
بغداد/ الزوراء:
توج�ه رئي�س ال�وزراء ، مصطف�ى 
الكاظم�ي، امس األح�د، إىل الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة ع�ى رأس وف�د 
الي�وم  س�يلتقي  وفيم�ا  حكوم�ي، 
االثنني الرئي�س االمريكي جو بايدن، 
أك�د الكاظم�ي ان الزي�ارة إىل أمريكا 
تأت�ي يف إطار جهود العراق لرتس�يخ 
عالق�ة وثيق�ة م�ع واش�نطن.وقال 
املكت�ب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف 
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “رئيس 
الكاظمي  الوزراء مصطف�ى  مجلس 
توجه اىل الوالي�ات املتحدة األمريكية 
عى رأس وفد حكومي، وذلك يف زيارة 
رس�مية تس�تغرق ع�ّدة أيام تش�هد 
بحث العالق�ات العراقية األمريكية يف 
مختل�ف املجاالت والقضاي�ا الثنائية 

وق�ال  املش�رتك”.  اإلهتم�ام  ذات 
الكاظمي قبيل مغادرته أرض الوطن 
إن “هذه الزي�ارة تأتي يف إطار جهود 
الع�راق لرتس�يخ عالق�ة وثيق�ة مع 
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة، مبنية 
عى أسس اإلحرتام املتبادل والتعاون 
الثنائي يف مختلف املجاالت”، مش�ريا 
اىل ان “الزي�ارة تتّوج جه�وداً طويلة 
م�ن العم�ل الحثي�ث خالل جلس�ات 
الحوار االس�رتاتيجي لتنظيم العالقة 
األمني�ة ب�ني البلدي�ن ع�ى اس�اس 
العراقية”.وم�ن  الوطني�ة  املصلح�ة 
ال�وزراء  رئي�س  يلتق�ي  ان  املؤم�ل 
مصطف�ى الكاظم�ي الي�وم االثن�ني 
الرئي�س االمريك�ي جو باي�دن خالل 
املتح�دة  للوالي�ات  الرس�مية  زيات�ه 

االمريكية.

بغداد/ الزوراء:
أصدر وزير التعليم العايل ، نبيل كاظم 
عب�د الصاحب، توجيهاً بش�أن أجور 
د بإعفاء أي رئيس  الطلبة، وفيما توعَّ
جامع�ة أو عمي�د كلي�ة أهلي�ة يمنع 
الطلبة م�ن االمتحانات، أعلنت وزارة 
التعليم العايل والبح�ث العلمي، امس 
األحد، انطالق االمتحانات النهائية يف 
الجامعات.وقال�ت الوزارة يف بيان لها 
تلقته “ال�زوراء”: إن “وزي�ر التعليم 
الع�ايل والبحث العلم�ي ، نبيل كاظم 
ه بإعفاء أي رئيس  عبد الصاحب ، وجَّ
جامعة أو عميد كلية يف التعليم األهيل 
يمن�ع الطلب�ة غري املس�ددين األجور 
الدراسية من املشاركة يف االمتحانات 
ال�وزارة تأكيدها  النهائية”.وج�ددت 
يف  باملش�اركة  للطلب�ة  الس�ماح   “
االمتحان�ات النهائي�ة بغ�ض النظ�ر 
عن تسديد كل األجور أو جزء منها”، 
مش�ددة يف الوقت نفسه عى رضورة 

“تس�هيل اإلجراءات املتعلقة باألجور 
الدراسية والتسامح يف تمديد السقوف 
الزمنية املتعلقة بتس�ديدها”.وأعلنت 
وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي، 
االمتحان�ات  انط�الق  األح�د،  ام�س 
بي�ان  الجامعات.وذك�ر  يف  النهائي�ة 
إن  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  لل�وزارة 
“االمتحان�ات النهائي�ة يف الجامعات 
والكليات الحكومية واألهلية انطلقت 
ام�س ب�إرشاف وزاري مب�ارش م�ن 
التعلي�م الع�ايل والصح�ة”. وأض�اف 
البي�ان أن “املراقبني س�جلوا حضوراً 
مميزاً للطلبة الذي�ن أدَّوا االمتحانات 
الحضوري�ة وااللكرتوني�ة يف جمي�ع 
وبمختل�ف  العراقي�ة  الجامع�ات 
االختصاص�ات العلمي�ة واإلنس�انية 
ووقائي�ة  صحي�ة  إج�راءات  وس�ط 
دقيقة يف ضوء توصيات اللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األحد، 
= تسجيل 8 محافظات درجة حرارة 50 
مئوية، فيما أشارت اىل أن البالد ستشهد 
انخفاضاً تدريجياً بدرجات الحرارة بدءاً 
م�ن األربع�اء املقبل.وق�ال مدي�ر إعالم 
األنواء الجوية عامر الجابري يف ترصيح 
التدريج�ي  “االرتف�اع  إن  صحف�ي: 
لدرج�ات الح�رارة ب�دأ من ام�س األحد 
ويستمر لغاية األربعاء املقبل”، مرجحاً 
أن “تص�ل درج�ات الح�رارة إىل ال��50 
درج�ة مئوي�ة، وخصوص�اً يف مناط�ق 
الجنوب”.وأض�اف أن “درجات الحرارة 
ستنخفض بشكل تدريجي عدة درجات 

بعد يوم االربع�اء، إذ إن تأثري املنخفض 
املوس�مي الحراري مستمر عى البالد”.

وأش�ار إىل أن “هن�اك حال�ة انخف�اض 
وارتف�اع يف درج�ات الح�رارة وتذب�ذب 
حتى مطلع ش�هر ايلول املقب�ل”، الفتا 
اىل ان جم�رة القيظ هي ظاهرة مناخية 
موسمية نشهدها بشكل مستمر يف كل 

موسم صيفي”.
ون�رت هيئ�ة االن�واء الجوي�ة جدوالً 
بدرج�ات الح�رارة للي�وم االثنني حيث 
ستس�جل 8 محافظ�ات نص�ف درج�ة 
الغليان وهي )كربالء املقدس�ة وواسط 
والنج�ف األرشف والديواني�ة وميس�ان 

وذي قار واملثنى والبرصة(.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بص�دارة  الس�عودية  احتفظ�ت 
قائم�ة أك�ر 5 اقتص�ادات عربية 
لع�ام 2021، فيم�ا ح�ل العراق يف 
املرتبة الرابعة.واحتلت الس�عودية 
املرك�ز األول مع توقع�ات وصول 
ناتجه�ا املحيل اإلجمايل باألس�عار 

دوالر  ملي�ار   804.9 إىل  الجاري�ة 
بنهاية 2021.ع�ى الرغم من تأثر 
اقتصادها بأزم�ة مزدوجة تمثلت 
وانهي�ار  كوفي�د19-  جائح�ة  يف 
أسواق النفط، حيث سجل ناتجها 
ملي�ار   701.5 اإلجم�ايل  املح�يل 
2020.  وج�اء اإلم�ارات  دوالر يف 

يف املركز الثاني عربيا مع تس�جيل 
 401.5 اإلجم�ايل  املح�يل  ناتجه�ا 
مليار دوالر متقدم�ة مركزا واحدا 
ع�ن تصنيفها للع�ام املايض حيث 
ق�در ناتجها املحيل اإلجمايل بقيمة 
.2020 يف  دوالر  ملي�ار   354.3

وتراجع�ت مرص مرك�زا واحدا إىل 

املرتب�ة الثالث�ة عربي�ا ه�ذا العام 
مع توقع�ات وصول ناتجها املحيل 
دوالر  ملي�ار   394.3 إىل  اإلجم�ايل 
مقابل 361.8 مليار دوالر وضعها 
يف مرك�ز الوصي�ف يف 2020.وحل 
الع�راق يف املرتب�ة الرابع�ة للع�ام 
الثان�ي ب��190.7 ملي�ار دوالر يف 

2021، و172.119 ملي�ار دوالر يف 
2020.فيما تحتفظ قطر بمركزها 
الخام�س ه�ذا الع�ام أيض�ا حيث 
س�يبلغ ناتجه�ا املح�يل اإلجم�ايل 
166 مليار دوالر هذا العام، مقابل 

146.1 مليار دوالر يف 2020.

بغداد/ الزوراء:
ت�ويف رئي�س ف�رع نقاب�ة الصحفي�ني 
العراقيني يف محافظة بابل، عيل الربيعي، 
إث�ر مضاعف�ات فريوس كورون�ا، فيما 
اك�د نقيب الصحفي�ني العراقيني، مؤيد 
الالم�ي، ان الزميل الفقي�د كان مثاال يف 
الخل�ق واملهني�ة والعطاء.وق�ال نقيب 
الصحفي�ني العراقي�ني، رئي�س اتح�اد 
الصحفيني العرب، مؤيد الالمي يف تغريدة 
ل�ه تابعتها »ال�زوراء«: »انع�ى لألرسة 
الصحفية العراقية رحيل األخ والصديق 
العزي�ز الصحفي، ع�يل الربيعي، رئيس 

فرع نقابتنا ومدير مكتب شبكة االعالم 
يف محافظ�ة باب�ل، ج�راء مضاعف�ات 
ف�ريوس كورون�ا«، الفت�ا اىل ان�ه »كان 
والعط�اء«. واملهني�ة  الخل�ق  يف  مث�االً 
وابتهل الالمي اىل الله »أن يسكنه فسيح 
جناته، ويلهم الجميع الصر والسلوان.. 
إن�ا لله وإنا إلي�ه راجعون«.من جهتها، 
نعت نقابة الصحفيني العراقيني الزميل 
الصحف�ي، عيل الربيع�ي، رئيس فرعها 
يف باب�ل، فيم�ا اش�ادت بأدائ�ه املهن�ي 
واالداري. وذك�ر بيان لنقابة الصحفيني 
العراقي�ني تلقته »ال�زوراء«: ان »نقابة 

الصحفي�ني العراقيني تنعى الزميل، عيل 
الربيعي، رئيس فرع النقابة يف محافظة 
بابل، ال�ذي وافته املنية ام�س االحد اثر 
مضاعف�ات صحية إلصابت�ه بفريوس 
كورونا«.واضاف ان »الزميل الفقيد يعد 
من بني رؤس�اء فروع النقابة املتميزين 
كون�ه عمل بكل تف�اٍن واخالص وجدية 
ونزاه�ة يف مجال عمل�ه املهني واالداري 
والوظيفي، وعرف بدماثة اخالقه وحبه 
لزمالئ�ه وحرص�ه عى متابعة ش�ؤون 
املحافظ�ة  يف  واالعالمي�ني  الصحفي�ني 
وعالقات�ه املتميزة يف كل املج�االت التي 

عم�ل فيها، مم�ا جعلته انس�انا خلوقا 
واحرتامه�م«،  االخري�ن  ح�ب  امتل�ك 
مؤكدا ان�ه »بفق�ده تك�ون النقابة قد 
فق�دت أحد اب�رز اعضائه�ا الفاعلني«.
وتابع البي�ان: انه »يف الوقت الذي تعزي 
في�ه نقابة الصحفي�ني العراقيني عائلة 
واالرسة  وأصدقائ�ه  وزمالئ�ه  الفقي�د 
فإنه�ا  باب�ل،  الصحفي�ة يف محافظ�ة 
تبته�ل إىل الب�اري عز وج�ل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويس�كنه فسيح جناته، 
 ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصر

والسلوان .

تونس/ متابعة الزوراء:
ش�هد عدد من املدن التونس�ية، امس 
األحد، الذي يص�ادف عيد الجمهورية 
يف تونس، تظاهرات مناهضة لحكومة 
هش�ام املش�ييش ولحركة »النهضة« 
الت�ي تدعمها، فيما اقتحم محتجون، 

امس األح�د، مقرات حرك�ة النهضة 
التونسية يف توزر والقريوان وسوسة.
الش�وارع  يف  املتظاه�رون  ورف�ع 
ش�عارات تطالب بإس�قاط الحكومة 
التي يرأس�ها هش�ام املشيشني وضد 
حرك�ة »النهض�ة« ورئيس�ها راش�د 

التظاه�رات  ه�ذه  الغنويش.وتأت�ي 
تلبية لدعوة س�ابقة أطلقها نشطاء، 
وس�ط حال�ة م�ن الغض�ب بس�بب 
األوضاع االقتصادية وأزمة تفيش وباء 
كورونا.ورغم تف�يش فريوس كورونا 
واإلجراءات األمنية املشددة واستجاب 

العديد التونس�يني لدع�وات التظاهر، 
حي�ث رأى كث�ريون يف ذل�ك إمكاني�ة 
إلح�داث تغي�ري حقيق�ي يف تون�س.

االقتصادي�ة  األزم�ة  إىل  وباإلضاف�ة 
والصحي�ة التي تعيش�ها تونس، تمر 
البالد بأزمة سياس�ية طرفاها رئيس 

الجمهوري�ة ال�ذي ي�رى أن خي�ارات 
الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط 
اللوبي�ات، ويمث�ل رئي�س الحكوم�ة 
»النهضة«  املش�ييش وحركة  هش�ام 

الداعمة له طرفا ثانيا.

وفاة رئيس فرع نقابة الصحفيني يف بابل متأثرا مبضاعفات كورونا

تظاهرات حاشدة يف تونس مناهضة حلكومة املشيشي وحركة »النهضة«

الالمي: الزميل علي الربيعي كان مثاالً يف اخللق واملهنية والعطاء

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أفادت وسائل إعالم مرصية بأن رئيس الوزراء 
امل�رصي ، الدكت�ور مصطفى مدب�ويل ، بصدد 
القي�ام بتعدي�ل وزاري مرتقب ع�ى حكومته 
موق�ع  وزيرا.ونق�ل   15 م�ن  أكث�ر  يش�مل 
“م�رصاوي” عن مص�ادر مطلع�ة، قولهم إن 
“مش�اورات التعديل، بدأها مدبويل قبل إجازة 
عي�د األضح�ى، باالجتم�اع مع الش�خصيات 
املرش�حة لت�ويل املناصب الوزارية”.وكش�فت 
املصادر أن “التعديل ربما يش�مل أكثر من 15 

وزي�را داخل الحكوم�ة املرصية، كما يش�مل 
س�ياديتني”.ووفقا  حقيبت�ني  تعدي�ل  أيض�ا 
للمصادر، فإنه  “من املرجح أن يتم التعديل يف 
أول أغس�طس املقبل، أو بعد انتهاء املشاورات 
الخاصة بإجرائها”.وأكدت املصادر أنه “سيتم 
اإلبق�اء عى الدكتور مصطفى مدبويل رئيس�ا 
لها”.وأوضحت املصادر أن “الهدف من التعديل 
هو تنش�يط عم�ل الحكومة، التي م�ر عليها 
حوايل 3 س�نوات، كما أن هن�اك بعض الوزراء 

احتفظوا بمناصبهم ألكثر من 4 سنوات”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اعلن مس�ؤولون أمريكيون ، بحسب صحيفة “نيويورك 
تايم�ز”، إنه من املرجح أن تلتزم الواليات املتحدة بطلب 
الكاظم�ي بتحديد موعد نهائي، س�يعلن اليوم االثنني ، 
النس�حاب القوات القتالية األمريكية من العراق بحلول 
نهاي�ة العام.وقالت وزارة الدفاع األمريكية “البنتاغون” 
ومسؤولون آخرون يف اإلدارة األمريكية إنهم سيحققون 
ذلك من خالل إزالة عدد صغري من أصل ال�2500 جندي 
أمريك�ي الذي�ن يتمرك�زون حالي�اً يف الع�راق، و”إعادة 
تصني�ف أدوار” القوات األخرى املتبقية ، حيث س�تبقى 

لكن “تحت مس�ميات غ�ري قتالية”.وأضافت الصحيفة 
يف تقريره�ا أن “ه�ذه التعدي�الت التي س�يحصل عليها 
الكاظمي عبارة عن جائزة سياسية سيأخذها إىل الوطن 
إلرض�اء الفصائ�ل املعادي�ة للواليات املتح�دة يف العراق 
وبينما س�يبقى الوجود العسكري األمريكي” يف العراق.
وق�ال مس�ؤول أمريك�ي رفيع مطل�ع عى املناقش�ات 
الجاري�ة: “لن تك�ون هناك قوات عس�كرية أمريكية يف 
دور قتايل بحلول نهاية العام. نتوقع بعض التعديالت يف 

القوة بما يتماىش مع هذا االلتزام”.

املفوضية لـ           : انسحاب بعض القوى السياسية من املشاركة يف االنتخابات لن يؤثر على موعد إجرائها
أعلنت تشكيل جلان ملتابعة احلمالت االنتخابية للمرشحني والكيانات

الزوراء/ حسني فالح:
تاث�ري  لالنتخاب�ات  العلي�ا  املفوضي�ة  اس�تبعدت 
انس�حاب بع�ض القوى السياس�ية من املش�اركة 
باالنتخاب�ات عى موعد اجرائها، وفيما اكدت اجراء 
االنتخاب�ات يف موعده�ا املحدد الع�ارش من ترين 
االول املقبل، اعلنت تش�كيل لج�ان ملتابعة الحمالت 

االنتخابية للمرش�حني والكيانات السياسية.وقالت 
املتحدثة باس�م املفوضية، جمانة الغالي، يف حديث 
لالنتخاب�ات،  العلي�ا  املفوضي�ة  ان  ل�”ال�زوراء”: 
رئيس�ا واعضاء ومجلس مفوضني، ملتزمة بإجراء 
االنتخاب�ات يف 10 تري�ن االول 2021، وص�درت 
بيان�ات وترصيحات س�ابقة تؤكد ع�ى اجرائها يف 

موعدها املحدد.وبش�أن عملية املح�اكاة، اوضحت 
الغ�الي: ان املفوضي�ة اطلق�ت عملية املح�اكاة يف 
جميع املحافظات، وكانت النتائج جيدة جدا بحضور 
االم�م املتح�دة والوكال�ة الدولية للنظ�م االنتخابية 
ومستشار رئيس الوزراء لشؤون االنتخابات، حيث 
جرت العملية يف جميع املحافظات وتمت بس�هولة 

ويرس وبنتائ�ج جيدة جدا. مؤكدة: ان العملية تمت 
بالتعاون مع طريان الجي�ش واللجنة االمنية العليا 
لالنتخابات.وحول الحم�الت االنتخابية، ذكرت: ان 
الحمالت االنتخابية انطلقت يف 8 تموز حتى الساعة 

السادسة صباحا من 7 ترين األول. 

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة
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بغداد/ الزوراء:
االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
املتقاعدين  العمال  رواتب  رصف  االحد،  امس 
املضمونني يف بغداد واملحافظات لشهري تموز 
دائرة  عام  مدير  الجاري.واشارت  للعام  آب  و 
خلود  للعمال،  االجتماعي  والضمان  التقاعد 
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  حريان، 
الخاصة  االجراءات  جميع  اكملت  »الدائرة  ان 
املضمونني،  املتقاعدين  العمال  رواتب  بإطالق 
مع مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار بواقع ٥٠ ألف 

دينار لكل شهر«. 

العمل تطلق رواتب العمال 
املتقاعدين لشهري متوز وآب

الكاظمي يف واشنطن ويلتقي 
بايدن اليوم

وزير التعليم: إعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية مينع الطلبة من االمتحانات بسبب األجور

األنواء: 8 حمافظات تسجل نصف 
درجة الغليان

مصر: تعديل وزاري مرتقب يشمل أكثر من 
15 وزيرا 

نيويورك تاميز: القوات األمريكية باقية يف 
العراق حتت مسميات أخرى

اليوم.. األزمة النيابية جتتمع للوقوف على تداعيات ارتفاع إصابات »كورونا«

االخريةما أبرز ترقية حيصل عليها موبايل آيفون 13 مقارنة بآيفون 12؟

ص 4

 

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع 
والوفيات تتعدى الـ 18 ألفا

الصحة تعلن وصول 500 ألف جرعة 
جديدة من لقاح فايزر

بعد تسجيل 9147 إصابة و55 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 

اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االح�د، 

لف�ريوس كورونا املس�تجد يف العراق، 

فيم�ا اك�دت تس�جيل 9١47  اصاب�ة 

وش�فاء  وف�اة  حال�ة  و٥٥  جدي�دة 

8492 حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بيان 

تلقته »ال�زوراء«: ان عدد الفحوصات 

املخترية ليوم امس: 38١97، ليصبح 

عدد الفحوصات الكلية: ١27٥327٥، 

مبينة ان�ه تم تس�جيل 9١47  اصابة 

جديدة و٥٥ حالة وفاة وش�فاء 8492 

حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 

الكيل: ١4١١٠29 )9٠.9%(، بينما عدد 

ح�االت االصابات ال�كيل: ١٥٥2648، 

ام�ا عدد الح�االت التي تح�ت العالج: 

١23332، يف ح�ني ان ع�دد الح�االت 

 ،772 املرك�زة:  العناي�ة  يف  الراق�دة 

وعدد حاالت الوفي�ات الكيل: ١8287، 

الفتة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم امس: 

73١44، ليصبح ع�دد امللقحني الكيل: 

.١32622٥

بغداد/ الزوراء:

أعلنت الركة العامة لتسويق االٔدوية 

واملستلزمات الطبية ، احدى تشكيالت 

وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س األحد، 

وص�ول  ٥٠٠ أل�ف جرع�ة جديدة من 

لقاح فايزر.وذك�ر بيان للركة تلقته 

»الزوراء«: أن »شحنة جديدة من لقاح 

فايزر وصلت اليوم )امس(، حيث تبلغ 

٥٠٠ ألف جرعة«.وأضاف أن »الشحنة 

الجدي�دة س�يتم توزيعه�ا ب�ني جميع 

التلقيحي�ة يف بغ�داد وعم�وم  املناف�ذ 

املحافظات«.

العراق رابًعا ضمن أقوى 5 اقتصادات عربية لعام 2021
توقعات بنمو جديد خالل العام احلالي

بغداد/ الزوراء:
فيما  السجون،  يف  الزيارات  بشأن  اجراءات  اتخاذ  األحد،  امس  العدل،  وزارة  أعلنت 
أحمد  الوزارة  باسم  املتحدث  متوقفة.وقال  وغري  مستمرة  الزيارات  أن  إىل  أشارت 
لعيبي يف ترصيح صحفي: إن »وزارة العدل اتخذت إجراءات كبرية بينها اللقاح لجميع 
السجون«.وأضاف  داخل  كورونا  فريوس  تفيش  لتجنب  االصالحيني  والحراس  النزالء 
ان »الوزارة اشرتطت التباعد االجتماعي خالل الزيارات، إضافة اىل استخدام املعقمات 
واملطهرات«، مبيناً أنه »يحق للنزيل أن يلتقي أهله وذويه ضمن مسافة يتحقق فيها 
ولم  مستمرة  النزالء  »زيارات  أن  لعيبي  املالمسة«.وأكد  وعدم  االجتماعي،  التباعد 
تتوقف، وال يوجد أي منع لزيارات النزالء يف السجون«، الفتاً إىل أنه »لم يتم تسجيل اي 
إصابات أو وفيات داخل السجون، وان ما يشاع بشأن ذلك شائعات سياسية ال أساس 

لها من الصحة عى االطالق«.

العدل تعلن اختاذ إجراءات بشأن 
الزيارات يف السجون 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   
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بعد انطالق االمتحانات النهائية يف اجلامعات 

أعلنت تشكيل جلان ملتابعة احلمالت االنتخابية للمرشحني والكيانات

بسبب األوضاع االقتصادية وأزمة تفشي كورونا

وزير التعليم: إعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية مينع 
الطلبة من االمتحانات بسبب األجور

املفوضية لـ          : انسحاب بعض القوى السياسية من 
املشاركة يف االنتخابات لن يؤثر على موعد إجرائها

نيويورك تاميز: القوات األمريكية باقية
 يف العراق حتت مسميات أخرى

تظاهرات حاشدة يف تونس مناهضة حلكومة املشيشي 
وحركة “النهضة”

جملس اخلدمة: ال منتلك 
إحصائية بعدد الدرجات الناجتة 

من احلذف واالستحداث

بغداد/ الزوراء:
كاظم  نبيل  العايل  التعليم  وزير  أصدر 
أجور  بشأن  توجيهاً  الصاحب،  عبد 
د بإعفاء أي رئيس  الطلبة، وفيما توعَّ
يمنع  أهلية  كلية  عميد  أو  جامعة 
وزارة  أعلنت  االمتحانات،  من  الطلبة 
امس  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
يف  النهائية  االمتحانات  انطالق  األحد، 

الجامعات.
تلقته  لها  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
العايل  التعليم  “وزير  إن  “الزوراء”: 
عبد  كاظم  نبيل  العلمي  والبحث 
رئيس  أي  بإعفاء  ه  وجَّ الصاحب 
جامعة أو عميد كلية يف التعليم األهيل 
األجور  املسددين  غري  الطلبة  يمنع 
االمتحانات  يف  املشاركة  الدراسية من 

النهائية”.
السماح   “ تأكيدها  الوزارة  وجددت 
االمتحانات  يف  باملشاركة  للطلبة 
كل  تسديد  عن  النظر  بغض  النهائية 
يف  مشددة  منها”،  جزء  أو  األجور 
“تسهيل  رضورة  عىل  نفسه  الوقت 
الدراسية  باألجور  املتعلقة  اإلجراءات 
الزمنية  السقوف  تمديد  يف  والتسامح 

املتعلقة بتسديدها”.
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وأعلنت 

انطالق  األحد،  امس  العلمي، 
االمتحانات النهائية يف الجامعات.

“الزوراء”:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
إن “االمتحانات النهائية يف الجامعات 
انطلقت  الحكومية واألهلية  والكليات 
من  مبارش  وزاري  بإرشاف  امس 

التعليم العايل والصحة”.

سجلوا  “املراقبني  أن  البيان  وأضاف 
أدَّوا  الذين  للطلبة  مميزاً  حضوراً 
االمتحانات الحضورية وااللكرتونية يف 
وبمختلف  العراقية  الجامعات  جميع 
واإلنسانية  العلمية  االختصاصات 
وسط إجراءات صحية ووقائية دقيقة 
يف ضوء توصيات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية”.
وعمداء  الجامعات  رؤساء  وأكد 
“اإلجراءات  أن  للبيان  وفقاً  الكليات 
كانت  والخدمية  والفنية  اللوجستية 
عالية املستوى ووفرت بيئة امتحانية 
واملستلزمات  املتطلبات  من  مناسبة 
املدمج”،  التعليم  آليات  تفرضها  التي 

مشريين اىل “استمرار انعقاد مجالس 
الجامعات والكليات ملتابعة االختبارات 
تطرأ  قد  التي  اإلشكاليات  ومعالجة 
املمنوحة  القانونية  الصالحيات  وفق 

لها”.
فيما اشاد وزير التعليم العايل والبحث 
الصاحب  عبد  كاظم  نبيل  العلمي 
ألداء  الجامعية  املؤسسات  بـ”جهود 
العلمية  ومسؤولياتها  التزاماتها 
واستثمار  التحديات  ومواجهة 
برامجها  لتنفيذ  املتاحة  إمكاناتها 
الدرايس  بالعام  الخاصة  وخططها 
الذي  “التعاون  2021/2020”، مثمناً 
يف  ومؤسساتها  الصحة  وزارة  تبديه 
ومتابعة  وتفقدها  الجامعات  دعم 
وتوفري  املعتمدة  الوقائية  اإلجراءات 
الزخم  وإعطاء  الصحية  املتطلبات 
األكاديمية  للمؤسسات  الالزم  العلمي 

العراقية”.
والبيئة  الصحة  وزير  أكد  جهته،  من 
الجامعة  زيارته  خالل  العقابي  هاني 
بالتعاون  خطة  “وضع  املستنرصية، 
العايل  والتعليم  الرتبية  وزارتي  مع 
عىل  للمحافظة  العلمي  والبحث 
أدائهم  خالل  الطلبة  وسالمة  صحة 

االمتحانات”.

الزوراء/ حسني فالح:
العليا  املفوضية  استبعدت 
انسحاب بعض  تاثري  لالنتخابات 
املشاركة  من  السياسية  القوى 
اجرائها،  موعد  عىل  باالنتخابات 
االنتخابات  اجراء  اكدت  وفيما 
من  العارش  املحدد  موعدها  يف 
اعلنت  املقبل،  االول  ترشين 
الحمالت  ملتابعة  لجان  تشكيل 
والكيانات  للمرشحني  االنتخابية 

السياسية.
املفوضية،  باسم  املتحدثة  وقالت 
حديث  يف  الغالي،  جمانة 
العليا  املفوضية  ان  لـ”الزوراء”: 
واعضاء  رئيسا  لالنتخابات، 
ملتزمة  مفوضني،  ومجلس 
10 ترشين  يف  االنتخابات  بإجراء 
بيانات  وصدرت   ،2021 االول 
عىل  تؤكد  سابقة  وترصيحات 

اجرائها يف موعدها املحدد.
املحاكاة،  عملية  وبشأن 
املفوضية  ان  الغالي:  اوضحت 
يف جميع  املحاكاة  عملية  اطلقت 
النتائج  وكانت  املحافظات، 
املتحدة  االمم  بحضور  جدا  جيدة 

والوكالة الدولية للنظم االنتخابية 
ومستشار رئيس الوزراء لشؤون 
االنتخابات، حيث جرت العملية يف 
جميع املحافظات وتمت بسهولة 
ويرس وبنتائج جيدة جدا. مؤكدة: 
مع  بالتعاون  تمت  العملية  ان 
االمنية  واللجنة  الجيش  طريان 

العليا لالنتخابات.
االنتخابية،  الحمالت  وحول 
االنتخابية  الحمالت  ان  ذكرت: 
الساعة  8 تموز حتى  انطلقت يف 
ترشين   7 من  صباحا  السادسة 
تشكيل  تم  انه  مبينة:  األول. 
االنتخابية  الحمالت  لجان ملراقبة 
السياسية  والكيانات  للمرشحني 
بغداد  امانة  مع  بالتنسيق 
االعالم  وهيئة  البلدية  والدوائر 

واالتصاالت.
املواقع  شعبة  لدينا  وتابعت: 
مواقع  يف  املختصة  االلكرتونية 
ولدينا  االجتماعي،  التواصل 
الحمالت  ملتابعة  االعالم  شعبة 
لم  اآلن  حتى  مؤكدة:  االنتخابية. 
يتم رصد اي مخالفة يف الحمالت 

االنتخابية للمرشحني.

العليا  املفوضية  وتوعدت 
سابق،  وقت  يف  لالنتخابات، 
الحمالت  لتعليمات  املخالفني 
باتخاذ  املرشحني  من  االنتخابية 

اجراءات قانونية صارمة .
ويف وقت سابق، ذكرت املفوضية 
أن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
“رئيس مجلس املفوضني القايض 
وأعضاء  خلف،  عدنان  جليل 
املجلس ورئيس اإلدارة االنتخابية، 
بإجراء  الثابت  التزامهم  يؤكدون 
انتخابات مجلس النواب العراقي 
يف العارش من شهر ترشين األول 
عىل  تعمل  املفوضية  وأن  املقبل، 
بتوقيتات  عملياتي  جدول  وفق 
مراحل  من  مرحلة  لكل  زمنية 

العملية االنتخابية”.
العملية  “جوهر  أن  وأضافت 
شفافية  من  يتضح  االنتخابية 
مسارات عمل املفوضية، إذ صّدق 
االجراءات  عىل  املفوضني  مجلس 
نتائج  عرض  بمراكز  املتعلقة 
املرشوع  وفق  األولية  االنتخابات 
املتحدة  األمم  مكتب  من  املقرتح 

..”)UNAMI( ملساعدة العراق

وتابعت أن “توجه املفوضية نحو 
رشكاء  لجميع  واضحة  إجراءات 
)الناخبني  االنتخابية من  العملية 
واالعالم  واملرشحني  واألحزاب 
بالشأن  املهتمني  واملراقبني( وكل 
عىل  االطالع  خالل  من  االنتخابي 
محطاتهم  يف  االنتخابات  نتائج 
الدائرة  مستوى  عىل  االنتخابية 
هناك  ستكون  حيث  االنتخابية، 
شاشة عرض بحجم كاف يف كل 
الجميع  ليتمكن  انتخابي  مكتب 
يف  األولية  النتائج  مشاهدة  من 
ترشين  شهر  النيابية  االنتخابات 

االول 2021”.
األمم  “فريق  أن  إىل  وأشارت 
االعالم  دائرة  مع  يعمل  املتحدة 
بشعبها  الجماهريي  واالتصال 
من  االنتخابات؛  مفوضية  يف 
نتائج  تبويب  آلية  تطوير  أجل 
والرقم  املرشحني  عىل  املصادقة 
االنتخابي الخاص بهم كل بحسب 
االنتخابية  ودائرته  محافظته 
بالشأن  للمهتمني  ليتسنى 
االنتخابي سهولة البحث يف املوقع 
االلكرتوني الرسمي للمفوضية”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
صحيفة  بحسب  أمريكيون  مسؤولون  اعلن 
تلتزم  أن  املرجح  من  إن  تايمز”،  “نيويورك 
بتحديد  الكاظمي  بطلب  املتحدة  الواليات 
، النسحاب  موعد نهائي، سيعلن غدا االثنني 
بحلول  العراق  األمريكية من  القتالية  القوات 

نهاية العام.
“البنتاغون”  األمريكية  الدفاع  وزارة  وقالت 
ومسؤولون آخرون يف اإلدارة األمريكية، إنهم 
صغري  عدد  إزالة  خالل  من  ذلك  سيحققون 
الذين  أمريكي  جندي  الـ2500  أصل  من 
يتمركزون حالياً يف العراق، و”إعادة تصنيف 
املتبقية حيث ستبقى  القوات األخرى  أدوار” 

لكن “تحت مسميات غري قتالية”.
“هذه  أن  تقريرها  يف  الصحيفة  وأضافت 
الكاظمي  عليها  سيحصل  التي  التعديالت 
إىل  سيأخذها  سياسية  جائزة  عن  عبارة 
للواليات  املعادية  الفصائل  إلرضاء  الوطن 
الوجود  سيبقى  وبينما  العراق  يف  املتحدة 

العسكري األمريكي” يف العراق.
عىل  مطلع  رفيع  أمريكي  مسؤول  وقال 
قوات  هناك  تكون  “لن  الجارية:  املناقشات 
نهاية  قتايل بحلول  أمريكية يف دور  عسكرية 
بما  القوة  يف  التعديالت  بعض  نتوقع  العام. 

يتماىش مع هذا االلتزام”.
إدارة  “تتصارع  تايمز”:  “نيويورك  وبحسب 
بايدن بدورها بشأن كيفية العمل يف بلد سقط 

منذ الغزو األمريكي قبل 18 عاماً “.
إىل  الكاظمي  حكومة  أن  الصحيفة  وأضافت 
جانب العديد من كبار املسؤولني العسكريني 

العراقيني “يفضلون بهدوء” بقاء حوايل 2500 
جندي أمريكي يف العراق يف شكلهم الحايل.

وأزمة  كورونا  جائحة  مواجهة  “يف  وتابعت: 
امليزانية ، لم ينجز الكاظمي سوى القليل منذ 
توليه منصبه قبل عامني، ويقول مستشاروه 
سيكون  فقط،  الوقت  من  املزيد  ُمنح  إذا  إنه 
بإمكانه القضاء عىل الفساد، واعتقال املزيد 
والنشطاء  املتظاهرين  ملئات  القتلة  من 

العزل”.
اقرتاب  مع  االثنني  يوم  إعالن  ويأتي 
القوات  انسحاب  إنهاء  من  “البنتاغون” 
وجوداً  منهياً  أفغانستان،  من  األمريكية 
حركة  استيالء  وسط  هناك  عاماً   20 استمر 

أنحاء  املناطق يف جميع  طالبان عىل عرشات 
البالد.

ويف واشنطن، قال مسؤولو البنتاغون ، إنهم 
يف  األمريكية  القوات  أعداد  بقاء  يتوقعون 
العراق عند مستواها الحايل البالغ نحو 2500 
القوات  بعض  دور  تحديد  وإعادة  جندي، 

األمريكية هناك.
يف  الباحث  كامبانيس،  ثاناسيس  وقال 
فكرية  مؤسسة  وهي  القرن”،  “مؤسسة 
مع  “الحوار  للعراق:  زيارة  خالل  أمريكية 
يف  التفكري  كيفية  حول  هو  املتحدة  الواليات 
الحفاظ عىل وجود مفيد )للقوات األمريكية( 

دون تكّبد تكلفة سياسية باهظة”. 

تونس/ متابعة الزوراء:
التونسية،  املدن  من  عدد  شهد 
عيد  يصادف  الذي  األحد،  امس 
الجمهورية يف تونس، مظاهرات 
هشام  لحكومة  مناهضة 
“النهضة”  ولحركة  املشييش 
اقتحم  فيما  تدعمها،  التي 
مقرات  األحد،  امس  محتجون، 
حركة النهضة التونسية يف توزر 

والقريوان وسوسة.
الشوارع  يف  املتظاهرون  ورفع 
بإسقاط  تطالب  شعارات 
هشام  يرأسها  التي  الحكومة 
املشيشني وضد حركة “النهضة” 

ورئيسها راشد الغنويش.
تلبية  التظاهرات  هذه  وتأتي 
نشطاء،  أطلقها  سابقة  لدعوة 
بسبب  الغضب  من  حالة  وسط 
األوضاع االقتصادية وأزمة تفيش 

وباء كورونا.
كورونا  فريوس  تفيش  ورغم 
املشددة  األمنية  واإلجراءات 
التونسيني  العديد  واستجاب 
رأى  حيث  التظاهر،  لدعوات 
إلحداث  إمكانية  ذلك  يف  كثريون 

تغيري حقيقي يف تونس.
وباإلضافة إىل األزمة االقتصادية 
تونس،  تعيشها  التي  والصحية 
تمر البالد بأزمة سياسية طرفاها 
أن  يرى  الذي  الجمهورية  رئيس 
وأنها  فاشلة  الحكومة  خيارات 
خاضغة لضغط اللوبيات، ويمثل 
املشييش  هشام  الحكومة  رئيس 
له  الداعمة  “النهضة”  وحركة 

طرفا ثانيا.
األحد،  امس  محتجون،  واقتحم 
التونسية  النهضة  حركة  مقرات 

يف توزر والقريوان وسوسة.
محتجون  تجّمع  التفاصيل،  ويف 
النهضة  حركة  مقر  أمام 
الساحلية،  سوسة  بمحافظة 
الخاصة  الالفتة  باقتالع  وقاموا 
بالحزب، وسط هتافات ودعوات 
وزعيمهم  اإلخوان  برحيل  تنادي 
يف تونس راشد الغنويش، وتطالب 

بإسقاط النظام.
مقر  أمام  املحتجون  وتجمهر 
وقاموا  تونس،  يف  النهضة 
بمحارصته، للتعبري عن غضبهم 
وأدائها  الحركة  سياسة  من 
ورفعوا  البالد،  شؤون  إدارة  يف 
من  بخروجها  تطالب  شعارات 
“ارحلوا سئمنا  بينها  من  الحكم 
منكم” وأخرى مناهضة لزعيمها 
“يا  هتفوا  حيث  الغويش  راشد 
غنويش يا سفاح يا قتال األرواح”، 

و”الشعب يريد إسقاط النظام”. 
الالفتة  باقتالع  أحدهم  أقام  كما 
وإسقاطها،  بالحزب  الخاصة 
وفرحة  حار  تصفيق  وسط 

عارمة من الحارضين.
زيادة  يعكس  آخر  مشهد  يف 
حركة  تجاه  واالحتقان  الغضب 
يف  محتجون  اقتحم  لنهضة، 
محافظة توزر جنوب البالد، مقر 
بإحراقه  وقاموا  النهضة  حركة 

وإتالف محتوياته.
ويف محافظة سيدي بوزيد وسط 
غاضبون  محتجون  قام  البالد، 
النهضة  حركة  الفتة  بإسقاط 
وإرضام النار فيها، وكتبوا مكان 
النهضة”  الالفتة “تسقط حركة 

و”تونس حرة حرة”.
التونسيني  من  الكثري  ويحّمل 
تدهور  مسؤولية  النهضة 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
يف  فشلها  بسبب  والصحية، 
دخولها  منذ  البالد  شؤون  إدارة 
ويرون   ،2011 عام  السلطة  إىل 
يف  يتمثل  البالد  إلنقاذ  الحل  أن 

خروجها من الحكم.
وخرجت اليوم احتجاجات يف كل 
الساحلية  سوسة  محافظة  من 
والكاف  )جنوب(  وصفاقس 
شعارات  ورفعت  غرب(،  )شمال 
تطالب بإسقاط الطبقة الحاكمة 
يف  جديدة،  حكومة  وتشكيل 

الذكرى 64 لعيد الجمهورية.
السلطات  أغلقت  العاصمة،  ويف 
املؤدية  واملنافذ  الطرقات  كافة 
الحبيب  وشارع  الربملان  ملقر 
الرئيسية  والشوارع  بورقيبة 
وصول  لتعطيل  منه،  القريبة 

املتظاهرين.

بغداد/ الزوراء:
االتحادي،  الخدمة  مجلس  أكد 
املنصة  ودقة  شفافية  االحد،  امس 
عىل  املتقدمني  أختيار  يف  االلكرتونية 
الوظائف، فيما أشار إىل أن املؤسسات 
تزودها  لم  املالية  ووزارة  الحكومية 
الناتجة عن  الوظيفية  الدرجات  بعدد 

الحذف واالستحداث.
وقال الناطق الرسمي ملجلس الخدمة 
ترصيح  يف  اللهيبي  وسام  االتحادي 
ليس  الخدمة  “مجلس  إن  صحفي: 
الدرجات  بعدد  احصائية  أي  لديه 
الحذف  من  الناتجة  الوظيفية 
املوجودة  املالك  بحركة  واالستحداث، 

يف الدوائر واملؤسسات”.
تزويد  يتم  لم  اآلن  “لغاية  انه  وتابع 
قبل  من  الدرجات  بتلك  املجلس 
قبل  من  وال  الحكومية  املؤسسات 
هذه  وجود  أيدت  التي  املالية،  وزارة 
املوضوع  “هذا  أن  مبيناً  الدرجات”، 
متعلق بيد املؤسسات ووزارة املالية”.

االلكرتونية  “املنصة  أن  وأضاف 
التالعب  يمكن  ال  رصينة  منصة 
والشفافية  بالدقة  وتتميز  فيها، 
التوظيف  عىل  املتقدمني  اختيار  يف 
الحزبية  الضغوطات  عن  بعيدا 
بمنع  كفيلة  وهي  والسياسية 
مؤكدا  االنتخابي”،  الرتويج 
حرية  بكل  يعمل  “املجلس  أن 
واستقاللية، دون تدخل اي جهة يف 

عمله”.

الخدمة االتحادي،  يذكر ان مجلس 
كشف يف وقت سابق عن آلية توفري 

الدرجات الوظيفية.
محمود  املجلس،  رئيس  وقال 
الوظيفية  “الدرجات  إن  التميمي، 
املالك،  بحركة  جميعها  تتوفر  لن 
وسيتم أخذ النسب القانونية والتي 
للشهادات،  بالنسبة   15% تبلغ 
لألوائل  بالنسبة  االحتياج  وحسب 
ألن نسبتهم غري محددة”، مؤكداً أن 
“ذلك سيتم بعد توفري التخصيصات 

املالية اىل هذه الدرجات”.
خطوات  ثالث  “هناك  أن  وأوضح، 
الدرجات  منح  قبل  تتم  أن  يجب 
مصادقة  هي  األوىل  الوظيفية، 
الوزارة،  او  للدائرة  املالك  مجمل 
%15 منها  والثانية استبعاد نسبة 
من  واالحتياج  العليا  للدراسات 
الحذف  إىل  تحتاج  وهذه  االوائل، 
املالية  وزارة  يف  واالستحداث 
التي  الوزارة  أو  الدائرة  قبل  من 
تحديد  ثم  ومن  التوظيف  تريد 
أو  هندسة  كانت  إن  االختصاصات 
وغريها،  واقتصادا  إدارة  أو  قانونا 

وتحديد عددهم”.
هي  الثالثة  “الخطوة  أن  وأضاف، 
اعالن وزارة املالية وجود التخصيص 
املايل لكل درجة من هذه الدرجات”، 
الثالث  الخطوات  “هذه  أن  مؤكداً 
تكتمل حتى يتم اإلعالن عن الدرجة 

الوظيفية”.
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السعودية.. غرة شهر حمرم موعد عودة معتمري اخلارج 
الرياض/ متابعة الزوراء:

عمرة  ومؤسسة  رشكة   500 نحو  تتأهب 
مناسك  ألداء  الخارج  معتمري  الستقبال 
العمرة والصالة باملسجد الحرام، بدءاً من غرة 
التحصني، وحسب  اشرتاط  شهر محرم، مع 

لسالمة  مميزة  صحية  وبرتوكوالت  معايري 
ضيوف الرحمن القادمني من الخارج.

والعمرة  للحج  الوطنية  اللجنة  عضو  وقال 
أن  صحفي:  ترصيح  يف  العمريي  عيل  هاني 
خارجي،  عمرة  وكيل   6000 من  أكثر  هناك 

العاملية  للحجوزات  ومنصة  30 موقعاً  ونحو 
والدفع  خاللها  من  الربامج  لحجز  املتاحة 

إلكرتوني.
وأبان أن جميع الخدمات والباقات إلكرتونية، 
عاملية  حجوزات  منصات  طريق  عن  تعرض 
ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة 
 B2B بنظام  مجموعات  بطريقة  السعودية، 
أن  حني  يف   ،B2C بنظام  أفراد  طريق  عن  أو 
بالباقات  تقدم  السعودية  العمرة  رشكات 

السكن والنقل وجميع الخدمات األرضية.
اإللكرتونية  املنصات  خالل  “من  وأضاف: 
من  كاماًل  الربنامج  رشاء  املعتمر  يستطيع 
وتحديد  وإعاشة  وفنادق  ومواصالت  طريان 
الخدمات،  لتقديم  العمرة  مؤسسة  أو  رشكة 
يف حني أن رشكات ومؤسسات العمرة مهيأة، 
للوقاية  الصحية  الدورات  جميع  أخذ  وتم 
لديها،  والعاملني  للموظفني  الحشود  وإدارة 
الرشكات،  هذه  من  عدد  أعمال  تفعيل  تم  و 
جار  األخرى  واملؤسسات  الرشكات  وباقي 
بهذا  العمرة  ملوسم  تفعيلها  إجراءات  إنهاء 
العام من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات 

املختصة”.
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حتقيقات يف وفاة شخصني بعد انقطاع 
الكهرباء عن مستشفى أردني

تظاهرات ضد محالت التطعيم 
اإللزامية يف باريس وأثينا

رؤية جديدة إلدارة بايدن يف مكافحة اإلرهاب بالقرن األفريقي
أفريقيا ضحية اإلرهاب تبحث عّمن ينقذها من براثنه

واشنطن/متابعة الزوراء:
أم�ام  أفريقي�ا نفس�ها  وج�دت 
تحدي�ات وأزمات أمنية متفاقمة 
مع تحول مناطق واسعة منها إىل 
مالذات آمنة لجماعات مس�لحة 
تنظيم�ي  إىل  تنتم�ي  إرهابي�ة 
“داع�ش” والقاع�دة، يف الوق�ت 
الذي تبحث فيه عن دعم خارجي 
اإلره�اب  آف�ة  مخاط�ر  إلنه�اء 
والق�رن  الس�احل  منطقت�ي  يف 

األفريقيتني.
وفت�ح االنس�حاب األمريكي من 
أفغانستان باب التساؤالت واسعا 
بشأن الخطط املستقبلية لإلدارة 
األمريكي�ة برئاس�ة ج�و باي�دن 
يف مكافح�ة اإلره�اب يف الق�ارة 
التي صنفه�ا تقرير  األفريقي�ة، 
جديد لألمم املتحدة بأنها “األكثر 

ترضرا من اإلرهاب هذا العام”.
اإلرهابي�ني  تهدي�دات  ت�زال  وال 
متواصل�ة يف منطقت�ي الس�احل 
واللت�ني  األفريقيت�ني،  والق�رن 
آمن�ة  م�الذات  إىل  تحولت�ا 
للجماعات اإلرهابية واملس�لحني 
الذين يس�تغلون األوضاع األمنية 
املتده�ورة يف عملي�ات التهري�ب 

والفساد واالتجار بالبرش.
ويتس�اءل خرباء دوليون بش�أن 
خط�ط إدارة باي�دن املس�تقبلية 
والداعم�ني  األوروب�ي  واالتح�اد 
اإلقليمي�ني يف الق�ارة األفريقية، 
خاص�ة يف ضوء تخطي�ط مماثل 
م�ن فرنس�ا، التي ق�ادت عملية 
عس�كرية قبل س�نوات يف شمال 
مايل ومنطقة الساحل لالنسحاب 

من تلك املناطق.
العملي�ات  بع�ض  ع�ودة  لك�ن 
للوالي�ات  الخاطف�ة  العس�كرية 
املتحدة قبل أيام استهدفت حركة 
الش�باب الصومالي�ني بعد توقف 
دام س�تة أش�هر أعاد التساؤالت 
حول الرؤية الجديدة إلدارة بايدن 
يف مكافح�ة اإلره�اب يف الق�رن 

األفريقي.
الجي�ش  إن  البنتاغ�ون  يق�ول 
األمريك�ي نف�ذ الجمع�ة املايض 
ثاني رضبة جوي�ة ضد ارهابيي 
حركة الشباب عىل بعد 500 كلم 
شمال رشق العاصمة الصومالية 
مقديش�و، مش�ريا إىل أّن الهجوم 
نّفذت�ه طائرة ب�ال طّي�ار، حيث 
لم يكن هن�اك أّي جندي أمريكي 
ع�ىل األرض إىل جان�ب الجي�ش 

الصومايل.
ومنذ وصول�ه إىل البي�ت األبيض 
حّد بايدن من استخدام الطائرات 
املسرّية ضّد الجماعات االرهابية 
الت�ي  الح�رب  س�احات  خ�ارج 

املتحدة  الوالي�ات  ُتش�ارك فيه�ا 
بش�كل رس�مي، مخالف�اً بذل�ك 
سياس�ة س�لفه دونال�د ترام�ب 
ال�ذي أعط�ى تفويض�اً مطلق�اً 
للعسكرّيني يف دول مثل الصومال 

وليبيا.
وتؤك�د س�يندي كين�غ املتحدثة 
الجي�ش  أن  البنتاغ�ون  باس�م 
األمريكي “مخّول لتنفيذ رضبات 
لدع�م قيادات عس�كرّية رشيكة 
للوالي�ات املتح�دة وفق�اً لقانون 
ُيجي�ز   2001 الع�ام  إىل  يع�ود 
اس�تخدام القوّة ض�ّد الجماعات 

اإلرهابّية”.
ورّداً عىل سؤال هذا األسبوع عن 
اس�تئناف الرضبات يف الصومال، 
أّكد املتحّدث باس�م وزارة الدفاع 
جون كريب�ي أّن قائد “أفريكوم” 
الجنرال س�تيفن تاونسند يتمّتع 
بس�لطة كاملة للرّد عىل أّي طلب 
يف هذا اإلطار من جانب الحكومة 

الصومالّية.
ويقول كريب�ي إّن هذه الرضبات 
ُيواص�ل  ال�ذي  التهدي�د  “تؤّك�د 
مقاتل�و حرك�ة الش�باب تمثيله 
يف الصومال والق�رن األفريقي”، 
مشريا إىل أن “هذا التهديد ال يزال 

كبرياً، وسنبقى يقظني حياله”.
دونال�د  الس�ابق  الرئي�س  وكان 
ترام�ب، منذ بداي�ة واليته يف عام 
2016، ق�د خفف من الس�يطرة 
التي مارس�ها ب�اراك أوباما عىل 
العملّيات املسلّحة ضّد الجماعات 
االرهابّي�ة، مؤّك�داً أّن�ه “يث�ق يف 
جنراالته”. وبعد ذلك، ش�هد عدد 
رضبات الطائرات املسرّية ارتفاعاً 
م�ن 11 عملّي�ة يف الصوم�ال يف 
يف  و54   2019 يف   64 إىل   2015
2020، وفق�اً ملنّظمة “أيروورز” 

املتخّصصة.
ويس�ود اعتقاد واس�ع أن اإلدارة 

األمريكية ستعمل ضمن الخطط 
العس�كرية االس�راتيجية الت�ي 
يف  الس�ابقة  اإلدارات  اتبعته�ا 
هجم�ات  ش�ن  ع�رب  أفريقي�ا، 
خاطفة ض�د ما ي�راه البنتاغون 
للمصال�ح  مب�ارشا  تهدي�دا 
األمريكي�ة، وس�ط ش�كوك حول 
جدوى تلك العمليات عىل املستوى 
األمني ل�دى الجماعات االرهابية 

املنترشة يف القارة السمراء.
الوالي�ات  اس�راتيجية  وكان�ت 
املتحدة ما بع�د هجمات الحادي 
ع�رش م�ن س�بتمرب ع�ام 2001 
األمام�ي  “الدف�اع  ع�ىل  تق�وم 
العدواني”، أي محاربة اإلرهابيني 
يف أماك�ن انتش�ارهم ب�دال م�ن 
مقاتلتهم داخل الواليات املتحدة، 
لك�ن تلك االس�راتيجية تراجعت 
أمام خفوت األخطار اإلرهابية يف 
منطقة الرشق األوسط والتمكن 
من القضاء ع�ىل تنظيم القاعدة 
يف أفغانس�تان وم�ن ث�م تنظيم 

“داعش” يف العراق وسوريا.
لكّن التهدي�دات اإلرهابية مازالت 
قائمة يف تلك املناط�ق، باإلضافة 
إىل أن االنس�حاب األمريك�ي م�ن 
أفغانس�تان س�اهم بش�كل كبري 
يف ع�ودة قوي�ة لحرك�ة طالب�ان 
ع�ىل  س�يطرت  الت�ي  املتش�ددة 
مناطق واس�عة من البالد وس�ط 
ضع�ف ش�ديد تعاني�ه الحكومة 

املدعومة من واشنطن يف كابول.
امل�ايض كت�ب ماثي�و  ويف ماي�و 
برنام�ج  مدي�ر  وه�و  ليفي�ت 
راينهارد لالستخبارات ومكافحة 
اإلرهاب يف معهد واشنطن “سواء 
أكان تنظيم�ا القاعدة و”داعش” 
أو الجماعات األخ�رى يف أفريقيا 
تش�كل تهدي�دا مب�ارشا للواليات 
املتح�دة الي�وم أم ال، فإن أفريقيا 
أصبح�ت ب�ؤرة إرهابي�ة رسيعة 

النمو”.
وحذر ليفيت حينها من “االنتظار 
إىل أن ينترش هذا التهديد اإلرهابي 
ويش�كل فج�أة تهدي�دا مب�ارشا 
للوالي�ات املتحدة، قبل اتخاذ قرار 
االنخراط بشكل نشط للمساعدة 

يف مكافحة اإلرهاب يف أفريقيا”.
ويف مارس عام 2019 تحدث قائد 
“أفريك�وم” يف أفريقي�ا الجن�رال 
توماس والده�اوزر أمام لجنة يف 
الكونغرس عن أن “التهديدات التي 
نعمل ضدها ال تش�كل بالرضورة 
تهدي�دا للوط�ن، وق�د ال تش�كل 
للمنطق�ة ككل”. ويبدو  تهدي�دا 
أن الخطة األمنية األمريكية تعمل 
عىل الركي�ز أكثر ع�ىل العمليات 
العس�كرية الخاطف�ة إلضع�اف 
تح�ركات االرهابي�ني فق�ط من 

دون القضاء عليهم نهائيا.
األمريكي�ة  الخط�ط  ظ�ل  ويف 
الوج�ود  لتخفي�ض  واألوروبي�ة 
العسكري يف مناطق النزاع، يقول 
خرباء أمميون يف تقرير جديد قّدم 
إىل مجلس األمن الدويل إن أفريقيا 
أصبحت املنطقة األكثر ترضرا من 
اإلره�اب يف النصف األول من هذا 
العام، حيث ن�رش تنظيما داعش 
والقاع�دة والجماع�ات املتطرفة 
التابع�ة لهم�ا نفوذهما، وس�ط 
املؤيدين  تعزيز مكاس�ب وس�ط 
واألرايض وتحقيق خس�ائر كبرية 

يف األرواح.
وتسود مخاوف حقيقية يف القارة 
أنش�طة  ع�ودة  م�ن  األفريقي�ة 
تنظيم�ي القاع�دة وداعش بقوة 
بفعل تخفيف الوجود العس�كري 
تل�ك  م�ن  واألمريك�ي  الفرن�ي 

املناطق.
ورسمت س�يطرة حركة طالبان 
األرض  ع�ىل  واقع�ا  املتش�ددة 
أفغانس�تان  يف  س�وداوية  أكث�ر 

أم�ام الهزائم العس�كرية للقوات 
األفغاني�ة ووضع يده�ا عىل أكثر 
من نص�ف املقاطع�ات األفغانية 
حس�بما يؤكد البنتاغون. كما أن 
املخاطر اإلرهابية املحدقة بالدول 
األفريقي�ة القريب�ة م�ن أوروب�ا 
يمك�ن  ال  أمني�ا  تحدي�ا  تش�كل 

االستهانة به.
برخ�ان  عملي�ة  قائ�د  وكان 
العس�كرية الفرنس�ية ملكافح�ة 
االرهابي�ني يف منطق�ة الس�احل 
الجنرال مارك كونرويت قد رصح 
بأّن جي�وش دول املنطقة “قادرة 
للجماعات  التص�ّدي”  تماماً عىل 

االرهابية.
وأعلن الرئيس الفرني إيمانويل 
ماك�رون يف يوني�و امل�ايض ع�ن 
عزمه تقليص الوجود العس�كري 
الفرني يف منطقة الساحل وكذلك 
إنهاء عملية برخان )عديد قواتها 
وتركي�ز  جن�دي(،   5100 حالي�ا 
جهود بالده جنوب�ًا حيث تواصل 

الجماعات “نرش التهديد”.
وتؤكد لجنة الخ�رباء األمميني أن 
انتشار تنظيمي القاعدة وداعش 
أفريقي�ا  غ�رب  م�ن  أج�زاء  يف 
يجع�ل  أن  يف  س�اعد  ورشقه�ا 
املنتس�بني إىل كال املجموعت�ني أن 
يف  املتزاي�دة  بقدراته�م  يتباه�وا 
جم�ع التربع�ات واألس�لحة، بما 
يف ذل�ك اس�تخدام الطائرات دون 

طيار.
الجديد  التقري�ر األمم�ي  وي�رى 
أن العدي�د من أق�وى الجماعات 
املوالي�ة لتنظي�م داع�ش تنترش 
يف إقليم وس�ط أفريقي�ا وغربها، 
باإلضاف�ة إىل وج�ود تنظيم�ات 
الصوم�ال  يف  للقاع�دة  موالي�ة 

ومنطقة الساحل األفريقي.
ويس�ود اعتقاد واس�ع أن اإلدارة 
األمريكية ستعمل ضمن الخطط 
العس�كرية االس�راتيجية الت�ي 
يف  الس�ابقة  اإلدارات  اتبعته�ا 
هجم�ات  ش�ن  ع�رب  أفريقي�ا، 
خاطفة ض�د ما ي�راه البنتاغون 
للمصال�ح  مب�ارشا  تهدي�دا 

األمريكية
ويكش�ف الخرباء أن�ه من “املثري 
الجماع�ات  ه�ذه  أن  للقل�ق” 
نفوذه�ا  تن�رش  اإلرهابي�ة 
م�ن  الح�دود  ع�رب  وأنش�طتها 
مايل إىل بوركينا فاس�و وس�احل 
العاج والنيجر والس�نغال وكذلك 
التوغل من نيجرييا إىل الكامريون 
وتش�اد والنيجر يف غرب أفريقيا، 
باإلضافة إىل وجود أنش�طة قوية 
امت�دت م�ن الصوم�ال إىل كينيا 

ومن موزمبيق إىل تنزانيا.

ان/متابعة الزوراء: عمَّ
 بدأت الس�لطات األردني�ة التحقيق يف حادثة 
انقطاع الكهرباء عن مستشفى “الجاردنز” 
والتي راح ضحيتها شخصان ما خلف ردودا 

شعبية غاضبة.
وق�ال وزير الّدولة لش�ؤون اإلعالم، والّناطق 
الرس�مي باس�م الحكوم�ة األردني�ة صخ�ر 
األجه�زة  إّن  األح�د،  ام�س  فج�ر  دودي�ن 
الحكومّي�ة املختّص�ة، وف�ور ورود أنباء عن 
مستش�فى  يف  الكهربائ�ي  التّي�ار  انقط�اع 
الجاردن�ز يف العاصم�ة عم�ان تحرّك�ت عىل 
الف�ور للوق�وف ع�ىل حيثّيات ه�ذه الحادثة 

ومسّبباتها واألرضار الناجمة عنها.
وأضاف أّن الحكومة طلبت من النيابة العاّمة 
فت�ح تحقي�ق ح�ول حادث�ة انقط�اع التّيار 
الكهربائ�ي، وذل�ك لضمان الحياد وس�المة 

النتائج.
وقرر النائب العام يف عمان حس�ن العبدالالت 
تش�كيل فري�ق تحقي�ق من خم�س مدعني 
عام�ني. وذكرت وكالة األنباء األردنية برا أن 
املدع�ني العامني ب�ارشوا إج�راءات التحقيق 

والكشف عن مكان الحادث.
وتواجدت قوات األمن األردنية بش�كل مكثف 
يف محيط املستش�فى، بعد تجمه�ر عدد من 
ذوي الش�خصني اللذين توفيا يف خضم حالة 

من الغضب واالحتقان يف صفوف األهايل.
وأع�ادت الحادثة إىل ذاك�رة األردنيني فاجعة 
مستش�فى السلط الحكومي يف مارس والتي 
أودت بحي�اة 9 مصابني بكورونا بعد انقطاع 
األوكس�جني داخل املستشفى، ما أثار موجة 
غضب يف اململكة التي تس�جل أعداد إصابات 

قياسية بوباء كوفيد - 19.
وتوجه وزيرا الداخلية األردني مازن الفراية، 
والصح�ة ف�راس اله�واري، إىل املستش�فى 
وأجري�ا  الحال�ة  مالبس�ات  ع�ىل  للوق�وف 
اجتماعا مع املعنيني يف مستش�فى الجاردنز 

عىل خلفية الحادث.
وق�ال مدي�ر املستش�فى املخص�ص لع�الج 
م�رىض فاي�روس كورون�ا فاي�ز أبوحمدان، 
لوس�ائل إع�الم محلي�ة أردني�ة، إن التي�ار 
الكهربائ�ي انقطع فقط عن بعض مصابيح 

اإلنارة نتيجة تماس كهربائي.
وأض�اف أن األجه�زة الطبي�ة يف املستش�فى 
لم ينقط�ع عنها التي�ار الكهربائ�ي، لوجود 
مول�دات كهربائي�ة تعم�ل تلقائي�ا يف ح�ال 

انقطع التيار الكهربائي.
وأوض�ح أن أحد املتوفني باملستش�فى فارق 
الحياة قبل انقطاع الكهرباء، مبينا أن الوفاة 
الت�ي حدثت بع�د انقط�اع الكهرباء ليس�ت 
ناتجة عن الحادثة، وذلك ألن األجهزة الطبية 
بقي�ت تعمل يف غ�رف العناي�ة الحثيثة أثناء 

انقطاع التيار الكهربائي.
من جانبه قال رئيس لجن�ة الصحة النيابية 
النائب أحمد الرساحنة يف ترصيحات لوسائل 
إع�الم محلي�ة إن “الوف�اة األوىل حدثت قبل 
انقطاع الكهرباء، والوفاة الثانية بعد انقطاع 

الكهرباء بفرة”.
 وأض�اف أن “لدى املستش�فى نظام رشائح 
كهربائي�ة، يعن�ي أن االنقط�اع ح�دث فقط 
يف أحد األقس�ام، واملولدات كان�ت تعمل ولم 
تنقطع ع�ن كامل املستش�فى، وال يوجد أي 

مشكالت يف نظام األكسجني”.

باريس-اثينا/بي.بي.يس:
أطلقت رشطة مكافحة الشغب الفرنسية قنابل 
الغاز املسيلة للدموع لتفريق متظاهرين يف قلب 
العاصمة باريس.ويحتج املتظاهرون عىل قيود 
وحم�الت تطعيم إلزامي�ة تفرضه�ا الحكومة 
ملكافح�ة كوفيد19-.وتظهر صور بثتها قنوات 
تليفزيونية قوات من الرشطة بينما تحاول صّد 
متظاهري�ن عىل مقرب�ة من محط�ة قطارات 
س�ان الزار، بع�د أن تع�رّض اثنان م�ن ظباط 
الرشطة كانا يستقالن دراجة نارية لهجوم عىل 
يد متظاهرين.وشهدت ش�وارع باريس وجودا 
مكثفا للرشط�ة التي وقع�ت مصادمات بينها 
وبني متظاهرين يف شارع الشانزلزيه اضطرت 
معه�ا الرشطة إىل إط�الق قنابل الغاز املس�يلة 
للدم�وع مم�ا أدى إىل تعّطل حرك�ة املرور.ويف 
غربي باريس، خرجت مظاهرة أخرى دعا إليها 
سياس�يون م�ن اليم�ني املتط�رف، حيث حمل 
متظاهرون معارضون لتدابري مكافحة كورونا 
الفت�ات تق�ول “أوقف�وا الديكتاتورية”.وم�ن 
املقرر أن تخرج مظاهرات يف أنحاء متفرقة من 
فرنسا تشمل: مارس�يليا، ومونبيلييه، ونانت، 
وتولوز.وقّدرت وزارة الداخلية الفرنسية أعداد 
املش�اركني يف مظاهرات الس�بت بح�وايل 161 
أل�ف متظاهر، مقارنة بنح�و 114 ألًفا خرجوا 
يف مظاه�رات االس�بوع املايض.ويص�ّوت نواب 
الربمل�ان الفرن�ي يف عطلة هذا األس�بوع عىل 
مرشوع قانون تقدمت به الحكومة يس�تهدف 

إجراء تطعيم إلزامي للعاملني يف قطاع الصحة.
ويف اليون�ان أيض�ا لج�أت الرشط�ة إىل قناب�ل 
الغ�از املس�يل للدموع وخراطيم املي�اه لتفريق 
متظاهرين احتش�دوا وس�ط العاصم�ة أثينا.

واحتج املتظاهرون عىل حمالت تطعيم إلزامية 
ض�د كوفيد19- تدش�نها الحكوم�ة اليونانية.

ونّظم ما يربوا عىل أربعة آالف ش�خص مسرية 
خارج مبنى الربملان للمرة الثالثة يف هذا الشهر 
احتجاجا عىل حمالت تطعيم إلزامية لقطاعات 
م�ن العامل�ني، وال س�يما يف مج�ال الرعاي�ة 
الصحية والتمريض.وكانت مسرية احتجاجية 
ش�هدت  ق�د  امل�ايض  األربع�اء  ي�وم  خرج�ت 
صدام�ات ب�ني املتظاهري�ن وق�وات الرشطة.

وتش�ري اس�تطالعات للرأي أجري�ت مؤخرا إىل 
اس�تعداد غالبية اليونانيني لتلقي التطعيم ضد 
كوفيد19- والذي حصد أرواح 12,890 شخصا 
يف اليون�ان من�ذ تف�ي الوب�اء الع�ام املايض.

وق�د حصل�ت نس�بة 45 يف املئ�ة من الس�كان 
البالغ تعدادهم 11 مليون نس�مة عىل التطعيم 
الكامل.وأصدرت الحكوم�ة اليونانية تعليمات 
بتطعي�م العاملني يف مج�ال الرعاي�ة الصحية 
والتمري�ض م�ع ارتف�اع أع�داد اإلصابات.كما 
حث�ت املعلمني يف امل�دارس عىل تلق�ي التطعيم 
قبل بدء العام الدرايس املزمع يف سبتمرب/أيلول 
املقبل.وسجلت السلطات اليونانية نحو 2,500 
إصاب�ة جديدة يوم الس�بت، ليصل بذلك إجمايل 

عدد املصابني يف البالد إىل 474,366.

العراق رابًعا ضمن أقوى 5 اقتصادات عربية لعام 2021
توقعات بنمو جديد خالل العام احلالي

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتفظت السعودية بصدارة قائمة أكرب 
5 اقتص�ادات عربية لع�ام 2021، فيما 

حل العراق يف املرتبة الرابعة.
واحتل�ت الس�عودية املرك�ز األول م�ع 
توقعات وصول ناتجه�ا املحيل اإلجمايل 
باألسعار الجارية إىل 804.9 مليار دوالر 

بنهاية 2021.
ع�ىل الرغم من تأث�ر اقتصاده�ا بأزمة 
مزدوج�ة تمثلت يف جائح�ة كوفيد19- 
وانهي�ار أس�واق النف�ط، حيث س�جل 
ناتجه�ا املح�يل اإلجم�ايل 701.5 مليار 

دوالر يف 2020.
  وج�اء اإلمارات يف املرك�ز الثاني عربيا 
م�ع تس�جيل ناتجه�ا املح�يل اإلجمايل 
401.5 مليار دوالر متقدمة مركزا واحدا 
ع�ن تصنيفه�ا للعام امل�ايض حيث قدر 
ناتجها املح�يل اإلجمايل بقيم�ة 354.3 

مليار دوالر يف 2020.
وتراجعت مرص مرك�زا واحدا إىل املرتبة 
الثالث�ة عربي�ا ه�ذا العام م�ع توقعات 
وصول ناتجها املحيل اإلجمايل إىل 394.3 
ملي�ار دوالر مقاب�ل 361.8 مليار دوالر 

وضعها يف مركز الوصيف يف 2020.
وح�ل الع�راق يف املرتب�ة الرابع�ة للعام 
الثان�ي ب�190.7 ملي�ار دوالر يف 2021، 

و172.119 مليار دوالر يف 2020.
فيم�ا تحتفظ قطر بمركزه�ا الخامس 
هذا الع�ام أيض�ا حيث س�يبلغ ناتجها 
املح�يل اإلجم�ايل 166 ملي�ار دوالر هذا 
146.1 ملي�ار دوالر يف  الع�ام، مقاب�ل 

.2020
وادن�اه تفاصيل القائمة حس�ب مجلة 
ال�رشق  نس�خة  األمريكي�ة  فورب�س 

األوسط .
الس�عودية: انعكس�ت اإلصالحات التي 
تطبقها السعودية ضمن “رؤية اململكة 

2030” إيجابيا عىل االقتصاد وساعدته 
عىل تج�اوز األزمة الت�ي واجهها العام 
املايض حيث ش�ملت اإلصالحات اتساع 
نط�اق التح�ول الرقمي وخاص�ة فيما 

يتعلق بالخدمات الحكومية واملالية.
ويتوقع صندوق النقد الدويل نمو الناتج 
املح�يل اإلجم�ايل الحقيق�ي للس�عودية 
بنس�بة %2.4 هذا العام، لتستمر وترية 
النم�و التصاعدي�ة إىل %4.8 يف 2022، 
بع�د أن ش�هد الع�ام املايض انكماش�ا 

بنسبة 4.1%.
وتع�اىف مع�دل نم�و النات�ج املحيل غري 
النفط�ي الحقيقي يف النصف الثاني من 
عام 2020، تشري املؤرشات إىل استمرار 
التعايف عام 2021، ومن املتوقع أن يصل 
النمو غ�ري النفطي إىل%4.3 عام 2021 
و%3.6 عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 

%2.3 عام 2020.
وتش�ري أح�دث بيان�ات الهيئ�ة العامة 
لإلحصاء إىل تراجع البطالة بني املواطنني 
السعوديني إىل %11.7 يف الربع األول من 
هذا الع�ام وه�و معدل أق�ل %0.1 من 
مس�تواه يف نفس الرب�ع األول من العام 
املايض، كما زاد معدل التضخم السنوي 
يف شهر مايو/أيار بنسبة %5.7 مقابل 
نفس الش�هر من العام امل�ايض يف حني 
بلغ %5.3 خالل أبريل/نيس�ان املايض، 
وال ي�زال التضخم يعك�س رفع رضيبة 
القيم�ة املضافة من %5 إىل %15 والتي 

بدأ تطبيقها يف يوليو/تموز 2020.
وأعلن�ت الس�عودية ع�ن حزم�ة مالية 
لدعم القطاع الخ�اص بقيمة 70 مليار 
ري�ال س�عودي )18.7 ملي�ار دوالر( أو 
%2.7 م�ن إجمايل النات�ج املحيل يف 20 

مارس /آذار 2020.
اإلم�ارات : يتوقع صن�دوق النقد الدويل 
نمو الناتج املح�يل اإلجمايل الحقيقي يف 

اإلمارات خالل هذا العام بنس�بة 3.1% 
بع�د أن ش�هد انكماش�ا بنس�بة 5.9% 
خ�الل الع�ام امل�ايض بس�بب جائح�ة 
كوفي�د19-، ويعترب نمو ه�ذا العام هو 
أفضل من مستويات النمو قبل الجائحة 
حيث نم�ا الناتج بنس�بة %1.7 يف عام 

2019 و%1.2 خالل عام 2018.
م�ن املرج�ح ارتف�اع نصيب الف�رد من 
الناتج املحيل اإلجمايل يف اإلمارات بنسبة 
الع�ام  أل�ف دوالر ه�ذا   35.2 إىل   10%

مقابل 31.9 ألف دوالر العام املايض.
وتأتي اإلم�ارات يف املرك�ز الثاني عربيا 
برتي�ب الدول م�ن حيث قيم�ة نصيب 
الفرد من الناتج بع�د قطر التي تتصدر 
القائمة هذا العام بنصيب 59 ألف دوالر 

والعام املايض بواقع 52 ألف دوالر.
ونجح�ت اإلمارات مقارن�ة بدول أخرى 
يف العالم يف مواجهة الوباء والتعامل مع 
املوجتني األوىل والثانية بكفاءة. وأيًضا، 
ت�م إعط�اء اللقاح�ات برسع�ة كب�رية 
حيث أصبحت واحدة م�ن الدول الرائدة 
يف العال�م يف ه�ذا األمر،” بحس�ب مدير 
إدارة الرشق األوس�ط وآس�يا الوسطى 
يف صن�دوق النق�د الدويل، جه�اد أزعور 
يف مؤتم�ر ت�م عق�ده يف أبريل/نيس�ان 

املايض.
رصح أزع�ور أن توجه اإلمارات لتطوير 
القطاعات التي تعتمد عىل التكنولوجيا 
من شأنه أن يس�هم عىل املدى املتوسط 
يف تنوي�ع االقتصاد م�ن ناحية وترسيع 

وت�رية االنتع�اش والنم�و تدريجي�اً من 
ناحية أخرى.

وخصص�ت اإلم�ارات 32 ملي�ار درهم 
)8.7 ملي�ار دوالر( أو %2.8 من الناتج 
املح�يل اإلجم�ايل يف ش�كل ح�زم مالية 
ملواجهة كوفيد19-، منذ بداية الجائحة 

وحتى 3 يونيو/حزيران 2021.
م�رص: دخلت م�رص أزم�ة كوفيد19- 
وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل 
اإلصالحات التي نفذتها منذ عام 2016.، 
واس�تطاعت الوص�ول إىل الت�وازن بني 
اإلنفاق املس�تهدف لحماية املرصوفات 
يف القط�اع الصح�ي واالجتماع�ي وبني 
تحقيق االس�تدامة املالية مع إعادة بناء 

االحتياطيات الدولية.

النات�ج  نم�و  يص�ل  أن  املتوق�ع  م�ن 
الس�نة  يف   2.8% إىل  اإلجم�ايل  املح�يل 
يحق�ق  أن  ع�ىل   2020/2021 املالي�ة 
تعافي�ا وينم�و %5.2 يف الس�نة املالية 
2021/2022، ولك�ن ه�ذه التوقع�ات 
يش�وبها ع�دم اليق�ني حي�ث ال ت�زال 
مرص معرضة للصدمات بسبب ارتفاع 
دينه�ا الع�ام واحتياجاته�ا التمويلي�ة 

اإلجمالية.
كان�ت الحكومة املرصية ق�د أعلنت عن 
 100( دوالر  ملي�ار   6.13 تخصي�ص 
مليار جنيه( أو %1.8 من الناتج املحيل 
اإلجمايل للتخفيف من األثار االقتصادية 
الناجمة عن كوفيد19-، كما تمت زيادة 
املعاشات بنس�بة %14، وتم التوسع يف 
برام�ج التحويالت النقدي�ة االجتماعية 
املس�تهدفة، ودش�نت الحكومة مبادرة 
يف  النظامي�ني  غ�ري  العم�ال  لدع�م 
القطاع�ات األكثر ترضراً وتش�مل 1.6 

مليون مستفيد.
يرج�ح صندوق النقد الدويل أن يس�تمر 
ارتفاع نصي�ب الفرد م�ن الناتج املحيل 
اإلجم�ايل يف م�رص إىل 3.83 أل�ف دوالر 
يف الع�ام املايل 2021 ال�ذي انتهي يف 30 
يوني�و /حزيران امل�ايض، وه�ي زيادة 
بنس�بة %6.8 مقاب�ل 3.58 أل�ف دوالر 
العام امل�ايض و3.01 أل�ف دوالر يف عام 
2019، وبسبب ارتفاع عدد سكانها فإن 
مرص تأتي يف املرتبة التاس�عة من حيث 
قيم�ة نصي�ب الفرد م�ن النات�ج عربيا 
بع�د كل من قط�ر واإلم�ارات والكويت 
والبحرين والس�عودية وعم�ان والعراق 

واألردن عىل الرتيب.
اتفق�ت مرص مع صن�دوق النقد الدويل 
ع�ىل تموي�الت إجمالي�ة بنح�و ثمانية 
ملي�ارات دوالر بالتزام�ن م�ع انتش�ار 
كوفيد19- الع�ام املايض، موزعة بواقع 

“أداة  خ�الل  م�ن  دوالر  ملي�ار   2.772
التمويل الرسيع” و5.2 مليار دوالر عرب 

“اتفاق االستعداد االئتماني”.
العراق : يتوقع صن�دوق النقد الدويل أن 
يب�دأ النات�ج املحيل اإلجم�ايل العراقي يف 
التع�ايف بش�كل بطىء خالل ه�ذا العام 
حي�ث س�يجل نم�وا ب�� %1.1 بع�د أن 
انكمش الع�ام املايض ب�%10.9 يف حني 
س�جل نموا ب�%4.5 خ�الل عام 2019 

أي قبل تفي جائحة كوفيد19-.
وأدت تداعي�ات الجائح�ة واالنخف�اض 
الحاد يف عائ�دات النفط إىل تفاقم نقاط 
الضع�ف االقتصادي�ة طويل�ة األم�د إىل 
جانب تقييد ق�درة الحكومة عىل تقديم 
اس�تجابة مالي�ة فعال�ة تج�اه األزمة، 
وم�ن املتوقع أن يس�تمر تراج�ع إنتاج 
النفط يف الع�راق إىل 3.95 مليون برميل 
يومي�ا مقابل 4 ماليني برمي�ل يوميا يف 
الع�ام املايض و4.6 مليون برميل يف عام 

.2019
م�ن املرجح أن يرتف�ع نصيب الفرد من 
الناتج املحيل اإلجمايل يف العراق بنس�بة 
%7 إىل 4.6 أل�ف دوالر هذا العام مقابل 
4.3 ألف دوالر يف عام الجائحة بينما كان 

قد سجل 5.7 ألف دوالر يف عام 2019.
ويأت�ي العراق يف املرتبة الس�ابعة عربيا 
من حي�ث قيمة نصيب الفرد من الناتج 
ه�ذا العام بع�د كل من قط�ر واإلمارات 
والكويت والبحرين والس�عودية وعمان 

عىل الرتيب.
قطر: تراج�ع الناتج املح�يل اإلجمايل يف 
قطر ب�%2.6 خالل العام املايض بسبب 
جائحة كوفي�د19-، ولكن م�ن املرجح 
أن يتع�اىف لينم�و ب��%2.4 ه�ذا العام 
وهو مس�توى أفضل مما كان عليه قبل 
انتش�ار كوفيد19- حني حق�ق نموا ب� 

%0.8 يف 2019.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء: 
ح�ذرت دائرة الصحة العام�ة يف وزارة الصحة 
والبيئة م�ن تأجيل موعد الجرع�ة الثانية من 
اللقاحات املضادة لفريوس كورونا، مؤكدة ان 
الصح�ة العاملية لم تبلغ العراق برضورة تلقي 
الجرع�ة الثالث�ة لتلك اللقاحات. م�ن جهتها، 
دعت مفوضي�ة حقوق االنس�ان إلعالن حالة 
الطوارئ الصحية يف البالد يف ظل االرتفاع الكبري 

باعداد املصابني وضعف الوعي الصحي.   
وق�ال مدي�ر ع�ام الصح�ة العام�ة، ري�اض 
الحلفي، يف حوار صحفي: إنه للحد من انتشار 
الوب�اء وتقليل مع�دالت الوفي�ات، يجب عدم 
تأجي�ل موعد الجرع�ة الثانية م�ن اللقاحات 
املض�ادة لف�ريوس كورونا، وذل�ك للوصول اىل 
املناعة املجتمعي�ة ، محذرا أنه يف حال لم يتلق 
الش�خص الجرع�ات يف وقتها فإن�ه لن يكون 

محصناً من االصابة.
واوض�ح الحلف�ي ان لق�اح فاي�زر وبحس�ب 
تعليمات الرشكة املصنعة، تكون مدة تطعيمه 
م�ن ثالث�ة اىل س�تة اس�ابيع، وان يت�م تلقي 
اللق�اح خ�الل م�دة مح�ددة، م�ن 21 اىل 42 
يوما، وال يمك�ن ضمان فاعلية اللقاح بعدها، 
مش�ريا اىل ان ه�ذه امل�دة تش�مل ايض�ا لقاح 
أسرتازينيكا الذي تم تحديد جرعته الثانية من 
8إىل 12أسبوعا واللقاح الصيني حدد من 3 إىل 

4 أسابيع.

ودعا الحلفي اىل مقاضاة الجهة الصحية التي 
وقعت يف خطأ اعطاء لقاح مغاير بني الجرعة 
االوىل والثانية، مشددا عىل رضورة أن يقدم من 
تصادفه مثل هذه الحالة شكوى ضد املركز او 

املستوصف الذي تلقى منه التطعيم. 
وردا عىل تساؤل بشأن ما يتم تداوله يف مواقع 
التواصل االجتماعي، عن وجود جرعة الثالثة، 
اوضح�ت عضو الفريق الس�اند ربى فالح: أن 
جميع اللقاحات املتوفرة يف العراق، يتم تلقيها 
عىل جرعتني، ويف حال كانت هناك جرعة ثالثة 
البد من ان يصدر بيان من قبل الصحة العاملية 

ليتم تعميمه، مؤكدة ان جميع اللقاحات تعمل 
عىل الس�الالت املتح�ورة وتمنع خط�ر الوفاة 

وشدة االصابة. 
واعرب�ت عن املها زيادة اع�داد املتلقني للقاح 
للوص�ول اىل املناع�ة املجتمعي�ة، مش�رية اىل 
ان ع�دد م�ن تلق�ى اللق�اح م�ن املواطنني قد 
تجاوز املليون، اال اننا لم نصل بعد للمس�توى 

املطلوب.
ويف تلك االثناء، دعت مفوضية حقوق االنسان 
إلعالن حال�ة الطوارئ الصحية يف البالد يف ظل 
االرتفاع الكبري باعداد املصابني وضعف الوعي 

الصحي.   
وق�ال مدي�ر اعالم صح�ة الكرخ زي�اد حازم، 
يف ح�وار صحفي: إن »منافذ التلقيح ش�هدت 
تس�جيل اعىل معدل للتطعي�م خالل يوم واحد 
بواق�ع 41 أل�ف ملق�ح يف عموم الب�الد، بينما 
س�جلت الدائرة اكثر م�ن 44 ألف ملّقح خالل 

عطلة عيد االضحى«.
تش�هد  الك�رخ  »مستش�فيات  ان  واض�اف 
اكتظاظا باع�داد مصابي كورون�ا، مع وجود 
اكث�ر من 500 ش�خص من الحاالت الش�ديدة 
والحرجة، اىل جانب اكثر من 15 ألف اصابة يف 

الحجر املنزيل«. 
ولفت اىل »تس�جيل اكثر م�ن 150 ألف اصابة 
بالس�اللة الثالث�ة الجدي�دة املتح�ورة )دلت�ا( 
خالل اقل م�ن 30 يوما، فضال عن وجود االف 
اخرى من االصابات البس�يطة التي لم تراجع 
املٔوسس�ات الصحية او العيادات الخاصة ولم 

تسجل ضمن املوقف الوبائي اليومي«.
م�ن جهت�ه، دع�ا عض�و مفوضي�ة حق�وق 
ذات  »الجه�ات  الغ�راوي،  فاض�ل  االنس�ان، 
العالق�ة اىل اع�الن حال�ة الط�وارئ الصحي�ة 
والبدء باطالق حملة ش�املة لتلقيح املواطنني 
من خ�الل الفرق الجوال�ة«، مبينا أن »الوضع 
املتفاق�م لالصاب�ات بالجائح�ة ين�ذر بكارثة 
خطرية، نتيجة ع�دم التزام املواطنني بالوقاية 

وضعف الوعي الصحي«. 

بغداد/ الزوراء: 

اطاحت وكالة االستخبارات بشبكتني 

ارهابيت�ني يف كرك�وك واالنب�ار كانتا 

تخطط�ان لتنفيذ  تفج�ريات يف بغداد 

ومحافظات أخرى بما يسمى ) غزوة 

العيد (.

وذك�رت خلية اإلعالم األمن�ي يف بيان 

تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه: انه« 

يف إطار تعق�ب العصاب�ات اإلرهابية 

ومالحق�ة فلوله�ا واذنابه�ا ووف�اًء 

لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت 

يف س�وق الوحي�الت بمدين�ة الص�در 

وش�هداء الع�راق كاف�ة، وبن�اًء عىل 

املتابعة والتعقب االستخباري للمفارز 

األمنية والفني�ة ومقاطعة املعلومات 

وإكمال إجراءات البحث والتحري«.

وكال�ة  ابط�ال  نج�ح  واضاف�ت« 

االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية 

يف وزارة الداخلية باإلطاحة بشبكتني 

كرك�وك  محافظت�ي  يف  إرهابيت�ني 

تفج�ري  ع�ن  مس�ؤولتان  واالنب�ار، 

مدين�ة الص�در ال�ذي حصل ي�وم 1٩ 

تموز الجاري كانتا تخططان الس�ناد 

الوحي�الت  س�وق  تفج�ري  منف�ذي 

اإلرهابي�ة  التفج�ريات  واس�تمرار 

يف بغ�داد وبالتحدي�د منطق�ة الب�اب 

الرشقي«.

وتابع�ت الخلية«كم�ا كان�ت تخطط 

الس�تهداف األبرياء االٓمنني يف مناطق 

أخ�رى م�ن بغ�داد واملحافظ�ات بما 

وافش�ال  العي�د(  بغ�زوة   ( يس�مى 

وتقديمه�م  الدنيئ�ة  مخططاته�م 

للقض�اء لينال�وا جزائهم الع�ادل بما 

اقرتفت�ه ايديهم من ج�رم بحق أبناء 

شعبنا الكريم«.

بغداد/ الزوراء: 
أفصح�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاهة 
االتحادية، امس األحد، عن تفاصيل قرار الحكم 
الصادر بحق ُمِديٍر َعامٍّ يف وزارة الكهرباء، مبينًة 
إدانته بجريمة الرش�وة. م�ن جانب اخر، أعلنت 
هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة، امس األح�د، ضبط 
تالع�ب وتزوي�ر يف فح��ص وتس�لم الحنطة يف 

محافظة دياىل.
وكش�فت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه، عن إقدام املدان، الذي كان يش�غل منصب 
املدير العام للدائرة االقتصاديَّة يف وزارة الكهرباء 
سابقاً عىل أخذ مبلغ )1.350.000.000( مليار 
دين�ار؛ لتمرير عق�ٍد كان ُيف�رَتُض أن ُيربََم بني 
واملع�ادن؛  الصناع�ة  ووزارة  الكهرب�اء  وزارة 
لتجهي�ز مع�داٍت إىل األوىل )وزارة الكهرب�اء(«، 
مش�ريًة إىل ان«تفاصيل قرار الحكم الصادر عن 
محكم�ة جناي�ات مكافحة الفس�اد املركزيَّة يف 
َقْت فيه�ا، بالتعاون مع لجنة  القضيَّ�ة التي َحقَّ
األمر الديوان�ي )2٩( يقيض بحب�س املُدان ُمدَّة 
أربع س�نواٍت وغرامٍة ماليٍَّة؛ اس�تناداً إىل أحكام 

القرار )1٦0 لسنة 1٩83(«.
وكان�ت الهيئ�ة ق�د أجمل�ت تقريره�ا الخاّص 
بلجنة األمر النيابيِّ رقم )٦2( املتعلق بالتحقيق 
يف تعاقدات وزارة الكهرباء، ُمنوّهًة بأنَّ القضايا 
الجزائيَّ�ة الت�ي ُفِتَحْت ش�ملت )2٦54( ُمتَّهماً، 
بينه�م )٧( وزراء و)5( وكالء وزي�ر، و )12٧( 

مديراً عاماً، و )2422( موظفاً.
من جانب اخ�ر، أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، 
ام�س األحد، ضب�ط تالعب وتزوي�ر يف فح�ص 

وتسلم الحنطة يف محافظة دياىل.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: ان »دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة نفذت 

ث�الث عمليَّ�اٍت لضبط حاالت تالع�ٍب وتزويٍر يف 
عمليَّة فحص وتسلم محصول الحنطة للموسم 
الزراع�يِّ 2021 ، يف ع�دٍد م�ن مخ�ازن الرشكة 

ة لتجارة الحبوب يف ُمحافظة دياىل«. العامَّ
واش�ارت الدائ�رة إىل أن م�الكات مكتب تحقيق 
نت  دياىل، الت�ي انتقلت إىل س�ايلو بعقوبة، تمكَّ
م�ن ضب�ط عدٍد م�ن ح�االت التالعب م�ن قبل 
فاحيص املُخترب، وقيامهم بتغيري نتيجة فحص 
قة، ُمبّينًة ضبط  نم�اذج الحنط�ة املحليَّة املُس�وَّ
)125( م�ن نماذج الحنط�ة املحليَّة )درجة أوىل 
وثانية وثالثة( ونماذج مرفوضة، وأخرى ُمعادة 

حسب رغبة الفالح.
وأضاف�ت إنَّ م�الكات املكتب، الت�ي انتقلت إىل 
صومعة خان بني سعد، قامت بضبط البطاقات 
التس�ويقيَّ�ة ورشيط امليزان ومس�تند اإلدخال 
املخزنيِّ التي تش�ري إىل تس�لُّم كميَّ�ة )وهميَّة( 

ة  من الحنطة تبلغ )1٦0( طناً، وتس�جيلها بذمَّ
أمن�اء املخازن، خالفاً للواقع حيث لم ُتس�لَّْم إىل 

الصومعة.
ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، يف صومعة خان بني سعد، 
ًة بقيام مجموعٍة  تمَّ ضب�ط )1٧( ُمعاملًة خاصَّ
في الصومع�ة - باالتفاق مع فالحني  م�ن ُموظَّ
لتنظيم معامالت إدخاٍل ملادَّة الحنطة، وتمَّ إنجاز 
املُعام�الت ورصف ص�كٍّ للحمول�ة املُثبَّتة فيها، 
بالرغ�م م�ن عدم تفري�غ الحمول�ة يف املخازن، 

وعدم تأييد أمني املخزن بالتسلُّم.
وبين�ت الدائ�رة أنَّه ت�مَّ تنظيم مح�ارض ضبٍط 
راٍت  ذة؛ بناًء ع�ىل ُمذكَّ أصوليَّ�ٍة بالعمليَّ�ات املُنفَّ
قضائيَّ�ٍة، وعرضها رفقة املرُبزات الجرميَّة عىل 
ة  الس�ّيد قايض محكمة تحقيق بعقوبة املُختصَّ
بالنظ�ر يف قضاي�ا النزاه�ة؛ التخ�اذ اإلجراءات 

القانونيَّ�ة فيها.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت خلي�ة األزمة النيابية، ام�س األحد، عقد 
اجتم�اع عاج�ل اليوم االثن�ني بس�بب االرتفاع 
الكبري يف ضحايا فريوس كورونا. بينما أكدت ان 
إعادة حظر التجوال سيحدد بعد اجتماع الخلية 

ليوم غدا االثنني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لرئيس الخلية حس�ن 
الكعبي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه 
»بس�بب اإلرتفاع غري املسبوق يف عدد االصابات 
والوفيات بفريوس كورونا يف البالد ، تعقد خلية 
االزم�ة النيابية برئاس�ة حس�ن كري�م الكعبي 
النائ�ب األول لرئي�س مجل�س الن�واب ، وكامل 
اعضاءها اليوم اإلثنني يف مبنى املجلس - القاعة 
الدس�تورية ، وبحض�ور عدد من املس�ؤولني يف 
وزارة الصح�ة للوق�وف ع�ىل تداعي�ات مؤرش 
ارتفاع نس�بة االصاب�ات والوفيات به�ذا الوباء 
و  الف�وري  الدع�م  تقدي�م  ورضورة   ، اللع�ني 
املس�اعدة الالزم�ة واملمكن�ة البط�ال الجي�ش 
االبيض يف جمي�ع مؤسس�اتنا الصحية ، فضال 
ع�ن توعي�ة املواطن�ني يف االلتزام باالرش�ادات 
الوقائية و االرساع يف التوجه اىل مراكز اللقاحات 

لضمان عدم االصابة بالفريوس .
من جهته، أكد عضو خلية األزمة النيابية، جواد 
املوس�وي، امس األحد، ان إع�ادة حظر التجوال 

سيحدد بعد اجتماع الخلية ليوم غدا االثنني.
 « ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  املوس�وي،  وق�ال 
خلية األزمة النيابية تعي�د تفعيل عملها وتقرر 

االجتم�اع الي�وم بكام�ل اعضائه�ا«، مبين�ا ان 
»االجتماع سيدرس مس�تجدات املوقف الوبائي 

وتحديد االجراءات الالزمة«. 
وأش�ار عضو خلية األزمة النيابي�ة اىل ان »قرار 
إعادة فرض حظر التجوال س�يحدد بعد اجتماع 

اليوم«.

مفوضية حقوق اإلنسان تدعو إلعالن حالة الطوارئ الصحية

الصحة حتذر من تأجيل اجلرعة الثانية.. وتؤكد: يقلل فاعلية لقاح كورونا

اإلطاحة بشبكتني إرهابيتني كانتا ختططان لتنفيذ تفجريات يف البلد

النزاهة تكشف تفاصيل قرار احلكم الصادر حبق مدير عام
 يف وزارة الكهرباء 

ضـبطت تالعـباً وتـزويـراً يف فحـص وتسلم احلنطة يف دياىل

اليوم.. األزمة النيابية جتتمع للوقوف على تداعيات ارتفاع 
إصابات »كورونا«

أكدت أن إعادة حظر التجوال سيحدد بعد االجتماع 

بغداد/ الزوراء: 

أعلن�ت مديرية الرشط�ة املجتمعية يف دائرة العالقات واإلع�الم بمحافظة كربالء 

املقدس�ة، امس االحد، انقاذ فتاة من ابتزاز ش�خص من العاصمة بغداد، استوىل 

ع�ىل أكثر م�ن 8 آالف دوالر منها عن طري�ق ابتزازها بن�رش صورها عرب مواقع 

التواصل االجتماعي.

وذك�رت املديرية يف بي�ان ورد ل� »للزوراء«: أن »مفارزه�ا تمكنت من انقاذ فتاة 

من ابتزاز ش�خص من العاصمة بغداد، اس�تطاع ان يغريها بالقدوم اىل العاصمة 

بحجة الزواج بعد أن اس�توىل عىل أكثر من 8 آالف دوالر منها عن طريق ابتزازها 

بنرش صورها عرب مواقع التواصل االجتماعي«.

وأضاف البي�ان أن »الرشطة املجتمعية تمكنت من الوص�ول إىل املبتز ومواجهته 

بأدلته اإلدانة، واتخذت بحقه االج�راءات الالزمة، وقامت بحذف محتوى االبتزاز 

وتأمني حساب الفتاة وارجاع جميع األموال التي أخذها منها اليها«.

بغداد/ الزوراء: 
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، ام�س األح�د، 
تمدي�د ف�رتة التقدي�م ع�ىل م�دارس 

املوهوبني.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: ان�ه »تق�رر تمديد فرتة 

التقدي�م ع�ىل م�دارس املوهوبني ملدة 
أس�بوع واح�د ، ع�ىل ان يس�تمر ذلك 

لغاية األول من شهر آب املقبل«. 
وبين�ت ان »ه�ذا اإلجراء ج�اء نتيجة 
لتعطيل الدوام الرسمي خالل ايام عيد 

األضحى املبارك«. 

بغداد/ الزوراء: 
تمكن منفذ ميناء أم قرص الشمايل، 
ام�س االح�د، بالتعاون م�ع جهاز 
املخابرات الوطني من ضبط حاوية 
تحتوي ع�ىل مادة املعس�ل منتهي 

الصالحية.
وت�م تنظي�م محرض ضب�ط أصويل 
التخ�اذ  القض�اء  اىل  واحالته�ا 
بح�ق  القانوني�ة  اإلج�راءات 

املخالفني.

بغداد/ الزوراء: 
اص�درت محافظة بغداد، امس االحد، توضيًحا بش�ان تأهي�ل وصيانة وتطوير الطريق 

الحويل للمحمودية.
واك�دت املحافظ�ة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان »مس�ؤولية صيانة وتأهيل 
الطري�ق يق�ع ع�ىل عات�ق وزارة اإلعمار واالس�كان ولي�س محافظة بغ�داد كما روج 

البعض«.
واش�ارت املحافظة اىل ان » املحافظ محمد جابر العطا، سبق له وألكثر من مرة خاطب 
الجهات املعنية وبكتب رس�مية برضورة االرساع بصيانة طريق حويل املحمودية لكونه 

اليدخل ضمن صالحيات ومسؤوليات املحافظة«.

اجملتمعية تعيد حنو 8 آالف دوالر 
لفتاة تعرضت لالبتزاز

الرتبية متدد فرتة التقديم على 
مدارس املوهوبني 

ضبط مواد منتهية الصالحية يف أم 
قصر الشمالي

حمافظة بغداد توضح بشأن تأهيل 
الطريق احلولي للمحمودية 

بغداد/ الزوراء: 

اعلن�ت قي�ادة رشط�ة كركوك، ام�س األحد، 

القبض ع�ىل 4 مطلوبني بينه�م اثنني بتهمة 

االرهاب.

وذك�رت قيادة رشطة املحافظة يف بيان تلقت 

»الزوراء« نس�خة منه: ان »شعبة السيطرات 

تمكنت من إلق�اء القبض عىل )4( مطلوبني، 

بينهما اثنان وفق املادة 4 ارهاب«.

واوضح�ت ان »عملي�ة الق�اء القب�ض تمت 

ع�رب  للمدين�ة  الدخ�ول  محاولته�م  أثن�اء 

الس�يطرات، ليتم اتخاذ اإلج�راءات القانونية 

بحقهم وتس�ليمهم اىل الجهات املختصة وفق 

القانون«. 

بغداد/ الزوراء: 

أعلنت قي�ادة عمليات بغداد، ام�س االحد، عن 

إِلَْق�اء الَقْب�ِض َع�ىَل )٦( ُمتََّهم�ني ِباإْلِْرَه�اب، 

َوآَخِري�ن وفق مواد قانونية مختلفة ومصادرة 

أسلحة غري مرخصة.

 وقال�ت القي�ادة يف بي�ان: إن »مف�ارز مديرية 

م�ع  وبالتع�اون  بغ�داد  وام�ن  اس�تخبارات 

القطع�ات املاس�كة تمكنت من الق�اء القبض 

ع�ىل )3( متهم�ني وف�ق امل�ادة 1/4 إره�اب، 

فيما تمكنت مف�ارز دائرة امن بغداد من القاء 

القب�ض ع�ىل متهمني اثن�ني وفق امل�ادة 1/4 

إرهاب يف جانبي الكرخ والرصافة، ويف السياق 

ذاته تمكنت قوة من مديرية شؤون السيطرات 

والطرق الخارجية يف قيادة رشطة بغداد وخالل 

واجب التدقيق عىل الهوية الشخصية من إلقاء 

القبض ع�ىل متهم وفق املادة )1/4( إرهاب يف 

)سيطرة النرص والسالم(«. 

وأش�ارت إىل أن »قوة من الفرقة الثانية رشطة 

اتحادي�ة تمكنت من اعتقال ثالثة من املتهمني 

بعد قيامهم بإصابة أحد املواطنني بطلق ناري 

يف القدم اليرسى ومصادرة بندقية كالشنكوف 

ومسدس�ني اثن�ني كان�ا بحوزته�م، يف جان�ب 

الكرخ«.

 وبحس�ب البيان، فقد تمكنت املفارز املشرتكة 

يف قي�ادة عملي�ات بغ�داد املنت�رشة يف جانب�ي 

الكرخ والرصافة من اعتقال )٦( متهمني وفق 

مواد قانونية مختلفة، ومتعاطو مواد مخدرة، 

ضبط بح�وزة البعض منهم ع�ىل )1٩( غراما 

م�ن م�ادة الكريس�تال املخ�درة، و)3( أجهزة 

لتعاطي املخدرات. باإلضافة اىل مصادرة )12( 

مسدساً، وبندقية واحدة و)518( اطالقة عتاد 

مختلف�ة، و)1٦( مخزن عتاد. وأكدت القيادة، 

»تم تس�ليم جمي�ع امللقى القب�ض عليهم مع 

امل�واد املضبوط�ة إىل الجهات املختص�ة لينالوا 

جزائهم العادل وفق القانون«.

بغداد/ الزوراء: 

العام�ة ملكافح�ة  املديري�ة  اعلن�ت 

املخدرات واملؤث�رات العقلية التابعة 

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  لوكال�ة 

الرشط�ة، امس االح�د، القبض عىل 

24 متهم�ا بمناط�ق مختلف�ة م�ن 

البالد.

وذكر بيان لقس�م العالق�ات العامة 

واالعالم يف املديرية، تلقت »الزوراء« 

نس�خة من�ه: ان »قس�م مكافح�ة 

القب�ض  الق�ى  الب�رصة  مخ�درات 

ع�ىل 5 متهمني، يف حني القى قس�م 

مكافحة مخ�درات بابل القبض عىل 

11 متهماً، فيما القى قسم مكافحة 

مخدرات كربالء القبض عىل متهمني 

اثنني، والقى قسم مكافحة مخدرات 

الديواني�ة القبض عىل 4 متهمني، يف 

ح�ني القى كل من قس�مي مكافحة 

مخ�درات الرصافة وذي قار القبض 

عىل متهم واحد لكل منهما«.

واضاف القسم ان »املتهمني ضبطوا 

بالج�رم املش�هود وبحوزته�م مادة 

الكريس�تال املخدرة وحبوب مخدرة 

إضاف�ة إىل أدوات التعاطي وس�الح 

نوع مسدس«.

وب�ني انه »تم�ت إحال�ة املتهمني إىل 

القض�اء وفق أحكام املواد القانونية 

)28/ 32( مخدرات«.

واشار إىل أن »هذه الواجبات جاءت 

بناًء ع�ن املعلوم�ات االس�تخبارية 

الت�ي حصلت عليها مف�ارز املديرية 

املنترشة يف بغداد واملحافظات، وكان 

للتعاون املستمر واملثمر مع املواطنني 

الذين يقوم�ون باإلدالء بمعلوماتهم 

ع�رب الخط الس�اخن)1٧8( املجاني 

الدور املهم«. 

القبض على مطلوبني 
 بينهم بتهم اإلرهاب 

يف كركوك

عمليات بغداد تطيح مبتهمني وتصادر أسلحة غري مرخصة

اعتقال 24 متهما حبيازة وترويج املخدرات يف 6 حمافظات  
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

إعالن
قامت املدعية )فضيله عبد الصاحب ياس�ني( الدعوى الرشعية املرقمة اعاله ضد املدعى عليه مدير رعاية 
القارصي�ن اضافة اىل وظيفته  يطلب فيها الحكم بتثبيت وفاة املفقود )ش�هاب حميد عبد الله( الذي فقد 
بتاري�خ 2003/10/21 واس�تناداً ألحكام امل�واد ٩4/8٧/8٦ من قانون رعاية القارصين رقم ٧8 لس�نة 
1٩80 ق�رر النرش بصحيفتني بنية التحقق من حياة املفقود )ش�هاب حمي�د عبد الله( من عدمه ويف حال 
كون�ه حياً ينبغ�ي عليه مراجعة محكمتنا لس�ماع دفاعه خالل مدة التأجيل وبعكس�ه تميض املحكمة يف 

السري بالدعوى واصدار القرار وفق القانون وعينت املحكمة 2021/8/4 موعداً للمرافعة. 
                                                    القايض
                 عباس معني كاظم

     



بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة النق�ل، ام�س االح�د، 
بحثها مع مستشار الرشكة االيطالية 
املكلفة بتصاميم س�د شط العرب يف 

البرصة.
وقال مدير عام الرشكة العامة ملوانئ 
الع�راق فرحان الفرط�ويس: أنه “تم 

اللقاء باملستش�ار اإليطايل اليسندروا 
ڤ�ررايل، لبحث آلية وض�ع التصاميم 

الخاصة إلنشاء السد”.
واضاف الفرطويس أن “العرض الذي 
قدمه املستش�ار االيط�ايل بحاجة اىل 
اجابات ع�ن بعض األس�ئلة املتعلقة 
بمكان الس�د واألثر البيئي إلنشائه”، 

مبينا أن “كل ما يتعلق بالس�د سيتم 
مناقشته مع الدوائر املعنية بإنشائه 
للوصول اىل أفضل الحلول وفق افضل 

تصميم”.
وأض�اف مدير عام رشك�ة املوانئ أن 
“العمل مع الرشكة اإليطالية سيكون 
وف�ق األط�ر العلمية املعم�ول بها يف 
س�دود العال�م، التي س�تؤدي نتائج 
ايجابي�ة  للوص�ول اىل القض�اء عىل 
مشكلة امللوحة وش�ح املياه، وصوال 
لعذوبة املياه لخدمة االنس�ان واحياء 
االرايض الزراعية والثروة الحيوانية”.

م�ن جانبه، ق�ال املستش�ار اإليطايل 
السندروا ڤررايل: أن “الدراسة املتعلقة 
بالس�د تحتاج بع�ض الوقت للوقوف 
عىل االثر البيئي الذي سيس�ببه السد 
واملعالج�ات التي س�توضع لتاليف اي 
آثار س�لبية”.ولفت اىل أن “دراس�ات 
الرتب�ة موجودة ل�دى رشكته غر أن 
املوضوع االعم اآلن هو معرفة املكان 

األفضل لبناء السد”. 

بغداد/ الزوراء:
أظهرت ادارة الجمارك الصينية عن تراجع صادرات 
الع�راق النفطية اىل الصني بنس�بة بلغ�ت أكثر من 
%40 خ�الل ع�ام كامل. م�ن جانب اخ�ر، عاودْت 
رشك�ة الحف�ر العراقي�ة عملياته�ا يف حف�ر الب�ر 
الحادية عرشة يف حقل الغراف النفطي شمال رشق 
محافظ�ة ذي قار بعد توق�ف لعمليات الرشكة ملدة 

16 شهراً املاضية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقالت ادارة الجم�ارك الصينية يف احصائية اطلعت 
عليها “ال�زوراء”: ان “العراق ص�در خالل حزيران 
امل�ايض 3.550 مليون طن مرتي م�ن النفط الخام 
بم�ا يع�ادل 24.850 مليون برميل ش�هريا ويعادل 
828.333 الف برميل يوميا بانخفاض بلغ 40.9% 
عن شهر حزيران من العام السابق 2020 الذي بلغ 
6.01 مليون طن مرتي وبما يعادل 42.070 مليون 
برمي�ل ش�هريا أو م�ا يع�ادل 1.262.100 ملي�ون 

برميل يوميا”.
وأضافت الجمارك الصينية أن “الصادرات النفطية 
يف ش�هر حزي�ران تراجعت أيضا عن ش�هر أيار من 
العام الحايل 2021 بنس�بة %20.8 حيث بلغت هذه 
الصادرات يف ش�هر اي�ار 4.490 ملي�ون طن مرتي 
او ما يعادل 31.430 مليون برميل ش�هريا ويعادل 

942.900 الف برميل يوميا.
واش�ارت اىل ان “مركز الع�راق يف صادراته النفطية 
اىل الصني تراجع اىل املركز الخامس يف شهر حزيران 

من عام 2021 بعد كل من السعودية وروسيا وعمان 
وانغوال بع�د أن كان يف املركز الثالث يف أيار من عام 
2021 بع�د كل م�ن الس�عودية وروس�يا وباملرك�ز 

الثالث ايضا يف شهر حزيران من عام 2020”.
م�ن جان�ب اخر، ع�اودْت رشك�ة الحف�ر العراقية 
عملياته�ا يف حف�ر الب�ر الحادي�ة ع�رشة يف حقل 
الغ�راف النفط�ي ش�مال رشق محافظ�ة ذي ق�ار 

بع�د توقف لعمليات الرشكة ملدة 16 ش�هراً املاضية 
بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وذك�ر املدي�ر العام باس�م عب�د الكري�م، يف حديث 
صحف�ي: ان “الرشك�ة ع�اودت أنش�طتها يف حقل 
الغ�راف بدعم من وزير النفط إحس�ان عبد الجبار 
ال�ذي وّج�ه بتوف�ر جمي�ع املس�تلزمات الفني�ة 
والصحية بعد توقفها يف العقود املربمة مع رشكات 

تراخيص الخدمة والجهد املبارش”.
وب�ني أن “الرشك�ة ف�ازت بالعقد امل�ربم مع رشكة 
)برتوناس( املاليزية املش�غل الرئيس لحقل الغراف 
ع�ام 2019 يف حفر 28 براً نفطي�ة اتجاهياً والتي 
تتطلب اس�تخدام جه�از الحف�ر IDC 58 بعمليات 
حفر البر النفطية االتجاهي D 108 P بعمق 2650 

مرتاً وبزاوية 33 درجة”.
وأوض�ح أن “جه�از الحف�ر IDC - 58 ذا الق�درة 
الحصاني�ة HP 2000 يعد من أح�دث األجهزة لدى 
الرشك�ة ويمكن�ه الوصول اىل أعماق تتجاوز س�تة 

آالف مرت”.
ولفت مدير عام “الحف�ر العراقية” إىل أن “الرشكة 
ستبارش الحقاً عملياتها يف تنفيذ عقود حفر أخرى 
بعد استكمال االحتياجات املطلوبة من تأهيل أبراج 
الحفر واالستصالح وعقود رشاكة وتجهيزات مواد 
الخدمة اللوجس�تية، وكذلك املواد الطبية والوقائية 
التي تش�دد عليه�ا اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة )ملكافح�ة جائح�ة ف�روس کورونا(، يف 

جملة من القرارات الوقائية الجديدة”.
يذك�ر أن رشك�ة الحف�ر العراقي�ة تابع�ة إىل وزارة 
النف�ط وتأسس�ت ع�ام 1990، وكان الغ�رض من 
تأسيسها هو تركيز عمليات الحفر واالستصالح يف 
رشك�ة عراقية واحدة، بع�د أن كانت هذه العمليات 
تت�م من قبل رشكات االس�تخراج األخ�رى، وتمتلك 

الرشكة 43 جهاز حفر واستصالح.

تراجع صادرات العراق النفطية إىل الصني بنسبة 40 % خالل عام كامل
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احلفر العراقية تعاود عملياتها يف حقل الغراف النفطي

بغداد/ الزوراء:
حل العراق يف املركز 38 عامليا من حيث متوسط عمليات 
البحث الشهرية عرب اإلنرتنت عن سعر الذهب لكل 1000 
مس�تخدم نش�ط لإلنرتنت، بواق�ع 0.38 عملي�ة بحث، 

بحسب دراسة جديدة.
وقال موق�ع PhysicalGold.com املتخصص يف س�بائك 
الذه�ب يف اململكة املتحدة، الذي نرش الدراس�ة، يف جدول 
يض�م 48 دول�ة يف تقري�ر اطلعت علي�ه “ال�زوراء”: إن 
“األف�راد يف الع�راق يجرون أكثر م�ن 1520 عملية بحث 
ش�هريا عرب اإلنرتن�ت عن أس�عار الذه�ب، بواقع 0.38 

عملية لكل 1000 مستخدم نشط لإلنرتنت”.
وأضاف أن “اإلمارات العربية املتحدة احتلت املرتبة األوىل 
عامليا التي تتبع أسعار الذهب، حيث بلغ متوسط عمليات 
البحث الش�هرية 521000 عملية بحث عرب اإلنرتنت، أو 
58.45 عملي�ة بحث عرب اإلنرتنت عن س�عر الذهب لكل 
1000 مستخدم نشط لإلنرتنت، سواء كانوا يتطلعون إىل 
االستثمار يف سبائك الذهب الخالص، أو االهتمام بالقيمة 
الحالية للمعدن”.وأشار إىل ان “سنغافورة، التي أطلقت 

عىل نفس�ها اس�م “جاردن س�يتي” ، يف املرتب�ة الثانية، 
حي�ث بحث الس�نغافوريون عن س�عر الذهب 184500 
مرة يف الشهر يف املتوس�ط، وهو ما يعادل 38.27 عملية 

بحث لكل 1000 مستخدم نشط لإلنرتنت”.
ووفقا للتقرير فإن “املرك�ز الثالث كان من نصيب قطر 
حي�ث يج�ري الس�كان 76800 عملي�ة بحث ش�هرًيا يف 
املتوس�ط، وهو ما يعادل 30.33 عملية بحث لكل 1000 

مستخدم نشط لإلنرتنت.
ولف�ت التقرير اىل ان “اس�رتاليا جاءت رابع�ا ب� 16.48 
عملية بحث لكل 1000 مس�تخدم نشط لالنرتنيت، فيما 
جاءت الكويت خامس�ا ب� 15.74 لكل 1000 مس�تخدم 
نش�ط لألنرتن�ت، و تذيلت فرنس�ا القائم�ة باملرتبة 48 

بواقع 0.07 لكل 1000 مستخدم نشط لالنرتنيت”.
 Ahrefs واس�تخدم املوق�ع أداة التحليالت ع�رب اإلنرتنت
لتقيي�م البلدان التي يوجد فيها أكرب عدد من األش�خاص 
الذي�ن يتتبعون أس�عار الذه�ب، فيما تم ترتي�ب البلدان 
م�ن األعىل إىل األدن�ى بناًء عىل متوس�ط عمليات البحث 

الشهرية عرب اإلنرتنت.

العراقيون يف املركز الـ38 عاملياً حبثاً عن أسعار الذهب عرب االنرتنت

مظهر حممد: الشراكة االسرتاتيجية مع 
أمريكا تقوي التنمية يف العراق واملنطقة

مزاد العملة يبيع أكثر من 229 
مليون دوالر

اخنفاض أسعار الدوالر يف بغداد 
واإلقليم

الرافدين يدعو املتلكئني 
لتسديد ما بذمتهم من أموال

توقيع مذكرة تفاهم بني كردستان 
وهولندا لتطوير القطاع الزراعي

بغداد / نينا:
  اكد مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون املالية، مظهر محمد صالح: ان العراق 
يتطل�ع  اىل بن�اء رشاك�ة اس�رتاتيجية اقتصادي�ة طويلة االجل م�ع الواليات 
املتحدة من اجل تقوية  فرص التنمية والتعاون االقتصادي يف العراق واملنطقة 

املحيطة به.
وق�ال للوكالة الوطنية العراقي�ة لالنباء /نينا/: ان هذه الرشاكة تبعد ش�بح 
الح�روب واالره�اب بعد رصاع�ات طويل�ة قوضت ف�رص التنمي�ة والتقدم 

االقتصادي لشعوب املنطقة .
واضاف صالح: انه وعىل مدار العقود العديدة املاضية  ظل الس�كان يتزايدون 
عدديا بفرص متناقصة من التنمية واالستثمار والرفاهية يف حني ظلت اآلمال 

يف مستقبل افضل ضعيفة جراء استمرار الحروب  والرصاعات الطويلة .
وتاب�ع: يتطلع العراق م�ن خالل تعميق الصداقة والتعاون االس�رتاتيجي مع 
ال�دول الكربى كالواليات املتح�دة اىل ان تؤدي هذه العالق�ات املتينة اىل احالل 
االقتصاد السيايس للسالم من خالل الرشكات االمريكية الكربى يف التكنولوجيا 
واالعم�ار والتح�ول اىل بن�اء الرفاهي�ة ونبذ الرصاع�ات وتحقيق االس�تقرار 
، خصوص�ا بع�د ما اظهره التعاون ال�دويل الرائ�ع ودوره يف تقويض االرهاب 

الداعيش وازالة تلك القوى العمياء من خرائط املنطقة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي، امس األحد، لتصل إىل أكث�ر من 229 مليون 

دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
ام�س، ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة %9.05 لتص�ل إىل 229 مليوناً، و195 الفا 
و972 دوالرا أمريكيا، غطاها بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالٍر 
واح�د، مقارنة بيوم الخميس قبل عطلة العيد، الت�ي بلغت املبيعات فيه 210 

مليونا و113 الفا، و114 دوالرا أمريكيا.
وذهبت املش�رتيات البالغة 180 مليوناً و741 الفا و57 دوالرا لتعزيز االٔرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 48 

مليوناً و640 دوالرا بشكل نقدي.
وأشار املصدر اىٕل أن 36 مرصفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و21 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 15 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كردستان.
وق�ال مصدر إن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، صباح 

اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن اس�عار البي�ع وال�رشاء انخفض�ت يف مح�ال الصرفة 
باالٔس�واق املحلية يف بغداد حيث بلغ س�عر البيع 148500 دينار عراقي، بينما 

بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر انخفاضا 
حيث بلغ س�عر البيع 148300 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 

148000 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
دعا مرصف الرافدين، امس األحد، املواطنني لتس�ديد ما بذمتهم من أقس�اط 

شهرية متأخرة بهدف تعميم الفائدة عىل رشائح أخرى.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بي�ان ورد “لل�زوراء”: ان هن�اك بعض 
املواطنني متلكؤن يف تس�ديد ما بذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية املرتتبة 

عىل القروض والتسهيالت املرصفية األخرى.
وأك�د ان املرصف س�يتخذ االج�راءات القانوني�ة وتفعيل قانون اس�تحصال 
أم�وال الدولة اضاف�ة اىل الغرام�ات التاخرية املفروضة ع�ىل املتلكئني ملفتا 
اىل ان االمتن�اع عن تس�ديد م�ا بذمتهم يرض املواطنني ويراك�م عليهم الديون 
ويعرضهم اىل تبعات قانونية وخيمة ومن واجب النصيحة اإلرساع يف التسديد 
حفاظ�ا عىل املال العام اضاف�ة اىل منح الفرصة لبقي�ة املواطنني لالفادة من 

الخدمات التي يقدمها املرصف من عوائد األقساط واألموال املتلكئ.
وذك�ر البيان أن املرصف مس�تمر يف تقديم أنواع الخدمات والتس�هيالت منها 
للراغب�ني بالحصول عىل ش�قق مجمع بس�ماية الس�كني، اضافة اىل قروض 
املش�اريع الصغرة وق�روض البناء والرتمي�م وقروض الس�يارات اضافة اىل 

القروض االستثمارية وغرها من الخدمات.

بغداد/ الزوراء:
وقع�ت حكومة اقليم كردس�تان والحكوم�ة الهولندية، ام�س االحد، مذكرة 

تعاون مشرتك لتطوير القطاع الزراعي.
وقال�ت وزي�رة الزراع�ة يف حكوم�ة االقلي�م بيك�رد طالباني، خ�الل مؤتمر 
صحفي مش�رتك مع القنص�ل الهولندي العام يف االقلي�م : ان هذه املذكرة من 
اه�م املذكرات لتطوير القطاع الزراعي يف االقلي�م بالتعاون بني وزارة الزراعة 

والقنصلية الهولندية العامة يف باالقليم.
واضاف�ت طالباني، بحس�ب موق�ع االتحاد الوطني الكردس�تاني:” ش�كلنا 
لجنة تنس�يق مش�رتكة لبحث س�بل التعاون ب�ني الجانبني وت�م االتفاق عىل 
بعض املحاور، مهمة هذه اللجنة س�تكون تطوير الصناعة الزراعية وحماية 
االم�ن الغذائ�ي يف اقليم كردس�تان وتوفر ف�رص العمل وتس�ويق محاصيل 

الفالحني”.
واوضحت “ان هذه املذكرة توفر فرصة االس�تفادة م�ن التجربة الهولندية يف 
مجال تطوير الزراعة، ونحن نش�كر الحكومة الهولندية عىل دعمها املس�تمر 
القليم كردستان”.واشارت اىل وجود فريق هولندي يف اقليم كردستان ستكون 
له زي�ارات متع�ددة اىل املناطق واملش�اريع الزراعية وس�يطرح ه�ذا الفريق 

مالحظاته حول تطوير القطاع الزراعي يف االقليم “.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
غ�از  دان�ة  رشك�ة  أعلن�ت 
املدرج�ة يف س�وق أبوظب�ي 
ل�ألوراق املالي�ة، عن صدور 
قرار لصالحه�ا من محكمة 
لندن للتحكيم الدويل يف إطار 
دعوى التحكيم التي رفعتها 
مجموع�ة IBR الوس�طاني 
اتفاقية  للبرتول بخص�وص 
والت�ي  وال�رشاء،  البي�ع 
دانة  بموجبها كانت ستبيع 
غاز أصولها للنفط والغاز يف 

مرص.
وقال�ت الرشك�ة يف بيان لها 
: انه “ج�اء يف قرار املحكمة 
 IBR رفض دعوى مجموعة
الوسطاني للبرتول بمجملها، 
يف ح�ني ق�رر مجل�س إدارة 
“دانة غ�از” إنه�اء اتفاقية 
البي�ع ومواصل�ة االحتفاظ 
بأص�ول الرشك�ة يف م�رص 

وتشغيلها”.
املحكم�ة  ق�رار  يف  وج�اء 
مجموع�ة  دع�وى  رف�ض 

للب�رتول  الوس�طاني   IBR
بمجملها ، وحكمت املحكمة 
لصالح رشك�ة دانة الغاز يف 
قرارها الصادر والذي خلص 
إىل تأكي�د أحقيته�ا يف كافة 
النقاط الرئيس�ية بالدعوى، 
بم�ا يف ذل�ك قيامه�ا بإلغاء 

اتفاقية البيع والرشاء.
وكان�ت دانة غاز ق�د أعلنت 
أبري�ل   22 بتاري�خ  س�ابقاً 
2021 ع�ن عدوله�ا عن بيع 

أصوله�ا الربي�ة يف مرص إىل 
مجموع�ة IBR الوس�طاني 
للب�رتول، بعدم�ا تع�ذر عىل 
الطرف�ني اس�تيفاء عدد من 
ال�رشوط املس�بقة التفاقية 
البي�ع بم�ا ي�ريض الطرفني 
قبل حلول التاري�خ النهائي 
البيع، والذي  إلتمام اتفاقية 
توافق يوم األربعاء 14 أبريل 
2021. وبن�اًء عىل ذلك، قرر 
مجل�س إدارة الرشكة إنهاء 

ومواصل�ة  البي�ع  اتفاقي�ة 
االحتفاظ بأصول الرشكة يف 
مرص وتشغيلها، وقد قدمت 
IBR الوسطاني للبرتول طلباً 
للتحكيم تطع�ن بموجبه يف 
ح�ق رشكة دان�ة غاز مرص 

بإلغاء اتفاقية البيع.
هيئ�ة  ق�رار  وبموج�ب 
دان�ة  س�تواصل  التحكي�م، 
غاز إدارة وتش�غيل أصولها 
يف قط�اع النف�ط والغاز بما 
يحقق مصلحة مس�اهميها 

والشعب املرصي.
وتمتل�ك دانة غ�از أصوالً يف 
مج�االت التنقيب ع�ن الغاز 
وإنتاج�ه يف دول�ة اإلمارات 
العربي�ة املتحدة وجمهورية 
وإقلي�م  العربي�ة  م�رص 
كوردس�تان الع�راق بمعدل 
66,200 برميل نفط  إنت�اج 
مكافئ يومي�اً واحتياطيات 
ومحتمل�ة  مؤك�دة  غ�از 
تتج�اوز ملي�ار برميل نفط 

مكافئ يف عام 2019.

دانة غاز اإلماراتية تفوز بقرار حمكمة لندن 
بالدعوى IBR الوسطاني للبرتول

شركة ايطالية تقدم عرضا لتصميم
 سد شط العرب

“حّنالو” دياىل يرحتلون حنو كردستان 
ونينوى بسبب احلر

العراق خيصص أكثر من ملياري 
دينار ملكافحة وباء إنفلونزا الطيور

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الجمعية النموذجية للنحالني العراقيني، امس االحد، ارتحال أكثر من 100 
نحال اغلبهم من دياىل وبعض املحافظات اىل كوردس�تان ونينوى هربا من موسم 

الحر الشديد “القيظ” لحني حلول فصل الخريف.
وق�ال رئيس الجمعية علوان املياح�ي يف ترصيح صحفي: إن “االرتحال هو اجراء 
س�نوي معتمد لدى النحالني يف دياىل ومحافظات عدة بسبب موجات الحر الالهبة 

التي تؤثر عىل ديمومة وتكاثر النحل”.
واض�اف ان “اله�دف من االرتحال ه�و زيادة تكاث�ر النحل والبح�ث عن مناطق 
األزه�ار وحماية النحل من حرشة “الزنب�ور االحمر” وطائر )ابو الخضر( اللذان 

يعدان اخطر آفة تواجه النحل وتقتله خالل الصيف الحار”.
واش�ار املياحي اىل ان “االرتحال لهذا العام ش�مل نحالني من دياىل وكربالء وبغداد 
اىل ناحي�ة ربيعة يف نين�وى وقضاء رانيا يف الس�ليمانية”، موضح�ا أن “االرتحال 

يستمر لغاية نهاية أيلول سنويا مع بداية موسم الخريف”.
ويف دي�اىل نحو 3000 نحال؛ 500 منهم مس�جلني رس�ميا يف الجمعية النموذجية 

للنحالني العراقيني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 خصص�ت وزارة املالي�ة، مبلغ�ا مالي�ا مقداره ملياري�ن و117 ملي�ون دينار، إىل 
وزارة الزراع�ة / دائرة البيطرة وبصورة طارئة لتوفر االحتياجات واملس�تلزمات 
واللقاح�ات الخاصة بم�رض إنفلونزا الطيور )H5N8(، الحت�واء املرض وحماية 

مشاريع الدواجن يف البالد.
وج�اء الق�رار، لغرض حماية املنتج املحيل والس�يما مش�اريع الدواج�ن، وتعزيز 
إجراءات األمن الحي�وي وتوفر العالجات البيطرية واملس�تلزمات الوقائية، وفقا 
مل�ا أعلنته وزارة الزراع�ة يف بيان اليوم األحد.يذكر أن إنفلون�زا الطيور هو مرض 
يسببه نوع من أنواع فروسات األنفلونزا تطور وتكيف يف أجسام الطيور، والنوع 

األخطر من هذا الفروس هو أنفلونزا الطيور الشديدة



بغداد/ الزوراء
القدم  لكرة  االوملبي  منتخبنا  مدرب  بغداد،  العاصمة  إىل  األحد،  امس  صباح  وصَل، 
التشيكي )مريوسالف سوكوب( ومالكه التدريبي املساعد، وذلك لبدء مهمته التدريبية 
مع أوملبينا تحضرياً لالستحقاقات املقبلة. وسيدخُل منتخبنا االوملبي معسكراً داخلياً 
العبي  من  العديد  تضم  أولية  بقائمة  الثالثاء،  غٍد  يوم  املقدسة  كربالء  محافظة  يف 
مريوسالف  التشيكي  من  االوملبي  ملنتخبنا  التدريبي  املالك  ويتألف  املمتاز.  الدوري 
)مدرب  ريبا  جريي  والتشيكي  مساعداً(،  )مدرباً  توبياس  وكامل  مدرباً،  سوكوب 

لياقة بدنية(، والسلوفاكي أندريج كوستوالنسكي )مدرب حراس مرمى(.

بغداد/ متابعة الزوراء 
القدم،  بكرة  السوري  املنتخب  مدرب  أكد 
من  النهائي  الدور  قرعة  أن  محروس،  نزار 
التصفيات املزدوجة وضعت العراق وسوريا يف 
مجموعة متوازنة. الفتاً إىل أن جميع املنتخبات 
رغم  املونديال  إىل  التأهل  يف  حظوظ  لديها 
صعوبة املهمة.  وقال محروس إن » املجموعة 
السوري والعراقي  املنتخب  يتواجد فيها  التي 
يف  ومتقاربة  وقوية  متوزانة  مجموعة  هي 
لديها  املنتخبات  »جميع  أن  مبيناً  املستوى«، 
بالرغم  العاملي  املونديال  اىل  للتأهل  حظوظ 
تفاصيل  هناك  وربما  املهمة  صعوبة  من 
صغرية قد تؤثر يف موضوع الحسم ».وأضاف 
محروس أن » من املمكن أن يتأهل منتخبان 
مع  التعامل  تم  ما  إذا  املونديال  إىل  عربيني 
املباريات باحرتافية السيما أن املجموعة تضم 

لكأس  التأهل  يف  طويل  باع  لديهما  فريقني 
محروس  وكوريا«.وأشار  إيران  وهما  العالم 
املنتخبات  من  يعد  العراقي  املنتخب   « أن  إىل 
القوية ويضم عنارص جيدة ممزوجة بالخربة 
يتحسن  بدأ  العراقي  والدوري  والشباب، 
رقماً  سيكون  العراقي  املنتخب  فبالنتيجة 
الالعبني  التصفيات«.وبخصوص  يف  صعباً 
املغرتبني السوريني، أوضح محروس أن« لكل 
اتحاد  يف  خاصة  لجنة  وهنالك  مغرتبني،  بلد 
الكرة السوري تسمى لجنة الالعبني املحرتفني 
عملها استقطاب بعض املراكز حسب حاجة 
املنتخب وليس بشكل عشوائي حسب التنسيق 
أن » هنالك حراكاً  مع الجهاز الفني »، مبيناً 
الفني  الجهاز  وسيقوم  جديدة،  أسماء  عىل 
خالل األيام املقبلة  باستدعاء بعض الالعبني 

إذا ما تمت األمور بشكل سليم ورسيع«.

التشيكي سوكوب يصل إىل بغداد 
لبدء مهمته مع األومليب 

حمروس: أسود الرافدين سيشكلون 
رقما صعبا يف التصفيات
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حممد رياض وفاطمة عباس يودعان 
أوملبياد طوكيو

بغداد/ متابعة الزوراء
أخفق الجذاف محمد رياض ببلوغ نصف نهائي اوملبياد طوكيو بعد أن حل سادساً من بني 
س�تة متس�ابقني يف منافس�ات دور ربع نهائي البطولة.وقطع رياض املسافة بزمن ثمان 
دقائق وثالث ثواٍن وبهذه النتيجة فقد األمل بالتنافس عىل احد االوسمة.كما ودَّعت الالعبة 
فاطمة عباس  منافس�ات رماية املس�دس 10 أمتار يف أوليمبياد طوكيو.وقال رئيس الوفد 
العراقي املشارك يف االوملبياد هيثم عبد الحميد إن«  الالعبة فاطمة الكعبي ودَّعت منافسات 
رماية املسدس 10 أمتار يف أوليمبياد طوكيو بعد احتاللها املركز ال�51 من أصل 53 »، مبيناً 

أن« الالعبة قّدمت بداية جيدة ولكن لم تسعفها النتائج بسبب عطل يف املسدس«.

أصفر وأمحر

الالمي: النقابة تتعهد مبتابعة قانون الصحفيني الرواد ومشوهلم باملنح التقاعدية أسوة بالرياضيني
خالل ترؤسه اجتماعا لنخبة من الصحفيني واإلعالميني الرياضيني 

إدارة القوة اجلوية جتدد عقد حممد علي عبود وإحسان احلداد  

بغداد/ متابعة الزوراء
وصف ثائر جسام، مدرب الطلبة، مباراة فريقه اليوم أمام الكهرباء، 

يف الجولة األخرية من الدوري ، باملصريية.
وق�ال جس�ام إن “مواجهة الكهرب�اء مصريية لن�ا، فتاريخ الطلبة 
وس�معته ال تتحمل كبوة تجربنا عىل خوض ملحق الهبوط، وبالتايل 
تع�د مباراتن�ا مصريية لحفظ تاري�خ النادي، والالعبون يش�عرون 
بمس�ؤولية ه�ذه املباراة”.وبني “مصرينا بني أق�دام العبينا وبالتايل 
نرك�ز ع�ىل مباراتن�ا دون النظر لبقي�ة النتائ�ج، فالنق�اط الثالث 
س�تضمن للطلب�ة االبتعاد ع�ن امللح�ق، والبقاء رس�مًيا يف الدوري 
املمتاز، لذلك نراهن عىل العبينا لقول كلمة الفصل”.وأوضح “الفريق 
جاهز تماًما باس�تثناء الالعب وكاع رمضان الذي تشاىف مؤخرًا من 
فريوس كورونا، وجاهزيته البدنية ال تس�عفه لخ�وض املباراة، أما 
بقي�ة الالعب�ني فهم يف أت�م الجاهزي�ة ونأمل أن نخرج م�ن املباراة 
بنقاطها الكاملة”.يذك�ر أن الكهرباء يحتل املركز ال�14 برصيد 41 
نقط�ة، فيما يحتل الطلبة املرك�ز ال�17 ب�36 نقطة بفارق األهداف 

عن صاحب املركز ال�18 الذي سيخوض ملحق الهبوط.

بغداد/ متابعة الزوراء
أك�د مدرب الصناعات الكهربائية عادل نعم�ة أن مباراة اليوم أمام الرشطة 
ال تحتمل أي تهاون وأنهم س�يلعبون من أجل الفوز لتفادي ملحق الهبوط.

ويخ�وض الصناعات الكهربائي�ة مباراته األخرية يف ال�دوري أمام الرشطة 
يف ملع�ب نادي الصناعة.وقال نعمة: ان مب�اراة اليوم يف غاية األهمية حيث 
نس�عى لتفادي ملحق الهبوط أمام نادي سامراء، باملقابل ندرك أن الرشطة 
يبح�ث عن النقاط الثالث ألنه مازال ينافس عىل الوصافة ويبحث عن مقعد 
آس�يوي وبالتايل املباراة لم تكن س�هلة إطالقا”.وبني: “تحدثت مع الالعبني 
ع�ن أهمية نق�اط املباراة التي س�تدفعنا لتجنب ضغط مباراة حاس�مة قد 
ته�دد وجود الفريق يف املمتاز وبالتايل مباراة الرشطة س�تكون بمثابة حياة 
أو موت لفريقنا”.وأش�ار: “الالعبون بجاهزية جيدة واصلنا تدريباتنا خالل 

الفرتة املاضية ونأمل أن نوفق يف املباراة والخروج منها بالنقاط الثالث”.

جسام: بقاء األنيق يف الدوري 
املمتاز مرهون بأقدام العبيه

نعمة: مباراة الشرطة ال تقبل القسمة 
على اثنني بالنسبة للصناعات

بغداد/ قاسم حسون الدراجي :
اكد نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني، رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، دعم 
النقاب�ة للزم�الء الصحفي�ني ووقوفها اىل 
جانبهم يف التعب�ري عن حرية الكلمة، فيما 
اش�ار اىل تعهد نقاب�ة الصحفيني بمتابعة 
قانون الصحفيني الرواد وش�مولهم باملنح 

التقاعدية اسوة بالرياضيني الرواد.
وت�رأس الالمي ندوة نقاش�ية مع عدد من 
الصحفيني واإلعالميني الرياضيني بحضور 
النائب عباس عليوي رئيس لجنة الش�باب 
والرياض�ة النيابي�ة وخالد جاس�م النائب 
األول لنقي�ب الصحفي�ني رئي�س االتح�اد 
وحس�ن  الرياضي�ة  للصحاف�ة  العراق�ي 
العبودي عضو نقابة الصحفيني العراقيني 
املنص�ور  بفن�دق  االجتماع�ات  قاع�ة  يف 
ميليا ببغداد،  وبمش�اركة عدد من رؤساء 
األقس�ام الرياضي�ة يف الصح�ف املحلي�ة  
ومقدم�ي ومراس�ي الربام�ج الرياضية يف 

القنوات الفضائية العراقية والعربية .
وق�د اعل�ن الالم�ي دع�م النقاب�ة للزمالء 
الصحفي�ني ووقوفها اىل جانبهم يف التعبري 
عن حرية الكلمة وع�دم تكميم االفواه، اىل 
جانب تعه�د نقاب�ة الصحفي�ني بمتابعة 

قانون الصحفيني الرواد وش�مولهم باملنح 
التقاعدي�ة اس�وة بالرياضيني ال�رواد مع 
تذليل الصعاب واإلج�راءات الروتينية ملنح 
الصحفيني الش�باب هويات االنتس�اب اىل 

اتحاد الصحافة ونقابة الصحفيني . 
ومن جانبه، اس�تمع النائب عباس عليوي 
رئيس لجنة الش�باب والرياضة يف الربملان 
العراقي اىل عدد من اآلراء واملقرتحات التي 
تتطل�ب تدخل لجنة الش�باب والرياضة يف 
معالجتها واوعز باملساهمة يف حلها خالل 

الفرتة املتبقية من عمر الربملان . 
العراق�ي  االتح�اد  رئي�س  تط�رق  فيم�ا 
االتح�اد  اىل س�عي  الرياضي�ة  للصحاف�ة 
واإلعالمي�ني  الصحفي�ني  كل  الحتض�ان 
الش�باب وتهيئة الس�بل الكفيل�ة بإنجاح 
 . اإلعالمي�ة  مهامه�م  وتس�هيل  عمله�م 
وق�د ط�رح ع�دد م�ن الصحفي�ني العديد 
م�ن القضايا التي تخص الش�أن الريايض 
والرياض�ة  الش�باب  وزارة  يف  والك�روي 
واللجن�ة األوملبية والهي�أة التطبيعية لكرة 

القدم .
وناق�ش الح�ارضون ع�ددا م�ن القضايا 
واملوضوعات التي تخ�ص الواقع الريايض 
املش�اركات  يف  الكب�ري  التدن�ي  وأس�باب 

الخارجية وابرزها مسابقة أوملبياد طوكيو 
املقام�ة حاليا يف اليابان، واملش�اكل الفنية 
واإلداري�ة التي يم�ر بها املنتخ�ب الوطني 

يف ع�دم تس�مية امل�درب البدي�ل للرصب�ي 
كاتانيت�ش وتأخر اعداد الفري�ق للمرحلة 
املهمة م�ن التصفي�ات املقبل�ة، اىل جانب 

مناقش�ة عدد من املش�اكل الت�ي يتعرض 
له�ا الصحفي�ون الرياضي�ون والدع�اوى 

القضائية املقامة بحقهم.

بغداد/ متابعة الزوراء
 قطع�ت الهيئ�ة االدارية لن�ادي القوة 
الجوي�ة الطريق عىل االندية املنافس�ة 
بتعاقدها م�ع جوه�رة الفريق محمد 
عي عب�ود بع�د تجدي�د التعاق�د معه 

موسما اضافيا.
وق�ال م�رشف الفري�ق عي زغ�ري: ان 
االدارة قطعت الطريق عىل الش�ائعات 
التي كان�ت تتداولها وس�ائل التواصل 
بامكانية انتقال الالعب املوهوب محمد 
ع�ي عبود« ، الفتا اىل :« ان قرار تجديد 
التعاقد جاء قبل نهاية املوس�م الفعي 

بمب�اراة واحدة، للحف�اظ عىل الالعب 
من اج�ل اس�تقراره دون ترك مجاالت 

للشائعات بالتأثري عىل تركيزه«.
ايض�ا  ج�ددت  االدارة  ان   »: وب�ني 
التعاقد م�ع املحرتف االردني احس�ان 
ح�داد بعد ان ق�دم موس�ما مميزا مع 
الفريق ، وبالتايل ج�اءت رغبة الطاقم 
الفني بالحفاظ عىل الالعب يف املوس�م 

املقبل«.
يش�ار اىل ان فريق الق�وة الجوية توج 
بشكل رسمي بلقب الدوري هذا املوسم 

قبل نهاية املوسم بثالث جوالت.

بنيان: اتفقنا مع املدرب اجلديد للمنتخب وال صحة إللغاء معسكر صربيا  
مسعود يؤكد أن العراق سيلعب خارج أرضه

بغ�داد/ امري الداغس�تاني -  حس�ني 

عمار

اك�د رئيس الهي�أة التطبيعي�ة التحاد 

ك�رة الق�دم اي�اد بني�ان أن تس�مية 

املدرب الجديد لقيادة املنتخب الوطني 

ستحسم خالل األس�بوع الحايل، الفتاً 

إىل أن املعسكر الخارجي املقرر إقامته 

صح�ة  وال  قائم�ًا  الي�زال  رصبي�ا  يف 

إللغائه.

املكلف�ة  اللجن�ة   “ إن  بني�ان  وق�ال 

باختي�ار املدرب الذي س�يقود منتخب 

املقبل�ة،  الف�رتة  يف  الرافدي�ن  أُس�ود 

تواص�ل مفاوضاتها لحس�م املوضوع 

مبكراً، وهنالك اتفاق مع مدرب سيتم 

االع�الن عن�ه خالل خ�الل االس�بوع 

الح�ايل”، الفت�ًا اىل أن “ ه�ذا امل�درب 

وطاقمه املس�اعد لديه�م اطالع كامل 

بجمي�ع العب�ي املنتخ�ب، وهنالك 55 

العباً س�يتم اختيار التشكيلة املناسبة 

منهم للدخول يف املعس�كر التدريبي يف 

رصبيا”.

وتابع بني�ان ان “ كل ما اش�يع حول 

الس�ود  التدريب�ي  املعس�كر  الغ�اء 

الرافدي�ن املقرر اقامت�ه يف رصبيا هو 

غ�ري صحي�ح “، مبين�اً أن “املعس�كر 

قائم وتم التنسيق مع الجانب الرصبي 

لتهيئ�ة جميع االم�ور الالزمة إلنجاح 

املعسكر”.

وأض�اف بنيان أن” املعس�كر س�يقام 

تحض�رياً  املقب�ل  اب  ش�هر  مطل�ع 

اقامة  النهائية، وستتخلله  للتصفيات 

مباريات ودية سيتم تحديدها يف وقت 

الحق”، مبينا ان “ املعس�كر سيش�هد 

تواج�د جمي�ع الالعبني الذي س�يقع 

عليهم اختي�ار الجهاز الفن�ي لتمثيل 

املنتخ�ب يف التصفيات القادمة وباقي 

االستحقاقات املقبلة”.

ويف س�ياق منفصل، اكد عضو املكتب 

التنفيذي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 

رئيس االتح�اد العراقي الس�ابق، عبد 

الخالق مسعود، أن قرار االتحاد الدويل 

عىل العراق باللعب خارج ملعبه ما زال 

سارياً ولم يستجد يشء يف املوضوع.

األنب�اء  “اس�تغرب  مس�عود؛  وق�ال 

منتخبن�ا  ان  والتأكي�د  والنقاش�ات 

س�يخوض مبارياته يف ملعب البرصة 

يف التصفيات الحاس�مة املؤهلة لكأس 

العالم”، مبيناً أن�ه “ال يوجد أي جديد 

ص�در م�ن االتح�اد ال�دويل لح�د هذه 

اللحظة”.

واوضح “انن�ا عندما كن�ا ندير اتحاد 

الك�رة العراق�ي، كان االتح�اد ال�دويل 

ق�د ق�رر أن تك�ون مباري�ات الع�راق 

أرض  يف  العال�م  كأس  تصفي�ات  يف 

مفرتض�ة وقد اخرتن�ا حينه�ا ملعب 

االردن وخضن�ا مبارات�ني أم�ام ايران 

والبحري�ن ولم يطرأ أي مس�تجد عىل 

املوضوع لحد اآلن”.

واض�اف ان “الق�رار ق�د ص�در م�ن 

االتح�اد الدويل لكرة الق�دم ولم يصدر 

من االتحاد اآلسيوي”، مبدياً استغرابه 

بش�أن مطالب�ة البع�ض م�ن االتحاد 

اآلسيوي اصدار قرار للعب عىل املالعب 

العراقية والذين مازالوا ينتظرون رغم 

أن االتحاد الدويل سبق وان ابلغنا اللعب 

خارج أرضنا وحسم األمر”.

وأكد مسعود ان “من حق العراق اللعب 

عىل أرضه اس�وة بالدول االخوى كونه 

يمتلك املالع�ب الراقية والوضع االمني 

يف البلد مس�تتب والدليل اس�تضافتنا 

لعدة دول عىل ملعب البرصة، وهذا خري 

دليل عىل ان العراق قادر عىل اقامة أي 

بطول�ة أو مباراة مهم�ا كان حجمها، 

لكن لالس�ف ه�ذا لم يح�دث رغم كل 

محاوالتنا السابقة والحالية”.

إعالمنا الرياضي
مدير املكت�ب االعالمي للجن�ة االوملبية الوطنية 
العراقية الس�يد حس�ني عي حس�ني اعلن عن 
اصابته بفاي�روس كورونا املس�تجد، امنياتنا 
الصادقة بالش�فاء العاج�ل للزميل العزيز وان 
يلبس�ه الرحمن ثوب الصحة والعافية التامتني 
وان يع�ود ملمارس�ة عمله املهني م�ن جديد خالل 

االيام املقبلة.
  ***********************

مراس�ل الن�رشة الرياضي�ة يف القن�اة العراقي�ة 
االخباري�ة الزميل عي جمي�ل اعلن عن انتصار 
)والده( عىل فاي�روس كورونا الذي اصابه قبل 
مدة ليس�ت بالقصرية، خال�ص االمنيات لوالد 

زميلن�ا العزي�ز بالش�فاء التام وان يلبس�ه رب 
الع�زة واالج�الل ثوب الصح�ة والعافي�ة وان يعود 

بأفضل حال لعمله.
 *****************

عضو الهيئة العام�ة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزمي�ل رائ�د عب�د الوه�اب، احتفل 
بعيد ميالده قبل اي�ام، خالص االمنيات للزميل 
العزيز  بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



البطوالت  يف  تألق  بعدما  به،  خاصاً  مساراً  الحفناوي  خّط 
طوكيو،  ويف  حرة،  م  و800  م   400 مسافتي  عىل  الفرنسية 
سّجل 3:43.36 دقائق، محققاً ثالث أفضل توقيت هذه السنة، 
0.16 ثانية واألمريكي  ٢ عىل األسرتايل جاك ماكالفلني بفارق 

الشاب كريان سميث بفارق 0.58 ث.
ارتبط اسم الحفناوي كثرياً باسم امللويل )37 عاماً(، املعروف 
بتألقه يف عّدة سباقات، فقد تّوج يف سباق 1500 م يف أوملبياد 
بكني 2008 وماراثون 10 كلم سباحة يف لندن 2012، كما كان 

من املتوجني يف بطولة العالم يف سباقي 400 و800 م حرة.
جواز  لعدم  للملويل  أخرية  ترصيحات  حول  جدل  أثري  وفيما 
مع  مقابلة  يف  املخرضم  السباح  قال  بالحفناوي،  مقارنته 
إذاعة “إي أف أم” الشهر الجاري “ال يجب مقارنة أي ريايض 
بآخر. حتى مقارنتي مع )األسطورة األمريكية مايكل( فيلبس 

ال تجوز. كل ريايض له ميزاته”.
لكن امللويل، املشارك يف الدورة الحالية يف ماراتون املياه املفتوحة، 
أشاد بموهبة الحفناوي معترباً انه سيكون خليفته: “يخوض 
بظروف  أيوب  مّر  له..  الشعلة  لتمرير  سعيد  مميزة،  مسرية 
صعبة كونه اضطر للتخيل عن دراسته كي يحقق اإلنجازات 
أن يحصل عىل  أتمنى  كانت مخاطرة ملستقبله.  السباحة.  يف 

توازن نفيس ومايل”.
وعن اقتدائه بامللويل املشارك أيضاً يف طوكيو، يقول الحفناوي 

“أسامة أسطورة. أتمنى أن أصبح مثله”.
العّداء  تتويج  بعد  تاريخها  يف  لتونس  ذهبية  خامس  وهذه 
محمد القمودي يف 5 آالف م عام 1968، وامللويل مرتني يف 2008 
لندن  يف  موانع  م   3000 يف  لغريبي  حبيبة  والعداءة  و2012، 

.2012
السادسة،  بعمر  السباحة  عالم  مع  مشواره  الحفناوي  بدأ 
وّجهني  سلة،  كرة  العب  رياضياً،  والدي  “كان  والده  بفضل 
وتبني  الصحية  الناحية  من  مفيدة  ألنها  السباحة  لخوض 

جسدك بشكل جيد”.
وتابع: “كنت أعيش بهدوء ومع الوقت اكتسبت الثقة. يف آخر 
واصبحت  واألفريقية  العربية  األلقاب  أحصد  بدأت  سنتني، 

بطالً يف فرنسا”.
حقي  “من  أضاف:  بالده،  خارج  املنافسات  خوضه  وعن 

إىل  التأهل  هديف  وكان  فرنسا،  بطولة  يف  املشاركة  كأجنبي 
فوقية  بطريقة  إيل  ينظرون  كانوا  البداية  يف  طوكيو،  أوملبياد 

أثبت لهم قدراتي بعد ذلك”.
أّن  إىل  املايض  العام  نهاية  للسباحة  التونيس  االتحاد  وأشار 
بيار دو كوبرتان  الفرنيس  الريايض  باملعهد  الحفناوي يدرس 
ويتدرب بتونس تحت إرشاف املدربني سامي عاشور وجربان 

الطوييل.
تحقيقي  “مع  تكرب  املسؤوليات  بدأت 

عاماً،   16 عمر  من  بدءاً  اإلنجازات 
2020 كان سيئاً جداً، فلم  لكن عام 

تسعة  يف  مسابقة  أي  يف  أشارك 
أشهر” بسبب فريوس كورونا.

السباق  يف  األوىل  اللحظة  منذ 
اللقب  حامل  عنه  الغائب 
األمريكي ماك هورتون والصيني 
 2012 لقب  حامل  يانغ  سون 

املوقوف بسبب قضايا منشطات، 
املتصدرين  بني  الحفناوي  بقي 

وكان أول الواصلني.
هذا  ذلك،  أصدق  “ال  تتويجه:  بعد  قال 

بإحساس  شعرت  الصباح  هذا  رائع. 
أوملبي  بطل  أنا  أمس.  يوم  من  أفضل 

اآلن”.
وتابع الشاب املولود يف 4 كانون األول/

ديسمرب 2002 الذي حل يف مركز ثامن 
“وضعت  النهائي:  نصف  يف  متأخر 
املاء وهذا ما حصل. ال أصدق  رأيس يف 

ذلك، هذا حلم تحّول إىل حقيقة”.
أردف “حافا”: “كنت أجاري السباحني 
يف اول 200 م، يف ثاني 200 م ضغطت. 

وقّدمت كل يشء يف آخر 50 م”.
يف  باملنافسة  قادًرا  كان  إذا  وعما 
شاء  “إن  أضاف:  م،   800 سباق 
عىل  والباقي  عيل  بما  أقوم  الله. 

ربي”.
هذه  يف  لتونس  ميدالية  ثانية  وهذه 
خليل  محّمد  تتويج  بعد  األلعاب، 
وزن58-  بفضية  السبت  الجندوبي 
وعلّق  التايكواندو،  رياضة  يف  كلغ 
“أنا وخليل بنفس  الحفناوي:  عليها 
علينا.  تعتمد  تونس  تقريًبا.  العمر 
هذه  أقّدم  الجديد  الجيل  نحن 

امليدالية لتونس وعائلتي والعرب”.
وكانت مدينة أنطاليا الرتكية املحطة 
التحضريية األخرية للحفناوي قبل 
مشاركته األوىل يف األلعاب األوملبية 
التي يأمل أن يحقق فيها مفاجأة 

ثانية يف سباق 800 م.

تتواصل األنباء الخاصة بحقيقة 
توصل النرويجي إيرلينج هاالند، 
دورتموند،  بوروسيا  مهاجم 
تشيليس  مع  شخيص  اتفاق  إىل 

لالنتقال إليه خالل الصيف الحايل.
مؤخرًا  صحفية  تقارير  وزعمت 
الرشوط  عىل  اتفاق  لديه  هاالند  أن 
مع  املحتمل  بعقده  الشخصية 

تشيليس.

انتقاالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
أوروبا، عىل حسابه  واملدربني يف  الالعبني 
بـتويرت”:إيرلينج هاالند ليس لديه اتفاق 
عىل الرشوط الشخصية مع أي ناٍد حتى 

اليوم”.
الحقيقية  املشكلة  تعود  “لكن  وأضاف: 
إىل  الصيف  هذا  هاالند  صفقة  بشأن 
موقف بوروسيا دورتموند الرافض لرحيل 

الالعب”.

واختتم: “يرص دروتموند عىل عدم تلقي 
أي عرض رسمي من تشيليس حتى اآلن، 
أو حتى إجراء مناقشة حول العبي البلوز 

املرشحني لدخول الصفقة”.
ويسعى تشيليس حامل لقب دوري أبطال 
العيار  أوروبا إلبرام صفقة هجومية من 
الفريق  سعي  ظل  يف  الصيف  هذا  الثقيل 
اإلنجليزي يف  الدوري  للمنافسة عىل لقب 

املوسم املقبل.

تزّينت عائلة آبي بالذهب بعد أن تّوج كل من الياباني 
الجودو  منافسات  بلقب  أوتا  وشقيقته  هيفومي 
للبلد  حافل  يوم  يف  األحد،  أمس  طوكيو  أوملبياد  يف 
املضيف.وكانت أوتا أول من توجت بالذهب يف وزن 
52- كلغ للسيدات متفوقة عىل الفرنسية أماندين 
بوشار يف النهائي.وحصلت ابنة الـ21 عاًما عىل 
التشجيع من أخيها يف قاعة “نيبون بودوكان” 
عىل  كلغ   -66 ذهبية  بدوره  يخطف  أن  قبل 
حساب الجورجي فازا مارغفيالشفييل.ثنائية 
األخوين آبي رفعت عدد ذهبيات البلد املضيف 
يف  )خمسة  األحد  أمس  يوم  أربعة  اىل 
املجموع( بعد أن أصبح يوتو هوريغومي 
السكايت  رياضة  يف  أوملبي  بطل  أول 

فيما  بفوزها بورد،  املفاجأة  أوهايش  يوي  حققت 
 400 مرت متنوعة يف السباحة.بسباق 

                         

انسحب الربيطاني آندي موراي من منافسات فردي التنس للرجال 
يف أوملبيـاد طوكيو قبل مباراته يف الدور األول بسـبب إصابة بشـد 

عضيل يف الساق  اليمنى، وفقاً لبيان من منظمي األلعاب.
وكان مـوراي )34 عامـاً( سـيلعب ضـد الكنـدي فيلكـس أوجيه 
ألياسيم يف منافسات الفردي قبل أن يعلن االنسحاب بسبب إصابة 
يف الفخذ. ومن املنتظر أن يشـارك األسـرتايل ماكس بورسـيل بدالً 
من موراي. وسيسـتمر موراي يف منافسات زوجي الرجال مع جو 
ساليسـبريي، بعـد بيان منفصل مـن الفريق الربيطانـي األوملبي. 

وفاز هذا الثنائي بمباراتهما يف الدور األول أول أمس السبت.
وقـال مـوراي يف بيـان: “أنا محبط حقاً بسـبب االنسـحاب، لكن 

الجهاز الطبي نصحني بعدم اللعب يف املسابقتني”.
وأضاف: “اتخذت القرار الصعب باالنسحاب من منافسات الفردي 
والرتكيـز عىل لعب الزوجي مع جو”.وفاز موراي بذهبية أوملبية يف 

ألعاب لندن 2012، ودافع بنجاح عن لقبه يف أوملبياد ريو.

املنتخب  منافسه  أمام  مرص  منتخب  خرس 
من  الثانية  الجولة  يف  وحيد  بهدف  األرجنتيني 
 - القدم  كرة  ملسابقة  الثالثة  املجموعة  منافسات 

رجال يف أوملبياد طوكيو ٢0٢0 أمس األحد.
باألخص  الفراعنة،  الهجومية عن  الفعالية  وغابت 
عن النجم رمضان صبحي الذي سنحت له أكثر من 

فرصة للتسجيل.
لنس  العب  عرب  الوحيد  األرجنتني  هدف  وجاء 
الفرنيس فاكوندو ميدينا الذي تابع كرة عائدة من 

القائم.
ورفع »ألبي سيليستي« بهذا الفوز رصيده إىل ثالث 

نقاط من مباراتني.
وقال شوقي غريب مدرب مرص يف املؤتمر الصحفي 
الفرص  استغل  املنتخب  كان  »لو  املباراة:  عقب 
التي سنحت له بالشوط األول لتغريت النتيجة ضد 

األرجنتني«.
كان  ليفربول  نجم  صالح  محمد  »وجود  وأضاف: 
سيضيف الكثري ملنتخب مرص، ألنه من أفضل العبي 
األمر  ونفس  أوال،  ناديه  يد  يف  القرار  لكن  العالم، 
صفوف  يف  املحرتف  محمد  مصطفى  عىل  ينطبق 

جالطة رساي الرتكي«.
األوملبي  املنتخب  هداف  محمد  »مصطفى  وواصل: 
أحمد  يضم  املنتخب  لكن  األسايس،  القوام  وضمن 
يارس ريان بني صفوفه وهو هداف الدوري املرصي 

املمتاز، ونثق يف قدراته«.
يف  صبحي  رمضان  املرصي  األوملبي  العب  وقال 
أن  الجماهري  »أعد  املباراة:  عقب  الصحفي  املؤتمر 

الجيل الحايل لن يخذلهم واملشوار مازال طويال«.
عىل  الفوز  لتحقيق  جاهز  »املنتخب  وأضاف: 

ويحتاج  وصعب  مهم  لقاء  أنه  مؤكدا  أسرتاليا«، 
جميع الالعبني للقتال من أجل الفوز به.

أمام  قاتل  األوملبي  »املنتخب  رمضان:  وتابع 
التي وصلت مرمانا  الوحيدة  الكرة  لكن  األرجنتني، 

سكنت الشباك«.
مهم  الفوز  »هذا  باتيستا:  األرجنتني  مدرب  وقال 
بعد  التوازن  الستعادة  كنتيجة  أو  كأداء  سواء  لنا 
الجولة  يف  نظيفة  بثنائية  أسرتاليا  أمام  الخسارة 

األوىل«.

ونستعد  أكرب  بشكل  نرتاح  أن  علينا  اآلن  وتابع:« 
األخرية  الجولة  يف  الحاسمة  إسبانيا  ملواجهة  بقوة 

فاللقاء سيكون صعباً بكل املقاييس«.
عىل  الفوز  هدف  صاحب  ميدينا  فاكوندو  وقال 
مرص: »يمكننا أن نقول للشعب األرجنتتيني عليكم 
جهدنا  قصارى  سنبذل  ألننا  بالهدوء  تتحلوا  أن 
للتأهل عن هذه املجموعة الصعبة وسنقاتل يف لقاء 

إسبانيا«.
من جهتها، عّوضت فرنسا عن خسارتها القاسية 

أمام املكسيك 4-1، وفازت بصعوبة يف الوقت القاتل 
الجولة  منافسات  ضمن   3-4 أفريقيا  جنوب  عىل 

الثانية للمجموعة األوىل.
بيار جينياك  أندري  لهاتريك  وتدين فرنسا بفوزها 
الوقت  وهدف  جزاء(،  ركلة  من  و86   ،78  ،57(
سجل  فيما   ،)٢+90( سافانييه  تيجي  من  القاتل 
 ،)53( كوديسانغ  كوباميلو  أفريقيا  جنوب  ثالثية 

إفيدانس ماكغوبا )7٢(، وتيبوهو موكوينا .)81( 
وبهذا الفوز بات منتخب »الديوك« يف املركز الثالث 
مع ثالث نقاط، فيما حّل منتخب جنوب أفريقيا يف 

ذيل الرتتيب خايل الوفاض.
النيوزيلندي  املنتخب  منتخب هندوراس، عىل  وفاز 
)3-٢( أمس األحد، يف الجولة الثانية من املجموعة 
بأوملبياد  للرجال  القدم  كرة  منافسات  يف  الثانية 

طوكيو.
يف  باملا  لويس  هندوراس  منتخب  أهداف  سجل 
الدقيقة األخرية من الشوط األول، وخوان أوبريجون 
الدقيقة  يف  ريفاس  وريجوبرتو   ،)78( الدقيقة  يف 
النيوزيلندي  املنتخب  هديف  سجل  فيما   ،)87(
يف  )10(، وكريس وود  الدقيقة  يف  ليبرياتو كاكيس 

الدقيقة .)49( 
يف  له  نقاط   3 أول  هندوراس  منتخب  وحصد 
النيوزيلندي  املنتخب  رصيد  توقف  فيما  البطولة، 

عند 3 نقاط.
مع  الربازيل  تعادلت  الرابعة،  املجموعة  وضمن 
الربازيل يف بداية  العاج بدون أهداف، عانت  ساحل 
اللقاء بسبب طرد دوغالس لويز يف الدقيقة 14، قبل 
أن تصبح األمور متعادلة بعد طرد االيفواري ايبوي 

كوايس يف الدقيقة 79.

االجتماعي  التواصل  وسائل  ماسو  وعالء  محّمد  األخوين  صورة  غزت 
وهما يتعانقان يوم الجمعة املايض خالل حفل االفتتاح الرسمي لأللعاب 

األوملبية التي تأجلت عاماً كامالً جراء تفّش جائحة كورونا.
نرش  إىل  ذهبت  العاملية  والوكاالت  اإلخبارية  القنوات  بعض  أن  حتى 
الصورة والقول إن األخوين التقيا يف العاصمة اليابانية بعد سنوات من 

الفراق بينهما بسبب الحرب السورية.
نصف  نحو  بمقتل  تسّبب  دامياً  نزاعاً   ٢011 العام  منذ  سوريا  وتشهد 
بالبنى التحتية والقطاعات املنتجة،  مليون شخص وألحق دماراً هائالً 

وأّدى إىل نزوح وترشيد ماليني السكان داخل البالد وخارجها.
ومن بني الذين غادروا البالد، كان األخوين ماسو اللذين توجها إىل أوروبا 
الريايض  لالتحاد  الصحايف  املكتب  ويعيشان فيها منذ فرتة.يقول مدير 
العام )أعىل سلطة رياضية يف سوريا( املرافق اإلعالمي للبعثة السورية 
»الصورة  إن  برس  فرانس  لوكالة  الهندي  صفوان  طوكيو  أوملبياد  إىل 
عىل  صحيحة  غري  »القصة  أن  نتخّيل«.ويضيف  مما  أكثر  أبعاداً  أخذت 
اإلطالق. محّمد وعالء يعيشان مع بعضهما البعض يف أملانيا، ووصال إىل 
طوكيو سوّياً«، الفتاً إىل أن »قسماً كبرياً من عائلتهما ال يزال يعيش يف 
سوريا«.وتابع الهندي أن اللقاء يف حفل االفتتاح هو »لقاء عفوّي بني 
أخوين. لكن وبعض اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ساقت األمور 
رياضة  يف  السورية  البعثة  مع  ماسو  محّمد  آخر«.ويشارك  منحى  إىل 
الرتياثلون فيما ينافس عالء يف السباحة مع منتخب الالجئني الذي يضّم 

افتتاح  يف  العلم  حملت  التي  مارديني  يرسى  السورية  السباحة  أيضاً 
طوكيو وسبق أن شاركت تحت الراية نفسها يف أوملبياد ريو ٢016.

منتخب  مع  املشاركة  قرر  من  هو  ماسو  »عالء  أن  إىل  الهندي  ويشري 
السورية تم  البعثة  املشاركة مع  أنه طلب  )...( وغري صحيح  الالجئني 
رفضه«.واستطرد بالقول إن »هناك العديد من الالعبني السوريني الذين 

محّمد  غرار  عىل  علمها،  تحت  وينافسون  سوريا  خارج  يعيشون 

مع  التواصل  برس  فرانس  وكالة  مثالً«.وحاولت  )ترياثلون(  الصباغ 
محّمد ماسو، إال أن األخري طلب الرتكيز عىل منافساته الرياضية التي 
أرغمته عىل إيقاف كل حساباته عىل وسائل التواصل االجتماعي، وفق 
كرس  أحالم  وسط  طوكيو  أوملبياد  السوريون  نفسه.ودخل  هو  أكد  ما 
حاجز امليداليات الثالث التي حصل عليها أبطالهم يف تاريخ مشاركاتهم 
السابقة يف األلعاب األوملبية، آخرها قبل سبعة عرش عاماً يف أثينا ٢004.

واحدة،  ورياضية  رياضيني  خمسة  من  صغرية  ببعثة  سوريا  وتشارك 
ويمثلها مجد الدين غزال )الوثب العايل(، الرّباع معن أسعد )وزن+109(، 
أحمد حمشو )فروسية(، السباح أيمن كلزية )٢00 م فراشة(، محمد 
أصغر  عاماً(   1٢( ظاظا  هند  الطاولة  كرة  والعبة  )الرتياتلون(  ماسو 
رياضية يف األلعاب التي وّدعت من الدور األول السبت املايض بخسارتها 

أمام النمساوية املخرضمة )39 عاماً( جيا ليو 4-صفر.
يف   1948 عام  بدأت  التي  السابقة  مشاركاتها  خالل  سوريا  وأحرزت 
مسابقة  يف  شعاع  غادة  حصدتها  ذهبية  ميداليات،   3 األوملبية  األلعاب 
السباعية يف أتالنتا 1996، فضية للمصارع الحّر جوزيف عطية يف وزن 
الشامي يف  أنجليس 1984، وبرونزية للمالكم نارص  100 كلغ يف لوس 
األوملبية  اللجنة  رئيس  معال  فراس  ٢004.ويأمل  أثينا  يف  كلغ   91 وزن 
يف تحقيق نتائج جيدة، رغم الصعوبات التي اعرتضت عملية االستعداد 
كانت  التي  الحروب  أزمة  خالل   ،٢016 ريو  مع  مقارنة 

تعيشها البالد.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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النمساوية كيزنهوفر حترز ذهبية 
سباق الطريق

انسحاب موراي من منافسات الفردي يف 
أوملبياد طوكيو 2020

اعالم الكرتوني

مصر ختسر بصعوبة أمام األرجنتني وهاتريك جينياك يعيد فرنسا للمنافسة

مفكرة الزوراء

حققت النمسـاوية آنا كيزنهوفر املفاجأة االحد بتتويجها بذهبية 
سباق الطرق للدرجات الهوائية يف أوملبياد طوكيو الصيفي.

وابتعدت كيزنهوفر بطلة النمسـا يف السـباق ضد الساعة ومعلّمة 
مـادة الرياضيات عـن ركب املتصـدرات ولم تتمكـن إحداهن من 
اللحـاق بهـا لتتجاوز خط النهايـة بعد 3:52:45 سـاعات بفارق 
1:15 دقيقـة عن أقرب مالحقاتها.وعوّضت الهولندية أنيميك فان 
فلوتن عن الحـادث القوي الذي تعرضت لـه يف أوملبياد ريو 2016 
محققـة امليداليـة الفضيـة، فيما حصـدت االيطالية إليـزا لونغو 
بورغينـي الربونزية للمرة الثانيـة توالًيا.وحاولت الهولندية بطلة 
العالـم مرتـني واملتوجـة يف ريو بالذهـب ومواطنتها فـان فلوتن 
تضييـق الخنـاق عـىل كيزنهوفر قبـل كيلومرتين مـن النهاية إال 
انهما لم تفلحا يف ذلك.كما حصل يف سباق الرجال السبت، اصطف 
عرشات اآلالف من املشـجعني اليابانيني عىل طول الطريق الشـاق 
الـذي يبلغ طوله 137 كيلومـرًتا بني حديقة موساشـينونوموري 

وحلبة فوجي الدولية يف سباق شهد ارتفاًعا ملسافة 2692 مرتًا.

أوملبياد طوكيو 2021

هاالند يقرتب من تشيلسي

ذهبيتان لعائلة يابانية واحدة

التونسي أمحد احلفناوي ... ملولي جديد؟

األخوان ماسو.. علم سوري وراية الجئ
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النجاح يعتمد على معرفة ما حيتاجه املتلقي

تونس/متابعة الزوراء:
 تش�هد صناع�ة البودكاس�ت العرب�ي نموا 
وانطلق�ت  األخ�رة،  الس�نوات  يف  متزاي�دا 
مشاريع ومبادرات عديدة ساهمت يف توجيه 
األنظ�ار نح�و صناع�ة البودكاس�ت الت�ي 
تتنافس عليها الرشكات التقنية العمالقة يف 

العالم.
ونما التدوين الصوتي “البودكاست” بشكل 
كبر يف املنطقة العربية خالل الفرتة األخرة 
ومن املتوقع أن يش�هد انتش�اًرا أوس�ع، مع 
دخ�ول ال�رشكات التقنية العاملي�ة العمالقة 
هذا املجال وتحّمس الش�باب العرب لخوض 

التجربة.
وتضاعف عدد قنوات البودكاس�ت يف العالم 
م�ن مليون قناة قبل ش�هر مارس 2020 إىل 
م�ا يفوق مليون�ي قناة يف الع�ام الحايل، مع 
إنت�اج أكثر م�ن 47 ملي�ون حلق�ة صوتية 
تم بثها، بحس�ب إحصائي�ات عرضت خالل 

مؤتمر حول البودكاست العربي.
وتّم إط�الق مب�ادرات عديدة كخط�وة نحو 
تأسيس وبناء بودكاست عربي ولفت األنظار 
إىل أن صناعة البودكاست هي صناعة مهمة 
تتنافس عليه�ا الرشكات التقني�ة العمالقة 
يف العال�م، ومنه�ا احتض�ان ملي�ون صانع 

بودكاست عربي.
ويقول اإلعالمي الجزائري رياض ش�عباني، 
امل�درب يف مجال اإلع�الم الرقم�ي، يف تقرير 
إن  الدولي�ن  الصحفي�ن  ش�بكة  نرشت�ه 
“املب�ادرة تس�تهدف مليون صان�ع محتوى 

املنطق�ة ع�ر  أنح�اء  عرب�ي م�ن جمي�ع 
االحتضان والرعاية والتبني”.

وتتلق�ى املب�ادرة الدعم من جه�ات متعددة 
ورشكات  ومنظم�ات  حكومي�ة  )هيئ�ات 
خاص�ة م�ن جمي�ع أنح�اء العال�م( بهدف 
النهوض بس�وق البودكاس�ت العربي، وهو 
م�ا عمل علي�ه القائمون عىل ه�ذه املبادرة 
بالتواصل مع رشكات عاملية وعقد اتفاقيات 

معها.
واتفقت منص�ة بودالينز م�ع مجموعة من 
البودكاس�رتز الع�رب أف�راًدا وهيئ�ات عىل 
تخصي�ص يوم عامل�ي للبودكاس�ت العربي 
يف الس�ابع من يولي�و من كل ع�ام، يلتقون 

فيه س�نوياً ويتبادل�ون الخ�رات واملعارف 
ويتش�اورون يف تنظيم س�وق البودكاس�ت 
العرب�ي الذي يعتر س�وقاً واع�دة وصاعدة 

بقوة.
كما تم إطالق موقع إلكرتوني لصناع املحتوى 
ومهنديس الصوت وكتاب مؤلفن ومخرجن 
وموس�يقين ومس�تمعن لالنخراط يف هذه 
البودكاس�ت  بن�اء  يف  واملس�اهمة  املب�ادرة 

العربي وتطويره.
ولصانع�ات املحت�وى العربي�ات نصيب من 
ه�ذه املب�ادرات، حي�ث ت�م إط�الق مبادرة 
“هي تصنع البودكاس�ت” لتمك�ن صانعة 
البودكاست العربية من كافة مقومات هذه 

الصناعة.
وي�رى إبراهي�م ه�واري، املدي�ر التنفي�ذي 
ملنصة بودالينز ورئيس مؤتمر البودكاس�ت 
العرب�ي الذي عقد الش�هر الج�اري يف دبي، 
أن البودكاس�ت ه�و صناعة مثالي�ة للمرأة 
العربية الراغبة يف صناعة املحتوى، وتس�عى 
املبادرة إىل تش�جيعها ودعوتها لدخول عالم 
البودكاس�ت خصوًص�ا يف مج�االت التعليم 
والرتبي�ة واألرسة والصح�ة والجم�ال، م�ع 
العمل ع�ىل توفر الدعم س�واء م�ن هيئات 
حكومية ومنظمات أو من رشكات خاصة يف 

جميع أنحاء العالم.
وقد تزايد عدد برامج البودكاس�تات العربية 
م�ن ح�وايل 300 برنامج يف بداي�ة 2018 إىل 
ح�وايل 500 برنام�ج يف نهاي�ة 2019، فيما 
تقول إحصائيات موقع البودكاس�ت العربي 
إن عدد البودكاس�تات العربية اآلن قد تجاوز 

ال�639 بودكاست.
وتعت�ر منص�ة أنغام�ي أول منص�ة رقمية 
عربي�ة تدخ�ل البورص�ة العاملي�ة ناص�دك، 
وتحدث إييل حبيب املدي�ر التنفيذي للمنصة 

عن االنطالقة الصعبة ملرشوعه.
وأش�ار حبي�ب إىل أن صناع�ة البودكاس�ت 
العربي تعرف انتعاًش�ا يف الس�نوات األخرة، 
فق�د عرف�ت نموًا ق�در بثمان�ن يف املئة من 
حي�ث ع�دد قن�وات البودكاس�ت والحلقات 

الصوتية التي تم إنتاجها.
وأضاف حبيب أّن ذلك يعود إىل الرشاكة التي 
يراها أساسية لنجاح أي مرشوع، مع الرتكيز 
عىل صناعة املحتوى األصيل والجديد، وأشار 

إىل أّن منص�ة أنغامي أنتج�ت أكثر من 200 
أغنية وموس�يقى جديدة، ونص�ح الراغبن 
يف دخول عالم البودكاس�ت ب�أن يعملوا عىل 

معرفة ما يحتاجه املستمع أو املتلقي.
ودخل�ت رشكات التكنولوجي�ا ه�ذا املج�ال 
وتزداد املنافس�ة بالتزامن مع زيادة اإلقبال، 
كان�ت  املاضي�ة  القليل�ة  الس�نوات  فف�ي 
صناع�ة  يف  متقاربت�ن  وأب�ل  س�بوتيفاي 
البودكاس�ت، وتتنافسان عىل املركز األول يف 

السوق.
وتس�تحوذ رشكة أبل وحدها عىل ما يقارب 
40 يف املائ�ة م�ن قنوات البودكاس�ت عاملًيا، 
لتحص�ل هذه الس�نة عىل أكثر م�ن 2 مليار 

دوالر كعائدات لإلعالنات.
لك�ن ليس م�ن املرج�ح أن تبقى مس�يطرة 
ع�ىل ه�ذا املج�ال م�دة طويل�ة، م�ع تزايد 
ش�هية املنافس�ن لنيل حصة كبرة يف هذه 
الس�وق، حيث أعلنت رشك�ة نتفليكس هذا 
األسبوع عن تعين إنجري إيتون -املسؤولة 
التنفيذي�ة الس�ابقة يف رشكة أب�ل- مرشفًة 
عىل أعم�ال الب�ث الصوتي، وذل�ك دليل عىل 
الطموح�ات املتزايدة لعمالق ب�ث الفيديو يف 

مجال الخدمات الصوتية.
وكانت إيتون أعلنت مغادرتها رشكة أبل عر 
وسائل التواصل االجتماعي األسبوع املايض، 
وستنضم إىل نتفليكس يف وقت الحق من هذا 
الش�هر. وس�تكون جزًءا من فريق التحرير 

والنرش يف الرشكة.
وس�تدير إيت�ون قائمة ملفات البودكاس�ت 
ع�ىل نتفليك�س، والت�ي يرتب�ط معظمه�ا 

بمسلسالتها التلفزيونية وأفالمها األصلية.
وتنتج الرشكة أيًضا ملفات بودكاست تتعلق 
أساس�ا بثقاف�ة البوب أو تتمي�ز بنجوم من 
برامجه�ا. وتنظر نتفليكس إىل البودكاس�ت 
عىل أنه وسيلة لرتويج برامجها التلفزيونية 

وأفالمها.
إىل جان�ب ذل�ك تق�وم نتفليك�س بإنش�اء 
قس�م التحري�ر والن�رش بقي�ادة مجموع�ة 
متزايدة من الصحفين. وقد تركت ميش�يل 
يل للت�و وظيفته�ا كرئيس�ة تحري�ر ملجل�ة 
Allure ل�إلرشاف عىل القس�م الذي يتضمن 
البودكاس�ت وقن�وات التواص�ل االجتماعي 

ومجلة مطبوعة.
وأولت نتفليكس الصوت اهتماًما متزايًدا عىل 
م�دار العامن املاضي�ن، فالرئيس التنفيذي 
املش�ارك تي�د س�اراندوس عض�و يف مجلس 
أي”،  أس  تيكنولوج�ي  “س�بوتيفاي  إدارة 
أحد أكر نارشي البودكاس�ت. وقد ناقش�ت 
الرشكة مس�ألة إنشاء مسلسالت بودكاست 
أصلية ال عالقة لها بالعروض الحالية، والتي 
يمكن أيًضا تحويلها إىل مسلسالت تلفزيونية 

جديدة.
وينتظر صناع املحتوى العربي والناش�طون 
يف ه�ذا املجال أن يك�ون إنتاج البودكاس�ت 
العرب�ي من ب�ن اهتمامات ه�ذه الرشكات 
إىل  بالنس�بة  الح�ال  ه�و  كم�ا  العمالق�ة، 
اإلنتاج�ات األخ�رى الدرامية والس�ينمائية، 
إذ تعتر الس�وق العربية واع�دة نظرا إلقبال 
الشباب عىل البودكاست وغره من التقنيات 

الحديثة يف املجال الرقمي.

البودكاست العربي سوق واعدة مع مبادرات الشباب صانعي احملتوى

الرباط/متابعة الزوراء:
عقب الحكم االبتدائي عىل سليمان 
الريس�وني وعم�ر ال�رايض، أعل�ن 
املدن�ي  بالح�ق  املطالَب�ن  دفاع�ا 
واس�تمرار  الحكم�ن،  اس�تئناف 
“تسييس�ا”  س�مياه  م�ا  رف�ض 
للشكايتن، يف ندوة صحفية نظمت، 
بأح�د فن�ادق العاصم�ة الرب�اط، 
برشاك�ة مع الهيئة املؤسس�ة منذ 
أربعة أشهر، التي اختارت “جمعية 

حقوق الضحايا” اسما لها.
ج�اء هذا بع�د الحكم ع�ىل الرايض 
بست س�نوات والريسوني بخمس 
س�نوات، عقب متابعتهما يف حالة 

اعتقال ملدة تزيد عن السنة.
كم�ا تأتي ه�ذه الندوة بع�د ردود 
يف  األح�كام  ع�ىل  حقوقي�ة  فع�ل 
هذي�ن امللفن، اللذي�ن لقيا متابعة 
واس�عة، من بينها، محلي�ا، تعليق 
أب�رز الهيئات الحقوقي�ة املغربية، 
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، 
ع�ن  للدف�اع  املغربي�ة  والعصب�ة 
حقوق اإلنس�ان، اللتن تحدثتا عن 
“غياب ضمان�ات املحاكمة العادلة 

للريسوني والرايض”.
ويف الن�دوة الصحفي�ة، قالت مريم 
اإلدري�ي، دف�اع املش�تكية بعمر 
الرايض، إن موكلتها تقدمت عرها 
باالستئناف، باعتبار أن الحكم عىل 
ال�رايض “لَم يكن منِصفا بالش�كل 
أن  واعت�رت  انتَظرن�اه”،  ال�ذي 
بالهجمة  انح�از، وتأث�ر  “القضاء 
الرشس�ة”، يف حديث ع�ن املواقف 
س�ر  رافق�ت  الت�ي  التضامني�ة 

املحاكمة.
ووصف�ت اإلدري�ي الحك�م ع�ىل 
الرايض بست س�نوات سجنا نافذا 
وتعويض بمائتي ألف درهم “قرارا 
ظامل�ا، أو غ�ر منص�ف، ومجانبا 

للصواب حتى نحرتم القضاء”.
وزادت قائلة: “ل�م تتمكن حفصة 
ع�ىل  الحص�ول  م�ن  )املش�تكية( 
وت�م  بالضحاي�ا،  تلي�ق  معاملَ�ة 
اإلخالل بالت�وازن، وم�ا يهمنا هو 
بالح�ق  )كمطالب�ن  التعوي�ض 

املدن�ي(، لكن الضحية تهمها أيضا 
الس�جنية  أو  الحبس�ية  العقوب�ة 

كنوع من جر الرضر”.
ذاته�ا  املحامي�ة  انتق�دت  كم�ا 
“ت�داول أرسار علن�ا” يف حديث عن 
رواية املش�تكية يف “جلسة رسية” 
باملحكم�ة، قائل�ة إن هدف الرسية 
كان ه�و “صعوبة مناقش�ة أمور 
بالخصوصية والجس�د وما  تتعلق 
ه�و حميمي أمام العل�ن”، قبل أن 
ُتُت�داِول “ه�ذه “األرسار” علن�ا يف 
املناقش�ة”. كما انتق�دت تعليقات 
ترتبط بمرض املش�تكية، مضيفة 
“حتى مرضها لم يرحموها فيه… 

نعيش أزمة أخالقية”.
أس�مته  م�ا  اإلدري�ي  وأب�رزت 
“ال�كالم الخط�ر وغر املس�ؤول” 
للمطالبن بالعفو امللكي يف امللفن، 
واستش�هدت بالفصل الس�ابع من 
الظهر امللك�ي حول العف�و، الذي 
ين�ص عىل أنه “ال يلحق  يف أي حال 
من األح�وال رضرا بحقوق الغر”، 
ول�و أن “العفو ح�ق جاللة امللك”، 

تضيف اإلدريي.
املش�تكي  ق�ال  جهت�ه،  م�ن 
باس�مه  املع�روف  بالريس�وني، 
املس�تعار “آدم محم�د”، إن الحكم 

“حك�م  ناف�ذة  س�نوات  بخم�س 
منص�ف”، آم�ال أن “تك�ون ه�ذه 
الخط�وة إنصافا لجمي�ع الضحايا 

أيا كانت انتماءاتهم”.
وتاب�ع املتحدث، ال�ذي غاب دفاعه 
ع�ن الن�دوة الصحفي�ة، قائ�ال إن 
“القضي�ة ب�ن مواطَنن، وليس�ت 
ب�ن صحفي وحقوق�ي  وغرهما. 
القض�اء كمواطن�ن  أم�ام  نق�ف 

ومواطنات، ال بصفاتنا املهنّية”.
بدوره�ا، نف�ت املحامي�ة عائش�ة 
ال�كالع، رئيس�ة “جمعي�ة حقوق 
الضحاي�ا”، أن تك�ون الهيئ�ة ق�د 
لتبن�ي  ش�هور،  قب�ل  تأسس�ت، 
هذي�ن امللف�ن فق�ط، مضيفة أن 
“تأسيس�ها كان بن�اء ع�ىل حاجة 
ماس�ة يف املجتمع املغربي ملساندة 
الجنس�ية  االعت�داءات  ضحاي�ا 

والتكفل بهم”.
وتابعت الكالع قائل�ة: “ليس لدينا 
أي مش�كل مع أي طرف، والتاريخ 
الجمعية”،  واملستقَبل س�ينصفان 
مضيف�ة أن “هناك قضاي�ا أخرى 
أخذن�ا  لك�ن  الجمعي�ة،  تتابعه�ا 
باالعتبار رغبة األش�خاص الذين ال 

يريدون تداولها إعالميا”.
وأوضحت املتحدثة أن هذين امللفن 

“ال عالق�ة لهما بحري�ة الصحافة 
وال�رأي والتعبر كم�ا يريد البعض 
تقديمهما، بل هما من جرائم الحق 
ال�راءة  “قرين�ة  الع�ام”، وزادت: 
نحرتمها وه�ي األصل، وس�ليمان 

الريسوني تهرب من املحاكمة”.
تج�در اإلش�ارة يف هذا الس�ياق إىل 
أن دف�اع الريس�وني ذك�ر يف بيان 
س�ابق له أن سليمان “لم يسبق له 
أن امتن�ع عن الحض�ور ملحاكمته، 
ب�ل كان مواظب�ا ع�ىل حضوره�ا 
إىل أن تده�ورت وضعيت�ه الصحية 
بس�بب اإلرضاب ع�ن الطعام الذي 
ف�رض عليه بس�بب م�ا تعرض له 
م�ن ظل�م وقه�ر وتعس�ف، حيث 
التم�س تمكين�ه، من أج�ل املثول 
أم�ام املحكمة، من ك�ريس متحرك 
أو سيارة إس�عاف تقله إىل مقرها، 
وه�و ليس بالطل�ب التعجيزي، بل 
ه�و أمر ع�ادي ومتاح، وقد س�بق 

اللجوء إليه يف محاكمات سابقة”.
وأضاف أن الريس�وني “بعد رفض 
مطلب�ه نهائيا، تنازل عنه وتش�بث 
بحقه يف الحضور، وأبدى استعداده 
لذلك، بل ارتدى مالبسه وجهز نفسه 
لنقل�ه، لكنه ت�رك بزنزانته ينتظر. 
وع�ىل عك�س الحقيق�ة ت�م تدبيج 

محرض مزور ادعى فيه محرره أن 
مؤازرنا رفض الحضور”.

وهاجمت رئيس�ة “جمعية حقوق 
الضحاي�ا”، يف الندوة الصحفية، ما 
أس�مته “اللج�وء إىل جمعي�ات لها 
ع�داء مع املغ�رب، مثل أمنيس�تي 
ومراس�لون بال ح�دود”، وانتقدت 
آخرين لم تس�ّمهم “لم يستطيعوا 
التصالح مع أنفسهم بعد، ويحللون 
واقع اليوم بمعطيات عقود مضت، 
بعدم�ا تجاوزن�ا تاريخ ما س�مي 
بس�نوات الجمر والرصاص”، كما 
لوح�ت ب�”وج�ود خلفي�ات”، من 
بمؤسس�ات  “امل�س  إرادة  بينه�ا 

الدولة”.
ويف حديثه�ا “عن تس�ييس ملف ال 
عالق�ة له بحري�ة الصحاف�ة”، لَم 
تجب رئيس�ة الجمعية عن س�ؤال 
حول املواقف التي تقول ب�”انتقام 
م�ن الصحفيَّ�ن بس�بب عملهم�ا 
ومواقفهم�ا”، اس�تنادا إىل رف�ض 
طلبات متابَعتهم�ا يف حالة رساح، 
ووجود مق�االت صحفّي�ة توّعدت 
ب�”املك�وث  وال�رايض  الريس�وني 
خل�ف القضب�ان” و”تأدية الثمن” 
ع�ن طري�ق هذي�ن امللّف�ن، قب�ل 

اعتقالهما ومحاكمتهما.
أن  ع�ن  أيض�ا  ال�كالع  وتحدث�ت 
“كل م�ن تبن�وا الدفاع ع�ن توفيق 
الريس�وني  وس�ليمان  بوعرشي�ن 
وعمر ال�رايض ال يهمونهم، وإال ملا 
دفع�وا الريس�وني إىل اإلرضاب عن 
الطع�ام”. كم�ا تطرقت إىل س�عي 
الجمعي�ة الت�ي ترتأس�ها إىل “خلق 
عالقاته�ا الخارجي�ة” بعي�دا ع�ن 
“جمعي�ات معروف�ة بموقفها من 

املغرب”.
من جهته�ا، وصفت لبن�ى الجود، 
الجمعي�ة،  يف  بالتواص�ل  املكلف�ة 
املدافعن ع�ن الصحفيَّن املعتقلن 
ب�”االس�رتزاق” و”األكل بالوطن”، 
قب�ل أن تزي�د قائل�ة إن الهيئ�ة ال 
تنتب�ه إىل “نب�اح ال�كالب” لتجم�ل 
بع�د ذل�ك بالقول، جواب�ا عن “من 
ونا خدام الدولة”، “نحن خّدام  س�مَّ

الوطن”.

الرباط/ متابعة الزوراء:
تكبد باعة الصحف واملجالت الورقية، منذ بداية تفيش جائحة 
“كورونا” أواس�ط شهر مارس 2020، خس�ائر مالية كبرة، 
بسبب تراجع مبيعاتهم من الجرائد واملجالت بنسبة تجاوزت 

90 يف املئة.
وتس�بب تراجع املبيع�ات يف تراكم الديون ع�ىل عاتق رشيحة 
واس�عة من مهنيي القطاع، بعد أن تخلت املؤسسات البنكية 
واإلدارات العمومي�ة ع�ن اقتن�اء الجرائ�د الورقي�ة، يف إطار 
اإلج�راءات االحرتازي�ة املرتبط�ة بمح�ارصة تف�يش فروس 

“كورونا” الذي ما زال يحصد مزيدا من املصابن باملغرب.
ويسعى مهنيو بيع الصحف واملجالت إىل الحصول عىل الصفة 
القانونية من أجل االس�تفادة م�ن دعم الحكومة الذي تقدمه 
لفائدة املؤسس�ات الصحافي�ة ورشكات التوزي�ع العاملة يف 

القطاع.
ولتحقيق ه�ذا الهدف، أعلن حميد ح�رضي، رئيس الجمعية 
البيضاوي�ة لبائع�ي الصح�ف واملج�الت، أن ه�ؤالء املهنين 
رشعوا يف اتخاذ اإلجراءات القانونية قصد االلتحاق بالجمعية 

الوطنية لإلعالم والنارشين، من أجل املساهمة يف تعزيز تكتل 
كافة املتدخلن املهنين يف قطاع الصحافة.

وقال رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي الصحف واملجالت، يف 
ترصيح لهس�ريس، إن قطاع بيع الصحف واملجالت باملغرب 
ترضر بش�كل كبر، بسبب اآلثار الس�لبية التي خلفها تفيش 
ف�روس “كورونا” ع�ىل هذه الس�وق التي تعان�ي أصال من 
مش�اكل كبرة بس�بب تراجع نس�بة القراءة داخ�ل املجتمع 

املغربي.
وأش�ار حمي�د ح�رضي، يف الترصي�ح نفس�ه، إىل أن تراج�ع 
معام�الت القط�اع تق�ف وراءه العدي�د م�ن األس�باب؛ م�ن 
ضمنها توقف املؤسسات البنكية عن اقتناء الجرائد من باعة 

الصحف%.
ورسد املتح�دث س�ببا آخر ه�و انخف�اض مبيع�ات الجرائد 
لألفراد بنس�بة قاربت 66 يف املائ�ة، وتراجع املبيعات املوجهة 

إىل املقاهي التي قلصت من حجم مقتنياتها من الصحف.
وأك�د حرضي ذات�ه أن التح�اق الجمعية البيضاوي�ة لبائعي 
الصح�ف واملج�الت بالنارشي�ن س�يتيح إمكاني�ة اس�تفادة 

مهنيي تسويق الصحف واملجالت من الدعم املوجه إىل املهنين 
العامل�ن يف قط�اع الصحاف�ة؛ وم�ن ضمنه�م املتكتل�ون يف 
الجمعية الوطنية لإلعالم والنارشين، وهو ما س�يعطي نفسا 
جدي�دا لقطاع بيع الصح�ف واملجالت الذي تأثر بش�كل كبر 

بالجائحة.

اشارت اىل ان الريسوني تهرب من احملاكمة

تعرض منزل صحفي يف البصرة اىل 
اطالق نار من قبل مسلحني جمهولني

الالمي يهنئ طائفة الصابئة املندائيني 
مجعية حقوق الضحايا: القضاء ينحاز لـ« عمر الراضي«مبناسبة العيد الكبري 

البصرة / نينا:
اعل�ن الصحفي صفاء الفريجي عن تعرض منزله يوم الس�بت اىل اطالق نار من قبل 

مسلحن مجهولن .
وذك�ر الفريج�ي ع�ر صفحته الش�خصية » » ان ش�خصن ملثمن كانا يس�تقالن 
دراجة نارية اطلقا خمس اطالقات نارية من مس�دس يف الهواء عىل منزيل يف منطقة 
الجمهورية وس�ط البرصة دون تسجيل اية اصابات تذكر، مبينا انه رأى تحركاتهما 
عر النافذة ووقوف احدهم قرب باب الدار بعد ان سمع اصوات اقدامهم مالصقة اىل 
جدار املنزل.واضاف انه اخر االجهزة االمنية بالحادث الذي تعرض له منزله ، مشرا 

اىل انه لم يوثق عملية اطالق النار بسبب عدم وجود كامرات يف املنزل.
يذكر ان الصحفي صفاء الفريجي يعمل مراسال ومقدما للرامج يف اذاعة االمل .

بغداد/ الزوراء:
 هن�أ نقيب الصحفين العراقين رٔييس اتح�اد الصحفين العرب مٔويد الالمي الصابئة 
املندائين بمناس�بة العيد الكبر ورأس الس�نة املندأيية. وقدم الالمي باقة ورد و  برقية 
تهنٔية  قدمها  الزميل كاظم تكليف املوس�وي ممثالً عنه و تسنمها االستاذ ستار جبار 
حلو رٔييس طائفة الصابئة املندائين يف العراق والعالم وقال الالمي يف برقيته : بمناسبة 
حلول العيد الكبر ) دهوا ربا( رأس الس�نة املندائية 00 اليسعنا اال ان نقدم لسعادتكم 
وللطأيفة جميعاًاجمل التهاني والتريكات متمنيا لكم النجاح والتوفيق والعيش بأمن 

وسالم يف كنف العراق الواحد. 
داعي�اً املوىل عّز وج�ل أن يديم عىل الع�راق والعراقين نعمة االٔمن واالس�تقرار ووحدة 

الوطن الذي نتآخى تحت ظالله بهويتنا العراقية. 
من جانبه عر  رٔييس طائفة الصابئة املندائين يف العراق االستاذ ستار جبار حلو  عن 
ش�كره وتقدير للدور الذي يقوم به نقيب الصحفين العراقين  يف الدعم والوقوف مع 

ابناء الطائفة يف العراق  .

إثر تعرضه للضرب على يد متطرفين يمينيين
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س�عاد الس�امر مخرج�ة عملت يف 
تلفزي�ون الع�راق س�نوات عدي�دة 
وكان�ت زميلتن�ا وبتواصل يومي يف 

براجن�ا وخاص�ة برام�ج االرسة .
التقيناها لنقي�م معها الحوار حول 
مس�رتها واي�ن ه�ي االن وما الذي 

تمارسه بعد سنوات .
-اهال وس�هال اخت س�عاد السامر 

ونحن نتواصل بعد سنوات .
-اه�ال وس�ها ب�ك اخ جم�ال وانت 
لس�نوات وش�كري  الزمي�ل مع�ي 

لجريدتكم الغراء .
-لنتع�رف ع�ى مس�رتك واين انت 

االن يا سعاد ؟
-عى الرحب والسعة 

-اسمي كما تعرف انت سعاد مفتن 
بدن الس�عيد السامر مواليد البرصة 
1959 بداياتي برصة الله  الفيحاء . 

عميل مخرجة وكاتبة ايضا .
-اذن حدثين�ا ع�ن البداي�ات الت�ي 

بدأتها سعاد السامر ؟
-منذ عمر 6 سنوات يف الصف األول 

االبتدائي
بدأ النش�اط بني فعاليات مدرس�ية  
وخطاب�ة كون�ي م�ن عائل�ة تجيد 
كتابة الشعر واألدب تصاعد النشاط 

حتى الصف الخامس علمي 
غ�ادرت الب�رصة اىل بغ�داد بظهور 
قب�ويل يف معه�د الفن�ون الجميلة /

قسم السينما .
- ه�ل ممك�ن ان تح�ي لنا بعض 

نشاطاتك الثقافية يف البرصة ؟
- ترك�ت ورائي يف البرصة من خالل 
مش�اركاتي يف عدد من املرسحيات 
التابع�ة للنش�اط امل�دريس يف تربية 
واألوبريت�ات  الب�رصة  يف  العش�ار 
الوطني�ة والصع�ود ع�ى منص�ات 
الخطاب�ة والقصيدة يف دور الثقافة 
م�ن  مجموع�ة  كّن�ا  الجماهري�ة 
الفتي�ات والفتي�ة متقاربي األعمار 
نتنافس عى األجم�ل حيث هم اآلن 
نج�وم يف الع�راق والوط�ن العربي 

والعالم
كّنا مابني نش�اط الس�احة وامليدان 
والكشافة حتى مشاركات لنا خارج 

املحافظة. وخارج العراق ايضاً .
من املرسحيات 

يه�ودي مالطا اخ�راج طالب جبار 
/ ع�رس الدم لل�وركا اخراج طالب 

جبار
مرسحيات كثرة / أوبريت هوالكو 

القرن العرشين / أوبريتات اخ�رى.
- هذا كله كان يف البرصة وماذا عن 

بغداد ؟
- يف بغداد الس�الم توس�ع النش�اط 

بني املرسح والسينما
قدمت للم�رسح  مرسحيات عديدة 

كنت بطلة لكل عرض كان بتميز
ثم رسقتن�ي الكامرة  حني ولد اول 

فلم يل
اس�مه ) الس�ياب( الذي اخذ أصداء 

واسعة وتصدر الصحف
اتجه�ت نح�و األف�الم التس�جيلية 

والوثائقية
أللتق�ط ح�رارة الح�دث الس�اخن  
الذي يحت�اج اىل حركة  وجرأة حتى 

اذا كان الثمن حياتي
حت�ى  وح�روب  مع�ارك  دخل�ت 
كت�ب عن�ي حينه�ا )امل�رأة املقاتلة 

بالكامرا(
أينم�ا يك�ون الح�دث اتبع�ه .

- حدثينا عن عملك يف االذاعة ؟
- عم�يل يف إذاع�ة بغ�داد وص�وت 

الجماهر 
كنت اعمل داخل االستديو وخارجه 
يف العمل امليداني بدأت انقل األحداث. 
الس�اخنة من خ�الل املذياع بعضها 
ترافقن�ي مبدع�ات م�ن املذيع�ات  

وبعضها أديرها. بنفيس 
- حدثين�ا عن نقلك م�ن اإلذاعة اىل 

التلفزيون  ؟
- يف التلفزي�ون وعن�د انتق�ايل م�ن 
الربام�ج  بخان�ة  دخل�ت  االذاع�ة 
امليداني�ة كن�ت اتعامل م�ع كامرا 
اإلخ�وة  خ�الل  م�ن  التلفزي�ون 
مدروس�ة  بلقط�ات  املصوري�ن  
بحركة الكامرا وزواياها ليكون كل 
برنامج يكون من إعدادي واخراجي 

عبارة عن فلم 
بع�ض الربام�ج ترافقن�ي مبدعات 
مذيع�ات وبعضها أديرها من خالل 

املايك أو صور وتعليق بصوت..
ومتى مارست الكتابة ؟

- كل ه�ذه النش�اطات ل�م تبعدني 

عن القلم 
كنت اكتب واجيد  كتابة الس�يناريو 
مما جعل برامجي مميزة بأسلوبي 

الخاص .
- أشهر برامج التلفزيون ؟

الزق�اق   - سلس�لة بي�وت يف ذل�ك 
اع�داد الراحل دكت�ور فارس مهدي 

واخراجي 
- سلسلة بيوت عراقية 

- سلس�لة مس�اجد الع�راق ت�راث 
وحضارة / اع�داد عدد من مؤرخي 

العراق منهم .
- د.العالمة حسني عيل محفوظ /- 
د.بهن�ام أبو الصوف / - د.حس�ني 

أمني
- د. جاسم املش�هداني / - سلسلة 
برنام�ج ) هن( للمرأة / - سلس�لة 

برنامج مدن عراقية
- سلس�لة برامج  مسرة اإلعمار / 

-اعداد برنامج ) بيني وبينك(
اخرجه القدير أثر عبد الوهاب / - 

اعداد وإخراج رس�ائل تلفزيونية
املهرجان�ات كان�ت اخ�ر الرس�ائل 

م�ن إع�دادي واخراج�ي ملهرج�ان 
بابل األخ�ر / التقديم كان بتناوب 

الجميلتني 

املذيعتني س�حر  األصي�ل / ونادية 
صابر

- ايض�اً رس�الة املهرج�ان العربي 
)اطاريح التخرج(

إع�دادي واخراجي تناوبت�ا عليه يف 
التقدي�م  الجميلتني املذيعتني ايمان 

صادق وسحر األصيل..
- ع�رف ع�ن س�عاد الس�امر انه�ا 
للم�رأة  الكث�ر  وقدم�ت  اخرج�ت 

العراقية ؟
- عدة سنوات متتالية لرسالة املرأة 

يف عيدها العراقي والعاملي 
يف منظم�ات عدي�دة لنس�اء العراق 

ونشاطاتهم يف حينها 
- وم�ا ه�ي الربام�ج الت�ي قم�ت 

باخراجها وهي تعنى باملرأة ؟
- برنامج عن األزياء العراقية 

- سلس�لة برنام�ج ) لوح�ة( للفن 
التشكيل

- الكام�را الخفي�ة تقدي�م الفنانة 
القديرة انعام الربيعي 

- سلس�لة برنام�ج )ه�ي( تقدي�م 
املبدع�ة الجميل�ة فاطم�ة ظاه�ر 

الربيعي كنت ب�ه معدة ومن اخراج 
املب�دع عب�د األم�ر محم�د رس�ن 
تعلمت منه الكثر ثم تحول يل معدة 

ومخرجة .
- وهل نعرف أسماءها ؟

- سلس�لة لربنام�ج من�وع تقدي�م 
املبدعة الجميل�ة املذيعة نضال عيل 

الحسون
- اخرجت عددا من األناشيد الوطنية 

بتكليف من املخرج عدنان هادي
- قمت بإخراج بعض األغاني 

- برام�ج كثرة متفرقة ش�اركن يف 
تقديمها

- املبدعات الجميالت  
- إقبال حامد / - س�هاد ابراهيم / 

- مها املرسومي
- سلس�لة برنامج ) عادت أمسيات 

البرصة(

- حتى ت�م افتت�اح تلفزي�ون املرأة 
بإدارة 

عب�د  حن�ان   ( املذيع�ة  الس�يدة   -
اللطيف الس�نيد( قدمت فيه الكثر 

من الربامج 

منه�ا ماما جاني�ت ع�ن التجميل 
والرشاقة 

- مبدع�ات م�ن ب�الدي/ - برامج 
صحية .

- برامج تراثية
- سلس�لة برنام�ج بيوتن�ا تقديم 

الجميلة ) حنان عبد اللطيف(
- ايضاً نق�ل مهرجانات ومؤتمرات 

تلفزيونية.....
- يف الس�ينما اخرجت - فلم السياب 
- أهوارن�ا الجميلة – األه�وار -فلم 
س�ياحي تقدي�م الجميل�ة عواطف 

ابراهيم
- شهادة بيضاء ضد حقد أسود

- ) تم مونتاجه يف تونس(
- عرض يف )بروكسل (

- سفينة السالم
- ابن خلدون 

- فل�م كوبنهاك�ن مس�اواة تنمي�ه 
وسلم

- فل�م نايروب�ي ومعه ثالث�ة افالم 
قصرة

- سلس�لة اف�الم قصرة بعن�وان ) 
نساء عربّيات (

- سلس�لة أف�الم قص�رة) نس�اؤنا 
أيضاً(

- سلس�لة افالم قصرة ) نساء من 
بالدي(

- سلس�لة اف�الم ع�ن ص�ور م�ن 
املعركة

- فلم ناقالت النفط
- فيلم الوتر الس�ابع عن املوسيقار 

روحي الخماش
- فيلم النخلة

- فلم األزياء العراقية
- فلم رجال موعدهم الشمس 
- اما الربامج االذاعية أشهرها 

- أقب�ل اللي�ل )بداية ه�ذا الربنامج 
اإلخراج للمبدع فائز جواد اس�ند ايل 

من بعده(
- وهو من الربامج التي اعتز بها

ه�دى  الرائع�ة  املذيع�ة  بص�وت   -
رمضان 

وغ�ازي  م�راد  مق�داد  واملذي�ع   -
فيصل(

- كلمة يف ساعة
- الشعر والليل

- صباح الخر ياعراق
- وصباح الخر ياوطني

- تقديم املذيعة قمر املختار 
- شمس العافية

- تقديم املذيعة القديرة 
- منى البرصي

- من الذاكرة تقديم القديرة
- املذيعة ) خولة األطرقچي(

- قصة أغنية
- شخصيات عراقية ادبية

- من الرتاث
- يزهو النرص يف العيون

- تقديم القديرة املذيعة أمل املدرس
-وبرامج اخرى للمذيعات املبدعات

- املذيعة صباح
- واملذيعة رابحة محمود

-  واورناها
- املذيعة ليى ياسني

- واملذيعة كالدس يوسف
- )قدمت يل برامج عن املرأة (

- وراجحة القديس
- )يف الربامج الصباحية(

- واملذيعة املرحومة القديرة
الب�ث  برام�ج  - فري�ال جاس�م يف 

املبارش
- الطارئة إلذاعة صوت الجماهر 

- يف محال املرسح ببغداد
- مرسحية األم شجاعة لربشت

- تمثي�ل القدي�رة د. ش�ذى س�الم 
ب�دور األن وانا ب�دور كاترين االبنة 

الخرساء
- مرسحية اللوحة بطولتي وإخراج 

- د. صالح القصب
- مرسحية أم خليل اخراج

- القدير محسن العيل
- مرسحية أم الخر

- اخراج عبد املطلب السنيد
- مرسحية اللعبة لألطفال 
- اخراج عبد املطلب السنيد
- وأعمال اخرى واحدة مع

- القدير بدري حسون فريد
- عملت بعدت قنوات أخرى

- 1- قناة األي آر تي

 -
مخرج�ة لربنام�ج )عامله�ا( وه�و 
يخص املرأة  سلس�لة نصف شهرية 
م�ن خ�الل املب�دع االس�تاذ فيص�ل 

اليارسي
- كن�ت م�ن مؤس�يس قن�اة الديار 
الفضائي�ة ب�إدارة االس�تاذ فيص�ل 

اليارسي
- قم�ت بإعداد وإخ�راج العديد من 

الربامج 
- سلسلة عن املرأة

- سلسلة برنامج تراثيات
- )تقديم الفنان كنعان عيل

- ثم الفنانة سوالف(
- عملت يف قناة البغدادية يف بغداد

- ثم انتقلت للعمل يف )القاهرة(
- بمدينة االنتاج االعالمي

- اخرجت برنامج شهرزاد
- صالون البغدادية

- )تقديم االديبة عالية طالب(
- برنامج للعوائل العراقية يف الغربة

- تس�جيالت شعرية للش�اعر كريم 
العراقي

- حوايل 120 قصيدة مصورة
- تسجيالت احاديث تاريخية

- للمؤرخ د. حسني أمني
- ثم انتقلت اىل سوريا أسست لقناة 

البغدادية
- استديوهات مؤقتة لعمل الربامج 

التالية
- سلسلة لربنامج امي30 حلقة 

- وبرنامج لقاء مع فنان30حلقة
- )تقديم املذيعة رندة من مرص(

- برنامج ادبي اعداد وتقديم املذيع
- أحمد املظفر30 حلقة

- وبرام�ج للعي�د تقدي�م مذيع�ات 
شابات 

- من العراق
- عمل�ت مع رشكة ) الون ش�وت( 

املرصية
- برنامج 15حلقة تقديم الجميلة

- نغم عبد الزهرة 
- دربت كوادر إعالمية يف بغداد

ع�ى  اآلن  ومذيع�ات  مذيع�ني   -
الساحة
- نجوم

- ويف القاهرة 
وفني�ة  صحفي�ة  ك�وادر  درب�ت   -

لجريدة 
- ) كل يشء( يديرها  ) الباجوري(

- يل م�ن الكت�ب حت�ى اآلن خم�س 
إصدارات 

- ارسار الحرائر
- أراقص حوريات النار
- حمام نساء َدْيرَْم َدْم 

- الشونيزيِّة موعدها الشمس
- حفريات الطني

- - كتبي الخمس�ة اآلن معروضة يف 
مهرجان القاهرة للكتاب

- ومتوفرة يف مكتبات مرص
- واخرا ماذا تتمنى سعاد السامر؟

- اتمن�ى الخ�ر لبل�دي وان يزدهر 
االعالم بكل نواحيه .

- شكرا لك متمنني لك دوام العافية 
- شكرا لكم من كل قلبي .
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

حوار/مجال الشرقي

“السياب” اول فلم اخرجته وصدرت لي مخسة كتب ثقافية ومتنوعة
كنت من مؤسسي قناة الديار الفضائية بإدارة االستاذ فيصل الياسري

 

اطلقت علي تسمية املرأة املقاتلة بالكامريا

املخرجة التلفزيونية سعاد السامر تروي لـ”الزوراء” مسرية عملها االذاعي 
اسمها الكامل سعاد مفتن بدن السعيد السامر . من بيت السامر ، سومرية االصل ومن عائلة مشهورة بكتابة الشعر ولدت يف 
محافظة البرصة عام 1959 واكملت دراس�تها االبتدائية واملتوس�طة يف مدارس قضاء العشار حلمها بالفن الذي بدا معها من 
االول ابتدائي كنشاط مدريس يف الفن فاهتم بها االساتذة العاملون بالنشاط املدريس وكانت تشارك باسم املحافظة يف النشاط 

الخطابي والشعري الذي يقام يف املحافظة وبالنشاطات املختلفة 
تم قبولها يف معهد الفنون الجميلة يف بغداد عام 1975 قسم املرسح والسينما ويف املرحلة الرابعة اختارت السينما 

تخرجت وكانت اطروحتها فيلم الس�ياب وهو اول فيلم سينمائي تقوم بتصويره واخراجه وكتابة السيناريو ويف البرصة التحقت بدار 
الثقافة الجماهرية لقراءة الكتب والقاء القصائد واملواضيع النثرية 

س�عاد مفتن بدن الس�عيد الس�امر اضافة لكل هذا فقد الفت عند كربها وعرب مس�رتها العديد من الكتب كتابها ارسار الحرائر وعى 
انغام قيثارة ش�بعاد تقول عى ايقاع الحياة العراقية تاتي هذه املش�اهد القصصية املشبعة بروح شعرية حيث تستبدل مبدعتها القلم 

بالكامرا مس�تندة اىل حنكتها الفنية املدهش�ة كمخرجة س�ينمائية ترس الهتفة  يف روحها تلك االدبية الساحرة لنجد انفسنا 
امام لون خاص من الكتابة يتداخل فيها القصي بالشعري وبالسينمائي .
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عملي يف االذاعة كان داخل 
االستديو و العمل امليداني



نصائح طبية

عالمة يف الساقني تدل على ارتفاع الكولسرتول اخلبيث

الكنافة بالتوست
املكوّنات

من�زوع  أبي�ض  ط�ري  توس�ت 
األطراف - كيس

زبدة مذّوبة - ربع كوب
ملّون طعام - أصفر

لتحضري الحشوة:
حليب - كوبان

نشاء ذرة - ملعقتان كبريتان
سكر - بحسب الرغبة

قش�طة ب�وك أو نس�تله - علب�ة 
صغرية

لتحضري الشرية:
سكر - كوبان

ماء - كوب
ليمون حامض معصور - 1

طريقة العمل
- لتحضري الحش�وة، ضعي يف قدر 
النش�اء والحليب والسكر وحرّكي 

حتى تتداخل املكوّنات.
- ضعي القدر عىل النار مع التحريك 

املستمر حتى يثخن املزيج.
- أطفئي النار وأضيفي القش�طة 

وحرّكي من جديد ثّم أتركي املزيج 
جانباً.

- فّتت�ي خب�ز التوس�ت بواس�طة 
الخ�اط الكهربائ�ي حتى تحصيل 

عىل ما يشبه الفتات.
- أضيف�ي الزب�دة ومل�ّون الطعام 
تتجان�س  حت�ى  جي�داً  وافرك�ي 

املكوّنات.
- مدّي نصف كمية الخبز يف صينية 

وادهني عليها الحشوة.
- غّط�ي وج�ه الصيني�ة بالكمية 

املتبقية من مزيج الخبز.
- أدخ�يل الصينية إىل ف�رن محّمى 
مس�بقاً ع�ىل ح�رارة 200 درج�ة 

مئوية حتى يتغرّي لونها.
- لتحضري الش�رية، ضع�ي يف قدر 
الس�كر واملاء واترك�ي املزيج عىل 

النار حتى يغيل.
-أضيفي عصري الليمون الحامض 
وحرّكي ثّم إرفعي القدر عن النار.

- قّدمي الكنافة فاترة عىل سفرتك 
إىل جانب الشرية.

 أوضح�ت األكاديمي�ة األمريكية لجمعية 
األم�راض الجلدي�ة )AAD( أن “متازمة 
إصب�ع الق�دم األزرق” تصف الل�ون الذي 
تتغ�ري به أصاب�ع القدم عند انس�داد أحد 

األوعية الدموية أو أكثر.
هذا اللون األزرق موجود بغض النظر عما 
إذا كان�ت القدم ب�اردة أو دافئة، ويش�ري 
إىل أن أط�راف الجس�م ال تتلق�ى الكمي�ة 

املطلوبة من األكسجني.
وقال�ت األكاديمي�ة: “بدون ع�اج، يمكن 
أن يؤدي نقص األكس�جني إىل موت الجلد 

واألنسجة الكامنة”.
عامة أخرى محتملة الرتفاع مس�تويات 
الكوليس�رول هو تورم الس�اق. يمكن أن 
ينترش هذا التورم إىل أعىل الساقني والفخذ، 
وه�ي عامة واضحة عىل أن القلب يكافح 

من أجل أداء وظيفته.
يمك�ن أن تتكون كتل مؤمل�ة تحت أصابع 
القدم يمكن أن تس�تمر من عدة س�اعات 
إىل ع�دة أيام. يش�ري هذا الع�رض عادًة إىل 

إصابة القلب أو األوعية الدموية.
م�ن  الكث�ري  وج�ود  ي�ؤدي  أن  يمك�ن 

الكوليسرول يف الدم، والذي يسبب أمراض 
القلب، إىل ما ييل: 

• ألم صدر
•ضيق يف التنفس

• ألم يف جميع أنحاء الجسم

• الشعور بالضعف
• الشعور بالغثيان

أشارت دائرة الصحة الوطنية إىل أن هناك 
العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها 
الكوليس�رول  مس�تويات  تح�ول  ملن�ع 

املرتفعة إىل أمراض القلب.
م�ن امله�م أيًض�ا االنتب�اه إىل م�ا تأكله 
يف  الكوليس�رول  مس�تويات  لخف�ض 

الدم.
م�ن األفضل تجنب األطعم�ة التي تحتوي 

عىل نسبة عالية من الدهون املشبعة:
• فطائر اللحم

• النقانق وقطع اللحم الدهنية
• الزبدة والسمن وشحم الخنزير

• الجبن الصلب
• الكعك والبسكويت

• األطعم�ة التي تحتوي عىل جوز الهند أو 
زيت النخيل

ب�دالً من ذلك، من األفضل لصحتك الركيز 
ع�ىل األطعمة التي تحتوي عىل دهون غري 

مشبعة، مثل:
املاكري�ل  مث�ل  الدهني�ة  األس�ماك   •

والسلمون.
• املكرسات - مثل اللوز والكاجو.

الش�مس  الب�ذور - مث�ل ب�ذور عب�اد   •
واليقطني.
• أفوكادو

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا
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التمل�ك هو تلك الرغبة املوجودة بداخلنا، وتجعلنا، ال 
إرادياً، نشعر بحبِّ تملك الشخص من ناحية املشاعر 
واألحاسيس. ومن أشدِّ مظاهر حبِّ التملك العاقات 
الغراميَّة أو الزوجيَّة، والدليل عىل الحبِّ بني الطرفني 
هو الغ�رية واالهتمام واالحرام، الت�ي تدل عىل حبِّ 
تملك مشاعر رشيك الحياة، وليس كما يعتقد بعضنا 
أنَّ التمل�ك يكون بصورة بش�عة ال تمت لإلنس�انيَّة 
بمعن�ى، كأن يك�ون التملك من ناحي�ة منع الرشيك 
ا بداخل�ه، أو أي  اآلخ�ر من الخ�روج، أو التعب�ري عمَّ
صورة يك�ون التملك فيه�ا مثل من�ع حرية الطرف 

اآلخر.
يف هذا املقال سنقدم حاً لهذه املشكلة:

أوالً: يج�ب أن نع�رف أنَّ الح�بَّ والغ�رية ش�كل من 
أش�كال االنفعاالت لها دوافع عديدة ليس بالرضورة 
ح�بَّ التمل�ك، وتصاحبها آثار س�ارة أو غري س�ارة، 
وقد تصاحبها مظاهر جس�ميَّة وعقليَّة وجس�ديَّة، 
والغرية الزائدة أو ح�بَّ التملك قد يكون من املظاهر 
غري الس�ويَّة التي يفقد فيها اإلنس�ان السيطرة عىل 
أف�كاره، وتزي�د مخاوف�ه فيتحول الح�بُّ من خربة 
س�ارة تهدف إىل الرضا وإش�باع الرغب�ات العاطفيَّة 
إىل ع�دم تكي�ف وخربة مؤمل�ة تصاحبه�ا درجة قلق 
عالية ومخاوف وأعراض جسميَّة، وفقد للسيطرة يف 

فات. املشاعر والترصُّ
• فمثاً الزوجة تتدخل بأمور زوجها كلها، ويش�عر 
زوجها يف كثري من األحيان بأنَّ ما يصدر عنها ما هو 
إال ح�ب للتمل�ك أو التحكم، وهذا أم�ر يضايقه جداً، 
ف كما  خصوصاً أنَّه من الرجال الذين يحبذون الترصُّ

يحلو لهم، بعيداً عن املشاركة الزوجيَّة الحقيقيَّة.
• يشتكي أغلب الرجال بأنَّ زوجاتهم يهتممن بجميع 
أموره�م الصغرية قبل الكبرية، لكن املرأة لألس�ف ال 

تساوم يف بعض املسائل، فمثاً تريد مرافقتي دائماً، 
وتغتاظ إذا ما شعرت بأنَّ أحداً من أصدقائي اسرق 
بضع س�اعات من وقتها، فأش�عر بأنَّها تتمسك بي 
كظيل، فحبُّها خانق رصاحة، وأخاف أن يس�بب ذلك 

يوماً ما اشتعال حرب بيننا تنهي حياتنا األرسيَّة.
• عامات حب التملك، سواء يف الزوج أو الزوجة

� السيطرة والتملك:
أي عاق�ة يف الدني�ا ال ب�د أن تك�ون لها ح�دود، وأال 
تتح�ول لعاقة الس�يطرة أو االس�تغال. واملش�اعر 
حت�ى مش�اعر الح�بِّ قد تك�ون مدفوعة بمش�اعر 
خ�وف أو دواف�ع س�يطرة، أو حتى عق�د النقص أو 
مش�اعر الحرية واإلحباط والعج�ز، وهناك فرق بني 

حبِّ التملك والسيطرة واالستغال.
� التعلق وقلق االنفصال:

يف علم النفس هنالك ما يسمى بالشخصيَّة الطفيليَّة، 
الت�ي لم تن�ُم انفعالي�اً أو تنض�ج انفع�االً. والتعلق 
باملحب�وب لي�س بالرضورة أن يكون ح�بَّ تملك، بل 
هو ن�وع من التعلق أو ما يس�مى بقل�ق االنفصال، 
وهي مش�كلة تحدث عندما تكون الرغبة الشديدة يف 
أن يك�ون قريباً إىل حدِّ االلتصاق بش�خص له مكانة 
معيَّنة عنده، وقد يش�مل االعتماد عىل هذا الشخص 
ويشعر بأنَّ الحياة من غريه ستتوقف. ومثل التعامل 
م�ع األطفال ف�إنَّ العقاب ال يعالج قل�ق االنفصال، 
بل يش�عله ويزيده؛ ألنَّ العقاب يش�كل تهديداً ويزيد 

الشعور بالخوف وعدم األمن.
� الشخصيات الحدية:

بع�ض أنم�اط الش�خصيَّة، خصوصاً الش�خصيات 
الحديَّ�ة أو املزاجيَّ�ة تك�ون متطرِّفة يف مش�اعرها، 
وتتس�م بعدم الثبات يف املزاج واملش�اعر؛ ما يصعب 
الس�يطرة والتحكم يف عاقاته�ا الحميمية، أو حتى 
�ة، وتغلب عىل مش�اعرها دوافع  االجتماعيَّ�ة العامَّ

مرضيَّة.
- سيكولوجيَّة املرأة:

قد يغيب عىل بعض الرجال طبيعة املرأة واحتياجاتها 
العاطفيَّة؛ ما يجعله يتجاهل بعض املشاعر والتعبري 
العاطفي مما يثري القلق واملخاوف وعدم االطمئنان، 
فتش�تعل غريته�ا وتصب�ح قلقة بش�كل مس�تمر، 

وبالتايل تترصف بشكل استحواذي ومبالغ فيه.
• وأخرياً نويص بهذه النصائح لعاج حب التملك بني 

الزوجني
� أوىل الخط�وات هي اليق�ني بأنَّه ال يقع يشء يف هذا 
الك�ون إال بقدر الله س�بحانه وتعاىل، وأنَّه ما أصابك 

لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
� الرض�ا، وأرجو أال نع�رب كلمة الرضا هك�ذا عبوراً 
رسيع�ًا، لكن نحققها يف مش�اعرنا ويف س�لوكنا مع 

أزواجنا، ثم الثقة بالنفس.
� طرد هواجس النفس التي تفسد الحياة.

� الح�بُّ عاطف�ة جميل�ة ته�دف لإلش�باع والرضا، 
، وف�رض النصائح  لكنن�ي ضد فك�رة عقلن�ة الحبِّ

املختلفة؛ ألنَّ لكل حالة تجربتها الخاصة.
� كم�ا أرى أال يتحول الحبُّ إىل صف�ة التملك وإلغاء 

شخصيَّة اآلخر.
� نمو الش�خصيَّة واس�تقاليتها يجعل للحبِّ شكل 

التكامل وليس التملك.

حبُّ التملك.. عاطفة جياشة أم أنانيَّة مزعجة؟
كل يوم معلومةحنو مستقبل افضل...هلا

ملاذا نستيقظ بعض املرات مبزاج سيئ ؟

بق�در م�ا نح�ب حمام�ات الش�مس والش�واطئ 
وحفات الش�واء يف الطق�س الحار، ف�إن الحرارة 
لها عيوبه�ا، ما قد يؤثر حتى عىل أبس�ط العادات 

اليومية.
وقد يكون الن�وم صعبا للغاية عندم�ا يكون الجو 
ح�ارا بالخارج، ل�ذا، فإنه للحصول ع�ىل ليلة نوم 
جي�د يمكن الحصول عىل بع�ض النصائح التي قد 

تساعد عىل التغلب عىل الحرارة.
1. ابق جسمك رطبا:

احتفظ بزجاجة ماء ب�اردة بجوار رسيرك لترشب 
إذا شعرت بالحرارة الشديدة.

وتأك�د من رشب كمي�ة كافية خ�ال النهار أيضا. 
وإذا كن�ت تعان�ي من الجف�اف، فم�ن املرجح أن 

تكون مستيقظا وتتقلب يف الليل.
2. تجميد املاءات الخاصة بك:

انترشت ه�ذه النصيحة عرب “توير” العام املايض، 
حيث أوىص أحد املستخدمني: “ضع أغطية الوسائد 
وم�اءات الرسير يف الفريزر ملدة نصف س�اعة قبل 
النوم. ما يس�مح للمواد بامتص�اص الهواء البارد 
وتوفري س�طح بارد ومريح للنوم. ال تضع األلحفة 

يف الفريزر، فقط املاءات”.
3. تربيد نقاط النبض بالثلج:

كش�ف نيل روبنس�ون، خبري النوم لدى مؤسس�ة 
Sealy، أن مكع�ب الثلج ه�و كل ما تحتاجه لتربيد 

نفسك.

وأوضح: “يمكن لنقاط النبض عىل جسدك أن تربد 
بقية الجس�م بش�كل فعال. ضع مكعب�ات ثلج يف 
كيس باس�تيكي عىل معصميك ورقبتك وستفاجأ 

بالفعالية. فقط ال تدعها تذوب يف رسيرك”.
4. هدئ قدميك:

انق�ع قدميك يف ماء بارد قب�ل أن تغفو. وإذا كانت 
الح�رارة تعطل نومك بانتظام، فحاول ترك دلو من 

املاء املثلج بجوار رسيرك.
5. ارتداء بيجاما قطنية للنوم:

يمك�ن له�ذه الطريق�ة أن تجعلك تتنفس بش�كل 
أفض�ل وتس�اعد يف إبقائك باردا بش�كل أفضل من 

النوم عاريا.
فإذا كنت تغفو عاريا، يمكن أن تصل الرطوبة من 
جس�مك إىل رسيرك. ويمكن بالتايل أن يس�خن هذا 
الس�ائل، ما ق�د يجعلك أكثر س�خونة مما لو كنت 

ترتدي بيجاما خفيفة.

يعاني الكثري من األشخاص من 
زيادة وزنهم رغ�م كميات األكل 
القليل�ة الت�ي يتناولونه�ا خال 
النه�ار، وه�و م�ا يش�ّكل أزمة 
للبع�ض منه�م، خاصة  كب�رية 
الس�يدات اللوات�ي يحرصن عىل 
االهتمام بصحتهن، ولكن هناك 
بع�ض الع�ادات الخاطئ�ة التي 

تؤدي اىل ذلك.
ويؤكد خ�رباء التغذي�ة أن النوم 
املفرط هو أحد األسباب الرئيسة 
لعدم فقدان الوزن، بل قد يسّبب 
زيادة يف الوزن. وُيصّنف اإلفراط 
يف الن�وم بأن�ه الن�وم ألكث�ر من 

تسع ساعات كل ليلة.
وم�ن األخط�اء الش�ائعة أيضاً، 
ع�دم تناول وجبة اإلفطار، فذلك 
يؤثر يف عملية األيض، وقد يؤدي 
إىل اضط�راب الس�اعة الداخلية 

احتمال زيادة  للجس�م، وبالتايل 
ال�وزن. كم�ا أن تخّط�ي وجب�ة 
اإلفطار يس�ّبب الخمول والتعب 

طوال اليوم.
اىل ذل�ك، ف�إن ع�دم رشب املياه 
أن  يمك�ن  يومي�اً  كاٍف  بش�كل 
التمثي�ل  انخف�اض  إىل  ي�ؤدي 
الغذائي، يف ح�ني أن رشب كمية 

تزي�د عن ليرين م�ن املاء خال 
اليوم يحرق الكثري من السعرات 

الحرارية.
كم�ا أن تن�اول كمي�ات كب�رية 
من الطعام وبرسع�ة، يزيد عدد 
ويراِك�م  الحراري�ة  الس�عرات 
ويس�ّبب  الجس�م،  يف  الده�ون 

زيادة يف الوزن. 

طبيبك يف بيتك

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

لنوم هادئ أثناء موجة احلّر... اتبع هذه احليل!

عادات خاطئة تؤدي اىل زيادة الوزن رغم قلة األكل؟ 

اللؤلؤي�ة،  الصغ�رية  األس�نان 
التي تزين ف�م صغريِك، تحتاج 
لغس�يلها باس�تمرار للحف�اظ 
ع�ىل نظافته�ا، ويحت�اج عادة 
ملمارس�ته  األس�نان  غس�يل 
بانتظ�ام وبش�كل يوم�ي منذ 
الصغر، ليس�تمر األم�ر معه يف 
ك�ربه، فكيف تش�جعني طفلِك 

عىل غسيل أسنانه؟
كوني أفضل قدوة

منذ الصغ�ر، اصطحبي الطفل 
معِك يف أثناء غس�يلِك ألسنانِك، 
إذ يح�ب األطف�ال تقليد آبائهم 

وأمهاتهم.
 ال تجربي طفلِك عىل املعجون

اذا كان صغ�ريِك يكره معجون 
األسنان أو يبصقه، فا تجربيه 
ع�ىل اس�تخدامه، إذ يمك�ن أن 
يس�تخدم الفرش�اة فقط حتى 

يعتاد عىل األمر.
استخدمي املرآة

اجع�يل الطفل يش�اهد نفس�ه 
يف امل�رآة يف أثناء عملية غس�يل 

األسنان، وسيستمتع بهذا.
األس�نان م�ن  اجع�يل غس�يل 

األولويات

بعض األمهات يتجاهلن غسيل 
األس�نان يف حالة التأخري، أو يف 
بعض األيام، وهذا يجعل الطفل 
يفهم أن غس�يل األس�نان ليس 
من األولويات، فأًيا كان السبب، 

ال تتجاهيل غسيل األسنان.
ال تهددي طفلِك

ال ته�ددي طفل�ك بالذه�اب إىل 
طبي�ب األس�نان إذا لم يغس�ل 
أسنانه، واجعيل غسيل األسنان 

وقًت�ا ممتًعا، فيمكنِك تش�غيل 
أغني�ة يحبه�ا الطف�ل يف أثناء 

غسيل األسنان. 
أعطيه الوقت الكايف

ينص�ح الخ�رباء بأن تس�تغرق 
عملية غسيل األسنان دقيقتني، 
إذا كان طفلِك يستمتع بغسيل 
أسنانه، فا رضر من أن يستمر 
األم�ر ألرب�ع أو خم�س دقائق 

أخرى. 
نظمي الوقت

يمكنِك اس�تخدام ساعة رملية 
صغرية أو تايمر، أو حتى البحث 
للطف�ل  مفضل�ة  أغني�ة  ع�ن 
وتش�غيلها،  دقيقت�ني  مدته�ا 
وارشح�ي للطف�ل أن�ه بمجرد 
توقف الساعة أو األغنية يمكنه 
االنته�اء من غس�يل أس�نانه، 
وإذا كان الطف�ل يتعجل انتهاء 
األم�ر، فسيس�اعده ه�ذا ع�ىل 

إدراك الزمن.

سلوكيات

كيف تشجعني صغريك املهمل على غسيل أسنانه؟

كثري منا يس�تيقظ م�ن النوم بمزاج س�يئ دون أن يكون هناك س�بب 
واضح لهذا الش�عور، إذا ملاذا نستيقظ بعض املرات بمزاج سيئ ؟ ُتشري 
الدراس�ات أن قلة النوم ترف�ع معدل الطاقة الس�لبية وتقودنا إىل رؤية 
العالم بمنظور س�لبي. وهنا نعرض بعض الع�ادات التي من املمكن أن 

تجعلك تشعر بالعبوس واالنزعاج عند االستيقاظ.
لم تستعد للنوم جيًدا

نستيقظ بعض املرات بمزاج سيئ بسبب ال تستعد للنوم جيًدا 
إن ما تأكله يف املس�اء لن يؤثر عىل كيفية النوم فحسب بل سيؤثر أيًضا 
ع�ىل مزاجك يف اليوم التايل؛ فاالس�تيقاظ يف مزاج س�يئ يمكن أن يكون 
مرتبط�ا بالنظام الغذائي بس�بب انخفاض مس�تويات الس�كر يف الدم، 
وتناول الس�كريات مثل الشوكوالتة والبسكويت والشوكوالتة الساخنة 
أو الكربوهي�درات مثل الخب�ز والبيتزا والرقائ�ق واملعكرونة قد تجعلك 
تش�عر بالرضا والس�عادة يف البداية، ولكن مع ارتفاع نس�بة الس�كر يف 
الدم والتي تنخفض بحلول الليل ستجعلك تشعر باإلنهاك واملزاج السيئ 
يف صباح اليوم التايل. لذلك ينبغي تناول العش�اء قبل ثاث س�اعات من 
الن�وم، والركيز عىل التوازن بني الربوتين�ات والكربوهيدرات، باإلضافة 
إىل األطعم�ة التي تعزز النوم مثل التونة واملوز والبطاطس وزبدة الفول 
الس�وداني، وتجن�ب األطعمة التي تحتوي عىل األحم�اض األمينية التي 

تمنع النوم يف املساء مثل السمك املُدخن والجبن والفلفل.
ال تحصل عىل ما يكفي من املغنيسيوم

ق�د تجد صعوبة يف الحصول عىل النوم إذا كنت تش�عر بالتوتر أو القلق، 
وهذا قد يكون مؤرش إىل نقص املغنيسيوم يف الجسم، فهو معدن أسايس 
يتم اس�تهاكه بس�هولة بس�بب التعب واإلجهاد، فهو يعمل عىل تهدئة 
الجه�از العصب�ي والعض�ات املتعبة ويضمن ل�ك نوم ه�ادئ؛ ويوجد 

املغنيسيوم يف جميع الخرضوات الخرضاء الداكنة مثل السبانخ.
إفراط وظائف الكبد

يمك�ن أن يكون الكبد هو مص�در الغضب عندما ُيف�رط يف عمله إلزالة 
السموم من الجسم؛ مما يؤثر ذلك عىل نوعية النوم، وُيستخدم فيتامني 
C للحد من تلك األعراض حيث يعترب عنرص فعال يف عملية إزالة السموم 
م�ن الكب�د، فتن�اول 2 جرام من مس�حوق فيتامني C املُ�ذاب يف املاء قد 
يس�اعد يف الحصول عىل نوم أفضل، وال ُينصح النس�اء اللواتي يتناولن 

.C حبوب منع الحمل أخذ أكثر من 1 جرام من فيتامني
إهمال وجبة اإلفطار

تن�اول وجبة اإلفطار بعد وقت قصري من االس�تيقاظ أمر بالغ األهمية 
يف تحس�ني امل�زاج، ولك�ن ُينص�ح بتجن�ب الكربوهيدرات املُك�ررة مثل 
الكرواس�ون والفطائر؛ فهي تساهم يف وصول نس�بة السكر يف الدم إىل 
ذروته�ا ثم تنخفض برسع�ة مما يؤدي إىل انخفاض الطاقة والش�عور 
بالعبوس واالنزعاج، لذلك فقم باختيار الربوتني كعنرص أسايس يف وجبة 
اإلفط�ار مثل البيض املخفوق مع الزب�ادي واألفوكادو أو زبدة الجوز أو 

الفاصوليا عىل الخبز املحمص.

املطبخ .. 
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ربميا يحدث يشء ما يغير أفكارك وحتى 
قراراتيك ولذليك ستشيعر بأنيك مشيوش. 
مين األفضل أن تؤجل اتخياذ أي قرارات اليوم 
فربما تتفاجأ بعض املشياكل، كل ما تحتاج إليه 
اليوم هو أن تتحىل بالهدوء وتبدأ يف حل مشاكلك 

فورا.

لدييك رغبية ملحية الييوم يف السييطرة عىل 
األميور واتخاذ القرارات ولكين قد يؤدي تعدد 
املسيؤوليات إىل شيعورك بالتوتير إىل حيد ما. إذا 
شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي 
ال تنيدم. ركز اليوم عيىل التحكم يف أعصابك وترصفاتك 

أثناء تعاملك مع من حولك.

قيد يؤثر عليك بعض األشيخاص اليوم لتغر 
أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن 
تفكرك. ال تقلق وال تييأس إذا وجدت أن أفكارك 
ووجهيات نظيرك متعارضة ميع اآلخرين فهيذا يدل 
بالتأكييد عيىل أنك مختلف يف تفكرك عنهيم. ابتعد عن 

هؤالء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

ال تفكر يف األمور بسيلبية وإال ستكون سببا 
قوييا يف ضيياع فيرص عظيمية منيك. الوقت 
من ذهب فاسيتغله يف إنجاز بعيض األعمال لتنال 
إعجياب من حوليك يف العمل. علييك أن تكون متفائال 
فسيتدنو من أحالمك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا 

وستحقق ما تريد.

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود 
بعض األشخاص يف حياتك فهم يحاولون أن 
يقنعيوك بوجهة نظرهيم فابتعد عنهم وامض 
يف طريقية دون االلتفيات ألحد. اهتم بمشياريعك 
وعملك وال تنىس أن تأخذ قسطا من الراحة من حني 

آلخر.

يتعني عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما 
أن تتعيرف عليهيم ولكين  ال تسيتطيع 
يمكنيك بيكل سيهولة التعيرف عليهم من 
خالل ترصفاتهم فغالبا ما يرغبون يف إحباطك 
والتقليل من شيأنك. ربما ال تالحظ تأثرهم عليك 
ولكين سييدمرونك إذا ليم تواجههم مين البداية. 

حاول أن تستغل طاقتك يف التغلب عليهم.

تبيذل الييوم قصيارى جهيدك لتتغليب عىل 
الصعياب والتحدييات فربميا تجيد أن هناك 
رصاعيا بيني رغبتيك يف املغاميرة وحاجتيك إىل 
التواصيل أوال مع اآلخرين. مين األفضل أن تعرب عن 
رأييك بحرية حتى وإن عارضك البعض فسيتكون لبقا 
يف حديثك خاصية فيما بتعلق باملوضوعيات الدينية أو 

الفلسفية.

تحتيل مكانية مميزة بيني رفقائك بيل وربما 
تحقق نجاحا غر مسبوق يف العمل. سيحاول 
الجمييع االسيتفادة منك والتعر ف عيىل ما تقوم 
به لتحقق أحالمك فانصحهيم واعرض عليهم بعض 
األمثلية. ارشح لهيم بعيض الخطط التيي تمكنهم من 

النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

تشعر بالتوتر والقلق عىل مدار األيام املاضية 
ومن املؤسيف أن هذا التوتر سيتسيتمر األيام 
املقبلة أيضا. علييك أن تتوخى الحذر فربما تصل 
إىل حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول 
أن تحيل مشياكلك وال تخاف مين الفشيل. ربما تكون 
مرتددا يف اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس 

حال.

أنت سيعيد الحظ الييوم فربميا تتخذ خطوة 
جديدة نحو هدفك ولذلك ستشيعر بالسيعادة 
عىل مدار اليوم. تشيعر أن لدييك قدرة عالية عىل 
الرتكييز ولذلك ربما تسيتغل هيذا الرتكييز يف إقناع 
بعيض املعارضني ليك بوجهة نظيرك. اسيتمتع بروح 
املغاميرة اليوم من خالل الدخيول يف مرشوعات جديدة 

لم تتطرق لها من قبل.

اسيتعد فربميا تواجه مشيكلة ميا يف محيط 
أرستك، فمين أهم األمور التيي يجب أن تهتم 
بها هي استشيارة بعض األشيخاص ليقدموا لك 
بعض الحلول لتلك املشيكلة. ال تفقد األمل وال تعتمد 
عيىل غرك واسيتغل طاقتيك يف التفكير بعقالنية لحل 

مشاكلك.
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الحوت

ربما تغر تفكرك اليوم بسيبب إطالعك عىل 
بعض املعلوميات الجديدة ولكن بتواصلك مع 
األصدقاء ومناقشيتهم يف تلك املعلومات قد تتغر 
الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد 
مين معلوماتك وتعرضهيا عىل اآلخرين قبيل اتخاذ أي 

قرار تندم عليه فيما بعد.

كلمات متقاطعة

1941 - الرئييس األمريكي فرانكلني روزفلت 
يصيدر قراراً بتجميد كافية األرصدة اليابانية 
يف البنوك األمريكية وذلك رًدا عىل قيام اليابان 

باحتالل الهند الصينية الفرنسية.
-1948 تنفيذ عملية شيوتر الشيهرة حيث 
اشيرتك يف هيذا الهجوم “ليواء كرميي ولواء 
الكسيندروني ولواء غوالني” وكانت العملية 
عبارة عن هجوم واسيع عىل قرى املثلث التي 
تقيع جنوب مدينية حيفا وقد اسيتولت هذه 

العصابات عىل جميع القرى.
1952 - حاكم مرص والسيودان فاروق األول 
يتنيازل عين الحكم البنيه األمر أحميد فؤاد 
ويعيني مجلس وصايية برئاسية محمد عبد 
املنعيم ويغيادر بعد ذلك ميرص ومعه زوجته 
امللكية ناريمان وبقية أفيراد أرسته بما فيها 
أحمد فؤاد، ويأتي ذلك بعد أيام من قيام ثورة 

23 يوليو.
1956 - الرئييس املرصي جميال عبد النارص 

يؤمم قناة السويس.
-1957 اختيار نواكشوط عاصمة ملوريتانيا.

1959 - مقتيل الزعييم النقابيي الجزائيري 
عيسات إيدير بعد تأثره بالتعذيب الذي تعرض 

له من قبل الفرنسيني طوال شهر كامل.
1970 - األردن يعلين موافقتيه عيىل مبادرة 
وزير الخارجيية األمريكي وليام روجرز لحل 

النزاع بني العرب وكيان العدو الصهيوني.
زهير  يغتيال  الصهيونيّي  املوسياد   1979-
محسين، رئيس الدائرة العسيكرّية بمنظمة 
التحرير الفلسيطينية ، يف مدينة كان بفرنسا 

.
-1983اقتحيم الجييش “اإلرسائييل” جامعة 
الخلييل وبيدأ بإطيالق النار عيىل الطلبة مما 
تسيبب يف مذبحة بني صفيوف الطلبة، حيث 
سيقط العيرشات مين الطلبية بيني شيهيد 
وجريح وتم إغالق الجامعة من قبل سيلطات 

االحتالل.
-1992 بعد مواجهة اسيتمرت ثالثة اسابيع 
بيني العيراق واالمم املتحيدة، صدام حسيني 
يسيمح لفريق تفتيش عن االسيلحة بدخول 

وزارة الزراعة.

1994 - انفجيار سييارة مفخخية أمام مقر 
القنصلية “الصهيونية” يف لندن أسيفرت عن 

إصابة 8 أشخاص.
-1994 طعين مسيتوطنة يهوديية يف مدينة 

القدس املحتلة.
-2002كتائب شهداء األقىص تغتال حاخاماً 
صهيونياً و تصيب مستوطناً آخر يف مستوطنة 

“إييل زاهاف” شمال الضفة الغربّية.
2004م-قيواٌت صهيونّية خاصة تنّفذ عملّية 
اغتيال اسيتهدفت خمسيًة من كوادر كتائب 
شيهداء األقىص يف طولكرم ، و الشهداء هم : 
هاني عويضة قائد املجموعة ، مهدي طنبور 
، سعيد أبو قمر ، أحمد بروق ، و عبد الحسن 
شديد . و استشيهد أيضاً خالل العملّية طفٌل 

فلسطينّي
2005 - اإلفيراج عين قائد القيوات اللبنانية 
سيمر جعجع بعيد صدور قانيون عفو عام 
من مجليس النواب اللبناني وذلك بعد قضائه 
ألحد عرش عاًما يف سيجن تحت األرض بمبنى 

وزارة الدفاع.

كان هناك إمرباطور يف اليابييان 
نقيود  قطعية  بإلقياء  يقيوم 
قبيل كل حيرب يخوضها..فيإن 
جياءت »صورة« يقيول للجنود: 

سننترص.
وإن جاءت »كتابية« يقول لهم: 

سنتعرض للهزيمة.
لكن امللفت يف األمر أن هذا الرجل 
لم يكن حظيه يوميا كتابة.. بل 
كانيت القطعية تأتيي دوما عىل 

الصورة..
وكان الجنيود يقاتلون بحماس 
حتى ينترصوا..  مرت السينوات 
وهو يحقق االنتصار تلو اآلخر..

تقدم به العمير فجاءت لحظاته 
يحترض..فدخيل  وهيو  األخيرة 
عليه ابنه الذي سيكون إمرباطورا 

من بعيده وقال له: ييا أبي ! أريد 
منك تلك القطعة النقدية ألواصل 
فأخيرج  االنتصيارات.  تحقييق 
اإلمرباطيور القطعية من جيبه.. 

وأعطاه إياها..
نظر االبن إىل الوجيه األول فكان 
صورة..وعندميا قلبيه إىل الوجه 
اآلخير صيدم صدمييية كبرة.. 

فقيد كان هيذا الوجيه »صورة« 
أيضا !.

فقال لوالده: لقيد خدعت الناس 
طيوال تليييك السينوات.. فماذا 
أقيول لهم اآلن.. أبيي البطل كان 

مخادعا؟!.
فيرد اإلمرباطور قائياًل : لم أخدع 
أحدا.. فهذه هيي الحياة..عندما 
أمامك  تخيوض معركية يكيون 

خياران:
الخيار األول: االنتصار.. والخيار 

الثاني: االنتصار أيضا.
والهزيمة تتحقق إذا فكرت بها.. 

والنرص يتحقق إذا وثقت به..
ونحن ال نتغلب عىل هموم الحياة 
بالحيظ.. ولكن بالثقية بالله ثم 

إرادة النفس..

يمكين اختبار الشيخصية عن طرييق االلوان 
ان يسياعد عيىل معرفية الكثر عين خفاياها  
الدقيقية  وارسارهيا يف ميدة قيد ال تتخطيى 
الواحدة. ومن اجل ذلك يجب النظر اىل الكؤوس 
واختيار احدها بحسب اللون من دون التفكر 
لوقيت طوييل. وبعد هيذا يمكن معرفية ابرز 
صفيات الشيخصية املتوقعة وغير الواضحة. 
ويطلق عىل اختبار الشخصية هذا اسم اختبار 

ماكس الرش.
الرمادي

ييدل هيذا اللون عيىل الغميوض وعيىل التمتع 
بالنسيبة  بصفيات شيخصية غير واضحية 
اىل اآلخريين. كميا يكشيف يف املقابيل جاذبية 
الحضور والقيدرة عىل لفت االنظيار يف الكثر 
مين املناسيبات واملواقيف. ويعنيي الرميادي 
يف اختبيار الشيخصية هيذا املييل اىل الصميت 
والتفكير الهادئ بعيداً عن الضجيج والفوىض 

واالزدحام.
االسود

هو لون عدم االستسيالم والحفاظ عىل املبادئ 
وعدم التنازل عنها اياً تكن الظروف التي يمكن 
ان تدفع اىل ذلك. وهو يشر ايضاً اىل القدرة عىل 
اكتسياب ثقة اآلخرين وعىل تحمل املسؤوليات 

وخصوصاً يف االوقات العصيبة.  
االصفر

هو لون العفوية والصرب والحذر والتفكر ملياً 
قبل القيام بأي خطيوة. كما ان اختياره يعني 

القيدرة عىل اخذ القيرارات املهمة والحاسيمة 
واملصرية. وهو يشير اىل االنطيواء عىل الذات 
يف بعض االوقات وخصوصاً يف ظروف الفوىض 
وتلك غر االعتيادية. فهذا يتيح التفكر بهدوء 
مين اجيل ايجياد الحليول للمشياكل العالقة 

والتخطيط لتجاوز العقبات.
البني

يشير هذا اىل االنفعال وعيدم القدرة غالباً عىل 
السييطرة عيىل املشياعر وخصوصياً يف حيال 
مواجهية بعيض املواقف املفاجئية. كما يعني 
امكانيية ارتيكاب االخطاء بسيبب الترسع يف 
الحكم عيىل املواقف واالشيخاص منذ اللحظة 

االوىل ومن النظرة االوىل.
 االزرق

يدل هيذا الخيار عىل القدرة عىل التفكر بعمق 
يف مختلف املواقف وشيؤون الحياة. كما يشر 
اىل التمتيع بموهبة التعبر عن املشياعر بذكاء 
واىل التفيوق يف الرتكييز عىل االهيداف والدفاع 

عن وجهيات النظير بعقالنية كميا يف االقناع. 
ويدل ايضاً عىل الثقة بالذات واالستعداد الدائم 
ملواجهية الظيروف الصعبية واالزميات بقيوة 

وتماسك.
البنفسجي  

ييدل هذا اللون عىل التمتع بشيخصية تميل اىل 
املثاليية. كميا يعني املييل اىل تطبييق القوانني 
والقواعد بحذافرها ومين دون نقصان. وهو 
ليون الجديية والحيرص عيىل تنفييذ الخطط 
بحسب القواعد من اجل بلوغ االهداف التي تم 
وضعها من دون اي اخالل باملعاير التي جرى 

تحديدها لذلك.
االحمر

يشير اللون االحمر يف اختبار الشيخصية هذا 
اىل الحيويية والنشياط والتمتع بيروح املبادرة 
وعدم الرتدد  يف تقديم التشيجيع لآلخرين كلما 
احتاجيوا اىل هذا. كما يكشيف التحيل بالقدرة 
عىل تشيارك االفكار والحوار وتبيادل القدرات 

واملواهب من اجل تسحني الواقع.
االخرض

مين ابرز دالالت هيذا اللون املرونية يف التعامل 
مع املواقيف واالحداث واالشيخاص فضالً عن 
التمتع بيإرادة قويية من اجل احيداث التغير 
الرضوري. ويشير هيذا الخيار ايضياً اىل عدم 
االنسيياق اىل آراء اآلخرين وخصوصاً اذا كانت 
تفتقير اىل الواقعيية واملنطيق واىل امليل اىل بناء 

العالقات املفيدة.

-مين املالحيظ أن الحييل واألواني 
الفضيية تحتياج إىل تنظييف دائم 
ألن لونها يميل إىل السواد بعد فرتة 
ويرجع ذليك إىل تفاعل الفضة مع 
الفضة  الكربيت مكونيه كربيتات 

الذي يسبب هذا اللون األسود .
-عرف اليذراع كمقيياس لألطوال 
منذ فرتة طويلة ، والذراع يسياوي 

58 سم .
-يعتيرب الذهيب هو أكثير املعادن 
طواعيية وليونية ، حييث يمكين 

تشيكيل الذهيب بسيهولة تفيوق 
باقيي املعادن ، ويمكين مد أوقية 
واحدة من الذهب عىل شكل خيط 

طوله 69.2 كم .
-دائمياً ميا ييرضب املثيل يف حدة 
وتبليغ   ، الصقير  بعيني  البيرص 
حدة بيرص الصقر األشيهب ثالثة 
أضعاف حدة برص اإلنسان القوى 
البرص ، وقد فرس العلماء ذلك بأن 
عني الصقير تملك عدسية خلفية 
مكربة ترى األشياء أوالً ثم تسلمها 

للعدسة األمامية املتصلة باملخ .
-علم الديموغرافييا هو علم الذي 
يختص بأحوال املجتمع اإلنساني 
من حيث املواليد والوفيات والزواج 
وتقسييم  والهجيرة  والطيالق 
للعديد  السيكان وتصنيفهم وفقاً 

من التصنيفات .
-املادة الحيوية يف دم اإلنسان هي 
الهيموجلوبيني ، وهيذه املادة هي 
املسيئولة عين تحويل األكسيجني 
من كيرات الدم الحميراء إىل خاليا 

الحسيم ، ويجب أال تقل نسيبتها 
يف اليدم عين 7 % حتيى ال يصاب 

اإلنسان باألنيميا.
-تعترب النعامة هيي أكرب طائر يف 
العالم يف الوقت الحايل ، وذلك رغم 
عيدم اسيتطاعتها الطيران لثقل 

حجم جسمها .
-يعترب املزيج من معادن الكوبالت 
والنحاس والسياماريوم هو أقوى 
مركيب معدنيي مين حييث قيوة 

الجذب املغناطيسية .

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي

نض��رات  خلصناه��ا  ب��س  ب��درب  تصادفن��ه 
مش��تاك  حي��ل  واكول��ن  احج��ي  اس��تحيت 
خج��ان  يتاك��ه  برم��ش  رم��ش  س��ولفنه 
ش��ف������اك  ملع��ة  م��ن  اخلج��ل  وياخذن��ي 
وي��اك  احج��ي  وم��ا  اش��وفك  كل��ش  صع��ب 
تتع��داك ش��فافي  ل��و  النظ��ر  حت��ى  واغ��ظ 

الرم��وش  حت��ت  م��ن  يش��ع  خ��دك  ض��وه   *
لوني������������ن  ويصي��ر  ض��واه  ويتكس��ر 
ال��وان  س��بعة  بي��ه  الق��زح  ق��وس  واذا 
قوس��ن  ص��ار  عين��ك  وي��ه  خ��دك  ل��ون 
س��واك  الب��اري  جمي��ل  انت��ه  ش���گد 
بلجمال��ن  زمان��ك  يوس��ف  ص��رت 
االي��د  گص��ن  يوس��ف  اعل��ه  النس��وه  اذا 
رجل��ن حت��ى  ت�گط��ع  الن��اس  علي��ك 

قصة وعربة

اختبارات شخصية

هـــــل تعلــــــم

االنتصار او االنتصار

اختبار بااللوان لمعرفة صفات الشخصية في دقيقة واحدة

سودوكـــو
وزع األرقيام مين 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسيعة 
الصغيرة , ثم أكميل توزيع باقيي األرقام يف األعمدة التسيعة 
الرأسيية واألفقية يف املربيع الكبر وال تسيتخدم الرقم اإل مرة 

واحدة .

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

الضياع«  »سنوات  بطلة  بدأت  أن  بعد 
الدرامي  مرشوعها  بويوكستني  توبا 
الجديد الذي يحمل عنوان »ذات أخرى« 
نتفليكس،  العاملية  املنصة  شاشة  عرب 
املرشوع  سيؤجل  الحظ  سوء  أن  يبدو 
التقارير  أعلنت  أن  بعد  معينة  لفرتة 
الصحفية الرتكية عن إصابتها بفريوس 

كورونا. 
العاملية  املنصة  إدارة  قررت  فقد 
نتفليكس توقف تصوير مسلسل »ذات 
بطلته  إصابة  من  التأكد  بعد  أخرى« 
توبا بويوكستني بعدوى فريوس كورونا 
أيام، األمر الذي جعل إدارة املنصة  قبل 
تعطي قراراها بتوقف التصوير وإجراء 
فريوس  فحص  العمل  فريق  باقي 
كورونا لإلطمئنان عىل سالمتهم، وهو 
بخصوص  الرتكية  الصحف  نرشته  ما 

آخر أخبار العمل.  

»ذات  مسلسل  فإن  آخر،  صعيد  عىل 
لتوبا  تعاون  ثاني  ُيعد  الذي  أخرى« 
العاملية  املنصة  شاشة  مع  بويوكستني 
يف  نجاحها  بعد  وذلك  نتفليكس، 
محمد  السلطان  والدة  شخصية  تقديم 
»النهضة  التاريخي  املسلسل  يف  الفاتح 
ثالث  حول  أحداثه  تدور  العثمانية«، 
فيما  الدراسة،  منذ  صديقات  نساء 
»أدا«  ُتدعى  فتاة  توبا  شخصية  تجسد 
لكنها  التوتوراك«  بـ«رسكان  متزوجة 
مراد  ويجسده  توبراك  حب  يف  تقع 
بمراد  توبا  يجمع  عمل  أول  وهو  بوز؛ 
بوز حتى انترشت بعض الشائعات عن 
عالقة حب تجمعهما قبل تصوير العمل 
األمر الذي نفته توبا أكثر من مرة وأن 
سبب لقائهما هو إجراء بروفات خاصة 

بأدوارهما الجديدة يف املسلسل.

إنتهــت 

ناديــــن 
نسيـــــــب 
تصوير  من  نجيم 
أحداث  مشاهدها ضمن 
الجديد  الدرامي  مسلسلها 
تخوض  والذي   « زهرة  »صالون 
بالدراما  تجاربها  أوىل  خالله  من 
منصة  شاشة  عرب  القصرية 

شاهد اإللكرتونية.
مسلسل  تصوير  إنتهاء  بعد 
تمهيداً   « زهرة  »صالون 

شاهد  منصة  شاشة  عرب  لعرضه 
أغسطس  شهر  خالل  اإللكرتونية 
القادم، علم أن فريق عمل املسلسل 
أثناء  الجو  واجه صعوبة يف حرارة 
األجواء  يعكر  لم  ولكن  التصوير 
حيث  التصوير،  عىل  غلبت  التي 
واملرح  بالبهجة  الكواليس  إمتآلت 
العمل  الصداقة بني فريق  وجمعت 
الذي ودّع آخر أيام التصوير بصور 
وبني  بينهم  جمعت  فوتوغرافية 
نجيم  نسيب  نادين  املسلسل  بطلة 
الصور  إلتقاط  عىل  حرصت  التي 

مع كل فريق املسلسل قبل توديعهم 
يف آخر أيام التصوير.

املوسم  مصري  يزال  ال  ذلك،  إىل 
غري   «  2020« مسلسل  من  الثاني 
واضح حيث إن الرشكة املنتجة لم 
كانت  إذا  الحايل  وقتنا  حتى  تحدد 
نجيم  نسيب  نادين  به  ستشارك 
أنها  أم   2022 رمضان  موسم  يف 
درامي  مرشوع  يف  وتبدأ  ستؤجله 

جديد لبطلة العمل.
جدير بالذكر أن نادين حصلت عىل 
إجازتها الصيفية والتي ستقضيها 

املناطق  إحدى  يف  أوالدها  برفقة 
إطمئنانها  بعد  لبنان  يف  السياحية 
الجديد  الدرامي  مسلسلها  عىل 
واملسلسل   ،« زهرة  »صالون 
فتاة  شخصية  خالله  من  تجسد 
تجميل  صالون  لديها  زهرة  تدعى 
األحياء  إحدى  داخل  للسيدات 
الشعبية يف بريوت وقد تم تصويره 

بحي شعبي حقيقي داخل بريوت.
واملسلسل يشارك يف بطولته معتصم 
جو  إخراج  من  مكي  وزينة  النهار 

بوعيد وتأليف نادين جابر.

مسلسل  عمل  فريق  تفصل  قليلة  أيام 
وكارمن  العابدين  لظافر  بريوت«   »عروس 
املوسم  مشاهد  تصوير  بدء  عن  بصيبص 
منتصف  تحّدد  حيث  املسلسل؛  من  الثالث 
الجديد  املوسم  تصوير  لبداية  أغسطس 
بفارغ  جمهوره  ينتظره  الذي  العمل  من 

الصرب.
حول  انترشت  التي  األخبار  من  الكثري  رغم 
عروس  مسلسل  عمل  فريق  استمرار 
التغيريات  بعض  هناك  هو،  كما  بريوت 
الثالث  املوسم  أحداث  عىل  ستطرأ  التي 
مرام  أن   علم  حيث  املسلسل،  من  والجديد 
زوجة   »نايا«  شخصية  تجّسد  التي  عيل 
تغيب  قد  األحداث   ضمن  الضاهر«  »خليل 
الجديد، ولكن حتى اآلن  املوسم  عن أحداث 
يتكّتم فريق العمل عىل مصري شخصية نايا 
ضمن األحداث، فهل ستنتهي بنهاية املوسم 
عيل  ملرام  بديلة  هناك  سيكون  أم  الثاني 

ضمن األحداث؟
عىل صعيد آخر، أكد مصدر مطلع أن هناك 
شمعون  تقال  عالقة  يف  مفاجئة  تغيريات 
أو »الست ليىل« واملحامي »عادل« ستسعد 

قرار  عىل  سترّص  إنها  حيث  الجمهور 
العقبات  بعض  ستواجه  ولكن  زواجهما 
أوالدها  إقناع  يف  تنجح  حتى  األمر  بداية  يف 
بقرارها ويعيشوا معاً يف نفس املنزل بعد أن 
ينجح عادل يف إعادة قرص الضاهر لهم من 

جديد.

الجدير بالذكر أن مسلسل »عروس بريوت« 
الرتكي  للمسلسل  العربية  النسخة  هو 
الشهري »عروس إسطنبول« ألوزجان دينيز 
يس«  بي  الـ«أم  اشرتت  الذي  آنفر،  وآصيل 
وعرضه  عربية  لنسخة  تحويله  حقوق 

حرصياً عرب شاشتها.

اجلمهور يهاجم ليليا األطرش وينتقدها بشدة

إصابة توبا بويوكستني بكورونا توقف تصوير مسلسل »ذات أخرى«

نادين نسيب جنيم من الصالون إىل السياحة

شخصية حمورّية قد تغيب عن »عروس بريوت«

نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد 
عودة الحياة الطبيعية

نوال الزغبي تحسم أمرها مع روتانا

أروى تهاجم إلهام الفضالة “ليه الفضايح”

ما أبرز ترقية يحصل عليها آيفون 
13 مقارنة بآيفون 12؟

ينتظر العالم بفارغ الصرب عودة الحياة لطبيعتها واالنتهاء من آثار جائحة 
فريوس كورونا التي تسببت بماليني الوفيات واإلصابات حول العالم.وتوقع 
رئيس املجلس العلمي الفرنيس جان فرانسوا ديلفرييس أن العودة إىل الحياة 
الطبيعيـة بعد تفيش الجائحـة قد ال تحدث حتى عـام 2022 أو ربما حتى 
2023.وأوضح ديلفرييس، وهو مستشـار للحكومة، أن اإلصابات يف فرنسا 
قـد تصل إىل نحـو 50 ألفا يوميا بحلـول بداية أغسـطس/ آب املقبل.وقال 
ديلفرييس ، إن املوجة الرابعة من اإلصابات الجديدة بالفريوس سـتصل إىل 

املستشفيات الفرنسية يف النصف الثاني من أغسطس / آب.

أطلقـت قبـل أيام النجمـة اللبنانيـة نوال 
الزغبـي أغنيتهـا الجديدة “ارقـص” التي 
حققت نسـبة متابعة جيدة يف اليوم االول، 
وذلـك بعـد أقـل مـن شـهرين عـىل طرح 
الزغبي أغنيتني منفردتـني، والواضح أنها 
استطاعت عن طريق رشكة روتانا العودة 
بقـّوة بعد برودة يف التعـاون بني الطرفني، 
لكن الواضح أن كليب “ارقص” مع املخرج 
فادي حداد حمل توقيع رشكة روتانا التي 
تساند الزغبي يف نشاطها الفني واإلنتاجي 

وحتى بعض الحفالت.
وذكر أن ألبوم نوال الزغبي لن ينتظر كثرياً؛ 
وهو سيصدر قبل نهاية الشهر الحايل وفق 
سياسـة جديـدة يف إصدار بعـض األغاني 
كنـوع مـن التحضـري لعمليـة التسـويق 

كاملـة قبل األلبوم بشـكل كامـل، األلبوم 
الجديد عنوانه “عكس الطبيعة” ويتضّمن 
مجموعـة من األغاني منهـا ما صدر وهو 
بلهجـات مختلفـة بني املـرصي واللبناني 

واللهجة البيضاء.
واختـارت الزغبي تصوير ثالث أغنيات من 
األلبـوم الجديد ونرشها حتـى بداية العام 
املقبل وفق سياسـة ترويجية تشـارك بها 
رشكـة روتانا كمـوزع  لهذا األلبـوم الذي 
ينافـس مجموعة من اإلصـدارات الغنائية 
الجديدة، ومنها بالطبع لنانيس عجرم التي 
مىض عـىل صـدور ألبومها “نانـيس 10”  
حـوايل أسـبوعني، وبدورها هّنـأت نانيس 
الزغبي عىل موقع تويرت بأغنيتها الجديدة 

“ارقص” وتمّنت لها نجاح األلبوم كامالً.

ت الفنانـة اليمنيـة أروى عن اسـتيائها  عـربرَّ
الشـديد من املشاهري الذين يكشفون تفاصيل 
حياتهـم الشـخصية، مـن زواج وطـالق، عىل 
مواقع التواصل االجتماعي مقارنة بينهم وبني 
الفنانني قديما حيث كانت الحياة الشـخصية 

بعيدة عن الرأي العام.
وقالت أروى، يف فيديو نرشته عرب حسـابها يف 
)سـناب شات(: “أريد أن أخربكم عن موضوع 
يشـغل اهتمامـي، ملاذا كل النـاس التي تظهر 
عـىل السوشـيال ميديـا اآلن ُتخـرب الجميـع 
بأرسارها؟ سواء حدث معها طالق أو زواج، 
حتى زمان الفنانني ملا كانوا يتطلقوا ما كنا 
نعرف يعنـي يف ناس للحني مـا يعرفوا اذا 
سعاد حسني وعبدالحليم حافظ تزوجوا 

وتطلقوا او ال ما حد يعرف”.
وأضافت مسـتنكرة” اآلن تظهر الفنانة 
املشـاهري  أو 

ُتخـرب  أّطلقـت  أو  اتزوجـت  إذا  )البلوغـري( 
الجميع، وأشـعر أنرَّها ُتخرب السوشـيال ميديا 
بطالقها قبـل ما ُتخرب أهلهـا، وهذا يشء غري 

لطيف وغري صحيح”.
وأردفـت الفنانة اليمنية قائلـًة” مع الوقت إذا 
أحد سأل تلك الفنانة عن سبب طالقها ُتخربهم 
بأنرَّـه ال يوجد بينهما نصيب، بـدالً من الردود، 
وإظهار حياتهم الشـخصية أمام السوشـيال 
ميديا”.وأكملت أروى حديثها” املتابعون ليس 
لهـم الحق يف معرفـة حياتنا الشـخصية، وأنرَّ 
تلك الحياة الشـخصية ملٌك لنا نحن فقط، وأنرَّ 
معظم املشـاهري الذين ُيـربزون حياتهم أمام 
الناس، ليسـوا سعداء بل يعكسون لكم صورًة 
غري الواقع الذين يعيشونه، واختتمت بقولها: 
“أنا إذا زعلت من أخوّي لن أُخرب أصدقائي بهذا 
األمر، فكيف يلّ من إخبار العالم كله، احتفطوا 

بأرساركم داخلكم”.

قد يأتي هاتف أبل أيفون القادم، الذي ُيرجح أنه سـُيطلق عليه اسم 
أيفون 13، بمحول طاقة بقوة 25 وات، وفًقا لتقرير صادر عن رشكة 
Macrumors، حيث يستند التقرير إىل شائعات مصدرها الصني، وإذا 
كانت الشـائعات صحيحة، فإن أيفون 13 سيصبح أيفون قادًرا عىل 
أرسع شحن حتى اآلن عىل الجهاز، متفوًقا عىل دعم الشحن الرسيع 

20W لـ أيفون 12.
ويضيـف التقريـر أيًضـا أن رشكة أبـل تخطط أيًضا إلطـالق محول 
الطاقـة بقوة 25 وات كملحـق للرشاء هذا الخريـف، ونظرًا ألنه من 
املتوقـع أيًضا أن يشـهد حجم بطارية أيفـون 13 بعض الزيادة، فإن 
املحول األكثر قوة يبدو جيًدا ملستخدمي أيفون، حتى لو تم رفع دعم 

الشحن الرسيع بمقدار 5 واط فقط.
ولعـل السـبب وراء البطاريـات األكـرب والشـحن األرسع هو عرض 
Always-on LTPO املتوقـع ألجهـزة أيفون املتطـورة مثل أيفون 13 
Pro وأيفون Pro Max 13 التي يمكن أن تأتي معها، ويف وقت سابق، 
أشار مارك جرمان من Bloomberg، يف رسالته اإلخبارية األسبوعية، 
إىل أنـه يجب عـىل النـاس توقع رشيحـة A15 أرسع، وشـق أصغر، 
ووضـع Always-On للشاشـة، ومعدل تحديـث 120 هرتز، وبعض 
الرتقيات لتسجيل الفيديو مع أيفون القادم.وقامت أبل بالفعل بدمج 
Always- وباسـتخدام شاشـة ،Watch يف أبـل Always-On وضـع

On، سـيتمكن املسـتخدمون مـن التحقق من بعـض املعلومات مثل 
اإلشعارات والوقت الحايل والطقس وما إىل ذلك دون الحاجة إىل إيقاظ 
هواتفهـم، لكـن هذا هـو أيفون الـذي نتحدث عنه هنـا، وهو جهاز 
يمكن أن يستفيد من الشحن األرسع يف حالة مثل هذه الشاشات مثل 
البطاريات سيتم اسـتنزافها بشكل أرسع قليالً من املعتاد، وسيكون 
من املفيد أن تضيف أبل ميزة إللغاء تنشيط وضع Always-On وقتما 

يريد املستخدم.

نجح باحثون يف جامعة كاليفورنيا 
سان دييغو، يف ابتكار الصقة صغرية 
يمكـن أن تنـذر مبكـراً باحتماليـة 
اإلصابة بالسـكتة الدماغية والنوبة 

القلبية.
وابتكـر الفريق الصقـة تعتمد عىل 
العمل باملوجـات الصوتيـة وتتميز 
ومطـاط،  وناعـم  خفيـف  بقـوام 
تلتصـق مبارشة عىل الجلـد ملراقبة 
تدفق الـدم عرب الرشايـني واألوردة 
الرئيسـية، حتـى تلـك املتعمقـة يف 

جسم املستخدم.
وإضافـة إىل ذلـك، يمكـن لالصقـة 
مراقبـة ضغط الدم ووظيفة عضلة 
القلـب، ما قد يسـهل إمكانية رصد 
مشـاكل القلب يف وقت مبكر، إذ إن 
معرفة مـدى رسعة ومقـدار تدفق 
الدم عرب األوعيـة الدموية للمريض 
يسـاعد  أن  يمكـن  رضوري  أمـر 
األطباء يف تشـخيص أمراض القلب 
واألوعيـة الدمويـة املختلفة، بما يف 
ذلـك الجلطـات الدموية ومشـاكل 
صمام القلب وسوء الدورة الدموية 
الرشايـني  وانسـداد  األطـراف  يف 
التـي يمكـن أن تؤدي إىل السـكتات 

الدماغية أو النوبات القلبية.
تعتمد الالصقة يف تكوينها عىل طبقة 
رقيقة من البوليمر املرن واملطاطي 
الذي يمكن أن يلتحم بالجلد، بجانب 
احتوائها عىل مجموعة من محوالت 
الصوتيـة  فـوق  املوجـات  طاقـة 

بحجـم دقيق، كما تعتمـد الالصقة 
عىل تقنيـة ُتعـرف بــ ”املصفوفة 
الطوريـة“ تمنحهـا الدقـة العالية 

وسهولة االستخدام.
يمكن استخدام الالصقة عىل العنق 
أو الصـدر وتتميـز بقدرتهـا عـىل 
استشـعار وقيـاس إشـارات القلب 
واألوعيـة الدمويـة بعمق 14 سـم 
داخل الجسم بطريقة غري جراحية، 

وذلك بفاعلية ودقة عالية.
كما تتميز الالصقة بإمكانية توجيه 
بزوايـا  الصوتيـة  فـوق  موجاتهـا 
مختلفة ملناطق متفرقة يف الجسم، 
وليس الرتكيز فقط عىل تلك املنطقة 

أسفل الالصقة مبارشة.
تعـد هـذه الالصقـة ابتـكاراً فريدا 
من نوعه يف مجـال األجهزة القابلة 
لالرتـداء، ألن املستشـعرات القابلة 
لالرتـداء املوجـودة عادة مـا تراقب 
فقـط املناطـق املوجـودة أسـفلها 

مبارشة.
وعـىل عكس أسـاليب التشـخيص 
املعتـادة والتـي عـادة مـا تكشـف 
إصابة الشخص بمشـكلة يف القلب 
أو عىل وشك اإلصابة بسكتة دماغية 
بعـد وصول املريض ملرحلة متقدمة 
من الحالة وظهـور أعراض بالفعل 
وتدهور الحالة، يمكن لهذا االبتكار 
أن يتيـح الفرصـة لرصـد الحالـة 
والتدخل إلنقاذها مبكراً مع اعتماد 

املريض عليها يف املنزل وخارجه.

أعلنت رشكة فيسـبوك إطالقها منصة جديدة مخصصة لأللعاب 
السحابية عىل هواتف “آيفون” ونظام تشغيل “آي أو إس”.

ويعـد هذا هو الحـل من قبل فيسـبوك، الذي سـبق واعتمدته 
رشكتا “أمازون” و”مايكروسوفت” للتعامل مع تعديل رشكة 
“آبل” إلرشاداتها والتي منعت تلك الرشكات من تنزيل خدماتها 

لأللعاب عىل املتجر اإللكرتوني “آب ستور”.
 وقالـت فيفيك شـارما، نائبة رئيس األلعاب يف فيسـبوك، إن هذا 

الحـل كان هـو الخيـار الوحيد لتقديـم خدمات األلعاب ملسـتخدمي 
هواتف “آيفون” وحواسيب “آيباد”.

ابتكار الصقة طبية تنذر بالجلطات 
قبل حدوثها

فيسبوك تطلق منصة لأللعاب 
السحابية على هواتف آيفون

  

تغريدات

علي نوري

راغب عالمة

ــان . لعن اهلل  ــن يعمل لتدمري لبن  لعن اهلل م
ــى األرض.   ــر يف جنة اهلل عل ــزرع الش من ي
لعن اهلل شياطني السياسة اجملرمني واخلونة 
ــل وال يهمل وإن الغد  ــدي.  ان اهلل ميه يف بل

لناظره قريب..

ــداً يف مباراة  ــراق متواج ــرى علم الع ــا ت  عندم
ــاندة العنابي تأكد أن الروح العربية  قطر ملس

األصيلة مازالت موجودة. 
ــت فيها أن  ــاعر تثب ــة رائعة و مثرية للمش لقط
جنوم قطر قد شرفوا الكرة العربية يف الكاس 
ــي ،، مبارك  ــة بوصلوهم لنصف النهائ الذهبي

لكم يا ابطال.

السيارات الرتاثية 
ودور وزارة الثقافة 

منمنمات 

بعض  بمساعدة  للشعب  اململوكة  الرتاثية  السيارات  بعض  سرشقة  تمت 
واللجنة  السابقون  بغداد  امانة  موظفو  فيهم  بما  الفاسدين  املوظفني 
االوملبية السابقة ورشكة بابل لالٔنتاج التلفزيوني امللغاة وجهات حكومية 
اخرى سابقة واستيالء البعض عىل كثري من السيارات التي كانت يف متحف 

صدام املعروفة لدى عامة الشعب.
 تعرض بعض هذه السيارات يف بعض الفنادق واملوالت ومعارض السيارات 
واملواطنني وغريها من السيارات التي لم يتم عرضها وهي يف حيازًة بعض 
املواطنني برصف النظر عن كيفية وصول السيارة اليهم ارثاً او بيعاً او اي 
طريق من الطرق املرشوعة وغري املرشوعة، وحيث ان قانون االثار والرتاث 
منح وزارة الثقافة واالعالم البحث عن الرتاث وتثبيته، اذ من اهم الرتاث 
يف باب السيارات اول سيارة دخلت بغداد سنة ١٩0٨ سيارة حمدي باشا 
بغداد سنة ١٩١٤  التي دخلت  باشا  العثماني جاويد  الوايل  بابان وسيارة 
الربيطانية  السفارة  بناية  يملك  كان  الذي  باشا  كاظم  الفريق  وسيارة 
ضاري  الشيخ  قتله  الذي  )لچمن(  بالكولونيل  الخاصة  والسيارة  الحالية 
اال  منها  يبق  لم  والتي  املالكة  بالعائلة  الخاصة  والسيارات   ١٩20 سنة 
القليل يف مستودع امانة بغداد والشخصيات املشهورة كسيارة نوري باشا 
اول  بل كان يروى عىل صاحب  الهاشمي ال  ياسني  و  وساسون حسقيل 
انقالب بكر صدقي حيث يحب السيارات وسيارات الشخصيات االخرى يف 
العهد امللكي وسيارة السيدة املشهورة )روجينا( والسيارة التي ركبها امللك 
فيصل والسيارة التي قتل فيها امللك غازي وسيارة الوايل خليل باشا والفيلد 
مارشال ڤون غولدر فيج والسيارة التي كانت تركبها سيدة بغداد يف فرتة 
ناجي رضا  الحاج  اىل صديقها  تذهب  بيل عندما  امليس  االنگليزية  االدارة 
العراق  يف  رئيس وزراء  اول  النقيب  الرحمن  الكرادة وسيارة عبد  يف  باشا 
وسيارات بغدادية اخرى لشخصيات بغدادية مشهورة تملكها رجال بغداد 
يف بداية القرن العرشين وحتى نهاية ثالثينات القرن العرشين وغريها من 
سيارات  باعتبارها  وتراثها  بغداد  تاريخ  من  جزءا  تشكل  التي  السيارات 
بعائدية  ادرى  ونحن  وتاريخها  بغداد  تراث  يف  بصمة  تركوا  الٔشخاص 
املثبتة عليها كونها أمورا تراثية ال  الرغم من االرقام  هذه السيارات عىل 
بد من تحرك الوزارة التي نست تراث بغداد وتاريخها وهي وزارة الثقافة 
وعىل  وتاريخه  وتراثه  الشعب  ملك  فهذه  واالثار  الرتاث  دائرة  وباالخص 
وان  خاصة  السيارات،  تلك  لضبط  قانوناً  يلزم  ما  اتخاذ  الثقافة  وزارة 
هذه الوزارة تحدد ما هو تراثي وغري تراثي لصالحيتها الواردة يف قانون 
يف  الواردة  العقوبات  مالحظة  مع  م   200١ لسنة   ٥٥ رقم  والرتاث  االثار 
الثقافة اصدار قرار  اية سيارة تراثية عىل وزير  القانون وبعد ضبط  هذا 
ينرش يف الجريدة الرسمية باعتبار السيارة تراثية طبقاً لصالحيته الواردة 
يف قانون االثار والرتاث، ال سيما وان قرار الوزير هذا ال يرتتب عليه دفع 
ان  مالحظة  مع  الرتاثية  السيارة  ملالك  الوزارة  من  واحد  فلس  ولو  حتى 
الرتاث ال يعني العقارات واالبنية والدور، وانما يشمل املنقوالت كالسيارات 

واالسلحة واالوسمة وغريها طاملا انها تراثية.

طارق حرب

السورية  الفنانة  الجمهور  هاجم 
حضورها  خالل  األطرش،  ليليا 
فيديو  بمقطع  مبارش  بث  يف 
عند  الشخصية  صفحتها  عرب 
الفناننينْ  لحفل  حضورها 
كفوري  وائل  اللبنانيني 
وملحم زين يف دبي، بسبب 
وعدم  السيئة  ألفاظها 
عىل  الرّد  يف  اتزانها 

متابعيها.
حرصت  التفاصيل،  ويف 

الفنانة السورية عىل مشاركة متابعيها 
ببث مبارش لفرتة غناء كفوري، بهدف 
خاصة  بمشاهدته،  الفرصة  منحهم 
التواجد  عليهم  يصعب  الذين  أولئك 
ببعض  تفاجأت  لكنها  الحفالت،  يف 
التعليقات التي حملت إتهامات وإهانات 
لها من بعض متابعيها، وهو ما دفعها 

للرّد عليهم باألسلوب نفسه.
تكن  لم  ليليا  ان  التعليقات  واعتربت 
متزنة يف ردودها عىل متابعيها واتهمها 
البعض بالثمالة فتعمدت إىل الرّد بطريقة 

بألفاظ  متابعيها  بعض  وشتم  حاسم 
إنت  »ترضب  قائلة:  وخادشة  نابية 
والرشب، ال بقى ترشب، أنا عم ورجيكم 
بيصحلكم  أنتوا  إذا  ولكم  كفوري،  وائل 
تيجو تسهروا عليه، بدكم ١00 سنة، يال 

يا حيوان إنت واياها«.
وأكملت الفنانة السورية شتم متابعيها 
املنزجع  من  وطلبت  سيئة  بألفاظ 
استفز  ما  وهو  صفحتها،  من  الخروج 
عليها  لتنال  وأغضبهم،  الجمهور 

الشتائم والتعليقات القاسية.

التي  أغنياتها  أحدث  بلقيس  املطربة  طرحت 
اليوتيوب  عرب  وذلك  »جبار«  اسم  تحمل 
األضحى،  بعيد  جمهورها  بها  لتفاجىء 
الشافعي  رامي  وألحان  كلمات  من  وهي 
يف  بلقيس  صباغ.واختارت  عمر  توزيع  ومن 
للجمهور  تقدم  أن  »جبار«  الجديدة  أغنيتها 
املطربة  ُتعد  أنها  خاصة  اللبنانية،  اللهجة 
اللبنانية؛  باللهجة  تغني  التي  االوىل  الخليجية 
االغنيات  من  عدداً  قبل  من  أيضاً  وقدمت 
املغربية  أو  بالعراقية  سواء  مختلفة  بلهجات 
تسجيل  ستنهي  حيث  املرصية،  اللهجة  أو 
أغنية »دبلومايس« املقرر طرحها خالل الفرتة 
أغنية  أخرياً  بلقيس  املطربة  املقبلة.وصّورت 
»جبار« يف بريوت مع املخرج اللبناني اييل فهد، 
قليلة منذ طرحها بنسبة  ووصلت يف ساعات 
مشاهدة تخّطت ٨00 ألف مشاهدة؛ ما جعلها 
ساعات  أوىل  يف  مرص  داخل  تويرت  ترند  تحتل 
للهجة  تنتمي  األغنية  أن  األغنية. ورغم  طرح 
اللبنانية، وبما أن بلقيس ُتعد مطربة خليجية، 
الجمهور  مع  كبرياً  رواجاً  األغنية  حققت 

املرصي.

بعد جبّار .. بلقيس 
تستعد خلطواتها 

يف مصر


