
تفاصيل ص2    بغداد/ الزوراء:
نف�ت وزارة الصح�ة وج�ود أي حال�ة 
إجبار عىل املوظفني واملراجعني عىل حد 
سواء عىل التطعيم باللقاحات املضادة 
لفريوس كورون�ا، وفيما اكدت الوزارة 
إن اكثر من ثالث�ة ماليني مواطن تلقوا 
اللق�اح املضاد لوب�اء كورون�ا، اعلنت 
ع�ن وص�ول 430 ال�ف جرع�ة جديدة 
من لق�اح فايزر.وقال املتحدث باس�م 
الوزارة، س�يف البدر، يف ترصيح متلفز 
أي  يوج�د  ال  “ال�زوراء”:”  تابعت�ه   ،
إجب�ار للموظفني واملراجعني يف الدوائر 

الرس�مية والحكومية عىل تلقي اللقاح 
لكن الظ�رف الصحي يس�تدعي الحث 
يف  ن�زال  “ال  التطعيم”.وأض�اف  ع�ىل 
املوج�ة الثالث�ة ونس�بيا االصابات أقل 
من الفرتة السابقة ونأمل ان نتجاوزها 
لك�ن يبق�ى احتم�ال ظه�ور موجات 
أخ�رى ه�و خط�ر قائ�م يف ح�ال عدم 
االلتزام باإلج�راءات الوقائية والتهاون 
بها”.وأك�د ان “الطريق م�ازال طويالً 
يف الوص�ول اىل املناع�ة املجتمعي�ة مع 

استمرار ضعف اإلقبال عىل اللقاح”.

بغداد/ الزوراء:
بعد ارتفاع أس�عار بيع الصمون يف بغداد 
واملحافظ�ات لتص�ل كل 6 “صمونات”، 
بع�د أن كان�ت 8، بس�عر 1000 دينار.. 
تصاعدت حدة االعرتاضات من املواطنني 
حتى وصل�ت اىل دع�وات ملقاطعة افران 
الصمون وع�دم الرشاء منه�م حتى يتم 
إرجاع االسعار اىل ما كانت عليه سابقاً.

وقالت وزارة التجارة عىل لسان مدير عام 
الرشكة العامة لتج�ارة املواد الغذائية يف 
الوزارة، محمد حنون: إن “وزارة التجارة 
ليس لها عالق�ة يف موضوع دعم االفران 
بالطحني كما أن املوضوع ال يدخل ضمن 
“اختص�اص  أن  مبين�اً  اختصاصه�ا”، 
ال�وزارة هو توزي�ع الس�لة الغذائية بني 
املواطن�ني ش�هرياً”.وأضاف حن�ون أن 
“االف�ران قطاع خاص، تتس�لم الطحني 

من االسواق املحلية، ودور الوزارة يف هذا 
االمر هو املراقبة والتدقيق عىل من يقوم 
برفع االسعار”، مؤكداً أن “الوزارة قامت 
بجوالت يوم االمس يف بعض اسواق بغداد 
عىل االف�ران لتتم إحالة البعض للجريمة 
االقتصادية ومن ثم ع�ىل القضاء”.وأكد 
أن “ال�وزارة التتمك�ن م�ن تزوي�د آالف 
االفران بالطحني، كونها معنية بالبطاقة 
التمويني�ة، وتقوم ش�هرياً بتوزيع مادة 
الطح�ني ع�ىل املواطنني، وكم�ا ان لدينا 
خزين�ا جيدا م�ن الحنطة”.ولفت حنون 
اىل ان�ه “بإم�كان اصحاب االف�ران رفع 
شكواهم اىل مجلس الوزراء او الربملان”، 
مؤك�داً “إذا ت�م تكليفن�ا به�ذا الواج�ب 
فس�نقوم بتنفيذ ما يطل�ب منا، أما اآلن 
ف�ال يمك�ن رصف دين�ار واح�د خ�الف 

الضوابط”. 

بغداد/ الزوراء:
جدد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
نبي�ل كاظم عبد الصاح�ب، امس األحد، 
تأكيده أن العام الدرايس الجديد سيكون 
حضوري�اً، فيم�ا دع�ا الطلب�ة اىل تلقي 
اللقاح. من جان�ب اخر، اظهرت وثيقة، 
صادرة م�ن وزارة التعليم العايل والبحث 
والتقوي�م  االرشاف  جه�از  العلم�ي/ 
العلمي اىل الجامعات الحكومية واألهلية 
كاف�ة، إعمام�ا يؤك�د وج�وب اظه�ار 

وتوثي�ق بطاقة التلقيح رشطاً إلس�كان 
الطلب�ة يف األقس�ام الداخلية.وقال وزير 
التعليم، خالل مؤتمر صحفي عقده بعد 
افتتاحه مختربات كلية الهندس�ة وعدداً 
م�ن مش�اريع تأهي�ل البيئ�ة الجامعية 
واملس�احات الخرضاء يف جامعة كربالء: 
الجدي�د س�يكون  ال�درايس  “الع�ام  إن 
حضوري�اً”، داعياً “جميع الطلبة لتلقي 

اللقاح”.

كابل/ متابعة الزوراء:
ع�ىل خلفي�ة س�ماع دوي انفجار 
قوي يف العاصم�ة األفغانية كابل، 
األمريك�ي وحرك�ة  الجي�ش  أك�د 
املتح�دة  الوالي�ات  أن  “طالب�ان” 
نفذت رضب�ة عس�كرية يف املدينة 
القي�ادة  األحد.وأك�دت  ام�س 
املركزي�ة األمريكي�ة يف بيان صدر 

عن املتحدث باسمها بيل أوربن أن 
الواليات املتحدة نفذت امس رضبة 
جوي�ة بواس�طة طائ�رة مس�رية 
اس�تهدفت مركبة يف كاب�ل بهدف 
“الدف�اع ع�ن النفس”، م�ا أدى إىل 
إزالة خطر وشيك عىل مطار حامد 
ك�رزاي ال�دويل م�ن قب�ل جماعة 
“والي�ة خراس�ان” التابعة لتنظيم 

“داع�ش” اإلرهابي.وأوضح البيان 
أن الغ�ارة رضب�ت اله�دف بدق�ة، 
مش�ريا إىل أن انفجارات ملموس�ة 
دوت من املركبة عقب اس�تهدافها 
ما يؤك�د وجود كمي�ات كبرية من 
املتفجرات فيها.وأشار البيان إىل أن 
الجي�ش األمريكي ي�درس إمكانية 
س�قوط ضحايا بني املدنيني جراء 

العملي�ة، لك�ن “لي�س هن�اك أي 
مؤرشات عىل ذلك”.من جانبه، أكد 
املتح�دث باس�م “طالب�ان”، ذبيح 
الله مجاهد، يف ترصيح للصحفيني 
أن الوالي�ات املتح�دة ش�نت غ�ارة 
جوي�ة اس�تهدفت انتحاري�ا وراء 
عجل�ة قيادة س�يارة مفخخة كان 
يعتزم مهاجمة مطار كابل.ويأتي 

ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي 
قرب مطار حامد ك�رزاي الدويل يف 
كاب�ل ام�س يرج�ح أنه نج�م عن 
هج�وم صاروخي.وأك�دت تقارير 
صحفية محلية أن قنبلة صاروخية 
أصاب�ت منزال س�كنيا يف من كابل، 
ما أس�فر عن س�قوط س�تة قتىل 

بينهم أربعة أطفال.

الزوراء / يوسف سلمان:
أرجأ مجلس النواب جلس�ته، التي كان مقررا 
انعقاده�ا يوم ام�س االحد، بعد عدم اكتمال 
النص�اب القانون�ي ألكثر من س�اع�تني عن 
موعده�ا، فيم�ا تداول�ت االوس�اط النيابي�ة 

انتخاب�ات  لتعدي�ل قان�ون  برملاني�ا  ح�راكا 
مجل�س النواب املق�ررة يف العارش من ش�هر 
ترشين االول املقبل .وقال رئيس لجنة شؤون 
االقاليم واملحافظات غ�ري املنتظمة باإلقليم، 
النائ�ب ش�ريوان دوبرداني، ل�«ال�زوراء«: ان 

»هن�اك تحركا ل�دى بعض الكتل السياس�ية 
إلجراء تعديل عىل بعض مواد قانون انتخابات 
مجلس النواب يف الجلس�ات املقبلة«.واضاف 
ان » بع�ض االط�راف تس�تند اىل وع�د م�ن 
رئي�س الربمل�ان محمد الحلب�ويس الذي تعهد 

س�ابقا للكتل السياسية املعرتضة عىل قانون 
انتخاب�ات مجلس النواب بإج�راء تعديل عىل 
القان�ون بعد املصادقة عليه من قبل رئاس�ة 

الجمهورية ».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
هن�أ كل م�ن الرئي�س األمريكي، جو 
باي�دن، وأم�ري الكويت ن�واف األحمد 
الجاب�ر الصب�اح الحكوم�ة العراقية 
عىل اس�تضافة  ونجاح مؤتمر بغداد 
للتعاون والرشاكة. وقال بايدن يف بيان 
نرشه البيت األبيض: »أهنئ الحكومة 
لقم�ة  اس�تضافتها  ع�ىل  العراقي�ة 
إقليمي�ة ناجح�ة ورائ�دة ».وأضاف: 
»هذا الن�وع م�ن الدبلوماس�ية أكثر 
أهمية اآلن م�ن أي وقت مىض، حيث 
نس�عى لتخفيف التوت�رات بني الدول 
ع�رب  التع�اون  وتوس�يع  املج�اورة 
ال�رشق األوس�ط، وقي�ادة الع�راق يف 
هذا الش�أن تاريخية«.وتاب�ع البيان: 
»تواصل الوالي�ات املتحدة الوقوف إىل 

جان�ب الع�راق الرشي�ك بينم�ا نعمل 
مع�ا لتحقيق اس�تقرار أكرب يف جميع 
أنحاء الرشق األوسط... نؤكد التزامنا 
بتعزي�ز عالقاتن�ا الثنائي�ة بموج�ب 
اتفاقي�ة اإلطار االس�رتاتيجي«.وقال 
باي�دن »عندم�ا اجتمعنا أن�ا ورئيس 
الوزراء الكاظمي يف املكتب البيضاوي 
الش�هر امل�ايض، ناقش�نا دور العراق 
امله�م يف املنطق�ة والجه�ود الكب�رية 
الت�ي تقوده�ا حكوم�ة الع�راق، بما 
إقلي�م كردس�تان،  ذل�ك حكوم�ة  يف 
لتحس�ني وتعزيز العالقات بني العراق 
وجريانها«. ويف سياق متصل هنأ أمري 
الكويت نواف األحمد الجابر الصباح، 
صال�ح  بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س 
ال�وزراء مصطفى  ورئي�س مجل�س 

الكاظمي بنجاح مؤتمر بغداد. ووفقا 
لوكال�ة األنب�اء كون�ا : أن »ح�رضة 
صاحب الس�مو الش�يخ نواف األحمد 
الجاب�ر الصباح بع�ث بربقيتي تهنئة 

إىل أخي�ه فخامة الرئيس برهم صالح 
رئيس جمهورية العراق الش�قيق وإىل 
دول�ة الرئي�س مصطف�ى الكاظم�ي 
رئي�س وزراء الع�راق الش�قيق أعرب 

فيهم�ا س�موه ع�ن خال�ص تهانيه 
بنج�اح انعقاد مؤتمر بغ�داد للتعاون 
والرشاك�ة متمني�ا س�موه أن يحقق 
املؤتم�ر أهداف�ه الس�امية واملرج�وة 
ملواجهة التحديات التي تواجه املنطقة 
ولتوحيد الجهود اإلقليمية والدولية من 
أجل استقرار املنطقة وأمنها ولتعزيز 
ال�رشاكات السياس�ية واالقتصادي�ة 
واألمنية وتبني الحوار البناء«. وأش�اد 
الصباح بالجهود الحثيث�ة التي بذلها 
الع�راق لعق�د ه�ذا املؤتمر وبحس�ن 
اإلعداد والرتتيب له راجيا سموه لهما 
موفور الصح�ة والعافية ولجمهورية 
العراق الشقيق دوام األمن واالستقرار 
وتحقي�ق كل م�ا يتطلع إليه الش�عب 
العراقي الشقيق من تقدم وازدهار«.

الربملان يؤجل انعقاد جلسته وحراك نيابي جديد لتعديل قانون االنتخابات

بايدن وأمري الكويت يهنئان احلكومة العراقية بنجاح مؤمتر بغداد

عدن/ متابعة الزوراء:
تعرض�ت قاع�دة العن�د العس�كرية يف محافظ�ة لحج 
شمال غرب العاصمة اليمنية عدن، امس األحد، لهجوم 
صاروخي نفذ بطائرات مسرية انطلقت من مدينة تعز 
الخاضع�ة لس�يطرة الحوثيني يف اليمن، ما أس�فر عن 
مقت�ل وإصابة العرشات من القوات الحكومية املعرتف 
به�ا دوليا.ووفقا آلخر التقارير ح�ول الهجوم الحوثي 
ع�ىل قاعدة العن�د، فقد ارتفع�ت حصيل�ة الضحاياإىل 
30 قتي�اًل و60 جريحاً.فقد قال متحدث باس�م القوات 
الجنوبي�ة يف اليمن ومصادر طبية إن ما ال يقل عن 30 
جندي�ا قتلوا وأصيب 60 آخرين يف الهجوم عىل القاعدة 
العس�كرية بجنوب غ�رب اليمن.وقال املتحدث باس�م 

القوات الجنوبية اليمني�ة، محمد النقيب: إن الحوثيني 
نفذوا عدة هجمات بواس�طة طائرات مس�رية مسلحة 
وصواريخ باليستية عىل قاعدة العند العسكرية.وتابع: 
أن م�ا يرتاوح ب�ني 30 و40 جنديا ُقتل�وا وأصيب ما ال 
يق�ل عن 60 . مضيف�ا: أن عدد القتىل مرش�ح للزيادة 
ألن عم�ال اإلنق�اذ م�ا زال�وا يمش�طون املكان.ويع�د 
الهج�وم هو األحدث الذي تتعرض له القوات الجنوبية.
وقالت مصادر محلية إن هجوماً اس�تخدمت فيه ثالثة 
صواريخ باليس�تية، اس�تهدف قاعدة العند العسكرية 
أثناء الطابور الصباحي.وكانت قاعدة العند قد تعرضت 
لهجوم خالل عرض عس�كري يف العام 2019 بطائرات 

مسرية.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
ج�دد الربمل�ان الليب�ي تأكي�ده أن جلس�ة 
مس�اءلة حكوم�ة عب�د الحمي�د الدبيب�ة، 
ستعقد يف موعدها اليوم االثنني، رغم تأكيد 
األخري أنه ل�ن يحرض خارج البالد، وس�ط 
تهدي�دات بس�حب الثق�ة منها ح�ال عدم 
حضوره.وتتج�ه األنظ�ار الي�وم إىل مدينة 
طربق رشق ليبيا، حيث س�تعقد الجلس�ة، 
حس�ب ما أوضح بي�ان املتحدث الرس�مي 
باس�م الربملان عبدالله بليحق، اليوم، وذلك 
ملعرف�ة مص�ري حكومة الدبيبة ومس�تقبل 
العالق�ة بينه�ا وب�ني الربمل�ان، خاصة بعد 

تزاي�د املطالب النيابية بس�حب الثقة منها 
واحت�دام الخالف�ات بني الطرفني، بش�كل 
يه�دد بتقوي�ض العملي�ة السياس�ية التي 
تدعمها األمم املتحدة والتي ينظر إليها عىل 
أنها أفضل فرصة لتحقيق الس�الم يف ليبيا، 
منذ اإلطاحة بنظ�ام معمر القذايف.وتوترت 
العالقة بني الدبيبة والربملان، عقب انتقادات 
وجهه�ا إىل ن�واب الربملان ورئيس�ه عقيلة 
صال�ح، بس�بب رفضه�م منح�ه امليزانية، 
وبعد هجوم شّنه عىل الجلسة التي حددها 

الربملان ملساءلته رافضا حضورها.

جلنة نيابية لـ          : وزارة الكهرباء تفتقر للخطط االسرتاتيجية ملعاجلة أزمة الطاقة الكهربائية
طالبت بدجمها مع وزارة النفط واستثمار الطاقة النظيفة

الزوراء/ حسني فالح:
حملت لجنة النف�ط والطاقة والثروات 
الكهرب�اء  وزارة  النيابي�ة  الطبيعي�ة 
مسؤولية تردي واقع الكهرباء يف العراق 
لع�دم امتالكها الخطط االس�رتاتيجية 
والسياس�ة الواضح�ة ملعالج�ة ازم�ة 
الطاق�ة، وفيم�ا طالب�ت بدم�ج وزارة 

الكهرباء مع وزارة النفط لحل مشكلة 
تزويد املحطات بالوقود، اقرتحت إعداد 
الطاق�ة  دراس�ة متكامل�ة الس�تثمار 

النظيفة.
وقال عضو اللجن�ة، النائب بهاء الدين 
النوري، يف حديث “ال�زوراء”: ان هناك 
برنامج�ا للطاقة املتجددة، يفرتض من 

وزارة الكهرباء اعداد دراس�ة متكاملة 
م�ن اج�ل تطبيقها يف الع�راق، باعتبار 
لدين�ا طاقة شمس�ية ومائي�ة واجواء 
مناسبة للطاقة النظيفة، إال ان الوزارة 
اىل اآلن ل�م تأخذ املوض�وع عىل محمل 
الجد.واض�اف: ان تغيري تس�مية وزارة 
الكهرب�اء اىل وزارة الكهرب�اء والطاقة 

املتج�ددة ل�ن يضي�ف ش�يئا لل�وزارة 
بس�بب ع�دم وج�ود خطط الس�تثمار 
الحكوم�ات  ربم�ا  النظيف�ة،  الطاق�ة 
القادم�ة تعم�ل عىل ه�ذا املوضوع من 
اجل اس�تثمار الطاقة النظيفة.واش�ار 
اىل: ان هناك مش�اكل ظه�رت يف اآلونة 
االخرية ب�ني وزارتي الكهرب�اء والنفط 
الكهربائي�ة  املحط�ات  تزوي�د  بش�أن 
بالوقود لك�ون الكهرباء تأخ�ذ الوقود 
م�ن وزارة النفط وال تعطيه�ا األموال. 
داعي�ا اىل دم�ج وزارت�ي الكهرب�اء مع 
النفط باس�م وزارة الطاقة لكي تصبح 
وزارة واح�دة بوزي�ر واح�د بقس�مني 
مختلف�ني للكهرب�اء والنف�ط من اجل 
انهاء ازم�ة الوقود واالم�وال الن اغلب 
املحطات الكهربائي�ة يف العراق غازية.
وبنّي: ان وزارة الكهرباء تفتقر للخطط 
والسياس�ات  الس�ليمة  االس�رتاتيجية 
الواضحة لحل ازمة الطاقة الكهربائية، 
بحيث اغلب املحطات التي انش�ئت منذ 
ع�ام 2006 واىل ع�ام 2014 والبالغ�ة 
24 محطة قس�م منها بسعات انتاجية 
عالية. الفتا اىل: ان محطة بس�ماية ب� 
4500 ميغ�اواط ودخ�ل منه�ا 3 االف 
وبق�ي 1500 ميغ�اواط حت�ى اآلن لم 
تكتمل.ولف�ت اىل: ان خط�ط الصيان�ة 
فاشلة، ونالحظ يف فصل الصيف يحدث 
ارتباك وقل�ة تخصيص�ات، وبالنتيجة 
 18 االنت�اج  كان   2014 ع�ام  خ�الل 
أل�ف ميغ�اواط واليوم أصب�ح 14 الف 

ميغاواط، أي اننا بالتنازل نتيجة اهمال 
وزارة الكهرب�اء وع�دم وج�ود خط�ة 
فاعلة بالش�بكات والصيان�ة وغريها.
واكد: ان وزارة الكهرباء خالل السنوات 
االخرية مرت بأزمات كثرية منها تغيري 
ع�دة وزراء وكل وزي�ر يأتي بسياس�ة 
خاصة، ولذل�ك هناك تلكؤ واضح بهذه 
ال�وزارة.ويف وقت س�ابق، أعلنت وزارة 
للطاق�ة  مرك�ز  اس�تحداث  الكهرب�اء 
املتجددة فيما أك�دت أن توقيع اتفاقية 
م�ع رشك�ة صيني�ة إلنش�اء محطات 
لتوليده�ا ع�رب الطاقة الشمس�ية يعد 
إنج�ازاً مهما.وق�ال املكل�ف بش�ؤون 
وزارة الكهرباء، عادل كريم، يف ترصيح 
صحفي: إن “الوزارة قامت باستحداث 
مرك�ز الطاق�ات املتج�ددة م�ن خالل 
جم�ع الكفاءات بهذا املركز يرشف عىل 
االتفاقية  أن “توقي�ع  عملها”.وأضاف 
مع رشك�ة Power China س�وف يبني 
للرأي العام واملجتمع الدويل بأن العراق 
ج�اد باتجاه االس�تفادة م�ن الطاقات 
الحكوم�ة  سياس�ة  وأن  املتج�ددة، 
العراقي�ة س�توفر الطاق�ة للمواطنني 
بأي ش�كل من االش�كال، ويف أي مكان 
ضمن الطاق�ة املتجددة”.وكانت وزارة 
الكهرباء قد وقعت اتفاقية مع الرشكة 
الصينية إلنشاء “2000 ميغاواط” ويف 
املرحلة االوىل منها س�يتم انشاء “750 
ميغاواط يف محافظة السماوة بحضور 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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 محافظة صالح الدين، امس األحد، منع دخول 
فايروس  ضد  امللقحني  غري  واملواطنني  املوظفني 
كورونا اىل دوائر الدولة.وقال املتحدث الرسمي باسم 
خلية األزمة يف محافظة صالح الدين، جمال عكاب، يف 
ترصيح صحفي: أن »محافظ صالح الدين عمار جرب 
وزارة  من  الصادرة  بالتعليمات  االلتزام  وجه  خليل 
وباء  ضد  اللقاح  بأخذ  الجميع  تلزم  والتي  الصحة 
ستطبق  الجديدة  »اإلجراءات  أن  كورونا«.وأضاف 
ابتداًء من األول من أيلول والتي يمنع فيها دخول غري 

امللقحني من املوظفني واملواطنني اىل دوائر الدولة«.

صالح الدين متنع دخول غري 
امللقحني إىل الدوائر احلكومية

الصحة تعلن إطالق بطاقة التلقيح 
االلكرتونية الدولية األسبوع احلالي

نفت إجبار املوظفني على التطعيم باللقاحات 

التجارة: ال عالقة لنا مبوضوع دعم 
األفران بالطحني 

التعليم تؤكد: دوام السنة املقبلة 
حضوري وعلى الطلبة تلقي اللقاح

اليمن .. عشرات القتلى واجلرحى بطائرات مسرية 
وصواريخ استهدفت قاعدة العند

برملان ليبيا يتمسك مبساءلة احلكومة 
اليوم وتهديدات بسحب الثقة منها 

خالل ملتقى الرافدين للحوار.. صاحل واحللبوسي: االنتخابات املقبلة نقطة انطالق حللول األوضاع الراهنة

ص 6البطل جراح نصار  حيرز أول ميدالية فضية يف دورة األلعاب الباراملبية 2020
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ماكرون من أربيل: فرنسا ستواصل دعم احلكومة 
االحتادية واإلقليم مبحاربة اإلرهاب

أكد اعتزام بالده فتح قنصلية فرنسية يف املوصل 

بغداد/ الزوراء:
أعلن الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، 
ع�زم حكومة ب�الده يف افتت�اح قنصلية 
له�ا يف مدينة املوص�ل العاصم�ة املحلية 
ملحافظة نين�وى، وفيما أك�د أن املجتمع 
ال�دويل وبينها فرنس�ا ملتزم�ون بحفظ 
األمن واالس�تقرار يف العراق، أش�ار إىل أن 
بالده س�تواصل دعم الحكومة االتحادية 
وحكومة إقليم كردستان بمجال محاربة 
اإلرهاب. وقال ماكرون، يف كلمة له خالل 
لقائه عددا من رجال الدين املس�يحيني يف 
كنيسة الس�اعة باملوصل: »اشكر القوات 
العراقي�ة عىل تصديه�ا لتنظي�م داعش، 

فالعراقي�ون هم من دافع�وا عن أرضهم 
بداي�ة، وبعدها دخل املجتم�ع الدويل عىل 
الخ�ط«، منوها إىل دور فرنس�ا يف الحرب 
ض�د اإلره�اب يف الع�راق.وأردف بالقول 
»نح�ن نعم�ل ع�ىل إع�ادة إعم�ار مدينة 
املوص�ل يف ارسع وق�ت، ولدينا مش�اريع 
القنصلي�ة  افتت�اح  بينه�ا  م�ن  عدي�دة 
الفرنس�ية، وكذل�ك نعمل مع الس�لطات 
العراقية عىل إعادة النازحني إىل ديارهم«، 
مبينا أنه بس�بب تردي الواقع الخدمي يف 
املوصل ال يس�تطيع النازح�ون العودة إىل 

ديارهم.

اجليش األمريكي و”طالبان” يؤكدان تنفيذ الواليات املتحدة ضربة عسكرية يف كابل

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف 
العراق، فيما اكدت تسجيل 6083 اصابة جديدة و67 حالة وفاة وشفاء 8152 حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 32313، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 14272791، مبينة انه تم تسجيل 6083 اصابة جديدة و67 حالة 
وفاة وشفاء 8152 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 1719557 )91.7%(، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: 1874435، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: 134179، يف حني 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 907، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 20699، الفتة اىل 

ان عدد امللقحني ليوم امس: 76609، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 3315627.

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع 
واخنفاض طفيف بعدد الوفيات

بعد تسجيل أكثر من 6 آالف إصابة و67 حالة وفاة

استمرار ارتفاع اسعار الفواكه واخلضراوات يف االسواق احمللية

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص4   

تفاصيل ص4   



الربملان يؤجل انعقاد جلسته وحراك نيابي جديد لتعديل قانون االنتخابات

مفوضية االنتخابات تستعد إلجراء احملاكاة 
الثالثة يف أيلول املقبل

صاحل يشيد جبهود تنظيم مؤمتر بغداد واحللبوسي 
يشدد على إجياد حلول واقعية للتحديات يف العراق

خالل كلمتهما يف ملتقى الرافدين للحوارقررت تزويد وكالء املرشحني بنسخة من تقرير جهاز التسريع 

الزوراء / يوسف سلمان:

مقررا  كان  التي  جلسته،  النواب  مجلس  أرجأ 

اكتمال  عدم  بعد  االحد،  امس  يوم  انعقادهـا 

عن  ساعـتني  من  ألكثر  القانوني  النصاب 

موعدها، فيما تداولت االوساط النيابية حراكا 

برملانيا لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب 

املقررة يف العارش من شهر ترشين االول املقبل 

.

وقال رئيس لجنة شؤون االقاليم واملحافظات 

غري املنتظمة باإلقليم، النائب شريوان دوبرداني، 

لـ”الزوراء”: ان “هناك تحركا لدى بعض الكتل 

السياسية إلجراء تعديل عىل بعض مواد قانون 

انتخابات مجلس النواب يف الجلسات املقبلة”.

وعد  اىل  تستند  االطراف  بعض   “ ان  واضاف 

من رئيس الربملان محمد الحلبويس الذي تعهد 

قانون  عىل  املعرتضة  السياسية  للكتل  سابقا 

عىل  تعديل  بإجراء  النواب  مجلس  انتخابات 

رئاسة  قبل  من  عليه  املصادقة  بعد  القانون 

الجمهورية “.

كاٍف  غري  الحايل  “الوقت  ان  دوبرداني  ورأى 

به  للميض  يسمح  وال  الجديد  التعديل  إلجراء 

اجراء  سيؤجل  القانون  عىل  تعديل  أي  الن   ،

اىل  االول  ترشين  يف  موعدها  املقرر  االنتخابات 

اشعار آخر”.

واوضح ان “العديد من الكتل والقوى سياسية 

ترفض تأجيل موعد االنتخابات، وهناك جهات 

تأجيل  عىل  باملقابل  تعمل  اخرى  سياسية 

االنتخابات الربملانية املبكرة ألنها تخىش انتهاء 

حظوظها يف الشارع العراقي “.

دولة  ائتالف  كتلة  كشفت  حيث   ، ذلك  يأتي 

جديدا  مقرتحا  تبنيها  عن  النيابية  القانون 

الذي  النواب  مجلس  انتخابات  قانون  لتعديل 

االول  ترشين  شهر  اواخر  الربملان  عليه  صوت 

من العام املايض.

ترصيح  يف  نصيف،  عالية  النائب،  وذكرت 

صحفي: ان “ كتلة ائتالف دولة القانون لديها 

مخاوف حقيقية تتعلق بقانون االنتخابات الذي 

ظل  يف  االلكرتوني،  العد  نظام  باعتماد  سمح 

وضياع  رسقتها  تمت  انتخابية  بطاقات  وجود 

اخرى غريها كما اقرت املفوضية بذلك “.

واضافت “طالبنا ، خالل اجتماع رؤساء الكتل 

حال  يف  بأنه   ، النواب  مجلس  رئاسة  وهيئة 

العد االلكرتوني واثارة الشكوك بنتائج  تطبيق 

مبينة  اليدوي”.  العد  اىل  نميض  االنتخابات 

ان  السياسية عىل  الكتل  االتفاق مع  انه  “ تم 

تقدم كتلة ائتالف دولة القانون مقرتح تعديل 

لوضعه  النيابية  القانونية  اللجنة  اىل  القانون 

ضمن جدول اعمال جلسات الربملان “.

واوضحت ان “ الكتل السياسية التي اجتمعت 

مؤخرا ناقشت تعطيل جلسات مجلس النواب، 

واتفقت عىل تحشيد الحضور لتحقيق النصاب 

القانوني وتقديم املقرتح الجديد “.

االنتخابات  قانون  عىل  النواب  مجلس  وصوت 

الجديد يف جلسته املسائية التي عقدها بتاريخ 

رئاسة  وافقت  ثم   ،2020 االول  ترشين   29

مجلس النواب، يف 16 كانون االول املايض، عىل 

كتل  عن  نائبا   75 بتواقيع  مرفق  نيابي  طلب 

مختلفة، لتقديم مقرتح تعديل قانون انتخابات 

اللجنة  عىل  احالته  وقررت  النواب،  مجلس 

القانونية النيابية إلنضاج الصياغة القانونية .

بغداد/ الزوراء:
املستقلة  العليا  املفوضية  اعلنت 
استعدادها  االحد،  امس  لالنتخابات، 
إلجراء املحاكاة الثالثة يف شهر أيلول 
قبل  من  إجراؤها  واملقرر  املقبل 
من  االنتهاء  بعد  االقرتاع  موظفي 
نجاح  اىل  اشارت  وفيما  تدريبهم، 
أجريت  التي  الثانية  املحاكاة  عملية 
 )1079  ( بواقع  العراق  عموم  يف 
العام  للتصويت  اقرتاع  محطة 
والخاص، قررت تزويد وكالء االحزاب 
جهاز  تقرير  من  بنسخة  واملرشحني 

ترسيع النتائج.
كلمتها  يف  املفوضية  وذكرت 
ان  “الزوراء”:  تلقتها  االسبوعية 
تضافر  تتطلب  الحالية  “املرحلة 
جهود رشكاء العملية االنتخابية من 
اإلعالميني واملجتمع املدني واملهتمني 
تعزيز  أجل  من  االنتخابي  بالشأن 
ثقة الناخب باالنتخابات املقبلة التي 
طاقاتها  جميع  املفوضية  سخرت 
ومواردها إلنجاحها، وهي هنا توجه 
العراقي  للشارع  اطمئنان  رسالة 
بأنها تحرص كل الحرص عىل نزاهة 
معايري  باعتماد  االنتخابية  العملية 

الشفافية يف عملها”.
املنطلق  هذا  “ومن  انه  واضافت 
الختيار  االلكرتونية  القرعة  أجريت 

الخميس  يوم  االقرتاع  موظفي 
املوافق 26/8/2021 بصورة علنية، 
املتحدة  األمم  فريق  وبدعم ومساندة 
 ،)UNAMI( االنتخابية   للمساعدة 
للنظم  الدولية  الوكالة  وبحضور 
االنتخابية )IFES( وعدد من رشكاء 
اإلعالم  ووسائل  االنتخابية  العملية 
اختيار  عملية  تعد  إذ  املختلفة، 
موظفي االقرتاع مفصالً من مفاصل 
االستعداد إلجراء االنتخابات يف العارش 
حيث   ،2021 لعام  األول  ترشين  من 
تم توزيع )553.828( موظف اقرتاع 
مستوى  عىل  العراق  أرجاء  عموم  يف 
االنتخابية  الدائرة  يف  التسجيل  مركز 
عىل  بتدريبهم  املفوضية  وستبارش 
الخاص  للتصويت  االقرتاع  إجراءات 
الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  والعام 
للنظم االنتخابية )IFES( اعتباراً من 
ملدة  التدريب  ويستمر   1/9/2021

أسبوعني”.
صعيد  “وعىل  انه  املفوضية  وتابعت 
االنتخابية  العملية  ولرتصني  متصل، 
الثانية  املحاكاة  عملية  نجاح  وبعد 
التي أجريت يف عموم العراق بواقع ) 
1079( محطة اقرتاع للتصويت العام 
إلجراء  املفوضية  تستعد  والخاص، 
املقبل  أيلول  الثالثة يف شهر  املحاكاة 
موظفي  قبل  من  إجراؤها  واملقرر 

االقرتاع بعد االنتهاء من تدريبهم”.
املفوضني  “مجلس  ان  اىل  واشارت 
وكالء  بتزويد  يقيض  قراراً  اتخذ 
واملرشحني  السياسية  األحزاب 
ترسيع  جهاز  تقرير  من  بنسخة 
النتائج  من  وصورة  النتائج  إعالن 
مسجلة  محطة  لكل  اإلقرتاع  وأوراق 
عىل عصا الذاكرة قبل أن يتم اإلتصال 
والشبكة   )VSAT( الناقل  بالوسط 
االلكرتونية، فضاًل عن اعتماد القرعة 
اليدوية يف اختيار وتحديد املحطة التي 
والفرز  العد  عملية  عليها  ستجري 
الفتة  االقرتاع،  مركز  داخل  اليدوي 
إنسجاًما مع معيار  يأتي  االجراء  ان 
العملية  لنزاهة  الضامن  الشفافية 
االنتخابية، واستناًدا اىل املادة ) 38/ 
رقم  االنتخابات  قانون  من  سابًعا( 

)9( لسنة 2020”.
عمل  ولتنظيم  آخر،  جانب  من 
املراقبني واإلعالميني ووكالء األحزاب 
املفوضية  “بارشت  السياسية، 
الهويات  وتوزيع  باعتمادهم 
مكاتب  طريق  عن  التعريفية 
املحافظات االنتخابية كافة إضافة إىل 
املكتب  يف  الدوليني  اإلعالميني  اعتماد 
هذه  املفوضية  تدعو  لذا  الوطني؛ 
الفئات الراغبة باملشاركة اىل اإلرساع 

يف املراجعة التمام عملية االعتماد”.

املستقلة  العليا  املفوضية  ونوهت 
“بارشت،  انها  اىل  لالنتخابات 
املتحدة  األمم  هيئة  مع  وبالتعاون 
للمرأة، ورشة تدريبية تهدف لتدريب 
وممثيل  املدني  املجتمع  منظمات 
التوازن  لزيادة  السياسية  الكيانات 
بني الجنسني يف صناعة القرار ضمن 
الخطط  وإدراج  السياسية  األحزاب 
الخاصة  والقرارات  االنتخابية 
املقبلة،  االنتخابات  يف  املرأة  بتمكني 
حيث شارك يف الورشة عضو مجلس 
الجابري  أحالم  الدكتورة  املفوضني 
كبري  وعدد  املرأة  تمكني  لجنة  رئيس 
والكيانات  املنظمات  ممثيل  من 
يأتي  ذلك  ان  مبينة  السياسية”، 
املؤسسات  مع  التواصل  اطار  “يف 
يف  املرأة  مشاركة  لدعم  الرشيكة 

االنتخابات املقبلة”.
املتابعة  “استمرار  املفوضية  واكدت 
مجلس  وأعضاء  رئيس  من  املبارشة 
لعمل  العامني  واملديرين  املفوضني 
االنتخابية  املحافظات  مكاتب 
ومراكز التسجيل التابعة لها؛ ملواكبة 
يخدم  بما  به  واالرتقاء  العمل  سري 
حجم  مع  املنسجم  الوظيفي  األداء 
مالكات  عاتق  عىل  امللقاة  املسؤولية 
املفوضية لتنفيذ االستحقاق الوطني 

املرتقب”.

بغداد/ الزوراء:
اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
بجهود رئيس مجلس الوزراء لتنظيم 
مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة، فيما 
محمد  النواب  مجلس  رئيس  شدد 
واقعية  حلول  ايجاد  عىل  الحلبويس، 

للتحديات يف العراق.
بملتقى  كلمته  خالل  صالح  وقال 
“الزوراء”:  وتابعتها  للحوار  الرافدين 
املستحكمة  والتوترات  “النزاعات  إن 
واحدة،  حقيقة  اىل  قادت  املنطقة  يف 
فائز  أحد  وال  مترضر  الكل  أن  وهي 

فيها”.
وأضاف إن “انهيار املنظومة اإلقليمية 
أزماتها،  استحكام  وراء  املنطقة  يف 
ملنظومة  ماّسة  حاجة  هناك  واآلن 
سياسية  عمل  منظومة  جديدة، 
تحديات  ملواجهة  واقتصادية  وأمنية 
العرص من اإلرهاب وتقلبات االقتصاد 

والتغريات املناخية الخطرية”.
حدثا  شهدنا  األمس  “يف  وتابع: 
للتعاون  بغداد  مؤتمر  بانعقاد  مهما 
رئيس  بجهود  ونشيد  والرشاكة، 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يف 

تنظيم اجتماع مؤتمر بغداد”.
أن  يجب  “االنتخابات  أن  إىل  ولفت 
األوضاع  لحلول  انطالق  نقطة  تكون 

الراهنة”.

النواب  مجلس  رئيس  قال  جهته  من 
بملتقى  كلمته  يف  الحلبويس  محمد 
حلول  إيجاد  يجب   : للحوار  الرافدين 
تستند  العراق  يف  للتحديات  واقعية 
وال  ترقيعية  حلوالً  وليست  للواقع 
تنطلق من الحاجات العراقية، وانجع 
الحلول هي األكثر رصاحة ولو كانت 
أي  تحييد  ان  اىل  الفتا  قساوة،  األكثر 
مشهد  عن  سيايس  اجتماعي  لون  
تعمد  يعني  املقبلة  باملرحلة  الحل 

تضميد الجروح دون معالجة.

وتابع: يجب أن يكون هناك دور واضح 
التظاهرات  ترشين،  حركة  لشباب 
العراق  تاريخ  يف  فاعلية  األكثر  كانت 
املقبلة  االنتخابات  ان  مبينا  املعارص، 

قد تكون إحدى الحلول املرحلية.
ننظر  أن  من  البد  انه  واضاف: 
ممهدة  وسيلة  أنها  عىل  لالنتخابات 
يف  اإلصالح  بخطة  للرشوع  ومهمة 
أن  ويجب  املقبلة  السياسية  املرحلة 
الجميع  من  كبرية  تنازالت  تكون 
ومن غري هذه العقلية لن نجد طريقاً 

للحل.

َيرسنـا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصـات أدناه والتي تتضمن تجهيز)املـواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )60,500( ستون الف وخمسمائة دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )121,000( 
مائـة وواحـد وعرشيـن الف دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسـو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلـة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي 
يجب أن تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق 
أو كفالة مرصفية ضامنة أو سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن ) CIP ( أو حسب الرشوط 
وان الرشكـة غـري ملزمـة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسـن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل شـكل 
خطاب ضمان أو كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما 

أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2021/9/22.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

 

                                                              اعــــالن
   وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
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خالل زيارته لكنيسة الساعة وجامع النوري يف نينوى

طالبان وأمريكا تهدفان إىل تسليم مطار كابل على وجه السرعة

مع قرب استكمال مهام اإلجالء الدولية.. تركيا توافق على تشغيل املطار وطالبان تريد مساعدة من قطر
كابل/ متابعة الزوراء:

أعل�ن مس�ؤول بحركة طالب�ان، امس 
األح�د، أن الحرك�ة ته�دف م�ع القوات 
األمريكية املنس�حبة من أفغانس�تان إىل 
تس�ليم السلطة يف مطار كابل عىل وجه 
الرسع�ة، فيما ق�ال مص�در يف طالبان 
إن تركي�ا وافق�ت عىل طلبهم تش�غيل 
الحرك�ة س�تطلب  وإن  كاب�ل،  مط�ار 
أيضا مس�اعدة فنية من قطر يف تشغيل 

املطار.
املس�ؤول يف حرك�ة طالب�ان يف  وق�ال 
ترصي�ح لروي�رز، طالب�ا ع�دم ذك�ر 
اسمه: “نحن يف انتظار اإلشارة األخرية 
م�ن األمريكيني لنتوىل بعدها الس�يطرة 

الكاملة عىل مطار كابل”.
وأضاف: أن الحركة، التي س�يطرت عىل 
العاصم�ة كابل يوم 15 أغس�طس بعد 
تقدم خاطف، لديه�ا فريق يضم خرباء 
فنيني ومهندسني مؤهلني مستعد إلدارة 

املطار.
 جاء ذلك عقب ترصيح ملس�ؤول غربي 
ق�ال في�ه إن الق�وات األمريكي�ة ب�دأت 
املرحلة األخرية يف عملية اإلجالء بمطار 

كابل.
وأشار املس�ؤول األمني الغربي يف مطار 
كابل، لوكالة رويرز امس األحد، إىل أنه 
لم يبق سوى نحو 1000 مدني يف املطار 
مع دخ�ول الق�وات األمريكي�ة املرحلة 

األخرية لعملية اإلجالء.
وأضاف املس�ؤول أن حجم الحشود عند 

بواب�ات املط�ار تراجع بع�د تحذير من 
هجوم آخر وشيك.

 وسبق ذلك تحذير أمريكي بشأن “تهديد 
مح�دد وموثوق” قرب مط�ار كابل بعد 
أيام عىل هجوم دموي استهدف املطار.

كاب�ل  يف  األمريكي�ة  الس�فارة  وقال�ت 
يف تحذي�ر أمني “بس�بب تهدي�د محدد 
وموثوق، يتع�ني عىل جمي�ع املواطنني 
األمريكي�ني املوجودين ع�ىل مقربة من 
مطار كاب�ل ... مغ�ادرة منطقة املطار 

فورا”، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشارت السفارة يف تحذيرها إىل التهديد 
ال�ذي تتع�رض ل�ه “البواب�ة الجنوبية 
الداخلي�ة  وزارة  وبواب�ة  )للمط�ار(، 
الجدي�دة، والبوابة القريب�ة من محطة 
بنجش�ري للب�رول يف الجان�ب الش�مايل 

الغربي من املطار”.
ويف وقت س�ابق الس�بت، ح�ذر الرئيس 
هج�وم  م�ن  باي�دن،  ج�و  األمريك�ي، 
“محتم�ل ج�دا” ع�ىل مط�ار كاب�ل يف 

الساعات املقبلة.
الرضب�ة  أن  األمريك�ي  الرئي�س  وأك�د 

األمريكي�ة الت�ي أس�فرت ع�ن مقت�ل 
عنرصي�ن يف تنظي�م “داع�ش - والي�ة 

خرسان” ليست “األخرية”.
وأض�اف جو باي�دن، يف بيان إث�ر لقائه 
واألمني�ني  العس�كريني  مستش�اريه 
أن “الوض�ع ع�ىل األرض يبق�ى بال�غ 
الخطورة، ويظ�ل خطر )وقوع( هجوم 

إرهابي عىل املطار مرتفعا”.
 وكان�ت حرك�ة طالب�ان أعلن�ت أنه�ا 
س�تعلن تش�كيل حكوم�ة جدي�دة مع 
اق�راب عمليات اإلجالء الت�ي تقوم بها 

الواليات املتحدة من نهايتها.
األزم�ة  انحس�ار  الحرك�ة  وتوقع�ت 
االقتصادي�ة والهب�وط الح�اد يف قيم�ة 
العملة الذي أعقب سيطرتها عىل كابل.

وأدىل املتح�دث الرس�مي لطالبان ذبيح 
الله مجاهد، بهذه الترصيحات لرويرز 
م�ع اس�تعداد الواليات، املتح�دة إلنهاء 
األمريكي�ني  املواطن�ني  إج�الء  مهم�ة 
واألفغان املعرضني للخطر وبدء س�حب 
قواته�ا من مطار كابل اس�تعدادا ملهلة 

31 أغسطس التي حددها بايدن.
وناش�د مجاهد الوالي�ات املتحدة ودوال 
اإلبق�اء ع�ىل عالق�ات  أخ�رى  غربي�ة 
دبلوماس�ية بعد انس�حاب قواتها الذي 

توقع أن يتم “قريبا جدا”.
ويف الس�ياق ذاته، قال مصدر يف طالبان 
للجزي�رة إن تركي�ا وافقت ع�ىل طلبهم 
الحرك�ة  وإن  كاب�ل،  مط�ار  تش�غيل 
ستطلب أيضا مساعدة فنية من قطر يف 
تش�غيل املطار، يف حني تستمر عمليات 
إج�الء الجن�ود والرعاي�ا الغربي�ني من 

العاصمة األفغانية.
وكانت الحركة طلبت مساعدة فنية من 
تركي�ا إلدارة املطار بعد أن تنتهي املهلة 
النهائية النس�حاب كل القوات األجنبية 
م�ن أفغانس�تان الثالثاء املقب�ل، وهي 
مهلة نهائية تق�ول طالبان إنها ترسي 

كذلك عىل القوات الركية.
وقال مسؤوالن تركيان لرويرز، يف وقت 
س�ابق، إن بلدهما لن يساعد عىل إدارة 

املطار بعد انس�حاب قوات حلف شمال 
األطل�ي إال إذا وافق�ت طالب�ان ع�ىل 

وجود أمني تركي.
وبدوره أعلن الرئيس الركي، رجب طيب 
أردوغ�ان، أن بالده أجرت أول محادثات 
مع طالبان يف مطار كابل الدويل، وأوضح 
أن أنق�رة ما زالت تجري تقييما القراح 
الحركة إلدارة مطار العاصمة األفغانية 

بعد االنسحاب األمريكي.
وقال أردوغ�ان للصحفيني “أجرينا أوىل 
محادثاتن�ا م�ع طالبان واس�تغرقت 3 
س�اعات ونصف الساعة”. وأضاف “إذا 
لزم األمر، فس�تتاح لن�ا الفرصة إلجراء 

مثل هذه املحادثات مرة أخرى”.
وأش�ار إىل أن املحادث�ات ج�رت يف جزء 
عسكري من مطار كابل، حيث تتمركز 
السفارة الركية بشكل مؤقت. وأوضح 
أن حركة طالبان تريد تويل ضمان األمن 
يف املط�ار، لكنه�ا اقرح�ت ع�ىل أنقرة 

تأمني الجانب اللوجستي.
وتاب�ع أردوغ�ان “يقول�ون: س�نضمن 
األمن وأنتم تقومون بالتشغيل )املطار(. 
ل�م نتخ�ذ أي قرار بش�أن هذه املس�ألة 

بعد”.
وكان�ت تركي�ا عرض�ت أوال املس�اعدة 
ع�ىل تأم�ني وإدارة املط�ار يف العاصمة 
األفغانية، لكنها بدأت األربعاء يف سحب 

قواتها من هذا البلد.
ويف وقت سابق الجمعة، استأنف مطار 
حام�د ك�رزاي يف كابل رح�الت اإلجالء 

بعد ي�وم من انفجار مزدوج اس�تهدف 
محيط�ه، وأس�فر عن مقت�ل نحو 170 

شخصا عىل األقل.

ب�رس”  “أسوش�يتد  وكال�ة  ونقل�ت 
األمريكية Associated Press عن شهود 
عيان من س�كان كابل، قولهم إن “عدة 
رحالت جوية أقلعت صباح الجمعة من 

مطار العاصمة”.
لقط�ات  أظه�رت  ذات�ه،  الس�ياق  ويف 
مصورة نرشتها قناة “طلوع” األفغانية 
زي�ادة الحش�ود املنتظرة خ�ارج املطار 

أكثر من أي وقت مىض.
وكان هج�وم مزدوج اس�تهدف محيط 
مطار كابل، مما أس�فر عن مقتل نحو 
170 ش�خصا عىل األقل بينه�م 28 من 
عن�ارص طالب�ان و13 جندي�ا أمريكيا، 
حس�ب م�ا نقلت ش�بكة “يس بي إس” 
)CBS( األمريكي�ة عن مس�ؤول بوزارة 
الصحة األفغاني�ة، إضافة إىل إصابة ما 

ال يقل عن 150 شخصا.
وأعل�ن تنظيم داع�ش مس�ؤوليته عن 
الهج�وم، وفق ما نقلته وكالة “أعماق” 
املحس�وبة علي�ه يف بي�ان ع�ىل منص�ة 

“تليغرام”.
وتتوق�ع واش�نطن ح�دوث مزي�د م�ن 
الهجم�ات قب�ل املوعد النهائ�ي ملغادرة 
أغس�طس/آب   31 يف  املق�رر  قواته�ا، 
الجاري، مما ينهي أطول حرب خاضتها 

الواليات املتحدة.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت هيئ�ة األنواء الجوي�ة، امس األحد، 

حالة الطق�س يف البالد خالل األيام املقبلة، 

فيم�ا توقع�ت انخفاضاً بدرج�ات الحرارة 

بدءاً من الثالثاء املقبل.

وذك�ر بي�ان للهيئة تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 

“الطقس ليوم اإلثنني يف املنطقة الشمالية 

س�يكون صحواً درجات الحرارة مقاربة ملا 

س�جل يوم أمس، حيث ستس�جل درجات 

ستس�جل  فيم�ا   ،49 بغ�داد  يف  الح�رارة 

محافظ�ات البرصة وميس�ان وذي قار 50 

درج�ة مئوية، وس�تكون الرياح ش�مالية 

غربي�ة خفيف�ة إىل معتدل�ة الرسعة )-10

20( ک�م/س، ومدى الرؤي�ة )10-8( کم، 

أما الطقس يف املنطقة الجنوبية فس�يكون 

صح�واً حاراً، ودرجات الح�رارة مقاربة ملا 

س�جل يوم أمس، والرياح ش�مالية غربية 

 )10-20( الرسع�ة  معتدل�ة  إىل  خفيف�ة 

ك�م/س، ومدى الرؤي�ة )10-8( کم، فيما 

سيكون الطقس يف املنطقة الوسطى صحواً 

حاراً، درجات الحرارة مقاربة ملا سجل يوم 

أمس، والرياح ش�مالية غربي�ة خفيفة إىل 

معتدلة الرسع�ة )20-10( کم/س، ومدى 

الرؤية )10-8( کم”.

وأضاف البي�ان أن “الطقس يف يوم الثالثاء 

صح�واً  الش�مالية  باملنطق�ة  س�يكون 

ودرجات الحرارة تنخف�ض قليالً، والرياح 

ش�مالية غربية إىل معتدل�ة الرسعة )-10

20( ک�م/س، ومدى الرؤي�ة )10-8( کم، 

فيما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية 

صح�واً ح�اراً، ودرجات الح�رارة تنخفض 

قليالً، والرياح ش�مالية غربي�ة خفيفة إىل 

معتدلة الرسع�ة )20-10( كم/س، ومدى 

الرؤية )10-8( کم، أما املنطقة الوس�طى 

فس�يكون الطق�س فيه�ا صح�واً ح�اراً، 

ودرجات الحرارة تنخف�ض قليالً، والرياح 

ش�مالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة 

)20-10( كم/س، وم�دى الرؤية )8-10( 

کم”.

وأش�ار إىل أن “طقس البالد لي�وم األربعاء 

س�يكون يف املنطقة الش�مالية صحواً، وال 

تغ�ري يف درجات الحرارة، والرياح ش�مالية 

غربي�ة خفيفة معتدل�ة الرسعة )10-20( 

ک�م/س، وم�دى الرؤية)10-8(ك�م، أم�ا 

يف املنطق�ة الجنوبي�ة فس�يكون الطق�س 

صحواً حاراظ، وال تغري يف درجات الحرارة، 

والري�اح ش�مالية غربية خفيف�ة معتدلة 

الرسع�ة )20-10( ک�م/س، ومدى الرؤية 

)10-8( ك�م، فيم�ا س�يكون الطق�س يف 

املنطقة الوس�طى صحواً حاراً، وال تغري يف 

درجات الح�رارة، والرياح ش�مالية غربية 

خفيف�ة إىل معتدل�ة الرسعة)20-10(ك�م 

س، ومدى الرؤية )10-8( کم”.

الخمي�س  ي�وم  “الطق�س  أن  إىل  ولف�ت 

س�يكون يف املنطقة الشمالية صحواً حاراً، 

يرافق�ه ظه�ور بعض الغي�وم، وال تغري يف 

درج�ات الحرارة، والرياح ش�مالية  غربية 

 )10-20( الرسع�ة  معتدل�ة  إىل  خفيف�ة 

ك�م/س، ومدى الرؤي�ة )10-8( ک�م، أما 

املنطقة الجنوبية فس�يكون الطقس فيها 

صحواً ح�اراً، وظهور بعض الغيوم ال تغري 

يف درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية 

خفيفة معتدل�ة الرسعة)20-10(كم س، 

وم�دى الرؤية )10-8( کم، فيما س�يكون 

الطقس يف املنطقة الوس�طى صحواً حاراً، 

فضالً ع�ن ظهور بعض الغي�وم، ودرجات 

الح�رارة مقاربة للي�وم الس�ابق، والرياح 

ش�مالية غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة 

)20-10( کم/س، وم�دى الرؤية )8-10( 

كم”.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن الرئيس الفرن�ي، إيمانويل 
ماك�رون، ع�زم حكومة ب�الده يف 
افتتاح قنصلية لها يف مدينة املوصل 
العاصم�ة املحلية ملحافظة نينوى، 
وفيما أكد أن املجتمع الدويل وبينها 
فرنس�ا ملتزم�ون بحف�ظ األم�ن 
الع�راق، أش�ار إىل  واالس�تقرار يف 
أن بالده س�تواصل دع�م الحكومة 
االتحادية وحكومة إقليم كردستان 

بمجال محاربة اإلرهاب. 
وقال ماك�رون، يف كلم�ة له خالل 
الدي�ن  رج�ال  م�ن  ع�ددا  لقائ�ه 
الس�اعة  كنيس�ة  يف  املس�يحيني 
باملوصل: “اش�كر القوات العراقية 
داع�ش،  لتنظي�م  تصديه�ا  ع�ىل 
فالعراقي�ون ه�م من دافع�وا عن 
دخ�ل  وبعده�ا  بداي�ة،  أرضه�م 
املجتمع الدويل عىل الخط”، منوها 
ض�د  الح�رب  يف  فرنس�ا  دور  إىل 

اإلرهاب يف العراق.
وأردف بالق�ول “نح�ن نعم�ل عىل 
إعادة إعمار مدينة املوصل يف ارسع 
وق�ت، ولدينا مش�اريع عديدة من 
بينها افتتاح القنصلية الفرنس�ية، 
وكذلك نعمل مع السلطات العراقية 
ع�ىل إعادة النازح�ني إىل ديارهم”، 
مبين�ا أن�ه بس�بب ت�ردي الواق�ع 
الخدم�ي يف املوص�ل ال يس�تطيع 

النازحون العودة إىل ديارهم.
كم�ا أش�ار الرئي�س الفرن�ي إىل 
أن “اآلالف م�ن اإليزيدي�ني ترك�وا 
منازله�م ونزح�وا بس�بب هجوم 
ال  اآلن  وه�م  داع�ش،  تنظي�م 
يس�تطيعون العودة إىل سنجار ألن 
تركي�ا تهاجم تل�ك املنطقة إضافة 
إىل وج�ود ع�دة عراقي�ل أخ�رى”، 
مؤك�دا ان الوض�ع يف س�نجار غري 

مستقر.

وتابع ماكرون بالقول إن “فرنس�ا 
ترغ�ب بافتتاح قنصلي�ة باملوصل 
ومدرسة، وقد تربعت باريس ب�60 
مليون دوالر به�ذا الصدد”، منوها 
إىل أن “فرنس�ا تمتل�ك دورا مؤث�را 
يف مج�ال الربية والتعليم، وافتتاح 
قنصلي�ة ومدرس�ة باملوصل مهم 

جدا”.
ويف س�ياق اخ�ر، تفّق�د الرئي�س 
ماك�رون،  ايمانوي�ل  الفرن�ي 

جام�ع الن�وري يف مدين�ة املوصل 
ف�ؤاد  الخارجي�ة  وزي�ر  برفق�ة 
نج�م  نين�وى  ومحاف�ظ  حس�ني 
الجب�وري، بعد االنته�اء من زيارة 
كنيسة الس�اعة واالجتماع باآلباء 

والقساوسة فيها”.
واّطل�ع ماك�رون عىل آث�ار الدمار 
داع�ش  عصاب�ات  خلّفت�ه  ال�ذي 
اإلرهابي�ة خ�الل س�يطرتها ع�ىل 

املنطقة.

وم�ن جان�ب اخ�ر، ق�ال ماكرون 
خالل مؤتمر صحفي مش�رك مع 
رئيس إقلي�م كردس�تان نجريفان 
بارزان�ي عقده يف اربيل امس االحد 
فرنس�ا  إن”  “ال�زوراء”:  تابعت�ه 
تدعمكم و مستمرة بذلك وستقوم 

بدعم ضحايا حلبجة”. 
وأض�اف أن” بالده س�تواصل دعم 
وحكوم�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
إقليم كردس�تان بمج�ال محاربة 
اإلرهاب”، مبينا ان” باريس تعمل 
عىل املس�اعدة بإيجاد بيئة صحية 
إلعادة النازحني املتواجدين يف إقليم 

كردستان ملناطقهم”. 
أك�د  س�نجار،  قض�اء  وبش�ان   
ماك�رون:” تحدث�ت م�ع حكومة 
االقلي�م و يجب ان تك�ون منطقة 

سنجار مستقرة”. 
م�ن جانب�ه اع�رب رئي�س إقلي�م 
كردس�تان نجريف�ان بارزاني عن 

شكره لدعم فرنسا قمة بغداد”.
وأضاف بارزاني :” نرحب بالرئيس 
املواطني�ني  كل  باس�م  الفرن�ي 

بكردستان”. 
ماك�رون  زي�ارة  ان”  اىل  وأش�ار 
املهمة دعم للعملي�ة الديمقراطية 
يف الع�راق”، الفت�ا اىل  ان�ه” تم�ت 
م�ع  مواضي�ع  جمل�ة  مناقش�ة 

الرئيس ماكرون”.

األنواء: اخنفاض بدرجات احلرارة 
بدءاً من الثالثاء

رئيس الربازيل: أمامي 3 خيارات إما 
السجن أو املوت أو الفوز

ماكرون يؤكد اعتزام بالده فتح قنصلية فرنس��ية يف املوصل 
والقصف الرتكي مينع عودة النازحني إىل سنجار

ليبيا/ متابعة الزوراء:
جدد الربملان الليبي تأكيده أن جلسة مساءلة 
حكوم�ة عب�د الحمي�د الدبيب�ة، س�تعقد يف 
موعده�ا الي�وم االثن�ني، رغ�م تأكي�د األخري 
أنه ل�ن يحرض خارج البالد، وس�ط تهديدات 

بسحب الثقة منها حال عدم حضوره.
وتتجه األنظ�ار الي�وم إىل مدينة طربق رشق 
ليبيا، حيث ستعقد الجلسة، حسب ما أوضح 
بيان املتحدث الرس�مي باسم الربملان عبدالله 
بليح�ق، الي�وم، وذلك ملعرف�ة مصري حكومة 
الدبيبة ومستقبل العالقة بينها وبني الربملان، 
خاصة بع�د تزاي�د املطالب النيابية بس�حب 
الثقة منها واحت�دام الخالفات بني الطرفني، 
بشكل يهدد بتقويض العملية السياسية التي 
تدعمه�ا األمم املتحدة والت�ي ينظر إليها عىل 
أنه�ا أفضل فرص�ة لتحقيق الس�الم يف ليبيا، 

منذ اإلطاحة بنظام معمر القذايف.
وتوت�رت العالقة بني الدبيب�ة والربملان، عقب 
انتق�ادات وجهه�ا إىل نواب الربملان ورئيس�ه 
عقيلة صالح، بسبب رفضهم منحه امليزانية، 
وبعد هجوم ش�ّنه عىل الجلس�ة التي حددها 
الربملان ملساءلته رافضا حضورها، يف حني هّدد 
صالح، الحكومة بسحب الثقة من رئيسها يف 

حال عدم حضورها جلسة املساءلة، واعتبار 
ذل�ك احتق�ارا وتقلي�ال من ش�أن املؤسس�ة 
الترشيعي�ة، متهما الحكوم�ة بأنها مركزية، 
وأنها فش�لت يف توحيد املؤسسات وتمثيل كل 

األقاليم”، بحسب ترصيحات تلفزيونية.
يش�ار إىل أن الخالف عىل امليزانية التي فش�ل 
الربمل�ان يف تمريرها بعد 8 جلس�ات، يش�كل 
عنرصا أساس�يا يف التوتر املتزايد بني األطراف 
السياسية يف ليبيا، حيث يتهم الدبيبة الربملان 
الحكوم�ة،  عم�ل  تعطي�ل  يف  ب�”التعم�د” 
موضحا أن مربرات النواب بعدم املوافقة عىل 
مقرحات�ه املتك�ررة للميزانية “غري حقيقية 
وواهي�ة”، وأن حكومت�ه أع�دت “برنامج�ا 
تنموي�ا م�ن أج�ل ليبي�ا، لكن الربمل�ان عطل 
بش�كل متعّم�د خططها”، كم�ا أعلن رفضه 
تهديدات الربملان بس�حب الثقة من الحكومة 

التي يقودها.
وحس�ب نائب بالربمل�ان تح�ّدث ل�”العربية.
نت”، فإن جلسة االستجواب ستتمحور حول 
مساءلة الحكومة حول حجم وأوجه إنفاقها 
منذ توليها الس�لطة رغم ع�دم حصولها عىل 
امليزاني�ة، وحول حصيلة 5 أش�هر من العمل 
م�ن ناحية إنجاز املش�اريع الت�ي وعدت بها 

الليبي�ني، إىل جان�ب م�دى التق�دم املح�رز يف 
التحض�ري لالنتخاب�ات القادمة وم�اذا فعلت 
لتوحيد املؤسس�ات، وكذلك تقديم توضيحات 
حول م�رشوع قانون امليزاني�ة الذي طرحته 
ع�ىل الربمل�ان وكيفي�ة إنفاقه�ا، خاصة بعد 
ترفيعه�ا يف حجم امليزانية لتصبح 111 مليار 
دينار ليبي، بعد أن كانت ال تتعدى 98 مليار.

يذكر أنه بعد أكثر من 5 أش�هر عىل تس�لمها 
الس�لطة إثر نيلها ثق�ة الربمل�ان، أصبح أداء 
حكومة الوح�دة الوطنية عرض�ة النتقادات 
كبرية واتهامات بإهدار املال العام والفشل يف 
تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بتحسني الخدمات 
العام�ة وتوحيد الب�الد، وصلت ح�ّد املطالبة 

بسحب الثقة منها.

برملان ليبيا يتمس��ك مبس��اءلة احلكومة الي��وم وتهديدات 
بسحب الثقة منها 
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برازيليا/ متابعة الزوراء:

ق�ال الرئي�س الربازي�ي اليمين�ي، جاي�ري 

بولس�ونارو، إن�ه يتوق�ع ثالث�ة احتم�اال 

ملس�تقبله، وهي إم�ا الف�وز يف االنتخابات 

الرئاس�ية التي تج�ري يف 2022 أو املوت أو 

السجن.

وأضاف يف ترصيحات أمام اجتماع لزعماء 

دينيني: “أمامي ثالثة اختيارات ملس�تقبي، 

وهي أن يتم اعتقايل أو قتي أو النرص”.

وقال بولس�ونارو، يف وقت الحق، إن الخيار 

األول غ�ري وارد، مضيف�ًا: “ل�ن يهددني أي 

شخص عىل وجه األرض”.

وج�اءت ترصيح�ات بولس�ونارو بع�د أن 

ش�كك يف نظ�ام التصوي�ت اإللكرون�ي يف 

الربازيل، وهدد بعدم قبول نتائج االنتخابات 

الرئاسية املقررة العام املقبل.

ويأتي بولس�ونارو خلف الرئيس اليساري 

الس�ابق لويس إيناس�يو لوال دا س�يلفا يف 

معظم استطالعات الرأي.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
نف�ت وزارة الصح�ة وج�ود أي حال�ة إجب�ار 
ع�ىل املوظف�ني واملراجعني عىل حد س�واء عىل 
التطعيم باللقاح�ات املضادة لفريوس كورونا. 
وفيما اك�دت الوزارة إن اكثر م�ن ثالثة ماليني 
مواط�ن تلق�وا اللقاح املض�اد لوب�اء كورونا، 
اعلن�ت عن وصول 430 ال�ف جرعة جديدة من 

لقاح فايزر.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة، س�يف البدر، يف 
ترصيح متلف�ز ام�س، تابعته »ال�زوراء«:« ال 
يوجد أي إجبار للموظفني واملراجعني يف الدوائر 
الرس�مية والحكومية ع�ىل تلق�ي اللقاح لكن 
الظرف الصحي يستدعي الحث عىل التطعيم«.

وأض�اف »ال ن�زال يف املوج�ة الثالث�ة ونس�بيا 
االصاب�ات أقل من الف�رة الس�ابقة ونأمل ان 
نتجاوزها لك�ن يبقى احتم�ال ظهور موجات 
أخ�رى ه�و خط�ر قائم يف ح�ال ع�دم االلتزام 

باإلجراءات الوقائية والتهاون بها«.
وأك�د ان »الطريق مازال طوي�اًل يف الوصول اىل 
املناع�ة املجتمعية مع اس�تمرار ضعف اإلقبال 

عىل اللقاح«.
وكش�ف البدر عن ان الوزارة »س�تطلق بطاقة 

التلقي�ح االلكروني�ة الدولي�ة خالل األس�بوع 
الحايل وممكن ألي ش�خص تلق�ى التطعيم ان 
يستحصل هذه البطاقة من العيادات الشعبية 

ومراكز الصحية«.
م�ن جانب متصل، اك�دت وزارة الصحة، امس 
االح�د، إن اكثر من ثالثة مالي�ني مواطن تلقوا 

اللقاح املضاد لوباء كورونا.

وقالت عض�و الفريق الطب�ي االعالمي الوزارة 
الصحة، رب�ى فالح يف، ترصي�ح صحفي: إن ” 
اكثر م�ن ثالث ماليني مواطن ق�د تلقوا اللقاح 
وه�و أمن وفع�ال ومجاز من الصح�ة العاملية 
ونس�عى لتوس�يع رقعة اللقاح حت�ى تتحقق 

لدينا املناعة املجتمعية“.
وأضاف�ت أن ”اقب�ال ثالث مالي�ني مواطن عىل 

اخذ اللقاح يدل عىل صحة اللقاح وفعاليته وأن 
جميع ما نرش عنه هو مجرد اشاعات واكاذيب 

.“
وأش�ارت اىل ”رضورة اخ�ذ اللق�اح م�ن قب�ل 
املواطن�ني ق�د يس�اهم يف تخفيف ح�دة الوباء 
بالت�ايل سيس�اهم ايض�ا يف تقلي�ل االج�راءات 

وتقليل الضغط عىل املواطن “.
يذك�ر أن وزارة الصح�ة وفرت ث�الث انواع من 
اللقاح املض�اد لوباء كورونا وه�ي موجودة يف 

جميع املراكز الصحية. 
بينما اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، 
ع�ن وص�ول 430 الف جرعة جدي�دة من لقاح 

فايزر.
االٔدوي�ة  لتس�ويق  العام�ة  الرشك�ة  وذك�رت 
واملس�تلزمات الطبية يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نسخة منه: انه »تم وصول جرعات جديدة من 
اللقاح املض�اد لفايروس كورونا املس�تجد من 

انتاج رشكة فايزر وبكميه 430 الف جرعة«. 
واكدت الرشكة أنه تم »توزيع الش�حنة بني كل 
املناف�ذ التلقيحية بمرافقة قيادة القوات الربية 
لضم�ان وصوله�ا بالرسعة املمكن�ة اىل منافذ 

الرصف يف عموم بغداد واملحافظات«. 

بغداد/ الزوراء:
احبط�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة، 
ته�ري��ب  االح�د، عم�لي�ات  ام�س 

للحدي�د الث�قي�ل إىل الخارج.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: »تح�ت غط�اء تدوير 
النفاي�ات، أقدم ُمتَّهم�ون عىل تزويد 
ة  ل�ٍة بم�ادَّ أصح�اب ش�احناٍت ُمحمَّ
الحدي�د الثق�يل بوص�والٍت بص�ورٍة 
امل�وادَّ  أنَّ  ُتظِه��ُر  قانونيَّ�ٍة  غي��ر 
ل�ة عب�ارٌة عن منتوجاٍت ملعمل  املُحمَّ

تدوير نفاي�اٍت تابٍع إلحدى الرشكات 
األجنبيَّ�ة«.

واكدت دائرة التحقيقات يف الهيئة أنَّها 
»فور تلّقيها بالغاً عن إقدام أشخاٍص 
ع�ىل جباي�ة مبال�غ ماليَّ�ٍة بعدِّه�م 
ُممثل�ني عن إحدى الرشكات األجنبيَّة 
النفايات  املُس�تثمرة ملرشوع تدوي�ر 
يف النارصيَّ�ة بص�ورٍة غ�ري قانونيٍَّة، 
ألَّفت فريقاً خاصاً من مالكات مكتب 
تحقيق الهيئة يف ُمحافظة ذي قار، إذ 
ن من ضبط أحد املُتَّهمني وكلِّ ما  تمكَّ

له مساٌس بجريمة تهريب الحديد«. 
وتابع�ت أنَّ »التحقيق�ات األوليَّ��ة، 
موق�ع  إىل  الفري�ق  انتق�ال  وبع�د 
س�يطرة )تل اللحم( التي تفصل بني 
ُمحافظتي البرصة وذي قار، قادت إىل 
إقدام املُتَّه�م امل�ضب��وط بال�ج��رم 
رٍة قضائيَّ�ٍة،  امل�شهود، بم�وجب ُمذكَّ
ع��ىل تزوي�د أصح�اب الش�احنات، 
الب�رصة  محافظ�ة  م�ن  القادم�ة 
ة الحديد الثقيل مقابل  لة بمادَّ واملُحمَّ
أم�واٍل، بوص�والٍت وهميَّ�ٍة ُتظِهُر أنَّ 

حمول�ة الش�احنات ه�ي م�ن إنتاج 
ا ُيغطي  معمل تدوي�ر النفاي�ات؛ ممَّ
عىل عمليَّ�ة تهريب تلك الحموالت إىل 

خارج البلد«.  
املتابع��ة  أنَّ »عم�ليَّ��ة  إىل  ولفت�ت 
والتدقي��ق، الت�ي أجراه�ا الف�ري�ق 
ملوق��ع الرشك��ة، بيَّن�ت أنَّ معم�ل 
ال�تدوي�ر التابع له�ا ال يحت�وي عىل 
مكائ��ن لتدوي�ر وكب��س الحدي�د، 
ف�ه�و عب�ارٌة عن م�رشوٍع بس�يٍط 
يح�وي مكائ�ن لكب��س البالس��تك 

والكارت��ون فق���ط، وهو »أش�بُه 
ومخال�فٌ   ،» الوهم�يِّ بامل�رشوع 
ملواصف�ات العق�د امل�ربم م�ع هيئة 

االستثمار.
ونوَّه�ت »بتنظي�م الفري�ق مح�ر 
�ن  تضمَّ باملُ�ربزات  أص�ويلٍّ  ضب�ٍط 
�ة  ال�خاصَّ واألوليَّ�ات  الوص�والت 
بال�ج�ريم�ة، إذ ت�مَّ ع�رضه رف�قة 
املُتَّه��م امل�ض�ب�وط ع��ىل  ق�ايض 
التحقي�ق املُختصِّ ال�ذي قرَّر توقيفه 

ة القضيَّ�ة«. عىل ذمَّ

بغداد/ الزوراء:
ج�دد وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي، نبيل كاظم عب�د الصاحب، 
امس األحد، تأكيده أن العام الدرايس 
الجديد س�يكون حضورياً، فيما دعا 
الطلب�ة اىل تلق�ي اللق�اح. من جانب 
اخ�ر، اظه�رت وثيق�ة، ص�ادرة من 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ 
جه�از االرشاف والتقوي�م العلمي اىل 
الجامعات الحكومية واألهلية كافة، 
إعمام�ا يؤكد وج�وب اظهار وتوثيق 
بطاقة التلقيح رشطاً إلسكان الطلبة 

يف األقسام الداخلية.
وق�ال وزي�ر التعلي�م، خ�الل مؤتمر 
صحفي عقده بعد افتتاحه مختربات 
كلي�ة الهندس�ة وعدداً من مش�اريع 
تأهي�ل البيئة الجامعية واملس�احات 
الخراء يف جامعة كربالء: إن »العام 
الدرايس الجديد س�يكون حضورياً«، 
داعياً »جميع الطلبة لتلقي اللقاح«.

وأكد »اهمي�ة تعزيز البيئة الجامعية 
بما تحتاج إليه من مستلزمات علمية 
ومختربي�ة وبن�ى تحتي�ة«، مش�رياً 
اىل ان »اآلث�ار والتحدي�ات الصحي�ة 
واالقتصادية الراهنة لم تكن يس�رية 
لكنه�ا لم تمن�ع مؤسس�ات التعليم 

من مواكبة العالم يف الحفاظ مس�ار 
تصاع�دي يف مج�االت التعلي�م العايل 
وتمك�ني مؤسس�اته م�ن النه�وض 
بالبنية التحتية والتكّيف املناسب مع 

املتغريات وتحقيق األهداف«.
وتاب�ع أن »سياس�ة التعلي�م العايل 
يف الع�راق تراعي متطلب�ات التنمية 
ع�ىل وف�ق احتياج�ات مؤسس�ات 
الدول�ة ويف ض�وء األولوي�ات الت�ي 
تفرضه�ا الحاج�ة اىل التخصص�ات 
املختلف�ة وتأهيل امل�الكات العلمية 

املتخصصة«.
م�ن جان�ب متص�ل، وضع�ت وزارة 

التعليم الع�ايل والبحث العلمي، امس 
األحد، رشطاً مقابل إسكان الطلبة يف 

األقسام الداخلية.
وجاء يف وثيقة، مذيلة بتوقيع رئيس 
العلم�ي  والتقوي�م  االرشاف  جه�از 
ص�الح الفت�الوي، اطلع�ت عليها إىل 
»الزوراء«: إن�ه تقرر »إظهار وتوثيق 
بطاقة اللق�اح املض�اد لكورونا عند 
إس�كان الطلبة يف األقس�ام الداخلية 
وبخالف ذلك يتعذر اس�تقبال طلبات 
االس�كان حرصاً عىل س�المة الطلبة 
ع�ىل  وحفاظ�اً  العامل�ة  وامل�الكات 

الوضع الصحي العام«.

كشفت عن تلقي أكثر من 3 ماليني مواطن اللقاح املضاد لكورونا

الصحة: ال إجبار للموظفني على التطعيم.. وإعالن مهم عن بطاقة التلقيح الدولية

النزاهـة حتـبط عمـليات تهـريـب للحديـد الثـقيـل إىل اخلارج 

التعليم تؤكد: دوام السنة املقبلة حضوري وعلى 
الطلبة تلقي اللقاح

وضعت بطاقة التلقيح شرطاً إلسكان الطلبة يف األقسام الداخلية

بغداد/ الزوراء:

أصدرت محكمة جنايات نينوى حكما بالس�جن املؤقت ملدة 8 سنوات بحق مدان 

عن جريمة التالعب والتزوير يف إضبارة عقار باصطناع وتحرير صورة قيد عقار 

نموذج رقم ٢٥ وادراج معلومات غري صحيحة ومخالفة للحقيقة.

وق�ال مجل�س القضاء األعىل يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: إن »املحكمة 

نظ�رت بقضية املج�رم املدان الذي يعم�ل موظفا بمديرية التس�جيل العقاري يف 

نينوى االيرس اس�تغل وظيفته واقدم عىل إدراج معلومات غري صحيحة ومخالفة 

للحقيق�ة بتس�جيل العق�ار املرق�م ٥ / ٢ م ٥٢ قوجاق لش�خص مقابل إعطائه 

قطع�ة أرض س�كنية«، الفتا إىل أن«العقار املذكور أعاله مس�جل باس�م مديرية 

بلدية املوصل«.

وأض�اف أن »املحكمة وجدت األدلة كافية لتجريم املدان وفقا ألحكام القرار ١٦0 

لسنة ١٩83 ».

يش�ار إىل أن »مجل�س القض�اء االعىل ش�كل لجنة م�ن ثالثة قض�اة للتحقيق يف 

التالعب والتزوير يف س�جالت التس�جيل العقاري، فيما أص�درت احكاما بحق ١3 

مدانا عىل خلفية تشكيل هذه اللجنة«.

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية، امس 

االحد، عن إت�الف )8٥( كارتون أدوية 

برشية ب�وزن إجمايل بلغ )٧٥0 ( كغم 

عرب منفذ مطار النجف الدويل.

تلق�ت  بي�ان  يف  الهي�أة  واوضح�ت 

»الزوراء« نسخة منه: انه:« تم دخول 

األدوي�ة إىل الب�الد ع�رب املط�ار بدون 

اس�تحصال املوافق�ات الرس�مية من 

وزارة الصح�ة«، مش�رية اىل« إت�الف 

ل�رشوط  مخالف�ة  كونه�ا  األدوي�ة 

وضوابط االسترياد ومىض عىل وجودها 

يف مخ�ازن الكمارك مدة زمنية طويلة 

وتش�كل خط�را ع�ىل صحة وس�المة 

املواطنني«.

واكدت:« تش�كيل لجنة مش�ركة من 

الدوائ�ر ذات العالق�ة وتم�ت عملي�ة 

اإلتالف«.

بغداد/ الزوراء:

ب�ارشت وزارة الربي�ة توزيع الروات�ب الراكمية بني املحارضي�ن املجانيني، ضمن 

املدارس التابعة ملديرية تربية الكرخ الثانية.

وقال مدير ع�ام تربية الكرخ الثانية، قيس الكالبي، يف حديث صحفي: إن »املديرية 

ب�ارشت توزي�ع الرواتب يدوياً، من خالل لجنة جرى تش�كيلها لهذا الغرض، كجزء 

من التقدير الكبري ملا بذلته هذه الرشيحة يف دعم العملية التعليمية بعد اس�هامهم 

بسد نقص االختصاصات والشواغر املوجودة بمدارس املديرية« .

واضاف الكالبي انه »تم وضع آلية منتظمة للتوزيع، إذ تقوم اللجنة املشكلة بتوزيع 

اربع وجبات يومياً، بواقع ٥0 اس�ما لكل منها، وسيس�تمر التوزيع حتى س�اعات 

متأخرة يوميا، من اجل اكمال استكمال جميع أسماء املتعاقدين ». 

وبني أنه »سيجري اإلعالن عن اسماء الوجبات االخرى تباعاً، إذ يجري رفع االسماء 

بحسب قوائم نظمت لهذا الغرض من اجل ان ينال املحارضون حقوقهم وفق سقف 

زمني محدد«، منوها بان »املحارض الذي ال يملك بطاقة )ماسر كارد(، يتوجب ان 

يكون بحوزته مستمسك ثبوتي اصيل ومستنسخ«.

ووافق مجلس الوزراء، يف الس�ادس من ش�هر نيس�ان املايض، ع�ىل مقرح رئيس 

مجلس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، للتعاقد مع املحارضي�ن واالداريني املجانيني 

العاملني بوزارة الربية ضمن التخصيصات املالية املرصودة.

جنايات نينوى تسجن موظفا لتالعبه 
وتزويره إضبارة عقار

إتالف 85 كارتون أدوية خمالفة 
للضوابط يف مطار النجف

الرتبية تبدأ توزيع الرواتب 
الرتاكمية للمحاضرين اجملانيني

بغداد/ الزوراء:
اكد مس�ؤول حكومي يف دياىل، امس االحد، عن 
انطالق اكرب عملية ك�ري وتطهري لنهر رئييس 

يف بعقوبة.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة، عبدالله الحيايل، 
يف ترصيح صحفي: ان” فرق فنية يف تشكيالت 
وزارة املوارد املائية انطلقت يف تنفيذ اكرب عملية 
كري وتطهري وتنظيم لنهر خريسان بعد ٢003 

وتستمر من العبارة وصوال اىل بعقوبة”.
واض�اف الحي�ايل ان” خطة العم�ل تتضمن 3 
فقرات رئيس�ية الك�ري والتطهري والتوس�يع 
وم�ن ثم اع�ادة تنظيم االكتاف بش�كل يمكن 
اس�تغالله يف زرع االش�جار ع�ىل جانبي النهر 
ال�ذي يمث�ل رشي�ان بعقوب�ة كون�ه املغ�ذي 
االس�ايس ملحطات االس�الة التي تؤم�ن مياه 
ال�رشب ألكث�ر م�ن نص�ف ملي�ون نس�مة يف 

بعقوبة ومحيطها”.
واش�ار اىل ان” خط�ة العم�ل له�ا ايجابيات يف 
س�هولة تدفق املي�اه صوف محطات االس�الة 
وتقليل الضائعات وامكانية استيعاب اي زيادة 
يف ايرادات املياه خاصة يف مواس�م الفيضانات 

بنسبة تزيد عن %30”.
ويعد خريس�ان رشيان الحياة يف بعقوبة كونه 
املغذي االس�ايس لجمي�ع محطات االس�الة يف 

بعقوبة وضواحيها.

بغداد/ الزوراء:

أف�ادت مف�ارز مديرية مكافحة اج�رام بغداد، 

امس األحد، القبض ع�ىل متهمني اثنني بالقتل 

وآخ�ر برسق�ة محول�ة كهربائي�ة يف العاصمة 

بغداد.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

منه: ان »مف�ارز مديرية مكافحة إجرام بغداد 

تمكن�ت من إلق�اء القبض ع�ىل متهمني اثنني 

الرتكابه�م جرائم قتل ضم�ن مكاتب مكافحة 

إجرام ح�ي العامل وحس�ينية املعامل«، مبينة 

ان�ه »تم اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بحقهم 

وتوقيفهم وف�ق أحكام امل�ادة 40٦ من قانون 

العقوبات وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم 

العادل«. 

يف حني ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام باب 

الشيخ القبض عىل متهم لقيامه برسقة محولة 

كهربائي�ة تابعة إىل وزارة الكهرباء، وأن عملية 

القب�ض تمت بع�د توفر معلوم�ات عن حادث 

الرسق�ة وبع�د التحري وجم�ع املعلوم�ات تم 

القبض عىل املتهم وضبط املحولة املرسوقة.

فيما اش�ارت إىل انه »تم تدوي�ن أقواله ابتدائيا 

وقضائي�ا باالع�راف، وق�رر ق�ايض التحقيق 

توقيف�ه وف�ق أح�كام امل�ادة 444 م�ن قانون 

العقوبات لينال جزاءه العادل«. 

بغداد/ الزوراء:

تمكن�ت مف�ارز الرشط�ة املجتمعي�ة يف دائ�رة العالقات واإلع�الم بوزارة 

الداخلي�ة، امس االح�د، من إحباط محاولتي ابت�زاز الكروني يف محافظة 

األنبار.

وذكرت املجتمعية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »الرشطة تمكنت 

من احباط محاولتي ابتزاز الكروني تعرضت لها فتاتني يف محافظة األنبار 

من قبل ش�خصني، هددا الضحيتني بنرش صورهن الشخصية عىل مواقع 

التواصل االجتماعي التي حصال عليها من خالل التعرف عليهما من خالل 

املواقع مقابل الخضوع لرغباتهما الدنيئة«. 

ويف األثناء، اس�تطاعت مفارز املجتمعية من الوصول إىل املبتزين، واتخذت 

بحقهم�ا اإلجراءات الالزمة، بع�د حذف محتوى االبتزاز وتأمني حس�ابي 

الضحيتني.

بغداد/ الزوراء:

نف�ذت قي�ادة قاط�ع عملي�ات س�امراء للحش�د 

الشعبي، امس االحد، عملية مسح وتفتيش جنوب 

مدينة سامراء يف محافظة صالح الدين.

الش�عبي،  الحش�د  اع�الم  ملديري�ة  بي�ان  وذك�ر 

تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة منه: ان ذل�ك جاء خالل 

عملي�ة أمنية بع�د ورود معلومات اس�تخبارية اىل 

استخبارات اللواء )3١٥( بالحشد الشعبي، رشعت 

قوة مش�ركة من اللواء بمس�اندة ف�وج الطوارئ 

الس�ادس يف صالح الدين بعملية مسح وتفتيش يف 

منطق�ة صعيوية جنوب س�امراء، لتعزيز االمن يف 

املنطقة.

انطالق أكرب عملية 
كري وتطهري لـ” شريان 
بعقوبة” بعد 2003

إجرام بغداد تقبض على متهمني بالقتل والسرقة 

إحباط حماوليت ابتزاز الكرتوني 
يف األنبار

احلشد الشعيب ينفذ عملية 
أمنية جنوب سامراء

جمهورية العراق                                         العدد:48١
مجلس القضاء االعىل                   التاريخ:٢٩/8/٢0٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النرص

اىل/ املدعى عليه أياد عذاب ياسني ضيدان
م/ تبليغ

أص�درت ه�ذه املحكمة بحق�ك الق�رار الغياب�ي املرقم 
)3٦8/ج/٢0١٩( يف ٢0٢0/٩/١4 ال�ذي يقيض بالحكم 
عليك بالحبس الش�ديد ملدة ثالث سنوات استناداً ألحكام 

املادة 44٦ عقوبات واصدار أمر القبض بحقك. 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
ومختار محلة يف النرص تق�رر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
ولك حق الطع�ن بالقرار خالل امل�دة القانونية وبخالفه 

يكتسب الدرجة القطعية.
القايض
علوان خليف الركابي

العدد:30٢/ج/٢0٢0 جمهورية العراق             
مجلس القضاء االعىل                   التاريخ:٢٩/8/٢0٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح الشطرة

اىل/ املدعى عليه ١-عالء كاظم وحيد
٢-حيدر كاظم وحيد

م/ تبليغ
أص�درت ه�ذه املحكم�ة بحق�ك الق�رار الغياب�ي املرقم 
)30٢/ج/٢0٢0( يف ٢0٢١/8/٢٥ الذي يقيض بالحبس 
البسيط عليكما ملدة سنة واحدة وفق املادة 43٢ عقوبات 

واصدار أمر القبض بحقكما. 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
ومخت�ار محل�ة الش�طرة بني زيد تق�رر تبليغ�ك اعالناً 
بصحيفتني ولك حق الطعن بالقرار خالل املدة القانونية 

وبخالفه يكتسب الدرجة القطعية.
القايض
أحمد وحيد صبخه

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دْت 
كلي�ة  م�ن  الص�ادرة 
باسم  الجامعة  املأمون 
)عيل أمري محمد( فعىل 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دْت 
الصادرة من كلية املأمون 
الجامع�ة باس�م )رسى 
عزيز أحمد جاسم( فعىل 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دْت 
الصادرة من كلية املأمون 
الجامعة باس�م )أس�يل 
باس�م حسني( فعىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دْت 
الصادرة من كلية املأمون 
الجامعة باسم )مصطفى 
مهن�د فاض�ل( فعىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.
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بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة املالية، امس األحد، عىل 
دعم صندوق التقاعد يف موازنة البالد 
للع�ام 2022.وت�رأس وزي�ر املالية، 
عيل عبداألمري عالوي، امس، اجتماع 
الجلس�ة العرشي�ن الخاص�ة بلجنة 
اع�داد اس�راتيجية املوازن�ة العامة 
االتحادي�ة للمدى املتوس�ط -2022

2024 ، وبحضور كل من مستشاري 
وزارت�ي  ووكي�يل  ال�وزراء  رئي�س 
املالية والتخطيط ومستش�ار وزارة 
املالية ورئي�س الهيئة العامة ملراقبة 
االتحادي�ة  ال�وزارات  تخصيص�ات 
ورئيس الهيئة العامة للتقاعد وعدد 

من املديرين العامني ذوي العالقة .
وذك�ر بي�ان صادر ع�ن ال�وزارة أن 
االجتماع ناق�ش جملة من املواضيع 
األساس�ية، ومنه�ا تحديد س�قوف 
اإلنف�اق م�ن قب�ل وزارة املالي�ة يف 
اط�ار موازن�ة الع�ام 2022، اضافة 
الع�ام  الدي�ن  موض�وع  بح�ث  اىل 
وتحديد س�قوف الق�روض بضمنها 
الق�روض املس�تمرة ومتابعتها.كما 

ش�هد االجتم�اع اس�تكمال دراس�ة 
آلي�ة تطبيق نموذج املوازنة املقرحة 
وتنفي�ذ  اع�داد  س�بل  ومناقش�ة 
املوازن�ة االتحادي�ة للس�نة املقبل�ة 
وف�ق مح�ددات الواق�ع االقتصادي 
التوج�ه  م�ع  وانس�جاما  الراه�ن، 
االصالح�ي ال�ذي تتبن�اه الحكوم�ة 
العراقي�ة اله�ادف اىل اع�داد موازنة 
نوعية تعتم�د يف جوهرها عىل األداء 
والربام�ج االنتاجية الواجب اتباعها، 
بحس�ب البيان.ويف سياق اخر، جرى 
اثناء الجلس�ة مناقشة تخصيصات 

الهيئة العامة للتقاعد ضمن موازنة 
الع�ام الق�ادم والتأكي�د ع�ىل دع�م 
الصندوق التقاعدي بما يكفل تقديم 
أفضل الخدم�ات التقاعدية لرشيحة 
واس�عة من املجتمع العراقي.وشدد 
عالوي ع�ىل اهمية ال�رشوع بإعداد 
وتنفيذ مرشوع املوازنة وفق الخطط 
والداعم�ة  املع�ُدة  االس�راتيجية 
ملسارات اإلصالح التي تصب يف صالح 
االقتص�اد الوطن�ي ومن�ح االولوية 
للمش�اريع االس�راتيجية التي تنفذ 

عرب القروض التنموية .

بغداد/ الزوراء:
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
املالي�ة واالقتصادي�ة، مظه�ر محم�د 
صال�ح، ع�ن “أم�ر مهم” يف مس�ودة 
م�رشوع قان�ون املوازنة املالي�ة لعام 
2022. بينم�ا اعلن ان تقدي�م موازنة 
٢٠٢٢ ملجل�س ال�وزراء س�يكون وفق 

التوقيتات الدستورية.
وق�ال صال�ح، يف ترصي�ح صحف�ي: 
“ه�ذه املوازنة س�تتميز بإيرادات أكرب 
وعجز أقل اذا ما بقيت سقوف اإلنفاق 
أق�ل م�ن العجز حيث س�تكون حينها 

االلتزامات املالية أقل”.
وأضاف “من واجبات الحكومة الحالية 
طاملا هنالك فس�حة م�ن الوقت إعداد 
املوازن�ة حتى ل�و أراد مجل�س النواب 
إج�راء  او  املالحظ�ات  إب�داء  الجدي�د 

التغيريات عليها”.
وأش�ار صالح اىل ان “الظروف متغرية 
وق�د تظه�ر هنال�ك مفاج�آت حي�ث 

اعتمدت عىل س�عر نفط ب�� ٥٠ دوالرا 
للربميل وفقا ملا أعلنته وزارة املالية”.

وكان وزي�ر املالي�ة عيل ع�الوي، أعلن 
الخمي�س امل�ايض ع�ن إكم�ال إع�داد 
م�رشوع قان�ون املوازنة املالي�ة لعام 
2022، وانها ستعرض خالل 3 أسابيع 

عىل مجلس الوزراء”.
وأشار عالوي يف ترصيح صحفي اىل ان 
“س�عر برميل النفط يف موازنة 2022 
سيكون 50 دوالراً، أي %65 من موازنة 
الدولة تذهب للرواتب وربما س�تضيف 
لنا أوبك 450 ألف برميل إلنتاج العراق 

النفطي”. 
وب�ني ان “هنال�ك نح�و 6.5 ملي�ون 
مواطن يتقاىض مستحقات مالية من 
الدول�ة”.  ولفت اىل ان “م�وارد الدولة 
االلتزام�ات  تت�آكل بس�بب  النفطي�ة 
وان  وتقاع�د،  روات�ب  م�ن  الكب�رية 
تحس�ن أس�عار النفط ال يحل الضيق 
امل�ايل رسيعاً بس�بب الدي�ون الداخلية 

والخارجي�ة وم�وارد الدول�ة يف العراق 
تستعمل بطريقة غري صحيحة”.

االقتص�ادي  املستش�ار  اعل�ن  بينم�ا 
لرئيس ال�وزراء، مظهر محمد صالح، 
ان تقديم موازنة ٢٠٢٢ ملجلس الوزراء 

سيكون وفق التوقيتات الدستورية.
وقال صال�ح، يف ترصيح صحفي: ان” 
الورق�ة البيضاء اصالحي�ة تأخذ مدى 
زمنيا ال يقل عن 5 اعوام، ووزير املالية 
م�ن خالل تقديم موازنة ٢٠٢٢ يحاول 
اضافة وفقا لتل�ك التطبيقات املمكنة 

يف الورقة البيضاء”.
واض�اف ان:” تقدي�م موازن�ة ٢٠٢٢ 
ملجلس الوزراء سيكون وفق التوقيتات 
الدس�تورية وبعدها ترف�ع اىل مجلس 
النواب، وهذه الخطوة لتقدم الحكومة 

كامل التزاماتها”.
وخت�م صال�ح ان:” الحكوم�ة لديه�ا 
فس�حة إلنج�از م�ا عليها م�ن التزام 

دستوري”.

مظهر حممد: موازنة 2022 ستتميز بـ”أمر مهم” وال نستبعد املفاجآت
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أكد أن تقدميها جمللس الوزراء سيكون وفق التوقيتات الدستورية

الوزارة حتذر من تراجع اإلنتاج احمللي بسبب قطع تركيا للمياه 

بغداد/ الزوراء:
أكد عضو لجنة الزراعة واملياه واالهوار، 
عيل مانع، امس األح�د، ترحيل قوانني 
الزراعي  تنظيم العش�وائيات وتملي�ك 
إىل الدورة الربملاني�ة القادمة، مبينا أن 
الوق�ت املتبق�ي قد ال يس�مح بترشيع 

قوانني مهمة.
وق�ال مان�ع يف ترصي�ح صحف�ي إن 
“جمي�ع القوان�ني املهم�ة م�ن بينه�ا 
قان�ون تنظي�م العش�وائيات وتملي�ك 
الزراع�ي بحاجة إىل توافق س�يايس”، 
مش�ريا اىل أن “الوق�ت املتبق�ي لح�ني 
إجراء االنتخابات املبكرة قد ال يس�مح 

بإقرار القوانني املهمة”.
وأض�اف أن “ترشي�ع قان�ون تنظي�م 
املتجاوزي�ن بحاج�ة إىل وف�رة مالي�ة 
كبرية”، الفتا اىل أن “القانون س�ريحل 

إىل الدورة الربملانية القادمة”.
وكان�ت عض�و مجل�س الن�واب، ندى 
ش�اكر جودت، أكدت، يف وقت س�ابق، 
ل�ن  للربمل�ان  املقبل�ة  الجلس�ات  أن 
تش�هد التصويت ع�ىل القوانني املهمة 
والرضورية، مبينة أن الجلسات املقبلة 

س�تكون ش�كلية، وان معظم القوانني 
الربملاني�ة  لل�دورة  س�رحل  املهم�ة 

املقبلة. 
من جانب اخ�ر، حذرت وزارة الزراعة، 

أم�س االحد، من تراج�ع اإلنتاج املحيل 
من مختل�ف املحاصي�ل الزراعية التي 
تعتم�د ع�ىل الحصة املقررة م�ن املياه 
إذا اس�تمر الجانب الرك�ي بعدم منح 

الع�راق حصت�ه املائية، مش�رية اىل ان 
قضية املياه إنسانية وال يجب ان تحول 

اىل قضية سياسية.
وق�ال املتحدث باس�م الزراع�ة، حميد 

النايف، يف ترصي�ح صحفي: ان ”ملف 
املي�اه أص�ال ه�و مل�ف انس�اني وقد 
س�نت له قوانني دولية، إال انه لألس�ف 
ب�دأ يأخذ منح�ى سياس�يا”، مبينا أن 
“اس�تمرار الجانب الرك�ي بعدم منح 
الع�راق حصت�ه املائية املق�ررة بحجة 
م�يلء الس�دود الجدي�دة الت�ي قام�ت 

ببنائها تركيا قد ارض العراق كثريا”.
وأض�اف النايف أنه “رغ�م التطمينات 
يف  الرك�ي  الجان�ب  عرضه�ا  الت�ي 
املفاوضات األخ�رية إال انه مجرد كالم 
وال يوج�د أي تحس�ن فع�يل”. محذرا 
م�ن “تراجع اإلنتاج املحيل من مختلف 
املحاصي�ل الزراعي�ة الت�ي تعتمد عىل 
الحصة املقررة من املياه فيما اس�تمر 
الجان�ب الرك�ي بع�دم من�ح الع�راق 

حصته املائية”.
يذك�ر ان تركيا ب�دأت بتحويل املياه إىل 
س�دودها، مس�تغلة ضع�ف حكومتي 
الع�راق وس�وريا، ول�م تك�ن تلك هي 
امل�رة األوىل التي تقِدم فيه�ا تركيا عىل 
قطع املياه عن العراق وسوريا وتتعمد 

تعطيشهما.

الزراعة النيابية تؤكد ترحيل قانون العشوائيات والزراعي للدورة الربملانية املقبلة 

الرافدين يصدر بيانا جديدا بشأن 
حسابات التوفري

النزاهة تكشف نسب استجابة كبار 
املسؤولني عن ذممهم املالية

مزاد العملة يسجل تراجعا 
لـ223 مليون دوالر

اخنفاض صادرات العراق النفطية 
ألمريكا لـ 73 ألف برميل يوميا

اخنفاض مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

استقرار أسعار الدوالر يف بغداد 
وارتفاعها يف اإلقليم 

بغداد/ الزوراء:
أصدر مرصف الرافدين، امس األحد، بيانا جديدا حول حسابات التوفري 

والجاري.
وذك�ر بي�ان امل�رصف، تلق�ت “الزوراء” نس�خة من�ه: أن “حس�ابات 
التوف�ري والجاري تمنح للمواطنني عرب فروع املرصف املنترشة يف بغداد 

واملحافظات إليداع اموالهم مقابل الفوائد”.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة، 

ام�س األحد، عن موقف اس�تجابة 

الرئاسات الثالث املشمولني بتقديم 

املاليَّ�ة  الذم�ة  كش�ف  اس�تمارة 

للع�ام الحايل، فضالً ع�ن الوزارات 

والجه�ات غ�ري املُرتبطة ب�وزارٍة، 

والسلطة القضائيَّ�ة واملُحافظني.

دائرة الوقاية يف الهيئة أفادت، بحسب 

بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه، بأنَّ “العدد الكيلَّ لكشوفات الذمة املاليَّة 

ة م�ن )4/1/2021 ولغاية 31/7/2021( م�ن الوزارات  املتس�لَّمة للُم�دَّ

والهيئات والجهات غري املُرتبطة بوزارٍة بلغ )30,100( اس�تمارة”، ُمبّينًة 

أّن َ”نسبة االستجابة بلغت %100، لرؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنُّوَّاب، 

فضالً عن رؤس�اء املحكمة االتحاديَّة العليا ورئيس مجلس القضاء األعىل 

ورئيس محكمة التمييز االتحاديَّ�ة ورئيس االّدعاء العام”. 

الدائرة أضافت إنَّ “اس�تجابة نائبي رئيس مجل�س النُّوَّاب بلغت 100%، 

ا نسبة اس�تجابة النُّوَّاب فبلغت %80,9، الفتًة إىل أنَّ “استجابة أعضاء  أمَّ

مجلس الوزراء بلغت %100، وأعض�اء املحكمة االتحاديَّة العليا 83,3%، 

ا استجابة القضاة املشمولني  وأعضاء محكمة التمييز االتحاديَّة %100، أمَّ

ة املالية فبلغت 99,9%. بكشف الذمَّ

وأوضحت أنَّ “اس�تجابة رؤس�اء الهيئات والجهات غ�ري املُرتبطة بوزارٍة 

بلغت %87,5، وكانت نسبة استجابة املُحافظني 66,7%”.

تج�دُر اإلش�ارة اىل أنَّ التعدي�ل األول لقانون الهيئة النافذ رقم )30 لس�نة 

2011( ألزم )رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم(، 

ن يشغل إحدى الوظائف واملناصب الرسميَّ�ة، بتقديم  فضال عن غريهم ممَّ

إقراٍر عن ذممهم املاليَّ�ة

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي، امس االحد، من الدوالر االمريكي 

لتصل إىل 223 مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريكي، امس، انخفاضاً يف مبيعاته بنس�بة %6.3 لتصل إىل 223 مليوناً 
و863 الفاً و165 دوالر أمريكي، مقارنة بيوم الخميس املايض، الذي بلغت 

قيمة املبيعات فيه 238 مليوناً و930 الفاً و627 دوالراً.
وذهب�ت املش�ريات البالغة 178 مليون�اً و613 الف�اً و165 دوالراً لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 45 مليوناً و250 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن 35 مرصف�ًا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف 
الخ�ارج، و21 مرصف�اً لتلبية الطلب�ات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 26 

رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
ب�ارشت وزارة التخطي�ط إجراء مس�ح ميدان�ي لألصول 

العقارية السكنية يف البالد.
وقالت مديرة الن�رش واالعالم يف الجهاز املركزي لإلحصاء 
التابع للوزارة، نداء حس�ني عبد الل�ه، يف حديث صحفي: 
إن “قس�م االرقام القياس�ية يف الجهاز بارش إجراء مسح 
ميداني لألصول العقارية، لغرض توفري معلومات وبيانات 

كافية عن أسعار جميع العقارات واالبنية السكنية”.
واضافت أن “املسح الذي سيشمل محافظات البالد كافة، 
بضمنه�ا محافظات إقليم كردس�تان، ينفذ تلبيًة لحاجة 
املؤسس�ات الحكومية ملعرف�ة مؤرش العق�ارات الخاص 
باألبنية الس�كنية”، مبينة أن “املس�ح س�ينفذ عىل ثالث 
مراحل وبش�كل نصف س�نوي، ويتضم�ن النصف الثاني 
من العام امل�ايض، والنصف االول ثم يليه الثاني من العام 

الحايل” .
املرك�زي لإلحص�اء  أن “الجه�از  الل�ه  وأوضح�ت عب�د 
ت�رأس لجنة العمل م�ع البنك املرك�زي العراقي والجهات 
واملؤسس�ات االخ�رى املختصة، ملناقش�ة أهمية املس�ح 
وتحديد املؤرشات التي سيستخرجها من نتائج إحصائية 
مهم�ة تخدم صانع�ي القرار، لك�ي تبنى الق�رارات ذات 

الصلة بشكل سليم”.
واش�ارت اىل أن “املس�ح الذي ينفذ للم�رة االوىل يف العراق 
س�يجعل منه يف طليع�ة ال�دول العربية الت�ي نفذته بعد 
تونس والس�عودية”، مبينة ان “املس�ح سيش�مل مراكز 
واقضية املحافظات من خالل الزيارات امليدانية وللصنف 
الس�كني فقط، إذ ستقس�م املناط�ق الس�كنية إىل ثالثة 
مستويات معيشية، هي: عال ومتوسط ومنخفض، وذلك 

لتفاوت اسعارها”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة، امس األح�د، انخفاض 
صادرات الع�راق النفطية ألمريكا بمعدل 73 ألف برميل يوميا خالل 

األسبوع املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر لها اطلع�ت عليه “الزوراء”: إن “متوس�ط 
االس�تريادات االمريكية من النفط الخام خالل االسبوع املايض من 9 
دول بلغت 5.513 ماليني برميل يوميا مرتفعا بمقدار 90 الف برميل 

باليوم عن االسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.423 ماليني برميل”.
واضافت ان “امريكا اس�توردت النفط الخ�ام من العراق بمعدل 77 
ألف برميل يوميا، منخفضا بمعدل 73 ألف برميل يوميا عن األسبوع 

الذي سبقه والذي بلغ 150 ألف برميل يوميا”.
واش�ارت اىل ان “اكث�ر اإلي�رادات النفطي�ة ألمريكا خالل األس�بوع 
امل�ايض جاءت من كن�دا وبمعدل بل�غ 3,555 ماليني برمي�ل يوميا، 
تليها املكس�يك التي بلغت كمية االس�تريادات منها بمعدل 595 ألف 
برميل يوميا، تليها الس�عودية التي بلغت االس�تريادات منها بمعدل 
286 الف برميل يوميا، ث�م كولومبيا وبكمية بلغت بمعدل 370 ألف 

برميل يوميا”.
ووفقا لإلدارة فإن “كمية االس�تريادات االٔمريكي�ة من النفط الخام 
من االكوادور بلغت معدل 261 ألف برميل يوميا، تليها روس�يا التي 
بلغت االستريادات منها بمعدل 231 الف برميل يوميا، تليها نيجرييا 
وبمع�دل 95 الف برميل يوميا، ومن ثم ج�اءت الربازيل وبمعدل 43 

الف برميل يوميا”.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية، امس االحد، منخفضا 

بنسبة )1.35%(.
وجاءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االس�هم املتداول�ة )4.219.203.935( س�هما، بينما بلغت قيمة 

االسهم )2.965.210.673( دينارا. 
واغل�ق م�ؤرش االس�عار ISX 60  يف جلس�ة امس ع�ىل )588.84( نقطة 
منخفض�ا بنس�بة )%1.35( ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ 

)596.92( نقطة.
وتم تداول اس�هم )31( رشكة من اصل )103( رشكة مدرجة يف الس�وق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )21( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشراة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )760( 
ملي�ون س�هم بقيمة بلغ�ت )521( مليون دين�ار من خ�الل تنفيذ )45( 

صفقة عىل اسهم رشكتني.
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
مليار سهم بقيمة بلغت )906( ماليني دينار من خالل تنفيذ )95( صفقة 

عىل اسهم )4( رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكروني 
واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام 2009، ويس�عى إلط�الق نظام الت�داول عرب 
االنرنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، وم�درج فيه 105 رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والت�أمني واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت يف إقليم كردستان.

وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، صباح 
امس 147400 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.

وأش�ار املص�در اىٕل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف مح�ال الصريفة 
باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار ال�رشاء 147000 دينار عراقي لكل 

100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر ارتفاعا، 
حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 

147300 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
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أكدت دعم صندوق التقاعد يف العام املقبل

املالية تناقش اسرتاتيجية املوازنة لألعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤

التخطيط تبدأ مسحا إحصائيا لألصول العقارية السكنية يف البالد
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عبد الرزاق: قلة األموال حرمت 
الشرقاط من التأهل للممتاز

بغداد/ متابعة الزوراء
 ش�كت إدارة ن�ادي الرشقاط يف صالح الدين والناش�ط يف دوري الدرجة االوىل م�ن انعدام الدعم 
املادي ومش�اكل مالية جس�يمة حرمته من التأهل للدوري املمتاز يف منافسات املوسم املنرصم.
وق�ال رئيس النادي ضمري عبد الرزاق: إن ادارة النادي بدأت باتفاقات وتعاقدات مع العبني جدد 
لخوض منافسات الدوري للدرجة االوىل. مناشداً املسؤولني واملعنيني يف صالح الدين بدعم مسرية 
الن�ادي وتموي�ل التعاقدات، والذي كان قريباً من التأهل لل�دوري املمتاز وحل رابعاً يف مجموعته 
االوىل، إال أن الظروف املادية حالت دون ذلك.واضاف عبد الرزاق »خضنا منافسات املوسم املايض 

ب�30 مليون دينار، فيما لم تقل خزائن الفرق املنافسة عن 500 مليون دينار«.

أصفر وأمحر

درجال : أسود الرافدين أهل لثقة مجاهريهم وننتظر الفرحة من موقعة سيئول

محودي حيضر ختام الدورة التدريبية 
والتحكيمية الحتاد التايكواندو

مجال علي: أمانة بغداد سيخوض أربع وديات 
يف معسكر أربيل

املسابقات حتدد موعداً نهائياً لتسلم كشوفات األندية 

بغداد/ متابعة الزوراء
يعسكر فريق نفط الوسط يف مدينة السليمانية تحضريا النطالق 

منافسات الدوري املمتاز.
وقال مدير الفريق نبيل عباس: إن الفريق أنهى تعاقداته باستثناء 
العب محرتف س�يضاف الحقا، والعب محيل سيعلن عن التعاقد 

معه بشكل رسمي، خالل اليومني املقبلني.
وأوض�ح: أن املعس�كر يقام يف مدين�ة الس�ليمانية، انطالقا من 
يوم امس األحد، حيث سيس�تمر مل�دة 12 يوما، ويتضمن 3 أو 4 
مباريات تجريبية. الفتا إىل: أن املعس�كر سيكون فرصة حقيقية 

للفريق، لزيادة االنسجام قبل الدخول يف منافسات الدوري.
وأضاف عباس: أن الالعبني املحرتفني سيلتحقون بالفريق، خالل 
األس�بوع الحايل، حيث تم إصدار التأش�رية لكل من املغربي عمر 
املنصوري والعاج�ي فلورنت ديدر، وهناك تواصل مع الس�وري 

خالد الكردغيل، إلنهاء مسألة تأشرية الدخول.

نادي نفط الوسط يبدأ معسكره  
بغداد/ محمد حمدييف السليمانية استعدادا للدوري

اه�اب وزي�ر الش�باب والرياض�ة، عدنان 
درج�ال، بنج�وم منتخبن�ا الوطني اس�ود 
الرافدين ان يبذلوا قصارى جهدهم من اجل 
اسعاد شعبهم وجمهورهم الهائل. واضاف 
يف رس�الة توديعي�ة بعثه�ا ل�كادر البعث�ة 
العراقي�ة الذين غادروا بغ�داد متوجهني اىل 
كوري�ا الجنوبية لخ�وض اللقاء االول الذي 
يجمعهم باملنتخب الكوري ضمن التصفيات 
املزدوجة ملونديال الدوحة وكأس اسيا يوم 
الخميس املقب�ل: ان جماهرينا تضع ثقتها 
بجميع نجوم منتخبنا الوطني وتعلم انهم 

اهل للمسؤولية يف املباريات الكبرية . 
وب�ني درج�ال: ان املعنويات العالي�ة التي 
يتمتع بها منتخبنا الوطني وظروف االعداد 
املثالية له�م ووقوف جماهرين�ا الرياضية 
واعالمن�ا الري�ايض بق�وة معه�م جمي�ع 
هذه الظروف س�تكون نقاط قوة تصب يف 

مصلحتهم نحو نتائج مرشفة.
ووصَل وف�د منتخبنا الوطن�ي لكرة القدم 

إىل س�يئول، وذل�ك ملالق�اة منتخ�ب كوريا 
الجنوبي�ة ي�وم الخميس املقب�ل يف افتتاح 
املؤهل�ة  النهائي�ة  اآلس�يوية  التصفي�ات 

ملونديال قطر 2022. 
واس�تغرقت رحل�ة منتخبن�ا الوطن�ي 12 
ساعة عرب طائرة خاصة للخطوط الجوية 
العراقي�ة، قبل أن يخضع وف�د املنتخب إىل 
اجراءات احرتازية مشددة يف مطار سيئول 
لساعة ونصف الساعة، قبل أن ينتقل الوفد 
إىل فندق خاص بالحجر الصحي، وذلك كي 
يخضع جميع اعضاء الوفد ملسحة كورونا، 
وم�ن ث�م االنتق�ال إىل فندق اإلقام�ة اليوم 

االثنني. 
حصت�ه  الوطن�ي  منتخبن�ا  يخ�ض  ول�م 
التدريبية، ام�س االحد، بس�بب االجراءات 
املش�ددة من قب�ل الجانب الك�وري، بينما 
س�يبارش املنتخب تدريباته الي�وم االثنني، 
تحض�رياً ملب�اراة كوري�ا الجنوبي�ة ضمن 
للتصفي�ات  االوىل  املجموع�ة  مباري�ات 

اآلسيوية .

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية 
حرض رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
خت�ام  حم�ودي،  رع�د  العراقي�ة، 
والتحكيمي�ة  التدريبي�ة  الدورت�ني 
االتح�اد  أقامه�ا  الت�ي  للتصني�ف 

العراقي املركزي للتايكواندو يف قاعة 
املركز التخصيص للعبة.

وأش�اد رئيس اللجن�ة األوملبية بدور 
االتح�اد يف إقامة هك�ذا دورات التي 
م�ن ش�أنها االرتق�اء بواق�ع اللعبة 

ومواكب�ة التط�ورات التي يش�هدها 
اللجن�ة  إس�تعداد  مبدي�اً  العال�م، 
األوملبي�ة لدع�م جمي�ع االتح�ادات 
الوطني�ة القامة مثل ه�ذه الدورات 

التدريبية والتحكيمية.
من جانبه، قال رئي�س إتحاد اللعبة 
الدكتور إبراهي�م البهاديل: ان الدورة 
التي انطلقت فعالياتها يوم األربعاء 
املنرصم حققت النجاح املرجو منها، 
والذي سيصب يف مصلحة اللعبة من 
خالل مواكب�ة اخر التط�ورات التي 
يشهدها العالم يف فنون التايكواندو.
وأض�اف البه�اديل: ان حضور رئيس 
اللجنة األوملبية كان له األثر البالغ يف 
نفوس جميع املش�اركني. مؤكدا:ً ان 
متابع�ة وحرص  رعد حمودي يمنح 
التايكوان�دو حاف�زاً ملواصل�ة  أرسة 

العمل وتحقيق االنجازات.

بغداد/ متابعة الزوراء
دخل فريق أمانة بغداد يف معس�كر 
أربي�ل، تحضريا  تدريب�ي بمدين�ة 

للدوري املمتاز.
وق�ال جم�ال ع�يل، م�درب أمانة 
فعلي�ا  دخ�ل  الفري�ق  ان  بغ�داد: 
ويس�تمر  التدريب�ي   باملعس�كر 
أسبوعني”.وأردف:“سيش�هد  ملدة 
املعس�كر أربع مباري�ات تجريبية 

الفريق  وتدريبات مكثفة لتحضري 
بشكل مثايل للموسم املقبل”.

أم�ام  س�تكون  “املباري�ات  وزاد: 
كل من الرشطة الذي يعس�كر هو 
االخر هناك واربيل ونفط ميس�ان 

زاخو”.
التجريبي�ة  “املباري�ات  وأك�د: 
ستكشف لنا مدى جاهزية الفريق 
ومس�توى الالعبني وم�دى تقبلهم 

الجرعات التدريبية”.
وواص�ل: “أمانة بغ�داد عازم عىل 
الطيب�ة  الص�ورة  ع�ىل  الحف�اظ 
ل�ه والتي رس�مها خالل املواس�م 
املاضية ليك�ون دائما بالثلث األول 

يف الئحة الرتتيب”.
وأتم م�درب أمان�ة بغ�داد: “نأمل 
بع�د  ممي�زا  موس�منا  يك�ون  أن 

التعاقدات التي أبرمها الفريق”.

بغداد/ الزوراء
حددت لجنة املس�ابقات يف الهيأة التطبيعية الخامس 
من الش�هر املقبل موع�داً نهائياً لتس�لم كتب اعتماد 
مالعب الفرق املش�اركة يف بطول�ة كأس العراق.وقاَل 
عضو لجنة املسابقات، عيل عبيس: “إن األندية املعنية 

عليها أن تقدم كتب املشاركة إىل االتحادات الفرعية يف 
املحافظات أو مقر االتحاد املركزي يف العاصمة بغداد”. 
وأض�اَف عبي�س: “أن اللجنة حددت يوم الس�ابع من 
الشهر املقبل موعداً نهائياً لتسلم الكشوفات الخاصة 

بالفرق املشاركة يف بطولة كأس العراق”.

البطل جراح نصار  حيرز أول ميدالية فضية يف دورة األلعاب الباراملبية 2020
يوم حافل لألثقال 

طوكي�و/ عم�ار طاهر- موف�د االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية

اللجن�ة  موف�د  الس�لمان-  هش�ام   
الباراملبية

عدسة/ احمد عريبي     
حقق الع�راق اول ميدالية ملونة يف دورة 
األلع�اب الباراملبي�ة الجاري�ة حالي�ا يف 
طوكي�و خالل املدة م�ن 24 آب ولغاية 5 
أيل�ول املقب�ل عندما أح�رز البطل جراح 
نص�ار الوس�ام الف�ي يف فعالية رمي 
الثقل فئة )F40( بفارق س�نتيمرت واحد 
عن الالع�ب الرويس دني�س جوندفلوف 
ال�ذي خ�اض املنافس�ات تح�ت العل�م 

الباراوملبي.

تألق جراح
وس�جل البطل جراح نص�ار رقما جديدا 
قدره )11.15( م محطما رقمه الشخيص 
 2016 ري�و  باراملبي�اد  يف  م   )10.76(
والرق�م العامل�ي املس�جل باس�م الالعب 
الربتغايل ميغيل مونت�ريو  )11.01( بعد 
ان خ�اض املس�ابقة بق�وة وذكاء حيث 
س�جل اعىل رمية يف املحاولة السادس�ة 
واألخرية )11.15(م ليتفوق عىل الالعب 
الرويس الذي سجل اعىل رمية يف املحاولة 

األوىل )11.2(م.
وعمت الفرحة البعثة العراقية التي كانت 
ح�ارضة يف امللع�ب األوملبي ال�ذي تجري 
علي�ه فعاليات الع�اب الق�وى فالفارق 
بني ج�راح وجوندل�وف يف الرميتني يبلغ 
)13س�م( إال ان ال�رويس ع�اد وس�جل 

)11.16( م.
وأح�رز املرك�ز الثال�ث الالع�ب الربتغايل 
ميغي�ل مونت�ريو برق�م )10.76( م ويف 
املركز الرابع الالعf9( م باملركز السادس 
)10.16(م  فاس�كري  يان�س  األملان�ي 
وباملركز الس�ابع الهولندي ت�اك زنفيلد 
)10.04(م باملركز الثامن الس�نغافوري 
محم�د ن�وردن )9.92(م باملركز األخري 

العب بهامس جولشن )6.31(م.
واستغرب رئيس اللجنة الباراملبية، عقيل 
حميد، نتيجة الس�باق، وق�ال: ان جراح 
حطم الرقمني العامل�ي والباراملبي بأكثر 

من )14( س�م ثم يخرس بفارق سنتمرت 
واحد عازي�ا الس�بب اىل مالزمة النحس 

لبعض الالعبني.
وأك�د حمي�د: ان الالعب�ني ي�ؤدون م�ا 
مطلوب منهم بجدارة إال ان س�وء الحظ 
يؤث�ر يف النتائج مثلما ح�دث مع الرباع 
رس�ول كاظم الذي أضاع وساما محققا 
بع�د أن فش�ل بالرفعات الثالث�ة وبوزن 

رفع اثناء التدريب أكثر وملرات عدة.  
وتوق�ع حمي�د ان امليدالي�ات لن تقترص 
ع�ىل انجاز ج�راح مع�وال ع�ىل االثقال 
م�ن  املزي�د  الق�وى يف حص�د  والع�اب 
االوس�مة والس�يما ولدان ن�زار والرباع 
ف�ارس س�عدون والرباعة حن�ان ماجد 

الذي أتوقع لها إنجازا جديدا.
اما رئيس البعث�ة الباراملبية عبيد الغزي 
فعلق عىل ما حدث يف امللعب األوملبي بأن 
الس�نتمرت حرم العراق من وسام ذهبي 

كنا ننتظره بفارغ الصرب.
وق�ال الغ�زي: اننا فخوري�ن بما حققه 
جراح ونهدي اإلنجاز اىل الشعب العراقي 
والجمه�ور الري�ايض املتابع مل�ا يدور يف 
الباراملبي�اد. مضيفا: انن�ا كبعثة أصبنا 
بالصدم�ة من بع�ض النتائ�ج فلن نكن 
نتوق�ع ان يغ�ادر بع�ض الالعب�ني م�ن 
األدوار األوىل، ولكن الظروف العامة ربما 

كانت السبب يف ذلك.
وتاب�ع الغزي: ان انتش�ار وب�اء كورونا 
وتقييد الالعبني إثر عىل التحضريات التي 
كان من املف�روض ان تتم عام 2020 اال 
ان الحالة املادية للدولة حالت دون ذلك.

وزاد الغ�زي: ان اللجنة لي�س لها أموال 
نس�تطيع من خالله�ا س�د احتياجاتها 
وم�ع ذلك كان طموحه�ا ان تحصل عىل 

اوسمة أكثر من دورة ريو عام 2016.
من جهة أخرى، قال رئيس اتحاد العاب 
الق�وى مه�دي باق�ر: ان االوس�مة ل�ن 
تقترص ع�ىل فعالية رمي الثق�ل فلدينا 
العديد من املفاجآت باملنافس�ات املقبلة 
ومنها العداء عيل مبارك الذي سيخوض 
الي�وم االثن�ني التصفي�ات األولي�ة فقد 
عاهدن�ا عىل تحقيق وس�ام بارا ملبي ان 

شاء الله.

يوم حافل
يواصل الرباع�ون العراقيني اليوم االثنني 
منافس�ات رف�ع االثق�ال الت�ي تقم عىل 
منت�دى طوكي�و ال�دويل، حي�ث يتب�ارى 
رباع�ان ورباعتان يف ي�وم حافل وطويل 
يتوقع فيه ان يخطف العراق أحد االوسمة 

امللونة.
ويس�تهل الرب�اع عب�اس محمد نيس�ان 
يف تم�ام الس�اعة )11( صباح�ا بتوقيت 
طوكيو منافس�ات االثقال يف وزن )107( 
كغم اىل جانب 8 رباعني يمثلون املكسيك 
وأوزبكستان واذربيجان وإيران وماليزيا 
والوالي�ات املتح�دة وجورجي�ا علم�ا ان 
الرقم العاملي مسجل باسم الرباع املنغويل 
س�ودنمابلجي برقم )247( كغم املتواجد 
يف الئحة الرباعني اىل جانب الرباع العراقي 
والرق�م الباراملبي باس�م رب�اع كرين الند 

برقم )238( كغم.

وق�ال الرب�اع عب�اس محمد نيس�ان: ان 
اس�تعداداته للدورة الباراملبي�ة بدأت مع 
انتهاء بطولة ف�زاع الدولية. موضحا: ان 
اللجنة الباراملبية الوطنية قد زجته بأربع 
معس�كرات تدريبية داخل وخارج العراق 

يف السليمانية وبغداد وتركيا.
وتوقع نيس�ان املنافسة س�تكون شديد، 
للبطول�ة  التحض�ريات  ان  مس�تدركا 
ستس�هم يف تفوق�ه. مضيف�ا: ان هن�اك 

منافسني أقوياء من منغوليا وإيران.
الحالي�ة  وتاب�ع نيس�ان: ان مش�اركته 
تع�د األوىل له يف الباراملبي�اد . مضيفا: انه 
س�يتنافس مع رباعني له�م باع طويل يف 

اللعبة.
وزاد نيسان: انه سيس�جل ارقام )215( 
كغ�م و )220( كغ�م يف الئحة املنافس�ة 
معرب�ا ع�ن امل�ه يف تحقيق انج�از يليق 

بالعراق.
يذك�ر ان الرب�اع عب�اس محمد نيس�ان 

أب�رز  كرك�وك  مدين�ة  م�ن  )38عام�ا( 
إنجازات�ه ذهبي�ة العرب يف دب�ي واملركز 
وه�ي   2017 العال�م  بطول�ة  يف  الراب�ع 
اول مش�اركة خارجية له وأح�رز املركز 
الخام�س يف بطول�ة اس�يا بالياب�ان عام 
2018 واملركز الس�ابع يف اسياد جاكارتا 
2019 وكذلك املركز الرباع يف بطولة فزاع 
األخ�رية ع�ام 2021 وكان�ت ه�ي بوابة 

التأهيل اىل باراملبياد طوكيو.

اثقال السيدات
ويف مسابقة السيدات تتنافس يف الساعة 
الواحدة ظه�را بتوقيت طوكي�و الرباعة 
حنان ماج�د ضمن فعالي�ات وزن )86( 
كغ�م اىل جان�ب 8 رباع�ات يمثلن مرص 
وكوري�ا  واألردن  والبحري�ن  وروس�يا 
ونيجرييا وتش�ييل والصني علما ان الرقم 
ال�وزن  )150.5( كغ�م يف ه�ذا  العامل�ي 
مس�جل باس�م الرباعة النيجريية اوليفا 
م�الوي يف بطولة العالم بمانشس�رت عام 

2021 يف حني أن الرق�م الباراملبي )130( 
كغم مس�جل باسم الرباعة املرصية رندة 
محم�د يف ريو عام 2016 علما ان الرباعة 

النيجريية ستكون حارضة يف السباق.
ان  ماج�د:  حن�ان  الرباع�ة  وقال�ت 
تحضرياته�ا جي�دة وق�د زج�ت يف ثالثة 
معس�كرات داخلية يف بغداد والسليمانية 
عىل مدى 15 يوما لكل معسكر مؤكدة ان 
املعسكرات كانت تحظى بأرشاف مبارش 

من قبل رئيس االتحاد عقيل مهدي.
وتوقعت حنان: ان املنافس�ة ش�ديدة من 
قبل العديد من ال�دول مثل مرص والصني 
مؤك�دة ان املركز األول الذي حصلت عليه 
يف بطول�ة تايلند عام 2021 منحها زخما 

قويا ومعنويات عالية للمنافسة.
يذكر ان الرباعة حنان ماجد من محافظة 
دياىل تلع�ب للجنة ن�ادي دي�اىل الخاصة 
برياض�ة ذوي االحتياجات الخاصة ومن 
أب�رز إنجازاته�ا املرك�ز الثال�ث يف غربي 
اسيا باألردن عام 2019 فضال عن بطولة 
العال�م يف تايلند وهي تطم�ح بالحصول 

عىل امليدالية الربونزية.
وتتناف�س أيض�ا الرباعة ه�دى مهدي يف 
منافس�ات االثقال للس�يدات يف الس�اعة 
الرابع�ة والنصف بتوقي�ت طوكيو ضمن 
وزن )+ 86( كغ�م اىل جان�ب 7 رباع�ات 
يمثل�ن بلدان املكس�يك وم�رص ونيجرييا 
وكوري�ا وبولن�دا والصني علم�ا ان الرقم 
العاملي )143( كغم يف هذه الفعالية يعود 
اىل الرباع�ة الروس�ية م�رية مارت�وف يف 
دب�ي 2021 والرقم الباراملبي )138( كغم 
مسجل باس�م الرباعة النيجريية امولوي 

يف ريو 2016.
وقال�ت الرباعة هدي مه�دي: تحضرياتنا 
للباراملبي�اد كان�ت جي�دة حيث ش�اركنا 
بثالث معسكرات يف بغداد وتركيا مضيفة 
ان األجواء مناس�بة ومتوفر فيها كل يش 

بأرشاف االتحاد واملدربني.
وتوقع�ت ه�دى ان تتناف�س ع�ىل املركز 
الرب�اع كون املنافس�ة قوية ج�دا وتضم 

أسماء معروفة عىل مستوى العالم.
يذكر ان الرباع�ة هدى مهدي )44( عاما 

لعبت اىل نادي وس�ام املجد ولها إنجازات 
أبرزه�ا فضي�ة العال�م يف الص�ني 2010 
وذهبي�ة بطولة الهن�د دولي�ة إضافة إىل 

إنجازات اخرى.

بطل من ذهب
ويف تم�ام الس�اعة السادس�ة والنص�ف 
مس�اء بتوقي�ت طوكي�و يش�ارك الرباع 
الذهبي فارس سعدون يف منافسات وزن 
)107+( كغ�م 7 رباع�ني يمثل�ون كوريا 
وأوزبكس�تان  واألردن  وإي�ران  وم�رص 
وكوملبي�ا واليونان عام�ا ان الرقم العاملي 
مس�جل باس�م الرب�اع اإليران�ي س�مند 
رحم�ان )310( كغم يف ريو 2016 والرقم 
الباراملبي )310( كغم مسجل أيضا باسم 

نفس الالعب يف ريو عام 2016
وتعول البعث�ة العراقية عىل الرباع فارس 
س�عدون يف احراز أح�د االوس�مة امللونة 
حيث يعد أحد ابطال الباراملبية املعروفني 

عىل مستوى اسيا والعالم.
وق�ال الرب�اع فارس س�عدون: انه حرض 
معسكر واحد يف مدينة السليمانية استمر 
15 يوما مس�تدركا ان اللجن�ة الباراملبية 
اقام�ت له معس�كرات تدريبية يف املوصل 
عىل مدى ش�هرين.وأضاف س�عدو:ن ان 
االس�تعدادات جي�دة واملنافس�ة قوي�ة. 
موضحا: ان هناك ثالثة رباعني أقوياء من 
إيران واألردن واليونان.وتابع سعدون: ان 
اإلصابة اثرت عليه بش�كل كب�ري فالرقم 
املس�جل باس�مه هو )261( كغ�م اال انه 
االن بعي�د عن�ه مبينا ان أبرز املنافس�ني 
هو اإليراني )250( كغم واألردني )240( 

كغم واليوناني )235( كغم.
يذك�ر ان الرب�اع ف�ارس س�عدون عب�د 
حس�ني )47( عاما من محافظة املوصل 
متزوج ول�ه 5 بنات يحم�ل بكالوريوس 
يف عل�وم الكيمي�اء من جامع�ة املوصول 
ويش�غل منص�ب رئي�س الكيمائي�ني يف 
مستشفى الشفاء أما أبرز إنجازاته فهي 
ذهبي�ة باراملبياد اثينا عام 2004 وفضية 
باراملبي�اد لن�دن 2012 وذهبي�ة بطول�ة 
العال�م يف كوري�ا 2006 ول�ه 25 ميدالية 

ملونة جناها خالل حياته الرياضية .

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة، االس�تاذ الصحفي عم�اد البكري، 
اعل�ن انتص�اره ع�ىل فاي�روس كورون�ا الذي 
اصاب�ه قب�ل م�دة ليس�ت بالقص�رية، وثم�ن 
البكري تواصل املؤسسات الصحفية واالعالمية 
والرياضية من اجل االطمئنان عىل صحته، خالص 
االمني�ات لزميلنا العزيز بالش�فاء التام وان يلبس�ه رب العزة واالجالل 

ثوب الصحة والعافية.
   **************

العراقي�ة  القن�اة  يف  الرياضي�ة  الن�رشة  مذي�ع 
االخباري�ة الزميل عيل املوس�وي اعل�ن انتصار 
)والدت�ه( عىل فاي�روس كورونا ال�ذي اصابها 
قبل م�دة ليس�ت بالقصرية، خال�ص االمنيات 

لوالدة زميلنا العزيز املوسوي بالشفاء التام، وان 
يلبسها رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.

 *******************
العدد الخام�س واالربعون من صحيفة الريايض 
الت�ي تص�در ع�ن االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة 
الرياضي�ة رأى الن�ور، ام�س االح�د، وتضم�ن 
العديد من املق�االت واالخبار واملواضيع الخاصة 
برياض�ة كرة القدم وبقي�ة األلعاب األخرى التي 
زين�ت بأقالم صحفية مرموقة، خالص االمنيات 
ألرسة الصحيف�ة الرائع�ة بمواصل�ة النج�اح يف 

قادم األيام.



مدرب  توخيل  توماس  األملاني  قال 
الدوري  يف  املنافس  تشيليس 
إن  القدم  لكرة  املمتاز  اإلنجليزي 
كانتي  نجولو  فريقه  وسط  العب 
خالل  الكاحل  يف  جديد  من  أصيب 
ما  ليفربول  مع   1-1 التعادل 
تسبب يف استبداله بعد 
الشوط األول من 

املباراة.
وكان الفرنيس الدويل كانتي أصيب يف نفس 
السوبر  ملباراة  االستعداد  خالل  الكاحل 
األوروبية يف وقت سابق من الشهر الجاري 
ولم يشارك جراء ذلك يف مباراة فريقه األوىل 
كريستال  أمام  املمتاز  الدوري  موسم  يف 

باالس خوفا من تفاقم اإلصابة.
ويف األسبوع املايض شارك كانتي بديال ألحد 

زمالئه خالل اللقاء اللندني مع آرسنال لكن 
توخيل قال إن اإلصابة تجددت بعد التحام 

مع ساديو ماني العب ليفربول.
ولم يحدد توخيل موعدا لعودة كانتي )30 

عاما( للتشكيلة.
اإلصابة قال توخيل: »خالل  وعن تفاصيل 
كاحل  عىل  املنافس  الالعب  سقط  التحام 

كانتي ما تسبب يف التوائه من جديد«.

امس  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 
يحيط  يزال  ال  الغموض  أن  األحد، 
بقميص األرجنتيني ليونيل مييس، 
يف  جريمان،  سان  باريس  نجم 

ناديه السابق برشلونة.
وكان مييس يرتدي القميص رقم 
أن يرحل  10 مع برشلونة، قبل 
إىل  الحايل  الصيفي  املريكاتو  يف 

باريس خالل صفقة مجانية.
الرسمي  الحساب  ونرش 
التواصل  موقع  عىل  لربشلونة 
أرقام  تويرت،  االجتماعي 
دخلوا  الذي  الالعبني  قمصان 

قائمة مباراة خيتايف أمس.
فيليب  أن  األرقام  وكشفت 
حمل  سيواصل  كوتينيو 
رغم  املوسم،  هذا   14 القميص 

مباراتني  أول  يف  الرقم  هذا  ماناج حصل عىل  راي  زميله  أن 
بالليجا، لكنه انتقل اآلن إىل القميص 17.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية، أنه سبق تقديم 
أنسو فاتي بالقميص رقم 17 يف كأس خوان جامرب.

وقالت الصحيفة إن رقم 10 ال يزال شاغرًا يف برشلونة، وقد 
مؤكد  غري  األمر  هذا  لكن  القميص،  هذا  عىل  فاتي  يحصل 

حتى اآلن.

صفوف  إىل  االنتقال  من  برشلونة  وسط  خط  العبي  أحد  اقرتب 
اليبزيج خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

برشلونة  مع  عاًما،  الـ18  صاحب  موريبا،  إلياكس  عقد  وينتهي 
التوقيع عىل عقود جديدة،  الالعب  الجاري، ويرفض  املوسم  بنهاية 

وتقدر قيمته السوقية بـ13 مليون جنيه إسرتليني.
وكتب فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا، 
موريبا  تويرت«:وصل  االجتماعي  التواصل  بموقع  حسابه  عىل 
مع  الالعب  لعقد  الشخصية  الرشوط  عىل  اتفاق  إىل  ووكالؤه 

اليبزيج منذ عدة أسابيع«.
وأضاف: »عقد موريبا مع اليبزيج سيكون ملدة 5 سنوات 
وكالء  يزال  وال   ،2022 يونيو/حزيران  من  اعتباًرا 

الالعب يريدون إتمام هذه الصفقة«.
واختتم رومانو: »ينتظر برشلونة عرًضا رسمًيا من 

اليبزيج فقط من أجل االستغناء عن موريبا«.

                         

سخر مسـعود أوزيل العب فنربخشه، من ميكيل أرتيتا مدرب 
فريقه السـابق آرسـنال، بعد هزيمة الفريق اللندني القاسـية 
أمام مانشسـرت سـيتي 5-0، مسـاء أول أمس السبت بافتتاح 

الجولة الثالثة من الدوري اإلنجليزي.
وظهر آرسـنال خالل اللقاء بطريقة مزرية، ولوال سـوء طالع 
مهاجمي سـيتي يف الشـوط الثانـي، لكانت الهزيمـة بنتيجة 

أكرب.
وهـذا األمـر لم يعجـب أوزيل الذي ترك آرسـنال رغمـا عنه يف 

املوسم املايض، بعدما اعتربه أرتيتا زائدا عن حاجته.
ونرش الدويل األملاني السـابق، تغريدة عىل حسـابه الشخيص يف 
“تويـرت”، كتب فيها: “ثقوا يف سـري العملية”، وهي عبارة كان 

يقولها أرتيتا دائما عندما تسوء نتائج آرسنال.
ويتعرض أرتيتا لضغوط شـديدة، حيث يقبع آرسـنال باملركز 
األخري عىل سلم ترتيب الربيمريليج حاليا، بال رصيد من النقاط 

يف أول 3 مباريات.

مني فريق يوفنتوس بهزيمة مفاجئة عىل أرضه أمام إمبويل الصاعد 
حديثاً 1-صفر، ضمن املرحلة الثانية من الدوري اإليطايل التي شهدت 

اكتساح التسيو لسبيزيا 1-6.
الدقيقة 21 ليمنح  املباراة الوحيد يف  وسّجل ليوناردو مانكوزو هدف 

فريقه النقاط الثالث، تاركاً البيانكونريي بنقطة يتيمة من مباراتني.
وكان يوفنتوس قد تعادل يف املباراة األوىل مع أودينيزي بهدفني ملثلهما 

خارج الديار، يف آخر ظهور لرونالدو بقميص الفريق.
النجم الربتغايل يوفنتوس الجمعة قبل أن يوّقع لفريق بداياته  وغادر 

مانشسرت يونايتد اإلنكليزي، يف خطوة صدمت كرة القدم العاملية.
واكتسح التسيو مضيفه سبيزيا 6-1 بينها ثالثية لنجم الفريق تشريو 

إيموبييل الذي سيسعى إىل االنفراد بصدارة الهدافني.
وعىل امللعب األوملبي، نجح ماوريتسيو ساري بتحقيق ثاني انتصاراته 

توالياً مع التسيو، حتى وإن احتاج فريقه إىل تلقي هدف مبكر 
للدخول يف املباراة.

وافتتح الضيوف التسجيل مبكراً جداً عن طريق دانيال فريدي 
إىل  األمور  إيموبييل  أعاد  ما  رسعان  لكن  الرابعة،  الدقيقة  يف 

نصابها مدركاً هدف التعادل يف الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل 
ثنائيته يف الدقيقة 15.

إيموبييل  أهدر  األول،  الشوط  انتهاء  وقبيل 
الهاتريك أول مرة، عندما تصدى حارس 

جزاء  لركلة  زويت  جريوين  سبيزيا 
نفذها بنفسه .)1+45( 

لديهم  يكن  لم  والعبيه  موتا  لكن 
إذ إن  الوقت الكايف لتنفس الصعداء، 
بتسجيله  رسيعاً  عوّض  إيموبييل 
املرمى  أمام  برأسية  الثالثية 

 )2+45(.
كل  أكمل  الثاني،  الشوط  ويف 
أندرسون  فيليبي  الربازييل  من 
هيساج  إلسيد  األلباني   ،)47(
)70(، واإلسباني لويس ألربتو 

)85( سداسية التسيو.
سقط  أخرى،  مباراة  ويف 
أتاالنتا بريغامو يف فخ التعادل 
أمام  أرضه  عىل  السلبي 
فيورنتينا  فاز  فيما  بولونيا 

عىل تورينو 1-2.

أعلن نيس الفرنيس تعاقده مع املهاجم الدويل الجزائري أندي ديلور 
أن  دون  من  مونبلييه،  املحيل  املنافس  من  قادماً  أعوام  أربعة  ملدة 

يعطي املزيد من التفاصيل بشأن قيمة الصفقة.
وبعدما أمىض ثالثة أعوام بألوان مونبلييه، سينتقل ابن الـ29 عاماً 

الجديد  املدرب  إرشاف  تحت  سيلعب  حيث  نيس  إىل 
كريستوف غالتييه الذي قاد ليل املوسم املايض إىل لقب 

الدوري الفرنيس للمرة األوىل منذ 2011.
وذكرت وسائل إعالم فرنسية أن قيمة صفقة انتقال 

ماليني  و10   8 بني  ترتاوح  نيس  إىل  الجزائري  الدويل 
يورو.

وخاض ديلور الذي أثار اهتمام مرسيليا أيضاً، 106 
 47 خاللها  سجل  مونبلييه،  بقميص  مباريات 
هدفاً مع 21 تمريرة حاسمة، بينها 15 هدفاً و10 

تمريرات حاسمة املوسم املايض.
وكان رحيل الجزائري عن مونبلييه متوقعاً بعدما 
غاب عن التمارين األخرية للفريق الذي يحل األحد 

ضيفاً عىل ليل حامل اللقب.
وسيجتمع ديلور الذي سجل حتى اآلن 63 هدفاً يف 

بمواطنيه  الفرنيس،  الدوري  يف  خاضها  مباراة   201
بودادوي  هشام  الوسط  العب  عطال،  يوسف  املدافع 

والحارس الشاب تيدي بولهندي.

روبرت  البولندي  ثالثية  منحت 
ميونيخ  بايرن  فريقه  ليفاندوفسكي 
 ،0-5 برلني  هرتا  عىل  عريضاً  فوزاً 
ليلتحق بثالثي املقدمة مع كل من باير 
ليفركوزن الذي اكستح آوغسبوغ 1-4، 
شتوتغارت  عىل  فاز  الذي  وفرايبورغ 
الدوري  الثالثة من  املرحلة  3-2، ضمن 

األملاني لكرة القدم.
الصدارة  إىل  الثالثة  الفرق  وارتقت 
مباريات،  ثالث  من  نقاط  سبع  مع 
لفارق  ثانياً  وبايرن  أوالً  ليفركوزن 
يمتلك  الذي  الرباعي  خلف  األهداف، 
ست نقاط: بوروسيا دورتموند، كولن، 
لعب  الذي  وفولفسبورغ  ماينتس، 
مباراتني فقط ولعب ضد اليبزيغ أمس 

األحد.
بايرن  خماسية  تسجيل  عىل  وتناوب 
ليفاندوفكيس )35،  توماس مولر )6(، 

70، و84(، وجمال موسياال .)49( 
وبعد النافذة الدولية، ستكون مواجهات 
يواجه  حينما  أصعب،  البافاري  الفريق 
اليبزيغ  نادي  املايض  املوسم  وصيفه 
إىل  السفر  قبل  أسلول/سبتمرب،   11 يف 
الجولة  يف  برشلونة  ملواجهة  نو  كامب 
مسابقة  يف  املجموعات  دور  من  األوىل 

دوري أبطال أوروبا.
ما  رسعان  أرينا،  أليانتس  ملعب  وعىل 
تحت  املباراة  عىل  إيقاعه  بايرن  فرض 
التسجيل  وافتتح  الغزيرة،  األمطار 
ألفونسو  الكندي  مرر  عندما  رسيعاً 
ليفاندوفسكي  باتجاه  الكرة  ديفيس 

من  اآلتي  ملولر  الكرة  وترك  مّوه  الذي 
الزاوية  يف  األخرية  فسددها  الخلف، 

السفلية معلنا عن الهدف األول .)6( 
ويف الدقيقة 35، سجل املهاجم البولندي 
املباراة بعدما حّول رأسية  أهداف  ثاني 
يف بادئ األمر ارتطمت بالعارضة فعادت 
له وأكملها يف املرمى. ورفع حكم الخط 
راية التسلل، قبل أن يعود حكم املباراة 
إيه  الفيديو املساعد )يف  إىل تقنية حكم 

آر( ليؤكد صحة الهدف.
أهداف  ثالث  موسياال  وأضاف 

يسجل  أن  قبل   ،49 الدقيقة  يف  بايرن 
 70 الدقيقة  يف  ثنائيته  ليفاندوفسكي 
ليختتم  سانيه،  لوروا  من  تمريرة  بعد 
بهاتريك  األهداف  مهرجان  البولندي 
برأسية يف  املوسم  أهدافه هذا  وخامس 

الدقيقة 84، ليتصدر ترتيب الهدافني.
يف  النظيفة  رباعيته  وبعد  ذلك،  وقبيل 
نهاية  مونشنغالدباخ  بوروسيا  مرمى 
شباك  ودّك  باير  عاد  املايض،  األسبوع 
أخرى،  برباعية  آوغسبورغ  مضيفه 
الربازييل  املدافع  تسجيلها  عىل  تناوب 

نيدرليشنر  فلوريان  وزميله   )4( إياغو 
أن  قبل  )14( خطأ يف مرمى فريقهما، 
 )74( شيك  باتريك  التشيكي  يضيف 

وفلوريان فريتز )81( هدفني آخرين.
فريقه  هدف  نفسه  نيدرليشنر  وسّجل 
اليتيم يف الدقيقة 30، واعترب أن »الهدف 
وهديف  تهريجاً،  كان  مرمانا  يف  األول 

الخاطئ كان محبطاً للغاية«.
وكان من املمكن أن تكون النتيجة أثقل، 
الذي  ديابي  موىس  الفرنيس  سجل  إذ 
استدعي مؤخراً للمرة األوىل إىل تشكيلة 

تم  لكن   42 الدقيقة  يف  هدفاً  الديوك، 
الغاؤه، فيما هز كل من شيك والفرنيس 
 87 الدقيقتني  يف  العارضة  عديل  أمني 

و88 توالياً.
السويرسي  ليفركوزن  مدرب  وقال 
عىل  أثني  أن  »يجب  سيواني:  جرياردو 
فريقي للروح التي أظهرها. كان شوطاً 
أوالً غريباً، لكن الحظ كان يف صالحنا«.

دورتموند  إسقاطه  وبعد  جهته،  من 
بدا   ،1-2 البطولة  يف  الثانية  املرحلة  يف 
فرايبورغ يف مستوى مستقر عىل ملعب 
أهداف  ثالثة  سّجل  عندما  شتوتغارت، 
ثنائية  بينها  ساعة،  نصف  من  أقل  يف 
جيونغ  وو-يونغ  الجنوبي  الكوري 
هولر  لوكاس  أضاف  فيما  )3و9(، 

الهدف الثالث يف الدقيقة 28.
بالفوز  سعادته  عن  الكوري  وأعرب 
ويسعدني  فزنا  ألننا  سعيد  »أنا  قائالً: 

أنني سجلت هدفني«.
باملباراة،  العودة  شتوتغارت  وحاول 
حني  فرايبورغ  صفوف  يف  الرعب  وأثار 
انتهاء  قبل  دقيقتني  يف  هدفني  سجل 
اليوناني  طريق  عن  األول  الشوط 
 )45( مافروبانوس  كونستانتينوس 
لم  لكنه   ،)2+45( الغديوي  وحمادي 
الشوط  يف  النتيجة  تغيري  من  يتمكن 

الثاني.
أرمينيا  تعادل  أخرى،  مباريات  ويف 
بيليفيلد مع أينرتاخت فرانكفورت 1-1، 
وفاز كولن عىل بوخوم 2-1، فيما تغلب 

ماينتس عىل فورث بثالثية نظيفة.

منافسه  أرض  من  صعب  بفوز  مدريد  ريال  عاد 
ريال بيتيس 1-0 ضمن املرحلة الثالثة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
دانيال  امللكي  للفريق  الوحيد  الفوز  هدف  وسجل 

كارفاخال يف الدقيقة 61.
ورفع ريال مدريد رصيده إىل 7 نقاط من فوزين 
األندليس  الفريق  رصيد  بقي  حني  يف  وتعادل، 

نقطتني من تعادلني.
مع  متساوياً  الفرق  ترتيب  مدريد  ريال  وتصدر 
وفالنسيا  إشبيلية  هي  أخرى  فرق  ثالثة  ارصدة 
بطل  مدريد  أتلتيكو  يستطيع  حني  يف  ومايوركا، 
تحقيق  حال  يف  الصدارة  استعادة  املايض  املوسم 
عىل  الحايل  املوسم  مطلع  منذ  توالياً  الثالث  فوزه 

ضيفه فياريال يف ختام املرحلة أمس األحد.
ثالث  يخوض  اإلسبانية  العاصمة  فريق  وكان 
مباراة له توالياً خارج ملعبه بانتظار ان يستضيف 
ملعبه الشهري سانتياغو برنابيو أول مباراة له هذا 
املوسم يف الحادي عرش من الشهر املقبل بعد فرتة 
التوقف افساحاً يف املجال أمام املنتخبات الوطنية 

قطر  مونديال  تصفيات  يف  مبارياتها  لخوض 
.2022

أرشك مدرب ريال مدريد اإليطايل كارلو انشيلوتي 

الجناح الربازييل فينيسيوس جونيور أساسياً بعد 
الحايل  املوسم  مطلع  منذ  أهداف  ثالثة  سجل  ان 
أنقذ  عندما  املايض  األسبوع  هامة  ثنائية  بينها 

فريقه من الخسارة أمام ليفانتي ليخرج بالتعادل 
3-3، وكان قبلها تغلب عىل االفيس 4-1 يف املرحلة 

األوىل.
تألق  ثمن  بالتايل  هازار  إدين  البلجيكي  ودفع 
الالعبني  مقاعد  عىل  ليجلس  فينيسيوس 
االحتياطيني قبل أن يشارك يف الدقائق ال12 االخرية 

بدل من الربازييل.
مدافعه  سدد  عندما  لريال  األوىل  الفرصة  كانت 
الربازييل إيدر ميليتاو كرة قوية تصدى لها حارس 
الفرنيس  )8(، ورد عليه  بيتيس روي سيلفا  ريال 
حرة  ركلة  من  بكرة  فقري  نبيل  السابق  الدويل 
مبارشة أبعدها حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا 

 )10(.
وبقيت املباراة سجاالً يف ما تبقى من الشوط األول.

عدة  محاوالت  بعد  مدريد  ريال  رضب  الثاني  ويف 
املنطقة باتجاه  عندما مرر فينيسوس كرة داخل 
كارباخال  داني  إىل  ومنه  بنزيمة  كريم  الفرنيس 
داخل  املنطقة  داخل  الطاير من  الذي سددها عىل 

الشباك مسجالً هدف املباراة الوحيد .)61( 

انتهت قّمة ليفربول وضيفه تشيليس بالتعادل اإليجابي 1-1 
يف الجولة الثالثة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وافتتح األملاني كاي هافرتس التسجيل للبلوز )22( ثم أدرك 
املرصي محمـد صالح التعادل من عالمـة الجزاء يف الدقيقة 

 )45+5(.
ونجح صالح يف ركلة الجـزاء الرابعة عرشة توالياً يف الدوري 
املمتـاز وهو ثانـي أفضل رقم بعـد مهاجم سـاوثهامبتون 
السابق ماتيو لوتيسييه الذي سجل 23 ركلة جزاء توالياً بني 

عامي 1994 و2000.
دخل ليفربول وتشـيليس اللقاء املرتقب عىل ملعب “انفيلد” 
بتحقيقهما فوزين وتسـجيلها خمسـة أهـداف من دون أن 

يدخل مرماهما أي هدف.
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أوزيل يسخر من أرتيتا بعد 
اخلماسية املذلة

قّمة ليفربول وتشيلسي تنتهي بالتعادل

اعالم الكرتوني هاتريك ليفاندوفسكي يضع بايرن ضمن ثالثي املقدمة

ريال مدريد يعود بفوز صعب من أرض بيتيس

لعنة اإلصابة تضرب كانيت جمددا

الغموض حييط بإرث ميسي يف برشلونة

موريبا يقرتب من اليبزيج
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
دانت منظم�ات حقوقي�ة مرصية، 
اس�تمرار حب�س الصحف�ي توفيق 
غانم، بالتزامن مع إكماله مائة يوم 
يف الحبس االحتياط�ي، منذ القبض 
عليه يف مايو/أيار املايض، والتحقيق 
مع�ه أمام نياب�ة أمن الدول�ة العليا 

التي قررت حبسه 15 يوماً. 
الحقوقي�ة  املنظم�ات  وطالب�ت 
باإلفراج الفوري غ�ر املرشوط عن 
غانم، والتوق�ف عن معاقبته نتيجة 
عمل�ه اإلعالم�ي والصح�ايف ط�وال 
الس�نوات املاضية، »م�ن دون تهمة 

حقيقية«.
وحّملت املنظمات املوقعة عىل البيان 
الصادر ، وزارة الداخلية، املسؤولية 
الكامل�ة ع�ن صحة وس�المة غانم 
)66 عام�اً(، مش�رة إىل أنه مصاب 
بتضخم يف الربوستاتا وكان يخضع 
قبل القبض عليه للمتابعة الصحية 

لتحديد العالج الالزم، كما يعاني من 
مش�اكل صحية يف العظ�ام وخضع 
يف وق�ت س�ابق لعملي�ات جراحية، 

وأخراً أصيب بمرض السكري.
وش�غل توفي�ق غانم منص�ب مدير 
املكتب اإلقليمي لوكالة »األناضول« 
لألنب�اء يف القاه�رة حت�ى تقاع�ده 
ع�ام 2015، كم�ا ت�رأس ع�دداً من 
املؤسسات اإلعالمية، أبرزها »ميديا 
موق�ع  أدارت  الت�ي  إنرتناش�ونال« 

»إسالم أون الين« لعرش سنني.
ق�وات األم�ن ألق�ت القب�ض ع�ىل 
غان�م يف 21 مايو/أي�ار، م�ن منزله 
يف منطق�ة الس�ادس م�ن أكتوبر يف 
محافظ�ة الجيزة. وعق�ب اعتقاله، 
تق�دم محامي األرسة بب�الغ للنائب 
الع�ام، لطل�ب التحقي�ق يف واقع�ة 
االحتج�از غ�ر القانون�ي وتمك�ني 
غانم من االتصال بذويه وبمحاميه. 
وبع�د 5 أيام م�ن االختف�اء، ُعرض 

غانم ع�ىل نيابة أمن الدول�ة، واُتهم 
ب�«االنضمام لجماعة إرهابية«، من 
دون تحديد طبيعة هذه الجماعة أو 
دوره فيه�ا، ولم يواج�ه بأي وقائع 
محددة وال أي أعم�ال عنف أو حتى 

تحريض عليه، وفقاً للبيان.
وخ�الل التحقي�ق مع�ه، اس�ُتجوب 
حول عمله وآرائ�ه الفكرية وتاريخ 
عمل�ه الصحف�ي، خصوص�اً الفرتة 
الت�ي كان فيها يش�غل مدير مكتب 
القاه�رة.  يف  »األناض�ول«  وكال�ة 
وأوضح أن�ه، بعد ق�رار غلق مكتب 
الوكال�ة يف القاه�رة، فّض�ل اعتزال 
العم�ل الصحف�ي بدالً م�ن االنتقال 
خارج م�رص، كما أكد ع�ىل موقفه 

الرافض للعنف، وفقاً للبيان.
وشددت املنظمات أيضاً عىل رضورة 
التوق�ف عن اس�تهداف الصحفيني، 
والتوقف عن اعتقالهم من منازلهم 
أو أثن�اء ممارس�ة عمله�م، وت�رك 

مساحة آمنة للصحفيني واإلعالميني 
للقيام بمهنتهم بش�كل طبيعي من 

دون خوف.
البي�ان:  ع�ىل  املوقع�ة  املنظم�ات 
للحق�وق  املرصي�ة  »املفوضي�ة 
حري�ة  و«مؤسس�ة  والحري�ات«، 
الفكر والتعب�ر«، و«مركز النديم«، 
للحق�وق  املرصي�ة  و«املب�ادرة 

املرصي�ة  و«الجبه�ة  الش�خصية«، 
لحق�وق اإلنس�ان«، و«كومتي فور 
العربي�ة  و«الش�بكة  جس�تس«، 
اإلنس�ان«،  حق�وق  ملعلوم�ات 
و«مبادرة حرية«، و«املركز اإلقليمي 
للحقوق والحريات«، و«تقاطع من 
أجل الحقوق والحري�ات«، و«مركز 
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان«.

كاُبل/ متابعة الزوراء:
الك�وادر  ه�رب  يؤث�ر  أن  املتوق�ع  م�ن 
املؤسس�ات  أداء  يف  س�لبا  واملتخصص�ني 
الحكومية والقطاع الخاص، وسُيعّد الفراغ 
ال�ذي خلف�وه م�ن أب�رز التحدي�ات أمام 
الحكومة القادمة التي فقدت أهم ركائزها 
البرشي�ة، وفيم�ا ُيع�ّد قطاع اإلع�الم أكثر 
القطاعات املترضرة من فقدان الكوادر، إذ 
خرس نس�بة كبرة من العاملني فيه، تؤكد 
مصادر وش�هود عيان أن مص�ر العاملني 
أخ�رى  إعالمي�ة  ومؤسس�ات  قن�وات  يف 
كالتلفزيون الحكومي والصحف اليومية ال 
يختلف كثرا، إذ غ�ادر البالد عدد كبر من 

العاملني فيها، مع أرسهم.
األفغاني�ة،  بالعاصم�ة  كاُب�ل  جامع�ة  يف 
اضطرت كلية اللغات إىل إغالق قس�م اللغة 
الفرنس�ية، بع�د أن ُنق�ل أعض�اء هيئت�ه 
التدريس�ية والعاملني فيه )حتى الفرّاش( 
إىل فرنس�ا، ضم�ن عملي�ات اإلج�الء التي 
تق�وم بها الوالي�ات املتح�دة ودول أجنبية 
للمتعاون�ني معها واملواطن�ني األفغان منذ 
س�يطرة طالبان عىل أفغانس�تان منتصف 

الشهر الجاري.
وحسب أحد أساتذة كلية اللغات يف جامعة 
كابل، ف�إن نقصا كبرا تواجه�ه الجامعة 
واملؤسس�ات األكاديمي�ة عام�ة يف أعضاء 
هيئات التدري�س إثر مغ�ادرة أعداد كبرة 

منهم.
ورغم التفجرات التي وقعت يف مطار كابل 
وراح ضحيته�ا أكثر من 175 ش�خصا من 
األفغان، فإن الرئي�س األمركي جو بايدن 

أكد أن عمليات اإلجالء ستستمر.
وم�ع نهاي�ة ش�هر أغس�طس/آب الحايل، 
س�ُينقل أكث�ر م�ن  130 أل�ف أفغان�ي إىل 
دول غربي�ة كالواليات املتح�دة األمركية، 

وبريطانيا، وكندا وأسرتاليا وغرها.
ويف آخ�ر تحديث للبيت األبيض، أُعلن إجالء 

نحو 113 ألفا و500 شخص من كابل منذ 
س�يطرة طالب�ان عىل العاصم�ة األفغانية 
منتص�ف أغس�طس/آب، و119 ألف�ا منذ 
نهاي�ة يوليو/تموز، ع�رب الرحالت الجوية 

األمركية.
وال تش�مل ه�ذه األع�داد املتعاون�ني م�ع 
الق�وات األمركي�ة وقوات حل�ف األطليس 
فحسب، وإنما أيضا اآلالف من املوظفني يف 
الحكومة والعاملني يف املؤسس�ات الدولية 

واملؤسسات غر الحكومية.

ورحيل هؤالء من أفغانستان جعل هذا البلد 
الذي يعاني الحرب والفقر منذ عقود يفقد 
أهم ما يملك من الثروة البرشية والطاقات 
املدربة التي كانت تش�ّكل عماد املؤسسات 

الحكومية والخاصة.
ووفق�ا لتقاري�ر وأخب�ار وس�ائل اإلع�الم 
األفغانية وش�بكات التواص�ل االجتماعي، 
وبناء عىل املش�اهدات العيني�ة، فإن أغلب 
الذين غادروا أفغانستان، يف إطار ما سميت 
ب�«عملي�ة اإلجالء«، هم م�ن املتخصصني 
وذوي الخ�ربة يف مجاالت مهمة مثل اإلدارة 
واالقتص�اد والهندس�ة والط�ران واإلعالم 
والدبلوماس�ية والقضاء والحقوق واآلداب 

واللغات والرشطة واألمن وغرها.
القطاع�ات  أكث�ر  اإلع�الم  قط�اع  وُيع�ّد 
املت�رضرة م�ن فق�دان الك�وادر، إذ خرس 
نس�بة كبرة من العاملني في�ه. ففي قناة 
مث�ل »طل�وع ني�وز« اإلخبارية الش�هرة 
بأفغانس�تان، غ�ادر املخرج�ون ومقدمو 
الربام�ج ومذيعو ن�رشات األخب�ار وفريق 
املراسلني، بمن فيهم رئيس القناة، إىل دول 

مثل فرنسا وتركيا وأوزبكستان.
وتؤك�د مص�ادر وش�هود عي�ان أن مصر 
العامل�ني يف قن�وات ومؤسس�ات إعالمي�ة 
أخ�رى كالتلفزي�ون الحكوم�ي والصحف 
اليومية ال يختلف كثرا، إذ غادر البالد عدد 

كبر من العاملني فيها، مع أرسهم.

ولع�ل مغ�ادرة اإلعالميني تأتي اس�تغالال 
للفرصة املتاحة للوصول إىل الغرب، والبحث 
عن مستوى حياة أفضل، فضال عن خوفهم 
عىل مس�تقبلهم الوظيفي يف ظل التحديات 
األمني�ة الجدي�دة، ع�ىل الرغم م�ن طمأنة 
حرك�ة طالبان وتأكيد مس�ؤوليها أنها لن 
تتعرض لعمل وس�ائل اإلع�الم وال تخطط 

لفرض قيود عىل حرية التعبر.
أب�رز  م�ن  واألعم�ال  امل�ال  قط�اع  وكان 
الخارسين لك�وادره أيضا، حيث ترك كثر 
من املس�ؤولني واملوظفني يف وزارتي املالية 
واالقتصاد والبنوك وظائفهم وغادروا البالد 

إىل أمركا و أوروبا.
وال ش�ك أن أخط�ر تبع�ات ه�رب األدمغة 
تفريغ أفغانس�تان من كوادره�ا البرشية 
الذي�ن درس�وا وتدرب�وا واكتس�بوا الخربة 
خالل السنوات ال�20 املاضية، ومن املتوقع 
أن يؤث�ر غيابهم س�لبا يف أداء املؤسس�ات 
الحكومية والقطاع الخاص، وسيكون هذا 
من أبرز التحدي�ات أمام الحكومة القادمة 

التي فقدت أهم ركائزها البرشية.
ويؤكد مراقبون أفغان أن النتائج الس�لبية 
لفق�دان الك�وادر املؤهل�ة ع�ىل مس�تقبل 
أفغانس�تان س�تكون أخط�ر وأش�د إذا ما 
أخذ باالعتب�ار الهرب الجماع�ي واملفاجئ 
الدول�ة  موظف�ي  م�ن  اآلالف  لع�رشات 
والعامل�ني يف القط�اع الخ�اص، ألن م�لء 

الف�راغ ال�ذي ترك�وه س�يحتاج إىل وق�ت 
طويل.

و ي�رى مراقب�ون أن تأهي�ل آالف األفغان 
يف مختل�ف التخصصات العلمي�ة واملهنية 
وتدريبهم، وتحديث نظام العمل يف الوزارات 
واملرافق الحكومية واملؤسسات كان إنجازا 
كبرا للحكومة األفغانية السابقة املدعومة 
من أمركا واملجتمع الدويل، رغم فساد تلك 

الحكومة وضعفها.
وم�ن الواضح أن عمليات اإلج�الء الحثيثة 
الت�ي تنفذه�ا الدول وعىل رأس�ها الواليات 
املتح�دة تلق�ي بظالله�ا ع�ىل القطاع�ات 
املدنية، كما أثرت أيضا يف القطاع العسكري 
واألمن�ي كالجيش وق�وات الرشط�ة التي 
انه�ارت خالل 10 أي�ام يف مواجهة عنارص 

حركة طالبان.
يف  األول  مربعه�ا  إىل  أفغانس�تان  وتع�ود 
بناء مؤسس�اتها، يف حني أوش�كت القوات 
األمركية، ومعها قوات حلف األطليس، عىل 
إكمال انس�حابها، بعد 20 س�نة من حرب 
اس�ُتخدمت فيه�ا أنواع األس�لحة املختلفة 
من »أم القناب�ل« إىل طائرات »بي إم ″52، 
ب�دال من الوع�ود األجنبية باألمن وإرس�اء 
الديمقراطية والحكومة املستقرة والنظام 
والدس�تور والجي�ش والتنمي�ة واالزدهار 

االقتصادي والثقايف.
املصدر : الجزيرة

موسكو/ متابعة الزوراء:
يغل�ب الش�ك وانع�دام اليق�ني عىل 
الغربي�ة  اإلع�الم  وس�ائل  تغطي�ة 
لألح�داث يف أفغانس�تان، إذ يراف�ق 
كل خ�رب عدد كب�ر م�ن التحليالت 
والتفسرات إىل جانب تحميل أطراف 
يح�دث،  م�ا  مس�ؤولية  سياس�ية 
فيما ال تجد وس�ائل أخرى حرجا يف 

االنحياز الواضح والتضليل.
ل�م تكن التغطي�ة اإلخبارية لوقائع 
س�يطرة طالب�ان عىل أفغانس�تان 
ط�وال األي�ام املاضي�ة بمن�أى عن 
التضلي�ل والدعاي�ة والتكهن�ات يف 
أفضل األحوال، حتى من قبل وسائل 
اإلع�الم الدولي�ة والرس�مية، الت�ي 
تعامل�ت م�ع الخ�رب األفغان�ي من 

منظور مصالح دولها السياسية.
ووصل األمر ببعض وس�ائل اإلعالم 
مهني�ة”  “س�قطة  ارت�كاب  إىل 
وتجاهل جميع املعاي�ر الصحافية 
يف تغري�دة واح�دة كما فعل�ت قناة 
“آر.تي” الروس�ية الرس�مية عندما 
نرشت صورة لعائلة أفغانية عدلتها 
ع�رب برنام�ج فوتوش�وب وأضافت 
له�ا فقط أس�لحة لدع�م تكهناتها 
ب�أن اإلره�اب يدخ�ل إىل أوروبا مع 

الالجئني األفغانيني.
الروس�ية لحذف  القناة  واضط�رت 
التغريدة التي أثارت ضجة واس�عة 
املهني�ة  بع�دم  للقن�اة  وانتق�ادات 
والحي�اد، لكنه�ا بقي�ت موثقة بعد 

مشاركتها عىل نطاق واسع.
وإثر موجة التنديد واالس�تنكار عىل 
مواقع التواص�ل االجتماعي، بررت 
القن�اة ترصفه�ا يف تغري�دة أخرى 
قال�ت فيه�ا “نرشن�ا مؤخ�را ع�ىل 
حس�ابنا ع�ىل تويرت ص�ورة معدلة 
األفغ�ان  لالجئ�ني  بالفوتوش�وب 
الفارين من كابول بأسلحة مثبتة يف 
حقائب الظهر. وبينما كان املقصود 
منها الس�خرية، فقد انتهى األمر إىل 

التضليل وانعدام الذوق”.
وس�ائل  هرافنس�ون:  كريس�تني 
اإلع�الم الرئيس�ية ح�ول العالم لم 
تدرك األكاذيب الت�ي أطالت الحرب 

منذ فرتة طويلة

ليس�ت  الروس�ية  القن�اة  أن  غ�ر 
الوحي�دة الت�ي واجه�ت االتهامات 
باالنحي�از والتضلي�ل، إذ إن اإلعالم 
الغربي ه�و اآلخر تعرض النتقادات 
الش�أن  م�ع  التعاط�ي  يف  عدي�دة 
الصحف�ي  ش�ّن  حي�ث  األفغان�ي، 
الربيطاني ج�ورج مينيوت هجوما 
بلهجة س�اخرة عىل وس�ائل اإلعالم 
الغربي�ة، يف مقال نرشه يف صحيفة 
الغاردي�ان، وق�ال في�ه إن وس�ائل 
اإلع�الم الغربي�ة كان لديها “إرصار 
محموم” ع�ىل التأكد من عدم إلقاء 
الل�وم عىل من أش�علوا هذه الحرب 
املفتوحة، م�ن دون أن تكون لديهم 
أهداف واقعي�ة أو خطة خروج، بل 
م�ن دون اكرتاث م�ن قبلهم ألرواح 

الشعب األفغاني وحقوقه.
وأش�ار مينيوت إىل بع�ض األمثلة يف 
الصحاف�ة الربيطاني�ة؛ فصحيف�ة 
التلغ�راف دعت إىل االبته�اج عندما 
اجتاح�ت ق�وات التحال�ف كاب�ول. 
أما صحيفة ذي ص�ن فقد أقالت يف 
افتتاحية تحت عنوان “عار الخونة: 
خطأ ثم خطأ ثم خطأ، من الحمقى 
الذي�ن قال�وا إن الحلف�اء تعرض�وا 

لكارثة”.
موق�ع  تحري�ر  رئي�س  ورصح 
ويكيليكس كريس�تني هرافنس�ون 
الغربي�ة  اإلع�الم  وس�ائل  ب�أن 
“تواطأت” يف إخفاء حقيقة الحرب 
األفغاني�ة، م�ا س�مح بتعزي�ز تلك 
“الكذب�ة غ�ر العادية ط�وال هذه 

املدة”.
وأض�اف هرافنس�ون يف ترصيحات 
نقلتها “آر.تي” الحريصة عىل انتقاد 
اإلعالم الغربي، أن حملة الحرب التي 
ش�نتها واش�نطن من�ذ 19 عاما يف 
أفغانس�تان كانت “كذبة كبرة” لم 
يستفد منها سوى املجمع الصناعي 
ومق�اويل  األمرك�ي  العس�كري 
القطاع الخاص. وال يعد االنس�حاب 
الفوض�وي الراه�ن مفاج�أة، لكن 
وسائل اإلعالم الرئيسة حول العالم 
ل�م ت�درك األكاذي�ب الت�ي أطال�ت 

الحرب منذ فرتة طويلة.
وكان موق�ع ويكيليك�س ق�د نرش 
مجموعة من الوثائق التي “رس�مت 
جميعه�ا ص�ورة حقيقي�ة مل�ا كان 
يحدث يف أفغانستان قبل 11 عاما”.

ويع�د الترسيب ال�ذي نرشت خالله 

أل�ف وثيق�ة م�ن  ويكيليك�س 91 
أك�رب الترسيب�ات يف تاري�خ الجيش 
تل�ك  تص�درت  حي�ث  األمرك�ي، 
الترسيب�ات عناوين الصحف يف ذلك 
الوقت، مما أدى يف النهاية إىل اعتقال 
ومحاكم�ة املبلّغني ع�ن املخالفات، 
تش�يليس مانين�غ، ووض�ع موق�ع 
جولي�ان  ومؤسس�ه  ويكيليك�س 

أسانج يف مرمى نران واشنطن.
وعىل الرغم من كشف تلك الوثائق، إال 
أن التصور العام عن الحرب األفغانية 
لم يتغر، وأش�ار هرافنس�ون إىل أن 
“األكاذيب اس�تمرت بشكل مذهل”. 
وتابع “من املدهش أن يستمر األمر 
طوال هذا الوق�ت”، ثم أصبحت تلك 
الحرب “حربا منسية”، بعد أن طغت 
عليه�ا مغام�رة عس�كرية أمركية 

أخرى وهي الحرب يف العراق.
واتهم وس�ائل اإلعالم الغربية، التي 
ل�م تعر أي اهتم�ام بالواق�ع، بأنها 
“متواطئة يف إخفاء هذه الحقائق”، 
الوضع. وأضاف  والس�ماح بتدهور 
“هناك الكث�ر من عمليات املواجهة 
مع الذات تدور يف ذه�ن املرء، والتي 
يتعنّي عىل الصحافي�ني عادة القيام 

بها”.
وتاب�ع رئي�س تحري�ر ويكيليك�س 
“إن الحرب الدائ�رة اآلن هي الحرب 
عىل الصحافة، والحرب عىل  أسانج 
الذي ال يزال يتعنّي عليه قضاء بعض 
الوقت يف السجن يف لندن، يف محاكمة 
بالقان�ون”.  تتعل�ق  ال  سياس�ية 
وتساءل “هل الحقيقة مهمة هناك؟ 

أشك يف ذلك”.
وفيما يلقي هؤالء باللوم عىل وسائل 
اإلع�الم الغربية يف تجاه�ل األحداث 
الس�ابقة التي تس�ببت بما حدث يف 
أن  إىل  آخ�رون  أفغانس�تان، يش�ر 
وس�ائل اإلعالم مازالت تعيش حالة 
من ع�دم اليقني يف تغطي�ة األخبار، 
والتحلي�الت  التكهن�ات  إىل  وتمي�ل 
والتنب�ؤ باملس�تقبل أكث�ر م�ن نقل 
األح�داث والوقائ�ع، والحدي�ث عن 

اتفاقيات تحت الطاولة.
ورك�زت تغطي�ة اإلع�الم األمرك�ي 
بش�كل مكثف عىل صور الفوىض يف 
مط�ار كابول وتك�دس اآلالف حول 
الطائرات، إال أنه كان هناك اختالف 
املحافظ�ني  تغطي�ة  ب�ني  واض�ح 
وانعك�س  الليربالي�ني.  وتغطي�ة 
االس�تقطاب يف الحي�اة السياس�ية 
األمركي�ة ع�ىل التغطي�ة اإلعالمية 
للمنصات القريبة من هذا الحزب أو 
ذاك، وهناك من يدعم فكرة التعاون 
م�ع طالب�ان، وهناك م�ن يرفضها 

بصورة قاطعة.
وقد هاجمت وسائل اإلعالم املحافظة 
والقريبة من الحزب الجمهوري مثل 
الرئيس  “فوك�س” اإلخبارية ق�رار 
جو بايدن باالنسحاب، بينما حاولت 
“يس.إن.إن” أن تظه�ر متوازنة مع 
توجي�ه بعض االنتقادات البس�يطة 
لبايدن بس�بب فوىض عملية اإلجالء 

يف املطار.
واألم�ر لم يختلف يف وس�ائل اإلعالم 
تغطيته�ا  كان�ت  الت�ي  العربي�ة 
متناس�بة م�ع املواق�ف السياس�ية 
لل�دول الت�ي تنتم�ي إليه�ا، وتدعم 
تحليالته�ا واس�تنتاجاتها بم�ا يتم 
وع�ىل  الغرب�ي  اإلع�الم  يف  تداول�ه 

منصات التواصل االجتماعي.
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اخلرب األفغاني متعدد األوجه يف اإلعالم الغربي

قطاع اإلعالم أكثر القطاعات املتضررة من فقدان الكوادر 

الوجه اآلخر لعمليات اإلجالء من كابل.. تفريغ أفغانستان من ذوي اخلربة

مسؤول يف مؤسسة ايران االعالمية: ايران تدعم 
الدور العراقي الفاعل يف حل خالفات املنطقة

حكم قضائي أملاني بسجن اإلعالمي 
السوري سامي السعيد 9 سنوات

وسائل إعالم دولية تسقط يف فخ التضليل واالحنياز السياسي

مصر: منظمات حقوقية تطالب باإلفراج الفوري عن الصحفي توفيق غامن

بغداد / نينا :
 اك�د مدير الش�ؤون الدولية يف مؤسسة 
اي�ران االعالمي�ة مخت�ار ح�داد ، دع�م 
الجمهوري�ة االس�المية لل�دور العراقي 
يف حلحل�ة الخالف�ات واالزم�ات الت�ي 

تشهدها املنطق�ة .
وذكر حداد ، يف ترصيح للوكالة الوطنية 
العراقية لالنباء / نينا / ان » الجمهورية 
االس�المية االيراني�ة تدع�م مث�ل هذه 

الجهود يف املنطقة ودول الجوار ».
واض�اف ان » الرئي�س ابراهيم رئييس ، 
خ�الل ادائه اليمني الدس�تورية ، اكد ان 
سياس�ة ايران الخارجي�ة لهذه املرحلة 
س�رتكز عىل تعزي�ز العالق�ات مع دول 

الجوار واملنطقة ، لذلك ايران تدعم الجهود 
العراقية »، مبينا ان » هكذا جهود هي جيدة ، النها تعيد العراق اىل دوره الريادي يف املنطقة 
اوال ، مبينا ان هناك تطورا سياسيا نشهده يف العراق ينعكس عىل دول املنطقة ايجابيا ».

واوضح حداد ، وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق االيرانية ، » عندما دعت بغداد اىل وساطة 
بني ايران والس�عودية ، وافقت طهران عىل ذلك ، وبالفعل جرت املفاوضات برعاية عراقية 

ووصلت اىل نتائج ايجابية ، ما يعني بالنتيجة ان ايران تدعم هذا الدور العراقي الفاعل ».

برلني/ متابعة الزوراء:
أصدرت محكمة الوالية العليا يف مدينة دوس�لدورف حكماً عىل اإلعالمي الس�وري س�امي 
الس�عيد، وش�خص آخر، بالحبس ملدة تسع س�نوات لتوثيقه عملية قتل ارتكبت يف يوليو/ 

تموز 2012، بحق ضابط من جيش النظام السوري، نفذها عنرص يف »جبهة النرصة«.
وصدر الحكم يف 26 أغسطس/ آب، بعد 22 جلسة محاكمة، ويف حني طلب محامي الدفاع 
ع�ن املتهمني بتربئتهما، طالبت النيابة العامة بحبس�هما مدى الحياة، وهي أقىص عقوبة 
يف القان�ون األملان�ي. وألق�ي القبض ع�ىل املتهمني يف مدينت�ي ناومبورغ وإيس�ن يف يوليو 
املايض، بعد أن اشتبهت السلطات بأن السعيد قاتل يف صفوف »جبهة النرصة«، وفق موقع 

»دويتش فيلله«.
وسامي السعيد، هو ناشط إعالمي بدأ عمله بعد انطالق الثورة السورية، واستمر يف تغطية 
األحداث يف دير الزور حتى بداية عام 2012، ليعتقل من قبل النظام خالل تصويره تشييع 
أحد القتىل، وبعد اإلفراج عنه عمل يف املكتب اإلعالمي للمجلس العسكري الثوري يف املنطقة 

الرشقية، ليعمل بعدها مراسالً لقناة العربية يف دير الزور.
واس�تنكر إعالميون سوريون الحكم الذي صدر بحق السعيد، مشرين إىل أنه شارك يف أول 
مظاهرة ضد النظام السوري يف دير الزور، كما اعتقل يف سجونه، وهو مطلوب للتنظيمات 
الراديكالي�ة، وهو ش�قيق القي�ادي يف الجي�ش الحر، زياد الس�عيد، والذي قت�ل من جراء 

استهدافه بتفجر، وله شقيق معتقل منذ بداية الثورة.
وكتب الناشط رامي أبو الزين، أن السعيد »سجن ألنه صور عملية تبادل أرسى بضابط من 

قوات النظام السوري، جرى فيها إطالق النار عىل الضابط وقتله«.
وينظ�ر القض�اء األملاني حالياً يف قضايا مش�ابهة، إذ أطلق يف الس�نوات األخرة مالحقات 
قضائي�ة ضد مرتكب�ي عمليات اإلع�دام التي يّتهم بها النظام الس�وري، وق�ى يف نهاية 
فرباير/ ش�باط املايض، يف أول محاكمة من نوعها يف العالم، بحبس عنرص يف االستخبارات 
الس�ورية ملدة أربع س�نوات ونصف الس�نة إلدانته بالتواطؤ يف جرائم ضد اإلنس�انية.كما 
وج�ه مكتب املدعي العام االتحادي تهماً لطبيب س�وري بارت�كاب جرائم قتل وجرائم ضد 
اإلنس�انية داخل مستشفيات عسكرية يف س�ورية بعد اندالع االحتجاجات السلمية يف عام 
2011، مش�را إىل أن الطبيب عالء موىس، الذي قدم إىل أملانيا يف العام 2015، ومارس الطب 
قب�ل اعتقاله، متهم ب�18 جريمة تعذيب ألش�خاص يف مستش�فيات عس�كرية يف كل من 

حمص ودمشق.
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حسن جاسم املغرتب يف فرنسا اليوم بعد 

ان احي�ل عىل التقاع�د اتصلنا به ملعرفة 

اخر اخباره فكان معه الحوار االتي :-

-اه�ال وس�هال ب�ك زميلنا حس�ن وانت 

اليوم يف فرنسا .

-اهال ومرحبا ب�ك وبالزوراء جريدة كل 

العراقيني .

-قدم نفسك يا حسن لقرائنا الكرام؟

-حسن جاس�م صيهود فيصل ...العمر 

٥٨س�نة محل ال�والدة بغ�داد التحصيل 

فن�ون  بكالوري�وس  فن�ون  أكاديمي�ة 

التخصص اإلخراج.

-دخل�ت االذاع�ة والتلفزي�ون كمخرج 

اذاع�ي ث�م ممث�ل وتب�وأت العدي�د من 

املناص�ب حدثن�ا ع�ن النش�أة والبداية 

لطفا ؟

-نع�م  البيئ�ة له�ا دور كب�ر يف تنمي�ة 

املواهب وربما الن�ي من مدينة فيها كل 

املواه�ب الفني�ة والرياضي�ة والثقافية 

ل�ذا كان�ت رغبات�ي مش�ابهة القران�ي 

من�ذ الصغر فق�د كنت اتب�ع التجمعات 

الشعرية واملرسحية نجتمع ونتسامر يف 

اصناف الفنون وكما معروف فان مدينة  

الثورة  التي تس�مى اليوم مدينة الصدر 

م�ن املدن التي تزخ�ر بفنانني ورياضني 

ام�ا االه�ل فكان�وا معارض�ني وخاصة 

الوالد رحمه الله ان اكون ممثال .

-هل كانت لك هوايات او ابداعات معينة 

خالل فرتات ما قبل التعيني ؟

-االبداع�ات ه�ي اكي�د التمثي�ل وكانت 

فكرة االخ�راج بعيدة عن�ي بعدها كنت 

اريد ان اصبح مقدم برامج لكن االخراج 

اخذ بيدي دون ان اقول ال ووجدته متعة 

وبح�ر وتعلمنا من اس�اتذة كبار عندما 

كن�ت طالبا يف اكاديمية الفنون الجميلة  

اضاف�ة له�ذا دخلت كممثل واش�رتكت 

يف ع�دة مسلس�الت تلفزيونية ملخرجني 

كب�ار مث�ل املرح�وم عماد عب�د الهادي 

وصالح ك�رم وطارق الجب�وري ورجاء 

كاظم وكثرين لكن االخراج أبعدني عن 

ذلك  ومن املرسحيات التي ش�اركت بها 

كانت من اخراج سامي قفطان وفخري 

العقيدي .

-ه�ل كان�ت تطلعات�ك ورغبات�ك تزداد 

بتشجيع اساتذتك واقرانك ؟

-نعم كانت لدي رغبة بدخول عالم الفن 

قب�ل ان ادخ�ل الكلية ففي الف�رتة التي 

كن�ت فيه�ا م�ا ازال طالبا يف الس�ادس 

االع�دادي ت�م  اختي�اري للمش�اركة يف 

مرسحية الليلة الكبرة  للمخرج املرصي 

عيل عب�د العزيز وكان اول صعود يل عىل 

امل�رسح عرضت ع�ىل امل�رسح الوطني 

فهذا زادني رغبة لدخول الفن .

-ه�ل كان ه�ذا حافزا للتقدي�م اىل كلية 

الفنون الجميلة ؟

-نعم كانت رغبات�ي بدخول االكاديمية 

لصقل مواهب�ي تتصاعد كلما س�نحت 

اقران�ي  وكان  املش�اركة  فرص�ة  يل 

يشجعونني .

-حدثنا عن مش�اركاتك وان�ت طالب يف 

الكلية ؟.

طال�ب  ان  معل�وم  ه�و  كم�ا  -نع�م 

األكاديمي�ة البد ان تكون له املش�اركة 

يف كاف�ه املج�االت الفني�ة فحينم�ا تم 

قب�ويل يف قس�م امل�رسح ف�رع التمثيل 

وجدت امامي تخصص�ات عديدة منها 

مث�ال تخصص�ات يف املكي�اج  و االزياء 

واإلن�ارة والديكور والتمثي�ل واالخراج 

ه�ذه  كل  ي�درس  ان  الطال�ب  وع�ىل 

الص�وت  اىل  باإلضاف�ة  التخصص�ات  

وااللقاء واملوسيقى واللياقة.

ورغم ان�ي كنت طالب�ا يف الصف الثاني 

فق�د كنت  اعم�ل يف اإلذاعة  لكن هذا لم 

يكن يمنعني من االشرتاك يف املرسحيات 

م�ع اس�اتذتي وزمالئ�ي له�ذا كانت يل 

مش�اركات مع االستاذ الراحل د. شفيق 

امله�دي وم�ع الدكت�ور جب�ار محيبس 

يف مرسحي�ة لعب�ة حل�م .. ورغ�م انن�ا 

ن�درس الفن فقد كنا نحرض مهرجانات 

مرسحية ونطالب بكتابة بحوث عنها.

-وماذا بعد الصف الثاني؟

-استمرت عالقتي مع االذاعة فقد كنت 

ام�ارس عم�يل يف االذاع�ة كمخ�رج ويف 

الكلي�ة كطال�ب يف الصف الثال�ث بدأت 

التخصص�ات بش�كل مرك�ز اذ بدنا كل 

طالب ياخذ لنفس�ه القسم الذي يرغبه 

فانا تخصصت يف التمثيل فتم تقس�يمنا 

طالبي�ة  مجموع�ات  واىل  كروب�ات  اىل 

ب�ارشاف اس�اتذة متخصص�ني منه�م 

ص�الح القص�ب وب�دري حس�ون فريد 

وسامي عبد الحميد فكنا ندرس االلقاء 

والص�وت وناخ�ذ مح�ارضات بإرشاف 

االس�تاذ بدري حس�ون فريد رحمه الله 

ولهذا كان�ت اول مرسحية تدربنا عليها 

ه�ي مرسحي�ة لعبة حل�م وكان�ت من 

تاليف الكاتب الرويس سرتامبر واخراج 

د. ش�فيق املهدي وقد تدربنا عليها مدة 

اكث�ر من خمس�ة اش�هر ويف النهاية تم 

عرضها عىل مرسح االكاديمية بحضور 

االس�اتذة والطلبة وعدد من الصحفيني 

وكان�ت ناجحة ومقبول�ة عرضت اكثر 

من اس�بوع كام�ل اما يف الص�ف الرابع 

فقد جاء دور االطروحة وكان كل طالب 

مطل�وب من�ه اطروح�ة يف اختصاص�ه 

للتخرج ولهذا كان�ت اطروحتي كممثل 

عنوانه�ا ) االلة الحاس�بة ( وهي عبارة 

عن مرسحية وتم تقييمي عىل اطروحتي 

بدرجة جيد جدا . 

-وماذا بعد التخرج ؟

-بع�د التخرج وضم�ن القانون العراقي 

كان ع�ىل كل طالب متخ�رج ان يحضع 

لخدم�ة العل�م ولهذا اديت خدم�ة العلم 

العراق�ي وكان�ت ث�الث س�نوات وم�ن 

املصادف�ات ان دوام�ي العس�كري كان 

يف بغ�داد ولهذا اس�تمر عميل مس�اء يف 

االذاع�ة وكن�ت مخرجا يف قس�م برامج 

الريف وكان معن�ا كريم رايض العماري 

وناظم السماوي واخرون. 

واستمر عميل يف القسم كمخرج .

-وه�ل تتذكر الربامج الت�ي اخرجتها يف 

حينها ؟

-برامج كثرة اتذكر منها برنامج املجلة 

الزراعية الذي يعده مجموعة من القسم 

وبرنامج اصوات م�ن الريف الذي يعده 

ويقدمه جاسم اليارسي وكان برنامجا 

رائع�ة يقدمه ع�دد م�ن املقدمني منهم 

فوزية حسن وبرشى علوش 

-وماذا بعد القسم الريفي يا حسن ؟

-تم انتقايل اىل قسم برامج التمنية الذي 

تم فيه دمج القس�م الريف�ي يف التنمية 

وكان في�ه عدد م�ن الزم�الء املخرجني 

واملقدمني منهم منى البرصي وجوزيف 

الف�ارس ومحمد عطا س�عيد وكان اول 

برنامج ش�اركت باخراجه هو الرشطة 

يف خدمة الش�عب وكان يقدم�ه الزميل 

الراح�ل عب�اس حمي�د وم�ن الربام�ج 

االخ�رى ه�و برنام�ج طريق الس�المة 

الذي يقدمه الراحل فارس رش�يد وكان 

يل ال�دور يف اضافة حديث لضابط مرور 

وله�ذا قم�ة الفق�رة نفس�ها الضابط 

املروري جبار بديوي 

-وماذا عن الربامج االخرى ؟

-اخرج�ت برنام�ج الطلب�ة والش�باب 

الذي يعده الراحل محمد حس�ني علوان 

وبرنام�ج والربنام�ج الصح�ي وبرامج 

اخرى 

-وك�م اس�تمر عمل�ك يف قس�م برامج 

التنمية ؟

-م�ا يقارب العرش س�نوات بعدها جاء 

دور الراح�ل مهند االنص�اري الذي صار 

يف حينه�ا مديرا ل�الذاع فكلفني باخراج 

برنام�ج اس�مك عنوان�ك وكان يع�ده 

الراحل زهر القييس ويرجع اىل القس�م 

الزمي�ل  القس�م  رئي�س  وكان  الثق�ايف 

ناجي ابراهيم واستمر عميل كمخرج يف 

التنمية ثم نقلت اىل قس�م املنوعات فيها 

الزميل�ة خوله رج�ب ويف املنوعات قمت 

به هو اخراج برنامج صباح الخر وكان 

يخرج�ه ناظ�م فالح تس�جييل ومن ثم 

صار الربنامج يقدم عىل الهواء مبارشة 

فم�ت بإخراج�ه ايضا كما ت�م تكليفي 

بربنامج اس�توديو املساء وكانت تقدمه 

اط�وار بهج�ت ومجي�د الس�امرائي ثم 

استلمه عبد الواحد محسن 

واخرجت برنامج اسبوعي عنوانه سؤال 

وثالثة اجوبة تقديم فريال جاسم .

-وماذا ع�ن عالقتك بربنامج اس�توديو 

عرشة ؟

-اس�توديو ع�رشة ه�ي اص�ال فك�رة 

الزمي�ل عب�د الحكيم زعالن وش�اركت 

في�ه كمخرج منف�ذ وكان م�ن اخراج 

ع�الء محس�ن وناظ�م فالح واس�تمر 

عميل حتى انبثاق اذاعة الشباب وكانت 

مسؤوليتي معاون مدير اذاعة الشباب 

واستمر عميل يف الشباب وتمت اعادتنا 

اىل االذاعة حينها وعدت اىل اذاعة بغداد 

واس�تلمت برامج التنمية كرئيس قسم 

فيها .

-حسن جاس�م معروف لدى الكثر انه 

مخرج اذاعي اكثر من كونه ممثال ماذا 

تجيب ؟

-من�ذ املرحل�ة االوىل الت�ي ب�دأت فيها 

امكانات�ي الفني�ة تتدف�ق كنت اش�عر 

انن�ي س�اكون ممثال ذلك الن�ي خريج 

اكاديمية واختصايص هو التمثيل لكن 

اس�تهواني االخ�راج ذلك الن�ي وجدت 

يف االخ�راج مس�احة اوس�ع يف االطالع 

والثقاف�ة اضاف�ة اىل ان العمل االذاعي 

يت�وىل في�ه املخرج مس�ؤولية مهمة يف 

ايص�ال املعلوم�ة للمس�تمع واضاف�ة 

ملسات املتعة لديه.

-حدثنا عن تقديمك للدراس�ة يف الكلية 

كيف كان وماذا كانت النتيجة ؟

-قدمت للقب�ول مركزي وكانت رغبتي 

ان يتم قب�ويل يف كلية الفن�ون الجميلة 

لكن�ي اوال حصلت عىل قب�ول يف معهد 

الصحة يف الب�رصة فاعرتضت عىل ذلك 

بعده�ا حصل�ت ع�ىل قب�ول يف  معه�د 

التكنولوجي�ا بغ�داد فاعرتض�ت ايضا 

بعده�ا وحصل�ت ع�ىل قب�ول ايضا يف  

معه�د نف�ط بغ�داد عنده�ا بحثت عن 

طريق�ة للوصول اىل اكاديمي�ة الفنون 

الجميل�ة فعرفت حينه�ا ان التقديم اىل 

االكاديمي�ة مفت�وح للمواهب فقدمت 

للمقابلة وكان اختباري عىل يد االستاذ 

الراح�ل  بدري حس�ون فري�د والراحل 

س�امي عبد الحميد وملا تم لهم االطالع 

عىل مواهبي يف مجال التمثيل تم قبويل 

والحمد لله .

-طي�ب وه�ل كان دخول�ك لالقس�ام 

خضوع�ك  ت�م  ام  مب�ارشة  االذاعي�ة 

لدورات اذاعية ؟

-نع�م دخلت معه�د التدري�ب االذاعي 

والتلفزيون�ي التاب�ع اىل دائ�رة االذاعة 

والتلفزي�ون ف�كان دخويل ه�و اللبنة 

االوىل فتعلمت الكثر من اوليات العمل 

مح�ارضات  اىل  واس�تمعت  االذاع�ي 

مهمة يف مجال االخراج االذاعي  فنمت 

لدي فكرة االخ�راج االذاعي تخصصت 

باالخ�راج وكان اول عم�ل يل يف قس�م 

الربامج الريفية وفعال بقيت مايقارب 

ستة اش�هر اعمل بدون اس�م وبعدها 

ش�اركت يف برام�ج  ع�دة واعمال مع 

جاس�م الي�ارسي وناظ�م الس�ماوي 

والقي�ت ترحيب وتش�جيع كبره من 

استاذة يف االخراج سبقوني 

-هل تتذكر االقسام التي عملت فيها؟

-عملت يف عدة اقس�ام واملخرج الناجح 

الب�د ان يم�ر يف عمله يف اقس�ام عديدة 

لزيادة اطالعه عىل انواع الربامج وزيادة 

خربته .

-واي االقسام التي بدات منها وانتقلت 

اىل غرها ؟

-بدأت مثلما ذكرت انفا بالعمل يف قسم 

الربامج الريفي�ة  مخرجا ثم انتقلت اىل 

قس�م التنمية وكانت حصتي الربنامج 

اليوم�ي املب�ارش م�ع املراس�لني اعداد 

جم�ال الرشقي وقد تناوب عىل تقديمه 

الكثر من املذيعني منهم س�مرة جياد 

وكري�م حم�ادي وط�ه خلي�ل وخال�د 

العيداني وغرهم وبعدها عملت يف قسم 

املنوع�ات اخرجت برنامج صباح الخر 

م�ع احم�د املظف�ر وكان مب�ارش عىل 

الهواء ومس�اء برنامج استوديو املساء 

م�ع مجيد الس�امرائي واط�وار بهجت 

وبرنام�ج اس�بوعي مع فريال جاس�م 

وايضا عملت مع زمييل عالء محسن يف 

استوديو ١٠كان من اعداد وتقديم عبد 

الحكي�م زعالن وط�ارق خليل ومديحة 

معارج وتش�ارك معنا كان�ت بالتناوب 

شذى سالم واس�يل سامي عبد الحميد 

مديح�ة مع�ارج  امل�درس م�ع  وام�ل 

وسمرة جياد وفروز عيل .

م�ع  منس�جما  كان  املذيع�ني  -واي 

رغباتك؟

-كل مذيع له اس�لوبه وله نربة خاصة 

فلذل�ك كان االختيار صعبا، كانت هناك 

نظم ادارية يس�ر عليه�ا الجميع -من 

املخرجني تعاون معك واخذ بيدك ؟

-كنا نعم�ل مع زمالء دعمون�ا بالعمل 

امثال فائ�ز جواد وناظم فالح وحصلنا 

ع�ىل  ف�رص كب�رة م�ن قبل الس�ادة 

رؤساء االقسام امثال املرحوم ليث عبد 

اللطي�ف وحلم�ي نوري مم�ا ارسع يف 

تطوير قابلياتنا وقدراتنا الفنية .

-وماذا بعد 2٠٠3؟

-بعد 2٠٠3 عدنا كموظفني للعمل عدت 

للعم�ل يف اإلذاع�ة بعد ان تم تس�ميتها 

ش�بكة االعالم العراقي وعملت مخرجا 

ملجموعة من الربامج الخاصة بربنامج 

االطفال التي كانت من تقديم س�اهرة 

عوي�د ومحمد مجي�د ثم الفن�ان عزيز 

كري�م وبعد ف�رتة تم اختي�اري معاون 

ملدير الدرام�ا االذاعية وخ�الل وجودي 

يف قس�م الدراما ش�اركت يف العديد من 

التمثيليات االذاعية كممثل .

-وماذا يتمي�ز العمل الدرام�ي االذاعي 

عن التلفزيون ؟

-الدرما تختلف يف االذاعة عن التلفزيون 

الن مخرج الدراما االذاعي البد ان يوصل 

للمس�تمع  الص�ورة  ش�كل  بالص�وت 

ويضع�ه بحالة تص�ور كامل فقط من 

خ�الل الص�وت وه�ذه مهم�ة ليس�ت 

بالس�هلة تتطل�ب الحنكة واملوس�يقى 

املعربة .

-وه�ل كان�ت ل�ك مش�اركات دولي�ة 

استطعت من خاللها ايصال قدراتك؟

-نع�م ش�اركت يف ع�دة مهرجانات يف 

القاه�رة وف�زت كاحس�ن اخ�راج عن 

مسلس�ل نازك املالئكة للكاتب ش�وقي 

كريم ومشاركة بتونس ايضا.

-بقي ان نس�الك ع�ن ادوارك التمثيلية 

واملرسحي�ة واهم مش�اركاتك يف مجال 

الدراما ؟

-نع�م كان�ت عن�دي ادوار تلفزيوني�ة 

واذاع�ي كثرة فقد عملت مع االس�تاذ 

محمد زهر حس�ام وم�ع حلمي نوري 

وم�ع عزي�ز كري�م ويف التلفزي�ون مع 

ص�الح كرم وط�ارق الجب�وري وعماد 

عبد الهادي

-واخر اعمالك ؟

املسلس�ل  ه�و  يل  كان  عم�ل  -اخ�ر 

الكومي�دي لبن�ه وتم�ر تاليف حس�ني 

النج�ار وتمثيل اياد رايض وأمره جواد 

وآخري�ن وانا فخ�ور ان االذاعة ال تزال 

تذيع بعض اعمايل .

-ش�كرا ل�ك اخ حس�ن جاس�م املمث�ل 

واملخرج االذاعي متمنني لك االس�تمرار 

يف العطاء .

-شكرا لك وشكرا لجريدتكم الغراء .
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مثلت يف مسرحية “الليلة الكبرية” للمخرج املصري علي عبد العزيز

املخرج االذاعي واملمثل حسن جاسم لـ”الزوراء”: فزت كأحسن خمرج عن مسلسل نازك املالئكة يف القاهرة
عرفت املخرج االذاعي حس�ن جاسم ربما منذ ثمانينيات 
الق�رن املايض ش�ابا طموحا يس�عى لتطوير نفس�ه من 
خ�الل رغباته يف التعرف عىل مزيد من االقس�ام والتوغل اىل معرفة 
كيفي�ة االخ�راج االذاعي لربامج عديدة واقس�ام مختلفة، حس�ن 
جاسم مخرج اذاعي منذ عام ٨٦ خريج اكاديمية الفنون الجميلة، 
دخل االذاعة من خالل معهد التدريب اإلذاعي وبدأ مساعد مخرج يف 
قسم الربامج الريفية القسم الذي الغي بمرور السنني وصار جزءا 
من قس�م برامج التنمية بدأ حسن العمل يف قسم برامج الريف مع 
الراحل قاسم املالكي وناظم الس�ماوي ومضفر عبد العال واملمثل 
الراحل  عبد الجبار عباس وجوزيف الفارس ومحمد عطا وغرهم 

من مخرجني ومقدمي برامج .
تدرج حس�ن جاس�م فاصبح مخرج�ا اذاعيا وعم�ل يف الكثر من 

اقسام اإلذاعة وهو ما زال طالبا يف االكاديمية .
عمل يف برامج التنمية ويف برنامجها املش�هور طريق الس�المة ويف 
قسم املنوعات واشهر برنامج استوديو ١٠ ويف قسم املراسلني الذي 
كانت برامجه تس�جل ثم تذاع بعدها اصبحت برامج املراسلني من 
مسؤولية جمال الرشقي فصارت تبث عىل الهواء مبارشة يف تغطية 
ش�املة لجميع اخبار العراق وقد استطاع حسن جاسم ان يضيف 

تعديالت اخراجية عىل برامجه كاغان وحوارات  .

حوار    – مجال الشرقي

مت اختياري كمعاون ملدير الدراما يف اإلذاعة والتلفزيون

اول مسرحية شاركت فيها كممثل هي مسرحية “لعبة حلم”

اخر عمل كان لي هو املسلسل الكوميدي “لبنة ومتر”
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دراسات حديثة

ملاذا يشيخ بعض األشخاص أسرع من غريهم؟
يتساءل الكثري من األشخاص حول سبب ظهور 
بعض األش�خاص أكرب سنا يف العرشينيات من 
العم�ر، بينم�ا يبدو اآلخ�رون أنهم س�يبقون 

صغارا إىل األبد.
و لكن يف الس�نوات األخ�رية كانت هناك بعض 
الدراس�ات املثرية لالهتمام التي وجدت جميع 
أنواع العوامل التي تؤثر يف العملية وقد تتسبب 
يف إلقاء املزيد الضوء عىل أحد األسئلة العظيمة 

واملهمة للبرشية.
كي�ف يت�م تعريف معدل الش�يخوخة بش�كل 

عام؟
ترتب�ط الش�يخوخة بانخف�اض ق�درة تجديد 
عض�الت الهيكل العظمي بعد إصابة ش�ديدة، 
البدني�ة  الق�وة  انخف�اض  إىل  ي�ؤدي  مم�ا 
والفس�يولوجية، و يوجد أحد العوامل التي تم 
العثور عليها لتكون ق�ادرة عىل التأثري يف هذه 
العملية، وهو عامل قد تكون لم تسمع به من 

قبل.
و ح�ددت الدراس�ات الجيني�ة هرمون�ا قوي�ا 
مضادا للش�يخوخة – كلوث�و )Klotho(، ُكتب 
يف وثيق�ة تس�تعرض دراس�ات مهم�ة ح�ول 
الهرم�ون الغامض، و بينما ت�م إجراء معظم 
األبحاث ح�ول ه�ذا املوضوع يف ه�ذه املرحلة 

عىل الف�ران فقط، فقد رك�زت إحدى األوراق 
األكاديمية عىل مجموعة من النساء.

و جندت الدراسة 90 أما تم تعريفهن عىل أنهن 
يعش�ن مع ضغوط نفس�ية عالي�ة و88 امرأة 
أخ�رى يعش�ن حياة أكث�ر اس�رخاء، و كانت 
جميع النساء يتمتعن بصحة جيدة بشكل عام 

ويف الثالثينيات أو األربعينيات من العمر.
وفقا للباحثني، من بني النس�اء الالئي واجهن 
ضغط�ا نفس�يا مرتفعا كان هن�اك معدل أقل 

بكثري م�ن هذا الهرم�ون، حيث ق�ال الدكتور 
إري�ك بريث�ر، أس�تاذ الطب النف�ي يف جامعة 
كاليفورني�ا، س�ان فرانسيس�كو وال�ذي قاد 
الدراس�ة، إن النتائج التي توصلنا إليها تش�ري 
إىل أن الهرمون كلوثو، الذي نعرف اآلن أنه مهم 
جدا للصحة، قد يك�ون مرتبطا بالتوتر وحتى 

باملرض واملوت املبكر.
يف نف�س الوق�ت، ش�دد بريثر عىل أن دراس�ته 
هي مج�رد مالحظة ولم تظهر عالقة الس�بب 

والنتيج�ة ب�ني املس�تويات العالية م�ن التوتر 
وانخفاض مس�توى هذا الهرم�ون، وبالتأكيد 
ل�م تظهر أن ه�ذه عالقة كهذه له�ا تأثري عىل 

ترسيع الشيخوخة.
و أجري�ت الدراس�ة بجامع�ة كاليفورنيا بعد 
أن ح�دد باحثون يف نف�س الجامعة أن متغريا 
جيني�ا معينا موجود يف واحد من كل خمس�ة 
أش�خاص يتس�بب يف زي�ادة إنت�اج هرم�ون 

كلوثو.
و يف هذه الدراسة، تمكن العلماء من إثبات أن 
القدرات املعرفية لهؤالء األشخاص أفضل وأن 
ق�رشة الفص الجبهي لديه�م أكرب، باإلضافة 
إىل ذلك، أوضح الباحثون أن هؤالء األشخاص 
يميل�ون إىل العيش لفرة أط�ول ويعانون من 
عدد أقل من األمراض املرتبطة بالش�يخوخة، 
و يف دراس�ة أخرى ذهبت نفس املجموعة من 
الباحثني إىل أبعد من ذلك وزادت من معدل هذا 

الهرمون يف أجسام فران التجارب.
و أظه�رت النتائج التي توصل�وا إليها أن هذا 
اإلجراء أدى إىل تحس�ني وظائف املخ لدى تلك 
الفران وخف�ض معدل الس�موم فيها والتي 
ارتبط�ت يف دراس�ات أخ�رى بتط�ور م�رض 

ألزهايمر.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

هل تش�عرين باالس�تياء م�ن زوجك؟ 
تحارصك مشاعر سلبية إزاء ترصفاته 
التي تثري جنونك وتس�بب لِك اإلزعاج؟ 
أنِت بحاجة إىل التخلص من هذا الشعور 
الس�لبي الذي يدم�ر العالقة بينك وبني 
زوجك ببطء، والخطوات الثالث التالية 
يمك�ن أن تس�اعدك يف التخل�ص م�ن 
ش�عورك باالس�تياء من زوجك، أو عىل 

األقل تخفف هذا الشعور السلبي.
-1 تحقق�ي من الس�بب الرئيس وراء 

شعورك باالستياء
ش�عورك باالس�تياء من زوجك ما هو 
إال ثمرة لس�بب جوهري تحتفظني به 
يف أعماق�ك، وحت�ى تتخل�ي من هذه 
الثم�رة العطنة، عليِك معالجة الس�بب 
الرئيس، وهذا يح�دث عرب البحث عنه 

ومعرفته أوالً.
ق�د يك�ون داخلك ش�عور دف�ني تجاه 
مواق�ف س�لبية ص�درت م�ن زوجك، 
وس�ببت لِك آالماً نفس�ية، ولم تتوصال 

إىل حل هذه املواقف عندما حدثت.
لذل�ك عليِك البحث يف أعماقك بنفس�ك، 

االختص�ايص  يس�اعدك  أن  يمك�ن  أو 
النفي أو مستشار العالقات الزوجية 
يف الوص�ول إىل الس�بب الرئي�س وراء 

شعورك باالستياء من زوجك.
-2 تحدث�ي م�ع زوج�ك برصاحة عن 

مشاعرك

ال تتحدث�ي م�ع زوجك عن مش�اعرك 
وأن�ِت يف قم�ة اس�تيائك من�ه، ولك�ن 
انتظري حتى تهدئ�ي، ثم تحدثي معه 

بلط�ف ع�ن املش�اعر الس�لبية الت�ي 
تسيطر عليِك، وكيف يمكن أن تتعاونا 
معاً م�ن أجل مكافحة هذه املش�اعر، 
يف  واالس�تقرار  الس�عادة  واس�تعادة 

عالقتكما.
غالب�اً م�ا تس�هم معرف�ة ال�زوج يف 
التخلص من املشاعر السلبية برسعة، 
ويمكن أن تستعينا بمستشار عالقات 
زوجية ليس�اعدكما ع�ىل تخطي هذه 

األزمة. 
-3 تحليّ بالصرب

أن�ِت بحاج�ة إىل تدري�ب نفس�ك عىل 
الص�رب، س�واء ع�ىل امل�دى القصري أو 

البعيد.
عىل املدى القصري يكون عرب االنسحاب 
ومحاولة تهدئة نفسك قبل أخذ أي رد 
فع�ل، عندما يترصف زوج�ك بما يثري 

استياءك.
وعىل املدى البعيد من خالل إدراكك أنِك 
لن تحصل عىل نتائج رسيعة، والوقت 
واملح�اوالت كفيل�ة ب�أن تمح�و ه�ذا 

الشعور السلبي من داخلك.

تشعرين باالستياء من زوجك؟ إليِك 3 خطوات للنجاة

فطرية الطماطم ملقبالت مميزة

سر االعشابحنو مستقبل افضل...هلا

كل يوم معلومة

عشبة الشيح وفوائد خارقة

ملاذا جيب عليك عدم اقرتاض شاحن للهاتف

الجداول،  املن�زل، تخطي�ط  تنظيف 
امله�ام والوظائ�ف الت�ي ال تنته�ي، 
اس�تطاعتك  يف  م�ا  كل  تفعل�ني 
إلنجازه�ا، ث�م ُتفاجئ�ني يف نهاي�ة 
الي�وم أنِك ل�م تقض وقت�اً بصحبة 
أرست�ك، األم�ر الذي يحت�اج منِك إىل 
إعادة ترتيب أولوياتك، لتكون أرستك 
ومحبة أطفال�ك يف قمة اهتماماتك، 
فإظه�ار الحب واالهتم�ام ألطفالك 
وزوج�ك، أه�م م�ن تنظي�ف املنزل 
أو غريه�ا م�ن املهم�ات الروتينية، 
وإليِك طرق بسيطة لتشعري أرستك 

بالحب واالهتمام..
-1 تعابري وجهك ونربة صوتك

يمكن أن ت�ؤدي تعابري وجهك ونربة 
صوتك إىل إرس�ال رسائل حب قوية، 
عىل سبيل املثال: عندما يعود أطفالك 
من املدرس�ة، اجع�ل تعابري وجهك 
ونربة صوتك تعربيّ عن مدى اشتياقك 
ي له�م ع�ن رغبت�ك يف  له�م، ع�ربيّ
رؤيتهم، واهتمامك ملعرفة ما دار يف 
يومهم، أظهري سعادتك بأنِك معهم 
مرة أخ�رى عن طري�ق احتضانهم، 
واالبتس�ام يف وجوههم، واس�تخدام 

نربة صوت حنونة ورقيقة.
-2 افعل شيئاً خاصاً

افعل ش�يئاً خاصاً ألرستك، تعلمني 
أنه�م س�يقديّرونه، وأن�ه يعني لهم 
الكث�ري، ويظهر م�دى معرفتك بهم 
جي�داً، ع�ىل س�بيل املث�ال، تحضري 
�ل لديه�م، أو  ن�وع التحلي�ة املفضيّ
لها كلٌّ منهم  رشاء اللع�ب التي يفضيّ

كهدية.
الق�راءة،  يح�ب  طفل�ك  كان  إذا 
اصطحبي�ه إىل املكتبة، بالنس�بة إىل 
زوج�ك، يمكن�ك إظه�ار االهتم�ام 
والرعاي�ة ل�ه يف ص�ورة مس�اج، أو 
حتى مشاهدة مباراة كرة قدم معه 

عن�د عودته من العمل، س�ُتفاجئني 
م�ن تأث�ري ه�ذه األم�ور البس�يطة 
عليهم، حيث تظهر لهم هذه األمور 

مدى اهتمامك بهم وتقديرك لهم.
ص لكل فرد -3 وقت مخصيّ

تأكدي من منح وقت خاص لكل فرد 
من أفراد أرستك، فمن املهم أن يعرف 
أطفال�ك كم هم متمي�زون لِك بنحو 

انفرادي، وبالطبع زوجك أيضاً.
األنش�طة العائلية رائعة، ولكن هذا 
ال يقل�ل من أهمي�ة تخصيص وقت 
ل�كل فرد من أف�راد األرسة بمفرده، 
لتظهري ل�ه اهتمام�ك الخاص به، 

وتمنحيه رعاية خاصة تناسبه.

أجري�ت العديد من الدراس�ات ح�ول فعالية عصري 
الرم�ان يف الح�د م�ن اإلجهاد التأكس�دي للجس�م 

وتحسني صحة القلب بشكل عام.
إىل أن ه�ذا امل�رشوب  الدراس�ات  وخلص�ت ه�ذه 
الس�حري يس�اعد بش�كل كبري يف حماية الرشايني 
ومن�ع انس�دادها، باإلضاف�ة إىل تقليل مس�تويات 

الكوليسرول الضار بالدم.
كما خلصت أحدث هذه الدراسات إىل فعالية عصري 
الرمان يف عالج نقص تدفق الدم للمخ لدى األطفال 
الرض�ع، باإلضافة إىل محاربة الزهايمر والس�منة 
والعقم عند الرجال، فضالً عن كونه الحل السحري 
لصحة القل�ب، وذلك بفضل خواص�ه املضادة لكل 

من األكسدة والرسطان وااللتهابات.
ويف دراسة نرشت يف املجلة األمريكية ألمراض القلب 
ع�ام 2005، توصل الباحثون إىل أن تناول كوب من 
عصري الرمان يومياً ملدة 3 أش�هر حس�ن من تدفق 
ال�دم يف الرشيان التاجي املغ�ذي للقلب لدى املرىض 

الذين يعانون من مشاكل نقص الروية.
 Clinical كما أكدت دراس�ة أخرى ن�رشت يف مجلة
Nutrition، أن مادة البوليفينول ومضادات األكسدة 
املتوفرة بكثرة يف الرمان هي الس�بب الرئيي الذي 
يجعل منه الدواء الس�حري ملشاكل القلب واألوعية 

الدموية.ووجدت دراس�ات حديث�ة أن الرمان يقلل 
بشكل كبري مستويات اإلجهاد التأكسدي بالجسم، 
والت�ي يعتق�د األطب�اء أنه�ا مؤرش رئي�ي لخطر 
اإلصابة بالرسطان.ويف عام 2012، كشفت دراسة 
ع�ن نتائج تجرب�ة رسيرية أجريت ع�ىل مدار عام 
حول فعالية عص�ري الرمان يف القضاء عىل اإلجهاد 
التأكس�دي وااللتهابات بالجسم، كشفت أن تناول 
عص�ري الرم�ان بانتظام لف�رة طويلة ال يحس�ن 
فقط صحة القلب واألوعية الدموية، بل يتعدى ذلك 
ليعزز مناعة الجس�م بشكل عام ويخفض اإلصابة 

بعدوى املستشفيات.

سلوكيات

طبيبك يف بيتك

3 طرق بسيطة لُتشِعري أسرتك باحلب واالهتمام

عصري الرمان دواء سحري ألمراض القلب

من املعروف أن فريوس )كورونا( 
يدخ�ل للجس�م من خ�الل إنزيم 
يع�رف باختصار للعلماء باس�م 
 2 اإلنزيم املحول لألنجيوتنس�ني 

.ACE2
و يمك�ن أيض�ا العث�ور عىل هذا 
اإلنزي�م يف أج�زاء متع�ددة م�ن 
جسمك بما يف ذلك الرئتني والقلب 
وحت�ى أغش�ية عيني�ك، و له�ذا 
الس�بب، فال عج�ب مل�اذا يعاني 
املرىض من أع�راض يف العني بعد 

اإلصابة بفريوس )كورونا(.
و وج�دت مراجع�ة أجريت عام 
2021، يف مجل�ة أبح�اث العيون 
والرؤية أن من بني 8200 شخص 
مص�اب ب�� ف�ريوس )كورون�ا( 
يف  تؤث�ر  أع�راض  لديه�م   11%
عيونهم، واألسوأ من ذلك، أنه من 
ب�ني 932 مريضا ظه�رت عليهم 
أعراض العني، عانى %83 منهم 
من بعض أش�كال األل�م املرتبط 

بها.
وهذه االعراض هي:

1. عيون جافة

م�ن ب�ني أولئ�ك الذي�ن ظه�رت 
عليهم أعراض العني، وجد 16% 
أنهم يعانون من جفاف العني، و 
يحدث هذا عندما ال تتمكن عينك 

من توفري التزليق الكايف.
2. احمرار

كم�ا عان�ى %13.3 م�ن الناس 

م�ن احم�رار العين�ني، و يحدث 
هذا بشكل أسايس عندما يتحول 

بياض عينيك إىل اللون األحمر.
3. حكة

مل�ن  املش�ابهة  األع�راض  وم�ن 
أو  الحساس�ية  م�ن  يعان�ون 
 12.6% يعان�ي  الق�ش،  حم�ى 

يف  حك�ة  م�ن  األش�خاص  م�ن 
العي�ون عند إصابته�م بفريوس 

)كورونا(.
4. ألم يف العني

عىل الرغم من أنه مصطلح واسع 
إىل حد م�ا، فقد أبل�غ %9.6 من 
املرىض ع�ن ألم يف الع�ني، والذي 

يمكن أن يختلف من تهيج شديد 
إىل خفي�ف، و وج�د باحثون من 
جامع�ة أنجليا روس�كني أنه من 
بني 83 مريض�ا مصابا بفريوس 
أفاد  )كورون�ا( ت�م اختباره�م، 
%16 أنهم يعانون من التهاب يف 

العني.
و تم أيضا إدراج التهاب امللتحمة 
م�ن قبل كل من هيئ�ة الخدمات 
 )NHS( الربيطاني�ة  الصحي�ة 
العاملي�ة  الصح�ة  ومنظم�ة 
كأع�راض أقل ش�يوعا لفريوس 

)كورونا(.
5. إفرازات

الن�اس م�ن  %8.8 م�ن  عان�ى 
إف�رازات م�ن إح�دى العينني أو 
أن  إىل  ه�ذا  يمي�ل  و  كلتيهم�ا، 
يك�ون مخاط�ا مائي�ا أبيض أو 
أصفر أو أخرض وهو عرض آخر 
م�ن أع�راض الته�اب امللتحمة، 
أن  الخ�رباء  بع�ض  يعتق�د  و 
هذه األع�راض أكثر ش�يوعا مع 
لف�ريوس  الجدي�دة  الس�الالت 
)كورونا(، وخاصة املتحور ألفا.

نصائح طبية

هذه األعراض قد تظهر يف عينيك عند اإلصابة بفريوس )كورونا( 

عشبة الشيح من األعشاب الطبية 
التي تملك فوائد صحية مميزة.

نطلع يف السطور اآلتية عىل فوائد 
عشبة الشيح:

فوائد عش�بة الش�يح يف تنش�يط 
الدورة الدموية

تس�اهم عش�بة الش�يح بتنشيط 
ال�دورة الدموية، ناهي�ك عن أنها 
تس�اعد الجس�م يف التخل�ص من 

السموم والفضالت املراكمة.
فوائ�د عش�بة الش�يح يف تخفيف 

حديّة التوتر
تساعد عشبة الش�يح عىل تهدئة 
االس�رخاء  ومن�ح  األعص�اب 

للعضالت.
للجه�از  الش�يح  عش�بة  فوائ�د 

الهضمي

لعش�بة الش�يح فوائ�د عدي�دة يف 
تواج�ه  الت�ي  املش�اكل  تقلي�ص 
الجه�از الهضم�ي، وُتس�تخدم يف 
عالج ع�رس الهضم وتس�اعد عىل 

التخلص من النفخة.
فوائد عشبة الشيح للبرشة

تس�اعد عش�بة الش�يح يف ع�الج 
أم�راض جلدي�ة متع�ددة، ومنها 
حب الش�باب ومش�اكل الصدفية 
املزعجة. فال تس�تهيني يا سيدتي 

بهذه النبتة الخارقة.
فوائ�د عش�بة الش�يح يف تخفيف 

االلتهابات
تساعد عشبة الشيح عىل تخفيض 
االلتهابات يف الجسم، ولها فعالية 
البكتريي�ة  الع�دوى  محارب�ة  يف 

والفريوسية.

كشف خرباء األمن السيرباني، أن اقراض شاحن للهاتف أو للجهاز اللوحي 
 X-Force قد يشكل خطرا كبريا، وبحسب الرشيك العاملي املسؤول ورئيس
Red لدى IBM Security، تشارلز هندرسون ل�”Forbes” أن “هناك أشياء 
معينة يف الحياة ال تقرضها”، مشريا اىل أنه “إذا كنت يف رحلة وأدركت أنك 
نسيت أن تحزم املالبس الداخلية، فلن تسأل جميع زمالئك املسافرين عما 
إذا كنت تستطيع اقراض مالبسهم الداخلية، بل تذهب إىل متجر وتشري 
مالبس داخلية جديدة”.وهندرس�ون الذي يدي�ر فريقا من “الهاكرز” يتم 
اس�تئجارهم من قبل العمالء القتحام أنظم�ة الكمبيوتر الخاصة بهم من 
أجل كش�ف نق�اط الضعف، كش�ف أن “الهاك�رز” اكتش�فوا كيفية زرع 
برامج ضارة يمكنها اخراق أجهزة الكمبيوتر عن ُبعد، بواس�طة ش�احن 
للهاتف”.وأكد هندرس�ون أن كابالت الشحن الخبيثة ليست تهديدا واسع 
النط�اق يف ه�ذا الوقت، “نظرا ألن هذا النوع م�ن الهجوم ال يتعدى حجمه 
بشكل جيد لذا إذا رأيته فسيكون هذا هجوما مستهدفا للغاية”، مبينا أنه 
“ملجرد أننا لم نش�هد بعد هجوما واسعا ال يعني أننا لن نراه، ألنه بالتأكيد 
ينجح”.وأوضح أن “التهديد األكرب من كابالت الشحن الضارة هو محطات 
ش�حن USB التي تراها يف األماكن العامة مثل املطارات”، دعيا اىل “توخي 

الحذر بشأن ما تقوم بتوصيله بأجهزتك”.
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مقادي�ر فطرية الطماط�م ملقبالت 
مميزة

- مقادير الحشوة :
)مقطع�ة  حب�ات   6  : طماط�م 

أنصاف(
زيت الزيتون : 3 مالعق كبرية

طماط�م : كوب وثالثة ارباع الكوب 
)مهروسة(

معجون الطماطم : 2 ملعقة كبرية
الثوم : 3 فصوص )مهروس(

سكر : ملعقة كبرية
خل البلسمك : ملعقة كبرية

ريحان : ملعقة صغرية )مجفف(
أوريغان�و : رب�ع ملعق�ة صغ�رية 

)مطحون(
ملح : نصف ملعقة صغرية

فلفل أسود : ربع ملعقة صغرية
طماطم : 2 حبة )مقطعة رشائح(

- خمرية : 2 ملعقة كبرية 
- ماء دافئ : كوب ونصف )جداً( 

- سكر : 2 ملعقة كبرية 
- طحني : 3 أكواب ونصف 

- ملح : 2 ملعقة صغرية 
- زيت الزيتون : ربع كوب 

طريق�ة تحضري فط�رية الطماطم 
ملقبالت مميزة

اخلطي الخمرية م�ع املاء الدافئ يف 
ك�وب واتركيها مل�دة 5 دقائق حتى 

تذوب وتفور.
الخف�ق  وع�اء  يف  املزي�ج  ضع�ي 
وأضيف�ي الس�كر وزي�ت الزيت�ون 

واخفقي بالعجانة.
أضيف�ي الطح�ني واملل�ح واعجني 
بالعجان�ة ع�ىل رسع�ة متوس�طة 
حتى تتك�ون عجينة طرية وناعمة 

وغري ملتصقة.

ادهني العجين�ة بالقليل من الزيت 
وغطيه�ا واتركيه�ا يف م�كان دافئ 
ملدة س�اعة حتى تتخمر ويتضاعف 

حجمها.
س�خني الف�رن ع�ىل ح�رارة 500 

درجة.
بطن�ي صينية دائرية ب�ورق الزبدة 

وادهنيها بزيت الزيتون يف فرشاة.
مدي العجينة يف الصينية  لس�ماكة 

متوسطة.
اصنعي تقوب بواس�طة الشوكة يف 
العجينة وغط�ي الصينية واتركيها 
مل�دة 30 دقيق�ة ثم خفف�ي حرارة 
واخب�زي  درج�ة   425 ل��  الف�رن 
العجني ملدة 15 دقيقة وازيليها من 
الف�رن واتركيها مل�دة 5 دقائق قبل 

وضع الحشو عليها.
املل�ح  وزع�ي  الحش�و:  لتحض�ري 

والفلف�ل ع�ىل الطماط�م األنصاف 
وضعيه�ا يف صيني�ة ووزع�ي زيت 
الزيتون عليها وأدخليها الفرن عىل 

حرارة 350 درجة ملدة 45 دقيقة.
اخلط�ي معج�ون الطماط�م م�ع 
السكر والثوم والطماطم املهروسة 
ق�در  يف  والريح�ان  واألوريغان�و 
ع�ىل ن�ار متوس�طة حت�ى تمتزج 

املكونات.
يف  املش�وية  الطماط�م  اه�ريس 
محرضة الطعام وأضيفيها لخليط 
الطماطم املطهو واتركي القدر عىل 

النار حتى يصبح كثيفاً.
وزعي الخليط عىل العجينة املشوية 
ووزعي الطماطم الرشائح عىل وجه 
الفط�رية وأدخليها الف�رن ملدة 10 
دقائق أخرى حتى تتحمر وقدميها 

ساخنة.



وارن بافيت رجل أعمال وُمْس�َتْثِمر، عبقري 
اقتصادي وأحد أغنى رجال األعمال وأكثرهم 
تقديرًا عىل مستوى العالم. تمتلك مجموعته 
االستثمارية بريكشري هاثاواي أسهًما يف أكثر 

من 60 رشكة تجارية مختلفة
ُولِ�َد وارن بافيت يف والية نرباس�كا األمريكية 
ع�ام 1930، وأظهر حماس�ة إلدارة األعمال 
التجاري�ة من�ذ س�ٍن ُمبك�رة. أس�س رشكة 
 Buffett Partnership املح�دودة  بافي�ت 
Ltd. ع�ام 1956، وبحل�ول ع�ام 1965 تولىَّ 
إدارة مجموع�ة رشكات بريكش�ري هاث�اواي 
االس�تثمارية Berkshire Hathaway. أرشف 
بافي�ت ع�ىل إدارة املجموع�ة االس�تثمارية 
وامتالك أسهم يف عدة رشكات أخرى يف مجال 
اإلعالم والتأمني والطاقة واألغذية واملرشوبات 
الغازي�ة، حتى أصبح واحًدا م�ن أغنى رجال 
األعمال عىل مس�توى العالم وأكثرهم شهرًة 

بمساهماته يف األعمال الخريية.
حقائق رسيعة عن وارن بافيت

اش�رى أوىَّل س�هٍم له عندما كان يف الحادية 

عرشة من ُعْمره.
بل�غ مق�دار ثروت�ه $53,000 عن�د بلوغ�ه 

السادسة عرشة.
ت�م رف�ض التحاقه بكلي�ة هارف�رد لألعمال 

Harvard Business School
يأكل مثل طفل يف السادس�ة من ُعمره؛ فهو 
ي�رشب 5 زجاجات م�ن املرشوب�ات الغازية 
يومًيا، ُيصاحبه�ا رقائق البطاطس أو اآليس 

كريم عىل وجبة اإلفطار!.
يتص�ف بالح�رص الش�ديد ع�ىل امل�ال وقلة 
اإلنفاق، برغم ثروت�ه املهولة يعيش يف نفس 

املنزل منذ عام 1958.
جمع %94 من ثروته بعد بلوغه الستني.

ع�ىل الرغم م�ن امتالكه لحس�اب عىل موقع 
د عليه ق�ط، بل تتول  توي�ر، إال أنىَّ�ه لم ُيَغ�رِّ

إحدى صديقاته كتابة التغريدات عليه.
ُيمىض %80 من يومه يف القراءة.

ى امل�ران األعور بهذا االس�م ألنه  - ُس�مِّ
مغلق يف أسفله.

- توماس أديس�ون هو مخرع الفونغراف 
والكامريا السينمائية.

-األملان�ي “ روب�رت كوخ “ هو مكتش�ف 
ميكروب الكولريا.

- إس�حاق نيوت�ن هو م�ن اكتش�ف ألوان 
ضوء الشمس.

-الزئب�ق ه�و املعدن الوحيد ال�ذي يوجد يف 

الحالة السائلة.
-االس�د هو الحيوان املفرس الوحيد الذي 

يتزوج اثنتني يف وقت واحد.
-لوي�س باس�تري ه�و مكتش�ف البس�رة 

لتعق�يم اللبن.
-أُجري�ت أول عملية زراع�ة قلب برشى يف 
العال�م يف جن�وب إفريقيا ع�ام )1967م( 
وقام بها الدكت�ور برنارد مع ثالثني طبيًبا 

مساعًدا.

انا فتاة ادمنت عىل االنرنيت واش�عر بالندم 
عىل ما فعلت وقد تعبت من التفكري باملايض، 
ال يمكنن�ي النس�يان حت�ى يف العمل، رصت 
كثرية التفكري، أفكر بم�ا فعلته يف املنتديات، 
وكي�ف س�جلت بمنتدي�ات كث�رية، وعمل�ت 
ايمي�الت كث�رية ف�وق 60 إيمي�ل ومش�كلة 
ال أذك�ر اإليميالت الت�ي عملتها س�ابقا، وال 
املنتديات، ال أذكر ش�يئا م�ن الكل، ال أريد أي 
يشء موجود عملته يف النت، أشعر بالندم عىل 

ما فعلت وأريد أن يختفي كل يشء..
النصائح والحلول:

إدم�ان االنرن�ت ه�و أح�د أن�واع اإلدم�ان 
الس�لوكي وه�و اضط�راب م�ريض يح�دث 
لألش�خاص الذي�ن يقضون س�اعات طويلة 
“غ�ري ُمجدي�ة” أمام شاش�ات الحواس�يب 
والهواتف الذكية ويكون من الصعب االبتعاد 
عنه�ا، يؤثر ه�ذا االضطراب س�لباً يف الحياة 
االجتماعية للش�خص، ويمنعه من ممارسة 

حياته الطبيعية بصورة صحيحة.
ال يوجد ش�خص يف العالم حاليا ال يس�تخدم 
اإلنرنت بش�كل مس�تمر، ولكن ال يعني ذلك 
أن كل مس�تخدمي االنرن�ت بش�كل يوم�ي 
يع�دون مدمن�ني، وال يمكن اعتبار ش�خص 
ما مدمنا انرنت إال إذا أثر ذلك عىل ممارس�ة 
أنشطته اليومية من عمل ورياضة وعالقات 

اجتماعية بشكل طبيعي.
وللتخلص من إدمان اإلنرنت ننصحك باتباع 

الخطوات العملية التالية:

- بداية حددي وقتا معينا للدخول إل االنرنت، 
وذلك من خالل حر مدة استخدامك ملواقع 
التواصل االجتماعي، وهذا يمكن معرفته من 
إحصائي�ات ش�بكة االنرنت التي تش�ركني 

بها.
التواص�ل  مواق�ع  أكث�ر  بتحدي�د  ابدئ�ي   -
االجتماعي تدخلني عليه باس�تمرار، واعميل 

عىل تقليل هذه املدة بالتدريج.
- مل�دة ثالث�ة أس�ابيع متتالي�ة، امتنعي عن 
التعلي�ق عىل أي ص�ورة، أو وض�ع like ألي 
يشء، بداية س�وف تش�عرين بالتوتر، حاويل 
أن تس�يطري ع�ىل ذلك ق�در املس�تطاع، وال 
تستسلمي ملغريات ما هو مكتوب، وال يأخذك 

الحم�اس للرد عىل تعليق�ات اآلخرين، إال إذا 
كانت رسالة والرد عليها يعترب رضورياً.

- قومي بحذف جميع الحس�ابات واملتابعات 
غ�ري املهمة؛ ألنها تأخذ م�ن وقتك عند النظر 
إليه�ا، واب�ق ع�ىل الصفح�ات واألش�خاص 
والحس�ابات الت�ي تهمك وتث�ري اهتمامك أو 
م�ا يهمك معرف�ة أخبارهم باس�تمرار، مثل 

األقرباء واإلخوة والصديقات.
- ح�ددي س�اعة معين�ة قبل نومك بس�اعة 
تتوقف�ني فيه�ا عن مس�ك الهات�ف املحمول 
والدخ�ول إل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، 
ولتك�ن مثالً الس�اعة العارشة لي�اًل، إذا كنِت 

تذهبني إل النوم الساعة الحادية عرشة.

صــــورة و حــــدث
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مهني�اً: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرص�ة تأمني مبلغ من 
امل�ال أو القي�ام بصفقة تجارية، س�اوم وناقش بثقة وعن 

سابق دراسة واطالع، إذ قد يحصل ما يرضيك 
عاطفياً: تقوم بجهود مشركة مع الحبيب عىل الرغم من تمسكك 

بمواقفك العامة، وتبدو أمورك العاطفية بحاجة إل إعادة تقييم 
صحي�اً: جس�مك متعب وصحتك تحت�اج إل املزيد م�ن االنتباه، خذ 

قسطاً من الراحة والنوم فذلك رضوري الستعادة نشاطك

مهنياً: تحرّك عن سابق تصميم وتخطيط ووقع عقوداً، 
وق�م باتفاقي�ات وارتباط�ات، وأقدم عىل اس�تثمارات، 

وفاوض وحاور، فالنجاح يرافق هذه الخطوات 
عاطفي�اً: تنمو املش�اعر لتصب�ح متينة ويس�عى الرشيك إل 
إرضائ�ك، وربما تمارس مزاجية معه لكن بعد ذلك تصبح ش�ديد 

الرهافة
صحياً: طموحك للتخلص من الس�منة الزائدة لن يثنيك عن التوصل 
إل الهدف املنشود، وكثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعاً 

صحياً غري مستقر

مهني�اً: القمر املكتمل يف العذراء يولد لك طاقة س�لبية 
وبعض التوتر ويتطلب انسحاباً من مكان غري آمن 

عاطفياً: قدم تنازالً معيناً يف س�بيل إظهار نيات حسنة، أما 
إذا كنت منتظراً تجاوباً كبريا فقد يخيب أملك

صحياً: تحاول أن تبتعد عن الضغوط واملواقف التي تسبب لك التوتر 
والقلق، وع�ىل الرغم من أنك ال تلتزم بتن�اول األطعمة الصحية، إال 

أنك تحاول أال تتناول األطعمة الدسمة

مهنياً: وظف جميع طاقاتك لتقوية املعنويات واألسس 
واملصالح املهنية، إنه يوم جيد إلقامة االتصاالت والسفر 

والتوقيع
عاطفي�اً: يتحدث هذا اليوم عن تج�دد وانقالبات يف حياتك عىل 

الصعيد العاطفي وتتعّزز العالقات وتبدو سعيداً برفقة من تحّب
صحياً: عليك القيام بكل ما يعود عىل الصحة بالخري واالنطالق نحو 

األفضل، ويبقى الخيار النهائي لك

مهنياً: تتلقى مس�اعدة ثمينة أو تستش�ري من هو أكثر 
منك خربة، فيسدي لك نصيحة مفيدة وتحقق ما تريد أو 

ربما تشارك يف مؤتمر أو نقاش أيضاً 
عاطفي�اً: تتخىّل عن بعض أنانيتك وتلغي بعض املش�اريع من 
أجل البقاء إل جانب الرشيك، وال بّد من أن يقّدر مواقفك املخلصة 
وأن يبادل�ك الحب واالهتمام. حياً: قد تكون بحاجة إل دعم معنوي 
يخف�ف عنك الضغوط النفس�ية التي تش�عر بها، خصص لنفس�ك 

قسطاً وافراً من الراحة الجسدية

مهني�اً: قدرت�ك الخيالي�ة تتيح ل�ك التأل�ق يف مجالك ، 
وترت�اح أكثر إل األجواء العائلي�ة أو تنخرط يف مرشوع 

منزيل مهم أو تحتفل بمناسبة عائلية 
عاطفياً: تقوم والرشيك بنش�اطات ورح�الت ترفيهية، بعيداً 

عن زحمة الحياة اليومية، مفضلني عليها أحضان الطبيعة 
صحياً: ينصحك الفلك بأن تحصن نفسك ضد الحساسية العاطفية 

الشديد وأن تكتسب املزيد من الصالبة لتواجه أمور الحياة

معه�ا  تتعاط�ى  كث�رية  أح�داث  تط�رأ  مهني�اً: 
بنضج ودبلوماس�ية، الجو العام يوحي بنتائج رسيعة، 

وتسجل تقدماً مهماً 
عاطفياً: تنسجم مع نفسك ومع الرشيك، تبدو جذاباً ومغرياً، 

وتعرف مغازلة كبرية وأجواء عذبة تدخل الفرحة إل قلبك 
صحي�اً: ينتاب�ك ش�عور بالتع�ب واإلرهاق س�ببه س�اعات العمل 

اإلضافية بغية الحصول عىل مدخول يؤمن لك حياة كريمة

مهني�اً: القمر املكتمل يف برج الح�وت يتحدث عن زيارة 
ومهم�ة أو عن س�فر أو عن موعد يفت�ح أمامك األبواب 

وُتَحل جميع الخالفات العالقة 
عاطفي�اً: تنتعش عالقاتك الخاصة والعاطفية والرومانس�ية، 
ارتب�اط ج�دي للع�ازب وارتي�اح وانفراج لش�ؤون األه�ل والعائلة 

واألحوال الشخصية
صحياً: عليك الهدوء واس�تعادة الس�يطرة عىل نفسك، ال تستعجل 

األمور فهذه العجلة تؤثر يف أعصابك

مهني�اً: ترتبك نتيجة مس�ألة مهنية طارئ�ة، لذا احذر 
القي�ام بم�رشوع جدي�د ألن�ك س�تواجه الكث�ري م�ن 

املشاكل عىل  صعيد  الرويج واإلعالن والعالقات العامة 
عاطفي�اً: يحملك ه�ذا اليوم إل عالقة ح�ب حقيقية يمكن أن 

تدفعك إل التفكري الجدي يف االرتباط واالستقرار وتأسيس عائلة 
صحياً: علي�ك اتباع نظام غذائي صحي، ومت�وازن ميلء بالعنارص 

التي يحتاج إليها الجسم يومياً ليحافظ عىل حيويته

مهنياً: قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتس�بب بها 
أحد الزمالء، وتسند إليك مسألة حلها، فتتوصل إل 

ذلك يف وقت قيايس وتلفت األنظار 
عاطفي�اً: يفرح�ك الرشي�ك باقراحاته، فيطم�ن بالك 
ويساعدك عىل تجاوز األمور التي كنت تخىش مجرّد ذكرها 

صحياً: تتلقى العالج الالزم يف الوقت املناس�ب، وتتخلص من 
بداية مرض كاد يسبب لك مشاكل صحية خطرة

مهني�اً: القمر املكتم�ل يف برج الع�ذراء يحريك ويضعك 
أمام خي�ار صعب، وتتذمر من اتهام�ات ظاملة وتتورط 

يف مسألة غامضة 
عاطفياً: يحاول الكث�ريون إرضاءك وتلبية رغباتك وخصوصاً 
الرشي�ك الذي يحم�ل إليك مفاجأة ترسك كثرياً ول�م تكن تتوقعها 
بهذا الحجم. حياً: تابع جيداً الربامج املهتمة بالش�أن الصحي ونفذ 
ما تقدمه من حلول للتخلص من بعض املش�اكل الصحية وال سيما 

القلق واالضطرابات النفسية.
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مهنياً: لقاءات وزيارات ويكون هذا اليوم ايجابياً وواعداً 
يعيد فتح صفحة جديدة مليئة بالفرص والنجاح 

والعائلي�ة  األوضاع العاطفي�ة  تك�ون  عاطفي�اً: 
ويك�ون  ال ُتن�ى،  وتعيش لحظ�ات  والش�خصية  ممي�زة 

القلب سعيداً
صحي�اً: نجاحك املهني يعود عليك بالفائ�دة الصحية وخصوصاً أن 
التوتر قد غاب عنك هذه الفرة، تابع القيام بنش�اطات بدنية حتى 

ال يصيبك الخمول

كلمات متقاطعة

1914 – الق�وات األملاني�ة تس�تويل ع�ىل 
مدينة أميني الفرنسية وذلك أثناء الحرب 

العاملية األول.
تص�در  األمريكي�ة  الحكوم�ة   –  1916
قانون جونز ال�ذي تعد فيه بمنح الفلبني 

استقاللها.
1916 – تركيا تعل�ن الحرب ضد رومانيا 

يف الحرب العاملية األول.
1918 – اشراكية متزمتة تحاول اغتيال 
الرئيس والزعيم السوفيتي فالديمري لينني 

وذلك لخيانته االشراكية.
1928 – إعالن تش�كيل حزب االس�تقالل 

الهندي.
1941 – ش�اه إيران رضا بهل�وي يتنازل 

عن العرش البنه محمد رضا بهلوي.
1944 – القوات الروسية تدخل العاصمة 

الرومانية بوخارست.
1944 – إعالن استقالل فيتنام الجنوبية.

1946 – الق�وات الربيطانية تنس�حب من 
سوريا ولبنان.

1949 – االتحاد السوفيتي يفجر أول قنبلة 
نووية له دون إعالن ذلك رسمياً.

1951 – الوالي�ات املتحدة والفلبني توقعان 
معاهدة دفاع مشرك.

1979 – إعص�ار ديفي�د ي�رب جزيرة 
دوميني�كا ويدمره�ا ويدمر م�زارع املوز 
الت�ي يرتك�ز عليه�ا االقتص�اد يف ه�ذه 

الدولة.

1982 – إطالق القمر الصناعي كوزموس 
1402- وكان يحمل مفاعل نووي يحتوي 
عىل 50 كغم يوارانيوم 235- وكان الهدف 
من إطالقه إلج�راء تجارب تتعلق بإجراء 
مناورات يف الفضاء لتغيري حجوم مدارات 

األقمار الصناعية وأشكالها.
1987 – القوات الفلبينية املوالية للرئيسة 
كورازون أكينو تفش�ل يف محاولة انقالب 

عسكري.
1993 – تدش�ني مس�جد الحس�ن الثاني 

بمدينة الدار البيضاء.
1997 – املس�لحون يف الجزائ�ر يذبحون 
48 يف معاليه بمقاطع�ة الجلفة ووهران 

والعاصمة الجزائرية.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
حله��ا وان��ت  عش��رتك  حت��ب  روح��ي 
حل��������ه��ا ان��ت  بي��دك  جتفه��ا  واذا 
حل��ه��ا وانت��ة  محبت��ك  ص��ارت  لغ��ز 
ال�����ي��ه تصي��ر  حت��ى  بس��اع  دحله��ا 
- - - -
من�����ا وان��ت  من��ك  احب��اب  ونصي��ر 
املن���ا وان��ت  ص��دك  ماعدن��ا  وام��ل 
ونتم��������ن��ى بش��وفك  نحل��م  ش��كد 
عل�ي�����ه تكط��ع  وبالوص��ل  ش��جاك 
- - - - -

اق��ام  وأج��ر  اكت��ب  ردت  ل��و  ش��وصفك 
فوَكاه��ن  ش��امه  ل������و  العس��ل  عالش��فه 
تف��������اح  مث������ل  الص��ارن  بخ��دودك  ل��و 
ش��محاهن صاح��ت  الس��مه  م��ن  وجنم��ه 
- - - - - -

م�ج��روح  ان��ي  يعن��ي  ج��رح  صاب��ك  اذا 
جروح��ي  جروح��ك  احن��ه  صرن��ه  واح��د 
محت����ار  م��ا  س��هله  احضن��ك  راي��د  واذا 
بروح�������ي اج��رح  كم��ت  كيف��ت  لذل��ك 

شخصيات من التاريخ

هـــــل تعلــــــم

مشاكل وحلول

من وارن بافيت؟ 

تعبت من التفكري باملاضي وإدماني على النت
) الهزيمة النفسية ( 

قصة وعربة

حدث يف مثل هذا اليوم
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ذهب فاّلح لجاره يطلب منه حبالً 
لكي يربط حماره أمام البيت .

أجابه الج�ار بأن�ه ال يملك حبالً 
ولكن أعطاه نصيحة وقال له :

»يمكنك أن تقوم بنفس الحركات 
حول عنق الحم�ار وتظاهر بأنك 

تربطه ولن يربح مكانه«
عمل الفاّلح بنصيحة الجار .. ويف 
صباح الغد وجد الفالح حماره يف 

مكانه تماماً.
ربىَّ�ط الفالح عىل حم�اره .. وأراد 
الذهاب به للحقل .. ولكن الحمار 

رفض التزحزح من مكانه !!
ح�اول الرجل بكل قوته أن يحرك 
الحمار ولكن دون جدوى .. حتى 
أص�اب الفاّلح الي�أس من تحرك 

الحمار.
فعاد الفالح للجار يطلب النصيحه 
.. فس�أله: »هل تظاهرت للحمار 

بأنك تحل رباطه ؟«
فرد علي�ه الفالح ب� اس�تغراب : 

»ليس هناك رباط«.
أجابه جاره : »هذا بالنس�بة إليك 
أما بالنس�بة إل الحم�ار فالحبل 

موجود«.

ع�اد الرج�ل وتظاهر بأن�ه يفك 
الحب�ل .. فتح�رك الحم�ار م�ع 

الفالح دون أدنى مقاومة !!.
 .. الحم�ار  ال تس�خر م�ن ه�ذا 
فالناس أيض�اً قد يكونون أرسى 
وهمي�ة  لقناع�ات  أو  لع�ادات 
أن  إال  عليه�م  وم�ا   .. تقيده�م 
يكتش�فوا الحب�ل الخف�ي ال�ذي 
يلتف ح�ول )عقولهم( ويمنعهم 
وتحقي�ق  لألم�ام  التق�دم  م�ن 

أحالمهم وطموحاتهم .
أي أمة ) تتمسك أجيالها بالعادات 
الحدي�ث  وتت�وارث  والتقالي�د 
عن الضع�ف والتخل�ف والخوف 
والفق�ر ( س�تبقى متأخرة حتى 

تفك حبلها الوهمي !!
تنه�ض  ان  تس�تطيع  وقته�ا 

وتميض من جديد..



اللبنانية، نانيس عجرم،  تألقت املغنية 
ألبانيا،  الذي أقيم يف  الغنائي  يف حفلها 
حيث نرشت عدة صور وفيديوهات من 
الفنان  أيًضا  به  شارك  والذي  حفلها، 
عجرم  نانيس  وخطفت  عالمة،  راغب 
األنظار حيث ارتدت فستان من اللون 
ريش،  من  قصة  مع  الفاتح  الوردي 
بسيط  نانيس  ولوك  الفستان  وبدي 
الحفل  عجرم  نانيس  للغاية.وأشعلت 
بأغانيها الجديدة ونرشت عىل حسابها 
من  فيديو  مقاطع  عدة  بإنستجرام 
املرسح،  عىل  لها  ولقطات  الحفل، 
أغاني  الحفل مجموعة من  وقدمت يف 
ألبومها الجديد “نانيس 10”، والتقطت 
عدة صور لها مع جمهورها يف الحفل 
األطفال  من  مجموعة  إىل  باإلضافة 
املرسح  عىل  معها  صعدوا  الذين 
باقة  وإهدائها  معها  الصور  اللتقاط 

من الورود.

أطلق�ت النجم�ة، مايا دي�اب، ديو غنائي�ا جديدا 
بعن�وان “حطايل روج” جمعه�ا بالفنان املرصي 
محم�ود الليث�ي، وذلك من خالل عرض البوس�ر 
التواص�ل  صفح�ات  ع�ر  باألغني�ة  الخ�اص 

االجتماعية الخاصة بمايا .
ويف ه�ذه األغني�ة تتأل�ق ماي�ا بالل�ون امل�رصي 
الش�عبي الذي اش�تهرت بتأديته يف أعمال سابقة 
حي�ث القى ديو “حط�ايل روج” تفاع�ل بني رواد 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي وعك�س إيجابي�ة 
وم�رح كبريين، بحيث يتمّي�ز ديو “حطايل روج” 
بكلم�ات وإيقاعات راقصة حماس�ية، تتحول إىل 

حوار رومانيس بني مايا ومحمود.
“حط�ايل روج” أغني�ة صيفية بامتي�از وهي من 
كلمات مالك ع�ادل وألحان محمود الليثي توزيع 
إس�الم ش�يب وإنتاج رشك�ة Craftmedia وهي 
األغني�ة األوىل من ألبوم ماي�ا املقبل بعنوان “أكثر 

ش�وية” والذي س�يكون باللهجة املرصية، حيث 
تعاون�ت في�ه مايا م�ع نخبة م�ن أملع الش�عراء 

وامللحنني واملوزعني.

نانسي عجرم تتلقى 
باقات الورد من 

األطفال على املسرح

مايا دياب تطرح “حطالي روج” على طريقة الديو!

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

األفعال  بردود  سعادتها  عن  رزق،  أمل  الفنانة،  أعربت 
املدق«  »زقاق  مرسحية  بحجم  ضخم  عمل  يف  وباملشاركة 
والتي  محفوظ،  نجيب  العاملي  األديب  رواية  عن  املأخوذة 
تعرض حالًيا عىل مرسح محمد عبد الوهاب يف اإلسكندرية.
وقالت أمل إنها تقدم يف املرسحية دور شوشو التي قدمته 
يعتر مخاطرة  واألمر  املدق«  »زقاق  فيلم  يف  سامية جمال 

كبرية، ولكن املقارنة يف صالح سامية عىل حد قولها .
سعيه  عىل  عبده  عادل  للمخرج  الشكر  أوجه  وأضافت 
يف  استغرقنا  الذي  باملفاجآت،  امليلء  العرض  هذا  وتقديم 
بروفاته حوايل 4 شهور، إذ إنه سهل كل األمور لفريق العمل، 

وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.
وأكدت الفنانة أمل رزق أنها تقدم من خالل املرسحية عدد 
عليها  وجديد  مختلف  بشكل  واألغاني  االستعراضات  من 

تماًما تتمنى أن تنال اإلعجاب.
بهاء  الفنان  من  كل  مع  بالتعاون  سعيدة  إنها  وقالت 
أفضل  عىل  أدوارهم  قدموا  الذى  العربي  وحسان  ثروت 
مرسحية  عمل  فريق  باقي  اىل  أيًضا  باإلضافة  مستوى 

»زقاق املدق« .

أيام قليلة تفصل عن مفاجأة خاصة تجمع هنا 
العربية  اململكة  الزاهد وزوجها أحمد فهمي يف 

السعودية.
يف  معاً  تجمعهما  التي  األوىل  املرة  هي  وهذه 
عرض مرسحي، وقد ذكر أن فهمي استقر عىل 
فكرة مرسحية جديدة لينضم إىل نجوم موسم 
بالفعل  بدأ  قد  الثنائي  وكان  القادم،  الرياض 
تمهيداً  فرة  قبل  للعمل  األوىل  بالتحضريات 
العربية  اململكة  يف  العام  نهاية  قبل  لعرضه 
القادم موعداً  أكتوبر  يكون  أن  السعودية، عىل 
مرسح  خشبة  عىل  العرض  النطالق  مبدئياً 

الرياض.
ومن املقرر أن يضم العرض بعض االستعراضات 
الغنائية التي ستجمع فهمي وهنا الزاهد ضمن 
تأليف أمري طعيمة وإخراج  األحداث، وهو من 
احمد الجندي ويشارك يف بطولته عدد كبري من 

نجوم الكوميديا.
وكان هناك الكثري من الشائعات عن حمل هنا 
الزاهد خالل الفرة املاضية، وهذا ما نفته تماماً 

اكتسبت  أنها  مؤكدة  الخاصة،  ترصيحاتها  يف 
بعض الكيلوغرامات وأنها تخضع لنظام ريايض 

خاص هذه الفرة الستعادة وزنها املثايل.
عمل  بطولة  عىل  تعاقدت  هنا  أن  علم  ذلك،  إىل 

املوسم  خارج  يكون  أن  عىل  جديد،  درامي 
الرمضاني، ونفى مصدر خاص أن يكون هناك 
»حلوة  الناجح  مسلسلها  من  جديداً  موسماً 

الدنيا سكر« خالل الفرة الحالية.

يسرا اللوزي تبدأ تصوير حكاية 
»بالورقة والقلم« من مسلسل »إال أنا«

أمل رزق: أقدم دور سامية مجال يف »زقاق املدق« 

هنا الزاهد وأمحد فهمي معاً على خشبة املسرح

علماء يتوصلون الكتشاف بروتين 
يحمي من “تصلب الشرايين”

)تيك توك( يحذف من منصته 
هاشتاغ “تحدي صناديق الحليب”

يعد تصلب الرشايني أحد األمراض املزمنة، املس�ؤولة عن تطور النوبات 
القلبي�ة والس�كتات الدماغي�ة، وبالتايل فهو الس�بب األكثر ش�يوًعا 
للوفاة يف جميع أنح�اء العالم.يحدث تصلب الرشايني يف املقام األول، 
بس�بب ترس�ب الكوليس�رول الضار، وتراكم الخالي�ا االلتهابية يف 
الج�دار الداخيل لألوعية، مما يؤدي الحًقا إىل تراكم لويحات تصلب 
الرشايني.وبحس�ب دراسة جديدة نرشت يف مجلة نيترش، اكتشف 
باحث�ون بس�ويرسا من جامعت�ي فيينا ول�وزان بالتع�اون مع 
زمالئهم من جامعة كامريدج بإنجلرا، أن الروتني الذي يسمى 
يوف�ر  أبري�ل”   -  A Prolacing Inducing Ligand ”APRIL“

حماية أساسية ضد تشكيل لويحات تصلب الرشايني.
باس�تخدام نماذج حيوانية، وجد الباحثون أن استئصال بروتني 
“أبريل” يؤدي إىل تفاقم تصلب الرشايني يف الفرئان، كما تمكنوا 
أيًضا من إظهار أن حقن األجس�ام املض�ادة املعادلة ل� “أبريل” 

يمن�ح الحماية من تصل�ب الرشايني.ويف هذا الس�ياق يقول 
املؤل�ف األول ديمي�روس تس�يانتوالس: “كان�ت فرضيتن�ا 
األصلي�ة هي أن قدرة “أبريل” ع�ىل تنظيم خصائص الخاليا 

الليمفاوي�ة البائية- التي تلعب دوًرا أساس�ًيا يف تصلب الرشايني 
- تحم�ي من تكوين لويحات تصلب الرشايني، لكن تبني أن هذه 

الفرضي�ة خاطئة. لذلك لجأنا إىل خاصية أخرى - أقل ش�هرة 
- غري مناعية ل� “أبريل ، وهي خاصية ارتباطه بما يس�مى 
بروت�ني )بريليكان(”.اكتش�ف املؤلف�ون أن “أبري�ل” يت�م 
إنتاجه بكميات كبرية بواس�طة الرشايني نفس�ها، وهناك 
يرتب�ط بروت�ني “بريلي�كان”، وهو جزيء كب�ري، ويعتر 
ج�زء ال يتجزأ من الطبقة الداخلية للرشايني.س�بق وثبت 
أن بروتني “بريليكان” يعزز ترس�ب الكوليس�رول الضار 
يف ج�دار األوعي�ة الدموية، لكن الدراس�ة الجدي�دة أثبتت 
أن بروت�ني “أبريل” تمكن من تقلي�ل بروتني “بريليكان”، 

وبالتايل منع تطور تصلب الرشايني يف الفرئان.

تناقل رواد مواقع التواصل االجتماع�ي مقاطع فيديو لتحدّي اجتياز “صناديق 
الحليب” عر مواقع التواصل االجتماعي األمريكية بش�كل كبري، واكتس�ب هذا 
التحدي ش�عبية رهيبة بني املتابعني.وتحدي اجتي�از “صناديق الحليب” أو كما 
أطل�ق عليه املتابعون اس�م “تش�الينج ميلك كري�ت”، هو تح�دي الصعود عىل 
صناديق الحليب الفارغة املنظمة عىل شكل هرمي يشبه الساللم، واالستمرار يف 
التوازن الجتياز الساللم من أول صندوق إىل آخره وحتى الجهة املقابلة والحصول 
عىل مبلغ من املال من املتفرجني.وحاول الكثري من املتابعني القيام بهذا التحدي 
لكن الكثري منهم فش�لوا يف إنج�ازه، حيث أظهرت مقاط�ع الفيديو فتاة تلبس 
الكع�ب العايل، وبطريقة ذكية مع الركيز املتواصل، اس�تطاعت كس�ب التحدي 
واجتياز الصناديق.وتس�ابق الكثري من الشباب للقيام بهذا التحدي عر مختلف 
الوالي�ات يف أمريكا، وحقق مش�اهدات عالية عىل مواق�ع التواصل االجتماعي.

 ”#milk crate challenge“ ولكن إدارة تطبيق “تيك توك” قامت بحذف هاشتاغ
ملا له من خطورة عىل األشخاص، محذرة من تداعيات مخاطر إنجاز هذا التحدي 

عىل العظام بعد السقوط املفاجئ من املكان العايل للصندوق.

 أظه�ر لق�اح جديد ض�د كورونا 
طورت�ه رشك�ة “تشونغتش�ينغ 
للمنتج�ات  الصيني�ة  زيف�ي” 
الحيوية، فعالية بنسبة 81.76% 
ضد اإلصابات الش�ديدة بكوفيد-
19، ما يع�زز جهود البالد لتلقيح 

كل سكانها.
وذكرت وكال�ة “بلومرغ” لألنباء 
املرحل�ة  أن  الرشك�ة  ع�ن  نق�ال 
األخ�رية م�ن التج�ارب الرسيرية 
 ”2001 إف  “زد  املس�مى  للق�اح 
أظه�رت كفاءة بنس�بة 92.93% 
ضد س�اللة ألف�ا ونحو %78 ضد 

دلتا الشديدة العدوى.
ولم تكش�ف الرشكة م�ا إذا كانت 

ه�ذه النس�ب للح�االت الش�ديدة 
أم ل�كل اإلصاب�ات ذات األعراض 

وبينها اإلصابات الخفيفة.
وأضافت الرشكة أنه لم يدخل أي 
من األشخاص الذين تلقوا الجرعة 

الرعاية املركزة أو توفوا.
وتستند النتائج عىل تحليل مؤقت 
ل�221 إصابة يف الدراسة اشتملت 

عىل 28 ألفا و500 شخص.
يش�ار إىل أن لق�اح “زيف�ي” هو 
الخامس الذي يطور داخل الصني 
بالتع�اون مع معه�د علم األحياء 
الدقيق�ة يف األكاديمي�ة الصيني�ة 
للعلوم، وهو أع�ىل هيئة لألبحاث 

العلمية يف البالد.

أزال “يوتيوب” مليون فيديو تحمل معلومات مضللة خطرية 
عن كورونا منذ فراير/ شباط 2020، حيث يدعي معظمها 

أن الوباء مجرد خدعة عالوة عىل الرويج لعالجات خاطئة.
وج�اءت هذه الخطوة إثر اتهام ش�بكات التواصل االجتماعي 
باملساهمة يف انتشار أفكار مضللة حول كوفيد 19 واللقاحات.

ورغم ذلك س�هلت املنصة انتش�ار قدر كبري من األكاذيب حول 
الجائح�ة، آخرها يف ش�هر مايو املايض حني ن�رش مقطع مثري 

للجدل ض�د التلقيح بعن�وان “Plandemic” ش�وهد أكثر من 7 
مالي�ني مرة قب�ل إزالته.وقال ني�ل موهان كبري مس�ؤويل رئيس 

اإلنت�اج يف “يوتي�وب” يف بي�ان: “نزيل ما يقرب م�ن 10 ماليني 
مقطع فيديو ينتهك قواعدنا كل 3 أش�هر ومعظمها ال يصل 

حتى إىل عرشة مشاهدات”.
وبينم�ا يرى نيل ماه�ون أن املنصة تتعام�ل بحزم مع 

األكاذي�ب مقلال من نس�بة املحتوى الس�يئ مقارنة 
بمحتوى املنصة بش�كل عام، يقول يف الوقت ذاته: 
“انتقلت املعلومات املضللة املنش�ورة باملنصة من 

العالم اإلفرايض إىل الواقعي!”.

لقاح صيني جديد فعاليته بنسبة 
82 % ضد كورونا

“يوتيوب” يحذف مليون مقطع 
فيديو مضلل وخطير عن كورونا

  

تغريدات

البابا فرنسيس

سهير القيسي

ــارب املؤملة  ــا نتعلم من خالل التج ــن قال أنن م
فقط.. 

ــاة من خالل  ــم دروس احلي ــاذا لو نوينا تعل  م
التجارب السعيده ؟ 

ــاح واألمل كأمر  ــن باعنا فكرة الصراع والكف  م
حتمي للنجاح يف احلياة ؟

 يف إجنيل اليوم حيّذرنا يسوع من خطر تديُّن 
املظاهر: الظهور بشكل جيد يف اخلارج، وإهمال 
ــد تصرفات  ــوع ال يري ــة القلب. إنَّ يس تنقي
ــد اإلميان إىل  ــا يريد أن يعي ــة، وإمن خارجي

حموره، هو يريد إميانًا يصل إىل القلب.

جناح مؤمتر بغداد

منمنمات 

الكاظمي بلغ الكمال او شارف 
والسييس وصل التمام او قارب

فقد كانا درر وقرر وغرر للمؤتمر 
نرشا بريق الخري ألبناء الرافدين

ورفعا راية املستقبل الٔهل النهرين
الدبلوماسية  وقواعد  الدويل،  القانون  معايري  نجاحه  فاق  مؤتمر 
هو  ما  كل  ومن قطوف  وطني  هو  ما  كل  اريج  من  فكان  الدولية 
العراقي من  الشعب  اىل  الخاصة  برسالته  السييس  عراقي، وتمكن 

الوصول اىل املكان األزكى واملوقع االعىل يف هذا املؤتمر.
هذا واحتضنت العاصمة بغداد، اول امس السبت، مؤتمرا للتعاون 

والرشاكة بمشاركة 9 دول ومنظمات دولية.
وصدر البيان الختامي الجتماع مؤتمر بغداد.

وجاء النص الكامل للبيان الختامي: 
اب   ٢٨ يف  والرشاكة  للتعاون  بغداد  مؤتمر  يف  املشاركون  اجتمع 
العراق والتباحث بشأن  الزعماء والقادة لدعم  ٢٠٢١ عىل مستوى 

التحديات والقضايا املشركة واالفاق املستقبلية.
وأعرب املشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق 
املنطقة  دول  وقادة  زعماء  بمشاركة  املؤتمر  هذا  ورعاية  بعقد 
وشعبا،  حكومة  العراق  جانب  اىل  وقوفهم  عن  وعروا  والصديقة، 
وبالشكل  والدولية  االقليمية  الجهود  توحيد  رضورة  عىل  وشددوا 
ثمن  بدوره  وامنها.  املنطقة  استقرار  عىل  ايجابا  ينعكس  الذي 
لعقد  الفرنسية  الجمهورية  لعبته  الذي  التنسيقي  الدور  العراق 

وحضور هذا املؤتمر ومشاركتها الفاعلة فيه.
ورحب املشاركون بالجهود الدبلوماسية العراقية الحثيثة للوصول 
سبيل  يف  والدويل  االقليمي  املحيطني  مع  املشركات  من  ارضية  اىل 
الحوار  وتبني  واالمنية  واالقتصادية  السياسية  الرشاكات  تعزيز 
وان  املشركة،  املصالح  اساس  عىل  التفاهمات  وترسيخ  البّناء 
احتضان بغداد لهذا املؤتمر دليل واضح عىل اعتماد العراق سياسة 

التوازن والتعاون االيجابي يف عالقاته الخارجية.
تعزيز  يف  العراقية  الحكومة  لجهود  دعمهم  املشاركون  وجدد 
االنتخابات  واجراء  الدستورية  لآلليات  وفقا  الدولة  مؤسسات 
النيابية املمثلة للشعب العراقي ودعم جهود العراق يف طلب الرقابة 

الدولية لضمان نزاهة وشفافية عملية االقراع املرتقبة.
وأقر املشاركون بأن املنطقة تواجه تحديات مشركة تقتيض تعامل 
املتبادلة  واملصالح  املشرك  التعاون  اساس  عىل  معها  االقليم  دول 
ووفقا ملبادئ حسن الجوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 

واحرام السيادة الوطنية.
كما أثنى املشاركون عىل جهود العراق وتضحياته الكبرية يف حربه 
عىل االرهاب بمساعدة التحالف الدويل واالشقاء واالصدقاء لتحقيق 
االنتصار، ورحبوا بتطور قدرات العراق العسكرية واالمنية بالشكل 
الذي يسهم يف تكريس وتعزيز االمن يف املنطقة، مجددين رفضهم 

لكل انواع واشكال االرهاب والفكر املتطرف.
وثمن املجتمعون جهود الحكومة العراقية يف إطار تحقيق االصالح 
تقيض  ايجابية  رسائل  توجيه  يؤمن  الذي  بالشكل  االقتصادي 
بتشجيع االستثمار يف مختلف القطاعات ويعود بالنفع عىل الجميع 
املستدامة  التنمية  عملية  ويعزز  مناسبة  اقتصادية  بيئة  ويخلق 

وخلق فرص العمل.
وأكد املشاركون عىل دعم جهود حكومة جمهورية العراق يف اعادة 
القطاع  التحتية وتعزيز دور  البنى  الخدمات ودعم  االعمار وتوفري 
وضمان  النازحني  ملف  مع  التعامل  يف  جهودها  وكذلك  الخاص، 

العودة الطوعية الكريمة اىل مناطقهم بعد طّي صفحة االرهاب.
وشدد املشاركون عىل رضورة استمرار التعاون يف مواجهة جائحة 
الناجحة  التجارب  فايروس كورونا من خالل تبادل الخرات ونقل 
بشأن آليات التطعيم ودعم القطاعات الصحية وبناء تعاون فاعل 
واالجتماعية  الصحية  وتأثرياته  املشرك  التحدي  هذا  ملواجهة 

واالقتصادية الكبرية.
كما تم االتفاق عىل رضورة تعزيز الجهود مع العراق للتعامل مع 
وفق  الحراري  واالحتباس  املناخي  التغيري  عن  الناجمة  التحديات 

االتفاقات الدولية ذات الصلة.
الفاعل  الحضور  لهذا  وتقديره  امتنانه  عن  العراق  عّر  بدوره، 
واملنظمات  الخارجية  ووزراء  والصديقة  الشقيقة  الدول  قادة  من 
يف  واملراقبة  املشاركة  الدبلوماسية  والبعثات  والدولية  االقليمية 

مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة.
وقرر املجتمع�ون تش��كيل لجنة متابعة م��ن وزارات الخارجية 
للم�ؤتمر،  دوری�ة  اجتماعات  إىل  لإلع�داد  املشاركة  الدول  من 
وملناقش�ة املرشوعات االسراتيجية االقتصادية واالستثمارية التي 

عرضها العراق.
الحضور  له�ذا  وتق��ديره  امتنان��ه  ع��ن  الع�راق  وع��ّر 
الفاع�ل م��ن قادة الدول الشقيقة والص�دیقة ووزراء الخارجي�ة 
املشاركة  الدبلوماس�یة  والبعثات  والدولی�ة  اإلقليمی�ة  واملنظمات 

واملراقبة يف مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة.

طارق حرب

بدأت   
الفنانة يرسا اللوزي 
»بالورقة  حكاية  مشاهد  تصوير 
»إال  مسلسل  حكايات  ضمن  والقلم« 
أنا«، ويشاركها البطولة؛ عماد رشاد، نور 
الشينة  الجندي،  حسام  الطيب،  عيل  محمد، 
ياسمني  الداىل،  صالح  أرشف،  الله  عبد  الشني، 
يارس  الشنواني،  ريهام  رشدي،  رشاد  سمري، 
سيناريو  الفخراني،  يرسى  فكرة  الرفاعي، 
السعد  أبو  ومحمد  جمال  أمني  وحوار 
ورشيف يرسى، إخراج محمد بكري ومن 

.  DMC املقرر عرضها عىل شاشة
من ناحية أخرى، انتهت الفنانة سهر 
حكاية  أحداث  تصوير  من  الصايغ 
املوسم  حكايات  أوىل  عز«  »بيت 
أنا«،  »إال  مسلسل  من  الثاني 
الحكاية  بهذه  سهر  وتخوض 

ومن  التليفزيونية،  الدراما  يف  املطلقة  بطوالتها  أوىل 
املقرر انطالق عرض أوىل حلقات الحكاية خالل األيام 
القليلة املقبلة عىل قناتي dmc و dmc دراما ومنصة 

.watch it
رشدي  الصايغ،  سهر  بطولة  عز«  »بيت  حكاية 
سلوي  الطوخي،  صفاء  السقا،  عصام  الشامي، 
هاجر  نبيل،  تامر  مغاوري،  سامي  عيل،  محمد 

الرشنوبي وتدور األحداث يف إطار اجتماعي عائيل.
وعرض  الفخراني،  يرسى  فكرة  أنا«  »إال  مسلسل 
العام املايض يف ٨   DMC املوسم األول منه عىل قناة 
حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج 
مختلف يف ١٠ حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبريا مع 
الجمهور، واعتمد عىل حكايات مستوحاة من قصص 
وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي 

تهم املرأة واملوجودة دائماُ يف املجتمع املرصي.
مسلسل  بطولة  قدمت  الصايغ  سهر  أن  يذكر 
جمال  مع  املايض،  رمضان  شهر  يف  »الطاووس« 
رانيا  سليم،  فؤاد  أحمد  أيوب،  سميحة  سليمان، 
عابد  عليش،  خالد  فاخر،  هالة  ياسني،  محمود 
من  آخر  وعدد  الزاهد،  وفرح  نصار،  مها  عناني، 
الدليل،  كريم  وحوار  وسيناريو  الشباب،  الفنانني 
وإخراج  ناير،  محمد  املؤلف  الكتابة  عىل  وإرشاف 

رؤوف عبد العزيز.

 بمج�رد ظهورها تس�تطيع أن تثري 
يوس�ف،  راني�ا  الج�دل حوله�ا، 

التي عادت أخرياً م�ن إجازتها 
لتس�تأنف نشاطها  الصيفية 
الفني كان اس�مها يحتل 
التواصل  وسائل  ترند 
قب�ل  االجتماع�ي 

بمج�رد  أي�ام 
ه�ا  نرش

فيديو خاص 
برفق�ة  له�ا 

الراقص�ات،  اح�دى 
بل�وك  راني�ا  ب�دت  حي�ث 
هن�اك  ان  وعل�م  جدي�د.. 
خطوة جديدة تقودها رانيا 
يوسف خالل الفرة القادمة 
بعيداً عن كامريات التصوير .

وبع�د عودتها م�ن الخارج، 
وافق�ت رانيا يوس�ف عىل 
التعاقد مع إحدى أش�هر 

عي�ادات التجمي�ل يف منطق�ة مرص 
الجديدة لحمل�ة إعالنية ضخمة 
عر صفحات السوشيال ميديا 
 body make( تح�ت عن�وان 

. over
وبدأت رانيا يوس�ف تصوير 
الحمل�ة قب�ل أيام، ع�ىل أن 
العيادة  ُتعرض عر صفحات 

الرسمية خالل أيام.
وي�ردد أن رانيا حصلت عىل أجر 
عال نظري قبولها ه�ذه الحملة التي 
تقدمها ألول مره يف مس�ريتها الفنية، فيما 
أثارت جدالً واسعاً قبل أيام بعد نرش فيديو رقص 
لها يجمعها بالراقصة جوهرة يف إحدى املناسبات 

الخاصة.
ع�ىل صعي�د آخ�ر، تص�ور راني�ا يوس�ف حالياً 
الجدي�د  املسلس�ل  أح�داث  ضم�ن  مش�اهدها 
“املمالي�ك”، واملق�رر أن ينتم�ي لنوعي�ة الدراما 
الطويلة ويش�ارك يف بطولت�ه بيومي فؤاد وفيدرا 

ومجموعة من النجوم .

رانيا يوسف ترّوج للتجميل


