
الزوراء / يوسف سلمان:
انتق�دت لج�ان نيابي�ة  ق�رار مجل�س ال�وزراء 
بتجدي�د التعاقد م�ع رشكة س�ركو الربيطانية 
إلدارة األجواء العراقية، فيما دعت  رشكة املالحة 
الوطني�ة العراقية اىل تقديم االعرتاض الرس�مي 
اىل الربملان ومقاضاة رشكة سركو امام القضاء 

العراق�ي ع�ن اخالله�ا بالتزاماته�ا التعاقدي�ة 
وارجاع ام�وال العراق، إذ اك�دت لجنة االقتصاد 
واالستثمار النيابية ان التعاقد مع رشكة سركو 
كان يه�دف لتخريج 250 مراقًب�ا جويا عراقيا ، 
لك�ن مراقًبا واحًدا لم يتخ�ّرج منها. وقال عضو 
اللجنة النائب حامد املوس�وي ل��« الزوراء«: ان 

» رشك�ة س�ركو تتس�لم األم�وال دون الرجوع 
اىل الحكوم�ة العراقي�ة، إذ ان عائ�دات األج�واء 
العراقية تودع يف حساب بريطاني«، مشرا اىل ان 
» اكثر من 200 طائ�رة تعرب أجواء العراق يومًيا 
وه�ي تدف�ع 3 آالف دوالر ل�كل طائ�رة ورشكة 
س�ركو هي التي تترصف بها ».واكد املوس�وي 

ان » رشك�ة املالح�ة الجوية بإدارته�ا وكوادرها 
العراقية قادرة ع�ى ادارة االجواء وقدمت تعهدا 
للربمل�ان بذلك، وط�وال اربعة اش�هر وبعد انهاء 
عقده�ا مع س�ركو ، قدم�ت الك�وادر العراقية 

مليزانية الدولة ٤00 مليار دينار  ».

كابل/ واشنطن/متابعة الزوراء:
أكدت وزارة الدف�اع األمريكية أنه لم 
يط�رأ أي تعديل حت�ى اآلن عى خطة 
الق�وات  س�حب  عملي�ة  اس�تكمال 
األمريكي�ة م�ن أفغانس�تان بحل�ول 
وفيم�ا  الج�اري،  أغس�طس  نهاي�ة 
ق�ال مس�ؤول أمريك�ي إن الرئيس، 
جو باي�دن، أق�ر توصي�ة البنتاغون 

م�ن  االنس�حاب  بموع�د  بااللت�زام 
أفغانس�تان ،عينت حركة »طالبان«، 
وزيرا جدي�دا للمالية يف أفغانس�تان، 
ورئيس�ا للمخابرات، ووزي�ر داخلية 
بالوكالة، فيما نقل عن مصدر مقرب 
أن مجلس�ا  م�ن حرك�ة »طالب�ان« 
يتكون من 12 عضوا، بينهم ممثلون 
ع�ن الحرك�ة، س�يقود أفغانس�تان.

وقال املتحدث باسم البنتاغون، جون 
كرب�ي: إن ال�وزارة تعتق�د أن لديها 
القدرة عى إخ�راج جميع األمريكيني 
الذين يريدون املغادرة من أفغانستان 
بحلول 31 أغس�طس. وأض�اف: »ما 
زلن�ا عازم�ني ع�ى تحقي�ق اله�دف 
بنهاية الشهر«.وأشار كربي مع ذلك 
إىل أن الوالي�ات املتح�دة قد تحتاج إىل 

قواع�د إضافي�ة الس�تضافة من يتم 
إجالؤه�م من أفغانس�تان.يف غضون 
ذل�ك، قال مس�ؤول أمريكي لش�بكة 
أق�ر  باي�دن  الرئي�س ج�و  إن   CNN
البنتاغون بااللت�زام بموعد  توصي�ة 
 31 يف  أفغانس�تان  م�ن  االنس�حاب 
أغس�طس، اس�تنادا إىل مخ�اوف من 
األمريكية لهجمات. الق�وات  تعرض 

وقال املس�ؤول: إن بايدن اتخذ القرار 
مدركا للمخاطر األمنية نتيجة البقاء 
يف أفغانس�تان لف�رتة أطول. مش�را 
إىل أن بادي�ن دع�ا إىل وض�ع خط�ط 
طوارئ يف حال ق�رر يف وقت الحق أن 
الواليات املتح�دة بحاجة إىل البقاء يف 

أفغانستان لفرتة أطول.

انتقادات نيابية لقرار جتديد التعاقد مع شركة »سريكو« الربيطانية إلدارة األجواء العراقية

طالبان تعني عددا من الوزراء ورئيسا للمخابرات وتغلق طريق املطار وتسمح مبرور األجانب فقط

بغداد/ الزوراء:
اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، ام�س الثالث�اء، ان الحكوم�ة 
اس�تكملت كّل املتطلب�ات الخاصة إلقامة 
االنتخابات يف موعده�ا املقرر العارش من 
ترشي�ن االول املقب�ل. الفت�ا اىل ان مؤتمر 
بغ�داد يؤكد حرص الحكوم�ة عى تطوير 
عالقات الع�راق الخارجي�ة، وفيما اصدر 
مجل�س الوزراء أربعة قرارات تخص ملف 
الطاق�ة، صّوت عى إع�داد قانون بتعديل 
اسم وزارة الكهرباء.وقال املكتب اإلعالمي 
لرئيس الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: ان 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

ترأس الجلسة االعتيادية الثانية والثالثني 
ملجلس ال�وزراء، تم خاللها بحث تطورات 
األوض�اع يف البالد، ومناقش�ة املوضوعات 
املدرج�ة ع�ى ج�دول األعم�ال، وإصدار 
حزمة من القرارات تتعلق بقطاعي النفط 
والكهرباء.وق�دم رئيس مجلس الوزراء يف 
مس�تهل الجلسة، بحس�ب البيان، إيجازاً 
عن نتائج زيارته األخرة إىل دولة الكويت، 
التي تكلل�ت بالنجاح، وج�رى فيها بحث 
العدي�د م�ن القضايا التي تتعل�ق بتطوير 
التع�اون  مس�توى  وتنمي�ة  العالق�ات، 

املشرتك بني البلدين.

بغداد/ الزوراء:
اص�درت مديري�ة املرور العام�ة تنويها 
الخاص�ة  التس�جيل  لوح�ات  بش�أن 
فيدي�و  يف  املديري�ة  باملركبات.وقال�ت 
نرشت�ه عى صفحته�ا يف الفي�س بوك: 
“نهيب باملواطنني الذين لم يثبتوا لوحات 

التس�جيل الخاصة باملركب�ات بمراجعة 
لتس�لم  املختص�ة  التس�جيل  مواق�ع 
لوحاته�م الخاصة”.وبحس�ب الفيديو، 
فقد شكت املديرية تكدس لوحات أرقام 
املركبات يف املخازن، مس�تغربة “س�بب 

عزوف أصحابها عن التسلم”.

بغداد/ الزوراء:
انتق�دت عض�و لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة، 
عالي�ة نصي�ف، ام�س الثالث�اء، سياس�ة 
يف  باالس�تمرار  العراق�ي  املرك�زي  البن�ك 
رف�ع س�عر رصف ال�دوالر، والتأث�ر عى 
العراقيني.وقال�ت نصي�ف  ق�وت مالي�ني 
يف ترصي�ح صحف�ي: إن “مجل�س النواب 
بق�اء س�عر  أرش ع�دة مالحظ�ات ع�ى 
رصف ال�دوالر رغ�م وجود وف�رة مالية”، 

مش�رة إىل أن “املاليني من أصحاب القوت 
اليومي والرعاي�ة االجتماعية واملتقاعدين 
ورشيح�ة الفق�راء ترضروا بس�بب وضع 
ال�دوالر”.وكان تحال�ف الفتح ن�دد بعدم 
اتخاذ الحكومة اجراءات من شأنها خدمة 
املواط�ن والتخفيف عن كاهله، الفتا اىل ان 
وض�ع الدوالر م�ا زال مقلقاً وم�ا اتخذته 
الحكوم�ة م�ن ق�رارات لم تك�ن يف صالح 

املواطن. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن م�رصف الرافدين، ام�س الثالثاء، 
الحس�ابات  لفت�ح  جدي�دة  تس�هيالت 
املرصفي�ة يف فروعه، فيم�ا اطلق رواتب 
الدفاع.وق�ال  وزارة  دوائ�ر  منتس�بي 
اع�الم امل�رصف يف بيان مقتض�ب تلقت 
“ال�زوراء” نس�خة من�ه: ان “إجراءات 
فتح الحس�ابات املرصفية بدون ش�اهد 

التعريف من أجل إي�داع أموال املواطنني 
أعل�ن  اخ�ر،  س�ياق  امل�رصف”.ويف  يف 
مرصف الرافدين اطالق رواتب منتسبي 
عدد من دوائر وتش�كيالت وزارة الدفاع.
وذكر املرصف يف بي�ان تلقته “الزوراء”: 
إنه “تم إطالق رواتب منتس�بي عدد من 
دوائر وتشكيالت وزارة الدفاع عن طريق 

بطاقات املاسرت كارد”.

بكني / متابعة الزوراء:
قالت املتحدث�ة باس�م وزارة الخارجية 
الصينية، وانغ وي�ن بني، امس الثالثاء، 
إن تحقيق�ات االس�تخبارات األمريكية 
ح�ول أصل كورونا غ�ر علمية وتفتقر 
املس�ؤولة  املصداقية.وأوضح�ت  إىل 
األمريكي�ة  االس�تخبارات  أن  الصيني�ة 
لي�س لديها س�لطة، إلج�راء تحقيقات 
علمي�ة، وبالت�ايل ف�إن أي وثائ�ق ذات 
صلة ال يمك�ن أن تكون ذات مصداقية.

وأعلن�ت املتحدثة باس�م البيت األبيض، 

جني س�اكي، أنه س�يتم إصدار نس�خة 
املخاب�رات  تقري�ر  م�ن  رسي�ة  غ�ر 
املقبلة.وأش�ارت  األي�ام  يف  األمريكي�ة 
إىل أنه م�ن املتوقع إط�الع الرئيس، جو 
بايدن، أوالً عى نتائج التحقيقات بشأن 
أصل كورونا.من املقرر أن يؤكد التقرير 
الذي ط�ال انتظاره أو يرف�ض النظرية 
القائل�ة ب�أن الوب�اء نت�ج ع�ن فروس 
معدل وراثًيا ترسب من مخترب يف مدينة 
ووهان الصيني�ة، أول ب�ؤرة ل�فروس 
كورونا املستجد املس�بب ملرض “كوفيد 

19”.وقال�ت وان�غ: “التحقيق يف أصول 
الفروس من خالل االستخبارات نفسها 
هو أمر مخالف للعلم، وأجهزة املخابرات 
األمريكي�ة معروف�ة من�ذ ف�رتة طويلة 
بس�وء س�لوكها، وم�ن غ�ر املرجح أن 
يستند ما يس�مى بتقرير تحقيق كوفيد 
19، الذي يعّدونه إىل أي أس�س علمية”.
يف  الصيني�ة  الدبلوماس�ية  وش�ككت 
مصداقية التقرير، قائلة إنه من املحتمل 
أن يك�ون وثيق�ة مطبوخة م�ع أدلة تم 
جمعها، خصيصا لتأكيد االس�تنتاجات 

التي تم التوص�ل إليها منذ فرتة طويلة.
ومضت وانغ بقولها: إن واشنطن تسعى 
حالًي�ا إىل تحقيق هدف س�يايس ضمني 
االس�تخبارية  املعلوم�ات  واس�تخدام 
إلج�راء التحقيق، مما يق�وض التعاون 
الدويل بش�أن ه�ذه القضية.واس�تمرت 
حي�اة  مصال�ح  ع�ى  “بن�اًء  بقوله�ا: 
وصحة شعبها وش�عوب العالم بأرسه، 
ن�ويص الواليات املتح�دة بوقف التالعب 
البح�ث  إىل مس�ار  الس�يايس والع�ودة 
العلمي عن أصل كوفيد 19 يف أقرب وقت 

ممكن”.يف مارس/آذار، أصدرت منظمة 
الصحة العاملية النسخة الكاملة لتقرير 
مجموعة دولية م�ن خرباء املنظمة بعد 
زيارة إىل ووهان.وخلصوا إىل أن الترسب 
من املخترب كان “غ�ر محتمل للغاية”، 
بينم�ا ينتق�ل الف�روس ع�ى األرج�ح 
إىل الب�رش م�ن الخفافيش ع�رب حيوان 
وسيط.يف مايو/أيار، أمر بايدن مجتمع 
املخابرات األمريكية بإصدار تقرير يعيد 
فحص أصول الفروس وأعطى 90 يوًما 

إلكمال املهمة.

البنتاغون: ال تغيري يف مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان وبايدن يقر ذلك

لديها 19 موظفا يعملون براتب شهري لكل منهم أكثر من 68 ألف دوالر 

الجزائر/ متابعة الزوراء:
قررت الجزائر، قطع عالقاتها الدبلوماس�ية 
مع املغرب اعتب�ارا من ام�س الثالثاء.وجاء 
اإلع�الن ع�ى ه�ذه الخط�وة خ�الل مؤتمر 
صحف�ي نظمة وزي�ر الخارجي�ة الجزائرية 
رمط�ان لعمامرة.وأوضح لعمامرة أن “قرار 
قطع العالقات لن يرض باملواطنني الجزائريني 
واملغاربة املقيمني يف البلدين”.واتهم لعمامرة 
املغرب بارت�كاب “أعمال غر ودية وعدائية” 
ضد الجزائر.وقال لعمامرة “لقد ثبت تاريخيا 
أن املغرب لم يتوقف ع�ن القيام بأعمال غر 

ودية وعدائية ضد الجزائر”.وأضاف لعمامرة 
يف حديثه مع الصحفي�ني أن األجهزة األمنية 
واإلعالمية املغربية “تش�ن حربا ضد الجزائر 
بخل�ق إش�اعات”، الفت�ا إىل أن “التحقيقات 
األمنية كش�فت تعرض مواطنني ومسؤولني 
جزائري�ني للتجس�س بربنام�ج بيغاس�وس 
اإلرسائي�ي”، حي�ث وجه�ت س�ابق أصابع 
االته�ام للملك�ة املغربي�ة يف ه�ذه القضية.
كما ندد لعمام�رة ب�”االنحراف الديبلومايس 
املغرب�ي يف األمم املتحدة”، بدعم “مايس�مى 

استقالل شعب القبائل”.

تونس/ متابعة الزوراء:
قالت الرئاس�ة التونس�ية إن الرئي�س، قيس س�عيد، أصدر أمرا 
رئاسيا يقيض بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة 
عن النواب حتى إشعار آخر.وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة 
وعلق عمل الربملان الشهر املايض واستحوذ عى السلطة التنفيذية 
يف خط�وة مفاجئة، وصفها خصومه اإلس�الميون بأنها انقالب، 
ولكن�ه قال إنها “رضوري�ة إلنقاذ البالد من االنهيار”.وأش�ارت 
الرئاسة التونسية إىل أن قيس سعيد سيتوجه خالل األيام املقبلة 
ببي�ان إىل الش�عب التونيس.يأت�ي هذا يف الوقت ال�ذي أعلنت فيه 
حركة النهضة اإلس�المية أن رئيسها، راشد الغنويش، قرر إعفاء 

كل أعضاء املكتب التنفيذي من مهامهم وإعادة تش�كيله.وقالت 
الحركة يف بيان عى حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”: إن هذا 
يأتي تفاعال مع ما اس�تقر من توجه ع�ام الٕعادة هيكلة املكتب 
التنفيذي.هذا وطالبت حركة النهضة التونسية، الجمعة، رئيس 
الجمهورية، قيس سعيد، برفع تجميد الربملان التونيس، والعودة 
الرسيعة للعمل بالدستور، وكذلك تكليف رئيس حكومة كفاءات 
وطني�ة.وكان الرئي�س التونيس، قد أعلن الش�هر املايض، تجميد 
عمل الربمل�ان وتعليق حصانة كل الن�واب، وإقالة رئيس الوزراء 
هش�ام املش�ييش، يف ظ�ل تده�ور ش�ديد لألوض�اع االقتصادية 

واالجتماعية والصحية يف تونس.

اخلطوط اجلوية العراقية لـ           : منتلك 31 طائرة ونعمل على رفع احلظر األوروبي عن طائراتنا
كشفت عن خططها التطويرية لتعزيز األسطول الوطين وتقديم اخلدمات للمسافرين

الزوراء/ حسني فالح:
العراقي�ة،  الجوي�ة  الخط�وط  كش�فت 
تفاصي�ل  النق�ل، ع�ن  ل�وزارة  التابع�ة 
التطويري�ة لتعزيز االس�طول  خططه�ا 
الوطن�ي وتقديم الخدمات للمس�افرين، 
وفيما اكدت امتالكها 31 طائرة بطرازات 
وس�عات مختلفة، معلنة تعاقدها لرشاء 
طائ�رات جديدة س�تصل منتص�ف العام 
املقب�ل، اش�ارت اىل انه�ا تعم�ل عى رفع 
الحظ�ر االوروبي املفروض عى الخطوط 

العراقية.
وق�ال املتح�دث باس�م الرشكة، حس�ني 
جليل، يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان الخطة 
املعدة يف رشكة الخطوط الجوية العراقية 
لتطوير عملها وتعزيز االسطول الوطني، 
ومن ناحية الخدمات للمسافرين، تتمثل 
بوجود اهتمام بالغ من قبل االدارة العليا 
يف الخطوط الجوي�ة العراقية، وبإرشاف 
م�ن قبل وزي�ر النقل بتوجي�ه الخطوط 
الجوي�ة، وم�ن بينها تخفيض االس�عار 
س�واء  املختلف�ة  للقطاع�ات  بالنس�بة 
الداخلي�ة او الخارجية وايض�ا االهتمام 
الكبر باملسافرين والتشديد عى االلتزام 
باإلجراءات الوقائية والصحية والسالمة 
من قبل طواقم خطوط الجوية العراقية.
واضاف: انه منذ نيسان املايض من العام 
الحايل طبقت الرشكة الدرجات السعرية 
ل�كل القطاع�ات الداخلي�ة والخارجية، 
أي اصب�ح لكل رحلة اكثر من 8 اس�عار 
مختلفة اس�وة بباقي الرشكات العاملية.

وبخص�وص وجب�ات الطع�ام املقدم�ة 
ع�ى مت�ن الخط�وط الجوي�ة العراقية، 
ق�ال جليل: ان هناك اهتمام�ا بالغا بهذا 
املوضوع من قبل االدارة العليا يف الرشكة 
ومن قبل وزير النقل نارص الش�بي، وقد 
وج�ه الوزي�ر بأكثر م�ن م�رة االهتمام 
به�ذا الجان�ب امله�م وهو تقدي�م افضل 
الوجبات والخدمات للمس�افرين.وتابع: 

وعى املس�توى الش�حن الج�وي فهناك 
اهتم�ام كب�ر وت�م التعاق�د م�ع احدى 
الرشكات الرصينة للشحن الجوي، وهذا 
قس�م مهم يف الخطوط الجوية العراقية 
واهتم�ام م�ن قب�ل وزير النق�ل بتفعيل 
هذا القس�م املهم مل�ا يعطيه م�ن موارد 
مالي�ة مهمة للخط�وط الجوية العراقية 
.وبشأن طائرات رشكة الخطوط الجوية 

العراقي�ة، اوض�ح جلي�ل: ان الطائ�رات 
التي تمتلكها الخط�وط الجوية العراقية 
31 طائرة مختلفة الطرازات والس�عات، 
خرجت عن الخدمة منه�ا طائرتان نوع 
بوينغ 767، وبانتظار قرار ش�طبها من 
السجل. مؤكدا: ان جميع هذه الطائرات 
ت�م رشاؤه�ا بع�د ع�ام 2003 وال توجد 
طائ�رة عاملة ما قبل ه�ذا العام لكونها 

اصبح�ت قديم�ة ج�دا وال ج�دوى م�ن 
صيانته�ا وال تتوفر لها مواد مصنعة من 
املناش�ئ املعتمدة.ولفت اىل: ان الحكومة 
قد ابرمت عقد رشاء مع رشكة بوينغ منذ 
عام 2008 تضم�ن العقد 30 طائرة نوع 
737 تم تسلم 14 طائرة ونحن يف انتطار 
ادخ�ال الطائ�رات ال�� 16 املتبقي�ة عى 
مراحل بع�د تحديث الط�راز من 737 اىل 
“بوينغ 737 ماكس”. مرجحا دخول اول 
الطائرات يف منتصف العام القادم.وتابع: 
ايض�ا تضم�ن العق�د رشاء 10 طائرات 
نوع بوينغ 787 والتي تسمى ب�”الدريم 
الي�ن اي�ر”، وت�م اكم�ال اع�داد الهيئ�ة 
وس�يكون دخول اوىل الطائرات منتصف 
ش�هر ش�باط من الع�ام املقب�ل. مبينا: 
ان دخ�ول الطائ�رات للخدم�ة س�يكون 
عى ش�كل دفعات بواق�ع طائرتني يف كل 
ع�ام .وبنّي: انه تم اب�رام عقد مع رشكة 
“اي�ر باص كن�دا” ل�رشاء 5 طائرات من 
نوع 220 ، وس�يكون دخ�ول اول طائرة 
للخدمة منتصف ش�هر ترشين االول من 
الع�ام الحايل. الفت�ا اىل: ان الرشكة تعمل 
حاليا م�ع منظمة “االياتا” الس�تقطاب 
استشاريني للعمل عى خروج من الحظر 
االوروبي، وبدعم كامل م�ن قبل الوزارة 
ورئاس�ة مجلس ال�وزراء، واهتمام كبر 
من قبل وزي�ر النقل، وسيس�تمر العمل 
حتى الع�ام القادم الس�تيفاء املتطلبات 
كاف�ة لرف�ع الحظ�ر االوروب�ي الج�وي 
املفروض عى الخطوط الجوية العراقية.

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:
قررت املحكمة االتحادية العليا، امس الثالثاء، 
لعام  العامة  املوازنة  طعون  يف  البت  تأجيل 
2021 إىل مطلع أيلول املقبل.وذكرت مصادر: 
البت  تأجيل  قررت  االتحادية  »املحكمة  أن 
من  االول  إىل  الحايل  العام  موازنة  طعون  يف 
قد  الوزراء  مجلس  املقبل«.وكان  أيلول  شهر 
خول، يف وقت سابق، رئيس الوزراء مصطفى 
املحكمة  لدى  طعن  بتقديم  الكاظمي، 
االتحادية  املوازنة  بنود  بعض  يف  االتحادية 

للسنة املالية 2021.

احملكمة االحتادية تؤجل 
البت يف طعون املوازنة

الكاظمي: احلكومة استكملت كل املتطلبات 
اخلاصة إلقامة االنتخابات يف موعدها املقرر

املرور تدعو أصحاب املركبات ملراجعة 
مواقع التسجيل لتسلم لوحاتهم 

النزاهة النيابية: ماليني العراقيني 
يعانون من ارتفاع األسعار

الرافدين يعلن تسهيالت جديدة لفتح 
احلسابات ويطلق رواتب منتسيب الدفاع

اجلزائر تقطع عالقاتها الدبلوماسية 
مع املغرب

الرئيس التونسي ميدد تعليق عمل الربملان ورفع 
احلصانة “حتى إشعار آخر”

منتخبنا الوطين يتعادل أمام قيصري سبور الرتكي يف ختام معسكره اخلارجي 

االخرية“أبل” تؤجل عودة موظفيها ملكاتبهم حتى بداية 2022 بسبب كورونا

ص 6

 

رؤساء حترير الصحف واملؤسسات اإلعالمية 
العربية واألجنبية يصلون بغداد اليوم

ارتفاع جديد بإصابات كورونا يف العراق 
وعدد امللقحني الكلي يتخطى الـ 3 ماليني

بعد تسجيل 7670 إصابة و75 حالة وفاة

بدعوة من نقابة الصحفيني العراقيني 

بغداد/ نينا:

 يص�ل اىل بغ�داد، الي�وم االربعاء، 

رؤساء تحرير الصحف واملؤسسات 

االعالمية العربية واالجنبية بدعوة 

من نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني.

وق�ال مصدر يف النقاب�ة: ان نقابة 

وجه�ت  العراقي�ني  الصحفي�ني 

دعوات لرؤس�اء عدد من الصحف 

ال�دول  واملؤسس�ات االعالمي�ة يف 

العربية واالجنبية لزيارة العراق.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  الثالث�اء، 
لفروس كورون�ا املس�تجد يف العراق، 
فيم�ا اك�دت تس�جيل 7670 اصاب�ة 
وش�فاء  وف�اة  حال�ة  و75  جدي�دة 
102٤2 حالة.وذكرت ال�وزارة يف بيان 
تلقته »الزوراء«: ان ع�دد الفحوصات 
املختربي�ة ليوم امس: ٤2٤6٤، ليصبح 
عدد الفحوص�ات الكلية: 1٤080332، 
مبين�ة انه ت�م تس�جيل 7670 اصابة 

جديدة و75 حالة وفاة وشفاء 102٤2 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
الكي: 1678552 )91.2%(، بينما عدد 
ح�االت االصاب�ات ال�كي: 1839910، 
أما ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج: 
الح�االت  ان ع�دد  1٤1021، يف ح�ني 
 ،937 املرك�زة:  العناي�ة  يف  الراق�دة 
وع�دد حاالت الوفيات ال�كي: 20337، 
الفت�ة اىل ان عدد امللقح�ني ليوم امس: 
131669، ليصبح عدد امللقحني الكي: 

.30٤5923

بكني: حتقيقات االستخبارات األمريكية حول أصل كورونا غري علمية وتفتقر للمصداقية
بعدما أعلنت واشنطن اعتزامها إصدار تقرير عن الفريوس

بغداد/ الزوراء:
للتعاون  بغداد  مؤتمر  أن  الثالثاء،  امس  النيابية،  الخارجية  العالقات  لجنة  أكدت 
أنها  بينت  فيما  الجوار،  دول  بني  النظر  وجهات  بتقريب  نجاحاً  ستشهد  والرشاكة 
يف  الفايز،  عامر  اللجنة،  عضو  العراق.وقال  وأمن  اقتصاد  عى  إيجابيا  سينعكس 
الدول  بني  النظر  وجهات  بتقريب  الوسيط  دور  يلعب  العراق  إن«  صحفي:  ترصيح 
املختلفة يف ما بينها«، مبيناً أن »العراق نجح يف تقريب وجهات النظر بني السعودية 
ستشهد  بغداد  قمة  مبادرة  ولعل  الطرفني  بني  مستمرة  االتصاالت  تزال  وال  وإيران، 
نجاحاً كبراً ».وأوضح أن »نجاح قمة بغداد سيستفيد منه العراق واملنطقة اقتصادياً 
وسياسياً«.وأضاف أن »تحسني العالقات بني الدول املتخاصمة سينعكس إيجابياً عى 
سياسة وأمن واقتصاد العراق«، الفتاً اىل أن« االستقرار السيايس هو أساس االستقرار 

االقتصادي واالجتماعي، ويف هذه الحالة يكون الربح للجميع«.

اخلارجية النيابية: مؤمتر بغداد سينعكس 
إجيابيا على اقتصاد العراق وأمنه

تظاهرات حملاضري بغداد للمطالبة بإصدار أوامرهم اإلدارية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



الكعيب يدعو اجملتمع الدولي ملواصلة مكافحة داعش فكرياً واستخباريًا

األنواء: ارتفاع جديد يف درجات احلرارة بدءا من اجلمعة

بغداد/ الزوراء:
النواب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  دعا 
الدويل  املجتمع  الثالثاء،  امس  الكعبي،  حسن 
النائمة  وخالياه  داعش  مكافحة  مواصلة  إىل 
القائم  أشارت  فيما  واستخبارياً،  فكرياً 
ملف  ومسؤولة  األملانية  السفارة  بأعمال 
جميع  مشاركة  أهمية  بولتن،  إنيكا  داعش، 
االنتخابات  يف  العراقية  السياسية  األطراف 

املقبلة.
تلقته  بيان  يف  للكعبي  اإلعالمي  املكتب  وقال 
مجلس  لرئيس  األول  “النائب  إن  “الزوراء”: 
امس  استقبل،  الكعبي،  كريم  حسن  النواب، 
املانيا وكالة  القائم باألعمال وسفري  الثالثاء، 
الخارجية  وزارة  يف  العراق  مكتب  ومدير 
بولتن،  انيكا  داعش،  ملف  ومسؤولة  االملانية 
عمر  النائب  وبحضور  لها،  املرافق  والوفد 
الشأن  يف  التطورات  آخر  لبحث  ريكاني، 

السيايس وامللفات ذات االهتمام املشرتك”.
ودعا الكعبي “املجتمع الدويل السيما جمهورية 
املانيا االتحادية إىل املواصلة يف مكافحة ودحر 
واستخبارياً،  فكرياً  النائمة  وخالياه  داعش 
وما  تصدت  التي  للدول  الالزم  الدعم  وتقديم 
زالت لإلرهاب من اجل اقتالع جذور هذا الفكر 
املتطرف ومعالجة االثار النفسية التي خلفتها 

تلك القوى الظالمية بحق شعوب املنطقة”.
البعثات  من  االملانية  “السفارة  أن  وتابع 

دور مهم  لها  كان  التي  الفاعلة  الدبلوماسية 
وتعزيز  التعاون  أوارص  تدعيم  يف  ومميز 
والثقافية  والسياسية  االقتصادية  العالقات 
الحوارات  “استمرار  إىل  داعيا  البلدين”،  بني 
واللقاءات بني الجانبني بما يعود بالفائدة عىل 

مستقبل الشعبني الصديقني”.
من جانبها، أشادت بولتن “بدور مجلس النواب 

والكعبي يف ترشيع الكثري من القوانني الهامة 
الديمقراطية”،  وتعزز  الحريات  تدعم  التي 
األطراف  جميع  مشاركة  “أهمية  مؤكدة 

السياسية العراقية يف االنتخابات املقبلة”.
تطوير  “عىل  بالدها  حرص  بولتن  وأبدت 
ما من شأنه  بكل  العراق ودعمه  العالقة مع 

تحقيق االستقرار األمني يف البالد”.

بغداد/ الزوراء:

امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 

البالد  يف  الطقس  حالة  الثالثاء، 

توقعت  فيما  املقبل،  السبت  لغاية 

الحرارة  درجات  يف  جديداً  ارتفاعاً 

ابتداًء من الجمعة املقبل.

وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء”: 

أن “ الطقس لليوم االربعاء سيكون 

الحرارة  ودرجات  حاراً،  صحواً 

جنوبية  والرياح  قليالً،  ترتفع 

رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 

الرؤية  ومدى  كم/س،   )10-20(

)10-8( کم”.

وأضاف أن” يوم الخميس سيكون 

الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 

صحواً، وال تغري يف درجات الحرارة، 

معتدلة  غربية  شمالية  والرياح 

ومدى  کم/س،   )20-30( الرسعة 

)10-8( کم، فيما سيكون  الرؤية 

الجنوبية  املنطقة  يف  الطقس 

والوسطى صحواً حاراً، وال تغري يف 

شمالية  والرياح  الحرارة،  درجات 

 )20-30( الرسعة  معتدلة  غربية 

الغبار  تصاعد  مسببة  کم/س 

الرؤية  ومدى  املناطق،  بعض  يف 

االماكن  بعض  ويف  کم   )6-8(

)5-3(كم”.

البالد  أن “طقس  إىل  البيان  وأشار 

املنطقة  يف  سيكون  الجمعة  ليوم 

الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة 

شمالية  والرياح  قليالً،  ترتفع 

الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية 

الرؤية  ومدى  کم/س،   )10-20(

املنطقة  يف  أما  کم،   )8-10(

الجنوبية فسيكون الطقس صحواً 

حاراً، وال تغري يف درجات الحرارة، 

معتدلة  غربية  شمالية  والرياح   ،

الرسعة )30-20( کم/س، مسببة 

املناطق  بعض  يف  الغبار  تصاعد 

،ومدى الرؤية )8-6( کم ويف بعض 

سيكون  فيما   ، )5-3(كم  االماكن 

الطقس يف املنطقة الوسطى صحواً 

الحرارة  درجات  يف  تغري  وال  حاراً، 

معتدلة  غربية  شمالية  والرياح   ،

ومدى  كم/س،   )20-30( الرسعة 

الرؤية )8-6( کم”.

السبت سيكون  أن “يوم  إىل  ولفت 

الشمالية  املنطقة  يف  الطقس 

الحرارة  ودرجات  حاراً،  صحواً 

شمالية  والرياح  قليالً،  ترتفع 

الرسعة  معتدلة  إىل  خفيفة  غربية 

الرؤية  ومدى  كم/س،   )10-20(

)10-8( کم، أما املنطقة الجنوبية 

فسيكون الطقس صحواً حاراً، وال 

والرياح   ، الحرارة  درجات  يف  تغري 

معتدلة  إىل  خفيفة  غربية  شمالية 

ومدى  كم/س   )10-20( الرسعة 

)10-8( کم، فيما سيكون  الرؤية 

الوسطى  املنطقة  يف  الطقس 

الحرارة  ،ودرجات  حاراً  صحواً 

شمالية  والرياح  قليالً،  ترتفع 

الرسعة  معتدلة  إىل  خفيفة  غربية 

الرؤية  ومدى  كم/س   )10-20(

)10-8( کم”.

لديها 19 موظفا يعملون براتب شهري لكل منهم أكثر من 68 ألف دوالر 

انتقادات نيابية لقرار جتديد التعاقد مع شركة” سريكو” الربيطانية إلدارة األجواء العراقية
الزوراء / يوسف سلمان:

الوزراء  مجلس  قرار  نيابية  لجان  انتقدت 
بتجديد التعاقد مع رشكة سريكو الربيطانية 
رشكة  دعت  فيما   ، العراقية  األجواء  إلدارة 
املالحة الوطنية العراقية اىل تقديم االعرتاض 
الرسمي اىل الربملان ومقاضاة رشكة سريكو 
امام القضاء العراقي عن اخاللها بالتزاماتها 

التعاقدية وارجاع اموال العراق .
واالستثمار  االقتصاد  لجنة  اكدت  حيث 

كان  سريكو  رشكة  مع  التعاقد  ان  النيابية 
 ، عراقيا  جويا  مراقًبا   250 لتخريج  يهدف 

لكن مراقًبا واحًدا لم يتخّرج منها .
املوسوي  حامد  النائب  اللجنة  عضو  وقال   
تتسلم  سريكو  رشكة   “ ان  الزوراء”:  لـ” 
األموال دون الرجوع اىل الحكومة العراقية، 
يف  تودع  العراقية  األجواء  عائدات  ان  إذ 

حساب بريطاني”.
200 طائرة تعرب  اكثر من   “ ان  اىل   مشريا 

آالف   3 تدفع  وهي  يومًيا  العراق  أجواء 
التي  هي  سريكو  طائرة ورشكة  لكل  دوالر 

تترصف بها “.
الجوية  املالحة  رشكة   “ ان  املوسوي  واكد 
بإدارتها وكوادرها العراقية قادرة عىل ادارة 
االجواء وقدمت تعهدا للربملان بذلك ، وطوال 
اربعة اشهر وبعد انهاء عقدها مع سريكو 
قدمت الكوادر العراقية مليزانية الدولة ٤٠٠ 

مليار دينار  “.

اموال  الرشكة استنزفت  ان “ هذه  واضاف 
ولم  كورونا  جائحة  فرتة  طيلة  العراقيني 
تدريب  وبالخصوص  العقد  بنود  تنفذ 
تدعي  الذي  الوقت  يف  العراقية،  كوادرنا 
العراقية  الحكومة  سيلزم  عقدا  لديها  أن 
ابتزاز  خالل  من  اخرى  مرة  معها  بالتعاقد 
اىل  باللجوء  الوطنية   والرشكة  النقل  وزارة 

التحكيم الدويل “.
عىل  اطلعت  النيابية  اللجنة   “ ان  واوضح 

استشارتنا  خالل  ومن  العقد،  تفاصيل 
للقانونني واملختصني، ظهر ان األمر ال يعدو 
وزير  وكذلك  إال،  ليس  تفاهم  ورقة  كونه 
النقل رافض لهذا التجديد مع هذه الرشكة 

السيئة  “.
يده عن رشكة  الوزراء برفع  مطالبا رئيس 
عن  الدعم  ورفع  الوطنية  الجوية  املالحة 

رشكة سريكو الربيطانية .
باملقابل، حذر النائب عن كتلة النهج الوطني، 

بهذا  امليض  من  الحكومة  العقابي،  حسني 
التجديد ملثل تلك العقود املشبوهة .

وقال العقابي، يف مؤتمر صحفي امس: ان 
“ رشكة سريكو كانت تستلم مبالغ مالية 
تصل اىل مليون وثالثمائة الف دوالر شهريا 
يف  العاملني  موظفيها  عدد  ان  مع  تقريبا 
املطار هو )١٩( موظفا يعملون بالتناوب، 
واحد  كل  يتسلمه  ما  متوسط  ان  أي 
ألفا  وستني  ثمانية  حوايل  اىل  يصل  منهم 

يعادل  ما  اي  شهرياً،  دوالر  وخمسمائة 
دينار  مليون  مائة   )100,000,000(
تلك  موظفي  من  الواحد  للموظف  تقريبا 

الرشكة .
موظفي  من  كبري  عدد  وجود  اىل  مشريا 
يمارسون  الجوية  للمالحة  العامة  الرشكة 
تحملت  وقد  البلد،  اجواء  ادارة  يف  اعمالهم 
امكاناتهم  تطوير  يف  طائلة  امواالً  الدولة 

وتدريبهم وتأهيلهم ألجل هذه املهمة.
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جملس الوزراء يصّوت على إعداد قانون تعديل اسم وزارة الكهرباء ويقّر خطة معاجلة اختناقات الشبكة

البنتاغون: ال تغيري يف مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان وبايدن يقر ذلك

طالبان تعني عددا من الوزراء ورئيسا للمخابرات وتغلق طريق املطار وتسمح مبرور األجانب فقط
كابل/ واشنطن/متابعة الزوراء:

أك�دت وزارة الدف�اع األمريكية أنه لم 

يط�رأ أي تعدي�ل حت�ى اآلن عىل خطة 

الق�وات  س�حب  عملي�ة  اس�تكمال 

األمريكية من أفغانستان بحلول نهاية 

أغسطس الجاري، وفيما قال مسؤول 

أمريك�ي إن الرئي�س، جو باي�دن، أقر 

توصي�ة البنتاغ�ون بااللت�زام بموعد 

االنس�حاب م�ن أفغانس�تان ،عين�ت 

حركة “طالبان”، وزيرا جديدا للمالية 

يف أفغانس�تان، ورئيس�ا للمخاب�رات، 

ووزير داخلية بالوكالة، فيما نقل عن 

مص�در مقرب م�ن حرك�ة “طالبان” 

أن مجلس�ا يتك�ون م�ن 12 عض�وا، 

بينهم ممثل�ون عن الحركة، س�يقود 

أفغانستان.

وقال املتحدث باس�م البنتاغون، جون 

كريب�ي: إن ال�وزارة تعتق�د أن لديه�ا 

الق�درة عىل إخراج جمي�ع األمريكيني 

الذين يريدون املغادرة من أفغانستان 

بحل�ول 31 أغس�طس. وأض�اف: “ما 

زلنا عازمني عىل تحقيق الهدف بنهاية 

الشهر”.

وأش�ار كريبي مع ذل�ك إىل أن الواليات 

املتحدة ق�د تحتاج إىل قواع�د إضافية 

الس�تضافة م�ن يت�م إجالؤه�م م�ن 

أفغانستان.

يف غضون ذلك، قال مس�ؤول أمريكي 

لش�بكة CNN إن الرئي�س ج�و بايدن 

أقر توصية البنتاغون بااللتزام بموعد 

 31 يف  أفغانس�تان  م�ن  االنس�حاب 

أغس�طس، اس�تنادا إىل مخ�اوف من 

تعرض القوات األمريكية لهجمات.

وقال املس�ؤول: إن باي�دن اتخذ القرار 

م�دركا للمخاطر األمنية نتيجة البقاء 

يف أفغانس�تان لفرتة أطول. مشريا إىل 

أن بادي�ن دعا إىل وضع خطط طوارئ 

يف حال قرر يف وق�ت الحق أن الواليات 

املتحدة بحاجة إىل البقاء يف أفغانستان 

لفرتة أطول.

وأش�ار إىل أن “الوالي�ات املتحدة قالت 

األمريك�ي  االنس�حاب  إن  لطالب�ان 

بحلول 31 أغسطس مرهون بالتعاون 

لتسهيل عمليات اإلجالء”.

وذك�رت ال��CNN أن بع�ض أعض�اء 

فري�ق األم�ن القوم�ي ح�ذروا بايدن 

من تمدي�د فرتة االنس�حاب، مؤكدين 

رضورة تنفيذ عمليات اإلجالء الجوية 

قبل سبتمرب.

وقال جيك س�وليفان، مستشار األمن 

القومي: “نعتقد أن لدينا متس�عا من 

الوقت من اآلن وحتى الحادي والثالثني 

من أغسطس إلخراج أي أمريكي يريد 

الخروج من أفغانستان”.

ويف سياق اخر عينت حركة “طالبان”، 

ام�س الثالثاء، وزي�را جدي�دا للمالية 

يف أفغانس�تان، ورئيس�ا للمخاب�رات، 

ووزي�ر داخلي�ة بالوكال�ة، وفيما نقل 

عن مصدر مقرب من حركة “طالبان” 

أن مجلس�ا يتك�ون م�ن 12 عض�وا، 

بينهم ممثل�ون عن الحركة، س�يقود 

أفغانس�تان، أعلن�ت اغ�الق الطري�ق 

املؤدي إىل مطار كابل، وعدم الس�ماح 

إال لألفراد األجانب”.

ونقل�ت وكال�ة “رويرتز” عن وس�ائل 

إع�الم أفغاني�ة قوله�ا إن “ج�ول أغا 

س�يكون وزي�را للمالي�ة، وأن ص�در 

للداخلي�ة  وزي�را  س�يكون  إبراهي�م 

بالوكال�ة”، الفت�ة إىل أن “نجي�ب الله 

سيتوىل رئاسة املخابرات”.

وأضاف�ت أن “امل�ال ش�ريين س�يكون 

حاك�م كاب�ول، وحم�د الل�ه نعماني، 

محافظ العاصمة”.

وأعلنت حركة “طالب�ان” )املحظورة 

بالنياب�ة  تعي�ني حاك�م  يف روس�يا(، 

بغ�رض  أفغانس�تان”  ل�”م�رف 

الحكومي�ة  املؤسس�ات  “تنظي�م 

والقضايا املرفية ومعالجة مشاكل 

الناس”.

وقال املتحدث باسم حركة “طالبان”، 

ذبي�ح الله مجاهد، “ت�م تعيني الحاج 

محم�د إدري�س حاكم�ا بالنيابة لبنك 

“دا أفغانستان” من قبل قيادة اإلمارة 

اإلس�المية، لغرض تنظيم املؤسسات 

املرفي�ة  والقضاي�ا  الحكومي�ة 

ومعالجة مشاكل الناس”.

واستطاعت “حركة طالبان” السيطرة 

عىل العاصمة األفغانية كابل، بعد أقل 

م�ن أس�بوعني من ب�دء االش�تباكات 

بني الحركة والق�وات األفغانية، بينما 

ه�رب الرئيس، أرشف غن�ي عىل متن 

طائ�رة إىل خ�ارج الب�الد وتبع�ه عدد 

من املس�ؤولني الس�ابقني والحاليني. 

وم�ع دخ�ول مقات�ي حرك�ة طالبان 

العاصم�ة األفغانية، س�ابقت البلدان 

الغربي�ة الزمن، إلجالء دبلوماس�ييها 

واملتعاونني معها من هذا البلد.

وكال�ة  ذك�رت  ذات�ه  الس�ياق  ويف 

نوفوستي، نقال عن مصدر مقرب من 

حركة “طالبان” أن مجلسا يتكون من 

12 عضوا، بينهم ممثلون عن الحركة، 

سيقود أفغانستان.

وأش�ار املصدر إىل أن املجلس س�يضم 

الرئيس األفغاني السابق حامد كرزاي، 

أتم�ار،  حني�ف  الخارجي�ة،  ووزي�ر 

ورئي�س مجل�س املصالح�ة الوطنية، 

عب�د الله عبد الله، الفتا إىل أنه تم حتى 

اآلن االتفاق عىل 7 مرشحني.

وق�ال املص�در به�ذا الش�أن: “واف�ق 

املجل�س حت�ى اآلن ع�ىل املرش�حني، 

عب�د الغن�ي ب�رادار، وامل�ال يعق�وب، 

وخليل الرحمن حقاني، وعبد الله عبد 

الل�ه، وحمي�د كرزاي، وحني�ف أتمار، 

وقل�ب الدين حكمتي�ار )زعيم الحزب 

املجلس  األفغاني، وعض�و  اإلس�المي 

التنس�يقي النتقال الس�لطة سلميا يف 

أفغانستان(”.

ب�أن  أيض�ا  الس�ياق  ه�ذا  يف  وأف�اد 

املجل�س لن يض�م الرئي�س األفغاني، 

أرشف غني، الذي ف�ر من البالد، وبأن 

املفاوض�ات جاري�ة الختي�ار أعضاء 

املجلس الخمس�ة املتبقني، مش�ريا إىل 

أنه من غ�ري املرج�ح أن يدخل يف هذه 

الهيئة الحاكمة، الجنرال، عبد الرشيد 

دوستم، ومحمد نور.

باس�م حرك�ة  املتح�دث  أعل�ن  كم�ا 

أن  مجاه�د،  الل�ه  ذبي�ح  “طالب�ان” 

الحرك�ة أغلق�ت الطري�ق امل�ؤدي إىل 

مطار كابل، مش�ريا إىل “أننا ال نسمح 

باملرور إال لألفراد األجانب”.

وقال: “ما نش�هده يف مطار كابل يشء 

أليم وعىل األمريكيني أال يحثوا األفغان 

ع�ىل مغ�ادرة الب�الد”، داعي�ا األفراد 

املتجمع�ني ق�رب املط�ار إىل العودة إىل 

منازلهم، و”نح�ن نتعهد الحفاظ عىل 

أمنهم”.

وأضاف: “ نطم�ن املرتجمني األفغان 

بأننا س�نحافظ عليه�م وندعوهم إىل 

عدم املغ�ادرة، كما ندع�و العاملني يف 

قطاعات الصح�ة والتعليم واملرور إىل 

العودة ألعمالهم وتقدي�م الخدمات”، 

تتوق�ف  أن  نري�د  ال  “أنن�ا  مؤك�دا 

الس�فارات األجنبية ع�ن العمل أو أن 

تغلق أبوابها ونحن ضمنا لهم الحفاظ 

عىل أمنهم”.

وأعل�ن أن�ه ال توج�د ل�دى “طالبان” 

قائم�ة “ثأرية” بأس�ماء األش�خاص 

نس�ينا  “نح�ن  وق�ال:  املس�تهدفني، 

املايض وأعلنا العف�و عن الجميع ولن 

نستجوب أي معارض”.

وأك�د أن الحركة ل�م توافق عىل تمديد 

مهل�ة اإلج�الء و”نريد اكتم�ال إجالء 

األجانب بحلول 31 أغسطس”، مشريا 

إىل “أنن�ا نعم�ل ع�ىل إع�ادة هيكل�ة 

الجيش والرشطة بشكل أفضل وإعادة 

املسؤولني السابقني”.

السنغال/ متابعة الزوراء:
حس�ني  األس�بق،  التش�ادي  الرئي�س  ت�ويف 
حربي، يف س�جنه بالس�نغال التي لج�أ إليها 
وتمت محاكمت�ه فيها بارت�كاب جرائم ضد 

اإلنسانية.
وأعل�ن وزي�ر الع�دل الس�نغايل، مالك س�ال، 
لش�بكة محلي�ة: أن حربي “انتق�ل إىل رحمة 
الله” بينما ذكرت وس�ائل إعالم س�نغالية أن 
حربي )79 عاما( تويف جراء إصابته بفريوس 

كورونا.
وكان حربي، الذي توىل السلطة يف بالده تشاد 

م�ن 1982 حتى 1990، لجأ بعد اإلطاحة به، 
إىل الس�نغال حي�ث أفضت ضغ�وط دولية إىل 
توقيف�ه يف 2013، ومحاكمت�ه بتهم ارتكاب 
“جرائ�م ض�د اإلنس�انية وجرائ�م اغتصاب، 

وإعدامات، وعبودية وخطف.
وبع�د إدانته بتلك التهم ُحكم عليه بالس�جن 
مدى الحياة، يف املحاكم�ة التي ُوصفت بأنها 

“غري مسبوقة”.
وقدرت لجنة تحقيق تشادية أن 40 ألف قتيل 
س�قطوا ضحاي�ا أعمال القم�ع يف ظل حكم 

حربي.

بغداد/ الزوراء:
اك�د رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي، امس الثالث�اء، ان الحكومة 
استكملت كّل املتطلبات الخاصة إلقامة 
االنتخابات يف موعدها املقرر العارش من 
ترشي�ن االول املقبل، الفتا اىل ان مؤتمر 
بغداد يؤكد حرص الحكومة عىل تطوير 
عالقات العراق الخارجية، وفيما اصدر 
مجلس ال�وزراء، أربعة ق�رارات تخص 
مل�ف الطاقة، صوت ع�ىل إعداد قانون 

بتعديل اسم وزارة الكهرباء.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف 
بيان تلقته “الزوراء”: ان رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، ت�رأس 
الجلس�ة االعتيادي�ة الثاني�ة والثالثني 
بح�ث  ت�م خالله�ا  ال�وزراء،  ملجل�س 
تط�ورات األوضاع يف البالد، ومناقش�ة 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 
وإص�دار حزم�ة م�ن الق�رارات تتعلق 

بقطاعي النفط والكهرباء.
وقدم رئيس مجلس الوزراء يف مس�تهل 
الجلس�ة، بحس�ب البيان، إيج�ازاً عن 
نتائج زيارت�ه األخرية إىل دولة الكويت، 
التي تكللت بالنجاح، وجرى فيها بحث 
العديد من القضايا التي تتعلق بتطوير 
العالق�ات، وتنمي�ة مس�توى التع�اون 
املش�رتك بني البلدين، فض�اًل عن بحث 
عدد من امللف�ات العالقة بني الجانبني، 

التي تم االتفاق عىل معالجتها بوسائل 
متعددة.

وأك�د الكاظم�ي، أن البل�د يواجه عدة 
تحدي�ات؛ وعلي�ه ال ب�ّد م�ن الجمي�ع 
التكاتف وامليض يف طريق اإلصالح؛ فهو 
الس�بيل الوحيد للنه�وض بواقع البالد، 

والتخفيف من معاناة املواطنني.
وأش�ار إىل مؤتمر بغداد الذي س�يكون 
تتويج�اً لجه�ود الع�راق دبلوماس�ياً، 
وتأكي�داً لحرص الحكوم�ة عىل تطوير 
عالق�ات العراق الخارجية، التي وصلت 
حظي�ت  كم�ا  متمي�ز،  مس�توى  إىل 
الحكومة العراقية بقبول عىل املستوى 

الدويل.
كّل  اس�تكملت  الحكوم�ة  أن  وب�نّي 
املتطلب�ات الخاصة إلقام�ة االنتخابات 
املقبلة، وتوفري السبل املتاحة لنجاحها، 
إج�راء  ع�ىل  الحكوم�ة  ع�زم  مؤك�داً 
االنتخاب�ات بموعده�ا املقرر يف العارش 

من ترشين األول املقبل.
وش�دد رئيس الوزراء عىل أهمية وضع 
األجي�ال،  صن�دوق  إلنش�اء  األس�اس 
الذي يهدف إىل تأمني مس�تقبل األجيال 
القادمة، ويمك�ن أن تعتمده الحكومة 
ضم�ن سياس�ة اإلص�الح االقتص�ادي 
الت�ي ب�ارشت به�ا؛ كس�بيل للنهوض 
باالقتصاد العراقي لخدمة حارض البلد 

ومستقبله.

 واش�ار البيان اىل ان الجلس�ة ش�هدت 
اس�تعراض التقري�ر الوبائ�ي لجائحة 
كورونا، ومس�تجدات عمل لجنة تعزيز 
اإلجراءات الحكومية يف مجاالت الوقاية 
والس�يطرة الصحي�ة التوعوي�ة، للحد 
من انتشار الفريوس، والجهود الكبرية 
التي تبذله�ا وزارة الصحة، يف مواجهة 
الجائح�ة، وتأم�ني الخدم�ات الطبي�ة 
للمصابني، فضالً عن جهودها يف توفري 

اللقاح�ات، وح�ث املواطن�ني عىل أخذ 
اللقاح عرب منافذ التلقيح. 

ووتابع: انه بعد مناقش�ته املوضوعات 
املدرج�ة ع�ىل ج�دول األعم�ال، أصدر 
مجل�س ال�وزراء حزمة م�ن القرارات، 
فقد أقر مجلس الوزراء، توصية املجلس 
ال�وزاري للطاق�ة )109 لس�نة 2021( 
بش�أن موضوع إعادة هيكلة مشاركة 
رشك�ة )BP( ورشك�ة )برتوجاين�ا( يف 

عق�د الخدمة لحق�ل الرميل�ة/ رشكة 
نفط البرة، بحسب اآلتي: 

1. االس�تثناء م�ن أح�كام امل�ادة )2( 
م�ن نظ�ام ف�روع ال�رشكات األجنبية 
للرشك�ة  ليتس�نى  2017(؛  لس�نة   2(
الجدي�دة )البرة للطاق�ة املحدودة(، 
البدء بإجراءات فتح فرع يف العراق بعد 

تأريخ توقيع اتفاقية التنازل.
2. استثناء هذه الحالة فقط من أحكام 

امل�ادة )28( م�ن عق�د الخدم�ة لحقل 
الرميل�ة؛ ك�ون إع�ادة هيكل�ة الرميلة 
ال ينس�جم انس�جاماً كام�اًل وأح�كام 
امل�ادة املذك�ورة، إذ إن الرشكة الجديدة 
ورشك�ة   BP )رشك�ة  ومؤسس�يها 
برتوجاينا( س�تكون ألغ�راض التنظيم 

اإلدارية.
واس�تضاف املجل�س، بحس�ب البيان، 
وكي�ل وزارة الكهرباء، الذي قدم رشحاً 
عن وضع الطاق�ة الكهربائية يف البالد، 
الت�ي ش�هدت مؤخراً زي�ادة يف اإلنتاج، 
انعك�س ع�ىل ع�دد س�اعات تجهي�ز 

املواطنني بالتيار الكهربائي.
وقد أص�در مجلس ال�وزراء ع�دداً من 
الق�رارات التي تخص قط�اع الكهرباء، 

تتمثل باآلتي: 
أوالً: إعداد مرشوع قانون، بتعديل اسم 
وزارة الكهرباء ليكون )وزارة الكهرباء 
والطاقة املتجددة(، وإحالته إىل مجلس 

النواب.
االجتم�اع  توصي�ات  إق�رار  ثاني�اً: 
التش�اوري، بش�أن تنفيذ قرار املجلس 
ال�وزاري للطاق�ة )59 لس�نة 2020(، 
حول مرشوعات وزارة الكهرباء، وخطة 
معالج�ة االختناقات، ال�واردة بموجب 
كت�اب وزارة الكهرب�اء املرق�م بالع�دد 
 ،)2021 آب   9( يف  امل�ؤرخ   )34341(
م�ع األخذ بع�ني االهتم�ام رأي األمانة 

العامة ملجل�س ال�وزراء املبني بموجب 
مذكرة الدائرة القانونية املرقمة بالعدد 
)م.د/ق/ 2/1/8/ 351 ل.ق( املؤرخة 

يف )18 آب 2021(.
ثالثاً: 

1. املوافق�ة عىل تأس�يس رشكة عامة 
باس�م )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
الفرات األوس�ط(، برأس م�ال مقداره 
فق�ط  دين�اراً،   )1443392194689(
تريلي�ون وأربع مئ�ة وثالث�ة وأربعون 
ملي�اراً، وث�الث مئ�ة واثنان وتس�عون 
مليون�اً، ومئ�ة وأربع�ة وتس�عون ألفاً 

وست مئة وتسعة وثمانون ديناراً.
اتخ�اذ  الكهرب�اء  وزارة  تت�وىل   .2
اإلج�راءات املح�ددة يف امل�ادة )4( م�ن 
قانون الرشكات العامة رقم )22 لسنة 

1997( املعّدل.
 رابعاً: إقرار مذكرة مبادئ التعاون مع 
رشكة )GE( األمريكية، املبينة يف كتاب 
وزارة الكهرباء املرقم بالعدد )34028( 
بحس�ب   ،)2021 آب   8( يف  امل�ؤرخ 

املحورين اآلتيني:
املحور األول: اس�تكمال املرحلة الثانية 
من برنامج الصيانة الس�نوية املتعددة 

.)PUP5( الخامسة
املح�ور الثاني: مق�رتح برنامج صيانة 
س�نوية لوحدات اإلنت�اج تمتد لخمس 

سنوات قادمة.

وفاة الرئيس التشادي األسبق حسني 
حربي يف سجنه بالسنغال

الكاظمي: احلكومة استكملت كل املتطلبات اخلاصة إلقامة االنتخابات يف موعدها املقرر

بغداد/ متابعة الزوراء:

رجح عضو اللجنة املالية النيابية، 

جمال كوجر، ان يتم اعتماد س�عر 

60-55 دوالرا لس�عر برميل النفط 

يف موازنة العام املقبل، فيما استبعد 

ترشيعها من قبل الربملان الحايل يف 

حال إجراء االنتخابات بموعدها يف 

ترشين االول املقبل.

وقال كوجر، يف حديث صحفي: إن 

“اعتماد أس�عار النف�ط املوجودة 

حالي�ا يف االس�واق ضم�ن الس�عر 

املق�در باملوازن�ة االتحادي�ة للعام 

املقب�ل ه�و أم�ر مس�تحيل لع�دة 

اعتب�ارات”، مبين�ا ان “أوله�ا هو 

أس�عار النف�ط باألس�واق العاملية 

تختل�ف ع�ن أس�عارها يف الع�راق 

القط�اع  يف  مصاري�ف  لوج�ود 

النفط�ي العراق�ي ت�رتاوح مابني 

17-13 دوالرا، وهذه االرقام ينبغي 

تخفيضه�ا من الس�عر املقدر كي 

نخرج بأرقام مقبولة”.

واض�اف كوج�ر ان “الرقم االقرب 

ضم�ن رؤيتنا الش�خصية، هو ما 

بني 60-55 دوالرا لسعر الربميل”، 

إن  حت�ى  “املوازن�ة  ان  اىل  الفت�ا 

استطاعت الحكومة استكمالها يف 

وق�ت قريب، فإنه ليس من املمكن 

ترشيعه�ا داخل قبة الربملان الحايل 

بحال إجراء االنتخابات يف موعدها، 

عىل اعتبار ان قانون االدارة املالية 

اشار اىل ارسال املوازنة يف منتصف 

ترشين االول من كل عام، والربملان 

سيحل نفسه يف السابع من الشهر 

نفسه بحال إجراء االنتخابات”.

البديل�ة ه�و  ان “الصيغ�ة  واك�د 

االعتماد عىل ما نس�بته 1/12 من 

موازنة العام الحايل اىل حني ترشيع 

موازنة العام املقبل لتمش�ية امور 

التش�غيلية  بالجوان�ب  الدول�ة 

والرواتب”.

بغداد/ الزوراء:

أكدت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، اس�تعدادها 

للدوام الحضوري يف العام املقبل، فيما أش�ارت 

إىل اتخ�اذ إج�راءات قانوني�ة بح�ق امل�الكات 

التدريسية التي لم تتلق التطعيم.

وق�ال وكيل ال�وزارة، فالح القي�ي يف تريح 

صحف�ي: إن “الع�ام ال�درايس املقبل س�يكون 

حضوري�اً اذا تفاعل�ت معنا العوائ�ل واملالكات 

الرتبوي�ة م�ن خ�الل اخ�ذ اللقاح�ات”، مبيناً 

ال�درايس  الع�ام  لب�دء  أن “ال�وزارة مس�تعدة 

حضوريا”.

وأشار إىل أن “مجلس الوزراء وجه بأخذ التطعيم 

وس�وف تتخ�ذ ال�وزارة االج�راءات القانوني�ة 

ملالكاته�ا يف حال ع�دم اخذ التطعيم”، مش�رياً 

إىل أن�ه “ال يمكن تهديد امل�الكات بقطع الراتب 

ألن مالكاتن�ا الرتبوية مثقف�ة وتعرف خطورة 

الفريوس وب�دأت الوزارة باعط�اء اللقاحات يف 

مقرها بالوزارة ومديرياتها الرتبوية”.

وتابع أن “م�الكات وزارة الرتبية وقبل جائحة 

كورونا بدأت بدخول الدورات عىل االنرتنت وعىل 

املنص�ة والتلفزي�ون الرتب�وي ومنص�ة العراق 

وتج�اوز اكث�ر من 90 % من مالكتن�ا الرتبوية 

يف م�ا يخص اخ�ذ الدورات للتعلي�م االلكرتوني 

والتعليم عن بعد”.

ترجيحات باعتماد سعر 55 - 60 دوالرا لربميل النفط يف موازنة 2022

الرتبية: مستعدون للدوام احلضوري وإجراءات قانونية حبق املالكات غري املطعمة
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
كشفت مؤسس�ة الش�هداء، امس الثالثاء، عن 
إصدارها ضوابط جدي�دة ملنع ترويج معامالت 

االرهابيني.
وقال مدي�ر عام دائرة ش�هداء ضحايا االرهاب 
يف املؤسس�ة، طارق املندالوي، بحس�ب الوكالة 
الرس�مية: إن »أبواب دوائر مؤسس�ة الش�هداء 
يف كل الع�راق مفتوح�ة ل�كل املترضرين جراء 
العس�كرية  واالخط�اء  الحربي�ة  العملي�ات 
والعملي�ات االرهابي�ة وخصوص�ا بع�د صدور 

ضوابط ترويج املعامالت من قبل املديريات«.
االوراق  تنتظ�ر وص�ول  »الدائ�رة  أن  وأض�اف 
التحقيقي�ة الخاص�ة باملترضرين س�واء كانوا 
ش�هداء او مصاب�ني، بحس�ب توجي�ه رئي�س 
مؤسس�ة الش�هداء عبد االله النائيل إىل مديرية 
ش�هداء ذي قار، وكذلك مديريات شهداء جانب 
الرصافة ومدينة الص�در، لكون املترضرين من 

ذوي ضحايا االرهاب يف هذه املناطق«.
وأش�ار إىل أن »العم�ل ج�اٍر لرتوي�ج معامالت 
جميع املترضري�ن يف محافظات نينوى وصالح 
الدي�ن وكركوك ودي�اىل واالنب�ار وبقية مناطق 

العراق«.
وأكد »إنجاز معامالت شهداء تظاهرات ترشين 
اس�تناداً لقرار مجل�س الوزراء رقم 81 لس�نة 
2020 وبحسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي«، مبيناً أنه »ت�م إنجاز اكثر من %90 
بالكامل من معامالت شهداء ترشين وإرسالها 

اىل هيئة التقاعد الوطنية«.
وأشار إىل أن »مؤسسة الشهداء أصدرت ضوابط 
جديدة لرتوي�ج املعامالت عن طري�ق مديريات 
املؤسس�ة، وليس ع�ن طريق اللج�ان الفرعية، 

وستكون هنالك مواقف أمنية واضحة جدا«.
وبني أن »هنالك إرهابيني تم ترويج معامالتهم 

تبين�ت بع�د عملية الفل�رتة، حي�ث وقفنا هذه 
املعام�الت يف هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة، وكانت 
هنال�ك عملي�ة اخب�ار من قب�ل هيئ�ة النزاهة 
وديوان الرقاب�ة املالية وكذل�ك الجهات االمنية 
الس�اندة بمس�اعدة مؤسسة الش�هداء لتدقيق 
كل املعام�الت الس�ابقة التي كانت ليس�ت من 

مسؤولية مؤسسة الشهداء«.
وأكمل أن »مجالس املحافظات واملحافظني كانوا 
يقومون بعمليات الرتويج واللجان الفرعية هي 
املس�ؤولة عن هذه العملية، لذلك قمنا بإصدار 
ضوابط جديدة«، موضح�ا أن »عمليات الفلرتة 
التي قامت بها مؤسس�ة الش�هداء كشفت عن 

وجود ارهابيني تم منحهم هويات تقاعدية«.
ولفت إىل أن »االجراءات التي اتخذتها املؤسسة 
تل�ك  روج�وا  الذي�ن  االرهابي�ني  ذوي  بح�ق 
املعامالت ه�ي ايقاف الرات�ب التقاعدي حتى 
التأكد من سالمة املوقف االمني، ويتم االبطال 
وس�حب القرار وبع�د ذلك يت�م مالحقة ذويه 
من اج�ل اس�رتداد كل االموال الت�ي اخذوها، 
ومالحقته�م قضائي�ا، وإخبار االدع�اء العام 

بهذا املوضوع«.

بغداد/ الزوراء:
حكم�ت محكمة جنايات الفس�اد 
بالس�جن ملق�اول مته�م بقضاي�ا 

فساد يف وزارة الصناعة واملعادن.
وذكر مصدر يف ترصيح صحفي: »ان 
الحك�م صدر بناًء ع�ى التحقيقات 
التي أجريت من قبل لجنة مكافحة 
الفس�اد والجرائم الخاصة بملفات 

الفساد يف وزارة الصناعة واملعادن، 
الت�ي  املف�ردة  القضي�ة  وتحدي�دا 
املوق�وف  املته�م  اع�رتاف  تخ�ص 
}بهاء عالء عبد ال�رزاق الجوراني{ 
الذي ق�ام من خالل بس�ط نفوذه 
وسطوته عى الوزارة بتعيني املتهم 
املوقوف }عيل صالح هادي العطار{ 
مدير عام الرشكة العامة للس�منت 

العراقية مقابل احالة عقود تجهيز 
للرشكات التابعة للجوراني«.

امل�دان  رشكات  ان  اىل  وأش�ار 
الجوراني »تملك عقود مشاركة مع 
رشكات ال�وزارة وتق�ايض العطار 
الرشاوى مقابل تسهيل االجراءات 

للرشكة«.
»محكم�ة  ان  اىل  املص�در  ولف�ت 

الجناي�ات أص�درت الي�وم حكم�اً 
بالس�جن ع�ى املجرم }به�اء عالء 
عب�د ال�رزاق الجوراني{ بالس�جن 
مل�دة 6 س�نوات وفق اح�كام املادة 
308 عقوب�ات بدالل�ة امل�ادة 310 

عقوبات«.
وأض�اف »كما حكمت ع�ى املجرم 
العط�ار{  ه�ادي  صال�ح  }ع�يل 

بالسجن ملدة 6 س�نوات مع غرامة 
ع�رشة مالي�ني دينار وف�ق احكام 

القرار 160 لسنة 1983 املعدل«.
يذك�ر انه ت�م تنفي�ذ أم�ر القبض 
بحق املتهم به�اء عالء الجوراني يف 
16 ش�باط املايض عى وفق القرار 
310 ق.ع عن قضية فساد يف وزارة 

الصناعة.

أكدت أن أبوابها مفتوحة لكل املتضررين 

مؤسسة الشهداء توضح إجراءاتها ملنع ترويج معامالت اإلرهابيني

جنايات الفساد تسجن مقاوال ومسؤوال كبريين يف وزارة الصناعة 

بغداد/ الزوراء:
افادت خلية اإلعالم االمني، امس الثالثاء، 
بتدمري عجلة تنقل وقوداً ومواد لوجستية 

لداعش يف محافظة األنبار.
الخلي�ة يف بي�ان له�ا تلق�ت  واوضح�ت 
»الزوراء« نسخة منه: انه »وفقاً ملعلومات 
استخبارية دقيقة، رشعت القوات األمنية 
يف قيادة عمليات األنبار من خالل قوة من 
الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، بتنفيذ 

واجب مشرتك شمايل الطريق الدويل ضمن 
قاطع املسؤولية من أربع محاور«. 

ولفت�ت إىل ان »الواجب أس�فر عن العثور 
عى عجل�ة نوع بيك اب لعنارص عصابات 
داع�ش اإلرهابية كانت تحم�ل مواد دعم 

لوجستي ووقود«.
واك�دت الخلي�ة ان�ه »ت�م تدم�ري العجلة 
واملواد التي بداخلها يف وادي الحس�ينيات، 

دون حادث يذكر«.

بغداد/ الزوراء:
ن�ت م�الكات دائ�رة التحقيق�ات يف هياة  تمكَّ
النزاهة، امس الثالثاء، من تنفيذ )3( عمليَّاٍت 
يف مديريَّة بلديَّ�ة الديوانيَّة لضبط حاالت هدٍر 

للمال العام ومرشوٍع وهميٍّ يف الديوانيَّة.
واش�ارت الدائرة يف بيان له�ا تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: إىل أنَّ »فريق عمل مكتب تحقيق 
�ن م�ن ضبط أصل  الهيئ�ة يف املحافظ�ة تمكَّ
ة بتجهي�ز مواد عمل  معامل�ة ال�رشاء الخاصَّ
ش�بكات ريٍّ ل�� )6( ُمتنزَّه�اٍت«، الفتًة إىل أنَّ 
»التحقيق�ات قادت إىل الكش�ف عن أنَّ العمل 

(، واملُتنزَّهات لم يتم تأهيلها لتنصيب  )وهميٌّ
�ات، إضافًة إىل ع�دم وجود تطابٍق  هذه املرشَّ

زة وبني سند اإلخراج«.  بني املواد املُجهَّ
�ن فريٌق م�ن املكتب  ويف عملي�ة أخ�رى، تمكَّ
من ضب�ط رئيس وأعضاء لجن�ة الصيانة )6 
متهمني( يف مديريَّة بلديَّ�ة الديوانيَّة، لهدرهم 
املال العام وإهمالهم صيان�ة املُولِّدات، فضالً 

عن رسقة أجزاء إحدى املُولِّدات.
وأضافت إنه »يف عمليٍَّة ثالثة، ضبطت مالكات 
املكت�ب س�يَّارًة حوضيَّ�ًة عائ�دًة إىل مديريَّ�ة 
البلديَّ�ة تبلغ قيمته�ا )90,000,000( مليون 

فة عن العمل منذ س�نٍة، ومرتوكة  ديناٍر ُمتوقِّ
ا جعلها عرضًة لالندثار«. يف الشارع؛ ممَّ

وبيَّ�ن�ت الدائ�رة أنَّ�ه »ت�مَّ تنظي�م مح�ارض 
راٍت  �َذت وفقاً ملُذكَّ ضب�ٍط يف العمليَّات التي ُنفِّ
قضائيٍَّة، وعرضها عى قايض محكمة تحقيق 
�ة بقضاي�ا النزاه�ة، الذي  الديوانيَّ�ة املُختصَّ
قرَّر إجراء التحقي�ق مع املُتَّهمني وفق أحكام 
امل�ادَّة )341( م�ن قانون العقوب�ات، إضافًة 
إىل اس�تقدام لجن�ة تنفي�ذ العم�ل يف القضيَّة 
الثانية وف�ق أحكام امل�ادَّة )331( من قانون 

العقوبات«. 

بغداد/ الزوراء:
تمكنت وكالة االس�تخبارات العس�كرية، امس الثالثاء، القبض عى ثالثة من املتاجرين 

باملخدرات يف محافظة االنبار.
وبحس�ب بيان لخلية اإلعالم األمني تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان »ضمن مس�اعيها 
ملالحق�ة عصابات الجريم�ة املنظمة، وبمعلومات دقيقة لش�عبة اس�تخبارات الفرقة 
العارشة - احد مفاصل مديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع -وبالتعاون مع 
اس�تخبارات الفوج الرابع لواء املش�اة 40 تم إلقاء القبض عى ثالثة من تجار املخدرات 

بعد نصب كمني لهم يف السيطرة السكنية بالصقالوية يف محافظة االنبار«.
واض�اف البي�ان انه »ج�رى تس�ليمهم للجهات املعني�ة التخ�اذ االج�راءات القانونية 

بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:

كش�فت قي�ادة العمليات املش�رتكة عن امل�دة الزمنية الالزم�ة ملعالجة أي خرق 

أمني.

وقال املتحدث باسم العمليات، اللواء تحسني الخفاجي، يف ترصيح صحفي:«هنالك 

اختالف ج�ذري يف وضع قبل العام 2014 وما بعدها فإمكانيات وقدرات القوات 

األمنية ازدادت بشكل كبري حيث تشكلت قواتنا وتدربت عى رد الفعل الرسيع«.

وأك�د ان »أي محافظة وبوقت أقص�اه 40 دقيقة تتوجه القوات األمنية ملعالجة 

الخرق األمني، لذا فإن العراق ليس لديه اي مش�كلة بجانب األمن وقدرات قواته 

األمنية«.

يش�ار اىل ان الق�وات األمنية وبعد اع�الن النرص عى عصاب�ات داعش االرهابية 

يف 2017 تنفذ عمليات أمنية واس�تباقية متواصل�ة ضد فلول وخاليا االرهابيني، 

وآخرها باألمس يف قضاء الطارمية شمايل العاصمة بغداد.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، امس 
الثالثاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب 
أدوية برشية مخالفة لرشوط وضوابط 

االسترياد.
وذك�رت الهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: أن »منفذ مين�اء أم قرص 
الشمايل تمكن من ضبط حاوية بداخلها 
)أدوي�ة برشي�ة( كان ي�روم املس�تورد 

إعادة إصدارها إىل بلد املنش�أ وفق طلب 
ع�ى أنها م�واد صحي�ة وبعد الكش�ف 

عليها تبني أنها أدوية معدة للتهريب«.
ضبطه�ا  ت�م  »امل�واد  أن  إىل  وأش�ارت 
بالتعاون مع مركز جمرك بوابة البرصة 
وضواب�ط  ل�رشوط  مخالف�ة  كونه�ا 
االس�ترياد«، الفت�ة إىل »إحالتها للقضاء 
بح�ق  القانوني�ة  اإلج�راءات  التخ�اذ 

املخالفني«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس الثالثاء، قرب فتح مختربات جديدة خاصة بكورونا يف بغداد 

واملحافظات ضمن االجراءات للسيطرة عى الوباء.
وقال املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، بحسب اإلعالم الرسمي: إن »الوزارة مستمرة 
يف افتتاح الردهات الجديدة وتوس�يع القدرات املؤسس�اتية والسعات الرسيرية، السيما 
أرسة العناية املركزة والعناية التنفسية للحاالت الحرجة والعمل عى افتتاح مستشفيات 

او مؤسسات صحية جديدة وتقويم ما موجود منها الستقبال مرىض كورونا«.
وأض�اف أن »االصاب�ات مس�تمرة بالتس�جيل بش�كل يوم�ي بس�بب ضع�ف االلت�زام 
باإلج�راءات الوقائية«، الفت�ا اىل انه »تم افتتاح مركز الصحة العامة لتحديد الس�الالت 
الجيني�ة املتحورة لدلتا وغريها، باإلضافة اىل أن هناك مختربات أخرى س�تفتح أيضا يف 
بغداد واملحافظات للكش�ف عن الس�الالت املتحورة او التي قد تتحور مس�تقبال ضمن 

االجراءات الجديدة للسيطرة عى الوباء«.

القبض على 3 متاجرين باملخدرات 
يف الصقالوية

العمليات املشرتكة تكشف املدة 
الزمنية ملعاجلة أي خرق أمين

إحباط حماولة تهريب أدوية بشرية 
يف أم قصر

الصحة تعلن إجراءات جديدة 
للسيطرة على »كورونا«

تدمري عجلة تنقل وقوداً ومواد 
لوجستية لداعش يف األنبار

النزاهة تضبط حاالت هدٍر للمال العام وأعماالً وهمية يف بلدية الديوانية

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة الهجرة واملهجرين، امس الثالثاء، 
ان عدم إعمار قرى ومناطق النازحني املدمرة 
حتى اآلن وضعف الخدمات وجانب املصالحة 
املجتمعية تحول دون عودة بقية االرس النازحة 

البالغ عددها 38 الفا وغلق هذا امللف.
وق�ال مدير دائ�رة ش�ؤون الف�روع، الناطق 
يف  عب�اس،  ع�يل  ال�وزارة،  باس�م  الرس�مي 
ترصي�ح صحف�ي: ان “ع�دد النازحني خالل 
اح�داث الع�ام 2014 كان ي�رتاوح بني 4.5 اىل 
5 ماليني نازح، وقد س�عت ال�وزارة اىل تقديم 
الخدم�ات والتعامل مع ظروف االرس النازحة 
بش�كل ميداني من خ�الل فروعها املنترشة يف 
عموم البالد بما فيها اقليم كردستان، وقامت 

بإنشاء 174مخيما”.
ارسة  ال�ف   575 “ع�ودة  اىل  عب�اس  واش�ار 
نازح�ة، من ضمنها 70 ال�ف ارسة عادت منذ 
انط�الق الربنامج الحكوم�ي بإعادة النازحني 
الذي تبنته الوزارة، واملتبقي اآلن 38 الف أرسة 
تس�كن يف 26 مخيما يف كردس�تان ومخيمني 
آخري�ن يف جن�وب املوص�ل ومخي�م واح�د يف 
الفلوج�ة، والعم�ل متواص�ل بالتنس�يق م�ع 
الجه�ات واملنظمات الدولي�ة واملجتمع املدني 

إلعادتها اىل مناطقها”.
ونوه عب�اس “بوج�ود تحديات تح�ول دون 
ع�ودة هذه االرس، ل�ذا ارتأت ال�وزارة تنظيم 
دراسة وخطة وطنية إلعادة النازحني يصادق 
عليها من قبل مجلس الوزراء بغية ازالة هذه 

التحديات”.
الجوان�ب  تش�مل  “التحدي�ات  ان  واوض�ح 
وكمث�ال  واالجتماعي�ة،  واالمني�ة  الخدمي�ة 
ع�ى ذل�ك هن�اك 27 ال�ف ارسة م�ن مدين�ة 
س�نجار تقي�م يف مخيمات ده�وك، عاد منها 
11 ال�ف ارسة فق�ط، الن قراه�ا مدمرة لحد 
اآلن والخدمات ضعيف�ة، لذلك توجد صعوبة 

بعودتها يف هذه املرحلة”.
واض�اف عباس ان “هن�اك مناطق تحتاج اىل 
مصالح�ة وطني�ة ومجتمعية بس�بب وجود 
اش�كالية ب�ني االرس والعش�ائر بخص�وص 
انتم�اء بعض اف�راد ه�ذه االرس اىل داعش يف 
الس�ابق”، مبين�ا أن�ه “تمت اع�ادة 94 ارسة 
سورية اىل بلدها عى امل ان تعاد بعض االرس 
يف الفرتة املقبلة بعد ان يتم تدقيقها أمنًيا من 

الجهات األمنية ذات العالقة”.

اهلجرة: دمار املناطق 
وضعف اخلدمات عائقان 
أمام إغالق ملف النازحني

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى              العدد/3656/ش/2021

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية      التاريخ/2021/8/24
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل / املدعى عليه/ مشاري فالح بلط
م/ تبليغ

قام�ت املدعية )من�ى طالب رشي�ف( الدع�وة الرشعية 
املرقم�ة اعاله والت�ي تطالب فيها تنصيب نفس�ها قيما 
عى اعمال�ه ووصية ع�ى اطفاله القارصي�ن، وبالنظر 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ، لذا 
تقررتبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 2021/9/15 
الس�اع التاس�عة صباحاً، وعند عدم حضورك او إرس�ال 
من ينوب عليك سوف تجرى املرافعه بحقك غيابياً ووفقاً 

للقانون .
   القايض      
مرتىض سليم خصاف

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
كلي�ة  م�ن  الص�ادرة 
 املأم�ون الجامع�ة باس�م 
)سجاد صاحب نايف( فعى 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
كلي�ة  م�ن  الص�ادرة 
باس�م  الجامع�ة   املأم�ون 
)حسني عبد الستار خزعل( 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن  فع�ى 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
كلي�ة  م�ن  الص�ادرة 
باس�م  الجامعة   املأمون 
)شهد احمد شاكر( فعى 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
كلي�ة  م�ن  الص�ادرة 
 املأم�ون الجامع�ة باس�م 
)محم�د ظاف�ر محم�ود( 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن  فع�ى 
تسليمها اىل جهة االصدار.
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تعل�ُن الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود 
اح�دى تش�كيالت وزارة الصناع�ة واملع�ادن عن 
دعوتها للرشكات التس�ويقية واملكاتب التجارية 
ورج�ال االعم�ال للتعاقد معهم من اجل تس�ويق 
منتجات رشكتنا للمؤسسات الحكومية والقطاع 
الخ�اص واملواطن�ني وف�ق الس�ياقات القانونية 
املعتم�دة فعى الراغبني بذل�ك تقديم عروضهم اىل 
القسم التجاري يف مقر الرشكة العامة لصناعات 
النس�يج والجلود الكائ�ن يف الك�رادة خارج قرب 

ساحة الحرية.

مجهورية العراق
وزارة الصناعة واملعادن

الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود 
االدارة العامة

م/اعالن تسويقي



بغداد/ الزوراء:
تصني�ع  رشك�ة  توقع�ت 
وتسويق التمور مالمسة انتاج 
التمور للموس�م الحايل حاجز 
ال�� ملي�ون طن م�ن مختلف 
اصن�اف التم�ور، مؤك�دة أن 
اس�عار التس�ويق ت�راوح ما 
بني 250 الفاً اىل مليون دينار.

رئي�س مجل�س ادارة رشك�ة 
التم�ور  وتس�ويق  تصني�ع 
البدري،  )قطاع مختلط( رعد 
ان  صحف�ي:  ح�وار  يف  ق�ال 
“االنت�اج لهذا املوس�م يراوح 
بني )600 ال�ف( طن وكميته 
تح�دد س�عر البي�ع وال�راء 
للط�ن الواح�د”، الفت�ا اىل ان 
م�ن  نوع�ان  لدي�ه  “الع�راق 
والتجارية  الصناعي�ة  التمور 
امللون�ة واالخرية ال نس�تطيع 
تغطية الس�وق املحلية منها، 
اما الصناعي�ة فلدينا فائض، 
يقودن�ا اىل تصدي�ر الفائ�ض 

والخس�تاوي  الزه�دي  م�ن 
البورص�ة،  واس�عارها تتب�ع 
فأحيانا يصل س�عر الطن بني 
)250( الف دين�ار واحيانا اىل 

املليون دينار”. 
وعن وجود تمور مستوردة يف 
االس�واق املحلية، اك�د البدري 
“ع�دم وج�ود االس�ترياد وان 
ه�ي  الجه�ة  التج�ارة  وزارة 
التي تنظ�م عملية االس�ترياد 
للبضائع ولم تعط يف تاريخها 
التم�ور  الس�ترياد  إج�ازة 

واملوج�ود من التمور االجنبية 
مهربة، وهنا يج�ب ان يعالج 
هذا االمر م�ن الجهات املعنية 

والتخصصية”.  
“الصناع�ة  ان  اىل  ولف�ت 
التحويلية تنتج الخل والدبس 
ولدينا معمالن االول يف البرصة 
والثاني يف بابل، س�كر التمر، 
واسعارها  بالش�كوالته  نوتال 
العامل�ي  الس�عر  م�ن  اق�ل 
وانتاجه�ا طبيع�ي، وهي من 

انتاج رشكتنا”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الكهرب�اء، امس الثالث�اء، تفعيل 
الجباي�ة وف�ق آلي�ة ومنظ�ور جدي�د يش�تمل 
ع�ى تغيري س�عر التعرفة لتتالءم مع مس�توى 
الخدم�ات املقدم�ة يف ظ�ل غي�اب تخصيصات 
الوزارة م�ن املوازنة العامة لتس�تطيع الوزارة 

اإليفاء بالتزاماتها.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
من�ه: ان “وزارة الكهرب�اء نظم�ت اجتماع�اً 
موس�عاً يف قاعة املؤتمرات بمقر الوزارة ترأسه 
الوزي�ر وكالة ع�ادل كريم بحضور حش�ٍد من 
موظف�ي ال�وزارة ملناقش�ة آلي�ة تنفي�ذ خطة 
الوزارة القصرية، املتوسطة، والطويلة األمد”. 

واضاف�ت ان “يف بداي�ة االجتماع تناول االش�ارة 
للهجمات االعالمية التي تعرضت لها الوزارة بعد 
العمليات االرهابية التي طالت ابراج نقل الطاقة، 
حيث كانت االش�اعات تعم�ل بمنهج عكيس ضد 
االنجاز ال�وزاري املتميز، ولكن ال�وزارة حرصت 
عى نر الحقائق وتوضيحها من خالل خطابها 
الرس�مي عرب القن�وات الفضائي�ة كافة إليضاح 

املوقف امام الشارع العراقي”. 
وتحدث الوزير “عن مس�تويات الطاقة املتاحة 

حالي�اً والبالغ�ة ١٩,٥٠٠ - ٢١,٠٠٠ ميگاواط 
والتي سرتفع بمعدل ٥٠٠٠ - ٦٠٠٠ ميگاواط 
خالل السنة القادمة، فيما لفت اىل ان “طموحنا 
يتمث�ل يف رف�ع س�اعات التجهي�ز بع�د تأهيل 
ش�بكات نقل وتوزي�ع الطاقة وقم�ع االرهاب 

املخرب لإلنجاز الحكومي”. 

كما تطرق اىل تفعيل الجباية وفق آلية ومنظور 
جديد يش�تمل عى تغيري س�عر التعرفة لتتالءم 
م�ع مس�توى الخدم�ات املقدمة يف ظ�ل غياب 
العام�ة  املوازن�ة  م�ن  ال�وزارة  تخصيص�ات 
لتس�تطيع ال�وزارة اإليف�اء بالتزاماته�ا، م�ع 
مراع�اة توفري الدع�م الحكوم�ي للمحافظات 

الفق�رية وزي�ادة س�اعات التجهي�ز بالطاق�ة 
لتتمك�ن م�ن خلق ف�رص عمل تس�هم يف رفع 

مستواها االقتصادي . 
وش�دد البي�ان ايض�اً “عى تفعي�ل عمل بعض 
دوائر واقس�ام الوزارة عن طريق رس�م خطط 
تكتيكية تحمل بني ثناياها تصور جديد لرسالة 
ال�وزارة واهدافه�ا، كم�ا تضمن تس�ّيد العمل 
الجماع�ي بروح الفريق بني القيادات واملالكات 
العامل�ة ونب�ذ الخ�وف وال�ردد واملحس�وبية 
والتفكري خارج الصندوق لحل االزمات وإيجاد 

الحلول”. 
من جان�ب متصل، تق�رب وزارة الكهرباء من 
إنج�از الرب�ط الكهربائ�ي مع الجان�ب الركي 

بطاقة أولية تصل إىل 600 ميغاواط.
وق�ال الناط�ق باس�م ال�وزارة، احم�د م�وىس 
العب�ادي، يف حديث صحفي: إنَّ الوزارة تس�عى 
بكل جد إلنجاز مش�اريع الربط الكهربائي مع 
الجانب الرك�ي او مع هيئة الربط الخليجي او 

الربط مع األردن.
 مبين�اً: أنَّ اعم�ال الرب�ط ستس�اعد ع�ى نقل 
الطاق�ة م�ن الجان�ب الرك�ي اىل الع�راق لرفد 

املنظومة الوطنية.

الكهرباء تعلن تعرفة جديدة للجباية وإضافة 6 آالف ميكا واط العام املقبل
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كشفت عن قرب إجناز الربط الكهربائي بني العراق وتركيا

اقتصادي: الطلب العاملي على النفط سينخفض يف املدة املقبلة

بغداد / نينا:
 اكد املستش�ار املايل لرئي�س الوزراء، 
تطوي�ر  ان  صال�ح،  محم�د  مظه�ر 
االيرادات غري النفطية امر مهم إلنهاء 
أي عج�ز مس�تقبيل يف املوازن�ة. م�ن 
جهته، توقع خب�ري اقتصادي تراجع 
الطلب العاملي عى النفط خالل الفرة 
املقبل�ة، الفت�ا اىل ان ال�دول الريعي�ة 
يج�ب ان تتوج�ه نحو م�وارد جديدة 

لتمويل اقتصادها.
وقال املستش�ار املايل لرئيس الوزراء، 
مظهر محمد صالح، للوكالة الوطنية 
العراقية لالنباء )نينا(: ان إنهاء تدني 

االي�رادات غ�ري النفطي�ة يف مكونات 
ايرادات املوازنة وتقليل االعتمادية عى 
ريع النفط يعتمد عى زيادة االيرادات 

من القطاعني الزراعي والصناعي.
وأوضح: ان االخطر من عجز املوازنة 
هو العجز الهيكيل يف القطاع االنتاجي 
مس�اهمة  مازال�ت  إذ  الحقيق�ي، 
والصناع�ي  الزراع�ي  القطاع�ني 
التحوييل ال تس�هم س�وى ب� ٤-٥٪ 
م�ن مكون�ات الناتج املح�يل االجمايل 
وتضم ق�وة برية تقدر بنحو ٣٧٪ 
ولك�ن  العراقي�ة،  العم�ل  ق�وة  م�ن 
بإنتاجي�ة ضعيف�ة ودخ�ول متعثرة 

تشيع الفقر والفاقة.
وش�دد صال�ح ع�ى: ان الح�ل يكمن 
للقط�اع  وفاعل�ة  قوي�ة  بمش�اركة 
الخ�اص وإرشاك فوائضه ومدخراته 
يف إط�ار اقتص�اد س�وق اجتماع�ي 
منظم محمي من التعس�ف والتهديد 
البريوقراطي من قوى ريعية رس�مية 
تغول�ت يف اجه�زة الدول�ة وم�ا زالت 

تقمع التنمية. 
من جهته، توق�ع الخبري االقتصادي، 
وسام التميمي، امس الثالثاء، تراجع 
الطلب العاملي عى النفط خالل الفرة 
املقبل�ة، خصوصا ان ك�ربى رشكات 

الس�يارات العاملية تعان�ي من ازمات 
تتعلق بش�ح امل�واد االولية للوس�ائل 
التقنية الداخل�ة يف الصناعة، الفتا اىل 
ان الدول الريعية يجب ان تتوجه نحو 

موارد جديدة لتمويل اقتصادها.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحفي: 
ان “ارتف�اع وانخف�اض الطل�ب عى 
النفط، اصبح مرتبطا بش�كل مبارش 
ع�ى  وتأثريه�ا  كورون�ا  بجائح�ة 
االقتصاد العاملي، حيث مازالت بعض 
ال�دول تعان�ي من تراج�ع صناعاتها 

نتيجة الوباء”.
واضاف ان “من املرجح تراجع الطلب 

ع�ى النف�ط عاملي�ا بس�بب االغ�الق 
لبع�ض املصانع وتراج�ع املدخوالت، 
وكذل�ك دخ�ول ال�ركات الخاص�ة 
بصناع�ة الس�يارات يف ازم�ة جديدة 
لألجه�زة  الرقاق�ات  تتعل�ق بش�حة 

التقنية داخل السيارات”.
وأوضح التميمي أن “مؤرشات تراجع 
الطل�ب ع�ى النفط يحتم ع�ى الدول 
الريعي�ة ومنها الع�راق، التوجه نحو 
ايج�اد بدائل لتموي�ل موازناتها ومن 
االفض�ل التوجه نحو اس�تثمار الغاز 
بالش�كل االمثل، وجعله موردا ثانويا 

بعد النفط يف تمويل موازنة البالد”.

مظهر حممد: جيب تطوير اإليرادات غري النفطية إلنهاء أي عجز مستقبلي يف املوازنة

ارتفاع أسعار الذهب يف
 األسواق احمللية

العراق خامس مستورد لآلالت 
الزراعية الرتكية

مزاد العملة يبيع حنو 238 
مليون دوالر

الدوالر يشهد تراجعا طفيفا يف 
بغداد وكردستان

خام البصرة يرتفع إىل أكثر
 من 5 %

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األس�واق املحلية، امس 
الثالثاء.. وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصمة   بغداد سجلت، صباح امس، ارتفاعاً ملحوظاً، مبيناً أن سعر 
البي�ع للمثقال الواحد عيار 21 من الذه�ب الخليجي والركي واألوربي 

بلغ 369 الف دينار، فيما بلغ سعر الراء 364 الفاً.
وأوضح أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعاً ايضاً عند 339 الف دينار، يف حني بلغ سعر الراء 334 ألفاً.
وفيم�ا يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، فقد تراوح س�عر بيع 
مثق�ال الذهب الخليجي عيار 21 بني 370 ال�ف دينار و375 ألفاً، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
الزراعي�ة  واملع�دات  اآلالت  ملصنع�ي  الركي�ة  الجمعي�ة  اعلن�ت 
)TARMAKBİR(، ام�س الثالث�اء، أن الع�راق خامس اكرب مس�تورد 
لآلالت الزراعي�ة الركية خالل الفرة من كان�ون االول لغاية تموز من 

العام الحايل 2021.
وق�ال االم�ني العام للجمعية، س�المي إل�ريي، يف ترصي�ح صحفي: إن 
“ص�ادرات تركي�ا للفرة من كان�ون االول لغاية تم�وز يف قطاع اآلالت 
الزراعية بلغت 761 مليون دوالر بزيادة بنسبة 35 يف املائة مقارنة بعام 
2020”، مبيناً أن “قطاع اآلالت الزراعية احتل املرتبة الخامسة من بني 

22 قطاعاً يف قائمة قطاعات تصدير اآلالت العامة”.
وأض�اف أن “الوالي�ات املتحدة األمريكية ج�اءت اوالً يف ترتيب الدول يف 
ص�ادرات اآلالت الزراعية، ومن ثم أوزبكس�تان، وإيطاليا، وأذربيجان، 

والعراق، وروسيا، والسودان، وفرنسا، ورصبيا، ورومانيا”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البن�ك املركزي العراق�ي، امس الثالث�اء، لتصل إىل 238 

مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة %1.48 لتصل إىل 238 مليوناً، و930 
الف�ا و627 دوالرا أمريكي�ا، مقارن�ة بيوم امس االول االثن�ني، التي بلغت 

املبيعات فيه 230 مليونا و943 الفا و525 دوالرا أمريكي.
وذهب�ت املش�ريات البالغ�ة 177 مليون�اً و40 الف�ا و627 دوالرا لتعزيز 
االٔرصدة يف الخارج عى شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 61 مليوناً و890 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن 37 مرصف�ًا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف 
الخ�ارج، و19 مرصف�ا لتلبية الطلب�ات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 26 

رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس الثالثاء، 

يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد واقليم كردستان.
وق�ال مصدر إن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، صباح 

امس 147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشار املصدر اىٕل أن اسعار البيع والراء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البي�ع 148000 دينار عراق�ي، بينما بلغت 

أسعار الراء 147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر انخفاضا 
طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والراء 

بواقع 147500 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار خ�ام البرصة أكث�ر من %5، ام�س الثالثاء، م�ع ارتفاع 

الخامات النفطية العاملية.
وارتف�ع خام الب�رصة 3.64 دوالرا وبنس�بة تغي�ري بل�غ %5.5 ليصل اىل 
69.87 دوالرا، فيما س�جل الخام البرصة الثقيل انخفاضا بمقدار 0.11 او 

ما يعادل %0.18 ليصل اىل 61.25 دوالرا.
وكان البرصة الخفيف قد سجل أعى األسعار مقارنة بأسعار بقية االعضاء 
يف منظمة أوبك، حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 67.68 دوالراً 
للربميل، فيما بلغ س�عر مزيج إيران الثقي�ل 63.51 دوالرا، ومزيج مربان 
اإلمارات�ي 66.55 دوالراً للربميل، ومزيج س�هران الجزائري 67.42 دوالراً 
للربميل، يف حني س�جل بوني الخفيف النيجريي 67.25 دوالراً، وجرياسول 

االنغويل 67.12 دوالراً.
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العراق ثالث أكرب مصدر نفط للصني يف متوز

اخنفاض مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية

توقعات ببلوغ إنتاج العراق من التمور مليون طن 

بغداد/ الزوراء:
أظهرت إدارة الجمارك الصينية، امس الثالثاء، 
أن الع�راق ج�اء باملرتبة الثالث�ة كأكرب مصدر 

نفط إىل الصني خالل شهر تموز 2021.
وقال�ت اإلدارة يف احصائية له�ا، اطلعت عليها 
“ال�زوراء”: إن “العراق جاء ثالثاً كأكرب مصدر 
للنفط للصني خالل ش�هر تم�وز املايض بواقع 
4.670 ماليني ط�ن مري من النفط الخام بما 
يعادل 32.690 مليون برميل ش�هرياً، ويعادل 
1.054 ال�ف برميل يومي�اً بارتف�اع بلغ 34.1 
% عن ش�هر حزيران املايض ال�ذي بلغ 3.480 

مليون طن مري”.
وأضاف�ت الجم�ارك الصيني�ة أن “الس�عودية 
ج�اءت أوالً بأكرب مص�در للصني حي�ث بلغت 

ه�ذه الص�ادرات 6.670 ماليني ط�ن مري او 
ما يعادل 46.690 مليون برميل ش�هرياً، فيما 
ج�اءت روس�يا ثانياً بص�ادرات بلغ�ت 6.640 
ماليني طن م�ري او ما يعادل 46.480 مليون 

برميل شهرياً”.
وأشارت إىل أن “الكويت جاءت رابعاً بصادرات 
بلغ�ت 4.160 مالي�ني طن مري أو م�ا يعادل 
29.120 ملي�ون برمي�ل، فيم�ا ج�اءت عمان 
خامس�اً بص�ادرات بلغ�ت 3.670 ماليني طن 

مري او ما يعادل 25.690 مليون شهرياً”.
ويص�در الع�راق معظم خاماته م�ن النفط اىل 
رشق آس�يا خصوص�اً الصني والهند وبنس�بة 
تص�ل اىل 67 %، فيما يصدر البقي�ة اىل اوروبا 

وامريكا.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق 
العراق ل�ألوراق املالية، امس 

الثالثاء، منخفضا.
الت�داول  وج�اءت م�ؤرشات 
ل�ألوراق  الع�راق  لس�وق 
املالي�ة لي�وم ام�س كما ييل: 
بل�غ ع�دد االس�هم املتداولة 
س�هما،   )1.363.174.196(
بينم�ا بلغ�ت قيمة االس�هم 

)1.053.101.336( دينارا. 
 ISX واغل�ق مؤرش االس�عار
ع�ى  ام�س  جلس�ة  يف    60

نقط�ة منخفضا   )534.16(
الجلس�ة  يف  اغالق�ه  ع�ن 
البال�غ )529.47(  الس�ابقة 

نقطة.
وتم تداول اسهم )33( رشكة 
رشك�ة   )103( اص�ل  م�ن 
مدرج�ة يف الس�وق، واصبح 
عدد الركات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم 
التزامه�ا بتعليمات االفصاح 

املايل )19( رشكة.
يذكر ان سوق العراق لألوراق 
املالي�ة ق�د اس�تخدم انظمة 

الت�داول االلكرون�ي وااليداع 
 ،2009 ع�ام  من�ذ  املرك�زي 
ويسعى إلطالق نظام التداول 
عرب االنرنيت للمس�تثمرين، 
جلس�ات  خم�س  وينظ�م 
تداول اس�بوعيا من االحد اىل 
الخمي�س، وم�درج فيه 105 
عراقي�ة  مس�اهمة  رشكات 
املص�ارف  قطاع�ات  تمث�ل 
والصناع�ة  واالتص�االت 
والت�أم�ني  والزراع�ة 
والسياحة  املايل  واالس�تثمار 

والفنادق.

أسعار الفواكه واخلضر

أسعار املواد اإلنشائية

أسعار اللحوم والدواجن 

السعراملادة
1,320,000 مليون دينارشيش اوكراني )1 طن(

.1,080,000 مليون دينارشيش عراقي  ) 1 طن(

120,000   الف دينارسمنت عراقي  مقاوم ) 1 طن(

110,000  الف دينارسمنت عراقي ع�ادي ) 1 طن(

375,000 الف دينار  سكس رمل

275.000  الف دينارسكس حصو مكرس

600.000  الف ديناردبل الطابوق

880,000 الف دينارطابوق احمر

550,000  الف دينارجص  ) 1طن (

السعراملادة
 12,000 – 13,000 الفلحم غنم عراقي  )1 كغم ( 

 12,000 – 13,000 الفلحم عجل عراقي )1 كغم (

 4,000 دينار دجاج عراقي حي ) 1 كغم ( 

6,500 – 7,000 دينارسمك ك�ارب حي  ) 1 كغم ( 

4000 دينار فخد دجاج عراقي ) 1 كغم (

4000 دينار فخذ دجاج مستورد ) 1كغم (

6,250 – 7,000 دينارطبقة البيض  العراقي

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

  1500 دينار الربتقال1250 دينار الطماطة

2000-2500 دينارالخوخ1500 دينارالخيار

1500-1250 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

2000  دينارالليمون750دينارالباذنجان

2000 ديناراللنكي1250  دينارالفلفل

1500 دينارنارنج750 دينارخس

1250ديناراملوز2500 دينارفاصوليا

1250-1500 دينارالو5000 دينارباميا

2000 ديناررمان1250 دينارشجر

500 ديناررقي1000 دينارقرنابيط

750 ديناربطيخ1000 دينارلهانة

1250-1500 دينارالعنب2500 ديناراللوبيا

1500 ديناركريب فوت1500 دينارالجزر

1500 دينارالكيوي 750دينار بصل
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الكناني: احلديث عن تأجيل 
خليجي 25 ال صحة له  

بغداد/ متابعة الزوراء: أكدت مديرية الش�باب والرياضة يف محافظة البرصة أن الحديث 
ع�ن تأجيل بطول�ة خليجي 25 غري صحي�ح، وس�تقام يف موعدها املح�دد، فيما أعلنت 
وصول ش�خصيات رياضية من اإلمارات ضمن الوفد الخليج�ي إىل املحافظة.وقال مدير 
ش�باب ورياضة البرصة، صادق الكناني إن »الحديث عن تأجيل البطولة بس�بب تزامنها 
م�ع بطوالت قارية تنطلق يف الش�هر املزمع إقامتها فيه خالل الع�ام الحايل غري صحيح 
وهو حديث مواقع تواصل اجتماعي فقط«.وأش�ار إىل أن »الوفد الخليجي مكون من 12 
عضوا، تس�عة منهم س�بق أن وصل�وا إىل البرصة قبل يومني قادمني م�ن قطر، والفريق 

الثاني يضم ثالث شخصيات وصل ظهر االمس من اإلمارات العربية املتحدة«.

أصفر وأمحر

منتخبنا الوطين يتعادل مع قيصري سبور الرتكي يف ختام معسكره اخلارجي 

قبضات العراق تضمن الفوز خبمسة أومسة ملونة يف بطولة آسيا للناشئني والشباب

بغداد/متابعة الزوراء
أعلن�ت الهيئ�ة االٕداري�ة لن�ادي 
الق�وة الجوي�ة، ام�س الثالثاء، 
خل�ف  أحم�د  امل�درب  تس�مية 
مدي�راً فني�اً لفريقه�ا الكروي.

وذك�ر املكتب االعالمي للنادي يف 
بيان مقتض�ب ان “إدارة النادي 
خل�ف  احم�د  تس�مية   ق�ررت 
مدرباً لفريقها الكروي تحضرياً 
ال�دوري  م�ن  املقب�ل  للموس�م 
امل�درب  ان  اىل  املمتاز”.يش�ار 
احم�د خلف س�بق أن درب عدة 
فرق يف ال�دوري العراقي املمتاز 

كان آخرها فريق الديوانية.

رمسيا.. أمحد خلف مدربا 
جديدا لكرة الصقور  

العب منتخب الركيب عثمان عبد ينضم اىل ريثريوس االيطالي رمسيا 

جلنة املسابقات جتري سحبة بطولة كأس العراق للموسم اجلديد

بغداد/ الزوراء
تع�ادَل منتخبن�ا الوطني لك�رة القدم مع 
فري�ق قي�رصي س�بور الرتك�ي، ايجابياً 
بهدف يف املباراة التي اقيمت امس الثالثاء، 

يف ختام معسكره الخارجي يف تركيا. 
بالنتيج�ة  أوالً  س�بور  قي�رصي  وتق�دم 
يف الش�وط األول، قب�ل أن يس�جل مهن�د 

ع�ي هدف التع�ادل يف الش�وط الثاني من 
املباراة. 

واختت�َم منتخبن�ا الوطن�ي معس�كره يف 
تركي�ا ال�ذي اس�تمر لعرشة أي�ام، بعد أن 
دخل معس�كراً تدريبياَ يف إس�بانيا استمر 
لثماني�ة أي�ام، تحض�رياً ملبارات�ي كوري�ا 
الجنوبي�ة وإيران يف التصفيات اآلس�يوية 

بداية الشهر املقبل. 
وعاد وفد منتخبنا مساء امس إىل العاصمة 
بغ�داد، ع�ى أن يغادر يوم الس�بت  املقبل 
إىل كوري�ا الجنوبي�ة، عرب طائ�رة خاصة، 
لخ�وض مباريات التصفيات أمام املنتخب 
الك�وري الجنوب�ي يف الثان�ي من الش�هر 

املقبل.

بغداد/ محمد الخفاجي

ضمن املنتخب العراقي املش�ارك 

يف  باملالكم�ة  اس�يا  بطول�ة  يف 

االمارات ضمن 5 اوس�مة ملونة 

بعد ان تأهل خمسة مالكمني اىل 

الدور نص�ف النهائي يف البطولة 

الجاري�ة احداثها يف ام�ارة دبي 

بدولة االمارات العربية املتحدة.  

وق�ال نائب رئيس اتح�اد اللعبة 

ع�ي عب�د الزه�رة: ان املالكمني 

الذي�ن تأهل�وا اىل ال�دور نص�ف 

النهائي هم كل من عباس قاسم 

ب�وزن ٤٦ كغ�م، وعباس فاضل 

٤٨ كغ�م، ومريم محمد 5٧ كغم 

لفئة الناش�ئني، اما من الشباب 

فق�د تأه�ل اس�حاق جعفر 51 

كغ�م، ومحم�د أن�ور 5٧ كغ�م 

شباب .

وأش�ار عب�د الزه�رة اىل: ان م�ا 

حققه املنتخب الوطني حتى اآلن 

يعد انج�ازا يف ظل الظروف التي 

رافقت تحض�ري املنتخب وحتى 

وصوله اىل االم�ارات، لذلك نثني 

عى املدرب�ني ودورهم الفاعل يف 

تهيئة الالعبني ونب�ارك لالبطال 

الذي�ن س�ابقوا الزم�ن من اجل 

الوص�ول اىل الجاهزية املطلوبة 

وتحقي�ق النتائ�ج االيجابي�ة يف 

اهم محفل عى مستوى القارة.

 واك�د: أن املالكم�ة مريم محمد 

عراقي�ة  مالكم�ة  اول  ه�ي 

تش�ارك يف بطول�ة خارجية عى 

م�ر  التاريخ لتحق�ق اول انجاز 

نس�ائي بلعبة الف�ن النبيل وهو 

عن�ده  الوق�وف  يس�تحق  ام�ر 

وايالئه االهمية املناسبة.

اليوم.. العبة منتخب تنس الطاولة جنلة عماد تفتتح مشاركة العراق يف باراملبياد طوكيو 
دولي املبارزة خيفض ترتيب العراق

طوكيو / عمار طاهر- موفد االتحاد 

العراقي للصحافة الرياضية

اللجن�ة  موف�د  الس�لمان-  هش�ام   

الباراملبية

تنطل�ق، الي�وم األربعاء، منافس�ات 

البعث�ة العراقية يف ال�دورة الباراملبية 

العاصم�ة  يف  حالي�ا  تق�ام  الت�ي 

الياباني�ة طوكي�و خ�الل امل�دة م�ن 

أيل�ول   65 ولغاي�ة  الح�ايل  اب   24

املقبل بمش�اركة الالعبة نجلة عماد 

الدايني يف منافس�ات فردي النس�اء 

لتنس الطاولة، حيث تبدأ مش�وارها 

بالبطول�ة يف تم�ام الس�اعة الحادية 

عرشة صباحا ضمن مباريات الجولة 

األوىل.

خصم ال يستهان به
الثالث�ة  املب�اراة  الداين�ي  وتخ�وض 

ضم�ن املجموع�ة )C( يف منافس�ات 

الفئة )6( يف صالة املرتوبولتان حيث 

تواجه عى الطاولة )4( الالعبة اليفا 

مالك التي تش�ارك تح�ت علم اللجنة 

الباراملبي�ة الدولية وهي من الالعبات 

ترتي�ب  يف  املتق�دم  التصني�ف  ذات 

العب�ات تنس الطاول�ة بالعالم حيث 

تحتل الرتتيب الثالث بمجموع نقاط 

)1252)فيما يقع تصنيف الدايني يف 

الرتتيب )14( بمجموع نقاط )847( 

لذا يتوقع أن تكون املباراة صعبة عى 

الالعبة العراقية.

وكانت الالعبة نجلة عماد الدايني قد 

اس�تعدت اىل ال�دورة الباراملبية خالل 

املدة الس�ابقة فقد اك�دت انها زجت 

بمعس�كر تدريب�ي داخ�ي يف بغ�داد 

بتاري�خ 7 تم�وز املايض اس�تمر ملدة 

شهر واحد تحت إرشاف مدربها نجم 

كرة الطاولة السابق جمال جالل.

وذكرت الدايني انها تتمتع بمعنويات 

عالية وه�ي تدخل معرتك املنافس�ة 

يف محف�ل عامل�ي مث�ل الباراملبي�اد. 

مضيفة: انها تطمح أن تحقق مركز 

متق�دم يف ه�ذه ال�دورة يرفع اس�م 

العراق واللجنة الباراملبية الوطنية.

وتوقع�ت الدايني ان تكون املنافس�ة 

ش�ديدة يف فئتها من قب�ل العديد من 

الالعبات املصنفات من روسيا ومرص 

وكوري�ا الجنوبي�ة والنمس�ا إال أنها 

مصممة عى التنافس بقوة.

من جهته، قال امل�درب جمال جالل: 

ان تأهيل الالعبة اىل الدورة الباراملبية 

ج�اء متأخ�را االم�ر الذي ح�ال دون 

اج�راء اس�تعدادات مبك�رة لالعب�ة 

نجل�ة الداين�ي. موضح�ا أن بطاقة 

التأه�ل ج�اءت مطلع تم�وز املايض 

لذا تم زجها فورا يف معس�كر تدريبي 

بالعاصمة بغداد.

وأوض�ح ج�الل: ان ش�هرا واح�دا ال 

يكفي لالستعداد اىل دورة عاملية مثل 

الباراملبياد لك�ن املنا كبري يف الالعبة 

املتمي�زات.  الالعب�ات  م�ن  كونه�ا 

بإح�راز  قائ�م  األم�ل  ان  مضيف�ا: 

مركز متقدم تبع�ا لظروف املباريات 

والقرعة وما اىل ذلك.

سجل حافل
يذك�ر ان البطل�ة نجل�ة عم�اد )14 

م�ن  واح�دة  ذراع�ا  تمتل�ك  س�نة( 

أطرافها األربع نتيجة انفجار إرهابي 

وهي من مواليد دياىل ولها العديد من 

اإلنجازات الدولية حيث أحرزت املركز 

الثاني يف بطولة اسيا للمتقدمني التي 

جرت يف الص�ني عام 2019 وخطفت 

املرك�ز األول يف بطول�ة تايلند الدولية 

عام 2019 وحازت عى املركز الثالث 

يف بطولة إس�بانيا الدولية عام 2020 

ونال�ت املرك�ز األول يف بطول�ة مرص 

الدولية عام 2020 ،فضال عن العديد 

من األوسمة يف املسابقات الفرقية.

 ام�ا منافس�تها الالعبة اليف�ا مالك 

)26 س�نة( فهي روس�ية الجنس�ية 

تلعب ملدرس�ة إعادة التأهيل والرتبية 

البدنية للرياضات التكيفية للش�باب 

يف س�اراتوف بروس�يا تح�ت إرشاف 

كريبيش�نيكوف  نيك�والي  امل�درب 

يف  ماجس�تري  لق�ب  ع�ى  حاصل�ة 

الرياض�ة م�ن الدرج�ة الدولي�ة عام 

2020 ، وله�ا العدي�د م�ن اإلنجازات 

آخره�ا الف�وز بامليدالي�ة الذهبية يف 

فردي الس�يدات TT6 ببطولة أوروبا 

2019 الت�ي أقيمت يف هيلس�ينبورج 

بالسويد عام 2021

أي  األربع�اء،  الي�وم  يش�هد،  وال 

اللجن�ة  ألبط�ال  أخ�رى  منافس�ات 

الباراملبي�ة، حي�ث سيش�ارك تباع�ا 

الرياضي�ني حس�ب ج�دول  جمي�ع 

املس�ابقات خالل أيام الدورة.

مشكلة املبارزة
تفاجأ وفد املبارزة املش�ارك بالدورة 

الباراملبية بتخفيض تصنيفه العاملي 

م�ن الرتتيب الثالث اىل الرابع حس�ب 

التصني�ف األخ�ري ال�ذي أعل�ن يف 14 

اب الح�ايل، وذلك عن طري�ق اعتماد 

بط�والت غري دولية اق�رت بعد اعالن 

التأه�ل اىل الباراملبي�اد بطريقة أثرت 

ع�ى تصني�ف الع�راق مث�ل بطول�ة 

بولندا.

وق�ال رئي�س اتح�اد املب�ارزة ع�ي 

حميد: ان العراق تعرض اىل حالة من 

االلتفاف كونه أحد املرشحني لخطف 

املراك�ز املتقدمة يف فعالي�ة املبارزة، 

إذ اعتمد االتح�اد الدويل للعبة بطولة 

بولن�دا وه�ي خ�ارج التصنيف ومع 

اننا كنا قد قررنا املشاركة فيها بفئة 

الش�باب إال أن عدم حصول املنتخب 

عى التأشرية حال دون ذلك.

الف�وز  ع�ى  نع�ول  حمي�د:  وتاب�ع 

الفرقي�ة وب�دال م�ن ان  باملس�ابقة 

نلتقي الص�ني يف املب�اراة النهائية يف 

فعالية الفرقي وضعنا الرتتيب الجديد 

بمواجهة الصينني يف التصفيات مما 

يؤثر يف حصولنا عى الوسام الذهبي

االتح�اد  اىل  س�نتوجه  حمي�د:  وزاد 

ال�دويل لح�ل املش�كلة وإذا ل�م نج�د 

بش�كوى  س�نتقدم  صاغي�ة  اذان�ا 

خ�ارج االتحاد كون املنتخب العراقي 

قد تع�رض للظل�م وااللتف�اف عليه 

بطريقة غري رشعية.

تدريبات متواصلة
الوطني�ة  املنتخب�ات  وواصل�ت 

الباراملبية،  استعداداتها للمنافس�ات 

حي�ث خاض فريق االثق�ال تدريبات 

صباحي�ة يف منت�دى طوكي�و الدويل 

ب�إرشاف امل�درب ثام�ر غان�م كم�ا 

استمر فريق العاب القوى تحضرياته 

يف الفعالي�ات املختلف�ة ع�ى ملع�ب 

رئي�س  زارت  ح�ني  يف  كاوة،  اي�دي 

اتحاد القوس والس�هم كوثر حس�ني 

فريقه�ا وحثت الالعبني ع�ى تقديم 

كل ما لديهم وهم يقفون عى اعتاب 

املنافسة الباراملبية.

وتتمتع البعثة العراقية بحالة صحية 

وبدنية جيدة، حي�ث يخضع الجميع 

لفحوصات فايروس كورونا بش�كل 

إج�راءات  كل  تطبي�ق  م�ع  دوري 

التباع�د والحجر الصحي، إذ ال تغادر 

الوف�ود القري�ة الباراملبي�ة وفن�ادق 

اإلقامة تح�ت ارشاف مبارش وقواعد 

صارمة وتعليمات معقدة من اللجنة 

املنظمة.

بغداد/ محمد الجزائري 
 انضم العب املنتخب الوطني للركبي، عثمان عبد السالم، اىل نادي 
ريثريوس االيطايل لتمثيله يف منافسات دوري الدرجة االوىل االيطايل 

للركبي .
وقال عثمان عبد الس�الم: س�عيد جدا بأن اك�ون اول العب عراقي 
يح�رتف خارجيا بال�دوري االيطايل للركبي، وس�أعمل جاهدا بأن 
اك�ون  خري ممث�ل للبلدي.واض�اف: التواجد مع فري�ق ريثريوس 
فرصة كبرية يل لزيادة الخربة حيث يعد من الفرق الجيدة ويس�عى 
للمنافس�ة ع�ى اللقب بع�د ان تأهل من دوري الدرج�ة الثانية اىل 

االوىل .  
يذكر ان عثمان عبد السالم مثل فرق الحدود 2٠1٩ وفريق يس اس 

يو ارارد الروماني 2٠2٠  .
ويف سياق منفصل، عقدت لجنة الركبي العراقي اجتماعها الدوري 
برئاس�ة فريق هزاع رئيس اللجنة وبحضور نائب الرئيس دكتورة 
بي�داء رزاق واالم�ني العام محمد حنون واالمني امل�ايل محمد ايمن 
واالعضاء زاهر ذياب ومحمد حسن، واقيم االجتماع يف مقر اللجنة 
يف بغداد، واتخذت اللجنة قرارات مهمة يف تحديد منهاجها ورس�م 

خطتها املستقبلية للعبة .

بغداد/ الزوراء
الثالث�اء، قرع�ة بطول�ة  أقيم�ت، ام�س 
الكأس للموسم الكروي ) 2021-2022 ( 
، يف مقر اتحاد الكرة بحضور رئيس لجنة 
املس�ابقات  الدكتور حيدر عويف، وأعضاء 

اللجنة وعدد من ممثي األندية املشاركة.
 )  10/9/2021  ( يف  البطول�ة  وتنطل�ق 
بمش�اركة ) 120 ( فريقاً من أندية دوري 
الدرجت�ني الثاني�ة والثالثة، يتأه�ل منها 

2٤ فريقاً  يتنافس�ون م�ع 2٤ فريقاً من 
دوري الدرج�ة األوىل، بعده�ا يتأه�ل 12 
فريق�اً يواجه�ون  ف�رق ال�دوري املمتاز 
للموس�م 2٠21- 2٠22، وت�م توزيع 12٠ 
فريقاً بني س�بع مناطق، وه�ي ) املوصل 
وده�وك وأربي�ل ( يف املنطق�ة األوىل ، و) 
كرك�وك والس�ليمانية ( يف املنطقة الثانية 
، ) واألنب�ار ( يف املنطق�ة الثالثة ، و)دياىل 
 وص�الح الدي�ن( يف املنطق�ة الرابع�ة ، و 

ر) بغ�داد ( يف املنطقة الخامس�ة، عى أن 
تحمل املنطقة الجنوبية املنطقة السادسة، 
فيما املنطقة السابعة ستكون من نصيب 

الفرات األوسط.
واعتمدت لجنة املسابقات يف إجراء القرعة 
ع�ى نظ�ام خ�روج املغل�وب من مب�اراة 
الرتجي�ح  ركالت  اىل  واالحت�كام  واح�دة، 
مبارشًة يف حال انتهاء املباراة بالتعادل من 

دون اللجوء اىل األوقات اإلضافية.

إعالمنا الرياضي
رئيس تحري�ر صحيفة الريايض التي تصدر عن 
االتحاد العراقي للصحاف�ة الرياضية، الدكتور 
عي الهاشمي، اكد اكتس�ابه الشفاء التام من 
االزم�ة الصحي�ة الت�ي تع�رض لها قب�ل فرتة 
زمنية ليست بالقصرية ورقد عى اثرها يف احدى 
مستش�فيات العاصم�ة بغ�داد، خال�ص االمنيات 
للدكتور العزيز الهاش�مي، وان يلبس�ه الرحمن ث�وب الصحة والعافية 

التامتني..
 *********************

عضو املكتب اإلعالمي يف اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقي�ة  الزمي�ل محم�د الخفاج�ي اك�د ان 
)زوجته( تعاني م�ن ازمة صحية اجربتها عى 
الرقود يف الفراش خ�الل األيام املاضية، خالص 

دعواتن�ا اىل زوج�ة العزي�ز الخفاجي بالش�فاء 
العاج�ل، وان يمن عليها الرحم�ن بالصحة والعافية 

وان تعود لوضعها الطبيعي يف قادم االيام..
 *******************

عضو فري�ق برنامج )هاتريك( الذي يبث من عى 
شاشة قناة )يو تي يف ( الفضائية، الزميل احمد 
س�عيد، اعل�ن انتصاره ع�ى فاي�روس كورونا 
ال�ذي اصابه قبل مدة ليس�ت بالقصرية، وثمن 
سعيد تواصل املؤسس�ات الصحفية واالعالمية 
والرياضية من اجل االطمئنان عى صحته، خالص 
االمني�ات لزميلنا العزيز بالش�فاء التام، وان يلبس�ه رب 

العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية..



تقرير صحفي فرنيس، بحدوث  أفاد 
الفرنيس  ملف  يف  جديدة  تطورات 
سان  باريس  نجم  مبابي،  كيليان 
مبابي  اسم  جريمان.وارتبط 
جريمان  سان  عن  بالرحيل 
لريال  واالنتقال 
الصيف،  هذا  مدريد 
تبقي  ظل  يف 
موسم واحد يف 
عقده ورغبته 

باريس عارض  أن  إال  التجديد،  يف عدم 
إذاعة  األمر وتمسك به.ولكن وبحسب 
فإن  الفرنسية،  كارلو  مونت  راديو 
باريس سان جريمان أصبح منفتح عىل 
بيع مبابي قبل نهاية املريكاتو الصيفي 
سان  قرار  أن  التقرير،  الحايل.وأضاف 
جريمان جاء بعد رفض مبابي التجديد 
يف  كبرية  زيادة  مع  سنوات،   5 ملدة 
الراتب تجعله ثالث أعىل راتب يف الفريق 
أن  ونيمار.وأوضح  مييس  ليونيل  بعد 

تلقي  انتظار  يف  جريمان  سان  باريس 
عرًضا رسمًيا من ريال مدريد لدراسته، 
استعداًدا للموافقة عليه، ونقل الالعب 
التقرير،  برنابيو.وأشار  سانتياجو  إىل 
كيليان  لخالفة  األقرب  البديل  أن  إىل 
باريس  يف  عاًما  الـ22  صاحب  مبابي 
الربازييل  سيكون  جريمان،  سان 
ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون.جدير 
سينتهي  الصيفي  املريكاتو  أن  بالذكر 

يوم 31 آب/أغسطس.

رضب الوافد الجديد األرجنتيني إريك الميال 
توالياً،  الثاني  لفوزه  إشبيلية  وقاد  مجدداً 
وهذه املرة بهدف قاتل كان الوحيد يف اللقاء الذي 
املرحلة  األندليس بمضيفه خيتايف يف  النادي  جمع 
للمباراة األوىل  الثانية من الدوري اإلسباني.وخالفاً 
له يف الدوري اإلسباني بقميص إشبيلية، املنتقل إليه 
هذا الصيف من توتنهام اإلنكليزي، والتي كان متقدماً 
فيها فريقه الجديد 1-صفر ضد رايو فايكانو قبل أن 
يسجل األرجنتيني ثنائية يف الشوط الثاني )3-صفر(، 
كان هدف الميال حاسماً يف منح رجال خولن لوبيتيعي 
طريقه  يف  األندليس  الضيف  الثالث.وبدا  النقاط 
لالكتفاء بنقطة بعد مباراة باهتة إىل حد كبري، قبل 
أن ينجح الميال الذي دخل يف مستهل الشوط الثاني 
بدالً من سوسو، يف فرض نفسه بطل اللقاء بتسجيله 
هدف الفوز يف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 
للبديل  األيمن  القائم  من  مرتدة  كرة  تابع  بعدما 
اآلخر رافا مري.وأعاد الميال فريقه الجديد إىل صدارة 
أتلتيكو  خلف  األهداف  وبفارق  نقاط  بست  الرتتيب 
مدريد حامل اللقب، الفريق الوحيد إىل جانب منافسه 
األندليس رابع املوسم املايض الذي يحصد النقاط الست 

يف أول مرحلتني، فيما مني خيتايف بهزيمة ثانية توالياً.
وست هام بالعالمة الكاملة

ـ واصل النجم الجزائري سعيد بن رحمة تألقه مع وست هام 
العريض عىل  فريقه  آخر خالل فوز  وتسجيله  بصناعته هدفاً 
ليسرت سيتي.وأكد وست هام أّن األداء الذي قدمه املوسم املايض 
لم يكن وليد الصدفة، معلناً عن نفسه بقوة يف مستهل املوسم 
ضيفه  باكتساحه  القدم  لكرة  اإلنكليزي  الدوري  من  الجديد 
املوسم  أنهى  الثانية.وكما  املرحلة  ختام  يف   1-4 سيتي  ليسرت 
املايض منترصاً عىل وست بروميتش ألبيون 3-1 وساوثمبتون 
نقطتني  بفارق  سادساً  الدوري  بإنهاء  له  سمح  ما  3-صفر 
فقط خلف جاره تشيليس الرابع ونقطة خلف ليسرت الخامس، 

رضب وست هام بقوة محققاً فوزه الثاني توالياً بعدما افتتح 
4-2.واستغل  نيوكاسل  عىل  ملعبه  خارج  كبري  بفوز  املوسم 
وست هام عىل أكمل وجه التفوق العددي إللحاق الهزيمة األوىل 
بليسرت يف بداية املوسم )فاز يف املرحلة األوىل عىل ولفرهامبتون 
برندن  الشمايل  اإليرلندي  املدرب  فريق  اضطرار  بعد  1-صفر(، 
رودجرز إىل إكمال اللقاء بعرشة العبني منذ الدقيقة 40 نتيجة 
طرد اإلسباني أيويس برييس بسبب خطأ عىل مواطنه فرونالس 
بالذات.ورفع الحكم اإلنذار يف بادىء األمر يف وجه اإلسباني قبل 
أن يعود عن قراره ويطرده بالحمراء بعد مراجعة حكم الفيديو 
املساعد »يف أيه آر«.وكان فريق املدرب االسكتلندي ديفيد مويز 
افتتح التسجيل قبل حالة الطرد حني مّرر الجزائري سعيد بن 
رحمة كرة الهدف األول إىل اإلسباني بابلو فورنالس يف الدقيقة 
السادسة والعرشين، ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني يف مستهل 
رافعاً   ،)56( أنتونيو  ميكايل  من  تمريرة  بعد  الثاني  الشوط 
رصيده إىل هدفني يف مرحلتني بعدما كان صاحب الهدف الثاني 
البلجيكي  قلّص  نيوكاسل.وبعدما  أمام  االفتتاحية  املباراة  يف 
أنتونيو  وجه   ،69 الدقيقة  يف  للضيوف  الفارق  تييلمانز  تريي 
بعد  و84   80 الدقيقتني  يف  بهدفني  لليسرت  القاضية  الرضبة 

عرضيتني من ديكالن رايس والتشيكي فالديمري كوفال توالياً.

                         

اسـتمرت النتائج املخيبة لألمريكية املخرضمـة فينوس وليامس، 
املصنفة أوىل يف العالم سـابقاً، وذلك بانتهاء مشـوارها عند الدور 
األول للنسـخة األوىل من دورة شـيكاغو لكرة املرضب، بخسارتها 

أمام التايوانية هسيه سو واي من دون مقاومة 6-2 و3-6.
وأمضت األمريكية الفائزة بسـبعة ألقـاب كربى، لكن آخرها يعود 
إىل عـام 2008 يف ويمبلدون، 67 دقيقة فقط عىل أرض امللعب قبل 

أن ينتهي مشوارها أمام التايوانية املصنفة 81 عاملياً.
وتلتقي ابنة الـ35 عاماً يف الدور الثاني التشيكية ترييزا مارتينسوفا 
التي أقصت بدورها الرومانية سـورانا كريسـتيا املصنفة ثالثة يف 

الدورة بالفوز عليها 6-3 و3-6 و6-2.
ويف أبـرز نتائـج اليـوم األول، بلغت األوكرانيـة إيلينا سـفيتولينا 
املصنفة أوىل الدور الثاني بعد انسـحاب منافستها الفرنسية كالرا 
بوريـل التي فازت باملجموعـة األوىل 5-7 ثم خـرت الثانية 1-6 

وتخلفت يف الثالثة صفر2- قبل االنسحاب.

استدعي ليونيل مييس إىل تشكيلة املنتخب األرجنتيني من أجل مواجهة 
أمريكا  تصفيات  ضمن  وذلك  املقبل،  الشهر  نيمار  الربازيل  نجم  نيمار 
يف  املنتظرة  املوقعة  2022.وستكون  قطر  ملونديال  املؤهلة  الجنوبية 
التي  األوىل  الجنوبية  أمريكا  عمالقي  بني  أيلول/سبتمرب  من  الخامس 
يتواجه فيها مييس مع نيمار منذ أن تجددت الزمالة بينهما بانتقال األول 
من برشلونة اإلسباني إىل سان جريمان.وستكون مواجهة الخامس من 
التي جمعتهما يف نهائي  املباراة  الشهر املقبل بعد أقل من شهرين عىل 
كوبا أمريكا عىل األرايض الربازيلية حني نجح مييس أخرياً يف فك عقدته 
وإحراز لقبه األول مع بالده بالفوز يف النهائي 1-صفر.وقبل أن يتواجه 
إىل جانبه يف برشلونة  الذي لعب  نيمار  الجديد-القديم  مييس مع زميله 
من  الثاني  يف  فنزويال  مع  ورفاقه  سيلتقي   ،2017 حتى   2013 من 
منه.وتتصدر  التاسع  يف  بوليفيا  بعدها  سيواجهون  ثم  أيلول/سبتمرب 

كاملة  نقطة   18 حصدها  بعد  الجنوبية  أمريكا  مجموعة  الربازيل 
من مبارياتها الست األوىل، فيما تحتل األرجنتني املركز الثاني بـ12 

نقطة لكن من دون أي هزيمة أيضاً.وصدم برشلونة ومييس 
بعد  بينهما  االنفصال  بالYعالن عن  اللعبة  عشاق 

رشاكة استمرت طيلة 21 عاماً، ما فتح الباب 
أمام سان جريمان الذي تعاقد مع نيمار يف 

صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، 
للحصول عىل خدمات األرجنتيني يف 

انتهاء  نتيجة  حر  انتقال  صفقة 
الكاتالوني. النادي  مع  عقده 
مباراة  أي  النجمان  يلعب  ولم 

معاً حتى اآلن بقميص النادي 
منحا  ألنهما  البارييس 

أنفاسهما  اللتقاط  فرصة 
مع  مشاركتهما  بعد 

يف  بالدهما  منتخبي 
أمريكا.ومن  كوبا 

يسجل  أن  املتوقع 
مع  بدايته  مييس 
جريمان  سان 
نهاية  عطلة  يف 
الحايل  األسبوع 
يف  رينس  ضد 

الدوري املحيل.

استبرش عشاق أرسنال بمستقبل الفريق 
ميكيل  اإلسباني  املدرب  إرشاف  تحت 
يف  »املدفعجية«  نتائج  أّن  غري  أرتيتا، 
عالمات  طرح  يف  بدأت  املوسم  مستهل 
استفهام وذلك بعدما خر أول مباراتني 
يف الدوري اإلنكليزي املمتاز يف أسوء بداية 

للنادي منذ تأسيسه.
النادي جام غضبها عىل  وصّبت جماهري 
)تعترب  رواندا  رئيس  فيهم  بما  أرتيتا، 
وانتقد  النادي(،  رعاة  بني  من  رواندا 
األمريكي  املالك  بقيادة  اإلدارة  الكثريون 

ستان كرونكي.
خرها  التي  األخرية  املباراة  وشهدت 
تشيليس  اللندني  الجار  أمام  الفريق 
قبل  من  استهجان  صافرات  صفر-2 
كان  أرتيتا  أّن  يبدو  لكن  النادي،  أنصار 
يسمعهم  لم  الذي  الوحيد  الشخص 
العديد  »أرى  اللقاء:  نهاية  بعد  مرّصحاً 
من اإليجابيات من قبل الجمهور والفريق 

اليوم«.
سيئ  من  بالذهاب  مهّددة  األمور  وتبدو 
عىل  ضيفاً  أرسنال  يحل  عندما  أسوء  إىل 
يف  األربعاء  اليوم  املتألق  بروميتش  وست 
الرابطة، قبل  الثاني ملسابقة كأس  الدور 
اللقب  حامل  سيتي  مانشسرت  يواجه  أن 
السبت املقبل يف املرحلة الثالثة من الدوري 

املمتاز عىل ملعب »االتحاد«.
عىل  الخناق  يضّيق  لم  كرونكي  أّن  ومع 
فشل  عقب  االنتقاالت  سوق  يف  أرسنال 
الفريق يف التأهل إىل أي مسابقة أوروبية 

مليون  النادي 130  أنفق  بل  املوسم،  هذا 
الخايل  سجلهم  أّن  بيد  اسرتليني،  جنيه 
»بريمريليغ«  من  مرحلتني  بعد  الوفاض 
قلق  يف  الجماهري  ويجعل  باألسوء  ينذر 

عميق حول ما ينتظرهم هذا املوسم.
من  أرسنال  جماهري  غضب  أّن  ويبدو 
أّن  اعتبار  عىل  مضاعفا  سيكون  أرتيتا 
األخري هو العب سابق يف صفوف النادي، 
أوناي  اإلسباني  السابق  املدرب  بخالف 

إيمري.
املناسب  الشخص  أّنه  أرتيتا  اعُترب  لطاملا 
لعب  أن  بعد  اللندني  الفريق  دفة  لقيادة 
بني  فينغر  أرسني  الفرنيس  قيادة  تحت 
يشغل  أن  قبل  و2016،   2011 العامني 

بيب  ملواطنه  مدرب  مساعد  منصب 
غوارديوال يف مانشسرت سيتي.

لفينغر  خلفا  تعيينه  إىل  أرسنال  وسعى 
عام 2018، لكنه اضطر إىل االنتظار حتى 
يتوىل  كي   2019 األول/ديسمرب  كانون 
املهام خلفا إليمري الذي لم ينجح يف ترك 

بصمته.
حّقق أرتيتا بداية واعدة بعد الفوز بكأس 
يف  تشيليس  حساب  عىل   2020 إنكلرتا 
تكن  لم  الالحقة  النتائج  لكّن  ويمبيل 

مشابهة أبداً.
األسباب  بعض  اإلسباني  يضع  قد 
ومنها  املوسم  هذا  الفريق  إلخفاقات 
الكازيت  ألكسندر  الفرنيس  خسارة 

والوافد الجديد بن وايت بسبب إصابتهما 
بكوفيد-19.

وكتب بول كاغامي رئيس رواندا: »علينا 
نربّره.  أو  املتواضع  باملستوى  نقبل  أال 
تحقيق  عىل  قادراً  الفريق  يكون  أن  بد  ال 

الفوز«.
ونتيجة  أرسنال  رعاة  أحد  هي  ورواندا 
عىل  رواندا«  »زوروا  عبارة  تظهر  لذلك 

قمصان الفريق اللندني.
وكان املهاجم السابق للنادي اللندني إيان 
رايت ممتعضاً بوضوح من العرض األخري 

املخيب الذي قدمه أرسنال ضد تشيليس.
»عندما  يس«:  بي  »بي  لقناة  رايت  وقال 
تنظر إىل الطريقة التي لعب فيها تشيليس 
والطريقة التي أّدى فيها )املهاجم الجديد 
روميلو  البلجيكي  لتشيليس  القديم 
ليسوا  أرسنال  العبي  أّن  فإما  لوكاكو(، 
مستعدين، أو أنهم ال يستمعون، أو أنهم 
منهم  يطلبه  ما  تأدية  يستطيعون  ال 

أرتيتا«.
التكتيكات.  هي  ما  أعرف  »ال  وتابع: 

بالنسبة إيل فإّن األمور مخيفة جداً«.
بالعديد  الفائز  كامبل  سول  قال  بدوره، 
من األلقاب مع الغانرز، إن أرتيتا يف أمان 
وقتا  استثمر  النادي  ألّن  اللحظة،  حتى 

وجهدا كبريين الستقدامه.
يخفي  ال  كامبل  السابق  املدافع  أّن  إال 
الدفاع  يف  الصالبة  نقص  من  خشيته 
والوسط، األمر الذي استغله تشيليس عىل 

أكمل وجه.

السابق  إنكلرتا  منتخب  مدافع  ورّصح 
لقناة »سكاي سبورتس« الرياضية: »ُبني 
كرة  من  النوع  هذا  أساس  عىل  أرسنال 

القدم، أي املهاري والصلب«.
وتابع: »أريد أن أرى املزيد من ذلك، أن أرى 

شخصية أقوى«.
طويلة  ملدة  أرسنال  »سعى  وأضاف: 
أّنهم  أعتقد  أرتيتا.  أجل  من  جدا  وطويلة 
ال  لكن  الرجل،  سيحققه  ما  سينتظرون 

شك أّن املهلة الزمنية دائما محدودة«.
السابق  يونايتد  مانشسرت  نجم  ويضع 
بصربه  املعروف  كني،  روي  اإليرلندي 
أو  كالعب،  أيامه  خالل  كان  إن  القليل 
كناقد  الحالية  مهمته  يف  حتى  أو  مدرب 
يف  املخرضمني  الالعبني  عىل  اللوم  فني، 

الفريق.
وقال: »أمنح أرتيتا املزيد من الوقت، يجب 

أن تمنح املدرب وقتاً أطول«.
وأضاف: »يملك أرسنال العديد من الالعبني 
لكنهم  إمكانيات،  يملكون  الذين  الشبان 
ال يزالون إمكانيات وحسب«، أي أنهم لم 
يرتجموا هذه اإلمكانيات يف أرض امللعب.

وأشار كني إىل أّن »أرسنال ال يملك العبني 
مخرضمني بارزين ومهاريني يستطيعون 
الترصف عىل نحو جيد ومساعدة الالعبني 
الشبان«.وتابع: »هناك العبون يف أرسنال 
برواتب ضخمة وال تستطيع استخدامهم 
كما يجب. ال يريدون الرحيل عن أرسنال 
حياة  ولديهم  لندن،  يف  متأقلمون  ألنهم 

مريحة«.

أعمال  »بشدة  بي(  أف  )أل  فرنسا  يف  املحرتفة  القدم  كرة  رابطة  أدانت 
دوري  يف  ومارسيليا  نيس  مباراة  يف  املايض  األحد  حصلت  التي  العنف« 

الدرجة األوىل ما أدى إىل إيقافها.
وقالت الرابطة إن ما حصل »بالغ الخطورة«، كاشفة أّن قرار استئناف 
املباراة بعد اقتحام امللعب من قبل املشجعني واالشتباكات التي حصلت 

بينهم وبني الالعبني وإداريي الناديني، اتخذه محافظ ألب-ماريتيم.
ولم تستأنف مباراة األحد املايض يف املرحلة الثالثة من الدوري ألن العبي 
عىل  دقيقة   90 من  أكثر  بعد  امللعب  أرض  إىل  العودة  رفضوا  مارسيليا 

إيقاف اللقاء.
خلفية  عىل   75 الدقيقة  يف  مارسيليا  وضيفه  نيس  بني  املباراة  ُعلقت 
اقتحام الجماهري البيتية أرض امللعب ومواجهة العب الخصم ديميرتي 

باييت قبل وقوع اشتباكات.
اقتحم  الريفيريا بعدما  الجارين عىل سواحل  املباراة بني  الحكم  وأوقف 
املدرجات  باييت نحو  امللعب عندما رمى  أرض  عدد من مشجعي نيس 
واحدة من الزجاجات البالستيكية التي كانت ترمى عليه يف كل مرة ينفذ 

رضبة ركنية.
أشعل ذلك غضب جماهري أصحاب األرض ما أدى إىل نزول البعض منهم 
اىل أرض امللعب  ملهاجمة باييت، ما دفع الحكم إىل توقيف اللقاء وإرسال 

الالعبني اىل غرف تبديل املالبس.
أدى  ما  امللعب مقابل رفض مارسيليا  أرض  إىل  العودة  نيس عىل  وافق 

إىل تعليق املباراة نهائًيا. وكانت النتيجة تشري إىل تفوق أصحاب األرض 
بهدف دون رد قبل التوقف.

ينهض  أن  قبل  الزجاجات  إحدى  أصابته  بعدما  أرضاً  باييت  سقط 
ويرميها نحو املدرجات. توجه زمياله اإلسباني ألفارو غونزاليس وماتيو 
غيندوزي نحو املدرج الذي رميت منه الزجاجة ملخاطبة الجماهري، قبل 

أن يتوجه إليهم أيًضا الربازييل دانتي قائد نيس ملحاولة تهدئتهم.
وقعت  لكن  الجماهري،  صد  الصفراء  السرتات  ذوي  األمن  رجال  حاول 

العبي  بني  امللعب  من  مختلفة  أماكن  يف  وشجار  باأليادي  اشتباكات 
الفريقني واملشجعني والعاملني.

وكانت النتيجة تشري اىل تفوق نيس بهدف دون رد قبل التوقف سجله 
الدنماركي كاسرب دولربغ .)49( 

وبينما تم فتح تحقيق من قبل مكتب املدعي العام يف نيس، فإّن رابطة 
كرة القدم املحرتفة هي املسؤولة عن فرض عقوبات تأديبية بشأن ما 
القدم  كرة  رابطة  يف  االنضباط  »لجنة  أن  أكدت  وهي  اللقاء،  يف  حصل 

املحرتفة يف فرنسا هي املسؤولة اآلن عن هذا امللف«.
األربعاء،  اليوم  أمامها  للمثول  الناديني  استدعت  التي  اللجنة  وستكون 
نيس  للقضية: سلوك مشجعي  الثالثة  التأديبية  الجوانب  مسؤولة عن 
والذي يمكن أن يؤدي اىل عقوبات بحق النادي )إغالق املدرجات، خصم 
النقاط...(، سلوك أطراف املباراة من العبني وطواقم ومدربني وإداريني 
املباراة )اإلبقاء  املباريات(، وأخرياً مصري  )يواجهون خطر اإليقاف عن 

عىل النتيجة، اعتبار أحد الفريقني خارساً أو استئناف املباراة...(.
يصدر  أن  املتوقع  فمن  القضايا،  من  النوع  لهذا  بالنسبة  عام،  بشكل 
القرار يف غضون أسبوعني أو ثالثة، لكن يمكن إصدار تدابري مؤقتة، مثل 
إغالق املدرجات أو اإليقاف املؤقت.وأدان نيس أول أمس اإلثنني يف بيان 
رمي الزجاجات خالل املباراة لكنه رأى أيضاً بأّن »نقطة التحول« كانت 
»املوقف غري املسؤول للعديد من أعضاء نادي مارسيليا«، يف إشارة عىل 

األرجح إىل رد فعل باييت.

انضـم املهاجم الجزائري الدويل إسـحاق بلفوضيـل إىل نادي هريتا 
برلـني األملانـي قادما مـن هوفنهايم كمـا أعلن األول مـن دون أن 

يكشف عن مدة العقد.
ولـم يلعـب بلفوضيل الذي نشـأ يف صفوف ليون الفرنيس، سـوى 
بعض املباريات يف السـنتني األخريتني وهو يأمل يف إطالق مسـريته 

مجددا يف صفوف فريقه الجديد.
وأشـارت الصحف األملانية إىل أن قيمة انتقال بلفوضيل )29 عاما( 
الذي خاض 17 مباراة دولية وسـجل هدفـني، ُتقّدر بنصف مليون 

يورو.
وقـال بلفوضيل عىل املوقـع الرسـمي لناديه الجديـد: “بعد ثالثة 
مواسـم يف صفـوف هوفنهايـم، أتطلـع إىل تحـد جديد. أنا سـعيد 
لالنضمام إىل صفوف هريتـا برلني. أريد فعال أن أبرهن ما يمكنني 

القيام به وأن أخوض موسما أكثر نجاحا من املوسم املايض !”.

الرياضيالرياضي
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كابل/ متابعة الزوراء:
العدي�د م�ن  ب�دأت  امل�ايض،  األس�بوع 
ع�ى  يظه�رَن  األفغاني�ات  املذيع�ات 
شاشات التلفزيون الخاصة، واألمر كان 
مفاجئ�اً؛ فطالب�ان يف حكمها الس�ابق 
يف التس�عينيات لم تكن تس�مح للنساء 
بالظه�ور يف وس�ائل اإلع�ام، أو حت�ى 
الخ�روج م�ن أج�ل التعليم. كان�ت تلك 
بعض أبرز املشاهد اآلتية من أفغانستان 
إىل العال�م املرتّقب بحرارة م�اذا يحصل 
يف الباد مع انس�حاب الق�وات األجنبية 
وس�قوط كاب�ول بي�د حرك�ة طالبان. 
وبينم�ا كانت طالبان تعل�ن »التزاماتها 
ترّك�ز  التقاري�ر  كان�ت  وتعهداته�ا« 
ع�ى م�ا تقول�ه وم�ا س�تفعله، بينم�ا 
ق�ادة العال�م يرحب�ون ببياناته�ا. لكّن 
املنظمات الحقوقية ظلّت تحذر من فخ 
تصديق الحركة، كونها تس�عى فقط إىل 
اع�رتاف دويل، خصوص�ًا أّن املضايقات 

للصحافيني ازدادت بشكل كبري.
وظه�رت اإلعامية األفغانية ومراس�لة 
قناة »طلوع« حس�يبة أتكبال، ألول مرة 
بعد س�يطرة »طالبان« ع�ى كابول عى 
شاشة التلفزيون، صباح الثاثاء املايض، 
وهي محجبة، لُتبنّي بدورها للمشاهدين 
م�ا تم�ر ب�ه العاصم�ة األفغاني�ة بعد 
س�يطرة الحركة عليها، كما تحدثت مع 
املواطن�ني حول ما يج�ري يف كابول بعد 
س�قوط حكوم�ة أرشف غن�ي، تحديًدا 
حول الوضع اإلقتصادي واألمني. وكان 
الفتاً، استضافة اإلعامية بهشته أرغند، 
ع�ى قناة »طل�وع«، القي�ادي يف حركة 
»طالبان« وعضو فريقها اإلعامي، عبد 
الحق حم�د، ليتحدث عن برامج الحركة 
اإلعامية والثقافية، مشرياً إىل دور املرأة 

يف مستقبل الباد، خصوصاً اإلعامي.
لي�س هذا فحس�ب، ب�ل ب�دأت القنوات 
األفغانية تس�تضيف النس�اء والفتيات 
واإلخباري�ة.  السياس�ية  برامجه�ا  يف 
فاس�تضافت قن�اة »طل�وع« عضوة يف 
الربمل�ان األفغاني فرزان�ه كوجي يف أحد 
الربام�ج السياس�ية، الثاث�اء امل�ايض، 
لتتح�دث ع�ن الوض�ع الح�ايل، منتقدًة 
»طالبان« ومشددًة عى رضورة الحفاظ 
ع�ى اإلنج�ازات والتقدم ال�ذي أحرزته 
املرأة األفغاني�ة، خال عقدين ماضيني، 

بمساعدة املجتمع الدويل.
كان حجاب املذيعات بعد دخول طالبان 
إىل كاب�ول مب�ارشًة س�بباً يف كث�ري من 
التعليقات، وبينها التي تلّقتها مراس�لة 
ورد،  كاريس�ا  الب�اد  يف  إن«  إن  »يس 
والت�ي طاولتها انتق�ادات كبرية لقولها 

إّن عن�ارص طالب�ان يهتف�ون بامل�وت 
للواليات املتحدة األمريكّية لكّنهم يبدون 
ودودي�ن، معت�ربًة ذلك غريباً ج�داً. ولم 
يك�ن اإلعام املح�ي املس�تهدف الوحيد 
م�ن الحركة التي خ�رج متحدثوها عى 
شاشات التلفزة حول العالم، فقد تلّقت 
مراسلة ومذيعة »بي بي يس« اإلخبارية، 
يلدا حكي�م، مكاملة هاتفية من املتحدث 
باس�م »طالبان« سهيل ش�اهني، أثناء 
تقديمه�ا لن�رة األخب�ار ع�ى اله�واء 

مبارشة، فأجرت معه مقابلة. 
لك�ن الصحفي�ة املعروف�ة يف تلفزي�ون 
»آر تي إي« منذ س�ت س�نوات، شابنام 
دوران، ُمنع�ت من ممارس�ة عملها من 
قب�ل الحرك�ة. وقال�ت يف فيدي�و، وهي 
ترتدي الحجاب وتظهر بطاقتها املهنية: 
»ملن يستمع يل، إذا كان العالم يسمعني، 
أرجوكم س�اعدونا ألن حياتنا يف خطر«. 
وأك�دت أنه لم ُيس�مح له�ا بالذهاب إىل 
العمل هذا األسبوع، عى عكس زمائها 
الذك�ور: »لم أتخلَّ عن عم�ي بعد تغيري 
النظام، وذهبت إىل مكتبي، لكن لألسف 
ل�م ُيس�مح يل بالدخ�ول رغ�م إظه�ار 
بطاقت�ي املهني�ة«. وأضاف�ت: »ُس�مح 
يحمل�ون  الذي�ن  الذك�ور  للموظف�ني 
بطاقات مهني�ة بالدخ�ول، لكن قيل يل 
إنني لن أس�تطيع االس�تمرار يف مزاولة 

عمي، ألّن النظام قد تغري«.
املش�هورة  اإلعامي�ة  وأم�س، وصل�ت 
ومذيع�ة التلفزي�ون الوطن�ي خديج�ة 
أمني إىل مدريد العاصمة اإلس�بانية، بعد 
أن منعته�ا »طالب�ان« م�ن الدخ�ول إىل 

التلفزيون الوطني الخميس املايض.
وترى معظ�م الصحفي�ات واإلعاميات 
يف أفغانس�تان أّن أمامهّن خيارين: ترك 
الباد أو ترك املهنة. ويف هذا الصدد، تقول 
اإلعامي�ة وحيده ش�اهكار ل�«العربي 
الجدي�د« إّن الخ�وف والقل�ق يس�ودان 
كل اإلعاميني يف أفغانس�تان، خصوصاً 
النس�اء اللوات�ي عان�ني كث�رًيا بس�بب 
تغريات املش�هد األفغان�ي. واآلن عندما 
ع�ادت طالب�ان إىل الس�احة، مع رىض 

املجتم�ع الدويل عى التعامل معها، عليه 
أن يرغمه�ا عى إعطاء امل�رأة األفغانية 
حقه�ا يف جميع املج�االت، ومنها العمل 

يف الصحافة.
كما تذكر شاهكار أن القضية أكرب مما 
نتص�ور، وتضي�ف: »كصحفي�ة عملت 
عق�دا م�ن الزمن م�ن أجل اإلس�هام يف 
مس�تقبل الب�اد، ورفع�ت ص�وت املرأة 
وغّط�ت مش�اكل يواجهه�ا املجتمع... 
اآلن وبعد كل هذا العمل، أجلس يف منزيل 
بع�د س�يطرة طالب�ان. إنه محب�ط لنا 
ولجميع النساء اللواتي عملن يف وسائل 
اإلع�ام، لقد ذهبت كل جهودنا وتقدمنا 
الذي أحرزناه خ�ال عقدين من الزمن، 
كل ذل�ك ذه�ب هب�اًء منث�وًرا وعدنا إىل 
املرب�ع األول«، مطالب�ًة املجتم�ع الدويل 
واملهتمني بشؤون النساء عموما وبشأن 

الصحافي�ات عى وج�ه الخصوص بأن 
يهتموا بالقضي�ة وأال يعرتفوا بحكومة 

طالبان.
م�ن جانبها، تق�ول اإلعامي�ة فريوزه 
عزي�زي يف حديث له�ا م�ع ال�«العربي 
الجدي�د«: »إنن�ا نعيش يف حالة نفس�ية 
س�يئة، ال ندري كي�ف س�يكون تعامل 
طالب�ان معنا، إذ ال نس�تطيع أن نعتمد 
عى بعض الترصيح�ات الرباقة وبعض 
األم�ور الروتينية التي ق�د يكون هدفها 

إرض�اء العال�م وف�رض نفس�ها ع�ى 
تتاب�ع:  واألفغان�ي«.  ال�دويل  املجتم�ع 
»املؤس�ف أيضاً تعامل املجتم�ع الدويل، 
عليه أن يقف يف وجه طالبان وأال يرتكها 
تفع�ل م�ا تري�د. نع�م، إننا مس�تعدات 
ألن نقب�ل تغي�ريات معين�ة، كالحجاب، 
فاملجتمع األفغاني كان وما زال مجتمعا 
إس�اميا، غري أن الحركة يف التسعينيات 
مارس�ت ضغوطاً كبرية ع�ى املرأة ولم 

تسمح لها بالعمل«.
ول�م يكن ح�ال املرأة خ�ال الحكومات 
الس�ابقة مثالياً، عى الرغ�م من كل ما 
أنفقه املجتمع الدويل عموما واملؤسسات 
املعنية خصوصاً من أم�وال باهظة من 
أجل تحس�ني حالة اإلعامي�ني عموما، 
والصحافي�ات ع�ى وج�ه الخص�وص. 
فوض�ع الصحافي�ات يف أفغانس�تان لم 
يك�ن جي�دا والتقدم املنش�ود لم يحصل 
طيل�ة العقدين املاضي�ني. فهناك أقاليم 
أفغانية بكاملها، ال تزاول فيها النس�اء 
مهنة الصحافة ألس�باب مختلفة. فعى 
س�بيل املثال، إقلي�م خوس�ت الجنوبي 
ال�ذي يع�د م�ن األقالي�م الت�ي تطورت 

فيها الحال�ة التعليمية والثقافية للمرأة 
األفغانية، لم تك�ن فيه صحافية واحدة 
تعم�ل، ع�ى الرغ�م م�ن وج�ود أرب�ع 
محط�ات تلفزيوني�ة و12 إذاعة محلية 
تعم�ل يف اإلقلي�م وحده. وتع�د األعراف 
القبلية املتجذرة والوضع الثقايف يف الباد 
من أه�م العقبات يف وج�ه الصحافيات 
يف ه�ذا اإلقلي�م ويف األقالي�م الجنوبي�ة 

عموماً. 
يف مس�اء ي�وم الثاث�اء امل�ايض، خ�رج 
الناط�ق باس�م »طالب�ان« ذبي�ح الل�ه 
مجاه�د، يف أول مؤتم�ر صحف�ي أم�ام 
عدس�ات الكام�ريات، ليؤّك�د أّن حركة 
طالب�ان س�تمنح النس�اء حقوقه�ّن يف 
إط�ار الريع�ة اإلس�امية. تعليق كان 
مجاه�د قد اس�تبقه بتس�جيل صوتي، 
قبيل دخول الحركة إىل كابول، يؤكد فيه 
توفري الحماية واألمن لإلعاميني، وعدم 
خل�ق عقب�ات. كم�ا أك�د أّن »طالبان« 
عقدت لق�اءات مع اإلعاميني يف كل من 
نيمروز، وجوزج�ان، ورسبل، و قندوز، 
وتخار، وبدخشان، وس�منغان، وفراه، 
وغزنه، وش�جعتهم ع�ى العمل رشيطة 
الحياد وعدم االنحياز إىل أي جهة، نافيا 
أن تك�ون الحركة قد قامت بماحقة أي 

إعام يف أي بقعة من أفغانستان. 
ويف حديث ملنظمة »مراسلون با حدود«، 
تعّهد مجاهد، بعدم اضطهاد الصحفيني 
يف أفغانستان، والسماح للنساء بمواصلة 

عمله�ن يف وس�ائل اإلع�ام. ونق�ل عن 
مجاهد قوله يف ح�وار أجري معه األحد 
قبل املايض: »سنحرتم حرية الصحافة، 
ألن التقاري�ر اإلعامية س�تكون مفيدة 
للمجتمع وستس�هم يف تصحيح أخطاء 
القادة«. وأكد املتحدث باس�م »طالبان« 
أن »الصحفي�ني العاملني لصالح الدولة 
أو لصال�ح مؤسس�ات إعامي�ة خاصة 
ليس�وا مجرمني ولن يحاك�م أي منهم. 
برأينا، هؤالء الصحفي�ون هم مدنيون، 
وع�اوة عى ذل�ك هم ش�بان موهوبون 
يش�ّكلون مصدر غنى لنا«. ولدى سؤاله 
عن مصري الصحفي�ات، أكد مجاهد أنه 
سُيس�مح لهّن بمواصلة العمل رشيطة 
وضعهن الحجاب أو غطاء للشعر. وقال 
إنه يف انتظار وضع »إطار قانوني« لهذا 
األمر يتع�نيّ عليهن »مازم�ة منازلهن 
من دون توتر أو خ�وف«. وتابع: »أؤكد 

لهن أّنهن سيعدن إىل عملهن«.
حري�ة  باح�رتام  طالب�ان  تعه�دت      
الصحاف�ة وع�دم اضطه�اد الصحفيني 
لكن املضايق�ات بحّقهم ب�دأت برسعة 
وازدادت، فيم�ا يس�يطر عليه�م الرعب 

والخوف.
لكّن التزامات طالبان رسعان ما ظهرت 
حقيقته�ا، خال األس�بوع املايض، مع 
خ�روج تقاري�ر تؤكد ماحق�ة طالبان 
واملطالب�ات  وخوفه�م،  لإلعامي�ني، 
بإجائه�م، كم�ا من�ع صحفي�ني م�ن 
العم�ل. فف�ي الي�وم الت�ايل لن�ر بيان 
»مراس�لون با ح�دود«، قال�ت منظمة 
»لجن�ة حماي�ة الصحفي�ني« إّن�ه وفًقا 
ملراس�لني وممثلني لوس�ائل إعام، دهم 
مس�لحو طالب�ان من�ازل أربع�ة ع�ى 
األق�ل م�ن العامل�ني يف مج�ال اإلع�ام 
يف الب�اد بمن فيه�م ثاث�ة موظفني يف 
اإلذاعة العامة األملانية »دويتشه فيله«. 
وأوضح�ت أنه�ا تحقق أيض�ا يف تقارير 
تفي�د ب�أن مس�لحي طالب�ان رضب�وا 
صحفَيني عى األق�ل يف مدينة جال آباد 
يف رشق الباد أثناء تغطيتهما احتجاجا 
ع�ى اس�تياء الحرك�ة عى الس�لطة يف 
أفغانس�تان. وش�ددت، األربعاء املايض، 
أّن عى »طالب�ان« التوقف عن مهاجمة 
الصحفيني الذين يغطون عملية استياء 
الحرك�ة ع�ى الس�لطة يف أفغانس�تان 

والسماح لهم بالعمل بحرية.
ويوم الخميس املايض، أعلنت »دويتشه 
فيل�ه« أّن حركة طالبان أطلق�ت النار، 
فقتل�ت أح�د أف�راد عائل�ة مراس�ل لها 
يف أفغانس�تان، وأصاب�ت ف�رًدا آخر من 
العائل�ة بج�روح خط�رية. وأضافت أّن 

مقاتي »طالبان« يبحثون عن مراسلها 
ويفتش�ون منازل يف غرب أفغانس�تان، 
مش�ريًة إىل أن أف�راد العائل�ة اآلخري�ن 
تمكن�وا من الف�رار. وذكرت »دويتش�ه 
فيله« أن املراسل نفسه، الذي لم تكشف 
عن هويته، موجود يف أملانيا، حيث يعمل 

أيضاً.
ودان املدي�ر الع�ام ل� »دويتش�ه فيله« 
بي�رت ليمب�ورغ، عملي�ة القت�ل بش�دة، 
قائاً: »قتل فرد يف عائلة أحد مراس�لينا 
عى يد طالبان أمر مأس�اوي، وال يمكن 
تصديق�ه، ودليل ع�ى الخطر الوش�يك 
الذي يتع�رض له مراس�لونا وعائاتهم 
يف أفغانس�تان«. وأضاف: »من الواضح 
أن طالبان تجري عمليات بحث منظمة 
ع�ن الصحفي�ني يف كاب�ول والوالي�ات، 
الوق�ت ينف�د«. كم�ا أك�د ليمب�ورغ أن 
منازل ثاثة مراس�لني آخرين عى األقل 
من »دويتش�ه فيله« تعرضت للتفتيش 
عى ي�د »طالبان« يف أفغانس�تان، خال 

األيام واألسابيع املاضية.
واإلثنني، داهم مس�لحو طالب�ان منزل 
التلفزي�ون املحي »انع�كاس«،  رئي�س 

وص�ادروا ث�اث س�يارات وكمبيوترات 
تابع�ة للتلفزي�ون، بعد تفتي�ش املنزل 
بكامله. وق�ال رئيس املحط�ة املهندس 
زملي لوس�ائل إعام محلية، إّن مسلحي 
طالب�ان داهموا منزله الواقع يف منطقة 
أرزان قيم�ت يف العاصم�ة كابول، حيث 
ل�م يكن موج�وداً، موضحاً أن�ه تواصل 
فوراً مع مس�ؤول األم�ن يف املنطقة من 
طالبان، وهو سارع إىل الذهاب إىل املنزل 
ال�ذي ُيداَه�م، لكنه الحقاً أخ�رب زملي أّن 
»الذي�ن ج�اؤوا ملداهم�ة املن�زل كان�وا 

أقوياء ولم يصغوا إىل ما قاله«.
وقال »االتحاد ال�دويل للصحفيني«، يوم 
الجمع�ة امل�ايض، إن »الذع�ر والخوف« 
يسودان بني الصحفيني األفغان خصوصاً 
النس�اء، مش�رياً إىل أن�ه تلق�ى »مئ�ات 
طلب�ات املس�اعدة« م�ن متخصصني يف 
مج�ال اإلع�ام يف أفغانس�تان. وحذرت 
املنظم�ة الدولية، التي أنش�أت صندوقاً 
خاصا ملس�اعدة هؤالء، من أن »مراقبة 
االتح�اد الدويل للصحافي�ني للوضع عى 
للحص�ول  الكث�رية  والطلب�ات  األرض، 
عى دعم طارئ، تكش�ف ع�ن حالة من 
الذعر والخ�وف، داخل مجتم�ع اإلعام 

األفغاني«.
وقال نائب األمني العام ل�«االتحاد الدويل 
للصحفي�ني« جرييم�ي دي�ر، يف بي�ان: 
»تلقين�ا املئ�ات م�ن طلبات املس�اعدة، 
إم�ا لإلج�اء، أو ملس�اعدة َم�ن انتقلوا 
م�ن مقاطع�ة أفغاني�ة إىل أخ�رى هرباً 
من التهدي�دات«. وأضاف: »الصحفيات 
ُيمنع�ن م�ن العم�ل«، وبعض وس�ائل 
اإلعام »اضطرت إىل اإلغاق«. أما الذين 
يحاولون تأدي�ة عملهم، فه�م يفعلون 
ذلك »يف ظل التهديد« و«يجدون أنفسهم 
مقّيدين بش�دة يف م�ا يمكنهم تغطيته« 
وفقاً له. وقال إنه رغم »الدعاية القائلة 
انتق�ام م�ن جان�ب  أي  بع�دم وج�ود 
طالبان، إال أن هناك تقارير عن عمليات 
تفتيش ملنازل صحفيني وتهديدات لكثري 
منهم«. وتابع دير أن »املناقشات جارية 
مع طالبان، ملحاولة فهم ما الذي تعنيه 
إعاناُتهم بش�أن عمل وس�ائل اإلعام: 
م�ا هي املواضي�ع املحظ�ورة؟ وما هي 
الصور التي يمك�ن نرها؟ وهل يمكن 

للمرأة أن تعمل؟«.
يف أفغانس�تان ثمان�ي وكاالت أنباء عى 
األق�ل، و52 محط�ة تلفزيوني�ة، و165 
محط�ة إذاعي�ة، و190 دار ن�ر، وفق 
م�ا أوردت« مراس�لون با ح�دود« نقاً 
ع�ن بيان�ات »االتحاد األفغان�ي لإلعام 
والصحفيني«. وهن�اك، ما مجموعه 12 
ألف صحف�ي. وإب�ان حك�م »طالبان« 
ألفغانس�تان بني عامي 1996 و2001، 
حظرت وسائل اإلعام، باستثناء محطة 
»صوت الريع�ة« اإلذاعية التي اقترص 
بثها ع�ى الدعاية السياس�ية والربامج 

الدينية.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أثار قرار الحكومة الليبية بإس�ناد 
اإلع�ام  إلدارة  واس�عة  س�لطات 
منظم�ات  مخ�اوف  واالتص�ال، 
وهيئات حقوقي�ة محلية ودولية، 
بس�بب “ع�دم مراعات�ه للمعايري 
املؤسس�ات  واقتس�ام  الدولي�ة”، 
اإلعامي�ة العمومي�ة ب�ني جهات 

حكومية مختلفة.
املدني�ة،  املنظم�ات  وطالب�ت 
رئي�س حكوم�ة الوح�دة الوطنية 
عبدالحمي�د الدبيب�ة بالرتاجع عن 

القرار رقم 301 لسنة 2021.
وقال�ت املنظم�ة الليبي�ة لإلع�ام 
 ،19 امل�ادة  ومنظم�ة  املس�تقل، 
للصحاف�ة  الليبي�ة  واملؤسس�ة 
االس�تقصائية – ليفيج، وش�بكة 
أص�وات لإلع�ام، إن الق�رار رق�م 
301 لع�ام 2021 املتعل�ق بتقرير 
بعض األحكام يف شأن إدارة اإلعام 
واالتص�ال “يمث�ل خط�را حقيقيا 
عى حري�ة واس�تقالية اإلعام يف 
ليبيا، ومن شأنه أن يزيد من تأثري 
الحكوم�ة ع�ى املش�هد اإلعامي 
اإلع�ام  حري�ة  ويه�دد  بأكمل�ه 

والتعددية يف الباد”.
ونص�ت امل�ادة األوىل م�ن الق�رار 
ع�ى تغيري تس�مية إدارة التواصل 
واإلع�ام إىل إدارة اإلعام واالتصال 

الحكومي.

وت�م منحه�ا صاحي�ات واس�عة 
بمقت�ى امل�ادة 2 كاإلرشاف عى 
وس�ائل اإلعام املختلفة، ومتابعة 
ع�ى  املنش�ور  املحت�وى  ج�ودة 
جمي�ع وس�ائل اإلعام املس�موع 
التاب�ع ملجلس  واملق�روء واملرئ�ي 
تنفي�ذ  ع�ى  واإلرشاف  ال�وزراء، 
للعاملني  التدري�ب  خطط وبرامج 
يف جمي�ع وس�ائل اإلع�ام التابعة 
ملجلس ال�وزراء، وإبرام التعاقدات 
الفضائي�ة  بال�رتددات  الخاص�ة 
واق�رتاح مدي�ري وس�ائل اإلعام 
التابع�ة ملجلس ال�وزراء، وتنظيم 

من�ح الرتاخي�ص إلنش�اء جمي�ع 
أش�كال وس�ائل اإلع�ام، وتنظيم 
عمل مكاتب القنوات التي تبث من 

الخارج.
 ومن ش�أن تطبيق ه�ذا القرار أن 
يخلق ازدواجية يف تطبيق القانون، 
حي�ث س�تخضع وس�ائل اإلع�ام 
التابعة ملجلس ال�وزراء إىل معايري 
مختلف�ة ع�ن تل�ك املعم�ول به�ا 
بالنس�بة إىل بقية وس�ائل اإلعام 
الخاضعة لجهات حكومية أخرى، 
األمر الذي يمكن أن يزيد من تدهور 
املش�هد اإلعام�ي وع�دم وض�وح 

اإلطار القانوني والتنظيمي.
غ�ري  املنظم�ات  ان  اىل  يش�ار 
والدولي�ة  الوطني�ة  الحكومي�ة 
املوقعة عى هذه الرس�الة، اعربت 
عن قلقه�ا البال�غ إزاء القرار رقم 
ع�ن  الص�ادر  لس�نة2021   116
مجلس الوزراء يف 15 جوان 2021 
واملٌتعل�ق بح�ل وإلغ�اء املؤسس�ة 
س�لطة  ونق�ل  لإلع�ام،  الليبي�ة 
إرشاف وسائل اإلعام العامة لست 
جه�ات حكومية دون أدنى احرتام 
للمعايري املتعلقة بحس�ن حوكمة 

اإلعام العام وبحرية التعبري.

منظماتن�ا  وأوص�ت  س�بق  لق�د 
القانوني�ة  الوضعي�ة  بإص�اح 
الليبي�ة  للمؤسس�ة  والهيكلي�ة 
لإلعام وتعزيز دورها كمؤسس�ة 
مس�تقلة ترف عى قطاع االعام 
العام، منوط به�ا منح الرتاخيص 
وتنظيم البث اإلذاعي والتلفزيوني 
ورص�د املخالف�ات املهني�ة، بم�ا 
املؤسس�ات  اس�تقالية  يضم�ن 
اإلعامي�ة التي ت�رف عليها من 
ناحية، ويس�اهم يف تحسني أدائها 
لضمان حق الليبيني  يف إعام نزيه 

ومحايد من  ناحية أخرى.
ويف الوقت ال�ذي كنا ننتظر فيه أن 
تتم مراجعة القرار املتعلق بإنشاء 
املؤسسة الليبية لإلعام إلصاحها 
من خ�ال تش�كيل مجل�س إدارة 
باالس�تقالية  أعض�اؤه  يتمت�ع 
ه�ذه  إلدارة  والنزاه�ة  واملهني�ة 
املؤسس�ة، ت�م اتخاذ ق�رار بحلها 
وإلغائه�ا تمام�ا وإحال�ة س�لطة 
اإلرشاف عى وس�ائل اإلعام العام 
إىل جهات حكومية متعددة، وهو ما 
يمكن أن يفاقم س�يطرة الحكومة 
عى االعام العام والتدخل يف خطه 
التحري�ري واملضام�ني اإلعامي�ة 
لحري�ة  رضب  يف  ينتجه�ا  الت�ي 
االعام العام واس�تقاليته، بضعة 
أشهر قبل موعد االنتخابات املزمع 

تنظيمها آخر هذه السنة.

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

إعالميات يظهرن على الشاشات لكّن أخريات منعن من العمل

رعب حياصر صحفيي افغانستان.. اما ترك املهنة أو البالد

الرئيس اجلزائري يوجه احلكومة بإنهاء 
الوضع الغامض للقنوات املستقلة

ليبيا.. قرار جديد يكرس تشتت إدارة وسائل اإلعالم وخيلق ازدواجية يف تطبيق القانون

طالبان تداهم منزل رئيس التلفزيون احمللي »انعكاس« يف كابل

الجزائر/ متابعة الزوراء:
كلّ�ف الرئيس الجزائ�ري عبد املجي�د تبون، الحكوم�ة، ب�رورة اإلرساع يف الوضع 
القانوني للقطاع الس�معي البرصي يف الجزائر، وتس�وية »الوضعية املريبة للقنوات 
التلفزيونية العاملة يف الجزائر«، بعد أكثر من تس�ع س�نوات من العمل بطريقة غري 

قانونية.
وأس�دى الرئيس تبون، خال اجتماع مجلس الوزراء، ماحظات لوزير االتصال عمار 
بلحيمر تتعلق بالتعجيل بإصاح اإلطار التريعي الخاص بالس�معي البرصي، وكذا 
إص�دار دفرت الروط الذي ينظم عمل القن�وات، و«يؤطر االلتزامات العامة يف مجال 
احرتام الحريات األساس�ية ومتطلبات التس�يري الديمقراطي للمجتمع، والرورات 
الت�ي تف�رض املحافظة عى األمن العام، مع تنظيم اس�تغال خدم�ات البث اإلذاعي 

والتلفزيوني«.
وكان الرئي�س تبون ق�د وعد، خال االنتخابات الرئاس�ية يف ديس�مرب/كانون األول 
2019،  بتس�وية عاجل�ة لوضعية قطاع الس�معي البرصي يف الجزائ�ر، حيث تعمل 
القنوات واإلذاعات املس�تقلة بطريق�ة غري قانونية، وغري معتم�دة كقنوات محلية، 
وغري مرخص لها كقنوات أجنبية، بسبب عدم استكمال تدابري قانون اإلعام الصادر 
عام 2012، وقانون الس�معي البرصي الصادر يف إبريل/نيس�ان 2014، حيث لم يتم 

نر دفرت الروط الذي ينظم عمل القنوات وطرق حصولها عى الرتخيص.
ويعتق�د مراقبون أّن الس�لطة السياس�ية تعم�دت اإلبقاء عى ه�ذا الوضع، لضمان 
سيطرتها عى خط االفتتاحي )التحريري( للقنوات التلفزيونية، ومنعها من الخروج 
عن خط السلطة، حيث يكون من السهل بالنسبة للسلطة غلق أي قناة لعدم حصولها 
ع�ى أي ترخيص بالعمل يف الباد. وس�بق أن تعرّضت عدة قن�وات للغلق، ك�«الخرب« 

و«الوطن« وأخريًا قناة »لينا«، كما تم إنذار عدة قنوات .
وتنش�ط يف الجزائ�ر، يف الوق�ت الحايل، أكثر م�ن 20 قناة تلفزيونية، ال تحوز س�وى 
خمس�ة منها ع�ى ترخيص إداري بالعمل م�ن وزارة االتصال. بينم�ا ينص القانون 
عى أن تتوىل الس�لطة املستقلة للس�معي البرصي إصدار رخص العمل وسحبها من 
القنوات املستقلة، وكذا مراقبة مضمون ما تبثه القنوات وتعديله وإنذارها بشأن أية 

خروقات يف املجال.  
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كابل/ متابعة الزوراء:
داه�م مس�لحو طالب�ان من�زل رئي�س 
التلفزي�ون املحي »انع�كاس«، وصادروا 
تابع�ة  وكمبيوت�رات  س�يارات  ث�اث 

للتلفزيون، بعد تفتي�ش املن�زل بكامل�ه.
وكان�ت محطة »انع�كاس« تبّث نراتها 
يف رشق الب�اد من�ذ ع�دة أع�وام، لكنه�ا 
أوقفت أعمالها منذ أيام بسبب التهديدات 

األمنية.

وقال رئيس املحطة املهندس زملي لوسائل 
إعام محلية، إّن مسلحي طالبان داهموا 
منزل�ه الواق�ع يف منطق�ة أرزان قيمت يف 
العاصمة كابول، حي�ث لم يكن موجوداً، 
موضح�اً أن�ه تواص�ل فوراً مع مس�ؤول 
األمن يف املنطقة من طالبان، وهو س�ارع 
إىل الذه�اب إىل املن�زل الذي ُيداَه�م، لكنه 
الحقاً أخرب زملي أّن »الذين جاؤوا ملداهمة 
املن�زل كان�وا أقوياء ول�م يصغ�وا إىل ما 

قاله«.
وأكد زملي أن مسلحي طالبان فتشوا املنزل 
كل�ه، وداهموا البيت مرت�ني، موضحاً أنه 
يعيش مع أف�راد أرسته يف مكان مجهول 
يف كابول، ويطلب من املؤسس�ات املعنية 

دولياً ومحلياً أن تهتم بوضع اإلعامي�ني.
من طرفها، أدانت نقابات الصحافيني هذا 
العم�ل وكل ما يجري يف ح�ق اإلعاميني، 
مؤك�دًة أن طالبان ه�ي التي قامت بهذه 

العملي�ة، بينما األخرية ل�م تعلق لحد اآلن 
عى هذا التطور.

وكان الناط�ق باس�م طالب�ان، ذبيح الله 
مجاه�د، ق�د أعل�ن قب�ل يومني تش�كيل 
لجن�ة من ثاثة أش�خاص، م�ن عضو يف 
وزارة اإلعام وعضو يف نقابات اإلعاميني 
وعضو يف األمن األفغاني »من أجل تسهيل 
األمور لإلعاميني واإلرشاف عى عملهم«، 

وتعهد بعدم اضطهاد الصحفيني. 

االحتاد الدولي للصحفيني: الذعر واخلوف يسودان بني الصحفيني األفغان خصوصاً النساء 

  يف أفغانستان مثاني وكاالت أنباء على األقل و52 حمطة 
تلفزيونية و165 حمطة إذاعية و190 دار نشر و 12 ألف صحفي



    الش�ك أن الكث�ر م�ن الن�اس من 
يرب�ط فكرة اإلرهاب بمجرد س�ماع 
أن  املس�ألة  وكأن  بالدي�ن  الكلم�ة 
الداللة الذهنية ب�ن اإلرهاب وأثرها 
النفيس ال تنرصف إىل ملحدود تكويني 
ه�و الدين والعقي�دة ، ه�ذا الرتابط 
نشأ خاصة يف املجتمعات التي عانت 
من التطرف والعدائية ومنهج القتل 
والتخريب املتعمد واملنظم بأسباب يف 
الغالب مع شيوع الكلمة يف القاموس 
اليوم�ي املتداول وخرج�ت بذلك من 
إطارها الحقيقي لتلتصق بفعل حث 
فع�ي ع�ى أن يك�ون املن�رصف الال 
شعوري ملفهوم اإلرهاب هنا يف دائرة 
املرتهن العقائ�دي ،لنصل باألخر أن 
الدين ليس فقط أفيون للش�عوب بل 
فروس قاتل السالم والحياة الذي ال 
بد من العمل عى مكافحته واجتثاثه 
من الوجود إذ أردنا أن نعيش للحياة 

كما ينبغي .
الش�خيص  ال�رأي  مضم�ون  يف      
هن�اك وهم وإيهام وخل�ط وتدليس 
يف موضوعي�ة اإلره�اب منذ اللحظة 
التي ج�رت فيه�ا التس�مية والحقا 
العمل عى شيوع الداللة وزرع فكرة 
املعن�ى االن�رصايف دون أن نع�رتض 
حتى عى ما يس�وق إلينا عى أنه كل 
الحقيق�ة ، اإلره�اب لغ�ة ومفهوما 
ديني�ا ورد يف الق�رآن الكري�م يف آية 
وأع�دوا لم ولن يدل بصورة أو أخرى 
عى ما يش�اع م�ن ظاهرة وس�لوك 
غ�ر س�وي ومنح�رف ومدم�ر من 
أشكال املمارسة التي تخرج اإلنسان 

الطبيعي من دائرة السوية واالعتدال 
إىل دائ�رة فعل التوح�ش والحيوانية 
الس�بعية الهمجي�ة ، اإلره�اب م�ن 
العلمي�ة والعملي�ة  الق�راءة  خ�الل 
القصدية التي جاءت يف سياق تدبر 
اس�تباقي ذكرت�ه اآلي�ة يتعل�ق بما 
يس�مى الي�وم بالتداب�ر االحرتازية 
الردعية التي تس�بق الفعل العمي يف 
املواجه�ة وال تتعدى يف أثرها النفيس 
معن�ى الخوف ال�رادع م�ن حصول 
املواجه�ة ، فالدالل�ة ال تعن�ي القتل 
والتخري�ب والصدام بل هي وس�يلة 
نفس�ية ذهني�ة مانع�ة ورادعة من 
حصول ذلك ،والدليل تكملة الس�ياق 
اإلقرائ�ي القص�دي يف نتيج�ة ه�ذا 
الرتهي�ب ومع اس�تخدام مش�تقات 
الفعل رهب الواردة يف الكتاب املجيد 

مثل الرهبة والرغبة يف العبادة .
    لق�د عالج القرآن الكريم موضوع 
وال�ذي م�ن  الع�دو  املواجه�ة م�ع 
املفرتض وحسب السياقات القرآنية 
الت�ي يؤكد عليه�ا يف تعري�ف العدو 
والتي تنحرص يف كل شخص أو فكر 
أو محاول�ة ما ته�دف إىل إلغاء خيار 
اإلنس�ان يف أن تك�ون ل�ه عقيدة ما 
ودي�ن ما ، عى أن احرتام هذا الخيار 
مرتبط بالس�الم وبالتايل الدفاع عن 
الس�الم هو بتوفر عن�رص الحماية 
له م�ن عبث اإلنس�ان حينم�ا يقرر 
أن يك�ون عدوا له ، عدوا يس�عى إىل 
نس�ف العالقة الطبيعي�ة التي يجب 
أن تحك�م وتنظم الوجود اإلنس�اني 
يف الواق�ع الوج�ودي بقاعدت�ي لكم 
دينك�م ويل دين وقاع�دة ال رضر وال 
رضار ، إن تفعي�ل هاتن القاعدتن 
ال تخ�رج أبدا عن س�عي املجتمعات 
املع�ارصة الي�وم والتي تع�ي أهمية 
الق�وة يف حف�ظ التوازن ال�رادع من 
انتهاك قانون السالم العاملي ومنهج 
معتم�د ومتعاظ�م تدرك�ه العق�ول 
وتس�عى لتثبيت أركان�ه وهو واحدا 
من أهم وسائل حفظ األمن والعيش 
عى الكرة األرضية ،فلماذا يس�تنكر 
اإلنس�ان العاقل س�عي الق�رآن عى 

وضع قواعد لحماية عنرص الس�الم 
بالقوة دون أن يس�مح أيضا وبشدة 
باس�تخدام الق�وة ذاته�ا كحامي�ة 
الس�الم لالعت�داء ع�ى االخ�ر بنص 
واضح ورصيح ومب�ارش وحدي )ال 
تعت�دوا إن الل�ه ال يح�ب املعتدين (

وأعت�دوا عليه�م بمث�ل م�ا أعت�دوا 
عليكم(ومحذرا من الطغيان والتمرد 

عى فرض السالم واألمن الكوني .
    هن�ا يخرج مفه�وم اإلرهاب الذي 
استخدم كثرا وطويال عى أنه الرديف 
أو البدي�ل ملعن�ى اإلفس�اد يف األرض 
وهي الداللة املعنوية األكثر ش�موال 
وتغطية واستيعاب لكل أوجه العنف 
وامل�وت والقتل والتدم�ر والتخريب 
ورضب املجتم�ع يف صمي�م حركته 
التوازنية التي ينتج منها ومن خاللها 
كل االنحراف والتطرف املتبادل الذي 
يعصف وعصف وحطم حلم اإلنسان 
بتعمر األرض واستعمارها وإشاعة 
مفه�وم التعارف وتب�ادل الفرص يف 
مس�عى مش�رتك وتكام�ي حقيقي 
يهدف لبلوغ الكماالت البرشية سواء 
بالعلم واملعرف�ة أو النظم األخالقية 
والحضاري�ة الت�ي تق�ود للتحوالت 
اإليجابي�ة الك�رى الت�ي أرادها الله 
أن تكون م�ن خالل حركة الدين بن 
اإلنسان واإلنسان عى قاعدة املعيار 
األس�ايس وهو الخرية واألحس�نية 
والف�وز بالس�عادة التي ه�ي هدف 
واألف�كار  التنظيم�ات  كل  وغائي�ة 
وال�رؤى البرشي�ة منذ ب�دء الخليقة 

ولليوم .
    وعودة ملفهوم اإلرهاب كمصطلح 
وليس كداللة والتي يجب العمل عى 
إش�اعة املفه�وم الحقيق�ي له وهو 
الفس�اد واإلفس�اد املمنهج واملنظم 
والذي هو يف الواقع ليس فقط ظاهرة 
ناشئة عن قراءة ما لفكر ما وبالتايل 
محاربة هذا الفكر هو السبيل األمثل 
ملكافحة اإلرهاب ،أوال ما يعرف اليوم 
بظاهرة اإلرهاب هو باألساس نتاج 
س�لوك إنس�اني بامتياز ناش�ئ عن 
وعي حقيق�ي يبدو للقارئ أنه وعي 

م�راد ومخت�ار ولي�س كم�ا يرصح 
لرغب�ات  اس�تجابة  أن�ه  الكث�رون 
خ�ارج م�دركات الوع�ي الطبيع�ي 
اإلنس�اني من خالل ما يعرف بغسل 
األدمغ�ة مث�ال وباس�تخدام عقاقر 
وأدوي�ة تثب�ط عم�ل الوعي امل�راد ، 
ق�د تكون ه�ذه واحدة من وس�ائل 
عدة ترتب�ط باملنفذ ولكنها ال ترتبط 
باملنشئ واملصدر للظاهرة واملخطط 
لها واملس�وق ،وحتى غالب املنفذين 
لهذا الس�لوك عندما يب�دأ يف االفتنان 
واالنس�ياق  التط�رف  بفك�ر  األويل 
وراء دعايات�ه تحت تأث�رات جملة 
كبرة من األس�باب والعل�ل ال يغيب 
الوعي املراد عن الحضور والفعل ،إن 
الدوافع العقلية ربما هي التي تحفز 
الدواف�ع النفس�ية األنانية لتنس�اق 
نح�و االنغم�اس بش�كل متطرف يف 
ق�راءة أو إيمان بقراءة م�ا ليتحول 
فيها اإلنس�ان من كائ�ن مدافع عن 

الوجود إىل كائن مفسد وهدام .
    كان�ت الفك�رة األوىل واألساس�ية 
ملن زرع بذرة الفس�اد واإلفساد هي 
اس�تغالل امليول النفسية وعمد عى 
إثارة نوازع القوة النفس�ية الحسية 
وصوال للتأث�ر عى وعي األنا الذاتية 
وتضخيمه�ا ودفعه�ا باتج�اه قرار 

أصيل وشخيص وهو االعتزاز بفكرة 
األن�ا الس�وبر ، األنا الت�ي هي الحق 
وغرها الباطل ، لذا ركز إبليس مثال 
يف الرواي�ة الديني�ة عى ه�ذا الوعي 
املصن�ع واملدفوع ل�ه مرتن مرة من 
خالل املقارنة بن النار والطن ومرة 
من خ�الل نصيحت�ه آلدم ه�ل أدلك 
عى ش�جرة الخلد وملك ال يبى ، لقد 
خاطب الغريزة النفسية التي تعظم 
الشعور بالنش�وة واالنتصار ،شعور 
األن�ا أنها أكتش�ف الحقيقة الكاملة 
والت�ي أراد الل�ه تغييبه�ا لس�بب أو 
لعلة ما ، هنا االنتصار معنون للبرش 
ضد الل�ه ، للحق ال�ذي يمثله إبليس 
وللباط�ل الذي يمثل�ه الله حن منع 

عن آدم شجرة الخلد .
    املنظمة اإلرهابية اإلفسادية اليوم 
تش�تغل ع�ى فع�ل العام�ل النفيس 
وتث�ره الح�اد واالنفعايل ع�ى قوة 
األن�ا املتضخمة ،األن�ا التي حدودها 
أن تك�ون مميزة ومتفوقة وصاحبة 
الح�ق املطل�ق والتي يج�ب أن تبقى 
استنادا لقانون البقاء ملن بيده الحق 
،وع�ى غرها أما الخضوع لحق األنا 
واالضمحالل فيها أو الفناء ، ال خيار 
ثال�ث بن الذوبان أو الفناء ، ال خيار 
أم�ام )لكم دينكم ويل دين( ، ال خيار 

أمام اإلنس�ان أخو اإلنسان له ما له 
وعليه ما علي�ه ، )أما أخ لك يف الدين 
الذي ذكرته توا أو نظرا لك يف الخلق 
الذي يعني أنك�م كلكم من آدم وآدم 
م�ن ت�راب( وأم�ا موضوعي�ة الحق 
وامتالك�ه ه�ي يف الحقيق�ة مج�رد 
وه�م ألن الحق كمفه�وم منطقي ال 
يمكن ألحد )ال( اس�تيعاب مفهومه 
و)ال( اإلحاط�ة بح�دوده ، لذا نقول 
دائما أن الحق مفهوم مساوي للعدم 
الذي ليس كمثله يشء وقل الحق من 
ربكم فمن ش�اء فليؤمن ومن ش�اء 

فليكفر .
    ه�ل بعد هذا التقدي�م يمكن ربط 
اإلفس�اد بالدي�ن مع موق�ف واضح 
ورصي�ح ومحدد م�ؤرش ومعلل ورد 
يف كل النص�وص املتعلق�ة براهني�ة 
املعن�ى س�واء بالقص�د أو بالنتيجة 
،الدين عموم�ا وحتى ما يطلق عليه 
اليوم جزاف�ا األديان الوضعية والتي 
هي باألصل أما تراث أديان سماوية 
أخالقي�ة  لنظري�ات  تراكم�ات  أو 
سامية س�عت لتنظيم حياة اإلنسان 
ومنهجه وجوده عى قاعدة األحسن 
واألجم�ل واألكم�ل واألخ�ر ، حت�ى 
عى هذا املس�توى من البناء الفكري 
اس�تهدفت األدي�ان إع�ادة نمذج�ة 

السلوك اإلنساني باستخدام مناهج 
وأس�اليب م�ا يع�رف الي�وم بتعديل 
وتصحيح السلوك مستعينا بمفاهيم 
الجمال والحب والسالم والخر وإلخ 
من املحبذات واملحس�نات األخالقية 
كقي�م مثالية ال بد من حس�م خيار 
الف�رد واإلنس�ان مجتمع  اإلنس�ان 

نحوها وبكل قوة .
    السؤال املطروح اليوم وعى سبيل 
املقارن�ة العملية مل�اذا يت�م الرتكيز 
مثال يف وسائل اإلعالم عى الربط بن 
اإلرهاب ) الفس�اد واإلفس�اد ( وبن 
الدين من خالل رفع ش�عار اإلرهاب 
ال دين له ؟ ، ه�ل املراد أن يبقى هذا 
الربط الذهن�ي حارضا عى الدوام يف 
الواقع اإلدراكي ليتم يف مرحلة الحقة 
إىل طرح فكرة أكثر جرأة وأشد قسوة 
ع�ى اإلنس�ان ذلك الكائ�ن الطبيعي 
الذي يكون فيه الدين جزء من توازنه 
الفطري لنقول له وبرصاحة وخالفا 
للفطرة أن فك�رة الدين تعني الفناء 
، وأن الجان�ب الروحي م�ن تكييفه 
وتكوينه هو املسئول األول عن دمار 
الجان�ب املادي يف وج�وده وعليه أن 

يختار ما بن الفناء والحياة .
    خي�ار ب�ن املادي�ة بكل م�ا تعني 
من تجرد عن قيم أساس�ية يكتنزها 
ع�ى  ق�ادرا  يك�ون  ك�ي  اإلنس�ان 
الحي�اة وقس�وة  مواجه�ة جف�اف 
الواقع امل�ادي وبن أن يكون عنرصا 
منبوذا ومحاربا ومقهورا ومس�لوبا 
لحق�ه الطبيع�ي أن يك�ون إنس�انا 
م�دار  يف  وطبيعي�ا  نس�بيا  كام�ال 
اإلنسانية املطلقة ، أليس هو هذا هو 
عن الفساد كظاهرة ومفهوم مدان 
ومح�ارب ،إذن ال نس�تغرب الغاي�ة 
األساس�ية من ربط الدي�ن والعقيدة 
بم�ا يس�مى إرهابا ض�د األخر وهو 
بالنتيجة مس�اوي من حيث الغائية 
بذات اله�دف الذي يدعون ملحاربته ، 
وهذا ال يعني إيمانا بنظرية املؤامرة 
بق�در ما هو قصور يف توقع النتيجة 
أو تعم�د أن ال نط�رح رؤي�ة أعم�ق 

وأشمل يف املعالجة .

    الَيَقَظ�ة ه�ي حال�ة دماغي�ة 
متك�ررة يومياً يكون فيه�ا الفرد 
واعًي�ا ومش�ارًكا يف االس�تجابات 
تج�اه  والس�لوكية  املعرفي�ة 
العال�م الخارج�ي مث�ل االتص�ال 
والتأم�ل واألكل وغره�ا ، يف حن 
تن�رصف الغفلة اىل تخل�ف الذكاء 
وقل�ة الفطان�ة ، وبن ه�ذا وذاك 
تتس�ع الحي�اة املجتمعي�ة لتمنح 
اليقظة ف�رص الجدل التاريخي يف 
مس�احات داكنة يلونها الوعي اي 
بما ه�و التفك�ر يف ال�ذات وعدِه 
مادة ملكنون�ات الرصاع بما يف ذلك 
الوعي الزائ�ف .فبن جدل اليقظة 
والغفلة يتع�رض التاريخ البرشي 
اىل نقيض يقرتب من االس�تالب يف 
لعبة اش�به م�ا )بمجموعة اللعبة 
الصفرية zero sum game ( وهي 
بن اليقظة الرابحة تماما والغفلة 
الخ�ارسة بم�رارة، وهن�ا البد من 
التعاوني�ة  اللعب�ة  ع�ن  البح�ث 
تمث�ل  الت�ي   cooperative game
نهض�ة التاري�خ وتختف�ي فيه�ا 
املس�احة الداكنة بن اليقظة وبن 
الغفل�ة ويكون عندها الوعي بحق 
الحالة العقلّية التي يتم من خاللها 
إدراك الواق�ع والحقائ�ق الجارية 
من حولنا ، وذلك عن طريق اّتصال 
اإلنس�ان مع املحيط ال�ذي يعيش 
في�ه واحتكاك�ه به مّما سيس�هم 
يف خلق حالة م�ن الوعي لديه بكل 
األم�ور الت�ي تجري وتح�دث من 
حول�ه، بما يجعل�ه أكثر قدرة عى 
إج�راء املقارب�ات واملقارن�ات من 
منظ�وره ه�و ومن ثم س�يصبح 
أكثر قدرًة عى اتخاذ القرارات التي 
تخص املجاالت والقضايا املختلفة 

التي تطرأ له.
    والوع�ي أيض�اً ه�و املحص�ول 

الفك�ري الذي ينض�وي عليه عقل 
وجه�ات  إىل  باإلضاف�ة  اإلنس�ان 
النظر املختلفة التي يحتوي عليها 
ه�ذا العق�ل واملتعل�ق باملفاهي�م 
القضايا  املتمحورة حول  املختلفة 

الحياتية واملعيشية .
    فم�ن اجم�ل م�ا ق�رأت للكاتب 
واملفك�ر العراق�ي حس�ن العاديل 
وهو يرس�م مساحة التناقض بن 

الغفلة واليقظة قائالً:
    • زم�ن الحقيقة )ُجلّ�ه( َغْفلَة، 

و)اليقظة( استثناء!!
بس�بات  )ال�دول(،  تم�وت   •     

الشعوب، وَغْفلَة الُنخبة.
بال�رّتف،  الَغْفلَ�ة  )تزده�ر(   •     

و)تموت( بالّشدة.
الَغْفلَ�ة،  )أس�كرته(  َم�ن   •     

)ستفجعه( العاقبة.
    • م�ا دام�ت اليقظ�ة )طريدة(، 

فالَغْفلَة )ضالة( الحليم.
    • الَفوت )نذير( الَغْفلَة، والحصاد 

)الحّسة(.
    • الَغْفلَة )أفيون( الفرصة.

)قلم�ا(  والَغْفلَ�ة  الس�لطة   •     
يفرتقان، فالشهوات )سلطان(!!

    ولك�ي اس�تكمل الجدلي�ة التي 
بدأُته�ا والت�ي اس�س له�ا مفكر 
امل�رشق العربي الع�اديل فيمكنني 

القول يف اليقظة :
    ه�ي مصيدة الفرص ملجموعات 
برشية س�البة تغفوا يف الغفلة ... 
ف�اذا كان�ت الغفلة هي التش�كيل 
الس�الب للحياة فان اخط�ر انواع 
اليقظة هي اليقظة السالبة وهي 
)الض�د النوع�ي ( والت�ي تصحوا 
ع�ى س�بات املغفل�ن و باغلف�ة 
عقلية عمياء وبوعي زائف... وهم 
بالغال�ب رساق س�عادة الش�عوب 
واالمم .وان اع�ى طبقات اليقظة 
املوجبة هي )التالحم النوعي( هي 
م�ن تبث الوع�ي االيجابي يف حياة 
الن�اس لبن�اء الس�عادة والتمت�ع 

بالفرص دون ضياع.
االم�م  ع�ى  يتكال�ب  وهك�ذا      
)املغفلة( ب�ال ريب صناع )اليقظة 
فيه�ا  تس�تحيل  ك�ي  الس�البة( 
)الغفل�ة( اىل ضي�اع و تميس فيها 
غلب�ة )اليقظ�ة( معاق�ل للقم�ع 

واالستغالل.
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يف عام 1959 اكتس�ح رجال حرب 
الكوبي�ة  العاصم�ة  العصاب�ات 
هافان�ا بقي�ادة في�دل كاس�رتو، 
وت�م إس�قاط الحك�م العس�كري 
باتيس�تا،  برئاس�ة  الديكتات�وري 

وتوىل كاسرتو رئاسة الوزراء.
وتق�ع كوب�ا ع�ى جزي�رة تبع�د 
مط�ار  ع�ن  مي�ل   300 مس�افة 
ميامي يف والية فلوريدا األمركية. 
ومع ِقرص املس�افة فإن باتيس�تا 
لم يه�رب إىل الواليات املتحدة التي 
كان يرتبط معه�ا بعالقات قوية، 
وفض�ل اله�رب إىل إس�بانيا، حيث 

اغتيل يف عام 1973.
طبع�اً انش�غلت الوالي�ات املتحدة 
كث�راً بالج�ار الش�يوعي الكوبي 
الجدي�د في�دل كاس�رتو، وحاولت 
م�رات عديدة اغتيال�ه وقلب نظام 
الحكم. بل إنه س�جل رقماً قياسياً 
يف مح�اوالت اغتيال�ه الت�ي بلغت 
أكثر من 638 محاولة خططت لها 
املخابرات املركزية األمركية خالل 
نصف قرن، ومات بصورة طبيعية 
بع�د أن نق�ل الحك�م إىل ش�قيقه 

راؤول كاسرتو.
وكادت إح�دى مح�اوالت االنقالب 
خلي�ج  يف  الفاش�لة  األمركي�ة 
»الخنازير« ت�ؤدي إىل حرب نووية 
الوالي�ات املتح�دة واالتح�اد  ب�ن 
الرئي�س  عه�د  يف  الس�وفياتي 
األمرك�ي ج�ون كين�دي ورئيس 
نيكيت�ا  الس�وفياتي  ال�وزراء 

خروشوف.
القص�د م�ن ه�ذا االس�تهالل هو 
التذكر ب�أن الواليات املتحدة مرت 
السياس�ية  التحدي�ات  بع�رشات 
إحداه�ا  يف  اس�تخدمت  الك�رى 
قنبلت�ن نوويتن ضد اليابان، لكن 
واش�نطن لم تهت�ز مثلما حدث يف 
األيام األخ�رة بعد انهي�ار النظام 
الحاك�م يف أفغانس�تان وس�يطرة 

حرك�ة »طالبان« م�رة أخرى عى 
الب�الد. لم تك�ن ع�ودة »طالبان« 
إىل الحك�م مفاج�أة، لكن املفاجأة 
كان�ت يف رسعة »طالب�ان« يف أخذ 
زمام األمور والس�يطرة عى كابل 
ومس�احات  الجمهوري  والق�رص 

واسعة من البالد.
قبل 19 عاماً صدرت مجلة »تايم« 
األمركي�ة بغ�الف لرج�ل أفغاني 
يرتدي ال�زي التقلي�دي مع عنوان 
صارخ: »األي�ام األخرة لطالبان«. 
لك�ن حركة »طالب�ان« عادت بعد 

19 عاماً إىل السلطة.
م�ا الذي ح�دث بن األم�س البعيد 
واألمس القريب؟ لن أجيب عن هذا 
الس�ؤال وإنم�ا س�أترك الصحافة 
األوروبي�ة ت�رد. فصحيفة »تاغس 
أن  رأت  الس�ويسية  أنس�ايغر« 
وص�ول األم�ور يف أفغانس�تان إىل 
ه�ذا الحد يؤك�د أن الس�بب األهم 
هو أن الواليات املتحدة ورشكاءها 
يف كاب�ل »بالغ�وا يف تقدير تأثرهم 
ع�ى أفغانس�تان مل�دة 20 عاماً«. 
فمنذ عام 2001 قاموا بضخ مبالغ 
فلكي�ة لبناء ق�وات األم�ن، ولذلك 
افرتضت حكومة الرئيس األمركي 
ج�و باي�دن أن األم�ر سيس�تغرق 
م�ن »طالبان« ما ال يق�ل عن عام 
ونصف للعودة إىل السلطة، ومثلما 
رأين�ا أن األم�ر اس�تغرق أس�بوعاً 
فاس�رتاتيجية  فق�ط!  ونصف�اً 
املتحدة  الواليات  »طالبان« فاجأت 
والغ�رب عموماً بش�كل ت�ام. لقد 
وجه الرئيس بايدن طوال األش�هر 
الت�ي م�رت من�ذ تولي�ه الرئاس�ة 
انتق�ادات للرئيس الس�ابق دونالد 
ترم�ب لتصحيح االنطب�اع املأخوذ 
عن أمركا بأنها تخلف وعودها مع 
حلفائها، ففقدت أمركا موثوقيتها 
وتأثره�ا يف العال�م، وأنها نس�يت 
أح�د أهم ال�دروس املس�تفادة من 
كارثة 11 س�بتمر )أيل�ول(. وهذا 
ما دفع صحيفة »نويه تس�وريرش 
تسايتونغ« السويسية إىل أن ُتحمّل 
الرئيس بايدن مس�ؤولية ما حدث، 
»فقد رف�ض آراء ق�ادة البنتاغون 
اس�تمرار  يؤي�دون  كان�وا  الذي�ن 
الوجود العس�كري. وتجاهل بايدن 
كل الخراء الذي�ن رأوا كارثة تلوح 
يف األف�ق مع االنس�حاب األمركي 

الكامل املتسع«.
وم�ن زاوي�ة أخ�رى رأت صحيفة 
»فرانكفورت�ر الغماين�ه« األملانية 

باس�تعالء يف  تعام�ل  »الغ�رب  أن 
س�اعة  يف  وحت�ى  أفغانس�تان. 
الفش�ل ما زال بإمكان السياسين 
األوروبي�ن االختب�اء خل�ف ظهر 
أمركا وتوجي�ه أصابع االتهام إىل 

بايدن«.
كان الغ�رب منغمس�اً يف معضل�ة، 
فكلم�ا طالت مدة بق�اء قواته زاد 
اعتم�اد قوات الحكوم�ة األفغانية 
الغ�رب  س�حب  وعندم�ا  عليه�ا. 
قوات�ه انه�ار البني�ان. وكان ذل�ك 
األمني�ن.  الخ�راء  ل�دى  متوقع�اً 
لقد تمادى الغرب بش�كل ميؤوس 
منه يف أفغانس�تان، ول�م تكن تلك 
»اسرتاتيجية«، لكنها أي يشء آخر 

بمعنى »الفشل«.
وذهبت أبعد من ذلك صحيفة »زود 
أيضاً  األملانية  دويتشه تسايتونغ« 
فقالت إن الغ�رب لحقته فضيحة 
ولديه نقص يف املوثوقية وااللتزام. 
فقد أراد فرض قيمه وس�يطرته يف 

واحدة من أصع�ب مناطق العالم، 
لكنه�م فش�لوا بع�د ذل�ك بس�بب 
الفرضيات الخاطئة ونقص القدرة 
عى التحم�ل. وأخراً يف حالة كابل 
اكتم�ل ما كان يل�وح يف األفق منذ 
أكثر م�ن عقد، وهو أن أمركا بعد 
أن بدأت األلفية الجديدة متحمسة 
بشدة لتصميم شكل جديد للعالم، 
تريد اآلن فقط الع�ودة إىل ديارها، 

وربما ستبقى هناك لفرتة أطول.
ورغ�م أن اإلع�الم األمركي حاول 
ألس�باب مفهومة تتصل بالسمعة 
األمركي�ة تجنب كلم�ات من نوع 
نظ�ر«  »ق�رص  أو  أو  »هزيم�ة« 
ف�إن  خاطئ�ة«،  »اس�تنتاجات  أو 
صحيفة »بوليتيكن« الدنماركية لم 
ترتدد يف الق�ول إن الواليات املتحدة 
»ل�م تتعرض ملثل هذا الش�كل منذ 
ح�رب فيتن�ام؛ فأفغانس�تان هي 
أكر هزيمة.. ألطول حرب خاضتها 

القوة العظمى يف كل العصور«.

أم�ا صحيفة »تايم�ز« الريطانية 
املحافظ�ة فهي غ�ر مبالي�ة بما 
ح�دث يف كاب�ل، وأدارت رأس�ها يف 
اتج�اه معاك�س بقوله�ا »يج�ب 
الغرب�ي«.  النم�وذج  ع�ن  الدف�اع 
وأضاف�ت: »أن الس�ؤال األهم هو: 
م�ا ه�ي العواق�ب التي س�ترتتب 
عى هذا بالنس�بة آلم�ال الغرب يف 
البقاء يف عرص التنافس بن القوى 
العظمى؟« وأش�ارت الصحيفة إىل 
أن الصينين يتحدثون بشغف عن 
أن أفغانس�تان ُعرف�ت من�ذ فرتة 
طويل�ة كمق�رة لإلمراطوريات، 
يف ع�ام  ال�رويس  االنس�حاب  وأن 
1989 من أفغانستان أعقبه انهيار 
وأضاف�ت  الس�وفياتي.  االتح�اد 
إذا أرادت أم�ركا  الصحيف�ة أن�ه 
فرض نفس�ها خ�الل منافس�تها 
مع الصن الخص�م األقوى بكثر، 
إقن�اع حلفائها ورشكائها  فعليها 
املحتملن بأن نموذجها االقتصادي 
والسيايس ال يس�تحق الدفاع عنه 
أمركي�ًا فحس�ب، ب�ل إن أوروب�ا 

مستعدة أيضاً للدفاع عنه.
اإلعالم الغربي والرشقي لم يستطع 
أن يتكلم أكثر مم�ا تكلمته طائرة 
القوة الجوي�ة األمركية )يس 17( 
الضخمة الرمادية اللون التي حملت 
مئات الس�يدات والرجال واألطفال 
الهاربن، فقد كان مشهد املهرولن 
تح�ت أجنح�ة الطائ�رة الضخمة 
التي بدأت خطوات اإلقالع، مشهداً 
ال يمك�ن إخراج�ه حت�ى يف أف�الم 
جيمس بوند. إنه مشهد أكثر إتقاناً 
من مش�هد طائ�رات الهليكوبرت يف 
سايغون وهي تحمل الدبلوماسين 
األمركي�ن الهارب�ن م�ن جي�ش 

»الفييت كونغ«.
»اإليكونومس�ت«  مجل�ة  أم�ا 
فق�د  االقتصادي�ة  الريطاني�ة 
تعرضت إىل الخسائر التي تكبدتها 
الوالي�ات املتح�دة يف أفغانس�تان، 
وقال�ت إن أم�ركا أنفق�ت خ�الل 
العرشي�ن عاماً األخ�رة تريليوني 
دوالر يف أفغانس�تان، وُقت�ل أكث�ر 
من ألف�ي جندي أمرك�ي وعدد ال 
يح�ى م�ن األفغ�ان. ويف النهاية 
ه�ا ه�ي »طالب�ان« تس�يطر عى 
البالد أكثر مما كانت تسيطر عليه 
عندما فقدت السلطة. وهي أفضل 
أن اس�تولت ع�ى  تس�ليحاً، بع�د 
األس�لحة الت�ي زودت أم�ركا بها 

الجيش األفغاني.
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لطلة ابهى....

حيل سحرية جتعلك تبدين أصغر سًنا!
 هل تنظرين يف املرأة يف الفرتة األخرية وال يعجبك 
م�ا ترين�ه؟ اإلره�اق، تجاعي�د الوج�ه الجديدة 
والهاالت السوداءأسفل عينيك؟ كل هذه األشياء 
ال تظهر فجأة دون س�بب، بل هي نتيجة إلهمال 
روت�ن العناية بالبرشة لعدة س�نوات. ولهذا، إذا 
أردت أن تبدي�ن أصغر بعرش س�نوات، تحتاجن 

لعم�ل بع�ض التغي�ريات وااللت�زام به�ا اآلن!
١- يمكن�ك أن تبدي�ن  أصغ�ر س�ًنا ع�ن طريق 

التوقف عن التدخن اآلن!
التدخن مرض جدا عىل الصحة بشكل عام ولكن 
كثري مننا يعتقد أن الرضر يحدث يف الداخل فقط. 
ه�ذا ليس صحي�ح تمام�ا ألن الرجال والنس�اء 
املدخنات يعانون من ظهور عالمات الكرب أرسع 

بكث�ري من غري املدخن�ن. نتحدث هنا 
عن الخطوط والتجاعيد والكلف 

وحت�ى ترهل الجل�د. كل هذه 
األشياء تجعلك تبدين مرهقة 
وأكرب س�نا. إن أردت أنتبدين 

أصغر س�ًنا، وأن تش�عري بأنك 
أصغر بعرش سنوات، خذي القرار 

اآلن وتوقفي عن التدخن.
٢- يمكن�ك أن تبدي�ن أصغ�ر س�ًنا عن 

طريق رشب املاء أكثر.
ه�ل تعرف�ن أن ٦٠٪ م�ن أجس�امنا مك�ون 

م�ن املاء؟ رشب املاء هو من أساس�يات الصحة 
العام�ة لنا، فمن فوائ�د رشب املاء أنك تحافظن 
عىل ترطيب جلدك وجس�مك والتخلص من املواد 
السامة بالجسم. وأيضا من فوائد رشب املاء هو 
أنك تعززين من نضارة البرشة بش�كل كبري. هل 

تعلمن أن املواد الس�امة هي واحدة من األسباب 
التي تجعلك تش�عرين باإلره�اق والتعب دائما؟ 
يكفي�ك رشب امل�اء بكمية كافية )ل�رت ونصف( 
للحفاظ عىل نضارة برشتك فتبدين أصغر بعرش 

سنوات.
٣- يمكنك أن تبدين أصغر س�ًنا عن طريق اتباع 

نظام غذائي صحي.
أتذكر األيام التي اعتدت فيها عىل تناول الوجبات 
الرسيعة غري الصحية ط�وال الوقت وكان وزني 

اآلن،  أم�ا  ثابت�ا. 
د  فبمجر

ن  أ

يزي�د  املقلي�ة  البطاط�س  رائح�ة  استنش�ق 
وزن�ي خمس كيلوجرام�ات. ولكن اتب�اع نظام 
غذائ�ي صحي ال يعتم�د فقط ع�ىل االبتعاد عن 
الوجب�ات الرسيعة، ب�ل عىل تن�اول الوجبات يف 
األوقات الصحيحة مث�ل تجنب األكل يف منتصف 
تن�اول  يتضم�ن  أيض�ا  الصح�ي  األكل  اللي�ل. 
مزي�د م�ن الخ�رضاوات، التقلي�ل م�ن الربوتن 
والكاربوهي�درات. ال تحرمي نفس�ك من األكل، 
فق�ط حافظ�ي ع�ىل الت�وازن يف اختي�ار الغذاء 
الصح�ي. كل ه�ذه األش�ياء ستس�اعدك لتبدين 

أصغرسًنا.
٤- يمكنك أن تبدين أصغر سًنا عن طريق 

ممارسة ألعاب رياضية.
بع�د أن توقفت عن التدخ�ن، وبدأتي 
اتباع نظام غذائي صحي حان الوقت 
لالتجاه إىل األلع�اب الرياضية. إن لم 
تدخيل صالة ألع�اب رياضية منذ فرتة 
كب�رية أو حت�ى ابتع�دت ع�ن امل�ي 
لف�رتات طويلة، اب�دأي بعمل رياضة 
اللياق�ة  أن  وس�تجدين  خفيف�ة 
البدنية الخاصة بك بدأت تتحس�ن 

تدريجيا.
٥- يمكن�ك أن تبدي�ن أصغ�ر س�ًنا 
عن طريق ترطيب البرشة بشكل 

مستمر.
جل�دك هو العض�و األكرب يف 
جس�م اإلنس�ان وأكثرهم 
تأت�ي  ل�ذا  وضوح�ا، 
العناي�ة  رضورة 

بالب�رشة وترطيبه�ا بصف�ة مس�تمرة. انتبهي 
أن إهمال�ك للعناي�ة ببرشت�ك س�يظهر رسيعا. 
نصيحتي لك هي ال تس�تخدمي منتجات العناية 
بالبرشة باهظة الثمن واتجهي إىل عمل وصفات 
طبيعي�ة للب�رشة مصنعة من زيت ج�وز الهند، 
زيت اللوز، زيت السمس�م وغريها من املقرشات 

الطبيعية وماسكات الوجه.
٦- يمكنك أن تبدين أصغر سًنا عن طريق حماية 

برشتك من أشعة الشمس الضارة.
من ال يعش�ق تس�مري البرشة؟ أنا شخصيا أحب 
أن أعط�ي لبرشت�ي لون�ا برونزي�ا باألخ�ص يف 
الصيف ولكن عليك االنتباه للطريقة التي يمكنك 
به�ا أن تنفذيه�ا. وض�ع الصن بلوك ل�ن يمنعك 
من إس�مرار برشت�ك، ولكن�ه س�يحميك جزئيا 
من أش�عة الش�مس الضارة. إذا قررت الجلوس 
يف الش�مس لعمل تان، يفض�ل أن يكون هذا بعد 

الساعة الواحدة ظهرا. 
فحينها تكون أشعة الشمس أقل رضرا واحريص 
أيض�ا ع�ىل رشب املاء كثريا ط�وال فرتة تعرضك 
للش�مس. اعلمي أن الجلوس يف الشمس لفرتات 
طويلة يسبب جفاف البرشة وحينها تبدأ عالمات 
الكرب بالظه�ور عليك مثل الخط�وط والتجاعيد 

وترهل الجلد.
٧- يمكنك أن تبدين أصغر س�ًنا عن طريق عالج 

الهاالت السوداء.
كما ذكرت من قبل، أنا ال أفضل املنتجات باهظة 
الثم�ن. ل�ذا إن ظهر س�واد تحت الع�ن، جربي 
عمل وصفات طبيعية تس�اعد عىل عالج الهاالت 
السوداء مثل جل الخيار والصبار املرطب للعن.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

تع�د التكنولوجي�ا هي لغ�ة عرصنا 

الح�ايل، وأصبح�ت تقتح�م حياتن�ا 

طوال الوقت، ما جعل من الرضوري 

فرض قوان�ن عىل األطفال داخل كل 

أرسة للحد من استخدام التكنولوجيا 

حتى ال تسبب أرضاراً لهم. 

لذل�ك أنِت بحاج�ة إىل حماية زواجك 

م�ن أرضار التكنولوجي�ا، وذلك عرب 

فرض القواعد الثالث اآلتية.

-1 ال أرسار يف التكنولوجيا

ف�رض رسي�ة ع�ن نش�اط أحدكما 

اإللكرتوني يثري الش�ك، ويفتح الباب 

ل�أرسار التي قد تدمر ال�زواج، لذلك 

فإن عدم وجود أرسار يف التكنولوجيا 

قاعدة رضورية بن الزوجن.

-2 ال رس�ائل نصية وال تصفح أثناء 

املحادثات

أو  أطفال�ك  م�ع  حديث�ك  أثن�اء 

مس�اعدتهم يف أداء الواجب املدريس، 

أو طل�ب أي يشء منه�م، ترغب�ن يف 

أن يكون�وا منتبه�ن لكلمات�ك، فإذا 

ل�م ينتبه�وا ل�ِك، وظل�وا يحدقون يف 

هواتفهم، ستش�عرين بعدم االحرتام 

وبالغضب.

كذل�ك محادثاتك مع زوجك، حيث إن 

تحدي�ق أي منكما يف الهاتف من أجل 

تصفح وس�ائل التواصل االجتماعي، 

التحق�ق  أو  رس�الة،  ع�ىل  ال�رد  أو 

من الربي�د اإللكرتون�ي، بينما اآلخر 

مندم�ج يف الحدي�ث، يعد ش�كالً من 

أش�كال عدم االحرتام وعدم التقدير، 

وهو سلوك يثري الغضب ويحرمكما 

من التواصل معاً.

لذا امنعي تماماً استخدام الهاتف أو 

النظر إليه أثناء محادثاتك مع زوجك، 

وتمتع�ي بالتواص�ل مع�ه وأنتما يف 

قمة الرتكيز واالندماج، س�وف تغري 

هذه القاعدة زواجك لأفضل.

-3 ممنوع اس�تخدام التكنولوجيا يف 

غرفة النوم

أجه�زة الحاس�وب والهواتف الذكية 

تش�تت تركي�ز الزوج�ن بعضهم�ا 

ع�ن بع�ض، كم�ا تق�ف حائ�اًل بن 

الن�وم  غرف�ة  و  مع�اً،  تواصلهم�ا 

الخالي�ة م�ن التكنولوجي�ا تتيح لِك 

أن�ِت وزوج�ك فت�ح ب�اب التواص�ل 

أنه�ا  كم�ا  الحميم�ي،  والحدي�ث 

تعطيكما فرصة للتقارب وممارسة 

عالقتكما الخاصة، بدالً من التحديق 

االنتب�اه لوج�ود  الشاش�ات دون  يف 

الرشيك يف نفس الغرفة. 

كيف حتمي زواجك من أخطار التكنولوجيا؟

شريك احلياة الذكي ينقذ من خرف الشيخوخة

طبيبك يف بيتكحنو مستقبل افضل...هلا

21 حبة من الزبيب يوميا.. 
تغنيك عن عمليات التجميل

ات الجويَّ�ة دوٌر يف توليد  للتغ�ريرُّ
�ن  بتعفرُّ املتس�بِّبة  الرطوب�ة 
الخش�ب. ويف هذا اإلط�ار، نقدِّم 
مجموعة من النصائح يف التدبري 
املن�زيل املُس�اعدة يف القضاء عىل 
الرطوب�ة، نظ�رًا ملا تتس�بَّب به 
س،  من مش�كالت يف مجال التنفرُّ

خصوًصا يف صفوف األطفال.
- يجب الحرص عىل تهوئة املنزل 
يوميًّ�ا، من خ�الل فت�ح النوافذ 
ة الشمس  والسماح للهواء وأشعَّ

ق إىل داخله. بالتدفرُّ
�ل أن يكون زج�اج املنزل  -ُيفضَّ
مزدوًج�ا، بحيث يحف�ظ درجة 
ا يف حال  ح�رارة البيت عالي�ة. أمَّ
احت�واء املنزل عىل غ�رف خالية 
النواف�ذ، فُينص�ح برتكيب  م�ن 
تهوئ�ة  أنظم�ة  أو  مكيِّف�ات 

ميكانيكيَّة لتهوئة الغرف.
-م�ن ال�رضوري الح�رص عىل 
وض�ع الصحف يف أس�فل رفوف 
رة يف البيت، سواء  الخزائن املتوفِّ
لتخزي�ن  أو  املطب�خ  يف  أكان�ت 
املالب�س، نظ�ًرا إىل أنَّه�ا تق�وم 
بامتص�اص الرطوبة، إضافة إىل 
إم�كان اس�تخدام الفح�م، فهو 
ذو فاعلي�ة كب�رية يف امتصاص 

الرطوبة ورائحة العفن.
يف  املل�ح  رش  املُمك�ن  -م�ن 
األماك�ن التي تكون أكثر تعررًُّضا 

للرطوبة.
-م�ن ال�رضوري إع�ادة ط�الء 
األث�اث أو النوافذ الخش�ب، ملنع 
نم�و الفطري�ات الت�ي تتس�بَّب 

بالعفن.
ام بعد  ل فت�ح منافذ الحمَّ -ُيفضَّ
استخدامه، فهو املصدر الرئيس 
للرطوبة بس�بب وجود املغطس 
في�ه، إضاف�ة إىل تغي�ري أخت�ام 
ب املياه،  املص�ارف لتجنرُّب ت�رسرُّ

وبالتايل الرطوبة.
-ُيمنع تجفيف املالبس أو القطع 

القم�اش داخل البيت، نظرًا إىل أنَّ 
ر منها ستتكاثف  املياه التي ستتبخَّ

عىل جدران غرف املنزل.
قات  التش�قرُّ إص�الح  -يج�ب 
والثقوب يف الجدران أو األسقف، 

ب املياه. فهي تؤدِّي إىل ترسرُّ
-ُتستخدم املواد املزيلة للرطوبة، 
مع الحرص عىل أن تكون حاوية 
الذي ُيساعد  ال�”سيليكا”،  هالم 
يف التخلرُّص من الرطوبة والعفن 

ال. بشكل رسيع وفعَّ
-ُيرشرُّ مزيج م�ن الكلور واملياه 
ع�ىل املناطق العفنة، ما ُيس�اعد 
يف القض�اء عىل العف�ن، ومن ثمَّ 

ف. ُتجفَّ

يحتوي املاء ومعظ�م العصائر 
التي تتناولينها عىل نس�بة من 
املع�ادن أو الفيتامين�ات وهي 
وس�يلة للمس�اعدة يف تغطي�ة 
الغذائي�ة،  جس�مك  حاج�ات 
النظ�ام  كان  إذا  وخاص�ة 
الغذائ�ي الخاص ب�ك غري كاٍف 
لتأمينه�ا. وعىل الرغم من ذلك، 
ق�د تفّكرين باللج�وء إىل تناول 
الفيتامين�ات يومياً عىل ش�كل 
أق�راص مث�اًل، دون استش�ارة 
طبيب�ك، العتق�ادك بفوائده�ا 
الصحية يف الوقاي�ة من ظهور 
أع�راض نقصه�ا يف جس�مك. 
ولك�ن ه�ل فّك�رت بإمكاني�ة 
تش�كيل جرعتها الزائدة خطراً 
عىل صحتك؟ نع�م، إن تناولتها 
بشكل روتيني وبجرعات كبرية 

فق�د تتحّول فوائده�ا إىل خطر 
يهّدد صحتك؛ عىل سبيل املثال، 
الفيتام�ن  لجرع�ات  يمك�ن 
“C” الزائ�دة أو الزنك التس�بب 

بتشنجات، غثيان، وإسهال.
ال تدعي بعض األقراص تتحّكم 
بصحتك واعلمي أّنك تستطيعن 

تأمن جميع احتياجات جسمك 
م�ن الفيتامين�ات م�ن خ�الل 
حصول�ك ع�ىل طعام مت�وازن 
وإن  الغذائي�ة.  مكونات�ه  يف 
استدعت حالتك الصحية تناول 
مكّم�الت الفيتامين�ات، دع�ي 

القرار النهائي يف ذلك لطبيبك.

تدبري منزلي

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

10 نصائح للتخلص من العفن والرطوبة

فيتامينات أكثر ... خطر أكرب!

كثرياً من األوقات تتساءل األمهات 
عما إذا كانت تلبي حاجة أطفالها 
م�ن رضورات ومالب�س وألع�اب 
وإحتياج�ات كث�رية، ولكن هناك 
أشياء أساسية يحتاج إليها خالل 

نشأته حتى ينمو شخصاً معا.
-1 يحتاج طفلك إىل تكوين صورة 

ذاتية إيجابية
يحت�اج طفلك إىل معرفة أنه فريد 
ومتميز، ما تخربينه به عن نفسه 
س�وف يرتس�خ داخل�ه ويك�ّون 
صورت�ه الذاتية، ل�ذا احريص عىل 
طفل�ك  ع�ن  كلمات�ك  تك�ون  أن 
إيجابية، رك�زي عىل نقاط قوته، 
وال تقارنيه باآلخرين، ركزي عىل 
صفاته الشخصية وقدراته، حتى 

يشعر أنه متميز وفريد.
-2 يحتاج طفلك إىل ثقافة جنسية 

صحية

ينش�ؤون  الش�باب  م�ن  كث�ري 
بثقافة جنسية مشّوهة، ألنهم لم 
يحصل�وا عليها من أح�د األبوين، 
ل�ذا أع�دّي طفلك لحياة جنس�ية 
صحي�ة ع�رب إم�داده باملعلومات 

التي يحتاج إىل معرفتها، وأّسيس 
لتواص�ل عمي�ق بينكم�ا بحي�ث 
يس�تطيع الطفل أن يسأل عن أي 
يشء يدور يف ذهنه دون الش�عور 
بالح�رج، وبالطبع علي�ِك تقديم 

إجابات شافية وصحيحة له دون 
خجل.

-3 يحتاج طفلك إىل الشعور بأنه 
محبوب

بالتأكي�د تحب�ن طفل�ك كث�رياً، 
ولك�ن ه�ل يش�عر طفل�ك به�ذا 
الحب؟ يحتاج طفلك إىل الش�عور 
بأنِك تحبينه بالطرق التي تناسب 
مس�توى إدراكه، لذا احريص عىل 
إظهار حبك له عن طريق وجودك 
مع�ه أك�رب وق�ت ممك�ن، عن�د 
اس�تيقاظه وعند ذهابه للفراش، 
عند ذهابه للمدرسة وعند عودته، 
وأن تكوني متاح�ة عندما يرغب 
يف الحدي�ث مع�ِك، وتنصت�ي ل�ه 

باهتمام وتركيز.
س�لطة  إىل  طفل�ك  يحت�اج   4-

مستقرة
الس�لطة  أن�ِت وزوج�ك تمث�الن 

بالنس�بة إىل طفلك، وهو بحاجة 
إىل الشعور بأن السلطة مستقرة، 
وذل�ك ع�رب االتف�اق ع�ىل قوانن 
موحدة، وااللتزام بمعايري الرتبية 
الت�ي وضعتها بمش�اركة زوجك، 
ومعاون�ة كل منكم�ا لآلخ�ر عىل 
تنفيذ قوانن األرسة، هكذا يشعر 
طفلك باستقرار السلطة، ويكون 
ع�ىل عل�م بعواق�ب أفعال�ه، م�ا 

يساعده عىل االنضباط.
-5 يحتاج طفلك إىل الروحانيات

أن�ت املعل�م األول وأه�م ق�دوة يف 
حي�اة طفلك، هو يتعل�م منِك كل 
يشء، وأهمها األم�ور التي تتعلق 

بالروحانيات واملبادئ األخالقية.
علّم�ي طفلك الطق�وس الدينية، 
الش�عور  منه�ا  يس�تمد  وكي�ف 
بالراح�ة وال�رىض، وأجيب�ي عن 

أسئلته برصاحة ووضوح.

سلوكيات

الثقافة اجلنسية.. إحدى احتياجات طفلك لنمو سليم

يع�د الزبي�ب ه�و منت�ج املعج�زة ألنه يحم�ي الجس�م م�ن العديد من 

األمراض، ويساعد عىل تقوية العظام بفضل احتوائه عىل كميات كبرية 

من الكالسيوم واملغنيسيوم والنحاس. 

ويس�اعد الزبيب يف منع تطور الرسطان والنس�يان واملحتوى العايل من 

الس�كر الطبيعي يجعل ه�ذا الطعام من أفضل األطعم�ة للحصول عىل 

الطاق�ة، وُينصح بتناول 21 حبة زبيب أو رشب مرشوب منها وس�وف 

يتم تطهري الجس�م من الس�موم، والكبد سوف يحمي نفسه من الخاليا 

الضارة.

ويفضل كل من الرياضين واألش�خاص الذين يرغبون يف إنقاص الوزن 

بتناول الزبيب ألنه يش�بع الجسم ويضعف الشعور بالجوع، لذلك يمكن 

تناوله أثناء اتباع حمية غذائية.

املطبخ ..دراسات حديثة

طريقة عمل موكا 
فرابيه باملنزل

مقادير عمل املوكا فرابيه:
١ ملعق�ة صغ�رية قه�وة مرك�زة 
إضاف�ة  يمكن�ك   - )اسربيس�و( 
حس�ب  الرتكي�ز  لزي�ادة  ملعق�ة 

الرغبة
٢ ملعقة كبرية صوص شوكوالتة

٢/١ كوب حليب
٢ ملعقة صغرية سكر

١/٣ كوب ماء
١ كوب ثلج مجروش

كريمة مخفوقة
خطوات عمل املوكا فرابيه:

١- اذيبي القه�وة يف املاء وضعيها 
يف الثالجة حتى تصبح باردة.

٢- يف وع�اء الخ�الط الكهربائ�ي، 

ضعي كوب ثلج مجروش واضيفي 
القه�وة الباردة والحليب والس�كر 

وصوص الشوكوالتة.
٣- اديري الخالط بش�كل متقطع 
مل�دة دقيقت�ن ثم افرغي�ه يف كوب 

التقديم.
٤- زين�ي س�طح الك�وب بقلي�ل 
م�ن الكريم�ة املخفوق�ة وصوص 

الشوكوالتة وتناوليه.
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إذا أراد الش�خص أن يعي�ش حياة طويلة 

مع االحتفاظ بالعقل الس�ليم ينبغي عليه 

الزواج من رشيك ذكي كما أثبت علماء من 

جامعة أبردين الربيطانية.

ذا  التواص�ل  أن  العلم�اء  اكتش�ف  فق�د 

املس�توى الالئ�ق يمك�ن أن يضمن�ه زوج 

ذكي يمثل عامال رادعا عن اإلصابة يف سن 

الشيخوخة باضطرابات دماغية وبالخرف 

واأللزهايمر.

أبردي�ن  جامع�ة  م�ن  علم�اء  أج�رى  إذ 

الربيطاني�ة سلس�لة تجارب ش�ارك فيها 

توائم متش�ابهون من أجل تحديد احتمال 

تطور الخرف لديهم مع التقدم يف العمر.

وعند دراس�ة الحالة الصحية لدى التوائم 

توص�ل العلم�اء إىل أن البيئ�ة التي تحيط 

اإلنس�ان تس�تطيع أن تؤثر تأثريا كبريا يف 

احتماالت تط�ور الخرف. فأولئك الذين لم 

تظه�ر لديهم م�ن خالل فح�ص دماغهم 

أية مؤرشات ت�دل عىل مرض الدماغ كانوا 

يتمتعون بقدرات عقلية عالية ويعملون يف 

عمل مرموق ويمتلكون كميات كبرية من 

األموال إذا كانت لديهم زوجات ذكيات.

وعلق�ت الربوفيس�ورة لورين�س وايل من 

جامعة أبردين عىل نتائج الدراس�ة قائلة: 

“ال�يء ال�ذي ينبغ�ي أن يق�وم به صبي 

ليعي�ش حياة طويل�ة ولم يقل�ه أحد هو 

الزواج م�ن امرأة ذكية ألن ال�ذكاء أفضل 

مضادات الخرف”.

وس�بق أن كش�فت دراس�ات عدي�دة أن 

تحفيز املخ لجعله نشطا يساعد عىل منع 

تطور الخ�رف والتفاعل تفاع�ال إيجابيا 

ومفيدا مع ش�خص ذكي يشكل نوعا من 

أنواع مثل هذا التحفيز.

ويف الوقت نفس�ه أش�ارت الربوفيسورة 

إىل أن البح�وث الس�ابقة كانت تركز عىل 

فوائد النش�اطات الفكرية مثل حل ألغاز 

الكلم�ات املتقاطع�ة والق�راءة وزي�ارة 

املتاحف، بيد أن الدراسة الجديدة بينت أن 

وجود رشيك يوفر حديثا ممتعا أو بشكل 

عام تفاعال ممتع�ا ومعقدا وذا مضمون 

يساعد عىل منع تطور مرض األلزهايمر 

أيضا.



يبدأ أحد طالب الجامعة يف رواية قصته قائالً 
: عندم�ا كنت يف الواليات املتح�دة األمريكية 
أكم�ل دراس�اتي الجامعي�ة، وضعن�ي أحد 
أس�اتذني يف مجموع�ة م�ع فت�اة أمريكي�ة 
تدع�ي كاترين�ا وطال�ب آخر يدع�ي قيليب، 
ولكنن�ي لم أكن أعرف األخ�ر، فاقرتبت من 
زميلتي كاترينا وكنت ق�د تعرفت عليها من 
قبل وسألتها : من هو فيليب ؟ هل تعرفينه، 
فقال�ت كاترنا : نعم، إنه زميلنا ذو الش�عر 
الذهب�ي الجمي�ل، وكان يجل�س يف املقدم�ة 
دائم�اً، قاطعتها قائالً : ل�م اتذكره، اوصفيه 

أكثر من فضلك حتى أتذكره . 
اس�تطردت زميلتي قائلة : إنه زميلنا الرائع 
ذو املظه�ر األنيق املرتب والهندام املتناس�ق 
الجمي�ل طوال الوقت، هززت رأيس قائالً : لم 
أتذكره بعد، أوصفيه بدق�ة أكثر من فضلك، 
اس�تكملت كاترينا حديثها قائلة : إنه زميلنا 
الذي كان يلبس دائماً قميص شيك وبنطلون 
جينز مرتب وجميل، قلت وقد بدت عيل بعض 
العصبي�ة : صدقيني لم أتذك�ره كذلك، رجاًء 
أوصفي�ه بدقة أكث�ر، قالت كاترين�ا: فيليب 
زميلن�ا الخلوق ال�ذي كان يجلس عىل مقعد 
متح�رك .. هذه املرة فقط فهمت من تقصد، 
ولكن طريق�ة وصفها ورؤيتها إىل فيليب قد 

علمتني الكثر .
ك�م كان�ت كاترين�ا راقي�ة ومهذبة ج�داً يف 
وصفه�ا ونظرتها اإليجابي�ة الرائعة ، حيث 
اغمض�ت عيونه�ا تماماً عن كاف�ة نواقص 
فيليب، وبدأت تراه وتصفه بإيجابيه شديدة، 
فس�ألت نفيس م�اذا ل�و كان ح�دث عكس 
كذل�ك، أى كان�ت كاترين�ا قد أتت تس�ألني 
م�ن هو فيلي�ب وطلبت من�ي أن أصفه لها، 
ي�ا تري كي�ف كنت س�أصفه له�ا، بالتأكيد 

كنت س�أقول لها يف بساطة إنه زميلنا املعاق 
الجالس عىل ك�ريس متحرك .. عندما قارنت 
بني نظرتي السلبية ونظرة كاترينا االيجابية 

الرائعة وشعرت بالخجل الشديد .
الحكمة من القصة : م�ا أجمل أن نركز عىل 
رؤي�ة اإليجابية والصفات الحس�نة وذكرها 
يف اآلخري�ن والتغ�ايض ع�ن كاف�ة العي�وب 
والسلبيات، واألجمل من ذلك توصيل وتعليم 

هذه السلوكيات إىل ابنائنا وكل من حولنا. 

اختب�ار  اىل  اللج�وء  يمك�ن 
ش�خصية يعتم�د ع�ىل ش�كل 
بعض اج�زاء الجس�م من اجل 
واكتش�اف  الطب�اع  تحدي�د 
املص�ر. ويمك�ن مث�اًل االنتباه 
اىل ش�كل الذق�ن الذي يكش�ف 
كيفية تأث�ر الطفولة واحداثها 
عىل الش�خصية واملصر. ولهذا 
يمكن خوض اختبار الشخصية 
هذا بسهولة من خالل النظر اىل 

املرآة فقط.  
يعتم�د اختبار الش�خصية هذا 
عىل ش�كل الذقن ال�ذي يختلف 
بني ش�خص وآخ�ر. فقد يكون 
او  اىل األم�ام او قص�راً  ب�ارزاً 
ويمك�ن  او مس�تديراً.  طوي�اًل 
االس�تفادة من كل شكل ملعرفة 
درج�ة تأث�ر اح�داث طفول�ة 
الش�خص الذي يخوض اختبار 
الشخصية عىل حياته الحارضة 

ومستقبله وطباعه ومصره.
1 الذقن البارز اىل االمام

من خالل اختبار الشخصية هذا 
يمك�ن معرفة مدى تأثر الطباع 
واملصر بأح�داث الطفولة لدى 
يتس�مون  الذي�ن  األش�خاص 
بشكل ذقن بارز اىل االمام. فهو 
يدل عىل أن هذا الش�خص يميل 
وال  طفولت�ه  من�ذ  الوح�دة  اىل 
يحب بناء العالقات االجتماعية 
وتكوين الصداقات. فهذا يجعله 
يش�عر باالرتباك وعدم االرتياح 
وبفقدان الشعور باالستقاللية. 
وه�و م�ا يس�تمر حت�ى ايامه 
الحالي�ة. فهو لي�س من محبي 

الح�وار وال خ�وض النقاش�ات 
وال الجلس�ات املزدحم�ة. لكنه 
تقدي�م  يف  ي�رتدد  ال  املقاب�ل  يف 
االستش�ارة والدع�م ل�كل م�ن 

يحتاج إىل ذلك.
2 الذقن املستدير

ع�اش صاحب الذقن املس�تدير 
طفولة هادئة لم يواجه خاللها 
الكث�ر م�ن املش�اكل. ولهذا لم 
يعتد تح�دي املصاعب وتخطي 
العقب�ات. وه�ذا م�ا يدفعه اىل 
الش�عور بالتوتر وعدم االرتياح 
واالكتئ�اب يف ح�ال كان علي�ه 
تخّط�ي حاجز م�ا. اال انه يبذل 
يف  م�ا  ب�كل  ويق�وم  الجه�ود 
وسعه من اجل تغير شخصيته 
وطباع�ه وتحويل نقاط ضعفه 
اىل نق�اط قوة وان كان ال ينجح 
غالباً يف ذل�ك. كما انه يف املقابل 
رسيع التأثر بمواقف االشخاص 
محيط�ه.  يف  يعيش�ون  الذي�ن 
وله�ذا يمك�ن ان يق�وم بتغير 
رأي�ه ووجهات نظ�ره بناء عىل 

تلك املواقف واختالفها. ولهذا ال 
يمكن االعتماد عليه كثراً يف اخذ 
والصائبة  الصحيح�ة  القرارات 
والناجح�ة بحس�ب م�ا يظهره 

اختبار الشخصية هذا.
3 الذقن  الطويل

فه�ذا  طوي�اًل  الذق�ن  كان  اذا 
اختب�ار  بحس�ب  يكش�ف 
الش�خصية هذا ان من يخوضه 
كان يف زم�ن طفولت�ه نش�يطاً 
ان�ه  اال  وفوضوي�اً.  وفضولي�اً 
تعل�م ال�درس حالي�اً واصب�ح 
اكث�ر انتظام�اً وترتيب�اً. فه�و 
منطق�ي يف تفكره وال يترصف 
بناء ع�ىل انفعاالته ومش�اعره 
وعواطف�ه. كما ان�ه موضوعي 
وحكيم وال يطل�ق االحكام عىل 
االش�خاص اآلخري�ن م�ن دون 
تحلي�ل مواقفه�م وترصفاتهم 
بدقة منع�اً الرت�كاب االخطاء. 
وهو يمنح كل من يخطئ بحقه 
فرص�ة الرتاج�ع ع�ن مواقف�ه 
واالعتذار، علماً انه يتمتع بقدرة 

كبرة عىل املسامحة والنسيان. 
وهذا يجعله يتمتع بالشعبية يف 

كل مكان يذهب اليه.
4 الذقن القصر

يعني الذقن القصر ان صاحبه 
كان خج�والً يف زم�ن الطفولة. 
وهو ل�م يتخل حالياً عن صفته 
ه�ذه لكن�ه اض�اف إليها بعض 
الجرأة التي يحتاج اليها يف بعض 
املواقف ويف أطار بعض األحداث. 
اال ان االحمرار وعالمات االرتباك 
ما زال�ت تظهر عىل وجهه كلما 
قام ش�خص ما بإب�داء اعجابه 
بشخصيته وادائه او بإنجاز ما 
حققه. كم�ا انه دائم الش�عور 
بش�ؤون  والتفك�ر  بالقل�ق 
األش�خاص املحيطني به. ولهذا 
ال يمكن�ه االحس�اس باالرتياح 
لوقت طوي�ل. ويف املقابل يتميز 
بمرون�ة الطب�اع وبالقدرة عىل 
تقب�ل اخت�الف اآلخري�ن عنه. 
وهكذا يش�عر باالرتي�اح يف كل 

مكان يذهب اليه.  
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تبدو اليوم عاطفيا جدا وربما تقع يف الحب من 
أول نظرة. يف املساء ربما تجد فارس األحالم الذي 
كن�ت دوما تبحث عنه يف كل مكان. إذا كنت مرتبطا 
بالفع�ل بش�خص ما،ربم�ا تح�اول تجدي�د عالقتكما 
وتصحيح مسارها. تريد أن تنىس مشاكلك مع الرشيك 

وتبدأ حياة جديدة.

تب�دو الي�وم ع�ىل م�ا ي�رام، تتميز بنش�اط 
وحيوي�ة ع�ىل م�دار الي�وم، وتهت�م بالتغير 
وبالتجديد س�واء يف حياتك املهنية أو الشخصية. 
يدعوك البعض لزيارتهم أو للخروج معهم ملكان ما، 
ال تض�ع هذه الفرصة، فربما تلتقي بش�خص ما يأرس 

قلبك وعقلك.

ربما ال تس�ر األم�ور كما ت�م التخطيط لها 
اليوم. تجنب قول م�ا ال تعنيه أثناء الخالفات 
حت�ى ال تتفاق�م ه�ذه الخالف�ات، وإنما ترصف 
بهدوء وبعد تفكر. عندما تزداد األمور تعقيدا، يجب 
أن تفهم أنك ال تس�تطيع السيطرة عىل أعصابك، ولذلك 

عليك أن تهدأ حتى تجد حال ولو مؤقتا لها.

حكم�ك ع�ىل اآلخري�ن مبني ع�ىل آراء عامة 
وليس عىل أس�اس قوي. بمجرد أن تلتقي بأي 
ش�خص اليوم تقبل وجه�ة نظ�ره دون محاولة 
التحق�ق مم�ا يقوله أو حت�ى التفكر في�ه. إهمالك 
املستمر س�يجعلك عرضة للمشاكل واألزمات يف الفرتة 

املقبلة.

لم يتبق س�وى خطوات بسيطة جدا للوصول 
إىل أهدافك التي كن�ت تحلم بها لفرتة طويلة. 
يت�رصف من حولك من األهل واألصدقاء بطريقة 
غريبة لدرجة أنك ستش�عر أنهم ليس�وا س�عداء بما 
حققت�ه. ال تصدر أحكاما قب�ل أن تتأكد من كل يشء، 

فربما يعاني أحدهم من مشكلة ما.

ق�د تقابل�ك يف حيات�ك الخاصة الي�وم بعض 
املواق�ف الحرج�ة والت�ي ليس�ت بالرضورة 
صعب�ة الحل كما قد تب�دو يف أول األمر. ال تبحث 
ع�ن العي�وب يف رشي�كك أو يف أصدقائ�ك، ولكن أعد 
تقييم وجهة نظرك يف نفسك أوال. كن متفائال وستتغر 

األمور إىل األفضل.

س�تعرب اليوم عن مش�اعرك بصورة واضحة 
وصادقة جدا. كل أش�كال التواصل مع األهل 
واألصدق�اء متاح�ة الي�وم، ولذل�ك ال تضع هذه 
الفرصة. ربما تكون أشكال التواصل املتاحة أمامك 
اليوم هي ما كنت تحتاجه خالل الفرتة املاضية لتقوية 

عالقاتك بمن حولك.

ربما تعرض عىل الحبي�ب اليوم قضاء الوقت 
مع�ا أو برفقة األصدقاء. إذا لم تس�تغل وقتك 
جي�دا الي�وم وتفع�ل ش�يئا جدي�دا، ق�د تص�اب 
باالكتئاب والتوتر يف املساء. حاول أن تتوصل إىل حل 
يريض جميع األطراف الي�وم، ولكن اهتم برأي الحبيب 

أوال.

تبحث اليوم عن وسائل مختلفة لتطوير ذاتك 
ومستوياتك يف العمل. وتبحث عن قيم جديدة 
يف حياتك الش�خصية. ال تود اليوم أن تتفاعل مع 
اآلخري�ن وال ترغب يف إقامة أي عالقات س�حطية أو 
تافهة. تحتاج إىل اختيار أصدقاء يس�تحقون االهتمام 

والحب وااللتقاء بنوعية مختلفة من األشخاص.

قد يكون ه�ذا هو التوقيت املناس�ب لتكوين 
عالقة صداق�ة جديدة، أو لتقوية عالقاتك مع 
اآلخرين بشكل عام. إذا كنت أعزب، فهناك العديد 
من الفرص التي تسمح لك بلقاء فارس أحالمك. أما 
إذا كنت مرتبطا عاطفيا، فربما تتطور عالقتك بالحبيب 

وتأخذ شكال جديدا.

أن�ت الي�وم أقل عدواني�ة عن األي�ام املاضية. 
الفرتة املاضية تعت�رب أصعب فرتة قضيتها يف 
حياتك فقد واجه�ت خاللها العديد من التحديات 
والصعوبات بش�كل متوال. تري�د أن تعيش اليوم يف 
س�الم وهدوء! وقت الراحة والهدوء محدود اليوم، ألنك 

عن قريب ستستأنف العمل من جديد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا انفعل�ت اليوم فم�ن الصعب التعامل مع أي 
يشء أو أي مشكلة. خصص وقتا للراحة وإلعادة 
ش�حن طاقتك من جديد. يف لحظ�ة ما اليوم، تقرر 
تغي�ر بعض األف�كار والقرارات دون س�بب. ترصف 
بت�أن وال تك�ن مترسعا. ما زالت أمام�ك الفرصة والوقت 

للتفكر يف بعض األمور قبل اتخاذ القرار النهائي.

كلمات متقاطعة

يف 25 آب 1814 أح�رق الجي�ش الربيطان�ي 
العاصمة األمريكية

واشنطن بما فيها مقر الرئاسة البيت األبيض 
بعد احتاللهم لها.

1248 - خ�روج حملة فرنس�ية بقيادة امللك 
لويس التاس�ع من فرنس�ا بإتج�اه الرشق، 
وهي الحملة التي عرف�ت بالحملة الصليبية 
الس�ابعة والت�ي كان هدفه�ا اس�تعادة بيت 

املقدس من املسلمني.
1768 - املستكش�ف اإلنكليزي جيمس كوك 

يقوم بأول رحلة بحرية له.
1814 - الجي�ش الربيطاني يحرق العاصمة 

األمريكية واش�نطن بما فيها مقر الرئاس�ة 
البيت األبيض بعد احتاللهم لها.

1825 - استقالل أوروغواي عن الربازيل.
1830 - بداية الثورة البلجيكية.

1933 - توقيع اتفاقي�ة هعفراه بني الوكالة 
اليهودية وأملانيا النازية والقاضية بتس�هيل 
تهجر اليهود إىل فلس�طني برشط أن يتنازلو 

عن ممتلكاتهم ألملانيا.
1941 - الق�وات الربيطاني�ة والس�وفييتية 
تدخ�ل إىل إي�ران وتقيم نظام يتع�اون معها 
وذلك للحيلول�ة دون وصول جيوش النازيني 

إليها.

1944 - تحري�ر باري�س من النازي�ة وبداية 
إسدال الستار عىل الحرب العاملية الثانية.

1959 - إعدام الضابط نافع داود من قبل عبد 
الكريم قاسم بعد ثورة الشواف يف املوصل.

الوح�دات  قي�ادة  مق�ر  تفج�ر   -  1983
العس�كرية الفرنس�ية يف لبنان مم�ا أدى إىل 

مقتل عدد من األشخاص.
اس�تقاللها ع�ن  تعل�ن  1991 –بيالروس�يا 

االتحاد السوفيتي.
لين�وس تورفال�دس يعل�ن عن نيت�ه إلنتاج 
نظام تش�غيل برمجيات ح�رة، وكان يقصد 

بها نظام لينكس.

إنجازات�ه  الرغ�م م�ن  1� ع�ىل 
الرائعة يف مجايل العلوم والفنون 
اإليط�ايل  والفن�ان  العال�م  كان 
ليون�اردو دافن�ي يفتخر فقط 
بقدرته عىل ثني العمالت املعدنية 

بأصابعه.
2� قبل سنوات، رضبت صاعقة 
الق�دم يف  رعدي�ة ملعب�ا لك�رة 
جمهورية الكنغو الديموقراطية 
خالل إح�دى املباري�ات، الغريب 
أن تل�ك الصاعق�ة قتل�ت جميع 
العب�ي أحد الفريق�ني يف حني لم 
يصب أي العب من العبي الفريق 

املنافس بسوء.
3� يف العام 1894 كان يف الواليات 

4 س�يارات  األمركي�ة  املتح�دة 
فقط.

4� الرقم القي�ايس الذي حققته 
دجاجة يف االس�تمرار يف الطران 

حتى اآلن هو 13 ثانية فقط.
5� عندما يولد اإلنس�ان يكون يف 
جس�مه 300 عظمة، إالّ أن ذلك 
الع�دد يرتاجع إىل 206 فقط عند 

الوصول إىل سن البلوغ.
6 � تحت�وى معدة اإلنس�ان عىل 

نحو 35 مليون غدة هضمية.
7 � أط�ول كلمة إنجليزية يمكن 
أن تكتب دون تكرار حرف واحد 
 uncopyrightables مرتني ه�ي 

وهي تتألف من 16 حرفا.

هـــــل تعلــــــم

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
وي����������اك ب��س  وكل��ت  غي��ري  يلحبي��ت 
ابح��ارك يطوفه��ه  غي��ري  اش��راع  ادري 
وط����اح بخري��ف  ورك��ه  ج��ذب  يلعش��كك 
مش�������وارك وخل��ص  جفي��ت  حب��ك  ذب��ل 
خف��������اش عاش��رت  الن��وارس  يلعف��ت 
ان���������وارك وخافت��ه  ض��واك  يلهن��دس 
الل�����������ي��ل يح��ب  طبع��ك  اب��د  مالوم��ك 
مضم��������ار++ك الضلم��ه  ب��س  خي��ال  م��و 

قصة وعربة

اختبارات شخصية

كيف جتيب عن هذا السؤال؟

تأثري الطفولة على املصري يكشفه شكل الذقن

الكلمات االفقية
-1 اس�م أب�و بك�ر الصدي�ق- 

ريض الله عنه - يف الجاهلية
-2 حي�وان ض�ار مف�رتس - 

أحذية )م(
-3 متش�ابهان - أذاع الخ�رب - 

إعياء
-4 اش�رتى -  املي�ل إىل الله�و 

)ن(
-5 يغادر املكان

-6 من بح�ور الش�عر العربي 
)ن( - أح�دى الثمار الش�هرة 

بقيمتها الغذائية العالية 
-7 ج�زء قليل من يشء كثر - 
ضيق ش�ديد - عملة آس�يوية 

)م(
-8 سفينة التنزه - قفز

-9 يسهل و ينقاد - ظهرت
-10 إنصاف - من أس�ماء الله 

الحسنى

الكلمات العمودية
-1 اسم سيف عمر بن الخطاب 

- ريض الله عنه -
-2 وصمات - أرشد

-3 متش�ابهان -  م�رض مع�د 
ينت�ج م�ن أكل أو رشب امل�واد 

امللوثة 
-4 أح�د رجال الطاق�م البحري 

)م( - عطب
-5 من فنون األدب - للنصب

-6 ول�د النعام )م( - س�اخن - 
ضمر متصل

-7 جُبن و ضُعف - إبن )م(
-8 بيته�ا م�ن أه�ون البيوت - 
أول ما يخ�رج من ماء البرئ عند 

حفرها )م(
-9 لل�رشط - للج�ر - يف الس�لم 

املوسيقي
-10 دائرة مضيئة - عالم زالزل 

وفيزيائي أمركي

حدث يف مثل هذا اليوم

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�ل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغرة ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبر وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .
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التواص�ل  مواق�ع  رواد  تناق�ل 

االجتماعي مقطع فيديو للفنان 

امل�ري تام�ر حس�ني، يظهر 

فيه تعرضه ملوقف محرج خالل 

اس�تالمه جائ�زة تكريمي�ة من 

موسوعة “غينيس” العاملية.

يس�قط  ه�و  و  تام�ر  وظه�ر 

الجائ�زة خالل ف�رة التصوير، 

الت�ي ب�دت م�ن خ�الل املقطع 

املصور بأنها زجاجية لتتحطم.

وق�د تفاعل الجمه�ور مع هذه 

الحادث�ة، فمنهم م�ن اعترب أّن 

م�ا حص�ل ه�و “صيب�ة عني” 

ال  تام�ر  أّن  اعت�ربوا  وآخ�رون 

يس�تحّق ه�ذه الجائ�زة لذل�ك

 

ت�دم  ل�م  حت�ه   فر

بها.

يف رسي�ة تامة تعقد ش�ريهان جلس�ات 
مكثف�ة تجمعه�ا بفري�ق عمل 

مرسحيته�ا الجديدة، حيث 
بع�د  تقديمه�ا  ق�ررت 

الجديد  عرضها  نجاح 
ش�انيل”  “كوك�و 
الذي أعادها للوقوف 
مج�دداً عىل خش�بة 
املرسح بع�د فرة 

طويلة  غياب 
ملا يقرب من 
ثالثني عاماً.

املنتظ�ر  وم�ن 
عق�د  ش�ريهان  توق�ع  أن 
ف�ور  الجدي�دة  مرسحيته�ا 

املبدئي�ة؛  العم�ل  تحض�رات  إنه�اء 
حيث من املق�رر أن تضع بعض 
التغ�رات يف تعاقدها الجديد 
بع�د تجربته�ا األوىل ع�رب 
منصة شاهد اإللكرونية 
الع�رض  قدم�ت  الت�ي 
شاش�ة  ع�رب  حري�ًا 
املنص�ة خالل أي�ام عيد 

األضحى املبارك.
ويردد أن هناك محاوالت 
إلقن�اع ش�ريهان بتقدي�م 
فوازي�ر رمض�ان عرب شاش�ة 
رمض�ان  خ�الل  حري�ًا  املنص�ة 
القادم، ولكن ش�ريهان لم تحسم موقفها تجاه 

هذا العرض حتى وقتنا الحايل.

تواص�ل الفنانة هن�ادي مهنى 
تصوي�ر دورها يف حكاية كدبة 
كب�رة، أوىل حكاي�ات املوس�م 
“ورا  مسلس�ل  م�ن  الثان�ي 
كل ب�اب”، والت�ي تق�دم فيها 
البطول�ة النس�ائية أمام أحمد 
بطولته�ا  يف  ويش�ارك  زاه�ر، 
كل م�ن: إيمان س�المة، فتوح 
أحم�د، عم�اد رش�اد، رضوى 
ج�ودة، محمد ن�ارص، وتظهر 
هن�ادى خ�الل األح�داث بدور 
فت�اة ترت�دى الحج�اب وتم�ر 

بالعديد من املواقف.
وتع�د حكاي�ة “كدب�ة كبرة” 
العمل الثال�ث الذى تظهر فيها 
هنادى مهنى مرتدية الحجاب، 
أيض�ا  ظه�رت  إنه�ا  حي�ث 
بالحج�اب خالل أح�داث فيلم 
“بن�ات ثان�وي” وفيل�م “ليلة 
العيد” الذى انتهت من تصويره 

مؤخراً، ومق�رر طرحه يف دور 
العرض قريباً، وتجس�د هنادى 
فيه ش�خصية مغنية تعيش يف 
حارة شعبية، وتمر بالعديد من 
الظروف الصعبة خالل عملها.

مسلس�ل “ورا كل باب” عرض 
قب�ل ش�هر رمض�ان امل�ايض، 
خ�الل 5 حكايات األوىل بعنوان 
“مالن�اش إال بع�ض” بطول�ة 
صابري�ن، الثاني�ة “ي�وم م�ن 
األي�ام” بطول�ة أحم�د خلي�ل 
والثالث�ة  عثم�ان،  ويوس�ف 
“ش�نطة س�فر” بطول�ة دينا 
وأحمد صيام، والرابعة “أيامنا 
محس�ن  بطول�ة  الحل�وة” 
محيى الدي�ن، منى عبد الغني، 
ضغ�ط”  “ورق�ة  والخامس�ة 
وبطول�ة فتحي عب�د الوهاب، 

رشا مهدي.
أما فيل�م “ليلة العي�د” فيقوم 

ببطولته عدد كبر من الفنانني، 
منهم: يرسا، وس�ميحة أيوب، 
وريه�ام عب�د الغف�ور، وعبر 
ص�ربي، ونجالء ب�در، وهنادي 
مهن�ا، س�يد رج�ب، ومحمود 
حاف�ظ، وأحم�د خال�د صالح 
وماي�ان الس�يد، وعارف�ة عبد 
الرس�ول، نهى صالح، رش�دى 
الش�امي من تألي�ف أحمد عبد 
عب�د  س�امح  وإخ�راج  الل�ه، 

العزيز
وتدور أحداث الفيلم حول عدة 
قضاي�ا واقعي�ة تث�ار دائما يف 
مجتمعن�ا الحايل منه�ا “زواج 
اإلناث”،  القارصات”، و”ختان 
كم�ا يتطرق للحدي�ث عن قهر 
امل�رأة بش�كل ع�ام، يف مراحل 
وذل�ك  والش�باب”،  الطفول�ة 
خ�الل ليل�ة واح�دة ه�ي ليلة 

الوقفة وأول أيام العيد.

تامر حسين يثري 
اجلدل ويكسر جائزته 

أثناء تكرميه

فوازير رمضان تنتظر قرار شرييهان

“هنادي مهنى” ترتدي احلجاب يف أعماهلا اجلديدة 
بالسينما والدراما

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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عـين على العالم

تحتدم املطاردات وتحلو املواقف الكوميدية 
هذا الصيف مع املسلسل الدرامي املري 
إنتاجات  أحدث  أحد  مستقر«،  »الوضع 
تطبيق  عىل  ُيعرض  الذي  األصلية،   OSN
البطولة  دور  ويؤدي   .OSN Streaming
الكوميديني  املمثلني  من  نخبة  املسلسل  يف 
خالد  أبرزهم  من  مر،  يف  املوهوبني 
رجب  وسيد  ألفونس  وشادي  منصور 
وشيماء سيف و اإلعالمية وعارضة األزياء 
إنجي كيوان، ومن إخراج وائل فرج. ويلقي 
عىل  وخفيفة  ساخرة  نظرة  املسلسل 
وسُيبث  واملجرمني،  األمن  رجال  مغامرات 
عىل تطبيقOSN Streaming يف 5 سبتمرب.

 OSN من  األصيل  اإلنتاج  هذا  قصة  وتأتي 
عىل خلفية رصاع بني الرشطة وعصابات 
املسلسل  من  عربية  نسخة  يف  املخدرات، 
التلفزيوني األسرايل، No Activity. ويرسد 
املسلسل قصة رجال األمن يف مهمة مراقبة 
أثناء  األوامر  بانتظار  سيارتهما  داخل 

ليتضح  املمنوعات،  لضبط  كبرة  عملية 
أطول  وقتاً  معاً  سيقضيان  أنهما  لهما 
مما كانا يتخيالن. ويف هذه األثناء، ينتظر 
تاّمة  غفلة  يف  واقعان  مخدرات  مروَِّجا 
عن التطورات الجارية حولهما، إشارة ما 
لبدء عمليتهما. ويجدون أنفسهم يف مآزق 

تفيض بروح الدعابة.
ويتسم املسلسل بكون حلقاته السّت مبنية 
عىل عدد من الحوارات الثنائية التي تحدث 
كما  متباينة،  ومواقف  مختلفة  أماكن  يف 
يتسم ببساطة متميزة تجعل حلقاته التي 
الواحدة منها 30 دقيقة ممتعة  تبلغ مدة 
مغامرات  تتكشف  وبينما  للمشاهدين. 
رجال األمن عن أحداث مفاجئة، وتكشف 
تقلبات وتحّوالت  الدعابة واملرح عن  روح 
يف مناحي املعيشة والعمل والحّب واألرسة 
حماسة  حالة  يف  املشاهدون  يبقى  وأكثر، 

خالل ترقبهم ومتابعتهم لألحداث.
أول  رئيس  نائب  الخطيب  دارين  وأعربت 

يف  األصلية  واإلنتاجات  العربي  للمحتوى 
OSN، عن حرص الشبكة عىل دفع عجالت 
االبتكار يف مجال الرفيه باملنطقة العربية، 
الكوميدي  املسلسل  إطالق  أّن  واعتربت 
»الوضع مستقر« يأتي ضمن هذا السياق. 
وأوضحت أّن هذا املسلسل يقوم عىل نموذج 
نشاط  أي  هناك  ليس  أنه  مفاده  بسيط 
ُيمارس خالل الحلقات وأنها بأكملها تقوم 
ثنائيات  بني  والثري  الذكي  الحوار  عىل 
أبطاله، وأضافت: »تقّدم OSN نمطاً جديداً 
لم  أسلوب  يف  ملشاهديها  الكوميديا  من 
يسبق له مثيل يف اإلنتاج العربي، ومن شأن 
املضحكة  بقصته  يغّر،  أن  املسلسل  هذا 
واملبتكرة وأبطاله املحبوبني، الطريقة التي 
ونحن  الفكاهي.  باملحتوى  بها  نستمتع 
عربي  محتوى  أفضل  بتقديم  وعدنا  عىل 
ونضمن  املنطقة  أنحاء  يف  الجمهور  إىل 
األصيل  اإلنتاج  هذا  بمشاهدة  استمتاعهم 

.»OSN من

ومواقف  مشاكل  يف  هنيدي  محمد  النجم  يقع 

ضمن  وذلك  زكي،  منى  النجمة  بسبب  محرجة 

يتم  الذي  »الجواهرجي«،  الجديد  فيلمه  أحداث 

ويجسد  الديكورات،  من  العديد  ىف  حالياً  تصويره 

تجسد  بينما  »جواهرجى«،  دور  الفيلم  يف  هنيدي 

منى دور زوجته ويحدث بينهما عدد من املواقف يف 

إطار كوميدي.

فيلم »الجواهرجي« يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى 

أحمد  الفنان  عىل  االختيار  وقع  كما  ولبلبة،  زكي  ومنى 

السعدني ليكون أمام هنيدي ويجسد دورا مهما ومحوريا 

ثم  مصطفى،  ريم  الفنانة  وتليه  الفيلم  أحداث  خالل 

وعارفة  حالوة،  أحمد  والفنانون  ياسني،  آرس  الفنان 

إطار  ىف  أحداثه  تدور  والعمل  عماد،  وتارا  الرسول،  عبد 

كوميدى، ويخرجه إسالم خرى، وتأليف عمر طاهر.

ومنى  هنيدي  بني  األول  اللقاء  »الجواهرجي«  فيلم  يعد 

الفيلم  يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا  ما  بعد  زكي 

الشهر »صعيدي يف الجامعة األمركية«.

وغاب هنيدي عن دور العرض 4 أعوام تقريًبا، عىل الرغم 

و«كينج  والنمس«  »اإلنس  فيلمي  تصوير  انتهاء  من 

سايز«، فيما كانت التجربة السينمائية األخرة ملنى زكي، 

فيلم »الصندوق األسود« خالل العام املايض.

احتل  زهرة«،  »صالون  مسلسل  حلقات  أوىل  انطالق  بمجرد 
شاهد  منصة  شاشة  عرب  املشاهدة  نسب  قائمة  املسلسل 
دخل  حتى  حلقاته،  عرض  من  األوىل  الساعات  منذ  اإللكرونية 
أيضاً،  واألجنبية  العربية  البالد  من  كثر  يف   10  top ال�  قائمة 
ومر  ولبنان  واإلمارات  والكويت  وليبيا  وتونس  كالسعودية 
وقربص  وروسيا  والدنمارك  وإسبانيا  والربازيل  رومانيا  حتى 

وسويرسا واليونان.
وعىل هامش عرض حلقات مسلسل »صالون زهرة«، أكد معتصم 
النهار يف تريحاته عن  شخصية »أنس« التي يجسدها ضمن 
األحداث أنها شخصية كوميدية استهوته من الوهلة األوىل، فهو 

شخصية لم يقدمها من قبل.
وأضاف أن الكوميديا ال تحتاج إىل تغير الشكل لكي ينجح يف رسم 

البسمة عىل وجه الجمهور، بل تعتمد عىل كوميديا املوقف.
واعرف معتصم أن تكرار تعاونه مع نادين نجيم جاء بناًء عىل 
بعد  التعاون معها  بتكرار  يطالبونه  دائماً  الجمهور؛ فهم  رغبة 

نجاحهما معاً يف تجربتهما األوىل يف مسلسل »خمسة ونص«.
جدير بالذكر أن معتصم النهار يجسد شخصية »منّجد« ضمن 
معيناً،  الذي تعيش به زهرة ليحقق هدفاً  الحي  األحداث يدخل 

ولكن تقلب األحداث رأساً عىل عقب بعد معرفته بزهرة.
وأكد معتصم أنه فخور بوجوده ضمن نجوم منصة شاهد التي 

يعتز بها كثراً ويرى نفسه من جمهورها.

وذكر أن أحداث مسلسل »صالون زهرة« سيشهد نهاية سعيدة 
مسلسل  عكس  عىل  جداً،  الجمهور  وسريض  أبطاله،  لجميع 

»خمسة ونص« الذي كانت نهايته مؤملة.

بفضل أول بوست.. أجنلينا جولي حتقق رقًما قياسًيا على انستجرام

 »الوضع مستقر« مسلسل درامي كوميدي مبتكر

حممد هنيدي يتعرض ملواقف حمرجة بسبب منى زكي يف »اجلواهرجي«

نهاية سعيدة تنتظر »صالون زهرة«

“أبل” تؤجل عودة موظفيها لمكاتبهم 
حتى يناير 2022 بسبب كورونا

حديقة حيوان تحبس األشخاص 
في قفص بدال من األسود

 أفادت شبكة “ىس إن بى ىس” األمريكية، بأن موظفي رشكة “آبل” لن 
يعودوا إىل العمل من املكتب حتى يناير 2022، وسط مخاوف من ارتفاع 

حاالت اإلصابة بفروس كوفيد19-.
وأخ�ربت الرشكة املوظفني بأنها تواص�ل مراقبة حالة فروس كورونا، 
وس�تمنحهم إشعاًرا قبل ش�هر عىل األقل قبل أن ُيطلب منهم العودة إىل 

املكاتب.
وينطب�ق التأخر عىل جمي�ع موظفي الرشكة عىل مس�توى العالم، يف 

حني ستظل مكاتب ومتاجر “آبل” مفتوحة أمام الجماهر.
ويأت�ي القرار يف الوقت الذي تتزايد فيه حاالت اإلصابة بفروس كورونا 

يف الواليات املتحدة.
وال تع�د “آبل” رشك�ة التكنولوجيا الكبرة الوحي�دة التي تدفع بخطط 
العودة إىل مكاتبها للخلف؛ ففي األس�بوع املايض أعلنت )فيسبوك( أنها 
سُتؤجل خطتها إلعادة املوظفني األمريكيني إىل املكتب حتى يناير بسبب 

مخاوف بشأن املتغر “دلتا”.
وأعلن�ت أمازون ع�ن خطة مماثلة ملوظفي الرشكة يف وقت س�ابق من 

هذا الشهر.
وكان�ت رشكة “آبل” قد أجلت بالفعل عودة مكتبها املخطط إىل أكتوبر، 
بع�د أن قال�ت يف البداية إنها س�تجلب العم�ال يف غضون ثالث�ة أيام يف 

األسبوع بدًءا من سبتمرب.

أعل�ن علماء أمريكي�ون من كلية 
الطب بجامعة واشنطن يف سانت 
لويس تحديد جسم مضاد يمكنه 
تحيي�د جمي�ع طف�رات فروس 
الباحثون،  املعروفة.وقال  كورونا 
املوق�ع  ع�ىل  ن�رشت  دراس�ة  يف 
الرس�مي للجامعة، إنهم درس�وا 
43 عين�ة وقاموا بتحلي�ل كيفية 
من�ع الع�دوى باملتغ�ر األصيل ل�
SARS-CoV-2، ث�م ت�م اختب�ار 
تسعة من أقوى األجسام املضادة، 
واخت�ر أكثره�ا فعالية.واتض�ح 

 SARS2-38 املض�اد  الجس�م  أن 
يمكنه محاربة السالالت الشائعة 
لفروس كورونا: “ألفا”، و”بيتا”، 
و”كاب�ا”،  و”دلت�ا”،  و”غام�ا”، 
و”أيوت�ا”، فض�ال ع�ن الطفرات 
أنه  الباحثون إىل  النادرة.وخل�ص 
نظرا لوجود خطر حدوث طفرات 
جدي�دة يف املس�تقبل، ف�إن هناك 
حاجة إىل أجس�ام مض�ادة فعالة 
يمك�ن أن تدع�م مناعة الجس�م 
بش�كل مس�تقل وباالق�ران مع 

العالج.

 أوضح�ت تقاري�ر عدة عن أن تطبيق املراس�لة الفوري )واتس�اب( 
يعمل عىل إضافة خيار جديد بش�أن ميزة “الرسائل الخفية”، التي 

كان قد طرحها العام املايض.
و سيضيف )واتساب( إمكانية حذف الرسائل بعد مرور 90 يوما، 
وهو ما يمنح املرس�ل املزيد من املرونة قب�ل اتخاذ قرار التخلص 

من رسالته.
ففي ش�هر نوفمرب املايض، قدم التطبيق رسائل تختفي بعد 7 أيام، 
ثم قبل شهرين، أضاف اختيار رس�ائل “العرض مرة واحدة”، والتي 

تختفي إىل األبد بعد مشاهدتها مرة واحدة، كما يوضح اسمها.
و سيظهر أمام مستخدمي )واتسآب( يف النهاية قائمة لالختيار ما بني 
وقف حذف الرس�ائل تماما، أو إخفائها بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 
يوًما، و لتفعيل الخاصية قم بفتح دردش�ة )واتس�اب( واضغط عىل 

اسم جهة االتصال وابحث عن الخيار “الرسائل املؤقتة”.
و ق�م باختي�ار “تفعيل”، وإللغاء تنش�يطها قم بنف�س الخطوات 

فقط استخدم خيار “غر نشط” يف هذه الخطوة.

اخرعت محمية لألس�ود يف جنوب أفريقيا طريقة مبتكرة الس�تضافة 

زائريه�ا، وه�ي بوضعهم داخل قفص، حيث تس�هل تل�ك الطريقة من 

تقرب زائري املحمية من األس�ود والنمور.وتسمح محمية األسود “جي 

جي اليون” يف هاريس�ميث يف جن�وب أفريقيا لزواره�ا بالوقوف داخل 

القفص من أجل رؤية األس�ود األفريقية املذهلة عن قرب بطريقة آمنة 

وإنس�انية، والتقاط صورا تذكارية معها عن قرب.وش�اركت املصورة 

ومدي�رة الرشك�ة غر الربحية، س�وزان س�كوت، هذه الص�ور املذهلة 

التي تظهر عش�اق الحيوانات املحظوظة وهم يلتقون باألس�ود.وقالت 

س�كوت: “لقد قدمنا ه�ذه التجربة منذ ما يقرب من عامني، وس�المة 

ضيوفن�ا والقطط الكبرة هي األولوية القص�وى”.و تم التربع بقفص 

التصوي�ر مع األس�ود من جانب  مص�ور أملاني محرف ي�زور املحمية 

بش�كل دوري، يقوم مهن�دس بفحصه بانتظام للتأك�د من قدرته عىل 

حمل الوزن بأمان يف حالة قفز أس�د فوقه.وتوفر أسعار تذاكر الدخول 

إىل مكعب التصوير مع األس�ود دخال صغرا للمحمية يس�اعدها بشكل 

مبارش يف إطعامها وحمايتها.

علماء يزفون بشرى سارة تخص 
الحماية من جميع سالالت كورونا

)واتسآب( يقدم وقتا أطول 
إلخفاء الرسائل

  

تغريدات

السيد عمار الحكيم

اليسا

ــآت  ــد بلبنان إنو مديرة املنش ــن آخر إجنازات العه  م
النفطية احملسوبة عليه، واللي انشالت بسحر ساحر 
ــا »نتعّود«  ــوش، بدها يان ــن فضيحة الفيول املغش م
ــاوير«.  يعين انا  نعيش بال حمروقات وخنفف »مش
ــين مقهورة من كمية  ــش مقهورة من الوضع عا قد م م

الوقاحة اللي عندكن ياها! استحوا بقا!

ــتنكر وندين بشدة ما تعرض له املقر العام ملركز   نس
ــرف من إعتداء من  الرافدين للحوار يف النجف االش
ــة ، أن متتد يد العنف  ــفر عن إحلاق أضرار مادي أس
ــر ال ينبغي التهاون  ــتهداف الصروح الثقافية أم اس
معه، من هنا نطالب اجلهات املعنية واملسؤولة باختاذ 

الالزم لضمان عدم تكرار هذا التطاول املشني.

الذي يدري وال يدري

هامش 

ما  كثرا  التي  أدري«  ما  »والله  عبارة   2003 عام  بعد  عندنا  اشتهرت 
إذا كان عالوي ال  الناس بشأن ما  انقسم  إياد عالوي..  الدكتور  يرددها 
يدري فعال أم إنه يدري و«يغلس«؟.. الناس ال تريد أن تتسامح ألنه أحد 
أبرز اآلباء املؤسسني للنظام السيايس ملرحلة ما بعد 2003.. مفردة أخرى 
اليوم،  املتداول منذ عام 2014 واىل  السيايس  اشتهرت يف سياق خطابنا 
العبادي  حيدر  الدكتور  خطاب  لوازم  إحدى  تبدو  التي  »البعض«  وهي 

السيايس.
كضبة  يدري  واملا  يدري  »اليدري  هو  مشهوٌر  مثٌل  الشعبية  ذاكرتنا  يف 
عدس«.. للمثل قصة يعرفها كل الناس تقريبا، لكنها تنطوي عىل داللة 
مهمة عىل صعيد توظيف »كضبة العدس« الذي حملها ما بدا إنه مجرد 
سارق لقليل من العدس من مزرعة من يطارده وليس أن املطارد )بكرس 
تتماهى  هل  مشني..  بفعل  متلبسا  الراء(  )بفتح  املطارد  ضبط  الراء( 
»كضبة العدس« مع »والله ما أدري«؟.. خارج حقل اللغة ال تبدو ان هناك 
صلة بني اإلثنني، لكن ضمن حقل اللغة يمكن الربط مجازيا. أما يف حال 
لفعل  كعالمة  يرسق«  »البعض  نقول  كأن  »البعض«  مفردة  بني  ربطنا 
الرسقة وبني إنتاج سؤال آخر، وهو: من يقوم بهذا الفعل؟ لتأتي اإلجابة: 
والله ما أدري.. فإن ذلك ال يعني سوى إبدال الفعل املشني هو اآلخر مثل 
»كضبة العدس« بفعل ضمن سياق التداول اللغوي يدخل خلسة مرة أو 
علنا مرة أخرى عرب محموالت مختلفة اىل امليديا والسوشيال ميديا مرة 

كفعل إدانة ونقد، وربما تسقيط ومرة ألغراض التسلية فقط.
ففي النهاية ال العبادي »إبتىل« بتكرار مفردة »البعض« بوصفها الزمة 
يف خطابه السيايس، وال عالوي ارتكب جريمة لغوية بتكرار عبارة »والله 
النظام  السيايس كذلك.. لكن  أدري« بوصفها إحدى عالمات خطابه  ما 
السيايس بفاعليه املختلفني هم من مارس االختفاء خلف ما تنهض به 
هذه املفردات والعبارات بوصفها ملك أصحابها، وهو ما ساهم اإلعالم 
يف تكريسه ألنه ال يفرق يف الغالب بني الفعل عىل أرض الواقع وما ترتكبه 
اللغة يف خطابات هذا السيايس أو ذاك من لوازم أو عكازات لغوية تتحول 
يف النهاية اىل شكل من أشكال اإلدانة أو تسفيه ما قد ينتج عنها من ردات 
أنه  الذي يلوك بها يف »السوشيال ميديا« من منطلق  الجمهور  فعل بني 

أحد حقول املعارضة التسقيطية يف الغالب.
يتحملون  تبحث عن ضحايا  السياسية صارت  الطبقة  فإن  من جهتها 
سلسلة إخفاقاتها طوال 18 عاما، إذ طاملا أن األمر يبقى يف حقل اللغة 
فإنه ال يرض أن تستمر لعبة التعمية واإليهام طاملا أن الحيز الديمقراطي 
لتداول مفردات ومفاهيم جديدة واسع بل ال قيود له وعليه.. لنختم بما 
باألخبار  التداول  حيز  دخلت  انتخابات  أبواب  عىل  العراقيون  اآلن،  ييل: 
هذا  تصدير  يف  نجح  السيايس  الفاعل  إن  املفارقة  »مبكرة«..  بوصفها 
لفعل  يحوله  بأن  اإلرادة  وال  القدرة  له  تكون  أن  دون  من  لغويا  الوهم 
حقيقي وعىل أرض الواقع.. الواقع غر اللغة.. مع ذلك فإن الراع حتى 
اآلن لم يغادر حقل اللغة.. لنحتكم اىل هذا الفعل ورد الفعل »أحزاب تقول 
انسحبنا، املفوضية تقول لم ينسحبوا«.. رصاع يف حقل اللغة.. لنذهب اىل 
اللغوي إن كان عىل مستوى اإللزام  الدستور بوصفه أنموذجا لراعنا 
وااللتزام أو حتى مواعيد تعديله.. كانت بدأت بأربعة شهور ومن ثم مرت 
أن كل يشء يف  قناعة  اىل  بهم  واملفعول  الفاعلني  ليصل جميع  السنوات 
العراق بالقياس اىل كمية الوهم يف اللغة ملن يدري وال يدري مجرد.. كضبة 

عدس.

محزة مصطفى

أنجلينا  العاملية،  النجمة  حققت 
تطبيق  عىل  قياسيا  رقما  جويل، 
االجتماعي،  للتواصل  إنستجرام 
أرسع  هي  رسميا  أصبحت  حيث 
متابع  مليون  إىل  يصل  مستخدم 
منشور  أول  بفضل  التطبيق،  عىل 
تلقتها  رسالة  عن  عبارة  وهو  لها 

من فتاة أفغانية.
 Evening« ل�صحيفة  وفقا 

Standard« الربيطانية، حطمت أنجلينا 
جويل، البالغة من العمر 46 عاما، الرقم 
متابع  مليون  إىل  نمو  ألرسع  القيايس 
هذا  حققت  عندما  انستجرام،  عىل 

اإلنجاز يف 3 ساعات فقط.
الرقم  كان  ل��«سبوتنيك«  ووفقا 
عىل  املتابعني  يف  نمو  ألرسع  القيايس 
سلسلة  أبطال  أحد  لصالح  إنستجرام 
أفالم هاري بوتر، روبرت جرينت، الذي 

حصد مليون متابع يف 4 ساعات ودقيقة 
واحدة بعد ظهوره ألول مرة عىل منصة 

التواصل االجتماعي يف نوفمرب املايض.
وكان جرينت هزم ديفيد أتينبورو، الذي 
جينيفر  األمريكية  املمثلة  رقم  كرس 
دقيقة،  و44  ساعات  بأربع  أنيستون، 
سبتمرب  يف  إنستجرام  إىل  انضم  عندما 

املايض.
بالرقم  أنيستون  جينيفر  واحتفظت 

أن  قبل  تقريبا  عام  ملدة  القيايس 
يحكمه ديفيد أتنبورو، وعندما انضمت 
أنيستون إىل إنستجرام يف أكتوبر 2019، 
ساعات   5 يف  متابع  مليون  اكتسبت 

و16 دقيقة.
عن  عبارة  لجويل  منشور  أول  وكان 
صورة لرسالة عاطفية تلقتها من فتاة 
يف أفغانستان تواجه حاليا حكم حركة 

طالبان.


