
بغداد/ الزوراء:
اكدت اللجنة املالية النيابية اس�تحالة 
اق�رار موازن�ة الع�ام املقب�ل بس�بب 
انتهاء الدورة النيابي�ة الحالية، مبينة 
ترصي�ف  اىل  س�تتحول  الحكوم�ة  ان 
اعم�ال وال يحق لها تقديم أي مرشوع 
قانون. وفيما اوضحت اللجنة اس�باب 
تأجيل النظ�ر بالطعن يف بعض فقرات 
املوازن�ة، لفت�ت اىل ان املوض�وع يجب 
ان يحس�م ب�ن وزارة املالي�ة ومجلس 
ال�وزراء، حي�ث تس�بب ذل�ك بتأجي�ل 
املحكم�ة  بالطع�ن م�ن قب�ل  النظ�ر 
االتحادية.وق�ال مق�رر اللجن�ة املالية 
النيابي�ة، احمد الصفار، امس الثالثاء، 
يف ترصيح صحف�ي: إن “الترصيحات 

بشأن اقرار املوازنة للعام املقبل 2022 
هي سياس�ية وال تتع�دى الحديث عن 
ان  الحكومي�ة “.واض�اف  االنج�ازات 
” تقدي�م املوازن�ة اىل الربمل�ان بحاجة 
اىل ع�دة اش�هر مقبلة، وحينها س�يتم 
تحوي�ل الحكوم�ة اىل ترصي�ف اعمال 
وفقا للقانون بعد االنتخابات، وال يحق 
له�ا تقدي�م أي م�رشوع اىل الربملان”.

وأوض�ح الصف�ار ان “املوازن�ة تعن�ي 
خطط وسياسة الحكومة للعام املقبل 
يف مج�ال االقتصاد واالس�تثمار وادارة 
الب�الد، ما يعني ان الحكومة س�تكون 
غ�ر موج�ودة وال حت�ى الربمل�ان م�ا 

يستلزم التمهل ملا بعد االنتخابات”.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد املتحدث باس�م القائ�د العام للقوات 
الق�وات  أن  رس�ول،  يحي�ى  املس�لحة، 
العراقي�ة جاهزة لحماي�ة وتأمن البالد 
م�ن أي مخاط�ر، بعد انس�حاب القوات 
القتالي�ة األمريكي�ة م�ن الع�راق نهاية 
الع�ام الجاري.وق�ال رس�ول يف ترصيح 
صحف�ي ردا عىل س�ؤال حول مس�توى 
جاهزي�ة الق�وات مع اقرتاب انس�حاب 
القوات األمركية من البالد: “إن القوات 
العراقية البطلة التي حققت النرص عىل 
عصاب�ات داع�ش )اإلرهاب�ي املحظور 
يف روس�يا( وأنهت اآللة العس�كرية لهذا 

التنظي�م اإلرهاب�ي ق�ادرة ع�ىل حماية 
الع�راق وش�عب العراق وه�ي جاهزة”.
وح�ول العملي�ة األمنية العراقي�ة، التي 
انطلق�ت ام�س الثالث�اء ع�ىل الرشيط 
الحدودي مع س�وريا، أوضح رسول: أن 
العملي�ة تأتي ملتابعة ومالحقة العنارص 
اإلرهابي�ة وتأم�ن الرشي�ط الحدودي.
وأضاف رس�ول أن “الغاي�ة من العملية 
ع�دم ترك ه�ذه املناطق فارغ�ة وإجراء 
عمليات بحث وتفتيش”.وأطلقت قوات 
ح�رس الحدود العراقي�ة، امس الثالثاء، 
عملية أمنية ع�ىل الرشيط الحدودي مع 

سوريا.

بغداد/ الزوراء:
استعادت دائرة عقارات الدولة 455 عقارا 
ت�م التج�اوز عليها م�ن مختل�ف الجهات 
ودائ�رة  النزاه�ة  هيئ�ة  م�ع  بالتنس�يق 
التس�جيل العقاري، مؤكدة إعدادها خطة 
الس�تعادة جميع العق�ارات التابعة للدولة 
م�ن املتجاوزين عليها.وق�ال مدير الدائرة، 

حسن سلمان املكوطر، يف ترصيح صحفي: 
إن “دائ�رة التس�جيل العق�اري هي الجهة 
التي تتوىل تس�جيل عموم العقارات ومنها 
العق�ارات العائ�دة للدول�ة، إذ تم تش�كيل 
لجنة مش�رتكة مع الدائ�رة املذكورة لتتوىل 

حرص العقارات العائدة لوزارة املالية”.

الزوراء/مصطفى العتابي :
أعلن مجلس القضاء األعىل، امس الثالثاء، 
تشكيل فريق تحقيق لرصد محاوالت تزوير 
االنتخاب�ات، فيم�ا اك�دت اللجن�ة االمنية 
العلي�ا لالنتخابات اتخاذ اج�راءات لتامن 
املرش�حن.وذكر بي�ان للمرك�ز اإلعالم�ي 
يف مجل�س القض�اء تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 
“املجلس ش�كل فريَق عم�ٍل يضّم عدداً من 
القضائين،  التحقي�ق واملحقق�ن  قض�اة 
وبالتع�اون م�ع الجه�ات األمني�ة التابعة 

للسلطة التنفيذية، لرصد محاوالت البعض 
بتزوير االنتخابات والتالعب بإرادة الناخبن 
أن  االنتخابات”.وأض�اف  بطاق�ات  ورشاء 
“الفري�ق ب�ارش بمهاّمه، حي�ث تم توقيف 
ع�دٍد من املتهمن الج�اري التحقيق معهم 
حالياً”.وح�ذر مجلس القضاء وفقاً للبيان 
“كلَّ من تسّول له نفسه التفكر باستخدام 
الوس�ائل املخالف�ة للقان�ون يف االنتخابات 
الترشيعي�ة القادمة، إذ س�وف ُتَتخذ أش�د 
اإلجراءات القانوني�ة بحق من يرتكب هذه 

الجريمة”.ويف س�ياق اخر، كش�فت اللجنة 
االمنية العلي�ا لالنتخابات، ام�س الثالثاء، 
عن اجراءات لتأمن املرش�حن.وذكر بيان 
للجنة االمني�ة: انه “اس�تكماالً لإلجراءات 
الت�ي اتخذته�ا اللجنة االمني�ة لالنتخابات 
والتي تهدف اىل انجاح العملية الديمقراطية 
وإكم�ال اجراءات اقامته�ا يف ترشين االول 
املقب�ل ع�ىل اتم وج�ه وم�ن اج�ل حماية 
القادمة  املرش�حن لالنتخاب�ات  وس�المة 
وتأمن مساكنهم ومقرات عملهم، اصدرت 

اللجنة أوامرها اىل االجه�زة االمنية املعنية 
ما يمه�د لقيام اللجان االمني�ة الفرعية يف 
املحافظات كافة ملتابعة ملرش�حن وإعداد 
وعناوينه�م  بأس�مائهم  كام�ل  موق�ف 
وتفاصي�ل اخرى لغ�رض التش�اور معهم 
للوص�ول اىل افض�ل الط�رق الت�ي تؤم�ن 
س�المتهم م�ن الناحي�ة االمنية”.واضاف 
ان “اللجن�ة وجه�ت آمر قاطع املس�ؤولية 
يف املنطقة س�واء يف محل س�كن املرشح او 
مكان عمله لتقديم االسناد للمرشحن عند 

الحاج�ة او اخبار االجه�زة االمنية عن اي 
معلومات تهدد س�المة املرش�ح وعائلته”، 
مش�را اىل ان “التوجيهات ش�ملت بأهمية 
حماية التجمعات واالحتف�االت االنتخابية 
للمرش�حن بعد التنسيق مع رئيس اللجنة 
الفرعي�ة يف كل محافظة”.واك�د  االمني�ة 
عىل “تفعيل الجهد االس�تخباري للقطعات 
االمني�ة املعنية لجم�ع املعلومات والتحري 
بش�أن التهدي�دات الحقيقي�ة للمرش�حن 

التخاذ اجراءات الحماية املناسبة لهم”.

الزوراء/ حسن فالح:
طال�ب متقاع�دون الحكوم�ة بالنظ�ر إليه�م 
وزي�ادة رواتبه�م يف ظل غالء املعيش�ة وارتفاع 
اس�عار امل�واد الغذائي�ة والخدمات يف االس�واق 
املحلي�ة نتيجة خف�ض قيمة الدين�ار العراقي، 

وفيما كش�فت اللجنة املالية عن مساٍع لتعديل 
قانون التقاعد، اش�ارت اىل ان مق�رتح التعديل 
لم يصل حت�ى اآلن اىل مجلس النواب.وقال احد 
املتقاعدين يف حديث ل�«الزوراء«: انه منذ تطبيق 
قرار رفع سعر رصف الدوالر يف االسواق املحلية 

اصبح�ت روات�ب املتقاعدي�ن بال قيم�ة، حيث 
هناك غالء فاحش يف االس�واق وارتفاع اس�عار 
امل�واد الغذائية والخدم�ات اىل الضعف، ما جعل 
املواطنن لي�س باس�تطاعتهم مقاومة الغالء.

واضاف: ان اغلب املتقاعدين هم من كبار السن 

وم�رىض ولديهم عوائ�ل كب�رة يعيلونها. الفتا 
اىل: ان الرات�ب انخفضت قيمت�ه يف ظل االرتفاع 
الكبر باألس�عار مما جعله ال يس�د ثمن الدواء 

ومراجعة االطباء.

واشنطن/ كابل/ الزوراء:
أعل�ن الرئي�س األمريكي، ج�و بايدن، يف 
س�اعة متأخرة االثن�ن، انته�اء الحرب 
األمريكي�ة يف أفغانس�تان بعد انس�حاب 
آخ�ر جن�دي للواليات املتح�دة من مطار 
كابول، وفيما قال املتحدث باس�م حركة 

طالب�ان، محم�د نعي�م: إن آخ�ر جندي 
أمريك�ي غادر مطار كاب�ول، مضيفا أن 
»أفغانس�تان نالت اس�تقاللها الكامل«، 
دم�ر الجي�ش االمريك�ي 73 طائرة و70 
عرب�ة مصفح�ة مض�ادة لأللغ�ام و27 
مدرعة هامف�ي وتدم�ر منظومة دفاع 

صاروخي »CRAM«يف مطار كابل. 
وبذلك يعلن الرئيس األمريكي طي صفحة 
20 عام�ا من الحرب م�ع حركة طالبان 
وتنظيم القاعدة )املحظورين يف روس�يا( 
يف أعق�اب هجم�ات 11 س�بتمرب/أيلول 
2001 ع�ىل أمريكا.وق�ال باي�دن صادر 

بعد س�اعات من إتمام الجيش األمريكي 
انس�حابه م�ن أفغانس�تان، »خ�الل 17 
يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكرب عملية 
إجالء ش�هدها التاريخ األمريكي.. قواتنا 
نفذت عمليات اإلجالء بشجاعة وحرفية 
وع�زم ال مثي�ل لها«.وأض�اف الرئي�س 

األمريك�ي »اآلن وجودنا العس�كري عىل 
مدى 20 عاما يف أفغانس�تان قد انتهى«.
وأك�د باي�دن: أن العالم س�يحمل حركة 
طالبان مس�ؤولية تعهده�ا بتوفر ممر 

آمن ملن يريدون مغادرة أفغانستان.

متقاعدون يطالبون عرب             بزيادة رواتبهم وجلنة نيابية تكشف عن مساٍع 
لتعديل قانون التقاعد

طالبان تعلن استقالل البالد الكامل بعد انسحاب آخر جندي أمريكي وطي صفحة 20 عاماً من احلرب 
اجليش األمريكي يدمر طائراته ومدرعاته قبل مغادرة كابل.. وبايدن يعلن انتهاء احلرب

أبو ظبي/ متابعة الزوراء:
أصدر صاحب الس�مو، الش�يخ خليفة بن زايد 
آل نهي�ان، رئي�س دول�ة اإلم�ارات، مرس�وما 
اتحاديا بشأن مس�اءلة الوزراء وكبار موظفي 
االتحاد، وذلك عما يق�ع منهم من أفعال يف أداء 
وظائفه�م الرس�مية.وكان الش�يخ محم�د بن 
راش�د آل مكتوم، نائ�ب رئيس دول�ة اإلمارات، 
رئي�س مجلس ال�وزراء حاك�م دبي، ق�د أعلن 
اعتماد قانون ملس�اءلة الوزراء وكبار املوظفن 
يف دولة اإلمارات.وقال الش�يخ محمد بن راشد: 
“يف إطار تعزيز الش�فافية والرقابة واملس�اءلة 
يف حكوم�ة دولة اإلم�ارات، اعتم�د أخي رئيس 
الدولة اليوم مرس�وما بقانون بش�أن مساءلة 
الوزراء وكبار موظفي االتحاد”.ويأتي املرسوم 
يف ضوء الجهود الحكومي�ة يف اإلمارات لتطوير 
القوانن واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز 

الشفافية والنزاهة وسيادة القانون يف الحكومة 
االتحادية.وح�دد املرس�وم ضمن بن�وده آليات 
تلق�ي الش�كاوى والبالغ�ات ضد أي م�ن كبار 
املس�ؤولن والتي سيتم تلقيها من خالل النيابة 
العام�ة للنظر فيها واتخاذ ال�الزم قبل إحالتها 
للتحقيق.وحدد املرس�وم أيض�ا اإلجراءات التي 
س�يتم اتخاذه�ا يف ح�ال ثبوت صح�ة الوقائع 
والب�دء بالتحقي�ق، والتي تش�مل إص�دار قرار 
بمنع الوزير أو املس�ؤول من الس�فر أو تجميد 
أمواله أو أم�وال زوجه و أوالده القرص أو منعه 
م�ن الت�رصف فيه�ا كله�ا أو بعضها.وتضمن 
املرسوم عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها 
عىل املس�ؤول يف حال ثبوت التهم و التي تشمل 
اللوم أو اإلحالة إىل املعاش أو العزل من الوظيفة 
أو العزل م�ن الوظيفة مع الحرمان من املعاش 

أو املكافأة يف حدود الربع.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكد الس�فر اإليراني يف العراق، إيرج مسجدي، أن بالده 
تعت�زم عقد جول�ة جديدة م�ن محادثاتها م�ع اململكة 
العربية الس�عودية يف بغداد.ونقلت وكال�ة أنباء الطلبة 
اإليراني�ة )إس�نا( عن قول مس�جدي، خالل مش�اركته 
يف “ملتق�ى الرافدي�ن للح�وار”، ام�س الثالث�اء: “م�ن 
خ�الل تع�اون الحكومة العراقي�ة عقدنا ث�الث جوالت 
من املباحثات مع الس�عودية يف بغداد، وس�تعقد الجولة 
الرابعة بعد تش�كيل الحكومة اإليرانية الجديدة”.وتابع 
الدبلومايس: “إيران دولة عظمى ومتحرضة ومس�تعدة 
ألي نوع من الحوار نحو السالم والصداقة مع الدول بما 
يف ذلك الس�عودية. وقد أعلنت إيران اس�تعدادها للحوار 

والس�الم وتمد يدها ملس�اعدة دول الج�وار واملنطقة”. 
ويف ماي�و امل�ايض، أكدت إي�ران علنا للم�رة األوىل إجراء 
محادث�ات م�ع الس�عودية، قائلة إنها س�تبذل قصارى 
جهده�ا لتس�وية القضايا ب�ن البلدي�ن اللذي�ن قطعا 
العالق�ات الدبلوماس�ية ع�ام 2016.ومنذ ذل�ك اإلعالن 
انتخب إبراهيم رئييس رئيس�ا جديدا إليران وأدى اليمن 
يف الخامس من أغسطس الجاري.. ويوم األربعاء املايض 
أقر الربملان اإليراني جميع مرشحي رئيس الدولة الجديد 
للمناص�ب الوزارية باس�تثناء أحد املرش�حن.يذكر أن 
إعالن خط�ط املحادثات الجديدة ب�ن طهران والرياض 
جاء بعد أيام من عقد قمة إقليمية يف بغداد للمس�اهمة 

يف تخفيف حدة التوتر بن جران العراق.

رئيس هيئة املنافذ احلدودية لـ            : إيراداتنا خالل النصف األول من العام احلالي بلغت حنو 578 مليار دينار
أكد أن الصحفيني واإلعالميني هلم دور كبري يف إيصال صوت اهليئة إىل املراقبني كافة

لدينا 21 منفذا حدوديا ومنافذ إقليم كردستان خارج سيطرة احلكومة االحتادية

كتب مدير التحرير:
كش�َف رئيس هيئة املناف�ذ الحدودية 
الل�واء الدكت�ور عم�ر الوائ�ي الواقع 
الحقيق�ي لعم�ل املناف�ذ الحدودي�ة، 
وحجم االيرادات لالعوام 2019 و2020 
والنصف االول من 2021، وفيما اكد ان 
منافذ اقليم كردس�تان ما زالت خارج 
س�يطرة الحكومة االتحادية، اشار اىل 
ان مل�ف االدوي�ة البرشي�ة من اخطر 
امللفات وتم ضبط 23 شاحنة مخالفة 
للضواب�ط بقيمة 23 مليار دينار يف ام 
قرص الشمايل، واشاد بدور الصحفين 
واالعالمين  الكب�ر يف العراق بايصال 

صوتنا اىل كل املراقبن. 
وقال رئيس هيئ�ة املنافذ الحدودية يف 
حوار موس�ع مع صحيف�ة “الزوراء” 
الت�ي تص�در ع�ن نقاب�ة الصحفين 
العراقي�ن: اذا أردن�ا أخذ ع�دد املنافذ 
عدا اقليم كردس�تان، فلدينا 21 منفذا 
حدودي�ا، 6 منه�ا موان�ئ بحرية و 4 
مناف�ذ جوي�ة و 11 منفذا بري�ا، عدا 
مناف�ذ االقلي�م واملنافذ الربي�ة، ففي 
البرصة لدينا مع ايران منفذ الشالمجة 
والش�يب، ومنفذ زرباطية عىل واسط 
والش�يب ع�ىل ميس�ان، وايض�ا لدينا 
منفذ منديل واملنذرية مع ايران يف دياىل 
ولدينا عىل نينوى منفذ ربيعة لحدودنا 
مع س�وريا ولدينا ايض�ا منفذ القائم 
ومنف�ذ الولي�د، ومنفذ، ولدين�ا ايضا 
منف�ذ طريبيل ع�ىل اململك�ة االردنية 

الهاشمية ولدينا ايضا منفذ عرعر مع 
الس�عودية، ولدينا م�ع الكويت منفذ 
صفوان. موضح�ا: أن املنافذ البحرية 
جميعه�ا يف الب�رصة وه�ي مين�اء ام 
ق�رص الش�مايل والجنوبي واالوس�ط 
ولدينا ايضا ميناء املعقل وخور الزبر 
ومنفذ ميناء ابو فلوس، وفيما يخص 

املط�ارات فلدين�ا منف�ذ مط�ار بغداد 
والنج�ف والب�رصة والنارصية، وهي 
خاضعة لسيطرة الحكومة االتحادية، 
ام�ا فيما يخص مناف�ذ االقليم فلدينا 
اربع�ة مناف�ذ مع�رتف به�ا م�ن قبل 
الحكوم�ة االتحادية وه�ي  )ابراهيم 
الخلي�ل – حاج عم�ران – برويز خان 

– باش�ماخ( ، باالضاف�ة اىل منفذي�ن 
جوين وهما منفذ مطار اربيل ومطار 
الس�ليمانية .اما املناف�ذ االخرى فهي 
خمسة غر رسمية بالنسبة كحكومة 
اتحادي�ة، ول�دى االقلي�م مط�اران يف 
السليمانية واربيل وجميع هذه املنافذ 
خارج س�يطرة الحكوم�ة االتحادية. 

مؤكدا: ان الهيئة غر معنية بإيرادات 
منافذ االقلي�م. وأكد الوائي: ان جميع 
املناف�ذ االتحادية تحت س�يطرة هيئة 
املناف�ذ الحدودي�ة خاصة بعد تس�لم 
رئيس الوزراء الحكومة يف 7/5/2020 
، ودعم هيئ�ة املنافذ الحدودية بقوات 
عس�كرية بعد طلب هيئ�ة املنافذ ذلك 
م�ن اج�ل بس�ط الس�يطرة وتحقيق 
االمن له�ذه املنافذ. مبينا: انه س�ابقا 
كانت ه�ذه املنافذ تتع�رض لهجمات 
من جهات خارجة عن القانون، وبعد 
اجراء رئي�س ال�وزراء اصبحت هيبة 
الدول�ة كاملة ع�ىل املناف�ذ الحدودية 
االي�رادات  حج�م  وبش�أن  كاف�ة. 
املتحقق�ة يف املناف�ذ الحدودي�ة، أك�د 
الوائ�ي : ان اي�رادات املناف�ذ كانت يف 
ع�ام 2019 تبلغ تريليون و122 مليار 
دينار، ويف العام 2020 وبسبب جائحة 
كورونا التي انترشت يف العراق والعالم 
وش�لت يف ضوئه�ا الحرك�ة التجارية 
بش�كل كبر، إال ان الهيئة تمكنت من 
تحقي�ق ايرادات اعىل م�ن عام 2019 
بواق�ع تريلي�ون و194 ملي�ار دين�ار 
بفارق زيادة تقدر ب� 72 مليار دينار. 
الفت�ا اىل: ان�ه بن�اًء ع�ىل دور الرقابة 
والس�يطرة والتدقيق ال�ذي تم التأكيد 
عليه من قبلنا فقد اس�تطعنا ايضا يف 
بداية الع�ام 2021 بالنصف االول منه 

تحقيق ارقام عالية.

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:
امس  الحدود،  حرس  قوات  قيادة  أعلنت 
ثالثة  من  أمنية  بعملية  الرشوع  عن  الثالثاء، 
سوريا. مع  الحدودي  الرشيط  يف  محاور 

حامد  الركن  الفريق  الحدود  قوات  قائد  وذكر 
»العملية  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الحسيني 
السوري  العراقي  الحدودي  الرشيط  تشمل 
»ثالثة  أن  اىل  مشراً  الوليد«،  مناطق  بمثلث 
وهي  بالعملية  شاركت  عسكرية  تشكيالت 
قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش 

العراقي باسناد طران الجيش«.

إنطالق عملية أمنية يف 
الشريط احلدودي مع سوريا

اللجنة املالية: إقرار موازنة 2022 مستحيل 
النتهاء الدورة النيابية احلالية

حييى رسول: جاهزون للدفاع عن 
البالد بعد انسحاب القوات األمريكية

استعادة 455 من عقارات الدولة 
املتجاوز عليها

السفري اإليراني لدى العراق: جولة رابعة من اإلمارات.. اعتماد قانون ملساءلة الوزراء وكبار املوظفني
احملادثات مع السعودية يف بغداد

رئيس أركان اجليش يعلن تشكيل قوات خاصة من أهالي قضاء الطارمية 

ص 10ماذا سيحدث إذا تلقيت اللقاح وأنت مصاب بـ»كورونا« دون ظهور أعراض؟

ص4

 

الكاظمي يعلن حتقيق تقدم يف ملف مكافحة 
الفساد ويؤكد جناح مؤمتر بغداد

حث املواطنني على املشاركة الواسعة يف االنتخابات

بغداد/ الزوراء:
اعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
ام�س الثالث�اء، تحقي�ق تق�دم يف مل�ف 
نج�اح  اك�د  وفيم�ا  الفس�اد،  مكافح�ة 
عقد مؤتم�ر بغ�داد للتع�اون والرشاكة، 
ح�ث املواطن�ن عىل املش�اركة الواس�عة 
باالنتخاب�ات. وق�ال الكاظم�ي، يف كلمة 
له خ�الل اجتماع مجلس الوزراء حس�ب 
بي�ان ملكتبه اإلعالم�ي تلقته »ال�زوراء«: 
»هدفن�ا قب�ل كل يشء مراع�اة مصلحة 
الع�راق، وه�ذا ال يعن�ي أن يك�ون ع�ىل 
حس�اب أش�قائنا وأصدقائنا م�ن الدول 

العربي�ة واإلقليمية، بل عىل وفق املصالح 
املش�رتكة«. وأض�اف أن »العراق يجب أن 
يعود بنحو يليق باس�مه وتأريخه الكبر، 
ال�ذي يمث�ل مه�د الحض�ارات، وحرصنا 
عىل أن يتحك�م العراق بأمنه وسياس�ته 
واقتصاده بعيداً عن أي تدخل، فال يمكن 
بأي حال من األحوال حكم العراق من قبل 
دولة أخرى، كما ال يمكن عزل العراق عن 
محيطه اإلقليمي وال�دويل، وهو ما نعمل 
عليه عرب توطيد عالق�ات التعاون املبنية 

عىل االحرتام املتبادل للسيادة«.

جملس القضاء األعلى يعلن توقيف عدد من املتهمني مبحاولة تزوير االنتخابات

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، عدم إيقاف أي مرشوع ممول من البنك الدويل، فيما 
أشارت إىل اقرتاض العراق 100 مليون دوالر من البنك الدويل لرشاء اللقاحات.وقال وكيل 
أية مشاريع ممولة من  لم توقف  »الوزارة  إن  الوزارة، ماهر حماد، يف ترصيح صحفي: 
البنك الدويل ضمن املوازنة العامة«، مبينا أن »اي مرشوع مهم للبلد يقر بموجب متطلبات 
اساسية، حيث ينظر باملرشوع والجهة التي تتبنى التمويل اضافة اىل تفاصيل القروض 
املخصصة  االموال  رصف  اقرتح  الدويل  »البنك  أن  املالية«.وأضاف  وزارة  من  املقدمة 
أن  اىل  مشرا  وتفصيال«.  جملة  رفضنا  لكننا  تشغيلية،  قضايا  عىل  املتأخرة  للمشاريع 
اللقاحات  اوىل عىل رشاء  دفعة  مليون دوالر  مبلغ 100  الدويل  البنك  اقرتض من  »العراق 
لجائحة كورونا، حيث أراد البنك أخذ هذا االقرتاض من املشاريع، لكننا طلبنا منه اخذها 

من خزينتهم كقرض مبارش لوزارة املالية«. وتابع: »إننا ال نعطي من مبالغ املشاريع«.

التخطيط تعلن اقرتاض العراق 100 مليون 
دوالر لشراء اللقاحات

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص4

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص4   
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إعالن رقم )44(
رقم الطلبية 2021/303

تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية
) Pipe & fitting( عقد جتهيز

ملحقات األنابيب

للمرِة )األوىل( وبكلفة تخمينية مقدارها)112,000,000( دينار عراقي فقط)مائة 
املواصفات  بموجب  يوم   )120( تجهيز  وبمدة  عراقي(  دينار  مليون  عرش  واثنا 
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره )250,000( 
دينار)مئتان وخمسون الف دينار ال غري( غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني 
الراغبني باملشاركة تقديم عروض بالدينار العراقي )مع مراعاة ترقيم صفحات هذه 
العروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوماً( مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة 
)1,120,000( دينار عراقي فقط )مليون ومائة وعرشون الف دينار عراقي(. عىل 

ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-
-رقم املناقصة-موضوعها

-تاريخ الغلق
-تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

-تاريخ نفاذ التأمينات االولية
-العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب 

وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن 
والطلبية يف مدة اقصاها الساعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم 2021/10/4 ويتحمل 

من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

1. يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف 
تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض 

مراعاة ذلك عند التقديم.
2. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-

أ - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 

العطلة  بعد  التايل  اليوم  اىل  يرحل  رسمية  عطلة  اعاله  الغلق  تاريخ  تصادف  اذا   .3
مبارشة.

يف  املساهمني  احد  او  املفوض  مديرها  او  الرشكة  باسم  االولية  التأمينات  تقدم   .4

الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة.
5. بإمكان كافة ممثيل الرشكات و املجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر 
الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ 

الغلق الساعة العارشة صباحاً.
6. يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه باإلنذارات من القسم القانوني 

يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
اثناء  للمراسالت  االستجابة  عدم  حالة  يف  للرشكات  االولية  التأمينات  تصادر   .7

الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات .
8. تقدم التأمينات االولية عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن 

املصارف املعتمدة املتضمنة يف الوثيقة القياسية.
9. ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة 
اىل  املواد  االسترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية تجهيز وايصال 

رشكتنا .
10. ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله ألسباب تتعلق بإخراج 

املواد من املوانئ.
11. سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية 

ألغراض االحالة.
www.-:االلكرتوني املوقع  عىل  و  العطاءات  تقديم  رشوط  عىل  االطالع  يمكن   .12

mrc.oil.gov.iq
مدارس  لبناء  طابع  رسم  عراقي  دينار  الف  دينار(   1000( استقطاع  سيتم   .13

ورياض االطفال.
من  السنة  خالل  واحدة  مرة  عراقي  دينار  الف   )25,000( ملغ  استقطاع  يتم   .14

الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد .
د.عائد جربان عمران
                                                                                    عـ . املدير العام
                                                                                     رئيس مجلس االدارة
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حث املواطنني على املشاركة الواسعة يف االنتخابات

بايدن يعلن انتهاء احلرب يف أفغانستان واجليش األمريكي يدمر طائرات ومدرعات قبل مغادرة كابل

الكاظمي يعلن حتقيق تقدم يف ملف مكافحة الفساد ويؤكد جناح مؤمتر بغداد

طالبان تعلن استقالل البالد الكامل بعد انسحاب آخر جندي 
أمريكي وطي صفحة 20 عاما من احلرب 

خالل لقائه الوفد الصحفي واإلعالمي املصري

الالمي يشيد مبشاركة السيسي يف قمة 
بغداد للتعاون والشراكة

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  رئيس  اعلن 
تحقيق  الثالثاء،  امس  الكاظمي، 
الفساد، وفيما  تقدم يف ملف مكافحة 
للتعاون  بغداد  مؤتمر  عقد  نجاح  اكد 
والرشاكة، حث املواطنني عىل املشاركة 

الواسعة باالنتخابات. 
خالل  له  كلمة  يف  الكاظمي،  وقال 
بيان  حسب  الوزراء  مجلس  اجتماع 
“الزوراء”:  تلقته  اإلعالمي  ملكتبه 
“هدفنا قبل كل يشء مراعاة مصلحة 
عىل  يكون  أن  يعني  ال  وهذا  العراق، 
الدول  من  وأصدقائنا  أشقائنا  حساب 

وفق  عىل  بل  واإلقليمية،  العربية 
املصالح املشرتكة”. 

يعود  أن  يجب  “العراق  أن  وأضاف 
الكبري،  وتأريخه  باسمه  يليق  بنحو 
وحرصنا  الحضارات،  مهد  يمثل  الذي 
عىل أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته 
فال  تدخل،  أي  عن  بعيداً  واقتصاده 
يمكن بأي حال من األحوال حكم العراق 
من قبل دولة أخرى، كما ال يمكن عزل 
والدويل،  اإلقليمي  محيطه  عن  العراق 
وهو ما نعمل عليه عرب توطيد عالقات 
املتبادل  االحرتام  عىل  املبنية  التعاون 

للسيادة”.

وتابع الكاظمي: “ليس غريباً أن يكون 
هنالك تنافس بني الفرقاء السياسيني، 
ولكن من الغريب واملعيب أن يمّس هذا 
نجامل  ولن  وشعبه،  العراق  التنافس 
عىل حساب الوطن مهما كان الثمن”. 

الصحيح  باالتجاه  “نخطو  وذكر: 
وبثبات نحو مكافحة الفساد، وحققنا 
تقدماً كبرياً يف هذا امللف، رغم التدخالت 
السياسية، وكانت للملف الخدمي أيضاً 
الحكومي،  برنامجنا  من  مهمة  حصة 

ونحن ننجز ما وعدنا بإنجازه”. 
يتبَق  “لم  انه  اىل  الكاظمي  وأشار 
أسابيع  سوى  االنتخابات  إجراء  عىل 

إلجراء  مهيأة  األوضاع  وكل  قليلة، 
ونتطلع  املبكرة،  االنتخابية  العملية 
إىل املشاركة الواسعة والفاعلة”، حاثا 
باالنتخابات  املشاركة  عىل  “املواطنني 
أمر  االجتماعية  الفعاليات  قبل  من 
املشاركة  فانحسار  األهمية،  غاية  يف 
باالنتخابات السابقة، كان من األسباب 

التي أدت ملشكالت عديدة”.
الصدري  التيار  “عودة  أن  اىل  ولفت 
جيدة  خطوة  باالنتخابات،  للمشاركة 
كل  وأدعو  لالنتخابات  زخماً  أضافت 
يف  واملشاركة  العودة  إىل  املقاطعني 

االنتخابات”.

عىل  بالعمل  “مستمرون  واضاف: 
تفعيل صندوق األجيال املقبلة، انطالقاً 
أبنائنا  تجاه  باملسؤولية  الشعور  من 
مستقبل  نؤّمن  أن  ونريد  وأحفادنا، 
العراق بعيداً عن االعتماد عىل اقتصاد 
لن  النفطية  فالثروة  مستدام،  غري 
وبدأت  العمر،  طوال  مسيطرة  تكون 
بديلة  بالبحث عن طاقات  دول عديدة 

ونظيفة”. 
الثروة النفطية من  واوضح : “توارثنا 
آبائنا، واملفرتض أن نطور هذه الرتكة 
العظيمة، ال أن نستنزفها فقط، ونحرم 

األجيال القادمة من خرياتها”.

واشنطن/ كابل/ الزوراء:

ساعة  يف  بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  أعلن 

يف  األمريكية  الحرب  انتهاء  االثنني،  متأخرة 

للواليات  جندي  آخر  انسحاب  بعد  أفغانستان 

املتحدث  قال  وفيما  كابول،  مطار  من  املتحدة 

آخر  إن  نعيم:  محمد  طالبان،  حركة  باسم 

مضيفا  كابول،  مطار  غادر  أمريكي  جندي 

الكامل”،  استقاللها  نالت  “أفغانستان  أن 

عربة  و70  طائرة   73 االمريكي  الجيش  دمر 

مصفحة مضادة لأللغام و27 مدرعة هامفي 

“CRAM”يف  صاروخي  دفاع  منظومة  وتدمري 

مطار كابل. 

وبذلك يعلن الرئيس األمريكي طي صفحة 20 

وتنظيم  طالبان  حركة  مع  الحرب  من  عاما 

أعقاب  يف  روسيا(  يف  )املحظورين  القاعدة 

هجمات 11 سبتمرب/أيلول 2001 عىل أمريكا.

إتمام  من  ساعات  بعد  صادر  بايدن  وقال 

أفغانستان،  من  انسحابه  األمريكي  الجيش 

أكرب  تنفيذ  يوما تمكنت قواتنا من   17 “خالل 

عملية إجالء شهدها التاريخ األمريكي.. قواتنا 

نفذت عمليات اإلجالء بشجاعة وحرفية وعزم 

ال مثيل لها”.

وجودنا  “اآلن  األمريكي  الرئيس  وأضاف 

العسكري عىل مدى 20 عاما يف أفغانستان قد 

انتهى”.

طالبان  حركة  سيحمل  العالم  أن  بايدن:  وأكد 

مسؤولية تعهدها بتوفري ممر آمن ملن يريدون 

مغادرة أفغانستان.

قيادة  الخارجية  وزير  من  طلب  أنه  إىل  وأشار 

ممر  لضمان  الدوليني،  الرشكاء  مع  التنسيق 

آمن ملن يريدون مغادرة أفغانستان.

أنه  بايدن:  جو  األمريكي،  الرئيس  واختتم 

بشأن  األمريكي  للشعب  كلمة  سيوجه 

ليرشح  الثالثاء،  غد  ظهر  بعد  االنسحاب 

يف  القوات  بقاء  تمديد  عدم  أسباب  لألمريكيني 

أفغانستان. 

إنها  امس:  قالت  املتحدة،  الواليات  وكانت 

استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان.

 وكان أكثر من 122 ألف شخص قد ُنقلوا جوا 

يوم  قبل  أي  أغسطس/آب   14 منذ  كابول  من 

من استعادة طالبان السيطرة عىل البالد.

القيادة  قائد  ماكنزي،  فرانك  الجنرال  وقال 

بوزارة  صحفية  إفادة  يف  األمريكية  املركزية 

من  كبري  قدر  “هناك  )البنتاغون(:  الدفاع 

لم نخرج كل من  الرحيل.  بهذا  املرتبط  الحزن 

كنا نريد إخراجه”.

حركة  باسم  املتحدث  قال  ذلك،  غضون  يف 

جندي  آخر  إن  االثنني:  نعيم،  محمد  طالبان، 

أن  مضيفا  كابول.  مطار  غادر  أمريكي 

معلنا  الكامل”،  استقاللها  نالت  “أفغانستان 

مع  الحرب  من  عاما   20 صفحة  طي  بذلك 

للبالد  األمريكية عقب غزوها  املتحدة  الواليات 

 2001 سبتمرب/أيلول   11 هجمات  أعقاب  يف 

عىل أمريكا.

وأضاف املتحدث: أن أفغانستان نالت استقاللها 

الكامل.

لحركة  السيايس  املكتب  باسم  املتحدث  وتابع 

إن  “سبوتنيك”:  لوكالة  ترصيحات  يف  طالبان 

األفغانية،  األرايض  غادر  أجنبي  جندي  آخر 

طالبان،  سيطرة  تحت  أفغانستان  كل  وباتت 

واستعادت  اآلن،  حرة  بالدنا  وأصبحت 

استقاللها”. مضيفا: “مطار كابول بات تحت 

سيطرتنا بشكل كامل”.

وعاثت الواليات املتحدة فسادا، االثنني، يف مطار 

كابول حيث دمرت القوات األمريكية املوجودة 

الطائرات  عرشات  املغادرة  قبل  املطار  يف 

واملركبات.

وقال قائد القيادة املركزية األمريكية، الجنرال 

بوزارة  صحفية  إفادة  يف  ماكنزي،  فرانك 

األمريكي دمر  الجيش  إن  )البنتاغون(:  الدفاع 

مطار  يف   ”CRAM“ صاروخي  دفاع  منظومة 

أنها  إىل  مشريا  تفكيكها.  صعوبة  بسبب  كابل 

داعش  تنظيم  هجمات  العرتاض  استخدمت 

اإلرهابي .

وأضاف وفقا ملوقع ذا هيل: أن الجيش األمريكي 

من  انسحابه  قبل  ومدرعات  طائرات  أعطب 

“معظم  أن  ذاته  الوقت  يف  مؤكدا  كابل.  مطار 

كانت  أفغانستان  يف  تركناها  التي  الطائرات 

خارج الخدمة”.

وكشف ماكنزي عن: أن الجيش دمر 70 عربة 

مصفحة مضادة لأللغام و27 مدرعة هامفي 

يف مطار كابل. باإلضافة إىل 73 طائرة.

واستدرك قائد القيادة املركزية األمريكية قائال: 

إن الجيش األمريكي لم يعطل املطار بالكامل.. 

لتشغيله  فيه  أساسية  معدات  عىل  حافظنا 

مستقبال، ونحن مستعدون للمساعدة.

أنتوني  األمريكي،  الخارجية  وزير  قال  بدوره، 

بلينكن: إن واشنطن علقت الوجود الدبلومايس 

يف كابول ونقلت العمليات إىل الدوحة.. وستعمل 

أفغانية مستقبلية، وأي حوار  أي حكومة  مع 

أمريكي مع حكومة تقودها طالبان ستحركه 

مصالحنا الوطنية.

بغداد/ نينا:
نقيب  العرب،  الصحفيني  اتحاد  رئيس  اشاد   
بمشاركة  الالمي،  مؤيد  العراقيني،  الصحفيني 
قمة  يف  السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس 

بغداد للتعاون والرشاكة.
الصحفي  للوفد  ترصيحات  يف  الالمى،  وأكد 
وضم  بغداد،  اىل  حرض  الذي  املرصي  واإلعالمي 
رئيس املجلس األعىل لإلعالم كرم جرب، ورؤساء 
واألهرام  األوسط  الرشق  أنباء  وكالة  تحرير 
املشاركة  تلك  أن   ”: والجمهورية  واألخبار 
تعكس اهتمام مرص الكبري بدعم العراق كدولة 
لتجاوز كل  الالزمة  املساعدات  شقيقة، وتوفري 

التحديات االقتصادية واألمنية بالبالد”.
قيمة  يزداد  لبغداد  القاهرة  دعم  أن  إىل:  ونوه 
اإلرهاب  عىل  الرافدين  بالد  حرب  يف  خاصة 

واستعادة األمن واالستقرار.
السييس  الرئيس  زيارة  ان  عىل:  الالمي  وشدد 
ورئيس  صالح،  برهم  الرئيس  ولقائه  للعراق، 
الدور  تعكس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
الكبري للقاهرة يف دعم بغداد، من خالل العالقات 
بني  الثالثي  التعاون  آلية  خالل  من  أو  الثنائية 
ذلك  أن  مبينا:  األردنية.  واململكة  العراق ومرص 
سيسهم يف بناء رشاكة اسرتاتيجية بني البلدان 
األهداف  وتحقيق  التكامل  أساسها  الثالثة، 

التنموية املشرتكة.
وأضاف: أن العراق أكد، عىل لسان الرئيس برهم 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  ورئيس  صالح، 
املرصية  النجاح  تجربة  من  االستفادة  أهمية 
الدولة  مؤسسات  بناء  صعيد  عىل  امللهمة 
وتحقيق التنمية املستدامة واملرشوعات القومية 
ونقلها إىل العراق، خاصة يف مجال البنية التحتية 
مجاالت  تعزيز  عن  فضال  الكهربائية،  والطاقة 

التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري .
للعراق،  الداعم  املرصي  بالدور  الالمي  وأشاد 
خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات املشرتكة، 
األمن  وتحقيق  اإلرهاب  مكافحة  رأسها  وعىل 

واالستقرار والتنمية.
للتعاون  بغداد  مؤتمر  انعقاد  أن  وأوضح: 
وفرنسا  مرص  دول  قادة  بمشاركة  والرشاكة، 
والسعودية  واإلمارات  واألردن  وقطر  والكويت 
وإيران وتركيا، يؤكد أن العراق بدأ يتعاىف ويبحث 
عن إقامة أفضل العالقات مع دول العالم املبنية 
التدخل  وعدم  والتكامل،  التعاون،  أسس  عىل 
الحوار  لغة  وتغليب  الداخلية،  الشؤون  يف 

والرشاكات واالحرتام املتبادل.
مشرتكا  خطرا  يمثل  اإلرهاب  إن  الالمي:  وقال 
أراضيه  استخدام  يرفض  والعراق  الجميع،  عىل 
املؤتمر  هذا  أن  إىل:  مشريا  للرصاعات.  ساحة 
تطلعات  تحقيق  طريق  عىل  جديدة  محطة  هو 
يليق  مستقبل  نحو  وامليض  املنطقة،  شعوب 

بتاريخ العراق.
عن  عربوا  املؤتمر  يف  املشاركني  أن  إىل:  وأشار 
وشعباً،  حكومة  العراق  جانب  اىل  وقوفهم 
اإلقليمية  الجهود  توحيد  رضورة  عىل  وشددوا 
عىل  إيجاباً  ينعكس  الذي  بالشكل  والدولية 

استقرار املنطقة وأمنها.
ولفت الالمي إىل: أن العراق تلقى رسائل دعم من 
التعاون  رؤساء دول عربية وأجنبية مبنية عىل 
واستقرار  أمن  لضمان  املشرتكة،  والقواسم 
املختلفة  فياملجاالت  التنسيق  وزيادة  املنطقة 
نحو  وتطلعاتها  الشعوب  مصالح  بمايخدم 

الرفاهية واالزدهار.
بالجهود  رحبوا  املشاركني  أن  وأضاف: 
إىل  للوصول  الحثيثة  العراقية  الدبلوماسية 
اإلقليمي  املحيطني  مع  مشرتكة  أرضية 
السياسية  الرشاكات  تعزيز  سبيل  يف  والدويل 
البّناء  الحوار  وتبني  واألمنية،  واالقتصادية 
املصالح  أساس  عىل  التفاهمات  وترسيخ 
الحكومة  لجهود  دعمهم  وأكدوا  املشرتكة، 
العراقية يف تعزيز مؤسسات الدولة وفقا لآلليات 
املمثلة  النيابية  االنتخابات  وإجراء  الدستورية 
طلب  يف  العراق  جهود  ودعم  العراقي،  للشعب 
الدولية لضمان نزاهة وشفافية عملية  الرقابة 

االقرتاع املرتقبة.
املنطقة  بأن  أقروا  املشاركني  إن  الالمي:  وقال 
دول  تعامل  تقتيض  مشرتكة  تحديات  تواجه 
املشرتك  التعاون  أساس  عىل  معها  اإلقليم 
الجوار  حسن  ملبادئ  ووفقا  املتبادلة  واملصالح 
للدول،  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  وعدم 
جهود  عىل  وأثنوا  الوطنية،  السيادة  واحرتام 
العراق وتضحياته الكبرية يف حربه عىل اإلرهاب 
واألصدقاء  واألشقاء  الدويل  التحالف  بمساعدة 
قدرات  بتطور  ورحبوا  االنتصار،  لتحقيق 
العراق العسكرية واألمنية بالشكل الذي يسهم 
مجددين  املنطقة،  يف  األمن  وتعزيز  تكريس  يف 
والفكر  اإلرهاب  وأشكال  أنواع  لكل  رفضهم 

املتطرف.
الحكومة  جهود  ثمنوا  املجتمعني  أن  وأضاف: 
االقتصادي  اإلصالح  تحقيق  إطار  يف  العراقية 
بالشكل الذي يؤمن توجيه رسائل إيجابية تقيض 
بتشجيع االستثمار يف مختلف القطاعات ويعود 
اقتصادية  بيئة  ويخلق  الجميع،  عىل  بالنفع 
املستدامة وخلق  التنمية  مناسبة ويعزز عملية 

فرص العمل.
وأوضح أن املشاركني أكدوا دعم جهود حكومة 
وتوفري  اإلعمار  إعادة  يف  العراق  جمهورية 
دور  وتعزيز  التحتية،  البنى  ودعم  الخدمات 
القطاع الخاص، وكذلك جهودها يف التعامل مع 
ملف النازحني، وضمان العودة الطوعية الكريمة 

إىل مناطقهم بعد طّي صفحة اإلرهاب.
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حوار/ حييـى الزيـدي:
تصوير/ حنني عالء الدين:

كشَف رئيس هيئة املنافذ الحدودية، اللواء 
الدكتور عم�ر الوائيل، عن الواقع الحقيقي 
لعمل املناف�ذ الحدودية، وحج�م االيرادات 
لالع�وام 2019 و2020 والنصف االول من 
2021، وفيما اكد ان منافذ اقليم كردستان 
ما زالت خارج سيطرة الحكومة االتحادية، 
اشار اىل ان ملف االدوية البرشية من اخطر 
امللف�ات وت�م ضب�ط 23 ش�احنة مخالفة 
للضواب�ط بقيم�ة 23 ملي�ار دين�ار يف ام 
ق�ر الش�مايل، واش�اد ب�دور الصحفيني 
واالعالمي�ني  الكب�ر يف الع�راق بإيص�ال 

صوتنا اىل كل املراقبني. 
وقال رئيس هيئة املنافذ الحدودية يف حوار 
موس�ع مع صحيفة “الزوراء” التي تصدر 
ع�ن نقابة الصحفيني العراقي�ني: إذا أردنا 
أخذ عدد املنافذ عدا اقليم كردستان، فلدينا 
21 منفذا حدوديا، 6 منها موانئ بحرية و 
4 منافذ جوية و 11 منفذا بريا، عدا منافذ 
االقلي�م واملنافذ الربية، فف�ي البرة لدينا 
مع ايران منفذ الشالمجة والشيب، ومنفذ 
زرباطية عىل واس�ط والشيب عىل ميسان، 
وايضا لدينا منفذ منديل واملنذرية مع ايران 
يف دي�اىل ولدين�ا عىل نين�وى منف�ذ ربيعة 
لحدودن�ا م�ع س�وريا ولدينا ايض�ا منفذ 
القائ�م ومنفذ الولي�د، ولدين�ا ايضا منفذ 
طريبي�ل عىل اململك�ة االردنية الهاش�مية 
ولدين�ا ايضا منف�ذ عرعر مع الس�عودية، 
ولدينا مع الكويت منفذ صفوان. موضحا: 
أن املنافذ البحرية جميعها يف البرة وهي 
ميناء ام قر الشمايل والجنوبي واالوسط 
ولدين�ا ايض�ا مين�اء املعقل وخ�ور الزبر 
ومنف�ذ مين�اء ابو فل�وس، وفيم�ا يخص 
املطارات فلدينا منفذ مطار بغداد والنجف 
خاضع�ة  وه�ي  والنارصي�ة،  والب�رة 
لس�يطرة الحكوم�ة االتحادي�ة، ام�ا فيما 
يخ�ص مناف�ذ االقليم فلدين�ا اربعة منافذ 
مع�رف بها م�ن قبل الحكوم�ة االتحادية 
وه�ي  )ابراهي�م الخلي�ل – ح�اج عم�ران 
– برويز خ�ان – باش�ماخ( ، باالضافة اىل 
منفذي�ن جوي�ني وهما منفذ مط�ار اربيل 

ومطار السليمانية .
ام�ا املناف�ذ االخ�رى فعددها خمس�ة غر 
اتحادي�ة،  كحكوم�ة  بالنس�بة  رس�مية 
الس�ليمانية  يف  مط�اران  االقلي�م  ول�دى 
واربيل وجميع هذه املنافذ خارج س�يطرة 
الحكوم�ة االتحادية. مؤكدا: ان الهيئة غر 

معنية بإيرادات منافذ االقليم .
وأك�د الوائ�يل: ان جميع املناف�ذ االتحادية 
تح�ت س�يطرة هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة 
خاصة بعد تس�لم رئيس الوزراء الحكومة 
يف 7/5/2020 ، فق�د دع�م هيئ�ة املناف�ذ 
الحدودي�ة بق�وات عس�كرية بع�د طل�ب 
هيئة املنافذ ذلك، من اجل بس�ط السيطرة 
وتحقي�ق االم�ن له�ذه املنافذ. مبين�ا: انه 
سابقا كانت هذه املنافذ تتعرض لهجمات 
من جه�ات خارج�ة ع�ن القان�ون، وبعد 
اجراء رئيس ال�وزراء اصبحت هيبة الدولة 

كاملة عىل املنافذ الحدودية كافة.

ارتفاع إيرادات املنافذ احلدودية 
منذ عام 2019

وبش�أن حجم االيرادات املتحققة يف املنافذ 
الحدودية ، أكد الوائ�يل : ان ايرادات املنافذ 
كان�ت يف ع�ام 2019 تبل�غ تريليون و122 
2020 وبس�بب  ملي�ار دين�ار، ويف الع�ام 
جائح�ة كورون�ا الت�ي انت�رشت يف العراق 
والعالم ش�لت يف ضوئها الحركة التجارية 
بش�كل كب�ر، إال ان الهيئ�ة تمكن�ت م�ن 
تحقي�ق ايرادات اعىل من عام 2019 بواقع 
تريلي�ون و194 مليار دين�ار بفارق زيادة 
تقدر ب�� 72 مليار دينار. الفتا اىل: انه بناًء 
عىل دور الرقابة والس�يطرة والتدقيق الذي 
تم التأكي�د عليه من قبلنا اس�تطعنا ايضا 
يف بداي�ة الع�ام 2021 بالنص�ف االول منه 

تحقيق ارقام عالية.
واش�ار اىل: ان اداء هيئة املناف�ذ الحدودية 
يف تصاع�د م�ن حيث االي�رادات ومن حيث 

ضبط املخالف�ات وضبط عمليات التهريب 
املتك�ررة واصب�ح ه�ذا امللف م�ن امللفات 
الناجحة يف س�جالت الحكوم�ة. مبينا: انه 
يف النص�ف االول م�ن الع�ام 2021 حققنا 
ايرادات بم�ا يقارب ال�578 ملي�ار دينار ، 
بف�ارق زيادة عن النصف االول لعام 2020 
)95( ملي�ار دين�ار ، كذل�ك ادخلن�ا العمل 
االلكروني واملراقبة االلكرونية عىل بعض 
االج�راءات  بالتنس�يق م�ع الدوائ�ر الت�ي 
لديه�ا اتمتة باالج�راءات الكمركية وهناك 
اجراءات تصحيحية عىل مدار الس�اعة من 

قبل هيئة املنافذ الحدودية.

منافذ االقليم خارج سيطرة 
احلكومة االحتادية

وبشأن منافذ اقليم كردستان، قال الوائيل: 
ان منافذ اقليم كردس�تان م�ا زالت خارج 
س�يطرة هيئة املنافذ الحدودية االتحادية، 
بالرغ�م من صدور ق�رار مجل�س الوزراء 
املرقم 13 لس�نة 2019 الفق�رة ثانياً التي 
نصت ع�ىل اخض�اع كل مناف�ذ االقليم اىل 
مناف�ذ الحكوم�ة االتحادي�ة ، اال انه حتى 
اآلن ل�م ترتب�ط ه�ذه املناف�ذ بالرغ�م من 
واملخاطب�ات  واالجتماع�ات  املح�اوالت 
املتك�ررة. مضيفا: طلبن�ا مؤخرا ان يكون 
هن�اك مكت�ب للتنس�يق لهيئ�ة املناف�ذ يف 
اقليم كردس�تان مهمته التنس�يق وتكامل 
املعلوم�ات ولك�ن اىل اآلن لم يردن�ا االقليم 

بشان هذا املكتب .
ولفت اىل: ان هناك منافذ رس�مية يف اقليم 
كردس�تان تقريب�ا 4 منافذ ه�ي )ابراهيم 
الخلي�ل – ح�اج عم�ران – بروي�ز خان – 
باش�ماغ( اما املنافذ االخرى فهي خمس�ة 
غر رس�مية بالنس�بة كحكومة اتحادية، 
الس�ليمانية  يف  مط�اران  االقلي�م  ول�دى 
واربيل وجميع هذه املنافذ خارج س�يطرة 
الحكوم�ة االتحادية. مؤكدا: ان الهيئة غر 

معنية بإيرادات منافذ االقليم .
وتابع: انه حس�ب املعلومات املتوفرة لدينا 
ف�إن الحكوم�ة ارس�لت فريقا م�ن ديوان 
الرقاب�ة املالي�ة االتحادي�ة قب�ل ش�هرين 
تقريبا زار االقليم وتم اطالعه عىل ايرادات 
والتفاصي�ل الخاص�ة بالبضائ�ع ال�واردة 
ملناف�ذ االقليم، و هناك خط�وات للحكومة 
م�ن اج�ل تنفيذ قان�ون املوازن�ة املتضمن 
تس�ليم الواردات 50 % من كل املحافظات 
الت�ي من ضمنها حكومة اقليم كردس�تان 

اىل ميزانية الدولة االتحادية .
تقدم�ت  ع�دة  محافظ�ات  ان  واوض�ح: 
بطلب�ات لفت�ح مناف�ذ حدودية م�ع دول 
الجوار ولكن هيئ�ة املنافذ الحدودية لديها 
اجراءات قانونية منها عرض املوضوع عىل 
مجلس هيئة املناف�ذ الحدودية وعىل اثرها 
تش�كل اللجان تخرج بصورة مشركة من 
دوائر املنافذ والكمارك واملوارد والخارجية 
والداخلية واملحافظ�ات ، تدرس املنفذ من 
ناحية املوقع والجدوى االقتصادية. منوها 
اىل: ان اغل�ب املناف�ذ التي اطلعن�ا عليها ال 
توجد فيها جدوى اقتصادية لهذا املوضوع 
ونحن يف طور استكمال االجراءات واجابة 

املحافظات.

مساع الفتتاح منفذ مجيمة مع 
السعودية وانسيابية عالية يف 

التبادل التجاري بعرعر
واش�ار الوائ�يل اىل: ان منفذ جميمة نحن 

م�ن الداعم�ني لفتح ه�ذا املنف�ذ وعندنا 
مخاطبات رس�مية عن طريق الخارجية 
العراقية والسعودية وعن طريق محافظة 
املثن�ى ه�ذه املحافظة الفق�رة التي تعد 
م�ن اكرب محافظ�ات العراق فق�را، نحن 
نعمل عىل فت�ح منفذ جميمة مع اململكة 
العربية الس�عودية من اجل انتعاش واقع 
محافظ�ة املثنى، ام�ا املحافظات االخرى 
التي تقدم�ت بطلبات لفتح منافذ فلغاية 
اآلن ل�م تحصل املوافقة بس�بب التقارير 
التي وردت من هذه اللجان التي لم توِص 

بفتح هذه املنافذ .
وبخص�وص منفذ عرعر مع الس�عودية، 
قال الوائيل: ان املنفذ ومنذ بداية افتتاحه 
قبل فرة قليلة بدأ حجم التبادل التجاري 
قلي�ال، وحدث�ت مش�كلة بش�أن االجور 
املفروضة من قب�ل وزارة النقل، وتدخلنا 
بشكل شخيص وتم تخفيض هذه الرسوم. 
مؤكدا: ان�ه حصلت زي�ارات متكررة من 
الجانب العراقي والس�عودي، وتمت ازالة 

جزء من العقبات من امام املنفذ.
وبني: ان عملية انسيابية التبادل التجاري 
اصبح�ت افض�ل من الس�ابق لك�ن ليس 
بمس�توى الطم�وح. الفت�ا اىل: ان الهيئة 
متابع�ة للمل�ف ولديه�ا زي�ارة ميداني�ة 
اىل منف�ذ عرع�ر الح�دودي لالط�الع عىل 
االج�راءات املتخذة وم�ا الس�بل الكفيلة 

لتشجيع التجارة يف هذا املنفذ.

اجراءات رادعة ملنع إدخال 
املخدرات اىل العراق

اىل  ودخوله�ا  املخ�درات   مل�ف  وح�ول 
العراق، قال الوائيل: ان ملف املخدرات من 
اخط�ر امللفات، هناك اج�راءات رادعة يف 
املناف�ذ الحدودية به�ذا الخصوص، وقبل 
اي�ام قليلة تم ضبط مادة الخش�خاش يف 

منف�ذ الش�المجة وقبلها حب�وب مخدرة 
وقبلها مخدرات عن طريق منفذ زرباطية 
وعندنا عمليات ضبط مستمرة. الفتا اىل: 
ان املنافذ الحدودي�ة اصبحت عصية عىل 
املهربني يف م�ا يخص املخدرات والبضائع 

املهربة ولكن هناك معابر غر رسمية .
وتابع: نحن كمنافذ رصدنا مجموعة من 
الح�االت منه�ا يف محافظة دي�اىل وقرى 
يت�م عن طريقها دخ�ول مخدرات وكذلك 
يف محافظ�ة واس�ط يف منطق�ة متباعدة 
عن بدرة وكذلك منف�ذ صفوان الحدودي 
ال�ذي يعد م�ن املناف�ذ املهم�ة واكثر من 
مرة تحدث فيه عمليات ضبط س�واء من 
هيئتنا او م�ن الجانب الكويت�ي. مؤكدا: 
متابع�ة املوض�وع وه�و م�ن اختصاص 
رشطة الكمارك املعنية بتفتيش العجالت 
  k9 واالشخاص بموجب بالقانون ولديها
وعنده�ا االجهزة املختصة لهذا املوضوع، 
وهن�اك مخاطب�ات متك�ررة م�ن هيئ�ة 
املناف�ذ الحدودي�ة م�ع قي�ادة العمليات 
املش�ركة من اجل االيعاز اىل قيادة قوات 
حرس الحدود ومسك املعابر غر الرسمية 

ومتابعة هذا امللف.  

دخول املنصة االلكرتونية 
“االمتتة” يف عمل هيئة املنافذ 

وبش�أن املنص�ة االلكروني�ة يف املناف�ذ، 
اوض�ح الوائ�يل: ان املنص�ة االلكروني�ة 
“االتمت�ة” ت�م انش�اؤها ب�دون كلف�ة، 
وبجهود ذاتية عن طريق الكوادر البرشية 

الحدودي�ة  املناف�ذ  هيئ�ة  يف  املوج�ودة 
بالتنسيق مع الدوائر التي فيها “اتمتة”. 
مبين�ا: ان املناف�ذ تحتوي ع�ىل 14 اىل 15 
دائرة وهن�اك دوائر 4 او 5 فيها “اتمتة”، 
حي�ث ت�م عمل ربط ش�بكي ع�ن طريق 
كوادر الهيئة وبالتعاون مع هذه الدوائر، 
وتم�ت بني الح�ني واالخر اضاف�ات لهذه 
املنص�ة وتحديثات منها الوصل الرضيبي 
والوص�ل الكمرك�ي وبرنام�ج االعفاءات 
الكمركي�ة، باالضاف�ة اىل املنصة االصلية 
التي كانت عبارة عن ربط ش�بكي لجهاز 
التقييس والس�يطرة النوعي�ة واملعارض 
العراقي�ة واملالكات التجارية واملنفيس�ت 

الربي.
وم�ى بالق�ول: ان موض�وع “االتمتة” 
غائب منذ س�نوات كبرة يف عم�ل املنافذ 
تمن�ع  النه�ا  متعم�دا  وكان  الحدودي�ة 
الفس�اد والتعام�ل املب�ارش ب�ني املوظف 
والتاج�ر او املخل�ص الكمرك�ي. مؤكدا: 
انه عند تش�كيل االدارة الجديدة يف الهيئة 
رشعن�ا اىل ايج�اد أي طريق�ة يت�م م�ن 
خاللها التدقي�ق االلكروني ليكون رادعا 

للمهربني واملزورين ملرور بضائعهم .

ضبط كميات كبرية من االدوية 
املنتهية الصالحية وبدون موافقات 

رمسية
وفيم�ا يتعلق باالدوي�ة البرشية التي يتم 
ضبطها يف الحدود، ذك�ر الوائيل: ان ملف 
ادخال االدوية البرشية املخالفة للضوابط 
يعد م�ن اخطر امللف�ات الن لدي�ه عالقة 
بصح�ة املواطن�ني واطفالن�ا وعوائلن�ا. 
مبين�ا: ان�ه يف االون�ة االخ�رة ت�م ضبط 
ح�وايل 23 ش�احنة يف ام قر الش�مايل، 
قيم�ة الش�احنة الواح�دة ملي�ار دين�ار 

عراقي فيها ادوية مهمة لالطفال وملرض 
الرع وعب�ارة عن لقاح�ات وبخاخات 
للمصاب�ني بالربو، ادوية غالية ومخزونة 
بدرجات حرارة عالية وغر مربدة وتالفة 

غر صالحة لالستهالك البرشي.
واك�د: انه لوال جهود ك�وادر هيئة املنافذ 
لكانت هذه الش�احنات واالدوية موجودة 
يف  الصيدلي�ات ويف متن�اول املواطنني، إال 
ان�ه حرصا منا ملتابعة ه�ذا امللف الخطر 
تم ضبط العديد من هذه الش�احنات يف ام 
قر الشمايل، وكذلك من قبل العقيد وليد 
رشيد املش�هداني املعاون االداري يف منفذ 
طريبي�ل الح�دودي ال�ذي لدي�ه عمليات 
ضب�ط نوعي�ة ألدوي�ة مخفي�ة بطريقة 
احرافي�ة ألكثر من مرة يف منفذ طريبيل، 
كذل�ك يف منف�ذ ام ق�ر االوس�ط، وقبل 
اي�ام يف مط�اري بغداد والنج�ف ضبطت 
ش�حنات رغم انها قليلة ال انه تم اتالفها 
ومصادرته�ا، ونح�ن اآلن بط�ور متابعة 
اج�راءات القانوني�ة ملحاس�بة املخلصني 
واملستوردين واملنشأ وكل من لديه عالقة 

ملرور هذه البضائع املهمة .

ضبط 14 برادا حيمل مواد غذائية 
ممنوعة من االسترياد

وبش�أن املنتج املح�يل، اش�ار الوائيل اىل: 
ان�ه س�ابقا املنافذ الحدودي�ة كانت املمر 
م�ن  املمنوع�ة  امل�واد  لعب�ور  االس�ايس 
االس�تراد وخاصة املذكورة يف الروزنامة 

الزراعي�ة. مؤك�دا: انه يف واج�ب مفاجئ 
عندم�ا كن�ت يف منص�ب مدي�ر العمليات 
ملنف�ذ الش�يب الح�دودي ت�م ضب�ط 14 
برادا يحمل م�واد غذائية وفواكه وخرض 

ممنوعة من االستراد.
وتاب�ع: كانت البضائ�ع تدخل عن طريق 
هذه املنافذ ولكن تم تفعيل الرقابة وفتح 
البضاع�ة والتفتي�ش، واصبح�ت املنافذ 
عصي�ة ع�ىل دخ�ول امل�واد املمنوعة  من 
االس�تراد وبش�هادة وزي�ري الصناع�ة 
والزراع�ة، إال ان هن�اك معاب�ر ومنافذ يف 
اقليم كردس�تان تدخل ع�ن طريقها هذه 
املواد، وتم اشعار الس�يطرات والعمليات 
اىل  املؤدي�ة  الط�رق  بمتابع�ة  املش�ركة 
االقلي�م وهي كركوك وصالح الدين ودياىل 
ملتابع�ة ومنع دخ�ول اي مواد مش�مولة 
بحماي�ة املنت�ج املحيل س�واء الزراعي او 

الصناعي.

تسهيل دخول اللقاحات 
واملستلزمات الطبية ملواجهة كورونا

وح�ول دخول لقاح�ات كورون�ا، اوضح 
الوائ�يل: ان دخ�ول اللقاح�ات الخاص�ة 
بكورونا م�ن اختص�اص وزارة الصحة، 
ولكنن�ا بموج�ب القانون وق�رار مجلس 
الوزراء 84 لس�نة 2020 عملنا اصبح 24 
س�اعة. الفتا اىل: ان هيئ�ة املنافذ دورها 
التس�هيل والتنس�يق واالرشاف والرقابة، 
حي�ث ان كوادرنا متواجدة يف مطار بغداد 
ومطار النج�ف وتؤمن عملية انس�يابية 
دخ�ول اللقاح�ات، وب�ني ف�رة واخ�رى 
تأتي اللقاحات وتك�ون كوادرنا موجودة 
دخوله�ا  واح�كام  اجراءاته�ا  لتس�هيل 

بموجب املواصفات املطلوبة. 
ومى بالقول: اما االوكس�جني الذي فيه 

اهمي�ة كبرة يف املستش�فيات وملا يعانيه 
العراق من شح لغاز االوكسجني للمرىض 
املصاب�ني بكورون�ا فع�ىل مدار الس�اعة 
املنافذ الحدودية وخاصة منفذي صفوان 
والش�المجة يدخ�ل االوكس�جني وهن�اك 

انسيابية عالية للحركة .
واشار اىل: ان ملف كورونا كبر ومعقد إال 
ان اجراءاتنا كانت ممتازة وعىل مس�توى 
الطموح وتمكنا من تسهيل دخول اللقاح 
وكذلك االوكس�جني واملس�تلزمات الطبية 

املعنية بمجابهة كورونا.

الكشف عن طبيعة عمل جملس 
هيئة املنافذ

وحول طبيعة عمل مجل�س هيئة املنافذ، 
اش�ار الوائيل اىل: ان مجل�س هيئة املنافذ 
الحدودي�ة بموج�ب قانون هيئ�ة املنافذ 
الحدودية معني برس�م السياس�ة العامة 
للمنافذ الحدودية، حيث ان املجلس مكون 
من رئيس هيئة املنافذ الحدودية وممثلني 
م�ن الدوائر العامل�ة كافة عىل مس�توى 
مدير عام وكذلك ممثلون من املحافظات. 
مبين�ا: ان املجلس يجتمع م�رة واحدة يف 

نهاية كل شهر.
وبني: ان املجلس عقد خالل ايام االجتماع 
الثامن له وتم خالل االجتماعات طرح كل 
املواضيع الخالفية لك�ون هناك 15 دائرة 
وربم�ا يك�ون هناك خ�الف ب�ني التجارة 
والتقييس او اختالف بني املنافذ والكمارك 
ه�ذا املجل�س معني بح�ل هذه املش�اكل 
وتصويب االجراءات واحكام السيطرة عىل 
كل االجراءات املتخذة يف املنافذ الحدودية.

الوائلي يؤكد عدم انتمائه إىل أي 
جهة حزبية او سياسية 

واضاف رئي�س هيئة املنافذ : ال انتمي اىل 
اي جهة حزبية او سياس�ية مع احرامنا 
لجمي�ع الجهات، ولكن كما تعلمون نحن 
ضباط عس�كر ، وأمارس اعمايل بموجب 
القانون وبكل مهنية وال اسمح ألي جهة 

بالتدخل بعميل او عمل املنافذ الحدودية .
وبشأن ارتفاع اسعار املواد الغذائية: قال 
الوائ�يل: ان هناك مناش�دات وصلتنا من 
قبل مواطنني بش�أن ارتفاع اسعار املواد 
الغذائية وتم التنس�يق مع وزارة الزراعة 

وتم اعطاء س�ماحات لدخول بعض املواد 
املهمة الغذائية والفواكه واآلن تم التعميم 
عىل املنافذ الحدودية. مبينا: انه اس�تنادا 
الرتف�اع بعض امل�واد الخ�رض والفاكهة 
ت�م تس�هيل عملي�ة دخولها م�ن املنافذ 
الحدودي�ة بع�د موافق�ة وزارة الزراع�ة 
من اجل الحفاظ عىل االس�عار يف السوق 

العراقية.
ومى بالق�ول: لدين�ا زي�ارات مفاجئة 
عملي�ات  ملتابع�ة  الحدودي�ة  للمناف�ذ 
التهري�ب بش�كل ميداني من قب�ل الهيئة 
ورئيس�ها. مؤك�دا: ان هنال�ك تطويرا يف 
العم�ل االلكرون�ي التي تقوم ب�ه الهيئة 
وكذلك هنالك عمليات تنس�يق عالية مع 
املحافظ�ات من اج�ل  قي�ام املحافظات 
بتطوي�ر املناف�ذ الحدودي�ة م�ن خ�الل 
االي�رادات الت�ي تاخذه�ا إلظه�ار املنافذ 

باملظهر الالئق.

الصحفيون واالعالميون هلم 
دور كبري يف إيصال صوتنا اىل 

املراقبني 
الصحفي�ني واالعالمي�ني يف  وح�ول دور 
تغطية نش�اطات الهيئة، ذكر الوائيل: ان 
الصحفيني واالعالميني يف العراق لهم دور 
كب�ر يف ايص�ال صوتن�ا اىل كل املراقبني، 
ول�وال االعالم م�اكان وصل ص�وت هيئة 
املناف�ذ لالنج�ازات الت�ي حققته�ا. الفتا 
اىل: ان هن�اك اعالم�ا داعم�ا لهيئة املنافذ 
الحدودية ويف نفس الوقت هنالك تفرعات 
صحيح�ة  غ�ر  اخب�ارا  تنق�ل  بس�يطة 
وتح�اول خل�ط االوراق وجهات مترضرة 
تشري ذمم مجموعة قليلة او فئة ضالة 
تن�رش اخبارا غر صحيح�ة، ودائما لدينا 
رد عن طريق املستش�ار االعالمي ليكذب 
ه�ذه االخب�ار، ونتمن�ى م�ن االعالمي�ني 
توخي الدق�ة والحذر يف نق�ل االخبار الن 
ه�ذا املوضوع له عالقة بحي�اة املواطنني 

وأرزاقهم.
واش�ار رئيس هيئة املناف�ذ الحدودية اىل: 
ان الهيئ�ة ابوابه�ا مفتوح�ة للصحفيني 
واالعالمي�ني كاف�ة لالط�الع ع�ىل عملنا 
وانجازاتن�ا وحققنا زي�ارات ميدانية لهم 

وللعديد من القنوات والوكالت.
وختم قوله: اوجه شكري اىل قسم االعالم 
والعالقات يف هيئة املنافذ الحدودية للدور 
الكب�ر ال�ذي يقومون به م�ن خالل نقل 
واظه�ار س�معة الهيئة، الس�يما الزميل 
ع�الء الدي�ن القي�ي، مل�ا يتمت�ع به من 
مهني�ة وكفاءة عالي�ة يف خدم�ة الدائرة 
والهيئ�ة، والش�كر موص�ول اىل صحيفة 
“الزوراء” والعامل�ني فيها عىل تواصلهم 

املستمر مع الهيئة.

أكد أن الصحفيني واإلعالميني هلم دور كبري يف إيصال صوت اهليئة إىل املراقبني كافة

رئيس هيئة املنافذ احلدودية لـ        : إيراداتنا خالل النصف 
األول من العام احلالي بلغت حنو 578 مليار دينار

َمن هو اللواء عمر الوائلي؟
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يف حوار موس�ع أجرته معه »ال�زوراء« عرّف رئيس 
هيئة املناف�ذ، اللواء عمر الوائيل، عن نفس�ه قائال: 
دخل�ت العم�ل الوظيف�ي يف ع�ام 1997 كطالب يف 
كلي�ة الرشط�ة العراقي�ة وتخرجت يف ع�ام 2000 
برتب�ة مالزم يف ق�وى األم�ن الداخيل، واس�تمريت 
بالعم�ل ضم�ن وزارة الداخلي�ة. مؤك�دا: انه خالل 
مسرتي الوظيفية قدمت اىل الدراسة يف كلية العلوم 
السياس�ية جامعة بغ�داد، وتخرجت ضمن العرشة 
االوائل يف الكلية، ومن ثم رشعت اىل إكمال دراس�تي 
املاجس�تر والدكت�وراه يف الجامعة نفس�ها، وكان 

تقديري يف املاجستر والدكتوراه األول عىل الدفعة.
وتاب�ع: تس�لمت مناصب عدي�دة، منه�ا ضابط يف 
مكافحة اإلجرام وضابط يف مراكز الرشطة املحلية، 
وعمل�ت مدرب�ا دوليا يف اململكة األردنية الهاش�مية 
ملدة س�نتني، بعده�ا عملت يف جه�از األمن الوطني 
بمنص�ب الس�كرتر الخ�اص لرئيس جه�از األمن 

الوطني، وبعدها عملت ضابط استخبارات يف وزارة 
الداخلي�ة، وش�غلت مناص�ب متعددة، منه�ا مدير 
اس�تخبارات الهيئات املس�تقلة ومدير استخبارات 

السفارات.
وم�ى بالقول: ثم تنس�بت يف العم�ل لهيئة املنافذ 
الحدودية، حيث ش�غلت منصب مدير قس�م البحث 
والتح�ري ال�ذي يع�د أه�م قس�م يف هيئ�ة املناف�ذ 
الحدودية، ونظراً لنجاحاتي الكبرة يف هذا القس�م 
والذي أصبح قسما فعاال استطاع ضبط العديد من 
حاالت التالعب باملال العام والتهريب، وعىل إثر ذلك 
تم ترش�يحي مدير عام لدائ�رة العمليات والخطط 
يف هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة، وحققنا نجاحات كبرة 
يف ه�ذه املديري�ة العامة، وبعد إحال�ة رئيس الهيئة 
الس�ابق عىل التقاعد الوجوبي تم تكليفنا يف رئاسة 
هيئة املنافذ الحدودية، وتم التصويت عىل تعييني يف 

مجلس الوزراء يف عام 2021 .

ال أنتمي إىل أي جهة حزبية أو سياسية مع احرتامنا للجميع وال أمسح بالتدخل يف عملي أو عمل املنافذ 

إجراءات رادعة يف املنافذ احلدودية ملنع إدخال املواد املخدرة
ضبطنا شاحنات ألدوية بشرية خمالفة يف أم قصر الشمالي بقيمة 23 مليار دينارالـوائلـي 
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امن ومجتمع

فراس احلمداني 

                 

قمة يف نقابة 
الصحفيني

بالتزام�ن م�ع قم�ة بغ�داد للتع�اون والرشاك�ة الدولي�ة اس�تضافت نقابة 
الصحفي�ني العراقيني وف�ود الصحفيني العرب واألجانب م�ن الذين حرضوا 
للمشاركة يف فعاليات القمة، ومّثل حضورهم ومشاركتهم دفقا إعالميا كبريا 
أضفى املزيد من التفاعل والحضور والتواصل مع نظرائهم العراقيني، خاصة 
إنهم يعملون يف مؤسس�ات كربى يف بلدانهم، وقد حرضوا وعربوا عن البهجة 
والس�عادة وهم يرون بغداد تس�تعيد عافيتها وتنطلق نحو مس�تقبل أفضل 

وأكثر إرشاقا وألقا، ورغبة حيوية كبرية تلبي مصالح الشعب العراقي . 
     األس�تاذ مؤي�د الالمي، نقيب الصحفيني، رئي�س اتحاد الصحفيني العرب، 
ومع حجم املس�ؤولية امللقاة ع�ى عاتقه وتواصله مع الصحفيني ووس�ائل 
اإلع�الم، إال أنه ركز جهوده لتوف�ري متطلبات نجاح القمة يف بغداد من خالل 
توفري الدع�م اإلعالمي الكامل وتهيئ�ة الظروف املالئم�ة لحضور اإلعالميني 
ووصوله�م إىل أماكن االجتماعات واللقاءات واملؤتمرات الصحفية وزياراتهم 
ملعال�م وطنية وأماكن مختلفة من بغداد، بينما اس�تقبلت قاعة االجتماعات 
الك�ربى يف مبن�ى النقاب�ة مؤتم�را صحفيا حرضته وس�ائل إع�الم مختلفة 
وتح�دث خالل�ه الصحفي�ون الع�رب واألجان�ب ع�ن القم�ة وتطلعاتهم يف 
التواصل املستمر، وأكدوا أن العراق يستعيد حضوره العربي والدويل، وقدموا 
الش�كر لنقيب الصحفيني الهتمامه الكبري ورعايت�ه لحضورهم بعد لقائهم 
الس�يد رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي الذي رحب بضي�وف العراق، وأكد 
أن بغداد س�توفر لهم كام�ل الدعم لنجاح مهامهم الصحفي�ة، وعرّب الزمالء 
عن س�عادتهم بهذا اللقاء ولقاء الرئيس برهم صال�ح وثقتهم بنجاح القمة 

التاريخية يف بغداد السالم . 
لق�د بذل�ت نقابة الصحفي�ني العراقيني، والس�يد نقيب الصحفي�ني، جهودا 
حثيث�ة وعى مدى أربعة أيام س�بقت القمة وأثنائها م�ن أجل ترتيب لقاءات 
وس�بل ضيافة وراح�ة للضيوف الكرام م�ن زمالئنا الصحفي�ني الذين مثلوا 
دوله�م يف تغطي�ة أعمال قم�ة التعاون والرشاك�ة التي نظمتها بغ�داد، وقد 
شعروا بحجم االهتمام ونوع الضيافة التي تعرب عن أصالة العراقيني وحبهم 
ألش�قائهم العرب، وحرصهم ع�ى ديمومة العالقة بني الع�راق وبقية الدول 
العربية واألجنبية س�واء كانت حكومات أو شعوبا أو نخبا فكرية وصحفية، 
وهو أمر تع�وّده العراق وتعّوده العرب من العراقيني الذي هم امتداد لثقافة 
الكرم وحس�ن الضيافة والتقدير والرغبة يف استمرار أوارص العالقة الحميمة 
التي لم تتأثر بالظروف الراهن�ة والتحديات والحروب والنزاعات والخالفات، 
وه�ذا دلي�ل األخوة والتكامل العربي وصدق املش�اعر الت�ي تكتنف كل عربي 

مخلص لعروبته ومحب ألشقائه العرب أينما كانوا وأينما حلوا . 
تحي�ة تقدير واعت�زاز لجميع األش�قاء، وبورك�ت جهود نقاب�ة الصحفيني 
ومس�اعي األس�تاذ مؤيد الالمي ال�ذي تعّودنا من�ه الح�رص ودوام التوفيق 

واإلدارة الناجحة .
Farasalhamdini57@yahoo.com                   

الزوراء/ حسني فالح:
طالب متقاعدون الحكومة بالنظر إليهم وزيادة 
رواتبهم يف ظل غالء املعيشة وارتفاع اسعار املواد 
الغذائي�ة والخدم�ات يف االس�واق املحلية نتيجة 
خف�ض قيم�ة الدين�ار العراقي، وفيما كش�فت 
اللجنة املالية عن مس�اٍع لتعديل قانون التقاعد، 
اش�ارت اىل ان مقرتح التعديل لم يصل حتى اآلن 

اىل مجلس النواب.
وق�ال اح�د املتقاعدي�ن يف حديث ل�«ال�زوراء«: 
ان�ه من�ذ تطبيق ق�رار رفع س�عر رصف الدوالر 
يف االس�واق املحلي�ة اصبحت روات�ب املتقاعدين 
ب�ال قيمة، حي�ث هناك غالء فاحش يف االس�واق 
وارتف�اع اس�عار امل�واد الغذائي�ة والخدمات اىل 
الضع�ف، ما جعل املواطنني ليس باس�تطاعتهم 

مقاومة الغالء.
واضاف: ان اغلب املتقاعدين هم من كبار الس�ن 
وم�رىض ولديهم عوائل كبرية يعيلونها. الفتا اىل: 
ان الراتب انخفضت قيمته يف ظل االرتفاع الكبري 
باألسعار مما جعله ال يسد ثمن الدواء ومراجعة 

االطباء.

وتاب�ع: ع�ى الحكوم�ة النظر بع�ني العطف اىل 
املتقاعدين الذين خدموا الوطن ولس�نوات طوال 
وإع�ادة النظ�ر برواتبهم وزيادتها اىل مس�توى 

يتالءم مع االرتفاع الحاصل يف االسواق.
م�ن جانبه، قال متقاعد اخر: انه ما زالت رواتب 

املتقاعدي�ن متدني�ة عى الرغم م�ن الوعود التي 
يطلقها املس�ؤولون بتعديلها. مؤكدا: ان الراتب 
اصب�ح ال يس�د حاج�ة العائل�ة م�ن املتطلبات 

الرئيسية.
واش�ار اىل: ان هناك رشيحة كبرية رواتبهم 500 

الف و600 الف دين�ار، أي ما يعادل تقريبا 300 
اىل 350 دوالرا بع�د ارتف�اع قيمة ال�دوالر مقابل 
الدين�ار. داعيا الحكومة اىل رضورة زيادة رواتب 
املتقاعدي�ن يف موازنة 2022 لتتالءم مع االرتفاع 

الكبري الحاصل يف االسواق املحلية.
م�ن جهتها، كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية عن 
مس�اٍع حكومية لتعديل قان�ون التقاعد، مؤكدة 
ان الربملان لم يتس�لم حتى اآلن أي مقرتح تعديل 
للقانون.وق�ال عض�و اللجن�ة، النائ�ب محم�د 
الشبكي، يف حديث ل�«الزوراء«: ان تعديل قانون 
التقاع�د لم يص�ل حت�ى اآلن اىل اللجن�ة املالية. 
مؤك�دا: انه يف�رتض ان يق�دم من قب�ل اللجنة 
القانوني�ة او مجل�س الوزراء كمقرتح رس�مي 

لكي تتم مناقشته داخل اللجنة املالية النيابية.
وأضاف: انه يف ح�ال اجري التعديل عى القانون 
فيمكن ادراجه ضمن موازنة 2022 النه ستكون 

فيه تبعات مالية.
وتش�هد االس�واق املحلية ارتفاعا كبريا بأسعار 
امل�واد الغذائي�ة والخدم�ات االساس�ية بعد رفع 

قيمة سعر رصف الدوالر مقابل الدينار.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف رئيس أركان الجيش، الفريق 
أول رك�ن عب�د األم�ري يارالل�ه، ع�ن 
موافقة القائد العام للقوات املس�لحة 
عى تش�كيل قوات من أه�ايل مناطق 
شمال بغداد، فيما أشار إىل عدم توفر 

التخصيصات للمفسوخة عقودهم.
وق�ال يارالله يف ترصي�ح صحفي: إن 
»عصابات داعش خالل أربع س�نوات 

س�يطرت عى ث�الث محافظات وثلث 
أرض العراق، وبع�د تحريرها جميعا 
ت�م منعهم م�ن أن يكون له�م حدود 

عى االرض«.
يف  متواج�د  »داع�ش  أن  إىل  وأش�ار 
االرايض  ويس�تخدمون  الحواض�ن 
الوع�رة«، مبين�ا أن »املواط�ن العامل 

الرئيس لنجاح عمليات املالحقة«.
ولف�ت إىل أن »هن�اك بع�ض املناطق 

مؤرشة يف صالح الدين وش�مايل بغداد 
وكركوك ودياىل والقوات االمنية جادة 
يف القض�اء ع�ى املجامي�ع االرهابية 
ولك�ن تحت�اج اىل وق�ت«. مؤك�دا أن 
»الوض�ع االمن�ي لي�س س�يئا جدا يف 

شمايل بغداد«.
وأض�اف أن »هن�اك قطعات ش�مايل 
بغداد تقوم بعملي�ات، وهناك تعاون 
م�ع املواطن�ني ولك�ن االرض الوعرة 

اختف�اء  تس�هل  املناط�ق  تل�ك  يف 
االرهابي�ني«، مبين�ا أن »القطاع�ات 
العس�كرية تعم�ل بصورة مس�تمرة 
وحصلن�ا عى موافق�ة القائ�د العام 
للقوات املس�لحة عى تشكيل قوة من 
اهايل املنطقة ملساعدة قواتنا واملرحلة 
املقبلة س�يكون الوض�ع االمني جيدا 
وصوال اىل االنتخابات ستكون املنطقة 

آمنة«.

ونب�ه إىل أن الق�وات االمني�ة جاهزة 
لتوف�ري الحماي�ة للعملي�ة االنتخابية 
وامليض بسالسة االنتخابات، موضحا 
أن »املوازن�ة العام�ة لع�ام 2022 لم 
املفس�وخة  تخص�ص مبالغ إلع�ادة 

عقودهم«.
وتاب�ع أن »الق�وات االمريكية أوقفت 
الدع�م من�ذ أي�ار وقواتنا ق�ادرة عى 

تأمني البالد«.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
بانته�اء العطلة الترشيعي�ة املقررة 
ي�وم الجمعة املقب�ل تمهي�دا لعودة 
انعقاد جلسات مجلس النواب ابتداًء 
م�ن االس�بوع املقب�ل، اك�دت لجنة 
النيابي�ة جاهزية  الصح�ة والبيئ�ة 
التصوي�ت ع�ى الصيغ�ة النهائي�ة 
الصح�ي  الضم�ان  ملق�رتح قان�ون 
الذي يتضمن تش�كيل هيئة مستقلة 

تسمى هيئة الضمان الصحي  .
وافصح�ت لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة 
النهائي�ة  التفاصي�ل  النيابي�ة ع�ن 
لقان�ون الضمان الصح��ي الذي قد 
يكون من ضمن الترشيعات املؤجلة 

اىل الدورة النيابية املقبلة يف حال تعذر 
انعق�اد جلس�ات الربملان م�ع قرب 
موعد االنتخابات املق�ررة يف العارش 

من شهر ترشين االول املقبل .
وقالت عضو اللجن�ة، النائب اكتفاء 
 « ان  ل�«ال�زوراء«:  الحس�ناوي، 
املتبقي من قان�ون الضمان الصحي 
ه�ي 8 فق�رات فقط تتعل�ق بهيكلة 
وزارة الصح�ة من خالل تقنني عمل 
العي�ادات الش�عبية وإلغ�اء بع�ض 

الدوائر االخرى ألمور تنظيمية ».
املعارض�ني  اكث�ر   « ان  واوضح�ت 
لترشيع القانون ه�م االثرياء وكبار 
املس�ؤولني، ومالك�ي املستش�فيات 

الخاص�ة وتجار عقود املشاريع ».
الجدي�د  القان�ون   « ان  واضاف�ت 
يتضمن تشكيل هيئة تتكفل برعاية 
الفقراء، مع منح استثناءات مجانية 
لب�دالت االش�رتاك ببطاق�ة الضمان 
الصحي تش�مل رشيحة الفقراء من 
االجتماعي�ة  بالرعاي�ة  املش�مولني 
واالرامل واملطلقات وذوي الش�هداء 
وجرح�ى الحش�د والق�وات االمنية 
كل  يل�زم  القان�ون   « ان  مبين�ة   .«
املس�ؤولني واصحاب املناصب بدفع 
بدل االش�رتاك إجباري�ا، أما موظفو 
الدول�ة فيك�ون اش�رتاكهم ببطاقة 

الضمان الصحي اختياريا ».

وتابعت الق�ول ان » تطبيق القانون 
س�يتم عى ثالث مراح�ل، االوىل هي 
س�تة اشهر لتشكيل الهيئة والتي تم 
التصويت عليه�ا ، ثم املرحلة الثانية 
لتس�جيل املس�تفيدين م�ن بطاق�ة 
الضمان الصح�ي ، واملرحلة االخرية 
ه�ي التطبي�ق ال�كيل خ�الل ث�الث 
سنوات س�تؤدي اىل توفري الخدمات 

الصحية لرشيحة الفقراء ».
اللجن�ة،  يف  االخ�ر  العض�و  لك�ن 
النائب غاي�ب العم�ريي، تحدث ل�« 
ال�زوراء » مؤخرا، قائال: ان » اللجنة 
املش�رتكة من أعض�اء لجنة الصحة 
الصح�ة  ووزارة  النيابي�ة  والبيئ�ة 

الطبية والصحية  النقاب�ات  وممثيل 
حل�ول  إىل  توصل�ت  والتمريضي�ة، 
لنق�اط الخ�الف املتعلق�ة بقان�ون 
الضمان الصح�ي، والتي ظهرت بني 
مجل�س الن�واب والحكوم�ة، خالل 

القراءتني األوىل والثانية للقانون ».
وأضاف ان  »الصيغة النهائية جاهزة 
للتصوي�ت حي�ث قان�ون الضم�ان 
سيس�اعد الفئ�ات الفق�رية يف البالد 
». مبين�ا ان » هناك رشائح س�تدفع 
مبالغ بسيطة جدا لصندوق الضمان 
الصح�ي، اضاف�ة اىل مبال�غ اخ�رى 
تدخل من خزين�ة الدولة اىل صندوق 

الضمان«.

بغداد/ الزوراء:
اس�تعادت دائرة عقارات الدول�ة 455 عقارا تم 
التجاوز عليه�ا من مختلف الجهات بالتنس�يق 
مع هيئ�ة النزاهة ودائ�رة التس�جيل العقاري، 
مؤكدة إعدادها خطة الستعادة جميع العقارات 

التابعة للدولة من املتجاوزين عليها.
وقال مدير الدائرة، حس�ن س�لمان املكوطر، يف 
ترصي�ح صحفي: إن »دائرة التس�جيل العقاري 
ه�ي الجهة التي تتوىل تس�جيل عموم العقارات 
ومنه�ا العق�ارات العائدة للدولة، إذ تم تش�كيل 
لجنة مش�رتكة مع الدائرة املذكورة لتتوىل حرص 

العقارات العائدة لوزارة املالية«.
وأك�د أن »دائرة عق�ارات الدولة ل�م تكتف بهذا 
الحد، إذ بادرت إىل سلوك الطرق القضائية مدنياً 
وجزائي�اً بحق املتجاوزين مع فرض واس�تيفاء 
أج�ر املث�ل بحقهم، وق�د تحقق من ه�ذا الباب 
إيرادات مهمة للدولة اىل جانب فرض اإلجراءات 
املنص�وص عليه�ا يف قان�ون تحصي�ل الدي�ون 
بحقه�م؛ ومنه�ا إصدار ق�رارات حج�ز األموال 
املنقولة وغري املنقولة ومنع الس�فر التي شملت 
مس�ؤولني كبارا وش�خصيات عامة من منطلق 

املساواة يف تطبيق القانون عى الجميع«.

وأضاف أن »الدائرة عازمة عى اس�تعادة جميع 
عقارات الدولة ودعم جانب االستثمار والسيطرة 
عليها«، كاش�فاً عن اس�رتجاع )455( عقاراً تم 
التجاوز عليها من جهات مختلفة بالتعاون مع 
لجن�ة األمر الديواني رق�م )50س( واملكونة من 

هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري«.
وأش�ار إىل أن »دائرت�ه تتاب�ع أيض�اً عق�ارات 
الع�راق يف الخارج فهي مس�جلة باس�م الدولة 
العراقي�ة وتتاب�ع أيض�اً م�ن قبل س�فاراتنا يف 
الخارج والتنسيق مس�تمر مع وزارة الخارجية 
والجه�ات ذات العالق�ة به�ذا الص�دد«، مبين�اً 

أن »للع�راق عق�ارات يف جمي�ع ال�دول التي له 
فيه�ا تمثي�ل دبلومايس وهي مس�تغلة من قبل 
س�فاراتنا وبعثاتنا يف الخارج وما هو يتابع من 
قبلها، ولدينا قاعدة بيانات تخص تلك العقارات 
الس�يما فيما يتعلق ببعض العقارات التي كانت 
تستخدم من فعاليات النظام السابق يف الخارج، 
ونحن بصدد إعداد خطة بش�أنها بالتنسيق مع 
وزارة الخارجي�ة والجه�ات ذات العالقة وصوالً 
اىل استغاللها بالشكل األمثل بما يضمن ديمومة 
ملكيته�ا للع�راق واالس�تفادة منه�ا يف وق�ت 

واحد«. 

بسبب ارتفاع األسعار يف األسواق احمللية واخنفاض قيمة الدينار  

أكد أن املوازنة مل ختصص أمواالً للمفسوخة عقودهم 

متقاعدون يطالبون عرب          بزيادة رواتبهم وجلنة نيابية 
تكشف عن مساع لتعديل قانون التقاعد

يار اهلل: الكاظمي وافق على تشكيل قوات من أهالي الطارمية 

مقرتح قانون الضمان الصحي جاهز للتصويت بانتظار عودة انعقاد جلسات الربملان

استعادة 455 من عقارات الدولة املتجاوز عليها

بغداد/ الزوراء:
 وافق مجلس ال�وزراء، امس الثالثاء، من 
حي�ث املبدأ ع�ى قان�ون »خدم�ة العلم« 
ويحيله اىل الربمل�ان، فيما اقر خطة وزارة 
الكهرب�اء لتنفي�ذ مرشوع إنت�اج الطاقة 

الشمسية.
وذك�ر املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء يف 
بي�ان تلقته »ال�زوراء«: ان رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة 
االعتيادية الثالثة والثالثني ملجلس الوزراء، 
جرى فيها مناقش�ة مس�تجدات األوضاع 
يف البالد، وبح�ث املوضوعات املدرجة عى 

جدول األعمال.
 واضاف، انه تم استعراض التقرير الوبائي 
لجائحة كورونا، ومس�تجدات عمل لجنة 
تعزي�ز اإلج�راءات الحكومي�ة يف مجاالت 
الوقاي�ة والس�يطرة الصحي�ة التوعوية، 
للحد م�ن انتش�ار الف�ريوس، وإجراءات 
الجائح�ة،  مواجه�ة  يف  الصح�ة،  وزارة 
للمصاب�ني،  الطبي�ة  الخدم�ات  وتوف�ري 

وجهودها يف تأمني اللقاحات. 
وتاب�ع: ان�ه بع�د مناقش�ته املوضوعات 
املدرجة عى جدول األعمال، أصدر مجلس 

الوزراء القرارات اآلتية:
أوالً/ إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة 

)100 لسنة 2021( بحسب اآلتي:
1.أ. إق�رار خط�ة وزارة الكهرب�اء لتنفيذ 
الكهربائي�ة  الطاق�ة  إنت�اج  م�رشوع 
الشمس�ية وصوال إىل قدرة إنتاجية )7.5( 
سبعة ونصف غيغاواط، ووفقاً للموديالت 
االقتصادي�ة الت�ي تأخ�ذ بع�ني االهتمام 
املعايري الدولية املعتمدة من ناحية التطور 

التكنولوجي املتسارع يف هذا املجال.
ثانياً/ تعديل الفقرة )2( من قرار مجلس 
الوزراء )295 لسنة 2021( بالنحو اآلتي:

- )مناقلة املبالغ غري املستخدمة كافة من 
تخصيصات اس�ترياد الطاقة الكهربائية، 
الت�ي تقدر ب�� 300000000 دوالر، فقط 
ثالث مئة مليون دوالر، عى حساب املوازنة 
التش�غيلية لوزارة الكهرباء لتغطية جزء 

من العجز يف تخصيصات رشاء الوقود.
ثالثاً/ 

1-املوافق�ة عى زي�ادة رأس مال املرصف 
مق�داره  بمبل�غ  العراق�ي  الصناع�ي 
مئ�ة  دين�ار،   )150000000000(
وخمسون مليار دينار، استناداً إىل أحكام 
امل�ادة )10/ أوالً( م�ن قان�ون الرشكات 

العامة )22 لسنة1997( املعدل. 
2-أخ�ذ وزارة املالي�ة اإلج�راءات الالزمة 

لتنفيذ ما جاء آنفاً.
خامساً/ 

1-تخوي�ل املدي�ر الع�ام للهيئ�ة العام�ة 
للرضائ�ب، صالحية التف�اوض والتوقيع 
اتفاقي�ة  األوىل ع�ى م�رشوع  باألح�رف 
تجن�ب االزدواج الرضيب�ي، ومنع التهرب 
م�ن دفع الرضائب املفروض�ة عى الدخل 
ورأس املال، بني حكومة جمهورية العراق 
وحكومة جمهورية أوكرانيا، اس�تناداً إىل 
أحكام املادة )80/سادساً( من الدستور.

2-قي�ام وزارة الخارجي�ة بإع�داد وثيقة 
التخويل الالزمة باسم حكومة جمهورية 
الع�راق إىل املدي�ر الع�ام للهيئ�ة العام�ة 
املعتم�دة،  للس�ياقات  وفق�اً  للرضائ�ب، 
ورفعها إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء؛ 
من أجل اس�تحصال توقيع الس�يد رئيس 

مجلس الوزراء.
املوافق�ة عى م�رشوع قانون  سادساً/ 
خدم�ة العلم، الذي دققه مجلس ش�ورى 
الن�واب،  مجل�س  إىل  وإحالت�ه  الدول�ة، 
اس�تناداً إىل أح�كام املادت�ني )61/البن�د 
أوالً، و80/البن�د ثانياً( من الدس�تور، مع 
األخ�ذ بع�ني االهتم�ام ملحوظ�ة الدائرة 
القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء 
املثبت�ة بموج�ب مذكرته�ا ذات العدد )م 
د/ق/169/31/2/2 ل ق( املؤرخ�ة يف 8 

نيسان 2021.
س�ابعاً/ املوافق�ة عى تخصي�ص وزارة 
املالي�ة )500000000( دينار، خمس مئة 
مليون دين�ار إىل املديرية العامة لش�ؤون 
التابع�ة إىل وزارة  الناجي�ات األيزيدي�ات 
العمل والشؤون االجتماعية من احتياطي 
املالية/2021، اس�تناداً  للس�نة  الطوارئ 
إىل أح�كام امل�ادة )5( من قان�ون املوازنة 

العامة االتحادية للسنة املالية/2021.

جملس الوزراء يوافق من حيث املبدأ على 
قانون »خدمة العلم« وحييله اىل الربملان

أقر خطة وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الشمسية

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس الثالث�اء، املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، فيما اكدت تس�جيل 6937 اصاب�ة جديدة و66 حالة 

وفاة وشفاء 7148 حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
40190، ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة: 14352095، مبينة انه تم تس�جيل 

6937 اصابة جديدة و66 حالة وفاة وشفاء 7148 حالة.
واضاف�ت: ان عدد حاالت الش�فاء ال�كيل: 1734898 )91.9%(، بينما عدد حاالت 
االصاب�ات ال�كيل: 1888150، أم�ا عدد الح�االت التي تحت الع�الج: 132422، يف 
ح�ني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 942، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
20830، الفت�ة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم ام�س: 123487، ليصبح عدد امللقحني 

الكيل: 3433162.

لليوم الثالث على التوالي.. العراق يسجل ارتفاعا 
بإصابات كورونا مبجموع يقرتب من املليونني

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى                        العدد:173/ب/2021

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة                           التاريخ:2021/8/2

اىل املدعى عليها/ )سيناء هشام رشيف(
م/ تبليغ حكم غيابي

قراره�ا   2021/6/13 بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
املرق�م 173/ب/2021 واملتضم�ن إلزام�ك بتأديتك للمدعي 
)ع�يل كاظ�م مطر( مبلغ مقداره خمس�ة وثالث�ون مليون 
دين�ار والثابت اس�تالمه بموج�ب مقاولة البي�ع املؤرخة يف 
2020/9/15 وتحميلك الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة، 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار املنطق�ة، لذا اقت�ى تبليغ�ك بصحيفتني 
رس�ميتني محليتني ولك حق االعرتاض ع�ى الحكم الغيابي 
خ�الل عرشة ايام من اليوم التايل لنرش هذا اإلعالن، وبخالفه 

تنتهي الفرتة املحددة لالعرتاض عى الحكم الغيابي .
القايض 
عيل حميد الحيدري

اعالن
اىل الرشي�ك )محمد كري�م عبيد( 
اقتى حضورك اىل مديرية بلدية 
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار 
بن�اء للرشي�ك )صربي�ة  اج�ازة 
رش�يد غ�ازي( للقطع�ة املرقمة 
)3/66734( يف النجف حي النداء 
مقاطع�ة 4 خ�الل ع�رشة اي�ام 
وبخالفه س�تتم االج�راءات دون 

حضورك.

اعالن
اىل الرشي�ك )مه�دي محمد م�راد عبد عيل( 
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى 
قي�ام رشيكك )عب�اس عيل نعم�ة( بالبناء 
ع�ى حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
)1/620( املقاطعة )3 / الحصوة املناذرة( 
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

فقدان 
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
رشك�ة  م�ن  الص�ادرة 
توزي�ع املنتجات النفطية 
بإس�م  النج�ف،   ف�رع 
)نص�ري نزار ع�يل(، فعى 
من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .
اعالن

اىل الرشي�ك )رزاق عبد زيد حس�ني( اقتى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى 
قيام رشيكك )اسعد حميد عبد عيل( بالبناء 
ع�ى حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
)3/57396( املقاطع�ة )4/ ح�ي الن�داء( 
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشي�ك )محمد فاضل حس�ني( اقتى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى 
قيام رشي�كك )محمد عبد الكريم عبد عيل( 
بالبن�اء ع�ى حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة 
املرقم�ة )3/21105( املقاطع�ة )4 / حي 
النرص( حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج 
العراق م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشي�ك )ميثم جاس�م محم�د( اقتى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف 
النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى 
قيام رشيكك )محم�د عبد الكريم عبد عيل( 
بالبن�اء ع�ى حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة 
املرقم�ة )3/21105( املقاطع�ة )4/ ح�ي 
النرص( حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج 
الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.
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بغداد/ الزوراء:
س�جل س�وق العراق لألوراق املالية 
ارتفاع�اً يف جلس�ة، ام�س الثالثاء، 
 596.20 مس�جال   ،0.60% بنس�بة 
نقط�ة يف املنطقة الخ�راء.. وبلغ 
عدد الرشكات املتداولة أس�همها 30 
رشك�ة، فيما س�جل الس�وق ارتفاع 
12 رشك�ة وانخفاض 6 رشكات ولم 

تتغري اسعار 12 رشكات . 
وبل�غ حج�م األس�هم املتداول�ة 40 
ملي�ارا و920 مليونا و90 الفاً و444 
سهما بقيمة تداول بلغت 9 مليارات 
و534 مليونا و525 الفاً و161 دينارا 

من خالل تنفيذ 640 صفقة. 
العط�اء  م�رف  س�هم  وتص�در 
االس�المي اكث�ر ال�رشكات ارتفاعا 
%15.79 يف ح�ن  بنس�بة  بالتغ�ري 
العراق�ي  امل�رف  س�هم  س�جل 
االس�المي االكثر انخفاض�ا بالتغري 
س�جل  بينم�ا   ،4.44% بنس�بة 
س�هم مرف بغداد االكثر نش�اطا 
بالصفقات بع�دد صفقات بلغ 190 
صفق�ة .. واالكثر انخفاض�اً بقيمة 

التغيري تصدر سهم الخياطة الحديثة 
بنس�بة %2.28، كما س�جل س�هم 
الس�ياحية  لالس�تثمارات  الوطني�ة 
واملش�اريع العقارية اك�ر الرابحن 

بقيمة التغيري بنسبة 8.33%. 
واخ�رياً كان االكثر نش�اط بالكمية 
االوس�ط  ال�رشق  م�رف  س�هم 
العراقي لالستثمار بحجم تداول بلغ 

اكثر من 39 مليارا.
يذكر ان س�وق العراق لألوراق املالية 

قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
واالي�داع املرك�زي منذ ع�ام 2009، 
ويس�عى إلطالق نظام الت�داول عر 
االنرتنت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسات تداول اسبوعيا من االحد اىل 
الخميس، وم�درج فيه 105 رشكات 
مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاعات 
والصناع�ة  واالتص�االت  املص�ارف 
والزراعة والت�أمن واالستثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اكدت اللجنة املالية النيابية استحالة 
اق�رار موازن�ة الع�ام املقبل بس�بب 
انتهاء ال�دورة النيابية الحالية، مبينا 
ان الحكوم�ة س�تتحول اىل تري�ف 
اعمال وال يحق لها تقديم اي مرشوع 
قانون. وفيما اوضحت اللجنة اسباب 
تأجيل النظر بالطعن يف بعض فقرات 
املوازن�ة، لفت�ت اىل ان املوضوع يجب 
ان يحس�م بن وزارة املالية ومجلس 
ال�وزراء حي�ث تس�بب ذل�ك بتأجيل 
النظ�ر بالطع�ن م�ن قب�ل املحكم�ة 

االتحادية.
وق�ال مقرر اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
يف  الثالث�اء،  ام�س  الصف�ار،  احم�د 
تري�ح صحف�ي: إن “التريحات 
بشأن اقرار املوازنة للعام املقبل 2022 
هي سياس�ية وال تتعدى الحديث عن 

االنجازات الحكومية “.
واضاف ان ” تقديم املوازنة اىل الرملان 
بحاجة اىل عدة اش�هر مقبلة وحينها 
س�يتم تحويل الحكوم�ة اىل تريف 

اعمال وفق�ا للقانون بعد االنتخابات 
وال يح�ق له�ا تقديم اي م�رشوع اىل 

الرملان”.
وأوض�ح الصف�ار ان “املوازنة تعني 

خطط وسياسة الحكومة للعام املقبل 
يف مجال االقتصاد واالستثمار وادارة 
البالد، ما يعني ان الحكومة س�تكون 
غ�ري موج�ودة وال حت�ى الرمل�ان ما 

يستلزم التمهل ملا بعد االنتخابات”.
من جان�ب متصل، اوضح�ت اللجنة 
املالية النيابية، امس الثالثاء، اسباب 
تأجيل النظر بالطعن يف بعض فقرات 

املوازن�ة، الفت�ة اىل ان املوضوع يجب 
ان يحس�م بن وزارة املالية ومجلس 
الوزراء حيث تسبب ذلك بتأجيل النظر 
بالطعن من قب�ل املحكمة االتحادية.

وقال عضو اللجنة، محمد ابراهيم، يف 
تريح صحفي: ان “هناك جدال بن 
وزارة املالية ومجل�س الوزراء، حيث 
طالبت الوزارة بحسب الطعن ببعض 
فق�رات املوازنة يف وق�ت رفضت فيه 

االمانة العامة ملجلس الوزراء ذلك”.
“املحكم�ة  ان  إبراهي�م  وأض�اف 
االتحادي�ة اجل�ت النظ�ر بالطع�ون 
لشهر ايلول وهو التأجيل الثالث، من 
اجل اس�تيضاح بعض االمور، وكذلك 
انه�اء الش�د والج�ذب ب�ن ال�وزارة 
ومجل�س الوزراء”.وأوضح ان “وزارة 
املالية ارادت س�حب الطعن باملادة 50 
املتعلقة بأصح�اب املحاصيل الزراعية 
يف حن ان املجلس رفض ذلك، باعتباره 
الجه�ة التي قدم�ت الطع�ن، وهو ما 
دفع املحكمة االتحادية لتأجيل حس�م 

املوضوع”.
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أوضحت أسباب تأجيل النظر بالطعن يف بعض فقراتها

أعلن جناح مبادرة اإلسكان الستيعاب مشكلة السكن

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي، امس الثالثاء، عن 
نجاح مبادرة اإلس�كان التي استوعبت 
مش�كلة الس�كن، فيم�ا أش�ار إىل أن 
مرشوع )مارش�ال العراق( وّفر فرص 

عمل للنساء وأعاد تشغيل املعامل.
وقال نائب املحافظ، احس�ان ش�مران 
الي�ارسي، لوكالة األنباء الرس�مية: إن 
“البنك أطلق مبادرتن تخص اإلسكان 
األوىل ب��5 تريليون�ات دين�ار واألخرى 
برتلي�ون دين�ار ليك�ون مجموعهما 6 
تريليون�ات دينار”، مبين�اً أن “املبادرة 
العق�اري  امل�رف  األوىل م�ن خ�الل 
لرشاء وحدات س�كنية يف املجمعات أو 
خارجها، إضافة اىل املب�ادرة الثانية يف 
صندوق االسكان لتمويل بناء الوحدات 
السكنية من قبل الجمهور التي شهدت 

اقباال واسعا عليها”.
واض�اف ان “مب�ادرة االس�كان تعتر 
من انج�ح املب�ادرات ألنها اس�توعبت 

مشكلة السكن”، مشرياً اىل ان “مبادرة 
االسكان التي تمتد اىل 20 سنة من دون 

فوائد، باستثناء عمولة بسيطة”.
وتابع “اطلقنا واحد تريليون للمصارف 
االهلية لتلبية مختلف طلبات الجمهور 
بما فيها االسكان، اضافة اىل مبادرات 
والصناع�ي”،  الزراع�ي  للقطاع�ن 
ع�ززت  املب�ادرة  “ه�ذه  ان  موضح�ا 
من�ذ ع�ام 2015 ولغاية االن الس�يولة 
واعطت فرصا للجمهور للتعويض عن 
الوظائف الحكومية من خالل التمويل 

واالستثمارات والتشغيل”.
واكد الي�ارسي ان “مرشوع مارش�ال 
الع�راق اعط�ى امال بتش�غيل وتمكن 
النساء واعادة تش�غيل املعامل”، الفتا 
اىل ان “املرشوع كبري ومازال مستمرا”.

وعن احتياطي البنك املركزي، ذكر نائب 
محافظ البنك املرك�زي: ان “احتياطي 
البنك املركزي من العملة الصعبة وصل 

حتى اآلن اىل 60 مليار دوالر”.

البنك املركزي يكشف عن مشروع يوفر فرص عمل للنساء

اخنفاض الدوالر يف بغداد 
واستقراره باإلقليم

النهرين يقرر زيادة مراحبة الزواج 
إىل 10 ماليني دينار

صعود خامي البصرة “اخلفيف والثقيل” 

مبيعات مزاد العملة تشهد ارتفاعاً 
لـ238 مليون دوالر

تراجع طفيف بأسعار الذهب يف 
األسواق احمللية

خبري يتوقع ارتفاع أسعار النفط 
لنحو 80 دوالرا نهاية 2021

الكشف عن إعداد مشروع قانون 
جديد للضرائب 

بغداد/ الزوراء:

انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي، امس 

الثالث�اء، يف البورص�ة الرئيس�ة بالعاصمة بغداد، فيما اس�تقرت يف اقليم 

كردستان.

وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت، صباح 

امس، 147300 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.

وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باالٔسواق 

املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 147750 دين�اراً عراقياً لكل 100 

دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار ال�رشاء 146750 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا 

، حيث بلغ س�عر البيع 147600 ديناراً ل�كل 100 دوالر امريكي، والرشاء 

بواقع 147300 دينارا  لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:

قرَر مرف النهرين االس�المي الحكومي زي�ادة مبلغ تمويل خدمة 

مرابح�ة ال�زواج اىل عرشة مالي�ن دينار، إلتاحة الفرص�ة ألكر عدد 

م�ن الراغبن بالحصول عىل التمويل وفق الصيغ االس�المية، يف حن 

خفض مرابحة رشاء السلع لتقليل مخاطر التمويل حفاظا عىل املال 

العام.

وق�ال مصدر مس�ؤول يف املرف يف تريح صحف�ي: ان” تعديالت 

تموي�ل خدم�ة مرابحة ال�زواج تضمن�ت ان يكون الح�د االعىل ملبلغ 

التموي�ل عرشة مالي�ن دينار بدال عن خمس�ة مالين دين�ار وبمدة 

تمويل )5( س�نوات يستحق القس�ط االول بعد )30( يوما من تاريخ 

االستالم.

وأض�اف: ان املرف خفض ايضا نس�بة مرابحة الزواج اىل 5 % بعد 

ان كانت 10 %. مشرتطا ان يقدم طالب التمويل كفيال واحدا او اكثر 

من موظفي الدولة وان يغطي صايف راتبه )راتبهما( ضعف القس�ط 

الشهري عىل ان تتناسب مدة التمويل مع سن االحالة عىل التقاعد .

وشدد املرف عىل رضورة ان يقدم طالب التمويل عقد زواج رسمي 

مصدق من املحاكم املختصة لم تمض عليه سنتان.

واكد املصدر ان “املرف خفض ضمن التعديالت التي اجراها مؤخرا 

مبلغ تمويل خدمة مرابحة رشاء السلع وذلك لتقليل مخاطر التمويل 

حفاظ�ا عىل املال العام ، موضح�ا ان املبلغ خفض اىل عرشين مليون 

دين�ار بع�د ان كان الح�د االعىل لتمويل ه�ذه الخدم�ة ثالثن مليون 

دينار” .وتابع ان “املرف قدم تسهيالت بشأن مرابحة رشاء السلع، 

تضمنت عدم مطالبة الزبون بتقديم كفيل لغاية مبلغ تمويل خمسة 

عرش مليون دينار، ويف حال زاد عن ذلك ُيقدم كفيال ضامنا يتناس�ب 

نصف صايف راتبه مع القسط الشهري”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة االحص�اء الرتكية، امس 
الثالثاء، ان الع�راق كان خامس أكر 
مس�تورد من تركي�ا، مبين�ة ارتفاع 
ص�ادرات تركي�ا بنس�بة 10.2 باملئة 
يف تموز.وقال�ت الهيئ�ة يف تقرير لها 
اطلعت عليه “الزوراء”: ان “صادرات 
تركي�ا ارتفع�ت بنس�بة 10.2 باملئة 
خ�الل يوليو/ تموز امل�ايض، مقارنة 
بالش�هر نفس�ه من الع�ام املنرم، 
مبين�ة أن “قيم�ة الص�ادرات خالل 
تموز املايض بلغ�ت 16 مليارا و415 

مليون دوالر”.
وأضافت أن “واردات تركيا يف الشهر 
نفسه، ش�هدت أيضا ارتفاعا بنسبة 
16.8 باملئ�ة، مقارن�ة بتم�وز 2020 
حيث بلغت قيمة واردات تركيا خالل 
تموز 20 مليارا و693 مليون دوالر”.

وأش�ارت إىل أن العراق جاء خامس�ا 
يف ص�ادرات الرتكي�ة ل�دول العالم يف 
شهر تموز املايض بقيمة 772 مليون 
دوالر، يف حن كانت أملانيا هي الدولة 
الرشيكة الرئيس�ة للصادرات بمليار 
446 ملي�ون دوالر، وتلته�ا الواليات 

املتح�دة األمريكي�ة بمبل�غ مليار 57 
ملي�ون دوالر واململك�ة املتحدة 983 
ملي�ون دوالر وإيطالي�ا 803 مليون 
دوالر، مبينة أن نس�بة الدول الخمس 
األوىل م�ن إجم�ايل الص�ادرات بلغت 

٪30.8 يف تموز 2021”.
واوضح�ت ان “العراق جاء خامس�ا 
ايض�ا يف صادرات تركيا ل�دول العالم 
يف الف�رتة م�ن كانون الثان�ي ولغاية 
ش�هر تم�وز امل�ايض 2021، بقيم�ة 
مالي�ة بلغت 5 مليارات و663 مليون 
دوالر، يف ح�ن أن أملاني�ا كان�ت هي 
الدولة الرشيكة الرئيس�ة للصادرات 
لنفس الف�رتة بمبل�غ 10 مليارات و 
832 ملي�ون دوالر. وتلته�ا الواليات 
املتحدة األمريكية بمبلغ 7 مليارات و 
830 ملي�ون دوالر واململكة املتحدة 7 
مليارات 227 ملي�ون دوالر وإيطاليا 
دوالر”،  ملي�ون   277 و  ملي�ارات   6
مش�رية إىل أن نس�بة ال�دول الخمس 
األوىل م�ن إجم�ايل الص�ادرات بلغت 
٪31.2 يف الف�رتة من يناي�ر إىل يوليو 

.”2021

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار خام البرة الخفيف، امس الثالثاء، مسجالً اعىل من 73 
دوالرا امريكيا.وارتف�ع خ�ام البرة املصدر آلس�يا 1.01 دوالراً وبنس�بة 
تغي�ري بلغ�ت %1.39 ليص�ل اىل 73.45 دوالراً، فيما س�جل الخام البرة 
الثقي�ل ارتفاعاً أيضاً بمق�دار 0.52 دوالراً أو ما يع�ادل %0.79 ليصل اىل 
66.14 دوالراً.وسجل البرة الخفيف أعىل االسعار يف منظمة أوبك، حيث 
س�جل الخام العربي الس�عودي الخفي�ف 73.35 دوالراً للرميل، فيما بلغ 
س�عر مزيج إيران الثقي�ل 66.61 دوالراً، ومزيج مرب�ان اإلماراتي 71.65 
دوالراً للرمي�ل، ومزيج س�هران الجزائري، والكوي�ت الكويتي اىل 72.90 

دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املرك�زي العراقي، امس الثالثاء، لتصل إىل أكثر من 

238 مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة %3.48 لتصل إىل 238 مليوناً، و930 
الف�ا، و627 دوالرا أمريكيا، مقارنة بيوم ام�س االول، التي بلغت املبيعات 

فيه 230 مليونا، و680 الفا و918 دوالرا أمريكي.
وذهب�ت املش�رتيات البالغ�ة 177 مليون�اً و40 الف�ا و 627 دوالرا لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 61 مليوناً و890 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار اىٕل أن 37 مرف�ًا قامت بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج، 
و 19 مرف�ا لتلبي�ة الطلب�ات النقدية، إضاف�ة اىل مش�اركة 26 رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار الذهب “االجنبي والعراقي” يف األس�واق املحلية بش�كل 

طفيف، امس الثالثاء.
وق�ال مصدر إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع النهر يف مركز 
العاصم�ة   بغ�داد س�جلت للمثقال الواحد عي�ار 21 من الذه�ب الخليجي 
والرتكي واألوربي س�عر بيع 371 الف دينار، فيما بلغ س�عر الرشاء 366 

الفاً.
واش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعاً ايضاً عند 341 الف دينار، يف حن بلغ سعر الرشاء 67 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيار 21 بن 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البي�ع مثق�ال الذهب العراقي ب�ن 345 الفاً و350 الف دينار.. ويس�اوي 

املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
اك�د الخبري النفط�ي، حمزة الجواهري، امس الثالث�اء، ان املوجة الثالثة 
م�ن فريوس كورون�ا تركت تأثريا ضئيال عىل أس�عار النفط يف األس�واق 
العاملية، متوقعا استمرار صعود أسعار النفط خالل العام الجاري ليصل 

اىل اكثر من 80 دوالرا.
وقال الجواه�ري يف تريح صحفي: ان “اس�تمرار ارتفاع النفط خالل 
املوج�ة الثالث�ة لوب�اء كورون�ا كان بس�بب إرصار الدول عىل اس�تمرار 
الحركة االقتصادية يف بلدانها واتباعها أس�لوب مناعة القطيع مع اتخاذ 

اإلجراءات الصحية الالزمة”.
وأض�اف ان ”أس�عار النف�ط ستس�تمر باالرتف�اع خالل الع�ام الجاري 
وستصل بنهاية العام اىل اكثر بقليل من 80 دوالرا”، مستدركا ان “رغبة 
بع�ض دول األوبك واوبك ب�الس ال يرغبون بهذا االرتفاع لكون األس�عار 

املتوسطة ومنها العراق سوف تعمل عىل االستقرار”.
وأش�ار الجواهري اىل ان “دول األوبك تطمح ببقاء األس�عار بس�عر 70$ 
وان روسيا وهي عضو يف أوبك بالس ترغب بسعر $55 وذلك لتحييد بدائل 
الطاقة ”.يش�ار إىل أن مختصن وخراء يوجهون اتهامات اىل السعودية 
بالعم�ل عىل اغراق س�وق النفط واتباع سياس�ات نفطية تر بالعراق 

الذي يعتمد بشكل شبه كيل عىل تصدير النفط.

بغداد/ الزوراء:
تعم�ل الحكومة حالياً عىل إع�داد مرشوع قانون جدي�د للرائب ليكون 

أكثر عدالة ويحدِّد املشمولن به.
وقال املستشار االقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يف حديث 
صحف�ي: إنَّ “الرائ�ب مورد مهم للدول�ة، والعراق أقل بل�دان العالم يف 
تحصيل الرائب، وهي تصل ما بن 1-2 %”، داعياً إىل “رضورة أن تكون 

هناك عدالة رضيبية، كونها أمراً مهماً”. 
وأضاف أنَّ “الحكومة يف ضوء ترشيع قانون جديد للرائب عىل املستوى 
الفني، وإذا ما أكمل س�وف يذه�ب القانون إىل مجلس ش�ورى الدولة ثم 
يرفع إىل مجلس الوزراء ليصادق عليه وبعدها يذهب إىل الرملان”، مش�رياً 
” “املوض�وع يحت�اج إىل وقت الس�يما مع ظ�روف االنتخابات وعدم  إىل أنَّ

وجود وقت للرملان الحايل”.
وتاب�ع أنَّ “الريب�ة يجب أال تكون متعس�فة وإنما مس�اهمة بس�يطة 
تش�جع الناس عىل الدفع وليس التهرب منها، كما يجب أن تكون معقولة 
ومس�احتها واس�عة، كما يجب أن تكون هناك إعفاءات السيما لرشيحة 

الفقراء؛ أي يجب أن تكون عادلة”.
وبنَّ صالح أنه “البد من تبسيط اإلجراءات الريبية وشمولها بمساحات 
واسعة، إذ إنَّ املكلف بالريبة يعدها واجبا وطنيا وليس عبئا اجتماعيا”.

مشرياً إىل أّن َ”ثقافة الرائب يف العراق غري صحيحة، واملفرتض أن تذهب 
الرائب لس�د حاج�ات داخل املجتم�ع، لذلك يجب توف�ر عدالة رضيبية 

ويجب أن تؤخذ من منابع مشمولة بها”.
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سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعاً 

العراق خامس أكرب مستورد من تركيا خالل متوز



من القلب 
شكرا كاتانيتش
أهال ادفوكات

الخمي�س يخوض منتخبنا الوطني بكرة 
القدم مباراته املرتقبة يف تصفيات كأس 
العال�م أم�ام املنتخب الك�وري الجنوبي 
عىل أرضه، وهي الخط�وة األوىل للمدرب 
ادف�وكات.. ه�ذا املدرب صاحب الس�رة 
التدريبي�ة التي خاضها من خالل قيادته 
لع�دة فرق منها من نجح معها ومنها لم 

يوفق فيها. 
وها هو يقود اس�ود الرافدين يف الخطوة 
األوىل وكل األنظ�ار تتجه نحو هذا املدرب 
صاح�ب املس�رة التدريبية، فه�و يملك 
فك�را تدريبيا ناصع�ا، وها هو اآلن يقود 
فريقن�ا بكل تفاؤل وأم�ل وهو ما رصح 

به عند التفاوض معه. 

حس�نا تم اختي�ار هذا امل�درب الهولندي 
ال�ذي تتج�ه آمالنا نح�و قي�ادة فريقنا 
الوطن�ي إىل ش�اطئ األم�ان والتحلي�ق 
وقطع بطاق�ة الوص�ول إىل كأس العالم 

الذي يقام يف قطر العام املقبل. 
نعم نحن ال ننىس عطاء ومس�رة املدرب 
كاتانيت�ش ال�ذي عم�ل م�ع املنتخب ما 
يقارب ثالث سنوات، قدم كل ما يف وسعه 
رغ�م كل الظ�روف الت�ي واجهت�ه حيث 
اس�تطاع ه�ذا الرج�ل أن يص�ل ألصعب 
مرحل�ة وه�ي مرحل�ة خط�ف بطاق�ة 
الرتش�ح أله�م بطول�ة تق�ام كل أرب�ع 
س�نوات، أال وهي بطول�ة كأس العالم.. 
ه�ذا الح�دث الكب�ر ال�ذي نتمن�ى م�ن 

ادفوكات النجاح وقيادة اس�ود الرافدين 
نحو ش�اطئ الس�عادة وتحقي�ق أماني 

جمهور الكرة. 
نعم املهمة ليست سهلة بل تتطلب جهودا 
من قبل الجميع والوقوف إىل جانب املالك 
التدريبي بقي�ادة هذا امل�درب الهولندي، 
صاحب التاريخ التدريبي الذي ال يختلف 
عليه اثنان،  فهو صاحب س�جل تدريبي 
كب�ر وذو ش�خصية وعقلي�ة تدريبي�ة، 
وه�ذا م�ا ش�اهدناه خ�الل معس�كري 
اس�بانيا وتركيا.. فهو م�درب عازم عىل 
قيادة فريقنا الوطني يف أهم حدث كروي 

عاملي.
إذن علين�ا أن نتف�اءل بأس�ود الرافدين 

وامل�درب ادفوكات ال�ذي نقول له من كل 
قلب أهال وس�هال بك وأنت تتسلم مهمة 
اس�ود الرافدين خلف امل�درب كاتانيتش 
الذي نقول له ش�كرا عىل ما قدمته طوال 
مدة مس�رتك مع اسود الرافدين.. آملني 
ومتمن�ني النج�اح الدفوكات فه�و أمام 
مهم�ة ليس�ت س�هلة، ونحن ع�ىل ثقة 
بق�درات هذا امل�درب ال�ذي نأم�ل له أن 
يجت�از الفري�ق الك�وري الجنوبي ومن 
بع�ده الفري�ق اإليراني، ونح�ن بانتظار 
امل�درب وخطف النق�اط الث�الث.. وكلنا 
أمل بأسود الرافدين مع األمنيات بالفوز 

بإذنه تعاىل. 
قلوبنا معكم عدنان اجلبوري
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السحاب األردني يرفض بيع مهامجه 
يزن النعيمات للجوية

بغداد/ متابعة الزوراء
 رفض�ت ادارة نادي س�حاب األردني الع�رض املقدم من قبل نادي القوة الجوية  بش�أن 
التعاق�د م�ع املهاجم ي�زن النعيمات. واك�دت ادارة تمس�كها بخدمات العبها للموس�م 
الك�روي املقبل. من جانب اخ�ر، يواصل فريق القوة الجوية بكرة القدم تدريباته املكثفة 
يف معس�كره التدريبي يف محافظة الس�ليمانية والذي بدأ الس�بت املايض ويستمر لغاية 
الس�ابع من شهر أيلول املقبل استعدادا لالس�تحقاقات املقبلة.وقال عالء محمد، املنسق 
االعالم�ي: إن »الجوي�ة يواص�ل تدريباته يف الس�ليمانية بهمة عالية، وس�يخوض خالل 

معسكره مباراتني أو ثالث مباريات استعدادا للدوري املمتاز«.

أصفر وأمحر

منتخبنا ينهي وحدته التدريبية الثانية يف كوريا وسط أمطار غزيرة 
بغداد/ حسني عمار 

ذكر مدي�ر دائ�رة تراخي�ص األندية 
يف الهي�أة التطبيعي�ة التح�اد الكرة، 
ماجد ثام�ر: أن اللجن�ة قّدمت طلباً 
الف�رتة  لتمدي�د  اآلس�يوي  لالتح�اد 
املحددة لرفع ملفات الرتاخيص لكي 
تس�تطيع األندية تس�ديد ما بذمتها 
به�ا. الخاص�ة  الش�كاوى  وإنه�اء 

وق�ال ثامر: إن آخ�ر موعد لرتخيص 
األندية املشاركة يف دوري أبطال آسيا  
الزوراء والجوي�ة والرشطة والنجف  
سيكون يف األول من أيلول الحايل ، من 
خالل إيفائه�م بالدي�ون “. مرصحاً 
ب�أن” اللجن�ة قدم�ت طلب�اً لالتحاد 
اآلسيوي لتمديد الفرتة املحددة لرفع 
ملف�ات الرتاخيص ليتس�نى لألندية 
تس�ديد ما بذمتها وإنهاء الش�كاوى 
الخاص�ة بها”. مش�راً اىل أن “ أغلب 
أندي�ة االتحاد اآلس�يوي ومنها نادي 
القوة الجوية رفعت ملفاتها وأكملت 
الزوراء  أندي�ة  باس�تثناء  الرتاخيص 

والرشط�ة والنجف بس�بب الديون“.
وتاب�ع ثام�ر أنه” يف ح�ال لم تحصل 
املوافق�ة ؛ فس�يكون املوق�ف صعباً 
ج�داً ولن يكون لدين�ا خيار آخر، ويف 
ح�ال ت�م ترخيص ناد غر مس�توٍف 
لرشوط الرتاخيص ؛ فس�تتم معاقبة 
النادي واالتحاد “. موضحاً أن” لجنة 
املس�ابقات أعلنت موع�د القرعة من 
دون الرج�وع اىل الرتاخيص”. مؤكداً 
قيامه بتبليغهم رضورة تأجيل موعد 
القرعة لحني حس�م أمر الرتاخيص.

وواصل ثام�ر أن” األندية لديها ثالثة 
خي�ارات إلغ�الق الش�كاوى بنظ�ام 
الرتاخيص، وهي إما التس�ديد للجهة 
املطالب�ة ورف�ع ملف يثبت تس�لّمها 
جميع األموال، أو أن يتم االتفاق عىل 
التسديد يف وقت محدد “. وبخصوص 
ملف�ات أندية ال�دوري املحيل، أوضح 
أكمل�ت  األندي�ة  جمي�ع  أن”  ثام�ر 
ملف�ات تراخيصها باس�تثناء ناديي 

القاسم والطلبة “.

ملف الرتاخيص يهدد ثالثة 
أندية من املشاركات اآلسيوية

انتخاب عادل احلر رئيساً لنادي الدفاع املدني 

بغداد/ الزوراء
أنه�ى منتخبن�ا الوطن�ي لك�رة الق�دم، وحدت�ه 
التدريبي�ة الثاني�ة يف العاصم�ة الكورية س�يئول 
تحضراً ملباراة كوري�ا الجنوبية يوم غد الخميس  
للتصفي�ات  االوىل  املجموع�ة  مباري�ات  ضم�ن 

اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم قطر 2022. 
وخاَض العبو منتخبن�ا الوطني الحصة التدريبية 
الثاني�ة وس�ط أمطار غزي�رة والتي م�ن املتوقع 
اس�تمرارها حت�ى ي�وم املب�اراة غ�دا الخمي�س . 
وبارَش الالعبان )امر العماري( محرتف هاملستاد 
الس�ويدي و)فران�س بط�رس( مح�رتف هوبرو 
الدنماركي يف الوح�دة التدريبية الثانية للمنتخب، 
بع�د خضوعهم�ا للحج�ر الصحي ام�س االثنني. 
ووص�َل الالعب�ان )مهن�د ع�يل وجس�تن مرام( 
إىل كوري�ا الجنوبي�ة، وخضع�ا للحج�ر الصحي، 
الي�وم  املنتخ�ب  م�ع  تدريباتهم�ا  وس�يبارشان 
االربع�اء. وس�تكون الحص�ُة التدريبي�ة االخ�رة 

للمنتخب الوطني اليوم االربعاء عىل استاد سيئول 
كأس العال�م، امللع�ب الرس�مي الذي س�يحتضن 
مب�اراة منتخبن�ا الوطن�ي أم�ام منتخ�ب كوريا 
الجنوبية غ�دا الخميس، والتي س�تلعب من دون 
حض�ور جماهري.ومن جهته كش�ف رئيس وفد 
املنتخ�ب الوطن�ي العراقي أحمد كوج�ر يف كوريا 
الجنوبي�ة، عن حل اإلش�كال الحاصل مع الجانب 
الكوري بخصوص إجراء املسحة الخاصة بكورونا 
للمنتخب.وق�ال كوجر إن” االع�رتاض املقدم من 
قبل الوفد العراقي كان عىل إجراء املس�حة بمركز 
صحي ع�ام كون املنتخب يخض�ع لنظام االتحاد 
اآلس�يوي وهو نظ�ام الفقاعة “، مش�راً اىل أن “ 
االتحاد اآلس�يوي تدخل لحل االش�كال وستجرى 
الفحوص�ات يف مرك�ز خ�اص ألخ�ذ العين�ات “. 
وأوض�ح كوج�ر أن “معنوي�ات الالعب�ني جي�دة 
،وكذلك املدرب عىل الرغم من مش�قة الرحلة التي 

استغرقت أكثر من 12 ساعة “.

بغداد/ ساجد سليم
ج�رت انتخابات نادي الدف�اع املدني يف قاعة مقر 
، وق�ررت   1986  / 18 الن�ادي بحس�ب قان�ون 
اللجن�ة س�ر االنتخاب�ات بع�د اكتم�ال النصاب 
بحض�ور أغل�ب أعض�اء الهئي�ة العام�ة وعددها 
101 ، وحرض 70 ش�خصاً، وبالتايل قررت اللجنة 
اس�تمرار املٔوتمر االنتخابي بكل ش�فافية، وعرّف 
كل مرشح عن نفسه أمام الهئية العامة، ومن ثم 
حل رٔييس الهئية االٕدارية الدكتور عادل الحر إدارة 
الن�ادي بطلب من اللجنة املرشفة عىل االنتخابات، 

وأس�فرت نتأي�ج االنتخابات عن فوز املرش�حني: 
الدكت�ور ع�ادل الح�ر 65 صوت�اً وجبار محس�ن 
62 صوتاً، وبش�ر عبد الس�ادة 67 صوتاً واس�عد 
يوس�ف 63 صوتاً، وازاد حميد 62 صوتاً، وس�عد 

عيل 61 صوتاً.
ع�ىل صعي�د متصل، وبع�د انته�اء االنتخابات تم 
اختيار الدكتور عادل الحر رٔييساً للمكتب التنفيذي 
الجديد وجبار محسن نأيباً للرٔييس واسعد يوسف 
أميناً لرس النادي وبش�ر عبد السادة أمينا مالًيا، 

وفاز بالعضوية كل من ازاد حميد وسعد عيل.

5 أعشار الثانية حتول بني مبارك والوسام الربونزي يف سباق 400م
احلظ خيذل أبطال الباراملبية

طوكيو / عم�ار طاهر- موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية

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

 عدسة / احمد عريبي  
يف  فاض�ل  حس�ني  الالع�ب  يخ�وض 
الس�اعة التاس�عة م�ن صب�اح اليوم 
األربع�اء بتوقي�ت طوكيو منافس�ات 
رم�ي الرمح م�ن وضع الجل�وس فئة 
F34 التي ستجري عىل امللعب األوملبي 
اىل جان�ب 9 رياضي�ني يمثلون الصني 
وفرنس�ا واملغ�رب وكوملبي�ا وتون�س 

وإيران.
وتأهل الالعب حس�ني فاضل اىل نهائي 
الباراملبي�اد بعد حصوله ع�ىل امليدالية 
الربونزية يف بطولة العالم يف دبي 2019 
كواح�د م�ن أفض�ل اربع�ة رياضيني 

تأهلوا بشكل مبارش.
وتوق�ع رئي�س اتح�اد الع�اب القوى 
ان فاض�ل  باق�ر،  الباراملب�ي، مه�دي 
س�ينافس ع�ىل املراكز الس�تة األوائل، 
دورا  س�تلعب  القرع�ة  أن  موضح�ا: 
حاس�ما باملوضوع حيث تتي�ح للذين 
يس�تهلون املنافس�ة تحقي�ق مراك�ز 
التع�ب  يناله�م  ال  حي�ث  متقدم�ة، 

واإلجهاد بسبب طول االنتظار.
واب�دى باق�ر تفاؤل�ه بم�ا تبق�ى من 
فعاليات العاب القوى، والسيما فعالية 
 F41 رم�ي الرمح لقصار القام�ة فئة
التي ستجرى يوم 4 أيلول الحايل حيث 
يش�ارك ثالث�ة العبني ه�م احمد غني 

وكوفان حسن وولدان نزار.
يذكر ان الريايض حس�ني فاضل )24( 
عاما م�ن مواليد مدين�ة الحلة يتدرب 
تح�ت إرشاف امل�درب كري�م عبي�س، 
اما أب�رز إنجازاته حصول�ه عىل ثالثة 
اوسمة ملونة يف بطولة املغرب الدولية 
ع�ام 2019 املؤهل�ة اىل بطول�ة العالم 

وامليدالية الربونزية يف بطولة العالم.

سوء احلظ
 حالت )5( اعش�ار الثاني�ة بني العداء 
عيل مبارك وامليدالية الربونزية لس�باق 

400 م رج�ال فئ�ة 38T الذي جرى يف 
ساعة متأخرة من مساء الثالثاء حيث 
وصل اىل خط النهاي�ة بزمن )50.90( 
ث�ا فيما وص�ل العداء الكن�دي الكندي 
جنجرز بزمن )50.85( ثا وذلك ضمن 
الباراملبي�ة الجارية  ال�دورة  فعالي�ات 
حالي�ا يف العاصم�ة الياباني�ة طوكيو 
خ�الل املدة م�ن 24 آب ولغاية 5 أيلول 

.2021
وفاز بامليدالية الذهبية يف هذا الس�باق 

بزم�ن  جيش�ن  املكس�يكي  الع�داء 
)49.99( ث�ا بامليدالي�ة الفضية العداء 
التونيس فرهات محمد جدو )50.33( 
ث�ا وهو صاح�ب الرقم العامل�ي يف هذا 

السباق.
وكان الع�داء ع�يل مبارك ق�د تأهل اىل 
النهائيات بعد أن حل العداء عيل مبارك 
ثالثا يف املجموعة األوىل اقيم سباق 400 
م رج�ال بواقع جولت�ني يف التصفيات 
ترش�ح 3 عدائني عن كل جولة وأرسع 

رقمني يف الفعالية ليكتمل عدد السباق 
النهائي الذي جرى عىل مضمار امللعب 
األوملبي علما ان الرقم العاملي مس�جل 
باس�م العداء التونيس فره�ات محمد 
ج�دو )49.33( ث�ا يف نيوزلن�دا ع�ام 
2011 والرقم الباراملبي مس�جل باسم 
الجن�وب افريقي ديان بايس )49.46( 

ثا يف ريو 2016.

فعاليات حمدودة
لم ت س�وى فعاليات مح�دودة لبعثة 

الباراملبي�ة املش�اركة يف دورة طوكي�و 
2020 ، حيث س�تخوض الرامية زمن 
حس�ني منافس�ات الق�وس والس�هم 
 )W2( فردي السيدات فئة )Recurve(
مس�افة 70م عىل ملعب يومينوشيما 
لقاء امام األوكرانية روكس�لونا بالين 
بعد غدا الخميس بعد أن أحرزت املرتبة 
16 يف جول�ة التصنيف املفتوحة، فيما 
س�يخوض ثالث�ة العب�ني منافس�ات 

العاب القوى يوم السبت املقبل.

إعالمنا الرياضي
عض�و املكت�ب االعالم�ي يف اللجن�ة االوملبي�ة الوطني�ة 
العراقية الزميل محمد الخفاجي اكد اكتساب )زوجته( 
الش�فاء التام من االزم�ة الصحية الت�ي تعرضت لها 
قبل ايام قليلة، خال�ص االمنيات لوالدة زميلنا العزيز 
بالش�فاء التام، وان يلبس�ها رب الع�زة واالجالل ثوب 

الصحة والعافية.
 *******************

الزميل الصحفي عيل الالمي، الذي يعمل يف دولة قطر، اعلن 
انتص�اره ع�ىل  فايروس كورونا املس�تجد ال�ذي اصابه 
قب�ل فرتة زمنية ليس�ت بالقص�رة، امنياتنا الصادقة 
بالش�فاء العاج�ل للزمي�ل العزيز الالمي، وان يلبس�ه 
الرحم�ن ثوب الصح�ة والعافي�ة التامت�ني، وان يعود 

ملمارسة عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
  ****************

يض عضو املكتب االعالمي يف نادي القوة الجوية  ي�ا لر ا
الزمي�ل محمد ربيع�ة اجرى تداخال جراحي�ا ناجحا يف 
احدى مستش�فيات العاصمة بغداد، دعواتنا الصادقة 
للزمي�ل ربيعة بالش�فاء العاجل، وان يم�ن عليه العيل 
القدي�ر بالصح�ة والعافي�ة التامتني وان يع�ود لعمله 

بأفضل حال.

بغداد/ اعالم اللجنة االٔوملبية
أشاد رئيس اللجنة االٔوملبية الوطنية العراقية، رعد حمودي، باالٕنجازات الكبرة التي 
للعبة  العربية  البطولة  يف  الطاولة  بالكرة  الوطنية  املنتخبات  وبطالت  أبطال  حققها 
والتي اختتمت فعالياتها مٔوخراً يف األردن.وقال حمودي، خالل إستقباله لوفد املنتخبات 
للفخر  مدعاة  عمان  يف  تحقق  ما  ان  الثالثاء:  امس  صباح  الطاولة  بالكرة  الوطنية 
مبيناً:  العربي.  الوطن  مستوى  عىل  اللعبة  وبطالت  ابطال  عىل  تفوقتم  بعدما  الكبر 
ان املسٔوولية ستكون كبرة عليكم، إذ تنتظركم مشاركات مقبلة صعبة ومنها دورة 
االٔلعاب اآلسيوية التي ستقام يف مدينة هانزو الصينية خالل النصف الثاني من العام 
املقبل، فضال عن البطوالت والدورات االٔخرى التي تنتظرهم عىل مختلف الصعد. ومىض 
حمودي قائالً: ننتظر منكم ان تظهروا بالصورة املعروفة عن العراق واملنافسة بقوة 
للتتويج باالٔوسمة امللونة رغم صعوبة املهمة، لكنكم ابطال حقيقيون، وأثبتم ذلك يف 
املحافل السابقة وآخرها الفوز بالعديد من األوسمة املنوعة يف البطولة العربية باألردن.
العراق والعرب بتكريم  أبطال وبطالت  العراقية  الوطنية  اللجنة األوملبية  ووعد رئيس 
مميز لهم يليق باالنجاز الذي تحقق يف منافسات العرب.ومن جهته، اثنى رئيس االتحاد 
الوطنية  االٔوملبية  اللجنة  رٔئيس  إستقبال  عىل  رٔووف،  هرده  الطاولة،  لكرة  العراقي 
املنتخبات  والعبات  العبي  عزم  ذاته  الوقت  يف  مٔوكداً  العراقي،  الوفد  أعضاء  العراقية 
العراقية عىل تمثيل العراق ورفع اسم العراق عاليا خفاقا يف  املحافل الخارجية املقبلة 

واملنافسة برشف عىل تحقيق االوسمة امللونة وحصد املراكز االوىل.

بغداد/ الزوراء
يف  والشاطئية  الصاالت  لجنة  حددت 
القدم  كرة  التحاد  التطبيعية  الهيأة 
الشاطئية  الكرة  لدوري  النهائي  املوعد 
ومصايف  الجنوب  مصايف  فريقي  بني 

الوسط.

االختتام  مباراة  إقامة  اللجنة  وقررت 
الجمعة  يوم   2021_  2020 للموسم 
ستقام  والتي   )  2021/9/3  ( املوافق  
وزارة  مجمع  داخل  االتحاد  ملعب  يف 
الساعة  تمام  يف  والرياضة،  الشباب 

الرابعة والنصف عرصاً.

محودي يستقبل أصحاب األومسة امللونة 
يف بطولة العرب بالكرة الطاولة

حتديد موعد نهائي دوري الكرة الشاطئية



اإلنكليزي  أرسنال  نادي  أعلن 
ويليان  الربازييل  العبه  رحيل 

إىل كورنثيانز.
مع  مباراة   38 ويليان  ولعب 
أرسنال املوسم املايض 2020-
2021 بعد قدومه من تشيليس.

وقال أرسنال يف بيان: »كان يتبقى 

عامان يف عقده ولكن بعد مناقشات 
إيجابية. معه ومع ممثليه، سيغادر 
مع  جديدة  فرصة  عىل  للحصول 
بدأ  حيث  الربازيل  يف  كورنثيانز 
القدم«.وقبل  كرة  يف  مسريته 
ويليان  سجل  أرسنال،  إىل  انتقاله 
مباراة خالل فرتة   339 يف  63 هدفاً 

بعد  تشيليس  مع  باأللقاب  مليئة 
من  قادما  اللندني  للنادي  انضمامه 
انجي مخاتشكاال الرويس يف 2013.

ويرحل ويليان عن إنجلرتا بعد فوزه 
بالدوري املمتاز مرتني وكأس االتحاد 
األندية  رابطة  وكأس  اإلنجليزي 

اإلنجليزية والدوري األوروبي.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن رد فعل 
الفرنيس  صفقة  فشل  بعد  مدريد  ريال 
كيليان مبابي، نجم باريس سان جريمان، 

هذا الصيف.
مبابي  مع  التعاقد  مدريد  ريال  وحاول 
الصيفي  املريكاتو  من  األخرية  األيام  يف 
لباريس سان  الجاري، حيث قدم عرضني 
رفض  الفرنيس  النادي  أن  إال  جريمان، 

العرض األول، ولم يرد عىل الثاني.
نهائي  بشكل  مدريد  ريال  وانسحب 
سان  باريس  مع  املفاوضات  من 
النادي  لتجاهل  نظرًا  جريمان، 

الفرنيس للرد عىل املرينجي.
»موندو  صحيفة  وبحسب 
اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
إدارة  قررت  فقد 
بدء  مدريد  ريال 

ب  لحر باريس ا عىل 
جريمان،  خالل سان  من 

يف  ت الدخول  وضا مفا
وتقديم  مبابي  ض مع  عر

له  سيقدمه  ما  سا يفوق  باريس 
جريمان للتجديد.

بنهاية  األمراء  حديقة  يف  مبابي  عقد  وينتهي 
تلك  جريمان  سان  وسيستغل  الجاري،  املوسم 

املدة، من أجل إقناعه بالتجديد.
مدريد  ريال  أن  الصحيفة،  وأضافت 
من  األول  حتى  لالنتظار  سيضطر 
يناير/ كانون الثاني املقبل، وهو 
التفاوض  لبدء  القانوني  املوعد 
مع مبابي، عىل أمل الحصول 

عىل توقيعه مجانا، لينضم للفريق يف الصيف املقبل.
كيليان  فعل  رد  عن  فرنيس،  صحفي  تقرير  وكشف 
انسحاب  عقب  جريمان،  سان  باريس  نجم  مبابي، 

ريال مدريد من مفاوضات التعاقد معه.
مدريد  ريال  أن  وفرنسية،  بريطانية  تقارير  وزعمت 
انسحب من صفقة مبابي هذا الصيف بعد أن تخطت 
باريس  رد من  أي  يتلق  ولم  الخامسة مساء  الساعة 

عىل عرضه.
إبالغ  تم  فإنه  الفرنسية،  كارلو  مونت  إلذاعة  ووفًقا 
مبابي يف معسكر منتخب الديوك أن ريال مدريد أوقف 
من  جمودا  واجه  أن  بعد  معه،  التعاقد  مفاوضات 

اإلدارة الباريسية.
وأشارت اإلذاعة الفرنسية إىل أن مبابي احرتم وتقبل 
موقف إدارة سان جريمان، وبات مستعًدا لخوض ما 

تبقى من املوسم الحايل مع باريس.

رفض فرينكي دي يونج العب خط وسط برشلونة، الحديث عن فكرة أنه ومواطنه 
ممفيس ديباي، قادران عىل تعويض رحيل قائد الفريق السابق ليونيل مييس.وقال 
دي يونج، خالل ترصيحاته لشبكة ESPN  العاملية: »مييس؟ لقد رحل عنا أفضل 
كل  أر  »لم  اإلطالق«.وأضاف:  عىل  العب  أفضل  هو  يل  وبالنسبة  العالم،  يف  العب 
الالعبني السابقني لكنه األفضل عىل اإلطالق، وحني يرحل فال بد أن يكون لذلك أي 

تأثري، وشخصًيا حزنت لرحيله، حيث كان من الرائع اللعب بجانبه«.وبسؤاله عما إذا 
كان هو ومواطنه ديباي قادران عىل تعويض مييس، أجاب: »ال، سيكون ذلك صعًبا 

للغاية، لن نقدر معا عىل ذلك، وال يجب أن تبدأ املقارنات«.وتابع: »ما زلت أعتقد أننا 
نمتلك فريقا جيًدا للغاية، وعلينا مواصلة السعي للحصول عىل األلقاب«.وأردف: »أعتقد 

أن مستواي جيد، لكن رغم ذلك، أظن أسعى لتقديم األفضل، وأنني لست يف قمة مستواي«.

                         

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مدى إمكانية تعاقد برشلونة 
مع مهاجم جديد، يف املريكاتو الصيفي الجاري.

ويسعى الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لربشلونة، لتدعيم 
ه�ذا املركز برأس حربة جديد، يف ظل الغيابات التي يعاني منها 

الفريق يف هذا املركز.
وبحس�ب صحيفة موندو ديبورتيفو اإلس�بانية، فإن مسؤويل 
برش�لونة ي�رون أن�ه من الصع�ب جًدا ض�م مهاج�م جديد يف 
الوق�ت املتبقي من املريكاتو، والذي ينتهي يف منتصف ليل امس 

الثالثاء.
وأضافت أنه رغم ذلك سيحاولون حتى اللحظة األخرية عىل أمل 
تنفيذ طل�ب الهولندي رونالد كومان، رغ�م األزمة االقتصادية 

التي يمر بها برشلونة.
وأك�دت أن غي�اب س�ريجيو أجوي�رو وعثم�ان ديمب�يل حتى 
ترشين الثانى/نوفمرب املقبل بسبب اإلصابة، وعدم قدرة أنسو 
فاتي عىل اللحاق بمباراة إش�بيلية املقبل�ة يف الليجا، أمر يؤرق 

كومان.
وأشارت موندو ديبورتيفو إىل أن الهولندي رونالد كومان يثق يف 

أن برشلونة سيجد بدياًل رسيًعا منخفض التكلفة.
ويأم�ل برش�لونة يف االنته�اء م�ن صفقت�ي إلياك�س موريبا 
وإيمرس�ون رسيًعا، واللذان سيوفران للنادي 45 مليون يورو، 

من أجل تلبية طلب كومان.

كريستيانو  الربتغايل  النجم  سيكون 
من  واحدة  خطوة  بعد  عىل  رونالدو 
املظفرة  مسريته  يف  جديد  إنجاز  تحقيق 
القيايس  بالرقم  االنفراد  اىل  يسعى  ألنه 
ألفضل الهدافني عىل الصعيد الدويل عندما 
جمهورية  بالده  منتخب  يستضيف 
التصفيات  ضمن  األربعاء  ايرلندا 
 FIFA العالم  كأس  اىل  املؤهلة  األوروبية 

قطر 2022™.
الجمعة  يوم  املنتقل  رونالدو  ويتقاسم 
فريقه  إىل  اإليطايل  يوفنتوس  من  املايض 
السابق مانشسرت يونايتد، الرقم القيايس 
الحايل مع اإليراني عيل دائي برصيد 109 
أهداف، وقد حققه يف 179 مباراة دولية.

وبعمر السادسة والثالثني، يحمل رونالدو 
القياسية،  األرقام  من  الكثري  جعبته  يف 
فهو أفضل هداف يف تاريخ دوري أبطال 
يف  وأفضل هداف  أوروبا مع 134 هدفاً، 
تاريخ نادي ريال مدريد اإلسباني )450 
نهائيات  تاريخ  يف  هداف  وأفضل  هدفاً( 
بينها خمسة  أوروبا مع 14 هدفا  كأس 
اقيمت  التي  االخرية  النسخة  يف  أهداف 
وتموز/ حزيران/يونيو  شهري  خالل 

يوليو املاضيني.

أوروبي  ملنتخب  هداف  أفضل  انه  كما 
بوشكاش  فريينك  املجري  تخطى  عندما 
)84 هدفاً( خالل مونديال روسيا 2018.

وال يساور دائي )52 عاماً( والذي اعتزل 
بأن  شك  أي   ،2007 عام  رسمياً  اللعب 
هنأه  وكان  رقمه  سيحطم  رونالدو 

سجل  عندما  القيايس  رقمه  بمعادلة 
الربتغايل ثنائية )2-2( يف مرمى فرنسا يف 
حسابه  عىل  بقوله  األخرية  أوروبا  كأس 
لكريستيانو  »تهانينا  »انستاغرام«:  عىل 
واحد  هدف  بعد  عىل  بات  الذي  رونالدو 
الصعيد  عىل  القيايس  الرقم  تحطيم  من 

اإلنجاز  هذا  يكون  بأن  فخور  أنا  الدويل. 
اياه  واصفا  رونالدو«،  بحوزة  الالفت 
العالم  بانه »أحد ثالثة« أفضل العبني يف 
مارادونا  دييغو  االرجنتينيني  جانب  اىل 

وليونيل مييس«.
وأضاف: »أعتقد أن رونالدو يستحق هذا 
الرقم القيايس. بالنسبة يل شخصياً، كونه 

تمكن من معادلة رقمي فهذا فخر«.
آر7« يف تحطيم  ينجح »يس  لم  ويف حال 
فرصتني  يملك  فهو  ايرلندا،  أمام  الرقم 
املقبل،  السبت  قطر  أمام  االوىل  اخريني 
يف  أيلول/سبتمرب   7 يف  أذربيجان  أو ضد 

تصفيات املونديال.
ويف حال خوض رونالدو املباريات الثالث 
لعدد  القيايس  الرقم  سيتخطى  فأنه 
املباريات الدولية ألحد الالعبني ضمن أحد 
املنتخبات االوروبية واملسجل حالياً باسم 
املدافع اإلسباني سريخيو راموس )180 
صفوف  إىل  املدعو  غري  دولية(  مباراة 

منتخب بالده يف الوقت الحايل.
ريال  فريقه  غادر  بدوره  راموس  وكان 
إىل باريس سان جريمان  مدريد متوجهاً 
من  يتمكن  أن  دون  من  ولكن  الفرنيس 

اللعب معه بسبب تعرضه إلصابة.

تصفيات  من  مراحل   3 خوض  وبعد 
املونديال، يتصدر منتخب الربتغال ترتيب 
متفوقاً  نقاط   7 برصيد  االوىل  املجموعة 

بفارق األهداف عن رصبيا.
عام  أوروبا  بطلة  الربتغال  عىل  ويتعني 
أن  بعد  مستواها  من  ترفع  أن   2016
عىل  اذربيجان  عىل  صعباً  فوزاً  حققت 
رصبيا  مع  تعادلت  ثم  1-صفر،  أرضها 
لوكسمبورغ  عىل  تفوز  أن  قبل   2-2
االوىل  الثالث  املراحل  يف   1-3 املتواضعة 

من التصفيات.
مساعدة  يريد  رونالدو  بأن  شك  وال 
قطر  مونديال  نهائيات  بلوغ  عىل  بالده 
اىل  الثاني/نوفمرب  املقرر من 21 ترشين 
آخر  يف   2018 االول/ديسمرب  كانون   18

مونديال له عىل االرجح بحسب قوله.
أحد  فسيصبح  املشاركة،  له  قدر  وإذا 
الالعبني القالئل الذي سيخوضون خمس 
العالم وأبرزهم  نسخ من نهائيات كأس 
جانلويجي  االسطوري  االيطايل  الحارس 
بوفون وقائد منتخب املانيا الفائز بكأس 

العالم لوتار ماتيوس.
له  االخرية  الفرصة  ستكون  أنها  كما 

إلحراز اللقب الذي تخلو خزائنه منه.

أوساكا  ناومي  اليابانية  عاملياً  ثالثة  واملصنفة  اللقب  حاملة  واصلت 
ال� 16  لتحقق فوزها  ال�«غراند سالم«  انتصاراتها يف بطوالت  سلسلة 
توالياً يف بطولة الواليات املتحدة املفتوحة، رابع البطوالت األربع الكربى، 

وتتأهل إىل الدور الثاني.
وحجز الرويس دانييل مدفيديف املصنف ثانياً بطاقته للدور ذاته بسهولة، 
فيما عانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس املصنف ثالثاً للتغلب عىل 

الربيطاني أندي موراي بخمس مجموعات.
تسعى أوساكا خلف لقبها الثالث عىل مالعب فالشينغ ميدوز يف غضون 
أربعة أعوام، حيث تغلبت عىل التشيكية ماري بوزكوفا 6-4 و6-1 أمام 
جماهري ملعب »أرثور آش ستايدوم«، لتحجز موعداً يف الدور الثاني مع 

الرصبية املتأهلة من التصفيات أولغا دانيلوفيتش.
قالت أوساكا عن عودة الجماهري إىل املالعب: »إنه نوع من الجنون اللعب 
ألني  سعيدة  أنا  هنا.  بالراحة  »أشعر  مضيفًة  الجميع«،  أمام  مجدداً 
فزت«.وهي املرة الثانية التي تتغلب فيها أوساكا عىل منافستها يف ثاني 
مواجهة بينهما بعدما أقصتها من الدور األّول أيضاً مطلع العام الحايل يف 

بطولة أسرتاليا املفتوحة يف طريقها إلحراز لقبها الرابع يف غراند سالم.
بلقب  تفوز  العبة  أّول  تصبح  أن  عاماً   23 ال�  ابنة  اليابانية  وبإمكان 
فالشينغ ميدوز عامني توالياً منذ أن حققت االمريكية سريينا وليامس 
اوتار ركبتها،  أعلنت انسحابها من بطولة بالدها بسبب تمزق يف  التي 

فوزها الثالث توالياً يف عام 2014.
انتصارات  سلسلة  تحقيق  وقع  عىل  ميدوز  فالشينغ  أوساكا  وتخوض 
بالذات وأتبعتها يف أسرتاليا وثم يف  البطولة األمريكية  بدأتها يف  متتالية 
الدور األّول من بطولة فرنسا املفتوحة قبل أن تنسحب بسبب مشاكل 

تتعلق بحالتها الذهنية.
أوملبياد  افتتاح  حفل  يف  املرجل  أضاءت  التي  اليابانية  البطلة  وتابعت 
»شعرت  الثالث:  الدور  من  بخيبة  خرجت  ولكنها  طوكيو  يف  بالدها 
والكبار  الجماهري  بني  الصغار  األطفال  لرؤية  سعيدة  أنا  لذا  بالوحدة، 
أيضاً. الطاقة هنا ال مثيل لها«.ونجحت أوساكا يف كرس ارسال بوزكوفا 

الكرة يف  التشيكية  األوىل عندما صدت  املجموعة  العارش من  الشوط  يف 
يف  2-صفر  لتتقدم  الثانية  املجموعة  يف  ذاته  االمر  كررت  ثم  الشباك، 

طريقها للفوز يف 93 دقيقة.
نينا  الرصبية  عىل  ثانية  املصنفة  سابالينكا  أرينا  البيالروسية  وفازت 

ستويانوفيتش 6-4 و6-7 )4-7( و6-صفر.
عىل   2017 عام  باللقب  الفائزة  ستيفنز  سلون  األمريكية  فازت  كذلك، 
مواطنتها ماديسون كيز 3-6، 6-1 و7-6 )9-7(، ورضبت موعداً مع 
ماغدا  البولندية  عىل  الفائزة  غوف  كوكو  املراهقة  هي  اخرى  أمريكية 
كولينز  دانيال  االخرى  األمريكية  و6-4.وتفوّقت  و3-6   7-5 لينيتي 
عىل اإلسبانية كارال سواريس نافارو 6-2 و6-4، والروسية إيكاتريينا 
املرصية  و6-2.وودعت   3-6 إراني  سارة  اإليطالية  عىل  ألكساندروفا 
مّيار رشيف البطولة من الدور األّول بخسارتها أمام األوكرانية أنهيلينا 
كالينينا 4-6، 6-1، و6-1.وعند الرجال، احتاج اليوناني تسيتسيباس إىل 
خمس مجموعات وإىل 4 ساعات و49 دقيقة للفوز عىل موراي املتوج 

بثالث بطوالت كربى بنتيجة 2-6 و7-6 )9-7( و3-6 و6-3 و4-6.

نحصل  »إن  الساحرة:  واألجواء  بالجماهري  مشيداً  تسيتسيباس  قال 
الفوز  يكن  »لم  وتابع  ننتظره«،  كنا  أمر  هو  هنا،  مكهربة  أجواء  عىل 

سهالً«.
وهي الخسارة االوىل للبطل األوملبي مرتني موراي واملصنف 112 عاملياً يف 

15 مشاركة له يف الدور األّول يف فالشينغ ميدوز.
اسرتاحة  العام  هذا  غاروس  روالن  بطل  وصيف  تسيتسيباس  وطلب 
أزعج موراي  الذي  االمر  دقائق،   7 دامت  األخرية  املجموعة  طويلة قبل 
به  قام  ما  وكان  اللقاء،  بداية  يف  منافسه  ارسال  كرس  يف  نجح  الذي 

اليوناني يف صلب حديث الربيطاني بعد نهاية املباراة.
قال موراي: »ليس لدّي الوقت لهذه االشياء وقد خرس احرتامي له. هذا 

هراء، وهو يدرك ذلك«.
يف املقابل، دافع تسيتسيباس الذي سيواجه الفرنيس أدريان مانارينو يف 
الدور التايل عن نفسه مؤكًدا انه تقّيد بقوانني دورات ال� »آيه تي بي« من 
ناحية االسرتاحات واألوقات املستقطعة الطبّية، رغم أن منافسه شكك 
باملدة والتوقيت.تابع اليوناني: »لعبت وفق القوانني وتقيدت بما تقول 

رابطة محرتيف كرة املرضب »آيه تي بي« عنه انه عادل«.
وختم مشرياً إىل مجريات املباراة: »ثم الباقي عىل ما يرام«.

حذائه  بسبب  الثانية  املجموعة  من  الفاصل  الشوط  يف  موراي  سقط 
الريايض الذي تبلل، وأهدر نقطتني لحسمها لصالحه، لريد اليوناني ابن 

ال� 23 عاماً بالفوز بخمس نقاط من الست التالية ويحرز املجموعة.
رّد موراي بكرس ارسال منافسه يف الشوط الثاني من املجموعة الثالثة 
التاليتني  باملجموعتني  تسيتسيباس  يفوز  أن  قبل  لصالحه،  ليحسمها 
الفرنيس  عىل  ثانياً  املصنف  مدفيديف  دانييل  الرويس  وباملباراة.وفاز 

ريشار غاسكيه بنتيجة 6-4 و6-3 و1-6.
وهو الفوز ال� 200 يف مسرية الرويس وال� 160 عىل مالعب صلبة.

إفجيني  الرويس  عقبة  أوجيه-ألياسيم  فيليكس  الكندي  واجتاز 
و6-7  )7-صفر(و6-3   6-7 عليه  وتغلب  بالغة  بصعوبة  دونسكوي 

)7/1( و6-7 .)10/8( 

منح كل من رؤي جبابيل وياسني القنييش ميداليتني فضيتني 
لتون�س يف ألعاب الق�وى ضم�ن دورة األلع�اب الباراملبية - 

طوكيو 2020.
إنج�از رؤي جبابيل جاء بعد أن حقق املركز الثاني يف س�باق 
1500 م لفئة T12 مس�جال أفضل رقم شخيص له فيما نال 

.F36 ياسني القنييش فضية مسابقة دفع الجلة فئة
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فضيتان لتونس يف ألعاب القوى

اعالم الكرتوني رونالدو على بعد خطوة من لقب ملك اهلدافني الدوليني

أوساكا تتقدم بسهولة إىل ثاني أدوار أمريكا املفتوحة

أرسنال يعلن رحيل ويليان إىل كورنثيانز
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مع باريس سان جريمان



الرباط/ متابعة الزوراء:
يش�هد املغرب يف الثام�ن من س�بتمرب )أيلول( 
املقبل تنظيم االنتخابات الترشيعية والجماعية 
)البلدي�ة( والجهوي�ة، وهي أول اس�تحقاقات 
منذ اس�تقالل املغرب ع�ام 1956 تجري يف يوم 

واحد.
السياس�ية  الس�ياقات  ع�ن  النظ�ر  وبغ�ض 
واالجتماعية له�ذه االنتخاب�ات، التي تنظم يف 
ظ�ل تداعيات جائحة »كوفيد - 19« وتفش�يها 
الواس�ع هذه األيام، فإن هذه االنتخابات، التي 
عدها العاه�ل املغربي امللك محمد الس�ادس يف 
خطاب�ه يوم 20 أغس�طس )آب( الح�ايل بأنها 
»ليس�ت غاية وإنما وس�يلة إلقامة مؤسسات 
صحي�اً  طابع�اً  تكت�ي  مصداقي�ة«،  ذات 

ولوجيستياً خاصاً يف ظل هذه الظروف.
هذا الواقع يتطلب مجهوداً مضاعفاً من جانب 
الهيئ�ات السياس�ية املتنافس�ة فيه�ا، والبالغ 
عددها 32 حزباً، مما يحتم عىل وس�ائل اإلعالم 
إدراج املتغريات الوبائية الطارئة بعني االعتبار، 
والعم�ل عىل إب�داع أنم�اط جدي�دة يف التواصل 
مع الكتلة الناخب�ة، والرأي العام بحيث يتمكن 
اإلعالم من تمرير رسائل، يف هذا الزمن االنتخابي 

الذي يعترب لحظة إعالمية بامتياز.
اهتمام أكرب باإلعالم املسموع واملرئي

وحقاً، تويل الهيئات السياسية املغربية املشاركة 
يف االنتخابات، اهتمام�ًا أكرب باإلعالم العمومي 
اهتمامه�ا  م�ع  مقارن�ة  واملرئ�ي،  املس�موع 
بوس�ائل اإلعالم األخرى. كذلك هو شأن اإلدارة 
االنتخابية التي تلج�أ بدورها لإلعالم العمومي 
واملس�اطر  القانوني�ة  باملقتضي�ات  للتعري�ف 
التنظيمي�ة كي يك�ون الناخبون واملرش�حون 
ع�ىل بينة من التدابري املتخ�ذة، فضالً عن حثها 
الناخب�ني يف وص�الت إعالني�ة ع�ىل التوجه إىل 

صناديق االقرتاع.
يف ه�ذا اإلطار، قال اإلعالم�ي املغربي املخرضم 
ل�»ال�رشق  ترصيح�ات  يف  معنين�و  الصّدي�ق 
األوس�ط« إنه م�ع اق�رتاب موع�د االنتخابات: 
املرئي�ة  اإلع�الم  وس�ائل  إىل  األنظ�ار  »تتج�ه 

اس�تعداداتها  ملعرف�ة  واملكتوب�ة  واملس�موعة 
واس�تضافة  االنتخابي�ة  الحم�الت  لتنش�يط 
ممثيل األحزاب ملناقشة برامجهم واالطالع عىل 
مقرتحاته�م يف مختل�ف امليادي�ن«. وذّك�ر بأن 
»التلفزيون املغربي واإلذاعة الوطنية، ثم الحقاً 
القن�اة الثاني�ة، كان�ت انطالقاً م�ن ثمانينات 
القرن املايض، القن�وات الوحيدة التي تخّصص 
حصصاً يقدم خاللها ممثلو األحزاب السياسية 
عروضاً حول برامجهم االنتخابية. أما اآلن فقد 
تعددت القنوات التلفزيونية واإلذاعات العمومية 
الخاصة، ونتج عن ذلك خلق مس�احات جديدة 

للمشاركة والنقاش«.
ويتاب�ع معنين�و - الذي هو أيضاً وكيل س�ابق 
ل�وزارة االتص�ال )اإلعالم( - فيق�ول إنه »رغم 
ه�ذا الغنى يف العرض توج�د صعوبات ال بد من 
مراعاتها، منها الشعور القوي لدى الرأي العام 
ب�أن أهداف األحزاب السياس�ية لم تعد ملتزمة 
بقضايا الجماهري، بل أصبحت املنافس�ة قوية 
عىل املقاعد الس�تغاللها يف أغراض ش�خصية«. 
ث�م يضيف إن »القنوات العمومية فقدت الكثري 
من جاذبيتها ومصداقيتها بعدما أدارت ظهرها 

الهتمام�ات الن�اس وقضاياه�م ومعاناتهم... 
تواص�ل  وس�ائل  ظه�ور  ع�ن  فض�اًل  وه�ذا، 
اجتماع�ي أصبح لها تأثري كبري يوازي أو يفوق 
تأثري وسائل اإلعالم العمومي. بل أكثر من هذا، 
أضح�ت لهذه الوس�ائط أدوار تواصلية جديدة 
يصع�ب التحك�م فيه�ا أو توجيهه�ا، وه�ي يف 
غالبيتها تدعو إىل مقاطع�ة االنتخابات وتنتقد 

بشدة قيادة األحزاب«.
ث�م يتط�رق معنين�و إىل تأث�ري »كوفي�د - 19« 
ليق�ول: »تض�اف إىل ه�ذه الصعوب�ات، هناك 
األزمة الصحية التي ستعيق الحملة االنتخابية، 
مما سيحرم األحزاب من فرص تنظيم تجمعات 
جماهريي�ة، كم�ا كان الش�أن يف االنتخاب�ات 
الس�ابقة«. ومن ثم يتساءل: »ماذا يمكن فعله 
اآلن عىل بعد أسابيع قليلة من يوم االقرتاع لحث 
املواطن�ني عىل التوج�ه إىل صنادي�ق االقرتاع... 
تم�س  عاملي�ة  ظاه�رة  الع�زوف  ب�أن  علم�اً 
مرشوعية الربملان�ات، وتعكس رفضاً مجتمعياً 
للعملية الديمقراطية االنتخابية؟« واستطراداً، 
يط�رح تس�اؤالً ثاني�اً ه�و: »ماذا يمك�ن فعله 
لضمان مش�اركة مرّشفة حتى يحظى االقرتاع 

باملصداقي�ة ويس�اير الجهود املتواصل�ة لبناء 
مغرب ديمقراطي يس�عى إلقام�ة دولة حديثة 

ديمقراطية ومتطورة؟«.
عىل هذين التس�اؤلني يجي�ب معنينو مقرتحاً: 
»تعبئة شاملة لوسائل التواصل تهدف إىل إبراز 
أهمي�ة االنتخاب�ات، وتنظيم برام�ج ولقاءات 
حوارية بمشاركة األحزاب والجمعيات وأساتذة 
الجامع�ات ملناقش�ة قضاي�ا تهّم ال�رأي العام 
كالبطالة ومش�اكل التعليم والصح�ة والحياة 
بصحافي�ني  االس�تعانة  م�ع  الديمقراطي�ة، 

متخصصني يحظون باالحرتام«.
انتقاد من اليسار

رشي�كاً  اإلع�الم  كان  إذا  أخ�رى،  جه�ة  م�ن 
وفاعالً أساس�ياً يف البن�اء الديمقراطي، وطبعاً 
يف لحظ�ة االنتخاب�ات - بما تمثل�ه من محطة 
حاس�مة يف التعبري عن اإلرادة الش�عبية بهدف 
انبثاق مؤسس�ات تعكس اختي�ارات الناخبني 
-، ف�إن ح�زب التقدم واالش�رتاكية )يس�اري 
معارض(، ينتقد بشدة ممارسات بعض املنابر 
اإلعالمي�ة التي تخرتق بفعل س�لطة املال هذه 
االستحقاقات االنتخابية، حسب ما ذكره كريم 
تاج، عضو الديوان السيايس للحزب، واملسؤول 

عن التواصل فيه.
وذك�ر ت�اج، ال�ذي ت�وىل تدب�ري وزارة اإلع�الم 
واالتص�ال يف تجربتني حكومتني س�ابقتني مع 
الوزيري�ن نبيل بنعبد الله وخال�د النارصي، أن 
»دور اإلعالم يتعاظم سلباً أو إيجاباً، يف مواكبته 
للتنافس ب�ني األحزاب واملرش�حني، حيث تظل 
القواعد األس�اس املؤّطرة للفع�ل اإلعالمي من 
موضوعية وحياد ومهنية وتقيص الحقيقة هي 
املُحدِّد يف الحكم عىل دور هذا الفاعل والرشيك يف 

عملية البناء الديمقراطي«.
وأوض�ح ت�اج: »إذا قمن�ا بتنزيل ه�ذا التحليل، 
البديه�ي واملتع�ارف علي�ه، عىل اس�تحقاقات 
الثامن من س�بتمرب باملغرب يمكن أن نس�جل، 
بأس�ف ش�ديد، أن�ه باس�تثناء مناب�ر قليلة ال 
تزال تتمتع بالحد املطل�وب من املهنية، فإن ما 
يحصل من اخرتاق غري مسبوق للحقل اإلعالمي 

بفعل س�لطة امل�ال أساس�اً، يدفعن�ا إىل القول 
إن دور اإلع�الم ج�رى تحريف�ه ع�ن مقاصده 
الس�امية املتمثلة يف الوقوف عىل نفس املسافة 
م�ن مختلف األح�زاب املتنافس�ة يف االنتخابات 
املقبلة«.أما هش�ام كزوط، األس�تاذ الباحث يف 
قضاي�ا اإلع�الم والتواصل االس�رتاتيجي بكلية 
اآلداب والعل�وم اإلنس�انية يف وج�دة )ش�مال 
رشق�ي املغ�رب(، فق�ال ل�»الرشق األوس�ط« 
تتض�ح  لإلع�الم  االجتماعي�ة  »املس�ؤولية  إن 
أكثر، وتتعاظ�م، خالل رصد تدخ�الت األحزاب 
السياس�ية أثن�اء ف�رتات الحم�الت االنتخابية 
بنوع من النزاه�ة والحياد والتقي�د بالضوابط 
األخالقي�ة واملهنية لإلعالم... ال�ذي يعد منصة 
للتغطي�ة املوضوعي�ة وف�ق مب�ادئ التعددي�ة 
والتوازن بعيداً عن إمالءات الس�لطة وإغراءات 
املال«. ويف نظ�ر كزوط: »اإلعالم�ي هو بمثابة 
املثق�ف العضوي، الذي يجعل من اإلعالم فضاًء 
عمومياً... يس�هم يف النقاش الس�يايس العلني 

الحر القادر عىل بناء الرصح الديمقراطي.
ضمان حرية اإلعالم

وباعتبار أن الطريقة التي يفّس بها املواطنون 
الرس�ائل السياس�ية ترتبط أساساً باملدى الذي 
تؤثر به وس�ائل اإلعالم عىل املواقف السياس�ية 
الحم�الت  ف�رتة  إب�ان  االنتخاب�ي،  والس�لوك 
ديمقراطي�ة  انتخاب�ات  أي  ف�إن  االنتخابي�ة، 
ال تس�تقيم م�ن دون ضم�ان حري�ة اإلع�الم 
لحماي�ة ش�فافية العملي�ة االنتخابي�ة. إال أن 
كري�م تاج يس�تدرك هنا فيق�ول: »طبعاً يبقى 
لوس�ائل اإلع�الم العموم�ي الدور األس�ايس يف 
ه�ذه املرحلة«، معرب�اً عن اعتق�اده أنه »عىل 
العموم، ومع تس�جيل بعض التأخري يف انخراط 
مؤسس�ات اإلعالم العمومي يف تنشيط وتأطري 
النقاش السيايس الرضوري تحضرياً لالنتخابات 
املقبلة، فإن ما جرى ويجري منذ بداية فرتة ما 
قبل الحمل�ة االنتخابية، يمك�ن تقييمه إيجاباً 
لجهة الرفع من املش�اركة الت�ي تعترب التحدي 
األهم الذي يواجهنا جميعاً... دولة ومجتمعاً«.

من جانبه، يالحظ كزوط أنه عىل خالف الطرح 

النظ�ري فإن الرؤية التحليلي�ة والنقدية لواقع 
تعاطي اإلع�الم املغربي مع الحمالت االنتخابية 
تمهيداً القرتاع الثامن من سبتمرب املقبل »تشهد 
انزياحاً عن املمارسة املهنية املوضوعية... ولنا 
أن نق�ف عن�د جمل�ة م�ن الحقائق م�ن خالل 
تحليل واس�تقراء الرس�ائل اإلعالمية التي بثت 
خالل ش�هر أغس�طس )آب( الحايل عرب مواقع 
التواصل االجتماعي واملتعلقة بانتخاب أعضاء 

الغرف املهنية«.
واس�تناداً إىل دراس�ة كّمي�ة ح�ول نم�ط املادة 
اإلعالمي�ة، وم�دة الربام�ج ونوعي�ة املعالج�ة 
الفني�ة، وطبيع�ة القضاي�ا الرئيس�ة املتناولة 
خ�الل التغطي�ة واألهداف املرتقب�ة منها، وكذا 
أس�اليب اإلقناع واتج�اه املعالج�ة والجمهور 
املستهدف، س�جل كزوط جملة من التجاوزات 
منه�ا غياب العديد من القوال�ب الفنية للربامج 
اإلعالمي�ة كربامج الحوارات واملقابالت وش�كل 
التحقيق والتقرير اإلخباري والتعليق اإلخباري 
أو الربام�ج اإلخباري�ة الخاصة. وأفاد األس�تاذ 
الباحث أنه بدالً من ذل�ك ُيالَحظ االكتفاء فقط 
يف  االس�تضافة  أو  املب�ارش،  التعب�ري  بربام�ج 
الن�رشات اإلخبارية وبرام�ج تغطية التجمعات 
االنتخابية بشكل تقليدي ورتيب، مع تخصيص 
حّي�ز زمني أق�ل للربام�ج املتعلق�ة باملداخالت 
الحزبي�ة عىل حس�اب بقي�ة الربام�ج األخرى. 
وسّجل كزوط وجود »تعتيم ممنهج للمعطيات 
الحقيقية، عىل مستوى املضمون منها الالئحة 
االنتخابي�ة، ناهي�ك م�ن معطيات أخ�رى أكثر 
أهمي�ة، مم�ا يجع�ل النق�اش عقيماً وس�ابقاً 
ألوان�ه، بل يخلق نفوراً وفت�وراً وغياب النقاش 
الس�يايس الحقيق�ي يف املضام�ني اإلعالمي�ة«. 
ومن ثم اعترب أن ه�ذا الواقع »يفتقد إىل الجرأة 
والش�فافية يف الكش�ف عن الحقائق وتوضيح 
الرؤية املس�تقبلية للحزب املعن�ي، فكأنك أمام 
أحزاب مستنس�خة تروج لخط�اب آيديولوجي 
العض�وي م�ن  املثق�ف  تغيي�ب  نفس�ه، م�ع 
أكاديمي�ني وإعالمي�ني ذوي االختصاص يف هذا 

النقاش«.

بغداد / نينا :
 اش�ادت صحف عربي�ة بقمة بغداد 
اىل  والرشاكة،مش�رية  للتع�اون 
ان الحض�ور الب�ارز لع�دة زعم�اء 
ومسؤولني كبار يف القمة دليل واضح 
عىل الرغبة االقليمية والدولية بعودة 
الع�راق ليأخذ دوره املهم يف املنطقة 

والعالم.
واهتم�ت الصح�ف بتاكي�د رئي�س 
الجمهورية بره�م صالح إن املؤتمر  
فرص�ة لتخفي�ف ح�دة التوترات يف 

املنطقة.
 واشار خالل لقائه الوفود االعالمية 
والصحفي�ة املش�اركة يف املؤتمر إىل 
أن هناك حالة م�ن اإلدراك لدى دول 
اإلقلي�م ب�رضورة اس�تعادة العراق 
ل�دوره املح�وري، وأن املش�اركة يف 
الكب�ري  االهتم�ام  تعك�س  املؤتم�ر 

ببالده والرغبة يف دعمه. .
وعن ط�رح مقاربات جديدة بش�أن 
حل األزمة الس�ورية، قال صالح إن 
الع�راق لطاملا دعا إىل عودة س�وريا 
إىل الجامعة العربية، وأنها س�تكون 

الغائب الحارض يف املؤتمر.
واك�د صال�ح أن الع�راق ل�م يطرح 
قضي�ة التطبيع م�ع إرسائيل، قائال 
“إنها غ�ري واردة وغ�ري مطروحة«. 
وأكد عىل حقوق الشعب الفلسطيني 

وعدالة القضية الفلسطينية.
وشدد عىل أن العراق ماض يف صعوده 
نح�و تحقي�ق »نقط�ة التالق�ي« يف 
املنطق�ة، مش�ريا يف الوق�ت ذاته اىل 
االلت�زام بخط�ة انس�حاب الق�وات 
االمريكي�ة مع حل�ول نهاي�ة العام 

الجاري، وفقا التفاق واشنطن.
واهتم�ت الصح�ف بتاكي�د رئي�س 
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء 
قول�ه   أن : الع�راق ب�دأ بأخذ دوره 
التاريخي، وأصبح أحد ركائز السالم 

يف املنطقة.

وقال الكاظم�ي، خالل لقائه الوفود 
إىل  واألجنبي�ة  العربي�ة  اإلعالمي�ة 
مؤتم�ر بغ�داد للتع�اون والرشاكة، 
»أمامنا تحدي�ات كثرية نعاني منها 
يف املنطق�ة، وعىل الجمي�ع التعاون 
والتكات�ف يف حله�ا، والعب�ور نحو 
خل�ق .تكامل اقتص�ادي واجتماعي 

بني شعوب املنطقة«.
وأض�اف »نتطل�ع إىل لق�اء بغ�داد، 
وما س�ينتجه من دعم ل�دور العراق 
التاريخي يف إرس�اء الس�الم«، مبينا 
أن »هذا املؤتمر يجس�د رؤية العراق 
يف رضورة إقامة أفضل العالقات مع 

محيطه ومع دول العالم«.
وق�ال: »كف�ى حروب�اً ورصاع�ات 
وخالفات، والعراق يدعو جميع دول 
املنطقة إىل بناء الس�الم عىل أس�اس 

التكامل بني شعوبها.
واكد الكاظمي، تقدير بالده الكامل 
لل�دور ال�ذي تقوم به م�رص بقيادة 
الرئي�س عبدالفت�اح الس�يي نحو 
العم�ل عىل دع�م مس�رية التضامن 

األم�ن  وتحقي�ق  املش�رتك  العرب�ي 
واالستقرار يف ربوع املنطقة.

م�ن جانبها نقل�ت صحيف�ة الرأي 
االردني�ة ع�ن الكاظم�ي تأكيده ان 
املصال�ح االقتصادي�ة واملش�رتمات 
الثقافية بني العراق واالردن ..مميزة 
وكب�رية .مش�ريا اىل ان االردن يمتلك 
طاق�ات كبرية يف الجانب�ني القيادي 

واملؤسي .
واض�اف ان : الع�راق ماض يف تنفيذ 
خط نقل النف�ط / البرصة العقبة/ 
وأنه تم التوقيع يف بغداد عىل اتفاقية 
خ�ط الرب�ط الكهربائي ب�ني العراق 

واالردن ومرص.
واك�د الكاظمي أن: ب�دأ يأخذ دوره 
التاريخي وأصبح أحد ركائز السالم 
يف املنطق�ة وع�ىل الجمي�ع التعاون 
والتكاتف يف حلها والعبور نحو خلق 
تكام�ل اقتص�ادي واجتماع�ي بني 

شعوب املنطقة .
واوض�ح ان : ه�ذا املؤتم�ر يجس�د 
رؤية العراق يف رضورة إقامة أفضل 

العالق�ات م�ع محيط�ه وم�ع دول 
العالم .

وتاب�ع الكاظمي ان : الع�راق يدعو 
جمي�ع دول املنطقة إىل بناء الس�الم 

عىل أساس التكامل بني شعوبها.
صحيفة االهرام من جانبها اهتمت 
بتاكي�د مصطف�ى الكاظمي رئيس 
الوزراء تقدير الع�راق الكامل للدور 
الذي تقوم ب�ه مرص بقيادة الرئيس 
العم�ل  عبدالفت�اح الس�يي نح�و 
عىل دعم مس�رية التضام�ن العربي 
املش�رتك و تحقيق األمن واالستقرار 

يف ربوع املنطقة.
الكاظم�ى  تاكي�د  ان  واوضح�ت 
ج�اء تعقيب�ا ع�ىل مداخل�ة الكاتب 
الصحف�ي كرم جرب رئي�س املجلس 
األع�ىل لتنظيم اإلعالم خ�الل اللقاء 
ال�ذي عقده م�ع كب�ار الصحفيني 
الع�رب واألجان�ب بمناس�بة مؤتمر 

دول الجوار .
ونقل ك�رم ج�رب إىل رئيس ال�وزراء 
تحية الرئي�س عبدالفتاح الس�يي 

وش�عب م�رص إىل رئي�س ال�وزراء 
العراقي ملا للع�راق من مكانة كبرية 
لدى مرصوأعرب جرب عن سعادته ملا 
ملسه من اس�تعادة الحياة الطبيعية 
يف ش�وارع بغداد بما يؤكد أن العراق 
بدأ يستعيد عافيته وهويته الوطنية

وإش�ار إىل أن الع�راق ب�دأ يخط�و 
خطوات ج�ادة عىل طري�ق التنمية 
والبن�اء وال�ذي ب�دأ جليا م�ن خالل 
واملنش�آت  الش�اهقة  املبان�ي 
الصناعي�ة  املرشوع�ات  وإقام�ة 
وع�ودة االهتمام بالتنمي�ة الزراعية 

واالقتصادية
وأعرب ع�ن تقديره للجهود الراهنة 
يف الع�راق الت�ي تس�تهدف رفاهية 
الش�عب العراقي وتحقيق املزيد من 

التعاون اإلقليمي والدويل.
م�ن جهته�ا نقل�ت وكال�ة االنب�اء 
االردني�ة/ برتا / ع�ن رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، قوله أن »العراق 
بدأ بأخ�ذ دوره التاريخ�ي، وأصبح 

أحد ركائز السالم يف املنطقة«.
وقال الكاظم�ي، خالل لقائه الوفود 
إىل  واألجنبي�ة  العربي�ة  اإلعالمي�ة 
مؤتم�ر بغ�داد للتع�اون والرشاكة، 
»أمامنا تحدي�ات كثرية نعاني منها 
يف املنطق�ة، وعىل الجمي�ع التعاون 
والتكات�ف يف حله�ا، والعب�ور نحو 
خلق تكام�ل اقتص�ادي واجتماعي 

بني شعوب املنطقة«.
وأض�اف »نتطل�ع إىل لق�اء بغ�داد، 
وما س�ينتجه من دعم ل�دور العراق 
التاريخي يف إرس�اء الس�الم«، مبينا 
أن »هذا املؤتمر يجس�د رؤية العراق 
يف رضورة إقامة أفضل العالقات مع 

محيطه ومع دول العالم«.
وق�ال: »كف�ى حروب�اً ورصاع�ات 
وخالفات، والعراق يدعو جميع دول 
املنطقة إىل بناء الس�الم عىل أس�اس 

التكامل بني شعوبها«.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أظهر قرار نقابة اإلعالميني املرصيني وقف اإلعالمية مي حلمي 
عن الظهور عىل شاشات التلفزيون، حجم االرتباك الذي تعاني 
منه�ا النقاب�ة، كجهة مس�ؤولة ع�ن أداء العاملني يف الوس�ط 
اإلعالم�ي بعدما أعلنت أن حلمي لم يس�بق لها تقنني أوضاعها 

يف النقابة، أّي أنها تمارس مهنة اإلعالم دون مظلة قانونية.
وأثار قرار النقابة األحد حفيظة البعض الذين سخروا من املربر 
الذي س�اقته بأن املذيعة لم تحصل ع�ىل رخصة بمزاولة املهنة 
وجرى اكتش�اف أنها مخالف�ة مليثاق ال�رشف اإلعالمي بعدما 
ارتكب�ت خطأ جس�يما يف برنامجها الذي تقدم�ه عىل فضائية 
“الحدث الي�وم” الخاصة واململوكة ألحد أعضاء مجلس النواب 

املرصي.
وتتعام�ل نقاب�ة اإلعالميني م�ع اإلعالميني عىل أنه�ا محتكرة 
لتفس�ري »املهنة« اإلعالمية ومن يزاولها، لتضع نفسها يف خانة 

النقابات املهنية املتخصصة مثل نقابة األطباء.
واس�تبق قرار النقابة إعالن إدارة قناة “الحدث اليوم” نفس�ها 
أنها قررت وقف بث برنامج اإلعالمية مي حلمي “الحكم”، بناء 

ع�ىل ما تم رصده من جان�ب املرصد الخ�اص بالقناة وما بدر 
منه�ا تجاه ضيف الربنامج والتعام�ل معه بما يخالف األصول 

واملدونة اإلعالمية وميثاق الرشف، مع إحالتها إىل التحقيق.
واستضافت اإلعالمية العب نادي الزمالك السابق أحمد صالح، 
مس�اء الس�بت املايض، لكنه انس�حب من الربنامج عىل الهواء 
بسبب أس�لوبها يف طرح األس�ئلة ورفضه طريقتها يف التعامل 
معه بس�خرية لتتحول الواقعة إىل قضية رأي عام عىل منصات 
التواصل االجتماعي بعد ردود الفعل الغاضبة من الجمهور عىل 

سلوك مقدمة الربنامج.
وعندم�ا ل�ّوح الضي�ف بإمكانية الخ�روج من االس�تديو ردت 
بطريقة توح�ي بأنها ترحب بذلك، وال تمانع إنهاء الحلقة عىل 
الف�ور، م�ا ضاعف من غضب الجمه�ور، مطالب�ا إدارة القناة 
وهيئ�ات اإلع�الم بمحاس�بتها ومنع ه�ذه الفئات م�ن تقديم 

الربامج.
وحاولت إدارة القناة امتصاص الغضب بوقف الربنامج وإحالة 
املذيع�ة للتحقيق، لك�ن الجمهور فوج�ئ بدوافع ق�رار نقابة 
اإلعالميني ب�أن مي حلمي لم تقنن أوضاعها ما أوحى لكثريين 
بأن اللجوء إىل تفعي�ل القانون عىل املخطئني يف املهنة يأتي بعد 

جرس اإلنذار الذي يطلقه املشاهدون أوال.
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القرار كرس اختزال إصالح اإلعالم يف فرض العقوبات

معنينو: القنوات العمومية فقدت الكثري من جاذبيتها ومصداقيتها

اإلعالم املغربي بني حمّك االنتخابات وتداعيات » كوفيد ـ 19«

الرئيس اجلزائري حييل قانوني اإلعالم 
والسمعي البصري إىل الربملان

بيالروسيا تغلق أكرب منظمة صحفية 
مستقلة يف البالد

اشادة عربية بقمة بغداد للتعاون والشراكة

نقابة اإلعالميني املصريني تقرر وقف اإلعالمية مي حلمي عن الظهور على شاشات التلفزيون

 الجزائر/ متابعة الزوراء:
أحال مجلس الوزراء يف الجزائر، امس الثالثاء، مس�ودة جديدة لقانوني اإلعالم والس�معي 
الب�رصي إىل الربمل�ان لتعديله وفقاً ملزي�د من النقاش واإلثراء، ما يعني إرجاء تس�وية آنية 
لوضعية القنوات املستقلة يف البالد.وطلب الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون من الحكومة 
إرشاك الربمل�ان بغرفتي�ه »لتحقي�ق مزيد من اإلث�راء والنقاش لهذين النصني األساس�يني 
املرتبط�ني مب�ارشة بمرشوع توافق بني الق�رار الديمقراطي والحفاظ ع�ىل األمن القومي 
للبالد«، وفق بيان للرئاس�ة الجزائرية، ما يعني إحال�ة النصني إىل لجنة االتصال يف الربملان 
وعرضه للنقاش العام، قبل أن يأخذ طريقه نحو التطبيق.ويستهدف تعديل قانوني اإلعالم 
والسمعي البرصي إعادة تنظيم قطاع الصحافة والقنوات واإلذاعات املستقلة يف البالد، بعد 
س�نوات من الفوىض والغموض الذي شاب انطالق عمل القنوات املستقلة منذ عام 2012، 
من دون وجود إطار قانوني فعيل.وتستغرق إحالة النصني القانونيني الجديدين إىل الربملان 
بع�ض الوقت، خاصة أنه يتعني عىل لجنة االتصال يف الربملان فتح نقاش بش�أن القانونني 
م�ع املختصني واملهني�ني والصحفيني وم�دراء الصحف والقنوات، وكذا م�ع خرباء اإلعالم 
والقانوني�ني، قبل إحالته إىل النقاش العام يف املجلس الش�عبي الوطني ثم يف مجلس األمة، 
ويأخ�ذ ذلك ف�رتة إلقراره قد تصل إىل ح�دود الربيع املقبل.ويف 23 أغس�طس/آب الجاري، 
كلّ�ف الرئيس الجزائري الحكومة ب�رضورة اإلرساع يف الوضع القانوني للقطاع الس�معي 
الب�رصي يف الجزائر، و«تس�وية الوضعية املريبة للقنوات التلفزيوني�ة الجزائرية والعاملة 
يف الجزائ�ر«، بع�د أكثر من تس�ع س�نوات من العم�ل بطريقة غ�ري قانوني�ة، و«التعجيل 
بإصالح اإلطار الترشيعي الخاص بالسمعي البرصي، وكذا إصدار دفرت رشوط  ينظم عمل 
القنوات، ويؤطر االلتزامات العامة يف مجال احرتام الحريات األساسية ومتطلبات التسيري 
الديمقراط�ي للمجتم�ع، والرضورات التي تف�رض املحافظة عىل األمن الع�ام، مع تنظيم 

استغالل خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني«.

متابعة/ الزوراء:
أمرت بيالروس�يا بإغالق أكرب منظمة صحافية مس�تقلة يف الب�الد، وهي أحدث خطوة من 

قبل السلطات لقمع التقارير النقدية يف حملة مستمرّة منذ عام ضد املعارضة.
ويأت�ي األمر الذي أصدرت�ه املحكمة العليا يف الب�الد، يوم الجمعة امل�ايض، بتصفية رابطة 
الصحفيني البيالروس�يني BAJ بعد س�جن حوايل 30 صحافًيا، ومداهمات ملكاتب الصحف، 
 PEN وحجب املواقع اإللكرتونية لوس�ائل اإلعالم املستقلة الرئيسة، وإغالق منظمة مركز

للكتاب التي كانت ترأسها الحائزة عىل جائزة نوبل لألدب سفيتالنا ألكسيفيتش.
كم�ا ألغت بيالروس�يا اعتماد املنظم�ات اإلخباري�ة األجنبية بعد بدء احتجاجات حاش�دة 
يف أغس�طس/ آب 2020 عقب االنتخابات الرئاس�ية التي تقول النتائج الرس�مية املتنازع 
عليها إنها منحت الرئيس املس�تبد ألكس�ندر لوكاش�ينكو والية سادس�ة يف منصبه. يقود 

لوكاشينكو الجمهورية السوفييتية السابقة منذ عام 1994.
وبررت الس�لطات قرارها بتصفية رابطة الصحفيني البيالروسيني بأن فرعني من فروعها 
الستة أنهيا عقود اإليجار الخاصة به. نفت املنظمة هذا االتهام، لكنها لم تتمكن من تقديم 
املس�تندات الداعمة، حيث تم إغالق مكتب املنظم�ة بعد عمليات تفتيش ومصادرة املعدات 

يف يوليو/تموز املايض.
وقال رئيس رابطة الصحفيني البيالروسيني، أندريه باستونتس، لوكالة »أسوشييتد برس«: 
»س�نواصل القيام بعملنا، بغض النظر عن قرار املحاكم الذي يفي بش�كل غري الئق بأوامر 
النظام الس�يايس. كان توس�يع مس�احة حرية التعبري مهمة املنظمة ألكثر من ربع قرن، 

ولكن اآلن حلت أحلك األوقات يف بيالروسيا«.
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  الزوراء/  نهاد احلديثي:
الش�اعرة أحالم حسني غانم عضو 
اتح�اد الكت�اب الع�رب يف س�ورية 
لألدب�اء  ال�دويل  االتح�اد  وعض�و 

والشعراء العرب 
كتبت الش�عر يف سن مبكرة وكتبت 
لإلنس�انية جمع�اء وخاطبت األمة 
والوطن بقصائد وجدانية ، وتسعى 
لتمت�ني أوارص املحبة والس�الم--- 
حصلت عىل شهادة دكتوراه فخرية 
من الجامعة الربيطانية املرصية-- 
حصل�ت ع�ىل وس�ام تقدي�ر م�ن 
منظمة الف�رات للس�الم العاملي يف 
ن�ر ثقاف�ة املحب�ة والس�الم عام 

2018 وعام 2019 
حصلت عىل درع اإلبداع من االتحاد 
ال�دويل لألدب�اء والش�عراء الع�رب، 
س�يدات  مجموع�ة  رئي�س  ه�ي 
س�ورية الخري للمحبة والس�الم يف 
طرطوس--- مستش�ارة ثقافية يف 
هيئة تحرير مجلة مبدعو مرص-- 
عضو هيئة مستش�اري مؤسس�ة 

الوطن العربي اإلعالمية بالقاهرة 
أهم األعمال واملؤلفات//  

رقص ع�ىل رماد الجس�د - قصائد 
لجلن�ار البح�ر- الوس�ط البعي�د - 

امرأة بكى يف عينيها أوليس
ومن امل�اء أنث�ى - تيم البنفس�ج- 

أبحث عن آدم – الوسط البعيد 
- رواية - يف حرضة الرصاص _

- - وينك�ر الغي�اب : مجموع�ة 
شعرية من مطبوعات اتحاد الكتاب 

العرب
- رتاج الشمس مجموعة شعرية

- - وهناك العرات من الدراس�ات 
والق�راءات  والفكري�ة  األس�لوبية 

التأويلي�ة لع�دد كب�ري م�ن األدباء 
والوط�ن  س�ورية  يف  والش�عراء 

العربي 
- ق�راءة يف كت�اب الدكتور حس�ني 
جمع�ة “ التقابل الجم�ايل يف النص 

القرآني الكريم “ 
- دراس�ة فكري�ة يف أدب الش�اعر 

الكبري د. أحمد عيل حسن
- دراس�ة يف شعر الش�اعر الكبري “ 

سليمان العيىس 
- دراسة ديوان الشاعر صالح الدين 

عيل “ ظالل بال جسد
- دراس�ة بع�دة أعم�ال األدي�ب د. 
)التقاب�ل  ومنه�ا  جمع�ة  حس�ني 

الجمايل يف النص القرآني الكريم 
- دراسة ببعض أعمال األديب مالك 

صقور
- دراس�ة ببعض أعم�ال األديب د. 

نضال الصالح

- دراس�ة بعض أعمال الش�اعر د. 
رضا رجب “ بالغة أنثى ، صلصال ، 

أريحك من هواي ،وأغاني الجر 
- دراسة بحث الدكتور معن صالح 
الدين عيل ) مس�ألة الخلق يف الفكر 

العربي واإلسالمي 
- دراس�ة ديوان�ني للش�اعر من�ذر 
أحمد “ أساطري الرتاب()وفوانيس 

_ د. نبي�ل طعم�ة والق�وة العاقل�ة 
ضم�ن”رؤى خّطها قلم السياس�ة 

يف األزمة 
دراس�ة يف ش�عر الش�اعر العراقي 

رياض الدليمي
دراس�ة يف شعر الش�اعرة اللبنانية 

لينا إدريس
دراس�ة يف ش�عر الش�اعر التونيس 

عادل بوعقة
دراس�ة يف ش�عر الش�اعر التونيس 

محمد بوحوش

دراس�ة يف ش�عر الش�اعر التونيس 
أحمد املباركي

دراس�ة يف رواية الش�اعرة واألديبة 
لطيفة الشابي .

دراسة يف مجموعة الشاعر التونيس 
صالح داؤد “قصائد هاربة 

- دراس�ة يف فلس�فة الش�عر عن�د 
أدونيس

- دراسة يف شعر محمد املاغوط
الش�اعر  مجموع�ة  يف  دراس�ة   -
املرصي خ�ريي أمني الس�لكاوي “ 

فوق أجنحة الهوى 
- دراس�ة يف مجموعت�ني للش�اعر 
العراق�ي فائز الحداد “مرايا آدم “و 

“غرانيق األمس 
ش�عرية  مجموع�ة  يف  دراس�ة   -

للشاعر العراقي رياض الدليمي
- دراس�ة يف املجموع�ة القصصي�ة 

لألديب اليمني هايل املذابي

- دراسة يف ش�عر الشاعر والباحث 
اإليراني “عيل رضا قزوة

دراس�ة يف ش�عر الش�اعر والباحث 
اإليراني “موىس بيدج 

املنش�ورة  الدراس�ات  وع�رات   -
الس�ورية  اليومي�ة  الدوري�ات  يف 
والعربي�ة والكتابة والنر بمجالت 
عدي�دة الكرتونية وورقي�ة وأهمها 

األسبوع األدبي 
م�ن عىل عتب�ة الحرف وقف�ْت منذ 
نعومة أظافرها، طفلة كانت تعشق 
الرس�م والشعر واملوس�يقا، تخفت 
ف�رتة من الزمن تحت اس�م »جلنار 
البح�ر« وفج�أة م�ن دون أن تدري 
أصبح�ت »ام�رأة بك�ى يف عينيه�ا 
أوليس« أدهى آلهة اإلغريق ال ليشء 
س�وى ألنها عاش�قة حقيقية منذ 
الرم�ق األول وصادق�ة حتى الرمق 
األخ�ري، حل�م الذات الس�ورية يقع 

يف خان�ة س�عيها، وال انفص�ام بني 
األن�ا الش�خصية وال�ذات الوطنية 
مملك�ة  يف  الح�ارضة  الس�ورية 
الكتابة وحبكة الحي�اة وأحالمها.. 
يك�ون  وحي�ث  حلمه�ا،  تراق�ص 
»الرقص عىل رماد الجس�د« طقساً 
م�ن طق�وس العب�ادة، ومحاول�ة 
لتفريغ الداخل من ش�وائب املعاناة 
اإلنس�انية وتوتراتها، والس�مو بها 
نحو فض�اءات أكرب ومدى أوس�ع، 
»وينكُر الغي�اب« فرتى ما ال يراه 
الناس »يف ح�رضة الرصاص«، قدر 
األح�الم أال تتحق�ق لكنه�ا تصن�ع 
رحيق الزهور وعبق اللهب القديّس 
-أحالم- عىل الرغم من براءتها هي 
قصيدة حلم عابرة نحو متلٍق يعرف 
كيف يف�ّر أحالمها من دون نزق، 
ألن الذات التي ينبغي معرفتها إنما 

تمثِّل العالم بأرسه
احالم غانم تعرّف عنها مجموعاتها 
الش�عرية، فتظه�ر أنثى م�ن املاء، 
وتتعّب�د  تتهج�د  وعاب�دة  متأمل�ة 
فواني�س  ال  س�ورّية،  صومع�ة  يف 
له�ا أق�وى م�ن القصائ�د الوطنية 
املنظومة يف الحب والدمع والياسمني 

والسنديان والرتاب والدم
صدر ل�ك مؤخراً رواي�ة بعنوان »يف 
ح�رضة الرصاص« وه�و أول عمل 

روائي لك، حدثينا عنها؟
هي رواية تسعى إىل تكريس صورة 
اإلنسان كما أرادها الله عىل األرض، 
والقص�د ليس االنتصار لش�كل من 
أش�كال الفن، ألن التش�كل الروائي 
ليس صيغ�ة وحس�ب، وإنما مادة 
اجتماعية إنس�انية هدفه�ا تقديم 
ص�ورة دقيقة عن مجتم�ع يعاني 
قلق التحول االف�رتايض، وعنكبوت 

املاس�ونية والصهيوني�ة والرجعية 
العربية وح�رب املفاهي�م وانقالب 
مفه�وم  واس�تبدال  املصطلح�ات 
الفك�ر بالكفر والحري�ة بالحورية 
وغزو الفكر الوهابي وتمدد أصابع 
يشء  كل  إىل  العثمان�ي  الرط�ان 
جميل تحت عناوي�ن تيسء ملفهوم 
العروب�ة واإلس�الم,, وتضي�ف // 
تبنَّت رواي�ة »يف حرضة الرصاص« 
بجدلي�ة  مؤمن�اً  رسدي�اً  َمْس�لكاً 
والفك�ر  الفلس�فة  ب�ني  االندغ�ام 
والش�عر والنثر والدخ�ول إىل ُردهة 
العق�ل وخطابه َع�رْب تحليق العقل 
والوجدان، رغبًة ُمرتجاًة يف الوصول 
إىل بناء ثقافة تسمو باإلنسان إىل ما 
يجب أن يك�وَن عليه واإلرصار عىل 
إمكان الصمود واملقاومة أمام قوى 

الر واإلرهاب واملوت املعنوي
نعل�م انك ح�ارضة بق�وة يف جميع 
النش�اطات الثقافي�ة يف طرطوس، 
كيف تقيمني املشهد األدبي والثقايف 

فيها خاصة ويف سورية عامة؟
الحديث عن املشهد الثقايف السوري 
بكل تجلياته أمر ش�ائك ومتش�عب 
ذلك ألنه يمثل سلوك حياة وال يمكن 
حرصه بمجال من دون آخر، الوضع 
ش�ديد التعقيد، س�واء فيما يتعلق 
بعالق�ة املثق�ف بذات�ه، أو عالقت�ه 
باملؤسسات الثقافية، واملرحلة التي 
نعيش�ها اآلن رغم الح�رب الكونية 
عىل وطننا سورية تشهد النشاطات 
الثقافي�ة يف طرطوس وهجاً ثقافياً 
ووطني�اً بس�بب قبلة الحي�اة التي 
وهبها الش�هداء وواكب صريورتها 
الش�هداء األحياء لتنتع�ش الثقافة 
بالثواب�ت  املتمس�كة  الجمعي�ة 

الوطنية والنهج املقاوم.
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ثقافية

هو بعُض أوِسمِة الشكوِك

وخيمٌة للذاهبنَي إىل الفراِغ الباكي

أصحاُبُه كانوا ُرواًة

للصعاليِك البديهينَي والُفّتاِك

يف ُعْمرِِه الَوَرقيِّ يجلُِس شارًحا

كيف الطيوُر َنَجت ِمَن األرَشاِك

ُيلقي عىل َكِتِف الكالِم حقيبًة

وَيهيُم مختلًطا مع األسالِك

ُمتسلِّاًل َعرْبَ الطقوِس املُقِفراِت َمىش ،

ليفتَح آِخَر األَكشاِك

لم يكتِشْف إاّل أخريًا أّنُه طفٌل

ُيَجرُِّب لَذََّة اإلرباِك

سيقوُل  :  ال

ُ األلواَح  وُيفرِّ

ُمصطِحًبا غزارَة ِظلِِّه الشّكاِك

ويقوُل أيًضا للحياِة  :

َبُنوِك نحُن 

نموُت ُمتََّهمنَي باإلدراِك

هو أشَهُر املتحدِّثنَي عن النحيِب املوسميِّ

وقسوِة األشواِك

َحِفَظ السكارى الطّيبوَن حديَثُه

وتناَقلَتُه طوائُف النُّّساِك

مهما استباحت ُصبَحُه الُجدراُن

ّباِك يبقى ُمؤِمًنا ِبُنبوَِّة الشُّ

شيطاُنُه األُوِريُّ ِقدِّيٌس

َيفوُق بُحبِِّه لألرِض أيَّ َمالِك

.........................

حقيبٌة على َكِتِف الكالم
أجود جمبل

د.  عماد احليدري
تنتم�ي رواية )أطياف خالصج�ي( إىل نمط 
الرواي�ات التاريخي�ة فهي تجن�ح إىل توثيق 
بع�ض مالمح الوجود اليه�ودي يف العراق يف 
حقب�ة محددة م�ن حقب التاري�خ الحديث 
وضمن ح�دود بقعٍة معينة الح�دود، ولكن 
هذا ال يعني أن تكون الرواية وثيقة تاريخية 
ال مجال لدخول العنارص الفنية يف تسلس�ل 
أحداثها وإنما هي “نص تخّييل ُنس�ج حول 
وقائ�ع وش�خصيات تاريخي�ة” )الق�ايض 
145(، وه�ي بع�د ذل�ك نٌص أدب�ي خاضع 
يف كل أحوال�ه العتب�ارات البن�اء الفني لغًة 

وأسلوباً.
 حاول الكاتب هنا أن ُيمسك بزمام املجريات 
وأن ال يدعه�ا تفل�ت من بني يدي�ه فما كان 
من�ه إال االختب�اء خل�ف ش�خصية الراوي 
املش�ارك وه�ي ش�خصية اليه�ودي )عزرا 
داود خالصجي( ومن بعده ش�خصية نجله 
)الياه�و عزرا داود( وذل�ك يف ثمانية أطياف 
م�ن أطياف روايت�ه، وكذل�ك االختباء خلف 
ش�خصية  ال�راوي العليم يف بقي�ة األطياف 
القص�رية األخرى الت�ي أراد بوس�اطتها أن 
يضع اللمسات األخرية للوحته التي استعمل 
فيها جملة من األس�اليب الردية املتعارف 
عليها كالوصف والحوار والحركة فضالً عن 
عنارص الرواية الثابتة من حدٍث وشخصيات 
وزمان ومكان مع إجراء التحويل الفني عىل 
املادة التاريخية لتكون نصاً إبداعياً يبعث يف 
نفس القارئ انفعاالت شتى أهمها االنفعال 
الجمايل)ظ: القايض 120( من دون املساس 

بجوهر الحدث.
وهن�ا ال بّد من اإلش�ارة إىل أن ه�ذه الرواية 
كانت قد تماهت مع املس�كوت عنه لتشكل 

بوس�اطته واحًة ترتج�ي أن تكون واضحة 
الدالل�ة فالكات�ب هن�ا س�لك طريق�اً ق�ّل 
سالكوه كراً للسائد وإمعاناً يف زّج القارئ 
يف الول�وج يف املتخف�ي والعال�ق يف الصدور 
وهذا بحدِّ ذاته يعّد مغامرًة جريئًة ُتحس�ب 
لصاحبها وربم�ا كان الذي دعاه إىل ذلك هو 
الخشية من ضياع هذا الكنز املوروث بأيدي 

العابثني. 
يلحظ الق�ارئ لهذه الرواية نمطية األحداث 
الت�ي ق�د تح�دث يف كلِّ زماٍن وم�كان لكن 
م�ا يميزها هن�ا هو رغبة الكات�ب يف تمرير 
بأف�كاره  مش�حونًة  قرائ�ه  إىل  رس�ائله 
املنس�جمة مع الواقع فمن رس�ائله ما كان 
مكشوفاً وال س�يما فكرة التعايش السلمي 
ألبن�اء ه�ذا البل�د ب�كل ديانات�ه وأعراق�ه 
وطوائف�ه وأقليات�ه وه�ي رس�الة واضحة 
تلق�ي بظاللها عىل مجم�ل مفاصل الرواية 
وه�و ما رّصح ب�ه علناً يف اس�تهالل روايته 
بقول�ه: اليهود العراقيون كان�وا أخوة لنا ال 

أعداء كاليوم. 

وثمة رس�الٌة أخرى تكاد تكون مبطنًة أراد 
الكات�ب تمريره�ا لقرائ�ه وه�ي أن الفك�ر 
اليه�ودي مهم�ا اجته�د يف االيح�اء لآلخ�ر 
باإلندماج معه يف حياته البسيطة والعفوية  
إال أن رغبته بالس�يطرة ع�ىل مصادر القوة 
لدى الطرف اآلخر بنَفٍس طويٍل وتخطيٍط قد 
يمت�د إىل عقود من الزم�ن مع قدرٍة بالغة يف 
إدارة املال واألعمال والطاقات واس�تثمارها 
لصالحه، وهذا ما يمكن تلمس�ه عرب جملة 
من العب�ارات والجم�ل التي تتخل�ل الحوار 

الداخيل بني الشخصيات مثل: 
نح�ن م�ن نغ�رّي العال�م، كل األرض بأيدينا 

ص104 
فأتح�ول إىل رجل تتحق�ق طموحاته دفعًة 

واحدة ص82
عادت يل أنف�ايس وأنا أمأل خزانتي باألقراط 

والدنانري ص138وغريها كثري. 
ولع�ل األهم من ه�ذا وذاك ه�و الغاية التي 
تنش�دها الرواي�ة يف املعالج�ة االجتماعي�ة 
لقضايا كبرية تتجسد عرب سلوك شخصياتها 

وطريق�ة أدائه�م للرصاع�ات الت�ي تتخلل 
أحداثها وذلك لإلفادة من هذا األداء بوصفه  
س�لوكاً لرفد الواقع وإنقاذه ألن “ما يهم يف 
الرواية التاريخية ليس إعادة رسد األحاديث 
التاريخي�ة الكب�رية ب�ل االيق�اظ الش�عري 
للناس الذين برزوا يف تلك األحاديث وما يهم 
هو أن نعيش مرة أخرى الدوافع االجتماعية 
واإلنس�انية الت�ي أدت به�م إىل أن يفك�روا 
وبشعروا ويترصفوا كما فعلوا ذلك تماماً يف 
لكي تكون  التاريخي”()لوكاش46(  الواقع 
تلك الس�ري وذاك السلوك ش�علة تستنري بها 
األجيال الالحقة،  وإال ما الجدوى من قراءة 
رواية بعرات أو مئات الصفحات من دون 

أن نستلهم منها العرب ملستقبٍل مرق.
تس�تحرض  أن  الناق�دة  الع�ني  يف�وت  وال 
الهاج�س الرتب�وي ال�ذي تبتغي�ه رس�ائل 
الكاتب   بلغته الواعية ليؤدي وظيفة مهمة 
م�ن وظائف الرواي�ات التي تتبن�ى الوقائع 
زمنه�ا  اس�تيعاب  إىل  الهادف�ة  التاريخي�ة 
الروائي وإس�قاط العرب املستوحاة منه عىل 
الواق�ع املعيش لغاي�ات تربوية تلفت أنظار 
الجي�ل الجديد إىل تراثه س�عياً للحفاظ عىل 
املحطات املضيئة فيه فضالً عن اس�تراف 

املستقبل ورسم معامله. 
وفيم�ا يتعل�ق بالبن�اء الفني ف�إن أهم ما 
يمكن رصده لهذه الرواية هو ذلك االهتمام 
الطاغي بالوصف الردي املوجه للتفاصيل 
بوصف�ه بوصلًة لس�ري األحداث ف�ال يكاد 
يخل�و مش�هد من مش�اهدها م�ن وصف 
للش�خصيات الرئيس�ة والثانوي�ة ووصٍف 
لألمكنة واألشياء واملتعلقات وهذا بطبيعة 
الح�ال م�ن ش�أنه أن يضفي ع�ىل الرواية 
نكه�ة التش�ويق فض�اًل ع�ن دوره يف فهم 

املجري�ات ويف تخيله�ا لدى الق�ارئ، وهو 
م�ا يقدم له ع�ىل طبق من اللغ�ة الواصفة 
أغل�ب  يف  تقت�ي  متك�ررة  اس�رتاحات 
املش�اهد انقطاع التسلس�ل الزمني للحدث 
وتعطيل مس�رية كينونته من أجل الوصول 
إىل املرحلة املنش�ودة يف التخيل الذي يعكس 

سمات الشخصية يف ذهن القارئ. 
ل�م يكن الكات�ب مزامناً ألح�داث روايته وال 
معايش�اً لرواة مش�اهدها لكن�ه اّطلع عىل 
مص�ادر تدعيمه�ا والتق�ى بش�هود العيان 
لك�ي تتضح لدي�ه مالمح الص�ورة الروائية 
فيستوعب زمنها وهو بعد ذلك وبما امتلكه 
من مقدرٍة لغوية وإمكاني�ٍة وصفية عالية 
استطاع أن يعزز الوقائع التاريخية لروايته 
الس�تعراضه  داعم�ة  تعبريي�ة  بأس�اليب 
لألحداث الخارجية فما كان منه إال التعويل 
ع�ىل أس�لوب الح�وار النامي لإلنتق�ال من 
ح�دث إىل آخر م�ن دون أن يتس�بب بعرقلة 
االنس�يابية التخيلي�ة للق�ارئ فض�اًل ع�ن 
قدرة الحوار عىل كش�ف املش�اعر الداخلية 

لشخصيات الرواية. 
إن رواية )أطياف خالصجي( رواية متحركة 
نافرة للجمود يف زمنيه�ا الرديني فالتنقل 
الرش�يق ب�ني األماك�ن واس�تعمال أفع�ال 
املضارع�ة الدال�ة ع�ىل اس�تمرارية الحدث 
التح�اور  أثن�اء  يف  األفع�ال  ردود  ورسع�ة 
الداخيل كل ذلك يدل عىل حركيتها التي تشد 
القارئ وتجعله متش�وقاً الس�رتاحٍة يلتقط 
فيها أنفاس�ه ب�ني طيٍف وآخر م�ن أطيافه 
فضالً ع�ن كونها اس�توعبت جوهر مادتها 
التاريخي�ة وزمنه�ا الروائ�ي ليتس�نى له�ا 
عكسه عىل واقٍع معيش ربما تتماهى كثري 

من وقائعه مع وقائعها .

 ترمجة / رياض العلي:
الزوراء / خاص:

اقب�ل الق�راء بش�كل واس�ع ويف كل 
انح�اء العال�م ع�ىل ق�راءة رباعي�ة 
) مق�ربة الكت�ب املنس�ية( للروائي 
االسباني الراحل كارلوس زافون عىل 
الرغ�م من ضخامة حج�م الروايات 
االربع�ة وأج�رى الصحف�ي والناقد 
“بول بليزارد” ح�وار مع “كارلوس 
زافون” تن�اول فيه تجربته يف كتابة 
رواي�ة ظل الريح الت�ي كانت البداية 

لهذه امللحمة 
يقول زافون:

كن�ت أكت�ب الرواي�ات مل�دة ع�ر 
س�نوات والتي كان�ت ناجحة جًدا يف 
مجال االدب للشباب ، ولكن بالنسبة 
لهذه الرواية أردت كتابة ش�ئ مميز 
ج�داً ، يشء كان كل م�ا أردته يف أي 
كتاب أخر. لذا فإن ما فعلته هو أخذ 
ما هو مه�م جًدا بالنس�بة يل ، وهو 
كل االنج�از الكب�ري يف روايات القرن 
التاس�ع ع�ر ، لكن حاول�ت إعادة 
بناء تلك الروايات الكبرية  لتولستوي 

، وديكن�ز ، وويلكي كولينز وحاولت 
إعادة بن�اء كل ذلك مع كل العنارص 
الردي�ة الت�ي قدمه�ا لن�ا الق�رن 
العرين ، من قواعد الس�ينما ومن 
الوسائط املتعددة  ومن الرد بشكل 
عام ومن كل م�ا هو موجود ، لخلق 
تجربة ق�راءة أكث�ر كثاف�ة للقراء. 
كان�ت ه�ذه ه�ي الفك�رة ، وكانت 
تلك ه�ي التجربة التي تم إنش�اؤها 
يف رواي�ة ظ�ل الريح. ل�ذا ، بطريقة 
م�ا ، فإن ظ�ل الري�ح تش�به رواية 
الرواي�ات ، إنها حكاي�ة مكونة من 
العدي�د م�ن الحكاي�ات.  تجمع بني 
الفكاهة والغموض والحب، وتجمع 
بني الخي�ال التاريخي - وتجمع بني 
العدي�د من األن�واع املختلف�ة ، نوع 
جديد وهجني يقوم بكل هذه األشياء 

أيًضا.
● ب�ول بلي�زارد: اعطن�ا فك�رة عما 
يمك�ن أن يتوقع�ه الق�راء م�ن هذا 

الرواية كملخص للحبكة.
●كارلوس رويز زافون: بدأت القصة 
عندم�ا   ،  1945 ع�ام  برش�لونة  يف 
اس�تيقظ طفل يبلغ م�ن العمر 11 

عاًما ذات صباح ، وهو ال يتذكر وجه 
أمه. يف ذلك الصباح، أخذه أبوه، وهو 
بائ�ع كتب قديم�ة ومس�تعملة  إىل 
مكان  غامض للغاية ، ُيدعى مقربة 
الكتب املنسية - مثل مكتبة سحرية 
القديم�ة  البل�دة  بناي�ة  يف  مخب�أة 
برش�لونة - وهذا م�كان تنتهي فيه 
الكتب املنسية، حيث تنتهي العناوين 
املفقودة ، وهو مثل املجتمع الري 
ألمناء املكتبات  وعشاق الكتب الذين 
يحم�ون ه�ذا امل�كان، وعندم�ا يتم 
تقديم شخص ما إىل هذا املكان فأنه 
يحق ل�ه اختيار كتاب م�ا وحمايته 
م�دى الحي�اة، والتأك�د م�ن أن هذا 
الكت�اب ه�و أفضل صدي�ق لك مدى 
الحي�اة. لذل�ك ، اخت�ار دانيال كتاب 
هو )ظل الري�ح(  وهو الكتاب الذي 
قرأه يف تلك الليلة  وصار عاشقاً به ، 
ألنه لم يقرأ أبًدا أي كتاب بهذه القوة 
،كت�اب ش�خصياته وعامل�ه والكون 
مذه�ل.  بش�كل  تجذب�ه  والص�ور 
وبعده�ا أراد أن يع�رف م�ن ألف�ه، 
وماذا حدث لهذا الكتاب، وما يعرفه 
ه�و أن املؤل�ف، جولي�ان كاراكس، 

غ�ري مع�روف تماًما  ال أح�د يعرف 
ما حدث له  ويب�دو أنه ُقتل يف بداية 
الحرب األهلية اإلس�بانية، يف ظروف 
غامضة. وكان هذه بداية الغموض، 
أن هن�اك ش�خًصا  ألن�ه س�يتضح 
غامض�اً  يركض حول العال�م بحًثا 
عن كتب جوليان كاراكس، ليحرقها 
ويدمرها، واسم هذه الشخصية هو 
Lan Coubert، ال�ذي يعرف�ه دانيال 
ه�و بالضب�ط اس�م ش�خصية من 
صفحات روايات جولي�ان كاراكس 
، وه�ي الرواي�ة الت�ي يس�تخدمها 
الشيطان. من هذه النقطة بالتحديد 
العدي�د  تب�دأ  قص�ة كب�رية تض�م 
م�ن الش�خصيات والقص�ص  تمتد 
عىل مدى خمس�ة عق�ود، ومنظمة 
بطريق�ة تش�به الدم�ى الروس�ية ، 
حي�ث يقودن�ا كل لغ�ز إىل لغ�ز آخر 
وكل ش�خصية تقودنا إىل ش�خصية 
الكاتدرائي�ة  ه�ذه  إذاً  مختلف�ة. 
الضخمة م�ن الكلم�ات ومن الرد 
ه�ي ه�ذا العالم كل�ه ... إنه�ا مثل 
املتاه�ة ، وه�ي تفت�ح باس�تمرار، 
وتدريجًي�ا تبدأ يف اإلغ�الق ، لذلك يتم 

ح�ل جمي�ع األلغ�از وكل القصص 
، هذه أق�واس من حي�اة العديد من 
ويف  واح�ًدا،  ص�ارت  الش�خصيات 
النهاي�ة أصبحت ه�ذه الرواية الذي 
نق�رأ عنه، وه�و )ظل الري�ح( وهو 

نفس الكتاب الذي نقرأه.
●ب�ول بلي�زارد: اذن ال عج�ب له�ذا 
النجاح الكب�ري حتى اآلن. كارلوس ، 
ارشح يل س�بب كتابة كتب�ك األربعة 
األوىل للش�باب. مل�اذا كان ه�ذا ه�و 
الكت�اب ال�ذي ق�ررت بدء مس�ريتك 

املهنية يف الكتابة به؟
●كارل�وس روي�ز زاف�ون:  روايت�ي 
األوىل التي كانت يف األس�اس حكاية 
ملغام�رة غامض�ة، ف�ازت بجائ�زة 
مهمة جًدا يف إس�بانيا ألدب الشباب 
للبالغني ، وبس�بب هذا أصبح كتاًبا 
ناجًح�ا للغاي�ة، واآلن ه�و نوع من 

العنوان العادي، لقد تمت قراءته عىل 
نطاق واس�ع يف العديد م�ن املدارس 
الثانوي�ة يف إس�بانيا ، لذل�ك أعتق�د 
، بطريق�ة م�ا، أنن�ي كن�ت ضحية 
نجاحي الش�خيص يف مجال روايات 
الش�باب ، ألن ه�ذا الش�كل  لم يكن 
ق�ط طريقتي الطبيعي�ة يف الكتابة. 
ل�م أن�و ق�ط كتابة ه�ذا الن�وع من 
الروايات، لكنني نجحت يف ذلك. لكن  
بالنس�بة يل بطريق�ة كان�ت تجربة 
تعليمي�ة تقريًب�ا ، منحن�ى تعليمي 
سمح يل بتجربة العديد من األشكال 
مع مختلف التقنيات ، حتى ش�عرت 
أنني مس�تعد لكتاب�ة الرواي�ة التي 
كنت أرغب دائًما يف كتابتها ، وكانت 
ظ�ل الريح  بع�د عر س�نوات من 
تجربة كتابة هذه الروايات الصغرية 

للشباب.

هي الرحم األول لنشأة املعيار البنيوي واليت تعول على صياغة املعنى
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تش�عر الكثري من الس�يدات باالس�تياء وذلك نتيج�ة ظهورها بمكياج 
قبيح وس�يئ للغاي�ة، فثمة الكثري م�ن األحيان التي ال ننتب�ه فيها اىل 
أخطاءن�ا اىل بع�د فوات األوان، إال أنن�ا اآلن نمنحك فرص�ة اإلنتباه لها 

لعدم تكرارها مستقبالً. 
إليك بأخطاء تجنبيها لوضع مكياج مثايل، وفق )الجميلة(.

اختي�ار الت�درج اللون�ي الخاط�ئ من كريم األس�اس: كريم األس�اس 
املناس�ب هو طريق�ك للحصول عىل مكي�اج مثايل، ما عليك س�وى أن 
تختاري تدرجني لونيني األقرب اىل س�حنتك وضعي كل منهما عىل خط 
الحن�ك ومن ثم اخرجي اىل الضوء الطبيع�ي وانظري يف املرآة، فانظري 

ملياً واحكمي أي منهما يبدو طبيعي أكثر مع برشتك.
اختي�ار تدرج ب�ودرة الخدين الخاطئ: بودرة الخدي�ن يجب أن تتكامل 
م�ع ل�ون برشتك الطبيعي، فعىل س�بيل املثال، إن كن�ت تضعني حمرة 

جريئة، نسقيها مع لون بودرة خدين هادئ.
ع�دم تنظي�ف الف�رايش: الخط�أ األبرز ال�ذي تقرتفه نس�بة كبرية من 
الس�يدات هو اس�تخدامهن فرايش منسخة وإس�فنجات غري مغسولة 
ومن ثم يتس�اءلن ملاذا ال يحصلن عىل طلة منتعش�ة، فإغسيل معداتك 
بشامبو خفيف أو منظف فوري للفرايش واستبديل اإلسفنجات بطريقة 

دورية.
عدم تغيري املكياج بحس�ب املوسم: تش�عرين بأن مكياج عينيك يتبعثر 

بعد ان يتغري املوس�م؟ اس�تبديل املستحرضات من موس�م اىل آخر كأن 
تنتقني األقالم واملاس�كارا ضد املاء وظالل العيون الكريمية يف  الصيف 

للحؤول دون ذوبان مكياجك.
وضع املكياج نفس�ه عىل م�دار العام: تماماً مثل أل�وان املكياج، كريم 
األس�اس الخاص بك يجب أن يس�تبدل خالل أشهر الصيف، فكما لديك 

مالبس شتوية وأخرى للصيف، كذلك األمر ينطبق عىل وجهك. 
تف�ادي وض�ع الربايمر: اتب�اع الخط�وات الرضوري�ة لتحضري برشتك 
للمكياج تعترب فرصة مثالي�ة للحصول عىل مكياج ثابت لوقت طويل، 
و بعد الرتطيب وقبل تطبيق كريم األساس، ضعي برايمر للحصول عىل 

برشة متجانسة ومرطبة ستحافظ عىل مكياجك لفرتة أطول.
املبالغ�ة يف وض�ع املكي�اج: أتركي برشتك ظاه�رة، باس�تثناء إذا كنت 
تعانني من مشكلة بثورة مستعصية، فكريم األساس يجب أن يستخدم 
لتصحيح االحمرار الطفيف والشوائب، إال أن املبالغة يف وضعه ستجعلك 

تبدين أكرب سناً.
ع�دم مزج ل�ون الوجه مع الرقبة: رؤية الخط الظاهر لكريم األس�اس 
ع�ىل حدود خط الحنك هو أحد أكرب األخط�اء التي قد تقرتفينها، عليك 

دوماً بمزج الرقبة مع الوجه حتى يكون لون وجهك بلون جسمك.
حمرة شفاه جافة مات عىل الشفاه الجافة: استخدمي مقرش للشفتني 
بش�كل يومي للتخلص من الجلد امليت ومن ث�م ضعي املرطب عليهما، 

فالحم�رة الجاف�ة امل�ات رائج�ة ولكن علي�ك باالهتمام بش�فتيك قبل 
مواكبة هذه الصيحة.

املبالغ�ة بوضع املاس�كارا: لتفادي الرم�وش املتجمعة خ�ذي وقتك يف 
تفريقها، أوالّ، طبقي املاسكارا من خالل حمل الفرشاة بطريقة أفقية 
عىل أساس الرموش واستخدمي أسلوب الذبذية لتطبيق الطبقة األوىل، 
و بعد ذلك احمري الفرشاة بشكل عامودي لتبني الطبقة الثانية الطول 

والتجعيد وتقوم بتفريق الرموش أيضاً.

بالطب�ع ليس هناك من يرغب أن يأخذ 
اآلخرون عنه انطباًعا سلبًيا لذا يسعى 
كل من�ا ويبذل م�ا يف وس�عه للظهور 
بصورة إيجابيُة وترَك انطباعاٍت جيدٍة 
عن�د بعضنا البعض وذل�ك أن االنطباع 
الذي كونه اآلخرون عنك لو كان ايجابياً 
فإنك ستكتسب عالقات ممتازة أما لو 
كان سلبيا فسيعطي فكرة سلبية عنك 

لدى من يتعامل معك.
وحت�ى نكوَن أش�خاًصا أكث�َر تأثريًا يف 
حي�اِة كلِّ ش�خٍص قري�ٍب مّن�ا ونرتك 
انطباعات جيدة لديهم سوف نستعرض 
عليك�م الطريقَة اإليجابيَة حتى تعطى 
دائماً فكرة ممتازة وايجابية عنك لدى 
اآلخرين س�واء عىل مس�توى العمل أو 

املستوى االجتماعي:
البهجَة واملرح

أول خطوة لت�رتك انطباًع�ا جيدا عنك 
أمام اآلخرين  ذلك أن االبتس�امُة تبعُث 
البهجَة وال�روَر يف وجِه األش�خاِص 
الذي�ن تقابلهم، وهذا م�ن االنطباعاِت 
الجي�دِة الت�ي ال ُتنىس، ألّنه�ا تمنحهم 

األمَل من هذه االبتسامة الرقيقة.

قوًة الشخصيًة
تعد ش�خصيًة قوي�ًة والثق�ة بالنفس 
املفتاح االول لرتك  للتأثر ايجابا يف حياِة 
األشخاِص بشكٍل كبرٍي وتكوين صورة 
ممتازة وايجابية عنك ذلك ان الشخص 
ِل  الواثق بنفس�ه يكون  قادرا عىل َتَحمُّ

املس�ؤولياِت، وعىل إيج�اِد الحلوِل أليِّ 
مشكلٍة قد تواجهه.

الكلمُة الطيبُة
للكلمٍة الطيبٍة تأثرٌي كبرٌي عىل النفوِس، 
ل�ذا علينا أن نختاَر كالمنا بعنايٍة ودقٍة 
وأن نراعي مش�اعَر اآلخرين، فالكلمِة 

الطيب�ة تش�ّجَع وتحّف�َز ع�ىل تحقيِق 
الحل�ِم، وتبع�ُث األمَل بداًل م�ن هدمه، 
وهذا ما يعطي انطباًعا جيدا عنك أمام 

اآلخرين. 
األخالَق الفضيلَة

يحب الناس الش�خص صاحب األخالَق 

يحرتمه�م  ال�ذي  والقي�َم،  الفضيل�َة 
ويعاملهم معاملًة حسنًة  مما يدفُعهم  
لالعتم�اِد علي�ه والوثوِق ب�ه، وبالتايل 
يتذكرونه جيدا ألنه بات شخًصا مؤثرًا 

يف حياِة اآلخرين .
الطاقُة اإليجابيُة

م�ن املعروف أن ال أح�د يحُب أن يتذكَر 
ال�ذي  املستس�لم  الس�لبي  الش�خَص 
يمنحه�م اإلحب�اَط ب�ل يحب�ون م�ن 
يمنحه�م الطاقَة اإليجابي�ِة والتفاؤَل،  
والقدرة عىل مواجهة املواقف الصعبة، 
وتحويلها من مواقٍف سلبيٍة إىل مواقٍف 

إيجابيٍة.
اإلنصاُت واالستماُع

يحب الناس الشخص الذي يسمَح لهم 
بالتعبرِي عن آراِئهم وأن يسمَع وينصَت 
له�م أكثر وذلك يدُل ع�ىل أّنه يحرتمهم 

ويقدرهم وبالتايل يتذكرونه دائًما.
تبسيِط األشياِء

يحُب األشخاُص الجلوَس مع الشخص 
الذي يمتلَك القدرَة عىل تبسيِط األشياِء 
ومواجه�ة مخاوف�ه والتغل�ُب عليه�ا 

وبالتايل يتذكرونه.

سر االعشاب

فوائد الفستق احلليب الصحية
 يدخل الفس�تق الحلبي يف تحضري 
العدي�د م�ن األطب�اق، كالبقالوة، 
واملعمول، واملثلجات، ويوفر العديد 
من العن�ارص الغذائي�ة كالربوتني 
مض�ادات  جان�ب  إىل  واأللي�اف 
الفيتامين�ات  وبع�ض  األكس�دة، 

واملعادن.
وه�و ن�وع م�ن املك�رات ارتبط 
اس�مه بمكان زراعته ع�رب قرون 
طويلة، حيث تش�تهر مدينة حلب 
الس�ورّية بزراعته وتصديره لدول 

العالم.
أوالً : مفيد للريجيم

يزيد الفس�تق الحلبي من الشعور 
بالش�بع، وبالت�ايل فإّنه ي�ؤدي إىل 
تناول كميات أقّل من الطعام ويعود 
ذلك ملحتواه من األلياف والربوتني، 
إىل جان�ب عدم امتصاص الجس�م 
لدهون�ه بش�كل كام�ل، وبالت�ايل 

يساعد عىل إنقاص الوزن.

ثاني�اً : يقل�ل م�ن خط�ر اإلصابة 
باضطرابات الجهاز الهضمي

يس�اعد محتواه م�ن األلياف عىل 
تعزيز بكتريي�ا األمعاء وتخمريها، 
دهني�ة  أحم�اض  إىل  وتحويله�ا 
السلس�لة، وبالت�ايل فإّن  قص�رية 
تناول�ه يمك�ن أن يقل�ل من خطر 
الجه�از  باضطراب�ات  اإلصاب�ة 

الهضمي.
ثالثاً : يقلل من مس�تويات السكر 

يف الدم
يمتاز الفس�تق الحلب�ي  بامتالكه 
م�ؤرش جه�ٍد س�كرّي منخفض ، 
وبالت�ايل تناوله ال يس�بب ارتفاعاً 
يف  الس�كر  مس�تويات  يف  كب�رياً 
الدم، ويع�ود ذلك بس�بب احتوائه 
عىل نس�ٍب مرتفع�ة م�ن األلياف 
واملغنيسيوم،  األكسدة،  ومضادات 
والكاروتينات، واملركبات الفينولية  

والدهون الصحية.

رابعاً : يعزز طاقة الجسم
الحلب�ي ع�ىل  الفس�تق  يحت�وي  
العدي�د م�ن الفيتامين�ات املهّم�ة 
للجس�م، مثل فيتام�ني ب6 والذي 
يساعد عىل اس�تقالب الربوتينات، 
وكذلك عىل فيتامني ب1 الذي يعزز 

من الطاقة.
خامساً : يقي من اإلصابة بأمراض 

القلب
الفستق يعمل عىل خفض الدهون 
ال�دم،  يف  الس�يئ  والكوليس�رتول 
والتي ه�ي أهم عوام�ل الخطر يف 
القل�ب، حيث  اإلصاب�ة بأم�راض 
يتس�بب الكوليس�رتول يف ح�دوث 
األوعي�ة  ج�دران  ع�ىل  تراكم�ات 
الدموية مس�ببة فيما بعد مشاكل 

يف القلب.
سادس�اً : يع�زز القدرة الجنس�ية 

لدى الرجال
تناول الفس�تق الحلب�ي يعمل عىل 

ل�دى  الجنس�ية  الق�درات  زي�ادة 
الرجال حيث أن تناول بضع حبات 
فس�تق يومياً لثالثة أسابيع يؤدي 
إىل التخل�ص من مش�كلة الضعف 

الجنيس
سابعاً : الحفاظ عىل صحة العني

احتواء الفس�تق الحلب�ي عىل عدد 
من املواد املضادة لألكس�دة يجعله 
أح�د أه�م أن�واع املك�رات الت�ي 
تساعد يف الحفاظ عىل صحة العني 
وخاصة م�ن األم�راض املصاحبة 

للتقدم يف العمر.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا
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كيف ترتك انطباعاً جيداً أمام اآلخرين لكي يتذكروك دائماً؟

اخطاء قد تقرتفينها متنعك من احلصول على مكياج مثالي

كل يوم معلومةحنو مستقبل افضل...هلم

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

ملاذا يستخدم  اللون “األخضر” يف املستشفيات؟

ارتفاع مستوى “هرمون الذكورة” 
قد يقتل الرجال

املكوّنات
كاكاو غري محىل – كوب

سكر – كوب ونصف
حليب كامل الدسم – كوب

زبدة – نصف كوب
ملعق�ة   – فانيلي�ا  خالص�ة 

صغرية
ملح – رشة

طريقة العمل
- يف قدر صغري، اخلطي الكاكاو 
مع الس�كر والحلي�ب. حركي 

جيداً لتتجانس املكونات.
- ضعي القدر عىل نار متوسطة 

واتركي املزيج يغيل.
واترك�ي  الزب�دة  اضيف�ي   -

الصلصة ل��5 دقائ�ق إضافية 
عىل النار لتصبح ثخينة.

الن�ار  ع�ن  الق�در  ارفع�ي   -
الفانيلي�ا  خالص�ة  وأضيف�ي 

وامللح.
- اتركيه�ا ت�ربد ع�ىل ح�رارة 
الغرف�ة ل�5 دقائق ث�م قدميها 

مع حلوياتك.

هل يؤثر االسم يف شخصية طفلك؟ نعم وبالتأكيد 
فالدراسات العلمية الحديثة تؤكد ذلك، فال يمكن 
أن تخت�اري أي اس�م من دون أن ي�رتك أثره عىل 
طفل�ك، ولوال ذل�ك ملا حث اإلس�الم عىل حس�ن 
اختيار أسماء األبناء، وقد نهى عن أسماء بعينها 
مثل اسم حرب، ألنه يثري الخوف من املوت وعدم 
االس�تقرار، فم�ا الذي توصل�ت إليه الدراس�ات 

الحديثة بهذا الشأن؟
اس�م الطفل يؤث�ر يف ش�خصيته، ولذل�ك فحني 
تطلق�ني اس�ماً قديم�اً علي�ه فهو يك�ون مثار 

س�خرية من رفاقه ويؤدي إلصابته باالنطواء.
األسماء السهلة اللفظ توحي بالحيوية، ويفتخر 
بها الطفل فالش�خص الذي يملك اس�ماً س�هالً 

يح�رز النج�اح يف عملهن ويرتق�ى برعة حني 
يكربن ويكون مقرباً من مديره.

الطفل الذي يحمل اسم جده غالباً ما يكون حظه 
يف الحياة مثل الجد من الزواج وطول العمر.

 أثبت�ت دراس�ات أخ�رى أن الطفل ال�ذي يحمل 
أس�ماء مل�دن ومناط�ق ح�ول العال�م يعم�ل يف 
املستقبل يف مجال السياحة ويكون كثري السفر.

الطفل الذي يحمل اسماً صعب املعنى يكون غري 
قادر عىل اختيار تخصصه الجامعي حني يكرب.

ال�ذي يحمل اس�ماً غريب�اً غالباً م�ا ال ينال رضا 
مديره، وال يتذكره املدير يف الرتقيات.

ال�ذي اختارت له أمه اس�ماً يش�به اس�م البنات 
يكون مثار سخرية، وغالباً ما يتعثر يف الدراسة.

املطبخ

سلوكيات

طريقة عمل صوص كاكاو

كيف يؤثر اسم طفلك يف مستقبله؟

كش�فت خبرية أمريكية م�ن جامعة “جورج 
ميسون”، عن كيفية تأثري لقاح )كورونا( يف 
الش�خص املتعايف من )كوفيد19-(، وكذلك يف 

الشخص الذي يعاني منه.
و منذ العام املايض ش�كلت اللقاحات املضادة 
للف�ريوس املس�تجد ناف�ذة أمل أم�ام العالم 

أجمع، إذ قد تضع حداً ل�)كورونا(.
بارانوف�ا،  أنتش�ا  الربوفيس�ور،  وأش�ارت   
املض�اد  اللق�اح  أن  إىل  األص�ل،  الروس�ية 
ال  آخ�ر  لق�اح  كأي  وه�و  ل�)كوفي�د19-(، 
ُيطعم به الش�خص الذي يعان�ي من املرض، 
أو الذي يش�عر بس�وء حالته الصحية، و لكن 
أحيان�ا ال تظهر أعراض )كوفي�د19-(، لذلك 
يأتي مثل هذا الش�خص وكذلك من تعاىف من 
املرض للتطعيم، فما ه�ي عواقب التطعيم يف 

الحالتني؟.
وقال�ت: “عند تطعي�م الش�خص املتعايف من 
)كوفيد19-(، سوف تنشأ عنده “درع ذهبية”، 

أي أعىل مستوى مناعي طويل األمد”.
وأضاف�ت” أما عند تطعيم الش�خص املصاب 
حديث�ا بامل�رض بالجرع�ة األوىل م�ن اللقاح، 
وهو ال يعلم بإصابته، فإن مرضه سيس�تمر، 
كم�ا يف حال�ة ع�دم تطعيم�ه، ألن اللقاح لن 

يعمل برع�ة، لذلك فإن ش�دة املرض تعتمد 
عىل االستجابة املناعية الذاتية”.

وقال�ت: “مع أنه ل�م تالحظ عواق�ب وخيمة 
نتيجة اس�تخدام نوع�ني مختلفني من اللقاح 
املضاد املحتوي عىل فريوس نشط، إال أنه من 

األفضل تجنب ذلك”.
و نصح�ت بأن�ه بم�ا أن أع�راض اإلصاب�ة 
يعتق�د  ف�ورا،  تظه�ر  ال  ب�)كوفي�د19-(، 
الش�خص أن مرضه ناتج عن التطعيم، ولكن 
يف الواق�ع ه�و إصابته بامل�رض، لذلك يف هذه 
الحالة عليه الخضوع للعالج، بدال من محاولة 

االعتماد عىل األجسام املضادة، ورفض تناول 
الدواء.

و ملعرفة الس�بب يجب إج�راء اختبار تفاعل 
البوليميارز املتسلسل إذا شعر املريض بتوعك 
بع�د التطعيم، ف�إذا كانت النتيج�ة إيجابية، 
فاللق�اح ليس الس�بب، بل ع�دوى الفريوس 

التاجي املستجد.
واختتم�ت بالق�ول: “م�ن أج�ل تجن�ب هذه 
الش�كوك، من األفض�ل إجراء اختب�ار تفاعل 
البوليمي�ارز املتسلس�ل قب�ل التطعيم وليس 

بعده”.

و تسّبب فريوس )كورونا( بوفاة 4,461,431 
ش�خصا يف العال�م من�ذ أبلغ مكت�ب منظمة 
الصح�ة العاملية يف الصني ع�ن ظهور املرض 

نهاية ديسمرب 2019.
ش�خصاً   213,795,270 إصاب�ة  وتأك�دت 
عىل األق�ل بالفريوس منذ ظه�وره، و تعافت 
الغالبية العظمى من املصابني رغم أن البعض 
اس�تمر يف الش�عور باألعراض بعد أسابيع أو 

حتى أشهر.
وتس�تند األرقام إىل التقارير اليومية الصادرة 
عن الس�لطات الصحية يف كل بلد، وتس�تثني 
ال�وكاالت  قب�ل  م�ن  الالحق�ة  املراجع�ات 
اإلحصائي�ة التي تش�ري إىل أع�داد وفيات أكرب 

بكثري.
وتعترب منظمة الصحة العاملية، آخذًة باالعتبار 
معّدل الوفيات الزائدة املرتبطة بشكل مبارش 
أو غ�ري مب�ارش ب�)كوفي�د19-(، أن حصيلة 
الوباء قد تكون أكرب بمرتني أو ثالث مرات من 

الحصيلة املعلنة رسمياً.
وتبق�ى نس�بة كب�رية م�ن الح�االت األق�ل 
خطورًة أو التي ال تظهر عليها أعراض، غري 
مكتشفة رغم تكثيف الفحوص يف عدد كبري 

من الدول.

نصائح طبية

ماذا سيحدث إذا تلقيت اللقاح وأنت مصاب بـ)كورونا( دون ظهور أعراض؟

يعد اللون األخرض واحدا من األلوان التي تنترش بكثرة يف ُمحيطنا، ألنه لون 
الطبيعة والحدائق واألشجار، وينتج عن دمج لونني هما األزرق واألصفر.

الل�ون األخرض ه�و رمز الربك�ة والخ�ري، ويدل ع�ىل الس�عادة، والفرح، 
والسالم، ويعكس الصفات اإليجابية، مشريًا إىل أنه يعطي شعوًرا بالهدوء، 

والتسامح، وحب مساعدة اآلخرين.
أن الس�بب يف اس�تخدام اللون األخرض يف املستش�فيات وغ�رف العمليات، 
وثي�اب األطب�اء، يرجع إيل زي�ادة الرتكيز، إذ يس�اعد األطباء ع�ىل الرؤية 

بشكل أوضح أثناء العمليات الجراحية.
ويتكام�ل ه�ذا الل�ون مع األحم�ر، الذي يع�د الل�ون املقابل ل�ه يف عجلة 

األلوان.
األخرض لون قباب املس�اجد، والرايات اإلس�المية، ولون الدوالر األمريكي، 
ويعن�ي امل�ال والنقود، ويس�تخدم يف إش�ارات امل�رور للداللة ع�ىل األمان 
واالنطالق، مشريًا إىل أنه يتكون من 20 درجة لونية تبدأ من األخرض املائل 

لألصفر حتى األخرض األوليف.

ح�ذر الباحث�ون م�ن أن ارتف�اع 
مستويات هرمون التستوستريون 
ق�د يك�ون خط�ريا للغاي�ة ع�ىل 

الرجال، وقد يؤدي إىل وفاتهم.
الوف�رة  أن  الباحث�ون  ووج�د 
ل�دى  الهرم�ون  م�ن  الطبيعي�ة 
الرج�ال مرتبط�ة بجلط�ات الدم 

وفشل القلب والنوبات القلبية. 
وحذر الباحثون من أن النتائج لها 
آثار ع�ىل الرجال الذي�ن يتناولون 
مكم�الت هرمون تستوس�تريون 

لزيادة مستويات الطاقة.
ومع ذلك، لم يتمكنوا من إثبات ما 
إذا كان الهرمون يس�بب مبارشة 
أم�راض القل�ب، ودع�وا إىل إجراء 

املزيد من التجارب.
وحللت الدراس�ة بيانات 400 ألف 
من الرجال والنس�اء الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 40 إىل 75 س�نة، من 
دراس�ات س�ابقة وقاعدة بيانات 

“Biobank” يف بريطانيا.

بقي�ادة  الفري�ق  وأج�رى 
الربوفيس�ورة، م�اري س�كولنج، 
تتنب�أ  الت�ي  للجين�ات  تقييم�ا 
التستوس�تريون  بمس�تويات 

وصالتها بمشكالت القلب.
ووجد الباحثون أن ارتفاع مستوى 
هرمون التستوس�تريون الطبيعي 
لدى الرجال مرتبط بشكل واضح 
بزيادة خطر اإلصابة بجلطات الدم 

وفشل القلب والنوبات القلبية.
ويق�ول الفري�ق إن هن�اك حاجة 
لتوضي�ح  األدل�ة  م�ن  املزي�د  إىل 
م�ا إذا كان�ت النتائ�ج ذات صل�ة 
باملع�دالت األع�ىل له�ذا الهرمون 
ل�دى الرج�ال أكث�ر من النس�اء.

كما أنهم يقرتح�ون أنه قد يكون 
م�ن املفيد النظ�ر فيم�ا إذا كانت 
الت�ي تخفض  الحالية  العالج�ات 
التستوس�تريون، يمكن أن تساعد 
يف الحماي�ة م�ن ه�ذه األم�راض 

القاتلة.

لطلة ابهى....
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كان�ت يف س�نتها الجامعي�ة األوىل، تحل�ق 
كالفراش�ة يف حرم الجامع�ة، تتلفت يمينا 
ويس�ارا، وتبتس�م لكل من ت�راه، وتضحك 
م�ع الجميع م�ن الش�باب والبن�ات عداه، 
فلم يس�توعب ترصفه�ا، فاتهمها بالغرور 
والنرجس�ية، وبأنه�ا تبح�ث ع�ن الح�ب 
والعالقات، فبدأ ينرش كل ما يصدر عنها من 
أفعال وترصفات وأقوال عىل »الفيس�بوك«، 
ولم يكتِف بذلك بل بدأ بوضع صورها هناك 

أيضاً.
أصيبت بالصدمة ول�م تصدق يف البداية أنه 
يعنيها هي بتعليقاته، ولم يكن نمط الحياة 
الجدي�د يف الجامعة س�هالً عليها، وفاجأها 
ج�و الحرية، وه�ي التي تع�وَّدت عىل الزي 
املدريس املوح�د، ليتغري كل يشء هنا، حيُث 
اللب�اس واملاكي�اج والحض�ور  الحري�ة يف 

واالنرصاف.
توجه�ت إلي�ه يف اليوم الت�ايل، فقد صممت 
ع�ىل مواجهته، ونظ�رت يف عيني�ه بمالمة 
وقالت وهي تداري دموعها: »لن أس�امحك 
ألن�ك فهمتني خط�أ، وكان علي�ك أن تفهم 
أني ال زلت طالبة يف سنتي األوىل الجامعية، 
وعفويتي ال تعني كما صورتني بأني أتصيد 
العالق�ات وأبح�ث عن حبي�ب، أو عن لفت 

االنتباه، إني أنظر إليكم كلكم كأخوة يل«.
فاجأت�ه رصاحتها، وبراءته�ا بذات الوقت، 
وشعر بيشء من الخجل، وتذكر عندما رآها 
للمرة األوىل يف الحرم الجامعي، وكيف اعتقد 
أنه بإمكان�ه القيام ب�دور البطولة يف فيلم 
س�نة أوىل حب. لقد كانت رقيقة ورش�يقة 
وجميلة وابتسامتها رائعة، ولكن إعراضها 
عنه جعله يجزم أنه�ا مغرورة وباحثة عن 
مغام�رات من ط�رف واحد يك�ون أبطالها 

شهداء من طلبة الجامعة.

كان ينظ�ر إليه�ا واملفاجأة تعقد لس�انه، 
فهو ش�اب محافظ، كان ي�رى الطالبات يف 
املدرس�ة الثانوي�ة املج�اورة وال يجرؤ عىل 
الحدي�ث م�ع إحداه�ن، وُع�رف أنه ش�اب 
منطٍو وفي�ه كثري من العق�د، وال يذكر أنه 
أق�ام عالقة جدي�ة مع أي فت�اة حتى اآلن، 
وكل عالقات�ه ع�ىل الفي�س بوك ن�وع من 

العبث وإضاعة الوقت.
كان�ت مازال�ت تنظ�ر إلي�ه منتظ�رة رده، 
فش�عر بأن الكلمات تغافل�ه وتخرج رغًما 
عنه، فقال لها: س�امحيني أخطأت بحقك، 
لق�د ش�عرت أني ل�دّي كث�ري من املش�اعر 
الرقيقة تجاهك، ولكنك كنت تضحكني مع 
الجميع، وتهملينن�ي، فترصفت بردة فعل، 
س�امحيني ثانية ولك�ن انتبهي لترصفاتك 
وطريقة تعاملك مع مْن حولك؛ ألنك سوف 
تس�يئني لنفسك كثريًا وستجدين من ييسء 

فهمك كما حدث معي.
تقييم الحالة :

يعتق�د الطال�ب ال�ذي تخ�رج يف املدرس�ة 
حديث�اً أن الجامعة مرسح لتجربة عاطفية 
قادمة، خاصة وأن عواطفه تكون جياشة، 
ويس�قط كل عواطفه عىل تل�ك الفتاة التي 
يراه�ا ألول مرة يف الجامع�ة، وإذا لم تهتم 
به يب�دأ الت�رصف بغراب�ة، وعىل الش�باب 
يف تل�ك املرحل�ة التأن�ي وعدم أخ�ذ قرارات 
رسيع�ة أو الحك�م ع�ىل اآلخري�ن، خاصة 
وأن عالق�ات الجامعة تك�ون مختلطة بني 
الزمالة والصداقة والحب، وتكون املش�اعر 
يف تلك الس�ن عرضة للتغ�ري، كما أن طبائع 
الط�الب والطالب�ات وش�خصياتهم تتباين 
كثرياً، ومن املؤكد أنه بعد التخرج س�تزداد 
تلك الش�خصيات صقالً، وتك�ون أقدر عىل 

مواجهة الواقع.

تس�اعد بع�ض االختب�ارات ع�ىل 
كش�ف ما يفكر به ال�زوج ومدى 
تقدي�ره لزوجته. ويف هذا االختبار 
يمك�ن الزوجة أن تع�رف قيمتها 
بنظ�ر زوجه�ا من خ�الل اختيار 
الثنائ�ي ال�ذي ت�رى أن�ه األكث�ر 

رومنسية.
الثنائي 1

ه�و  الثنائ�ي  ه�ذا  أن  رأي�ت  إذا 
أن  فاعلم�ي  رومنس�ية،  األكث�ر 
زوج�ك يح�رص ع�ىل أن تتمتعي 
أن  يرف�ض  باالس�تقاللية. فه�و 
يفرض عليك قواع�د صارمة وأن 
يجعل�ك تش�عرين باالختناق. ويف 
املقاب�ل يقوم ب�كل ما يف وس�عه 
لك�ي يجعل عالقتكما تس�ري عىل 

خري ما يرام.
الثنائي 2

يرى زوج�ك أنك صديقته املفضلة 
وأّنك امل�رأة القوية التي تس�اعده 
ع�ىل تحقي�ق النجاح. كم�ا يدرك 

تماماً أّنك تلفتني نظره إىل األمور 
املهم�ة يف حياتكم�ا وأّنه يمكنه 
االعتماد عليك ملساعدته عىل حّل 

املشكالت.
الثنائي 3

زوجك ه�و القائ�د يف حياتكما. 
فهو يرى أنه أكثر قدرة منك عىل 
أخذ القرارات. ولهذا ال يسند إليك 
دوراً مهم�اً يف يومياتكما. إال أّنه 
يعرف تماماً أنك األكثر قدرة عىل 

تهدئته عندما يشعر بالغضب.
الثنائي 4

يحرص زوج�ك عىل حمايتك من 
أي أذى ق�د تتعرض�ني ل�ه ع�ىل 

املستوى الصحي أو النفيس. وهو 
يش�عر بأنه املس�ؤول ع�ن توفري 
كل وس�ائل الراحة لك. ولهذا يرى 
الكث�ريون أّن�ك تعيش�ني العالقة 

الزوجية املثالية.
الثنائي 5

إذا رأيت أن هذا الثنائي هو األكثر 

أن  إىل  يش�ري  فه�ذا  رومنس�ية، 
زوجك يحرص عىل تمضية الوقت 
برفقتك. ولهذا يفضل أحياناً عدم 
الخروج برفقة أصدقائه ملشاهدة 
برنام�ج تلفزيون�ي مع�ك. فأنت 
تمنحينه الش�عور باالرتياح أكثر 
من أّي ش�خص آخر. وه�ذا ما ال 
ي�ردد يف كش�فه أم�ام الجمي�ع. 

الثنائي 6
زوج�ك رومن�يس لكن�ه ال يجي�د 
التعبري عن مشاعره. تعتقدين أنه 
ال يحبك أحياناً. وهذا غري صحيح. 
فهو يفعل كل ما بوسعه ليجعلك 
انتبه�ي  إذاً  بالف�رح.  تش�عرين 
إىل كل م�ا يقوم به م�ن أجلك وال 

ترّكزي عىل الكالم فقط.
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مهني�اً: تس�اعدك الظروف ع�ىل االس�تعداد جّيداً 
وتوس�يع مروح�ة البح�ث لتق�ّدم يف النهاي�ة عمالً 

ناجزاً ينال اإلعجاب
عاطفي�اً: تعيش قصة عاطفي�ة وتتمت�ع بأوقاتك، وتقع 

تحت سحر شخص ينسيك ما حولك
صحياً: استهالك األدوية واملنومات واملهدئات أو املسكنات 

املختلفة والتدخني تشكل خطراً عىل صحتك

مهني�اً: كن صبوراً ج�داً يف التعامل مع اآلخرين، 
وعصبيتك الزائدة تضعك يف مواجهة غري مجدية 

مع الزمالء
ل  عاطفياً: س�وء التفاهم مع الرشي�ك إىل زوال، ويفضَّ

أن تأتي املعالجات هادئة ومنطقية
صحي�اً: تجّنب ق�در اإلمكان الن�اس الس�لبيني وأصحاب 

النيات السيئة أو من يؤثرون يف نفسيتك سلباً

مهنياً: يشكل فينوس طالعاً دقيقاً مع جوبيتري 
بحيث تطرح تس�اؤالت حول شأن مايل، وتتفّوق 
يف العمل عاطفياً: محاوالت مس�اعدة الرشيك يجب 
أن تتواصل حتى النهاية، وال تستس�لم للعراقيل مهما 
تكن صعب�ة صحياً: امنح العائل�ة واألصدقاء بعض وقتك 
فهم يس�تمتعون بصحبتك عندما تكون هادئاً، ومحبتهم 

لك تشعرك بحيوية متجددة وبنشاط كبري

مهنياً: تجد نفس�ك متبارياً او منافساً لألقوياء 
وتغضب حني ال يسعفك الحظ كما انت تشاء

عاطفياً: يعود س�بب الخالف بين�ك وبني الحبيب اىل 
الشعور بالقلق واالنزعاج وليس بالرضورة بسببه هو

صحياً: املسؤوليات الجديدة امللقاة عىل عاتقك تتطلب منك 
بذل املزيد من الجهد ما يرهق أعصابك

مهنياً: أنت ش�خص كفوء ويحالف�ك الحظ فال 
داع�ي إىل القل�ق، توّقع ورش�ة عم�ل جديدة أو 
رحل�ة أو ترقية عاطفياً: ترافقك الظروف الس�هلة 
التي تس�مح لك بالتفاهم واالنسجام مع حبيبك، وإذا 
كانت العالق�ة متينة تصب�ح أكثر متانة وصف�اء صحياً: 
ال ت�دع أصح�اب النفوس الصغ�رية يس�تثريون عصبيتك 

ويستفزونك لتحقيق مآربهم والنيل منك

مهني�اً: ق�د تكون الظ�روف كله�ا يف مصلحتك 
يف األي�ام املقبلة، لك�ن ذلك ال يعن�ي التفريط يف 

املكتسبات التي حققتها أخرياً
عاطفي�اً: حاول أن تك�ون منصفاً م�ع الرشيك، فهذا 
أفضل للجميع ويخلق الكثري من األجواء اإليجابية بينكما

صحياً: حاول الرفيه عن نفس�ك قدر املس�تطاع، وال تبق 
بالك مشغوالً عىل العمل، فكل يشء عىل خري ما يرام

مهني�اً: علي�ك أن تتنّب�ه ملصاريفك ه�ذا اليوم، 
وخصوص�اً أن أي خس�ارة م�ن ش�أنها أن تزيد 

األمور تعقيداً
عاطفي�اً: الجرأة يف القرارات الحاس�مة مطلوبة، لكّن 

الترّسع مرفوض، وال سيما أّن مستقبلك عىل املحك
صحي�اً: تتمت�ع حت�ى الي�وم بق�درة كبرية ع�ىل مواجهة 

التحديات، وهذا يساعدك عىل الوقوف بثبات

مهني�اً: ق�د تعمل ع�ىل مرشوع فن�ي او إبداعي 
ابت�داًء من اليوم، أو يتحدث هذا اليوم عن رشاكة 
يف العم�ل  عاطفي�اً: ق�د تعيش حنين�اً إىل املايض أو 
تج�د حولك من يعود إىل الوراء، فامل�زاج العام يكون يف 
حالة رومانسية وعليك أن تمايش هذا املسار صحياً: احزم 
أمتعت�ك وانطلق يف رحلة تخييم يف إح�دى املناطق الجبلية 

بعيداً عن هموم العمل والحياة

مهني�اً: ق�رارات مصريية حازمة، تجد نفس�ك 
مضط�راً إىل اتخاذه�ا يف ظ�روف صعب�ة، وهذا 

تكون له ارتدادات
عاطفياً: حذار املش�اكل العاطفية، فهي لن تعود عليك 

باملنفعة، وقد تيسء جداً إىل العالقة
صحي�اً: عصبيت�ك الكبرية تخلق ل�ك العديد من املش�اكل 

الصحية

مهني�اً: قد تختل�ف يف وجهات نظ�رك مع زمالء 
العم�ل لك�ن ح�اول أن تس�ّوي األم�ور بلط�ف 

وحكمة 
عاطفياً: ال ترهق الحبيب بأفكارك الدونكيشوتية التي 

ال تنتهي، وحاول أن تكون واقعياً قدر اإلمكان
صحياً: تقوم بعدة أعمال يف وقت واحد ما يصيبك باإلرهاق 

وبتوتر األعصاب، حذار

مهني�اً: تعطي االتصاالت والصفق�ات التجارية 
نتائج مرضية جّداً، فتبدو سعيداً وفرحاً، وتحصد 

ثمار ما زرعته
عاطفياً: بعض العقب�ات تقف عائقاً يف طريق عالقتك 

بالحبيب، وتحاول أن تتأقلم مع هذه العالقة
صحي�اً: يمكنك التغلب عىل التش�نجات بإش�اعة جو من 

الفرح يف محيطك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: تجتاز مرحلة دقيقة من االختبارات، لكن 
ال تقلق فالنجاح يكون حليفك قريباً مهما اشتدت 
الصعاب عاطفياً: مهمة صعبة إلقناع الرشيك بالسري 
معك حتى النهاية، وخصوصاً أّن تجاربه الس�ابقة معك 
غري مشجعة صحياً: تتمتع بصحة قوية لكنك تعمل بكّد، لذا 
قد تتعرض للتش�نجات العضلية والعصبية التي يعود سببها 

إىل قلة النوم وعدم ممارسة الرياضة

كلمات متقاطعة

تيج�ون  حص�ن  يف  زل�زال   –  1857
مقي�اس  ع�ىل   7.9 بق�وة  بكاليفورني�ا 
ريخر، وهو أحد أكرب 15 زالزل يف الواليات 
املتح�دة، وأحد أضخ�م ال�زالزل يف تاريخ 

كاليفورنيا.
1861 – والي�ة مسيس�يبي تنش�ق ع�ن 
الوالي�ات املتح�دة لتصب�ح ثان�ي والي�ة 
تعل�ن انش�قاقها إطار يف الح�رب األهلية 

األمريكية.
1932 – اإلمرباط�ور هريوهيت�و يتعرض 
ملحاول�ة اغتي�ال بقنبلة يدوي�ة يف حادثة 

ساكورادامون عىل يد قومي كوري.
1939 – إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة 

إليها وتمنح سكانهما جنسيتها.
1945 – الوالي�ات املتح�دة تغ�زو جزيرة 

ل�وزون الفلبيني�ة.
1951 – االفتت�اح الرس�مي ملق�ر األم�م 

املتحدة يف نيويورك.
1960 – جم�ال عبد النارص يضع الحجر 
األس�اس لبناء الس�د العايل بع�د إقراض 

االتحاد السوفيتي لبالده مبلغ 100 مليون 
دوالر، مع رف�ض البنك الدويل تمويل بناء 

السد.
1963 – أول نق�ل تلفزيون�ي عرب األقمار 

الصناعية من قبل الواليات املتحدة.
1986 – قوات من الجيش اإلرسائييل أو ما 
يسمى بحرس الحدود تقوم بفرض حظر 
التجول يف منطقة املس�جد األقىص وتقدم 
ع�ىل اعتقال أع�داد من املصل�ني وحراس 
لجن�ة  إث�ر تصديه�م ألعض�اء  املس�جد 
الداخلي�ة التابع�ة للكنيس�ت اإلرسائييل، 
وكان�ت هذه أول محاولة اعتداء رس�مية 

عىل األقىص.
1991 – وزير الخارجية األمريكي جيمس 
بيك�ر يعل�ن فش�ل املحادث�ات بينه وبني 
وزير الخارجية العراقي طارق عزيز وذلك 
لعدم إيجاد مرونة من العراق لالس�تجابة 
لق�رارات مجلس األمن الدويل النس�حاب 
العراق من الكويت، ويذكر أن هناك سوء 
فهم عراقي لل�رد الدويل عىل غزو الكويت 

وإنه لم يسمع شيًئا من عزيز يشري إىل أن 
العراق سينسحب من الكويت.

1995 – رائ�د الفض�اء فالريي بولياكوف 
يت�م 366 ي�وم يف املحط�ة الفضائية مري 
ليحط�م بذل�ك الرق�م القي�ايس يف البقاء 

أطول مدة يف الفضاء.
2005 – ج�ون قرن�ق يتس�لم الس�لطة 
كأول رئيس لجنوب السودان بعد اتفاقية 
نيفاش�ا للس�الم بني الحكومة السودانية 

والحركة الشعبية لتحرير السودان.
انتخاب�ات يف فلس�طني النتخ�اب رئي�س 
السلطة الوطنية الفلسطينية خلًفا ليارس 
عرف�ات، وكان�ت النتيج�ة ف�وز محمود 

عباس بمقعد الرئاسة بنسبة 62%.
2006 – الس�ودان يص�در عمل�ة جديدة 

باسم الجنيه بداًل من الدينار.
2011 -ب�دأ عملية التصويت يف اس�تفتاء 

تقرير مصري جنوب السودان.
إرسائيل تق�وم تهدم بي�ت مفتي القدس 

السابق أمني الحسيني.

acebook من الفيسبوك

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

قصة مثل

أهملته فوضع صورها على الفيسبوك !

الثنائي األكثر رومانسية بنظرك يكشف قيمتك بنظر زوجك

الضّرة مّرة و لو كانت جّرة 

رأيس
1مخرع الراديو o طرق

2للتعريف o نثر املاء
3ملكة مرصية قديمة

4تقويم سنوي )فارسية 
األصل(

 o )مبعث�رة(  5برق�وق 
اكتمل )معكوسة(

6متشابهان
أم�ريكا  يف  7جب�ال 
الجنوبي�ة o فيه يرس�م 

الرسامون
8زبالة o هاج وعىص

9خّيال كريم الخلق
10اضخم ما بناه إنسان 

يف التاريخ

أفقي
1مادة طبيعية عطرة الرائحة o كتاب 

رشح الكلمات )جمع(
2عاصمة الربتغال

3موسيقى جزائرية مغاربية o خراب
4املادة يف النبات تصنع الغذاء

5آلة موس�يقية وترية تركية o حمام 
ينقل الرسائل قديما
6أداة نصب يف اللغة

7يركب o ظل
8منتجع سياحي مرصي o متحجرات 

ملونة يف البحر
9فل�وس o أن�س وتس�لية م�ع االهل 

واالصدقاء
10نب�ات جف o ممثل س�وري جس�د 

شخصية ملك مرصي

حدث يف مثل هذا اليوم

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

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .
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 كان أحد الرج�ال متزوجاً منذ 
زم�ن طويل .. وكانت زوجته ال 
تنج�ب ..فألحت علي�ه زوجته 

ذات يوم قائلة:
مل�اذا ال تت�زوج ثاني�ة يازوجي 

العزيز..؟
فربما تنجب لك الزوجة الجديدة 

أبناء يحيون ذكرك..
فقال الزوج:

ومايل بالزوجة الثانية.. فس�وف 
تحدث بينكما املشاكل والغرية !!

فقالت الزوجة:
كال يا زوج�ي العزيز فأنا أحبك 
ول�ن  أراعيه�ا  وس�وف  وأودك 

تحدث أية مشاكل
 وأخرياً وافق الزوج عىل نصيحة 

زوجته وقال لها:
 .. س�وف أس�افر ي�ا زوجت�ي 
وس�أتزوج ام�رأة غريب�ة ع�ن 
هذه املدينة حت�ى ال تحدث أية 

مشاكل بينكما
وعاد الزوج من سفرته إىل بيته 
ومعه جرة كبرية من الفخار ..   
قد ألبس�ها ثياب امرأة وغطاها 

بعباءة
وخص�ص لها حجرة و س�مح 
لزوجت�ه أن تراه�ا م�ن بعيد و 

هي نائمة..

وخ�رج له�ا و قال له�ا : ها أنا 
ق�د حققت نصيحتك يا زوجتي 

العزيزة
وتزوجت من هذه الفتاة النائمة 
دعيه�ا الليل�ة تن�ام لرتاح من 
عناء السفر وغدا أقدمك إليها..

وعندما عاد الزوج من عمله إىل 
البيت .. وجد زوجته تبكي

ي�ا  يبكي�ك  فس�ألهاماذا   
زوجتي؟؟

ردت الزوجة
به�ا  جئ�ت  الت�ي  امرأت�ك  ان 
ش�تمتني وأهانتن�ي وان�ا ل�ن 

أصرب عىل هذه اإلهانة !!
تعجب الزوج ثم قال:

أن�ا ل�ن أرىض بإهان�ة زوجتي 
العزي�زة وس�رين بعين�ك م�ا 

سأفعله بها
وأمس�ك عص�ا غليظة و رضب 

الرضة الفخارية عىل رأسها
و جانبيها فتهشمت واكتشفت 
وذهل�ت  الحقيق�ة  الزوج�ة 
م�ن املفاج�أة و اس�تحت م�ن 

ادعائها..
فس�ألها الزوج: ق�د أدبتها هل 
ال  فأجابت�ه:  راضي�ة؟   أن�ت 

تلومني يا زوجي الحبيب
 فالرّضة مرّة و لو كانت جرّة
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عـين على العالم

الزوراء / دبي / ظافر جلود:
وهو  إماراتي،  ممثل  الفييل  منصور  الفنان 
املمثل األول يف اإلمارات الذي استطاع الوصول 
اىل بوليوود عرب فيلم »ديشوم«، وإىل هوليوود 
املمثل  جانب  اىل  أسوياء«،  »الغري  فيلم  عرب 
العاملي بريس بروسنان نجم سلسلة »جيمس 
العملني.  يف  كبرياً  نجاحاً  حقق  وقد  بوند«، 

واضعاً اسمه كنجم عربي يف السينما العاملية.
من  العديد  الفييل  منصور  جسد  فقد 
الشخصيات التي تعد عالمات يف الفن اإلماراتي 
واستطاع  عام،  بشكل  والخليجي  خصوصاً 
عرب  قدمها  التي  األعمال  لقيمة  يرسخ  أن 
الشاشتني الفضية والذهبية، ورغم أن مسريته 
التي  املتعددة  والنجاحات  الطويلة  الفنية 
ال  فإنه  والسينما،  الدراما  مجايل  يف  حصدها 
يمانع مطلقاً يف الظهور بفيلم قصري بمساحة 
مشاهد بسيطة، طاملا أن فكرة الفيلم واضحة 

ورسالته مهمة.
• الفنان منصور .. حصلت عىل جوائز مهمة يف 

حياتك ، لكن كيف تصف حضورك عامليا  ؟
يف  العاملية  األفالم  من  عدد  يف  مشاركتي  إن   -

من  نوعاً  جاءت  واألمريكية  الهندية  السينما 
التنويع والرغبة التي دفعتني إىل خوض العمل 
أنني  واعتقد  أوسع،  نطاق  عىل  السينمائي 
نجحت من خالل تجربتي السابقة ببوليوود، يف 
التصدي لتقديم شخصية رئيسة، ألكون بذلك 
أول ممثل إماراتي وعربي يقّدم دوراً رئيساً يف 
فيلم هندي، كما ترشحت للمنافسة عىل جائزة 
»غاردن  مهرجان  يف  أول  دور  ممثل  أفضل 
سيتي« بوالية نيوجرييس األمريكية عن دوري 
يف فيلم »خلف الكواليس Back Stage« للمخرج 

ساشني أوغسطني.
• محليا ؟

- يف مهرجان »العني السينمائي« الذي أقيم يف 
مدينة العني، فاز فيلم »أثل« الذي لعبت بطولته 
مع حال شيحة، وهو من إخراج الشيخة اليازية 
يف  فيلم  أفضل  بجائزة  نهيان،  آل  نهيان  بنت 
مسابقة »الصقر اإلماراتي القصري«، كما نال 
فيلمي »ثم ماذا بعد«، من إخراج حمد صغران، 
عن  فضالً  التحكيم،  لجنة  من  خاصة  جائزة 
مهرجان  يف  جائزة  أيضاً  حصدت  فقد  ذلك 
»ضيافة« الذي أقيم يف دبي أواخر العام املايض، 

عىل مجمل إنجازاتي وأعمايل الفنية يف 2020.
• وماذا تتحدث قصة الفيلم » أثل » ؟.

-  فيلم »أثل« ، وفيلم »ثم ماذا بعد« فهو دراما 
اجتماعية إنسانية، أعجبتني قصته التي تدور 
خالل  من  املتقاعدين  األشخاص  حياة  حول 
باملشاهد  يجوب  الذي  سالم«،  »أبو  حكاية 

والوجودية  والنفسية  الحياتية  األبعاد  يف 
لشخصية املتقاعد من خالل لقائه مع زمالئه 

املتقاعدين.
أدوارا  يلعب  وعربي  إماراتي  فنان  أول  انك   •

رئيسة يف بوليوود ؟
مشواري  بلورة  يف  كبري  دور  للصدفة  كان   -

هندي  مخرج  قبل  من  اختياري  بعد  الفني 
بأنني  أفخر  لذلك  األعمال،  أحد  يف  للمشاركة 
رصت أول فنان عربي – إماراتي يصل للعاملية 
رئيسية  شخصيات  تجسيد  عرب  بوليوود  يف 

إلتقاني العربية واإلنجليزية والهندية. 
• واللغة .. هل تتقن لغات أخرى غري العربية  

؟
اللغة الهندية منذ عقود، حيث  أنا أتقن  - أوال 
عشقتها منذ الصغر من خالل متابعتي لألفالم 
باللغة  أن شاركت يف مسلسل  الهندية، وسبق 
يعد  »بوليوود«  اقتحام  أن  شك  وال  األوردية، 
أمرا صعًبا، ألنهم وأقصد الهنود يعدونه حلقة 
سواهم،  بها  الدخول  ألحد  يجوز  ال  مغلقة 
شخصية  الرئييس  دوره  تناول  فيلما  واخرتت 
لكنه  عربية  مالمح  ويحمل  عربي  إنسان 
الرشكة  للدور  ورشحني  الهندية،  اللغة  يتقن 
املنتجة له، التي كانت تبحث عن شخص بتلك 
بعض  شاهدوا  بعدما  واختاروني  املواصفات، 
موقع  عرب  أطلقها  كنت  التي  »الربوموهات« 

اليوتيوب، بعدها تم االتصال بي ووافقت.
* وماذا حققت لك هذه املشاركة .. ومن الذي 

اختارك ؟
-حقق فيلم »ديشوم« الذي كان الخطوة االوىل 
عن  وأثبت  بوليوود،  عالم  عربه  ودخلت  يل، 
يف  املنتجني  أن  خصوصاً  وموهبتي،  حضوري 
بوليوود لم يتعودوا عىل االستعانة بممثلني من 
الهند.. لذلك اعترب أن مشاركتي يف هذا  خارج 
العمل إنجاز شخصياً، وقد حققت عربه حلمي 
وهذا  طويلة،  فرتة  منذ  له  اطمح  كنت  الذي 
وثقافية،  كبرية  فنية  خربة  أكسبني  املوضوع 

وُفتحت يل األبواب الكتساب معرفة جديدة. 
.. هل حقق حضوره عامليا  • فيلم خورفكان 

؟
مهمة  ومحطة  تاريخية  قصة  يقدم  الفيلم   –
يف تاريخ اإلمارات، بمشاركة فريق عمل عاملي، 
من خالل قصة حقيقية مستوحاة من كتاب 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  للشيخ 
مقاومة  عن  األحداث  وتدور  الشارقة،  حاكم 
السادس  القرن  يف  الربتغايل  للغزو  خورفكان 
مقاومة  قوة  إىل  املساملة  املدينة  وتحول  عرش 
ضد الظلم. واعتقد أنه استقبل جماهرييا أينما 

عرض .

لتحول  النجوم  غابانا  أند  دولتيش  جمعت 
البندقية اإليطالية إىل سجادة حمراء  مدينة 
الضخمة   Alta Moda فّعاليات  خالل  هذا 
 28 من  الفرتة  يف  من  الدار  ُتنظمها  التي 
عن  خاللها  تكشف  أيام  أغسطس   30 إىل 
 Alta و Alta Sartoria و Moda مجموعاتها

.Alta Orologeria و Gioielleria
وبالطابع امللكي التي اعتدنا عليه من دولتيش 
أند غابانا اإليطايل وبإطالالت برّاقة وملّونة 
وأقمشة فاخرة اعتمدت النجمات اإلطالالت 
املستوحاة من العصور امللكّية ألوروبا ومن 

الحضور النجمة العاملية جينيفر لوبيز 
واختارت لوبيز كاب أخرض طويل مزركش 
أند  دولتيش  مجموعة  من  األزهار  بنقوش 
مع  نسقته   ،2021 وشتاء  خريف  غابانا 
األزهار  بنقوش  ُمفعم  حرير  أسود  رسوال 
ُمرصع  كروب  وكورسيه  وامللونة  الالمعة 
امللكية  طلّتها  لُتكمل  األحجار،  بتطريزات 

بتاج من األحجار.
مريين  هيلني  أيًضا  الحضور  بني  ومن   

عىل  الحضور  يقترص  ولم  كلوم..  وهايدي 
النجمة  فحرضت  فقط  هوليوود  نجمات 
بإطاللة  تألقت  التي  ذروق  درة  الجميلة 
دولتيش  يف  درة  فوجدت  واألسود  األبيض 
وأناقتها  رقتها  تناسب  إطاللة  غابانا  أند 

املعهودة.
اإلعالمية  العرب  الحضور  بني  من  وكان 
اختارت  التي  عبدالعزيز  مهرية  اإلماراتية 
غابانا  أند  دولتيش  من  ملونة  إطاللة 

بطباعات ملكية وأسطورية.

جنوم الشرق والغرب ملوك يف البندقية بتوقيع 
دولتشي أند غابانا

الصين تصدر قرارا غريبا بشأن 
ألعاب الفيديو

أصدرت الصني قانونا جديدا س�يطبق عىل مئات املاليني من اليافعني يف 
البالد الذين يمارس�ون ألعاب الفيديو بش�كل مفرط، يف خطوة وصفت 

ب�”الصارمة”.
وينص القانون الجديد عىل أنه لن يس�مح للقارصين بممارس�ة ألعاب 
الفيديو خالل أيام الدراس�ة، باستثناء ساعة واحدة أيام الجمعة وعطل 

نهاية األسبوع والعطل الرسمية.
وترمي الس�لطات الصينية م�ن وراء ذلك إىل كبح إدم�ان هذه األلعاب، 
الت�ي تقول إنها تس�ببت يف أم�راض مجتمعية، مثل إلهاء الش�باب عن 

مسؤولية املدرسة واألرسة.
وس�يمنع القانون الجديد القارصين الذين تق�ل أعمارهم عن 18 عاما 
من ممارسة ألعاب الفيديو بني يومني اإلثنني والخميس بشكل تام، أما 
األيام الثالثة الباقية فس�تكون هناك س�اعة واحدة مخصصة لأللعاب 

وحددت بني الثامنة والتاسعة مساء.
وحتى يتم التأكد من التزام الجميع بهذا القانون، فسيكون مطلوبا من 
الشباب الصغار االتصال ب�”نظام مكافحة اإلدمان”، التي ستطلب من 
املس�تخدمني، التسجيل باستخدام أس�مائهم الحقيقية ووثائق الهوية 

الصادرة عن الحكومة، لكي يتنىس للمراهقني ممارسة األلعاب.
وكانت الس�لطات الصيني�ة ضغطت يف املايض نحو الحد من ممارس�ة 

ألعاب الفيديو، واس�تجابة لذلك، أقدمت “ تنسنت” أكرب رشكة ألعاب 
فيدي�و يف العالم عىل وضع قيود عىل اس�تخدام األلعاب، مثل إيقاف 

التشغيل تلقائيا بعد مدة من الزمن.
لك�ن يبدو أن بكني لم تك�ن راضية عن هذه اإلجراءات، فقررت 

سن قانون أكثر رصامة.

ابتك�رت رشك�ة “بروموب�وت” 
الروس�ية روبوت يشبه اإلنسان 
له ي�دان متحركت�ان وقادر عىل 
اإليم�اء والتواصل مع الجمهور، 
حس�بما ق�ال املكت�ب اإلعالمي 

بالرشكة.
و إن م�ن أبرز خواص النس�خة 
 Robo-C املط�ورة م�ن روب�وت
ي�داه القادرتان ع�ىل الحركة يف 

12 درجة من الحرية.
أن كل يد للروبوت الجديد مزودة 
بثمانية محركات تمكن اإلنسان 
اآليل م�ن نق�ل حم�والت يص�ل 
وزنه�ا إىل كيلوغرامني وإش�ارة 
االتجاه والش�د عىل ي�د محاوره 

وإرسال قبالت هوائية.
وكش�ف أوليج كيفوكورتسيف، 
أن  الرشك�ة،  تطوي�ر  مدي�ر 
أيض�ا  تخط�ط  “بروموب�وت” 
لتعلي�م الروبوت الكتابة يف لغات 
عدة والرسم، مضيفا أن الرشكة 
العم�ل ع�ىل تزوي�د  ق�د ب�دأت 

الروبوت برجلني متحركتني.
وأش�ار املصممون إىل أن تصنيع 
اس�تخدمت  الجدي�د  الروب�وت 
فيه املنج�زات األخرية يف تصنيع 
ب�رشة فائق�ة الواقعي�ة، األم�ر 
ال�ذي يمك�ن اإلنس�ان اآليل من 
تقليد طيف واسع من العواطف 

اإلنسانية.

كش�ف تطبيق الدردشة الصوتية األمريكي “كلوب 
ه�اوس” عن طرح�ه ميزة س�تجعل تجربته أكثر 

محاكاة للواقع.
وق�ال: “إن ميزة الصوت املكاني تجعل املحادثات 
داخ�ل الغرف الصوتية “أق�رب إىل الواقع وكأنها 
تدار من داخل غرفة فعلية، وستصل امليزة ببطء 
إىل جميع مس�تخدمي هواتف “آيفون” الذكية، 

وستوفرها عىل هواتف “أندرويد” قريبا.
جمي�ع  أن  ه�اوس”  “كل�وب  تطبي�ق  ورصح 

سماعات الرأس السلكية والالسلكية تدعم ميزة 
“الص�وت املكان�ي”، لكنه�ا لن تك�ون متاحة عند 

تفعيل تقنية “بلوتوث”.
يش�ار إىل أن تطبيق “كلوب ه�اوس” حقق رواجا كبريا 

م�ع بداية عام 2021، وحصد ماليني التنزيالت من متاجر 
التطبيقات، والذي يمكن االش�رتاك يف غرف�ه الصوتية بعد 

تلقي دعوة من صاحب أحد الحسابات.
ودف�ع نج�اح تطبي�ق “كلوب ه�اوس” مواق�ع تواصل 
م�ن  ل�ه  مماثل�ة  مي�زات  لط�رح  أخ�رى  اجتماع�ي 
أج�ل منافس�ته، مث�ل “فيس�بوك” ال�ذي ط�رح غرف 
 صوتي�ة حي�ة ملس�تخدميه، و”توي�رت” ال�ذي أطل�ق

.”Spaces“ ميزة 

شركة روسية تبتكر روبوت يقلد 
العواطف البشرية

)كلوب هاوس( يختبر ميزة 
جديدة على دردشاته الصوتية

منصور الفيلي: حققت حلمي األكرب بدخولي عامل السينما عامليا  

أيام قليلة تفصل بني وقوفها عىل خشبة مرسح 
ضمن  وذلك  الصيف،  موسم  نهاية  قبل  جدة 
عبد  شريين  لتقابل،  جدة  صيف  موسم  حفالت 
الوهاب، جمهورها للمرة األوىل يف موسم الصيف 
الشائعات  بني  قصرية  ليست  فرتة  غياب  بعد 
واألخبار الكثرية عن اعتزالها املؤقت وانفصالها 
البالد يف فرتة راحة طويلة  تارة وسفرها خارج 
مختلفة  أخبار  كلها  أخرى...  تارة  أيضاً  وعالج 
عبد  شريين  عن  املاضية  الفرتة  خالل  ترددت 
القاهرة  استاد  يف  أخرياً  ظهورها  حتى  الوهاب 
قبل  جت  »مرص  بعنوان  وطنية  أغنية  لتقدم 
أن  ويبدو  كريمة.  حياة  مبادرة  يف  التاريخ« 
رسيعاً  قراراً  تتخذ  شريين  جعل  الظهور  هذا 
نكشف عنه من خالل نواعم قبل حفلها القادم 

رفع  الذي  جدة  الفتة يف 
العدد«  »كامل 

ما  بعد 
ب  يقر

من 

نصف ساعة من اإلعالن عن الحفل عرب صفحات 
الفرتة  خالل  شريين  ميديا.ولجأت  السوشيال 
وحمية  قاٍس  ريايض  نظام  اتباع  إىل  املاضية 
وزنها  إىل  العودة  أجل  من  بانتظام  غذائية 
الطبيعي بعد اكتساب بعض الكيلوغرامات خالل 
املاضية؛  الفرتة  يف  الساحة  عن  ابتعادها  فرتة 
السلبية  التعليقات  بعض  تلقت  أن  بعد  خاصة 
عن زيادة وزنها يف آخر ظهور لها يف حفل مبادرة 
أسعار  ترتاوح  آخر،  صعيد  كريمة«.عىل  »حياة 
ما  فئات  لخمس  جدة  موسم  يف  شريين  حفل 
إىل 490 رياالً سعودياً،  بني 2450 رياالً سعودياً 
تذاكر  من  الحفل  لتذاكر  األوىل  الفئة  تبدأ  حيث 
vip وتبلغ قيمتها 10 آالف جنيه أي 2450 رياالً 
سعودياً وصوالً إىلA class ، وتبلغ قيمتها 4500 
جنيه مرصي، أما c class  فتصل إىل 490 رياالً 
مرصي.أما  جنيه   200 يعادل  ما  أي  سعودياً 
جمهور شريين يف اململكة العربية السعودية، فقد 
تفاعل مع إعالن الحفل كثرياً عىل مدار الساعات 
 # اسم  يحمل  هاشتاغ  أطلق  حيث  املاضية؛ 
شريين_يف _ جدة ووجه إليها رسالة برضورة 

إحياء حفل آخر يف الدمام والرياض أيضاً.

اعتزمت، كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون 
خاصة  حديقة  بناء  األمريكية  الواقع 
دوالر  مليون   60 إىل  تصل  بتكلفة  بمنزلها 
ميل  دييل  موقع  نرشه  لتقرير  وفًقا 
وراء  من  تهدف  كيم  أن  أكد  الذي  مؤخرًا 
بنظام  التزامها  عىل  التأكيد  الخطوة،  تلك 
غذائي نباتي تماًما يف محاولة للحفاظ عىل 
لياقتها البدنية مثلما تفعل دائًما، وتتضمن 
تفضلها،  التي  النباتية  أكالتها  الحديقة 

والعضوية.
وأضاف تقرير الدييل ميل أن كيم كاردشيان 
خلف  بهدوء  كبرية  حديقة  ببناء  قامت 
 Hidden Hills قرصها املرتامي األطراف يف
باملنتجات  أطفال  وأربعة  نفسها  لتزويد 
عدد  مشاهدة  يفرس  ما  وهو  الطازجة، 
املناظر  ملهنديس  وجود  مع  البساتني  من 
التي  املمتلكات  يف  بجد  يعملون  الطبيعية 

تميل إىل هيكل دائري معقد.

كيم كاردشيان تبين حديقة يف شريين عبد الوهاب حتت نظام قاس قبل حفلها
منزهلا بتكلفة 60 مليون دوالر 

  

كشف الفنان املرصي، وائل عبد العزيز، عن حقيقة وفاة شقيقته الفنانة 
ياسمني عبد العزيز، بعد ساعات من دخولها غرفة العناية املركزة يف أحد 

مستشفيات سويرسا.
وهاجم وائل عبد العزيز مروجي هذه الشائعات وقال، عرب صفحته 
الرسمية عىل موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »حسبنا الله 
داين  أهلك...  الخرب ده يف  لو لقيت  أنت  إيه  الوكيل هتعمل  ونعم 
تدان«.ويف خطوة مفاجئة، قام وائل عبد العزيز بحذف املنشور، 
ياسمني  نرشتها  لصورة  مشاركة  إعادة  منه  بدال  ووضع 
»ال  فيها:  وتقول  الصحي  وضعها  تفاقم  قبل  العزيز  عبد 
أن  إىل  الله«.يشار  رعاية  يف  فنحن  سقوطنا  تنتظروا 
ياسمني عبد العزيز نقلت إىل سويرسا بطائرة إسعاف 
العالج يف أحد  مجهزة متجهة إىل جنيف الستكمال 
الجراحة  تداعيات  من  السويرسية  املستشفيات 
التي خضعت لها يف تموز املايض.وأكد زوجها 
الفنان أحمد العويض تعرض زوجته املمثلة 
إهمال  إىل  بالفعل،  العزيز،  عبد  ياسمني 
القانون  إىل  سيلجأ  أنه  إىل  مشريا  طبي، 
ولكنه  زوجته  حق  السرتجاع  املرصي 
متأنٍّ يف هذا القرار حالياً، النشغاله بحالتها 

الصحية.

ــفافية    الش ــز  تعزي ــار  إط  يف 
ــاءلة يف حكومة  ــة واملس والرقاب
ــد أخي  ــارات ..اعتم ــة اإلم دول
ــوماً  ــوم مرس ــة الي ــس الدول رئي
ــاءلة الوزراء  ــأن مس ــون بش بقان
ــاد.. حيث  ــي االحت ــار موظف وكب
ــكاوى  ــى النيابة العامة الش تتلق
ــار  ــن كب ــد أي م ــات ض والبالغ
املسؤولني .. وتعمل على احالتهم 

للتحقيق بالتنسيق مع جملس الوزراء..

 اقنعونا بأحاديث كاذبة تتنافى 
ــعوب  ــاب اهلل اصبحنا ش مع كت
ــيئاً  ــٌم عمٌي ال نفقه ش صٌم بك
ــرقة  ــا اقنعونا ان س ويف بالدن
ــتقبلنا وان   عمرنا وحياتنا ومس
والذّل  ــؤس  الب ــاة  ــش حي نعي
ــا  فأصبحن ــرب..  بالص ــّمى  يس

 

ال دين وال وطن ..

تغريدات
امل حجازي محمد بن راشد آل مكتوم

أنا أول ممثل إماراتي وخليجي يقّدم دوراً رئيساً يف فيلم هندي 

حقيقة وفاة الفنانة يامسني عبد 
العزيز يف سويسرا

No: 7555   Wed   1     Sep    2021العدد:   7555    االربعاء     1    ايلول     2021

طه جزاع ينقذ 
»الفصل الثالث«

هامش 

أستاذ  بكتابة بحث فكري.. طلبت من صديقي  وأنا مشغول  منذ مدة 

الفلسفة، الدكتور طه جزاع، أن يكون مرشفا متطوعا عىل البحث ألني 

كل  الرصانة يف  تتطلب  التي  العلمية  األبحاث  اىل مستوى  االرتقاء  أريد 

مراحل البحث بدءا من التمهيد واملقدمة والفصول واملراجع وما اىل ذلك 

أوال،  الفكرة  للدكتور طه  قلت  أحيانا صعبة..  تكون  قد  متطلبات  من 

املعرفية.. يعني »أدبرها لو  بدا له قاعدتي  أن اخترب ما  فشجعني بعد 

ال«.. وحني اقتنع قال يل:  توكل عىل الله. 

 توكلت، وطوال عدة شهور أنجزت الفصل األول وبعثته له وتوقفت عن 

الكتابة بانتظار تقييمه.. فإذا كان التقييم مشجعا استمر وإذا قال يل 

اترك األمر وروح بيع »لبلبي« سوف أبيع باقالء وأمري لله باعتباري ال 

انصاع للنصائح بسهولة.. بعد فرتة طالت نسبيا زف يل الصديق الدكتور 

الخرب السعيد بأن البحث جيد بل فوق الجيد وعليك االستمرار.. كتبت 

الفصل  هذا  أن  اإلجابة  جاءت  مدة  وبعد  له..  وأرسلته  الثاني  الفصل 

أفضل من األول.. ومما قاله يل إن »شخصيتك كباحث بدأت تتضح يف 

هذا الفصل«.. لم أكذب خربا، انهمكت يف كتابة الفصل الثالث وإذا بي 

أدخل دهاليز بات عيّل من الصعب الخروج منها.. فكنت أمام أمرين، إما 

»أسلك« الفصل بطريقة الحذلقة والتلفيق أو أعيد النظر يف حساباتي 

الخروج  التي لدّي والتي بدت ال تكفي إلسعايف يف  بمن يف ذلك املصادر 

من هذا املأزق املعريف أو انتظار مصادر قسم منها أعانني عليها ابني 

األصغر مصطفى، حيث جلب يل مصادر عن طريق األنرتنت، أو طلبها 

بطريقة التوصيل »الديلفري«. 

عذر  .«طلعت«  الثالث.  الفصل  أين  املرشف  سألني  املدة  طالت  حني 

للتملص من التأخري، لكن كما بدا يل أن الدكتور اكتشف إنني »متورط« 

نوع ما، فقال يل »تره دير بالك إذا ما عندك واهس أو وقت وتخيل األمور 

أخذت  تنجز أي يشء«..  النص راح تفرت همتك وبعد ما تستطيع  عىل 

التزامات وبدأت  لدّي من  ما  الجد و)عفت( كل  الكالم عىل محمل  هذا 

كنت  ألنني  أيام  غضون  يف  أنجزته  »األكرش«..  الفصل  هذا  كتابة  أعيد 

أصال قطعت فيه شوطا طويال قبل أن أتورط، أرسلته اىل الدكتور طه 

باإليميل.. سألته هل وصل الفصل، قال نعم وصل.. وإذ إنه يقيض عطلة 

بالقرب  يتأمل  بأنه سيقرأه برسعة وهو  الصيف يف إسطنبول وعدني 

من موالنا جالل الدين الرومي. 

يف الليلة نفسها التي أرسلت فيها البحث، وقعت الواقعة عىل حاسبتي 

»كام الهارد« وتحولت الحاسبة اىل مجرد قطعة صماء.. سألت أوالدي.. 

ما الحل؟ وما مصري األشياء املخزونة فيها ومنها البحث الذي أنجزت 

الرابع مع مراجعه  للفصل  تمهيديا  إطارا  ثالثة منه، ووضعت  فصوال 

يعني  املحاولة..  تنجح  ال  وقد  سنحاول  قالوا  »الدسكتوب«..  عىل 

نعم؟..  تقريبا  البحث؟   ذلك  يف  بمن  نعم؟  تقريبا  قالوا  راح؟  كل يشء 

البحث  اللحظة.. فرح من جهة ألن  تلك  راودتني مشاعر متناقضة يف 

ذهب مع الهارد فتخلصت من ورطة ال قبل يل بها.. وحزن ألني أنجزت 

شيئا أتعبني جدا.. وبني هذا وذاك نطق ابني األكرب عيل .. بابا ألم ترسل 

الفصول اىل دكتور طه؟ قلت نعم.. قال إذن محلولة؟ كيف؟ نستخرجه 

من اإليميل.. رأوني فرحا حزينا.. يعني البحوث موجودة وعيّل أن أصري 

طه  دكتور  رأي  أنتظر  كنت  ذلك  مع  البقية..  وأكمل  آدمي«  »خوش 

بالفصل الثالث.. ودون أن يعرف بما حصل للحاسبة كتب يل قائال .. هذا 

الفصل أفضل ما كتبت.

محزة مصطفى


