
بغداد/ الزوراء:
ق�دم املرجع الدين�ي االعىل، الس�يد عىل 
السيستاني، تعازيه بوفاة املرجع الديني 
محمد سعيد الحكيم.وادناه نص رسالة 

التعزية التي قدمها السيد السيستاني:
“تلقي�ت ببالغ األىس واألس�ف نبأ رحيل 
العالم الرباني فقي�ه أهل البيت )علیهم 
الس�ام( آي�ة الله الس�يد محمد س�عيد 
الل�ه  )رض�وان  الحكي�م  الطباطبائ�ي 
عليه�م(.. لقد خرست الح�وزة العلمية 
يف النج�ف االرشف بفقده أح�د أعامها 
وفقهائه�ا البارزي�ن، ال�ذي نذر نفس�ه 
الرشيف�ة لنرصة الدين واملذهب، وكرّس 
حيات�ه املبارك�ة لخدم�ة العل�م وأهله، 
وخلّف تراثا علميا جليا يحظى بمكانة 
س�امية، واننى إذ أع�زي يف هذا املصاب 
الجل�ل إمامنا صاحب الع�رص )أرواحنا 
فداه( والح�وزات العلمية وأرسة الفقيد 

الس�عيد – والس�يما اخوي�ه الجليل�ن 
وأنجاله الكرام � واملؤمنن عامة، أس�أل 
الل�ہ الع�ي القدي�ر أن يرف�ع درجته يف 
علي�ن ويحرشه مع أوليائ�ه محمد وآله 
الطاهري�ن، وأن يله�م اهل�ه ومحبي�ه 
الص�ر والس�لوان، وال ح�ول وال قوة إال 

بالله العي العظيم”.

بغداد/ الزوراء:
تواصل أس�عار رصف ال�دوالر املحافظة 
عىل استقرارها يف األسواق املحلية، لليوم 
التاس�ع عىل التوايل.فقد س�جلت أسعار 
بي�ع ال�دوالر، ام�س الس�بت، 147500 
لت  دين�ار ل�كل 100 دوالر، فيم�ا س�جَّ
أسعار رشاء الدوالر 147000 دينار لكل 

100 دوالر.وقرر البنك املركزي العراقي، 
يف وقت سابق، تعديل سعر رصف الدوالر 
أمام الدينار العراقي، إذ بلغ س�عر رشاء 
الدوالر من وزارة املالية 1450 ديناراً. أما 
سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب�1460 
ديناراً لكل دوالر، فيما يكون سعر البيع 

للمواطن ب�1470 ديناراً لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوي�ة والرصد 
الزلزايل، امس السبت، أن درجات الحرارة 
س�تكون مس�تقرة يف عموم الباد، فيما 
ارتفاع�اً  الح�رارة  درج�ات  ستش�هد 
ملحوظاً خال منتصف االسبوع املقبل.

وذك�ر بيان للهيئة تلقت�ه “الزوراء”: أن 
“الطقس لليوم األحد سيكون يف املنطقة 
الش�مالية صح�واً، ودرج�ات الح�رارة 
مقاربة لليوم الس�ابق، حيث ستس�جل 
درجة الحرارة يف بغداد 42، فيما ستسجل 
محافظات البرصة والنارصية 46 درجة 
مئوية، وس�تكون الرياح شمالية غربية 
إىل معتدل�ة الرسع�ة )20-10( کم/س، 
ومدى الرؤية )10-8( کم، فيما سيكون 
الطق�س يف املنطق�ة الجنوبي�ة صحواً، 

ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، 
إىل  خفيف�ة  غربي�ة  ش�مالية  والري�اح 
ك�م/س،   )10-20( الرسع�ة  معتدل�ة 
وتنشط يف اقس�امها الرشقية )30-40(
كم/س، مس�ببة تصاع�د الغبار ،ومدى 
الرؤية )10-8( کم، ويف الغبار )7-5(كم، 
أما املنطقة الوس�طى فسيكون الطقس 
فيه�ا صحواً، ودرجات الح�رارة مقاربة 
لليوم الس�ابق، والرياح ش�مالية غربية 
خفيف�ة إىل معتدل�ة الرسع�ة )10-20( 
ك�م/س، وم�دى الرؤي�ة )10-8( کم”. 
وأض�اف البي�ان أن “طقس الب�اد ليوم 
غد االثنن س�يكون يف املنطقة الشمالية 
صحواً، ودرجات الح�رارة مقاربة لليوم 

السابق.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكد مس�اعد وزير الخارجية اإليراني، عي 
رض�ا عنايت�ي: أن “الس�عودية ج�ادة يف 
محادثاته�ا مع إيران”، مش�يدة باملواقف 
الت�ي تبنته�ا الري�اض يف اتصاالته�ا مع 
م�ع  مقابل�ة  يف  عنايت�ي،  طهران.وق�ال 
“صحيفة اعتم�اد”: إن “إطاق املحادثات 

مع السعودية كان قرارا مبدئيا من القيادة 
اتبع�ت  اململك�ة  أن  مرجح�ا  اإليراني�ة”، 
نهج�ا جدي�دا إزاء قضايا املنطقة.وأش�ار 
إىل أن “الطرف�ن حت�ى الي�وم أجريا ثاث 
جوالت من الح�وار يف العاصم�ة العراقية 
بغداد، وأن انعق�اد الجولة الرابعة مرتبط 
بالتوقيت املناسب لكا الجانبن”، قائا إن 

“السعودية جادة يف محادثاتها مع إيران، 
ول�م تكن ل�دى الجانبن رشوط مس�بقة 
لب�دء التفاوض”.وأك�د عنايت�ي أن إيران 
رحبت بجهود العراق الرامية إىل اس�تئناف 
الحوار بينها والس�عودية. مشريا يف الوقت 
نفسه إىل أن حكومة طهران ال تعتقد أنها 
يف حاجة إىل وس�يط للتواصل مع الرياض.

وأشار إىل أنه لو كانت السعودية مستعدة 
للحوار مع إيران يف عهد الرئيس األمريكي 
الس�ابق دونالد ترامب ملا ت�رددت باده يف 
ذل�ك أيضا. مرجح�ا أن تكون الس�عودية 
خلصت إىل أن الظروف يف املنطقة وخارجها 
تغ�ريت وأصبحت مائم�ة لتغي�ري النهج 
إزاء طه�ران وممارس�ة سياس�ات مبنية 

ع�ىل الح�وار إزاءها.وختم مس�اعد وزير 
الخارجي�ة اإليراني ترصيحاته باإلش�ارة 
إىل “مب�ادرة هرمز” التي طرحتها طهران 
ع�ىل دول الخليج، مؤك�دا أن بعض الدول 
رحبت بهذه الخط�ة، وأن مجلس التعاون 
الخليج�ي ل�م يط�رح أي مواقف س�لبية 

إزاءها، ولم يرفضها أي بلد.

الزوراء / يوسف سلمان:
توقعت اوساط نيابية ان مرشوع قانون لتأسيس 
صندوق استثمار وطني لألجيال املقبلة سيعرض 
يف ال�دورة الترشيعية املقبلة، بس�بب عدم وجود 
الوق�ت الكايف لترشيعه بالتزام�ن مع قرب موعد 
االنتخاب�ات املق�ررة يف العارش م�ن ترشين االول 

املقبل. وقالت عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة، ندى ش�اكر ج�ودت، ل�« ال�زوراء«: ان 
»العراق بحاج�ة اىل تفعيل الواردات غري النفطية 
واالعتم�اد عليها بما يتانس�ب مع حجم موازنته 
االس�تثمارية ».واضافت ان » العراق لديه الكثري 
م�ن ال�واردات يف ش�تى املج�االت ما يخل�ق أفقا 

واسعا لاس�تثمار يف مجاالت الزراعة والصناعة 
واالعتماد عىل السياحة بشقيها اآلثارية والدينية 
»، مبين�ة ان » اس�تغال تل�ك الواردات س�يؤمن 
التغطي�ة الكامل�ة لروات�ب املوظف�ن والرعاي�ة 
االجتماعية، إضاف�ة اىل دعم العاطلن عن العمل 
لحن إيجاد فرص عم�ل لهم ».واكدت جودت ان 

» الوق�ت املتبق�ي حالي�ا اىل موع�د االنتخابات ال 
يسمح بعرض مقرتح القانون الجديد، وسيكون 
ضم�ن اجندة الدورة الترشيعي�ة الجديدة ملجلس 
النواب ليأخذ مس�اره التنرشيع�ي وفق القانون 

والنظام الداخي ملجلس النواب ».

كابل/ متابعة الزوراء:
أرج�أت حركة »طالب�ان« مج�دداً إعان 
حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة 
عن الس�نوات املقبلة يف أفغانستان، حيث 
ال ي�زال النظ�ام الجديد يواج�ه مقاومة 
مس�لحة يف وادي بانش�ري، فيم�ا خرجت 
عرشات النساء األفغانيات، امس السبت، 

لليوم الثاني عىل التوايل، متحدين الخوف، 
يف  وإرشاكه�ن  بحقوقه�ن،  للمطالب�ة 
الحكومة املقبلة.وبعد قرابة ثاثة أسابيع 
ع�ىل ع�ودة »طالبان«، ال ت�زال الحكومة 
منتظ�رة يف كاب�ول حيث يعيش الش�عب 
عىل التوقع�ات حاله حال املجتمع الدويل. 
وأفاد مصدران يف »طالبان« وكالة فرانس 

برس بأنه لن يكون هناك أي إعان، امس 
الس�بت، بش�أن الحكوم�ة املقبلة.وأك�د 
الناطق باس�م حركة »طالبان« األفغانية 
ذبي�ح الل�ه مجاهد الخميس امل�ايض، أّن 
اإلع�ان ع�ن الحكوم�ة املقبل�ة عىل قدم 
وساق، وأنه س�يكون يف القريب العاجل.
وقال مجاهد إّن »ما أوردته بعض وسائل 

اإلعام من تكهنات بش�أن الحكومة وما 
ذكرته من أسماء أنباء غري دقيقة«.وكان 
قي�ادي يف الحركة هو نائب رئيس املكتب 
الس�يايس ل�«طالبان« شري محمد عباس 
ستانيكزاي، قد أكد، يف ترصيح له لبعض 
املقبل�ة  الحكوم�ة  أّن  اإلع�ام،  وس�ائل 
س�تعلن يف غضون أيام، ول�ن يكون فيها 

أي ش�خص م�ن املس�ؤولن يف الحكومة 
الس�ابقة.وقد يفرّس الوضع يف بانش�ري، 
أح�د املعاقل األخرية للمعارضة املس�لحة 
ض�د النظ�ام الجدي�د، التأخ�ري يف إعان 
الحكوم�ة الجديدة، ال�ذي كان مرتقباً يف 

البدء الجمعة.

جلان نيابية: مشروع قانون لتأسيس صندوق استثمار وطين سيعرض يف الدورة املقبلة

لليوم الثاني.. نساء كابل يتظاهرن دفاعا عن احلريات ويطالنب بإشراكهن يف احلكومة 
إرجاء اإلعالن عن حكومة »طالبان« ومعارك يف وادي بانشري

الكويت/ متابعة الزوراء:
تزامن�ت تعهدات رئيس مجلس ال�وزراء الكويتي، 
الش�يخ صب�اح الخال�د، بع�دم توان�ي الحكوم�ة 
للمحاكم�ة  يف محاس�بة أي مس�ؤول وتقديم�ه 
مت�ى م�ا ثب�ت تورط�ه يف املس�اس بمكتس�بات 
الدول�ة، واالعتداء ع�ىل املال العام، مع اس�تهداف 
وزارة الع�دل األمريكية اثنن من كبار املس�ؤولن 
الكويتي�ن لاش�تباه يف االبتزاز والرش�وة املتعلقة 
بالفيف�ا وسياس�ة كرة الق�دم الدولية.وينش�غل 
الشارع الكويتي منذ أيام بقضية محاكمة الشيخ 
أحمد الفه�د الصب�اح، عض�و األرسة الحاكمة يف 
الكويت واملس�ؤول األوملبي املؤثر املتهم بالتزوير، 
يف مؤامرة مزعومة لتوريط منافس�ن سياس�ين 
كويتي�ن يف محاول�ة انق�اب باس�تخدام رشيط 

فيديو يش�ري محتواه إىل “ضل�وع” رئيس الوزراء 
الكويتي األس�بق الش�يخ نارص املحّمد الصباح يف 

مخالفات مالية وسياسية جسيمة.

دمشق/ متابعة الزوراء:
أعلنت س�وريا أنها ترحب بطلب لبنان اس�ترياد 
الغاز املرصي عر أراضيها بهدف توليد الطاقة، 
وذل�ك بع�د أن ق�ام وزراء لبناني�ون بزيارة هي 
األع�ىل مس�توى لدمش�ق من�ذ س�نوات، فيم�ا 
فيص�ل  الس�وري،  الخارجي�ة  وزي�ر  اس�تقبل 
املقداد، الوف�د اللبناني عىل الحدود.ووصل الوفد 
اللبناني املؤلف من نائبة رئيس حكومة ترصيف 
األعم�ال وزي�رة الدفاع والخارجي�ة، زينة عكر، 
ووزي�ر املال غازي وزني ووزي�ر الطاقة ريمون 
غج�ر واملدير الع�ام لألم�ن العام الل�واء عباس 
إبراهيم، صباحا إىل س�وريا.. وعقد لقاء يف مقر 
الخارجية الس�ورية بحض�ور وزيري الخارجية 
والنف�ط فيص�ل املق�داد وبس�ام طعمة.وأكدت 
رئيس�ة الوفد اللبناني، زينة عكر: أن الهدف من 
الزيارة هو فقط تمهي�د الطريق لخطة تدعمها 

الوالي�ات املتحدة للحد م�ن انقطاعات الكهرباء 
يف لبنان ع�ن طريق نقل الكهرباء عر الش�بكة 
السورية.من جانبه، أشار نرصي خوري، األمن 
الع�ام للمجلس األعىل اللبناني الس�وري يف بيان 
مقتضب عقب االجتماع، إىل أن “س�وريا وافقت 
ع�ىل طلب الجان�ب اللبناني املس�اعدة يف تمرير 
الغاز امل�رصي والكهرباء األردني�ة عر األرايض 
الس�ورية”. واتفق الجانبان عىل متابعة األمور 
الفني�ة عر فريق فني مش�رتك.تجدر اإلش�ارة 
إىل أن لبن�ان يعاني نقص�ا يف الطاقة أجر حتى 
الخدمات األساس�ية، بما يف ذلك املستش�فيات، 
عىل اإلغاق أو تقلي�ص عملياتها.. وهذه األزمة 
ناجم�ة عن انهي�ار مايل أوس�ع أرض باالقتصاد 
بش�دة من�ذ ع�ام 2019.وتنط�وي الخطة عىل 
استخدام الغاز املرصي لتوليد الكهرباء يف األردن 

ثم نقلها عر سوريا إىل لبنان.

حكومة اإلقليم لـ          : ملتزمون ببنود موازنة 2021 وال مانع لدينا من تسليم إيراداتنا للمركز
القانونية النيابية: تسليم بغداد 200 مليار دينار شهريا ألربيل خمالفة دستورية 

الزوراء/ حسن فالح:
كش�فت حكومة اقليم كردس�تان عن 
تنسيقها مع الحكومة االتحادية بشأن 
تنفيذ بنود موازنة 2021، وفيما اكدت 
التزامها ببن�ود املوازنة وال مانع لديها 
م�ن تس�ليم اي�رادات النف�ط واملعابر 
الحدودي�ة، انتقدت اللجن�ة القانونية 
النيابي�ة تس�ليم الحكوم�ة االتحادية 
االقلي�م 200 ملي�ار دينار ش�هريا من 
دون التزامه باتفاق املوازنة، عادة إياه 

مخالفة دستورية وقانونية رصيحة.
وق�ال املتحدث باس�م حكوم�ة اقليم 
كردس�تان، جوتي�ار ع�ادل، يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: ان حدي�ث بع�ض نواب 
الرمل�ان االتح�ادي ح�ول ع�دم التزام 
االقليم ببنود موازن�ة العام الحايل يعد 
دعاية انتخابية. مؤك�دا التزام االقليم 
حرفيا بجميع بن�ود املوازنة .واضاف: 
ان هن�اك زيارة لرئيس دي�وان الرقابة 
املالية االتحادية اىل جميع املعابر الرية 
والجوية يف اإلقلي�م. الفتا اىل: ان هناك 
تنس�يقا عاليا ب�ن حكومت�ي االقليم 
املوازن�ة  اتف�اق  لتنفي�ذ  واالتحادي�ة 
م�ن ناحي�ة الحق�وق والواجبات لكا 
الطرف�ن وحلحل�ة جمي�ع الخافات.
واوض�ح: ان تس�ليم االي�رادات يعتمد 
ع�ىل التقاري�ر املوج�ودة ب�ن ديواني 
الرقابة يف حكومتي االقليم واالتحادية، 

وال مان�ع لحكومة االقليم من تس�ليم 
االيرادات وفقا لقانون املوازنة وهذا ما 
تم االتفاق عليه.من جهته، قال عضو 
اللجن�ة القانوني�ة، النائ�ب ع�ن كتلة 
النه�ج الوطن�ي، حس�ن العقابي، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان املراقبن تابعوا 

املفاوضات الطويلة التي تس�تمر لعدة 
اشهر بن الحكومة االتحادية والقوى 
السياس�ية م�ن جهة وحكوم�ة اقليم 
كردس�تان من جهة ثاني�ة اثناء فرتة 
اقرار املوازنة بهدف التوصل اىل تسوية 
ش�املة ملل�ف العاقة الدس�تورية بن 

املركز واالقلي�م، وقد تمخض عن هذه 
االتفاق�ات نتائ�ج مخيب�ة لآلمال، ويف 
صالح حكوم�ة اإلقليم، وقد رفضناها 
ككتل�ة سياس�ية يف وقتها.وتابع: انه، 
وم�ع التن�ازالت املهين�ة الت�ي قدمت 
له�م، ي�رص ساس�ة االقليم ع�ىل عدم 

االلت�زام بنتائ�ج اتف�اق املوازن�ة ولم 
يسلموا للحكومة عوائد النفط واملنافذ 
الحدودية والرضائ�ب. مؤكدا: انه عىل 
الرغم م�ن كل ذلك تس�تمر الحكومة، 
الرئيس�ية،  السياس�ية  القوى  وبرضا 
بتموي�ل حكوم�ة اقليم كردس�تان ب� 
200 مليار دينار ش�هريا وبإثر رجعي 
لألش�هر املاضية.وم�ى بالقول: من 
حقن�ا ان نتس�اءل وبألم اي�ن اختفى 
ص�وت القوى السياس�ية الت�ي كانت 
تتف�اوض م�ع حكوم�ة اإلقلي�م، ملاذا 
م�ن  االتف�اق  تنفي�ذ  ام�ام  صمت�وا 
ط�رف واحد وبخرق دس�توري واضح 
ومخالفة قانوني�ة فادحة وهدر كبري 
لحق�وق مواطن�ي الوس�ط والجنوب 
وث�روات املحافظ�ات املنتج�ة للنفط. 
والق�وى  “الحكوم�ة  ع�ىل  مش�ددا 
السياس�ية الداعمة لهذا االتفاق املهن 
واجراءات�ه غري الدس�تورية ان تراجع 
نفس�ها وتعيد النظر بمواقفها وتمنع 
ان  .واض�اف:  الكب�رية”  الخروق�ات 
االستمرار بتمويل حكومة ال تلتزم بأي 
اتف�اق وتمن�ع خطة بس�ط الحكومة 
االتحادي�ة عىل اي مفصل من مفاصل 
االقلي�م يعن�ي من�ح س�لطات االقليم 
الضوء االخرض يف التمرد عىل الدستور 
االتفاق�ات  كل  ورضب  والقان�ون، 

وااللتزامات عرض الحائط.

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(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7557    االحـد     5    ايلول     2021 No: 7557   Sun   5     Sep    2021غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
جديدة  شحنات  وصول  الصحة  وزارة  أعلنت 
رشكة  من  كورونا  لفريوس  املضاد  اللقاح  من 
العامة لتسويق االٔدوية  »فايزر«.وقالت الرشكة 
واملستلزمات الطبية، يف بيان: إن »شحنات جديدة 
من اللقاح املضاد لفريوس كورونا املستجد من 
إىل  السبت،  امس  وصلت  فايزر،  رشكة  انتاج 
عىل  الصناديق  توزيع  تم   « أنه  الباد«.وأضافت 
اسطول الرادات املخصص لنقلها، حيث انطلقت 
محافظات  يف  التلقيح  نقاط  اىل  واحد  وبوقت 

العراق كافة بما فيها اقليم كردستان«.

وصول شحنات جديدة 
من »فايزر« إىل العراق

السيد السيستاني يعزي بوفاة 
املرجع احلكيم

لليوم التاسع على التوالي.. أسعار 
صرف الدوالر تواصل استقرارها 

األنواء: عودة ارتفاع درجات احلرارة 
خالل األسبوع احلالي

رئيس الوزراء الكوييت: لن نتوانى عن تقديم 
أي مسؤول للمحاكمة

سوريا ترحب بطلب لبنان استرياد الغاز املصري 
عرب أراضيها 

حماكمة أمحد الفهد يف جنيف جرس إنذار لكبار املسؤولني 

الكاظمي واحللبوسي يؤكدان أهمية تطوير العالقات بني بغداد والرياض

ص 6ولدان يرفع غلة العراق إىل ثالثة أومسة ملونة يف باراملبياد طوكيو

ص 2

 

وزير املالية: 120 مليار دوالر ُصرفت 
على الكهرباء يف سبع سنوات 

الرافدين: قروض الـ 50 مليوناً للبناء 
من دون كفيل

معدالت الفقر يف العراق تضاعفت يف عام 2020

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد وزير املالية، عي عبد األمري عاوي، أن 
الورق�ة البيضاء تس�عى إىل تغيري طبيعة 
االقتصاد العراقي بش�كل ج�ذري، وفيما 
أش�ار اىل أن زيادة كفاءة الطاقة النظيفة 
ستس�مح بخلق فرص عمل، كش�ف عن 
رصف 120 ملي�ار دوالر ع�ىل الكهرباء يف 
سبع سنوات.وقال عاوي يف مقال نرشته 
صحيفة الغارديان : إن«التقديرات تش�ري 
إىل أن معدالت الفق�ر يف العراق تضاعفت 
يف ع�ام 2020 ، ويرجع ه�ذا إىل حد كبري 
اىل انخف�اض إيرادات الع�راق من النفط، 
حي�ث انخفضت األس�عار عاملًيا بس�بب 
انهي�ار الطلب الناجم ع�ن الوباء«، مبيناً 
أن�ه »ال يمكنن�ا أن نس�مح لس�بل عيش 
ماي�ن العائات أن تس�تمر يف أن تمليها 

الت�ي ال يمك�ن  النف�ط  تقلب�ات س�وق 
التنب�ؤ بها«.وأوض�ح أن »تصحي�ح هذا 
األمر س�يتطلب سياس�ات واس�تثمارات 
تمك�ن البلدان املنتج�ة للنفط والغاز مثل 
العراق من توجي�ه رأس املال والعمالة إىل 
الصناعات اإلنتاجية يف املس�تقبل وتسهم 
يف تمكن وتحفيز دور القطاع الخاص... 
يف الواقع، كان هذا أحد الدوافع الرئيس�ة 
وراء الورقة البيضاء لإلصاح االقتصادي، 
الت�ي تس�عى إىل تغيري طبيع�ة االقتصاد 
العراقي بش�كل جذري، والسماح للقطاع 
الخ�اص بلعب دور أك�ر، وتقليل اعتماد 
الع�راق ع�ىل ص�ادرات النف�ط وااللتزام 
ب�تجديد اقتصادي يركز عىل السياس�ات 

والتكنولوجيات السليمة بيئياً«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين قروض تصل إىل 50 
مليون دينار ومن دون كفيل.وذكر املكتب 

اإلعام�ي للمرصف يف بي�ان : أن »قروضا 
ب�50 مليون�ا للبناء والرتمي�م للموظفن 

بدون كفيل وبضمانة املاسرت كارد«.

إيران : السعودية جادة يف حمادثاتها معنا ومل تكن لدى اجلانبني شروط مسبقة للتفاوض
بعد إجراء ثالث جوالت من احلوار يف العاصمة بغداد

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
حالة.  7415 وشفاء  وفاة  حالة  و48  جديدة  اصابة   4316 تسجيل  اكدت  فيما  العراق،  يف 

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املخترية ليوم امس: 28872، 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 14499552، مبينة انه تم تسجيل 4316 اصابة جديدة و48 
حالة وفاة وشفاء 7415 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكي: 1764001 )%92.2(، 
بينما عدد حاالت االصابات الكي: 1912395، أما عدد الحاالت التي تحت العاج: 127352، 
يف حن ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 845، وعدد حاالت الوفيات الكي: 21042، 

الفتة اىل ان عدد امللقحن ليوم امس: 21813، ليصبح عدد امللقحن الكي: 3644950.

العراق يسجل تراجعا بعدد إصابات 
ووفيات كورونا 

بعد تسجيل 4316 إصابة و48 حالة وفاة

الدفاع املدني خيمد حريق مستشفى التاج األهلي يف بغداد

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3



وزير الداخلية السعودي: استقرار العراق سينعكس إجياباً على اململكة 

معدالت الفقر يف العراق تضاعفت يف عام 2020

الكاظمي واحللبوسي يؤكدان أهمية تطوير العالقات بني بغداد 
والرياض وضبط احلدود بني البلدين

وزير املالية: 120 مليار دوالر ُصرفت على الكهرباء يف سبع سنوات 

إرجاء اإلعالن عن حكومة “طالبان” ومعارك يف وادي بانشري

لليوم الثاني.. نساء كابل يتظاهرن دفاعا عن احلريات ويطالنب بإشراكهن يف احلكومة 

استبعدت تشريعه قريبا لتزامنه مع قرب االنتخابات

جلان نيابية: مشروع قانون 
لتأسيس صندوق استثمار وطين 

سيعرض يف الدورة املقبلة

التجارة تعلن مواد جديدة من 
البقوليات ضمن مفردات التموينية

بغداد/ الزوراء:
الوزراء مصطفى  رئيس مجلس  أكد 
النواب  مجلس  ورئيس  الكاظمي، 
استقبالهما  خالل  الحلبويس،  محمد 
عبد  األمري  السعودي  الداخلية  وزير 
العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، 
كل عىل حدة، اهمية تطوير العالقات 
الثنائية بني بغداد والرياض يف مجال 
الحدود  وضبط  االرهاب  مكافحة 
اىل  ال سعود  اشار  البلدين، فيما  بني 
ان استقرار العراق سينعكس إيجاباً 

عىل اململكة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
ان “رئيس  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
استقبل اليوم السبت، وزير الداخلية 
األمري  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
آل  نايف  بن  سعود  بن  العزيز  عبد 
التعاون  بحث  خالله  وجرى  سعود، 
وأهمية  والرياض،  بغداد  بني  األمني 
تطويره، يف مختلف املجاالت األمنية، 
اإلرهاب،  والسيما يف مجال مكافحة 
فضالً  البلدين،  بني  الحدود  وضبط 
ما  وكّل  األمنية،  الخربات  تبادل  عن 
أمن  تحقيق  يف  يسهم  أن  شأنه  من 

واستقرار البلدين”.
اىل ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب 
الداخلية  وزير  الحلبويس،  محمد 
السعودي األمري عبد العزيز بن سعود 

بن نايف آل سعود والوفد املرافق له.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الربملان 
بحثا  الجانبني  ان  “الزوراء”:  تلقته 
بغداد  بني  الثنائية  العالقات  تمتني 
والرياض، والتعاون يف املجال األمني 
الحدود  وضبط  اإلرهاب  ومكافحة 

يف  التنسيق  وإدامة  البلدين،  بني 
املجاالت كافة.

خالل  النواب،  مجلس  رئيس  وأكد 
تنفيذ  يف  اإلرساع  أهميَة  اللقاء، 
االتفاقيات بني البلدين، ودعم العراق 

من أجل تحقيق األمن واالستقرار.
عن  الداخلية  وزير  عربرَّ  جهته،  من 
السعودية  العربية  اململكة  دعم 
الحرمني  خادم  من  وبتوجيٍه  للعراق 
عبد  بن  سلمان  امللك  الرشيفني 
العزيز وويل العهد محمد بن سلمان، 
والتعاون يف جميع املجاالت، من أجل 
تحقيق االستقرار، مؤكداً أن استقرار 
العراق سينعكس إيجاباً عىل اململكة.

الداخلية  وزير  أكد  اخر،  سياق  ويف 
السعودي  ونظريه  الغانمي  عثمان 
األمري عبدالعزيز بن سعود بن نايف، 
أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بني 
بما  الوزارتني  يف  واملديريات  الدوائر 

يعزز املصالح املشرتكة.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقته 
استقبل  الغانمي  ان  “الزوراء”: 
الوزارة،  وقادة  الوكالء  بحضور 
والعديد من الضباط، يف مطار بغداد 
سعود  بن  العزيز  عبد  األمري  الدويل، 
بن نايف وزير داخلية اململكة العربية 
املكون  له،  املرافق  والوفد  السعودية 
للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  من 

األمنية محمد بن مهنا املهنا، والسفري 
خالد  بن  عبدالعزيز  العراق  لدى 
الحدود  حرس  عام  ومدير  الشمري، 
الشهري،  الله  عبد  بن  محمد  اللواء 
اللواء  املخدرات  مكافحة  عام  ومدير 
محمد بن سعيد القرني، ومدير عام 
والبحوث  للدراسات  الوزير  مكتب 
العروان،  إبراهيم  بن  خالد  اللواء 
العميد  الدويل  التعاون  عام  ومدير 

عمر بن صالح الزهراني”.
الداخلية  وزير  زيارة  ان  واضافت:” 
استجابة  تأتي  للعراق  السعودي 
لدعوة رسمية من قبل وزير الداخلية 

عثمان الغانمي”.

العراقي  الجانبني  ان  وتابعت:” 
ركزت   ، مباحثات  عقدا  والسعودي 
يف  والتنسيق  العالقات  تطوير  عىل 
العمل  بينها  من  املجاالت  مختلف 
املخدرات،  ومكافحة  االستخباري، 
الجنائية،  واألدلة  الحدود،  وأمن 
ذات  أخرى  وقضايا  والتدريب، 

االهتمام املشرتك”.
عىل  األتفاق  تم  انه  اىل:”  واشارت 
تبادل الزيارات واللقاءات بني الدوائر 
يعزز  بما  الوزارتني  يف  واملديريات 
البلدين  وأمن  املشرتكة  املصالح 

الشقيقني”.
االمن  مستشار  مكتب  ذكر  ذلك،  اىل 
“الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  القومي 
قاسم  القومي،  األمن  مستشار  ان 
وزير  بمكتبه  استقبل  األعرجي، 
الداخلية السعودي، األمري عبد العزيز 
بن سعود بن نايف آل سعود، والوفد 
اململكة  سفري  بحضور  له،  املرافق 
عبد  بغداد،  يف  السعودية  العربية 

العزيز الشمري. 
واضاف: ان األعرجي بحث مع وزير 
العالقات  ، تمتني  السعودي  الداخلية 
الشقيقني،  والشعبني  البلدين  بني 
ذلك  يف  بما  كافة،  الصعد  وعىل 
مكافحة  مجال  يف  األمني  التعاون 
يعود  بما  الحدود،  وتأمني  اإلرهاب 
من  باملزيد  واملنطقة  البلدين  عىل 
اللقاء،  شهد  كما  واالستقرار،  األمن 
والقضايا  امللفات  من  العديد  بحث 
ذات االهتمام املشرتك، وسبل تفعيل 
التواصل والتنسيق الدائمني بني بغداد 
والرياض، بما يعزز العالقات األخوية 

بني البلدين والشعبني الشقيقني.

بغداد/ متابعة الزوراء:

أكد وزير املالية، عيل عبد األمري عالوي، أن الورقة 

البيضاء تسعى إىل تغيري طبيعة االقتصاد العراقي 

كفاءة  زيادة  أن  اىل  أشار  وفيما  جذري،  بشكل 

عمل،  فرص  بخلق  ستسمح  النظيفة  الطاقة 

كشف عن رصف 120 مليار دوالر عىل الكهرباء 

يف سبع سنوات.

الغارديان  وقال عالوي يف مقال نرشته صحيفة 

يف  الفقر  معدالت  أن  إىل  تشري  إن”التقديرات   :

إىل  ، ويرجع هذا   2020 العراق تضاعفت يف عام 

حد كبري اىل انخفاض إيرادات العراق من النفط، 

انهيار  بسبب  عاملًيا  األسعار  انخفضت  حيث 

يمكننا  أنه “ال  الوباء”، مبيناً  الناجم عن  الطلب 

أن نسمح لسبل عيش ماليني العائالت أن تستمر 

يمكن  ال  التي  النفط  تقلبات سوق  تمليها  أن  يف 

التنبؤ بها”.

سيتطلب  األمر  هذا  “تصحيح  أن  وأوضح 

املنتجة  البلدان  تمكن  واستثمارات  سياسات 

املال  رأس  توجيه  من  العراق  مثل  والغاز  للنفط 

املستقبل  يف  اإلنتاجية  الصناعات  إىل  والعمالة 

وتسهم يف تمكني وتحفيز دور القطاع الخاص... 

وراء  الرئيسة  الدوافع  أحد  هذا  كان  الواقع،  يف 

التي  االقتصادي،  لإلصالح  البيضاء  الورقة 

تسعى إىل تغيري طبيعة االقتصاد العراقي بشكل 

دور  بلعب  الخاص  للقطاع  والسماح  جذري، 

النفط  العراق عىل صادرات  أكرب، وتقليل اعتماد 

وااللتزام بـتجديد اقتصادي يركز عىل السياسات 

والتكنولوجيات السليمة بيئياً”.

وتابع عالوي أن “العراق من املمكن أن يلعب دوراً 

مهماً من خالل االستفادة من اإلمكانات الهائلة 

إلنتاج وتوفري الطاقة النظيفة، حيث يشكل إنتاج 

النفط والغاز ما يصل إىل ٪40 من إجمايل انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري والحرق املستمر للغاز 

علينا  يحتم  الذي  األمر  النفط،  آبار  يف  الطبيعي 

االلتزام بالحد من حرق الغاز واستثماره”، مؤكداً 

أن “زيادة كفاءة الطاقة سيكون لها فوائد أخرى 

أيًضا، وهذا يعني أننا لن نحتاج إىل إنفاق مبالغ 

هائلة لزيادة املستوى العام لتوفري الكهرباء، وأن 

الكهرباء  من  يكفي  ما  توفري  عن  العراق  عجز 

لتلبية الطلب كلف البالد ما يقرب من 120مليار 

دوالر عىل مدى السنوات السبعة املاضية”.

ولفت اىل أن “زيادة كفاءة الطاقة ستسمح بخلق 

املباني  فرص عمل يف مجاالت مثل بناء وصيانة 

تقرير  أظهر  حيث  للطاقة  املوفرة  الخرضاء 

لوكالة الطاقة الدولية نرش مؤخرا أنه مقابل كل 

مليون دوالر ُيستثمر يف كفاءة الطاقة، يتم خلق 

30 فرصة عمل، وأن هذا األمر بالغ  إىل  ما يصل 

زيادات  والذي يشهد  العراق،  بلد مثل  األهمية يف 

سكانية كبرية ستكون بحاجة اىل فرص عمل يف 

املستقبل”. 

 وتابع: “تحصل أسوأ املواقع الشمسية املحتملة 

الطاقة  من   60٪ إىل  يصل  ما  عىل  العراق  يف 

املبارشة من الشمس ،وأن هذه النسبة هي اعىل 

فإن  ذلك،  مع  ولكن  أملانيا  يف  املواقع  أفضل  من 

محطات الطاقة الشمسية التي بنتها أملانيا حتى 

الطاقة  من  الضعف  ونصف  ضعفني  توفر  اآلن 

الكهربائية لجميع محطات النفط والغاز والطاقة 

الكهرومائية العاملة يف العراق مجتمعة”.

الطاقة  نحو  التوجه  اىل  العراق  “وليتمكن  ونوه: 

والخربة  املالية  املوارد  اىل  بحاجة  فهو  النظيفة 

اقتصاده  تحويل  شأنها  من  التي  والسياسات 

التكلفة، وهذا يتطلب  بطريقة منصفة وميرسة 

دعماً دولياً وبخالف ذلك، فإن التوجه نحو صايف 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إىل الصفر سيكون 

بحلول عام 2050 حلماً بعيد املنال”.

كابل/ متابعة الزوراء:

إعالن  مجدداً  “طالبان”  حركة  أرجأت 

تشكيلتها  تعطي  قد  التي  حكومتها 

فكرة عن السنوات املقبلة يف أفغانستان، 

يواجه  الجديد  النظام  يزال  ال  حيث 

فيما  بانشري،  وادي  يف  مسلحة  مقاومة 

األفغانيات،  النساء  عرشات  خرجت 

التوايل،  عىل  الثاني  لليوم  السبت،  امس 

بحقوقهن،  للمطالبة  الخوف،  متحدين 

وإرشاكهن يف الحكومة املقبلة.

عودة  عىل  أسابيع  ثالثة  قرابة  وبعد 

الحكومة منتظرة يف  تزال  ال  “طالبان”، 

كابول حيث يعيش الشعب عىل التوقعات 

حاله حال املجتمع الدويل. وأفاد مصدران 

بأنه  برس  فرانس  وكالة  “طالبان”  يف 

لن يكون هناك أي إعالن، امس السبت، 

بشأن الحكومة املقبلة.

“طالبان”  حركة  باسم  الناطق  وأكد 

الخميس  مجاهد  الله  ذبيح  األفغانية 

املقبلة  الحكومة  اإلعالن عن  أّن  املايض، 

عىل قدم وساق، وأنه سيكون يف القريب 

العاجل.

وقال مجاهد إّن “ما أوردته بعض وسائل 

اإلعالم من تكهنات بشأن الحكومة وما 

ذكرته من أسماء أنباء غري دقيقة”.

وكان قيادي يف الحركة هو نائب رئيس 

املكتب السيايس لـ”طالبان” شري محمد 

ترصيح  يف  أكد،  قد  ستانيكزاي،  عباس 

الحكومة  أّن  اإلعالم،  وسائل  لبعض  له 

ولن  أيام،  غضون  يف  ستعلن  املقبلة 

يكون فيها أي شخص من املسؤولني يف 

الحكومة السابقة.

وقد يفرّس الوضع يف بانشري، أحد املعاقل 

النظام  ضد  املسلحة  للمعارضة  األخرية 

الحكومة  إعالن  يف  التأخري  الجديد، 

البدء  يف  مرتقباً  كان  الذي  الجديدة، 

الجمعة.

يصعب  الذي  الوادي  هذا  شكل  ولطاملا 

حواىل  بعد  عىل  ويقع  إليه  الوصول 

معقالً  العاصمة،  شمال  نحو  كلم   80

ملعاريض “طالبان” ويشهد منذ مغادرة 

معارك  البالد  من  األمريكية  القوات  آخر 

الوطنية  والجبهة  األفغانية  القوات  بني 

للمقاومة.

ويف كابول ُسمع، مساء الجمعة، صوت 

بما  احتفاالً  أُطلقت  نارية  رشقات 

تحدثت عنه شائعات انترشت خصوصاً 

حول  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل 

بانشري،  يف  انتصاراً  “طالبان”  تحقيق 

إعالن  أي  “طالبان”  عن  يصدر  لم  لكن 

رسمي، وأكد أحد سكان بانشري لوكالة 

فرانس برس عرب الهاتف أن هذه األنباء 

خاطئة.

عن  العاصمة  يف  اإلسعاف  جهاز  وأفاد 

آخرين  عرشين  وجرح  شخصني  مقتل 

التي دفعت  االبتهاجية  الطلقات  يف هذه 

الله  ذبيح  “طالبان”  باسم  باملتحدث 

مجاهد إىل توجيه دعوة يف تغريدة ألنصار 

يف  النار  “إطالق  عن  التوقف  إىل  الحركة 

الهواء” و”حمد الله بدالً من ذلك”.

الله  أمر  السابق  الرئيس  نائب  وتحّدث 

بانشري،  وادي  يف  يوجد  الذي  صالح 

عرب  رسالة  يف  جداً”  صعب  “وضع  عن 

الفيديو ُنرشت مساء الجمعة، مؤكداً أن 

“املقاومة مستمرة وستستمّر”.

يقود  الذي  مسعود  أحمد  وبحسب 

“طالبان”  فإن  الوادي،  يف  املقاومة 

اقرتحت إعطاء مقعدين للجبهة الوطنية 

تعتزم  التي  الحكومة  يف  للمقاومة 

أحمد  القائد  نجل  وأضاف  تشكيلها. 

شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة 

عام 2001 أن ذلك جاء “يف وقت نطالب 

نفكر  لم  ألفغانستان.  أفضل  بمستقبل 

الحركة  أن  معترباً  عرضهم،  يف  حتى” 

“اختارت طريق الحرب”.

هجوم  إثر  الحكم،  إىل  عودتها  ومنذ 

الحكومة  فاجأ  خاطف  عسكري 

الدويل،  واملجتمع  السابقة  األفغانية 

أكثر  صورة  إلظهار  “طالبان”  تسعى 

بتشكيل  ووعدت  وانفتاحاً،  اعتداالً 

عالقات  وأقامت  “جامعة”  حكومة 

شخصيات  مع  األخرية  األسابيع  يف 

غرار  عىل  لها،  معارضة  كانت  أفغانية 

ونائب  كرزاي  حامد  السابق  الرئيس 

لكن  الله،  عبد  الله  عبد  السابق  الرئيس 

عن  اآلن  حتى  معلومة  أي  تترسب  لم 

التي  املكانة  عن  وال  الحقيقة  نواياها 

تعتزم منحها ملمثيل املعارضة واألقليات. 

اختباراً  حكومتها  تشكيلة  وستمثل 

لنّيتها الحقيقية بالتغيري.

سُيحكم  إنه  قولها  عدة  دول  وكّررت 

أفعاله.  عىل  بناء  الجديد  النظام  عىل 

بوتني  الرويس فالديمري  الرئيس  وأعرب 

“طالبان”  تترصف  أن  يف  أمله  عن 

دعتها  بكني  أن  كما  “متحرّض”  بشكل 

مع  نهائي  بشكل  روابطها  “قطع”  إىل 

الجماعات اإلرهابية.

يف غضون ذلك ولليوم الثاني عىل التوايل، 

خرجت عرشات النساء األفغانيات، 

وهتافات،  الفتات  املتظاهرات  ورفعت 

مصورة،  مقاطع  أظهرت  ما  بحسب 

يف  بحقوقهن  تطالب  ناشطون،  بثها 

التعليم والعمل وصون الحريات.

املحتجات  منعت  طالبان  حركة  أن  إال 

وفرقت  الرئايس  القرص  إىل  التوجه  من 

املظاهرة.

الجمعة  األفغانية،  العاصمة  وشهدت 

الشهر  منتصف  منذ  تنوء  التي  أيضا، 

مشهدا  طالبان،  سيطرة  تحت  املايض 

مسرية  خرجت  أن  بعد  مألوف،  غري 

فقد  املرأة..  بحقوق  للمطالبة  نسائية 

تجمع بضع عرشات املتظاهرات خارج 

القرص الرئايس يف كابل للمطالبة بدعم 

رعاية  تحت  تحققت  التي  املرأة  حقوق 

الحكومة  يف  النساء  وإرشاك  الغرب 

املقبلة.

وثيقة  أمس،  املشاركات،  وزعت  كما 

األفغانية  املرأة  منح  وجوب  عىل  تنص 

الحقوق الكاملة يف التعليم واملساهمات 

مستقبل  يف  والسياسية  االجتماعية 

ذلك  يف  بما  العامة  وبالحريات  البالد، 

حرية التعبري.

كذلك، شهدت مدينة هرات غرب البالد، 

الخميس أيضا، نزول حوايل 50 امرأة إىل 

للمطالبة  نادرة  تظاهرة  يف  الشوارع، 

تغييب  عىل  واالحتجاج  العمل  بحق 

املرأة عن الحكومة. ورددت املتظاهرات 

وهتفن  املرأة  بحقوق  طالبت  شعارات 

أن نحصل عىل تعليم وعمل  “من حقنا 

وأمن”. كما رددن “لسنا خائفات، نحن 

متحدات”.

النسائية  األصوات  تلك  أن  إىل  يشار 

ترتفع بعد أن أعلن أحد القادة يف طالبان 

نساء،  تشمل  لن  املقبلة  الحكومة  أن 

ظل  يف  للمرأة  يكون  لن  أنه  مضيفا 

مناصب  لتبوؤ  إمكانية  الجديد  الحكم 

عليا يف الدولة.

يأتي هذا بينما يشدد املجتمع الدويل عىل 

سيطرت  التي  الحركة  حفاظ  رضورة 

عىل البالد عىل حقوق اإلنسان والحريات، 

وإال فلن يكون هناك أي اعرتاف بها أو 

تعامل مع حكومتها من قبل الغرب.

الزوراء / يوسف سلمان:
مرشوع  ان  نيابية  اوساط  توقعت 
استثمار  صندوق  لتأسيس  قانون 
يف  سيعرض  املقبلة  لألجيال  وطني 
بسبب  املقبلة،  الترشيعية  الدورة 
لترشيعه  الكايف  الوقت  وجود  عدم 
االنتخابات  بالتزامن مع قرب موعد 
االول  ترشين  من  العارش  يف  املقررة 

املقبل .
االقتصاد  لجنة  عضو  وقالت 
شاكر  ندى  النيابية،  واالستثمار 
“العراق  ان  الزوراء”:  لـ”  جودت، 
غري  الواردات  تفعيل  اىل  بحاجة 
النفطية واالعتماد عليها بما يتانسب 

مع حجم موازنته االستثمارية “.
واضافت ان “ العراق لديه الكثري من 
مايخلق  املجاالت  شتى  يف  الواردات 
مجاالت  يف  لالستثمار  واسعا  أفقا 
عىل  واالعتماد  والصناعة  الزراعة 
السياحة بشقيها اآلثارية والدينية”.

الواردات  تلك  استغالل   “ ان  مبينة 
لرواتب  الكاملة  التغطية  سيؤمن 
االجتماعية  والرعاية  املوظفني 
العمل  عن  العاطلني  دعم  اىل  إضافة 

لحني إيجاد فرص عمل لهم “.
املتبقي  الوقت   “ ان  جودت   واكدت 
حاليا اىل موعد االنتخابات ال يسمح 
الجديد  القانون  مقرتح  بعرض 
الدورة  اجندة  ضمن  وسيكون   ،
النواب  ملجلس  الجديدة  الترشيعية 
وفق  التنرشيعي  مساره  ليأخذ 
ملجلس  الداخيل  والنظام  القانون 

النواب “.
تنفيذ  متابعة  لجنة  اعلنت  ذلك  اىل   
والتخطيط  الحكومي  الربنامج 
تفاصيل  عن  النيابية  االسرتاتيجي 
السيادي  الصندوق  قانون  مرشوع 
العراقي  االقتصاد  حماية  أجل  من 
وضمان  النفط  أسعار  صدمات  من 

النفطية،  الثروة  يف  األجيال  حقوق 
القانون  مرشوع  أن  اكدت  لكنها 

مجمد يف مجلس الوزراء لغاية اآلن.
انعام  النائب  اللجنة  عضو  وذكرت 
الخزاعي ان “ تم رفع مرشوع قانون 
وبفروعه  السيادي  العراق  صندوق 
املتنوعة ، صندوق استقرار، صندوق 
صندوق  اجيال،  صندوق  استثمار، 
اويل  مال  وبرأس  الديون..  اطفاء 
من  يمول  ان  عىل  دينار  تريليون 
الوفرة املالية املتحققة سنويا نتيجة 
تحول العجز املخطط إىل فائض فعيل 

بسبب ضعف االستثمار العام “.
املالية  الجنبة  بسبب   “ ان  واضافت 
تم ارساله إىل مجلس الوزراء يف كتاب 
 /٢٢ ٢٣٤١يف  املرقم  النواب  مجلس 
٣/ ٢٠٢٠ بعد  استحصال موافقات 
عىل  النيابية  القانونية  اللجنة 
الربنامج  تنفيذ  مراقبة  لجنة  كتاب 
االسرتاتيجي  والتخطيط  الحكومي 
قبل  من  املقدم  القانون  مقرتح  عىل 
وناجي  الخزاعي  انعام  النائبني 
رئاسة  اىل  املقرتح  ورفع  السعيدي  
القانونية  اللجنة  بكتاب  املجلس 
 /٣  /  ١٩ يف   ١٣١ املرقم  النيابية 

.٢٠٢٠
ان “ رغم مرور  الخزاعي  واوضحت 
النفط  أسعار  فيها  تعافت  أشهر   ٦
شهر  اإليرادات  لتصل  كبري  بشكل 
آب املايض إىل أكثر من ٦ ونص مليار 
دوالر، اي ما يفوق إيرادات النفط ما 
ترد  لم  الحكومة  الجائحة، لكن  قبل 
القانون  مرشوع  ترسل  ولم  علينا 
لغرض اإلقرار يف مجلس النواب رغم 
الربملان.. وما يزيد  انتهاء عمر  قرب 
الوزراء  رئيس  ترصيح  غرابة  األمر 
باهمية  وتكرار  مرارا  ومستشاريه 
وصندوق  السيادية  الثروة  صندوق 

األجيال”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة، امس السبت، مكونات الوجبة الجديدة من البقوليات 
التموينية وموعد إطالقها، فيما كشفت عن قرب  البطاقة  ضمن مفردات 

انطالق حملة موسعة ملتابعة أسعار البيع ألفران الصمون واملخابز.
إن  التجارة، محمد حنون، يف ترصيح صحفي:  املتحدث باسم وزارة  وقال 
“وزارة التجارة ستقوم بتوزيع العدس والحمص املجروش ضمن بقوليات 
بانتظار  “الوزارة  أن  إىل  الفتاً  املخازن”،  إىل  وصلت  التي  الثانية  الوجبة 
استكمال تسلم الحصص من قبل جميع املخازن ضمن الخطة التسويقية، 

إلطالقها وتوزيعها خالل االيام القليلة املقبلة”.
أن  حنون:  أوضح  األسعار،  ورفعها  واملخابز  الصمون  أفران  عمل  وبشأن 
“وزارة التجارة تمنح اإلجازات ألفران الصمون واملخابز وتتم متابعة عملها 
االمنية  واالجهزة  املنظمة  الجريمة  مكافحة  مديرية  قبل  من  ومراقبتها 

األخرى وتحديداً جهاز األمن الوطني”.
وأضاف أن “الوزارة دخلت عىل خط األفران وبدأت بفرض عقوبات وإيقاف 
دينار  ألف  مقابل   5 أو   4 إىل  )الصمون(  األرغفة  عدد  قللوا  ممن  بعضها 
األهلية  واألفران  املخابز  عىل  كاملة  حملة  “انطالق  عن  كاشفاً  عراقي”، 
االسبوع املقبل ملتابعة آليات البيع”.ونوه إىل أن “من املربرات التي تطرح هي 
تقليل وزارة الزراعة للطحني الصفر”، مؤكداً أنه “بدءاً من األسبوع املقبل 
سيتم متابعة عمل جميع املخابز واالفران يف عموم البالد وإحالة املخالفني 

إىل قايض التحقيق من قبل مديرية الجريمة املنظمة”.
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خالل لقائهما رئيس جملس النواب األردني

رئيس الوزراء الكوييت: لن نتوانى عن تقديم أي مسؤول للمحاكمة
حماكمة أمحد الفهد يف جنيف جرس إنذار لكبار املسؤولني 

الكويت/ متابعة الزوراء:

تزامنت تعهدات رئي�س مجلس الوزراء 

الكويت�ي، الش�يخ صباح الخال�د، بعدم 

تواني الحكومة يف محاسبة أي مسؤول 

ثب�ت  م�ا  مت�ى  للمحاكم�ة  وتقديم�ه 

تورطه يف املس�اس بمكتس�بات الدولة، 

واالعتداء عىل املال العام، مع اس�تهداف 

وزارة الع�دل األمريكي�ة اثن�ن من كبار 

املسؤولن الكويتين لالشتباه يف االبتزاز 

والرش�وة املتعلقة بالفيفا وسياسة كرة 

القدم الدولية.

وينش�غل الش�ارع الكويت�ي من�ذ أي�ام 

بقضي�ة محاكمة الش�يخ أحم�د الفهد 

يف  الحاكم�ة  األرسة  عض�و  الصب�اح، 

الكويت واملس�ؤول األوملبي املؤثر املتهم 

بالتزوي�ر، يف مؤامرة مزعوم�ة لتوريط 

منافسن سياسين كويتين يف محاولة 

انقالب باس�تخدام رشيط فيديو يش�ري 

محت�واه إىل “ضل�وع” رئي�س ال�وزراء 

الكويتي األس�بق الش�يخ ن�ارص املحّمد 

الصب�اح يف مخالفات مالية وسياس�ية 

جسيمة.

وقال رئيس الحكوم�ة الكويتية يف لقاء 

مع كبار املسؤولن التنفيذين يف الكويت 

إن “مركب الحكومة لن يتسع يف املرحلة 

املقبلة ألي قيادي ال يمتلك القدرة الفنية 

وغري قادر عىل تحمل أعباء املسؤولية”.

واس�تهدفت وزارة العدل األمريكية اثنن 

من كبار املسؤولن األوملبين من الكويت، 

يشتهر أحدهما بكونه “صانع امللوك” يف 

انتخابات اللجنة األوملبية الدولية واآلخر 

هو حس�ن املس�لم رئيس االتحاد الدويل 

للسباحة، لالش�تباه يف االبتزاز والرشوة 

املتعلق�ة بالفيفا وسياس�ة ك�رة القدم 

الدولية.

ويحاك�م الش�يخ أحمد حالي�ا يف جنيف 

بش�أن مس�ألة غري مرتبطة بن�زاع بن 

الفصائ�ل السياس�ية يف العائل�ة املالكة 

يف الكويت. ونف�ى ارتكاب أي مخالفات 

وقال إن لهذه القضية دوافع سياسية.

وقدمت الس�فارة األمريكي�ة يف الكويت، 

حس�بما ج�اء يف إح�دى الوثائ�ق، طلبا 

رسميا إىل السلطات املحلية يف عام 2017 

للمس�اعدة يف تأم�ن األدل�ة بم�ا يف ذلك 

س�جالت الحس�ابات املرصفية املتعددة 

املوجودة يف الدولة الخليجية.

وتضم�ن الطل�ب وف�ق تقري�ر لوكال�ة 

أسوش�ييتد برس، وثيقة بتاريخ السابع 

من يونيو 2017 بعنوان “طلب مساعدة 

يف التحقي�ق م�ع الش�يخ أحم�د الفه�د 

األحمد الصباح وحسن املسلم”.

ويعّد الش�يخ أحم�د مؤثرا يف األوس�اط 

األوملبية وكان حليفا رئيسيا وراء نجاح 

توماس باخ يف رئاس�ة اللجن�ة األوملبية 

الدولي�ة يف 2013. وكان عضوا يف اللجنة 

املجموع�ة  ورئي�س  الدولي�ة  األوملبي�ة 

العاملية للهيئات األوملبية الوطنية.

وقال الش�يخ أحمد عن الطلب األمريكي 

“طلب�ت م�ن الكوي�ت أن تمنحه�م كل 

يشء، فليس لدي ما أخفيه”.

وتوىل املس�لم، وهو حليف مقرب للشيخ 

أحم�د، منص�ب رئاس�ة االتح�اد الدويل 

للسباحة يف يونيو وكان عىل مدار الستة 

عرش عاما املاضية املدير العام للمجلس 

األوملبي اآلسيوي.

وبعد الكشف عن الئحة االتهام يف جنيف 

قب�ل ثالث س�نوات، وافق الش�يخ أحمد 

ع�ىل التنحي مؤقتا ع�ن اللجنة األوملبية 

العاملي�ة  املجموع�ة  ورئاس�ة  الدولي�ة 

للهيئات األوملبي�ة الوطنية. وهو يواصل 

قيادة املجلس األوملبي اآلسيوي وله تأثري 

يف انتخابات كرة القدم اآلسيوية.

وتفّصل وثيقة وزارة العدل التي اطلعت 

عليها وكالة أسوش�يتد برس مدفوعات 

يبلغ مجموعها ح�وايل مليون دوالر من 

الكويت من حس�ابات شخصية يحتفظ 

بها ثالثة من الرجال واملنظمات األوملبية 

التي يديرها الشيخ إىل مسؤول يف الفيفا 

م�ن جزي�رة غ�وام الواقع�ة يف املحي�ط 

الهادي.

واعرتف املواطن األمريكي ريتش�ارد الي 

يف مواجهة بته�م التآمر املايل يف محكمة 

فيدرالية يف أبريل 2017 ووافق عىل دفع 

1.1 ملي�ون دوالر م�ن الغرام�ات. ول�م 

يصدر يف شأنه حكم حتى اآلن.

ويبدو الش�يخ أحمد واملس�لم متآمرين 

يف 2017 يف وثائ�ق املحكم�ة الفيدرالي�ة 

يف تل�ك القضية. فقد اع�رتف الي بتلقي 

رش�اوى من فصي�ل كويت�ي أراد رشاء 

النفوذ واألصوات يف كرة القدم اآلسيوية 

والعاملية.

ومن�ذ ع�ام 2013، يدي�ر الش�يخ أحمد 

وحلفاؤه االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم. 

ويس�يطرون عىل معظم أص�وات هيئة 

ك�رة القدم البالغ عدده�ا 46 يف اجتماع 

الفيفا الس�نوي الذي يضم 211 عضوا، 

لج�ان  يف  أش�خاص  تعي�ن  ويمكنه�م 

االتحاد الدويل لكرة القدم.

وقال�ت املتحدث�ة باس�م وزارة الع�دل 

نيك�ول أوكس�مان يف بيان “م�ن حيث 

السياس�ة، ال تعل�ق وزارة الع�دل علن�ا 

عىل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 

م�ن البلدان الرشيكة لن�ا وإليها، بما يف 

ذل�ك تأكيد وجود مثل ه�ذه الطلبات أو 

إنكارها”.

ويف األسبوع املايض، أعادت وزارة العدل 

التأكيد عىل التزامها بتحقيقها األوسع يف 

الفيفا عندما أعلنت دفع عرشات املالين 

م�ن ال�دوالرات م�ن األم�وال املص�ادرة 

وانتزاعه�ا م�ن مس�ؤويل ك�رة الق�دم 

الفاسدين لصالح الفيفا كتعويض.

م�ن  دريس�كول  ج�اي  ماي�كل  وق�ال 

مكت�ب نيوي�ورك امليدان�ي التابع ملكتب 

التحقيقات الفي�درايل يف بيان “عملنا لم 

ينته بعد، ونعد أولئك الذين يحبون اللعبة 

أننا ل�ن نستس�لم حتى ين�ال املتهمون 

جزاء ما فعلوا”.

ويكش�ف اس�تخدام حس�اب املجموعة 

العاملي�ة للهيئ�ات األوملبي�ة الوطنية، يف 

البن�ك األه�ي، أن�ه ت�م تحوي�ل دفعتن 

بقيمة خمس�ن ألف دوالر لكل منهما يف 

2015. وق�ال الي يف املحكم�ة إنه تلقى 

أمواال من حس�ابات شخصية واملجلس 

األوملبي اآلسيوي.

وق�ال املدع�ون األمريكي�ون لنظرائه�م 

الكويتي�ن إنهم يريدون التأك�د مما إذا 

كان املش�تبه بهم قد دفعوا أمواال أخرى 

إىل الي، أو م�ا إذا كان�ت حس�اباتهم قد 

اس�تخدمت لتحويل رشاوى محتملة إىل 

مسؤويل كرة قدم آخرين.

وطلبوا مستندات يرجع تاريخها إىل عام 

2009، بم�ا يف ذلك تفاصيل الحس�ابات 

وصناديق األمانات والتحويالت وتقارير 

العناي�ة الواجب�ة ومعام�الت العم�الت 

ورس�ائل الربيد اإللكرتون�ي واالتصاالت 

املرصفي�ة الداخلي�ة “املتعلق�ة بتقارير 

وس�ائل اإلع�الم الت�ي تناق�ش أي�ا من 

أصحاب الحسابات أعاله”.

وق�ال املدع�ون األمريكي�ون إن النس�خ 

يجب أن يوثقها “أمناء مناس�بون” من 

البنوك مع العلم أن البيانات الكاذبة من 

ش�أنها أن تع�رض صاحبه�ا لعقوبات 

جنائية بموجب قوانن الكويت.

ت�م  الل�ذان  اآلخ�ران  الرج�الن  وكان 

وحي�د  وهم�ا  الوثائ�ق،  يف  تحديدهم�ا 

كرداني ورضا رشيم، وكالهما إيرانيان، 

مس�اعدين للمس�لم يف املجلس األوملبي 

اآلسيوي ومقره الكويت.

بغداد/ الزوراء:
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  بح�ث 
مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس 
الن�واب، محمد الحلب�ويس، كل عىل 
حدة، رئيس مجل�س النواب االردني 
العالق�ات  الع�ودات،  املنع�م  عب�د 
الثنائية وسبل تطويرها، فيما اشار 
الكاظم�ي اىل ان الع�راق مر بظروف 
صعبة وه�و اآلن يف مرحل�ة التعايف، 
اكد الحلبويس دعم الربملان ملخرجات 

القمة الثالثية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: ان رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
اس�تقبل رئي�س مجل�س الن�واب يف 
اململك�ة األردنية الهاش�مية، الس�يد 

عبد املنعم العودات. 
وأضاف: أن “الكاظمي رّحب بالوفد 
الضي�ف، وأك�د عىل عم�ق العالقات 
الثنائي�ة ب�ن الع�راق واألردن، التي 
وصل�ت مؤخراً إىل مس�توى عاٍل من 
التعاون”، مش�يداً “ب�دور امللك عبد 
الله الثاني بن الحسن يف تنمية هذه 
العالق�ات، وقد تجىّل ذلك يف حضوره 
الفاع�ل يف القمم الثالثي�ة، وأيضاً يف 

مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة”. 
وأض�اف أن “توطي�د العالق�ات بن 
إيجاب�اً  ينعك�س  وعّم�ان،  بغ�داد 
ع�ىل اس�تقرار املنطقة، فض�اًل عن 
االس�رتاتيجية  ال�رشاكات  تحقي�ق 
س�يادته  وح�ّث  واالقتصادي�ة، 
الربملاني�ن يف كال البلدين عىل العمل؛ 
م�ن أج�ل تس�هيل عملي�ة التكامل 
الثنائي واإلقليم�ي، التي رشعت بها 

الحكومتان العراقية واألردنية”. 
وأك�د أن “العراق مر بظروف صعبة، 

وه�و اآلن يف مرحل�ة التعايف، وامليض 
ال�ذي  الطبيع�ي  الوض�ع  باتج�اه 

يستحقه”. 
رئي�س مجل�س  نق�ل  م�ن جانب�ه 
النواب األردن�ي ،عبد املنعم العودات، 
“تحيات جاللة املل�ك عبد الله الثاني 
بن الحسن لرئيس مجلس الوزراء”، 
مؤك�داً “ح�رص اململك�ة ع�ىل بناء 
أفض�ل العالقات مع الع�راق، فضالً 
ع�ن مباركت�ه بنجاح مؤتم�ر بغداد 
للتع�اون والرشاك�ة ال�ذي احتضنه 

العراق مؤخراً”.
وأش�اد “بالخطوات الت�ي تقوم بها 
الحكوم�ة العراقي�ة باتج�اه انتهاج 
الحوار والتهدئ�ة؛ لضمان  سياس�ة 

اس�تقرار املنطق�ة، وكذل�ك تثم�ن 
األردن لدور العراق يف مجال محاربة 
اإلره�اب ال�ذي يه�دد أم�ن املنطقة 
بأرسها”، مبينا أن “التوازن والتعايف 
الذي يشهده العراق، أمران يستحقان 

الدعم واإلسناد”.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، 
املجل�س  دع�م  الحلب�ويس،  محم�د 
ملخرجات القمة الثالثية، فيما أش�ار 
رئيس مجل�س الن�واب االردني عبد 
املنع�م الع�ودات إىل أهميَة تأس�يس 
مرحل�ة جديدة وصياغ�ة تعاون بن 

الربملانن.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للحلبويس يف 
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “رئيس 

مجل�س الن�واب محم�د الحلب�ويس 
اس�تقبل، الخميس، نظ�ريه األردني 
عب�د املنع�م العودات والوف�د املرافق 
ان  مبين�ا  املجل�س”،  مبن�ى  يف  ل�ه 
“مباحث�ات ُعق�دت يف مق�ر مجلس 
النواب حول س�بل تعزي�ز العالقات 
الربملاني�ة  والدبلوماس�ية  الثنائي�ة 
والتع�اون والتنس�يق املش�رتك ب�ن 

الربملانن”.
وذك�ر املكت�ب ان “ املباحثات أكدت 
أهمية تواصل اللجان الدائمة املعنية 
يف كال املجلسن، لتذليل العقبات التي 
يمكن أن تق�ف عائقاً إزاء مخرجات 

القمة الثالثية”.
وأكد الحلبويس عىل “عمق العالقات 

األخوي�ة بن الع�راق واالردن”، الفتا 
اىل “أهمي�ة تمت�ن أوارص التعاون، 
للُم�يض بخطًى عملي�ة تنعكس عىل 

واقع الشعبن الشقيقن”.
وتاب�ع أن “مجل�س الن�واب يدع�م 
مخرجات القمة الثالثية واالتفاقيات 
الثنائي�ة ب�ن البلدي�ن”، مش�رياً إىل 
“رضورة تسهيل إجراءات االستثمار 
وحماية املستثمرين يف كال البلدين”.

وثمن الحلب�ويس “دعم األردن وامللك 
عب�د الل�ه الثاني للع�راق يف مواجهة 
التحدي�ات، وتوطي�د رواب�ط العمل 
املج�االت  يف  والتع�اون  الثنائ�ي، 

كافة”.
أك�د رئي�س مجل�س  م�ن جانب�ه، 
الن�واب األردن�ي “أهمي�َة تأس�يس 
تع�اون  وصياغ�ة  جدي�دة  مرحل�ة 
ب�ن الربملانن”، مش�رياً إىل أن “هذه 
الزي�ارة والزي�ارات املتتالي�ة لجاللة 
املل�ك عب�د الل�ه الثاني ه�ي للتأكيد 
الرسمي أن العراق واألردن يشكل كلٌّ 

منهما لآلخر عمقاً اسرتاتيجياً”.
وتاب�ع ان “أمن العراق جزء ال يتجزأ 
م�ن أمن األردن، وأن املنطقة ال تنعم 
باالس�تقرار إال باس�تقرار العراق”، 
موضح�ا أن “الع�راق ق�دَّم نموذجاً 
بطولياً بحربه ضد اإلرهاب باس�منا 
جميع�ا، وأنن�ا نس�جل فخرن�ا بما 
حقق�ه من ن�رٍص ع�ىل املس�تويات 

كافة”.
وذك�ر ان “موق�ف املل�ك والش�عب 
األردني كان وما زال وسيبقى داعماً 
�د”، الفت�ا اىل  لع�راٍق مس�تقر موحَّ
“دعَم اململك�ة للعملية الديمقراطية 
يف الع�راق وإجراء االنتخابات املبكرة 

النيابية القادمة”.

احتاد الصحفيني العرب يستغرب ما 
نشرته منظمات دولية بشأن اتهامات 

“مضللة” ضد بعض الدول العربية

حريق وسط بغداد يودي حبياة ابناء 
شقيق رئيس حتالف الفتح

العراق يف مقدمتها.. تركيا حتقق 
أعلى صادرات لدول اجلوار

الكاظمي: العراق مير مبرحلة التعايف.. واحللبوسي يؤكد 
دعم الربملان ملخرجات القمة الثالثية

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األن�واء الجوية والرصد الزلزايل، 
ام�س الس�بت، أن درجات الحرارة س�تكون 
مس�تقرة يف عم�وم الب�الد، فيم�ا ستش�هد 
درج�ات الح�رارة ارتفاع�اً ملحوظ�اً خالل 

منتصف االسبوع املقبل.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 
“الطق�س لليوم األح�د س�يكون يف املنطقة 
الش�مالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة 
لليوم السابق، حيث ستسجل درجة الحرارة 
42، فيم�ا ستس�جل محافظ�ات  يف بغ�داد 
مئوي�ة،  درج�ة   46 والنارصي�ة  الب�رصة 
وس�تكون الرياح ش�مالية غربية إىل معتدلة 
الرسع�ة )20-10( ک�م/س، وم�دى الرؤية 
يف  الطق�س  س�يكون  فيم�ا  ک�م،   )8-10(
املنطقة الجنوبية صح�واً، ودرجات الحرارة 
مقارب�ة للي�وم الس�ابق، والرياح ش�مالية 
غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة )10-20( 
كم/س، وتنشط يف اقسامها الرشقية )-30

40(كم/س، مس�ببة تصاع�د الغبار ،ومدى 
الرؤي�ة )10-8( ک�م، ويف الغب�ار )7-5(كم، 
أم�ا املنطق�ة الوس�طى فس�يكون الطقس 
فيها صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم 
السابق، والرياح ش�مالية غربية خفيفة إىل 
معتدل�ة الرسعة )20-10( ك�م/س، ومدى 

الرؤية )10-8( کم”.
وأض�اف البي�ان أن “طقس الب�الد ليوم غد 
االثنن س�يكون يف املنطقة الشمالية صحواً، 
ودرج�ات الح�رارة مقارب�ة لليوم الس�ابق، 
والري�اح متغ�رية االتج�اه خفيف�ة الرسعة 
)10-5( کم/س، وم�دى الرؤية)10-8(كم، 
أم�ا يف املنطقة الجنوبية فس�يكون الطقس 
صح�واً، ودرج�ات الح�رارة ترتف�ع قلي�اًل، 
والري�اح ش�مالية غربي�ة خفيف�ة معتدل�ة 
الرسع�ة )20-10( ک�م/س، تنش�ط خالل 
النه�ار يف اقس�امها الرشقي�ة اىل )30-40(

ك�م/س، وم�دى الرؤي�ة )8-6( ك�م، فيما 
سيكون الطقس يف املنطقة الوسطى صحواً، 

ودرج�ات الح�رارة مقارب�ة لليوم الس�ابق، 
والرياح ش�مالية غربية خفيف�ة إىل معتدلة 
الرؤي�ة  وم�دى  الرسعة)20-10(ك�م/س، 

)10-8( کم”.
ولفت إىل أن “الطقس يوم الثالثاء سيكون يف 
املنطقة الش�مالية صحواً، ودرجات الحرارة 
ترتفع قليالً، والرياح شمالية غربية خفيفة 
إىل معتدلة الرسعة )20-10( كم/س، ومدى 
الرؤي�ة )10-8( کم، أما املنطق�ة الجنوبية 
فس�يكون الطقس فيه�ا صح�واً، ودرجات 
الح�رارة مقارب�ة للي�وم الس�ابق، والري�اح 
شمالية غربية خفيفة معتدلة الرسعة)-10
20(كم/س، تنشط خالل النهار يف اقسامها 
الرشقي�ة اىل)40-30(كم/س ،ومدى الرؤية 

)8-6( کم.
فيما س�يكون الطقس يف املنطقة الوس�طى 
صح�واً، ودرج�ات الح�رارة ترتف�ع قلي�اًل، 
والرياح ش�مالية غربية خفيف�ة إىل معتدلة 
الرسع�ة )20-10( ک�م/س، تنش�ط خالل 

النه�ار يف اقس�امها الرشقي�ة اىل)30-40(
كم/س ومدى الرؤية )8-6( كم”.

واش�ار إىل أن “الطقس يوم االربعاء سيكون 
،ودرج�ات  صح�واً  الش�مالية  املنطق�ة  يف 
الح�رارة مقارب�ة للي�وم الس�ابق، والري�اح 
ش�مالية غربية خفيف�ة إىل معتدلة الرسعة 
)20-10( ك�م/س، ومدى الرؤي�ة )8-10( 
کم، أما املنطقة الجنوبية فسيكون الطقس 
فيها صح�واً، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً، 
والري�اح ش�مالية غربي�ة خفيف�ة معتدل�ة 
خ�الل  تنش�ط  الرسعة)20-10(ك�م/س، 
النه�ار يف اقس�امها الرشقي�ة اىل)30-40(

كم/س، ومدى الرؤية )8-6( کم.
فيما س�يكون الطقس يف املنطقة الوس�طى 
صح�واً ، ودرج�ات الح�رارة مقارب�ة لليوم 
السابق، والرياح ش�مالية غربية خفيفة إىل 
معتدل�ة الرسعة )20-10( کم/س، تنش�ط 
خالل النه�ار يف اقس�امها الرشقية اىل)-30

40(كم/س، ومدى الرؤية )8-6( كم”.
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بغداد/ الزوراء:
اع�رب االتحاد الع�ام للصحفي�ن العرب، ما 
نرشت�ه منظم�ة العف�و الدولي�ة وفوربي�دن 
س�توريز ومنظمات إعالمية غربية اخرى من 

اتهامات مضللة ضد بعض الدول العربية .
وذكر بي�ان لالتحاد الع�ام للصحفين العرب 
تلقته “الزوراء”: ان االتحاد العام للصحفين 
العرب يستغرب بشدة ما نرشته منظمة العفو 
الدولية وفوربيدن س�توريز ومنظمات غربية 
احري من اتهامات مضللة ال أس�اس لها من 
الصحة ض�د بعض الدول العربي�ة ، مبينا ان 
هذه املنظمات تتهم بعض الحكومات العربية 
بانها قامت بالتجسس عىل هواتف الصحفين 
وك�ذا السياس�ين واملعارضن ورؤس�اء دول 
ووزراء أجانب عرب برنامج ببيكاس�وس الذي 

.“ NOS “ تبيعه الرشكة اإلرسائيلية
واضاف، ان ه�ذه االتهامات رغ�م خطورتها 
ال أس�اس لها من الصحة خاصة انها تتجاوز 
مس�ألة التجس�س عىل الصحفي�ن بل تصل 
اىل اته�ام األجه�زة املغربي�ة بالتجس�س عىل 
امللك محمد الس�ادس وع�ىل الرئيس الفرنيس 
مانوي�ل ماك�رون ، مش�ريا اىل ان الحكوم�ة 
املغربي�ة طلب�ت من منظم�ة العف�و الدولية 
تزويده�ا باألدلة التي تثبت صحة ما نرشته ، 

االّ ان املنظمة رفضت ذلك ، كما قامت النقابة 
الوطنية للصحافة املغربية بذات املسعى لدى 

املنظمة لكنها لم تتلق اية إجابة .
واش�ار البيان اىل ان االتحاد العام للصحفين 
الع�رب يرفض بش�دة وب�كل قوة م�ا نرشته 
منظم�ة العفو الدولي�ة وفوربيدن س�توريز 
واملنظم�ات اإلعالمي�ة الغربي�ة األخ�رى من 
اتهامات ال أس�اس لها من الصحة االمر الذي 
يتعارض مع رس�الة ه�ذه املنظمات املذكورة 
بالعم�ل ع�ىل حماي�ة الحري�ات الصحفي�ة 

والصحفين .

بغداد/ نينا:
اودى حريق اندلع بش�قة وس�ط بغداد بحياة 
ثالثة اش�قاء هم ابناء ش�قيق رئيس تحالف 

الفتح هادي العامري.
وقالت مديرية الدفاع املدني يف بيان ان حريقا 
اندلع يف ش�قة ضم�ن محلة ٩١١ ش�ارع ٤٠ 
ش�قق الطاق�ة ) ابو ن�ؤاس( بس�بب تماس 
كهربائي ادى اىل احرتاقها بالكامل ويف داخلها 
عائلة مكون�ة من ) حافظ فرحان عبد الله / 
دالل صالح حسن / مصطفى حافظ فرحان 

/ رس�ول حاف�ظ فرح�ان / ح�وراء حاف�ظ 
فرح�ان / فضة حاف�ظ فرح�ان ( مبينة انه 
تب�ن بعد اخماد الحري�ق وجود ثالثة متوفن 

وهم كل من :
١. مصطفى حافظ فرحان تولد ٢٠٠١

٢. رسول حافظ فرحان تولد ٢٠٠٠
٣. فضه حافظ فرحان تولد ٢٠٠٧

واوضح�ت ان االخري�ن كان�وا مصاب�ن وتم 
نقلهم ملستش�فى الش�يخ زايد مش�رية اىل ان 

املتوفن هم ابناء شقيق هادي العامري .

انقرة/ متابعة الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة الرتكية ومجلس املصدرين 
االتراك ارتفاع الصادرات إىل دول الجوار بنس�بة 
%34,5 خ�الل األش�هر الثماني�ة املاضي�ة من 
العام الحايل، مقارنة بالفرتة نفس�ها من العام 

املايض.
وبحس�ب ما نرشته ال�وزارة الرتكي�ة ومجلس 
املصدري�ن، ف�إن ص�ادرات الب�الد خ�الل آب/ 
أغس�طس املايض ارتفعت بنسبة %52 مقارنة 
بالفرتة نفس�ها من العام املايض، لتبلغ قيمتها 
18.9 ملي�ار دوالر، وه�ي أعىل قيم�ة صادرات 

لرتكيا لغاية امس السبت.
وبينت ان الصادرات الرتكية لدول الجوار كانت 
ل�” العراق وبلغاريا، واليونان، وإيران، وسوريا، 
وجورجيا، بنسبة %34,5 خالل األشهر الثمانية 

من الع�ام الح�ايل مقارنة بالفرتة نفس�ها من 
العام امل�ايض لتبلغ قيمته�ا 12.5 مليار دوالر، 
فيم�ا كانت قيمتها يف العالم املايض خالل نفس 

الفرتة 9 مليارات و280 ألف دوالر.
واش�ارت اىل ان العراق جاء يف املرتبة األوىل لدول 
الجوار املس�توردة من تركيا، حيث اس�تورد ما 
قيمته خمسة مليارات و305 مليوناً و647 ألف 

دوالر.
وحلت يف املرتب�ة الثانية بلغاريا بقيمة مليارين 
و185 مليون�اً و316 أل�ف دوالر، تلته�ا اليونان 

بملياراً و744 مليوناً و837 ألف دوالر.
واحتل�ت إي�ران املرتب�ة الرابعة بملي�اراً و405 
مالي�ن و656 أل�ف دوالر، ث�م س�وريا ب�924 
مليونا و175 ألف دوالر، وأخريا جورجيا ب�914 

مليونا و450 ألف دوالر.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ضبط مواد طبية 
مخالفة لرشوط وضوابط الخزن واالس�ترياد 
يف منف�ذ مين�اء أم ق�ر الش�مايل بمحافظة 

البرة.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: أن�ه “بجه�ود وتنس�يق عايل املس�توى 
لهيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة يف منف�ذ مين�اء أم 
دائ�رة جم�رك بواب�ة  الش�مايل، م�ع  ق�ر 
البرة، وحس�ب املعلومات الواردة من جهاز 
املخاب�رات، فق�د تم ضبط ب�راد محمل بمواد 
طبي�ة )محالي�ل مختربي�ة( مخالفة لرشوط 

وضوابط الخزن واالسترياد”.
وأضاف أنه “ضمن إجراءات الكشف والتدقيق، 
تم�ت مالحظة ارتفاع درجة ح�رارة الرباد، إذ 
بلغت ٣١.٩ درجة سيليزية، وأن املواد املحملة 
تتحمل درجة حرارة ٨ س�يليزية كحد أقىص، 
حس�ب املوس�وم عىل الغالف الخارجي للمواد 
م�ا يجعله�ا قابل�ة للتل�ف وتؤثر ع�ىل صحة 

وسالمة املواطنني”.

وأشار البيان إىل “تنظيم محرض ضبط أصويل 
واإلحالة للقضاء التخ�اذ اإلجراءات القانونية 

بحق املخالفني”.
بينم�ا أعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودي�ة، امس 
الس�بت، عن ضب�ط م�واد كيميائي�ة خطرة 

مخالفة للضوابط يف ميناء أم قر.
وذكر بيان للهيأة تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
أن »الهي�أة تمكن�ت يف منف�ذ مين�اء أم قر 
الجنوب�ي م�ن ضبط ث�الث حاوي�ات تحتوي 
ع�ىل مادة كيميائي�ة خطرة وم�ادة الكرانيت 

مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد«.
وأش�ار البي�ان إىل أن�ه »تم تش�كيل لجنة من 
الدوائ�ر املختص�ة وتنظي�م مح�رض ضب�ط 
أصويل واإلحالة إىل القض�اء التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني«.
من جهته�ا، أعلنت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، 
امس الس�بت، إحباط عملي�ة تهريب يف منفذ 

طريبيل الحدودي.
وذك�رت الهيئ�ة، يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 
نس�خة منه: أن�ه »خ�الل املتابع�ة والتدقيق 
لكل البضائع وأوراقها الرس�مية من التصدي 
ملحاول�ة تهريب ثالثة عج�الت دون املوديل يف 
منفذ طريبيل الح�دودي، ومن خالل إجراءات 
املطابق والكش�ف ع�ن العجالت تب�ني وجود 
تالع�ب يف أوراقه�ا الرس�مية وكذل�ك تزوي�ر 

بأرقام الشوايص«.
وأضاف�ت أنه »تم تش�كيل لجنة م�ن الدوائر 
ذات العالق�ة وتنظي�م محرض ضب�ط أصويل 
بذلك، واحالتها عىل القضاء التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني«.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 

العلمي، امس الس�بت، موع�دا جديدا 

لدوام الدراسات األولية، متوقعة زيادة 

اس�تيعاب قبول الطلب�ة يف الجامعات 

بنسبة ١20%.

وق�ال مستش�ار ال�وزارة، ع�الء عبد 

إن  صحف�ي:  تري�ح  يف  الحس�ن، 

»ال�وزارة س�تغري موع�د دوام طلب�ة 

الجامع�ات، لتجنب موعد االنتخابات، 

الذي يعلم الجميع أنه يوم الديمقراطية 

يف الع�راق، ولن يك�ون هنالك عمل أو 

دوام يف ذل�ك اليوم التاريخي«، مرجحاً 

أن »ال�وزارة س�رتئي أن يك�ون دوام 

الطلب�ة للدراس�ات االولي�ة بعد موعد 

االنتخاب�ات«.ويف ما يخص التوس�عة 

يف مقاع�د الدراس�ات العلي�ا، أوض�ح 

أن »ال�وزارة اتخ�ذت قراراته�ا بن�اء 

ع�ىل الطاقة االس�تيعابية للجامعات، 

وبالت�ايل ف�إن أعداد الطلب�ة املقبولني 

س�تحاكي الحاجة الفعلية أو الطاقة 

أن  للجامعات«.وتاب�ع  االس�تيعابية 

»هن�اك ق�راراً من جهة علي�ا يقتيض 

عدم إج�راء أي توس�عة مس�تقبالً يف 

وبالت�ايل  العلي�ا،  الدراس�ات  مقاع�د 

الوزارة ملتزمة بهذا القرار«. 

وأض�اف أن »ال�وزارة اس�تنفرت كل 

طاقاته�ا يف اس�تيعاب كل أبنائها من 

خريجي الدراس�ة االعدادي�ة، ونتوقع 

بالع�ام  مقارن�ة  باملئ�ة   ١20 زي�ادة 

املايض، بالنس�بة لهذا العام«. وأش�ار 

إىل أن »وزارة التعلي�م الع�ايل س�تعمل 

عىل إجراء توس�عة معقولة ومقبولة، 

الس�تيعاب الزي�ادة الهائل�ة والكبرية 

الدراس�ة  مخرج�ات  م�ن  املتوقع�ة 

التعلي�م  وزارة  أن  االعدادية«.يذك�ر 

العايل والبحث العلمي حددت، يف وقت 

س�ابق، يوم العارش م�ن ترشين األول 

موعداً لدوام طلبة الدراسات األولية يف 

الكليات والجامعات العراقية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، امس الس�بت، 
ان وثيق�ة دعم االس�تقرار والتعايش الس�لمي 
يف نين�وى تنف�ذ بالتع�اون م�ع االم�م املتح�دة 
وبمساندة وجهاء وعش�ائر نينوى، فيما اكدت 
مس�اعيها لتج�اوز معوق�ات الع�ودة الطوعية 

لألرس النازحة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، مدير عام 
دائرة شؤون الفروع فيها، عيل عباس جهاكري، 
يف تري�ح صحف�ي: انه “ت�م توقي�ع الوثيقة 
ضمن املناطق التي ش�هدت عودة طوعية لالرس 
النازح�ة منها بعد تحريرها من ارهابيي داعش 

خالل االعوام املاضية”.
واضاف جهاكري ان “الوثيقة التي ستطلق خالل 
املدة املقبلة، س�تنفذ بمس�اندة من املؤسس�ات 
الحكومية واملنظم�ات الدولية واملحلية، اضافة 
العش�ائر  املتح�دة ووجه�اء  األم�م  اىل وكاالت 
وكذل�ك ارس ضحايا االرهاب والش�هداء”، مبينا 
أن “الوثيقة ستخدم الرشائح املذكورة بالدرجة 
االوىل، الس�يما بع�د اع�ادة الحي�اة اىل مناط�ق 
نينوى بع�ودة االرس النازحة له�ا ودعم وإغاثة 
وإيواء النازحني وتسهيل عودتهم إىل مناطقهم 

األصلية”.

وكش�ف عن “عقد وزارة الهجرة خالل االسبوع 
املايض، الجتماع مش�رك مع ممثلني من جهات 
حكومي�ة ومنظم�ات دولي�ة إلع�ادة النازحني 
القاطن�ني باملخيم�ات اىل مناطقهم، وفق خطة 
بالتنس�يق م�ع ممثيل األمان�ة العام�ة ملجلس 
الوزراء ووزارتي التخطي�ط والعمل واملنظمات 

الدولية”.

وذك�ر املتح�دث الرس�مي باس�م الهج�رة ان�ه 
“ج�رت خ�الل االجتم�اع، مناقش�ة مواضي�ع 
ع�دة تتعل�ق بالصعوبات التي تواج�ه النازحني 
الراغبني بالعودة اىل مناطقهم املحررة، بضمنها 
السياسية واالجتماعية واألمنية واعادة دمجهم 
باملجتمع، فضال عن استدامة االستقرار ما بعد 

العودة”. 

إحباط عملية تهريب عجالت يف منفذ طريبيل

املنافذ تضبط مواد طبية وكيميائية خطرة يف أم قصر

التعليم تكشف عن موعد جديد لدوام الدراسات األولية

اهلجرة: وثيقة دعم االستقرار يف نينوى تنفذ بالتعاون مع األمم املتحدة

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت املديرية العام�ة ملكافحة املخدرات 
واملؤث�رات العقلية القب�ض عىل ١7 متهما 
بحي�ازة واتج�ار املخ�درات يف ع�دد م�ن 

املحافظات.
وذك�رت املديري�ة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة منه: ان ”مف�ارز املديري�ة العامة 
ملكافحة املخ�درات واملؤثرات العقلية القت 

القب�ض ع�ىل ) ١7 ( متهم�ا يف محافظات 
)بغ�داد /الرصافة – والبرة – وميس�ان 
– وكرب�الء – وص�الح الدي�ن – واألنب�ار( 
املخ�درة  الكريس�تال  م�ادة  وبحوزته�م 
وحبوب مخدرة إضافة إىل أدوات التعاطي.

واضاف�ت املديري�ة ان�ه ” تم�ت إحالته�م 
إىل القض�اء وف�ق أح�كام امل�واد القانونية 

الخاصة باملخدرات”.

بغداد/ الزوراء:
اكد املتحدث باسم العمليات املشركة، اللواء تحسني الخفاجي، تحسن االوضاع االمنية 
يف الضلوعي�ة بع�د العملي�ات االخرية ضد تنظيم داع�ش االجرامي، مبين�ا ان اضطراب 
االوضاع يف الطارمية يؤثر عىل اربع محافظات.وقال الخفاجي يف تريح متلفز تابعته 
»الزوراء«: ان ” تنظيم داعش االجرامي يتمنى العودة اىل سابق عهده وهو ال يستطيع، 
وان القوات االمنية والحش�د الش�عبي تختلف عم�ا كانت عليه قب�ل 20١4.واضاف ان 
“داع�ش م�ازال موجودا من خ�الل خالياه النائم�ة، وان هناك حواض�ن لداعش تمده 
بالدع�م اللوجس�تي الكامل، وقد اعتقلن�ا وقتلنا العديد من االرهابيني خالل الش�هرين 
املاضي�ني “.واوضح ان” لدينا معلومات عن تواجد داعش يف منطقة “الزور” يف ش�مال 

الطارمية، وان منطقة الزور يف الطارمية ترشف عىل اربع محافظات”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلية االعالم االمني، امس الس�بت، القبض عىل 7 ش�بكات لتزوير املعامالت 

واملستمسكات يف مناطق متفرقة من البالد.
وقالت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إنه »بعمليات أمنية نوعية مستندة 
اىل معلومات دقيقة، وجهوٍد اس�تخبارية مكثفة، تمكنت مفارز جهاز االمن الوطني 
بعد اس�تحصال املوافقات القانوني�ة يف محافظات بغداد، واالنب�ار، وبابل، وكربالء، 
والديواني�ة، والب�رة، من إلق�اء القبض عىل اخط�ر )7( ش�بكاٍت لتزوير معامالت 
املواطنني ومستمس�كاتهم الرس�مية مقابل اس�تحصال مبالغ مالي�ة تصل اىل آالف 

الدوالرات«.
واش�ارت اىل ان مفارز االمن الوطني »ضبط�ت بحوزتهم كميات كبرية من الهويات، 

والكتب الرسمية، وبطاقات الكي كارد، جميعها مزورة«.
ولفتت اىل انه »جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعرفوا بارتكابهم عمليات التزوير، 

واحالتهم اىل الجهات القضائية املختصة التخاذ االجراءات العادلة بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ضبط اعتدة غربي 

محافظة نينوى.
وذك�رت املديري�ة يف بيان تلق�ت »الزوراء« نس�خة منه: انه 
»وفق�ا ملعلوم�ات دقيقة لش�عبة اس�تخبارات الفرقة ١٥ - 
أحد مفاصل مديرية االس�تخبارات يف وزارة الدفاع- تمكنت 
املفارز أعاله، وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء 
املش�اة 2١ من ضبط اعت�دة من مخلفات داع�ش االرهابي 
تضمن�ت 2 قنربة ه�اون عي�ار ١20 ملم وص�اروخ حاوية 
طائرات ومقذوف دبابة، قرب قرية طرطيعة الجرس غربي 

نينوى ».
واضافت: انه يف حني تكفلت مفارز هندس�ة الفرقة بتدمري 

املواد موقعيا.

بغداد/ الزوراء:
اعلن الحش�د الش�عبي عدم تس�جيل اي 

خروقات عىل طرق دياىل الخارجية.
وقال الناطق باسم محور دياىل يف الحشد 
الش�عبي، ص�ادق الحس�يني، يف حدي�ث 
صحف�ي: ان” جمي�ع الط�رق الخارجية 
امل�ارة ضم�ن قواط�ع الحش�د الش�عبي 
املنت�رشة يف دياىل وعدده�ا ١٣ قاطعا لم 
تس�جل اي خروقات طيلة ٨ اش�هر عىل 

التوايل”.
واض�اف الحس�يني ان” اعتماد الحش�د 
يف  اس�راتيجيات  سلس�لة  الش�عبي 
املس�ك امليدان�ي للط�رق وتفعي�ل اإلطار 
االس�تخباري اس�همت يف تأم�ني ط�رق 

مهم�ة ع�ىل م�دار الس�اعات ومن�ع اي 
خروقات تطالها«. الفتا اىل »تأمني الطرق 
اس�هم يف تدفق القوافل التجارية وحركة 

النقل دون اي هواجس امنية”.
واش�ار اىل ان” الحش�د الش�عبي نجح يف 
تطبي�ق تجرب�ة الط�رق االمن�ة يف دياىل 
والتي كانت قبل س�نوات معدودة مصدر 
خطر عىل حياة االه�ايل من خالل كمائن 
العصاب�ات االرهابي�ة واالجرامي�ة يف ان 

واحد”.
ويمسك الحش�د الش�عبي سلسلة طرق 
مهم�ة يف دي�اىل، خاصة يف ح�وض نفط 
خان�ة وحمرين وإم�ام وي�س ومناطق 

اخرى.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الربية، امس السبت، عن شمول أكثر من 6 آالف موظف بالعالوة والرفيع 
ع�ىل الرغم من االزمة املاليَّة التي تعانيها، بينما تس�تعد ل�رف اجور املراقبة الخاصة 

بامتحانات الدراسة املتوسطة.
وق�ال الوكيل االداري بال�وزارة، فالح القييس، يف تريح صحف�ي: إن “املديرية العامة 
للكرخ االوىل تس�تعد ملنح التخصيصات املالية للرفيعات والعالوات الخاصة باملوظفني، 
وتشمل اكثر من 6 االف مستفيد بحسب التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة املالية 

بهذا الصدد”.
وكش�ف القييس عن “توزيع اكثر من ملياري دين�ار بني موظفي املديرية كعالوات بأثر 
رجع�ي، إذ إنَّ املديري�ة تعم�ل عىل دع�م املوظفني وحص�ول كل منهم عىل اس�تحقاقه 
الطبيع�ي، الس�يما أنَّ البل�د يم�ر يف ازمة مالي�ة وتقش�ف إال أنَّ ال�وزارة حرصت عىل 

رصفها”.
واش�ار إىل أن “بقية حقوق املوظفني غري املتسلمني عالواتهم محفوظة لهم، وسيجري 
اطالقه�ا وتوزيعها ح�ال رصف املبالغ مبارشة”. ولفت القييس إىل أنَّ “الوزارة تس�تعد 
ل�رف اجور املراقبة الخاصة بامتحانات الدراس�ة املتوس�طة للع�ام الدرايس 2020 � 

202١، ومن املؤمل أن تطلق االسبوع املقبل للتوزيع بني املستفيدين يف املديريات”.
ولفت اىل أن “هناك اس�تعدادا تاما لعملية التوزيع الس�يما يف مديرية الكرخ االوىل التي 

انجزت عملية التدقيق واعدت البيانات الخاصة باملستحقني”.

العمليات املشرتكة: اضطراب الطارمية 
األمين يؤثر على 4 حمافظات

احلشد الشعيب: ال خروقات على طرق 
دياىل اخلارجية

الرتبية تعلن مشول أكثر من 6 آالف 
موظف بالعالوة والرتفيع

مكافحة املخدرات تعتقل عددا من 
املتهمني يف 6 حمافظات

اعتقال 7 شبكات للتزوير يف 
مناطق خمتلفة من البالد

االستخبارات العسكرية 
تضبط أعتدة غربي نينوى بغداد/ الزوراء:

أعلنت خلية االعالم االمني، امس السبت، نتائج 

صولة أمنية ضمن عمليات نزع السالح املنفلت 

يف بغداد.

وذكرت الخلية، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 

منه: أن »ضمن الهدف املنش�ود لقيادة عمليات 

املنفل�ت،  الس�الح  ظاه�رة  بمحارب�ة  بغ�داد 

تمكن�ت قوة من اللواء الس�ابع رشطة اتحادية 

وبالتنس�يق م�ع اس�تخبارات عملي�ات بغ�داد 

ووكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية 

من القبض عىل متهمني اثنني يس�تقالن سيارة 

مدني�ة، ضبط بحوزتهم س�الح غ�دارة ٩ ملم، 

ومس�دس نوع HS، ومس�دس ٩ ملم، وبندقية 

كالش�نكوف، وبندقي�ة برن�و، وبندقي�ة صيد، 

واطالقات عت�اد مختلفة«.وأضافت أنه »ضبط 

بحوزتهما ايضا 2 رشيط حبوب مخدرة، و)١2( 

علبة رشاب مخ�در، وأدوات ومواد تس�تعمل يف 

تعاط�ي املخدرات، وهوي�ات حكومية مزورة«.   

الجه�ات  إىل  »احالتهم�ا  إىل  الخلي�ة  وأش�ارت 

املختصة، ليناال جزائهما وفق القانون«.

بغداد/ الزوراء:
اكد مدير دائرة املوارد املائية يف قضاء الفلوجة 
بمحافظ�ة االنبار، رائد مظهر املحمدي، امس 
الس�بت، عدم وج�ود أي نق�ص يف االطالقات 

املائية املخصص للمحافظة .
وقال املحمدي يف تريح صحفي: ان ”حصة 
االنب�ار من االطالق املائية ل�م يظهر عليها اي 
تغ�ري عىل الرغ�م من االنباء الت�ي تحدثت عن 
قل�ة االطالقات املائية لنه�ر الفرات من تركيا 
وس�وريا لوج�ود خزين مائي كب�ري يف بحرية 
الثرث�ار وحديثة وبح�رية الحبانية، باإلضافة 

اىل االطالقات املائية االتية من الدولتني كفيلة 
بمعالجة قلة االطالقات املائية التي تحدث بني 

الحني واالخر “.
واضاف ان” الحصص املائية املقررة لعمليات 
الرشب وسقي املحاصيل الزراعية ولألغراض 
االخرى مؤمنة والفائض من االطالقات املائية 
وزارة  ان”  مبين�ا  األخ�رى”،  املحافظ�ات  اىل 
امل�وارد املائي�ة اع�دت خطة ملعالج�ة النقص 
يف االطالق�ات املائية من خ�الل الخزين املائي 
املوجود يف البحريات والس�دود عىل وفق خطة 
مدروس�ة يت�م التعام�ل معه�ا وف�ق حاجة 

املحافظة واملحافظ�ات االخرى من الحصص 
املائية”.

وأوضح املحم�دي أن “دائرة امل�وارد املائية يف 
الفلوجة تش�كو من قل�ة العجالت املخصصة 
ملنتس�بيها لتس�هيل تنقله�م بمس�افة تصل 
اىل 200 ك�م ملراقب�ة نه�ر الف�رات والبحريات 

والسدود “.
يش�ار اىل ان موارد االنب�ار ازالة العرشات من 
التج�اوزات ع�ىل نهر الف�رات واحال�ت عددا 
من املواطنني ودوائ�ر حكومية متجاوزة عىل 

حرمة النهر اىل القضاء.

بإسم أهايل محلة 64٣ حي العدل، نتقدم اىل السيد املدير املفوض 
للرشك�ة، ولجميع ال�كادر العام�ل فيها من مهندس�ني وفنيني، 
بآيات الش�كر والعرف�ان والتقدير مل�ا تقدمه الرشك�ة من جهد 
متميز بإعادة إعمار وتبليط املحلة بما يليق وينس�جم مع حملة 
إعمار بغداد، سائلني الله أن يبارك جهودهم وكل جهد خريرّ يخدم 

العراق والعراقيني. 

اإلعالم األمين تعلن 
نتائج عمليات نزع 
السالح يف بغداد

موارد األنبار تؤكد عدم وجود نقص يف اإلطالقات املائية

شركة الصادق للمقوالت العامة 
م/ شكر وتقدير

فقدان 

فقدت مني الهوية املرقمة )٣640( 

والص�ادرة من نقاب�ة الصحفيني 

العراقيني بإسم )حسني مصطفى 

عثم�ان( فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

العدد: ١٩66/ب/202١ جمهورية العراق    
التاريخ: 202١/٨/٣١ مجلس القضاء االعىل    

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اىل/  اعالن
اىل املدعى عليها : ) نادية حليس فنيفش ( 

بن�اًء عىل الدع�وى املرقمة اعاله واملقدمة قب�ل املدعي ) منصور حليس 
فنيف�ش( واملتعل�ق ابط�ال تس�جيل العق�ار تسلس�ل )١١0/١60٥6( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم تق�رر تبليغك�م اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني ع�ىل موع�د املرافع�ة املواف�ق 202١/٩/١٥ ويف حال�ة ع�دم 
حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب عنك�م قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون...
مع التقدير.

القايض
جواد حسني نايف
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عنهم الدكتور 
ناظم الربيعي



بغداد/ الزوراء:
تقس�يم  آلي�ة  النف�ط  وزارة  أوضح�ت   
الزيادة التدريجية لإلنتاج التي تم االتفاق 
عليه�ا يف “أوب�ك +”، فيما أك�دت أن هذه 
الزي�ادة ستس�هم يف التقلي�ل من نس�بة 
العج�ز يف املوازنة املالي�ة للبلد. من جانب 
اخر، أعلنت منظمة أوبك ان حصة اإلنتاج 
النفطي الخاص بالعراق حدد بمقدار 44 
ألف خالل ش�هر ترشي�ن االول املقبل بعد 
اتفاق اوب�ك + عىل زيادة 400 ألف برميل 

يوميا خالل الشهر املقبل.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط، عاصم 
جه�اد، يف ترصيح صحف�ي: إن “من اهم 
اولوي�ات الدول االعضاء يف “اوبك +” هي 
الحفاظ عىل اس�تقرار االس�واق النفطية 
والس�يطرة ع�ىل الت�وازن املطل�وب ب�ن 
العرض والطلب للنفط الخام، والعمل عىل 

معالجة الفائض النفطي هنا وهناك”.
وأض�اف جه�اد أن “الزي�ادة التدريجي�ة 
لإلنتاج والتي تق�در ب�)400( الف برميل 
يومي�اً، والت�ي تم االتف�اق عليه�ا للدول 
املنتج�ة يف “اوب�ك+” اعتب�اراً من ش�هر 
ترشي�ن االول القادم، س�يتم تقس�يمها 

وفق الربنامج املخطط عىل الدول االعضاء 
بنسب معينة وحسب انتاجها النفطي”.
التعام�ل  باتج�اه  “خط�وة  أنه�ا  وأك�د 
الحذر م�ع متطلبات الس�وق النفطية يف 
ظل وج�ود التحدي�ات التي ترب�ك حركة 
واس�تقرار الس�وق النفطي�ة، والتي من 
أبرزه�ا القي�ود الجدي�دة الت�ي فرضتها 
الدول عىل مواطنيها بعد انتش�ار الساللة 
الجديدة من فريوس كورونا، مما أثر عىل 

حج�م وكمي�ات االس�تهالك وانخف�اض 
الطلب”.ولف�ت إىل أن “الع�راق عم�ل مع 
ال�دول االعضاء يف “اوب�ك +” عىل انتهاج 
التعاط�ي الواقع�ي املدروس م�ع حاجة 
الس�وق النفطي�ة وامتص�اص الفائ�ض 
النفط�ي ال�ذي طف�ا ع�ىل الس�طح بعد 
تداعيات انتش�ار كوفي�د 19، وهنا برزت 
اهمي�ة العم�ل الجماع�ي عىل اس�تقرار 
الس�وق النفطي�ة”، مؤك�داً أن “ذلك أثر 

إيجاباً عىل اسعار النفط”.
ون�وه إىل أن “اس�تقرار األس�عار عند 70 
دوالراً رغ�م التحدي�ات الكب�رية والركود 
االقتصادي للكثري من اقتصاديات الدول، 
يعد مؤرشاً جيداً للدول االعضاء يف “اوبك 
+” ومنه�ا العراق، ألنه يعزز من ايراداتها 
املالية وينع�ش اقتصادياته�ا ويقلل من 
نس�بة العج�ز املايل”.وبن أن “اس�تقرار 
االيرادات املالية بن 65 و70 دوالراً للعراق 
خ�الل فرتة االش�هر املاضي�ة، هو مؤرش 
واقعي جيد يف ظ�ل التحديات التي تواجه 
)اله�ش(  والواق�ع  ال�دول  اقتصادي�ات 
للس�وق النفطي�ة”، الفت�اً إىل أن “العراق 
يطم�ح اىل تحقيق ايرادات اعىل من خالل 
االلت�زام بالزي�ادات التدريجي�ة الت�ي تم 
االتفاق عليها يف “اوبك+” والتي تسهم يف 
التقليل من نس�بة العجز يف املوازنة”.من 
جانب اخر، أعلنت منظمة أوبك ان حصة 
اإلنت�اج النفطي الخ�اص بالع�راق حدد 
بمقدار 44 ألف خالل ش�هر ترشين االول 
املقبل بعد اتفاق اوب�ك + عىل زيادة 400 
أل�ف برميل يوميا خ�الل الش�هر املقبل.

وذكرت املنظمة يف جدول لها اطلعت عليه 

“ال�زوراء”: ان “حص�ة اإلنت�اج الخاصة 
ح�ددت  االول  ترشي�ن  لش�هر  بالع�راق 
ب�� 4.149 مالي�ن برميل يومي�ا بزيادة 
مقداره�ا 44 ألف برميل يوميا عن ش�هر 
أيل�ول وبزي�ادة بمق�دار 88 أل�ف برميل 

يوميا عن شهر آب املايض”.
م�ن  كال  انت�اج  “ح�دد  ان�ه  واضاف�ت 
الس�عودية وروس�يا، بما يزيد قلياًل عىل 
9.8 مالي�ن برمي�ل يومًي�ا، خالل ش�هر 
ترشي�ن األول، أي بزيادة نح�و 100 ألف 
برميل يومًيا عن ش�هر أيلول الحايل، كما 
ارتفعت حصة إنتاج اإلمارات بمقدار 30 
ألف برميل يومًيا، لتس�جل 2.825 مليون 

برميل يومًيا خالل الشهر املقبل”.
واش�ارت اىل ان “حص�ة منظم�ة اوب�ك 
م�ن الزي�ادة املق�ررة البالغ�ة 400 الف 
برميل يوميا يف ترشين االول ستبلغ 254 
ال�ف برميل يف حن س�تبلغ حصة الدول 
املتحالف�ة م�ع اوب�ك 146 ال�ف برمي�ل 
يوميا”.واتفق�ت منظمة اوب�ك + خالل 
اجتماعه�ا األس�بوع املايض ع�ىل زيادة 
انتاجها النفطي بمقدار 400 الف برميل 

يوميا.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة الجم�ارك ع�ن 
انطالق مباحث�ات بن العراق 
بتس�هيل  تتعلق  والس�عودية 

إجراءات عمل الرتانزيت.
وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت 
“ ال�زوراء” نس�خة من�ه: إنه 
“ت�م تنفي�ذ مذك�رة تفاه�م 
ب�ن العراق واململك�ة العربية 
الس�عودية م�ن خ�الل زيارة 
العراقي-  التنس�يقي  املجلس 
السعودي برئاسة وزير النقل 
العراقي وعضوية كل من مدير 
ع�ام الهيئة العام�ة للجمارك 
ومدير ع�ام رشك�ة املعارض 
العراقية وعدد من املس�ؤولن 

ضمن الوفد العراقي”.
أن “الزي�ارة كانت  وأضاف�ت 
تنفيذاً ملذكرة التفاهم املقررة 
م�ن مجل�س ال�وزراء ألج�ل 
الجمرك�ي  العم�ل  تس�هيل 

والعمل عىل فتح منفذ جمرك 
جميم�ة الح�دودي والس�عي 
لرفع مستوى التبادل التجاري 

عرع�ر  جم�رك  منف�ذ  ع�رب 
وتس�هيل االج�راءات يف تنفيذ 

عمل الرتانزيت”.

بغداد/ الزوراء:
أن  التخطي�ط  وزارة  أك�دت 
العراق بدأ العمل بمنحة دولية 
السرتاتيجية  املبارش  واإلعداد 

التخفيف من الفقر.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة، ماهر 
حم�اد، يف ترصي�ح صحفي: 
إن “ظاهرة التس�ول هي أحد 
انعكاس�ات ظاه�رة الفقر”، 
مبين�اً أن “أي إج�راء يعال�ج 
إج�راء  ه�و  الفق�ر  ظاه�رة 
أس�ايس لحل مشكلة التسول 

بصورة عامة”.
وأضاف أن “العراق بدأ العمل 
بمنحة دولية واالعداد املبارش 
من  التخفي�ف  الس�رتاتيجية 
مس�ح  اج�راء  م�ع  الفق�ر، 
اسايس ش�امل يسمى املسح 
واالجتماع�ي  االقتص�ادي 
العراق�ي  املجتم�ع  ليحاك�ي 
ال�دويل  بدع�م م�ن املجتم�ع 
وتموي�ل م�ن موازن�ة وزارة 
أن  اىل  مش�رياً  التخطي�ط”، 
ظاه�رة  أصب�ح  “التس�ول 

تجارية وخل�ق كيانات تعمل 
عىل ه�ذا املوض�وع، حيث إن 
هن�اك جهات مختص�ة بهذه 
الظاهرة ليس بسبب الحاجة 
وإنما لوجود مافيات التسول 
م�ن  بالكث�ري  ترتب�ط  الت�ي 

التفاصيل املجتمعية”.
وأكد حماد أن “العراق يعد من 
أق�ل املجتمعات الت�ي تنترش 
فيها ظاهرة التس�ول”، الفتاً 
اىل أن “ارتفاع نس�بة التسول 

يعود اىل الفقر”.
وتاب�ع أن “موضوع التس�ول 
تتم معالجته بش�كل اسايس 
من خالل حل موضوع الفقر 
ال�ذي نعمل عليه قدر االمكان 
بالتع�اون م�ع وزارة العم�ل 
والشؤون االجتماعية وشبكة 
الرعاي�ة وال�وزارات االخ�رى 

املعنية اضافة اىل الداخلية”.
وأوضح أن “الوزارة تركز عىل 
عالقة املتس�ول برتك املدارس 
وثقاف�ة املجتمع م�ع الطفل، 
حي�ث إنن�ا نركز ع�ىل عمالة 
االطفال من جميع الجوانب”.

النفط: الزيادة التدرجيية لإلنتاج تسهم بتقليل نسبة العجز يف املوازنة
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“أوبك” حتدد حصة اإلنتاج العراقي خالل تشرين األول املقبل

أشارت إىل انها لن ختتلف عن موازنة العام احلالي

بغداد/ الزوراء:
املوازن�ة االتحادية للعام املقبل م�ا زال الحديث عن 
ترشيعها باملرحل�ة الحالية والربملان الحايل، هو أمر 
يراه املختصون مستحيال ومن الصعب تحقيقه مع 
اق�رتاب االنتخابات املبكرة، فف�ي الوقت الذي رجح 
عض�و باللجنة املالية ان ال ترى املوازنة النور إال بعد 
حزي�ران من العام املقبل، اش�ار اخ�ر اىل ان املوازنة 
من الصع�ب ترشيعها بال�دورة الحالية وهي بحال 
ارسالها من الحكومة فلن تختلف عن موازنة العام 

الحايل.
عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، محم�د الش�بكي، 
اس�تبعد امكاني�ة ترشيع موازن�ة 2022 قبل نهاية 

شهر حزيران من العام املقبل.
وق�ال الش�بكي يف حدي�ث صحف�ي: إن “املوازن�ة 
تتضم�ن فص�وال عدي�دة س�واء م�ن ناحي�ة حجم 
ال�واردات الفعلية وحج�م القروض وبقي�ة االبواب 

املتعلق�ة بحاج�ة كل مؤسس�ة ووزارة وص�وال اىل 
االع�داد النهائ�ي للموازنة م�ن قب�ل وزارة املالية”، 
مبينا انه “بعد اس�تكمال وزارة املالية للموازنة تتم 
مناقش�تها داخل مجلس الوزراء ومن ثم التصويت 
عليها ومن ثم يتم ارسالها اىل الربملان يف وقت اقصاه 
منتص�ف ترشين االول املقبل كم�ا هو محدد ضمن 

قانون االدارة املالية”.
وأضاف الش�بكي ان�ه “وفق معطي�ات العام الحايل 
وموعد االنتخابات وتحديات القانون املرشع لها وما 
يتلوه�ا من طعون�ات وعمليات اع�ادة فرز ومن ثم 
ح�وارات ومفاوضات تش�كيل الحكومة والتصويت 
عليه�ا داخ�ل قب�ة مجل�س الن�واب الجدي�د والتي 
باعتقادي جميعها قد ال تنتهي وال نجد موازنة قبل 

حزيران من العام املقبل”.
م�ن جانب�ه، فقد اس�تبعد عض�و لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار الربملانية مازن الفييل، امكانية ترشيع 

الربملان الحايل ملوازنة العام املقبل، او موازنة تكميلية 
للعام الحايل مع قرب موعد االنتخابات، فيما اش�ار 
اىل موازنة العام املقب�ل لن تختلف عن موازنة العام 
الح�ايل طاملا كانت نفس الوجوه والش�خصيات هي 

التي قامت باإلعداد لها.
“الوج�وه  إن  صحف�ي:  حدي�ث  يف  الفي�يل  وق�ال 
والش�خصيات التي أع�دت موازنة ع�ام 2021 هي 
نفس�ها التي بارشت بإع�داد موازنة الع�ام املقبل، 
بالت�ايل فال نعتق�د بانه�ا س�تتضمن اي إصالحات 
اقتصادية او اختالفات بالرؤي�ا”، مبينا اننا “بحال 
عدن�ا اىل موازن�ة العام الح�ايل فإنها كان�ت موازنة 
أخطاء وأعباء عىل املواطن فيما يتعلق بسعر الرصف 
للدوالر مقابل الدينار وغريها من االمور التي ارضت 
باملواطن وتسببت بغالء األسعار والركود االقتصادي 

والفوىض”.
وأض�اف الفي�يل ان “االصالحات ال يمك�ن ان يدفع 

ثمنها املواطن البس�يط وان ال يكون ضحية ألخطاء 
س�نوات س�ابقة”، الفت�ا اىل ان “املوازن�ة ينبغي ان 
تبنى برؤي�ة واقعية تالمس معان�اة املواطن وليس 

العكس”.
وتابع ان “الحد االقىص لتقديم املوازنة من الحكومة 
اىل مجلس الن�واب هو منتصف ترشين االول املقبل، 
لك�ن مجلس النواب س�يحل نفس�ه يف الس�ابع من 
نفس الش�هر وس�تجري االنتخابات يف العارش منه، 
وبالتايل فمن املستحيل والصعب جدا ترشيع املجلس 
الح�ايل للموازن�ة”، موضحا ان “املوازن�ة التكميلية 
تأتي يف حال كان هنال�ك فائض من واردات تصدير 
النف�ط وه�ي بالوقت الح�ايل تذهب لس�د العجز يف 
املوازن�ة والبالغ تقريبا 30 تريلي�ون دينار ويف حال 
س�د كل العجز نذهب اىل موازن�ة تكميلية وهو امر 
مستبعد ايضا وصعب تحقيقه مع قرب انتهاء عمر 

الربملان”.

ترجيحات نيابية برتحيل موازنة 2022 إىل الربملان املقبل

قفزة يف صادرات اخلام العراقي 
إىل أمريكا

العراق يشارك يف مؤمتر العمل 
العربي بالقاهرة

 realme narzo 30A حيقق 
رقما قياسيا للمبيعات يف متجر الريان 

اخنفاض أسعار خام البصرة 
بشكل طفيف

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس الس�بت، عن ارتفاع الصادرات 

العراقية النفطية ألمريكا بمعدل 97 الف برميل يوميا خالل األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير لها اطلعت عليها “الزوراء:” إن “متوس�ط االستريادات 
االمريكية من النفط الخام خالل االس�بوع املايض من تس�ع دول بلغت 5.409 
مالين برميل يوميا منخفضا بمقدار104 آالف برميل باليوم عن االسبوع الذي 

سبقة والذي بلغ 5.513 مالين برميل”.
واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 174 ألف برميل 
يوميا، مرتفعا بمعدل 97 ألف برميل يوميا عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 

77 الف برميل يوميا”.
واش�ارت اىل ان “اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األس�بوع املايض جاءت 
م�ن كندا وبمعدل بل�غ 3,612 مالين برميل يوميا، تليها املكس�يك التي بلغت 
كمية االس�تريادات منه�ا بمعدل 674 ألف برميل يوميا، تليها الس�عودية التي 
بلغت االستريادات منها بمعدل 345 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت 

بمعدل 211 ألف برميل يوميا”.
ووفقا لإلدارة فإن “كمية االستريادات االٔمريكية من النفط الخام من االكوادور 
بلغت معدل 195 ألف برميل يوميا، تليها الربازيل التي بلغت االستريادات منها 
بمعدل 84 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا وبمعدل 71 الف برميل يوميا ومن 

ثم جاءت نيجرييا وبمعدل 43 الف برميل يوميا”.

بغداد/ الزوراء:
يش�ارك وفد عراقي برئاس�ة وزير العمل والش�ؤون االجتماعيَّة عادل الركابي 
الي�وم االحد، يف أعمال الدورة ال�� 47 ملؤتمر العمل العرب�ي املقامة يف القاهرة 
للم�دة من 5 إىل 12 ايل�ول الحايل.وترتأس مرص أعمال ال�دورة، ممثلة يف وزير 
الق�وى العاملة محمد س�عفان، وبحض�ور 16 وزير عمل عربي�ا،  و404 من 
األعضاء املش�اركن من وف�ود منظمات أصحاب العم�ل واالتحادات العمالية، 
واألمان�ة العامة لجامعة ال�دول العربية، وممثيل املنظم�ات العربية والدولية، 

واالتحادات النوعية واملهنية العربية، وعدد من الشخصيات العربية والعاملية.
وق�د أنهت وزارة الق�وى العاملة املرصية بالتعاون م�ع منظمة العمل العربي 
الرتتيبات النهائية الخاصة باملؤتمر، ملراعاة سالمة األعضاء املشاركن وتطبيق 
اإلجراءات االحرتازية ملكافحة انتش�ار فريوس كورونا املستجد.وتشهد الدورة 
الحالية عددا من املوضوعات املهمة يأتي عىل رأس�ها تقرير املدير العام ملكتب 
العم�ل العربي فايز املط�ريي، بعنوان “ري�ادة األعمال واملرشوع�ات الصغرية 
والطري�ق نحو التنمية املس�تدامة والتمكن”، فضال عن تقرير عن نش�اطات 
وإنج�ازات منظمة العمل العربية خ�الل عامي 2019 – 2020، ومتابعة تنفيذ 
ق�رارات مؤتم�ر العمل العربي، واملس�ائل املالي�ة والخطة واملوازن�ة، وتطبيق 
االتفاقي�ات وتوصيات العم�ل العربية، باإلضافة إىل مذك�رة املدير العام ملكتب 

العمل العربي بشأن الدورة 109 ملؤتمر العمل الدويل بجنيف 2021. 

بغداد/ الزوراء:
أطلقت realme العالمة التجارية للهواتف الذكية األرسع نموًا يف العالم يف يوم 
28 من ش�هر آب املايض، جهاز narzo 30A بس�عر منافس وهو 125 دوالرا، 
باإلضافة إىل أنه بعد إطالقه يف متجر الريان elryan.com بس�عر منافس وهو 
99 دوالرا، ولف�رتة محدودة حق�ق ارسع رقم قيايس للمبيع�ات حيث تم بيع 

الكمية بالكامل يف غضون 5 دقائق فقط.
يوفر narzo 30A زيادة حقيقية يف الطاقة مع بطارية ضخمة تبلغ 6000 مليل 
أمب�ري ومعالج ألعاب MediaTek Helio G85. تتي�ح البطارية الضخمة التي 
تبلغ قوتها 6000 مليل أمبري يف الس�اعة للمستخدمن االستمتاع باالستخدام 
دون توقف ؛ وفًقا الختبارات realme Lab ، يمكن أن يستمر narzo 30A ملدة 
46 يوًم�ا يف وضع االس�تعداد. بفضل الش�حن العك�ي OTG الخاص ، يمكن 
أن يصب�ح narzo 30A أيًضا منقًذا للبطارية. معالج Helio G85 القوي ، مع 
أكثر من 200000 يف معيار AnTuTu ، يجعل narzo 30A رفيق األلعاب املثايل 
يف فئت�ه. شاش�ة كاملة بحجم 6.5 بوصة مع نس�بة ٪88.7 من الشاش�ة إىل 
 Laser يف narzo 30A الجس�م تجعل مش�اهدة الفيديو دون مقاومة. يتوف�ر

.Laser Black و Blue
www.realme.com/mea-ar  :للمزيد من املعلومات ، يرجى زيارة
 https://www.facebook.com/realmeIraq : صفحة الفيسبوك

https://www.instagram.com/realmeiraq : صفحة االنستقرام
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار النفط بش�كل طفيف خالل األس�بوع امل�ايض بعد تأثر 
اإلم�دادات األمريكية باإلعص�ار أيدا الذي قلص اإلنت�اج من منطقة خليج 
املكس�يك بالواليات املتحدة، واتفاق اوبك + عىل رف�ع اإلنتاج بمقدار 400 
أل�ف برمي�ل يف ترشين االول املقب�ل لينخفض خام الب�رصة اىل %0.32 يف 

اسبوع.
وانخفض خام البرصة يف آخر جلس�ة له قبل إغالقه 0.53 دوالرا وبنس�بة 
تغي�ري بل�غ %0.72 ليصل إىل 72.72 دوالر، ولينخفض بنس�بة %0.32 يف 

اسبوع.
وانخف�ض خام برن�ت %0.12 خالل األس�بوع، ليغلق عن�د 72.61 دوالر 
للربمي�ل.. وج�رت تس�وية خام غ�رب تكس�اس الوس�يط األمريكي عىل 

انخفاض بلغ %0.70 ليصل اىل 69.29 دوالر للربميل.
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أسعار الفواكه واخلضر

أسعار املواد اإلنشائية

أسعار اللحوم والدواجن 

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

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

120,000   الف دينارسمنت عراقي  مقاوم ) 1 طن(

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

375,000 الف دينار  سكس رمل فحص

275.000  الف دينارسكس حصو مكرس

600.000  الف ديناردبل الطابوق

880,000 الف دينارطابوق احمر

550,000  الف دينارجص  ) 1طن (

السعراملادة
 12,000 – 14,000 الفلحم غنم عراقي  )1 كغم ( 

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

 4,000 دينار دجاج عراقي حي ) 1 كغم ( 

5,500 – 6,500 دينارسمك ك�ارب حي  ) 1 كغم ( 

4000 دينار فخد دجاج عراقي ) 1 كغم (

4000 دينار فخذ دجاج مستورد ) 1كغم (

6,250 – 7,000 دينارطبقة البيض  العراقي

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

  1500 دينار الربتقال1000-1250 دينار الطماطة

2000-2500 دينارالخوخ1250-1500 دينارالخيار

1500-1250 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1500-2000  دينارالليمون 750-1000دينارالباذنجان

2000 ديناراللنكي1500  دينارالفلفل

1500 دينارنارنج1000 دينارخس

1250ديناراملوز2500 دينارفاصوليا

1250-1500 دينارالو4000 دينارباميا

2000 ديناررمان1250 دينارشجر

500 ديناررقي1000-1250 دينارقرنابيط

1000 ديناربطيخ1000-1250 دينارلهانة

1000-1250 دينارالعنب2500 ديناراللوبيا

1500 ديناركريب فوت1500 دينارالجزر

1500 دينارالكيوي 750دينار بصل

مباحثات عراقية سعودية لتسهيل 
إجراءات عمل الرتانزيت

التخطيط تعلن بدء العمل مبنحة دولية 
للتخفيف من الفقر



50 عاما التاريخ 
يتحدث عن الرياضي

نع�م، ان�ه التاري�خ ال�ذي يتح�دث ع�ن 
صحيفة الريايض التي تطفئ شمعة من 
عمرها ومس�رتها الطويل�ة التي امتدت 
س�نوات من العمر اىل جانب زمالء أعزاء 
كان يل رشف العمل معهم ومنهم الدكتور 
عيل الهاش�مي.. لقد كانت مبادرة نقابة 
الصحفيني ممثلة بالزمي�ل العزيز مؤيد 
الالمي ونائبه الزميل خالد جاسم، بدعم 
ورعاية إصدار جري�دة الريايض صاحبة 
التاري�خ الحافل تحت قيادة هيئة تحرير 
أمين�ة ومعروفة ال يختل�ف عليها اثنان، 
هناك زمالء أعزاء عملنا معهم بكل مهنية، 
هن�اك ع�يل الهاش�مي ومحم�د إبراهيم 
وكاظ�م الطائ�ي وع�ادل العتابي..نعم، 

التاري�خ يتحدث عن  صحيف�ة الريايض 
الت�ي يل الفخ�ر أن أك�ون اح�د أبنائه�ا 
تعلمن�ا منها وم�ن الذين تناوب�وا عليها 
ألف ب�اء الصحافة الرياضي�ة، لذلك البد 
يل أن أس�جل تقدي�ري لنقابة الصحفيني 
واالتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية 
عىل إعادة ال�روح له�ذه الصحيفة فهي 
كان�ت وال تزال نكه�ة وفاكهة الصحافة 
الرياضية والتي ال أنىس أيام عميل فيها إىل 
جانب أساتذة كبار، فكان هناك الدكتور 
أموري إس�ماعيل وماهر القييس وشاكر 
وصكب�ان  املنش�ئ  وضي�اء  إس�ماعيل 
الربيعي واحمد القصاب وفاضل رس�تم 
وفارس الزبيدي وع�يل الخفاجي ونعمة 

عبد الصاحب.
إن ذكرياتي كثرة مع هذه الصحيفة التي 
احتضنت العديد من الزمالء، وكانت بحد 
ذاتها مدرسة بمعنى الكلمة، فأنا ال أنىس 
تل�ك الفرتة الت�ي عملت فيه�ا مع زمالء 
نفتخر بهم يف عال�م الصحافة الرياضية 
منه�م من رح�ل عنا ومنهم م�ا زال عىل 
قيد الحي�اة، فأنا ال أنىس تلك الفرتة التي 
عش�تها مع الري�ايض التي احي�ي فيها 
الزمالء الذين قادوها بمهنية متحدين كل 
الصعاب، وأثني عىل اهتمام نقابتنا التي 
كان�ت س�باقة يف إصدار الري�ايض وعدم 
اندثاره�ا.. فتحية تقدي�ر لالمي النقيب 
والطائ�ي النائب وتحية لهيئ�ة التحرير، 

وألنه�ا تاري�خ عال�ق يف األذه�ان فأن�ا 
أب�ارك للزم�الء األوفياء الذي�ن يواصلون 
املس�رة م�ع ه�ذه الصحيف�ة، والبد أن 
أشيد بروحهم العالية وتفانيهم يف سبيل 
أن تبق�ى الريايض ذل�ك الرصح اإلعالمي 
الري�ايض الكبر بتاريخ�ه، وأحيي أرسة 
التحرير املثابرة تح�ت قيادة الزميل عيل 
الهاش�مي، وعلينا أن نرف�ع لهم القبعة 
املتواص�ل  لعطائه�م  احرتام�ا وتقدي�را 
دون مقابل وهذا يؤك�د وفاءهم لعملهم 
اإلعالمي وتحية ملن س�اهم ويس�اهم يف 
رفد الريايض بآرائهم األسبوعية الجميلة 
التي تتط�رق لرياضة الع�راق، وكل عام 
والريايض بخر تحتل مكانها يف القلوب. عدنان اجلبوري

الرياضي
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جلنة املسابقات متنح األندية 
أحقية التعاقد مع ستة حمرتفني

بغداد/ متابعة الزوراء
منحت لجنة املسابقات األندية املشاركة يف الدوري املمتاز أحقية التعاقد مع 6 محرتفني 

أجانب يف قائمة الفريق، عىل أن يتواجد 5 منهم فقط داخل امللعب.
وقال رئيس لجنة املسابقات الدكتور حيدر عويف »اللجنة أتاحت الفرصة لألندية للتعاقد 
م�ع 6 محرتفني عىل أن يش�رتك خمس�ة منهم داخ�ل امللعب، كي يعوض�وا غياب العبي 
املنتخب«.وأضاف: »كما قررت اللجنة استمرارية املنافسة وعدم تأجيل أي مباراة بسبب 
مباريات املنتخب العراقي«.وأش�ار إىل أن اللجنة منحت فرص�ة لألندية إلضافة 40 العًبا 

ضمن قائمتها يف املوسم املقبل حتى ال يتأثر أي ناٍد، بغياب العبيه املرتبطني باملنتخب.

أصفر وأمحر

ولدان يرفع غلة العراق اىل ثالثة أومسة ملونة يف باراملبياد طوكيو العب وداد تلمسان اجلزائري 
طوكي�و/ عم�ار طاهر- موف�د االتحاد “هلواري طويل” ينضم للزوراء

العراقي للصحافة الرياضية 
هشام السلمان- موفد اللجنة الباراملبية

عدسة / احمد عريبي  
أضاف البطل الباراملبي ولدان نزار وساما 
اخ�ر اىل غلة العراق عندما أحرز امليدالية 
الربونزي�ة يف فعالية رمي الرمح للرجال 
لتصبح الحصيلة وساما فضيا ووسامني 
برونزيني، وذلك يف ختام مشاركة البعثة 
العراقية يف دورة األلعاب الباراملبية التي 
جرت يف العاصمة اليابانية طوكيو خالل 

املدة من 24 آب ولغاية 5 أيلول الحايل
تألق ولدان

وأحرز ولدان نزار امليدالية الربونزية بعد 
ان حق�ق رقم�ا ق�دره )41.39( م فيما 
حطم الالعب الصيني صن الرقم العاملي 
والباراملبي برقم )47.13( م ليحصل عىل 
امليدالي�ة الذهبية ونال الالع�ب اإليراني 
ص�ادق س�اهي امليدالية الفضي�ة برقم 
)43.35( م اثر 6 محاوالت حسب نظام 

البطولة.
وأهدى البطل الباراملب�ي ولدان نزار هذا 
اإلنج�از اىل الش�عب العراق�ي واللجن�ة 
الباراملبية وزمالئ�ه الالعبني، وقال: بعد 
التتويج بامليدالية الربونزية فإن طموحه 
كان الحص�ول ع�ىل املركزي�ن األول او 

الثان�ي، وانه راض عىل ما قدمه رغم أنه 
دون مستوى الطموح.

يذكر ان ولدان نزار حسن )32( عاما من 
محافظة بابل تأهل اىل باراملبياد طوكيو 
بعد فوزه يف بطولة فزاع يف اإلمارات عام 
2019 يتدرب تحت ارشاف املدربني كريم 
عبيس ومازن حسني. اما أبرز إنجازاته 
فالف�وز بامليدالية الفضي�ة يف باراملبياد 
لن�دن عام 2012 وبامليدالي�ة الفضية يف 

باراملبياد ريو 2016.
وش�ارك ثالثة العبني عراقيني يف فعالية 

رم�ح الرم�ح للرج�ال فئ�ة F41 ، وهم 
ول�دان نزار حس�ن وكوفان حس�ن عبد 
الرحي�م واحم�د غني نح�اس وقد أحرز 
الالعب احمد غني نعاس املركز الخامس 
برقم )37.51( م تاله يف املركز الس�ادس 
زميله كوفان حس�ن عب�د الرحيم برقم 

)37.19( م.
وكان�ت املنافس�ة محتدمة ب�ني البطل 
ولدان نزار والالعب الهندي نيفادب حيث 
حقق األخر املركز الرابع برقم )40.80( 
وجاءت كث�رة املح�اوالت الخاطئة لهذا 
الالعب لصالح الالعب العراقي. علما ان 
الرقم العاملي والرقم الباراملبي مسجالن 
باس�م كوف�ان عبد الرحي�م )42.85( م 

وأحمد غني نعاس )38.90( م.

علي وهيب عزاه للحافز الروحي وسعد قيس لعدم اجملازفة اهلجومية 
العبان دوليان يكشفان عن أسرار التعادل يف سيئول

بغداد / انتصار الرساج
ع�اد منتخبن�ا الوطن�ي بنقط�ة ثمينة من 
ملعب سيئول الدويل بتعادله من دون أهداف 
م�ع كوري�ا الجنوبي�ة الخمي�س يف الجولة 
األوىل م�ن ال�دور الحاس�م م�ن التصفيات 
اآلس�يوية املؤهلة اىل موندي�ال قطر  2022 

بكرة القدم.
ع�ن هذه املب�اراة كانت ل�)ال�زوراء( وقفة 
م�ع اصحاب الش�أن واالختصاص للتحدث 
لنا ع�ن املنتخب وحظوظه يف التأهل لكأس 

العالم املقبلة إن شاء الله.

علي وهيب : بصمة املدرب واضحة
اول املتحدث�ني لن�ا كان الكابتن عيل وهيب 
الذي تحدث عن امل�درب الهولندي أدفوكات 
ه بمنتخبنا الوطني بالقول :  بالتأكيد  وما غررّ
ادفوكات من املدربني الكبار الذين يمتلكون 
س�رة ذاتية مميزة سواء عىل صعيد تدريب 
املنتخبات األوربية او املنتخبات اآلس�يوية، 
ب�ل حت�ى ع�ىل صعي�د األندي�ة ،اضافة اىل 
إملام�ه الكبر باملنتخب الك�وري، اضافة اىل 
دراس�ته الواقعية للمنتخب الكوري ونقاط 
الضع�ف والقوة في�ه، وبصمت�ه الواضحة 
عىل ش�خصية املنتخب العراق�ي من خالل 
ال�روح والحاف�ز والش�خصية القوية التى 
خاض بها اللقاء، وتطبيق الوجبات بصورة 
صحيح�ة وه�ذا ماكنا نفتق�ده يف كثر من 
املباري�ات مع امل�درب الس�ابق كاتانيتش، 
فش�خصية وبصمة املدرب واضحة بش�كل 
كبر جدا، وكان حازما بفرض أسلوبه عىل 

إيقاع اللعب .
وع�ن رأي�ه بأس�لوب منتخبن�ا الح�ذر يف 
نق�ل الك�رة اىل االم�ام ، ومت�ى يس�تطيع 
املنتخ�ب التح�رر م�ن النزع�ة الدفاعي�ة، 
أجابن�ا بالق�ول: برصاحة الالع�ب العراقي 
تع�ود ع�ىل األداء والرتم البط�يء من خالل 
مباري�ات الدوري لذلك من الصعب جدا عىل 
اي مدرب مهما كان س�معته او مكانته ان 
يغر هذا األس�لوب، النه بحاج�ة اىل الوقت 
وبحاجة لتطوي�ر كرة الق�دم العراقية من 
األساس، اقصد من االشبال والناشئني، فال 
تستطيع ان تغر اُسلوب الالعبني اىل السهل 
املمتنع او الرسيع او تحضر الكرة بش�كل 

جي�د واالعتم�اد عىل املن�اوالت القصرة بل 
املن�اوالت الطويل�ة الن ه�ذا االم�ر بحاجة 
اىل كثر م�ن العمل، لكن يف الش�وط الثاني 
أصبح�ت األمور أفض�ل، وش�اهدنا الكثر 
من اإليجابي�ة بنقل الكرة أفض�ل مما كان 
عليه الحال س�ابقا، أما فيما يخص الوضع 
الدفاعي الذي اعتمده منتخبنا الوطني فأنا 
أراه األفض�ل يف هكذا مباري�ات، ألنك تلعب 
ض�د فريق رسيع وق�وي ويملك العبني عىل 
مس�توى عال ويلعب�ون مع أفض�ل الفرق 
األوربية فال يستطيع املدرب املجازفة كثرا 
بفت�ح خط�وط الفري�ق والتق�دم للهجوم 
فالحص�ول ع�ىل نقط�ة واحدة م�ن خصم 

قوي ويف ملعبه مرضية جدا.

سعد قيس: أسلوب التحّفظ طبيعي
ام�ا الالع�ب ال�دويل الس�ابق س�عد قيس، 
فكان له رأي آخر بش�أن امل�درب  الهولندي 
ادف�وكات، الذي قال عن�ه: ادفوكات مدرب 
خبر وكب�ر، ومباراتنا مع كوريا قد قرأها 
ق�راءة صحيحة ج�دا، كون�ه درب منتخب 
كوري�ا الجنوبية ع�ام 2006 وهو عىل علم 
بم�دى قوة الفريق الك�وري ومدى فاعليته 
التكني�ك  وض�ع  واس�تطاع  الهجومي�ة، 
املناس�ب لهذه املباراة، واالعتماد كثرا عىل 
الجان�ب الدفاع�ي الذي اجاد في�ه منتخبنا 
الوطني إجادة تامة، لغلق املس�احات وعدم 

إعط�اء الفرصة للمنتخ�ب الكوري الرسيع 
والخط�ر هجومي�ا والح�د م�ن خطورته، 
بانضب�اط وتكتي�ك عالي�ني، واكي�د ع�دم 
املجازفة هجوميا لتجنب تس�جيل األهداف 
عىل منتخبنا واالس�تفادة من نقطة مهمة 
يف بداي�ة املش�وار وع�ىل ارض الخصم، تعد 

مهمة جدا يف هذه املرحلة.
وأض�اف: ان اغل�ب فرق العال�م التي تلعب 
ظ،  خ�ارج ارضه�ا تلع�ب بأس�لوب التحفرّ
خاص�ة إذا م�ا لعبت م�ع منتخب�ات قوية 
وتمل�ك العب�ني محرتف�ني يف أندي�ة كب�رة 
كاملنتخب الك�وري، وعدم الترسع وترسيع 
نس�ق املباراة والحذر من فريق رسيع جدا، 

فه�ذا الحذر يجعلن�ا نتحكم بس�ر املباراة 
وتسيرها بمثل ما نريد، وحتى قتل املباراة 
يف بعض األحيان، وافشال هجمات املنتخب 

الكوري .
 وأك�د: ان ه�ذه النزع�ة الدفاعية س�تتغر 
م�ع م�رور الوق�ت، خاص�ة اذا م�ا عرفنا 
انن�ا يف لحظة تحول من م�درب كان يؤمن 
بالدف�اع وه�و كاتانيتش اىل م�درب محنك 
يؤم�ن بالهجوم وهذا هو بالتأكيد اُس�لوب 
الكرة الهولندي�ة، ولكنه بالتأكيد يحتاج اىل 
الوق�ت الن املدرب تس�لم املنتخب منذ فرتة 
ليست بالطويلة وهو بالتأكيد ال يملك عصا 

سحرية للتغر بني ليلة وضحاها .

إعالمنا الرياضي
أج�رى عضو الهيئ�ة العام�ة لالتح�اد العراقي 
للصحاف�ة الرياضي�ة النجم الكروي الس�ابق 
ش�دراك يوس�ف عملي�ة جراحي�ة بع�د ثبوت 
إصابت�ه بم�رض عض�ال، ت�م عىل إث�ره رفع 

“املستقيم”.
وق�ال نجله زي�ا ش�دراك إن والده أج�رى العملية 
إقلي�م  أربي�ل عاصم�ة  الجراحي�ة يف مستش�فى س�وران يف مدين�ة 
كوردس�تان، موضح�اً أن “الفحوص�ات الطبية أثبت�ت إصابته بمرض 
عضال يف )املس�تقيم( ما اس�تدعى إلجراء عملية جراحية تم استئصال 

املستقيم”.

ومن جهته، اجرى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اتصاال هاتفيا 
بعائلة النجم الكروي الس�ابق واالعالمي ش�دراك يوسف ملتابعة حالته 
الصحية وظ�روف مرضه، معربا عن اس�تعداده لتكفل عالجه كواجب 
ومس�ؤولية تجاه نجومنا الكبار وما قدموه خالل مس�رتهم الرياضية 
الزاخ�رة باالنج�ازات، متمنيا الش�فاء العاجل لش�دراك يوس�ف النجم 

واالعالمي والشخصية الرياضية املعروفة.
 *****************

االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيه�ا الح�ارة اىل عضو فريق عم�ل برنامج 
)الحكم الرابع( الذي يبث من عىل شاش�ة قناة 
)العه�د( الفضائية الزميل ن�وار الركابي، وذلك 

لوفاة عمه.. س�ائلني الل�ه العيل القدير ان يتغمد 
الفقيد برحمته الواس�عة ويسكنه جنات الفردوس 

ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بغداد/ الزوراء

تستعد االكاديمية االوملبية العراقية للمشاركة  يف مؤتمر 

الوطنية يف دورته  االوملبية  االكاديميات  رؤساء واعضاء 

الدولية  االوملبية  االكاديمية  تقيمه  الذي  عرشة  السابعة 

كورونا   جائحة  بسبب  وذلك  بعد،  عن  التواصل  بتقنية 

 من الخامس وحتى التاسع من نوفمرب ) ترشين ثاني( 

املقبل  .

االوملبية  االكاديمية  مدير  عبدالله،  هادي  الدكتور  وقال 

العراقية: انه سيمثل العراق يف املؤتمر مع هنادي محمد 

اىل:  مشرا  االكاديمية.  يف  والعالقات  التنسيق  مسؤولة 

االوملبية  “الحركة  سيكون  العام  هذا  مؤتمر  محور  ان 

والوباء“، وستكون فقرات املؤتمر حول “ تحديات العالم 

ما بعد كوفيد 19 يف تنفيذ برامج التعليم االوملبي“.

وذكرت هنادي محمد، التي مثلت االكاديمية العراقية يف 

املؤتمرين الدوليني االخرين: ان املؤتمر سيفتتح بعروض 

ستكون  اذ  وطنية،  اكاديمية  كل  عن  قصرة  تقديمية 

هناك ترجمة فورية باللغتني الفرنسية واالنكليزية .

األكادميية األوملبية العراقية 
تستعد ملؤمتر احلركة 

األوملبية والوباء

التوغولي أوتغو يلتحق بتدريبات أربيل
بغداد/ متابعة الزوراء

وص�ل إىل مط�ار أربيل املحرتف التوغويل، فرانك�و أوتجو، من أجل 
اللحاق بتدريبات أربيل، تحضرًا ملباريات الدوري املمتاز.

وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي ألربي�ل، ريبني رم�زي “أوتجو س�يبارش 
تدريباته اليومية، تحت إرشاف الطاقم الفني”.

وأضاف: ان أربيل س�يخوض بع�ض املباريات الودية، للوقوف عىل 
تحضرات الفريق، ومدى تقبل الالعبني للجرعات التدريبية”.

وأوض�ح: أن أربيل تعاقد مؤخرًا مع الحارس الش�اب حس�ني عيل 
قادًما من كربالء، بطلب من مدرب حراس املرمى، حامد كاظم. 

يشار إىل أن إدارة نادي أربيل جددت ثقتها يف املدرب طه قادر.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن ن�ادي الزوراء الري�ايض تعاقده 
الرس�مي م�ع الع�ب وداد تلمس�ان، 
له�واري طوي�ل، بعق�د ملدة موس�م 

واحد، يف صفقة انتقال حر.
ورغ�م العروض العدي�دة من الدوري 
ل  الجزائري، إال أن لهواري طويل فضرّ
التوج�ه لل�دوري العراق�ي، يف خطوة 
جدي�دة يخوضه�ا الالع�ب الجزائري 

خارج الوطن.
ويع�د له�واري طوي�ل ثال�ث الع�ب 

جزائ�ري يلتحق بال�دوري املمتاز، بعد املهاجم محم�د األمني حامية 
ال�ذي وقع لصال�ح الديوانية، والعب ش�باب قس�نطينة عبد الحكيم 

أمقران، الذي انضم للرشطة.



أعلن النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش اعتزاله لعب 
كرة القدم بعد مسرية طويلة مع العديد من كبار األندية 
منتخب  رفقة  روسيا  مونديال  ووصافة  األوروبية 
حسابه  يف  عاماً(   35( ماندزوكيتش  بالده.وأّكد 
وبرسالة  اإلنرتنت  عرب  إنستغرام  عىل  الرسمي 
من  لكّل  الشكر  موجهاً  مسريته  انتهاء  عاطفية 
وقف بجانبه يف الفرتة املاضية.ودّون ماندزوكيتش: 
يف  األحذية  هذه  ووضع  التقاعد  لحظة  »ستدرك 
القدم  كرة  ستكون  ندم،  بأي  تشعر  ولن  خزانة 
فصل  إىل  ستتطلع  لكنك  حياتك،  من  جزءاً  دائماً 
األندية  من  العديد  يف  ماندزوكيتش  جديد«.ولعب 
البارزة مثل دينامو زغرب الكرواتي وفولفسبورغ 
مدريد  وأتلتيكو  األملاني  ميونيخ  وبايرن  األملاني 
الالعب  اإليطايل.وخاض  ويوفنتوس  اإلسباني 

املتّوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة مع بايرن ميونيخ، 
يختتم  أن  قبل  القطري  الدحيل  رفقة  احرتافية  تجربة 
مسريته االحرتافية )التي امتدت منذ 2004 حتى 2021( 
مع ميالن اإليطايل.ووضع ماندزوكيتش بصمته يف معظم 
تجاربه االحرتافية وساعد كرواتيا عىل الوصول إىل نهائي 

كأس العالم 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا.

عىل  سهالً  فوزاً  عاملياً  ثانياً  املصنف  مدفيديف  دانييل  الرويس  حقق 
أمريكا  بطولة  يف  و3-6  و4-6  6-صفر  آندوخار  بابلو  اإلسباني 
مدفيديف،  الكربى.وقّدم  األربع  البطوالت  آخر  للتنس،  املفتوحة 
يف  فعل  كما  قوياً  عرضاً   ،2019 عام  ميدوز  فالشينغ  بطل  وصيف 
الدور السابق واحتاج إىل ساعة و56 دقيقة ليتخطى منافسه.ونجح 
الرويس يف كرس إرسال منافسه 7 مرات خالل املباراة مقابل 
مرة واحدة آلندوخار .ويلتقي مدفيديف يف الدور الرابع 
أليكيس  األسرتايل  أو  إيفانز  دانيال  الربيطاني  مع 
بوبريين.وبلغت الرومانية سيمونا هاليب املصنفة 
الدور ثمن النهائي من بطولة  أوىل عاملياً سابقاً 
أمريكا املفتوحة للتنس، آخر البطوالت األربع 
الكربى، بفوزها عىل الكازاخاستانية إيلينا 
و3-6. و6-4   )11-13(  6-7 ريباكينا 

روالن  ببطولة  الفائزة  هاليب  وعانت 
وبطولة   2018 عام  الفرنسية  غاروس 
من   ،2019 عام  اإلنكليزية  ويمبلدون 
إصابات عدة يف اآلونة األخرية وغابت 
أن  قبل  أشهر   3 لفرتة  املالعب  عن 
دورة  يف  وتشارك  فرتة  قبل  تعود 
املايض  الشهر  الكندية  مونرتيال 

لكنها غادرت املنافسات مبكراً.
وكان اللعب سجاالً بني الالعبتني يف 
الرومانية  وحسمتها  األوىل  املجموعة 
دقيقة.  17 استمر  ماراتوني  فاصل  شوط  بعد 

روالن  نهائي  ربع  بلغت  التي  ريباكينا  ورّدت 
الثانية  املجموعة  يف  التحية  العام  هذا  غاروس 
األخرية  الكلمة  أن تعود  بها 6-4، قبل  وفازت 
لهاليب يف املجموعة الثالثة الحاسمة.وكانت 

أفضل نتيجة حققتها هاليب يف البطولة األمريكية بلوغها الدور نصف 
النهائي عام 2015.وتلتقي هاليب، املصنفة ثانية عرشة يف فالشينغ 
سفيتولينا  إيلينا  األوكرانية  مع  التايل  الدور  يف  العام،  هذا  ميدوز 
و6-2.وقالت   4-6 كاساتكينا  داريا  الروسية  عىل  الفائزة  الخامسة 
مدركة  كنت  للغاية.  صعبة  املباراة  كانت  الحال،  »بطبيعة  هاليب: 
مدى قوة منافستي وبأنه يتعنّي عيّل أن أكون قوية، كنت أدرك أيضاً 
بأّنه يجب أن أكون هادئة لكن األمور لم تكن كذلك«.وبلغت اإلسبانية 
عىل  بفوزها  أيضاً  النهائي  ثمن  التاسعة  موغوروسا  غاربيني 
البيالروسية فيكتوريا آزارنكا الثامنة عرشة ووصيفة بطلة النسخة 
العبتني  بني  مواجهة  املباراة  و6-2.كانت  و6-3   4-6 بواقع  األخرية 
بعد  للمحرتفات سابقاً.وقالت موغوروسا  العاملي  التصنيف  تصدرتا 
الفوز: »دائماً ما أعاني يف هذه البطولة، لكن األمور تسري بشكل جيد 
هذا العام وأريد املواصلة عىل هذا النهج«.وستلعب النجمة اإلسبانية 
الروسية  عىل  والفائزة  الثامنة  كريتشيكوفا  باربورا  التشيكية  مع 

راخيموفا 6-4 و2-6.

                         

سيعود الحارس األملاني مانويل نوير للدفاع عن عرين منتخب 
بالده الذي يستقبل يف استحقاقه املقبل يف التصفيات األوروبية 
املؤهلة إىل كأس العالم FIFA قطر 2022™، أرمينيا اليوم األحد 
عقب غيابه لإلصابة عن مباراة “مانشافات” أمام ليشتنشتاين 

ضمن منافسات الجولة الرابعة من املجموعة العارشة.
وغ�اب نوي�ر ع�ن التماري�ن األخ�رية للراحة بس�بب إصابة يف 
الكاحل.وبخالف حال نوير، س�يغيب مول�ر عن كافة املباريات 
يف التصفي�ات الحالية إذ أنه “عاد إىل البالد، اإلصابة )يف العضلة 
املقرّبة( جعلت مشاركته غري ممكنة فاملخاطرة كبرية للغاية، 
ولدين�ا عدد كاٍف من الالعب�ني ليحلون محله”، كما قال املدرب 

األملاني.

بوريس  بريطانيا  وزراء  رئيس  شجب 
جونسون االساءات العنرصية التي تعرّض 
أمام  املباراة  خالل  اإلنكليز  الالعبون  لها 
كأس  تصفيات  ضمن  بودابست  يف  املجر 
املقبولة«،  »غري  ب�  إياها  واصًفا  العالم، 
اتخاذ  اىل  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  ودعا 

االجراءات املناسبة.
وجود  سرتلينغ  رحيم  الثنائي  وتعرّض 
خالل  عنرصية  هتافات  إىل  بلينغهام 
املواجهة األخرية التي انتهت بفوز إنكلرتا 

4-صفر يف ملعب »بوشكاش أرينا«.
تويرت:  يف  حسابه  عىل  جونسون  وكتب 
يتعرّض  بأن  أبدا  مقبول  غري  أمر  »إنه 
العنرصية  االساءات  إىل  اإلنكليز  الالعبون 

يف املجر الليلة القبل املاضية«.
اتخاذ  عىل  الدويل  االتحاد  »أحّث  وتابع: 
املسؤولني من أجل  إجراءات صارمة ضد 
هذه  من  املشينة  الترصفات  هذه  إزالة 

اللعبة بشكل نهائي«.
يف  املجر  عاقب  االوروبي  االتحاد  وكان 
خوض  خالل  من  املايض  تموز/يوليو 
ثالث مباريات خلف أبواب موصدة، بينها 
واحدة مع وقف التنفيذ ملدة عامني، وذلك 
لجمهوره«  التمييزي  »الترصف  بسبب 

خالل كأس أوروبا 2020.
التنفيذ  حّيز  تدخل  لم  العقوبات  أّن  غري 
العالم  كأس  تصفيات  يف  انكلرتا  أمام 

كونها مسابقة تابعة لفيفا.
وتعرّض الالعبون االنكليز أيًضا لصيحات 
املجر  أمام  املباراة  بداية  قبل  االستهجان 
ضد  كخطوة  اقدامهم  عىل  ركعوا  بعدما 

العنرصية. 

»تتكّرر  ساوثغيت:  قال  االمر،  هذا  وعن 
التي  القيم  يعلم  والجميع  الحوادث  هذه 
مقبول  غري  أمر  وهذا  كفريق،  نحملها 

أبدا«.
وتابع: »لقد ُسجلت تقارير بخصوص ما 
حصل لالتحاد األوروبي ولنرى ما سيحدث 
من بعدها. يعرف الالعبون تماًما اّن العالم 
البعض ال يزال عالًقا  اّن  يتغرّي. عىل رغم 
املسبقة،  وأحكامهم  تفكريهم  طريقة  يف 
يف  كالديناصورات  سينقرضون  لكنهم 

النهاية ألّن العالم يتقدم يف العرصنة«.
وكان االتحاد االنكليزي قال يف بيان: »إنه 
هذه  نسمع  أن  جداً  لآلمال  مخّيب  ألمر 
تجاه  عنرصية  حوادث  عن  التقارير 
البيان:  إنكلرتا«.وأضاف  العبي  بعض 
»سنطلب من فيفا التحقيق يف املوضوع. 

والجهاز  الالعبني  دعم  يف  نستمر  سوف 
الفني يف تصميمنا الجماعي عىل محاربة 

العنرصية بكل أشكالها«.
الرد املجري

بيرت  املجري،  الخارجية  وزير  اتهم   �
الربيطاني،  الوزراء  رئيس  سيارتو، 
بمكيالني«  ب�«الكيل  جونسون،  بوريس 
العنرصية  لإلهانات  انتقاده  خالل  من 
إنجلرتا،  منتخب  العبو  منها  عانى  التي 
املايض  الخميس  أقيم  الذي  اللقاء  خالل 
املؤهلة  التصفيات  ضمن  املجر،  أمام 

ملونديال قطر 2022.
مقطع  عرب  املجر،  خارجية  وزير  ورصح 
التواصل  موقع  عىل  ُنرش  قصري  فيديو 
»يمكنني  قائال:  )فيسبوك(،  االجتماعي 
وبوريس  أنني  مبالغة  دون  القول 

وبكل  ودية،  عالقة  تجمعنا  جونسون 
الوزراء،  رئيس  يستحقه  الذي  االحرتام 
الخطرية  القضية  هذه  مثل  يف  إنه  أقول 

يجب عدم الكيل بمكيالني«.
النسخة  نهائي  يف  أنه  سيارتو  وذكر 
يف  أُقيم  الذي  اليورو،  بطولة  من  املاضية 
منتخبي  بني  لندن  الربيطانية  العاصمة 
األخرية  بفوز  وانتهى  وإيطاليا،  إنجلرتا 
النشيد  »كان  الرتجيح(  ركالت  يف   2-3(
بسبب  تقريبا  مسموع  غري  اإليطايل 
الصافرات القوية التي أطلقتها الجماهري 

اإلنجليزية«.
عن  املجري  الخارجية  وزير  وتغاىض 
العنرصية  اإلهانات  بخصوص  الحديث 
عىل  رده  يف  إنجلرتا،  العبي  إىل  املوجهة 
هو  أيضا  هذا  وكان  جونسون،  تعليقات 

القدم، حيث  لكرة  املجري  االتحاد  موقف 
أخلوا  »الذين  بمعاقبة  بيانه  يف  توعد 

بالنظام«.
»الغالبية  بيانه:  يف  املجري  االتحاد  وقال 
الذين  مشجع  ألف  ال�60  من  العظمة 
أرينا(  )بوشكاش  ملعب  إىل  حرضوا 
قواعد  متبعني  املجر،  منتخب  شجعوا 
اللعب النظيف، حتى عندما كان املنتخب 
خارسا«.وأكد االتحاد املجري يف بيانه أنهم 
يحددون هوية املشجعني »الذين دخلوا إىل 
امللعب وألقوا عبوات وأكواب عىل الالعبني« 

إلحالة األمر إىل الجهات الرشطية.
بيانه  القدم  لكرة  املجري  االتحاد  واختتم 
املتخذة،  اإلجراءات  نهاية  »يف  مؤكدا 
سيواجه هؤالء املشجعون عقوبة الغياب 

عن الفعاليات الرياضية ملدة عامني«.

رسيعا،  الصمت  حاجز  بيانيتش،  مرياليم  البوسني  الوسط  العب  كرس 
الرتكي  بعد يوم واحد فقط عىل رحيله عن برشلونة، صوب بشكتاش 

عىل سبيل اإلعارة.
وجاء هذا الرحيل بعد عام واحد فقط أمضاه العب يوفنتوس السابق 
الهولندي  املدرب  إقناع  عىل  قدرته  لعدم  نظرا  نو،  كامب  ملعب  داخل 
رغبة  عن  فضال  األساسية،  التشكيلة  يف  عليه  باالعتماد  كومان  رونالد 

النادي يف التخلص من راتبه املرتفع.
إىل  انتقاله  أن خطوة  بيانيتش  أكد  ماركا،  وخالل ترصيحات لصحيفة 
بشكتاش جعلته سعيدا للغاية، نظرا ألنه لم يكن راضيا عما حدث له 
عىل مدار العام املايض، الفتا إىل أن أي العب كرة قدم يود اللعب باستمرار، 

للشعور بالسعادة.
وأضاف: »كنت أحب دائما أسلوب لعب البارسا وأشاهد مبارياتهم، ألن 
هذه الفلسفة تناسبني وأحبها، واالنتقال إىل الفريق كان حلما بالنسبة 

يل، لكني لم أتوقع هذا الوضع املعقد«.
التي عومل بها، سواء  الطريقة  امتعاضه من  أيضا عن  بيانيتش  وعرب 
من الجهاز الفني أو إدارة النادي، حيث قال »لم يواجهني أحد بأي يشء 

يف  مرة  ألول  به  مررت  ما  وهذا  وجهي،  يف  فيه  يرغبون  بما  ويخربني 
مسريتي، حيث أنني لم أخلق أي مشكلة مع أي فريق، أو أي مدرب، إذ 

ربطتني عالقة جيدة جدا مع كافة املدربني«.
للحديث عن تعامل كومان معه، قائال: »وضعي كان  بيانيتش  وتطرق 
مدرب  إرشاف  تحت  التدرب  يف  بدأت  بعدما  وذلك  البداية،  منذ  معقدا 
أيام عديدة  الجماعية، مرت  للتدريبات  انضمامي  البدنية، وبعد  اللياقة 

دون أن يأتي إيلّ املدرب ويحدثني عن أفكاره وما يريده مني«.
وأردف: »الوضع كان غريبا للغاية، لكني حاولت تهدئة نفيس، لرغبتي 
يف القتال من أجل اللعب، لكن الوقت كان يمر دون تغيري، قبل أن أشارك 

يف مباراة وأغيب عن أخرى«.
واستطرد: »عندما تسري األمور بهذا الشكل، فإن ثقتك يف نفسك تنهار، 
نظرا لعدم وجود أي تواصل مع املدرب، حيث أنني مستعد لتقبل أي قرار 

له، لكن بعدما يخربك وجها لوجه عما يجول يف خاطره«.
أن  إال  الكتالوني،  للفريق  االنضمام  عىل  ندمه  بعدم  اعرتافه  ورغم 
أزعجه  لم يتعامل معه باحرتام كاٍف، وهو ما  أن كومان  أكد  بيانيتش 

بشدة عىل مدار الفرتة املاضية.
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نوير يعود حلراسة عرين 
املانشافت اليوم أمام أرمينيا

األمريكي كريلي بطل سباق 100 م 
يف لقاء بروكسل

اعالم الكرتوني

رئيس وزراء بريطانيا يدين االساءات العنصرية ضد العيب منتخب إنكلرتا

بيانيتش: كومان مل يعاملين باحرتام

اجملر تتهم جونسون بالكيل مبكيالني

مدفيديف يف الدور الرابع وهاليب إىل مثن نهائي من 
بطولة أمريكا املفتوحة للتنس

ماريو ماندزوكيتش يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

ديباال يضرب خطط يوفنتوس عرض احلائط
يوفنتوس  بني  املفاوضات  وصلت 
توقيع  بشأن  ديباال  باولو  واألرجنتيني 
األخري لعقد جديد، إىل طريق مسدود، وفًقا 

ملا ذكرته تقارير صحفية إيطالية. 
عرض  عىل  للحصول  ديباال  ويسعى 
فتح  يوفنتوس  فيه  يريد  وقت  يف  محّسن، 
الربتغايل  النجم  رحيل  بعد  جديدة،  صفحة 
يونايتد. مانشسرت  إىل  رونالدو  كريستيانو 

وعانى يوفنتوس من أسوء موسم له خالل 
البيانكونريي  احتل  حيث  السابقة،  الفرتة 
ثمن  من  خرج  كما  بالدوري،  الرابع  املركز 
بورتو.وعاد  يد  عىل  األبطال  دوري  نهائي 

لتدريب  أليجري  ماسيميليانو  اإليطايل 
يوفتنوس هذا املوسم، حيث ينظر إىل النجم 
األرجنتيني باولو ديباال عىل أنه جزء أسايس 
ديباال  عقد  الفريق.وينتهي  مستقبل  من 
الذي ينص عىل تقاضيه 6.2 مليون  الحايل 
جنيه إسرتليني سنوًيا، يف الصيف املقبل، ما 
يعني أن يوفنتوس يجب أن يتحرك برسعة 
لتجديد العقد من أجل تجنب فقدان الالعب 
كالتشيو  موقع  املقبل.وذكر  العام  مجانا 
مريكاتو أن املحادثات بني يوفنتوس وديباال 
توقفت، ولم يتمكن الطرفان من التوصل إىل 
العمر  البالغ من  الالعب  راتب  اتفاق بشأن 

27 عاًما.وأضاف أن ديباال وافق عىل 
ملء  ويريد  للمستقبل  النادي  رؤية 
الفراغ الذي تركه رونالدو. ومع ذلك، 
فإن عرض السيدة العجوز الذي تم 
الذي  العرض  من  أقل  ألنه  رفضه، 

تم تقديمه لالعب سابقا.
قريًبا  رقًما  ينتظر  ديباال  أن  وأكد 

ملاتيس  دفعه  تم  الذي  الرقم  من 
مليون   10.3( وقع  عندما  ليخت  دي 

النادي  لكن  سنوًيا(،  إسرتليني  جنيه 
يجد صعوبات يف تقديم أجر مماثل 

بسبب تداعيات فريوس كورونا.

مفكرة الزوراء

أح�رز الع�داء األمريكي فريد ك�رييل املركز األول يف س�باق 100 
م ضم�ن لقاء بروكس�ل الدويل أللعاب الق�وى، املرحلة الحادية 

عرشة قبل األخرية من الدوري املايس.
وس�جل كرييل الذي نال فضية الس�باق يف دورة األلعاب األوملبية 
األخ�رية يف طوكيو، 9.94 ث�وان متفوقا ع�ىل مواطنه ترايفون 

برومل 9.97 ث.
وحلّ�ق الظاهرة الس�ويدي أرم�ان دوبالنتيس ف�وق الجميع يف 
مس�ابقة القفز بالزانة ليجتاز ارتف�اع 6.05 أمتار )رقم جديد 
للقاء بروكس�ل(، لكنه فش�ل يف تحطيم رقم�ه القيايس وقدره 
6.18 م.ويف س�باق 200 م للس�يدات، حسمت العداءة الناميبية 
الصاع�دة كريس�تني مبوم�ا املرك�ز األول يف صالحها مس�جلة 
21.84 ثاني�ة، متقدم�ة ع�ىل الجامايكية ش�رييكا جاكس�ون 
)21.95 ث( والربيطانية دينا آرش سميث والتي سجلت 22.04 
ثانية.وتوج�ت الهولندي�ة س�يفان حس�ن بطل�ة لس�باق امليل 
مس�جلة 4.14.74 دقائق من دون أن تتمكن من تحطيم رقمها 

القيايس العاملي يف هذه املسافة ومقداره 4.12.33 دقيقة.
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كابل/ متابعة الزوراء: 
بدأ التغري امللحوظ يف سياسة طالبان يف التعامل 
م�ع الصحفي�ن واإلعالمي�ن منذ س�يطرتها 
عىل زمام األمور يف الب�الد، يف مؤرش عىل إبداء 
الحرك�ة بع�ض املرون�ة م�ع اإلع�الم ومنحه 
هامش�ا م�ن الحرية يتناس�ب م�ع منهجها، 
الستخدامه يف تحسن صورتها كسلطة يمكن 
التعايش معها، بعكس سياستها قبل عقدين 

واملتمثلة بالقطيعة التامة مع اإلعالم.
يف أول إش�ارة إىل أن طالب�ان تنظ�ر إىل اإلعالم 
بطريق�ة جديدة وتحاول بن�اء عالقة إيجابية 
معه، دخل أحد مس�ؤوليها بشكل غري متوقع 
إىل أس�توديوهات قناة “تولو ني�وز” الخاصة 
بع�د يومن فقط من الس�يطرة عىل كابول يف 
منتص�ف أغس�طس امل�ايض، وجل�س إلجراء 

مقابلة مع املذيعة بهشتا أرغاند.
وقال�ت املذيع�ة البالغة م�ن العم�ر 22 عاما 
لوكال�ة أسوش�يتيد برس، إنه�ا كانت متوترة 
عندما رأت مسؤول طالبان يدخل األستوديو، 
لك�ن س�لوكه وكيفي�ة إجابت�ه عىل األس�ئلة 

ساعدها يف جعلها تشعر بالراحة قليال.
وأضاف�ت “لق�د قل�ت لنف�ي إن ه�ذا ه�و 
الوقت املناس�ب ألظهر للعالم كله، أن النس�اء 
األفغانيات ال يرغبن يف الع�ودة إىل الوراء. هن 

يردن… امليض قدما”.
وب�دأ التغ�ري امللح�وظ يف سياس�ة طالبان يف 
التعام�ل م�ع الصحفي�ن واإلعالمي�ن من�ذ 
س�يطرتها ع�ىل زم�ام األمور يف الب�الد، حيث 
صاف�ح املتح�دث باس�م طالب�ان ذبي�ح الله 
مجاهد، صحفيا بعد أول مؤتمر صحفي له يف 
كابول، يف السابع عرش من أغسطس املايض.

وتعه�د مجاه�د بأن تح�رم طالب�ان حقوق 
امل�رأة وتس�امح م�ن قاوموه�ا وتضمن أمن 
أفغانس�تان كجزء من حملة دعائية تهدف إىل 
إقناع القوى العاملية والسكان الخائفن بأنهم 

قد تغريوا.
ورغ�م أن ه�ذه التعه�دات ال تعت�ر ضمان�ة 

حقيقية ملنح اإلعالم بعضا من الحرية، لكنها 
م�ؤرش ع�ىل إبداء طالب�ان بع�ض املرونة مع 
اإلع�الم ومنحه هامش�ا من الحرية تتناس�ب 
مع أدبيات الحركة، لالستفادة منه يف تحسن 
صورته�ا كس�لطة يمك�ن التعاي�ش معه�ا، 
بعك�س سياس�تها قب�ل عقدي�ن بالقطيع�ة 

التامة مع اإلعالم.
وتعت�ر مقابل�ة صحفي�ة أفغاني�ة ملس�ؤول 
م�ن طالب�ان تح�وال ملحوظ�ا للحرك�ة عما 
كان عندما تس�لمت الس�لطة ألول مرة، حيث 
اضط�رت النس�اء إىل تغطي�ة أنفس�هن م�ن 
الرأس إىل أخمص القدمن والرجم حتى املوت 
يف األماك�ن العام�ة بتهم�ة الزن�ا وغريها من 

املمارسات املزعومة.
وفرّت أرغاند من البالد بعد املقابلة، غري راغبة 
يف املخاطرة بالرهان عىل وعود طالبان باملزيد 
من االنفتاح. وهي موج�ودة مؤقتا يف مجمع 

لالجئن األفغان يف قطر.
وغادر املئات من الصحفين الذين ُينظر إليهم 

ع�ىل أنه�م األفض�ل يف مجالهم بعد س�يطرة 
طالبان، كجزء من هج�رة جماعية ألكثر من 

مئة ألف أفغاني.
يف املقاب�ل تبدو طالبان حريصة عىل تحس�ن 
صورتها، حيث شاركت مقطع فيديو لفتيات 
يذهبن إىل املدارس يف األقاليم. كما عقد القادة 
مؤتمرات صحفية بعد الس�يطرة عىل كابول، 
وتلق�وا أس�ئلة م�ن وس�ائل اإلع�الم املحلية 

والدولية.
وقال سعد محسني الرئيس التنفيذي ورئيس 
مجل�س إدارة مجموع�ة “موب�ي” اإلعالمي�ة 
التي تمتلك قناة “تول�و نيوز”، إنه يعتقد بأن 
طالبان تتسامح مع اإلعالم ألنهم يدركون أن 
عليهم كسب القلوب والعقول وإقناع املؤسسة 

السياسية بلعب دور وتعزيز حكمهم.
وأضاف من دبي حي�ث يوجد مكتب ملجموعة 
“موب�ي”، “وس�ائل اإلع�الم مهمة بالنس�بة 
لطالب�ان، لكن ما يفعلونه لوس�ائل اإلعالم يف 

غضون شهر أو شهرين لم يتضح بعد”.

ويراق�ب العالم باهتم�ام أي أدلة حول كيفية 
حكم طالبان، إذ أن معاملتهم لوسائل اإلعالم 
ستكون مؤرشا رئيسا عىل سياستهم إىل جانب 
سياس�اتهم تجاه النس�اء، خصوص�ا بعد أن 
شهدت أفغانس�تان يف العرشين عاما املاضية 

ازدهارا يف اإلعالم وانتشار املنابر وتعددها.
وقال س�تيفن باتلر منس�ق برنامج آس�يا يف 
لجنة حماي�ة الصحفين، إنه ع�ىل الرغم من 
فش�ل الوالي�ات املتح�دة وحلفائها يف إنش�اء 
ديمقراطية مس�تقرة يف أفغانس�تان، إال أنهم 
نجحوا يف إنش�اء صحافة مزدهرة. وأش�ار يف 
موق�ع لجنة حماية الصحفي�ن عىل اإلنرنت 
إىل أن الحكومة األمريكية أنفقت مبالغ طائلة 

عىل املرشوع كأساس للديمقراطية.
وساعدت املنح األمريكية األولية يف إطالق قناة 
“تول�و”، التي ب�دأت كمحطة إذاعي�ة يف عام 
2003 وتوس�عت برسعة لتش�مل التلفزيون. 
وتوظف القناة الناطقة بلغة الباشتو والداري 
500 شخص وهي من أكثر الشبكات الخاصة 

مشاهدة يف أفغانستان.
واتخذت “تولو” إجراءات ذاتية تجنبا للصدام 
مع طالبان، فقد اس�تبدلت ش�بكة التلفزيون 
الخاصة األكثر ش�عبية يف أفغانستان “تولو” 
العاطفي�ة  الركي�ة  املسلس�الت  طواعي�ة 
وعروضه�ا املوس�يقية برام�ج أق�ل صخب�ا 
مصمم�ة خصيصا لح�كام طالب�ان الجدد يف 
الب�الد، الذين أصدروا توجيه�ات غامضة بأن 
وس�ائل اإلعالم يجب أال تتعارض مع القوانن 

اإلسالمية أو ترض باملصلحة الوطنية.
وأف�اد محس�ني الرئي�س التنفي�ذي للقن�اة 
املعروف�ة برامجه�ا اإلخباري�ة والرفيهي�ة، 
أنه ق�رر بمف�رده إزال�ة الرامج املوس�يقية 
واملسلسالت من موجات األثري “ألننا لم نعتقد 
أنها س�تكون مقبول�ة لدى النظ�ام الجديد”. 
وتم اس�تبدال الدراما الرومانس�ية بمسلس�ل 
تلفزيون�ي ترك�ي يتن�اول الع�ر العثماني، 
أكث�ر  مالب�س  يرتدي�ن  ممث�الت  ويع�رض 

احتشاما.
وقامت هيئ�ة اإلذاعة والتلفزي�ون الحكومية 
يف أفغانس�تان بس�حب مذيعاته�ا م�ن البث 
حتى إش�عار آخر. وتوقفت قناة “زان.تي.يف” 
املستقلة التي تديرها النساء عن عرض برامج 

جديدة.
لك�ن املحطات اإلخبارية األفغانية املس�تقلة، 
مث�ل قن�اة “أريان�ا” اإلخباري�ة أبق�ت ع�ىل 
مذيعات البث املبارش عىل الهواء وتختر حدود 
حرية وسائل اإلعالم يف ظل التنظيم، الذي قتل 
مس�لحوه يف ما مىض الكثري م�ن الصحفين 
يف املايض، فيما وعدوا بنظام مفتوح وش�امل 

منذ وصولهم إىل السلطة يف أغسطس.
واس�تضافت “تول�و” مقدم�ة تلفزيوني�ة يف 
الرنام�ج الصباحي الخميس، ولدى الش�بكة 
مذيع�ة أخب�ار والعديد م�ن الصحفيات. لكن 
هذا ال يعني أن س�جل طالب�ان الحديث فارغ 
م�ن االنتهاكات بع�د توليها الس�يطرة، حيث 
كان�ت هناك تقارير عن قي�ام طالبان برضب 
الصحفي�ن وتهديده�م. ويف إح�دى الحاالت، 
قال�ت “دويتش�ه فيل�ه” األملاني�ة إن مقاتيل 
طالبان طاردوا أحد صحفييها بالرصاص من 
باب إىل باب وقتلوا أح�د أفراد عائلته وأصابوا 

آخر بجروح خطرية.
وق�ال ب�الل رسواري الصحف�ي املخرضم يف 
أفغانس�تان عر قناة “بي.ب�ي.يس”، “علينا 
أن نتأك�د م�ن بقاء الصحاف�ة األفغانية عىل 
قيد الحياة ألن الناس س�يحتاجونها”. وعىل 
الرغم من أنه غادر أفغانستان مع أرسته، إال 
أن�ه اعتر أن جيال م�ن الصحفين املواطنن 
يتمتعون بإمكانيات أكثر من أي وقت مىض. 
وأض�اف “إذا ل�م نتمكن من الع�ودة، فهذا ال 
يعني أننا س�نتخىل عن أفغانس�تان. سنعمل 
لصال�ح أفغانس�تان أينم�ا كن�ا”. االتص�ال 

العاملي هو الوضع الطبيعي الجديد.
بدخ�ول  للصحفي�ن  طالب�ان  وتس�مح 
أفغانس�تان من باكس�تان وتس�مح لوسائل 

اإلع�الم بمواصلة عمله�ا يف كابول، وإن كان 
ذلك يف ظل توجيهات تنذر بالقمع. حيث أمروا 
أال تتع�ارض التقاري�ر اإلخباري�ة م�ع القيم 

اإلسالمية وأال تتحدى املصلحة الوطنية.
وتعتر مثل هذه القواعد الغامضة نموذجية 
للدول االس�تبدادية يف الرشق األوس�ط وآسيا 
الوس�طى، حي�ث تم اس�تخدامها إلس�كات 
الصحفين ومقاضاتهم. من أجل العمل، وقد 
اضطرت وس�ائل اإلعالم املحلية إىل ممارسة 

الرقابة الذاتية لتجنب التداعيات.
وال يعن�ي ازده�ار الصحف�ي يف أفغانس�تان 
يف الس�نوات املاضي�ة أنه�ا كان�ت آمنة عىل 
الصحافي�ن، إذا ت�م اس�تهدافهم م�ن قب�ل 
طالب�ان رغ�م إنكاره�ا ذل�ك، وتق�ول لجنة 
حماي�ة الصحفي�ن إن 53 صحفي�ا قتلوا يف 
أفغانس�تان منذ ع�ام 2001 و33 منهم منذ 

.2018
ويف يوليو، ُقت�ل مصور من رويرز حائز عىل 
جائ�زة بوليتزر أثن�اء تغطيته لالش�تباكات 
ب�ن طالب�ان وق�وات األم�ن األفغاني�ة. ويف 
ع�ام 2014، كان صحفي م�ن وكالة األنباء 
الفرنس�ية وزوجته وطفاله من بن تس�عة 
أشخاص قتلوا عىل أيدي مسلحن من طالبان 

أثناء تناول الطعام يف فندق يف كابول.
وبع�د ما يق�رب من عام�ن يف ع�ام 2016، 
اس�تهدف انتحاري من طالبان موظفي قناة 
“تولو” يف حافلة، مما أسفر عن مقتل سبعة 
منه�م وإصاب�ة م�ا ال يقل عن 25 ش�خصا. 
وأعلن�ت حرك�ة طالب�ان مس�ؤوليتها ع�ن 
الهجوم ووصفت “تول�و” بأنها “أداة للنفوذ 

الغربي املنحط”.
وقال محس�ني إنه كان يشعر بالقلق عندما 
اجت�اح طالبان كاب�ول وإن املؤرشات ال تزال 
“غ�ري إيجابي�ة”. ولفت “دعنا فق�ط ننتظر 
ونرى. دعونا نرى مدى تقييد وسائل اإلعالم. 
ال ش�ك يف أنها س�تكون مقيدة. والسؤال اآلن 

هو إىل أي مدى ستكون مقيدة”.

كربالء/ نينا:
تلّقى العرشات من صحفّيي محافظة كربالء 
املقّدس�ة الجرع�ة الثانية من اللق�اح املُضاد 
لفريوس كورونا املُس�تجد )كوفيد 1٩( وذلك 
يف املنف�ذ التلقيحي الذي تبّن�ى ُمبادرته فرع 
نقاب�ة الصحفي�ن العراقي�ن يف املحافظ�ة 
بالتعاون والتنسيق مع قسَمي الصحة العامة 

واإلعالم التابعن لدائرة صحة املحافظة.
وقال نائب رئيس فرع النقابة، طارق الطريف، 
أّن�ه »قبل أكثر م�ن عرشين يوماً ت�ّم إفتتاح 
منفذ تلقيح�ي لتطعيم الصحفي�ن باللقاح 
املُض�اد لف�ريوس كورونا يف مق�ر الفرع مع 
إنتش�ار الس�اللة الثالث�ة للوب�اء ، واليوم تّم 
إرس�ال وح�دة ُمتنّقلة تض�م كادراً طّبياً من 
قبل قسم الصحة العامة التابع لدائرة صحة 

املحافظ�ة ل�إرشاف ع�ىل املنف�ذ والعط�اء 
الجرع�ة الثانية م�ن اللقاح، بع�د التاّكد من 
جمي�ع املعلومات البياني�ة للزمالء وعوائلهم 

والت�ي دّون�ت عند تلّقيهم الجرع�ة االوىل من 
اللقاح«.

واوض�ح :« ان اله�دف من افتت�اح املنفذ هو 

توجي�ه رس�الة توعوي�ة للمواطن�ن كاّف�ة 
مفادها أّن اللقاح صّحي وآمن ، ويأتي ضمن 
مس�ؤولية نقاب�ة الصحفي�ن ع�ن إش�اعة 
الوع�ي الصّحي والثقايف ألبن�اء البلد عموماً ، 
يف ظل ما ُيش�اع عن عدم صالحية اللقاحات 

للحد من إنتشار الوباء«.
ويف ختام مهام ال�كادر الطّبي يف املنفذ، وّجه 
نائب رئيس الفرع بإسم األرسة الصحفية يف 
املحافظة والزمالء الصحفين وعوائلهم الذين 
تلّقوا الجرعتن، الش�كر والتقدي�ر الكبريين 
لدائرة صحة املحافظة وقسم الصحة العامة 
وقس�م اإلعالم مل�ا تبذل�ه مالكاته�م الطبية 
والصحية من جهود يف تطعيم مختلف رشائح 
املجتمع باللقاح والتعريف به والدعوة ألخذه 

حفاظاً عىل عراق صّحي آمن بشعبه.

الرياض/ متابعة الزوراء:
بدأت مجموعة “أم.بي.يس” اإلعالمية 
السعودية عمليات انتقال مقارها من 
دب�ي إىل الري�اض بقنات�ي “العربية” 
ظ�ل  يف  اإلخباريت�ن،  و”الح�دث” 
تش�جيع ال�رشكات الكرى ع�ىل نقل 

مقراتها الرئيسة إىل اململكة.
ت�م  إن�ه  س�عودية،  صح�ف  وقال�ت 
إخب�ار املوظفن يف قنات�ي “العربية” 
إىل  االنتق�ال  بخط�ط  و”الح�دث”، 

الرياض االثنن املايض.
وُتنق�ل مق�رات القن�وات الس�عودية 
بش�كل تدريجي من دب�ي إىل الرياض، 
الق�ايض  الس�عودية  ق�رار  بموج�ب 
بإيق�اف التعاق�د مع كاف�ة الرشكات 
واملؤسس�ات التجاري�ة األجنبية التي 
لديه�ا مقرات يف املنطقة خارج أرايض 
اململك�ة، به�دف تحوي�ل اململك�ة إىل 

“مقر للرشكات العاملية”.
ومنذ فراير 2020 بدأت االس�تعدادات 
مل�رشوع املدينة اإلعالمية الس�عودية، 
بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 
مجموع�ات إعالمية س�عودية كرى، 
ضم�ن خطة لتك�ون املدين�ة حاضنة 
لوس�ائل اإلعالم الس�عودية املهاجرة، 
باإلضاف�ة إىل اس�تقطاب مجموع�ات 

إعالمية عربية ودولية.
وق�ال الكات�ب الصحف�ي الس�عودي 
“العربي�ة”  قن�اة  مؤس�ي  وأح�د 
عبدالرحمن الراشد يف حوار سابق مع 
“بودكاس�ت فنجان”، إن “هناك قرارا 
بانتقال القناة إىل العاصمة السعودية 
الرياض”.وأش�ار الراش�د إىل التط�ور 
االجتماع�ي والثق�ايف ال�ذي تش�هده 
الس�عودية؛ ما س�يتيح للعاملن غري 
الس�عودين حري�ة التنق�ل والحرك�ة 
واملعيش�ة، إضافة إىل إصالحات سوق 
وقوانن العمل التي ستسهل استقدام 

املوظفن من الخارج.
ب�أن  “بلومب�ريغ”  وكال�ة  وأف�ادت 
القن�وات اإلخبارية الس�عودية تعتزم 
نقل نش�اطها من دبي إىل الس�عودية، 
امتث�االً ملس�عى ويل عهد الب�الد األمري 
محم�د ب�ن س�لمان لحم�ل الرشكات 
متعددة الجنس�يات عىل نقل مقراتها 
الرئيسة إىل اململكة.عملية االنتقال تتم 
عىل مراحل تبدأ بربط األس�توديوهات 
ثم زيادة البث من الرياض وأخريا البث 
الكام�ل من الس�عوديةونقلت الوكالة 
“العربي�ة”  قنات�ي  يف  عامل�ن  ع�ن 

و“الحدث”، عن العديد من األشخاص 
الذي�ن تحدث�وا رشيطة عدم الكش�ف 
ع�ن هوياته�م، ألنه غري م�رح لهم 
بالتحدث يف هذا الشأن. وقالوا إن هذه 
الخطوة ستتم عىل مراحل.وتتم عملية 
االنتق�ال عىل ثالث مراح�ل، تبدأ األوىل 
برب�ط اس�توديوهات الري�اض، بتلك 
املوج�ودة يف مدين�ة اإلنت�اج اإلعالمي 
يف دب�ي، أم�ا الثانية فزي�ادة البث من 
الري�اض ليص�ل إىل 12 س�اعة يومياً 
بحل�ول أوائل يناي�ر، وأخ�رياً االنتقال 
والب�ث الكامل من الس�عودية.ونقلت 
“بلومبريغ” عن سام بارنيت، الرئيس 
التنفيذي ملجموعة “أم.بي.يس”، أكر 
ش�بكة تلفزيونية يف الرشق األوس�ط 
وش�مال أفريقي�ا، أن خطط الش�بكة 
يف  جدي�د  مق�ر  إلنش�اء  الس�عودية 
الرياض، التي أعلن عنها العام املايض 
“تسري يف طريقها الصحيح”. وأضاف 
أن شبكة “أم.بي.يس” تخطط للحفاظ 

عىل “حضور قوي يف املنطقة”.
م�ن  الس�عودية  طلب�ت  أن  وس�بق 
ال�رشكات الدولي�ة وض�ع مراكزها يف 
ال�رشق األوس�ط يف اململك�ة بحل�ول 
بداية عام 2024 أو املخاطرة بخسارة 
األعم�ال يف أك�ر اقتص�اد يف املنطقة. 

وتض�م مدينة دبي لإع�الم بعضا من 
أك�ر رشكات األخبار يف املنطقة ألكثر 
من عق�د م�ن الزمان.وكان�ت رشكة 
“بلومبريغ إل.بي”، الرشكة األم لوكالة 
“بلومب�ريغ”، أبرمت اتفاقية مع قناة 
“ال�رشق” الس�عودية لتوفري املحتوى 
الخ�اص بالرشكات. وق�ال مدير عام 
قناة “الرشق نيوز” نبيل الخطيب، إن 
املقر الرئيس للقن�اة يوجد يف الرياض 
من�ذ إطالقها. وأش�ار إىل أن “الرشكة 
تخط�ط من�ذ ف�رة طويلة لتوس�يع 
نش�اطها يف الرياض، لكن إنشاء مقر 
جدي�د هن�اك تأخ�ر بس�بب جائح�ة 
فاي�روس كورونا. والنش�اط الرئيس 
لقن�اة الرشق ني�وز ُي�دار حالي�اً من 
مكاتبه�ا يف مركز دبي امل�ايل العاملي”.

ُيش�ار إىل أن�ه اعتباراً م�ن بداية العام 
2024، س�تتوقف الحكومة السعودية 
واملؤسس�ات املدعومة م�ن الدولة عن 
توقيع العقود مع ال�رشكات األجنبية 
التي تقيم مقارها يف الرشق األوس�ط 
يف أي دول�ة أخ�رى يف املنطق�ة، وفقاً 
لبيان صادر عن وكالة األنباء الرسمية 
يف فراي�ر امل�ايض. وأضاف�ت أن هذه 
الخطوة ته�دف إىل الحد من “الترسب 

االقتصادي” وزيادة فرص العمل.

بريوت/ متابعة الزوراء:
رّحل لبنان مراس�اًل ل�«رويرز« بعد اس�تجوابه ل�دى وصوله إىل 
مط�ار بريوت يف بداية مهمة صحفية، الش�هر املايض، واحتجزه 

طوال الليل قبل وضعه عىل متن طائرة متجهة إىل األردن.
وق�ال س�ليمان الخال�دي، وه�و مواط�ن أردن�ي، إنه س�افر إىل 
ب�ريوت، يف الثان�ي من أغس�طس/آب املايض، لكن مس�ؤولن يف 
مراقبة الجوازات أوقفوه لالس�تجواب وطلبوا منه تس�ليم جهاز 
الكمبيوت�ر املحم�ول الخاص ب�«رويرز« وهاتف�ه املحمول. ولم 

تذكر السلطات أي سبب لهذا الطلب.
وبعد أن رفض الخالدي تس�ليم معداته، ُنقل إىل مركز ترحيل قبل 

إعادته إىل األردن يف اليوم التايل.
ووجه�ت »رويرز« خطاب�اً إىل الس�لطات اللبناني�ة تطلب إلغاء 
الق�رار. وق�ال متحدث باس�م »روي�رز« »قدمن�ا احتجاجنا إىل 
مس�ؤويل الحكومة اللبنانية عىل معاملة صحفي رويرز سليمان 

الخال�دي، ونس�عى للحص�ول عىل مزي�د من املعلوم�ات من تلك 
السلطات التي لم تقدم أي تفسري لإجراء الذي اتخذته«.

وأض�اف »تقارير س�ليمان مس�تقلة وحيادية بم�ا يتماىش مع 
مب�ادئ الثقة. تن�دد رويرز بأي قيود مفروض�ة عىل الصحفين 

الذين يسعون إىل نقل األخبار للصالح العام«.
وقال�ت املديرية العامة لألمن العام يف لبن�ان يف ردها، إّن القانون 
اللبناني يكفل بيئة إعالمية حرة. ولم تذكر ما إذا كان سيتم إلغاء 
ترحي�ل الخالدي. وجاء يف الرس�الة »الق�رار املتخذ من قبل األمن 
العام بش�أن الس�يد س�ليمان الخالدي بعدم منحه إذن دخول إىل 
لبنان هو قرار س�يادي بامتياز، يخص الدولة اللبنانية وال عالقة 

له بعمله وال بمهنته«.
ووصفت الرس�الة الق�رار بأنه رفض للدخول ولي�س ترحيالً ألّن 

املسؤولن لم يضعوا ختم دخول عىل جواز سفر الخالدي.
يعمل الخالدي، وهو كبري مراسلن يف األردن وسورية، يف »رويرز« 

منذ 25 عاماً. ويغطي أخبار األردن والراع الس�وري، باإلضافة 
إىل العراق ولبنان وليبيا والخليج.
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تعرف أهمية كسب القلوب والعقول عن طريق اإلعالم

اهتمام طالبان باإلعالم أكرب من مؤمتر صحفي لتقديم نفسها للغرب

استهداف منزل مراسل صحفي 
بقنبلة يدوية يف بعقوبة 

تعيني جولي بايس رئيسة حترير 
تنفيذية جديدة يف »أسوشييتد برس«

صحفيو كربالء يتلقون اجلرعة الثانية من لقاح كورونا

»أم.بي.سي« تبدأ عمليات االنتقال من دبي إىل الرياض بالقنوات اإلخبارية

لبنان ُيرّحل صحفياً من »رويرتز« بعد استجوابه

واشنطن/ متابعة الزوراء:
تم تعي�ن جويل بايس، الصحفية املخرضمة التي أدارت تغطي�ة أخبار الحكومة األمريكية 
خ�الل فرة اضط�راب تاريخي، ي�وم األربعاء، رئيس�ة تحرير تنفيذية ونائب�ة أوىل لرئيس 
»أسوش�ييتد برس«.بايس )3٩ عاماً( كانت مديرة مكتب الوكالة يف واش�نطن منذ 2017، 
وق�ادت تغطي�ة أخب�ار إدارة دونالد ترام�ب واألمن القومي والسياس�ة، فض�اًل عن البيت 
األبي�ض يف عهد ج�و بايدن. ووصلت إىل أعىل مناصب قيادية بصالة تحرير األخبار مع وعد 
بترسيع االنتقال الرقمي ل�«أسوش�ييتد برس«. تأتي بايس خلفاً لسايل بزبي التي أصبحت 
رئيس�ة التحرير التنفيذية لصحيفة »واشنطن بوست« يف يونيو/حزيران، وهي ثالث امرأة 
ع�ىل التوايل تقود أخبار »أسوش�ييتد برس« عاملي�ًا. ويرسي تعيينها ع�ىل الفور كما أعلنه 
غاري برويت، رئيس »أسوشييتد برس« ومديرها التنفيذي، فضالً عن ديزي فرياسينغهام، 
نائبة الرئيس التنفيذية وكبرية مديري العمليات. س�تصبح فرياس�ينغهام رئيس�ة ومديرة 
»أسوشييتد برس« التنفيذية يف نهاية العام.وقال برويت »هذا وقت شديد الحيوية بالنسبة 
إىل )أسوش�ييتد ب�رس(، فنحن وكالة أنب�اء عمرها 175 عاماً، وبات لدين�ا مديرة تنفيذية 
ورئيسة تحرير تنفيذية جديدتان«. وأضاف »تملك جويل بايس رؤية ملستقبل الوكالة تتفق 

مع قيمنا الراسخة لكنها أيضاً تتطلع لألمام. ستقوم بعمل مذهل«.
فيم�ا تتوىل منصبها الجدي�د، قالت بايس إنه من املهم دفع كل صحفيي الوكالة: مراس�يل 
ومح�رر األخبار النصية، وصحافي�ي الفيديو والتصوير وفريق فح�ص الحقائق ومنتجي 

الغرافيكس، خارج نطاقهم الفردي للتعاون مع الجميع من أجل إنتاج تقارير مميزة.
وأضاف�ت يف مقابل�ة »نح�ن يف وضع نتمتع في�ه بفرصة تحدي�ث حقيقي�ة لطريقة نقل 
األخب�ار. لدين�ا الفرصة ألخ�ذ كل الصحافة املذهلة الت�ي نقوم بها وجعله�ا أكثر مالءمة 
للعالم الرقمي«.من بعض النواحي، تعد بايس نفسها رمزاً لتحول »أسوشييتد برس«، فقد 
انضمت إىل الوكالة يف واش�نطن عام 2007 كمنتجة فيديو وترقت إىل منصب كبري مراس�يل 
البي�ت األبيض.ف�ازت »أسوش�ييتد ب�رس« بجائزتي »بوليت�زر« هذا الع�ام، وكانت ضمن 
التصفي�ات النهائية لثالث جوائز أخرى.وقالت باي�س »نلعب دوراً حيوياً يف كيفية حصول 
الن�اس حول العالم ع�ىل معلوماتهم... هناك املالين - أكثر من مليار ش�خص - يحصلون 
عىل األخبار من )أسوش�ييتد برس( كل يوم«.تمت مجموع�ة كبرية من التغيريات القيادية 
يف املؤسسات اإلخبارية األمريكية يف األشهر املاضية. فإىل جانب التغيريات يف منصبي بزبي 
وباي�س، تم تعين كيفن مرييدا كرئيس تحرير لصحيفة »ل�وس أنجليس تايمز«، وتعين 
كيم غودوين رئيسة لشبكة »إيه بي يس نيوز«، وويندي مكماهون ونرياج خمالني لرئاسة 
ش�بكة »يس بي إس نيوز« باملش�اركة، ورشيدة جونز رئيس�ة ملحطة »إم إس أن بي يس«، 
وتعين أليساندرا غالوني رئيسة لتحرير وكالة »رويرز«.القاسم املشرك بينهم جميعاً هو 
أنه ال يوجد بينهم رجل أبيض يف عر اعرفت فيه الصحافة بأهمية التنوع. ربما لم يكن 
ذلك يمثل مشكلة أو أمراً جديداً بالنسبة ل�«أسوشييتد برس«، مقارنة بغريها، حيث كانت 
صال�ة التحرير بقيادة امرأة منذ ع�ام 2002، عندما أصبحت كاثلن كارول رئيس التحرير 

التنفيذي، وعىل حد قول فرياسينغهام »أفضل شخص لهذا املنصب هو امرأة«.

بعقوبة / نينا :
 هاج�م مس�لحون مجهولون منزل مراس�ل صحف�ي ، بقنبل�ة يدوي�ة ، يف بعقوبة مركز 
محافظ�ة دياىل .وقال مصدر امني ملراس�ل الوكال�ة الوطنية العراقية لالنب�اء« نينا« :« ان 
مجهولن اس�تهدفوا منزل عيل الخيام مراسل وكالة » بغداد اليوم » بقنبلة يدوية ، ما ادى 
اىل الحاق ارضار مادية باملنزل دون وقوع اصابات برشية ».واضاف :« ان الرشطة حرضت 

اىل املكان و فتحت تحقيقا بالحادث ».
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   أ.د مصطفى لطيف عارف
  ناقد وقاص عراقي

وبق�در ما نس�عى إىل تقدي�م املكان / 

أمكن�ة البوح  يف رواية الس�رة الذاتية                  

) ه�روب املونالي�زا( ع�ى أن�ه عنرص 

رسدي يتمت�ع بخصوصي�ة، وأهمي�ة، 

نؤك�د أن ه�ذا العنرص ال يمك�ن النظر 

إليه من منطلق عزله عن بقية العنارص 

الرسدية األخرى الزمن، الشخصية، وال 

س�يما عنرص الزمن، إذ يستحيل وجود 

م�كان أريض، أو غ�ر أريض ال يتضمن 

كمي�ة م�ن الزم�ن وج�دت بوج�وده، 

واس�تمرت باس�تمراره ، كما أن املكان 

ال تتجى أبرز صفات�ه الجمالية إال من 

خ�ال الزم�ان ،واإلنس�ان  ، وباعتبار 

أن الش�خصية تعد عنرصاً رئيس�اً من 

عن�ارص الرسد، وترتب�ط أهميت����ها 

بوجود العمل الرسدي نفسه، والسيما 

يف الس�رة ال���ذاتية املبنية  ولو تأملنا 

طبيعة املكان يف الس�رة الذاتية بمعزل 

عن أساليب تقديمه، لوصلنا إىل نتيجة 

تؤك�د أنه لي�س مجرد ديك�ور للحدث 

وحس�ب، أو حتى بع�داً كنائّياً للحدث، 

أو الش�خصية، أوالبيئ�ة، ع�ى نحو ما 

كان س�ائداً يف الرواي�ات التقليدية، بل 

بوسعنا التأكيد أن املكان أصبح يشكل 

رم�وزه التي تعيد تش�كيل أدبية النص 

،والرؤية فيه، وهذه الرموز ستؤس�س 

والش�ك بنىية  جمالي�ة خاصة بجنس 

السرة الذاتية، مما يجعل املكان يف هذا 

الجنس األدبي رمزاً لحياة البرش، يجسد 

الغرب�ة ،واملل�ل، والضي�ق ،واملفارق�ة، 

والعب�ور املؤق�ت، ويؤثر ع�ى مفهوم 

الزمن، فيعكس اضطرابه بني الديمومة 

،واليوم�ي، ب�ني الس�طحي والعمي�ق، 

وبني الوهم والحقيقة، فف����ي رواية 

الس�رة  الذاتي�ة  ) ه�روب املونالي�زا( 

أمك����������ن�ة  معال�م  نتلم�س 

عدي�دة متنوع�ة التفاصي�ل  واألحوال 

، مم�ا يضعنا أمام ن�ص يمثل رحلة يف 

ثنايا امل�كان، كما تؤك�د بلقيس حميد  

نفس�ها أهمية امل�كان بالنس�بة إليها 

وعندها  ارتباط كبر جّدا باملكان،فهي  

اق�ّدر م�ا يس�ّمى بجمالي�ة امل�كان يف 

الرواي�ة ع�ى الرغ�م م�ن أّن�ه مذهب 

كاس�يكي واقع�ّي ،ولكّنه�ا  مرتبطة 

ج�ّداً باألماكن، وأحيان�اً ال تعرف كيف 

تكت�ب حت�ى تك�ون جالس�ة يف مكان 

بعين�ه، فنراها تق�ول :-  إليكم أوتارنا 

الت�ي فاق عدده�ا الحد ، أن�ا أو هي أو 

ه�ن ، كلن�ا نمتزج ببعضن�ا يف بوح قد 

يتعبك�م حينم�ا ال تعرفون م�ن تتكلم 

ع�ن ذاتها ومن تتكلم ع�ن األخرى ، أو 

حني تتش�ابه عليك�م األزمنة واألماكن 

، وتختل�ط وج�وه الن�اس يف منطق�ة 

الح�دود تنم عن يشء غام�ض، لكنني 

ش�عرت أن الجميع كانوا خائفني ، وقد 

أك�ون أنا أكثرهم ، لم أك�ن خائفة من 

امل�وت خويف آن ال أوصل م�ا يف حوزتي 

، فأخي�ب م�ن منحني الثق�ة بإيصال 

تلك الرسالة الرسية املهمة التي توجب 

عيل إيصالها والتي ال اعلم محتواها ،يف 

النص الرسدي وضحت الروائية بلقيس 

حميد الهدف األساس من كتابة سرتها 

الذاتية ،وهي رس�الة موجهة إىل العالم 

لكشف املستور يف املجتمع العراقي، من 

قيم ،ومب�ادئ مزيف�ة ، مخفية ،وهي 

تح�اول فضحه�ا ، وان اغل�ب املعاناة 

لتي س�جلتها هي / ه�ن   هي معاناة 

املرأة العراقية السياس�ية التي حكمت 

باإلع�دام ، وأردت اله�روب إىل خ�ارج 

الع�راق ،واعتمدت ع�ى تقنية الفاش 

ب�اك بذكر األح�داث املاضية عن طريق 

الذاك�رة القوية التي تمتلكها ، وأحداث 

الرواية تنطبق يف كل زمان ومكان للظلم 

االضطه�اد ، أما عى الصعي�د الفكري 

ف�إن بلقيس يف س�رتها الذاتية  تناور 

يف أفق الباغة، والفلس�فة، والسياسة، 

والتاريخ يف آن معاً، فهي ال تغادر املكان 

عى مس�توى الواقعة، جغرافياً، إال من 

أج�ل أن تع�ود إلي�ه رمزي�اً ليحتويها 

،ويعل�ن انتم�اءه إليها، وع�دم تخليها 

عنه، واإلمس�اك به حتى الرمق األخر، 

وهذا االنتماء االختي�اري لهذه األمكنة 

،أمكنة الطفولة ،والش�باب يق�����ف 

يف موق�ع النقيض من وجودها الفعيل، 

فنراه�ا تقول : من�ذ والدتي وأنا أعيش 

كل ي�وم يوتوبياي وانتظر حياتي كيف 

س�تكون انتظ�رت طوي�ا ك�ي أعل�ن 

ثورتي انتظرت طوي�ا ،وفعلت الكثر 

ألرح�ل ع�ن بل�دان التعص�ب، والقهر 

االجتماعي ، ألحرر أوتاري بموس�يقى 

صدح�ت داخ�ل روح�ي من�ذ الطفولة 

زم�ن  يف  الرشقي�ة  الكرام�ة  والن   ،

االنحطاط ال تحب املوسيقى تخى عني 

أهيل عندما درس�ت الفن واملوسيقى .، 

وإذا كان املكان يتخذ داللته التاريخية، 

والسياس�ية ،واالجتماعي�ة م�ن خال 

األفعال ،وتش�ابك العاقات، فإنه يتخذ 

قيمت�ه الحقيقي�ة م�ن خ�ال عاقته 

بالشخصية عامة  ، ومن املهم أن نشر 

إىل أن�ه من املمكن أن يت�م الرسد بدون 

اإلش�ارة إىل م�كان األح�داث املروي�ة، 

وم�كان اللحظ�ة ال�رسدي ،أو العاقة 

بينه�م، إال أن امل�كان يف ح�ال التأكي�د 

علي�ه يمك�ن أن يلع�ب دوراً مهم�اً يف 

الرسد، وأن الس�مات ،أو الوصات بني 

األماكن يمك�ن أن تكون هامة ،وتؤدي 

وظيف�ة موضوعية ،وبنيوية كوس�يلة 

نص�وص  يف  س�يما  وال  للتش�خيص، 

السرة الذاتية لرواية ) هروب املوناليزا( 

إذ يلعب املكان دوراً مهما، ومحورياً يف 

تكوي�ن مرجعي�ات ال�ذات التي تحكي 

تجرب�ة الروائية بلقي�س حميد ،فضا 

ع�ن  دوره�ا يف جع�ل أح�داث النص، 

ومواقفها ووقائعه�ا ممكنة الحدوث، 

وتيش بواقعيته�ا، و قربها من املعقول 

، وق�د تجس�د امل�كان األلي�ف بش�كل 

واض�ح عن�د الروائي�ة بلقي�س حميد 

وهي تروي لنا س�رة والدها الش�اعر 

الفط�ري املع�روف) حمي�د الس�نيد ( 

صاحب ديوان )الحان الروح ( ، فنراها 

تق�ول : يف أرج�اء بيتن�ا كان أبي يدور 

ومعه تدور أصداء صوته العذب،منشدا 

كل قصي�دة كان يكتبه�ا ،وتعتم�ل يف 

ص�دره كان يع�م بيتن�ا إيق�اع حياة ، 

وكانت املوس�يقى تذوب يف كلمات أبي 

فيضبطها بفاعاتن وفاعلن ... كلمات 

وأحرف ال افقهها ، وطاملا سألته عنها 

فيق�ول : لي�س اآلن ، حت�ى كان  ي�وم 

حدثني فيه عن بحور الشعر وإيقاعه، 

وبدا يرضب عى جلد كتاب سميك كان 

بيده ليعلمني أمورا يف أوزان الش�عر لن 

أنس�اها ما حييت  ، إن أهمية الس�رة 

الذاتية عند الروائية بلقيس حميد  تنبع 

م�ن رضورة الوصول إىل تحديد طبيعة 

الفض�اء ال�رسدي فيه�ا، ألن الفض�اء 

أكث�ر ش�موالً، واتس�اعاً م�ن امل�كان، 

فه�و أمكن�ة الرواية كله�ا، فضا عن 

عاقاته�ا بالزمن ،والحوادث ،ومنظور 

الشخصيات.

 إن ن�ص بلقيس حميد  يفرض نفس�ه 

يف رسد يع�ادل يف قيمت�ه قيم�ة الوثيقة 

التاريخي�ة التي ت�دون تاري�خ مجتمع 

،وم�كان، وم�ا ذك�ر أس�ماء األماك�ن 

الحقيقية إال تقنية استخدمتها الروائية 

لتوف�ر أكرب قدر ممكن من اإليهام الذي 

يجع�ل املتلق�ي يؤمن بحقيقي�ة النص، 

وأحداثه،وش�خوصه، وبالتايل مضاعفة 

طاق�ة التأث�ر ب�ه ،ولعل ول�ع  الروائية 

بلقي�س باألمكنة هو الس�بب، وأول ما 

نلحظ�ه ذلك الحرص الش�ديد منها عى 

تس�مية األمكن�ة، مما يش�ر بالتايل إىل 

حرصه�ا عى إضفاء بعد واقعي للمكان 

الذي تدور في�ه األحداث عى أقل تقدير، 

وأول األماك�ن الت�ي تصادفن�ا يف النص 

التايل هو حديثها  ووصفها الرائع  للحوار 

بني الس�جني )عطش�ان( ، والس�جينة 

)العاه�رة( وكي�ف صورت لن�ا الروائية 

مكان الس�جن ،وزمانه ،وشخصياته  ، 

وكأنها تفعل ذلك بقصد الداللة عى أنها 

مكان إجباري يكتف�ي منه بالهرب من 

الخ�ارج، ولذل�ك فهي ال تش�عر فيه إال 

بالعزلة التامة عن الناس،وترسد األحداث 

، وتتح�ول هذه العزلة عندها إىل س�جن 

يؤرقه�ا كل تفصيل في�ه، فنراها تقول 

:يف الزمن امللكي كانت لدينا نافذة داخل 

الزنزانة . قالت ثم أردفت : - الحكومة ال 

تقدر س�وى علينا وعليكم  ، اخذ املكان 

ُبعده الوظيفي ،والداليل يف السرة الذاتية  

لبلقيس حميد إذ يشكل يف النص صورة 

تعك�س وع�ي الروائي�ة  للعال�م، ولذلك 

نلحظ يف سرتها حضوراً خاصاً للمكان 

،والس�يما يف مرحل�ة الطفول�ة ، والذي 

يظهر بجاء، ووضوح يف مشاهد وصف 

املكان التي تش�كل وثائ�ق تعكس واقع 

طبقة اجتماعية تنتمي الس�اردة إليها، 

ووص�ف ال�دار ي�دل بوضوح ع�ى هذه 

الطبق�ة االجتماعي�ة الفق�رة ،  وهذا ال 

يعني بحال من األحوال أن وصف املكان 

ال ينط�وي عى دور جمايل تزييني أخاذ، 

وبذل�ك تمت�زج وظائ�ف امل�كان لتؤدي 

أكث�ر من دور بآن، ويف مكان آخر، أقرب 

ما يك�ون إىل املنف�ى، أحد أكث�ر األقدار 

مدعاة للكآب�ة، ولهذا ف�إن كتابتها عن 

موطنه�ا األول،بغ�داد، وبقي�ة األماكن 

التي عارصت مراحل تكوين شخصيتها 

الجزائ�ر،   ، اليم�ن  ، ب�روت،  القاه�رة 

عمان تمثل فيما نرى استبطاناً لوجدان 

،وذاكرة، بلقيس حميد .
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ثقافية

اِخُب باآلالَِم العالُم الصَّ

عراِء املُزهريَن ُل اِحِتاَق الشُّ ال يتحمَّ

يف سعِر الُحبِّ 

ها ُهْم رفقتي كالنَّدى اليتيِم يف الفجِر

ينسلِخوَن ِتباعاً – ِتباعاً من قبضِة الحياِة 

إىِل املنايف والغياِب

يرشبوَن ُفصوَل الباَغِة يف الِغناِء

ريَن إىِل اللِه أَو يتمرَّنوَن عى صمِت املُهجَّ

كمرايا جفَّ حلُمها يف هطلِة النَّيازِك

فلم أَُعْد خاِئفاً ِمنَك أَيُّها املوُت األَملُس

لم أَُعْد خاِئفاً من ُغموِضَك األَبديِّ بنَي األَلواِن

ُكلَّما فاَض رماُدَك املجُّ يف قلِب البساتنِي

لم أَُعْد خاِئفاً ِمنَك كرشٍّ يمحُق الينابيَع 

من ُكوراِتها ومواسِمها البعيدِة

عراِء كالحرِب اني بأَصحابي الشُّ ولكنََّك تتقصَّ

تخِطُفُهْم من جبهتي وعباءتي

كسارِق عطٍر ُينتُِّن أَوقاِت الجسِد باَ صاٍَة

.؟ فإاِلََم تصفُعني ُكلَّ مرٍَّة يف اِرِتطاٍم مَع الَْبثِّ

إاِلََم أَيَّها املوُت امليُِّت يف الُجنوِن.؟

عادِة يف القصائْد.! أَلْم تقرأْ مزامَر السَّ
اً أَلْم تحفْظ لِوجهَك ماًء حريريَّ

عراْء.؟! ِمّما كاَن يُموُر بِه الكوُن من دِم الشُّ

املوُت والشُّعراء:
فهمي الصاحل

نافذة 

علوان السلمان

املرأة قطب الشعر اآلخر 
..الشاعرة حذام يوسف امنوذجا

للشاعرة..الشعر..ترجمة املش�اعرعى صفحة القلب املتوهج 
حبا خارج الذات.. وشعوراواحساسا انسانيا..                                                                      
الش�عر فلس�فة الوج�ود ع�رب اللف�ظ املوح�ي املكتن�ز بوجد 
الش�اعر.. انه لحظة صدق بعيدة ع�ن التزويق تفرش روحها 
لتحتض�ن الوجود االنس�اني وتنقل رؤاها املعلن�ة عن موقف 

تجاه حياة..                                                                           
يوما ما سأغادر

روحي ستسكن شيئا ما 
.. ربما ساسكن جسد قطة

 .. او شجرة 
ما يهمني يا حبيبي

 عندما أغادر
ان تكون لطيفا مع القطط واألشجار

 فربما ساكون انا..
فالنص الش�عري يش�كل صورة دينامية عرب نس�يج حكائي 
مرك�ب يهدف اىل تحقي�ق الذات يف تش�كيله املوضوعي القائم 
عى حوارية منولوجية مس�تفزة بدفقها الش�عري املنس�جم 
وحركة التحوالت الفنية والفكرية باعتماد التكثيف واالختزال 
الجم�يل املكتن�ز بالفاظ�ه املوحية م�ع وح�دة عضوية تؤطر 

عوامله النابضة بالحياة..
 � ام�ا نح�ن فنرى ان الش�عر كام مموس�ق دال عى معنى..

بالفاظ�ه املوحي�ة.. الرام�زة التي تس�هم يف تصعي�د التكنيك 
الفني لعوالم النص الش�عري..واملتميزة  ببعدها عن الغموض 
لل�ذات  املس�تفزة  الش�عرية  لصوره�ا  والضبابية..الخالق�ة 

الجمعي اآلخر الذي
 تشكل الذات املنتجة جزءا منها..  

 ليس يل الّاه
  فمنذ الف دمعة..وأنا أصف ايامي 

.. وأوقد للفرحة شمعة
فجأة..

قالواحظرا للتجوال..واعلنوا
 ممنوع اللمس ..ممنوع الهمس..

! عى األبواب كورونا
.. ممنوعة كل الزيارات

 سأنتظر .. لتكن قبلتنا األوىل
 أول كرس للحظر واملمنوعات

  فالن�ص يق�وم ع�ى تقني�ة املناج�اة النفس�ية يف تن�اول 
الوج�ع االنساني..باش�تغال ع�ى البني�ة الصوري�ة واللغوية 
المتاكها طاقة ايحائية وقدرة تعبرية..فضا عن  اس�تثمار 
املنتجة)الش�اعرة(  التداعي والتفاصي�ل اليومية ببناء درامي 
متصاعد..م�ن اجل خلق صورة نابضة بمش�اعر واحاس�يس 
منتجتها...اضاف�ة اىل اعتماده�ا ال�رسد الش�عري كي ترتقي 
بنصها من التعبر الذاتي اىل افق موضوعي يتميز بعمق الرؤية 
املتسمة بواقعيتها التس�جيلية مع اشتغال عى سايكولوجية 
الذات..الكاش�فة عن تنمية االحساس الوجداني والفكري من 
خال الصورة الش�عرية..مع اعتماد تقني�ة التكرار الدال عى 
التوكيد والكاشفة عن الجوانب النفسية والداللية..                           

وبذلك قدم�ت املنتجة )الش�اعرة( نصوصا تعتمد مس�تويني 
من االحس�اس:اولهما االحساس بالزمن..وثانيهما االحساس 
باآلخر ..من خال االنتقال من الذاتي اىل املوضوعي االنساني..

عرب وحدة موضوعية وكثافة جملية ...

رزاق مسلم الدجيلي
القصي�دة توق جميل يتحرك يف خيال 
الش�اعر فينقل لن�ا آهات�ه وأفراحه 
عى ش�كل كلم�ات وح�روف جميلة 
وأفكار  جياشة ومشاعر تتصف بكل 
مافيها من الح�زن، واأللم، واملعاناة، 
واملغام�رة الكب�رة يف كل التناقضات 
الحياتية، ومما الش�ك فيه ان الخيال 
الخص�ب يتي�ح للش�اعر العب�ور اىل 
ضفة هادئة  واالمساك بكل املفردات 
ذات األحي�اء الخ�اب بحي�ث يك�ون 
حريصا ع�ى ذلك العب�ور  بكل آمان 
األف�كار  وراح�ة وأطمئنان،وتع�دت 
وال�رؤى عند كل األدباء وكل حس�ب 
تعب�ره ومعتقدات�ه م�ع اعتب�ارات 
الزمان واملكان، وتع�دت معها فنون 
الش�عر  مع الذائقة ل�دى املتلقي من 
العم�ود إىل الحر ثم التفعيلة وقصيدة 
النثر، واليوم نتصفح ديوان الش�اعر 
الدكتور أي�اد مران )رشيط امنيات( 
والصادر عن منشورات  األديب أحمد 
املالك�ي واملعتم�د م�ن دار الوثائ�ق 
ببغدادلس�نة)٢٠٢٠(،وقد  والكت�ب  
احت�وى ع�ى)١١٧( قصي�دة وب�كل 
ش�اعرنا  ويفتت�ح  الش�عر،  فن�ون 
ديوانه)بالقل�ب ماذا اصن�ع( عندما 
يخاط�ب قلبه بف�رح غامر ونش�وة 
كب�رة، ويتوس�م بمحبوبت�ه مامح 
األل�م  ويش�اركها  الكب�ر،  الح�ب 
والجرح، حني يلم شتات حزنه صوب 

من يحب ليقول
فرٌح كأنَّ تبعثري
ع هذا الشديَد تجمُّ

انظر يقول لخّطها
قل هل هنالك أروع

انظر لُه
انظر لُه

وكأنَّه
الليس جرحا جرُحها

مثُل الجراِح فيوجُع
روحي تكاُدتودُّع

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
،،،،

بعضه�ا  مكمل�ة  تمائ�م   قصائ�ده 
االمكن�ة  يخاط�ب  وه�و  البع�ض، 
بمس�مياتها وكينونته�ا، ويرحل مع 

حبيبت�ه حيث الغزل الش�فيف، ففي 
قصيدت�ه ) غّض الب�رص( يناغي بها 
وجه معشوقته ويتيه بحسنها اآلخاذ 
وه�و يتمع�ن كل محاس�ن الجم�ال 

بوجه من يحب ليقول،
عن حسِنها غُض البرص

كفٌر برأيي بنّيٌ وجريمٌة ال ُتغَتفر
هي كالنجوم كما القمر

هي كالزهور كما الشجر
عيناَي إن لم تنظرا

�ٍن للحس�ن ماج�دوى  �ٍر وتمعُّ بتبحُّ
النَظر

النهُرآيُة خالٍق
والبحُر آيُة خالٍق
والطُر آيُة خالٍق

وجم�اُل ه�ذِه وح�ُدُه م�اال ُيَع�دُّ من 
السور

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ث�م يختل�س النظ�رات، وه�و الهائم 
املحب إىل من يعش�ق ويس�تنفر مداد 
رواق(  يف  بقصيدته)نظ�رات  قلم�ه 
عندما يحتق شوقا وهياماً بحبيبته 
التي يتغزل بها ويعشقها، وكأنه عى 
غر موع�د عندما يلتقي به�ا، كلقاٍء 
يحص�ل اول م�رة، فيأخذن�ا يف تعلق 
جميل آخاذ وخصوص�ا عندما يقابل 
املحبوب حبيبته بهذا الش�كل وبدون 

اتفاق مسبق، فيقول،
دونما أيِّ اّتفاق

بيننا
مابيننا تمَّ التاقي

نظراٌت هنَّ لكن
هنَّ أحى بكثرٍمن عناِق

نظراٌت يف رواِق
هنَّ بالشكِل ولكن

وداٍد  م�ن  دني�ا  باملضم�وِن   ه�نَّ 
واشتياِق

زمناً منُذ كثٍر ماضياً أصبحَن هن
إنَّما تأثرُُهن

بي إىل اللخظِة باقي
نظراٌت هنَّ لكن

هنَّ كوٌن ِمن ملذَّاٍت وسعٍدباملذاِق
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

شاعرنا أياد مران يصمت أحيانا أمام 
هي�كل الجم�ال وينطل�ق يف قصيدته 
)بعض الصمت( ب�كل عنفوانه حني 

يكتب عن حرم الجمال
وب�كل لوعٍة وآهاة يت�وج كلماته عن 
ه�ذا الصم�ت لكنه يع�رف ان صمته 
ه�و بمثابة رصاخ بص�وت عايل وهو 
حلواً بنظ�ره لينطلق به�ذه الكلمات 

الجميلة بقوله،
إنَّ بع�ض الصم�ِت باق�ات س�يوٍف 

وخناجر
إنَّ بعض الصمت مثُل الجوِع كافر

إنَّ بعض الصمت قاِدر
ملآٍس أن يحيَل العالم الحلَو البديع
إنَّ َ بعض الصمت مؤٍذ كالصقيع

إنَّ بع�ض الصم�ت جمٌع م�ن نصاٍل 
ومباضع

إنَّ بعض الصمت يف التعذيب بارع
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

م�ع  يرح�ل  )فق�راء(  قصي�دة  ويف 
متاع�ب  ليص�ور  البس�طاء  الن�اس 
الحي�اة ومش�اغلها وآالمه�ا، عندما 
ينقل لنا بصوره ه�ذه املآيس الكبرة 
الت�ي تفاج�يء ه�ذه الرشيح�ة من 
الذي�ن يتوس�مون م�ن ه�ذه الحياة 
املتعب�ة ج�زءاً  بس�يطاً م�ن الراحة 
رغم القه�ر والحرم�ان والتعب ففي 
التناغم  قصيدة)فقراء( ناحظ ه�ذا 
بمفردات�ه  ينق�ل  عندم�ا  الغري�ب  
انتظ�اراً محب�ب بعد كل ه�ذا التعب، 

فيقول فيها،
كم ربيع

جاءكم صيف علينا
حل ضيفاً
كم خريف

قد أتى كم من شتاٍء
دون أن يأتي إلينا
مرًة فصل الرخاء

أزماٌت تمطُر الدنيا علينا
ورياح الهم لم ُتبِق لدينا

أدمعاً تكفى لتخفيف العناء
وعى ضوء املعاناة قرأنا

كتباً تزعُم كنَّا
ذات يوٍم عظماء
فقراء نحن جداً

بل نحن جداً
لباٍدمابها  فقٌر وقهٌر

وعناٌء
فقراء

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قصائ�د الدكت�ور أي�اد م�ران ه�ي 
بمثاب�ة هي�ام، وحب، وعش�ق آخاذ 
وبمفرداته البس�يطة ينفرد بنا وبكل 
سهولة لتصوير األحداث واالنفعاالت 
اإلنس�انية والعواطف الجياشة، التي 
تتيح لتلك العواطف البرشية أن تأخذ 
من استحقاق الجمال، والحب اليشء 
الكثر ففي كل قصي�دة يرحل بنا اىل 

عالم الهدوء والصفاء والنقاء
وهو قادر ان يصل  إىل عنوان كلماته 
واوج مش�اعره يف تل�ك القصائد التي 
معه�ا  يتفاع�ل  ان  للملتق�ى  تتي�ح 
ويعش�قها، ويعد هذا الديوان إضافة 
مهم�ة إىل الحراك الثق�ايف واملعريف يف 

العراق والوطن العربي عموما.

أمكنة بوح القيثارة يف رواية ) هروب املوناليزا( بلقيس محيد حسن

قراءة يف ديوان )شريط امنيات( .. للشاعر 
الدكتور اياد مريان
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أمرية املضحي 
التص�وف، اللحظة الفارقة فلس�فيا وفكري�ا وروحيا، والتي 
طرأت عى عاملنا اإلسامي هربا من العنف والتطرف والتشدد 
الفك�ري والحروب الديني�ة منذ القرن الهج�ري األول، فكان 
املحاول�ة األس�مى للخ�روج م�ن حال�ة التقوق�ع واالنغاق 
والتش�نج بحثا عن رؤية إنس�انية حرة للعالم؛ تقبل الجميع 
باختاف األديان واملذاهب واألعراق، وطريقة يعربها الس�الك 
للوص�ول إىل حالة متقدم�ة من الروحاني�ة، ولتكون العاقة 
بني الخالق واملخلوق أجمل وأرقى يف أطر املحبة والعش�ق، ال 

الخوف والتعذيب.
رافق الش�عر كبار املتصوفة منذ البداية، إضافة إىل النصوص 
الصوفي�ة العظيمة والرس�ائل التي تركوها لن�ا يف تراث أدبي 
ه�ام ت�م تجاهل�ه أو فقدان�ه أو اختزاله نتيج�ة الرصاعات 

الدينية والسياسية التاريخية.
ظ�ل  ويف  الح�ايل  عرصن�ا  ويف 
واإلره�اب  العن�ف  تزاي�د 
اإلس�امية  الح�ركات  وب�روز 
الفك�ري  اإلرهابي�ة والتش�دد 
واإلس�اموفوبيا، ح�ان الوقت 
الثق�ايف  موروثن�ا  ملراجع�ة 
ال�ذي يحت�وي أيض�ا ع�ى ما 
يبه�ج، ويحتوي ع�ى لحظات 
غايته�ا  عظيم�ة  إنس�انية 
ورحاب�ة  اإلنس�انية  الوح�دة 
جم�ع  ع�ى  الق�ادرة  األف�ق 
الن�اس وقبولهم برغم اختاف 
مش�اربهم، فكلن�ا نبحث عما 

يطمئننا ويسمو بنا.
مع تراجع الش�عر قليا، وتقدم الرواية قليا أيضا، والتويج 
له�ا عى أنها ديوان العرب الجدي�د، نجد محاوالت الخوض يف 
تج�ارب روائية جديدة تغوص يف موروثن�ا الثقايف لم تتوقف. 
كان التص�وف ح�ارضا يف الرواي�ة منذ البداية، كم�ا يف رواية 
»طري�ق« لألديب نجيب محفوظ، و»التجليات« لألديب جمال 

الغيطاني، وغرها.
 لكن صدور رواية »قواعد العش�ق األربعون« للروائية التكية 
أليف شفق واالحتفاء العاملي بها واإلقبال الجماهري عليها، 
وال�ذي قد يكون ارت�دادا نحو التس�امح واالنفتاح عى اآلخر 
يف ظ�ل وص�ول العنف إىل ح�االت غ�ر مس�بوقة يف تاريخنا 
الحديث، ش�جع الكثرين عى االلتفات من جديد إىل التصوف 
أدبيا وفلس�فيا، فصدرت بعدها رواية »موت صغر« للروائي 
الس�عودي محمد حس�ن علوان والتي توج�ت بجائزة البوكر 

للرواية العربية.
هذه األعمال الروائية ألقت الضوء أكثر عى التصوف وشجعت 
عى قراءة الكتب الصوفية والروايات التي تخوض فيه، إلعادة 
اكتش�اف جوانب الجمال يف هذه النصوص واألفكار العميقة. 
إن الخ�وض يف التصوف أدبيا ليس عما س�ها، لكن ال يشء 
يمن�ع اإلنس�ان واملثقف والكاتب من أن يك�ون صاحب رؤى 
مختلف�ة ومتعددة وانتم�اءات ثقافية وفكري�ة ثرية لينعتق 
من النظ�رة األحادية للعالم ويهرب م�ن الهوامش الطائفية 
والتناقضات التي تحيط ب�ه، بحثا عن ذاته ليكون كما يريد، 

ويبحث عن إجابات ألسئلته.

يف الرواية الصوفية



يف اآلت�ي، طرق يف التدبري املنزيل ُتخلّص 
من الحرشات املنزلية، نهائيًّا، ومن دون 
تكلفة مادية مرتفعة. وتش�مل س�بل 

التدبري املنزيل املُخلِّصة من الحرشات:
1. الفازل�ن والنعن�اع للقض�اء ع�ى 
النمل: ُيخلط كمٌّ مناس�ب من الفازلن 
األب�واب  فُتده�ن  النعن�اع،  وخالص�ة 
ومخارج النوافذ ب�ه. علًما أن الفازلن 
من املواد املزعجة للنمل، حيث ُيصعِّب 
عى هذه الح�رشات الحرك�ة، وبالتايل 

يمنع انتشارها داخل املنزل.
الجب�ل والنعن�اع ملكافح�ة  إكلي�ل   .2
النح�ل...  الطائ�رة، مث�ل:  الح�رشات 
ويف ه�ذا اإلطار، ُيعلَّق إكلي�ل الجبل أو 

النعناع عى نوافذ وأبواب املنزل.

3. الش�موع لطرد البعوض والحرشات 
الطائرة من املن�زل، وباإلمكان رشائها 
م�ن مح�ال العط�ارة... تحت�وي هذه 
الش�موع ع�ى م�ادة ال�”جرياني�ول” 

املعروفة بفاعليتها يف ط�رد البع�وض.
4. النعن�اع لطرد النام�وس، وذلك عند 
غ�ي أوراق�ه ووضع مائه�ا يف زجاجة 

رذاذ، واستخدامه يف املنزل.
5. الليم�ون الحام�ض والقرنفل لطرد 
�ع حبَّ�ة م�ن الليم�ون  الذب�اب: تقطَّ
الحام�ض إىل نصف�ن، وتغ�رز فيهما 
حب�ات القرنفل. وتوض�ع الحبتان، يف 

أماكن وجود الذباب.
6. القه�وة مصي�دة للرصاصري: يصبُّ 
املاء يف برطمان، وُيضاف البن، مع رجِّ 

الربطم�ان جيًِّدا. علًم�ا أنَّ هذا الخليط 
يستقطب الرصاصري.

الذب�اب  لط�رد  واملس�ك  اللب�ان   .7
ر  ُيبخَّ والناموس والح�رشات الطائرة: 
املن�زل برائح�ة اللب�ان واملس�ك له�ذه 

الغاية.
8. زي�ت إكلي�ل الجب�ل )روزم�اري(: 
ُتس�تخدم قطن�ة ُمبلَّل�ة به�ذا الزي�ت 
بغي�ة  األس�طح،  مس�ح  يف  العط�ري 
القضاء نهائيًّا عى الحرشات الطائرة.

تمن�ع ه�ذه النصائح يف التدب�ري املنزيل 
دخول الحرشات إىل املنزل:

• يج�ب الح�رص ع�ى تهوي�ة املنزل، 
يوميًّا، وتعريض الفرش للشمس.

• م�ن ال�روري االهتم�ام بنظاف�ة 
الحيوانات األليفة، كالكالب والقطط.

• يج�ب تجنُّب ترك بقاي�ا الطعام عى 
طاوالت املنزل أو داخل املطبخ، حتَّى ال 

تجذب الحرشات الطائرة والزاحفة.

أبرز خرباء العالقات األرسية أن الثقة 

بن الزوجن تبنى بش�كل أسايس عى 

سلوكهما خالل املواقف املختلفة التي 

يتعرض�ان له�ا يف حياتهم�ا اليومية 

داخ�ل املنزل، ومن أكث�ر املواقف التي 

تقل�ل من ثق�ة الرشيك�ن ببعضهما 

وت�ؤدي إىل تباعدهم�ا، ه�ي إفش�اء 

أرسار الحياة الزوجية.

ويؤكد الخرباء أنه م�ن الجيد للعالقة 

الزوجي�ة أال يقوم الزوجان بإفش�اء 

املش�كلة،  ح�دوث  بمج�رد  األرسار 

مش�ريين إىل أن بع�ض املش�كالت ال 

تحت�اج إىل تدخ�ل من أحد ب�ل مجرد 

حنكة وصرب وتنازل من الطرفن.

وأش�ار الخ�رباء إىل أن أرسار الحي�اة 

الزوجي�ة ال تخ�رج عن ثالث�ة أنواع، 

أولها ما يتعلق بالجوانب الجنسية بن 

الزوجن، وثانيها م�ا يتعلق بالعيوب 

الِخلْقية والُخُلقية، واملادية واملعنوية، 

وثالثها ما يطلبه أحد الطرفن بلسان 

الحال.

وي�رى خرباء علم االجتم�اع أن أرسار 

واح�دة  درج�ة  ع�ى  ليس�ت  البي�ت 

م�ن األهمي�ة، فهن�اك أرسار العالقة 

الخاصة ب�ن الزوجن الت�ي يجب أن 

تحتفظ بها الزوجة يف برئ عميق داخل 

نفسها، وكذلك األمر بالنسبة للزوج، 

وهن�اك األرسار املتعلق�ة بالخالف�ات 

بينهم�ا، والزوج�ة العاقل�ة هي التي 

تحف�ظ ه�ذه األرسار وال تنق�ل منها 

إال م�ا يعالج املش�كلة، ولكن ليس إىل 

صديقاته�ا أو قريباته�ا، ب�ل إىل م�ن 

ترى فيهم الحكمة ليحققوا النصيحة 

واقرتاح الحلول.

ويؤدي إفشاء األرسار إىل فقدان الثقة 

ل�دى الرشيكن، حي�ث أن تكرار نقل 

األرسار ي�رتك انطباعاً يف الالوعي لدى 

كل م�ن الطرف�ن بأن الط�رف اآلخر 

لي�س مص�درا للثق�ة ومش�كوك فيه 

وال تنحرص مض�اره يف األمور الكبرية 

فقط، ب�ل أيضاً يف التفاصيل الصغرية 

أو الغ�ري مهمة، حيث أنها ترتك نفس 

االنطباع بقلة الثقة عند الرشيك.

وخل�ص الخ�رباء إىل أن فق�دان الثقة 

يفقد التفاهم والوئام بن الزوجن، قد 

يدفعهما إىل البحث عن مصدر للراحة 

والس�عادة خارج املنزل، ما يساهم يف 

تباعد الرشيكن عن بعضهما، وتفقد 

العالقة الزوجية بريقها.

لطلة ابهى...

أخطاء جتميلية عليك جتنبها الطاللة ملفتة
ُيس�تعمل املاكياج ع�ادًة إلضفاء 
وإب�راز  اإلطالل�ة  ع�ى  اإلرشاق 
جماله�ا، ولك�ن بع�ض األخطاء 
التجميلّية التي يت�ّم اعتمادها يف 
هذا املجال تجعل مفعوله عكسياً، 
وتضفي ملس�ات م�ن التعب عى 
قس�مات الوج�ه. تعرّف�وا عى 5 
منها واكتش�فوا الحلول املناسبة 

لتجّنبها.
يمك�ن لع�دم اعتم�اد الخطوات 
الالزمة، واملستحرات املناسبة، 
مج�ال  يف  الصحيح�ة  واألل�وان 
بظه�ور  تتس�بب  أن  املاكي�اج 

عالمات التعب عى البرشة.
إليك�م املش�اكل والحل�ول األكثر 

شيوعاً يف هذا املجال.
-1 إهمال ترطيب البرشة:

ُيش�ّكل ترطيب الب�رشة القاعدة 
املاكي�اج،  لنج�اح  األساس�ّية 
ولذلك ُينصح باالس�تعانة بكريم 
مرط�ب يطّبق ع�ى الوج�ه قبل 
توزيع كريم األساس عليه. تعترب 
ه�ذه الخط�وة رضورّي�ة لكافة 
أن�واع البرشات وتحدي�داً يف حالة 
البرشة الجافة التي يتسبب كريم 

األساس بزيادة جفافها.
ُيش�ّكل اختي�ار كريم النه�ار أو 
املص�ل املناس�ب لن�وع الب�رشة 
للماكي�اج  ُتحّره�ا  خط�وة 

يمك�ن  ثبات�ه.  ع�ى  وتحاف�ظ 
أيضاً اختيار كريم أس�اس مزّود 
بعنارص مرطب�ة يف حالة البرشة 
الجافة ملّده�ا بمزيد من الحيوية 

واالنتعاش.
-2 ع�دم اختي�ار اللون املناس�ب 

من كريم األساس:
األس�اس نقط�ة  ُيش�ّكل كري�م 
االنطالق ل�كل إطالل�ة تجميلّية، 
فه�و يخف�ي عيوب الب�رشة كما 
يعم�ل ع�ى توحيده�ا وتصحيح 
الش�وائب التي تظه�ر عليها. كل 

ذلك رشط اختيار اللون املناس�ب 
من�ه. ويتس�بب أي خط�أ يف هذا 
املجال بمفع�ول عكيّس، إذ يجعل 
الس�حنة تميل إىل اللون الربتقايل 
أو الزه�ري كما ُيظهر تجاعيدها 
ويس�اهم يف إبراز عالمات التعب 

عليها.
ُينصح باستشارة خبرية التجميل 
ل�دى اختي�ار اللون املناس�ب من 
كريم األساس، عى أن تتم تجربته 
عى عظمة الف�ك واختياره بلون 
يكون األقرب إىل اللون األس�ايس 

للبرشة.
-3 اإلفراط يف استعمال البودرة:

تتمّيز البودرة بفعالية كبرية عند 
تطبيقه�ا باعت�دال، فهي تخفي 
ملعان الب�رشة وتغّطي ش�وائبها 
كما تكسبها ملسة مخملّية. ولكن 
يخف�ي  اس�تعمالها  يف  اإلف�راط 
اإلرشاق الطبيعي للبرشة وُيضفي 

عليها مسحة من التعب.
ُينص�ح باس�تعمال الب�ودرة عى 
املنطق�ة الوس�طّية م�ن الوج�ه 
فق�ط لتجّن�ب ملعانه�ا واعتم�اد 

الب�ودرة الش�فافة الت�ي تخف�ي 
ملعان البرشة دون أن ترتك طبقة 

سميكة عليها.
-4 اإلفراط يف تطبيق البالرش:

موض�ة الخ�دود امللّون�ة بكثافة 
التي ظه�رت يف ثمانينّيات القرن 
املايض أصبحت قديمة جداً. ولذلك 
ُينص�ح باختي�ار ظ�الل الخدين 
ذات األل�وان الطبيعّية واالكتفاء 
بتطبيقها بلمس�ات خفيفة عى 
أعى الوجنتن ثم تمويهها لترتك 

ملسة من اإلرشاق عى البرشة.
 -5 س�وء اختي�ار أل�وان ظ�الل 

العينن:
يتسبب س�وء اختيار ألوان ظالل 
العين�ن يف جع�ل اإلطاللة متعبة 
وفاق�دة للحيوي�ة. أم�ا القاعدة 
التي يجب اعتمادها يف هذا املجال 
فتقوم ع�ى االبتعاد ع�ن األلوان 
الدافئ�ة مث�ل الربتق�ايل والذهبي 
يف حال�ة الب�رشات الفاتح�ة جداً 
والزيتونّية، أما البرشات الحنطّية 
فعليه�ا أن تتجنب الظالل بألوان 
الفيض، األحم�ر املائل إىل األزرق، 
والبنفس�جي. ويف حال كنِت غري 
واثقة م�ن األلوان التي تناس�بِك 
باس�تعمال  بالكتف�اء  ننصح�ِك 
الظ�الل  أو  الحيادّي�ة  الظ�الل 

الدخانّية املموّهة. 

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

إفشاء األسرار يفقد العالقة الزوجية بريقها

طرق مكافحة احلشرات املنزلية
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طرق إبعاد طفلك عن استخدام األلفاظ املسيئة

 املكوّنات
أجنحة دج�اج - 500 غرامزيت 
نبات�ي - ملعقتان كبريتان ملح 
- بحس�ب الرغبة فلفل اسود - 
ربع ملعقة صغرية ثوم مهروس 
- ملعقة كبرية س�كر أس�مر - 
ملعقتان كبريتان خردل ديجون 
- ملعقتان كبريتان كتش�اب – 

كوب خّل أبيض  .
طريقة التحضري:

بايرك�س  صيني�ة  ادهن�ي   -
بالزي�ت وصّف�ي فيه�ا أجنحة 
الدج�اج. نّكهي باملل�ح والفلفل 

االسود.
- ادخي الصينية إىل فرن محّمى 
مس�بقاً عى ح�رارة 180 درجة 
مئوي�ة لح�وايل 15 دقيقة حتى 

تتحّمر.

- لتحض�ري صلص�ة الباربكيو، 
ضعي يف قدر الكتش�اب، الثوم، 

السكر، الخردل والخل.
- نّكهي بامللح والفلفل بحس�ب 

الرغبة
الن�ار  ع�ى  املزي�ج  ضع�ي   -
باس�تمرار حت�ى تكثف  وقلّبي 

الصلصلة.
الدج�اج  أجنح�ة  أخرج�ي   -
م�ن الف�رن وادهنيه�ا بصلصة 

الباربكيو.
- أعي�دي الصينية إىل الفرن ل�5 
دقائ�ق ث�ّم قّدم�ي الطب�ق عى 

سفرتك.

أظه�رت دراس�ة واس�عة النط�اق، بش�كل ال لبس 
فيه، أن األقنعة الجراحية تقلل من انتش�ار فريوس 

كورونا بشكل كبري.
وكان�ت األقنع�ة الجراحي�ة محل ج�دل منذ ظهور 
فريوس كورونا املستجد أواخر عام 2019، فالبعض 
أك�د أنها تقي تماما فيما آخ�رون عكس ذلك، وكٌل 

اعتمد عى شواهد هنا ودالئل هناك.
وذهب فريق ثالث إىل التأكيد عى أن األقنعة الطبية 
تقلل م�ن تفيش الوباء، مش�ريين يف الوقت ذاته إىل 

صعوبة تحديد املقدار الذي تحده هذه األقنعة.
وتق�ول األس�تاذ يف جامع�ة يي�ل األمريكي�ة، وأحد 
املش�اركن يف الدراسة، جيسون أبالوك، إن الدراسة 
الجدي�دة يجب أن تنهي النقاش العلمي حول ما إذا 
كانت ه�ذه األقنعة فعالة أم ال يف مكافحة انتش�ار 

فريوس كورونا.
بنغ�ال  باحث�ون  اخت�رب  الجدي�دة،  الدراس�ة  ويف 
وأمريكي�ون فعالية القناع الجراح�ي، وذلك يف 600 
قري�ة، بم�ا مجموع�ه 342 أل�ف ش�خص بالغ، يف 
دراسة تعد األكرب عى اإلطالق بشأن القناع الطبي، 

وفق صحيفة “واشنطن بوست” األمريكية. 
-Poverty A “ونرشت الدراس�ة يف موقع منظم�ة 

tion”، وج�رت مراجعتها من طرف زمالء للباحثن 
يف مجلة “سيانس” العلمية الشهرية.

واس�تمرت الدراس�ة ب�ن نوفم�رب 2020 إىل إبريل 
2021، حيث تلقى 178 ألف شخص القناع الطبي، 
كما تلق�وا تعليمات عن أهمية ارت�داء األقنعة، ويف 
املجموعة الثانية، لم يتلق 164 ألف ش�خص القناع 

الطبي.
واس�تعان الباحث�ون بمراقبن تتبعوا، عى أس�اس 
أس�بوعي، عدد الذين ارتدوا األقنعة بش�كل صحيح 

والتزموا بإجراءات التباعد االجتماعي.
وبع�د 5 و9 أس�ابيع ع�ى التوايل، أج�رى الباحثون 
مسحا للمشاركن، بحثا عن أعراض تشبه “كوفيد-

19”، وكرروا التجربة بعد ذلك، 12-10 أسبوع.
وكان الفرق هائال بن املجموعة التي ارتدت األقنعة 
وتل�ك التي ل�م ترتديه، إذ س�اهم القن�اع الطبي يف 
توف�ري حماية من اإلصابة بالوباء بنس�بة تصل إىل 
42.3 باملئ�ة، وهي نس�بة تزيد بثالث�ة أضعاف عن 

الذين لم يضعوا القناع عى وجوههم.
وكتب الباحثون بعد خمس�ة أش�هر م�ن التجربة 
ارت�داء  ب�ه  واملقص�ود  التدخ�ل”  تأث�ري  “ت�الىش 
القن�اع بش�كل صحي�ح، مما يعن�ي أن ع�دًدا أقل 
من األش�خاص واظب�وا عى ارتداء األقنعة بش�كل 
مناس�ب، لكن ارت�داء األقنعة ظل أعى بنس�بة 10 
يف املائ�ة يف مجموع�ة التدخل مقارن�ة باملجموعة 

الضابطة.

املطبخ..

دراسات حديثة

طريقة عمل اجنحة دجاج بالفرن 

دراسة حتسم اجلدل حول فاعلية 
الكمامات يف احلماية من كورونا

يف حن يش�كل مرض السكري خطرا صحيا 
عى اإلنس�ان، فإن ضبطه والس�يطرة عليه 
قد ال يتطلب مجه�ودا كبريا بقدر ما يحتاج 

إىل املتابعة وااللتزام بتعليمات الطبيب.
ويمكن لبعض الوصفات املنزلية أن تساعد 
يف تحقي�ق الت�وازن املطلوب ب�دم املريض، 
فعى سبيل املثال، يشكل نبات الكرفس أحد 
األطعمة الفعالة يف ه�ذا الجانب، إذ يحتوي 
ع�ى األلي�اف ويحس�ن التمثي�ل الغذائ�ي 

للسكر.
كم�ا يعزز الكرفس حساس�ية مس�تقبالت 
األنسولن يف الجس�م، وإذا تمت إضافته إىل 
النظام الغذائ�ي، يمكن أن يقلل من تقلبات 
السكر يف الدم، بحسب موقع “بولد سكاي” 

الهندي املتخصص يف أنماط العيش. 
يمكن إضافة الكرفس إىل الوصفات الغذائية 
أو الحس�اء أو يمك�ن ببس�اطة مضغ�ه يف 
شكله الخام مرة كل ساعة، لكن قبل تجربة 
هذا العالج، يجب بالطبع استشارة الطبيب، 
وال ينبغي تجربته إذا كان الش�خص يعاني 

مشاكل يف الكى.
كل م�ا تحتاجه إلعداد الوصف�ة املثالية هو 
300 غ�رام م�ن الكرفس وب�ن -5 6 حبات 
ليم�ون، ويف البداي�ة يج�ب غس�ل النب�ات 
وبرشه ثم نقله إىل وعاء، وبعد ذلك يأتي دور 

قط�ع وعرص الليمون وإضافت�ه إىل الوعاء، 
ثم إغالقه جيدا.

وبع�د ذل�ك، يت�م ملء وع�اء معدن�ي حتى 
نصف�ه باملاء، ويوضع الوع�اء الذي يحتوي 
ع�ى الكرفس وعصري الليم�ون داخله ويتم 

تس�خينه حتى درج�ة الغليان، ثم يس�تمر 
التس�خن عى نار منخفضة ملدة س�اعتن، 
ويرف�ع بعي�دا ع�ن الن�ار لك�ن دون فت�ح 

الغطاء.
بع�د أن ي�ربد، يوض�ع يف الثالج�ة، ويف كل 
صب�اح، يتن�اول املري�ض ملعق�ة صغ�رية 
م�ن الس�ائل قبل نصف س�اعة ع�ى األقل 
م�ن وجبت�ه الصباحي�ة، وبفع�ل ذل�ك ملدة 
شهرين، قد تعود مس�تويات السكر يف الدم 

إىل طبيعتها.
مالحظة مهمة: رضورة استش�ارة الطبيب 
بع�ض  بتن�اول  يتعل�ق  فيم�ا  املتخص�ص 
األطعم�ة أو املكم�الت الغذائي�ة، حي�ث أن 
الدراس�ات ق�د تركز ع�ى جان�ب واحد من 
التأث�ريات أو األعراض، لذل�ك يجب االعتماد 
عى االستش�ارة الطبية املبنية عى مراجعة 
دقيقة للتحاليل املخربية الخاصة بكل حالة 
مرضي�ة يعاني منه�ا اإلنس�ان والتي يبني 
عليها الطبي�ب املتخصص الطريقة األفضل 

للعالج بعد مراجعتها.

سر االعشاب

خلطة عشبية يف كل منزل عربي ميكنها ضبط سكر الدم

عندما يكرب األطفال، يتعرّضون لس�ماع األلفاظ النابية والش�تائم، مهما 
بالغِت يف حمايتهم، فاملجتمع مفتوح، ووس�ائل التواصل، واإلنرتنت جعل 
كل يشء متاحاً، لذلك فالتعامل الصحيح هو الحديث مع الطفل بشفافية، 

حول ما يمكن أن ُيقال، وما ال يصح قوله.
ولكن الشتائم كأي يشء ممنوع، تمّثل عامل إغراء لألطفال، فهم يشعرون 
بوق�ع هذه الكلمات القوي عى اآلخرين، لذلك يغريهم اس�تخدامها، وهنا 
تأت�ي أهمي�ة الحديث مع الطف�ل بهذا الش�أن، وإليِك ط�رق التحدث مع 
الطفل عن اس�تخدام األلفاظ املس�يئة، لضمان حمايته من التلفظ بمثل 

هذه الكلمات البذيئة..
-1 تحّدثي معه عن الزمان واملكان

يج�ب أن يدرك الطفل أن ل�كل مكان، ولكل وقت حدي�ث يصلح له، وآخر 
ال يصل�ح، فأس�لوب الحدي�ث داخل املن�زل، يختلف عن الحدي�ث يف منزل 
صديقه، وأيضاً يختلف عن الحديث عند زيارة أرسة صديقة، ويختلف كلياً 

عن الحديث يف الفصل الدرايس أو غرفة املدير.
يجب أن يفّرق طفلك بن أس�اليب الحديث املختلفة، الرس�مي منها وغري 

الرسمي، هذا يساعده عى التحّكم أثناء انتقاء ألفاظه.
-2 وّسعي مفرداته اللغوية

ق�د تحمل كلمة واح�د بذيئة معنى لجملة طويلة ترشح مش�اعر الطفل، 
لكن ال يجب االستس�الم لهذه الفكرة، عليِك توسيع مفردات الطفل، حتى 
يتمك�ن من صياغة الحدي�ث بطريقة مهذبة، وترشح مش�اعره يف نفس 

الوقت، هذا ما ُيسّمى “لباقة”.
-3 علّمي طفلك أن الكلمات تؤذي

تمام�اً كما ُيعلّ�م أن رضب أحدهم هو أمر مؤٍذ، يج�ب أن يدرك الطفل أن 
الكلمات السيئة أيضاً تؤذي، وبشّدة.

تحّدث�ي مع الطفل عن ش�عور اآلخر عندما يس�مع لفظاً ي�يسء إليه، أو 
يحم�ل نزعة عنرصية، اجعليه يفكر ماذا لو كان هو مكان الطرف اآلخر، 

هذا مؤلم بشّدة؟ حسناً ال يصح فعله مع اآلخرين.
-4 اللغة تنعكس عى مظهرك

ق�د يش�عر الطفل بالحرج ألن أصدقاءه يس�خرون منه لعدم اس�تخدامه 
ألفاظاً س�يئة، خاص�ة يف مرحلة املراهقة، حيث يرى األوالد أن اس�تخدام 

الكلمات النابية هو نوع من النضج.
تحّدث�ي مع طفلك أن هذا ليس نضجاً، وإنما ينعكس عى مظهره، ورؤية 
اآلخرين لش�خصيته، وأن التلفظ بألف�اظ نابية، يظهره غري ناضج، وغري 
أني�ق باملرة، فالطفل يضع يف اعتبار رؤية اآلخرين له، وبالتايل فس�يحاول 

تجّنب ما ييسء إىل مظهره أو انطباع اآلخرين عنه.
-5 الحد من مصادر التعرّض لأللفاظ السيئة

لن تمنعي األلفاظ الس�يئة من الوصول إىل مسامع طفلك، لكن عى األقل، 
يمكن الحد منها عرب بعض الرقابة عى برامج التليفزيون التي يش�اهدها 

الطفل، واملواقع التي يدخل عليها عرب اإلنرتنت.

تدبري منزلي

No:  7557  Sun   5  Sep  2021العدد:  7557  االحد   5    ايلول  2021



رضب للش�خص الذي يعرض نفس�ه إلنتقاد 
الناس وتقّوالتهم ، فال يبعد عن نفسه الظنون 

، وال يجّب عنها الشبهات 
أصله: 

أن صديقني خرجا ذات يوم يتنزّهان ماشيني ، 
فرأيا أمامهما رجال يس�ر وله علبة عريضة ) 
قف�ا الرقبة ( . فقال أحد الصديقني لصديقه : 
)) شنو رأيك؟ .. هذا مايستاهل فد سطرة عىل 
هالعلب�ات ؟ ((. فقال صديقه : )) اس�كت .. 
اليسمعك ويسوي لنا مشكلة ((. فقال األول : 
)) طيب إنطيني دينار وآني أرضبه سطرة ((. 
فده�ش صاحبه لقوله ، ولكنه ملا رأى الجد يف 
كالم صاحبه أعطاه دينارا. فأخذ األول الدينار 
ووضع�ه يف جيب�ه ، ثم توّج�ه ب�ه إىل الرجل، 
ورضبه س�طرة قوية عىل علباته، وصاح به : 
)) ولك أبو جاس�م إنت وين ؟ صار يل س�اعة 
أدّور علي�ك (( . فالتف�ت الرج�ل إليه مغضبا 
، فق�ال األول : )) العف�و أخ�ي. تره حس�بايل 
صديقي أبو جاس�م و آني غلطان (( فقال له 

الرجل : )) دير بالك التشتبه مرة ثانية (( 
وعاد الصدي�ق إىل صديقه ، فس�أله صديقه : 

)) إش�لون خلّص�ت مّنه؟ (( فق�ال األول : )) 
إنت شعليك! جيب دينار ثاني وأرضبه سطرة 
ثاني�ة (( فتعّج�ب صاحب�ه من ذل�ك ، ولكنه 
أخرج دينار آخر م�ن جيبه فأعطاه لصديقه. 
فأخذه وس�ار إىل الرجل ورضبه س�طرة قوية 
وق�ال : )) ولك أبو جاس�م هاي وين إنت؟ مو 
هّسه اشتبهنا بلرّجال ورضبنا سطرة بالغلط 
من وراك (( فالتفت الرجل إليه مغضبا ، وقال 

له : )) هاي شنو ولك (( فقال : )) العفو أخي 
اش�تبهت مرة ثانية وحس�بايل أبو جاس�م (( 
. فق�ال الرج�ل : )) آني ابتليت بأبو جاس�م ! 
عىل كل حال دير بالك، مرة ثانية ما أس�امحك 

وتصر مو زينة تره ((!!
ثم رجع األول إىل صاحبه ، فس�أله : )) هاملرة 
اشلون خلّصت منه ؟ (( . فقال : )) إنت شعليك 
؟ جيب دين�ار ثالث وأرضبه س�طرة ثالثة (( 
ف�ازداد عجب صاحبه من ذل�ك القول ، ولكنه 
أعط�اه دينارا ثالثا . فأخذه األول ثم انطلق إىل 
الرج�ل ، ورضبه س�طرة قوي�ة ، ولكن بدون 
أن يتكلّ�م هذه امل�رة . فالتفت الرج�ل ، وأخذ 
بتالبيبه ، وقال له : )) هاملرة ش�نو عذرك ؟ (( 
فقال األول : )) ش�وف دا أگول لك يف الحقيقة 
كل ع�ذر ماكو ، بس إنت } م�ادام عندك هيچ 
علب�ات .. تظ�ل ت�اكل س�طرات{ ل�و رگبت�ك 
تنگطع! لو آني أنِقتل! فلوس هذا تخلّص!! ((. 
فضح�ك من قوله ، بالرغم من غضبه وتألّمه، 
وسأله عن مغزى قوله ، فأصدقه الخرب . فزال 
غض�ب الرج�ل ، وعفا عن ذنب�ه ، وصفح عن 

إساءته وذهب ذلك القول مثال. 

 يمكن ه�ذا االختبار أن يكش�ف 
التغير ال�روري ال�ذي يحتاج 
كل م�ن يخوض�ه إىل إدخاله عىل 
حياته. يكفي ملعرفة ذلك اختيار 
أح�د ه�ذه الرم�وز الت�ي ترتبط 

بإحدى اللغات القديمة.
الرمز 1

يعن�ي اختيارك له�ذا الرم�ز أّنك 
تسرين مبارشة يف اتجاه أهدافك 
وال تضيع�ني الوق�ت أب�داً. لكّنك 
اآلن تعيش�ني مرحلة من الركود. 
التح�رك وإدخ�ال  وله�ذا علي�ك 
بعض التغير عىل روتينك حياتك 
اليوم�ي عىل مس�توى صحتك أو 
عمل�ك. إذاً فك�ري يف تغير نمط 

غذائك وماريس التمارين.
الرمز 2

بالعالق�ات  الرم�ز  ه�ذا  يرتب�ط 
األرسي�ة. وه�و ي�دّل ع�ىل أن�ك 
تعيش�ني تحوالت عائلي�ة مهمة 
يف ه�ذه املرحلة. ولكي تعود عليك 
ه�ذه التحوالت بنتيج�ة إيجابية، 
م�ن امله�م أن تن�ي الخالف�ات 
املاضي�ة. كذلك األفضل أن تعيدي 

بناء العالقات مع مقربني ابتعدت 
عنهم مؤخراً. فه�ذا يفتح أمامك 
الباب نحو تجارب جديدة مثمرة.

الرمز 3
هو رم�ز النج�اح. ف�إذا اخرتته 
يعني ه�ذا أّنك مفعم�ة بالطاقة 
مظه�رك  أن  إال  اإليجابي�ة. 
الخارج�ي ال يدف�ع اآلخري�ن إىل 
علي�ك  وله�ذا  بقدرات�ك.  الثق�ة 

االنتباه إىل األم�ر واالهتمام ببناء 
وأن  لنفس�ك  مختلف�ة  ص�ورة 

تعييش حالة انسجام معها.
الرمز 4

يمث�ل هذا الرم�ز الت�وازن. وهو 
إىل  تس�عي  أن  علي�ك  أّن  يعن�ي 
تحقيق التوازن بني حياتك املهنية 
إحداهما  العائلية. فطغيان  وتلك 
ع�ىل األخرى ق�د يس�بب حدوث 

رشي�ك  وب�ني  بين�ك  الخالف�ات 
حيات�ك. ولهذا ح�ددي برنامجك 
اليوم�ي بانتب�اه وخطط�ي لكل 

مشاريعك مسبقاً.
الرمز 5

رضورة  إىل  الرم�ز  ه�ذا  يش�ر 
بالطاق�ة  التأث�ر  ع�ن  االبتع�اد 
السلبية. وهذا ما عليك أن تفعليه. 
األصدق�اء  م�ن  الكث�ر  فلدي�ك 
الجيدي�ن وال�ذي يس�اعدونك يف 
األوق�ات الصعب�ة. ورغ�م ه�ذا 
األفضل أن تح�اويل االعتماد عىل 
نفس�ك يف بعض األحيان ألنك قد 

تحتاجني إىل ذلك.
الرمز 6

حان وقت السفر. فأنت تحتاجني 
يف هذه املرحلة إىل أن تتنفي هواء 
مختلفاً وأن تري مشاهد مغايرة 
لتلك الت�ي تش�اهدينها يف حياتك 
االس�تعداد  علي�ك  إذاً  اليومي�ة. 
للقي�ام بمغام�رات غ�ر مألوفة 
لكي تتخل�ي من التوت�ر. وبعد 
ذلك س�يكون الوقت مناس�باً ألن 

تضعي خططاً ملشاريعك املقبلة.

* ه�ل تعلم أن الذب�اب أعمى 
اليرى ولكن يعتمد عىل حاسة 
الش�م القوية اللت�ي قد تكون 
أق�وى من حاس�ة الش�م لدى 

االنسان ..
* ه�ل تعل�م أيض�ا أن الذباب 
له القدرة عىل الطران بش�كل 
مس�تمر دون انقطاع ملدة 10 

ساعات .

* هل تعلم أن النحلة التتنفس 
ولكن يحوي بطنها عىل فتحة 
دخ�ول  يف  تس�اعد  صغ�رة 
وخ�روج الهواء من جس�مها 
وتلك الفتح الصغرة أش�به يف 

عملها عمل الرئة ..
* ه�ل تعل�م أن ملك�ة النحل 
تقت�ل الذك�ر بع�د ان يلقحها 
تقت�ل  البي�ض  وض�ع  وبع�د 

نفسها ففي هذا البيض تقبع 
ملكة جديدة ..

* ه�ل تعل�م أن دودة االرض 
تس�تطيع أن تحف�ر يف االرض 
اىل عم�ق 60 كيلو باس�تخدام 

أسنانها فقط !! 
الفراش�ة  أن  تعل�م  ه�ل   *
تس�تخدم جناحه�ا كوس�يلة 
للغذاء ,, فه�ذا الجناح يحتوي 

تتحل�ل  غذائي�ة  م�واد  ع�ىل 
فص�ل  يف  الش�مس  بأش�عة 
الربي�ع والصي�ف لذل�ك تب�دأ 
الفراش�ات باملوت م�ع نهاية 

فصل الخريف .
مجم�وع  أن  تعل�م  ه�ل   *
العنكب�وت طيل�ة  ماينس�جه 
حيات�ه يس�اوى قط�ر االرض 

كامال.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

طبيب يف مستشفى العزل يداعب ابنه 

أبـــــــراج

مهني�اً: ترتف�ع املعنوي�ات والثق�ة بالنف�س بش�كل 
كبر، فتبحث ش�ؤوناً مهنية وتس�اعدك أعصابك املتينة 

واندفاعك عىل املغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد 
عاطفياً: ي�وم ييضء حياتك ويجعلك تق�رتب أكثر ممن تحب، 

وخصوصاً بعدما وجدته إىل جانبك يف أوقات محنتك 
صحياً: ابتعد عن األجواء الس�لبية وغر الصحية، واستعد قوتك 

املعنوية ثم عد إىل حياتك اليومية املعتادة

مهني�اً: ال تخ�ف من التغي�ر واملجازف�ة، برهن عن 
ثق�ة بالنفس وال ترتدد، يحمل إليك هذا اليوم ارتياحاً 

ويجعلك تنظر إىل الحياة بتفاؤل 
عاطفياً: تبدأ صفحة جدي�دة أوعالقة عاطفية جديدة، إنه 

يوم رائع تتلقى خالله جواباً ساراً يريحك ويعيد األمل إليك 
صحياً: بس�بب بعض املش�اكل التي قد تطرأ عليك، أنت معرض 
لتوت�ر يف األعص�اب يجعل�ك تش�عر ببع�ض التع�ب الفك�ري 

والجسدي

مهنياً: ال تعلق آماالً عىل نتائج أي جهد أوعمل، بل قد ال 
يقدر أحد جهدك، أنت لست عىل الساحة وحدك، ال تنس 

هذا، وبالتأكيد ال تستفز أحداً كي ال تعاقب 
عاطفي�اً: تفاجئك ترصفات الرشيك وال تفهم�ه جيداً، غر أن 
املراقب�ني من الخ�ارج واثقون أن للس�بب عالقة بك كونك مش�تت 
الذه�ن وتفتق�د الرتكيز الكايف صحي�اً: تتغلب عىل جميع املش�اكل 
الصحية، وتزداد نش�اطاً وتمارس رياضت�ك املفضلة، وتأخذ األمور 

بخفة ومرح حتى تبقى دائماً متفائالً

مهني�اً: يكون الجو ضاغطاً بس�بب كث�رة الواجبات 
واألعب�اء، فتش�عر بالقل�ق، خف�ف عنك املس�ؤوليات 
واح�ذر س�وء التفاه�م وتوتر مزاجك بس�بب ح�ادث أو 
خ�الف  عاطفياً: العالقة مع الرشي�ك مرضية للطرفني، عىل 
الرغ�م من ميلك إىل وضع الكرة يف ملعب�ه، لدفعه إىل اتخاذ بعض 
املب�ادرات بالنياب�ة عنك  صحي�اً: أنت بحاجة الي�وم أكثر من أي 
وقت م�ى إىل الراحة للتخلص من الضغ�وط التي تكاثرة عليك 

يف اآلونة األخرة

مهني�اً: تعم�ل ف�وراً عىل إزال�ة العراقي�ل وتصحيح 
األخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحرتام وتتلقى 

اتصاالت متعددة لدعمك والوقوف إىل جانبك 
عاطفياً: اترك أفكارك لنفس�ك وال تع�رّب عنها أمام الرشيك 
منتقداً أو محاس�باً، فعالقتك به تم�ر بفرتات اضطراب وصعود 

ونزول 
صحي�اً: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك 

وخطأ كبر بحق نفسك

مهني�اً: تواجه عرقل�ة ومعارضة، ال تل�ق اللوم عىل 
زمالئك وال تترسع يف االنفعال، تجاوب مع املستجدات 

واهتم بشؤونك 
عاطفياً: ال ترتدد كثرًا وبادر بإقامة عالقة جدية، فالحياة 
ال تق�ف ع�ىل أش�خاص، ل�ذا ح�اول أن تس�مح ملن ه�م أصلح 
فق�ط بالوجود يف حياتك صحياً: تعان�ي من بعض االضطرابات 
الصحي�ة بس�بب تقلبات الج�و ونقص مناعت�ك، فاحرص عىل 

تناول األطعمة التي تقوي من مناعتك أكثر

مهنياً: إنه يوم قليل املنفعة والجدوى، وال تنتظر أن 
تسمع خالله جواباً حاسماً، خصصه للقيام بأبحاث 

ودراسات واالعتناء بنفسك وأمورك الشخصية 
عاطفي�اً: اح�ذر الخالف�ات العاطفي�ة، ق�د تك�ون متأثراً 
باالنتقال إىل مكان جديد، األحداث ال تساعدك عىل اتخاذ القرار،  

وقد تضطر إىل االنسحاب  أو الخضوع  لقرار الرشيك 
صحي�اً: اعم�ل بروية وه�دوء، وترصف بوعي وحكم�ة تجد أن 

أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح

مهني�اً: األمور التي كنت تري�د تحقيقها خالل األيام 
املاضي�ة تتحقق فجأة هذا اليوم، إنه يوم اإلنفراجات 

وغياب الهموم 
عاطفياً: بعد أش�هر من االنتظار والرتقب، عليك أن تحس�م 

موقفك املرتّدد يف الشأن العاطفي، ألن ذلك يكون يف مصلحتك 
صحياً: كن صبوراً جداً يف التعامل مع اآلخرين، فعصبيتك الزائدة 

تضعك يف مواجهة غر مجدية مع الزمالء

مهنياً: قد يكون توقي�ع العقود هوالعنوان األبرز، فكل 
ما تتفق عليه اليوم يبدو ناجحاً ومثمراً، ويكون الحدس 
دليل�ك الثم�ني الذي يمك�ن أن تت�كل عليه وتلج�أ إليه عند 
الحرة عاطفياً: إس�أل قلبك يعطك الجواب، إنه الوقت األفضل 
لك�ي توظف كل طاقاتك باتجاه تنفيذ األهداف العاطفية، يبدو هذا 
اليوم مش�وقاً جداً صحياً: امنح نفسك عطلة تبتعد خاللها عن كل 
ما يشغل بالك، والجأ إىل القيام بنشاط ريايض معتدل يساعدك عىل 

إبقاء توازنك الصحي والنفي

مهنياً: يزول التوتر ويبدو التناغم س�يد املوقف، لذلك 
وظ�ف كل طاقاتك لتعزي�ز أوضاعك املهني�ة، فقد ال 

تحصل عىل فرصة أخرى كهذه 
عاطفي�اً: رتب األمور وس�وّها بالتي هي احس�ن، رّفه عن 
نفسك وال تبق وحيداً، اطلب االستشارة والنصيحة من الرشيك 

صحياً: يستحس�ن مراجعة الطبيب عند اللزوم، وال داعي للقلق 
والخوف، لكن ال تهمل نفسك أكثر من الالزم، فهذا له انعكاسات 

سلبية عديدة

مهني�اً: ترّصفك ال�ذي كان ينال تقدي�راً واضحاً منذ 
مطلع الس�نة يبدو يف نظر املس�ؤولني اليوم طائش�ًا 

وغر مسؤول، كن حذراً وال تثق بأي شخص 
عاطفي�اً: تلم�س دعماً واضح�اً من قبل الرشي�ك، وترغب 
يف تقدي�م خدمات�ك وتن�وب بم�لء إرادت�ك عمن تح�ب لتحّمل 
مس�ؤوليات كب�رة وصعب�ة  صحياً: كل م�ا أنت بحاج�ة إليه 
هو الهروب أو تمضية عطلة األس�بوع بم�كان بعيد عن التوتر 

والتشنج جراء األعمال والواجبات اليومية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يبتس�م لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتالقي 
الدعم م�ن ِقَبل رشيك مهن�ي، وتتلقى أخباراً  جيدة  أو 

تعرف حظاً سعيداً يف  مجالك 
عاطفي�اً: تتذكر أن للعائلة حقاً عليك ومكانة مهمة يف حياتك 
فتبادر إىل االتصال بهم وإظهار األسف بعد اعرتافك أخراً بأخطائك 
تجاههم صحي�اً: ال تتناول املرشوبات الغازية أو مرشوبات الطاقة 
وأنت تقوم بممارس�ة التمارين الرياضية، وحافظ عىل نس�بة املاء 

لديك برشب املاء فقط

كلمات متقاطعة

1666 - خم�ود حري�ق لن�دن 
الكب�ر الذي دمر م�ا يربو عىل 

10 آالف بناية.
1725 - املل�ك لويس الخامس 
عرش ملك فرنس�ا يت�زوج من 
مل�ك  ابن�ه  ليزينس�كا  ماري�ا 

بولندا.
وفرنس�ا  إنجل�رتا   -  1860
وروس�يا  وبروس�يا  والنمس�ا 

يتفقون عىل استقالل سوريا.
1909 - املستكش�ف األمريكي 

روبرت بري يص�ل إىل القطب 
الشمايل.

يقي�ل  ف�ؤاد  املل�ك   -  1925
عب�د العزيز فهمي م�ن وزارة 
الحقاني�ة بس�بب كت�اب عيل 

عبدالرازق.
1939 - الواليات املتحدة تعلن 
العاملي�ة  الح�رب  يف  حياده�ا 

الثانية.
1944 - ق�وات الحلف�اء تحرر 

العاصمة البلجيكية بروكسل.

م�ن  فلس�طينيون   -  1972
منظمة أيلول األسود يهاجمون 
اإلرسائيلي�ة  البعث�ة  مق�ر 
األلع�اب  دورة  يف  املش�اركة 
ميون�خ  يف  املقام�ة  األوملبي�ة 
ويقتلون 11 رياضيا إرسائيليا 
وهو م�ا ع�رف باس�م عملية 

ميونخ.
مؤتم�ر  افتت�اح   -  1973
حرك�ة عدم االنحي�از الرابع يف 

الجزائر.

املس�بار  إط�الق   -  1977
الفضائي فوياجر 1.

1978 - ب�دأ »مباحثات كامب 
ديفي�د« والتي اس�تمرت حتى 
الس�ابع عرش من ذات الش�هر 
وأس�فرت عن توقي�ع وثيقتني 

بني مرص وإرسائيل.
1979 - عق�د لق�اء قم�ة بني 
الرئي�س امل�رصي محم�د أنور 
السادات ورئيس وزراء إرسائيل 

مناحم بيجن يف القاهرة.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
وميي���������ل الكل��ب  يض��وج  م��ا  من��ك 
وميي����������ل النظ��ر  يزي��غ  م��ا  وعن��ك 
مي��������ل وي  مت��ر   مس��افه  اكطعل��ك 
بي����������ه ش��لون  واك��ول  اتع��ب  وال 
- - - -
وردالك ارجعل����������ك  م��اراح  بع��د 
دالك وره  اذبن�������ه  التظ��ن  ودل��وي 
وردل��ك عم��ري  م��ن  س��نتني  فرش��ت 
واالذي���������ة من��ك  اش��واك  اجلنيت��ه 
- - - -

مايع��ان��ي  ش��خصك  وبش��وك  ذب��ت 
مايع�������ان��ي  من��ك  القل��ب  ويعان��ي 
عين��ي  م��اي  س��كيتك  تعط��ش  ل��ون 
هدي���������ة  لقدمه��ه  روح��ي  وال��ك 
- - - - -

رده  بالطي����ب  البادل��ك  ش��خص 
رده  بغ���ي��ر  وت��روح  جتف��ي  م��و 
رده  للب������اب  ورك��ض  ش��افاني 
علي�����ه  باب��ه  رد  الطي��ب  ج��زات 

قصة مثل 

اختبارات شخصية

هل تعلم

مادام عندك هيچ علبات .. تظل تاكل سطرات

اخرت رمزاً واكتشف التغيري الذي حتتاج إليه يف حياتك

)الذباب أعمى والنحلة التتنفس( اغرب ما تتميز به احلشرات 

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

الزوراء / دبي / ظافر جلود:
 تشارك الفنانة العراقية، آالء شاكر، الفنان 
الفيلم  بطولة  الحربي،  طارق  السعودي 
اإلماراتي السعودي الكوميدي »بكل رسور« 
إخراج الفنان اإلماراتي رائد التميمي، والذي 
من املؤمل أن يعرض يف دور العرض يف بداية 
العمل  أحداث  تجسد  حيث  املقبل،  العام 
العربي،  املجتمع  منها  يعاني  مشكلة كبرية 
واملتمثلة يف اعتماد الكثريين عىل السوشيال 

ميديا كمصدر لألخبار املوثوقة.
كما يشهد الفيلم، الذي أنتجه رشكة األشمل 
لإلنتاج والتوزيع الفني، مشاركة كوكبة من 
النجوم اإلماراتيني والسعوديني، وهم كل من 
محمد  عبدالرحمن،  بريفان  ريما،  الفنانني 
شامان، بندر خضري، عمران العمران، عبدالله 
املتعب، ونور حسني، ومن  قحطاني، فوزي 
الجنيبي  عبدالله  واملخرج  الفنان  اإلمارات 

والفنانة العراقية آالء شاكر.
»بكل  مشاهد  تصوير  عملية  حالياً  وتجري 
االنتهاء  يتوقع  فيما  أبوظبي،  يف  رسور« 
األسابيع  خالل  بالكامل  الفيلم  تصوير  من 

املقبلة.
الخفيف«  »الكوميدي  الفيلم  أحداث  وتدور 
حول معاناة فئة معينة من املجتمع العربي، 
واسع  بشكل  وانترشت  مؤخراً،  ظهرت 
أشخاصاً  الرشيحة  تلك  تضم  فيما  للغاية، 
يعتقدون أن أّي مهنة أصبحت بمتناول اليد 
حيث  االجتماعي،  التواصل  منصات  عرب 
يحكي الفيلم قصة شاب قروي يدعى رسور، 
انتقل للعمل يف املدينة، ودخل يف دوامة الحياة 
بسبب تغري كل يشء حوله، فيترصف الشاب 
ترصفاته  فتغدو  خبث،  دون  سجيته  عىل 
بكل  األرسة  فتتقبله  النية،  وحسنة  مربرة 

رسور.

تعلم  بإمكانها  أن  الرشيحة  تلك  وتتصور   
»اليوتيوب«  طريق  عن  يشء  كل  مهارات 
شبكة  عىل  املنترشة  الفيديو  ومقاطع 

عىل  وتطبيقها  املعلومات  ونقل  اإلنرتنت 
أرض الواقع دون أي معلم.

الفيلم شخصية شاب سعودي  ويؤدي بطل 

يدعى »رسور«، يدخل املدينة ويرى تناقضات 
تعلمه  ما  تطبيق  فيحاول  حوله،  من  كثرية 
فيجد  الواقع،  أرض  عىل  »اليوتيوب«  من 

نفسه متورطاً باألمر.
إن  التميمي:  رائد  العمل،  مخرج  وقال 
الفيلم  يف  املمثلني  من  الفني  الكادر  اختيار 
كل  ليناسب  بل  »عبثية«  بصورة  يأِت  لم 
األساسية  الشخصيات  من  شخصية  فنان 
يف الفيلم. مشرياً إىل: أن صناع العمل نظموا 
تصوير  يف  البدء  قبل  عامة  تعارف  جلسة 
تام  استعداد  عىل  الفنانون  ليكون  الفيلم 
عىل  تساعد  أفكار  ولطرح  الفني،  للعمل 

تطوير الفيلم.
مشاركتي  إن  شاكر:  آالء  الفنانة  وقالت 
اختيارات  بعد  جاءت  الفيلم  هذا  ببطولة 
عديدة من املنتج واملخرج، كما أنها فرصة 
األعمال  يف  العراقي  الفنان  حضور  لتأكيد 

عموما،  والعربية  الخليجية  السينمائية 
إنتاج  يف  الرائدة  املنصات  تصنف  حيث 
تحديداً،  والسعودية  الخليجية  األفالم 
رشيحة  تستقطب  التسهيالت  أن  كما 
السعوديني  والفنانني  املخرجني  واسعة من 

والخليجيني. 
وتضيف آالء: »أن فكرة العمل وطريقة طرحه 
الفنانني  أداء  أن  كما  للغاية،  كانتا مميزتني 
كان دون تكلف أو تصنع... أحاول يف عميل 
أن أعمل بعيداً عن املألوف، حتى فيما يتعلق 
بالكوميديا. مشرية إىل: أن الكثري من املمثلني 
الحظ أن النص قائم عىل فكرة معينة قدمها 
الكاتب، ولكنه يف موقع التصوير تعامل مع 
موقع  يف  وجدت  أخرى  وتفاصيل  مفردات 
األمر  الصدفة،  لو عن طريق  التصوير حتى 
الذي يمنح انطباعاً للممثل بأنه ليس دخيالً 

عىل املوقع الذي تجري فيه أحداث الفيلم.«

املاضية، وهو  األيام  انترش خرب غريب خالل 
توقيع  الثانية  إليزابيث  بريطانيا  ملكة  طلب 
لم  طلب  وهو  رونالدو،  كريستيانو  النجم 

يسبقها به أي ملك يف بريطانيا.
إنوفايشن  »سبورتس  موقع  وذكر 
سوسايتي«: إن امللكة إليزابيث طلبت قميص 
من  عليه  موقًعا  الجديد  يونايتد  مانشرت 
النجم رونالدو، باإلضافة إىل 80 قميًصا آخر 

تقدمهم للحاشية.
وذكرت صحيفة »إكسربيس« الخرب الغريب، 
وكان نادي مانشسرت يونايتد أتم التعاقد مع 
النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو، قبل أيام.
ولكن بعد 24 ساعة من نرش الخرب عىل موقع 
ُحذفت  سوسايتي«،  إنوفايشن  »سبورتس 
مما  امللكة،  طلب  خرب  تكشف  التي  التغريدة 
جعل الجمهور يتأكد أن هذا الخرب مفربًكا وال 

أساس له من الصحة.

حقيقة طلب امللكة إليزابيث توقيع 
كريستيانو رونالدو

فيسبوك يضيف ألعابا للتنبؤ تشبه 
األلعاب الخيالية

يضيف فيسبوك ألعاًبا للتنبؤ تشبه األلعاب الرياضية الخيالية والتي ستتيح 
للمستخدمني تخمني ما سيحدث يف األلعاب الرياضية والربامج التلفزيونية 
 ،Facebook Fantasy Games وثقاف�ة البوب، األلع�اب الجدي�دة املس�ماة
يت�م طرحه�ا أوالً عىل تطبيقات iOS و Android للمس�تخدمني يف الواليات 
 Pick وأول لعبة متاحة هي.The verege املتحدة وكندا وفقا ملا نقله موقع

Play Sports & ، وه�ي لعبة تنبؤ رياضي�ة يومية صنعتها بالرشاكة مع 
Whistle Sports، )كان متاًحا بالفعل يف تطبيق iOS بالنسبة يل، لذا فقد 

يكون متاًحا لك أيًضا.(يف “األش�هر املقبلة” يخطط Facebook إلطالق 
rSu The Bachelorette و   ألع�اب إضافية للربامج التلفزيونية مث�ل
vivor، والبط�والت الرياضية مث�ل Major League Baseball، وواحد 
مصنوع من BuzzFeed. ستحتوي األلعاب عىل لوحات صدارة عامة، 
ولكن يمكنك أيًضا إنش�اء اتحادات�ك الخاصة أو العامة إذا كنت تريد 
التنافس مع مجموعات أصغر أو مجرد التحدث عن املهمالت.ال يبدو 
أن األلع�اب تحت�وي عىل مي�زات تتيح لك وضع أم�وال حقيقية عىل 
املحك، ومع ذلك، إذا كنت ترغب يف الدخول يف رهانات، فسيتعني عليك 
التعامل مع هذه املعامالت بنفس�ك، ال يبدو أيًضا أن Facebook يقدم 

دوريات رياضية خيالية تقليدية يف الوقت الحايل.

 يف خط�وة قد تش�كل نقلة نوعية 
يف مس�ارها، ب�دأت منص�ة تويرت 
بطرح ميزة “املتابعني املتميزين” 
Super Follows، وهي خيار جديد 
يتيح للمستخدمني تحصيل رسوم 
عىل املحتوى الخاص باملش�رتكني 

فقط.
ويمك�ن لصن�اع املحت�وى ن�رش 
إىل  تص�ل  أن  ع�ىل  تغريداته�م 
املتابع�ني املتميزين فقط. وتظهر 
التغري�دات يف الج�داول الزمني�ة 

لهؤالء املشرتكني فقط.
كم�ا تتاح امليزة، الت�ي تم اإلعالن 
عنه�ا يف ش�هر ش�باط / فرباي�ر 
املايض، حالي�ًا عرب تطبيق املنصة 
لنظ�ام iOS فق�ط. وتقترص عىل 
مجموعة اختبار من األش�خاص 
يف الواليات املتح�دة الذين تقدموا 

لتجربتها.
يف موازاة ذلك، يتم تمييز املشرتكني 
rSuper Follo  املدفوعني بشارة
er خاص�ة تميزهم ع�ن املتابعني 

غري املدفوعني.

إىل ذل�ك، تخط�ط املنص�ة لطرح 
امليزة عرب iOS يف املزيد من البلدان 
يف األس�ابيع املقبل�ة، وقالت إنها 
تكون متاحة عرب أندرويد والويب 

قريباً.
rSuper Fo  ويمكن ملس�تخدمي
lows تحصيل 2.99 دوالر أو 4.99 
دوالرات أو 9.99 دوالرات شهرياً، 
مع معالج�ة املدفوعات من خالل 

 .Stripe
يمك�ن  أن�ه  املنص�ة  وأوضح�ت 
للمس�تخدمني كس�ب ما يصل إىل 
%97 م�ن إيرادات االش�رتاك بعد 
خصم رس�وم الط�رف الخارجي، 
حت�ى يصل�وا إىل حد أرب�اح مدى 
الحي�اة يبل�غ 50 أل�ف دوالر عرب 
جمي�ع منتج�ات توي�رت لتحقيق 

الدخل.
وبع�د الوصول إىل هذا الحد، قالت 
املنص�ة إن املس�تخدمني يمكنهم 
كس�ب م�ا يص�ل إىل 80 % م�ن 
اإليرادات بعد خصم رسوم الطرف 

الخارجي.

 رحبت وكالة الفضاء األمريكية “ناسا” بالطالب 
واملعلمني العائدين إىل الفصول الدراسية سواء 
بشكل شخيص أو عرب اإلنرتنت، ودعت الجيل 
القادم من املستكش�فني أو من تسميهم ب� 
“جي�ل أرتمي�س” ملعرفة املزي�د عن املهمة 
التي س�تمهد الطري�ق لهب�وط أول امرأة 
وأول رج�ل ممن وصفتهم ب�� “أصحاب 

البرشة امللونة” عىل سطح القمر.
موقعه�ا  ع�ىل  “ناس�ا”  وأش�ارت 
اإللكرتون�ي، إىل أن برنامج “أرتميس” 
التابع لوكالة “ناسا” سيصل إىل آفاق 
جدي�دة ه�ذا الع�ام م�ع مهمته غري 
املأهول�ة، وهو أول إط�الق متكامل 
لصاروخ ضخم وف�ق نظام اإلطالق 
إلرس�ال  إس”  إل  “إس  الفضائ�ي 
مركب�ة “أوري�ون” الفضائي�ة حول 

م�دار القم�ر والع�ودة إىل األرض قبل 
الرحالت املس�تقبلية م�ع رواد الفضاء.

ووفقا له�ا، يدعم برنامج “تي�م إنغاجينغ” 
للمتاحف واملؤسس�ات غري الرسمية التابعة لوكالة 

“ناس�ا” العدي�د من مؤسس�ات التعليم غري الرس�مي، من 
خالل محتوى “أرتميس” الستكش�اف القمر لتعزيز قدرات 
والهندس�ة  والتكنولوجي�ا  الطبيعي�ة  العل�وم  اس�تيعاب 
والرياضيات املشار لها باختصاصات “ستيم”، واملساعدة 
يف إله�ام الجي�ل الق�ادم م�ن املستكش�فني، بم�ا يف ذلك 
املجتمعات التي لم يتم تمثيلها بشكل منصف تاريخًيا يف 

اختصاصات ال�”ستيم”.

تويتر تطرح خاصية تدر أرباحا 
على “المتابعين المتميزين”

“ناسا” ترسل رواد فضاء 
بميزات جديدة

آالء شاكر: مشاركيت ببطولة هذا الفيلم جاءت لتأكيد حضور الفنان العراقي يف األعمال اخلليجية والعربية 

الصدفة لها دور رئييس يف حياتها منذ بدايتها... 
الفنية  مسريتها  عن  صربي  هند  تحدثت  هكذا 
السرية  من  الجديد  املوسم  حلقات  أوىل  ضمن 

لوفاء الكيالني.
واعرتفت هند صربي بأنها كانت تشعر بالوحدة 
من  العديد  لديها  أن  رغم  كثرياً  طفولتها  أثناء 
أصدقاء  لذاتها  تخلق  كانت  ولكنها  األصدقاء، 
عرشة،  الحادية  سن  يف  تركوها  أيضاً  خياليني 

وكشفت أنها ال تتذكر طفولتها عىل اإلطالق.
وأكدت هند أنها كانت سبباً الستمرار الزواج بني 
استمرت  ولكنها  طويالً،  تدم  لم  لفرتة  والديها 

لحبهما لها.
مرحلة  يف  كان  والديها  انفصال  إن  وقالت 
والدتها  موقف  مع  تعاطفت  ووقتها  مراهقتها 
دور  تؤدي  بأنها  تشعر  كانت  إنها  حتى  كثرياً 
فقط،  ابنتها  وليست  الفرتة  هذه  يف  والدتها 
والديها  انفصال  قرار  عىل  تعلق  لم  أنها  وتابعت 

وفّضلت  مشريًة وقتها  تماماً.  الصمت 

االنفصال  قرر  والدها  أن  أزعجها  ما  أكثر  أن  إىل 
ترفض  عامني  وظلت  كثرياً،  أزعجتها  بطريقة 
الحديث معه خاصة أنها شعرت بأن عاملها انهار 

فجأة ولكنها زارته بعدها بعامني يف باريس.
وذكرت أن والدتها قامت برتبيتها بطريقة تجعلها 
أنها  صربي  هند  وأوضحت  بقوة.  الحياة  تواجه 
بدأت عملها يف سن مبكرة؛ وهو ما جعلها تخلق 
عاملاً خاصاً لذاتها تعيش فيه منفردة حتى وقتنا 

الحايل، وهذا ما جعلها بعيدة عن الوسط الفني.
وفيما ذكرت أنها لم تتصالح مع أنوثتها حتى اآلن 
وأنها منذ طفولتها تعيش كأنها »صبي«، أكدت 
أنها عندما أخربت والديها برغبتها يف االستقرار 
لديها  أن  خاصة  ذلك،  عىل  يعرتضا  لم  بمرص 
أقارب يف مرص ولم تشعر بالغربة أبداً، بالعكس 
كانت تشعر بأنها كانت تبحث عن مدينة واسعة 
كما  القاهرة،  يف  وجدته  ما  وهو  بداخلها  لتتوه 
كشفت هند أن وجودها يف القاهرة جعلها ترفع 

شعار »من خاف سلم«.

قصرية  ليست  لفرتة  مبارك،  صبا  تغيب، 
ولكنها تعود لتحتل الصدارة بمجرد 

النجمة  تعود  حيث  ظهورها؛ 
إىل  مبارك  صبا  األردنية 
ملهرجان  الحمراء  السجادة 
الدويل.  السينمائي  فينيسيا 
وصلت  صبا  أن  ذكر  فقد 
واحدة  لتكون  فينيسيا  إىل 

املنتظر  الفيلم  أبطال  من 
»أمرية« للمخرج محمد دياب 

الذي سيشهد عرضه األول عاملياً 
يف املهرجان ضمن مسابقة آفاق. صبا 

العربيات  الفنانات  أنشط  مبارك هي واحدة من 
وحضورها  الساحة،  عىل  املوجودات 
الصعيد  عىل  سواًء  للمهرجانات 
سعيها  يعكس  الدويل  أو  املحيل 
عوالم  اقتحام  نحو  الدائم 
السينما  صناعة  يف  جديدة 

سواء كمنتجة أو كممثلة، إذ شهدت السنوات 
مهرجانات  عدة  حضورها  األخرية 
كان  مهرجان  مثل  مرموقة  دولية 
السينمائي الدويل ومهرجان القاهرة 
صبا  وتحرض  الدويل،  السينمائي 
أحد  بطلة  بوصفها  املهرجانات 
لجنة  عضو  أو  املشاركة  األفالم 
صبا  وُتعد  املسابقات.  أحد  تحكيم 
مبارك أيقونة للنساء العربيات بصفة 
عامة والنساء األردنيات بصفة خاصة، 
فهي تبهر الجمهور بأدائها وأعمالها عىل 
الصعيد الفني، كما تنجح يف إبهارهم بإطالالت 
مواقع  عىل  األحاديث  وتتصدر  أنظارهم  وتأخذ  متميزة، 
التواصل االجتماعي من خالل فساتني تحمل توقيع أبرز 
يف  ارتدته  الذي  األبيض  الفستان  مثل  األزياء،  مصممني 
تصميم  من  وكان   2018 عام  فينيسيا  مهرجان  افتتاح 
أسود  ارتدت فستاناً  ذاته  العام  بانكو، ويف  أند  بروناكس 

يحمل توقيع دار األزياء الشهرية تمرازا.

تصوير  من  يوسف  عمرو  النجم  انتهى 
»وعد  الجديد  الداخلية يف مسلسله  مشاهده 
بمنطقة  الفرنيس  الثقايف  باملركز  إبليس«، 
السيدة زينب، واستمر التصوير يومني وانتقل 
بعدها فريق العمل إىل ديكور آخر الستكمال 

تصوير املشاهد الخارجية.
وقرر صناع العمل عرض املسلسل خالل شهر 
نوفمرب املقبل عىل احدى املنصات اإللكرتونية، 
حلقات،   3 تصوير  من  عمرو  انتهى  حيث 
املنصات،  أعماله يف عالم  أول  املسلسل  ويعد 
فقط.مسلسل  حلقات   6 املسلسل  ويضم 
»العقد«، وتم  ابليس« كان يحمل اسم  »وعد 
تغيريه لالسم الجديد، ويجسد عمرو يوسف، 
يتحالف  رجل  شخصية  العمل  أحداث  ضمن 
مع الشيطان يف إطار من اإلثارة والغموض، 
ويتكتم صناعه عىل األبطال الذين يشاركون 

يف املسلسل.

هند صربي: انفصال والدّي جعل عاملي ينهار

صبا مبارك جنمة على السجادة احلمراء

عمرو يوسف ينتهي من تصوير 
مشاهده الداخلية يف »وعد إبليس«

  

أفضل  بجائزة  فازت  أن  بعد 
مخرجة يف مهرجانات سينمائية 
االٕعالمية  اليوم  هي  ها  عاملية، 
واملمثلة  واملخرجة  والكاتبة 
تحقق  مراد  أنجيال  اللبنانية 
جائزة  وتحصد  جديداً  نجاحاً 
أفضل ممثلة يف مهرجان كوباني 
الدويل للفيلم القصري عن دورها 
التي  زهرة«  »أمل  بشخصية 

قدمتها بفيلمها الروائي »تاء التأنيث 
كبرية،  برباعة   »Feminization
بل جسدت  الدور،  تؤد فقط  لم  وهي 
تفاصيلها  بكل  تماماً  الشخصية 

ومشاعرها.
أنجيال:  قالت  الجائزة،  تسلم  وعن 
كبرية  سعادتي  آخر..  طعم  » للنجاح 
بهذا التكريم #أفضل_ممثلة عن دوري 
د  تجسِّ التي  زهرة«  »أمل  بشخصية 

مجتمع  يف  للمرأة،  الصمود  معنى 
بحقوق  وتنادي  ينصفها،  ال  ذكوري 
املرأة املسلوبة بفيلمي »تاء التأنيث« يف 
مهرجان كوباني الدويل للفيلم القصري 
وهو  ترشيف  منه  أكثر  تكليف  الٔنه 
وتدقيق  يضعني يف مسٔوولية وتفكري 

الختيار ما سأقدم عليه مستقبالً.
َشخص  ُهناك  نَجاح..  ِقصة  ُكل   يِف 
اتخذ قراراً شجاعاً. مستقبل املرأة هو 

أكثر  االٓن  االٓن، ليس غداً وال بعد غد.. 
اىٕل التحدث  من أي وقت مىض نحتاج 
وفهم  لآلخر  منا  كل  واالستماع  معاً، 
كيف نرى العالم، والسينما هي أفضل 
وسيلة للقيام بذلك. أرى كل يوم روعة 
بأن  ثقة  عىل  وأنا  النساء،  وشجاعة 
عندما  أفضل فقط  املستقبل سيكون 
تحوز هذه النساء عىل املكانة املناسبة 

لهن يف املجتمع والتاريخ«.

ــي    ــرج العراق ــر للمخ ــة تقدي حتي
االيطالي  حيدر رشيد..

ــينما االيطالية  ــاالت الس ــدأت ص  ب
ــروض اجلماهريية لفيلم  ــوم بالع الي
»أوروبا“ للمخرج الشاب حيدر عرفان 
ــه العاملي  ــهد عرض ــيد،والذي ش رش
ــينمائي  الس كان  ــان  مهرج األول يف 
ــم انتاج  ــذا العام.. الفل ــي هل الدول

عراقي ايطالي كوييت مشرتك باسهام من وزارتي الثقافة .

ــأوىل  ــي ب ــب التونس ــوز  املنتخ  ف
ــام  غينيا  ــات ام ــات التصفي مباري
ــة نظيفة مهم  ــتوائية بثالثي االس
جدا من أجل التأهل من جديد إىل 
ــوط ثاٍن جيد  كأس العامل قطر. ش
ــة والفاعلية  ــه النجاع حضرت في
ولقاء زامبيا الثالثاء املقبل سيكون 

مفتاح حسم صدارة اجملموعة. 
 مربوك لنسور قرطاج البداية املثالية 

تغريدات
نبيل معلول صفية السهيل

قريبا يف دور العرض فيلم »بكل سرور«

اجنيال مراد أفضل ممثلة عن دورها بشخصية »أمل زهرة«
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صمون عشرة بألف 

رحم الله الزعيم الخالد، عبد الكريم قاسم، الذي كان مثار اعجاب كل من 
عارص حكمه، كان هذا الزعيم نصري الفقراء، فلم يبخل يوما عىل املواطن 
الفقري برعايته وتلبية احتياجاته، حتى مفردات حياته الشخصية كانت 
بسيطة، فلم يهتم بنفسه وال بمفاتن الدنيا وال اغراءاتها املادية، حتى يقال 
إنه ملا أعدم عام 1٩63 لم يجد منفذو االنقالب بجيبه غري مبلغ 16 دينارا 
الزعيم  كان  الحكومة..  بيوت  بيت مؤجر من  ع  يملكه فضال  ما  هي كل 
كتلة من حركة بتفقد شعبه ويطلع عىل صغائر االمور من حياة املواطن 
بجوالت مكوكية دون حمايات خاصة، ويقال انه يف إحدى جوالته اليومية 
زار احد افران الصمون، وشاهد ان صاحب الفرن وضع صورة كبرية له يف 
واجهة الفرن، فتعجب الزعيم، وقال لصاحب الفرن الذي ظن انه سيكرمه، 
قال له: »ابني كرب الصمونة وصغر صورة الزعيم«.. بهذه الروحية ينظر 
القادة الوطنيون اىل احتياجات شعبهم فال تهمهم الشعارات والتزويقات 
احتياجات  وسد  فإرضاء  املواطنني،  وحاجات  بشؤون  اهتمامهم  بقدر 
املواطن هي الغاية وهي الوسيلة إلدارة دفة الحكم، خاصة ان توفري رغيف 
الخبز للمواطن هو من اهم واجبات الحكومة، وال ننىس تجارب الدول يف 
هذا املجال يوم حدث شح يف انتاج رغيف الخبز يف مرص، فأصدر الرئيس 
الجيش  يف  الصمون  افران  بتفريغ  قرارا  مبارك،  حسني  آنذاك،  املرصي 
لخدمة املواطنني فحل املشكل.. ولو نظرنا لألمر نظرة تفحص وتمعن بدقة 
التاجر الرشه  لوجدنا ان الخراب ال يأتي من الحكومة بقدر ما يأتي من 
الحرام مستخدما مختلف  السحت  للحصول عىل  املسؤولية  الذي ال يقدر 
طرق التحايل  حتى إن كانت غري رشعية وعىل حساب أخيه املواطن الفقري 
الذي يتلمس رغيف الخبز إلشباع جوع عائلته بشق االنفس، وحسنا فعلت 
الصحفيني  نقابة  العزيز عضو مجلس  زميلنا  بجهود  يوم عززت،  الدولة 
التموينية  البطاقة  الغذائية، محمد حنون، مفردات  العراقيني، مدير عام 
بالسلة الغذائية التي اسهمت بالتخفيف عن كاهل العائلة العراقية املتعبة 
التي انهكها الجوع والحاجة لسد احتياجات املطبخ العراقي، ونقولها بثقة 
إن املواطن الرشيف العفيف النفس ينظر اىل الدولة نظرة الخيمة الوارفة 
واالب الذي يسعى لتوفري لقمة العيش الكريم ألرسته، وال طموح لديه  اكثر 
من هذا الطموح، فاملطلوب من الدولة تعزيز هذه الثقة بمعاقبة كل من 
تسول له نفسه التالعب بقوت الشعب ومحاسبته بشدة وحزم، واعتباره 
غمار    يخوض  وهو  صعبة  بظروف  يمر  العراق  ان  خاصة  حرب،  مجرم 
ارشس  حرب عرفها التاريخ من تآمر دويل إلطفاء شعلة النور املتوهجة 
ألبناء هذا الشعب املجاهد الذي ارهقته الحروب العبثية والحصار الحائر 
شعبكم  بأبناء  الرأفة  االفران  اصحاب  اخوتي  فيا  اقتصاده..  انهك  الذي 
املطرب  اغنية  نردد  الرحمة، وال تدعونا  الرحمة  الرحمة  وابناء جلدتكم.. 
العراقي سعدون الساعدي »صمون عرشة بألف«، و«ايل ايزيد السعر انتفه 

نتف. »

سعد حمسن خليل 


