األنواء :اخنفاض بدرجات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
احلرارة خالل األيام املقبلة
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة لألنواء الجوية والطقس الزلزايل ،عن
حالة الطقس يف البالد لأليام االربعة املقبلة ،فيما توقعت
انخفاضا بدرجات الحرارة.وقالت الهيئة يف بيان تلقته
«الزوراء» :أن «الطقس ليومي األحد واالثنني سيكون
صحوا ً مع بعض الغيوم و درجات الحرارة مقاربة
لليوم السابق ،والرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة
الرسعة()20-10كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-6كم».
وأشارت الهيئة اىل أن «طقس يومي الثالثاء واالربعاء
املقبلني سيكون صحوا ً ودرجات الحرارة تنخفض قليالً،
فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة
الرسعة ( )20-10كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-6كم».

الزوراء /حسني فالح:
اعلنت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات اخر
اس�تعداداتها إلجراء االنتخاب�ات النيابية
يف العارش من ترشي�ن االول املقبل ،وفيما
كش�فت ع�ن ع�دد التحالف�ات واالحزاب
واالف�راد املش�اركني باالنتخاب�ات ،اكدت
تس�ليمها مليون�ي و 300ال�ف بطاق�ة
بايومرتية للناخبني.
وقالت املتحدثة باس�م املفوضية ،جمانة
الغلاي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
املفوضية تس�عى س�عيا ً حثيث�ا ً لاللتزام
بالتوقيت�ات الزمني�ة املح�ددة يف الجدول
العمليات�ي إلجراء االنتخاب�ات يف موعدها
املقرر وهو يوم العارش من ش�هر ترشين
األول املقبل .مؤك�دة :انها رشعت بعملية
طباع�ة أوراق االقتراع للتصوي�ت العام
والخ�اص ،وهي حالي�ا ً يف مرحلة اإلنجاز
ً
فضلا ع�ن طباع�ة بوسترات
األخيرة،
تعريفية للتصويت العام والدليل اإلرشادي
للتصويت الخ�اص ،الذي�ن يحتويان عىل
بيان�ات ورقة االقتراع املتضمن�ة جميع
املرشحني املص ّدق عىل أسمائهم وأرقامهم
االنتخابية التسلسلية والشعار أو الصورة
الخاص�ة بهم ،ليتمك�ن الناخب بموجبها
االستدالل عىل اسم مرش�حه لالنتخابات
النيابي�ة ورقمه.واضاف�ت :أنه من ضمن
ّ
الخطة االستراتيجية التنظيمية للعملية
ّ
االنتخابية ،تس�لمت مفوّضية االنتخابات
مليون�ي و 300ال�ف بطاق�ة بايومرتي�ة
للناخبين الذين أج�روا عملي�ة التحديث

 12العراق يسجل اخنفاضا بإصابات كورونا
صفحة
والوفيات تتخطى الـ  19ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،فيما اكدت تسجيل  7973اصابة جديدة و 59حالة وفاة وشفاء  9112حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس،35077 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية ،13417517 :مبينة انه تم تسجيل  7973اصابة جديدة و59
حالة وفاة وشفاء  9112حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل،)%89.2( 1520000 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل ،1704363 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج،165217 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،953 :وعدد حاالت الوفيات الكيل،19146 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ،15164 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.2115456 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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املفوضية تعلن لـ

بعد تسجيل حنو  8آالف إصابة و 59حالة وفاة

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

أكدت تسليمها مليوني و 300ألف بطاقة بايومرتية للناخبني

آخر استعداداتها إلجراء االنتخابات وتكشف عن عدد التحالفات واألفراد املسجلني

خلال مرحل�ة التحدي�ث املنرصمة ،ومن
ضمنه�م املوالي�د الجُ �دد ،إذ وُ ِّزع�ت بين
جمي�ع مكات�ب املحافظ�ات االنتخابي�ة
بالتنس�يق م�ع اللجن�ة األمني�ة العلي�ا
لالنتخاب�ات بعد إج�راء عملي�ة الفحص
ّ
للتأكد من
والتدقيق عىل جميع البطاقات،
سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية

ّ
املختصة اس�تعدادا ً لتوزيعها
من اللج�ان
على مراك�ز التس�جيل والف�رق الجوّالة
التابعة لها لتسليمها للناخبني.وحول عدد
التحالف�ات واالحزاب واالفراد املس�جلني
واملش�اركني يف االنتخاب�ات املقبل�ة،
اوضح�ت الغالي :إن ع�دد التحالفات 21
تحالفاً ،واألحزاب املش�اركة  109أحزاب،

بينما األحزاب ضمن التحالفات  58حزبا.
الفتة اىل :أن املرش�حني بلغ عددهم 3249
مرش�حا ً منه�م األف�راد  789مرش�حاً،
بينما املرش�حون ضم�ن التحالفات 959
مرش�حاً ،أما املرش�حون ضم�ن األحزاب
فـ  1501مرشح.وتابعت :ان عدد النساء
املرش�حات بلغ  951مرش�حة من إجمايل

ع�دد املرش�حني البال�غ  3249مرش�حا.
مؤك�دة :ان املفوضي�ة أنه�ت العدي�د من
مراح�ل العملية االنتخابي�ة وتعمل ضمن
مرحل�ة االقتراع ،وأنه�ت املصادق�ة عىل
أس�ماء املرش�حني وأجرت أرق�ام القرعة
التسلس�لية االنتخابية للمرشحني اضافة
اىل طباع�ة البوسترات والدلي�ل الخاص
باملرشحني للتصويت الخاص.واشارت إىل:
ان مفوضي�ة االنتخابات جاهزة وعىل أتم
االس�تعداد إلجراء االنتخاب�ات يف موعدها
املقرر.وبينت الغلاي :أن املفوضية أمنت
جميع املستلزمات الخاصة وتعمل ضمن
الع�د التنازيل ليوم االقتراع وصادقت عىل
املرشحني ،وأجرت عملية محاكاة للتأكيد
من رسعة ودقة األجهزة .مؤكدة :أن هناك
عملي�ة مح�اكاة اخرى يف الش�هر املقبل.
وبش�أن عقوب�ات املرش�حني املخالفني،
قالت الغالي :إن�ه اذا كان هناك تأثري عىل
الناخبين لغ�رض ضم�ان أصواته�م من
قبل املرش�حني ،واذا كانت هناك ش�كوى
مثبت�ة بأدلة ،ترفع إىل ش�عبة الش�كاوى
يف املفوضي�ة واألخرية تق�وم بالنظر فيها
ورفعه�ا ملجلس املفوضني .مش�ددة عىل:
أن�ه يج�ب أن تك�ون هن�اك ادل�ة وتبليغ
ودالئ�ل بين�ة وثابتة تثبت تورط املرش�ح
بالضغط عىل الناخبني لضمان اصواتهم،
وبالت�ايل تعد مخالفة تحدد عىل اساس�ها
العقوبات املناسبة من قبل شعبة قانونية
مختصة س�واء كانت غرامة أو حبس�ا أو
غرامة وحبسا وغريها.

املالية تعلن موعد تقديم موازنة  2022وتؤكد صعوبة متريرها
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وفاة الفنانة املصرية دالل عبد العزيز بعد صراع مع كورونا

االخرية

الرتبية :نلتزم بقرار حظر التجوال وسنتخذ
قرارا بشأن امتحانات السادس اإلعدادي

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الرتبي�ة التزامه�ا بق�رار
حظ�ر التج�وال الش�امل يف ح�ال ت�م
فرض�ه يف البالد.وبش�أن توصي�ة وزارة
الصحة بف�رض حظر ش�امل للتجوال،
ق�ال املتحدث الرس�مي ل�وزارة الرتبية،
حي�در ف�اروق ،يف ترصي�ح صحف�ي:
“نح�ن نتعامل م�ع القرارات الرس�مية
الت�ي تصدر م�ن اللجنة العلي�ا للصحة
والسلامة الوطني�ة ،لك�ن يف ح�ال ت�م

فرضه فإن وزارة الرتبية ملزمة بتطبيق
الق�رار واملث�ول ل�ه” .واض�اف املتحدث
باس�م الوزارة ان�ه “إذا كان هناك حظر
للتج�وال س�تتخذ وزارة الرتبي�ة ق�رارا
بشأن امتحانات السادس االعدادي وفق
ما س�يصدر من خلية االزمة”.يش�ار اىل
ان وزارة الصحة قدمت توصية إىل لجنة
الصحة والسالمة لفرض الحظر الشامل
ملدة أس�بوعني بس�بب ارتف�اع إصابات
كورونا يف البالد.

أعلنت القبض على  18متهما بينهم إرهابي

اإلعالم األمين :إحباط حماولة إحراق
حمطة كهربائية متنقلة يف بغداد
بغداد /الزوراء:
اعلنت خلية االعالم االمني ،امس السبت،
إلق�اء القب�ض على  18متهم�ا بينه�م
ارهاب�ي واحباط محاول�ة إحراق محطة
كهربائية متنقلة يف بغداد.وذكرت الخلية
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان “األجهزة
األمنية وال�وكاالت االس�تخبارية تواصل
جهودها يف مالحقة فلول عصابات داعش

اإلرهابي�ة ،والخارجين على القان�ون،
والجريم�ة املنظم�ة ،إذ تمكن�ت قوة من
اللواء الرابع رشطة اتحادية ومفرزة من
جه�از األم�ن الوطني من إلق�اء القبض
عىل متهم وفق امل�ادة ( )4/1إرهاب بعد
نصب كمني محكم يف منطقة (العريفية)
وهو مطلوب إىل محكمة تحقيق دياىل”.

تفاصيل ص4

الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا يف
البورصة الرئيسية

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر ،امس
الس�بت ،يف البورصة الرئيسية يف بغداد،
مع اغالق البورصة يف اقليم كردستان .
وق�ال مص�در ا ٕن بورص�ة الكف�اح
والحارثي�ة املركزي�ة يف بغ�داد س�جلت
 147850دين�ارا ً عراقي�ا ً مقاب�ل 100
دوالر أمريكي.واش�ار املص�در ا ٕىل أن

اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال
الصريف�ة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغداد،
حيث بلغ س�عر البي�ع  148250دينارا
عراقي�ا ،بينم�ا بلغ�ت اس�عار الشراء
 147250دينارا لكل  100دوالر امريكي.
أم�ا يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان
فلم يش�هد تداول لل�دوالر لوجود عطلة
أسبوعية رسمية فيها.

الرافدين يطلق قروضا جديدة تصل
لـ  20مليون دينار

بغداد /الزوراء:
أعلن مصرف الرافدين ،امس الس�بت،
ع�ن إطالق�ه قروض�ا جدي�دة تصل إىل
 20ملي�ون دين�ار عراقي.وذكر املكتب
اإلعالم�ي للمصرف يف بي�ان ورد اىل
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“ال�زوراء” :أن تل�ك الق�روض تش�مل
املوظفين واملواطنني.وأوض�ح :أن
القروض تب�دأ من  5ماليني ،و ،10و15
مليون�ا ً وتنته�ي إىل  20ملي�ون دين�ار
عراقي.

وزير الدفاع يسلم السيسي رسالة
خطية من الكاظمي

القاهرة /الزوراء:
اعلن�ت الرئاس�ة املرصي�ة أن وزي�ر الدف�اع
العراقي ،الفريق جمعة عناد س�عدون ،سلم
الرئيس املرصي ،عبد الفتاح السييس ،رسالة
خطية من رئيس ال�وزراء العراقي مصطفى
الكاظمي.وأف�اد املتح�دث الرس�مي باس�م
الرئاس�ة املرصية ،الس�فري بس�ام رايض :أن
الس�ييس اس�تقبل س�عدون ،امس الس�بت،
بحض�ور وزير الدف�اع املصري الفريق أول
محمد زكي.وقال إن وزير الدفاع العراقي نقل
رسالة خطية إىل الرئيس السييس ،من رئيس
الوزراء العراقي ،مصطف�ى الكاظمي ،حول
مواجه�ة التحديات املشتركة ،وعىل رأس�ها
مكافحة اإلرهاب وتحقيق األمن واالس�تقرار
والتنمي�ة» .وش�دد الس�ييس على «ثواب�ت
السياس�ة املرصي�ة بدع�م العراق الش�قيق
وتعزي�ز دوره القومي العرب�ي ،وتحقيق كل
ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه
عىل مختلف األصعدة ،ويس�اعده عىل تجاوز

كل التحديات ،ومكافح�ة اإلرهاب ،ويحافظ
على أمن�ه واس�تقراره» .وكش�ف الس�فري
بس�ام رايض أن «اللق�اء تن�اول التباح�ث
بشأن التعاون الثنائي العسكري بني البلدين
الشقيقني ،بما يف ذلك برامج التدريب املشرتكة
وتب�ادل الخبرات ورف�ع الق�درات ،فضلا
عن اس�تعراض عدد م�ن القضاي�ا وامللفات
العربي�ة واإلقليمية ذات االهتمام املشترك».
وق�د طل�ب الرئي�س الس�ييس نق�ل تحياته
إىل ش�قيقيه الرئي�س برهم صال�ح ،ورئيس
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي ،مؤكدا ً حرص
مصر على التعاون م�ع العراق الش�قيق يف
كافة املجاالت ،وذلك يف إطار ثوابت السياسة
املرصية بدعم العراق الش�قيق وتعزيز دوره
القومي العربي ،وتحقيق كل ما من شأنه أن
يحق�ق مصالح العراق وش�عبه عىل مختلف
األصع�دة ،ويس�اعده عىل تج�اوز التحديات
كافة ،ومكافحة اإلرهاب ،ويحافظ عىل أمنه
واستقراره.

اجتماع القوى السياسية واملفوضية يؤكد على إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر

رئيس الوزراء يقرتح تشكيل جلنة للحوار مع الكتل املقاطعة وإقناعها بالعدول عن قرارها

بغداد /مصطفى العتابي:
أك�د رئيس مجلس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس الس�بت ،تمس�ك الحكوم�ة باملوع�د املقرر
إلج�راء االنتخاب�ات ،وفيما اقرتح تش�كيل لجنة
من القوى السياس�ية الوطني�ة للحوار مع الكتل
املقاطع�ة وإقناعه�ا بالعدول ع�ن قرارها ،اكدت

القوى السياسية املجتمعة يف قرص الحكومة عىل
إجراء االنتخاب�ات يف موعدها املقرر.وذكر املكتب
االعالم�ي لرئيس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان�ه ُ
«عقد يف القصر الحكوم�ي ،وبرعاية رئيس
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،اجتماع
الق�وى الوطنية بحض�ور رئيس مجل�س النواب

محمد الحلب�ويس ،ورئيس مجلس القضاء األعىل
فائق زيدان ،ومفوضي�ة االنتخابات ،وبعثة األمم
املتح�دة يف الع�راق ».واض�اف :ان «املفوضي�ة
ً
رشح�ا مفصالً ،عن اس�تعداداتها الفنية
عرضت
وقدرته�ا إلج�راء االنتخاب�ات يف موعده�ا املحددّ
يف الع�ارش م�ن ترشين األول املقب�ل» ،الفتا اىل ان

«القوى السياس�ية الوطني�ة ،اجمعت عىل إجراء
االنتخاب�ات يف موعده�ا املق�رر يف الع�ارش م�ن
ترشي�ن األول املقب�ل ،وتمس�كها به�ذا املوع�د».
وأكد الكاظمي ،بحسب البيان« ،تمسك الحكومة
باملوعد املقرر إلجراء االنتخابات.

تفاصيل ص2

بعد متددها وسيطرتها على والية ثانية غرب البالد

بايدن يقصف «طالبان» بقاذفات اسرتاتيجية وواشنطن حتث األمريكيني على مغادرة أفغانستان
كابول /واشنطن /متابعة الزوراء:
أك�دت الحكومة األفغاني�ة صحة األنباء
ع�ن إرس�ال اإلدارة األمريكي�ة قاذف�ات
استراتيجية من طراز «بي »52-لقصف
مواقع لحركة «طالبان» يف شمال البالد،
وفيم�ا دع�ت الس�فارة األمريكي�ة لدى
كاب�ول املواطنين األمريكيين ملغ�ادرة
أفغانس�تان يف أرسع وق�ت ممكن ،اعلن

مرك�ز والية جوزجان ،وألحقت بالحركة
خس�ائر فادحة.وجاءت ه�ذه التغريدة
عقب نرش صحيف�ة «تايمز» الربيطانية
تقري�را نقلت في�ه عن مص�ادر دفاعية
أمريكي�ة تأكيده�ا أن ه�ذه قاذفات من
طراز «بي »52-وطائرات ثقيلة من طراز
«لوكهي�د إي�ه يس »130-تابعة لسلاح
الجو األمريكي قصفت ،بأمر من الرئيس

مس�ؤولون أفغان استيالء حركة طالبان
على عاصمة والية ثانية يف أفغانس�تان.
ورصح املتح�دث باس�م وزارة الدف�اع
األفغاني�ة ف�واد أم�ان ،على حس�ابه يف
«تويتر» ،ب�أن قاذف�ة من ط�راز «بي-
 »52تابعة لسلاح الجو األمريكي شنت
مساء امس السبت غارات عىل مجموعة
م�ن قوات «طالبان» يف مدينة شبرغان،

جو بايدن ،مواقع لـ»طالبان» يف ش�مال
أفغانستان.وأوضحت مصادر الصحيفة
أن طائرات «بي »52-التي لم يتم الكشف
ع�ن عدده�ا تقلع م�ن قاع�دة العديد يف
قطر الس�تهداف مواقع «طالبان» حول
مدينت�ي قنده�ار وه�راة ومرك�ز والية
هلمند مدينة لشكر كاه.

تفاصيل ص3

االقتصاد النيابية تكشف لـ
تفاصيل مشروع فرنسا ..جتدد التظاهرات ضد التصريح الصحي
قانون (الصندوق السيادي لتشغيل الشباب)
وإلزامية التطعيم

الزوراء  /يوسف سلمان:
تعهدت لجنة االقتصاد وش�ؤون االستثمار
النيابي�ة بتقديم مرشوع قانون لتأس�يس
(الصن�دوق الس�يادي لتش�غيل الش�باب)
لتوفير التمويل اللازم لخل�ق ( )100الف
فرص�ة عمل س�نويا يف مجال انش�اء املدن
التنموي�ة املتخصص�ة يف مج�االت الزراعة
والصناعة والس�ياحة .واكد عض�و اللجنة
النائب حامد املوس�وي لـ” ال�زوراء” تبني
اللج�ان النيابي�ة املعنية املشروع الوطني
لتش�غيل الش�باب خلال الفرتة الس�ابقة،
واصدار قرار مجلس النواب رقم  17لس�نة
 ،2018حي�ث تم اعتماده م�ن قبل مجلس
الوزراء يف 8ايل�ول  2020بحجة عدم وجود
غطاء م�ايل .واضاف ان “ املشروع الجديد

يه�دف للقض�اء على البطال�ة يف صف�وف
الش�باب ،وس�يوفر منح�ا ً وقروضا ً ميرسة
للمش�اريع الصغيرة واملتوس�طة ،لتكون
الخط�وة االوىل للقضاء على البطالة ودعم
االقتص�اد الوطن�ي “.وتح�دث املوس�وي
ع�ن املضي لتعديل قان�ون االس�تثمار بما
يعم�ل على تش�جيع املس�تثمرين املحليني
واألجانب عىل االستثمار يف العراق .واوضح
ان “ اللجن�ة النيابي�ة بص�دد تعديل قانون
االس�تثمار لتش�جيع املس�تثمرين األجانب
واملحليني عىل االستثمار داخل البالد” ،مبينا
أن “اللجنة تعتزم خالل الجلس�ات القادمة
ط�رح تعدي�ل قانون االس�تثمار لتش�جيع
املستثمرين القدوم إىل العراق”.

تفاصيل ص2

باريس /متابعة الزوراء:
تجددت املظاهرات يف فرنس�ا لألس�بوع الرابع عىل التوايل
احتجاج�ا عىل قرار فرض الش�هادة الصحي�ة والتطعيم
اإللزامي عىل مقدمي الرعاية .وتشهد أكثر من  150مدينة
فرنس�ية تظاه�رات احتجاجا عىل قرار فرض الش�هادة
الصحي�ة والتطعيم اإللزامي عىل مقدم�ي الرعاية ،الذي
صادقت عليه املحكمة الدس�تورية الخميس.وسار مئات
االشخاص يف مظاهرات الخميس بعد صدور القرار خارج
مجل�س الدول�ة يف باري�س ،هاتفين “ماك�رون ،ال نريد
الش�هادة الصحية” التي فرضها.والقانون الذي تم تبنيه
يف نهاي�ة تموز/يولي�و يوس�ع نطاق الش�هادة الصحية
املعم�ول به�ا لتش�مل أماكن عام�ة جدي�دة وينص عىل
إلزامي�ة تطعيم مقدمي الرعاية.وبدء من مس�اء االثنني،
س ُيس�مح فقط لحاميل الش�هادة الصحية أي األشخاص
ّ
امللقحين بالكام�ل أو الذي�ن يحمل�ون فحص�ا لكوفيد-

 19نتيجته س�لبية أو ش�هادة التعايف من املرض ،بدخول
املقاهي واملطاعم وصاالت العروض واملعارض املهنية او
ركوب الطائرة والقطار والحافالت ملسافة طويلة.وتجري
هذه املسيرات غداة ن�داء ملح أطلقه الرئي�س إيمانويل
ماك�رون بضرورة أخذ اللقاح ،بينما تلق�ى أكثر من 44
مليون ش�خص جرعة واحدة منه عىل األقل ( 65,9%من
الس�كان).ولفت عدد من املتظاهري�ن إىل أنهم يرفضون
أن يكونوا “فرئان تجارب” للقاحات الجديدة .لكن قسما
كبيرا م�ن املتظاهري�ن ،وبعضه�م حصل على اللقاح،
ي�رون يف فرض الترصي�ح الصحي “إجبارا مس�ترتا عىل
تلقي اللق�اح” وفرض “مجتمع رقابة”.كما اس�تقطبت
املظاه�رة يف  31تموز/يولي�و م�ا ال يقل ع�ن  204آالف
متظاهر (مقابل  161ألفا قبل أس�بوع) ،بحس�ب وزارة
الداخلية.وتخلل�ت تظاهرات األس�بوع املايض مواجهات
مع الرشطة وشتائم لوسائل اإلعالم.

إجالء  1153شخصا من قرية ساحلية وشواطئ يف جزيرة إيفيا

لليوم اخلامس على التوالي ..اليونان تكافح حرائق مستعرة يف حميط العاصمة أثينا

أثينا /متابعة الزوراء:
للي�وم الخام�س على الت�وايل ،تكاف�ح
الس�لطات اليوناني�ة حرائ�ق الغاب�ات
الضخمة التي اندلعت يف محيط العاصمة
أثينا ومناطق أخرى يف البالد منها جزيرة

إيفي�ا ،ثاني كربيات الجزر اليونانية.ويف
أح�دث تطورات الحرائ�ق ،ذكرت وكالة
“رويترز” ،ام�س الس�بت ،أن النيران
اجتاح�ت إح�دى ضواحي أثين�ا ،خالل
الليلة املاضية ،كما ال تزال ألس�نة اللهب

مشتعلة يف مناطق متفرقة من اليونان،
على م�ا أوردت وكال�ة “رويترز”.ويف
مش�اهد مروعة ،أثناء الليل وحتى امس
الس�بت ،قامت العب�ارات بإجالء 1153
شخصا من قرية س�احلية وشواطئ يف

جزيرة إيفي�ا ،وهي جزيرة م�ن الجبال
الوعرة والغابات يرتدد عليها املصطافون
واملخيم�ون ،بعد أن أوقف�ت النريان من
حرائ�ق غاب�ات ضخمة مش�تعلة أليام
كل وس�ائل اله�روب األخرى.وأظه�رت

املشاهد الناس وهم يمسكون باألطفال
ويحملون كبار السن عىل الكرايس أثناء
ركوبهم العبارات الصغرية للعبور إىل بر
األمان.

تفاصيل ص3
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االقتصاد النيابية تكشف لـ
تفاصيل مشروع قانون (الصندوق
السيادي لتشغيل الشباب)

الزوراء  /يوسف سلمان:
تعهدت لجنة االقتصاد وشؤون
االستثمار النيابية بتقديم مرشوع
قانون لتأسيس (الصندوق
السيادي لتشغيل الشباب) لتوفري
التمويل الالزم لخلق ( )100الف
فرصة عمل سنويا يف مجال
انشاء املدن التنموية املتخصصة
يف مجاالت الزراعة والصناعة
والسياحة .
واكد عضو اللجنة النائب حامد
املوسوي لـ” الزوراء” تبني
اللجان النيابية املعنية املرشوع
الوطني لتشغيل الشباب خالل
الفرتة السابقة ،واصدار قرار
مجلس النواب رقم  17لسنة
 ،2018حيث تم اعتماده من قبل
مجلس الوزراء يف 8ايلول 2020
بحجة عدم وجود غطاء مايل .
واضاف ان “ املرشوع الجديد
يهدف للقضاء عىل البطالة يف
صفوف الشباب ،وسيوفر منحا ً
وقروضا ً ميرسة للمشاريع
الصغرية واملتوسطة ،لتكون
الخطوة االوىل للقضاء عىل البطالة
ودعم االقتصاد الوطني “.
وتحدث املوسوي عن امليض
لتعديل قانون االستثمار بما
يعمل عىل تشجيع املستثمرين
املحليني واألجانب عىل االستثمار
يف العراق .
واوضح ان “ اللجنة النيابية
بصدد تعديل قانون االستثمار
لتشجيع املستثمرين األجانب
واملحليني عىل االستثمار داخل
البالد” ،مبينا أن “اللجنة تعتزم
خالل الجلسات القادمة طرح
تعديل قانون االستثمار لتشجيع
املستثمرين القدوم إىل العراق”.
لكن العضو االخر يف لجنة
االقتصاد ،النائب ندى شاكر
جودت ،توقعت عرض مقرتح

صندوق
لتأسيس
قانون
استثمار وطني لألجيال املقبلة،
اىل الدورة الترشيعية املقبلة
بسبب عدم وجود الوقت الكايف
لترشيعه بالتزامن مع قرب موعد
االنتخابات املقررة يف العارش من
ترشين االول املقبل .
وقالت جودت لـ” الزوراء “،
مؤخرا :ان “ العراق لديه الكثري
من الواردات يف شتى املجاالت
ما يخلق أفقا واسعا لالستثمار
يف مجاالت الزراعة والصناعة
واالعتماد عىل السياحة بشقيها
اآلثارية والدينية “ .مبينة ان “
استغالل تلك الواردات سيؤمن
التغطية الكاملة لرواتب املوظفني
والرعاية االجتماعية ،إضافة اىل
دعم العاطلني عن العمل لحني
إيجاد فرص عمل لهم “.
واكدت جودت ان “ االعتماد عىل
القطاع النفطي فقط لتمويل
املوازنة أمر غري صحيح ،ويجب
تحويل اإليرادات النفطية اىل
مشاريع اسرتاتيجية تنموية
تدعم أهداف الدولة يف البناء
واإلعمار وتوفري الخدمات
للمواطنني ،فضال عن إنعاش
الحالة االجتماعية من خالل
زيادة رواتب الرعاية االجتماعية
وتوفري رواتب للعاطلني عن
العمل ،وكذلك توفري السكن
املناسب للمواطنني من الرشائح
الفقرية بمبالغ رمزية بسيطة
عرب طريق االستثمار “.
ورأت جودت ان “ الوقت املتبقي
حاليا اىل موعد االنتخابات قد ال
يسمح بعرض مقرتح القانون
الجديد ،وسيكون ضمن اجندة
الدورة الترشيعية الجديدة ملجلس
النواب ليأخذ مساره الترشيعي
وفق القانون والنظام الداخيل
ملجلس النواب “.
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الكاظمي يقرتح تشكيل جلنة للحوار مع الكتل املقاطعة
وإقناعها بالعدول عن قرارها
بغداد /مصطفى العتابي:
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس السبت ،تمسك
الحكومة باملوعد املقرر إلجراء
االنتخابات ،وفيما اقرتح تشكيل
لجنة من القوى السياسية الوطنية
للحوار مع الكتل املقاطعة وإقناعها
بالعدول عن قرارها ،اكدت القوى
السياسية املجتمعة يف قرص
الحكومة عىل إجراء االنتخابات يف
موعدها املقرر.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس
الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”:
ُ
“عقد يف القرص الحكومي،
انه
وبرعاية رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،اجتماع القوى
الوطنية بحضور رئيس مجلس
النواب محمد الحلبويس ،ورئيس
مجلس القضاء األعىل فائق زيدان،
ومفوضية االنتخابات ،وبعثة األمم
املتحدة يف العراق”.
واضاف :ان “املفوضية عرضت
رشحا ً مفصالً ،عن استعداداتها
الفنية وقدرتها إلجراء االنتخابات يف
موعدها املح ّدد يف العارش من ترشين
األول املقبل” ،الفتا اىل ان “القوى
السياسية الوطنية ،اجمعت عىل

إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر
يف العارش من ترشين األول املقبل،
وتمسكها بهذا املوعد”.
وأكد الكاظمي ،بحسب البيان،
“تمسك الحكومة باملوعد املقرر

إلجراء االنتخابات ،وقدرتها عىل
توفري األجواء املالئمة إلجرائها
وبانسيابية عالية”.
وج ّدد الكاظمي والقوى السياسية
الدعوة للكتل السياسية املقاطعة

لالنتخابات؛ للعدول عن قرارها،
حيث اقرتح الكاظمي تشكيل
لجنة من القوى السياسية الوطنية
للحوار مع الكتل املقاطعة،
وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من

أجل توحيد الجهود خالل املرحلة
املقبلة.
ويف السياق ذاته ،كشف مستشار
رئيس الوزراء لشؤون االنتخابات،
حسني الهنداوي ،عن أبرز مخرجات
االجتماع الذي عقد بحضور
الرئاسات وقادة الكتل وممثلة االمم
املتحدة مع مفوضية االنتخابات.
وقال الهنداوي ،يف ترصيح صحفي:
إن “االجتماع الذي عقد بحضور
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ورئيس الربملان محمد الحلبويس
ورئيس مجلس القضاء االعىل فائق
زيدان ونائب ممثلة االمم املتحدة
يف العراق مع مفوضية االنتخابات،
خرج بأجواء ايجابية”.
وأضاف أن “الحارضين أكدوا عىل
االلتزام بموعد إجراء االنتخابات يف
العارش من ترشين االول املقبل”.
وأشار إىل أن “االجتماع ناقش جميع
القضايا التي تخص انتخابات
ترشين سواء من الجانب التقني أو
توفري الدعم ملفوضية االنتخابات
لتجاوز الصعوبات”.
وأوضح أن “مفوضية االنتخابات
قدمت رشحا ً مفصالً حول
استعداداتها وتطور عملها”.

الكهرباء تعلن وجود حترك إلكمال الربط الكهربائي مع السعودية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء وجود تحرك يف
الوقت الحارض إلكمال الربط الكهربائي
مع اململكة السعودية.
ً
وكالة ،عادل كريم ،يف
وقال وزير الكهرباء
بيان :ان “العراق يسعى لالنفتاح اإلقليمي
والعاملي” ،مشريا إىل أن “رشكات الطاقة
السعودية تضيف زخما ً إيجابيا ً للتعاون

العربي مع العراق”.
وأعرب ،خالل استقباله بمكتبه يف مقر
الوزارة ،وفد السفارة السعودية يف
العراق عن “ترحيبه بالوفد السعودي،
واستعداد العراق لالنفتاح عىل سوق
الطاقة الخليجي ،والعودة اىل املفاوضات،
بغية إكمال الربط الكهربائي العراقي -
السعودي عن طريق محطتي اليوسفية

أو السماوة” .مبينا أن “هذا الربط مهم
جدا ً ملا له من جنب ٍة فني ٍة تعود بالنفع
الكبري عىل الشبكة الوطنية وتحقق
االستقرارية ،وهو ايضا ً بوابة لدخول
السوق الخليجي”.
وشدد وزير الكهرباء عىل “تشجيع
االستثمار العربي واالجنبي يف مجال
الطاقة” ،الفتا إىل أنه “ليس لدى العراق أي

أفق مغلق تجاه أية رشكة من الرشكات،
ٍ
وأن الرشكات السعودية ستضيف زخما
جديدا ً الستقطاب اإلخوة العرب للعمل يف
العراق”.
وأوضح كريم “تأثري االستثمار والتعاون
االقليمي عىل واقع املنظومة الوطنية ،كما
رشح للوفد السعودي الخطة التي تروم
الوزارة تنفيذها”.
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يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( )www.kim-moh.netواملوقع الخاص بالوزارة (.)www.moh.gov.iq
علما أن ثمن مستندات املناقصة التي ( )1,000,000مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او أقل و( )2,000,000مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه
فإن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة
 %1من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ،علما أن طريقة الدفع س�تكون (حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الش�حن (  ) CIPأو حس�ب الرشوط وان الرشكة
غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ،وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان
أو كفال�ة مرصفي�ة أو صك مصدق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ،ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشك�ة أو الوزارة املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر
الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا .2021/8/14
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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احللبوسي يعلن صرف مستحقات الفالحني
واملضي بزيادة أسعار شراء احملاصيل
بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئي�س مجل�س الن�واب ،محم�د
الحلب�ويس ،ام�س الس�بت ،رصف
مس�تحقات الفالحين ،فيم�ا أكد امليض
بزيادة أسعار رشاء املحاصيل.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالم�ي لرئيس
مجل�س الن�واب تلقت�ه “ال�زوراء” :أن
“الحلبويس ،وخالل اجتماع حرضه رئيس
لجن�ة الزراعة واملي�اه واأله�وار النائب
سلام الش�مري ووزير الزراع�ة ووكيل
وزي�ر التجارة ،أعلن رصف مس�تحقات
الفالحين ملحاصي�ل الحنطة والش�عري
والش�لب لجميع الفالحني بعموم أنحاء

الع�راق ،بما فيها مس�تحقات الفالحني
للسنوات السابقة يف املدن املحررة”.
وأك�د الحلبويس ،حس�ب البيان“ :امليض
بتنفي�ذ أح�كام الفق�رة (ج) م�ن املادة
 50م�ن قانون املوازنة التي نصت( :عىل
مجلس ال�وزراء زيادة األس�عار الحالية
لشراء محاصي�ل الحنط�ة والش�عري
م�ن املزارعين بمق�دار  50أل�ف دين�ار
للط�ن الواحد) ،بس�بب الحاجة إىل دعم
الفالحين وتنمية هذا القطاع ،ومعالجة
األرضار الجانبي�ة الت�ي أصاب�ت ه�ذا
القطاع الحيوي جراء تغيري سعر رصف
الدوالر”.

مع استمرار الفوارق العرقية

اهلوة تتسع بني الشرطة واألقليات
يف بريطانيا
لندن/متابعة الزوراء:
رغ�م مرور عرش س�نوات عىل أعمال الش�غب
العنيف�ة التي ه�زت اململكة املتح�دة إثر مقتل
ش�اب برصاص الرشطة يف لندن ،إال أن تقارير
تفي�د بأن اله�وة بين األقليات اإلثني�ة وقوات
ّ
التوس�ع مهددة باشتعال
حفظ النظام آخذة يف
الوضع من جديد.
فف�ي الرابع م�ن أغس�طس  ،2011قتل مارك
دوغان الخاليس األب لستة أطفال والبالغ تسعا
وعرشي�ن عاما من العمر برصاص رشطي بعد
عملي�ة مطاردة ،ليش�عل مقتله ح�ي توتنهام
حيث كان يسكن يف شمال العاصمة الربيطانية.
وتنتشر أعم�ال الش�غب إىل كام�ل بريطانيا،
موقعة خمسة قتىل ومتسببة بأرضار جسيمة،
عىل وقع الصعوبات االقتصادية.
وخلص القضاء الربيطاني إىل أن رجال الرشطة
ترصفوا “بطريقة مرشوعة” بفتحهم النار عىل
الش�اب ظنا منهم أنه مس�لح لكنه تخلص من
مسدس�ه قبل لحظة .غري أن الرشطة نفس�ها
أقرت بأنه ما زال يتحتم عليها “القيام بالكثري”
لتحسينعالقاتهامعاملواطننيالس�ود.
لك�ن تقاري�ر حقوقية صادرة خالل الس�نوات
املاضي�ة ،تفي�د ب�أن رشط�ة اململك�ة املتحدة
تتعامل بعنرصية مع “الس�ود” .فقبل عرشين
عام�ا ،صدر تقرير هام حول مقتل فتى أس�ود
يف عملي�ة إطالق ن�ار عنرصية ،فوصف رشطة
لندن بأنها “عنرصية يف أسسها نفسها”.
كما ندد تقرير برملاني صدر مؤخرا بـ”الفوارق
العرقي�ة غير املربرة املس�تمرة واملتج�ذرة” يف
صفوف قوات حفظ النظام ،مشيرا إىل “فشل
نظامي” يف مكافحة التفاوت املستمر يف اململكة
املتحدة ،حيث نظمت حركة “بالك اليفز ماتر”
(حياة الس�ود مهمة) تظاه�رات ضخمة العام
املايض.
وم�ن النق�اط الخالفي�ة األساس�ية عملي�ات
“التوقي�ف والتفتي�ش” الت�ي س�محت لقوات
حف�ظ النظام بالقيام بـ 74ألف عملية اعتقال
وإحدى عرشة ألف عملية ضبط أس�لحة العام
املايض.
وأظهرت دراسة أجرتها كلية لندن لالقتصاد يف
عام  ،2018أن األش�خاص الس�ود أكثر عرضة
لالعتق�ال والتفتي�ش بثماني�ة أضع�اف م�ن
األشخاص البيض.
وط�وال فرتة س�نة حت�ى م�ارس  ،2020كان
الس�ود معرضني أكثر بتس�ع مرات من البيض
للخضوع ملثل هذه العمليات يف إنجلرتا وويلز.
وه� ّزت بريطاني�ا العام امل�ايض تظاهرات ضد
التمييز العنرصي ،تخللت بعضها أعمال عنف،
يف أعق�اب وف�اة األمريك�ي األعزل م�ن أصول
أفريقي�ة جورج فلوي�د أثناء توقيف�ه من قبل
الرشطة يف الواليات املتحدة.
وبعدم�ا ّ
اتهم�ت ميغان م�اركل زوج�ة األمري

ه�اري يف مقابل�ة تلفزيونيّة يف م�ارس 2021
العائل�ة امللكي�ة الربيطانية بالعنرصيّ�ة ،أعيد
ُفت�ح ه�ذا النقاش على مرصاعي�ه يف اململكة
املتحدة.
ويرى محللون أن اململكة املتحدة قطعت شوطا
ّ
والتعصب
فيم�ا يخ�ص مواجه�ة العنرصي�ة
القائ�م عىل الع�رق أو الل�ون أو الديان�ة ،لكن
املعركة ال تزال يف منتصف الطريق وقد تكون يف
مراحل أكثر تعقيدا.
وأوض�ح كين هين�دز ( 62عام�ا) ال�ذي يقود
مجموع�ة ملراقب�ة ممارس�ات الرشطة يف حي
هارينغ�اي يف لن�دن ال�ذي كان ب�ؤرة ألعم�ال
الش�غب ع�ام  ،2011أن العالق�ات “يف أدن�ى
مس�توياتها” بني الرشطة واملواطنني الس�ود،
يف ظ�ل وتيرة عالي�ة لعمليات تبديل مس�ؤويل
الرشطة وتعاقب التوقيفات املشددة .وقال “لم
ّ
نحسنه اليوم يصبح
يتم استخالص أي عرب .ما
هشا يف اليوم التايل”.
وخلص تقري�ر موضع جدل صدر مؤخرا حول
التباي�ن العرق�ي إىل أن اململك�ة املتح�دة ه�ي
“نموذج لل�دول األخ�رى ذات الغالبية البيضاء
بني س�كانها” ،إال أن األقليات تعاني من نسبة
تمثيل متدنية يف صفوف الرشطة والسيما عىل
مستوى القادة .وهي تمثل  7.6يف املئة فقط يف
رشطة إنجلرتا وويلز ،يف حني تشكل  14يف املئة
من مجموع السكان.
ورأى تقرير الربملان الربيطاني الصادر الش�هر
امل�ايض أن ق�وات حفظ النظام ل�ن تكون ذات
صف�ة تمثيلي�ة قب�ل عرشي�ن عام�ا ،يف حين
لفت�ت جمعية “إنكويس�ت” املتخصصة إىل أن
املتحدري�ن من األقليات يش�كلون نس�بة أعىل
م�ن حجمهم الفعيل بني الوفي�ات الناجمة عن
استخدام الرشطة القوة.
وبحس�ب تقري�ر ملرك�ز الدراس�ات “هن�ري
جاكسون سوسايتي” الذي يوصف بأنه يميني،
فإن  57يف املئة من الربيطانيني السود يعتربون
أنالرشط�ةتعامله�مبص�ورةغيرعادل�ة.
وأوض�ح كين هين�دز أن العدي�د م�ن س�كان
هارينغاي يعتربون قوات حفظ النظام بمثابة
“ق�وة احتالل وال يحرتم�ون الرشطة” ،معتربا
أن األمور لن تتبدل طاملا أنهم يعامَ لون بطريقة
مختلفة.
وأش�ار النائب العم�ايل من توتنه�ام ديفيد الم
ال�ذي أصدر كتاب�ا عام  2017ح�ول التباين يف
النظام الجنائ�ي ،إىل أن االقتصادات يف امليزانية
التي تطال الرشطة والجمعيات قد تؤدي مجددا
إىل قيام البيئة التي أدت إىل أعمال الشغب.
وكتب النائب من املعارضة يف صحيفة غارديان
أنه “بفش�له يف تطبيق تدابري مصممة ملعالجة
االس�تياء داخل املجتمع” ،ف�إن رئيس الوزراء
بوري�س جونس�ون “ق�د ي�دع رشارة تش�عل
الوضع”.
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دعوة أممية للحكومة الليبية حملاسبة مرتكيب أعمال الكراهية على الطريق الساحلي
طرابلس/متابعة الزوراء:
دع�ت بعث�ة األمم املتح�دة للدعم
يف ليبي�ا الس�لطات الحكومي�ة
التخاذ إجراءات فورية ،ومحاسبة
مرتكب�ي أعم�ال الكراهي�ة على
الطري�ق الس�احيل بين رست
ومرصاتة ،مؤك�دة أن تلك األفعال
من ش�أنها عرقل�ة إع�ادة توحيد
البالد.
وقال�ت البعث�ة يف بي�ان له�ا إن
عملية فتح الطريق الس�احيل التي
طال انتظارها ليس�ت أمرا حيويا
يعيد الوصل بني أج�زاء ليبيا وبني
الليبيين عموما ،ما يتي�ح إيصال
املس�اعدات اإلنس�انية وتدف�ق
التجارة فحس�ب ،بل ه�ي حيوية
أيض�ا لتحقيق السلام والوحدة يف
ليبيا بشكل عام.
ويمتد الطريق بطول ليبيا تقريبا،
من مس�اعد عند الحدود املرصية،
إىل رأس جدي�ر قرب تونس ،بطول
 1800كيلومرت ،وكان ش�اهدا عىل
املع�ارك الكربى الت�ي جرت خالل
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة بني دول
الحلفاء واملحور.
ون�ددت البعث�ة األممية ب�أن مثل
هذه األعمال الطائشة تهدد تنفيذ
اتف�اق وقف إطلاق الن�ار املوقع
يف جني�ف أكتوب�ر  ،2020وته�دد
إع�ادة توحي�د البلاد والتماس�ك
االجتماعي.
وكان عن�ارص م�ن امليليش�يات
املسلحة أجربوا املواطنني األسبوع
املايض عىل السري بسياراتهم فوق
صورة للقائد العام للجيش الليبي
املشير خليف�ة حفرت ،م�ا أدى إىل

حالة غضب بني سائقي املركبات.
وأدان�ت اللجنة العس�كرية الليبية
املشتركة “ ”5+5األح�داث الت�ي
شهدها الطريق الساحيل األسبوع
امل�ايض ،مؤك�دة أنه�ا س�تالحق
مرتكبيها.
وأك�دت اللجن�ة العس�كرية أنه�ا
س�تتعامل ب�كل ح�زم م�ع م�ن
وصفته�م بـ”الفئ�ة املنب�وذة
واملخربة” ،الت�ي ترتكب مثل هذه
األعمال ،متوع�دة إياهم باملالحقة
أمام القضاء املحيل والدويل ،لينالوا
“أشد” العقوبات.
ووجهت اللجن�ة الرتتيبات األمنية
وغرف العمليات برضورة املتابعة
والتش�ديد والرضب بيد من حديد،
ل�كل من تس�ول له نفس�ه العبث
بأمن وسالمة املواطنني املستعملني
للطريق الس�احيل ،ورسعة تقديم

املخالفني والقب�ض عليهم واتخاذ
ما يل�زم من اإلج�راءات القانونية
حيالهم.
وت�رى أوس�اط يف طرابل�س ،أن
امليليش�يات تعم�ل منذ فترة عىل
اختب�ار حزم الحكوم�ة واملجتمع
ال�دويل ،وتتج�ه للع�ودة بق�وة إىل
السيطرة عىل املشهد العام يف غرب
البالد ،مس�تفيدة من حالة اإلبقاء
عىل مظاهر االنقس�ام التي تعمل
على ترس�يخها منص�ات اإلعالم
والتواص�ل االجتماع�ي النش�طة
داخ�ل البلاد وخارجه�ا ،والت�ي
تحركها أصابع اإلسلام السيايس
ّ
وجل حلفائه اإلقليميني.
وتضيف هذه األوساط أن امليليشيات
استطاعت إىل حد اآلن ،ضمان تردد
الحكوم�ة يف فتح ح�وار جدي مع
الجي�ش ورم�وز النظام الس�ابق،

وتأكد لها أن السلطات املنبثقة عن
ملتقى الحوار السيايس ،ال تختلف
كثريا عن س�لطات الوفاق برئاسة
فاي�ز السراج ،يف توجهه�ا للبحث
ع�ن مناف�ذ للتمدي�د يف الحك�م،
واس�تعدادها للخضوع للجماعات
املس�لحة بم�ا يخ�دم مصال�ح
الطرفين يف تقاس�م النفوذ بغطاء
جهوي وإخواني تدعمه تركيا التي
تعم�ل بدورها عىل توفير املربرات
الواقعي�ة لإلبق�اء على قواته�ا
ومرتزقتها يف البالد.
وال تكف امليليشيات عن محاوالت
توتير األجواء ميدانيا ،مس�تفيدة
م�ن عج�ز الحكومة ع�ن مالحقة
عنارصه�ا املنفلت�ة واملتورط�ة يف
جرائ�م موثقة ض�د املدنيني ممن
سقط عدد منهم ضحايا لرصاص
املسلحني خالل يوليو املايض.

وكانت منطق�ة املاية وكوبري 27
غ�رب طرابلس ،ش�هدت الخميس
امل�ايض اش�تباكات بني ميليش�يا
اإلس�ناد األوىل بالزاوي�ة الت�ي
يقودها محمد بحرون وميليش�يا
دعم االس�تقرار بورشفانة بقيادة
معمّ�ر الض�اوي ،اس�تعملت فيها
األسلحة الثقيلة واملتوسطة.
وكان�ت اللجنة العس�كرية الليبية
املشتركة أعلن�ت يف  30يولي�و
امل�ايض ،إع�ادة فت�ح الطري�ق
الس�احيل الراب�ط بين رشق ليبيا
وغربها ،بعد أكث�ر من عامني عىل
إغالقه.
وفيما كلفت اللجنة حينها ضباطا
ليبيني بمراقبة ما تم االتفاق عليه،
طالب�ت البعث�ة األممي�ة يف ليبي�ا
برسع�ة اتخاذ اإلج�راءات الكفيلة
بوج�ود املراقبين الدوليين على
األرض ،للمس�اهمة يف دع�م آلي�ة
املراقبة الليبية.
وال تكم�ن أهمية ه�ذا النجاح يف رفع
املعان�اة ع�ن الليبيني وتس�هيل تنقل
املس�افرين والبضائع بني غرب البالد
ورشقها فقط ،بل األهم من ذلك إنهاء
أحد أوجه االنقس�ام يف البلاد ،ولذلك
دالل�ة رمزية عىل أن البالد يف طريقها
للملمة ش�تاتها يف مواجهة مشاريع
االنقسام أو االنفصال أو الفيدرالية.
وهذا ما أشار إليه عبدالحميد الدبيبة
رئيس حكوم�ة الوح�دة الوطنية ،يف
كلمت�ه الت�ي ألقاه�ا بسرت (رشق
طرابل�س) عقب إزالته أحد الس�واتر
الرتابية ،قائال “عهد التشتت والفرقة
وش�بح االنفص�ال ق�د وىل إىل غير
رجعة”.

إجالء  1153شخصا من قرية ساحلية وشواطئ يف جزيرة إيفيا

لليوم اخلامس على التوالي ..اليونان تكافح حرائق مستعرة يف حميط العاصمة أثينا
أثينا /متابعة الزوراء:
للي�وم الخام�س على الت�وايل ،تكاف�ح
الس�لطات اليوناني�ة حرائ�ق الغاب�ات
الضخمة التي اندلعت يف محيط العاصمة
أثينا ومناطق أخرى يف البالد منها جزيرة
إيفيا ،ثاني كربيات الجزر اليونانية.
ويف أح�دث تط�ورات الحرائ�ق ،ذك�رت
وكالة “رويرتز” ،امس السبت ،أن النريان
اجتاح�ت إح�دى ضواح�ي أثين�ا ،خالل
الليلة املاضية ،كما ال تزال ألس�نة اللهب
مشتعلة يف مناطق متفرقة من اليونان،
عىل ما أوردت وكالة “رويرتز”.
ويف مش�اهد مروعة ،أثن�اء الليل وحتى
امس الس�بت ،قام�ت العب�ارات بإجالء
 1153ش�خصا م�ن قري�ة س�احلية
وش�واطئ يف جزيرة إيفيا ،وهي جزيرة
من الجبال الوعرة والغابات يرتدد عليها
املصطافون واملخيم�ون ،بعد أن أوقفت
النيران م�ن حرائ�ق غاب�ات ضخم�ة
مش�تعلة ألي�ام كل وس�ائل اله�روب
األخرى.
وأظهرت املش�اهد الناس وهم يمسكون

باألطف�ال ويحمل�ون كب�ار الس�ن عىل
الكرايس أثناء ركوبهم العبارات الصغرية
للعب�ور إىل بر األمان ،بحس�ب ما ذكرت
األسوشيتد برس.
وكان�ت الس�لطات اليوناني�ة أعلنت أن
الحرائ�ق تس�ببت ،الجمع�ة ،يف مرصع
شخصني ،بينما نقلت  16شخصا أصيبوا
بح�روق طفيفة أو يعانون من مش�اكل
يف الجه�از التنفسي إىل املستش�فى يف
الس�اعات الـ 48األخرية يف شتى مناطق
البالد ،بحسب “فرانس برس”.
وأف�ادت وزارة الصح�ة اليوناني�ة ب�أن
رجال يبلغ  38عام�ا من بلدة إيبوكراتيو
الواقعة يف ش�مال أثينا التي اندلعت فيها
حرائق ضخمة ،تويف يف املستشفى بعدما
س�قط علي�ه عم�ود كهرباء فيم�ا كان
يستقل دراجة ،وهو أول ضحية لحرائق
اليونان .كذلك ،عث�ر عىل موظف جثة يف
املصنع الذي يعمل فيه.
وب�دأت الحرائ�ق يف اليون�ان يف االندالع،
الثالثاء املايض ،أسوأ موجة حر تشهدها
اليون�ان من�ذ أكث�ر من  30عام�ا ،حيث

تج�اوزت درج�ات الح�رارة  40درج�ة
مئوي�ة ،وأججت الري�اح العاتية النريان
املستعرة.
وتكاف�ح اليون�ان أكثر م�ن  400حريق
غاب�ات يف جمي�ع أنح�اء البلاد ،م�ع
استمرار اشتعال أكرب الجبهات يف شمال
أثين�ا وإيفيا ومناطق يف بيلوبونيز بما يف

ذلك ماني وميس�ينيا وأوملبي�ا القديمة،
موقع األلعاب األوملبية األوىل.
وأت�ت النيران على عشرات اآلالف من
األفدن�ة م�ن الغاب�ات ،ودم�رت املنازل
والرشكات وقتلت الحيوانات .واكتس�ت
الس�ماء يف أثين�ا على بع�د أمي�ال بلون
داكن ،وفق “رويرتز”.

بعد متددها وسيطرتها على والية ثانية غرب البالد

بايدن يقصف «طالبان» بقاذفات اسرتاتيجية وواشنطن حتث األمريكيني على مغادرة أفغانستان
كابول /واشنطن /متابعة الزوراء:
أك�دت الحكوم�ة األفغاني�ة صح�ة
األنب�اء ع�ن إرس�ال اإلدارة األمريكية
قاذفات استراتيجية من ط�راز “بي-
 ”52لقصف مواق�ع لحركة “طالبان”
يف ش�مال البالد ،وفيما دعت الس�فارة
األمريكي�ة ل�دى كاب�ول املواطنين
األمريكيني ملغادرة أفغانستان يف أرسع
وقت ممك�ن ،اعلن مس�ؤولون أفغان
اس�تيالء حرك�ة طالبان على عاصمة
والية ثانية يف أفغانستان.
ورصح املتح�دث باس�م وزارة الدف�اع
األفغاني�ة ف�واد أمان ،عىل حس�ابه يف
“تويرت” ،ب�أن قاذفة من ط�راز “بي-
 ”52تابع�ة لسلاح الج�و األمريك�ي
ش�نت مساء امس الس�بت غارات عىل
مجموع�ة م�ن ق�وات “طالب�ان” يف
مدينة شربغان ،مركز والية جوزجان،
وألحقت بالحركة خسائر فادحة.
وج�اءت ه�ذه التغري�دة عق�ب نشر
صحيف�ة “تايمز” الربيطاني�ة تقريرا
نقلت فيه عن مصادر دفاعية أمريكية
تأكيده�ا أن ه�ذه قاذف�ات م�ن طراز
“ب�ي ”-52وطائرات ثقيل�ة من طراز
“لوكهيد إيه يس ”-130تابعة لسلاح
الج�و األمريك�ي قصف�ت ،بأم�ر م�ن
الرئيس جو بايدن ،مواقع لـ”طالبان”

يف شمال أفغانستان.
وأوضح�ت مص�ادر الصحيف�ة أن
طائرات “بي ”-52التي لم يتم الكشف
ع�ن عدده�ا تقلع م�ن قاع�دة العديد
يف قطر الس�تهداف مواق�ع “طالبان”
ح�ول مدينت�ي قندهار وه�راة ومركز
والية هلمند مدينة لشكر كاه ،وذلك يف
مسعى ملنع سقوط هذه املدن يف قبضة
املسلحني.
ويأت�ي ذل�ك على خلفي�ة س�يطرة
“طالبان” يف األيام األخرية عىل مدينتي
زرن�ج وشبرغان ،مرك�زي واليت�ي
نيمروز وجوزجان.
وكان�ت وس�ائل إعلام أف�ادت ب�أن
الرئي�س األمريك�ي ،ج�و باي�دن ،أمر
بإرسال قاذفات اسرتاتيجية من طراز
“ب�ي ”-52وطائرات ثقيل�ة من طراز
“لوكهيد إيه يس ”-130لقصف مواقع
حركة “طالبان” يف أفغانستان،
ونقلت صحيفة “تايم�ز” الربيطانية،
ام�س الس�بت ،ع�ن مص�ادر دفاعية
أمريكي�ة تأكيده�ا أن ه�ذه الطائرات
الحربي�ة تقص�ف مواق�ع “طالب�ان”
ح�ول مدينت�ي قندهار وه�راة ومركز
والية هلمند مدينة لشكر كاه ،وذلك يف
مسعى ملنع سقوط هذه املدن يف قبضة
املسلحني.

وأوضح�ت مص�ادر الصحيف�ة أن
طائرات “بي ”-52التي لم يتم الكشف
ع�ن عددها تقلع من قاع�دة العديد يف
قطر الستهداف مواقع “طالبان”.
ويأت�ي ذل�ك على خلفي�ة تقارير عن
س�يطرة “طالب�ان” يف األي�ام األخرية
عىل مدينتي زرنج وشبرغان ،مركزي

واليتي نيمروز وجوزجان.
ويف سياق اخر ،دعت السفارة األمريكية
لدى كابول املواطنني األمريكيني ملغادرة
أفغانستان يف أرسع وقت ممكن ،فيما
اعلن مس�ؤولون أفغان استيالء حركة
طالب�ان على عاصم�ة والي�ة ثانية يف
أفغانستان.

وكتب�ت الس�فارة يف صفحته�ا على
“توتير”“ :تح�ث الس�فارة األمريكية
املواطنين األمريكيين على مغ�ادرة
أفغانس�تان ب�أرسع وق�ت ممك�ن،
باستخدام الرحالت التجارية املتاحة”.
وج�اء ذل�ك بعد يوم م�ن قي�ام وزارة
الخارجية الربيطانية بنصيحة مواطني

اململكة املتحدة يف أفغانس�تان بمغادرة
البالد بسبب تدهور الوضع األمني.
ويف الس�ياق ذات�ه ،اعل�ن مس�ؤولون
أفغ�ان ،بع�د يوم م�ن إعالن اس�تيالء
حركة طالبان عىل زرانج عاصمة إقليم
نيمروز غ�رب البالد ،س�يطرة الحركة
املتش�ددة ،امس الس�بت ،عىل عاصمة
والية ثانية يف أفغانس�تان ،وهي مدينة
شبرغان الواقعة يف جوزجان ،وفق ما
أعلن نائب حاكم الوالية.
وقال نائب حاكم جوزجان ،قادر ماليا،
لوكالة فرانس برس“ :تراجعت القوات
(الحكومية) واملسؤولون إىل املطار”.
وكان املس�ؤولون األفغ�ان أك�دوا أن
مقاتلي طالب�ان لم يواجه�وا مقاومة
تذكر يف االس�تيالء عىل زرانج ،الواقعة
عىل الحدود األفغانية اإليرانية.
م�ن جانب�ه ،أك�د نائ�ب حاك�م والية
نيم�روز روح غل خريزاد ل�ـ “فرانس
ب�رس” س�قوط مدين�ة زران�ج ،يف يد
الحركة.
وتقاتل طالبان إلعادة فرض سيطرتها
بعد  20عاما من اإلطاحة بها عىل أيدي
قوات تقودها الواليات املتحدة ،وتصعد
الحركة حملتها لهزيمة الحكومة.
كم�ا زعم�ت الحرك�ة س�يطرتها عىل
عشرات املناط�ق ونق�اط العبور عىل

الح�دود يف الش�هور املاضي�ة بينم�ا
تنسحب القوات األجنبية ،يف حني نفت
الحكومة تلك املعلومات.
إىل ذلك ،ش�ككت مبعوثة األمم املتحدة
الخاص�ة ألفغانس�تان ،ديب�ورا ليونز،
يف الت�زام طالب�ان بالتوص�ل لتس�وية
سياس�ية ،وقالت ملجل�س األمن الدويل
إن الح�رب دخلت مرحل�ة أكثر دموية
وتدمريا.
وقال فاس�ييل نيبينزيا ،س�فري روسيا
لدى األم�م املتح�دة :إن ب�وادر انحدار
أفغانس�تان إىل ح�رب أهلي�ة ش�املة
وطويلة “حقيقة صارخة”.
ب�دوره ،ح�ث الدبلوم�ايس األمريك�ي
الكبري ،جيف�ري ديلورينتي�س ،حركة
طالبان على وقف هجومها والس�عي
إىل تس�وية سياس�ية وحماي�ة البني�ة
التحتية ألفغانستان وشعبها.
وأعل�ن البي�ت األبي�ض أن الترصفات
األخيرة للحرك�ة ل�ن تس�اعدها عىل
كس�ب رشعية دولية .وقالت املتحدثة
باس�م البيت األبيض ،جني س�اكي ،يف
إف�ادة صحفي�ة “ال يتعين عليه�م أن
يبق�وا عىل ه�ذا املس�ار ...يمكنهم أن
يخت�اروا تفريغ ه�ذه الطاقة يف عملية
السالم كما يفعلون بالنسبة لحملتهم
العسكرية”.

امن ومجتمع
العدد 7539 :االحـد  8آب 2021

اإلعالم األمين :اعتقال عدد من
املتهمني شرقي بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلية االعالم االمني ،امس الس�بت ،عن مجموعة من العملي�ات التي قامت بها
القوات االمنية خالل الساعات القليلة املاضية.
وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :إن «األجهزة األمني�ة والوكاالت
االس�تخبارية تواصل جهودها يف مالحقة فلول عصاب�ات داعش اإلرهابية ،والخارجني
عىل القانون ،والجريمة املنظمة».
واضاف�ت« :إذ تمكنت ق�وة من اللواء الراب�ع رشطة اتحادية ومفرزة م�ن جهاز األمن
الوطني من إلقاء القبض عىل متهم وفق املادة ( )1/4إرهاب بعد نصب كمني محكم يف
منطقة (العريفية) وهو مطلوب إىل محكمة تحقيق دياىل».
وتابع�ت إنه «بنا ًء عىل معلومات اس�تخبارية من أحد املتعاونين تمكنت قوة من اللواء
الثان�ي رشط�ة اتحادية من القب�ض عىل ثالثة متهمين كانوا يروم�ون احراق محطة
كهربائية متنقلة بعد نصب كمني لهم يف منطقة العبيدي رشقي بغداد».
وبينت إن «قطعات لوائي ( )44-42فرقة املشاة الحادية عرشة تمكنت من القاء القبض
عىل ( )10متهمني وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع الرصافة».
واش�ارت اىل ان «قطعات الفرقة األوىل والثانية رشطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض
على أربعة متهمني بتهم ترويج وتعاطي املخدرات ،وضبط أس�لحة واعتدة متوس�طة
خالل عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع مسؤولياتهم يف جانبي الكرخ والرصافة».

املنافذ تضبط مواد خمالفة يف أم قصر
الشمالي

No: 7539 Sun 8 Aug 2021
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الرتبية تعلن جناح االمتحانات النهائية «للدراسة املتوسطة» وتبشر الطلبة
بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزير الرتبي�ة ،عيل حميد مخل�ف الدليمي،
ام�س الس�بت ،انته�اء االمتحان�ات النهائي�ة
«للدراس�ة املتوس�طة» وبنج�اح كبير ،مب�اركا ً
للطلبة انجازهم هذه املهمة.
ووصف الدليمي يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه« :هذا املنجز بالكبير» ،كونه يتحقق يف ظل
ظروف اس�تثنائية ما زال الع�راق يمر بها يف ظل
انتشار وباء «كورونا» عىل حد قوله.
وتق�دم الدليمي بـ»الش�كر والتقدي�ر للمديرين
العامين ومديري املراك�ز االمتحاني�ة والهيئات
التدريس�ية وجهاز االرشاف الرتب�وي واملوظفني
االداريين كافة على جهودهم الطيب�ة املخلصة
يف نج�اح هذه االمتحانات الت�ي لوالهم ما كانت
االمتحانات قد س�ارت به�ذه الوتيرة االيجابية
واالنسيابية الرائعة».
كما خص الدليمي «أبطال الجيش االبيض بالشكر
الجزيل عىل جهودهم الرائعة يف التنسيق ومتابعة
املراكز االمتحانية ،وكذلك الوزارات الساندة التي
رضبت اروع األمثلة يف التعاون والتكاتف من اجل
مستقبل ابناءنا األعزاء» ،متمنيا ً «لجميع الطلبة
النجاح واملوفقية يف مسريتهم العلمية».
من جان�ب متصل ،طمأن�ت وزارة الرتبية ،امس
الس�بت ،طلب�ة الثال�ث املتوس�ط بش�أن نتائج
االمتحان�ات النهائي�ة التي انطلق�ت يف االول من
شهر آب الجاري.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة ،حي�در فاروق ،يف
ترصيح صحفي :إنه «الي�زال تحديد موعد إعالن
النتائج مبكرا فإننا نتح�دث عن  ٦٥٠الف طالب
ومن غري املمكن تصحيح ربع اي من املواد».
واض�اف ان «النتائ�ج تبشر بخير فم�ن خالل
تصحيح بعض الدفات�ر وجدنا إجابات جيدة من
خالل عملية التصحي�ح» .واوضح ان «االمتحان
ج�اء من أجل أن يكون الطالب مس�تعدا بش�كل

جيد ألداء االختبارات».
من جانب اخ�ر ،أعلنت وزارة الرتبي�ة  /املديرية
العام�ة للعالق�ات الثقافية  /مديري�ة اإلجازات
الدراس�ية  /الضوابط العامة للقبول ضمن قناة
املتميزين للعام الدرايس . 2022 – 2021
وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان «ضوابط القبول تتضمن الحاصلني عىل
شهادة الدبلوم التقني الراغبني بإكمال دراستهم
الجامعي�ة األولي�ة (البكالوري�وس)  ،وخريجي
الدراس�ة اإلعدادي�ة بفروعها (العلم�ي  ،األدبي ،
املهني) إلكمال دراستهم يف املعاهد التقنية».
واضافت «حيث يكون ترشيح املوظفني املتميزين
ضمن قناة القبول من مواليد  1981فصاعدا ً وان
تكون له خدمة فعلية ال تقل عن س�نتني لغاية 1
 ، 2021 / 10 /ويتم ترشيح املوظفني الحاصلني
عىل الش�هادة اإلعدادية للقبول يف املعاهد التقنية
وترشيح املوظفني الحاصلني عىل شهادة الدبلوم
الفني للقبول يف الكليات املناظرة».
وتابع�ت «يشترط يف املوظ�ف املرش�ح للقب�ول

يف املعاه�د التقني�ة أن ال يقل معدل�ه عن  %65يف
الدراس�ة اإلعدادية بفروعها كاف�ة ،وكذلك يحق
لخريج�ي املراكز املهنية (مرك�ز املعتصم ومركز
الولي�د ومرك�ز املعت�ز) الذي�ن أدوا االمتحان�ات
الوزاري�ة (البكالوري�ا) حصرا ً التقدي�م للقبول
يف املعاه�د التقنية ضمن قن�اة املتميزين العتبار
ش�هادتهم معادلة لش�هادة اإلعدادي�ة عىل أن ال
يقل معدلهم عن .»%65
م�ن جانبه�ا ،بينت مديري�ة اإلجازات الدراس�ية
ان�ه «يتم قبول املوظف املرش�ح للقبول يف كليات
الهندس�ة  %75وكليات التقنيات الهندسية %70
واملرش�ح لباق�ي الكلي�ات  ، %65ويت�م ترش�يح
املوظف للقبول من دائرته حرصاً ،وبعد ترشيحه
موافقة مبدئية ملنحه اإلجازة الدراسية».
واش�ارت اىل انه «ال يحق ترشيح من سبق ان تم
ترقني قيده او من لديه قبول سابق ضمن قنوات
القبول املختلفة األخرى ( املس�ائي  ،املبارش  ،الـ
 10األوائ�ل) ع�دا من رق�ن قيده بن�ا ًء عىل طلبه
ألغ�راض التعيني فيح�ق له الرتش�يح بعد مرور

 4س�نوات اذا كان ترقين القي�د يف الكلي�ة وملدة
سنتني».
اما فيما يخص إدخال بيانات املرشحني للقبول يف
الكليات واملعاهد« ،فيتم من قبل الجهات املخولة
وم�ن خالل البوابة االلكرتونية لدائرة الدراس�ات
والتخطيط واملتابعة  ،ويحتس�ب املعدل التنافيس
على أس�اس  %70م�ن مع�دل التخ�رج يف املعهد
و %30على وفق التقيي�م الذي حص�ل عليه ،وال
يحق للموظف املجاز دراس�يا ً تغيير جهة قبوله
إذا كان صحيحا ً وعىل أساس خياراته واملعدل وال
يحق له تعديل الرتشيح يف السنة الالحقة».
ولفت�ت اىل ان�ه «يحق للموظ�ف املجاز دراس�يا ً
االنتقال يف السنوات الدراسية فوق األوىل وبحسب
ضواب�ط االنتق�ال رشط موافقة دائرت�ه عىل أن
تبلغ الوزارة بذلك ،أما يف حال ثبوت كون املوظف
املقبول ممن سبق ان رقن قيده يكتب إىل الوزارة
إللغاء قبوله ضمن قناة املتميزين».
وبين�ت ان�ه «يف ح�ال ثب�وت حص�ول املوظ�ف
عىل قبول س�ابق ضم�ن قنوات القب�ول األخرى
وع�دم إلغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة
املتميزي�ن يكت�ب إىل الوزارة إللغ�اء قبوله ضمن
قن�اة املتميزين ،عىل ان يس�تثنى ذوو الش�هداء
املتقدم�ون للقبول ضمن هذه القناة من رشطي
العمر والخدم�ة مع االلت�زام بالضوابط االخرى
املذكورة يف اعاله».
ونوه�ت ال�وزارة اىل «رضورة االلت�زام بالدق�ة
يف مل�ئ اس�تمارات الرتش�يح وتتحم�ل املديرية
العام�ة للرتبية كاف�ة التبع�ات القانونية يف حال
إرسال معلومات غري صحيحة وخاطئة  ،ويكون
الرتش�يح حس�ب االختص�اص الدقي�ق علما انه
س�تهمل االس�تمارة غير املس�توفية للشروط
املذك�ورة أعلاه ويك�ون آخ�ر موع�د الس�تالم
استمارات الرتش�يح لغاية نهاية الدوام الرسمي
ليوم الخميس  26آب .»2021

أوضحت بشأن تلقي املرضعات واحلوامل لقاح كورونا
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املناف�ذ الحدودية ضبط مواد
مخالفة لشروط وضوابط االس�ترياد ،يف
ميناء أم قرص الشمايل.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة ،تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه :أن «منف�ذ مين�اء أم قرص
الش�مايل تمكن من ضب�ط حاوية تحتوي
على رافع�ات ش�وكية ع�دد ( )5مخب�أة

خل�ف أدوات احتياطية مس�تخدمة معدة
للتهريب».
وأض�اف البي�ان أن «امل�واد ضبط�ت
خارج الح�رم الجمرك�ي يف نقطة البحث
والتح�ري كونه�ا مخالف�ة لشروط
وضواب�ط االس�ترياد» ،الفت�ا إىل «إحالتها
للقضاء التخ�اذ اإلجراءات القانونية بحق
املخالفني».

كمني حمكم يطيح مببتز يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت نجدة بغداد ،امس السبت ،القبض عىل مبتز الكرتوني ساوم فتاة بنرش صورها،
يف منطقة املنصور غربي العاصمة.
وقال�ت النج�دة يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :إن «دوريات نج�دة الريموك يف
العاصمة بغداد تمكنت من إلقاء القبض عىل متهم قام بابتزاز فتاة الكرتونيا وتهديدها
بنرش صورها عىل مواقع التواصل االجتماعي إذا لم تدفع له مبالغ مالية».
واضاف�ت ان «العملية تمت بعدما اس�تنجدت الفتاة بدوريات النج�دة وادعت تعرضها
لالبتزاز االلكرتوني من قبل شخص».
وتابع�ت ان�ه «بعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم وبداللة طالب�ة النجدة تم
القبض عىل املتهم ضمن منطقة املنصور».

إحباط عملية تفجري أحد األبراج
الرئيسية للطاقة يف كركوك
بغداد /الزوراء:
أفادت الرشطة االتحادية ،امس الس�بت،
بإحب�اط عملي�ة تفجير أح�د األب�راج
الرئيسية يف كركوك.
وذك�ر إعلام الرشط�ة ،يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نس�خة منه :أن «قوة من اللواء
اآليل الثاني الفرق�ة اآللية رشطة اتحادية
بالشتراك مع مفارز اس�تخبارات اللواء،

وبنا ًء على معلوم�ات اس�تخبارية حول
نية عنارص مس�لحة تفجري اح�د األبراج
الرئيس�ية يف منطقة (طار البغل) بقضاء
الحويج�ة بكركوك ،إذ تمكن�ت القوة من
إحب�اط ه�ذه املحاول�ة وضبط�ت عبوة
ناسفة مزروعة عىل احد ركائز األبراج».
وأضاف البيان ان�ه «تم رفع وإتالف املواد
من قبل مفارز الجهد الهنديس للواء».

تدمري  5مضافات ونفق لإلرهابيني يف
صالح الدين
بغداد /الزوراء:
اعل�ن الناط�ق باس�م القائد العام للقوات املس�لحة ،الل�واء يحيى رس�ول ،عن تدمري 5
مضافات ونفق لإلرهابيني يف محافظة صالح الدين.
وذك�ر رس�ول يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه« :نفذ املق�ر املس�يطر لعمليات
طوزخورماتو واجبا ً يف سلسة جبال بلكانة ومناطق رشق قضاء طوزخرماتو».
واكد البيان :ان العملية اس�فرت عن تدمري خمس مضافات ونفق لإلرهابيني ومعالجة
 11عبوات ناسفة و ضبط  15قنربة هاون.

اعالن
اىل الرشيك ( عبد الله جبار مشعان) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف
النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (مس�ار عدنان عبد الكاظم)
بالبن�اء على حصت�ه املش�اعة يف القطعة
املرقمة ( )207/3املقاطعة ( 31ابو شورة)
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوم�ا داخ�ل الع�راق وش�هر واح�د خارج
الع�راق من تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

الصحة تبت بشأن أخذ مسحات قبل التطعيم وتعلق حول تزوير بطاقات التلقيح
بغداد /الزوراء:
بت�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الس�بت ،برأيه�ا ح�ول رضورة أخ�ذ
املس�حات قب�ل أخذ لقاح�ات «كوفيد
.»19
وقال�ت عض�و الفريق الس�اند لوزارة
الصحة ،ربى فالح ،بحسب الصحيفة
الرس�مية :إنه «لم تصدر أي تعليمات
م�ن قب�ل منظم�ة الصح�ة العاملي�ة
بوج�وب أخ�ذ مس�حات قب�ل تلق�ي
الجرعة االوىل أو الثانية» ،الفتة إىل انه
«ال يوج�د وقت مرشوط ألخ�ذ اللقاح
ف�إذا ظهرت على الش�خص اعراض
كورونا ننصحه بالش�فاء التام وزوال
االع�راض وم�ن ثم أخ�ذ اللق�اح ،لذا
ال يج�ب أخ�ذ املس�حة اذا م�ا ظهرت
االعراض».

ويف ما يتعلق باملصابني الذين ال تظهر
عليهم االعراض ،بينت فالح َّ
أن «هذه
الفئة ال تثري مخاوفنا عند اخذ اللقاح
كالفئات الت�ي تظهر عليها االعراض،
ل�ذا ننصحهم بعدم اتخاذ اي اجراء إال
بعد الش�فاء التام» ،مشرية إىل «وجود
مس�حات كافي�ة يف املستش�فيات
واملراك�ز الصحي�ة وال يوج�د يشء
رسمي بأخذ مس�حات ألعداد محددة
كما يدعي البعض ،ولكن املش�كلة َّ
أن
هناك م�ن يريد اخذ مس�حة من اجل
اخ�ذ اللقاح ،وهذا كم�ا أوضحنا ليس
بالرضورة ولم يرد اصال كتاب يوجب
ذلك».
وأضافت أن�ه «إذا ما ظهرت االعراض
عىل االش�خاص وامتنع اي مستشفى
عن اخذ املسحات بأي حجة يمكن أن

إنهاء أعمال إكساء مدخل
قضاء الراشدية الرئيسي

بغداد /الزوراء:
انجزت محافظة بغداد ،امس السبت ،اعمال االكساء
ملدخل قضاء الراش�دية الرئييس ش�مايل العاصمة،
بط�ول  3،5كيلومرت مربع.وق�ال قائممقام قضاء
الراشدية ،حيدر موحان الفياض»:إن املرشوع جاء
ضم�ن خطة حكومة بغداد املحلية ،للنهوض بواقع
الخدمات يف مناطق االطراف ،وتوقف بسبب االزمة
املالي�ة يف الس�نة املاضي�ة ،وتأخ�ر اق�رار املوازنة،
وجائح�ة كورونا ،الت�ي اثرت عىل العال�م اجمع»،
الفت�ا اىل «ان محافظ�ة بغ�داد حرص�ت عىل توفري
التخصيص�ات املالي�ة ،م�ن اج�ل اس�تئناف العمل
باملشروع ،ملا له م�ن اهمية تخدم نح�و  100الف
نس�مة يف احي�اء ومناطق وقرى ش�مال العاصمة،
كونه مدخ�ل رئييس رابط للطريق الدويل الش�مايل،
بغ�داد -دي�اىل ،كذل�ك الطريق الس�ياحي الش�مايل
والجنوبي املحاذي لنهر دجلة» .واضاف «ان الطريق
كان اح�ادي امل�رور ،وال يتج�اوز عرض�ه  9امتار،
وان محافظ�ة بغ�داد عملت عىل توس�عة الطريق،
واضافت الجزرة الوس�طية ،وتثبيت االنارة» ،مبينا
«ان بلدية قضاء الراشدية سترشع بتشجري جوانب
الطريق ،وعم�ل الحدائق» .واش�ار الفياض اىل «ان
محافظ�ة بغداد تعمل عىل اكس�اء عدد من االحياء
والقرى الس�كنية يف ش�مال العاصمة ،كذلك انشاء
عدد من املش�اريع الرتبوية ،مثل املدارس الحديثة»،
مثمنا «جهود محاف�ظ بغداد املهندس محمد جابر
العط�ا ،يف توفير التخصيصات املالية ،واس�تئناف
العمل يف تطوير املدخل الرئييس للقضاء».

اعالن
اىل الرشي�ك ( عباس خضير جابر) اقتىض
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل
قيام رشي�كك (يارس كاظم ج�واد) بالبناء
على حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقمة
( )3/56138املقاطع�ة ( 4ح�ي الن�داء)
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق
م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

يقدم شكوى لوزارة الصحة» ،واصفة
الوضع اللقاحي يف البالد بـ»املمتاز بعد
وصول وجب�ة ضخمة من لقاح فايزر
األس�بوع املايض ،وان ال�وزارة تنتظر
وصول وجبة كبرية االي�ام املقبلة من
اللقاح الصيني سينوفارم».
من جانب متصل ،علقت وزارة الصحة
والبيئ�ة ،امس الس�بت ،ح�ول تزوير
بطاق�ات التلقي�ح ومواعي�د عمليات
التطعيم.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة ،س�يف
البدر :إن «يف ما يتعلق بتزوير بطاقات
التلقيح أنه إذا ما ثبت ذلك يعاقب أشد
العقوبة م�ن يهدد األمن الصحي للبلد
وبحسب القانون».
وتابع أن «عمليات التطعيم مستمرة يف
أيام الجمع والعطل الرسمية وبكثافة

يف بغ�داد وجميع املحافظ�ات وتصلنا
فيديوه�ات م�ن جمي�ع املحافظ�ات
حول اقبال املواطنين عىل اخذ اللقاح
املضاد لكورونا».
ودعا البدر جميع املواطنني واملوظفني
وأصحاب األعمال واملرتبطني بوظائف
يف أي�ام معين�ة م�ن األس�بوع ،إىل
«التوج�ه ملنافذ اللق�اح يف أي يوم من
أي�ام األس�بوع» ،موضح�ا ً َّ
أن «منافذ
اللق�اح كان�ت مفتوحة حت�ى يف مدة
عيد األضحى».
بينم�ا أوضح�ت وزارة الصحة ،امس
الس�بت ،بش�أن تلق�ي املرضع�ات
والحوام�ل اللق�اح املض�اد لفيروس
كورونا املستجد.
وقالت عضو الفري�ق االعالمي لوزارة
الصح�ة ،رب�ى فلاح ،يف ترصي�ح

صحفي :إن «ال�وزارة أصدرت يف وقت
سابق جواز تلقى التلقيح للمرضعات،
وهن مشموالت بتلقيه».
واضاف�ت« :ام�ا ش�مول الحوام�ل
والفئ�ات العمرية األقل من  ١٨س�نة
وافق�ت بع�ض ال�دول وعلى رأس�ها
أمري�كا بش�مولها بالتلقي�ح» ،مبينة
أن «منظم�ة الصحة العاملية لم تصدر
حت�ى اآلن تعليماتها بش�أن الحوامل
والفئات العمرية املذكورة».
واش�ارت فلاح اىل ان «الع�راق يعمل
تحت مظل�ة وإرشاف منظمة الصحة
العاملي�ة وان م�ا توج�ه ب�ه املنظم�ة
سنعمل به» .موضحة ان «هنالك دوال
بارشت بتعطعيم األطف�ال والحوامل
ونح�ن بانتظ�ار التعليم�ات الخاصة
التي سيتم اصدارها».

النجف تكشف عن خطتها لشهر حمرم احلرام
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الحكوم�ة املحلية يف محافظ�ة النجف
األرشف ،استكمال استعداداتها كافة الستقبال
ش�هر محرم الحرام ،فيما كش�فت ع�ن إعداد
خطتني أمنية وصحية لتأمني ذكرى عاش�وراء
وزيارة أربعينية اإلمام الحسني (ع).
وق�ال محافظ النج�ف األرشف ،لؤي اليارسي:
إن «املحافظ�ة اس�تكملت كل اس�تعداداتها
إلحياء ش�هر مح�رم الحرام ذكرى استش�هاد
اإلم�ام الحسين (علي�ه السلام)» ،مؤك�دا ً أن
«االس�تعدادات ش�ملت تطبيق خطتني صحية
وأمنية».
وأض�اف اليارسي أن «الخطة الصحية تضمنت
التعام�ل م�ع جائح�ة كورون�ا كخط�ر ال يقل
اهمية ع�ن االره�اب وكيفية مواجهت�ه ،لذلك
حرصن�ا على أن تكون الف�رق الطبي�ة وكذلك
الجهات االمنية متأهبة لرصد اية حاالت تخالف
تعليم�ات لجن�ة الصح�ة والسلامة الوطني�ة
وااللتزام بها ومحاسبة املخالفني».
وتاب�ع« :أما بخصوص الخط�ة االمنية فقد تم
تقس�يم املحافظة عىل عدة قواطع أمنية فضال
عن تنفيذ عمليات استباقية ملالحقة املطلوبني»،
مؤكدا ً أن «املناط�ق الصحراوية وبادية النجف
س�تكون مؤمنة بالكامل بالتعاون مع قطعات
الجيش والحشد الش�عبي الذي سيكون له دور

اعالن
اىل الرشيك�ة (زين�ب خراطه عبد
الحم�زه) اقتضى حض�ورك اىل
مديري�ة بلدي�ة الحيدرية لغرض
اصدار اجازة البناء للرشيك (عيل
حسين عباس) للقطع�ة املرقمة
( )1604/116يف النج�ف خ�ان
الحم�اد مقاطعة  6وخالل عرشة
أي�ام وبخالف�ه س�تتم االجراءات
دون حضورك.

كبري يف الخطة االمنية خصوصا مسك االرض يف
املناطق الصحراوية «.
من جانبه ،أوضح قائ�د رشطة النجف ،العميد
فائ�ق الفتلاوي :أن «جميع القطع�ات االمنية
ستش�ارك يف الخطة االمنية وستكون عىل أهبة
االس�تعداد ملواجه�ة أي خط�ر او خ�رق أمني
ً
الفت�ا إىل «توزيع القطعات
يواج�ه املحافظة»،
االمنية عىل سبع مناطق محددة يف الخطة».
وأشار الفتالوي إىل أن «من مهام القوات االمنية

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة
م�ن جامع�ة الكوف�ة /كلية
الرتبي�ة املختلط�ة املرحل�ة
الرابعة /قسم علوم الحاسوب
بإس�م (منتظر زك�ي ناجي)
فعىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.

ايضا ً ه�ي تأمني الحماية للمواكب الحس�ينية
التي س�تتوافد اىل مركز املدين�ة القديمة خالل
العشرة اي�ام االوىل م�ن ش�هر مح�رم إلحياء
املناسبة».
وتس�تنفر محافظ�ة النج�ف األرشف س�نويا
امكانياته�ا ودوائره�ا كاف�ة إلحياء مناس�بة
الع�ارش من مح�رم الح�رام ذكرى استش�هاد
اإلمام الحسين (علي�ه السلام) ،وكذلك زيارة
األربعني.

تنويه
ورد س�هوا بجريدة املس�تقبل بالعدد
 ٢٤١٧يف  ٢٧تم�وز  ٢٠٢١حي�ث ورد
تقرر وضع العقار املرقم  ١٦١٠محلة
الغرب للمزايدة ملدة خمسة عرش يوم
من اليوم التايل لإلعالن ،وان الصحيح
هي مدة شهر من اليوم التايل لإلعالن،
وكذلك ورد سهوا أن القيمة التقديرية
للعق�ار  ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ملي�ون دينار،
والصحي�ح ه�و  ١٤٧٠٠٠٠٠٠مليون
دينار ..لذا اقتىض التنويه.

أسواق
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هيئة االستثمار 10 :مليارات دوالر
حجم االستثمارات يف البصرة
بغداد /الزوراء:
انطلق ،امس الس�بت ،مؤتمر االس�تثمار الدويل يف البرصة ،وسط حضور
رسمي ،وتفاؤل بنمو االستثمار باملحافظة.
وقالت رئيس�ة هيئة االستثمار ،س�هى النجار ،خالل فعاليات املؤتمر :إن
“حجم االستثمارات يف البرصة بلغ  10مليارات دوالر” ،مبينة ان “مشاريع
البرصة هي األعىل إنجازا ً بني املحافظات”.
واشارت النجار اىل ان “جميع االستثمارات يف العراق رابحة ،وان املشاريع
االستثمارية يف البرصة تتجه نحو التوسع ومعظمها غري نفطية”.
ومن جانبه ،قال محافظ البرصة ،أس�عد العيداني ،خالل فعاليات املؤتمر:
إن “البرصة تطمح للوصول إىل  100مليار دوالر لالستثمار يف املحافظة”.
واض�اف“ :ندعم جميع االس�تثمارات يف املحافظ�ة” ،الفتا اىل ان “البرصة
مهيأة للمش�اريع االس�تثمارية” .ووعد العيداني بتوفير “البيئة املالئمة
لجميع املستثمرين”.

العراق يف صدارة مستوردي
الزيوت النباتية الرتكية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت جمعية مص�دري الحبوب والبق�ول والبذور الزيتي�ة يف بحر إيجة
الرتكية ،امس السبت ،صدارة العراق يف استرياد الزيوت النباتية من تركيا،
خالل األشهر الخمسة األوىل من العام الحايل.
وقال رئيس الجمعية ،مصطفى ترييس يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء”:
إن “تركيا صدرت  503.8ماليني دوالر من الزيوت النباتية إىل  140دولة يف
فرتة  5أش�هر من عام  ،”2021مبينا أن “صناع الزيوت النباتية نجحوا يف
زيادة هذه القيمة املالية لصادراتهم بنسبة  32%خالل هذه الفرتة مقارنة
يف الفرتة من يناير /كانون الثاني إىل مايو /ايار من عام .”2020
وأض�اف تيريس أن “ص�ادرات تركيا من الزي�وت النباتي�ة انخفضت من
الناحي�ة الكمية حيث بلغت ً 368
ألفا وً 124
طنا وبنس�بة  9%مقارنة بـ
 406آالف وً 475
طنا يف األشهر الخمسة األوىل من عام .”2020
واحت�ل الع�راق املركز األول يف صادرات تركيا من الزي�وت النباتية ،بـ 84
مليون دوالر ،وسوريا بـ 51مليون دوالر ،وليبيا بـ  50مليون دوالر.
ورجح ،تيريس ،وصول الصادرات من الزي�وت النباتية ،والتي كانت 981
ملي�ون دوالر يف ع�ام  ، 2020إىل ملي�ار و 250ملي�ون دوالر بنهاي�ة عام
.”2021

خبري :املوازنة ستمر مبراحل
عسرية

بغداد /الزوراء:
قال الخبري االقتصادي ،باسم انطوان جميل ،يف حديث صحفي :ان “ترشيع
املوازنة هي محنة والجميع يحسب حسابها خصوصا انه يف عامي 2020
و  2014ل�م تك�ن هنالك موازنة اتحادية للدول�ة العراقية ،وبالتايل فاليوم
كيف س�يكون مصري املوازنة االتحادية للعام املقبل وعىل أي س�عر برميل
نفط سيتم حسابه عىل اعتبار ان حساب االيرادات ياتي من خالله تحديد
النفقات” ،مبينا ان “سعر النفط بحال تخمينه كما يف موازنة العام الحايل
فهو رقم غري واقعي ومن املفرتض ان يتجاوزه بش�كل اكرب ،وان يتم ترك
البقية كاحتياط”.
وأضاف جميل ان “الس�يناريو عىل االرض ان تمر املوازنة بمراحل عسرية،
خصوصا يف حال تم حل مجلس النواب ،وتأخر تشكيل الحكومة والربملان
املقبلين” ،الفت�ا اىل ان “املوازنة بحس�ب اعتقادي فلن تشرع يف موعدها
املقرر ،عىل اعتبار ان املوازنة الحالية رغم توفر جميع املتطلبات لها وايضا
تأخ�رت عن موعده�ا ،بالتايل فإن موازن�ة العام املقبل س�تكون بظروف
أصعب ووالدة عسرية ومشاكل”.
واكد ان “الوضع س�يكون من خلال الذهاب اىل الرصف م�ن املوازنة مع
بداية العام املقبل بنس�بة  1/12بموجب قانون االدارة املالية ،بانتظار ما
ستخرج به االنتخابات وبرامجها وظروفها املتشابكة”.

أذربيجان تعلن ارتفاع حجم
التبادل التجاري مع العراق

بغداد /الزوراء:
اك�دت نائبة وزي�ر االقتصاد ،لجمهورية أذربيجان ،س�يفينج حس�نوفا،
ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العراق منذ بداية عام . 2021
وقالت حس�نوفا يف بيان :ان�ه “يف عام  2020انخفض حج�م التجارة بني
البلدين بأكثر من  ،30٪بينما نما يف األش�هر الس�تة األوىل من العام الحايل
بأكثر من .”35٪
واضاف�ت أنه “إىل جانب النمو التجاري ،تم تس�جيل أكثر من  180رشكة
برأس�مال أذربيجاني يف العراق” .واش�ارت اىل “اننا ندعم تطوير العالقات
بني البلدين”.
وتابعت املس�ؤولة أيض�ا إىل أن “الجانب األذربيجاني يؤيد إنش�اء مجلس
أعمال مع العراق”.
وأضافت حس�نوفا :أن “برنامج االستثمار األذربيجاني يوفر مزايا لرجال
األعمال األجانب بهدف جذب االستثمار األجنبي”.

اقتصادي :العراق حيتاج لـ  89مليار
دوالر إلجناز حنو  6آالف مشروع متلكئ
بغداد /نينا:
أك�د املختص يف ادارة االزمات االقتصادي�ة ،عيل جبار الفريجي ،ان العراق
بحاج�ة الٔكث�ر من  89ملي�ار دوالر إلكمال اكثر م�ن  6000االف مرشوع
متلكئ من مشاريع الدولة.
وق�ال الفريجي يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  ”: /ان
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي طلب من البن�ك الدويل رصف اكثر من
مليار دوالر لدعم الحكومة كقروض اضافية” ،مبينا  ”:ان االستدانة وطلب
القروض اصبحت اسهل وسيلة لضخ النقد داخل منظومة الحكومة”.
واضاف انه “يمكن اعتبار التوجه إلكمال وتنفيذ املشاريع خطوة ا ٕيجابية،
ولكن ليس بأسلوب االعتماد عىل القروض إلكمال مشاريع متلكئة نتيجة
رسقة تخصيصاتها لسنوات مضت” ،مشريا اىل  ”:ان االقرتاض دون حماية
ومراقبة وادارة اقتصادية سليمة ،عبارة عن اغراق العراق بفوىض الديون،
ناهيك عن عدم الحد من تدخالت مافيات الفس�اد والرسقة املسيطرة عىل
مقدرات الوزارات التي تقوم باملشاريع املتلكئة اساساً”.
واوض�ح املخت�ص االقتص�ادي  ”:ان الع�راق بحاجة الٔكثر م�ن  89مليار
دوالر الٕكم�ال اكثر م�ن  6000االف مرشوع متلكئ من مش�اريع الدولة،
وهذه املش�اريع تمت من خاللها رسقة املال الع�ام وتهريب تخصيصاتها
يف الس�نوات الس�ابقة”.وبني الفريجي ان” معدالت االنفاق (التش�غييل /
س�لبي) العام مازالت اكثر من حجم االٕي�رادات العامة ،وهذا يعترب انعدام
ت�وازن اقتصادي ،ومازالت الحكومات تنهج اس�لوبا ق�ارصا اقتصاديا ً يف
ادارة البناء االقتصادية والخدمي”.
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املالية تعلن موعد تقديم موازنة  2022وتؤكد صعوبة متريرها
بغداد /الزوراء:
مع اقتراب املوع�د القانوني إلرس�ال
الحكوم�ة االتحادي�ة للموازن�ة اىل
مجل�س الن�واب ،تعي�ش املوازن�ة
تحدي�ا كبيرا يف ظ�ل انش�غال القوى
السياس�ية باالس�تعداد لالنتخاب�ات
املقبل�ة ،وصعوب�ة انعق�اد جلس�ات
الربملان ..وبدأت الرتجيحات تشير اىل
امكاني�ة ع�دم ترشي�ع موازن�ة للعام
املقب�ل ،يف س�يناريو مش�ابه ملا حصل
يف عام�ي  ،2014و ،2020ففي الوقت
الذي أعلن�ت وزارة املالية موعد تقديم
املوازنة االتحادية للعام املقبل ،مؤكدة
بأنها س�تكون إصالحية ،استبعد فيه
برملاني امكانية ترشيع املوازنة.
وأعلن�ت وزارة املالي�ة ،امس الس�بت،
موع�د تقدي�م املوازن�ة االتحادي�ة
للع�ام املقبل ،مؤك�دة بأنها س�تكون
إصالحية.
وق�ال وزي�ر املالي�ة ،علي علاوي ،يف
ترصي�ح صحفي :إن “الوزارة تس�عى
إىل رف�ع املوازن�ة الجدي�دة إىل الربملان
قبل االنتخابات النيابية املبكرة” ،مبينا

أن “املوازن�ة س�تكون إصالحي�ة لكن
ربما ستكون صعبة سياسياً”.
واش�ار اىل “صعوب�ة تمري�ر املوازن�ة
الجدي�دة نظرًا إىل ارتف�اع قيمة العجز

فيها مثلما حدث يف املوازنة السابقة”.
وبين عالوي ان “الوض�ع املايل للعراق
شهد تحسنا ً خالل العام الحايل بسبب
ارتفاع سعر النفط وتغيري سعر رصف

سوق األوراق املالية يتداول أسهم بـ  84مليار
دينار خالل أسبوع
بغداد /الزوراء:
اعلن سوق العراق لألوراق املالية ،امس السبت ،عن تداول
 81ملي�ار س�هم بقيمة مالي�ة تجاوزت  84ملي�ار دينار
خالل األسبوع املايض.
وقال الس�وق يف تقرير اطلع�ت عليه “الزوراء” :إن “عدد
الرشكات املتداولة أسهمها خالل االسبوع املايض بلغ 43
رشكة مس�اهمة ،فيما لم تتداول اسهم  41رشكة بسبب
ع�دم تالقي اس�عار اوامر الرشاء م�ع اوام�ر البيع ،كما
اس�تمر توقف  19رشكة لعدم تقدي�م االفصاح من أصل
 103رشكات مدرجة يف السوق”.
وبني ان “عدد األسهم املتداولة بلغ  81مليارا ً و 546مليونا ً
و 383الف س�هم بارتفاع بلغ  4.152%قياس�ا بالجلسة
املاضية ،بقيمة مالية بلغت  84مليارا ً و 268مليونا ً و407
آالف دينار بارتفاع بلغ  2.876%قياسا بالجلسة املاضية
من خالل تنفيذ  1468صفقة”.
واش�ار اىل أن “مؤرش األس�عار املتداولة  ISX60أغلق عىل
 582.39نقطة مسجالً ارتفاعا بنسبة  1.22%عن إغالقه
يف الجلسة السابقة”.
وبني الس�وق ان “عدد االس�هم املشتراة من املستثمرين
غير العراقيني لالس�بوع امل�ايض بلغ  165مليون س�هم

بقيمة مالية بلغت  543مليون دينار من خالل تنفيذ 118
صفق�ة ،فيم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين
غري العراقيني  111مليون س�هم بقيمة مالية بلغت 419
مليون دينار من خالل تنفيذ  68صفقة”.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات
تداول أس�بوعيا من األحد اىل الخمي�س ،ومدرج فيه 103
رشكات مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل
والسياحة والفنادق.

التجارة تكشف خطتها للعام املقبل :نطمح لتوزيع  7مفردات
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة التج�ارة عن خطتها
بش�أن مس�تقبل الس�لة الغذائي�ة
وتمويلها.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،محمد
حنون :ان”الوزارة أع�دت للحكومة
ميزانية خاصة للعام املقبل تضمنت
جمي�ع امل�واد التي تحتاجها الس�لة
الغذائي�ة بطلب من الرشك�ة العامة
لتج�ارة امل�واد الغذائي�ة ب�أن تزي�د
من تخصص�ات البطاق�ة التموينية
لزيادة ع�دد املفردات التي توزع عىل
املواطنني”.
وأض�اف “املوازن�ة كان�ت تع�د عىل
أس�اس تجهري  ٤مواد لس�تة أشهر
والي�وم ال�وزارة تجه�ز  ٧م�واد
وبطموحه�ا أن تجهزها لعام كامل،
ووضع�ت ذلك على طاولة ال�وزارة
ووزارة املالي�ة وم�ن ث�م الحكوم�ة

الدينار”.
ولفت اىل ان “العراق يجري مفاوضات
م�ع صن�دوق النقد ال�دويل عىل قرض
بقيم�ة تتراوح بين  3إىل  4ملي�ارات

ً
أملا بالتوص�ل إىل اتف�اق م�ع
دوالر،
الصندوق بحلول نهاية العام”.
م�ن جهت�ه ،اس�تبعد عض�و اللجن�ة
املالي�ة النيابي�ة ،عبد اله�ادي موحان
الس�عداوي ،ان يت�م ترشي�ع املوازن�ة
االتحادي�ة للعام املقبل  ،2022مرجحا
تك�رار س�يناريو م�ا حص�ل يف عامي
 2014و.2020
وقال الس�عداوي يف حديث صحفي :إن
“االج�واء الحالي�ة والرتكيز عىل إجراء
االنتخابات يف شهر ترشين االول املقبل
او يف ش�هر نيس�ان من الع�ام املقبل،
تجعلنا نس�تبعد ان يتم ترشيع موازنة
للع�ام  2022من قبل الربمل�ان الحايل،
مرجح�ا ان “يت�م اناط�ة ه�ذا االم�ر
بالربملان املقبل ،او ان يتكرر س�يناريو
عام�ي  2014و 2020وان ال يك�ون
هناك موازنة للعام املقبل”.
وأضاف الس�عداوي ان�ه “يف حال عدم
ترشيع املوازنة فهذا معناه ان يس�تمر
العمل وف�ق قان�ون االدارة املالية عىل
مب�دأ  1/12من الرصف ل�كل وزارات
الدولة العراقية يف العام املقبل”.

االتصاالت تبدأ تنصيب احلزم
الضوئية ملشروع مرتو بغداد

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت املبارشة بأعمال تـنـصـيـب الــحــزم الــضـوئـيـة
لـصـال�ح الشركات املنف�ذة ملشروع مترو بغ�داد ضــمــ�ن جــانــب
الــرصــافــة ،والذي يس�عى اىل ضـبـط سـعـات االنـتـرنـت الـداخـلـة
للبلاد مـركـزي�ا عبر كــابلات ضـوئـيـة.وقــــال مــديــ�ر العالقات
واالعالم يف مديرية اتصاالت الرصافة ،بس�ام جبار محمد ،يف ترصيح صحفي:
إن “اعمال التنصيب للحزم التي تنفذها املـالكـات الفنية والهندسية للمديرية،
س�ـتـمـتـد مـ�ن بـدالـة الـجـادري�ة الــى مق�ر املــركــ�ز الـرئـيـس
لـلـكـابل الـضـوئي يف الــكرادة ضـمـن مــشــروع املــرتو ،بعد اجـراء
كـشـف مـوقـعـي لـلـبـدالة لـلـبـدء بنصب االجهزة الخاصة به”.واضاف
ان “املديري�ة تعم�ل على تذليل العقب�ات كافة ام�ام تمرير س�عات مرشوع
املرتو ،لـضـمان استـقراريـة الـخـدمـة املـقـدمـة للمواطنني واملؤسسات
املس�تفيدة من خـدمـاتـه” ،كـاش�ـفـا عـن “اتـمـ�ام املـديـريـة ألعمال
ربــط احــد مـواقـعـهـا ضـوئـيـا ضـمـن الـخـطـة االس�ـتـبـاقـيـة
الـتـ�ي اعـ�دت للمشروع املذكور”.وكـش�ـف محم�د عـ�ن “حــ�دوث
عط�ل بمس�ار (الـعـلـويـة – الـس�نـك) تس�ببت بـه حـفري�ات الـدوائـر
الـخـدمـي�ة بمنطقة الكرادة ،وهــو احـد مس�ارات الكــابل الــضوئـيـة
ضـمـن مرشوع ش�بكة النفاذ الضوئي (املرتو) س�عة  48شعرية بـاملـسـار
الـرابـط بني بـدالـتـي الـعـلـويـة والـسـنـك ،وتــم تحديد الـقـطع مـن
قـبـ�ل هـيـئـة صـيـانـة القابلو الضوئي بجهاز( .OTDRويف وقت س�ابق،
اعلنت وزارة االتصاالت ان هذا املرشوع يضمن اسـتـخـدام {السريفرات} ذات
الس�عات العالية ،واجهزة الرتاسل املختلفة لنقل سعات االنرتنت الكبرية الـى
الـشـركـات املـجـهـزة للخدمة داخـل املــدن وبـجـودة عـالـيـة.

املثنى تدعو الشركات لتنفيذ مشاريع
خدمية ضمن خطة 2021

ومجلس النواب”.
ولفت حن�ون اىل ان “املبالغ املطلوبة
تص�ل إىل  ٣تريليون�ات و ٣٠٠مليار
دين�ار لنتمك�ن م�ن تأمين الس�لة
الغذائية عىل مدار عام كامل”.

وبين “ال نرتب�ط بامل�واد التي نصل
خالله�ا إىل اإلكتف�اء الذات�ي ألن
ال�وزارة تعتم�د على الرشاء س�واء
م�ن مؤسس�ات الدول�ة أو القط�اع
الخاص”.

بغداد /الزوراء:
بارشت حكومة املثنى املحلية ،امس الس�بت ،بدعوة رشكات املقاوالت لتنفيذ
عدد من املشاريع الخدمية ضمن خطة مشاريع عام .2021
وذك�ر املحافظ ،أحمد منفي ،يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان “دائرة
العقود الحكومية بدأت بدعوة الرشكات الراغبة بتنفيذ تلك املش�اريع يف مركز
املحافظة”.واض�اف منف�ي ان “املش�اريع التي أعلن عنه�ا كمرحلة أوىل هي
اكس�اء شوارع حي الحكيم والسجناء السياسيني وسيد جبار ،اضافة لتمديد
خطوط املجاري وتأهيل شوارع منطقة الجربوعية”.

خفيف البصرة يغلق منخفضا ..وتراجع صادرات العراق النفطية ألمريكا
بغداد /الزوراء:
أغلق س�عر خام البصرة الخفيف عىل
انخفاض ،بمقدار  70س�نتا ،بالتزامن
م�ع انخف�اض اس�عار النف�ط عامليا.
وفيم�ا أعلنت إدارة معلوم�ات الطاقة
األمريكية عن تراجع صادرات العراقية
النفطي�ة ألمري�كا بمق�دار  63أل�ف
برميل يومي�ا خالل األس�بوع املايض،
قالت اإلدارة ا ٕن “متوسط االستريادات
االمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام خلال
االس�بوع املايض من تس�ع دول بلغت
 5.588ماليين برميل يومي�ا مرتفعة
بمق�دار 391ال�ف برمي�ل بالي�وم عن
االسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.197
ماليين برميل”.وس�جل س�عر خ�ام
البرصة الخفيف املصدر آلس�يا 71.57
دوالرا ً للربميل بانخفاض بلغ  70سنتا
وبنس�بة تغيير بل�غ  ، 0.97%يف حني
ارتف�ع خام البرصة الثقي�ل إىل 67.42
دوالرا ً للربمي�ل بنس�بة تغيير بلغ�ت
.2.90%وسجل سعر النفط السعودي
الخفي�ف  72.67دوالرا ً للربمي�ل ،فيما
بلغ س�عر مزيج إي�ران الثقيل 66.40
دوالرا ،ومزي�ج مرب�ان اإلمارات�ي
 71.24دوالرا ً للربميل ،ومزيج س�هران
الجزائ�ري  70.48دوالرا ً للربمي�ل ،يف

حني س�جل بون�ي الخفي�ف النيجريي
 69.77دوالراً ،وجرياس�ول االنغ�ويل
 69.61دوالراً.
م�ن جان�ب متص�ل ،أعلن�ت إدارة

معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة ،ام�س
الس�بت ،عن تراجع صادرات العراقية
النفطية ألمريكا بمقدار  63ألف برميل
يوميا خالل األسبوع املايض.

وقالت اإلدارة يف تقرير لها اطلعت عليه
“الزوراء” :ا ٕن “متوس�ط االس�تريادات
االمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام خلال
االس�بوع املايض من تس�ع دول بلغت

 5.588ماليين برميل يومي�ا مرتفعة
بمق�دار 391ال�ف برمي�ل بالي�وم عن
االس�بوع ال�ذي س�بقة وال�ذي بل�غ
 5.197ماليين برميل”.واضاف�ت ان
“امريكا اس�توردت النف�ط الخام من
العراق بمع�دل  82ألف برمي�ل يوميا،
منخفضا بمقدار  63ألف برميل يوميا
عن األس�بوع الذي س�بقه وال�ذي بلغ
 145ألف برميل يوميا”.واشارت اىل ان
“اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل
األسبوع املايض جاءت من كندا وبمعدل
بلغ  3,228ماليين برميل يوميا ،تليها
املكس�يك التي بلغت كمية االستريادات
منه�ا بمع�دل  634ألف برمي�ل يوميا،
تليها الربازيل التي بلغت االس�تريادات
منه�ا بمع�دل  627الف برمي�ل يوميا،
ث�م الس�عودية وبكمية بلغ�ت بمعدل
 351أل�ف برميل يوميا”.ووفقا لإلدارة
فإن “كمية االستريادات االٔمريكية من
النفط الخ�ام من روس�يا بلغت معدل
 267ألف برميل يومي�ا ،تليها نيجرييا
التي بلغت االس�تريادات منه�ا بمعدل
 212الف برميل يوميا ،تليها كولومبيا
الت�ي بلغ�ت بمع�دل 141ال�ف برميل
يومي�ا ،تليه�ا االك�وادور الت�ي بلغت
بمعدل  46الف برميل يوميا”.

الرياضي

أصفر وأمحر

أمانة بغداد تزيل نصباً حنتياً للنجم
الراحل أمحد راضي

بغداد /متابعة الزوراء
أعلنت أمانة بغداد إزالة نصب نحتي للكابتن الراحل أحمد رايض وس�ط العاصمة.واستنكرت االمانة
يف بيان ما وصفته بـ»التجاوز غري الحضاري واالمتهان ملكانة اسطورة الكرة العراقية املرحوم احمد
رايض وذلك من خالل اقامة نصب نحتي ال تنطبق عليه أبسط املعايري الفنية مع قاعدة بائسة للنصب
يف منطقة الريموك شارع االربع شوارع ضمن قاطع بلدية املنصور ودون أخذ املوافقات االصولية من
امانة بغداد ووزارة الثقافة».وأضافت أنها «قررت ازالة النصب املذكور كونه ال يرتقي بمكانة الالعب
الدويل الراحل احمد رايض» ،موضحة أنها «وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة واتحاد الكرة
العراقي ستقيم نصبا جديدا بمواصفات فنية مناسبة».
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درجال :املنتخب الوطين ميثل اجلميع والدعم النفسي واإلعالمي أساس االرتقاء حنو القمة
بغداد /الزوراء
ُ
ب�ارش منتخبن�ا الوطني لك�رة القدم
تجمع�ه األول ،مس�اء امس الس�بت،
على ملعب الش�عب ال�دويل ،تحضريا ً
للتصفيات اآلس�يوية املؤهلة ملونديال
قط�ر  2022والت�ي س�تلعب بداي�ة
الشهر املقبل.
ُ
وخ�اض منتخبن�ا تدريبات�ه بتم�ام
الساعة السابعة مسا ًء ،بقيادة املدرب
املساعد رحيم حميد ومدرب الحراس
أحمد جاسم.
وسيغاد ُر منتخبنا الوطني اليوم االحد
عرب طائرة للخطوط الجوية العراقية
معس�كر
إىل إس�بانيا للدخ�ول يف
ٍ
تدريبي هناك بقيادة املدرب الهولندي
(أدفوكات) يف التجمع الرس�مي األول
للمنتخ�ب م�ع امل�درب الجدي�د الذي
س�يقود أس�ود الرافدين يف التصفيات
النهائي�ة املؤهلة لكأس العالم يف قطر
.2022
وتضمُ قائم�ة املنتخ�ب الوطني التي
ستغادر إىل إسبانيا ( )24العباً ،هم ٌ
كل
من  :جالل حسن ومحمد حميد وفهد
طالب لحراسة املرمى ،واحمد إبراهيم
وس�عد ناطق وميثم جب�ار وعيل فائز
وكرار عامر وعلاء مهاوي ورضغام
إس�ماعيل وعيل عدنان لخ�ط الدفاع،
وأمجد عطوان ومحمد قاس�م وهمام
ط�ارق وابراهيم باي�ش ورشيف عبد
الكاظم وحسين عيل وس�جاد جاسم
وبس�ام شاكر لخط الوسط ،وشريكو
كريم ومحم�د داود ومهند عيل وعالء
عبد الزهرة ومهن�د عبد الرحيم لخط
الهجوم.
ويف س�ياق منفص�ل ،إصطحب وزير
الشباب والرياضة عدنان درجال عد ًدا
من نجوم املنتخب الوطني الس�ابقني
مللعب�ي ال�زوراء يف
يف جول�ة تفقدي�ة
ّ
العطيفية ،واملدينة يف الحبيبية ،إطلعوا

محد وأمحد يتنافسان على خالفة
شنيشل لقيادة فريق النوارس

خاللها عىل املنشآت التي يتضمنها كل
ملعب منهما ،سبقتها جلسة نقاشية
وح�وار يف ش�ؤون الرياض�ة عمومً ا،
وكرة القدم باألخص.
وتضمن�ت الجول�ة زي�ارة املراف�ق
الحيوية لكال امللعبني ،والتقاط الصور
التذكاري�ة ،فضًل�اً ع�ن قي�ام وزي�ر
الش�باب والرياضة بتقديم رشح وايف
عن جمي�ع التفاصيل ،وكل التعديالت
الجديدة التي تم ادخالها عىل امللعبني،
والدع�م واملتابعة من جان�ب الوزارة
آلليات العمل وبشكل دوري.
كم�ا أك�د الوزي�ر ،خلال حديثه مع

امليناء جيدد تعاقده مع العب منتخب
النيجر عبد اجمليد بوبكر
بغداد /متابعة الزوراء
ج�ددت الهيئ�ة اإلدارية بن�ادي امليناء تعاقدها م�ع محرتفها الدويل
العب منتخب النيجر عبد املجيد بوبكر للموسم الثاني عىل التوايل.
وقال مصدر مق�رب من إدارة املين�اء ان اإلدارة جددت تعاقدها مع
املحترف عب�د املجي�د بو بكر م�ن النيجر للموس�م الثان�ي ،وهناك
مفاوض�ات مع العبني محرتفني آخرين من املؤمل أن تحس�م خالل
األي�ام القليل�ة املقبلة”.وأض�اف “اإلدارة تعاق�دت م�ع مهاجمين
محليين هما ذو الفقار عايد من نفط الوس�ط ورساج الدين صباح
من القاسم واقرتب النادي أيضا من إنهاء صفقتني جديدتني سيعلن
عنهما حال توقيع العقد بشكل رسمي”.وأشار املصدر إىل أن الفريق
س�يبارش تدريباته للموس�م املقبل ،بدءا من نهاية األس�بوع الحايل،
حيث سيبدأ الفريق بالتجمع عىل أن ترتفع وترية اإلعداد مع اكتمال
صف�وف الفريق.يذك�ر أن ع�ددا من العب�ي امليناء اب�دوا رغبتهم يف
االنتقال لفرق أخرى.

إعالمنا الرياضي
رئيس تحري�ر صحيفة الريايض التي تصدر عن
االتحاد العراقي للصحاف�ة الرياضية ،الدكتور
عيل الهاشمي ،تعرض اىل ازمة صحية رقد عىل
اثره�ا يف مستش�فى القمة بالعاصم�ة بغداد،
امنياتن�ا الصادق�ة بالش�فاء العاج�ل للدكتور
العزيز الهاش�مي وان يلبسه الرحمن ثوب الصحة
والعافية التامتني ،وان يعود ملمارسة عمله املهني من جديد خالل االيام
املقبلة.
***************
الزمي�ل االعالم�ي محمد النارص مق�دم برنامج
(الشوط الثالث) الذي يبث من عىل شاشة قناة
(الرشقية) الفضائي�ة ،اعلن اصابته بفايروس
كورون�ا املس�تجد ،امنياتنا الصادقة بالش�فاء
العاجل للزميل العزيز النارص وان يلبسه الرحمن
ث�وب الصحة والعافية التامتني ،وان يعود ملمارس�ة
عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
***************
عض�و املكت�ب االعالمي يف نادي الرشط�ة الريايض
الزمي�ل منتصر االس�دي اعل�ن انتص�اره عىل
فاي�روس كورونا الذي اصابه قبل مدة ليس�ت
بالقصيرة ،خال�ص االمني�ات للزمي�ل العزيز
االس�دي بالش�فاء الت�ام وان يلبس�ه رب العزة
واالجالل ثوب الصحة والعافية ،وان يعود ملمارسة
عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.

نجوم الك�رة أثناء الجولة ،عىل أهمية
إنجازهم�ا ،كونهما س�يحدثان نقلة
نوعية يف مجال البنى التحتية الرياضية
بمحافظة بغداد وسيس�همان إيجا ًبا
يف س�عي الوزارة وإتح�اد الكرة لرفع
الحظ�ر الكيل ع�ن املالع�ب العراقية،
وأضاف مخاطب�ا ً إياهم :عليكم تبني
حمل�ة إليص�ال رس�الة إىل املواطنني
تش�جعونهم م�ن خالله�ا على أخ�ذ
اللقاح للحد من مخاطره وعدم تفيش
وف الوقت نفس�ه توفري الدعم
الوباء ،يِ
واإلس�ناد اإلعالمي ملنتخبن�ا الوطني،
ال س�يما أنه يحظ�ى بإهتمام خاص

ومتابع�ة متواصل�ة م�ن قب�ل رئيس
ً
مشيرا إىل أن التأهل لكأس
ال�وزراء.
العال�م حلم ينتظ�ره الع�راق بأكمله
م�ن زاخو حت�ى الفاو ،ونح�ن نتأمل
وج�ود الع�راق كأحد الف�رق املتأهلة
على الرغم من صعوب�ة املهمة لكنها
غري مس�تحيلة .وختم الوزير بالقول:
الدع�م النفسي واإلعالمي مه�م جدا ً
لالرتقاء صوب القمة ،وأنتم العارفون
بذل�ك ،فاملنتخب يمثلنا جمي ًعا ،ونحن
نحتاج اىل الفرح ،وانتم السباقون به.
م�ن جانبه�م ،أش�اد نج�وم الك�رة
الس�ابقني بمب�ادرة وزي�ر الش�باب

والرياضة وسعيه الدائم لتطوير البنى
ً
خدمة للرياضة العراقية ،وما
التحتية
قدم�ه خلال امل�دة املاضية وم�ا زال
يقدمه م�ن أجل ع�ودة الع�راق ألخذ
مكانته الطبيعية عىل صعيد الرياضة،
وأثن�وا على دوره ودور وجهود وزارة
الش�باب والرياض�ة ىف دعم املنتخبات
الوطني�ة يف جميع األلع�اب ،وطالبوا
الوزي�ر نق�ل رغبتهم يف لق�اء رئيس
ال�وزراء يف مقابل�ة خاص�ة ملناقش�ة
واق�ع الرياض�ة ،وإبعاده�ا ع�ن
السياسة كونها رسالة سامية تجمع
وال ُتفرق.

بغداد /متابعة الزوراء
اقرتبت إدارة نادي الزوراء من التعاقد مع املدرب عصام حمد لقيادة الفريق خلفا
للمدرب املستقيل رايض شنيشل.وقال مصدر مقرب من إدارة نادي الزوراء إن
املفاضلة حاليا بني مدربني اثنني لقيادة الفريق هما :عصام حمد وحسن أحمد.
وتابع“ :حظوظ املدرب عصام حمد تعد األوفر كونه سبق أن مثل الفريق العبا
لسنوات طويلة ويعد أحد أبناء النادي الربرة وبالتايل تتجه النية لتنصيبه مديرا
فنيا للفريق”.وأشار إىل أن “التجربة السابقة لعصام حمد مع الفريق كانت
جيدة حيث توج بلقب كأس العراق حني فاز عىل نفط الوسط يف النهائي 1-0
عام .”2017وأكد“ :إدارة النادي ستحسم اسم املدرب خالل اليومني املقبلني من
أجل اإلعالن عن موعد بدء التدريبات تحضريا للموسم املقبل”.يشار إىل أن فريق
الزوراء أنهى املوسم املايض وصيفا لبطولتي الدوري والكأس.

النفط يعزز خط وسطه بالعب
الطلبة علي قاسم
بغداد /متابعة الزوراء
تعاقدت إدارة نادي النفط الريايض مع
صفقة جديدة لتعزيز خط وسط الفريق
املوسم املقبل.
وقال املنسق اإلعالمي لنادي النفط
جمعة الثامر :إن اإلدارة أنهت إجراءات
التعاقد مع العب وسط نادي الطلبة
السابق عيل قاسم.
وأكد :أن قاسم يعد من الطاقات الشبابية
التي برزت بشكل مميز ،املوسم املايض.

وبني :أن اإلدارة تسري بخطة جيدة فيما
يخص تعاقداتها للموسم املقبل.
وشدد عىل أن كل التعاقدات تمت حسب
رغبة الجهاز الفني.
وأشار إىل :أن هناك مفاوضات قائمة
مع بعض الالعبني لضم املزيد من
الصفقات.
وكان النفط أبرم صفقتني سابقتني
حيث تعاقد مع العب الطلبة محمد كريم
والعب القوة الجوية عيل بهجت.

منتخب الربازيل حيتفظ بذهبية األوملبياد على حساب إسبانيا
بغداد /متابعة الزوراء
اس�تكمل املنتخ�ب الربازييل رحل�ة الدفاع
عن لقب�ه األوملبي بنجاح وت�وج بامليدالية
الذهبي�ة ملس�ابقة ك�رة الق�دم (رجال) يف
دورة األلع�اب األوملبي�ة الحالي�ة (طوكيو
 )2020بف�وزه الثمين  1 / 2على نظريه
اإلس�باني امس الس�بت يف املباراة النهائية
للمس�ابقة عىل استاد “نيس�ان” يف مدينة
يوكوهاما اليابانية.
وكان�ت الربازي�ل ،صاحبة الرق�م القيايس
لع�دد م�رات الف�وز بلق�ب كأس العال�م
(خمس�ة ألقاب) ،أحرزت ذهبيتها األوىل يف
املس�ابقة األوملبية عندما توجت باللقب يف
أوملبياد ريو دي جانريو  2016عىل أرضها.
ونج�ح املنتخ�ب الربازيلي يف الدف�اع عن
اللقب األوملب�ي بعد مب�اراة مثرية وصعبة

أمام إس�بانيا التي أح�رزت اللقب األوملبي
م�رة واح�دة س�ابقة عندم�ا اس�تضافت
األوملبياد يف  1992بربشلونة وأنهى املنتخب
الربازيلي الش�وط األول لصالح�ه به�دف
نظيف س�جله ماتيوس كوني�ا يف الدقيقة
الثاني�ة من الوقت بدل الضائع بعدما أهدر
زميله ريتشارليس�ون رضبة جزاء للفريق
يف الدقيقة . 38
ويف الشوط الثاني سجل ميكيل أويارزابال
هدف التعادل إلسبانيا يف الدقيقة . 61
ولكن املنتخب الربازييل خطف هدف الفوز
والتتويج بالذهب األوملبي يف الوقت اإلضايف
الذي لجأ إليه الفريق�ان بعد انتهاء الوقت
األصيل بالتعادل  1 / 1حيث س�جل البديل
مالكوم دي أوليفريا هدف الفوز يف الدقيقة
. 108

قحطان جثري يعد مجهور الطلبة بفريق مميز يف املوسم املقبل
بغداد /امري الداغستاني
اكد م�درب ن�ادي الطلب�ة الجديد،
قحط�ان جثير ،أنه س�يتعاقد مع
العبني محرتفين لضمهم لصفوف
الفري�ق الك�روي ،واع�دا ً جمه�ور

الطلبة بأن الفريق س�يظهر بشكل
مغاير يف املوسم املقبل.
وقال جثري ان “اغل�ب العبي فريق
الطلب�ة انتقلوا اىل ف�رق اخرى وقد
بدأنا بالتعاق�د مع العبني جدد منذ

اربع�ة اي�ام وت�م رصف  30%من
مستحقاتهم من قبل االدارة وسيتم
تسلم العقود عىل ثالث دفعات”.
واش�ار اىل ان “ادارة النادي حددت
ميزانية مالية غير ملبية للطموح

لك�ن س�نعمل ق�در املس�تطاع
لتأس�يس فريق قادر عىل التنافس
يف املوسم الكروي املقبل”.
ولفت جثير اىل ان “الهيئة االدارية
خولتن�ي بالتعاق�د م�ع العبين

محرتفني جدد ليكونوا اضافة جيدة
للفري�ق ،وس�يتم ذل�ك يف غض�ون
االيام املقبلة”.
وخت�م بالق�ول “نأم�ل ان نوفق يف
ادارة االني�ق املوس�م املقب�ل ،وان

نحقق ش�يئا ً يسعد جمهور الطلبة
ال�ذي واج�ه صعوب�ة يف املوس�م
امل�ايض بع�د ان كان الفريق مهددا ً
بالهب�وط اىل دوري الدرج�ة االوىل
بنسبة كبرية”.

صاحل :املدرب سوكوب راض عن معسكر املنتخب األومليب يف كربالء
بغداد /الزوراء
أنهى منتخبنا االوملبي لكرة القدم معسكره
التدريبي يف محافظة كربالء املقدسة الذي
اس�تمر ملدة عرشة أي�ام للفرتة من  28من
الش�هر املايض ولغاية السادس من الشهر
الح�ايل ،بقائم�ة أولي�ة ضم�ت  54العباً،
لالطلاع على أدائهم من خلال التدريبات
اليومية الصباحية واملسائية.
َ
وقال املدير اإلداري ملنتخبنا االوملبي ،جليل
صالح”:إن املنتخب االوملبي أنهى معس�كر

كربالء ال�ذي كان التجم�ع االول للمنتخب
بعد غياب دا َم ألكثر من سنة ونصف السنة،
نتيجة غياب االستحقاقات الرسمية وعدم
وجود مالك تدريبي”.
َ
وأض�اف صال�ح “ :معس�كر كربلاء كان
ناجحا ً ب�كل املقاييس ،واملدرب التش�يكي
مريسالوف س�وكوب أبدى رضاه التام عن
أجواء املعس�كر من ناحية فن�دق اإلقامة،
وكذل�ك التدريبات التي أقيم�ت عىل ملعب
كربلاء ال�دويل” ،منوه�ا إىل“ :أن امل�درب

أصبح�ت لديه فك�رة واضحة ع�ن جميع
الالعبني الذين خاضوا املعسكر”.
وخت َم املدي�ر اإلداري ملنتخبنا األوملبي“ :ان
امل�درب س�يعلن يف األي�ام القريب�ة املقبلة
القائمة النهائية التي س�تخوض املعسكر
الخارجي الذي م�ن املؤمل إقامته يف تركيا
يف الثام�ن عرش من الش�هر املقب�ل ،والذي
سيكون ضمن تحضريات املنتخب لبطولة
غرب آس�يا وكذل�ك التصفيات اآلس�يوية
املؤهلة لنهائيات آسيا تحت  23عاماً”.
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حلظات خالدة مليسي مع برشلونة بعد اعالن انتهاء ارتباطه مع الفريق
أبرز «لحظات املجد» للنجم األرجنتيني
ليونيل مييس مع برشلونة الذي دافع عن
ألوانه يف  788مباراة ،قبل أن يتم اإلعالن
عن رحيل األسطورة والقائد األبدي عن
صفوف الفريق الكاتالوني الخميس
املايض.
الهدف القاتل ضد ريال مدريد
ـ يف  10آذار/مارس ،2007 ،تعادل
برشلونة وريال مدريد  3-3يف ملعب
«كامب نو».
سجّ ل الفتى الذهبي هدفني بقدمه
اليرسى ليعيد فريقه إىل أجواء املباراة
بعدما كان الهولندي رود فان نستلروي
وضع الغريم التقليدي ريال يف املقدمة
 .0-2إال ّ
أن مييس أدرك التعادل بهدف
سحري يف الدقيقة القاتلة.
نجح األرجنتيني الشاب ،إبن الـ 19
عاما ً حينها ،يف رسقة الكرة من سريخيو
راموس وإيداع الكرة يف الشباك بطريقة
قاتلة ليصبح هذا الهدف حديث العالم.
فوز كاسح  2-6عىل ريال مدريد
ـ يف  2أيار/مايو ،2009 ،حقق برشلونة
فوزا ً ساحقا ً عىل ريال مدريد  2-6يف عقر
داره.
كان مييس يف صميم ثالثة أهداف سجلها
فريق «بالوغرانا» ليلحق هزيمة ثقيلة
بالفريق امللكي ،هي األسوء عىل اإلطالق
من غريمه الربشلوني .كان مييس وفريقه
يعيشان أفضل أيامهما ،حيث ق ّدم آنذاك

فريق املدرب بيب غوارديوال أدا ًء خالدا ً يف
الذاكرة ،سمح لربشلونة مع نهاية املوسم
بإحراز ثالثية تاريخية بفوزه بالدوري
والكأس ودوري األبطال ،يف طريقه إلحراز
سداسية تاريخية حيث أضاف كأس
السوبر األوروبية واملحلية وكأس العالم
لألندية.
رباعية يف مرمى ارسنال
ـ يف  6نيسان/أبريل  ،2010سحق
برشلونة عىل ملعبه «كامب نو» أرسنال
االنكليزي  1-4يف إياب الدور ربع النهائي
ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
دخل برشلونة حينها املباراة بعد تعادل

ذهابا ً يف لندن  ،2-2وزادت األمور سوءا ً
مع تخلفه بهدف ،حيث باغت النادي
اللندني خصمه بأداء هجومي مفاجئ.
ّ
لكن هذه اإلسرتاتيجية رسعان ما
أسقطها مييس ورفاقه ،فتمكن النجم
االرجنتيني من التسجيل بعد تسديدة
بعيدة تبعها بهدفني آخرين بسهولة
تامة ،واكمل مهرجان اهدافه الشخصية
بهدف رابع ليخطف االضواء و ُيثبت من
جديد علو كعبه.
نجح مييس يف ما بعد يف تسجيل خمسة
أهداف ضد باير ليفركوزن األملاني يف
الفوز  1-7عام  ،2012الذي شهد تسجيله

ّ
لكن عرضه الخرايف امام
 91هدفاً.
«املدفعجية» بقي محفورا ً يف االذهان.
هزيمة ريال يف أوروبا
ـ يف  27نيسان/أبريل  ،2011فاز برشلونة
خارج دياره عىل ريال مدريد  0-2يف
الدور نصف النهائي ملسابقة دوري أبطال
أوروبا.
يف مواجهته األوىل أمام ريال يف املسابقة
القارية ،سجّ ل مييس ثنائية مذهلة
ومتأخرة يف مباراة الذهاب ،ليقتل العبو
املدرب غوارديوال املواجهة التي استحوذت
عىل العناوين كلها وتركزت االنظار عليها
عاملياً.
الفوز بدوري األبطال يف ويمبيل
ـ يف  28أيار/مايو  ،2011أحرز برشلونة
لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عىل
حساب مانشسرت يونايتد اإلنكليزي
بنتيجة  1-3يف لندن.
شكلت تلك املباراة إعادة لنهائي 2009
والذي فاز بها النادي الكاتالوني أيضاً.
قاد مييس فريقه اىل اللقب بتسديدة
مذهلة من خارج منطقة الجزاء ،مسجالً
هدفه الـ  53يف  55مباراة يف تلك الفرتة
من املوسم .كما توج هدافا ً للمسابقة
القارية األم بـ  12هدفاً.
ثنائية ضد غوارديوال
ـ يف  6أيار/مايو  ،2015فاز برشلونة
بثالثية نظيفة عىل بايرن ميونيخ األملاني
يف ذهاب الدور نصف النهائي لدوري

اعالم الكرتوني

كاين التحق بتمارين توتنهام كما كان خمططاً

أبطال أوروبا عىل ملعب «كامب نو».
واجه مييس يف تلك املباراة مدربه السابق
غوارديوال ،فأكرمه بتسجيله هدفني يف
ثالث دقائق د ( 77و .)80كانت اللقطة
األبرز مراوغته للمدافع جريوم بواتينغ
الذي سقط اىل الخلف ،منهيا ً مراوغته
بهدف مميز .ومن ث ّم مرر مييس كرة
حاسمة اىل زميله الربازييل نيمار الذي
اختتم الثالثية يف الدقيقة الرابعة من
الوقت املحتسب بدل الضائع للشوط
الثاني.
احتفال هيستريي
ـ يف  23نيسان/أبريل  ،2017أسقط
برشلونة غريمه التقليدي ريال  2-3عىل
ملعبه «سانتياغو برنابيو».
تعرّض مييس لرضبة عىل األنف من
مدافع النادي امللكي الربازييل مارسيلو،
ما تسبّب له بنزيف.
تقدم نادي العاصمة مدريد قبل أن
يعادل مييس .ويف نهاية املباراة ،وبينما
كان التعادل سائدا ً  ،2-2سجّ ل مييس
يف مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور
نافاس يف الدقيقة الثانية من املحتسب
بدل الضائع.
احتفل «الربغوث الصغري» بخلع قميصه
وحمله بيديه كلتيهما يف اشارة إىل اسمه
ورقمه باتجاه مدرجات جماهري ريال يف
رسالة تح ٍّد تحوّلت يف ما بعد اىل صورة
تاريخية.

أعل�ن قائد توتنه�ام واملنتخ�ب اإلنكليزي هاري كاين أنه س�يلتحق
بتمارين فريقه اللندني السبت “كما كان مُ َخ َططاً” ،وذلك بعدما كثر
الحديث عن إمكانية رحيله نتيجة غيابه عن تمارين بداية األس�بوع
الحايل.وكان من املتوقع أن يلتحق كاين بمقر تدريب توتنهام االثنني
املايض كي يخضع لفحص فيروس كورونا ولفحوص طبية ملعرفة
جهوزيته ،بعد إجازة طويلة استمرت ثالثة اسابيع عقب نهاية كأس
أوروبا حيث س�اهم يف وصول منتخب “األس�ود الثالث�ة” إىل املباراة
النهائية عىل ملعب “ويمبيل” الشهري قبل السقوط بركالت الرتجيح
 2-3أم�ام إيطاليا بعد التع�ادل  1-1يف الوقتني األصيل واإلضايف.لكن
ابن الـ 28غاب عن األيام األوىل للتمارين ،ما جعله عرضة لالنتقادات
من بعض جماهري توتنهام ،مشككة باحرتافيته وبوالئه للنادي الذي
بدأ مش�واره معه يف الفرق العمرية منذ  2004قبل أن يش�ق طريقه
اىل الفري�ق األول يف .2009وأع�رب كاين الذي ارتبط اس�مه بانتقال
محتمل اىل مانشستر سيتي ،عن استيائه بسبب التشكيك به ،قائالً
على تويرت“ :لقد مرت عرش س�نوات تقريبا ً من�ذ ظهوري األول مع
توتنهام .ويف كل تلك الس�نوات ،أنتم  -املشجعون  -أظهرتم يل الدعم
والحب عىل الدوام”.وتابع“ :لهذا الس�بب ش�عرت بألم هذا األسبوع
لق�راءة بعض التعليقات التي تش�كك يف مهنيتي .ب�دون الخوض يف
التفاصيل ،أريد التوضيح أني لم ولن أرفض التدريب أبداً .سأعود اىل
النادي (أمس السبت) كما هو مخطط”.

الواليات املتحدة األمريكية تواصل هيمنتها على منافسات كرة السلة
أحرز منتخب الواليات املتحدة األمريكية لكرة السلة عىل امليدالية
الذهبية عقب فوزه يف النهائي عىل فرنسا .82-87
وحقق املنتخب األمريكي لقبه الرابع توال ًيا والسادس عرش يف
منافسات كرة السلة يف األلعاب األوملبية.
يف املقابل ،اكتفى املنتخب الفرنيس بالفضية للمرة الثالثة يف تاريخه
بعد  1948و.2000
وقاد املخرضم كيفن دورانت الذي رفع رصيده إىل ثالث ذهبيات
أوملبية بعد لندن  2012وريو  ،2016الفريق األمريكي إىل الفوز
بتسجيله  29نقطة هي األعىل يف املباراة ،إىل جانب  6متابعات وثالث
تمريرات حاسمة.
فيما كان رودي غوبري وإيفان فورنييه األفضل من جانب الخارس
مع  16نقطة لكل منهما ،وأضاف األول  8متابعات.
ومنذ أوملبياد برشلونة عام  ،1992عندما توّج الـ»دريم تيم» حينها
بالذهبية األوملبية ،لم تغب الواليات املتحدة عن املباراة النهائية
لأللعاب سوى مرة واحدة وكانت يف نسخة أثينا عام  2004عندما
حلّت ثالثة ،وفازت بكل نهائي بلغته.
قال دورانت الذي عادل كارميلو أنتوني بثالث ذهبيات أوملبية ،علمًا
أنه تجاوزه يف هذه الدورة ليصبح أفضل هداف يف تاريخ املنتخب
األوملبي« :هذا الفوز مميّز ألننا مررنا بالكثري من األمور .العديد من
الالعبني خاضوا االوملبياد للمرة األوىل وهي تجربة جديدة للجميع.
مع كوفيد والفقاعة ،غياب الجماهري وكيف أن لم يتوقع أحد أن

نخرس».
وق ّدمت فرنسا بطولة مثالية بتص ّدرها مجموعتها بالعالمة الكاملة
قبل أن تقيص إيطاليا يف ربع النهائي وسلوفينيا يف دور األربعة
بسيناريو جنوني ،فيما استفاقت الواليات املتحدة بعد الهزيمة
االفتتاحية أمام «الديوك» وحققت أربعة انتصارات متتالية متخطية
إسبانيا بطلة العالم يف ربع النهائي وأسرتاليا قبل مباراة القمة.
وتأهلت فرنسا اىل املباراة النهائية عندما تصدى نيكوال باتوم يف
الثانية ما قبل األخرية ملحاولة كليمن بريبيليتش تحت السلة كانت

تعادل موناكو ونانت يف افتتاح الدوري الفرنسي
انتهت مواجهة موناكو ونانت يف افتتاح دوري الدرجة األوىل
الفرنيس لكرة القدم عىل وقع التعادل اإليجابي بهدف لهدف.
أقيمت املباراة عىل ملعب لويس الثاني معقل موناكو وتمكن
العب وسط فريق اإلمارة جيلسون مارتينز من افتتاح
التسجيل وإحراز أول هدف يف النسخة الجديدة من املسابقة
يف الدقيقة  ،14قبل أن يتمكن جان شارل كاستيليتو من
معادلة النتيجة يف الدقيقة .42
وبدا فريق املدرب الكرواتي نيكو كوفاتش يف طريقه لتحقيق
فوزه األول يف البطولة ،حني افتتح التسجيل منذ الدقيقة
 14عرب الربتغايل جيلسون مارتينيز بعد تمريرة من الربازييل

كايو هنريكي.
لكن الضيوف الذين لم يعرفوا طعم الفوز يف اإلمارة منذ
ترشين األول/أكتوبر -2( 2012صفر) ،دخلوا الشوط الثاني
وهما عىل املسافة ذاتها من رجال كوفاتش بعدما أدركوا
التعادل عرب رأسية الكامريوني جان-شارل كاستيليتو إثر
ثان باهت غابت عنه الفرص
ركلة ركنية  )42(.وبعد شوط ٍ
الحقيقية بالكامل ،بقي التعادل سيد املوقف حتى
صافرة النهاية ،لينال نانت نقطته األوىل أمام نادي
اإلمارة منذ الفوز عليه يف «ال بوجوار» -1صفر
يف ترشين الثاني/نوفمرب .2017
وصحيح أن املوسم ما زال يف بدايته،
لكن أي نقطة ستكون غالية
بالنسبة ألي منافس عىل اللقب،
والسيما يف ظل التفوق الفني
الواضح لباريس سان جريمان
الذي يبدو مرشحا ً بقوة
الستعادة اللقب من ليل،
وذلك تزامنا ً مع عودة
الجماهري إىل املالعب
لفرت ة
بعدما غابت عنها
فري و س
بسبب
طويلة
كورونا.

نادال يغادر بطولة واشنطن خبسارته أمام لويد هاريس
غادر اإلسباني رافاييل نادال ،الثالث عاملياً ،بطولة
واشنطن املفتوحة للتنس عقب خسارته أمام
الجنوب إفريقي لويد هاريس بمجموعتني لواحدة
يف ثمن النهائي.

إ فر يقي ،
عىل العالم،
عتني
سا
عتني
بمجمو
كانت تفاصيلها

الجنوب
وحسم
50
املصنف
يف
املواجهة
دقيقة
و11
مقابل واحدة
 4-6و 6-1و.4-6
ورضب هاريس موعدا ً مع الياباني كي
نيشكوري يف ربع النهائي.
رغم خسارته ،أب ّدى نادال سعادته بتطور
حالة قدمه املُصابة ،مشريا ً إىل ذلك «يبقيه
عىل قناعة ّ
بأن األشياء املهمة ممكنة».
وقال نادال« :الخرب األجمل ّ
أن قدمي
كانت بحالة أفضل .كنت قادرا ً عىل
التحرّك بشكل أفضل قليال ،وبالتايل هذا
األمر مهم جداً ،وبالنسبة ايل شخصيا ً
ّ
فإن االستمرار باالستمتاع بالرياضة
والتحيل بالطاقة ،فهذا يجعلني أؤمن
ّ
بأن األشياء املهمة ممكنة».
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كفيلة بمنح سلوفينيا بطاقة العبور.
وبدأ املنتخب الفرنيس املباراة بشكل جيد والسيما من الناحية
الدفاعية وأجرب الواليات املتحدة عىل تسجيل أربع نقاط يف أول 5:40
دقائق )4-10(.
إال أنها نجحت يف العودة السيما عرب دورانت الذي أنهى الربع األول
مع  12نقطة والواليات املتحدة متقدمة .18-22
واصل الفريق األمريكي انتفاضته مع الشوط الثاني وأجرب الفرنسيني
عىل خسارة الكرة يف مناسبات عدة وصنع فارق  13نقطة ()26-39
يف منتصفه.
إال أن فرنسا عادت بقيادة غوبري العب يوتا جاز الفائز هذا العام
بجائزة أفضل مدافع يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني الذي
نجح يف الحصول عىل األخطاء واإلفادة من الرميات الحرة لينتهي
الشوط االول بتأخر الفرنسني  .44-39فيما دخل دورانت إىل
االسرتاحة مع  21نقطة.
ورغم محاوالت الفريق األوروبي بمساهمة من غريشون يابوسييل
الذي افتتح الربع الثالث بثالثية ،إال أن الواليات املتحدة بقيت متحكمة
بفضل جايسون تايتوم والرقابة املحكمة من جرو هوليداي عىل
إيفان فورنييه.
فبعدما سجل  28نقطة يف املباراة األوىل ضد األمريكيني ،اكتفى العب
بوسطن سيلتيكس بـ 16اليوم وأنهت الواليات املتحدة الربع الثالث
متقدمة بفارق  9نقاط (.)63-71

واصلت ميار رشيف مغامرتها التاريخية يف دورة كلوج لكرة املرضب،
وباتت أول العبة مرصية تصل اىل نصف نهائي إحدى دورات رابطة
املحرتفات “دبليو تي أيه” وذلك بفوزها عىل السلوفاكية كريستيانا
كوتش�وفا  6-3و.6-1وبع�د فوزها الس�هل عىل املصنف�ة ثامنة يف
ال�دورة ،تواصل رشي�ف البالغة من العمر  25عام�ا ً واملصنفة 119
ً
عاملي�ا ،مغامرتها بمواجهة الرومانية ميخاييال بوزارنيس�كو التي
تغلب�ت بدورها عىل التش�يكية كريس�تينا بليتش�كوفا  7-5و.6-3
وكان�ت رشي�ف ،املتخرجة م�ن إحدى جامع�ات كاليفورني�ا ،أول
مرصي�ة تبلغ ربع نهائي إح�دى دورات رابط�ة املحرتفات بفوزها
الخمي�س عىل الفليبيني�ة ألكس�ندرا إيلا  6-2و ،6-2وذلك بعدما
أطاحت بالفرنس�ية أليزيه كورنيه املصنفة أوىل يف الدورة من الدور
األول عندم�ا تغلب�ت عليه�ا  6-2و.6-4وبذلك ،وصل�ت املرصية اىل
نصف النهائي بعدما خرست  14شوطا ً فقط يف ثالث مباريات.

تقارير صحفية تتحدث عن رغبة أغويرو
يف فسخ تعاقده مع برشلونة
ذكرت تقارير صحفية مختلفة أن املهاجم األرجنتيني
سريخيو أغويرو يسعى لفسخ تعاقده مع فريقه
الحايل برشلونة اإلسباني وذلك عقب اإلعالن رسميا ً
عن رحيل األسطورة ليونيل مييس عن صفوف
العمالق الكاتالوني.
وقالت وسائل إعالم إسبانية إن أغويرو
شعر بالغضب والخداع عقب اإلعالن
رسميا عن رحيل مييس عن
برشلونة ،إذ أن وجود مييس يف
الفريق كان من أهم أسباب

انضمام أغويرو إليه ليحقق حلمه أخريا ً باللعب بجوار
أسطورة األرجنتني والكرة العاملية.
وأوردت التقارير الكاتالونية أن أغويرو كلف محامييه
بمراجعة رشوط عقده مع برشلونة.
ووقع أغويرو ( 32عاماً) ،أفضل هداف يف تاريخ
مانشسرت سيتي برصيد  260هدفا ً يف مختلف
املسابقات ،عقدا ً مع برشلونة نهاية شهر أيار/مايو
املايض« ،مع بند جزائي لفسخه بقيمة  100مليون
يورو ( 122مليون دوالر)»  ،بحسب ما أضاف برشلونة
يف بيانه وقتها.
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الغزي:اإلعالم ركيزة مهمة وأداة فعّالة للتعبري
عن نظام الدولة

نقيب الصحفيني التونسيني :ال خنفي خوفنا على احلريات
تونس/متابعة الزوراء:

اعتبر نقيب الصحفيني التونس�يني
محم�د الجلايص أن ما أق�دم عليه
الرئي�س قيس س�عيد ،يف  25يوليو/
تموز املايض« ،تأويل واس�ع ومبالغ
في�ه للفص�ل  80م�ن الدس�تور
التونسي» ،دف�ع إليه واقع س�يايس
عان�ى من�ه التونس�يون ،وكان من
أب�رز خصائص�ه تفشي الفس�اد
واملحس�وبية واحتكار الس�لطة من
قبل أطراف تدافع عن مصالح فئات
ضيق�ة م�ن املجتمع التونسي ،مما
ولّد حالة من الغض�ب نتيجة األزمة
االقتصادي�ة ،زادت يف حدتها األزمة
الصحية وفش�ل الحكومة التونسية
يف اتخ�اذ إج�راءات عملي�ة لحماية
التونسيني من الجائحة التي تسببت
يف خسائر برشية كبرية.
وع�ن لقائ�ه وممثلي منظمت�ي
«الرابط�ة التونس�ية للدف�اع ع�ن
حقوق اإلنسان» و»املنتدى التونيس
للحقوق االقتصادي�ة واالجتماعية»
بالرئيس قيس س�عيد ،يف  26يوليو/
تموز ،أكد الجاليص أن «اللقاء عموما ً
كان إيجابياً ،وامتد ملا يناهز الساعة
والنصف ،قدم فيها الرئيس التونيس
األس�باب التي دفعته إىل اتخاذ هذه
الخطوة .وكان النقاش أساسا ً حول
احرتام حق�وق اإلنس�ان والحريات
الفردية والجماعية وحرية الصحافة
والتعبير .وتعه�د الرئي�س باحرتام
هذه الحري�ات« ،لكن ذل�ك ال يعني
أن النقاب�ة منحت الرئيس صكا ً عىل
بياض ،بل س�تظل متيقظة ومراقبة
ملا يحصل عىل أرض الواقع ،ونحن ال
نخفي تخوفاتنا عىل حرية الصحافة
والتعبير ،وه�ي لألمان�ة تخوف�ات
ليست بالجديدة ،ألن الفرتة السابقة
ل�ـ 25يوليو /تموز املايض ش�هدت
اعت�داءات على حري�ة الصحاف�ة
والتعبري يف مناسبات عدة».
الجاليص لم يخ�ف تخوفه أيضا ً من
حال�ة الهس�ترييا الجماعي�ة الت�ي
تعرفها البالد يف ه�ذه الفرتة ،والتي
جعل�ت اإلعلام يف مرم�ى االته�ام ،
كما ل�م يخف تخوفه م�ن إطالق يد
املؤسسة األمنية تحت مسمى الحالة
االس�تثنائية ،وه�و ما قد ي�ؤدي إىل
نتائج عكس�ية مثلما حصل يوم 26
يوليو /تم�وز أمام الربملان التونيس،
عندم�ا اعت�دى األم�ن التونيس عىل
الصحفيين ،وص�ادر هواتفه�م
الش�خصية؛ وس�يلة عمله�م ،وهو
م�ا رأى في�ه الجاليص تج�اوزا ً غري
مقبول.
كم�ا اعترب أن ما حصل يف التلفزيون
التونيس ،ي�وم  28يوليو /تموز ،من
منع لضيوف من الدخول واملشاركة
يف برنامج سيايس ،خطوة مرفوضة،
وأش�ار إىل أن النقاب�ة طلب�ت م�ن
رئاس�ة الدولة فت�ح تحقيق يف األمر
وتحمي�ل كل ط�رف مس�ؤوليته،
خاص�ة أن املدي�ر الع�ام للتلفزيون
املق�ال أكد أنه تلق�ى تعليمات ،وهو
ما تنفيه رئاسة الجمهورية ووزارة
الدفاع.

وحول قرار غلق مكتب «الجزيرة» يف
تونس ،يوم  26يوليو /تموز املايض،
من قب�ل األمن التونسي ،قال نقيب
الصحفيني التونسيني إن «ما حصل
إس�اءة لصورة تونس ،بعد س�نوات
اعتربت فيها انموذجا ً ومثاالً لحرية
الصحاف�ة يف املنطق�ة العربية ،وهو
م�ا يؤك�ده ترتيبها يف مج�ال حرية
الصحاف�ة ال�ذي تع�ده املنظم�ات
العاملية» .وأضاف «طرحت املس�ألة
على الرئيس قي�س س�عيد ،وكانت
إجابته أن مكتب (الجزيرة) س�يعود
للعمل ،ونحن ننتظر ذلك».
وأش�ار إىل أن «غل�ق مكتب وس�يلة
إعلام ال معن�ى ل�ه الي�وم ،يف ظ�ل
التط�ور التكنولوج�ي» ،موضحا ً أن
النقابة منحت العاملني يف «الجزيرة»
قاع�ة كبرية داخ�ل مقره�ا« ،حتى
يعملوا فيها بكل حرية ،مع رضورة
التأكي�د عىل االبتعاد ع�ن التحريض
ونرش خط�اب الكراهي�ة والعنف».
وأش�ار «اتصلت باألطراف كلها ،وال
أحد تحمل مسؤولية ما حصل وقدم
تربيرا ً له ،وحت�ى عندما تحدثت مع
مدي�ر مكت�ب (الجزي�رة) يف تونس
الزمي�ل لطف�ي حجي ،أك�د يل أنه ال
يعل�م الس�بب الحقيقي ال�ذي دفع
الس�لطات التونس�ية لغل�ق املكتب،
ونحن نرجو أن يحقق الرئيس قيس
سعيد ما وعد به ،وأن يعود املكتب إىل
العمل بشكل طبيعي».
وكان�ت «منظم�ة العف�و الدولي�ة»
دان�ت اإلغالق القسري ملكاتب قناة
«الجزي�رة» اإلخبارية ،واصفة األمر
بأنه «ش�ائن» .واعتبرت أن اإلغالق
«س�ابقة مقلق�ة للغاي�ة تظه�ر أن
حقوق اإلنسان بخطر» .كذلك ،دانت
منظمة «مراسلون بال حدود» إغالق
قوات األمن التونسية مكاتب القناة.
وح�ول م�ا يتعل�ق بم�ا حص�ل مع
صحفيين م�ن صحيف�ة «نيويورك
تايمز» األمريكية ،من منع عن العمل
وحج�ز يف مرك�ز رشط�ة األربع�اء
امل�ايض ،مثلم�ا قال�ت الصحفي�ة
فيفيان يي ،وبش�كل متش�نج نوعا ً
م�ا ،ق�ال نقي�ب الصحفيين «م�ا
حص�ل في�ه مغالطة غير مقبولة،
فالصحفي�ة وزميله�ا قدم�ا للعمل
يف تون�س من دون احترام القوانني
التونس�ية ،فاملطل�وب مثلما يحصل
يف كل دول العالم طلب اعتماد للعمل
وترخي�ص للتصوي�ر .الصحفي�ة

No: 7539 Sun 8 Aug 2021

ذهبت إىل ح�ي التضام�ن ،ورشعت
يف التصوي�ر ،وهن�ا تدخ�ل األم�ن،
وطلب منها مرافقته ملركز الرشطة،
لالستظهار برتخيص التصوير ،وتم
إعالمن�ا باألمر يف النقاب�ة ،فتدخلنا
بش�كل عاجل ،وحس�مت املسألة يف
وقت قيايس ،ولم تتعرض الصحفية
ألي شكل من املضايقات ،بل إلجراء
إداري روتيني ال غري».
وأوض�ح أن اللق�اء ال�ذي ت�م بين
صحفي�ي «نيوي�ورك تايمز» وقيس
س�عيد ل�م يدبر ع�ن طري�ق نقابة
الصحفيني التونسيني ،بل عرب رئاسة
الجمهورية التونسية مبارشة.
كانت ي�ي قد كتبت ،بع�د اللقاء مع
سعيد االس�بوع املايض ،أن «الرئيس
التونسي ألق�ى عليه�ا وزميلني لها
من الصحيفة نفس�ها محارضة عن
الدس�تور األمريك�ي ،وتعهد بحماية
الحريات الصحفية ،إال أنه لم يسمح
لهم بطرح أي سؤال».
ووصف نقيب الصحفيني التونسيني
واقع اإلعالم التونيس بالرديء ،مشريا ً
إىل أن «البع�ض ،من قب�ل  25يوليو،
يحاول الس�يطرة عىل اإلعلام الذي
استرشى فيه الفساد ،فهل يعقل أن
حصصا ً تلفزيونية سياس�ية تصبح
مج�االً للبيع والشراء واملحاصصة
الحزبية يف اإلعالم الخاص؟ وهل من
املعقول أن يتحول سياسيون ووزراء
سابقون إىل محللني سياسيني؟ هذا
أس�ميه انحراف�ا ً ع�ن األدوار الت�ي
يفترض أن يلعبه�ا اإلعلام يف إنارة
الرأي العام».
ولفت الجاليص إىل أن اإلعالم الرسمي
«يع�رف صعوب�ات كبرى ،ويج�ب
إصالحه بشكل يس�تجيب لتطلعات
دافعي الرضائ�ب الذين يمولون هذا
اإلعالم» .وأف�اد بأن اجتماعا ً عقدته
النقابة  ،مع «الهيئة العليا املستقلة
لإلعالم» و»النقابة العامة لإلعالم»،
س�عى لتقدي�م تص�ور للخ�روج
بمؤسس�ات اإلعلام العموم�ي من
الوضعية التي يعيشها».
و عّب�رّ الجلايص عن أمل�ه من غياب
التضام�ن بين العاملين يف القطاع
اإلعالم�ي يف البلاد ،وهو ما يس�هل
عملي�ة اخرتاق�ه ،على عك�س
القطاعات األخرى ،مبينا ً أن السؤال
املرك�زي ال�ذي يج�ب طرح�ه اليوم
والبحث عن حلول قانونية للحس�م
فيه هو :من هو الصحفي؟
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بغداد/نينا:
أك�د األمين الع�ام ملجل�س
ال�وزراء حميد نعي�م الغزي،
أن اإلعلام أح�د الركائ�ز
األساسية املهمة ،التي تقف
عليه�ا الدول�ة ،مش�ددا عىل
رضورة توحي�د الخط�اب
اإلعالم�ي املعبر ع�ن نظام
الدولة م�ن دون االنحياز أو
التخن�دق يف املحس�وبية أو
السير باتج�اه معين دون
آخر.
وق�ال خلال لقائ�ه رئي�س
وأعض�اء مجل�س األمن�اء
لش�بكة اإلعالم العراقي »:أن
الحكومة العراقية تعمل عىل
تقديم الدعم لإلعالم الوطني
الهادف ،وتويل اهتماما ً خاصا ً
بالف�ن والفنانين ،من خالل
توفير الرعاي�ة الالزمة لهم،
والس�يما أن الع�راق يمتل�ك

طاق�ات وكفاءات قدمت وما
زالت تقدم الكثري من األعمال
الفنية املختلفة».
وأش�اد الغ�زي ،بالتط�ور
امللحوظ ألداء ش�بكة اإلعالم
العراق�ي ،يف التعام�ل م�ع

األحداث اليومية بكل مهنية،
ولف�ت إىل أن ه�ذا األمر قرّب
الجمه�ور العراق�ي م�ن
شاش�ات القنوات التابعة إىل
ّ
وحث على االبتعاد
الش�بكة،
ع�ن النق�د اله�دام ،وتن�اول

الجوان�ب الس�لبية بش�كل
مت�وازن ومس�ؤول ،من أجل
تقوي�م العم�ل املشترك بني
الدولة واملؤسسة اإلعالمية.
ّ
ووج�ه األمني الع�ام ملجلس
ال�وزراء ،بمتابع�ة مل�ف

مشروع نظ�ام الخدم�ة
ُ
وس�لّم الرواتب واملخصصات
للعاملين يف ش�بكة اإلعلام
العراقي ،بع�د أن تم االنتهاء
من تدقيقه م�ن قبل مجلس
الدول�ة ،لغ�رض عرضه عىل
مجل�س ال�وزراء للتصوي�ت
عليه.
م�ن جانب�ه ،أش�ار رئي�س
مجل�س األمن�اء لش�بكة
اإلعالم العراقي جعفر محمد
ون�ان ،إىل أن ش�بكة اإلعلام
العراق�ي ،انتهجت سياس�ة
جدي�دة يف تطوي�ر برامجه�ا
املتنوعة ونرشاتها اإلخبارية،
التي أس�همت يف ردم الفجوة
بينها وبين املواطن العراقي،
والتعام�ل بجدي�ة مع جميع
امللف�ات بمهني�ة عالية ،عىل
وف�ق الخط�ة التي رس�مها
مجلس األمناء بالتنسيق مع
إدارة الشبكة.

«س��ي أن أن» تفصل موظفني قدم��وا ملقر عملهم من
دون تلقي لقاح كورونا
واشنطن /رويرتز:
أف�ادت مذك�رة داخلية ،أُرس�لت إىل املوظفين  ،بأن
ش�بكة «يس أن أن» اإلخباري�ة األمريكي�ة فصل�ت
ثالثة من موظفيها ،بس�بب القدوم إىل مقر عملهم،
األسبوع املايض ،من دون التطعيم بفريوس كورونا.
ويف املذكرة التي اطلعت عليها وكالة «رويرتز» ،أخرب
الرئيس جيف زوكر املوظفني بأن الرشكة ال تتسامح
ً
إطالق�ا م�ع مث�ل ه�ذه الح�االت ،وبأنه�ا تلزمهم
بالتطعي�م من أج�ل الحضور إىل املكت�ب أو العمل يف
امليدان مع موظفني آخرين.
وقال�ت املذكرة« :يج�ب تطعيم العاملين يف األخبار
والرياضة واالس�توديوهات كلهم م�ن اآلن فصاعداً.
كنا واضحني بش�أن هذا األمر منذ شهور ،لذا ينبغي
أال يكون هناك لبس يف األمر».
وذك�رت «يس أن أن» أن إظهار دليل عىل التطعيم قد
يصبح اآلن رشطا ً رسميا ً لدخول مقر العمل.
وق�ال زوكر يف املذكرة ،إن الش�بكة ق�ررت إىل جانب
ذلك تأجيل موعد العودة للعمل من املكتب التي كانت
مق�ررة يف الس�ابع م�ن س�بتمرب/أيلول يف الواليات
املتح�دة ،إىل منتص�ف أكتوبر/ترشي�ن األول أو نحو
ذلك ،بس�بب الزيادة يف حاالت «كوفيد »19-يف أنحاء
البالد كافة.

وأضاف أن الشبكة فرضت وضع الكمامات يف أماكن
العم�ل الخاص�ة به�ا يف ل�وس أنجلي�س والعاصمة
واش�نطن وأتالنتا .لكنه لم يكشف عن موقع املكتب
الذي حدثت فيه تلك الواقعة.
وغيرت رشكات ع�دة يف أنح�اء الوالي�ات املتح�دة
خططه�ا بش�أن التطعيم�ات ووض�ع الكمام�ات
والع�ودة إىل العم�ل من املكتب ،بس�بب عودة ظهور

ح�االت «كوفي�د »19-وإعلان «املراك�ز األمريكي�ة
ملكافح�ة األم�راض والوقاي�ة منها» عن إرش�ادات
جدي�دة تلزم الحاصلني عىل التطعي�م الكامل بوضع
الكمامات أيضاً.
ومعظ�م مكات�ب «يس أن أن» مفتوح�ة حالي�ا ً
للموظفين الذي�ن يرغب�ون يف العم�ل هن�اك طوعاً،
برشط حصولهم عىل تطعيم كامل.

االنتماء الكروي يسيطر على غالبية مقدمي الربامج

اإلعالم الرياضي يعوّض اإلثارة الغائبة يف املالعب بشحن اجلمهور بالكراهية
القاهرة/متابعة الزوراء:
تحول�ت قن�وات الرياض�ة يف مرص
إىل م�ا يش�به س�احات للمع�ارك
الكالمي�ة وتصفية الحس�ابات بني
األندية ،وخرجت الكثري من الربامج
األي�ام املاضي�ة ع�ن قواع�د املهنية
واملوضوعي�ة يف مناقش�ة األح�داث
والقضاي�ا الرياضي�ة وغرق�ت يف
دوام�ة م�ن الف�وىض والتحري�ض
ومحاولة إقناع الجماهري بأن هناك
محاوالت خفية إلضعاف هذا النادي
أو ذاك ألس�باب معلن�ة وأخرى غري
معروفة.
وتقدم ناديا األهلي والزمالك ،وهما
األكث�ر ش�عبية يف مرص ،قب�ل أيام
بش�كاوى وبالغ�ات قضائي�ة ض�د
بعضهم�ا بس�بب تج�اوزات قن�اة
وبرام�ج كل منهم�ا ض�د الن�ادي
املناف�س يف محاول�ة للضغ�ط على
مجل�س تنظي�م اإلعلام للتح�رك
ومس�اندة هذا الطرف عىل حس�اب
اآلخر ،وإظه�ار إعالم�ه بأنه بريء
مم�ا يح�دث وأن مناب�ر ومقدم�ي
برام�ج الفري�ق املناف�س املحرضة
تستدعي وقفة جادة وحاسمة.
وما يلفت االنتباه أن مجلس تنظيم
اإلعالم كجهة رس�مية مسؤولة عن
ه�ذه القنوات ل�م يحرك س�اكنا أو
يعل�ن عقد جلس�ة طارئة ملناقش�ة
ف�وىض اإلعلام الري�ايض الت�ي
وصلت إىل مرحلة غري مس�بوقة من
ب�ث الكراهي�ة والعنرصي�ة وإثارة
الجماهير وص�ارت العالق�ة بين
املش�جعني أقرب إىل العداء بسبب ما
يبثه اإلعالم الريايض.

وس�بق أن قرر مجلس اإلعالم وقف
برام�ج رياضي�ة بعينه�ا ألس�ابيع
كعقوب�ة لها عىل التط�اول والتهكم
والس�خرية وب�ث الكراهي�ة وإثارة
االحتق�ان وع�ادت املناب�ر لت�ؤدي
ال�دور نفس�ه ،وأصبح�ت الربام�ج
املثيرة موج�ودة يف أكث�ر م�ن قناة
وبات�ت خارج�ة عن الس�يطرة من
دون مساءلة أو توجيه لوم وتحذير
ملقدميه�ا الذي�ن مارس�وا املهن�ة
ملجرد أنه�م نجوم رياضة س�ابقني
يستغلون شهرتهم.
ومع�روف ل�دى أغل�ب جماهير
الرياض�ة يف مصر أن كل برنام�ج
يتبن�ى وجه�ة نظ�ر بعينه�ا ،أو
يتحدث بلس�ان نادي محدد رغم أن
بع�ض القن�وات تقدم نفس�ها عىل

أنها مس�تقلة وغري تابعة ألي كيان
ري�ايض ،لكنها تعمل وفق سياس�ة
“بيع وتأجري الهواء” ويتحدث املذيع
كما يروق له فيقوم مقدم الربنامج
بدفع مبالغ مالية مع جلب معلنني
ويتح�دث يف اتجاه بعين�ه من دون
ضوابط أو رقابة إعالمية واضح�ة.
وباتت قناة “الح�دث” تقدم برامج
رياضية بعضها يس�اند األهيل بقوة
ويدافع عنه بش�تى الس�بل وينتقد
برشاس�ة كل منرب إعالمي يتعرض
للنادي ،وتقدم املحطة برامج تساند
الزمالك يف كل خطواته ومعاركه وال
تتحدث ع�ن األهيل بأي إيجابية ،بل
تتعمد تشويه صورته ورموزه.
وتح�ول بع�ض مقدم�ي الربام�ج
الرياضي�ة على فضائي�ات أخ�رى

إىل متحدثين باس�م أندي�ة بعينه�ا
ويح�اورون الضي�وف على ه�ذا
األساس ويتبنون وجهة نظر تخدم
مصلح�ة الن�ادي الذي يش�جعونه،
فقد تجد مذيعا عىل فضائية شهرية
يحاور مدي�ر الكرة باألهلي وفجأة
يقول له “إن ش�اء الله لن نرتك درع
ال�دوري لألهلي” ،يف إش�ارة لكونه
يش�جع الزمال�ك بش�كل يفق�ده
املوضوعية.
وتتط�رق رشيح�ة م�ن املذيعين
ومقدمي الربام�ج الجماهريية غري
الرياضي�ة إىل الحديث يف كرة القدم،
لك�ن املعضل�ة يف إظه�ار انتمائه�م
الواض�ح لن�ادي بعينه ويس�تغلون
ش�عبية برامجهم للدفاع عنه وكيل
االتهام�ات للفري�ق املناف�س أو

الس�خرية من بع�ض العبي�ه ،مثل
أحمد م�وىس وتامر أمني وقد اعتادا
تجميل صورة األهيل دائما ،وتوجيه
النق�د لآلخري�ن ،يف املقاب�ل ال ينكر
اإلعالم�ي عم�رو أديب انتم�اءه إىل
نادي الزمالك.
ويق�ود ذل�ك إىل أن معضل�ة اإلعالم
الري�ايض يف مرص تكمن يف س�يطرة
االنتم�اء الك�روي على مقدم�ي
الربامج ،سواء العامة أو املتخصصة
يف شؤون األلعاب املختلفة ،وتشجيع
أي مذي�ع لنادي بعين�ه يحكم إطار
برنامجه بش�كل يفقده املوضوعية
املطلوب�ة ويجعل�ه محس�وبا على
طرف بعينه دون اكرتاث باملصداقية
يف طرح القضايا الرياضية.
وقال حس�ن عم�اد مكاوي أس�تاذ
اإلعالم بجامعة القاهرة ،إن انتشار
ثقافة بيع وتأجري الهواء يف القنوات
وامللكي�ة االحتكاري�ة للقن�وات من
جانب األندية الشعبية وغياب مهنية
املذي�ع الري�ايض وس�يطرة االنتماء
الكروي عليها من األسباب الرئيسة
يف وص�ول اإلعلام الري�ايض ملرحلة
غري مس�بوقة من الفوىض وتصفية
الحسابات وبث التعصب والكراهية
بني الجماهري.
وأضاف م�كاوي أن اإلعالم الريايض
يهتم باإلث�ارة والرتب�ص واصطياد
األخطاء أكثر من تركيزه عىل اللعبة
نفس�ها ،وعبارة عن منابر مهمتها
إدارة املع�ارك الكالمي�ة يف مش�هد
عبثي ،وتعتمد القنوات عىل نجومية
املذي�ع وال تبح�ث ع�ن امله�ارات
والخربات واملهنية.

ولف�ت إىل أن “ضع�ف املج�ال العام
واختف�اء األح�زاب السياس�ية دفع
الجمه�ور لتفريغ ج�زء من طاقاته
الكامن�ة يف الرياض�ة ،فهناك حزب
األهلي وح�زب الزمال�ك وح�زب
االتحاد ،وهكذا ،واملشكلة أن الكيان
الريايض املتحزب ال يمكن السيطرة
على إعالم�ه ألن مش�جع كل فريق
تس�تهويه هذه النغمة من التشهري
والحط من الط�رف اآلخر ،وتحولت
املنصات الرياضية إىل معارك لفظية
قد تكون مقدمة لكوارث إعالمية.
وتمي�ل أغل�ب الربام�ج إىل سياس�ة
اإلث�ارة م�ن خالل اس�تضافة العب
من النجوم الس�ابقني لن�ادي بعينه
لكي�ل االتهامات ألش�خاص ورموز
الفري�ق املناف�س ،ويف الي�وم الت�ايل
يتم اس�تضافة نجم آخر من النادي
ال�ذي تع�رض للهجوم ليرد عىل ما
ج�اء يف الحلق�ة عىل لس�ان الضيف
األول كن�وع م�ن تعوي�ض اإلث�ارة
الغائب�ة يف املالع�ب بس�بب ع�دم
حض�ور الجمهورولتك�ون مكانه�ا
استديوهات الربامج.
ويق�ف مجلس تنظي�م اإلعالم أمام
هذه الفوىض صامتا حتى اآلن ،عىل
الرغم من أن لديه الكثري من املعايري
والضواب�ط ومدونات الس�لوك التي
س�بق ان ألزم بها الربامج الرياضية
وإال تعرض�ت لإليق�اف ،لكنها غري
مفعل�ة ألس�باب ترتبط بحاس�بات
املجل�س لش�عور الجمه�ور بأن�ه
يس�اند طرف عىل حس�اب اآلخر أو
أن�ه يتحرك ض�د إعالم ن�ادي بعينه
مدفوع�ا باالنتم�اء الك�روي لبعض

أعضائه.
وي�رى متابع�ون أن الصم�ت على
الف�وىض اإلعالمي�ة يف برام�ج
الفضائي�ات الرياضية جعلها تنتقل
إىل الصح�ف ومواق�ع التواص�ل
االجتماعي بغزارة ،فهناك محررون
معروفون يدعم�ون أندية بعينها يف
إصداراته�م ومواقعه�م اإللكرتونية
نظير الحص�ول على مكاس�ب أو
التق�رب من صن�اع الق�رار يف هذه
األندي�ة أو جن�ي امتي�ازات بعينها،
مث�ل العم�ل يف املنظوم�ة اإلعالمية
لهذا النادي بمقابل مادي سخي.
واعترف م (ج) ،وه�و صحف�ي
ري�ايض ،أن الكثير م�ن املحرري�ن
الرياضيين أعض�اء رابط�ة النق�اد
بنقابة الصحفيني يعملون يف األجهزة
اإلعالمية لألندية ،إما يف إدارة اإلعالم
نفس�ها أو يدي�رون صفحات تابعة
للن�ادي على منص�ات التواصل ،أو
ضمن فرق اإلعداد بالربامج ،ما يؤثر
عىل تناوله�م للموضوعات املرتبطة
بالنادي ومنافسيه.
وأوض�ح  ،أن الصحف�ي الذي يتلقى
أم�واال م�ن ن�ادي بعين�ه مطال�ب
بخدمت�ه مت�ى وُج�د ،وه�ذا رشط
أس�ايس يف كتابات�ه بالصحيف�ة أو
موقع�ه كمع�د برنام�ج ،أو حت�ى
عندما تتم استضافته يف أي محطة،
وإال خسر املزايا املادي�ة التي تقدم
ل�ه ،وه�ذا نوع م�ن ال�والء للنادي،
فالصحفي األهلاوي ال يتحدث عن
س�لبيات الفري�ق مهم�ا كان املنرب
اإلعالمي ،وهكذا بالنسبة إىل األندية
األخرى.
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قراءة يف ديوان“ :امرأة يف وادي الفراشات”
للشاعرة :العامرية سعداهلل اجلباهي

سيمياء
الليل
عبد اجمليد بَطالي
إن م�ا يثري فض�ول املتلق�ي يف ديوان:
“ام�رأة يف وادي الفراش�ات” هو تكرار
تيم�ة “الليل” بش�كل ال ف�ت جدا ،وما
توحي به من دالالت س�يميائية وأبعاد
متع�ددة ،ضم�ن س�ياقات تركيبي�ة
وداللية ..ضمن نصوص هذه اإلضمامة
الشعرية للش�اعرة العامرية سعد الله
الجباهي..
لقد ش�كل حضور الليل بتعدد إحاالته
وإيحاءات�ه ،ب�ؤرة ()vocalisation
تتمرك�ز حولها ال�ذات الش�اعرة ،تلك
ال�ذات التائه�ة الحائ�رة بين الزم�ان
وامل�كان ،يف زمان ه�و الليل ،ويف مكان
هو وادي الفراشات ...إذ تخلق الشاعرة
مس�احات للتأمل ،وفج�وات للتدبر يف
اللحظ�ة ب�ل اللحظ�ات املرسوق�ة من
الذات...
ويحم�ل “التصدي�ر” باعتب�اره نص�ا
موازيا للمتن الشعري هنا إشارات عن
“امل�رأة” و”اللي�ل” تقول“ :امل�رأة التي
تقمص�ت وجه�ي ،كانت تق�رأ الفصل
األخري من لييل” ص9 /
ويلع�ب املض�اف إىل ي�اء املتكل�م يف
النص /التصدير ،دورا إشاريا يف تحديد
خصوصيات تتعلق بالشاعرة (وجهي/
لييل )..فهما ما تملك ،وس�يجد املتلقي
اكتس�اح ه�ذه الظاه�رة اللغوية لجل
نصوص الدي�وان ..غير أن (الصمت)
قام بدور املس�ح لكل الخرائط املمكنة،
أو الهواجس النفس�ية ،لتفسح املجال
للكتاب�ة باعتباره�ا املتنف�س الوحي�د
للش�اعرة“ ...لكن الصمت كان يمحو
كل الخرائ�ط” فتجد العزاء لنفس�ها يف
الكتابة ،فهي الكفيلة بتنفيس ما َي ْع ُ
لق
بال�ذات والوجدان ،من نوب�ات الضيق
واألحزان( ..فينتفض الحرف) ص9 /
ويس�تطيع املتلقي أن يالمس ش�غاف
نصوص هذه املجموعة الش�عرية ،من
خالل الجمل الرتكيبية ،ضمن نس�قية
نثري�ة خفيف�ة الظلال ،ال موغل�ة يف
الرمزي�ة ،وال مغرق�ة يف اإلبهام ،حيث
تط�اوع متونه�ا الق�ارئ يف س�كون
كس�كون اللي�ل ،لكنه�ا أيض�ا ق�ادرة
على أن تخف�ي وراء حصونها اللغوية
املرتاصة ،تراكما من الدالالت والسمات
العميقة املعربة م�ن خلف حجاب ،عن
معان�اة وأح�زان وآالم بات�ت دفينة يف

ج�وف (الليل) ،ليل الش�اعرة وزمكان
التأملات ،وب�ث الش�كوى والتفج�ع
والتوجع..
ولي�س ِب ً
تس�تدعي الش�اعرة
دع�ا أن
َ
“العامري�ة” تيم�ة اللي�ل بدالالت�ه
وانزياحات�ه النفس�ية واالجتماعي�ة..
كجسر أو عبّ�ارة إىل اس�تفراغ الفؤاد
وإفش�اء ما يف الوجدان َبو ًْحا بما أثقل
النفس من هموم كالجبال الراسيات..
لذلك وظف�ه الش�عراء قديم�ا وحديثا
يف أش�عارهم ،يفج�رون م�ن خالل�ه
أحاسيسهم ومشاعرهم ،بل كان ملجأ
لع�دد من اهتماماتهم ..كما يف قصيدة
النابغة الذبياني:
كليني له ّم يا أميمة ناصب
وليل أقاسيه بطيء الكواكب
تطاول حتى قلت ليس بمنقض
وليس من يرعى النجوم بآيب
وص�درأراحاللي�لع�ازبهم�ه
تضاعف يف الحزن من كل جانب
وه�ذا مبحث يس�تدعي مقام�ا خاصا
به ،يطول الحديث عنه هنا ،لكن وجب
التنبي�ه إىل أن ظاه�رة اللي�ل رافق�ت
الشعراء منذ القديم..
يف ن�ص( :م�رة كان للي�ل رداء) تنفي
الش�اعرة عن الليل صفة السرت مجازا
“لم يكن لليل رداء يسع صدري” وهي
تجال�س نفس�ها اس�تحضارا لل�ذات
والكينونة األنثوية يف س�اعات متأخرة
م�ن اللي�ل “وعندم�ا جلس�ت أمامي”
ويس�تطيع املتلق�ي أن يستش�ف ذلك
التمركز البؤري القوي للذات الشاعرة،
ح�ول ذاتيتها من خلال توظيفها لياء
املتكلم املضافة إىل االسم ،عىل مساحة

شاس�عة من النص( ..يس�ع صدري/
جلس�ت أمامي /أوراق ساعاتي /عىل
صدري /فتح�ت نافذتي /جمعت عىل
كف�ي /زخ�ارف بس�تاني )..ص،11 :
 12م�ن الدي�وان ،وهي ترتج�م بعضا
من معاناتها ومعاناة كل أنثى بداخلها
تس�تحرض الزم�ن الليلي ،مل�ا ل�ه من
انعكاسات نفسية وذاتية عىل اإلنسان
حيث يقس�وا فيه اآلخر مقابل الذات/
األنثى:
“لم يكن لليل رداء
يسع صدري..
وعندما جلست أمامي
كان يف ساعته األخرية...
رأيته يجمع
ما تناثر من أوراق ساعاتي
ويحفظه�ا”ص11/
تتكرر كلمة (الليل) يف سياقات تركيبية
متعددة منتشرة عرب فض�اء الديوان،
فتأتي نكرة ومعرفة بأل أو باإلضافة يف
 75موضع�ا منها 38 :بصيغة التعريف
(الليل) ،و 2بصيغة (الليلة) ،و 4مرات
بصيغة املضاف إىل ي�اء املتكلم (لييل)،
و 13م�رة تنوعت فيه�ا الصياغة ،كما
جاءت بحمولتها اللغوية والسيميائية
يف س�بع عتبات من نص�وص الديوان،
مما يوحي بوقع داللة هذه اللفظة عىل
نس�قية املتون الش�عرية ..ومن خالل
هذا اإلحص�اء أو الدراس�ة اإلحصائية
الس�يميائية يتجىل األثر الب�ارز لتيمة
الليل عىل املستوى النفيس واالجتماعي
وغريه..
يف ن�ص “عصف م�ن مرم�ر الصمت”
تحرض كلم�ة اللي�ل بداللته�ا الزمنية

واإلنس�انية ،حيث تضف�ي عليه صفة
املؤنس املان�ح له�ا األرسار الفجرية..
وه�ي تح�اول أن تق�رّب أفكاره�ا من
املتلق�ي؛ أو باألح�رى أن تقترب من�ه
ليش�اركها هموم�ا طامل�ا أرّقته�ا ،بل
أرّق�ت جانب�ا م�ن اإلنس�انية وأثقلت
كاه�ل البرشية همّ�ا وغمّ�ا وتنغيصا
وكدرا ..تقول:
“مازال َي ُ
سيل لعابي
ُ
بائع املثلّجاتِ .
وأنا
أسمع ندا َء ِ
أيّتها ا السفنجة
ماذا لو محوتِ صوته
ماذا لو َ
س َحنتِ ذلك الوحش
الذي ُيطار ُد ُح ُلمي
َ
أربعني حوالً.
من
ّ
ُ
فلق الليل
فينبت من ِ
الصباح” ص /41 /الديوان.
واضح كيف تعاملت الشاعرة مع الليل
يف بداي�ة النص ويف ختام�ه ..وهذا يبن
أهمية الدور الذي يلعبه “الليل” يف حياة
الشاعرة ،إذ يعترب امللجأ الزمكاني الذي
ت�رده لق�راءة صفحات أيامه�ا وتالوة
تراتيل أحزانها...
ويالح�ظ املتلقي يف نص( :م�ا لم تقله
الش�مس يل) مناجاة الش�اعرة “لليل”
الذي س�يأخذ يف كل حالة صفة معينة
حسب تقلبات النفيس يف اإلنسان ،وهو
هن�ا (ليل رهي�ب) لكنه س�يفتح آفاق
جميلة للنفس..
ّ
“لفني ليل رهيب
فتح يل جنة يف سديم الروح
م ّد يل نجمة
وغصن زيتون..
ومضى”..ص46:

وه�ي تح�ادث ليلها عن ال�ذي تعقبت
خط�اه أنه�ا رس�مت بليل�ه نجم�ة..
محاول�ة أن تحيل الليل الحالك إىل ضوء
بما ترس�مه م�ن بس�مة لآلخ�ر الذي
يسكنها ليله ،لكنها عبثا تضع األمل يف
مسار نهايته :التيهان ،تقول:
ُ
“تعقبت ُخطاه
ُ
أوقدت أزاه َ
ري ّ
الصمت
ُ
هو يعرف كم ركبت املوج
ُ
تجاوزت ُخطاه
وما
ُ
ُ
رسمت بليله
أني
هو
يعرف ّ
نجم�ةّ /
لكن نورها يف الرُّب�ى تا َه ”!...
ص46 :
ال يكاد نص من نصوص الديوان يخلو
م�ن ذك�ر “اللي�ل” بمحطات�ه الزمنية
املختلف�ة ..وهي التي (تقطف من عقد
الش�مس نجم�ا /ك�ي يس�تبيح عري
الليل) ص53 :
و ُي ْ
�ؤسرَ ُ “الليل” يف قبضة املجهول (فال
نجمة تفك أرساره) ص ،60 :والشاعرة
ه�ي بدورها مأس�ورة به ال تس�تطيع
التحليق خارج أس�وار اللي�ل ..فتطلب
منه قائلة:
َ
سفين َك ...
أعرني
ِ
أز َ
ُ
الطوفان ...وال مرافئ..
ف
ِ
كل املدن تشظت ”..ص 60 :حيث كلها
مدن بال عنوان..
تستخدم الشاعرة أحيانا لعبة التضاد،
هروب�ا من واق�ع انقلبت في�ه موازين
الحياة ونظرة اإلنس�ان لألمور ..حيث
انقلب�ت (الوحش�ة أنس�ا ..والوح�دة
تع�ددا) ..تق�ول :يف نص عتبت�ه( :ليل
يطرزه الخواء):
َ
“عندما استوحش�ت فتاتي /وجدت يف
الوحش�ة األن�س /ويف الوح�د ِة أطيافا
مزهرة ”...ص،70 :
وهي الت�ي تبلغن�ا عن فتاته�ا حاالت
متناقضة أ ّدت إىل نهاية ستخرجها من
ليله�االكئي�بإىلجن�ةمرشق�ة..
رسمت ّ
جن َتها
ُ
فأصبح الليل الكئيب
جن ً
ّ
�ةمرشق�ة”.ص70:
وهك�ذا ينترش الليل بدالالته النفس�ية
والذاتية بتجليات�ه الزمكانية يف فضاء
الدي�وان ،كم�ا تنتشر الفراش�ات يف
أرج�اء الكون وهي تحمل معها ألوانها
وأحزانه�ا ،حياتها ومواته�ا ،بداياتها
ونهاياتها..

نافذة

املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة مسية املشتت امنوذجا
علوان السلمان
للشاعرة..الش�عر لفظ مش�تق من الش�عور ..تسجيل ملا يجري
وم�ا يدور من ح�وادث ووقائ�ع ...انه ترجمة املش�اعر وصياغة
األحاس�يس يف قوالبَ لفظ ّي ٍة جاذبة تأنس بها النفوس وتهفو لها
األرواح وتبته�ج بها القلوب ملوس�يقاها..وخياالتها التي تس�مو
بها محلقة يف فضاءات شفيفة بصورها املكتنزة بنبض الحياة..
ورؤية ما ال يراه املتلقي بتجاوز الواقع ..
ألنك بت يف األضـــــــــالع نبضا
جعلت مالمحي بـــــهواك روضا
كتبت عىل الربى الخرضاء حرفا ً
ُ
َ
ُ
جعلت ضلوعه بهـــــــواك فرضا
لصوتك نغمة األنــــــــــهار تأتي
عىل زمن مىش يف الناس قيضا
تأمل خافقي بهـــــــــــــواك وقتا ً
سماويا ً فـــــــــصار الوقت فيضا
فالن�ص مكتن�ز بالعاطف�ة املتدفق�ة ..املتميزة بعمقه�ا الداليل
وجمالي�ات صوره�ا املعبرة عن الحال�ة الش�عورية ..فضال عن
اعتماد املنتجة(الشاعرة) بنية متناهية الدقة مع وحدة موضوعية
مؤطرة لصورها الشعرية املكثفة..املوجزة العبارة ..الكاشفة عن
االنعكاسات النفسية للذات املنتجة(الشاعرة)..
ام�ا نحن فنرى ان الش�عر..تمرد اللفظ�ة املوحية لخلق ابجدية
الصورة التخييلية النابش�ة لذاكرة املس�تهلك(املتلقي)..من اجل
اس�تنطاق ما وراء عواملها ..كون النص الش�عري ش�يفرة تبحث
عم�ن يفككها لفهم مقاصدها ..انه عملي�ة ابداعية تختلط فيها
الحي�اة باللغ�ة ويتداخ�ل فيها املعن�ى واملبنى وهذا يكش�ف عن
طبيعة املنتج(الشاعر) االنسانية والفنية..
أحاول سكب ذاتي
يف سطور التماهي
التمس صلوات اعتكاف األبجديات
عىل صومعة الورق
انا راهبة األلوان
وقديسة السواد
الحزن هو السورة االوىل
التي انزلها عىل قلبي
وحي الحياة
فالنص بتميز بعمق داليل ومبنى متماسك ورسد بلغة ذات طابع
ايحائي وصور حس�ية نابضة بالحياة وتناقضاتها التي تكش�ف
عن عمق التجربة وبراعة التصوير وسعة الخيال(مبدع الصورة)
عىل حد تعبري باشالر..فضال عن اعتماد الجمل املكثفة التي تصور
عاملا تتسع دالالته وتكتظ باملشاعر االنسانية والرؤية الجمالية..
فضال عن اعتماد الش�اعرة ضمري املتكلم الـ (نا) لتش�كل الرؤية
والرؤي�ا املتحرك�ة وحرك�ة االفع�ال املتنامي�ة وايقاعــــــها
املتسارع ..الكاشــــف عن الحالة
النفس�ية للذات املـــقرتنة بالذات الجـــمعي االخر. .من خالل
املشـــهد التصــــويري واالرتقاء به..اضــافة اىل تحـــقيق
وظيفة الشعر التي حـــددها جاكــوبسون يف
(الوظيف�ة املرجعي�ة واالنفعالي�ة واالفهامي�ة والجمالي�ة
واالنعكاسية) .كما وردت يف كتاب (علم االشارة (السيميو لوجيا
) لبيري جربو وترجمة منذر عياش..
وبذل�ك قدم�ت املنتجة(الش�اعرة) نصوصا تكش�ف عن تجربة
واعي�ة تحمل رؤيا موائمة للعرص..اذ انها اخلصت لعمود الش�عر
م�ن جه�ة ومن جه�ة اخرى خاض�ت يف عوالم ن�ص الحداثة من
ناحية البناء املعماري الشعري..

بال عنوان

البلد األم يف( ...س ع)
يوسف عبود جويعد
م�ن الطبيع�ي والوض�ع متقلب يف
هذا البل�د ،أن تظه�ر مفاجآت غري
متوقعة ،وتختل�ف الحياة ،فيضطر
الروائي أن يبحث ع�ن مادته الخام
وس�ط غابة من الحكاي�ات ،املليئة
بالعجائ�ب والغرائ�ب ،وتختل�ف
أدوات�ه يف صناعة روايت�ه وفق هذه
املتغيرات ،ورواي�ة (س ع) للروائي
أي�اد ط�ه ،واح�دة م�ن النص�وص
الرسدية التي تحمل غرائبيتها ليس
يف متن النص فقط ،وإنما يف أسلوب
تناولها ،وأحداثها ،وطريقة التعامل
مع أحداث من هذا النوع ،التي تميل
اىل ف�ن صناعة الرواي�ة املخابراتية،
التي تحمل مضامني رسية وتحتاج
اىل خبرة ودراي�ة ووع�ي م�ن أجل
تناولها ،فالبطل وهذا ما أطلق عليه
الروائي ،دون أن يشير اليه اىل أسم
معين ،كون�ه يعمل بدائ�رة تتطلب
الرسية التام�ة ،والكتمان والحفاظ
على ما ه�و معمول ب�ه يف مثل تلك
الدوائر ،كونه يعم�ل يف جهاز األمن
القوم�ي ،ومكل�ف بمه�ام ش�ديدة
الحساس�ية وخطرية ،ويحمل ثالث
جوازات سفر ،وأطلق عليه رمز (س
ع) ،وهذا الرمز هو الحرف االول من
اسم زوجته ،والحرف االول من اسم

ابنه:
(اس�تفاق بطلنا مع تس�ارع نبض
قلب�ه وعين�اه مغرورقت�ان بدمع ال
ينزل فاستجمع قواه مجيباً:
 معك (س .ع) !!وكان له�ذا الرم�ز وح�ده حكاي�ة
فهو بداي�ة حي�اة ونهايته�ا ،فقد
اش�تقه م�ن إس�ميني غاليني عىل
قلب�ه ليكون كلمة السر يف مهمته
التي كانت سببا ً يف إنقاذ الكثري من
األرواح يف ثالث�ة بل�دان ،كان يف كل
بلد له اس�م ووض�ع ودور مختلف
ع�ن اآلخر ،بعد أن س�يطرت أيادي
اإلرهاب واإلج�رام عىل تلك البلدان،
ول�م يكن يعلم أنه س�يفقد الغالني
ويفق�د معهم َّ
كل ما يعطي لحياته
معنى ) ،ص 12
وهكذا يساهم الروائي بضخ شحنة

كبيرة م�ن املعلوم�ات التي تخص
حياة البط�ل ومهامه الخطرة ،كما
أن الروائي عمد عىل إخفاء االماكن
الت�ي تضمنتها االحداث وألس�باب
تخ�ص ف�ن كتابة ه�ذا الن�وع من
السرد الروائي ،فالبل�دان التي يمر
فيها البطل دون تسمية وانما إشارة
فقط مث�ل (البلد املج�اور) و(البلد
اآلمن)و(البل�د األم) ،وكذل�ك أخفى
املناط�ق الت�ي تدور فيه�ا االحداث
بالبلد األم كما أشار الروائي يف ذلك،
وهو بذلك يخفي الكثري من الجوانب
الرسي�ة التي يرى فيه�ا الروائي أن
تكون طي الكتمان ،وعندما نتوغل
يف هذه االحداث والتي تحمل الكثري
من املصداقي�ة ،نجد الخطورة التي
يقوم بها البطل ،حيث يقوم بمهمة
التوغل يف تنظيم ارهابي خطري ،بعد

أن يموه من أجل االقناع يف أن يكون
أح�د الس�جناء وعلي�ه الكثير من
االتهامات ،ليتعرف داخل الس�جن،
على اح�د عن�ارص ه�ذا التنظي�م،
فأم�ام املقربين منه مث�ل زوجته
واخوه�ا وأبيها ،هو تاجر كتب عىل
نفسه صكوك وخرس تجارته ،االمر
الذي دعا اصح�اب الصكوك تقديم
هذه الصكوك اىل الس�لطة لسجنه،
وه�ذا االمر جعله يفقد زوجته التي
طالبت�ه بالطلاق ،وابن�ه ال�ذي لم
يراه منذ س�بع س�نوات ،أي عندما
كان بعمر س�نة واحدة ،وقد ساهم
صه�ره يف تضيي�ق الخن�اق علي�ه
بتقدم ش�كوى عليه ،ورغم كل هذا
ظ�ل يخفي م�كان عمل�ه ،وحافظ
عىل رسية مهام�ه ،وباالتصال مع
املس�ؤولني يف جهاز االمن القومي،
س�هلوا مهم�ة زج�ه يف التنظي�م،
واخراج�ه م�ن الس�جن ،ليك�ون
واحدا ً من االرهابيين ،ورسعان ما
بلغ ع�ن أمير الجماع�ة االرهابية
فالقي القبض عليه واودع السجن،
وهي خطة من أجل الس�فر اىل البلد
املج�اور ،ليلتقي بأعض�اء التنظيم
هناك ،لتكون مهمته أكرب وأوس�ع،
وبع�د أن يتوط�ن يف البل�د املج�اور
ويفتح مكتبة ،ويعني اس�تاذ معيد

يف احدى الجامعات هناك ،ويكسب
ثقة التنظيم ،يكلف من قبل التنظيم
االرهاب�ي بمهم�ة خطيرة وه�ي
جلب رس�الة من اح�د العلماء فيها
تفاصيل عن كيفية عمل الصواريخ
والقناب�ل ،وعندما يجلب الرس�الة
يكتش�ف أن ه�ذا العالِ�م م�ن البلد
االم ويعمل يف التصنيع العس�كري،
وهكذا يكتش�ف ه�ذه الخيانة التي
سيكون س�ببها تدمري بلدان وموت
الكثري ،وأن هذه الرسالة التي تحمل
ه�ذه املعلومات الخطيرة واملدمرة
يج�ب ان تس�لم بالي�د اىل ال�رأس
الكبري ،خليفة هذا التنظيم االرهابي
الذي حضر من اجل ذل�ك ،فينتهز
البطل ه�ذه الفرصة ويخرب الجهاز
بتواج�د الخليف�ة يف م�كان تواجد
االرهابيين ،والجه�از يخبر قوات
التحالف ،فريس�لوا طائرات حربية
وتقص�ف م�كان تواج�ده وتردي�ه
اشلاء ممزقة ولم تس�لم الرس�الة
ب�ل حرق�ت من قب�ل البط�ل ،وبعد
االنتهاء م�ن هذه املهم�ة الخطرية
يأتي دور تصفية العالِم الذي يحمل
معلومات قد تدمر بل�دان بأكملها،
وتأتي الفرص�ة حيث ان هذا العالم
يعم�ل يف ذات الجامع�ة التي يعمل
فيه�ا البط�ل ،وبع�د ان يدع�وه اىل

بيت�ه لتن�اول وجبة العش�اء معه،
يحم�ل البطل مس�دس كاتم صوت
مع عبوة بانزي�ن فيصفيه ويحرق
بيت�ه ومكتبته ثم يذه�ب اىل مكتبه
يف الجامعة ويحرقه ايضا ،من اجل
تدمري تل�ك املعلومات املدمرة ،وبعد
أن ينته�ي من هذه املهام الخطرية،
يكتش�ف ان الجهاز ُح�ل ،وينقطع
االتصال مع�ه ويبقى وحيدا ً غريباً،
لكن رسعان ما يلتحق معه الضابط
منصور مع خلية كبرية من الرجال
تق�در بثالثمئة وثالث�ة عرش رجالً،
وه�ذا الرق�م اش�ارة س�يميائية ملا
يعنيه يف االديان السماوية يكلفون
بمهام جديدة ،وهي حث ابناء البلد
االم م�ن كل الفئ�ات اىل الخروج يف
تظاهرة كبرية للقضاء عىل الفساد
والظلم والحكم الجائر.
رواي�ة (س ع) للروائ�ي اي�اد ط�ه،
رواي�ة مخابراتي�ة مهم�ة ،تق�دم
اسلوب جديد وتيار جديد من الرسد
الروائي ،وتحمل حسا ً وطنيا ً صادقا ً
وتنب�ذ الفس�اد والظل�م والخيان�ة،
ويس�عى الروائ�ي أيض�ا ً اىل تحقيق
حل�م (الدول�ة العميق�ة) الت�ي لها
سماتها وصفاتها ومعانيها.
من اص�دارات دار االي�ام – بغداد –
شارع املتنبي لعام2021

قصص قصرية جدا
شيمة حممد الشمري
* عصافريي
يف الشباك الصغري املرتفع  ..يف زاوية غرفتي
 ..يف عشه الصغري ..
ً
مزعجا وكنت مرتددة يف إزالة عشه!
كان
ومن الداخل ومن حيث ال يراني كنت أراقبه،
وأتأمل جهده يف ترتيب القش بطريقة رائعة
 ..ل�ذا كن�ت مترددة يف إزال�ة ه�ذا الجمال
وإهدار هذه الحياة الصغرية!
م�ع مرور الوقت زاد عدد األصوات الصغرية
..
وبعد أن كانت العصافري تتجول يف حديقتي...
حيث تعلمت الطريان ،وبينما كنت أستمتع
بمراقبته�ا ...طارت العصافير ...واختفت
األصوات ...

يا للفراغ الذي أشعر به اآلن!
* أصابع خرضاء
وأن�ا أس�اعد وال�دي يف تقطي�ع الخ�روف
املسكني قطعت أصبعي ..
تناثرت دمائي  ..واختلطت الدماء ..
فزع أهيل وس�ارعوا بي إىل أقرب مركز طبي
..
يف زحم�ة الصراخ والدم�اء نس�وا أصبعي
الصغري!
بعد عام :أنا بأصبع مبتور ..
ويف حديقة منزيل نمت أصابع صغرية!!
* حياة عالقة
أستقبل املوت وأتنهد ..
فما زال هناك كثري من الكلمات لم أقلها ..

وكثرية هي الحكايات التي لم أكتبها ...
وكثري من الحب لم أجد الش�جاعة ألعيش�ه
..
لكن  ..حان الوقت!
وكثرية هي األشياء العالقة!
* أشالء شاعر
وهو عائد من املدرسة كان يردد:
(ال�دودة قالت لألرض :إن�ي أدميتك بالعض
)1( )...
يف لحظة  ..فتحت جهنم أبوابها عىل مدينته
الصغرية ،عال الرصاخ وتناثرت الدماء ..
ارتطم رأسه املهشم باألرض ..
بينما هناك يف الخفاء دودة تنتظر !..
* عصافري
يتس�ابقون إىل دكان الع�م أحم�د ليشتروا

الحلوى والفشار ..
ضحكاتهم تمأل املكان ..
يهبط عليهم الظلم والظالم  ..تذوب الحلوى
..
ويتطاي�ر الفش�ار م�ع بقاي�ا أجس�ادهم
الصغرية!
ودماؤهم تمأل املكان !..
* قاع
كنت أح�ب تخيل األمور الغريبة  ..كالوقوع
من قمة جبل  ..أو الغرق!
يف آخر مرة تخيلت أنني أقع يف برئ عميق ..
اللحظات املرعبة والصادمة التي مررت بها
جعلتني ال أتخيل تلك األمور الس�يما وأنا يف
قاع البرئ.
* كائن ما

يف س�اعات الس�هر الطويلة التي أقضيها يف
رسيري وأنا أتأمل سقف غرفتي ..
يخي�ل إيلّ أن ل�ه عينين  ..وربما يس�معني
ً
أيضا !..
وكأنه يحنو لحايل وأرقي  ..أو ينتظر غفوتي
!..
كل ذلك تؤكده تلك اليد الدافئة التي تمس�ح
عىل ش�عري وتل�ك األنفاس التي أش�عر بها
قربي عندما أغط يف نومي أخ ً
ريا !..
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افضل...هلا
حنو مستقبل افضل...له

كيف تتخلص من ‘’الزغطة’’؟

كيف تتشاجر مع زوجتك بفاعلية؟
إذا كنت دائم الش�جار م�ع زوجتك،
وتشعر بأن هذه املشاجرات تستنزف
وقت�ا ومجه�ودا وطاق�ة انفعالي�ة
هائلة ،فعليك أن تتعلم أسس الشجار
الفعال.
إليك س�بع خطوات لش�جار إيجابي
ناجح:
1ـ ال تنزعج من فكرة الشجار:
الش�جار نفس�ه ليس فكرة س�يئة،
بل ه�و عالمة صحية عىل اس�تمرار
الحيوي�ة يف عالقتكما وأن الس�لبية
والال مباالة لم تتس�لل بع�د بينكما.
ولذا عليك أن تتعامل مع املشاجرات
وكأنها يشء خطري يه�دد باإلطاحة
بعالقتكما لألبد.
من خالل الش�جار س�تتعلمان أكثر
ع�ن طب�اع بعضكم�ا واختالفاتكما
الشخصية ،كما سيتفانى كل منكما
من أجل إرضاء اآلخر ومصالحته ،كما
أنها ستس�هم يف تطور شخصيتكما
وعالقتكما بشكل طبيعي وفعال.
2ــ ركز عىل موضوع املشاجرات:
أغل�ب األزواج يركزون عند الش�جار

املطبخ ..

يف اس�تعراض مواط�ن الضعف عند
اآلخر حتى يشعره بالخزي والضعف
ويفوز بالجولة لصالحه ،لكن الهدف
الحقيقي من الشجار ليس السخرية
من اآلخ�ر وإحراجه وإثبات أنك عىل
حق ..الهدف من الش�جار هو طرح
املش�كلة نفس�ها ومحاولة التعرف
على أس�بابها بدق�ة وايج�اد حلول
لها .لي�س هناك داع أبدا الس�تخدام
ألف�اظ نابية أو نعته�ا بأنها حمقاء
أو ال تفه�م ،فإذا كنت مقتنعا أنها ال
ترى الصورة الكلية للمش�كلة ،عليك
أن تشرح لها به�دوء ودون تكرب أو
غلظ�ة .التعام�ل بصلف س�يضيف
مش�كالت أخرى إىل املشكلة األصلية
موضع الشجار.
3ــ أنصت لها باحرتام:
اذا كانت هي مقتنعة بوجهة نظرها
وتمتل�ك أس�انيد قوي�ة ،فلي�س من
الالئق أن تتجاهلها ،بل استمع إليها
بإنص�ات واهتمام حت�ى تنتهي من
عرضه�ا لوجهة نظره�ا ،وال تطلق
أحكام�ا مس�بقة ،فربم�ا كانت هي

عىل ح�ق ،وترى بع�ض النقاط التي
غفلت أنت عنها.
حت�ى اذا ل�م تك�ن أس�انيدها قوية
يكف�ي أن تس�تمع إليه�ا لتع�رف

مش�اعرها الحقيقية نحو املش�كلة
لتض�ع يف اعتب�ارك عند اتخ�اذ قرار
أو وض�ع حل للمش�كلة ..ال تتعامل
معها وكأن رأيها ال يعني ش�يئا ..أو

ُتعد “الزغط�ة” أو “الفواق” إحدى
املش�اكل املزعج�ة الت�ي تواجهن�ا
جميع�اً ،والت�ي ال يوج�د له�ا حل
ج�ذري .وهي عبارة ع�ن انقباض
مفاج�ئ ،أو تش�نجات تصي�ب
عضلة الحج�اب الحاجز التي تقع
أس�فل الرئتني .وتتعدد أسبابها ما
بني تناول الطع�ام برسعة وامتالء
املع�دة ،وص�والً البتلاع اله�واء
بطريقة مفاجئ�ة وتناول األطعمة
الدسمة واإلجهاد .فما الحل لها؟
لألطفال:
 ارضاع الطفل. حمل الطفل وتدليك ظهره. ه�زه بلط�ف م�ع الرتبي�ت علىظهره ،وهو يف وضعية النوم.
 تناول ملعقة م�ن املاء البارد معبضع قطرات من عصري الليمون.
للكبار:
 تن�اول كمي�ات من املياه بش�كلمتواصل.
 -تن�اول ملعق�ة م�ن الس�كر أو

أن عقلها قارصا ال يدرك.
وال تن�س أن تخربه�ا أن�ك تتفه�م
وجه�ة نظرها جيدا قبل أن ترشع يف
استعراض رأيك.

طريقة عمل حمشي امللفوف

750غ من لحم البقر أو الغنم املطحون
ناعما ً
 18إىل  20ورق�ة ملف�وف أو ملفوف�ة
متوسطة الحجم
بصلة متوسطة الحجم مفرومة
ملعقة صغرية من العقدة الصفراء
نصف كوب من خل التفاح
ربع كوب من البقدونس املفروم
ماء حسب الحاجة
ملعقتا طعام من السكر األسمر
نصف ك�وب م�ن األرز القصير الحبة
املغسول واملصفى
ملعقت�ا طعام م�ن الكزب�رة الطازجة

املفرومة
بهار أسود وملح
تفصل األوراق بعناية عن رأس امللفوف،
وتقط�عاألوراقالكبيرةإىلنصفين.
توض�ع أوراق امللف�وف يف ق�در كبيرة
من املاء املغيل مل�دة  5دقائق حتى تذبل
وتطرى ،ثم تصفى يف مصفاة.
تنزع الضلوع فق�ط من أوراق امللفوف
برفع الجزء السفيل منها.
لتحضير الحش�وة ،يخل�ط اللحم مع
البص�ل واألرز واألعش�اب والعق�دة
الصف�راء .تض�اف  1.5ملعقة صغرية
من امللح أو أكثر حسب الذوق.

تمدد كل ورقة ملفوف فوق لوح خشبي
وتوضع عىل قاعدتها ملعقة طعام من
الحشوة .تلف الورقة فوق الحشوة مرة
واحدة ويط�وى الجانبان إىل الداخل ثم
تل�ف الورقة عىل ش�كل رزم�ة جامدة.
تكرر العملية نفس�ها م�ع بقية أوراق
امللفوف حتى االنتهاء من الحشوة.
تص�ف ضلوع ملفوف أو أوراق ملفوف
كبرية مغسولة جيدا ً يف قعر قدر ثقيلة،
وتصف فوقها أوراق امللفوف املحش�وة
ق�رب بعضها البع�ض يف طبقات عدة.
يض�اف كوب من املاء البارد إىل محتوى
القدر ويوض�ع صحن ثقيل فوق أوراق

امللفوف للضغط عليها أثناء الطهو.
تغط�ى القدر وتوضع على النار ويرتك
محتواها يغيل برفق ملدة  45دقيقة.
يخلط الس�كر م�ع الخل ويض�اف هذا
الخليط إىل محتوى الق�در .تمال القدر

ً
قليلا حت�ى تختلط الس�وائل ببعضها
ويتاب�ع الطه�و مل�دة  20إىل  30دقيقة
إضافية.
تقدم أوراق امللف�وف املطهوة مع األرز
املبخر أو الخبز املنبسط.

طبيبك يف بيتك

ما املكمالت الطبيعية اليت جيب أن تأخذها السيدات فوق سن األربعني؟
مع بلوغ س�ن األربعني للس�يدات،
فإن الجسم يصبح بحاجة إلدخال
املكملات الغذائي�ة كج�زء م�ن
نظام�ك الغذائي املعت�اد ،ذلك ألنك
يف هذا الس�ن س�تكون على موعد
مع “زائرين ثق�ال” ،وخاصة لدى
النس�اء ،مث�ل هشاش�ة العظ�ام
وتساقط الش�عر والتمثيل الغذائي
البطيء.
وتعتبر املكملات الغذائية طريقة
فعال�ة يف تعزي�ز التغذي�ة يف أي
عمر ومحاربة األم�راض املرتبطة
بالتق�دم يف الس�ن والحف�اظ عىل
لياقتك.
و ق�ال الدكتور كوس�تاف جوها،
رئيس قس�م البح�ث والتطوير يف
مختربات  SkinKraftالهندية“ :إن
هناك س�تة مكمالت طبيعية يجب
على النس�اء الب�دء يف تناولها عند
بلوغهن األربعني من العمر”.
 .1فيتامني ب 12
يوف�ر العديد من الفوائد لجس�مك
كتقوي�ة الذاك�رة وتعزي�ز صح�ة
العظ�ام والجلد والبرص ،لذلك فهو
أحد املكمالت الرئيس�ة التي يتعني
عليك إضافته�ا إىل نظامك الغذائي
بمج�رد بلوغك س�ن األربعني ،ذلك
ألنه م�ع تقدمك يف العم�ر يرتاجع

امتص�اص ه�ذا الفيتامين عبر
مص�ادره الطبيعي�ة كالبي�ض
واألسماك وغريها.
وكشفت دراسة أجريت عىل 5000
امرأة ترتاوح أعمارهن بني  40وما
ف�وق أن اللواتي تناول�ن مكمالت
فيتامني “ب  ”12و”ب  ”6وحمض
الفولي�ك ،انخفض�ت احتم�االت
إصابته�ن بحاالت التنكس البقعي
بعد بضع سنوات بنسبة .34%
 .2الكالسيوم

يلع�ب الكالس�يوم دورا كبيرا مع
تقدمك يف العمر ،والسيما يف تعزيز
صحة العظام ،والحد من تقلصات
العضلات ودع�م عم�ل األعصاب
والقلب ،و إذا كان جس�مك يعاني
م�ن نق�ص يف الكالس�يوم ،فم�ع
تقدم�ك يف العم�ر يب�دأ يف النضوب
من عظامك ويجعلها هش�ة ،لذلك
فأن�ت بحاج�ة ملكملات غذائي�ة
بع�د بل�وغ س�ن األربعين إذا كان
نظامك الغذائ�ي ال يلبي متطلبات

الكالسيوم يف جسمك.
 .3فيتامني د
يع�زو الخبراء أهمية قص�وى إىل
مكمالت “فيتامين د” يف الحفاظ
عىل جس�مك يف مواجه�ة التغريات
املرتبط�ة بالتقدم يف العمر ،خاصة
وهو الفيتامين الذي يؤدي نقصه
إىل أمراض مثل السكري ورسطان
القلب واملستقيم وأمراض القلب.
 .4األحماض الدهنية “أوميغا ”3
تح�ارب أحم�اض “أوميغ�ا ”3

الدهنية االلتهابات وتكافح العديد
م�ن التغيرات الصحي�ة املرتبطة
بالعمر بما يف ذلك مخاطر اإلصابة
بآالم املفاصل وأمراض القلب.
و أشارت الدراسات أنها تعمل عىل
تقلي�ل مس�توى الكوليسترول يف
ال�دم ،والحد من مخاط�ر اإلصابة
بالس�كتة الدماغي�ة ،وتحسين
الذاكرة ،وتعزيز الصحة العامة.
 5الربوبيوتيكال تنتم�ي الربوبيوتي�ك إىل عائل�ة
الفيتامين�ات أو املع�ادن ،إال أنه�ا
رضورية للنساء يف سن الـ 40وما
فوق ،بم�ا يف ذلك لتحسين صحة
األمعاء والحد من مخاطر اإلصابة
بأمراض القلب.
.6املغنيسيوم
س�يكون املغنيس�يوم مكمل�ك
الس�حري ،ح�ال كن�ت م�ن أولئك
املعرضني الرتف�اع ضغط الدم مع
التق�دم يف العمر ،إضاف�ة إىل ذلك،
فمن مهامه مساعدة “فيتامني د”
عىل نقل الكالسيوم إىل العظام.
عادة ما يكون املغنيس�يوم ناقصا
يف معظم نظامنا الغذائي ،وبالتايل
ف�إن تن�اول مكمالت�ه يمك�ن أن
يس�اعد يف إدارة مجموع�ة م�ن
املضاعفات الصحية.

لطلة ابهى....

 10نصائح سهلة لطلة أمجل!

تودي�ن الظه�ور بص�ورة أجم�ل ولك�ن ال
تعرفين من أي�ن تبدئني؟ إليكِ ع�دة نصائح
ستس�اعدِك بالتأكيد يف الظه�ور بطلة أكثر
جماالً وبأقل الجهد والتكاليف:
 1ح�ددي عينيكِ خطوة بخطوة :نحن نعلمأن تحدي�د العينني باآليالينر الس�ائل هو أمر
ليس س�هالً أبداً ،خصوصا ً للمبتدئات .وبما
أن اآليالين�ر الس�ائل يدوم لفترة أطول كما
أن�ه ذو لون أق�وى ،ل�ن ننصح�كِ باالبتعاد
عنه ،بل بتحديد عيني�كِ أوالً بالكحل العادي
حتى تكوني متحكمة أكثر ،ثم وضع اآليالنر
السائل فوقه.
 2تخليص م�ن تراكمات الزي�وت باملحارمالورقية :إذا كنتِ تحبني قهوة “ستاربكس”
فس�تحبينها أكث�ر اآلن وعندم�ا تعلمني أن
محارمه�ا الورقية تعمل كمزي�ل لرتاكمات
الزيوت التي تتجم�ع خالل اليوم فوق كريم
األس�اس ،وهي أفضل من الكثير من أنواع
ال�ـ  Blotting Papersالت�ي س�تجدينها يف
الس�وق! لذا تأكدي من أخذ كمية منها معكِ

كلما مررتِ لالستمتاع بقهو ِتك.
 3لتك�ن إطاللة عيو ِنك س�احرة وناعمة يفنف�س الوق�ت :إذا أردتِ التغيير أو الظهور
بمكياج أكث�ر نعومة ولك�ن جميل يف نفس
الوق�ت فقومي بتحديد جف�ن العيون األعىل
بالل�ون األس�ود ،وجف�ن العي�ون األس�فل
باللون البني ،وستكون إطالل ِتك أكثر سحرا ً
ونعومة.
 4س�خني عقاص�ة الرم�وش :لرم�وشمموجة أكثر قومي بتمرير عقاصة الرموش
الخاصة بكِ تحت هواء السش�وار الس�اخن
لعدة ثواني ،أو سخنيها قليالً باملاء الساخن.
وألنه�ا س�تكون س�اخنة عند اس�تخدامها
فالنتيجة ستكون رموش مموجة أكثر.
 5كربي عينيكِ بالكحل اللحمي :باستطاع ِتكتكبير عينيكِ بوض�ع الكحل األبي�ض داخل
العينين ،فه�ي طريق�ة كالس�يكية وفعالة
للحص�ول على عيون تش�به عي�ون الدمى.
ولك�ن إذا كنتِ ال تحبذين لون الكحل األبيض
عليكِ فجربي لون الكحل اللحمي ،فهو يقوم

بنفس النتيجة كما أنه أقل حدة من األبيض.
 6ال تنسي رشب امل�اء :رشب امل�اء ه�وأه�م ما تس�تطيعني أن تقومي ب�ه لصح ِتك
وبرش ِتك ،ألنه يبقيها رطبة وصحية املظهر.
ال تفوت�ي يوما ً إال وقد رشبتِ فيه ليرتين (8
أكواب) من املاء.
وجه�ك :مل�س الوج�ه املتكرر
 7ال تلمسيِ
أثن�اء العم�ل أو خلال الي�وم هو أح�د أهم
أس�باب ظهور الحبوب املزعج�ة .حاويل أن
وجهك قدر املستطاع،
تبقي يديكِ بعيدة عن
ِ
وتأك�دي م�ن أخ�ذ مطه�ر اليدي�ن معكِ يف
حقيب ِتك لتنظفيهما كلم�ا اضطررت للمس
الوجه.
 8نظفي وجهكِ ب�ذكاء :لكي تحافظي عىلترطيب ونضارة البرشة اس�تخدمي غسولني
مختلفين للوج�ه .يف الصب�اح اس�تخدمي
الغسول األقل قوة حتى تحافظي عىل الزيوت
الطبيعية يف برش ِتك ،أما يف املساء فاستخدمي
الغس�ول األكث�ر ق�وة حت�ى تزييل األوس�اخ
والرتاكمات التي طالت البرشة خالل اليوم.

10

9ابتع�دي عن البودرة بعد ال�ـ  :35توقفيعن اس�تخدام الب�ودرة لتثبي�ت املكياج بعد
سن الخامسة والثالثني ألنها تقوم بالتجمع
ظهورك
يف أماك�ن الخطوط الرفيعة وبالتايل
ِ
أكرب سناً .اس�تبدليها باستخدام أوراق إزالة
الزيوت .Blotting Paper
10اصنع�ي ال�ـ Tinted Moisturizerالخاص بكِ  :وذلك عن طريق خلط القليل من
أساس�ك املفضل م�ع القليل من كريم
كريم
ِ
الرتطيب.

العسل.
 تن�اول ملعق�ة كبيرة م�ن زبدةالف�ول الس�وداني بب�طء مل�دة 10
ثوان.
 وض�ع إصب�ع اإلبه�ام يف الف�موالضغط عىل وس�ط س�طح الفك
األعىل وحبس النفس دون إخراجه
ملدة  10ثوان.
 حبس النفس ملدة ال تتعدي الـ20ثانية.
 التنف�س يف كي�س ورق�ي ع�دةمرات ،أو التنفس بش�دة ثم حبس
النف�س ورف�ع الذراعين إىل أعلي
واالنتظار ملدة  30ثانية.

نصائح طبية

أعراض تد ّل على ضرورة
اصطحاب طفلك لطبيب العيون

ّ
حساسون للغاية،
األطفال
وعىل األم أن تكون يقظة ألي
عرض مفاجئ أو متكرر يظهر
عىل طفلها ،حيث أن االكتشاف
املبكر ألي خلل يف صحة الطفل
ّ
فتتجنبني بذلك
يكون مفيداً،
تعرّض الطفل ملضاعفات.
ونظر الطفل يحتاج منكِ إىل
ّ
مكثف ،فهناك بعض
اهتمام
األعراض التي تدل عىل وجود
مشكلة يف نظر الطفل ،وتستدعي
التوجّ ه لطبيب العيون عىل الفور
لتحجيم وعالج املشكلة ،وهي..
ّ
َ
ظاهري
الحوَل :وهو َعرَض
واضح ،وهناك الكثري من
التقنيّات الطبية الحديثة التي
تعالج َحوَل األطفال ،كما أنه
قد يكون عرَض ملرض ما عند
ظهوره فجأة.
عدم تحمّل اإلضاءة ،أو عدم
االستجابة لإلضاءة العالية.

ارتجاف العني.
انغالق العني وكثرة إفراز
الدموع ،أو إفرازات كثيفة
للعني ،وقد تكون اإلفرازات بلون
مختلف.
احمرار العني.
فرك العينني.
عدم تقدير املسافات.
ّ
التعثر املتكرّر واالصطدام

باألشياء.
صعوبة القراءة.
تقريب أو إبعاد الكتاب عند
محاولة القراءة.
إغالق إحدى العينني عند محاولة
القراءة.
عند ظهور أحد هذه األعراض،
أو أكثر من عرض عىل طفلك،
عليكِ التوجه فورا ً لطبيب
العيون التخاذ الالزم والبدء
ّ
وتجنب تعرّضه
بمعالجة الطفل،
ملضاعفات.

تدبري منزلي

نصائح يف التدبري املنزلي لنزع ورق اجلدران

ورق الجدران غال ًبا ما يحتاج إىل
تغيريه من فترة إىل أخرى؛ هو
َّ
يتألف من مواد وأقمشة خشنة
وألي�اف صناعيَّ�ة ورقائق من
الخش�بُ .يلصق ورق الجدران
عىل الحائط باستخدام عجينة
ُتطلى م�ن الجه�ة املالصق�ة
للجدار .وعند الرغبة بنزع ورق
الجدران ،يج�ب اتباع النصائح
اآلتية ،يف التدبري املنزيل:
 ُيثق�ب ورق الج�دران ثقو ًب�اِّ
س�كني
صغيرة باس�تخدام
حا ّد ،بحيث تكون املس�افة بني
ً
سنتيمرتا تقري ًبا.
الثقوب 50
 ُيسكب املحلول املذاب يف عبوةُّ
وي�رش ورق الج�دران
رذاذ،
باملحل�ول .ويج�ب أن ُي�رشَّ
املحلول على ِّ
ً
حرصا
كل مرتين
َّ
حتى تسهل إزالة ورق الجدران
َّ
قبل أن يجف هذا املحلول.
 ُين�زع ورق الج�دران بعد 15دقيقة م�ن ِّ
رش املحل�ول ،ويف
حال بقاء أي آثار للورق ف ُيمكن

كشطه باستخدام ِّ
سكني حاد.
 ُي َّنظف الحائط من بقايا ورق
الج�دران والغراء ،باس�تخدام
إس�فنجة مرطب�ة بمحل�ول
املذاب الكيميائي.
طريقتان يف التدبري املنزيل إلعداد
مزيل ورق الجدران يف املنزل:
 ُيخل�ط عصير الليم�ونالحام�ض مع القلي�ل من الخل
األبيض وامل�اء ج ِّي ًدا ،و ُيس�كب
ه�ذا الخلي�ط يف عب�وة رذاذ،
وي�رش ُّعلى الف�ور على ورق

الج�دران .والجدي�ر بالذك�ر أن
ه�ذا الخليط يمتاز َّ
طبيعي
بأنه
ّ
وآم�ن وال ُي ِّ
ش�كل أي خطر عىل
صحَّ ة املستخدم.
 ُيخلط نصف ك�وب من مُ ن ِّعماألنس�جة ُ
وثلث�ا الك�وب م�ن
املاء الس�اخن وكوب من الخل
األبي�ض املخل�وط يف غال�ون
من امل�اء املغيل .و ُيس�كب هذا
ُّ
ويرش
الخلي�ط يف عب�وة رذاذ،
ً
مُ
ب�ارشة على ورق الج�دران
املُراد نزعه.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

خطورة استعمال ورق األملنيوم يف الطبخ

لق�د ش�اع اس�تخدام ورق
األملني�وم (القصدي�ر) ألغراض
ع ّدة،
منها الطبخ والتغليف ..
ولك�ن ه�ل تعل�م م�ا ه�و أثر
س�وء اس�تخدامه على جس�م
اإلنسان؟..
إنه يرتاكم يف الجس�م ويتسبّب
بع ّدة أمراض ..
** كيفية االستخدام الصحيح
لورق األملنيوم ” القصدير ” :
ُ 1صمّم ورق األملنيوم لتغليف
األطعمة  ،وليس الستخدامه يف
عملية الطبخ.
 2يتك�وّن ه�ذا ال�ورق م�نوج َهين :وج�ه الم�ع و الوجه
اآلخر غري المع.
** ُيس�تخدم الوج�ه الالم�ع
لتغلي�ف املأك�والت الس�اخنة
فقط (أي الوجه الالمع مالصق
للطعام الساخن)،

** بينما ُيس�تخدم الوجه غري
الالمع لتغليف املأكوالت الباردة
فق�ط (أي الوج�ه غير الالمع
مالصق للطعام البارد).
ُ 3يمنع استخدام ورق األملنيوميف عملي�ة الطب�خ أو لتغلي�ف
الطعام وإدخاله إىل الفرن أو إىل
جهاز املايكرويف،
حيث أن ح�رارة الطبخ الزائدة
ت�ؤ ّدي إىل خ�روج األملنيوم من

الورق�ة إىل الطع�ام والتفاع�ل
ً
خاصة إذا كنت تس�تخدم
معه،
الليم�ون أو الخ�ل يف عملي�ة
الطبخ.
 4إذا إضطررت الستخدام ورقاألملني�وم يف الطبخ ،ض�ع بينه
وبني الطعام ورقة من امللفوف
(الكرن�ب)  ،cabbageثم إرمها
بعد الطب�خ .أب�دا ً ال تأكلها وال
ترتكها مع الطعام .
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صــــورة و حــــدث

حدث يف مثل هذا اليوم

الحمل

 - 1786وصول الرحالة جان باملا إىل قمة جبال
األلب.
 - 1815نابلي�ون بوناب�رت يغ�ادر فرنس�ا إىل
منفاه يف س�انت هيالنة إح�دى الجزر النائية يف
املحيط األطليس والتي ضل بها حتى وفاته عام
.1821
 – 1940بداية معركة بريطانيا.
 - 1942رئيس وزراء بريطانيا ونستون ترششل
يصدر قرار بتعيني الجن�رال برنارد مونتغمري
قائد للجيش الثامن.
 - 1945االتح�اد الس�وفيتي يعل�ن الحرب عىل
اليابان ويقوم بغزو منش�وريا يف نهاية الحرب
العاملية الثانية.
 - 1955عق�د أول مؤتم�ر من نوع�ه يف جنيف
بس�ويرسا حول االس�تعماالت السلمية للطاقة
الذرية.
 - 1964الطائ�رات الرتكي�ة تغير على جزيرة
قبرص الت�ي تض�م أقلي�ة مس�لمة م�ن أصل
تركي.
 - 1966تأمي�م قط�اع املناج�م بالجزائ�ر م�ن
الرشكات األجنبية بعد  4سنوات من االستقالل .
 - 1970ب�دأ تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار عىل
الجبه�ة املرصي�ة  -اإلرسائيلية والذي يس�تمر
ملدة  90يوما حسب مضمون املبادرة األمريكية
املعروفة باسم روجرز.
 - 1974الرئيس األمريكي ريتش�ارد نيكس�ون
يعلن عن اس�تقالته من منصبه عقب فضيحة
ووترغيت.

مهني�اً :حان الوقت لك�ي تختار فري�ق العمل الذي
ينس�جم م�ع تطلعات�ك ويك�ون ق�ادرا ً على تنفي�ذ
مشاريعك الكبرية
عاطفي�اً :إذا أردت أن تغير نمط حيات�ك العاطفية يجب أن
تفكر جيدا ً يف املوضوع ،ألن التغيري لن يكون سهالً
صحي�اً :تتفه�م جيدا ً اإلرش�ادات املطلوبة منك ب�كل رحابة
صدر وتعمل عىل تنفيذها بدقة

الثور

مهنياً :تأخد املبادرة عىل عاتقك وتبدأ بوضع خطة
عمل جديدة تحاول من إخاللها إنقاذ الرشكة التي
تعم�ل فيه�ا م�ن االنهيار.عاطفياً :يس�اورك بعض
القلق بس�بب ترصف الحبيب املغاي�ر معك ،فتتفاجأ من
هذا األمر وتحاول معرفة هذا التحول املثري للريبة.صحياً :ما
عليك هذه األيام س�وى االستمتاع بأوقات فراغك واالستفادة
من كل لحظة لتبعد الهموم التي تالحقك باستمرار

الجوزاء

مهنياً :تس�تهل هذا الشهر باندفاع كبري ،وتسعى
ل�دى أرب�اب العمل إلقناعه�م بأن النه�ج املتبع يف
العمل ال يصلح عىل املدى املنظور وتنجح بذلك
عاطفياً :الحبيب كتلة مشاعر وشخص صادق إىل أقىص
الحدود ،لكنك تميل هذا اليوم إىل مشاكسته من باب املداعبة
فقط.صحي�اً :كل أن�واع الرياضة مفي�دة ،والنتائج املتوخاة
منها رسعان ما تبدو واضحة عىل مالمحك

السرطان

مهني�اً :تزعج�ك ب�رودة بع�ض الزملاء يف الترصّف�ات
وتضط�ر إىل أن تغي�ب قسرا ً عن العمل ك�ي يرتاح قليالً
وتبتعد ع�ن األجواء املزعجة .عاطفياً :تضع س�قفاً واضحاً
لطبيع�ة العالق�ة بالرشيك ،ويك�ون التوفيق حليف�ك يف إيجاج
الطريقة املناسبة إلبقاء العالقة عىل خري ما يرام.صحياً :الفيتامينات
رضورية للجس�م فضالً ع�ن الحديد والبوتاس�يوم وغريها ،إذا كان
جسمك يعاني نقصاً يف أحدها استرش طبيبك فورا

األسد

مهني�اً :تث�ار يف العم�ل قضاي�ا حساس�ة تطالك
إحداه�ا وتضعك يف واجهة املقصرّ ين ،لكنك تربهن
العكس فينقلب السحر عىل الساحر
عاطفياً :أنت الش�خص الوحيد القادر عىل كتمان أرسار
الحبيب ،فهي تخصكما وحدكما فقط
صحياً :ال ترتدد لحظة يف ممارس�ة الرياضة ،فأنت الكاس�ب
الكبري وال سيما أنك تستفيد منها كثريا ً

العذراء

مهني�اً :تتفت�ح العي�ون على إنجازات�ك املهني�ة،
ويرتصدك أصح�اب الرشكات الكربى الس�تقطابك
إليهم واالستفادة من خربتك.عاطفياً :قد يكون الرشيك
محق�ا ً يف املطالبة باملزيد من االهتمام به ،لذا لبِّ ما يطلبه
وال تدعه يش�عر أنه محروم من حبك وعطفك وحنانك.صحياً:
تكون عرضة لعوارض فجائية وصداع ش�ديد يتبني بعد إجراء
الفحوص الرضورية أن اإلرهاق هو السبب الرئيس.

الميزان

مهني�اً :تخ�وض الي�وم تجرب�ة جدي�دة يف عملك
تكس�بك املزيد من الخربات ،فكن عىل استعداد وال
تدع الفرصة تفوتك
عاطفياً :عالقتك العاطفي�ة يصيبها بعض التوتر ،وال بد
م�ن تصفية األجواء بين�ك وبني الرشيك والتعلّ�م من أخطاء
املايض.صحياً :حالتك الصحية مس�تقرة ونصائح من طبيب
التغذية برضورة االبتعاد عن تناول الوجبات الرسيعة

العقرب

مهنياً :يقنعك بعض الزملاء بالتخيل عن قناعات
قديمة وتغيير بوصلة تحركاتك ،فتك�ون متعاونا ً
وال تتذمّ ر
عاطفي�اً :ما يطلبه منك الرشيك ال يش�كل نقطة يف بحر
مطالبك منهّ ،
خفف من تذمرك من طلباته ولبّها كلها
صحي�اً :أنت مهم�ل بحق صحتك ما أنك ت�درك ذلك والنتائج
املرتتبة عليها ،وهذه نقطة ضعف تسجل عليك

القوس

مهنياً :ال تكن لجوجا ً يف بعض األمور ،ومن األفضل
الرتوي يف مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبا ً
عليك .عاطفياً :ال تستسلم أمام ضغوط الرشيك ،فهو
يحاول دفعك إىل الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك
أمام األمر الواقع لفرض سيطرته عليك.صحياً :استسلم كليا ً
للرياض�ة بدل االستسلام للخمول ،ف�األوىل منافعها كبرية،
والثاني العكس تماما

الجدي

مهني�اً :ميزت�ك أن�ك رصيح ج�دا ً يف العم�ل ،لكن
رصاحتك تزع�ج من يعتربون أنفس�هم أنهم فوق
الجميع ممنوع املساس بهم
عاطفي�اًّ :
تته�م الحبي�ب بأنه يخف�ي عنك أم�ورا ً كثرية
ويتالع�ب بأعصابك ،وتندم الحقا ً عىل ما س�ببت له من أذى
معنوي.صحياً :ح�االت التعصيب التي تنتابك بني حني وآخر
سببها اإلرهاق النفيس والجسدي

الدلو

مهني�اً :أمامك ف�رص مهنية جديدة غير معلنة،
وتحتاج يف هذا الوقت إىل التسامح والصرب والرتوي
واالبتعاد عن البدء بجديد
عاطفياً :قد يطرأ عنرص من املايض يب ّدل بعض املعطيات
والخطط املقررة لبناء املستقبل مع الرشيك
صحي�اً :أبشرك بوضع صحي مس�تقر نتيج�ة الراحة التي
حصلت عليها أخريا ً

الحوت

مهني�اً :تابع مش�اريعك املهنية جيداً ،وال تس�مح
للعاملني لديك بارتكاب األخطاء ،لكن من الرضوري
أن تتحلىّ بالهدوء والوعي الكامل
عاطفياً :تبدأ األمور بالتحس�ن بشكل كبري ويمكن القول
إن�ك تتعل�ق بالحبي�ب وانفتاح�ك علي�ه مهم ج�دا ً يف مصري
العالقة.صحياًّ :
الس�هر ُيضعف من عزيمتك كثريا ً ويبقيك يف
حال من الكسل وعد القدرة عىل التحرك بنشاط

قصة وعربة
كان هن�اك عجوز يعيش مع ولده وزوجة
ول�ده وحفي�ده .وعندم�ا أصب�ح العجوز
متقدما ً جدا ً يف الس�ن ،ل�م يعد يقوى عىل
األكل بش�كل طبيعي حي�ث أصبحت يداه
ترتجفان مم�ا يؤدي إىل إس�قاط الطعام
من يده أحياناً.
وذات ي�وم س�قط طبق الطع�ام من يدي
العجوز وانكسر ،عنده�ا غضبت زوجة
ابنه من ذلك املوقف وطلبت من الزوج أن
يجد حالً لذلك.
فكر ال�زوج يف األمر وخطر ل�ه أن يصنع
لوالده طبقا ً من الخش�ب ،وتجنبا ً لسكب
الطعام عىل املائدة ،تم إجبار العجوز عىل
تن�اول طعامه وح�ده بعيدا ً ع�ن العائلة.

ه�ذا الطب�ق وماذا تري�د أن تصن�ع به”.
عندها أجاب�ه الطفل الصغري قائالً“ :أريد
أن أحتفظ به ك�ي أطعمك أنت أو أمي به
عندما تكربان مثل جدي”.
الحكم�ة  :كما تدين ت�دان  ..والجزاء من
نوع العمل !.

اختبارات شخصية

اختاري اطاللة السهرة اليت تعجبك واكتشفي من تكونني؟
تحبين فس�اتني الس�هرة
بالتصامي�م
وتختارينه�ا
واألل�وان كاف�ة لكي تناس�ب
مختلف مناسباتك .إذاً ،يشكل
هذا الفس�تان ج�ز ًءا مهما ً من
حيات�ك .ب�ل أكثر من ه�ذا ،قد
يش�كل ج�ز ًءا من ش�خصيتك
يف ح�ال ق�ررت خ�وض ه�ذا
االختب�ار :اخت�اري فس�تان
السهرة الذي يحظى بإعجابك
واعريف من أنت.
االطاللة رقم 1
تحبين كل ما يلم�ع يف الحياة،
م�ن املراكز املهم�ة إىل املالبس
الت�ي تحم�ل تواقي�ع عالمات
راقي�ة إىل األش�خاص الذي�ن
يتمتعون بالش�هرة .كم�ا ّ
أنك
تتوقين إىل أن تصبح�ي محط
أنظار ّ
كل األشخاص املحيطني
ب�ك .وق�د تنجحين يف ذل�ك يف
بع�ض األحي�ان ،وال س�يما
ّ
أن�ك تتمتعني ببع�ض املواهب
والطاق�ات التي تس�اعدك عىل
ذلك .أما عىل مستوى املوضة،
فتعرفني ما يناسبك وتختارينه
تمام�ا كم�ا تحُ س�نني القي�ام
بخياراتك الحياتية.
االطاللة رقم 2
ال تحبّذين أن تعييش بمفردك،
بل تتوقين دائم�ا ً إىل أن يبقى

برفقتك شخص ما ،صديقة ما
أو مقرب�ة ما .وه�ذا بالتايل ما
يجع�ل حياتك الزوجية تتس�م
بالنجاح واالنس�جام ،علما ً ّ
أنك
تجيدي�ن اختي�ار عالقاتك .ويف
املقابل ،ال يجد الروتني طريقه
إىل حياتك ،فأنت تعيشني حالة
من التطور الدائ�م عىل الصعد
كاف�ة .كذل�ك أن�ت ال تدعين
الحزن يس�يطر عىل مشاعرك
وتميلين إىل املغام�رة وإىل
خ�وض كل م�ا هو جدي�د .أما
عىل مستوى املوضة ،فتفضلني
اختيار صيحتك الخاصة.
االطاللة رقم 3

سودوكـــو

ّ
ح�د املبالغ�ة
ال تعتنين إىل
بمظه�رك .بل تكتفين ببضع
خط�وط وعناوي�ن ترس�م
ح�دود أناقت�ك العام�ة .فأنت
تتحلّين بكاريزم�ا تطغى عىل
كل املظاهرّ .
لكن�ك قد تبالغني
أحيان�ا ً يف س�عيك إىل إبرازه�ا،
األم�ر ال�ذي قد يجعل�ك أحيانا ً
موضع س�خرية اآلخرين .ويف
املقاب�لُ ،تظهري�ن اس�تعدادك
ملواجه�ة كل االحتم�االت
والظروف التي ق�د تواجهينها
يف يومياتك.
االطاللة رقم 4
تحبين تس�ليط الض�وء على

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

 - 1985مقت�ل وج�رح  17أمريكي�ا يف انفجار
س�يارة ملغوم�ة يف قاع�دة ري�ن مين يف
فرانكفورت.
 - 1988إي�ران تقب�ل الق�رار رقم  598لس�نة
 1987الداع�ي بوق�ف إطالق الن�ار بينها وبني
الع�راق وذلك النه�اء الحرب بينهم�ا التي بدأت
منذ  22سبتمرب .1980
 - 1990مجل�س قي�ادة الث�ورة العراقي يقرر
وح�دة إندماجي�ة ال رجوع عنها م�ع الكويت،
وج�اء القرار بعد دقائق من إعالن وكالة األنباء
العراقي�ة أن الحكومة الكويتي�ة الحرة املؤقتة
برئاس�ة عالء حسين التي ش�كلها العراق بعد
غزوه للكويت طلبت م�ن العراق تحقيق وحدة
إندماجية بني البلدين.
 - 1991إطالق رساح الرهينة الربيطاني املصور
الصحفي جون ماكارثي والذي كان مختطفا ً يف
بريوت الغربية منذ  17أبريل .1987
 - 1999رئيس وزراء لبنان س�ليم الحص يؤكد
موق�ف لبنان الثابت من رفض توطني الالجئني
الفلس�طينيني يف لبن�ان ويؤك�د على حقه�م
بعودتهم إىل أراضيهم يف فلسطني.
 - 2008جورجي�ا تش�ن هجوم عس�كري عىل
مقاطعتي أوس�يتيا الجنوبي�ة وأبخازيا ،قامت
بعدها القوات الروس�ية بهجوم مضاد ورسيع
على جورجي�ا أدى إىل وق�وع ح�رب بينهم�ا
استمرت ملدة ثمانية أيام.
افتت�اح دورة األلعاب األوملبية الصيفية املقامة
يف بكني عاصمة الصني.

كلمات متقاطعة

العجوز وصحن اخلشب
كان العج�وز يش�عر بالحزن إلحساس�ه
بأن�ه ب�ات منب�وذا ً يف أيام�ه األخرية حني
أجرب عىل األكل وحده بينما يستمتع بقية
أفراد األرسة بتناول الطعام عىل املائدة.
مع مرور األيام ،أصبحت املزيد من ظروف
العزل تف�رض عىل العجوز م�ن قبل ابنه
وزوج�ة ابنه اللذان لم يطيقاه كما ينبغي
 ...وبعد مرور عدة أش�هر عىل هذا الحال،
تويف العجوز وأقيمت مراسم التشييع.
وبعد االنتهاء من تلك املراسم ،أراد الزوج
وزوجت�ه التخلص من متعلقات وأغراض
العج�وز بإعطائه�ا للفق�راء أو إتالفها.
فج�أة ركض حفيد العج�وز الراحل وأخذ
الطبق الخشبي ،فس�أله أباه “ملاذا أخذت
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القضايا ذات الش�أن العام .إال
ّ
أنك ال تجدين دائما ً آذانا ً صاغية
يف محيطك ّ
ألن لدى األشخاص
املقربني منك اهتمامات أخرى.
فأن�ت دقيق�ة املالحظة وترين
ما قد ال يراه اآلخرون .كما ّ
أنك
تتخلني عن مش�اعرك األنانية
ُ
وتولني مجتمعك كل االهتمام،
فتقرتحين األفكار التي تهدف
إىل تحسين أوضاع�ه كلم�ا
أتيحت لك الفرصة لذلك ،ما قد
يزعج املقربني من�ك .أضف إىل
هذا ّ
أنك تتحلني باالس�تقاللية
وأنك تحبني القيام بما يفاجئ
اآلخرين ويثري دهشتهم .

رأيس
1حيتان صغرية يف قمة الذكاء  oصوت
الضحك
2طير صغير مهاج�ر يصط�اد على
شواطئ املتوسط oمحب (معكوسة)
3يف السلم املوسيقي  oأثر الضوء  oقط
4األماك�ن التي تخفى فيها األش�ياء o
افتداء
5طري ال يطير يعيش يف القارة القطبة
الجنوبي�ة  oاصاب اآلخر بحيث لم يقو
عىل الحركة
6حيوان ضخم يبيت فرتة الش�تاء  oيف
السلم املوسيقي  oحرفان من كراج
7حي�ث تدخ�ل (معكوس�ة)  oحروف
كروان (مبعثرة)
8طائ�ر ال يق�وى على الطيران ألوانه
زاهية خالبة  oوحدة قياس الطاقة
9هرب  oثعبان شديد السمية ذو أوداج
منتفخ�ة كان م�ن مقدس�ات قدم�اء
املرصيني
10حي�وان أفريقي ضخم له قرنان من
الش�عر الكثي�ف oحيوان اس�طوري يف
الرتاث الصيني

من الفيسبوك

أفقي
1حرم الله قولها للوالدين  oعوضا عن
 oطري اسطوري يف قصص السندباد
2حي�وان بح�ري يم�وه يف محيطه له
ثالثة قلوب
3دار دورانا  oيابسة  oضوء ضعيف
4نص�ف س�وار  oنص�ف اي�وب o
عصفور
5طائر اسطوري يحرتق ويعود يبعث
من جديد
6نص�ف واع�د  oع�دم الق�درة على
البي�ع لظ�روف الس�وق أو الس�لعة
(معكوسة)
7قلم�ا  oزوائد ابري�ة يف النبات  oثلثا
حوت
8زه�رة تحي�ة الصب�اح  oاالس�م
االنجلي�زي لعصف�ور س�مي ب�ه
شخصية انجليزية اسطورية
9طائ�ر منقاره طويل ذك�ر يف القرآن
الكري�م  oطائ�ر مغ�رد وغالبا اصفر
اللون سميت به جزر قرب املغرب
10ق�رد م�ن الطبق�ة العلي�ا موطنه
جنوب رشق آسيا

acebook

هـــــل تعلــــــم
هل تعلم ان الدراس�ات أثبتت ب�أن النوم عىل الجانب
األيرس يقلل من الشعور بالحرقة .حيث يرتبط املريء
واملعدة بوصلة عند الزاوي�ة ،فعندما تنام عىل اليمني
تصب�ح املعدة أعىل م�ن املريء ،مما يس�مح للطعام
واألحم�اض بالترسب إىل املريء والحلق .بينما عندما
تنام عىل الجانب األيرس تصبح املعدة أدنى من املريء
وهكذا تصبح الجاذبية ملصلحتك.
ه�ل تعلم أن�ه إن كتبت رق�م  241543903يف خانةبح�ث جوجل فس�وف يظه�ر لك أش�خاص يضعون
رأسهم يف الثالجة ..
ُ
ُ
هل تعلم أن عدد عضالت األذن الواحدة للقط هي 32
عضلة.
صل عدد ساعات
هل تعلم أن ال ِقطط تنام كثريا ،فقد َي ِ
نومها من  16إىل  18ساعة يف اليوم.
هل تعلم أن الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي تمتلك
أربع ر َُكب.
الحرب�اء تس�تطيع الرؤي�ة باتجاهني
ه�ل تعل�م أن ِ
مختلفين يف الوقت ذاته ،وذلك ألن عيونها تس�تطيع
التحرك بشكل مُ ستقل.
ه�ل تعلم أن صاحب أكرب عي�ون يف العالم هو حيوان
الحبَّار العمالق ]٤[.هل تعلم أن ِقطط الغابات تعتمد
َ
�وارض يف غذائه�ا مم�ا يع�ود بالفائدة عىل
على الق ِ
اإلنسان.

غزل عراقي
من كد ماترف ينشاف بيك املــــــاي
وتخجل من ضواك وتنطفي الشمعـة
وأظن عرشين وأكثر حملت امك بيك
الن دكة جمالك مو شغل تسعـــــــــة
-----------------------------جمالك معجزة وخدين مو خــــــدين
كلـش ضاويات ونورهن يســــطــع
وهيه املعجزة بخدودك الحــلــوات
ألن أول َكمر ويه الشمس يطلـــــع

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
أول جهاز السلكي لتنظيم ضربات
القلب من دون بطارية

طور علم�اء وباحث�ون صينيون
جه�ازا ً لتنظيم رضب�ات القلب يف
العالم ،ويعمل م�ن دون بطارية،
ب�ل يس�تمد الطاقة م�ن نبضات
القل�ب نفس�ه ،وهو جه�از قابل
للزرع بالكامل ،ويذوب يف الجسم
عندم�ا ال تك�ون هن�اك حاج�ة
إليه ،ويعتم�د الجهاز الجديد عىل
تجمي�ع الطاقة الحركي�ة للقلب،
التي تتش�كل عن طريق ضخ الدم
عرب هذا العضو.
ويجري الباحثني حاليا ً مزيدا ً من
الدراسات والتجارب لهذا االخرتاع
م�ع الحيوان�ات للتحق�ق م�ن
سالمته ،قبل اعتماده لالستعمال
البرشي.
وأوضح الدكتور ريشي أرورا:،أن
الجه�از الجديد ال يتطلب س�وى

عملي�ة جراحي�ة لزراعت�ه ،ويف
املس�تقبل يمكن حتى إدخاله من
خلال وري�د يف الس�اق أو الذراع،
وبدالً من اس�تخدام األسالك التي
يمكن أن تصاب بالعدوى وتخرج
من مكانه�ا ،يمكنن�ا زرع جهاز
تنظيم رضبات القل�ب الخايل من
الرص�اص واملتواف�ق حيوي�ا ً يف
جسم املريض.
وتت�م زرع الجه�از مب�ارشة عىل
س�طح القل�ب ويمك�ن تفعيل�ه
ع�ن بع�د ،وعىل م�دى أس�ابيع،
ي�ذوب ه�ذا الن�وع الجدي�د م�ن
أجه�زة تنظيم رضب�ات القلب أو
يتحلل من تلقاء نفس�ه ،وبالتايل
يمك�ن تجن�ب الحاج�ة إىل اإلزالة
الفيزيائية ألقط�اب جهاز تنظيم
رضبات القلب.

للمرة األولى( ..فيس بوك) يعرض
فيلما مقابل تذاكر مدفوعة

كش�ف موقع التواصل االجتماعي (فيس بوك) عن اس�تعداه لعرض فيلم
يف حدث مبارش ،إالّ أن مش�اهدة الفيلم ستكون عن طريق تذاكر مدفوعة،
حيث س�يلجأ موزع أفالم إىل (فيس ب�وك) من أجل العرض األول الحرصي
لفيلمه عرب حدث مبارش.
وتحدث�ت الكثري من األخبار عن فيلم “ The Outsiderالوثائقي” ،وس�وف
يعرض علنا للمرة األوىل عرب “فيس�بوك” ،مقابل  3.99دوالر أمريكي يف 19
أغسطس /آب الجاري.
وقال س�تيفن روزنبوم ،مخرج الفيلم“ :قبل ه�ذا الفيلم ،كان يتعني عليك
العث�ور عىل رشكة توزيع عاملية من أج�ل عقد صفقات مرسحية وإذاعية
منف�ردة ،وبمج�رد اجتيازك لألس�واق الناطقة باللغة اإلنجليزية ،س�تجد
ً
صعوبة كبرية لذا بدون فيس�بوك ،ما كانت األسواق الصغرية واملتوسطة
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الشباب والرياضة تنفي اعتذار «الساهر» عن
إحياء حفل افتتاح «خليجي  »25يف البصرة
انترشت أخبار الفرتة املاضية تفيد برفض
الفنان العراقي ،كاظم الساهر ،الدعوة التي
وجّ هتها له إلحياء حفل افتتاح بطولة كرة
القدم «خليجي  »25يف محافظة البرصة
نهاية العام الحايل.
اعتذار الساهر عن إحياء الحفل أدى إىل غضب
الجماهري عرب مواقع التواصل االجتماعي،
حتى نفت وزارة الشباب والرياضة العراقية
الشائعات املتداولة.
كما أعلن الناطق اإلعالمي باسم الوزارة،
ّ
موفق عبد الوهاب ،يف بيان صحفي :أن ما
تناقلته بعض الوكاالت اإلخبارية ومواقع
التواصل االجتماعي بشأن اعتذار الفنان
كاظم الساهر عن الحضور إىل البرصة
إلحياء حفل افتتاح بطولة «خليجي »25
نهاية العام الحايل ال صحة له.
وأضاف« :لم يصلنا أي رد من الفنان الكبري
كاظم الساهر الذي وجّ هت له دعوة رشفية
موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة
لحضور حفل االفتتاح ولقاء الجماهري
العراقية يف مناسبة رياضية عزيزة عىل
قلوب العراقيني ودول الخليج العربي».
ّ
وأكدّ :
أن الحديث عن أي مستجدات بشأن

احتفلت اإلعالمية ،لجني عمران،
بإطالق أول مرشوع لشقيقتها الفنانة
أسيل عمران ،وهنأتها يف رسالة كتبتها
عرب حسابها الشخيص عىل انستقرام.
نرشت ُلجني صورة تجمعها بأسيل
وأمامهما قالب حلوى عىل شكل علبة
مجوهرات كبرية وبجانبها علب من
املجوهرات الصغرية.علقت لجني عىل
الصورة وكتبت« :تستاهيل الفرح...
ألف مربوك يا روحي إطالق أول مرشوع
لك و بالتوفيق يا رب وإن شاءالله
يعطيك عىل قد حنيتك وطيبة قلبك
الكبري و صفاء نيتك اتجاه الجميع».
واستكملت« :الله ال يحرمني سعادتك
وفرحتك ،وإن شاء الله كل أحالمك
تتحقق ونشاركك نجاحاتك وتأكدي
إننا دائما معاك وندعمك يف كل خطوة
تخطيها».

حفل االفتتاح سابق ألوانه ،بحكم الفاصل
الزمني الذي يبعدنا عن موعد البطولة،
كما أن ربط أي أخبار غري حقيقية عن
البطولة ُيع ّد إرضارا ً بسمعة الوطن ومكانته
الرياضية التي نطمح جميعا ً أن تكون عند
ّ
مرشفة
ُحسن ظن الجميع ونقل صورة
عن تحضرياتنا ومنشآتنا الرياضية وليس

أعل�ن اإلعالمي ،رام�ي رضوان ،وف�اة الفنانة
دالل عبد العزيز ،بعد رصاع مع املرض.
وقال رامي عرب في�س بوك“ :أطيب وأحن قلب
يف الدني�ا حبيبت�ي النجم�ة دالل عب�د العزي�ز
ماحبت�ش تس�يب حبيبه�ا لوح�ده وراحت له
الجن�ة ،إنا لل�ه وإنا إلي�ه راجع�ون ..أرجوكم
قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.
فيما قال الفنان حس�ن ال�رداد“ :والله ما قادر
أكت�ب وال مصدق ،توفيت إىل رحم�ة الله تعاىل
حماتي وأم�ي الغالية الفنانة الكبرية دالل عبد
العزيز ،أطيب خلق الله ،عمري ما ش�فت منك
غير كل خري يا حبيبتي ،ربنا يغفرلك ويرحمك
ويجمعنا مع بع�ض يف اآلخرة ،عايز أقولك أنك
هتالق�ي مفاجأة حل�وة مس�تنياكي ،هتالقي
حبي�ب عمرك اليل ط�ول الوقت بتس�ايل عليه،

العكس».
ودعا املتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة
العراقية وسائل اإلعالم إىل عدم التعامل مع
أي معلومة ُتثار هنا وهناك عرب أثري مواقع
التواصل االجتماعي والتعاطي معها ،وأن
يكون االعتماد عىل الخرب من مصدره
املخوّل فقط.

هتوحشينا قوى يا أمي ،ربنا يجمعنا مع بعض
يف اآلخرة”.

أنغام ووائل كفوري يطيحان بعمرو دياب من
قائمة األكثر استماعاً

وائ�ل كف�وري ،عمرو دي�اب ،أنغام وس�عد ملجرد
وصابر الرباعي وآخرون ،أكثر من نجم ونجمة
م�ن نجوم الغن�اء بالوطن العرب�ي تجمعهم
منافس�ة غنائية قوي�ة ،بع�د أن طرح كل
منه�م أعمال�ه الغنائية يف موس�م صيفي
غنائي رفع الفتة عودة كبار نجوم الغناء
بعد غياب فرتة بسبب أزمة كورونا ،فكل
منهم أبدع جمه�وره يف أعماله الغنائية
الجديدة.ونشرت أنغام�ي عبر
صفحات التواص�ل االجتماعي
الخاص�ة بالتطبي�ق ،األغاني
التي تص ّدرت االس�تماعات
يف معظ�م ال�دول العربية
لش�هر يولي�و يف مرص،

“واتسآب” تعلن موقفها بشأن محاربة
المواد اإلباحية المتعلقة باألطفال
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لقح  ..تسلم

وفاة الفنانة المصرية دالل عبد العزيز بعد
صراع مع كورونا

جلني عمران تهنئ
شقيقتها أسيل بإطالق
أول مشروع هلا

ستشهد عرض هذه األفالم عىل اإلطالق”.
وس�يتم عرض الفيلم عىل الهواء مبارشة عرب (فيس بوك) حول العالم
يف التوقيت ذاته ،للمستخدمني الذين سيدفعون ثمن املشاهدة مقابل
الحصول عىل رابط يوفره املوزع لعرض الفيلم.

السعودية ،لبنان ،العراق ،الجزائر ،املغرب وتونس.
احتل�ت أنغ�ام ووائ�ل كف�وري القائم�ة يف أكث�ر من
دول�ة عربية عرب تطبيق أنغامي ،حيث س�بقت أغنية
الهضبة عمرو دياب الدنيا برتقص ،التي طرحها قبل
أيام وتصدرت األغاني االجنبية باقي القائمة.
أم�ا وائل كفوري فما زال متصدرا ً قوائم االس�تماع يف
لبنان م�ع أغنية البنت القوية يف املرك�ز األول وأغنية
كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون) يف املركز الثاني
وأغنية برضه بتوحشني يف املركز الثالث ألنغام ووائل
كف�وري.يف املغرب ،تص�درت قوائم االس�تماع أغنية
الس�هرة صباحي مع صابر الرباعي وريد وان وسعد
ملجرد ،فيما تصدر وائل كفوري باقي قائمة االستماع
بأغان�ي (البن�ت القوية  -برض�ه بتوحش�ني  -كلنا
مننجر).

سعد حمسن خليل

قصتي مع وباء «كورونا» قصة غريبة عجيبة وينطبق عليها املثل
الصيني الذي يقول «رحلة االلف ميل تبدأ بخطوة واحدة» ..نعم ان
قصتي مع وباء «كورونا» ومع املؤسسات الصحية التابعة لوزارة
الصحة -حفظها الله ورعاها -بدأت بخطوة واحدة لكنها يف
النتيجة اصبحت خطوات وبدأت عندما اكملت بعون الله اجراءات
التلقيح بالجرعة الثانية قبل اكثر من اسبوعني وكان لهذا التلقيح
الفضل يف توقي االصابة بهذا الداء امللعون ،فقد احسست قبل ايام
بوجود اعراض االصابة بـ»االنفلونزا» ،وهي اعراض مشابهة
ألعراض االصابة بكورونا ،وخوفا من تفاقم الحالة وإلرضاء
نفيس واالبتعاد عن رش الوباء احببت ان اجري مسحة يف املركز
الطبي القريب من موقع سكني ،فتوجهت صباح ذلك اليوم اىل
املركز الصحي « ؟؟؟؟ « إلجراء فحص املسحة ،وبعد التي واللتيا
اخربوني ان الوزارة حددت  ٢٠شخصا يوميا إلجراء املسحة من
دون زيادة او نقصان ،وال اعرف ل َم حددت الوزارة هذا العدد
بالذات ،وملاذا لم يكن  ٥٠او مئة شخص ،واملعنى يف قلب املسؤول
الفطحل يف وزارة الصحة الذي اصدر ذلك القرار الذي اعتربه جائرا
وغري مدروس ،ويثري الشك والريبة ،ورغم ذلك عاودت املراجعة يف
اليوم التايل فجرا ،وبعد جدل بيزنطي مع كادر املركز الصحي تم
اخذ املسحة ،ولألمانة ويف اجراء متطور يحدث ألول مرة يف العراق
ظهرت املسحة ليال يف اليوم نفسه من خالل الرابط االلكرتوني
للمركز ،وارشت اصابتي بكورونا ،وقد شعرت حينها بصعقة
او ما يشبه الهزة االرضية قوتها اكثر من سبع درجات بحسب
تأشريات مراكز البحث الزلزايل ..ورغم يقيني بحدوث خطأ يف
نتيجة الفحص لكني أغضت النظر عىل ذلك وتحاملت عىل نفيس
وذهبت يف اليوم التايل اىل اقرب مخترب اهيل لفحص الدم ودفع
االتاوة للمخترب ،وكانت باهظة وارشت نتائج الفحص عدم وجود
اي عارض يؤرش االصابة بكورونا ،لكني لم اقتنع بذلك ،فشددت
العزم «مسريا وليس مخريا» إلجراء فحص املفراس الذي هو
تمض ايام حتى ذهبت
اضبط الفحوصات حسب ما يقال ،ولم
ِ
ملخترب املفراس وأرش هو االخر عدم وجود اصابة بالوباء ودفعت
ايضا االتاوة ،وكانت ايضا باهظة ،وفرحت كثريا بهذه النتائج
املبهرة التي تحققت والتي اكدت عدم اصابتي بالوباء ..وكم زاد
حقدي عىل املراكز الصحية الحكومية التي تؤرش ان هذه املراكز
عبارة عن مراكز ملحو االمية من خالل استهانتها بحياة املواطنني،
وتساءلت بيني وبني نفيس :اين يذهب الفقري الذي ال يمتلك املال
إلجراء الفحوصات يف املختربات االهلية بعد ظهور نتائج املسحات
الخاطئة؟! وايقنت ان ليس امام هذا املواطن سوى التسليم ألمر
الله ودخول املستشفى الحكومي بانتظار تسلم عائلته شهادة
الوفاة التي تؤهله لدخول ارض «الصد ما رد» من دون موانع او
مواجع ،وكان الله يف عون املواطن العراقي الذي يستعد للمشاركة
يف االنتخابات النيابية وانتخاب مَ ن يمثله يف الربملان وهو يردد مع
نفسه «كان يا ما كان يف قديم الزمان».

يامسني عبد العزيز ترفض اخلروج من املستشفى

أكد مدير رشكة واتسآب ،ويل كاثكارت ،أن رشكته لن
تحذو حذو “آبل” الت�ي أعلنت مؤخرا عن إجراءات
ملنع انتشار املواد اإلباحية التي تستغل األطفال.
وكتب كاث�كارت عىل “تويتر”“ :اطلعت عىل
املعلومات التي نرشتها آبل ،وأنا قلق ،أعتقد
أن ه�ذا موقف خاطئ وعقبة بالنس�بة
لخصوصية الناس حول العالم”.
وأضاف كاث�كارت “الناس س�ألوا
م�ا إذا س�نطبق ه�ذا النظ�ام يف
(واتسآب) ،والجواب هو ال”.
وأش�ار إىل أن “واتس�آب بذل�ت
جهودا كبرية ملحاربة انتشار املواد
اإلباحي�ة املتعلق�ة باس�تغالل األطفال
جنس�يا ،وخاص�ة تطوي�ر املزايا التي تس�مح
باإلبالغ عن مثل هذا املحتوى وحجبه”.
وأكد أن “واتس�آب” أرس�لت  400ألف بالغ بشأن املواد املتعلقة
باالس�تغالل الجنسي لألطفال يف العام امل�ايض ،وذلك دون خ�رق البيانات
املش�فرة.وأضاف أن “آبل” بدال من ذلك تعتمد برمجيات تس�مح بفحص
جمي�ع الصور للمس�تخدم ،محذرا من خطورة الثغ�رات األمنية ألنظمة
“آبل” وإمكانية حصول القراصنة عىل تلك التقنيات.

تساءل الجمهور عن سبب عدم
مغادرة الفنانة ،ياسمني عبد
العزيز ،املستشفى التي تعالج
فيه رغم تماثلها الشفاء.
رغم أنه كان مقررا ً أن تغادر
الفنانة ياسمني عبدالعزيز
املستشفى الذي ُتعالج فيه،

لكنها ّ
فضلت البقاء أياما ً لالطمئنان
عىل صحتها.
وكان من املفرتض أن تغادر عبد
العزيز املستشفى بداية األسبوع
الجاري ،لتستكمل العالج يف املنزل،
مع منع الزيارة عنها يف فرتة
تواجدها يف املنزل ،لكن ياسمني

ّ
فضلت وباالتفاق مع زوجها
ً
أحمد العويض البقاء أياما عدة يف
املستشفى ،تحت الرعاية الطبية؛
اىل أن يستقر وضعها الصحي.
وكان أحمد العويض قد كشف
عن خضوع ياسمني عبدالعزيز
لعملية جراحية عرب حساباته يف

مواقع التواصل االجتماعي؛ إذ
كتب« :الرجاء الدعاء بظهر الغيب
لزوجتي وحبيبتي ياسمني ،هي يف
العمليات ومحتاجة دعواتكم ،اللهم
إنك أنت الشايف املعايف ،بقدرتك عىل
كل يشء ،اللهم ارفع عنها البالء
والوباء واشفها وعافها».

نهاية الشهر املقبل موعد تصوير اجلزء الثاني من “للموت”
نهاية الشهر املقبل سبتمرب
أيلول/يبدأ تصوير الجزء الثاني من
مسلسل «للموت» بعدما استكمل
ّ
الكتاب بناء الشخصيات
فريق
الجديدة التي ستظهر وكذلك
وضع الخطوط العريضة
لشخصيات الجزء األول
والتحوالت التي طرأت عىل

“تيك توك” خيار الترفيه
الجديد على متن الطائرة
وصل�ت خدم�ة تيك توك املجاني�ة إىل بعض رحلات الخطوط الجوية
األمريكية ،وبفضل الخطوط الجوي�ة األمريكية ،تغزو املنصة الرحالت
الجوي�ة ،ويمك�ن للركاب اس�تخدام التطبي�ق ملدة تص�ل إىل  30دقيقة
ً
مجانا.
ويمنح ذلك الركاب الوقت ملشاهدة ما ال يقل عن عرشة من الفيديوهات
ً
مثبتا لديك ،تقول رشكة الطريان
الجديدة األطول ،وإذا لم يكن التطبيق
ً
مجانا أثناء الطريان.
إنك قادر عىل تنزيله
وتأتى هذه الخطوة إلتاحة املنصة للمسافرين يف الوقت الذي تحاول فيه
رشكات الطيران جذب االنتباه مرة أخرى عن�د الطريان ،بعد انخفاض
عدد األشخاص الذين يسافرون جوا ً أثناء الوباء.
وق�ام أح�د منافس�يها ،United Airlines ،بإضافة ترقي�ات تقنية إىل
أس�طولها ،مما يسمح للركاب بالطلب املس�بق للوجبات الخفيفة عىل
متن الطائرة وإضافة طائرات تدعم صوت البلوتوث للشاشات املوجودة
يف املقاعد.
وس�محت رشكة  American Airlinesللمس�افرين مؤخرًا باس�تخدام
ً
مجانا أثن�اء الرحلة ،مما يمنحه�م بعض االتصال
فيس�بوك ماس�نجر
بالعال�م الخارجي ،وهو ما فعله بعض منافس�يها لس�نوات من خالل
فيسبوك ماسنجر وتطبيقات املراسلة األخرى.
ً
ووفق�ا للبي�ان الصحفي لرشكة الطيران ،فإن الع�رض الرتويجي هو
تجربة ،وتحدد استجابة العميل املدة التي تستغرقها التجربة.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تغريدات

اسامة النجيفي

اليسا

القصة والسيناريو ،وعلم أن االحداث
ستشهد رصاعا ً عنيفا ً بني «سحر»
ماغي بو غصن ،و»ريم» دانييال رحمة
وبني شخصيات جديدة دخلت عىل
الخط يف هذا الجزء.
وترشف الكاتبة اللبنانية كلوديا
مرشليان عىل االساسيات يف القصة
والسيناريو وإبداء مالحظاتها عىل

بعض الشخصيات الطارئة ومنها دور
الحي الشعبي
جديد لعصابة داخل
ّ
املوازي للقصة األساس ،وهذه املافيا
تعمل برسية تامة حتى يكتشف أمرها
نهاية.
إىل ذلك ،يرشف املخرج فيليب أسمر عىل
أدق التفاصيل الخاصة بهذا املرشوع
ومتابعته بطريقة تبدو جيدة ،وهو

أي أسمر ال يريد الرتاجع عن نجاح
الجزء األول بكامل تفاصيله ،خصوصا
أنه أخرب بأن ال جزء ثانيا ً من مسلسل
«عرشين عرشين» الذي توىل إخراجه
أيضا ً املوسم املايض
للموت أول إنتاجات رمضان 2022
الذي يصادف يف األول من نيسان/ابريل
املقبل يصوّر ملدة ثالثة أشهر.

هيفاء وهيب أمام عروض كثرية
نثم��ن عالي��ا دور اململك��ة العربي��ة الس��عودية
باحتض��ان ملتق��ى املرجعيات الديني��ة العراقية
يف مك��ة املكرمة  ،باجتاه نب��ذ التطرف والوصول
اىل تفاهمات من ش��أنها أن تش��كل قاعدة رصينة
لتعاون يلمس مثاره املواطن العراقي ويؤكد على
املشرتكات لبناء العراق ونش��ر العدالة ومفاهيم
العيش املشرتك.

كت�ير ظاملة وصعب��ة هاحلياة والع��زاء إنو
رجعت دالل عبد العزيز التقت حبب حياتها
م��ن جديد وما حتمل��ت البعد .اهلل يرمحها
ويصرب عيلتها ويعطيهن الصرب.

بصورة يتيمة وهي ترتدي األبيض الباعث لألمل ،رّ
عبت
النجمة هيفاء وهبي عن تضامنها مع بريوت يف الذكرى األوىل
النفجار املرفأ ،وما نتج عنه من كوارث وضحايا وجرحى؛
واملعروف أن النجمة وهبي تسكن بمحيط االنفجار وشقتها
أو رشفتها تطل عىل مرفأ بريوت وواجهة بريوت البحرية وقد
أصيب املنزل إصابات بالغة جدا ً وقتها.
وتمنت هيفا وهبي من خالل الصورة وباقة الورد التي ظهرت
ترسلها اىل مكان التفجري أن تستعيد بريوت الحياة قريباً ،كما
كانت تنظر اليها يف السابق.
اىل ذلك ،لم ُيعرف ما إن كانت هيفا وهبي وافقت فعالً عىل
سيناريو أو مشاركة جديدة يف مسلسل ملوسم رمضان املقبل
 ،2022ولو أن العروض كثرية ومنها مسلسل مرصي ،فيما
تعمل وهبي اآلن عىل مجموعة من األغاني الجديدة التي
ستصدرها تباعا ً بعد نجاح الدويتو الذي أصدرته قبل أقل من
شهر مع الفنان أكرم حسني وحقق نجاحا ً كبريا ً «لو كنت»
الذي تحول اىل ترند عرب املواقع الخاصة من قبل «الفانز»
الذين اقتطعوا غناء هيفاء ونرشوه عىل املواقع نفسها.

