رئيس جملس القضاء ووزير رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الكهرباء يبحثان جرائم
مؤيد الالمي

12
صفحة

تفجري أبراج الطاقة

بغداد /الزوراء:
بحث رئيس مجلس القضاء األعىل القايض ،فائق
زيدان ،امس الثالثاء ،مع وزير الكهرباء وكالة،
عادل كريم ،اإلجراءات القضائية بجرائم تفجري
أبراج الطاقة.وذكر مجلس القضاء األعىل يف بيان
تلقته «الزوراء» :أن «القايض زيدان استقبل
وزير الكهرباء وكالة عادل كريم ،وبحث الطرفان
اإلجراءات القضائية بحق املتجاوزين عىل الشبكة
الكهربائية وجرائم تفجري أبراج الطاقة».

الزوراء /حسني فالح:
اعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن
منح  2180اجازة تأس�يس ملش�اريع
صناعي�ة بمختلف املجاالت يف القطاع
الخ�اص ،وفيما اك�دت ان اج�راءات
منح االجازة ال تس�تغرق س�وى يوما
واحدا ،كش�فت عن تفاصيل خططها
لتشغيل املصانع املتوقفة.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،مرتىض
الص�ايف ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
وزي�ر الصناعة ،منهل عزي�ز الخباز،
تس�لم درع النج�اح م�ن مستش�ار
ال�وزارة لش�ؤون التنمي�ة قيصر
احمد الهاش�مي ،بحض�ور مدير عام
التنمي�ة الصناعية عزيز ناظم تقديرا
وامتنان�ا لس�عيه الج�اد والكامل اىل
القط�اع الصناعي الخ�اص ،وما نتج
عنه م�ن منح  2180اجازة تأس�يس
ملش�اريع صناعية وبواقع  231اجازة
كاملة التأس�يس و 1949اجازة تحت
التأسيس بمختلف املجاالت الصناعية.
واضاف :ان الوزير ،ومنذ تسنمه مهام
عمله ،وض�ع بصمة مميزة من خالل
تبني�ه رؤى وخططا هادف�ة إلنعاش
الصناع�ة العراقي�ة ب�كل قطاعاته�ا
العام والخاص واملختل�ط .مؤكدا :ان
اج�راءات من�ح االج�ازة ال تس�تغرق
اكث�ر من ي�وم واح�د يف ح�ال اكمال
صاح�ب الطل�ب متطلب�ات الرتوي�ج
للمشروع املعن�ي وبنظ�ام ش�فاف

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

منح  2180إجازة تأسيس ملشاريع صناعية مبختلف اجملاالت يف القطاع اخلاص

وسلس.واش�ار اىل :ان هذه االجراءات
تمت بدع�م من وزي�ر الصناعة لهذه
الدوائر الحيوية والتي هي عىل تماس
م�ع املواط�ن العراقي ،حي�ث لم تكن
هذه اآللية موجودة يف الس�ابق ،وانما
وج�دت يف فترة الوزي�ر الخباز.وعن
خطط ال�وزارة ،قال الص�ايف :انه منذ

تس�نم الوزير ،منه�ل الخب�از ،مهام
وزارة الصناعة واملعادن يف ش�هر أيار
 2020تبنى خط�ة ومرشوعا طموحا
إلع�ادة تأهي�ل وتش�غيل املصان�ع
واملعام�ل والخط�وط اإلنتاجي�ة يف
رشكات ال�وزارة املنتشرة يف عم�وم
الع�راق ،وتم البدء به�ذا املرشوع من

خالل إعداد خطط قصرية ومتوسطة
وبعيدة األمد حس�ب حالة ووضع كل
معمل.وبّي�نّ  :ان املعام�ل والخط�وط
الت�ي تحت�اج إىل تأهي�ل بنس�ب ال
تتج�اوز( )%٣٠او متوقفة ألس�باب
باإلم�كان تجاوزه�ا ومعالجته�ا
باإلمكانيات واملوارد الذاتية س�تكون

االمانة تزيل عددا من لوحات املرشحني املخالفة لضوابط املفوضية

ضم�ن الخط�ط رسيعة امل�دى والتي
تحتاج إىل عمليات تأهيل بنس�ب أعىل
م�ن ( )%٣٠س�تكون ضم�ن خطط
متوس�طة املدى ،أم�ا املصانع املدمرة
فس�تكون ضمن الخطط بعيدة األمد
،وبالفع�ل خالل الس�تة أش�هر األوىل
تم البدء بالخط�ة الرسيعة وتم لغاية
اليوم وبتوجي�ه ومتابعة وارشاف من
الس�يد الوزير افتتاح ( )١٠مش�اريع
ومصان�ع وخطوط انتاجي�ة توزعت
يف محافظ�ات بغ�داد ودي�اىل وباب�ل
ونينوى وكرك�وك والديوانية.واش�ار
اىل :ان هن�اك مش�اريع أخرى س�يتم
افتتاحها يف الفرتة القادمة .مؤكدا :ان
الوزارة مستمرة باجتماعاتها املكثفة
ومتابعاته�ا الحثيث�ة للمضي بتنفيذ
الخطط املتوس�طة والبعي�دة الفتتاح
وتش�غيل مش�اريع ومصان�ع أخرى
ستس�هم يف تش�غيل االي�دي العاملة
وتوفير منتج�ات جدي�دة يحتاجه�ا
الس�وق واملواط�ن ،إىل جانب الس�عي
لج�ذب رشكات القط�اع الخ�اص
املتخصصة والرصين�ة للدخول معها
يف عق�ود رشاك�ة واس�تثمار ضم�ن
الف�رص االس�تثمارية املطروحة لدى
رشكات ال�وزارة والبالغ�ة ()٢٠٠
فرص�ة اس�تثمارية إلقامة مش�اريع
جدي�دة واعم�ار املصان�ع املدم�رة
وتأهيل وتش�غيل املعام�ل املتوقفة يف
عموم محافظات البالد.

منتخبنا الوطين خيسر بالثالثة امام نظريه االيراني يف تصفيات املونديال
الفنان كاظم الساهر حُييي أوىل ليالي «أمسيات خالدة» يف دبي

االخرية

الطاقة النيابية لـ :ال تشريع
لقانون النفط والغاز دون اتفاق سياسي
واضاف ان “ العقبـة الرئيس�ـة االكرب
يف اق�رار مشروع القان�ون ه�ي نفط
اقلي�م كردس�تان  ،الن�ه وف�ق املادتني
 111و 112من الدس�تور العراقي فإن
النف�ط ملك ل�كل العراقيني واي حقول
جديدة تتم ادارتها بش�كل مشرتك من
الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة اقليم
كردستان ،لكن حكومة االقليم ال تعتد
بهذا النص الدس�توري  ،وتصدر النفط
وتستحوذ عىل االيرادات دون رقيب“.
واوض�ح ان “ لجن�ة النف�ط والطاقة
النيابي�ة ،خاطب�ت رئاس�ة مجل�س
الوزراء ووزارة النف�ط لغرض اإلرساع
بإجراء التعديالت عىل مرشوع القانون
وارس�اله اىل مجل�س الن�واب للمضي
بإقراره “ .

تفاصيل ص3

العراق خامس مهيمن على النفط عاملياً
باحتياطي يبلغ  145مليار برميل

بغداد /الزوراء:
أفاد موقع “وول ستريت”  ،24/7امس
الثالثاء ،بأن الع�راق يعد خامس مهيمن
عىل النفط عاملياً ،مبينا ً أن صناعة النفط
واجه�ت يف الع�ام  2020تحدي�ات غير
مسبوقة.وقال املوقع يف تقرير له اطلعت
علي�ه “ال�زوراء” :إن صناع�ة النف�ط
واجه�ت يف الع�ام  2020تحدي�ات غير
مس�بوقة بس�بب جائحة كورونا ،حيث
انخف�ض الطلب عىل النف�ط للمرة األوىل
منذ أكثر من عقد ،بما يزيد عىل  9ماليني
برمي�ل يومي�اً” ،مبين�ا ً أن “ذل�ك تزامن
أيضا ً مع تراجع إنتاج النفط بمقدار 6.6
ماليين برميل يومياً”.ورغ�م ذلك ،ووفق
التقري�ر ،فق�د “ت�م إنت�اج م�ا يزيد عىل
 88ملي�ون برميل يومي�ا ً يف جميع أنحاء

العالم يف  ،”2020مشيرا ً إىل أن “الغالبية
العظمى من ه�ذا اإلنتاج كان من نصيب
 15دولة فقط”.ونوه التقرير إىل “تحقيق
أعىل إنتاج يف  ،”2020الفتا ً إىل أن “البلدان
ال�ـ 15مجتمع�ة تمتل�ك  1.6تريلي�ون
برميل من النفط يف احتياطياتها”.وأشار
التقرير إىل أن “العراق يعد خامس مهيمن
ً
عاملي�ا باحتياطي مؤكد يبلغ
على النفط
 145مليار برميل وه�ي تمثل  8.4%من
االحتياطي�ات العاملية وبإنت�اج يبلغ 4.1
ملي�ون برميل يومي�ا” ،مبينا ً أن “نصيب
الف�رد م�ن النات�ج املحيل االجم�ايل لعام
 2020بلغ  9654دوالرا ،ونسبة صادرات
النف�ط لع�ام  2020تش�كل  39.6%من
الناتج املحيل االجمايل”.

تفاصيل ص5

املرور :دوام اللجان الطبية يف مواقع
التسجيل سيكون صباحاً ومسا ًء

بغداد /الزوراء:
أك�دت مديري�ة امل�رور العام�ة أن دوام
اللجان الطبية بمواقع التسجيل سيكون
صباحي�ا ً ومس�ائيا.وقال مدي�ر امل�رور
الع�ام ،الل�واء ط�ارق الربيع�ي ،يف بيان
تلقت “ الزوراء” نس�خة من�ه“ :اتفقنا
بالتنس�يق مع دائ�رة اللج�ان الطبية يف
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كشفت عن تفاصيل خططها إلعادة تشغيل املصانع املتوقفة
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الزوراء /يوسف سلمان:
ال يزال مجل�س النواب يح�اول جاهدا
اقرار احد اه�م الترشيعات الرئيس�ـة
املعطلـة منذ ال�دورات املتعاقبة وحتى
اآلن ،وهو مرشوع قانون النفط والغاز ،
بعد تأكيدات حكومية ونيابية برضورة
ترشي�ع قان�ون النف�ط والغ�از خالل
الفترة املقبلة .وعىل اثر ذلك  ،افصحت
لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابي�ة ع�ن
مصيـ�ر مرشوع قان�ون النفط والغاز
الذي ال يزال معطال ،ولم ير النور خالل
ال�دورات الترشيعي�ة املتعاقبـة وحتى
اآلن .وق�ال عضو اللجن�ة النائب غالب
محمد عيل لـ” الزوراء “ :ان “ مرشوع
القان�ون هو س�يايس  ،ولن يمرر يف اي
دورة ترشيعي�ة ملجل�س الن�واب دون
اتفاق قادة وزعماء الكتل السياسية“.

بغداد /الزوراء:
َّ
تمكنت مالكات مكتب تحقيق الهيئة يف محافظة الديوانية من اإليقاع بأحد املُ َّتهمني الذين
َ
اإللكرتوني للمُ تقاعدين
سوَّلَ ْت لهم أنفسهم رسقة املال العام عرب تزوير بطاقات الدفع
ِّ
املُ ّ
توفني .وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة بحسب بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ُ
وكلَ ْت له مهمة َت َتبُّع ومراقبة وجمع املعلومات
أن «فريق عم ٍل من مكتب تحقيق الهيئة أ ِ
ً
ُ َّ
دفع
عن املت َهمني ،استطاع ضبط أحدهم مُ ىَّتلبّسا بالجرم املشهود أثناء استخدامه بطاقة ٍ
إلكرتوني ألحد املُ ّ
توفني تحمل اسم املُتوف وصورة املُ َّت َهم» .وتابعت الدائرة َّ
أن «عمليَّة الضبط
ٍّ
قادت إىل اعرتاف املُ َّت َهم املضبوط بتزوير البطاقة و ََتسَ لُّمه الرواتب التقاعديَّة للمُ ىَّ
توف عىل
مدار خمس سنواتٍ  ،واالحتفاظ بالراتب التقاعدي البالغ ( )٥٠٠.٠٠٠ألف دينار لنفسه،
فيما ت َّم ضبط مجموع ٍة أخرى من البطاقات والهويَّات املُزوَّرة لدى املُ َّت َهم املضبوط ،وما
ِّ
املختص».
زال التحقيق مع املُ َّت َهم حولها جاريا ً بإرشاف السيّد قايض التحقيق

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الصناعة تعلن لـ

النزاهة ُتو ِقع حمتاالً يسرق رواتب
متقاعدين
ببطاقات مزورةٍ
ٍ

وزارة الصحة بأن يك�ون الدوام صباحا ً
ومس�ا ًء يف جمي�ع مواق�ع التس�جيل”.
ودعا املواطنني إىل التوجه لغرض اكمال
معاملات اج�ازات الس�وق ،وخصوصا
ممن ال يحملون اجازات الس�وق كونها
مخالف�ة قانوني�ة ويحاس�ب عليه�ا
القانون”.

بعد تسجيل حنو  6آالف إصابة و 58حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تواصل االرتفاع
وعدد امللقحني يتعدى الـ  3ماليني و 830ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
الثالث�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفريوس كورون�ا املس�تجد يف العراق،
فيم�ا اك�دت تس�جيل  5988اصاب�ة
جدي�دة و 58حال�ة وف�اة وش�فاء
 7517حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان
تلقته «الزوراء» :ان ع�دد الفحوصات
املختربية ليوم امس ، 37789 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلي�ة14602636 :
 ،مبين�ة انه تم تس�جيل  5988اصابة
جديدة و 58حالة وفاة وش�فاء 7517
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ، )%92.6( 1786704 :بينما عدد
حاالت االصاب�ات ال�كيل، 1928930 :
أما ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج:
 ، 121006يف حين ان ع�دد الح�االت

الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة، 741 :
وعدد حاالت الوفي�ات الكيل، 21220 :
الفت�ة اىل ان عدد امللقحين ليوم امس:
 ، 139555ليصبح عدد امللقحني الكيل:
. 3830417

الصحة تباشر إصدار شهادة التلقيح
الدولية للعراقيني
بغداد /الزوراء:
ب�ارشت وزارة الصحة بإصدار ش�هادة
التلقي�ح الدولي�ة للعراقيين املتلقين
للقاح�ات املض�ادة لفيروس كورون�ا.

وكان�ت س�لطة الطيران املدن�ي قررت
إلزام جميع العراقيني املس�افرين بإبراز
ش�هادة التلقي�ح الدولي�ة ابت�دا ًء م�ن
.2021/10/1

الكاظمي يوجه بتضمني موازنة  2022املبالغ الالزمة إلجراء التعداد العام للسكان

املوضوع�ات املدرجة عىل جدول األعم�ال ،وإصدار
القرارات بشأنها.وش ّدد رئيس مجلس الوزراء خالل
الجلس�ة ،عىل أهمية العمل التكاميل بني مؤسسات
الدول�ة؛ م�ن أجل تحقي�ق األهداف املرج�وة ،ودفع
عجل�ة التنمي�ة إىل األم�ام ،وبما يس�هم يف االرتقاء
بواقع البلد ،وانعكاس�اته عىل حياة املواطنني.وأكد
الوص�ول إىل الجاهزي�ة التامة فيم�ا يتعلق بإقامة
االنتخاب�ات يف ش�هر ترشي�ن األول املقب�ل ،بعد أن
أوفت الحكومة بالتزاماتها ،وأنهت جميع متطلبات
العملية االنتخابية الفنية واألمنية.

بغداد /الزوراء:
وجه رئي�س مجلس الوزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
بتضمني قانون موازنة  2022املبالغ الالزمة إلجراء
التع�داد الع�ام للس�كان ،فيما اقر توصي�ات وزارة
النقل بإعداد دراسة متكاملة لتطوير قطاع السكك
الحديدية ،وافق باالس�تعانة باالع�داد املطلوبة من
املوظفني.وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء يف
بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان رئيس مجل�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،ت�رأس الجلس�ة االعتيادي�ة
الرابعة والثالثني ملجلس الوزراء ،تم فيها تداول عدد
من القضايا ومستجدات األوضاع يف البالد ،ومناقشة

تفاصيل ص2

باألمساء ..طالبان تكشف النقاب عن حكومتها «املؤقتة» إلدارة أفغانستان
كابل /متابعة الزوراء:
اعلن�ت حركة طالب�ان أن املال محمد
حس�ن سيرأس الحكوم�ة األفغانية
الجديدة بالوكالة ،بينما سيشغل املال
عبد الغني ب�رادر منصب نائب رئيس
الحكوم�ة بالوكالة.وق�ال املتح�دث
باس�م حرك�ة طالب�ان ،ذبي�ح الل�ه

مجاه�د ،يف مؤتمر صحف�ي يف كابل:
«الح�اج مال محمد حس�ن س�يكون
رئيس�ا للوزراء بالوكالة وسيتوىل املال
عبد الغني ب�رادر منصب نائب رئيس
ال�وزراء بالوكالة».وأض�اف مجاه�د
أن مول�وي محم�د يعق�وب (ابن املال
عمر) ،س�يتوىل منصب وزي�ر الدفاع

بالوكال�ة ،فيم�ا س�يتم تعيني رساج
الدي�ن الحقان�ي وزي�را للداخلية.أما
وزارة املالي�ة ،فس�يتوالها هداية الله
بدري.كما أعلن�ت الحركة تعيني عبد
الح�ق واثق رئيس�ا لالس�تخبارات يف
أفغانستان.وأش�ار مجاه�د إىل أن�ه
س�يتم اإلعلان عن ال�وزارات األخرى

اخنفاض أسعار النفط يف ظل خماوف بعد
خطوة سعودية
بغداد /متابعة الزوراء:
انخفضت أسعار النفط خالل تعامالت ،امس
الثالث�اء ،إذ أث�ار خف�ض الس�عودية الكبير
ألس�عار بيع الخام للعمالء يف آس�يا مخاوف
بش�أن تباط�ؤ الطلب.ونزلت العق�ود اآلجلة
لخام “برنت” دوالرا إىل  71.22دوالرا للربميل،
بحل�ول الس�اعة  12:14بتوقي�ت غرينت�ش،
بعدما هبطت  39سنتا يوم االثنني.وبلغ خام
“غرب تكس�اس الوس�يط” األمريكي تسليم

أكتوبر  2021مس�توى  68.53دوالرا للربميل
بانخف�اض  76س�نتا م�ا يع�ادل  1.1%عن
إغلاق يوم الجمعة .وال يوجد س�عر تس�وية
ألم�س االول االثنني نظرا لعطل�ة عيد العمال
يف الوالي�ات املتحدة.وخفض�ت رشكة النفط
الس�عودية العمالق�ة “أرامك�و” ي�وم األحد
املايض أس�عار البيع الرس�مية لشهر أكتوبر
 ،2021لجمي�ع الخام�ات الت�ي تباع آلس�يا
دوالرا واحدا عىل األقل للربميل.

يف املستقبل ،مضيفا« :أعلنا الوزارات
ّ
أمس الحاج�ة إليها ،وإن
الت�ي كنا يف
ش�اء الل�ه س�نعلن ال�وزارات الباقية
يف املس�تقبل».ولدى س�ؤاله عم�ا إذا
كانت ه�ذه الحكومة تض�م مختلف
أطي�اف املجتم�ع األفغان�ي ومختلف
القبائل ،شدد املتحدث باسم طالبان،

عىل أن هذه الحكومة هي «لترصيف
األعمال» ،مضيفا« :حكومة ترصيف
األعم�ال تتعاطى م�ع الوضع الحايل،
وبعده�ا س�يكون لدين�ا نقاش�ات
ومحادث�ات م�ع مختل�ف األطي�اف
والقبائل».

تفاصيل ص3

جمددا ..الربملان اللييب يؤجل مساءلة احلكومة
لتأخر حضورها
ليبيا  /متابعة الزوراء:
أج�ل الربمل�ان الليب�ي مجددا ،امس ،جلس�ة مس�اءلة
الحكوم�ة إىل الي�وم االربع�اء .وأف�اد مص�در بتعلي�ق
الجلس�ة بع�د حض�ور رئي�س الحكومة ،عب�د الحميد
الدبيب�ة ،ووزرائ�ه ،بش�كل متأخ�ر عن املوع�د املحدد
مس�بقا.وتالحق الدبيبة وفريق�ه اتهامات نيابية عدة،
من إه�دار املال العام مرورا بالفش�ل يف تنفيذ تعهداته
والتزاماته بتحسني الخدمات العامة املرتبطة بمعيشة
املواطن ،وص�وال إىل توحيد البالد ومؤسس�اتها ،ما قد

يعرض�ه لخطر س�حب الثقة منه.يش�ار إىل أن�ه وفقا
للخط�اب ال�ذي أرس�له الربمل�ان إىل الحكوم�ة نهاي�ة
األس�بوع املايض ،والذي تضمن رشحا ً تفصيليا ً لنقاط
ومحاور االس�تجواب ،س�تتمحور أبرز أس�ئلة النواب
الي�وم األربعاء إذا عقدت حول ملفي الكهرباء وجائحة
كورون�ا ،وإخف�اق الحكوم�ة يف معالجتهما من خالل
استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتزايد انتشار الوباء
وتأخر جلب التطعيمات.

تفاصيل ص2

أكد استمرار دعمه للقوات العراقية

التحالف الدولي“ :داعش” غري قادر على احتالل أي أرض يف العراق

بغداد /الزوراء:
أعل�ن التحالف الدويل ملحاربة تنظيم
داع�ش أن عصاب�ات التنظي�م غري
قادرة عىل احتالل أي أرض يف العراق
وسوريا بشكل مس�تدام ،مشريا ً إىل
أن�ه ل�م يلحظ أي م�ؤرش عىل عودة
هذه العصابات.وقال الناطق باس�م
التحالف الدويل ،العقيد واين مارتو،
يف مؤتم�ر صحف�ي ام�س الثالثاء:
إن “عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة
مس�تمرة يف االس�تفادة م�ن الفراغ

األمني ،كونها تنش�ط كحركة تمرد
متدن مقارنة مع تنظيم
بمس�توى
ٍ
القاع�دة الع�ام  ،”2010مبين�ا ً أن
“داع�ش ينف�ذ هجمات�ه عندم�ا
تحين الفرص�ة له”.وأض�اف أن
“الق�وات األمنية العراقية والتحالف
ال�دويل يعملان بش�كل اس�تباقي
عىل اعتراض وتدمير خاليا داعش
النائم�ة واملخاب�ئ وأماكن تواجدها
ومعس�كراتها املؤقتة واملوارد املالية
والنيل من قادتها الرئيسيني”.ولفت

إىل أن األمن العراقي يف طليعة القتال
ض�د التنظيم اإلرهاب�ي.إىل ذلك ،أكد
مارتو :أن التحالف سيستمر يف دعم
الق�وات العراقي�ة ،مشيرا ً إىل أنه يف
حال طلب رئي�س ال�وزراء العراقي
مصطف�ى الكاظمي الق�وة الجوية
للتحالف فإنها س�تدعمه .وأضاف:
أن التحال�ف ل�م يلح�ظ أي م�ؤرش
على عودة ظه�ور داعش.وتابع :أن
التنظي�م ُه�زم إقليمي�ا ً وتده�ورت
قيادت�ه وش�بكته وموارده بش�كل

ً
موضح�ا أنه لم يعد قادرا ً عىل
كبري،
احتالل أي أرض يف العراق وس�وريا
ً
قائلا :إن�ه
بش�كل مس�تدام.وختم
طاملا هذه العصابات ال تزال تش�كل
خطرا ً واضحا ً وقائما ً عىل أمن العراق
وش�مال رشق س�وريا ،فس�يواصل
التحال�ف رضبها.تأت�ي ترصيحات
التحال�ف يف الوق�ت ال�ذي أعلن فيه
الناطق باس�م القائد الع�ام للقوات
املس�لحة ،اللواء يحيى رس�ول ،قتل
مف�رزة كامل�ة لعن�ارص داع�ش

يف كركوك.وش�دد على أن “جه�از
مُ كافحة اإلرهاب تمكن ،وبأس�لوبه
التكتيك�ي الحديث ،م�ن قتل مفرزة
كاملة لعنارص داعـش كانت تحاول
التعرض لقواط�ع مُ رابطات القوات
األمني�ة يف مُ حافظ�ة كركوك”.يذكر
أن�ه منذ هزيم�ة التنظي�م يف العراق
وسوريا قبل س�نوات ،ال تزال بعض
فلول�ه تنش�ط يف ع�دد م�ن املناطق
العراقية ال سيما الحدودية ،والبادية
السورية.
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الكاظمي يوجه بتضمني موازنة  2022املبالغ الالزمة إلجراء التعداد العام للسكان
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،بتضمني قانون موازنة 2022
املبالغ الالزمة إلجراء التعداد العام للسكان،
فيما اقر توصيات وزارة النقل بإعداد دراسة
متكاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية،
وافق باالستعانة باالعداد املطلوبة من
املوظفني.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان
تلقته “الزوراء” :ان رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،ترأس الجلسة االعتيادية
الرابعة والثالثني ملجلس الوزراء ،تم فيها
تداول عدد من القضايا ومستجدات األوضاع
يف البالد ،ومناقشة املوضوعات املدرجة عىل
جدول األعمال ،وإصدار القرارات بشأنها.
وش ّدد رئيس مجلس الوزراء خالل الجلسة،
عىل أهمية العمل التكاميل بني مؤسسات
الدولة؛ من أجل تحقيق األهداف املرجوة،
ودفع عجلة التنمية إىل األمام ،وبما يسهم يف
االرتقاء بواقع البلد ،وانعكاساته عىل حياة

املواطنني.
وأكد الوصول إىل الجاهزية التامة فيما يتعلق
بإقامة االنتخابات يف شهر ترشين األول
املقبل ،بعد أن أوفت الحكومة بالتزاماتها،
وأنهت جميع متطلبات العملية االنتخابية
الفنية واألمنية ،داعيا ً القوى السياسية
والفعاليات االجتماعية إىل الدفع باتجاه
ّ
حث املواطنني عىل املشاركة الواسعة يف
االنتخابات.
وجرى خالل الجلسة ،بحسب البيان،
استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا،
ومستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات
الحكومية يف مجاالت الوقاية والسيطرة
الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار
الفريوس ،واإلجراءات الوقائية التي تقوم بها
وزارة الصحة ،ملواجهة الجائحة ،وجهودها
يف توفري اللقاحات للمواطنني عرب منافذ
التلقيح.
وتابع البيان ،انه بعد مناقشة املوضوعات
املدرجة عىل جدول األعمال ،أصدر مجلس

الوزراء القرارات اآلتية:
ّ
وجه رئيس مجلس الوزراء السيد
أوالً/
مصطفى الكاظمي ،لجنة إعداد املوازنة،
تضمني قانون املوازنة لعام  ،2022املبالغ
الالزمة إلجراء التعداد العام للسكان ضمن
موازنة وزارة التخطيط.
قيام وزارة املالية بتخصيص مبلغ
ثانياً/
( )3مليارات دينار ،فقط ثالثة مليارات دينار
إىل محافظة كربالء املقدسة من احتياطي
الطوارئ ،بحسب ما جاء يف كتابي املحافظة
املرقمني بالعدد ( )5983و( )5984يف 4
أيلول.2021
ثالثاً /تعديل الفقرة ( )5من قرار مجلس
الوزراء ( 158لسنة ،)2021لتصبح بحسب
ما يأتي:
 االكتفاء بجلب العراقيني الوافدين منالهند فحص ( )PCRسالب ،أجري خالل
( )72ساعة قبل دخولهم إىل العراق ،مع
أخذ تعهد بحجرهم منزليا ً ( )10أيام ،وتأكد
خلوهم من أعراض املرض قبل السماح لهم

بمخالطة اآلخرين.
رابعاً /تويل وزارة املالية تخصيص مبلغ
مقداره ( )500000000دينار ،فقط خمس
مئة مليون دينار إىل وزارة الصحة /دائرة
صحة بغداد/الرصافة ،من باب الطوارئ؛
لتسديد أجور الفنادق املخصصة لحجر
الوافدين من السفر؛ ملنع انتشار فريوس
كورونا ،وتسديدهم مستحقات األوكسجني
املتسلمة إىل دائرة العيادات الطبية الشعبية.
خامساً/
 - 1تخويل املدير العام للمديرية العامة
للماء يف وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات
واألشغال العامة ،صالحية توقيع العقد
والرصف مع ائتالف الرشكات بالتكافل
والتضامن (SAMSUN MAKINASINAYI
 --BIWATER-WOOD Groupمجموعة
الرضا) ،بشأن مرشوع (تحلية مياه البحر يف
محافظة البرصة) ،وفق الدراسة املقدمة من
االستشاري النمساوي( ،)ILFاملتعاقد مع
الوزارة ،ويكون تنفيذ املرشوع تحت إرشاف

ومتابعة االستشاري آنفاً.
- 2تخويل وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات
واألشغال العامة ،صالحية تعيني رشكة
استشارات قانونية دولية لغرض إعداد كل ما
يتعلق باألمور التعاقدية للمرشوع وتدقيقه.
- 3تكليف املرصف العراقي للتجارة ()TBI
أعمال إدارة كل ما يتطلبه تمويل املرشوع
من القرض الربيطاني وتنظيمه ،والتنسيق
مع مؤسسة الصادرات الربيطانية (،)UKEF
وأي مؤسسة مالية أخرى لها عالقة بتمويل
املرشوع ،عىل أن يكون ذلك ضمن مهام
املرصف املحددة قانوناً.
سادساً /املوافقة عىل ما يأتي:
- 1إقرار توصيات اللجنة املؤلفة يف وزارة
النقل املرفقة ربط كتابها بالعدد (19227
املؤرخ يف  17آب  )2021بشأن التباحث مع
رشكة  PEGاإليطالية لتقديم العرض الفني
والتجاري الخاص بإعداد دراسة متكاملة؛
لتطوير قطاع السكك الحديدية بالتزامن مع
إنشاء ميناء الفاو الكبري.

- 2استثناء إحالة مرشوع (إعداد دراسة
متكاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية،
بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبري إىل
رشكة  PEGاإليطالية) من أساليب التعاقد
املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم ( 2لسنة  ،)2014واألساليب
املذكورة آنفا ً يف تعليمات تنفيذ املوازنة
العامة االتحادية ،استناداُ إىل قرار مجلس
الوزراء ( 222لسنة .)2021
سابعاً/
للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،االستعانة باألعداد املطلوبة من املوظفني
(مدرسني ومعلمني وبقية العناوين
الوظيفية) ،العاملني يف املدارس املتخذة
كمراكز تسجيل أو اقرتاع ملدة ال تزيد عىل
شهر واحد ،رشيطة عدم انفكاكهم من
العمل يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
إال بموافقتها.
 إلزام الوزارات والجهات غري املرتبطةبوزارة بتنفيذ هذا القرار.

جمددا ..الربملان اللييب يؤجل مساءلة احلكومة حلضورها متأخرة
ليبيا  /متابعة الزوراء:
أجل الربملان الليبي مجددا ،امس،
جلسة مساءلة الحكومة إىل اليوم
االربعاء .وأفاد مصدر بتعليق الجلسة
بعد حضور رئيس الحكومة ،عبد
الحميد الدبيبة ،ووزرائه ،بشكل
متأخر عن املوعد املحدد مسبقا.
وتالحق الدبيبة وفريقه اتهامات
نيابية عدة ،من إهدار املال العام مرورا
بالفشل يف تنفيذ تعهداته والتزاماته
بتحسني الخدمات العامة املرتبطة
بمعيشة املواطن ،وصوال إىل توحيد
البالد ومؤسساتها ،ما قد يعرضه
لخطر سحب الثقة منه.
يشار إىل أنه وفقا ً للخطاب الذي

أرسله الربملان إىل الحكومة نهاية
األسبوع املايض ،والذي تضمن رشحا ً
تفصيليا ً لنقاط ومحاور االستجواب،

ستتمحور أبرز أسئلة النواب اليوم
األربعاء إذا عقدت حول ملفي
الكهرباء وجائحة كورونا ،وإخفاق
الحكومة يف معالجتهما من خالل
استمرار انقطاع التيار الكهربائي
وتزايد انتشار الوباء وتأخر جلب
التطعيمات ،إىل جانب أزمة السيولة
التي تغرق فيها البالد ،والتي لم تجد
لها الحكومة حالً ،وأسباب تأخر
توحيد مؤسسات الدولة.
كما سيكون الدبيبة املتهم بإهدار املال
مطالبا ً بتقديم توضيحات حول أوجه

اإلنفاق منذ توليه السلطة ،وتفسريات
حول كثرة رحالته الخارجية التي
تحمل طابعا ً عائلياً ،ومحاولته احتكار
السلطة من خالل سلبه اختصاصات
بعض الوزراء ،والتدخل يف صالحيات
سلطات أخرى ،عىل غرار اللجنة
العسكرية  5+5واملجلس الرئايس.
كذلك ستتضمن جلسة املساءلة املقبلة
أسئلة حول ملف العالقات الخارجية
لليبيا وتوتر عالقتها مع جارتها تونس
بسبب قرار الدبيبة غلق الحدود معها
دون التنسيق مع الحكومة التونسية،
واتهامه لها بتصدير اإلرهاب.
كما قد تتطرق الجلسة إىل امللف األمني
وعىل رأسه موضوع املرتزقة والقوات

األجنبية وموقف الحكومة من بقائهم
وخططها إلخراجهم من البالد ،إضافة
إىل أسباب عدم اعرتافها بدور الجيش
الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية
وعدم تخصيص ميزانية له.
يذكر أن موضوع مساءلة الحكومة
طرح منذ فرتة ،وسط أجواء مشحونة
بني الربملان والحكومة عقب انتقادات
وجهها الدبيبة إىل النواب ورئيس
الربملان عقيلة صالح ،بسبب رفضهم
منحه امليزانية واتهامه لهم بتعمد
“تعطيل عمل وخطط الحكومة
بمربرات واهية وغري حقيقية” ،وبعد
هجوم شنه عىل الجلسة التي حددها
الربملان ملساءلته.

اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
يرسن�ا دعوتكم لالشتراك باملناقصات أدناه والت�ي تتضمن تجهيز(املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( )www.kimadia.iqواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علم�ا أن ثم�ن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من ملي�ون  $هو ( )۱۰۰۰۰۰۰مليون دينار غري قابل لل�رد واملناقصات التي مبلغها اكثر من ملي�ون  $هو ( )۲۰۰۰۰۰۰مليونني
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة  %1من
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن (  ) CIPأو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول
أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية
أو صك مصدق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل
استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس .2021/9/30
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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العراق قال كلمته :حنن هنا
د .آمنة املري
م�ا ان بدأ مؤتمر “بغ�داد للتعاون والرشاكة” حت�ى اتجهت االنظار من
جديد صوب العراق ،فاملؤتمر الذي اس�تضافته بغداد يف اواخر ش�هر آب
ص�ادف انعقاده بعد التغريات الكبرية التي حصلت يف افغانس�تان ،االمر
الذي اعطى انطباعا اضافيا بأن العراق ليس مثل افغانستان وان التجربة
االفغاني�ة لن تتكرر يف العراق رغم ان املحنة يف الدخول االمريكي لكل من
العراق وافغانستان واحدة ،وألسباب تحدثنا عنها يف مقال سابق.
وامللفت يف املؤتمر تنوعه بحضور اقليمي ودويل بارز ،باإلضافة اىل اهتمام
فرنسي كبري كان له الدور االيجاب�ي يف انعقاد املؤتمر ،مع ما يطرح هنا
من تس�اؤالت حول ماتس�عى اليه فرنسا ألخذ مكانة ودور لها يف الرشق
االوس�ط ،خصوصا امام الرتاجع امللحوظ للوالي�ات املتحدة االمريكية يف
اكثر من ملف عربي.
وربما األهم يف هذا املؤتمر ما تمخض عنه من نتائج مهمة؛ حيث أكد عىل
إرساء األمن يف العراق واملنطقة ،وتعزيز الرشاكات االقتصادية بني البلدان
املش�اركة ودعم فكرة النهوض االقتصادي يف العراق ،وايضا ً دعم الدولة
العراقية يف محاربة اإلرهاب والس�يطرة عىل السلاح املتفلت ،والحفاظ
عىل مبادئ حسن الجوار ورفض االعتداءات والتدخالت الخارجية فيه.
ولعل املراقب يلحظ التناغم الحاصل بني مرص والعراق عرب كلمة الرئيس
املرصي ،عبد الفتاح الس�ييس ،الذي كان حارضا ً يف العراق منذ ش�هرين
تقريب�ا يف القم�ة الثالثية التي جمعت زعماء الع�راق واألردن ومرص ،إذا ً
التناغ�م واضح يف العالقة بني مرص والعراق مع ما يمثله تاريخ البلدين،
وهو مؤرش واضح عىل الدعم املرصي للعراق إلعادة تثبيت دوره يف العالم
ّ
واملطل�ع عىل كلمات املش�اركني يف املؤتمر يلح�ظ ان النصوص
العرب�ي،
متقاربة لجهة التأكيد عىل اعادة الدور العراقي والدعم الكبري له.
واس�تطاعت بغ�داد ان تجم�ع كل م�ن جمهورية مرص العربي�ة ودولة
اإلمارات العربية املتحدة ،واململكة العربية الس�عودية ،واململكة األردنية
الهاشمية ،وقطر ،والكويت ،وتركيا ،وإيران ،وفرنسا.
وقد ش�كل هذا املؤتمر نجاحا ً كبريا ً للعراق الذي اس�تطاع جمع االطراف
املتصارع�ة مما يمهد لخلق اج�واء ايجابية ويخفف من ح�دة التوترات
الكبرية يف املنطقة.
إذا ً الع�راق قال كلمته ...نحن هنا ،ونس�تطيع اس�تعادة دورنا ومكانتنا
العربية واالقليمية ،ونستطيع ان نلعب دورنا يف املحيط العربي والدويل..
وه�ذه الكلمة قالها بتش�جيع واض�ح من الجميع ،خصوص�ا ان العراق
س�يدخل مرحلة سياسية جديدة بعد االنتخابات النيابية املزمع اجراؤها
يف ترشين املقبل ،واالس�تحقاق االهم إذا ما صدقت التوقعات بانس�حاب
قريب للواليات املتحدة االمريكية نهاية هذا العام.
وبذلك سيدخل العراق مرحلة جديدة يف التعاطي مع ذاته ،وإعادة هيكلة
وترتيب بيته الداخيل اوال وفق املتغريات التي ُ
ستحدثها نتائج االنتخابات
م�ن جهة ،ووف�ق نتائج ما س�يرتتب عن االنس�حاب االمريك�ي يف حال
تحقق فعال ،االمر الذي س�يجعل الع�راق محط أنظار الجميع ،خصوصا
ان السيناريوهات مفتوحة عىل اكثر من احتمال.
ولع�ل الهاج�س االكبر ل�دى املواط�ن العراقي ه�و تحقي�ق االنتعاش
االقتص�ادي واس�تفادة ابناء الع�راق من ثروات�ه للتخفيف ع�ن كاهله
االزم�ات االمنية املتالحقة التي كان اخرها الرضب�ات االرهابية ،ويبقى
السؤال :هل تتحول نتائج ما توصلت اليه املؤتمر اىل حقيقة ..هل استطاع
هذا املؤتمر التأس�يس لعالقات عربية ودولية لجذب االستثمارات للبالد،
وبالتايل تحقيق التنمية واالنتعاش االقتصادي فيه؟
ه�ل اس�تطاع املؤتمر ان يحقق االمر االهم وهو تثبي�ت الدور العراقي يف
املنطقة ولعبه دورا ً محوريا يف مس�تقبلها؟ هل سيؤسس العراق لتعزيز
الوحدة العربية الت�ي يحتاجها العالم العربي وتذلي�ل الخالفات القائمة
بني هذه الدول العربية؟ هل استطاع العراق ان يثبت نفسه كحلقة وصل
اقليمية يكون لها ميزانها الفعال يف ضبط املنطقة عىل ايقاع الهدوء الذي
تحتاجه منذ مدة طويلة؟
أس�ئلة كثرية فيما تحمله املرحلة املقبلة للعراق ،لكن املؤكد ان الش�عب
العراق�ي الي�وم ق�ادر عىل اس�تيعاب تغيرات املرحلة من جه�ة ،مع ما
يتطلب ذل�ك من رضورة فتح الحوار الداخيل بني االطياف السياس�ية يف
البل�د ،ورضورة الذهاب اىل كل ما يعزز عملية نه�وض العراق اقتصاديا
واجتماعيا من جهة ،والتغريات االيجابية يف مس�ار الدولة والديمقراطية
من جهة اخرى.
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بالسخارت تعلن اختاذ إجراءات لتفادي التزوير يف انتخابات تشرين
بغداد /الزوراء:
أك�دت املمثل�ة األممية ،جينين هينيس
بالس�خارت ،ام�س الثالث�اء ،دع�م
االنتخاب�ات العراقية عىل نطاق واس�ع،
فيما أش�ارت إىل اتخاذ إج�راءات لتفادي
التزوير يف االنتخابات.
وقال�ت بالس�خارت يف مؤتم�ر صحف�ي
تابعت�ه “ال�زوراء” :إن “ع�دد موظف�ي
األمم املتحدة خمس�ة أضعاف عما كانت
علي�ه يف االنتخابات الس�ابقة” ،مشيرة
اىل أن “األم�م املتح�دة لديه�ا أكث�ر م�ن
 130خبيرا ً موجودا ً يف الع�راق للمراقبة
ً
فضلا عن اتخاذ
واملس�اعدة االنتخابية،
تدابري إجرائية بعدم تزوير االنتخابات”.
وأك�دت بالس�خارت أن “الحكومة جادة
يف إجراء االنتخابات بموعدها” ،مشيرة
اىل أن “البلاد عىل بعد خمس�ة أس�ابيع
من إج�راء االنتخابات ويف هذه املرحلة ال
يمكن تأجي�ل االنتخابات أو الرتاجع عن
املوع�د ،ونحن مصممون على أن تكون
االنتخابات قائمة”.
ونوه�ت اىل أن “األم�م املتحدة س�تكون
متواجدة يف االنتخابات ،ويف جميع مراكز
االقتراع ،وال يمكنها التواجد يف  350ألف

محطة ،وس�تكون موج�ودة مع االتحاد
األوروب�ي وغريه�م م�ن املراقبين  ،وأن
األمم املتحدة س�تكون بي�وم االنتخابات

يف املناط�ق املتنازع عليها ،ولديها فرق يف
بغداد وكركوك واملوصل ،وهدفها تغطية
جمي�ع املحافظ�ات ،وس�يكون لكركوك

وضع خاص”.
وأوضح�ت“ :خرج�ت يف الع�ام 2019
احتجاج�ات ،وكان�ت مطال�ب املحتجني

األساس�ية انتخاب�ات مبك�رة  ،وأن
االنتخاب�ات العراقية يف ترشين س�تكون
مختلف�ة ،وال أح�د يري�د تك�رار أحداث
امل�ايض ،ونريد انتخاب�ات نزيهة معرتف
بها”.
وش�ددت على أن “االنتخاب�ات خط�وة
مهم�ة ،واأله�م م�ا بع�د االنتخاب�ات
وتشكيل الحكومة” ،مبينة أن “املفوضية
تج�ري عمليات وجه�ودا ً من أج�ل الح ّد
م�ن التزوي�ر ،ونعل�م أن هن�اك تمارين
ومح�اكاة جرت قب�ل أس�بوعني ،وربما
تك�ون هناك ثغ�رات ،ولكن نح�ن نعتقد
أن األم�ور تج�ري بش�كل جي�د ،وهناك
جهات أخرى تراق�ب االنتخابات ،وليس
فق�ط األم�م املتح�دة ،وأن املفوضي�ة ال
يمكنه�ا أن تقوم باملعج�زات ،ولكن عىل
املواطنني جم�ع بطاقاتهم أو أخذها من
املفوضية”.
وأضافت أن “الرتهيب والتهديد أمران غري
مقبولين ،وال بد أن تكون هناك تأكيدات
عىل ذلك ،ونحن مس�تعدون للمساعدة”،
مؤك�دة أن “هذه االنتخاب�ات للعراقيني،
وبقي�ادة العراقيين ،وبمس�اعدة األم�م
املتحدة”.

الطاقة النيابية لـ :ال تشريع لقانون برنامج األغذية العاملي يتخذ إجراءات
بشأن نقص املياه يف العراق
النفط والغاز دون اتفاق سياسي
الزوراء /يوسف سلمان:
ال ي�زال مجل�س الن�واب يح�اول
جاهدا اق�رار احد اه�م الترشيعات
الرئيس�ـة املعطلـ�ة منذ ال�دورات
املتعاقبة وحت�ى االن ،وهو مرشوع
قانون النف�ط والغاز  ،بعد تأكيدات
حكومي�ة ونيابية برضورة ترشيع
قانون النف�ط والغاز خلال الفرتة
املقبلة .
وعىل اثر ذلك  ،افصحت لجنة النفط
والطاق�ة النيابي�ة  ،ع�ن مصيـ�ر
مشروع قان�ون النف�ط والغ�از ،
ال�ذي مايزال معطال  ،ول�م ير النور
خالل الدورات الترشيعية املتعاقبـة
وحتى االن .
وقال عض�و اللجن�ة النائ�ب غالب
محم�د علي  ،ل�ـ” ال�زوراء “ ان “
مرشوع القانون  ،هو سيايس  ،ولن
يم�رر يف اي دورة ترشيعي�ة ملجلس
الن�واب دون اتف�اق ق�ادة وزعماء
الكتل السياسية “.
واض�اف ان “ العقبـ�ة الرئيس�ـة
االكبر يف اق�رار مشروع القانون
ه�ي نفط اقلي�م كردس�تان  ،النه
وف�ق املادتين  111و 112م�ن
الدس�تور العراقي فان النفط ملك
ل�كل العراقيين واي حقول جديدة

تت�م ادارته�ا بش�كل مشترك من
الحكومة االتحادية وحكومة اقليم
كردس�تان  ،لك�ن حكوم�ة االقليم
ال تعت�د به�ذا الن�ص الدس�توري
 ،وتص�در النف�ط وتس�تحوذ عىل
االيرادات دون رقيب “.
واوضح ان “ لجن�ة النفط والطاقة
النيابي�ة ،خاطب�ت رئاس�ة مجلس
ال�وزراء ووزارة النف�ط لغ�رض
اإلرساع بإج�راء التعديلات على
مرشوع القانون وارساله اىل مجلس
النواب للميض باق�راره “  ،مبينا ان
“ القانون موجود يف ادراج الحكومة
ملعالجة بعض الفق�رات التي عليها
اعرتاض لغرض الرشوع بإقراره”.
لك�ن اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة
تحدث�ت ع�ن تضاف�ر الجه�ود
الترشيعيـ�ة الق�رار قان�ون النفط
والغ�از يف مجل�س الن�واب خلال
الفترة املقبلة ،كم�ا خاطبت لجنة
النف�ط والطاق�ة النيابية ،رئاس�ة
مجل�س ال�وزراء ووزارة النف�ط
لغ�رض اإلرساع بإج�راء التعديالت
عىل مشروع القانون وإرس�اله اىل
مجلس النواب .
وقال�ت عض�و اللجن�ة القانوني�ة
النائ�ب امل�اس فاض�ل  ،يف ترصيح

صحف�ي ان “ هن�اك جه�ود القرار
مشروع قان�ون النف�ط والغ�از يف
مجلس النواب خلال الفرتة املقبلة
“ ،واش�ارت اىل ان “ القان�ون يجب
ان يعرض يف مجلس النواب للقراءة
االوىل والثانية واجراء املناقشات ثم
التصويت النهائي “.
واضاف�ت ان “ مشروع القان�ون
بعه�دة لجنة النف�ط والطاقة  ،وقد
اقرتحت اللجنة عىل رئاس�ة مجلس
الن�واب ادراج القان�ون يف ج�دول
اعمال الجلس�ات املقبلة” ،واشارت
اىل اهمية اقرار قانون النفط والغاز،
النه سيعالج اغلب املشاكل النفطية
التي يعاني منها العراق”.
واوضح�ت ان “ هن�اك نحو 162
ً
مرشوع�ا عمالقا متوقفا ً بس�بب
ع�دم وج�ود الرقاب�ة الالزمة عىل
املقاولين املتعاقدي�ن” ،مبينة ان
“ اللجنة النيابية تعمل عىل إيجاد
مخرج�ات مالية وقانونية لبعض
ً
فضلا ع�ن
املش�اريع املتلكئ�ة ،
موضوع الجانب التشغييل وخاصة
الرواتب والتزامات الحكومة تجاه
الكثير م�ن املصاري�ف الحاكمة
مث�ل البطاقة التمويني�ة والنفط
والغاز “.

من تلبية احتياجاتهم الغذائية”.
وأض�اف قريشي أن “رشاكتن�ا يف مناط�ق
مختلفة ،الس�يما املناطق الريفية بمحافظة
صالح الدين بمساعدة األرس املستضعفة ،من
خالل تأمني دخل مستدام عرب تطوير املهارات
األساسية وتزويدهم باالدوات الالزمة”.
ولف�ت اىل أن “النقص الحايل يف املياه يش�كل
مصدر قلق بصفة خاصة ،فضالً عن درجات
الح�رارة الت�ي بلغت مس�تويات قياس�ية يف
االرتفاع ،حيث شهد العام املايض أعىل درجات
ح�رارة وس�جلت محافظ�ة بغ�داد درج�ات
حرارة وصلت اىل  52درجة مئوية ،وبحس�ب
تقييمات برنامج األغذية فإن موسم األمطار
كان أق�ل م�ن املع�دل خاص�ة يف املحافظات
الش�مالية وإقليم كردس�تان ،ما قد يؤثر عىل
العائد النهائي للمحاصيل الزراعية الرئيس�ة
وهي القمح والشعري”.
وتاب�ع أن “عملي�ات املس�ح الت�ي ق�ام به�ا
برنام�ج األغذية العاملي يف آي�ار املايض بينت
أن  8%م�ن الس�كان يف محافظت�ي نين�وى
وكرك�وك ال يس�تهلكون كمي�ات كافي�ة من
الغ�ذاء ،أي ضع�ف متوس�ط املع�دل الوطني
لالس�تهالك والبال�غ  ،4%وأن  13.4%م�ن
السكان يف نينوى يس�تخدمون اسرتاتيجيات
س�لبية ّ
للتكيف  -مثل اقرتاض املال أو تناول
كمي�ات أقل من الطعام – وهذه النس�بة هي
أعىل من املعدل الوطن�ي البالغ  ،”7.5%الفتا ً
اىل أن “برنام�ج األغذي�ة يواصل رصد الوضع
عن كثب ،وتأثري ذلك عىل األمن”.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن برنامج األغذي�ة العاملي التاب�ع التابع
لألم�م املتح�دة ،ام�س الثالث�اء ،ع�ن اتخاذ
إجراءات بشأن نقص املياه يف العراق.
وذك�ر بيان صادر عن برنامج األغذية العاملي
تلقته “الزوراء” :أنه “قام بتوس�يع برنامجه
الخاص ببن�اء القدرة عىل الصمود والتعايف يف
جمي�ع أنح�اء محافظة صالح الدين ش�مال
بغ�داد ،وذل�ك اس�تجابة للمخ�اوف املتزايدة
بش�أن انخفاض معدالت هطول األمطار عن
مس�توياتها املعت�ادة يف العراق ،حيث ش�هد
الع�راق هذا الع�ام ثاني أدنى نس�بة لهطول
األمطار منذ  40عاما”.
وأوضح أن “مشاريع برنامج األغذية العاملي
يقوم يف مجال س�بل كس�ب العيش ،التي يتم
تنفيذه�ا م�ع املجتمع�ات املحلي�ة وحكومة
الع�راق واملنظمات غير الحكومية الرشيكة،
بتقديم املس�اعدة ألكثر من  130ألف شخص
من الفئات املس�تضعفة يف عموم محافظات
الع�راق ،الس�يما يف صال�ح الدي�ن واألنب�ار
والبرصة وميسان ونينوى وذي قار”.
وقال ممثل برنامج األغذية ،عيل رضا قرييش:
إن “تغير املناخ يؤثر عىل العراق ،الذي يعاني
بالفع�ل من األعب�اء الثقيل�ة للمرحل�ة التي
أعقب�ت الرصاع�ات ،ويناضل أيض�ا مع آثار
جائح�ة كورون�ا” .مبين�ا ً أن “برنامج الغذاء
العاملي يعمل جنبا ً إىل جنب مع حكومة العراق
ورشكائنا ملس�اعدة املجتمعات املترضرة عىل
تحقيق االكتفاء الذاتي ،ك�ي يتمكن الجميع

خالل افتتاحه النصب التذكاري جلهاز مكافحة اإلرهاب

رئيس الوزراء :لن تغمض أعيننا حتى القضاء على آخر إرهابي يف العراق
بغداد /الزوراء:
افتت�ح رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
امس الثالثاء ،النصب الت�ذكاري ألبطال جهاز
مكافح�ة اإلره�اب ،فيم�ا أش�ار اىل أن األعني
ل�ن تغم�ض حت�ى القضاء على آخ�ر إرهابي

يف العراق.وق�ال الكاظم�ي ،يف كلم�ة له خالل
افتت�اح النصب الت�ذكاري تلقتها “ال�زوراء”:
“إننا نفتتح هذا العمل الفني العراقي الخالص
(نصب الش�هداء) ،اس�تذكارا ً وتخلي�دا ً ووفا ًء
لذكرى شهداء جهاز مكافحة اإلرهاب األبطال

وعرفانا ً ملالحمهم” ،مبيناً“ :إننا نسجل اعتزازنا
كعراقيني بكل اسم من أسماء الشهداء األبطال،
الذين لوال تضحياتهم ما ّ
كنا لنقف هذه الوقفة
هنا”.وأضاف“ :شهداؤنا هم فخر العراق ،ومن
ه�ذا امل�كان ،ومن أم�ام أس�مائهم املخطوطة

نعده�م ب�أن تضحياتهم لن تذهب ه�دراً ،وأن
ً
الفت�ا اىل“ :أننا
عوائله�م وأطفالهم يف ذمتنا”،
نزهو بفخ�ر واعت�زاز أن لدين�ا كعراقيني هذا
النوع م�ن الرجال الذين استرخصوا أرواحهم
يف ح�ب الوط�ن ،على الرغ�م م�ن األل�م الذي

يعترصنا ونحن نقرأ أس�ماء هؤالء األبطال من
شهداء قواتنا األمنية”.وأكد الكاظمي أنه “قبل
س�اعات تمكن أبطال جهاز مكافحة اإلرهاب
من قتل مفرزة إرهابية كاملة يف كركوك حاولت
التع�رض على القطعات األمني�ة” ،الفتا ً اىل أن

“أعينن�ا لن تغم�ض ،ولن ننام قري�ري األعني
حتى القضاء عىل آخر إرهابي يف العراق”.
وخاطب الكاظمي العراقيني بالقول“ :اطمئنوا،
فإن لكم من بني أبنائكم جنودا ً أوفياء أرواحهم
ترخص دونكم ،ويف سبيل العراق”.

باألمساء ..طالبان تكشف النقاب عن حكومتها “املؤقتة” إلدارة أفغانستان
كابل /متابعة الزوراء:
اعلن�ت حرك�ة طالب�ان أن امللا محمد
حس�ن سيرأس الحكوم�ة األفغاني�ة
الجدي�دة بالوكالة ،بينما سيش�غل املال
عب�د الغني ب�رادر منص�ب نائب رئيس
الحكومة بالوكالة.
وق�ال املتحدث باس�م حرك�ة طالبان،
ذبيح الله مجاهد ،يف مؤتمر صحفي يف
كابل“ :الحاج مال محمد حسن سيكون
رئيس�ا للوزراء بالوكالة وس�يتوىل املال
عب�د الغني ب�رادر منص�ب نائب رئيس
الوزراء بالوكالة”.
وأض�اف مجاه�د أن مول�وي محم�د
يعقوب (ابن املال عمر) ،سيتوىل منصب
وزير الدفاع بالوكالة ،فيما سيتم تعيني
رساج الدين الحقاني وزيرا للداخلية.
أما وزارة املالية ،فسيتوالها هداية الله
بدري.

كما أعلنت الحركة تعيني عبد الحق واثق
رئيسا لالستخبارات يف أفغانستان.
وأش�ار مجاهد إىل أنه سيتم اإلعالن عن
الوزارات األخرى يف املس�تقبل ،مضيفا:
ّ
أم�س
“أعلن�ا ال�وزارات الت�ي كن�ا يف
الحاج�ة إليها ،وإن ش�اء الله س�نعلن
الوزارات الباقية يف املستقبل”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الحكومة
تض�م مختلف أطياف املجتمع األفغاني
ومختلف القبائل ،ش�دد املتحدث باسم
طالب�ان ،على أن ه�ذه الحكوم�ة هي
“لترصيف األعمال” ،مضيفا“ :حكومة
ترصي�ف األعمال تتعاط�ى مع الوضع
الحايل ،وبعدها س�يكون لدينا نقاشات
ومحادث�ات م�ع مختل�ف األطي�اف
والقبائل”.
وقال ذبيح الله مجاهد“ :سنركز عىل أن
نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل

األطياف ،لكنها اآلن هي فقط لترصيف
األعمال”.
وتعليق�ا على التقاري�ر الت�ي قالت إن
عنارص طالب�ان قاموا بقمع تظاهرات
س�لمية ،قال املتح�دث إن “الوقت ليس
مناسبا لالحتجاج”.
واستطرد مجاهد“ :نطلب ممن يريدون
تنظيم تظاهرات ،أن يتواصلوا معنا قبل
تنظيمها حتى نتكل�ف باألمن ،وعليهم
أن يعلمون�ا بموض�وع احتجاجاه�م.
يج�ب الح�رص على توف�ر ع�دد م�ن
األشياء ،مثل مكان االحتجاج ،حتى يتم
منح الرتخيص لهم”.
وأض�اف“ :أش�خاص قام�وا بعمليات
اس�تفزازية ،ه�م الذي�ن حرض�وا عىل
االضط�راب والف�وىض يف بع�ض املدن،
وه�ذا يشء يمثل مش�كلة للناس ويثري
قلقهم .نطالب ش�عبنا بعدم املش�اركة

يف احتجاج�ات وتظاه�رات قبي�ل
تشكيل الحكومة .وسنسن قانونا بهذا
الصدد”.
وعن بنجشير ،أكد أن الوضع مس�تقر
بع�د أن بس�طت الحرك�ة س�يطرتها،
مشددا عىل ان املعارك انتهت.
ووجهت الحركة دعوة إىل كل من تركيا
والصين وروس�يا وإيران وباكس�تان
وقط�ر لحض�ور مراس�م اإلعلان عن
تش�كيل الحكوم�ة .كما وجه�ت دعوة
خاصة للمستشارة أنغيال مريكل لزيارة
أفغانستان.
يذك�ر أن “طالب�ان” س�يطرت على
حكم أفغانس�تان يف  15أغسطس /آب
املايض ،بعد دخوله�ا العاصمة كابول،
إث�ر انس�حاب ق�وات الوالي�ات املتحدة
األمريكية وحلفائه�ا من البالد وانهيار
الجيش األفغاني.
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الرتبية حُتدد موعد مباشرة اهليئات
التعليمية والتدريسية للعام اجلديد
بغداد /الزوراء:
ح�ددت وزارة الرتبي�ة ،امس الثالثاء ،الـ 12م�ن أيلول الجاري موع�دا ً ملبارشة الهيئات
التعليمية والتدريسية للعام الدرايس 2022 - 2021
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان «وزارة الرتبية ،اعلنت تحديد
الـ 12من ش�هر أيلول الح�ايل موعدا ً ملبارشة الهيئات التعليمية والتدريس�ية يف املدارس
وذلك من أجل وضع الجداول والرتتيبات الكفيلة إلنجاح امتحانات الدور الثاني للمراحل
غري املنتهية ،واتخاذ اإلجراءات املناسبة لضمان انتظام الدراسة يف موعدها املقرر».
وأض�اف البيان إن «املديري�ة العامة للتعلي�م العام واألهيل واألجنب�ي وجهت املديريات
العام�ة للرتبي�ة يف املحافظات كافة  /عدا إقليم كردس�تان ،باعتماد ي�وم األحد املوافق
الـ  12من أيلول الجاري ،موعدا ً ملبارشة املالكات التعليمية والتدريس�ية يف املدارس ،مع
األخ�ذ برضورة مراعاة االلت�زام بالتعليمات الوقائية والصحي�ة ،وكذلك التقيد بالتباعد
االجتماعي» .

جملس اخلدمة يعلن مشول خرجيي
اإلحصاء بالتعيني
بغداد /الزوراء:
أعلن مجل�س الخدم�ة االتح�ادي ،امس
الثالث�اء ،عن ش�مول خريج�ي االحصاء
باستمارة التعيني.
وق�ال املجل�س يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نسخة منه :ان «مدير عام دائرة التنسيق
واملتابع�ة م�ع الجه�ات الحكومي�ة يف
مجل�س الخدم�ة العام�ة االتح�ادي ارام
صباح استقبل ،عدد من ممثيل ذوي املهن
الطبية الس�اندة  /خريجي اقس�ام كلية
العلوم (االحصاء) ملناقش�ة الية شمولهم

بالتعيينات الخاصة بالعلوميني».
واضاف انه «جرى خالل اللقاء االستماع
اىل متطلباته�م واالجاب�ة عليه�ا وايجاد
الحلول املناسبة لهم».
واش�ار مدي�ر ع�ام دائ�رة التنس�يق اىل
«ش�مول ه�ذه الرشيح�ة باالس�تمارة
االلكرتونية التي س�تطلق منتصف شهر
ايلول».
من جانبهم ،عرب الحارضون عن شكرهم
وتقديرهم ملجلس الخدمة عىل مابذلوه يف
تقديم املساعدة للخريجني.

محلة أمنية حلماية املواقع اآلثارية
يف ذي قار

بغداد /الزوراء:
اعلنت مفتش�ية آث�ار ذي قار ،ام�س الثالثاء ،عن إطلاق حملة أمني�ة لحماية املواقع
االثارية يف املحافظة وحمايتها من التجاوزات .
وذكر مدير املفتش�ية ،عامر عبد الرزاق ،يف حديث صحفي :ان «املفتشية بارشت بحملة
أمنية باملحافظة لحماية املواقع االثارية والرتاثية بالتنسيق مع رشطة اآلثار».
واشار عبد الرزاق اىل ان «الحملة تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل وتشمل املواقع
املنتشرة يف اقضي�ة الرفاعي وقلعة س�كر والفجر والبطحاء والش�طرة ،بهدف بس�ط
القان�ون ومنع التج�اوز عىل تلك املواقع ،فضال عن وضع نق�اط مرابطة امنية بالقرب
منها».
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إجرام بغداد تعتقل عصابة أثارت ضجة يف منطقة مجيلة
بغداد /الزوراء:
افادت وكال�ة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة،
امس الثالث�اء ،باإلطاحة بعصاب�ة أثارت ضجة
بعد تكرار حوادث الرسقات يف منطقة جميلة
وذك�رت وكال�ة ش�ؤون الرشطة يف بي�ان تلقت
«الزوراء» نس�خة منه« :بعد رصد بعض حوادث
الرسق�ات والس�طو ضم�ن منطق�ة جميل�ة
التجارية من قبل اش�خاص مسلحني يستقلون
عجلة ن�وع النرتا صف�راء اللون ،ت�م عىل الفور
وألهمية املوضوع تش�كيل فري�ق عمل مختص
بتوجي�ه م�ن وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون الرشطة
وب�إرشاف مدير مكافح�ة اجرام بغ�داد ومدير
مكت�ب الكرامة ملكافحة االج�رام ومجموعة من
ضباط املكتب ملتابعة الح�وادث وتفعيل مصادر
املعلوم�ات واتب�اع االس�اليب الفني�ة وتنس�يق

بغداد /الزوراء:
تمكنت قوات جهاز مُ كافحة اإلرهاب
وبأس�لوبها التكتيك�ي الحدي�ث من
قتل مف�رزة كاملة لعن�ارص داعـش
االرهاب�ي كان�ت ت�روم التعرض عىل
قواط�ع مُ رابطات الق�وات األمنية يف
مُ حافظة كركوك.
وذك�ر بي�ان إلعلام الجه�از تلق�ت

«الزوراء» نس�خة منه :انه «وحسب
توجيه القائد العام للقوات املُس�لحة
خلال االجتماع الط�ارئ الذي عقده
املجل�س الوزاري لألم�ن الوطني عىل
خلفي�ة استش�هاد ( )١٣عنرصا من
أبط�ال الشرُ ط�ة االتحادي�ة بالث�أر
ُ
للش�هداء األب�رار ،وعد رئي�س جهاز
مكافح�ة اإلره�اب الفري�ق األول

العثور على  3أوكار لداعش يف
حاوي العظيم
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة االعالم االمن�ي ،امس الثالث�اء ،العثور عىل 3
اوكار لداع�ش االرهابي تحتوي عىل اعت�دة مختلفة ضمن
منطقة حاوي العظيم.
وذكرت الخلية يف بيان ورد ل�ـ «الزوراء» انه« :لليوم الثاني
عىل التوايل ،تواصل قواتنا االمنية وبإرشاف قيادة العمليات
املشتركة ،عمليتها التي اشرتكت فيها قطعات من الجيش
العراقي والرشطة والحشد الشعبي ،وبإسناد جوي من قبل
طيران الجيش وطيران التحالف ال�دويل ،لتطهري وتفتيش
الحدود الفاصلة بني قيادات عمليات (صالح الدين وسامراء
ودياىل) ضمن منطقة حاوي العظيم».
واش�ارت الخلي�ة اىل ان «ه�ذه العملية ج�اءت من محاور
ع�دة وكانت نتائجها حتى س�اعة إعداد ه�ذا البيان العثور
على ( )٣اوكار لداعش االرهابي تحتوي عىل جليكانات C4
وعدد من االعتدة مختلفة األنواع مايقارب ( )1980إطالقة
و( )289اطالق�ة  BkCوصفيح�ة عتاد احادي�ة  ١٢،٧ملم
ووك�ر يحتوي مواد غذائية وعبوة ناس�فة ،تمت معالجتها
تحت الس�يطرة  ،كما تم تفتيش قرى (س�فيط والعركوب
وش�ظيف والخلفاء والبوصلبي وكليع�ة والبوعواد وكريش
والب�و بك�ر والدراويش ومعاب�ر حاوي العظي�م وصوال اىل
مصب النه�ر والنعم�ان والبوطلحة واملناط�ق املجاورة له
ضمن قواطع املسؤولية)».

ومنطق�ة االس�ود ،كم�ا ش�ارك املته�م
أيض�ا يف هج�وم بمحافظ�ه دي�اىل الذي
اس�تمر مل�دة ي�وم كام�ل راح ضحيت�ه
العدي�د م�ن املواطنين العزل م�ن ابناء
قري�ة الخويلص ،وبع�د املتابعة امليدانية
لوكالة االس�تخبارات تم القبض عليه يف
بغداد ،حيث حاول هذا اإلرهابي التخفي
ع�ن أعني األجهزة األمني�ة إال ان الجهود
املس�تمرة أسفرت عن القبض عليه ،وقد
دونت أقواله ابتدائيا وقضائيا باالعرتاف
وت�م اتخاذ االج�راءات القانونية الالزمة
بحقه.

بغداد /الزوراء:
أطلق�ت وزارة البيئ�ة ،ام�س الثالث�اء،
حمالته�ا الرقابي�ة التوعوي�ة وق�د
اس�تهدفت الحملة اليوم ظاهرة الجزر
العشوائي يف العاصمة بغداد.
وذكر بيان لوزارة البيئة ،تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :ان «الهدف من الحملة هو
الح�د من انتش�ار ه�ذه الظاه�رة غري
الحضاري�ة والتي تهدد صحة وسلامة

•االوصاف-:
 -1العقار يقع يف مدينة النارصية منطقة الرساي عىل شارع فرعي من
الش�ارع الرئييس القريب من املكتبة العامة وهو عبارة عن دار س�كن
قديمة عليها مشيدات ايلة للسقوط مغلقة لحظة اجراء الكشف.
 -2مساحة العقار  211م.2

حتذيرات نيابية بشأن معدالت انتشار املخدرات يف البالد
بغداد /الزوراء:
وج�ه عض�و لجن�ة األم�ن النيابي�ة،
س�عران االعاجيب�ي ،ام�س الثالث�اء،
تحذيرا شديدا من خطر ارتفاع انتشار
املخ�درات يف الع�راق ،مؤك�دا أن ازم�ة
املخدرات ستكون األزمة الرئيسية التي
ستواجه البالد.
وق�ال يف ترصي�ح صحف�ي :إن “هناك

جه�ات متورطة بإدخ�ال املخدرات إىل
البلاد” ،مبين�ا أن “ازدي�اد البطالة يف
الع�راق من اهم املش�اكل الت�ي تواجه
انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات”.
وأضاف أن “مشكلة املخدرات ستكون
التحدي الرئييس واألكرب الذي ستواجه
البلاد نظ�را إىل املش�كالت األمني�ة
واالقتصادي�ة” ،داعي�ا إىل “رضورة

تشديد العقوبة عىل االتجار باملخدرات
كونه�ا ال تق�ل خط�ورة ع�ن الجرائم
اإلرهابية”.
وكان قائ�د رشط�ة محافظ�ة االنب�ار
الفريق الحقوقي ،هادي رزيج كس�ار،
أعلن ،يف وقت سابق ،عن إلقاء القبض
عىل أب�رز تاجر مخ�درات بعملة أمنية
استباقية غربي مدينة الرمادي.

تنفيذ عملية مسح وتفتيش مشال املوصل
بغداد /الزوراء:
نف�ذ اللواء  21يف قيادة عمليات نينوى للحـش�د الش�عبي،
امس الثالثاء ،عملية مسح و تفتيش شمايل مدينة املوصل.
وذك�ر اعالم الحش�د يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه:

ان «العملية ش�ملت املناطق املحيطة بقضاء تلكيف ش�مال
املوص�ل بحثا ً ع�ن خاليا املجامي�ع االرهابيـ�ة ومخلفاتهم
وعثر خلال العملية عىل مواد من مخلف�ات داعش فجرتها
مفارز مكافحة املتفجرات يف اللواء بشكل كامل».

القبض على  6سوريني اجتازوا احلدود العراقية
بغداد /الزوراء:
القي القبض عىل  6س�وريني اجتازوا
الحدود العراقية حس�بما افادت خلية
االعالم األمني
وذكرت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه« :م�ن خلال املتابع�ة

املس�تمرة ورص�د كاميرات املراقب�ة
للفرق�ة  ١٥بالجي�ش العراق�ي على
الحدود الس�ورية يف مخف�ر جلبارات
ت�م مش�اهدة ( )٦اش�خاص اجتازوا
الح�دود باتجاه اراضين�ا من املنطقة
املحصورة بين قطعاتنا وحرس اقليم

كردس�تان ،حي�ث تمكن�ت ق�وة من
الفرق�ة ذاتها من القاء القبض عليهم
جميعا ،وتببن انهم يحملون الجنسية
السوري».
وأضاف�ت ان�ه «ت�م اتخ�اذ بحقه�م
اإلجراءات القانونية».

االستخبارات تطيح بإرهابيني اثنني يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية ،ام�س الثالثاء،
القبض عىل ارهابيني اثنني يف محافظة نينوى.
وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء» :أن «مفارز ش�عبة
االستخبارات العسكرية يف الفرقة  - ١٦احد مفاصل مديرية
االس�تخبارات يف وزارة الدفاع -وبالتعاون مع اس�تخبارات
الداخلي�ة تمكن�ت من الق�اء القبض عىل اح�د االرهابيني يف

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العام�ة للجمارك ،امس
الثالثاء ،ضبط  4ش�احنات مخالفة يف
جمرك املنطقة الشمالية.

س�يطرة البراري (الح�دود الفاصلة بين محافظتي صالح
الدي�ن ونين�وى) كان يعمل راميا لرشاش�ة عي�ار  ٢٣ملم،
ضمن ما تسمى (كتيبة مقاومة الطائرات)».
واش�ار البيان اىل ان «املفارز االس�تخبارية ذاتها تمكنت من
الق�اء القبض على ارهابي اخ�ر يف مخيم الجدع�ة جنوبي
نين�وى ،وهما من املطلوبني للقض�اء بموجب مذكرة قبض
وفق أحكام املادة  ٤إرهاب».

وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :أن «قس�م التح�ري
ومكافحة التهري�ب يف مديرية جمرك
املنطق�ة الش�مالية تمك�ن من ضبط

( )٤ش�احنات محملة (معمل تصنيع
اسلاك معدنية وامبوالت بالس�تيكية
وت�راب حدي�د) مخالف�ة للضواب�ط
والتعليمات النافذة».

البدء بإزالة األلغام من حتت املاء يف مشروع ميناء الفاو

وانتش�ار املجازر غري النظامية ،برفقة
االذاعات املتنقلة التابعة لدائرة التوعية
واالعالم .
وأضاف الحس�ون :انه تم تنفيذ الحملة
يف جانب الكرخ  /منطقة الجعيفر ،وتم
اتخاذ مجموعة من االجراءات الحازمة
تمثل�ت بمص�ادرة ع�دد م�ن االغن�ام
واللح�وم م�ن قب�ل دائرة بلدي�ة الكرخ
كأسلوب رادعا ملنع هذه الظاهرة.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعـــــالن
ُ
س�تبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية حق الترصف يف العقار تسلس�ل 1241/110
جزيرة وخالل ثالثون يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم
الذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف
املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل
العقار بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم
		

الرُك�ن عب�د الوهاب الس�اعدي بالرد
املُناس�ب عىل بقايا ه�ذه العصابات
اإلرهابيـة».
وأض�اف «س�قطت ه�ذه املف�رزة
بكمائن ُفرس�ان الجهاز األبطال بعد
رص�د حركته�م بواس�طة قناصين�ا
ُ
الش�جعان بالق�رب م�ن {الت�ون
كوب�ري} وتمكنوا من قتل عدد ُ
منهم

بنيران مُ ب�ارشة ،وج�رت مُ ط�اردة
لباقي العن�ارص اإلرهابية الفارة من
ُ
التحالف
املواجهة بواس�طة طائرات
الدويل التي تمكنت من تدمري املضافة
الت�ي انطلق�ت منها ه�ذه العنارص
التكفريية».
مُ
وأش�ار البيان اىل إن «جهاز كافحة
اإلرهاب باق عىل الوعود التي يطلقها

على نفس�ه وأن عملي�ات الجه�از
مُ ستمرة حتى الوصول إىل عراق يخلو
من اإلرهاب والتطرف الفكري».
وكان�ت خالي�ا عصاب�ات داع�ش
االرهابية ارتكبت جريمة شنعاء بقتل
 13عنصرا ً م�ن الرشط�ة االتحادية
لي�ل األحد ،بع�د تعرض واش�تباكات
مسلحة بني الجانبني.

ضبط  4شاحنات خمالفة يف مجرك املنطقة الشمالية

إطالق محالت بيئية توعوية كربى يف العاصمة
املواطن».
وشدد مدير عام دائرة التوعية واالعالم
البيئي ،أمري عيل الحس�ون ،عىل اهمية
الجهد املشترك بني ك�وادر وزارة البيئة
وامان�ة بغ�داد ووزارة الداخلي�ة حي�ث
ش�ملت فرق م�ن دائ�رة بلدي�ة الكرخ
ومديري�ة بيئة بغ�داد الرشط�ة البيئية
والرشط�ة املجتمعي�ة لتنفي�ذ ه�ذه
الحمل�ة عن ظاه�رة الجزر العش�وائي

الجه�ود ومقاطع�ة املعلوم�ات والت�ي اثم�رت
بالتوص�ل اىل املتهمين املقصودي�ن وه�م اثنان
ومراقب�ة تحركاتهم».واض�اف البيان« :بعد اخذ
املوافق�ات االصولية ت�م القب�ض عليهم بكمني
محكم وضبطت بحوزتهم عجلة نوع النرتا أجرة
صف�راء اللون التي اش�ارت اليها بعض وس�ائل
االعالم والقنوات الفضائية أثر مناشدة املواطنني
والتج�ار ضمن منطق�ة جميلة ،وق�د تم تدوين
اقوال املتهمني االثنني باالعرتاف ابتدائيا ً وقضائيا ً
والتي جاءت مطابقة ألصل االخبارات املس�جلة
لدينا ألربعة حوادث رسقة وتسليب».واشارت اىل
ان «ق�ايض التحقيق قرر توقيفه�م وفق احكام
امل�ادة  ٤٤٢من قان�ون العقوب�ات واتخاذ كافة
اإلجراءات القانونية االصولية بحقهم وتقديمهم
للقضاء لينالوا جزائهم العادل».

مكافحة اإلرهاب تقتل مفرزة داعشية كاملة

القبض على قيادي داعشي متورط
جبرائم يف دياىل
بغداد /الزوراء:
بجهود ميدانية وعمل استخباري دقيق،
تمكنت وكالة االستخبارات والتحقيقات
االتحادية م�ن القاء القبض عىل إرهابي
من قي�ادات عصابات داع�ش اإلرهابية
ش�ارك بالعديد من الهجمات ضد قواتنا
األمني�ة واملواطنين م�ن بينه�ا يف ع�ام
 ٢٠٠٧الذي ش�نته العصابات اإلرهابية
عىل احدى املناطق الحيوية الرابطة بني
بغ�داد  -كركوك وبغداد -دي�اىل وهجوم
آخر عىل منطق�ة الخويلص الرابطة بني
ناحي�ة هبه�ب والحدي�د وعرب ش�وكة
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العدد/254 :ب2021/
التأريخ2021/9/2 :

-3القيمة املقدرة للعقار مائتان وثالثون مليون دينار فقط.
 -4الدار غري مشغولة من احد لحظة اجراء الكشف.
مالحظة-:
• النرش يف صحيفتني محليتني.
• ان يكون االعالن بصورة واضحة.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة البيئة ،ام�س الثالثاء ،عن بدء فري�ق من الغواصني
املحليين بإزال�ة األلغام م�ن تحت امل�اء يف مرشوع مين�اء الفاو،
مؤكدة استئناف العمل بحمالت رفع املقذوفات الحربيَّة بالتعاون
مع ال�وزارات االمنية والدول االجنبية بعد توقفها بس�بب جائحة
كورونا.وقال مدير دائرة ش ٔوون االٔلغام التابعة لوزارة البيئة ،ظافر
محمود ،يف ترصيح صحفي :إن “رشكة محلية بادرت بالتعاون مع
احدى الرشكات العربية وفريق من الغواصني العراقيني املحرتفني
املدربين بإزالة االلغام من تح�ت املاء يف ميناء الفاو الكبري ،ضمن
مشروع يحظى بدعم االتح�اد االوروبي”.وأضاف محمود “هذه
املبادرة تحدث ألول مرة بالبالد باستخدام احدث الطرق والزوارق،

من جانبه ،اشاد اللواء سعد معن ،مدير
العالق�ات واالعلام يف وزارة الداخلي�ة،
بالجه�ود املبذول�ة م�ن قب�ل الف�رق
املشتركة يف تنفي�ذ القان�ون الخ�اص
بالجانب البيئي والبلدي
بينما اكد مدير عام بلدية الكرخ ،ارش�د
سالم ،العمل التشاركي بني وزارة البيئة
وامانة بغداد والذي سيس�هم يف تعميق
بغداد /الزوراء:
الوعي وتطبيق القانون.
واصل�ت قي�ادة قاطع كرك�وك ورشق
دجلة يف الحشد الشعبي ،امس الثالثاء،
عملياته�ا لليوم الثاني رشقي محافظة
صالح الدين.
وذك�ر اعلام الحش�د يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نسخة منه :ان «لليوم الثاني
عىل التوايل شاركت جميع ألوية القيادة
متمثل�ة ب�ـ  22و 88والل�واء التاس�ع
بالحشد ،فضال عن التشكيالت الساندة
للحش�د الش�عبي م�ن مديري�ة مقاتلة
الدروع ومكافحة املتفجرات والهندسة
العس�كرية واالعلام والطبابة والقوات
األمنية وبغطاء جوي من طريان الجيش
وبارشت ،صباح اليوم ،بالعملية األمنية
ملالحقة فلول داعش».

فقدان
فقدت مني الوثيقة املرقمة 53
يف  2012/9/24والص�ادرة
م�ن مديرية التعليم املهني /
بابل معنونة اىل جامعة االمام
الصادق ،بإس�م (محمد عبد
الرزاق مهدي جاس�م) ،فعىل
من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار.

واالجه�زة التكنولوجي�ة والصوتي�ة بتحديد االلغ�ام ،الن املنطقة
تختل�ف ع�ن بقية مناط�ق البحار يف العالم بس�بب وج�ود املياه
الغرينية”.وأوض�ح انه “بجه�ود الغواصني تم اكتش�اف وتحديد
االلغام عرب التحس�س” ،مبينا َّ
أن “البيئة يف املنطقة البحرية مليناء
الفاو تعرض�ت إىل انتهاكات كبرية بس�بب االنس�كابات النفطية
التي حدثت سابقا”.وكش�ف محمود عن “وجود عمليات لتطهري
املناط�ق امللغومة بدعم كبير من قبل ال�دول االجنبية واملنظمات
الدولية ،لكنها توقفت بسبب جائحة كورونا ،وحاليا عادت وزارتا
الدف�اع والداخلية بالتع�اون مع االتحاد االوروب�ي واالمم املتحدة
والواليات املتحدة االمريكية ملمارس�ة اعمالها يف املناطق الجنوبية
التي تعد االكثر تلوثا ،وايضا املناطق املحررة”.

احلشد يواصل عملياته األمنية شرقي صالح الدين

وانطلق�ت قوات مشتركة من الحش�د
الش�عبي والجيش والرشطة االتحادية
وطريان الجي�ش ،صباح االثنني ،بتنفيذ
عملي�ة أمني�ة ملالحقة فل�ول داعش يف

محافظتي صالح الدين ودياىل ،وحققت
العملي�ة يف يومه�ا األول نتائ�ج كبيرة
تمثلت بتدمري عدد من مضافات داعش
وتفكيك عرشات العبوات الناسفة.

أسواق
العدد 7560 :االربعاء  8ايلول 2021

مظهر حممد :تنويع مصادر االيرادات
يرتبط بتقوية النظام املالي

بغداد  /نينا:
اكد املستشار املايل لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح :ان تنويع مصادر
االيرادات يرتبط بتقوية مؤسسات النظام املايل للدولة.
وقال للوكالة الوطنية العراقية لألنباء /نينا :/ان الرغبة يف تنويع مصادر
االي�رادات االخ�رى غري النفطي�ة يرتبط بتقوي�ة مؤسس�ات النظام املايل
وتحديث ادواتها املعلوماتية املحاسبية والرقابية واالدارية .
واضاف صالح :ان املؤسس�ة املالية العامة تسعى ويف نطاق اسرتاتيجيتها
اىل تبني اجراءات قياسية عاملية تقوم عىل بناء قواعد متماسكة للمعلومات
املالية وتطوير ش�بكة ترابطها بني وح�دات االنفاق او الرصف وكذلك مع
وحدات التحصيل واإليراد .
وأوضح :ان هناك مسارا زمنيا يجب اجتيازه خالل االعوام القليلة القادمة
لبلوغ مرحل�ة مقبولة جدا من تطوير حركة االي�رادات الحكومية وتدفق
املوارد اىل املوازنة العامة بصورة شفافة ومتماسكة.

الكمارك :إيراداتنا ضائعة
والسبب كردستان

بغداد /الزوراء:
أك�د مدير عام الهيئة العامة للكمارك ،ش�اكر الزبي�دي ،امس الثالثاء ،أن
إيرادات الهيئة ضائعة بسبب عدم التزام اقليم كردستان بقرار “.”13
وق�ال الزبيدي خلال اجتماعه بمدراء املناطق الكمركي�ة :إن “االعفاءات
الكمركي�ة ه�ي الس�بب وراء ضياع االي�رادات ،وهذا بس�بب ع�دم دراية
محكمة من قب�ل التنمية الصناعية” ،الفتا ً إىل أنه “يف االيام القليلة املقبلة
سيتم انشاء مكاتب كمركية تدقيقية مستحدثة يف املناطق الشمالية بذلك
سنضيف ايرادات كبرية للدولة”.
وأوضح أن “الفكرة من انشاء مكاتب كمركية تدقيقية ستزيد من ايرادات
الدولة وللحد من التهريب والتالعب”.

الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف
بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرش�يد ،ام�س الثالثاء ،عن اطالق وجبة جديدة من س�لف
منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية واملوظفني وكذلك املتقاعدين.
وقال املرصف يف بيان ،ورد لـ “الزوراء” :إنه “يدعو املستفيدين كافة ممن
تصلهم رس�ائل نصية مراجعة فروع املرصف او مكاتب الدفع االلكرتوني
الس�تالم املبلغ”.واض�اف ان “العم�ل مس�تمر عىل رفع املبال�غ يف ارصدة
املسجلني عىل السلف من خالل التطبيق الخاص باملرصف”.

 4مليارات دوالر مبيعات مزاد العملة
خالل شهر آب

بغداد /الزوراء:
بلغت مبيع�ات البنك املركزي من الدوالر اربعة مليارات دوالر يف ش�هر آب
املايض.وذك�ر مصدر أن البنك املركزي باع خالل ش�هر اب املايض يف مزاده
لبي�ع ورشاء الدوالر االمريكي 4 ،ملي�ارات و 713مليونا و 204الف دوالر،
وبمع�دل  224مليون�ا و 438الف�ا و 290دوالرا ،الفت�ا إىل أن معظ�م هذه
املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل التجارة الخارجية.
واش�ار اىل ان س�عر بي�ع املبال�غ املحولة لحس�ابات املص�ارف يف الخارج
والنقدي كان  1460دينارا لكل دوالر.

خبري :استثمار الغاز املصاحب أوىل من
احلقول الغازية الطبيعية

بغداد /الزوراء:
أك�د الخبري النفطي ،حم�زة الجواهري ،امس الثالثاء ،أن اس�تثمار الغاز
املصاحب ل�ه االولوية من الحق�ول الغازية الطبيعية ،مبينا ً أن املش�اريع
التي وقعها العراق مع رشكة توتال الفرنسية ستكون مملوكة للدولة.
وقال الجواهري يف ترصيح صحفي :إن “الغاز املصاحب للحقول النفطية
يحترق يوميا ً وبكميات كبرية بدون االس�تفادة من�ه” ،مبينا ً أنه “يف حال
عدم اس�تغالله واستثماره بالش�كل االمثل فيعني أن العراق يخرس يوميا ً
أمواالً هائلة”.
وأوض�ح أن اس�تثمارها “أوىل م�ن الحق�ول الغازية الطبيعي�ة املوجودة
خصوصا يف دياىل واالنبار” ،مشريا ً إىل أن “العراق تأخر يف استثمار الحقلني
الغازيني يف دياىل واالنبار الن مناطقها رخوة أمنياً”.
وينقسم الغاز الطبيعي يف العراق إىل نوعني :أولهما الغاز املصاحب للنفط،
وه�و ما يش�كل الجزء األكبر من الث�روة الغازية يف البلاد ،والثاني الغاز
الطبيع�ي الحر ،ويتمث�ل يف حقل عكاز بمحافظة األنبار ،وحقل س�يبة يف
البرصة ،واملنصورية يف دياىل .
وأشار الجواهري إىل أن “االتفاق االخري الذي وقعه العراق مع رشكة توتال
الفرنسية يف مجاالت النفط والغاز والطاقة املتجددة وماء البحر تعترب من
املشاريع الكبرية التي ستخلق تنمية مستدامة يف البالد” ،الفتا ً إىل أن “هذه
املش�اريع س�تكون مملوكة للدولة ألنها س�تمول من انتاج حقل ارطاوي
النفطي”.
ووقع الع�راق مع رشكة توتال الفرنس�ية عقودا استراتيجية عمالقة يف
مج�االت النفط ،والغاز ،والطاقة املتجددة ،وماء البحر بكلفة اس�تثمارية
تبلغ  27مليار دوالر.
ً
وجاء العراق ثان ًيا بعد روسيا عامليا بني أعىل الدول إحراقا للغاز الطبيعي،
حيث ُتشري بيانات البنك الدويل إىل أنه أحرق عام  2016ما مجموعه 17.73
ملي�ار مرت مكع�ب من الغاز ،ث�م ارتفع ذلك ع�ام  2019ليصل إىل 17.91
مليار مرت مكعب.
ويق ّدر االحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ 132تريليون قدم مكعبة
حسب منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك) -أُحرق  700مليار قدم مكعبة
منه نتيجة ضعف القدرة عىل استغالله.
ونتيجة قلة انتاج العراق للغاز فانه يس�تورد كميات كبرية منه من ايران
لغرض تشغيل املحطات الكهربائية .
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“لوك أويل” تؤشر مطباً بالعراق وتتوقع ثبات النفط عند  75دوالرًا
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العراق خامس مهيمن على النفط عاملياً باحتياطي يبلغ  145مليار برميل
بغداد /الزوراء:
أف�اد موق�ع “وول ستريت” ،24/7
امس الثالثاء ،ب�أن العراق يعد خامس
مهيمن على النف�ط عاملي�اً ،مبينا ً أن
صناعة النف�ط واجهت يف العام 2020
تحديات غري مسبوقة.
وقال املوقع يف تقري�ر له اطلعت عليه
“الزوراء” :إن صناع�ة النفط واجهت
يف العام  2020تحديات غري مس�بوقة
بس�بب جائحة كورونا ،حيث انخفض
الطلب عىل النفط للمرة األوىل منذ أكثر
من عقد ،بما يزيد عىل  9ماليني برميل
يومياً” ،مبينا ً أن “ذلك تزامن أيضا ً مع
تراجع إنتاج النفط بمقدار  6.6ماليني
برميل يومياً”.
ورغ�م ذل�ك ،ووفق التقري�ر ،فقد “تم
إنت�اج ما يزي�د عىل  88ملي�ون برميل
يوميا ً يف جميع أنحاء العالم يف ،”2020
مشيرا ً إىل أن “الغالبي�ة العظم�ى من
ه�ذا اإلنتاج كان من نصي�ب  15دولة
فقط”.
ون�وه التقرير إىل “تحقي�ق أعىل إنتاج
ً
الفت�ا إىل أن “البلدان الـ15
يف ،”2020
مجتمعة تمتل�ك  1.6تريلي�ون برميل
من النفط يف احتياطياتها”.
وأش�ار التقري�ر إىل أن “الع�راق يع�د
خام�س مهيم�ن على النف�ط عاملي�ا ً
باحتياطي مؤكد يبلغ  145مليار برميل
وه�ي تمث�ل  8.4%م�ن االحتياطيات
العاملية وبإنتاج يبلغ  4.1مليون برميل
يومي�ا” ،مبين�ا ً أن “نصي�ب الفرد من

الناتج املحلي االجمايل لعام  2020بلغ
 9654دوالرا ،ونس�بة صادرات النفط
لعام  2020تش�كل  39.6%من الناتج
املحيل االجمايل”.
وأوض�ح املوق�ع أن “فنزويلا تأت�ي
باملرتب�ة االوىل يف اكبر مهيم�ن للنفط
باحتياط�ي يبل�غ  303.8مليار برميل
تليه�ا الس�عودية وم�ن ثم تأت�ي كندا
ثالثا ً وايران رابعاً”.
من جانب اخر ،قال رئيس رشك ة uL
 ، koilثاني أكرب منتج للنفط يف روسيا،
إن أسعار النفط التي ترتاوح بني  65و

 75دوالرًا كانت “مريحة” للمستهلكني
وإن مجموعة أوبك  +من الدول املنتجة
للنفط كانت تس�عى جاه�دة للحفاظ
عىل ه�ذا النط�اق الس�عري من خالل
تنظيم اإلنتاج. .
ويف مقابلة مع صحيفة كومريس�انت
ُنشرت ام�س الثالث�اء ،ق�ال فاجيت
أليكبيروف إن القيود عىل إنتاج النفط
ستعتمد عىل ظروف السوق.
وقالت رشكة لوك أويل يف وقت س�ابق
إنه�ا ق�د تخفض حصته�ا يف مرشوع
غرب القرنة  -2النفطي بالعراق.

جلنة مشرتكة لوضع ضوابط قروض مشاريع
الطاقات املتجددة

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة البيئة ،ام�س الثالثاء،
عن تشكيل لجنة بالتعاون مع البنك
املركزي العراقي لوضع ضوابط منح
القروض للمش�اريع التي تس�تخدم
الطاقات املتج ِّددة.
وق�ال مدي�ر ع�ام التوعي�ة واالعالم
بالوزارة ،امري عيل الحسون ،يف بيان
اطلعت عليه “الزوراء” :إن “تشكيل
اللجنة بين الوزارة والبن�ك املركزي
العراقي ،يأتي انسجاما مع توجهات
الحكومة يف االنتقال نحو اس�تخدام
الطاق�ات املتجددة يف مجاالت الحياة
كافة”.واض�اف الحس�ون “اللجن�ة
س�تضع ضوابط منح الق�روض إىل
جميع االنشطة الصناعية والزراعية
والتجاري�ة املختلف�ة ،اضاف�ة إىل
قطاعات الس�كن سواء تلك اململوكة
لشركات او أف�راد والتي تس�تخدم
الطاق�ات املتجددة يف انش�طتها أنى
كان�ت” ،عادا مب�ادرة البنك املركزي
العراق�ي “جزءا م�ن التزامات البالد

ببن�ود اتفاقي�ة باري�س االطاري�ة
الخاصة باملناخ والتي صادقت عليها
الحكوم�ة” ،مؤك�دا َّ
أن “اس�تخدام
الطاقات املتج�ددة يؤدي إىل تخفيف
االنبعاثات الكربونية”.
وأوض�ح أن “التوج�ه نح�و ه�ذه
الطاق�ات سيس�هم بح�ل مش�كلة
الكهرب�اء املزمن�ة يف البالد من خالل
االعتم�اد على خالي�ا تنت�ج كهرباء
من ضوء الش�مس املتوافر عىل مدار
اشهر الس�نة ،بدال من االعتماد عىل

بغداد /الزوراء
قدرت اللجن�ة املالي�ة النيابية ،امس
الثالث�اء ،وص�ول اإلي�رادات غير
النفطي�ة للعام الحايل ،ب�ـ 5مليارات
دوالر م�ن أص�ل  10ملي�ار كان م�ن
املفرتض تحقيقيها خالل هذا العام.
وق�ال عض�و اللجنة أحم�د حمه :إن
“اإلي�رادات غير النفطية تش�مل ما
يحص�ل علي�ه الع�راق من إي�رادات

املناف�ذ الحدودية من خالل الرضائب
عىل دخول البضائع والسلع والرسوم
الحكومي�ة ،وما يص�دره العراق من
بع�ض املحاصي�ل الزراعي�ة وكذل�ك
االسمنت”.
وأض�اف أن “وزارة املالي�ة لم تزودنا
من�ذ وق�ت طوي�ل باإلي�رادات غير
النفطي�ة أو الص�ادرات غري النفطية
الت�ي يعمل العراق على تصديرها إىل

املولدات املرضة للبيئة”.
وكش�ف مدير ع�ام التوعية واالعالم
البيئ�ي عن “الرشوع بحملة توعوية
مكثفة بالتنس�يق مع االمانة العامة
ملجلس الوزراء إلرشاد جميع الجهات
واملؤسس�ات الحكومي�ة والقطاعية
بإنشاء مش�اريع تستخدم الطاقات
املتجددة لتجس�يد مبادئ اس�تدامة
امل�وارد الطبيعية ،اضاف�ة إىل ارشاك
منظم�ات املجتم�ع املدن�ي م�ع
الحكومة بهذا املجال”.

املالية الربملانية تقدر اإليرادات غري النفطية لـ 2021بـ 5مليارات دوالر

الخ�ارج ،لكن س�نويا يجب أن يكون
إيراد تلك املواد  10مليار دوالر”.
وبين أنه “يف الوقت الح�ايل نعتقد أن
الع�راق حصل عىل ما يقارب  5مليار
دوالر من اإلي�رادات غير النفطية”،
الفت�ا إىل أن “قان�ون اإلدارة املالي�ة
يقسم تلك األموال ما نسبته  50%إىل
املحافظ�ات التي فيه�ا منافذ وباقي
املبلغ يحول اىل وزارة املالية”.

وقال اليكبيروف :إن لوك أويل ال تزال
تجري محادثات مع الحكومة العراقية
للبقاء مشاركة يف املرشوع.
وقال اليكبريوف :إن مكمن اليمامة يف
حقل غرب القرنة  2ثبت أنه من الصعب
اس�تغالله ألنه يحتوي عىل مستويات
عالية من كربيتيد الهيدروجني.
وأعل�ن وزير النفط العراقي ،إحس�ان
عبد الجبار ،يف ش�هر اي�ار املايض ،بدء
“التش�غيل التجريب�ي” ملكمن اليمامة
يف حق�ل غ�رب القرن�ة  2/بمحافظة
البصرة ،بطاق�ة ( )10آالف برمي�ل

بالي�وم ،وذلك بعد الوص�ول إىل ()350
ألف برميل يف اليوم.
وقال عبد الجبار ،خالل حضوره فعالية
التش�غيل التجريب�ي ملكم�ن اليمام�ة
النفط�ي يف حق�ل غ�رب القرن�ة2/
بمحافظ�ة البرصة :إن ال�وزارة “أمام
ح�دث نوعي كبير ،يه�دف إىل االنتاج
من مكمن اليمام�ة النفطي ألول مرة
والوصول بالطاقة اإلنتاجية إىل ()350
أل�ف برمي�ل بالي�وم ،على الرغم من
التحديات االقتصادي�ة والصحية التي
أفرزتها ظروف انتشار كوفيد .”19
وأوض�ح أن “هذه الزي�ادة من مكمن
اليمامة تض�اف إىل كميات اإلنتاج من
مكم�ن مرشف الت�ي تقدر ب�ـ()450
ألف برمي�ل ليصل مجموع انتاج حقل
غرب القرن�ة  2/إىل ( )800ألف برميل
باليوم”.
وأب�دى املدير املفوض لرشكة لوك أويل
ميد-إيست املحدودة ،يغور زوبارف ،يف
حينها سعادته بـ”التشغيل التجريبي
ملكمن اليمامة” ،وعده من “املش�اريع
التطويرية املهمة يف حقل غرب القرنة
.”2/
وبين زوب�ارف أن “هذا اإلنج�از يمثل
املرحل�ة الثانية من عملي�ات التطوير
التي تهدف الوصول إىل طاقة إجمالية
م�ن حق�ل غ�رب القرن�ة  2/البالغ�ة
( )800أل�ف برميل باليوم” ،مثنيا ً عىل
“التع�اون الكبير مع الجه�د الوطني
العراقي لتحقيق األهداف املشرتكة”.

جلنة نيابية :ارتفاع سعر الصرف
رفع مستوى الفقر
بغداد /الزوراء:
أكد نائب رئيس لجنة الزراعة واملياه النيابية ،عيل البديري ،امس الثالثاء،
أن أزم�ة ارتف�اع س�عر رصف الدوالر عمق�ت ازم�ات العراقيني وزادت
من منس�وب الفقر خصوص�ا يف محافظة الديواني�ة وبقية محافظات
العراق.
وق�ال البديري يف ترصيح صحفي :إن “محافظ�ة الديوانية ال تمتلك اي
مش�اريع استراتيجية يمكنها من النهوض اقتصاديا ومعيشيا” ،مبينا
أن “الديواني�ة تع�د ثاني محافظات الع�راق فقرا وبطال�ة دون التفات
الحكومة املركزية”.
وش�دد عىل “اهمية رفد املزارع الديوان�ي إلنعاش الزراعة يف املحافظة”،
عازيا ارتفاع نسبة الفقر إىل “هشاشة الوضع االقتصادي بسبب ارتفاع
سعر رصف الدوالر”.
وكان عض�و لجن�ة حقوق اإلنس�ان النيابي�ة ،احمد الكنان�ي ،حذر ،يف
ترصيح س�ابق ،من تهاوي القدرة الرشائية للمواطنني الفقراء ،مشيرا
إىل أن استمرار رفع سعر الرصف تسبب بغالء املعيشة.

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األس�واق املحلية بش�كل
طفيف ،امس الثالثاء.
وقال مصدر ا ٕن أسعار الذهب يف أسواق الجملة بشارع النهر يف العاصمة
بغداد س�جلت ،امس ،س�عر بيع  372الف دينار عراق�ي للمثقال الواحد
عيار  21من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي ،فيما بلغ س�عر الرشاء
 367الفاً.
ٔ
وأشار ا ٕىل ان سعر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي سجل
ارتفاعا ً أيضا ً عند  342الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  337ألفا.
وفيم�ا يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة ،فإن س�عر بيع مثقال
الذه�ب الخليجي عيار  21يرتاوح بني  370ال�ف دينار و 375ألفاً ،فيما
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني  340الفا ً و 345الف دينار..
ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

أكدت معاودة ارتفاع معدالت الغاز اجملهز من إيران

الكهرباء تكشف عن خطة مخسية للوصول إىل  45ألف ميغا واط
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الكهرباء عن خطتها الخمسية
التي تقيض بالوصول بالطاقة اإلنتاجية اىل 45
ألف ميغاواط من خالل إدخال محطات انتاجية
وإنجاز اعمال الدورة املركبة واعتماد مشاريع
الطاقة املتج�ددة ،بينما أكدت مع�اودة ارتفاع
مع�دالت الغ�از املجهز من إي�ران اىل  20مليون
مرت مكعب قي�ايس وتوقف إم�دادات الكهرباء
منها بشكل كامل.
وق�ال الناط�ق باس�م وزارة الكهرب�اء ،أحم�د
العب�ادي ،يف حوار صحف�ي :إن “اإلنتاج الحايل
يبل�غ أكثر م�ن  20ألف ميغ�اواط ،وأن الوزارة
أع�دت خطة للخمس س�نوات املقبل�ة بمديات
قصيرة ومتوس�طة وطويلة األم�د ،وتتضمن
الخط�ة القصرية والتي تس�تمر ملدة س�نة من
اآلن إضاف�ة  5آالف ميغ�اواط تقضي بإدخال
(محطة الدبس) ووحدات يف (محطة بسماية)
و(محط�ة الرميل�ة) االس�تثمارية ،إضافة اىل
إدخ�ال عدد من الوحدات التي هي قيد الصيانة
اآلن وسيتم إنجازها خالل هذا العام”.
وأض�اف أن “الخطة املتوس�طة تقيض بإدخال
 7آالف ميغاواط أخ�رى” ،موضحا ً أن “الخطة
طويل�ة األم�د والتي تص�ل اىل خمس س�نوات

تستلزم الوصول اىل  45ألف ميغاواط”.
وبين أن “ه�ذه الخط�ة تتحق�ق ح�ال توف�ر
املقوم�ات املكملة لها كالخطة الوقودية وتوفر
التخصيصات املالية وق�رارات حكومية داعمة
لعم�ل ال�وزارة” ،مؤك�دا ً “وج�ود دع�م كبير
م�ن رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي الذي

يرشف بش�كل مبارش عىل ال�وزارة لتنفيذ هذه
الخطة”.
وشدد العبادي عىل أن “الوزارة تدعم االستثمار
يف قط�اع الكهرب�اء رشيطة أن تك�ون موافقة
للمواصف�ات وبأس�عار تنافس�ية ،ووفق هذه
املعطي�ات ت�م توقي�ع عق�د إلنش�اء (محطة

الخريات) االس�تثمارية بطاقة  1400ميغاواط
والعمل عىل توس�يع (محط�ة الرميلة ومحطة
بسماية) االستثماريتني.
وع�ن إم�دادات الطاقة م�ن الجان�ب اإليراني،
أوض�ح الناطق باس�م وزارة الكهرباء أن “هذا
األم�ر يتلخ�ص بش�قني األول أن الع�راق كان
يستورد طاقة تصل اىل  1200ميغاواط تنخفض
وترتفع حسب الحاجة من خالل أربعة خطوط
متمثل�ة بـ(مريس�اد-دياىل وعم�ارة  -كرخ�ة
ورسبي�ل زهاب-خانقين وخرمش�هر) وه�ي
متوقفة ومنذ قرابة ثالثة أش�هر اىل اآلن لوجود
أزمة يف تجهيز الطاقة يف الجانب اإليراني”.
نّ
وبّي� أن “الجزء الثان�ي من اإلم�دادات يتمثل
باس�ترياد الغ�از لتش�غيل محط�ات اإلنتاج يف
العراق” ،منوها ً ب�أن “االتفاقات الربوتوكولية
تنص عىل أن (تجهز إيران العراق بـ  50مليون
متر مكعب يف فص�ل الش�تاء و 70مليون مرت
مكعب صيفاً) وهذه االطالقات ترتفع وتنحرس
عىل فرتات وق�د انحرست خالل األي�ام القليلة
املاضي�ة لتص�ل اىل م�ا يق�ارب  7ماليين مرت
مكعب قيايس” ،كاش�فا ً عن “معاودة الجانب
اإليراني يف زيادة ضخ الغاز ليصل اىل  20مليون
مرت مكعب قيايس اآلن”.

الرياضي

أصفر وأمحر

خسارة ثانية لألومليب العراقي
أمام اإلمارات

بغداد /متابعة الزوراء
خسر منتخب العراق األوملبي مبارات�ه الودية الثانية أمام نظريه اإلماراتي  1-2عىل اس�تاد الفجرية ،ضمن
التحضيرات لبطول�ة غرب آس�يا والتصفيات املؤهلة لنهائيات آس�يا تحت  23عاما.وب�ادر منتخب اإلمارات
األوملبي بالتس�جيل عن طريق خال�د البلويش من ركلة جزاء يف الدقيقة  ،10قب�ل أن يتعادل العراق عرب أحمد
رستي�ب يف الدقيق�ة  22من ركلة جزاء أيض�ا.ويف الدقيقة  38حص�ل وكاع رمضان عىل بطاق�ة حمراء ،بعد
بطاقتني صفراوين.ويف الدقيقة  44تقدم منتخب اإلمارات من جديد عن طريق عبد الله النقبي.ورغم النقص
العددي هدد منتخب العراق املرمى اإلماراتي أكثر من مرة للتعديل ،عن طريق أحمد رستيب ورضا فاضل.الحقا
ألغى حكم املباراة هدفا للمنتخب االوملبي العراقي بداعي التسلل ،لينتهي اللقاء بفوز األوملبي اإلماراتي.
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منتخبنا الوطين ينقاد هلزمية بثالثية امام ايران يف التصفيات املونديالية

الدوحة  /متابعة الزوراء :
تلقى منتخبنا الوطني هزيمة قاس�ية
أم�ام املنتخب اإليران�ي بثالثية نظيفة
يف الجول�ة الثانية م�ن تصفيات كأس
العال�م يف قط�ر  2022والت�ي أقيم�ت
مس�اء ام�س الثالثاء يف س�تاد خليفة
الدويل.
سجل ثالثية إيران عيل رضا يف الدقيقة
الثانية ومه�دي طارمي يف الدقيقة 69
وعلي جول�زاده يف الدقيقة األخرية من
اللقاء.
وتصدرت إيران املجموعة األوىل برصيد
 6نقاط ،بينما استقر املنتخب الوطني
يف املركز األخري بنقطة واحدة.

هدف مبكر
فاج�أ املنتخب اإليراني نظريه العراقي
بهدف رسيع بعد مرور دقيقتني فقط
حي�ث اس�تغل مه�دي طارم�ي الكرة
التي اس�تقبلها وس�ط غياب الضغط
ليمررها عرضية ليستقبلها عيل رضا
برأسه ويسكنها الشباك.
ول�م يحاف�ظ املنتخ�ب العراق�ي عىل
التنظي�م ال�ذي ظه�ر علي�ه يف مباراة
كوري�ا الجنوبية وتأث�ر أيضا بإصابة
الالع�ب بش�ار رس�ن ال�ذي تع�رض
إلصابة وغادر امللعب منتصف الشوط
األول وأرشك امل�درب جس�تن ميرام
بديال له.

األحد ..إدارة نادي الطلبة
جتتمع بعموميتها

بغداد /الزوراء
دع�ت الهيئ�ة االدارية لن�ادي الطلب�ة الري�ايض اعض�اء عموميتها اىل
الحضور يوم االحد املقبل الجتماع مهم وفقا ً لكتاب ادارة النادي.
وس�يعقد االجتماع يف تمام الس�اعة الخامس�ة يف قاع�ة الحكيم بكلية
الرتبي�ة الرياضي�ة يف جامع�ة بغ�داد بالجادري�ة ،ملناقش�ة العديد من
التفاصيل التي تخدم مسرية النادي املستقبلية.

إعالمنا الرياضي
أج�رى األس�تاذ الصحف�ي ،ع�ادل العتابي،
س�كرتري التحري�ر يف صحيف�ة الري�ايض
التي تصدر عن االتح�اد العراقي للصحافة
الرياضي�ة ،عمليتين جراحيتين تطلب�ت
احداهما برت أصبع�ه الكبري لقدمه اليرسى،
خال�ص دعواتن�ا اىل العزي�ز العتابي بالش�فاء
العاج�ل ،وان يم�ن علي�ه الرحم�ن بالصح�ة والعافي�ة وان يعود
بأفضل حال لعمله.
**********************
عض�و املكتب االعالم�ي يف اللجنة االوملبية
الوطنية العراقي�ة الزميلة منى احمد اكدت
اكتس�ابها الشفاء التام من االزمة الصحية
الت�ي تعرضت له�ا قبل ايام قليل�ة ،خالص
االمنيات لزميلتنا الخلوقة بالش�فاء التام ،وان
يلبسها رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
*********************
الزميل الصحفي ،امري الداغس�تاني ،احتفل
بعي�د ميالده ي�وم ام�س الثالث�اء ،خالص
االمني�ات للعزيز الداغس�تاني بالعمر املديد
ومواصل�ة النج�اح يف حيات�ه ومش�واره
املهني.

وحصل املنتخب اإليراني عىل هجمتني
خطريتين األوىل عبر الالع�ب مه�دي
طارمي يف الدقيقة  12من املباراة لكن
تص�دى لها الحارس فه�د طالب وعاد
الح�ارس ليتألق يف رد تس�ديدة رسدار
ازمون الذي تلقى كرة عرضية سددها
بقوة إىل املرمى.

شوط مثري
م�ع بداي�ة الش�وط س�جل املنتخ�ب
العراقي هدفا برأس�ية ملهند عيل ألغي
عبر الف�ار بع�د أن أكد تمرك�ز مهند
يف التس�لل ،ورغ�م محاول�ة امل�درب
ادف�وكات ب�زج مهن�د علي وفرانس

بطرس بدال من أمري العماري وشريكو
كري�م إال أن أداء املنتخ�ب العراقي لم
يرتق للمنافسة.
ومع أفضلية املنتخب اإليراني اس�تلم
مه�دي طارم�ي الك�رة بين أربع�ة
مدافعين وروض الكرة وس�جل منها
الهدف الثاني يف الدقيقة .69
محاوالت املدرب بإنع�اش الفريق من
خلال زج محم�د قاس�م وعلاء عبد
الزهرة بدال من هم�ام طارق وصفاء
هادي ،ل�م تنجح ولكن الفوىض بقيت
عارمة بخطوط الفريق دون أي تهديد
عىل مرم�ى الفري�ق اإليران�ي بل عىل
العكس اس�تغل الفري�ق اإليراني ذلك

عرب علي جول�زاده من خط�أ دفاعي
حيث س�جل الهدف الثال�ث بالدقيقة
.90

هادي يعتذر
ه�ذا وق�دم الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي
العراق�ي صف�اء ه�ادي ،اعت�ذاره
للجمه�ور عىل الخس�ارة التي تعرض
لها املنتخب امام نظريه اإليراني ،فيما
أكد ان آمال التأهل التزال قائمة.
وذكر ه�ادي يف حديث صحفي ،عقب
نهاي�ة املب�اراة“ ،ال نبرر الخس�ارة،
والكل يتحملها ،كالعبني” ،موضحا ً ان
“ال�كادر التدريبي وض�ع أفضل خطة

لكن خطأين كلفان�ا هدفني لذا نعتذر
من الجمهور الذي ينتظر منا الفوز”.
وأض�اف ه�ادي “آم�ال التأه�ل ل�م
تنته�ي لدين�ا  8مباري�ات وعلين�ا
مراجعة أنفسنا ،ومعالجة األخطاء”،
موضحا ً ان “هناك ش�هر امامنا ألجل
املعالجة”.
وختم هادي حديث�ه ان “التعويض يف
املباريات القادمة ،ولدينا أمل بذلك”.

حسني :اهلدف املبكر اثر كثريا
وعل�ق مهاج�م املنتخ�ب الوطن�ي
العراقي أيمن حسين ،عىل الخس�ارة
الت�ي تعرض لها املنتخ�ب أمام نظريه

اإليراني.
وقال حسين عق�ب نهاية املب�اراة يف
حديث للصحفيني ،إن “نتيجة املباراة
الس�ابقة مع كوري�ا كان�ت إيجابية،
لكن الهدف ال�ذي تلقيناه كان يف وقت
مبكر ،لذا نعتذر من الجمهور”.
وأضاف حسين “هاجمنا يف الش�وط
الثاني على أمل تعدي�ل النتيجة ،لكن
ُ
س�جلت علين�ا األه�داف ع�ن طري�ق
هجمات مرتدة”!.
ولف�ت اىل أنه “نحن كالعبني لم نرغب
بهذه الخس�ارة القاس�ية ،وإن ش�اء
الله س�نحقق نتائج أفض�ل يف املباراة
القادمة”.

إدارة القوة اجلوية تتعاقد مع احملرتف النيجريي موسيس
بغداد /متابعة الزوراء
أعلنت إدارة نادي القوة الجوية التعاقد مع
النيجريي أودو موس�يس لتمثيل الفريق يف
منافسات املوسم املقبل.
وق�ال عالء محمد ،املنس�ق اإلعالمي للقوة
الجوي�ة :اإلدارة تعاق�دت بش�كل رس�مي
مع موس�يس قادما م�ن املقاولون العرب
املرصي”.
وأردف“ :سيلتحق النيجريي أودو موسيس
بتدريب�ات القوة الجوية ح�ال االنتهاء من
إص�دار تأشيرة الدخول والت�ي من املؤمل
االنتهاء منها خالل األيام القادمة”.
وزاد“ :التعاقد مع موسيس جاء بطلب من
املدرب أحم�د خلف ،حيث يس�تعد الفريق
لخ�وض مب�اراة كأس الس�وبر بمواجهة
الزوراء يوم  17من الشهر الجاري”.
وأض�اف“ :الفري�ق س�ينهي معس�كره يف
مدين�ة الس�ليمانية ي�وم الثالث�اء املقب�ل
بخوض لق�اء ودي مع أربي�ل ،عىل أمل أن
يؤم�ن الفريق مب�اراة أخيرة يف العاصمة
بغداد”.

يشار إىل أن نادي القوة الجوية حامل لقبي
الدوري املمتاز وبطولة الكأس.
وكانت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية
الري�ايض ق�د عق�دت اجتماعا ً اس�تثنائيا ً
تناولت في�ه عدة مواضي�ع ،ويف مقدمتها
رفض استقالة رئيس النادي.
وقال امين رس النادي محم�د صوب الله:
ان “أعضاء الهيئة اإلدارية رفضوا رس�ميا
وباالجماع اس�تقالة رئيس النادي ش�هاب
جاهد التي قدمها يف  23اب املايض”.
واشار اىل ان “رئيس النادي وأعضاء الهيئة
االداري�ة يعمل�ون كخلية نح�ل واحدة من
اجل االرتق�اء بالنادي نح�و االفضل دائما
واملحافظة على القمة ،واس�تطعنا خالل
فرتة وجي�زة وصعب�ة تحقي�ق االنجازات
وإسعاد جمهوره العريق بعد الفوز بلقبي
الدوري والكأس”.
واكد ص�وب الل�ه ان “قائد الق�وة الجوية
يتمت�ع بحب جميع اعض�اء الهيئة العامة
وجمه�ور الصق�ور وتص�دى للكثير من
األمور والبد من رفض استقالته”.

غدا انطالق منافسات بطولة شبه نهائي العراق بالشطرنج
بغداد/رافد البدري
املنسق لإلعالمي لالتحاد
ح�دد االتح�اد العراق�ي املركزي
للش�طرنج مواعي�د بطوالت�ه
الت�ي اقره�ا يف اجتماع�ه االخري
وضم�ن األجن�دة الت�ي وضعها
ملنه�اج بطوالته الس�نوية والتي
تتوافق مع وضع الالعبني العام.
وق�ال رئي�س االتح�اد العراق�ي
للشطرنج ظافر عبد االمري  :بعد
دراس�ة مس�تفيضة مع اعضاء
الهيئة اإلدارية لالتحاد وتماش�يا
مع الوضع الع�ام يف ظل جائحة
كورون�ا قررن�ا وض�ع مواعي�د
مناس�بة إلقامة بطوالتنا ووفق
جدول زمن�ي محدد .مضيفا :ان
يوم غد الخميس سيكون موعدا
لالنطلاق بطول�ة ش�به نهائ�ي

الع�راق وال�ذي تقام على قاعة
فندق االنرت ببغداد وتستمر لغاية
 ١٣من ش�هر ايلول الجاري .عبد
األمير اوضح :ان بطولة ش�باب
الع�راق للذك�ور واالن�اث دون
س�ن (  )٢٠-١٨-١٦س�تقام يف
محافظ�ة نينوى للفترة من ١٤
حتى  ١٨من شهر ايلول الجاري،
كما ان بطولة دوري اندية العراق
للش�باب والناش�ئني س�تقام يف
نفس التوقيت م�ن  ١٧حتى ١٩
من شهر ايلول الجاري.
وأش�ار عب�د االمير اىل :ان ي�وم
غ�د الخمي�س س�يكون موع�دا
لالنطلاق بطول�ة ش�به نهائ�ي
الع�راق باللعب�ة ،حي�ث تفتت�ح
مب�اراة الجول�ة االوىل يف تم�ام
الساعة الثالثة ظهرا وعىل قاعة

فندق االنرت ببغداد ،وهي معتمدة
دولي�ا وتطب�ق فيه�ا جمي�ع
تعليم�ات االتحاد ال�دويل .مبينا:
ان البطولة س�تلعب وفق النظام
الس�ويرسي من  ٩جوالت ،زمن
الجولة  ٧٥دقيقة مع إضافة ٣٠
ثاني�ة لكل نقلة منجزة .مشيرا
اىل :ان البطول�ة مفتوحة ويحق
للجمي�ع املش�اركة فيه�ا وعلى
نفقته�م الخاصة ،م�ع دفع بدل
االشرتاك ،اذ يدفع الالعبون الذين
يحمل�ون تصنيفا دوليا اكثر من
 ٢٠٠٠مبلغا قدره  ١٥الف دينار،
فيم�ا يدفع مبل�غ  ٢٠الف دينار
لالعبني الذي�ن يمتلكون تصنيفا
دولي�ا م�ن ( ،)١٩٩٩-١٨٠٠اما
الالعب�ون الذين يكون تصنيفات
الدويل م�ن ( )١٧٩٩ -١٦٠٠فإن

مبلغ االشرتاك س�يكون  ٢٥الف
دينار ،اما الالعبون الذي يمتلكون
تصنيف�ا دوليا ما بين (-١٢٠٠
 )١٥٩٩ف�ان مبلغ االشتراك ٣٠
الف دينار ،واخيرا فإن الالعبني
ال�ذي يك�ون تصنيفه�م اقل من
 ١٢٠٠فسيدفعون مبلغ  ٣٥الف
دينار .
واخت�م عبد األمير حديثه قائال:
يعف�ى من ب�دل االشتراك العبا
واحدا م�ن كل محافظة ،كما ان
مبلغ االشتراك يع�اد اىل الالعب
الذي يصعد اىل نهائي البطولة من
املرحل�ة االوىل ،والذي سيش�ارك
فيه الالعبون النازلون من نهائي
العراق للعام امل�ايض ،والالعبون
العشرة االوائ�ل املرش�حون من
شبه النهائي.

مدرب كرة النجف يشيد
بصفقة التونسي الرصايصي
بغداد /متابعة الزوراء
أعلنت إدارة نادي النجف الريايض،
تعاقده�ا م�ع التونسي مه�دي
الرصايصي ،لتمثي�ل الفري�ق يف
منافسات املوسم املقبل.
وق�ال هات�ف ش�مران ،م�درب
النجف“ :اإلدارة نجحت يف التعاقد
م�ع املداف�ع التونيس مه�دي عبد
اللطيف الرصاييص ليشكل إضافة
نوعية بالفريق”.
وأردف“ :الفري�ق تنتظ�ره
مش�اركات خارجي�ة ،وبالت�ايل
التعاقد م�ع محرتفني بمس�توى
ممي�ز أم�ر الب�د من�ه ،والتعاق�د
م�ع الرصايصي جاء بع�د رحيل

املحترف الغان�ي ويلس�ون الذي
تعاقد مع القوة الجوية”.
وزاد“ :س�عينا لتعوي�ض رحي�ل
ويلس�ون بالتعاقد مع العب قادر
عىل ش�غل املركز ،فوقع اختيارنا
عىل الالعب التونيس ،والرصاييص
يمل�ك خبرة جي�دة لتمثيل�ه
فريقين كبريي�ن يف تونس بحجم
األفريق�ي والبنزرت�ي ،كم�ا لديه
تجرب�ة احرتافي�ة مع ع�دة أندية
سعودية”.
يش�ار إىل أن فريق النجف بقيادة
مديره الفني هاتف شمران ،احتل
املرك�ز الثال�ث يف املوس�م املايض،
بجدول ترتيب الدوري املمتاز.
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بطولة أمريكا املفتوحة للتنس

بنتشيتش تنجح يف العبور إىل ربع النهائي وزفرييف يواصل مشواره الرائع
تأهلت السويرسية بليندا بنتشيتش إىل
الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا
املفتوحة للتنس ،آخر البطوالت األربع
الكربى ،عقب فوزها عىل البولندية إيغا
شفيونتيك بطلة فرنسا املفتوحة العام
املايض  )12-14( 6-7و.3-6
وسبق لشفيونتيك أن فازت باملواجهة
الوحيدة التي جمعت الالعبتني سابقا ً
يف نهائي دورة أدالييد يف شباط/فرباير
ّ
لكن بنتشيتش لم تخرس أي
املايض،
مجموعة بعد هذا األسبوع وخرست
إرسالها ثالث مرات فقط.
وعن أدائها قالت بنتشيتش« :لقد
تطور أداءي كثرياً .أنا سعيدة بعودتي
والتأهل».وتابعت« :يف شوط كرس
التعادل ،كان األمر متعلقا ً بعض اليشء
بالحظ ،بدأت املجموعة الثانية مرتاحة
أكثر».وتواجه بنتشيتش يف الدور املقبل
الواعدة الربيطانية إيما رادوكانو
الصاعدة من التصفيات ( 18عاماً)
التي حققت فوزا ً سهال  2-6و 1-6عىل
األمريكية شيلبي روجرز التي أقصت
ّ
املصنفة أوىل
األسرتالية آشيل بارتي
عاملياً.من جهة أخرى ،عربت التشيكية
ّ
املصنفة رابعة
كارولينا بليشكوفا
إىل دور الثمانية بتخطيها الروسية

ّ
املصنفة 14
أناستازيا بافليوشنكوفا
( )5-7و(.)4-6
فرييف يواصل التألق
واصل األملاني ألكسندر زفرييف املصنف
رابعا ً عامليا ً ووصيف بطل املوسم
املايض ،مشواره الرائع وبلغ الدور ربع
النهائي من بطولة الواليات املتحدة
املفتوحة ،آخر البطوالت االربع الكربى
لكرة املرضب ،إثر فوزه عىل االيطايل
يانيك سينر  4-6و 4-6و.)7-9( 6-7

وبلغ زفرييف ربع النهائي يف البطوالت
الكربى للمرة السابعة يف مسريته
االحرتافية والرابعة يف آخر خمس
بطوالت «غراند سالم».
ويلتقي الالعب األملاني يف الدور املقبل
مع الجنوب إفريقي لويد هاريس الفائز
عىل األمريكي راييل أوبيلكا )8-6( 7-6
و 4-6و 1-6و.3-6
وقال زفرييف الذي ع ّزز سلسلة
انتصاراته املتتالية إىل  15بعد نهاية

املباراة« :كان اللقاء عىل أعىل مستوى
من البداية وحتى النهاية ،وكان هناك
العديد من الرضبات القوية».
وأضاف« :أنا سعيد بالتأهل إىل الدور
ربع النهائي وسنرى إىل أين سنصل».
وبعد فوزه بمجموعتني متتاليتني،
عانى زفرييف األمرَين لحسم املجموعة
الثالثة التي حصل فيها سينر عىل
فرصتني لكسبها ،ال سيما عندما كرس
إرسال زفرييف يف الشوط الثاني عرش،

قبل أن يقلب زفرييف تأخره ويحسم
اللقاء.
وتابع الالعب األملاني« :هذا هو الحال يف
األشهر القليلة املاضية .الالعبون الذين
يمتلكون الثقة يعرفون تماما ً ماذا يجب
ان يفعلوا يف هذه الحاالت .أنا سعيد
بالتأهل من خالل الفوز بثالث مجموعات
دون ر ّد».وأشار زفرييف إىل ّأنه يحتفظ
بميداليته االوملبية الذهبية معه كدفع
معنوي والحتضانها متى أراد.
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اعالم الكرتوني

ريبريي ينضم لفريق سالرينيتانا

انضم النجم الفرنيس فرانك ريبريي لفريق سالرينيتانا الصاعد
حديثا ً لدوري األضواء اإليطايل.
وغ�رّد الفري�ق الجدي�د لفرانك ريبيري ( 38عاماً) يف حس�ابه
الرسمي عىل تويرت“ :مرحبا ً فرانك”.
وذك�رت تقاري�ر صحفي�ة ّ
أن العقد س�يمتد لعام واح�د قابل
للتجديد يف ح�ال بقاء النادي يف ال�دوري اإليطايل مقابل مليون
ونصف املليون يورو.
وكان ريبيري قد انتق�ل إىل إيطالي�ا بعد تجرب�ة طويلة رفقة
بايرن ميونيخ ،حيث ارتدى قميص فيورنتينا ملوس�مني خاض
فيهما خمسني مباراة.

البورتا يكشف شرط فاتي
الرتداء قميص ميسي

فليك حيمل على عاتقه إنهاء سنوات أملانيا العجاف

إذا كان الظهور األول لهانز فليك يف .شهد فوزا
باهتا عىل مضيفه منتخب ليختنشتاين بهدفني
دون رد ،فإن املباراة األوىل لفليك عىل أرضه كانت
مرضية بشكل أكرب ،حتى لو كان الفوز بنصف
دستة أهداف قد جاء عىل حساب منتخب أرمينيا
املتواضع.
وقال فليك عقب الفوز الساحق عىل أرمينيا يف
شتوتجارت ،والذي صعد بأملانيا لصدارة املجموعة
التاسعة بالتصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال
« :2022هذا هو املعيار ،لقد وضعنا معايري عالية
نود الحفاظ عليها».
ويبدأ النصف الثاني من التصفيات ،اليوم
األربعاء ،حيث يلتقي املنتخب األملاني مع مضيفه
األيسلندي.
ويف الوقت الذي يبدو فيه الفوز متوقعا ،أمام
فريق لم يحقق سوى انتصار وحيد يف التصفيات،
فإن األداء أيضا مهم للماكينات ،بهدف كسب ود
الجماهري التي تراجع حماسها إزاء الفريق ،يف
السنوات األخرية.
وأوضح فليك« :الفريق قدم أدا ًء رائ ًعا ،والضجيج

الذي أحدثته الجماهري كان كاف ًيا للشعور
بقشعريرة ،ألننا لم نحظ بذلك منذ فرتة
طويلة».
ولم يلجأ فليك لتغيري قوام الفريق بشكل كامل،

ً
مقارنة بما كان عليه يف عهد املدرب السابق،
يواخيم لوف.
لكنه دفع بلريوي ساني وتيمو فرينر وسريجي
أ صبح
جنابري يف خط الهجوم ،الذي

االحتاد الربازيلي :قمنا بدورنا على أكمل وجه

أكد االتحاد الربازييل لكرة القدم ،أنه حذر نظريه األرجنتيني
برضورة خضوع رباعي املنتخب املحرتف يف الدوري اإلنجليزي
للحجر الصحي.وأوضح االتحاد الربازييل ذلك عقب إلغاء املباراة
التي جمعت بني املنتخبني يف تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة
لكأس العالم  2022يف قطر.ويف الوقت الذي يحقق فيه االتحاد الدويل
(فيفا) يف املوقف ،أصدر االتحاد الربازييل بيانا ،قدم فيه العديد من
املعلومات عقب اجتماع عقد يف فندق ماريوت يوم السبت املايض،
وذلك وسط انتقادات أرجنتينية ،نافيا تدخله يف األمر.
وذكر االتحاد الربازييل يف بيانه“ :االتحاد أرسل ممثال له يف االجتماع

كمستمع ،وتم إخطار ممثيل املنتخب األرجنتيني بوجود مخالفة
يف دخول الالعبني ،ورضورة خضوعهم للحجر الصحي”.
وأضاف“ :االتحاد الربازييل أدى دوره عىل أكمل وجه بصفته
املضيف للمباراة ،حيث أخطر جميع األطراف املعنية بالقواعد
الصحية املعمول بها يف البالد ،وذلك من خالل خطاب تم إرساله
من األمانة العامة لالتحاد يف  5يوليو /تموز وكذلك يومي 11
أغسطس /آب و 2سبتمرب /أيلول”.
وتوقفت قمة التصفيات بني الربازيل واألرجنتني،
بعد اخرتاق واضح للربوتوكول من جانب
املنتخب األرجنتيني الذي ضم 3
العبني من الدوري اإلنجليزي وهم
إيمليانو مارتينيز حارس مرمى
أستون فيال وثنائي توتنهام
كريستيان رومريو وجيوفاني لو
سيلسو.
يذكر أنه يتم منع دخول
القادمني من اململكة املتحدة
إىل الربازيل ،إذا كانوا قد قضوا
بعض الوقت هناك يف آخر 14
يوما.

ريال مدريد حيدد أول الراحلني يف الشتاء
حددت إدارة نادي ريال مدريد اسم أول الالعبني الراحلني
يف االنتقاالت الشتوية املقبلة.
ولم يدخل ريال مدريد سوق االنتقاالت الصيفية األخرية
بقوة ،واكتفى بضم ديفيد أالبا مجانا بعد انتهاء عقده
مع بايرن ميونيخ ،ثم إدواردو كامافينجا من نادي رين
الفرنيس.
وقال تقرير صحفي إسباني ،إن العب وسط الريال
داني سيبايوس وافق عىل الرحيل عن صفوف املرينجي،
خالل سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وعاد سيبايوس لفريق ريال مدريد هذا الصيف ،بعد
عامني من اللعب عىل سبيل اإلعارة مع آرسنال ،لكنه

عاد مع إصابة خطرية يف الكاحل خالل
مشاركته يف األوملبياد.
ويرى سيبايوس أن فرصته يف املشاركة
ستكون محدودة للغاية ،بعد وصول
إدواردو كامافينجا ووجود مودريتش
وتوني كروس ،لذلك أبدى استعداده
للعودة لصفوف فريقه السابق ريال
بيتيس.
وبحسب موقع “ديفنسا سنرتال”
اإلسباني ،فإن سيبايوس وافق عىل
العودة إىل بيتيس عىل سبيل اإلعارة
يف يناير /كانون الثاني املقبل ،مع
خيار رشاء إلزامي بني  20و25
مليون يورو.
وحاول بيتيس ضم سيبايوس
خالل اللحظات األخرية من سوق
االنتقاالت الصيفية املاضية ،لكن
فشلت الصفقة ،بسبب سقف
الرواتب يف النادي األندليس.
وأشار التقرير إىل أن بيتيس وافق
عىل ضم سيبايوس يف الشتاء ،مع
خطة واضحة لضمان حل مشكلة
سقف الرواتب بحلول ذلك الوقت.

عامرا بالرسعة واملهارة.
وأحرز جنابري هدفني وأضاف فرينر آخر ،بعد
أن سجل أيضا يف شباك ليختنشتاين ،بينما لم
ينجح ساني يف هز الشباك مجددا ،لكن العارضة
حرمته من التسجيل من تسديدة رائعة ،كما
تمتع بالحيوية والنشاط طوال اللقاء.
ونجح كريم أديمي ،مهاجم ريد بول سالزبورج،
يف هز شباك أرمينيا خالل ظهوره األول ،الذي
جاء من عىل مقاعد البدالء.
ونال أديمي إشادة فليك ،الذي قال عنه« :إنه
خطري للغاية داخل منطقة الجزاء ،ولديه الكثري
من الثقة ..هناك الكثري من العمل املطلوب ،سواء
له أو لنا ،إذا أراد االستمرار هنا».
وتابع« :إنه يؤدي بشكل جيد ،إنه مهم مثله
مثل باقي الالعبني اليافعني ،ألننا يف حاجة دائما
لخيارات مختلفة».
ويبلغ أديمي من العمر  19عاما ،ويكرب فلوريان
فريتز وجمال موسياال بعام واحد ،وشارك الثالثي
أمام أرمينيا من عىل مقاعد البدالء ،يف ظل اعتبارهم
نواة الجيل الجديد للماكينات األملانية.

كش�ف خوان البورتا رئيس نادي برش�لونة ،ع�ن رشط وضعه
الش�اب أنس�و فاتي ،لقبول الحصول على القميص رقم “”10
ليكون خليفة األرجنتيني ليونيل مييس.
وقال البورتا ،خالل حواره لقناة  Esport 3اإلسبانية“ :لقد كانت
لفتة ش�جاعة من جان�ب فاتي ،وحني عرضن�ا عليه القميص،
قال إنه سريتدي لكن برشط موافقة قادة الفريق”.
وأضاف رئيس برشلونة“ :بفضل موافقة فاتي ،أصبح بإمكاننا
الحف�اظ عىل م�كان يف القائم�ة ،ألن ه�ذا الرقم ل�ه وزن كبري
ومنطق ًيا لم يرغب أحد يف الحصول عليه”.
واختت�م بالرد عىل ش�ائعات محاولة بيع فات�ي صاحب الـ18
عامً ا مقابل  100مليون يورو ،قائال“ :برش�لونة لم يطرح فاتي
للبيع ،ولم نتلق أي عروض يف أي لحظة من أجله”.
وكان فات�ي ق�د تعرض إلصاب�ة يف الغرضوف املفصلي للركبة
اليسرى ،خالل مواجهة ريال بيتيس يف املوس�م املايض بالليجا،
ولم ُيشارك مع الفريق هذا املوسم حتى اآلن.

بوجبا :عودة رونالدو خطوة هائلة ملانشسرت يونايتد
يؤمن الفرنيس بول بوجبا ،العب
وسط مانشسرت يونايتد ،بقدرة
الربتغايل كريستيانو رونالدو عىل
رفع مستوى العبي الشياطني
الحمر هذا املوسم ،وذلك بعد عودته
إىل ملعب أولد ترافورد مؤخرا.
الدويل الربتغايل عاد إىل املان يونايتد بعد
 12عاما عىل رحيله صوب ريال
مدريد ،وذلك بعدما
انضم إليه من
يوفنتوس بعقد

ملدة موسمني ،مع خيار التمديد ملوسم
إضايف.
وأبرزت صحيفة دييل ميل الربيطانية
ترصيحات بوجبا ،الذي قال« :من دواعي
رسوري دائما اللعب بجوار األفضل ،كما
أنه من املهم لالعبني أن تتدرب مع العب
عظيم ،وهو ما سريفع من مستوى
الفريق».وأردف« :الجميع يعرف ما يمكن
لرونالدو إضافته ،فهو أسطورة بالفعل
لهذا النادي ،وعودته خطوة هائلة لنا ،فهو
سيضيف إلينا خرباته وجودته ،فضال عن

املستوى الذي سريتفع بوصوله».
وسيلعب الدويل الفرنيس رفقة صاحب
الـ 36عاما ألول مرة يف مسريته ،حيث
يأمل يف مده بالتمريرات الحاسمة هذا
املوسم ،بعدما صنع  5أهداف يف أول 3
مباريات بالربيمريليج.
ومن املتوقع ظهور رونالدو ألول مرة مع
اليونايتد هذا املوسم ،السبت املقبل ،خالل
مواجهة نيوكاسل يونايتد بملعب أولد
ترافورد ،ضمن منافسات الجولة الرابعة
من الدوري اإلنجليزي.

تشيفريين يعارض إقامة كأس العامل كل عامني

قال رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفريين ّ
إن إقامة كأس
العالم كل عامني ،كما اقرتح الفرنيس أرسني فينغر مدير قسم التطوير باالتحاد الدويل لكرة
القدم «فيفا» ،سوف تقلّل من قيمة البطولة.ودعا مدرب أرسنال السابق ،السبت إىل إقامة
البطولة العاملية كل عامني عوضا ً عن كل أربعة أعوام.وقال تشيفريين خالل انعقاد الجمعية
العمومية لرابطة األندية األوروبية« :نعتقد ّ
أن جوهر كأس العالم يكمن يف قيمتها جرّاء
كونها حدثا ً فريدا ً من نوعه».وأضاف« :لكن إقامتها كل عامني سيؤدي برأينا للمزيد من
العشوائية ،وتصبح أقل رشعية ،وستؤدي إىل «تمييع» كأس العالم بحد ذاتها».

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7560 :االربعاء  8ايلول 2021

املري تو ّجه رسالة إىل طلبة املاجستري يف االعالم ..
«حنن شركاء يف تطوير العراق ونهضته»
بريوت /متابعة الزوراء:
قال�ت عمي�دة كلي�ة اإلعلام يف
جامعة الجن�ان اللبنانية الدكتورة
آمنة املير :نحن رشكاء يف تطوير
العراق ،ونش�عر بمسؤولية كبرية
تجاه ابنائه.
ج�اء ذلك ضم�ن اجتم�اع طالبي
عبر منص�ة زوم تحدث�ت خالله
مع طلب�ة كلية االعلام يف مرحلة
املاجستري.
واك�دت املري ان استراتيجية كلية
االعالم هو تمكين الطلبة وتقوية
مهاراته�م وحثه�م على املب�ادرة
وتحفيزه�م ليكون�وا مس�اهمني
أساس�يني يف تنمية مجتمعاتهم واش�ارت اىل س�عي الكلية لتكون من اهم كليات االعالم يف
العالم العربي وقد استقطبت الكلية لذلك اهم كادر تعليمي.
واشارت املري اىل ان الكلية تويل اهمية كبرية للبحث العلمي وتسعى الن يكون خريجو كلية
االعالم قادرين عىل املنافس�ة يف س�وق العمل لتميزهم وتفوقهم يف املجال االعالمي واملجال
البحثي.
واضافت املري انه تم اتخاذ قرارات هدفها الحفاظ عىل الجودة العلمية وتطوير لغة الطالب
العربية واالنكليزية وتمكينه من مهارات التعامل مع الحاسوب.
وخاطب�ت» طلبة الكلية بالقول :انتم س�فراء جامعة الجنان اينما كنت ونحن نس�عى الن
يكون سفراؤنا عىل قدر عال من التميز.
من جهتهم رحب الطالب بحديث عميد كلية اإلعالم ،معتربين ان قرارات الكلية تصب دائما
بمصلحة الجميع ،ويف خدمة الطالب ومجتمعه.
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توقيف الصحفي حسن بوراس يف اجلزائر
الجزائر /متابعة الزوراء:
أفادت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق
اإلنس�ان» ،بتوقيف الصحفي حس�ن بوراس
الذي سبق أن حكم عليه بالسجن يف .2016
وأعلنت الرابطة ،عرب صفحتها عىل فيسبوك
«توقيف الصحفي واملدافع عن حقوق اإلنسان
حس�ن بوراس هذا الصباح يف منزله بالبيّض
(ش�مال غرب) الذي تع�رض للتفتيش».ويف
ترصي�ح لوكالة «فرانس ب�رس» ،قال األمني
الع�ام لـ»الرابط�ة الجزائري�ة للدف�اع ع�ن
حقوق اإلنس�ان» مؤمن خليل« :ليست لدينا
معلوم�ات إضافي�ة لحد اآلن ،ال نعلم س�بب
التوقيف .ما زلنا نحاول جمع املعلومات».
وحكم عىل حس�ن بوراس وه�و أيضا ً عضو
يف «الرابط�ة الجزائري�ة لحق�وق اإلنس�ان»،
يف  2016بالس�جن مل�دة ع�ام؛ إلدانت�ه بتهم

«املشاركة يف إهانة قاض واملشاركة يف إهانة
رج�ال الق�وة العمومية واملش�اركة يف إهانة

هيئة نظامية».لكن «منظمة العفو الدولية»
ذكرت آنذاك ّ
أن بوراس أدين «بس�بب تسجيل
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فيدي�و ملواطنين ي�روون في�ه كي�ف يتلقى
مس�ؤولون كبار يف الجهاز القضائي واألمني
باملدين�ة رش�اوى وحب�س أبري�اء بموج�ب
اتهامات ملفقة».
وبحس�ب اللجن�ة الوطني�ة لإلف�راج ع�ن
املعتقلني ،ال يزال نحو  200شخص موقوفني
على خلفي�ة الح�راك ال�ذي منعت الس�لطة
مسيراته من�ذ مايو/أيار ،أو بس�بب قضايا
تتعلق بالحريات الفردية.
واندلعت صدامات األربعاء استمرت عدة أيام
بني الرشطة ومتظاهرين يف خراطة (ش�مال
رشق) ،مه�د الحراك ،بعد منع مسيرة دعما ً
ملعتقلي الرأي.وطالبت «الرابط�ة الجزائرية
للدف�اع ع�ن حق�وق اإلنس�ان» ،بإطلاق
ً
ش�خصا ت�م توقيفه�م خالل هذه
رساح 20
الصدامات.

باحثون يكشفون عن تدخالت روسية يف مواقع إخبارية غربية
موسكو /متابعة الزوراء:
كش�ف بح�ث نرشت�ه جامع�ة
بريطاني�ة أن املواق�ع اإلخباري�ة
الغربية تواج�ه تدخالت من جيوش
إلكرتوني�ة موالي�ة لروس�يا لنشر
الدعاية واملعلومات املضللة الداعمة
للكرملني.
وذك�ر معهد الجريمة وأمن األبحاث
يف جامعة كارديف أنه اكتش�ف أدلة
حول اس�تهداف  32وسيلة إعالمية
رئيس�ة يف  16دولة غربية من خالل
التالعب بأقسام تعليقات القراء.
وأوضح املعهد أن الوسائل اإلعالمية
تش�مل «ديلي مي�ل» ،و»ديلي
إكسبرس» ،و»تايمز» يف بريطانيا،
و»فوك�س ني�وز» ،و»واش�نطن
بوس�ت» يف الوالي�ات املتح�دة،
وصحيف�ة «لو فيغارو» الفرنس�ية
ومجلة «دير شبيغل» األملانية ،فضالً
عن صحيفة «ال ستامبا» اإليطالية.
ويق�ول باحثون إنهم وج�دوا 242
قص�ة ُنشرت فيه�ا «ترصيح�ات

استفزازية مؤيدة لروسيا أو معادية
للغرب» كرد فعل على أخبار تتعلق
بروس�يا .وم�ن ث�م ،اس�تخدمتها
مواق�ع إخبارية ناطقة بالروس�ية
كأس�اس ألخب�ار تتح�دث عن دعم
واسع يف الغرب للسياسات الروسية
والرئيس فالديمري بوتني.
وتم البح�ث يف تلك النش�اطات عرب
اإلنرتن�ت أثن�اء التوترات املس�تمرة

بني روس�يا وأوكرانيا يف وقت سابق
من هذا العام.
لك�ن املرك�ز أكد أن تلك املمارس�ات
تصاع�دت من�ذ  2018يف ظل ازدياد
التوترات بني موسكو والغرب.
وقال مدير املعه�د مارتن إينيس إن
تل�ك االستراتيجية «مهم�ة» نظرا
لتعقيدها ونطاقها واتساعها.
وأضاف «م�ن خالل الس�يطرة عىل

أقس�ام التعليقات الخاصة بوسائل
اإلعلام الغربية ،تمكن�وا من تقديم
دعايتهم على أنها مؤرش عىل الرأي
السائد».
وأوضح أن «وس�ائل اإلعالم الغربية
التي أجرين�ا تحقيقنا فيها معرضة
بش�كل خ�اص له�ذا الن�وع م�ن
التالعب مع عدم وجود تدابري أمنية
ملنع أو ردع أو الكشف عن هذا النوع
من النش�اط .لقد نجحوا بس�هولة
يف تبدي�ل ش�خصياتهم وهوياتهم،
وه�و أمر ّ
تمك�ن من�ه التكنولوجيا
بالفعل».
واستخدم الباحثون تقنيات التعرف
والكش�ف بتحليل البيان�ات ،والتي
أش�ارت إىل حملة منظم�ة ترافقت
مع تغيري ملفات تعريف الحسابات
املشبوهة بشكل متكرر شخصيتها
وموقعها.وق�ال وزي�ر الخارجي�ة
الربيطان�ي دوميني�ك راب ،ال�ذي
تس�اعد وزارت�ه يف تموي�ل برنامج
أبحاث تحليالت االتصاالت مفتوحة

املصدر جزئي�ا يف كارديف برئاس�ة
إينيس ،إن لندن وحلفاءها يعملون
على مكافحة «متصي�دي الكرملني
الذين يروج�ون لألكاذيب» .وأضاف
أن «هذا التقرير يس�لط الضوء عىل
التهديد الذي تتعرض له ديمقراطيتنا
بسبب التضليل الرويس املدعوم من
الدولة عىل اإلنرتنت».
وذك�ر التقري�ر أن هن�اك أدل�ة عىل
وجود تنس�يق بين وس�ائل اإلعالم
الروسية اململوكة للدولة ،والتي لها
تاريخ يف نرش املعلوم�ات الخاطئة،
واملواقع التي حددتها االستخبارات
الغربي�ة عىل أن له�ا صالت بأجهزة
األمن الروسية.
وقال إيني�س إنه بالنظر إىل إمكانية
التأثير على ال�رأي الع�ام «م�ن
الضروري أن تك�ون الشركات
اإلعالمية التي تدير مواقع تشاركية
أكثر ش�فافية حول كيفية معالجة
املعلوم�ات املضلل�ة وأن تكون أكثر
استباقية يف منعها».

جورج قرداحي مرشحا لوزارة اإلعالم يف احلكومة اللبنانية املرتقبة
لندن /متابعة الزوراء:
أق�رت هيئة البث الربيطانية « »BBCأن الفيلم الوثائق�ي ،الذي أذيع عرب قناتها «راديو »4
عن هجوم مزعوم باألسلحة الكيمياوية يف سوريا ،يحتوي عىل أخطاء خطرية.
ويأت�ي االعرتاف ،بحس�ب صحيفة الدييل مي�ل الربيطانية ،بعد أن «أيدت وحدة الش�كاوى
التنفيذية يف هيئة البث( )BBCاحتجاجا قاده الكاتب الصحفي ،بيرت هيتشنز».
واتف�ق املحكم�ون على أن الربنام�ج الذي أع�ده الصحف�ي االس�تقصائي يف  BBCكلوي
هادجيماتيو ،فش�ل يف تلبية املعايري التحريرية للهيئة فيما يتعلق بالدقة ،من خالل اإلبالغ
عن ادعاءات كاذبة.
وتاب�ع املحكمون قولهم« :وجدت وحدة التحك�م اإللكرتونية أنه عىل الرغم من اقتصارها
على جانب واح�د من التحقيق يف موضوع معقد ومتنازع عليه بش�دة ،ف�إن هذه النقاط
تمثل إخفاقا يف تلبية معيار الدقة املناسب لربنامج من هذا النوع «.
م�ن جهته ق�ال بيرت هيتش�نز ،مرحبا بالحك�م« :هذا انتص�ار كبري للحقيقة ..أنا س�عيد
ألن ال�ـ  BBCأوضح�ت اآلن أنها ت�درك أن تقاريري كان الدافع الوحي�د وراءها البحث عن
الحقيقة».
والربنامج الوثائقي الربيطاني ،هو جزء من سلسلة حول جوانب الرصاع يف سوريا ،تناول
الهجوم عىل دوما (بضواحي دمشق) يف  2018وتضمن رسدا للدور الذي لعبه الحقا أليكس،
املفتش السابق يف منظمة حظر األسلحة الكيميائية،
وأوضحت الصحيف�ة أن الربنامج الوثائقي نقل عن أليكس قوله إن هجوما حصل يف دوما
عام  2018واس�تخدمت فيه األسلحة الكيميائية ،لتتوصل وحدة الشكاوى التنفيذية خالل
األسبوع املايض إىل نتيجة مفادها بأن  BBCكانت مخطئة ،ولتقر األخرية بأنها ال تملك أي
دليل يدعم ادعاءات (أليكس) بحدوث الهجوم يف دوما.

بريوت /متابعة الزوراء:
ب�رز يف اآلونة االخرية يف لبنان اس�م اإلعالمي جورج قرداحي
لتوليّ مس�ؤولية وزارة االعالم يف الحكومة الجديدة التي ينوي
تشكيلها نجيب ميقاتي.
قرداح�ي ابن قرية فيطرون بمحافظ�ة كرسوان-جبل لبنان
من مواليد عام  ،1950بدأ مسريته يف سبعينيات القرن املايض
بتلفزيون لبنان ،وتنقل بعدها بعدة مؤسسات إعالمية عربية
ودولي�ة ،كان أبرزها محط�ة «أم بي يس» ،حيث نال ش�هرة
واس�عة أواخر عام  2000خالل تقديمه برنامج (من سريبح
املليون).
ورغم ابتعاده عن لبنان لسنوات طويلة لرضورات العمل ،إال
أنه يقيض أغلب وقته حاليا يف لبنان.
عرف عن جورج قرداحي ،قربه من رئيس الجمهورية ميشال
عون ،وطرح اس�مه كمرشح للربملان عىل الئحة ميشال عون
يف دورات انتخابي�ة س�ابقة ،إال أن�ه وبعد تويل عون رئاس�ة
الجمهورية ابتعد واصبح مقربا ً أكثر من رئيس تيار «املردة»
سليمان فرنجية.
ويف مفاوض�ات الحكومة التي تجري العمل عىل تش�كيلها يف
لبنان ،رش�ح فرنجية ج�ورج قرداحي ،لت�ويل وزارة اإلعالم،
معلومة أكدها عضو كتلة فرنجية نائب كرسوان ،فريد هيكل
الخ�ازن ،الذي أعلن أن صديقه اإلعالمي قرداحي ،مرش�حهم
لهذه الوزارة اذا بقيت من حصتهم ولم يطرح أي تعديل.

قرداحي دائما ً صاحب مواقف سياس�ية مثرية للجدل ،أبرزها
دعم�ه للنظ�ام الس�وري يف بداية األزمة الس�ورية ،وسلاح
ميليش�يا «حزب الله» ،فقد كان يف الس�ابق من الداعمني له،
إال أن�ه مؤخرا طالب قيادات الحزب بإع�ادة النظر بموضوع
السالح».
واته�م «حزب الل�ه» بالتس�بب باملش�كلة االقتصادي�ة التي
تعيشها لبنان داعيا ً إلعادة حساباته والجلوس مع املخلصني
يف البل�د ،والتفكري يف كيفية تأمني مس�تقبل إيجابي ومزدهر
للبنان.
ويف وق�ت س�ابق ،كش�فت مص�ادر معني�ة بعملية تش�كيل
الحكوم�ة لـ»العين اإلخباري�ة» ،ع�ن اتص�االت فرنس�ية-
أمريكي�ة مشتركة مكثف�ة ،ج�رت يف لبن�ان عرب س�فريتي
البلدين ،طالت عددا ً من الزعماء السياس�يني اللبنانيني وعىل
رأس�هم رئي�س الجمهورية ميش�ال ع�ون ،ورئي�س الوزراء
املكلف نجيب ميقاتي.اتصاالت أفضت -بحس�ب املصادر -إىل
حلحلة «مبدئي�ة» لعقدة وزارة االقتص�اد ،التي كانت عالقة
بني الرئيسين ،والتي كادت تفش�ل تأليف الحكومة األسبوع
املايض.ويتمسك ميقاتي بحصوله عىل إحدى حقيبتي الطاقة
أو االقتص�اد ليك�ون ممثالً ضم�ن الفريق الذي س�يتفاوض
م�ع صندوق النقد الدويل ،وهذا ما رفض�ه عون ،الذي بدوره
يتمس�ك بحصوله عىل حقائب االقتصاد والطاقة ،والش�ؤون
االجتماعية.

ُيذك�ر أن الوزارات املعنية بالتفاوض مع الصندوق الدويل هي
االقتصاد والطاقة والشؤون االجتماعية واملالية واالتصاالت.
ففي حني جرى اتفاق سابق أن تكون املالية من حصة رئيس
مجل�س النواب نبيه بري ،واالتصاالت م�ن حصة رئيس تيار
امل�ردة س�ليمان فرنجية ،بقيت ال�وزارات الثلاث من حصة
عون ،ومن هنا جاءت مطالبة ميقاتي بواحدة.
وعجز لبنان عن تشكيل حكومة منذ سنة وشهر عىل استقالة
حكومة حسان دياب ،وكلّفت منذ ذلك الوقت ثالث شخصيات
باملهم�ة ،اثنان اعتذرا ،هما :الس�فري مصطفى أديب وس�عد
الحري�ري ،فيم�ا يس�تمر نجي�ب ميقات�ي يف محاوالته حتى
الساعة ،لتشكيل حكومة توافقية ،فهل ترى النور؟.

تراجع االنتهاكات ضد اإلعالم السوري بفضل الرقابة الذاتية
دمشق /متابعة الزوراء:
وث�ق املركز الس�وري للحري�ات الصحفية
وقوع انته�اك واحد ضد اإلعالم يف س�وريا
خلال ش�هر أغس�طس  ،2021بانخفاض
كبير عن ش�هر يولي�و امل�ايض ،وذلك عىل
الرغ�م من أن حال�ة التضييق على اإلعالم
مس�تمرة بنفس الوترية يف مختلف املناطق
الس�ورية ،ما يشير إىل الت�زام العاملني يف
اإلعالم بالرقابة الذاتية.
وذك�ر املرك�ز التاب�ع لرابط�ة الصحفيين
الس�وريني ،يف تقري�ره ال�دوري لرص�د
االنته�اكات ضد اإلعالم يف س�وريا ،أنه عىل
الرغ�م م�ن أن الش�هر امل�ايض يعتبر أقل
األشهر من ناحية أعداد االنتهاكات املوثقة
خالل العام الحايل مازال الواقع لم يتغري من
حيث القيود والتضييق عىل الصحفيني.
ّ
وتمث�ل االنته�اك الوحي�د خلال الش�هر
املايض يف منع “هيئة تحرير الش�ام” لقناة
“أورين�ت” م�ن العم�ل بش�كل نهائ�ي يف
مناطق سيطرتها بشمال غربي سوريا.
وق�د تع�رض صحفي�ون ألش�كال متعددة
من التضييق ،خاص�ة املتابعات القانونية،
ويعلمون جيدا تبعات الخوض يف املمنوعات
واملحظورات يف سوريا كالتوقيف واالختفاء
القرسي والتعذيب والسجن لسنوات عديدة،
م�ا ولّ�د لديهم خوف�ا متزاي�دا ،مع ضعف
املؤسس�ات اإلعالمية وغياب اس�تقالليتها
ال�ذي يمث�ل “غط�اء رشعي�ا” نس�بيا
للصحفيين أثن�اء أداء عمله�م الصحفي.
فكان الحل اآلمن نس�بيا هو الرقابة الذاتية
الت�ي تصاعدت وتريتها على وقع التضييق
األمني.
ً
واضحا
ويعترب املش�هد اإلعالمي يف سوريا

ويمك�ن حرصه وتحديد معامله؛ إذ توجد يف
سوريا -باإلضافة إىل وكالة األنباء الرسمية
(سانا) والصحف اليومية الرسمية الثالث-
البعض من وسائل اإلعالم الخاصة دون أن
تكون لديها توجّ هات سياس�ية ،أو وسائل
تابعة لشخصيات مقربة من الحكومة تدور
يف س�ياق الرواية الرسمية .وينطبق اليشء
نفس�ه عىل القنوات اإلذاعي�ة والتلفزيونية
التي تقدم الرتفيه والتسلية وليس النقد.
وال ِّ
تؤث�ر الس�لطات الس�ورية يف وس�ائل
اإلعالم فحس�ب بل تراقب ش�بكة اإلنرتنت
وتحاول فرض س�يطرتها عليها ،ويخضع
الصحفي�ون الذي�ن يكتب�ون على ش�بكة
اإلنرتنت للرقاب�ة وينتهي املطاف باملدوِّنني
يف السجن.
ويتم توجيه تهم جاهزة لهؤالء الصحفيني

واملدونين -مثل “نشر معلوم�ات كاذبة”
و”إضع�اف الش�عور القوم�ي والق�ذف
والتش�هري بالرئي�س” أو “إث�ارة النع�رات
العرقي�ة والطائفية” -وتعطيل ّ
حق التعبري
ع�ن ال�رأي املنص�وص علي�ه يف الدس�تور
الس�وري .ونجح�ت ه�ذه املمارس�ات يف
تكوين نوع من الرقابة الذاتية لدى املدوِّنني
والصحفيني السوريني.
وال تخل�و الرقاب�ة الذاتي�ة يف اإلعلام م�ن
مخاطر عىل حرية الرأي والتعبري والحريات
اإلعالمي�ة ،وله�ا آث�ار س�لبية على العمل
اإلعالمي وتحد من القدرة عىل نقل املعلومة
وأصوات الناس ،وهو ما ينعكس عىل تطور
اإلعالم والصحافة.
ويق�ر البعض بأن الرقابة الذاتية تعترب من
أسوأ أش�كال الرقابة ،وال تنعكس عىل أداء

الصحفيين فقط بل تؤدي أيض�ا إىل غياب
اس�تقاللية املؤسس�ات اإلعالمية التي يربز
فيها مصطلح “حارس البوابة” الذي يلعب
دورًا يف وض�ع أنظمة وتعليم�ات قد تكون
شفوية أكثر منها معلنة أمام الصحفيني؛ إذ
يقا َبل الصحفي برفض نرش مادة صحافية
أو حتى البدء بمتابعة قضية ما ،ال ليشء إال
لرفض رئيس تحرير وسيلة إعالمية ما.
وع�ادة م�ا يت�م إيق�اف الكتابة بش�أن ّ
أي
موض�وع يجل�ب صداع�ا لوس�ائل اإلعالم
مث�ل املواضيع السياس�ية والدينية وتناول
األوضاع املعيشية املتدهورة ،فيزداد الوضع
تضييق�ا ،وأحيانا ييسء التحري�ر إىل املادة
بعد عملية الحذف.
وس�اهمت جملة من التضييقات يف إرساء
ثقاف�ة الرقاب�ة الذاتي�ة ل�دى العاملين
يف قط�اع الصحاف�ة واإلعلام حت�ى يف
حساباتهم الشخصية عىل مواقع التواصل
االجتماعي.
وقد تعرض الكثري م�ن اإلعالميني -ومنهم
عاملون يف وسائل إعالم رسمية -لالعتقال
والتوقي�ف بس�بب انتقاده�م األوضاع عىل
الش�بكات االجتماعية ،وبعد خروجهم من
السجن التزموا الصمت الكامل.
وذكرت منظمة “مراس�لون بلا حدود” يف
تقريره�ا الس�نوي لع�ام  2021أن بع�ض
املناطق رأت فيه�ا النور عرب منابر إعالمية
ح�رة ومس�تقلة ،على أي�دي صحفيين
مواطنين عقب االنتفاض�ة ،لكن أغلب تلك
املنابر عجزت عن الصمود.
وأشارت إىل أن “الصحافة الحرة منعدمة يف
س�وريا ،حيث تكتفي وس�ائل اإلعالم بنقل
األنباء الصادرة عن وكالة األنباء الرسمية،

مم�ا يعن�ي أن ال ص�وت يعلو ف�وق صوت
الخطاب الرسمي”.
ووف�ق املنظمة فإن “كل ما يش�به النقد أو
ينطوي على معلوم�ات حساس�ة ،ترتتب
عليه أعم�ال انتقامية من قب�ل املخابرات،
الت�ي تتصرف على هواه�ا دون حس�يب
وال رقي�ب” ،حي�ث احتج�زت العشرات
ً
فضلا ع�ن وف�اة مئات
م�ن الصحفيين،
الصحفيين بس�بب التعذي�ب ،ومعظمهم
يجهل أقاربهم مصريهم.
ومن جهة أخرى اختطف صحفيون آخرون
من قبل مختلف الجماعات املس�لحة ،وعىل
رأس�ها “جيش اإلسلام” و”هيئ�ة تحرير
الشام”.
ويف م�ارس امل�ايض وثقت “مراس�لون بال
ح�دود” ،يف تقري�ر له�ا بمناس�بة الذكرى
الع�ارشة للثورة الس�ورية ،مقتل ما ال يقل
ع�ن  700م�ن الصحفيين املحرتفني وغري
املحرتفني يف سوريا ،سواء بسبب وجودهم
يف بؤر تبادل إطالق النار أو نتيجة اغتيالهم
عىل أيدي طرف من أطراف النزاع يف س�ياق
تغطيتهم لألحداث الجارية عىل امليدان.
أما أرقام الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
فتشير إىل حصيلة أكرب بكثري؛ ففي تقرير
ص�ادر ع�ام  2020ق�درت ه�ذه املنظم�ة
املحلية عدد القتىل الصحفيني بما ال يقل عن
 ،700دون أن يتسنى تأكيد هذه األعداد ،يف
ظل صعوبة الوصول إىل املعلومات والتعتيم
الت�ام الذي تفرضه الس�لطات والجماعات
املتطرفة عىل االنتهاكات والفظائع املرتكبة
يف هذا السياق.
وقالت “مراس�لون بال ح�دود” “قبل وقت
طوي�ل من بدء االنتفاض�ة والحرب األهلية

يف مارس  ، 2011أبقت الس�لطات قبضتها
املحكم�ة على األخبار ال�واردة يف وس�ائل
اإلعالم الحكومية وحظرت بش�كل روتيني
الصحفيين األجان�ب م�ن دخ�ول البلاد،
بينم�ا كانت الرشطة اإللكرتونية تالحق أي
شخص كانت أنش�طته عىل اإلنرتنت ُيعترب
أنه يشكل تهدي ًدا ملصالح النظام”.
صحفي�ون تعرضوا ألش�كال متع�ددة من
التضيي�ق ،خاص�ة املتابع�ات القانوني�ة،
ويعلمون جيدا تبعات الخوض يف املمنوعات
واملحظورات يف سوريا
وذك�رت أن “املئات من الصحفيني تعرضوا
لالعت�داء الجس�دي واالعتق�ال واالحتجاز
التعس�في والتعذي�ب والقت�ل ،يف حملات
القم�ع الحكومي�ة أو القص�ف أو نتيج�ة
جرائ�م العن�ف الت�ي ارتكبته�ا الجماعات
املسلحة املختلفة العاملة يف سوريا”.
وبمناس�بة “اليوم الدويل لضحايا االختفاء
القسري” ،ال�ذي يص�ادف الثالثين م�ن
أغس�طس كل ع�ام ،أك�د املركز الس�وري
للحري�ات الصحفي�ة أن هن�اك  37إعالميا ً
على األق�ل ال يزال�ون ره�ن االحتج�از أو
مختفني قرسا ً يف س�وريا ،داعيا ً دول العالم
وكافة املنظمات الحقوقية واملعنية بالشأن
الس�وري إىل ممارس�ة الضغط عىل القوى
الفاعل�ة عىل األرض الس�ورية لإلفراج عن
هؤالء اإلعالميني.
كم�ا طال�ب املرك�ز ق�وات ح�زب االتحاد
الديمقراط�ي باإلف�راج الف�وري عن عضو
رابطة الصحفيني الس�وريني برزان حسني
ليان�ي ،املحتجز يف محافظة الحس�كة منذ
يوليو املايض دون معرفة مصريه وأسباب
احتجازه.
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الذكرى اخلمسون يف معتقل
شرق املتوسط :قصر النهاية

د.مظهر حممد صاحل
مستشار حكومي وكاتب عراقي

مازال�ت ظهيرة يوم الس�ادس
من ايلول /س�بتمرب  ١٩٧١تجسد
يف مخيلت�ي تراج�ع الحي�اة وهي
تفق�د صبغ�ة أديمه�ا وتكب�ل
أنفاسها بسحب داكنة لفها ظالم
كان نهاره س�اخن ل�م ينفك وهو
يالمس نهايات يوم عاصف بهتت
الوانه يف فناء التوحش .انه مس�ار
رتيب مرعب اثقل سير ارجيل بني
باحة السجن وزنزانات املوت وهي
اقبية ظلم�اء طوقت جانبي ارض
قرص النهاية من كل صوب ،لتحل
الكلفة بقوة محل اية ألفة المست
سنوات طفولتي وصبايا املاضية.
فالس�عادة الت�ي ترعرعت يف قلبي
والزه�و واالمل الذي عال بنيانه قد
ابتلعه الظالم ليجث�م الفتور قويا ً
وه�و يصرخ يف سلالم انف�ايس
ويعان�ق موج�ات س�البة صامتة
اس�مها الي�اس .تلمس�ت دموعي
ك�ي امس�حها م�ن بين وجنت�ي
فوجدته�ا ق�د تحول�ت اىل ابخ�رة
قوامه�ا عذابات الرصاع الناش�ب
يف اعماقي  .وهك�ذا تقلبت الحياة
على مدار نص�ف قرن م�ن الزمن
وتحول�ت تلك الذكري�ات ،لتحاكي
ايام عجاف قضيتها قبل خمسين
عام يف ظلماء زنزانات سجن رهيب
اس�مه قرص النهاية يف بغداد  .ولم
يفاجئن�ي يومها وان�ا اطالع ادب
السجون سوى رواية كان عنوانها
 :رشق املتوسط وبشخص كاتبها
الروائ�ي واالقتص�ادي الراحل عبد
الرحمن منيف  .اذ ش�اءت الصدف
واالق�دار ،بعد حص�ويل عىل درجة
املاجس�تري يف عل�م االقتص�اد ،ان
يتم اختي�اري من بين الخريجني
املتفوقين يف صي�ف الع�ام ١٩٧٦
للعم�ل يف واح�دة من مؤسس�ات

الحكوم�ة العلي�ا املعنية يف رس�م
السياسة االقتصادية .وعىل الرغم
من قصر املدة التي تعاطيت فيها
العم�ل االقتص�ادي م�ع الروائ�ي
الكبري عب�د الرحمن منيف  ،اال ان
امارات الصمت كانت بيننا فسيحة
مث�ل الحص�اد االخ�رس يف حق�ل
قم�ح النهاية ل�ه  ،اذ كان الخوف
يعقد فوق رؤوس�نا ظالال حزينة،
وعىل الرغم من ذل�ك كانت عيناه
تكلمني :بان الحرية والوطن هما
يشء واحد  ،وان احلام الليل التي
قضيته�ا ايه�ا الش�اب يف س�جن
قرص النهاية الرهيب قبل س�نوات
هي اقىس من عذابات النهار  ،فما
عليك اال ان تبتس�م  ،فاالبتس�امة
هي ارادة وان كانت حزينة.
فف�ي اعش�اش ه�ذا الصم�ت
العاصف كانت رواية عبد الرحمن
منيف املوسومة  :رشق املتوسط
برمزيته�ا والغازه�ا وعذاباتها
تجس�ي ًدا الي�ام س�جون رشق
املتوس�ط ولياليها الدامية.فكانت
الرواي�ة عامل�ا م�ن االقتباس�ات
القاس�ية الت�ي جس�دت الح�زن
االنس�اني الناتج عن االس�تبداد يف
اوضح صوره.
وم�ن دون العب�ث يف فس�حات
العقل البشري ونزهته ،فقد اقام
القرص يف مخيلت�ي طوعا ً او كرها ً
سجنا ً مظلما ً يف زنزاناته و محجرا ً
محكم�ا ً يف اقفال�ه  ،وال ت�رى من
نافذته الصغرية سوى سجان ابله
يحمل س�وطا ً يف يده ليسلب حياة
من يريد ويف سيل جارف ال ينضب
من الالآدمية
 ختام�ا ً ،تم�ر الي�وم الذك�رىالخمسون العتقايل يف قرص النهاية
وهو امل�كان ال�ذي قتل في�ه امللك
فيص�ل الثان�ي آخر مل�وك العراق
وعدد من النساء الهاشميات العزل
يف مج�زرة س�الت دماؤه�ا دون
توقف لعقود زمني�ة طويلة ،لكي
اتذك�ر م�ررات الس�جن وعذاباته
والتي جسدتها يف ثالثية من الرسد
الواقعي كان�ت عناوينها الرمزية
هي  :ميشيل فوكو حوار الينقطع
 :ويف انتظار كاف�كا واخريا ً :قرص
النهاية.

احمليطات جتذب اهتمام األمم املتحدة

داود الفرحان
كاتب عراقي

يب�دو يل ولكثريين أن العالم لم يهتم
باملحيطات منذ كارثة أكرب سفينة يف
حينه املسماة «تيتانيك» التي غرقت
يف أول تدشينة لها يف أبريل (نيسان)
 1912وكان�ت تعرب املحيط األطليس
من الساحل اإلنجليزي إىل نيويورك.
اصطدم�ت الس�فينة كم�ا رأين�ا يف
الفيلم الش�هري الذي يحمل اس�مها،
بجب�ل جلي�دي يف منتص�ف اللي�ل
وغرقت بعد س�اعتني م�ن الحادث،
وغرق معها  1516رجالً لعدم وجود
قوارب إنقاذ كافية وتم إنقاذ النساء
واألطفال وعددهم .706
من�ذ تل�ك الكارثة لم نق�رأ أن العالم
اهت�م باملحيط�ات والبح�ار إال حني
صدرت رواية إرنس�ت هيمنغواي يف
عام « 1952الش�يخ والبح�ر» ونال
عنه�اجائ�زةنوب�ليفاألدب.
اآلن م�ن حقن�ا أن نبته�ج ونحتفل
بعد أن قررت األمم املتحدة االهتمام
باملحيط�ات ،وحددت عرش س�نوات
ب�دأت الع�ام الحايل وتنته�ي يف عام
 2030ملواجه�ة التحدي�ات غير
املس�بوقة الت�ي تحي�ط ب�األرض
واملحيطات بس�بب النشاط البرشي
ال�ذي أدى إىل تده�ور «صح�ة
املحيط�ات» ،كم�ا قال�ت املنظم�ة
الدولية.
ّ
ويحذر الخرباء م�ن تعرض مناطق
س�احلية يس�كنها أكث�ر م�ن 300
ملي�ون نس�مة ألخط�ار جس�يمة
نتيج�ة ارتف�اع مس�توى س�طح
املحيطات وتغري املن�اخ .وبنظرة إىل
خريطة العالم نجد أن هناك خمسة
محيطات مجموع مس�احاتها أكثر
م�ن ملي�ار كيلومرت مرب�ع أي نحو
 %71من سطح األرض ،وهي حسب
مس�احاتها :اله�ادي واألطلسي
والهندي واملتجمد الشمايل واملتجمد
الجنوب�ي .وم�ع أن ل�كل محي�ط
تس�ميته ،إال أنه�ا مرتابطة بعضها
ببع�ض وس�واحلها تغط�ي قارات

«طالبان» والعرب
د .مصطفى الفقي
مفكر وكاتب سياسي و دبلوماسي مصري

ال تمثل حرك�ة «طالبان» مجرد فصيل
سيايس يف إحدى الدول اإلسالمية وسط
آس�يا ،لكنها تبدو أكرب م�ن ذلك وأكثر،
ألنه�ا تط�ور طبيع�ي لحرك�ة طلاب
املعاهد الدينية يف تل�ك الدولة األفغانية
الت�ي كانت دائما ً مث�ار اهتمام ومبعث
رغب�ة ومرك�ز جاذبية ألطم�اع القوى
االستعمارية املختلفة آسيوية وأوروبية
وأمريكية .ولقد شاهدت فيلما ً تسجيليا ً
لزي�ارة امللك أم�ان الله ملصر يف نهاية
عرشيني�ات الق�رن امل�ايض وكي�ف أن
ذلك امللك املس�تنري كان يس�عى إىل رفع
مستوى شعبه واالرتقاء بأبناء وطنه يف
نواحي التعلي�م والرتبية والثقافة حتى
قطع أش�واطا ً ال بأس بها ،وقام بزيارة
للملك فؤاد ملك مرص حينذاك واملعروف
بدوره الكبري يف إنشاء جامعة القاهرة،
وكان�ت احتف�االت مصر باس�تقبال
العاه�ل األفغان�ي تعبيرا ً ع�ن درج�ة
التطور التي كان ذلك الش�عب اآلسيوي
الصام�د ق�د ارتق�ى إليها ،ث�م وقع يف
يدي فيلم تس�جييل آخر لزيارة الرئيس
الراح�ل جمال عب�د الن�ارص للعاصمة
األفغاني�ة كاب�ول يف طري�ق عودته من
باندون�ج ع�ام  1955وكي�ف خرج�ت
الجماهري يف شوارع العاصمة األفغانية
تحيي رئي�س الدولة الت�ي ينتمي إليها
األزه�ر الرشي�ف والتي تتمت�ع بصالت
وثيق�ة م�ع الدول�ة األفغاني�ة ،وعق�د
الرئيس عبد النارص يومها مباحثات مع
رئيس وزراء أفغانستان ،وكان ترحيب
الش�عب األفغان�ي بالرئي�س املصري
وقتها رس�الة واضحة ح�ول التضامن
اإلسلامي املعت�دل والفه�م الصحي�ح
للعالقات الروحي�ة بني العرب واألفغان
الذي�ن يرتب�ط اس�م دولته�م بالداعية

اإلسلامي األكرب جمال الدين األفغاني
الذي حاولت بعض الروايات التش�كيك
يف أصوله ،حتى ادع�ت بعض الكتابات
املعادي�ة ل�ه أن�ه كان إيراني�ا ً زرعت�ه
االس�تخبارات الربيطانية ليلع�ب دورا ً
يف حرك�ة الوح�دة اإلسلامية يف القرن
التاس�ع عرش .وأيا ً كان�ت هويته فإليه
يرجع الفضل يف الصحوة التي برش بها
وتالمي�ذه من العرب الذي�ن رافقوه يف
مسريته التنويرية ويف مقدمتهم اإلمام
املرصي األزهري املجدد محمد عبده.
وق�د دارت األي�ام وتزاي�دت القيم�ة
االستراتيجية ألفغانس�تان باعتبارها
معربا ً يف وسط آسيا بني رشقها وغربها،
فالدول�ة لها حدود مع القوى الكربى يف
املنطقة بدءا ً من روسيا والصني ،مرورا ً
بالهند وباكستان وصوالً إىل إيران.
والش�عب األفغان�ي ش�عب ذو ب�أس
حكم�ت علي�ه التضاري�س الصعبة أن
يك�ون قوي�ا ً يف كل الظ�روف ،وظل�ت
بلاده حصين�ة م�ن التدخ�ل األجنبي
تق�اوم الغزاة والطغاة بدءا ً من األطماع
الربيطانية ،مرورا ً بالغزو الس�وفييتي،
وص�ولاً إىل الع�دوان األمريك�ي عليه�ا
يف أعق�اب ح�ادث الح�ادي عشر م�ن
س�بتمرب ع�ام  2001الذي ق�ررت عىل
أثره واش�نطن رضب حركة «طالبان»
يف عق�ر دارها ،وأمض�ت عرشين عاما ً
تثب�ت أركانه�ا وتنف�ق امللي�ارات إىل
جانب عرشات األل�وف من القتىل جراء
الغارات األمريكية عىل مناطق س�يطرة
«طالب�ان» .ث�م كان�ت املفاج�أة ب�أن
قررت الواليات املتحدة انس�حابا ً إراديا ً
من ط�رف واحد لكي ترتك أفغانس�تان
ً
مرسح�ا للتصفي�ات يف محاولة تش�به
إىل حد كبري االنس�حاب األحادي لقوات
الجي�ش اإلرسائييل من إقلي�م غزة منذ
عدة س�نوات .ولكن ق�راءة ما جرى يف
أفغانس�تان مؤخ�را ً تس�تحرض أمامنا
بعض املالحظات أهمها:
* أوالً :ال بد أن تقلق روس�يا االتحادية
وفيها تجمعات إسالمية ترتكز يف إقليم
الشيش�ان ،فضالً عن مخ�اوف الصني
م�ن عالق�ات متقارب�ة جغرافي�ا ً بين
حرك�ة «طالب�ان» التي تنف�رد بالحكم
يف كاب�ول وبين الجماع�ات الصيني�ة
اإلٍسلامية التي تطالب بالحكم الذاتي،
أما باكس�تان فهي دول�ة تتمتع بجهاز
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اس�تخبارات ق�وي ولها تواج�د دائم يف
األرايض األفغانية وس�تتأرجح العالقة
بين إسلام أب�اد وكاب�ول قرب�ا ً وبعدا ً
حس�ب الظ�روف املحيط�ة ،أم�ا الهند
فه�ي تنظ�ر بقل�ق دائ�م إىل كل القوى
اإلسلامية املحيطة بها على الرغم من
وجود  120مليون مسلم فيها خصوصا ً
يف ظل مشكلة كشمري املعلقة بني الهند
وباكستان منذ عام التقسيم.
* ثانياً :ستسعى بعض الدول اإلسالمية
والعربي�ة إىل خطب ود حركة «طالبان»
ولع�ب دور معها يف املخططات القادمة
ملستقبل املنطقة سواء يف غرب آسيا أو
الرشق األوس�ط ،فهناك إحس�اس عام
بأن األمور ستميض يف دروب وعرة مثل
ممرات أفغانس�تان الصخرية وطرقها
الجبلي�ة؛ ب�ل إن دول�ة بحجم روس�يا
االتحادية حاول�ت أن تخطب ود حركة
«طالب�ان» لفتح صفح�ة جديدة معها
متناس�ية أن ميالد تلك الحركة قد بدأ يف
ظل ظ�روف مواجهة دامية مع الوجود
السوفييتي فوق أرض أفغانستان.
* ثالثاً :يف ظني أن الواليات املتحدة هي
الخارس األكبر يف هذه الخطوة األخرية
التي تم�ت دون ت�درج أو ترتيب طويل
يسمح للشعب األفغاني بأن يعيد النظر
يف أوضاعه وأن يحدد مالمح مستقبله،
لقد فق�دت الواليات املتح�دة كثريا ً من
هيبته�ا يف ظ�ل االنس�حاب املتعج�ل
بالصورة الت�ي أدت إىل التوتر واالرتباك
اللذي�ن ش�هدهما العال�م يف األس�ابيع
األخرية.
ً
* رابع�ا :س�تحاول حرك�ة «طالب�ان»
تغيير جلده�ا والخ�روج م�ن ردائه�ا
التقليدي لكي تبدو أكثر قبوالً وإرشاقا ً
لدى املجتم�ع الدويل ،لكن ذلك أمر قد ال
يتحق�ق بس�هولة؛ بل قد يحت�اج إىل ما
يربهن علي�ه من س�لوك دويل وإقليمي
لحرك�ة «طالبان» مع قطيعة للعالقات
بكل التنظيمات املتش�ددة والقوى التي
ترفع ش�عارات إسلامية وتقدم طرحا ً
مغلوطا ً للرشيعة السمحاء.
إن العرب يتطلعون إىل الدولة الش�قيقة
يف أفغانس�تان آملني أن تك�ون نموذجا ً
لالعتدال والوسطية وأن تكون إضافة إىل
جمهرة املسلمني يف مواجهة االختالفات
والتغيريات التي تشهدها منطقة وسط
وغرب آسيا.

العالم السبع.
أم�ا املخاطر التي تواج�ه املحيطات
ودفع�ت األم�م املتح�دة إىل ت�رك
السياسة ملجلس األمن والرتكيز عىل
ه�ذه املهم�ة الخطيرة واملبهجة يف
آن واح�د ،فهي مع جماله�ا األخاذ،
تتع�رض لتده�ور كبير ومتواص�ل
بس�بب األنش�طة البرشي�ة ،ومنها
الصي�د املف�رط الجائ�ر والتل�وث
واالحترار العامل�ي .وكان�ت الهيئ�ة
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
والتابع�ة لألم�م املتحدة ق�د ّ
حذرت
العالم بأرسه من اآلثار املدمرة لتغري
املن�اخ عىل املحيطات ،وذلك يف تقرير
ص�ادم تح�ت عن�وان« :املحيط�ات
والغلاف الجلي�دي يف من�اخ متغري»
ودعت فيه إىل اتخاذ إجراءات رسيعة
وجذرية لتحسني «صحة املحيطات»
بشكل خاص واألرض بوجه عام بعد
التدهور الذي طرأ عليهما.
ومن بني هذه اآلثار املدمرة احتمال
ارتف�اع متوس�ط مس�توى س�طح
مي�اه املحيط�ات بمقدار  115س�م
يف نهاية هذا الق�رن ،أي بعد ثمانني
عام�ا ً تقريب�اً .وقد يق�ول البعض:
ماذا س�تؤثر  115سم من املياه عىل
الكوكب األريض؟ والجواب أنها تهدد
حياة  680مليون ش�خص يعيشون
يف املناط�ق الس�احلية الواطئة .وقد
تنقرض ِّ
الش�عاب املرجانية يف املياه
الح�ارة بص�ورة ش�به تام�ة ،ومن
املتوق�ع أن يؤث�ر ارتف�اع درج�ات
الح�رارة يف التن�وع البيولوج�ي
ومصاي�د األس�ماك ،ما يه�دد األمن

الغذائي واألعم�ال املرتبطة بالغذاء،
خصوصا ً يف أقل البلدان نموا ً والدول
الجزري�ةالصغيرةالنامي�ة.
تقدر س�جالت األمم املتحدة أن عدد
سكان العالم س�يصل إىل  9مليارات
نسمة بحلول عام  ،2050ويؤدي هذا
إىل سلبيات جديدة من بينها التغريات
التي تطرأ عىل املحيطات والتأثريات
التي ُتحدثها يف املجتمعات.
أم�ا ميزاني�ة «عق�د املحيط�ات»
فليس�ت هن�اك أرقام مح�ددة حتى
اآلن لتموي�ل أي مشروع يص�ب يف
ه�ذا اله�دف ،ولك�ن يمك�ن أن يتم
الرصف م�ن صندوق األم�م املتحدة
للسلام والتنمية التابع لألمني العام
بوصفه�ا مش�اريع تتف�ق وخطط
األم�م املتحدة .وحت�ى اليوم تربعت
الصني الش�عبية بمبلغ  200مليون
دوالر.
ومن أهم املش�اريع االفرتاضية التي
َّ
س�تنفذ يف ه�ذا العقد مس�ح قيعان
املحيطات الخمس�ة ورسم خريطة
كاملة للتضاريس فيها .وقد بدأ هذا
املرشوع وت�م إنجاز ُخم�س املهمة
حتى اآلن ،واكتش�اف أعماق جديدة
تعادل ضعف مساحة قارة أسرتاليا
تقريباً .وكذلك معالج�ة املناخ الذي
يهدد حياة ماليني البرش حول العالم
إذا ذاب�ت األنه�ار الجليدي�ة املتصلة
باملحيطات والبحار.
ويف يوليو (تموز) املايض ثارت ضجة
كبرية يف دول صغرية ضمن مساحات
املحيط�ات للمطالب�ة باالتفاق عىل
قواع�د التعدي�ن وإقام�ة املناجم يف

قيع�ان املحيطات والبحار .وش�نت
جمعيات البيئة والتنمية املس�تدامة
حمالت مض�ادة ألن التعدين يف هذه
القيعان س�يؤدي إىل «اندفاع مدمِّ ر»
عىل النت�وءات املوجودة هناك الغنية
باملع�ادن التي تس�عى إليها رشكات
التعدي�ن العامليةّ .
لكن مس�ؤولني يف
األمم املتح�دة يرشفون عىل التعدين
يف أعماق املحيطات والبحار يقولون
إنه «ال مش�اريع س�تبدأ تح�ت املاء
إال بعد س�نوات» .ويقرتحون إدخال
فق�رة صغرية على معاه�دة دولية
بعي�دة امل�دى تعالج ه�ذه األرضار
املحتملة.
وقبل أن يبدأ عقد املحيطات ،سارعت
دول متضررة م�ن زالزل املحيطات
وفيضاناته�ا الهائلة ،مث�ل اليابان،
إىل اتخ�اذ احتياط�ات صناعية ضد
غضب املحيط الهادي وبحر اليابان،
فبن�ت ج�دارا ً عمالق�ا ً بمح�اذاة
الساحل وبارتفاع يزيد عىل  12مرتا ً
يف املناطق الت�ي ُيعتقد أنها معرّضة
لتكرار كارثة تس�ونامي التي حدثت
يف ع�ام  2011حني ش�هد الس�احل
الرشقي للياب�ان موجات عاتية أدت
إىل مقتل أكثر من  18ألف ش�خص،
وج�رف الفيض�ان املدم�ر حواج�ز
البحر واملباني الخش�بية والسيارات
والسفن وأحياء مسكونة .وتسببت
أيضا ً يف كارثة نووية حوّلت املناطق
القريب�ة إىل م�دن أش�باح ،وأدت إىل
توقف محط�ة فوكوش�يما للطاقة
النووي�ة ع�ن العم�ل ،ما تس�بب يف
انصه�ار ثالث�ة مفاعلات .ويتوقع

الخرباء النوويون أن تنظيف املحطة
سيستغرق ما بني  30و 40عاماً.
ومن بني الدول املهددة دائما ً بموجات
الفيضان�ات بس�بب زالزل املحي�ط
إندونيس�يا ،وهي أكرب بلد إسلامي
من حي�ث عدد الس�كان ،وتقع عىل
خط النار وهو خط الزالزل املتكررة
وثورات الرباكني على حافة املحيط
الهادي (وهو يف الواقع ليس هادئاً).
ويف ع�ام  2004رضب تس�ونامي
ضخم جزيرة سومطرة اإلندونيسية
وتسبب يف مقتل  226ألف شخص يف
دول املحي�ط الهندي بينهم أكثر من
 120ألفا ً يف إندونيسيا.
وعربي�ا ً ف�إن دولتين تطلان على
س�احل املحيط األطليس هما املغرب
وموريتاني�ا .أم�ا املحي�ط الهن�دي
فتطل عىل ساحله جزر القمر ُ
وعمان
والصومال واإلمارات العربية املتحدة
واليمن ،وجميعه�ا أعضاء يف رابطة
ال�دول املطل�ة عىل املحي�ط الهندي،
ويقع مقرها يف موريشيوس.
لقد قررت األمم املتحدة أخريا ً ترويض
املحيطات إىل حد ما ،وهي ستلجأ إىل
الدول العظمى يف اس�تخدام الفضاء
الخارجي لرصد زالزل البحار مسبقا ً
وإنق�اذ م�ا يمكن إنق�اذه من برش
وحض�ارة .لم تك�ن املحيطات حتى
الي�وم أكثر من مقاب�ر مائية آلالف
الس�فن والطائ�رات والضحايا وآن
األوان لبناء حضارات برشية جديدة
ومتجددة فيها ،مثلم�ا ّ
فكر العلماء
من قب�ل يف إقامة مدن مس�كونة يف
الفضاء الخارجي.

تساؤالت حول إمكانية عزل الرئيس جو بايدن

مرح البقاعي
كاتبة سورية أمريكية

“عىل الح�زب الجمهوري أن يلجأ إىل
صناديق االقرتاع لالس�تفتاء عىل أداء
الرئي�س ج�و باي�دن يف خروجه من
أفغانس�تان ،ألن عزل�ه ال يمك�ن أن
يح�دث يف ظل هيمن�ة الديمقراطيني
ْ
مجلسي الش�يوخ والن�واب
على
األمريكيني يف آن”.
هكذا تح ّدث زعيم األقلية الجمهورية
الس�يناتور ميتش ماكونل ،حني ّ
ألح
علي�ه أعضاء حزبه برضورة مطالبة
الرئيس باالس�تقالة ،أو مساءلته ثم
عزل�ه عن موقع الرئاس�ة حني تثبت
التحقيقات تقصريه يف تقييم طبيعة
الوض�ع امليداني يف أفغانس�تان قبيل
انس�حاب القوات األمريكية وما نتج
عنه م�ن انهيارات أمنية وسياس�ية
وإنسانية.
ودع�ا ماكون�ل الش�عب األمريكي إىل
اإلدالء برأيهم ح�ول أداء إدارة بايدن
م�ن خلال أصواته�م يف االنتخابات
النصفي�ة القادم�ة يف الع�ام ،2022
وهن�اك يك�ون الحس�اب الحقيق�ي
لساسة البيت األبيض كما أشار.
تأت�ي ترصيح�ات ماكون�ل وس�ط
تزاي�د الدع�وات املطالب�ة بع�زل
الرئي�س بس�بب طريق�ة انس�حابه
م�ن أفغانس�تان ،ومس�ؤوليته ع�ن
الف�وىض العارم�ة يف محي�ط مطار
كابول أثناء عمليات اإلجالء ما سمح
باخرتاق أمن�ي خطري ملنظمة داعش
اإلرهابية وتنفيذها لتفجري انتحاري
خلّ�ف  13قتيال أمريكي�ا من الجيش
األمريك�ي ،وج�رح العشرات م�ن
املدنيين العزل مم�ن كانوا ينتظرون
أمام البوابات لله�روب يف أول طائرة
تحمله�م خارج البالد ،بينما تقطعت

الس�بل إثر حادث االنفج�ار باملئات
من األمريكيين واألجانب إىل جانب
اآلالف من األفغ�ان الذين عملوا مع
الوالي�ات املتح�دة م�ن الذي�ن ّ
تعذر
عليه�م الوص�ول إىل طائرته�م يف
الوقت املح ّدد.
ّ
تق�دم حظوظ الجمهوريني
ويف ظل
يف االنتخاب�ات القادم�ة وإمكاني�ة
استرجاعهم لألغلبية يف املجلسين
بس�بب الغض�ب الش�عبي الواس�ع
مما آل�ت إليه الحال يف أفغانس�تان
واإلخفاق األمريكي هن�اك يف إنجاز
انس�حاب منظم وآم�ن لألمريكيني
واملتعاونني معه�م من األفغان خالل
العرشي�ن س�نة املاضي�ة ،وبالرغ�م
من دع�وة الزعيم الجمه�وري األبرز
إىل الرتكي�ز على خ�وض االنتخابات
بنج�اح والف�وز بها ب�دال من رصف
الوق�ت عىل مرشوع ع�زل بايدن ذي
الحظوظ الشحيحة يف النجاح ،إال أن
بعض املتشددين يف الحزب يرفضون
تماما أن يت ّم التغايض عن محاس�بة
البي�ت األبي�ض ممثلا بالرئي�س
ْ
وزيري
ونائبه كام�اال هاريس ،وكذا
الخارجية والدفاع ،ومس�اءلتهم عن
مس�ؤوليتهم ع�ن مجري�ات الحدث
األفغاني.
الس�يناتور الجمه�وري لين�ديس
غراهام ،وخلال ظهور تلفزيوني له
يف أح�د الربامج الحوارية السياس�ية
األكث�ر ش�عبية ومتابع�ة يف الواليات
املتح�دة “واجه األم�ة” ،دعا إىل عزل
باي�دن ألنه يعتقد أن الرئيس “مهمل
ملهام�ه كقائ�د عس�كري” .وأش�ار
غراه�ام يف الح�وار إىل املس�ؤولية
املب�ارشة لباي�دن ،بقول�ه “ال أعتقد
أن الرئي�س بايدن ق�د تلقى نصيحة
س�يئة وتقبّلها ،بل أعتقد أنه تجاهل
النصائح السليمة”.
أم�ا يف الط�رف اآلخ�ر م�ن املش�هد
الس�يايس يف واش�نطن ،فيق�ف
الديمقراطي�ون بق�وة ليدافع�وا عن
موقفه�م وقراراته�م خلال األي�ام
ّ
املتعثر،
األخرية من الخروج األمريكي
وال�ذي تح�وّل إىل معضلة سياس�ية
أصاب�ت أروقة القرار بزلزال ال ُيعرف
حت�ى اآلن حجم ارتداداته واملس�افة
الزمنية التي سيمتد عليها.

الرئي�س باي�دن أعل�ن أن�ه يتحم�ل
املس�ؤولية كاملة عن قرار انسحاب
الجي�ش األمريكي من أفغانس�تان يف
الوق�ت الذي ألقى الل�وم عىل الرئيس
الس�ابق دونالد ترامب ،وعىل االتفاق
ال�ذي وقعه م�ع قي�ادات طالبان يف
الع�ام  2020ووج�د نفس�ه مضطرا
لتنفي�ذ بن�وده حال وص�ل إىل البيت
األبيض .ومن جهة ثانية يحمّل بايدن
ج�زءا كبريا م�ن املس�ؤولية للقوات
العس�كرية واألمنية األفغانية بسبب
إخفاقه�ا يف الدفاع ع�ن العاصمة ما
أدى إىل وقوعها بأيدي حركة طالبان
خالل س�اعات من مغ�ادرة الرئيس
األفغاني للبالد بمحض اختياره.
ويف حني أش�ار الرئيس يف أول خطاب
ل�ه إث�ر إنج�از انس�حاب الق�وات
األمريكية كاملا يف الحادي والثالثني
من أغس�طس املايض حس�ب املوعد
املحدد له�ا إىل عدم توف�ر “اإلرادة يف
تحقيق النرص” لدى الجيش األفغاني
ال�ذي أنفق�ت الوالي�ات املتحدة عىل
تدريب�ه وتجهي�زه امللي�ارات م�ن
ال�دوالرات ،إال أن هذا ل�م يكن كافيا
لي ّ
ربر لل�رأي الع�ام األمريك�ي حجم
الفوىض والتخبط اللذين شابا عملية
االنس�حاب ،ناهي�ك ع�ن املعلومات
االستخبارية التي تواردت إىل الرئيس
باي�دن منذ أش�هر عدة بأن س�قوط
العاصمة يف يد طالبان هو أمر وشيك،
وتأكدت تلك املعلومات يف لقائه األخري
يف البي�ت األبيض بالرئي�س األفغاني
أرشف غني ،الذي نق�ل له صورا من
تصاع�د العن�ف يف البالد من�ذ إعالن
خطة االنس�حاب األمريكي يف ش�هر
أبريل املايض ،ما ّ
حفز مقاتيل طالبان

عىل ّ
ش�ن هجمات واسعة والسيطرة
على مناطق ومعاب�ر حدودية مهمة
وتطويق العدي�د من عواصم األقاليم
واالستيالء عليها.
فص�ل املق�ال يكمن يف الس�ؤال الذي
يش�غل اإلدارة األمريكية والعالم ،هل
كان هن�اك س�يناريو أفضل للخروج
األمريك�ي دون أن ترتت�ب علي�ه تلك
املآيس التي بلغت ذروتها يف االنفجار
املرع�ب ال�ذي ط�ال العس�كريني
واملدنيين عىل أس�وار مط�ار كابول
وأدى إىل خس�ائر برشية وسياس�ية
فادحة؟
أفغانس�تان ُترك�ت لتقلّ�ع ش�وكها
بيده�ا ولتخ�وض وحي�دة التجرب�ة
الطالباني�ة بنس�ختها الجديدة التي
يقول زعماؤها إنها تختلف يف أساليب
الحكم عما كانت عليه يف العام 2001
مع التزامها باملبادئ األساس�ية التي
قام�ت عليه�ا الحرك�ة ومرجعياتها
الرشعية الثابتة.
وم�ع ترسيب أنباء مالحق�ة الحركة
للمرتج�م الخ�اص لج�و باي�دن إثر
ّ
تعث�ر خروجه م�ن أفغانس�تان مع
الخارجين ،وه�و الذي راف�ق بايدن
حني كان نائب�ا للرئيس باراك أوباما
خلال زيارت�ه أفغانس�تان يف الع�ام
 2008وكان عون�ا ل�ه حين الهبوط
االضط�راري لطائ�رة الهليكوبتر
الت�ي كان�ت تقلّ�ه والوف�د املراف�ق،
يبق�ى الس�ؤال مفتوح�ا :م�اذا بعد
أفغانس�تان ..هل ستش�هد الواليات
املتحدة يف عهد باي�دن الذي ما زال يف
عام�ه األول املزي�د من االنس�حابات
العسيرة م�ن املنطق�ة؟ نتس�اءل
ويتساءل العالم بدهشة!
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كارثة بالبصل تسبب سرطان الكبد والوفاة

 3أسباب جتعل الصدق بنداً أساسياً يف الزواج
زواجك بالكامل.
 2الكذب يدمر الثقةحين يكتش�ف زوج�ك أن�كِ تكذبين،
قد يس�امحك على الك�ذب ،ولكنه لن
يس�تطيع الوثوق بكِ م�رة أخرى ،وقد
تحت�اج إع�ادة بن�اء الثق�ة بينكما إىل
س�نوات ،وقد تفش�ل محاوالت بنائها
مرة أخرى.
 3الكذب يعرقل أهداف األرسةأنت تخفين جزءا ً من نفقات�ك ،فأنتِ
بهذا قد تفسدين الخطة املالية لألرسة
الت�ي اتفقتِ مع زوجك عليها ،وبالتايل
تتحمّل األرسة نتائ�ج إنفاقك املخالف
لأله�داف املالية التي اتفقتم�ا عليها،
م�ا يعرقل تحقيق ه�ذه األهداف ،مثل
رشاء بيت جديد أو س�يارة ،أو الس�فر
يف رحل�ة طويلة ،أيضا ً ق�د تنجحني يف
إخفاء ترك طفلك يفعل أشياء مخالفة
لقواع�د الرتبية التي اتفقتِ مع زوجك
عليه�ا ،ولكن نتائج الرتبي�ة الخاطئة
لن تكون س�عيدة يف النهاية ،لهذا فإن
الكذب يقوّض مسرية أرستك.

يتفق الجمي�ع عىل أن الصدق واألمانة
هي أساس العالقات الصحية ،خاصة
يف عالق�ة ال�زواج ،وعىل الرغ�م من أن
بعض الكذب يكون تافه�اً ،لكن كذبة
بس�يطة من الش�خص األقرب لك ،قد
تصنع فج�وة كبرية يف العالقة بينكما،
وتؤدي إىل انهيار الثقة.
بالطب�ع ،نحم�ل جميعا ً كبشر نقاط
ضع�ف وقوة ،لكن نقطة الضعف التي
تدف�ع الش�خص إىل الكذب املس�تمر،
َّ
مؤه�ل إلقام�ة عالق�ة
تجعل�ه غير
زوجي�ة مع�ا ،فهن�اك أس�باب عديدة
تجع�ل الصدق غري قابل للتفاوض بني
الزوجني ،وإليكِ أهم هذه األسباب..
 1الكذب منحدر زلقيبدأ األمر بكذبة بس�يطة ،تجر وراءها
الكثري من الكذب�ات ،حتى يؤدي األمر
إىل كذبة تحمل عواق�ب كبرية ،بمعنى
أن الكذب�ة التافه�ة تحت�اج إىل أخرى
أكرب لتغطيها ،وهكذا ،حتى تنزلقي يف
منحدر من الك�ذب ،يضطرك ملواجهة
عواق�ب كبيرة ق�د ت�ؤدي إىل تدمير

سلوكيات

 امنعي�ه أال يفت�ن على إخوت�ه؛ فرياقبه�مويتجس�س عليهم ليبلغك أخبارهم؛ ألن هذا يعد
فتنة وفس�ا ًدا كب ً
ريا؛ فقد قال جل وعال يف س�ورة
ِين آمَ ُنوا ْ الَ َت ْس َ
َ
َّ
�أ ُلوا ْ
املائ�دة اآلية َ “ :101يا أ ُّي َها الذ َ
َع ْن أ َ ْ
ش� َياء إن ُت ْب َد لَ ُك ْم َت ُس ْ
�ؤ ُكمْ” ،فال تطلبي من
ِ
طفلك أن يفتن عىل إخوته.
– علمي�ه أنه ال يحق حتى ملعلمته يف املدرس�ة أن
تطل�ب من�ه أن يفتن على أصدقائ�ه ،ومن آداب
القرآن التي ال بد أن يتعلمها ،أن ما يراه ويسمعه
يخفي�ه ،وال يخرب ب�ه أح ًدا؛ ألن إطالق لس�انه يف
ً
ً
مكروها
ش�خصا
الحديث ع�ن الغري ،س�يجعله
ً
“فتان�ا” ،وق�د يصل األم�ر إىل الغيب�ة والنميمة،
وهي أمور سيئة ،حرمها الله علينا.

طبيبك يف بيتك

بهذه اخلطوات ستحظى بشباب بعد عمر الـ60

مع التق�دم يف العمر يبدأ اإلنس�ان
بمالحظ�ة تغييرات يف جس�مه ،
وكي�ف تؤثر فيه بعض األنش�طة،
ولكن يمك�ن للش�خص أن يزدهر
بسهولة عند بلوغه عمر الـ 60من
خالل اتباع نظام صحي من العادات
يتأل�ف من نظ�ام غذائ�ي متوازن
وممارسة الرياضة بانتظام والنوم
الجيد وترطيب مناسب للجسم
ويج�د الكب�ار بالس�ن صعوب�ة يف
اس�تخدام الدرج بدالً م�ن املصعد،
والوقوف لساعات طويلة يعد ً
عبئا
ثقيلاً  ،ويف أحيان أخرى يكون هناك
مزيد من املتاعب أو التعقيدات.
لكن ال تس�تدعي غالبية التغيريات
عىل الجس�م الشعور بالقلق ،حيث
إنها ليس�ت إال مجرد وس�يلة يعرب
بها الجس�م عن امليض قدمً ا ملرحلة
الشيخوخة.
ويف حني أنه ال يوجد ما يدعو للقلق
بش�أن ه�ذا التغييرات ،إال أنه من
املهم معرفة أنه من املمكن التغلب
عليه�ا م�ن خلال الح�رص على
عادات معينة للحفاظ عىل الصحة
العام�ة ولتجن�ب مخاط�ر نم�ط
الحياة واملشاكل الصحية املرتبطة
بالعمر.
وهن�اك عدد من العادات التي يجب
تجنبه�ا أو تقليلها عند الوصول إىل
أعتاب الستني عامً ا ،كالتايل:
 .1تخطي التطعيمات
م�ن امله�م أن يحرص كل ش�خص
على الحص�ول على التطعيمات،

خاص�ة مع التق�دم يف الس�ن ،وال
يجب أن يحصل عىل لقاح (كوفيد-
 )19فحس�ب ،بل إن هناك لقاحات
أخرى موىص بها لألشخاص ،الذين
تزيد أعمارهم عن  60عامً ا ،وينبغي
مراجع�ة الطبي�ب واستش�ارته
فيما يتعل�ق بالحصول عىل تطعيم
ضد األنفلون�زا وااللته�اب الرئوي
والسعال الديكي.
ً
ووفقا للهيئ�ات الصحية يف جميع
أنح�اء العالم ،يج�ب أن يحصل كل
ش�خص بالغ عىل لق�اح اإلنفلونزا
السنوي ،وخاصة األشخاص الذين
تزيد أعمارهم عن  60عامً ا.
قياس ضغط الدم
 .2ع�دم فح�ص ضغ�ط الدمم�ع
تق�دم امل�رء يف العم�ر ،م�ن امله�م
أن يح�رص على فح�ص ضغ�ط
ال�دم بانتظ�ام ،وبالنس�بة للف�رد
الس�ليم يف الس�تينيات م�ن عمره،

يج�ب أن تكون مس�تويات ضغط
ال�دم  120/80أو أق�ل ،وإذا ُت�رك
ارتف�اع ضغ�ط ال�دم دون رادع،
فلربم�ا يتس�بب يف إضعاف جدران
األوعي�ة الدموي�ة ،مم�ا يزي�د من
خطر اإلصابة بالس�كتة الدماغية
والنوبات القلبية والخرف.
 .3عدم ممارسة الرياضة
إن ممارس�ة التمرين�ات الرياضية
بصفة منتظمة أم�ر مهم ألي فئة
عمري�ة ،ولكن تصب�ح أكثر أهمية
عندما يصل الشخص إىل الستينيات
من العمر ،ومن الطبيعي أن يصبح
ً
نش�اطا م�ع التق�دم يف
امل�رء أق�ل
العم�ر ،لك�ن يحت�اج الجس�م إىل
الحركة والنشاط البدني خالل هذه
املرحلة.
ويمك�ن أن تس�اعد ممارس�ة
التماري�ن الرياضي�ة بانتظ�ام يف
الس�تينيات م�ن العم�ر يف تقلي�ل

مخاطر هشاش�ة العظام وضمور
العضالت ونمط الحياة واملشكالت
الصحية املرتبطة بالعمر وتحسني
التمثي�ل الغذائ�ي والن�وم ،وإن
الخم�ول وقل�ة الحرك�ة ،خاص�ة
عندم�ا يتق�دم الجس�م يف الس�ن،
يمك�ن أن تزيد من خط�ر اإلصابة
بالسمنة وداء السكري من النوع 2
والسكتة الدماغية وأمراض القلب
واألوعية الدموية والخرف.
 .4عدم رشب ماء كاف
تشري الدراسات إىل أنه مع التقدم يف
العمر ،يتضاءل الشعور بالعطش،
مم�ا يؤدي ب�دوره إىل زي�ادة خطر
اإلصاب�ة بالجف�اف ،ال�ذي ينج�م
عن�ه زي�ادة يف مخاط�ر التهاب�ات
املس�الك البولي�ة وتقلب�ات ضغط
الدم وانخف�اض النش�اط والتعب
واضطراب الكهرل.
 .5االعتماد عىل األدوية
إن الفك�رة األساس�ية م�ن تناول
األدوي�ة (يف مرحل�ة الس�تينيات)
هي تعزي�ز الصحة العامة ،يف حني
أن األدوية ليس�ت س�وى الخطوة
الثاني�ة يف تحسين الصح�ة ،فإن
العوام�ل األساس�ية الت�ي يج�ب
إعطاؤه�ا أهمية هي اتب�اع نظام
غذائي متوازن وممارسة التمارين
الرياضي�ة بانتظ�ام وتغيير نمط
الحياة ليصبح صح ًيا.
فم�ن الضروري الحص�ول على
العلاج يف الوق�ت املناس�ب؛ ولكن
يج�ب ً
أيض�ا ع�دم االس�تمرار يف

االعتم�اد عليه ملدة أط�ول .بمجرد
انته�اء ال�دواء ،يج�ب التح�دث إىل
الطبيب املعالج ومعرفة ما إذا كان
من الرضوري الحصول عليه لفرتة
تالية أم ال.
 .6رشب الكثري من الكافيني
يبدأ جسم اإلنس�ان يف التعامل مع
الكافيين بمرحل�ة الس�تني عام�ا
بش�كل مختلف ع�ن الثالثينيات أو
األربعيني�ات م�ن العم�ر ،فيصيب
تناول الكثري من الكافيني بانتظام
يف هذه املرحلة العمرية باألرق وما
يتبعه م�ن تأثري ضار بش�كل عام
عىل الصحة.
وي�ويص خبراء الصح�ة بتقلي�ل
تناول كبار السن للكافيني وتجنب
تناول�ه قبل النوم ،ألن�ه مدر للبول
ويسبب مشاكل يف املعدة ويف بعض
الح�االت إىل الجفاف بخاصة ملن ال
يتناولون كميات مناسبة من مياه
الرشب.
 .7قلة النوم الجيد
إن الن�وم جزء ال يتج�زأ من صحة
اإلنس�ان مهم�ا كان�ت مرحلت�ه
العمرية .ويف مرحلة الس�تني عامً ا
وما بعدها يج�ب أن ينال املرء عىل
ن�وم جي�د مل�دة  7-9س�اعات كل
ليلة.
ويعد االعتدال هو كلمة الرس حيث
ينبغ�ي ع�دم اإلف�راط يف الن�وم أو
التقليل من س�اعاته ،ومن املهم أن
يحظى الجسم بالقدر املناسب من
الراحة يف الستينيات من العمر.

نصائح طبية

متى يصبح نوم الطفل الرضيع طبيعيا و يتعدل؟
يع�د الن�وم من أهم أس�باب النم�و الصحي
والس�ليم للطفل ،كما أن�ه يحقق له التوازن
النفيس والعصبي.
و لذل�ك يج�ب أن تتع�ريف عىل ط�رق مهمة
بخص�وص نوم الطف�ل الطوي�ل واملتواصل
خصوص�ا ً يف مرحلة املهد “أي الس�نة األوىل
والثانية من عمر املولود”.
معلومات لكل أم عن نوم املولود
يتعل�م املولود النوم خالل األس�ابيع الس�تة
األوىل من حياته ،فلا تعتربي طقوس نومه
ش�اذة أو غريب�ة أو مرهق�ة ،و لتضمن�ي
نوم الرضي�ع تأكدي من جف�اف حفاضته،
ً
مريضا.
وشبعه ،وأنه ليس
و عندم�ا يبكي الرضيع وه�و يف رسيره فال
تحمليه برسعة ولكن انظري إليه والطفيه،
اجعلي لغة العي�ون ه�ي وس�يلة التواصل
بينكما فس�وف يع�اود الن�وم ،و أن تهرعي

لحمل الطفل بمجرد أن يستيقظ معنى ذلك
أنك تس�ببني له نومً �ا مضطر ًبا ،لذلك عوديه
على النوم وس�ط أي جو ،لكي ال يس�تيقظ
بمجرد أن تقع “إبرة” عىل األرض.
ملاذا يضطرب نوم الرضيع؟
تح�دث تقلب�ات الن�وم يف الش�هور االوىل

م�ن العمر بس�بب ش�عور املول�ود باملغص
واالنتفاخ ،كما يش�عر املولود بالحاجة لكي
تبقى أمه بجواره وش�م رائحتها فهو يبكي
بس�بب ذلك.ويضطرب نومه بسبب شعوره
بالربد أو الحر.
ويش�عر بالقلق وعدم انتظام النوم بس�بب

امل�رض مث�ل ألم التس�نني ويف حال انس�داد
األنف ،أو ألم األذن الوسطى.
ن�وم الطف�ل يف م�كان غير ه�ادئ وع�ايل
اإلضاءة.
متى يتعدل نوم الرضيع؟
ين�ام املولود بمع�دل 16س�اعة يوميا ً خالل
الليل والنهار.
تق�ل عدد س�اعات نوم الرضي�ع مع تقدمه
يف العمر.ويمك�ن أن تزداد يف حال عدم نموه
وتطوره بش�كل صحي وس�ليم مثل حاالت
الشلل الدماغي لدى الرضع.
وتقل عدد الس�اعات حتى تصبح  13ساعة
مع نهاية عامه األول.
و م�ع فطام الطفل ينتظ�م نومه اللييل ألنه
ال يس�تيقظ من أجل الرضاع�ة ،ويمكن أن
يس�تيقظ مرة واح�دة ليرشب امل�اء ويعاود
النوم.

انتشرت تنبيه�ات من البص�ل الذي
يحم�ل عالم�ات باللون االس�ود من
الداخل ،حيث ان ه�ذا النوع يحتوي
عيل فطر يسبب رسطان الكبد.
كان�ت أبح�اث طبية عدي�دة نرشت
بموق�ع املعاه�د الوطني�ة للصح�ة
بأمري�كا “ ”NIHمن انتش�ار مرض
فط�ري خطري يصي�ب البص�ل وقد
تجعل�ه س�ب ًبا ىف اإلصاب�ة بأمراض
خطرية مثل الرسطان.
وكشف تقرير نرش بمنظمة“ “ FAA
 ”PPoNالنيجريية عن أن هناك طبقة
م�ن م�ادة األفالتوكسين الس�امة
ترتس�ب ىف ظروف معينة عىل ثمرات
البصل ،وتعرف باس�م األفالتوكسني
أو س�م الفطريات ،وتفرز بواس�طة
“فطر األسبرجلس ،”Aspergillus
ً
الفتا إىل أن هذه املادة تظهر ىف صورة
قشرة س�وداء الل�ون على الغالف
الخارجى للبصل�ة أو تحت قرشتها،

ويج�ب تجن�ب تن�اول ه�ذا البصل
تماما ألن هذه املادة تس�بب رسطان
الكبد.
وحس�ب منظم�ة الصح�ة العاملي�ة
 WHOف�إن م�ادة األفالتوكسين
الس�امة تع�د بالفعل من املس�ببات
األوىل لرسط�ان الكبد ،وحال تناولها
فإن فرص اإلصابة برسطان الخاليا
الكبدي�ة ترتفع بش�كل ملحوظ عىل
امل�دى البعي�د ،ويعد رسط�ان الكبد
راب�ع أكثر األورام املس�ببة للوفاة ىف
العالم.
وأض�اف التقرير أن هن�اك عد ًدا من
األسباب التى تزيد من فرص ترسب
س�م األفالتوكسين على البص�ل،
وتش�مل :الرطوبة العالية واالرتفاع
الش�ديد ىف درج�ة الح�رارة ،وس�وء
التخزي�ن والتغلي�ف وحال انتش�ار
الحشرات مع الخضراوات أو حال
اختالطها بمياه الرصف الصحى.

لطلة ابهى..

خلطات طبيعية :تبييض الوجه
بدقائق معدودة

ّ
ً
هاجس�ا
يش�كل تبيي�ض البشرة
ّ
للكثير م�ن النس�اء ،بخاص�ة يف
فصل الصيف ،حيث يكثر التعرّض
للش�مس وترتفع درجات الحرارة،
ما يؤدي اىل اسمرار البرشة وظهور
البقع  .يف هذا الس�ياق نقرتح عليكِ
اعتم�اد ماس�ك التبيي�ض الرسيع
وهومن الخلطات الطبيعية لبرشة
ً
بياضا ونضارة.
اكثر
ولتحضري هذا القناع ،أنتِ تحتاجني
إىل املكونات اآلتية:
 ملعقتين كبريتين م�ن عصيرالليمون.
 4مالعق كبرية من الطحينة .
 3مالعق كبرية من الحليب طازج.
ملعق�ه صغرية م�ن عس�ل النحل
الطبيعي.
ملعقة كبرية من ماء الرشب.
ُتخلط املكونات بشكل جيّد لتشكل
ً
ً
متماس�كا ،ث�م توضع عىل
مزيجا
البشرة مل�دة رب�ع س�اعة لضمان
تبيي�ض رسي�ع ث�م ُيغس�ل باملاء
البارد .

علمي طفلك خماطر الفتنة

اب�دأي بتوجيه طفلك إىل أمور تصقل ش�خصيته
يف الكرب ،وذلك من�ذ عامه الرابع ،والفتي انتباهه
إىل نق�اط مهم�ة يف معامالتنا اليومي�ة مأخوذة
من الدين السليم ،علميه ما عىل املؤمن أن يتحىل
به من صفات ،واغرس�يها يف نفسه .سندلك عىل
خطوات تحذيره من الفتنة.
– أخربي�ه م�دى خطورة الفتن�ة ،فقد ق�ال الله
تعاىل يف سورة البقرة اآلية “ :191الْ ِف ْت َن ُة أ َ َ
ش ُّد مِ َن
الْ َق ْت ِل”.
ً
أنواع�ا ،كأن يفت�ن يف دينه
– عرفي�ه أن للفتن�ة
أو يفت�ن يف أهله ،فمعنى الفتنة هو “الفس�اد”،
أي فس�اد اليشء كفس�اد القلب الذي يعني فتنة
القلب ،والفساد يف الدين يعني فتنة الدين.
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واذا كان الخلي�ط مائًل�اً للميوعة،
يضاف اليه املزيد من الطحينة ،اما
اذا كان العك�س ،يضاف إليه املزيد
م�ن الحليب اىل ان يصب�ح الخليط
ً
متماس�كا معت�دل
بين الحالتين
القوام.
مالحظة :
يوض�ع الخليط بعي� ًدا عن منطقة
حول العينني.
ال ُيس�تخدم ه�ذا القن�اع يف ح�ال
البرشة الحساس�ة ،لذا ُيستحس�ن
تجربته عىل جزء من برشة اليد قبل
تطبيقه عىل الوج�ه ،من ًعا لحدوث
احمرار يف طبقة الجلد يف الوجه.

املطبخ

طريقة عمل كنافة باملارشيملو
املقادير
 3أكواب مارشيملو
 1كوب سمن
كنافة
 1كوب شيكوالتة (نوتيال)
طريقة التحضري
نعم�ل على تقطي�ع الكناف�ة
لقطع صغرية جداً.
ث�م نضيف لها الس�من ونقلب
حت�ى تترشب الكنافة الس�من
تماماً.
ث�م يف صيني�ة دائري�ة نعم�ل
عىل توزي�ع الكناف�ة جيدا ً مع
الضغط عليها باليد.
ثم نضع الصينية يف الفرن عند
درج�ة ح�رارة  180مل�دة عرش
دقائ�ق أو لحين أن تأخ�ذ لونا ً

ذهبياً.
ثم ن�وزع فوق قاع�دة الكنافة
النوتيال ث�م نوزع فوق النوتيال
املارشيميلو.

ثم نضع الصينية ثانيا ً يف الفرن
تح�ت الش�واية مل�دة خم�س
دقائق حتى يأخذ املارش�يميلو
لونا ً ذهبيا ً ويسيح قليالً.

دراسات حديثة

النساء أكثر عرضة لإلصابة مبرض الزهامير

كش�ف محم�د القويفلي
استش�اري أم�راض امل�خ
واألعص�اب أن النس�اء أكث�ر
عرض�ة لإلصاب�ة بم�رض
الزهايم�ر ،وهو م�رض يؤدي
إىل ضم�ور خالي�ا امل�خ وينتج
ع�ن ذل�ك تده�ور يف الوظائف
اإلدراكية والس�لوكية لإلنسان
الطبيعي.
وأشار إىل أن الفئة األكثر عرضة
لإلصاب�ة بالزهايمر ه�م كبار
السن ،مؤكدا ً أن معدل اإلصابة
يف النساء أعىل من الرجال.
وأضاف “ :مس�ببات الزهايمر
تش�مل مادة بروتينية ترتسب
بالدم�اغ وت�ؤدي إىل الضم�ور،
ونقص النواقل العصبية داخل
الدماغ”.
ولتقلي�ل نس�بة اإلصاب�ة بهذا
املرض أشار الدكتور إىل أنه من
املهم والرضوري ضبط السكر
والضغ�ط والكوليسترول،
وتن�اول األطعم�ة البحري�ة،
ومزاول�ة األنش�طة الذهني�ة
وتحفيز الدماغ من خالل تعلم
مهارات جديدة.
وذكر ”:أن سبب تعرض النساء
لإلصاب�ة بم�رض الخ�رف أو
(الزهايم�ر) أكثر م�ن الرجال،

يرج�ع إىل تغيرات هرموني�ة،
ولي�س ألن النس�اء يمل�ن إىل
العيش أطول ،كما هو شائع.
وقالت الدكتور ليزا موسكوني
خالل دراستها “ :تشري النتائج
التي توصلنا إليها إىل أن النساء
يف منتص�ف العمر قد يكن أكثر
عرضة لإلصاب�ة باملرض ،ربما
بس�بب انخف�اض مس�تويات
هرم�ون األستروجني أثن�اء
انقطاع الطمث وبعده”.
وأضاف�ت ”:يف حين أن جميع
الهرمونات الجنس�ية متورطة
على األرجح يف اإلصابة بمرض
الخرف ،وتشير النتائ�ج التي
توصلن�ا إليها إىل أن االنخفاض

يف هرمون األسرتوجني له عالقة
بتش�وهات عالم�ات الخ�رف
البيولوجية لدى النس�اء الالئي
قمنا بمتابعتهن ،ويظهر نمط
فقدان املادة الرمادية عىل وجه
ً
تداخلا ترشيحي�ا ً
الخص�وص
مع شبكة هرمون األسرتوجني
يف الدماغ”.
ولفت�ت موس�كوني ،إن أح�د
مقيدات الدراس�ة هو شمولها
ألش�خاص أصحاء يف منتصف
العم�ر ال يعانون م�ن أمراض
دماغي�ة أو قلب وأوعية دموية
حادة ،ما يعني أن هناك حاجة
لدراس�ة أكرب ولفرتة أطول من
الزمن.
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حدث يف مثل هذا اليوم

الحمل

 - 1380ال�روس بقي�ادة أمير
موس�كو دميتري دونس�كوي
يلحقون هزيمة ساحقة بجيش
يتك�ون م�ن مزي�ج م�ن التتر
واملغول يف معركة كوليكوفو.
 - 1760الجن�رال اإلنجلي�زي
جيف�ري أمهريس�ت يتمكن من
إلحاق هزيمة عسكرية بالقوات
الفرنس�ية يف كن�دا ،مم�ا أجبر
فرنس�ا عىل التنازل ع�ن مدينة
مونرتيال .
 - 1937سوريا تستضيف مؤتمر
عربي ملناقشة قضية فلسطني يف
ظل تزايد الهجرة اليهودية إليها
برعاية اململكة املتحدة .
 - 1941بداي�ة الحص�ار النازي
ملدينة لينينغراد السوفيتية وذلك

تقوم اليوم بعدة تجارب علمية ولكن معظمها
سيفشل .تشعر بالغضب والحزن يف بداية يومك.
لديك رس�الة تريد أن توصلها بنفس�ك لشخص ما.
يجب أن تثبت للجميع اليوم أنك ش�خص مستقل بذاتك
وتعتمد عىل نفسك يف أي ظروف صعبة .خطط يف نهاية
اليوم لقضاء ليلة مريحة وسعيدة.

الثور

ما الذي طرأ مؤخرا عىل عالقاتك بمن حولك؟
يبدو أن س�تدخل يف خالف مع صديق ما .هل
هذا الش�خص أو الصدي�ق قام بالتع�دي عليك؟
هذا الشخص ينافسك دوما ويحاول أن يستويل عىل
منصبك ،ولكنك س�تواجهه .لم ال تفكر يف الس�فر هذه
الفرتة؟

الجوزاء

ثعلب يف مشكلة
كان ثعلب يتجول فوجد ش�جرة بلوط بها وجبة
طعام تركها الرعاة ليتناولوها بعد القيلوله ...
زحف الثعلب بهدوء والتهمها كلها وعندما امتالت
معدته وانتفخ جس�ده لم يستطع أن يخرج من
التجويف فأخذ يصيح ويولول وينتحب وس�مع
صياحه ثعلب آخر كان يمر بالطريق.
فس�أله ماذا حدث وعندما روى ل�ه القصه كان
رده  :اب�ق كما أنت حتى تج�وع وتعود املعدة اىل
طبيعتها وينتهي انتفاخ الجس�د وعندئذ س�وف
تخرج بكل سهولة......وال ترفع صوتك فيسمعك
الرعاة فيذبحوك.
الحكمة  :الزمن والصرب يحالن املشكالت  ،عندما

السرطان

تحاول تحقيق التوازن يف عملك اليوم.عليك
أن تدرك جيدا أن رس س�عادتك هو وجودك
بجانب األهل واألصدقاء أطول فرتة ممكنة.
الش�عور بالس�عادة واملتع�ة أمر مه�م وخاصة
اليوم .االبتس�امة تجعل وجهك منيرا وتفتح أبواب
األمل.

س�تعيش يوما من أجمل أيام حياتك .حالتك
النفس�ية مستقرة جدا وتس�تطيع التفكري يف
كل يشء بعقالني�ة .لديك طاقة إيجابية ولكنك ال
تعرف كيف تستغلها .ما رأيك يف دعوة صديقك لتناول
القهوة معك يف منزلك .اس�تغل هذا اللقاء واعرض عليه
السفر ملكان ما.

العذراء

أنت مس�تعد اليوم ألي معركة عىل الرغم من
حبك للسلام ولكن الظ�روف تدفعك لخوض
تلك املعركة .بعد الظهرية ،قد تش�عر أنك وحيد يف
هذا العالم ولذالك ق�د تصاب باالكتئاب .وضعك مع
الرشيك هذه الفرتة ليس عىل ما يرام ،لذا عليك أن تهتم
بهذا األمر.

الميزان

تش�عر أن أف�كارك أصبح�ت غير واضح�ة
كاملعتاد .ال تك�ن محبطا وال تفقد األمل يف كل
يشء .ابدء اليوم أي نشاط أو أي مرشوع وستجد
أن كل يشء يع�ود إىل وضع�ه الطبيع�ي .احرص عىل
تعديل أي خطوة غري مدروسة يف البداية لكي ال يرتتيب
عليها أزمات ال يمكن التعامل معها.

العقرب

لق�د قم�ت برحل�ة بري�ة ألش�هر مع�دودة
تعلمت منها الكثري س�واء يف حياتك املهنية أو
الش�خصية.إذا كنت تنتظر حدوث تغيري ما اليوم
ولم تجد أي تغيري حتى اآلن ،ال تتوتر ،فالتغيري قادم
يف أق�رب وقت .ربما تحصل عىل ترقي�ة اليوم يف العمل.
احتفل يف املساء مع أقرب األشخاص إليك.

القوس

الحب يف طريقه إليك فهل أنت مستعد؟ تظهر
عليك اليوم عالمات التعب واألرق ولذلك تحتاج
إىل وقت للراحة واالسرتخاء.
فهم�ك أو تفسيرك لبعض املواقف الي�وم قد يكون
غير منطقي .ال تجع�ل رأي أحد األش�خاص يؤثر عىل
وجهة نظرك.

الجدي

إبداع�ك ق�د يف�وق الح�دود الي�وم .اله�روب
م�ن الواق�ع إىل عالم الخيال قد يجعلك تش�عر
بالس�عادة وق�د يك�ون أم�را مهما يف ه�ذا اليوم.
التفكير يف بع�ض األحلام قد يه�ون عليك مش�قة
العمل الذي تقوم به اليوم .عرب عن نفس�ك بكل الطرق
املتاحة.

الدلو
االس�تقرار واالعتماد عىل النف�س من األمور
املهم�ة بالنس�بة ل�ك هذا الي�وم .اتخ�ذ اليوم
الخطوات التي تثبت ملن حولك أنك شخص مكافح
وصب�ور .قد يتظاهر البع�ض بأنه متعاون ولكنه يف
الحقيقة عنيد وال يتحرك بس�هولة .ربما تتش�اجر مع
أحدهم حتى تقنعه بوجهة نظرك.

الحوت

ال تك�ن عدواني�ا يف تعاملك مع زملاء العمل
وت�وخ اله�دوء والح�ذر يف ترصفاتك .تش�عر
باالنج�ذاب اىل أح�د األش�خاص يف العم�ل وت�ود
التقرب منه.
ال ت�دع الحبي�ب يش�عر أنه يف آخ�ر أولويات�ك بل اهتم
بمشاعره أكثر.

الواليات املتحدة واململكة املتحدة
وفرنسا وتايالند والفلبني.
 - 1974الرئيس األمريكي جريالد
فورد يصدر عف�وًا بحق الرئيس
السابق ريتشارد نيكسون بشأن
فضيحة ووترغيت.
 - 1980الرئيس�ان الليبي معمر
القذايف والس�وري حافظ األس�د
يب�دآن يف طرابل�س مباحث�ات
للوحدة بني بلديهما.
 - 1986بدأ ع�رض أول برنامج
حواري للمذيعة أوبرا وينفري.
 - 1991جمهورية مقدونيا تعلن
استقاللها عن يوغوسالفيا.
 - 2007هج�وم إنتح�اري على
ثكنة عسكرية يف الجزائر يخلف
 30قتيلاً .

قصة وعربة

علي�ك التحقق الي�وم من أي أم�ر يثري القلق
داخلك وال تدعه يتمكن منك .أنت تدرك عيوبك
الخاص�ة والت�ي ربم�ا قد تك�ون الس�بب يف تلك
املتاع�ب التي تمر بها عيل صعي�د حياتك العاطفية.
انس امل�ايض وامنح نفس�ك الوق�ت ال�كايف للتفكري يف
خططك املستقبلية.

األسد

يف الحرب العاملية الثانية.
 - 1943إيطاليا تعلن استسالمها
ب�دون قي�د أو رشط يف الح�رب
العاملية الثانية.
 - 1944قص�ف مدين�ة لن�دن
«بص�اروخ  »v2ألول م�رة يف
الحرب العاملية الثانية.
 - 1945وصول القوات األمريكية
لتحديد الجزء الجنوبي من شبه
الجزيرة الكورية يف بداية الحرب
الباردة.
 - 1949الزعيم الحبيب بورقيبة
يع�ود إىل تونس بع�د غياب أربع
س�نوات ونص�ف قضاه�ا يف
مرص.
 - 1954توقي�ع معاه�دة حلف
جنوب رشق آس�يا يف مانيال بني
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مشاكل وحلول

غزل عراقي

ال أشكو ألحد لكين حزينة جداً

أن�ا س�يدة متزوج�ة ،وليس لدي
أوالد ،وقد مررت يف األيام األخرية
ببع�ض االضطرابات النفس�ية،
كالح�زن والرغبة بالب�كاء ،علما ً
أنني ال أعاني مشاكل مع زوجي،
والحمد لله ،بالعكس فهو يحاول
أن يخرجن�ي م�ن تل�ك الح�االت
الت�ي أمر بها ،كم�ا أنني ال أريده
أن يران�ي يف هذه الحاالت حتى ال
ينزعج.
ً
قليلا عن الحالة
أردت أن أتكل�م
النفس�ية الصعبة ،التي ساعدت
عىل ظهور االضطرابات النفسية
يف الس�نوات القليل�ة املاضي�ة،
غ�اب عني زوج�ي مل�دة طويلة،
واضط�ررت خلال هذه امل�دة إىل
البقاء يف بيت والدي ،لكني مررت
ببعض املشاكل مع أفراد العائلة،
م�ع أمي وحتى م�ع إخوتي ،مما
جعل هذه املش�اكل ال تزال قائمة
حت�ى اآلن ،وتجربن�ي على الحد
ً
قليلا م�ن عالقت�ي معه�م ،من
أجل راحتي النفس�ية والجسدية،
أصبح�ت ال أب�وح ب�أرساري
الداخلية وال أش�تكي إال لزوجي،
لكني ال أري�د أن أثقل عليه كثرياً،
رغ�م أنه ج�دا متفهم و مس�تعد
دائما ً لسماعي.

زوج�ي يضطر دائما ً للغياب عني
بسبب شغله ،ولذا أصبحت أشعر
بالفراغ رغ�م أنني أح�اول دائما ً
إش�غال نفسي بأش�ياء كثيرة،
كالخياط�ة وممارس�ة الرياضة،
لكني غري مرتاحة ،أرجوك أحتاج
بعض النصائح.
النصائح والحلول:
واضح أنك مرهفة اإلحساس ،ويف
الوق�ت نفس�ه ق�ادرة عىل ضبط
مش�اعرك؛ كي ال تس�ببي أذى أو
إزعاجا ً لغريك.
لهذا نح�ن نعتربك من فئة الناس
التي يحظى اآلخ�رون بتفكريها،
كأنه�ا تمتص أخطاءه�م وتنأى
بنفسها ،أو تضحي لتخفيف حدة
املشاكل أو إبعادها.

اختبارات شخصية

أظه�رت الكثري م�ن األبحاث أنه
يمك�ن التع�رف عىل ش�خصية
املرء من خالل شكل وجهه .كما
أثبتت تل�ك األبحاث وجود عالقة
قوية بني شكل الوجه ومقاييسه
وبني تمتع اإلنسان بصفات مثل
املسؤولية أو العنف أو مجموعة
م�ن الصف�ات املتنوع�ة الت�ي
تكوّن ش�خصيته .وق�د ثبت أن
عرض وطول الوج�ه من األمور
التى تح�دد جز ًءا من ش�خصية
ً
عنيف�ا ،أو ال
اإلنس�ان وكون�ه
لاً
ُيعتمد عليه ،س�واء كان رج أو
كانت امرأة .وقد كان الصينيون
يعتقدون قديمًا أن هناك خمسة
عن�ارص تؤث�ر يف حياتن�ا وهي:
الخش�ب وامل�اء والن�ار واملعدن
واألرض ،م�ع الوضع يف االعتبار
أن تلك العنارص تظهر يف الوجه،
وهو ما قد يكون عاملاً ىف تحديد
املالم�ح األساس�ية لش�خصية
اإلنسان.
ف�إذا كان وجه�كِ بيضاو ًي�ا
ً
ومتوازن�ا ،فإن�كِ على األرج�ح
تتس�مني باله�دوء واملوضوعية،
كما أنكِ قادرة على التعامل مع
املشاكل بدبلوماسية ،ومنفتحة
على األش�خاص املقربين منكِ .
ً
أحيانا
ويف نفس الوق�ت تكونني
متحفظ�ة وتحاولين إخف�اء
حساسيتكِ ومشاعركِ  .أنتِ ً
أيضا
تري�ن العالم م�ن حول�كِ مُ عق ًدا
ولذل�ك تأخذين وقت�كِ لفهم كل
ش�ئ حول�كِ  .وإذا كان وجه�كِ
يتمي�ز بف�ك عري�ض وجبه�ة
قصرية وأنف صغيرة وحواجب
طويلة م�ع عيون كبيرة ،فإنكِ
تتميزين بحس قادر عىل التفريق
جي ًدا بني الصواب والخطأ.
أم�ا إذا كن�تِ تتمتعين بوج�ه
مثلث فه�ذا يعني أن�كِ تتمتعني
بش�خصية مس�تقلة وحساسة

رغ�م كل ه�ذا أن�ت تفكري�ن
باآلخرين بح�رص يفوق تفكريك
بنفس�ك ،له�ذا فاملعادلة ليس�ت
يف صالح�ك ،وعلي�ك أن تعي�دي
الت�وازن؛ ألن لنفس�نا علينا حقا ً
كحق املقربني تماماً ،وهذه ليست
أنانية بل حكمة.
أن�ت بحاج�ة إىل أن تنوع�ي يف
النش�اطات الت�ي تقومين به�ا،
الرياض�ة ممت�ازة ولتك�ن جزءا ً
أساس�يا ً يف حيات�ك اليومي�ة ،أما
الخياط�ة فه�ي هواي�ة جي�دة
أيض�اً ،ولكن هل فك�رت مثالً ملن
تخيطين؟ ومل�اذا؟ وم�ا الفائدة
أو املس�اعدة الت�ي تقدمينه�ا
لآلخرين؟
برصاح�ة أن�ت إىل اآلن اخترت

نريد ش�يئا ب�كل ش�غف ال نفكر بعقولن�ا وانما
كي�ف نصل اليه وال نفكر بالعواقب كذلك الثعلب
لو فكر انه بامتالء معدته س�وف ال يخرج لفكر
قبال باخراج االكل اىل خارج الشجرة قبل اكله.

االنس�حاب ،وه�ذا يس�بب
الكآبة ،لهذا نصيحتي س�تكون
بتش�جيعك عىل تجاه�ل حالتك،
نع�م ارم حالتك وراء ظهرك ،وال
تفكري بها ،ولكن لن تستطيعي
أن تفعيل هذا إذا لم تشغيل نفسك
بنش�اط مفيد لآلخرين ،للمثال،
ب�دالً م�ن الته�رب واالبتعاد عن
أفراد عائلتك ،ب�ادري يف التفكري
باحتياجاته�م واس�أيل نفس�ك،
كي�ف أس�تطيع أن أق�دم ألم�ي
ش�يئا ً يفرحها ،بعي�دا ً عن خاليف
معه�ا؟ واطرحي الس�ؤال أيضا ً
حول إمكانية مس�اعدتك لبقية
أفراد عائلت�ك ،وكذلك صديقاتك
ومعارفك.
املش�كلة :تذكري أن املساعدة ال
تعني اإلحس�ان أو الش�فقة ،بل
املش�اركة الوجدانية أو العملية،
أو أي س�لوك ومب�ادرة تجع�ل
اآلخرين يكتش�فون أننا نحبهم
ونح�رص عليه�م ،وس�تجدين
أنه�م س�يبادلونك املش�اعر ولو
بعد حني ،فال تي�أيس بل تفاءيل؛
ألن الوض�ع الجدي�د س�يكون
حتم�اً ،أفضل حاالً م�ن وضعك
الحايل بإذن الله.
(عن خالة حنان :مجلة سيدتي)

خليني دمع مااصري ابد ضحكـــــــات
وعندي اسباب مااصرين تخلينـــــي
اولهه الفرح كاتب عيل ممنـــــــوع
وثانيهه الحزن كارس فرح عينـــــي
وثالثهه الفقر عرّاب هاالسبـــــــاب
ومن العوز ما فرغت دواوينـــــــي
واتريد ابتسم واضحك چذب للناس
وهذهِ مو صفاتي وانته تدرينـــــي
ناضج بالحزن خط ّيت التالثيـــــــن
واثياب الفرح ما ظنهه تغرينـــــي

من الفيسبوك

acebook

وجهك
طبيعتك يكشفها شكل ِ
زيادة عن اللازم ،ولديكِ قدرات
تحليلية ممتازة وتحبني مراقبة
األم�ور جي� ًدا قب�ل اتخ�اذ أي
ّ
تصرف .يف البداي�ة ق�د تبدي�ن
لآلخري�ن ب�اردة بع�ض الش�ئ
ولكن يف الحقيقة فإنكِ بمجرد أن
تتعريف جي ًدا عىل الش�خص فإنكِ
تصبحين قريبة من�ه .وتكونني
ً
أحيان�ا متش�ائمة وترين الحياة
من حولكِ ش�ديدة التعقيد ،كما
أن�كِ تتمتعين باملصداقية يف كل
أم�ور حيات�كِ وتفضلين البقاء
بمف�ردكِ ب�دلاً م�ن أن تكون�ي
محاطة بأشخاص سطحيني.
وإذا كان�ت خ�دودكِ ذات ش�كل
دائري وتتمتعني بعيون واس�عة
وف�ك عريض وذق�ن مدببة وفم
واس�ع فكل تل�ك األم�ور تعني
أن�كِ ش�خصية تلقائي�ة مُ حب�ة
للمغام�رة واجتماعي�ة وتمثلني
ً
مفتوحا لآلخرين.
كتا ًبا
وتتمي�ز امل�رأة ذات الجبه�ة
متوسطة الحجم بمستوى ذكاء
متميز والق�درة عىل الحكم عىل
األمور من كل الجهات ،كما أنها
تتمي�ز بق�درة تنظيمي�ة عالية
وتح�ب االجته�اد ىف العم�ل .أما
إذا كان�ت تتمتع بعينني كبريتني
فه�ذا يعن�ي أنه�ا ش�خصية
ً
وأحيانا
منفتح�ة وتك�ره املل�ل
ق�د تواجه صعوبة ىف اس�تيعاب
األم�ور م�ع كث�رة املعلوم�ات،
وتتفاعل بش�دة م�ع أي موقف
م�ن حولها .وإذا كن�تِ تتمتعني
بعينين صغريتين فه�ذا األم�ر
يعني أنكِ منظمة وعندما يهمكِ
أمرًا ما فإنكِ تعطينه كل تركيزكِ
واهتمامكِ ولكنكِ يف نفس الوقت
ً
أحيان�ا بأفق ضيق
ق�د تتمتعني
ولذل�ك فعلي�كِ أن تح�اويل أن
ً
انفتاحا عىل األمور
تكون�ي أكثر
التي قد تكون ال تهمكِ .

ً
قصيرا فهذا
أم�ا إذا كان أنف�كِ
يعن�ي أن�كِ ش�خصية مثالي�ة
ش�ديدة الطيبة وحساس�ة ج ًدا،
وكلها أمور تجعل�كِ محببة لكل
األش�خاص من حولكِ  .ويف نفس
الوق�ت فإن�كِ تتمتعين ببعض
نقاط الضعف مثل كونكِ تقفني
ً
موقف�ا دفاع ًي�ا دائمً�ا .وأن�تِ
ً
أيض�ا لس�تِ ش�خصية س�هلة
يمك�ن التعرف عليها بس�هولة.
وباإلضاف�ة مل�ا س�بق فإن�كِ يف

أوق�ات الش�دة تظلين منغلقة
نفس�ك .وإذا كنتِ تتمتعني
عىل
ِ
بأن�ف طوي�ل فه�ذا يعن�ي أنكِ
ش�خصية نش�يطة ق�ادرة عىل
اتخاذ القرارات وتحبني الرياضة
والس�فر والتعرف عىل حضارات
مختلفة .وتتميز املرأة ذات الفم
الصغري والشفاه الرفيعة املحددة
بأنها متميزة ج ًدا ىف اختياراتها،
كما أنها تحب األشياء واألغراض
الجميلة.

كلمات متقاطعة

أفقي
1آيل يعمل عمل االنسان يف الصناعة  oخوف مريض
2عاصمة فنزويال  oللنفي
3أجادل يف البيع والرشاء  oعمل يجب القيام به
4معت ِد  oجهاز لغزل النسيج
5جزيرة مرصية يف البحر األحمر
6تحول اليشء من مادة طرية إىل ألياف
7حرف للداللة عىل املعنى  oتاجر الفراء
8عشبة طبية توصف للقحة
9ملتقى العصابة  oتسبب بضعف السمع
10مجموعة عربات مرتبطة الس�تعماالت النقل oمؤسسة
صحفية
رأيس
1يستعان به عىل ركوب الفرس  oحجر البناء
2مجموعة مناطق مزروعة يف الصحراء  oللنداء
3مخلوق�ات صغرية مؤذية تقف�ز  300ضعف من طولها o
ثعبان ضخم هارص
4ثالثة ارباع وارف  oمن أوراق اللعب (الكوتشينة)
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6خض
7اشكال وانماط مرسومة  oهدم بشدة
8حرفان من صاغ  oنبات يشبه الفجل
9بلد املليون شهيد  oثعبان شديد السمية
10حضارة ما بني النهرين  oبنت الرسول األكرم
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الصحيفة

عـين على العالم
روسيا تطور جهازاً للكشف عن
(كورونا) في غضون دقائق

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7560 :االربعاء  8ايلول 2021

ق�ام متخصص�و وكال�ة الط�ب
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والعالم الفضائي املكتشف حديثا أكرب بمرتني تقريبا من كوكب املشرتي
وله مدار منحرف ،ونرش العلماء تفاصيل هذا االكتشاف يف ورقة بحثية
ُنرشت يف  25أغسطس يف  arXivوفقا ملا نقلته .RT
ويتش�ابه ما يس�مى بـ “كواكب املشرتي الساخنة” يف خصائصها مع
أكرب كوكب يف النظام الش�ميس ،ولكن لها فرتات مدارية تقل عن 10
أيام.
وتتمتع هذه الكواكب الخارجية بدرجات حرارة سطحية عالية،
ألنها تدور حول نجومها األم عن كثب.
واآلن ،أبلغ�ت مجموعة من علماء الفل�ك بقيادة صمويل إتش
يس كابوت من جامعة ييل عن اكتشاف كوكب خارجي جديد
من هذا النوع ،والذي تبني أن درجة حرارة سطحه عالية جدا،
وأثناء مراقبة النجم الس�اطع املعني  TOI-1518باس�تخدام
 ،TESSوق�ع تحدي�د إش�ارة عب�ور يف منحن�ى الض�وء لهذا
الكائن.
وت�م تأكي�د الطبيع�ة الكوكبي�ة له�ذه اإلش�ارة من خالل
متابعة املالحظات عالية الدقة باستخدام مقياس الطيف
 EXPRESيف تلسكوب .Lowell Discovery Telescope
وكتب علماء الفلك يف الورقة البحثية“ :نقدم اكتشاف
 ،TOI-1518bكوك�ب املشتري ش�ديد الح�رارة،
ي�دور حول نجم المع .ووق�ع تأكيد الكوكب العابر
باس�تخدام أطياف إرس�ال برصية عالية الدقة
من .”EXPRES
ويبلغ نصف قط�ر  TOI-1518bنحو 1.875
نص�ف قط�ر كوك�ب املشتري ،يف حني أن
كتلته غري مؤكدة ،وتشري التقديرات إىل أنها
ال تتجاوز  2.3من كتلة املشرتي.

يحيي النجم الكبري كاظم الساهر ،أوىل
ليايل سلسلة «أمسيات خالدة» الغنائية
التي تنطلق يف شهر أكتوبر املقبل ،وستقدم
هذه األمسيات كوكبة من أملع نجوم الفن
يف املنطقة ،وذلك ضمن فعاليات معرض
إكسبو  2020دبي.
واحتفاال بأول إكسبو دويل ُيقام يف
منطقة الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب
آسيا ،سيكون النجم كاظم الساهر
ممثال لهذه املنطقة بأكملها ،ويحتفى
القيرص برتاث املوسيقى العربية الغني
ضمن موضوع الفرص ،وس ُيلهم أجيال
املستقبل بمجموعة مختارة من أشهر
أعماله الغنائية.
وقال كاظم الساهر« :أشعر بسعادة
غامرة ألنني بعد غياب سنتني سألتقي
بجمهوري الرائع من قلب الحدث العاملي
املرتقب إكسبو  2020دبي ،وذلك يف أول
ليلة من «أمسيات خالدة» .ستكون هذه

قدمت الفنانة املرصية ،شريين
عبد الوهاب ،اعتذار رسمي من
جمهور حفلها األول الذي أحيته
يف ج ّدة ،قبل أيام بسبب غنائها
يرضها.
بشكل لم
ِ
وقالت شريين“ :إنها تعتذر
لجمهور ج ّدة عىل توترها خالل
الغناء يف الحفل بسبب قلقها
عىل والدتها املريضة”.
وأضافت” أنا بعتذر ألن كنت
الحفلة اليل فاتت متوترة بس
كانت والدتي وأنتوا عارفني
الظروف وأنتوا مقرصتوش وألف
شكر لدعواتكم ويارب النهاردة
أكون قد املستوى املطلوب
وشكرا ً ليكم يا حبايب قلبي”.
وكانت شريين قد كشفت
خالل الحفل عن مرض والدتها
املستشفى
يف
وتواجدها
وطلبت من الجمهور الدعاء
لها بالشفاء ..ثم أحيت حفالً
ثانيا ً يف اململكة تألقت فيه،
وق ّدمت خالله العديد من أغانيها
الشهرية.

أبل تسألك قبل أن تستهدفك
بإعالناتها في iOS 15
تبدأ رشكة أبل بطلب اإلذن لتمكني اإلعالنات املخصصة يف نظام التشغيل iOS
 ،15وه�ي طريقة الرشكة يف تقديم اإلعالنات ذات الصلة يف متجر آب س�تور
و Apple Newsمن خالل تحليل ما تقرأه وتشتريه وتبحث عنه عرب جهازك،
واعت�ادت الرشكة عىل جمع هذه املعلومات بش�كل افترايض ،ولكن تخطط
اآلن لطلب اإلذن .وطلبت الرشكة من املطورين اآلخرين السعي للحصول عىل
إذن املستخدمني مع الظهور األول لشفافية تتبع التطبيقات ،لذلك يبدو أنها
تظهر أنها تلت�زم بمعيار مماثل.ويجب أن تظهر الناف�ذة املنبثقة لإلعالنات
املخصصة عند فتح متجر التطبيقات إذا كنت تستخدم أحدث إصدار تجريبي
من نظام التش�غيل .iOS 15ويف الناف�ذة املنبثقة ،كتبت الرشكة أن اإلعالنات
تس�اعدك يف اكتشاف التطبيقات واملنتجات والخدمات ذات الصلة مع حماية
خصوصيتك باستخدام املعرفات التي ينش�ئها الجهاز وليس ربط معلومات
ً
أبل.ووفقا لسياس�ة الرشكة اإلعالني�ة ،تختلف املصادر التي
اإلعالن بمعرف
تس�تمد منها اإلعالنات املستهدفة ،ولكن يمكن أن تتضمن معلومات جهازك
وعمليات البحث واملشتريات يف آب س�تور والقصص اإلخبارية التي تقرأها
يف  .Apple Newsوترتبط الرشكة بسياس�تها وتتيح لك ً
أيضا إيقاف تش�غيل
اإلعالنات املخصصة بالكامل يف تطبيق اإلعدادات.
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هامش
األمسية فرصة لالحتفال بنهضة منطقتنا
وتعريف العالم بتلك اإلنجازات املتميزة
عرب لغة املوسيقى العربية ،فاملوسيقى
هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البرش،

إنه لرشف يل أن أكون جزءا من هذا
الحدث العاملي املبهر ،الذي يجعلنا ننظر
إىل املستقبل بتفاؤل وأمل وأعدكم أنها
ستكون ليلة رائعة».

صبا مبارك وتارا عبود يف فيلم «أمرية» مبهرجان فينيسيا
القى فيلم «أمرية» للمخرج محمد دياب استقباالً
كب ً
ريا من الحضور بـ مهرجان فينيسيا السينمائي
بإيطاليا يف عرضه العاملي األول ،وبحضور بطلتيه
صبا مبارك وتارا عبود ،حيث يشارك الفيلم يف
مسابقة آفاق باملهرجان ،وتقام فعاليات املهرجان
يف الفرتة من  1حتى  11سبتمرب.
أمرية مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح
مني
مجهري بعد تهريب ّ
والدها نوار السجني
املعتقالت
يف
ا إل رس ا ئيلية ،
ها
تجرب
ا لظر و ف
عىل أن

تخوض رحلة ملعرفة الحقيقة وراء هويتها.
ويشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم أمرية
عدد كبري من النجوم العرب من بينهم عيل سليمان
وقيس ناشف ،ووليد زعيرت ،وهو انتاج مرصي
أردني فلسطيني مشرتك ،من تأليف الثالثي محمد
وخالد وشريين دياب.
مهرجان فينيسيا السينمائي هو أحد أعرق
الدولية،
املهرجانات
ُيقام سنويا ً يف
فينيسيا
مدينة
وأحد
بإيطاليا،
الرئيسية
املحطات
ألهم أفالم العام ،ويرتأس
لجنة تحكيم الدورة الحالية
املخرج الكوري بونج جون
هو ،الحائز عىل جائزة األوسكار
عن فيلم .Parasite
صبا مبارك ممثلة ومنتجة أردنية،
وتعد واحدة من نجمات عربيات قليالت
بنني نجاحهن عرب أعمال ناجحة بأنحاء
العالم العربي وعىل املستوى الدويل أيضاً.

حفل زفاف حُيرج روبي
تعيش روبي فرتة نش�اط فني ملحوظ؛
فم�ا بني الحفل واآلخ�ر أيام قصرية
حت�ى تقاب�ل روب�ي جمهوره�ا
مج�ددا ً على خش�بة املسرح،
وكأنه�ا ع�ادت بع�د غي�اب
لتع�وّض فترة غيابه�ا عن
الس�احة الغنائي�ة خلال
الس�نوات املاضي�ة ،ولكن
لم تعلم روب�ي أن ظهورها
املتك�رر س�يجعلها تتع�رض
لبع�ض حملات االنتق�ادات
والتعليق�ات الس�لبية م�ن قب�ل
الجمهور.
وبعد حفلها قبل األخري يف الس�احل الش�مايل
ال�ذي وصفه�ا الكثير م�ن الجمه�ور
“بالصوت النش�از” ،تعرض�ت لحملة قوية
من قبل بعض املطربين مطالبني بوقفها
عن الغن�اء ،ليس هذا فقط ،فأثناء
إحيائها إحدى حفالت الزفاف
قب�ل أي�ام تعرض�ت ملوقف

س�يئ حي�ث كان�ت تعتمد على تقنية
“البالي باك” يف الحف�ل وهو القرار
الذي اتخذته روب�ي بعد تعرضها
للكثري من االنتق�اد يف حفالتها
األخرية”.
ولكنه�ا ل�م تع�رف أن قرارها
س�يضعها يف موق�ف مح�رج
أم�ام الجمه�ور ،حي�ث كانت
تعط�ي املايك للع�روس من أجل
مش�اركتها الغن�اء وغفل�ت ع�ن
صوته�ا يف البلاي ب�اك ،م�ا جعله�ا
تس�حب املايك رسيعا ً بابتس�امة عريضة
حتى تتعامل بطبيعية لتمرر املوقف من دون أن يلحظ
أحد.عىل صعيد آخر ،تشارك روبي يف مسلسلها الجديد
“ش�قة  ”6عرب شاشة شاهد يف أوىل تجاربها يف الدراما
القصرية عرب شاش�ة منصة شاهد اإللكرتونية يف أوىل
تجاربها عرب شاش�ة املنصة ،وحقق املسلس�ل نس�بة
مشاهدة عالية منذ عرض الحلقة األوىل منه ،كما أثار
الكثري من الجدل عرب صفحات السوش�يال ميديا منذ
عرضه.

توتال «تشق جفن»
االستثمار

محزة مصطفى

لست أعرف دوخة وصداعا ووجع رأس وشقيقة وعمة وخالة مثل
دوخة وصداع ووجع رأس وشقيقة االستثمار عندنا ..كل الرئاسات يف
أي بيان من بيانتها حتى لو كان بمناسبة عيد الفطر أو عيد ميالد األم
ترييزا تدعو كربيات الرشكات اىل االستثمار يف العراق ..كل الزعماء وما
أكثرهم يدعون كربيات الرشكات يف العالم لالستثمار يف العراق طبقا
لبيانات تصدرها مكاتبهم ..ال يفرق األمر يف حال كان من يستقبلونه
أصحاب السعادة السفراء األربعة الكبار الذين يفرتون عىل الجميع وفق
جداول محسوبة بالتمام والكمال ،أو الحاجة بالسخارت أو أمني عام
منظمة «لغافون بال حدود» ..وكل رؤساء الكتل الربملانية الذين يف العادة
يأخذهم واهس االستقبال حتى لو استقبلوا منتخبنا األوملبي للمحيبس
يطالبون عرب البيانات الرشكات لالستثمار يف العراق.
ولكي تكون بياناتهم مختلفة عن بيانات الرؤساء والزعماء ،فإنهم
يضيفون جملة اعرتاضية ،وهي أن العراق بيئة آمنة لالستثمار ..آمني
رب العاملني ..األمر نفسه ينطبق عىل الوزراء ..فهم يف العادة كثريو
الحركة يف الداخل والخارج ..فحني يسافرون يدعون الرشكات اىل
االستثمار ،وحني يقومون بجوالت يف املحافظات يطالبون الرشكات
باالستثمار ،وحني يستقبلون السفراء واملدراء وشيوخ العشائر
ومنظمات املجتمع املدني وحقوق اإلنسان والشفافية والنزاهة والعدالة
ومنظمة بادر ماينهوف يدعون اىل االستثمار أيضا ..املحافظون ومن هم
بدرجتهم يدعون كربيات الرشكات اىل االستثمار يف وقت ال يوجد دوام يف
محافظاتهم بنا ًء عىل أوامر صادرة من «حسوني الوسخ» ..لكن ملاذا لم
تستجب هذه الرشكات لكل دعواتنا وصلواتنا وصيامنا وقيامنا وتنفذ
املشاريع املطروحة لالستثمار وما أكثرها طبقا للطموح والتخطيط؟
أليس املفروض أن نطرح عىل أنفسنا مثل هذا السؤال قبل أن نستمر بل
«ونلح بالزالطة» داعني متوسلني تلك الرشكات لالستثمار؟
ال أريد يف سياق اإلجابة عن هذه األسئلة أن أذهب اىل ما هو معروف
وهو الروتني والفساد الذي يعيق عملية االستثمار ،ذلك أن مثل هذه
األمور صارت معروفة لقايص الرشكات ودانيها ،وبالتايل لم تعد عائقا
بحد ذاتها ..العائق أكرب هو عدم اقتناعنا بأننا يمكن أن ننجح يف مجال
االستثمار بسبب كمية اإلحباط التي نعيشها والتي تضخها فينا يوميا
السوشيال ميديا التي ال هم لها سوى بث السيمفونية التاسعة لإلحباط
مثل «يمعود ..معقولة يصري عدنا استثمار ،وين أكو هيج ركة تلعب
شناو ،تهي بهي يريدونا نصري مثل دبي ،وين أكو هيج لغاوي ،إلعبوا
غريها عيني ،توتال  ..سلم يل عىل توتال» ..هذا ما يجري منذ أن وقع
العراق عقدا ضخما مع رشكة توتال الفرنسية التي «شقت جفن»
االستثمار بقيمة تصل اىل  27مليار دوالر ..وربما األرباح بعد سنوات
ستكون أكثر بكثري ..هناك من يربط بني كيفية قيام الحكومة بتوقيع
مثل هذا العقد يف نهاية مدتها ،وهناك من يربط بني زيارة الرئيس
الفرنيس إيمانويل ماكرون اىل العراق وتوقيع هذا العقد؟ كال االمرين
ال مشاحة فيه ..فالحكومات سواء طالت مددها أم قرصت ال تشتغل
عىل طريقة ترصيف األعمال ،بل تشتغل وفقا لخطط مدروسة لعرش
سنوات قادمة عىل األقل .أما زيارة ماكرون فإننا يف الواقع نتمنى أن
تكون زيارات اآلخرين مثمرة مثل زيارة ماكرون.

إدارة أعمال جديدة للفنانة اللبنانية روال قادري
يف بريوت تم لقاء بني الفنانة
ورشكة
الشابة
اللبنانية
هيومانجمنت ،حيث تم االتفاق
عىل عقد عمل مشرتك مع
الرشكة التي ستتوىل إدارة
أعمالها ،وذلك بفعل
تفاهم ورشاكة جديدة
جمعت بني الطرفني.

دايسون تصمم مكنسة
روبوتية تصعد الساللم

تعم�ل رشكة دايس�ون على تصميمات ملكنس�ة روبوتية
يمكنها تنظيف السلالم وفتح األدراج ،وذلك ً
وفقا لرباءات
االختراع .ذكر إن دايس�ون تش�تهر بكونها رشك�ة مبتكرة،
حي�ث أحدث�ت تطوراته�ا يف املكان�س الكهربائي�ة ومكيفات
ريا كب ً
الهواء وحتى مجففات الش�عر تأث ً
ريا يف أس�واقها .وتظهر
براءات االخرتاع الربيطانية التي نرشت هذا األس�بوع سلسلة من
التصميمات املنفصلة التي تتضمن أجهزة يمكنها صعود السلالم
وتنظيفها ،وأذرع آلية قادرة عىل حمل األكواب وفتح األدراج يف وقت
واح�د .وتعمل وح�دة الروبوتات يف الرشكة ،الت�ي أمضت  16عامً ا يف
تطوير املكنسة الكهربائية الذاتية القيادة ،عىل تطوير روبوت يمكنه
التفاع�ل مع األجهزة املنزلية .وليس من الواض�ح ما إذا كان املرشوع
ال ي�زال مس�تمرًا ،وغال ًبا ما تعمل رشكة األجه�زة يف مجموعة متنوعة
من املش�اريع التي ال تصل إىل اإلنتاج النهائي .وغال ًبا ما تعمل دايس�ون
يف مش�اريع خارج نطاقها املعتاد ،وتقدمت الرشكة بطلب للحصول عىل
ب�راءات اخرتاع ل�كل يشء بد ًءا من جهاز عالج األس�نان (املعروف ً
أيضا
باسم فرشاة األسنان) إىل جهاز تنقية الهواء وسماعة الرأس .وكما هو
موضح يف تس�جيل براءات االخرتاع ،فإنه يتم تثبيت آليات التسلق عىل
جانب�ي اإلطار الرئييس واإلطار املرفق .ويتم تثبيت اللوحة الس�فلية
أس�فل منتصف اإلط�ار الرئيسي ،ويت�م تثبيت حاجز على الطرف
الخلفي من اللوحة السفلية يف وضع مفصيل.
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كاظم الساهر حُييي أوىل ليالي «أمسيات خالدة» يف دبي

شريين عبد الوهاب
تعتذر جلمهور ج ّدة
لتحديد وجود املستضد الفريويس،
وهو يعتمد عىل طريقة التضخيم
املتس�اوي الحرارة ،ويحدد نظام
التشخيص وجود مستضد بدرجة
عالي�ة م�ن اليقين يف غضون 27
دقيقة”.
ولفت�ت كريوتش�كو إىل أن نظام
التش�خيص ال�ذي ابتك�ر لتحديد
فيروس (س�ارس – ك�وف – )2
(كورون�ا) س�يكون ق�ادرا ً م�ع
بعض التحس�ينات ،عىل اكتشاف
مستضدات أخرى.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

وقالت الفنانة قادري عن الشرّ اكة
الجديدة التي تربطها بهيو
مانجمنت  :أنها خطوة مهمة
يف مسريتها الفنية ،معربة عن
حماسها لكل ما سينتج عنها من
إنتاجات فنية جديدة ستشكل
نقطة تحول ملسريتها.
كما وعدت روال محبيها بتقديم

املزيد من األعمال الخاصة بها والـ
 Coversالتي اشتهرت بتأديتها
ولكن بأسلوب جديد ومبتكر.
من جهة أخرى ،تستعد روال لعدة
مشاريع فنية جديدة ستتعاون
من خاللها مع نخبة من امللحنني
والكتاب يف الوطن العربي وستبرص
النور قريباً.

يذكر أن الفنانة روال قادري تميّزت
بصوتها الحنون الذي مكنها من
أداء أغاني الفنانني بطريقتها
الخاصة ،حيث حصدت موهبتها
ماليني املشاهدات عىل يوتيوب،
ودخل صوتها قلوب املستمعني
والفنانني.

مرييام فارس وبلقيس فتحي ومايا دياب يف قائمة واحدة
من
بأكثر
عمل غنائي
نسائي ،اشتدت
املنافسة الغنائية الصيفية
عرب منصة سبوتيفاي.
حيث نجحت مرييام فارس
بأغنيتها «حالة حلوة» وياسمني
رئيس بدويتو أغنية «حبيبتي»
مع حسن شاكوش أن تحجزا

بطابع فرعوني ..لطيفة تطرح أحدث أغانيها «األستاذ»

تغريدات

سعد معن

راغب عالمة

مكانهما ضمن قائمة أكثر 20
أغنية استماعا ً يف املوسم الصيفي
لعام  ،2021وانضمت إليهما روبي
بأغنيتها الشهرية «حتة تانية» التي
عادت بها إىل الساحة الغنائية بعد
فرتة غياب ليست قصرية يف بداية
املوسم الصيفي.
أما مايا دياب التي انضمت إىل
قائمة األكثر استماعا ً عرب منصة

سبوتيفاي بأغنيتها األخرية
«حطايل روج» ،فدخلت هي األخرى
يف املنافسة الصيفية لتنافس
حماقي عىل املركز األول عرب
املنصة ،بعد أن طرح حماقي أحدث
أعماله الغنائية «عرض مستمر»
وطرح أيضا ً أكثر من أغنية من
ألبومه الغنائي األخري وتص ّدر بها
قائمة األكثر استماعا ً عرب منصة

سبوتيفاي أيضاً.
ودخل محمد حماقي يف قائمة
أفضل األغاني املرصية عرب املنصة
التي أعلنت عنها قبل ساعات،
وضمّ ت أغنيته الحديثة «طالع
موضة» وأغنية «دبلومايس»
لبلقيس فتحي ،وأغنية «كل الناس»
لحسن أبو الروس ،وأغنية «حطايل
روج» ملايا دياب.

هن��اك فرق كب�ير بني الق��ول والفع��ل ..ولدينا
يف وزارة الداخلي��ة ابط��ال ان قال��وا فعلوا ..من
بينهم رجال مكافحة اج��رام بغداد الذين وعدوا
مبالحق��ة اجملرم�ين أينما كانوا ..وه��ا هم اليوم
يوجهون صفعة قوية لعصابة س��رقة نفذت عددا
من عمليات السرقة وأثارت قلق املواطنني.

مبوضوع تش��كيل احلكومة انا شخصيًا بقول انهم
كلهم كذابني ! عم يضحكوا علينا ويستفيدوا من
فرق س��عر الدوالر بني يف حكومة أو ما يف حكومة
! انش��اهلل بكون غلطان ! لكن عندي كل الثقة ان
موضوع تشكيلها ينتظر قرار دولي وليس حملي.

انترشت قبل أيام صورة تجمع لطيفة مع أحمد كرارة شقيق
أمري كرارة؛ ما جعل البعض يردد استعدادها لإلعالن عن عمل
درامي جديد خالل الفرتة القادمة.
أنهت النجمة لطيفة تصوير أغنيتها الجديدة «األستاذ»
بطريقة الفيديو كليب ،وتطرح الكليب عرب قناتها الرسمية
عىل اليوتيوب ،وكان رواد مواقع التواصل االجتماعي قد
تداولوا صورة تجمع لطيفة مع الفنان أحمد كرارة ،وتساءلوا
عن طبيعة التعاون بينهما وهل هو فيلم أو مسلسل ،لكن
املفاجأة هي أن الصورة التي تجمعهما من تصوير كليب
أغنية «األستاذ» ،حيث يشارك كرارة كموديل يف الكليب الذي
أخرجه فادي حداد.
وصورت لطيفة الكليب يف سقارة ويف منطقة األهرامات،
ونرشت بعض الصور من الكليب ،ووصف جمهورها الصور
بـ»عروس قرطاج يف حضن الفراعنة».
وتنقل أغنية «االستاذ» لطيفة نقلة نوعية فيما تقدمه من
محتوى موسيقي ،وهي من كلمات تامر حسني ،وألحان
عزيز الشافعي ،وتوزيع وسام عبداملنعم ،وميكس وماسرت
مهندس الصوت هاني محروس.

كذلك تستعد لطرح عدد آخر من األغنيات الجديدة خالل
الفرتة املقبلة ستفاجئ بها الجمهور قبل نهاية املوسم
الصيفي الحايل.

