
بغداد/ الزوراء:
األربع�اء،  ام�س  النف�ط،  وزارة  أعلن�ت 
اإلحصائي�ة األولي�ة للكمي�ات املص�درة 
من النف�ط الخ�ام واإلي�رادات املتحققة 
لش�هر آب امل�ايض، مبين�ة أنه�ا بلغ�ت 
أكث�ر م�ن 6 ملي�ارات دوالر.وذك�ر بيان 
لل�وزارة تلقت�ه “الزوراء”: أنه “بحس�ب 
اإلحصائي�ة األولي�ة الص�ادرة عن رشكة 
تس�ويق النف�ط العراقية )س�ومو( بلغ 
مجم�وع كمي�ة الص�ادرات م�ن النفط 
الخام )94( مليون�اً )660( ألفاً و)239( 
برمي�ًا، بإي�رادات بلغ�ت )6( ملي�ارات 
و)533( مليون�اً و)142( أل�ف دوالر” . 
وأض�اف أن “مجموع الكمي�ات املصدرة 
م�ن النفط الخ�ام لش�هر آب املايض من 
الحقول النفطية يف وسط وجنوب العراق 
بلغت )91( مليوناً و)655( ألفاً و)930( 
برمي�ًا، أما من حقول كركوك عرب ميناء 

جيهان فقد بلغ�ت الكميات املصدرة )3( 
ماي�ن و)400( أل�ف و)309( براميل”، 
مش�راً إىل أن “مع�دل الكمي�ات اليومية 
بلغت )3( ماب�ن و)450( ألف برميل يف 
الي�وم، وأن معدل س�عر الربمي�ل الواحد 
بلغ أكثر من )69( دوالراً”.وأكدت الوزارة 
بحس�ب البيان أن “تسعرة النفط الخام 
الت�ي يت�م تس�ويقها من قبل )س�ومو( 
بنوعياته�ا ومواصفاته�ا ه�ي تس�عرة 
ش�هرية وليس�ت يومي�ة، وليس�ت له�ا 
عاقة باملتغرات اليومية للسوق النفطية 
العاملي�ة، وغ�ر قابلة لاجته�اد من قبل 
اإللكرتوني�ة  املواق�ع  أو  األف�راد  بع�ض 
بخص�وص ارتف�اع وانخف�اض أس�عار 
النف�ط العراقية واإلعان ع�ن أرقام غر 
دقيقة بحس�ب ارتفاع وانخفاض أسعار 
النفط يف األسواق العاملية؛ مما يتسبب يف 

تشويه الحقائق واملعلومات عن ذلك”.

بغداد/ الزوراء :
 اكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، 
مش�اركة الفصائ�ل العراقي�ة يف العملية 
السياس�ية، مش�را اىل ان خروج القوات 
االجنبية م�ن العراق نهاي�ة العام الحايل 
هو قرار عراقي خالص .وذك�ر العامري، 
يف ترصي�ح للوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة 
الفصائ�ل  كل   “ ان   :/ نين�ا   / لانب�اء 
العراقي�ة مش�اركة بالعملية السياس�ية 
وتداف�ع عنه�ا كم�ا تداف�ع ع�ن ارايض 
الع�راق ، وعند خروج االحتال س�تتوحد 
كل القوى العراقية لبن�اء العراق ودولته 
“.واضاف ان “ 31 كانون االول املقبل لن 
تكون هن�اك قوات اجنبي�ة داخل العراق 
اي�ا كانت جنس�يتها ، وهذا ق�رار عراقي 

خالص “.وحول العقد الس�يايس الجديد، 
اوضح العامري ان “ الدس�تور هو العقد 
االجتماع�ي ال�ذي يجم�ع كل االطي�اف 
العراقي�ة ، وإذا كان�ت هن�اك تعدي�ات 
جديدة س�تكون حس�ب االج�راءات التي 
حدده�ا الدس�تور “.وعن مؤتم�ر بغداد 
للتع�اون والرشاك�ة، ق�ال العام�ري ان 
“ انعق�اد ه�ذه القم�ة هو ب�ادرة طيبة 
بمش�اركة ه�ذه االط�راف الت�ي اك�دت 
اهمية دور بغ�داد يف املنطقة “، مبينا ان 
“ ال اس�تقرار يف املنطقة م�ن دون عودة 
العراق القوي املوحد اىل موقعه الريادي يف 
املنطقة “.واض�اف “ نحن ندعم اجتماع 
القم�ة، وأتمنى عىل دول الجوار ان تفّعل 

مخرجات هذه القمة عىل االرض “.

بغداد/ الزوراء:
صن�ف موق�ع دويل متخص�ص يف رص�د 
درج�ات الحرارة 15 مدين�ة عربية ضمن 
املناط�ق األكثر ح�را يف العالم خال ال�24 
س�اعة األخ�رة، بدرجات ح�رارة اقرتبت 
ون�رش  الصف�ر.  ف�وق  درج�ة   50 م�ن 
eldoradoweather قائمة بأعىل 15 درجة 
سجلها العالم خال ال�24 ساعة األخرة، 

حي�ث تم تس�جيل أعىل 15 درج�ة حرارة 
يف م�دن عربية من دولت�ن فقط، وجاءت 

القائمة عىل الشكل اآلتي:
1- خانقن )العراق(: 49.5 درجة مئوية.

2- البدرة )العراق(: 48.6 درجة مئوية.
درج�ة   48.6 )الع�راق(:  النارصي�ة   -3

مئوية.

برلن/ متابعة الزوراء:
دع�ا وزي�ر خارجي�ة فرنس�ا، جان 
إيف لودريان، نظره اإليراني للعودة 
الفوري�ة للمحادث�ات النووية، فيما 
قال�ت وزارة الخارجي�ة األملاني�ة إن 
أملاني�ا حثت إي�ران، ام�س األربعاء، 
بش�أن  املحادث�ات  اس�تئناف  ع�ىل 
االتف�اق الن�ووي بعد تقري�ر عن أن 
إي�ران رسعت تخصيبه�ا لليورانيوم 

مس�توى  م�ن  تق�رتب  درج�ة  إىل 
األس�لحة.وقال متحدث باسم وزارة 
الخارجية االملانية يف إفادة صحفية: 
“نناشد إيران بقوة العودة إىل طاولة 
املفاوض�ات بش�كل بّن�اء ويف أرسع 
مس�تعدون  نح�ن  ممك�ن..  وق�ت 
للقيام بذلك، لك�ن اإلطار الزمني لن 
يكون مفتوحا إىل أجل غر مسمى”.
وكانت فرنس�ا وأملانيا وبريطانيا قد 

أبدت الشهر املايض قلقها البالغ إزاء 
تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التي أكدت أن إيران أنتجت ألول مرة 
معدن يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 
انش�طاري تص�ل إىل %20 ورفع�ت 
الطاقة اإلنتاجية لليورانيوم املخصب 
إىل %60.وكان الرئيس اإليراني عن، 
األحد امل�ايض، مديرا جدي�دا ملنظمة 
الطاقة الذرية يف الباد، ليستبدل أبرز 

عالم نووي يف الباد بوزير ليس لديه 
خ�ربة يف الطاق�ة النووي�ة لكن لديه 
عاقات بوزارة الدفاع، حس�بما أفاد 
التلفزيون الرس�مي اإليراني.واختار 
املنتخ�ب حديًث�ا  الرئي�س اإليران�ي 
إبراهيم رئييس، محمد إسامي، وهو 
مهن�دس مدن�ي يبلغ م�ن العمر 64 
عاًما كان أرشف س�ابًقا عىل شبكة 
الطرق يف الباد، لقيادة برنامج إيران 

الن�ووي املدن�ي والعم�ل كواحد من 
للرئيس.ويخلف إسامي،  نواب  عدة 
ع�ي أكرب صالحي، العالم الذي تلقى 
تعليم�ه يف الوالي�ات املتح�دة والذي 
كان العب�ا رئيس�يا خ�ال س�نوات 
الدبلوماس�ية الدولي�ة املكثف�ة التي 
تمخضت عن اتف�اق طهران النووي 
التاريخ�ي م�ع الق�وى العاملية عام 

.2015

الزوراء / يوسف سلم�ان:
مع تأكيد االوس�اط النيابية ترقبها عرض القانون 
الخدمة املدنية االتحادية يف جدول اعمال الجلس�ات 
املقبلة، وسط استمرار الخافات التي ادت اىل تأجيل 
التصويت آنذاك، رجحت اللجنة املالية النيابية ترحيل 
قان�ون الخدم�ة املدنية االتحادي اىل ال�دورة املقبلة 

نظرا لضي�ق الوقت املتبقي لترشيع�ه بالتزامن مع 
موعد االنتخابات يف العارش من ش�هر ترشين االول 
املقبل .وقال عضو اللجنة، النائب محمد الشبك�ي، 
ل�«ال�زوراء«: ان » قانون الخدم�ة املدنية خضع اىل 
الدراس�ة واملناقشة داخل اللجنة املالية النيابية قبل 
تقديمه اىل رئاس�ة الربملان م�ن اجل اقراره«، مبينا 

ان » القانون يركز عىل الوظيفة من جانب الضوابط 
االداري�ة وتحدي�ث الوظائ�ف وتحديد املس�ؤوليات 
والصاحي�ات يف جميع الدرج�ات الوظيفية بدوائر 
الدولة، فضا عن تحديد العقوبات والجزائيات فيما 
يخص الغياب او االساءة لألدب، وكذلك االحالة عىل 
التقاع�د ».واضاف ان�ه » يف الوقت الحارض ال يوجد 

س�لم جديد لرواتب املوظفن، ولكن هناك توجهات 
لتحدي�د رواتب موظف�ي الدرجات العلي�ا والدنيا يف 
دوائ�ر الدول�ة، وبالتايل اق�رار هذا القانون س�يعيد 
تحدي�د تلك الرواتب وفق درجات ش�اغليها بش�كل 

عمي يقيض عىل اي فوارق مالية ».

بنجشر/ كابل/ الزوراء:
قال عض�و اللجن�ة الثقافي�ة لحركة 
روس�يا(،  يف  )املحظ�ورة  »طالب�ان« 
أن�ام الله س�منكاني، ام�س األربعاء، 
إن الزعي�م األع�ىل لطالبان هب�ة الله 
آخوند زاده سيصبح رئيًسا للحكومة 
األفغانية الجدي�دة، وفيما قالت قوات 
طالب�ان  حرك�ة  إن  مس�عود  أحم�د 
هاجمت بنجشر، لكن القوات املحلية 
صّدتها، م�ا أدى إىل مقت�ل العديد من 
عنارص طالبان، واعتقال 19 مس�لحا 

آخري�ن، أعلن قيادي يف طالبان فش�ل 
املحادثات بش�أن والية بنجشر، ودعا 
الس�كان إلقناع املقاوم�ة بالتفاوض 
للتوصل لسام، يف حن تدفقت حشود 
تس�عى للف�رار م�ن أفغانس�تان عىل 
حدود الباد واصطفت طوابر طويلة 
أم�ام البن�وك يف كابل.ونقل�ت وكال�ة 
األنب�اء األفغانية عن س�منكاني قوله 
»ال ش�ك يف وج�ود )هب�ة الل�ه آخوند 
زاده( يف الحكوم�ة. س�يكون رئي�س 
الحكوم�ة وال ينبغي أن يك�ون هناك 

ش�ك يف ه�ذا األم�ر«.  وأعلن�ت حركة 
طالبان، يف وقت س�ابق، إن املناقشات 
الت�ي ج�رت بش�أن تش�كيل حكومة 
جديدة قد انتهت وستصدر إعاًنا عنها 
قريًب�ا ح�ول أعض�اء الحكومة.وقال 
س�منكاني: »لقد أوش�كت املشاورات 
بشأن الحكومة الجديدة عىل االنتهاء، 
كم�ا ت�م إج�راء املناقش�ات الازم�ة 
الحكوم�ة  ال�وزراء.  مجل�س  ح�ول 
اإلس�امية الت�ي س�نعلنها س�تكون 
نموذجا للش�عب )األفغان�ي(«. وقال 

ش�ر عب�اس س�تانيكزاي، املتح�دث 
باس�م طالب�ان من قطر لب�ي بي يس 
إن الحكوم�ة س�تكون ش�املة لكافة 
املجموع�ات العرقي�ة يف أفغانس�تان، 
وس�يظل للمرأة دور فيه�ا، وإن ليس 
عىل املس�توى الوزاري. وسيكون عىل 
الحكوم�ة الجديدة مواجه�ة تحديات 
هائلة مع االقتص�اد املتدهور والحالة 
املرتدية للخدمات العامة التي أصبحت 

عىل وشك االنهيار.

املالية النيابية لـ          : قانون اخلدمة املدنية مؤجـل إىل الدورة التشريعية املقبلة 

الزعيم األعلى لـ»طالبان« هبة اهلل آخوند زاده رئيساً حلكومة أفغانستان اجلديدة
مواجهات عنيفة يف بنجشري وقيادي من احلركة يعلن فشل احملادثات

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة ان الع�راق يم�ر بنهاية 
املوج�ة الوبائية الثالثة لجائح�ة كورونا.وقال 
املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، يف ترصيح 
متلفز تابعته “ال�زوراء” :”نمر بنهاية املوجة 
الوبائي�ة الثالثة مع انخف�اض اإلصابات لكن 
الوقت ما زال مبك�را للحديث عن الخاص من 
الف�روس الس�يما ان هن�اك دوال تعرضت اىل 
نكس�ات”.وأضاف “قد تح�دث طفرات وراثية 
أش�د خط�ورة وموج�ات أخ�رى يف ح�ال عدم 
االلتزام باإلج�راءات الوقائية التي قد تؤدي اىل 

موج�ات أخرى”.وتاب�ع ان “اللقاح�ات توفر 
حصان�ة قوي�ة وربم�ا %5 فقط م�ن متلقي 
اللق�اح معرضون لإلصاب�ة بالفروس وتكون 
إصابتهم بس�يطة ج�داً، وال يدخلون بس�ببها 
اىل املستش�فى” مؤكدا “استمرار الوزارة بفتح 
منافذ جديدة ويف كل يوم عىل مستوى العراق”.

وأشار البدر اىل “اننا نستطيع تفادي أي موجة 
م�ن خال االلتزام الجدي باإلجراءات الوقائية، 
ولألس�ف لم يحصل هذا طيلة األشهر املاضية 
عىل مستوى املؤسسات الحكومية أو غرها”.

بغداد/ الزوراء:
أنهت مجموعة أوبك+ اجتماعها، امس األربعاء، بإجماع 
عىل إبقاء سياس�ة اإلنتاج عىل حاله�ا، مع تحديد يوم 
4 أكتوب�ر موع�داً لاجتماع املقب�ل للمجموعة ملراجعة 
سياسة اإلنتاج بحسب بيان صادر عن “أوبك+”.وأفاد 
بيان االجتماع الوزراي ل� أوبك+ بتأكيد دول املجموعة، 
عىل خط�ة زيادة اإلنتاج بواق�ع 400 ألف برميل يوميا 
كل شهر، مع تمديد مهلة التعويض للدول غر امللتزمة 
بمستويات اإلنتاج حتى نهاية ديسمرب.وبحسب البيان، 
تقدم الدول غر امللتزم�ة خطط التعويض بحد أقصاه 
17 س�بتمرب، عىل أن يكون االجتماع املقبل للمجموعة 

يف يوم 4 أكتوبر.تتوقع اللجنة الفنية املشرتكة للتحالف 
أن تظل س�وق النفط يف عجز حت�ى نهاية العام الحايل 
عىل األقل وأن تبقى املخزونات منخفضة نس�بيا حتى 
مايو م�ن العام املقبل.كذلك عدلت اللجنة توقعات نمو 
الطل�ب ع�ىل النفط يف الع�ام املقبل بزيادته�ا إىل أربعة 
فاص�ل اثنن مليون ب/ي من تقدير س�ابق عند ثاثة 
فاصل اثنن ملي�ون ب/ي.يأتي ذلك بعد أن قدم خرباء 
م�ن اللجنة الفنية املش�رتكة ألوبك+ أح�دث تقرير عن 
حال األس�واق خال الفرتة املقبلة والذي يشر إىل عجز 

متوقع قدره 900 ألف برميل يوميا هذا العام.

األمن النيابية لـ          : قانون التجنيد اإللزامي سيقضي على البطالة ويوفر األموال للدولة
أكدت أن القانون سيخلق جيشا احتياطيا ملواجهة أي اعتداء يهدد البلد

الزوراء/ حسن فالح:
أكدت لجن�ة االمن والدف�اع النيابية 
حاج�ة العراق اىل التجني�د االلزامي، 
وفيم�ا اش�ارت اىل ان قان�ون خدمة 
العلم س�يقيض عىل البطال�ة ويرفد 
الدولة باالم�وال، لكونه يتضمن بدال 
نقديا، اوضحت ان القانون س�يخلق 
جيش�ا احتياطيا ملواجهة اي اعتداء 

خارجي يهدد الدويل.
وق�ال عض�و اللجن�ة، النائب عباس 
رصوط، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
قان�ون خدم�ة العل�م م�ن القوانن 
املهم�ة التي يج�ب اق�راره يف العراق 
اس�وة بأغلب دول العالم، لبناء جيل 
ق�وي وواٍع. الفتا اىل: ان خدمة العلم 
لابطال.واض�اف:  ومصن�ع  رشف 
ان كل مواط�ن يص�ل عمره اىل س�ن 
ال� 18 عاما يكون مش�موال بخدمة 
العل�م، ويمك�ن للش�اب العاطل عن 
العم�ل يقبل ان يخ�دم العلم وبراتب 
ال يقل عن 400 الف دينار. مبينا: ان 
الدولة ملزمة بتوفر االموال، خاصة 
ان هناك ارتفاعا بأس�عار النفط، إذ 
ان موازنة العام الحايل اقرت بس�عر 
ف�رق  وهن�اك  للربمي�ل،  دوالرا   45
يق�در ب�� 30 دوالرا للربميل.واش�ار 
اىل: ان التجني�د االلزام�ي س�يقيض 
عىل البطالة وس�يحمي الش�باب من 

قضي�ة املخ�درات وخ�راب املجتمع، 
باالضافة اىل انه س�يولد وفرة مالية 
للدولة النه س�يتضمن بدال نقديا ملن 
ال يس�تطيع االلتحاق بخدمة العلم، 
فضا ع�ن ان�ه س�يجعل الخريج ال 
يطل�ب التعين ملدة س�نتن او س�نة 

ونصف، بدال من الخروج بتظاهرات 
تعيين�ه. لغ�رض  ال�وزارات  ام�ام 

وتابع: ان التجنيد االلزامي س�يخلق 
جيش�ا احتياطيا ملواجهة اي اعتداء 
خارج�ي يه�دد الدولة. الفت�ا اىل: ان 
جمي�ع دول العال�م تطب�ق التجني�د 

االلزام�ي، وه�ذه ظاه�رة ايجابي�ة 
لخلق جي�ل عراق�ي قوي.ولفت اىل: 
النظ�ام الس�ابق كان يس�تخدم  ان 
التجني�د االلزامي إلدخ�ال العراق يف 
حروب مع اي�ران والكويت وغرها، 
أم�ا حاليا فا يمكن للعراق ان يدخل 

بح�روب جديدة. مبين�ا: ان القانون 
عندما يصل اىل مجلس النواب ستتم 
مناقش�ة األعم�ار املطلوب�ة وف�رتة 
التجنيد وتحديد اموال البدل النقدي.

واس�تبعد عضو لجنة االمن والدفاع 
النيابية ش�مول املوظف�ن بالقانون 
لك�ون لديه�م التزام�ات وراتب�ا من 
الدول�ة، مؤك�دا: ان�ه س�يتم وض�ع 
آلي�ة للمش�مولن بالقانون.وصّوت 
مجل�س الوزراء، اول ام�س الثاثاء، 
من حيث املب�دأ باملوافقة عىل قانون 
“خدمة العل�م” واحالته عىل مجلس 
النواب.ويف وقت س�ابق م�ن الثاثاء 
امل�ايض، أكد رئيس مجل�س الوزراء، 
خدم�ة  أن  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
العلم س�تكرس القيم الوطنية.وقال 
الكاظم�ي، يف تغري�دة له عىل منصة 
“توي�رت”، اطلعت عليه�ا “الزوراء”: 
“أنجزن�ا الي�وم م�ا تعّهدنا ب�ه منذ 
لحظة تسلّمنا املسؤولية أمام شعبنا 
والتأري�خ، بإق�رار “خدم�ة الَعل�م” 
الت�ي س�تكرّس القي�م الوطني�ة يف 
مرشوع  “وطرحنا  أبنائنا”.وأضاف: 
“صندوق األجيال” الذي س�يحميهم 
م�ن االعتم�اد الكام�ل ع�ىل النفط، 
ومعاً سنميض إىل االنتخابات املبكرة 
وفاًء للوعد”، خاتماً بالقول: “العراق 

خيارنا الوحيد”.

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:
مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضت 
ويف  ببغداد،  الرئيسية  البورصة  يف  العراقي،  الدينار 
امس  والحارثية  الكفاح  بورصة  كردستان.وسجلت، 
أمريكي.  دوالر   100 مقابل  عراقي  دينار   147200
الصرفة،  محال  يف  استقرت  والرشاء  البيع  واسعار 
حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 
 146750 الرشاء  أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  دوالر 
اربيل،  يف  أما  امريكي.  دوالر   100 لكل  عراقيا  دينارا 
فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا، حيث بلغ سعر 
البيع 147400 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء 

بواقع 147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

اخنفاض أسعار الدوالر 
يف بغداد وكردستان

النفط: إيرادات الشهر املاضي بلغت 
أكثر من 6 مليارات و500 مليون دوالر

العامري: ال قوات أجنبية يف العراق 
نهاية العام احلالي أيا كانت جنسيتها

العراق والكويت يسجالن أعلى 15 
درجة حرارة يف العامل!

الصحة: منر بنهاية املوجة الثالثة وال نستبعد 
حدوث طفرات جينية أخطر

أوبك+ تتمسك بسياسة اإلنتاج احلالية ومتدد 
مهلة التعويض للدول غري امللتزمة

اليوم  .. أسود الرافدين يواجهون الشمشون الكوري يف التصفيات النهائية لكأس العامل

االخريةيف ظل الظروف االقتصادية املرتدية .. لبنانيات يفاجئن العامل بـ»تزوجين بدون مهر«

ص 6

 

مكتب الكاظمي يعلن إحباط حماولة لتزوير 
االنتخابات عرب الضغط على موظفي املفوضية

احللبوسي يستقبل نظريه األردني 

أكد ضبط بطاقات انتخابية لدى أحد املتهمني

بغداد/ الزوراء: 
أعل�ن مكت�ب رئي�س مجلس ال�وزراء، 
الكاظمي، احب�اط محاولة  مصطف�ى 
لتزوي�ر االنتخاب�ات ع�رب الضغط عىل 
موظف�ي مفوضي�ة االنتخاب�ات، فيما 
اك�د ضب�ط بطاق�ات انتخابي�ة ل�دى 
املكت�ب يف بي�ان  املتهمن.وذك�ر  أح�د 
تلقته »ال�زوراء«: ان االجه�زة األمنية، 
وبإرشاف مب�ارش من القضاء العراقي، 
اس�تباقية  عملي�ة  تنفي�ذ  يف  نجح�ت 
أحبط�ت محاول�ة لتزوي�ر االنتخابات 
ع�رب الضغط ع�ىل ع�دد م�ن موظفي 
مفوضي�ة االنتخاب�ات؛ به�دف خل�ط 
الف�وىض. وإث�ارة  السياس�ية  األوراق 

وأضاف: انه بعد تحقيقات فنية دقيقة 
لألجهزة التحقيقي�ة، وبإرشاف مبارش 
م�ن القض�اء، تمكنت األجه�زة األمنية 
م�ن إلقاء القبض عىل عدد من املتهمن 

يف مجموعة حاول�ت تزوير االنتخابات، 
باس�تثمار عاق�ات لهم م�ع موظفن 
يف مفوضي�ة االنتخاب�ات؛ به�دف إثارة 
يف  والسياس�ية  املعلوماتي�ة  الف�وىض 
الع�راق، م�ن خال ش�بكة م�ن مواقع 
التواصل اإللكرتونية بينها موقع باسم 
»س�يدة الخ�راء«، ح�اول القائمون 
عليه بوسائل مختلفة اإليحاء بارتباطه 
أو  ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  بمكت�ب 
العامل�ن فيه، أو الس�ادة مستش�اري 
السيد رئيس مجلس الوزراء. وتابع: ان 
بعض وس�ائل اإلعام رددت -لألس�ف- 
وتحدي�داً تل�ك التابع�ة إىل بعض القوى 
السياس�ية ه�ذه االف�رتاءات الكاذبة، 
دون تدقيق وبش�كل يفتق�ر إىل املهنية 
واإلنصاف، وبما يعد تجاوزاً سافراً عىل 

القانون واملبادئ املهنية.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقبل رئيس مجل�س الن�واب، محمد 
الحلبويس، امس االربعاء، نظره االردني، 
عبد املنعم العودات، يف مطار بغداد الدويل.
وذك�ر املكتب االعام�ي لرئيس الربملان يف 

بي�ان تلقته »ال�زوراء«: ان رئيس مجلس 
اس�تقبل  الحلب�ويس،  محم�د  الن�واب، 
رئيس مجل�س النواب األردني، عبد املنعم 
الع�ودات، والوف�د النياب�ي املراف�ق له يف 

مطار بغداد الدويل.

فرنسا وأملانيا تطالبان إيران باستئناف حمادثات االتفاق النووي

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، امس األربعاء، تسلم ملف الكامرات الذي كان 
يدار من قبل محافظة بغداد، وتشكيل لجنة إلدارته.وقال الغانمي، يف ترصيح صحفي: 
إن »الوزارة نجحت يف إلقاء القبض عىل مرتكبي الجرائم الجنائية«، الفتاً اىل أن »مرتكب 
جريمة نورزان ألقي القبض عليه خال 24 ساعة، وتبن أن شقيقها هو من قام بذلك 
بالتعاون مع أوالد عمها، حيث إن القضية ما زالت قيد املتابعة بالرغم من أنها جريمة 
عائلية«.وأضاف أن »وزارة الداخلية كشفت عن العديد من عمليات الخطف واالغتيال 
ولم تعلن عن نتائج التحقيق خوفاً عىل سامة األشخاص«، الفتاً اىل أن »إعان النتائج 
يكون بعد استكمال التحقيق ومعرفة من يقف خلف تلك العمليات«.وتابع أن »الوزارة 
لجنة،  تشكيل  وتم  بغداد،  محافظة  قبل  من  يدار  كان  الذي  الكامرات  ملف  تسلمت 

واألمور تسر باالتجاه الصحيح«.

الغامني يعلن تسلم ملف الكامريات يف 
بغداد وتشكيل جلنة إلدارته

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص4   

تفاصيل ص2   
تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



أكد ضبط بطاقات انتخابية لدى أحد املتهمني

مكتب الكاظمي يعلن إحباط حماولة لتزوير االنتخابات عرب الضغط 
على موظفي املفوضية

املالية النيابية لـ          : قانون اخلدمة املدنية مؤجـل إىل الدورة التشريعية املقبلة 

العراق والكويت يسجالن أعلى 15 
درجة حرارة يف العامل!

فرنسا وأملانيا تطالبان إيران باستئناف حمادثات 
االتفاق النووي

إصابات كورونا يف العراق تواصل االرتفاع وتراجع 
كبري بعدد الوفيات

بعد تسجيل 7309 إصابات و48 حالة وفاة

االتصاالت: خطة حمكمة للقضاء 
على أبراج اإلنرتنت العشوائية

بغداد/ الزوراء: 
الوزراء،  مجلس  رئيس  مكتب  أعلن 
محاولة  احباط  الكاظمي،  مصطفى 
عىل  الضغط  عرب  االنتخابات  لتزوير 
فيما  االنتخابات،  مفوضية  موظفي 
اكد ضبط بطاقات انتخابية لدى أحد 

املتهمني.
وذكر املكتب يف بيان تلقته “الزوراء”: 
ان االجهزة األمنية، وبإرشاف مبارش 
من القضاء العراقي، نجحت يف تنفيذ 
محاولة  أحبطت  استباقية  عملية 
عىل  الضغط  عرب  االنتخابات  لتزوير 
عدد من موظفي مفوضية االنتخابات؛ 
بهدف خلط األوراق السياسية وإثارة 

الفوىض.
فنية  تحقيقات  بعد  انه  وأضاف: 
دقيقة لألجهزة التحقيقية، وبإرشاف 
األجهزة  تمكنت  القضاء،  من  مبارش 
األمنية من إلقاء القبض عىل عدد من 
تزوير  حاولت  مجموعة  يف  املتهمني 
لهم  عالقات  باستثمار  االنتخابات، 
مع موظفني يف مفوضية االنتخابات؛ 
املعلوماتية  الفوىض  إثارة  بهدف 
والسياسية يف العراق، من خالل شبكة 
من مواقع التواصل اإللكرتونية بينها 
موقع باسم “سيدة الخرضاء”، حاول 
مختلفة  بوسائل  عليه  القائمون 

رئيس  بمكتب  بارتباطه  اإليحاء 
فيه،  العاملني  أو  الوزراء،  مجلس 
رئيس  السيد  مستشاري  السادة  أو 

مجلس الوزراء.
اإلعالم  وسائل  بعض  ان  وتابع: 
التابعة  تلك  رددت -لألسف- وتحديداً 
هذه  السياسية  القوى  بعض  إىل 
تدقيق  دون  الكاذبة،  االفرتاءات 

واإلنصاف،  املهنية  إىل  يفتقر  وبشكل 
القانون  عىل  تجاوزاً سافراً  يعد  وبما 

واملبادئ املهنية.
واشار اىل: ان العدالة وجدت طريقها 
وزيف  األكاذيب  تلك  بطالن  لتثبت 
يف  بعضهم  وتوّرط  بل  لها،  املروجني 
التعّمق  وبعد  اإللكرتونية،  العصابات 
جرمية،  مواجد  وضبط  بالتحقيقات 

بطاقات  املثال  سبيل  عىل  منها 
وإلقاء  املتهمني،  أحد  لدى  انتخابية 
عىل  القائمني  من  عدد  عىل  القبض 
هذه املجموعة ومن قام بمساعدتهم، 
وتحليل أجهزة الكومبيوتر واالتصاالت 
التوصل  تم  انه  مؤكدا:  بها.  املرتبطة 
إىل شبكة متداخلة من املسؤولني عن 
القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع 

شخصيات  بينهم  املساعدة،  أو 
وسابقة،  حالية  ونيابية  سياسية 
مفوضية  يف  املوظفني  وبعض 
االنتخابات؛ من أجل اإلساءة للعالقات 
عالقة  أو  جهة  من  السلطات  بني 
مكتب رئيس مجلس الوزراء املتوازنة 
التحقيق  وإن  السياسية،  القوى  بكل 
أخرى  وقضايا  القضية  هذه  بشأن 
وكل املسؤولني عنها مستمر، وسيتم 

تقديم املتورطني إىل العدالة.
الوزراء  مجلس  رئيس  مكتب  واكد 
تعهداتها  تنفيذ  يف  الحكومة  استمرار 
عادلة،  نزيهة  انتخابات  بتأمني 
ويحتفظ  مستلزماتها،  كل  وتوفري 
املنافسة  من  املحايدة  بمسؤوليته 
لها،  والداعم  االنتخابية  العملية  يف 
التزاماً  يشكل  املبدئي  الدور  هذا  وإن 
القانوني  بواجبه  وسيقوم  راسخاً، 
تحاول  للقضاء  جهة  أّي  تقديم  يف 
اإلساءة إىل هذا الدور، أو خلط األوراق 
مكتب  اتهام  أو  الوقائع،  وتزوير 
وبهتاناً،  ظلماً  الوزراء  مجلس  رئيس 
عن  االنتخابات  حرف  محاولة  أو 
ظاهرة  محاربة  ذلك  ومن  مسارها، 
املجموعات اإللكرتونية املنظمة، التي 
وتهدد  التزوير،  وتنرش  البلبلة،  تثري 

االستقرار العام.

الزوراء / يوسف سلمـان:
عرض  ترقبها  النيابية  االوساط  تأكيد  مع 
جدول  يف  االتحادية  املدنية  الخدمة  القانون 
استمرار  وسط  املقبلة،  الجلسات  اعمال 
الخالفات التي ادت اىل تأجيل التصويت آنذاك، 
قانون  ترحيل  النيابية  املالية  اللجنة  رجحت 
الخدمة املدنية االتحادي اىل الدورة املقبلة نظرا 
مع  بالتزامن  لترشيعه  املتبقي  الوقت  لضيق 
العارش من شهر ترشين  يف  االنتخابات  موعد 

االول املقبل .
الشبكـي،  محمد  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
لـ”الزوراء”: ان “ قانون الخدمة املدنية خضع 
املالية  اللجنة  داخل  واملناقشة  الدراسة  اىل 

من  الربملان  رئاسة  اىل  تقديمه  قبل  النيابية 
عىل  يركز  القانون   “ ان  مبينا  اقراره”،  اجل 
الوظيفة من جانب الضوابط االدارية وتحديث 
املسؤوليات والصالحيات يف  الوظائف وتحديد 
جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضال 
العقوبات والجزائيات فيما يخص  عن تحديد 
عىل  االحالة  وكذلك  لألدب،  االساءة  او  الغياب 

التقاعد “.
واضاف انه “ يف الوقت الحارض ال يوجد سلم 
املوظفني، ولكن هناك توجهات  لرواتب  جديد 
لتحديد رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا 
القانون  هذا  اقرار  وبالتايل  الدولة،  دوائر  يف 
درجات  وفق  الرواتب  تلك  تحديد  سيعيد 

فوارق  اي  عىل  يقيض  عميل  بشكل  شاغليها 
مالية “، مبينا ان “ اللجنة املالية النيابية ألقت 
ومجلس  الحكومة  عاتق  عىل  املوضوع  هذا 
ويفرتض  للرواتب،  جديد  سلم  لوضع  الوزراء 
وتقليل  املوظفني  رواتب  مراجعة  بالحكومة 
الفوارق وتعديل بعض الرواتب بما يتالءم مع 

الوضع االقتصادي العام للبلد “.
ان  النيابية  القانونية  اللجنة  اكدت  باملقابل، 
سيعرض  االتحادي  املدنية  الخدمة  قانون 
واشارت  املقبلة،  الجلسات  اعمال  جدول  يف 
وراء  الربملانية  اللجان  بني  خالفات  وجود  اىل 

تأجيل التصويت عىل القانون  .
العقابي،  حسني  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 

القانون  سحب  تم   “ انه  مؤخرا:  لـ”الزوراء” 
النهائي،  للتصويت  عرضه  عىل  واعرتضنا 
لدى  السابقة  الدورة  القانون موجود منذ  الن 
اللجنة املالية النيابية وهو خارج اختصاصها 
“، مشريا اىل ان “ اللجنة القانونية طلبت سحب 
وحرصه  االخرى  اللجان  جميع  من  القانون 
للتصويت  وتقديمه  دراسته  إلعادة  بعهدتها 

النهائي الحقا “.
مراكز  بتنظيم  يتعلق  “القانون  ان  واضاف 
للدولة  التنظيمي  الهيكل  إلدارة  قانونية 
العراقية كما يوجز حقوق وواجبات املوظف، 
اختصاص  من  بحتة  قانونية  مسائل  وهي 

اللجنة القانونية ال غريها “ . 

بغداد/ الزوراء:
يف  متخصص  دويل  موقع  صنف 
مدينة   15 الحرارة  درجات  رصد 
األكثر حرا  املناطق  عربية ضمن 
ساعة  الـ24  خالل  العالم  يف 
اقرتبت  حرارة  بدرجات  األخرية، 
من 50 درجة فوق الصفر. ونرش 
بأعىل  قائمة   eldoradoweather
خالل  العالم  سجلها  درجة   15
تم  حيث  األخرية،  ساعة  الـ24 
حرارة  درجة   15 أعىل  تسجيل 
يف مدن عربية من دولتني فقط، 
الشكل  عىل  القائمة  وجاءت 

اآلتي:
 49.5 )العراق(:  خانقني   1-

درجة مئوية.
-2 البدرة )العراق(: 48.6 درجة 

مئوية.
 48.6 )العراق(:  النارصية   3-

درجة مئوية.
 48.6 )العراق(:  الرافعي   4-

درجة مئوية.

 48.5 )الكويت(:  الوفرة   5-
درجة مئوية.

 48.4 )العراق(:  العمارة   6-
درجة مئوية.

 48.4 )الكويت(:  الجهراء   7-
درجة مئوية.

 48.2 )العراق(:  الغربي  عيل   8-
درجة مئوية.

 48.2 )الكويت(:  مطربة   9-
درجة مئوية.

-10 مطار بغداد الدويل )العراق(: 
48 درجة مئوية.

48 درجة  )العراق(:  -11 كربالء 
مئوية.

-12 سيماوا )العراق(: 48 درجة 
مئوية.

-13 كوت الحاي )العراق(: 47.8 
درجة مئوية.

 47.8 -14 ميناغيش )الكويت(: 
درجة مئوية.

 47.7 )الكويت(:  الصليبية   15
درجة مئوية”.

برلني/ متابعة الزوراء:
إيف  جان  فرنسا،  خارجية  وزير  دعا 
الفورية  للعودة  اإليراني  نظريه  لودريان، 

للمحادثات النووية.
وفيما قالت وزارة الخارجية األملانية إن أملانيا 
استئناف  عىل  األربعاء،  امس  إيران،  حثت 
النووي بعد تقرير  املحادثات بشأن االتفاق 
عن أن إيران رسعت تخصيبها لليورانيوم إىل 

درجة تقرتب من مستوى األسلحة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية االملانية 
يف إفادة صحفية: “نناشد إيران بقوة العودة 
إىل طاولة املفاوضات بشكل بناء ويف أرسع 
وقت ممكن.. نحن مستعدون للقيام بذلك، 
لكن اإلطار الزمني لن يكون مفتوحا إىل أجل 

غري مسمى”.
أبدت  قد  وبريطانيا  وأملانيا  فرنسا  وكانت 
تقارير  إزاء  البالغ  قلقها  املايض  الشهر 
أكدت  التي  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
يورانيوم  معدن  مرة  ألول  أنتجت  إيران  أن 
إىل  تصل  انشطاري  نقاء  بدرجة  مخصب 
لليورانيوم  اإلنتاجية  الطاقة  ورفعت   20%

املخصب إىل 60%.
املايض،  األحد  عني،  اإليراني  الرئيس  وكان 
مديرا جديدا ملنظمة الطاقة الذرية يف البالد، 
بوزير  البالد  يف  نووي  عالم  أبرز  ليستبدل 
لكن  النووية  الطاقة  يف  خربة  لديه  ليس 
أفاد  حسبما  الدفاع،  بوزارة  عالقات  لديه 

التلفزيون الرسمي اإليراني.
حديًثا  املنتخب  اإليراني  الرئيس  واختار 
وهو  إسالمي،  محمد  رئييس،  إبراهيم 
مهندس مدني يبلغ من العمر 64 عاًما كان 
البالد،  يف  الطرق  شبكة  عىل  سابًقا  أرشف 

والعمل  املدني  النووي  إيران  برنامج  لقيادة 
كواحد من عدة نواب للرئيس.

العالم  صالحي،  أكرب  عيل  إسالمي،  ويخلف 
الذي تلقى تعليمه يف الواليات املتحدة والذي 
كان العبا رئيسيا خالل سنوات الدبلوماسية 
اتفاق  عن  تمخضت  التي  املكثفة  الدولية 
طهران النووي التاريخي مع القوى العاملية 

عام 2015.
اإليرانية  النووية  األنشطة  من  االتفاق  حد 
الرئيس  لكن  العقوبات،  تخفيف  مقابل 
األمريكي السابق دونالد ترمب أعلن انسحاب 
الواليات املتحدة األحادي من االتفاق، وأعاد 

فرض عقوبات قاسية عىل إيران.
وعلنا  تدريجيا  إيران  تخلت  ذلك،  عىل  ورداً 
مخزونها  عىل  املفروضة  القيود  جميع  عن 

من اليورانيوم منخفض التخصيب.
ملعهد  رئيسا  إسالمي  عمل   ،2008 العام  يف 

تدريب وبحوث الصناعات الدفاعية اإليرانية، 
وخضع لعقوبات األمم املتحدة “ملشاركته يف 
تقديم  أو  الحساسة  النووية  إيران  أنشطة 
الدعم لها أو تطوير أنظمة إيصال األسلحة 

النووية.”
لألمم  السوداء  القائمة  ضمن  وضعه  وجاء 
املتحدة لـ “مشاركته يف رشاء أدوات وسلع 
ومعدات ومواد وتكنولوجيا محظورة”، دون 
ببناء  إيران  التفاصيل.وتقوم  يف  الخوض 
النووية ملساعدة مفاعلها  منشأتني للطاقة 
 1000 التشغيلية  طاقته  تبلغ  الذي  الوحيد 
ميغاواط والكائن يف مدينة بوشهر الساحلية 
بمساعدة  تشغيله  تم  والذي  البالد،  جنوبي 
2011.وبموجب خطتها طويلة  روسيا عام 
الوصول  إىل  إيران  تهدف  للطاقة،  األجل 
توليد إىل 20000 ميغاواط من الكهرباء من 

الطاقة النووية.

بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
 7309 املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 
وشفاء  وفاة  حالة  و48  جديدة  اصابات 
تلقته  بيان  يف  الوزارة  حالة.وذكرت   6595

املختربية  الفحوصات  عدد  ان  “الزوراء”: 
41502، ليصبح عدد الفحوصات  ليوم امس: 
تسجيل  تم  انه  مبينة   ،14393597 الكلية: 
7309 اصابات جديدة و48 حالة وفاة وشفاء 
الشفاء  ان عدد حاالت  6595 حالة.واضافت: 
الكيل: 1741493 )%01.9(، بينما عدد حاالت 

الحاالت  عدد  أما   .1895459 الكيل:  االصابات 
عدد  ان  حني  يف   ،133088 العالج:  تحت  التي 
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 932، وعدد 
حاالت الوفيات الكيل: 20878، الفتة اىل ان عدد 
عدد  ليصبح   ،128857 امس:  ليوم  امللقحني 

امللقحني الكيل: 3504509.

بغداد/ الزوراء: 

كشفت وزارة االتصاالت، امس األربعاء، عن خطة محكمة للقضاء 

عىل أبراج اإلنرتنت العشوائية باملناطق، فيما أشارت إىل رصد الكثري 

من املخالفني وإحالتهم إىل القضاء.

ترصيح صحفي:  يف  املشهداني،  رعد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

إن “الوزارة أعدت خطة الكرتونية محكمة حول القياسات واالبعاد 

إلنشاء ابراج االنرتنت”، مبينا أن “الخطة تتم بالتنسيق مع الرشكات 

نموذجية  سياقات  يف  االتصاالت  وزارة  مع  واملتعاقدة  املستثمرة 

الكرتونية متطورة، تواكب ما هو مستخدم يف بلدان العالم”.

وأشار إىل “رصد الوزارة عددا كبريا من املخالفني من اصحاب ابراج 

الوطني  االمن  وجهاز  املخابرات  اجهزة  مع  بالتعاون  االنرتنت، 

والقوات االمنية املتمثلة بالجيش والرشطة، حيث تمت احالتهم عىل 

القضاء لينالوا جزاءهم”، الفتا اىل أن “مكاتب الوزارة متواجدة يف 

جميع املناطق ومفتوحة امام املواطنني لتلقي الشكاوي”.

وتابع أن “خطة الوزارة تهدف اىل عدم اعطاء الرخصة اىل اصحاب 

بها”،  املعمول  واملواصفات  القياسات  من  التأكد  بعد  اال  االبراج 

موضحا أن “القياس الزمني يحدد موقع الشبكة وضعفها ونقاط 

الوزارة  الربج من خالل مالكات  بد من تحديد مكان  املعالجة، فال 

تناقل  يف  العاملية  والقياسات  االتفاقات  ضمن  والعمل  الهندسية 

االنرتنت”.
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)جتهيز قابلوات كهربائية(

إعالن للمرة األوىل
يرُس )وزارة النفط/ الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز( بدعوة املؤهلني وذوي الخربة لتقديم العطاءات لـ 
)رشاء قابلوات كهربائية( وبكلفة تخمينية قدرها )368,950,000( ثالثمائة وثمانية وستون مليون وتسعمائة 

وخمسون الف دينار فقط للمناشئ )اردني،  سعودي( من املوازنة التشغيلية مع مالحظة مايأتي:
)الرشكة  عنوان  عىل  االتصال  اضافية  معلومات  عىل  بالحصول  والراغبني  املؤهلني  العطاء  مقدمي  عىل   -1

 . pd.taji@gfc.oil.gov.iq )العامة لتعبئة وخدمات الغاز
2- متطلبات التأهيل املطلوبة : )قانونية، فنية، مالية( املضمنة يف الوثيقة القياسية.

3- بإمكان مقدمي العطاء الرغبني برشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري صادر من الرشكة مع نسخة 
مصورة من هوية غرفة تجارة نافذة وتخويل رسمي صادر من الرشكة باسم املراجع مع نسخة من هوية 
وبعد  ظهراً  الواحدة  الساعة  ولغاية  العطاء  ملقدمي  التعليمات  يف  املحدد  العنوان  اىل  للمخول  املدنية  االحوال 
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )200,000 ( مئتان الف دينار فقط  نقدا و عىل شكل صك مصدق صادر من 

مرصف الرافدين حرصا غري قابلة للرد.
4- تقديم تأمينات اولية البالغة 2% من مبلغ الكلفة باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف 
الرشكة بموجب عقد رشاكة مصدق  بمبلغ )7,379,000( سبعة ماليني وثالثمائة وتسعة وسبعون الف دينار 
فقط ال غريها عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد من البنك املركزي 
نفاذ  تاريخ  تكون  وان  النفط،  وزارة  قبل  من  معتمد  يكون  وان  االلكرتوني  املوقع  عىل  البنك  نرشة  وحسب 

التأمينات بعد نفاذية العطاء ب28 يوم.
الواحدة  الساعة  ولغاية  الغاز(  وخدمات  لتعبئة  العامة  )الرشكة  اآلتي  العنوان  اىل  العطاءات  تسليم  يتم   -5
ليوم الغلق )2021/10/6(، العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي  ظهراً 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور للعنوان اآلتي )مقر الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز/التاجي( 
والتاريخ )2021/10/7( وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا ويتم تقديم العطاء بالدينار العراقي اذا صاد 

يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي التايل.
6- سيعقد مؤتمر فني لالجابة عىل االستفسارات الفنية قبل سبعة ايام من موعد الغلق يف مقر الرشكة العامة 
لتعبئة وخدمات الغاز، واعالمنا يف حال حضوركم املؤتمر الفني وذلك قبل اسبوع من تاريخ انعقاده ليتسنى 

لنا اعداد كادر متقدم من املهندسني املختصني يف اعداد العمل للمناقصة لالجابة عىل االستفسارات.
وحسب  املفاضلة  اجراء  وعدم  االحالة  وقبل  مراحلها  من  مرحلة  أي  يف  املناقصة  الغاء  يف  الحق  للدائرة   -7

مقتضيات املصلحة العامة، وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
8- مدة نفاذية العطاء 120 يوم من تأريخ غلق املناقصة.

9- يتم استبعاد العطاء يف حالة عدم التزام الرشكة بما منصوص بالوثيقة القياسية بكافة اقسامها.
10- يتم ملئ القسم الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوبة يف الوثيقة القياسية سيتم استبعاد 

العطاء.
11- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

 )www.oil.gov.iq( النفط  وزارة  موقع  طريق  عن  للمناقصة  القياسية  الوثائق  عىل  االطالع  باالمكان   -12
. )www.gfc.gov.iq( وموقع الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

13- عىل مقدمي العطاءات املوافقة عىل كافة الرشوط املذكورة يف الوثائق القياسية وتثبيت ذلك يف عطاءاتهم 
املتقدمة.

عبدالله احمد كاظم 
وكيل املدير العام



www.alzawraapaper.com3 تقارير

الزعيم األعلى لـ”طالبان” هبة اهلل آخوند زاده رئيساً حلكومة أفغانستان اجلديدة
أفغان يهرعون حنو احلدود مع باكستان وإيران عقب إغالق املطار

بنجشري/ كابل/ الزوراء:
ق�ال عض�و اللجن�ة الثقافي�ة لحركة 
روس�يا(،  يف  )املحظ�ورة  “طالب�ان” 
أن�ام الله س�منكاني، ام�س األربعاء، 
إن الزعي�م األع�ى لطالب�ان هب�ة الله 
آخوند زاده س�يصبح رئيًسا للحكومة 
األفغانية الجدي�دة، وفيما قالت قوات 
طالب�ان  حرك�ة  إن  مس�عود  أحم�د 
هاجمت بنجشري، لكن القوات املحلية 
صّدته�ا، م�ا أدى إىل مقت�ل العديد من 
عنارص طالبان، واعتقال 19 مس�لحا 
آخري�ن، أعلن قيادي يف طالبان فش�ل 
املحادثات بش�أن والية بنجشري، ودعا 
الس�كان إلقن�اع املقاوم�ة بالتفاوض 
للتوصل لسالم، يف حني تدفقت حشود 
تس�عى للف�رار م�ن أفغانس�تان عى 
حدود الب�الد واصطفت طوابري طويلة 

أمام البنوك يف كابل.
ونقل�ت وكال�ة األنب�اء األفغاني�ة عن 
سمنكاني قوله “ال شك يف وجود )هبة 
الله آخوند زاده( يف الحكومة. سيكون 
رئي�س الحكومة وال ينبغ�ي أن يكون 

هناك شك يف هذا األمر”.  
وأعلنت حركة طالبان، يف وقت سابق، 
إن املناقشات التي جرت بشأن تشكيل 
حكوم�ة جدي�دة قد انتهت وس�تصدر 
أعض�اء  ح�ول  قريًب�ا  عنه�ا  إعالًن�ا 

الحكومة.
أوش�كت  “لق�د  س�منكاني:  وق�ال 
املش�اورات بش�أن الحكوم�ة الجديدة 
عى االنتهاء، كما تم إجراء املناقش�ات 
الالزمة حول مجلس الوزراء. الحكومة 
س�تكون  س�نعلنها  الت�ي  اإلس�المية 

نموذجا للشعب )األفغاني(”.
وقال شري عباس ستانيكزاي، املتحدث 
باس�م طالبان م�ن قطر لب�ي بي يس 
إن الحكوم�ة س�تكون ش�املة لكافة 
املجموع�ات العرقي�ة يف أفغانس�تان، 

وس�يظل للم�رأة دور فيه�ا، وإن ليس 
عى املس�توى الوزاري. وس�يكون عى 
الحكوم�ة الجديدة مواجه�ة تحديات 
هائلة مع االقتص�اد املتدهور والحالة 
املرتدية للخدمات العامة التي أصبحت 

عى وشك االنهيار.
وقد عين�ت “طالب�ان” بالفعل حكاما 
وق�ادة رشطة للمقاطع�ات واملناطق، 
وق�ال عبد الحن�ان حقان�ي العضو يف 
حركة طالبان، إن “اإلمارة اإلس�المية 
تنش�ط يف كل املحافظات. هناك حاكم 
يف كل محافظة بدأ العمل فعليا. وهناك 
حاك�م )مدي�ر( ل�كل منطق�ة وقائ�د 
رشط�ة يف كل محافظ�ة يعمل�ون من 

.”tolonews“ أجل الناس”، بحسب
ويف س�ياق اخ�ر قال�ت ق�وات أحم�د 
مس�عود، إن حرك�ة طالب�ان هاجمت 
بنجش�ري، لكن القوات املحلية صّدتها، 
م�ا أدى إىل مقت�ل العديد م�ن عنارص 
طالبان، واعتقال 19 مس�لحا آخرين، 

وفيم�ا أعلن قي�ادي يف طالبان فش�ل 
املحادثات بش�أن والية بنجشري، ودعا 
الس�كان إلقن�اع املقاوم�ة بالتفاوض 
للتوصل لس�الم، تدفقت حشود تسعى 
للفرار من أفغانستان عى حدود البالد 
واصطفت طواب�ري طويلة أمام البنوك 
يف كاب�ل، بعدما أصاب الف�راغ اإلداري 
الناتج عن س�يطرة حركة طالبان عى 
الب�الد املانح�ني األجانب بالح�رية إزاء 
كيفية التصدي ألزمة إنسانية تلوح يف 

األفق.
املواجه�ات بني ق�وات أحمد مس�عود 
وطالبان ه�ي األعنف منذ االنس�حاب 

األمريكي من أفغانستان.
يف  املقاوم�ة  جبه�ة  يف  عض�و  وكان 
بنجش�ري أعلن عن مقتل 7 من عنارص 
طالبان وإصابة آخرين بهجوم ش�نته 

الحركة.
جبه�ة  قائ�د  مس�عود،  أحم�د  وكان 
املقاوم�ة األفغانية املتمرك�زة يف والية 

بنجش�ري، قال إنه س�يوقف أنش�طته 
وينس�حب م�ن السياس�ة، إذا أقامت 
وضمن�ت  ش�املة  حكوم�ة  طالب�ان 

الحرية واملساواة بني املواطنني.
ويف حدي�ث ملجل�ة “فوري�ن بولي�ي” 
مس�عود  أوض�ح   ،Foreign Policy
أن�ه “إذا م�ا اعتزمت طالبان تقاس�م 
الس�لطة م�ع الجميع، وإقام�ة العدل 
ومن�ح املس�اواة والحري�ة للجميع يف 
أتراج�ع  أفغانس�تان، حينه�ا س�وف 

وأنسحب من السياسة”.
وتزامن�ا، ج�ّدد الرئي�س األمريكي جو 
باي�دن، ع�زم الوالي�ات املتح�دة ع�ى 
مواصل�ة دع�م الش�عب األفغاني عرب 

الدبلوماسية واملساعدات اإلنسانية.
وأض�اف باي�دن يف تغري�دة ل�ه ع�ى 
“تويرت” أن الواليات املتحدة، ستستمر 
األساس�ية  الحق�وق  ع�ن  الدف�اع  يف 
للش�عب األفغان�ي، وخاص�ة النس�اء 

والفتيات.

وش�ّدد بايدن ع�ى أن دوره هو الدفاع 
عن الوالي�ات املتحدة ض�د التهديدات، 
وأن أمن وس�المة بالده لن يتعززا، من 
خ�الل نرش آالف الجن�ود األمريكيني يف 

أفغانستان.
يف غضون ذلك تدفقت حش�ود تس�عى 
للفرار من أفغانستان عى حدود البالد 
واصطفت طواب�ري طويلة أمام البنوك 
يف كابل، األربع�اء، بعدما أصاب الفراغ 
اإلداري النات�ج ع�ن س�يطرة حرك�ة 
طالب�ان عى الب�الد املانح�ني األجانب 
بالح�رية إزاء كيفي�ة التص�دي ألزم�ة 

إنسانية تلوح يف األفق.
وانص�ب تركيز الحركة املتش�ددة عى 
البنوك واملستش�فيات  اس�تمرار عمل 
الحكومي�ة بعد اس�تكمال  واألجه�زة 
انس�حاب الق�وات األمريكي�ة، االثنني، 
الذي أنهى موجة إجالء كثيفة لألفغان 
الذي�ن تعاون�وا م�ع دول غربية خالل 

حرب استمرت 20 عاما.
وم�ع توقف عمل مط�ار كابل، تركزت 
الجه�ود الخاص�ة ملس�اعدة األفغ�ان 
الخائفني من انتقام طالبان عى ترتيب 
مم�رات آمنة ع�رب الح�دود الربية مع 
إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى.

وق�ال مس�ؤول باكس�تاني عند معرب 
تورخام الرئيي مع باكستان، الواقع 
إىل ال�رشق م�ن ممر خي�رب “عدد كبري 
من الناس ينتظرون فت�ح البوابة عى 

الجانب األفغاني”.
وذك�ر ش�هود أن اآلالف تجمعوا أيضا 
عند معرب إس�الم قلعة عى الحدود مع 

إيران.
وق�ال أفغان�ي ضمن مجموع�ة من 8 
أف�راد تمكن�ت من عب�ور الح�دود إىل 
إي�ران “ش�عرت أن الوجود ب�ني أفراد 
ق�وات األمن اإليرانية أصبح يبعث قدرا 
أكرب م�ن االرتي�اح يف نف�وس األفغان 

لدى دخولهم إي�ران باملقارنة بما كان 
يحدث يف املايض”.

وتم إجالء أكثر من 123 ألف أفغاني من 
كاب�ل عرب جرس جوي قادت�ه الواليات 
املتح�دة بع�د س�يطرة طالب�ان ع�ى 
العاصمة يف منتصف ش�هر أغسطس، 
لكن ما زال عرشات اآلالف من األفغان 

املعرضني للخطر داخل البالد.
وتق�در أملانيا وحده�ا أن هناك ما بني 
10 آالف و40 ألفا من األفغان العاملني 
لدى منظم�ات تنموية يف أفغانس�تان 
لهم الحق يف اإلجالء إىل أملانيا إذا شعروا 

بالخطر.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة الفرني جان 
إي�ف ل�و دري�ان إن طالب�ان تج�ري 
محادث�ات م�ع قط�ر وتركي�ا بش�أن 
إدارة املط�ار يف العاصمة، لكن األمر قد 
يس�تغرق أياما أو أسابيع لالنتهاء من 

تلك املفاوضات.
وح�ث مجل�س األم�ن التاب�ع لألم�م 
املتح�دة يف ق�رار ي�وم االثن�ني طالبان 
عى فت�ح ممر آمن للراغبني يف مغادرة 
الب�الد لكنه لم يرش إىل إنش�اء منطقة 
آمنة وهي خطوة تدعمها فرنسا ودول 

أخرى.
وأعلن�ت طالبان عن عف�و عن جميع 
الق�وات  الذي�ن عمل�وا م�ع  األفغ�ان 
األجنبي�ة أثن�اء الحرب الت�ي أطاحت 
بحكمها ع�ام 2001 لرفضها تس�ليم 
أس�امة بن الدن زعي�م تنظيم القاعدة 
بعد هجمات 11 س�بتمرب عى الواليات 

املتحدة.
ودعا زعم�اء طالبان األفغ�ان للعودة 
لبالدهم واملس�اعدة يف إع�ادة إعمارها 
ووع�دوا باح�رتام حقوق اإلنس�ان يف 
مس�عى، فيما يبدو، لرسم صورة أكثر 
الس�ابق  اعت�داال باملقارن�ة بنظامهم 
املع�روف بوحش�يته فيفرض تفس�ري 

متشدد للرشيعة اإلسالمية.
وكان�ت الحرك�ة ق�د قطع�ت عه�ودا 
مماثل�ة عندم�ا تول�ت الس�لطة ع�ام 
1996، لكنها أعدمت علنا رئيسا سابقا 
وحرمت النس�اء م�ن التعلي�م والعمل 
وفرضت عليهن قواعد متش�ددة فيما 
يتعلق بمالبسهن واتبعت نهجا عقابيا 

مع سكان كابل.
وقالت امرأة إنه�ا رأت مقاتيل طالبان 
يرضبون النساء بالعيص خارج بنك يف 

العاصمة األفغانية الثالثاء.
وقال�ت امل�رأة )22 عام�ا( التي طلبت 
عدم الكش�ف ع�ن هويته�ا خوفا عى 
سالمتها “هذه أول مرة أرى شيئا مثل 

هذا وشعرت بالفزع حقيقة”.
لم تش�كل طالبان حكوم�ة جديدة أو 
تكش�ف ع�ن كيفي�ة إدارة الب�الد عى 
عك�س م�ا ح�دث ع�ام 1996 عندما 
ش�كلت مجل�س قي�ادة خ�الل بض�ع 

ساعات من السيطرة عى العاصمة.
باكس�تان  خارجي�ة  وزي�ر  وق�ال 
املجاورة، الت�ي تربطها عالقات وثيقة 
م�ع طالب�ان، الثالث�اء، إن�ه يتوقع أن 
تش�كل أفغانستان “حكومة توافقية” 

يف غضون أيام.
ويف ظ�ل غياب حكوم�ة يف كابل أجرت 
بريطاني�ا والهند محادث�ات منفصلة 
م�ع ممثل�ني ع�ن طالب�ان يف الدوحة 
وس�ط مخاوف م�ن فرار م�ا يصل إىل 
نص�ف ملي�ون أفغان�ي م�ن بالده�م 

بحلول نهاية العام.
ستس�تخدم  إنه�ا  واش�نطن  وقال�ت 
نفوذه�ا الكب�ري، بم�ا يف ذل�ك قدرتها 
ع�ى دخول األس�واق العاملية، للضغط 
ع�ى طالب�ان يف إطار س�عيها إلخراج 
يف  املتبق�ني  وحلفائه�م  األمريكي�ني 
أفغانستان بعد انسحاب قوات الجيش 

األمريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئ�ة األنواء الجوية، امس األربعاء، 
حالة الطقس يف البالد خ�الل األيام املقبلة، 
فيما توقعت تذبذب بدرجات الحرارة خالل 

االيام املقبلة.
وذك�ر بي�ان للهيئة تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 
“الطق�س اليوم الخميس س�يكون صحواً، 
وال تغ�ريّ يف درجات الحرارة، فيما س�تكون 
الرياح ش�مالية - غربية خفيفة اىل معتدلة 
الرسع�ة )20-10( كم/س، وم�دى الرؤية 
)10-8( ك�م”، مش�رياً اىل أن “الطق�س يف 
يوم غد الجمعة س�يكون صحواً وسيش�هد 
يف  الح�رارة  بدرج�ات  طفيف�اً  انخفاض�اً 
املنطقت�ني الوس�طى والش�مالية، والرياح 
شمالية- غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
)20-10( ك�م/س، وم�دى الرؤي�ة )6-8( 
كم. أما املنطقة الجنوبية فسيكون الطقس 
صح�واً، ودرج�ات الح�رارة مقارب�ة لليوم 
السابق ، والرياح ستكون شمالية- غربية، 
 )10-20( الرسع�ة  معتدل�ة  اىل  خفيف�ة 

كم/س، ومدى الرؤية )10-8( كم”.
وأض�اف البي�ان أن “الطقس ليوم الس�بت 

س�يكون صحواً ودرجات الح�رارة مقاربة 
لليوم السابق، أما الرياح فستكون شمالية- 
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة )10-20( 

كم/س ،ومدى الرؤية )10-8( كم”.
ولف�ت اىل أن “طق�س ي�وم األح�د املقب�ل 
س�يكون صحواً والتغرّي يف درجات الحرارة 
باملنطق�ة الوس�طى، والري�اح يف االقس�ام 
الرشقية ستكون شمالية - غربية ،خفيفة 
ك�م/س   )10-20( الرسع�ة  معتدل�ة  اىل 
وتنش�ط خالل النهار اىل )40-30(كم/س 
ويف االقسام الغربية متغرية االتجاه، خفيفة 
الرؤي�ة  وم�دى  الرسعة)10-5(ك�م/س، 
)10-8( كم، أما املنطقة الشمالية فسيكون 
الطقس صحواً، وال تغرّي يف درجات الحرارة 
، والري�اح متغرية االتج�اه خفيفة الرسعة 
)10-5(ك�م/س، وم�دى الرؤي�ة )8-10( 
كم، فيما سيكون طقس املنطقة الجنوبية 
صحواً، وال تغرّي يف درجات الحرارة، والرياح 
اىل  - غربي�ة، خفيف�ة  س�تكون ش�مالية 
معتدلة الرسعة )20-10( كم/س وتنشط 
خالل النه�ار اىل )40-30(ك�م/س، ومدى 

الرؤية )10-8( كم”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
طالبت لجنة الرتبية النيابية، امس 
االربع�اء، وزارة الرتبي�ة بإنص�اف 
الطلبة الراس�بني يف الثالث املتوسط 
الظ�روف  واالخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار 
االس�تثنائية الصعب�ة، فيما اوصت 
الس�ماح لهم املش�اركة يف امتحان 

الدور الثاني.
وقال رئيس اللجنة، قيص اليارسي، 
يف ترصي�ح صحف�ي: ان “اللجن�ة، 
وبعد وصول العديد من املناش�دات 
إليه�ا م�ن ذوي الطلبة بع�د إعالن 
نتائج الثالث متوسط، فإنها تعتزم 
إرس�ال توصي�ات اىل وزارة الرتبية 
نس�عى م�ن خالله�ا اىل مس�اعدة 
الطلب�ة ممن ل�م يحالفهم الحظ يف 
تحقيق النجاح يف الدور االول ملرحلة 
الثالث متوسط”، مبينا ان “الوضع 
ال�ذي م�ر ب�ه الطلب�ة ه�و وض�ع 
اس�تثنائي يف ن�واٍح مختلف�ة، م�ن 
بينها الوضع الصحي واالقتصادي، 
اضافة اىل تجربة التعليم االلكرتوني 
الت�ي كان�ت تجربة جدي�دة عليهم 
وتس�ببت يف حالة إرباك لدى العديد 

من الطلبة”.

ان “التوصيات  الي�ارسي  واض�اف 
التي سيتم إرسالها تتضمن مطالبة 
الوزارة بالس�ماح للطلبة الراسبني 
جميع�ا املش�اركة يف امتحان الدور 
الثان�ي ومنحهم فرص�ة اخرى، او 
اضافة عرش درج�ات للطلبة وترك 

الخي�ار لل�وزارة يف اختي�ار ما تراه 
مناسبا دعما ألبنائنا الطلبة”.

م�ن جانبه، فق�د اكد النائ�ب، رعد 
الدهلك�ي، عى اهمي�ة منح الطلبة 
الراس�بني يف الثالث متوسط فرصة 
اخرى من خالل الدخول الشامل اىل 

امتحان الدور الثاني، عى اعتبار ان 
الظروف االس�تثنائية التي يعيشها 
الطلبة تحت�اج من الجميع الوقوف 
معه�م وتوفري اعى درج�ات الدعم 

لهم.
وقال الدهلكي، يف ترصيح صحفي: 

إن “العم�ل الرتب�وي أساس�ه بناء 
األجي�ال للمس�تقبل، بالت�ايل فإننا 
مطالب�ون جميع�ا بدع�م الطلب�ة 
للوصول اىل الهدف املنش�ود”، مبينا 
انه “وبعد اعالن نتائج طلبة الثالث 
متوسط فقد وصلت إلينا العديد من 
املناش�دات من عوائل الطلبة تدعو 
اىل انص�اف أبنائهم يف هذه الظروف 
الصعبة ومنحهم فرصة املش�اركة 

يف امتحان الدور الثاني”.
وأض�اف الدهلك�ي “لدين�ا القناعة 
الرتبي�ة  وزارة  باحت�واء  الكامل�ة 
لجمي�ع الطلبة، وحرصها الش�ديد 
عى عدم اضاعة العام الدرايس عى 
الكثري منهم، وتوف�ري كل املبادرات 
املمكنة لتحقي�ق النجاح لهم وعدم 
عليه�م”،  ال�درايس  الع�ام  ضي�اع 
مناقش�ة  “اهمي�ة  ع�ى  مش�ددا 
جميع الخي�ارات املمكن�ة من قبل 
الوزارة وبالتنسيق مع لجنة الرتبية 
الربملاني�ة للخ�روج بصيغ�ة تدعم 
الطلبة سواء من خالل أداء امتحان 
ال�دور الش�امل لجمي�ع الطلبة او 
ايجاد آلية اخرى لضمان مش�اركة 

العدد األكرب من الطلبة الراسبني”.

احلداد: املخطوطات قيمة تارخيية 
وثروة وطنية ينبغي احملافظة عليها 

األنواء: تذبذب يف درجات احلرارة 
خالل األيام املقبلة

ــط  ــماح لطلبة الثالث املتوس ــة النيابية توصي بالس الرتبي
الراسبني املشاركة يف امتحان الدور الثاني

بغداد/ الزوراء:
أنه�ت مجموع�ة أوب�ك+ اجتماعه�ا، ام�س 
األربع�اء، بإجماع عى إبقاء سياس�ة اإلنتاج 
عى حاله�ا، مع تحديد ي�وم 4 أكتوبر موعداً 
لالجتماع املقبل للمجموعة ملراجعة سياس�ة 

اإلنتاج بحسب بيان صادر عن “أوبك+”.
وأفاد بيان االجتماع الوزراي ل� أوبك+ بتأكيد 
دول املجموعة، عى خطة زيادة اإلنتاج بواقع 
400 أل�ف برميل يوميا كل ش�هر، مع تمديد 
مهلة التعويض للدول غري امللتزمة بمستويات 

اإلنتاج حتى نهاية ديسمرب.
وبحس�ب البي�ان، تق�دم الدول غ�ري امللتزمة 
خط�ط التعويض بح�د أقصاه 17 س�بتمرب، 
ع�ى أن يكون االجتماع املقب�ل للمجموعة يف 

يوم 4 أكتوبر.
تتوق�ع اللجن�ة الفني�ة املش�رتكة للتحال�ف 
أن تظ�ل س�وق النف�ط يف عجز حت�ى نهاية 
الع�ام الحايل عى األق�ل وأن تبقى املخزونات 

منخفضة نسبيا حتى مايو من العام املقبل.
كذل�ك عدلت اللجنة توقع�ات نمو الطلب عى 
النفط يف العام املقبل بزيادتها إىل أربعة فاصل 

اثنني مليون ب/ي من تقدير سابق عند ثالثة 
فاصل اثنني مليون ب/ي.

يأتي ذلك بعد أن قدم خرباء من اللجنة الفنية 
املش�رتكة ألوب�ك+ أح�دث تقري�ر ع�ن حال 
األس�واق خالل الفرتة املقبلة والذي يش�ري إىل 
عج�ز متوقع قدره 900 ألف برميل يوميا هذا 

العام.
من جان�ب آخر، قالت إدارة معلومات الطاقة 
األمريكية، امس األربعاء، إن مخزونات النفط 
الخ�ام يف الوالي�ات املتحدة هبطت األس�بوع 

املايض يف حني زادت مخزونات البنزين.
وتراجعت مخزونات الخام 7.2 مليون برميل 
يف األس�بوع املنتهي يف 27 أغس�طس /آب إىل 
425.4 ملي�ون برمي�ل، وه�و أدنى مس�توى 
له�ا من�ذ س�بتمرب /أيل�ول 2019، ومقارنة 
م�ع توقع�ات محلل�ني يف اس�تطالع لرويرتز 

النخفاض قدره 3.1 مليون برميل.
وأظه�رت بيانات إدارة معلوم�ات الطاقة أن 
مخزونات الخام يف مركز التس�ليم يف كاشينغ 
بوالي�ة أوكالهوم�ا ارتفع�ت 836 ألف برميل 

األسبوع املايض، بحسب “رويرتز”.

وتراج�ع اس�تهالك مص�ايف التكري�ر للخ�ام 
بمق�دار 134 أل�ف برمي�ل يومي�ا األس�بوع 
املايض. وهبطت معدالت تش�غيل املصايف 1.1 

نقطة مئوية.
وزادت مخزون�ات البنزي�ن األمريكية بمقدار 
1.3 مليون برميل األس�بوع املايض إىل 227.2 

ملي�ون برمي�ل بينم�ا كان م�ن املتوق�ع أن 
تنخفض 1.6 مليون برميل.

ص�ايف  إن  الطاق�ة  معلوم�ات  إدارة  وقال�ت 
واردات الوالي�ات املتحدة من الخام األس�بوع 
املايض تراجع بمقدار 45 ألف برميل يوميا إىل 

3.3 مليون برميل يوميا.

ــة اإلنتاج احلالية ومتدد مهلة التعويض  ــك بسياس أوبك+ تتمس
للدول غري امللتزمة
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بغداد/ الزوراء:

اكد نائب رئيس مجلس النواب، بش�ري خليل 

الحداد، ام�س االربعاء، أن املخطوطات قيمة 

تاريخية وثروة وطنية ينبغي املحافظة عليها 

وفهرستها وأرشفتها باألساليب الحديثة.

وذك�ر املكتب االعالمي للح�داد يف بيان تلقته 

“الزوراء”: ان “نائب رئي�س مجلس النواب، 

بش�ري خلي�ل الح��داد، اس�تقبل يف مكتب�ه 

الرس�مي ببغداد مدير ع�ام دار املخطوطات 

يف وزارة الثقافة  أحمد كريم علوان، وج�رى 

خ�الل اللق�اء، ال�ذي ح�رضه النائب بش�ار 

الكيك�ي عض�و لجن�ة الثقاف�ة والس�ياحة 

واآلثار النيابية، بحث الس�بل الكفيلة لتعزيز 

التعاون بني دار املخطوطات والجهات املعنية 

ألنه�ا ُتمّث�ل املص�ادر األّولية ل�إرث الثقايف 

ملعظ�م الحض�ارات وجم�ع املعلوم�ات ع�ن 

الش�عوب لفرتات زمنية، حي�ث هناك الكثري 

من املخطوط�ات التي ما زال�ت يف خط الي�د 

ولم ُتطبع حّتى اآلن بالرغم من تع�دد اللغات 

)العربي�ة، الرسيانية، الكوردية، الفارس�ية، 

وحتى العربية(”.

وذكر الحداد، بحسب البيان: أن “املخطوطات 

قيمة تاريخية وثروة وطنية ينبغي املحافظة 

باألس�اليب  وأرش�فتها  وفهرس�تها  عليه�ا 

الحديث�ة، ونب�ارك الجه�ود اإلنس�انية ل�دار 

املخطوط�ات ومواصل�ة العم�ل يف التحقيق 

والبح�ث والرتجم�ة”، مؤكدا أهمي�ة تفعيل 

قان�ون اآلث�ار وال�رتاث العراقي رق�م )55( 

لس�نة 2002، ومد ج�س�ور التعاون بني دار 

مخطوطات وزارة الثقافة يف إقليم كردستان 

الباحث�ني  م�ع  مش�رتكة  لق�اءات  وعق�د 

واألكاديمي�ني الك�ورد يف مج�ال التخص�ص 

ودع�م الجه�ود واملس�اعي الرامي�ة لتبن�ي 

املرشوع الوطني للحفاظ عى الرتاث يف عموم 

محافظات العراق.
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة قيامه�ا بضبط 
ُمتَّهَم�ِن اثن�ن؛ لقيامهم�ا بتجزئة قط�ع أراٍض 
وبيعها خالفاً للقانون يف محافظة نينوى، ُمبّي�نًة 

أنَّ ملكيَّ�ة تلك القطع تعود للدولة.
دائرة التحقيقات يف الهيئة أشارت إىل أنَّ فريق عمل 
ن من  ُمديريَّ�ة تحقيق نين�وى التابع للهيئ�ة تمكَّ
ضب�ط ُمتَّهمن اث�ن��ن؛ ل�ق�يامه�ما ب�تج�زئة 
األرايض التي ت�عود مل�كيَّ�ت�ه�ا إىل ُمديريَّة زراعة 

نينوى.
وبيَّن�ت الدائ�رة أنَّ املُتَّهم�ن املضبوط�ن بالجرم 
املش�هود أقدما عىل االس�تحواذ عىل هذه األرايض 
بالتع�اون مع ُمتَّهٍم آخر؛ لغرض بيعها للمواطنن 
، بقصد املنفعة الشخصيَّ�ة دون  دون سنٍد قانونيٍّ

أن ُتتََّخذ بحقهم اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة.
ة يف محافظة  وأضاف�ت الدائرة إنَّ الجهات املُختصَّ
نين�وى لم تتَّخذ أيَّة إجراءاٍت؛ ملن�ع املُتَّهمن الذين 

فوا بتلك األرايض بصورٍة ُمخالفٍة للقانون. ترصَّ
ونوَّهت بتنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ بالعمليَّة التي 
رٍة قضائيَّ��ٍة، وعرضه رفقة  َذت بن�اًء عىل ُمذكَّ ُنفِّ
ة  املُتَّهم�ن عىل ق�ايض محكمة التحقي�ق املُختصَّ
بقضايا النزاهة يف نينوى؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً 

ألحكام املادَّة )340( من قانون العقوبات.
وس�بق للهيئة أن أعلن�ت عن ضبطه�ا املئات من 
معام�الت تملي�ك قط�ع أراٍض يف نين�وى؛ لوجود 
مخالفاٍت ش�ابت عمليَّ�ة التوزي�ع، مبينة صدور 

ف« ب�� )844(  ق�رار »وض�ع إش�ارة عدم التَّ�رَصُّ
عقاراً بقيمة )85( مليار ديناٍر.

بينما أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة تنفيذ سلسلٍة 
م�ن عمليَّ�ات الضبط يف منف�ذ زرباطيَّة الحدودي 
�ة  وُمديريَّ�ة بلديَّ�ة الك�وت وف�رع الهيئ�ة العامَّ

للرضائب يف محافظة واسط.
دائرة التحقيق�ات يف الهيئة أفادت بأنَّ فريق عمل 
مكتب تحقيق واس�ط ال�ذي انتقل إىل مركز گمرك 
ن من ضبط )3( تصاريح  زرباطية الح�دودي تمكَّ
لٍة بالبضائع بش�كٍل  اراٍت ُمحمَّ گمرگيَّة و)3( س�يَّ
غري أص�ويلٍّ وُمخالٍف للقان�ون والتعليمات، وعدم 

إجراء الكش�ف الصحي�ح عىل حمولة الس�يَّارات، 
ُمبّي�نًة أنَّه تمَّ ضبط أصل محارض إعادة الكش�ف 
ع�ىل الس�يَّارات، وتكلي�ف ضاب�ط مرك�ز رشطة 
گمرك زرباطيَّة بالتحرُّز ع�ىل العجالت املضبوطة 

بعد هروب سائقيها.
وأش�ارت الدائرة إىل ضب�ط )4( ُمعامالٍت گمرگيٍَّة 
أخ�رى ُمنَج�زٍَة يف الگم�رك املدن�يِّ ال ُتوَج�ُد له�ا 
أيَّ�ة أوليَّاٍت يف س�جالت أو حاس�بة ش�عبة البحث 
والتح�رّي التابعة للمنفذ، الفت�ًة إىل أنَّ مدير املنفذ 

�د عدم علمه بخروجها من عدمه. أكَّ
إىل ذل�ك تمكن�ت م�الكات مكت�ب تحقي�ق الهيئة 

يف املحافظ�ة م�ن خ�الل عمليَّة أخ�رى من ضبط 
ة بمرشوع تطوير ش�ارع  أص�ل اإلضب�ارة الخاصَّ
حس�ينيَّة الزهراء يف ُمديريَّ�ة بلديَّة الكوت؛ لوجود 
رصف  ُمعامل�ة  يف  وماليَّ�ٍة  إداريَّ�ٍة  ُمخالف�اٍت 
مبل�غ)121,585,700( مليون ديناٍر لتجهيز مواد 
للمرشوع، ُمبّينًة أنَّ إجراءات الهيئة أدَّت إىل ايقاف 
رصف املبل�غ املذك�ور؛ لوج�ود ُمخالف�اٍت إداريٍَّة 

وماليَّ�ٍة رافقت العمل فيه. 
وبيَّ�ن�ت أن�ه ت�مَّ إدخ�ال امل�واد مخزني�اً، خالف�اً 
للتعليم�ات، فضالً عن عدم وجود عق�ٍد للتجهيز، 
وعدم قيام لجنة التنفيذ بمفاتحة وزارة الصناعة 
واملع�ادن ملعرف�ة فيم�ا اذا كان�ت املواد الت�ي تمَّ 

رشاؤها متوفرة لدى الوزارة. 
ويف عمليَّ�ٍة ثالث�ٍة، ت�مَّ ضب�ط إضبارت�ن ملُكلَّفن 
�ة للرضائب – فرع واس�ط لم يتم  يف الهيئ�ة العامَّ
إجراء التحاس�ب الرضيبيِّ فيهما منذ عام 2015، 

في الدائرة. بتواطؤ من أحد ُموظَّ
وت�مَّ تنظيم محارض ضبٍط أصوليَّ��ٍة يف العمليَّات 
َذت بناًء عىل ُمذك�راٍت قضائيَّ�ٍة وعرضها  الت�ي ُنفِّ
ع�ىل ق�ايض محكم�ة تحقي�ق الك�وت املُخت�صِّ 
بقضاي�ا النزاه�ة، ال�ذي ق�رَّر ع�رض األوليَّات يف 
القضيَّ��ة الثانية عىل ش�عبة التدقي�ق الخارجّي؛ 
ٍل باملخالفات  لغرض تدقيقها وربط تقري�ٍر ُمفصَّ
ين، وتوقيف املُتَّهم يف العمليَّة  وبيان أسماء املُقرصِّ
الثالث�ة وفق�اً ألح�كام امل�ادَّة )340( م�ن قانون 

العقوبات.

بغداد/ الزوراء:

ام�س  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 

األربع�اء، القبض ع�ىل مطلوبن 

باألعض�اء  واملتاج�رة  باالبت�زاز 

البرشية يف العاصمة بغداد.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 

»الزوراء« نسخة منه: أن “مفارز 

مديري�ة مكافحة اج�رام بغداد/ 

مكت�ب اج�رام حس�ينية املعامل 

تمكن�ت م�ن إلق�اء القبض عىل 

متهم ق�ام بابتزاز فتاة إلكرتونيا 

وتهديده�ا بن�رش صوره�ا ع�ىل 

االجتماع�ي  التواص�ل  موق�ع 

)فيس�بوك( ما لم تدفع له مبلغا 

من املال، ت�م نصب كمن محكم 

واتخ�اذ  املته�م  ع�ىل  والقب�ض 

بحق�ه  القانوني�ة  اإلج�راءات 

اصوليا”.

وأضاف�ت “إىل ذلك ألق�ت مفارز 

بالبرش  االتجار  مكافحة جرائ�م 

قس�م الرصاف�ة، القب�ض ع�ىل 

متهم لقيامه باملتاجرة باألعضاء 

البرشي�ة، حي�ث تب�ن أن عملية 

القبض تمت بعد توافر معلومات 

باملتاج�رة  املته�م  قي�ام  ع�ن 

باألعض�اء البرشية وبعد التحري 

وجمع املعلومات تم القبض عليه 

وتوقيفه وفق أح�كام املادة )6( 

من قانون االتج�ار بالبرش لينال 

جزاءه العادل”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة ان الع�راق يم�ر بنهاي�ة 

املوجة الوبائية الثالثة لجائحة كورونا.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، س�يف البدر، يف 
ترصي�ح متلفز تابعته »ال�زوراء« :«نمر بنهاية 
املوجة الوبائية الثالثة م�ع انخفاض اإلصابات 
لك�ن الوقت ما زال مبك�را للحديث عن الخالص 
من الفريوس الس�يما ان هناك دوال تعرضت اىل 

نكسات«.
وأضاف »قد تحدث طفرات وراثية أشد خطورة 
وموجات أخرى يف حال عدم االلتزام باإلجراءات 

الوقائية التي قد تؤدي اىل موجات أخرى«.
وتابع ان »اللقاح�ات توفر حصانة قوية وربما 
5% فقط من متلق�ي اللقاح معرضون لإلصابة 
بالف�ريوس وتك�ون إصابته�م بس�يطة ج�داً، 
وال يدخل�ون بس�ببها اىل املستش�فى« مؤك�دا 
»اس�تمرار ال�وزارة بفتح مناف�ذ جديدة ويف كل 

يوم عىل مستوى العراق«.
وأش�ار البدر اىل »اننا نستطيع تفادي أي موجة 
م�ن خالل االلتزام الجدي باإلج�راءات الوقائية، 
ولألس�ف لم يحصل هذا طيلة األش�هر املاضية 

عىل مستوى املؤسسات الحكومية أو غريها«.
وش�دد ع�ىل ان »ع�دم االلت�زام وع�دم تحقيق 
النس�بة املرج�وة من اللقاح ق�د تحدث موجات 
لطف�رات جينية تكون أش�د أول أقل خطورة، ال 

نعلم«.
وأك�د ان »مخت�ر الصحة املرك�زي بإمكانه ان 
يحدد التسلسل الجيني لفريوس كورونا او غريه 
م�ن الفريوس�ات ولم نعد بحاج�ة اىل املخترات 

املرجعية ملنظمة الصحة العاملية او غريها«.
م�ن جانب اخ�ر، أنه�ت وزارة الصح�ة وض�ع 
ف���ي  ال��ص��ح���ي  الضم�ان  هيكلي�ة 
ال��ب���الد وم��س���ائ��ل ال��ص��ن���دوق 

ال�ت�أس�ي�س�ي.
وك���ان م�ج�ل�س ال��ن��واب ق��د ص��وت 
ف���ي ال�ع��ام امل�ايض وع�ر م��دار ارب��ع 

جلس�ات عىل مواد ق��ان���ون ال��ض��م��ان 
ال��ص��ح���ي، ب��ع���د ان ش��ه�د خ��الل 
النقاش�ات  م�ن  الكث�ري  املاضي�ة  االع��وام 

والحوارات.
وق�ال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة، سيف 
ال��ب���در، يف ترصيح صحف�ي: إن »ق�ض�ي�ة 
امل�وظ�ف�ن،  االس��ت�ق�ط�اع م�ن روات���ب 
وامل�ؤس�س��ات املش�مولة بالضم�ان لم تفعل 

حتى اآلن«.
واك���د »ش���م��ول ج�م�ي��ع م�وظ�ف�ي 
ال�دول��ة ك��م��رح��ل���ة أول���ي����ة، إذ 
س�يكونون م�ل�زم��ن بالحصول ع�ىل بطاقة 
ض�م��ان صح�ي لقاء اس�تقطاع بس�يط من 
ال��ص��ن���دوق،  بحس�اب  ي�ودع  رواتبه�م، 
وبإم�كان اي ش��خ�ص م���ن غ�ري املوظفن 

ايضا ان يشمل بالقانون«.
ون�وه��ت ل�ج�ن�ة ال�ص�ح��ة ال�ن�ي�اب�ي�ة 
الضم�ان الصح�ي س�يكلف  ب��أان ق�ان��ون 
املوظف 1 % فقط من راتبه، مقابل حصوله عىل 
خدمات طبية من املؤسس�ات الخاصة ب� 10 % 

من قيمتها الحقيقية.
وب�ن البدر أن »ال�وزارة عق�دت مٔوخرا اجتماع 
الوطن�ي  الصح�ي  الضم�ان  هيئ�ة  مجل�س 
االول، ت��م خ�الل�ه االن�ت�ه��اء م�ن وض��ع 
هيكلية هيئ�ة ال�ض�م�ان م��ن ال�ن�ق�اب�ات 
وع��دد م��ن ال����وزارات، وت��أس���ي��س 
ص��ن��دوق ال��ض��م���ان ف��ي ب��غ��داد 
بأهميته  وال�ت�ع�ري�ف  وامل��ح��اف��ظ��ات، 

وال��ب��دء بتطبيقه كخطوة اساسية«.
وتش�مل اب��رز ف�ق�رات ال�ق�ان�ون تش�كيل 
هيئ�ة ل�ل�ض�م��ان ال�ص�ح��ي ب�رئ�اس��ة 
ممثل�ن  وع�ض�وي��ة  ال�ص�ح��ة  وزي����ر 
ع�ن ال��وزارات واالت�ح��ادات وال�ن�ق�اب�ات 

امل�ع�ن�ي�ة، ل�ك�ن ب�ع�د م��رور خمسة.
واوض��ح ال�ب�در أن »ال�ق�ان�ون سيمكن ك�ل 
ف�رد اعوام يمكن ملجلس الوزراء ربطها به م�ن 
ان ي�ك��ون ل�ه ض�م��ان ص�ح�ي ف�ي توفري 
األدوي��ة واملس�تلزمات والعالج�ات والخدمات 
الطبي�ة والصحي�ة، ويس�هم يف تطوي�ر النظام 

الصحي بالبلد وسد الثغرات املوجودة«.

بغداد/ الزوراء:

أك�د الوكيل الفن�ي املخول ب�إدارة وزارة البيئة، 

جاس�م الفالح�ي، ان الحكوم�ة عازم�ة ع�ىل 

متابعة امللفات البيئية كافة اهمها ملف االلغام 

واملقذوفات الحربية.

وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 

ان »الفالح�ي زار محافظة البرصة ملتابعة ملف 

األلغام وحس�مها بوقت قيايس لتأمن س�المة 

س�كانها ولتك�ون مدين�ة خالي�ة م�ن االلغام 

وتس�هيل عملية انجاز املشاريع والبنى التحتية 

املوجودة يف املدينة«.

واطلع الفالحي »عىل قضاء شط العرب لالطالع 

عىل اعمال تنفيذ انطالق مرشوع تطهري االرايض 

الزراعية فيه املم�ول دوليا من االتحاد االوروبي 

ب�إرشاف برنام�ج االم�م املتحدة إلزال�ة االلغام 

UNMAS بحض�ور مدي�ر ع�ام دائ�رة حماي�ة 

وتحس�ن البيئة وليد املوسوي ومدير عام دائرة 

شؤون االلغام ظافر محمود خلف ومدير املركز 

الجنوبي إلزالة االلغام نراس فاخر مطرود«.

وب�ن الفالحي ان »الهدف االس�ايس من الزيارة 

هو من أجل إعادة السكان املحلين اىل اراضيهم 

الزراعي�ة وازال�ة االلغ�ام واملقذوف�ات املنفلقة 

وغ�ري املنفلقة من املنطقة وخلق بيئة مناس�بة 

لالس�تقرار املجتمعي وتمكينهم من ممارس�ة 

الزراع�ة  الس�يما ان االرايض  خصب�ة وغني�ة 

بالتنوع الغذائي، كذلك مساعدة ضحايا االلغام 

واندماجه�م باملجتم�ع تحقيق اله�دف بإعالن 

املنطقة خالية من االلغام وعودة السكان والبدء 

بالنمو االقتصادي للمحافظة .

نفذت سلسلة عمليات ضبط يف دوائر ومنافذ حمافظة واسط

النزاهة تضبط متهمني بتجزئة قطع أراٍض وبيعها خالفاً للقانون يف نينوى

الداخلية تعلن اعتقاالت جديدة يف قضايا ابتزاز واجتار بالبشر 

الصحة: منر بنهاية املوجة الثالثة وال نستبعد حدوث طفرات جينية أخطر
وضـعت هيكلية الضمان الصحي ومسائل الصندوق التأسيسي

انطالق مشروع تطهري األراضي الزراعية لشط العرب من األلغام

بغداد/ الزوراء:

اعلنت هيأة النافذ الحدودية / منفذ مطار النجف الدويل، امس االربعاء، عن إتالف 

أدوية برشية مخالفة للضوابط .

وقال�ت الهيأة يف بيان ورد ل�� »الزوراء«: انه »بإرشاف مب�ارش من مديرية منفذ 

مط�ار النجف الدويل تم إتالف 190 كارتون أدوية برشية بوزن إجمايل بلغ 2916 

كغم«.

واضافت انه »تم إتالف األدوية كونها مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد ومىض 

ع�ىل وجودها يف مخ�ازن الكمارك م�دة زمنية طويلة وتش�كل خطرا عىل صحة 

وسالمة املواطنن«.

واش�ارت الهيأة اىل انه »ش�كلت لجنة مش�رتكة م�ن الدوائ�ر ذات العالقة وتمت 

عملية اإلتالف«.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت دائ�رة إصالح األح�داث التابعة 

ل�وزارة الع�دل، ام�س االربع�اء، ع�ن 

موقفها الش�هري الخاص بعدد املطلق 

رساحهم لشهر أب املايض.

وقال بي�ان صادر ع�ن ال�وزارة تلقت 

»الزوراء« نس�خة منه: إن العدد الكيل 

للمف�رج عنهم خ�الل الش�هر املايض 

بل�غ )74( حدث�ا، بينه�م )24( لع�دم 

ثب�وت األدلة، و)38( حدث�ا تخليه بعد 

قضائهم مدة املحكومية، باإلضافة إىل 

)12( إفراجا رشطيا لحس�ن سلوكهم 

التأهيلية حس�ب  الدورات  واجتيازهم 

البح�ث االجتماعي ومصادقة  توصية 

الجهات القضائية.

إص�الح  دائ�رة  ان  البي�ان:  وأض�اف 

اإلح�داث تتاب�ع بش�كل مس�تمر آلية 

إطالق ال�راح بعد انته�اء اإلجراءات 

القانونية حرصاً منها عىل إتمام العمل 

بالشكل األمثل.

بغداد/ الزوراء:
اجتمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، امس االربعاء، مع رئيس مجلس الخدمة العامة 
االتحادي محمود التميمي واعضاء املجلس ملناقشة ملف تعين املشمولن بأحكام املادة 

1 / خامسا من قانون تدرج ذوي املهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 املعدل.
وذك�ر بيان ملجل�س الخدمة االتح�ادي تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: ان اجتماع اليوم 
)أم�س( تمخض ع�ن االتفاق عىل اآلت�ي: اوال: اطالق اس�تمارة التوظيف للمش�مولن 
باح�كام امل�ادة اعاله يف موعد اقص�اه ي�وم 15/9/2021.. ثانيا: اعتماد نس�بة 15 % 
م�ن الدرجات الوظيفية املخصصة لتعين حملة الش�هادات العلي�ا عىل ان توافق وزارة 
املالية عىل تخصيص الدرجات والتخصيصات املالية الالزمة لهم.. ثالثا: اطالق 85 % من 
الدرج�ات الوظيفية لذوي املهن الصحية الس�اندة.. رابعا: تتوىل وزارة الصحة بالرعة 
املمكنة للفئة املذكورة يف الفقرة ثانيا تحديد التخصص العلمي املطلوب واملوقع الجغرايف 

ويف ضوء حاجة الوزارة.

إتالف أدوية بشرية خمالفة للضوابط 
يف مطار النجف

العدل: اإلفراج عن أكثر من )70( 
حدثا خالل آب املاضي

جملس اخلدمة يعلن موعدا نهائيا 
إلطالق استمارة التعيني

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن القي�ادي يف الحش�د العش�ائري، احم�د 
الع�زاوي، ام�س االربعاء، عن انط�الق عمليتن 
عسكريتن يف ان واحد شمال رشق ورشق دياىل.
وق�ال الع�زاوي يف ترصيح صحف�ي: ان” قوات 
امنية مشرتكة انطلقت من 3 محاور يف آن واحد 
لتعق�ب خاليا داعش يف عمليتن عس�كريتن يف 
قاطعي املخيسة)30كم ش�مال رشق بعقوبة( 

ورشوين) 45كم شمال رشق بعقوبة(”.
واضاف الع�زاوي ان” العمليت�ن تهدف لتعقب 
اكث�ر م�ن 10 اه�داف يف ان واح�د وتأتي ضمن 
اسرتاتيجية تامن األرياف ودرء مخاطر االرهاب 
عنها، والس�عي ملنع ح�دوث اي خروقات امنية 

مع قرب االنتخابات النيابية القادمة”.
وتش�هد دياىل تكرار ملسلس�ل الخروقات االمنية 

بن فرتة واخرى ما يؤدي اىل سقوط ضحايا”.

بغداد/ الزوراء:
االس�تخبارات  وكال�ة  أطاح�ت 
وزارة  يف  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 
الداخلي�ة بالناقل الرئيس لألس�لحة 
واالعتدة لداعش يف محافظتي كركوك 

وصالح الدين.
وذكر بيان لخلية االعالم األمني تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: ان مف�ارز 
الوكالة »تواصل عملياتها االستباقية 
ملالحقة العصابات اإلرهابية ومتابعة 
الخارج�ن عن القانون حيث تمكنت 
من الق�اء القبض عىل متهم مطلوب 
قضائي�ا وفق أحكام امل�ادة 4 ارهاب 
بمحافظ�ة كرك�وك، وبع�د التحقيق 

مع�ه اعرتف بأن�ه انتم�ى لعصابات 
داعش ع�ام 2014 وعمل مع املفارز 
االرهابي�ة والس�يطرات الس�تهداف 

منتسبي االجهزة االمنية«.
يف  املته�م  ش�ارك  »كم�ا  وأض�اف 
هجومن مع ارهابي�ن اخرين عىل 
القطعات املاس�كة ملصف�ى بيجي، 
وعمل ايض�ا ناقل رئيس لألس�لحة 
االرهابي�ة  املف�ارز  يف  واالعت�دة 
واوكاره�م داخ�ل محافظ�ة صالح 
الدي�ن، وعم�ل ايض�ا م�ع املف�ارز 
محافظ�ة  يف  املتواج�دة  االرهابي�ة 
كرك�وك، حيث تم اتخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحقه أصولياً«.

بغداد/ الزوراء:

أحبطت قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي، امس األربعاء، تعرضا نفذته مجموعة 

من الدواعش، حيث تمكن اللواء من قتل عدد منهم رشق تكريت.

وذك�ر بيان إلعالم الحش�د ان »القوة قتلت غالبية املجموع�ة التي نفذت التعرض 

قرب منطقة الفتحة ش�مال ناحية العل�م رشق تكريت، وقام اللواء بنرش مقاتليه 

يف املنطقة تحسبا ألي طارئ«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلية االعالم األمني، امس األربعاء، اإليقاع بقاتل بعد مطاردة يف البس�اتن 

يف منطقة الزعفرانية جنوب رشقي بغداد.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أنه »بناًء عىل معلومات قدمها 
أح�د املواطن�ن عن وج�ود جريمة قت�ل، عىل الفور تم تش�كيل فري�ق عمل أمني 
م�ن اللواء األول رشط�ة اتحادية، ووكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية، 
وبالتع�اون مع مرك�ز رشطة الزعفراني�ة، حيث تمكن الفريق م�ن إلقاء القبض 
عىل القاتل بعد مطاردته يف منطقة البس�اتن ضمن قاطع النهروان جنوب رشقي 

بغداد«.
وأش�ارت إىل انه »تم القبض عليه وتسليمه إىل الجهات املختصة لينال جزائه وفق 

القانون«.

بغداد/ الزوراء:

ألقت ق�وة أمنية القبض عىل عصاب�ة تروم بيع طفل 

مقابل 40 الف دوالر يف منطقة االعظمية ببغداد.

وذكر بي�ان لوزارة الداخلي�ة تلقت »الزوراء« نس�خة 

منه: ان »مفارز مكافحة اجرام بغداد/ قسم مكافحة 

جرائ�م االتجار بالب�رش الرصافة، عن وج�ود عصابة 

ضم�ن منطقة االعظمي�ة تروم بيع طف�ل مقابل 40 

ال�ف دوالر ومن ثم تهريب�ه إىل محافظة نينوى، حيث 

ت�م اس�تدراج املتهمن ع�ن طري�ق مواق�ع التواصل 

االجتماعي واالتفاق معه�م للبيع مع والده وتم جلبه 

من قبل زوجة ابيه مع أخيه«.

وبن انه »تم نصب كمن محكم باالش�رتاك مع جهاز 

املخاب�رات والقب�ض عىل املتهمن بالجرم املش�هود يف 

منطق�ة الوزيرية وهم يرومون بيع الطفل، وتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق املادة )6( 

من قانون مكافحة االتجار بالبرش«.

بدء عمليتني 
عسكريتني لتعقب 

داعش يف دياىل

اإلطاحة بالناقل الرئيس لألسلحة واألعتدة لداعش

احلشد يقتل عدداً من اإلرهابيني شرق تكريت

القبض على قاتل يف الزعفرانية

القبض على عصابة تروم 
بيع طفل يف األعظمية
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الزوراء/ كاظم تكليف:
استنفر مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية، 
محم�د حن�ون، اإلمكانات كافة إلنجاح مرشوع الس�لة 
الغذائية من خالل وض�ع آليات وخطط وبرامج جديدة، 
فض�ال عن االط�الع ع�ى أماك�ن العوائ�ل األكث�ر فقراً 
بالتنسيق مع الرقابة التجارية واملالية ملتابعة ايجاد آلية 
إليصال املواد اىل هذه العوائل، والسعي اىل إيصال الوجبات 
من مفردات الس�لة الغذائية بنوعية املواد، والتأكيد عى 

سالمتها وكفاءتها بما يليق بكرامة املواطن العراقي.
وأش�ار محمد حنون اىل: ان املواطن يعد املرآة العاكس�ة 
إلنجاح هذه الرشاكة. مؤكدا: ان العمل مستمر بمرشوع 
الس�لة الغذائية كون جمي�ع الجهات املعني�ة تعمل من 

اج�ل إنج�اح ه�ذا امل�رشوع. 
مبينا: ان العمل مس�تمر بالتنس�يق مع الكوادر اإلدارية 
واملالي�ة والفنية يف بغداد واملحافظ�ات لتجهيز مفردات 
الس�لة الغذائي�ة للمواطن�ن ع�ن طري�ق وكالء امل�واد 
التمويني�ة، إذ كان�ت هناك جوالت تفتيش�ية يومية من 
قبلنا وزي�ارات ميدانية اىل املجمع�ات املخزنية ومحالت 
ال�وكالء يف بغ�داد الذي�ن تم تجهيزه�م ملتابع�ة عملهم 
يف تجهي�ز املواطنن، كذل�ك كانت هناك جول�ة ميدانية 
تفتيش�ية اىل ع�دد من مح�الت وكالء امل�واد الغذائية يف 
بغداد لالطالع عى آلية التجهيز ملفردات الس�لة الغذائية، 
وت�م خالل الزيارة لقاء عدد من املواطنن يف عدة مناطق 
م�ن بغداد، وقدم املواطنون ش�كرهم وتقديرهم للس�يد 
املدي�ر العام ع�ى هذه الجهود املبذول�ة إليصال مفردات 
الس�لة الغذائية كاملة اىل مس�اكنهم. كم�ا أكدوا، خالل 

الزيارة، ان هذه املرة االوىل التي يزورهم مسؤول ويطرق 
الب�اب من الرشكة العامة لتجارة امل�واد الغذائية وزيارة 
مناطقه�م النائي�ة، مؤكدين ان هذه الزي�ارة تعد فرحة 
كبرية جدا لنا، وان تجهيز مفردات السلة الغذائية بشكل 
منتظ�م ومس�تقر يجعلنا مطمئن�ن بعد النج�اح الذي 

تحقق يف الوجبة األوىل.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة النفط ان الع�ام املقبل 
إنت�اج  يف  نوعي�ة  زي�ادة  سيش�هد 
املش�تقات النفطي�ة، مبين�ة اهمي�ة 
مرشوع مصف�اة كرب�الء النفطي يف 
توفري املنتجات النفطية عالية الجودة. 
وفيما كشفت حكومة كربالء املحلية 
موافق�ة وزارة الصناعة عى إنش�اء 
مدينة مختص�ة بالصناعات النفطية 
والبرتوكيميائية يف املحافظة، اشارت 
اىل وجود 570 مصنعا قيد التس�جيل 
س�يتم دعمه�ا مس�اهمة يف جه�ود 

تفعيل الصناعة الوطنية.
وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار 
خ�الل  االربع�اء،  ام�س  اس�ماعيل، 
افتتاح�ه مبن�ى ادارة مصفى كربالء 
يف بي�ان ورد “لل�زوراء”: ان “مصفاة 
كرب�الء تش�هد اآلن وضع اللمس�ات 
االخ�رية لالنته�اء م�ن انج�از ه�ذا 
امل�رشوع االنتاج�ي الحي�وي النوعي 
من حي�ث اعتم�اده ع�ى التكنلوجيا 
املتقدمة، ونوعي�ة املنتج منه”، مبينا 
انه “س�يتم تش�غيل املصف�اة مطلع 

العام القادم”.
وتاب�ع انه “يجري اآلن بدء التش�غيل 

التجريب�ي ملنظوم�ات تولي�د الطاقة 
الكهربائي�ة، وان عملي�ة ادخال بقية 

الوحدات االنتاجية تأتي تباعاً” . 
من جانبه، شدد وكيل الوزارة لشؤون 
التصفي�ة، حامد يون�س، عى حرص 
“الوزارة ع�ى االرساع بتطوير قطاع 
التصفي�ة يف الع�راق م�ن خ�الل بناء 

مصايف حديثة وادخال وحدات جديدة 
للمصايف الحالية”، مؤك�دا “ان العام 
املقبل سيش�هد زيادة نوعية يف انتاج 

املشتقات النفطية”.
واش�ار يونس اىل ان “مصفى كربالء 
بطاق�ة )140 أل�ف برمي�ل بالي�وم( 
ووف�ق  البيئي�ة  املعاي�ري  ويعتم�د 

املواصفات العاملية”.
يذك�ر ان مجل�س الوزراء أق�ر، يف )7 
كان�ون الثان�ي( 2014 ، احالة تنفيذ 
م�رشوع مصفى كربالء ع�ى ائتالف 
رشكات كورية بكلفة تزيد عن س�تة 
ملي�ارات دوالر، وبمدة تنفيذ تبلغ 54 

شهرا.

م�ن جان�ب اخ�ر، كش�فت حكوم�ة 
كرب�الء املحلي�ة، امس األربع�اء، عن 
موافق�ة وزارة الصناعة عى إنش�اء 
مدينة مختص�ة بالصناعات النفطية 
والبرتوكيميائية يف املحافظة، مشرية 
اىل وجود 570 مصنعا قيد التس�جيل 
س�يتم دعمه�ا مس�اهمة يف جه�ود 

تفعيل الصناعة الوطنية.
جاس�م  نصي�ف  املحاف�ظ،  وق�ال 
صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الخطاب�ي، 
واملع�ادن  الصناع�ة  “وزي�ر  إن 
واف�ق ع�ى إنش�اء مدين�ة صناعية 
س�تكون  املحافظ�ة،  يف  ك�رى 
النفطي�ة  بالصناع�ات  مختص�ة 

والبرتوكيميائية”.
واض�اف أن “املحافظ�ة اس�تحصلت 
املوافق�ات الخاص�ة بتش�ييد املدينة 
م�ن وزارات: الزراعة وامل�وارد املائية 
والس�ياحة واآلثار، لبناء املدينة التي 
ستكون عى مساحة تصل اىل خمسة 

آالف و300 دونم”.
واملدينة الصناعية يف كربالء س�تكون 
الرابع�ة م�ن نوعه�ا بع�د نظرياته�ا 
يف ذي ق�ار والب�رصة واالنب�ار ضمن 

محافظات وسط البالد وجنوبها.

النفط: العام املقبل سيشهد زيادة نوعية يف إنتاج املشتقات النفطية
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كربالء تعتزم إنشاء مدينة للصناعات النفطية والبرتوكيميائية

اتصاالت دبلوماسية لتوضيح الظروف املوجبة هلذا االحنسار

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الكهرباء، امس االربعاء، 
بس�بب  مي�كاواط   5500 خس�ارة 
انحس�ار الغاز اإليراني املورد ملحطات 

االنتاج يف البالد.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” 
نس�خة من�ه: ان�ه “يف ظ�ل مس�اعي 
واع�د  مل�ف  لخل�ق  الكهرب�اء  وزارة 
للطاقة الكهربائي�ة وتنويع مصادرها 
للمحافظ�ة ع�ى م�ا ت�م تحقيقه من 
انتاج هو االول من نوعه منذ تأسيسها، 
وتزامناً مع ايام ش�هر مح�رم الحرام 
وذكرى استشهاد االمام الحسن )عليه 
السالم(، واالس�تعدادات التامة للزيارة 
االربعيني�ة، تتعرض املنظومة الوطنية 
لتح�ٍد قديم متج�دد متمثالً بانحس�ار 
اطالقات الغ�از االيراني املورد ملحطات 
االنتاج يف املناطق الوس�طى والجنوبية 
من )٤٩( مليون م�رت مكعب يومياً اىل 
)٨( مليون مرت مكعب، االمر الذي ادى 

اىل تحدي�د احم�ال املنظوم�ة الوطنية 
وخسارة ما يقارب )٥٥٠٠( ميكاواط 

من الطاقة دون علم باالسباب”. 
وأضاف البيان: “إىل إن الوزارة وانطالقاً 
م�ن واجبها ومس�ؤوليتها امام الدولة 
واملواطنن اتخ�ذت إجراءاتها العاجلة 
املتضمن�ة التنس�يق العايل م�ع وزارة 
النف�ط لض�خ كمي�ات اضافي�ة م�ن 
الوقود البدي�ل ألجل تعويض ما فقدته 
املنظوم�ة من الغاز املورد والذي يمكن 

أن يؤثر عى إدامة زخم اإلنتاج”. 
عى صعي�د متصل، تج�ري االتصاالت 
الدبلوماسية مع وزارة الطاقة االيرانية 
وس�فارتها يف العاصمة بغداد لتوضيح 
الظ�روف املوجبة لهذا االنحس�ار امام 
الش�ارع العراقي لتتم معالجة املوقف 
من جانبنا قدر تعلق االمر بنا، وس�يتم 
إط�الع كل الجه�ات ذات العالقة بآخر 
التطورات انطالقاً من مبادئ الشفافية 

واملصداقية.

الكهرباء تعلن خسارة أكثر من 5 آالف ميكاواط بسبب الغاز اإليراني

املركزي لإلحصاء: تراجع اإلنتاج 
باملنشآت الصناعية الكبرية

اخلام العاملي ينتعش بعد خسائر 
إعصار “إيدا”

خام البصرة اخلفيف ينخفض 
والثقيل يرتفع

مبيعات مزاد العملة تسجل حنو 
223 مليون دوالر

ارتفاع معدل التوافد التجاري 
اإليراني عرب منفذ مندلي

هيئة الضرائب حتقق قفزة يف 
اإليرادات الشهرية

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن الجهاز املركزي لإلحصاء، امس االربعاء، عن انخفاض االنتاج يف املنش�آت 
الصناعية الكبرية لس�نة 2020.وق�ال الجهاز يف تقرير اطلع�ت عليه “الزوراء”: 
إن “قيمة االنتاج يف املنش�آت الصناعية الكبرية انخفضت لس�نة 2020 لتصل اىل 
6717 مليار دينار مقابل 7316 مليار دينار لسنة 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 
8.2 %”.وب�ن أن “االنخف�اض يعود إىل الرضر الذي س�ببته جائحة كورونا مما 
ادى اىل توقف املنشآت عن العمل لعدة اشهر”.واضاف ان “الخامات واملواد االولية 
واملستلزمات االخرى تأثرت هي االخرى بانخفاض االنتاج حيث بلغت 3476 مليار 
دينار باملقارنة مع 2019 والبالغة 3825 مليار دينار وبنسبة انخفاض بلغت 9.1 
%”.وتصدر مديرية االحصاء الصناعية التابعة لوزارة التخطيط مس�حا س�نويا 
للمعامل الحكومية واالهلية واملختلط العاملة يف هذا القطاع متضمنة احصاءات 

للصناعات االستخراجية )عدا النفط( والتحويلية .

رويرتز/ متابعة الزوراء
انتعش�ت أس�عار النفط، امس األربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي أمريكي 
تراجع مخزونات النفط الخام أكثر من املتوقع األس�بوع املايض، مستقرًا بعد 
الخس�ائر الليلية من تأثري إعصار إيدا عى مصايف التكرير األمريكية.وارتفعت 
األس�عار قب�ل اجتم�اع أوبك + يف الس�اعة 1500 بتوقي�ت غرينتش حيث من 
املتوق�ع أن تلتزم منظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك( وروس�يا وحلفاؤها 
بخطة إلضافة 400 ألف برميل يوميا كل ش�هر حتى ديس�مر/ كانون األول.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت لش�هر نوفمر/ ترشين الثاني 44 س�نًتا، 
أو ٪0.44، لتص�ل إىل 72.12 دوالًرا للرمي�ل بحل�ول الس�اعة 05:14 بتوقيت 
غرينت�ش، بينما بلغ�ت العقود اآلجلة لخام القياس األمريكي غرب تكس�اس 
الوسيط )WTI( لشهر أكتوبر / ترشين األول 68.97 دوالًرا للرميل ، بارتفاع 
47 س�نًتا أو ٪0.47.وجاء تقرير معهد البرتول األمريكي )API( ليوم الثالثاء 
ال�ذي أظهر انخفاًضا أكر من املتوقع يف مخزونات الخام األمريكية، مما دعم 
األس�عار حيث تراجعت مخزونات الخام األمريكية 4 مالين برميل لألس�بوع 
املنتهي.وم�ع ذلك ، من املتوقع أن تظل أس�عار الخام األمريكي تحت الضغط 
م�ع تعايف إنت�اج النفط والغاز البح�ري يف خليج املكس�يك تدريجًيا ، لكن من 
املرجح أن تس�تغرق عمليات املصايف وقًتا أطول للعودة إىل طبيعتها ، حس�بما 
ق�ال محللون.وقال�ت مص�ادر يف أوبك + إنه ع�ى الرغم من الع�ودة الرسيعة 
املتوقعة إلنتاج الخام األمريكي ، تتوقع أوبك + أن تعاني السوق من عجز عى 

األقل حتى نهاية 2021.

بغداد/ نينا:
 اك�د الخب�ري يف الش�أن االقتصادي، 
رع�د توي�ج، ان قمة بغ�داد للتعاون 
والرشاك�ة س�تنعكس ايجاب�ا ع�ى 
الوض�ع االقتص�ادي للع�راق والدول 

العربية .
للوكال�ة  ترصي�ح  يف  توي�ج  وق�ال 
الوطنية العراقية لألنباء )نينا(: ان “ 
قمة بغداد ستس�هم بتقريب وجهات 
النظ�ر لألطراف املختلف�ة يف املنطقة 
التي عانت منذ زمن بعيد من نزاعات 
ولف�رتة طويلة وليس�ت ذي جدوى، 
وق�د اض�اع ع�ى ش�عوب املنطق�ة 
ف�رص حقيقي�ة للتنمي�ة وانقط�اع 
حالة التواصل التاريخي وعدم التقاء 
املصال�ح االقتصادي�ة وع�دم اغتنام 
الفرص املش�رتكة، مما ب�دد الثروات 

وحال�ة مس�تمرة من التوت�ر، وبذلك 
فإن التقارب السيايس وازالة الجمود 
الس�يايس س�يكون مح�ركا إلقام�ة 
اع�الن تجم�ع اقتص�ادي مس�تقبيل 
واالس�تقرار  الس�الم  حال�ة  ي�ريس 
ش�بح  ع�ن  ويبعده�ا  املنطق�ة  يف 

الحروب”.
واش�ار اىل ان “القم�ة عمل�ت ع�ى 
دعم الع�راق اقتصاديا من قبل الدول 
املش�رتكة يف القمة ومن عى اراضيه 
ملواجه�ة داع�ش االرهابي�ة، حي�ث 
يقاتل العراق نيابة عن الجميع لدحره 
والقضاء عليه تماما وتعويض العراق 
م�ا اس�تنزفته داعش م�ن امكانات 

العراق املادية والبرشية”.
وتابع ان” القمة ستس�هم يف رفاهية 
مواطن�ي ش�عوب املنطق�ة وزي�ادة 

املالي�ة وتنوعه�ا واقامة  امل�ردودات 
تجم�ع اقتص�ادي جدي�د يك�ون من 
يف  االقتصادي�ة  التكت�الت  اق�وى 
العال�م والذي يمتل�ك أكثر من نصف 
احتياطي�ات العالم يف النف�ط والغاز 

ومجاورا لالتحاد االوربي”.

بغداد/ الزوراء
انخفض س�عر خام البرصة الخفي�ف، امس االربعاء، ليس�جل ثاني أعى 

سعر بعد الخام السعودي يف منظمة اوبك.
وانخفض خام البرصة املصدر آلسيا 0.20 دوالرا وبنسبة تغيري بلغ نسبته 
%0.27 ليصل اىل 72.75 دوالرا، فيما س�جل الخام البرصة الثقيل ارتفاعا 

بمقدار 0.97 دوالرا او ما يعادل %1.47 ليصل اىل 67.11 دوالرا.
وس�جل البرصة الخفيف ثاني اعى االس�عار يف منظمة اوبك، حيث سجل 
الخام العربي الس�عودي الخفي�ف 74.31 دوالراً للرميل، فيما بلغ س�عر 
مزيج إي�ران الثقيل 67.01 دوالرا، ومزيج مرب�ان اإلماراتي 71.58 دوالراً 
للرمي�ل، ومزي�ج س�هران الجزائ�ري71.32 دوالرا، يف حن س�جل بوني 
الخفيف النيجريي 70.63 دوالراً، وجرياسول االنغويل 71.4 دوالراً، والكويت 

الكويتي اىل 72.61 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيع�ات البنك املركزي العراقي، ام�س االربعاء، لتصل إىل 223 

مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريكي، انخفاضا يف مبيعاته بنسبة %6.3 لتصل إىل 223 مليوناً، و786 
الفا و534 دوالرا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الثالثاء، الذي بلغت املبيعات 

فيه 238 مليونا و930 الفا و627 دوالرا أمريكي.
وذهب�ت املش�رتيات البالغة 179 مليون�اً و546 الف�ا و 534 دوالرا لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عى شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 44 مليوناً و240 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار اىٕل أن 36 مرصف�ًا قامت بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج، 
و14 مرصف�ا لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة، إضاف�ة اىل مش�اركة 20 رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:

اكد مس�ؤول حكومي يف دياىل، ام�س األربعاء، ارتفاع معدل توافد القوافل 

التجاري�ة االيراني�ة عر منفذ منديل اىل نس�بة %50، فيما كش�ف مصدر 

اخ�ر عن “تراخي” االجراءات وعودة س�يطرة جه�ات متنفذة عى دخول 

البضائع االيرانية.

وق�ال مدير ناحية منديل وكال�ة، مازن الخزاع�ي، يف ترصيح صحفي: ان 

“معدل دخول وتوافد الشاحنات التجارية عر منفذ منديل من 50 اىل 100 

شاحنة يوميا”.

واض�اف ان “التب�ادل التج�اري انتعش بنس�بة كب�رية يف املنف�ذ مقارنة 

بالفرتات املاضية بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا”.

اىل ذلك، كشف مصدر عن “تراخي االجراءات والضوابط الكمركية املعمول 

بها منذ زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمنفذ العام املايض، التي 

فرضت اجراءات صارمة للسيطرة عى عمليات التهريب ودخول البضائع 

بشكل غري قانوني”.

واش�ار اىل “عودة جهات متنفذة للس�يطرة عى عمليات التبادل التجاري 

ودخ�ول البضائ�ع ع�ى الرغ�م م�ن خض�وع املنف�ذ للس�يطرة واملراقبة 

االمنية”.

يذك�ر ان منف�ذ منديل رشق�ي محافظة دي�اىل، الحدودي مع ايران، ش�هد 

خالل االسابيع املاضية صدامات بن جهات متنفذة دفعت الحكومة لفتح 

تحقيق شامل وفرض اجراءات صارمة ملنع تكرار أي خروق قانونية.

وبس�بب االجراءات الكمركية التي فرضتها الحكومة والس�لطات االمنية 

انخف�ض مع�دل دخول القواف�ل التجارية الوافدة من ايران بنس�ب 50% 

خالل العامن املايض والحايل، واتجهت اىل منافذ اقليم كردس�تان بس�بب 

التسهيالت الكمركية واالجراءات امليرسة.

بغداد/ الزوراء:
أكدت الهيئة العامة للرضائب، امس االربعاء، ان االيراد املايل النهائي لشهر 
آب 2021 ، بلغ ثالثة مئة وس�بعة وسبعن مليار وسبعمائة وستة مليون 

دينار.
وقال مدير عام الهيئة، س�امر الربيعي، يف بي�ان: إن “ايرادات الهيأة بدأت 
تتصاعد، بزيادة قدرها )5.162.000.000( فضال عن الشهر السابق الذي 

بلغ ايراده )212.0144.000.000( مليون دينار”.
واض�اف الربيع�ي ان “الرضائ�ب حققت ايرادات عالية قياس�ا باألش�هر 
الس�ابقة”، مش�رياً اىل أن “االيرادات املالية بدأت تتضاعف قياساً إليرادات 

سنة 2019 كاملة بلغت 3 تريليونات و100 مليار دينار”.
مبيناً انه عى الرغم من الظروف الحالية غري الطبيعية اس�تطاعت الهيئة 

ان تحقق زيادة يف ايراداتها عن السنة املاضية بنسبة عالية”.
وتاب�ع الربيعي “نبذل اقىص الجهود يف تعظيم االيرادات وتقليل االجراءات 

البريوقراطية سعياً لتنفيذ ما جاء يف الورقة البيضاء”.
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التجارة تضع آلية جديدة لتجهيز السلة الغذائية

خبري: قمة بغداد ستنعكس اجيابا على الوضع االقتصادي للعراق



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7556   Thu   2     Sep    2021العدد:   7556    الخميس     2    ايلول     2021

طارق وناطق وهادي يغيبون عن لقاء األسود 
أمام الشمشون اليوم

بغداد/ متابعة الزوراء
يغيب العبو املنتخب الوطني العراقي همام طارق وسعد ناطق وصفاء هادي عن مواجهة كوريا الجنوبية 
اليوم الخميس يف افتتاح املرحلة النهائية من التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022.وس�يغيب الالعبان 
طارق وناطق نتيجة تراكم البطاقات الصفراء حس�ب إش�عار االتحاد اآلس�يوي الذي أبلغ إدارة املنتخب 
فيما سيغيب الالعب صفاء هادي بسبب االصابة.ويفتتح املنتخب العراقي مبارياته يف التصفيات املؤهلة 
ل�كأس العالم 2022 بمالق�اة منتخب كوريا الجنوبية اليوم الخميس يف الس�اعة الثاني�ة ظهرا بتوقيت 
العاصمة بغداد وس�تقام املباراة يف س�تاد س�يئول، عىل أن يخوض مباراته الثانية يف الس�ابع من الشهر 

الجاري أمام منتخب إيران يف العاصمة القطرية الدوحة تحديدا يف استاد خليفة الدويل.

أصفر وأمحر

جراح نصار يبحث عن وطن والباراملبية تناشد رئيس الوزراء

سوكوب خيتار 25 العبا  ملباراتي األومليب أمام منتخب اإلمارات الوديتني

بغداد/ حسني عمار 
ق�ريّر الجه�از الفن�ي املح��يّ لفري�ق الرشطة بك�رة الق�دم تمديد فرتة 
املعس�كر الداخ� الذي يقيمه الفريق حالياً يف محافظة أربيل، ألس�بوع 
إض�ايف، كما ق�ريّر إضافة مباراة وديّية أخرى لرف�ع جاهزية الفريق قبل 
انط�الق املنافس�ة املحلية.وقال مدي�ر املكتب اإلعالمي لن�ادي الرشطة 
الريايض حس�ني الخرس�اني :” كان من املفرتض أن يس�تمر معس�كر 
أربي�ل ملدة عرشة أيام، لك�ن املالك التدريبي املح��يّ بقيادة احمد صالح 
ق�رر تمديده اىل أس�بوع إضايف لرف�ع جاهزية الفريق بالش�كل األمثل، 
واإلدارة من جانبها وافقت عىل طلب الجهاز الفني”، مبيناً، أن” الجهاز 
الفني قرر ايضاً إضافة مباراة تجريبية رابعة يف أربيل للوقوف عىل مدى 
جاهزييّة الالعبني من الناحية البدنية والفنية “.وأضاف الخرس�اني أن” 
�ة الالعبني وجهد الجه�از اإلداري والجهاز  االس�تعدادات متواصلة بهميّ
التدريبي املح� بقيادة احمد صالح وحس�ني عبد الواحد ومدرب اللياقة 
مازن عبد الس�تار من أج�ل تجهيز الفريق بالش�كل األمثل والدفاع عن 
ألوان القيثارة الخرضاء يف الدوري املمتاز “.وتابع الخرس�اني أن” إدارة 
الن�ادي اس�تحصلت تأش�رات الدخول للجه�از الفني امل�ري بقيادة 
مؤمن س�ليمان، وبقيت اجراءات بس�يطة تخ�ص الفحوصات الطبية، 
وم�ن املمكن تواجدهم خالل األيام القليلة املقبلة، باإلضافة اىل الالعبني 

املحرتفني.

إدارة الشرطة متدد معسكر أربيل 
وتؤمن تأشرية املصري سليمان  

طوكي�و / عم�ار طاه�ر موف�د االتح�اد 
العراقي للصحافة الرياضية

هشام السلمان- موفد اللجنة الباراملبية
عدسة/ احمد عريبي  

أكد البطل الباراملبي جراح نصار ان فرحة 
الش�عب العراق بإنجازه الباراملبي انس�ته 
كل معانات�ه الش�خصية مقدم�ا ش�كره 
اىل جمي�ع من أس�هم يف نجاحه وتكريمه 

وأشاد بإنجازه.
وق�ال نص�ار: إن غلته بع�د الحصول عىل 
الوس�ام الفيض يف طوكي�و بفعالية رمي 
الثق�ل ق�د زادت اىل 20 وس�اما ملون�ا يف 
الباراملبياد وبطوالت العالم واس�يا وغربي 
اس�يا، ش�اكرا جميع من أس�هم يف صنع 

إنجازاته وقدم له املساعدة.
الدول�ة اىل  وطال�ب نص�ار ب�أن تلتف�ت 
الرياضة واالرتقاء بها كونها تقدم الفرحة 
اىل الش�عب العراقي من خالل بناء املالعب 
واالهتم�ام برشيحة الرياضيني والس�يما 
ابطال الباراملبية ألنهم دائما عىل املوعد يف 

تحقيق اإلنجازات.
وطالب نصار العراقيني من قصار القامة 
االتج�اه اىل الرياض�ة واإلس�هام يف صنع 
اإلنجازات ورفع س�ارية العراق باملحافل 
يوج�د  ال  مضيف�ا:  الك�رى.  الرياضي�ة 
االهتم�ام به�ذه الرشيحة الت�ي تتقاىض 

رواتب ال تذكر.

وتاب�ع نص�ار: أن حل�م الرياضي�ني ه�و 
التأه�ل اىل الباراملبي�اد. مبين�ا: انه حصل 
عىل وس�ام فيض وتنافس م�ع رياضيني 

متوفرة لهم كل أسباب النجاح.
وزاد نص�ار: أن أمنيت�ه بالوق�ت الحارض 
ه�و الحصول ع�ىل س�كن يليق ب�ه فهو 
رب ارسة وم�ازال يعي�ش يف كنف والده يف 
مدينة البطحاء بمحافظة ذي قار. وقال: 
إن ال�دار وطن وان�ا حاليا ال املك س�قفا 

يؤويني أنا وعائلتي.

معاناة الباراملبية
واكد رئي�س اللجن�ة الباراملبي�ة الوطنية 
عقيل حميد: أن اإلنج�ازات التي يحققها 
ابطال اللجنة الباراملبي�ة لم تأت من فراغ 
ب�ل جاءت نتيج�ة جهود جب�ارة ومعاناة 
صعب�ة ومعوق�ات حقيقي�ة خافي�ة عن 

الجميع.
وقال حمي�د: إن رياضة ذوي االحتياجات 
الخاص�ة تتطلب بنى تحتي�ة بمواصفات 
خاص�ة وق�د طلبنا م�ن مجلس ال�وزراء 
بكتاب رس�مي ان نش�رتي أرض�ا بمبالغ 
ميزانيتنا التش�غيلية ونح�ن قادرون عىل 
تش�ييدها مثلم�ا فعلنا مع قاع�ة اللجنة 

الباراملبية.
وأض�اف حميد: ان ه�ذه الخطوة ال تكلف 
ميزاني�ة الدول�ة ش�يئا معين�ا وتلخصت 
مطالبنا بتحويل جنس األرض من زراعي 

اىل ريايض. موضحا: أن األرض هي أمالك 
خاصة سيتم تحويلها باسم الدولة.

واستدرك حميد: لكن لألسف يأتي الجواب 
من مجلس الوزراء بأن يتم التنس�يق مع 

الجه�ات ذات العالق�ة وهي امان�ة بغداد 
التي لن تجيبنا عن هذا املوضوع مطلقا.

وناشد حميد رئيس الوزراء ووزير الشباب 
والرياض�ة أن يتدرب أبط�ال الباراملبية يف 

منش�آت تابعة لهم لكي يتم البناء بشكل 
صحي�ح. موضحا: ان املالعب التي تتدرب 
عليها املنتخبات الوطنية غر صالحة من 

ناحية األرضية لالركاض والرمي.

بغداد/ الزوراء

اخت�اَر م�درب منتخبن�ا األوملب�ي لك�رة 

الق�دم )25( العب�اً لقائم�ة املنتخب التي 

االم�ارات  منتخ�ب  مبارات�ي  س�تخوض 

األوملب�ي الوديتني يومي الس�بت واالثنني 

من األسبوع املقبل. 

وأنهى منتخبنا األوملبي معسكره التدريبي 

يف تركي�ا والذي اس�تمر أحد ع�رش يوماً، 

وغادر مساء امس من مطار أسطنبول إىل 

اإلمارات لخوض مباراتني وديتني يف إمارة 

الفج�رة، تحض�راً لبطول�ة غرب آس�يا 

والتصفيات اآلس�يوية املؤهل�ة لنهائيات 

آسيا تحت 23 عاماً. 

وتض�ُم قائم�ُة األوملبي، التي س�تغادر إىل 

اإلم�ارات، )25( العباً، وهم كٌل من: عماد 

عيىس )زاخ�و( وحس�ن أحم�د )الكرخ( 

الس�ويدي(  )فالكين�ري  ن�ادر  وندي�م 

لحراس�ة املرمى، ومتني صالح )بروندبي 

الدنمارك�ي( ويوه�ان زيتون�ة )اتالنت�ي 

كري�م  الباق�ر  ومحم�د  املكس�يكي( 

)الديواني�ة( وعباس ي�اس )امليناء( وزيد 

تحس�ني )الطلبة(، وحس�ن رائد ومنتظر 

عبد األمر )القوة الجوية( ومنتظر محمد 

جر وأحم�د رستي�ب )ال�زوراء(، ووكاع 

رمضان وع� محس�ن )النف�ط( وصادق 

زامل وعم�ار غالب )الرشطة( ومصطفى 

وليد وحس�ن عبد الكريم )الكرخ( ومؤمل 

عب�د الرضا ورض�ا فاضل )أمان�ة بغداد( 

وأث�ر صالح )الصناعة(، وحس�ن صادق 

)الخريطي�ات القط�ري( وزي�دان إقب�ال 

عام�اً(   23 تح�ت  يونايت�د  )مانشس�رت 

وهران أحمد )ثون السويرسي( ويوسف 

زيتونة )ابولنيا األلباني(.

أدفوكات: حنُن بوضع جيد ولدي حتٍد لقيادة املنتخب العراقي إىل كأس العامل 
حوار فين هولندي – برتغالي على أرض  سيئول ..اليوم

بغداد/ صالح عبد املهدي 
أك�َد مدرُب منتخبنا الوطن�ي لكرة القدم، 
الهولندي ديك ادفوكات، أنه بانتظار تحٍد 
كبر لقيادة أس�ود الرافدين ملونديال قطر 

 .2022
وقاَل ادفوكات، يف املؤتمر الصحفي ملباراة 
كوريا الجنوبية اليوم  الخميس :” س�عيٌد 
بالع�ودة لهذا البلد الجميل وامللعب الرائع، 
ولكنني اآلن بمهم�ة مع املنتخب العراقي 
ونطمح للتأهل اىل كأس العالم، وهو تحٍد 

كبر يل”. 
وأض�اَف ادف�وكات : اعتق�د أن الفري�ق 
الك�وري تطوَر بش�كٍل جيٍد وك�رة القدم 
الس�نوات  يف  كث�راً  تط�ورت  كوري�ا  يف 
األخ�رة، لديهم فريٌق رائٌع بس�بب نوعية 
وإمكانيات الفريق، وبالرغم من ذلك لدينا 
ثق�ٌة يف فريقنا، وس�نقدُم مب�اراًة صعبًة 

أمام املنتخب الكوري. 
م�درب  ادف�وكات،  الهولن�دي  وأوض�َح 
منتخبنا الوطني: املش�كلُة الوحيدة لدينا 
هي ان انضمام بع�ض الالعبني للمنتخب 
او  أس�بوعان  لدين�ا  كان  متأخ�را،  كان 
ثالث�ة فقط م�ن أجل التحض�ر للمباراة، 
ولكنه أمٌر اعتي�ادي الن لدينا فريقاً جيداً 
ويعملون بجهٍد، والتحضر ملدة أسبوعني 
قصٌر ج�داً، لكن عندم�ا رأيتهم يتدربون 

ظهروا بشكٍل جيٍد جداً.
وختَم م�درب منتخبنا الوطن�ي حديثه يف 
املؤتمر الصحفي ملباراة اليوم: نحن فريٌق 
محرتٌف، لذلك نرغب يف لعب كرة قدم، وال 
نحب تضيي�َع الوقت، نحُن هن�ا لتحقيق 

نتيجٍة ايجابية.
وانه�ى منتخبن�ا الوطن�ي لك�رة الق�دم 
تحضرات�ه ملباراة كوري�ا الجنوبية اليوم  
الخمي�س بتم�ام الس�اعة الثاني�ة ظهراً 
بتوقيت العاصمة بغداد، يف افتتاح الجولة 
األوىل م�ن التصفي�ات اآلس�يوية النهائية 

املؤهلة ملونديال قطر 2022. 
وخاَض العب�و منتخبن�ا الوطني الحصة 
التدريبي�ة األخ�رة، ام�س األربع�اء، عىل 
استاد سيئول كأس العالم، امللعب الرسمي 

ملباراة اليوم. 

تفاؤل حذر
يدخل منتخبنا مباراة اليوم وس�ط تفاؤل 
حذر السيما انها املباراة االوىل تحت قيادة 
مدرب�ه الجدي�د دي�ك ادفوكات ال�ذي يعد  

اح�د رواد املدرس�ة التدريبي�ة الهولندي�ة 
املعروف�ني، وم�ع ذل�ك ف�إن الره�ان  بدأ 
يتصاعد  عىل  العودة بنتيجة مش�جعة  يف 
ض�وء التحاق املحرتفني املغيبني ابان عهد 
الس�لوفيني  كاتانيت�ش اىل جانب الفوائد 
املستخلصة من معسكري اسبانيا وتركيا  
وانعكاس�اتهما االيجابي�ة عىل انس�جام  
امل�درب والعبي�ه  قب�ل موقع�ة س�يئول 
االستهاللية. اما املنتخب الكوري الجنوبي 
فاس�تعان بالخ�رة الرتغالي�ة املتمثل�ة 
بامل�درب باول�و بنيتو ع�ام 2018 ليخلف 
زميل�ه االملان�ي ش�تيلكه ويض�م الفريق 
يف تش�كيلته عددا غر قلي�ل من العنارص 
والص�ني  الياب�ان  يف  الس�يما  املحرتف�ة 
املتح�دة،  والوالي�ات  واملاني�ا   وانجل�رتا 
ويتمي�ز  املنتخب بتعدد مصادر الخطر يف 

صفوف�ه  اىل درج�ة ان اهدافه  ال�  )12 ( 
يف اياب  تصفيات املرحلة الثانية  س�جلها 

عرشة العبني . 

 تأهل مستحق 
بل�غ منتخبن�ا املرحل�ة الحاس�مة  م�ن  
بع�د    2022 قط�ر  موندي�ال  تصفي�ات 
ان ج�اء ثاني�ا يف املجموع�ة الثالثة خلف 
املنتخ�ب االيران�ي جامع�ا 11 نقطة من 
س�ت مباريات  اثر فوزه  عىل هونغ كونغ 
0-2 و0-1  وتعادل�ه م�ع البحري�ن  1-1 
و0-0 وف�وزه عىل ايران 1-2 وخس�ارته 
1-0  بع�د  حذف فوزيه عىل كمبوديا 4-0  
و1-4 ، وتلك النتائج وضعته ضمن افضل 
الثواني االربعة يف املجموعات الثماني ، اما 
املنتخ�ب الك�وري الجنوب�ي فتأهل  بطال 
للمجموع�ة الثامن�ة التي انس�حب منها 

جاره الكوري الش�مايل وش�طبت نتائجه 
جامعا 16 نقطة من ست مباريات، حيث 
فاز ع�ىل تركمانس�تان  0-2 و0-5 وعىل 
رسي الن�كا 8 – 0 و 5 – 0 وتع�ادل م�ع 

لبنان 0 – 0 وفاز عليه 2 – 1 .

حمصلة رقمية 
التق�ى منتخبن�ا الوطني نظ�ره الكوري 
الجنوب�ي يف 22 مباراة س�ابقة جرت عىل 
الصعيدي�ن الرس�مي والودي ب�ني عامي 
1972 و2017  وضيفته�ا مالع�ب بغداد 
وس�يئول وبانكوك وطهران وس�نغافورة  
وكواالملبور والدوحة واس�رتاليا واالمارات  
وفيها مالت االرجحي�ة للمنتخب الكوري 
فائ�زا  يف س�بع   ال�ذي خ�رج  الجنوب�ي 
مباريات مقاب�ل اربع  ملنتخبنا مع انتهاء 
مبارات�ان  بينه�ا  بالتع�ادل  مب�اراة   11

حس�متهما ركالت الرتجي�ح م�ن عالم�ة 
الجزاء  لصالح منتخبنا الوطني، وس�جل 
العبون�ا 19 هدف�ا يف مرم�ى الشمش�ون 

مقابل 24 كرة  كورية دخلت مرمانا .

شريط املواجهات 
يف 7 اي�ار عام 1972 التقى املنتخبان ألول 
مرة يف مباراة تحديد املجموعات للنس�خة 
الخامس�ة م�ن بطول�ة كاس اس�يا التي 
ضيفتها بانك�وك وف�از منتخبنا بركالت 
الرتجي�ح م�ن عالم�ة الج�زاء  4 – 3 بعد 
انته�اء الوقت االص�� بالتعادل الس�لبي  
ونج�ح يف التنفيذ  ملنتخبن�ا دكلص عزيز 
ورياض نوري وع� كاظم واملرحوم احمد 

فتحي .
ويف 9 ايل�ول عام 1974 تع�ادل املنتخبان  
بهدف ملثله س�جله ملنتخبنا حازم جسام  

يف اطار منافسات دورة االلعاب االسيوية 
التي ضيفتها طهران .

ويف 28 تم�وز عام 1977 تعادل  املنتخبان  
بهدف ملثله س�جله ملنتخبناحس�ني سعيد  
 21 رق�م  النس�خة  منافس�ات  اط�ار  يف 
لبطول�ة  مردي�كا الت�ي تق�ام س�نويا يف 
ماليزي�ا وش�ارك فيه�ا الع�راق باملنتخب 

الثاني املطعم بنجوم املنتخب االول .
ويف 31 تم�وز ع�ام 1977 ف�از املنتخ�ب 
الكوري الجنوبي بهدف دون رد يف  املباراة 

النهائية لنسخة البطولة  اعاله  .
ويف 22 تم�وز ع�ام 1978 ف�از املنتخ�ب 
الكوري الجنوبي بهدف�ني دون مقابل  يف 
اطار منافس�ات النسخة رقم 22  لبطولة 

مرديكا .
ويف 28 تم�وز ع�ام 1978 ج�دد املنتخب 
الكوري الجنوبي تفوقه بالنتيجة نفسها  
املذك�ورة  للبطول�ة  النهائي�ة  املب�اراة   يف 

اعاله .
 ويف 13 ايلول عام 1981 تعادل املنتخبان 
بهدف ملثله سجله ملنتخبنا فيصل عزيز يف 
اطار منافسات النس�خة رقم 25 لبطولة 

مرديكا .

 ثالثية عراقية مشهودة 
ويف 7 اذار ع�ام 1982 حقق منتخبنا فوزا 
كبرا عىل نظ�ره الكوري الجنوبي قوامه 
ثالثة اهداف دون رد س�جلها  فالح حسن 
) 2( وحس�ني سعيد يف املباراة الودية التي 

ضيفتها بغداد .
ويف 10 اذار ع�ام 1982 تع�ادل املنتخبان  
بهدف ملثله س�جله ملنتخبنا حسني سعيد 
م�ن ركلة ج�زاء يف املباراة الودي�ة الثانية 

التي ضيفتها بغداد .
ويف 29 نيس�ان ع�ام 1984 ف�از منتخبنا 
بهدف دون رد حمل امضاء عدنان درجال 
يف التصفيات الحاس�مة املؤهل�ة الوملبياد 
لوس انجل�وس عندما كان يس�مح لدول 
املناس�بات  يف  املش�اركة  الثال�ث  العال�م 

االوملبية بمنتخباتها الوطنية  .
ف�از   1984 ع�ام  االول  ترشي�ن   18 ويف 
منتخبنا بثالثة اهداف دون مقابل سجلها 
حسني سعيد واملرحوم ناطق هاشم وع� 
حس�ني ضمن منافس�ات بطولة مرليون 

الدولية التي ضيفتها سنغافورة .
ف�از   1984 ع�ام  االول  ترشي�ن   28 ويف 
منتخبن�ا بهدف�ني مقاب�ل ه�دف واح�د 

سجلهما حسني سعيد ثم وميض منر يف 
الوق�ت االضايف للمب�اراة النهائية لبطولة 

مرليون الدولية آنفة الذكر .
ويف 15 حزي�ران عام 1985 ف�از املنتخب 
الك�وري الجنوبي بهدف�ني دون مقابل يف 
املباراة التي ضيفتها س�يئول ضمن الدور 
نصف النهائ�ي لبطولة الرئي�س الكوري 

الجنوبي .
ويف 15 شباط عام 1990 تعادل املنتخبان 
الت�ي  الودي�ة  املب�اراة  ب�دون اه�داف يف 

ضيفتها بغداد .

أنصاف احللول تتكرر
 ويف 25 نيسان عام 1993  تعادل املنتخبان 
بهدف ملثله سجله ملنتخبنا  احمد رايض يف 

املباراة  الودية التي ضيفتها سيئول .
ويف 28 نيسان عام 1993 تعادل  املنتخبان 
بهدفني لكل منهما سجلهما ملنتخبنا سعد 
عبد الحميد  واحمد رايض يف املباراة الودية 

االخرى  التي ضيفتها سيئول.
ويف 19 ترشي�ن االول ع�ام 1993  تع�ادل 
املنتخب�ان بهدف�ني لكل منهما س�جلهما 
ملنتخبن�ا لي�ث حس�ني وحبي�ب جعفر يف 
اط�ار املرحلة الحاس�مة لتصفيات كاس 

العالم التي ضيفتها الدوحة .
ويف 29 حزي�ران ع�ام 2007  فاز املنتخب 
الك�وري الجنوب�ي بثالث�ة اه�داف دون 
مقاب�ل  يف املب�اراة الودية الت�ي ضيفتها 

سيئول .
 ويف 25 تم�وز ع�ام 2007  ف�از منتخبنا 
بفارق ركالت الرتجي�ح من عالمة الجزاء 
4 – 3 بع�د انتهاء الوق�ت االص� للمباراة 
التي جرت يف الدور نصف النهائي لبطولة 
كاس اس�يا  بالتع�ادل الس�لبي، وس�جل 
ملنتخبن�ا  ه�وار م�ال محمد وق�ي منر  

وحيدر عبد االمر واحمد مناجد .
 ويف  28 اذار ع�ام 2009  ف�از املنتخ�ب 
الك�وري الجنوب�ي بهدف�ني مقابل هدف 
واح�د  ج�اء بن�ران صديق�ة  يف املب�اراة 

الودية التي ضيفتها سيئول .
ويف 26 كان�ون الثان�ي ع�ام 2015 ف�از 
املنتخ�ب الك�وري الجنوب�ي بهدفني دون 
مقاب�ل  يف ال�دور نصف النهائ�ي  لبطولة 

كاس اسيا التي جرت يف اسرتاليا . 
ويف 7 حزيران عام 2017 تعادل املنتخبان 
م�ن دون اه�داف يف املب�اراة الودي�ة التي 

جرت  يف االمارات .

إعالمنا الرياضي
 ادارة ن�ادي الدف�اع املدن�ي الري�ايض اخت�ارت 
الزمي�ل س�اجد س�ليم، عض�و الهيئ�ة العامة 
لالتح�اد العراقي للصحاف�ة الرياضية، عضوا 
يف املكت�ب االعالمي للن�ادي، امنياتنا الصادقة 
للعزيز سليم بالتوفيق والنجاح يف مهمته املهنية 

الجديدة. 
 ***************

الف مب�ارك نقولها للزميل العزي�ز نبيل الزبيدي، 
املحرر يف صحيفة الصباح، بعدما اجتاز الس�نة 
التحضري�ة االوىل يف دراس�ة املاجس�تر بكلية 
االع�الم /قس�م الصحاف�ة يف جامع�ة الجنان 

بجمهوري�ة لبن�ان العربي�ة وبدرج�ة جيد جدا، 
امنياتن�ا الصادق�ة للخل�وق الزبي�دي بني�ل درجة 

املاجستر ومواصلة النجاحات يف مسرته املهنية.
 ************

الزمي�ل االعالمي هش�ام ع� قرر خ�وض تجربة 
جدي�دة بعدم�ا ق�رر االنضم�ام اىل فري�ق عمل 
برنام�ج )مالع�ب( ال�ذي يقدم�ه الزمي�ل نور 
نزار من عىل شاش�ة قناة )التغير( الفضائية، 
كل التوفي�ق والنج�اح للخل�وق ع�� يف مهمته 

الجديدة.



األربعاء  أمس  القدم  لكرة  األول  اإلسباني  املنتخب  أكمل 
إىل  السفر  قبل  مدريد  يف  واألخرية  الثانية  املران  جلسة 
صدارة  عىل  املنافسة  يف  مهمة  مباراة  لخوض  السويد 

مجموعته يف التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022.
إينيجو  األربعاء  أمس  للماتادور  الجماعي  املران  إىل  وعاد 
مارتينيز وراؤول ألبيول وميكيل مريينو، رغم أن األخري شارك 

بشكل جزئي فقط يف بداية التدريبات.
وبدأ الالعبون الثالثة املران خالل األسبوع الجاري 
الجلسة  عن  وغابوا  زمالئهم،  عن  بعيدا 
كان  وكما  املايض،  اإلثنني  املسائية 
الفني،  الجهاز  قبل  من  متوقعا 
العمل  ديناميكيات  إىل  عادوا 

الجماعي أول أمس الثالثاء.
مارتينيز  أنيجو  وأظهر 
وراؤول ألبيول للمدرب لويس 
يف  أنهما  مارتينيز  إنريكي 
وضع يسمح لهما باللعب يف 
الخميس  اليوم  الدفاع  قلب 
املدرب  قرر  إذا  السويد،  يف 
أحدهما  عىل  االعتماد 
باو  غياب  لتعويض 
قسطا  أخد  الذي  توريس 

طوكيو. وأوملبياد  أوروبا  أمم  بطولة  يف  شارك  بعدما  الراحة  من 
وأدت اآلالم التي تعرض لها ميكيل مريينو ووصل بها إىل املعسكر، 
إىل قيامه بعمل جزئي مع املجموعة، حسبما أفادت مصادر من 
االتحاد.وشارك العب وسط ريال سوسيداد مع زمالئه يف املنتخب 
عمله  خطة  ذلك  بعد  تابع  ثم  املران،  من  كثافة  األقل  الجزء  يف 
الفردية.وخلف األبواب املغلقة، بدأ لويس إنريكي يف تدرب العبيه 
عىل الجوانب التكتيكية بهدف تعزيز أداء »ال روخا« أمام السويد، 
عىل أساس التعادل السلبي يف املواجهة األخرية مع نفس الفريق يف 
يونيو/حزيران املايض يف املواجهة األوىل للمنتخبني يف بطولة أمم 
أوروبا )يورو 2020(.ويتجه منتخب إسبانيا إىل مطار ستوكهولم 
أمس األربعاء، وسيجري آخر حصة تدريبية له مساء نفس اليوم 

عىل ملعب فريندز أرينا، الذي سيحتضن اللقاء.

مرمى  حارس  نوير  مانويل  غاب 
وقائد املنتخب األملاني عن تدريبات 
الثالثاء،  أمس  أول  مجددا  املنتخب 
أمام  املقررة  املباراة  قبل  وذلك 
ضمن  الخميس  اليوم  ليشتنشتاين 
كأس  نهائيات  إىل  املؤهلة  التصفيات 
العالم 2022 املقررة يف قطر.وكان نوير 
الكاحل  يف  إلصابة  تعرض  قد  عاما«   35«
خالل مواجهة بايرن ميونيخ أمام بوروسيا 
األملاني  السوبر  كأس  مباراة  يف  دورتموند 
يف  بعدها  شارك  لكنه  آب،  أغسطس/   17 يف 
املباراة التي فاز فيها بايرن عىل هريتا برلني 
األملاني  الدوري  يف  املايض  السبت  يوم   0-5
بشأن  بعد  الصورة  تتضح  )بوندسليجا(.ولم 
املقررة  املباراة  يف  للمشاركة  نوير  جاهزية 
للمنتخب  األوىل  وهي  الخميس،  اليوم  مساء 
الجديد هانز فليك. األملاني تحت قيادة مدربه 

وتحتل أملانيا املركز الثالث يف املجموعة العارشة 
خالل  حصدتها  نقاط   6 برصيد  بالتصفيات، 
حيث  املجموعة،  مباريات  من  جوالت   3 أول 
هزيمة  تلقت  ثم  ورومانيا  أيسلندا  عىل  فازت 

مواجهة  1-2.وبعد  الشمالية  مقدونيا  أمام  مفاجئة 
ليشتنشتاين، يستضيف املنتخب األملاني نظريه األرميني 
يوم األحد املقبل قبل أن يحل ضيفا عىل منتخب أيسلندا 
يوم األربعاء من األسبوع املقبل.وخضع الحارسان بريند 
الالعبني  جميع  جانب  إىل  للتدريبات  تراب  وكيفن  لينو 

الـ25 اآلخرين باملنتخب األملاني.

                         

خرج دومينيك كالفرت ليوين من قائمة املنتخب اإلنجليزي خالل 
مشواره يف التصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال قطر 2022 بعد 
تعرضه إلصابة يف الفخذ.وتعرض كالفرت ليوين لإلصابة خالل 
املبـاراة التـي تغلب فيها فريـق إيفرتون عىل مضيفـه برايتون 
بهدفني دون رد األحد املايض بالدوري اإلنجليزي املمتاز.وخضع 
املهاجم البالغ من العمر 24 عاما للكشف الطبي االثنني الفائت 
وتبني عدم قدرته عىل االنضمام ملنتخب بالده.ولم يوجه جاريث 
سـاوثجيت املدير الفني إلنجلـرا الدعوة لالعب بديـل، وبالتايل 
سـيخوض املواجهات الثالث بتصفيات املونديـال بقائمة تضم 
24 العبا.ويلتقي املنتخب اإلنجليزي نظريه املجري يف بودابست 
اليوم الخميس وبعدها بـ 3 أيام يواجه أندورا عىل ستاد ويمبيل 
قبـل أن يخـرج ملالقاة بولندا يـوم األربعاء املقبل من األسـبوع 
املقبل.ويتصـدر منتخب إنجلـرا املجموعة التاسـعة برصيد 9 

نقاط من ثالثة انتصارات متتالية.

أعلن برشلونة يف بيان رسمي أنه توصل 
دي  لوك  الهولندي  مع  للتعاقد  التفاق 
يونج مهاجم إشبيلية عىل سبيل اإلعارة 
بند يسمح  ملدة موسم واحد مع وجود 

بضمه بشكل نهائي.
وسيصل دي يونج )31 عاما( إىل كامب 
إشبيلية  يف  موسمني  قىض  بعدما  نو 
الدوري  لقب  لحصد  ناديه  قاد  حيث 
األوروبي 2020 وسجل عرشة أهداف يف 

69 مباراة بالدوري اإلسباني.
يف  الصفقة  إتمام  حول  شكوك  وثارت 
ظل عدم إعالنها من الناديني قبل حلول 
االنتقاالت،  فرة  ونهاية  الليل  منتصف 
لكن رابطة الدوري اإلسباني أكدت أنها 
الوقت  يف  املطلوبة  الوثائق  عىل  حصلت 

السليم.
وتأتي هذه الصفقة بعدما كان برشلونة 
لالنتقاالت  األخري  اليوم  يف  مشغوال 
توتنهام  إىل  رويال  إيمرسون  برحيل 
سبيتسيا  إىل  ماناي  وري  هوتسبري 
شبورت  بال  رازن  إىل  موريبا  وإيالش 
اليبزيج مع إعارة أنطوان جريزمان إىل 

أتلتيكو مدريد.
املهاجم  قيد  أيضا  برشلونة  وأعلن 
سريجيو أجويرو يف الفريق األول بعدما 
وافق جوردي ألبا وسريجيو بوسكيتس 
املوسم  هذا  راتبيهما  تخفيض  عىل 
وتأجيل املستحقات إىل األعوام املقبلة يف 

عقديهما.

غريزمان اىل أتلتيكو
ـ انتقل املهاجم الدويل الفرنيس أنطوان 
سبيل  عىل  مدريد  أتلتيكو  إىل  غريزمان 

اإلعارة قادماً من برشلونة.
عودته  الفرنيس  الدويل  يسّجل  وبذلك 
تقّمص  أن  بعد  للـ«كولشونريوس« 

ألوانه من 2014 وحّتى 2019.

ساؤول ينضّم إىل تشيلسي
ـ انتقل متوسط امليدان الدويل اإلسباني 
سبيل  عىل  تشيليس  إىل  نيغيز  ساوول 

اإلعارة قادماً من أتلتيكو مدريد.
من  عاماً(   26( اإلسباني  النجم  ويعّد 
الكرة  يف  امليدان  متوسطي  أبرز  بني 
من  للعديد  هدفاً  جعله  مما  األوروبية 

األندية العريقة.
سان جريمان يتعاقد مع مينديش

ـ تعاقد باريس سان جريمان مع املدافع 
سبيل  عىل  مينديش  نونو  الربتغايل 

اإلعارة قادماً من سبورتينغ لشبونة.
العمر  من  يبلغ  الذي  الربتغايل  ويشغل 

19 عاماً مركز الظهري األيرس.

توتنهام يضّم الربازيلي إميرسون 

الربازييل  اإلنكليزي،  توتنهام  ضّم  ـ 
بعقد  صفوفه  إىل  رويال،  إيمرسون 
برشلونة  من  قادماً   2026 حّتى  يمتد 

اإلسباني.
الظهري  مركز  الربازييل  الدويل  ويشغل 

األيمن.
وخاض إيمرسون )22 عاماً( 3 مباريات 
بجميع  برشلونة  مع  املوسم  هذا 

املسابقات دون تسجيل أي هدف.
مع  دولية  مباريات   4 لعب  كما 

»السيليساو«.

اليبزيغ يفوز خبدمات موريبا
ـ أعلن اليبزيغ املنافس يف دوري الدرجة 
العب  ضم  القدم  لكرة  األملاني  األوىل 
بعقد  موريبا  إيالش  برشلونة  وسط 

لخمس سنوات.
 16 الصفقة  قيمة  إن  برشلونة  وقال 
مليون   22 إىل  ترتفع  وقد  يورو  مليون 
باإلضافة  يورو )25.98 مليون دوالر(، 
الالعب  بيع  قيمة  من  باملئة  عرشة  إىل 

مستقبال.
الفريق  إىل  عاما(   18( موريبا  وترقى 
نهاية  قرب  الكاتالوني  النادي  يف  األول 
مباراة   14 يف  وشارك  املايض،  املوسم 
املدرب  فريق  مع  اإلسباني  الدوري  يف 

رونالد كومان.
نادي  »يود  بيان:  يف  برشلونة  وقال 
علنا  موريبا  إيالش  يشكر  أن  برشلونة 
كل  له  ويتمنى  وتفانيه  التزامه  عىل 

التوفيق يف املستقبل«.
عىل  كاتالونيا  يف  كبرية  اآلمال  وكانت 
الماسيا  أكاديمية  خريج  موريبا 

الشهرية يف النادي.
لكن بعد انهيار محادثات تجديد عقده 

املقرر أن ينتهي يف نهاية املوسم الحايل، 
وتعرض  الحسابات  من  موريبا  خرج 
كومان  املدرب  من  علنية  النتقادات 
بسبب  البورتا  خوان  النادي  ورئيس 

سلوكه يف األسابيع األخرية.

بالدي يعّزز صفوف كالياري
مع  تعاقده  اإليطايل  كالياري  أعلن 
بالدي قادماً من موناكو  السنغايل كيتا 

الفرنيس.
وخاض املهاجم السنغايل )26 عاماً( 59 
خاللها  سّجل  اإلمارة  فريق  مع  مباراة 

16 هدفاً.

أرسنال يعّزز صفوفه بالياباني تومياسو
ـ أعلن نادي أرسنال اإلنكليزي تعاقده 
اإليطايل  بولونيا  مدافع  مع  الرسمي 

تاكيهريو تومياسو )22 عاماً(.
الدويل  الالعب  عىل  »الغانرز«  ويعّول 
الياباني )23 مباراة دولية( للمساهمة 
من  يشكو  الذي  الدفاع  خط  ترميم  يف 

مشاكل كبرية.
الدوري  املركز األخري يف  أرسنال  ويحتل 
ثالث  بعد  نقاط  دون  املمتاز  اإلنكليزي 
أهداف   9 شباكه  استقبلت  إذ  مراحل 

كاملة دون أن يسّجل أي هدف.

أرسنال يعري بيلرين إىل ريال بيتيس
تعاقده  اإلسباني  بيتيس  ريال  أعلن  ـ 
مع إيكتور بيريين عىل سبيل اإلعارة من 

أرسنال اإلنكليزي.
من  لالستفادة  بيتيس  ريال  ويسعى 
 26( اإلسباني  الدويل  املدافع  خربة 

عاماً(.

عدلي حيّط الرحال يف ميالن
ـ أعلن ميالن اإليطايل تعاقده مع ياسني 

عديل من نادي بوردو بعقد دائم. ياسني 
 30 حتى  الروسونريي  مع  عقًدا  وّقع 

يونيو 2026.
عىل  الفرنيس  النادي  يف  سيبقى  الالعب 

سبيل اإلعارة ملدة عام واحد.

إدوارد إىل كريستال باالس
ـ كريستال باالس اإلنكليزي يتعاقد مع 
إليه  قادما  عاماً(   23( إدوارد  أودسون 
من سلتيك االسكتلندي يف صفقة مدتها 

أربع سنوات.

ايفرتون يضم اهلداف التارخيي 
لفنزويال

املهاجم  مع  إيفرتون  نادي  تعاقد  ـ 
التاريخي  الهداف  روندون،  سالومون 
ملوسمني،  يمتد  بعقد  فنزويال،  ملنتخب 
فرتني  بعد  الربيمريليج  إىل  بذلك  ليعود 
مع وست بروميتش ألبيون )16/2015 
يونايتد  ونيوكاسل   )18/2017 وحتى 

 )19/2018(.
املسابقة  إىل  سالومون  يعود  وبهذا 
سجل  حيث  قبل،  من  فيها  تألق  التي 
 17 وصنع  هدفا   40 بالربيمريليج 
يف  العب  أفضل  جائزة  عىل  وحصل 
موسم  يونايتد  نيوكاسل  مع  املوسم 
مع  مغامرته  أنهى  بعدما   ،19/2018
أيضا  كان  حيث  الصيني،  داليان  نادي 

أحد كبار النجوم يف البطولة اآلسيوية.
سعادته  الفنزوييل  املهاجم  وأبدى 
قال:  حيث  إلنجلرا  بالعودة  الضخمة 
منافسة  للربيمريليج،  بالعودة  »سعيد 
الدفاع عن شعار  بها.  لطاملا استمتعت 
ارتداء  أتمنى  فخرا،  سيزيدني  إيفرتون 
رافا  املدرب  للقاء  والعودة  اآلن  قميصه 

بينيتيز، وهو املدرب الذي غري طريقتي 
يف فهم كرة القدم، أنا ممتن له كثريا عىل 

الثقة التي وضعها يف«.
يف  رحل  قد  عاما(   31( روندون  وكان 
أن  قبل  الصيني،  للدوري   2019 صيف 
ينتقل معارا يف فرباير/شباط 2021 إىل 
نهاية  حتى  الرويس  موسكو  سيسكا 

املوسم املايض.
زينيت  يف  اللعب  أيضا  لروندون  وسبق 
سان بطرسربج وروبن كازان الروسيني، 
إضافة الحرافه يف إسبانيا بصفوف كل 

من الس باملاس وماالجا.

فالنسيا يضم جناح ليدز يونايتد
االنتقاالت  سوق  فالنسيا  نادي  أنهى  ـ 
األنجويل  الجناح  مع  بالتعاقد  الصيفية 
هيلدر  برتغايل،  سفر  جواز  يحمل  الذي 
ليدز  من  اإلعارة  سبيل  عىل  كوستا، 

يونايتد.
عاما   27 قبل  املولود  كوستا،  وتأهل 
ولعب  بنفيكا،  بصفوف  لواندا،  يف 
ديبورتيفو  مع  الليجا  يف  صغرية  فرة 
موناكو  إىل  أعري  وبعدها  الكورونيا 
عىل  حصل  الذي  وولفرهامبتون، 
ببيعه  وقام  نهائي  بشكل  خدماته 

الصيف املايض إىل ليدز يونايتد.
إعارة  إىل  يونايتد  مانشسر  ولجأ 
يونايتد  ليدز  إىل  جيمس  دانييل  العبه 
رونالدو  كريستيانو  وصول  بعد 
لـ«الشياطني الحمر« ليقرر كوستا هو 
الجلوس  األجواء خوفا من  تغيري  اآلخر 

عىل مقاعد البدالء.
وقد تتضمن الصفقة خيار رشاء الالعب 
بشكل نهائي لكن األمر لن يكون إلزاميا 

عىل فالنسيا.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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منتخب إجنلرتا يفقد جهود 
ليوين يف تصفيات املونديال

تيباس يفتح النار على سان جريمان

اعالم الكرتوني

برشلونة يتعاقد مع لوك دي يونغ ... غريزمان اىل أتلتيكو ..ساؤول إىل تشيلسي
أبرز انتقاالت الساعة األخرية

إنريكي يستعيد العبني قبل مواجهة السويد جورجينيو غري منشغل جبائزة األفضل

غموض حول موقف نوير من لقاء أملانيا وليشتنشتاين
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إيطاليا،  منتخب  وسط  العب  جورجينيو  يرى 
التي  أن بالده تواجه تحديات مختلفة عن تلك 
واجهتها خالل حملة التتويج بلقب يورو 2020.

وقال جورجينيو: »اآلن أصبحت األمور صعبة، 
التي  للمكانة  وصلنا  مفاجأة،  تعد  لم  إيطاليا 
سيلعب  ملواجهتنا  سيأتي  من  وكل  نستحقها، 

بطريقة مختلفة«.
 ، بالسعادة  نشعر  حققناه  ما  »بعد  وأضاف: 

لكن علينا دائما أن نتحىل بالتواضع«.

عىل  مباراة  كل  عىل  يركز  أنه  جورجينيو  وأكد 
اليوم  بلغاريا  مع  األزوري  يلتقي  حيث  حدة، 
الخميس، ثم مع سويرسا وليتوانيا يف التصفيات 

األوروبية املؤهلة ملونديال قطر 2022.
املوسم  يف  ملحوظ  بشكل  جورجينيو  وتألق 
دوري  بلقب  تشيليس  مع  توج  حيث  الحايل، 
أبطال أوروبا، قبل أن يقود إيطاليا للقب القاري 

بجانب فوزه بجائزة أفضل العب يف أوروبا.
الحديث  رفض  لنابويل،  السابق  الالعب  لكن 

أفضل  لجائزة  ترشيحه  عن 
»بشأن  العالم.وقال:  يف  العب 
العالم،  يف  العب  أفضل  جائزة 
األمر،  هذا  يف  أنتم  فلتتحدثوا 
أحاول أن اعيش اللحظة، يتبقى 

وأنا  القرار  هذا  عىل  أشهر  عدة 
أستمتع  أن  أريد  الحارض،  يف  أفكر 
ما  لنرى  حويل،  من  مع  باللحظة 

سيحدث بعدها«.

مفكرة الزوراء

وجه خافيري تيباس، رئيس رابطة الليجا، انتقادات كبرية لنادي 
باريس سان جريمان الفرنيس.

وجاء ذلك بعد فشـل مفاوضات انتقـال كيليان مبابي، مهاجم 
سان جريمان، إىل ريال مدريد يف املريكاتو الصيفي املنرصم.

وكتب تيباس، عىل حسـابه بموقع التواصل االجتماعي توير” 
:دول األندية خطرية عىل نظام كرة القدم مثل السوبر ليج. لقد 
انتقدنا دوري السوبر األوروبي ألنه يدمر كرة القدم، ونحن ننتقد 
باريـس سـان جريمان”.وأضاف: “إن خسـائر جائحة كورونا 
لدى باريـس زادت عن 300 مليون، كما أن إيـرادات التلفزيون 
تراجعـت بنسـبة %40، ورغم ذلك يدفع سـان جريمان رواتب 
تزيد عن 500 مليون يورو؟ إنها أمور غري مقبولة”.وكان سان 
جريمـان أبرم صفقات قويـة للغاية هذا الصيـف بالتعاقد مع 
ليونيل مييس وسـريجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وأرشف 

حكيمي وجيانلويجي دوناروما.



الرباط/ متابعة الزوراء:
ق�دم التلفزيون املغرب�ي، بقنواته الرئيس�ة 
و”مي�دي.إن  و”الثاني�ة”  “األوىل”  الث�اث 
ت�ي.يف” متابع�ة إعامية للحمل�ة االنتخابية 
الت�ي انطلقت رس�ميا الخمي�س، من خال 
اس�تضافة زعماء برامج األحزاب السياسية 
املغربية بطريقة متش�ابهة حد التطابق عىل 

القنوات الثاث كلها.
ولوح�ظ أن قن�اة “مي�دي.إن ت�ي.يف” فازت 
بالسبق يف استضافة الشخصيات السياسية 
ع�ىل منربها، وتفوقت ع�ىل القناتني “األوىل” 
و”الثاني�ة” اللت�ني فش�لتا يف القي�ام ببعض 
التجدي�د أو التطوير أو االجته�اد التلفزيوني 
م�ن أج�ل أال يكون ظه�ور زعم�اء األحزاب 

مكررا عىل شاشاتهما.
وانت�رت املقارن�ات ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي بني التغطي�ة املحلية لانتخابات 
الربملانية، وبني تغطية وسائل اإلعام الغربية 
لانتخاب�ات يف تلك البلدان والس�باق املحموم 

الذي يستقطب املايني من املشاهدين.
ال�دول  يف  التلفزي�ون  إن  معلق�ون  وق�ال 
الديمقراطي�ة الرائ�دة أصبح رديف�ا للعملية 
وحمات�ه  مناظرات�ه  يف  ككل.  السياس�ية 
الجمه�ور  إقن�اع  ع�ىل  ويعم�ل  ولقاءات�ه 
بالتصويت، كما تحرص األحزاب السياس�ية 
ألج�ل  التلفزيون�ي  حضوره�ا  تأكي�د  ع�ىل 
الوص�ول إىل الناس، وتفك�ر آالف املرات قبل 
اختيار من سيمثلها يف التلفزيون ألنها تعرف 

أنها ستخاطب الجمهور العريض.
قن�وات  ع�ىل  منتق�دون  يأخ�ذ  املقاب�ل،  يف 
التلفزي�ون الرس�مي فش�لها يف مواكبة أحد 
أهم األحداث السياسية يف الباد، واستقطاب 

الجمهور املحيل.
قن�اة »مي�دي.إن ت�ي.يف« ف�ازت بالس�بق يف 
اس�تضافة الش�خصيات السياسية وتفوقت 

عىل القناتني »األوىل« و«الثانية«
ويع�زو البعض الس�بب يف هذا الفش�ل لعدم 

بالكف�اءات  تدف�ع  وج�ود قي�ادات مهني�ة 
الصحافي�ة إىل الواجه�ة وتوليها مس�ؤولية 
التجديد، ومنحها الفرصة للعمل عىل االبتكار 
والخروج من القوالب املكررة بنفس الش�كل 
القديم منذ سنوات، وبنفس الوجوه، وبنفس 

الطريقة التي لم تعد تغري أحدا باملتابعة.
وذكرت مصادر داخلية يف التلفزيون املغربي، 
أن هن�اك نوع�ا م�ن االس�تكانة إىل القدي�م 
ال�ذي يك�رر نفس�ه. وحت�ى األص�وات التي 
تن�ادي بالتغي�ر والدف�ع بالوج�وه الجديدة 
يت�م اتهامها بمحاربة الطاق�ات والكفاءات، 
ومعاداة النجاح به�دف إبقاء الوضع عىل ما 
هو علي�ه. والنتيج�ة أن القن�وات العمومية 

فقدت الكثر من جاذبيتها ومصداقيتها.

بالربام�ج  التلفزيوني�ة  القن�وات  واكتف�ت 
بع�ض  اس�تضافة  أو  املب�ارشة،  الحواري�ة 
الشخصيات السياسية يف النرات اإلخبارية 
وبرامج تغطية التجمعات االنتخابية بش�كل 
تقلي�دي ورتيب، م�ع تخصيص حّي�ز زمني 
أقل للربامج املتعلقة باملداخات الحزبية عىل 

حساب بقية الربامج األخرى.
وس�ّجل متابع�ون غي�اب النق�د والتحلي�ل 
اللوائ�ح  للمعطي�ات الحقيقي�ة ومضم�ون 
االنتخابية، واملعطيات األخرى، مما تسبب يف 
غياب النقاش السيايس الحقيقي يف املضامني 

اإلعامية.
وبالرغم من التقدم الحاصل يف حضور النساء 
يف وس�ائل اإلع�ام، فق�د ظل ه�ذا الحضور 

الديمقراطي�ة  الجمعي�ة  وقال�ت  ضعيف�ا، 
لنس�اء املغرب إن إفس�اح املج�ال للقياديات 
النس�وية الحزبية لعرض برامجهن وأرائهن 
أثناء تغطية الحم�ات االنتخابية، لم يرق إىل 
مس�توى املكتس�بات التريعي�ة، وال إىل كل 
م�ا تضمن�ه ميثاق تحس�ني ص�ورة املرأة يف 

اإلعام.
وخرست وس�ائل اإلع�ام التقليدي�ة تفوقها 
ع�ىل الش�بكات االجتماعي�ة كمناب�ر أكث�ر 
املهم�ة  األوق�ات  يف  ومصداقي�ة  مس�ؤولية 
مث�ل االنتخابات، بس�بب افتقادها إىل الجرأة 
والشفافية يف الكشف عن الحقائق وتوضيح 
وتغيي�ب  لألح�زاب،  املس�تقبلية  الرؤي�ة 
االختص�اص  ذوي  وإعامي�ني  أكاديمي�ني 

ملناقشة طروحات األحزاب، فأصبح املشاهد 
أمام نس�خ مكررة من أحزاب تروج لخطاب 

أيديولوجي نفسه.
وانطلقت الحمات الدعائية لألحزاب يف وضع 
اس�تثنائي هذا العام لم يش�هده املغرب من 
قب�ل، حيث فرضت وزارة الداخلية العديد من 
اإلجراءات التي تؤطر هذه الحمات، بس�بب 

وضعية الوباء يف الباد.
ومنع�ت الوزارة خ�ال هذه الحمل�ة توزيع 
املنشورات الدعائية يف الشوارع أو تسليمهما 
للمواطنني عن طريق األيدي، وسمحت فقط 
بإلصاق املنش�ورات يف أماكن عمومية ُيمكن 
للمواطنني االطاع عىل محتواها دون ملسها.

لذلك اتجهت األحزاب املغربية إىل الدعاية عرب 
وس�ائل التواصل االجتماعي بش�كل مكثف، 
إال أن تفاوتها وعدم وصولها لجميع املناطق 
يؤثر بش�كل ما، حي�ث ال يص�ل الخطاب إىل 
بعض الفئات االجتماعية التي تتابع القنوات 
التلفزيونية كمصدر رئي�ي للمعلومة، رغم 

التفاعل بشكل أكرب عرب صفحات التواصل.
ورشحت الجهات واألحزاب السياسية بعض 
الوج�وه الجدي�دة الت�ي تجي�د التواصل عرب 
الوس�ائل اإللكرتونية، والتي يمكنها التوجه 

بخطاب مقنع.
املقارن�ات انت�رت ع�ىل مواق�ع التواص�ل 
االجتماعي بني التغطي�ة املحلية لانتخابات 
الربملانية، وبني تغطية وسائل اإلعام الغربية 

لانتخابات يف تلك البلدان
االجتماعي�ة  الش�بكات  م�ن  كل  وش�كلت 
وصفحات األحزاب واملرشحني منصة للدعاية 

عرب الصور واملقاطع املصورة.
وذك�رت تقاري�ر محلي�ة أن املعطي�ات التي 
ش�فافية  ح�ول  فيس�بوك  موق�ع  يتيحه�ا 
الصفح�ات، كش�فت أن كل األحزاب املغربية 
خصصت ميزانية للدعاية والرتويج ملرشحيها 
خال األيام القليلة املاضية؛ وسيستمر األمر 
بوترة أك�رب قبيل الثامن من س�بتمرب موعد 

االنتخابات.
وتعتزم الجمعية الديمقراطية لنس�اء املغرب 
القيام بحملة الرصد اإلعامي ملختلف وسائل 
اإلعام واالتص�ال التقليدي ومواقع التواصل 
االجتماع�ي، لتغطي�ة كل مراح�ل العملي�ة 
االنتخابية لعام 2021. يف إطار اسرتاتيجيتها 
الرامية للنهوض باملس�اواة ومحاربة الصور 

النمطية للمرأة.
وتتجىل أهمية هذا الرص�د اإلعامي، يف تتبع 
وماحظة دور ومس�اهمة اإلعام الس�معي 
الب�ري التقليدي والحديث عن دعم حضور 
ومساهمة النساء يف املجال السيايس وخاصة 
خال فرتة االنتخاب�ات، وتقييم مدى ضمان 
وتحقيق املس�اواة بني الجنس�ني يف التغطية 

االنتخابية يف وسائل اإلعام املغربية.
يذك�ر أن تقاري�ر نس�ب مش�اهدة القنوات 
اهتم�ام  ع�دم  أب�رزت  املغربي�ة  العمومي�ة 
الجمهور باملحتوى السيايس قبيل االنتخابات 
الربملاني�ة، حي�ث أفادت األرق�ام التي يرف 
أن م�دة  القي�اس س�يوميد،  عليه�ا مرك�ز 
مش�اهدة القن�وات العمومي�ة، يف األس�بوع 
املمتد من 11 إىل 17 أغس�طس املايض، بلغت 
3 س�اعات و10 دقائق يومي�ا، فيما تفوقت 
املسلسات يف قائمة الربامج األكثر مشاهدة.

وتصدر املسلس�ل الرتك�ي “الوعد” الذي تبثه 
القناة الثانية قائمة الربامج األكثر مش�اهدة 

بعدد مشاهدين بلغ 4.81 مليون مشاهد.
وتفوق مسلس�ل “البي�وت أرسار” عىل باقي 
برام�ج القن�اة األوىل، إذ تابع�ه 3.29 مليون 
مشاهد.وس�جلت م�دة مش�اهدة القن�وات 
العمومي�ة تراجعا بدقيقتني، حي�ث بلغت 3 
س�اعات و12 دقيقة خ�ال الفرتة املمتد بني 

4 و10 أغسطس.
وتتناول أرقام سيوميد ثماني قنوات وطنية: 
ه�ي األوىل، واألوىل الدولي�ة، والقن�اة الثانية، 
والقناة الثانية عاملية، والرياضية، واملغربية، 

واألمازيغية، والسادسة.

عّمان/ متابعة الزوراء:
انتقدت اللجنة التنسيقية للمواقع اإللكرتونية 
يف األردن »إرصار الحكوم�ة ع�ىل عدم س�حب 
تعدي�ات أنظم�ة اإلع�ام والتمس�ك بصيغ�ة 
الوقف«، بمعنى عدم إق�رار هذه األنظمة من 
قب�ل مجلس الوزراء لح�ني التوافق مع األرسة 
الصحفية ع�ىل النق�اط الخافي�ة، متجاهلًة 
مطال�ب األرسة الصحفية بس�حب األنظمة يف 
اللقاء التش�اوري الذي ُعقد األربعاء املايض يف 

مبنى نقابة الصحفيني.
وه�ددت اللجنة التنس�يقة التي تش�كلت من 
املواق�ع اإللكرتونية، عقب اللقاء التش�اوري، 
يف بيان، بإج�راءات تصعيدية، منها الدعوة إىل 
وقف�ة احتجاجية أمام نقابة الصحفيني األحد 
املقبل، و«عاصف�ة إلكرتوني�ة« يف اليوم ذاته، 
وتليها وقف�ة احتجاجية أخرى األربعاء املقبل 
املواف�ق 8 س�بتمرب/أيلول، يف مي�دان محمود 
الكايد بش�ارع الصحاف�ة، وإج�راءات أخرى 

وفق تطّور األوضاع. 
وش�ددت اللجنة عىل أّن التعديات التي أدخلت 
ع�ىل أنظم�ة اإلعام »غ�ر دس�تورية وتزهق 
الح�ق يف النص القانوني، س�واء فيم�ا يتعلق 
بفرض رس�وم تجديد الرخصة سنوياً وفرض 
املزيد من الرسوم عىل التجديد أو فرض رسوم 
عىل البّث عرب اإلنرتنت«، مضيفًة أنه »ال يجوز 
أن ُيع�دل النظام عىل ن�ّص القانون أو أن يزيد 
علي�ه، كما ال يجوز فرض رضيبة أو رس�م إال 
بقان�ون وم�ن خال مجل�س األم�ة كما نّص 

عليه الدستور«. 
ورأت أّن »ممارس�ات الحكومة غر مربرة، ما 
يستلزم اتخاذ موقف واضح وحاسم«، معتربة 
أّن رئي�س ال�وزراء ب�ر الخصاون�ة، ووزي�ر 
اإلع�ام صخ�ر دودي�ن ومدي�ر هيئ�ة اإلعام 
»رشكاء يف تحم�ل الوزر القانون�ي واألخاقي 

ملعاداتهم لإلعام والحريات العامة«. 
ويف ذات اإلط�ار، أك�د مش�اركون يف جلس�ة 
حوارية عقدها »منتدى مؤسس�ة عبد الحميد 

ش�ومان الثقايف«، بعنوان »التعديات املقرتحة 
ع�ىل أنظمة عمل اإلع�ام.. تنظيم أم تقييد؟«، 
مس�اء االثنني املايض، أهمية إجراء إصاحات 

شاملة عىل قطاع اإلعام لتنظيم املهنة.
وش�ددوا يف الحوار الذي تح�دث فيها املحامي 
خالد خليفات، واإلعامي خالد القضاة، وأدارته 
اإلعامي�ة جمان�ة مصطفى، ع�ىل رضورة أن 
تراع�ي اإلصاح�ات والتعديات ع�ىل األنظمة 
مصالح املؤسسات اإلعامية واإلعاميني لرفع 
مستوى املهنة، رافضني يف الوقت نفسه فرض 
املزيد من القيود التي تعمل عىل الحد من حرية 

اإلعام. 
الصحفي�ني  »نقاب�ة  أّن  إىل  القض�اة  وأش�ار 
تفاجأت كباق�ي الجهات املعني�ة بقيام هيئة 
اإلعام بإرسال التعديات عىل نظام اإلعام إىل 
رئاس�ة الوزراء بالرغم من وع�ود املدير العام 
للهيئ�ة ط�ارق أبو الراغ�ب يف اجتماع س�ابق 
بع�دم القيام بأي تعدي�ل أو إص�دار تعليمات 
جدي�دة تم�س حري�ة التعب�ر إال م�ن خ�ال 
التشاور والتنس�يق التام مع النقابة«، الفتني 
إىل أّن »ه�ذه التعديات ت�م وضعها بغفلة عن 

كل القطاعات اإلعامية«.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن الح�وار إنه ل�م يتم 
التشاور بش�أن تلك التعديات، ولم يتم طلبها 
أو اإلش�ارة إليها عىل اإلطاق من قبل النقابة، 
مؤك�داً أنها جاءت بعك�س التوقعات ولفرض 
املزي�د م�ن القي�ود وزي�ادة الصعوب�ات ع�ىل 

الجسم الصحفي. 
وأض�اف أن�ه »ال يمك�ن ع�زل ما يج�ري من 
تعديات عىل نظام اإلع�ام عن األحداث خال 
الف�رتة املاضي�ة، والت�ي عملت ع�ىل الحد من 
حري�ة التعب�ر ووض�ع التحدي�ات والعراقيل 
أم�ام عمل اإلعاميني«، واصف�ًا هذه األحداث 
ب�«العم�ل املمنهج لف�رض قي�ود أكثر تظهر 
يف كل مرة بش�كل مختلف م�ن خال تعليمات 
جديدة وفرض قوانني والتخيل عن املسؤوليات 

باتجاه املؤسسات اإلعامية«. 

م�ن جهت�ه، أكد املحام�ي خال�د الخليفات أّن 
التعديات األخرة ليس�ت بقان�ون حتى تقوم 
الحكومة بإرس�الها إىل بي�ت التريع األردني 
املتمث�ل يف الربملان ليص�ار إىل إقرارها. وأكد أّن 
التريع�ات اإلعامية بمجموعه�ا بحاجة إىل 
إعادة صياغة وإعادة ضبط وتنظيم، مش�دداً 
عىل أهمية توحيد الصفوف للوصول إىل قوانني 
تحم�ي الصحفي�ني قب�ل أن تحم�ي النقابة، 
والخ�روج بصحفيني مميزين أكف�اء قادرين 
عىل الدف�اع عن مصالح املجتم�ع، قبل الدفاع 

عن مصالحهم كجسم صحفي.
وأوض�ح أّن التعدي�ات األخ�رة ارتك�زت عىل 
أمري�ن؛ األول ل�ه عاقة بالرس�وم، فيما األمر 
اآلخ�ر ل�ه عاقة بالب�ث بهدف تنظي�م عملية 
البث من خال املواقع االلكرتونية، مش�راً إىل 
أّن الدس�تور واملعاه�دات الدولي�ة التي صادق 
املحلي�ة،  التريع�ات  كذل�ك  األردن،  عليه�ا 
ضمن�ت لجمي�ع األردنيني ممارس�ة حقهم يف 
التعبر بكل حرية، وأن الدولة كفلت ذلك وفقاً 

للقانون.
وكان�ت هيئة اإلعام الحكومية قد أرس�لت إىل 
رئاس�ة ال�وزراء نظ�ام تعديات عىل »رس�وم 

والتوزي�ع  الن�ر  ودور  املطاب�ع  ترخي�ص 
ومكاتب الدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية 
واإلع�ان واملطبوع�ات الدوري�ة، باإلضافة إىل 
نظ�ام إج�ازة املصنف�ات املرئية واملس�موعة 
ومراقبتها، ونظام معدل لرخص البث وإعادة 

البث اإلذاعي والتلفزيوني«، تمهيداً إلقراره. 
وم�ن أبرز التعدي�ات املقرتحة: زيادة رس�وم 
ترخي�ص املواقع اإللكرتونية م�ن 50 إىل 500 
دين�ار )70 � 700 دوالر(، وفرض 2500 دينار 
)3500 دوالر( ع�ىل من�ح رخص ب�ث الربامج 
اإلذاعي�ة والتلفزيونية عرب اإلنرتنت، باإلضافة 
إىل تعديل ثالث يفرض رسوماً عىل دور النر. 
كذل�ك تتضّم�ن التعدي�ات املقرتح�ة اعتب�ار 
البث املبارش الش�خيص عىل ش�بكات التواصل 
االجتماع�ي، مث�ل »فيس�بوك«، ع�ىل أنه »بث 
مرئي ومس�موع« وهو ما يعني أنه يحتاج إىل 
الحص�ول عىل ترخيص مس�بق عىل أن أي بث 
غر حاصل عىل املوافقات الحكومية املس�بقة 
ُيع�رض صاحبه لعقوبة الس�جن مدة ترتاوح 
بني عام وخمسة أعوام، أو غرامة مالية ترتاوح 
بني 25 ألف دين�ار )35 ألف دوالر( و100 ألف 

)140 ألف دوالر أمركي(.

موسكو/ متابعة الزوراء:
غ�ادرت الصحفي�ة يف »بي بي يس«، 
س�ارة رينف�ورد، روس�يا، بع�د أن 
رفض�ت موس�كو بش�كل مفاج�ئ 
تمديد تريحها بالعمل، فيما قالت 
إنه نزاع متبادل مع بريطانيا بش�أن 

معاملة وسائل اإلعام األجنبية.
أعل�ن  امل�ايض،  أغس�طس/آب  يف 
أن  ال�رويس  الحكوم�ي  التلفزي�ون 
ع�ىل مراس�لة »بي بي يس«، س�ارة 
رينسفورد، مغادرة روسيا بناًء عىل 
طل�ب الس�لطات، يف ق�رار وصفت�ه 
الش�بكة الربيطاني�ة يف الي�وم التايل 

بأنه »تعرّض لحرية الصحافة«.
واس�تخدمت مراس�لة »بي بي يس« 
يف موس�كو رس�التها األخ�رة قب�ل 
طردها من روسيا من قبل الكرملني، 
للتحذي�ر م�ن أن الب�اد »تتح�رك يف 
االتجاه املعاكس« عندما يتعلق األمر 

بحرية التعبر وحرية الصحافة.
س�جلت رينف�ورد اللحظ�ات الت�ي 
أعقبت توقيفها من قبل الس�لطات 

يف املطار يف رحلة عودتها إىل موسكو 
الش�هر املايض، وإباغه�ا أن جهاز 
األم�ن ال�رويس FSB منعه�ا م�دى 
الحي�اة م�ن دخ�ول الب�اد. وقالت 
رينف�ورد »ه�ل أب�دو تهدي�ًدا؟ أن�ا 
صحفي�ة«، ورد أحده�م بقوله لها: 
»أع�رف، أع�رف. لق�د تحققن�ا من 

جميع املعلومات املتعلقة بك«.

رينف�ورد، الت�ي وصل�ت ألول م�رة 
إىل م�ا كان ُيع�رف آن�ذاك باالتح�اد 
السوفييتي يف س�ن املراهقة، قّدمت 
تقارير من روس�يا عىل مدى عقدين 
م�ن الزمن، راس�مًة عه�د فاديمر 

بوتني.
موس�كو  مط�ار  يف  توقيفه�ا  ت�م 
بع�د عودتها م�ن بياروس�يا، حيث 

أغضبت أنصار رئيس الدولة وحليف 
بوتني، ألكسندر لوكاشينكو، بسؤاله 
ع�ن القمع الجماعي الذي يمارس�ه 

نظامه ضد املتظاهرين السلميني.
يف رس�التها األخرة، كتب�ت تقارير 
وتحدثت إىل الصحفيني الروس الذين 
اش�تكوا م�ن تده�ور وض�ع حرية 
الصحافة يف الب�اد. وكان من بينهم 
صحفي يف »دوجد«، وهي قناة تمت 
الس�وداء«  »القائم�ة  إىل  إضافته�ا 

)العماء األجانب(.
وقال�ت رينفورد، يف خت�ام تقريرها 
»إنن�ي أغ�ادر بل�ًدا أتيت إلي�ه ألول 
مرة مع انهيار االتحاد الس�وفييتي، 
أو  التعب�ر  حري�ة  كان�ت  عندم�ا 
الحريات جدي�دة وثمينة. يبدو األمر 
وكأن روسيا اليوم تتحرك يف االتجاه 

املعاكس«.
سمحت السلطات يف املطار لرينفورد 
بدخول روس�يا بع�د أن تم توقيفها، 
ولكن فقط لح�زم أمتعتها وقيل لها 
إن تأش�رتها لن ُتج�دد. قيل لها إن 

هذا بسبب ما حدث ملراسل رويس يف 
لندن قبل عامني.

وروت محادثاتها مع مسؤولني من 
الحكوم�ة الروس�ية، فقال�ت إنه�م 
اس�تمروا يف اإلش�ارة إىل طردها عىل 
أن�ه »يشء غر ش�خيص«. وقالت يف 
تقريرها: »استمروا يف اإلشارة إليها 
ع�ىل أنه�ا خط�وة متبادل�ة، لكنهم 
رفضوا حتى التعامل مع حقيقة أنه 
تم وصفي كتهدي�د لألمن القومي«. 
وتابع�ت »قالوا إن هذه كانت مجرد 
خطوة فني�ة، ولك�ن يف الوقت الذي 
ترى فيه روسيا أعداًء بشكل متزايد 
يف كل م�كان، أش�عر حًق�ا أنن�ي قد 

أضفت اآلن إىل القائمة«.
وق�ال مكت�ب الش�ؤون الخارجي�ة 
اململك�ة  يف  والتنمي�ة  والكومنول�ث 
»الصحفي�ني  إن   )FCDO( املتح�دة 
العم�ل بحري�ة  ال�روس يواصل�ون 
أن  رشيط�ة  املتح�دة،  اململك�ة  يف 
يترف�وا يف إطار القان�ون واإلطار 

التنظيمي«.
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غياب النقد والتحليل ومضمون اللوائح االنتخابية

تغطية التلفزيون املغربي لالنتخابات رتيبة ال تغري املشاهد

المكسيك تستقبل 124 صحفياً أفغانياً الجئاً وعائالتهم

شبكة اإلعالم العراقي توقف براجمها السياسية 
اليت ميكن استغالهلا يف الرتويج االنتخابي

“مراسلون بال حدود”: روسيا فرضت قيودا 
واسعة على حرية الصحافة والتعبري

مواقع إلكرتونية أردنية تهدد بإجراءات احتجاجية على تعديل أنظمة إعالمية

مراسلة BBC تغادر موسكو: روسيا متشي يف االجتاه املعاكس

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت ش�بكة اإلعام العراقي، ع�ن إيقاف برامجها السياس�ية التي يمكن اس�تغالها يف 

الرتويج االنتخابي. 
وذك�ر بي�ان تلقته »ال�زوراء«: أنه »اس�تناداً لقانون ش�بكة اإلع�ام العراقي رق�م ) 26( 
لع�ام  2015 املع�دل الذي يصفها بمؤسس�ة البث الع�ام، ومن أجل الحفاظ ع�ىل التوازن 
واملوضوعية، س�توقف الش�بكة بث كل الربامج السياس�ية التي من املمكن أن تس�تغل يف 
الرتويج االنتخابي قبيل االس�تحقاق الدس�توري بثاثني يوماً، وتمتنع أيضاً عن استضافة 

السياسيني واملسؤولني التنفيذيني من املرشحني لانتخابات«.
وأض�اف البيان أن »الش�بكة س�توفر للجميع فرصاً متس�اوية يف الظه�ور بربامج خاصة 
ل�رح برامجه�م االنتخابية يف مناظرات ومقابات عىل مدى ش�هر كام�ل خدمة للعملية 

الديمقراطية ولضمان أعىل درجات الشفافية والحياد«.

موسكو/ متابعة الزوراء:
س�لطت منظمة “مراس�لون با حدود” الضوء عىل تراجع حرية الصحافة يف روسيا، وذلك 

قبل أقل من ثاثة أسابيع عىل االنتخابات الربملانية التي من املقرر أن تشهدها الباد.
ولفت�ت املنظمة غر حكومية إىل أن حكومة الرئيس فاديمر بوتني فرضت قيودا واس�عة 

عىل حرية الصحافة والتعبر، من خال إغاق املواقع اإللكرتونية التي تنتقد الكرملني.
وقال املدير العام للمنظمة كريستيان مر “دون تغطية إعامية مستقلة للواقع االجتماعي 

يف روسيا، فإن االنتخابات تفقد معناها”.
وقامت املنظمة بتحديث تقريرها حول “الرقابة عىل اإلنرتنت ومراقبته يف روسيا”، بالنظر 

القرتاب موعد االنتخابات.
وعل�ق م�ر “إذا ل�م يتم الس�ماح بالحديث ع�ن البدائل السياس�ية واملش�اكل االجتماعية 

ومناقشتها علنا، فإن أي تصويت سيؤكد فقط عىل التصور املشوه ملن هم يف السلطة”.
ووجه�ت وس�ائل إعام روس�ية مس�تقلة، الجمعة املاضية، رس�الة مفتوح�ة إىل الرئيس 
فاديم�ر بوت�ني، تطال�ب فيها بإنه�اء “اضطه�اد” طواقم التحري�ر املس�تقلة واملنتقدة 

للسلطة.
وقال املوقعون عىل الرس�الة، إن “حملة تدمر لوس�ائل إعام غ�ر حكومية وضغوط عىل 

صحفيني تجرى حالياً”، معتربين أنه يجرى “اضطهاد الصحافة املستقلة”.
وأضافت الرس�الة التي نرتها صحيف�ة “نوفايا غازيتا” و”فوربس” الروس�ية والنقابة 
الروس�ية للصحفي�ني والعاملني يف وس�ائل اإلعام “نطال�ب بمراجعة الق�رارات الخاصة 

بإغاق مكاتب التحرير الخاصة بزمائنا”.
لكن الكرملني نفى هذه االتهامات، وقال الناطق باس�م الكرملني ديمرتي بيس�كوف “لقد 
رأين�ا هذه الدع�وة، ونحن نختلف مع مصطلح )االضطهاد(. إنها مس�ألة تطبيق القانون 
فق�ط”. وأضاف أن القانون الس�اري “له س�بب لوجوده يف بادن�ا، ألن التدخل األجنبي يف 

شؤوننا الداخلية قائم”.
ومنذ اعتقال املعارض أليكي نافالني، ومع اقرتاب االنتخابات التريعية يف الفرتة من 17 
إىل 19 سبتمرب، كثفت السلطات اإلجراءات التي تستهدف املعارضة ووسائل إعام مستقلة.

واعتربت وس�ائل إعام عدة، بينها ش�بكة “دوجد” التلفزيونية املستقلة وموقع “ميدوزا” 
ووس�ائل إعام اس�تقصائية، “عماء أجانب”، م�ا أثقل عائداتها م�ن اإلعانات، وأرغمها 
عىل اإلعان عن هذا الواقع يف كل منش�وراتها حتى لو تغريدة.وحجبت وسائل إعام أخرى 
مرتبطة بالثري الس�ابق يف املنفى ميخائيل خودوركوفس�كي، بعد إعانها “منظمات غر 

مرغوب فيها”، وهو قانون آخر يعرض أعضائها أيضا إلجراءات قضائية.
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 الزوراء / خاص:
يقف القاص العراقي جمال نوري يف مقدمة 

املشهد القصيص العراقي ملا يمتاز من براعة 

يف بنية الرسد يف الخطاب القصيص واخضاع 

نصوصه لعن�ارص املغاي�رة واالدهاش وفق 

التقنيات الحديثة لكتابة القصة القصرية .

م�ا يميز قلم�ه يف كتاب�ة القص�ة القصرية 

اعتماده عىل تقني�ة االبطاء والرتكيز والغاء 

كل ح�االت الرتهل والحش�و فتخرج القصة 

من بني ش�فتي قلمه رشيقة ساخنة شهية 

، تتداخ�ل فيه�ا االزمنة واالمكنة وتتش�ابك 

بفعل االستذكار واالس�رتجاع والرتكيز عىل 

فعل العدس�ة الواحدة الق�ادرة عىل تحقيق 

الوح�دة لعن�ارص القص�ة والت�ي تخل�ق يف 

النهاية بؤرة مركزية للحدث والشخصية يف 

اطار الزمان واملكان .

*  اصدر ثمانية  مجاميع قصصية هي عىل 

التوايل :

1. الج�دران - مجموعة قصصية مش�رتكة 

مع القاصة ملياء االلويس 1985

الش�ؤون  دار   1995  - نائي�ة  ظ�ال   .2

الثقافية

3. البرئ - 2000 دار الشؤون الثقافية

4. أفق آخر ) قصص قصرية جداً ( 2002

5.شمس خلف الغيوم ٢٠١٠ قصص قصرية 

..دار ينابيع

6.غورنيكا عراقي�ة ..٢٠١٠ قصص قصرية 

جدا ..دار نيزوى ..دمشق

7.الباب الرابع ..قص�ص قصرية جدا ..دار 

االبداع للطباعة والنرش ٢٠١٦

8.نثيث الدفء ..قص�ص قصرية جدا ...دار 

االبداع ..٢٠٢٠

فض�ًا ع�ن العدي�د م�ن املق�االت األدبية و 

العروض النقدي�ة و الرتجمة من العربية إىل 

االنكليزية.

املراب�د  و  القص�ة  ملتقي�ات  يف  ش�ارك   -

الشعرية

- عضو اتحاد االدباء و الكتاب يف العراق

- عضو اتحاد االدباء و الكتاب العرب

- ش�ارك يف ملتقى القص�ة القصرية جداً يف 

سوريا - حلب

- ف�از بجوائز عديدة آخره�ا جائزة القصة 

القصرية مسابقة دا  الحكمة ٢٠٠٨ و جائزة 

نج�اء محمود مح�رم يف القاهرة فضاً عن 

فوزه بجوائ�ز الجمهورية و مجلة الجامعة 

املوصلية

- كت�ب عروضاً نقدي�ة عدي�دة وجمعها يف 

كت�اب مقاربات نقدية ..ص�در عن دار نون 

للطباعة والنرش عام 2017

- س�اهم يف تحري�ر الصفح�ات الثقافية يف 

العديد م�ن الصحف العراقية و منها جريدة 

)البداي�ة( و جري�دة  )تكري�ت( و جري�دة 

)مجالس( و جريدة )النرباس(

- رئيس الهيئة االستشارية يف قرص  الثقافة 

والفنون  يف محافظة  صاح الدين .

ثقافي�ة ال�زوراء دخل�ت اىل بي�در الق�اص 

العراق�ي جم�ال ن�وري وخرجت من�ه بهذا 

العطاء : 

* يق�ال إن عرصنا عرص القصة  والرواية، 

وما ع�اد الش�عر يحت�ل مكانته الس�ابقة 

عندما كان الشاعر لس�ان القبيلة والشعر 

ديوان العرب، فماذا تقول؟

�  ب�ل يق�ال انه عرص الرواية حس�ب ،فقد 

وتراج�ع  والقص�ة  الش�عر  دور  انح�رس 

القراء عن متابعة هذين الجنس�ني االدبيني 

مس�تأثرين بالرواي�ة باعتباره�ا الخطاب 

ال�رسدي املهيمن ع�ىل املش�هد. فضا عىل 

الرعاية الخاصة للمؤسسات الثقافية لهذا 

اللون الرسدي الذي تعزز ايضا باملسابقات 

الت�ي تبنتها بعض الجه�ات الداعمة ماديا 

واعتباريا ،كل هذا س�اهم  يف ارساء دعائم 

املش�هد  يف  الفاع�ل  وحضوره�ا  الرواي�ة 

واستجابة لهذه الذائقة الجديدة ترك الكثري 

من الش�عراء والقاصني مواقعهم االبداعية 

ليجرب�وا الكتاب�ة يف هذا املضمار ناش�دين 

الشهرة واملال.

* م�ا رأيك بال�ذي يق�ول : ) الن�ص الجيد 

يفرض نفس�ه عىل الجمي�ع ( يف هذا العالم 

الذي تتاعب فيه قوى الدعاية واالعام ؟

� ع�ىل مايبدو ان هذه العبارة فقدت الكثري 

م�ن مصداقيتها يف زمنن�ا الرديء هذا ليس 

عىل املس�توى الثقايف فقط وانما انس�حب 

ذل�ك اىل كل مفاصل الحياة ،ل�م يعد النص 

الجي�د يفرض نفس�ه عىل رشيح�ة القراء 

املعارصين ،ربما س�يحظى باهتمام الناقد 

واالديب والنخبة من القراء يف حني اصبحت 

الف�رص متاحة لظهور النص�وص الهزيلة 

التي تطبل لها وس�ائل التواصل االجتماعي 

واملنتدي�ات معت�ربة ه�ذا االنج�از كش�فا 

واس�تغوارا ملكام�ن االب�داع وال تعجب  ان 

اعيد طبع الكتاب لعرشات املرات ..

* ما تأثري املكان يف قلمك القصيص ؟

� ال ش�ك ان املكان عنرص مهم من عنارص 

القصة والرواية وقد يويل البعض من الكتاب 

له�ذا العنرص اهمية خاص�ة ويحرص عىل 

خصوصيته املحلية معت�ربا ان املحلية بكل 

تفاصيله�ا وخصوصيته�ا ه�ي الو س�يلة 

الناجع�ة للوصول اىل ألعاملي�ة ..يف قصيص 

ليس�ت هنال�ك ثم�ة خصوصي�ة محلي�ة 

،هنالك املقهى  والس�جن والغرفة والشارع 

وقد تك�ون لكل ه�ذه الدوال والش�واخص 

حضورها وفعلها ..ثمة مكان متأزم ومكان 

مغلق ومكان رحب وتستجيب هذه االمكنة 

له�ذه املعطيات اس�تنادا اىل حالة البطل او 

الش�خصية فقد يبدو الجبل بجماله مكانا 

رحبا ومبهجا ولك�ن ان تعرض الناس فيه 

للقص�ف املدفع�ي فسيس�تحيل اىل م�كان 

متوتر ومتأزم.

* كيف تنظر اىل املش�هد النق�دي أمام هذا 

الكم الهائل من الشعراء والروائيني ؟

� .املش�هد النق�دي يب�دو يل أش�به ببيضة 

الديك ،فهو عاجز جدا عن ماحقة ومتابعة 

املنج�ز االبداع�ي بتنوع�ه وثرائ�ه وتحكم 

عاقة الناقد باملبدع مصالح مشرتكة لست 

بص�دد رشحه�ا انما اق�ول ب�ان العاقات 

الش�خصية تتحك�م به�ذه املعادل�ة ناهيك 

ع�ن بع�ض االق�ام النقدي�ة الج�ادة التي 

حرصت عىل متابع�ة جهود املبدعني ضمن 

امكانياته�ا الفردي�ة املح�دودة ..وم�ع ان 

النقد لم يغفل نتاجي االبداعي عرب رس�ائل 

املاجس�تري اال انني انظر باحرتام اىل جهود 

الدكت�ور محمد صابر عبيد ملا فعله وانجزه 

عرب تفعيل العمل الجماعي يف تناول تجربة 

او ظاهرة ما حيث يس�تنفر االقام النقدية 

لكي تتصدى النج�ازات اديب ما او متابعة 

ظاهرة ادبية ما.

* مل�ن تكتب ؟ ومن هم ق�راؤك ؟ هل تكتب 

للنخبة أم للقراء عىل مختلف مستوياتهم ؟ 

�   اكت�ب لنف�ي اوال الريض ذاتي والكتابة 

فعل ذات�ي  بحت فك�م من نتاج�ات ادبية 

ابداعي�ة ل�م تظه�ر اىل النور وعندم�ا اترك 

القل�م جانب�ا افك�ر بالقارئ..ثم�ة ق�ارئ 

ينتظر ما س�اقدم من رؤية قصصية بصدد 

حالة انس�انية او موقف م�ا ..الكتابة نتاج 

وعي  مختل�ف ورؤية مغايرة تق�رأ الواقع 

الواقع�ة  وتنق�ل  املس�تقبل  وتس�ترشف 

القصصي�ة ع�ىل س�بيل املث�ال اىل مش�غل 

املخيلة التي تمارس حضورا ودورا مهما يف 

انجاز النص...قصيص تنطوي عىل بساطة 

وساس�ة رغم احتش�اد بعضه�ا بالرموز 

والشفرات اال ان القصة ترتكز عىل تقانات 

فني�ة  معروفة تنهض باملنج�ز الرسدي اىل 

مراتب االب�داع .يقول ماركيز ليس املهم ان 

نكتب قصة ب�ل كيف نكتبها ومايش�غلني 

اكثر هي الكيفية التي س�ارسد بها. قرائي 

من النخب�ة والقراء العاديني فلكل طريقته 

يف التلقي واالستيعاب .

* كيف تنظر اىل شهرة الكاتب ؟

� .ثم�ة اس�باب كث�رية تجعل م�ن الكاتب 

مشهورا ربما يتحمل وزر ذلك االعام وحفنة 

م�ن النق�اد املاجوري�ن الذين يتس�ابقون 

الضف�اء الخصال والصف�ات االبداعية عىل  

كات�ب مغم�ور م�ن الدرجة الع�ارشة وقد 

يهم�ش كاتب اخر اصي�ل بابداعه وعطاءه 

ولكنه اليعرف كيفية تسويق ادبه وال يجيد 

االساليب الرائجة يف ابراز اسمه ونتاجاته اىل 

املأل..قد تكون الش�هرة مصدر قلق وازعاج 

للفنان ولكن االم�ر يختلف مع الكاتب النه 

س�يكون معروفا عىل نطاق ضيق ومحدود 

وه�ذا لن يربك�ه ولكن س�يدفعه اىل تقديم 

املزيد من نتاجاته اىل الجمهور النوعي الذي 

يرتقب عطاءه.

* ما الذي يدهشك يف القصة الناجحة ؟

.� هنال�ك جملة من املعايري واالس�س التي 

ينطلق منها النص ال�رسدي املتفرد و الذي 

يتميز بتوافره عىل عنارص االبداع ورشوطه 

..القص�ة التي تفتح يف عق�ي كوة ثرة عىل 

مواطن الجمال والتي تاخذ بتابيب دهشتي 

هي تلك القص�ة التي تقدم جديدا ومختلفا 

عىل صعي�د اللغ�ة والبناء الفن�ي واجرتاح 

فك�رة مهم�ة تنطل�ق م�ن رؤي�ة مغايرة 

يف ق�راءة الواق�ع ومتغريات�ه ومعطيات�ه..

عندما افرغ من ق�راءة قصة ناجحة اكون 

ق�د امت�ألت بالدهش�ة واالنبه�ار واملعرفة 

واالكتشاف.

* م�ا رأي�ك يف التجري�ب يف كتاب�ة القص�ة 

القصرية ؟

�   اذا كانت اي محاولة جادة لتجاوز املألوف 

والسياق النمطي تجريبا فان هنالك نوعني 

من الكتاب، نوع يلبث طويا يف دائرة التأثر 

ويرتيض ب�دور الصدى واليمك�ن ان يغادر 

منطقت�ه بينم�ا هنال�ك نوع آخ�ر يتقىص 

ويحف�ر وينقب بحثا ع�ن كل ما هو جديد 

وابداع�ي ل�ذا يك�ون بمق�دوره ان يتجاوز 

منطق�ة التأث�ر اىل منطقة الص�وت املتفرد 

والتأثري الواضح وهنا تتضح  بصمته وادبه 

اذ يشكل عامة فارقة يف فضاء االبداع.

* كيف تنظ�ر اىل موضوع الجوائز الذي بدأ 

الكثري يركض وراء بريقها ؟ 

� الش�ك ان�ه بري�ق زائ�ف وغ�ري  حقيقي 

واتضح ذلك م�ن خال الروايات التي فازت 

بجوائز معروفة لم تخضع البس�ط رشوط 

ومعايري كتابة الرواية بينما همشت اعمال 

روائي�ة مهم�ة وازيح�ت ع�ن طري�ق الرو 

ايات التي أجادت تجاوز )التابوات (الثاثة 

وأصب�ح مس�الة تجاوزها قرينا بالش�هرة 

والثراء. ..ومع ان املس�ابقات االدبية تعترب 

ظاهرة جيدة يف تشجيع الكتاب عىل االبداع 

والف�وز بالجائ�زه ف�ان ذل�ك يعد  ش�هرة 

عريض�ة العمال ادبية قد تب�دو هزيلة ازاء 

منجزات الرواية العربية االصيلة ..

www.alzawraapaper.com

ثقافية

يوم أمس وأنا يف محجري االختياري

ذكرتِك مرّتني

م�رّة حينما نهضت ولم أقَو فاس�تعنت بعكازتي 

البليدة

 وم�رة ح�ني س�معت ص�وت فاخت�ة تس�بح يف 

الفضاء

ينساب هادئا كمزمار ليل الوحدة

أتدرين بهول وجع الوحدة؟

ليت�ك تدركني وأنت تعانقني رّصة املرآة غري عابئة 

بنواح الحمائم

تمش�طني با مب�االة ضفائر النس�يان وتقلمني 

أصابع شجر اللقاء

من قال أن للشجر أصابع

وأن للمودة وجيب حبل ال ينرصم؟

ها هي األشجار  مقطوعة الزنود

حتى وإن علتها خرضة باهتة

فحبل الشغف الذي ظنّناه لم ينرصم

شاء الوقت أن يراه مقّطعا عىل فوهات املنايف

وأنِت حارضة غائبة 

تصطافني بمواسم قلقي

 تقاتلني عري البياض

يف املمرات املالحة

ليرتّمل األمل عىل سفوح متاهاتك

عري البياض
شالل عنوز   أمحد الشناوي

يوافق يوم 30 أغس�طس 2021 الذكرى 
ال��15 لوف�اة أديب نوب�ل العاملي نجيب 
محفوظ، االس�م العلم عىل األدب العربي 
 30 يف  ت�ويف  وال�ذي  الكب�ري  والروائ�ي 
أغس�طس 2006 عن عم�ر يناهز ال�94 
عاماً والحائز جائزة نوبل يف األدب كأول 

أديب عربي.
نجي�ب محف�وظ مؤل�ف وكات�ب روائي 
عربي، له العديد من الروايات املش�هورة 
واملرتجم�ة إىل ع�دة لغات. وه�و العربي 

الوحيد الذي فاز بجائزة نوبل لآلداب.
كان نجي�ب محف�وظ أول عربي مرصي 
يحص�ل عىل جائزة نوب�ل يف األدب، وقبل 
اإلعان عن ف�وزه بالجائزة يف ١٣ أكتوبر 
١٩٨٨ كان قد حصل عليها قبله ٨٧ أديباً 

عاملياً.
ألَّ�ف نجيب محفوظ الكث�ري من األعمال 

كان  إن�ه  تق�ول  أن  تس�تطيع  األدبي�ة 
“جربت�ي ع�رصه األدب�ي”، ويف مقدم�ة 
رواياته ثاثيته الشهرية، ورواية األجيال 

“الحرافيش”.
وتدور رواي�ات نجيب محفوظ يف الحارة 

املرصي�ة الش�عبية ويف البيئ�ة املرصي�ة 
بشكل عام تكشف أغوار نفوس املرصي 
الس�اكن ع�ىل ضف�اف الني�ل يف الق�رن 
العرشين وتسترشف نوازع نفسه وتضع 

يدها عىل جراح أيامه.

كتب نجيب محفوظ يف مطلع حياته ست 
روايات اجتماعية هي »القاهرة الجديدة- 
زقاق املدق- خان الخليي- بداية ونهاية- 
ال�رساب- الثاثية إذا اعتربناها بأجزائها 

الثاثة رواية واحدة«.
السينما

وصل عدد الروايات التي تحولت إىل أفام 
إىل 21 رواي�ة وهي: »اللص والكاب، بني 
القرصي�ن، بداي�ة ونهاية، زق�اق املدق، 
الطريق، القاهرة 30، خان الخليي، قرص 
الس�مان والخري�ف، مريامار،  الش�وق، 
ال�رساب، ثرثرة ف�وق النيل، الس�كرية، 
الشحاذ، الحب تحت املطر، الكرنك، عرص 
الحب، الشيطان يعظ، وكالة البلح، قلب 

الليل، الحب فوق هضبة الهرم«.
الدراما التلفزيونية

بينما وص�ل عدد الرواي�ات التي تحولت 
إىل مسلس�ات تلفزيوني�ة إىل 8 روايات، 

وهي: “اللص والكاب، الباقي من الزمن 
س�اعة، ب�ني القرصي�ن، قرص الش�وق، 
حرضة املُحرتم، األق�دار، حديث الصباح 

واملساء، أفراح القبة”.
ت�دور أح�داث جمي�ع روايات�ه يف مرص، 
وتظهر فيها س�مة متك�ررة هي الحارة 
التي تعادل العالم م�ن وجهة نظره، من 
أش�هر أعماله »الثاثية، وأوالد حارتنا«، 
الت�ي ُمنع�ت م�ن الن�رش يف م�رص منذ 

صدورها وحتى وقٍت قريب.
ب�األدب  محف�وظ  أدب  ُيصن�ف  بينم�ا 
الواقع�ي، ويعت�رب محف�وظ أكث�ر أديٍب 
الس�ينما  إىل  أعمال�ه  حول�ت  عرب�ي 
والتلفزي�ون، وُس�مي نجي�ب محف�وظ 
باسٍم مركب تقديراً من والده عبدالعزيز 
إبراهي�م للطبي�ب املعروف نجيب باش�ا 
محف�وظ ال�ذي أرشف عىل والدت�ه التي 

كانت متعرسة.

د / باسل مولود التكرييت 
    ال ش�ّك أن القصيدة التي تقدمها الشاعرة نوارس عايد 
تأث�رت بالقصيدة املرشقية عىل مر العصور ؛ وذلك لتعلق 

األمر بالقصيدة العمودية .
     لذا فإن الحديث عن قصيدة الشاعرة هنا  ال ينفصل عن 
الس�ياق العام الذي تندرج في�ه ، كما أن تطور قصائدها  
ارتبط بعاقة التأثر هذه وبخاصة عىل مس�توى الشكل . 
فضا عن ذلك ال أبالغ إذا قلت إن القصيدة العربية عاشت 
أزهى أيامها قديماً وم�ا زالت عىل هذه الصورة يف الوقت 
الراه�ن ، وكيف ال تك�ون كذلك وهي جن�س أدبي عمره 
يزيد عن أربعة عرش قرناً . أضف إىل ذلك أن الشعر ديوان 
الع�رب به كان�وا يوثقون تاريخهم وأيامه�م وذاكرتهم ، 

وفيه كانوا يتغنون بقيمهم وأمجادهم وغري ذلك .
     والق�ول إن قصي�دة نوارس  تعيش أزهى أيامها حالياً 
ليس س�وى انبهار بنرش العديد م�ن قصائدها اإلبداعية  
املتزاي�دة الت�ي س�اهمت فيه�ا بش�كل كب�ري الوس�ائل 
والوس�ائط التكنولوجية وش�بكات التواصل االجتماعي 
، وع�دم االعتماد يف الوقت الحارض عىل الوس�ائل واملنابر 
الورقي�ة التقليدية مثل الجرائد واملجات وننتظر منها ان 
تق�دم عىل نرش مجموعٍة ش�عرية قريبة ج�داً. وال بد ان 
نقول إن املعيار الكّمي عنرص مهم لتقييم تطور الحركة 
الش�عرية يف أعمال الش�اعرة نوارس لكنه غري كاٍف ، بل 
قد يك�ون مضلا إذا تم االقتصار علي�ه دونما التفات إىل 
الخصوصي�ات الفني�ة واملعنوي�ة لقصيدته�ا م�ن حيث 
الش�كل واملضمون ؛ أي اللغة الشعرية واإليقاع الشعري 
والص�ورة الش�عرية وغريها ومس�تويات التجديد فيها ، 
وكذل�ك املضامني التي تنطلق منه�ا هذه القصيدة ومدى 
ارتباطه�ا بقضاي�ا اإلنس�ان املهمة جداً وخاص�ة  اآلنية 
منه�ا ، وقدرتها عىل خلق حال�ة وعي لدى املتلقي ، وهذا 
ما التفتت اليه الش�اعرة وقد ابدع�ت وانفتحت عىل افق 
واس�ٍع وان ع�دم العناي�ة باملضامني يؤدي اىل ش�كل من 
أش�كال التش�تت والتخبط تكون فيه القصي�دة تدور يف 

حلقات مفرغة ، وتخاطب ذاتها الصامتة ال غري . 
    واعتق�د ان الش�اعرة ن�وارس اعتنت كث�رياً بمضامني 
قصائدها وقطعت ش�وطاً كبرياً يف االطاع عىل الثقافات 
املختلف�ة لتحص�ن اعماله�ا الش�عرية بي�د أن م�ا حرك 
الش�اعرة للتأيّس عىل هذا الزمان كم�ا ترى ضياع الوفاء 
واملحب�ة والتواصل ب�ني الناس تقول الش�اعرة يف مطلع 

قصيدتها  :  
)حاولُت أْن أرثي زماَن وفائي وأقوَل لأليام رّس عزائي

وأدوَر يف نفي عىل أنقاضنا فأخّط  تاريخ األىس بدمائي
وأعّد أّيامي التي قد عشتها بالزيف والتضليل واإليذاء(

    ت�رى الش�اعرة  منظوم�ة القي�م االجتماعي�ة أزمة 
حقيقية تعكس�ها الس�لوكيات والتعامات اليومية يف 
املجتمع العراقي الطيب ، حيث  تستنكر تغري منظومة 
القيم النبيلة التي اس�تقرت يف مجتمعنا ش�يئاً فشيئاً 
حت�ى كاد أن يح�دث التب�اس ب�ني الص�واب والخط�أ 

فأنت�رش الك�ذب والخ�داع واألناني�ة وانته�از الفرص 
وتغليب املصالح والامباالة بدالً من قيم العمل والكفاح 

واالجتهاد واألمانة والشفافية واحرتام الكبري.  
وتقول هنا بحرقة والم :

)َمْن كنُت أحس�ب أنهم س�نٌد إىل ،نفي تهاَووا مثَل أّي 
بناِء

س�أقوُل قد ماَت الوف�اُء وأهلًه وم�ى الزمان بجملِة 
الكرماِء

لبس�وا ثي�اب الكذب حي�ث تلّون�وا بش�كولهم كتلّوِن 
الِحرباِء(

    وتش�ري الش�اعرة اىل تفيش الخداع والكذب قائلة وبألم  
األصول يف تعاماتنا تختفى رغم أنها كانت قد اس�تقرت 
يف وج�دان املجتمع وُغرس�ت يف عقولن�ا ويف وجداننا منذ 
الطفول�ة .. حيث كان مجتمعنا يبتعد عمن يثبت فس�اد 
أخاق�ه ، لكن اآلن لم يعد ذلك موجوداً ، فيمكن ألنس�ان  
ُعرف بفساد أخاقه يف تعاماته أن يلّقب بأنه رجل مثايل 
رجل محب والعكس يف بعض النس�اء أيضا  ويلتف حوله 

الناس واملنافقني  .
      لقد بذلت نوارس جهدها املتواصل يف س�بيل ترس�يخ 
املف�ردة الجميلة والكلمة املموس�قة يف وجدان قصيدتها 

تقول : )هي بعُض حاجاٍت خفيٌف حملها 
وتركتها من جملة األشياِء،فعام ال تسعى إىل إيصالها 

وحجبَت للهّتاف كّل نداِء،ونسيَت أْن أخي يعّج بداِئِه 
وبه ُترّشُش جملُة األدواِء (

    كان�ت العام�ة الفارقة يف هذا الن�ص اللغة الجميلة 
واألساليب الفنية التي حملتها هذه القصيدة املوسومة 
) قص�ري حب�ل الكذب ( كان�ت اللغة  رائع�ة من حيث 
مستوى الشكل واملضمون ، ارتبطت باللغة يف عاقتها 
ِب�ذات الش�اعرة وتفاعاته�ا م�ع عوالم القي�م العليا 

والفضيلة 
     تش�كو ن�وارس العايد  من س�وء أح�وال املجتمع ، 
وانحدار مستوى القيم التي تؤمن بها ، من ذلك البؤس 

الذي حل بحلقات املجتمع ، واذا من خال هذه االبيات 
املتمثلة  يف رحلة الش�اعرة وهي بمثابة وصية ، ايحاء 
ورمزية الوفاء مشددة عىل تفيش قيم الغيبة والنميمة 
ه�ي واضحة للجمي�ع ، تصفحت الش�اعرة يف ابياتها  

بوضوح ودقة عن مبتغاها : 
)نن�ى ونن�ى كّل يشٍء حولن�ا ،فن�دسُّ ن�اَر الس�م يف 

األحشاِء
َم�ْن كن�َت تأمُن أْن يكوَن ع�ىل املدى ،مْن أق�رب اإلخواِن 

والُقرباِء(
   هنا حّددت الش�اعرة وبدقة ماذا تريد . تريد ان تعود  
افع�ال الناس يف تل�ك االماكن يف مي�زان القيم واملبادئ 
الت�ي تؤمن به�ا وتربت عليه�ا ، كأنها ابرقت رس�الة 
تقول بها لم تعد املدينة الفاضلة يف قياس�ات افاطون 
الت�ي اكلها الفس�اد  فاضلة ولتطمنئ ل�كل ما يجري ، 
وكأنه�ا تريد ان تقول كما ق�ال الربدوني الحب والقيم  

الجميلة  اكلها الجرب تقول الشاعرة : 
)خان املوّدة بل وخان أصولها وسا نعيَم  الزاد والّنعماِء

هي بع�ض حاج�اٍت تركت ببلدت�ي ونس�يتها ُمتعّمَد 
اإلجراِء 

    تخاطب الش�اعرة ضمري من تحب وبألم  وهنا ربما  
أش�ارت الش�اعرة  برمزية الحبيب وهو ع�ام  الن هذا 
الرمز يوحي لكثري من املسميات ، وتستمر الشاعرة يف 
إيصال رسالتها  تقول :)شكراً ألنك رصت درساً قاسياً 
لآلخرين بِه أعيُد عطائي شكراً ألنك لست إاّل كذبة مرّت 

وما حّسْبُت لألخطاِء
شكرا ألنك قْدَت أعدائي (

    اعتقد هذه الوصية التي قدمتها الشاعرة تستحق ان 
تضع يف مداخل كل االماكن املهمة اس�تئصال االمراض 
اهم من كثرة االش�خاص العليلة الس�قيمة ، الربكة يف 
القل�ة الصالحة الثل�ة الصحيحة ، وكأن لس�ان الحال 
يقول ال خري يف طول الجسوم وعرضها ، ان لم تزن تلك 

الجسوم عقوال  . 

القاص العراقي مجال نوري يف ضيافة ثقافية الزوراء

يف ذكرى وفاته الـ15.. أدب »جنيب« ما زال »حمفوظ« يف العقول
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املكوّنات
دقيق – كوب + ملعقة صغرية

زبدة لينة – كوب
سكر بودرة – 90 غرام

حبهان أو هيل صحيح – 10 حبات
صغيرية  ملعقية   – فانيلييا  خالصية 

ونصف
بايكنغ باودر – نصف ملعقة صغرية

جوز الهند مجروش – كوب + 3 مالعق 
كبرية

طريقة العمل
 -1  حّمي الفرن عىل حرارة 180 درجة 

مئوية. غلّفي صينية فرن بورق زبدة.  
 -2  يف وعاء الخالط الكهربائي، أخفقي 

الزبدة والسكر حتى يتجانس املزيج.  
 -3  أضيفيي الهييل، خالصية الفانيليا 
وكيوب مين جيوز الهنيد املجيروش. 
حتيى  تتداخيل  بالخليط  إسيتمري 

املكونات. 
 -4  زييدي الدقيق تدريجياً واسيتمري 
بالخليط حتيى تحصيي عيىل عجينة 

لينة.  
 -5  أوقفيي الخيالط وضعيي العجينة 
عىل سطح العمل، إدعكي هذه األخرية 

بواسطة يديك حتى  تتماسك.  
 -6  ضعيي الكميية املتبقية مين جوز 

الهنيد املجيروش يف وعياء.  
 -7  شيّكي كيرات متسياوية الحجيم 
مين العجينية، غّمسييها بجيوز الهند 
املجروش وضعيها عىل  الصينية املغلّفة 

بورق الزبدة.  
 -8  أدخيي الصينية إىل الفرن لي18-20 
دقيقة حتى تنضج أقراص جوز الهند. 

 -9  أخرجي الصينية من الفرن وضعيها 
جانباً حتى تربد أقراص جوز الهند عىل 

حرارة الغرفة  قبل التقديم.

ال تخلو أي حياة زوجية من املشياكل، 
خاصية إذا كانيت حديثية، و كذلك ال 
تخلو مين األمور اإليجابيية، ولكن إذا 
فقيدِت التواصل الجيد مع زوجك، فإن 

زواجك يصبح مهدداً.
و يعيد التواصل الجيد من أساسييات 
العالقات الصحيية الناجحة، لذا عليِك 
التعرف إىل األشياء التي تعيق التواصل 
ميع زوجك، حتى تتغلبيي عليها، وفق 

)نواعم(.
-1الحديث مع زوجك عن املشاكل فور 

عودته من العمل
يف  كثيرية  صعوبيات  يواجيه  زوجيك 
عمليه كل يوم، ويعود إىل املنزل مرهقاً 
ياًل باألعبياء، وآخير ميا يحتاج  ومحمَّ
إلييه فيور عودتيه مين العميل هو أن 
تلقي املشياكل أمامه، هذا يثري غضبه 
ويدفعيه بعييداً عنيِك، ويجعليه غيري 
سيعيد بعودته إىل املنزل، وربما يحاول 
قضياء وقت أطيول بعيداً عين املنزل، 
لذا انتظري حتى يسيريح مين أعباء 
العمل، وتحدثي معيه بلطف يف الوقت 

املناسب حتى يتجاوب معِك.
-2 التطويل

بعكيس النسياء، فإن الرجيال يحبون 

اختصيار الحدييث، ليذا فيإن الحديث 
الطويل املمتلئ بالتفاصيل غري املهمة، 

يشيتت انتبياه زوجك ويشيعره بامللل 
ويدفعه لالنرصاف، لذا حاويل اختصار 

حديثيك ميع زوجيك، وتحدثيي معيه 
مبيارشة وبنقاط محيددة دون الكثري 

من التفاصيل التي ال تفيد.
-3عدم النقاش بنزاهة

عندميا يحتيدم النقياش بينيك وبين 
زوجيك، يجيب أن تكون هنياك قواعد 
احيرام ال يكرسها أحدكميا، ويف حال 
عيدم االلتيزام بنزاهية النقياش، فإن 
االسيتمرار فيه يكون أمراً مسيتحيالً، 
فيال أحد يرغيب يف اسيتكمال النقاش 
مع شخص يسخر منه أو يتحدث معه 

بأسلوب غري الئق.
-4 إلقاء اللوم واالتهامات

عبيارة  كان حديثيك ميع زوجيك  إذا 
عين اتهاميات وإلقياء الليوم عىل كل 
كبيرية وصغيرية، دون محاولة تحّمل 
نصيبيك مين املسيؤولية، فيإن هيذا 
يدفعه نحو الهيروب من الحديث معِك 
حتيى ال يتعيرض لهذا الكم مين اللوم 

واالتهامات.
-5 استخدام كلمات قاسية

ال أحد يقبل اإلساءة، لذا فإن استخدام 
كلميات قاسيية أو ألفاظ غيري الئقة، 
يدفع زوجيك نحو إنهاء الحديث معِك، 
ويقيض عىل رغبتيه يف التواصل معِك، 
لذا اختياري كلماتيك، وتحدثي بلطف 

واحرام يليق برشيك حياتك.

كل يوم معلومة

حقائق ال نعرفها عن معقمات اليدين
هناك بعيض الحقائق حول مطهر 
األيدي الذي زاد اسيتخدامه بشيكل 
كبري يف الفرة األخرية بسبب تفيش 
وبياء ”كورونيا “، هيذه امليادة ال 
يعرفها الكثيريون، وعن ما إذا كان 
استخدامه جيدا، مثل الغسيل باملاء 
والصابون، أم إن بعض األنواع أكثر 

فاعلية من غريها.
ال ينظف اليدين

قد يقييض املطهير عيىل الجراثيم، 
لكنيه ال ييرك يدييك خاليتين من 
األوسياخ التي يمكين أن تجعل من 
الصعب عىل املطهير القيام بعمله. 
لذلك حاول فركه مع رغوة الصابون 
بعد القييام ببعض األشيياء، مثل: 
البستنة، أو اللعب يف الهواء الطلق، 

أو صيد األسماك، أو التخييم.
الثاني بعد الصابون

والصابيون  املياء  دور  يقتيرص  ال 
عيىل التنظييف والتعقيم فحسيب، 
بيل إنهميا يف الواقيع أكثير فاعلية 
بقتل الجراثيم مثيل: نوروفريوس، 
وكريبتوسيبوريديوم وغريهميا. ال 
يسيتطيع مطهير اليديين _أيضا_ 
الكيميائيية  امليواد  مين  التخليص 

أو املعيادن الثقيلية مثلميا يفعيل 
الصابون.

ليست كل املطهرات متشابهة
يويص املركيز األمريكي للسييطرة 
عىل األمراض، باستخدام املطهرات 
التي تحتيوي عىل %60 كحول عىل 
األقل. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد 
مين حصوليك عيىل أكرب قيوة قتل 

للجراثيم لكل مضخة.
يمكن أن تكون خطرية

أفضل معقمات األييدي تعتمد عىل 
الكحيول. هيذا يعنيي أنهيا قابلية 
لالشتعال أيضا. تأكد من االحتفاظ 
بزجاجيات مطهر اليديين يف مكان 
آمين وبعيد عين اللهيب أو الحرارة 

العالية.
مكونات سامة

واليدواء  الغيذاء  إدارة  وجيدت 
األمريكيية امليثانيول يف أكثير مين 
100 عالمية تجارية مين معقمات 
األييدي. هيذا نيوع مين الكحيول 
يمكين أن تمتصه برشتيك ويمكن 
أن يسبب الغثيان والقيء والصداع 
وتشيوش الرؤيية والعميى الدائيم 
الدائم  والنوبات والغيبوبية والتلف 

للجهياز العصبيي أو حتيى املوت. 
يمكنك العثور عىل قائمة العالمات 
التجاريية التيي يجيب تجنبها عىل 
موقع الوييب الخاص ب إدارة الغذاء 

والدواء.
ال يقيض عىل اإلنفلونزا

أظهرت إحدى الدراسيات أن معقم 
اليديين قد ال يعمل بشيكل جيد إذا 
كان املخاط معلقا عىل يديك. يقول 
الخرباء إن سيمك املخاط يساعد يف 
حمايية الجراثييم والحفاظ عليها. 
ليذا فيان غسيل اليدين هيو أفضل 

طريقة بعد العطس.
ال تفرِط باالستخدام

يمكين أن ييؤدي الكحيول املوجود 
يف معقيم األييدي إىل جفياف الجلد 
وتشيققه ميا ييرك بابيا مفتوحا 
للجراثيم. اسيتخدم فقط ما يكفي 
يف كل ميرة ملنع حدوث ذلك. يمكنك 
وضيع املسيتحرض مبيارشة بعيد 

جفاف يديك لتهدئة أي تهيج.
استعمال خاطئ

يجب أن تكيون ييداك خاليتن من 
األوسياخ حتى يعمل معقم اليدين 
بالطريقية التي يجب أن يعمل بها. 

ضيخ ميرة إىل مرتين يف راحية يد 
واحدة. افرك يدييك، بما يف ذلك بن 
أصابعيك، حتى تجف يداك ثم عاود 

الضخ.
يمكن صنعه يف املنزل

تعتيرب العالمات التجاريية التي تم 
رشاؤهيا مين املتجر هيي األفضل، 
لكين إذا كان مين الصعيب العثور 
عىل معقم األييدي، فيمكنك صنعه 
بنفسيك اغسيل يديك قبيل أن تبدأ 
ثيم اميزج 4 أكيواب مين كحيول 
كيوب  ونصيف  األيزوبروبييل، 

بريوكسيد الهيدروجن، و 4 مالعق 
صغرية مين الجلرسيين، مع كوب 
مين املياء املقطير أو املاء اليذي تم 
غليه وتربيده يف وعاء بالستيكي أو 

زجاجي نظيف.
التسمم

ال يتطلب األمر سيوى ملعقتن من 
اليدين للتسيبب بالتسيمم  معقيم 
الكحيويل وحتيى أقل مين ذلك عند 
األطفيال الصغار. احتفيظ بمعقم 
اليديين بعيدا عن متنياول األطفال 

حتى يحن وقت استخدامه.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا
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احذري.. بعض األشياء تعيق التواصل مع زوجك

طريقة عمل اقراص جوز اهلند بدون بيض

نصائح طبيةحنو مستقبل افضل...هلم

هكذا يتالعب كورونا جبسم االنسان.. 
جهاز املناعة قد يهاجم نفسه

من الرضوري االهتمام بتعطري 
أفيراد  املعيشية لجميع  غرفية 
العائلية ضمن أجيواء محّببة يف 
هذا اإلطاريف ما يأتي 5 خطوات 

سهلة التطبيق لهذه الغاية:
وحيدات  طبيق،  يف  وّزعيي،   .1
كّل منهيا  إىل  املضياف  القطين 
ملعقتين صغريتن مين الزيت 
العطيري. وضعيي الطبيق عىل 

أحد الرفوف يف الغرفة.
2. اضيفيي بضيع قطيرات من 
الخزاميى عىل اسيفنجة  زييت 
مبلولة باملاء الساخن، واحفظي 

األخرية يف املزهرّية.
األرضّييات  رائحية  انعييش   .3
املشيغولة من البيالط والرخام، 
عيرب إضافية بضيع نقياط من 
زيت العود والعنرب عىل ممسحة 

التنظيف.
األعشياب  بعيض  انثيري   .4
الوسيائد  داخيل  يف  الطبيعّيية 

املوزعة عىل األرائك واملقاعد.
5. ضعيي نقطية مين عطيرك 

املفّضيل عىل مصابيح الكهرباء، 
وهي مطفأة، كي تنترش الرائحة 
يف أرجياء الغرفية كافية، عنيد 
إضاءتها، بفضيل حرارتها التي 

تبّخر العطر.

حتيى  دراسية  أوسيع  أظهيرت 
اآلن حول اآلثيار الجانبيية للقاح 
الكورونيا، أن مخاطير التعيرض 
لجلطية دمويية أقيل بكثيري بعد 
تلقي اللقاح، من مخاطر اإلصابة 

بالكورونا.
هذه الدراسية الربيطانيية قارنت 
املعطييات الطبية مين 29 مليون 
شخص تلقوا أول جرعة من لقاح 
فايزر/بايونتييك أو “أكسيفورد/

اسيرازينيكا” بن ديسمرب 2020 
وأبرييل 2021 مع معطيات حوايل 
مليوني شيخص أصيبوا بفريوس 

كورونا.
وقال املؤلفان املشاركان يف الورقة 
البحثية الجدييدة إن عدد الحاالت 
التي اكتشيفوها مصابة بجلطات 
تسيد الورييد الذي ينقيل الدم من 
الدمياغ بعد تلقيي اللقياح، كانت 
صغرية بما يكفيي لدرجة تتطلب 

مزيًدا من الدراسات.
وذكر عزيز شييخ، املؤلف املشارك 
للدراسية وأسيتاذ أبحاث الرعاية 
األولية بجامعة إدنربة يف إسكتلندا: 
“عيىل الرغيم مين وجيود بعيض 
املخاطر بعد التقليح، فمن الواضح 
أن احتماليية حدوثها نادرة جًدا”. 

وأضياف “النقطية األهيم هي أن 
الناتجية عين اإلصابية  املخاطير 
بفيريوس كورونا أعيىل بكثري من 

املخاطر الناتجة عن التلقيح”.
السيجالت  الدراسية  فحصيت 
لألشخاص  اإللكرونية  الصحية 
الذيين حصلوا عيىل جرعة األوىل 
من لقاح فيريوس كورونا خالل 
األشهر الخمسة األوىل من حملة 
التلقيح يف إنكلرا. من بن هؤالء 
الي 29 مليون شخص، ثبت أيًضا 
إصابة ما يقيرب من 1.8 مليون 
شيخص بفيريوس كورونيا قبل 

التطعيم أو بعده.
ووجدت الدراسية أنيه من بن كل 
10 ماليين شيخص حصليوا عىل 

الجرعة األوىل من لقاح أسرازينيكا 
أصيب نحو 66 بجلطات يف الوريد، 
مقابيل نحيو 12614 مين نفيس 

العدد املصابن بفريوس كورونا
يف  أنيه  إىل  الدراسية  وأشيارت 
الوالييات املتحيدة، يصياب 300 
سينوًيا  شيخص  أليف   -600
بجلطات دمويية يف الرئتن أو يف 
أوردة الساق أو أجزاء أخرى من 
الجسيم، وفًقيا ملركز السييطرة 
أنه  األميراض. وأوضحيت  عيىل 
ميع تلقيح ما يقيرب من مليون 
شيخص يومًييا اآلن، سيتحدث 
بعض هيذه الجلطات عن طريق 
الصدفية فقيط، وال عالقية لها 

باللقاح.

تدبري منزلي

دراسات حديثة

5 خطوات لتعطري غرفة املعيشة

دراسة تتحدث عن نتائج مبشرة تتعلق 
باجللطات ولقاحات كورونا

األرق أصبح ميرض العرص، حيث 
يعانيي منيه الكثريون ربميا نظراً 
مليا يتعرضون له من ضغوط طيلة 
الييوم، أو ربما بسيبب إشيعاعات 
األجهيزة اإللكرونيية التي تحيط 
بنيا يف كل مكان، أو ربما ألسيباب 
متعيددة أخرى. يف بعيض األحيان 
ال تأتيي الحبوب املنومية بالنتيجة 
املرجوة، ويظل الشيخص متيقظاً 

طيلة الليل!
نقيدم وصفية طبيعيية تفييد يف 
القضاء عىل حاالت األرق وتسياعد 
يف الحصيول عيىل قسيط وفري من 
النيوم الهادئ.. وهذه الوصفة هي 
عسيل النحل الحل السحري للنوم 

العميق.
فباإلضافية إىل خواصيه الدوائيية 
املتعيددة، وقدرته عىل القضاء عىل 
السيعال، فقيد أثبتيت األبحاث أن 
عسيل النحل مفيد جداً يف القضاء 

عىل األرق أيضاً.
عسيل النحل “يحتوي عىل نسيبة 
نموذجية من الفركتوز والغلوكوز” 
لدعم الكبد، الذي يعمل دون توقف، 

أثناء عملية النوم.

وإلييك ما الذي تفعله بك ملعقة أو 
ملعقتن من عسيل النحل الخام يف 
جسمك قبيل الذهاب للنوم، وكيف 
أنهيا تسياعدك عيىل نيوم هيادئ 
وعميق.. فعسيل النحل يحفز عىل 
الدخيول يف النوم العميق من خالل 

طريقتن:
- إمداد الكبد بالوقود الكايف

فهيو يضمين حصيول الكبيد عىل 

إمداداته الكافية مين الغليكوجن 
أثنياء اللييل. فمعيدل الغليكوجن 
للشيخص  الكبيد  يخزنيه  اليذي 
بين  االختالفيات  )ميع  الناضيج 
الرجال و النسياء بحسيب الوزن( 
فهو يراوح من 75 إىل 100 غرام.

 10 حيوايل  الجسيم  ويسيتهلك 
غرامات من الغليكوجن يف الساعة 
امليخ،  يسيتهلكها  غراميات   6.5(

و3.5 للقليب واليكىل وخالييا الدم 
الحمراء(.

فحن يتم تناول العشياء يف حدود 
يذهيب  ثيم  مسياء،  السادسية 
الشيخص للنوم يف حيدود الحادية 
عيرشة ليياًل، فيكيون الجسيم قد 
نصيف  حيوايل  بالفعيل  اسيتهلك 
مخزونه مين الغليكوجن، ليتبقى 
النصيف اآلخير لالسيتهالك خالل 
الثماني سياعات التالية التي يخلد 

فيها الشخص للنوم.
أميا يف حيال تم تناول العسيل قبل 
الخليود إىل النيوم، فإن ذليك يعيد 
الكبيد  يف  الغليكوجين  تخزيين 
بالنسيب الكافية لسد حاجة الكبد 
هيذه  ويف  النيوم،  سياعات  أثنياء 
الحالة لن يوقظيك الكبد من النوم 

بحثاً عن الوقود.
- تعزيز إفراز هرمون النوم

أما ثاني عامل فهو أن عسل النحل 
يزيد من إفراز امليالتونن يف املخ.. 

ويسيمى امليالتونين بي”هرميون 
الصحية”، ألنيه يعزز مين مناعة 
الجسيم ويعيد بناء الخاليا التالفة 
أثنياء النيوم. فهو لن يسياعدك يف 

الخليود إىل النوم رسيعيًا فقط، بل 
إنيه سيسياعد يف عيالج األمراض 
رسيعيًا وستشيعر بفيارق كبري يف 

اليوم التايل.
فوائد أخرى لعسل النحل

وال تقيف فوائيد عسيل النحل عند 
النيوم فقيط، فهنياك العدييد من 
الفوائد لعسل النحل الخام ومنها:

طبيعيي  مضياد  النحيل  *عسيل 
بخصائصيه  ويتمييز  للبكتريييا 
التي تسياعد الجروح عىل االلتئام 
رسيعيًا. وكان يسيتخدم يف املايض 
أثناء الحياالت الطارئة لقدرته عىل 

مقاومة العدوى.
*يسيتخدم عسيل النحيل الخيام 
الشيامبوهات  يف صناعية بعيض 
وذليك  العضيوي،  والصابيون 
لاللتهابات  املحاربية  لخصائصيه 

املصاحبة لحب الشباب.
*ُيعترب عسيل النحل مين العوامل 
املضيادة مليرض السيكري، فهيو 
يخفيض من مسيتويات الغلوكوز 

يف الدم.
*ُيعرف عسيل النحيل بقدرته عىل 

مقاومة امليكروبات.

طبيبك يف بيتك

أتعاني من األرق؟ جرب هذا احلل السحري قبل النوم مباشرة

تتكشف يوماً بعد يوم معلومات طبية صادمة عن طبيعة فريوس كورونا 
ومتحوارته وكيفية تأثريها عىل أجسامنا وتحديداً جهاز املناعة لدينا.

فقد كشيف دراسية جديدة أن الفريوس قادر عىل التالعيب بجهاز املناعة 
لدينا وجعله بطريقة ما يهاجم نفسه.

وأجرييت الدراسية عيىل حالة ملرييض أمريكيي أصيب بالفيريوس وفقد 
الرؤيية يف عينيه اليمنى ملدة يومن عقب شيفائه منه، ما أثيار العديد من 

التساؤالت.
فقدان للرؤية وصداع

 يف التفاصيل، كشيف تقرير مين قبل فريق من األطباء مين كلية األطباء 
والجراحن ب جامعة كولومبيا يف نيويورك، تعايف الرجل من الفريوس، لكنه 

أصيب بصداع بعد أسبوع.
ورسعيان ما تبع ذليك تاليش الرؤية يف عينيه اليمنى، لدرجية أنه لم يكن 
بإمكانه سوى القيام بحركات محددة، وأي حركة تتم بهذه العن تسببت 

أيضاً يف ألم شديد. 
إىل ذلك، كشيف التصوير املقطعيي أن مصدر معانياة املريض هو التهاب 

الجيوب األنفية الذي يمتد إىل الجانب األيمن من وجهه.
تآكل العظم

 وكانيت الحالة خطيرية للغاية، حيث تسيببت يف تآكل العظم نفسيه، ما 
اسيتلزم إجيراًء طارئاً إلزالية أكرب قدر ممكن مين امليادة امللتهبة من كل 

تجويف.
إال أن الجراحة بدت وكأنها اسراتيجية ناجحة يف البداية، لكن رسعان ما 

عاد األلم وتفاقمت حالة الرؤية لديه مرة أخرى.
-Streptococcus co  وأظهرت فحوص األنسيجة وجود بكترييا تسيمى

stellatus. وعادة تكون هذه البكترييا الجيدة يف األمعاء وتجويف الفم، إال 
أنها تتحول إىل سيئة عند نقلها إىل مناطق أخرى من الجسم.

انتشار نوع نشط من الخاليا البيضاء
 كذلك، كشيف املزيد من الفحوص عن انتشيار نوع نشيط من خاليا الدم 

.IgG4 البيضاء، وهو نوع ينتج عادة جسماً مضاداً صغرياً غريباً يسمى
واشتهر هذا النوع بالتسبب يف سلسلة من املشكالت الخاصة به من خالل 
األميراض املرتبطية باملناعة الذاتية والتيي يمكن أن تصييب أي جزء من 

الجسم تقريبا، ما يؤدي إىل حدوث االلتهابات والتسبب يف كل أنواع األلم.
وتوصليت الدراسية إىل أن كوفيد 19، هو عادة العقيل املدبر عندما يتعلق 

األمر بالعبث باستجابتنا املناعية.
ومع ذلك، أوضحت أنه من السابق ألوانه استخالص أي استنتاجات قوية 
بين املرضن، خصوصاً مع وجود العديد من الحاالت يف متناول اليد والتي 

الزالت قيد الدراسة.

املطبغ

No:  7556  Thu   2  Sep  2021العدد:  7556  الخميس   2    ايلول  2021



تزوج�ت وعم�ري 22 س�نة، وصدقاً ل�م أكتش�ف قلة وعي�ي وفهمي 
للحي�اة إال بعد 6 س�نوات من ال�زواج، فزوجي إنس�ان متفهم وأعتربه 
صديق�اً وفي�اً، ولكنه مقرص مع�ي كزوج يف حقوقي، رغم مناقش�تي 
ل�ه، وخياناته متكررة، وتالحقني، أو ربما أالحقها لألس�ف، ال أعلم ما 
الس�بب، ولكن كثرياً ما يكون له حسابات عىل الفيسبوك، وما ألبث أن 
أكتش�فها صدفة؛ حتى يعت�ذر ويعرتف بخطئه ويعدن�ي بأال يكررها، 
وبعد عدة أش�هر أكتش�ف حس�اباً جديداً كان قد أنش�أه بعد عدة أيام 
من اكتش�ايف للسابق، قررت أن أدخل كصديقة وأحاوره، هوايته كتابة 
الشعر، ولألمانة أش�عاره جميلة، مشكلتي ليست يف صفحته كشاعر، 
ولك�ن ما كنت أكتش�فه م�ن الخاص أحادي�ث وعالقات جنس�ية مع 
النس�اء، دخلت باس�م مس�تعار، وبقيت أحاوره إىل أن أخربني بأنه ال 
ينج�ذب لزوجته، وإنها خي�ار متأخر؛ ألنه لم يجد من تناس�به لضيق 
الوقت؛ ألن أهله مسافرون، ضاقت بي الدنيا وعاتبته وصدمت، ولكني 
تمالكت نفيس وقررت أن أتعامل بعقالنية، فاتفقت معه أن يس�تمر يف 
ش�عره، ولكن دون املحادثات عىل الخاص، فوافق ولكن أنا متأكدة أنه 
ال يزال يتحدث معهن، املش�كلة أنه يهملني، ويهمل بيته وأوالده، وهو 
يعدن�ي بالتغيري ويبدأ، ث�م ال يلبث أن يعود لعاداته، وإن ناقش�ته يبدأ 

بالرصاخ، فعالً تعبت.
الحل و النصائح:

� تلمس�ت من عرضك املشكلة قدرتك عىل الصرب والحكمة، وهي أدوات 
مهمة، ال يبقى سوى حسن استخدامها.

� واض�ح أن هناك ملالً يحوم يف بيتك وأجواء عالقتك بزوجك، وامللل هو 
الش�يطان الخطري الذي يوس�وس للش�عراء بالدرجة األوىل، وخطورته 
هي التي تجعلهم يختلقون األس�باب العجيبة للتجديد، وإيقاظ شعلة 

الجموح والحيوية.
� معروف أن الحياة املش�رتكة مع شاعر صعبة ومزعجة، وال يمكن أن 
تعيش�ها إال إنسانة تدرك بعمق شخصية الشاعر، وترّوضه كأم أحياناً 
وناظرة مدرس�ة أحياناً أخرى، وبني ه�ذا وذاك تلعب معه لعبة األنوثة 

املتجددة بمواسم ومفاجآت.

� ال أطلب منك أن تغريي من شخصيتك، لكني أنبهك إىل حسن استخدام 
أدوات الرتوي�ض، وأنت القادرة عىل ذلك بس�بب مهنتك التي ذكرتها يف 
تفاصي�ل رس�التك، فأن�ت أيضا تحتاج�ني إىل التس�لية واالنطالق، فال 
تنتظري كل ذلك منه، عىل العكس أهمليه وأنشئي عاملك املسيل واملمتع 
واملنطل�ق م�ع أوالدك وأصحاب�ك، وانطلق�ي طالبة منه ب�ود وحيادية 
املش�اركة، أش�عريه م�ن دون كالم أنه يف�وّت فرصاً رائع�ة من املتعة 

والتسلية.
� ليس هذا فقط، بل اكتش�في ش�عراء آخرين واقرئي لهم، وعرّبي عن 
إعجاب�ك ولكن بص�دق، فأخطر وأس�وأ األمور هي الك�ذب واالفتعال، 
وأزي�دك أن بإمكانك مش�اركته مش�اهدة أفالم جميلة ج�داً عن حياة 

شعراء وموسيقيني ومناقشتها، مما يساهم يف إبعاد شبح امللل.
� تبقى مس�ألة الخاص والكالم الرخيص مع النس�اء، وس�أقول لك إن 
هذا الوضع سيصل إىل حده، وسيرتاجع أمام سيل من األحداث الجميلة، 
التي تجع�ل واقعك العائيل واالجتماعي أكثر جم�االً ومتعة وعمقاً من 

واقع افرتايض رخيص وسخيف.

ربما أنت غري ق�ادر عىل معرفة 
م�ا ي�دور يف عقول م�ن حولك، 
وكذلك ما يخفونه يف صدورهم. 
ف�إن كن�ت ال تس�تطيع ق�راءة 
األف�كار الدقيق�ة لش�خص ما، 
يمكن�ك أن تتعل�م الكث�ري م�ن 
لغة الجس�د الخاصة ب�ه، وهذا 
ينطب�ق بش�كل خ�اص حني ال 
وح�ركات  الكلم�ات  تتطاب�ق 

جسده وإيماءات وجهه!
الذراعان والساقان املتقاطعتان 

إشارة ملعارضة أفكارك
الذراعان والساقان هما حواجز 
مادي�ة تعني أن الش�خص الذي 
أمام�ك غ�ري منفت�ح أو متقبل 
مل�ا تقول�ه، حتى لو أنه يبتس�م 
ويش�اركك يف محادث�ة لطيفة، 
لك�ن لغ�ة الجس�د الخاصة به 

تقول غري ذلك تماًما.
وق�د جرت دراس�ات ع�ىل ذلك، 
لكنه�ا لم تنت�ِه إىل نتيجة متفق 
عليه�ا فيما قد تعنيه الس�اقان 
والذراع�ان املتقاطعت�ان أثن�اء 
تل�ك  نفس�ًيا،  لك�ن  النق�اش. 
الذراعان والساقان إشارة إىل أن 
الشخص منغلق جسدًيا وعقلًيا 
وعاطفًي�ا عمن أمامه، لكن ذلك 

ليس متعمًدا.
تجع�د  الحقيقي�ة  االبتس�امة 

العينني
حني نأتي لالبتسامة، فالفم قد 
يكذب، لك�ن العينني ل�ن تفعال 
ذلك، فاالبتسامة الحقيقية تصل 
للعين�ني، فتجعد الجل�د املحيط 
بهم�ا. فغالًبا ما يبتس�م الناس 

إلخفاء ما يفكرون ويش�عرون 
به حًقا. يف املرة القادمة إن أردت 
أن تعرف إن كانت ابتسامة من 
أمام�ك حقيقي�ة أم ال فعليك أن 
تالح�ظ خط�وط التجاعيد التي 

ستظهر إىل جانب عينيه!
تقليد لغة جسدك أمر جيد

لق�اء  يف  م�رة  ذات  كن�ت  ه�ل 
والحظت أن هناك شخًصا يقلد 
ح�ركات يديك مثاًل؟ هذه عالمة 
جيدة. تطابق لغة الجس�د يشء 
نقوم به دون وعي حني نش�عر 
براب�ط م�ع الش�خص اآلخ�ر. 
إنها إش�ارة إىل أن النقاش يسري 
عىل ما ي�رام، وأن الطرف اآلخر 

منفتح ومتقبل ملا تقول.
وضعية الجسد تخرب القصة

فالوق�وف معت�داًل م�ع إرج�اع 
وقف�ة  ه�ي  للخل�ف  الكتف�ني 
قوية تعرّب ع�ن قدرتك عىل ملء 
مكان�ك، أما الرتاخ�ي يف الوقفة 
فقد تعرّب عن االنهيار والضعف. 
الجيدة  الوضعية  فالحفاظ عىل 
للجسد تكسبك االحرتام، وتعزز 
مشاركتك، س�واء كنت قائًدا أم 

ال.
ربم�ا س�معت م�ن يق�ول ل�ك 
انظ�ر إىل عيني حني تتحدث إيل. 
وس�ابًقا ربما كانت لدى والديك 
قناع�ة بأنه م�ن الصع�ب عىل 
الش�خص النظر يف عينيهما إذا 
كان يك�ذب عليهما، وربما كان 

ذلك صحيًحا إىل حد ما.
لكن هناك جانًبا آخر، فقد يعمد 

بعض الن�اس إىل اتصال العيون 
محاول�ة  يف  إليهم�ا  والنظ�ر 
لتغطية حقيقة أنهم ال يقولون 
أمام�ك  كان  ف�إن  الحقيق�ة. 
ش�خص يحدق يف عيني�ك أثناء 
حديثه لدرجة تصيبك بالتشنج 

فربما هو ال يقول الحقيقة!
رفع الحاجبني إشارة لالنزعاج

هناك ثالثة أشياء تؤدي إىل رفع 
حاجبي�ك، وه�ي االندهاش، أو 
القل�ق، أو الخوف. ج�رّب رفع 
حاجبي�ك ح�ني تك�ون هادًئ�ا 
ودون أي داٍع، ربما س�تجد ذلك 
صعًب�ا بعض ال�يء. فإن كان 
من يتحدث إليك رافًعا حاجبيه، 
واملوضوع ال يس�بب الخوف أو 
القل�ق أو الدهش�ة فربما هناك 

يشء ما يحدث.
حركة الرأس املبالغ بها إش�ارة 

للقلق حول املوافقة
حني تخ�رب ش�خًصا ش�يًئا ما، 
ويظل يهز رأسه، ربما هذا يعني 
أنه يشعر بالقلق حيال ما تفكر 
به تجاهه، أو أن لديك شكوًكا يف 

قدرته عىل اتباع التعليمات.
الفك املش�دود عالمة عىل التوتر 

واإلجهاد
فالفك والعن�ق والجبني املقّطب 
“املش�دود” كله�ا عالم�ات عىل 
اإلجه�اد. وبغ�ض النظ�ر عم�ا 
يقوله الش�خص، فه�ذه عالمة 
ع�ىل االنزعاج الش�ديد. هل أنت 
اآلن أكث�ر ق�درة عىل ق�راءة ما 
ي�دور يف أذهان م�ن حولك دون 

أن يخربوك عنه؟!
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مهني�اً: تظه�ر بعض التط�ّورات الالفت�ة، ورّبما تطرأ 
مس�ؤوليات ملّحة ومهّمة تس�لّط األضواء عىل مهارتك 

وقدرتك عىل تحّمل املصاعب
عاطفياً: التساهل مع الرشيك يف موضوعات أساسية، قد يرتك 

آثاراً إيجابية، وهذا سيؤّدي حتماً إىل نهاية سعيدة
صحياً: إذا قمت ببعض املراجعات، تجد حلوالً لبعض ملش�كالت 

الصحية، وتجاربك يف هذا املجال خري دليل عىل ذلك

مهني�اً: تنّك�ب ه�ذا اليوم ع�ىل تنفيذ أعمال�ك واثقاً 
بالحظ والدع�م الكبري الذي تحظى ب�ه، وتجد حلوالً 

لبعض املشاكل
عاطفياً: يبتس�م الح�ّب وترشق الش�مس يف قلبك، وتعيش 

أجمل أّيام حياتك برفقة رشيك يفهم عليك بمجرد النظر إليه
صحي�اً: تتّخذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، بعدما 

أدركت أن األمور بدأت تتفاقم

مهنياً: تعيد النظر هذا اليوم يف استثماراتك وطريقة 
إرسافك للمال خش�ية الوقوع يف خس�ائر كبرية ربما 

تعجز عن تعويضها
عاطفي�اً: ال تجع�ل قلق�ك وعصبيت�ك يؤث�ران يف عالقت�ك 

بالحبيب، فهو بالغ الحساسية ويتفهم ضعك جيداً
صحي�اً: تتخلّ�ص من كّل ما يس�ّبب لك اإلزع�اج، وتنىس هموم 

العمل يف العمل، وتمارس الرياضة بانتظام

مهنياً: يشكل هذا اليوم نقطة تحول يف مجال أعمالك 
ومشاريعك نحو األفضل أكثر مما كنت تتوقع، فهنيئاً 

لك
عاطفي�اً: عد إىل الواق�ع وفكر بعقالني�ة، ال ترفض نصائح 

الرشيك ألنه يريد مصلحتك، وهو وحده الصادق معك
صحي�اً: التالعب بأعصابك ال يفيدك، ح�اول وضع حد لذلك قبل 

فوات األوان

مهني�اً: ي�زودك ه�ذا الي�وم حماس�ة ش�ديدة 
واندفاعاً وينه�ي حالة من االنقب�اض والتعب 

والتكاسل
عاطفياً: التفاهم مع الرشيك يشّكل ضمانا للحارض 

واملستقبل ولبناء الثقة بينكما
صحي�اً: أنت مّيال إىل املش�اريع الرتفيهية التي تبعد عنك 

الهموم، فاخرت أحدها وتشارك به مع املقربي

مهني�اً: يطرأ اليوم م�ا يعاكس مش�اريعك الجديدة 
قلي�اًل ويعرقل ترقية ما، لكن ال تيأس فاأليام املقبلة 

تحمل إليك الكثري من املفاجآت
عاطفياً: تنتظرك السعادة مع الحبيب بعد طول صرب وأناة 

وبعد خالفات مستحكمة، وتعود األفراح لتسيطر عىل األجواء
صحياً: إياك والتقاعس واملماطلة بشأن األمور املفيدة ألعصابك 

وراحتك، وال سيما ممارسة املي يومياً

مهني�اً: يتح�دث ه�ذا الي�وم ع�ن عالق�ات عذب�ة 
واجتماعات مميزة واالحتفال بمناس�بة سعيدة مع 

الزمالء
عاطفي�اً: عالقت�ك بالحبيب مس�تقرة بس�بب اعتمادكما 
الرصاح�ة والح�وار اله�ادئ، وتمضي�ان مع�اً أجم�ل األوق�ات 

الرومانسية
صحي�اً: ع�وارض التوتر التي تنتابك بني ح�ني وآخر غري مفيدة 

صحياً، راجع طبيبك

مهني�اً: تح�اول الحصول ع�ىل كلمة حاس�مة أو 
توقيع معاهدة معّينة أو بدء مرشوع ما

عاطفياً: احذر الترسع يف إطالق االحكام عىل الرشيك، 
يج�ب أن تأخ�ذ بع�ني االعتب�ار أن ج�وّك الخ�اص ليس 

صافياً
صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس واألس�نان والحساس�ية 

التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية

مهني�اً: تعث�ر ه�ذا اليوم عىل م�ا كن�ت تبحث عنه 
بعد جه�د جاهد، وتحافظ علي�ه وتبتعد عن الترّسع 

والعالقات غري املجدية
عاطفياً: تنتبه إىل ترّصفاتك ألن ش�يئاً قد يثري غرية الحبيب 

ويوقعك يف مشاكل معه، وتنجح يف ذلك
صحياً: كما عليك مس�ؤوليات يف العمل، كذلك عليك مسؤوليات 

تجاه صحتك، فاخرت املناسب لذلك

يفرض هذا اليوم املضطرب بعض اليء مس�تجّدات 
عليك وضغوطاً مكثفة، فحاول أال ترتبك

عاطفي�اً: ال تق�ف عن�د املحط�ة األوىل من الخيب�ة، ألّن 
األفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة وال س�يما يف مجال املشاريع 

املستقبلية مع الرشيك
صحي�اً: ح�اول أن تقوم ب�كل ما يعود ع�ىل صحت�ك بالفائدة، 

الظروف مالئمة لذلك

مهنياً: يطرح هذا اليوم بعض االش�كاالت عىل صعيد 
املحادثات والنقاشات، فتخوض مرحلة من التحديات 

تنترص فيها حيًنا وتفشل احياناً
عاطفي�اً: ل�و اس�تمعت إىل أق�وال الرشيك ملا آل�ت األوضاع 

بينكما إىل ما هي عليه اليوم
صحي�اً: يتعّزز وضعك الصحي بس�بب النش�اط الرتفيهي الذي 

تقوم به مع املحيطني بك
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مهنياً: يسهل عليك هذا اليوم االتصاالت ويزيل 
الحواجز الواحد تلو اآلخر

عاطفي�اً: تجد نفس�ك مج�رباً عىل اتخ�اذ قرارات 
مهم�ة، لك�ّن العقب�ة تكم�ن يف رف�ض الرشي�ك هذه 

القرارات
صحياً: أمام املأكوالت الش�هية الكل معرّض لإلغراء، لكن 

القليل من اإلرادة يحول دون ذلك

كلمات متقاطعة

1192 - ريتشارد قلب األسد يعقد معاهدة 
صلح مع ص�الح الدين األيوب�ي ليحتفظ 
الصليبي�ون برشي�ط س�احيل يمت�د م�ن 
صور إىل يافا ويسمح صالح الدين األيوبي 

للحجاج والتجار بزيارة القدس.
1666 - اندالع حريق يف لندن ظل مشتعاًل 
ملدة ثالثة أيام وحول أكثر من عرشة آالف 

منزل إىل رماد.
1944 - إيطالي�ا ت�ربم معاهدة مع حكام 
اليمن تعط�ي لها الحق يف الس�يطرة عىل 

الساحل الرشقي للبحر األحمر.
1945 - انتهاء الحرب العاملية الثانية.

يف  آيل  رصف  آل�ة  أول  تركي�ب   -  1969
الواليات املتحدة.

1970 - الربملان الهن�دي يلغي االمتيازات 
املمنوح�ة ل��279 مهراج�ا م�ن االم�راء 

الهندوس.
1991 - رئي�س ال�وزراء الربيطاني جون 
ميج�ور ي�زور بك�ني ليصب�ح اول رئيس 
حكومة غربية يتوجه اىل بكني منذ حوادث 

تي�ان انم�ني )1989(.
2006 - الق�وات األفغانية وحلف ش�مال 
األطليس يش�نان اكرب هجوم ضد طالبان 
يف جنوب افغانس�تان انتهى بمقتل حوايل 
ال�ف م�ن عن�ارص الحرك�ة حس�ب قول 

الجانبني.
2007 - الجي�ش اللبناني يعلن س�يطرته 
الكامل�ة ع�ىل مخيم نه�ر الب�ارد ونهاية 
العمليات العس�كرية يف املخي�م وذلك بعد 

القضاء عىل أفراد تنظيم فتح اإلسالم ..

acebook من الفيسبوك

لّون حياتك بألوان الّتفاؤل والس�عادة والفرح، الحياة كلوحة تنتظر 

األل�وان لتغ�دو أكثر جم�االً، نولد ولوح�ة حياتنا بيض�اء نقّية، مّنا 

م�ن يحولها إىل الس�واد ومّنا م�ن يحافظ عىل نقائه�ا وصفائها، إذا 

تحجبت س�ماؤك يوماً بالغيوم أغمض جفون�ك، تبرص خلف الغيوم 

نجوم، واألرض حولك إذا ما توّشحت بالثلوج، أغمض جفونك تبرص 

تحت الثلوج مروج، رغم وجود الرش هناك الخري، رغم وجود املشاكل 

هناك الحل، رغم وجود الفشل هناك الّنجاح، رغم قسوة الواقع هناك 

زهرة أمل.

غزل عراقي

طلته��ا  م��ا  كص��رت  لي��ش  صحبت��ك 
طلته��ا  م��ا  علم��ودك  الدني��ا  وان��ه 
طلته��ا  م��ا  س��هله  فرص��ه  جنتل��ك 
علي��ه  بطران��ك  بس��بب  خس��رتني 
- - - -

ط��ال  ال  العم��ر  كصي��ر  بع��دك  عس��ا 
ط��ال  ال  عالع��ن  بع��د  وجه��ك  مي��ن 
الط��ال  اب��د  ولش��خصك  حظ��ي  ردي 
ادي��������ه  ب��ن  كل��ك  محظ��وظ  ل��ون 
- - - - - - - - - - - - - - -

فاه��ي  ميش��ي  غي��رك  ممل��وح  ام��ش 
ش��فاهي  مي  لوصف��ك  يوص��ل  وعج��ز 
ش��فاهي  مي  ش��فاهك  توص��ل  ل��ون 
بي���������ه  جي��ات  حت��ط  ل��و  ال��زك 

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

زوجي شاعر ُيالحق النساء

8 حيل لتقرأ لغة اجلسد للمحيطني بك

أفقي
1سكانها الفلسطينيون o ظرف زمان 

أو مكان وفق ما يضاف إليه
2يخطئ بش�كل غري مقصود o االس�م 

القديم للعاصمة عمان
3مراسل )معكوسة( o سنة أو عاما

4عاصمة فلسطني وأوىل القبلتني o علّم 
أو شق اليء بالضغط عليه بالسكني

5ك�ذب عىل البس�طاء بقصد الكس�ب 
املادي o فيه عمران وتدب فيه الحياة

يف  تعم�ل  امل�رأة   o والنف�ي  6للنه�ي 
التجارة

7ترشب بها القهوة o نصف صابر
8متشابهان o عاصمة األنباط وإحدى 

عجائب الدنيا السبع الجديدة
9ابن o موضوع أو خطب

10طبق أرز ولحم يف األردن وفلس�طني 
o طبق من خبز الرقاق والدجاج واللبن 

يف فلسطني واألردن

رأيس
ملدين�ة  الرومان�ي  1االس�م 

عمان
الس�حيق  الغاب�ر  2الزم�ن 
o فاع�ل لفعل  )معكوس�ة( 

إجرامي
3حلقات مرتابطة o بخل

4ثلثا ورل o تش�ابه األشياء 
بدرجة كبرية

 o 5يعض�د ويوط�د يف العمق
األلفة واالستئناس والعهد

6تكلم عنه يف غيابه o جانب
7ثمن اليء o كامل

8وهب o نصف هواة o قرب
أول  يف  الطع�ام  9اش�تهاء 
الحض�ور  ق�وي   o الحم�ل 

والتأثري شكال أو لونا
ش�مال  اردني�ة  10مدين�ة 

عمان

حدث يف مثل هذا اليوم
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خاطــــرة..



رزان  واالعالمية،  الفنانة  تستعد 
حيث  الربتغال  اىل  السفر  مغربي، 
ستقام االحتفالية الخاصة بمرور 
٣٠ عاماً عىل تأسيس شبكة قنوات 
ام بي يس.وقالت رزان مغربي انها 
للحفل  املدعوين  اوىل  ضمن  كانت 
االذاعية  الوجوه  اقدم  من  كونها 
وبدأت  يس  بي  ام  قنوات  لشبكة 
خاللها. من  االعالمية  مسريتها 

اىل  مغربي  رزان  تعود  وبعدها 
مشاهدها  تصوير  اجل  من  مرص 
و”  ابليس”  عشم   “ مسلسل  يف 
رزان  أن  بالذكر  بيمبو”.الجدير 
كانت قد كشفت سابقاً عن أجمل 
مع  قضتها  التي  حياتها،  لحظات 
صربي،  سمري  املرصي  الفنان 

أحد  أثناء تصوير 
املسلسالت.

يف حف�ل مكتم�ل العدد أحيت�ه النجم�ة العراقية 
رحمة رياض عىل مرسح ج�دة Superdome من 
تنظيم رشكة 4M Events  و 360Live، اس�تقبل 
الجمهور الس�عودي رحم�ة، ورّدد معها أغانيها 

من “وعد مني” إىل “الكوكب”.
تفاع�ل الحضور كثرياً داخل الحفل وعىل وس�ائل 
التواص�ل، فتص�درت رحم�ة الرتن�د يف اململك�ة 
وأضاف�ت إىل قناته�ا ع�ىل اليوتي�وب مئ�ة أل�ف 
مش�رتك، وهي حالياً تحتل املرتبة األوىل يف الخليج 

عىل اليوتيوب من حيث عدد املشرتكني.
رحم�ة تتح�ّ� حالي�اً للمش�اركة يف املزي�د من 
الحفالت س�ُيعلن عنها الحقاً، وكذلك إلطالق عدد 
م�ن األغاني حي�ث ينتظرها جمهوره�ا العراقي 

والخليجي. 

رزان تسافر إىل 
الربتغال من أجل 

“ام بي سي”

“رمحة” أول فنانة عراقية حتيي حفالً مجاهريياً يف السعودية

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

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

املتابعني  أنظار  صربي،  ياسمني  املرصية،  الفنانة  خطفت 
جديدة  صورا  مشاركتها  بعد  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
ساحل  عىل  الساحرة  كارلو  مونت  قلب  من  لها  أنيقة  إلطاللة 
يف  صربي،  املرصية،  الفنانة  املتوسط.وارتدت  األبيض  البحر 
حسابها  عرب  نرشتها  التي  واسع  نطاق  عىل  املتداولة  الصور 
عىل موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، فستان قصري 
الوسط، بحماالت  اللون األسود، محدد بحزام من منطقة  من 
عريضة، مع حقيبة من اللون األصفر، وسليرب أبيض يف أسود 
لبني، وملت شعرها يف »لو بان«،بينما أطلت ياسمني صربي يف 
صورة اخرى. بجانب طائرة هليكوبرت عرب حسابها الشخيص 
عىل ““إنستغرام”.يف هذه االثناء، انشغل النشطاء عىل منصات 
التواصل بالبحث عما يحصل عليه رجل األعمال املرصي أحمد 
أبو هشيمة من ثروة خاّصة بعد الصور التي تنرشها ياسمني 
أحمد  ويعرف  فيها.كما  يعيشان  التي  الرفاهية  وتربز  صربي 
أبو هشيمة بأنه واحد من أغنياء الرشق األوسط، وتقدر ثروته 
بمليارات الدوالرات، وتحقق رشكاته أرباحاً سنوية تصل ل�15 
يقارب  ما  تنتج  الخاصة  الحديد  معامل  أن  كما  دوالر.  مليون 
الصناعة.أما  عالم  يف  ضخم  رقم  وهو  سنوياً  طن  مليون   2.8
عن سياراته فيمتلك أحمد: سيارة رولز رويس كولينان سعرها 
يتخطى ال 4٠٠ الف دوالر، سيارة رينج روفر سبورت، والتي 
مليون جنية مرصي، سيارة   ٣.٠٠٠.٠٠٠ ال�  يتخطى سعرها 

وصل  والتي  النادرة  السيارات  من  وهي  رابيد.  مارتن  استون 
يوازي  ما  امريكي،  دوالر  ألف   2٠٠.٠٠٠ من  أكثر  ايل  سعرها 
٣.16٠.٠٠٠ مليون جنية مرصي.أما ثروة ياسمني صربي تقدر 
ب� 7 مليون دوالر غري املجوهرات التي تقدر ب� ٣ مليون دوالر. 
ويذكر أن أحمد كان قد أهدى زوجته خاتم أملاس يبلغ سعره ما 

يقارب ال 2٠٠ الف دوالر أمريكي.

التواصل  مواقع  عىل  فيديو  مقطع  انترش 
االجتماعي ملجموعة من الشابات يف لبنان 
دون  بهن  بالزواج  الشباب  فيها  يطالبن 
مهر، وأحدثت هذه الحملة جدالً كبرياً بني 
حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد 
»تزوجني  بعنوان  وهاشتاج  حملة  أطلقوا 
يف  املساهمة  بهدف  وذلك  مهر«،  بدون 
يف  املرتفعة  العنوسة  مشكلة  معالجة 

لبنان.
عدد  هجرة  بعد  الحملة  هذه  وجاءت 
املعييش  والغالء  اللبناني  الشباب  من  كبري 
الفاحش، وهو ما يزيد ثقل املهمة الصعبة 
جانب  وإىل  للزواج،  الالزم  املهر  تأمني  يف 

املصاريف والنفقات الحياتية األخرى.
رواد  من  وتأييداً  ترحيباً  الحملة  والقت 
قال  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الشباب  حث  إىل  تهدف  الفكرة  إن  البعض 

يف  العنوسة  نسب  وتقليل  الزواج،  عىل 
أوساط الفتيات، والتخفيف من عقبة املهر 

تثقل  اجتماعية  عادات  أنه  يعتربونه  الذي 
كاهل الشباب دون جدوى.

نانسي عجرم تتجه إىل العاملية بـ ديو مع بيلي آيليش

يامسني بإطاللة أنيقة جبانب هليكوبرت خاصة

مصطفى قمر يستعني بامللحن حممد حييى يف أغنية جديدة

لبنانيات يفاجئن العامل بـ»تزوجين بدون مهر«
يف ظل الظروف االقتصادية املرتدية

مايكروسوفت تصدر ويندوز 11 في 
5 أكتوبر المقبل

إنستجرام يجري تغييرا على 
سياسته وسيطلب تاريخ ميالدك 

قال�ت رشك�ة Microsoft إنه س�يتم إص�دار Windows 11 يف الخامس من 
أكتوبر، وس�يكون نظام التش�غيل الجدي�د متاًحا كرتقي�ة مجانية ألجهزة 
الكمبيوتر املؤهلة التي تعمل بنظام Windows 10 ، أو عىل األجهزة الجديدة 
 ”the verge “ املحملة مس�بًقا. وقال موق�ع Windows 11 الت�ي تأتي م�ع
التقني أنه س�يبدأ ط�رح الرتقية املجاني�ة إىل Windows 11 يف الخامس من 
أكتوبر، ولكن مثل العديد من ترقيات Windows يف املايض، س�تكون متاحة 
ع�ىل مراحل. كما س�يتم تقديم الرتقية لألجهزة الجدي�دة املؤهلة أوالً، وبعد 
ذلك س�يصبح Windows 11 متاًحا ملزيد من األجهزة املوجودة يف الس�وق يف 
األسابيع واألشهر التي تيل الخامس من أكتوبر، ويوضح آرون وودمان، املدير 
 Windows بع�د التعلم الهائل من“ :Microsoft يف Windows العام لتس�ويق
10 ، نري�د التأكد م�ن أننا نقدم لك أفضل تجربة ممكن�ة”، “نتوقع حصول 
جميع األجهزة املؤهلة عىل الرتقية املجانية إىل Windows 11 بحلول منتصف 
 ، Windows 10 عام 2022. عىل أجهزة الكمبيوتر الحالية التي تعمل بنظام
سيسمح Windows Update لألش�خاص بمعرفة وقت توفر الرتقية لنظام 
Windows 11، يمكنك أيًضا التحقق ملعرفة ما إذا كان جهازك مؤهالً لرتقية 
 Microsoft Health أو تطبيق ، Windows Update من خالل Windows 11
 Windows 11 املخصص للكمبيوتر الش�خيص. بينما س�يتم إطالق Check
 Microsoft يف الخام�س من أكتوبر، لن تتوفر جميع املي�زات املعلنة. تقدم
 Intel و Amazon بالرشاك�ة م�ع Windows 11 إىل Android تطبيق�ات
، ولك�ن هذه املي�زة لن تكون متاح�ة يف الخامس من أكتوبر، وس�تتوفر 

nWindows I Android عىل Windows 11 ملشرتكي   معاينة لتطبيقات
sider يف األش�هر املقبلة، مما يش�ري إىل أنه من املحتمل أال يتم تشغيلها 

لجميع مستخدمي Windows 11 حتى عام 2022. 

ُيج�ري إنس�تجرام تغيريًا جديًدا عىل سياس�ته، حيث س�يطلب من املس�تخدمني 
تقدي�م تاري�خ ميالده�م إىل الرشكة، وإذا لم يش�ارك أى مس�تخدم تاريخ ميالده 
بع�د التذك�ريات املتكررة، فل�ن يتمكن من اس�تخدام الخدمة .وقال�ت الرشكة إن 
هذه امليزة ستساعدها يف تحس�ني سالمة املستخدم، وتسمح للمنصة ببناء املزيد 
nInst  من امليزات لتحقيق هذه الغاية. وعىل مدار األش�هر القليلة املاضية، أنش�أ
gram ع�دًدا كبريًا من األدوات املتعلقة بس�المة املراهقني. يف مارس طرحت ميزة 
مدعومة بالذكاء االصطناعي ملنع البالغني من مراس�لة األطفال، يف الشهر املايض 
جعلت جميع الحس�ابات الجديدة التي تقل أعمارها عن 16 عاًما خاصة بش�كل 
nIn  افرتاىض.إذا لم تكن قد أضفت تاريخ ميالدك أثناء االنضمام، فس�يعرض لك
tagram إشعاًرا مرتبًطا به عدة مرات.وتخطط الرشكة أيًضا لتقييد محتوى معني 
بناًء عىل الفئات العمرية املختلفة، س�يطلب منك مش�اركة تاريخ ميالدك - إذا لم 
تش�اركه - قبل مشاهدة محتوى قد يكون حساًس�ا.ومع ذلك هناك غرابة يف هذا 
التغي�ري الجديد، لم يخجل Instagram من االعرتاف بأن هذا سيس�اعده يف عرض 
“إعالنات أكثر صلة”. لقد فهمت ذلك كمنصة وسائط اجتماعية، فأنت بحاجة إىل 
إضافة قيود عىل العمر كميزة، لكن استخدام هذه املعلومات لإلعالنات يعد خطوة 

.Facebook �خادعة، لكن مرة أخرى، نحن نتحدث عن رشكة مملوكة ل

كشف املحلل مينغ يش كو، الخبري 
تش�كيلة  أنَّ  “آب�ل”،  أجه�زة  يف 
ن  “آيف�ون 13” الجدي�دة س�ُتمكِّ
املستخدمني من إرس�ال الرسائل 
النصية وإج�راء املكاملات حتى يف 
حال�ة عدم توفر تغطية ش�بكتي 
الجيل الراب�ع والخامس، وذلك يف 
ملح�ة رسيعة قبل أي�ام من املوعد 
املتوق�ع أن تكش�ف في�ه رشك�ة 
“آب�ل” عن تش�كيلة “آيفون 13” 

الجديدة.
- يف مذك�رة  الخب�ري ك�و  وق�ال 
للمس�تثمرين اطل�ع عليها موقع 
إنَّ   - األمريك�ي  “ماكروم�رز” 
م�زوداً  س�ُيكون   ”13 “آيف�ون 
االتص�ال  م�ن  تمّكن�ه  ب�أدوات 
باألقم�ار الصناعي�ة التي تدور يف 

 ..LEO املنخف�ض  األريض  امل�دار 
عب�ارة  األدوات  ه�ذه  إنَّ  وُيق�ال 
أس�ايس  نط�اق  رشيح�ة  ع�ن 
“كوالكوم إك�سn60” مخصصة 
تدع�م االتص�االت ع�رب األقم�ار 
الصناعية، حس�بما ذك�ر املوقع، 
ومن ال��وري تزويدها بميزات 

برمجية محددة.
ووفقاً ملذكرة كو، يحتمل أن تعقد 
“آبل” رشاكة مع رشكة “جلوبال 
ستار” التي توفر خدمة االتصاالت 
عرب األقمار الصناعية، وهي “عىل 
أغل�ب الظن س�تتعاون مع آبل يف 
ه�ذه التقنية وخدم�ة التغطية”، 
وه�ذه الرشاكة منطقي�ة بالنظر 
إىل أن كال الرشكت�ني تعم�الن مع 

رشكة “كوالكوم”.

اكتشف باحثون برازيليون أن جزيئاً يف سم نوع من الثعابني يمنع 
تكاث�ر ف�ريوس كورونا املس�تجد يف خاليا القرود، وه�و ما يعترب 
خطوة أولية محتمل�ة للوصول لعقار يكاف�ح الفريوس.وذكرت 
وكالة “روي�رتز” أن مجل�ة “موليكيول�ز” Molecules العلمية 

ن�رشت هذا الش�هر دراس�ة وج�دت أن الجزيء يف س�م أفعى 
“الجاراكوس�و” يثبط ق�درة الفريوس ع�ىل التكاثر يف خاليا 

الق�رود بنس�بة %75. والج�زيء عبارة عن سلس�لة من 
األحماض األميني�ة يمكنها االتص�ال بإنزيم من فريوس 
كورونا يسمى PLPro، وهو أمر حيوي لتكاثر الفريوس، 
الدراس�ة  بالخالي�ا األخرى.وق�ال مؤل�ف  دون اإلرضار 

رافائيل جيدو، األس�تاذ ب�”جامعة س�او باول�و”: “تمكنا 
م�ن إظهار أن هذا املكون من س�م األفعى كان ق�ادراً عىل تثبيط 

بروت�ني مهم جداً يف الفريوس”. وأوضح أن الجزيء معروف بخصائصه املضادة 
للبكتريي�ا ويمكن تصنيعه يف املختربات مما يجعل الثعابني غري رضورية.ووفقاً 
ل�”جامعة س�او باولو”، س�يقوم الباحثون بع�د ذلك بتقييم كف�اءة الجرعات 
املختلف�ة من الجزيء وما إذا كان قادراً عىل منع الفريوس من دخول الخاليا يف 
املق�ام األول، حيث يأمل الباحثون يف اختبار امل�ادة عىل الخاليا البرشية لكنهم 
ل�م يعطوا ج�دوالً زمنياً.وقال جوزيب�ي بورتو، عالم الزواح�ف الزراعية الذي 

يدير املجموعة البيولوجية ملعهد “بوتانتان” يف ساو باولو: “نحن قلقون بشأن 
خ�روج الناس الصطياد الجاراكوس�و يف جميع أنحاء الربازي�ل، معتقدين أنهم 

سينقذون العالم”، وتابع: “السم نفسه ليس الذي سيشفي من الفريوس”.

“آيفون 13” يمّكن المستخدمين من 
إرسال رسائل واالتصال من دون تغطية 

مفاجأة من العيار الثقيل.. سم أفعى 
برازيلية قد يحمل عالج كورونا

  

تغريدات

عاصي الحالني

عصام الشوالي

ــو فاتي ، هل  ــة يا أنس ــل ثقيل برش حلم
ــاطري اليت محلته  ــتوى األس تكون يف مس

قبلك ام جمرد اسم ... و ينتهي . 
 ان غدا لناظره لقريب .

ــل مقابل  ــون ماضيك اجلمي ــاس ميح الن
ــك، واهلل ميحو ماضيك  ــيء من موقف س
ــك، فأيهما أحق  ــل توبة من ــيء مقاب الس

بطلب الرضا؟”

كرنفاالت الفساد يف 
وطن امسه العراق

مطر ساخن 

يف  متعددة  طرقاً  يأخذ  العراقي  الربملان  يف  حدث  كل  مع  التفاعل 
والتحليل، وكل طرف يستل سيفه ويحارب وفق  العرض والكشف 
الربملان  البعض يصّب جام غضبه عىل  رؤاه ونظرته إىل ما يحدث، 
وأعضائه، والبعض اآلخر يسدد سهامه إىل قلب الحكومة، والبعض 
بلد  يف  تحدث  أزمة  كل  ومع  الهواء،  غري  يحاربه  ما  يجد  لم  الثالث 
الجبهات، وتخرج كوكبة جديدة من  الخنادق وتكثر  تكثر  األزمات 
من  وصياغتها  األزمات  تفكيك  وعشاق  السيايس،  التحليل  هواة 
املنتديات السياسية،  البطون يف  جديد، وألننا لسنا من أصحاب هز 
وال نملك لساناً طويال يمارس االتهام والتخوين فال بّد من الوقوف 
عىل ما يحدث بعقل مفتوح، ورسيرة نقية ، ومنطق سليم، وأن نضع 
املكشوفة  النقاط  ونضع  الرفوف،  عىل  املنفعلة  الساخنة  عواطفنا 

عىل الحروف املستورة، ونميز بني الصالح والفساد.
وفق  الحاكم  واختيار  العراق،  تهميش  فيها  تم  التي  اللحظة  منذ 
يمد  والفساد  وانتمائه،  ولونه  أساس وزنه  األبجدية وعىل  الحروف 
من  واملساكني  الفقراء  جيوب  إىل  يده  ويمد  الظهرية،  عز  يف  رأسه 

شعب العراق.
ومنذ اللحظة التي انطلق بها أصحاب ) الفسيفساء ( نحو املناصب 
الفساد  وكرنفاالت  الشفط،  عىل  قدرتها  وفق  والوزارات  املهمة 
األوكار  أروقة  بني  ونهارا،  ليال  العراق  ارض  عىل  عروضها  تمارس 
املعتمة ويف عز الظهرية، يف الرس والعلن، عىل شاشات الفضائيات أو 
عرب اجتماعات الربملان، كرنفال يجذب اآلخر يف عرض أهم ما يميزه 
انه يسء يف تأليفه وتمثيله وإخراجه، وعىل قاعدة )إن لم تكن ذئبا 
فإنها  الفرص  )اغتنموا  العتيدة  املقولة  هدى  وعىل  الذئاب(،  أكلتك 
تربة  وعىل  فاسدة  مرسحيات  لنا  فخرجت  واحدة(،  مرة  تزوركم 
مقدسة وسط عويل االرامل وااليتام ورصخات العاطلني واملهمشني 
الشوارع بحثا عن رغيف  الفقراء واملساكني وهم يجوبون  ولعنات 

الخبز.
عىل ارض العراق الطاهرة كانت تتوزع الغنائم بال عدل وال رحمة، 
الرسقات  وأصحاب  وقهرا،  ومرضا  جوعا  يموتون  الفقراء  وكان 
ان مسكنهم  بثقل رسقاتهم، وهم يعرفون جيدا  الثقيلة يختنقون 

االخري يف حفرة ال يتعدى طولها املرت.
آالف  ستجدون  قليال،  السادة  أيها  مسريتنا  مفاصل  يف  دققوا 
التي تشكلت  التحقيقية  اللجان  االتهامات، وآالف الفضائح، وآالف 
وتبخرت ساعة تشكيلها من دون أن تمنحنا فرصة التعرف عىل ما 

يدور يف هذا البلد الجريح.
األحزاب  كل  لكم  ستظهر  السياسية،  العملية  مسرية  افرشوا 
والتيارات والكتل والدكاكني السياسية يف معركة غريبة، والكل يتهم 
الوطنية سيستمر  الهوية  البعض، ومع غياب  الكل، والبعض يتهم 
مسلسل الكرنفاالت، ويتضخم منهج الفساد، وسيكون الجميع يف 

دائرة االتهام.
إىل اللقاء...

أمحد اجلنديل 

نانيس  الفنانة،  حلّت 
عجرم، ضيفة بربنامج 
عىل  كبري«  يا  »قول 
وتحدثت  »إنرجي«،  إذاعة 
بناتها وكواليس  فيها عن حياتها مع 
القادمة  والخطط  األخري  ألبومها 
عجرم:  الغنائي.وقالت  الصعيد  عىل 
نانيس  ألبوم  عىل  سنني   4 »اشتغلنا 
وتغيري  لتطور  نوصل  وقدرنا   ،1٠

والتوزيع  املوسيقى  النواحي،  كل  يف 
واملواضيع«.ورصحت عجرم إىل أن دويتو 
سيجمعها قريباً بفنانة عاملية، وكشفت 
 »energy radio« �نانيس خالل حديثها ل
عن أن هذا املرشوع سيجمعها بالنجمة 
العاملية بييل إيليش، التي سبق وعربت عن 
حبها لصوت نانيس، واصفة إّياه كصوت 
الشوكوالتة املذابة يف أذنها.وأكّدت نانيس 
أن  يجب  أنه  تشعر  تقدمه  عمل  كل  أن 

يكون أفضل من الذي قبله، مشرية إىل أن 
أكثر أغنية من أغنياتها تفكرها بالحب 
هي »عم بتعلق فيك« و »العيون السود«. 
بطفولتها  تفكرها  التي  األغنية  أما 
زهرة«.وكشفت  أحىل  »نقييل  فهي 
بناًء  املسلسالت  أغاني  تختار  أنها  عن 
ال  وأنها  نفسها،  باألغنية  إعجابها  عىل 
أغنية مسلسل من بطولة  تقديم  تمانع 
أنها كانت تتمنى  فنانني شباب، مؤكدة 

الغناء مع مايكل جاكسون يف طفولتها، 
دويتو  أغاني  لتقديم  عروضا  وتلقت 
لم  اآلن  حتى  لكنها  أجانب،  فنانني  مع 
عالقتها  تناسبها.وعن  فكرة  عىل  تعثر 
قالت  لهم،  تربيتها  وطريقة  بناتها  مع 
هسيبلكم  لبناتي  كتري  »بقول  مازحة: 
كبري  ضغط  يف  بيكون  ملا  وأميش  البيت 
البيت.. مش بس األم املرصية بتعمل  يف 

كده.. اللبنانية كمان«.

إنه يجهز  النجم، مصطفى قمر،  قال 
ألغنية جديدة من ألحان محمد يحيى، 
القريب  يف  عنها  اإلعالن  املقرر  ومن 

العاجل، عقب تسجيلها مبارشة.
وأعرب قمر عن سعادته بردود األفعال 
التي تلقاها عىل ظهوره ضيف رشف 
للمأذون  يذهب  ال  »البعض  فيلم  يف 
العزيز،  عبد  النجم كريم  مرتني« مع 
حيث يظهر بشخصيته الحقيقية يف 

السينمات حالًيا،  الذي يعرض يف  الفيلم 
دينا  من  كل  بطولته  يف  يشارك  والفيلم 
وبيومي  الكدواني  وماجد  الرشبيني 
وإخراج  وتار،  أيمن  تأليف  ومن  فؤاد، 
عبد  النجم كريم  ويتنكر  الجندي،  أحمد 
العزيز يف أكثر من شخصية خالل أحداث 
برامج  مقدم  دور  يجسد  حيث  الفيلم، 
القضايا  من  العديد  ويناقش  العمل،  يف 

املتعلقة باملتزوجني يف إطار كوميدي.

باملشاركة  سعيد  أنه  قمر  وأضاف 
كريم  مثل  كبار  نجوم  مع  العمل  يف 
وغريهم  الكدواني  وماجد  عبدالعزيز 
ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور 
عىل  ومختلفة  جديدة  قصة  إنه  حيث 
النجم مصطفى  املرصية.وكان  السينما 
النجوم  لكل  شكر  رسالة  وجه  قد  قمر 
األكرب  نجله  زفاف  حفل  ح�وا  الذين 
إياد الذي أقيم منذ فرتة، ونرش مصطفى 

قمر صور من حفل الزفاف، عرب حسابه 
عىل إنستجرام، وكتب، قائالً: »فرح إياد 
فرحة  فعال  بنتي  سارة  وعروسته  ابني 
من القلب شكرا لكل أخواتي نجوم مرص 
عنيكم  يف  باين  الحب  العربي  والوطن 
وشكرا  جابتكم..  اليل  رجليكم  تسلم 
لتعبكم اليل ال يقدر بتمن حبكم يف قلبي 
ربنا يسعدكم عقبال عندكم  ال يوصف، 

جميعا وتفرحوا من قلبكم«.

َواجهت الَفّنانة، سريين عبد النور، 
جانباً من الُسخِرية عىل مواقع 

االجتماع�ي،  التواص�ل 
بس�بب ج�رح صغري 
أّن  إاّل  قدمه�ا،  يف 
َرأََى  الجمه�ور 
أّنه�ا ُتبالِ�غ يف َرّد 

ِفعلها.
م�ع  وَتزامن�اً 

الت�ي  الس�خرية 
عبد  له�ا  َتَعرّض�ت 

النور، كتبت عرب حسابها 
»توي�رت«  ع�ىل  الش�خيص 
تدوين�ة قالت فيه�ا: »بعض 
التغريدات السخيفة نابعة 
من حقد ما بيخلص أبداً 
صار عن�دي قناعة انو 
نفس�ه  عدو  اإلنس�ان 
الس�يئة ومع  بنواي�اه 
الوقت س�لبياته بتزيد 
ما بتنقص... ما عندو 
وقت يخترب انو املحبة 

مفت�اح الجن�ة ألن قلبه األس�ود 
ملتهي باألذى«.

وأضاف�ت: »ي�ا إنس�ان أنت 
م�ش خال�د عىل ه�األرض 
والوقت ما بينطر حداً!!!«.

عب�د  س�ريين  وكان�ت 
ع�رب  ن�رشت  ق�د  الن�ور، 
خاصي�ة »س�توري« ع�ىل 
»انس�تقرام«، مقطع فيديو 
أظه�رت في�ه زوجه�ا، وه�و 
ع�ىل األرض ويعال�ج قدمها التي 
حة أّن  أُصيب�ت بج�رح س�طحي، ُموَضِّ
الس�بب يف َجرحها هو محبس صنبور حوض 

االستحمام«.
وداعب�ت س�ريين عبد الن�ور زوجه�ا، قائلة: 
»عن جد إنها تحرق أصابعي، وأنا بدلع عليه، 
وكم�ان عم بيطبطب عليا، يا الله ش�و ناعم، 

شكراً لك يا دكتور«.
ذل�ك األمر ال�ذي َجَع�َل َحال�ة من الُس�خرية 
والتهك�م عليهما، حيث جاءت التعليقات عىل 
هذا املوقف تسخر من حجم اإلصابة والتهويل 

من سريين وزوجها.

سريين عبد النور َتُردّ على السخرية من جرح 
َقدمها: »حقد ما بيخلص«


