ات وامليكروب�ات
وغريها من االعت�داءات الخارجية،
من خالل شبكة معقدة من الخاليا
ً
مزيجا من
والربوتينات الت�ي توفر
الق�درات الهجومية القوية جن ًبا إىل
جنب مع آليات دفاعية قوية.
ويحت�اج جه�از املناع�ة للعم�ل
وتعزيزه بشكل طبيعي حتى يبقى
جس�م اإلنس�ان بصحة جيدة عىل
الرغم من الظروف البيئية الس�يئة
يف العصر الحايل ،حي�ث تعترب زيت
الحب�ة الس�وداء (املع�روف ً
أيض�ا
باسم زيت حبة الربكة) أحد أفضل
املكون�ات النباتي�ة يف تعزيز املناعة
بشكل طبيعي.
و يقدم زي�ت حبة الربكة مجموعة
م�ن الفوائ�د الغذائي�ة إىل جان�ب
اس�تخداماته العدي�دة للحف�اظ
على البشرة والش�عر ،حي�ث
يحت�وي عىل العديد م�ن األحماض
الدهني�ة ،مث�ل األولي�ك واللينوليك

الخط�وة الثالث�ة :قم بتعبئ�ة النصف
اآلخر بالكحول الطبي
الخطوة الرابعة :قم بخض عبوّة الرش
بشكل جيد لضمان خلط املكونات
الخط�وة الخامس�ة :ق�م بال�رش من
الس�ائل النات�ج على القماش�ة الت�ي
أحرضته�ا من امله�م أن تك�ون كمية
الرش قليلة.
الخطوة السادس�ة :قم بمسح الهاتف
بحركات دائرية صغرية
يفض�ل اس�تخدام ه�ذه الطريقة مرة
أس�بوع ًيا ،حيث أنها لن تكون مناسبة
لالستخدام اليومي.

طريقة البيتزا
الكذابة

احذر ..احذر من أعشاب عالج السمنة

ح�ذر املؤتم�ر ال�دويل الثام�ن للعالج
البدي�ل م�ن االس�تخدام العش�وائي
لالعشاب الطبية يف عالج السمنة وان
هذا االس�تخدام يجب ان يكون مقننا
وبرتخيص من وزارة الصحة .
رصح بذل�ك الدكتور ماه�ر القبالوى
رئي�س املؤتم�ر وق�ال ان توصي�ات
املؤتم�ر اكدت ان انق�اص الوزن يعد
م�ن اهم الوس�ائل العالجي�ة للتغلب
على الكثري م�ن االم�راض الفت�ا اىل
ان االبح�اث الطبي�ة ح�ذرت م�رارا
وتك�رارا من ان مايع�رض اعالميا او
على “صيدلي�ات الرصي�ف ” ي�ؤدى
اىل مضاعف�ات خطيرة على صح�ة
املواطن منها عىل س�بيل املثال وليس
الحصر اصاب�ة املري�ض بالتس�مم
الغذائي وتليف الكبد .
من جانبه اكد الدكتور حسني مشعل
االمين الع�ام للمؤتم�ر اهمية عالج

ً
ع�ادة م�ا تك�ون املنادي�ل املبلل�ة هي
الخيار األول لنا من أجل تنظيف الهاتف
الخ�اص بنا ،ولك�ن هل تعل�م أن هذه
الطريقة قد ترض هاتفك بطريقة ما؟!
حيث أنها تقوم بحذف طبقة موجودة
عىل الشاشة يكون الهدف منها حماية
الشاشة من الزيوت يف اليدين والوجه.
يف هذا املقال س�نذكر خطوات لتنظيف
الهاتف يمكن اعتباره�ا بأنها األفضل
للنظافة ولقتل الجراثيم.
الطريق�ة التي س�نعرضها عليكم هي
م�ن تجرب�ة أعض�اء م�ن ،BuzzFeed
وكانت النتائج إيجابية لحد كبري.
الخطوة األوىل :األدوات التي ستلزمك
تنظي�ف الهاتف..زجاج�ة ماء..علب�ة
كحول طبي..علبة رش صغرية..قطعة
قماش خالية من الوبر.
الخطوة الثانية :قم بتعبئة نصف علبة
الرش باملاء الذي أحرضته
م�ن امله�م أن يك�ون م�ا ًء مفلرت حتى
تضم�نأنيك�وننق ًي�ا.

املطبخ ..

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

الس�منة النها تعترب الس�بب الرئيس
يف االصاب�ة بالعديد من االمراض مثل
الضغ�ط والس�كر والفش�ل الكل�وى
وتك�ون حص�وات امل�رارة واملس�الك
البولي�ة مشيرا اىل ان املؤتم�ر ناقش
العدي�د من االبح�اث العلمية الحديثة
والط�رق الجدي�دة لعلاج الس�منة ،
طبق�ا مل�ا ورد بوكالة “أنب�اء الرشق
األوسط”.
وق�ال ان الس�منة تع�د اش�د خط�را
م�ن م�رض الرسطان والب�د ان يهتم
االنسان بجس�مه ويحرص عىل عدم
زي�ادة وزن�ه من خلال االس�تخدام
االمث�ل للغ�ذاء حت�ى اليص�اب ب�اي
امراض خطرية
واكدت الدكتورة وفاء برهان اس�تاذ
العلاج الطبيع�ى بجامع�ة القاهرة
اهمي�ة التوصي�ات الت�ي اصدره�ا
املؤتم�ر مشيرة اىل اهتمام مس�ؤويل
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والباملتيك واملرييس�تيك ،التي تتميز
بمستوياتها العالية من النيجيلون
والفيتامين�ات
والثيموكين�ون
واملع�ادن ومض�ادات األكس�دة
والجزيئات النشطة األخرى.
و يف ه�ذا الس�ياق ،أك�دت خبيرة
التغذية تانايا س�ارما ،عىل أن زيت
الحب�ة الس�وداء يس�اعد يف تعزيز
املناعة لألسباب اآلتية:
• ل�ه خصائ�ص مضادة لألكس�دة
ومضادة لاللتهابات.
• غن�ي بالثيموكين�ون TQ

THQ
والثيموهيدروكين�ون
واألحم�اض الدهني�ة األساس�ية
ويس�اعد على محارب�ة الج�ذور
الحرة.
• له خصائص تعديل مناعية هائلة
كما أنه يعزز إنتاج الخاليا الطبيعية
القاتل�ة للفريوس�ات وامليكروبات
.NK
و تش�مل بع�ض الفوائ�د األخ�رى
لزيت الحبة الس�وداء ما ييل:
• يساعد يف تخفيف مشاكل املعدة،
حيث يعالج عرس الهضم والغازات،

و يس�اعد يف علاج اإلمس�اك ومن
املع�روف أن�ه فع�ال يف الوقاي�ة
م�ن املراح�ل املبكرة م�ن رسطان
القولون.
• يمكن أن يساعد يف خفض ارتفاع
ضغط ال�دم ألن أحماض�ه الدهنية
تقلل كمية الكوليسترول الضار يف
الدم ،وبالتايل يمكن أن يساعد أيضا
يف تقلي�ل مخاطر اإلصابة بأمراض
القلب والسكتة الدماغية.
• يس�هم يف فقدان ال�وزن والوقاية
من اإلصابة من الس�منة ألنه يحفز

نظ�ام التمثيل الغذائي وال يس�مح
للدهون باالستقرار يف الجسم.
• يقي من اإلصابة بالرسطان نظرًا
ألن مض�ادات األكس�دة املوج�ودة
يف زي�ت الحب�ة الس�وداء يمكن أن
تس�اعد يف من�ع تكوي�ن األورام
الرسطاني�ة ،وذل�ك ألن مض�ادات
األكس�دة تحارب الج�ذور الحرة يف
النظ�ام وه�ذه الج�ذور الحرة هي
التي تساعد الخاليا الرسطانية عىل
النمو.
• يمك�ن أن يمن�ع االلتهاب�ات
البكتريية إذ يحتوي عىل خصائص
مض�ادة للبكترييا والت�ي يمكن أن
تس�اعد الجس�م على محارب�ة أي
عدوى بكتريية.
• يمكن أن يمنح وقاية من اإلصابة
ب�داء الس�كري ،ألن زي�ت الحب�ة
الس�وداء يعزز وظيف�ة البنكرياس
ويح�ل محل خاليا بيتا يف الجس�م،
ً
شوطا طويالً
يقطع هذان العامالن
يف الوقاية من مرض الس�كري من
النوع  1والنوع .2
• يساعد يف تقليل التهاب املفاصل،
ألنه يحتوي عىل العديد من الدهون
املتعددة غري املشبعة واألحادية غري
املش�بعة ،ويؤدي دهان�ه موضع ًيا
عىل األطراف إىل تخفيف األلم.

لطلة ابهى....

كيف تعلمني أن صالحية مستحضرات املكياج منتهية؟
تتس�اءل الكثير م�ن الفتي�ات وخبيرات
التجمي�ل ،ع�ن س�بب اختف�اء تاري�خ
مس�تحرضات املكياج ،وهذا هو الس�بب يف
أن كثريات من النس�اء يقم�ن بتخزينها ملدة
طويل�ة من دون معرفة م�ا إذا كانت انتهت
صالحيتها.
و يف ح�ال االحتف�اظ باملس�تحرضات لفرتة
طويلة جداً ،فلن تنخفض فعاليتها فحسب،
وإنما تصب�ح أيضا ً أرضا ً خصب�ة للبكترييا
الت�ي يمك�ن أن تنتق�ل اىل وجه�ك لتس�بب
لبرشتك الكثري من املش�اكل ،فكيف تعرفني
أن م�دة صالحي�ة مس�تحرضات املكي�اج
الخاصة بك قد انتهت؟.
وفق�ا ً للخبراء ،تس�تمر صالحي�ة معظ�م
مس�تحرضات املكي�اج املختوم�ة اىل م�دة
تتراوح بين الس�نتني والثلاث س�نوات،
باس�تثناء املنتج�ات الطبيعي�ة الت�ي تكون
مدة صالحيتها أقرص نظرا ً اىل احتوائها عىل
م�واد حافظة أق�ل ،فهي تدوم لـ 30ش�هرا ً
على األقل من دون فتحها ،إال أنها آمنة جدا ً
وفعال�ة األمر يتعلق يف النهاية بإيجاد توازن
بين املنتج�ات املناس�بة التي تدع�م صحة
برشتك.
كيفي�ة تحدي�د تاري�خ انته�اء صالحي�ة

مستحرضات املكياج؟
ترتاوح مدة صالحية مس�تحرضات املكياج
بني سنة و 3سنوات
ليس باإلمكان اس�تخدام املنت�ج بعد انتهاء
مدة صالحيته ،لكن هناك بعض األشياء التي
باستطاعتك القيام بها لضمان الحفاظ عىل
جودته ،حيث ينصح االختصاصيون بتخزين
مس�تحرضات املكياج يف م�كان بارد وجاف
بعي�دا ً عن أش�عة الش�مس ،وهن�اك بعض
املنتج�ات التي يجب تخزينها يف الثالجة مثل
بخاخ الوجه.

مخاط�ر اس�تخدام مس�تحرضات املكي�اج
منتهية الصالحية؟
و بمجرد انتهاء صالحية مستحرض املكياج،
ال يعود يعمل بالفعالية نفسها كما السابق،
حي�ث يب�دو مختلفا ً على برشت�ك ،وتتغري
رائحته وملمسه ولونه ،كما أنه ال يدوم عىل
البرشة س�وى س�اعات قليلة ،لذلك يجب أن
تح�ريص عىل تفقد مس�تحرضاتك من فرتة
اىل أخ�رى ،ويف حال الحظت أي تغري يف لونها
وشكلها ،تخليص منها.
صالحية مستحرضات املكياج وفق نوعها:

املاس�كرا :تدوم املاس�كرا ملدة تصل اىل عام،
وإذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح ،فسوف
تج�ف ولن ت�دوم س�وى س�تة أش�هر عىل
األكثر.
الكونسيلر :تدوم صالحية الكونسيلر من 12
اىل  18ش�هراً ،وعندما تقومني باس�تخدامه
بأصابع�ك ،احريص عىل تنظي�ف يديك جيدا ً
قب�ل القيام بذل�ك لتجنب انتق�ال البكترييا،
أم�ا إذا كنت تضعينه باإلس�فنجة ،ننصحك
بتغيريها بشكل دوري.
أحمر الشفاه :تستمر صالحية أحمر الشفاه
بين  12اىل  24ش�هراً ،و لك�ن بمج�رد تغري
رائحت�ه تخلصي من�ه ،نظ�را ً اىل أن الزيوت
املوجودة فيها يمكن أن تفسد.
ف�رش املكي�اج :إذا قم�ت بتنظيفه�ا جيداً،
فستس�تمر م�دة صالحيتها لس�نوات عدة،
و ُينصح بوضعها بشكل مسطح بعد غسلها
حتى تجف جي�داً ،ولضمان عدم دخول املاء
اىل سدادة الفرشاة ،وهي املنطقة التي تثبت
فيه�ا الش�عريات يف مكانه�ا ،مما ي�ؤدي اىل
تساقطها.
األيالينر :تدوم مدة األيالينر حتى  12ش�هراً،
وإذا ما تم اس�تخدامها لفترة أطول ،فبذلك
تعرضني عينيك للبكترييا.

هلذه األسباب تظهر البثور يف مناطق معينة من اجلسم؟
م�ن األش�ياء التي ُتش� ِعرك بعدم
الثقة واإلحراج يف الحياة اليومية،
ه�ي تلك البثور التي تظهر فجأة،
ويف أوق�ات غير مناس�بة على
الوجه أو يف بعض املناطق األخرى
من الجسم.
فغالب�ا ما نتس�اءل عن أس�باب
ظه�ور البث�ور املزعج�ة ،لكن ال
تنزع�ج ،فما عليك س�وى البحث
يف أس�باب ظهور هذه البثور التي
من الالزم تجنبها.
بني الحاجبني أو عىل األنف:
ظهور البثور يف هذه املنطقة ّ
يدل
على ّ
أن الش�خص قد ق�ارب عىل
ّ
س�ن البلوغ ،أما اذا كان قد تعدى
هذه املرحل�ة فهو يعان�ي الكثري
م�ن التوت�ر ،فالتوت�ر ي�ؤدي اىل
ارتفاع األدرينالني يف الجسم ،لهذا
السبب يزيد إفراز الجسم للدهون
والزيوت التي تسبّب تشكيل هذه
البثور.
حول الفم:
تظهر هذه البثور يف هذه املنطقة

نتيجة مشكلة بالجهاز الهضمي،
فيدل ذلك عىل عدم تقبلها لنظامك
الغذائ�ي وللمأك�والت الذهني�ة
والوجب�ات الرسيع�ة ،اضافة اىل
ذلك يجب غسل تلك املنطقة جي ًدا
بع�د األكل إلزال�ة بقاي�ا الطعام
والزي�وت الت�ي قد تس� ّد مس�ام
الجلد فتظهر البثور فجأة.
عىل الخ ّدين:
ظه�ور البث�ور يف تل�ك املنطق�ة
دلي�ل عىل ّ
أنه يجب غس�ل اليدين
ّ
ألنه�ا األكثر اتصاالً م�ع منطقة

الخدين.
عىل األذنني:
يرتب�ط ظه�ور البثور على هذه
املنطق�ة بجف�اف الجل�د ،لذل�ك
ينص�ح برشب كمي�ات كبرية من
املاء.
عىل الذراعني:
ّ
خاصة ملش�اكل الجلد
إنه�ا حالة
وتدعى بالتق�رّن الجلدي ،فتظهر
البثور الحم�راء عىل هذه املنطقة
نتيجة تزاي�د الكرياتني ،خاصة يف
بصيالت الشعر.

كل يوم معلومة

نصائح لضمان سالمة زجاج سيارتك األمامي لفرتة أطول

يعد الزجاج األمامي للسيارة من
أكث�ر األجزاء الت�ي ال غنى عنها
يف السيارة والتي تهم السائقني،
حي�ث تؤثر سلامة ه�ذا الجزء
يف القي�ادة بش�كل مب�ارش عند
اهماله�ا وع�دم االهتم�ام به�ا
بشكل دوري.
هنالك  5نصائ�ح هامة ،تضمن
لك سالمة زجاج سيارتك األمامي
عىل امل�دى البعي�د ،يف حال قمت
تطبيقها بالطريقة الصحيحة.
و يش�ار إىل أن النصيح�ة األوىل،
ه�ي أن تتجن�ب رك�ن مركبت�ك
لفترات طويل�ة تح�ت أش�عة
الشمس ،خاصة يف ظل الطقس
الحار ،حي�ث إن تعرض الزجاج
لألش�عة القوي�ة من الش�مس،
يعزز من فرص تعرضه للتشقق
عىل امل�دى البعي�د ،وينصح هنا
باس�تخدام واق للزج�اج م�ن
الش�مس عن ركن الس�يارة ،أو
الركن يف منطقة مظللة.
كما وأن النصيحة الثانية كانت،
عدم ترك التشققات والتصدعات
يف الزج�اج ب�دون صيانة ،والتي
ق�د تنت�ج ع�ن اصطدام جس�م
غريب بق�وة بالزج�اج ،وبغض

النظر عن حجم هذه التصدعات
يج�ب عالجها ف�ورا حت�ى وإن
كان بتغيير الزج�اج بالكام�ل
لضمان السالمة.
النصيح�ة الثالثة ،ه�ي أن يقوم
صاحب املركبة بتغيري مساحات
الزجاج األمامي بشكل دوري ،ملا
له م�ن تأثري عىل بري�ق الزجاج
على امل�دى البعي�د ،وبع�ض
املساحات حني تس�تهلك تسبب
عند استخدامها خدوش للزجاج
األمامي تشوه من منظره.
النصيح�ة الرابع�ة ،أن يت�م
اس�تخدام منظف�ات للزج�اج

األمام�ي ذات ج�ودة عالي�ة،
وينص�ح بتجن�ب م�واد مث�ل،
املنظف�ات الت�ي يس�تخدم يف
مركباته�ا م�ادة األموني�ا،
واملنظف�ات من ن�وع  ،DIYمع
اس�تخدام الن�وع املناس�ب من
املنشفات املخصصة للمهمة.
النصيحة الخامسة ،تجنب غلق
األبواب بش�كل قوي ،مل�ا له من
تأثري تراكم�ي عىل تصدع زجاج
الس�يارة األمام�ي ،وأيض�ا ق�د
يتس�بب هذا التصرف يف خروج
الزج�اج ع�ن مكان�ه يف بع�ض
األطراف وعدم ثباته.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :ثقت�ك بالنف�س قوية ج�دا ً على الرغم من
م�رورك ببعض املزاجي�ة أحياناً ،لكن إي�اك والرتاخي
واالنحناء أمام املصاعب
عاطفياً :كن من أصحاب اإلرادة الصلبة أمام الرشيك ،وأظهر
له قدرتك يف التغلب عىل املصاعب
صحياً :تبدو مرتاحا ً نفس�يا ً وجس�ديا ً بعد الرحلة التي قمت
بها يف أجواء الطبيعة

الثور

مهني�اً :تتع ّزز االوضاع املالية وتوحي اليك بأفكار
جديدة لكس�ب املال عىل مدى اسبوعني ،وتفكر يف
توظيفات واستثمارات وتعيش يوما ً نشيطا ً
عاطفياً :لو اس�تمعت إىل أقوال الرشي�ك ملا آلت األوضاع
بينكم�ا إىل م�ا ه�ي علي�ه الي�وم ،لك�ن الوقت لم يف�ت بعد
وباس�تطاعتك ت�دارك األمور صحياً :يتع�زز وضعك الصحي
بسبب النشاط الرتفيهي الذي تقوم به مع املحيطني بك

الجوزاء

مهنياً :الرتاجع يف مجال عملك يعني ّ
توقع تغيريات
قريبة وفرصا ً من نوع آخر وعقودا ً جديدة
عاطفي�اً :تمر بيوم عصيب جراء مش�كالت عاطفية،
حافظ على رباطة جأش�ك وتخل�ص من الي�أس وجدد
غرامك
صحياً :التزم ساعات العمل املطلوبة فقط ،واستفد من فرتة
بعد الظهر ملمارسة امليش

حدث يف مثل هذا اليوم

السرطان

مهني�اً :تكتش�ف خلفي�ات الني�ات املبيّت�ة التي
يس�عى أصحابها لالنقض�اض عليك وتجريدك من
صالحياتك الواسعة التي تزعجهم كثريا ً
عاطفياً :ال تفاوض بش�أن عالقة عىل الصعيد العاطفي،
الوقت غري مناسب ونفسيتك مضطربة
صحي�اً :صحتك قوية اليوم ،لكن علي�ك الحفاظ عىل طاقتك
وعافيتك طوال األيام املقبلة

األسد

مهنياً :اعمل بجد لتحقق األهداف املرجوة ،فتفرح
بها وتتخلص من األزمات املالية التي كنت تتخبط
فيها وتزعجك عىل نحو دائم
عاطفي�اً :يوم مهم عىل الصعي�د العاطفي ومفاجأة من
الحبيب تفرحك كثريا ً وتجعلك تتعلق به أكثر فأكثر
صحياً :ال تعتمد كثريا ً وبإفراط عىل طاقتك ،بل عليك أن تدرك
جيدا ً أن قدرتك عىل التحمل متواضعة

العذراء

مهني�اً :ق�د تك�ون عىل موع�د مع عق�د جديد أو
ًّ
س�نا أو خبرة ،وتربهن
تعاقد مع ش�خص يكربك
ً
للجميع أنك صاحب كفاءة عالية وحنكة عاطفيا :إذا
كنت عازبا ً فاملناخ مالئم للتعارف وربما إلنهاء العزوبية،
إنه ي�وم ممتاز لالختلاط والتعارف صحياً :الرتيغليسيريد
والكوليسترول هما مرض�ا العرص ،والوقاي�ة منهما تكون
باالنتباه إىل نوعية األكل وممارسة الرياضة

الميزان

مهني�اً :كلم�ات املدي�ح والتنويه عن�وان املرحلة
املقبل�ة وخصوصا ً بع�د الجهد الجبار ال�ذي بذلته
بغية إنجاح املش�اريع التي عادت بالفائدة الكبرية عىل
محيطك املهني
عاطفياً :ق�د تكون بحاجة إىل الراحة وخصوصا ً بعد الجهود
التي بذلتها أخرياً ،وذلك يعود عليك بفائدة كبرية عىل الصعيد
العاطفي

العقرب

مهني�اً :اجتماع�ات العم�ل تكون رضوري�ة ّ
لحل
األم�ور املس�تعصية ،وذل�ك يثم�ر بفاعلي�ة أكرب،
ويعود عىل العمل بفوائد كبرية
ّ
ف�إن كل املصاعب
عاطفي�اً :حني تتخذ القرار املناس�ب
والعقبات ستذلل ،وهذا يفيد كثريا ً يف املرحلة املقبلة
صحياً :ال تتهاون يف كل ألم مس�تجد تش�عر به يف الصدر ،بل
عاجل إىل االتصال بالطبيب

القوس

مهني�اً :إذا ُكلّف�ت بمهمّ�ة صعب�ة فلا تتذمّ ر بل
ّ
خط�ط لها جيّدا ً وال تخجل م�ن طلب النصيحة أو
املساعدة
عاطفياً :ال تس�مح ألحد بالتأثري سلبا ً يف مجرى العالقة،
إطو صفحة املايض ،الوقت مناسب إلظهار نياتك الصادقة
بل ِ
صحياً :عوامل اإلصابة بمضاعفات نتيجة اإلرهاق قد تظهر
فجأة ،فكن حذرا ً

الجدي

مهنياً :أخريا ً تنتهي اليوم من وضع مخططاتك
للفرتة املقبلة ،وتريح أعصابك تماما ً
عاطفي�اً :الحبيب يق ّدر ما تقوم به وما تبذله من
جهد يف سبيل إرضائه ،وهو سيظهر لك ذلك قريبا ً
صحياً :نوّع يف فطورك وابدأ يومك بممارس�ة الرياضة
وبرشب كوب من العصري الطازج

الدلو

مهني�اً :تعاكس�ك األق�دار ،وقد يهت�ز بعض
األوضاع وتضطر إىل الخضوع إلرادة اآلخرين
عاطفي�اً :تعّب�رّ ع�ن إعجاب�ك ألحد األش�خاص،
وتقف إىل جانبه يف أزمته فتكسب حبه لك
صحي�اً :الخمول وقلّة الحركة ال يتناس�بان مع وضعك
الصحي ،فسارع اىل ممارسة الرياضة

الحوت

مهنياً :يمكنك االس�تفادة من خربة اآلخرين ،وهذا
يكون مفي�دا ً يف كل املجاالت التي تنوي خوضها يف
املستقبل
عاطفي�اً :دفات�ر املايض مليئ�ة باملغام�رات ،وهذا يقلق
الرشيك كثرياً ،لكنك ال تلبث أن توضح له حقيقة األمور
صحي�اً :االعتماد عىل الخرضاوات والفواكه ،يعطي الجس�م
حيوية ونشاطا ً بعد عناء العمل

 - 1516موقع�ة م�رج داب�ق بين العثمانيين
واملماليك يف الشام.
 - 1812قام�ت الق�وات الربيطاني�ة بغ�زو
واشنطن ،وكان ذلك عىل أثر النزاع الذي بدأ عام
 1812واستمر حتى أوائل عام 1815
 - 1929مواجه�ات عنيفة بني الع�رب واليهود
أم�ام حائط املبكى يف القدس تس�تمر أس�بوعا
وتس�فر عن قتل حواىل  500ش�خص .املفوض
الس�امي للحكوم�ة الربيطانية يعل�ن األحكام
العرفية ويطلب إرسال بارجتني بريطانيتني.
 - 1936الح�رب األهلي�ة االس�بانية :بطلب من
فرنسا ،تقرر الدول األوروبية عدم التدخل.
 1940الحرب العاملية الثانية :الطائرات االملانيةتقص�ف لندن لليوم الثاني على التوايل .يف اليوم
التايل رد الطريان الربيطاني بقصف برلني.
 - 1949ميث�اق األطليس الدفاع�ي بني الواليات
املتحدة وعدد من الدول األوروبية الغربية يدخل
حيز التنفيذ.
 - 1952جالء القوات الربيطانية عن آخر موقع

يف منطقة السويس.
 - 1965إتف�اق ج�دة بين الرئيس جم�ال عبد
الن�ارص وامللك فيص�ل بخصوص حل املش�كلة
اليمنية.
 - 1967تأميم رشكتي “إيسو” و”موبيل أويل”
األمريكيتني يف الجزائر.
 - 1968تفجير أول قنبل�ة هيدروجيني�ة
فرنسية.
 - 1970افتتح بمدينة البندقية أول مؤتمر دويل
للثقافة.
 - 1973افتتاح املركز اإلسلامي يف ميونخ الذي
ساهم العقيد القذايف بنصف تكاليفه.
 - 1989ت�ادوش مازوفس�كي يصب�ح رئيس�ا
للحكوم�ة يف بولن�دا على اث�ر تصوي�ت ينه�ي
سيطرة الحزب الشيوعي ألول مرة منذ .1945
 - 1989كولومبي�ا :تج�ار املخ�درات يعلن�ون
“حربا شاملة” عىل السلطات الكولومبية.
 1991ميخائي�ل غورباتش�يوف يس�تقيل منمنصب األمني العام للحزب الشيوعي السوفييتي

الذي علقت أنشطته يف  29آب/أغسطس.
 1991أوكراني�ا تعلن اس�تقاللها ع�ن االتحادالسوفييتي.
 1994اعتق�ال مئ�ات من الرصافين يف بغدادواملوص�ل والبرصة يف محاول�ة للحد من تدهور
س�عر الدين�ار العراقي وتق�رر قطع ي�د الذين
يدانون بالتالعب باألسعار.
 2004انفج�اران متزامن�ان يف طائرتي ركابيسفران عن سقوط تس�عني قتيال ،وقد تلتهما
عملية انتحارية يف  31اب/اغسطس يف موسكو
اس�فرت ع�ن عشرة قتلى .تبن�ت العمليتين
مجموع�ة اسلامية اجنبي�ة اعلن�ت دعمه�ا
الستقالل الشيشان.
 2008اعتق�ال ثالث�ة رج�ال يف دينف�ر بتهمةالتخطي�ط الغتيال املرش�ح للرئاس�ة األمريكية
باراك أوباما.
 1987انتح�ار رودول�ف هيس مس�اعد هتلرالذي حكم عليه يف محاكمات نورمربغ بالسجن
مدى الحياة.

الكلمات االفقية
 1امللك ال�ذي م ّزق كتابالرس�ول صىل الله عليه و
سلم
2الجنون  -سورة قرآنية 3طع�ن بس�ن إب�رة أورمح
 4يرق�د  -ت�أكل و تأكلو ال تم�وت و اذا رشب�ت
تموت
 5من األزهار  -للنصب6س�ائل هيدروكربون�ي،مش�تق من النفط ،قابل
لالشتعال
 7ذاق  -خبأ  -من أخواتكان
 8هيبة  -متشابهان 9ملح�د  -التم�ر قبل أنينضج
 10-الحُ ب الشديد

كلمات متقاطعة
الكلمات العمودية
1آلهة الوالدة يف النيبال ُ -يقال انه س�مالحياة الزوجية
 2م�رض مع�د  -مهن�ة الت�ذوق (م) -قادم
 3أصلح البناء  -من الظواهر الفلكية 4م�ن األنبي�اء عليه�م السلام (م) -ذهاب النوم (م)
 5من ال أسنان له (م) 6ب�رج ش�هري بإيطالي�ا  -منظم�ةعسكرية س�ابقة لدول أوروبا الوسطى
والرشقية (م)
 7حفر البرئ  -لعق بلس�انه  -تمادى يفالخصومة
 8ش�حذ الس�كني  -أكرب غدة يف جس�ماإلنسان
 9بح�ر  -عنصر كيميائ�ي ،ذو الع�ددالذري  28يف الجدول الدوري للعنارص
 10-وسخ  -اشتاق

من الفيسبوك
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مشاكل وحلول

أنا عصبية جداً والكل ينفر مين ..ما احلل؟
مش�كلتي هي مع الغض�ب ،أنا
أغضب برسعة كبرية وال أتمالك
نفسي ،كثيرا ً م�ا أتش�اجر مع
إخوت�ي وصديقات�ي .حاول�ت
كثيرا ً االبتعاد ع�ن الغضب ،وأن
أبقى هادئة ،لك�ن كل مرة أفقد
فيها صبري برسع�ة ،وأغضب
مرة أخرى.
الحلول والنصائح:
أوالً عدي للعرشة بصمت قبل أن
تتحدثي .ثاني�اً :اعرتيف للمقربني
واعت�ذري له�م .ثالث�اً :راجع�ي
كل ترصفات�ك الخاطئة كل يوم،
واكتب�ي أمامها البديل الذي كان
يج�ب أن تقوم�ي ب�ه ،ودرب�ي
نفسك عليه عملياً.
ه�ذا م�ا أقوله بش�كل عملي ..
نق�ول لك ان تع�دي للعرشة قبل
أن تغضب�ي ،ه�ذا يعن�ي حين
تبدئني أن�ت بالنرف�زة والغضب
م�ن دون داع ،كأن تس�أيل أختك
أو صديقت�ك س�ؤاالً بطريق�ة
عصبية ،وكأنك تحاس�بينها عىل
خط�أ ارتكبت�ه بحق�ك ،يف ه�ذه
الحالة علي�ك أن تفكري بكالمك
قبل أن تنطقي ب�ه ،وهذا معنى
عبارة (أن تعدي إىل العرشة)
البن�د الثان�ي ال�ذي وضعناه لك
ه�و االعتراف للمقربين منك،
ومن الذين غضبت بوجههم من
دون س�بب ،وأن تعت�ذري له�م.
نع�م فهذا م�ا يج�ب أن تفعليه
عىل الفور؛ ألنه سيس�اعدك عىل

غزل عراقي
م��و كلم��ن مش��ى وي��اك صاحــــ��ب
وال كلم��ن يدگل��ك ص��دره گدهـــ��ه
هـــــــ��واي
حتجيل��ك
البش��ر
م��رات
وذره م��ن الص��دك م��ا تلگ��ه عده��ه
ت��ره البيه��م وفـــ��ه كل��ش قليليـــ��ن
وعل��ى گ��د االصاب��ع ص��ار عدهــ��ه
اكتبل��ي ش��ما ردت تكتــ��ب وردل��ك
بس��اتني بوس��ط روحـــ��ي ورد ل��ك
اغي��ب وابتع��د وازعــــ��ل وارد ل��ك
الن الكل��ب بي��دك م��و بديــــــــــ��ه

اكتش�اف الجان�ب الطي�ب م�ن
ش�خصيتك ،ويس�اعد اآلخري�ن
أيض�ا ً على تحم�ل غضب�ك
ويساعدونك بطريقتهم.
ولك�ن احذري فاالعتذار له ثمن،
ومن يسامحك أول مرة يمكن أال
يس�امحك إذا ما تواصل غضبك،
ه�ذا يعن�ي أال تق�ويل لنفس�ك
طامل�ا أنني أعتذر منهم فس�وف
يفهمونن�ي ويس�امحونني ..
فاالعتذار يف هذه الحالة س�يفقد
قيمته ،وسوف يكتشف اآلخرون
أن�ك تتمادين فيب�دؤون برفض
مس�امحتك ،مم�ا يزي�د م�ن

مشكلتك.
ال بد أيضا ً أن تراجعي ترصفاتك
بشكل يومي ،واكتبي إشارة لكل
ترصف غاضب قمت به ،ويف كل
مس�اء قبل أن تنامي راجعي ما
ً
بديلا مل�ا كان
دونت�ه ،وضع�ي
ً
يمك�ن أن تقومي ب�ه ،فمثال إذا
كن�ت غضب�ت ورصخ�ت بوجه
صديقتك؛ ألنها قالت إنها معجبة
بصديقة أن�ت ال تحبينها ،اكتبي
أنه كان بإمكانك أن تستمعي إىل
رأيها ،وتفك�ري مرة أخرى بتلك
الصديقة التي ال تحبينها ،فربما
ال تعرفني مزاياها.

أؤكد لك أن لديك اآلن فرصة كبرية
لتس�اعدي نفس�ك ،وتصبح�ي
شابة صغرية محبوبة وناجحة.
فحاسبي نفسك كل يوم ،وحتى
إذا فش�لت اليوم أرصي عىل أنك
ستنجحني غداً ،واطلبي من الله
أن يساعدك.
أخريا ً كلم�ا أكثرت م�ن املبادرة
يف مس�اعدة اآلخري�ن م�ن أهلك
وإخوت�ك وصديقات�ك تراج�ع
غضبك؛ ألنك س�تكونني منشغلة
بالعط�اء وفرح�ة ب�أن الجميع
سيش�كرك ،ويكتشفون كم أنت
لطيفة وكريمة.

قصة وعربة

القناعة والرضى

اختبارات شخصية

العني اليت ختتارينها تكشف الكثري عن اسرار شخصيتك
ال ش�ك أن�ك تعرفين أن�ه يمكن
معرف�ة الكثير من األم�ور عن
الن�اس ع�ن طري�ق النظ�ر يف
عيونهم .شاهدي الرسم البياني
أعلاه واخت�اري عين�ا م�ن بني
الرسومات التس�عة لتعريف املزيد
عن ارسار شخصيتك.
إذا كنتِ تنجذبني إىل العني رقم 1
أن�تِ ش�خص لطي�ف ومنفتح.
أن�ت مضياف�ة وتقرتحني تقديم
املس�اعدة للن�اس ومس�تعدة
لتحمل املخاطر من أجل الحب.
إذا كنتِ تنجذبني إىل العني رقم 2
تحاولين تحسين العال�م م�ن
حول�كِ ّ .
فكل عم�ل صالح صغري
يحدث فرقاً .أنتِ مقتنعة بواجبكِ
تجاه الطبيعة والبيئة.
إذا كنتِ تنجذبني إىل العني رقم 3
أنتِ حزين�ة بطبيعتك ،وتنظرين

إىل الحي�اة بمنظ�ور الريب�ة.
تحاولني جهدك كل يوم للحصول
على السلام ولك�ن دون نجاح.
أنتِ تبدين س�عيدة ولكنكِ لستِ
كذلك حقاً.
إذا كنتِ تنجذبني إىل العني رقم 4
تبحثني عن معنى كل يشء .لديك
الروح لحل املشاكل وزرع الفرح

من حولك.
إذا كنتِ تنجذبني إىل العني رقم 5
تبدي�ن غامض�ة ،ول�م تج�دي
نفس�ك حتى اآلن ،ولكن كلماتك
مدروسة دائماً.
إذا كنتِ تنجذبني إىل العني رقم 6
أنتِ حساس�ة وحذرة .تالحظني
التفاصي�ل وأن�تِ أول م�ن يدرك

الخط�ر عموما ً حني يتجه نحوكِ
أو نح�و املقربني لكِ  .أنتِ هش�ة
ولكن إرادتك قوية.
إذا كنتِ تنجذبني إىل العني رقم 7
أن�تِ متحمس�ة ولدي�كِ ح�س
القي�ادة .تعرفين م�ا تريدين�ه
وكيفية الحصول عليه.
إذا كنتِ تنجذبني إىل العني رقم 8
أنتِ مغامرة ومب�ادرة وتفعلني
ما يخىش اآلخ�رون فعله .لديكِ
معتقداتك وهوايات�ك الخاصة.
يعتبرك اآلخ�رون فضولي�ة
وال يفهمون�ك ولك�ن صحبت�ك
جميلة.
إذا كنت تنجذبني إىل العني رقم 9
أن�ت الوحي�دة الت�ي تع�رف كل
ش�خص على حقيقت�ه .أن�تِ
تفهمني ش�خصيات الناس .أنتِ
يقظة وال يمكن التالعب بك.

رج�ل فقري يرع�ى أمه و زوجت�ه و ذريته  ،وكان يعم�ل خادما ً لدى
أحده�م  ،مخلص�ا ً يف عمله ويؤديه عىل أكمل وج�ه  ،إال أنه ذات يوم
تغيب عن العمل ..فقال سيده يف نفسه :
« البد أن أعطيه دينارا ً زيادة حتى ال يتغيب عن العمل”
فبالتأكيد لم يغيب إال طمعا ً يف زيادة راتبه النه يعلم بحاجتي إليه
« وبالفعل حني حضر ثاني يوم أعطاه راتبه و زاد عليه الدينار ..لم
يتكلم العامل و لم يس�أل س�يده عن س�بب الزيادة  ،وبعد فرتة غاب
العام�ل مرة أخرى ،فغضب س�يده غضبا ً ش�ديدا ً وقال  »:س�أنقص
الدينار الذي زدته «
و أنقص�ه  ..و ل�م يتكل�م العام�ل و لم يس�أله عن نقص�ان راتبه..
فاستغرب الرجل مِ ْن ردة فعل الخادم  ،وسأله :
زدتك فلم تسأل  ،و أنقصتك فلم تتكلم !!!!!!!
ً
فق�ال العام�ل  :عندم�ا غبت امل�رة األوىل رزقني الله مول�ودا ..فحني
كافأتني بالزي�ادة  ،قلت هذا رزق مولودي قد جاء معه  ،وحني غبت
امل�رة الثانية ماتت أمي  ،وعندما أنقص�ت الدينار قلت هذا رزقها قد
ذهب بذهابها .
م�ا أجملها مِ ْن أرواح تقنع و ترىض بما وهبها إياه الرحمن  ،وترتفع
عن نسب ما يأتيها مِ ْن زيادة يف الرزق أو نقصان إىل اإلنسان .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
علماء يتوصلون الى عالج يحمي من
اإلصابة بكورونا

توص�ل علم�اء إىل علاج جدي�د
يحم�ي البالغين م�ن اإلصاب�ات
الشديدة بفريوس كورونا ..العالج
يقوم عىل “كوكتيل” من األجسام
املضادة األحادية النسيلة.
وأظهرت نتائج التجارب الرسيرية
يف املرحلة الثالثة له�ذا العالج أنه
يوفر حماية للجس�م تصل إىل 12
شهرا.
ويجري تقديم هذا العالج للمرىض
عن طريق الحقن العضيل.
وتشبه األجسام املضادة “جنود”
الجه�از املناع�ي يف أجس�امنا ،إذ
تنتقل باس�تمرار يف الجسم بحثا
ع�ن أي م�رض ،حي�ث تعمل عىل
استهدافه.
ويف مطل�ع ع�ام  ،2020قام عدد

من الباحثون يف جامعة فاندربيلت
بوالية تينيسي األمريكية باختبار
مجموع�ة صغيرة من األجس�ام
املضادة عىل عينات مسحوبة من
مرىض “كوفيد.”-19
ويف وق�ت الح�ق ،ج�رى ترخيص
ه�ذه األجس�ام املض�ادة عبر
رشك�ة أسترازينيكا ،وص�ارت
عالج�ا للوقاية من إصابة كورونا
املصحوبة بأعراض.
ويطلق على العالج الجديد اس�م
“ ،”AZD7442وتظه�ر أح�دث
نتائ�ج التج�ارب الرسيري�ة التي
أعلنت عنها أسرتازينيكا أنه يمكن
أن ي�ؤدي دورا مهما يف املس�اعدة
عىل حماية الفئ�ات األكثر ضعفا
من إصابات كورونا الشديدة.

بعد فيسبوك“ ..كلوب هاوس” يحمي
مستخدميه داخل أفغانستان من طالبان
انض�م تطبي�ق التواص�ل االجتماع�ي “كل�وب ه�اوس” إىل منص�ات
اجتماعي�ة أخ�رى ،يف اتخاذ إج�راءات أمان جدي�دة لحماية خصوصية
مس�تخدميه وسالمتهم يف أفغانس�تان.وقبل أيام ،اتخذ موقع فيسبوك
أيضاً ،إجراءات جديدة لتأمني حس�ابات املواطنين األفغان ،لحمايتهم
من االستهداف ،وسط سيطرة حركة طالبان الرسيعة عىل البالد.
واآلن ،يق�وم موق�ع التواصل االجتماعي كلوب هاوس باليشء نفس�ه،
حيث أعلن التطبيق أنه بصدد إجراء بعض التغيريات بشكل استباقي يف
إعدادات الخصوصية للمستخدمني يف أفغانستان.
وعلى وجه التحديد ،يق�وم كلوب ه�اوس بإخفاء املعلوم�ات والصور
الش�خصية ويجعل من الصعب العثور عىل الحسابات يف البحث كإجراء
أمان.وأض�اف التطبي�ق أن�ه يمكن للمس�تخدمني بعد ذل�ك إضافة أي
معلومات يش�عرون بالراحة عند مش�اركتها ،ويمكنهم أيضا االتصال
بالدع�م لجع�ل حس�اباتهم ”أكث�ر قابلي�ة لالكتش�اف“.وأكد املتحدث
الرس�مي باس�م كلوب هاوس ،أن هذه اإلجراءات ل�ن تؤثر عىل متابعي
املس�تخدمني ،كما يمكن أيضا للمستخدمني اللجوء إىل أسماء مستعارة
بدالً من األسماء الحقيقية ألغراض السالمة العامة.وتأتي هذه الخطوة
بع�د حوايل ش�هر من خ�روج كلوب ه�اوس من اإلص�دار التجريبي
وفتح خدمته للجميع ،واألهم من ذلك أنه يأتي مع سيطرة طالبان
عىل كابول ،عاصمة أفغانس�تان.ومع اس�تعادة طالبان السيطرة
عىل البالد خالل األس�بوع امل�ايض ،وجدت الجماع�ة طرقا لنرش
رس�ائلها عرب وس�ائل التواصل االجتماعي ،وذل�ك رغم حظرها
م�ن قبل يوتي�وب وفيس�بوك.وحاول العديد من األش�خاص يف
أفغانس�تان حذف الصور من حس�اباتهم عىل وسائل التواصل
االجتماعي والهواتف التي يمكن أن تظهر صلة بالدول الغربية
أو الحكومة األفغانية السابقة أو الجيش األفغاني.
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بعد جدل كبري ،نفى الفنان هشام جمال األنباء املتداولة حول إلغاء
مسلسل «عالم موازي» الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمري غانم
واملقرر عرضه يف موسم رمضان لعام .2021
وأعلن جمال من خالل منشور عىل تطبيق «إنستغرام» أن كل ما يتم
عار
تداوله عن إلغاء املسلسل بعد وفاة الفنانة دالل عبد العزيز كالم ٍ
عن الصحة.
وق ّدمت صفحة كانت قد نرشت خرب إلغاء املسلسل اعتذارا ً لجمال
من خالل صفحتها عىل تطبيق «إنستغرام» ،وعلّقت عىل صورة
ً
قائلة« :بنعتذر جدا ً عىل البوست دة معلش بس بردو
النجمة املرصية
كان املفروض تقول ان غلط الكالم من غري شتيمة يعني بعد اذنكو
مكانش املفروض تقعدو تتكلموه بشتيمة كدة عادي يعني كالم
اتكتب كان املفروض تقولو غلط مش تشتمو يف الكومنتات معلش
يا جدعان ياريت املوضوع يع ّدي واحنا آسفني عىل البوست وبعتذر
للفنان الجميل هشام جمال».
ُيذكر أن دنيا وإيمي لم تظهرا يف أي مؤتمر صحايف طوال فرتة مرض
والدهما النجم سمري غانم ووالدتهما النجمة دالل عبد العزيز ،وال
تزاالن تلتزمان الصمت بعد وفاة النجمني ،وتعانيان صدمة كبرية
لرحيلهما.

بع�د األخبار الت�ي انترشت ع�ن إصابة
أمل عرفة برسط�ان الثدي خالل الفرتة
املاضية ،يب�دو أن األمر ال يتجاوز قصة
املسلسل الذي تس�تعد لتصويره برفقة
كاريس بش�ار ،الت�ي بدورها س�تكون
موج�ودة يف لبنان خالل األي�ام القادمة
لتصوي�ر مش�اهدها ضم�ن حلق�ات
املسلس�ل املنتظ�ر عرضه عبر  12قناة
تلفزيونية تقريباً.
واملسلس�ل س�يضم مجموعة كبرية من
النجوم العرب من مرص وسوريا ولبنان

االنتخابات
و«شراء الذمم»

عىل أن تدور أحداثه حول مرض رسطان
الثدي وكيفية مواجهته ،فالعمل ينتمي
لنوعي�ة األعم�ال التوعوي�ة م�ن خالل
عرض ح�االت تعرض�ت لإلصاب�ة بهذا
امل�رض يف كل حلق�ة كضي�وف رشف
خالل عشر حلقات درامي�ة ،عىل أن ال
تتجاوز م�دة الحلق�ة  30دقيقة فقط،
مع اإلش�ارة إىل أن املسلس�ل من تأليف
الكاتبة السورية بتول ورد وإخراج رندة
العلم.
على صعيد آخر ،علم أن أمل عرفة بدأت

بتصوير مشاهدها ضمن أحداث املوسم
الجدي�د م�ن مسلس�ل “ح�ارة القب�ة”
أم�ام سلافة معم�ار ،حي�ث انضم�ت
أمل لنج�وم الجزء الثالث من املسلس�ل
لتجس�د ش�خصية ش�قيقة “أبو العز”
وه�و عب�اس الن�وري ضم�ن األحداث،
واملسلس�ل يش�ارك يف بطولته ش�كران
مرتج�ى ونادي�ن تحسين ب�ك وخال�د
القي�ش وف�راس إبراهي�م ال�ذي انضم
لنجوم املوس�م الثالث م�ن العمل ،ومن
إخراج رشا رشبتجي ومن املقرر عرضه

بعد نشره فيديو لها

منى زكي توجه رسالة تهديد لزوجها أحمد حلمي
وجهت الفنانة املرصية ،منى زكي“ ،رس�الة تهديد” إىل زوجها الفنان
أحمد حلمي ،بعد نشره فيديو صوره لها ترويجا لظهورها يف برنامج
“صاحبة السعادة”.
ونشر أحمد حلم�ي فيديو ص�وره لمنى زك�ي وهي تح�اول الرتويج
لظهورها يف الربنامج ،ثم قررت التوقف وركوب سيارتها ،وظهر صوت
حلم�ي يف الخلفي�ة وهو يعدها بع�دم نرش الفيديو حتى ال يتس�بب يف
ضحك الجمهور عليها ،لكنه نرش الفيديو ،لرتد عليه منى زكي برسالة
التهديد .كما نرش حلمي تسجيال للمحادثة التي جمعته بزوجته.
وعبرت من�ى زكي ،عن صدمتها م�ن نرش أحمد حلم�ي للفيديو الذي
وهي تح�اول نطق عبارة
تلعثم�ت في�ه كثيرا
صاحبة السعادة مع
“انتظرون�ي يف
وتوعدت باالنتقام
إسعاد يونس”،
فيدي�و مح�رج
من�ه بنرش
له ،مؤكدة أنها
تعتق�د أن
لديها مقطع
قد ال يحب
أن ي�راه
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يف املرآة

كاريس بشار وأمل عرفة على  12قناة تلفزيونية

الجمهور.
يذكر أن منى زكي تظهر ضيفة أوىل حلقات املوسم الجديد من برنامج
“صاحبة الس�عادة” مع إس�عاد يونس ،يف س�هرة الي�وم اإلثنني ،ومن
املتوق�ع أن تكش�ف تفاصيل عمل فن�ي جديد يجمعه�ا بزوجها أحمد
حلمي ،كما يتضح من إعالن الحلقة.

طرح “عليه إبتسامه” لـ نوال الزغبي
بع�د مرور أس�بوع عىل تش�ويق
املتابعني ألغنيتها الخليجية الجديدة
“عليه إبتس�امه” ،أعلن�ت الفنانة
اللبنانية ن�وال الزغبي موعد طرحها
بمنشور كتبته يف صفحته الخاصة عىل
موقع التواصل االجتماعي.
وقال�ت ن�وال“ :ال أس�تطيع االنتظ�ار
ألش�اهد أغنيت�ي الخليجي�ة اليوم عند
الساعة السادسة عىل يوتيوب”.
وكتبت منش�ورا ً آخر“ :عليه ابتسامه
مه�داة اىل اجم�ل ابتس�امه” .وأث�ار
املنشوران حماس الجمهور وإعجابهم
وعربوا عن ذلك بالتعليقات.

وكانت طرح�ت الزغبي الفيدي�و الدعائي
للكلي�ب الت�ي كان�ت صورته م�ع املخرج
اللبناني فادي ح�داد ،يف صفحته الخاصة
عىل موقع التواص�ل االجتماعي ،وعلّقت:
“قريباً”.
ويحمل الكليب أجواء رومانس�ية صيفية،
إذ ظهرت يف حمام السباحة ،عىل إيقاع آلة
الغيتار.
“عليه إبتس�امه” س�تصدر ضمن امليني
ألب�وم املرتق�ب “عك�س الطبيع�ة” الذي
يتضم�ن  4أعم�ال غنائي�ة وال�ذي صدر
من�ه يف أواخر ش�هر تموز/يولي�و أغنية
“أرقص”.

حييى الزيدي

ُ
نسمع بني الحني واآلخر عن انتشار ظواهر تعاني منها مجتمعاتنا التي
اصبحت عىل ما يبدو «واقع حال» ال يمكن التخلص منها إال بإرادة التغيري..
واعتقد أنه من الصعب جدا ً يف ظروفنا الحالية القضاء عىل الكثري من هذه
الظواهر.
َ
ولعل أبرز هذه الظواهر التي برزت يف بلدنا هي ظاهرة « رشاء الذمم » ،والتي
تظهر قبل كل انتخابات ،لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية يف آن واحد.
أكتبُ اليوم عن ظاهرة « رشاء الذمم » يف االنتخابات ،هذه الظاهرة التي
تفاقمت واصبحت مشكلة اجتماعية ،و«استفحلت» يف الكثري من مرافق
الحياة .
َ
قبل أيام كنت يف أحد األسواق ،وإذا بامرأة تسلم ّ
عيل سالما ً حارا ً كأنها
ٍ
تعرفني من قبل ..وأنا طبعا ال أعرفها إطالقا ،حاولت هذه املرأة التعرف عىل
شخصيتي (ماذا أعمل -اين أسكن – كم عدد أفراد عائلتي -هل ّ
لدي راتب
رعاية اجتماعية) ،وغريها من االسئلة ..فقلت لها :ملاذا أوقفتيني ،وملاذا هذه
األسئلة  ..ما الغاية من ذلك؟!
ُ
تروج ألحد مرشحي االنتخابات ،وتدعوني لحضور املؤتمر االنتخابي
فإذا بها
لهذا املرشح ،وقالت يل سوف آتيك باملواد الغذائية ،وسيدرج ثالثة اسماء من
أقاربك للحصول عىل راتب الرعاية االجتماعية.
ُ
فقلت لها :ما الضمانات ،إذا كان هذا املرشح حاليا هو يف مجلس النواب ،ولم
نسمع عنه بأنه قد وزع مواد غذائية ،أو ساهم يف تعيني أحد من اهايل مدينته
خالل دورته الربملانية الحالية ..فسكتت ،وقالت يل :هو أفضل من غريه ..هنا
استأذنت منها وتركتها ،ألنها أُحرجت مني ولم تستطع إقناعي بما تروج
إليه.
ُ
الظاهرة « رشاء الذمم » قبل االنتخابات أصبحت عرفا سائدا ،وفنا
هذه
يتفنن به املرشحون ..فمنهم من يبدأ بإقامة الوالئم والرتويج من خاللها،
ويشرتي (السبيس) ويبلط الشوارع ،ويوزع املبالغ البسيطة ،ودفع الديون
البسيطة املرتتبة عىل بعض املواطنني ،ويعطي الوعود لتوظيف الشباب ،التي
لم ولن تتحقق ،وإطالق رساح السجناء ،وإعانة االرامل وااليتام ،كل هذا
وغريه من الشعارات الرنانة التي يعرفها الكثري من القراء ،ويلمسونها ،ما
هي إال لرشاء االصوات والذمم.
« ورشا ُء الذمم» او «الرشوة» وبا ٌء إذا استرشى يف مجتمع ما أتى عليه كما
تأتي السوس عىل أنبل وأجود أنواع الخشب.
ُ
الترصف أو السلوك «غري املهني» الذي تشرتى وتباع من خالله االنفس
هذا
والذمم والضمائر عىل حساب الناس واملجتمعات ،فينخر قيمها ،ومدخراتها
وأرصدتها ،ويستويل عىل املقود املسري ،فيوجه املركب لوجه ٍة تخدم مصالح
الرايش ،وتمأل جيوب املرتيش ،فتكون خسارة للبلد والشعب واملصالح
العامة .
ُ
يقول رسولنا الكريم (صىل الله عليه وآله وسلم)(( :لعن الله الرايش واملرتيش،
والرائش الذي يميش بينهما)).
نعم ..زمننا مملو ٌء بالفضائح والفساد بكل أنواعه ..زمن تراجعت فيه بعض
القيم واالفكار واملبادئ ،وأصبح للفاسدين واملضاربني ظهور مفاجئ  ..زمن
فيه كل يشء قد يكون قابال للبيع او املساومة ..أصبح فيه البعض يقايض
األبناء والضمائر وذمم الناس يف تعامالتهم .
ُ
أقول« :الذمم» يا سادة هي التي تباع ُ
وتشرتى هذه األيام! ..وبيعها ورشاؤها
أبشع وأخطر بكثري من بيع االجساد املغلوبة عىل أمرها ،فالجواري والغلمان
منذ رؤيتهم االوىل للنور كان قدرهم ان ُيباعوا و ُيشرتوا يف سوق النخاسة،
النهم من طبقة العبيد ،هكذا صنفوا وهكذا كان قدرهم ال يقوَون عىل
االعرتاض عليه .أمّ ا من باع ذمته وضمريه بحفن ٍة من الدنانري او الدوالرات أو
بمركز مرموق يف مكان ما يؤهله لبسط نفوذه وملء جيوبه ،فإنه بذلك فق َد
ٍ
القيم واملبادئ معاً.
إن أخط َر ما يقع فيه اإلنسان هو السقوط واملهادنة ..وحزننا يصبح أكرب من
مساحات الكالم عندما نحس ان الغيورين عىل أرضهم وأهلهم وبلدهم الذين
كان صوتهم يوما ما مخيفاً ،ويرعب أكثر من زئري االسد عندما يغضبون،
فجأة يخفت صوتهم الجهوري اىل أن يتالىش وتغور أعينهم يف حدقاتها كلما
رفع الصوت بوجه الظالم والفاسد ،فيحاولون جاهدين أن يديروا دفة الكالم
بعيداً ،ويبتلع لسانهم وكأنهم يقولون لألرض «انشقي وابلعينيا».
ُ
بثمن
كل هذا ألنهم قد باعوا أغىل ما عندهم ،أال وهو «ضمريهم وذمتهم»
ٍ
مادي قد يكون بخساً.
أخرياً ..أيها السادة ال تبيعوا أصواتكم االنتخابية ..بل ا ِمنحوها ملن يستحق
يف هذا البلد.

إليسا تتخطى املئة مليون ..وجديدها قريباً
تستعد النجمة اللبنانية إليسا
لتسجيل أغنية جديدة ،كتب كلماتها
الشاعر عيل املوىل ومن ألحان مروان
خوري ،يف أول تعاون يجمعهما معا ً
بعد أكثر من  8سنوات عىل طالقهما
فنياً ،واليوم تعود العالقة الطيبة بني
خوري وإليسا بعد أن أدركت األخرية أن

خوري واحد من مؤسيس نجاحها الفني
باأللحان.
العمل اليوم عىل أغنية جديدة مختلفة
يكمن رسها يف مجموعة القت الصدى
الواسع من األغاني ،مثل بتمون وكرمالك
وغريها من األعمال التي ُطبعت يف الذاكرة.
ُيذكر أن إليسا شكرت قبل أيام متابعيها

حيدر العبادي

فالح المشعل

بعدما حققت أغنية «يا ريت» ،كلمات
صالح الكردي وتوزيع نارص األسعد ،أكثر
من مئة مليون مستمع؛ وهي أغنية أو
شارة مسلسل «يا ريت» الذي أنتج عام
 2017وكان من بطولة ماغي بو غصن
ومكسيم خليل.
إىل ذلكُ ،علم أن إليسا لن تصدر قريبا ً ألبوما ً

غنائيا ً كامالً وستمنح الفرصة ألعمال
منفردة أو أغاني السينغل الجديدة حتى
السنة املقبلة ،فيما ُيحكى عن إمكانية
تعاون مع رشكة روتانا عىل صعيد توزيع
هذه األغاني أو الرتويج لها ،بعدما اختارت
إليسا أن تكون هي نفسها املنتجة املنفذة
ألعمالها الغنائية هذه الفرتة.

رضوى الشربيين حتذر أمحد سعد بعد عقد قرانه

تغريدات

جوجل تتجه إلغالق تطبيق
“أندرويد أوتو”
أك�دت جوج�ل أنه�ا س�تغلق تطبي�ق “”Android Auto for Phone Screens
املس�تقل مع اندرويد  ،12ويجب عىل أي ش�خص يريد واجهة س�هلة القيادة
لهات�ف اندرويد الخاص به اس�تخدام وض�ع القي�ادة يف ، Google Assistant
واملتوفر يف خرائط جوجل أو واجهة اندرويد أوتو األصلية املتوفرة يف س�يارات
محددة .ونظام تش�غيل السيارة أندرويد أوتو وهو تطبيق محمول تم تطويره
بواس�طة جوج�ل  Googleلعكس املي�زات من جهاز اندروي�د  ، Androidمثل
الهات�ف الذك�ي ،إىل املعلومات املتوافقة م�ع لوحة القيادة ووح�دة الرتفيه يف
السيارة وفقا ملا نقلته وكيبيديا.بمجرد إقران جهاز أندويد بالوحدة الرئيسية،
يعكس النظام التطبيقات املؤهلة من الجهاز إىل شاش�ة الس�يارة ،مع واجهة
مس�تخدم بس�يطة وس�هلة االس�تخدام ،تتضمن التطبيقات املدعومة رس�م
خرائ�ط  /مالح�ة جي بي إس  GPSوتش�غيل املوس�يقى والرس�ائل القصرية
والهات�ف وبح�ث الويب ،يدعم النظام كالً من الشاش�ات الت�ي تعمل باللمس
ووحدات الرأس التي يتم التحكم فيها باألزرار ،عىل الرغم من تشجيع التشغيل
بدون استخدام اليدين من خالل األوامر الصوتية لتقليل تشتيت القيادة.
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الكشف عن مصري مسلسل «عامل موازي» بعد وفاة
دالل عبد العزيز

ابتكار روبوتات تعمل بالمغناطيس
عبر الجسم إليصال األدوية
كش�ف فريق م�ن العلم�اء بقي�ادة  Weinberg Medical Physicsيف
ماريالن�د عن تصميم روبوت�ات لينة تس�مى  MANiACsيتم التحكم
فيها بواس�طة مج�ال مغناطييس خارجي لتوصي�ل األدوية إىل املواقع
الدقيق�ة ،فيمك�ن للروبوتات الصغيرة التحرك عكس تدفق الس�وائل
والس�فر فوق العوائق وبذلك س�تنقل األدوية يومً ا ما إىل مناطق معينة
ُ
اإلنس�ان.وتظهر النتائج كيف يمكن ل�ـ  MANiACsأن تعمل
يف جس�م
كمركب�ات لتوصي�ل األدوي�ة داخ�ل أجزاء من جس�م اإلنس�ان يصعب
الوص�ول إليها عن طري�ق األدوية عن طريق الف�م أو الوريد.هذه هي
الدراس�ة األوىل الختب�ار أداء الروبوت�ات الدقيق�ة يف الجه�از العصبي
املرك�زي ( ،)CNSوتش�به تقنية  MANiACsالفرضي�ة يف فيلم الخيال
العلم�ي لع�ام  ،Fantastic Voyage 1966حي�ث س�افر مجموعة من
العلم�اء داخل دماغ املريض ،ليقاتلون جلطة دموية بأس�لحة الليزر،
يف محاول�ة إلنقاذ حي�اة الرجل.ويف حني أن البح�ث ال يزال يف مراحله
املبكرة ،إال أنه إذا نجح ،فإن توصيل الدواء املس�تهدف سيغري إىل األبد
طريقة عالج أمراض الجهاز العصبي املركزي.وقال المار ماير ،الرشيك
الصناعي يف الدراس�ة ،يف بيان“ :إن إعطاء األدوية ع�ن طريق الفم أو الوريد
الستهداف الرسطانات أو األمراض العصبية ،قد يؤثر عىل مناطق من الجسم
ال عالق�ة له�ا باملرض”.لكن ق�د يؤدي توصيل الدواء املس�تهدف إىل تحسين
الفعالية وتقليل اآلثار الجانبية بسبب الجرعات املنخفضة غري املستهدفة.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

ما زال العراق يبحث عن الدولة العادلة والناجحة يف
«الذكرى املئوية» لتأسيس دولته احلديثة .إ ّن بقاء
وارتقاء العراق رهن دول��ة املواطنة والدميقراطية
والعدالة اإلجتماعية ،ورهن احلكم الرشيد والفعّال.
وه��ذه هي معركتنا األس��اس ضد مجيع مش��اريع الال
دولة أو الدولة الفاشلة.
اس��تتباب األم��ن ومن��ع االره��اب يرتب��ط بالبيئ��ة
احلاضنةونع�ني به��ا الظروف النفس��يةاليت يعيش��ها
س��كان املنطقة وعالقته��ا بالسلطة،ظروفهااملعيش��ية
ونس��بة الفق��ر ب�ين اهلها،توفراخلدم��ات كامل��اء
والكهرباءوالصح��ة وغريها،لي��س الطارمي��ة فقط،بل
مجيع مدن العراق املهملة.احلمالت األمنية وحدها سوف
جتدد حركةاالرهاب.

وجهت اإلعالمية ،رضوى الرشبيني ،التهنئة للفنان أحمد
سعد وعارضة األزياء ،علياء بسيوني ،بمناسبة عقد
قرانهما.
وقالت رضوى يف تعليقها عىل صور عقد القران التي
نرشتها بحسابها عرب انستغرام »:مربوك يا أحىل عروسة
يف الدنيا» ،وحذرت رضوى بطريقة فكاهية قائلة»:خيل
بالك يا أحمد أحسن بص».
الجدير بالذكر أن عقد قران الفنان أحمد سعد عىل
عارضة األزياء علياء بسيوني أقسم بمنزلها يف حفل
اقترص عىل األهل واألصدقاء.
وقرر الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني عقد قرانهما
بعي ًدا عن أعني اإلعالم ،كما احتفظا بموعد الزفاف رسًا،
ليكون مفاجأة للجميع ،وكان أحمد سعد قد رصح
إلحدى املؤسسات االعالمية املرصية إنه سيحتفل بعقد
قرانه اليوم بحضور شقيقه عمرو سعد ،والحضور
سيقترص عىل عدد محدود من األرسة.
وأضاف أنه سيحتفل بزفافه خالل الشهر املقبل يف أحد
الفنادق وسيدعو جميع أصدقائه.

