
بغداد/ الزوراء:
أك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي والرئي�س االيران�ي ابراهي�م 
رئي�ي، ام�س الثالثاء، أهمي�ة الجهود 
الدبلوماس�ية العراقية يف املنطقة. وذكر 
بي�ان للمكتب االعالمي لرئي�س الوزراء 
تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “ الكاظمي بحث 
مع رئيي العالقات الثنائية بني البلدين 
وعدداً من القضايا ذات االهتمام املشرتك 
باس�مي  التع�ازي  الجانب�ان  وتب�ادل 
ش�عبي البلدي�ن الصديق�ني، بمناس�بة 
حلول أّيام عاش�وراء، وذكرى استشهاد 
اإلمام الحس�ني )عليه الس�الم(”. وبنّي 
“رضورة  االتص�ال:  خ�الل  الكاظم�ي، 
تعزيز العمل الثنائي املشرتك يف مواجهة 

التواص�ل  املنطق�ة، وأهمي�ة  تحدي�ات 
املس�تمر بني مختلف األط�راف؛ لتوثيق 
االس�تقرار، ودع�م التنمية املس�تدامة، 
والتكامل اإلقليم�ي للمنطقة بأكملها”. 
وع�ّ� رئي�ي ع�ن “ ش�كره للكاظمي، 
الع�راق، حكوم�ة وش�عباً، يف  وجه�ود 
اس�تضافة زائ�ري املناس�بات الدينية”، 
فيما أك�د الكاظمي “تمنيات�ه بالتوفيق 
والسداد لرئيي بمناسبة تسّنمه مهامه 
الرئاس�ية”. وع�ّ� رئيي “ع�ن تقديره 
ل�دور الع�راق البارز يف تقري�ب وجهات 
النظر يف املنطقة، والجهود الدبلوماسية 
الت�ي تضطل�ع به�ا الحكوم�ة العراقية 
الس�الم، ومصال�ح ش�عوب  يف خدم�ة 

املنطقة.”

موسكو/ متابعة الزوراء:
قالت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية 
لحماي�ة املس�تهلك “روس بوتريبن�ادزور”: إن 
اللق�اح الوطني الخامس ضد ف�روس كورونا 
املس�تجد، س�يظهر قريبا يف روس�يا.وأضافت 
بوبوفا: “تم يف روسيا االتحادية، تسجيل أربعة 
لقاح�ات وطني�ة، واللقاح الخام�س قادم عىل 
الطريق. هذا األمر س�يعيق انتشار الفروس”.

يف نهاية ش�هر يونيو، قال رينات ماكس�وتوف 
رئي�س مركز “فيكتور” العلمي: إن مؤسس�ته 

قدمت للسلطات املختصة، وثائق تسجيل لقاح 
“أب�ي ف�اك كورون�ا- ن”، املتضم�ن جرعتني، 
وذكر يف وقت الحق أنه من املتوقع تسجيل هذا 
اللقاح الجديد ضد فروس كورونا يف أغسطس. 
وتوجد يف روسيا حاليا، 4 لقاحات وهي:  لقاحا 
“س�بوتنيك – V” و”س�بوتنيك – الي�ت” م�ن 
تصميم مرك�ز “غاماليا” الرويس، وكذلك لقاح 
“كوفيواك” من تصميم مركز “تش�وماكوف”، 
ولق�اح “أبي ف�اك كورونا” م�ن تصميم مركز 

“فيكتور” الرويس.

بغداد/ مصطفى العتابي:
والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
ام�س الثالث�اء، املوق�ف الوبائي 
اليومي لفروس كورونا املستجد 
يف الع�راق، فيم�ا اكدت تس�جيل 

8778 اصاب�ة جدي�دة و75 حالة 
حال�ة.  10477 وش�فاء  وف�اة 
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه 
“ال�زوراء”: ان ع�دد الفحوصات 
املخت�ي�ة لي�وم ام�س: 42223، 

ليصبح ع�دد الفحوصات الكلية: 
ت�م  ان�ه  مبين�ة   ،13831134
تسجيل 8778 اصابة جديدة و75 
حالة وفاة وشفاء 10477 حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الش�فاء 

 ،)90.1%(  1615773 ال�كيل: 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 
1793372، أما عدد الحاالت التي 
تح�ت الع�الج: 157784، يف حني 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 

ح�االت  وع�دد   ،1057 املرك�زة: 
الوفي�ات ال�كيل: 19815، الفت�ة 
اىل ان ع�دد امللقحني لي�وم امس: 
امللقحني  123044، ليصبح ع�دد 

الكيل: 2695291.

كابل/ الزوراء:
اك�د األمني العام لحلف ش�مال األطل�ي »الناتو« 
ينس س�تولتن�غ ان الوضع يف افغانس�تان مقلق 
للغاي�ة ، معربا ع�ن حزنه ملا وصل�ت إليه األمور 
يف أفغانس�تان،وفيما اش�ار الرئي�س االملان�ي اىل 
ان س�يطرة طالب�ان ع�ىل الحكم تمثل ع�ارا عىل 
الدول الغربي�ة، اعلنت حركة طالب�ان عفوا عاما 
عن املس�ؤولني الحكومي�ني ، مؤك�دة :ال نريد أي 
أعداء للحركة داخل أفغانس�تان أو خارجها.وقال 
األمني العام لحلف ش�مال األطلي »الناتو« ينس 
س�تولتن�غ يف مؤتم�ر صحف�ي بش�أن تطورات 
أفغانستان، أن »هدف الناتو كان منع أفغانستان 

م�ن أن تبق�ى م�الذا آمن�ا لإلرهابيني«.وأض�اف 
س�تولتن�غ: »حزي�ن مل�ا وصل�ت إلي�ه األمور يف 
أفغانس�تان«.وانتقد األم�ني العام للحلف »فش�ل 
الس�لطات االفغانية« يف التصدي لطالبان ومنعها 
م�ن الس�يطرة عىل كاب�ل، مدافعا عم�ا قامت به 
قوات الحلف يف البالد.وقال س�تولتن�غ يف مؤتمر 
صحف�ي إن ق�وات االطل�ي »قاتلت بش�جاعة« 
يف أفغانس�تان »لكنها لم تنج�ح يف تأمني البالد«، 
والس�بب »يف نهاية املطاف أن السلطات السياسة 
االفغانية فش�لت يف التصدي لطالبان والتوصل اىل 
حل سلمي«، مؤكدا أن »إخفاق السلطات االفغانية 
هو ما أفىض اىل ما نش�هده اليوم«.من جهته قال 

الرئي�س األملان�ي » ان الص�ور القادم�ة من كابل 
مخزية للغرب وعلينا أن نتش�ارك املس�ؤولية عن 
املأس�اة اإلنس�انية بأفغانس�تان«.واضاف فرانك 
فالرت شتاينمايرإن صور حشود تحاول باستماتة 
الف�رار من العاصمة األفغانية كابل بعد س�يطرة 
حرك�ة طالبان ع�ىل الحكم تمثل ع�ارا عىل الدول 
الغربية.وأضاف ش�تاينماير بعد انهيار الحكومة 
املدعومة من الغرب يف كابل واختفاء قواتها األمنية 
املدربة يف الخارج »نمر بمأس�اة إنس�انية نشرتك 
جميعا يف املس�ؤولية عنها«.وقال شتاينماير الذي 
يع�د منصبه رشفي�ا إىل حد بعي�د يف بيان يف قرص 
الرئاسة األملاني »صور اليأس يف مطار كابل تلحق 

العار بالغ�رب الس�يايس«.وأضاف »علينا اآلن أن 
نق�ف بجانب الذي�ن ندين لهم بعمله�م ودعمهم 
لن�ا«. يف غض�ون ذلك ق�ال، ذبي�ح الل�ه مجاهد، 
املتح�دث باس�م »حركة طالبان«، ام�س الثالثاء: 
إن »طالب�ان ال تري�د أي أع�داء له�ا يف الداخ�ل أو 
الخارج«، مؤكدا أن »اإلمارة اإلس�المية« ال تحمل 
ضغين�ة ألح�د، وفيم�ا أعلن�ت حرك�ة »طالبان« 
عفوا عاما عن املس�ؤولني الحكوميني، وحثت عىل 
»العودة إىل العم�ل«.ويف مؤتمر صحفي من كابل، 
هنأ مجاهد الش�عب األفغاني ع�ىل هذا »النرص«، 

معت�ا أنه »فخر لألمة بأكملها«.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
انتقدت لجن�ة متابعة تنفيذ ال�نامج الحكومي 
والتخطيط االس�رتاتيجي النيابية األمر الوزاري 
رق�م )5(، الذي اصدره وزي�ر املالية عيل عالوي 

مطل�ع الش�هر الحايل بتش�كيل لجن�ة مركزية 
النظ�ام  اصالح�ات  تنفي�ذ  ملتابع�ة  برئاس�ته 
الرضيبي يف الهيئة العامة للرضائب .وقال عضو 
اللجن�ة النائب كاظم الحمام�ي ، ل�« الزوراء »: 

ان » اصالح�ات وزارة املالي�ة تضمنت 11 فقرة 
تمح�ورت ح�ول تحس�ني النظ�ام الرضيب�ي، 
وتعديل إج�راءات الفحص والتدقي�ق يف بيانات 
هيئة الرضائب، واعادة توجيه مدراء أقس�امها 

الرئيسة، وفحص سجالتها ومراجعة حساباتها 
وتعديل مس�اراتها اإلدارية، ومعالجة إخفاقات 

لجان تقدير العقارات ».

انتقادات نيابية إلصالحات وزارة املالية يف اهليئة العامة للضرائب 

»طالبان« تعلن عفوا عاما عن املسؤولني احلكوميني.. وتؤكد: ال نريد أي أعداء للحركة داخل أفغانستان أو خارجها
الرئيس األملاني: سيطرة طالبان على احلكم متثل عارا على الدول الغربية

أمني عام الناتو: الوضع يف افغانستان مقلق للغاية وحزين ملا وصلت إليه األمور 

نيوزيلندا/ متابعة الزوراء:
أعلنت نيوزيلندا، امس الثالثاء، فرض إغالق 
ع�ام بص�ورة مفاجئة، وذلك بع�د أن ثبتت 
إصاب�ة رجل بف�روس كورون�ا، وهي أول 
حالة إصابة بالفروس تس�جل بالبالد منذ 
6 أش�هر.وقالت رئيس�ة الوزراء، جاسيندا 
أرديرن: إن أصعب قواعد اإلغالق “املستوى 
4” س�يتم فرضه�ا وه�ي تش�مل إغ�الق 
امل�دارس واملكاتب وجميع األعمال مع بقاء 
الخدم�ات األساس�ية فقط قيد التش�غيل.

وبحسب املعلومات، فإن اإلصابة سجلت يف 
مدنية أوكالند، وسيتم إغالقها ملدة أسبوع، 
ومدين�ة كورومانديل التي زارها الش�خص 
املص�اب س�يتم أيضا إغالقها ملدة أس�بوع. 
يف ح�ني أن بقية البالد س�تكون مغلقة ملدة 
ثالث�ة أيام.وتق�ول الس�لطات إنه�ا تدرس 
فرضي�ة أن تكون الحال�ة الجديدة هي من 
متغر”دلتا” األكثر عدوى من كورونا.يذكر 
أن�ه تم تطعيم حوايل ٪20 فقط من س�كان 

نيوزيلندا بشكل كامل.

النيجر/ متابعة الزوراء:
أفادت مص�ادر محلية يف غ�رب النيجر ب�أن 37 مدنيا 
عىل األقل بينهم أطفال ونس�اء قتلوا يف هجوم يش�تبه 
يف أن مس�لحني ش�نوه يف منطقة تيالبري القريبة من 
مايل.وقال مسؤول محيل: “وقع الهجوم يف داري- داي، 
ونفذه رجال مسلحون كانوا عىل دراجات نارية، قاموا 
بإط�الق النار عىل أش�خاص كانوا يزرع�ون األرض”.
وأض�اف: “الحصيلة مرتفعة م�ع 37 قتيال بينهم أربع 
نساء و13 قارصا”.وش�هدت قرية “داري-داي”، التي 
تبع�د 40 كيلوم�رتا رشق�ي بل�دة بانيبانغ�و هجمات 

س�ابقة، ففي مارس املايض، شن مس�لحون هجمات 
ع�دة عىل س�يارات عائ�دة من الس�وق األس�بوعية يف 
بانيبنغو، وباملثل قتلوا سكانا وأحرقوا سيارات ومخازن 
الحبوب، وبلغت حصيلة هذه الهجمات 66 قتيال.وكثف 
املس�لحون االعتداءات الدموية ض�د املدنيني يف منطقة 
بانيبانغ�و منذ بداية العام الج�اري، وهي منطقة غر 
ساحلية يف ش�مال رشق منطقة تيالبري، وتقع داخل 
ما يس�مى منطقة الحدود الثالثة بني النيجر وبوركينا 
فاس�و ومايل، حيث ش�هدت هجمات دامية لجماعات 

إرهابية مرتبطة “بالقاعدة” و”داعش”.

أمانة جملس الوزراء لـ          : جملس األعمال العراقي - السعودي يهدف لفتح آفاق التعاون االستثماري والتجاري بني البلدين
أعلنت تفاصيل خطط احلكومة للنهوض بالواقع اخلدمي لبغداد

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
عن الهدف من تش�كيل مجلس االعمال 
العراق�ي الس�عودي، وفيما اك�دت انه 
س�يفتح اف�اق التع�اون االس�تثماري 
والتجاري ب�ني البلدين، اعلنت تفاصيل 
خط�ط الحكوم�ة للنه�وض بالواق�ع 

الخدمي للعاصمة بغداد.
وق�ال املتح�دث باس�م االمان�ة العامة 
يف  مجي�د،  حي�در  ال�وزراء،  ملجل�س 
“مجل�س  ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث 
ه�و  الس�عودي   - العراق�ي  االعم�ال 
التنس�يقي  املجل�س  مخرج�ات  اح�د 
ه�ذا  ان  مبين�ا:  الس�عودي.  العراق�ي 
املجل�س يضم عددا من رج�ال االعمال 
العراقيني، وايضا يقابله رجال االعمال 
الس�عوديون .واض�اف: ان اله�دف من 
تش�كيل املجل�س ه�و ادام�ة التواصل 
والعالق�ات التجارية واالقتصادية فيما 
بني رج�ال االعمال لجمهوري�ة العراق 
واململكة العربية الس�عودية وفتح افاق 
للتعاون االس�تثماري واقامة املشاريع 
االس�تثمارية بني البلدين .وبشأن ملف 
الخدمات، اوضح مجيد: ان هنالك توجها 
من قب�ل الحكومة العراقي�ة لالهتمام 
بملف الخدم�ات لكونه يعد من امللفات 
الحيوية واملهمة. الفتا اىل: ان الحكومة 
وضعت مل�ف الخدمات م�ن اولوياتها 
الوزاري.واش�ار  ومن ضمن برنامجها 
اىل ان “هنال�ك خططا مس�تقبلية فيما 

يخ�ص العاصمة بغداد، حي�ث اتخذت 
امانة بغداد خط�وات متقدمة من اجل 
اعمار العاصم�ة وادامة البنى التحتية، 
اضاف�ة اىل ان هن�اك مش�اريع اخ�رى 
سواء وزارية حكومية او استثمارية يف 
بغداد واملحافظ�ات والعمل جار عليها.
وتاب�ع: ان هنالك الكثر من املش�اريع 

قي�د االنجاز، وهنالك مش�اريع وصلت 
لنس�ب انج�از متقدم�ة، فض�ال ع�ن 
وجود خط�ة جديدة إلعم�ار محافظة 
بغداد. مبين�ا: ان هناك مرشوع تطوير 
مدينة الص�در ومرشوع تطوير مداخل 
بغ�داد، وهن�اك مش�اريع اس�تثمارية 
كمدين�ة الرفي�ل االس�تثمارية وغرها 

من املشاريع الحكومية واالستثمارية.
وكان مجلس االعمال العراقي السعودي 
قد عقد جلس�ته االحد املايض برئاس�ة 
وزي�ر املالي�ة عيل عب�د االم�ر عالوي.
وذك�ر عالوي، خ�الل انعق�اد )مجلس 
األعم�ال العراقي الس�عودي املش�رتك( 
يف بيان لألمان�ة العامة ملجلس الوزراء: 

ان الحكوم�ة العراقّي�ة هدف�ت، وم�ن 
خ�الل الورقة البيضاء، إىل وضع الواقع 
االقتص�ادي عىل املس�ار الذي يس�مح 
للدول�ة أن تتخ�ذ الخط�وات املناس�بة 
لتطويره إىل اقتصاد ديناميكي متنوع، 
يخلق الفرص الحقيقّية للعيش الكريم 
للمواطنني.وأض�اف: أن املجلس يهدف 
إىل دعم وتعزيز العالق�ات االقتصادّية، 
وزي�ادة حج�م األعمال ب�ني جمهورية 
الع�راق واململك�ة العربّية الس�عودّية، 
وبن�اًء ع�ىل رغب�ة وحاج�ة الجانبني، 
ت�م تش�كيل مجل�س رج�ال األعم�ال 
املش�رتك، الذي س�يكفل نم�و التعاون 
القائم وزيادة التفاعل بني ممثيل قّطاع 
األعمال االقتصادي، يف س�بيل تنش�يط 
حجم املعام�الت التجاري�ة والصناعّية 
أوض�ح  جهت�ه،  واالس�تثمارّية.من 
املنس�ق الوطني للمجلس، األمني العام 
ملجلس الوزراء، حمي�د نعيم الغزي: أن 
الحكوم�ة العراقّي�ة انتهجت سياس�ة 
فتح آفاق التعاون عىل املحيطني العربي 
وال�دويل، يف كل املج�االت، ووضعته من 
ضمن أولوياته�ا يف برنامجها الوزاري، 
م�ن أجل النهوض بالواق�ع االقتصادي 
والزراع�ي  والصناع�ي  والتج�اري 
للعراق.وش�هد جدول األعمال للمجلس 
ممارس�ة ديمقراطّي�ة النتخاب رئيس 
ونائب�ني ملجل�س األعم�ال، فض�اًل عن 
عرض ومناقش�ة للمش�اريع املقرتحة 

من أعضاء املجلس.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
املسلحة،  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  أكد 
محاولة  إحباط  الثالثاء،  امس  رسول،  يحيى 
دياىل. يف  الكهربائية  الطاقة  نقل  أبراج  استهداف 

وقال رسول يف بيان تلقته »الزوراء«: انه »بناًء عىل 
األوىل  املشاة  فرقة  تمكنت  استخبارية  معلومات 
الطاقة  نقل  أبراج  استهداف  محاولة  احباط  من 
رشعت  »القوة  ان  يف  دياىل«.واضاف  الكهربائية 
من  نار  إلطالق  وتعرضت  االبراج  مكان  بتطويق 
هذا  عىل  القوة  ردت  وقد  مسلحة،  مجموعة  قبل 
احد  وقتل  املجموعة  هذه  مع  واالشتباك  التعرض 

االرهابيني«.

إحباط حماولة استهداف أبراج نقل 
الطاقة الكهربائية يف دياىل

الكاظمي ورئيسي يؤكدان أهمية اجلهود 
الدبلوماسية العراقية يف املنطقة

لقاح روسي خامس ضد فريوس كورونا 
سيظهر قريبا

إغالق عام يف نيوزيلندا بعد تسجيل 
إصابة واحدة بكورونا

النيجر.. مقتل 37 شخصا على األقل يف هجوم 
ملسلحني قرب احلدود مع مالي

رئيس اجلمهورية يعلن تقديم أول مشروع قانون عقوبات جديد يف البلد منذ 50 عامًا

االخريةإياد راضي يكذب شائعة وفاته »بالثالثة« ويتهم ضعاف النفوس بالوقوف خلفها

ص 2

تعطيل الدوام الرمسي غدا اخلميس  
مبناسبة العاشر من حمرم

املفوضية: ال أموال كافية لنصب 
كامريات داخل املراكز االنتخابية

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء، 
ام�س الثالث�اء، تعطي�ل ال�دوام الرس�مي 
غدا الخميس بمناس�بة العارش من محرم 
الحرام.وذك�رت االمان�ة العام�ة يف بي�ان 
تلقته »الزوراء«: ان�ه »تقّرر تعطيل الدوام 
الرس�مي، لي�وم الخميس، املواف�ق 19 آب 
2021، ملناس�بة العارش من املحرم الحرام، 
للع�ام 1443 ه�، ذكرى استش�هاد اإلمام 
الحسني )عليه السالم(.كما قررت حكومة 

اقلي�م كردس�تان، ام�س الثالث�اء، تعطيل 
الدوام الرس�مي غدا الخميس.وقال مصدر 
محيل ان »حكومة اقليم كردس�تان قررت 
تعطي�ل الدوام الرس�مي يف جميع دوائرها 
الرس�مية غ�دا الخميس بمناس�بة ذكرى 
عاش�وراء«.يذكر ان عددا م�ن املحافظات 
العراقي�ة، بينها كربالء املقدس�ة والنجف 
االرشف قررت، امس الثالثاء، تعطيل الدوام 
الرس�مي الي�وم االربع�اء وغ�دا الخميس 

بمناسبة تاسوعاء وعاشوراء.

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت املفوضية العلي�ا لالنتخابات، امس 
الثالث�اء، رشوط تقدي�م الش�كاوى خ�الل 
االنتخاب�ات، فيم�ا أش�ارت اىل أن املراقبني 
الدولي�ني ال يح�ق له�م تقدي�م ش�كاوى.
وقال�ت املتحدثة باس�م املفوضي�ة، جمانة 
الغ�الي، يف ترصيح صحفي: إن “املفوضية 
تمتل�ك أكثر م�ن 60 ألف محط�ة انتخابية 
تنقس�م ب�ني التصويت الخ�اص وتصويت 
والتصوي�ت  الس�جون  ون�زالء  النازح�ني 
الع�ام، وبالت�ايل إمكانية توف�ر كامرات يف 
كل محط�ة س�يكون انفاقاً مالي�اً كبراً”، 

الفتة اىل أن “امليزاني�ة االنتخابية ال تتحمل 
ه�ذه االمكاني�ة املالية ل�زرع الكامرات يف 
كل محط�ة انتخابية”.وأضافت أن “وجود 
املراقبني املحليني ووكالء األحزاب السياسية 
واالعالميني يع�دون جميعهم مراقبني عىل 
“وكالء  أن  مبين�ة  االنتخابي�ة”،  العملي�ة 
األح�زاب السياس�ية والناخب�ني يحق لهم 
تقديم ش�كوى يف حال وج�ود أي خروقات 
يوم االقرتاع ب�رشط ثبوت األدلة عىل ذلك”.

وأش�ارت اىل أن “املراقب�ني الدوليني ال يحق 
له�م الش�كوى، وأن عمله�م يقت�رص عىل 
تقديم التقارير للجهة التي ينتمون إليها”.

العراق يسجل ارتفاعا بوفيات كورونا وعدد امللقحني الكلي يتخطى املليونني و695 ألفًا
بعد تسجيل 8778 إصابة و75 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
ع�  للمواطنني  االنرتنت  خدمة  بأسعار  زي�ادة  أية  وج�ود  االتصاالت  وزارة  نفت 
ترصيح  يف  املشهداني،  رعد  ال�وزارة،  باسم  الرسمي  املتحدث  الخدمة.وأكد  رشكات 
الوزارة للخدمة ع� رفد هذه الرشكات بلمدات فائقة الرسعة خالل  صحفي: »دعم 
االشهر االخرة، لتحسني جودة الخدمة وزيادة رسعتها«. واشار اىل »وجود إقبال كبر 
عىل مرشوع }الفاي� تو هوم{ الذي اعتمد بمناطق الكرخ، كونه يوفر خدمات االنرتنت 
واالتصاالت بأسعار مدعومة«.ونوه اىل ان »املرشوع الوطني لالنرتنت والكيبل الضوئي 

يعمالن بشكل جيد بمنطقة زيونة، ومن املؤمل تعميم خدمته بني مناطق الرصافة«.
خدمات  بتقديم  املستمرة  الحكومية  ال�وع�ود  م�ن  ال�رغ�م  وع�ل�ى  انه  اىل  يشار 
افضل، ال يزال العراق االس�وأ اقليميا يف خدمات االنرتنت، يف وق�ت، يقرتب فيه عدد من 

ال�دول من الدخول يف خدمات الجيل الخامس.

االتصاالت تنفي وجود زيادة بأسعار 
االنرتنت

جانب من رفع التجاوزات يف شارع املشاتل باالعظمية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



أكد أن القانون راعى االتفاقات واملعاهدات الدولية كافة

طالبت الواليات املتحدة بسحب قواتها من أفغانستان يف 11 سبتمرب

صاحل يعلن تقديم أول مشروع قانون عقوبات جديد يف 
البلد منذ 50 عامًا

“طالبان” تعلن عفوا عاما عن املسؤولني احلكوميني.. وتؤكد: ال نريد أي أعداء للحركة داخل أفغانستان أو خارجها

انتقادات نيابية إلصالحات وزارة املالية يف اهليئة العامة للضرائب 

نقابة الصحفيني تقرر إيقاف 
العمل اإلداري فيها ملدة أسبوع

التجارة حتدد موعد طبع البطاقة التموينية 
اإللكرتونية والفئات املشمولة بها

النجار: نينوى تتمتع مبقومات 
جاذبة لالستثمار

بغداد/ الزوراء:

برهم  الجمهورية  رئيس  اعلن 

أول  تقديم  الثالثاء،  امس  صالح، 

جديد  عقوبات  قانون  مرشوع 

لتحديث  عاماً   50 منذ  البلد  يف 

ومواكبًة  القانونية  املنظومة 

للتطورات وجعل العراق يف مصاف 

الدويل،  بالقانون  امللتزمة  الدول 

فيه  جرى  القانون  ان  اكد  فيما 

واملعاهدات  االتفاقات  مراعاة 

الدولية كافة.

لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 

تلقته  بيان  يف  الجمهورية 

موّسع،  اجتماع  يف  انه  “الزوراء”: 

برهم  الجمهورية  رئيس  قدم 

ببغداد،  السالم  قرص  يف  صالح، 

الجديد  العقوبات  قانون  مرشوع 

من  واملُقدَّم  النواب،  مجلس  إىل 

رئاسة  إىل  األعىل  القضاء  مجلس 

التعاون  سياق  يف  الجمهورية 

ومجلس  الجمهورية  رئاسة  بني 

ترشيع  بمجال  األعىل  القضاء 

تطورات  تقتضيها  التي  القوانني 

قانون  محل  ليحل  العرص، 

ومستنداً   ،1969 لسنة  العقوبات 

القانونية  الصياغة  حيث  من 

واملواءمة مع الترشيعات العراقية 

للدستور،  انتهاكه  وعدم  النافذة 

وعدم تعارضه مع املواثيق الدولية، 

مستهدفاً تحقيق األمن والتضامن 

واالستقرار.

النائب  ضم  االجتماع  ان  واضاف: 

النواب  مجلس  لرئيس  األول 

القانونية  واللجنة  الكعبي  حسن 

ورئيس  املحامني  ونقيب  النيابية، 

العراقيني وعدداً  الحقوقيني  اتحاد 

القانونيني  والفقهاء  الخرباء  من 

ومجموعًة من األكاديميني أساتذة 

القانون يف الجامعات العراقية.

وقال الرئيس برهم صالح، بحسب 

البيان: إن مرشوع القانون الجديد 

خمسني  منذ  األشمل  التعديل  يُعد 

عاماً عىل قانون العقوبات العراقي 

التي  وتعديالته   1969 لسنة 

أُجرَيْت عليه من قبل مجلس قيادة 

الثورة املنحل واألوامر الصادرة من 

إىل  املؤقتة، مشرياً  االئتالف  سلطة 

القضاء  مجلس  تبناه  املرشوع  أن 

األعىل وتم استشارة مجلس الدولة 

فيه، بينما عملت هيئة املستشارين 

من  عليه  الجمهورية  رئاسة  يف 

الكفاءات  من  االستفادة  خالل 

العراقية والدوائر الفقهية املختلفة 

مع  تتالءم  صيغة  إىل  للوصول 

الوضع الجديد يف العراق.

وأضاف: لقد حدثت يف العراق خالل 

كربى،  تحوالت  املاضية  العقود 

وقانون  القانونية  منظومته  لكن 

لم  إطار  بقي يف  العقوبات تحديداً 

يف  حدثت  التي  التطورات  يواكب 

املجتمع  ويف  السياسية  املنظومة 

العراقي، الفتاً إىل أن من أبرز معالم 

النصوص  وضع  الجديد  القانون 

جرائم  ملكافحة  الرادعة  العقابية 

الفساد املايل واإلداري ومنع اإلفالت 

برّد  املختلسني  وإلزام  العقاب  من 

وتشديد  األفعال  وتجريم  األموال، 

العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد 

االقتصاد الوطني، كما أن القانون 

يويل اهتماماً بالغاً بحماية األرسة 

وتجريم األفعال املرتكبة ضدها.

مرشوع  أن  الرئيس  أّكد  كما 

فيه مراعاة  الجديد جرى  القانون 

الدولية  واملعاهدات  االتفاقات 

صادق  التي  تلك  خصوصاً  كافة، 

جزءاً  باعتبارها  العراق  عليها 

خالل  ومن  الوطني  القانون  من 

والصليب  املتحدة  األمم  استشارة 

األحمر، وستكون له تبعات إيجابية 

الدول  مصاف  يف  العراق  تجعل 

امللتزمة بالقانون الدويل واملقاييس 

الدولية املتعلقة بالجريمة والعقاب 

والتجاوزات  الشخصية  والحريات 

التي تحدث يف املجتمع.

أن  إىل  الجمهورية  رئيس  وأشار 

وتطوٌر  حدث  القانون  مرشوع 

مهٌم وانطالقة ملعالجة إرث يتطلب 

العراق  أن  عىل  مشدداً  املعالجة، 

يكون  أن  ويجب  يكون  أن  يريد 

متوائماً مع املنظومة الدولية يف ما 

يتعلق بهذه املفاهيم املهمة.

كابل/ الزوراء:
األطليس  شمال  لحلف  العام  األمني  اكد 
يف  الوضع  ان  ستولتنربغ  ينس  “الناتو” 
افغانستان مقلق للغاية ، معربا عن حزنه 

ملا وصلت إليه األمور يف أفغانستان
،وفيما اشار الرئيس االملاني اىل ان سيطرة 
الدول  عىل  عارا  تمثل  الحكم  عىل  طالبان 
عاما  عفوا  طالبان  حركة  اعلنت  الغربية، 
:ال  مؤكدة   ، الحكوميني  املسؤولني  عن 
نريد أي أعداء للحركة داخل أفغانستان أو 

خارجها.
األطليس  شمال  لحلف  العام  األمني  وقال 
“الناتو” ينس ستولتنربغ يف مؤتمر صحفي 
بشأن تطورات أفغانستان، أن “هدف الناتو 
كان منع أفغانستان من أن تبقى مالذا آمنا 
لإلرهابيني”.وأضاف ستولتنربغ: “حزين ملا 

وصلت إليه األمور يف أفغانستان”.
وانتقد األمني العام للحلف “فشل السلطات 
االفغانية” يف التصدي لطالبان ومنعها من 
به  قامت  مدافعا عما  كابل،  السيطرة عىل 

قوات الحلف يف البالد.
وقال ستولتنربغ يف مؤتمر صحفي إن قوات 
أفغانستان  يف  بشجاعة”  “قاتلت  االطليس 
“لكنها لم تنجح يف تأمني البالد”، والسبب 
السياسة  السلطات  أن  املطاف  نهاية  “يف 
لطالبان  التصدي  يف  فشلت  االفغانية 
والتوصل اىل حل سلمي”، مؤكدا أن “إخفاق 
ما  اىل  أفىض  ما  هو  االفغانية  السلطات 

نشهده اليوم”.
من جهته قال الرئيس األملاني “ ان الصور 
القادمة من كابل مخزية للغرب وعلينا أن 
اإلنسانية  املأساة  عن  املسؤولية  نتشارك 

بأفغانستان”.
صور  شتاينمايرإن  فالرت  فرانك  واضاف 
من  الفرار  باستماتة  تحاول  حشود 
العاصمة األفغانية كابل بعد سيطرة حركة 
الدول  عىل  عارا  تمثل  الحكم  عىل  طالبان 

الغربية.
الحكومة  انهيار  بعد  شتاينماير  وأضاف 
املدعومة من الغرب يف كابل واختفاء قواتها 
بمأساة  “نمر  الخارج  يف  املدربة  األمنية 
املسؤولية  يف  جميعا  نشرتك  إنسانية 

عنها”.
رشفيا  منصبه  يعد  الذي  شتاينماير  وقال 
إىل حد بعيد يف بيان يف قرص الرئاسة األملاني 
العار  تلحق  كابل  مطار  يف  اليأس  “صور 

بالغرب السيايس”.
الذين  بجانب  نقف  أن  اآلن  “علينا  وأضاف 

ندين لهم بعملهم ودعمهم لنا”.
مجاهد،  الله  ذبيح  قال،  ذلك  غضون  يف 
امس  طالبان”،  “حركة  باسم  املتحدث 
لها  أعداء  أي  تريد  ال  “طالبان  إن  الثالثاء: 
“اإلمارة  أن  مؤكدا  الخارج”،  أو  الداخل  يف 
وفيما  ألحد،  ضغينة  تحمل  ال  اإلسالمية” 
عن  عاما  عفوا  “طالبان”  حركة  أعلنت 
املسؤولني الحكوميني، وحثت عىل “العودة 

إىل العمل”.
مجاهد  هنأ  كابل،  من  صحفي  مؤتمر  ويف 
الشعب األفغاني عىل هذا “النرص”، معتربا 

أنه “فخر لألمة بأكملها”.
وشدد عىل أنه “لن يتعرض أي شخص من 
لألذى”،  الدويل  املجتمع  أو  املتحدة  الواليات 
مشريا إىل أن “االتصاالت مع الدول األخرى 

ستستمر”.
وأكد أن “اإلمارة اإلسالمية ملتزمة بالحفاظ 
الرشيعة..  إطار  يف  املرأة  حقوق  عىل 
سُيسمح للمرأة بالعمل والدراسة وستكون 
إطار  يف  ولكن  املجتمع  يف  للغاية  نشطة 
هي  “أمتنا  مضيفا:  اإلسالمية”،  الرشيعة 
عاما   20 قبل  ذلك  كان  سواء  مسلمة  أمة 
أو اآلن، ولكن عندما يصل األمر إىل مرحلة 
اآلن  بيننا  بالطبع هناك فرق كبري  النضج، 

وقبل 20 عاما”.
يف  العمل  اإلعالم  لوسائل  “يمكن  إنه  وقال 
ضوء اإلطار الثقايف لنا”، معلنا “العفو عن 
عاما”،  لـ20  حاربونا  الذين  الجنود  آالف 
مبينا أن “مفاوضات السالم تجري منذ 18 
شهرا ولدينا فريق قوي يف قطر لكن بعض 

دعاة الحرب عبثوا به”.
كما أعلنت حركة “طالبان” عفوا عاما عن 
املسؤولني الحكوميني، وحثت عىل “العودة 
إىل العمل”، بحسب وكالة “فرانس برس”. 

وجاء ذلك بعد دخول “طالبان”، املحظورة 
أعقاب  يف  األفغانية  العاصمة  روسيا،  يف 
البالد  رئيس  ومغادرة  الحكومة  انهيار 
أرشف غني للقرص الرئايس إىل خارج البالد، 
أيديهم  ليضع مقاتلو “طالبان” عقب ذلك 

عىل القرص، ويسيطروا عىل العاصمة.
بسط  عن  أعلنت  قد  “طالبان”  كانت  كما 
سيطرتها عىل أفغانستان بالكامل وانتقال 
إدارة البالد حتى اتضاح نظام الحكم فيها 
إىل مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، 

حامد  السابق  األفغاني  الرئيس  بينهم 
للمصالحة  األعىل  املجلس  ورئيس  كرزاي 

الوطنية عبد الله عبد الله.
حركة  يف  رفيع  مسؤول  حث  ذلك  اىل 
إكمال  عىل  املتحدة  الواليات  “طالبان” 
عملية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 
الحركة  التزام  مؤكدا  املقبل،  سبتمرب   11

بعدم مهاجمة القوات املنسحبة.
سهيل  “طالبان”  باسم  املتحدث  وقال 
شاهني يف حديث لقناة “سكاي نيوز”، امس 
الثالثاء: “لقد أعلنوا أنهم سيسحبون قواتهم 
الحادي عرش من سبتمرب. فإذن يجب  قبل 
ملتزمون  ونحن  قواتهم،  كل  سحب  عليهم 

بعدم مهاجمتهم. ولم نهاجمهم”.
قطع  مثل  األفغانية،  األمن  قوات  وانهارت 
عىل  وتدريبها  بناؤها  تم  التي  “الدومينو”، 
 83 بلغت  بتكلفة  الزمان،  مدار عقدين من 
مليار دوالر، ويف بعض الحاالت، دون إطالق 
النهائي  املستفيد  ليصبح  واحدة،  رصاصة 

من االستثمار األمريكي هو طالبان.
طالبان  تستويل  لم  “تايم”،  ملجلة  ووفقا 
عىل القوة السياسية األفغانية فقط، ولكن 
والتسليحية  العسكرية  القوة  عىل  أيضا 
“طبق  عىل  املتحدة  الواليات  قدمتها  التي 
البنادق  من  اإلرهابية،  للحركة  ذهب”  من 

والذخرية واملروحيات.

واستولت طالبان عىل مجموعة من املعدات 
مراكز  اجتاحوا  عندما  الحديثة،  العسكرية 
الدفاع عن  التي فشلت يف  األفغانية  القوات 

مراكز املقاطعات.
وتبع ذلك مكاسب أكرب، بما يف ذلك الطائرات 
عىل  طالبان  سيطرت  عندما  املقاتلة، 
العسكرية  والقواعد  املقاطعات  عواصم 
عىل  االستيالء  وتصدرها  مذهلة،  برسعة 

أكرب جائزة، العاصمة كابل.
تراكم  أن  أمريكي،  دفاعي  مسؤول  وأكد 
التي  األفغانية  للمعدات  املفاجئ  طالبان 
جدا”،  “ضخم  املتحدة  الواليات  قدمتها 

حسب مجلة “تايم”.
لسوء  محرجة  نتيجة  الرتاجع  هذا  ويعد 
األفغانية،  الحكومية  القوات  جدوى  تقدير 
وكاالت  وكذلك  األمريكي،  الجيش  قبل  من 
يف  اختارت  التي  األمريكية،  االستخبارات 
وأسلحتها  مركباتها  تسليم  الحاالت  بعض 

بدال من القتال.
فشل  العسكريون  املحللون  يدرس  وبينما 
ورشطة  جيش  إنتاج  يف  املتحدة  الواليات 
انهيارهما،  وأسباب  مستدامني  أفغانيني 
تختلف  وال  واضحة  األساسية  األبعاد  تبدو 

عما حدث يف العراق.
بأسلحة  ومجهزة  جوفاء،  كانت  فالقوات 
متفوقة ولكنها تفتقر إىل حد كبري للمكون 

األسايس وهو “الدافع القتايل”.
باسم  املتحدثني  كبري  كريبي،  جون  وقال 
الدفاع األمريكي لويد أوستن، االثنني:  وزير 
اإلرادة... ال يمكنك  “املال ال يستطيع رشاء 

رشاء القيادة”.
متقاعد  مالزم  وهو  لوت،  دوج  وقال 
اسرتاتيجية  توجيه  يف  ساعد  بالجيش 
الحرب األفغانية خالل إدارتي جورج بوش 
األفغان  عليه  حصل  ما  إن  أوباما،  وباراك 
من موارد ملموسة، يفتقرون إليه يف املوارد 

غري امللموسة، وهي األكثر أهمية.
العوامل  الحرب،  “خالل  لوت:  وقال 
املادية..  العوامل  عىل  تهيمن  األخالقية 
والقيادة، وتماسك  واالنضباط،  املعنويات، 
القوات  عدد  من  حسما  أكثر  الوحدة، 
أفغانستان،  يف  غرباء  بصفتنا  واملعدات. 
يمكننا توفري العتاد، لكن األفغان فقط هم 
القادرون عىل توفري العوامل األخالقية غري 

امللموسة “.
عىل النقيض من ذلك، أثبت متمردو طالبان 
قوة  وال  تطورا  أقل  وأسلحة  أقل،  بأعداد 

جوية، أنهم قوة متفوقة.
دوالر  مليار   145 من  يقرب  ما  بني  ومن 
محاولة  عىل  األمريكية  الحكومة  أنفقتها 
تخصيص  تم  أفغانستان،  بناء  إعادة 
83 مليار دوالر لتطوير ودعم قوات  حوايل 

املفتش  ملكتب  وفقا  والرشطة،  الجيش 
أفغانستان،  إعمار  بإعادة  الخاص  العام 
وهو جهاز رقابي أنشأه الكونغرس وتتبع 

الحرب.
أنفقت  دوالر،  مليار   145 ملبلغ  وباإلضافة 
الحرب  خوض  يف  دوالر  مليار   837 أمريكا 
أكتوبر  يف  بغزو  بدأت  التي  أفغانستان،  يف 

.2001
يف  املستثمر  دوالر  مليار   83 مبلغ  ويعترب 
هو  عاما،   20 مدى  عىل  األفغانية  القوات 
املايض  العام  ميزانية  يقرب من ضعف  ما 
لكامل مشاة البحرية األمريكية، وهو أكثر 
بقليل مما خصصته واشنطن العام املايض 
مليون   40 لنحو  الطعام  قسائم  ملساعدة 

أمريكي خالل أزمة كورونا.
ويف نهاية األمر، استثمار عرشات املليارات، 
التي  طالبان،  حركة  صالح  يف  سيصب 
والطائرات  األسلحة  كل  من  ستستفيد 
جديدا  فصال  لرتسم  والتجهيزات،  واملراكز 

“مرعبا” يف املنطقة.
الرئيس  قال  لألمريكيني  خطابه  يف 
عن  خرج  أن  بعد  بايدن،  جو  األمريكي 
يف  األوضاع  تطورات  بخصوص  صمته 
أفغانستان إثر سقوطها الرسيع واملفاجئ 
يف يد حركة طالبان، إن الواليات املتحدة لم 
تكن لتستقر يف أفغانستان لألبد وأنه كان 
السابق  الرئيس  أبرمه  الذي  االتفاق  يتبع 
القوات  لسحب  طالبان  مع  ترامب  دونالد 
األمريكية. وشدد بايدن عىل أنه ليس نادما 

عىل تنفيذ قرار االنسحاب.
وكان الرئيس األمريكي قد لزم الصمت منذ 
البالد  عىل  طالبان  سيطرة  مع  عدة  أيام 
الذين  األمريكيني  واستمرار عمليات إجالء 

ال يزالون هناك.
ودافع الرئيس األمريكي جو بايدن عن قرار 
أفغانستان،  املّتحدة من  الواليات  انسحاب 
ومشّدداً  السياسة  بهذه  تمّسكه  مؤّكداً 
عىل أّن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد 
يف  بايدن  وقال  الحرب.  من  سنة   20 بعد 
بعد  قراري.  وراء  بقوة  أقف  “أنا  خطابه 
20 عاماً، تعلّمت بالطريقة الصعبة أّنه لن 
القوات  أبداً وقت جّيد لسحب  يكون هناك 
أّن  وأضاف  أفغانستان.  من  األمريكية” 
أفغانستان  يف  لبالده  القومية  املصلحة 
حول  دوماً  تتمحور  أسايس  بشكل  كانت 
بهجمات  املتحدة  الواليات  استهداف  منع 

إرهابية انطالقاً من البلد الغارق يف الحرب، 
لم  أفغانستان  يف  “املهمة  أّن  عىل  مشّدداً 

تكن يوماً بناء دولة”.
للفرار  الساعني  املدنيني  ألوف  واحتشد 
اإلثنني، مما  أفغانستان بمطار كابول  من 
عمليات  تعليق  إىل  األمريكي  الجيش  دفع 
الواليات  تعرضت  حني  يف  موقتا  اإلجالء 
املتحدة النتقادات متزايدة يف الداخل بسبب 

انسحابها من البالد.
وتعّهد بايدن بإعطاء األولوية للطريقة التي 
األفغانيات  والفتيات  النساء  بها  ستعاَمل 
تحت حكم طالبان بعد أن أتاح االنسحاب 
للمتمرّدين  أفغانستان  من  األمريكي 
اإلسالميني العودة إىل السلطة يف هذا البلد. 
الصوت  برفع  نستمر  “سوف  بايدن  وقال 
للشعب  األساسية  الحقوق  بشأن  عالياً 

األفغاني والنساء والفتيات”.
التي  املتشّددة  بايدن حركة طالبان  وتوّعد 
مدّمر”  بـ”رّد  أفغانستان  عىل  سيطرت 
عملية  للخطر  عرّضت  أو  عرقلت  هي  إن 
آلالف  كابول  مطار  عرب  الحاصلة  اإلجالء 
واملرتجمني  األمريكيني  الدبلوماسيني 

األفغان. 
هجوم  أّي  وقع  حال  يف  إّنه  بايدن  وقال 
“رسيعاً  سيكون  املّتحدة  الواليات  رّد  فإّن 
وقوّياً”. وأضاف “سندافع عن أناسنا بقوة 

مدّمرة إذا لزم األمر”.
اعترب  حادة  النتقادات  بايدن  وتعرّض 
القوات  انسحاب  إدارة  أنه أساء  مطلقوها 
املتحدة  الواليات  دفع  مما  األمريكية 
وإجالء  سفارتها  إخالء  إىل  للمسارعة 
قبل  قلّل  قد  الرئيس  كان  بعدما  رعاياها، 
شهر من أهمية املخاوف من سقوط رسيع 

للحكومة األفغانية.
وأقر الرئيس بأّن الحكومة األفغانية انهارت 
من  الرغم  عىل  املتوّقع،  من  أرسع  بشكل 
األمريكيني  الجنود  قرار سحب  دفاعه عن 
دائماً  “تعّهدت  بايدن  وقال  البلد.  هذا  من 
معه.  رصيحاً  أكون  أن  األمريكي  للشعب 
الحقيقة هي أّن هذا حدث أرسع بكثري من 
الحكومة  انهيار  إىل  إشارة  يف  تقديراتنا”، 
فرصة  كّل  “أعطيناهم  وأضاف  األفغانية. 
إعطاؤهم  يمكننا  ال  مستقبلهم.  لتقرير 

اإلرادة للقتال من أجل مستقبلهم”.
قواتنا  من  ألطلب  يكن  لم  إنه  قائال  وتابع 

القتال بال نهاية يف حرب أهلية يف بلد آخر.

الزوراء/ يوسف سلمـان:

انتقدت لجنة متابعة تنفيذ الربنامج الحكومي 

األمر   ، النيابية  االسرتاتيجي  والتخطيط 

املالية  وزير  اصدره  الذي   ،)5( رقم  الوزاري 

عيل عالوي مطلع الشهر الحايل بتشكيل لجنة 

اصالحات  تنفيذ  ملتابعة  برئاسته  مركزية 

النظام الرضيبي يف الهيئة العامة للرضائب .

وقال عضو اللجنة النائب كاظم الحمامي ، لـ” 

الزوراء “، ان “ اصالحات وزارة املالية تضمنت 

النظام  تحسني  حول  تمحورت  فقرة   11

الرضيبي، وتعديل إجراءات الفحص والتدقيق 

يف بيانات هيئة الرضائب، واعادة توجيه مدراء 

أقسامها الرئيسة، وفحص سجالتها ومراجعة 

حساباتها وتعديل مساراتها اإلدارية، ومعالجة 

إخفاقات لجان تقدير العقارات “.

تسعى  التي  والعثرات  الهفوات   “ ان  واضاف 

 ، البيضاء  ورقتها  يف  ملعالجته  املالية  وزارة 

مدير  زمن  يف  املشهودة  الرتاكمات  من  كانت 

الرضيبة السابق، وان وزارة املالية تنبهت لتلك 

مغادرته”،  بعد  ملعالجتها  وسارعت  الهفوات 

زمنه  يف  تراكمت  الذي  املدير  هذا   “ ان  مبينا 

الهفوات ، بشهادة وزارة املالية نفسها ، أصبح 

اآلن مديرا جديدا لهيئة الكمارك “.

اإلصالح  لفقرات  متابع  أي   “ ان   ، واوضح 

التي  اإلخفاقات  حجم  بنفسه  سيكتشف 

ارتكبتها هيئة الرضائب، والتي استدعت تدخل 

الوزير نفسه بورقة اصالحية بيضاء “.

وشؤون  الخدمات  لجنة  قدمت   ، باملقابل 

اىل القائد العام  االعمار النيابية ، طلبا رسمياً 

 ، الوزراء  مجلس  رئيس  املسلحة  للقوات 

املنتسبني  اوامر بتحويل  للموافقة عىل اصدار 

شهادات  حملة  من  بالخدمة  املستمرين 

بالتحويل  الراغبني   ، صعودا  البكلوريوس 

وزارة  يف  املدني  املالك  اىل  العسكري  املالك  من 

بصفة  مديرياتهم  مالك  )ضمن  الداخليـة 

موظف مدني ( .

اجتماعا   ، النيابية  املالية  اللجنة  عقدت  كما 

جرب  عمار  الدين  صالح  محافظ  مع  مشرتكا 

املدرجة  االستثمارية  املشاريع  خطة  ملناقشة 

شأنها  من  والتي    ،  2021 لعام  املحافظة  يف 

الخدمي  الدين  صالح  محافظة  واقع  تغري  أن 

من  املالية  اللجنة  حددته  ما  وفق  والعمراني 

الحايل  العام  موازنة  يف  مالية  تخصيصات 

،كما ناقش االجتماع ، سبل اإلرساع يف تخويل 

وإكمال  الواقع  أرض  إىل  االستثمارية  الخطة 

النسب  مراعاة  مثل  الالزمة  املتطلبات  جميع 

السكانية ودرجة املحرومية يف توزيع املشاريع 

عىل املحافظة .

بغداد/ الزوراء:
قـررت نقابة الصحفيني العراقيـني، امس الثالثاء، ايقـاف العمل االداري 
فيها ملدة اسـبوع واقتصار العمل عىل استقبال الوفود االعالمية املشاركة 
يف قمة بغداد.وبحسب وثيقة صادرة عن نقابة الصحفيني تلقت »الزوراء« 
نسـخة منها: انه بالنظر النشـغال النقابة بإجراءات اسـتضافة وإقامة 
ونقل رؤسـاء املؤسسـات االعالمية العربية واألجنبية التي ستحرض قمة 
 بغـداد لـدول الجـوار، تقرر إيقـاف العمـل االداري يف النقابـة للفرتة من
21/ 8 ولغايـة 29/ 8 /2021، واقتصار العمل فقط ألغراض اسـتضافة 

الوفود االعالمية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
موعد  عن  التجارة  وزارة  كشفت 
اإللكرتونية  التموينية  البطاقة  طبع 
فيما  بتسلمها،  املشمولة  والفئات 
بينت أنها عازمة عىل تنفيذ املرشوع 
نهاية السنة الحالية.وقالت مدير دائرة 
التخطيط واملتابعة يف وزارة التجارة، 
صحفي:  ترصيح  يف  هاشم،  ابتهال 
إن “الوزارة ماضية يف اجراءات ملف 
االلكرتونية”،  التموينية  البطاقة 
مستمرة  “االجتماعات  أن  مؤكدة 
واالمانة  التجارة  وزير  بإرشاف 
مع  بالتنسيق  الوزراء  ملجلس  العامة 
العاملي”.وأشارت  االغذية  برنامج 
شهر  قبل  أطلقت  “الوزارة  أن  إىل 

تجربة البطاقة التموينية االلكرتونية 
أن  موضحة  االرشف”،  النجف  يف 
“البطاقة االلكرتونية ال تخترص عىل 
تطبيق  هناك  وإنما  فقط،  التموين 
الذي  تمويني”  “تطبيق  جدا  مهم 
يضمن للمواطن انجاز كافة معامالته 
نهاية  “قبل  أنه  الكرتونيا”.وأضافت 
البطاقة  ستطبع  الحالية  السنة 
بتوزيعها  نبدأ  وسوف  االلكرتونية 
واملشمولني  االجتماعية  الرعاية  عىل 
ومن  االجتماعية،  الحماية  بشبكة 
البطاقة  يحمل  مواطن  كل  اىل  ثم 
“الوزارة عازمة  أن  املوحدة”، مؤكدة 
السنة  نهاية  املرشوع  تنفيذ  عىل 

الحالية”.

بغداد/ الزوراء:
أن  الثالثاء،  امس  النجار،  داود  الوطنية لالستثمار، سها  الهيئة  رئيس  أكدت 
العالقات  دائرة  وذكرت  لالستثمار.  جاذبة  بمقومات  تتمتع  نينوى  محافظة 
أن”القرارات  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  لالستثمار  الوطنية  الهيئة  يف  واالعالم 
االثنني يف محافظة  املنعقدة  االعتيادية  الوزراء بجلسته  اتخذها مجلس  التي 
برسالة  تبعث  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  برئاسة  نينوى 
طمأنينة للمستثمرين الراغبني بالدخول اىل السوق املوصيل وتهدف اىل تشجيع 
االستثمار يف املحافظة” .وأضافت النجار، التي حرضت اجتماع اللجنة العليا 
إلعمار املحافظة يف مدينة املوصل الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء “ان الهيئة 
ستعمل مع اللجنة وبالتعاون مع الوزارات واملؤسسات الحكومية ذات العالقة 
إلتمام هذه القرارات بالفرتة املقررة”.وشددت عىل ان” تضافر جميع الجهود 
من إجل إعادة إعمار محافظة نينوى التي تتمتع بمقومات جاذبة لالستثمار 
يف مقدمتها موقعها الجغرايف وبعدها التأريخي ومواردها الطبيعية والبرشية”.

من جانبه، أكد رئيس هيئة استثمار نينوى، مدحت العاني: ان “انعقاد جلسة 
مجلس الوزراء يف املوصل وزيارة رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار للمحافظة 
ستعمل عىل دفع عجلة االستثمار يف املدينة وتشجع رؤوس االموال للمشاركة 
بتخصيص  املتعلق  الوزراء  مجلس  “قرار  اىل  مشريا  االستثمارية،  العملية  يف 
ملكية  نقل  )بعد  املوصل،  بلدية  إىل  الغزالني  معسكر  من  املتبقية  املساحة 
مساحة )3000( دونم منه إىل وزارة الدفاع  إلنشاء مرشوع استثماري سكني، 
لقانون  وفقاً  استثمارية  يتم عرضه عىل شكل فرص  كبري  تجاري  ترفيهي، 

االستثمار رقم )13  لسنة 2006 ( املعدل”.
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تونس/متابعة الزوراء:

 شدد الرئيس التونيس قيس سعّيد 

عىل أنه ال عودة إىل ما قبل 25 يوليو، 

النهضة  حركة  تصعيد  عىل  رد  يف 

إىل  مجددا  ودعوتها  اإلسالمية 

إنهاء تجميد عمل الربملان وتشكيل 

استشعرت  بعدما  جديدة،  حكومة 

مستقبلها  مصري  حول  الخطر 

الصمت  ظل  يف  السيما  السيايس، 

األمريكي إزاء مطالبها.  

إىل  وقال سعّيد خالل زيارة أجراها 

من  كل  إن  قرطاج،  تونس  مطار 

يظن أن هناك عودة أو تراجعا عن 

واهم،  شخص  األخرية،  القرارات 

ذلك هم  إىل  يدعو  أن من  إىل  مشريا 

ذواتهم من يسعون لالنقالب.

منذ  أسابيع  ثالثة  نحو  ومضت 

االستثنائية  التدابري  الرئيس  إعالن 

بتجميده  يوليو،   25 يوم  البالد  يف 

من  أعضائه  وتجريد  الربملان 

الحكومة  رئيس  وإقالة  الحصانة 

السلطة  وتوليه  املشييش  هشام 

إجراءات  وهي  بنفسه،  التنفيذية 

أكد أنها رضورية إلنقاذ مؤسسات 

الدولة.

حكومة  “ستتشكل  سعّيد  وأضاف 

يكون  ألن  نسعى  نظام  وفق  قريبا 

التونيس،  الشعب  إرادة  عن  تعبريا 

الشعب  خطها  التي  الطريق 

مع  موعد  يف  وسأكون  التونيس، 

أتراجع  ولن  الشعب  ومع  التاريخ 

إىل الوراء”.

اإلسالمية  النهضة  حركة  ورفضت 

أنها  بحجة  االستثنائية  القرارات 

كسب  إىل  وسعت  رشعية”،  “غري 

ترويج  خالل  من  واشنطن  دعم 

نظرية االنقالب عرب وسائل اإلعالم 

األمريكية والغربية، إال أنها لم تنجح 

خاصة  لها،  مؤيد  موقف  انتزاع  يف 

ترضرا  األكثر  الطرف  باتت  وأنها 

من إجراءات الرئيس سعّيد.

الحركة  دعت  لها  تصعيد  آخر  ويف 

الرئيس سعّيد إىل “رفع التجميد عن 

الرسيعة  والعودة  التونيس  الربملان 

حالة  وإنهاء  بالدستور،  العمل  إىل 

الخرق الجسيم ملا يمثله من تهديد 

الستمرار تجربتنا الديمقراطية”.

أن  ومحللون  مراقبون  ويرى 

ضّد  التصعيد  إىل  عادت  الحركة 

تشديد  بعد  الجمهورية  رئاسة 

وتفاقم  برملانيا  عليها  الخناق 

ردود  واصفني  الداخلية،  أزماتها 

فعلها بـ”هروب إىل األمام”.

األمريكي  املوقف  أن  هؤالء  واعترب 

وتوجهاته  سعّيد  للرئيس  الداعم 

نحو استكمال املسار الديمقراطي، 

عزلتها  من  وفاقم  الحركة  استفز 

سياسيا.

الجمعة  التقى  سعّيد  قيس  وكان 

املايض يف قرص قرطاج وفدا رسميا 

فاينر،  جوناثان  ترأسه  أمريكيا 

القومي،  األمن  مستشار  مساعد 

خطية  برسالة  محّمال  كان  الذي 

من  التونيس  الرئيس  إىل  موّجهة 

جو  املتحدة  الواليات  رئيس  قبل 

بايدن.

بعد  املطار  إىل  سعّيد  زيارة  وتأتي 

عىل  الديمقراطي  التيار  احتجاج 

أنور  عضويته  املجمدة  النائب  منع 

من   ،2 فرنسا  دائرة  عن  بالشاهد 

السفر األحد إىل مرسيليا حيث تقيم 

عائلته.

هذا  الديمقراطي  التيار  ووصف 

أنه  معتربا  بـ”التعسفي”،  اإلجراء 

أو  إداري  أو  قضائي  قرار  دون  تم 

حتى شبهة، بل بمجرد “استشارة” 

لدى وزارة الداخلية.

أن  عىل  شدد  سعّيد  الرئيس  لكن 

نية  وال  مضمونة  التنقل  حرية 

التدابري  أن  مؤكدا  بها،  للمساس 

االستثنائية استوجبت اتخاذ بعض 

حركة  فقط  تقّيد  التي  اإلجراءات 

بعض املطلوبني للعدالة.

بمغادرة  يسمح  لن  أنه  إىل  ولفت 

أو  فيهم  املشكوك  األشخاص 

فساد  شبهات  حولهم  تحوم  الذين 

بالبالد، قبل تسوية أوضاعهم أمام 

القضاء، مشريا إىل أن هناك إجراءات 

الفاسدين، وأن  انتظار  احرتازية يف 

عىل  الجميع  عىل  سيطبق  القانون 

قدم املساواة.

ارتكبوا  أن بعض األشخاص  وتابع 

جرائم اقتصادية يف حق التونسيني 

واستولوا عىل أموال الشعب، وقاموا 

حماية  تحت  الخارج  إىل  بتهريبها 

تدعي  سياسية  أطراف  من  وإيعاز 

عىل  مشددا  للفساد،  محاربتها 

رضورة إحالة هؤالء إىل القضاء من 

أجل التثبت من مصادر أموالهم.

السلطات  منعت  املايض  واألسبوع 

يف  بهم  مشتبها   12 التونسية 

سابق،  وزير  بينهم  فساد،  قضايا 

من السفر. كما منع أمن املطار يف 

إسكندر  اإلخواني  الناشط  تونس 

الخارج،  إىل  السفر  من  الرقيق 

فيسبوك  عىل  تدوينات  نرشه  بعد 

تحرض التونسيني عىل االقتتال.

وحدد الرئيس التونيس الذي انتخب 

بأغلبية فاقت 70 يف املئة يف انتخابات 

من  أكرب  أصوات  وبحجم   2019

صوتوا  الذين  الناخبني  أصوات 

الربملانية  االنتخابات  يف  لألحزاب 

االستثنائية  التدابري  مدة  مجتمعة، 

بـ30 يوما قابلة للتمديد.

ويرجح خرباء بأن يمدد الرئيس تلك 

لتغيري  ترتيبات  إىل  والذهاب  الفرتة 

ما  وكثريا  الحايل،  السيايس  النظام 

رضورة  ترصيحاته  يف  سعّيد  ردد 

مراجعة الرشعية.

بريوت/أ ف ب:
امس  لبنان  شمال  يف  عكار  منطقة  شهدت   
واالنرتنت  االتصاالت  يف  انقطاعاً  الثالثاء 
بعد  املازوت  مادة  فقدان  جراء  والكهرباء 
بحياة  أودى  وقود  خزان  انفجار  من  يومني 
أزمة  وقع  عىل  فيها  شخصاً   30 نحو 

محروقات حادة تشهدها البالد.
وتعد منطقة عكار األكثر فقراً يف لبنان، وطاملا 
الدولة  مؤسسات  اهمال  من  أهلها  اشتكى 
الوضع  وفاقم  عنها.  الخدمات  وغياب  كافة 
املعييش سوءاً يف املنطقة االنهيار االقتصادي 
الذي يشهده لبنان منذ عامني، وصنفه البنك 

الدويل بني األسوأ يف العالم منذ 1850.
لبنان  يشهد  االقتصادي،  االنهيار  وقع  وعىل 
منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس 
من  القطاعات  مختلف  عىل  كبري  بشكل 
مستشفيات وأفران واتصاالت ومواد غذائية.

وتراجعت تدريجياً خالل األشهر املاضية قدرة 
التغذية،  توفري  عىل  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
 22 لتتجاوز  التقنني  اىل رفع ساعات  أدى  ما 
ساعة يومياً. ولم تعد املولدات الخاصة قادرة 
ساعات  لتغطية  الالزم  املازوت  تأمني  عىل 
التقنني  إىل  اضطرها  ما  الكهرباء،  انقطاع 

أيضاً.

وأوردت الوكالة الوطنية لالعالم امس الثالثاء 
أن فقدان مادة املازوت أدى إىل “انقطاع شبه 
والخليوية  االرضية  الهاتفية  لالتصاالت  تام 
ومعها  العكارية،  املناطق  من  العديد  يف 
ارباكاً  أحدثت  التي  االنرتنت،  شبكات  خدمة 
واملالية  املرصفية  القطاعات  كل  لدى  كبرياً 

واالنتاجية، واملؤسسات العامة والخاصة”.
رضورة  عكار  يف  مستشفيات  وناشدت 

تزويدها باملازوت. 
رياض  حلبا  يف  رحال  مستشفى  مدير  وقال 
ليرت   700 “لدينا  برس  فرانس  لوكالة  رحال 

تكفينا ليوم غد فقط”.
وأضاف “منذ الصباح أجري اتصاالت لتأمني 
)يف  الوقود  منشآت  مع  وتواصلت  املازوت، 
الشمال( لكنهم أبلغوني إنهم يريدون تأمني 

املازوت لسنرتاالت االتصاالت”.
اإلدارة  مساعدة  الشعار،  نتايل  وأوضحت 
بدأت  “منذ  اليوسف،  مستشفى  يف  العامة 
إىل  نسعى  فيما  األرضية،  االتصاالت  تنقطع 
تأمني املازوت وال يكفينا ما لدينا سوى ليوم 

واحد فقط”.
وأشارت إىل أن الرشكة التي تزود املستشفى 
مواطنون  يصادر  أن  من  خشية  تماطل 
بعدما  وصولها  قبل  الصهاريج  غاضبون 

تكررت حوادث مماثلة يف الفرتة املاضية.
لالتصاالت  أوجريو  هيئة  عام  مدير  وأوضح 
يف  عدة  سنرتاالت  “توقفت  كريدية  عماد 
سنرتاالت  بينها  العمل،  عن  عكار  منطقة 
حلبا والقبيات، لعدم توفر املازوت.. فتوقفت 

خطوط االتصاالت األرضية واالنرتنت”.
كما  املحروقات  أزمة  استمرت  “اذا  وأضاف 
إىل  سيتوسع  عكار  يف  يحصل  ما  فإن  هي، 

مناطق أخرى”.
عىل  شخصاً   28 عكار  يف  األحد  فجر  وُقتل 
أثناء  بجروح  ثمانني  نحو  وأصيب  األقّل 

البنزين  من  القليل  عىل  للحصول  تجمعهم 
حملة  إطار  يف  الجيش  صادره  خزان  من 
وتوزيعها  املخزنة  البضائع  ملصادرة  أطلقها 
عىل املواطنني الذين يخشون ارتفاعاً هائالً يف 
األسعار بعد قرار للمرصف املركزي األسبوع 

املايض برفع الدعم عن املحروقات.
املستشفيات  عىل  الضغط  االنفجار  وفاقم 
املرهقة والتي حذرت مراراً من نقص املازوت 

والشح يف األدوية واملستلزمات الطبية.
وبرغم ذلك، قال رحال “لم يصلنا أي دعم من 

الدولة”.
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أكد أن الفاسدين لن يغادروا تونس قبل أن ينظر القضاء مبلفاتهم

قيس سعّيد للنهضة: ال عودة إىل الوراء واحلكومة قريبة

منطقة عكار يف مشال لبنان مقطوعة من االتصاالت والكهرباء
جراء أزمة احملروقات

أنقرة/متابعة الزوراء:
الرتكيـة  املعارضـة   تعالـت أصـوات 
مطالبة الرئيس رجـب طيب أردوغان 
بسـحب قوات بالدها من أفغانسـتان 
نحـو  أنقـرة  تتجـه  وقـت  يف  فـورا، 
التخيل عـن خططها إزاء مطار كابول 
بعـد الفـوىض العارمـة التي شـهدها 
املطار إثر اسـتيالء حركة طالبان عىل 

السلطة. 
كيليتشـدار  كمـال  مـن  كل  وطالـب 
أوغلو زعيم املعارضـة يف تركيا رئيس 
حزب الشـعب الجمهوري أكرب أحزاب 
املعارضـة الرتكيـة، ومـريال أكشـنار 
زعيمـة حـزب الخـري املعـارض فايق 
أوزتراك املتحدث الرسـمي باسم حزب 
الشـعب الجمهـوري بسـحب الجنود 

األتراك فورا من أفغانستان.
وعلق كيليتشـدار أوغلو يف تغريدة عرب 
حسـابه بموقـع تويـرت عىل سـيطرة 
حركة طالبان عىل العاصمة األفغانية 
كابـول، يف وقـت يوجـد فيـه الجنـود 
األتـراك يف مطـار حامد كـرزاي قائال 
“لن نضحي بالجنـود األتراك يف املكان 

الذي يهرب منه الجميع”.
وتشـارك تركيـا التـي لديهـا مئـات 
العسـكريني يف أفغانسـتان يف ضمـان 
أمن مطار كابول مع الواليات املتحدة.

والشـهر املـايض اقرتحت أنقـرة عىل 
واشنطن تويل أمن املطار بعد انسحاب 
الجنـود األمريكيـني إال أن هذه الخطة 
سقطت اآلن مع عودة الحكم إىل حركة 
حركة طالبان التـي حذرت علنا تركيا 
مـن مغبـة اإلبقاء عـىل جنـود لها يف 
البالد، قائلة “إنه سيتم التعامل مع أي 

وجود أجنبي عىل أنه احتالل”.
أوغلـو “الوعود  وأضـاف كيليتشـدار 
الشـخصية التـي يتـم تقديمهـا عىل 
الطاوالت غـري الرسـمية ال قيمة لها. 
أنا أدعو السـلطة، عىل الفور لسـحب 
جنودنا من أفغانستان. الجنود األتراك 

يخدمون مصالح شعبنا فقط!”. 
ويف السـياق ذاتـه، اسـتنكرت زعيمة 
حزب الخـري املعارض اسـتمرار دفاع 
الحكومـة الرتكيـة عـن رضورة بقاء 

الجنود األتراك يف أفغانستان.
وقالـت أكشـنار يف تغريـدة عرب تويرت 
إن الحكومـة ال تزال تقـول “يجب أن 
يبقـى الجنود األتراك يف أفغانسـتان”، 
متسـائلة هل بقيت هناك دولة باسـم 
أفغانستان حتى يظل جنودنا هناك؟”

وأشارت إىل أن الحكومة الرتكية تحاول 
الحصـول عىل رضـا الواليـات املتحدة 
مـن خـالل وجودهـا يف أفغانسـتان، 
مطالبـة حكومة بالدهـا “بالكف عن 

هذا والتوقف عن ذلك الهراء”.
وسادت مطار كابول صباح اول امس 
االثنـني حالـة مـن الفوىض، تسـببت 
بمقتل 5 أشـخاص عىل األقل بحسـب 
شـهود، بعـد تجمهـر آالف األفغان يف 
مسـعى للخروج من البـالد إثر دخول 

مسلحي حركة طالبان العاصمة.
وأظهـرت لقطـات فيديـو نرشت عىل 

وسـائل التواصل االجتماعي مشـاهد 
من الفوىض العارمة عىل مدرج املطار 
حيـث يحـاول أفغان تسـلق السـاللم 
محـاوالت  يف  الطائـرات،  إىل  املؤديـة 
يائسـة لفرار خوفا مـن العيش يف ظل 
النظام املتشـدد الذي حكـم البالد بني 

عامي 1996 و2001.
ويف ذات السـياق، شـدد فائق أوزتراق 

الشـعب  حـزب  باسـم  املتحـدث 
الجمهوري عـىل رضورة عودة الجنود 
إىل البـالد عرب تغريدة عـىل تويرت قائال 
ألردوغـان “لرتفـع يدك عـن جنودنا. 
نحـن نحـذرك آلخـر مـرة. سـتكون 
مسؤواًل عن أصغر حجر يالمس أرجل 

جنودنا يف أفغانستان”.
وتابع أوزتـراق “لقد واصـل أردوغان 

إن  طالبـان..  إىل  التـودد  باألمـس 
كان لـك عمـل يف أفغانسـتان فلتكـن 
مسـؤواًل عن ذلك، لرتسل رجالك الذين 
يقولـون سـنموت من أجلك أو أرسـل 
رجال صادات )رشكـة األمن الخاصة 

الرتكية(”.
وتأتـي هـذه الدعـوات بالتزامـن مع 
ترصيحات ملصادر أمنيـة تتحدث عن 
تخـيل تركيا عـن خططهـا إزاء مطار 
كابـول بعـد انسـحاب حلـف شـمال 
األطليس، لكنها مستعدة لتقديم الدعم 

الفني واألمني إذا طلبت طالبان ذلك.
ونقلـت وكالـة رويـرتز لالنبـاء عـن 
مصادر لم تسمها إنه يف ضوء “الفوىض 
الكاملـة” يف املطار، فـإن “عملية تويل 
توقفـت  السـيطرة  األتـراك  الجنـود 
تلقائيا”. وأضافـت املصادر”مع ذلك، 
يف حالة طلب طالبان دعما فنيا، يمكن 
لرتكيـا توفري الدعم األمنـي والفني يف 

املطار”.
ويبـدو مـن خـالل هـذه الترصيحات 
أن تركيـا التي كانـت تطمح إىل تعزيز 
نفوذهـا يف منطقـة آسـيا الوسـطى 
الحيويـة، بـدأت تتوجـس خيفـة من 

سقوطها يف املستنقع األفغاني.
لكن مع ذلك، لـم تقطع تركيا األمل يف 
تحقيق اخرتاق يف املشـهد األفغاني، إذ 

اعتربت أن الرسائل التي وجهتها حركة 
طالبان منذ سـيطرتها عىل السلطة يف 
كابول كانـت “إيجابية”، مضيفة أنها 
تجري محادثات مع الحركة اإلسالمية 

املتطرفة.
وقال وزيـر الخارجية الرتكـي مولود 
تشـاوش أوغلو خالل مؤتمر صحفي 
عقده يف األردن ونقلته محطات التلفزة 
الرتكية الثالثاء “نرحب بالرسائل التي 
وجهتهـا حركة طالبان حتـى اآلن إىل 
األجانب والبعثات الدبلوماسـية أو إىل 
شـعبها أيضا. نأمـل أن ُترتجم ذلك يف 

أفعالها”.
وأضـاف “نسـتمر بالتحـاور مع كل 
األطـراف يف أفغانسـتان ومـن بينهم 
حركة طالبان.اآلن سيتحاور )األفغان( 
يف مـا بينهـم، مـن سـيتوىل املرحلـة 
االنتقاليـة، ما سـتكون عليـه تركيبة 
الحكومـة املؤقتة التي سيشـكلونها؟ 

سنرى كل ذلك ونتناقش”.
وأشـار تشـاوش أوغلو إىل أن عمليات 
إجالء الرعايا األتراك واألجانب الراغبني 
بمغـادرة أفغانسـتان ستسـتأنف ما 
إن يسـتقر الوضـع يف مطـار كابول. 
وأجلـت تركيـا االثنني أكثـر من 300 
من رعاياهـا يف الطائرات األخرية التي 

غادرت املطار.

مشهد صادم يعيد ترتيب خطط أنقرة

املعارضة الرتكية تدعو أردوغان إلرسال رجاله إىل أفغانستان بدل اجلنود

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس مجلـس القضاء األعـىل، فائق 
زيـدان، امس الثالثـاء، مع السـفري التونيس 
رضا زقيدان تبادل املعلومات بشـأن القضايا 

االرهابية.
وذكـر املركز االعالمي ملجلـس القضاء االعىل 
يف بيان تلقته “الـزوراء”: أن “رئيس مجلس 

القضـاء االعىل فائق زيدان، اسـتقبل سـفري 
جمهورية تونس يف بغداد، رضا زقيدان”.

وأضاف أن “الطرفني بحثا التعاون بني البلدين 
يف تبادل املعلومات الخاصة باملتهمني بقضايا 
االرهـاب ومتابعـة إجـراءات محاكمتهـم”. 
مشرياً اىل أن “اللقاء حرضه محامي السفارة 

التونسية محمد نعمان”.

بغداد/ الزوراء:
عقد وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، امس 
الثالثاء، اجتماعا مع قيادات الجيش العراقي 

ملناقشة األحداث األخرية يف أفغانستان.
وذكـر بيـان للـوزارة تلقتـه “الـزوراء”: أن 
“وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، زار قيادة 
القـوات الربيـة برفقة رئيـس أركان الجيش 
الفريـق أول قـوات خاصة الركـن عبد األمري 
رشـيد يارالله، واسـتقبله قائد القوات الربية 

وعدد من كبار الضباط يف وزارة الدفاع”. 
 وأضاف البيـان أن “الوزير عقد فور وصوله 

مؤتمراً موسـعاً لقيـادات الفـرق يف الجيش 
العراقـي ملناقشـة التطـورات األخـرية التي 
حدثـت يف أفغانسـتان، والزيـادة يف نشـاط 
عصابـات داعـش اإلرهابيـة خـالل الفـرتة 

املاضية”. 
وتابـع البيان أن “سـعدون أصـدر جملة من 
القتـايل  باالسـتعداد  الخاصـة  التوجيهـات 
والرتكيـز عىل الضبـط والتدريب العسـكري 
الحيطـة  لرضورتـه، والرتكيـز أيضـاً عـىل 
والحـذر، ووضع خطط حديثـة لعدم إعطاء 

أي فرصة اىل الخاليا اإلرهابية”.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الثقافـة والسـياحة واآلثـار، 
امس الثالثاء، عـن إمكانية تحويل املحميات 
الطبيعية اىل مواقع سـياحية جاذبة للسياح، 
فيما أكدت اتخاذها إجراءات ساعدت بتحويل 
هيئة السـياحة لرشكة رابحة.وقال املتحدث 
باسـم الوزارة، أحمـد العليـاوي، يف ترصيح 
صحفي: إن “هناك إمكانية لتطوير املحميات 
الطبيعية مثل أور واملواقع األخرى وتحويلها 
لبيئة جاذبة للسـياح”، الفتاً اىل أن “استثمار 
املحميات الطبيعة يكـون من خالل إعمارها 
ورصـد ميزانية لها وتأهيـل فنادقها وإعادة 

صيانتها”.وأشـار إىل أن “الـوزارة عملت عىل 
إدارة قطاع السـياحة بشكل صحيح وترتيب 
ملفاتـه حتى تكـون السـياحة رابحة، حيث 
اعتمـدت خطـوات عـدة، منها ضبـط ملف 
التفتيش، وملـف الفنادق ومـا يرتبط بهما، 
فضالً عن ضبط موضوع الفيزا، واستحصال 
حصة من تلك األموال للهيئة”.وأكد العلياوي 
أن “مـن بـني اإلجراءات املتخـذة، دعم توجه 
هيئة السياحة اىل إصدار الفيزا االلكرتونية”، 
مشـرياً اىل أنـه “تـم العمل مـع الجهات ذات 
العالقـة من أجل إصـدار الفيـزا االلكرتونية 

التي تيرس دخول الزائرين للعراق”.

زيدان والسفري التونسي يبحثان تبادل 
املعلومات بشأن املتهمني باإلرهاب

وزير الدفاع يعقد اجتماعاً مع قيادات 
اجليش ملناقشة األحداث يف أفغانستان

الثقافة: مقرتحات لتحويل احملميات 
الطبيعية إىل مواقع سياحية
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
 كش�فت وزارة الصح�ة، ام�س الثالث�اء، ع�ن 
نتائ�ج خطتها الخاص�ة بزيادة اع�داد امللقحني 

واستهداف املناطق السكنية.
وقالت عضو الفريق االعالمي للوزارة، ربى فالح، 
يف ترصي�ح صحف�ي: ان:« خط�ة ال�وزارة التي 
عملت عليها لزي�ادة اعداد امللقحني بزيادة اعداد 
املناق�ذ التلقيحي�ة والف�رق التلقيحي�ة امليدانية 
واس�تهداف املناطق الس�كنية التي تشهد كثافة 

سكانية ساهمت بزيادة اعداد امللقحني«.
ملحوظ�اً  ارتفاع�اً  نش�هد  الي�وم  واضاف�ت:« 
للملقح�ني«، كاش�فة ع�ن« ع�زم ال�وزارة عىل 
املواصلة بإجراءات جديدة تس�اهم بش�كل كبري 
لوص�ول العراق اىل مناع�ة مجتمعية وهو 60 ٪ 

من عدد السكان املشمولني باللقاح«.
واش�ارت ف�الح اىل »رضورة اس�تمرار االلت�زام 
باإلج�راءات الوقائية م�ن لبس كمام�ة وتباعد 
اجتماعي والتعقيم وباألخص اثناء تأدية الزيارة 
املليونية يف يوم العارش من محرم الحرام لضمان 

سالمة الزائرين«.
من جانب متصل، أعلنت وزارة الصحة وضع خطة 
طوارئ طبية خاصة بمناس�بة الزيارة املليونية 
يف العارش م�ن محرم الحرام يف كربالء املقدس�ة 

ذكرى استش�هاد االمام الحسني )عليه السالم(.
وق�ال مدي�ر مرك�ز العملي�ات وطب الط�وارئ، 
فاضل الربيعي، يف بيان: ان »الوزارة اعدت خطة 
طبية خاص�ة لتقديم افضل الخدم�ات الوقائية 
والطبي�ة والعالجي�ة وتغطية الط�رق املٔودية اىل 
محافظة كربالء املقدسة بالفرق واملفارز الطبية 
بمناسبة تأدية زيارة عاش�وراء االٔليمة، لتقديم 
أفض�ل الخدمات الوقائي�ة والعالجي�ة للزائرين 

وضمان االستعدادات القصوى ملواجهة الطوارئ 
بالتنسيق مع الجهات املعنية.

وأضاف »تضمنت الخطة تشكيل غرفة عمليات 
وتنس�يق مش�رك ب�ني وزارة الصح�ة ووزارتي 
الدف�اع والداخلي�ة لتب�ادل املعلومات وتس�هيل 
مهمة الفرق الطبية والصحية وحركة س�يارات 
االس�عاف لنق�ل الح�االت الطارئ�ة اثن�اء فرة 
الزيارة واالتصال املس�تمر بدائ�رة صحة كربالء 

ودوائ�ر الصح�ة املعنية ملتابع�ة املوقف ولتامني 
االحتياجات الالزمة«.

وأش�ار الربيعي اىل ان »قسم االس�عاف الفوري 
ق�ام بإرس�ال س�يارات اس�عاف إلس�ناد الجهد 
الطب�ي لدائ�رة صح�ة كرب�الء وطري�ق ال�زوار 
فيه�ا قبل موع�د الزي�ارة ونرش املف�ارز الطبية 
عىل طري�ق الزائرين وتهيئة وفت�ح مفارز ثابتة 
ومتحرك�ة للزائرين الذين س�يتوجهون اىل مرقد 

االمام الحسني )عليه السالم(«.
وأضاف ان »الوزارة قام�ت بتوفري كافة االدوية 
املنقذة للحياة وتجهيز املٔوسس�ات الصحية بها 
وتوفري املستلزمات الرضورية كما تم تش��كيل 
ف��رق صح�ي�ة مل�تابع�ة اإلج�راءات الوقائي�ة 
اإلج�راءات  التب�اع  الزائري�ن  وتوعي�ة  املتخ�ذة 
الصحي�ة بهذا الخص�وص والتنس�يق والتعاون 
مع الهيئات واملكات�ب الدينية واملواكب برضورة 
االلتزام باإلرش�ادات والتوجيه�ات الصحية التي 
تؤمن س�المتهم من التس�مم الغذائي واألمراض 
املنقولة عن طريق املاء والغذاء وتكثيف إجراءات 

الوقاية من فريوس كورونا«.
ولف�ت اىل ان »وزارة الصح�ة س�تقوم بمتابع�ة 
س�المة  لضم�ان  ب�أول  أوال  لالٔح�داث  دقيق�ة 

الزائرين«.

بغداد/ الزوراء:
نت هيئة النزاهة االتحادية، امس  تمكَّ
الثالث�اء، م�ن ضبط مس�ؤول وأربعة 
ة ميسان،  فني يف مركٍز تابٍع لصحَّ ُموظَّ
ُمبّينًة أنَّهم أقدموا عىل تزويد منتسبني 
وهميَّ�ٍة  بتقاري�ر  الدول�ة  دوائ�ر  يف 
�ن اإلصابة بفاي�روس كورونا؛  تتضمَّ

بغية منحهم إجازاٍت مرضيَّة.
وأف�ادت دائ�رة التحقيق�ات، يف بيان 
تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه، بتلّقي 
مكت�ب تحقي�ق الهيئ�ة يف محافظ�ة 
ميس�ان معلوماٍت ح�ول إقدام بعض 
يف  الصحيَّ�ة  املراك�ز  أح�د  موظف�ي 
ف�ي الدول�ة  املحافظ�ة بتزوي�د ُموظَّ
اإلصاب�ة  �ن  تتضمَّ بتقاري�ر وهميَّ�ٍة 

بفايروس كورون�ا؛ لقاء مبالغ ماليٍَّة، 
املعلوم�ات رشع�ت  تل�ك  إث�ر  وع�ىل 
م�الكات مكت�ب تحقي�ق  الهيئ�ة يف 
املحافظ�ة  بتألي�ف َفِري�ٍق َتْحِقيِق�يٍّ 
للتح�ري والتق�ي، حي�ث انتق�ل إىل 
مرك�ز االم�راض االنتقالي�ة - وح�دة 
ة  )كوفي�د 19( التاب�ع إىل دائ�رة صحَّ
ن من ضبط مس�ؤول  ميس�ان،  وتمكَّ
وحدة األم�راض االنتقاليَّة وأربعٍة من 

ُموظفي اإلجازات. 
وتابع�ت الدائرة ُموضح�ًة: أنَّ الفريق 
�ن أيضاً من ضب�ط أصل التقارير  تمكَّ
الطبيَّ�ة املمنوح�ة ملنتس�بي مديريَّ�ة 
�ت  وتمَّ األمنيَّ�ة،  ال�وزارات  إح�دى 
مقارنتها بموقف املسحات الرئيس، إذ 

تبنيَّ عدم وجود مس�حاٍت للُمنتسبني 
املمنوح�ني إج�ازات وتقاري�ر طبيَّة، 
الفت�ًة إىل أنَّ الفري�ق، وبع�د تدقيق�ه 
بع�ض التقارير األخرى، تب�نيَّ له أنها 
رة؛ فتمَّ ضبط تلك التقارير الطبيَّة  ُمزوَّ

وجميع السجالت. 
وت�مَّ تنظي�م مح�رض ضب�ٍط أص�ويلٍّ 
بالعمليَّ�ة، وعرض�ه رفق�ة املُتَّهم�ني 
ق�ايض  الس�يد  ع�ىل  واملضبوط�ات، 
؛ الذي قرَّر توقيفهم  التحقيق املختصِّ
ة التحقيق؛ اس�تناداً اىل أحكام  عىل ذمَّ

املادة )٢٨9( من قانون العقوبات.
هيئ�ة  أفصح�ت  اخ�ر،  جان�ب  م�ن 
النزاه�ة االتحاديَّة ع�ن تفاصيل قرار 
الحكم الصادر بحق مسؤول يف ديوان 

محافظ�ة باب�ل، ُمبّينًة أنَّ�ه جاء عىل 
ق�ت فيها وأحالتها  خلفيَّ�ة قضيٍَّة حقَّ

إىل القضاء.
وأف�ادت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة، 
ويف مع�رض حديثه�ا ع�ن تفاصي�ل 
القضيَّ�ة، بإص�دار محكم�ة جنايات 
باب�ل حكم�اً حضوري�اً بح�قِّ مدي�ر 
الخطة االستثماريَّة يف ديوان محافظة 
بابل يقيض بالسجن ُمدَّة سبع سنواٍت 
وغرامٍة ماليَّ�ٍة مقدارها عرشة ماليني 
دينار، استناداً إىل أحكام القرار )160 

لعام 19٨٣(.
وأوضح�ت الدائ�رة أنَّ ق�رار الحك�م 
الص�ادر بحقِّ املدان؛ ج�اء عىل خلفيَّة 
القضيَّ�ة الجزائيَّة الت�ي حققت فيها 

الهيئ�ة وأحالته�ا إىل القض�اء، والتي 
َنْت إق�دام املدان عىل االمتناع عن  َتَضمَّ
أداء واجباته الوظيفيَّة من خالل عدم 
رصف مس�تحقات إح�دى ال�رشكات 

املُتعاقدة مع املحافظة.
الت�ي  الش�كوى  تفاصي�ل  وتش�ري 
ُقدَِّمْت إىل الهيئة إىل قيام املش�كو منه 
باس�تغالل منصب�ه كمدي�ر للخط�ة 
املحافظ�ة،  دي�وان  يف  االس�تثماريَّة 
الرشك�ة  مس�تحقات  رصف  وع�دم 
املنف�ذة مل�رشوع )تأهي�ل ش�ارع ٨0 
تقاط�ع حل�ة- طهمازي�ة إىل ش�ارع 
حل�ة - كربالء وتفرُّعاته(، ما لم تدفع 
الرشك�ة له نس�بة ع�رشٍة باملائة من 

قيمة كل دفعٍة مستحقٍة لها. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة امل�وارد املائي ان الع�راق ما زال 

فوق خط الفقر املائي.
وقال مستشار الوزارة، عون ذياب، يف ترصيح 
صحفي: »تقاس حصة الفرد بالنس�بة للوارد 
املائي وعدد السكان، وال يزال العراق فوق خط 

الفقر املائي«.
وأض�اف ان »ما يردنا حالي�ا أكثر من ألف مر 
مكعب للفرد الواحد، ولكن مع زيادة الس�كان 
واحتم�االت تراج�ع املوارد ق�د تنقص الحصة 

املائية«.
وأكد ذياب ان »املوقف الحايل للمياه غري مقلق 
اال ان�ه يجب النظر اليه بش�كل خاص وان يتم 
الحساب للمتغريات مع احتمالية لتزايد نسبة 
الس�كان فوق املس�توى الحايل«. ولفت اىل انه 
»اذا م�ا أصب�ح التع�داد 60 مليون�ا ق�د تكون 

هنالك مراجعة للحصص«.
وقال مستشار وزارة املوارد يف ترصيح آخر اىل 
ان »بق�اء الوضع املائي ع�ىل وضعه اآلن فإنه 
يه�دد بحالة جف�اف«. مبينا »اذا كان موس�م 

الش�تاء املقب�ل ش�حيحاً فق�د نقلل مس�احة 
الخطة الزراعية الشتوية اىل حد كبري«.

وأكد ذياب ان »ال أهمية إلنش�اء س�دود حاليا 
م�ع قل�ة االطالقات املائي�ة م�ن دول الجوار« 
موضح�ا ان »اس�تمرار ضعفه�ا تدفعن�ا اىل 

اللجوء اىل األمم املتحدة واملجتمع الدويل«.
وأش�ار اىل ان »ضعف ال�واردات يف نهر الفرات 
باتجاه س�د حديث�ة بمحافظة االنب�ار فإنها 
ته�دد لتوق�ف محط�ة الكهرباء يف الس�د عن 

العمل«.

وضعت خطة طوارئ طبية لزيارة عاشوراء

كشفت تفاصيل احلكم على مسؤول بديوان حمافظة بابل

الصحة تكشف نتائج خطتها اخلاصة بزيادة أعداد امللقحني 
واستهداف املناطق السكانية

النزاهة تضبط متهمني ُيـزّودون موظفني بتقارير وهمية لإلصابة بكورونا

املوارد: العراق فوق خط الفقر املائي.. وحتذر من الشتاء املقبل

بغداد/ الزوراء:
أفادت خلية اإلعالم األمني، امس الثالثاء، 
العس�كرية  االس�تخبارات  ق�وات  ب�أن 
وح�رس االقلي�م فج�رت وك�را لداعش 

االرهابي يف جبل قرة جوغ باملوصل.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة،  وذك�رت 
»الزوراء« نس�خة منه: أنه »اس�تنادا اىل 
معلومات دقيقة ألح�د مفاصل مديرية 
االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع 
- شعبة اس�تخبارات الفرقة 14، والتي 
بالكام�ريات  االس�تعانة  وبع�د  اك�دت 
الحراري�ة ت�ردد مجموع�ة م�ن داعش 

االرهابي عىل اح�د االوكار خارج قاطع 
مس�ؤولية الفرقة عىل س�فح جبل قره 

جوغ يف املوصل«.
وأضافت: »ت�م عىل اثرها التنس�يق مع 
حرس اقليم كردس�تان العراق وبإسناد 
قوة برية من الفوج االول لواء املشاة 50 

تمت مداهمة الوكر«.
وأش�ارت الخلية اىل »ضب�ط بداخله 10 
عب�وات ناس�فة حديث�ة الصن�ع ومواد 
تفج�ري ومواد أخ�رى، تم تفج�ري الوكر 
ومحتويات�ه م�ن قب�ل مفارز هندس�ة 

الفرقة املرافقة للقوة املداهمة ».

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت مديرية مكافحة املخ�درات واملؤثرات العقلية، امس الثالث�اء، إلقاء القبض عىل 

عدد من املتهمني يف بغداد وبابل والبرصة واالنبار.
وقالت املديرية يف بيان ورد ل� »الزوراء«: ان مفارزها القت القبض عىل ٢1 متهما يف كل 
م�ن محافظة » البرصة - بغداد /الرصافة- األنبار- بابل » بحوزتهم مادة الكريس�تال 

والحبوب املخدرة، إضافة إىل أدوات التعاطي، وأسلحة نارية غري مرخصة«.
واضاف�ت ان�ه »تم�ت إحالتهم إىل القض�اء وفق أح�كام امل�واد القانوني�ة »٢٨ / ٣٢ » 

مخدرات«.
واش�ارت املديرية اىل ان »هذه الواجبات جاءت بناء عىل معلومات اس�تخبارية حصلت 
عليها مفارز املديرية املنترشة يف بغداد واملحافظات، وكان للتعاون املس�تمر واملثمر مع 
املواطن�ني الذين يقومون باإلدالء بمعلوماتهم عرب الخط الس�اخن«17٨« املجاني الدور 

املهم« .

بغداد/ الزوراء:
عقد جهاز االمن الوطن�ي العراقي، امس 
الثالث�اء، اجتماع�ا أمنيا موس�عا يف مقر 
الجهاز برئاسة رئيس جهاز األمن الوطني 

عبد الغني االسدي .
وق�ال املكتب االعالمي لرئيس جهاز األمن 
الوطني العراقي يف بي�ان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: انه »تم التأكيد خالل االجتماع 
عىل متابعة اس�عار امل�واد الغذائية خالل 
ش�هر مح�رم الح�رام والحد م�ن ارتفاع 

االسعار« .

واض�اف ان�ه »ت�م الركي�ز ع�ىل حماية 
الزائري�ن خ�الل زيارة عاش�وراء مع اخذ 
اق�ى درج�ات الحيطة والح�ذر وتفعيل 
الجهد االستخباري واملعلوماتي والتعاون 
م�ع االجه�زة االمني�ة يف عم�وم قواط�ع 

العمليات«.
واش�ار البي�ان اىل ان » االجتم�اع اكد عىل 
متابعة الخطط االمنية املوضوعة لحماية 
أبراج الطاقة الكهربائية من االس�تهداف 
والتوجيه بالوصول اىل املنفذين عرب جمع 

املعلومات االستخبارية واالستباقية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الكهرباء خطتها لزيارة العارش من مح�رم الحرام وزيارة أربعينية اإلمام 

الحسني }ع{.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، أحمد العب�ادي، يف ترصيح صحفي :«تم تش�كيل غرفة 

عمليات إلدارة زيارة العارش من محرم وحتى زيارة االربعني«.
وأكد »اس�تثناء املدن املقدس�ة م�ن القطع املربم�ج، ومتابعة األحمال وإدامة الش�بكة 

واإلنارة لطرق الزائرين وتوفري الطاقة للمواكب الحسينية«.
وأشار العبادي اىل »تش�كيل فرق صيانة جوالة توزع عىل املناطق وتوفري املواد الساندة 
من املولدات وتجهيزها بالوقود، مع تامني تغذيات ثانوية للمدن املقدسة يف حال حدوث 
أي طارئ«.يش�ار اىل ان مدينة كربالء املقدسة تشهد توافداً من عموم محافظات البالد 
ومن الخارج إلحياء ذكرى استش�هاد اإلمام الحس�ني عليه السالم يف العارش من محرم 

الحرار الذي يوافق الخميس املقبل.

اعتقال عدد من املتهمني بتجارة 
املخدرات يف 4 حمافظات

األمن الوطين يصدر توجيهات بشأن 
محاية الزائرين وأبراج الطاقة

الكهرباء تعلن خطتها لزيارتي 
عاشوراء واألربعينية

االستخبارات تفجر وكرا لداعش
يف املوصل

بغداد/ الزوراء:
انطلق�ت صب�اح، ام�س الثالث�اء، عملي�ة أمني�ة 
مشركة تحت مسمى }عاشوراء الكرامة{ ملالحقة 
فلول داعش االرهابية يف محافظة دياىل.وذكر اعالم 
الحشد يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »قائد 
عمليات دياىل للحش�د الش�عبي، طالب املوس�وي، 
أعلن عن انطالق عملية عاش�وراء الكرامة ملالحقة 
فل�ول داعش يف دي�اىل«، مبين�ا ان »قوات الحش�د 
الشعبي املتمثلة باالٔلوية ) 1- 4 – ٢0 – ٢٣ – ٢4- 
110- ول�واء ن�داء دياىل ( وباالش�راك مع الجيش 
رشعت صباح امس بعملية امنية واس�عة ملالحقة 

فلول داعش ضمن ثالثة اهداف رئيسة يف دياىل«. 
 ولف�ت املوس�وي اىل ان« العملي�ة انطلقت باس�م 
عاشوراء الكرامة وش�ملت تفتيش وتامني حوض 
بحرية حمرين ونهر نارين ومحور الش�مال ضمن 
قاطع العملي�ات«. وأضاف ان« العملية مس�تمرة 
وبإس�ناد ط�ريان الجيش حت�ى تحقي�ق أهدافها 
بالقض�اء عىل فلول داع�ش وقطع تحركاته ضمن 

االٔهداف املرسومة«.

بغداد/ الزوراء:

ناش�دت املفوضيَّ�ة العليا لحقوق 

اإلنسان الرئاس�ات الثالث التدخل 

من أج�ل إيجاد آلية قانونية إلدارة 

املفوضي�ة بش�كل مؤق�ت لح�ني 

تش�كيل املجلس الجديد، مبينة أنَّ 

600 من موظفيه�ا قد ُحرموا من 

رواتبهم عقب كتاب رئاسة مجلس 

الن�واب ال�ذي س�حب صالحي�ات 

مجلس املفوضني الحايل.

وقال الناطق باسم املفوضية، عيل 

البيات�ي، يف ترصيح صحف�ي: إنَّ 

»مجلس املفوضني الحايل قد أوقف 

املهام االدارية والقانونية استجابة 

األخ�ري  الربمل�ان  رئاس�ة  لكت�اب 

باعتبار أنَّ الصالحي�ات القانونية 

واإلدارية ملجل�س املفوضني الحايل 

قد انتهت حس�ب قانون املفوضية 

بس�بب إكمال األربع س�نوات من 

عمر املجلس الحايل«.

ونبه إىل أنَّ »تأخر الربملان بتشكيل 

مجل�س املفوضني الجدي�د- الذي 

يب�دو أنه لن يتحقق قبل أش�هر يف 

األقل بسبب عدم انعقاد الجلسات 

يف الربمل�ان وتأخ�ر تش�كيل لجنة 

الجه�ة  غي�اب  إىل  أدى  الخ�رباء- 

القانوني�ة الت�ي تدي�ر املفوضي�ة 

وت�رشف عىل أعماله�ا«، مبيناً أنه 

روات�ب  رصف  موض�وع  »حت�ى 

املوظفني يف املفوضية متوقف هذا 

الشهر ومن املحتمل ألشهر أخرى 

بسبب املوضوع نفسه«.

بغداد/ الزوراء:

أعربت لجنة التعليم النيابية عن استغرابها من 

إرصار وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي عىل 

ارغام طلبة الدراسات العليا عىل الدراسة خارج 

البل�د من خالل ع�دم احتضانه�م يف الجامعات 

العراقية وهي أول من تش�كك يف رصانة التعليم 

يف الخارج، فيما اكدت ان القرار الربملاني الصادر 

يف كان�ون الثان�ي امل�ايض بش�أن ع�دم وج�ود 

توس�عة ملقاعد الدراس�ات العليا مستقبال غري 

ملزم التنفي�ذ، مطالبة بتطبيق إش�غال املقاعد 

الش�اغرة واجراء توس�عتني احداهما تؤجل اىل 

العام املقبل.

وق�ال رئيس اللجنة، مق�دام الجمييل، يف حديث 

صحف�ي تابعته »ال�زوراء«: إن »لجن�ة التعليم 

العايل النيابية أصدرت يف وقت سابق قرارا نيابيا 

انهت من خالله موضوع التوس�عة نهائيا، لكن 

كما تعرفون ان هذا القرار غري ملزم كونه ليس 

قانون�ا، إضافة اىل ان ظروف البلد كانت تختلف 

ع�ن اآلن، فيوج�د حاليا زيادة بح�االت اإلصابة 

بكورونا، وهناك أيضا ظروف اقتصادية صعبة 

ونح�ن نمن�ع ان يذه�ب الطلبة اىل خ�ارج البلد 

للدراس�ة ونري�د ان نحتويه�م داخ�ل البلد وان 

تك�ون دراس�تهم رصين�ة وبإرشاف األس�اتذة 

العراقي�ني، وبهذا نحن أوال ضمن�ا حياة الطلبة 

ورصانة التعليم داخل البلد ألنه اكثر الجامعات 

التي يدرس�ون بها الطلبة كدراسات عليا خارج 

البل�د حقيقة وخ�الل اطالعي هذه الس�نة من 

عم�ر اللجنة كرئي�س للجنة التعلي�م العايل انه 

تحت�اج إعادة نظر«، مؤكدا أن »الش�هادات من 

داخل العراق رصانتها اكثر من الخارج، إضافة 

اىل العملة الصعبة التي تخرج خارج البلد ونحن 

يف ظرف اقتص�ادي صعب، ونحت�اج انه نعضد 

واردات الجامعات من خالل القبول يف الدراسات 

العليا وخاصة النفقة الخاصة«.

وأوضح الجمييل أن »الرأي النهائي للجنة التعليم 

العايل النيابية هو اجراء توسعة بالوقت الحارض 

لوج�ود امور كثرية ذكرنا منها تعويض واردات 

الجامعات كما ذكرنا ومنع الطلبة من الدراسة 

خارج البل�د وغريها فيما يتعلق باملحافظة عىل 

العملة الصعبة داخل البلد«، مشريا اىل أن »رغبة 

الطالب بطلب العلم يف بلدة طلب مرشوع نفخر 

ب�ه كعراقي�ني أوال، كما انن�ا كربملانيني يف لجنة 

التعلي�م العالم اكدنا للوزارة بكتاب رس�مي أن 

موض�وع القرار النيابي ال�ذي صدر مؤخرا غري 

مل�زم التنفيذ لكم، وكما انن�ا اثنينا عىل تعاون 

الوزارة بشان موضوع التوسعة«.

واكد الجميل أن »موضوع التوس�عة يتجدد كل 

عام منذ العام ٢015 فال رضر يف اجراء توس�عة 

بقب�ول عدد م�ن الطلبة يف هذه الس�نة وأخرى 

للع�ام املقب�ل كتوس�عة مؤجلة وممك�ن أيضا 

يكون هناك اشغال مقاعد وأيضا تدوير للمقاعد 

خاصة فيما يتعلق بقناة الش�هداء والتدوير من 

الع�ام اىل الخاص، ورفعنا كتاب اىل الوزارة بهذا 

الخصوص«.

وجدد رئيس لجنة التعليم العايل النيابية، مقدام 

الجمييل، مطال�ب اللجنة ب� »تخويل الجامعات 

للب�ت يف الق�رارات املتعلق�ة بموضوع توس�عة 

مقاعد الدراس�ات العليا حاليا واجراء توس�عة 

اآلن وأخ�رى مؤجلة اىل الع�ام املقبل، فضال عن 

اشغال املقاعد«.

بدء عملية }عاشوراء 
الكرامة{ ملالحقة فلول 

داعش يف دياىل

حقوق اإلنسان تناشد إلنقاذ 600 موظف حمرومني من رواتبهم

التعليم النيابية تعطي الضوء األخضر للوزارة لتوسعة مقاعد الدراسات العليا
طالبت بتطبيق إشغال املقاعد الشاغرة 

جمهورية العراق                   العدد: 60٨1/ش/ ٢0٢1
مجلس القضاء االعىل                 التاريخ : 17/٨/٢0٢1

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / أحمد عرماش لهواك
م/ تبليغ

قامِت املدعية )فاطمة ثجي�ل مفيض( الدعوى الرشعية 
املرقمة اع�اله والتي تطلب فيها تأيي�د حضانة طفلتها 
تب�ارك أحمد عرم�اش   وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق ٢0٢1/٨/٢6 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                القايض
                     ضياء قاسم الهاليل

جمهورية العراق                 العدد:664/ش/٢0٢1
مجلس القضاء االعىل            التاريخ:5/٨/٢0٢1

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

املدعية/ بيداء مرزوك جار الله
املدعى عليه/ مبارك حمدان جار الله

اىل املدعى عليه/ مبارك حمدان جار الله
أقام�ِت املدعية )بيداء مرزوك جار الل�ه( الدعوى املرقمة 
664/ش/٢0٢1 وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بالتفريق 
للهجر ونظراً ملجهولية محل اقامتك استناداً لكتاب مركز 
رشطة الرفاعي بالعدد 56٨٢ يف ٢0٢1/6/15 واالش�عار 
املص�دق م�ن مخت�ار املنطقة يف قض�اء الرفاع�ي قررت 
املحكمة تبليغ�ك عن طريق االعالن يف صحيفتني يوميتني 
لغ�رض الحضور ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املصادف يوم ٢0٢1/٨/٢9 ويف حال عدم حضورك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً.
القايض
احمد محمود مدلول
قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي

رقم االضبارة / ٣٢75/٢019 جمهورية العراق      
التأريخ/ ٨/٣/٢0٢1 وزارة العدل                 

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النارصية العقار تسلس�ل 19/1٢9/1 الحبيليه الواقع يف النارصية/ الحبيليه العائد للمدين عقيل غانم ميس( املحجوز 
لقاء طلب الدائن )ارساء عدنان جراد( البالغ 5,000,000 خمسة ماليني دينار، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمسة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري. 
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي

حصة املدين عقيل غانم ميس والبالغ نصف العقار
املواصفات :

1- موقع�ه ورقم�ه : 1٢9/1/م 19
٢- جنسه ونوعه : عرصه

٣- حدوده واوصافه: عرصه
4- مشتمالته: اليوجد

5- مساحته: 100 م حصة املدين
6- درجة العمران: اليوجد

7- الشاغل: اليوجد
٨- القيمة املقدرة: ٢5,000,000 خمسة وعرشون مليون دينار

إعالن
إىل الرشيك )مخل�ص تركي عطيه( اقتىض 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك )فاطمة قاسم منشد( بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
)٣4٢15( املقاطع�ة       ) ح�ي العدال�ة( 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم�اً داخ�ل الع�راق وش�هر واح�د خارج 
الع�راق من تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 
سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.
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بغداد/ الزوراء:
ح�ذرت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار 
النيابي�ة، ام�س الثالث�اء، م�ن حدوث 
اضطرابات شعبية جراء االرتفاع الكبري 
يف اس�عار السلع، وفيما اش�ارت اىل ان 
الحكوم�ة وبع�د كل اص�الح اقتصادي 
تقوم برفع السلع االساسية، اكد الخبري 
بالش�ان االقتص�ادي نجم ط�ارش، ان 
الحكومة العراقية ال تتعامل بش�فافية 

بني املركز واإلقليم.
وقالت عض�و لجنة االقتص�اد النيابية 
ندى ش�اكر جودت يف ترصيح صحفي: 
إن “االس�بوع امل�ايض ش�هد ارتفاع�ا 
كبريا يف اسعار الس�لع رغم عدم وجود 
أي رف�ع بالعملة االجنبي�ة ما يدل عىل 
حج�م االهمال وعدم وج�ود رقابة عىل 

التجار”.
واضاف�ت جودت، ان�ه “وبعد كل ورقة 
اص�الح ترتف�ع االس�عار اىل الضع�ف 
ما يتس�بب يف ترضر املواطن البس�يط 
الت�ي  والطبق�ة الوس�طى يف الش�عب 
س�تنعدم يف حال اس�تمرار االصالحات 
االقتصادي�ة املزعومة بذريع�ة تطبيق 

الورقة البيضاء”.
االضطراب�ات  “تل�ك  ان  اىل  وأش�ارت 
االقتصادية س�تكون بداية الضطربات 

سياسية كما جرى يف الحكومة السابقة 
بالتزامن مع قرب االنتخابات النيابية”

بالش�ان  الخب�ري  اك�د  جهت�ه،  م�ن 
االقتصادي نجم ط�ارش، ان الحكومة 
العراقية ال تتعامل بشفافية بني املركز 
واإلقليم، مش�ريا اىل ان هناك ازدواجية 
بالتعام�ل م�ا بني املحافظ�ات الجنوب 

املنتجة للنفط واإلقليم.

صحف�ي:  ترصي�ح  يف  ط�ارش  وق�ال 
إن�ه “وخالل اجتم�اع مجل�س الوزراء 
العراق�ي، تقرر باإلجماع، إرس�ال 200 
ملي�ار دين�ار إىل إقلي�م كردس�تان عن 
الش�هر الجاري”، مبينا انه “من املقرر 
أن تصل األموال إىل إقليم كردستان عرب 

البن�ك م�ن بغ�داد يف 25-8-2021”.
وأشار اىل ان “صادرات اقليم كردستان 

الع�راق من النفط يطغ�ى عليها تعتيم 
إعالمي وغياب للشفافية وال احد يملك 
رق�م دقيق حول كمية الص�ادرات التي 
ترسلها اإلقليم شهريا من النفط الخام 

دون علم الحكومة املركزية يف بغ�داد”.
 15 يف  اعلن�ت  املالي�ة  وزارة  وكان�ت 
حزيران، انها سرتسل 200 مليار دينار 
شهرياً اىل اقليم كردستان بعد مراجعة 

وتدقيق عائدات النفط يف االقليم.
اىل ذلك، اكد الخبري االقتصادي، صفوان 
ق�ي، ان تطبي�ق االتفاقي�ة الصينية 
العراقية السبيل الوحيد يف انهاء االزمة 
االقتصادية يف العراق، مبينا ان املشاريع 
بني البلدين ستدر نحو 50 مليار سنويا 

للعراق.
وق�ال ق�ي يف ترصي�ح صحف�ي: إن 
“مصلحة الع�راق االقتصادية تكمن يف 
تطبيق االتفاقية الصينية وان الشعبية 
ه�ي الت�ي س�تضغط ع�ىل الحكوم�ة 
لتطبي�ق االتف�اق م�ع الص�ني”، مبينا 
أن “طري�ق الحري�ر يضي�ف ملي�ارات 
الدوالرات اىل خزينة العراق ويغنينا عن 
النف�ط وعىل العراق الس�عي الن يكون 

العراق جزء من طريق الحرير”.
ولفت ق�ي اىل ان “الرشكات الصينية 
س�تبعد ي�د الفس�اد ع�ن م�ال النفط 
عن�د تفعي�ل االتفاقي�ة”، موضح�ا ان 
تس�تطيع  ل�ن  القادم�ة  “الحكوم�ات 

تجاهل االتفاقية املربمة مع الصني”.
وأش�ار اىل ان “الصني تس�تطيع انشاء 
بنى تحتية بتكلف�ة منخفضة، واالردن 
ومرص ال تستطيعان منافسة املشاريع 
الصيني التي س�تجلب نح�و 50 مليار 

دوالر سنويا للعراق”.

االقتصاد النيابية: اسعار السلع تضاعفت بعد تطبيق “الورقة البيضاء” وحنذر من حدوث اضطرابات شعبية

www.alzawraapaper.com5 أسواق

خبري: احلكومة تتعامل بازدواجية مع احملافظات املنتجة للنفط

خالل ترؤسة اجتماع هيئة املديرين 

بغداد / الزوراء: 
وجه باس�م نعيم العكييل مدير عام 
الحبوب،  العام�ة لتج�ارة  الرشك�ة 
م�دراء االقس�ام و املرشف�ني ع�ىل 
مواق�ع التس�ويق بتقدي�م تقاري�ر 
تتضم�ن الس�لبيات و االيجابيات و 
املعوقات و الحلول  التي تم تاشريها 
خالل ارشافه�م عىل تل�ك املواقع يف 

املوسم املنتهي . 
وقال خالل ترؤس�ة الجتم�اع هيئة 
املديرين الثاني لعام ٢٠٢١ مع انتهاء 
املوسم التسويقي ملحصول الحنطة 
يف بيان تلقته “الزوراء”: ان الجميع 
كان مرشف عىل مواقع محددة وفق 
خطة التسويق والجميع دون يف دفرت 
مالحظات�ه للفرع ومواقع�ه العديد 
من املورشات منها سلبية و ايجابية 
وكذلك دون عدد من املعوقات نطالب 

من الجميع استعراض ماتم تاشرية 
باختصار يف تقرير ليتم دراسة هذه 

املالحظ�ات و بلورتها لتكون منهاج 
عمل للموسم القادم .

واضاف: نريد ان نضع حد للطارئني 
عىل عم�ل الرشك�ة وخاصة خالل 
مواس�م التس�ويق ، الن ذل�ك يعود 
بالس�لب عىل اداء الرشكة ، نحتاج 
االن  لدين�ا  مهني�ة  معالج�ات  اىل 
متس�ع م�ن الوق�ت لدراس�تها و 
توحيده�ا و اعدادها كمنهاج عمل 

للموسم املقبل .
املوس�م  خ�الل  الحظن�ا  وب�ني: 
التسويقي املنتهي وجود اختالفات 
وع�دم االلت�زام ، هن�اك مالحظات 
اداري�ة وفني�ه الب�د ان ت�دون البد 
ان ت�درج كل تل�ك املالحظات حتى 

نتجاوزها حتما . 
واش�ار البي�ان اىل ان مدي�ر ع�ام 
الرشكة ناقش مع مدراء االقس�ام 
االلتزام بالدوام الرس�مي و الدوام 
وفق توصيات ومقررات خلية االزمة 

و االلت�زام بالس�اعات االضافي�ة و 
توجيه قس�م امل�وارد بتعيم ذلك عىل 

الفروع واملوافع .
و وج�ه باع�ادة النظ�ر يف اختي�ار 
لج�ان التصلي�ح و املش�رتيات وفق 
مواصف�ات و الب�د ان يك�ون م�ن 
املتميزي�ن  وان الن�رىض بالتداور يف 
االس�ماء ، هذه امانه يجب ان نلتزم 
به�ا وفق ال�رشع و القان�ون موكدا 
ان اللج�ان ال يك�ون عليها نقاط او  

مورشات.
كما ووجه القسم الهنديس بالنهوض 
بالفروع و اامواقع الن هناك مواقع 
تحت�اج للنه�وض من خ�الل االبنيه 
و  بالف�روع  ولنب�دء  مخت�ربات  و 
املواقع االكثر ترضرا ، ووجه اقسام 
التسوبق و النقل و الورشة باالرساع 

يف املناقالت قبل موسم االمطار.

مدير شركة جتارة احلبوب يوجه مدراء االقسام بتقديم تقارير عن اهم املؤشرات على كل موقع 

خام برنت يهبط اىل 69 دوالرا 
للربميل

الذهب يبلغ أعلى مستوى يف 
أكثر من أسبوع

خاما البصرة يرتاجعان بالتزامن 
مع اخنفاض اسعار النفط عامليا

حمافظ ذي قار: الشركة الصينية 
تسلمت مشروع مطار احملافظة

االنبار تعلن قرب استئناف عمليات 
التنقيب يف حقول النفط والغاز

املالية النيابية تستضيف حمافظ صالح 
الدين لبحث خطة احملافظة االستثمارية

الرافدين يعلن حصيلة حساباته املفتوحة 
بالدينار والدوالر يف فروعه 

متابعة / الزوراء:
تراجعت أسعار النفط امس متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة 
املخاوف م�ن تباطؤ الطلب عىل الخام يف ظل تنامي اإلصابات بس�اللة 

دلتا أمام توقعات بأال يعزز كبار منتجي النفط اإلمدادات قريبا.
ون�زل خ�ام “برنت” بنس�بة 0.7 باملئ�ة إىل 69 دوالرا للربمي�ل، بحلول 
الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ 69.77 دوالر يف وقت سابق 

من الجلسة.
وفقد خام “غرب تكس�اس الوس�يط” األمريك�ي 0.8 باملئة إىل 66.77 

دوالر للربميل بعدما سجل 67.66 دوالر يف وقت سابق.
ومن املقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ يف العاصمة طوكيو ومناطق 
أخرى حتى 12 سبتمرب 2021 والتوسع يف القيود إىل سبع مناطق أخرى 
بينما توقعت الس�لطات يف أس�رتاليا اليوم زيادة كب�رية يف اإلصابات يف 

سيدني رغم اإلغالق الطويل.
واول أمس االثنني، نزل “برنت” 1.5 باملئة والخام األمريكي 1.7 باملئة.

 وتعافت األسعار يف التعامالت املبكرة يف آسيا بعدما قالت أربعة مصادر 
إن مجموع�ة “أوبك+”، وتض�م دول أعضاء بمنظم�ة “أوبك” وحلفاء 
منهم روس�يا، يعتقدون بأن أس�واق النفط ليس�ت بحاجة لضخ مزيد 

من النفط خالفا للذي يخططون لضخه يف األشهر املقبلة.
 وحث�ت إدارة الرئي�س األمريكي جو بايدن املجموعة األس�بوع املايض 
عىل زيادة إنتاج النفط ملواجهة ارتفاع أس�عار البنزين الذي تراه تهديدا 

لتعايف االقتصاد العاملي.

متابعة/ الزوراء:
بلغ�ت أس�عار الذهب أعىل مس�توى يف أكثر من أس�بوع ام�س الثالثاء إذ 
أدى ارتفاع اإلصابات بالس�اللة دلتا من فريوس كورونا إلثارة قلق بش�أن 

تأثريها عىل التعايف االقتصادي ما قاد املستثمرين للذهب.
وصعد الذهب يف املعامالت الفورية 0.2 باملئة إىل 1791.55 دوالراً لألونصة، 
بحلول الس�اعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ ذروة منذ الس�ادس 

من آب 2021 عند 1792.83 دوالراً.
وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.2 باملئة إىل 1793 دوالراً.

وقال كونال ش�اه لدى “نريمال بانغ كوموديتيز” لتداول الس�لع األولية يف 
مومباي إن “زيادة اإلصابات بفريوس كورونا يف الواليات املتحدة والصني، 
واحتماالت تباطؤ النمو العاملي يف النصف الثاني من العام س�تدعم أسعار 

الذهب”.
وأضاف “أتوقع أن يالمس الذهب 1850 دوالراً هذا العام”.

نينا/ متابعة الزوراء:
إس�تضافت اللجنة املالية برئاس�ة النائ�ب مثنى الس�امرائي نائب رئيس 
اللجن�ة ، امس الثالث�اء، محافظ ص�الح الدين عمار جرب ملناقش�ة خطة 

املحافظة االستثمارية لعام ٢٠٢١ .
وذك�رت الدائرة اإلعالمي�ة الربملانية يف بيان، ان اللق�اء ، الذي عقد يف مقر 
اللجنة املالية ناقش أهم املش�اريع املدرجة يف الخطة االس�تثمارية، والتي 
من شأنها أن تغري واقع محافظة صالح الدين الخدمي والعمراني وفق ما 

حددته اللجنة من تخصيصات مالية يف موازنة العام الحايل”.
وأضافت:” كما ناقش اللقاء، س�بل اإلرساع يف تحويل الخطة االستثمارية 
إىل أرض الواق�ع وإكم�ال جمي�ع املتطلب�ات الالزمة مثل مراعاة النس�ب 

السكانية ودرجة املحرومية يف توزيع املشاريع عىل املحافظة”.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدين، ام�س الثالث�اء، ان ع�دد الحس�ابات املفتوحة 
للمواطنني وفئات اخرى يف فروعه ببغداد واملحافظات خالل تموز املايض 

بلغت 2577 حساب توفري وجاري بالدينار والدوالر . 
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقته “الزوراء”: ان عدد الحسابات 
الجاري�ة التي تم فتحها للمواطنني وفئات اخرى وصلت اىل 234 حس�اب 
جاري بالدينار والدوالر، يف حني بلغ عدد حس�ابات التوفري للمواطنني اىل 

2343 حساب بالدينار والدوالر. 
كم�ا اوض�ح امل�رصف ان عدد الودائ�ع التي تم فتحها يف الش�هر نفس�ه 
بلغت 272 وديعة، مش�ريا اىل ان املرصف مس�تمر يف تقديم خدماته وذلك 
بفتح الحس�ابات للمواطنني بالدينار والدوالر الراغبني يف ايداع اموالهم يف 
امل�رصف والحصول عىل الفوائد وف�ق رشوط وضوابط وضعت وبامكان 

زبائن املرصف زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها .

بغداد/ الزوراء:
شهدت اسعار خامي البرصة الخفيف والثقيل، امس الثالثاء، تراجعا ملحوظا 
بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط عامليا.وسجل سعر خام البرصة الخفيف 
املورد آلس�يا 70.73 دوالراً للربميل بانخفاض بلغ 94 س�نتا، كما تراجع خام 
البرصة الثقيل إىل 65.18 دوالراً للربميل بمقدار 1.08 دوالر وبنسبة تغيري بلغت 
1.63 باملئة.وس�جل النفط السعودي الخفيف 70.80 دوالراً للربميل، فيما بلغ 
س�عر مزيج إيران الثقيل 64.59 دوالرا، ومزيج مربان اإلماراتي 69.35 دوالراً 
للربميل، ومزيج س�هران الجزائري 68.76 دوالراً للربميل، يف حني سجل بوني 

الخفيف النيجريي 68.31 دوالراً، وجرياسول االنغويل 68.33 دوالراً للربميل.

ذي قار/ الزوراء:
قال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، امس الثالثاء، إن الرشكة الصينية املتخصصة 
ببناء املطارات، تسلمت موقع مرشوع إنشاء مطار ذي قار الدويل، وبارشت الرشكة 
باج�راءت فحص الرتبة للمطار، واعداد التصامي�م والتنفيذ من قبل الرشكة.وذكر 
الخفاجي يف ترصيح صحفي: أن “الرشكة الصينية مس�تمرة يف عملها التحضريي 
للب�دء بتنفيذ املرشوع”، موضح�ا أن “املدة القابلة لتنفيذ املرشوع س�تكون خالل 
عامني حسب الخطة املقدمة من قبل الرشكة”.واضاف أن “املطار سينشط الحركة 
االقتصادية للمحافظة، كما س�يوفر وظائف للش�باب العاطل�ني من محافظة ذي 
ق�ار”، مبينا أن “كلف�ة االنجاز س�تكون 367 مليون دوالر”.واش�ار اىل أن “خطة 
االعمار ضمن صندوق اعمار ذي قار تشمل 163 مرشوعاً تمت احالة 100 مرشوع 
منها للرشكات املختصة، ويشمل قطاعات الصحة، واإلسكان، والطرق والجسور، 
والبنى التحتية، والشباب والرياضة، وتستمر الجهود لغرض إدراج بقية املشاريع، 
مؤكداً أن “العمل س�يكون بالتعاون م�ع وزارة التخطيط”.وبنينّ الخفاجي أن “هذ 
الرشكات يف طور اكمال اجراءات التعاقد مع ادارة الصندوق بتس�لم املش�اريع عىل 

االرض، ومن املؤمل ان تبارش قريباً بتنفيذ مشاريعها يف املحافظة”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مستش�ار محافظ االنبار لش�ؤون الطاقة عزيز خل�ف الطرموز، امس 
الثالث�اء، قرب اس�تئناف عمليات التنقي�ب لحقول النفط والغ�از يف املناطق 
الغربي�ة .وق�ال الطرم�وز يف ترصي�ح صحف�ي: ان ” رشكة االستكش�افات 
النفطية احدى تش�كيالت وزارة النفط س�وف تبارش بعمليات التنقيب خالل 
االيام القليلة املقبلة بعد توقفها ملدة ش�هر تقريبا م�ن قبل عمليات الجزيرة 
لدواعي امنية “.واض�اف ان” حكومة االنبار املحلية خاطبت قيادة العمليات 
املش�رتكة من اجل اس�تئناف عمليات التنقيب عىل حقول النفط والغاز التي 
توقفت منذ ش�هر تقريبا من دون معرفة االس�باب عىل الرغم من ان املناطق 
الت�ي ش�هدت عمليات تنقيب امنة ومس�تقرة ولم تس�جل اي خ�رق امني”، 
مبينا ان” القوات االمنية امنت جميع مناطق التنقيب من خطر االسلحة غري 
املنفلقة”.يش�ار اىل ان رشكة االستكش�افات النفطية احدى تشكيالت وزارة 
النفط اكتشفت 21 حقل جديد للنفط والغاز غري مؤرش لدى الوزارة املعنية 

اربيل/ الزوراء:
افتتحت يف محافظ�ة أربيل، محطة 
جدي�دة لتولي�د الطاق�ة الكهربائية 

بمرك�ز املحافظة بطاق�ة 132 كي 
يف وبكلف�ة تق�رتب م�ن 14 مليون 

دوالر.

اومي�د  أربي�ل  محاف�ظ  وأع�رب 
خوش�ناو خ�الل مؤتم�ر صحف�ي 
تابعت�ه “ال�زوراء”، ع�ن س�عادته 
بافتتاح محطة توليد كهرباء وطنية 
جديدة يف املحافظة”، مبينا أن “هذه 
املحط�ة هي ضمن خطة مش�اريع 
الخدم�ات الت�ي س�تنفذ بدع�م من 

رئيس حكومة اإلقليم”.
وأض�اف، أن “افتتاح ه�ذه املحطة 
سيساعد عىل تقليل الضغط عن باقي 
محط�ات توليد الكهرب�اء الوطنية، 
وسيسهم بزيادة الطاقة الكهربائية 
املنتج�ة”، مؤكدا أن “م�ن واجبات 
الحكومة يف إقليم كردستان، تقديم 
الخدم�ات الرضوري�ة للمواطن�ني، 

وخاصة خدمات املاء والكهرباء”.
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خالل ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للشمول املالي يف العراق 

بغداد/ الزوراء:
أكد محاف�ظ البنك املركزي مصطفى 
غال�ب مخي�ف، ان البنك وف�ر البنى 
بواق�ع  للنه�وض  الالزم�ة  التحتي�ة 
انظم�ة  ومنه�ا  امل�ايل  الش�مول 

املدفوعات.
وذكر بيان العالم البنك املركزي تلقته 
“ال�زوراء”: ان محافظ البنك املركزي 
العراقي مصطفى غالب مخيف تراس 
اجتم�اع اللجنة العليا للش�مول املايل 
يف العراق، واك�د الحضور عىل اهمية 
دور اللجنة يف إش�اعة الش�مول املايل 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة  وابع�اده 

والجوانب املهمة األخرى. 
واضاف: انه تم مناقش�ة الحاجة اىل 
رس�م رؤي�ة متكاملة للش�مول املايل 
املوض�وع يحظ�ى  ان ه�ذا  خاص�ة 
باهتم�ام جميع الدول وليس فقط يف 
الع�راق، الس�يما وان اهدافه متعددة 
ويف مقدمته�ا ش�مول جمي�ع فئات 
املجتمع بالخدمات املرصفية التي لم 
تعد مسألة ثانوية بل رضورة يومية.

بحس�ب  البن�ك،  محاف�ظ  واوض�ح 

البيان، ان البنك املركزي العراقي وفر 
البنى التحتية الالزمة للنهوض بواقع 
الش�مول امل�ايل ويف مقدمته�ا افضل 
انظمة املدفوعات يف العالم والتي تمثل 

الركن االساس يف الشمول املايل. 
وتاب�ع البي�ان: بع�د ذل�ك ت�م تقديم 
الع�رض التوضيح�ي لتهيئ�ة اع�داد 
للش�مول  الوطني�ة  االس�رتاتيجية 
املايل والت�ي تضمنت اب�رز الخطوات 

واالهداف التي قام بها البنك املركزي 
العراق�ي لغاية االن م�ن اجل تحقيق 
الهدف الذي يس�عى الي�ه اطار عمل 

هذه اللجنة.
وقد ق�دم اعضاء اللجن�ة مداخالتهم 
حول اهمية مش�اركة مؤسساتهم يف 
هذه اللجنة وابدو االس�تعداد لتقديم 
الدعم قدر تعلق االمر بتعزيز الشمول 

املايل.

حمافظ البنك املركزي: وفرنا البنى التحتية 
الالزمة للنهوض بواقع انظمة املدفوعات

افتتاح حمطة جديدة لتوليد الكهرباء يف أربيل



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7546   Wed   18     Aug    2021العدد:   7546    االربعاء     18    آب     2021

حسني علي : طلبت إجازة يومني فتم 
استبعادي عن املنتخب 

بغداد/حسني البهاديل 
كشيف العب املنتخب الوطني ونادي الزوراء، حسيني عيل، عن أسباب مغادرته للمنتخب الوطني.وقال حسني: 
أسيتغرب االخبيار التيي خرجت بشيأن طريقة اسيتبعادي عن صفيوف املنتخيب الوطني، بطلب مين املدرب 
»ادفوكات« التي تم تناقلها بطريقة غري مهنية ».واضاف العب الزوراء ان »ترسيب خرب استبعادي عن صفوف 
املنتخب الوطني، بحجة عدم تطبيق الواجبات املناطة بي غري صحيح أبداً ، بشهادة جميع املالك التدريبي ومن 
بينهم املدرب املسياعد رحيم حميد الذي باالمكان سيؤاله واالستفسار منه« .واشار اىل ان »سبب االستبعاد هو 
تقديمي لطلب عن طريق املدرب املساعد رحيم حميد بالحصول عىل اجازة ملدة يومني فقط بعد انتهاء معسكر 
اسيبانيا ، من اجل السيفر لتوقيع العقد مع احد االندية الخارجية وااللتحاق بصفوف املنتخب الوطني يف تركيا 

من جديد، لكنني تفاجأت بقرار املدرب برفض الطلب وابعادي عن صفوف املنتخب الوطني«.

أصفر وأمحر

محودي يلتقي عدداً من رؤساء االحتادات الوطنية حتضريا ألسياد هانزو وأوملبياد باريس 

أعمال إنهاءات تتجاوز 90 % يف مشروع ملعب امليناء األومليب

بغداد /حسني عمار 
يشيارك العراق يف بطولة آسييا للناشيئني والشيباب للمالكمة التي سيتقام يوم 18 
مين هذا الشيهر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. وقال نائيب رئيس االتحاد العراقي 
للمالكمة عيل عبد الزهرة الغراوي إن “العراق سيشيارك بوفدين يف هذه البطولة من 
الناشئني والشباب ،ويتكون وفد الناشئني من 9 العبني و7 العبني شباب”. مشرياً اىل 
أن: مشاركة الفتاة يف هذه البطولة هي األوىل لالتحاد منذ تأسيسه.  وأضاف الغراوي 
أن “الوفيد العراقيي أيضاً سييضم ثالثة مدربيني وإدارياً واحداً ليكل فريق ،ويطمح 

العراق بتحقيق مشاركة فعالة يف هذه البطولة التي ستقام عىل أرض إمارة دبي .

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد رئيس الهيئة اإلدارية لنادي النجف االرشف الريايض، الدكتور رضوان الكندي: انه تم 
تأمني ما تبقى من مستحقات الالعبني املالية  للموسم املايض حسب استحقاق كل منهم  
وسنقوم بتسليمها لهم، ونؤكد التزامنا بتهيئة فريق كرة القدم األول واكمال التعاقدات 
املحلية واسيتقطابات املحرتفني خالل األيام القليلة املقبلة وتوفري كل مسيتلزماته من 
تجهييزات ومعدات تدرييب،  والعمل جاٍر عىل توفري معسيكر تدريبي بمكان مناسيب 
وأجيواء مالئمة للفريق للوصيول إىل الجاهزية التامة قبل الدخول بمنافسيات الدوري 

العراقي املمتاز لكرة القدم للموسيم 2021/2022   وامللحق اآلسييوي.

مالكمو العراق يشاركون ببطولة 
آسيا يف االمارات 

الكندي:مت تأمني مستحقات 
العيب النجف للموسم املاضي 

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إلتقيى رئييس اللجنية األوملبيية الوطنيية 
العراقية رعد حمودي، صباح امس الثالثاء،  
عيدداً مين رؤسياء االتحيادات الرياضيية 
الوطنية املعنية باملشاركة يف آسياد هانزو 
أطارييح  اىل  حميودي  2022.وإسيتمع 
ومتطلبات إعداد الرياضيني العراقيني التي 
تعاقب عىل تقديمها رؤسياء االتحادات أو 

من مثلهم يف االجتماع.
من جانبه بنينّ حمودي ان اللجنة األوملبية، 
ويف املشياركات املقبلية، ال ترييد ان يكون 
الحضيور األوملبيي العراقيي تكميليياً بيل 
منافسياً قوياً وهيذا اليعنيي ان نقفز من 
وضعنيا الحيايل اىل املسيتحيل انميا نرييد 
وضع الخطيوات األوىل يف طريق املنافسية 
الحقيقيية والعيودة اىل منصيات التتويج 
اآلسييوي تمهييداً لوسيام أوملبيي ننتظره 

جميعاً يف باريس 2024.
وطالب حمودي رؤسياء االتحادات بتقديم 
مناهجهم الفنيية والتدريبية واعداً بتذليل 
ميا يعيرتض مراحيل إعيداد الرياضييني، 
وحرس املشياركة باألفضل الواعد من أجل 
مشياركة نوعية تحقيق للرياضة العراقية 

مراكز تليق بها يف آسياد هانزو 2022.
وحرض اللقياء ماجد صاليح رئيس اتحاد 

الكانوي وصبيح مراد رئيس اتحاد الرماية 
وحسيني عودة رئيس اتحاد الووشو كونغ 
فو وحسن غالب الجزائري أمني رس إتحاد 
املبيارزة  كميا حرضه أيضا عضيو املكتب 
التنفييذي للجنية األوملبيية، رئييس اتحاد 
السلة الدكتور حسني العميدي، واملستشار 
األوملبيي الدكتيور تريس عوديشيو ومدير 
القسيم امليايل يف اللجنية األوملبيية أحميد 
صيربي، ومديرالعالقيات الخارجيية فيها 

هيثم عبدالحميد.
ويف سيياق منفصل تقيرر إنعقاد الجمعية 
العامية للجنة األوملبية الوطنيية العراقية، 
بمؤتمر إستثنائي، تجري جلساته بمدينة 

أربيل الشهر املقبل.
جياء ذليك يف إعميام رسيمي صيدر امس 
حييث ورد فييه ان أعميال املؤتمر سيتبدأ 
عنيد السياعة الحاديية عرشة مين صباح 
يوم السبت املوافق للحادي عرش من شهر 

أيلول املقبل.
هذا وسيتضمن جدول أعمال املؤتمر أربعة 
محياور هيي تشيكيل لجنية األخالقيات، 
والتحكييم  للتسيوية  مركيز  وتأسييس 
الرييايض، وممثلييات اللجنية األوملبيية يف 
املحافظات، باإلضافة اىل اللجان املؤسسية 

لالتحادات الرياضية.

 بغداد/ محمد حمدي
يشهد مرشوع ملعب امليناء االٔوملبي سعة 
)30( أليف متفيرج يف محافظية البرصة 
حركة دٔووبة من االٔعمال ومتابعة ميدانية 
من السيد وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال،  التمام جميع املتعلقات وافتتاح 
امللعيب قبيل ميدة مناسيبة مين انطالق 
بطولية خليجيي 25 ، وبحسيب التقرير 
االخيري لدأيرة املهنيدس املقيم فإن حجم 

اإلنجاز يقرتب من نسبة  )90%(.
وبينيَّ املهنيدس املقييم للملعيب محميد 
إسيماعيل  أن “االٔعمال الجارية  يف امللعب 
تسري بانسيابية عالية وبصورة خاصة يف 
اعمال التشيطيب واالنهاءات ، اذ تواصل 

خالل االسيبوع االخري العميل بامللحقات 
الكهربأييية ومنهيا  ،االٕسيتمرار برتكيب 
البيوردات الكهربأييية يف جميع قطاعات 
امللعيب الرٔيييس، اذ تم  االنتهاء من اعمال 
کیبل تري الكهرباء واالتصاالت و تواصل 
تسيليك القابلوات داخل امللعيب الرٔيييس 
ميع اعمال االنارة ) انارة الخيمة واالبراج 
( يف امللعب الرٔيييس و شيد تراكيب االٕنارة 
يف الغرف وتركيب شبكة االٔنارة الخارجية 

للملعب.
وفيما يتعليق باعمال الهييكل الحديدي، 
أوضيح “اسيماعيل” ، ان االعمال جارية 
بصورة جيدة يف  تصنيع الهيكل الحديدي 

لسقف امللعب داخل املوقع

وتركيب هيكل السيقف الحديد واملبارشة 
بأعميال القواعيد املوقتيه لتصنيع هيكل 
السقف يف ساحات مالعب التدريب ليكون 

مجموع القواعد )۱۲(.
أما األعمال الخارجية فإن العمل متواصل 
املجياري  شيبكة  انابييب  وميد  بحفير 
وتبطيني   والحيدل  والدفين  الخارجيية 
االنفاق واملبارشة باعمال الصبغ للسياج 
الخارجي فضال عن اعمال تركيب االثاث 
الصحيي للبنايية الخارجيية وملحقيات 
موقع االمن واالرصفة واملمايش وتركيب 
ونصيب  الخارجيية  الجيدران  عيوارض 
خزانيات املياء وابيراج االنيارة فضال عن 
اعميال االنهاءات داخيل امللعب من صبغ 

جيدران وطلس وتغليف وقوالب سيقوف 
ثانوية 

وأضاَف إسماعيل أن “االٔعمال امليكانيكة 
مسيتمرة يف  تركييب مفرغيات الهيواء 
بنصيب  واالسيتمرار  الرٔييييس  للملعيب 
مرشيات الحماية من الحريق، و االنتهاء 
مين تركيب قواطيع الحماميات وأرضية 
الحماميات بااليبوكيس وصبيغ الجدران 
وميد انابيب غياز التربيد وطيالء بوابات 

الجمهور .
وأشاَر اىٕل ان العمل وفقا لتوجيهات السيد 
الوزيير شيهد اضافية  تصامييم وأفكار 
جديدة كونُه يمتلك رٔوية وحس معماري 
وفني يف بناء املالعب، إذ تم تغيري الواجهة 

وفتيح بابيني للمصعيد وإضافية مداخل 
الجلوس  للجمهور واسيتحداث منطقية 
vip  واستحداث غرفة االجتماعات لكبار 
الشيخصيات وعمل هييكل حديدي فوق 

املسقف الثانوي”.
جديير بالذكر ان امللعب مشييد عىل ارض  
مسياحتها ٥٢ دونيم وبسيعة )30( ألف 
متفرج ويحتيوي عىل مرأيب للسييارات 
بواقع )350( سييارة وملعبيني للتدريب 
بسيعة )400( متفرج وبوابتني للجمهور 
وبوابات لكبار الشيخصيات ومتكون من 
أربيع طوابق وامللعب مسيقف من هيكل 
حدييدي وخيمة عىل شيكل ميناء بحري 

برافعات عمالقة.

هؤالء النجوم انتزعوا الدرع جبدارة وأوديشو حيصد إجنازه الشخصي الرابع    
أطول دوريات العامل يبوح مبعطياته 

 بغداد / صالح  عبد املهدي 

)الجزء االخري(  

كتيب فريق القيوة الجوية  صفحة 

خاليدة  جدييدة  يف سيجله الزاهي  

بااللقاب املحلية والخارجية عندما 

اليدوري  درع  احيراز  مين  تمكين 

للموسم 2020 – 2021  عن جدارة 

تبيارك   ) )اليزوراء(  واسيتحقاق، 

لجميع العناويين  يف البيت الكروي 

االزرق  الظفير بالنجمية السيابعة 

معيززا انجازه بلقيب  بطولة كاس 

العراق ، وبهذه املناسيبة يرسنا ان  

نسيلط االضواء  عىل صنياع الفوز 

الكبري  عرب هذه الحصيلة :

ايوب اوديشو
رسب  لقأييد  التارييخ  سيسيجل 

الصقور  ايوب اوديشو دوره الكبري 

يف تحقيق االنجاز  الرأيع بعد نجاحه 

يف تجاوز املطبيات التي تعرض لها 

فريقه  مطلع اليدوري  ثم التعامل 

مع منافسييه  وفيق مبيدا الرغبة 

الجامحية للفيوز بغيية تعوييض 

النقاط املهدورة  فتحقق له ما اراد 

باالفادة من ذهنية العبيه املتفتحة 

وتفاعلهم  الدقيق مع طرأيق  اللعب 

التي  اعتمدها اىل جانب استجابتهم 

الرسيعية لتوجيهاتيه  االٓنية  خالل 

سيري املبارييات  او تلك التيي  كان 

يغذيهيم  بها يف فرتات  االسيرتاحة 

بيني الشيوطني ، وهيذه هيي املرة 

الرابعة  التي  يتمكن  فيها اوديشو 

من تحقيق االنجاز الشيخيص بعد 

ان سيبق له  ان  فعلها   مع الطلبة 

يف املوسم 1992 – 1993 ومع القوة 

الجويية يف املوسيم 1996 –  1997 

ثم مع الزوراء  يف املوسيم  2017 – 

2018 ، وال يمكن اغفال الدور الذي 

لعبه الجهاز الفني املسياعد  املٔولف 

مين جاسيم محميد غيالم وحمزة 

الحيراس هاشيم  هيادي وميدرب 

خميس .

فهد طالب
احيد صننّياع الفيوز الكبيري بعد ان  

اسيتعاد مسيتواه الحقيقيي  وذاد 

عن املرمى االزرق ببسالة   وفدأيية  

وكفاءتيه   خربتيه   مين  باالفيادة 

فيكان موضيع احيرتام  املراقبيني 

ال  لذليك  والجمهيور   واملتابعيني  

غرابية   يف  ان يحظى  هذا الحارس  

املتالق  بثقية  مدرب حراس مرمى 

املنتخب الوطني  يف مهمته املرتقبة  

النهأييية  املرحلية  يف  باملشياركة 

لتصفييات موندييال  والحاسيمة  

قطر العام املقبل .

حممد صاحل 
حمل لواء الحراسة  يف وكر الصقور 

هو االخر  بالتناوب مع  زميله الدويل  

فهد طالب   وقدم اداء جميال حافظ 

مين خالله عيىل صورتيه الجميلة  

كواحيد مين الحيراس االكفياء  يف 

الساحة املحلية اىل جانب كونه  احد 

البارعني يف التصدي لركالت الجزاء  

وكان سيببا رٔييسييا يف  فوز القوة 

الجوية ببطولة كاس العراق  .

امحد ابراهيم 
اداء ثابيت يف قليب الدفياع  واجادة  

تامة اللعاب  الهواء  وقدرة متميزة 

عىل القييام بواجبيات قأيد الفريق 

اىل جانب  االلتزام  الكامل باملراقبة  

واالجادة يف اسيتخالص الكرات من 

الخصيوم  وكذليك رسعية القييام 

ماييزال   ، املعاكسية  بالهجميات 

احميد  صمام االميان يف فريقه ويف 

املنتخب الوطني  واليمكن التفريط 

بخدماته  .

سامح سعيد 
اداء جييد وتمركيز سيليم  والتزام  

بالواجبيات الدفاعيية ، حياول مع 

االرتبياك  فيرتة  تجياوز   زميالءه  

الدفاعيي  التيي مير بهيا الصقور  

ونجيح يف ذلك  ليتمكين  بعدها من 

اثبات حضيوره الفاعيل من خالل 

الرقابية السيليمة  والضغيط عيىل 

حاميل الكيرة   فضال عيىل تضييق 

املسياحات  عىل املنافسني  وتقديم 

املسياندة الهجوميية لزميالءه  ويف 

جعبته  هدف واحد  يف الدوري .

ميثم جبار
يعد هيذا الالعب املتميز جزءا فاعال 

يف ورقية التنظييم الدفاعيي الرأيع  

لكتيبية الصقيور ، التيزام  كاميل 

باملراقبة  واجادة تامة يف استخالص 

الكيرة  مين الخصيوم  ورسعية يف 

القييام بالهجمات املعاكسية  لذلك 

اسيتحق  ارتداء القمييص الوطني 

منذ ايام املدرب السلوفيني  السابق  

وماييزال  كاتانيتيش  سرتيشيكو 

يحظيى بثقية امليدرب  الهولنيدي 

الجديد السود الرافدين ادفوكات .

مصطفى معن 
تالق هذا الالعيب يف اكثر من مركز  

السييما  عندما  كان يشغل موقعه 

كظهيري  حييث كثيريا ميا نجيده 

يتقيدم اىل االمام  ملسياعدة زمالءه 

يف  صناعية اللعب تارة واملشياركة 

يف الطلعات الهجومية تارة اخرى ، 

وسجل مصطفى  معن هدفا واحدا 

يف الدوري .

علي كاظم 
انتقل للقوة الجوية  مطلع املوسيم 

قادما من الكرخ   واجتهد يف اشغال 

مركيزه  كمدافع يميني  كما حاول 

كثيريا تقدييم املسياندة الهجومية  

لزمالءه عن طريق طلعاته  الرأيعة  

واملوفقية  مين الجانيب   ونجح يف 

ذلك .

حسن رائد  
تالق هذا الالعب يف مركزه  الدفاعي 

عىل الجهة الييرسى  بعد ان التحق 

برسب الصقيور قادما مين الكرخ  

مركيزه  اشيغال  اىل  فباالضافية 

بجيدارة   كثريا ما نجيده يتقدم اىل 

االمام  ملسياعدة زمالءه يف  صناعة 

اللعب تارة واملشياركة يف الطلعات 

الهجومية تارة اخرى .

همام طارق 
العب مهم ومٔوثر  ارهق املنافسيني  

مين خيالل انطالقاتيه  الرسيعية 

عىل الجانبني  ليصنع لنفسيه دورا  

مبارشا  يف رسيم االفراح عىل وجوه   

عشياق الصقيور الذيين تحققيت 

احالمهم الزرقاء  يف املوسم املنتهي 

مين خالل  القبض عىل الثنأيية عن 

جدارة واستحقاق ، ولهمام  طارق 

هدفني  يف الدوري  .

ابراهيم بايش
العب وسط دويل  مثايل  يجيد تنفيذ 

والدفاعيية   الهجوميية  الواجبيات 

برباعية  ، يتميز بالرٔوية السيليمة 

للملعيب كميا  يمتليك املهيارة  يف 

اللعب  املنياورة واالجتيياز ورسيم 

ة   يف الجانيب االيمن ناهييك عن  دقنّ

التسيديد عىل املرميى املنافس   وله  

ثالثة اهداف يف الدوري .

حممد علي عبود 
قدم هذا الالعيب  مجهودات كبرية 

ميع  الصقيور يف املوسيم املنتهيي  

كالعيب محيوري بيرع يف اشيغال 

مركيزه من خيالل صناعية اللعب 

لذليك   وجميلية   رأيعية  بطريقية 

اسيتغرب الكثريون من عدم دعوته 

للتشكيلة الدولية الحالية  .

كرار نبيل 
العيب ارتيكاز  مؤثير  ليه وجيوده 

املهيم  يف الفرييق ، قيدم عروضيا 

مبهيرة وحافظ عيىل اداءه املتوازن  

كعادتيه  يف ضيوء حضيوره الرأيع   

يف  الواجبيات الدفاعية  والهجومية  

باالفيادة مين  كونه العيب مهاري  

متميز له حركة دٔووبة و اسهامات  

رأيعية  وسيط املييدان، ويف  رصيد 

نبيل هدفني يف الدوري .

حسني جبار

 قيدم هيذا الالعيب  اداء مبهرا مع 

فريقيه و نجيح  يف تنفييذ  دوره  

كجنياح منتيج  او كالعب  محوري  

بارع يف التسيليم واالسيتالم وكذلك   

صناعية اللعب  واميداد املهاجمني  

جانيب   اىل  السيهلة   بالتمرييرات 

مٔوثيرة   اهيداف  سيتة  تسيجيله 

وثمينة .

امين حسني
 الجدال بان ايمن حسني  يعد اليوم 

من ابيرز مهاجميي  العيراق  فهو 

العب فرض نفسه نجما فوق العادة  

يف وكير الصقيور باهدافيه الوفرية  

وجهيوده الكبيرية  ليكليل تالقه يف 

املوسم  باحراز لقب هداف الدوري 

مٔوكيدا بانيه من طينية املهاجمني 

الكبار لذلك سيارعت ادارة نادي ام 

صالل  القطري للتعاقد معه   .

محادي امحد 
خيربة مرتاكمية يف موقيع الهجوم 

وحيس تهديفي رأيع  رغيم التقدم 

بالعمير  فضيال عيىل كونيه  قأيدا 

وموجهيا لزمالءه عندما تسينح له 

فرصية املشياركة   ، عيونّض غياب 

زميليه ايمين  مين جيراء االصابة  

فسيجل 14 هدفا  معظمها مٔوثرة 

لياتيي يف املركيز الثالث عيىل الٔيحة 

الهدافني .

شريف عبد الكاظم 
عندما تسينح الفرصة  لهذا الالعب 

الشياب فانيه  يقيدم االداء الالفت 

لالنظيار وهو ماحصيل يف اكثر من 

مناسيبة  فيكان ذلك جيواز مرور 

مسيتحق للتشيكيلة الدوليية التي 

املرحلية  يف   للمشياركة  تتاهيب 

النهأيية من التصفيات املونديالية ، 

ولرشيف خمسة اهداف  يف الدوري 

الفأيت .  

احسان حداد 
ميع التحاقيه بكتيبية الصقيور يف 

املريكاتيو الشيتوي اصبح املحرتف 

االردني احسيان حداد  موضع ثقة  

مدربيه  يف ضوء تحركاته  الناجحة 

ومشياغبته   الخطيرية   وكراتيه 

للمدافعني  املنافسني ، لعب يف اكثر 

من مركز  وسجل  هدفني .

وللتالق بقية
وتضمنت الٔيحية املبدعني يف كتيبة 

ففيي  اخيرى   اسيماء  الصقيور 

الحراسية هنياك سييف كرييم ويف 

الدفاع هناك عيل بهجت وميثم وعد 

والثنأييي حسيني محسين ومحمد 

الباقير قبيل انتقالهميا  للديوانيية  

ويف الوسيط  نشيري اىل كيرار عييل 

بيري ولئوي العاني وعيل محسين 

ومحمد سيامي  وعييل حصني قبل 

انتقاله للرشطة  ويف الهجوم هناك  

امجد رايض ومحمد جاسم نصيف  

زاميل  ومحميد  جاسيم  وعبياس 

والكولومبي جيفرسيون  وعذرا ملن 

فاتنا ذكره.

إعالمنا الرياضي
عضيو املكتيب االعالميي يف اللجنة االوملبيية الوطنية 
العراقيية الزمييل امري الداغسيتاني اجيرى تداخال 
جراحيا ناجحا يف مستشفى الدويل بالعاصمة بغداد 
بعد ان تعرض لحادث سيري قبل ايام قليلة، دعواتنا 
الصادقة للزميل الداغسيتاني بالشفاء العاجل، وان 
يمن علييه العيل القدير بالصحة والعافية التامتني وان 

يعود لعمله بأفضل حال. 
 *******************

عضيو املكتيب االعالميي يف نيادي الرشطية الريايض 
الزميل منترص االسيدي اعلن انتصيار )والدته( عىل 
فاييروس كورونيا اليذي اصابهيا قبيل مدة ليسيت 
بالقصيرية، خاليص االمنييات لوالدة زميلنيا العزيز 

بالشيفاء التام، وان يلبسيها رب العزة واالجالل ثوب 
الصحة والعافية.

   ***************
الف مبيارك نقولها لعضو الهيئة العامية لالتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية الزميل حيدر العتابي بعدما اجتاز 
بنجاح السينة التحضريية االوىل يف دراسة املاجستري 
وبدرجية جيد جيدا، حيث ييدرس التخصص الدقيق 
بالتاريخ الحديث واملعارص يف كلية الرتبية ابن رشيد 

بجامعة بغداد.



اليابانية  املرضب  كرة  نجمة  تعهدت 
مجرد  من  أكثر  بتقديم  أوساكا  ناومي 
سينسيناتي،  دورة  يف  املالية  جائزتها 
املحرتفات  لرابطة  األلف  دورات  إحدى 
هايتي  والدها  موطن  ملساعدة   ،WTA

املنكوبة بسبب الزلزال الذي رضبها.
البحث  هايتي  يف  اإلنقاذ  فرق  وتواصل 
عن ناجني غداة الزلزال الذي رضب البالد 
عن  وأسفر  درجات   7,2 قّوته  وبلغت 
مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر 
الذكريات  األذهان  إىل  معيداً   ،5700 من 

املؤملة للزلزال املدّمر عام 2010.
وكمبادرة منها من أجل تقديم املساعدة، 
أعلنت املصنفة ثانية عاملياً بأنها ستتربع 
بالجائزة املالية التي ستحصل عليها من 
التي  سينسيناتي  دورة  يف  مشاركتها 

انطلقت أول أمس اإلثنني.
مغادرة  إىل  اضطرت  التي  أوساكا  لكن 
مؤتمرها الصحايف لبضع لحظات بعدما 

عجزت عن الكالم بعد سؤالها عن مأساة 
خطتها  لتوضيح  عادت  الكاريبي،  البلد 

يف املساعدة.
وقالت اليابانية الفائزة بأربعة ألقاب يف 
الغراند سالم: »أنا ال أقوم بالكثري حقاً. 
أين  معرفة  وأحاول  املزيد  فعل  يمكنني 
أول  املالية  الجائزة  كانت  طاقتي.  أضع 
تزيد  أن  شأنها  ومن  فيه  فكرت  يشء 

الوعي بشكل أكرب«.
حقاً.  »مخيفة  بأنها  الكارثة  ووصفت 
املدرسة  من  بالقرب  أرضاراً  شاهدت 

السابقة لوالدي«.
وكانت أوساكا تعقد أول مؤتمر صحايف 
تقليدي لها منذ أيار/مايو يف دورة روما، 
املوجهة  األسئلة  من  نفورها  تسبب  إذ 
قرار  باتخاذها  اإلعالميني  من  لها 
الصحافية  املؤتمرات  يف  املشاركة  عدم 
دفع  ما  املفتوحة،  فرنسا  بطولة  خالل 
التهديد  إىل  الكربى  البطوالت  بمنظمي 

بمعاقبتها.
مباراتها  من  باالنسحاب  ردها  وجاء 
عن  نهائياً  بالغياب  ثم  الثاني  الدور  يف 
بطولة ويمبلدون ألنها كانت بحاجة اىل 

وقت للعمل عىل صحتها الذهنية.
افتتاح  حفل  يف  املرجل  إضاءتها  وبعد 
أوملبياد بالدها، انتهى مشوار أوساكا يف 
يد  الثالث عىل  الدور  عند  ألعاب طوكيو 

التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.
وعلقت اليابانية عىل مشاركتها املخيبة 
يف أوملبياد طوكيو، قائلة: »أشعر بالحزن 
لكنني  حققتها.  التي  النتيجة  حيال 
املرجل  إضاءة  بالتجربة.  سعيدة  كنت 
كانت ممتعة. ستكون ذكرى كبرية جداً 

بالنسبة يل«.
سينسيناتي  يف  ثانية  أوساكا  وصنفت 
دورة  ذاته  الوقت  يف  تستضيف  التي 
خلف  للماسرتز،  نقطة  األلف  الرجال 

األسرتالية آشيل بارتي.

األوليات  السبع  املصنفات  غرار  وعىل 
الدور  من  أوساكا  أعفيت  األخريات، 
الدور  من  مشوارها  تبدأ  وبالتايل  األول 

مباراة  من  الفائزة  تلتقي  حيث  الثاني 
والعبة  غوف  كوري  اليافعة  األمريكية 

صاعدة من التصفيات.

الطرق  بشتى  الفرنيس  جريمان  سان  باريس  نادي  يحاول 
الفوز بصفقة التعاقد مع بول بوجبا، نجم مانشسرت يونايتد 
اإلنجليزي.وذكرت صحيفة ليكيب يف تقرير لها أن بي إس جي 
كامافينجا العب وسط  وإدواردو  بوجبا  يزال مهتما بضم  ال 
رين، إال أنه يبدو مستبعدا التعاقد مع أي منهما خالل الصيف 
التخلص  عليه  البارييس  النادي  أن  الصحيفة  الجاري.وبررت 

بعد  ترتق  لم  وصلته  التي  العروض  أن  إال  العبيه،  بعض  من 
ملستوى التطلعات يف هذا امللف مثلما الحال مع املدافع األملاني 

تيلو كريير، الذي يحظى باهتمام باير ليفركوزن.
سان  ملسؤويل  الرئيسية  األهداف  أحد  كان  بوجبا  أن  وأكدت 
جريمان قبل التعاقد مع ليونيل مييس، إال إن إدارة بي إس جي 
تواصل متابعة العالقة بني الالعب وناديه اإلنجليزي، لكنها لم 
تتقدم حتى اآلن بعرض لضمه.ولفتت إىل أن بول بوجبا الذي 

مباراة  يف  ملع  الجاري،  املوسم  بنهاية  تعاقده  ينتهي 
من  األوىل  الجولة  يف  يونايتد  ليدز  ضد  فريقه 

أهداف   4 صنع  حيث  اإلنجليزي  الدوري 
أحد  أن  ليكيب  لزمالئه.وكشفت 

التي يفكر فيها مسؤولو  الخيارات 
بخدمات  للفوز  جريمان  سان 
»بوجبا« هي دمج عدد من العبيه 

يف صفقة تبادلية، إال أنه حل ال 
يغري النادي اإلنجليزي.

إليجاد  حملة  عمالقة  رياضية  مسلتزمات  رشكة  أطلقت 
1703 أرجنتينيني ولدوا عام 1981 ويحملون اسم أسطورة 
املايض  العام  الذي تويف  أرماندو مارادونا  دييغو  القدم  كرة 

بعد تعرضه لنوبة قلبية.
من  مجانية  نسخة  تقديم  األملانية  »أديداس«  رشكة  وتريد 
قميص الفريق السابق ملارادونا بوكا جونيورز إىل األشخاص 
 ،1981 يف  وولدوا  أرماندو«  »دييغو  اسم  يحملون  الذين 
وهو العام الذي فاز خالله األسطورة الراحل بلقب الدوري 

األرجنتيني مع عمالق بوينوس آيرس.
عن  املايض  األسبوع  و«أديداس«  جونيورز  بوكا  وكشف 
قميص الفريق للموسم الجديد، وهو مستوحى من القميص 
الذي ارتداه مارادونا ورفاقه قبل أربعني عاماً حني كان يف 

الحادية والعرشين من عمره.
وقالت »أديداس« يف بيان إن يف ذلك العام سجلت األرجنتني 
عليهم  أطلق  الذين  الوالدة  الحديثي  األطفال  من  عدد  أكرب 
اسم دييغو أرماندو.وكان مارادونا من املشجعني املتفانني 

اللعب  اعتزاله  بعد  لبوكا 
امتلك  أنه  وحتى 
يف  خاصة  مقصورة 
بومبونريا«  »ال  ملعب 

الخاص بالنادي.
ألوان  عن  مارادونا  ودافع 

الكروية  مسريته  بداية  يف  يف النادي  ثم 
نهايتها.

أمام  الباب  بوكا  مع  األوىل  التجربة  وفتحت 
مارادونا لالنتقال إىل العمالق اإلسباني برشلونة 
عام 1982 قبل أن يلتحق بعدها بعامني بنابويل 

اإليطايل الذي خاض معه أفضل أيامه كالعب.
األرجنتني  يف قيادة  أساسياً  ولعب مارادونا دوراً 
إىل لقبها العاملي الثاني عام 1986 يف املكسيك ثم 
البلد  النهائي بعدها بأربعة أعوام يف إيطاليا،  اىل 
بقيادة  توج  والذي  نابويل  مع  فيه  تعملق  الذي 
املحيل  الدوري  يف  الوحيدين  بلقبيه  األرجنتيني 

حتى اآلن.
صفوف  يف  الكروية  مسريته  مارادونا  وأنهى 
إىل  أعوام  بأربعة  بعدها  عاد  ثم   1997 عام  بوكا 
مطلقاً  الرسمي،  اعتزاله  أجل  من  بومبونريا«  »ال 
املخدرات:  عىل  بإدمانه  املتعلقة  الشهرية  جملته 
»لقد ارتبكت أخطاء ودفعت ثمنها لكن كرة القدم 

لم ُتلطخ أبداً« بآفة املخدرات«.
 2020 الثاني/نوفمرب  ترشين   25 يف  مارادونا  وتويف 
عن 60 عاماً خالل عملية تعافيه من عملية جراحية 

يف الدماغ إثر تعرضه لجلطة دموية.

روميلو  البلجيكي  الدويل  املهاجم  عاد 
لوكاكو إىل تشيليس اإلنكليزي كمهاجم 
كان  الذي  الالعب  عن  مختلف  متكامل 
عليه يف تجربته األوىل مع النادي اللندني 
إنرت  من  املايض  األسبوع  إليه  القادم 

ميالن اإليطايل يف صفقة قياسية.
يف  مباراة   15 بخوض  اكتفى  وبعدما 
األوىل  مغامرته  خالل  املسابقات  جميع 
يف »ستامفورد بريدج«، عاد لوكاكو إىل 
 98 بقرابة  قدرت  صفقة  يف  تشيليس 
مليون جنيه اسرتليني، ما يجعله ثاني 
أغىل العب يف تاريخ الدوري املمتاز بعد 
إىل  املوسم  هذا  املنتقل  غريليش  جاك 

مانشسرت سيتي من أستون فيال.
وغاب لوكاكو عن املباراة األوىل لفريقه 
مشواره  افتتح  الذي  القديم  الجديد 
جاره  عىل  بالفوز  املمتاز  الدوري  يف 

كريستال باالس 0-3.
أنهى  الذي  البلجيكي  بإمكان  لكن 
يف  اإليطايل  الدوري  من  املايض  املوسم 
الهدافني بـ24  الثاني عىل الئحة  املركز 
ليوفنتوس  الربتغايل  النجم  خلف  هدفاً 
كريستيانو رونالدو، املشاركة يف مباراة 
األحد املقبل ضد الجار اآلخر أرسنال يف 

معقل األخري.
وستكون الفرصة سانحة أمام لوكاكو 
منذ  حققه  الذي  التقدم  مدى  إلظهار 
ألوان  عن  فيها  دافع  التي  األخرية  املرة 

تشيليس قبل قرابة 10 أعوام.
الذي  الفريق  إىل  الـ28 عاماً  ابن  وبعود 

مواسم  لثالثة  كشوفاته  عىل  وقع 
أندرلخت  من  قادماً  اليه  انضم  عندما 
من  عرشة  الثامنة  يف  وهو   2011 عام 
سبيل  عىل  للعب  اضطر  لكنه  عمره، 
وست  مع   2013-2012 موسم  اإلعارة 
مع  التايل  املوسم  ويف  البيون  بروميتش 
نهائياً  إىل صفوفه  انتقل  الذي  إيفرتون 

يف صيف 2014.
مختلف  اليوم  لوكاكو  أن  املؤكد  ومن 
تماماً عن لوكاكو الذي جاء إىل تشيليس 

أحد  نفسه  فرض  إذ  مراهق،  وهو 
مهاجماً  وبات  العالم  يف  الهدافني  أهم 
مع  أجراها  مقابلة  بحسب  متكامالً 

املوقع الرسمي لتشيليس.
لقبه  إىل  إنرت  قاد  الذي  البلجيكي  وقال 
األول يف الدوري املحيل منذ 2010: »أشعر 
بأني أكثر اكتماالً. لقد حاولت إتقان كل 
وكل  املهاجم  يحتاجها  التي  الجوانب 
تحسني  دائماً  أحاول  أن  هو  أريده  ما 
تحسني  ومواصلة  الصغرية  التفاصيل 

نقاط قوتي أيضاً«.
التاريخي ملنتخب بلجيكا  الهداف  وكان 
من  أدنى  أو  قوسني  قاب  هدفاً(   64(
لكنه   2017 عام  تشيليس  اىل  العودة 
املحيل  الغريم  ألوان  عن  الدفاع  فّضل 
بلغت  صفقة  مقابل  يونايتد  مانشسرت 

75 مليون جنيه اسرتليني.
أمىض موسمني مع يونايتد قبل االنتقال 
يف  سجل  الذي  إنرت  اىل   2019 صيف  يف 
صفوفه 47 هدفاً يف 72 مباراة خاضها 
 95 يف  و64  موسمني  خالل  الدوري  يف 

مباراة ضمن جميع املسابقات.
تشيليس،  إىل  مجدداً  العودة  بعد  واآلن 
أن  هو  أريده  ما  »كل  لوكاكو:  يقول 
الفوز وأن  الفريق عىل  أحاول مساعدة 
للمدرب وكذلك لزمالئي يف  أكون متاحاً 
يشعروا  أن  عىل  الحرص  أريد  الفريق. 
بالراحة وأن يكونوا قادرين عىل االعتماد 

عيل يف أي موقف نحن فيه«.
يف  املاضيني  »العامني  أن  إىل  وأشار 
جميع  إتقان  عىل  ساعداني  إيطاليا 
وأنا  للمهاجم  بالنسبة  اللعبة  جوانب 

اآلن جاهز«.
وعانى تشيليس يف بعض فرتات املوسم 
واثق  لوكاكو  لكن  املرمى،  أمام  املايض 
يطلب  دور  بأي  القيام  عىل  قدرته  من 
توخيل،  توماس  األملاني  املدرب  منه 
األخري  وبني  بينه  دار  عما  كاشفاً 
بالقول: »املحادثة كانت واضحة تماماً 
حارضاً  أكون  أن  يريدني  جهته.  من 

إذا كان يريد مني أن  الفريق.  وقائداً يف 
يريد  كان  إذا  أو  محورية  نقطة  أكون 
مني أن أهاجم من الخلف يف املساحات 

املوجودة، يمكنني أن أفعل ذلك«.
واعترب أن »األمر ليس كما لو أني العب 
يمكن  ما  تماماً  أعرف  وال  قادم  جديد 
توقعه. أعرف الدوري، لقد سجلت عدداً 
ال بأس به من األهداف هنا لكن املايض 
اىل  نتطلع  أن  علينا  واآلن  املايض  هو 

األمام«.
ويعود البلجيكي اىل الدوري الذي سجل 
وست  من  كل  بألوان  هدفاً   113 فيه 
لكن من  وإيفرتون ويونايتد  بروميتش 
دون أي هدف بقميص تشيليس، إال أن 

هذا األمر سيتغري بالتأكيد هذه املرة.
الالعب  من  جديدة  نسخة  »أنا  وشدد: 
تطورت  لقد  سابقاً.  عليه  كنت  الذي 
والفريق الذي أنضم إليه هو فريق قوي 
ذلك  إثبات  فقط  اآلن  علينا  لذا  للغاية، 
عىل أرض امللعب من خالل املنافسة عىل 

لقب الدوري املمتاز«.
أنه ما زال يعتمد  وكشف لوكاكو أيضاً 
السابق  األعىل نجم تشيليس  عىل مثاله 
اإليفواري ديدييه دروغبا للحصول عىل 
املشورة، موضحاً: »عالقتنا تعني الكثري 
نتحدث  وكأننا  األمر  ليس  يل.  بالنسبة 
مرة واحدة يف الشهر، أتحدث إىل الرجل 
مجموعة  لدينا  أيام!  بضعة  كل  مرة 
دردشة )عىل واتساب(، وبالتايل نتواصل 

باستمرار«.

مدافع  بيكيه،  جريارد  كشف 
من  طريف  موقف  عن  برشلونة، 
لبدء  البارسا  استعدادات  كواليس 

املوسم الحايل.
أبرزتها  ترصيحات  يف  بيكيه،  وقال 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية، إن الفريق 
أفخم  أحد  يف  العشاء  لتناول  ذهب 

اإلعداد  فرتة  خالل  برشلونة  مطاعم 
للموسم الجديد.

 30 حضور  شهد  العشاء  أن  وأضاف 
لعبة  إجراء  الفريق  وقرر  شخًصا، 
صغرية قبل دفع الفاتورة، حيث وضع 
يف  املرصفية  بطاقاتهم  الالعبني  كل 

قبعة.

وأوضح أنه تم سحب بطاقة تلو األخرى 
من القبعة، بينما سيتعني عىل صاحب 
البطاقة األخرية دفع الفاتورة بالكامل.

وكشف بيكيه أن جوردي ألبا كان سيئ 
الحظ صاحب البطاقة األخرية، واضطر 
لتغطية  يورو  يزيد عن 3000  ما  لدفع 

الفاتورة.

صحفي  تقرير  كشف 
االول  امس  إسباني، 
وجود  حقيقة  اإلثنني، 
صالح،  محمد  املرصي 
طاولة  عىل  ليفربول،  نجم 
ريال مدريد خالل املريكاتو 

الصيفي الجاري.
ديفنسا  لشبكة  ووفًقا 
فإن  اإلسبانية،  سنرتال 
وكيل  عباس،  رامي 
الجدل  إثارة  أعاد  صالح، 
الالعب  مستقبل  حول 
غامضة  بتغريدة  املرصي 

منذ يومني.
عىل  كتب  عباس  وكان 
»آمل  بـ«تويرت«:  حسابه 
أثناء  أنهم يشاهدون«، وذلك 
ونورويتش  ليفربول  لقاء 
من  األوىل  الجولة  يف  سيتي 
تألق  شهد  والذي  الربيمريليج، 
ومنح  هدف  بإحراز  صالح 

تمريرتني حاسمتني.
أن  إىل  اإلسبانية  الشبكة  وأشارت 

إزعاج  التغريدة  من  عباس  هدف 
مفاوضات  يبدأ  لم  الذي  ليفربول 
عن  اآلن،  حتى  صالح  عقد  تجديد 
مستقبله  حول  الجدل  إثارة  طريق 

واحتمالية انتقاله إىل ناٍد آخر.
أن  سنرتال«  »ديفنسا  وأوضحت 

ريال  أهداف  ضمن  ليس  صالح 
مدريد سواء هذا الصيف أو يف املوسم 
الرئييس  االهتمام  أن  حيث  املقبل، 
)باريس  مبابي  كيليان  صوب  يتجه 
هاالند  إيرلينج  ثم  جريمان(  سان 

)بوروسيا دورتموند(.

                         

أعلن سـانتوس الربازييل ضم الالعب املوهوب أوجوسـتو جالفان، 
البالـغ من العمـر 22 عاما، معـارا من صفوف ريـال مدريد حتى 
يونيو/حزيـران 2022.وسـيعزز العـب الوسـط الربازييل صفوف 
سـانتوس خالل مـا تبقى من الدوري الربازيـيل ويف البطوالت التي 
سـتقام خالل النصف األول من العام املقبـل، وفقا ملا أعلنه رئيس 
النادي أندري رويدا.ويمتلك الريال حقوق الالعب منذ فرباير/شباط 
2017 حينما اشرتاه مقابل 3 ماليني يورو من ساو باولو، يف الوقت 
الذي كانت تسعى فيه أندية مانشسرت سيتي اإلنجليزي وهامبورج 
األملاني ورد بول اليبزيج األملاني للتعاقد معه.لكن الالعب لم ينجح 
يف خـوض مشـاركته األوىل بقميص الريـال، الذي أعـاره منذ ذلك 
الحني لعدة أندية.ويحتل سـانتوس املركز التاسـع بجدول الدوري 

الربازييل وينافس يف ربع نهائي بطولة كأس سودأمريكانا.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

فياريال يستهل املوسم 
بتعادل على أرضه

سانتوس يستعري العب ريال مدريد

اعالم الكرتوني لوكاكو ... غادر البلوز مهامجاً يافعاً وعاد قناصاً متكاماًل

أوساكا تتأثر بزلزال هاييت وتتعهد بتقديم املساعدة

بـدأ فياريال، املتوج بطالً للدوري األوروبي “يوروبا ليغ” بقيادة 
املدرب املتخصص باملسـابقة أوناي إيمري، املوسـم الجديد من 
الدوري اإلسـباني لكـرة القدم بتعـادل مخيب عـىل أرضه أمام 
غرناطـة 0-0 يف ختـام املرحلـة األوىل.وتأثـر فريـق “الغواصة 
الصفـراء” الـذي أنهـى دوري املوسـم املـايض خـارج املراكـز 
األوروبية بحلوله سـابعاً لكنه ضمن مشاركته يف دوري األبطال 
نتيجة فوزه بلقب “يوروبا ليغ” للمرة األوىل يف تاريخه، بالنقص 
العددي يف صفوفه يف الدقائق السـبع األخـرية من الوقت األصيل 
بسبب طرد املدافع األرجنتيني خوان فويث الذي وقع نهائياً مع 
الفريق بعدما لعب يف صفوفه املوسـم املايض معاراً من توتنهام 
اإلنكليزي.وهي املرة الثالثة توالياً التي يتعادل فيها فياريال عىل 
أرضه أمـام غرناطة، فيما خـرج منترصاً من ملعب منافسـه، 
تاسـع املوسـم املايض، يف زيارتيـه األخريتـني اليه.وبعدما يحل 
ضيفاً عىل إسـبانيول، يخوض فياريال أول أختباراته الحقيقية 
يف املرحلة الثالثة حني يحل ضيفاً عىل أتلتيكو مدريد حامل اللقب 
الذي بدأ حملته أمس األحد بالفوز عىل مضيفه سلتا فيغو 2-1.

كما انتهت مواجهة إلتيش وأتلتيك بلباو أيضاً بالنتيجة ذاتها.

العبو برشلونة يورطون ألبا

ريال مدريد غري مهتم مبحمد صالح

مفكرة الزوراء

باريس يسعى لضم بوغبا

البحث عن أطفال حيملون اسم دييغو أرماندو وولدوا عام 1981
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كابل/متابعة الزوراء:
يف التسعينيات، تنكرت زهره جويا 
ب�زّي صب�ي، وأطلقت عىل نفس�ها 
اس�م محمد، لكي تتمكن من ارتياد 
األفغاني�ة  العاصم�ة  يف  املدرس�ة 
كاب�ول، حي�ث كان�ت كل أش�كال 
تعليم اإلناث ممنوع�ة خالل الفرتة 
التي حكم�ت فيها حركة »طالبان« 

البالد.
العم�ر،  ال��28 م�ن  اآلن يف  جوي�ا 
وأسس�ت يف نوفمرب/ترشين الثاني 
امل�ايض منص�ة »رخش�انه ميديا«، 
التي أس�متها تيمناً بفت�اة رجمتها 
»طالب�ان« حتى املوت ع�ام 2015. 
يضم فريق »رخشانه ميديا« خمس 
صحفيات ومتطوعات يعملن حول 
البالد، لتغطية قضايا زواج األطفال 
وتنظيم النس�ل والتح�رش الجنيس 
والنج�اة م�ن االغتص�اب والتمييز 
الجن�دري والعن�ف األرسي، وكل ما 

يخص املرأة األفغانية.
لك�ن جوي�ا حالياً وس�ط دائرة من 
الرعب، وقد تضطر مجدداً إىل إخفاء 
هويتها، أو حت�ى التخيل تماماً عن 
مهنته�ا، بع�د دخول »طالب�ان« إىل 

كابول يوم األحد.
دخلت حركة »طالبان« إىل العاصمة 
األفغاني�ة كاب�ول ، وغ�ادر الرئيس 
األفغاني أرشف غني البالد. س�يطر 
مقاتلو الحركة يف اليوم نفس�ه عىل 
مدينة جالل أباد رشقي أفغانستان، 
م�ن دون أن يواجه�وا أي مقاومة، 
بعد ساعات من استيالئهم عىل مزار 
رشي�ف، رابع أك�رب مدين�ة أفغانية 
وكربى مدن ش�مايلّ البالد. وتمكنت 
»طالب�ان«، التي ب�دأت هجومها يف 
مايو/أيار املايض مع بدء االنسحاب 
النهائي للقوات األمريكية واألجنبية، 
من السيطرة خالل عرشة أيام فقط 

عىل غالبية البالد.
ل�م تخف الحركة إطالق�اً رغبتها يف 
إرس�اء نظام إس�المي جديد، شبيه 
بذل�ك ال�ذي فرضت�ه إّب�ان حكمها 

الب�الد ب�ن 1996 و2001، وس�ط 
مخاوف بن الناش�طن الحقوقين 
والصحفي�ن والعامل�ن يف املج�ال 
اإلعالمي، والنس�اء منه�م تحديداً، 
من عمليات انتقامية تشنها الحركة 
عليه�م، بعدما تصاعدت االعتداءات 
وعملي�ات االغتي�ال بحقه�م خالل 

األشهر املاضية.
عندم�ا حكمت »طالب�ان«، فرضت 
للرشيع�ة  املتطرف�ة  رؤيته�ا 
اإلسالمية، فمنعت النساء من العمل 
ومن الخ�روج بدون محرم. ومنعت 
تعلي�م البن�ات. ومن ب�ن آثار هذه 
السياس�ات أن النس�اء األفغاني�ات 
أصبح�ن يعانن من أدنى متوس�ط 
عم�ر متوق�ع عن�د ال�والدة وأدن�ى 
مع�دالت معرف�ة الق�راءة والكتابة 
وأع�ىل مع�دل لوفي�ات األطف�ال يف 
آس�يا، وزي�ادة كب�رية يف التس�ول 
والدع�ارة عّما كان عليه قبل صعود 
»طالبان«، وفق تقري�ر ل�«منظمة 
األمم املتحدة لألطفال« )يونيس�ف( 
م�ن  س�اعات  1999.وقب�ل  ع�ام 
إىل  »طالب�ان«  مقات�يل  وص�ول 
ضواحي كاب�ول، قالت زهره جويا 
إن صحفيات ومراس�الت »رخشانه 
ميدي�ا« يواجه�ن ظروف�اً ش�ديدة 
الصعوب�ة، ويعملن بحرص ش�ديد، 

بعدما تلقت بعضهن تهديدات. دون 
الحص�ول ع�ىل تفاصي�ل أكث�ر عن 
ظروف العمل الحالية ل�«رخش�انه 
ميديا«، حرصاً عىل سالمة العامالت 

فيها.
يف الوقت نفس�ه، تواجه »رخش�انه 
إىل  دفعته�ا  مالي�ة  أزم�ة  ميدي�ا« 
إط�الق حمل�ة تربعات عرب ش�بكة 
اإلنرتنت، وجمع�ت إىل اآلن أكثر من 
90 ألف دوالر أمريكي. وهي تتعاون 
حالي�اً م�ع صحيف�ة »ذا غارديان« 
الربيطاني�ة لنق�ل قصص النس�اء 
األفغانيات.جوي�ا ترص ع�ىل البقاء 
يف بلدها، وه�ي تعلم حجم املخاطر 
املحيطة به�ا وبزميالته�ا، علماً أن 
أنب�اء وردت خالل األيام األخرية عن 
منع نس�اء من دخول الجامعات أو 
ممارسة وظائفهن يف عدد من املدن 
األفغانية، حيث فرض�ت »طالبان« 
سيطرتها. وأفادت وكاالت إخبارية 
بأن مقاتيل الحركة أجربوا موظفات 
يف أح�د مص�ارف قنده�ار عىل ترك 
منازله�ن  إىل  والع�ودة  عمله�ن 
واس�تبدالهن بأقرب�اء م�ن الذكور. 
م�رصف  يف  حص�ل  نفس�ه  األم�ر 
يف ه�رات. وانت�رشت ص�ورة ع�ىل 
نطاق واس�ع عىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي منذ األح�د، تظهر رجالً 

يضع طالًء عىل صور النساء املعلقة 
عىل الجدران قب�ل دخول »طالبان« 

إىل كابول.
وأكدت جويا: »لن نرتك أفغانستان، 
فنحن نحب بالدنا، لكننا يا لألس�ف 

خائفات. الكل هنا خائف اآلن«.
العاملي�ة  ل�«الفيديرالي�ة  وفق�اً 
للصحفي�ن«، تخل�ت أكثر من 300 
صحفي�ة أفغاني�ة ع�ن وظيفته�ا، 
خالل األشهر القليلة املاضية، بسبب 
املخاوف األمنية. تقرير آخر ملنظمة 
»هيومن رايتس ووتش«، اس�تند إىل 
استطالع آراء شمل 46 صحفياً بن 
ومارس/ الثان�ي  نوفمرب/ترشي�ن 

أك�ّد أن »طالب�ان«  آذار املاضي�ن، 
تهدد الصحفين، وتحديداً النس�اء، 
ع�رب الهوات�ف املحمولة والرس�ائل 

ومنصات التواصل االجتماعي.
ميدي�ا«  »رخش�انه  إط�الق  ومن�ذ 
العام امل�ايض، ازدادت أعمال العنف 
والهجمات املتطرفة يف أفغانس�تان، 
حي�ث ُقت�ل م�ا يق�رب م�ن 3 آالف 
مدن�ي يف الرصاع ع�ام 2020، وفقاً 
املس�تقلة  األفغاني�ة  ل�«اللجن�ة 
لحق�وق اإلنس�ان«. ورافق�ت ذل�ك 
سلس�لة م�ن عملي�ات القت�ل التي 
اس�تهدفت الصحفين والعاملن يف 
الحكومين،  واملس�ؤولن  الحكومة 
والت�ي ألق�ت الحكوم�ة األفغاني�ة 
بالل�وم فيها عىل حرك�ة »طالبان«. 
املتح�دة،  لألم�م  تقري�ر  يف  وج�اء 
امل�ايض،  فرباير/ش�باط  يف  ص�در 
أن »أفغانس�تان واح�دة من أخطر 

البلدان يف العالم عىل الصحفين«.
ونقل�ت الباحث�ة يف »لجن�ة حماية 
الصحفين« يف آس�يا س�ونايل داوان 
ع�ن مراس�لن، ع�رب حس�ابها عىل 
»طالب�ان«  مقات�يل  أن  »توي�رت«، 
يداهم�ون البي�وت يف قنده�ار بحثاً 
عن صحفين عملوا مع مؤسس�ات 
داوان  وح�ذرت  أجنبي�ة.  إعالمي�ة 
م�ن أّن بعض الصحفي�ن املُهّددين 
العرشيني�ات  يزال�ون يف مطل�ع  ال 

من عمره�م، وال عالق�ات تربطهم 
بالحكومات الغربية أو املؤسس�ات 
اإلعالمية األجنبية، وأنهم يستحقون 
االح�رتام والعناي�ة واالهتم�ام من 
املجتمع الدويل. وقالت إّن »طالبان« 
هاجمت منزيل صحفيتن عىل األقل 
اس�تطاعت  وإحداه�ن  كاب�ول،  يف 
اله�روب، بينما ال يمكن الوصول إىل 

الثانية.
ووّجه ن�ارش »واش�نطن بوس�ت« 
التنفي�ذي  ومديره�ا  األمريكي�ة 
مستش�ار  إىل  رس�الة  راي�ن  ف�رِد 
األم�ن القومي للبي�ت األبيض جيك 
نياب�ة ع�ن صحيفت�ه  س�وليفان، 
تايم�ز«  »نيوي�ورك  وصحيفت�ي 
و«وول س�رتيت جورن�ال«. وطلب 
راين نقل »204 صحفين وموظفن 
م�ع  املتعاون�ن  م�ن  وعائالته�م« 
ه�ذه الصحف، من طري�ق الجيش 
األمريك�ي، م�ن الجان�ب املدن�ي يف 
مطار كابول إىل الجانب العس�كري، 
حيث »يمكنه�م أن يكونوا بأمان يف 

أثناء انتظارهم رحالت اإلجالء«.
ونرشت صحيف�ة »نيويورك تايمز« 
بيان�اً منفص�اًل موقعاً م�ن نارشي 
الصح�ف الث�الث وموجه�اً تحديداً 
إىل الرئي�س األمريك�ي ج�و باي�دن. 
محم�ّي  وص�ول  بتوف�ري  يطالب�ه 
لزمالئهم األفغان إىل مطار تس�يطر 
علي�ه الواليات املتح�دة، وممر آمن 
عرب بوابة وصول محمية، وتس�هيل 
الحركة الجوية إىل خارج أفغانستان.

والصحفيات أكثر عرضة للمالحقة 
ولالغتي�ال بس�بب القضاي�ا الت�ي 
يغطينه�ا ودوره�ن الع�ام. يف آذار، 
قتل�ت ثالث نس�اء يعملن يف محطة 
تلفزيون يف مدينة جالل أباد رشقّي 
أفغانستان، وتبنى تنظيم »داعش« 
األول،  كان�ون  يف  الحق�اً.  العملي�ة 
ُقتلت صحفية تلفزيونية وناش�طة 
يف مج�ال حق�وق امل�رأة بالرصاص 
مع سائقها. وتبنى »داعش« عملية 

االغتيال أيضاً.
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بتهمة »خرق القواعد األخالقية«

املنصات البديلة تدفع التقليدية لتغيري أجنداتها

بريوت/متابعة الزوراء:
 يعي�ش اإلعالم اللبناني ع�ىل وقع األزمات 
احتياج�ات  وتط�ور  الب�الد،  يف  املتتالي�ة 
الجمهور وتزايد الغضب الشعبي بعد مرور 
ع�ام عىل انفج�ار مرفأ بريوت ث�م انفجار 
صهري�ج الوقود فجر األح�د املايض، حيث 
باتت صحافة املساءلة أولوية للمؤسسات 

اإلخبارية التي تريد كسب ثقة الجمهور.
وبرز التحّول نحو التقارير االس�تقصائية 
بشكل ملحوظ، لدى العديد من الصحفين 
إىل  الوص�ول  صعوب�ة  لك�ن  لبن�ان،  يف 
املعلوم�ات، تؤث�ر بش�كل كب�ري يف ق�درة 
الصحافة بأن تحاس�ب وتكش�ف الفساد، 
وتتحقق م�ن املعلومات. فما زالت اإلدارات 
العامة ال تقوم بالنرش التلقائي للمعلومات، 
كما أنها ال تتجاوب م�ع طلبات املعلومات 
خاصة بالنسبة إىل العقود والصفقات التي 

تجريها.
وتق�ول فاطم�ة بهج�ة مدي�رة املب�ادرات 
الجدي�دة يف املرك�ز ال�دويل للصحفي�ن، يف 
تقرير نرشته ش�بكة الصحفين الدولين، 
تنب�ض  إعالمي�ة  مس�احات  هن�اك  إن 
بالنش�اط، يف لبن�ان لكّن ثقافة املس�اءلة 
ليس�ت منت�رشة وفّعالة كما يج�ب، كذلك 
فإّن سياسة فقدان الذاكرة الجماعية التي 
ُوضع�ت يف نهاي�ة الح�رب األهلي�ة منحت 
الجن�اة عف�ًوا عم�ا ارتكبوه م�ا جعل من 

أم�راء الح�رب، سياس�ين ال ي�زال العديد 
منهم يف السلطة اليوم.

غري أّن املؤسس�ات اإلخبارية لم تعد قادرة 
عىل تجاهل الدعوات للمساءلة يف ظل سوء 
األوضاع الراهنة فقد اضطرّت املؤسس�ات 
اإلعالمّي�ة التقليدي�ة، التي تمل�ك غالبيتها 
أحزاب سياسية قوية وقادتها أو منتسبون 
إليها، إىل تغيري أولوياتها يف إعداد التقارير.

ويرى أيمن مهنا املدير التنفيذي ملؤسس�ة 
س�مري قصري، وهي منظم�ة غري حكومية 
ُتعنى بالدف�اع عن حري�ة التعبري ومقرها 
ب�ريوت، أّن “وضع السياس�ين يف مقدمة 
التغطي�ات اإلخبارية بدالً من القضايا التي 

تهم املواطنن لم يعد مقبوالً”.
ويذهب الصحفيون الذين يعملون يف وسائل 
اإلعالم التقليدية، مثل قناة “الجديد” و”أم.

تي.يف”، إىل ما هو أبعد من التغطية العادية 
لألح�داث ويتعّمق�ون يف العي�وب املنهجية 

للسياسة اللبنانية.
وتح�ّدث مهنا عن الحرائ�ق التي اندلعت يف 
الغاب�ات الواقعة يف ش�مال لبن�ان مؤخرًا، 
موضًح�ا أّن التحقيقات الت�ي أجرتها قناة 
“أم.ت�ي.يف” قبل ان�دالع الحرائق نّبهت من 
أّن إدارة اإلطف�اء غري مجهزة بش�كل كاٍف 

للتعامل مع مثل هذه الكارثة.
وم�ن غري الواضح م�ا إذا كان هذا االتجاه 

سيس�تمر، إذ ال يكاد يمّر أس�بوع دون أن 
يواج�ه صحفيون دعاوى قضائية بس�بب 
أعماله�م، لعرقل�ة عمله�م ومنعه�م م�ن 
إجراء التحقيقات واألبحاث املطّولة، كذلك 
األم�ر بالنس�بة إىل طل�ب املعلوم�ات ع�ن 
املصادر. وتتعرض الصحافة االستقصائية 
يف لبن�ان إىل الكث�ري م�ن العوائ�ق، أبرزها 
زيادة الدع�اوى القضائية الت�ي ُتقام ضد 
الصحفين، وهي طريقة ش�ائعة تنتهجها 
السلطات منذ االحتجاجات التي انطلقت يف 

لبنان منذ أكتوبر 2019.
مؤسس�ة  يف  الربام�ج  مدي�رة  وأش�ارت 
“مهارات” غري الحكومية التي تدعم حرية 
التعب�ري ليال بهن�ام إىل أّن الطري�ق ال يزال 
صعًب�ا أم�ام الصحفي�ن االس�تقصائين، 
وقال�ت “ع�ىل الرغم من تركي�ز الكثري من 
الصحفي�ن ع�ىل املس�اءلة، إال أّن البيئ�ة 
القانونية واملهنية ال تس�اعد كثريًا يف إعداد 
هذا النوع من التقارير، حيث ال يس�تطيع 
الصحفي�ون الوص�ول إىل املعلومات، وعىل 
الرغم من وجود بعض القوانن التي يمكن 

أن تساعدهم، غري أنها ال ُتنفذ”.
مؤسس�ة  أجرته�ا  أبح�اث  وخلص�ت 
“مه�ارات” إىل أّن وس�ائل اإلع�الم البديلة 
تحظى بشعبية والسيما بن الشباب الذين 
يش�عر الكثري منهم باإلحباط من الروايات 
التي ُتنرش يف وسائل اإلعالم الرئيسة والتي 

تمي�ل إىل الخط�وط الطائفي�ة والحزبي�ة. 
كذلك فإّن الصحافة البديلة تسهم يف تمثيل 
الجنس�ن وتنويع األخبار بش�كل أكرب من 

وسائل اإلعالم الرئيسة.
وبحسب بهنام، فإّن وسائل اإلعالم البديلة 
لتغي�ري  التقليدي�ة  باملؤسس�ات  س�تدفع 
أجنداتها، وذلك ألّنها تجذب الشباب املؤثرين 
يف وسائل التواصل االجتماعي. ومن األمثلة 
ع�ىل ذلك، التحقي�ق يف الهبة الت�ي قّدمتها 
رسيالنكا للبنان بعد االنفجار، والتي كانت 

عبارة عن 3685 طًنا من الشاي.
ولفتت بهنام إىل أّن املواطنن كانوا يسألون 
ازداد  الش�اي ع�ىل توي�رت، وعندم�ا  ع�ن 
الحديث بهذا املوضوع عىل وسائل التواصل 
االجتماعي، اندفعت املؤسس�ات اإلعالمية 

الرئيسة إىل تغطية هذه القضية.
ويشهد اإلعالم يف لبنان أزمة مالية تاريخية، 
ترتافق مع األزمة الت�ي يعاني منها لبنان، 
والت�ي صّنفها البن�ك الدويل من بن أس�وأ 
األزم�ات التي ش�هدها العالم منذ منتصف 
القرن التاس�ع ع�رش وذلك م�ع انخفاض 
قيمة اللرية اللبنانية وارتفاع أسعار السلع 

والخدمات بشكل جنوني.
املؤسس�ات  األزم�ة  ه�ذه  أج�ربت  وق�د 
اإلخبارية إىل القيام بتقليص العمل وتقليل 
ع�دد املوظف�ن، كذلك فق�د اعتمدت غرف 
األخبار وصحفيون، مّمن تأثروا باالنفجار 

ع�ىل املس�اعدات واملن�ح الدولية م�ن أجل 
التمّكن من مواصلة العمل.

وس�لّط رئي�س تحري�ر صحيف�ة “داي�يل 
ستار” نديم الدقي الضوء عىل التحدي الذي 
زاد ح�ّدة األزمة واملتمّث�ل بتقلص عائدات 
اإلعالنات عىل مس�توى العالم، والسيما يف 
أعقاب تف�ي جائحة كوفي�د – 19، وقال 
“لألس�ف، وصل�ت األم�ور إىل مرحلة حيث 

ستغلق فيها بعض املؤسسات الرائدة”.
وتربز مش�كلة أخرى وهي انقط�اع التيار 
الكهربائ�ي والنق�ص يف املحروق�ات والتي 
تؤّثر يف ق�درة الصحفين عىل إعداد تقارير 

والتحرك عىل األرض.
ويع�ّد الوص�ول إىل التموي�ل أم�رًا صعًب�ا 
بالنسبة إىل الكثري من املؤسسات الصحفية 
البديلة، التي ترفض الكثري منها اللجوء إىل 
مصادر الدخل التقليدية املرتبطة باألعمال 

التابعة لسياسين.
وي�رى مهن�ا أّنه يوج�د جان�ب إيجابي يف 
التحديات التي تفرضها األزمة االقتصادية 
ع�ىل وس�ائل اإلع�الم الرئيس�ة، موضًح�ا 
اإلفتق�ار إىل التمويل الس�يايس واإلعالنات 
يف ظ�ل اقتص�اد منهار، هو م�ا يجرب هذه 
املؤسسات عىل إعادة تقييم نماذج التمويل 
الحالية والتحول نحو “الصحافة املسؤولة 
واملس�اءلة” الت�ي يطال�ب به�ا الجمه�ور 

اللبناني.

وسائل اإلعالم غري قادرة على جتاهل دعوات املساءلة يف لبنان

السلطات اجلزائرية توقف بث قناة »لينا« احمللية املستقلة 

هل مدحت »سي إن إن« مقاتلي »طالبان«؟

صحفيات أفغانستان: املوت حولنا والنجاة ذنب

»كابوس« احلرائق يسبب عقوبات لوسائل إعالم تركية
أنقرة/متابعة الزوراء:

 فرض املجلس األع�ىل لإلذاعة والتلفزيون الرتكي غرامات مالية 
ع�ىل عدة قنوات تلفزيونية “التهامها بخرق القواعد األخالقية”، 
يف إط�ار التضيي�ق عىل وس�ائل اإلع�الم الت�ي تناول�ت الحرائق 
يف تركيا.وق�ال تقري�ر نرشت�ه صحيف�ة لوموند الفرنس�ية إنه 
ج�رت معاقبة قن�اة ”فوكس.تي.يف“ ألن أح�د صحفييها وصف 
الحرائ�ق الضخم�ة التي اجتاح�ت مؤخرا 35 مقاطع�ة يف البالد 
ب�”الكاب�وس“ وتس�ببت بمقتل 8 أش�خاص وتدم�ري 170 ألف 
هكت�ار م�ن األرايض واملحاصي�ل الزراعية.وأضاف�ت الصحيفة 
أن الرئي�س الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان يخطط لف�رض املزيد 
م�ن القي�ود ع�ىل الصحفين من خ�الل مرشوع قان�ون خاص 
بالتمويل األجنب�ي لرشكات اإلعالم، ونرش معلومات كاذبة.وأمر 
املجلس األع�ىل لإلذاع�ة والتلفزيون، املرشف ع�ىل البث اإلذاعي 
والتلفزيوني يف تركيا، القنوات يف وقت سابق بعدم ”بث الفوىض 
والذعر بن الس�كان“ يف هذه الفرتة م�ن الكوارث الطبيعية غري 
املس�بوقة، الس�يما الحرائق يف الجنوب والفيضانات يف الشمال.

كم�ا يواج�ه الصحفي�ون ونارشو املواق�ع اإلخباري�ة صعوبات 
متزاي�دة، بس�بب مواقفه�م املؤي�دة لألك�راد والتي تس�بب لهم 
التوقيف عن العمل وحتى الس�جن بتهم�ة ”الدعاية اإلرهابية“.

وأبرز وسائل اإلعالم التي واجهت هذه املشكالت موقع ”بيانات“ 

وقن�اة ”ميدياس�كوب“ التلفزيونية عىل اإلنرتنت والتي أسس�ها 
الصحفي روزن شاكر، ومنظمة ”كريست فونديشن“ األمريكية. 
وتمث�ل هذه املنابر صوتا مس�تقال وناقدا ما دفع الس�لطات إىل 
تركيز املراقبة عليها والسيما أنها تتلقى مساعدات من الخارج.

وتعرض�ت هذه الوس�ائط البديل�ة يف نهاية ش�هر يوليو املايض 
لحملة تش�ويه من قبل العديد من الصح�ف واملواقع املقربة من 
الس�لطات الرتكية والتي وصف�ت العاملن فيها بأنهم “عمالء”.

وبعد فرتة وجيزة أعلن الرئيس أردوغان عزمه محاربة ما أسماه 
“نارشي األكاذيب”، فيما قال مدي�ر االتصاالت فخرالدين ألتون 
”لن نس�مح بأنشطة الطابور الخامس بأي شكل من األشكال“.

ونتيجة لذلك يتم إع�داد قانون يهدف إىل تنظيم التمويل األجنبي 
لوسائل اإلعالم، وكذلك مسألة نرش ”معلومات كاذبة“ مما بعث 
القل�ق لدى النقابات املهنية ومخ�اوف من هذا التحول الجديد يف 
القطاع اإلعالمي.وقال اتح�اد الصحفين األتراك يف يوليو املايض 
إن ”املجتم�ع يفق�د حق�ه يف الحصول ع�ىل املعلوم�ات، وبلدنا 
يفق�د ديمقراطيت�ه“، يف معرض انتقاده مل�رشوع القانون.كما 
أش�ار التقرير إىل اجتماع 23 منظمة دفاع عن الصحفين إلدانة 
م�رشوع القانون، حيث ترى ه�ذه املنظمات أن الغرض الرئيس 
منه هو إضعاف وس�ائل اإلعالم املستقلة القليلة التي تكافح من 
أجل البقاء عىل قدميها.وأفاد الصحايف نادر ماطر أنه ”متأكد من 

أن هذا القانون س�ريى النور، حيث تريد الحكومة بشكل مطلق 
كسب وسائل اإلعالم التي ال تشاركها وجهة نظرها، إنها مسألة 
بق�اء، فكلما تراجعت ش�عبيتها زاد زعماؤنا من إحكام القبضة 
عليهم. إنهم خائفون“.وأضاف ماطر ”ومع اقرتاب موعد نهائي 
حاسم لالنتخابات، حيث من املنتظر إجراء االنتخابات الترشيعية 
والرئاس�ية يف يونيو 2023، تحاول الحكومة الرتكية اإلس�المية 
التي تكافح من أجل الفوز يف االنتخابات املقبلة تعزيز سيطرتها 

عىل املشهد اإلعالمي“.

اجلزائر/متابعة الزوراء:
قررت الس�لطات الجزائرية وقف بث قناة تلفزيونية مستقلة عىل خلفية طريقة معالجتها 

ملقتل الشاب، جمال إسماعيل، يف منطقة القبائل رشقي الجزائر.
وأعلنت وزارة االتصال، يف بيان، أنه تقرر »الغلق النهائي للقناة التلفزيونية »لينا« املستقلة، 

استجابة لطلب سلطة السمعي البرصي.
وأكدت أن القناة »لم تس�تفد إىل يومنا هذا من الرتخيص املس�بق ملزاولة نش�اطها السمعي 
الب�رصي يف الجزائر، وهو ما يصعب نش�اطها »خارج األطر القانوني�ة املعتمدة ما يقتيض 
الغل�ق النهائ�ي والف�وري لهذه القناة«.ودع�ت الوزارة الس�لطات املعني�ة إىل تنفيذ قراري 
س�لطة الضبط الس�معي البرصي ووزارة االتصال.وكانت األخرية قد وجهت تحذيراً سابقاً 
لنف�س القناة قبل أش�هر، بس�بب إثارتها موض�وع التطبي�ع بالغ الحساس�ية يف الجزائر.

وتبدي الس�لطات الجزائرية يف الفرتة األخرية تش�دداً كبرياً إزاء وس�ائل اإلعالم ومضامينها 
وتفرض رقابة مش�ددة عىل طرق معالج�ة القنوات والصحف واملواق�ع لألحداث والقضايا 
الراهن�ة.ويف وقت س�ابق من يوم االثنن، كانت س�لطة ضبط الس�معي البرصي قد طلبت 
من وزارة االتصال غلق القناة بعد التحذير الذي كانت قد وجهته لها س�ابقاً ودعتها فيه إىل 
احرتام املبادئ املهنية املعمول بها يف يناير/كانون الثاني املايض.وأشارت إىل أنه »رغم تأكيد 
الس�لطة عىل وجوب احرتام هذه القناة للمبادئ املهنية املعمول بها، إال أن الس�لطة تسجل 
مرة أخرى س�قطات مهنية خطرية تقرتفها القناة قد ت�ؤدي إىل تأجيج الوضع يف مثل هذه 
الظروف الحساسة«.وأضافت أن »هذه القناة التي تمعن يف التعدي عىل القواعد املطبقة عىل 
النش�اط السمعي البرصي وتساهم يف بث الخطاب التحرييض والتضلييل للرأي العام، سواء 
بطريقة مبارشة أو بأس�لوب إيحائي، تعدها الس�لطة خطراً عىل الوح�دة الوطنية، خاصة 
وأن األمة تمر بوضع اس�تثنائي ال يس�مح بمثل هذه االنزالقات الت�ي يمكن أن تأخذ أبعاداً 
أخرى وتأويالت ال تخدم س�وى مآرب مجموعات مصلحية وأجندات مش�بوهة«.وأكد نفس 
املصدر أنه »أمام هذه الخروقات والتجاوزات املهنية، فإن س�لطة ضبط الس�معي البرصي 
تطل�ب من وزارة االتصال اتخ�اذ اإلجراءات الالزم�ة بالغلق النهائي والف�وري لهذه القناة 
وتدعو منتس�بي اإلعالم الثقيل إىل االلتزام الدائم باملوضوعية يف الطرح وإىل ترقية مضامن 

ومحتويات الربامج املختلفة واحرتام مقتضيات خدمة االتصال السمعي البرصي«.

واشنطن/متابعة الزوراء:
تتجه أنظار العالم إىل أفغانس�تان، حيث س�يطرت حركة »طالبان« عىل البالد، ما أدى إىل فرار 
اآلالف وس�ط مخاوف من االضطهاد. عىل وس�ائل التواصل االجتماعي، جذبت لقطة شاش�ة 
مل�ا يبدو أن�ه تقرير لش�بكة »يس إن إن« االنتق�ادات، إثر م�ا تظهره من »إش�ادة« بالعنارص 
الرتدائه�م أقنعة يف أثناء الهجمات.»مقاتلو طالبان يرتدون األقنعة بش�كل مس�ؤول«، هذا ما 
ورد يف قال�ب »األخب�ار العاجل�ة« املزعوم من قبل ش�بكة »يس إن إن«، تظهر لقطة الشاش�ة 
أيضاً بعض املس�لحن الذين يغطون وجوههم ورؤوس�هم ويحملون أسلحة متنوعة. انترشت 
الصورة بكثافة، حول العالم. وش�ّن مستخدمون عىل وسائل التواصل االجتماعي هجوماً عىل 
الشبكة العاملية لقيامها ب�«اإلشادة« بحركة طالبان التي تقتل مدنين أفغاناً أبرياء منذ عقود.

لك�ّن هذه الصورة غري حقيقية. فق�د نرشها أوالً موقع »ذا بابيلون بي« املتخصص يف األخبار 
الكاذبة. يف الخرب، يس�خر املوقع من قرار اإلدارة األمريكية يف أفغانس�تان، ويش�ري إىل األحداث 
ما بعد االنس�حاب. ويقول: »بعد حواىل اثنتي عرشة دقيقة من انس�حاب القوات األمريكية من 
أفغانستان، س�يطر مقاتلو طالبان بالكامل عىل البالد بأكملها. قال فريق السياسة الخارجية 
يف إدارة بايدن: »يا إلهي، هذه مش�كلة. لم نَر ذلك قادماً«.ويضيف املوقع: »عندما بدأت حركة 
 CNN طالبان حملتها إلطالق النار والقتل، كما هو الحال مع تقاليدهم العريقة، اندفع مذيعو
بالثن�اء بعد أن الحظوا أن جميع مقاتيل طالبان يرتدون أقنعة لحماية أنفس�هم واآلخرين من 
كورونا«. ونقل بش�كل ساخر عن براين س�تيتلر: »واو! يف خضّم املعركة وسفك الدماء، يرتدي 
فرس�ان الصحراء النبالء للتفوق اإلس�المي أقنعة! برافو!«.وس�خر املوقع من مذيعن آخرين، 
وق�ال: »س�ارع دون ليمون، املذي�ع التلفزيوني واملجادل املش�هور عاملي�اً، إىل التعبري عن رأيه 
برسع�ة، وقال: »مع أخذ األش�ياء يف االعتبار، يجب أن نش�يد باألقنع�ة اآلمنة لفريوس كورونا 
التي يرتديها هؤالء املجاهدون املهيبون. إنهم يظهرون لنا جميعاً الطريقة الصحيحة للترصف 
يف أثن�اء الوب�اء، وهو أمر ال يبدو أن أنصار )الرئيس الس�ابق دونالد ترامب األحمق( الفظيعن 
يفهمونه«.وأضاف الخرب الس�اخر: »مس�توحياً من نموذجهم، دع�ت إدارة بايدن، طالبان، إىل 
البيت األبيض لتسجيل مقاطع فيديو تيك توك عىل أمل إقناع مؤيدي ترامب بالتطعيم«.لكّن هذا 
لم يكن السبب الوحيد لشّن هجوم عىل »يس إن إن«. فخالل تغطية مراسلتها يف كابول كالريسا 
ورد، وقد اضطرّت الرتداء الحجاب اإلس�المي، من أمام الس�فارة األمريكية يف كابول، إىل جانب 
مقات�يل »طالبان«، قالت: »هم يهتفون املوت ألمريكا، لكنهم يف الوقت نفس�ه يبدون ودودين. 
إنه أمر غريب«.وانترش مقطع فيديو التغطية إىل جانب صورة الصحفية والعبارة التي قالتها، 

فيما رأى مستخدمون أّن عىل القناة االعتذار، ألنها »وصفت أعداء أمريكا بالودودين«.
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أمحد الشطري
شيكلت ثورة األمام الحسين)ع( 

بما انطيوت عليه مين قيم فكرية 

وانسيانية وما احتوته من مشاهد 

مأساوية مصدرا ودافعا للعديد من 

الشيعراء الذين تفاعليوا وانفعلوا 

بمجرياتها ودوافعها؛ فاسيتنفروا 

اإلبداعيية؛  وملكاتهيم  أقالمهيم 

لتصوير وقائعهيا األليمة، و إبراز 

والتحرريية  الفكريية  جوانبهيا 

العظيمة. 

وقد شهد هذا الغرض الشعري- إن 

جازت لنا التسمية- تطورا وتناميا 

سيواء عىل الصعيد الفنيي أم عىل 

الصعيد الفكري.

وبيدءاً مين أوىل النصيوص التيي 

قيلت يف تلك الواقعية، نجد أن ثمة 

اختيالف يف الكيفيية التعبريية عن 

ذليك املوضوع، فمن صيورة الندم 

وتأنييب الضميري بسيبب ضيياع 

فرصة نرصة اإلمام ومشياركته يف 

ثورته التي تتجيىل يف قصيدة عبيد 

الله بين الحر الجعفيي التي يقول 

فيها:

يقول أمري غادر وابين غادر *** 

أال كنت قاتلت الشهيَد بن فاطمه

فيا ندمي أال أكون نرصته ***  أال 

كل نفس ال تسدد نادمة

وإني آلني لم أكن من حماته *** 

لذو حرسة ما إن تفارق الزمه

سيقى الليه أرواح الذين تيأزروا * 

عىل نرصه سقيا من الغيث دائمه

وقفيت عيىل أجداثهيم ومحالهيم 

*** فكاد الحشيا ينفض والعن 

ساجمه

لعميري لقيد كانيوا مصالييت يف 

الوغيى *** رساعيا غيىل الهيجا 

حماة خضارمه 

تأسيوا عىل نيرص ابن بنيت نبيهم 

غييل  آسياد  بأسييافهم   ***

رضاغمه 

وميا إن رأى اليراؤون أفضل منهم 

***  ليدى امليوت سيادات وزهرا 

قماقمه

اىل صيورة الحيزن والبيكاء عيىل 

والتيي  األحيداث،  تليك  مجرييات 

تمثليت يف أبييات سيليمان بن قتة 

العيدوي وبير بن حذليم ووهب 

بين زمعية الجعفيي، ولعيل هذه 

النصوص هي األوىل التي روي أنها 

قيلت يف تلك الواقعة، وقد خصصت 

لهذه املناسيبة أو هذا الغرض دون 

سيواه، بينميا نالحيظ أن قصائيد 

الشيعراء الالحقن لم يكن تناولها 

لهيذه الواقعية اال ببضعية أبييات 

بكائيية، تأتيي يف معيرض املدييح 

آلل البييت وذكير مناقبهيم، وهذا 

ما نلمسيه يف كل أو معظم قصائد 

مين وصفيوا بشيعراء آل البيت يف 

العرصين األموي والعبايس والفرتة 

الالحقية، وهيذا ما نجده يف شيعر 

السييد الحمريي ودعبل الحمداني 

وغريهما. 

بينما نجد يف شعر الريف الريض 

قصائيد خصصيت نوعا ميا لهذه 

تليك  أن  مالحظية  ميع  الواقعية، 

القصائد لم تكتف بوصف مجريات 

الواقعة، واسيتدرار الدموع عليها، 

والتعبري عن الحيزن لوقائعها، بل 

إنها حفليت بالوعيد والهجاء لبني 

أميية، والفخير بياإلرث الطالبيي؛ 

ولعيل ذليك نابيع مين خصوصية 

نسيب الريف اليريض، واعتداده 

املعروف بذلك النسب. فنراه يقول:

تخياُل مين ألالِء أنواِرهم *** ليَل 

الفيايف لهُم مقمرا

عوا ***  صعى ولكن بعد أن َصَّ

روا كلَّ فتى قّطرا وقطَّ

لم يرتضوا درعا ولم يلبسيوا *** 

بالطعِن إالّ العلَق األحمرا

وقد أخذت واقعة الطف تأخذ مدى 

أكثر اتسياعا، يف العصور املتأخرة، 

وأصبحت تشكل محورا أساسيا يف 

قصائد الشعراء، وإن لم تخرج عن 

اإلطار الرثائي البكائي، والوصفي 

ملجريات تليك الواقعية، وقد تجىل 

هذا يف القيرن الرابيع للهجرة كما 

نجيده عنيد صفيوان بين إدريس 

املريس وهو شاعر أندليس إذ يقول 

يف قصيدة له يف رثاء األمام الحسن 

)ع(:

  أمرنة سجعت بعود أراِك ***قويل 

مولّهية عيالم بيكاك

أجفاِك إلفك أم بليت بفرقة*** أم 

الح برق بالحمى فشجاك

مين  أنفيت  ميا  مثيي  كنيت  ليو 

البكا*** ال تحسيبي شكواي من 

شكواك

إييه حمامية خربينيي ، إنني*** 

أبكي الحسن ، وأنت ما أبكاك

أبكيي قتيل الطف فيرع نبينا*** 

أكرم بفرع للنبّوة زاكي

ويل لقيوم غيادروه مرّضجاً*** 

بدمائه نضواً صيع شكاك

متعّفراً قد مزَّقت أشالءه*** فرياً 

بكل مهنَّد فتاك

ويف القيرن الثاليث عير للهجرة 

يربز السييد حيدر الحي بقصائده 

التيي خصصيت لهيذه املناسيبة، 

غري أنهيا لم تختلف عين الطريقة 

القديمة يف وصف أحيداث الواقعة 

وإظهار الحزن، واستدرار الدموع 

عيىل القتىل، ولكن نلحظ يف قصائد 

السييد الحيي حالية ربميا تكون 

جديدة وهي محاولة إعطاء صورة 

الواقعة مسياحة أكثر سيعة، من 

خيالل اإلبيراز الوصفيي لجوانيب 

مختلفة يف سياحة املعركة، فبدأنا 

نرى نوعا مين البانوراميا يف ابراز 

تفاصييل دقيقة وشياملة ملشيهد 

املعركية، وإضياءة لجوانب أخرى 

شخصية و حدثية فيها، ومن ذلك 

وصفه لحالة السيدة زينب )ع( يف 

قوله:

ُخذي يا قليوب الطالبّين ُقرَحًة ... 

تزول الليايل وهي دامية الِقرِف

فيإّن التي لم تربح الِخدر أُبرَزت ... 

َعِشّيَة ال كهٌف فتأوي إىل َكهِف

القيوم  ييد  َرفَعييت عنهييا  لقيد 

َسيجفها ... وكان صفييح الهنيد 

حاشيي الَسجف

الخفيارة  فييرط  مين  كان  وقيد 

صوتها ... ُيَغضُّ فُغّض اليوم ِمين 

شيّدة الَضعِف

وهاتفٍة نياحت عليى فقيد إلِفهيا 

... كميا هتفييت باليَدوح فاقيِدُة 

اإلليف.

املعياص  الشيعر  إىل  وباالنتقيال 

أصبيح تنياول تليك الواقعية لدى 

بعض الشيعراء يأخذ منحى آخر، 

يبتعيد نوعا ما عن تليك الوصفية 

خيالل  مين  املفرطية  والبكائيية 

التوظييف الرمزي ملعانيي الثورة 

يف  سيواء  املتجسيدة  والتضحيية 

أجواء إطارها العام، أم يف تفاصيل 

والفكريية  النفسيية  التفاعيالت 

قصييدة  ولعيل  لشيخوصها، 

الجواهري )آمنت بالحسن( خري 

مثيال لهيذا التحيول والتجيدد يف 

طبيعة وأسلوب التعامل والتناول 

اإلميام  وبطلهيا  الواقعية  لهيذه 

الحسن)ع(:

يِح حمراَء ”  ِ
كأنَّ َيَداً ِمْن َوَراِء الرضَّ

َمْبُتيوَرَة اإلْصَبيِع”

ْييِم  َتُمدُّ إىل َعالَييٍم بالُخُنيوِع َوالضَّ

ٍق ُمْتيَرِع ذي َشَ

َتَخبََّط يف غابيٍة أْطَبَقيْت عىل ُمْذِئٍب 

منيه أو ُمْسِبيِع

ِمرِي بآَخيَر  لُِتْبِدَل منيُه َجِدييَب الضَّ

ُمْعَشْوِشيٍب ُمْميِرِع

وتدفيَع هيذي النفيوَس الصغياَر 

خوفياً إىل َحيرٍَم أَْمَنيِع

وكما هو اضح من هيذه األبيات، 

أنهيا اتخيذت مين رمزيية اإلمام 

ودافعيا  للتحيرر  إلهيام  مصيدر 

للثيورة ورفيض الخنيوع؛ ولعيل 

هذا جياء نتاجا للتحيول الفكري 

والسييايس اليذي شيهده العرص 

الحديث، وامتدادا لذلك نرى صورة 

حداثويية أخرى للتعاميل مع تلك 

الواقعة تمثلت يف شعر عبد الرزاق 

عبيد الواحد، سيواء يف مرسحيته 

الشيعرية )الحر الرياحيي(، أم يف 

قصيدتيه )يف رحياب الحسين(، 

حيث نيرى فيهيا حداثية التعبري 

والتصويير لرميوز حادثية الطف 

متمثلة بالحسن)ع( إذ يقول:

وميا دار حولك بل أنيت درت *** 

عىل املوت يف زرد محكم

مين الرفيض والكربيياء العظيمة 

*** حتى برصت وحتى عمي

فمّسيك من دون قصد فمات *** 

و أبقاك نجما من االنجم

ليوم القيامة يبقى السيؤال *** 

هل املوت يف شكله املبهم

هو القيدر املربم الال ييرد *** أم 

خادم القدر املربم  

وكميا نالحيظ أن ثمية نيوع من 

الطرح الفلسيفي يتجىل يف البيتن 

األخرييين، بينميا كانيت األبييات 

الثالث األخرى صيورة حداثوية يف 

طبيعة التعاميل مع هذه الواقعة. 

ويف هذا القصيدة أيضا نرى صورة 

حداثية أخرى تجسد السيدة زينب 

بيل  املنكيرسة  بصورتهيا  ال  )ع( 

بصورتها الثائرة املتفجرة:

سيالٌم عىل هيالَيٍة تَيرَتيقي *** 

بألالئِيها ُميرتَيقى ميرَييِم

َطهيوٍر ُميَتيوَّجيٍة باليجالل *** 

بَيٍة باليدَِّم اليَعنيَدِم ُميَخضَّ

تَيهياَوت َفيصاحيُة كلِّ الرجييال 

ِعهيا اليُميلَهِم *** أماَم تَيَفجيُّ

الل  َفراَحييت ُتزَعيِزُع َعيرَش الضَّ

*** بيصوٍت بأوجاعِيِه مُيفَعيِم

وليو كان ليألرِض بعيُض الحيياء 

*** لَيماَدت بأحيُرِفهيا اليُيتَِّم !

الجدييد  التحيول  لهيذا  وامتيدادا 

والتنياول  التعاميل  طبيعية  يف 

للثيورة الحسيينية، وواقعة الطف 

وشيخوصها، ال بوصفهيا صيورة 

املناحية،  تسيتجلب  مأسياوية 

واستدرار الدموع ومدعاة للتفجع 

واالنكسيار، بيل بوصفهيا مصدرا 

تنويرييا، و مثريا ثورييا، و مدعاة 

للشموخ والسمو ورفض الخنوع. 

يقول أجود مجبل: 

أنت يا ألف موعٍد

نتشهاُه سخّياً 

وذا الزماُن يشُح

وانتظرناُه

واملواسُم غرثى

فأتانا ومْل كفيه قمُح.    

وربما نالحيظ أيضا صورة أخرى 

مين التنياول لإلميام الحسين ال 

بوصفه مقدسا دينيا، بل بصفته 

اإلنسيانية البحتة، التي تجسيده 

بصفية الحبييب املعشيوق اليذي 

تتطلع النفيوس لرؤيته وزيارته، 

أو بكونه السياكن املقيم يف عيون 

وقلوب عاشيقيه، وهيو ما يتمثل 

يف قصائيد الكثيري مين الشيعراء 

املعاصين.

جودت هوشيار
اثبت الرئيس الفرنيس إيمانوئيل 

ماكرون ، انه جدير باملجد الفني 

واألدبيي الفرنييس ، فهيو ييويل 

اهتماميا كبريا بياألدب واملرسح 

يف  يحليم  وكان   ، واملوسييقى 

شبابه أن يكون كاتبا ، حتى انه 

كتيب رواية طويلة مين )300( 

صفحة عندما كان يف السادسية 

ضاعيت   . عميره  مين  عير 

مخطوطة الرواية ولكن ماكرون 

ليم يتغرّي ، حتيى بعد وصوله اىل 

سيدة الرئاسية يف فرنسيا .فقد 

ظيل قارئا نهميا للروائع األدبية 

، ويبيدو أنيه مفتيون برواييات 

وال   ، دوستويفسيكي  فييودور 

مؤتمراتيه  يف  حتيى   - يتوانيى 

الصحفية املشيرتكة مع الرئيس 

اليرويس فالديمري بوتين – عن 

مقتطفات  ترصيحاتيه  تضمن 

اليرويس  الكاتيب  مين رواييات 

العظيم .

يقول ماكيرون يف كتابه “ ثورة 

“ التيي صدرت يف نوفمرب 2016 

االنتخابيية يف  الحملية  عشيية 

فرنسيا :” اننا نشارك روسيا يف 

القيارة االوروبيية، ويف التأريخ 

واألدب، فقيد عياش تورغينيف 

يف فرنسا، وأحّب بوشكن بلدنا، 

وتشييخوف  لتولسيتوي  وكان 

تأثري كبري يف فرنسا “ . 

حقا لقد عياش الكاتب الرويس 

 ( تورغينييف  إيفيان  الكبيري 

1818 – 1883 ( الجيزء األكيرب 

من حياته األبداعية يف فرنسيا، 

وكانت تربطيه عالقات صداقة 

الفرنسين  الكّتاب  بأهم  وثيقة 

ويف مقدمتهم غوستاف فلوبري. 

وكان تورغينيف يحيط الكاتب 

– املبتيدئ يف ذليك الحن - جي 

دي موباسان برعايته وال يبخل 

عليه بنصائحيه األدبية الثمينة 

. وقد اهيدى موباسيان روايته 

األوىل “ الحياة “ اىل تورغينيف . 

اليروس  الشيعراء  أميري  أميا   

الكسياندر بوشيكن ) -1799

1837( فانه كان يكتب رسائله 

يف العيادة باللغية الفرنسيية . 

وثمة يف األصل اليرويس  لرواية 

ليف تولستوي “ الحرب والسالم 

مكتوبية  كثيرية  صفحيات   “

باللغية الفرنسيية  ألنهيا هيي 

التي كانت سيائدة يف صالونات  

يف  اليرويس  املخميي  املجتميع 

العهد القييرصي . كما ان اللغة 

الفرنسيية كانت اللغة األجنبية 

املراحيل  كافية  يف  الرئيسيية 

الكاتيب  ان  حتيى   ، الدراسيية 

الرويس الشيهري اسحاق بابل ) 

1939-1894( كتب اوىل اعماله 

األدبية باللغة الفرنسية . 

الوشيائج الثقافية بن فرنسيا 

وروسييا قديمة وتمتد جذورها 

اىل عدة قرون حيث بدأت يف عهد 

القيرص اسيكندر االكرب وظلت 

قوية ووثيقة حتى يومنا هذا .

االعمال االدبية الفرنسية كانت 

وميا تيزال ترتجم اوال بياول اىل 

اللغة الروسيية . وباملقابل فان 

رحلية عمالقية األدب الرويس ) 

بوشيكن ، غوغول ، تولستوي 

، دوستويفسيكي ، تشيخوف ، 

بونن ( اىل القياريء األوروبي ، 

كانت تبدأ من فرنسا يف العادة ، 

حيث ترتجم عىل نطاق واسع اىل 

الفرنسية قبل اللغات األوروبية 

األخرى .

وخالل زيارة ماكرون اىل روسيا 

مؤتمير  يف  قيال   ،  2018 عيام 

صحفيي مشيرتك ميع الرئيس 

اليرويس فالديميري بوتين ، :” 

أعتقد أنه يجيب علينا أن نحدد 

 ، ، كميا قيال دوستويفسيكي 

للمصالحة  الحقيقيية  األرضية 

لجميع التناقضات األوروبية”. 

واضياف ماكرون :” عام 2018 

هيو عيام اللغية واألدب ، الذي 

حيل محيل السيياحة الثقافية 

يف عيام 2017 . وانتيم تعلمون 

ان العيام امليايض كان ناجحيا 

للغاية بفضل مجموعة لوحات 

) شوكن ( املعروضة يف باريس 

، ومجموعة اللوحات الفنية من 

متحف اللوفير ،التي عرضت يف 

موسيكو . غدا سينتحدث عن ) 

بيتيبيا ( ، الذي يصفيه البعض 

بأنيه فرنييس ، ويصفه البعض 

اآلخر بأنيه رويس. إنه يف الواقع 

فرنييس ومين مرسييليا ، وقيد 

منحته روسيا ثقة كبرية ، حيث 

اسيهم عيىل نحيو ملميوس يف 

تطويير البالييه اليرويس “.

أن  اىل  هنيا  اإلشيارة  وتجيدر 

سيريجي ايفانوفيتش  شوكن 

) 1854 – 1936 ( ثيري رويس 

القييرصي كان يف  العهيد  مين 

غاية اليذكاء ، ويتحرى - خالل 

زياراتيه املتكيررة اىل بارييس - 

عن  الفنانن الشيباب الواعدين 

، ويقتنيي لوحاتهيم الحداثيية 

الرائعية مين شيتى االتجاهات 

الفنية . بعد ثورة 1917 وتأميم 

قرصه الباذخ  ، واألسيتيالء عىل 

مجموعة لوحاتيه النادرة ، لجأ 

شوكن اىل فرنسيا وعاش فيها 

حتى وفاتيه ، حيث دفن يف احد 

مقابير باريس . وقيد اصبحت 

مجموعته األسياس ملجموعات 

اللوحيات الفرنسيية الحداثيية 

يف متحيف ايرميتياج يف سيانت 

بوشكن  ومتحف  بطرسيبورغ 

الفني يف موسكو .

اميا فيكتور مارييوس ألفونس 

بتيبيا ) 1818 – 1910 (  ، فهو 

راقص بالييه ، ومعلم ومصمم 

رقصات باليه ، فرنيس الجنسية 

، ويعد معلم الباليه األكثر تأثريا 

يف تطور هذا الفن الرفيع .

الرئييس  زييارة  مسيتهل  ويف 

بوتين  فالديميري  اليرويس 

عقيد   2019 عيام  فرنسيا  اىل 

صحفييا  مؤتميرا  الرئيسيان 

مشيرتكا ، وقيد ذّكير ماكرون 

ضيفيه اليرويس  والصحفيين 

بفقيرة مين روايية “ املراهق “ 

لفييودور دوستويفسيكي التي 

يشيري فيها الكاتيب العظيم اىل 

ميا يميز االنسيان اليرويس عن 

الفرنيس او االملاني وهذا التمايز 

 – دوستويفسيكي  حسيب   –

يكمين يف ان االنسيان اليرويس 

كلميا كان روسييا اكثير اصبح 

سيمات  وان  اكثير.  اوروبييا 

االنسان الرويس تتجىل عىل نحو 

كامل عندما يعتاد عىل الثقافت 

االوروبية االخرى ، عىل النقيض 

أوروبيا  شيعوب  ممثيي  مين 

الغربية، الذين يتم الكشيف عن 

إمكاناتهم من خالل الهوية.

وقد اشار ماكرون يف مناسبات 

عدييدة اخيرى اىل أقيوال كّتاب 

روس آخريين منهيم فالديميري 

والكسياندر   ، نابوكيوف 

سولجنيتسين . وكتب ماكرون 

ذات مرة يف صفحته الشخصية 

عيىل موقع “ فيسيبوك “ كلمة 

اىل  موجهية  الروسيية  باللغية 

الشعب الرويس .

يف العيام املايض منيح ماكرون 

وسيام جوقة الرف اىل الكاتب 

ميشيال  الشيهري  الفرنييس 

اولبييك خيالل حفل اقييم لهذا 

الغيرض . وكان بين الحضور ، 

الرئيس الفرنيس األسبق نيكوال 

سياركوزي ، والكاتب الفرنيس 

بيجبديير.  فردرييك  املعيروف 

واشيار ماكيرون يف كلمته التي 

ان  اىل  الحفيل  خيالل  القاهيا 

رواييات اولبييك تيدل عيىل انه 

كاتب رومانييس يف عالم أصبح 

ماديياً . واضاف ماكيرون ، ان 

اعمال اولبيك ليسيت تشاؤمية، 

باألميل بمسيتقبل  بيل مليئية 

أفضل .

ماكرون يتابع عن كثب املشهد 

يف  ،حتيى  الفرنييس  الثقيايف 

ظروف العزل االجتماعي بسبب 

جائحية كورونا وقيد عقد قبل 

اجتماعيا ضم  بضعية شيهور 

الثقافيية  الشيخصيات  كبيار 

وقيال ماكرون عقيب اللقاء : “ 

سنقدم الدعم الالزم اىل الفنانن 

والكّتاب واملخرجين والعاملن 

يف امليرسح. واصياف قائيال  : “ 

نحتاج اىل احياء املراكز االبداعية 

وعودة الجمهور “.

www.alzawraapaper.com
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صيدور املجموعية القصصية السادسية لعي لفتة 
سعيد

عين منشيورات اتحياد االدبياء والكتياب يف العراق 
صدرت املجموعة القصصية السادسية لألديب عي 
لفتة سيعيد وحملت عنوان ) ضباب هرم لسياعات 
ميتية( وتقيع بنحو 113 صفحة وتضيم  16 قصة 

قصرية
املجموعة ضمت كذلك مقدمة للناقد السيوداني عز 
الديين املريغنيي الذي عيد عنيوان املجموعة تتضح 
فييه الغرائبية منيذ وهلته األوىل وهو هنيا ال يعني 
الغموض الذي يدعو القيارئ العادي للنفور، وإنما 
يغيوص بيك إيل أعمياق التحلييل ومحاولية اكتناه 
املضمون، حيث يتجّسيد املجرّد، فتصبح السياعات 
هرمة، والساعات يقصد بها الزمن، والضباب يهرم 
حييث يتحّول هو نفسيه إيل زمٍن مّييت وهرم .عادا 
املجموعية تمثل التجرييب والتجديد لييس يف اللغة 
وحدهيا وإنميا يف اختيار املضامن التيي كتبت قبل 
ذلك، ولكن لكل كاتب بصمته الخاصة التي تجعلها 
جدييدة ومتجيّددة. واملجموعة تيدور كلها بطريقة 
غرائبية عين الحياة والحرب والضيياع والتيه الذي 
يواجهيه االنسيان العراقي والذي اسيقطه القاص 
عىل الواقع ليس بطريقة مباشة مستخدما طريقة 
املراوغة اللغويية والصورية إلنتاج مشيهد غرائبي 
احتييايل عىل الواقع.. ومن بن هذه القصص )ميتة 
ثانيية ملّيٍت قدييم(ة و)سياعات هرمية( وقصص 
)صاخ صاميت وجيدار وحيد( و)ضبياب أبيض يف 
سيماء داخنة(و)ما تسياقط عن اليرصاخ( وأيضا 
قصص)ظالل تائهية( و)تسلسيل الصهيل( و)إله 

الخوف( وقصص أخرى
ويذكر ان االديب سيبق له اصيدر 10 روايات واربع 
مجاميع شيعرية وخمسية كتب نقدية ومرسحية 
واحيدة وصيدرت عين تجربيه العدييد مين الكتب 
والرسيائل الجامعيية وحصيل عيىل جوائيز عربية 

مختلفة.

قل كربال أليضء فخرا  وانهض بنا جبال ونرسا
هم يكرسون عىل الظالل ظاللنا لنكون ذكرى

وألّن يل وطناً تعلمت التغرب فيه عمرا
غنيُت محرتقا بخصب جذوره وصربُت نهرا

 نهرا من االطفال يحذف صمته مرَحا وِبْرا
ما كنت تعرف أننا ورق خريفّي تذّرا

ال والذي أرسى بنا لبالدنا لنصري أرسى
مّر الحنن كما تمّر األغنيات وكان مرّا
برحّية أيامنا وتساقط الساعات جمرا

ال مريم ولدت ولم نحصد بهذا العرس يرسا
صليُت عرا كي أتوب كأنني صليت كفرا
ال وردتي هدأت وال طاب النشيد وال أرّسا

أميش معي وقصيدتي ال تستطيع اآلن صربا
أميش وتدمعني عيون الوالهن فرصت عذرا

ولهي يعلقني عىل باب الجمال وأنت أدرى
أدرى بصيف ال يقاسمني الحديقة إذ تعرّى
صيفي يلوب وكلما سطعت ظاليل صار رّسا

رّسي يدور عىل حضورك،يجمع األيام خرضا
وأنا أراك حرضت يف أقىص الغياب فكنت كربا

قلقي يعّمرني ويهدمني فأولد حيث فرّا
صلّيُت ما صىّل الحمام عىل الفرات وقال سحرا

أميش وأنتعل الجراح اليك حتى أستقرّا
وألوذ باملعنى الذي فتح الجمال وعاش حرّا

عطش عىل عطش وصمت كالسؤال اذا تجرّا
يا سيدي رّن الزمان عىل طريقك واستمرّا

من يثرب حتى الطفوف زرعت أطفاال وذكرا
وصخت حيث الصمت مّد الظل أغصانا وذعرا
ووقفت حيث االرض خافت أن تدور وكنت أمرا

ورأيت جّل مصابنا أن يصبح االنسان صفرا
أن تستدر الريح غيم حضورنا فتعيش صحرا

ويمّد رمٌل غربًة ومتاهًة فنكون قربا
أن يصبح األوغاد آلهًة ويميس الحّق نكرا

فاكتب بحرب الليل قصة خصبنا سطرا ففجرا
فرحا يعلقنا عىل وتر يعيد املاء وْترا

فعليك من دمنا سالم ال ينام الليل دهرا
قلها اذن يف وردة تضع الشذى والصمت عطرا

متنا ولكن موتنا يميش بنا لنكون جذرا
ونكون ما كان الضحايا كالنخيل،نكون تمرا
ونكون أرضا ال تمّل من الرؤى،ونكون طريا

نبقى عىل باب القصيدة نلكز األيام شعرا
إنا طردنا حزننا ملّا وجدنا فيك نرصا
وأباً يصرّبنا عىل أوجاعنا فنزاد فخرا

كحديقة االطفال بن يديك وهْي تضوع نرا

قل كربال ألضيء فخرا  
د. عالوي كاظم كشيش

تطور الشعر احلسيين

إميانوئيل ماكرون واألدب الروسي
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ُينصح بتعبئة السيارة بالوقود 
يف الليل وذلك ألنه عندما تكون 
تك�ون  ب�اردة  األرض  ح�رارة 
البنزين أع�ى، وعندما  كثاف�ة 
ترتف�ع درج�ة الح�رارة تق�ل 
كثاف�ة البنزين، يكمن الس�بب 
ألن الوق�ود يخ�زن يف املحطات 
عندم�ا  لذل�ك  األرض،  تح�ت 
األوق�ات  يف  البنزي�ن  تش�ري 
الح�ارة تأخذه أق�ل كثافة مما 
يعني أنك تدف�ع ثمن لر واحد 
مقاب�ل كمية تقل عن لر، فاذا 
كن�ت م�ن األش�خاص الذي�ن 
يهتم�ون بتوف�ر امل�ال، فهذه 

نصيحة هامة لك.
نصائح أخ�رى متعلقة بتعبئة 

السيارة بالوقود
1( عن�د التعبئ�ة ال تضغ�ط يد 
املضخ�ة ع�ى أق�ى رسع�ة 
الفائ�دة م�ن ذل�ك ه�ي أن كل 
خراطي�م ضخ الوق�ود تحتوي 

عى خاصية حبس واس�رجاع 
األبخرة املتصاعدة أثناء التعبئة 
برسع�ة  الوق�ود  ض�خ  ان  و 
س�يؤدي إىل تح�ول املزي�د من 
الوق�ود إىل بخار يتم س�حبه و 
الرئيس  الوق�ود  إعادته لخزان 
تح�ت األرض فتج�د يف النهاية 
أن�ك لم تحصل عى كامل كمية 

الوقود التي دفعت ثمنها.
2( قم بتعبئة خزان الوقود وهو 
نصف ف�ارغ ألن الوقود يتبخر 
بشكل أرسع مما نتصور وكلما 
قلت كمي�ة اله�واء، لذلك كلما 
قل�ت كمية اله�واء املوجودة يف 
خ�زان الوقود كلم�ا قلت كمية 

الوقود املتبخر.

يعد أكثر مشكلة من املمكن أن تواجه الفتيات هي هيشان أو جفاف 
الش�عر، كونها من املش�كالت الش�ائعة الت�ي تصيب مختل�ف أنواع 

الشعر، فيبدو باهتاً وجافاً.
و للتخلص من هذه املش�كلة، واس�تعادة حيوية وصحة الشعر، إليِك 

أسباب هيشان الشعر وطرق عالجه بخلطات طبيعية فّعالة.
أسباب هيشان الشعر:

1. ترتفع احتمالية إصابة الش�عر بالهيش�ان عن�د التعرّض لعوامل 
الطقس مثل: األج�واء الباردة، واختالف درجات الرطوبة يف الجو، أو 
العوامل املتعلقة بالهواء داخل املنزل، مثل: التكييف الداخيل، والتدفئة 

املركزية.
2. اس�تعمال بع�ض امل�واد الكيميائي�ة الض�ارة مث�ل: الصبغ�ات، 

ومستحرضات التفتيح، ومواد فرد الشعر.
3. تجفيف الشعر الرطب بعد االستحمام من خالل فركه باملنشفة.

4. استعمال بعض أنواع الشامبو غر املناسبة للشعر.
5. األصب�اغ الكيميائي�ة الت�ي تعمل ع�ى إزالة الرطوبة من الش�عر، 

وبالّتايل تكون سبباً لهيشان الشعر وجفافه وتلفه.
6. إزالة لون الشعر الطبيعي وتبييضه، حيث تعمل هذه الطريقة عى 
ذوبان امليالنني الذي ُيعطي الشعر لونه الطبيعي، وبالّتايل ترك الشعر 

جافاً وهشاً، وُتغر من ُبنية الشعر وتجعلها أقل قوة ومرونة.
7. تعري�ض الش�عر لدرجات حرارة عالي�ة وإهماله، وع�دم تقليمه 

وقص أطرافه من فرة لفرة.
8. قلة وجود الرطوبة يف الش�عر، وعدم وج�ود الزيوت يؤدي لجفاف 

الشعر وهيشانه.
نصائح لعالج هيشان الشعر

1. غسل الش�عر بانتظام باستخدام الش�امبو وتجنب غسله بكثرة، 
ألّن كثرة فعل ذلك ُتسبب تكرس الشعر وجفافه من زيوته الطبيعية.

2. اس�تخدام شامبو للش�عر ذي نوعية جيدة، واالبتعاد عن الشامبو 
وُمنتجات الشعر غر الصحية.

3. اس�تخدام بلسم شعر يحتوي عى الربوتينات بشكل أسايس؛ وذلك 
ألّنه ُيساعد عى تهذيب الشعر املُتجعد، أو استخدام الزيوت الطبيعية؛ 

ألّن الشعر يمتصها بسهولة وبالّتايل تقليل هيشان الشعر.
4. عدم ترسيح الش�عر املُتش�ابك إال باس�تخدام مش�ط ذي أس�نان 

واسعة وبعناية ولطف.
5. الحرص عى تطبيق مرطب للشعر قبل البدء بتمشيط الشعر، مع 

تجنب القيام بتمشيط الشعر الرطب بعد االستحمام مبارشة.
6. الحّد من اس�تخدام أدوات تصيف الش�عر الحرارية؛ ألّنها تزيد من 

هيشان الشعر.
7. تجفيف الش�عر فقط من الجذور، وتجنب تجفيف أعمدة الش�عر 

وأطرافه.

تواجه العديد من الس�يدات مشكلة يف تهدئة 
الرضيع العصبي، يحت�اج األطفال والرضع 
أوالً إىل معرفة الشعور بالهدوء، إما من خالل 
مقدمي الرعاية لهم، أو من خالل األنش�طة 
الرفيهي�ة واالس�رخاء، أو من خ�الل تلبية 

احتياجاتهم.
و كش�ف الدكت�ور مختار فتح�ي، أخصائي 
األطفال وحديثي الوالدة فيما ييل عن بعض 
النصائح لتعزيز التهدئة الذاتية عند الرضيع 

العصبي:
و بالنسبة لألطفال، يشر مصطلح التهدئة 
الذاتية إىل النوم بمفردهم أو العودة إىل النوم 
عندما يس�تيقظون يف منتصف الليل، يبكي 
األطف�ال كث�راً ألنها وس�يلة تواص�ل لهم، 
عندما يب�دأ الطفل يف الن�وم ألول مرة طوال 
الليل، فذلك ألنه�م يتعلمون التهدئة الذاتية، 
يتعلم األطفال عادًة التهدئة الذاتية يف حوايل 

6 أشهر.
طريقة التعامل مع الرضيع العصبي:

الرضي�ع م�ن 6-4 أش�هر، ال يوج�د معل�م 
مرتب�ط بالعم�ر للتهدئ�ة الذاتية، ب�دالً من 
ذل�ك، فإن تعلم كيفية التهدئة الذاتية عملية 
)لألطف�ال واآلب�اء(، يف حوايل 6 أش�هر، يبدأ 
األطفال ع�ادًة يف إظهار عالمات النوم طوال 
الليل والنوم بمفردهم بعد االس�تيقاظ، لكن 
يختلف كل طفل عن اآلخر، ما يصلح للطفل 

يف وقت ما قد ال يعمل يف مكان آخر.
لتعزي�ز التهدئ�ة الذاتي�ة لطفل�ك العصب�ي 

جربي:
تلبية احتياجات الطفل األساسية: هذه هي 
الخط�وة األوىل واألكث�ر أهمية يف مس�اعدة 
الطف�ل ع�ى التهدئ�ة الذاتي�ة، االحتياجات 
األساسية هي اإلجراءات التي تشكل أساس 
رعاية الطفل، وتشمل الرضاعة واالستحمام 
والحفاض�ات والراح�ة عند الب�كاء وجميع 
الخطوات األخرى التي يتخذها اآلباء ملساعدة 

طفلهم عى الشعور بالحب واألمان.
التقميط: يساعد أسلوب النوم املبكر للرضع 
عى الش�عور باألم�ان والراح�ة كلما ربطوا 
هذا الش�عور بالنوم، كان من األسهل عليهم 
إتق�ان التهدئ�ة الذاتي�ة، يرج�ى مالحظ�ة: 
تويص AAP بنقل الطفل من القماط بمجرد 
أن يب�دأ الطف�ل يف إظهار عالم�ات محاولة 
التدحرج، يمكن أن يحدث هذا يف وقت مبكر 

من عمر شهرين.
جرب�ي تهدئة الطفل أثناء وجوده يف رسيره: 

س�ربط الطفل بني وج�وده يف رسيره وبني 
التهدئة، ورسعان ما يكون قادراً عى تهدئة 

نفسه يف نفس املكان.
حافظي عى نشاط الطفل أثناء االستيقاظ: 
يعاني بعض األطفال من مشاكل يف التهدئة 
الذاتي�ة ألنه�م لم يس�تهلكوا م�ا يكفي من 
الطاق�ة خ�الل وقته�م خ�ارج رسيره�م، 
حافظ�ي عى مش�اركة طفلك نش�اطه من 

خالل ألعاب األطفال.
و تأك�دي من أن طفلك الرضيع ال يعاني مع 
التقلصات وغازات البطن، فهي تجعله أكثر 
عصابية، لذلك احريص عى إعطائه أعش�اباً 
طبيعية ودواء املغص وذلك من أجل تهدئته.

التهدئة الذاتية لألطفال
بالنس�بة لألطفال، ع�ادًة ما تش�ر التهدئة 
الذاتية )وتس�مى أيضاً التنظي�م الذاتي( إىل 
التنظيم العاطفي، هذا ال يعني أنه لن تكون 
لديه�م مش�اعر، فاألطفال الذي�ن يتعلمون 
كيفي�ة تهدئ�ة أنفس�هم س�يظلون يبكون 
وينزعج�ون، لكن عندما يهدئون أنفس�هم، 
يتعلمون كيفية التعايف من املش�اعر القوية، 
أو يمكنه�م البق�اء هادئني لف�رات طويلة 
م�ن الزمن.كم�ا ه�و الح�ال م�ع األطفال، 
يس�تغرق التنظيم الذاتي وقت�اً للتطور، وقد 
تتغر مهاراتهم نظ�راً لتجاربهم الجديدة أو 

مواجهة تحديات جديدة.

املقادير:
لحشوة الخضار:

الزبدة: ملعقة كبرة
البصل: 1 حبة )مفروم(
الثوم: فّصان )مهروس(

بازيالء وجزر: 2 كوب 
مرق دجاج: 1 مكعب 

فلفل أسود: نصف ملعقة صغرة
بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغرة

بهارات إيطالية: ملعقة صغرة
جوزة الطيب: رّشة

مرق دجاج: ربع كوب 
كريمة الطبخ: ربع كوب 

كريمة الطبخ: 2 كوب
حليب: نصف كوب )سائل(

عجينة الالزانيا: باكيت
الكوسا: 4 حبات )مقطعة ومشوية(
الباذنجان: 2 حبة )مقطع ومشوي(

جبن موزاريال: 2 كوب )مبشور(

بهارات إيطالية: ملعقة صغرة )للتزيني(
طريقة التحيض

لتحضر حش�وة الخضار: ذوبي الزبدة بقدر صغر 

ع�ى النار، ث�م أضيفي البص�ل، والث�وم، والبازيالء 
والجزر، وقلبي املكونات.

أضيف�ي مكع�ب م�رق الدج�اج، ونكه�ي بالفلفل 

األس�ود، والبهارات املش�كلة، والبهارات اإليطالية، 
وجوزة الطيب، وقلبي املكونات حتى تطرى.

صبي مرق الدجاج وكريمة الطبخ، واتركي املكونات 
لعدة دقائق مع التحريك.

اخلط�ي كريمة الطبخ مع الحليب الس�ائل، وصبي 
منه بقاع صينية الفرن البايركس.

وزع�ي رشائ�ح م�ن عجين�ة الالزاني�ا، والكوس�ا 
والباذنجان املشوي.

اضيفي خليط حشوة الخضار فوق طبقات الكوسا 
والباذنجان.

وزعي كوب من جبن املوزاريال املبشور، ورشبي من 
خليط كريمة الطبخ والحليب.

اضيف�ي طبقة ثانية من عجينة الالزانيا، وصبي ما 
تبقى من كريمة الطبخ.

ضعي طبقة أخرة من جبن املوزاريال املبش�ور عى 
الوجه مع رشة من البهارات اإليطالية.

ادخ�يل الصيني�ة للفرن عى درجة ح�رارة 180 ملدة 
تراوح ما بني 25 - 30 دقيقة، وحمري الوجه.

قدمي الالزانيا ساخنة.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

هل كن�ت تعلمني أن هن�اك العديد من 
الترصف�ات الت�ي يمكن أن تق�وم بها 
املرأة ملنع زوجه�ا من أن يأتيها برّضة 
يوماً ما؟ هذه الترصفات تجعل الرجل 
يقع يف ش�باك حبك لألبد. اكتشفيها يف 

هذا املقال:
مش�اركة ال�زوج يف النش�اطات الت�ي 
يحبها: إن كان زوجك يحب مش�اهدة 
مب�ارة كرة القدم خ�الل أوقات فراغه 
مث�اًل، ال تتذّم�ري م�ن ه�ذا املوضوع 
النش�اط  أن تش�اركيه ه�ذا  وح�اويل 
ال�ذي يحبه. ه�ذا الت�رّصف س�يحّثه 
النش�اطات  ب�دورة  مش�اركتك  ع�ى 
التي تحبينها وبالت�ايل توطيد الروابط 

العاطفية بينكما.
اإليجابية والتفاؤل: يعشق الرجل املرأة 
املتفائل�ة التي تج�د الحلول املناس�بة 
ملختلف املش�اكل الت�ي تواجهها. فهو 
يك�ره امل�رأة الت�ي تتذّم�ر بإس�تمرار 
والتي تعط�ي ألصغر املش�اكل حجماً 
أك�رب منه�ا. اكتش�في أيض�اً م�ا هي 

ال�ترصفات الت�ي تجعلك أكثر جاذبية 
وإثارة!

الدع�م والتقدي�ر: يبحث الرج�ل دائماً 
ع�ن إم�رأة تدعمه يف مختل�ف املواقف 
واملصاع�ب الت�ي يواجهه�ا. فال�زوج 
يحب أن يش�عر برجوليت�ه وأهميته يف 
حياة الزوجة. لذلك قّدريه دائماً لكسب 

الحب الدائم.
اجعلي�ه يش�تاق إلي�ك: اجع�يل زوجك 
يش�تاق إليك ونعن�ي بذل�ك أن تكوني 
لتطوير  مستقلة وتقومي بنش�اطات 
نفسك خالل أوقات فراغك. هذا سيحّث 
الرجل عى تقديرك أكثر واإلش�تياق إىل 
إمض�اء أجمل األوق�ات إىل جانبك. هذا 
الترصف س�يضفي بعض التجّدد عى 
العالقة وس�يمنع ال�زوج من النظر إىل 

أخرى.
يفن�ى،  ال  كن�ز  القناع�ة  القناع�ة: 
ستساعدك عى إنقاذ حياتك الزوجية. 
تجّنب�ي الطلب�ات الكب�رة والتوّقعات 

غر املنطقية وستكسبينه إىل األبد!

5 تصرفات تقومني بها متنعه من أن يأتيك بضّرة يوماً ما!

طريقة حتضري الزانيا باخلضار املشوية

لطلة ابهى...حنو مستقبل افضل...له

تعريف على أسباب هيشان الشعر

أثبتت دراس�ة أمريكي�ة جديد 
أن إقبال الش�ابات ع�ى تناول 
بعض الفواكه بكث�رة له تأثر 
خاص عى حماي�ة الثديني من 

الرسطان. 
وق�ال باحثون من مستش�فى 
ماساتشوستس العام ومدرسة 
جامعة هارفارد للصحة العامة 
أن تن�اول الفواك�ه يف س�نوات 
متقدم�ة من العم�ر قد يحمي 
من مخاط�ر اإلصاب�ة بمرض 

رسطان الثدي. 
العلمي�ة  املجل�ة  ون�رت 
املتخصصة “بريتيش ميديكال 
جورن�ال”، الدراس�ة مبينة أن 
نس�بة اإلصابة برسطان الثدي 
متدني�ة بش�كل واض�ح ل�دى 
الش�ابات اللوات�ي يقبل�ن عى 

تناول الفواكه بكثرة.
أك�دت  س�ابقة  دراس�ات  أن 
وج�ود صلة بني نم�ط التغذية 
كم�ا  بالرسط�ان،  واإلصاب�ة 

بينت دراسة نرت مطلع هذا 
الع�ام أن النباتي�ني أقل عرضة 

لإلصابة بالرسطان. 
األمريكي�ة  الدراس�ة  لك�ن 
الجديدة ركزت عى آثار التغذية 
ووج�د  املراهق�ة،  مرحل�ة  يف 
العلماء أن هناك بعض الفواكه 
ذات فوائ�د صحي�ة جم�ة ق�د 
تقي من رسط�ان الثدي، بينها 
التفاح واملوز والعنب، ذلك أنها 
تحتوي عى ألياف تخفض من 

نسبة اإلصابة بالرسطان، كما 
أنه�ا غني�ة بالفالفونيد املضاد 
بمحاربته  واملعروف  لألكس�دة 
ل�رضر الخالي�ا، باإلضاف�ة إىل 
أنه�ا تق�وي القدرة الجنس�ية 

لدى الرجال.
وتش�ر الصحيف�ة األملانية إىل 
للربتق�ال  البالغ�ني  تن�اول  أن 
وامللف�وف يخف�ض أيض�اً من 
بم�رض  اإلصاب�ة  احتم�ال 

رسطان الثدي.

كل يوم معلومة

طبيبك يف بيتك

ملاذا جيب ملء السيارة بالوقود ليالً وليس نهاراً؟

فواكه حتمي الشابات من سرطان الثدي

نصائح طبية

سلوكيات

املنظفات اليومية تثري أعراض الربو واحلساسية

كيف تتعاملني مع طفلك الرضيع العصيب؟

املطبخ .. 
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يعرف الربو بأنه مرض تنفيس من 
أمراض الطفولة املزمنة والشائعة، 
وقد يؤدي إىل االنسداد الرئوي، ألنه 
يصي�ب الش�عب الهوائي�ة )تحمل 
اله�واء م�ن وإىل الرئت�ني(، الت�ي 
تكون أش�ّد تأثراً من املعتاد، إذا ما 
تعرّض املريض للمحسس�ات التي 
تهّي�ج الرئت�ني، فتتضيق الش�عب 
الهوائية وتلتهب بطانتها، ويصبح 

التنفس صعباً جداً.
وأش�ارت دراس�ة جدي�دة، أجريت 
عى عام�الت يف خدم�ات النظافة 
يف املستش�فيات واملصانع وأماكن 
روائ�ح  أنَّ  إىل  مختلف�ة،  عم�ل 
يف  يس�تخدمنها  الت�ي  املنظف�ات 
العمل قد تزيد حاالت الربو س�وءاً 
لديهن، وأن املبيدات ومواّد تنظيف 
ومعط�رات  واملطه�رات  الزج�اج 
الجو تفاقم من األعراض املرتبطة 
لديه�ن. وقد  بالربو والحساس�ية 
تستمر األعراض حتى صباح اليوم 

الذي ييل تعرّضهن له�ذه الروائح، 
يف ح�ني قد ي�زداد األمر س�وءاً مع 
م�رور الوقت.و”هذه النتائج تؤكد 
أهمية تحس�ني األوض�اع الصحّية 
أماك�ن  يف  الس�المة  وممارس�ات 
العم�ل للحّد م�ن التع�رّض للمواد 

الكيميائية املهّيجة يف مستحرضات 
التنظي�ف”، كت�ب القّيم�ون ع�ى 

الدراسة، وفقاً ل�”رويرز”.
التنظي�ف  خدم�ات  أنَّ  صحي�ح 
لتنظي�ف  رضوري�ة  املتخّصص�ة 
وتعقي�م وإزال�ة األترب�ة م�ن عى 

دراس�ات،  ع�ّدة  لك�ن  األس�طح، 
صدرت يف الس�نوات األخرة، تشر 
إىل وج�ود صلة بني التع�ّرض ملواّد 

التنظيف والربو.
وقام الباحثون عى مدار أسبوعني 
بتقيي�م األعراض الت�ي ُيصاب بها 
الجه�از التنف�يس ل�دى 21 ام�رأة 
عانني م�ن أعراض الرب�و يف العام 
املن�رصم، وبينه�ن 8 يعان�ني من 
الربو منذ فرة أط�ول، وجميعهن 
يف  تنظي�ف  رشكات  يف  يعمل�ن 

برشلونة بإسبانيا.
ويف فرة الدراس�ة، سّجلت النساء 
أنواعاً مختلف�ة من مواّد التنظيف 
الت�ي قمن باس�تخدامها يف العمل، 
كما س�ّجلت كيفية اس�تخدامها، 
كتلك التي ُتستعمل عى شكل رذاذ 
أو تلك الس�ائلة، وتضمنت القائمة 
التنظي�ف،  م�واّد  م�ن  نوع�اً   14
منها: املبي�دات، واملطهرات، ومواّد 
إزالة الدهون، ومنظفات الس�جاد 

والبسط، والشمع، وامللّمعات...
ويف املتوّس�ط، اس�تخدمت النساء 
نوع�ني مختلف�ني م�ن املنّظف�ات 
يومياً، كما تعرّضن يف ثالثة من كّل 
أربعة أّيام عمل لعنرص مهّيج قوّي 
عى األقّل كالنش�ادر أو املبيدات أو 
حام�ض الهيدروكلوريك. ويف هذه 
الف�رة، تعرّضت 17 ام�رأة لواحد 
ع�ى األق�ل م�ن أع�راض الجهاز 
التنفيس العلوي، مثل: العطس، أو 
األل�م يف الحلق والزكام. وعانت 18 
امرأة أيضاً من واحد عى األقّل من 
أعراض الجهاز التنفيس الس�فيل، 
مثل: الس�عال، أو العطس، أو األلم 

يف الصدر.
وأوضحت الدراس�ة أن هناك صلة 
قوي�ة ب�ني التع�رّض للمنظف�ات 
ب�ني  األع�راض  به�ذه  واإلصاب�ة 
النس�اء اللوات�ي يعانني م�ن الربو 
اللوات�ي  النس�اء  ببقي�ة  مقارن�ة 

شاركن يف الدراسة.



تختلف أطوال االصابع باختالف 
الش�خص. وم�ع ذل�ك، فهن�اك 
تش�مل  رئيس�ة  أن�واع  ثالث�ة 
ع�ى  نظ�رة  الق�ي  معظمن�ا. 
بنرصك، وقارنيه مع الس�بابة، 
هل هو بنف�س الطول أم أطول 
قليالً م�ن اآلخر؟ لتعريف صفات 

الشخصية التي تتحلني بها 
1( جذابة ومنطقية

إذا كان أصبع البنرص أطول من 
الس�بابة، أنت جذابة وساحرة. 
كم�ا أن لدي�ِك ق�درة ع�ى ح�ل 
أي  م�ن  والخ�روج  املش�اكل 
وض�ع كان. يمكنِك أن تصبحي 
عدواني�ة، ولكن�ِك أيض�اً فائقة 

الرأفة والتعاطف.
2( واثقة وكفؤة

م�ن  أق�رص  البن�رص  كان  إذا 
الس�بابة، أنت واثقة من نفسك 
وتعرف�ني كيفية إنج�از األمور. 
تحبني أن تعميل وحدك ألن هذه 
الطريقة تتيح لك االنجاز بشكل 
أكث�ر كف�اءة ألهداف�ِك. وم�ع 
ذلك، فأنِت لس�ت ب�أي حال من 
األح�وال منطوي�ة. تقدرين ما 
لديك ولكنك تسعني دائماً ألكثر 

من ذلك.
3( مساملة وسهلة املعرش

إذا كان البن�رص بنف�س حج�م 
الس�بابة، فأن�ِت صانعة س�الم 

ال�رصاع.  تجن�ب  إىل  تمي�ل 
ترغب�ني يف التوافق مع الجميع، 
وتعتربين رشيكة حياة مخلصة 

وحاني�ة. ومع ذلك، أن�ت نارية 
إذا استفزك ش�خص ما إلظهار 

جانبك السيئ!

- ع�اش خي�اط عج�وز يف قرية 
صغرية وكان يخيط مالبس غاية 
يف الجمال ويبيعهم بسعر جّيد.. 
- يف ي�وم من األيام أتاه فقري من 
أهل القرية وقال له: أنت تكسب 
م�ااًل كثريًا م�ن أعمال�ك، ملاذا ال 

تساعد الفقراء يف القرية ؟!
انظر لجزار القرية الذي ال يملك 
م�ااًل كث�رًيا ومع ذلك ي�وّزع كل 
ي�وم قطًعا م�ن اللح�م املّجانية 
ع�ى الفق�راء.. - ل�م ي�رّد عليه 
الخياط وابتس�م به�دوء - خرج 
الفقري منزعًجا من عند الخياط 
وأش�اع يف القري�ة ب�أّن الخياط 
ثري ولكّنه بخي�ل، فنقموا عليه 

أهل القرية.. 
بعد مّدة م�رض الخياط العجوز 
ول�م يعره أح�د من أبن�اء القرية 
وحيًدا..م�رّت  وم�ات  اهتماًم�ا 
األّي�ام والحظ أه�ل القري�ة بأّن 
الج�زار ل�م يع�د يرس�ل للفقراء 
لحًم�ا مّجانًي�ا.. وعندما س�ألوه 
عن الس�بب، ق�ال: ب�أّن الخياط 
العج�وز ال�ذي كان يعطيني كل 
شهر مبلغا من املال الرسل لحًما 
للفقراء، ومات فتوّقف ذلك بموته 
.. قد ييسء بعض الناس بك الظن 
، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء 
الغم�ام ، ولن ينفع�ك هؤالء ولن 
يرضك أولئك ، املهم حقيقتك وما 

يعلمه الله عنك..
الحكمة:

ال تحكم عى أح�د من ظاهر ما 
تراه من�ه، فقد يك�ون يف حياته 
أم�وًرا أخرى ل�و علمته�ا لتغري 

حكمك عليه..

11 مرفأ
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قصة وعربة

هـــــل تعلــــــم سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

acebook من الفيسبوك

العجوز اخلياط

غزل عراقي
جمالك مو جم�����ال وآنه اشك بيه     
اولهم جمال�����������ك بال���يشّكون

شكر تنگط أشفاف����ك صّدك بهاي      
وراك الناس بس گام������و يلمون

عجبه أنته اشكث��ر رادو يدرسوك      
مكرر بالرس���وب اشما يدرسون

اذا مريت ي������وم بزحم�ة السوگ      
يعني السوگ ع�������ّزل مايبيعون

الشباب اتراصفو چيف أنته مريت       
بحواجبهم الك گام����������و يحّيون

أبـــــــراج

كل األشياء متاحة لك هذا اليوم أكثر من املعتاد، 
وه�ذا يدل ع�ى أنك تس�ري يف الطري�ق الصحيح 
وتؤدي مهامك بدق�ة. ليس من الرضوري أن تعيش 
حي�اة مليئ�ة بالضغ�وط واملتاعب، لذلك عندما تش�عر 
بالراحة والسعادة، ال تقلق وال تشعر أن الوضع غريب. 

كن مبتسما ومتفائال دائما واحرتم من حولك.

يشعر من حولك بأهميتك يف حياتهم هذا اليوم 
وذل�ك بس�بب أنك عى اتصال دائ�م بهم مهما 
كانت ظروفك. يحاول شخص ما أن يقرتب منك، 
ولذلك عليك توخي الحذر ألن املوقف قد يكون حرجا 
ألنك ش�خص خجول بطبعك. ربما تضحي بنفسك من 

أجل البعض اليوم لكنك قد تشعر بضغط وتوتر.

الطاق�ة التي تش�عر بها س�تقودك إىل نجاحات 
عظيمة، ولكنها ستقودك أيضا للمشكالت. فيما 
يخص التحديات، أنت تشعر بالتهديد بسهولة ولذلك 
تعمد إىل الترصف بعصبية وربما بعدوانية. سيؤدي ذلك 
إىل تعري�ض صحتك للخطر. خ�ذ خطوة إىل الوراء من وقت 

آلخر، واستخدم طاقتك بطريقة هادفة ومدروسة.

من املمكن اليوم أن تعتمد عى خياك للخروج 
من األزمات أو املواق�ف املتأزمة التي تتعرض 
له�ا مؤخ�را. عندم�ا تفك�ر يف عامل�ك الواقعي أو 
عندما يظه�ر أي يشء له عالقة به�ذا العالم تتحول 
بفك�رك دون ت�ردد إىل عامل�ك الخيايل. يج�ب أن تواجه 

مشاكلك بقوة وأن تسيطر عى ضعفك.

ستشعر هذا الصباح بحماس وتفاؤل ويالحظ 
من حولك أن مزاجك يتحس�ن تدريجيا. تنظر 
للحي�اة بنظ�رة إيجابية تس�اعدك ع�ى مواجهة 
أي مهم�ة دون خ�وف أو تردد. ربما ال تس�ري بعض 
األم�ور وفقا لخطط�ك، ولكن ال داع للقل�ق ربما يكون 

ذلك لصالحك.

يب�دو أن هناك العديد من املواقف التي حدثت 
يف امل�ايض ما زال�ت تؤثر يف حيات�ك حتى اآلن 
وربما تؤثر يف مس�تقبلك. ع�ى الرغم من اليأس 
واإلحباط اللذين تش�عر بهما اليوم، إال أنك ستنترص 
ع�ى خصومك وستس�تعيد ثقتك يف نفس�ك. اطلب من 

شخص موثوق فيه املساعدة إذا لزم األمر.

تتمي�ز بمه�ارات تجعل�ك تنف�ذ أي خطة أو 
م�رشوع دون مس�اعدة من اآلخري�ن. أنت يف 
رصاع مس�تمر هذا اليوم مع ش�خص ما. واجه 
الصعوب�ات بق�وة وال تستس�لم! إذا ع�رض علي�ك 
البعض املشاركة يف عمل ما، عليك أن تقبل. دع اآلخرين 

يستفيدون من خرباتك.

تش�عر أنك أقوى من أي ي�وم، ولذلك ننصحك 
باس�تغالل طاقتك ه�ذه يف أنش�طة مفيدة. ال 
تتعج�ب إذا وجدت نفس�ك مثل الطائ�رة الورقية 
الت�ي تحل�ق يف كل مكان وفجأة تس�قط عى األرض 
دون س�ابق إن�ذار. لديك القدرة ع�ى الترصف بطريقة 

حكيمة وسط ماليني املواقف التي تثري غضبك.

تزداد اليوم أرباحك الش�هرية من مصدر غري 
متوق�ع. ربما تقرر اس�تثمار ه�ذه األرباح يف 

املشاركة يف بعض املشاريع.
أحالمك س�تصبح حقيقة هذا اليوم. ش�خص ما لم 
ت�ره من�ذ وقت طويل س�يظهر فج�أة اليوم. س�تكون 

مفاجأة سارة جدا.

عاطفتك جياش�ة ج�دا الي�وم ولذلك قد 
يكون من الصعب جدا إخفاء مش�اعرك 

عند التحدث مع اآلخرين.
ك�ن حذرا عن�د التعامل مع بعض األش�خاص 
وفك�ر جي�دا يف كالم�ك ألن كلمات�ك س�تؤثر يف 

اآلخرين.

ربم�ا تبتع�د اليوم عن أج�واء امل�رح واإلثارة 
لالهتم�ام بقضايا العمل ومش�اكله. هل تجد 
أن ه�ذا الوضع مريح بالنس�بة ل�ك؟ تأكد أن هذا 
األسلوب الذي تتبعه لن يؤدي إال إىل االكتئاب والحزن، 
ولذلك من األفضل أن توازن بني حياتك العملية وحياتك 

الشخصية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يتوق�ف عمل�ك اليوم ألجل غري معل�وم. ربما 
تصل�ك مكاملة هاتفية تجلب لك أخبارا س�ارة 
تخصك عى املس�توى املهني والعاطفي. ستكون 
متفائال جدا ومتحمسا ولذلك ستستأنفك عملك من 
جديد. لديك فكرة أو خطة تريد أن تنفذها قريبا. توقع 

حدوث بعض التغريات قريبا فكن مستعدا!

أنا ش�اب عمري 21 عاما ولكن 
مظهري يبدو أصغر من عمري 
القام�ة  قص�ري  فأن�ا  بكث�ري، 
لحي�ة  ل�دي  ولي�س  ونحي�ف 
كبقية الش�باب يف عمري، وهذا 
أس�تطيع تكوي�ن  يؤث�ر يف! ال 
صداق�ات بس�بب قل�ة ثقت�ي 
بنف�يس، كم�ا أن�ي أخ�اف من 
التجمع�ات وأرتبك كثريا عندما 
أقابل أش�خاصا ج�دًدا، ويظهر 
ذلك ع�يل فيخجلني كثريا، لذلك 
غالبا ما أتهرب من أي مقابالت 
ُيفقدن�ي  وه�ذا  تجمع�ات،  أو 
بعض الف�رص الت�ى أحتاجها 
التجمع  لك�ن أرفضها خش�ية 
ومقابل�ة الناس، وأش�عر دائما 

بالحزن بسبب الوحدة!
النصائح والحلول:

أن الرجال ال ُتقاس بأحجامها، 
وال ُتق�اس بأموالها، بل إن ربَّنا 
العظيم ال ينظ�ر إىل صورنا وال 
إىل أجسادنا، ال ينظر إىل صورنا 
وال إىل أموالن�ا، ولك�ن ينظر إىل 

قلوبنا وأعمالنا.
فال تش�غل نفس�ك بمث�ل هذه 
اإلنس�ان  أن  واعل�م  األوه�ام، 
ال  فاألحج�ام  باخالق�ه  يعل�و 
ُتفيد اإلنس�ان وال يكون الحكم 
فيها ألنها أوالً ليست من كسب 
اإلنس�ان، فالواحد ِمنَّا لم ُيخرّي 

يف شكله طويالً، قصريًا، متيًنا، 
ضعيًفا.

فلذلك أرجو أن تطرد من نفسك 
أي  أن  واعل�م  األوه�ام،  ه�ذه 
إنس�ان ال يخل�و م�ن نقائص، 
م�ن  ُمح�رٌج  الطوي�ل  وربم�ا 
ُطول�ه، والقص�ري ُمح�رٌج من 
ِق�رصه، واملت�ني ُمح�رج ألن�ه 
س�مني، والنحيف ُمح�رٌج ألنه 
ضعيف البنية، هذا كله ال ُيقدُِّم 
وال ُيؤّخر، والنجاح لإلنسان أن 
يعرف نق�اط القوة ونع�م الله 
التي أنع�م الله بها عليه فيؤدِّي 
ُش�كرها، ثم يش�غل نفس�ه ملا 

ُخلق ألجله.
ع�ى  ُيعين�ك  أن  الل�ه  فنس�أل 
تج�اوز ه�ذا األم�ر، واعل�م أن 

الناس جميًع�ا برش، نحن برش 
النق�ص ُيطارُدن�ا، ولذلك أرجو 
أالَّ تنظر ملا عندك من النقائص، 
ولك�ن رّكز ع�ى ما عن�دك من 
اإليجابي�ات، واعلم أن هذا الذي 
ِ القائمة أو عدم  تذكره من ِقرصرَ
وجود اللحية أو نحافة الجسم؛ 
ه�ذه ليس�ت عيوًب�ا، وليس�ت 
من أمور اإلنس�ان ليختفي من 
أجلها، ولذل�ك أرجو أن تتجاوز 
هذه املسألة، وإذا ُوجد يف الناس 
ن ينظر أو يضحك فعى نفسه  مرَ
يضح�ك، وعى ربِّه ُي�يسُء، ألن 
ه�ذا هو الخالق ال�ذي خلقنا يف 

أحسن تقويم سبحانه وتعاىل.
فك�ن راضًي�ا بما أعط�اك الله، 
واكتش�ف نعم الله عليك، وأدِّي 

ن هم أقلَّ  ُش�ْكرها، وانظر إىل مرَ
من�ك يف كل أم�ور الدنيا، وانظر 
�ن ه�م أعى من�ك يف أمور  إىل مرَ
اآلخ�رة، يف األم�ور الت�ي فيه�ا 
رض�وان الله، فإن اإلنس�ان إذا 
نظر إىل أهل الدنيا وجد املرىض، 
ووج�د الذين ليس له�م أموال، 
ووجد الذين ال يعرفون الكتابة 
وال يتواصلوا وال يقرؤوا القرآن، 
يعن�ي: ه�و أفض�ل م�ن هؤالء 

جميًعا.
نع�م  يف  الحم�د  ولل�ه  فأن�ت 
كثرية، اع�رف ه�ذه النعم وقم 
بش�كرها، وس�ل الله بع�د ذلك 
املزيد، وس�ل الله بع�د ذلك من 
فضل�ه، وال تع�زل نفس�ك عن 
الن�اس، فاملؤمن ال�ذي ُيخالط 
الن�اس ويصرب ع�ى أذاهم خرٌي 
من ال�ذي ال ُيخال�ط وال يصرب، 
وتجّنب الوحدة، فإن الش�يطان 
مع الواحد، وه�ذه األحزان من 
عدّونا الشيطان، فهّم الشيطان 

أن ُيحزن أهل اإليمان.
تذّك�ر الذين يف الس�لف ورجال 
ة الكبار، الصغار، الصحابة  األُمَّ
الذي�ن ل�م يلتفت�وا إىل نحاف�ة 
أجس�ادهم، وال له�ذه املظاهر، 
وإنما تقدَّموا بإيمانهم وتقدَّموا 
بطاعته�م لل�ه فكان�وا نماذج 

تتأسَّ بهم األمم.

مشاكل وحلول

صغر شكلي يفقدني الثقة بنفسي!

اختبارات شخصية

طول البنصر يكشف اي شخصية أنت

كلمات متقاطعة

الكلمات العمودية
-1  أطول أنهار الكرة األرضية - ُبعث 

إليها لوط عليه السالم
-2 قرب - أترك

التصدي�ق   - الوالدي�ن  أح�د   3-
واالعتقاد  

-4 بخل - من األزهار - ملكه
-5 من رموز ثورة التحرير الجزائرية

-6 الذي ليس له أسنان - ِنعم )م(
-7 عاصمة أوربية - بالغ يف اإلنكار

-8 انتهى األثر - قهوة )م(
-9 جوهر اليشء - من أصابع اليد

-10 مقاطعة إسبانية - متشابهان

الكلمات االفقية
-1 والية أمريكية - ارتفع ثمنه

غ�زوة   - الن�اس  طع�ام  س�يد   2-
إسالمية )م( - أرشق وجهه

-3 نظري - مدينة إيرانية
-4 شاعر الشباب

-5 مدينة فرنسية - ملكي )م(
-6 فشل تجاري - قلب القرآن )م(

-7 أبو الهندسة)م( - خرب
الق�رآن  - م�ن س�ور  -8 مس�اندة 

الكريم
 -9 ما بني الركبة والقدم  - إحسان

-10 رشه - حاذق

صــــورة و حــــدث

رحل�ة  أول  انط�الق   –  1807
نظامي�ة  بخاري�ة  لس�فينة 
اخرتعه�ا املهن�دس األمريك�ي 
روب�رت فلت�ون مدش�نا بذل�ك 
الدف�ع  ذا  املالح�ة  ع�رص 

امليكانيكي.
الوف�د  ب�ني  اجتم�اع   –  1920
امل�رصي بزعامة س�عد زغلول 
والوف�د الربيطاني وذلك لوضع 
باس�تقالل  االع�رتاف  صيغ�ة 

مرص.

1964 – انتخ�اب ش�ارل حلو 
رئيساً للجمهورية اللبنانية.

1964 – من�ع جن�وب أفريقي�ا 
م�ن املش�اركة يف دورة األلعاب 
ع�رشة  الثامن�ة  األوملبي�ة 
املقامة يف طوكيو وذلك بس�بب 
رفضه�ا إدانة سياس�ة التفرقة 

العنرصية.
1992 – إع�الن إف�الس رشكة 
العمالق�ة  املعلوم�ات  تقني�ة 

)وانغ(.

2008 – الرئي�س الباكس�تاني 
بروي�ز م�رشف يس�تقيل م�ن 
منصب�ه بع�د اش�تداد الضغط 
السيايس املطالب باستقالته أو 

إقالته.
2013 – اختت�ام بطولة العالم 
أللعاب القوى 2013 يف موسكو 
وفوز روس�يا بأغلب امليداليات 

الذهبية.
1927 - املل�ك محم�د الخامس 

يتوىل مقاليد الحكم يف املغرب. 

حدث يف مثل هذا اليوم

1� عندما ُتخِرج الغوريال لسانها من فمها فمعنى ذلك أنها 
غاضبة للغاية

2� الثلج الجاف ال يذوب بل يتحول إىل بخار مبارشة.
3� تختفي الش�مس تماما من س�ماء املتجمد الشمايل ملدة 

186 يوماً سنوياً.
4� جميع الثعاب�ني تتمتع بحصانة طبيعية ضد الس�موم 
الت�ي تفرزه�ا ولذلك فإن�ه عندم�ا يتص�ارع ثعبانان من 
النوع نفسه فإنهما ال يتأثران باللدغات التي يوجهانها إىل 

بعضهما.
5� هناك 11 لغة رسمية معتمدة يف جنوب أفريقيا.

6� يبلغ عدد األغنام املوج�ودة يف نيوزيلندا نحو 70 مليوناً 
يف حني أن عدد السكان ال يتجاوز 4 ماليني.

7� يف إحدى القبائ�ل الهندية ال يحق لالبن أن يصبح أطول 
م�ن وال�ده )!( ويف حال اقتضت ال�رضورة ذلك فإنه يتعني 

عى االبن أن يشرتي ذلك الحق من والده باملال أو بثور.
8� الهن�د ه�ي الدولة الوحي�دة التي لديها قان�ون لحماية 

»حقوق البقر«.
9� تتألف فنلندا من نحو 179585 جزيرة

10� إذا صبب�ت كمية م�ن الكحول عى عقرب س�ام فانه 
س�يصاب بهياج شديد وسيلدغ نفس�ه مرارا وتكرارا إىل أن 

يموت.
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نوال  اللبنانية  بالفنانة  مرصي  معجب  استطاع 
بجني  بالنجاح  »ميدو«  لقب  ويحمل  الزغبي، 
مبالغ كبرية من املال، وذلك من خالل احتفاظه 
عالم  دخولها  منذ  املفضلة  فنانته  بألبومات 

الغناء حتى اليوم.
التواصل  الخاصة يف مواقع  ونرش عرب صفحته 
الزغبي  أللبومات  نادرة  نسخة   15 االجتماعي 
بني »يس دي« و«كاسيت«، وهي: »الليايل«، »ياما 
يف  »بالقيه  تمنيتو«،  »اليل  »مالوم«،  قالوا«، 

»وحياتي  كذابني«،  »عينيك  عليك«،  »مندم  زماني«، 
»خالص   ،»bye »كده  ليه«،  »معرفش  عندك«، 
النسخ  من  وغريها  مسامحة«،  »«مش  سمحت«، 

النادرة التي لم تعد متوافرة يف األسواق العربية.
عىل  يحصل  قد  »ميدو«  أن  عىل  التعليقات  وأكدت 
ثروة كبرية مقابل بيع هذه املجموعة التي استطاع 
منه  تعبرياً  املاضية،  السنوات  طوال  عليها  الحفاظ 

عن حّبه للفنانة اللبنانية.
تسلّم  عن  بلباقة  نوال  اعتذرت  ثانية،  جهة  من 

للفنانني  التي ُتمنح سنوياً  جائزة »املوريكس دور« 
اللبنانيني املبدعني، يف حفل ُيقام يف العاصمة بريوت، 
االقتصادية  لألوضاع  الجائزة  رفضها  سبب  وعزت 
والسياسية الصعبة التي تشهدها البالد خالل الفرتة 

األخرية.
وأشادت الزغبي بإقامة الحفل رغم الظروف الصعبة 
لبنان، وكتبت يف تغريدة عرب )تويرت(:  التي يعانيها 
قريبة..  أصبحت  قد  لبنان  قيامة  تكون  أن  »آمل 

فلبنان ليس بخري«.

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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عـين على العالم

ضمن  كامل  أسبوع  تصوير  من  رضا  شريين  الفنانة  انتهت 
ماجد  بطولة  من  عائيل«،  »موضوع  بمسلسل  دورها  أحداث 
الكداوني، وأوشك فريق العمل عىل االنتهاء من التصوير، حيث 
تبلغ حلقاته 10 فقط، ومن املقرر عرضه عىل إحدى املنصات 

اإللكرتونية قريًبا.
مسلسل »موضوع عائيل« من بطولة ماجد الكدواني ومحمد 
شاهني وإيناس كامل وشريين رضا ورنا رئيس، تأليف محمد 
وإخراج  جمال،  وسامح  الجندي  وأحمد  يوسف  وكريم  عز 

أحمد الجندي.
لفيلم  مؤخرًا  رضا  شريين  الفنانة  انضمت  أخرى  ناحية  من 
»القاهرة مكة«، والتي تقوم ببطولته النجمة منى زكى، ومن 

املقرر أن ينطلق تصويره قريبا.
الرشكة  وتجرى  خليفة،  هاني  إخراج  مكة«،  »القاهرة  فيلم 
املنتجة خالل األيام املقبلة التعاقد مع باقي النجوم املشاركني 
املرأة يف املجتمع  العديد من رصاعات  العمل، وتتناول منى  يف 

املرصي خالل أحداث الفيلم، وهو من تأليف محمد رجاء.
وكان آخر ظهور للفنانة شريين رضا يف رمضان املايض، حيث 
ظهرت يف الحلقة األخرية من مسلسل »حرب أهلية«، للنجمة 
أروى  خياط،  باسل  من  كل  العمل  بطولة  يف  وشارك  يرسا، 

رشدي  السيد،  مايان  عوض،  جميلة  خليفة،  سينتيا  جودة، 
وعدد  فؤاد،  برلتني  األزيل،  مروى  حجازي،  محمود  الشامي، 
آخر من الفنانني وهو من تأليف أحمد عادل، وإنتاج املتحدة 
جمال  للمنتج  جروب  العدل  بمشاركة  اإلعالمية  للخدمات 

العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

خرج الفنان العراقي البارز، إياد رايض، عن 
انترشت  التي  الكثرية  الشائعات  بعد  صمته 
متهما  بوفاته،  تفيد  شائعة  وآخرها  حوله 
مواقع  عىل  النفوس  ضعاف  من  مجموعة 

التواصل االجتماعي بالوقوف ورائها.
الرسمية  صفحته  عرب  رايض،  الفنان  ونرش 
عىل موقع »إنستغرام« صورة له وهو مبتسم 
ليطمنئ  املاء،  من  شالل  وخلفه  وجالس 
جمهوره بشأن حالته الصحية، وينفي تلك 
»كذب  األنباء  تلك  أن  أكد  حيث  الشائعات، 

بالثالثة«.
الشائعات  من  معاناته  عن  الفنان  وكشف 
وفاته،  شائعة  وآخرها  األخرية  الفرتة  خالل 
قائال:  نرشها  التي  الصورة  عىل  علق  حيث 
واألخبار  الشائعات  كثرت  العام  »هذا 
النفوس  ضعاف  من  طالتني  التي  الكاذبة 
اإللكرتونيني، وآخرها خرب وفاتي الذي انترش 

مؤخرا«.
االتصاالت  من  الكثري  تلقى  أنه  وأوضح 
من  األخرية،  الساعات  خالل  والرسائل 
صحته  عىل  لالطمئنان  وجمهوره  أصدقائه 

بعد انتشار الشائعة.
الرسائل  »لكثرة  رايض:  الفنان  وأضاف 
اقتىض  واألصدقاء  األحبة  من  واالتصاالت 
التكذيب.. واطمنئ الجميع أنني بخري والحمد 

لله وهذا الخرب كاذب كاذب كاذب بالثالثة«.
وحرص عدد من نجوم الفن عىل االطمئنان 

الدعم  رسائل  وتوجيه  الصحية  حالته  عىل 
أبرزهم  وفاته،  شائعة  انتشار  بعد  له، 
قائلة:  علقت  التي  فهمي  نجالء  الفنانة 
»صحة وسالمة أبو رضاوي يطول بعمرك«، 
وأضافت الفنانة ماليني كريم: »ربي يحفظك 

ويبعد عنك الرش يا أبو رضا«.
وهذه ليست الشائعة األوىل التي يتعرض لها 
أيار/مايو  يف  انترش  حيث  العراقي،  الفنان 
اغتيال من قبل  نبأ بتعرضه ملحاولة   ،2020
بالتزامن  بغداد،  يف  مجهولة  مسلحة  جهات 
الشعبية  االحتجاجات  حلقة  عرض  بدء  مع 

يف مسلسله الرمضاني »كما مات وطن«.
وحرص يف ذلك الوقت عىل نرش مقطع فيديو 
ُنرش عرب حسابه عىل »إنستغرام«، قال خالله 
إن هذه األنباء جميعها غري صحيحة وإنه لم 
يتعرض ألي محاولة اغتيال، موجها الشكر 
إىل كل من سأل عنه وحاول االطمئنان عليه.

دراما رمضان  إياد رايض، يف موسم  وشارك 
»كما  مسلسل  من  الثاني  بالجزء   ،2021
»كمامات وطن«، وهو عمل  أو  مات وطن« 
وظواهر  قضايا  لعدة  يتطرق  كوميدي 

اجتماعية.

مرييام فارس تثري اجلدل بانفعاهلا وبكائها 

شريين رضا يف »موضوع عائلي« مع ماجد الكداوني

مهّوس بنوال الزغيب جيين ثروة ضخمة منها

إياد راضي يكذب شائعة وفاته »بالثالثة« ويتهم 
ضعاف النفوس بالوقوف خلفها

بعد الشائعات الكثرية اليت انتشرت حوله

الليلة.. أقرب اقتران بين كوكبين 
في عام 2021

باحثون يطورون نظاما صحيا لتعقيم 
الهواء لمواجهة كورونا

ياسمين صبري تعود في رمضان 2022

 بلقيس فتحي مع مجّسمها من الشمع جنباً إلى 
جنب في مدام توسو

تش�هد الس�ماء، مس�اء يوم االربعاء، حدوث أقرب اقرتان لكوكبني، وهما 
عط�ارد واملريخ يف عام 2021، حيث س�يفصل بينهما أق�ل من 0.1 درجة 
باألف�ق الغرب�ي، وذل�ك يف ظاه�رة فلكية س�وف تتكرر مرة أخ�رى يف 23 
أغس�طس 2032.وقال املهندس ماجد أبو زاهرة رئي�س الجمعية الفلكية 
بجدة - يف بيان - إنه “سيتم أوال رصد كوكب الزهرة الالمع بعد وقت قصري 
من غروب ش�مس يوم األربعاء، ثم بمرور الوقت س�يظهر عطارد واملريخ 
أس�فل كوكب الزهرة، ولكنهما قريبني من األفق حيث س�يكون عطارد إىل 
يمني الراصد واملريخ بجواره”.وأضاف أنه بش�كل عام س�يكون رصد هذا 
االقرتان الكوكبي أسهل للقاطنني يف النصف الجنوبي للكرة األرضية مقارنة 
بخطوط العرض الشمالية، حيث سيبقى عطارد واملريخ فوق األفق لفرتة 

أط�ول بعد غروب الش�مس عند خط�وط العرض الجنوبي�ة، ولكن عىل 
العك�س م�ن ذلك فهما يغربان بعد غروب الش�مس بف�رتة وجيزة عند 
خطوط العرض الش�مالية.وتابع: “بالنسبة لخطوط العرض الوسطى 

الش�مالية، قد تكون هناك حاجة الستخدام املناظري لرؤية عطارد 
واملري�خ، عطارد ه�و أكثر إرشاقا حي�ث يلمع بثمان�ي مرات من 

املريخ، لذلك عند رؤية عطارد بالعني املجردة يتم اس�تخدام املنظار 
لرؤية املريخ يعانق عطارد يف نفس مجال رؤية املنظار”. 

-Vellore Institute of Techno IIT Madras ومعهد   تعاون باحثون من
ogy وتش�يناي وجامعة كوين ماري بلن�دن لتطوير نظام ثوري لتعقيم 
الهواء يهدف إىل منع انتش�ار فريوس كورونا وبكترييا الس�ل، وستكون 
األكاديمية امللكية للهندسة )RAENG( باململكة املتحدة الراعي الرئييس 
للمرشوع، وس�تكون رشكة Magneto CleanTech املزود لحلول تعقيم 

الهواء الرشيك الصناعي الوحيد.
ووفًق�ا ملس�ؤولني من أفض�ل املؤسس�ات التعليمي�ة، ف�إن الهدف من 
هذا البحث املش�رتك ه�و تطوير نظام حماية ق�وي ومنخفض التكلفة 
لأليروس�ول الحيوي الحتواء األم�راض املحمولة جواً يف البيئات الداخلية 
لشبه القارة الهندية، وهي منطقة جغرافية معروفة بكثرة عدد سكانها 

ومناطق حرضية كثيفة. 
وباس�تخدام اإلش�عاع “فوق البنفس�جي- C”، ُيتوخى املرشوع تطوير 
دليل تجريبي ملفهوم نظام ترش�يح ه�واء ثوري، وزعموا أن هذا النظام 
لدي�ه إمكانات قوية لزيادة فعالية القضاء عىل الفريوس�ات ومس�ببات 
األم�راض األخرى املحمولة جواً مع تقلي�ل تكلفة الصيانة أيًضا مقارنة 

بالفالتر املتاحة، وهو اقرتاح مهم للبلدان النامية مثل الهند.

بعد ابتعادها فرتة عن الساحة الفنية واعتذارها 
عن الكثري من املشاريع السينمائية والتليفزيونية 
بناًء عىل رغبتها يف تقديم عمل فني جيد يف الفرتة 
القادمة، خاصة بعد زواجها برجل األعمال أحمد 
أبو هش�يمة، قررت ياس�مني ص�ربي العودة يف 
رمض�ان 2022 حي�ث أك�د مص�در خ�اص أنها 
ع�ىل اتصال بفري�ق عمل مسلس�لها الرمضاني 
“حكايت�ي” ال�ذي قدمت�ه قبل عام�ني وحققت 
م�ن خالله نجاحاً واس�عاً وقت عرض�ه لالتفاق 
ع�ىل قصة درامية جديدة تع�ود بها إىل الجمهور 
يف رمضان القادم.ونفس الحال بالنس�بة إىل منة 

ش�لبي التي غابت س�نوات طويلة عن املشاركة 
الرمضانية، لكن يبدو أن املوس�م القادم سيشهد 
عودتها حيث علم أن هناك جلسات عمل تجمعها 
برشك�ة صادق الصباح لالس�تقرار عىل الش�كل 
النهائ�ي ملرشوعه�ا الدرام�ي الجدي�د، ع�ىل أن 
تخوض به املنافسة الرمضانية القادمة.أما منى 
زك�ي فقد اتفقت مع الجه�ة املنتجة التي قدمت 
معه�ا املسلس�ل الرمضاني “لعب�ة نيوتن” الذي 
حققت من خالل�ه نجاحاً واس�عاً وقت عرضه، 
ع�ىل أن تخ�وض م�ع نف�س الرشك�ة تجربتها 

الرمضانية الجديد لعام 2022.

أسس�ت لتك�ون واحدة م�ن أهم وجه�ات الجذب 
الرتفيهي�ة فالجمي�ع يرتق�ب االفتتاح بش�غف يف 
ه�ذا العام الجاري 2021، وقد قدمت مدام توس�و 
دبي اليوم ملحة ش�يقة أخرى للزوار بالكش�ف عن 
ش�خصية أول مجس�م ش�معي يف الرشق األوسط 
- النجم�ة املتألق�ة اإلماراتي�ة اليمني�ة املحبوب�ة 
أش�به  س�احرة  لحظ�ات  فتح�ي”.ويف  “بلقي�س 
بالخي�ال التق�ت “بلقي�س” ألول م�رة باملجس�م 
الش�معي ال�ذي يمثله�ا يف حفل رس�مي خاص 
أقي�م بالرشاكة مع مدام توس�و داخ�ل املنتجع 
الفاخ�ر “س�يزرز باالس دبي” م�ن قلب جزيرة 
“بلووات�رز” ذات اإلط�الالت الس�احرة ع�ىل 
مياه الخليج الكريستالية.وسيحتل املجسم 

الش�معي للفنان�ة “بلقي�س” موقًعا متمي�زًا بني 
أشهر نجوم السينما واملوسيقيني من جميع أنحاء 
العالم داخل غرفة الحفالت الخاصة بأهم وأش�هر 
الشخصيات العاملية.اآلن؛ لقد اقرتبت اللحظة التي 
ط�ال انتظارها فم�ن املقرر أن تفت�ح تلك الوجهة 
الش�هرية األكث�ر جاذبية عامليًّ�ا أبوابه�ا للزوار يف 
وق�ت الحق م�ن هذا الع�ام، حيث س�توفر تجربة 
ترفيهي�ة تفاعلي�ة ال مثيل له�ا مما يمن�ح الزوار 
فرصة استثنائية اللتقاط الصور التذكارية بجانب 
املش�اهري املفضلني لديهم، وقضاء أمتع األوقات يف 
عالم األضواء والش�هرة الساحر بصحبة 60 نجًما 
عامليًّ�ا بما يف ذلك 16 من أحدث التماثيل الش�معية 

التي تمثل أشهر شخصيات الوطن العربي.

اإلحاللّي�ة  التقني�ات  تس�عى 
كالذكاء االصطناعي والتعلّم اآليل 
بخوارزمياتها إىل تغيري مس�تقبل 
وظائفه�ا  خ�الل  م�ن  الغ�ذاء 
الذكّي�ة، ويش�هد العال�م دخ�ول 
ه�ذه التقني�ات يف صناعة اآليس 
كريم بواس�طة روبوتات تختّص 
بصناعته�ا وتقديمه�ا، وحس�ب 
-A  إحصائية أش�ار إليها موقع
أن  املتوّق�ع  alytics Insightم�ن 
تصل إيرادات اآليس كريم العاملية 
إىل نح�و 96.1 مليار دوالر بحلول 
ع�ام 2026 وبمعّدل نمو س�نوي 

مرّكب يصل إىل 7.5%.
وأطل�ق مخترب “روب�وت لرينينغ 
الب” التاب�ع لجامع�ة “كورنيل” 
م�رشوع روبوت ُيدع�ى “تيل مي 
ديف” )Tell Me, Dave( من شأنه 
تعزي�ز التواص�ل ب�ني الروبوتات 

والبرش، وأظهر الروبوت نجاحه يف 
تلقيه لطلبيات آيس كريم بأعداٍد 
كبرية ونكهاٍت محّددة وتسلميها 

للمتعاملني يف الوقت املحّدد.
بتوظي�ف  ع�ّدة  دول  ونجح�ت 
خوارزمي�ات ال�ذكاء االصطناعي 
والتعلّم اآليل يف إنتاج اآليس كريم، 
كالصني حيث قام�ت بدمج ذراع 
روب�وت يف إح�دى ف�روع مطاعم 
KFCإلعداد مخاريط اآليس كريم، 
باإلضاف�ة إىل االس�تعانة بتقني�ة 
التعلّ�م اآليل إلنش�اء قائم�ة بم�ا 
يفضلّ�ه املتعامل�ون بعد دراس�ة 
اش�ُتهر  الياب�ان،  ويف  أذواقه�م، 
ك�ون”  “ياس�كاوا-  الروب�وت 
بتقديم�ه لنوع خ�اّص من اآليس 
كريم )اآليس كريم الناعم(، والذي 
أحدث طلب�اً كبرياً ع�ىل روبوتات 

اآليس كريم يف دول عّدة.

فرضت رشكة “تنس�نت” العمالقة الرائدة يف الس�وق الصينية قيودا 
جدي�دة عىل لعبتها الرائجة “أون�ور أوف كينغز”، وحددت بموجبها 

مدة اللعب ساعتني لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18عاما. 
وذك�ر تقرير جدي�د، جاءت القيود عىل خلفي�ة تعلق بعض األطفال 
الذين يضلون أحيانا يوما كامال ملتصقني بشاشاتهم، وهي ظاهرة 
تثري انتقادات منذ وقت طويل يف الصني بسبب عواقبها السلبية، بما 
يش�مل ضعف البرص وتراجع النتائج الدراسية وقلة النشاط البدني 

وخطر اإلدمان.
ويف م�ؤرش ع�ىل وزن ألع�اب الفيديو يف ه�ذا البلد العم�الق الذي يعد 
1.4مليار نس�مة، حققت الرشكات العاملة يف القطاع إيرادات قاربت 
20 ملي�ار دوالر يف النص�ف األول م�ن الع�ام 2021 وحده.وتحظ�ر 
القواع�د املعتمدة يف الصني أصال عىل القارصي�ن اللعب عرب اإلنرتنت 
ب�ني الس�اعة 10 مس�اء و8 صباحا. وأش�ار مقال نرشت�ه صحيفة 
اقتصادية رس�مية مطلع أغس�طس الج�اري، إىل أن “ألعاب الفيديو 
أصبحت أفيونا للعقول، وبدأ القطاع يخىش تش�ديدا جديدا يف القيود 
املفروضة من الس�لطات يعقب ذلك الذي استهدف الرشكات العاملة 
يف القط�اع الرقمي”. وعم�دت املجموعة، التي فرضت س�ابقا قيودا 
ع�ىل وقت اللعب يف اعتماد تقنية التعرف عىل الوجه ملنع األش�خاص 
الذين تق�ل أعمارهم عن 18 عاما من اللعب ليال، إىل تش�ديد القواعد 
بشكل أكرب، ومن اآلن فصاعدا، سيتمكن القارصون من اللعب لساعة 
واحدة فقط يوميا خالل وقت املدرس�ة ولساعتني خالل العطالت عىل 

اللعبة الوحيدة املعنية بهذه اإلجراءات يف الوقت الراهن.

علماء يستعينون بالذكاء االصطناعي 
في صناعة اآليس كريم

الصين تحارب إدمان ألعاب 
الفيديو وتثير سخط المراهقين

  

تغريدات

اسامة النجيفي

علي نوري

ــتبعد الالعب  ــدي ادفوكات يس ــدرب اهلولن  امل
حسني علي من معسكر املنتخب الوطين وذلك 
بسبب عدم االلتزام بالواجبات الفنية وتذمره 

من عدم إشراكه يف املباراة الودية.

ــي ملدينة املوصل ، وندعم  ــيد الكاظم نثمن زيارة الس
ــو اىل االلتزام  ــة باحملافظة ، وندع ــرارات اخلاص الق

باملعايري اآلتية :
 أن تشهد احملافظة تنفيذا حقيقيا للقرارات املتخذة

 منع أي شكل من أشكال الفساد يف التنفيذ . 
 منع االستغالل االنتخابي حملصلة القرارات واملشاريع.

موال األحزان يف 
تراجيديا األفغان

هامش

العاصمة  حرب  بال  دخولهم  عند  لطالبان  انتصار  إنه  بدا  ما  فور 
العراقيني عىل شبكة اإلنرتنت  الدين  األفغانية كابل، كتب أحد رجال 
تعريفا بطالبان التي ال نعرفها، جعل منها أعجوبة الزمان واملكان.. 
إن كان فضيلته  أدري  نعرفها.. لست  التي  أوال عن طالبان  لنتحدث 
يعرفها مثلنا أم ال؟.. ال علم لدّي إن كان شاهد ما فعلته بدء نشأتها 
القاعدة  مؤسس  وفتاوى  بأموال  املايض  القرن  تسعينات  منتصف 
أسامة بن الدن؟ هل يعلم أن طالبان القاعدية التي حكمت القاعدة 
التي أقدمت عام 2001 برغم  أراضيها هي  الطالبانية باسمها وعىل 
باب  من  العمل  ذلك  يرى  هل  بوذا؟  تمثال  تهديم  عىل  »التواسيل« 
الرشيعة أم حرام رشعا أم مجرد عمل مكروه وغري مستحب، لكنه 
بأصول  والقاعدة  طالبان  إيمان  من  شعرة  وال  يثلم  ال  النهاية  يف 

الرشيعة.
  طالبان التي نعرفها فرضت ما تعّده هي الرشيعة اإلسالمية بحيث 
اىل مثل يرضب  لها، بل تحولت  أمثولة ظالم ال مثيل  صارت قندهار 
لكل ما يمكن أن يجعل املرء »يهج« من اإلسالم بالطبعة األفغانية.. 
فإذا كانت القاعدة يف الرشيعة اإلسالمية هي اإلباحة إال ما تم تقييده 
بنص أو تقديم دليل عىل تحريمه، فإن رشيعة طالبان هي التحريم 
راودتك نفسه تدخني  إذا  ذلك  بما يف  النفس لكل يشء،  ينقطع  حتى 
سيكارة حتى لو كانت لفاً، مستذكرا أبيات مظفر النواب »أيام املزبن 
اللف«.. بالنسبة لطالبان ال يوجد لف أو مزبن  أيام  كضن تكضن يا 
أو كينت. أما الكينت فقصاصه بالجلد حاله حال بطل البيبيس كوال 
الدائم  الوسيط  عرب  طالبان  مع  أمريكا  تتفاوض  أن  قبل  األمريكي 

قطر.
حني  عاما  عرشين  منذ  نعرفها  التي  بطالبان  مخترص  تعريف  هذا 
حكاما  الشمال  تحالف  لتنصب  األمريكية  الجيوش  دولتها  أسقطت 
تعريف  أي  جريغية..  الويه  أفغانستان  عىل  الديمقراطية  باسم 
للديمقراطية ما لم يكن كل أبطالها من خريجي الجامعة األمريكية 
العراقي  الفيلمني  يف بريوت »زملاي خليل زاد األمريكي األفغاني بطل 
واألفغاني بدءا من عام 2001 يف كابل و2003 يف بغداد، حامد كرزاي، 
الذي  األفغان  لبالد  األخري  الرئيس  غني،  أرشف  أما  غني«.  أرشف 
حياته  يف  أصدره  مرسوم  أخطر  من  أيام  ثالثة  بعد  الخيط«  »شمع 
الرئاسية، وهو إعفاء قائد جيوشه التي أثبتت إنها جرارة بالهزيمة 
وتنصيب قائد جديد علّم األفغان يف ثالثة أيام كيف »يجلبون« بأجنحة 
أيام  الطائرات املغادرة مطار كابل.. هذا املنظر يذكرني وأبناء جييل 
أمام  يعد  لم  حيث  »تقبط«،  عندما  الطابقني  أم  والباصات  التاتات 
نوافذها  عىل  »يتشلبوا«  أن  سوى  سيارات  عن  الباحثني  الركاب 
نعرفها  ال  التي  أما طالبان  تطول.  ال  قد  الرحلة  أن  وأسطحها طاملا 
فقد تكفل بتعريفها لنا سماحته مفصال لنا إياهم بوصفهم نماذج 
لالعتدال واملرونة وسياسة الدولة والرعية حتى لو كانت القصة هي 
تبدو  العرشين، وال  القرن  بدأت يف تسعينات  أحزان  عبارة عن موال 

ثمة نهاية له.

محزة مصطفى

مرييام  اللبنانية  الفنانة  انفجرت 
املسؤولني  هاجمت  حيث  فارس، 
السياسية  األوضاع  ظل  يف  وذلك 
التي  الصعبة  واالقتصادية 

يشهدها لبنان.
فيديو  مقطع  مرييام  ونرشت 
الخاص  الوثائقي  الفيلم  من 
بها »الرحلة« والذي ُيعرض عىل 
األمريكية،  »نتفلكس«  منصة 

مما  موقفها  عن  خالله  من  وعرّبت 
يحصل يف بلدها.

وظهرت مرييام يف املقطع وهي حامل 
بكل  وتتكلم  دايف،  الثاني  بطفلها 
جّدية متسائلًة عن الهدف مما آلت إليه 
الظروف يف لبنان إذ قالت: »الزم الناس 
شو  طب  الشارع.  عىل  تنزل  ترجع 
الهدف يشحدوا العالم؟ أنا ما عم إفهم 
شو الهدف يهجروا العالم يهجرونا كلنا 

يهشلونا ملا يبقى حدا يحكموا؟«.
إسأل  بدي  انا  بانفعال«  وأضافت 
يف  ويرشب  ياكل  عم  سؤال  هاملسيس 
يش سيايس عم يطعمي؟ كيف عايش؟ 
املدارس  عىل  اوالده  يوصل  عم  كيف 
عم  كيف  القسوطات؟  يدفع  عم  كيف 

يداوي حاله؟«.
الدموع:  تذرف  وهي  بحرقة  وتابعت 
كلنا  عالشارع،  نزل  ما  حدا  ضل  »ما 

عنا  عّمي  يا  سمعنا،  حدا  وما  نزلنا 
عىل  بروحوا  ما  ليه  نحنا  قوايا  شباب 

بيوتهم«.
مع  واسع  بشكل  الجمهور  وتفاعل 
دائماً  تحرص  التي  اللبنانية  الفنانة 
وامتعاضها  غضبها  عن  التعبري  عىل 
من الواقع السيايس يف البالد من خالل 
صحة  مؤكدين  )تويرت(،  عىل  تغريدات 

كالمها وُمثنني عىل موقفها الوطني.

 »2 »مغرومة  األخرية  أغنيتها  نجاح  بعد 
أسابيع  قبل  كرم  نجوى  أطلقتها  التي 
الغنائي  املوسم  منافسة  يف  بها  لتنافس 
الصيفي بعد غيابها فرتة ليست بقصرية، 
قررت نجوى أن تعوض جمهورها عن هذه 
الفرتة، حيث علم أنها تضع حالياً اللمسات 
»ساحر  الجديدة  أغنيتها  عىل  النهائية 
قلوب«؛ وهي من ألحان عيل حسون ومن 
الفيديو  طريقة  عىل  تصورها  أن  املقرر 
القادمة. الفرتة  خالل  لتطرحها  كليب 

عىل صعيد آخر، كانت نجوى كرم حققت 
أغنية »مغرومة 2« ماليني املشاهدات فور 
طرحها، حيث حققت ما يقرب من خمسة 
يف  اليوتيوب  موقع  عرب  مشاهدة  ماليني 
املنصات  عرب  طرحها  من  االوىل  األيام 
الغنائية، وقد كان للنجم السوري معتصم 
النهار إطاللة خاصة بشخصيته الحقيقية 

الكليب.ضمن 

بعد »مغرومة 2«.. جنوى 
كرم تسحر القلوب


